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Monthly Current Affairs – June 2022 
 

RBI ద్రవ్య విధానం: RBI రపెో  రటేును 4.40% 
నుండ ి4.90%క ిప ంచంద ి

 

 
RBI గవ్ర్ార్ శకితకజంత దాస్ నేతృతవంలోని ఆర్డగుర్డ 
సభ్ుయల ద్రవ్య విధాన కమిట ీ(MPC) రెపో  రేటును 50 బసేసి్ 
పజయింటుు  ప ంచ 4.90 శజతానికి చేరేచంద్ుకు ఏకగ్రరవ్ంగ్జ 
ఓటు వేసింది. ద్రవయయలబణానిా అధిగమించేంద్ుకు ద్రవ్య విధాన 
కమిటీ రెపో  రేటును ప ంచంది. సజర ండింగ్ డిపజజిట్ ఫ సిలిటీ 
మరధయు మారధానల్ సజర ండింగ్ ఫ సిలిటీ రేటుు  కూడా 50 బేసిస్ 
పజయింటుు  ప ంచబడాు యి. సజర ండింగ్ డిపజజిట్ ఫ సిలిటీ రేటు 
ఇపుపడు 4.65 శజతం, మారధానల్ సజర ండింగ్ ఫ సిలిటీ రేటు 
ఇపుపడు 5.15 శజతం. 
పర్యవ్సజనంగ్జ, వివిధ రటేుు  కిరంది విధంగ్జ ఉనాాయి: 
 పజలసీ రెపో  రేటు: 4.90% 
 సజర ండింగ్ డిపజజిట్ సౌకర్యం (SDF): 4.65% 
 మారధానల్ సజర ండింగ్ ఫ సిలిటీ రేటు: 5.15% 
 బ్యంక్ రేటు: 5.15% 
 సిిర్ రధవ్ర్ు రెపో  రేటు: 3.35% 
 CRR: 4.50% 
 SLR: 18.00% 
ద్రవ్య విధాన కమిటలీోని సభ్ుయలంద్ర్ూ: 
 డాకరర్. శశజంక భిడే, 
 డాకరర్. అషిమా గ్ోయల్, 
 పరర ఫ సర్ జయంత్ ఆర్. వ్ర్మ, 
 డాకరర్ రజజీవ్ ర్ంజన్, 
 డాకరర్. మ ైఖేల్ దేబబరత పజతర మరధయు 
 శ్రర శకితకజంత దాస్ 

పరధానాంశజలు: 
 పునరజవ్ృత చెలిుంపుల కోసం కజర్ు లప ై ఇ-ఆదేశం, 

పరధమితి ర్ూ. 5,000 నుండి ర్ూ. 15,000క ి
ప ంచబడింది. 

 UPI పజు ట్ ఫజర్మ కు కెరడిట్ కజర్ు లను లింక్ చేయడానికి 
RBI అనుమతిసుత ంది. 

 గత ద్శజబదంలో గృహాల ధర్ల ప ర్డగుద్లను పరధగణనలోకి 
తీసుకుని పటరణ మరధయు గ్జర మీణ సహకజర్ బ్యంకులు 
ఇచేచ వ్యకితగత గృహ ర్డణాలప ై పరధమితులు 100 
శజతానికి ప ైగ్జ సవ్రధంచబడుతునాాయి. 

 గ్జర మీణ కో-ఆపరేటివ్ బ్యంకులు ఇపుపడు వజరధ మొతతం 
ఆసుత లలో 5% పరధమితిలోపు వజణిజయ రధయల్ ఎసటరట్ లేదా 
రెసిడెనిియల్ హౌసింగ్ పజర జెక్ర ల కోసం ర్డణాలను 
అందించవ్చుచ. 

 అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యంకులు ఇపుపడు 
వినియోగదార్డలకు ఇంటింటికి బ్యంకింగ్ సటవ్లను 
పజర ర్ంభించనునాాయి. 

 భ్ర్తదేశ ఎగుమతులు అనూహయంగ్జ మంచ పనితీర్డను 
కనబరధచాయి. జూన్ 3, 2022 నాటికి, భ్ర్తదేశం 
యొకక ఫజరెక్ు నిలవలు $601.1 బిలియనుు గ్జ 
ఉనాాయి. 
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RBI ద్రవయయలబణం అంచనాను సవ్రధంచంద:ి 
 RBI FY23 ద్రవయయలబణం అంచనాను మునుపటి 5.7% 

నుండి 6.7%కి సవ్రధంచంది 
 ఏపిరల్-జూన్ 2022 కోసం 6.3% నుండి 7.5%కి 

సవ్రధంచబడింది 
 జూల ై-స ప రంబర్ 2022 కోసం 5.8% నుండి 7.4%కి 

సవ్రధంచబడింది 
 అకోర బర్-డిస ంబర్ 2022 కోసం 5.4% నుండి 6.2%కి 

సవ్రధంచబడింది 
 జనవ్రధ-మారధచ 2023కి 5.1% నుండి 5.8%కి 

సవ్రధంచబడింది 
వజసతవ్ GDP అంచనా: 
 FY23 కోసం వజసతవ్ GDP అంచనా 7.2% వ్ద్ద 

ఉంచబడింది 
 Q1 (ఏపిరల్-జూన్) 2022 GDP వ్ృదిి  అంచనా 16.2% 
 Q2 (జూల -ైస ప రంబర్) 2022 GDP వ్ృదిి  అంచనా 6.2% 
 Q3 (అకోర బర్-డిస ంబర్) 2022 GDP వ్ృదిి  అంచనా 

4.1% 
 Q4 (జనవ్రధ-మారధచ '23) GDP వ్ృదిి  అంచనా 4.0% 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ఛెైర్మన్: శ్రర శకితకజంత 

దాస్ 
 

అంతరజా తీయ వజర్తలు 
 

అర్డా న్ మేఘవజల్ మంగ్ోలియా నుండ ితిరధగ్ధ తీసుకువ్చచన 
పవితర కపలిావసుత  శేష్టజలను బహుకరధంచార్డ 

 

మంగ్ోలియన్ బుది్ పూరధిమను పుర్సకరధంచుకుని 
మంగ్ోలియాలోని గండన్ మొనాసరరర మ ైదానంలో ఉనా 
బట్ుగన్ ఆలయంలో 12 రోజుల పరద్ర్శన తరజవత, బుది్ 
భ్గవజనుడి నాలుగు పవితర అవ్శేష్టజలు భ్ర్తదేశజనికి తిరధగ్ధ 
వ్చాచయి. ఘజియాబ్ద లో కేంద్ర మంతిర శ్రర అర్డా న్ 
మేఘవజల్ కు పవితర శేష్టజలను సమరధపంచార్డ. మంగ్ోలియన్ 
పరజల నుండి అధిక డిమాండ్ కజర్ణంగ్జ, పవితర అవ్శేష్టజల 
పరద్ర్శనను కొనిా రోజులు పర డిగ్ధంచవ్లసి వ్చచంది. 
టోగ్ో మరధయు గ్జబన్ కజమనవవల్త  అసో సయిిేషన్ సభ్ుయలుగ్జ 
మారజయి 

 
టోగ్ో మరధయు గ్జబన్ ల పరవేశం తరజవత కజమనవవల్త  ఆఫ్ 
నషేన్ు ఇపుపడు 56 సభ్య దేశజలను కలిగ్ధ ఉంది. దేశ 
రజజధాని కగి్జలీలో ర్డవజండా అధయక్షుడు పజల్ కగ్జమ ే
అధయక్షతన జరధగ్ధన కజమనవవల్త  హడె్ు ఆఫ్ గవ్ర్ామ ంట్ 
మీటంిగ్ లో చారధతరా తమకంగ్జ ఫ రంచ్ మాట్ు డే రెండు దేశజలు 
అధికజరధకంగ్జ యూనియన్ లోకి పరవేశించాయి. సంసి యొకక 
స కరటరర జనర్ల్ అయిన పజయటిరసియా సజకట్ు ండ్ పరకజర్ం, 
పరజాసజవమయ పరకిరయ, సమరి్వ్ంతమ ైన నాయకతవం మరధయు 
చటర నియమాలతో సహా అనేక పరమాణాల మూలాయంకనాల 
దావరజ పరవేశం నిరి్యించబడుతుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 కజమనవవల్త  అసో సియిేషన్ స కరటరర-జనర్ల్: పజయటిరసయిా 

సజకట్ు ండ్ 
 ర్డవజండా అధయక్షుడు: పజల్ కగ్జమ ే
 గ్జబన్ అధయక్షుడు: అలీ బ ంగ్ో 
 టోగ్ో అధయక్షుడు: ఫౌరే గ్జాసంిగ్బే 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 Monthly Current Affairs in Telugu – June 2022 
 

5      www.bankersadda.com    |    Adda247.com/te/    |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 

దశే్రయ నూరధ రజకెట్ ను ఉపయోగ్ధంచ ద్క్షణి కొరధయా తన 
మొద్టి ఉపగరహానిా కక్షయలోక ిపంపంిద ి

 
ద్క్షిణ కొరధయా తన మొద్టి ఉపగరహానిా సవదేశ్ర రజకెట్ ని 
ఉపయోగ్ధంచ విజయవ్ంతంగ్జ పరయోగ్ధంచంది, దేశం యొకక 
విసతరధసుత నా ఏరోసటపస్ ఆశయాలను ప ంచుతుంది మరధయు 
పరతయరధి ఉతతర్ కొరధయాతో ఉదిరకతతల మధయ ప ద్ద  క్షిపణులను 
నిరధమంచడానికి మరధయు గూఢచారధ ఉపగరహాలను 
పరయోగ్ధంచడానికి అవ్సర్మ ైన సజంకేతికతలను కలిగ్ధ ఉంద్ని 
ర్డజువ్ు చేసింది. మూడు-ద్శల నూరధ రజకెట్ ద్క్షిణ కొరధయా 
యొకక అంతరధక్ష పరయోగ సౌకర్యం నుండి 435 మ ైళ్ు  ఎతుత లో 
ఒక ద్క్షిణ దవవపంలో పని చేసట "పనితీర్డ ధృవీకర్ణ" 
ఉపగరహానిా విజయవ్ంతంగ్జ పరయోగ్ధంచంద్ని 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ద్క్షిణ కొరధయా అధయక్షుడు: యున్ సుక్ యోల్ 
 ద్క్షిణ కొరధయా జాతీయ పుషపం: ముగుంగ్జవ (రోజ్ ఆఫ్ 

ష్టజర్న్) 
చెనైా మూడు కొతత  యాగ్జన్-35 రధమోట్ స నిుంగ్ 
ఉపగరహాలను పరయోగ్ధంచంద ి

 
నవైర్డతి చెైనాలోని సిచువజన్ పజర విన్ు లోని జిచాంగ్ శజటిల ైట్ 
లాంచ్ స ంటర్ నుండి మూడు కొతత  రధమోట్ స నిుంగ్ 
ఉపగరహాలను చెైనా విజయవ్ంతంగ్జ పరయోగ్ధంచంది. 
యాయోగన్-35 కుటుంబంలో భ్గంగ్జ లాంగ్ మార్చ-2డి 
కజయరధయర్ రజకెట్ దావరజ ఉద్యం 10:22 గంటలకు (సజి నిక 

కజలమానం పరకజర్ం) ఉపగరహాలు పరయోగ్ధంచబడాు యి 
మరధయు విజయవ్ంతంగ్జ అనుకునా కక్షయలోక ి
పరవేశించాయి. 
మంగ్ోలియాలోని ఖువ్ స్ గుల్ సర్సుు యునవసో క వ్ర్ల్ు 
నవట్ వ్ర్క ఆఫ్ బయోసపియర్ రధజర్వస లో చరే్చబడంిద ి

 
మంగ్ోలియాలోని ఖువ్ుుల్ లేక్ నేషనల్ పజర్క యునవసో క 
యొకక వ్ర్ల్ు  నవట్ వ్ర్క ఆఫ్ బయోసిపయర్ రధజర్వ లో 
చేర్చబడింది. ఫజర న్ు లోని పజయరధస్ లో జర్డగుతునా 
ఇంటరేాషనల్ కో-ఆరధునేటింగ్ కౌనిుల్ ఆఫ్ ద్ మాయన్ అండ్ 
బయోసిపయర్ పో ర గ్జర మ 34వ్ స షన్ లో ఈ నిరి్యం 
తీసుకునాార్డ. ఖువ్ు గుల్ సర్సుు ఉతతర్ మంగ్ోలియన్ 
పజర విన్ు ఖువ్ స్ గుల్ లో ర్ష్టజయ సరధహద్ుద కు సమీపంలో ఉంది. 
ఇది మంగ్ోలియా యొకక మంచనీటిలో దాదాపు 70 శజతం 
లేదా పరపంచంలోని మొతతం నీటిలో 0.4 శజతం కలిగ్ధ ఉంది. 
'ఫుజియాన్,' చెనైా యొకక మూడవ్ అతయంత అధునాతన 
దశే్రయంగ్జ నిరధమంచన విమాన వజహక నౌక పజర ర్ంభించబడంిది 

 
చెనైా తన మూడవ్ ఎయిర్ కజర ఫ్టర కజయరధయర్ ను పజర ర్ంభించంద,ి 
ఇది దేశం యొకక అతయంత ఆధునిక మరధయు మొటరమొద్టి 
"పూరధతగ్జ దేశ్రయంగ్జ తయార్డ చేయబడిన" నావికజ 
యుది్నౌకను పజర ర్ంభించంది, ఎంద్ుకంటే బీజింగ్ కరలకమ ైన 
ఇండో-పసిఫకి్ పజర ంతంలో తన నౌకజద్ళ్ పరధధిని 
విసతరధంచడానికి ముంద్ుకు వ్చచంది. తూర్డప మహానగర్ం 
నుండి అధికజరధక మీడియా నివేదికల పరకజర్ం, ష్టజంఘ ైలోని 
జియాంగ్జాన్ షపి యార్ు లో జరధగ్ధన కుు పత  వేడుకలో 
'ఫుజియాన్' విమాన వజహక నౌకను పజర ర్ంభించార్డ. 
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భ్ర్తదశేం యొకక విరధగ్ధన బియయం అతిప ద్ద  
దగిుమతిదార్డగ్జ చెనైా అవ్తరధంచంది 

 
భ్ర్తదశేం నుండి విరధగ్ధన బియయం యొకక అతిప ద్ద  
దగిుమతిదార్డ లేదా కొనుగ్ోలుదార్డగ్జ చెనైా ఉద్భవించంద ి.
ఆఫిరకన్ దేశజల ైన భ్ర్తదేశంలో విరధగ్ధన బియయం యొకక 
అతిప ద్ద  దిగుమతిదార్డని చెైనా సజవధవనం చేసుకుంది .
మహమామరధ సమయంలో, భ్ర్తదేశంలో విరధగ్ధన బియయం 
యొకక అతిప ద్ద  దిగుమతిదార్డగ్జ చెైనా ముంద్ంజ వేసింది. 
7.7 శజతం చెైనాకు దిగుమతి చేయబడింది, ఇది 16.34 లక్షల 
మ టిరక్ టనుాలు, మరధయు భ్ర్తదేశం యొకక మొతతం 
ఎగుమతి 2021-2022 సంవ్తుర్ంలో 212.10 లక్షల మ టిరక్ 
టనుాలు. 
జపజన్ తొలిసజరధగ్జ నాటో సద్సుులో పజలగొ ననుంద ి

 
జపజన్ పరధాన మంతిర, Fumio Kishida ఈ నవల మాడిరడ్ లో 
జరధగ్ ేNATO సమిమట్ కు హాజర్వ్ుతార్డ, అట్ు ంటిక్ కూటమి 
యొకక అగర సమావేశంలో చేరధన దేశం యొకక మొద్టి 
నాయకుడు. జూన్ 28-30 సమావేశం ఉకెరయిన్ లో ర్ష్టజయ 
యొకక యుది్ంలో నాలుగు నవలల తరజవత 30 నార్త 
అట్ు ంటిక్ టీరటీ ఆరొ్నవైజేషన్ మితరదేశజలకు సంక్షోభ్ క్షణంగ్జ 
పరధగణించబడుతుంది. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 NATO ఏరజపటు: 4 ఏపిరల్ 1949; 
 NATO పరధాన కజరజయలయం: బరస ుల్ు, బెలాియం; 
 NATO స కరటరర జనర్ల్: జెన్ు సోర ల ర న్ బరొ్; 
 NATO మొతతం సభ్ుయలు: 30; 
 NATO NATO యొకక చవ్రధ సభ్ుయడు: నార్త 

మాసిడోనియా. 
సో మాలియా పరధానిగ్జ హమాా  అబిద  బరే నియమితులయాయర్డ 

 
సో మాలియా అధయక్షుడు హసన్ షటక్ మొహమమద 
జుబ్బలాండ్ రజషర  ాఎనిాకల సంఘం మాజీ ఛెైర్మన్ హమాా  అబిద  
బరేరను పరధానమంతిరగ్జ నియమించార్డ. మొహమమద 
హుసటున్ రోబుల్ సజి నంలో స మీ అట్నమస్ సటరట్ 
జుబ్లాండ్ కు చెందిన 48 ఏళ్ు  హంజా అబిద  బ్రేర వ్చాచర్డ. 
బ్రే అనేక పరజా మరధయు రజజకరయ పజతరలలో పనిచేశజర్డ 
మరధయు 2011 నుండి 2017 వ్ర్కు పీస్ అండ్ డెవ్లప మ ంట్ 
పజరరర (PDP) స కరటరర జనర్ల్ గ్జ ఉనాార్డ, ఇపుపడు 
మొహమమద నేతృతవంలోని యూనియన్ ఫర్ పీస్ అండ్ 
డెవ్లప మ ంట్ (UDP)కి పూర్వగ్జమి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 సో మాలియా రజజధాని: మొగదిషు 
 సో మాలియా కరెనీు: సో మాలి షిలిుంగ్; 
 సో మాలియా అధయక్షుడు: హసన్ షటక్ మొహముద. 
APEDA మామిడపిండు  ఎగుమతిని ప ంచడానిక ిబహెెయిన్ లో 
మామిడ ిపండుగను నిర్వహ ంచంది 
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మామిడి పండు  ఎగుమతిని ప ంచేంద్ుకు బహెెయిన్ లో 
అగ్ధరకలచర్ల్ అండ్ పజర స స్ు  ఫుడ్ పరర డక్రస ఎక్ు పో ర్ర 
డవె్లప మ ంట్ అథారధట ీ (APEDA) ఎనిమిది రోజుల పజటు 
మామిడ ిపండుగను నిర్వహ ంచంది. పశిచమ బంెగ్జల్, బీహార్, 
జార్ఖండ్, ఉతతర్పరదశే్ మరధయు ఒడశిజలోని తూర్డప రజష్టజర ా ల 
నుండి 34 ర్కజల మామిడి పండును బహెెయిన్ లోని అల్ 
జజీరజ గూర ప సూపర్ మారెకట్ లోని ఎనిమిది వేరేవర్డ 
పరదేశజలలో పరద్రధశసుత నాార్డ. 
అనిా ర్కజల మామిడి పండును రెైతులు మరధయు రెండు రెైతు 
ఉతపతితదార్డల సంసిల నుండి నేర్డగ్జ సటకరధంచార్డ. ఈ 
మామిడి పరద్ర్శన ఈ నవల 20 వ్ర్కు కొనసజగనుంది. ‘మాయంగ్ో 
ఫ సిరవ్ల్ 2022’ కింద్ భ్ర్తీయ మామిడిపండు  కోసం 
అంతరజా తీయ మారెకట్ లను అనేవషించడానికి APEDA 
యొకక కొతత  కజర్యకరమాలలో భ్గంగ్జ బహెెయిన్ లో మామిడి 
పరద్ర్శన జరధగ్ధంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 APEDA నిరజమణం: 1986; 
 APEDA పరధాన కజరజయలయం: నూయఢిలీు; 
 APEDA చెైర్మన్: M. అంగముతుత . 
ర్ష్టజయ సౌదవ అరబేియాను అధగిమించ భ్ర్తదశేజనిక ి 2వ్ 
అతిప ద్ద  చముర్డ సర్ఫరజదార్డగ్జ అవ్తరధంచంద ి

 
ఉకెరయిన్ లో యుది్ం తరజవత ర్ష్టజయ కూర డ్ ను రధఫ నైర్డు  డపీ 
డిసౌకంట్ తో కొనుగ్ోలు చేయడంతో ర్ష్టజయ సౌదవ అరేబియాను 
అధిగమించ ఇరజక్ తరజవత భ్ర్తదేశజనికి రెండవ్ అతిప ద్ద  
చముర్డ సర్ఫరజదార్డగ్జ అవ్తరధంచంది. భ్ర్తీయ రధఫ ైనర్డు  
మేలో దాదాపు 25 మిలియన్ బ్రెళ్ు  ర్షయన్ చముర్డను 
కొనుగ్ోలు చేశజయి లేదా వజరధ మొతతం చముర్డ 

దిగుమతులలో 16 శజతానికి ప ైగ్జ కొనుగ్ోలు చేశజయి. 
ఏపిరల్ లో భ్ర్తదేశం యొకక మొతతం సముద్రపు 
దిగుమతులోు  ర్ష్టజయ మూలం ముడిచముర్డ 5 శజతానిా 
తాకింది, ఇది 2021 మరధయు Q1 2022 అంతట్ 1% కంటే 
తకుకవ్గ్జ ప రధగ్ధంది. 
నివదేకిలోని ముఖాయంశజలు: 
 U.S. మరధయు చెనైా తరజవత, భ్ర్తదేశం పరపంచంలో 

మూడవ్ అతిప ద్ద  చముర్డ వినియోగదార్డగ్జ ఉంది, 
ఇంద్ులో 85 శజతానికి ప ైగ్జ దిగుమతి అవ్ుతోంది. 

 పరపంచంలోని మూడవ్ అతిప ద్ద  చముర్డ -దిగుమతి 
చేసుకునే మరధయు వినియోగ్ధంచే దేశం భ్ర్తదేశం. 

బిరటన్ రజణి పరపంచంలోనే అతయంత ఎకుకవ్ కజలం పజలించన 
రంెడవ్ చకరవ్రధత 

 
బిరటన్ రజణి ఎలిజబతె్ II థాయ లాండ్ రజజును అధిగమించ, 
ఫజర న్ు కు చంెదని లూయిస్ XIV తరజవత, చరధతరలో 
పరపంచంలోనే రెండవ్ అతయధిక కజలం పజలించన చకరవ్రధతగ్జ 
అవ్తరధంచంది. UK దేశజనికి 70 సంవ్తురజల సటవ్ను గ్ొపప 
కజర్యకరమాలతో గుర్డత గ్జ 96 ఏళ్ు  కరవన్ు పజు టినం జూబీు ని 
జర్డపుకుంటుంది 
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UNGA బహుభ్ష్టజవజద్ంప ై తీరజమనానిా ఆమోదంిచంది, 
మొద్టిసజరధ హ ందవ భ్షను పరసజత వించంద ి

 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  (UNGA) మొద్టిసజరధగ్జ 
హ ందవ భ్షను పరసజత వించే బహుభ్ష్టజవజద్ంప ై భ్ర్తదేశం 
పజరయోజిత తీరజమనానిా ఆమోదించంది. ఆమోదించబడిన 
తీరజమనం హ ందవ భ్షతో సహా అధికజరధక మరధయు అనధికజరధక 
భ్షలలో ముఖయమ ైన కమూయనికేషనుు  మరధయు 
సందేశజలను వజయపిత  చేయడం కొనసజగ్ధంచాలని UNని 
పోర తుహ సుత ంది. తీరజమనంలో బంగ్జు , ఉర్ూద లను కూడా 
తొలిసజరధగ్జ పరసజత వించార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 యునవైటెడ్ నేషన్ు జనర్ల్ అస ంబీు  ప రసిడెంట్  :అబుద లాు  

ష్టజహ ద; 
 యునవైటెడ్ నేషన్ు జనర్ల్ అస ంబీు  పరధాన కజరజయలయం :

నూయయార్క, యునవైటెడ్ సటరట్ు. 
ఈకవెడార్, జపజన్, మాలార , మొజాంబిక్, సవిటారజు ండ్ UNSCక ి
ఎనిాకయాయయి 

 
ఈకవెడార్, జపజన్, మాలార , మొజాంబిక్, సవిటారజు ండ్ 2023-
2024 కజలానికి ఐకయరజజయసమితి భ్ద్రతా మండలికి అశజశవత 
సభ్ుయలుగ్జ ఎనుాకోబడాు యి మరధయు 2023 జనవ్రధ 1 న 
భ్ర్తదశేం, ఐరజు ండ్, కనెాయ, మ కుికో మరధయు నారవే నుండి 
హార్ు షూ టేబుల్ ను సజవధవనం చేసుకునాాయి. 15 దేశజల 
కౌనిుల్ యొకక సంసకర్ణ పరయతాాలలో భ్ర్తదేశం 
సంవ్తురజలుగ్జ ముంద్ంజలో ఉంది. 

చంద్ుర ని యొకక అతయంత వివ్ర్ణాతమక మాయప ను చెనైా 
విడుద్ల చసేంిద ి

 
చంద్ుర ని యొకక కొతత  జియోలాజికల్ మాయప ను చెైనా విడుద్ల 
చేసింది, ఇది 2020లో US దావరజ మాయప చేయబడిన దాని 
కంటే చంద్ుర ని ఉపరధతలం యొకక సూక్షమమ ైన వివ్రజలను 
నమోద్ు చేసూత , ఇపపటి వ్ర్కు అతయంత వివ్ర్ంగ్జ 
చెపపబడింది. కొతత  మాయప, ఇది కేరటర్ు మరధయు నిరజమణాల 
వివ్రజలను చార్ర చేయలేద్ు. ముంద్ు, చంద్ుర ని యొకక 
తద్ుపరధ పరధశోధనలో సహాయం చేసుత ంది. చెైనా విడుద్ల 
చేసిన చంద్ుర ని యొకక పరపంచంలోని అతయంత వివ్ర్ణాతమక 
మాయప చంద్ుర నిప ై శజసీతయీ పరధశోధన, అనేవషణ మరధయు 
లాయండింగ్ స ైట్ ఎంపికకు గ్ొపప సహకజర్ం అందించగలద్ని 
భ్విసుత నాార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 చెైనా రజజధాని: బీజింగ్; 
 చెైనా కరెనీు: రెనిమనిబ; 
 చెైనా అధయక్షుడు: జీ జిన్ పింగ్. 
టయిాంగ్జంగ్ అంతరధక్ష కంేదార నిా నిరధమంచంేద్ుకు చెనైా కూర డ్ 
మిషన్ ను పజర ర్ంభించంద ి

 
దేశం యొకక శజశవత కక్షయలో ఉనా అంతరధక్ష కేంద్రంలో పనిని 
పూరధత చేయడానికి ఆర్డ నవలల మిషన్ లో ముగుొ ర్డ 
వయయమగ్జములను పంపినటుు  చెనైా మానవ్సహ త అంతరధక్ష 
సంసి పరకటించంది. ష న్ జౌ-14 సిబబంది ఆర్డ నవలల పజటు 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 Monthly Current Affairs in Telugu – June 2022 
 

9      www.bankersadda.com    |    Adda247.com/te/    |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 

టయిాంగ్జంగ్ సటరషన్ లో ఉంట్ర్డ, ఏపిరల్ 2021లో 
పజర ర్ంభించబడిన పరధాన టియానేే లివింగ్ ర్ూమ లో రెండు 
లేబ రేటరర మాడూయళ్ును ఏకరకృతం చేయడానిా పర్యవేక్షిసజత ర్డ. 
నూయయార్క శజసనసభ్ ఆమోదించన డజిిటల్ ఎలకజరా నిక్ు 
కోసం పరపంచంలోని మొటరమొద్టి 'రధపటర్ హకుక' చటరం 

 
డజిిటల్ ఎలకజరా నిక్ు కోసం చట్ర నిా ఆమోదంిచడానికి 
నూయయార్క రజషర  ా శజసనసభ్ పరపంచంలోనే మొద్టదిి. 
డిజిటల్ ఎలకజరా నిక్ు తయారరదార్డలు వినియోగదార్డలకు 
మరధయు సవతంతర మర్మమతు వజయపజరజలకు భ్గ్జలు, 
సజధనాలు, సమాచార్ం మరధయు సజఫ్టర వేర్ లను 
అంద్ుబ్టులో ఉంచాలిున అవ్సర్ం ఉనా "రధపటర్ హకుక" 
బిలుు . కొనుగ్ోలు చేసిన ఉతపతుత లను రధపటర్ చేయడానికి 
మరధయు పునర్డది్రధంచడానికి వినియోగదార్డల హకుకలను 
కజపజడట్నికి పరభ్ుతవ ఒతితడి తరజవత, "ఫ యిర్ రధపటర్ యాక్ర" 
అమలులోకి వ్చచంది. 
అబ్నియా జనర్ల్ మజేర్ బజార మ బగే్జజ్ ను కొతత  
అధయక్షుడగి్జ ఎనుాకునాార్డ 

 
మూడు రౌండు  ఓటింగ్ లో అభ్యర్డి ల వ్ర్ూ నామినేట్ 
కజకపో వ్డంతో అలేబనియా పజర్ుమ ంట్ తన కొతత  అధయక్షుడిగ్జ 
జనర్ల్ మేజర్ బజార మ బగే్జజ్ ను ఉనాత స ైనిక అధికజరధని 
ఎనుాకుంది. AAF యొకక చీఫ్ ఆఫ్ జనర్ల్ సజర ఫ్ గ్జ బెగ్జజ్ 
తొలగ్ధంపుప ై డికరరప ై అవ్ుట్ గ్ోయింగ్ ప రసిడెంట్ ఇలిర్ మ ట్ 
సంతకం చేశజర్డ. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 అలేబనియా రజజధాని: టిరజనా; 
 అలేబనియా కరెనీు: అలేబనియన్ ల క్; 
 అలేబనియా పరధానమంతిర: ఈడి రజమ. 
టరరక పటర్డను టరరకయిగే్జ మారజచలనా అభ్యరి్నను UN 
ఆమోదంిచంద ి

 
మార్డప కోసం అంకజరజ నుండి వ్చచన అభ్యరి్నను 
అనుసరధంచ, ఐకయరజజయసమితి రధపబిు క్ ఆఫ్ టరరక దేశం 
పటర్డను సంసిలోని “టరరక” నుండి “టరరక”కి మారధచంది. UN 
పరతినిధి స రఫజన్ డుజారధక్ అనిా వ్యవ్హారజలకు “టరరక”కి 
బద్ులుగ్జ “టరరక”ని ఉపయోగ్ధంచమని అభ్యరధిసూత  స కరటరర 
జనర్ల్ ఆంటోనియో గుటెరెరస్ ను ఉదేదశించ టరరక విదేశజంగ 
మంతిర మ వ్ లుట్ కజవ్ూసో గుు  నుండి సీవకరధంచార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 టరరకయిే రజజధాని: అంకజరజ; 
 టరరకయిే అధయక్షుడు  :రెస ప తయియప ఎరోు గ్జన్ ; 
 టరరకయిే కరెనీు: టరధకష్ లిరజ. 
తపిపపో యిన పలిులను కనుగ్ొనడంలో సహాయపడట్నిక ి
Instagram యొకక కొతత  ఫచీర్డా పజర ర్ంభించంది 

 
తపిపపో యిన పలిులను కనుగ్ొనడంలో సహాయపడట్నికి 
ఇన్ సజర గ్జర మ 'అలర్ర' ఫచీర్ ను పజర ర్ంభించంది. ఫో టో-షటరధంగ్ 
యాప ఫీచర్ ని స టప చేయడానికి పరపంచవజయపతంగ్జ వివిధ 
సంసిలతో భ్గసజవమయం కలిగ్ధ ఉంది. యాకిరవ్ స ర్చ 
జర్డగుతునా నిరధదషర  పజర ంతంలో ఉనాటుయితే, యూజర్ ల 
ఇన్ సజర గ్జర మ ఫీడ్ లో తపిపపోయిన పిలులు గురధంచన 
వివ్రజలను ఈ ఫీచర్ పరద్రధశసుత ంది. 
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అఖిల భ్ర్తీయ ఆయురవేద్ మహాసమేమళ్న్ 59వ్ మహా 
అధవిషేన్ ను పజర ర్ంభించన రజషరపాతి 

 
భ్ర్త రజషరపాతి శ్రర రజమ నాథ్ కోవింద ఈరోజు మధయపరదేశ్ లోని 
ఉజాయినిలో అఖిల భ్ర్తీయ ఆయురవేద్ మహాసమమేళ్న్ 
యొకక 59వ్ మహా అధివేషణను పజర ర్ంభించార్డ.  
కోవజక్ు: బంగ్జు దశే్ ఇపుపడు కోవిడ్ వజయకుిన్ లలో అగరసజి నంలో 
ఉంద ి

 
COVAX సద్ుపజయం, ఇది UNICEF కరలక డెలివ్రర 
భ్గసజవమిగ్జ ఉనా కోయలిషన్ ఫర్ ఎపిడెమిక్ పిరపటర్ు నవస్ 
ఇనోావేషన్, Gavi, వజయకిున్ అలయన్ు మరధయు పరపంచ 
ఆరోగయ సంసి సహ-నేతృతవంలోని పరపంచవజయపతంగ్జ 
పరయతాం, సుమార్డ 190 మిలియన్ డోస్ COVID 19 
వజయకిున్ లను పర ందింది.బంగ్జు దేశ్ కు పంపిణీ చేయబడిన 62 
శజతం కంటే ఎకుకవ్ మోతాద్ులకు COVAX బ్ధయత 
వ్హ సుత ంది. 
 

 

జాతీయ అంశజలు 
 

నాగ్జలాండ్ లో హనీ టసెిరంగ్ లాయబ ను కంేద్ర వ్యవ్సజయ మంతిర 
పజర ర్ంభించార్డ 

 
నాగ్జలాండ్ పర్యటన సంద్ర్భంగ్జ, కేంద్ర వ్యవ్సజయం 
మరధయు రెైతు సంక్షేమ శజఖ మంతిర నరంేద్ర సంిగ్ తోమర్ 
దిమాపూర్ హనీ టసెిరంగ్ లాబ రేటరరని అధికజరధకంగ్జ 
పజర ర్ంభించార్డ. తేనవ పరరక్షా సద్ుపజయం తేనవటీగల 
ప ంపకందార్డలకు మరధయు ఉతపతితదార్డలకు వజరధ ఉతపతిత  
చేసిన తేనవను పరరక్షించడంలో మద్దతు ఇసుత ంది. 
చుమాకెడాు ాలోని ఈశజనయ అగ్ధర ఎక్ు పో లో, తోమర్ ఒక 
కజర్యకరమానికి హాజర్యాయర్డ. ఈ కజర్యకరమానికి నాగ్జలాండ్ 
వ్యవ్సజయ శజఖ మంతిర G. కెటైో, ముఖయ కజర్యద్రధశ J. ఆలం, 
స ంటరల్ హారధరకలచర్ కమిషనర్ పరభ్త్ కుమార్ తదితర్డలు 
హాజర్యాయర్డ. 
భ్ర్తదశేం-నేపజల్ మధయ మొద్ట ిభ్ర్త్ గ్ౌర్వ్ టూరధస్ర రెలైు 
ఫ్జు గ్ ఆఫ్ చేయబడంిద ి

 
భ్ర్తదేశం మరధయు నేపజల్ లోని రజమాయణ సర్ూకూట్ తో 
అనుబంధించబడిన పరదేశజలను కలిపట మొద్టి భ్ర్త్ గ్ౌర్వ్ 
పరజయటక రెలైు నూయఢలిీులోని సఫ్దర్ జంగ్ రెలైేవ సటరషన్ నుండ ి
ఫ్జు గ్ ఆఫ్ చేయబడింది. భ్ర్తదేశం నుండి 500 మంది 
పరజయటకులతో కూడిన భ్ర్త్ గ్ౌర్వ్ రెైలు నేపజల్ లోని 
జనక్ పూర్ ధామ రైెలేవ సటరషన్ కు చేర్డకుంటుంది. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఇండియన్ రెలైేవ కజయటరధంగ్ అండ్ టూరధజం కజరొపరషేన్ 
(IRCTC) యొకక 18-రోజుల శ్రరరజమాయణ యాతర పరతేయక 
పరజయటక రెైలు రజముడి జీవితంతో సంబంధం ఉనా పవితర 
సిలాలకు యాతిరకులను తీసుకువవళ్ుతుంది. కేంద్ర రెైలేవ 
మంతిర అశివని వవైషివ్ తో కలిసి పరజయటక, సజంసకృతిక శజఖ 
మంతిర జి. కిషన్ రెడిు  రైెలును జెండా ఊపి పజర ర్ంభించార్డ. 
వజణజియ భ్వ్న్ మరధయు నిర్యత్ స ైట్ ను పజర ర్ంభించనునా 
పరధాని నరంేద్ర మోదవ 

 
వజణిజయం మరధయు పరధశరమల మంతిరతవ శజఖ కోసం కొతత  
కజరజయలయ సముదాయం, “వజణిజయ భ్వ్న్,” మరధయు 
“నేషనల్ ఇంపో ర్ర-ఎగుమతి రధకజర్ు ఫర్ ఇయరరు అనాలిసిస్ ఆఫ్ 
టేరడ్” (నిరజయట్) పో ర్రల్, ఇది భ్ర్తదేశ అంతరజా తీయ 
వజణిజయంప ై డేట్ను అందిసుత ంది, పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోడీ 
దావరజ రెండూ అధికజరధకంగ్జ పజర ర్ంభించబడతాయి. వజణిజయ 
శజఖ మరధయు పరధశరమ మరధయు అంతరొ్త వజణిజాయనిా 
పోర తుహ ంచే విభ్గం రెండూ ఈ సద్ుపజయానిా 
ఉపయోగ్ధంచుకుంట్యి, ఇది సమీకృత మరధయు సమకజలీన 
కజరజయలయ సముదాయంగ్జ పనిచేసుత ంది. 
వజణజియ భ్వ్న్ గురధంచ: 
 పరధాన మంతిర కజరజయలయం నుండి ఒక పతిరకజ పరకటన 

పరకజర్ం, 4.33 ఎకరజల ఆసితలో వజణిజయ భ్వ్న్ ఇండియా 
గ్ేట్ కు ద్గొర్గ్జ నిరధమంచబడుతోంది మరధయు ఇంధన 
ఆదాప ై ద్ృషిర  సజరధంచ సిిర్మ ైన నిరజమణ సూతరా లను కలిగ్ధ 
ఉనా సజమర్ర భ్వ్నంగ్జ ఊహ ంచబడింది. 

 1,000 మంది వ్యకుత ల సజమరి్ూ భ్వ్నంలో సజమర్ర 
యాకెుస్ కంటోర ల్, స ంటరల్ ఎయిర్ కండిషనింగ్, వీడియో 
కజనఫరెనిుంగ్ మరధయు పూరధతగ్జ నవట్ వ్ర్డ్ సిసరమ లతో 
సహా ఆధునిక సౌకరజయలు అంద్ుబ్టులో ఉనాాయి. 

నిరజయత్ గురధంచ: 
"వ్న్-సజర ప పజు ట్ ఫజర్మ"గ్జ, దేశ అంతరజా తీయ వజణిజాయనిక ి
సంబంధించ వజట్దార్డలకు అవ్సర్మ ైన మొతతం 
సమాచారజనిా యాకెుస్ చేయడానికి NIRYAT 
సృషిరంచబడింది. 
IOC ఇండోర్ సో లార్ కుక్ ట్ప సూర్య నూతన్ ను 
ఆవిషకరధంచంద ి

 
ఇండియన్ ఆయిల్ కజరొపరేషన్ (IOC) ఆయిల్ రధఫ ైనర్ు 
ఫరరదాబ్ద R&D స ంటర్ అభివ్ృదిి  చేసిన పటటెంట్ కలిగ్ధన 
సవదేశ్ర సో లార్ కుక్ ట్ప “సూర్య నూతన్”ను ఆవిషకరధంచంది. 
భ్ర్తదేశం యొకక CO 2 ఉదాొ రజలను విపరరతంగ్జ 
తగ్ధొంచడంలో సూర్య నూతన్ సహాయం చేసుత ంది మరధయు 
అధిక అంతరజా తీయ శిలాజ ఇంధన ధర్ల మార్డపల నుండి 
మన పౌర్డలను ర్క్షించడంలో సహాయపడుతుంది. 
ప టోర లియం & సహజ వజయువ్ు మంతిర (MoPNG) HS 
పూరధ సమక్షంలో ఉతపతితని పరద్రధశంచార్డ; గ్జర మీణాభివ్ృదిి  
మరధయు పంచాయతీరజజ్ శజఖ మంతిర గ్ధరధరజజ్ సింగ్; 
వజణిజయం & పరధశరమల శజఖ సహాయ మంతిర (MoS) సో మ 
పరకజష్; హౌసింగ్ & అర్బన్ అఫ ైర్ు కౌశల్ కిష్టో ర్, మరధయు 
ఉతతర్పరదేశ్ ఆరధిక మరధయు పజర్ుమ ంటరర వ్యవ్హారజల మంతిర 
సురేష్ ఖనాా.  
సజంసకృతిక శజఖ మంతిర జి కషిన్ రడెిు  నూయఢలిీులో 
జయయతిరొ్మయ ఉతువజనిా పజర ర్ంభించార్డ 
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జయయతిరొ్మయ, తకుకవ్ పరశంసలు పర ందిన కళాకజర్డల 
పరతిభ్ను జర్డపుకునే పండుగ, కేంద్ర సజంసకృతిక శజఖ మంతిర 
జి. కిషన్ రెడిు  నూయఢిలీులో పజర ర్ంభించార్డ. సంగ్రత నాటక 
అకజడమీ ఆజాదవ కజ అమృత్ మహో తువ్ లో భ్గంగ్జ 
మరధయు పరపంచ సంగ్రత దినోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ వీధి 
పరద్ర్శనకజర్డలు మరధయు రెైలు వినోద్కజర్డలతో సహా 
దేశవజయపతంగ్జ ఉనా అర్డదెైన సంగ్రత వజయిదాయల పరతిభ్ను 
హెైల ైట్ చేయడానికి ఈ ఉతువజనిా నిర్వహ ంచంది. 
IISc స ంటర్ ఫర్ బెరయిన్ రరస ర్చ అధకిజరధకంగ్జ పరధాని మోదవ 
పజర ర్ంభించార్డ 

 
పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోదవ స ంటర్ ఫర్ బెరయిన్ రరస ర్చ ను 
పజర ర్ంభించార్డ మరధయు IISc బంెగళ్ూర్డలో బ్గ్ధచ 
పజరి్సజర్థి మలీర స పష్టజలిటీ హాసిపటల్ కు శంకుసజి పన చేశజర్డ. 
బెంగుళ్ూర్డలోని IIScలో బెరయిన్ రరస ర్చ స ంటర్ ను 
పజర ర్ంభించడం పటు  పరభ్ుతవం సంతోషంగ్జ ఉంద్ని పరధాని 
నరేంద్ర మోదవ టీవట్ లో పటరొకనాార్డ. పజర జెకుర కు శంకుసజి పన 
చేసిన ఘనత పరధానికి ద్కకడం సంతోష్టజనిా ప ంచంది. ఈ 
కేంద్రం మ ద్డు సమసయలకు ఎలా చకితు చేయాలనే దానిప ై 
పరధశోధనలో అతాయధునికమ ైన అంచున ఉంటుంది 
2021లో సవిస్ బ్యంకులోు  భ్ర్తీయుల నిధులు ర్ూ. 30 
లక్షల కోటు కు ప ైగ్జ ప రధగ్జయి 

 

సివటారజు ండ్ యొకక వజరధిక డేట్ పరకజర్ం, భ్ర్తదేశం ఆధారధత 
శజఖలు మరధయు ఇతర్ ఆరధిక సంసిల దావరజ భ్ర్తీయ 
వ్యకుత లు మరధయు సంసిలు సివస్ బ్యంకులలో పజర్క చేసిన 
నిధులు 14 సంవ్తురజల గరధషర సజి యి 3.83 బిలియన్ సివస్ 
ఫజర ంక్ లకు (ర్ూ. 30,500 కోటు కు ప ైగ్జ) 2021లో ప రధగ్జయి. 
కేంద్ర బ్యంకు. 2020 చవ్రధ నాటికి 2.55 బిలియన్ సివస్ 
ఫజర ంక్ ల (ర్ూ. 20,700 కోటుు ) నుండి సివస్ బ్యంకులతో 
భ్ర్తీయ ఖాతాదార్డల మొతతం నిధులు ప ర్గడం వ్ర్డసగ్జ 
రెండవ్ సంవ్తుర్ం ప ర్డగుద్లను సూచసుత ంది. 
2022 జూల  ై1 నుంచ ‘సంిగ్ధల్ యూజ్ పజు సిరక్’ వజడకజనిా కంేద్ర 
పరభ్ుతవం నిషటధంిచంది. 

 
జూల ై 1, 2022 నుండి 'సింగ్ధల్ యూజ్ పజు సిరక్' వినియోగం 
కేంద్ర పరభ్ుతవం నిషటధించంది. సింగ్ధల్ యూజ్ పజు సిరక్ లు, 
పరతేయకించ పజలీస టరరధన్ మరధయు విసతరధంచన పజలీస టరరధన్ తో 
తయార్డ చేయబడినవి, జూల ై 1, 2022 నుండి దేశవజయపతంగ్జ 
ఉతపతిత  చేయడం, దిగుమతి చేయడం, నిలవ చేయడం, 
పంపిణీ చేయడం, వికరయించడం మరధయు ఉపయోగ్ధంచడం 
చటరవిర్డది్ం. ఈ పజర ంతంలో సమనవయంతో కూడిన 
పరయతాాలు చేసటంద్ుకు పరజయవ్ర్ణ మంతిరతవ శజఖ ఒక  
సకలాా ంగ్ రధగ్ధాన్: అనాపూరి్ శిఖరజనిా అధరిోహ ంచన తొలి 
భ్ర్తీయ పర్వతారోహకుడు 
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ఆకిుజన్ సహాయం లేకుండా అనాపూరి్ పర్వతానిా 
అధిరోహ ంచన భ్ర్తదేశం నుండి మొద్టి పర్వతారోహకుడు 
సకలాా ంగ్ రధగ్ధాన్ ను లేహ్ ముకతకంఠంతో సజవగతించార్డ. 
నేపజల్ లో అనాపూరి్ మరధయు లోటేులను విజయవ్ంతంగ్జ 
అధిరోహ ంచన తరజవత, లేహ్ విమానాశరయంలో అతనికి ఇతర్ 
పర్వతారోహకులు సజవగతం పలికజర్డ. ఏపిరల్ 28న అనాపూరి్ 
పర్వతం అధిరోహణ మరధయు మే 14న లగటేు పర్వతం 
అధిరోహణ మధయ 16 రోజుల గ్జయప తో, సకల్ జాంగ్ రధగ్ధాన్ 
ఆకిుజన్ సపిుమ ంట్ లు లేకుండా రెండు శిఖరజలను జయించ 
రధకజర్డు  సృషిరంచంది 
జాతీయ యోగ్జ ఒలింపయిాడ్ 2022ను పజర ర్ంభించన 
విదాయశజఖ మంతిర ధరమేంద్ర పరధాన్ 

 
విదాయ మంతిర ధరేమంద్ర పరధాన్ నూయఢలిీులో జాతీయ యోగ్జ 
ఒలింపయిాడ్ 2022 మరధయు కివజ్ పో టీలను 
పజర ర్ంభించార్డ. జాతీయ యోగ్జ ఒలింపయిాడ్ ను విదాయ 
మంతిరతవ శజఖ మరధయు జాతీయ కౌనిుల్ ఆఫ్ ఎడుయకషేనల్ 
రరస ర్చ అండ్ టెైనీింగ్ సంయుకతంగ్జ నిర్వహ సుత నాాయి. ఈ 
సంవ్తుర్ం 26 రజష్టజర ా లు మరధయు కేంద్ర పజలితపజర ంతాలు 
మరధయు పజర ంతీయ విదాయ సంసిల యొకక పరద్ర్శన 
మలీరపర్పస్ సూకల్ు నుండి సుమార్డ ఆర్డ వ్ంద్ల మంది 
విదాయర్డి లు రజబో యిే జాతీయ యోగ్జ ఒలింపియాడ్ లో 
పజలగొ ంట్ర్డ. 

భ్ర్తదశేం యొకక 1వ్ ప ైవీటే్ రెలైు సరరవస్ 'భ్ర్త్ గ్ౌర్వ్ 
పథకం' కంిద్ ఫ్జు గ్ ఆఫ్ చయేబడింది I 

 
భ్ర్తీయ రెలైేవల ‘భ్ర్త్ గ్ౌర్వ్’ పథకం కింద్ కోయంబతూత ర్డ 
మరధయు షరిరు మధయ ఒక ప ైవీేట్ ఆపరేటర్ దావరజ నడపబడే 
మొద్టి రెైలు ఫ్జు గ్ ఆఫ్ చేయబడింది. కోయంబతూత ర్ ఉతతర్ం 
నుండి సజయినగర్ షిరరు మారొ్ంలో మొటరమొద్టి భ్ర్త్ గ్ౌర్వ్ 
రెైలు ఫ్జు గ్ ఆఫ్ చేయబడింద్ని పరజయటక మంతిరతవ శజఖ 
తెలియజేసింది. ఈ రెైలు మారొ్ంలో అనేక చారధతరక 
గమయసజి నాలను కవ్ర్ చేసుత ంది, అయితే పరయాణీకులకు దేశం 
యొకక సజంసకృతిక వజర్సతవం గురధంచ అంతర్దృషిరని 
అందిసుత ంది. 
గ్ోవజలో నేషనల్ మూయజియం ఆఫ్ కసరము అండ్ జీఎసీరని 
నిర్మలా సతీారజమన్ పజర ర్ంభించార్డ 

 
కేంద్ర ఆరధిక మంతిర నిర్మలా సతీారజమన్ జూన్ 6 నుండ ి 12 
వ్ర్కు జర్డపుకుంటునా ఆరధిక మంతిరతవ శజఖ ఆజాదవ కజ 
అమృత్ మహో తువ్ ఐకజనిక్ వీక్ లో భ్గంగ్జ గ్ోవజలో నేషనల్ 
మూయజియం ఆఫ్ కసరము మరధయు GST "ధరోహర్"ను 
పజర ర్ంభించార్డ. రెండు అంతసుత ల 'బూు ' గ్ోవజలో పో ర్డచగ్రసు 
పజలన కజలంలో అలాఫండగె్జ అని పిలువ్బడే ఈ భ్వ్నం 400 
సంవ్తురజలకు ప ైగ్జ పనాజీలోని మండోవి నది ఒడుు న ఉంది. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 గ్ోవజ రజజధాని: పనాజీ; 
 గ్ోవజ CM: పరమోద సజవ్ంత్; 
 గ్ోవజ గవ్ర్ార్: S. శ్రరధర్న్ పిళ్లు . 
పజలీవ్రధుటనీి పజర ర్ంభించన విదాయశజఖ మంతిర ధరమేంద్ర పరధాన్ 

 
మిచగ్జన్, USA-ఆధారధత IT సరరవస స్ & IT కనులిరంగ్ కంప నీ 
ఇనఫరమేషన్ డటే్ ససిరము (IDS) భ్ర్త్ బ్ు క్ చయెిన్ 
నవట్ వ్ర్క (BBN) (అకడమిక్ బ్ు క్ చెయిన్ కనాురధరయం) & 
పజలీవ్రధుటీ (ఎడుయకేషనల్ మ ట్వ్ర్ు)ని ఆవిషకరధంచంది. 
నూయఢిలీులోని AICTE ఆడిటోరధయంలో జరధగ్ధన కజర్యకరమంలో 
అఖిల భ్ర్త సజంకతేిక విదాయ మండలి (AICTE) అధికజర్డల 
సమక్షంలో కేంద్ర మంతిర ధరమేంద్ర పరధాన్, విదాయ మంతిరతవ 
శజఖ (MoE), భ్ర్త పరభ్ుతవం (GoI) ఈ కజర్యకరమాలను 
పజర ర్ంభించార్డ. 
పజలీవ్రధుట ీగురధంచ: 
 పజలీవ్రధుటీ అనేది భ్ర్తదేశం యొకక అతిప ద్ద  

ఎడుయకేషనల్ మ ట్వ్ర్ు, 100 మంది అకడమిక్ 
భ్గసజవములు విద్యను మరధంత అంద్ుబ్టులోక ి
తీసుకురజవ్డానికి, లీనమయిేయలా మరధయు అరి్వ్ంతంగ్జ 
చేయడానికి వ్ర్డచవ్ల్ కజయంపస్ లను సజి పించార్డ. 

 పజలీవ్రధుటీలో అకడమిక్ పజర్రనర్ లకు లాయండ్ పజరధశల్ు 
కేట్యిసజత ర్డ. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఆల్ ఇండియా కౌనిుల్ ఫర్ టెకిాకల్ ఎడుయకేషన్ 

సజి పించబడింది: నవ్ంబర్ 1945; 
 ఆల్ ఇండియా కౌనిుల్ ఫర్ టెకిాకల్ ఎడుయకేషన్ పరధాన 

కజరజయలయం: నూయఢిలీు; 

 ఆల్ ఇండియా కౌనిుల్ ఫర్ టెకిాకల్ ఎడుయకేషన్ 
చెైర్ పర్ున్: అనిల్ సహసరబుధే. 

అహమదాబ్ద లో పరధాని మోదవ ఇన్ సటపస్ ను పజర ర్ంభించార్డ 

 
ఇండియన్ నషేనల్ స ంటర్ ఫర్ సటపస్ పరమోషన్ అండ్ 
ఆథరెజైషేన్ (IN-SPAce)ని పరధాని నరంేద్ర మోదవ 
అహమదాబ్ద లో సజి పించార్డ. ఈ కజర్యకరమంలో కంేద్ర 
హోంమంతిర అమిత్ ష్టజ కూడా పజలగొ నాార్డ. అహమదాబ్ద లో 
ఇండియన్ నేషనల్ సటపస్ పరమోషన్ అండ్ ఆథరెైజేషన్ స ంటర్ 
(IN-SPAce)ను పజర ర్ంభించన తరజవత, పరధాన మంతిర 
నరేంద్ర మోదవ దాని పరధాన కజరజయలయానిా సమీక్షించార్డ. 
2022-23 సజీన్ కోసం, ఖరరఫ్ పంటలకు కజయబినవట్ MSPని 
ప ంచుతుంద ి

 
2022-23 సంవ్తురజనికి అనేక ఖరరఫ్ (వసేవి) పంటలకు 
కనీస మద్దతు ధర్ (MSP) ప ంచడానికి కేంద్ర మంతిరవ్రొ్ం 
అధికజర్ం ఇచచంద్ని కేంద్ర సమాచార్ & పరసజర్ మరధయు 
యువ్జన వ్యవ్హారజలు & కరరడల మంతిర అనురజగ్ ఠజకూర్ 
తెలిపజర్డ. 2022-23 పంట సంవ్తురజనికి ఖరరఫ్ పంటలకు 
MSP ఇపుపడు ప ర్డగుతుంది. 
పరధానాంశజలు: 
 పరధాన మంతిర నరేంద్ర మోదవ కజయబినవట్ కమిటీ ఆన్ 

ఎకనామిక్ అఫ ైర్ు (CCEA) 2022-23 పంట 
సంవ్తురజనికి అనిా తపపనిసరధ ఖరరఫ్ పంటలకు MSPని 
ప ంచడానికి అధికజర్ం ఇచచంది. 

 అనురజగ్ ఠజకూర్ చెపిపనటుు గ్జ 14 ఖరరఫ్ పంటల MSPని 
కేబినవట్ సమావేశంలో నిరి్యించార్డ. 
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 2022-23 పంట సంవ్తురజనికి, సజధార్ణ గే్రడ్ వ్రధ కోసం 
MSP కివంట్ల్ కు 2,040కి ప ంచబడింది, ఇది 
అంతకుముంద్ు సంవ్తుర్ం 1,940 నుండి ప రధగ్ధంది. 

 ‘ఎ’ నాణయమ ైన వ్రధ మద్దతు ధర్ కివంట్ల్ కు 1,960 
నుంచ 2,060కి ప ంచార్డ. 

 పరధాన ఖరరఫ్ పంట వ్రధ, ఇది ఇపపటికే నాటుు  
పజర ర్ంభ్మ ైంది. 2022లో నవైర్డతి ర్డతుపవ్నాలు 
సజధార్ణంగ్జ ఉంట్యని, దవర్ఘకజలిక సగటు 99 శజతం 
ఉంటుంద్ని వజతావ్ర్ణ శజఖ అంచనా వేసింది. 

 గత మూడు సంవ్తురజలలో, సజధార్ణం నుండి మంచ 
ర్డతుపవ్నాలు ఖరరఫ్ ఆహార్ ధానాయల ఉతపతితక ి
పరయోజనం చేకూరజచయి, ఇది సగటున 2.8 శజతం 
ప రధగ్ధంది మరధయు దవని ఫలితంగ్జ ర్బీ ఉతపతితలో 1.5 
శజతం ప ర్డగుద్లతో పజటు ఖరరఫ్ ఉతపతిత  2.5 శజతం 
ప ర్గవ్చుచ. 

ఆరోగయ మంతిర మనుుఖ్ మాండవియా ‘ఆయురవేద్ ఆహార్’ 
కోసం కొతత  లోగ్ోను ఆవిషకరధంచార్డ. 

 
పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దనిోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ ‘ఆయురవేద్ 
ఆహార్’ లోగ్ోను ఆరోగయ మంతిర మనుుఖ్ మాండవియా 
ఆవిషకరధంచార్డ. ఆయురేవద్ ఆహార్ లోగ్ో సులభ్ంగ్జ 
గురధతంచడానికి అనుమతిసుత ంది. ఆ విధంగ్జ, ఇది 'ఆయురేవద్ 
ఆహార్' యొకక పరతేయక గురధతంపును సృషిరంచడంలో 
సహాయపడుతుంది. లోగ్ో ఆయురేవద్ ఉతపతుత ల నాణయతను 
కూడా బలోపటతం చేసుత ంది. ఫుడ్ సటఫ్ీర  అండ్ సజర ండర్ుస అథారధటీ 
ఆఫ్ ఇండియా (FSSAI) పరకజర్ం, ఆయురేవద్ం ఆహార్ అనేది 
ఆయురేవద్ం యొకక అధికజరధక పుసతకజలలో ఇవ్వబడిన 
వ్ంటకజలు లేదా పదారజి లు లేదా పరకిరయలకు అనుగుణంగ్జ 
తయార్డ చేయబడిన ఆహార్ం. 

నూయఢలిీులో జాతీయ గ్ధరధజన పరధశోధనా సంసి నూతన 
భ్వ్నానిా అమిత్ ష్టజ పజర ర్ంభించార్డ 

 
నూయఢలిీులో కొతతగ్జ నిరధమంచన నషేనల్ టెైబీల్ రరస ర్చ 
ఇన్ సిరటూయట్ (NTRI)ని కేంద్ర హోం, సహకజర్ శజఖ మంతిర 
అమిత్ ష్టజ పజర ర్ంభించార్డ. 
నాబ్ర్ు చెరై్మన్ లేహ్ లో మ ై పజయడ్ మ  ై రెటై్ 
కజర్యకరమానిాపజర ర్ంభించార్డ 

 
నషేనల్ బ్యంక్ ఫర్ అగ్ధరకలచర్ అండ్ ర్ూర్ల్ డవె్లప మ ంట్ 
(NABARD), ఛెరై్మన్ Dr GR చంతల లేహ్ లో “మ ై పజయడ్ మ  ై
రెటై్ పో ర గ్జర మ”ను పజర ర్ంభించార్డ. ఏడునార్ లక్షల ర్ూపజయల 
వ్యయంతో యంతరా లు మరధయు మ టీరధయల్ లతో Nabard's 
NabFoundation చే పజర ర్ంభించబడిన పో ర గ్జర మ. వివిధ 
వ్యసుల మహ ళ్ల డిమాండ్ లకు అనుగుణంగ్జ శజనిటరర 
పజయడ్ లను తయార్డ చేసటంద్ుకు యంతరా లను అప గే్రడ్ 
చేయడానికి మరో లక్ష మంజూర్డ చేసుత నాటుు  డాకరర్ జిఆర్ 
చంతల పరకటించార్డ. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 నాబ్ర్ు నిరజమణం: జూల ై 12, 1982; 
 నాబ్ర్ు పరధాన కజరజయలయం: ముంబెై; 
 నాబ్ర్డు  చెైర్మన్: గ్ోవింద్రజజులు చంతల. 
UPలో సంత్ కబీర్ అకజడమీ మరధయు రరస ర్చ స ంటర్ ను 
పజర ర్ంభించన రజషరపాతి కోవింద 

 
రజషరపాతి రజమ నాథ్ కోవింద సంత్ కబీర్ కి నివజళ్ులు 
అరధపంచార్డ మరధయు ఉతతర్పరదేశ్ లోని మఘర్ లోని కబీర్ 
చౌరజ ధామ లో సంత్ కబీర్ అకజడమీ మరధయు రరస ర్చ 
స ంటర్ మరధయు సవదశే్ ద్ర్శన్ యోజన ని పజర ర్ంభించార్డ. 
కబీర్ జీవితం మానవ్ ధరజమనికి నిలువవతుత  నిద్ర్శనమని, 
ఆయన బో ధనలు నేటికర 650 ఏళ్ుు  గడిచనా సంబంధితంగ్జ 
ఉనాాయని అనాార్డ. కబీర్ జీవితం మత సంఘీభ్వజనిక ి
ఆద్ర్శవ్ంతమ ైన ఉదాహర్ణగ్జ ఆయన అభివ్రధించార్డ. 
FSSAI జాతీయ ఆహార్ పరయోగశజల బీహార్ లోని ర్కజుల్ లో 
పజర ర్ంభించబడంిద ి

 
బీహార్ లోని ర్కజుల్ లో, కంేద్ర ఆరోగయ మరధయు కుటుంబ 
సంక్షేమం మరధయు ర్సజయనాలు మరధయు ఎర్డవ్ుల మంతిర 
శ్రర మనుుఖ్ మాండవియా FSSAI యొకక జాతీయ ఆహార్ 
పరయోగశజలను పజర ర్ంభించార్డ. ఇండో-నపేజల్ మధయ 
దెైవపజక్షిక ఒపపంద్ం పరకజర్ం, నేపజల్ నుండి రజకజుల్ కు 

దిగుమతి చేసుకునా ఆహార్ నమూనాల పరరక్షల 
సమయానిా తగ్ధొంచడానికి ఈ పరయోగశజల సజి పించబడింది. 
ఆహారజనిా పరరక్షించడానికి చాలా సమయం పడుతుంది, 
ఎంద్ుకంటే చటరపర్మ ైన చతతశుదిితో కూడిన ఆహార్ 
నమూనాలను కోల్ కతాలోని నేషనల్ ఫుడ్ లాబ రేటరరకి 
పంపజర్డ. ఆహార్ పరయోగశజల పజర ర్ంభోతువ్ కజర్యకరమంలో 
నేపజల్ పరభ్ుతవ వ్యవ్సజయం మరధయు పశుసంవ్రి్క శజఖ 
మంతిర మహ ంద్ర రజయ యాద్వ్ కూడా పజలగొ నాార్డ. 
టచీర్ ఎడుయకషేన్ పోర గ్జర ం పరకిరయను సులభ్తర్ం చయేడానిక ి
NCTE ఆన్ ల నై్ పో ర్రల్ ను పజర ర్ంభించంద ి

 
నేషనల్ కౌనిుల్ ఫర్ టీచర్ ఎడుయకేషన్ (NCTE) ఉనాత 
విదాయ సంసిలోు  టీచర్ ఎడుయకేషన్ పోర గ్జర మ ల గురధతంపు 
పరకిరయను సులభ్తర్ం చేయడానికి ఆన్ ల ైన్ పో ర్రల్ ను 
పజర ర్ంభించంది. పరకిరయను కరమబదవికరధంచడానికి పజర ర్ంభించన 
పో ర్రల్ కోర్డుల కోసం ద్ర్ఖాసుత ను ఆహావనించనపపటి నుండి 
సంసిల తనిఖీతో సహా గురధతంపు ఉతతర్డవలు జారర చేసట ద్శ 
వ్ర్కు సహాయం చేసుత ంది. ఇటీవ్ల పజర ర్ంభించన నాలుగ్ేళ్ు  
ఇంటిగే్రటెడ్ టీచర్ ఎడుయకేషన్ పోర గ్జర మ ల (ITEP) అపిు కేషన్ లు 
ఈ పో ర్రల్ లో పజర స స్ చేయబడతాయి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 నేషనల్ కౌనిుల్ ఫర్ టీచర్ ఎడుయకేషన్ సజి పించబడింది :

1995, భ్ర్తదేశం; 
 నేషనల్ కౌనిుల్ ఫర్ టీచర్ ఎడుయకేషన్ చెైర్ పర్ున్  :శ్రర 

సంతోష్ సజర్ంగ్ధ, IAS 
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ఇతర్ రజష్టజర ా ల సమాచార్ం 
 

బంెగళ్ూర్డలో ‘వ్న్ హలె్త  ప లైట్’ కజర్యకరమం పజర ర్ంభ్మ ంైద ి

 
పశుసంవ్రి్క & పజడపిరధశరమ శజఖ (DAHD) కరజి టకలోని 
బంెగళ్ూర్డలో వ్న్ హలె్త  ప లైట్ ను పజర ర్ంభించనుంది. ఈ 
కజర్యకరమం సవజళ్ును పరధషకరధంచడానికి జంతువ్ులు, 
మానవ్ులు మరధయు పరజయవ్ర్ణ ఆరోగయం నుండి 
వజట్దార్డలను ఉమమడి వేదికప ైకి తీసుకురజవ్డం లక్షయంగ్జ 
ప టుర కుంది. బిల్ & మ లిండా గ్టే్ు ఫౌండషేన్ (BMGF) 
మరధయు కజనవఫడరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిన్ ఇండసీర  ా (CII) 
సహకజర్ంతో DAHD కరజి టక మరధయు ఉతతరజఖండ్ రజష్టజర ా లలో 
వ్న్-హెల్త  ఫటరమ వ్ర్క అండర్ టేకింగ్ పజర జెక్ర ను అమలు 
చేసోత ంది, మతుూ, పశుసంవ్రి్క & మంతిరతవ శజఖ పజడి 
పరధశరమ. 
గ్ౌహతిలోని కజమాఖయ ఆలయంలో నాలుగు రోజుల 
అంబుబ్చ మేళా 

 
అసజుంలోని పరఖాయత కజమాఖయ దేవజలయంలో జరధగ్ే వజరధిక 
అంబుబ్చ మేళాలో పజలగొ నేంద్ుకు భ్కుత లకు రెండు 
సంవ్తురజల గ్ెైరజే జర్డ తరజవత చవ్ర్కు అనుమతించబడింది. 
మా కజమాఖయ దవేజలయ పరధాన పూజారధ, లేదా "బో ర్ 
డోలోయి," కబినాథ్ శర్మ, ఆచారజలలో భ్గంగ్జ నాలుగు 
రోజుల పజటు ఆలయ తలుపులను పరతీకజతమకంగ్జ 
మూసివేయడానికి "పరవ్ృతిత" ఉపయోగ్ధంచబడింద్ని 
వివ్రధంచార్డ. మొద్టి రోజు ఉద్యానేా డోర్ అన్ లాక్ 
చేయబడుతుంది లేదా నివ్ృతిత   

కరే్ళ్ పరభ్ుతవం రజషర  ా పరభ్ుతవం కోసం "MEDISEP" 
పథకజనిా అమలు చయేనుంద ి

 
పరభ్ుతవ ఉదో యగులు మరధయు ప నినర్ లకు మ డికల్ 
ఇనూురెన్ు “MEDISEP” పథకం అమలు మరధయు జూన్ 
2022 జీతం మరధయు జూల ై 2022 ప నిన్ నుండి పీరమియం 
తగ్ధొంపుకు సంబంధించ కేర్ళ్ రజషర  ాపరభ్ుతవం ఉతతర్డవలు జారర 
చేసింది. MEDISEP పథకం పరభ్ుతవ ఉదో యగులు, 
ప నినర్డు /కుటుంబ్నికి వ్రధతసుత ంది. ప నినర్డు  మరధయు వజరధ 
అర్ేతగల కుటుంబ సభ్ుయలు మరధయు రజషర  ా పరభ్ుతవం 
మరధయు సజి నిక సవపరధపజలన సంసిల నుండి గ్జర ంట్ ఇన్ 
ఎయిడ్ పర ందే విశవవిదాయలయాల ఉదో యగులు మరధయు 
ప నినర్డు . 
26వ్ సంిధు ద్ర్శన్ యాతర లడఖ్ లోని లేహ్ లో పజర ర్ంభ్మ ైంద ి

 
26వ్ సింధు ద్ర్శన్ యాతర యాతిరకుల సీవకర్ణతో లేహ్ లో 
పజర ర్ంభ్మవ్ుతుంద్ని రజషీరయా సవయంసటవ్క్ సంఘ్, 
ఆర్ ఎస్ ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు ఇందేరష్ కుమార్ తెలిపజర్డ. 
లడఖ్ కేంద్ర పజలిత పజర ంతం అయిన తరజవత, దేశం 
నలుమూలల నుండి యాతిరకులు అకకడ వేగంగ్జ అభివ్ృదిిని 
చూసజత ర్ని ఆర్ ఎస్ ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు ఇందేరష్ కుమార్ 
తెలిపజర్డ. 
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ఉతతరజఖండ్: వ్రజి ధార్ వ్యవ్సజయానిా పోర తుహ ంచే పజర జకె్ర కు 
పరపంచ బ్యంకు ఆమోద్ం 

 
ఉతతరజఖండ్ లోని నిట్ర్డగ్జ ఉనా పజర ంతాలోు  వ్రజి ధార్ 
వ్యవ్సజయానిా ముంద్ుకు తీసుకెళ్ు ంద్ుకు, పరపంచ బ్యంకు 
ర్ూ. 1,000 కోటుు . వజటర్ ష డ్ డిపజర్ర మ ంట్ ఉతతరజఖండ్ 
కెలుమేట్ రెసజపనిువ్ రెయిన్-ఫ డ్ ఫజరధమంగ్ పజర జెక్ర ని 
నిర్వహ సుత ంది. 
వ్న్ నషేన్ వ్న్ రషేన్ కజర్ు ని అమలు చేసని 36వ్ 
రజషర ంా/UTగ్జ అసజుం అవ్తరధంచంద ి

 
వ్న్ నేషన్ వ్న్ రేషన్ కజర్ు (ONORC) పథకజనిా అమలు 
చేసుత నా 36వ్ రజషర ంాగ్జ అసజుం అవ్తరధంచంది. దవనితో, 
ONORC పరణాళిక మొతతం 36 రజష్టజర ా లు మరధయు కేంద్రపజలిత 
పజర ంతాలలో విజయవ్ంతంగ్జ అమలు చేయబడింది, ఇది 
దేశవజయపతంగ్జ ఆహార్ భ్ద్రతను పో ర్రబుల్ చేసుత ంది. ఇది 
దేశంలోని ఒక ర్కమ ైన పౌర్-కేందవరకృత కజర్యకరమం, ఇది ఆగస్ర 
2019లో పజర ర్ంభించబడిన తరజవత, వినియోగదార్డల 
వ్యవ్హారజల మంతిరతవ శజఖ, ఆహార్ం మరధయు పబిు క్ మినిసీర ,ా 
సుమార్డ 80 కోటు  మంది లబిిదార్డలను కవ్ర్ చేసూత  తకుకవ్ 
వ్యవ్ధిలో వేగంగ్జ అమలు చేయబడింది. పంపిణీ ఈరోజు ఒక 
పరకటనలో తెలిపజర్డ. 

వ్న్ నషేన్ వ్న్ రషేన్ కజర్ు (ONORC) గురధంచ: 
వ్న్ నేషన్ వ్న్ రేషన్ కజర్ు (ONORC) అనేది ఆధార్ సడీింగ్ 
అనే పరకిరయ దావరజ లబిిదార్డల రేషన్ కజర్డు ను జాతీయం చేసట 
పథకం. ఆధార్ సీడింగ్ దావరజ లబిిదార్డడు దేశంలోని ఏదెైనా 
సర్సమ ైన ధర్ల ద్ుకజణం నుండి ఆమ  లేదా అతని అర్ేత 
కలిగ్ధన ఆహార్ ధానాయనిా తీసుకోవ్చచని నిరజి రధసుత ంది. కజబటిర , 
కుటుంబం దేశంలోని ఒక పజర ంతం నుండి మరొక పజర ంతానిక ి
వ్లస వ్చచనటుయితే, ఆహార్ భ్ద్రతప ై వజరధ దావజ హామీగ్జ 
ఉంటుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 అసజుం రజజధాని: డిసూపర్ 
 అసజుం ముఖయమంతిర: హ మంత బిసజవ శర్మ 
 అసజుం గవ్ర్ార్: జగదవష్ ముఖి. 
ఒడశిజలోని పూరధలో 20వ్ జానపద్ జాతర్ను పజర ర్ంభించన 
కంేద్ర మంతిర బిశవేశవర్  

 
ఒడిశజలోని పూరరలోని శజర్దాబలిలో 20వ్ జానపద్ ఉతువ్ం 
(జాతీయ గ్ధరధజన/జానపద్ పజటలు & నృతోయతువ్ం) 
మరధయు 13వ్ కృషి ఫ యిర్ 2022ను గ్ధరధజన వ్యవ్హారజలు 
మరధయు జలశకిత శజఖ సహాయ మంతిర బిశేవశవర్ తుడు 
పజర ర్ంభించార్డ. గ్ధరధజన సంసకృతిని పరధర్క్షించడం మరధయు 
వ్యవ్సజయంలో ఆవిషకర్ణలను పోర తుహ ంచడం లక్షయంగ్జ 
జరధగ్ధన రెండు జాతర్లు వ్ర్డసగ్జ ఐద్ు రోజుల పజటు కొనసజగ్ధ 
జూన్ 24న ముగుసజత యి. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఒడిశజ రజజధాని: భ్ువ్నేశవర్; 
 ఒడిశజ గవ్ర్ార్: గణేషి లాల్; 
 ఒడిశజ ముఖయమంతిర: నవీన్ పట్ాయక్. 
భ్ర్తదశేపు మొద్టి 'బ్లికజ పంచాయితీ' గుజరజత్ లోని 
ఐద్ు గ్జర మాలలో ఏరజపటు చయేబడింద ి

 
దేశంలోనే తొలిసజరధగ్జ 'బ్లికజ పంచాయితీ' గుజరజత్ లోని కచ్ 
జిలాు లోని ఐద్ు గ్జర మాలలో పజర ర్ంభ్మ ైంది. బ్లికల సజమాజిక 
మరధయు రజజకరయ అభివ్ృదిిని పోర తుహ ంచడం మరధయు 
వజర్డ రజజకరయాలోు  చుర్డకుగ్జ పజలగొ నేలా చూడటం ఈ 
కజర్యకరమం లక్షయం. కచ్ జిలాు లోని కునారధయా, మసజక, 
మోట్గువజ, వ్డుర్ గ్జర మాలోు  పంచాయతీ పజర ర్ంభ్మ ైంది. 
'బేటీ బచావయ బేటీ పఢావయ' పరచార్ం కింద్ గుజరజత్ పరభ్ుతవ 
మహ ళా మరధయు శిశు అభివ్ృదిి  సంక్షేమ శజఖ ఈ 
కజర్యకరమానిా చేపటిరంది. మహ ళా మరధయు శిశు అభివ్ృదిి  
మంతిరతవ శజఖ కూడా దేశవజయపతంగ్జ బ్లికల పంచాయితీని 
పజర ర్ంభించాలని యోచసోత ంది. 
 

 

"బ్లికజ పంచాయితీ" గురధంచ: 
"బ్లికజ పంచాయితీ" అనేది 11-21 సంవ్తురజల మధయ 
వ్యసుు గల వ్యకుత లచే నిర్వహ ంచబడుతుంది మరధయు 
బ్లికల సజమాజిక మరధయు రజజకరయ అభివ్ృదిిని 
పోర తుహ ంచడం మరధయు సమాజం నుండి బ్లయ వివజహాలు 
మరధయు వ్ర్కటా వ్యవ్సి వ్ంటి చెడు పది్తులను 
తొలగ్ధంచడం దవని పరధాన లక్షయం. ఆడపిలులు రజజకరయాలోు  
ముంద్ుకు వవళాు లనాదే పంచాయతీ పరధాన లక్షయం. బ్లిక 
పంచాయితీలో గ్జర మపంచాయతీ వ్ల నే సభ్ుయని నామినేట్ 
చేసజత ర్డ. 
తమిళ్నాడులో నరే్డచకునే అంతరజనిా తగ్ధొంచంేద్ుకు 
ఎనుామ ఎజుతుమ పథకజనిా పజర ర్ంభించంది 

 
ఎనిమిదేళ్ు  లోపు విదాయర్డి లోు  కోవిడ్ మహమామరధ కజర్ణంగ్జ 
ఏర్పడిన ల రధాంగ్ గ్జయప ను తగ్ధొంచేంద్ుకు తమిళ్నాడు 
ముఖయమంతిర MK సజర లిన్ ఎనుామ ఎజుతుమ పథకజనిా 
పజర ర్ంభించార్డ. 2025 నాటికి పునాది అక్షరజసయత మరధయు 
సంఖాయ జాా నానిా నిరజి రధంచడం ఈ పథకం లక్షయం. ఇది 
తిర్డవ్ళ్ూు ర్డలోని అజింజివజకకం పంచాయతీ యూనియన్ 
మిడలి్ సూకల్ లో జరధగ్ధన కజర్యకరమంలో పజర ర్ంభించబడింది. 
ముంబె ై విమానాశరయం వ్రధరకల్ యాకుిస్ విండ్ టరెబైన్ & 
సో లార్ PV హెబైిరడ్ ససిరమ ను పజర ర్ంభించంద ి
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ఛతరపతి శివజజీ మహారజజ్ ఇంటరేా షనల్ ఎయిర్ పో ర్ర 
(CSMIA), ముంబెై విమానాశరయంలో పవ్న శకితని 
ఉపయోగ్ధంచుకునే అవ్కజశజనిా అనేవషించడానికి ఒక 
ర్కమ ైన వ్రధరకల్ యాకుిస్ విండ్ టరెబైన్ & సో లార్ PV హెబైిరడ్ 
(Solar Mill)ను పజర ర్ంభించన భ్ర్తదేశపు 1వ్ 
విమానాశరయంగ్జ మారధంది. దవనితో, ముంబెై తన 
విమానాశరయంలో ఒక ర్కమ ైన హెైబిరడ్ పవ్ర్ పజర జెక్ర ను 
సజి పించన భ్ర్తదేశంలో మొద్టి నగర్ంగ్జ అవ్తరధసుత ంది. 
కరజాటక పరభ్ుతవం రెతైు పథకజల కోసం ‘ఫూూ ట్ు’ సజఫ్టర వరే్ ను 
పజర ర్ంభించంద ి

 
కరజి టక పరభ్ుతవం పథకజల కోసం ఆధార్ ఆధారధత, సంిగ్ధల్ 
విండో రధజిసటర షాన్ కోసం ‘ద ిఫజర్మర్ రధజిసటర షాన్ & యూనిఫ డై్ 
బనెిఫషియిరర ఇనఫరమేషన్ ససిరమ’ లేదా ఫూూ ట్ు సజఫ్టర  వరే్ ను 
పజర ర్ంభించంది. FRUITS సజఫ్టర వేర్ యాజమానాయనిా 
పజర మాణీకరధంచడానికి ఆధార్ కజర్ు మరధయు కరజాటక యొకక 
భ్ూమి డిజిటల ైజ్ు  లాయండ్ రధకజర్ు సిసరమ ని ఉపయోగ్ధంచ 
సింగ్ధల్ రధజిసటర షాన్ ను సులభ్తర్ం చేసుత ంది. 
మంచ పంట మరధయు వ్రి్ం కోసం అసజుం బెఖైయ పండుగను 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
ఈశజనయ భ్ర్తదేశజనికి గ్ేట్ వే అని పిలువ్బడే అసజుం 
రజషర ంాలో బెఖైయ పండుగను జర్డపుకుంట్ర్డ. దవనిని 
భ్ర్తదశేంలోని ర్భ్ తగెలు జర్డపుకుంట్ర్డ. బెైఖయ 
పండుగను ఏట్ జర్డపుకుంట్ర్డ. ఇది శుభ్కర్మ ైన పంట 
కజలానిా తీసుకురజవ్డానికి మరధయు సమృదిిగ్జ పంటలు 

మరధయు మంచ ఆరోగయంతో నింపడానికి జర్డపుకుంట్ర్డ. 
ఇది మంచ పంట పండించే వేడుక. ఇది పజర చీన సంపరదాయం. 
ఇది పరధానంగ్జ ర్భ్ తెగచే గమనించబడుతుంది. అయితే, 
ఇతర్ వ్రజొ ల పరజలు కూడా వేడుకలోు  సజమర్సయంగ్జ ఉంట్ర్డ. 
44వ్ చసె్ ఒలింపయిాడ్ లోగ్ో, మసకట్ ను ఆవిషకరధంచన 
తమిళ్నాడు ముఖయమంతిర 

 
వ్చేచ నవలలో మామలుపుర్ంలో జర్గనునా 44వ్ చసె్ 
ఒలింపయిాడ్ కు సంబంధించన లోగ్ోను, మసకట్ ను 
తమిళ్నాడు ముఖయమంతిర M.K.సజర లిన్ ఆవిషకరధంచార్డ. జూల ై 
28 మరధయు ఆగసుర  10 మధయ, 180 దేశజల నుండి సుమార్డ 
2,000 మంది కరరడాకజర్డలు అంతరజా తీయ ఈవవంట్ లో 
పో టీపడతార్డ.  
తమిళ్నాడు కళాశజల విదాయర్డి ల కోసం నాలయ తిర్న్ 
సకిలింగ్ కజర్యకరమానిా పజర ర్ంభించంది 

 
తమిళ్నాడు పరభ్ుతవం ఇటీవ్లే నాన్ ముధలవన్ (ననే ే
మొద్టి వ్యకిత)ని పజర ర్ంభించంది. ఈ కజర్యకరమం కింద్, 
తమిళ్నాడు పరభ్ుతవం ఇపుపడు నలయ తిర్న్ (రపేట ి
సజమరి్ూం)ని పజర ర్ంభించంది. ఈ కజర్యకరమంలో, 50,000 
మంద ి కళాశజల విదాయర్డి లు కంపూయటర్ స ైన్ు, ఎలకజరా నిక్ు 
మరధయు ఐటి డొమ ైన్ లలో పరధజాా నంతో శిక్షణ ఇసజత ర్డ, 
సజంకేతికతను ఉపయోగ్ధంచ సమసయలను పరధషకరధంచడంలో 
వజరధకి నవైపుణయం ఇసజత ర్డ. పరధశరమలో నవైపుణయం కలిగ్ధన 
విదాయర్డి లను పర ంద్డానికి తమిళ్నాడు పరభ్ుతవం నాలయ 
తిర్న్ కజర్యకరమానిా ర్ూపర ందించంది.  
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రజజసజి న్ CM కరరడాకజర్డలకు రజజీవ్ గ్జంధవ ఖలే్ ర్తా 
అవజర్డు ను పరవశేప ట్ర ర్డ 

 
రజషర ంాలోని కరరడాకజర్డలకు రజజీవ్ గ్జంధవ ఖలే్ ర్తా అవజర్డు ను 
రజషర  ా పరభ్ుతవం పరవేశప టరనునాటుు  రజజసజి న్ ముఖయమంతిర 
(CM) అశోక్ గ్హెాు ట్ పరకటించార్డ. రజజసజి న్ లోని జెపైూర్ లోని 
సవజయ మాన్ సంిగ్ సటరడయింలో పజర ర్ంభోతువ్ం మరధయు 
పటుయర్ అవజర్డు ల పరదానోతువ్ంలో పరసంగ్ధసూత  ఆయన ఈ 
పరకటన చేశజర్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 రజజసజి న్ ముఖయమంతిర: అశోక్ గ్ెహాు ట్; గవ్ర్ార్: కల్ రజజ్ 

మిశజర . 
బూు  డూయక్ సకికిం రజషర  ాసతీాకోకచలుకగ్జ పరకటించబడంిది 

 
ముఖయమంతిర P.S గ్ోలే, పరపంచ పరజయవ్ర్ణ దినోతువ్ 
వేడుకల సంద్ర్భంగ్జ, బూు  డూయక్ ని సకికిం రజషర  ా
సతీాకోకచలుకగ్జ పరకటించార్డ. రజణపిూల్ సమీపంలోని 
సర్ంసజ గ్జరెున్ లో అటవీ శజఖ నిర్వహ ంచన కజర్యకరమంలో ఈ 
విషయానిా పరకటించార్డ. బూు  డూయక్, సికికం యొకక సజి నిక 
సీతాకోకచలుక జాతి, మరొక పో టీదార్డ కృషి నవమలిని సికికం 
రజషర  ా సీతాకోకచలుకగ్జ పరకటించంది. 720-బేస ి
సీతాకోకచలుక జాతులలో రెండు సీతాకోకచలుకలు రజషర  ా
సీతాకోకచలుక నామినేషను  కోసం ష్టజర్ర లిస్ర చేయబడాు యి. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 సికికం రజజధాని: గ్జంగరక్; 
 సికికం గవ్ర్ార్: గంగ్జ పరసజద; 
 సికికం ముఖయమంతిర: PS గ్ోలే. 
పంిఛనుదార్డల డజిిటల్ ల ఫై్ సరధరఫకిటే్ కోసం తమిళ్నాడు 
పరభ్ుతవం IPPBతో MOU సంతకం చసేంిద ి

 
పో సరల్ డిపజర్ర మ ంట్ యొకక డోర్ స రప సటవ్ల దావరజ ప నినర్ు 
నుండి ల ైఫ్ సరధరఫికేట్ పర ంద్డం కోసం తమిళ్నాడు పరభ్ుతవం 
ఇండియా పో స్ర  పటమ ంట్ు బ్యంక్ (IPPB)తో అవ్గ్జహన 
ఒపపంద్ం (MOU) ప ై సంతకం చేసింది. IPPB పరతి డిజిటల్ 
ల ైఫ్ సరధరఫికేట్ కు ర్ూ. 70 చొపుపన డోర్ స రప సటవ్లకు బదిలీ 
చేసుత ంది. దాదాపు 7.15 లక్షల మంది రజషర  ా పరభ్ుతవ 
ప నినర్డు /కుటుంబ ప నినర్డు  పరతి సంవ్తుర్ం జూల ై, ఆగసుర  
మరధయు స ప రంబర్ లలో తమ జీవిత ధృవీకర్ణ పతరా నిా 
సమరధపంచార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఇండియా పో స్ర పటమ ంట్ు బ్యంక్ CEO: J. వవంకటర్ ము; 
 ఇండియా పో స్ర పటమ ంట్ు బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం 

సజి నం: నూయఢిలీు; 
 ఇండియా పో స్ర పటమ ంట్ు బ్యంక్ సజి పించబడింది: 1 

స ప రంబర్ 2018. 
UN వ్ర్ల్ు  సమిమట్ లో మఘేాలయ ఉతతమ పజర జకె్ర అవజర్డు ను 
గ్లెుచుకుంద"ి 
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మేఘాలయ ఎంటర్ ప ైజీ్ ఆరధకటెక్ర లో భ్గమ ైన ఇ-పరతిపజద్న 
వ్యవ్సి యొకక మేఘాలయ పరభ్ుతవ కరలక చొర్వ్, 
సివటారజు ండ్ లోని జెనీవజలో జరధగ్ే UN అవజర్ు- వ్ర్ల్ు  సమిమట్ 
ఆన్ ఇనఫరమేషన్ సర స టై ీ ఫో ర్మ (WSIS) బహుమతిని 
గ్ెలుచుకుంది. సివటారజు ండ్ లోని జెనీవజలో జరధగ్ధన WSIS 
ఫో ర్మ ప ైజీెస్ 2022లో ITU స కరటరర జనర్ల్, హౌలిన్ జావయ 
విజేత అవజర్డు ను ముఖయమంతిర కజనార డ్ కె సంగ్జమకు 
అంద్జేశజర్డ. దవనిా పో స్ర చేయండి, తుది అవజర్డు  కోసం 
సివటారజు ండ్ లోని జెనీవజలో ఆహావనించబడిన ఉతతమ 90 
పజర జెక్ర లను ఎంపిక చేయడానికి ఓటింగ్ జరధగ్ధంది. 
MeghEA పజర జకె్ర గురధంచ: 
మేఘాలయ పరభ్ుతవంలోని పజు నింగ్ డిపజర్ర మ ంట్ దావరజ 
MeghEA పజర జెక్ర అమలు చేయబడుతోంది. పజర జెక్ర లో 
పరభ్ుతవం నుండి పౌర్డలకు లేదా వజయపజర్ సటవ్లు, పరభ్ుతవం 
నుండి ఉదో యగ్ధ సటవ్లు మరధయు పరభ్ుతవం నుండి పరభ్ుతవ 
సటవ్లు వ్ంటి అనేక భ్గ్జలు ఉనాాయి. పరభ్ుతవం నుండి 
పరభ్ుతవం వ్ర్కు ఉనా ఇ-పరతిపజద్న వ్యవ్సి, పథకజలను 
వేగవ్ంతమ ైన పజర స సింగ్ మరధయు టర్ కింగ్ ని అనుమతిసుత ంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 మేఘాలయ ముఖయమంతిర: కజనరా డ్ సంగ్జమ; 
 మేఘాలయ రజజధాని: షిలాు ంగ్; 
 మేఘాలయ గవ్ర్ార్: సతయపజల్ మాలిక్. 
రజజసజి న్ యొకక పరతేయక ఆరోగయ సంర్క్షణ అభియాన్ 'అంచల్' 
గరధభణ ీసీత లీ కోసం పజర ర్ంభించబడంిద ి

 
రజజసజి న్ లోని కరౌలి జిలాు లో గరధభణీ సీత లీ కోసం పరతేయక ఆరోగయ 
సంర్క్షణ అభియాన్ ‘అంచల్’ పజర ర్ంభించబడింది. ఈ 
అభియాన్ దావరజ 13 వేల మందికి ప ైగ్జ మహ ళ్లు లబిి 
పర ందార్డ. పరచార్ం సంద్ర్భంగ్జ, 13,144 మంది గరధభణీ సీత లీకు 

వజరధ హ మోగ్ోు బిన్ సజి యిలను పరరక్షించార్డ, వజరధలో 11,202 
మంది ర్కతహీనతతో ఉనాటుు  కనుగ్ొనబడింది. ఈ మహ ళ్లు 
సరెైన మంద్ులు, అవ్సర్మ ైన పౌషిరకజహార్ం తీసుకోవజలని 
సూచంచార్డ. ఒతితడి లేకుండా ఉండాలని కూడా వజరధకి 
సూచంచార్డ. 
పంజాబ పరభ్ుతవం పటపర్ సజర ంప కు బద్ులుగ్జ ఇ-సజర ంప ను 
పజర ర్ంభించనుంద ి

 
పంజాబ పరభ్ుతవం రజషర  ా ఆదాయానిా దొంగ్ధలించడానిా 
అరధకటరడానికి మరధయు సమరి్తను తీసుకురజవ్డానికి 
పరయతిాసూత  ఫజిికల్ సజర ంప పటపర్ును ర్ద్ుద  చయేాలని 
నిరి్యించంది. పంజాబ రెవవనూయ మంతిర బరమ శంకర్ జింపజ 
ఇకకడ ‘ఇ-సజర ంప సద్ుపజయానిా’ పజర ర్ంభించార్డ. దవనిని 
అనుసరధంచ, ఇపుపడు ఏదెైనా సజర ంప వవండర్ నుండి లేదా రజషర  ా
పరభ్ుతవంచే అధికజర్ం పర ందిన బ్యంకుల నుండి కంపూయటరెైజ్ు  
పిరంట్-అవ్ుట్ తో కూడిన 'ఇ-సజర ంప' దావరజ ఏదెైనా విలువ్ 
కలిగ్ధన సజర ంప పటపర్ ను పర ంద్వ్చుచ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 

 పంజాబ గవ్ర్ార్: బనవరరలాల్ పురోహ త్; 
 పంజాబ సీపకర్: కులాత ర్ సింగ్ సంధవన్; 
 పంజాబ పరధాన నాయయమూరధత: ర్విశంకర్ ఝా. 

దశేంలోన ేమొద్టి లికవిడ్ మిర్రర్ టలెిసో కప ఉతతరజఖండ్ లో 
అంద్ుబ్టులోక ివ్చచంద ి
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దశేంలోన ేమొటరమొద్ట ిలికవిడ్ మిర్రర్ టలెిసో కప మరధయు 
ఆసయిాలోన ే అతిప ద్దద ి - ఉతతరజఖండ్ లోని దవే్సజత ల్ అన ే
కొండప ై పజర ర్ంభించబడింది. సూపరోావజ, గుర్డతావకరి్ణ 
ల న్ు లు, అంతరధక్ష శిధిలాలు మరధయు గరహశకలాలు వ్ంటి 
తాతాకలిక లేదా వేరధయబుల్ వ్సుత వ్ులను గురధతంచడానికి ఇది 
ఇపుపడు ఓవ్ర్ హెడ్ స ైకప ై నిఘా ఉంచుతుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఉతతరజఖండ్ ముఖయమంతిర: పుషకర్ సింగ్ ధామి; 
 ఉతతరజఖండ్ రజజధానులు: డెహెాడూన్ (శ్రతాకజలం), 

గ్ెైరెైున్ (వేసవి); 
 ఉతతరజఖండ్ గవ్ర్ార్: ల ఫ్ిరనవంట్ జనర్ల్ గురధమత్ సింగ్. 
 

బ్యంకంిగ్ & ఆరధిక అంశజలు 
 

భ్ర్తదశే గ్ధగ్ ఎకజనమీప  ై నీతి ఆయోగ్ ఒక నివదేకిను 
విడుద్ల చసేంిద ి

 
నీతి ఆయోగ్ "ఇండయిాస్ బూమింగ్ గ్ధగ్ అండ్ పజు ట్ ఫజం 
ఎకజనమీ" పటర్డతో ఒక నివేదికను విడుద్ల చేసింది. నీతి 
ఆయోగ్ వవైస్ చెైర్మన్ సుమన్ బరేర, అమితాబ కజంత్, పరతేయక 
కజర్యద్రధశ డాకరర్ K రజజశేవర్రజవ్ు నివేదికను విడుద్ల 
చేశజర్డ. ఈ ర్కమ ైన మొద్టి అధయయనం, భ్ర్తదేశంలో గ్ధగ్-
పజు ట్ ఫజర్మ ఆరధిక వ్యవ్సిప ై లోతెైన ద్ృకోకణాలు మరధయు 
సూచనలను అందిసుత ంది. భ్ర్తదేశం యొకక ప ర్డగుతునా 
పటరణీకర్ణ మరధయు ఇంటరెాట్, డిజిటల్ సజంకేతికత 
మరధయు స ల్ ఫో న్ లకు విసత ృతమ ైన పజర పయత ద్ృష్టజర ూ 
ఉదో యగ్జలను సృషిరంచే పరధశరమ సజమరజి ూనిా CEO అమితాబ 
కజంత్ నొకికచెపజపర్డ. 

నివదేకి గురధంచ: 
 పరధశోధన పరకజర్ం, గ్ధగ్ ఎకజనమీ 2020–21లో 77 లక్షల 

(7.7 మిలియనుు ) ఉదోయగులను నియమించంది. 
 వజర్డ భ్ర్తదేశ మొతతం శజర మిక శకితలో 1.5 శజతం లేదా 

వ్యవ్సజయేితర్ శజర మిక శకితలో 2.6 శజతం ఉనాార్డ. 
 2029–2030 నాటికి, గ్ధగ్ ఎకజనమీలో 2.35 కోటు  (23.5 

మిలియనుు ) కజరధమకులు ఉంట్ర్డ. 2029-2030 నాటికి, 
భ్ర్తదేశ వ్యవ్సజయేితర్ శజర మిక శకితలో 6.7 శజతం 
మరధయు మొతతం ఆదాయంలో 4.1 శజతం గ్ధగ్ కజరధమకులు 
ఉంట్ర్ని అంచనా వేయబడింది. 

 పరసుత తం, గ్ధగ్ లేబర్ లో మధయసి-నవైపుణయం కలిగ్ధన 
వ్ృతుత లు దాదాపు 47%, అధకి నవైపుణయం కలిగ్ధన 
ఉదోయగ్జలు దాదాపు 22% మరధయు తకుకవ్ నవైపుణయం 
కలిగ్ధన ఉదో యగ్జలు 31% ఉనాాయి. 

SBI యొకక కజర్యకలాపజల మద్దతు అనుబంధ సంసి 
సజి పనను RBI ఆమోదంిచంద ి

 
రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా సటరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిాకు 
దాని పరతిపజదిత కజర్యకలాపజల మద్దతు అనుబంధ సంసికు 
పజర థమిక ఆమోద్ం ఇచచంది, ఇది ఖర్డచ-ఆదాయ నిషపతితని 
తగ్ధొంచే లక్షయంతో ఉంది. భ్ర్తదేశం అంతట్ కొతత  
అనుబంధానిా పరధచయం చేయడానికి ముంద్ు, బ్యంక్ 
ఎంపిక చేసిన పజర ంతాలోు  ప ైలట్ పోర గ్జర మ ను తవర్లో 
పజర ర్ంభించనుంది. ఆపరేషన్ు అసిస రన్ు కోసం అనుబంధ 
సంసిను ఏరజపటు చేసుత నాటుు  SBI చెరై్మన్ దనిషే్ కుమార్ 
ఖరజ తెలిపజర్డ. ఖర్డచ మరధయు ఆదాయ నిషపతితప ై ఉనా 
ఆందోళ్నను తగ్ధొంచడం దవని లక్షయం. వజర్డ ఇపపటికే RBI 
యొకక సూతరపజర య అనుమతిని కలిగ్ధ ఉనాార్డ మరధయు 
మేము తవర్లో టరయల్ పోర గ్జర మ ను పజర ర్ంభిసజత ము. 
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ముఫని్ ఫ నైాన్ు RBI నుండ ిపీరప యిడ్ పటమ ంట్ ఇన్ సుర ా మ ంట్ 
ల సై న్ు పర ంద్ుతుంద ి

 
అగరశేరణి NBFCలలో ఒకటెైన ముఫని్ ఫ ైనాన్ు, స మీ-కోు జ్ు  
పీరప యిడ్ చెలిుంపు సజధనాలను జారర చేయడానికి RBI నుండి 
పజర థమిక అధికజరజనిా పర ందింది. డిజిటల్ బ్యంకులు, ఫిన్ టెక్ 
కంప నీలు మరధయు పరధాన వినియోగదార్డ-ఫటసింగ్ 
అపిు కేషన్ లు స మీ-కోు జ్ు  PPI ల సై న్ు కు ర్డణం ఇవ్వడానిక ి
డిజిటల్ చెలిుంపు పరధష్టజకరజల వ్ంటి ఫీచర్ లను పరధచయం 
చేయగలవ్ు. Bajaj Finserve, మనపుపర్ం మరధయు ఫవ్ుల్ 
మరచెంట్ు వ్ంటి పరసిది్ కంప నీలను అనుసరధంచ, Mufin 
Finance RBI నుండి ఇదే విధమ ైన ల ైస న్ు ని పర ందిన నాలొవ్ 
NBFC. 
పయీూష్ గ్ోయల్: రజనునా 30 ఏళ్ులో భ్ర్త GDP 30 
టిరలియన్ డాలర్ుకు చరే్డకుంటుంది 

 
వజణిజయం మరధయు పరధశరమల శజఖ మంతిర పీయూష్ గ్ోయల్ 
పరకజర్ం, భ్ర్తదేశ ఆరధిక వ్యవ్సి పరపంచంలోనే అతయంత 
వేగంగ్జ అభివ్ృదిి  చెంద్ుతోంది మరధయు రజబో యిే 30 ఏళ్ులో 
$30 టిరలియనుకు చేర్డకోగలద్ని అంచనా వేయబడింది. 
తమిళ్నాడులోని తిర్డపూపర్ లో ఎగుమతిదార్డలతో 
మాట్ు డుతూ భ్ర్తదేశం ఏట్ 8% సమేమళ్నం వజరధిక వ్ృదిి  
రేటుతో వ్ృదిి  చెందితే, తొమిమదేళ్ులో ఆరధిక వ్యవ్సి రెటిరంపు 
అవ్ుతుంద్ని గ్ోయల్ వజయఖాయనించార్డ. మంతిర పరకజర్ం, దేశ 
ఆరధిక వ్యవ్సి పరసుత తం సుమార్డ $3.2 టిరలియను  విలువ్ను 
కలిగ్ధ ఉంది మరధయు తొమిమదేళ్ులో సుమార్డ $6.5 టిరలియను  
విలువవైనదిగ్జ ఉంటుంది. 

GST కౌనిుల్ చట్ర నిా సవ్రధంచడం, ఆన్ ల నై్ జూద్ం మరధయు 
కజసనిోల గురధంచ మాట్ు డుతుంది 

 
GST టిరబుయనల్ ల ఏరజపటును సులభ్తర్ం చేసటలా చట్ర నిా 
మార్చడంప ై వ్సుత , సటవజ పనుాల (GST) కౌనిుల్ 
మాట్ు డనుంది. ఆన్ ల ైన్ జూద్ం, కజసినోలు మరధయు 
రేసజర ా క్ లప ై మంతుర ల బృంద్ం (GoM) నివేదిక కూడా 
కౌనిుల్ లో చరధచంచబడుతుంది. కజసినోలు, రేసజర ా క్ లు, 
ఇంటరెాట్ గ్జయంబిు ంగ్ మరధయు లాటరరలప ై విధించే 28 శజతం 
GSTకి రేటుు  మరధయు వజలుయయేిషన్ పరమాణాలు ఏకరరతిగ్జ 
ఉండాలని GoM పరతిపజదించంది. ల వీ పరయోజనాల కోసం 
నవైపుణయంతో కూడిన ఆటలు మరధయు అవ్కజశజల ఆటల మధయ 
ఎటువ్ంటి తేడాలు చేయరజద్ని పటరొకంది. 
నాసజకమ: 2025 నాటకిి, AI GDPని $500 బిలియనుకు 
ప ంచగలద్ు 

 
నాసజకమ, ఒక భ్ర్తీయ పరభ్ుతేవతర్ వజణిజయ సంఘం 
మరధయు నాయయవజద్ సమూహం, సమీకృత AI మరధయు 
డటే్ వినియోగ పరణాళిక 2025 నాటికి భ్ర్తదేశ GDPని 
$500 బిలియనుకు ప ంచగలద్ని పటరొకంది. Nasscom, EY 
సహకజర్ంతో మరధయు Microsoft, EXL మరధయు 
Capgemini నుండి మద్దతుతో, దేశంలో AI సీవకర్ణప ై 
ర్ంగ్జల పురోగతిని టర్ క్ చేయడానికి AI అడాపిన్ సూచకను 
పరవేశప టిరంది. 
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ఇంటిగ్ేరటడె్ ప నిన్ పజు ట్ ఫజర్మ ను ఏరజపటు చయేడానిక ి
పరభ్ుతవ శజఖ SBIతో కలిస ిపని చసేుత ంద ి

 
వ్ృద్ుి ల జీవ్న నాణయతను మ ర్డగుపర్చడానికి, సటరట్ బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండయిా (SBI) మరధయు కంేదార నిక ి చంెదని 
డిపజర్ర మ ంట్ ఆఫ్ ప నిన్ & ప నినర్ు వవలేఫర్ (DoPPW) 
కలిసి సమీకృత ప నిన్ పజు ట్ ఫజర్మ ను అభివ్ృదిి చేసజత యి. 
రజజసజి న్ లోని ఉద్యపూర్ లో రెండు రోజుల బ్యంకర్ు 
అవ్గ్జహన కజర్యకరమంలో SBI ఫీల్ు  ఉదో యగులకు ప నిన్ పజలసీ 
సంసకర్ణలు మరధయు కేంద్ర పరభ్ుతవ ప నినర్ుకు ప నిన్ ల 
పంపిణీకి సంబంధించన డిజిటల ైజేషన్ ప ై స షన్ లు 
ఇవ్వబడాు యి. 
ICICI బ్యంక్ నుండి విదాయర్డి ల కోసం కజయంపస్ పవ్ర్ కొతత  
డిజిటల్ పజు ట్ ఫజర్మ 

 
ICICI బ్యంక్ భ్ర్తదేశం మరధయు విదేశజలలో ఉనాత 
విద్యను అభ్యసించాలనుకునే విదాయర్డి లకు సహాయం 
చేయడానికి "కజయంపస్ పవ్ర్" అనే డిజిటల్ పజు ట్ ఫజర్మ ను 
ఆవిషకరధంచంది. తలిుద్ండుర లు, ఇన్ సిరటూయట్ లు మరధయు 
విదాయర్డి లతో కూడిన మొతతం విదాయరధి పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సి 
యొకక విభినా డిమాండ్ లను పజు ట్ ఫజర్మ తీర్డసుత ంది. కొతత  
కజయంపస్ పవ్ర్ పజు ట్ ఫజర్మ వినియోగదార్డలకు 
అంతరజా తీయ ఖాతాలు, విదాయ ర్డణాలు మరధయు వజటి పనుా 
పరయోజనాలు, విదేశ్ర మార్కపు పరధష్టజకరజలు, చెలిుంపు 
పరధష్టజకరజలు, కజర్ు లు, ఇతర్ ర్డణాలు మరధయు సహా బ్యంక్ 
ఖాతాలను పరధశోధించే పరకిరయ దావరజ వజరధకి మారొ్నిరేదశం 
చేయడం దావరజ వజరధకి సరెైన ఆరధిక ఉతపతుత లను 
కనుగ్ొనడంలో సహాయపడుతుంది. 

కరజి టక బ్యంక్ ఖాతా తరె్వ్డానిక ి"V-CIP"ని పజర ర్ంభించంద ి

 
కరజి టక బ్యంక్ ‘వీడియో ఆధారధత కసరమర్ ఐడెంటిఫికేషన్ 
పజర స స్ (V-CIP)’ దావరజ ఆన్ ల ైన్ సటవింగ్ు బ్యంక్ (SB) 
ఖాతా తెరధచే సౌకరజయనిా పజర ర్ంభించంది. బ్యంక్ కజరొపరేట్ 
వవబ స ైట్ లో పజర ర్ంభించబడిన సద్ుపజయం, ఆన్ ల ైన్ పరకిరయ 
దావరజ SB ఖాతాను తెర్వ్డానికి మరధయు KYC (మీ 
కసరమర్ ని తెలుసుకోండి) ధృవీకర్ణను వజరధ సౌకర్యవ్ంతమ ైన 
పరదేశంలో వీడియో కజల్ దావరజ పూరధత చేయడానికి కజబో యిే 
కసరమర్ లకు అధికజర్ం ఇసుత ంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు : 
 కరజి టక బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం: మంగళ్ూర్డ; 
 కరజి టక బ్యంక్ CEO: మహాబలేశవర్ M. S; 
 కరజి టక బ్యంక్ సజి పించబడింది: 18 ఫిబరవ్రధ 1924. 
డజిిటల్ సటవింగ్ు ఖాతాను పజర ర్ంభించేంద్ుకు ఈకవిట్స్ 
సజమల్ ఫ నైాన్ు బ్యంక్ తో ఫీరయో భ్గసజవమి అయింద ి 

 
బెంగళ్ూర్డకు చెందిన నియోబ్యంకింగ్ పజు ట్ ఫజర్మ ఫీరయో 
ఈకివట్స్ సజమల్ ఫ ైనాన్ు బ్యంక్ భ్గసజవమయంతో తన 
డిజిటల్ సటవింగ్ు ఖాతా ‘ఫీరయో సటవ్’ను పజర ర్ంభించంది. ఈ 
పజర ర్ంభ్ంతో, సజమర్ర సటవింగ్ు ఖాతా, కెరడిట్ మరధయు చెలిుంపుల 
ఉతపతుత లు, కజర్ు లు మరధయు సంపద్ వ్ృదిి ఉతపతుత లతో 
సహా పూరధత-సజర క్ నియో-బ్యంకింగ్ ఉతపతుత లను అందించే 
దేశంలో మొటరమొద్టి వినియోగదార్డ నియోబ్యంక్ గ్జ 
అవ్తరధంచంది. నియోబ్యంక్ మరో పది నవలలోు  పది లక్షల 
కొతత  ఖాతాలను తెర్వజలని యోచసోత ంది. 
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సౌత్ ఇండయిన్ బ్యంక్ “SIB TF ఆన్ ల నై్” EXIM టేరడ్ 
పో ర్రల్ ను పజర ర్ంభించంద ి

 
సౌత్ ఇండియన్ బ్యంక్ తన కజరొపరేట్ EXIM కసరమర్ు కోసం 
'SIB TF ఆన్ ల నై్' అనే కొతత  పో ర్రల్ ను పజర ర్ంభించంది. విదేశ్ర 
సంసిలకు రధమోట్ గ్జ వజణిజయ సంబంధిత చెలిుంపుల కోసం 
పో ర్రల్ వేదికను సులభ్తర్ం చేసుత ంది. లావజదేవీకి 
సంబంధించన సపో రధరంగ్ డాకుయమ ంట్ లను అప లోడ్ చేసిన 
తరజవత కసరమర్ SIB TF ఆన్ ల ైన్ దావరజ చెలిుంపు 
అభ్యరి్నను పజర ర్ంభించవ్చుచ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు : 
 సౌత్ ఇండియన్ బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం: తిరసూర్, 

కేర్ళ్; 
 సౌత్ ఇండియన్ బ్యంక్ సీఈఓ: ముర్ళీ రజమకృషిన్; 
 సౌత్ ఇండియన్ బ్యంక్ సజి పించబడింది: 29 జనవ్రధ 

1929. 
MeitY HDFC, ICICI, NPCI యొకక IT వ్నర్డలను 
కిుషరమ నై సమాచార్ ఇన్ ఫజర గ్జ పరకటంిచంద ి

 
ఎలకజరా నిక్ు మరధయు ఐట ీమంతిరతవ శజఖ (MeitY) ICICI 
బ్యంక్, HDFC బ్యంక్ మరధయు UPI మేనేజింగ్ MTT NPCI 
యొకక IT వ్నర్డలను 'కిరటికల్ ఇనఫరేమషన్ ఇన్ ఫజర సర కాచర్'గ్జ 
పరకటించంది, వజటికి ఏదెైనా హాని జాతీయ భ్ద్రతప ై పరభ్వ్ం 
చూపుతుంద్ని మరధయు అనధికజరధకంగ్జ ఎవ్రెైనా వీటిని 
యాకెుస్ చేయగలర్ని సూచసుత ంది. వ్నర్డలు 10 
సంవ్తురజల వ్ర్కు జెైలు శిక్ష విధించబడవ్చుచ. CII కింద్ 

ఉనా IT వ్నర్డలలో కోర్ బ్యంకింగ్ సర లూయషన్, రధయల్ టెైమ 
గ్జర స్ స టిల్ మ ంట్ మరధయు సరకాచర్ు ఫ ైనానిియల్ మ సటజింగ్ 
సర్వర్ తో కూడిన నేషనల్ ఎలకజరా నిక్ ఫండ్ టర్ న్ు ఫర్ (NEFT) 
ఉనాాయి. 
PFRDA ప నిన్ పథకం లబిిదార్డలు 24% ప రధగ్జర్డ 

 
అధికజరధక గణాంకజల పరకజర్ం, మే 31, 2022 నాటికి PFRDA 
యొకక రెండు పరధాన ప నిన్ పథకజలకు చందాదార్డల సంఖయ 
సంవ్తురజనికి 24% కంటే ఎకుకవ్ ప రధగ్ధ 5.32 కోటు కు 
ప రధగ్ధంది. ప నిన్ ఫండ్ రగెుయలేటరర అండ్ డెవ్లప మ ంట్ 
అథారధట ీ (PFRDA) పరకజర్ం, వివిధ NPS పజు న్ లలోని 
చందాదార్డల సంఖయ మే 2022 చవ్రధ నాటికి 531.73 
లక్షలకు చేర్డకుంది, ఇది మే 2021లో 428.56 లక్షల నుండి 
ప రధగ్ధంది, ఇది సంవ్తురజనికి 24.07 శజతం ప రధగ్ధంది. 
RBI ‘పటమ ంట్ు విజన్ 2025’ డజిిటల్ చలెిుంపులను మూడు 
రటెుు  ప ంచాలని లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. 

 
డిజిటల్ చెలిుంపుల పరధమాణానిా మూడు రెటుు  ప ంచాలని 
కోర్డకునే రధజర్వ బ్యంక్ చలెిుంపుల విజన్ 2025 పరణాళిక, 
పరధశరమ ఆటగ్జళ్ు  పరకజర్ం పరగతిశ్రలమ ైనది మరధయు 
భ్ర్తదేశజనిా పరపంచవజయపత  చెలిుంపుల పవ్ర్ హౌస్ గ్జ 
నిరధమంచాలని భ్విసోత ంది. ప ర్డగుతునా భౌగ్ోళిక రజజకరయ 
బెదిరధంపుల ద్ృష్టజర ూ, RBI తన చలెిుంపుల విజన్ 2025 
పతరా నిా విడుద్ల చేసింది, ఇది రధంగ్-ఫ నిుంగ్ దేశ్రయ 
చెలిుంపు నవట్ వ్ర్క లను చరధచసుత ంది, అలాగ్ే చెలిుంపు 
లావజదేవీల యొకక దేశ్రయ పజర స సింగ్ ను అమలు 
చేయవ్లసిన అవ్సరజనిా చరధచసుత ంది. 
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ఫచి్ 9 భ్ర్తీయ బ్యంకుల IDRలను సిిర్ంగ్జ అప గ్ేరడ్ చసేంిద ి

 
ఫిచ్ రేటింగ్ు SBI, ICICI బ్యంక్ మరధయు యాకుిస్ బ్యంక్ తో 
సహా తొమిమది భ్ర్తీయ సంసిలను పరతికూల సజి యి నుండి 
సిిర్ంగ్జ అప గే్రడ్ చేసింది. బ్యంక్ ఆఫ్ బరోడా (BOB), బ్యంక్ 
ఆఫ్ బరోడా (నూయజిలాండ్) లిమిటడె్, బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా, 
కనెరజ బ్యంక్, పంజాబ నషేనల్ బ్యంక్ (PNB), మరధయు 
యూనియన్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా అప గే్రడ్ పర ందిన ఇతర్ 
సంసిలలో ఉనాాయి. ఫిచ్ రేటింగ్ు 9 భ్ర్తదేశం-ఆధారధత 
బ్యంకుల దవర్ఘకజలిక జారరచేసటవజరధ డిఫజల్ర రేటింగ్ లను 
(IDRలు) నవగ్ధటివ్ నుండి సిిర్ంగ్జ, వజటి IDRలను సమరధిసూత  
అప గే్రడ్ చేసింది. 
శ్రరనగర్ లో జీఎస్ టీ కౌనిుల్  47వ్ సమావశేం జర్గనుంద ి

 
GST కౌనిుల్ యొకక 47వ్ సమావశేం జూన్ 28 మరధయు 
29, 2022 తదేవలలో శ్రరనగర్ లో జర్గనుంది. జీఎసీర  కౌనిుల్ కు 
ఆరధిక మంతిర నిర్మలా సీతారజమన్  అధయక్షత వ్హ సజత ర్డ. 
శ్రరనగర్ లో జీఎసీర  కౌనిుల్ సమావేశం జర్గడం ఇది రెండోసజరధ. 
జుల ై 1, 2017న వ్సుత , సటవ్ల పనుా (జీఎస్ టీ) అమలుకు 
ముంద్ు, నగర్ంలో మే 18, 19 తేదవలోు  కౌనిుల్ 14వ్ 
సమావేశం జరధగ్ధంది.  
HSBC ఇండయిా భ్ర్తీయ సజర ర్రప లకు $250 మిలియను  
ర్డణ మద్దతును పరకటంిచంద ి

 

హాంకజంగ్ మరధయు ష్టజంఘ  ైబ్యంకంిగ్ కజరొపరషేన్ లిమిటడె్, 
ఇండియా (HSBC ఇండయిా) పరపంచంలోని మూడవ్-
అతిప ద్ద  సజర ర్ర-అప పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సిను కలిగ్ధ ఉనా 
భ్ర్తదేశంలో అధిక-అభివ్ృదిి , సజంకేతికతతో కూడిన సజర ర్ర-
అప ల కోసం USD 250 మిలియను  ర్డణ మద్దతును 
పరకటించంది. HSBC తన వజణిజయ బ్యంకింగ్ విభ్గం దావరజ 
ర్డణాలను నిర్వహ సుత ంది. ఇది మొతతం చెలిుంపు కోసం నిరధదషర  
కజలపరధమితిని కూడా పటరొకనలేద్ు. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 HSBC ఇండియా సజి పించబడింది: 1853; 
 HSBC భ్ర్తదేశ పరధాన కజరజయలయం: ముంబెై, 

మహారజషర ;ా 
 HSBC ఇండియా CEO: హ తేంద్ర ద్వే. 
మే 2022లో WPI ద్రవయయలబణం 15.88%కి ప రధగ్ధంద ి

 
మ ే నవలలో టోకు ధర్ల ద్రవయయలబణం 15.88%కి ప రధగ్ధంద,ి 
ఆహార్ం మరధయు ఇంధనంప ై ధర్ల ఒతితడి ప ర్డగుద్ల 
కజర్ణంగ్జ స ప రంబర్డ 1991 నుండి అతయధికంగ్జ ఉతపతిత  
చేయబడిన ఉతపతిత  విభ్గంలో నియంతరణను అధిగమించంది. 
ఏపిరల్ లో డబుు ూపిఐ ద్రవయయలబణం 15.08 శజతంగ్జ నమోదెైంది. 
టోకు ధర్ల సూచీ (WPI) ఆధారధత ద్రవయయలబణం ఇపుపడు 14 
నవలలుగ్జ రెండంకెల సజి యిలోనే ఉంది, ఇది అధికజరధకంగ్జ 
విడుద్ల చేసిన డేట్ పరకజర్ం, ప రధగ్ధన అంతరజా తీయ కమోడిటీ 
ధర్లను పరతిబింబిసుత ంది. 
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భ్ర్తదశేంలో WPI ఆధారధత టోకు ద్రవయయలబణం: 
• జనవ్రధ: 12.96% 
• ఫబిరవ్రధ: 13.11% 
• మారధచ: 14.55% 
• ఏపిరల్: 15.08% 
మే 2022లో భ్ర్తదశే వజణజియ లోటు $24.29 బిలియనుకు 
ప రధగ్ధంద ి

 
వజణజియం మరధయు పరధశరమల మంతిరతవ శజఖ విడుద్ల చేసిన 
వజణిజయ సమాచార్ం పరకజర్ం భ్ర్తదేశ మే వజణిజయ లోటు 
ఏడాది కిరతం $6.53 బిలియను  నుండి $24.29 బిలియనుకు 
ప రధగ్ధంది. మే యొకక వజణిజయ లోటు దిగుమతుల 
ప ర్డగుద్లతో ప రధగ్ధంది, ఇది సంవ్తురజనికి 62.83% ప రధగ్ధ 
$63.22 బిలియనుకు చేర్డకుంది, అయితే ఎగుమతులు 
20.55% ప రధగ్ధ $38.94 బిలియనుకు చేర్డకునాాయి. 
ఐరోపజలో యుది్ం కజర్ణంగ్జ అనిశిచతి మరధయు అసిిర్త 
ఉనాపపటికర, ఇంజనీరధంగ్ వ్సుత వ్ుల ఎగుమతులు 
సంవ్తురజనికి 12.65 శజతం ప రధగ్ధ మే 2022లో $9.71 
బిలియనుకు చేర్డకునాాయి. 
ఇండియన్ బ్యంక్ KCC హో లుర్ు కోసం డజిిటల్ పునర్డది్ర్ణ 
పథకజనిా పజర ర్ంభించంద ి

 

ఇండియన్ బ్యంక్ తన KCC డజిిటల్ పునర్డది్ర్ణ పథకజనిా 
పజర ర్ంభించంది, అర్ేత కలిగ్ధన కసరమర్ లు తమ కిసజన్ కెరడిట్ 
కజర్ు ఖాతాలను డిజిటల్ మోడ్ ల దావరజ 
పునర్డది్రధంచుకునేలా వీలు కలిపసుత ంది. పజర జెక్ర 'వవే్' - వ్ర్ల్ు 
ఆఫ్ అడావన్ు డ్ వ్ర్డచవ్ల్ ఎక్ు పీరధయన్ు కింద్ బ్యంక్ 
డిజిటల్ టర్ న్ు ఫరేమషన్ లో ఈ చొర్వ్ భ్గం. ఖాతా 
పునర్డది్ర్ణలను ఇండియన్ బ్యంక్ యొకక IndOASIS 
మొబెైల్ యాప మరధయు ఇంటరెాట్ బ్యంకింగ్ ఉపయోగ్ధంచ 
చేయవ్చుచ. మొతతం వ్యవ్సజయ పో ర్ర ఫో లియో ర్ూ. 88,100 
కోటులో, 15.84 లక్షల మంద ికసరమర్ుతో KCC ర్ూ. 22,300 
కోటుు గ్జ ఉంద.ి 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఇండియన్ బ్యంక్ సజి పించబడింది :15 ఆగసుర  1907; 
 ఇండియన్ బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం  :చెనవైా ; 
 ఇండియన్ బ్యంక్ CEO: శ్రర శజంతి లాల్ జెైన్; 
 ఇండియన్ బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన్  :బ్యంకింగ్ టెకజాలజీని 

సజమానుయలకు తీసుకెళ్ుడం.   
మే నవలలో రధటెలై్ ద్రవయయలబణం 7.04% అంచనాలను అంచనా 
వసేంిది. 

 
సజర టసిిరక్ు మరధయు పోర గ్జర మ ఇంపిుమ ంటషేన్ మంతిరతవ శజఖ 
విడుద్ల చేసిన డేట్ పరకజర్ం, అనుకూలమ ైన బేస్ ఎఫ క్ర 
కజర్ణంగ్జ ఏపిరల్ లో దాదాపు ఎనిమిదేళ్ు  గరధషర సజి యి 7.79 
శజతం నుండి మేలో భ్ర్తదేశ పరధాన రధటెలై్ ద్రవయయలబణం 
7.04 శజతానిక ి తగ్ధొంది. మే నవలలో ద్రవయయలబణం తగుొ ద్ల 
రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రేటు  ప ంపు చకజర నిా 
తగ్ధొంచడానికి ప ద్దగ్జ చేయకపో వ్చుచ. ఏపిరల్ లో 
వినియోగదార్డల ధర్ల సూచీ (CPI) ఆధారధత ద్రవయయలబణం 
7.79 శజతంగ్జ ఉంది. మే 2021లో రధటెైల్ ద్రవయయలబణం 6.3 
శజతంగ్జ ఉంది. 
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ష్టజప ఇనూురెన్ు పజలస ీ కోసం గ్ో డజిిట్ తో ఫనిో పటమ ంట్ు 
బ్యంక్ సహకరధంచంద ి

 
ఫనిో పటమ ంట్ు బ్యంక్ లిమిటడె్ చనా మరధయు మధయసి 
వజయపజర్ యజమానులకు ష్టజప బీమా కవ్రేజీని 
అందించడానికి భ్ర్తదేశంలో అతయంత వేగంగ్జ అభివ్ృదిి  
చెంద్ుతునా సజధార్ణ బీమా సంసిలలో ఒకటెైన గ్ో డజిిట్ 
జనర్ల్ ఇనూురెన్ు లిమిటడె్ తో భ్గసజవమయం కలిగ్ధ ఉంది. 
ఫినో పటమ ంట్ు బ్యంక్ గ్ో డిజిట్ కు కజరొపరేట్ పరతినిధిగ్జ 
పనిచేసుత ంది. భ్గసజవమయం దావరజ, చనా మరధయు మధయసి 
వజయపజరజలు విపతుత  విషయంలో Digit's My Business 
Policy పరయోజనానిా పర ందేంద్ుకు అనుమతించబడతాయి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఫినో పటమ ంట్ు బ్యంక్ సజి పించబడింది: 4 ఏపిరల్ 2017; 
 ఫినో పటమ ంట్ు బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం: జుయినగర్, 

నవీ ముంబెై; 
 ఫినో పటమ ంట్ు బ్యంక్ MD & CEO: రధషి గుపజత . 
సహకజర్ బ్యంకులకు వ్యకితగత గృహ ర్డణ పరధమితిని RBI 
ప ంచంద ి

 
రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) సహకజర్ బ్యంకులు 
అందించే వ్యకితగత గృహ ర్డణాలప ై పరసుత త పరధమితులను 
ప ంచాలని నిరి్యించంది, పరధమితులను చవ్రధసజరధగ్జ 
సవ్రధంచనపపటి నుండి గృహాల ధర్ల ప ర్డగుద్లను 
పరధగణనలోకి తీసుకుంటుంది మరధయు ప ద్ద  ర్డణాల కోసం 
వినియోగదార్డల అవ్సరజలను పరధగణనలోక ి
తీసుకుంటుంది. సర్సమ ైన గృహాలు మరధయు సమిమళిత 

వ్ృదిికి మద్దతు ఇచేచ పరయతాంలో, రెసిడెనిియల్ రధయల్ 
ఎసటరట్ పజర జెకుర లకు ఫ ైనానిుంగ్ కోసం RBI గ్జర మీణ సహకజర్ 
బ్యంకులకు (RCB) కూడా అనుమతినిచచంది. 
పరధమితి గురధంచ: 
దవని పరకజర్ం, టెైర్ 1/టెైర్ 2 అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యంకుల 
(UCBలు) పరధమితులు ₹30 లక్షలు/ ₹70 లక్షల నుండ ి
₹60 లక్షలు/ ₹140 లక్షలకు సవ్రధంచబడాు యి. గ్జర మీణ 
సహకజర్ బ్యంకులకు (RCBలు) సంబంధించ, ₹100 కోటు  
కంటే తకుకవ్ నికర్ విలువ్ కలిగ్ధన RCBలకు పరధమితులు 
₹20 లక్షల నుండ ి₹50 లక్షలకు ప ంచబడాు యి; మరధయు 
మిగ్ధలిన వజటికి ₹30 లక్షల నుండి ₹75 లక్షల వ్ర్కు. ఈ 
పరధమితులు UCBలకు 2011లో మరధయు RCBలకు 
2009లో చవ్రధసజరధగ్జ సవ్రధంచబడాు యి. 
పరధానాంశజలు: 
 సర్సమ ైన గృహాల కోసం ప ర్డగుతునా ఆవ్శయకతను 

పరధగణనలోకి తీసుకుని, గృహ నిరజమణ ర్ంగ్జనికి ర్డణ 
సద్ుపజయాలను అందించడంలో వజరధ సజమరజి ూనిా 
గురధతంచేంద్ుకు, RBI రజషర  ా సహకజర్ బ్యంకులు 
(StCBలు) మరధయు జిలాు  కేంద్ర సహకజర్ బ్యంకులు 
(DCCBలు) వజణిజయ రధయల్ ఎసటరట్ – రెసిడెనిియల్ కు 
ఆరధిక సహాయం చేయడానికి అనుమతించాలని 
నిరి్యించంది. హౌసింగ్ (CRE-RH) పరసుత తం ఉనా 
మొతతం హౌసింగ్ ఫ ైనాన్ు పరధమితిలో వజరధ మొతతం 
ఆసుత లలో 5%. RBI కూడా UCBలను డోర్-స రప 
బ్యంకింగ్ అందించడానికి అనుమతించంది. 

ఏపిరల్ నాటకి ిభ్ర్తదేశంలో 1.18 బిలియనుకు ప గై్జ చలెిుంపు 
పరధకరజలు ఉపయోగ్ధంచబడాు యి 
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పటమ ంట్ు ఇన్ ఫజర సర కాచర్ డెవ్లప మ ంట్ ఫండ్ (PIDF) సకీమ 
ఏపిరల్ 30, 2022 నాటికి దేశవజయపతంగ్జ 4.11 లక్షల కంటే 
ఎకుకవ్ PoS, మొబెలై్ PoS మరధయు ఇతర్ భౌతిక 
పరధకరజలను అమలు చేసింది, RBI పరకజర్ం. ఈ పథకం UPI 
QR మరధయు Bharat QR వ్ంటి ఇంటర్ ఆపర్బుల్ QR కోడ్ 
ఆధారధత చెలిుంపులతో సహా 1,14,05,116 డిజిటల్ 
పరధకరజలను కూడా అమలు చేసింది. 
OECD భ్ర్తదశేం యొకక GDP వ్ృదిి  అంచనాను FY23క ి
6.9%క ితగ్ధొంచంద ి

 
ఆరొ్నవజైషేన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కో-ఆపరషేన్ అండ్ డెవ్లప మ ంట్ 
(OECD) FY23కి భ్ర్తదేశ GDP వ్ృదిిని 6.9 శజతంగ్జ 
అంచనా వేసింది. డిస ంబర్ లో 8.1 శజతం అంచనాతో పో లిసటత  
ఇది 120 బేసిస్ పజయింటుు  తకుకవ్. ఉకెరయిన్ ప ై ర్ష్టజయ దాడి 
చేయడం వ్లు  దేశం పరతికూలంగ్జ పరభ్వితమ ైంద్ని ఒక 
పరధాన బ్యంకు లేదా సంసి దావరజ అతయలపంగ్జ పటరొకంది. 
నిర్మలా సతీారజమన్ పజర ర్ంభించన EASE 5.0 ‘కజమన్ 
రధఫజర్మస ఎజంెడా’ 

 
FY19 నుండి FY22 వ్ర్కు, ఎన్ హాన్ు డ్ యాకుెస్ మరధయు 
సరరవస్ ఎకుల న్ు-EASE నాలుగు సంవ్తురజల ఎడిషన్ లలో 
అభివ్ృదిి  చెందింది, పరభ్ుతవ ర్ంగ బ్యంకులలో వివిధ 
ర్ంగ్జలలో మ ర్డగుద్లలను ఉతేరేర్కపరధచంది. EASENext 
పోర గ్జర మ యొకక EASE 5.0 ‘కజమన్ రధఫజర్మస ఎజంెడా’ పబిు క్ 

స కజర ర్ బ్యంకుల కోసం ర్ూపర ందించబడింది మరధయు దవనిని 
నూయఢిలీులో వీడియో కజనఫరెన్ు దావరజ ఆరధిక మరధయు 
కజరొపరేట్ వ్యవ్హారజల మంతిర నిర్మలా సతీారజమన్ 
పరవేశప ట్ర ర్డ. 
మూయచువ్ల్ ఫండ్ు ప  ై SEBI సలహా కమిట ీ
పునరధారధమంచబడంిద ి

 
మారెకట్ నియంతరణ సంసి SEBI తన మూయచువ్ల్ ఫండ్ 
అడెైవజరర కమిటీని పునర్డది్రధంచంది. స కూయరధటీస్ అండ్ 
ఎకేుఛంజ్ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) తాజా అప డేట్ 
పరకజర్ం, 25 మంది సభ్ుయల సలహా మండలికి రధజర్వ బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) మాజీ డిపూయటీ గవ్ర్ార్ ఉష్టజ థోర్ట్ 
అధయక్షత వ్హ సజత ర్డ. గతంలో ఈ పజయనవల్ లో 24 మంది 
ఉండేవజర్డ 
Kiya.ai భ్ర్తదశేపు మొటరమొద్టి బ్యంకంిగ్ మ ట్వ్ర్ు 
కయిావ్ర్ు ను పజర ర్ంభించంద ి

 
Kiya.ai, పరపంచవజయపతంగ్జ ఆరధిక సంసిలు మరధయు 
పరభ్ుతావలకు సటవ్లందిసుత నా డిజిటల్ సర లూయషన్ు పర ర వవైడర్, 
భ్ర్తదేశపు మొటరమొద్టి బ్యంకింగ్ మ ట్వ్ర్ు 
"కయిావ్ర్ు"ని పజర ర్ంభించనటుు  పరకటించంది. మొద్టి 
ద్శలో, రధలేషన్ షిప మేనేజర్ & పీర్ అవ్తార్ లు మరధయు 
రోబో -సలహాదార్డలతో కూడిన సటవ్ల దావరజ ఖాతాదార్డలు, 
భ్గసజవములు మరధయు ఉదో యగుల కోసం తమ సవంత 
మ ట్వ్ర్ు ను విసతరధంచడానికి కియావ్ర్ు బ్యంకులను 
అనుమతిసుత ంది. 
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సజర ష్ ఫని్ మహ ళ్ల కోసం #LiveBoundless, కెరడటి్ ల నై్ 
కజర్ు ని పరధచయం చసేంిద ి

 
సజర ష్ ఫని్ అనేది నియో బ్యంకింగ్ పజు ట్ ఫజర్మ, ఇది 
#LiveBoundless – పరతయేకంిచ మహ ళ్ల కోసం కెరడిట్ ల ైన్ 
కజర్ు. ఈ కజర్ు మహ ళ్లకు ఎకుకవ్ ఆరధిక సటవచఛను 
అందించడం లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. ఇది కజయష్ బ్యక్ రధవజర్ు లు, 
వవల్ కమ కెరడిట్ లు, ఉచత ATM ఉపసంహర్ణలు మరధయు 
డీల్ లను కూడా అందిసుత ంది. 
యూనియన్ బ్యంక్ MDగ్జ మణమిఖేల  ై
నియమితులయాయర్డ 

 
పరభ్ుతవం మణమిఖేల నైి యూనియన్ బ్యంక్ ఆఫ్ 
ఇండియా మనేజేింగ్ డెరైకెరర్ గ్జ నియమించంది. కెనరజ బ్యంక్ 
ఎగ్ధాకూయటివ్ డెైరెకరర్ మణిమేఖల ై ఐదేళ్ు  పని తరజవత మే 31న 
పద్వీ విర్మణ చేసిన రజజ్ కరి్ణ్ రజయ జి సజి నంలో ఉనాార్డ. 
ఆమ  బ్ధయతలు సీవకరధంచడంతో, యూనియన్ బ్యంక్ ఆఫ్ 
ఇండియాకు మణిమేఖల ై మొద్టి మహ ళా మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ 
అయాయర్డ. 
 

 

మాసరర్ కజర్ు 2022ప  ైఉనా పరధమితులను RBI ఎతితవసేంిద ి

 
భ్ర్తీయ రధజర్వ బ్యంక్ (RBI) కొతత  దేశ్రయ కుయింట్ లను 
ఆన్ బో రధుంగ్ చయేడంప ై Mastercard Asia/Pacific Pte 
Ltdప  ైవిధించన పరధమితులను సడలించంది. భ్ర్తదేశంలో 
డేట్ నిలవ కోసం RBI పరమాణాలను పజటించనంద్ుకు, జూల ై 
22, 2021 నాటికి మాసరర్ కజర్ు తన కజర్ు నవట్ వ్ర్క లోకి కొతత  
దేశ్రయ వినియోగదార్డలను (డెబిట్, కెరడిట్ లేదా పీరప యిడ్) 
ఆన్ బో రధుంగ్ చేయకుండా నిరోధించబడింది. RBI మాసరర్ కజర్ు కి 
దాదాపు మూడు సంవ్తురజల గడువ్ు ఇచచంది రెగుయలేటరర 
ఆదేశజలకు లోబడి ఉంటుంది, కజనీ అది అలా 
చేయలేకపోయింది. 
పంజాబ & సంిధ్ బ్యంక్ అధపితిగ్జ సవర్ూప కుమార్ 
నియమితులయాయర్డ 

 
పరభ్ుతవం సవర్ూప కుమార్ సజహాను పంజాబ & సంిద బ్యంక్ 
అధిపతిగ్జ నియమించంది. పంజాబ నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) 
యొకక ఎగ్ధాకూయటివ్ డెైరెకరర్ గ్జ ఉనా సజహా, ఎస్ కృషిన్ ని భ్రరత 
చేసజర్డ, అతను మే 31న పద్వీ విర్మణ పర ందాడు. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 పంజాబ & సింధ్ బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం: నూయ ఢిలీు; 
 పంజాబ & సింధ్ బ్యంక్ సజి పించబడింది: 24 జూన్ 

1908. 
భ్ర్తదశేంలో డజిిటల్ చలెిుంపులు 2026 నాటకి ి మూడు 
రటెుు  ప ర్డగుతాయని అంచనా 
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భ్ర్తదేశంలోని డిజిటల్ చలెిుంపు మారకెట్ లు రజబో యి ే
నాలుగ్ేళ్ులో పరసుత త మూడు టిరలియన్ డాలర్ు నుండ ి పద ి
టిరలియన్ డాలర్ుకు మూడు రటెుు  ప ర్డగుతాయని అంచనా 
వయేబడింద,ి అంటే 2026 నాటికి. బో సరన్ కనులిరంగ్ గూర ప 
(BCG) సహకజర్ంతో PhonePe చే జారర చేయబడిన నివేదిక 
దావరజ ఇది ధృవీకరధంచబడింది. ), నివదేకి 'భ్ర్తదశేంలో 
డజిిటల్ చలెిుంపులు: $10 టిరలియన్ అవ్కజశం. గత ఐదేళ్ులో 
భ్ర్తదశేం యొకక డజిిటల్ చలెిుంపుల వ్ృదిిని ఈ నివదేకి 
హెైల ైట్ చేసుత ంది. ఐద్ు సంవ్తురజలలో వ్ృదిి  ఫలితంగ్జ ఆ 
డిజిటల్ చెలిుంపులు 2026 నాటికి మూడు చెలిుంపు 
లావజదేవీలలో రెండింటిని ఏరజపటు చేయాలని లక్షయంగ్జ 
ప టుర కునాాయి. 
RBI 1వ్ గ్ోు బల్ హాయకథాన్ “హారధబంగర్ 2021” ఫలితాలను 
పరకటించంద ి

 
భ్ర్తీయ రధజర్వ బ్యంక్ తన మొద్టి గ్ోు బల్ హాయకథాన్ ను 
పజర ర్ంభించంది - “హారధబంగర్ 2021 – ఇనోావషేన్ ఫర్ 
ట్ర న్ు ఫరమేషన్” దవనితో ‘సజమర్రర్ డజిిటల్ చలెిుంపులు’ దవనిని 
తెలియజేయడం జరధగ్ధంది. భ్ర్తదేశంలోని మరధయు USA, 
UK, సవీడన్, సంిగపూర్, ఫలిిపపీన్ు మరధయు ఇజార యిలె్ తో 
సహా 22 ఇతర్ దేశజల నుండి బృందాలు సమరధపంచన 363 
పరతిపజద్నలతో హాయకథాన్ పోర తాుహకర్మ ైన పరతిసపంద్నను 
అంద్ుకుంది. హాయకథాన్ మూడు ద్శలోు  మొద్టి ద్శలో 
పరతిపజద్నల ష్టజర్ర లిస్ర, రెండవ్ ద్శలో సర లూయషన్ 
డెవ్లప మ ంట్ మరధయు మూడవ్ ద్శలో తుది 
మూలాయంకనంతో నడిచంది. 

2021-22 కోసం 8.1 pc EPF వ్డీు  రటేును పరభ్ుతవం 
ఆమోదంిచంద ి

 
2021-22లో ఉదో యగుల పజర విడెంట్ ఫండ్ (EPF) డిపజజిటుప ై 
పరభ్ుతవం 8.1 శజతం వ్డీు  రేటును ఆమోదించంది, ఇది 
రధటెరైెమంట్ ఫండ్ బ్డ ీ ఎంపజు యిాస్ పజర విడెంట్ ఫండ్ 
ఆరొ్నవజైషేన్ (EPFO) యొకక ఐద్ు కోటు  మంది 
చందాదార్డలకు నాలుగు ద్శజబ్ద ల కనిషర సజి యి. ఈ ఏడాది 
మారధచలో, EPFO 2021-22 కోసం పజర విడెంట్ ఫండ్ 
డిపజజిటుప ై వ్డీుని 2020-21లో అందించన 8.5 శజతం నుండ ి
8.1 శజతానికి తగ్ధొంచాలని నిరి్యించంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 

 EPFO సజి పించబడింది :4 మారధచ 1952, నూయఢిలీు; 
 EPFO పరధాన కజరజయలయం  :నూయఢిలీు.  

HDFC డజిిటల్ పరధవ్ర్తన కోసం యాకుెంచర్ తో జతకటిరంద ి

 
HDFC దిగొజం, HDFC తన ర్డణ వజయపజరజనిా డిజిటల్ గ్జ 
మార్చడానికి గ్ోు బల్ ఇనఫరమేషన్ టకెజాలజీ సటవ్లు మరధయు 
కనులిరంగ్ సంసి యాకుెంచర్ తో సహకజరజనిా పరకటించంది. ఈ 
ఒపపంద్ం మరధంత కజరజయచర్ణ చుర్డకుద్నం మరధయు 
సజమరజి ూనిా అందించడానికి మరధయు వజయపజర్ వ్ృదిిని 
ప ంచడానికి HDFC యొకక కసరమర్ అనుభ్వజనిా మరధయు 
వజయపజర్ పరకిరయలను పునర్డది్రధసుత ంది. 
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మే నవలలో పరభ్ుతవం ర్ూ. 1.41 లక్షల కోటు  జీఎసీరని వ్సూలు 
చసేంిద ి

 
మే నవలలో GST ఆదాయం దాదాపు ర్ూ.1.41 లక్షల కోటుు గ్జ 
ఉంద,ి గత ఏడాది ఇదే నవలతో పో లిసటత  ఇది 44 శజతం 
ప రధగ్ధంద్ని ఆరధిక మంతిరతవ శజఖ తెలిపింది. వ్సుత , సటవ్ల 
పనుా (GST) ఆదాయాలు ఏపిరల్ లో రధకజర్డు  సజి యిలో ర్ూ. 
1.68 లక్షల కోటు  కంటే తకుకవ్గ్జ వ్చాచయి. మారధచలో జీఎసీర  
ఆదాయం ర్ూ. 1.42 లక్షల కోటుు  కజగ్జ, ఫిబరవ్రధలో ర్ూ. 1.33 
లక్షల కోటుు . 
FY22లో భ్ర్తదశే ఆరధిక వ్ృదిి  8.7%, Q4 GDP 4.1%గ్జ 
అంచనా వయేబడంిద ి

 
భ్ర్తదశే ఆరధిక వ్ృదిి  జనవ్రధ-మారధచ 2021-22లో 4.1 
శజతానికి పడిపోయింది, ఇది నాలుగు తెైమీాసికజల కనిషర 
సజి యికి పడిపో యింది, ఇది కోవిడ్-19 మహమామరధ యొకక 
ఓమికజర న్ తర్ంగం తయారర ర్ంగం మరధయు కజంట్క్ర-
ఇంటెనిువ్ సటవ్లప ై పరభ్వజనిా పరతిబింబిసుత ంది. నేషనల్ 
సజర టసిిరకల్ ఆఫసీ్ 2021-22 పూరధత ఆరధిక సంవ్తురజనికి వజరధిక 
సూి ల దేశ్రయోతపతిత  (GDP) వ్ృదిి  అంచనాను ఫిబరవ్రధలో 
ఊహ ంచన 8.9% నుండి 8.7%కి తగ్ధొంచంది. 2020-21 
సంవ్తురజలలో, ఆరధిక వ్యవ్సి 6.6 శజతం క్షీణించంది. 

కంేద్రం రజష్టజర ా లకు ర్ూ.86,912 కోటుు  పంపణిీ చసే ి GST 
పరధహార్ం అపుపలు తీరధచంద ి

 
కంేద్ర పరభ్ుతవం రజషర  ా పరభ్ుతావలకు ర్ూ. 86,912 కోటును 
అంద్జేసింద,ి SGST (సటరట్ గూడ్ు అండ్ సరరవస స్ ట్యక్ు), 
వ్సుత  సటవ్ల పనుా (GST)కి పూరధతగ్జ పరధహార్ం చెలిుసుత ంది. 
GST పరధహార్ం పూల్ లో దాదాపు ర్ూ. 25,000 కోటుు  
మాతరమే ఉనాపపటికర, కేంద్రం ఆ మొతాత నిా చేసింది. స స్ 
వ్సూలు చేసుత నా సమయంలో మిగ్ధలిన నిధులను కేంద్రం 
సర ంత నిధుల నుంచ చెలిుంచార్డ. 
 

వజయపజర్ం 
 

జొమాటో ఆల్-సజర క్ డలీ్ లో బిు ంకటి్ ను ర్ూ.4,447 కోటు కు 
కొనుగ్ోలు చసేంిద ి

 
జయమాటో (ఆన్ ల నై్ ఫుడ్ డలెివ్రర పజు ట్ ఫజర్మ) గతంలో 
గ్ోర ఫర్ు ఇండియాగ్జ పిలిచే బిు ంక్ కజమర్ు (బిు ంకటి్)ని 
కొనుగ్ోలు చేసుత నాటుు  పరకటించంది. నగద్ు కొర్తతో కూడిన 
తవరధత వజణిజయ సంసి బిు ంకిట్ ను ర్ూ. 4,447 కోటు కు 
కొనుగ్ోలు చేసట పరతిపజద్నను కంప నీ డెైరెకరర్ు బో ర్డు  
ఆమోదించంది. గత సంవ్తుర్ం, జొమాటో గ్రో ఫర్ు ఇండియా 
ప ైవీేట్ లిమిటెడ్ కు USD 50 మిలియన్ ర్డణాలను 
అందించంది. జొమాటో ఇపపటికే బిు ంకిట్ (పూర్వపు 
గ్రోఫర్ు)లో 9 శజతం కంటే ఎకుకవ్ వజట్ను కలిగ్ధ ఉంది. 
మునుపటి Blinkit డీల్ విలువ్ దాదాపు $700 మిలియనుు  
ఉండగ్జ, Zomato షటర్ ధర్ తగొడంతో $568 మిలియనుకు 
తగ్ధొంచార్డ. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 జొమాటో సజి పించబడింది: జూల ై 2008; 
 జొమాటో వ్యవ్సజి పకులు: దవపంిద్ర్ గ్ోయల్; పంకజ్ చదాద  
 జొమాటో పరధాన కజరజయలయం: గురజొ వ్, హరజయనా 
Acemoney కొతత  ధరధంచగలిగ్ ే ATM కజర్ు లను మరధయు 
ఆఫ్ ల నై్ UPIని పజర ర్ంభించంద ి

 
Acemoney UPI 123Pay చలెిుంపు మరధయు ధరధంచగలిగ్ ే
ATM కజర్ు లను పజర ర్ంభించంది. UPI 123Pay చలెిుంపు ఫచీర్ 
ఫో న్ లను ఉపయోగ్ధంచ సజమర్ర ఫో న్ లు లేదా ఇంటరెాట్ 
కనవక్షన్ లు లేకుండా నగద్ు ర్హ త లావజదేవీలను 
నిర్వహ ంచడానికి పరజలను అనుమతిసుత ంది. ధరధంచగలిగ్ ే
ATM కజర్ు లు కర చెైన్ లు మరధయు రధంగ్ లుగ్జ 
ర్ూపర ందించబడిన గ్జడాెట్ లు, ఇవి ATM కజర్ు లు మరధయు 
ఫో న్ లు లేకుండా నగద్ు ర్హ త లావజదేవీలను 
నిర్వహ ంచడానికి పరజలను అనుమతిసుత ంది. 
ట్ట్ పవ్ర్ భ్ర్తదశేంలో అతిప ద్ద  తలేియాడ ేసో లార్ పవ్ర్ 
పజర జకె్ర ను కమీషన్ చసేుత ంద ి

 
ట్ట్ పవ్ర్ యొకక పూరధత-యాజమానయ అనుబంధ సంసి 
అయిన ట్ట్ పవ్ర్ సో లార్ ససిరము, కరే్ళ్లోని 
కజయంకులంలో భ్ర్తదశేపు అతిప ద్ద  తలేియాడ ే సో లార్ 
పవ్ర్ పజర జకె్ర ను పజర ర్ంభించడం దావరజ ఒక గ్ొపప ఘనతను 
సజధించంది. 101.6 మ గ్జవజట్ పీక్ సజి పిత సజమరి్ూం కలిగ్ధన 
350 ఎకరజల నీటి పజర ంతం, బ్యక్ వజటర్ పజర ంతం. ట్ట్ పవ్ర్ 

సో లార్ మొతతం సో లార్ పజు ంట్ నీటిప ై తేలియాడేలా వజటర్ 
బ్డీప ై సజకఫో లిుంగ్ పజు ట్ ఫజర్మ ను విజయవ్ంతంగ్జ 
నిరధమంచంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ట్ట్ పవ్ర్ సో లార్ సిసరము పరధాన కజరజయలయం: 

ముంబెై; 
 ట్ట్ పవ్ర్ సో లార్ సిసరము సజి పించబడింది: 1989. 
CASHe WhatsAppలో పరధశరమ-మొద్ట ికెరడటి్ ల నై్ సటవ్ను 
పజర ర్ంభించంద ి

 
ఫ ైనానిియల్ వవల ాస్ పజు ట్ ఫజర్మ, CASHe తన AI-ఆధారధత 
చాట్ సజమరజి ూనిా WhatsAppలో ఉపయోగ్ధంచ పరధశరమ-
మొద్టి కెరడిట్ ల ైన్ సటవ్ను పజర ర్ంభించంది, 
వినియోగదార్డలకు వజరధ పటర్డను టెైప చేయడం దావరజ తక్షణ 
కెరడిట్ ల ైన్ ను యాకెుస్ చేయడానికి వేగవ్ంతమ ైన, 
అతుకులు మరధయు అనుకూలమ ైన మారజొ నిా అందిసుత ంది. 
సంసి ఎటువ్ంటి పతరా లు, యాప డౌన్ లోడ్ లు లేదా 
ద్ుర్భర్మ ైన ద్ర్ఖాసుత  ఫజర్మ లను పూరధంచాలిున అవ్సర్ం 
లేకుండా తక్షణ కెరడిట్ పరధమితిని అందిసుత ంది. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 WhatsApp సజి పించబడింది: 2009; 
 WhatsApp CEO: విల్ కజయత్ కజర్ర; 
 WhatsApp పరధాన కజరజయలయం: మ నోు  పజర్క, 

కజలిఫో రధాయా, యునవైటెడ్ సటరట్ు; 
 WhatsApp కొనుగ్ోలు తేదవ: 19 ఫిబరవ్రధ 2014; 
 WhatsApp వ్యవ్సజి పకులు: Jan Koum, Brian Acton; 
 WhatsApp మాతృ సంసి: Facebook. 
అదానీ ట్ర న్ు మిషన్ యొకక $700 మిలియను  ర్డణం 'గ్రరన్ 
లోన్' ట్యగ్ ని పర ందంిద ి

 
అదానీ ట్ర న్ు మిషన్ లిమిటడె్ యొకక $700 మిలియను  
రధవజలివంగ్ సద్ుపజయానిా సస టరనలిటకి్ు 'గ్రరన్ లోన్'గ్జ ట్యగ్ 
చేసింది. ఇది రధవజలివంగ్ సౌకర్యం కోసం గ్రరన్ లోన్ ఫటరమ వ్ర్క కు 
హామీ ఇసుత ంది. సస టరనలిటిక్ు సమీక్షించబడిన ఫటరమ వ్ర్క ను 
పరసుత త మారెకట్ పరమాణాలతో సమలేఖనం చేయడం 
మరధయు అర్ేత ఉనా పజర జెక్ర వ్రజొ లు ఎంతవ్ర్కు 
విశవసనీయమ ైనవి మరధయు పరభ్వ్వ్ంతమ ైనవి అనే దానిప ై 
సవతంతర SPOని జారర చేసింది. 
ట్ట్ పజర జకె్రస యుపలిోని జవెజర్ విమానాశరయానిా 
నిరధమంచడానిక ిబిడ్ ను గ్లెుచుకుంద ి

 
ట్ట్ పజర జెక్రస ష్టజపూరరా పలోు ంజీ గూర ప మరధయు లారెున్ అండ్ 
టూబోర  కజంటర్ క్ర ను అధిగమించన 
తరజవత, Jewar లో జాతీయ రజజధాని పజర ంతం యొకక కొతత  

విమానాశరయానిా నిరధమసుత ంది. డీల్ పరధమాణం బహ రొ్తం 
కజనపపటికర, మూలాలు ర్ూ. 6,000 కోటు కు ప ైగ్జ ఉనాటుు  
అంచనా. ట్ట్ గూర ప యొకక మౌలిక సద్ుపజయాలు 
మరధయు నిరజమణ విభ్గం అయిన ట్ట్ పజర జెక్రస నోయిడా 
అంతరజా తీయ విమానాశరయంలో టెరధమనల్, ర్న్ వే, ఎయిర్ స ైడ్ 
ఇన్ ఫజర సర కాచర్, రోడుు , యుటిలిటీస్, లాయండ్ స ైడ్ సౌకరజయలు 
మరధయు ఇతర్ అనుబంధ భ్వ్నాలను నిరధమసుత ంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ట్ట్ పరధాన కజరజయలయం: ముంబయి; 
 ట్ట్ వ్యవ్సజి పకుడు: J. R. D. ట్ట్; 
 ట్ట్ సజి పించబడింది: 1945, ముంబయి. 
 

ర్క్షణ ర్ంగం 
 

ట్కిరకల్ లీడర్ షపి పో ర గ్జర మ లో ఈజిపుర  వవైమానిక ద్ళ్ంలో 
చరే్డానిక ిIAF 

 
మూడు Su-30 MKI విమానాలు మరధయు రెండు C-17 
ర్వజణా విమానాలు ఈజిపుర లో నవల రోజుల పజటు జరధగే్ 
వ్ూయహాతమక నాయకతవ కజర్యకరమంలో పజలగొ ంటునాటుు  
భ్ర్త వవైమానిక ద్ళ్ం పరకటించంది. పరకటన పరకజర్ం, ఈ 
వజయయామం IAF యొకక సజమరజి ూలను హెైల ైట్ చేయడానికి 
మరధయు పరసుత త భౌగ్ోళిక రజజకరయ పరధసిితుల నేపథయంలో 
చేర్డకోవ్డానికి ఏకైెక అవ్కజశజనిా అందిసుత ంది. ఈజిపుర లో 
(కెైరో వవస్ర ఎయిర్ బేస్), వ్ూయహాతమక నాయకతవ కజర్యకరమంలో 
పజలగొ నేంద్ుకు భ్ర్త వవైమానిక ద్ళ్ం మూడు Su-30MKI 
విమానాలు, రెండు C-17 విమానాలు మరధయు 57 మంది 
IAF సిబబందిని ఈజిపిియన్ ఎయిర్ ఫో ర్ు వవపన్ సూకల్ కు 
పంపుతుంది. 
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12 రజష్టజర ా లు మరధయు కేంద్ర పజలిత పజర ంతాలలో 75 సరధహద్ుద  
పజర ంతాలలో "BRO కఫే్ లు" ఏరజపటు చేయడానిక ి ర్క్షణ 
మంతిరతవ శజఖ ఆమోద్ం 

 
బో ర్ుర్ రోడ్ు ఆరొ్నవజైషేన్ ర్క్షణ మంతిరతవ శజఖ అనుమతించన 
విధంగ్జ "BRO కఫే్ లు" పటర్డతో 12 రజష్టజర ా లు మరధయు 
కేంద్రపజలిత పజర ంతాలలో వివిధ మారజొ ల విభ్గ్జలలో 75 
అవ్ుట్ ల ట్ లను నిరధమసుత ంది. ఇవి సంద్ర్శకులకు పజర థమిక 
సౌకరజయలు మరధయు సౌకరజయలను అందించడానికి, సరధహద్ుద  
పజర ంతాలోు  ఆరధిక కజర్యకలాపజలను ప ంచడానికి మరధయు 
సజి నిక జనాభ్కు ఉదో యగ్జలను సృషిరంచడానికి 
ర్ూపర ందించబడాు యి. BRO, దాని ఉనికి కజర్ణంగ్జ, సుద్ూర్ 
పరదేశజలలో అటువ్ంటి సౌకరజయలను తెర్వ్డానికి బ్ధయత 
వ్హ ంచంది, ఎంద్ుకంటే ఈ మారజొ ల యొకక అసజధయత 
మరధయు సుద్ూర్త విసత ృతమ ైన వజణిజయ విసతర్ణలను 
నిరోధిసుత ంది, మంతిరతవ శజఖ పరకటించంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 భ్ర్త ర్క్షణ మంతిర: శ్రర రజజ్ నాథ్ సింగ్ 
 BRO: బో ర్ుర్ రోడ్ు ఆరొ్నవైజేషన్ 
ఇండియన్ కోస్ర గ్జర్ు కొతత  అడావన్ు డ్ ల టై్ హలెికజపరర్ 
సజకాడరన్ 840 సజిిని పరవశేప టిరంది. 

 

ఇండియన్ కోస్ర గ్జర్ు లో, 840 సజకాడరన్ అని పిలువ్బడే కొతత  
ఎయిర్ సజకాడరన్ చెనవైాలో సజి పించబడింది, దాని మొద్టి 
విమానంగ్జ అడావన్ు డ్ ల టై్ హలెికజపరర్ (ALH) మార్క-III 
ఎయిర్ కజర ఫ్టర ఉంది. ఈసరర్ా కోస్ర గ్జర్ు రరజియన్ కమాండర్ 
ఇన్ స పకరర్ జనర్ల్ ఎప ి బడోలా సమక్షంలో విమానానికి 
సజధార్ణ వజటర్ ఫిర్ంగ్ధ వ్ంద్నం చేశజర్డ. తూర్డప పజర ంతంలో 
ర్క్షణ ద్ళ్ం ఇలాంటి విమానానిా మోహరధంచడం ఇదే 
తొలిసజరధ. 
పరభ్ుతవం నుండ ి 10 ఇన్-ఆరధబట్ కమూయనికషేన్ 
ఉపగరహాలను NSILక ి బదలిీ చయేడానిక ి కజయబినవట్ 
ఆమోదంిచంద ి

 
డిపజర్ర మ ంట్ ఆఫ్ సటపస్ అడిమనిసటర టాివ్ అధికజర్ పరధధిలో ఉనా 
పబిు క్ స కజర ర్ బిజినవస్ NSILక ిపద ిఇన్-ఆరధబట్ కమూయనికషేన్ 
శజటలి టై్ లను బదిలీ చేయడానికి కేంద్ర మంతిరవ్రొ్ం 
అనుమతినిచచంది. నూయసటపస్ ఇండయిా లిమిటడె్ (NSIL) 
అనుమతించన షటర్ కజయపిటల్ ను ర్ూ.1,000 కోటు  నుంచ 
ర్ూ.7,500 కోటు కు విసతరధంచేంద్ుకు మంతిరవ్రొ్ం అధికజర్ం 
ఇచచంది. ఎండ్-టు-ఎండ్ వజణిజయ అంతరధక్ష కజర్యకలాపజలను 
నిర్వహ ంచడానికి మరధయు పూరధత సజి యి ఉపగరహ ఆపరేటర్ గ్జ 
పనిచేయడానికి అంతరధక్ష ర్ంగ సంసకర్ణల పరకజర్ం NSIL 
అవ్సర్ం. 
అణావయుధ సజమరి్ూం గల అగ్ధా -4 బ్లిసిరక్ క్షపిణనిి భ్ర్త్ 
ఒడశిజలో విజయవ్ంతంగ్జ పరరక్షంిచంది 
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ఒడశిజలోని APJ అబుద ల్ కలాం దవవపం నుంచ అణావయుధ 
సజమరి్ూం గల అగ్ధా-4 బ్లిసిరక్ క్షిపణిని భ్ర్త్ 
విజయవ్ంతంగ్జ అమలు చేసింది. ఈ క్షిపణి దాదాపు 4,000 
కలిోమీటర్ు పరధధిని కలిగ్ధ ఉంది. అంతకుముంద్ు, భ్ర్తదేశం 
సుఖయయ ఫ ైటర్ జెట్ నుండి బరహో మస్ సూపరోునిక్ కూర యిజ్ 
క్షిపణి యొకక పర డిగ్ధంచన శేరణి వవరి్న్ ను విజయవ్ంతంగ్జ 
పరరక్షించంది. ఇది Su-30MKI విమానం నుండి బరహో మస్ 
క్షిపణి యొకక పర డిగ్ధంచన శేరణి వవరి్న్ యొకక మొద్టి 
పరయోగం. 
అగ్ధా  క్షపిణుల జాబితా: 
 అగ్ధా -I MRBM: ఉపరధతలం నుండి ఉపరధతలం మధయ-

శేరణి బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
 అగ్ధా -II MRBM: ఉపరధతలం నుండి ఉపరధతలం మధయ-

శేరణి బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
 అగ్ధా -III IRBM: ఉపరధతలం నుండి ఉపరధతలం 

మధయంతర్-శేరణి బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
 అగ్ధా -IV IRBM: ఉపరధతలం నుండి ఉపరధతలం 

మధయంతర్-శేరణి బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
 అగ్ధా -V ICBM: ఉపరధతలం నుండి ఉపరధతలానికి 

ఖండాంతర్ బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
 అగ్ధా -VI: నాలుగు-ద్శల ఖండాంతర్ బ్లిసిరక్ క్షిపణి 
ఇండియన్ ఆరరమ కంటంెజంెట్ “ఖాన్ కవెస్ర  2022” 
వజయయామంలో పజలగొ ంటుంద ి

 

మంగ్ోలియాలో 16 ఇతర్ దేశజలు కూడా పజలగొ నా 
బహుళ్జాతి వజయయామం “ఎక్ు ఖాన్ కవెస్ర 2022”లో భ్ర్త 
స నైయం పజలగొ ంటుంది. మంగ్ోలియా అధయక్షుడు ఉఖ్ నాగ్ధన్ 
ఖురేల్ సుఖ్ హో స్ర గ్జ వజయయామానిా పజర ర్ంభించార్డ. భ్ర్త 
స ైనాయనికి లడఖ్ సౌకట్ు నుండి ఒక బృంద్ం పజర తినిధయం 
వ్హ సుత ంది. 14 రోజుల వజయయామం ఇంటర్ ఆపరేబిలిటీని 
ప ంపర ందించడం, స ైనిక సంబంధాల నుండి స ైనిక 
సంబంధాలను నిరధమంచడం, శజంతి మద్దతు కజర్యకలాపజలను 
అభివ్ృదిి  చేయడం మరధయు పజలగొ నే దేశజల మధయ స ైనిక 
సంసిది్తను ప ంచడం లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 భ్ర్త స ైనయం సజి పించబడింది: 1 ఏపిరల్ 1895; 
 భ్ర్త స ైనయం పరధాన కజరజయలయం: నూయఢిలీు; 
 భ్ర్త స ైనయం చీఫ్ ఆఫ్ ఆరరమ సజర ఫ్: మనోజ్ పజండే; 
 భ్ర్త స ైనయం నినాద్ం: సీవయ ముంద్ు సటవ్. 
76,390 కోటు  విలువవైన స నైిక పరధకరజలను కొనుగ్ోలు 
చసేటంద్ుకు కంేద్ర ర్క్షణ మంతిర మరధయు DAC ఆమోద్ం 

 
కంేద్ర ర్క్షణ మంతిర రజజ్ నాథ్ సంిగ్ అధయక్షతన జరధగ్ధన డఫి న్ు 
అకవిజిషన్ కౌనిుల్ (DAC) స నైిక పరధకరజలు మరధయు 
పజు ట్ ఫజర్మ ల సటకర్ణకు ఆమోద్ం తలెిపంిది. దశే్రయ 
పరధశరమల నుండ ిపరధకరజలు మరధయు పజు ట్ ఫజర్మ ల విలువ్ 
ర్ూ.76,390 కోటుు . పరభ్ుతవ కజర్యకరమం ఆతమనిర్భర్ భ్ర్త్ 
పరచారజనిా నొకిక చెపపడానికి ఈ నిరి్యం తీసుకోబడింది, ఇది 
భ్ర్తదేశం విదేశ్ర సర్ఫరజలప ై తకుకవ్ ఆధార్పడుతుంద్ని 
మరధయు అంతరజా తీయ వజణిజయంప ై ఖర్డచ తగుొ తుంద్ని 
సూచసుత ంది 
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అండమాన్ సముద్రంలో 38వ్ భ్ర్తదశేం-ఇండోనషేయిా 
సమనవయ గసీత  నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
అండమాన్ & నికోబ్ర్ కమాండ్ (ANC) మరధయు 
ఇండోనషేయిా నావికజద్ళానిక ి చంెదని ఇండయిన్ నవేీ 
యూనిటు  మధయ 38వ్ ఇండయిా-ఇండోనషేియా కోఆరధునటేడె్ 
ప టోర ల్ (IND-INDO CORPAT) జూన్ 13 నుండి 24 2022 
వ్ర్కు అండమాన్ సముద్రం మరధయు మలకజక జలసంధలిో 
నిర్వహ ంచబడుతోంది. 38వ్ CORPAT అనేది రెండు దేశజల 
మధయ మొద్టి పో స్ర పజండమిక్ కోఆరధునేటెడ్ ప టోర ల్ 
(CORPAT). ఇది జూన్ 13 నుండి 15, 2022 వ్ర్కు పో ర్ర 
బెుయిర్ లోని ANCకి ఇండోనేషియా నేవీ యూనిటు  
సంద్ర్శనను కలిగ్ధ ఉంటుంది, ఆ తరజవత అండమాన్ 
సముద్రంలో సముద్ర ద్శ మరధయు IN యూనిటు  దావరజ జూన్ 
23 నుండి 24, 2022 వ్ర్కు సబ్ంగ్ (ఇండోనేషియా) వ్ర్కు 
సంద్ర్శన ఉంటుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఇండోనేషియా రజజధాని: జకజరజత ; 
 ఇండోనేషియా కరెనీు: ఇండోనేషియా ర్ూపజయి; 
 ఇండోనేషియా అధయక్షుడు: జయకో విడోడో . 
భ్ర్త్-బంగ్జు దశే్ సంయుకత స నైిక సంపీరతి-X వినాయసజలు 
పజర ర్ంభ్మయాయయి 

 

భ్ర్తదశేం-బంగ్జు దశే్ దెవైపజక్షకి ర్క్షణ సహకజర్ం, ఉమమడ ి
స నైిక శిక్షణ వజయయామం Ex SAMPRITI-X బంగ్జు దేశ్ లోని 
జష్టో ర్ మిలిటరర సటరషన్ లో 05 జూన్ నుండి 16 జూన్ 2022 
వ్ర్కు నిర్వహ ంచబడుతోంది. రెండు స ైనాయల మధయ పర్సపర్ 
చర్యను బలోపటతం చేయడం మరధయు పరతి ఒకకదానిని అరి్ం 
చేసుకోవ్డం ఈ వజయయామం యొకక లక్షయం. ఇతర్డల 
వ్ూయహాతమక కసర్తుత లు మరధయు కజరజయచర్ణ పది్తులు. 
చండీగఢ లో IAF హరెధటజే్ స ంటర్ రజనుంది 

 
వివిధ యుదాి లలో భ్ర్త వవైమానిక ద్ళ్ం పజతరను మరధయు 
దాని మొతతం పనితీర్డను పరద్రధశంచడానికి ఒక వజర్సతవ 
కేంద్రం చండీగఢ లో రజనుంది. 'IAF హెరధటేజ్ స ంటర్' ద్ళ్ం 
మరధయు చండీగఢ పరధపజలన సంయుకతంగ్జ ఏరజపటు 
చేయబడుతుంది. కేంద్రపజలిత పజర ంతం చండీగఢ మరధయు 
IAF మధయ ఈ కేంద్రం ఏరజపటు కోసం ఒక అవ్గ్జహన 
ఒపపంద్ం కుదిరధంది. ఈ వేడుకలో పంజాబ గవ్ర్ార్ 
బనవరరలాల్ పురోహ త్ మరధయు ఎయిర్ చీఫ్ మారి్ల్ VR 
చౌద్రధ పజలగొ నాార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఇండియన్ ఎయిర్ ఫో ర్ు సజి పించబడింది: 08 అకోర బర్ 

1932; 
 భ్ర్త వవైమానిక ద్ళ్ం పరధాన కజరజయలయం: నూయ ఢిలీు; 
 ఇండియన్ ఎయిర్ ఫో ర్ు చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ సజర ఫ్: వివేక్ 

రజమ చౌద్రధ. 
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సవదశే్ర ఆసజర ా  బియాండ్ విజువ్ల్ రంేజ్ క్షపిణుల కోసం ర్క్షణ 
మంతిరతవ శజఖ ర్ూ.2,971 కోటు  ఒపపంద్ంప  ైసంతకం చసేంిద ి

 
భ్ర్త వవైమానిక ద్ళ్ం (IAF) కోసం దేశ్రయంగ్జ అభివ్ృదిి  
చేసిన Astra Mk-I బియాండ్ విజువ్ల్ రేంజ్ (BVR) ఎయిర్ 
టు ఎయిర్ క్షిపణులు మరధయు అనుబంధ పరధకరజల సర్ఫరజ 
కోసం ర్క్షణ పరభ్ుతవ ర్ంగ సంసి భ్ర్త్ డెైనమిక్ు లిమిటెడ్ 
(BDL)తో ర్క్షణ మంతిరతవ శజఖ ఒపపంద్ం కుద్ుర్డచకుంది. ) 
మరధయు నావికజద్ళ్ం ర్ూ. 2,971 కోటుు . 
IAF ఇపపటికే విజయవ్ంతమ ైన టరయల్ు చేపటిరన ఈ క్షిపణి 
Su-30 MK-I ఫ ైటర్ ఎయిర్ కజర ఫ్టర లో పూరధతగ్జ విలీనం 
చేయబడింది మరధయు ల ైట్ కంబ్ట్ ఎయిర్ కజర ఫ్టర తో సహా 
ద్శలవజరరగ్జ ఇతర్ యుది్ విమానాలతో 
అనుసంధానించబడుతుంది. 
ఆసజర ా  Mk-I గురధంచ: 
 ఆసజర ా  ఆధునిక గ్ెైడెన్ు మరధయు నావిగ్ేషన్ టెకిాక్ లతో 

100 కి .మీల పరధధిని కలిగ్ధ ఉంది మరధయు DRDO 
ఇంతకు ముంద్ు చెపిపనటుు గ్జ, ఖచచతమ ైన విధవంసంతో 
లక్షయ విధవంసజనిా సజధించడానికి మిడ్ కోర్ు గ్ెైడెన్ు 
మరధయు RF సీకర్ ఆధారధత టెరధమనల్ గ్ెైడెన్ు ను కలిగ్ధ 
ఉంది. 

 

 

 BVR సజమరి్ూంతో కూడిన ఎయిర్ టు ఎయిర్ క్షిపణ ి
యుది్ విమానాలకు ప ద్ద  సజర ండ్ ఆఫ్ శేరణులను 
అందిసుత ంది, ఇది పరతయరధి వవైమానిక ర్క్షణ చర్యలకు 
తమను తాము బహ రొ్తం చేయకుండా పరతయరధి 
విమానాలను తటసీికరధసుత ంది, తదావరజ గగనతలం 
యొకక ఆధిపతాయనిా పర ంద్డం మరధయు 
నిలబెటుర కోవ్డం. 

 సుదవర్ఘ శేరణి మరధయు మరధంత అధునాతనమ ైన ఆసజర ా -
Mk2 DRDO దావరజ అభివ్ృదిి  చేయబడుతోంది మరధయు 
ఇది పరవేశప టరబడిన తరజవత BVR విభ్గంలో 
దిగుమతులప ై ఆధార్పడట్నిా ఖాళీ చేసుత ంది. 

 
కమిటలీు & పథకజలు 

 

పరధానమంతిర మాతృశకిత యోజనను పరధాని నరంేద్ర మోదవ 
పజర ర్ంభించార్డ 

 
ముఖయమంతిర మాతృశకిత యోజన 
వ్డోద్ర్లో జరధగ్ధన గుజరజత్ గ్ౌర్వ్ అభియాన్ లో పరధాని 
నరేంద్ర మోదవ పజలగొ నాార్డ. అకకడ ర్ూ. 21000 కోటు  
విలువవైన అభివ్ృదిి కజర్యకరమాలకు శంకుసజి పన చేశజర్డ. 
1. పరధాన మంతిర ‘ముఖయమంతిర మాతృశకిత యోజన’ను 

పజర ర్ంభించార్డ, ఇది తలిు మరధయు శిశు ఆరోగ్జయనిా 
మ ర్డగుపర్చడంప ై ద్ృషిర  సజరధసుత ంది. 

2. ఈ పథకం కింద్ పరతి నవలా అంగన్ వజడీ కేందరా ల నుంచ 
బ్లింతలలోని గరధభణులకు 2 కిలోల శెనగలు, 1 కిలోల 
శెనగ, 1 కిలో వ్ంటనూనవను ఉచతంగ్జ అంద్జేసజత ర్డ. 
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3. 120 కోటు  ర్ూపజయలు ‘పో షణ్ సుధా యోజన’ కోసం 
అంకితం చేయబడాు యి, ఇది రజషర ంాలోని గ్ధరధజన 
లబిిదార్డలంద్రధకర విసతరధంచబడుతుంది. ఈ పథకం 
గ్ధరధజన జిలాు ల నుండి గరధభణీ మరధయు పజలిచేచ తలుు లకు 
ఐర్న్ మరధయు కజలిియం మాతరలు మరధయు 
పో షకజహార్ంప ై విద్యను అందించడం. 

UDAN తన 5వ్ వజరధికోతువజనిా 2022లో జర్డపుకుంటుంద ి

 
ఈ సంవ్తుర్ం, 2022 కేంద్ర పరభ్ుతవ కలల చొర్వ్, ఉదే దశే్ 
కజ ఆమ నాగరధక్ (UDAN) యొకక ఐద్వ్ వజరధికోతువజనిా 
సూచసుత ంది. ఈ పరయతాం నవమమదిగ్జ పజర ర్ంభ్మ ైంది కజనీ 
సజర ర్ ఎయిర్ వ్ంటి కొతత  విమానయాన సంసిలు ఈ విసజత ర్మ ైన 
మారెకట్ ను అనేవషించడం పజర ర్ంభించడంతో పరజాద్ర్ణ 
ప రధగ్ధంది. విశేుషకుల అభిపజర యం పరకజర్ం, UDAN అనేది 
విమానయాన వజయపజర్ంలో ఒక గ్ేమ ఛేంజర్, ఎంద్ుకంటే ఇది 
సగటు వ్యకిత చనా నగరజల మధయ గంటల కంటే నిమిష్టజలోు  
మరధయు సహ తుకమ ైన ఖర్డచతో పరయాణించడానిక ి
అనుమతిసుత ంది. 415 UDAN మారజొ లు హలెిపో ర్ర లు 
మరధయు వజటర్ ఏరోడోరమ లతో సహా 66 అండర్ సర్డ్/అన్ 
సర్డ్ ఎయిర్ పో ర్ర లను కలుపుతాయి, దవని దావరజ 92 లక్షల 
మందికి ప ైగ్జ పరయోజనం పర ంద్ుతునాార్డ. 
ఉడాన్ గురధంచ: 
భ్ర్త పరభ్ుతవం యొకక ఉడ ేదశే్ కజ ఆమ నాగ్ధరక్ (UDAN) 
చొర్వ్ అనేది పజర ంతీయ విమానాశరయ అభివ్ృదిి  కజర్యకరమం, 
ఇది తకుకవ్ సటవ్లందించే విమాన మారజొ లను అప గే్రడ్ 
చేయడానికి పజర ంతీయ కనవకిరవిటీ సకీమ (RCS)లో భ్గం. 
దవని ఉదేదశయం విమాన పరయాణానిా మరధంత చవ్కెైనదిగ్జ 
మరధయు సర్వవజయపిత  చేయడంతోపజటు, భ్ర్తదేశంలోని అనిా 

పజర ంతాలు మరధయు రజష్టజర ా లలో జాతీయ ఆరధికజభివ్ృదిి , ఉపజధి 
కలపన మరధయు వజయు ర్వజణా మౌలిక సద్ుపజయాల 
అభివ్ృదిిని పో ర తుహ ంచడం. పజర జెక్ర పజర ర్ంభ్ంలో, 486 
విమానాశరయాలలో 406 తకుకవ్ సటవ్లందించే 
విమానాశరయాలు, 97 పజర ంతీయ కనవకిరవిట ీ సకీమ (RCS) 
కజని విమానాశరయాలలో 27 మంచ సటవ్లందిసుత నా 
విమానాశరయాలు మరధయు 18 లో 12 సజధార్ణ సిిర్-వింగ్ తో 
తకుకవ్ సటవ్లందిసుత నా పజర ంతీయ కజరజయచర్ణ 
విమానాశరయాలు. ష డూయల్ు  విమానాలు కజరజయచర్ణ 
విమానాశరయాలు. 
కంేద్ర మంతిర అశివని వవషిైవ్ 'సజర ర్ర అప లు ఫర్ రెలైేవస్' పజలసనీి 
పజర ర్ంభించార్డ 

 
కంేద్ర రెలైేవ మంతిర, అశివని వవషిైవ్ ఇనోావేషన్ ర్ంగంలో 
ముఖయమ ైన చొర్వ్ "రెలైేవల కోసం సజర ర్ర అప లను" 
పజర ర్ంభించార్డ. రెైలు ఫజర కచర్, రెండు రెైళ్ు  మధయ సమయానిా 
తగ్ధొంచడం మరధయు ఇతర్ పరయాణీకులకు సంబంధించన 
సమసయల వ్ంటి సమసయలకు వినూతా పరధష్టజకరజలను 
తీసుకురజవ్డం లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. ఇనోావేషన్ పజలసీ 
చాలా ప ద్ద  మరధయు అన్ ట్ప చేయని సజర ర్రప ఎకోసిసరమ 
భ్గసజవమయం దావరజ ఆపరేషన్, మ యింటెనవన్ు మరధయు 
ఇన్ ఫజర సర కాచర్ కిరయిేషన్ ర్ంగంలో సటకల్ మరధయు సజమరజి ూనిా 
తీసుకురజవజలని భ్విసుత నాార్డ. 
పజలస ీగురధంచ: 
 రెైలేవలోని వివిధ డివిజన్ లు, ఫీల్ు  ఆఫీస్ లు/జయన్ ల 

నుండి వ్చచన 100కి ప ైగ్జ సమసయ సటరట్ మ ంట్ లలో, రెైలు 
ఫజర కచర్, హెడ్ వే తగ్ధొంపు మొద్ల ైన 11 సమసయ పరకటనలు 
ఈ పోర గ్జర మ యొకక ఫటజ్-1 కోసం తీసుకోబడాు యి. 
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 వినూతా పరధష్టజకరజలను కనుగ్ొనడానికి సజర ర్రప ల 
ముంద్ు ఇవి పరద్రధశంచబడతాయి. 

 సజర ర్రప లు ఈ అవ్కజశజనిా ఉపయోగ్ధంచుకోవజలని రెైలేవ 
మంతిర అభ్యరధించార్డ మరధయు వజరధకి 50 శజతం 
మూలధన గ్జర ంట్, హామీ ఇవ్వబడిన మారెకట్, సటకల్ 
మరధయు పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సి ర్ూపంలో భ్ర్తీయ రెైలేవల 
నుండి మద్దతు ఉంటుంద్ని హామీ ఇచాచర్డ. 

 పజలసీ కింద్ మ ైల్ సోర న్ వజరరగ్జ చెలిుంపును అందించడంతో 
సమాన భ్గసజవమయ పజర తిపదికన రెైలేవలు ఆవిషకర్తలకు 
ర్ూ. 1.5 కోటు  వ్ర్కు మంజూర్డ చేసుత ంది. 

పరధాని నరంేద్ర మోదవ ల ఫై్ స టరల్ ఫర్ ఎనివరజన్ మ ంట్ 
ఉద్యమానిా పజర ర్ంభించార్డ 

 
పరధానమంతిర నరంేద్ర మోదవ ‘పరజయవ్ర్ణానిక ిజీవ్నశెలైి (ల ఫై్) 
ఉద్యమం’, గ్ోు బల్ ఇనిషయిిటేవి్ ను పజర ర్ంభించార్డ మరధయు 
మన గరహానికి హాని కలిగ్ధంచని జీవ్నశైెలిని జీవించడమే దాని 
ద్ృషిర  అని నొకిక చెపజపర్డ. పరపంచవజయపతంగ్జ ఉనా వ్యకుత లు, 
సంఘాలు మరధయు సంసిలను పరజయవ్ర్ణ సపృహతో కూడిన 
జీవ్నశెైలిని అవ్లంబించేలా పరభ్వితం చేయడానికి మరధయు 
ఒపిపంచడానికి విదాయవేతతలు, విశవవిదాయలయాలు మరధయు 
పరధశోధనా సంసిల నుండి ఆలోచనలు మరధయు సూచనలను 
ఆహావనిసూత  ‘LiFE Global Call for Papers’ని 
పజర ర్ంభించడం పజర ర్ంభించంది. 
'పఎీం కరే్ు ఫర్ చలునా్' పథకజనిా ఆవిషకరధంచన పరధాని 
నరంేద్ర మోదవ 

 

కోవిడ్-19 మహమామరధ కజర్ణంగ్జ తలిుద్ండుర లను కోలోపయిన 
పిలుల కోసం పీఎం కేర్ు ఫర్ చలునా్ సీకమ పరయోజనాలను 
పరధాని నరేంద్ర మోదవ విడుద్ల చేశజర్డ. పజర థమిక అవ్సరజల 
కోసం నవలకు ర్ూ. 4,000, పజఠశజల విద్యకు ఆరధిక సహాయం, 
ఉనాత విద్యకు సజకలర్ షిప మరధయు ర్ూ. 5 లక్షల వ్ర్కు 
ఉచత చకితు అందిసజత మని పరధాని మోదవ హామీ ఇచాచర్డ. 
పరధాన మంతిర పజఠశజలకు వవళ్ు  పిలులకు సజకలర్ షిప లను 
బదిలీ చేశజర్డ. ఈ కజర్యకరమంలో పిలుల కోసం PM CARES 
యొకక పజస్ బుక్ మరధయు ఆయుష్టజమన్ భ్ర్త్ - పరధాన 
మంతిర జన్ ఆరోగయ యోజన కింద్ ఒక ఆరోగయ కజర్డు ను 
పిలులకు అంద్జేశజర్డ. 
PM కరే్ు పథకం గురధంచ: 
పిలుల కోసం PM కేర్ు పథకజనిా 29 మే 2021న పరధాన 
మంతిర పజర ర్ంభించార్డ. 
11 మారధచ 2020 నుండి 28 ఫిబరవ్రధ 2022 వ్ర్కు కోవిడ్-19 
మహమామరధ కజర్ణంగ్జ వజరధ తలిుద్ండుర లను లేదా 
చటరపర్మ ైన సంర్క్షకులు లేదా ప ంపుడు తలిుద్ండుర లను 
లేదా జీవించ ఉనా తలిుద్ండుర లను కోలోపయిన పిలులను 
ఆద్ుకోవ్డం దవని లక్షయం. 
PM కరే్ు పథకం యొకక లక్షయం: 
ఈ పథకం యొకక లక్షయం ఏమిటంటే, పిలులకు వ్సతి 
మరధయు వ్సతి కలిపంచడం, విద్య మరధయు సజకలర్ షిప ల 
దావరజ వజరధకి సజధికజర్త కలిపంచడం మరధయు ర్ూ. ఆరధిక 
సహాయంతో సవయం సమృదిి  కోసం వజరధని సనాది్ం చేయడం 
దావరజ పిలులకు సమగర సంర్క్షణ మరధయు ర్క్షణను 
అందించడం. 23 సంవ్తురజల వ్యసుు మరధయు ఆరోగయ 
బీమా దావరజ వజరధ శేరయసుును నిరజి రధంచడానికి 10 లక్షలు. 
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కంేద్ర మంతిర డాకరర్ వీరంేద్ర కుమార్ “శేరషర” పథకజనిా 
పజర ర్ంభించార్డ. 

 
కేంద్ర సజమాజిక నాయయం మరధయు సజధికజర్త మంతిర డాకరర్. 
వీరంేద్ర కుమార్ లక్షయ పజర ంతాలోు ని ఉనాత పజఠశజలలో 
విదాయర్డి ల కోసం రెసిడెనిియల్ విద్య కోసం “శేరషర” పథకజనిా 
పజర ర్ంభించార్డ. పటద్లకు కూడా నాణయమ ైన విద్య మరధయు 
అవ్కజశజలను అందించాలనే లక్షయంతో లక్షయ పజర ంతాలలో 
విదాయర్డి ల కోసం రసెిడనిెియల్ ఎడుయకషేన్ పథకం 
(SHRESHTA) ర్ూపర ందించబడింది. 
శేరష్టజర  పథకం గురధంచ: 
 ట్రెొటడె్ ఏరధయాలలోని ఉనాత పజఠశజలలోు ని విదాయర్డి ల 

కోసం రసెడినిెియల్ ఎడుయకషేన్ పథకం (SHRESHTA) 
దేశవజయపతంగ్జ CBSE-అనుబంధ పరసిది్ రెసిడెనిియల్ 
పజఠశజలలోు  పరతిభ్వ్ంతుల ైన కజనీ పటద్ SC విదాయర్డి లకు 
అధిక నాణయత గల విద్యను అందిసుత ంది. 

 9వ్ మరధయు 11వ్ తర్గతిలో పరవేశజనికి పరతి సంవ్తుర్ం 
సుమార్డ 3,000 సీటుు  అందించబడతాయి మరధయు 
పజఠశజల ఫీజు మరధయు రెసిడెనిియల్ ఛారరాల మొతతం 
ఖర్డచ డిపజర్ర మ ంట్ భ్రధసుత ంది. 

 పరసుత త విదాయసంవ్తుర్ంలో 8వ్ తర్గతి, 10వ్ తర్గతి 
చద్ువ్ుతునా ష డూయల్ు  కులాలకు చెందిన విదాయర్డి లు 
9వ్, 11వ్ తర్గతులోు  పరవేశం కోసం నషేనల్ టసెిరంగ్ 
ఏజనెీు (NTA) నిర్వహ ంచ ేనషేనల్ ఎంటరన్ు టసె్ర ఫర్ శేరషఠ  
(NETS) దావరజ పజర్ద్ర్శకమ ైన విధానం దావరజ ఈ 
పథకం పరయోజనాలను పర ంద్డానికి అర్డే లు. 

 SC సంఘంలోని అటరడుగు ఆదాయ వ్రజొ నికి చెందిన 
విదాయర్డి లు, తలిుద్ండుర ల వజరధిక ఆదాయం ర్ూ.2.5 లక్షల 
వ్ర్కు ఉనా విదాయర్డి లు అర్డే లు  .విజయవ్ంతమ ైన 
అభ్యర్డి లు, ఇ -కౌనవులింగ్ పరకిరయను అనుసరధంచన 
తరజవత, వజరధ విదాయపర్మ ైన ఒపపందానికి దేశంలో 
ఎకకడెైనా వజరధకి నచచన పజఠశజలలో పరవేశం 
ఇవ్వబడుతుంది. 

 వజరధ 12వ్ తర్గతి వ్ర్కు విదాయభ్యసం పూర్తయిేయ వ్ర్కు 
పజఠశజల ఫీజు మరధయు హాసరల్ ఛారరాల మొతతం ఖర్డచను 
డిపజర్ర మ ంట్ భ్రధసుత ంది. ఆ తరజవత పథకంలోని 
విదాయర్డి లు తమ ఉనాత విద్య కోసం డిపజర్ర మ ంట్ 
యొకక ఇతర్ పథకజల పరయోజనాలను పర ంద్వ్చుచ. 

 
ఒపపందాలు 

 

ఎయిర్ బో ర్ా డఫి న్ు సూట్ సర్ఫరజ కోసం భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు 
బలెార్సయిన్ కంప నీతో MOUప  ైసంతకం చసేంిద ి

 
భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు లిమిటడె్ (BEL) డఫి న్ు ఇనిషయిిటేవి్ు 
(DI), బలెార్స్ మరధయు డఫి న్ు ఇనిషయిిటేవి్ు Aero Pvt 
Ltd, India (DI బలెార్స్ యొకక అనుబంధ సంసి)తో 
అవ్గ్జహన ఒపపంద్ం (MOU) ప ై సంతకం చేసింది. భ్ర్త 
వవైమానిక ద్ళానికి చెందిన హెలికజపరర్ు కోసం ఎయిర్ బో ర్ా 
డిఫ న్ు సూట్ (ADS) సర్ఫరజ కోసం మూడు కంప నీల మధయ 
సహకజరజనిా ప ంపర ందించడానికి ఈ ఎమఒయు సంతకం 
చేయబడింది. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు లిమిటెడ్ సజి పించబడింది: 1954; 
 భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు లిమిటెడ్ పరధాన కజరజయలయం: 

బెంగళ్ూర్డ; 
 భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు లిమిటెడ్ ఛెైర్మన్ & మేనేజింగ్ డెైరెకరర్: 

ఆనంది రజమలింగం; 
 భ్ర్త్ ఎలకజరా నిక్ు లిమిటెడ్ ఎగ్ధాకూయటివ్ డెైరెకరర్: వినయ 

కుమార్ కతాయల్. 
EV సవీకర్ణను వగేవ్ంతం చయేడానిక ిJio-bpతో Zomato 
ఒపపంద్ం కుద్ుర్డచకుంద ి

 
"2030 నాటకి ి కెలుమటే్ గూర ప యొకక EV100 చొర్వ్ 100 
శజతం EV ఫ్ీుట్" పటు  Zomato యొకక నిబది్తకు మద్దతు 
ఇవ్వడానికి Zomato మరధయు Jio-bp ఒక ఒపపందానిా 
కుద్ుర్డచకునాాయి. వేగంగ్జ అభివ్ృదిి  చెంద్ుతునా 
భ్ర్తీయ డెలివ్రర మరధయు ర్వజణా విభ్గంలో EV 
సీవకర్ణను వేగవ్ంతం చేయడానికి ఈ సహకజర్ం సిది్ంగ్జ 
ఉంది. Jio-bp, Reliance Industries Ltd మరధయు bp 
మధయ ఇంధనం మరధయు మొబిలిటీ జాయింట్ వవంచర్, 
Zomatoకి EV మొబిలిటీ సటవ్లను అందిసుత ంది మరధయు 
చవ్రధ మ ైలు డెలివ్రర కోసం ‘Jio-bp పల్ు’ బ్యటరర మారధపడి 
సటరషన్ లకు యాకెుస్ ను అందిసుత ంది. 
PhonePe మరధయు Kotak జనర్ల్ ఇనూురెన్ు కలిస ి
మోట్ర్ ఇనూురెన్ు అందంిచడానిక ిభ్గసవమయయాయయి  

 

కోటక్ మహీందరా  జనర్ల్ ఇనూురెన్ు కంప నీ లిమిటెడ్ (కోటక్ 
జనర్ల్ ఇనూురెన్ు) ఫో న్ పట ఇనూురెన్ు బోర కింగ్ సరరవస స్ 
ప ైవీేట్ లిమిటెడ్ తో భ్గసజవమయం కుద్ుర్డచకునాటుు  
పరకటించంది. Ltd (PhonePe), డిజిటల్ చెలిుంపుల 
పజు ట్ ఫజర్మ, PhonePe యొకక 380 మిలియను  
వినియోగదార్డలకు మోట్ర్డ బీమాను అందించడానికి, 
డిజిటల్ పంపిణీ మరధయు పరతయక్ష-కసరమర్ సిలంప ై 
గణనీయమ ైన పందెం వేసుత ంది. 
బిరక్ు PartNIR ఇనోావషేన్ స ంటర్ బిరక్ు బ్యంక్ తో అవ్గ్జహన 
ఒపపంద్ం కుద్ుర్డచకుంద ి

 
నూతన పజరధశజర మిక విపువ్ం (PartNIR) ఇనోావేషన్ స ంటర్ 
మరధయు బిరక్ు నూయ గ్రో త్ బ్యంక్ (ఎన్ డిబి)ప ై బిరక్ు 
భ్గసజవమయం దెైవపజక్షిక సహకజరజనిా మ ర్డగుపర్చడానిక ి
మరధయు బిరక్ు దేశజల ఉమమడి అభివ్ృదిిని ప ంచడానికి 
అవ్గ్జహన ఒపపంద్ం (ఎంఓయు)ప ై సంతకం చేసింది. 
BRICS అనే పటర్డ బెరజిల్, ర్ష్టజయ, ఇండియా, చెైనా మరధయు 
ద్క్షిణాఫిరకజ, అభివ్ృదిి  చెంద్ుతునా మారెకటు  సమూహం. ఇది 
పరపంచవజయపత  జనాభ్లో 40% కంటే ఎకుకవ్ మరధయు పరపంచ 
ఆరధిక వ్యవ్సిలో నాలుగ్ధంట ఒక వ్ంతు మందిని కలిగ్ధ ఉంది. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 బిరక్ు సభ్య దేశజలు: బెరజిల్, ర్ష్టజయ, ఇండయిా, చెనైా 

మరధయు ద్క్షణిాఫిరకజ 
 బిరక్ు పజర్ర ఎన్ ఐఆర్ ఇనోావేషన్ స ంటర్ కౌనిుల్ 

ఎగ్ధాకూయటివ్ వవైస్ చెైర్మన్: హువజంగ్ వవన్ హుయ 
 NDB అధయక్షుడు: మారోకస్ టోర యాో 
మహ ళ్లకు ఉపజధి అవ్కజశజలను కలిపంచేంద్ుకు UN 
ఉమ న్ తో లింక్ు ఇన్ భ్గసజవమయం 

 
పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  పర ర ఫ షనల్ నవట్ వ్ర్క అయిన లింక్ు ఇన్, 
మహ ళ్ల ఆరధిక సజధికజర్త కోసం ఐకయరజజయసమితి మహ ళ్ల 
భ్గసజవమయంతో USD 5,00,000 (ర్ూ. 3.88 కోటుు ) 
ప టుర బడి ప డుతుంది. ఈ పజర జెక్ర మహారజషరలాో 2,000 మంది 
మహ ళ్ల డిజిటల్, సజఫ్టర మరధయు ఎంపజు యబిలిట ీ
నవైపుణాయలను ప ంపర ందించడానికి ఒక ప ైలట్ ను 
పజర ర్ంభించనుంది మరధయు వజరధకి ఉదో యగ మేళాలు, 
మ ంటరధంగ్ స షన్ లు మరధయు పీర్-టు-పీర్ నవట్ వ్ర్క ల 
దావరజ కెరరర్-బిలిుంగ్ అవ్కజశజల శేరణిని అందిసుత ంది. మూడు 
సంవ్తురజల పజర ంతీయ సహకజర్ం మహ ళ్లకు డిజిటల్ గ్జ 
నవైపుణాయనిా ప ంపర ందిసుత ంది, వజరధకి ఉదో యగ్జలకు ఎకుకవ్ 
పజర పయతను అందిసుత ంది మరధయు అధికజరధక ఆరధిక వ్యవ్సిలో 
పూరధతగ్జ పజలగొ నడానికి వజరధని సనాది్ం చేసుత ంది. 
భ్ర్తదశేం నుండి UPI చలెిుంపులు మరధయు ర్ూపట కజర్డు లను 
అంగ్రకరధంచడానిక ిఫజర న్ు ఒపపంద్ంప  ైసంతకం చేసంిది 

 

యూనిఫ డై్ పటమ ంట్ు ఇంటర్ ఫటస్ (UPI), ర్ూపట కజర్ు లకు భ్రర 
పోర తాుహానిా ఇసూత  తవర్లో యూపీఐ, ర్ూపట కజర్ు సటవ్లు 
ఫజర న్ు లో అంద్ుబ్టులోకి వ్సజత యని కేంద్ర కమూయనికేషన్ 
మంతిర అశివని వవైషివ్ తెలిపజర్డ. భ్ర్తదేశం యొకక నేషనల్ 
పటమ ంట్ు కజరొపరేషన్ (NPCI) యొకక విదేశ్ర శజఖ దేశంలో 
UPI మరధయు ర్ూపట యొకక అంగ్రకజర్ం కోసం ఫజర న్ు కు 
చెందిన ల ైరజ నవట్ వ్ర్క తో అవ్గ్జహన ఒపపందానిా (MOU) 
కుద్ుర్డచకుంది. 
పరధానాంశజలు: 
 ఇపపటివ్ర్కు, సింగపూర్, యునవైటెడ్ అర్బ ఎమిరేట్ు, 

భ్ూట్న్ మరధయు నేపజల్ వ్ంటి దేశజలు భ్ర్తదేశం 
యొకక UPI చెలిుంపు విధానానిా అవ్లంబించాయి. 

 NPCI ఇంటరేాషనల్ యునవైటెడ్ సటరట్ు, యూరోప 
మరధయు పశిచమ ఆసియాలో UPI సటవ్లను 
విసతరధంచేంద్ుకు చర్చలు జర్డపుతోంది. 

 NPCI ఇంటరేాషనల్ మరధయు ల ైరజ నవట్ వ్ర్క మధయ 
కుదిరధన ఒపపంద్ం కజర్ణంగ్జ భ్ర్తీయ పరయాణికులు 
తమ ఫజర న్ు పర్యటనలో సజావ్ుగ్జ చెలిుంపులు 
చేయగలుగుతార్డ. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 రెైలేవలు, కమూయనికేషన్ు మరధయు ఎలకజరా నిక్ు & 

ఇనఫరేమషన్ టెకజాలజీ మంతిర: శ్రర అశివని వవైషివ్. 
UP కోసం SBI, BOB, PNB మరధయు SIDBIతో UPEIDA 
అవ్గ్జహన ఒపపందాలప  ైసంతకం చసేంిది 

 
UP డిఫ న్ు ఇండసిరయాల్ కజరధడార్ లో ప టుర బడులను 
పోర తుహ ంచడానికి, ఉతతర్ పరదశే్ ఎక్ు ప రస్ వసే్ ఇండసిరయాల్ 
డవె్లప మ ంట్ అథారధట ీ (UPEIDA) సటరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ 
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ఇండియా (SBI), బ్యంక్ ఆఫ్ బరోడా (BOB), పంజాబ 
నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) మరధయు సజమల్ ఇండసీర సా్ 
డవె్లప మ ంట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SIDBI)తో అవ్గ్జహన 
ఒపపందాలను కుద్ుర్డచకుంది.  
బంగ్జరజనిా అందించడానిక ి ఎయిర్ టలె్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ 
ముతూత ట్ ఫ నైాన్ు తో భ్గసజవమయం కుద్ుర్డచకుంద ి

 
ఎయిర్ టెల్ థాంక్ు యాప దావరజ గ్ోల్ు  లోన్ లను 
అందించడానికి ఎయిర్ టెల్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ ముతూత ట్ 
ఫ నైాన్ు తో భ్గసజవమయం కలిగ్ధ ఉంది. ర్డణంప ై ఎటువ్ంటి 
పజర స సింగ్ ఛారరా ఉండద్ు. ముతూత ట్ ఫ ైనాన్ు తాకటుర  ప టిరన 
బంగ్జర్ం విలువ్లో 75 శజతం వ్ర్కు ర్డణంగ్జ అంద్జేసుత ంది. 
ఎయిర్ టెల్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ కోసం 5 లక్షల బ్యంకింగ్ 
పజయింటు  వ్ద్ద  కూడా ర్డణ సౌకర్యం అంద్ుబ్టులో 
ఉంటుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఎయిర్ టెల్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ సజి పించబడింది  :జనవ్రధ 

2017; 
 ఎయిర్ టెల్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం :

నూయఢిలీు; 
 ఎయిర్ టెల్ పటమ ంట్ు బ్యంక్ మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ & CEO: 

అనుబరతా బిసజవస్. 
 

 

బలమ నై సహకజర్ం కోసం వజతావ్ర్ణ చర్యప  ైభ్ర్తదశేం & 
కనెడా అవ్గ్జహన ఒపపందానిా కుద్ుర్డచకునాాయి 

 
వజతావ్ర్ణ మార్డప, పరజయవ్ర్ణ పరధర్క్షణ మరధయు 
పరధర్క్షణప  ై దెవైపజక్షకి సహకజరజనిా బలోపటతం చేయడానికి 
భ్ర్తదశేం మరధయు కనెడా ఒక అవ్గ్జహన ఒపపంద్ంప ై 
సంతకం చేశజయి  .హోమసజర క్ + 50 సమిమట్ సంద్ర్భంగ్జ, 
కేంద్ర పరజయవ్ర్ణ మంతిర భ్ూపటంద్ర్ యాద్వ్ మరధయు అతని 
కెనడియన్ సహో దో యగ్ధ సీరవవన్ గ్ధల్ బెల్ర  అవ్గ్జహన ఒపపంద్ం 
)MOU)ప ై సంతకం చేశజర్డ. 
సజర క్ హోమ+50 శిఖరజగర సమావశేం గురధంచ: 
సజర క్ హోమ+50 సమిమట్, జూన్ 2022లో సజర క్ హో మ లో 
జర్గనుంద,ి సజర క్ హోమ కజనఫరనె్ు యొకక 50వ్ 
వజరధికోతువజనిా పుర్సకరధంచుకుని రజషర  ామరధయు పరభ్ుతవ 
నాయకులను ఒకచోట చేర్డచతుంది. ద్శజబ్ద ల చర్యప ై 
ఆధార్పడిన ఈ శిఖరజగర సమావేశం పరభ్ుతావలు, సంసిలు 
మరధయు పౌర్ సమాజం పజలగొ నే వజరధతో నవలల తర్బడి 
చర్చలు మరధయు చర్చల తరజవత వ్సుత ంది. 
ఇజార యిలె్ మరధయు యునవటైడె్ అర్బ ఎమిరటే్ు మొద్ట ి
అర్బ సటవచాఛ వజణజియ ఒపపంద్ంప  ైసంతకం చశేజయి 
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యునవైటెడ్ అర్బ ఎమిరేట్ు (యుఎఇ)తో ఒక అర్బ దేశంతో 
ఇజరా యిల్ తన మొద్టి సటవచాఛ వజణిజయ ఒపపందానిా 
కుద్ుర్డచకుంది. ద్ుబ్యిలో ఇజరా యిెల్ ఆరధిక, పరధశరమల 
శజఖ మంతిర ఓరజా బ్రధబవే, యూఏఈ ఆరధిక మంతిర అబదలాు  
బిన్ తౌక్ అల్ మరధర ఈ ఒపపంద్ంప ై సంతకజలు చేశజర్డ. 
ఇజరా యిల్ ఆరధిక మరధయు పరధశరమల మంతిరతవ శజఖ విడుద్ల 
చేసిన ఒక అధికజరధక పరకటన పరకజర్ం, సమగరమ ైన, 
గణనీయమ ైన మరధయు భ్ూమి-బేరకింగ్ ఒపపంద్ం వ్సుత వ్ులు 
మరధయు సటవ్లలో దెైవపజక్షిక వజణిజాయనిా ప ంచడానికి, 
యునవైటెడ్ అర్బ ఎమిరేటుుు ఇజరా యిల్ ఎగుమతులను 
ప ంచడానికి మరధయు దేశజల మధయ వజణిజయంలో 96% 
కసరము మినహాయింపును అందిసుత ంది: ఆహార్ం, 
వ్యవ్సజయం, సౌంద్ర్య సజధనాలు, వవైద్య పరధకరజలు, 
మంద్ులు మరధయు మరెనోా. 
 

స నైుు & టకెజాలజీ 
 

IN-SPAce పటలోడ్ లను లాంచ్ చయేడానికి భ్ర్తదశేం 
యొకక మొద్ట ిస ట్ సటపస్ సజర ర్రప లకు అధకిజర్ం ఇసుత ంద ి

 
ఇండియన్ సటపస్ పరమోషన్ అండ్ ఆథరెజైషేన్ స ంటర్ (IN-
SPAce) భ్ర్తీయ ప ైవీేట్ సంసిలకు అధికజర్ం ఇవ్వడం 
పజర ర్ంభించంది, ఇది భ్ర్తదేశంలో ప ైవీేట్ అంతరధక్ష ర్ంగ 
పరయోగ్జలకు నాంది పలికింది. IN-SPAce అనేది 
సవయంపరతిపతిత  కలిగ్ధన, సింగ్ధల్ విండో  నోడల్ ఏజెనీు; 
భ్ర్తదశేంలో పరభ్ుతవేతర్ ప ైవీేట్ సంసిల (NGPEలు) 
అంతరధక్ష కజర్యకలాపజలను పోర తుహ ంచడానికి, అధికజర్ం 
ఇవ్వడానికి, పర్యవేక్షించడానికి మరధయు పర్యవేక్షించడానికి 
ర్ూపర ందించబడింది 

ఒరజకలి్ భ్ర్తీయ మారకెట్ కోసం OCI అంకతిమ ైన 
పజర ంతానిా పరవశేప టిరంది 

 
US-ఆధారధత టెకజాలజీ మేజర్ ఒరజకలి్ కౌు డ్ ఇన్ ఫజర సర కాచర్ 
(OCI), ఒరజకిల్ యొకక కౌు డ్ సరరవస స్ పజు ట్ ఫజర్మ, 
భ్ర్తీయ మారెకట్ కోసం 'OCI అంకతిమ నై పజర ంతం'ని 
పరధచయం చేసింది. ఇది కఠధనమ ైన జాపయం, డేట్ రెసిడెనీు 
మరధయు డేట్ సజర్వభౌమాధికజర్ అవ్సరజలకు అనుగుణంగ్జ 
కసరమర్ లు తమ పజర ంగణంలో పబిు క్ కౌు డ్ సటవ్లను 
ఉపయోగ్ధంచుకునేలా చేసుత ంది. 
గర్డడ ఏరోసటపస్, మలేషయిాలో సౌకరజయనిా సజి పంిచడానిక ి
ఒక భ్ర్తీయ డోరన్ సజర ర్రప 

 
గర్డడ ఏరోసటపస్ ప ై.ీ Ltd., భ్ర్తదేశంలోని సమీకృత డోరన్ 
తయారరదార్డ మరధయు డోరన్-యాజ్-ఎ-సరరవస్ (DAAS) 
పరర వవైడర్, మలేషియాలో ఉతపతిత  సౌకరజయల నిరజమణంలో ర్ూ. 
115 కోటుు  ప టుర బడి ప డుతుంది. మలేషియాలో డోరన్ తయారర 
కరజమగ్జరజనిా నవలకొలాపలని నిరి్యం తీసుకోబడింది, 
రోజువజరర ఉతపతిత  సజమరి్ూం 50 డోరన్ లు. భ్గ్జలు భ్ర్తదేశం 
మరధయు ఇతర్ దేశజల నుండి దిగుమతి చేయబడతాయి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 గర్డడ ఏరోసటపస్ వ్యవ్సజి పకుడు మరధయు CEO: 

అగ్ధాశవర్ జయపరకజష్ 
 HiiLSE డోరన్ు వ్యవ్సజి పకుడు మరధయు CTO: షణుమగం 

S. తంగవిలో 
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ఫ రంచ్ గయానాలోని కౌరౌ నుంచ ఇసోర  విజయవ్ంతంగ్జ 
పరయోగ్ధంచన జీశజట్-24, భ్ర్త కమూయనికషేన్ ఉపగరహం 

 
నూయసటపస్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NSIL) GSAT-24ను 
పజర ర్ంభించంది, అంతరధక్ష సంసకర్ణల తరజవత మొతతం 
ఉపగరహ సజమరజి ూనిా డెైరెక్ర-టు-హోమ (DTH) సరరవస్ 
పర ర వవైడర్ ట్ట్ పటు కి లీజుకు ఇచచంది. ఇది కంప నీ యొకక 
మొటరమొద్టి "డిమాండ్-డెైవీవన్" కమూయనికేషన్ శజటిల ైట్ 
మిషన్. NSIL కోసం ఇండియన్ సటపస్ రరస ర్చ ఆరొ్నవైజేషన్ 
అభివ్ృదిి  చేసిన ఈ ఉపగరహానిా ఫ రంచ్ గయానాలోని కౌరౌ 
నుంచ ఏరధయన్ 5 రజకెట్ (ద్క్షిణ అమ రధకజ) దావరజ 
విజయవ్ంతంగ్జ భ్ూసిిర్ కక్షయలోకి పరవేశప ట్ర ర్డ. 
పరధానాంశజలు: 
 GSAT-24 అనేది 4180 కిలోల 24-Ku బ్యండ్ 

కమూయనికేషన్ ఉపగరహం, ఇది DTH అపిు కేషన్ 
అవ్సరజల కోసం పజన్-ఇండియా కవ్రేజీని అందిసుత ంది. 

 ISRO యొకక వజణిజయ విభ్గం, NSIL మారధచ 2019లో 
సజి పించబడింది మరధయు ఇది డిపజర్ర మ ంట్ ఆఫ్ సటపస్ 
(DOS) కిరంద్ స ంటరల్ పబిు క్ స కజర ర్ ఎంటర్ ప ైజీ్ (CPSE). 

 జూన్ 2020లో పరభ్ుతవం పరకటించన “అంతరధక్ష 
సంసకర్ణల”లో భ్గంగ్జ “డిమాండ్ ఆధారధత” మోడల్ లో 
కజరజయచర్ణ ఉపగరహ మిషన్ లను NSIL నిర్వహ ంచాలిు 
ఉంది. 

 ఈ నమూనా కింద్, NSIL ఉపగరహాలను నిరధమంచడం, 
పజర ర్ంభించడం, సవంతం చేసుకోవ్డం మరధయు 
నిర్వహ ంచడంతోపజటు తన అంకితభ్వ్ంతో ఉనా 
కసరమర్ కు సటవ్లను అందించడం వ్ంటి బ్ధయతలను 
కలిగ్ధ ఉంటుంది. 

 GSAT-24 యొకక 15 సంవ్తురజల మిషన్ జీవితం 
ISRO యొకక పరయతిాంచన మరధయు నిజమ ైన I-3k 
బసుులో కజనిఫగర్ చేయబడింది. 

 ట్ట్ గూర ప యొకక DTH విభ్గమ ైన దాని అంకితమ ైన 
కసరమర్ ట్ట్ పటు  అవ్సరజలకు అనుగుణంగ్జ, GSAT-
24 బో ర్డు లోని మొతతం ఉపగరహ సజమరజి ూనిా లీజుకు 
తీసుకోబడుతుంది. 

 మలేషియా ఆపరేటర్ MEASAT మరధయు GSAT-24 
కోసం MEASAT-3d అనే రెండు ఉపగరహాలు, కౌరౌలోని 
యూర్ప లోని అంతరధక్ష నౌకజశరయం అయిన గయానా 
సటపస్ స ంటర్ నుండి Ariane-V VA257 విమానంలో 
మోసుకెళిున తరజవత Ariane 5 దావరజ భ్ూసిిర్ కక్షయలోకి 
విజయవ్ంతంగ్జ పరవేశప టరబడాు యి. 

ఏరధయన్ సటపస్ భ్ర్త కమూయనికషేన్ ఉపగరహానిా 
పరయోగ్ధంచనుంద ి

 
మలేషియా మరధయు భ్ర్తదేశజనికి చెందిన రెండు 
కమూయనికేషన్ ఉపగరహాలను యూరోపియన్ సటపస్ ఏజెనీు 
ఏరధయన్ సటపస్ భ్ూసిిర్ కక్షయలోకి పరవేశప టరనుంది. ఫ రంచ్ 
గయానాలోని కౌరౌలో ఉనా సటపస్ పో ర్ర నుండి 10,000 
కిలోగ్జర ముల కంటే ఎకుకవ్ బర్డవ్ునా రెండు ఉపగరహాలను 
ఏరధయన్-5 రజకెట్ పరయోగ్ధంచనుంది. 
కమూయనికషేన్ ఉపగరహం గురధంచ: 
 ISRO యొకక వజణిజయ విభ్గం, నూయ సటపస్ ఇండియా 

లిమిటెడ్ (NSIL), టెలివిజన్ సరరవస్ పర ర వవైడర్ అయిన 
ట్ట్ స ైక కోసం భ్ర్త ఉపగరహం GSAT-24ని 
ర్ూపర ందించంది. GSAT-24 అనేది 24-Ku బ్యండ్ 
కమూయనికేషన్ శజటిల ైట్, ఇది పజన్-ఇండియా కవ్రేజీతో 
4,000 కిలోగ్జర ముల కంటే ఎకుకవ్ బర్డవ్ు ఉంటుంది 
మరధయు DTH అపిు కేషన్ అవ్సరజలకు అనుగుణంగ్జ 
ఉంటుంది. 
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 ఉపగరహం 15 సంవ్తురజల మిషన్ జీవితానిా కలిగ్ధ 
ఉంటుంది. 

 2019లో NSIL సజి పన తరజవత అధికజరధక పరకటనలో 
Arianespace CEO అయిన స రఫజన్ ఇసజర ల్ మరోసజరధ 
ISROతో కలిసి పనిచేయడానికి తన ఉతాుహానిా వ్యకతం 
చేశజర్డ. 

మహ ళా వ్యవ్సజి పకుల కోసం గూగుల్ సజర ర్రప యాకుిలరటేర్ 
పో ర గ్జర మ ను పరకటంిచంద ి

 
మహ ళా వ్యవ్సజి పకుల కోసం గూగుల్ సజర ర్రప యాకిులరేటర్ 
పోర గ్జర మ ను పరకటించంది. నిధుల సటకర్ణ మరధయు 
నియామకం వ్ంటి సవజళ్ును పరధషకరధంచడానికి పో ర గ్జర మ 
వజరధకి సహాయం చేసుత ంది. సజర ర్రప ల యాకిులరేటర్ ఇండియా 
కోసం గూగుల్ - మహ ళా వ్యవ్సజి పకులు జూల ై-2022 నుండి 
స ప రంబర్-2022 వ్ర్కు కొనసజగుతార్డ. ఈ కజర్యకరమం 
భ్ర్తదేశంలోని డిజిటల్ గ్జ శిక్షణ పర ందిన వ్ర్క ఫో ర్ు లోని 
వివిధ విభ్గ్జలలో మహ ళ్ల పజర తినిధాయనిా 
మ ర్డగుపర్చడానికి Google చేసుత నా ప ద్ద  పరయతాంలో 
భ్గం - అది వ్యవ్సజి పకత కజవ్చుచ, నవైపుణయం ప ంచాలని 
చూసుత నా నిపుణులు లేదా వజరధ కెరరర్ లో హెడ్ సజర ర్ర కోర్డకునే 
యువ్ గ్జర డుయయేిటుు  కజవ్చుచ. 
అశివని వవషిైవ్: మారధచ 2023 నాటకి ి భ్ర్తదశేంలో 5G 
సటవ్లు అంద్ుబ్టులోక ివ్సజత యి 

 

మారధచ 2023 నాటికి భ్ర్తదేశం పూరధత సజి యి 5G సటవ్లను 
అంద్జేసుత ంద్ని కేంద్ర కమూయనికేషను  మంతిర అశివని వవషిైవ్ 
వివజ టెకజాలజీ 2022 ఈవవంట్ లో పరకటించార్డ. జూల ై చవ్రధ 
నాటికి 5G స పకరామ వేలం ముగుసుత ంద్ని వవషిైవ్ చెపజపర్డ, 
టెలికజం డిజిటల్ కు కరలక వ్నర్డ అని జయడించార్డ. వినియోగం, 
మరధయు టెలికజంలో విశవసనీయ పరధష్టజకరజలను పరధచయం 
చేయడం చాలా ముఖయమ ైనది. 
గగనాయన్' భ్ర్తదశేపు మొటరమొద్ట ి మానవ్ అంతరధక్ష 
యాతర 2023లో పజర ర్ంభించబడుతుంద ి

 
గగనాయన్ 2023లో మొద్టి హయయమన్ సటపస్ మిషన్ 
‘గగన్ యాన్’తో పజటు మొద్టి మానవ్ మహాసముద్ర 
మిషన్ ను పజర ర్ంభించడం దావరజ భ్ర్తదేశం పరతేయక 
గురధతంపును పర ంద్ుతుంద్ని అంతరధక్ష మరధయు భ్ూ శజసజత ా ల 
మంతిర డాకరర్ జితేంద్ర సింగ్ తెలిపజర్డ. అంతరధక్షం మరధయు 
మహాసముద్ర మానవ్ సహ త మిషనుు  రెండింటికి 
సంబంధించన పరరక్షలు అధునాతన ద్శకు చేర్డకునాాయి 
మరధయు నూయ ఢిలీులో జరధగ్ధన పరపంచ మహాసముదరా ల 
దినోతువ్ వేడుకలోు  మాట్ు డుతూ, 2023 దివతీయారి్ంలో ఈ 
అద్ుభతమ ైన సజఫలయం పరద్రధశంచబడుతుంది. 
పరధానాంశజలు: 
 మంతిర పరకజర్ం, పరభ్ుతవం తవర్లో బూు  ఎకనామిక్ 

పజలసీని వవలుడిసుత ంది మరధయు సముద్ర ఆధారధత 
ర్ంగ్జలు 2030 నాటికి దాదాపు 40 మిలియను  మందికి 
ఉపజధి కలిపసజత యి. 
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 గగన్ యాన్ కోసం పరధాన మిషన్ లు 2022 రెండవ్ 
భ్గంలో పజు న్ చేయబడాు యి, ఇంద్ులో సిబబంది ఎసటకప 
సిసరమ పనితీర్డను ధృవీకరధంచడానికి ఒక టెస్ర వవహ కల్ 
ఫ్ టు ట్ మరధయు మొద్టి అన్ కూర డ్ గగన్ యాన్ మిషన్ తో 
సహా, 2022 చవ్రధలో “వయయమిమతర”ని మోసుకెళ్ు  రెండవ్ 
అన్ కూర డ్ మిషన్ ఉంటుంది. ఇసో ర -అభివ్ృదిి  చేసిన 
సటపస్ ఫటరధంగ్ హయయమన్ రోబో ట్, చవ్ర్కు 2023లో 
గగన్ యాన్ మిషన్ ను ర్ూపర ందించంది. 

NASA యొకక DAVINCI మిషన్ 2029 లో 
పజర ర్ంభించబడుతుంద ి

 
NASA "DAVINCI Mission" అనే మిషన్ ను 
పజర ర్ంభించనుంది. DAVINCI అంటే "డపీ అట్మసపియర్ 
వీనస్ ఇనవవసిరగ్షేన్ ఆఫ్ నోబుల్ గ్జయస్ు, కమెిసీర  ా అండ్ 
ఇమజేింగ్ మిషన్". ఈ మిషన్ వీనస్ దావరజ ఎగుర్డతుంది 
మరధయు 2029లో దాని కఠధనమ ైన వజతావ్ర్ణానిా 
అనేవషిసుత ంది. ఫ్ టు బెైలు మరధయు సంతతి రెండింటి దావరజ 
వీనస్ ను అధయయనం చేసట మొద్టి మిషన్ ఇది. అంతరధక్ష నౌక 
పర ర్లుగ్జ ఉండే శుకర వజతావ్ర్ణానిా అనేవషించే అవ్కజశం 
ఉంది. ఇది జూన్ 2031 నాటికి శుకర ఉపరధతలానిా 
చేర్డకుంటుంది. ఈ మిషన్ వీనస్ గురధంచన డేట్ను 
సంగరహ సుత ంది, శజసత వీేతతలు 1980ల పజర ర్ంభ్ం నుండి 
కొలవ్డానికి పరయతిాసుత నాార్డ. 
కొతత  అంతరధక్ష నౌకల తయారర కేందార నిా పజర ర్ంభించన ఇసోర  
చెరై్మన్ 

 

కరజి టక ఇండసిరయాల్ ఏరధయా డవె్లప మ ంట్ బో ర్ు (KIADB) 
ఏరోసటపస్ పజర్క లో భ్ర్త అంతరధక్ష పరధశోధనా సంసి (ఇసోర ) 
చెైర్మన్ డాకరర్ S సో మనాథ్ అనంత్ టెకజాలజీస్ సటపస్ కజర ఫ్టర 
తయారర యూనిట్ ను పజర ర్ంభించార్డ. కొతత  సటరట్ ఆఫ్ ది ఆర్ర 
సటపస్ కజర ఫ్టర తయారర సద్ుపజయం ఏకకజలంలో నాలుగు ప ద్ద  
అంతరధక్ష నౌకల అస ంబీు  ఏకరకర్ణ మరధయు పరరక్షలను 
నిర్వహ ంచగలద్ు. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఇసోర  సజి పించబడింది: 15 ఆగసుర  1969; 
 ఇసోర  పరధాన కజరజయలయం: బెంగళ్ూర్డ; 
 ఇసోర  చైెర్మన్: ఎస్ సో మనాథ్. 
US ఫజర ంటయిర్ పరపంచంలోని అతయంత శకితవ్ంతమ నై సూపర్ 
కంపూయటర్ గ్జ జపజన్ కు చంెదని ఫుగ్జకును అధగిమించంది 

 
జర్మనీ ఆవిషకరధంచన పరపంచంలోని అతయంత శకితవ్ంతమ ైన 
సూపర్ కంపూయటర్ ల ట్ప500 జాబితా యొకక 59వ్ ఎడషిన్ 
పరకజర్ం, US నుండ ి ORNL యొకక సూపర్ కంపూయటర్ 
ఫజర ంటయిర్, ఇది హయయల ట్ పజయకర్ు ఎంటర్ ప ైజీ్ (HPE) 
ఆరధకటెకచర్ ని ఉపయోగ్ధంచ నిరధమంచబడింది మరధయు 
అధునాతన మ ైకరో  పజర స సర్ లతో అమర్చబడిన జపజన్ 
(AMperD) పరపంచంలోనే అతయంత వేగవ్ంతమ ైన 
సూపర్ కంపూయటర్ గ్జ ఫుగ్జకు సూపర్ కంపూయటర్ 
అవ్తరధంచంది 
పర్మ అనంత సూపర్ కంపూయటర్ IIT, గ్జంధవనగర్ లో 
పజర ర్ంభించబడంిద ి

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 Monthly Current Affairs in Telugu – June 2022 
 

50      www.bankersadda.com    |    Adda247.com/te/    |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 

పర్మ అనంత, జాతీయ సూపర్ కంపూయటింగ్ మిషన్ (NSM) 
కింద్ జాతికి అంకితం చేయబడిన IIT గ్జంధవనగర్ లోని 
అతాయధునిక సూపర్ కంపూయటర్. ఇది మినిసీర  ాఆఫ్ ఎలకజరా నిక్ు 
అండ్ ఇనఫరేమషన్ టెకజాలజీ (MeitY) మరధయు డిపజర్ర మ ంట్ 
ఆఫ్ స ైన్ు అండ్ టెకజాలజీ (DST) సంయుకత చొర్వ్. ఈ 
సవదేశ్ర సజఫ్టర వేర్ సజర క్ ను C-DAC అభివ్ృదిి  చేసింది మరధయు 
ఇది మేక్ ఇన్ ఇండియా చొర్వ్. 
 

నియామకజలు 
 

ముఖషే్ అంబ్నీ రజజీనామా, ఆకజష్ అంబ్నీ కొతత  జియో 
ఛెరై్మన్ 

 
ముఖషే్ అంబ్నీ ప ద్ద  కుమార్డడు ఆకజష్ అంబ్నీ 65 ఏళ్ు  
బిలియనీర్ వజర్సతవ పరణాళికగ్జ భ్వించే రధలయన్ు 
ఇండసీర సా్ యొకక డిజిటల్ విభ్గం అయిన జియో ఇనోఫకజమ 
బో ర్డు  ఛెైర్మన్ గ్జ బ్ధయతలు సీవకరధంచనునాార్డ. జూన్ 27 
నుంచ కంప నీ డైెరెకరర్ పద్వికి ముకేశ్ అంబ్నీ  
బనె్ సలిబర్ మాన్: Pinterest CEO, పద్వి నుండి వవదైొలిగ్జర్డ 

 
Pinterest Inc. చీఫ్ ఎగ్ధాకూయటివ్ ఆఫీసర్ బెన్ సలిబర్ మాన్ 
పద్వీవిర్మణ చేసి, సో షల్ మీడియా స ైట్ ప ై Google కజమర్ు 
ఎగ్ధాకూయటివ్ బిల్ రడెీ నియంతరణను ఇసజత ర్ని పరకటించంది. రెడీ 
అపజయింట్ మ ంట్ తో, 2010లో సహ-సజి పించనపుపడు 
పజర ర్ంభించన సిలబర్ మాన్ కంప నీ యొకక 12 సంవ్తురజల 
నాయకతవం ముగ్ధసింది. వజయపజర్ం పరకజర్ం, అతను ఇపుపడు 

కొతతగ్జ సృషిరంచన ఎగ్ధాకూయటివ్ ఛెైర్మన్ పద్విని అధిరోహ సజత డు 
మరధయు అతని బో ర్డు  సీటును కొనసజగ్ధసజత డు, అయితే రెడ ీ
కూడా బో ర్డు లో చేర్తాడు. 
CBDT కొతత  ఛెరై్మన్ గ్జ IRS అధకిజరధ నితిన్ గుపజత  
ఎంపకియాయర్డ 

 
కొతత  స ంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డెైరకె్ర ట్కుెస్ (CBDT) చెైర్మన్ గ్జ IRS 
అధికజరధ నితిన్ గుపజత  నియమితులయాయర్డ. ఆదాయపు 
పనుా కేడర్ కు చెందిన 1986 బ్యచ్ కు చెందిన ఇండయిన్ 
రవెవనూయ సరరవస్ (IRS) అధికజరధ గుపజత , బో ర్డు లో సభ్ుయడిగ్జ 
(విచార్ణ) పనిచేసుత నాార్డ మరధయు వ్చేచ ఏడాది 
స ప రంబర్ లో పద్వీ విర్మణ చేయనునాార్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 స ంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డెైరెక్ర ట్కెుస్ సజి పించబడింది: 1963; 
 స ంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డెైరెక్ర ట్కెుస్ పరధాన కజరజయలయం: 

నూయఢిలీు; 
 స ంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డెైరెక్ర ట్కెుస్ చెైర్మన్: నితిన్ గుపజత ; 
 స ంటరల్ బో ర్ు ఆఫ్ డెైరెక్ర ట్కెుస్ మంతిర బ్ధయత: ఆరధిక 

మంతిరతవ శజఖ. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15041/telangana-police-si-constable-online-live-classes-telugu-super-revision-batch-by-adda247


 Monthly Current Affairs in Telugu – June 2022 
 

51      www.bankersadda.com    |    Adda247.com/te/    |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 

IRARC యొకక అవినాష్ కులకరధి ఇండయిా డటె్ 
రధజలూయషన్ కంప నీక ిఅధపితిగ్జ ఉనాార్డ 

 
ఇండియా డటె్ డెసషిన్ ఫర్మ (IDRCL)కి చీఫ్ గ్జ భ్ర్త 
పరభ్ుతవ పునర్డజాీవ్న ఆసుత ల పునరధా రజమణ సంసి (IRARC) 
అవినాష్ కులకరధిని అధిపతిగ్జ ఎంపిక చేశజర్డ. కులకరధి ఒక 
(SBI) అనుభ్వ్జాుడు, పబిు క్ స కజర ర్ బెహెమోత్ లో అనేక 
పజతరలను చేపట్ర ర్డ. SBI గూర ప లో అతని ఎంగ్ేజ్ మ ంట్ లలో 
ఫండింగ్ బ్యంకింగ్ మరధయు అడెైవజరర ఆర్మ, కజయపిటల్ 
మారెకట్ు లో అస ైన్ మ ంట్ లు ఉనాాయి. 
IWF 2022 అధయక్షుడగి్జ మహమద జలూద ను ఎనిాకయాయర్డ 

 
అంతరజా తీయ వవయిట్ లిఫ్ిరంగ్ ఫ డరషేన్ (IWF) కరరడ యొకక 
సంసకృతి మరధయు నాయకతావనిా ప ంపర ందించడంలో 
గణనీయమ ైన పురోగతి సజధించబడింద్ని అభిపజర యపడింది. 
పరతేయక & ఎలకోర ర్ల్ కజంగె్రస్ మరధయు ఇటీవ్ల ముగ్ధసిన 
యూరోపియన్ వవయిట్ లిఫ్ిరంగ్ ఛాంపియన్ షిప లు రెండింటినీ 
నిర్వహ ంచన అలేబనియాలోని టిరజనా నుండి ఒక పతిరకజ 
పరకటన పరకజర్ం, మొహమమద జలూద సంసి అధయక్షుడిగ్జ 
ఎనిాకయాయర్డ మరధయు దాని ఎగ్ధాకూయటివ్ బో ర్ు లో 11 మంది 
కొతత  సభ్ుయలు జయడించబడాు ర్డ.  

IOA తాతాకలిక అధయక్షుడగి్జ అనిల్ ఖనాా ఎంపకియాయర్డ 

 
భ్ర్త ఒలింపకి్ సంఘం (IOA) తాతాకలిక అధయక్షుడిగ్జ 
అనిల్ ఖనాా నియమితులయాయర్డ. IOA అధయక్షుడిగ్జ 
నరరంద్ర్ ధుర వ్ బ్తార  కొనసజగరజద్ని ఢిలీు హెైకోర్డర  
ఆదేశించడంతో పజటు తాతాకలిక అధయక్షుడిగ్జ అనిల్ 
ఖనాాను నియమించంది. పరముఖ సో పర్రస అడిమనిసటర టార్ 
నరరంద్ర్ బ్తరా ను భ్ర్త ఒలింపిక్ సంఘం (IOA) 
ప రసిడెంట్ గ్జ పనిచేయడం మానేయాలని ఢిలీు హెైకోర్డర  
"ధకిజకర్ విచార్ణలో" ఆదేశించంది, ఇది అతనిని అతుయనాత 
ఉదో యగ్జనిా వ్ద్ులుకోవజలని కోరధన ఒక నవల తరజవత. 
ఒలింపియన్, హాకర పరపంచకప విజేత అసజు ం షటర్ ఖాన్ దాఖలు 
చేసిన ధికజకర్ పిటిషన్ ప ై జసిరస్ దనిషే్ శర్మతో కూడని వవకషేన్ 
బంెచ్ ఈ ఉతతర్డవలు జారర చేసింది. 
సనీియర్ IPS అధకిజరధ దనికర్ గుపజత  NIA డెరైకెరర్ జనర్ల్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ 

 
అపజయింట్ మ ంట్ు కమిట ీఆఫ్ కజయబినవట్ (ACC) పంజాబ 
మాజీ డెైరకెరర్ జనర్ల్ ఆఫ్ పో లీస్ (DGP), దనికర్ గుపజత ను 
నషేనల్ ఇనవవసిరగ్షేన్ ఏజనెీు (NIA) డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ 
నియమించంది.  
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AIFFని పర్యవకే్షసిుత నా సలహా కమిటకీి ర్ంజిత్ బజాజ్ 
చెరై్మన్ గ్జ నియమితులయాయర్డ 

 
ఆల్ ఇండియా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరేషన్ (AIFF) రోజువజరర 
వ్యవ్హారజలను నడుపుతునా సుపీరం కోర్డర  నియమించన 
కమిటీ ఆఫ్ అడిమనిసటర టార్ు (CoA)కి సహాయం చేయడానికి 
వజయపజర్వేతత  ర్ంజిత్ బజాజ్ సలహా కమిటీ ఛెైర్మన్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ. 2020లో రౌండ్ గ్జు స్ కు 
వికరయించబడట్నికి ముంద్ు మాజీ I-లీగ్ కుబ మినరజవ 
పంజాబ ను కలిగ్ధ ఉనా బజాజ్, సలహా కమిటీ మరధయు 
సమగరత విషయాలకు ఛెైర్మన్ గ్జ ఉంట్ర్డ. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు : 
 ఆల్ ఇండియా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరేషన్ పరధాన కజరజయలయం 

సజి నం: నూయఢిలీు; 
 ఆల్ ఇండియా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరేషన్ సజి పించబడింది: 23 

జూన్ 1937; 
 ఆల్ ఇండియా ఫుట్ బ్ల్ ఫ డరేషన్ FIFA అనుబంధం: 

1948. 
గ్ధఫ్టర  సటిలీో NDB యొకక భ్ర్తదశే పజర ంతీయ 
కజరజయలయానిక ి నాయకతవం వ్హ ంచడానిక ి Dr D J 
పజండయిన్ నియమితులయాయర్డ 

 

ష్టజంఘ ై పరధాన కజరజయలయంగ్జ ఉనా బిరక్ు దేశజల నూయ 
డెవ్లప మ ంట్ బ్యంక్ (NDB) గుజరజత్ ఇంటరేాషనల్ 
ఫ ైనాన్ు టెక్-సిటీ (గ్ధఫ్టర  సిటీ)లోని భ్ర్త పజర ంతీయ 
కజరజయలయానికి డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ మాజీ బూయరోకజర ట్ డాకరర్ డి 
జె పజండియన్ ను నియమించనటుు  బ్యంక్ పరకటించంది. 
పజండియన్ ఇంతకుముంద్ు బీజింగ్ కు చెందిన ఆసియా 
ఇన్ ఫజర సర కాచర్ ఇనవవస్ర మ ంట్ బ్యంక్ (AIIB) వవైస్ ప రసిడెంట్ 
మరధయు చీఫ్ ఇనవవస్ర మ ంట్ ఆఫీసర్ గ్జ పనిచేశజర్డ, దవనిలో 
చెైనా తరజవత భ్ర్తదేశం 2వ్ అతిప ద్ద  వజట్దార్డగ్జ ఉంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు : 
 నూయ డెవ్లప మ ంట్ బ్యంక్ పరధాన కజరజయలయం సజి నం: 

ష్టజంఘ ,ై చెైనా; 
 నూయ డెవ్లప మ ంట్ బ్యంక్ ప రసిడెంట్: మారోకస్ పజర డో  

టోర యాో; 
 నూయ డెవ్లప మ ంట్ బ్యంక్ వ్యవ్సజి పకుడు: బిరక్ు; 
 నూయ డెవ్లప మ ంట్ బ్యంక్ సజి పించబడింది: 15 జూల ై 

2014. 
ప ి ఉద్యకుమార్ NSIC ఛెైర్మన్ మరధయు మనేజేింగ్ 
డెరైకెరర్ గ్జ అద్నపు బ్ధయతలను తీసుకునాార్డ 

 
పి ఉద్యకుమార్, డెైరెకరర్ (Plng మరధయు Mktg), NSIC, 
CMD NSICగ్జ అద్నపు బ్ధయతలను 20 జూన్ 2022 
నుండి అమలులోకి తీసుకునాార్డ. అతను గ్ధండీలోని కజలేజ్ 
ఆఫ్ ఇంజనీరధంగ్ నుండి మ కజనికల్ ఇంజనీరధంగ్ డిగ్రరని, IIM 
బెంగళ్ూర్డ నుండి పో స్ర గ్జర డుయయేిట్ డిగ్రరని మరధయు 12 
సంవ్తురజల సటవ్ను కలిగ్ధ ఉనాాడు. బో ర్డు  మీద్. 
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లిసజ సిలేకర్ FICA యొకక మొద్టి మహ ళా అధయక్షురజలు 

 
ఆసటర లాియా మాజీ కిరకెటర్, లీసజ సజత లేకర్ అంతరజా తీయ 
కరరడాకజర్డల సంఘం అయిన ఫ డరేషన్ ఆఫ్ ఇంటరేాషనల్ 
కిరకెటర్ు అసో సియిేషన్ (FICA)కి మొద్టి మహ ళా 
అధయక్షురజలిగ్జ మారజర్డ. సివటారజు ండ్ లో జరధగ్ధన సంసి 
కజర్యనిరజవహక కమిటీ సమావేశంలో ఆమ  నియామకం 
జరధగ్ధంది, ఇది కోవిడ్ మహమామరధ పజర ర్ంభ్మ ైన తరజవత 
జరధగ్ధన మొద్టి వ్యకితగత సమావేశం. FICA అధయక్ష పద్విని 
నిర్వహ ంచేంద్ుకు బ్రర రధచర్ుస, జిమీమ ఆడము మరధయు 
వికరమ సో లంకితో సహా మాజీ కిరకెటర్ు ష్టజర్ర లిస్ర లో సజత లేకర్ 
చేరజడు. 
BSE ఛెరై్మన్ గ్జ S S ముందరా  నియమితులయాయర్డ 

 
BSE పరకజర్ం, S.S. ముందరా , పరపంచంలోని అతిప ద్ద  సజర క్ 
ఎకేుఛంజ్ కు నాయకతవం వ్హ ంచే పరజా పరయోజన డెైరెకరర్. 
జసిరస్ వికరమజిత్ సటన్ సజి నంలో మిసరర్ ముందరా  
నియమితులవ్ుతార్డ. మూడేళ్ుపజటు పనిచేసిన తరజవత, 
మిసరర్ ముందరా  జూల ై 2017లో రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
డిపూయటీ గవ్ర్ార్ గ్జ తన పద్విని విడిచప ట్ర ర్డ. అంతకు 
ముంద్ు, అతను జూల ై 2014లో పద్వీ విర్మణ చేసట వ్ర్కు 
బ్యంక్ ఆఫ్ బరోడాలో ఛెైర్మన్ మరధయు మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ గ్జ 
బ్ధయతలు నిర్వహ ంచార్డ. 

ఇండియా ఇంటరేా షనల్ స ంటర్ కు నాయకతవం 
వ్హ ంచడానిక ి మాజీ విదశేజంగ కజర్యద్రధశ శజయమ శర్ణ్ 
ఎంపకియాయర్డ 

 
ఇండియా ఇంటరేాషనల్ స ంటర్ ప రసిడెంట్ ఇపుపడు మాజీ 
విదేశజంగ కజర్యద్రధశ మరధయు అణు వ్యవ్హారజలు మరధయు 
వజతావ్ర్ణ మార్డపల కోసం పరధానమంతిర పరతేయక పరతినిధ ి
శజయమ శర్ణ్. 2010లో అడిమనిసటర షాన్ నుండి నిషడేమించన 
తరజవత, అతను జాతీయ భ్ద్రతా మండలి కింద్ జాతీయ 
భ్ద్రతా సలహా మండలి ఛెైర్మన్ గ్జ పనిచేశజడు మరధయు 2011 
నుండి 2017 వ్ర్కు ఆరధిక విషయాలలో పరతేయకత కలిగ్ధన 
పరఖాయత థింక్ ట్యంక్, అభివ్ృదిి  చెంద్ుతునా దేశజల కోసం 
పరధశోధన మరధయు సమాచార్ వ్యవ్సికు డెైరెకరర్ గ్జ 
పనిచేశజడు. (2013-15). 
ఐద్ు హెకైోర్డర లకు కొతత  పరధాన నాయయమూర్డత ల 
నియామకజనిక ిఆమోద్ం 

 
ఐద్ు హెైకోర్డర లకు కొతత  పరధాన నాయయమూర్డత ల 
నియామకజనికి పరభ్ుతవం ఆమోద్ం తెలిపింది. ఉతతరజఖండ్, 
తెలంగ్జణ, హ మాచల్ పరదేశ్, రజజసజి న్ మరధయు గ్ౌహతిలకు 
నియామకజనిా లా అండ్ జసిరస్ మంతిరతవ శజఖ పరకటించంది. 
ఉతతరజఖండ్ హెైకోర్డర  పరధాన నాయయమూరధతగ్జ ఢలిీు  హెకైోర్డర  
నాయయమూరధత విపిన్ సంఘీ, తెలంగ్జణ హెకైోర్డర  పరధాన 
నాయయమూరధత జసిరస్ ఉజాల్ భ్ుయాన్ తెలంగ్జణ హెైకోర్డర కు 
చెందినవజర్డ. 
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హ మాచల్ పరదేశ్ హెైకోర్డర  పరధాన నాయయమూరధతగ్జ బ్ంబే 
హెైకోర్డర  నాయయమూరధత అమాద అహ త ష్టజమ సయయద, రజజసజి న్ 
హెైకోర్డర  పరధాన నాయయమూరధతగ్జ బ్ంబే హెైకోర్డర  నాయయమూరధత 
షంిడ ే శంభ్జీ శివజజీ ఉంట్ర్డ. గ్ౌహతి హెైకోర్డర  పరధాన 
నాయయమూరధతగ్జ గుజరజత్ హెైకోర్డర  నాయయమూరధత ర్షమిన్ M 
ఛాయా నియమితులయాయర్డ. తెలంగ్జణ హెైకోర్డర  పరధాన 
నాయయమూరధత సతీష్ చంద్ర శర్మను ఢిలీు హెైకోర్డర కు 
నియమించనటుు  మంతిరతవ శజఖ తెలిపింది. 
కొతత  PCI చీఫ్ గ్జ జసిరస్ ర్ంజనా పరకజశ్ దశేజయ 

 
ప రస్ కౌనిుల్ ఆఫ్ ఇండయిా (PCI) తద్ుపరధ అధిపతిగ్జ 
సుపీరంకోర్డర  మాజీ నాయయమూరధత జసిరస్ ర్ంజనా పరకజష్ 
దశేజయ ఎంపికెైనటుు  భ్విసుత నాార్డ. జసిరస్ దేశజయ ఇటీవ్ల 
జమూమ మరధయు కజశ్రమర్ ప  ైడీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఛెైర్మన్ గ్జ 
పనిచేశజర్డ, ఇది కేంద్ర పజలిత పజర ంత అస ంబీు  
నియోజకవ్రజొ లను రరడిజెైన్ చేయడానికి ఏరజపటు 
చేయబడింది. 
పరమోద K మిటరల్ 2022-23క ి COAI చెరై్ పర్ున్ గ్జ 
ఎంపకియాయర్డ 

 
ఇండసీర  ా బ్డీ స లుయలార్ ఆపరటేర్ు అసో సయిిషేన్ ఆఫ్ 
ఇండియా (COAI) రధలయన్ు జియో ఇనోఫకజమ ప రసిడెంట్ 
పరమోద K మిటరల్ ను 2022-23కి అసో సయిిషేన్ యొకక కొతత  
చెరై్ పర్ున్ గ్జ నియమించంది. మిటరల్ గతంలో రధలయన్ు 
జియో, భ్ర్తీ ఎయిర్ టెల్ మరధయు వొడాఫో న్ ఐడియా 
(VIL) వ్ంటి COAIకి వవైస్-ఛెైర్ పర్ున్ గ్జ ఉనాార్డ. 

కరజి టక లోకజయుకతగ్జ B S పజటలి్ పరమాణసవీకజర్ం చశేజర్డ 

 
కరజి టక హెైకోర్డర  మాజీ నాయయమూరధత భీమనగ్ౌడ సంగనగ్ౌడ 
పజటలి్ కరజి టక లోకజయుకతగ్జ పరమాణ సవీకజర్ం చశేజర్డ. 
జసిరస్ పజటిల్ తో గవ్ర్ార్ థావ్ర్ చంద గ్హెాు ట్ పరమాణం 
చేయించార్డ. కజర్యకరమానికి కరజి టక ముఖయమంతిర బసవ్రజజ్ 
బ మ ైమ, పరతిపక్ష నేత సిది్రజమయయ, రజషర  ా పరభ్ుతవంలోని 
మంతుర లు, శజసనసభ్ుయలు హాజరెై జసిరస్ పజటిల్ ను 
అభినందించార్డ. 
ఐకయరజజయసమితిలో భ్ర్త తద్ుపరధ శజశవత పరతినిధగి్జ 
ర్డచరజ కజంబో జ్ ఎంపకియాయర్డ 

 
పరసుత తం భ్ూట్న్ లో భ్ర్త రజయబ్రధగ్జ ఉనా సీనియర్ 
దౌతయవేతత  ర్డచరజ కజంబో జ్ నూయయార్క లోని 
ఐకయరజజయసమితిలో భ్ర్తదేశం యొకక తద్ుపరధ శజశవత 
పరతినిధిగ్జ నియమితులయాయర్డ. టిఎస్ తిర్డమూరధత తరజవత 
ఆమ  ఐకయరజజయసమితిలో భ్ర్త రజయబ్రధగ్జ బ్ధయతలు 
చేపటరనునాార్డ. ర్డచరజ కజంబో జ్ తవర్లో ఈ అస ైన్ మ ంట్ ను 
చేపటేర  అవ్కజశం ఉంద్ని విదేశ్ర వ్యవ్హారజల మంతిరతవ శజఖ 
తెలిపింది. 
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భ్ర్తదశేజనికి చంెదని కృషి శ్రరనివజసన్ IMF యొకక 
ఆసయిా-పసఫికి్ విభ్గ్జనిక ిఅధపితిగ్జ ఉనాార్డ 

 
అంతరజా తీయ ద్రవ్య నిధి, మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ కిరసజర లినా జారధావజ 
జూన్ 22 నుండి ఆసయిా మరధయు పసఫికి్ డపిజర్ర మ ంట్ 
(APD) డెైరెకరర్ గ్జ భ్ర్తీయ జాతీయుడు కృషి శ్రరనివజసన్ ను 
నియమిసుత నాటుు  పరకటించార్డ. మారధచ 23న ఫండ్ నుండి 
రధటెైరెమంట్ పరకటించన చాంగ్ యోంగ్ రర సజి నంలో శ్రరనివజసన్ 
నియమితులవ్ుతార్డ. 
ఇండో-UK సంసకృతి వదేకి అంబ్సడిర్ గ్జ AR రహెమాన్ 
నియమితులయాయర్డ 

 
సంగ్రత విదావంసుడు, AR రహెమాన్ భ్ర్తదేశజనిక ి
సజవతంతరూం వ్చచ 75వ్ వజరధికోతువజనిా జర్డపుకునే ద ి
సజీన్ ఆఫ్ కలచర్ యొకక అంబ్సిడర్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ. దవనిని భ్ర్తదేశంలోని బిరటన్ డిపూయటీ 
హెైకమిషనర్ జాన్ థామున్ మరధయు బిరటిష్ కౌనిుల్ డెైరెకరర్ 
(భ్ర్తదేశం) బ్ర్బరజ వికజే మ అధికజరధకంగ్జ పజర ర్ంభించార్డ. 
కళ్లు, ఇంగ్రుష్ మరధయు విద్య ర్ంగ్జలలో భ్ర్తదేశం-UK 
సహకజరజనిా బలోపటతం చేయడం సంసకృతి సీజన్ లక్షయం. 

పరసజర్ భ్ర్తి CEO మయాంక్ కుమార్ అగరజవల్ ను 
అద్నంగ్జ DD డెరైకెరర్ గ్జ నియమించార్డ 

 
ద్ూర్ద్ర్శన్ మరధయు ద్ూర్ద్ర్శన్ నూయస్ డెైరెకరర్ జనర్ల్ 
మయాంక్ కుమార్ అగరజవల్ కు పరసజర్ భ్ర్తి చీఫ్ 
ఎగ్ధాకూయటివ్ ఆఫీసర్ గ్జ అద్నపు బ్ధయతలు 
అపపగ్ధంచబడాు యి. సటరట్ బర్ డ్ కజసరర్ కి ఐదేళ్ుపజటు సీఈఓగ్జ 
పనిచేసిన శశి శేఖర్ వవంపటి వజర్సుడిగ్జ అగరజవల్ 
నియమితులయాయర్డ. సమాచార్ మరధయు పరసజర్ మంతిర 
అనురజగ్ ఠజకూర్ అనుమతిని అనుసరధంచ, తద్ుపరధ 
ఉతతర్డవలు లేదా పో స్ర కి రెగుయలర్ నియామకం వ్ర్కు 1989-
బ్యచ్ ఇండియన్ ఇనఫరేమషన్ సరరవస్ అధికజరధకి అద్నపు 
ఛారరాని మంజూర్డ చేయాలని నిరి్యం తీసుకోబడింది. 
గ్ోు బల్ SDG పయనీర్ గ్జ ఐకయరజజయసమితి గ్ోు బల్ కజంపజక్ర 
గురధతంచన మొద్ట ిభ్ర్తీయుడు రజమకృషి ముకకవిలిు 

 
పరపంచంలోన ే తొలిసజరధగ్జ, ఐకయరజజయసమితి గ్ోు బల్ కజంపజక్ర 
(UNGC) దావరజ నీటి నిర్వహణ కోసం గ్ోు బల్ సస టరనబుల్ 
డవె్లప మ ంట్ గ్ోల్ (SDG) పయనీర్ గ్జ ఒక భ్ర్తీయుడు 
ఎంపికయాయడు. ఐకయరజజయసమితి గ్ోు బల్ కజంపజక్ర పది మంది 
కొతత  SDG పయనీర్ లను పటరొకంది, వీర్డ మానవ్ హకుకలు, 
పరజయవ్ర్ణం, కజరధమకులు మరధయు అవినీతి వ్యతిరేకతప ై UN 
గ్ోు బల్ కజంపజక్ర పది సూతరా లను అమలు చేయడం దావరజ 
సుసిిర్ అభివ్ృదిి లక్షాయలను (SDGs) ముంద్ుకు 
తీసుకెళ్ుడంలో రజణిసుత నా కజరొపరేట్ నాయకులు. 
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N J ఓజా MGNREGA అంబుడ్ు మ న్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ 

 
మహాతామ గ్జంధవ జాతీయ గ్జర మీణ ఉపజధ ిహామీ పథకం కంిద్ 
N J ఓజా రెండేళ్ు  కజలానికి అంబుడ్ు మన్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ. MGNREGA సిబబంది ఆరోపణలను 
పరధశోధించే అధికజర్ం, వజటిని పరధగణించ, ఫిరజయద్ు అందిన 
30 రోజులలోపు అవజర్డు లను పరదానం చేసట అధికజర్ం ఓజాకు 
ఉంది. 
అంతరజా తీయ అలూయమినియం ఇనిసిరటూయట్ కొతత  ఛెరై్మన్ గ్జ 
సతీష్ పజయ ఎంపకియాయర్డ 

 
అంతరజా తీయ అలూయమినియం ఇనిసిరటూయట్ (IAI), గ్ోు బల్ 
ప ైమీరర అలూయమినియం పరధశరమకు పజర తినిధయం వ్హ సుత నా 
ఏకెైక సంసి, సతీష్ పజయ ను కొతత  చెైర్ గ్జ నియమించనటుు  
పరకటించంది.  
RBL బ్యంక్ MD & CEO గ్జ R సుబరమణయకుమార్ 
నియమితులయాయర్డ 

 

రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) RBL బ్యంక్ MD & 
CEO గ్జ R సుబరమణయకుమార్ ను నియమించంది. అతను 
బ్ధయతలు సీవకరధంచన తేదవ నుండి మూడు సంవ్తురజల 
పజటు RBLలో నియమించబడాు డు. అతను పరభ్ుతవ 
నిర్వహణలో ఉనా ఇండయిన్ ఓవ్రరుస్ బ్యంక్ మాజీ 
మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ మరధయు చీఫ్ ఎగ్ధాకూయటివ్ డెైరెకరర్. తనఖా 
ఫ ైనానిియర్ బో ర్డు  భ్రరత చేయబడిన తరజవత అతను దవిజన్ 
హౌసంిగ్ ఫ ైనాన్ు కో లిమిటడె్ యొకక నిరజవహకునిగ్జ 
నియమించబడాు డు. 
రజయబ్రధ ర్బ్బ ఫజతిమా UN అండర్ స కరటరర జనర్ల్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ 

 
ఐకయరజజయసమితిలో బంగ్జు దేశ్ శజశవత పరతినిధి, రజయబ్రధ 
ర్బ్బ ఫజతిమా ఐకయరజజయసమితి అండర్ స కరటరర జనర్ల్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ. రజయబ్రధ ఫజతిమా నియామకజనిా 
స కరటరర జనర్ల్ ఆంటోనియో గుటరెెరస్ పరకటించార్డ. చెఫ్ డి 
కజయబినవట్ గ్జ నియమితుల ైన జమ ైకజకు చెందిన కోర్రనే రజటేర 
తరజవత ఆమ  బ్ధయతలు చేపట్ర ర్డ. 
SBI మాజీ MD అశవనీ భ్టయిా SEBIలో పూరధతకజల 
సభ్ుయనిగ్జ బ్ధయతలు చపేట్ర ర్డ 
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అశవనీ భ్టయిా మారెకట్ రెగుయలేటర్ స కూయరధటసీ్ అండ్ 
ఎకుేఛంజ్ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండయిా (SEBI)లో పూరధతకజల 
సభ్ుయనిగ్జ (WTM) బ్ధయతలు సీవకరధంచార్డ. భ్టియా 
గతంలో సటరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (SBI)కి మేనజేింగ్ 
డెైరెకరర్ గ్జ ఉనాార్డ. భ్టియా చేరధన తరజవత, స బీ ఇపుపడు 
మూడు WTMలను కలిగ్ధ ఉంది. నాలుగ్ో సభ్ుయడిని పరభ్ుతవం 
ఇంకజ నియమించలేద్ు. స బీ యొకక పరసుత త చెైర్ పర్ున్ 
మాధబి పూరర బుచ్ WTM పద్వీకజలం అకోర బర్ 4, 2021న 
ముగ్ధయడంతో, G. మహాలింగం నవ్ంబర్ 8, 2021న పద్వీ 
విర్మణ చేసిన తరజవత గత ఏడు నవలలుగ్జ మారెకట్ 
రెగుయలేటర్ కేవ్లం రెండు WTMలతో పనిచేసింది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 SEBI సజి పించబడింది: 12 ఏపిరల్ 1992; 
 SEBI పరధాన కజరజయలయం: ముంబెై; 
 SEBI ఏజెనీు ఎగ్ధాకూయటివ్: మధబి పూరధ బుచ్ 

(ఛెైర్ పర్ున్). 
సశజసత  ీ సమీా బల్ డెరైకెరర్ జనర్ల్ గ్జ SL థాసన్ ను కంేద్రం 
నియమించంద ి

 
1988-బ్యచ్ ఇండియన్ పో లీస్ సరరవస్ అధికజరధ SL థాసన్ 
సశజసత  ీ సమీా బల్ (SSB)క ి కొతత  డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ 
నియమితులయాయర్డ. మధయపరదేశ్ కేడర్ IPS అధికజరధ 
అయిన థాసటన్ సరధహద్ుద  భ్ద్రతా ద్ళ్ం (BSF) పరతేయక డెైరెకరర్ 
జనర్ల్ గ్జ పనిచేసుత నాార్డ. సశజసత  ీసీమా బల్ ఫో ర్ు నేపజల్ 
(1,751 క.ిమీ) మరధయు భ్ూట్న్ (699 కి.మీ)తో దేశ 
సరధహద్ుద లను కజపజడుతుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 సశజసత  ీసీమ బల్ సజి పించబడింది: 1963; 
 సశజసత  ీసీమ బ్ల్ పరధాన కజరజయలయం: నూయఢిలీు. 

సనీియర్ IPS జులిఫకర్ హసన్ BCAS యొకక కొతత  DG 
అయాయర్డ 

 
బూయరో ఆఫ్ సవిిల్ ఏవియిషేన్ స కూయరధట ీ (BCAS) కొతత  
డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ సీనియర్ IPS అధికజరధ జులిఫకర్ హసన్ 
నియమితులయాయర్డ. జులిఫకర్ హసన్ "31.10.2024న 
పద్వీ విర్మణ వ్ర్కు" నియమితుల ైనటుు  అధికజరధక ఉతతర్డవ 
పటరొకంది. పశిచమ బెంగ్జల్-కజయడర్ 1988-బ్యచ్ IPS 
అధికజరధ, జులిఫకర్ హసన్ ఢిలీులోని స ంటరల్ రధజర్వ పో లీస్ 
ఫో ర్ు (CRPF) పరతేయక డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ పనిచేసుత నాార్డ. 
పరసుత త నాసరి్ కమల్ సవచఛంద్ పద్వీ విర్మణను 
ఎంచుకునా తరజవత BCAS డెైరెకరర్ జనర్ల్ పో స్ర  జనవ్రధ 4 
నుండి ఖాళీగ్జ ఉంది. 
బ్యంక్ ఆఫ్ ఇంగుండ్ యొకక ద్రవ్య పజయనవల్ లో భ్ర్తీయ 
సంతతిక ిచంెదని విదాయవతేత  నియమితులయాయర్డ 

 
పరముఖ UK ఆధారధత విదాయవేతత , డాకరర్ సజవతి ధింగ్జర  బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇంగుండ్ యొకక వ్డీు  రేటు-నిరజి ర్ణ కమిటీలో బ్హయ 
సభ్ుయరజలుగ్జ నియమించబడిన మొద్టి భ్ర్తీయ సంతతికి 
చెందిన మహ ళ్గ్జ పటర్డపర ందార్డ. ధింగ్జర  ఆగసుర  2016 నుండి 
MPCలో ఉనా పరసుత త బ్హయ సభ్ుయడు మ ైఖేల్ సజండర్ు 
సజి నంలో నియమిసజత ర్డ. 
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మాజీ SBI అధకిజరధ నటరజజన్ సుంద్ర్ NARCL MD & 
CEO గ్జ చేరజర్డ 

 
సటరట్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ ఎగ్ధాకూయటివ్ నటరజజన్ 
సుంద్ర్ మే 30న నేషనల్ అస ట్ు రరకన్ సరకా్షన్ కంప నీ 
లిమిటెడ్ (NARCL)లో మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ మరధయు CEOగ్జ 
చేరజర్డ. సుంద్ర్ బ్యంకింగ్ అనుభ్వ్జాుడు, SBIకి 37 
సంవ్తురజలుగ్జ సటవ్లందించ, బ్యంక్ Dy MD మరధయు చీఫ్ 
కెరడిట్ ఆఫీసర్ గ్జ పద్వీ విర్మణ చేశజర్డ. . అతను బహ ర్ంగ 
పరకటన దావరజ పో టీ ఎంపిక పరకిరయ దావరజ ఎంపిక 
చేయబడాు డు మరధయు పబిు క్ మరధయు ప ైవీేట్ ర్ంగ్జలకు 
చెందిన సీనియర్ బ్యంకర్ుతో కూడిన ఎంపిక పజయనవల్ దావరజ 
ఏపిరల్ 2022లో ఇంటర్ూవూ చేయబడింది. 
రజజషే్ గ్రేజ నషేనల్ ఇనఫరమేటకి్ు స ంటర్ డజిిగ్జ 
నియమితులయాయర్డ 

 
సీనియర్ శజసత వీేతత  రజజేష్ గే్రజను నేషనల్ ఇనఫరేమటిక్ు 
స ంటర్ (NIC) డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ నియమిసూత  పర్ునల్ 
మంతిరతవ శజఖ ఉతతర్డవలు జారర చేసింది. అతను పరసుత తం 
NICలో డిపూయటీ డెైరెకరర్ జనర్ల్ గ్జ ఉనాార్డ. కేబినవట్ లోని 
అపజయింట్ మ ంట్ ల కమిటీ గ్ెరజ, స ైంటిస్ర  ‘జి’ని డెైరెకరర్ జనర్ల్ 
పద్వికి నియమించడానిా ఆమోదించంది. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 నేషనల్ ఇనఫరేమటిక్ు స ంటర్ (NIC) పరధాన 

కజరజయలయం: నూయఢిలీు; 
 నేషనల్ ఇనఫరేమటిక్ు స ంటర్ (NIC) సజి పించబడింది: 

1976. 
 

శిఖరజగర సమావశేజలు & సద్సుులు 
 

జర్మనీలో G7 సమావేశం ముగ్ధంపు 

 
జర్మనీలో జరధగ్ధన G7 సమావశేంలో, యునవటైడె్ సటరట్ు 
మరధయు ఇతర్ పరధాన దేశజలు తమ శిఖరజగర సమావేశంలో 
చెనైా యొకక ప ర్డగుతునా బెదిరధంపులప ై ద్ృషిర  
కేందవరకరధంచడానికి ఒక ఒపపందానికి వ్చాచయి, అయితే 
మూడు రోజుల G7 సమావేశం యొకక అతయంత ముఖయమ ైన 
సమసయ ఉకెరయిన్ లో ర్ష్టజయ సంఘరి్ణ. ఒక పరకటనలో, గూర ప 
ఆఫ్ స వవన్ కంటీరస్ దాని ఆరధిక విధానాలు మరధయు మానవ్ 
హకుకల ఉలు ంఘనలకు సంబంధించ బీజింగ్ ను సవజలు 
చేయడానికి ఒక వ్ూయహానిా వివ్రధంచంది. 
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అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
G 7 దశేజలు: 
 కెనడా 
 ఫజర న్ు 
 జర్మనీ 
 ఇటలీ 
 జపజన్ 
 యునవైటెడ్ కింగ్ డమ 
 అమ రధకజ సంయుకత రజష్టజర ా లు 
UN ఓషన్ కజనఫరెన్ు 2022: డాకరర్. జితంేద్ర సంిగ్ లిసబన్ 
వవళ్ునునాార్డ 

 
భ్ర్త పరభ్ుతవ సహాయ మంతిర డాకరర్ జితంేద్ర సంిగ్, లిసబన్ 
UN ఓషన్ కజనఫరనె్ు, 2022లో పజలగొ నంేద్ుకు పో ర్డచగల్ కు 
బయలుదేరజర్డ. లక్షయం 14 అమలు కోసం స ైన్ు అండ్ 
ఇనోావేషన్ ఆధార్ంగ్జ సటకలింగ్ అప ఓషన్ యాక్షన్ అనే 
అంశంప ై: సజర క్ టేకింగ్, భ్గసజవమాయలు మరధయు 
పరధష్టజకరజలు, అతను కజనఫరెన్ు యొకక పరధాన పరద్ర్శనను 
ఇసజత ర్డ. కజనఫరెన్ు లో 130 కంటే ఎకుకవ్ దేశజల నుండి 
పజలగొ నేవజర్డ. 
2023లో జి-20 సమావశేజలకు జమూమ కజశ్రమర్ ఆతిథయం 
ఇవ్వనుంద ి

 

పరపంచంలోని పరధాన ఆరధిక వ్యవ్సిల పరభ్వ్వ్ంతమ ైన 
సమూహం G20 యొకక 2023 సమావశేజలకు జమూమ 
మరధయు కజశ్రమర్ ఆతిథయం ఇవ్వనుంది. కేంద్ర పజలిత 
పజర ంతంలో జర్గనునా G20 సమావేశజల మొతతం 
సమనవయం కోసం J&K పరభ్ుతవం ఐద్ుగుర్డ సభ్ుయలతో 
కూడిన ఉనాత సజి యి కమిటీని ఏరజపటు చేసింది. వజణిజయం 
మరధయు పరధశరమల మంతిర పీయూష్ గ్ోయల్ స ప రంబర్ 
2021లో G20క ి భ్ర్తదశేం యొకక ష రజపగ్జ 
నియమితులయాయర్డ. విదేశజంగ మంతిరతవ శజఖ పరకజర్ం, 
భ్ర్తదేశం G-20 అధయక్ష పద్విని డిస ంబర్ 1, 2022 నుండి 
నిర్వహ సుత ంది మరధయు 2023లో మొద్టి G20 నాయకుల 
శిఖరజగర సమావేశజనిా నిర్వహ సుత ంది. . 
G20 శిఖరజగర సమావేశజలలో భ్ర్తదేశం యొకక పజర తినిధయం 
2014 నుండి పరధాని మోడీ నేతృతవంలో ఉంది. G20 దేశజలోు  
అరెాంటనీా, ఆసటర లాియా, బెరజిల్, కనెడా, చెనైా, జర్మనీ, ఫజర న్ు, 
ఇండియా, ఇండోనషేయిా, ఇటలీ, జపజన్, మ కుికో, ర్ష్టజయ, 
సౌదవ అరబేియా, ద్క్షణిాఫిరకజ ఉనాాయి., ద్క్షణి కొరధయా, 
టరరక, యునవటైడె్ సటరట్ు మరధయు యునవటైెడ్ కంిగ్ డమ. 
'వివజటకె్ 2020' కజనఫరనె్ు: భ్ర్తదశేం 'సంవ్తుర్పు 
దశేం'గ్జ గురధతంపు పర ందంిద.ి 

 
యూర్ప లోని అతిప ద్ద  సజర ర్రప కజనఫరెన్ు, “వివజటకె్ 2020” 
భ్ర్తదశేజనిా “సంవ్తుర్పు దశేం”గ్జ గురధతంచంది. వవైవజటెక్ 
2020లో భ్ర్తదేశజనికి "కంటీర ఆఫ్ ద ి ఇయర్"గ్జ పటర్డ 
ప టరడం గ్ొపప గ్ౌర్వ్ం. పరపంచానికి భ్ర్తీయ సజర ర్రప ల 
సహకజర్ం దవనికి కజర్ణం. ఇది భ్ర్తీయ సజర ర్రప లకు ద్కికన 
గురధతంపు. 
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ఫజర న్ు లోని పజయరధస్ లో జరధగ్ధన టెకజాలజీ ఎగ్ధాబిషన్ వవైవజటెక్ 
2020లో రెైలేవలు, కమూయనికేషనుు , ఎలకజరా నిక్ు మరధయు 
ఇనఫరేమషన్ టెకజాలజీ మంతిర అశివని వవషిైవ్ ఇండియా 
ప విలియన్ ను పజర ర్ంభించార్డ. భ్ర్తదేశం నుండి దాదాపు 
65 సజర ర్రప లు పరభ్ుతవ మద్దతుతో వవైవజటెక్ 2022లో 
పజలగొ ంటునాాయి. 
భ్ర్తీయ సజర ర్రప పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సి చాలా వేగంగ్జ అభివ్ృదిి  
చెంద్ుతోంది. ఇది వేగవ్ంతమ ైన వేగంతో ఆవిషకర్ణలు 
చేసోత ంది మరధయు ఇపుపడు మన ద్గొర్ 100కు ప ైగ్జ 
యునికజర్ా లు ఉనాాయి, ఇవి భ్ర్తీయ పరజయవ్ర్ణ 
వ్యవ్సిల సజి యి మరధయు గురధతంపును పరతిబింబిసజత యి.  
14వ్ బిరక్ు సమిమట్: పరపంచ ఆరధిక వ్యవ్సిప  ైబిరక్ు సభ్ుయలు 
ఇద ేవవఖైరధని అవ్లంబించార్డ 

 
పరపంచ ఆరధిక వ్యవ్సిప ై కోవిడ్ మహమామరధ యొకక 
పరధణామాలు ఇపపటికర సపషరంగ్జ ఉనాాయని మరధయు దాని 
పునర్డది్ర్ణలో బిరక్ు దేశజల మధయ సహకజర్ం 
పరయోజనకర్మ ైన భ్గమని చెైనా సజపనుర్ చేసిన ఐద్ు 
దేశజల గూర పింగ్ యొకక వ్ర్డచవ్ల్ సమిమట్ లో పరధాని నరంేద్ర 
మోడీ అనాార్డ. బిరక్ు సభ్య దేశజలు, పరధాన మంతిర పరకజర్ం, 
పరపంచ ఆరధిక వ్యవ్సి నిర్వహణలో ఇదే విధానానిా 
పంచుకుంట్యి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 చెైనా అధయక్షుడు: G జిన్ పింగ్ 
 ర్ష్టజయ అధయక్షుడు: వజు దమిిర్ పుతిన్ 
 బెరజిల్ అధయక్షుడు: జెైర్ బో లోునారో 
 ద్క్షిణాఫిరకజ అధయక్షుడు: సిరధల్ రజమఫో సజ 

మిల ు టుప  ై జాతీయ సద్సుును పజర ర్ంభించన కంేద్ర మంతిర 
పరహాు ద సంిగ్ పటేల్ 

 
కేంద్ర ఆహార్ పజర స సింగ్ పరధశరమల శజఖ సహాయ మంతిర పరహాు ద 
సంిగ్ పటలే్ చర్డధానాయలప ై జాతీయ సద్సుును 
పజర ర్ంభించార్డ. ఫుడ్ పజర స సింగ్ ఇండసీర సా్ యొకక మద్దతుతో 
ఇండసీర  ాబ్డీ ASSOCHAM దావరజ నూయ ఢిలీు లో 'ద ిఫూయచర్ 
సూపర్ ఫుడ్ ఫర్ ఇండయిా’' అనే నేపథయం తో ఈ కజనఫరెన్ు 
నిర్వహ ంచబడింది. ఆహార్ం మరధయు పో షకజహార్ భ్ద్రతను 
ధృవీకరధంచడంలో అవ్కజశజలు మరధయు సవజళ్ును 
చరధచంచడానికి ఈ సద్సుు నిర్వహ ంచబడింది. 
దేశంలో ముతక తృణధానాయల ఉతపతిత  2015-16లో 14.52 
మిలియన్ టనుాల నుండి 2020-21 నాటికి 17.96 
మిలియన్ టనుాలకు ప రధగ్ధంద్ని, అలాగ్ే బజరా  (ముతాయల 
మిల ు ట్) ఉతపతిత  కూడా 10.86 మిలియన్ టనుాలకు 
ప రధగ్ధంద్ని కేంద్ర మంతిర తెలిపజర్డ. భ్ర్తదేశంలో హరజయనా, 
ఉతతర్పరదశే్, ఛతీతస్ గఢ, గుజరజత్, రజజసజి న్, మధయపరదశే్, 
మహారజషర ,ా ఆంధరపరదశే్, కరజి టక, తమిళ్నాడు మరధయు 
తలెంగ్జణ రజష్టజర ా లు పరధాన మినుములను ఉతపతిత  
చసేుత నాాయి. 
బరస ుల్ు లో 1వ్-భ్ర్త-EU భ్ద్రత మరధయు ర్క్షణ 
సంపరదింపులు జరధగ్జయి 
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బలాెియంలోని బరస ుల్ు లో మొటరమొద్టసిజరధగ్జ ఇండయిా-
యూరోపయిన్ యూనియన్ (EU) భ్ద్రత మరధయు ర్క్షణ 
సంపరదింపులు జరధగ్జయి. జూల ై 2020లో జరధగ్ధన ఇండియా-
ఈయూ సమిమట్ లో తీసుకునా నిరి్యానికి అనుగుణంగ్జ 
సంపరదింపులు జరధగ్జయి. ర్క్షణ మంతిరతవ శజఖ జాయింట్ 
స కరటరర సో మనాథ్ ఘోష్ మరధయు విదేశజంగ మంతిరతవ శజఖ 
(MEA) జాయింట్ స కరటరర (యూరోప వవస్ర) సందవప చకరవ్రధత 
సంయుకతంగ్జ సంపరదింపులు జరధపజర్డ.  
స బైర్ భ్ద్రత మరధయు జాతీయ భ్ద్రతప  ై జాతీయ శిఖరజగర 
సమావశేజనిక ినూయ ఢలిీు ఆతిథయం ఇవ్వనుంది 

 
దేశ రజజధానిలోని విజాా న్ భ్వ్న్ లో, హోం వ్యవ్హారజల 
మంతిరతవ శజఖ స ైబర్ భ్ద్రత మరధయు జాతీయ భ్ద్రతప ై 
జాతీయ సద్సుును (స ైబర్ అపరద సట ఆజాదవ, ఆజాదవ కజ 
అమృత్ మహో తువ్) నిర్వహ ంచనుంది. కేంద్ర మంతిర అమిత్ 
ష్టజ ఈ సద్సుుకు ముఖయ అతిథిగ్జ హాజర్వ్ుతార్ని హోం 
మంతిరతవ శజఖ తెలిపింది. స ైబర్ కెైూమ నివజర్ణప ై పరజలకు 
అవ్గ్జహన కలిపంచేంద్ుకు దేశం చేసుత నా పరయతాాలోు  
భ్గంగ్జ ఈ స మినార్ ఉంది. 
 

 

జాతీయ విదాయ మంతుర ల సద్సుుకు గుజరజత్ ఆతిథయం 
ఇవ్వనుంద ి

 
రెండు రోజుల జాతీయ విదాయ మంతుర ల సద్సుుకు గుజరజత్ 
వేదిక కజనుంది. ఈ సమావేశజనికి కేంద్ర విదాయశజఖ మంతిర 
ధరేమంద్ర పరధాన్ తో పజటు ఇతర్ కేంద్ర మంతుర లు, రజషర ,ా కేంద్ర 
పజలిత పజర ంత విదాయ మంతుర లు హాజర్డకజనునాార్డ. ఈ 
సద్సుులో దేశ విదాయ పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సిను ఎలా ప ంచాలనే 
దానిప ై చర్చలు జరధగ్ే అవ్కజశం ఉంది. ఇది జాతీయ విదాయ 
విధానం 2020 అమలు, పజఠశజల నవైపుణయం మరధయు 
నేషనల్ డిజిటల్ ఎడుయకేషన్ ఆరధకటెకచర్ మరధయు నేషనల్ 
ఎడుయకేషనల్ టెకజాలజీ ఫో ర్మ వ్ంటి డిజిటల్ పజర జెక్ర లప ై 
ద్ృషిర  ప డుతుంది. 
 

రజయంకులు & నివదేకిలు 
 

గ్ోు బల్ ల వై్బిలిట ీసూచక 2022 విడుద్ల చేయబడంిద ి

 
పరపంచంలోని అతయంత నివజసయోగయమ నై నగరజల వజరధిక 
రజయంకంిగ్ ను ఎకనామిస్ర ఇంటలెిజనె్ు యూనిట్ (EIU) 
ఇపుపడే విడుద్ల చేసింది మరధయు 2022 యొకక గ్ోు బల్ 
ల వై్బిలిట ీ సూచక మునుపటి సంవ్తుర్ం నుండి కొనిా 
గురధతంచద్గ్ధన తేడాలను చూపుతుంది. ది ఎకనామిస్ర కి సో ద్రధ 
సంసి అయిన EIU, ఆరోగయ సంర్క్షణ, నేరజల రేటుు , రజజకరయ 
సిిర్తవం, మౌలిక సద్ుపజయాలు మరధయు గ్రరన్ సటపస్ కి 
పజర పయత వ్ంటి వివిధ అంశజలలో పరపంచవజయపతంగ్జ 173 
నగరజలకు రజయంక్ ఇచచంది. 
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2022 గ్ోు బల్ ల వై్బిలిట ీసూచక: ట్ప 10 
1. వియనాా, ఆసిరయాా 
2. కోప న్ హాగన్, డెనామర్క 
3. జూయరధచ్, సివటారజు ండ్ 
4. కజలొరర, కెనడా 
5. వజంకోవ్ర్, కెనడా 
6. జెనీవజ, సివటారజు ండ్ 
7. ఫజర ంక్ ఫర్ర, జర్మనీ 
8. టొర్ంటో, కెనడా 
9. ఆమ్టరజు ూమ, నవద్రజు ండ్ు 
10. ఒసజకజ, జపజన్ మరధయు మ లోబర్ా, ఆసటర లాియా (టెై) 
2022లో పరపంచంలోని 10 అతి తకుకవ్ నివజసయోగయమ ైన 
నగరజలు: 
 టెహెాన్, ఇరజన్ 
 డౌలా, కజమ ర్ూన్ 
 హరజరే, జింబ్బేవ 
 ఢాకజ, బంగ్జు దేశ్ 
 పో ర్ర మోరరుీ, PNG 
 కరజచీ, పజకిసజత న్ 
 అలాీర్ు, అలాీరధయా 
 టిరపో లీ, లిబియా 
 లాగ్ోస్, నవైజీరధయా 
 డమాసకస్, సిరధయా 
పరధానాంశజలు: 
 నూయయార్క నగర్ం, జనెీవజ, లండన్ మరధయు టోకోయ 

ల వై్ బిలిట ీ వ్రుెస్ కజస్ర ఆఫ్ లివింగ్ లో మొద్టి ఐద్ు 
సజి నాలోు  నిలిచనంద్ున, హాంగ్ కజంగ్ మొద్టి సజి నంలో 
రజవ్డంతో సందేహాసపద్మ ైన గ్ౌర్వజనిా పర ందింది. 

 పరపంచంలోని అతయంత నివజసయోగయమ ైన నగరజల 
జాబితాలో భ్ర్తదేశంలోని నగరజలు పటలవ్ంగ్జ 
ఉనాాయి. భ్ర్తదేశం యొకక దేశ రజజధాని నూయఢలిీు 
అతయంత నివ్సించద్గ్ధన నగరజల జాబితాలో 112వ్ 
సజి నంలో ఉంది. భ్ర్త ఆరధిక రజజధాని ముంబెై 117వ్ 
సజి నంలో ఉంది. 

 పజకసిజత నీ నగర్ం కరజచీ మరధయు బంగ్జు దశే్ రజజధాని 
ఢాకజ పరపంచంలోని అతి తకుకవ్ నివజసయోగయమ ైన 
నగరజలలో ఒకటి. 

 ఫిబరవ్రధ 2022లో ర్ష్టజయ దేశంప ై దాడి చేసిన తరజవత 
ఉకేరనియన్ రజజధాని కెైవ్ జాబితాలో చోటు 
ద్కికంచుకోలేద్ు. అయితే, మాసో క మరధయు స యింట్ 
పీటర్ు బరొ్ వ్ంటి ర్షయన్ నగరజల రజయంకింగ్ కూడా 
'స నాుర్ షిప' మరధయు దేశంప ై పశిచమ ఆంక్షల కంటే 
పడిపోయింది. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 ఎకనామిస్ర ఇంటెలిజెన్ు యూనిట్ పరధాన కజరజయలయం: 

లండన్, యునవైటెడ్ కింగ్ డమ; 
 ఎకనామిస్ర ఇంటెలిజెన్ు యూనిట్ సజి పించబడింది: 

1946; 
 ఎకనామిస్ర ఇంటెలిజెన్ు యూనిట్ మేనేజింగ్ డెైరెకరర్: 

రజబిన్ బూయ. 
ఊకజు  సపీడ్ టసె్ర గ్ోు బల్ సూచక: భ్ర్తదశేం 115వ్ సజి నంలో 
ఉంద ి
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నవట్ వ్ర్క ఇంటలెిజనె్ు మరధయు కనవకిరవిటీ అంతర్దృషుర ల 
పర ర వవడైర్ ఊకజు  విడుద్ల చేసిన సీపడ్ టసె్ర గ్ోు బల్ సూచక 
పరకజర్ం, భ్ర్తదేశం మే నవలలో 14.28 Mbps మధయసి 
మొబెైల్ డౌన్ లోడ్ సీపడ్ లను నమోద్ు చేసింది, ఏపిరల్ 
2022లో 14.19 Mbps కంటే కొంచెం మ ర్డగ్జొ  ఉంది. దవనితో 
దేశం ఇపుపడు దానిలో మూడు సజి నాలు ప రధగ్ధంది. పరపంచ 
రజయంకింగ్ మరధయు 115వ్ సజి నంలో ఉంది. 
వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ నివదేకి: గ్ోు బల్ గ్ోల్ు  రరస కైిుంగ్ లో భ్ర్తదశేం 
4వ్ సజి నంలో ఉంద ి

 
వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ నివేదిక పరకజర్ం, భ్ర్తదశేం పరపంచంలోన ే
4వ్ అతిప ద్ద  రరస కైుర్ గ్జ అవ్తరధంచంది మరధయు 2021లో 
దేశం 75 టనుాల రరస కైిల్ చేసింది. 'గ్ోల్ు  రధఫ నైింగ్ అండ్ 
రరస కైిుంగ్' అనే WGC నివేదిక పరకజర్ం, చెైనా రరస ైకిల్ 
చేయడంతో పరపంచ గ్ోల్ు  రరస ైకిుంగ్ చార్ర లో అగరసజి నంలో ఉంది. 
2021లో 168 టనుాల పసుపు లోహం, 80 టనుాలతో 
ఇటలీ రెండవ్ సజి నంలో మరధయు 78 టనుాలతో US 
మూడవ్ సజి నంలో ఉనాాయి. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ రధపో ర్ర పరధాన కజరజయలయం  :లండన్ , 

యునవైటెడ్ కింగ్ డమ; 
 వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ నివేదిక సజి పించబడింది :1987; 
 వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ రధపో ర్ర CEO: డేవిడ్ టెైట్; 
 వ్ర్ల్ు  గ్ోల్ు  కౌనిుల్ రధపో ర్ర ప రసిడెంట్  :కెలివన్ ద్ుషిాసీక.  

కోరుెరజ గ్ోు బల్ సకిల్ రధపో ర్ర 2022: భ్ర్తదశేం 68వ్ సజి నంలో 
ఉంద ి

 
Coursera దావరజ గ్ోు బల్ సికల్ు రధపో ర్ర (GSR) 2022 
పరకజర్ం, డేట్ స ైన్ు లో భ్ర్తదేశం యొకక పజర వీణయం 2021లో 
38% నుండి 2022లో 26%కి తగ్ధొంది, ఇది 12-రజయంక్ 
తగుొ ద్లకు దారధతీసింది. మొతతం నవైపుణాయల పజర వీణయం పర్ంగ్జ, 
భ్ర్తదేశం 4 సజి నాలు దిగజారధ పరపంచవజయపతంగ్జ 68వ్ 
సజి నంలో మరధయు ఆసయిాలో 19వ్ సజి నంలో నిలిచంది. ఏది 
ఏమ ైనపపటికర, భ్ర్తదేశం తన టెకజాలజీ పజర వీణయత 
సజి యిలను 38 శజతం నుండి 46 శజతానికి 
మ ర్డగుపర్డచుకుంది, దాని సజి నానిా ఆర్డ సజి నాలు 
మ ర్డగుపర్డచుకునాటుు  నివేదిక వవలుడించంది. 
పరధానాంశజలు: 
 దేశంలో అతయధిక డిజిటల్ నవైపుణాయల నవైపుణాయనిా 

చూపుతునా రజషర ంాతో పశిచమ బెంగ్జల్ నవైపుణాయల 
పజర వీణయం విషయంలో భ్ర్తీయ రజష్టజర ా లలో ముంద్ుంది. 
వజయపజర్ం మరధయు సజంకేతిక నవైపుణాయలలో అధిక 
నవైపుణయం కలిగ్ధన మొద్టి మూడు రజష్టజర ా లలో ఆంధరపరదేశ్ 
ఉంది. 

 వ్ర్డసగ్జ రెండవ్ సంవ్తుర్ం, సివటారజు ండ్ అతయధిక 
నవైపుణయం కలిగ్ధన అభ్యసకులను కలిగ్ధ ఉంది, తరజవత 
డెనామర్క, ఇండోనేషియా మరధయు బెలాియం ఉనాాయి. 

ఆసయిా విశవవిదాయలయాల రజయంకంిగ్ు 2022: ట్ప 100లో 
4 భ్ర్తీయ సంసిలు 
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టెైము హయయర్ ఎడుయకషేన్ ఆసయిా విశవవిదాయలయాల 
రజయంకంిగ్ు 2022ని టెమైు హయయర్ ఎడుయకషేన్ (THE) 
విడుద్ల చేసింది. బెంగళ్ూర్డలోని ఇండయిన్ ఇన్ సిరటూయట్ 
ఆఫ్ స నై్ు (IISc) దశేంలోనే అతుయతతమ సంసిగ్జ 
కొనసజగుతోంది. ఇది 42వ్ సజి నంలో నిలిచంది. 
ట్ప 100లోపు ట్ప 4 విశవవిదాయలయాలు: 
1. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ స ైన్ు బెంగళ్ూర్డ (42వ్) 
2. JSS అకజడమీ ఆఫ్ హయయర్ ఎడుయకేషన్ అండ్ రరస ర్చ 

(65వ్) 
3. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ రోపర్ (68వ్) 
4. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ ఇండోర్ (87వ్) 
గత ఏడాద ి 18తో పో లిసటత  ట్ప 200లో 17 భ్ర్తీయ 
యూనివ్రధుటలీు ఉనాాయి. రంెడళే్ులో 14 మంద ిరజయంకులు 
సజధంిచగ్జ, ఎనిమిద ిమంద ిప రధగ్జర్డ. 
IMD యొకక పరపంచ పో టతీతవ సూచక 2022: భ్ర్తదశేం 
37వ్ సజి నంలో ఉంద ి

 
వజరధిక పరపంచ పో టీతతవ సూచక 2022లో 43వ్ సజి నం 
నుండి 37వ్ రజయంక్ కు ఆర్డ సజి నాలు ఎగబ్కి ఆసియా ఆరధిక 
వ్యవ్సిలలో భ్ర్తదేశం అతయంత పద్ునవైన వ్ృదిిని 
సజధించంది. ఈ సూచకను ఇన్ సిరటూయట్ ఫర్ మనేజే్ మ ంట్ 
డవె్లప మ ంట్ (IMD) సంకలనం చేసింది. ఇదిలా ఉంటే, 
ఆసయిా ఆరధిక వ్యవ్సిలోు  సంిగపూర్ (3వ్), హాంకజంగ్ (5వ్), 
తెవైజన్ (7వ్), చెనైా (17వ్), ఆసటర లాియా (19వ్) అగరగ్జమిగ్జ 
ఉనాాయి. 

వజతావ్ర్ణ మార్డపలకు వ్యతిరేకంగ్జ పో రజడే పరపంచ 
ఉద్యమంలో భ్ర్తదేశం కూడా ఒక చోద్క శకితగ్జ ఉంది 
మరధయు నవ్ంబర్ 2021లో జరధగ్ే COP26 శిఖరజగర 
సమావేశంలో 2070 నాటికి నికర్-సునాాకి నికర్-సునాా 
అని మోడీ చేసిన పరతిజా, రజయంకింగ్ లో పరజయవ్ర్ణ సంబంధిత 
సజంకేతికతలలో దాని బలానికి అనుగుణంగ్జ కూర్డచంది.  
పరపంచ పో టతీతవ సూచక 2022: పరపంచవజయపత ంగ్జ 
63 దేశజల జాబితాలో గత ఏడాది మూడో  సజి నం నుంచ 
డనెామర్క అగరసజి నానికి చేర్డకోగ్జ, సివటారజు ండ్ ట్ప రజయంకింగ్ 
నుంచ రెండో  సజి నానికి దిగజార్గ్జ, సింగపూర్ ఐదో  సజి నం 
నుంచ మళీు మూడో  సజి నానికి చేర్డకుంద్ని పరపంచవజయపత  
అధయయనంలో తేలింది. 
ట్ప 10లో ఉనా ఇతర్డలలో సీవడన్ నాలొవ్ సజి నంలో 
ఉండగ్జ, హాంకజంగ్ SAR (5), నవద్రజు ండ్ు (6), తెవైజన్ (7), 
ఫనిాు ండ్ (8), నారవే (9), USA (10) ఉనాాయి. 
పరపంచ పో టతీతవ సూచక 2022 గురధంచ: 
సివటారజు ండ్ మరధయు సింగపూర్ లోని IMD బిజినవస్ సూకల్ 
2022 పరపంచ పో టీతతవ రజయంకింగ్ ను విడుద్ల చేసింది. దాని 
థింక్-ట్యంక్, IMD పరపంచ పో టీతతవ కేంద్రం, 63 ఆరధిక 
వ్యవ్సిలకు రజయంక్ ఇచచంది మరధయు ఎగ్ధాకూయటివ్ ల నుండి 
హార్ు డేట్ మరధయు సరేవ పరతిసపంద్నల దావరజ ఆరధిక 
శేరయసుును కొలవ్డం దావరజ ఒక దేశం తన పరజల 
శేరయసుును ఎంతవ్ర్కు పోర తుహ సుత ందో  అంచనా వేసుత ంది. 
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2021లో రనెూయవ్బుల్ ఎనరరా ఇన్ సజర లేషన్ లలో భ్ర్తదశేం 
మూడవ్ సజి నంలో ఉంద ి

 
చెైనా (136 GW) మరధయు US (43 GW) తరజవత 15.4 
GWతో 2021లో మొతతం పునర్డతాపద్క విద్ుయత్ సజమరి్ూ 
జయడింపుల కోసం భ్ర్తదేశం పరపంచవజయపతంగ్జ మూడవ్ 
సజి నంలో నిలిచంది. ఒక నివేదిక పరకజర్ం, కోవిడ్-19 
మహమామరధ గ్ోు బల్ గ్రరన్ రధకవ్రర గురధంచ వజగ్జద నం 
చేసినపపటికర, ఈ చారధతరా తమక అవ్కజశం కోలోపయింది. 
REN21 యొకక రెనూయవ్బుల్ు 2022 గ్ోు బల్ సటరటస్ రధపో ర్ర 
(GSR 2022) పరకజర్ం, పరపంచం ఈ ద్శజబదంలో ముఖయమ ైన 
వజతావ్ర్ణ లక్షాయలను సజధించే అవ్కజశం లేద్ు. గ్ోు బల్ కరున్ 
ఎనరరా టర్ నిుషన్ జర్గకపో వ్డమే దవనికి కజర్ణం. 
మ ైకోర ఫ నైాన్ు  ర్డణం చలెిుంచడంలో తమిళ్నాడు అతిప ద్ద  
రజషర ంాగ్జ అవ్తరధంచంద ి

 
మ ైకరో ఫ ైనాన్ు ర్డణాల బకజయి పో ర్ర ఫో లియో పర్ంగ్జ 
తమిళ్నాడు బీహార్ మరధయు పశిచమ బెంగ్జల్ సజి నంలో 
అతిప ద్ద  రజషర ంాగ్జ అవ్తరధంచంది. MFIN మ ైకరోమీటర్ Q4 
FY21-22 పరకజర్ం, మ ైకరో ఫ ైనాన్ు ఇన్ సిరటూయషన్ు నవట్ వ్ర్క 
(MFIN) పరచురధంచన తెైమీాసిక నివేదిక పరకజర్ం, మారధచ 31, 
2022 నాటికి తమిళ్నాడు సూి ల లోన్ పో ర్ర ఫో లియో (GLP) 
₹36,806 కోటుు గ్జ ఉంది. ఆ తరజవతి సజి నాలోు  బీహార్ 
(₹35,941 కోటుు ), పశిచమ బెంగ్జల్ (₹34,016 కోటుు ) 
ఉనాాయి. 

Q3FY22 ముగ్ధంపులో, పశిచమ బెంగ్జల్ ₹32,880 కోటుతో 
అతయధిక ర్డణాల పో ర్ర ఫో లియోతో అగరసజి నంలో ఉంది, 
తమిళ్నాడు (₹32,359 కోటుు ) తరజవతి సజి నంలో ఉంది. ట్ప 
10 రజష్టజర ా లు (మొతతం మ ైకరో కెరడిట్ విశవం ఆధార్ంగ్జ) పరధశరమ 
యొకక మొతతం GLPలో 82.4 శజతంగ్జ ఉనాాయి. పశిచమ 
బెంగ్జల్ తరజవత కరజి టక, ఉతతర్పరదేశ్ మరధయు మహారజషర  ా
ఉనాాయి. నివేదిక పరకజర్ం, మ ైకరో ఫ ైనాన్ు పో ర్ర ఫో లియోలో 64 
శజతం తూర్డప, ఈశజనయ మరధయు ద్క్షిణ పజర ంతాలలో 
కేందవరకృతమ ై ఉంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు 
 తమిళ్నాడు రజజధాని: చెనవైా; 
 తమిళ్నాడు ముఖయమంతిర: ఎంకే సజర లిన్; 
 తమిళ్నాడు గవ్ర్ార్: ఆర్ఎన్ రజవ్ు 
మొద్టి మహ ళా NDA బ్యచ్ లో ష్టజనన్ ధాకజ 1వ్ రజయంక్ ను 
పర ందార్డ 

 
రోహ్ తక్ లోని సుంద్నా గ్జర మానికి చెందిన ష్టజనన్ ధాకజ, 
దేశంలోని మొద్టి మహ ళా ఎన్ డిఎ బ్యచ్ లో పరవేశజనిక ి
జరధగ్ధన పరరక్షలో మొద్టి రజయంక్ సజధించంది. ష్టజనన్ 
దేశవజయపతంగ్జ బ్లుర్ పరరక్షలో 10వ్ సజి నం మరధయు బ్లికల 
పరరక్షలో మొద్టి సజి నం సజధించాడు. ల ఫ్ిరనవంట్ గ్జ ఎంపికెైన 
ష్టజనన్ ధాకజ, తాత సుబేదార్ చంద్రభ్న్ ధాకజ మరధయు తండిర 
నాయక్ సుబేదార్ విజయ కుమార్ ధాకజ సూఫరధతతో స ైనయంలో 
చేరధ దేశజనికి సటవ్ చేయాలని ఎంచుకునాార్డ. 
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గ్ోు బల్ సజర ర్రప ఎకోససిరమ రజయంకంిగ్: గ్ోు బల్ రధపో ర్ర లో కరే్ళ్ 
ఆసయిాలో అగరసజి నంలో ఉంద ి

 
కరే్ళ్ సజర ర్రప ఎకోసిసరమ కు పోర తాుహానిా అందిసూత , గ్ోు బల్ 
సజర ర్రప ఎకోససిరమ రధపో ర్ర (GSER)లో సిో మత పరతిభ్లో రజషర ంా 
ఆసియాలో మొద్టి సజి నంలో నిలిచంది. విధాన సలహా 
మరధయు పరధశోధన సంసి సజర ర్రప జీనోమ మరధయు గ్ోు బల్ 
ఎంటర్ ప రనూయర్ షిప నవట్ వ్ర్క సంయుకతంగ్జ ర్ూపర ందించన 
GSERలో గ్ోు బల్ రజయంకింగ్ లో రజషర ంా నాలొవ్ సజి నంలో ఉంది. 
2020లో పరచురధంచబడిన మొద్టి GSERలో, కేర్ళ్ 
ఆసియాలో 5వ్ సజి నంలో మరధయు పరపంచంలో 20వ్ 
సజి నంలో ఉంది. 
నగరజల విభ్గంలో: 
 విధాన సలహా మరధయు పరధశోధన సంసి సజర ర్రప జీనోమ 

విడుద్ల చేసని నివదేకి పరకజర్ం, గ్ోు బల్ సజర ర్రప ఎకోససిరమ 
రజయంకంిగ్ లో బంెగళ్ూర్డ నగర్ం 22వ్ సజి నానికి 
చేర్డకుంది. 

 బెంగళ్ూర్డ టెక్ ఎకోసిసరమ విలువ్ 105 బిలియన్ 
డాలర్డు , ఇది సింగపూర్ కంటే 89 బిలియన్ డాలర్డు  
మరధయు టోకోయ $ 62 బిలియను  కంటే ఎకుకవ్ అని 
నివేదిక తెలిపింది. 

గ్ోు బల్ సజర ర్రప ఎకోససిరమ రధపో ర్ర గురధంచ: 
 GSER లండన్ టెక్ వీక్ 2022 నేపథయంలో విడుద్ల 

చేయబడింద,ి ఇది పరపంచ పరభ్ుతావలు మరధయు 
కజరొపరేట్ నాయకులు, సూఫరధతదాయకమ ైన సజర ర్రప 
వ్యవ్సజి పకులు మరధయు ప టుర బడిదార్డలను కలిసి 
సర స ైటీల కోసం సజంకేతికత యొకక శకిత గురధంచ 
చరధచంచంది. 

 నివేదికలో పరముఖ 140 పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సిల రజయంకింగ్, 
ఖండాంతర్ అంతర్దృషుర లు మరధయు ఆలోచనా-పరధాన 
నిపుణుల నుండి వ్యవ్సజి పక-కేందవరకృత కథనాలు 
ఉనాాయి. అతయంత ముఖయమ ైన పనితీర్డ కజర్కజలప ై 
పరతిభ్, అనుభ్వ్ం, దవర్ఘకజలిక పో కడలు మరధయు 
పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సిలో పరతిభ్ను ఉతపతిత  చేసట మరధయు 
ఉంచే సజమరి్ూం ఆధార్ంగ్జ అగర ఆసియా ఉద్భవిసుత నా 
పరజయవ్ర్ణ వ్యవ్సిలను కొలుసజత ర్డ. 

NeSDA నివదేకి 2021: రజష్టజర ా లలో కరే్ళ్ అగరసజి నంలో ఉంద ి

 
నషేనల్ ఇ-గవ్రెా న్ు సరరవస్ డలెివ్రర అస స్ మ ంట్ (NeSDA) 
నివదేకి 2021 ఇటీవ్ల పరచురధంచబడింది. నివేదిక జూన్ 13, 
2022న విడుద్ల చేయబడింది. పౌర్ కేందవరకృత సటవ్లను 
అంద్జేయడంలో సంబంధిత పరభ్ుతావలకు NeSDA 
సహాయం చేసుత ంది మరధయు అనిా రజష్టజర ా లు, UTలు మరధయు 
కేంద్ర మంతిరతవ శజఖలు అనుకరధంచడానికి దేశవజయపతంగ్జ 
ఉతతమ విధానాలను పంచుకుంటుంది. DARPG జనవ్రధ 
2021లో NeSDA అధయయనం యొకక రెండవ్ ఎడిషన్ ను 
పజర ర్ంభించంది. 
కవ్ర్ చయేబడని విభ్గ్జలు: NeSDA 2021 ఏడు ర్ంగ్జలలో 
సటవ్లను కవ్ర్ చసేుత ంద ి
 ఆరధిక, 
 కజరధమక & ఉపజధి, 
 చద్ువ్ు, 
 లోకల్ గవ్రెాన్ు & యుటిలిటీ సరరవస స్, 
 సజమాజిక సంక్షేమం, 
 పరజయవ్ర్ణం మరధయు 
 పరజయటక ర్ంగ్జలు. 
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NeSDA నివదేకి 2021: కరలక అంశజలు 
 అగరశేరణ ి రజయంకర్ లు: మొతతంమీద్, NeSDA 2021లో, 

కరే్ళ్ అనిా రజష్టజర ా లు మరధయు కేంద్ు ర్పజలిత పజర ంతాలలో 
అతయధిక మొతతం సమమతి సో కర్ ను కలిగ్ధ ఉంది. 

 కంేద్ు ర్పజలిత పజర ంతాలలో: జమూమ మరధయు కజశ్రమర్, 
NeSDA 2021లో మొద్టిసజరధగ్జ అంచనా వేయబడింది, 
ఆర్డ స కజర ర్ ల కోసం అనిా UTలలో అతయధిక సో కర్ 
సజధించంది. 

 ఈశజనయ మరధయు హ ల్ సటరట్ు లో: మేఘాలయ మరధయు 
నాగ్జలాండ్ అనిా అస స్ మ ంట్ పజరజమితులలో 90% 
మొతతం సమమతితో అగరగ్జమి రజషర  ాపో ర్రల్ లుగ్జ ఉనాాయి. 

 మిగ్ధలిన రజషర  ా వ్రొ్ంలో: కరే్ళ్, ఒడశిజ, తమిళ్నాడు, 
పంజాబ, కరజి టక మరధయు ఉతతర్పరదశే్ లు మిగ్ధలిన రజషర  ా
కేటగ్ధరరలో 85% కంటే ఎకుకవ్ సమమతిని కలిగ్ధ ఉనాాయి. 

అతయధకి మ ర్డగుద్లలు: 
 ఈశజనయ మరధయు హ ల్ రజష్టజర ా లలో: NeSDA 2019తో 

పో లిచతే మేఘాలయ మరధయు తిరపుర్ అనిా ర్ంగ్జలలో 
అభివ్ృదిిని కనబరధచాయి. 

 మిగ్ధలిన రజషర  ా వ్రొ్ంలో: 2019తో పో లిసటత  తమిళ్నాడు 
మొతతం సో కర్ 2021లో అతయధికంగ్జ ప రధగ్ధంది. 
ఆంధరపరదశే్, కేర్ళ్, పంజాబ, గ్ోవజ మరధయు ఒడశిజ కూడా 
తమ సటవ్ల పో ర్రల్ ల సమమతిని 100% మ ర్డగుపరధచాయి 

 

 

QS పరపంచ విశవవిదాయలయ రజయంకింగ్ు 2023 విడుద్ల ంైద ి

 
Quacquarelli Symonds (QS), లండన్ కు చెందిన గ్ోు బల్ 
హయయర్ ఎడుయకేషన్ పరపంచంలో అతయధికంగ్జ సంపరదించబడే 
అంతరజా తీయ విశవవిదాయలయ రజయంకింగ్ యొకక 19వ్ 
ఎడిషన్ ను విడుద్ల చేసింది. QS పరపంచ విశవవిదాయలయ 
రజయంకంిగ్ు 2023 8 కరలక రజయంకింగ్ సూచకల ఆధార్ంగ్జ 
ట్ప 900 యూనివ్రధుటీలకు రజయంక్ ఇచచంది. వ్ంద్ సజి నాలోు  
1,418 సంసిలతో ఇది మునుపటి సంవ్తుర్ంలో 1300 కంటే 
ఎకుకవ్ రజయంకింగ్ గ్జ ఉంది. 
పరధానాంశజలు: 
 ఈ రజయంకింగ్ లో యునవైటెడ్ సటరట్ు (US) యొకక 

మసజచుస ట్ు ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టకెజాలజీ (MIT) 
అగరసజి నంలో ఉనాాయి, ఆ తరజవత యునవైటెడ్ 
కింగ్ డమ లోని కేంబిరడా్ విశవవిదాయలయం (UK) మరధయు 
సజర న్ ఫో ర్ు విశవవిదాయలయం (US) ఉనాాయి. 

 ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ స నై్ు (IISc), బంెగళ్ూర్డ, 
కరజి టక, 2022 రజయంకింగ్ నుండి 31 సజి నాలు పర ంది 
155వ్ రజయంక్ ను పర ందింది మరధయు ట్ప 200 
విశవవిదాయలయాలలో అతయంత వేగంగ్జ అభివ్ృదిి  
చెంద్ుతునా ద్క్షిణాసియా విశవవిదాయలయంగ్జ 
అవ్తరధంచంది. 

 41 భ్ర్తీయ వ్రధుటీలు ఉనాాయి 
 రజయంకింగ్ు లో సజి నం సంపజదించంది. QS పరపంచ 

విశవవిదాయలయ రజయంకింగ్ు లో ట్ప 200 వ్రధుటీలలో, 
ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ స ైన్ు (IISc), బెంగళ్ూర్డ 
(155వ్) భ్ర్తీయ విశవవిదాయలయాలలో అగరసజి నంలో 
ఉండగ్జ, IIT బ్ంబే (172వ్) మరధయు IIT ఢిలీు (174వ్) 
తరజవతి సజి నాలోు  ఉనాాయి. 
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QS పరపంచ విశవవిదాయలయ రజయంకంిగ్ు 2023: 
పరపంచవజయపత ంగ్జ 

Rank University Overall 
Score 

1 Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 

Cambridge, United States 

100 

2 University of Cambridge 
Cambridge, United Kingdom 

98.8 

3 Stanford University 
Stanford, United States 

98.5 

QS పరపంచ విశవవిదాయలయ రజయంకంిగ్ు 2023: 
భ్ర్తదశేంలోని అగరశేరణ ివిశవవిదాయలయాల జాబితా 

National 
rank 

Name of 
University 

Global 
rank/bracket 

1 IISc Bangalore 155 

2 IIT Bombay 172 

3 IIT Delhi 174 

4 IIT Madras 250 

5 IIT Kanpur 264 

6 IIT Kharagpur 270 

7 IIT Roorkee 369 

8 IIT Guwahati 384 

9 IIT Indore 396 

10 University of 
Delhi 

521-30 

ఫో ర్బస రధయల్ టెమై బిలియనీర్ు జాబితా: భ్ర్తదేశంలోని 
అతయంత ధనవ్ంతులుగ్జ ముఖషే్ అంబ్నీ అగరసజి నంలో 
నిలిచార్డ. 

 
ఇటీవ్లే ఫో ర్బస రధయల్ టెమై బిలియనీర్ు జాబితాను 
పరకటించంది. ఇది పరపంచంలోని అతయంత ధనవ్ంతుల 
జాబితాను కలిగ్ధ ఉంది. రధలయన్ు ఇండసీర సా్ లిమిటెడ్ చెైర్మన్ 
మరధయు మేనేజింగ్ డెైరెకరర్ ముఖేష్ అంబ్నీ మరధయు 
అదానీ గూర ప చెైర్ పర్ున్ గ్ౌతమ అదానీ కూడా పరపంచంలోని 
ట్ప 10 ధనవ్ంతుల జాబితాలో ఉనాార్డ. బూు మ బెరొ్ 
బిలియనీర్ు సూచకలో ముఖేష్ అంబ్నీ ఎనిమిదో సజి నంలో, 
గ్ౌతమ అదానీ తొమిమదో  సజి నంలో ఉనాార్డ. ఈ రెండు 
జాబితాలోు నూ ఎలోన్ మస్క అగరసజి నంలో నిలిచాడు. 

ఫో ర్బస రధయల్ టెమై బిలియనీర్ు గురధంచ: 
Ran

k 
Name Net 

worth 
Countr

y 
Source 

1 Elon 
Musk 

$219.
4 B 

United 
States 

Tesla, SpaceX 

2 Bernard 
Arnault 

& 
Family 

$156.
5 B 

France LVMH 

3 Jeff 
Bezos 

$150.
5 B 

United 
States 

Amazon 

4 Bill 
Gates 

$128.
1 B 

United 
States 

Microsoft 

5 Warren 
Buffett 

$112.
8 B 

United 
States 

Berkshire 
Hathaway 

6 Mukes
h 

Ambani 

$103.
2 B 

India Diversified 

7 Gautam 
Adani 

& 
family 

$101.
0 B 

India Infrastructure
, commodities 

 2022లో పరజయవ్ర్ణ పనితీర్డ పర్ంగ్జ భ్ర్తదశేం 
పరపంచంలోన ేఅధావనాంగ్జ నిలిచంది 

 
2022 పరజయవ్ర్ణ పనితీర్డ సూచక (EPI), యిలే్ మరధయు 
కొలంబియా యూనివ్రధశటీ పరధశోధకుల విశేుషణలో 
పరపంచవజయపతంగ్జ సుసిిర్త యొకక పరధసిితిని డేట్ ఆధారధత 
మూలాయంకనానిా అందిసుత ంది, భ్ర్తదశేం 180 దేశజలలో 
చవ్రధ సజి నంలో నిలిచంది. 180 దేశజలకు రజయంక్ ఇవ్వడానికి 
EPI ఉపయోగ్ధంచే 40 పనితీర్డ కజర్కజలలో వజతావ్ర్ణ 
మార్డప, పరజయవ్ర్ణ పరజారోగయం మరధయు జీవ్వవైవిధయం 
ఉనాాయి. 
పరధానాంశజలు: 
 మొతతం 18.9 సో కర్డతో, భ్ర్తదశేం చవ్రధ సజి నంలో 

ఉండగ్జ, డెనామర్క పరపంచంలోని అతయంత సిిర్మ ైన 
దేశంగ్జ మొద్టి సజి నంలో నిలిచంది. 
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 పజశజచతయ పరపంచంలోని 22 గ్ొపప పరజాసజవమయ దేశజలలో 
US 20వ్ సజి నంలో ఉంది మరధయు మొతతం మీద్ 43వ్ 
సజి నంలో ఉంది. 

రజయంకంిగ్ు గురధంచ మరధంత: 
 ఈ జాబితాలో భ్ర్త్, నవైజీరధయాలు అటరడుగున 

ఉనాాయి. వజరధ పటలవ్మ ైన EPI సో కర్ లు గ్జలి మరధయు 
నీటి నాణయత, జీవ్వవైవిధయం మరధయు వజతావ్ర్ణ మార్డప 
వ్ంటి కరలకమ ైన సమసయలప ై పరతేయక ద్ృషిర  సజరధంచ, పూరధత 
సజి యి సిిర్తవ అవ్సరజలప ై మరధంత శరది్ వ్హ ంచాలని 
సూచసుత నాాయి. 

 EPI అంచనాల పరకజర్ం, డెనామర్క మరధయు యునవైటెడ్ 
కింగ్ డమ వ్ంటి కొనిా దేశజలు మాతరమే 2050 నాటికి 
నికర్ సునాా ఉదాొ ర్ లక్షాయలను నవర్వేర్చడానికి టర్ క్ లో 
ఉనాాయి. 

 వేగంగ్జ విసతరధసుత నా గ్రరన్ హౌస్ వజయు ఉదాొ రజలతో, చెైనా, 
భ్ర్తదేశం మరధయు ర్ష్టజయ వ్ంటి దేశజలు తపుప 
మారొ్ంలో పయనిసుత నాాయి. 

UNCTAD యొకక పరపంచ ప టుర బడ ినివదేకి: భ్ర్తదశేం 7వ్ 
సజి నంలో ఉంద ి

 
యునవటైడె్ నషేన్ు కజనఫరనె్ు ఆన్ టేరడ్ అండ్ డవె్లప మ ంట్ 
(UNCTAD) పరకజర్ం, గత కజయల ండర్ సంవ్తుర్ంలో (2021) 
దేశంలోకి FDI పరవజహం తగ్ధొనపపటికర, విదేశ్ర పరతయక్ష 
ప టుర బడుల (FDI) అగర గరహీతలలో భ్ర్తదేశం ఒక సజి నం 
ఎగబ్కి 7వ్ సజి నానికి చేర్డకుంది. UNCTAD తన తాజా 
వ్ర్ల్ు  ఇనవవస్ర మ ంట్ రధపో ర్ర లో, భ్ర్తదేశంలోకి FDI ఇన్ ఫో్ు లు 
గత సంవ్తుర్ంలో $64 బిలియను  నుండి 2021లో $45 
బిలియనుకు తగ్జొ యని పటరొకంది. 2021లో భ్ర్తదేశం నుండి 
ఎఫ్ డిఐ 43 శజతం ప రధగ్ధ $15.5 బిలియనుకు చేర్డకుంది. 

గ్ోు బల్ హంగర్ సుచక 2021లో భ్ర్తదశేం 101వ్ సజి నంలో 
ఉంద ి

 
గ్ోు బల్ హంగర్ సూచక 2021 
గ్ోు బల్ హంగర్ సూచక(పరపంచ ఆకలితో బ్ధపడవేజరధ 
సూచక)(GHI) 2021లో 116 దశేజలలో భ్ర్తదశేం రజయంక్ 
101వ్ సజి నానికి పడిపోయింది. 2020లో, భ్ర్తదేశం 107 
దేశజలలో 94వ్ సజి నంలో నిలిచంది. భ్ర్తదేశం యొకక 
2021 GHI సో కర్ 50కి 27.5గ్జ నమోద్ు చేయబడింది, ఇది 
తీవ్రమ ైన కేటగ్ధరర కింద్ వ్సుత ంది. నేపజల్ (76), బంగ్జు దశే్ 
(76), మయనామర్ (71) మరధయు పజకసిజత న్ (92) వ్ంటి 
పర ర్డగు దేశజలు కూడా ‘భ్యంకర్మ ైన’ ఆకలి విభ్గంలో 
ఉనాాయి, అయితే భ్ర్తదేశం కంటే దాని పౌర్డలకు ఆహార్ం 
ఇవ్వడంలో మ ర్డగ్జొ  ఉనాాయని నివేదిక పటరొకంది. 
సూచకలో అగర దశేజలు 
చెనైా, కువవటై్, బెరజిల్ సహా మొతతం 18 దేశజలు ట్ప రజయంక్ ను 
పంచుకునాాయి. ఈ 18 దేశజల GHI సో కర్డ 5 కంటే 
తకుకవ్గ్జ ఉంది. అంటే ఈ దేశజలు ఆకలి మరధయు 
పో షకజహార్ లోపంతో చాలా తకుకవ్గ్జ బ్ధపడుతునాాయి. 
పరపంచ ఆకలి సూచక గురధంచ: 
గ్ోు బల్ హంగర్ సూచక (పరపంచ ఆకలి సూచక)(GHI) 
పరపంచ, పజర ంతీయ మరధయు జాతీయ సజి యిలలో ఆకలిని 
ల కికసుత ంది మరధయు టర్ క్ చేసుత ంది. ఈ సూచకను 
వవలుత ంగ్ెరధేలేఫ (WHH) మరధయు కనుర్ా పరపంచ వజయపతంగ్జ 
సంయుకతంగ్జ పరచురధంచాయి. పరసుత త GHI అంచనాల 
ఆధార్ంగ్జ, 2030 నాటికి పరపంచం మొతతం తకుకవ్ సజి యి 
ఆకలిని సజధించద్ని సూచక పటరొకంది. 
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బూు మ బరొె్ బిలియనీర్ు జాబితా: ఆసయిాలో అతయంత 
ధనవ్ంతుల నై ముఖషే్ అంబ్నీ 

 
రధలయన్ు ఇండసీర సా్ లిమిటెడ్ (RIL) చెైర్మన్ మరధయు 
మేనేజింగ్ డెైరెకరర్, అదానీ గూర ప చెైర్మన్ గ్ౌతమ అదానీ 
సజి నంలో ముకశే్ అంబ్నీ భ్ర్తదేశంతో పజటు ఆసయిాలో 
అతయంత సంపనా వ్యకిత సజి నానిా తిరధగ్ధ పర ందార్డ. బూు మ బరొె్ 
బిలియనీర్ు సూచక పరకజర్ం, $99.7 బిలియను  నికర్ విలువ్ 
కలిగ్ధన అంబ్నీ 2022లో $9.69 బిలియనును జయడించార్డ. 
పరపంచ బిలియనీర్ జాబితాలో Mr అంబ్నీ తరజవత గ్ౌతమ 
అదానీ ఉనాార్డ. బూు మ బెరొ్ బిలియనీర్ ఇండెక్ు లో అదానీ 
నికర్ విలువ్ $98.7 బిలియనుతో తొమిమదో  సజి నంలో ఉంది. 
బూు మ బరొె్ బిలియనీర్ు సూచక: పరపంచవజయపతంగ్జ 
 టెసజు  CEO ఎలాన్ మస్క 227 బిలియన్ డాలర్ు నికర్ 

సంపద్తో పరపంచంలోనే అతయంత ధనవ్ంతుడు. 
 బూు మ బెరొ్ బిలియనీర్ు సూచక పరకజర్ం, అమ జాన్ 

యొకక జఫె్ బజెయస్ $149 బిలియను  నికర్ విలువ్తో 
రెండవ్ ధనవ్ంతుడు. 

 LVMH యొకక బరెజార్ు ఆరజాల్ర  $138 బిలియను  నికర్ 
విలువ్తో పరపంచంలోని మూడవ్ అతయంత ధనవ్ంతుడు, 
మ ైకరో సజఫ్టర సహ వ్యవ్సజి పకుడు బిల్ గ్టే్ు $124 బిలియను  
నికర్ సంపద్తో నాలొవ్ సజి నంలో మరధయు పరముఖ 
ప టుర బడిదార్డ వజరనె్ బఫ ట్ $114 బిలియను  నికర్ 
విలువ్తో ఐద్వ్ సజి నంలో ఉనాార్డ. 

TCS 2021లో గ్ోు బల్ BPM పరర వవడైర్ులో పదో సజి నంలో ఉంది 

 

ఎవ్రెస్ర గూర ప పరకజర్ం, TCS 2021లో పరపంచవజయపతంగ్జ 
అగరశేరణి BPM (బిజినవస్ పజర స స్ మనేజే్ మ ంట్) 
సర్ఫరజదార్డలలో తన పద్వ్ సజి నానిా కొనసజగ్ధంచంది. 
రజయంకింగ్ రజబడి (TCS కంటే ఎకుకవ్ $3 బిలియను  
ఆదాయం) మరధయు ఆదాయ వ్ృదిి  (2020 కంటే 14-16 
శజతం) కలయికప ై ఆధార్పడి ఉంటుంది. ADP, 
Teleperformance, Accenture, Concentrix మరధయు 
Sitel Group అమమకజల పర్ంగ్జ మొద్టి ఐద్ు BPM 
కంప నీలు. టెక్ మహంీదార , టలెస్ ఇంటరేా షనల్, మజయరలె్, 
టలెిపర్ ఫజరమెన్ు మరధయు కజమ డటే్ సంవ్తురజనికి అతయంత 
వేగంగ్జ అభివ్ృదిి చెంద్ుతునా మొద్టి ఐద్ు కజరొపరేషన్ లు. 
పరధానాంశజలు: 
 ఇనోఫసిస్, విపోర  మరధయు టెక్ మహీందరా  యొకక BPM 

వజయపజరజలు వ్ర్డసగ్జ US$ 3 బిలియన్, US$ 1.4-1.5 
బిలియన్ మరధయు US$ 675 మిలియను  ఆదాయాలతో 
వ్ర్డసగ్జ 20, 21 మరధయు 22 సజి నాలోు  ఉనాాయి. 

 ట్ప 50 సర్ఫరజదార్డలు 2021లో $11.8 బిలియను  
ఆదాయానిా ప ంచార్డ, ఇది 2020 కంటే ఎనిమిది రెటుు  
ప రధగ్ధంది. 

 2021లో, ట్ప 10 పరర వవైడర్డు  మొతతం ప ర్డగుతునా 
ఆదాయంలో 60% వజట్ను కలిగ్ధ ఉనాార్డ, అయితే 11 
నుండి 50 సజి నాలోు  ఉనా పర ర వవైడర్డు  $5 బిలియను  కంటే 
ఎకుకవ్ ఆదాయానిా ఆరధాంచార్డ. 

ఆసయిా యూనివ్రధుటీ రజయంకింగ్ు 2022: ట్ప 100లో 4 
భ్ర్తీయ సంసిలు 

 
టెైము హయయర్ ఎడుయకషేన్ ఆసయిా యూనివ్రధుట ీ
రజయంకంిగ్ు 2022ని టెమైు హయయర్ ఎడుయకషేన్ (THE) 
విడుద్ల చసేింద.ి బంెగళ్ూర్డలోని ఇండయిన్ ఇన్ సిరటూయట్ 
ఆఫ్ స నై్ు (IISc) దశేంలోనే అతుయతతమ సంసిగ్జ 
కొనసజగుతోంది. ఇద ి42వ్ సజి నంలో నిలిచంది. 
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ఆసియాలోని ట్ప 100 సంసిలలో IISc JSS అకజడెమీ ఆఫ్ 
హయయర్ ఎడుయకేషన్ అండ్ రరస ర్చ 65వ్ సజి నంలో, ఇండియన్ 
ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ (IIT) రోపర్ 68వ్ రజయంక్ తో 
మరధయు IIT ఇండోర్ 87వ్ సజి నంలో నిలిచాయి. 71 సంసిలతో 
జపజన్ మరధయు పరధాన భ్ూభ్గం చెైనా తరజవత భ్ర్తదేశం 
మూడవ్ అతయధిక పజర తినిధయం కలిగ్ధన దేశం. ట్ప 200లోపు 
17 భ్ర్తీయ విశవవిదాయలయాలు అగరసజి నంలో నిలిచాయి. 
ట్ప 100లోపు ట్ప 4 యూనివ్రధుటలీు:  
1. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ స ైన్ు బెంగళ్ూర్డ (42వ్) 
2. JSS అకజడమీ ఆఫ్ హయయర్ ఎడుయకేషన్ అండ్ రరస ర్చ 

(65వ్) 
3. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ రోపర్ (68వ్) 
4. ఇండియన్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ టెకజాలజీ ఇండోర్ (87వ్) 
 

అవజర్డు లు 
 

జాతీయ MSME అవజర్డు  2022లో ఒడిశజ పరభ్ుతవం మొద్ట ి
బహుమతిని అంద్ుకుంద ి

 
మ ైకరో , సజమల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ ప ైజీెస్ (MSMEs) 
డిపజర్ర మ ంట్, ఒడిష్టజ పరభ్ుతవం వివిధ అభివ్ృదిి కజర్యకరమాల 
దావరజ MSME స కజర ర్ యొకక పరమోషన్ మరధయు 
డవె్లప మ ంట్ లో అతుయతతమ సహకజర్ం అందంిచనంద్ుకు 
రజష్టజర ా లు/ కంేద్ు ర్పజలిత పుకరజంతాల “నషేనల్ MSME 
అవజర్డు  2022” విభ్గంలో మొద్టి బహుమతిని 
అంద్ుకుంది. MSMEల అభివ్ృదిికి చేపటిరంది. బీహార్, 
హరజయనా వ్ర్డసగ్జ రెండు, మూడు సజి నాలోు  నిలిచాయి. 

ఇతర్ అవజర్డు  గరహతీలు: 
 రజషర  ావిడుద్ల చేసిన అధికజరధక పరకటన పరకజర్ం, ర్ంగ్జల 

అభివ్ృదిి  అవజర్డు  పజరజమితుల వ్ర్డసలో ఉనాంద్ున, 
MSME స కజర ర్ యొకక పరమోషన్ మరధయు 
డవె్లప మ ంట్ లో అతుయతతమ సహకజర్ం 
అందంిచనంద్ుకు “జాతీయ MSME అవజర్డు  2022” 
విభ్గంలో కలహండికి మూడవ్ బహుమతి లభించంది. 

 అదే విధంగ్జ, సుమీత్ మొహంతి M/s సటఫిరస్క 
ఇనూురనె్ు బోర కర్ు ప ైవీటే్ లిమిటడె్, భ్ువ్నశేవర్ కు 
"సటవజ వ్యవ్సజి పకత కోసం అవజర్డు  - సరరవస్ సజమల్ 
ఎంటర్ ప ైజీ్ (మొతతం)" విభ్గంలో మొద్టి బహుమతి 
లభించంది. 

 అద్నంగ్జ, సిబబరత రౌట్ M/s అమర్ నాథ్ ప స్ర 
మేనజే్ మ ంట్ టకెజాలజీ, కటక్ క ి కూడా "సరరవస్ 
ఎంటరప రనూయర్ షపి అవజర్డు  - సరరవస్ మ కైోర  ఎంటర్ ప ైజీ్ 
(మొతతం)" విభ్గంలో మూడవ్ బహుమతి లభించంది. 

Utama 21వ్ TIFF ఎడషిన్ లో ట్ర నిులేవనియా టోర ఫనీి 
గ్లెుచుకుంద ి

 
21వ్ ఎడషిన్ ట్ర నిులేవనియా ఇంటరేాషనల్ ఫలి్మ ఫ సిరవ్ల్ 
విజేతలను కూు జ్-నపో కజలోని యునిరర సటకార్ లో ఏరజపటు 
చేసిన అవజర్డు ల వేడుకలో పరశంసించార్డ. ద్ర్శకుడు 
అల జాండోర  లోయాజా గ్ధరసి యొకక తొలి చతరం ఉతమా ఈ 
సంవ్తుర్ం ప ద్ద  విజేతగ్జ ఎంపికెైంది మరధయు 10,000 
యూరోల ట్ర నిులేవనియా టోర ఫీని అంద్ుకుంది. బ లీవియన్ 
నిరజమణం TIFF పటరక్షకులను కూడా గ్ెలుచుకుంది మరధయు 
ఫ సిరవ్ల్ లో చలనచతర పటరక్షకులచే ఓటు వేసినటుు గ్జ మాసరర్ 
కజర్ు దావరజ 2,000 యూరోల పటరక్షకుల అవజర్డు ను కూడా 
అంద్ుకుంది. 
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కంెపటగ్ౌడ అంతరజా తీయ అవజర్డు కు S M కృషి, నారజయణ 
మూరధత, పరకజష్ పద్ుకొణె ఎంపకియాయర్డ. 

 
కరజి టక మాజీ ముఖయమంతిర S M కృషి, ఇనోఫసిస్ 
వ్యవ్సజి పకుడు, ఐటీ పరధశరమ పరముఖుడు NR నారజయణ 
మూరధత, మాజీ బ్యడిమంటన్ కరరడాకజర్డడు పరకజశ్ పద్ుకొణె ఈ 
ఏడాది నుంచ పజర ర్ంభించన ‘కంెపటగ్ౌడ అంతరజా తీయ 
అవజర్డు ’కు ఎంపికయాయర్డ. బెంగళ్ూర్డ నగర్ ర్ూపశిలిప 
కెంపటగ్ౌడ 513వ్ జయంతి సంద్ర్భంగ్జ జూన్ 27న 
విధానసౌధలో జర్గనునా మహా వేడుకలో ముఖయమంతిర 
బసవ్రజజ బ మ ైమ గరహీతలకు అవజర్డు లను 
అంద్జేయనునాార్డ. 
విజయ అమృతరజజ్ ను ఐటఎీఫ్ గ్ోల ు న్ అచీవ్ మ ంట్ 
అవజర్డు తో సతకరధంచంద ి

 
అంతరజా తీయ టనెిాస్ హాల్ ఆఫ్ ఫటమ మరధయు 
ఇంటరేాషనల్ టెనిాస్ ఫ డరేషన్ దావరజ భ్ర్త టెనిాస్ గే్రట్, 
విజయ అమృతరజజ్ గ్ోల ు న్ అచీవ్ మ ంట్ అవజర్డు  2021 
గరహీతగ్జ ఎంపికయాయడు. ఆటగ్జడిగ్జ, పరమోటర్ గ్జ మరధయు 
మానవ్తావజదిగ్జ టెనిాస్ ప ై అతని అతుయతతమ పరభ్వజనిా 
గురధతంచ, అమృతరజజ్ ను లండన్ లో సతకరధంచార్డ. అతను 
భ్ర్తదేశం నుండి మొద్టి గరహీత మరధయు అతను 
ఆసటర లాియాకు చంెదని బిరయాన్ టోబిన్, జపజన్ కు చంెదని ఈచ 
కవజట ీ మరధయు యునవటైడె్ సటరట్ు కు చంెదిన పీచీ 
కలె్ మయేర్ లతో సహా గ్ౌర్వ్ం పర ందని టనెిాస్ నాయకుల 
జాబితాలో చరేజడు. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 అంతరజా తీయ టెనిాస్ సమాఖయ పరధాన కజరజయలయం: 

లండన్, యునవైటెడ్ కింగ్ డమ; 
 అంతరజా తీయ టెనిాస్ సమాఖయ సజి పించబడింది: 1 మారధచ 

1913; 
 అంతరజా తీయ టెనిాస్ సమాఖయ అధయక్షుడు: డేవిడ్ హాగరరర. 
2020–21 పుసతకజల హ ందవ భ్ష్టజ ర్చయితల కోసం అవజర్డు  
కజర్యకరమం 

 
పతిరకజ పరకటన దావరజ, రధజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా (RBI) 
శ్రరధికలో పటరొకనా పోర గ్జర మ కోసం ఎంటీరలను పిలిచంది. 
రజజసజి న్ లోని ఉద్యపూర్ లోని మోహన్ లాల్ సుఖాడియా 
విశవవిదాయలయం మాజీ డీన్ పరర ఫ సర్ రణేు జట్నా మరధయు 
రజజసజి న్ లోని నాథ్ దావరజలోని పరభ్ుతవ బ్లికల కళాశజలలో 
అసిస రంట్ పరర ఫ సర్ డాకరర్ సజగర్ సనావరధయా వజరధ వితితయి ే
పరభ్ంద పుసతకజనికి ఈ కజర్యకరమం కింద్ సంయుకతంగ్జ 
బహుమతి ఇవజవలని నిరి్యం తీసుకునాార్డ. 
బిరటన్ కు చంెదని ఖుషీ పటలే్ మిస్ ఇండయిా వ్ర్ల్ు  వవడై్ 
2022 కరిరట్నిా గ్లెుచుకుంద ి

 
భ్ర్తదేశం వవలుపల సుదవర్ఘకజలం కొనసజగ్ధన భ్ర్తీయ 
అందాల పో టీ విజేత, మిస్ ఇండియా వ్ర్ల్ు  వవడై్ 2022, బిరటిష్ 
బయోమ డికల్ విదాయరధిని ఖుషీ పటలే్ గ్జ పరకటించబడింది. 
స కండ్ ర్నార్ప గ్జ శృతికజ మానవ, ఫస్ర ర్నార్ప గ్జ 
అమ రధకజకు చంెదని వవదైహే  డంోగ్ేర ఎంపికయాయర్డ. పో టీలో 
మొద్టి 12 మంది పో టీదార్డలు ఇతర్ అంతరజా తీయ 
పో టీలలో ఛాంపియనుు గ్జ ఉనాార్డ. 
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ఒడశిజ, ‘మో బస్’ సరరవస్ పరతిష్టజర తమక UN పబిు క్ సరరవస్ 
అవజర్డు ను అంద్ుకుంద ి

 
కోవిడ్ 19 నుండి పరపంచం మ ర్డగ్జొ  కోలుకోవ్డంలో వజరధ పజతర 
మరధయు పరయతాాలకు ఒడిశజకు చెందిన మో బస్, 
పరతిష్టజర తమక ఐకయరజజయసమితి అవజర్డు తో సతకరధంచబడింది. 
పరజా ర్వజణా సటవ్ "SDGలు (సుసిిర్ అభివ్ృదిి  లక్షాయలు) 
సజధంిచడానిక ి లింగ-పరతిసపందంిచ ే పరజా సటవ్లను 
పోర తుహ ంచడంలో దాని పజతర కోసం గురధతంచబడంిద"ి అని UN 
తెలిపింది. 
యోగ్జ పరచారజనిక ి విశషే కృష ి చసేనింద్ుకు పరధానమంతిర 
అవజర్డు ను పరకటించార్డ 

 
అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ, ఆయుష్ 
మంతిరతవ శజఖ అంతరధక్షంలో వజరధ సటవ్లకు గురధతంపుగ్జ ఇద్దర్డ 
వ్యకుత లు మరధయు రెండు సంసిలకు 2022 కోసం 'యోగ్జ 
అభివ్ృదిి  మరధయు పరమోషన్ లో అతుయతతమ సహకజర్ం 
అందంిచనంద్ుకు పరధానమంతిర అవజర్డు 'ను పరకటించంది. 
 

 

అవజర్డు  విజతేలు: 
లడఖ్ కు చెందిన ఇద్దర్డ వ్యకుత లు భికుక సంఘసటన, బెరజిల్ కు 
చెందిన మార్కస్ వినిసియస్ రోజయ రోడిరగ్ు మరధయు 
ఉతతరజఖండ్ కు చెందిన "ద ి డవివనై్ ల ఫై్ సర స టై"ీ మరధయు 
యునవైటెడ్ కింగ్ డమ నుండి బిరటషి్ వీల్ ఆఫ్ యోగ్జ అనే 
రెండు సంసిలు అవజర్డు కు ఎంపికయాయయి. వజర్డ ₹25 లక్షల 
నగద్ు బహుమతి, టోర ఫీ మరధయు సరధరఫికేట్ ను కూడా 
అంద్ుకుంట్ర్డ. 
PM eVIDYA పథకం కంిద్ భ్ర్తదశేం యొకక ICT 
వినియోగ్జనిా UNESCO గురధతంచంద ి

 
ఇటీవ్ల, UNESCO పజఠశజల విదాయ శజఖ, విదాయ మంతిరతవ 
శజఖ దావరజ PM eVIDYA అనే సమగర చొర్వ్ కింద్ సమాచార్ 
మరధయు కమూయనికషేన్ టకెజాలజీ (ICT) వినియోగ్జనిా 
గురధతంచంది. కోవిడ్-19 యొకక అపూర్వమ ైన కజలంలో 
పజఠశజల నమూనాలు ఒక నమూనా మార్డపను చూశజయి. 
సంక్షోభ్ం-సిిమిత అభ్యస వ్యవ్సిలను నిరధమంచడంలో 
సజంకేతిక జయకజయలు సహాయపడతాయి. 
స ంటరల్ ఇన్ సిరటూయట్ ఆఫ్ ఎడుయకేషనల్ టెకజాలజీ (CIET), 
భ్ర్త పరభ్ుతవ విదాయ మంతిరతవ శజఖ (MoE), పజఠశజల విద్య 
మరధయు అక్షరజసయత విభ్గం (DOSEL) ఆధవర్యంలోని 
నేషనల్ కౌనిుల్ ఆఫ్ ఎడుయకేషనల్ రరస ర్చ అండ్ టెైనీింగ్ 
(NCERT) యొకక ఒక భ్గమ ైన యూనిట్ 2021 ఎడిషన్ 
కోసం యునవసో క కంిగ్ హమీద బిన్ ఇసజ అల్-ఖలీఫజ 
అవజర్ును పరదానం చేసింది. 
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హమద అంతరజా తీయ విమానాశరయం 2022 పరపంచ 
అతుయతతమ విమానాశరయంగ్జ ఎంపకిెంైది 

 
ఖతార్ లోని హమద అంతరజా తీయ విమానాశరయం రంెడవ్ 
సంవ్తుర్ం పరపంచంలోన ే అతుయతతమ విమానాశరయంగ్జ 
ఎంపికెైంది. ఫజర న్ు లోని పజయరధస్ లోని పజయసింజర్ టెరధమనల్ 
ఎక్ు పో లో జరధగ్ధన స ైకట్ర క్ు 2022 పరపంచ విమానాశరయం 
అవజర్ుస లో ఈ పరకటన జరధగ్ధంది. 
ఇతర్ పరధాన విజతేలు: 
 కంెపటగ్ౌడ అంతరజా తీయ విమానాశరయం, బంెగళ్ూర్డ 

(BLR విమానాశరయం) భ్ర్తదశేం మరధయు 
ద్క్షణిాసయిాలో అతుయతతమ పజర ంతీయ విమానాశరయంగ్జ 
పటర్డపర ందింది. గ్ోు బల్ సరడీలో పరతి సంవ్తుర్ం అతుయతతమ 
కసరమర్ సటవ్తో విమానాశరయానికి వినియోగదార్డలు 
ఓటు వేశజర్డ మరధయు BLR విమానాశరయం ఈ 
గ్ౌర్వజనిా అంద్ుకుంది. 

 సంిగపూర్ చాంగ్ధ విమానాశరయం (పరపంచంలోని ఉతతమ 
విమానాశరయ సిబబంది సటవ్ మరధయు పరపంచంలోని 
ఉతతమ విమానాశరయం డెైనింగ్). 

 ఇసజత ంబుల్ విమానాశరయం (పరపంచంలోని ఉతతమ 
విమానాశరయం ష్టజపింగ్ మరధయు అతయంత కుటుంబ-
సటాహపూర్వక విమానాశరయం). 

 టోకోయ హనడేా విమానాశరయం పరపంచంలోని 
పరధశుభ్రమ ైన విమానాశరయం, 

 పరపంచంలోని ఉతతమ దేశ్రయ విమానాశరయం, ఆసియాలో 
అతుయతతమ విమానాశరయం మరధయు ఉతతమ 
విమానాశరయం PRM & యాకెుస్ సౌకరజయలు వ్ంటి 
అవజర్డు లను గె్లుచుకుంది. 

 రధయాద లోని కంిగ్ ఖలీద అంతరజా తీయ విమానాశరయం 
పరపంచంలోనే అతయంత మ ర్డగ్ెైన విమానాశరయంగ్జ 
అవజర్డు ను పర ందింది. 

 నగ్ోయాలోని చుబు స ంటెైరీ్ అంతరజా తీయ విమానాశరయం 
పరపంచంలోనే అతుయతతమ పజర ంతీయ విమానాశరయంగ్జ 
ఎంపికెైంది. 

 కోప న్ హాగన్ విమానాశరయం పరపంచంలోని అతుయతతమ 
విమానాశరయం ఇమిమగే్రషన్ పజర స సింగ్ అవజర్డు ను 
గ్ెలుచుకుంది. 

 జూయరధచ్ విమానాశరయం పరపంచంలోని ఉతతమ 
విమానాశరయ భ్ద్రతా పజర స సింగ్ అవజర్డు ను 
గ్ెలుచుకోవ్డం దావరజ దాని విజయానిా పునరజవ్ృతం 
చేసింది. 

దాదాసజహబె ఫజలేక ఇంటరేా షనల్ ఫలి్మ ఫ సిరవ్ల్ అవజర్ుస 
2022 

 
దాదాసజహబె ఫజలేక ఇంటరేా షనల్ ఫలి్మ ఫ సిరవ్ల్ అవజర్ుస 
2022 యొకక పరతిష్టజర తమక వేడుక ఫిబరవ్రధ 20న జరధగ్ధంది. ఈ 
ఈవవంట్ ముంబెలైో జరధగ్ధంది మరధయు ఈసజరధ ఈవవంట్ లో గత 
సంవ్తుర్ం అతుయతతమ పరద్ర్శనలను సతకరధంచంది. ఈ 
సంవ్తుర్ం దాదాసజహెబ ఫజలేక ఇంటరేాషనల్ ఫిల్మ ఫ సిరవ్ల్ 
అవజర్ుస 2022 భ్ర్తీయ సినిమా యొకక గ్ొపపతనానిా 
జర్డపుకుంది మరధయు 75 సంవ్తురజల సజవతంతరూం లేదా 
ఆజాదవ కజ అమృత్ మహో తువ్ ను కూడా సమరధంచుకుంది. 
దాదాసజహబె ఫజలేక ఇంటరేా షనల్ ఫలి్మ ఫ సిరవ్ల్ అవజర్ుస 
2022 విజతేల పూరధత జాబితా ఇకకడ ఉంద:ి 
• ఫిల్మ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజర్డు : పుషప: ది రెైజ్ 
• ఉతతమ చతరం అవజర్డు : షటరజి  
• ఉతతమ నటుడు అవజర్డు : 83 చతరా నికి ర్ణ్ వీర్ సింగ్ 
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• ఉతతమ నటి అవజర్డు : మిమీ చతరా నికి కృతి సనన్ 
• చతరా లకు అతుయతతమ సహకజర్ం: ఆశజ పరేఖ్ 
• కిరటిక్ు బెస్ర యాకరర్ అవజర్ు: సిదాి రి్ మలోే తరా  
• కిరటిక్ు ఉతతమ నటి అవజర్డు : కియారజ అదావనీ 
• ఉతతమ సహాయ నటుడు అవజర్డు : కజగజ్ చతరా నికి సతీష్ 
కౌశిక్ 

• సహాయ పజతరలో ఉతతమ నటి అవజర్డు : బెల్-బ్టమ 
చతరా నికి లారజ ద్తాత  

• పరతికూల పజతరలో ఉతతమ నటుడు అవజర్డు : యాంటిమ: ది 
ఫ ైనల్ టూర త్ చతరా నికి ఆయుష్ శర్మ 

• పీపుల్ు ఛాయిస్ బెస్ర యాకరర్ అవజర్ు: అభిమనుయ దాసజని 
• పీపుల్ు ఛాయిస్ ఉతతమ నటి అవజర్డు : రజధికజ మద్న్ 
• బెస్ర డెబూయ అవజర్డు : తడప చతరా నికి అహన్ శెటిర  
• ఉతతమ నేపథయ గ్జయకుడు పుర్డష అవజర్డు : విశజల్ మిశజర  
• ఉతతమ పటు బ్యక్ సింగర్ ఫిమేల్ అవజర్డు : కనికజ కపూర్ 
• కిరటిక్ు బెస్ర ఫిల్మ అవజర్డు : సరజద ర్ ఉధమ సింగ్ 
• ఉతతమ ద్ర్శకుడు అవజర్డు : సటరట్ ఆఫ్ సీజ్: టెంపుల్ ఎట్క్ 
చతరా నికి కెన్ ఘోష్ 

• ఉతతమ సినిమాటోగ్జర ఫర్ అవజర్డు : హసీనా దిలూర బ్ 
చతరా నికి జయకృషి గుమమడి 

• బెస్ర ఇంటరేాషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ అవజర్డు : మరో రౌండ్ 
• ఉతతమ ష్టజర్ర ఫిల్మ అవజర్డు : పౌలి 
• వవబ సిరరస్ లో ఉతతమ నటుడు అవజర్డు : ది ఫజయమిలీ మాయన్ 
2 కోసం మనోజ్ బ్జ్ పటయి 

• వవబ సిరరస్ లో ఉతతమ నటి అవజర్డు : అర్ణయక్ కోసం ర్వీనా 
ట్ండన్ 

• ఉతతమ వవబ సిరరస్ అవజర్డు : కజయండీ 
• టెలివిజన్ సిరరస్ లో ఉతతమ నటుడు అవజర్డు : కుచ్ ర్ంగ్ 
పజయర్ కే ఐసట భీకి షహీర్ షటక్ 

• టెలివిజన్ సిరరస్ లో ఉతతమ నటి అవజర్డు : కుండలి భ్గయ 
కోసం శరదాి  ఆర్య 

• టెలివిజన్ సిరరస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవజర్డు : అనుపమ 
• టెలివిజన్ సిరరస్ లో అతయంత పజర మిసింగ్ యాకరర్ అవజర్డు : 
కుండలి భ్గయ కోసం ధవర్జ్ ధూపర్ 

• టెలివిజన్ సిరరస్ లో అతయంత పజర మిసింగ్ నటి అవజర్డు : 
అనుపమ కోసం ర్ూపజలీ గంగూలీ 

పజరధశజర మికవతేత  ర్తన్ ట్ట్కు మహారజషర  ా గవ్ర్ార్ గ్ౌర్వ్ 
డాకరరటే్ ను అంద్జశేజర్డ 

 
పజరధశజర మికవేతత  మరధయు పరోపకజరధ, ర్తన్ ట్ట్కు 
మహారజషర  ా గవ్ర్ార్ భ్గత్ సంిగ్ కోష్టజయరర ముంబెైలోని రజజ్ 
భ్వ్న్ లో గ్ౌర్వ్ డాకరర్ ఆఫ్ లిటరచేర్ ను అంద్జేశజర్డ. HSNC 
యూనివ్రధశటీ మొద్టి పరతేయక కజనొవకేషన్ లో శ్రర ర్తన్ కు 
గ్ౌర్వ్ డాకరరేట్ పరదానం చేశజర్డ. ర్తన్ ట్ట్కు ద్కికన 
గ్ౌర్వ్ం మొతతం ట్ట్ కుటుంబ్నికి, ట్ట్ గూర పుకు 
ద్కుకతుంద్ని గవ్ర్ార్ అనాార్డ. 
HSNC యూనివ్రధశటీ అనేది ముంబెై పరధసరజల నుండి 
ఇపపటికే ఉనా కళాశజలలను కలిగ్ధ ఉనా ఒక కుసరర్ 
విశవవిదాయలయం, అవి H.R. కజలేజ్, కిషించంద చెలాు ర్ం 
కజలేజ్ (KC కజలేజ్), మరధయు బ ంబ్యి టీచర్ు టెైనీింగ్ 
కజలేజ్ (BTTI) HSNC బో ర్ు ను దాని మాతృ సంసిగ్జ కలిగ్ధ 
ఉనా కళాశజలలు. 
MIFF 2022: 'టర్ా యువ్ర్ బ్డ ీ టు ద ి సన్' ఉతతమ 
డాకుయమ ంటరరకి గ్ోల ు న్ శంఖు అవజర్డు ను అంద్ుకుంది. 
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సో వియట్ పిరజనర్ ఆఫ్ వజర్ యొకక అద్ుభతమ ైన కథను 
చెపటప డచ్ డాకుయమ ంటరర చతరం “టర్ా యువ్ర్ బ్డ ీటు ద ి
సన్”, MIFF 2022లో ఉతతమ డాకుయమ ంటరర చతరంగ్జ 
పరతిష్టజర తమక గ్ోల ు న్ శంఖు అవజర్డు ను 
గ్ెలుచుకుంది. అలియోనా వజన్ డెర్ హార్్ట ద్ర్శకతవం 
వ్హ ంచార్డ, 'టర్ా యువ్ర్ బ్డీ టు ది సన్' రెండవ్ పరపంచ 
యుది్ం సమయంలో నాజీల చేతిలో పటుర బడిన ట్టర్ 
సంతతికి చెందిన సో వియట్ స ైనికుడి అద్ుభతమ ైన జీవిత 
కథను వవలుగులోకి తెసుత ంది. అతని డెైరరలతో పజటు వివిధ 
వ్యకితగత మరధయు పబిు క్ ఆరెైకవ్ లు మరధయు రధజిసీర లా దావరజ, 
అతని కుమారెత సనా తన తండిర మారజొ నిా కనుగ్ొనడానికి 
పరయతిాసుత ంది, అతనిా చనాతనంలో తనకు తెలిసిన వ్యకితగ్జ 
మారధచంది. 
డాకుయమ ంటరర, ష్టజర్ర ఫకి్షన్ మరధయు యానిమషేన్ చతార ల 
కోసం ముంబెై ఇంటరేాషనల్ ఫిల్మ ఫ సిరవ్ల్ యొకక అగర 
అవజర్డు ను మహారజషర  ా గవ్ర్ార్ శ్రర భ్గత్ సంిగ్ కోషయిారర 
పరదానం చేశజర్డ. 
నూయఢలిీులో జరధగ్ధన DSDP ఎకుల న్ు అవజర్డు ల 2వ్ ఎడషిన్ 

 
నూయ ఢలిీులో, 2వ్ ఎడషిన్ అవజర్ుస ఫర్ ఎకుల న్ు ఇన్ డసిిర కా్ర 
సకిల్ డవె్లప మ ంట్ పజు నింగ్, DSDP, నిర్వహ ంచబడింద,ి ఈ 
పజర ంతంలోని మొద్టి 30 జిలాు లు నవైపుణాయభివ్ృదిిలో వజరధ 
పరతేయకమ ైన ఉతతమ అభ్యసజలకు గురధతంపు పర ందాయి. పో టీలో 
మొద్టి మూడు జిలాు లు గుజరజత్ లోని రజజ్ కోట్, అసజుంలోని 

కజచర్ మరధయు మహారజషరలాోని సతారజ. 30 రజష్టజర ా ల నుండి 
జిలాు  కల కరర్డు , జిలాు  మేజిసటర టా్ లు మరధయు ఇతర్ అధికజర్డలు 
తమ అభిపజర యాలు మరధయు అనుభ్వజలను 
పంచుకోవ్డానికి, అలాగ్ే ఆయా జిలాు లు అటరడుగు సజి యిలో 
చేసిన నవైపుణాయభివ్ృదిి  పనులను పరద్రధశంచడానికి అవజర్డు  
పరదానోతువజనికి హాజర్యాయర్డ. 
 

కరరడాంశజలు 
 

కోసనోవ్ మ మోరధయల్ 2022లో డసికస్ తోర లో నవ్జీత్ 
ధలిాు న్ బంగ్జర్డ పతకజనిా గ్లెుచుకునాాడు 

 
కజకిసజత న్ లోని అలామటలీో జరధగ్ధన 2022 కోసనోవ్ 
మ మోరధయల్ అథ్ెు టకి్ు మీట్ లో భ్ర్త మహ ళ్ల డిసకస్ 
తరోయర్, నవ్జీత్ ధలిాు న్ బంగ్జర్డ పతకజనిా 
గ్ెలుచుకునాార్డ. కజమనవవల్త  గ్ేము లో భ్ర్త జటుర లో సజి నం 
సంపజదించాలని చూసుత నా నవ్జీత్ ధిలాు న్ మహ ళ్ల డిసకస్ 
తరో లో 56.24 మీటర్ు పరయతాంతో గ్ెలిచంది. సజి నిక 
కరరడాకజరధణి కరరనా వజసలిేయవజ 44.61 మీటర్ుతో, ఉజెబకిసజి న్ కు 
చెందిన యులియానా షుకనిా 40.48 మీటర్ుతో నవ్జీత్ 
ధిలాు న్ ను అనుసరధంచార్డ. 
ఓవ్రజల్ గ్జ భ్ర్త్ ఏడు సవరజి లతో సహా 14 పతకజలు 
సజధించంది. పరపంచ అథ్ెు టిక్ు కజంసయ-సజి యి ఈవవంట్ అయిన 
కొసనోవ్ మ మోరధయల్ 2022 అథ్ెు టిక్ు లో ఈరోజు 
పో టీపడుతునా అగరశేరణి భ్ర్తీయ అథ్ెు టులో టోకోయ 
ఒలింపియన్ ధనలక్షిమ సటకర్ కూడా ఉంట్ర్డ. 
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ధనలక్షిమ 200 మీటర్ు పర్డగులో 3వ్ వేగవ్ంతమ నై భ్ర్తీయ 
మహ ళ్గ్జ నిలిచంద ి

 
కోసనోవ్ మ మోరధయల్ అథ్ెు టకి్ు లో ఏస్ సిరేంటర్ సటకర్ 
ధనలక్షిమ 200 మీటర్ు సవరి్ం సజధించడానికి తన వ్యకితగత 
అతుయతతమ సమయానిా పరధగ్ెతిత ంది. ధనలక్షిమ 22.89 
స కనులతో 23 స కనులో కెరడిబుల్ సబ-23 స కనును 
పరధగ్ెతిత ంది, గత సంవ్తుర్ం ఆమ  తన వ్యకితగత అతుయతతమ 
23.14 స కనును అధిగమించంది. జాతీయ రధకజర్డు  హో లుర్ 
సర్సవతి సజహా (22.82స ) మరధయు హ మా దాస్ 
(22.88స ) తరజవత సబ-23లను పరధగ్ెతితన మూడో  
భ్ర్తీయ మహ ళ్ ధనలక్షిమ. 
ఈ నవల పజర ర్ంభ్ంలో చెనవైాలో జరధగ్ధన జాతీయ ఇంటర్-సటరట్ 
ఛాంపియన్ షిప లో ధనలక్షిమ 23.27 స కనుతో 200 మీటర్ు 
సవరి్ం సజధించంది. USAలోని ఒరెగ్జన్ లో జరధగ్ధన పరపంచ 
ఛాంపియన్ షిప ల (జూల ై 15 నుండి 24 వ్ర్కు) కోసం ఆమ  
ఆటోమేటిక్ కజవలిఫికేషన్ మార్డక 22.80లను కోలోపయింద,ి 
అయితే ఆమ  పరపంచ రజయంకింగ్ కోట్ దావరజ ష్టో పీస్ లో 
చేర్గలరో లేదో  చూడాలి. 
ర్ంజీ టోర ఫ ీ2022: ముంబెపై ై మధయపరదశే్ ఆర్డ వికటెు  తడేాతో 
విజయం సజధంిచంద ి

 
బంెగళ్ూర్డలోని M.చనాసజవమి సటరడయింలో జరధగ్ధన ఫ నైలోు  
టోర్ామ ంట్ హెవీవవయిట్ ముంబెైని 6 వికెటు  తేడాతో ఓడించ, 
మధయపరదశే్ తమ తొలి ర్ంజీ టోర ఫ ీటెటైిల్ ను గ్ెలుచుకుని చరధతర 

సృషిరంచంది. ఆదితయ శ్రరవజసతవ్ సజర్థయంలో ఆ జటుర  41 సజర్డు  
ఛాంపియన్ ముంబెైని ఓడించంది. టీమిండియా మాజీ వికెట్ 
కరపర్-బ్యట్ు మ న్ చంద్రకజంత్ పండిట్ కోచ్ గ్జ 
వ్యవ్హరధంచార్డ. 
ముంబెై బ్యటర్ సర్ఫరజజ్ ఖాన్ తన అద్ుభతమ ైన ర్ంజీ టోర ఫీ 
2022 కోసం 'మాయన్ ఆఫ్ ద్ టోర్ామ ంట్ గ్జ బ్యటింగ్ తో 
కిరరట్నిా పర ందాడు, దవని దావరజ అతను 122.75 సగటుతో 
982 పర్డగులు చేసి బ్యటింగ్ చార్ర లలో అగరసజి నంలో 
నిలిచాడు. 2022 ర్ంజీ టోర ఫీ యొకక ఇతర్ ట్ప బౌలర్డు  
జార్ఖండ్ కు చెందిన సిపనార్ ష్టజబ్జ్ నదవమ (25 వికెటుు ). 
ర్ంజీ టోర ఫీ చరధతర: 
 ర్ంజీ టోర ఫీ అనేది దేశ్రయ ఫస్ర-కజు స్ కిరకెట్ 

ఛాంపియన్ షిప, ఇది పజర ంతీయ మరధయు రజషర  ా కిరకెట్ 
అసో సియిేషన్ లకు పజర తినిధయం వ్హ ంచే బహుళ్ జటు  
మధయ భ్ర్తదేశంలో ఆడబడుతుంది. పో టీలో పరసుత తం 
38 జటుు  ఉనాాయి, భ్ర్తదేశంలోని మొతతం 28 
రజష్టజర ా లు మరధయు తొమిమది కేంద్రపజలిత పజర ంతాలలో 
నాలుగు కనీసం ఒక పజర తినిధాయనిా కలిగ్ధ ఉనాాయి. 

 ఈ పో టీకి అంతరజా తీయ కిరకెట్ ఆడిన మొద్టి భ్ర్తీయ 
కిరకెటర్ ర్ంజిత్ సింగ్ పటర్డ ప ట్ర ర్డ, ఇతను 'ర్ంజీ' అని 
కూడా పిలుసజత ర్డ. పో టీ యొకక మొద్టి మాయచ్ 4 
నవ్ంబర్ 1934 న మదరా సు మరధయు మ ైసూర్ మధయ 
మదరా స్ లోని చెపజక్ మ ైదానంలో ఫ ైనల్ లో జరధగ్ధంది. 

 1958-59 నుండి 1972-73 వ్ర్కు 15 బ్యక్-టు-బ్యక్ 
విజయాలతో సహా 41 విజయాలతో ముంబెై(బ్ంబే) 
టోర్ామ ంట్ ను అతయధిక సజర్డు  గె్లుచుకుంది. 

ర్డమలేీ ధర్ అనిా ర్కజల అంతరజా తీయ కిరకటె్ ల నుండి రధటెరై్ 
అయాయర్డ 
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భ్ర్తదేశ సీమ-బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ ర్డమేలీ ధర్, 38 ఏళ్ు  
వ్యసుులో అంతరజా తీయ కిరకెట్ కు రధటెైరెమంట్ పరకటించార్డ. 
2018లో బరబౌర్ా లో భ్ర్త్, ఆసటర లాియా మరధయు ఇంగుండ్ 
మధయ జరధగ్ధన ముకోకణపు మహ ళ్ల T20I సిరరస్ లో ధర్ తన 
చవ్రధ అంతరజా తీయ మాయచ్ ను ఆడార్డ. మొతతం మీద్, ఆమ  
నాలుగు టెసుర లు, 78 ODIలు మరధయు 18 T20I లలో 1328 
పర్డగులు చేసి, ఫజరజమటులో 84 వికెటుు  తీశజర్డ. 2005లో 
ద్క్షిణాఫిరకజలో జరధగ్ధన పరపంచకప ఫ ైనల్ కు చేరధన భ్ర్త 
జటుర లో ఆమ  కూడా భ్గమ ైంది.  
ఫిఫజ రజయంకంిగ్ు లో భ్ర్త్ రంెడు సజి నాలు ఎగబ్కి 104క ి
చరే్డకుంద ి

 
తాజాగ్జ విడుద్ల చేసిన ఫిఫజ పరపంచ రజయంకింగ్ు లో భ్ర్త 
ఫుట్ బ్ల్ జటుర  రెండు సజి నాలు ఎగబ్కి 104వ్ సజి నానిక ి
చేర్డకోవ్డంతో ఆకటుర కునే ఆసియా కప కజవలిఫికేషన్ 
పరచార్ంలో మంచ పంట పండింది. ఈ నవల పజర ర్ంభ్ంలో జరధగ్ధన 
ఇంటర్ కజంటినవంటల్ పటు -ఆఫ్ లో కోసజర రధకజ చేతిలో 0-1 తేడాతో 
ఓడి 2022 FIFA వ్ర్ల్ు  కప సజి నానిా కోలోపయిన బూు  టెైగర్ు 
నూయజిలాండ్ (103) కంటే కొంచెం దిగువ్న ఉనాార్డ. 
ఆసియా ఫుట్ బ్ల్ కజనవఫడరేషన్ (AFC) సభ్ుయలలో 
భ్ర్తదేశం యొకక రజయంకింగ్, అయినపపటికర, ఇపపటికర 19వ్ 
సజి నంలో సిిర్ంగ్జ ఉంది. 
 

 

మొతతం పరపంచ రజయంకంిగ్ు లో: 
 ఆసియా ఫుట్ బ్ల్ కజనవఫడరేషన్ (AFC) దేశజలోు  (23) 

ఇరజన్ అగరసజి నానిా నిలుపుకుంది. 
 బెలాియం (2వ్) నుంచ అగరసజి నంలో నిలిచన మూడు 

నవలల తరజవత బెరజిల్ అగరసజి నంలో కొనసజగుతోంది. 
 UEFA నేషన్ు లీగ్ లో నాలుగు గ్ెలువ్లేని గ్ేమ లకు 

మూలయం చెలిుంచన ఫజర న్ు (4వ్)తో అరెాంటీనా ఒక సజి నం 
ఎగబ్కి మూడవ్ సజి నానికి చేర్డకుంది. 

 ఇంగుండ్, స పయిన్, ఇటలీ, నవద్రజు ండ్ు, పో ర్డచగల్ 
మరధయు డెనామర్క ట్ప-10లో నిలిచాయి. 

 తద్ుపరధ FIFA పరపంచ రజయంకింగ్ ఆగసుర  25న విడుద్ల 
కజనుంది. 

స కైిుస్ర  రొనాలోు , ఆసయిా ఛాంపయిన్ షపి లో ర్జతం సజధంిచన 
తొలి భ్ర్తీయ స కైిుస్ర 

 
ఆసియన్ టర్ క్ ఛాంపియన్ షిప లో, ఈ నగర్ంలో జరధగ్ధన 
ఆసియన్ టర్ క్ ఛాంపియన్ షిప చవ్రధ రోజున సిరేంట్ రేసులో 
రెండవ్ సజి నంలో నిలిచ, రోనాలోు  సింగ్ సీనియర్ విభ్గంలో 
కజంటినవంటల్ పో టీలో ర్జత పతకజనిా గ్ెలుచుకునా మొద్టి 
భ్ర్తీయ స ైకిుస్ర  గ్జ స ైకిుంగ్ చరధతర సృషిరంచాడు. రొనాలోు  చేసిన 
ఫీట్ ఒక భ్ర్తీయ స ైకిుస్ర  చేసిన ఖండాంతర్ పో టీలో 
అతుయతతమమ ైనది. అతను జపజన్ కు చెందిన నవైపుణయం కలిగ్ధన 
రెైడర్ కెంటో యమసజకి తో తీవ్రంగ్జ పో రజడినపపటికర,  
అండర్-17 ఆసయిా ఛాంపయిన్ షపి ను భ్ర్త మహ ళ్ల 
రజెిు ంగ్ జటుర  గ్లెుచుకుంద ి
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కిరధొజ్ సజి న్ లోని బిష కక్ లో జరధగ్ధన అండర్-17 ఆసియా 
ఛాంపియన్ షిప టెైటిల్ ను మొతతం ఎనిమిది సవరజి లతో భ్ర్త 
మహ ళ్ల రెజిు ంగ్ జటుర  ఐద్ు పతకజలను గ్ెలుచుకుంది. భ్ర్త్ 
ఎనిమిది సవరజి లు, ఒక ర్జతం, ఒక కజంసయంతో మొతతం 235 
పజయింటుతో టెైటిల్ ను ఎగరేసుకుపోయింది. జపజన్ 143 
పజయింటుతో ర్నార్ప టోర ఫీతో సంతృపిత  చెందాలిు ఉండగ్జ 138 
పజయింటుతో మంగ్ోలియా మూడో సజి నంలో నిలిచంది. 
మహ ళ్ల రెజిు ంగ్ లో 5 వవయిట్  కేటగ్ధరరలోు  బౌట్ లు జరధగ్జయి. 
రధతికతో సహా భ్ర్త మహ ళ్లు 43 కిలోలలో సవరి్ం, 
అహ లయ షిండే 49 కిలోలలో సవరి్ం, శిక్ష 57 
కిలోగ్జర ములలో బంగ్జర్డ పతకం, పిరయ 73 కిలోగ్జర ముల 
సవరి్ం, పులికత్ 65 కిలోగ్జర ములలో ర్జత పతకజనిా 
సజధించార్డ. అంతేకజకుండా, ఫీర స టరల్ లో మూడు వవయిట్ 
కేటగ్ధరరల పో టీలు కూడా జరధగ్జయి మరధయు పరరవంద్ర్ సింగ్ 
80 కిలోగ్జర ములలో సవరి్ం సజధించగ్జ, నరేంద్ర్ 71 
కిలోగ్జర ములలో ర్జతం సజధించాడు. 
''శభ్ష్  మిథు'': భ్ర్త మహ ళా కిరకటె్  జటుర  మాజీ కపె రన్  
మిథాలీ రజజ్  బయోపకి్   

 
భ్ర్త మహ ళా కిరకెట్ జటుర  మాజీ కెప రన్ మిథాలీ రజజ్ ప ై తాపీు 
పనుా నటించన బయోపిక్ “శభ్ష్ మిథు” టెైలీర్ ను 
చతరనిరజమత శ్రరజిత్ ముఖరరా విడుద్ల చేశజర్డ. ఈ చతరం జూల ై 
15న థియిేటర్ులోకి రజనుంది. శభ్ష్ మిథు సినిమాతో సీడేన్ 
పటు  రెైటర్ గ్జ ర్ంగపరవేశం చేసిన పిరయన్ అవవన్ ఈ చతరా నికి 
ర్చయితగ్జ ఉనాార్డ. సజవనంద కిరధకరే, కౌసర్ మునీర్ 
మరధయు రజఘవ్ ఎం. కుమార్ సజహ తయం అందించన ఈ 
చతరా నికి అమిత్ తిరవేది సంగ్రతం అందించగ్జ, అకజడమీ 
అవజర్డు  గరహీత ర్సూల్ పూకుటిర  సౌండ్ డిజెైన్ చేశజర్డ. 

FIFA U.S., కనెడా మరధయు మ కుికో అంతట్ 2026 పరపంచ 
కప వదేకిలను పరకటంిచంద ి

 
2026 పరపంచ కప కోసం మాయచ్ లు 11 US నగరజలతో పజటు 
మ కుికోలోని మూడు హో స్ర స ైట్ లు మరధయు కెనడాలోని 
రెండు స ైట్ లలో జర్డగుతాయని సజకర్ పరపంచ పజలక సంసి 
FIFA పరకటించంది. 16 అతిధేయ నగరజలు: అట్ు ంట్, 
బో సరన్, డలాు స్, గ్జవడాలజారజ, హయయసరన్, కజనాుస్ సటి,ీ లాస్ 
ఏంజిల్ు, మ కుికో సటి,ీ మయామి, మోంటరెేర, 
నూయయార్క/నూయజరెరు, ఫలిడలెిఫయా, శజన్ ఫజర నిుసో క, 
సటీలె్, టొర్ంటో మరధయు వజంకోవ్ర్. 
పరధానాంశజలు: 
 నవ్ంబర్ 21 నుండి డిస ంబర్ 18 వ్ర్కు FIFA వ్ర్ల్ు  కప 

ఖతార్ 2022లో పో టీ చేసట 32 జటుు  నుండి 48 జటుు  
టోర్ామ ంట్ లో పజలగొ నడం ఇదే మొద్టిసజరధ. 

 కజవర్రర్-ఫ ైనల్ నుండి అనిా మాయచ్ లతో సహా USలో 60 
మాయచ్ లు జర్డగుతాయి, కెనడా మరధయు మ కిుకో 
ఒకొకకకటి 10 గ్ేమ లకు ఆతిథయం ఇసజత యి. 

 మ కిుకో 1970 మరధయు 1986లో FIFA పరపంచ కప కు 
కూడా ఆతిథయం ఇచచంది. 

 FIFA పరపంచ కప గురధంచ: 
 FIFA పరపంచ కప అనేది అంతరజా తీయ ఫుట్ బ్ల్ పో టీ, 

ఇది కరరడ యొకక గ్ోు బల్ గవ్రధాంగ్ బ్డీ అయిన FIFA 
సభ్ుయల సీనియర్ పుర్డషుల జాతీయ జటుచే పో టీ 
చేయబడుతుంది. ఛాంపియన్ షిప పరతి నాలుగు 
సంవ్తురజలకు ఇవ్వబడుతుంది. 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 FIFA అధయక్షుడు: జియాని ఇనాఫంటినో; 
 FIFA సజి పించబడింది: 21 మే 1904; 
 FIFA పరధాన కజరజయలయం: జూయరధచ్, సివటారజు ండ్. 
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CWG 2022 కోసం 37 మంద ి సభ్ుయల అథ్ెు టకి్ు జటుర కు 
నీర్జ్ చోపజర  నాయకతవం వ్హ ంచనునాార్డ 

 
రజబో యిే కజమనవవల్త  గ్ేము లో 37 మంద ిసభ్ుయలతో కూడని 
భ్ర్త అథ్ెు టకి్ు జటుర కు నీర్జ్ చోపజర  నాయకతవం వ్హ సజత ర్ని 
అథ్ెు టిక్ు ఫ డరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పరకటించంది. జూల ై 28 
నుండి ఆగసుర  8 వ్ర్కు జరధగ్ే కరరడలకు హ మా దాస్ మరధయు 
ద్ుయతీ చంద వ్ంటి సజర ర్ సిరేంటర్డు  తమ బెర్త ను బుక్ 
చేసుకునాంద్ున టోకోయ ఒలింపిక్ు సవరి్ పతక విజేత 
బరధమంగ్ హామ లో పతాకధారధగ్జ ఉంట్డు. 
BWF ఇండోనషేయిా మాసరర్ు 2022: విజతేల జాబితాను 
తనిఖీ చేయండ ి

 
2022 ఇండోనషేయిా మాసరర్ు బ్యడమింటన్ టోర్ామ ంట్ 
(అధికజరధకంగ్జ దెైహటుు ఇండోనేషియా మాసరర్ు అని 
పిలుసజత ర్డ) ఇండోనేషియాలోని జకజరజత లోని ఇసోర రజ గ్ెలోరజ 
బంగ్ కరోాలో జరధగ్ధంది. BWF ఇండోనేషియా మాసరర్ు 
2022లో ఒలింపిక్ ఛాంపియన్ లు వికరర్ ఆకుెల్ స న్ మరధయు 
చనె్ యుఫీ సంబంధిత పుర్డషుల మరధయు మహ ళ్ల 
సింగ్ధల్ు టెైటిల్ు ను కెైవ్సం చేసుకునాార్డ. 

BWF ఇండోనషేయిా మాసరర్ు 2022: విజతేల జాబితాను 
తనిఖీ చేయండ ి

Category Winners 

Men’s 
singles 

Viktor Axelsen (Denmark) 

Women’s 
singles 

Chen Yufei (China) 

Men’s 
doubles 

Fajar Alfian (Indonesia) & 
Muhammad Rian Ardianto 

(Indonesia) 
Women’s 
doubles 

Chen Qingchen (China) & Jia Yifan 
(China) 

Mixed 
doubles 

Zheng Siwei (China) & Huang 
Yaqiong (China) 

 IWF యూత్ వ్ర్ల్ు  ఛాంపయిన్ షపిు: సజనపతి 
గుర్డనాయుడు సవరి్ం గ్లెుచుకునాాడు 

 
మ కిుకోలోని లియోన్ లో జర్డగుతునా IWF యూత్ వ్ర్ల్ు  
ఛాంపియన్ షిప లో, పుర్డషుల 55 కిలోగ్జర ముల విభ్గంలో 
భ్ర్త వవయిట్ లిఫ్రర్ సజనపతి గుర్డనాయుడు సవరి్ం 
సజధించాడు. IWF పో టీలో మొద్టి రోజు, మరో ఇద్దర్డ 
అద్నపు భ్ర్త వవయిట్ లిఫ్రర్డు , విజయ పరజాపతి మరధయు 
ఆకజంక్ష కషి్టో ర్ వజయవ్రే కూడా పతకజలు సజధించార్డ, వజర్డ 
ర్జత పతకజలను గ్ెలుచుకునాార్డ. 
పరధానాంశజలు: 
 పుర్డషుల 55 కిలోగ్జర ముల ఈవవంట్ లో మొతతం 230 

కిలోగ్జర ముల లిఫ్టర తో సనాపతి సవరి్ం సజధించాడు .
లోసజాచ్  104 కిలోల లిఫ్టర తో ర్జతం, కరున్ అండ్ జెర్క లో 

126 కిలోల లిఫ్టర తో సవరి్ం సజధించాడు. 
 పుర్డషుల 49 కిలోగ్జర ముల ఈవవంట్ లో విజయ మొతతం 

175 కిలోల లిఫ్టర తో రెండో  సజి నంలో నిలిచాడు  .సజాచ్ 
విభ్గంలో విజయ 78 కిలోలు, కరున్ అండ్ జెర్క 

విభ్గంలో 97 కిలోలు ఎతాత డు. 
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 మహ ళ్ల 40 కిలోగ్జర ముల విభ్గంలో ఆకజంక్ష సవరి్ 
పతకం సజధించంది  .సజాచ్ విభ్గంలో 59 కిలోల లిఫ్టర తో 
మొద్టి సజి నంలోనూ, కరున్ అండ్ జెర్క విభ్గంలో 68 
కిలోల లిఫ్టర తో మూడో  సజి నంలోనూ నిలిచ మొతతం 127 
కిలోలతో ర్జత పతకజనిా గ్ెలుచుకుంది. 

నీర్జ్ చోపజర  89.30 మీటర్ు జావవలిన్ తోర తో కొతత  జాతీయ 
రధకజర్డు ను నవలకొలాపడు 

 
నీర్జ్ చోపజర  
ఫని్ లాండ్ లో జర్డగుతునా పజవయ నురరమ గ్ేము లో భ్ర్త 
జావవలిన్ తరోయర్ నీర్జ్ చోపజర  89.30 మీటర్డు  విసరిధ కొతత  
జాతీయ రధకజర్డు ను నవలకొలాపడు. గత ఏడాది మారధచలో 
పజటియాలాలో చోపజర  నవలకొలిపన జాతీయ రధకజర్డు  88.07మీ. 
అతను ఆగస్ర 7, 2021న 87.58 మీటర్ు తరో తో టోకోయ 
ఒలింపిక్ు సవరజి నిా గ్ెలుచుకునాాడు. నీర్జ్ చోపజర  
అథ్ెు టిక్ు లో భ్ర్తదేశం యొకక మొటరమొద్టి ఒలింపిక్ 
బంగ్జర్డ పతక విజేత మరధయు ఒలింపిక్ు లో రెండవ్ వ్యకితగత 
సవరి్ పతక విజేత. చోపజర  యొకక 89.30 మీటర్ు పరయతాం 
అతనిా పరపంచ సీజన్ లీడర్ు జాబితాలో ఐద్వ్ సజి నానికి 
తీసుకువవళ్ుతుంది. 
ఈ ఈవవంట్ లో నీర్జ్ చోపజర  తన తరో తో ర్జత పతకజనిా 
గ్ెలుచుకునాాడు. టోకోయ గ్ేము లో చారధతరా తమక సవరి్ 
పతకజనిా గ్ెలుచుకునా తరజవత నీర్జ్ కి ఇదే మొద్టి పో టీ. 
ఈ ఈవవంట్ లో ఫిన్ లాండ్ కు చెందిన ఆలివ్ర్ హలెాండర్ 
89.83 మీటర్డు  విసిరధ బంగ్జర్డ పతకజనిా గ్ెలుచుకునాాడు. 

ఖలేో ఇండయిా యూత్ గ్మేు 2021 టెటైలి్ ను హరజయనా 
గ్లెుచుకుం 

 
ఆతిథయ హరజయనా ఖలేో ఇండయిా యూత్ గ్ేము (KIYG) 
2021 టెైటిల్ ను చవ్రధ రోజు 52 బంగ్జర్డ పతకజలతో 
గ్ెలుచుకుంది. హరజయనా కూడా 39 ర్జతాలు మరధయు 46 
కజంసయ పతకజలను గ్ెలుచుకుంది, వజరధ మొతతం పతకజల 
సంఖయను 137 పతకజలకు తీసుకువవళిుంది - ఇది ఏ 
రజష్టజర ా నికెైనా అతయధిక సంచతం. ఆలసయమ ైన ఉప పన KIYG 
పతకజల పటిరకలో 2020 ఛాంపియన్ు మహారజషరనాు 
అధిగమించడానికి హరజయనాకు సహాయపడింది. 
పరధానాంశజలు: 
 మహారజషర  ా45 సవరజి లు, 40 ర్జతాలు, 40 కజంసజయలతో 

125 పతకజలతో రెండో  సజి నంలో నిలిచంది. 
 కరజి టక 22 సవరజి లు, 17 ర్జతాలు, 28 కజంసజయలతో 67 

పతకజలతో మూడో  సజి నంలో నిలిచంది. 
ఖలేో ఇండయిా యూత్ గ్మేు 2021 గురధంచ: 
 ఖేలో ఇండియా యూత్ గ్ేము 2021 జూన్ 4న అనేక 

వేదికలలో హరజయనాలోని పంచకుల ఈవవంట్ లలో ఎకుకవ్ 
భ్గం నిర్వహ ంచబడుతోంది. భ్ర్త పరభ్ుతవ ఖేలో 
ఇండియా చొర్వ్లో భ్గమ ైన ఈ గ్ేము జూన్ 13న 
ముగ్ధశజయి. 

 ఇది హరజయనాకు రెండో  KIYG టెైటిల్. హరజయనా 2018లో 
పజర ర్ంభ్ టెైటిల్ ను గ్ెలుచుకుంది, అయితే తర్డవజతి రెండు 
సీజనులో మహారజషరకాు రెండవ్ సజి నంలో నిలిచంది. 

 ఇది ఖేలో ఇండియా యూత్ గ్ేము యొకక నాలొవ్ 
ఎడిషన్. KIYG 2021లో భ్ర్తదేశంలోని మొతతం 36 
రజష్టజర ా లు మరధయు కేంద్రపజలిత పజర ంతాల నుండి 2,262 
మంది మహ ళ్లతో సహా 4,700 మంది అథ్ెు టుు  
పజలగొ నాార్డ. 
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 ఆతిథయ హరజయనా 398 మంది అథ్ెు టుతో అతిప ద్ద  ద్ళానిా 
ర్ంగంలోకి దించంది, మహారజషర  ా 357 మందితో రెండో  
సజి నంలో ఉంది. KIYG 2021లో మొతతం 33 రజష్టజర ా లు 
కనీసం ఒక పతకజనిా సజధించగ్జ, 28 మంది కనీసం ఒక 
సవరజి నిా గ్ెలుచుకునాార్డ. 

ఏంజలెో మాథూయస్ మరధయు తుబ్ హసన్ మే నవలలో ఐససి ి
పటుయర్ు ఆఫ్ ద ిమంత్ కరిరట్నిా పర ందార్డ  

 
శ్రరలంక బ్యటింగ్ సజర ర్ ఏంజలెో మాథూయస్ మరధయు పజకిసజి న్ 
అర్ంగే్టరం సిపన్ సంచలనం తుబ్ హసన్ మ ే2022 కొర్కు 
ICC పుర్డషుల మరధయు మహ ళ్ల పటుయర్ు ఆఫ్ ద ిమంత్ గ్జ 
ఎంపకిెైనటుు  అంతరజా తీయ కిరకటె్ కౌనిుల్ (ICC) పరకటించంది.  
మాక్ు వవరజ్టప న్ అజర్ బెజైాన్ గ్జర ండ్ పిర 2022 విజతేగ్జ 
నిలిచాడు 

 
రెడ్ బుల్ యొకక మాక్ు వవరజ్టప న్ అజర్ బెజైాన్ ఫజర్డమలా 
వ్న్ గ్జర ండ్ పిర 2022 (ఈ సీజన్ లో అతని ఐద్వ్ విజయం) 
గ్ెలుచుకునాాడు. ఈ పరకిరయలో, వవరజ్టప న్ రెడ్ బుల్ లో ఆల్ 
టెైమ లో అతయంత విజయవ్ంతమ ైన డెైవీ్ర్ అయాయడు. రెడ్ 
బుల్ కు చెందిన స రధొయో ప రజె్ రెండో  సజి నంలో, మ రధుడెస్ కు 
చెందిన జారా్ ర్స ుల్ మూడో సజి నంలో నిలిచార్డ. 

R పరజాా నందా నారవే చసె్ గూర ప A ఓప న్ చసె్ టోర్ామ ంట్ ను 
గ్లెుచుకునాాడు 

 
నారవే చసె్ గూర ప-A ఓప న్ చసె్ టోర్ామ ంటోు  భ్ర్త యువ్ 
గ్జర ండామసరర్ R.పరజాా నందా 9 రౌండు  నుంచ 7.5 పజయింటుతో 
విజతేగ్జ నిలిచాడు. ట్ప సడీ్ అయిన 16 ఏళ్ు GM చకకటి 
ఫజమ లో ఉండి తొమిమది రౌండులో అజేయంగ్జ నిలిచాడు. 
అతను అంతరజా తీయ మాసరర్ అయిన తోటి భ్ర్తీయుడు V 
పరణీత్ ప ై విజయంతో టోర్ామ ంట్ ను ముగ్ధంచాడు. రెండో  
సజి నంలో నిలిచన IM మారుెల్ ఎఫోరయింసకీ (ఇజార యిలె్), IM 
జంగ్ మిన్ సయిో (సవీడన్) కంటే పరజాా నంద్ పూరధత పజయింటుు  
ముంద్ునాార్డ. 
ఈ భ్ర్తీయ టీనేజ్ సజర ర్ ఇటీవ్లి కజలంలో ఆకటుర కునే 
పరద్ర్శనలు ఇసుత నాాడు మరధయు చెసుబల్ మాసరర్ ఆనవటు న్ 
ఈవవంటోు  పరపంచ నంబర్ వ్న్ మాగాస్ కజర్ుసనుా రెండవ్సజరధ 
ఓడించాడు మరధయు చెైనాకు చెందిన డింగ్ లిరెన్ చేతిలో 
సమీప ఫ ైనలోు  ఓడిపోయాడు. పరజాా నంద్ కోచ్ R.B. ర్మేష్ 
విజయం తర్డవజత అతనిా అభినందించార్డ మరధయు ఇది 
అతని ఆతమవిశజవసజనిా ప ంచడానికి సహాయపడుతుంద్ని 
అనాార్డ. 
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టనీజేర్ రజహుల్ శ్రరవజతువ్ భ్ర్త్ 74వ్ గ్జర ండ్ మాసరర్ గ్జ 
అవ్తరధంచాడు 

 
ఇటలీలో 9వ్ కజటోలికజ చెస్ ఫ సిరవ్ల్ 2022 సంద్ర్భంగ్జ ల ైవ్ 
FIDE రేటింగ్ లలో 2500 (ఎలో పజయింటుు ) అడుంకిని 
అధిగమించ టెైటిల్ ను సజధించ, తెలంగ్జణకు చెందిన రజహుల్ 
శ్రరవజతువ్ P భ్ర్తదేశం యొకక 74వ్ గ్జర ండ్ మాసరర్ 
అయాయడు. 19 ఏళ్ు  ఆటగ్జడు కజటోలికజ ఈవవంట్ లో 
గ్జర ండ్ మాసరర్ ల వజన్ పంతులాయాతో జరధగ్ధన 8వ్ రౌండ్ 
గ్ేమ ను డరా  చేసుకునా తరజవత 2500 ఎలో ల ైవ్ రేటింగ్ 
మార్డకను చేర్డకునాాడు. అతని పరసుత త ఎలో రేటింగ్ 2468. 
శ్రరవజతువ్ ఇపపటికే ఐద్ు GM నిబంధనలను పర ందాడు 
మరధయు అతను రేటింగ్ థెరష్టో ల్ు  2500 దాటినపుపడు 
టెైటిల్ ను సజధించాడు. 
అద్నపు సమాచార్ం: 
 భ్ర్త్ సుబరమణయం జనవ్రధలో దేశ 73వ్ GM అయాయర్డ. 
 ల జెండరర విశవనాథన్ ఆనంద భ్ర్తదేశపు మొద్టి GM, 

అతను 1988లో తిరధగ్ధ అయాయడు. 
ఇన్ సజర గ్జర మ లో 200 మిలియను  మంద ి ఫజలోవ్ర్ును 
చరే్డకునా మొద్టి భ్ర్తీయుడగి్జ విరజట్ కోహీు  నిలిచాడు 

 

భ్ర్త కిరకెట్ సజర ర్ విరజట్ కోహీు  సో షల్ మీడియా స ైట్ 
ఇన్ సజర గ్జర మ లో 200 మిలియను  మంది ఫజలోవ్ర్ు మార్క ను 
అధిగమించాడు. దవంతో ఇన్ సజర గ్జర మ లో 200 మిలియను  
మంది ఫజలోవ్ర్ును కలిగ్ధ ఉనా తొలి భ్ర్తీయుడిగ్జ 
నిలిచాడు. ఇన్ సజర గ్జర మ లో అతయధిక మంది ఫజలోవ్ర్డు  ఉనా 
కరరడాకజర్డలోు  కోహీు  మూడో  సజి నంలో ఉనాాడు. పో ర్డచగల్ 
ఫుట్ బ్ల్ సజర ర్ కిరసిరయానో రొనాలోు  451 మిలియను  
ఫజలోవ్ర్ుతో అగరసజి నంలో ఉనాాడు, అరెాంటీనా ఫుట్ బ్ల్ 
కెప రన్ మరధయు FC బ్రధులోనా ల జంెడ్ లియోనవల్ మ సుీ 
334 మిలియన్ ఫజలోవ్ర్ుతో ముంద్ునాాడు. 
పజరజ పరపంచకప లో సవరి్ం గ్లెిచ పరపంచ రధకజర్డు  సృషిరంచన 
షూటర్ అవ్నీ లేఖరజ 

 
టోకోయ పజరజలింపకి్ు విజతే అవ్నీ లేఖరజ, ఫజర న్ు లోని 
చటౌరోక్ు లో జరధగ్ధన పజరజ షూటంిగ్ పరపంచ కప లో మహ ళ్ల 
10 మీటర్ు ఎయిర్ రెఫైలి్ సజర ండంిగ్ SH1లో 250.6 పరపంచ 
రధకజర్డు  సో కర్డతో సవరి్ం గ్ెలుచుకుంది. 2024 పజరధస్ లో జరధగ్ే 
పజరజలింపిక్ గ్ేము కు అర్ేత సజధించేంద్ుకు 20 ఏళ్ు  షూటర్ 
తన 249.6 పరపంచ రధకజర్డు ను బద్దలు కొటిరంది. పో లాండ్ కు 
చెందిన ఎమిలియా బ్బ్ుు 247.6 సో కర్డతో ర్జతం 
గ్ెలుచుకోగ్జ, సీవడన్ కు చెందిన అనాా నార్మన్ 225.6 
సో కర్డతో కజంసయం సజధించంది. 
జాతీయ ఎయిర్ సో పర్రస పజలసీ 2022ని పౌర్ విమానయాన 
మంతిర పజర ర్ంభించార్డ 
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పౌర్ విమానయాన శజఖ మంతిర శ్రర జయయతిరజదతియ M. సంిధయిా 
నషేనల్ ఎయిర్ సో పర్ర పజలస ీ 2022 (NASP 2022)ని 
పజర ర్ంభించార్డ. NASP 2022 యొకక ద్ృషిర  2023 నాటకి ి
భ్ర్తదశేజనిా అగరశేరణ ికరరడా దశేజలలో ఒకటిగ్జ మార్చడం. ఈ 
విధానం భ్ర్తదేశంలో సుర్క్షితమ ైన, సర్సమ ైన, పజర పయత, 
ఆనందించే మరధయు సిిర్మ ైన వజయు కరరడలను 
అందించడానికి నిరజి రధసుత ంది. 
పజలసలీో చరే్చబడని వివిధ అంశజలు: 
1. ఏరోబ్టిక్ు 
2. ఏరో మోడలింగ్ మరధయు మోడల్ రజకెటీర 
3. అమ చూయర్-నిరధమత మరధయు పరయోగ్జతమక విమానం 
4. బెలూనింగ్ 
5. డోరనుు  
6. గ్ెలుడింగ్ మరధయు పవ్ర్ు గె్లుడింగ్ 
7. హాయంగ్ గ్ెలుడింగ్ మరధయు పవ్ర్ు హాయంగ్ గ్ెలుడింగ్ 
8. పజరజచూటింగ్ (స ైకడెైవింగ్, బేస్ జంపింగ్, వింగ్ సూటుు  

మొద్ల ైన వజటితో సహా) 
9. పజరజగె్లుడింగ్ మరధయు పజరజ మోటరధంగ్ (శకితతో నడిచే 

పజరజచూట్ టెైకీ్ు మొద్ల ైనవి. 
10. పవ్ర్ు ఎయిర్ కజర ఫ్టర  (అలార ా -ల ైట్, మ ైకరో ల ైట్, ల ైట్ సో పర్రస 

ఎయిర్ కజర ఫ్టర మొద్ల ైన వజటితో సహా) 
11. రోటర్ కజర ఫ్టర (ఆటోగ్ెైరోతో సహా) 
భ్ర్త్ 6-4తో పో లాండ్ ను ఓడంిచ పజర ర్ంభ్ FIH హాకర 5s 
టెటైలి్ ను కెవై్సం చసేుకుంద ి

 

సవిటారజు ండ్ లోని లౌసజన్ లో జరధగ్ధన తొలి FIH హాకర 5 
ఛాంపయిన్ షపి ను భ్ర్త్ ఫ నైల్ లో 6-4తో పో లాండ్ ను 
ఓడంిచంది. అంతకుముంద్ు, భ్ర్తదేశం మొద్ట 
మలేషియాను 7-3తో ఓడించంది, రెండవ్ అరి్భ్గంలో 
అద్ుభతమ ైన పరద్ర్శనలో నాలుగు గ్ోల్ు చేసి, రోజు రెండవ్ 
మాయచ్ లో పో లాండ్ ను 6-2తో ఓడించంది. ఐద్ు జటు  లీగ్ 
సజర ండింగ్ లలో మూడు విజయాలు మరధయు ఫ ైనల్ మారొ్ంలో 
ఒక డరా తో అగరసజి నంలో నిలిచన భ్ర్త్, తమ పరచారజనిా 
అజేయ రధకజర్డు తో ముగ్ధంచంది. 
రౌండ్-రజబిన్ లీగ్ ద్శ తరజవత భ్ర్త్ మూడు విజయాలు 
మరధయు ఒక డరా తో 10 పజయింటుతో ఐద్ు జటు  సజర ండింగ్ లలో 
అగరసజి నంలో ఉంది. భ్ర్త్ 4-3తో ఆతిథయ సివటారజు ండ్ ను 
ఓడించ, చర్కజల పరతయరధి పజకిసజి న్ తో 2-2తో డరా  చేసుకుంది. 
ఫ రంచ్ ఓప న్ టనెిాస్ గ్జర ండ్ సజు మ 2022 

 
2022 ఫ రంచ్ ఓప న్ ఒక గ్జర ండ్ సజు మ టెనిాస్ 
టోర్ామ ంట్ అవ్ుట్ డోర్ కేు  కోర్ర లలో ఆడబడింది. ఇది 
ఫజర న్ు లోని పజయరధస్ లోని సటరడ్ రోలాండ్ గ్జరోస్ లో 22 మే నుండి 
5 జూన్ 2022 వ్ర్కు జరధగ్ధంది, ఇంద్ులో సింగ్ధల్ు, డబుల్ు 
మరధయు మిక్ు డ్ డబుల్ు ఆటలు ఉనాాయి. Iga 
Świątek మహ ళ్ల సింగ్ధల్ు ఈవవంట్ ను గ్ెలుచుకుంది, ఆమ  
రెండవ్ ఫ రంచ్ ఓప న్ కిరరట్నిా కెైవ్సం చేసుకుంది 
మరధయు రజఫ ల్ నాద్ల్ పుర్డషుల సింగ్ధల్ు ఈవవంట్ ను 
గ్ెలుచుకునాాడు, అతని రధకజర్డు -విసతరధంచన 14వ్ ఫ రంచ్ 
ఓప న్ టెైటిల్ ను కెైవ్సం చేసుకునాాడు. 
గ్జర ండ్ సజు మ లో 5 కటేగ్ధరరలు ఉంట్యి 
 పుర్డషుల సింగ్ధల్ు 
 మహ ళ్ల సింగ్ధల్ు 
 పుర్డషుల డబుల్ు 
 మహ ళ్ల డబుల్ు 
 మిక్ు డ్ డబుల్ు 
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ఫ రంచ్ ఓప న్ 2022 విజతేల జాబితా: 
Title Winner Runner up 

Men’s 
Singles 

Rafael Nadal 
(Spain) 

Casper Ruud 
(Norwegian) 

Women’s 
Singles 

Iga Świątek 
(Poland) 

Coco Gauff (US) 

Men’s 
doubles 

Marcelo Arévalo 
(El Salvador), 

Jean-Julien 
Rojer 

(Netherlands) 

Ivan Dodig 
(Croatian), 

Austin Krajicek 
(US) 

Women’s 
doubles 

Caroline Garcia 
(French), 
Kristina 

Mladenovic 
(French) 

Jessica Pegula 
(US), Coco Gauff 

(US) 

Mixed 
doubles 

Ena Shibahara 
(JAPAN), Wesley 

Koolh of 
(Netherlands) 

Joran Vliegen 
(Belgium), 

Ulrikke Eikeri 
(Norway) 

బో లాట్ తురధుఖనోవ్ కప లో సజక్ష ిమాలిక్, మానీు, దవి్య కకజర న్ 
సవరి్ం సజధంిచార్డ 

 
రధయో ఒలింపిక్ు కజంసయ పతక విజేత సజక్షి మాలిక్ దాదాపు 
ఐదేళ్ులో బో లాట్ తురధుఖనోవ్ కప లో ఆమ  మొద్ట ి
అంతరజా తీయ బంగ్జర్డ పతకజనిా గ్ెలుచుకుంది. ఈ ఏడాది 
బో లాట్ తురధుఖనోవ్ కప లో ఆమ  అద్ుభతమ ైన పరద్ర్శన 
కనబరధచంది. ఆమ  మొద్టి విజయం కజకిసజత న్ కు 
చెందిన ఇరధనా కుజెాతోువజప ై మరధయు మరొక 
మాయచ్ ర్డష్టజనా అబిదర్సులోవజతో జరధగ్ధంది, ఇంద్ులో 
పజయింటుు  9-3తో ఉనాాయి. సజక్ష ిమాలిక్ 7-4తో లీడంిగ్ 
పజయింటుతో కుజెా తోువజప  ై గ్లెిచ ఫ నైల్ు లోకి పరవశేించంది. 
ఆమ  ఒకక రోజులో ఇరధనా కుజెాతోువజను రెండోసజరధ పిన్ 
చేసింది. 

మానీు 57 కజేీల విభ్గంలో కజకసిజి న్ కు చంెదని ఎమామ 
టసిుినాతో జరధగ్ధన ఫ నైల్ు లో 3-0 తడేాతో గ్లెిచంది. 
మంగ్ోలియాకు చెందని డలె ొ రజమ ఎంఖ్ స ైఖాన్ మరధయు 
కజకిసజత న్ కు చెందని అలిబనా కెరై్ గ్లెిునోవజప  ై దవి్య రంెడు 
బౌట్ లను గ్లెుచుకుంద.ి ద్ుర్ద్ృషరవ్శజతుత , దివ్య ఫ ైనల్ 
బౌట్ లో 10-14 పజయింటు  తేడాతో ఓడిపోయింది మరధయు 
ఆమ  68 కేజీల విభ్గంలో మంగ్ోలియాకు చెందిన 
బో లోర్డత ంగలాగ్ జయరధగ్ర తో ఆడింది. 
 62 కజేీల విభ్గంలో, సజక్ష ిమాలిక్ పతనం దావరజ ఇరధనా 

కుజెాతోువజప ై గ్ెలిచంది. 
 57 కజేీల విభ్గంలో, మానీు ఎమామ టిసిునాప ై 3-0 

తేడాతో గ్ెలిచంది. 
 68 కజేీల విభ్గంలో, జయరధగ్ర మరధయు డెల ా రజమ ఇద్దరధ 

నుండి ఎకుకవ్ పజయింటుు  సజధించడం దావరజ దివ్య కకజర న్ 
గ్ెలిచంది. 

 76 కేజీల విభ్గంలో, పూజా సహిాగ్ జగర్డద లం, 
నవగైల్ సురనె్ ప  ై కజంసయం గ్ెలుచుకుంది. 76 కేజీల 
విభ్గంలో అయిప రధ మ డెట్  17-6తో సమర్  హమాా ప  ై
గ్ెలిచ బంగ్జర్డ పతకజనిా గ్ెలుచుకునాాడు 

అహమదాబ్ద లో ఒలింపకి్ సజి యి కరరడా సముదాయానిక ి
అమిత్ ష్టజ శంకుసజి పన చశేజర్డ 

 
అహమదాబ్ద లో సరజద ర్ పటలే్ సో పర్రస కజంప ు క్ు, నరంేద్ర మోడీ 
సటరడయిం, నార్న్ పురజ సో పర్రస కజంప ు క్ు మరధయు మరో 
మూడు సో పర్రస కజంప ు క్ు లతో ఒలింపిక్ు కోసం అంతరజా తీయ 
సజి యి మ ైదానాలు మరధయు అనిా కరరడలకు వేదికలు 
ఉండాలని పరభ్ుతవం కోర్డకుంటోంది. గుజరజత్ లోని 
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అహమదాబ్ద లో ఆదివజర్ం (మే 29) ర్ూ. 632 కోటుతో 
ఒలింపిక్ సజి యి కరరడా సముదాయానికి కేంద్ర హోంశజఖ, 
సహకజర్ శజఖ మంతిర అమిత్ ష్టజ శంకుసజి పన చేశజర్డ. 
పుర్డషుల హాకర ఆసయిా కప : జపజన్ ప  ై1-0 తడేాతో భ్ర్త్  
కజంసయం సజధంిచంద ి

 
ఇండోనేషియాలోని జకజరజత లో జరధగ్ధన పుర్డషుల హాకర 
ఆసియా కప 2022లో భ్ర్త్ 1-0తో జపజన్ ను ఓడంిచ 
కజంసజయనిా గ్ెలుచుకుంద ి .జపజన్ కు ఏడు ప నాలీర కజర్ార్ లు 
ఉండగ్జ, భ్ర్త్ కు కేవ్లం రెండు మాతరమే ఉనాాయి, అయితే 
సరధకల్ ప నిట్ రేషన్ గణాంకజలోు  భ్ర్త్ 11-10తో ముంద్ంజలో 
ఉంది  .మాయచ్ చవ్రధ నిమిషంలో భ్ర్త్ 10 మంది 
పుర్డషులకు తగ్ధొంది, కజనీ వజర్డ ఆసియా కప లో తమ 
రెండవ్ కజంసయ పతకజనిా నిలబెటుర కోగలిగ్జర్డ. 
ఇపపటివ్ర్కు జరధగ్ధన 11 ఎడిషను  కజంటినవంటల్ మీట్ లో 
భ్ర్త్ కు ఇది 10వ్ పతకం. 2003, 2007 మరధయు 
2017లో ఛాంపియన్ గ్జ నిలిచన భ్ర్త్ ఐద్ు పరజయయాలు 
ర్నార్ప గ్జ నిలిచంది మరధయు రెండుసజర్డు  కజంసయ పతకజనిా 
గ్ెలుచుకుంది. జపజన్ తో జరధగ్ధన మాయచ్ లో రజజ్ కుమార్ పజల్ 
(6’) ఒంటరధ గ్ోల్ చేశజడు. కజంసయ పతక పటుఆఫ్ లో భ్ర్త కెప రన్ 
బీరేంద్ర లకజర  మాయన్ ఆఫ్ ద్ మాయచ్ గ్జ నిలిచాడు. 
ఆసయిా కప 2022 ఫ నైల్ు లో: 
ద్క్షణి కొరధయా ఇకకడ GBK సో పర్రస ఎరరనాలో 
ఉతకంఠభ్రధతమ ైన 2-1 ఆఖరధ విజయంతో సుపీరమ గ్జ 
రజణించడంతో, తొలి హీరో ఆసియా కప టోర ఫీప ై మలేషయిా 
ఆశలను దెబబతీసింది. కొరధయా జటుర  పరతిష్టజర తమక టోర ఫీని 
కెైవ్సం చేసుకోవ్డం ఇది ఐదోసజరధ. వజర్డ 1994, 1999, 
2009 మరధయు 2013లో టెైటిల్ ను గ్ెలుచుకునాార్ 
 

దనిోతువజలు 
 

జూన్ 29న అంతరజా తీయ ఉషిమండల దనిోతువజనిా 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
అంతరజా తీయ ఉషిమండల దనిోతువజనిా జూన్ 29న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. ఉషిమండల దేశజలు 
ఎద్ురొకంటునా పరతేయకమ ైన సవజళ్ుు  మరధయు అవ్కజశజలను 
హెైల ైట్ చేసూత నే ఉషిమండల అసజధార్ణ వవైవిధాయనిా 
అంతరజా తీయ ఉషిమండల దినోతువ్ం జర్డపుకుంటుంది.  
అంతరజా తీయ ఉషిమండల దనిోతువ్ం: చరధతర 
పనవాండు పరముఖ ఉషిమండల పరధశోధనా సంసిల మధయ 
సహకజరజనికి ముగ్ధంపుగ్జ, 29 జూన్ 2014న పజర ర్ంభ్ సటరట్ 
ఆఫ్ ది టర్ పిక్ు రధపో ర్ర పజర ర్ంభించబడింది 
జాతీయ బీమా అవ్గ్జహన దనిోతువ్ం: 28 జూన్ 

 
జూన్ 28న జాతీయ బీమా అవ్గ్జహన దనిోతువజనిా 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఇనూురెన్ు పజు న్ లేదా పజలసీలో ఇనవవస్ర 
చేయడం వ్లు  కలిగ్ే అనేక పరయోజనాల గురధంచ పరజలకు 
అవ్గ్జహన కలిపంచడం ఈ రోజు పరధాన లక్షయం. బీమా 
పజలసీలు తమ పీరమియంను కరమం తపపకుండా చెలిుంచాలని 
గుర్డత ంచుకుంటే, ఇతర్ వజటితో పజటుగ్జ గ్జయాలు, పరమాద్ం 
లేదా వజయపజర్ంలో నష్టజర లు వ్ంటి ద్ుర్ద్ృషరకర్ సంఘటనల 
విషయంలో ఆరధిక ర్క్షణను అందిసజత యి.  
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మాద్కద్రవజయల ద్ురధవనియోగం మరధయు అకరమ ర్వజణాకు 
వ్యతిరకేంగ్జ అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం 2022 

 
మాద్కద్రవజయల ద్ురధవనియోగం మరధయు అకరమ ర్వజణాకు 
వ్యతిరకేంగ్జ అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం, దవనిని పరపంచ 
మాద్కద్రవజయల దనిోతువ్ంగ్జ కూడా పిలుసజత ర్డ, దవనిని 
ఐకయరజజయసమితి నిర్వహ సుత ంది. ఇది ఏట్ జూన్ 26న 
నిర్వహ ంచబడుతుంది. గ్ోు బల్ ఈవవంట్ మాద్కద్రవజయల 
ద్ురధవనియోగం, మాద్కద్రవజయల అధిక మోతాద్ు మర్ణాలు 
మరధయు మాద్కద్రవజయల సంబంధిత మానవ్తా సంక్షోభ్ల 
యొకక శజరరర్క మరధయు మానసిక పరభ్వజనిా హెైల ైట్ 
చేసుత ంది, ఇది సమాజం నుండి ముపుపను తొలగ్ధంచే లక్షయంతో 
ఉంది. 
మాద్కద్రవజయల ద్ురధవనియోగం మరధయు అకరమ ర్వజణాకు 
వ్యతిరకేంగ్జ అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
"ఆరోగయం మరధయు మానవ్తా సంక్షోభ్లలో మాద్కద్రవజయల 
సవజళ్ును పరధషకరధంచడం"  
మాద్కద్రవజయల ద్ురధవనియోగం మరధయు అకరమ ర్వజణాకు 
వ్యతిరకేంగ్జ అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం: పజర ముఖయత 
యునవటైడె్ నేషన్ు ఆఫసీ్ ఆన్ డరగ్ు అండ్ కెైూము (UNODC) 
ఈ సంవ్తుర్ం పరపంచ డరగ్ డే వేడుకల కోసం 
#CareInCrises పరచారజనిా ముంద్ుకు తెచచంది.  
 

 

అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 
 UNODC పరధాన కజరజయలయం సజి నం: వియనాా, 

ఆసిరయాా; 
 UNODC సజి పించబడింది: 1997; 
 డరగ్ు అండ్ కెైూము ప ై యునవైటెడ్ నేషన్ు ఆఫీస్ డెైరెకరర్ 

జనర్ల్: ఘడా ఫజతి వజలీ. 
హ ంస బ్ధతిులకు మద్దతుగ్జ ఐకయరజజయసమితి అంతరజా తీయ 
దనిోతువ్ం 2022 

 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  డసి ంబర్ 12, 1997 న, 
జూన్ 26ని హ ంసకు గురెైన బ్ధితులకు మద్దతుగ్జ 
అంతరజా తీయ దినోతువ్ంగ్జ పరకటించాలని తీరజమనానిా 
ఆమోదించంది. హ ంసకు గురెైనవజరధకి మరధయు హ ంసకు 
గుర్వ్ుతునా వజరధకి తమ మద్దతును అందించాలని 
పరపంచవజయపతంగ్జ ఉనా దేశజలు, పౌర్ సమాజాలు మరధయు 
వ్యకుత లకు పిలుపునిచేచంద్ుకు ఈ రోజును జర్డపుకుంట్ర్డ. 
సూక్షమ, చనా మరధయు మధయ తర్హా ఎంటర్ ప ైజీసె్ 
దనిోతువ్ం: 27 జూన్ 

 
MSME యొకక సజమరజి ూనిా మరధయు ఆరధిక వ్యవ్సిలను 
బలోపటతం చేయడంలో వజరధ పజతరను గురధతసూత , జూన్ 27 ను 
సూక్షమ-చనా మరధయు మధయ తర్హా పరధశరమల దనిోతువ్ంగ్జ 
జర్డపుకుంట్ర్డ. పరపంచ ఆరధిక వ్ృదిికి మరధయు సిిర్మ ైన 
అభివ్ృదిికి MSMEల సహకజర్ంప ై పరజలకు అవ్గ్జహన 
కలిపంచడం ఈ రోజు లక్షయం. MSME లేదా సూక్షమ-చనా 
మరధయు మధయ తర్హా సంసిలు ఆరధిక వ్యవ్సికు వవనవాముకగ్జ 
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ఉనాంద్ున దేశ వ్ృదిికి కరలకం. అవి సజధార్ణంగ్జ 250 కంటే 
ఎకుకవ్ మంది ఉదో యగులను నియమించని సంసిలు, అయితే 
పరపంచవజయపతంగ్జ మొతతం ఉదో యగ్జలలో మూడింట రెండు 
వ్ంతుల కంటే ఎకుకవ్ సృషిరంచడానికి బ్ధయత వ్హ సజత యి. 
సూక్షమ, చనా మరధయు మధయ తర్హా ఎంటర్ ప ైజీసె్ 
దనిోతువ్ం: చరధతర 
మ ైకరో -సజమల్ అండ్ మీడియం-స ైజ్ ఎంటర్ ప ైజీెస్ దినోతువ్ంని 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  తన 74వ్ పీు నరరలో ఏపిరల్ 
6, 2017న గురధతంచంది. అంతరజా తీయ సజమల్ బిజినవస్ కౌనిుల్ 
(ICSB) 2016 వ్ర్ల్ు  కజనఫరెన్ు డికురేషన్ ను గురధతంచడం 
తక్షణావ్సర్ంప ై చేసిన పరకటన తరజవత ఈ చర్య జరధగ్ధంది. 
పరపంచ అభివ్ృదిిలో MSME పజతర. 
జూన్ 25: నావికుల అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం 2022 

 
నావికులు పరపంచ వజణిజయం మరధయు ఆరధిక వ్యవ్సికు 
తమను మరధయు వజరధ కుటుంబ్లకు గణనీయమ ైన వ్యకితగత 
తాయగం చేసూత  చేసట కరలకమ ైన సహకజరజనిా గ్ౌర్వించట్నిక ి
పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 25న "నావికుల దినోతువ్ం" 
జర్డపుకుంట్ర్డ. పరభ్ుతావలు, షిపిపంగ్ అసో సియిేషన్ లు, 
వజయపజరజలు, ఓడల యజమానులు మరధయు అనిా ఇతర్ 
ఆసకితగల పజరరరలు ఈ దినోతువజనిా అరి్వ్ంతంగ్జ మరధయు 
తగ్ధన విధంగ్జ మద్దతివజవలని మరధయు సమరధంచుకోవజలని 
కోరజర్డ. 
అంతరజా తీయ ఒలింపకి్ దినోతువ్ం జూన్ 23న 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 

అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ దినోతువజనిా జూన్ 23న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. ఆధునిక ఒలింపిక్ కరరడల 
పుటుర కకు గుర్డత గ్జ ఈ రోజును పరధానంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. 
కరరడలతో సంబంధం ఉనా ఆరోగయం మరధయు సజమర్సయం 
కోణానిా జర్డపుకోవ్డానికి కూడా ఈ రోజును 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజు అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ 
(IOC) పునాదిని సూచసుత ంది. 
అంతరజా తీయ ఒలింపకి్ దనిోతువ్ం 2022: థవమ 
ఈ సంవ్తుర్ం, అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ దినోతువ్ం యొకక 
థవమ "ఒక శజంతియుత పరపంచం కోసం కలిసి." పరపంచానిా 
ఏకతాటిప ైకి తీసుకురజవ్డానికి మరధయు తేడాలను 
తగ్ధొంచడానికి కరరడల సజమరజి ూనిా థవమ సూచసుత ంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు : 

 అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ పరధాన కజరజయలయం: 
లౌసజన్, సివటారజు ండ్; 

 అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ అధయక్షుడు: థామస్ 
బ్చ్; 

 అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ సజి పించబడింది: 23 
జూన్ 1894, పజరధస్, ఫజర న్ు; 

 అంతరజా తీయ ఒలింపిక్ కమిటీ డెైరెకరర్ జనర్ల్: కిరసోర ఫ్ 
డి కెపపర్. 

ఐకయరజజయసమితి పబిు క్ సరరవస్ డ ేజూన్ 23న జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
పరభ్ుతవ సంసిలు మరధయు పరభ్ుతవ సటవ్కుల విలువ్ను 
గురధతంచే లక్షయంతో, జూన్ 23ని ఐకయరజజయసమితి పబిు క్ సరరవస్ 
డేగ్జ పజటిసజత ర్డ. ఇది పరపంచవజయపతంగ్జ అనిా ర్ంగ్జల 
అభివ్ృదిిలో పరజా సటవ్ యొకక సహకజర్ం మరధయు పజతరను 
హెైల ైట్ చేసుత ంది. UN పబిు క్ సరరవస్ డే సమాజానికి పరజా సటవ్ 
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యొకక విలువ్ మరధయు ధరజమనిా జర్డపుకుంటుంది; 
అభివ్ృదిి  పరకిరయలో పరజా సటవ్ యొకక సహకజరజనిా హెైల ైట్ 
చేసుత ంది; పరభ్ుతవ సటవ్కుల పనిని గురధతసుత ంది మరధయు 
యువ్కులను పరభ్ుతవ ర్ంగంలో వ్ృతితని కొనసజగ్ధంచేలా 
పోర తుహ సుత ంది. 
ఐకయరజజయసమితి పబిు క్ సరరవస్ డే 2022: థవమ 
ఈ సంవ్తుర్ం ఈవవంట్ యొకక థవమ "COVID-19 నుండి 
మ ర్డగ్ెైన సిితిని పర ంద్డం: సిిర్మ ైన అభివ్ృదిి  లక్షాయలను 
చేర్డకోవ్డానికి వినూతా భ్గసజవమాయలను 
మ ర్డగుపర్చడం." 
అంతరజా తీయ వితంతువ్ుల దనిోతువ్ం జూన్ 23న 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
అంతరజా తీయ వితంతువ్ుల దినోతువ్ం జూన్ 23న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. వితంతువ్ుల కోసం 
మద్దతును సటకరధంచడం మరధయు వజరధ పరధసిితి గురధంచ 
అవ్గ్జహన కలిపంచడం ఈ రోజు లక్షయం 
అంతరజా తీయ వితంతువ్ుల దనిోతువ్ం 2022: థవమ 
గత సంవ్తుర్ం అంతరజా తీయ వితంతువ్ుల దినోతువ్ం 
యొకక థవమ "అద్ృశయ మహ ళ్లు, అద్ృశయ సమసయలు". ఈ 
సంవ్తుర్ం థవమ - "వితంతువ్ుల ఆరధిక సజవతంతరూం కోసం 
సిిర్మ ైన పరధష్టజకరజలు". 
అంతరజా తీయ యోగ్జ దనిోతువజనిా జూన్ 21న 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 

అంతరజా తీయ యోగ్జ దనిోతువజనిా 2015 నుండ ిజూన్ 21న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ సంవ్తుర్ం, 
అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం యొకక 8వ్ ఎడిషన్ ను 
జర్డపుకుంట్ర్డ. యోగ్జ అనేది భ్ర్తదేశంలో ఉద్భవించన 
పురజతన భౌతిక, మానసిక మరధయు ఆధాయతిమక అభ్యసం. 
'యోగ' అనే పద్ం సంసకృతం నుండి ఉద్భవించంది మరధయు 
శరరర్ం మరధయు సపృహ కలయికకు పరతీకగ్జ చేర్డం లేదా 
ఏకం చేయడం అని అరి్ం. నేడు ఇది పరపంచవజయపతంగ్జ వివిధ 
ర్ూపజలోు  ఆచరధంచబడుతోంది మరధయు జనాద్ర్ణ 
పర ంద్ుతూనే ఉంది. 
భ్ర్తదశేం యోగ్జ దనిోతువజనిా జర్డపుకుంటుంద:ి 
ఎనిమిదో అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ 
పరధాని నరేంద్ర మోదవ మ ైసూర్డ పజయల స్ గ్రౌ ండ్ కు 
చేర్డకునాార్డ, అకకడ యోగ్జను పరద్రధశంచార్డ.  
అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం 2022: నపేథయం 
అంతరజా తీయ యోగ్జ దనిోతువ్ం 2022ను పరపంచవజయపతంగ్జ 
'మానవ్తవం కోసం యోగ్జ (యోగ్జ ఫర్ హుయమానిట)ీ' అనే 
నేపథయంతో 21 జూన్ 2022న జర్డపుకుంట్ర్డ. మహమామరధ 
COVID-19 ఈ సంవ్తుర్ం కూడా కొనసజగ్ధనంద్ున, యోగ్జ 
పరజలు శకితవ్ంతంగ్జ ఉండట్నికి మరధయు బలమ ైన 
రోగనిరోధక శకితని కలిగ్ధ ఉండట్నికి సహాయపడుతుంది. 
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అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం: చరధతర 
177 దేశజల మద్దతుతో భ్ర్తదేశం చొర్వ్తో ఐకయరజజయసమితి 
జనర్ల్ అస ంబీు  జూన్ 21ని అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ంగ్జ 
2014లో పరకటించంది. 27 స ప రంబర్ 2014న 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  (UNGA)లో తన 
పరసంగంలో భ్ర్త పరధాని నరంేద్ర మోడీ అంతరజా తీయ యోగ్జ 
దినోతువ్ం యొకక ఆలోచనను మొద్టిసజరధగ్జ 
పరతిపజదించార్డ. 
అయనాంతం యొకక అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం: జూన్ 21 

 
అయనాంతం యొకక అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం జూన్ 21న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజు అయనాంతం 
మరధయు విషువ్తుత ల గురధంచ మరధయు అనేక మతాలు 
మరధయు జాతి సంసకృతులకు వజటి పజర ముఖయత గురధంచ 
అవ్గ్జహన కలిపసుత ంది. సూర్డయడు ఆకజశంలో ఎతెతతన సజి నానికి 
చేర్డకునా సంవ్తుర్ంలోని రోజు వేసవి కజలం. ఇది ఈ 
సంవ్తుర్ం జూన్ 21 న జర్డగుతుంది. 
వసేవి కజలం నాడు ఏమి జర్డగుతుంది? 
వేసవి కజలం ద్క్షిణ అరి్గ్ోళ్ంలో సంవ్తుర్ంలో అతి తకుకవ్ 
రోజు మరధయు ఉతతర్ అరి్గ్ోళ్ంలో సంవ్తుర్ంలో అతి పర డవవైన 
రోజు. ఇది ఈ సంవ్తుర్ం జూన్ 21 న జర్డగుతుంది. 
వేసవి కజలం నాడు జరధగ్ే అనేక విషయాలు ఉనాాయి. 
మొద్టిది, సూర్డయడు పగటిపూట ఆకజశంలో దాని ఎతెతతన 
సజి నానికి చేర్డకుంట్డు. దవనిని వేసవి కజలం సూరోయద్యం 
అంట్ర్డ. రెండవ్ది, సూర్డయడు పగటిపూట ఆకజశంలో 
అతయలపంగ్జ అసతమిసజత డు. దవనిని వేసవి కజలం 
సూరజయసతమయం అంట్ర్డ. 

అంద్ువ్లన, వజరధికంగ్జ రెండు అయనాంతాలు సంభ్విసజత యి: 
వేసవి అయనాంతం చుటూర  (సజధార్ణంగ్జ "సమమర్ 
అయనాంతం" అని పిలుసజత ర్డ వేసవి యొకక పజర థమిక రోజు 
మరధయు అంద్ువ్లు  సంవ్తుర్ంలో అతయంత పర డవవైన రోజు) 
మరధయు డిస ంబర్ 21 (సజధార్ణంగ్జ "వింటర్ అయనాంతం" 
అని పలిుసజత ర్డ) శ్రతాకజలం యొకక పజర థమిక రోజు మరధయు 
సంవ్తుర్ంలో అతి తకుకవ్ రోజుగ్జ ఉంటుంద.ి 
పరపంచ సంగ్రత దనిోతువ్ం 2022: 21 జూన్ 

 
పరపంచ సంగ్రత దనిోతువజనిా పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 21న 
జర్డపుకుంట్ర్డ. సంసకృతి, పజర ంతం, భ్ష మరధయు 
మతాలకు అతీతంగ్జ పరజలను బంధించే సంగ్రత కళార్ూపజనికి 
ఈ రోజు గ్ౌర్వజనిా ఇసుత ంది. పరపంచ సంగ్రత దినోతువ్ం 
2022 యొకక నేపథయం “సంగ్రతం కూడళ్ులో” “(మూయజిక్ ఆన్ 
ది ఇంటరెుక్షన్ు)”. 
పరపంచ సంగ్రత దనిోతువ్ం: చరధతర 
సంగ్రతానిా మొద్టిసజరధగ్జ 1982లో ఫజర న్ు లోని సమమర్ సో ల్ 
స టరస్ లో జర్డపుకునాార్డ, మాజీ ఫ రంచ్ కళ్ మరధయు సంసకృతి 
మంతిర జాక్ లాంగ్ే, మారధస్ ఫ్ూు రెట్ తో కలిసి పజరధస్ లో ఫటట్ 
డి లా సంగ్రతానిా పరద్రధశంచార్డ. అంద్ుకే పరపంచ సంగ్రత 
దినోతువజనిా పరతాయమాాయంగ్జ ఫ టే డి లా మూయజిక్ అని 
కూడా పిలుసజత ర్డ. 
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జాతీయ పఠన దనిోతువ్ం 2022, నపేథయం, చరధతర, 
పజర ముఖయత 

 
జాతీయ పఠన దనిోతువ్ం 2022: భ్ర్తదేశంలో, పరతి 
సంవ్తుర్ం జూన్ 19న జాతీయ పఠన దనిోతువజనిా 
జర్డపుకుంట్ర్డ.. జాతీయ పఠన దినోతువజనిా 
వజయనదనిం అని కూడా పిలుసజత ర్డ మరధయు ఈ పటర్డను 
కేర్ళ్ పరభ్ుతవం ప టిరంది.  
జాతీయ పఠన దనిోతువ్ం 2022: చరధతర 
జాతీయ పఠన దినోతువజనిా కేర్ళ్ ఉపజధాయయుడు 
పుతువజయిల్ నారజయణ పనికర్ గ్ౌర్వజరి్ం 
జర్డపుకుంట్ర్డ. P.N పనికర్ జూన్ 19, 1995న 
మర్ణించార్డ మరధయు అతని ర్చనలకు 
నివజళ్ులరధపంచేంద్ుకు జాతీయ పఠన దినోతువజనిా 
జర్డపుకోవజలని నిరి్యించార్డ. మొద్టి జాతీయ పఠన 
దినోతువజనిా 19 జూన్ 1996న PN పనికర్ విజాా న్ వికజస్ 
కేంద్రం మరధయు PN పనికర్ ఫౌండేషన్ నిర్వహ ంచాయి. 
జాతీయ పఠన దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
27వ్ జాతీయ పఠన దినోతువ్ం 2022 యొకక నేపథయం 
“చద్వ్ండి మరధయు ఎద్గండ”ి.  
సంఘరి్ణలో ల ంైగ్ధక హ ంస నిర్ూమలన కోసం అంతరజా తీయ 
దనిోతువ్ం 2022 

 

సంఘరి్ణలో ల ంైగ్ధక హ ంస నిర్ూమలన కోసం అంతరజా తీయ 
దనిోతువ్ం పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 19న ఐకయరజజయసమితి 
(UN) నిర్వహ ంచ ే అంతరజా తీయ కజర్యకరమం. సంఘరి్ణ-
సంబంధిత ల ైంగ్ధక హ ంస గురధంచ అవ్గ్జహన ప ంచడానికి ఈ 
దినోతువజనిా జర్డపుకుంట్ర్డ.  
సంఘరి్ణలో ల ంైగ్ధక హ ంస నిర్ూమలన కోసం అంతరజా తీయ 
దనిోతువ్ం 2022: నేపథయం 
సంఘరి్ణలో ల ైంగ్ధక హ ంస నిర్ూమలన కోసం అంతరజా తీయ 
దినోతువ్ం యొకక ఈ సంవ్తుర్ం ఆచార్ం యొకక నేపథయం 
'పిరవవనిన్ యాజ్ పరర టకె్షన్: ఎన్ హానిుంగ్ సరకాచర్ల్ అండ్ 
ఆపరషేనల్ పిరవవనిన్ ఆఫ్ కజనివఫజవలికదట్ రధలేటడె్ స కుువ్ల్ 
వ్యోల న్ు'. ఈ ఈవవంట్ 'అరెాంటీనా రధపబిు క్, యునవైటెడ్ 
నేషన్ు యొకక శజశవత మిషన్. 
పరపంచ శర్ణార్డి ల దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 20న 
నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
పరపంచ శర్ణార్డి ల దనిోతువజనిా పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 20న 
జర్డపుకుంట్ర్డ. పరపంచ శర్ణార్డి ల దినోతువజనిా UN 
(యునవటైడె్ నషేన్ు) అంతరజా తీయ దినోతువ్ంగ్జ 
పరకటించంది. పరపంచ వజయపతంగ్జ ఉనా శర్ణార్డి లను 
సనామనించేంద్ుకు ఈ దినోతువజనిా జర్డపుకుంటునాార్డ. 
శర్ణార్డి లు అంటే టెర్రర్, వివజదాలు, యుదాి లు, 
పజర సికూయషన్ లు లేదా మరేదెైనా సంక్షోభ్ల కజర్ణంగ్జ తమ 
మాతృభ్ూమిని విడిచప టరవ్లసి వ్సుత ంది  
పరపంచ శర్ణార్డి ల దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
పరపంచ శర్ణార్డి ల దినోతువ్ం 2022 యొకక నేపథయంను 
ర్ూపర ందించనపపటికర, గత సంవ్తుర్ం ఇది "మేము కలిస ి
నయం చసేజత ము, నరే్డచకుంట్ము మరధయు 
పరకజశిసజత ము.(టుగ్దె్ర్ వి హలీ్, ల ర్ా మరధయు ష నై్)" 2021  
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పరపంచ శర్ణార్డి ల దనిోతువ్ం 2022: చరధతర 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  తేదవని నిరి్యించంది – జూన్ 
20 పరపంచ శర్ణార్డి ల దినోతువజనిా పజటించాలని, అదే 
సమయంలో తీరజమనం 55/76, డిస ంబర్ 4, 2000న 
ఆమోదించబడింది. చరధతరలో మొటరమొద్టిసజరధగ్జ జూన్ 20, 
2001న పరపంచ శర్ణార్డి ల దినోతువజనిా జర్డపుకునాార్డ.  
అంతరజా తీయ పకిిా క్ దనిోతువ్ం 2022: 18 జూన్ 

 
అంతరజా తీయ పకిిాక్ దనిోతువజనిా ఏట్ జూన్ 18న 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజున, పరజలు తమ పిరయమ ైన వజరధతో 
సమయం గడుపుతార్డ మరధయు వజరధ మార్డపలేని రోజువజరర 
దినచర్య నుండి విరజమం పర ంద్డానికి పికిాక్ లకు వవళ్తార్డ. 
కొంత నాణయమ ైన సమయానిా గడపడానికి మాతరమే 
కజకుండా కొతత  వింద్ు పరదేశజలను అనేవషించడానికి కూడా 
పికిాక్ చాలా మంచ మారొ్ం. 
అంతరజా తీయ దవేషపూరధత పరసంగ్జలను నిరోధంిచే 
దనిోతువ్ం: జూన్ 18 

 
దేవషపూరధత పరసంగ్జనిా ఎద్ురోకవ్డానికి అంతరజా తీయ 
దినోతువ్ం జూన్ 18న వ్సుత ంది. UN పరకజర్ం, దేవషపూరధత 
పరసంగం అనేది మతం, జాతి, జాతీయత, జాతి, ర్ంగు, 
సంతతి, లింగం ఆధార్ంగ్జ ఒక వ్యకిత లేదా సమూహంప ై దాడి 
చేసట లేదా వివ్క్ష చూపట ఎలాంటి పరసంగం లేదా ర్చన. , లేదా 
ఏదెైనా ఇతర్ గురధతంపు అంశం. ఈ అసిిర్ పరపంచంలో మరధంత 

అలుకలోు లం సృషిరంచడానికి పరసంగం ఆయుధంగ్జ 
ఉండకూడద్ు; అంద్ువ్లు , దేవషపూరధత పరసంగ్జలను 
ఎద్ురోకవ్డానికి అంతరజా తీయ దినోతువ్ం దేవష్టజనిా 
ప ంచడానిా ఆపడానికి సహాయపడుతుంది. 
సస టరనబుల్ గ్జయసోర ా నమీ డే 2022 జూన్ 18న 
నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
పరతి సంవ్తుర్ం, పరపంచ జూన్ 18న సస టరనబుల్ గ్జయసోర ా నమీ 
డేని జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజు యొకక లక్షయం సిిర్మ ైన ఆహార్ 
వినియోగంతో ముడిపడి ఉనా అభ్యసజలను గురధతంచడం, 
ముఖయంగ్జ మనం తినే ఆహారజనిా సటకరధంచ తయార్డ 
చేయడం. ఈ రోజును ఒక చర్సమర్ణీయమ ైనదిగ్జ 
మార్చడానికి, సంసిలు పరపంచ మరధయు పజర ంతీయ సంసిల 
సహకజర్ంతో ఈ దినోతువజనిా జర్డపుకుంట్యి. 
ఎడారరకర్ణ మరధయు కర్డవ్ును ఎద్ురోకవ్డానిక ి పరపంచ 
దనిోతువ్ం 2022 

 
ఎడారరకర్ణను ఎద్ురోకవ్డానిక ిఅంతరజా తీయ పరయతాాలప  ై
పరజలకు అవ్గ్జహన కలిపంచేంద్ుకు పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 
17న ఎడారరకర్ణ మరధయు కర్డవ్ును ఎద్ురోకవ్డానికి 
పరపంచ దినోతువజనిా జర్డపుకుంట్ర్డ. సమసయ-పరధష్టజకర్ం, 
బలమ ైన కమూయనిటీ పరమేయం మరధయు అనిా సజి యిలలో 
సహకజర్ం దావరజ భ్ూమి క్షీణత తటసిత సజధించవ్చచని 
గురధతంచే అవ్కజశజనిా ఈ రోజు అందిసుత ంది. 2022 ఎడారరకర్ణ 
మరధయు కర్డవ్ు దినం యొకక నేపథయం “కర్డవ్ు నుండి కలిస ి
ప కైి రజవ్డం” (“రెసైంిగ్ అప్ంేడార ట్ టుగ్దె్ర్”). 
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ఎడారరకర్ణ మరధయు కర్డవ్ు దనిం 2022: ఆతిథయ దశేం 
ఈవవంట్ యొకక పరపంచ ఆచార్ం స పయిన్ లోని మాడిరడ్ లో 
జర్డగుతుంద్ని యునవైటెడ్ నేషన్ు కనవవనిన్ టు కంబ్ట్ 
డెసరధరఫికేషన్ (UNCCD) పరకటించంది. 
పరపంచ పవ్న దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 15న పరపంచవజయపతంగ్జ 
జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
జూన్ 15న, పరపంచవజయపతంగ్జ పరపంచ పవ్న దనిోతువ్ంని ఏట్ 
జర్డపుకుంట్ర్డ మరధయు ఇది పవ్న శకిత యొకక 
అవ్కజశజలను కనుగ్ొనే రోజుగ్జ గురధతంచబడుతుంది.  
పరపంచ పవ్న దినోతువ్ం 2022: నపేథయం 
పరపంచ పవ్న దినోతువ్ం 2022 నేపథయం ఆధార్ంగ్జ పవ్న 
శకిత యొకక పరయోజనాలను ఆసజవదించడానిక ి
జర్డపుకుంట్ర్డ మరధయు పరపంచానిా మార్చడానిక ిపవ్న 
శకిత యొకక శకిత మరధయు సంభ్వ్యత గురధంచ వ్యకుత లకు 
విద్యను అందంిచడం దవని ఉదేదశం. 
పరపంచ పవ్న దినోతువ్ం: చరధతర 
మొద్టి పవ్న దినోతువజనిా 2007లో యూరోపియన్ పవ్న 
శకిత అసో సియిేషన్ (EWEA) జాా పకం చేసుకుంది. 2009లో 
EWEA పరపంచ పవ్న శకిత కౌనిుల్ (GWEC)తో కలిసి 
పనిచేసి దానిని పరపంచ ఈవవంట్ గ్జ చేసింది. అపపటి నుండి 
WindEurope మరధయు GWEC కలిసి ఈ రోజును 
జర్డపుకుంట్యి. 2012లో, కుబ లు ఫో టోగరఫీ పో టీని 
పోర తుహ ంచాయి, ఇకకడ సంవ్తుర్పు నేపథయంను ద్ృషిరలో 
ఉంచుకుని ఉతతమ చతరా నిా తీయమని పరజలను 
పోర తుహ ంచార్డ. 

పరపంచ ప ద్దల వధేంిపుల అవ్గ్జహన దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 
15 న నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
పరపంచ ప ద్దల వధేంిపుల అవ్గ్జహన దనిోతువ్ం (WEAAD) 
ఏట్ జూన్ 15న జర్డపుకుంట్ర్డ. ప ద్దలను ద్ూషి౦చడ౦ వ్లు  
కలిగ్ే పరభ్వ్౦ గురధ౦చ ద్ృషిరని ఆకరధి౦చడ౦ ఈ రోజు లక్షయ౦. 
ద్ురధవనియోగం ఎలా శజశవతం అవ్ుతుందో  మరధయు దానిని 
ఎద్ురోకవ్ట్నికి ఏమి చేయవ్చోచ కూడా ఇది హెైల ైట్ 
చేసుత ంది. ఈ సంవ్తుర్ం పరపంచ ప ద్దల వేధింపుల అవ్గ్జహన 
దినోతువ్ం 2022 యొకక నేపథయం "ప ద్దవజరధ వధేంిపులను 
ఎద్ురోకవ్డం"(కంబటెిరంగ్ ఎలుర్ అబూయస్). 
కుటుంబ చలెిుంపుల అంతరజా తీయ దనిోతువ్ం 2022: 16 
జూన్ 

 
అంతరజా తీయ కుటుంబ చలెిుంపుల దనిోతువ్ం (IDFR)ని 
ఐకయరజజయసమితి జనర్ల్ అస ంబీు  ఆమోదించంది మరధయు 
జూన్ 16న నిర్వహ ంచబడుతుంది. IDFR 200 మిలియనుకు 
ప ైగ్జ వ్లస కజరధమకులు, మహ ళ్లు మరధయు పుర్డషులను 
గురధతసుత ంది, వజర్డ 800 మిలియనుకు ప ైగ్జ కుటుంబ 
సభ్ుయలకు ఇంటికి డబుబ పంపుతునాార్డ. ఆరధిక అభ్ద్రతలు, 
సహజ మరధయు వజతావ్ర్ణ సంబంధిత విపతుత లు మరధయు 
పరపంచ మహమామరధ నేపథయంలో వ్లస కజరధమకుల గ్ొపప 
సిితిసజి పకతను ఈ రోజు మరధంత హెైల ైట్ చేసుత ంది.  
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జూన్ 12న పరపంచ బ్లకజరధమక వ్యతిరకే దనిోతువజనిా 
జర్డపుకునాార్డ 

 
జూన్ 12 “బ్ల కజరధమకులను అంతం చయేడానికి సజర్వతిరక 
సజమాజిక ర్క్షణ” అనే నేపథయంతో బ్ల కజరధమకుల వ్యతిరకే 
దనిోతువజనిా జర్డపుకుంటుంది. ఈ రోజున, ILO, దాని 
భ్గ్జలు మరధయు భ్గసజవములతో కలిసి, పటిషరమ ైన 
సజమాజిక ర్క్షణ అంతసుత లను సజి పించడానికి మరధయు బ్ల 
కజరధమకుల నుండి పిలులను ర్క్షించడానికి సజమాజిక ర్క్షణ 
వ్యవ్సిలు మరధయు పథకజలలో ప టుర బడిని ప ంచాలని 
పిలుపునిసోత ంది. అంతరజా తీయ కజరధమక సంసి (ILO) పరకజర్ం, 
పరపంచవజయపతంగ్జ దాదాపు 152 మిలియను  మంది బ్ల 
కజరధమకులు ఉనాార్డ, వీరధలో 72 మిలియనుు  పరమాద్కర్ 
పనిలో ఉనాార్డ. 
2022 నేపథయం: “బ్ల కజరధమకులను అంతం చయేడానిక ి
సజర్వతిరక సజమాజిక ర్క్షణ”.  
పరపంచ ర్కతదాతల దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 14న 
నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
పరపంచ ర్కతదాతల దనిోతువ్ం పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 14 న 
పరపంచవజయపతంగ్జ జర్డపుకుంట్ర్డ. పరపంచ ర్కతదాతల 
దినోతువ్ం 2022కు ఆతిథయ దేశం మ కుికో. జూన్ 14, 2022న 
మ కుికో సటిీలో ఈ గ్ోు బల్ ఈవవంట్ జర్గనుంది. 

పరపంచ ర్కతదాతల దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
“ర్కతదానం సంఘభీ్వ్ చర్య. ఈ పరయతాంలో చరేధ పజర ణాలను 
కజపజడండ”ి (డొనటేింగ్ బుడ్ ఈజ్ ఎన్ యాక్ర ఆఫ్ సజలిడారధట.ీ 
జాయిన్ ద ిఎఫ క్ర అండ్ సటవ్ ల వై్ు).. 
NCPCR యొకక బ్ల కజరధమకుల నిర్ూమలన వజర్ం: 12-20 
జూన్ 2022 

 
జాతీయ బ్లల హకుకల పరధర్క్షణ కమిషన్ (NCPCR) 
పరపంచ బ్లకజరధమక వ్యతిరేక దినోతువజనిా పుర్సకరధంచుకుని 
బ్ల కజరధమకుల నిర్ూమలన వజరోతువజలను జర్డపుకుంటోంది. 
"భ్ర్త సజవతంతరూం యొకక 75 వ్ వజరధికోతువ్ వేడుకలు - 
"ఆజాదవ కజ అమృత్ మహో తువ్" లో భ్గంగ్జ 75 పరదేశజలలో 
దవనిని జర్డపుకుంటునాార్డ - బ్ల కజరధమకుల సమసయప ై శరది్ 
వ్హ ంచడానికి పజర ముఖయతగ్జ 2022 జూన్ 12 నుండి జూన్ 
20 వ్ర్కు వివిధ జిలాు లోు  "ఆజాదవ కజ అమృత్ మహో తువ్". 
దానిని నిర్ూమలించడానికి మారజొ లను కనుగ్ొనడానికి. 
జాతీయ బ్లల హకుకల పరధర్క్షణ కమిషన్ (NCPCR) 
భ్ర్త పరభ్ుతవంచే ఏరజపటు చేయబడింది, బ్లల హకుకల 
పరధర్క్షణకు సంబంధించన కమిషను  (CPCR) చటరం, 
2005లోని స క్షన్ 3 పరకజర్ం చటరబది్మ ైన సంసిగ్జ బ్లల 
హకుకల పరధర్క్షణ మరధయు సంబంధిత విషయాలు.  
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జూన్ 9న పరపంచ అకిరడిటషేన్ దనిోతువజనిా జర్డపుకునాార్డ 

 
పరపంచ అకిరడటిషేన్ దనిోతువ్ం (WAD) పరతి సంవ్తుర్ం 
జూన్ 9 న జర్డపుకుంట్ర్డ. ఇంటరేా షనల్ అకిరడటిషేన్ 
ఫో ర్మ (IAF) మరధయు ఇంటరేాషనల్ లాబ రటేరర 
అకిరడటిషేన్ కోఆపరషేన్ (ILAC) ఉమమడి పరయతాాల దావరజ 
WAD సజి పించబడింది. ఐకయరజజయసమితి సస టరనబుల్ 
డెవ్లప మ ంట్ గ్ోల్ు (SDG) అమలుకు మద్దతు ఇవ్వడంలో 
అకిరడిటేషన్ కరలక పజతర పో షిసుత ంది. ఇది వజణిజాయనిా ప ంచడం 
మరధయు పరజయవ్ర్ణ, ఆరోగయం మరధయు భ్ద్రతా సమసయలను 
పరధషకరధంచడం వ్ంటి లక్షాయలను చేర్డకోవ్డం లక్షయంగ్జ 
ప టుర కుంది. ఇది ఆరధిక వ్యవ్సిలో ఉతపతిత  యొకక సజధార్ణ 
మొతతం నాణయతను కూడా మ ర్డగుపర్డసుత ంది. 
పరపంచ అకిరడటిషేన్ దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
ఈ సంవ్తుర్ం పరపంచ అకిరడిటేషన్ డే 2022 యొకక నేపథయం 
“అకిరడటిషేన్: ఆరధిక వ్ృదిి  మరధయు పరజయవ్ర్ణంలో సుసిిర్త. 
(అకిరడటిషేన్: సస తతనబిలిట ి ఇన్ ఎకనామిక్ గ్ోర త్ అండ్ ద ి
ఎనివరజనవమంట్)” నేపథయం అకిరడిటేషన్ మరధయు అనుగుణయత 
అంచనా పరపంచ సమసయలకు ఎలా పరధష్టజకరజలను 
కనుగ్ొనగలదో  ద్ృషిరని ఆకరధించడం లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 

 ఇంటరేాషనల్ అకిరడిటేషన్ ఫో ర్మ సజి పించబడింది: 
28 జనవ్రధ 1993; 

 ఇంటరేాషనల్ లాబ రేటరర అకిరడిటేషన్ కోఆపరేషన్ 
సజి పించబడింది: అకోర బర్ 1977. 

పరపంచ బెరయిన్ టూయమర్ దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 8న 
నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
మ ద్డు కణితుల గురధంచ అవ్గ్జహన కలిపంచే లక్షయంతో పరతి 
సంవ్తుర్ం జూన్ 8 న పరపంచ మ ద్డు కణితి దనిోతువ్ం 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఇది మీ మ ద్డులోని అసజధార్ణ కణాల 
ద్రవ్యరజశి లేదా ప ర్డగుద్ల. మ ద్డు కణితులలో రెండు ర్కజలు 
ఉనాాయి, అవి కజయనుర్ కజనివి (నిర్పజయమ నైవి), మరధయు 
కజయనుర్ (పజర ణాంతకమ నైవి). నేషనల్ హెల్త  పో ర్రల్ పరకజర్ం, 
పరపంచవజయపతంగ్జ పరతిరోజూ 500 కంటే ఎకుకవ్ కొతత  కేసులు 
మ ద్డు కణితితో బ్ధపడుతునాాయి. బెరయిన్ టూయమర్ 
రోగులు, వజరధ కుటుంబ్లు మరధయు ఆరోగయ సంర్క్షణ 
నిపుణులకు ఈ రోజు నివజళి అరధపసుత ంది. 
పరపంచ బెరయిన్ టూయమర్ దనిోతువ్ం: నపేథయం 
2022లో, పరపంచ కణితి దినోతువ్ం యొకక నేపథయం 'కలిస ి
మేము బలంగ్జ ఉనాాము (టుగ్దె్ర్ వి ఆర్ సరత ా ంగర్)'. 
జూన్ 8న పరపంచ మహాసముదరా ల దనిోతువజనిా పజటంిచార్డ 

 
పరపంచ మహాసముదరా ల దనిోతువజనిా పరపంచవజయపతంగ్జ పరతి 
సంవ్తుర్ం జూన్ 8న జర్డపుకుంట్ర్డ. మహాసముదరా ల 
పజర ముఖయతను మరధయు రోజువజరర జీవితంలో వజర్డ 
పో షిసుత నా పరధాన పజతరను పరజలకు గుర్డత  చేయడానికి ఈ 
రోజును జాా పకం చేసుకుంట్ర్డ. పరపంచ సముద్రం మరధయు 
వ్నర్డల సిిర్తావనిా పోర తుహ ంచడానికి సముద్రం మరధయు 
దాని వ్నర్డలప ై పరజలకు అవ్గ్జహన కలిపంచడానికి కూడా ఈ 
రోజును పజటిసజత ర్డ. 
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పరపంచ మహాసముదరా ల దినోతువ్ం 2022: నేపథయం 
"పునర్డజాీవ్నం: మహాసముద్రం కోసం సజమూహ క చర్య"  
పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 7న 
పజటంిచబడింద ి

 
పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దనిోతువ్ం 2022 
పరపంచ ఆరోగయ సంసి (WHO) పరకజర్ం పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 
7న పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దినోతువజనిా జర్డపుకుంట్ర్డ. 
పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దినోతువ్ం మ ర్డగ్ెైన ఆరోగ్జయనిా 
నిలకడగ్జ అందించడానికి మరధయు ఆహార్ం దావరజ 
సంకరమించే వజయధులను నివజరధంచడానికి ఆహార్ వ్యవ్సిలను 
మార్చడం లక్షయంగ్జ ప టుర కుంది. ఈ రోజు మనం తినే ఆహార్ం 
సుర్క్షితంగ్జ ఉండేలా పరయతాాలను బలోపటతం చేయడానిక ి
మరధయు పరపంచవజయపతంగ్జ ఆహార్ వజయధుల భ్రజనిా 
తగ్ధొంచడానికి అవ్కజశజనిా అందిసుత ంది. 
పరపంచ ఆహార్ భ్ద్రతా దనిోతువ్ం 2022: నపేథయం 
'సుర్క్షితమ ైన ఆహార్ం, మ ర్డగ్ెైన ఆరోగయం'  
అంతరజా తీయంగ్జ ద్ురజకరమణకు గురెనై అమాయక బ్లల 
దనిోతువ్ం 

 

పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 4 న ఐకయరజజయసమితి (UN) 
పరపంచవజయపతంగ్జ శజరరర్క, మానసిక మరధయు భ్వయదేవగ 
వేధింపులకు గురెైన పిలులప ై అవ్గ్జహన ప ంపర ందించడానికి 
అంతరజా తీయంగ్జ ద్ురజకరమణకు గురెైన అమాయక బ్లల 
దినోతువ్ం నిర్వహ సుత ంది. ఈ రోజున, ఐకయరజజయసమితి పిలుల 
హకుకలను పరధర్క్షించడానికి తన నిబది్తను 
పునర్డదాఘ టించంది. 
అంతరజా తీయ వ్రి్హనీత అవ్గ్జహనా దోనోతువ్ం 2022 జూన్ 
13న నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
అంతరజా తీయ వ్రి్హనీత అవ్గ్జహనా దోనోతువజనిా పరతి 
సంవ్తుర్ం జూన్ 13న ఐకయరజజయసమితి నిర్వహ సుత ంది. ఈ 
రోజు వ్రి్హీనతతో బ్ధపడుతునా వ్యకుత ల మానవ్ హకుకల 
పజర ముఖయత మరధయు వేడుకలను సూచసుత ంది. యునవైటెడ్ 
నేషన్ు హయయమన్ రెైట్ు కౌనిుల్ ఈ తీరజమనానిా 
ఆమోదించంది మరధయు వ్రి్హీనతతో బ్ధపడుతునా 
వ్యకుత లప ై దాడులు మరధయు వివ్క్షను నిరోధించడానికి దాని 
ద్ృఢమ ైన అడుగు వేసింది. వ్రి్హీనత మరధయు దానితో 
నివ్సించే వ్యకుత ల విషయంలో గతం యొకక పరమాదాలను 
మరధయు భ్విషయతుత కు సంబంధించన మారజొ నిా పరజలకు 
గుర్డత  చేయడానికి ఈ రోజు తపపనిసరధ. 
అంతరజా తీయ వ్రి్హనీత అవ్గ్జహనా దోనోతువ్ం 2022: 
నపేథయం 
అంతరజా తీయ వ్రి్హీనత అవ్గ్జహనా దోనోతువ్ం 2022 
యొకక నేపథయం “యునవటైడె్ ఇన్ మకేంిగ్ అవ్ర్ వజయిస్ 
హ యర్ు”.  
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పరపంచ స కైలి్ దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 3న నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
పరపంచ స కైలి్ దనిోతువ్ం పరతి సంవ్తుర్ం జూన్ 3వ్ తేదవన 
స ైకిుంగ్ అనేది ఒక సిిర్మ ైన పరయాణానిా పర ందేంద్ుకు ఒక 
మారొ్ంగ్జ గురధతంచబడుతుంది, అది ఒకరధ భౌతిక శేరయసుును 
కూడా నిరజి రధసుత ంది. ఈ రోజు స ైకిుంగ్ సంపరదాయానిా మరధయు 
మన ఆరోగ్జయనిా ఆరోగయంగ్జ ఉంచడంలో దాని ముఖయమ ైన 
పజతరను జర్డపుకుంటుంది. స ైకిుంగ్ అనేది అనేక ఆరోగయ 
పరయోజనాలతో కూడిన బహుమితీయ వజయయామం.  
గ్ోు బల్ పటరెంట్ు డ ే2022 జూన్ 1న జర్డపుకుంట్ర్డ 

 
పరతి సంవ్తుర్ం పరపంచవజయపతంగ్జ జూన్ 1వ్ తేదవన గ్ోు బల్ 
పటరెంట్ు డే జర్డపుకుంట్ర్డ. గ్ోు బల్ డే ఆఫ్ పటరెంట్ు అనేది 
పిలుల జీవితంలో తలిుద్ండుర ల పజర ముఖయతను జర్డపుకునే 
వజరధిక కజర్యకరమం. గ్ోు బల్ డే ఆఫ్ పటరెంట్ు యొకక ఉదేదశయం 
ఏమిటంటే, తలిుద్ండుర లు తమ పిలుల జీవితాలోు  పో షించే 
పజతరప ై అవ్గ్జహన మరధయు పరశంసలను పోర తుహ ంచడం. 
నాణయమ ైన పటరెంటింగ్ మరధయు కుటుంబ జీవితం యొకక 
పజర ముఖయత గురధంచ అవ్గ్జహన ప ంచడం కూడా దవని లక్షయం. 
ఇంటరేా షనల్ గ్ోు బల్ డ ేఆఫ్ పటరంెట్ు 2022 థవమ ఏమిట?ి 
గ్ోు బల్ పటరెంట్ డే 2022 థవమ 'కుటుంబ అవ్గ్జహన', 
అంతరజా తీయంగ్జ అవ్గ్జహన.  

పరపంచ పజల దనిోతువ్ం 2022 జూన్ 1న నిర్వహ ంచబడంిద ి

 
ఐకయరజజయసమితి ఆహార్ మరధయు వ్యవ్సజయ సంసి జూన్ 1ని 
పరపంచ పజల దినోతువ్ంగ్జ ఆమోదించంది. పజలను పరపంచ 
ఆహార్ంగ్జ గురధతంచడానికి మరధయు పజడి పరధశరమను 
జర్డపుకోవ్డానికి ఈ రోజు గురధతంచబడింది.2001 నుండి పరతి 
సంవ్తుర్ం జూన్ 1న ఈ దినోతువజనిా పజటిసుత నాార్డ. 
పరపంచ పజల దనిోతువ్ం 2022 థవమ: 
పరపంచ పజల దినోతువ్ం 2022 యొకక ఇతివ్ృతతం 
వజతావ్ర్ణ మార్డపల సంక్షోభ్ం మరధయు గరహం మీద్ దాని 
పరభ్వజనిా పజడి పరధశరమ ఎలా తగ్ధొంచగలదో  ద్ృషిరకి 
తీసుకురజవ్డం. రజబో యిే 30 ఏళ్ులో గ్రరన్ హౌస్ వజయు 
ఉదాొ రజలను తగ్ధొంచ, పజడి పరధశరమను సుసిిర్ంగ్జ 
మారేచంద్ుకు వేస్ర  మేనేజ్ మ ంట్ ను మ ర్డగుపర్చడం దావరజ 
‘డెైరర నవట్ జీరో’ సజధించడమే లక్షయం. 
అనిా పో ట ీపరరక్షలకు ముఖయమ నై అంశజలు: 

 FAO పరధాన కజరజయలయం  :రోమ , లాజియో; 
 FAO డెైరెకరర్ జనర్ల్ :Qu Dongyu; 
 FAO సజి పించబడింది :16 అకోర బర్ 1945; 
 FAO యొకక మాతృ సంసి  :యున ైెైటెడ్ నేషన్ు 

ఎకనామిక్ అండ్ సో షల్ కౌనిుల్. 
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పుసతకజలు & ర్చయితలు 
 

డాకరర్ సో ను ఫో గట్ ర్చంచన ‘అష్టజర ంగ్ యోగ్జ’ పుసతకజనిా 
హరజయనా ముఖయమంతిర విడుద్ల చశేజర్డ 

 
8వ్ అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ హరజయనా 
ముఖయమంతిర మనోహర్ లాల్ ఖటరర్ డాకరర్ సో నూ ఫో గట్ 
ర్చంచన అష్టజర ంగ్ యోగ్జ అనే పుసతకజనిా విడుద్ల చేశజర్డ. 
మనోహర్ లాల్ ఖటరర్ మాట్ు డుతూ యోగ్జ పటు  పరతి వ్యకితకి 
ఒక సపషరత ఉండాలని, ఆ తీరజమనంతో తనను తాను 
అనుసంధానం చేసుకోవజలని అనాార్డ. యోగ్ టు స హో యగ్ 
మంతరం భ్విషయతుత కు కొతత  మారజొ నిా చూపుతుంద్ని ఆయన 
అనాార్డ. ర్చయిత డాకరర్ సో ను ఫో గట్ కృషిని అభినందిసూత , 
అంతరజా తీయ యోగ్జ దినోతువ్ం సంద్ర్భంగ్జ యోగ్జప ై 
పుసతకజనిా విడుద్ల చేయడం గరధవంచద్గొ విషయం. పరజలకు 
మేలు జర్డగుతుంద్ని అనాార్డ. 
 

మర్ణాలు 
 

వజయపజర్ దగొిజం పలోు ంజీ మిసీత  ీకనుామూశజర్డ 

 
పరఖాయత వజయపజర్ దిగొజం పలోు ంజీ మిసీత  ీ93 ఏళ్ు  వ్యసులో 
కనుామూశజర్డ. ఆయన భ్ర్తదేశంలోని అతిప ద్ద  వజయపజర్ 
సంసిలలో ఒకటెైన ష్టజపూరరా పలోు ంజీ గూర ప కు ఛెైర్మన్ గ్జ 
ఉనాార్డ. పరధశరమ మరధయు వజణిజయ ర్ంగంలో ఆయన చేసిన 
కృషికి గ్జను 2016లో పద్మభ్ూషణ్ తో సతకరధంచార్డ. 

ష్టజపూరరా పలోు ంజీ గూర ప ముంబెైకి చెందిన 156 ఏళ్ు సంసి, ఇది 
ఆఫిరకజ, భ్ర్తదశేం, మధయపజర చయం మరధయు ద్క్షిణాసియాలో 
నిరజమణ వజయపజర్ంలో పనిచేసుత ంది. ష్టజపూరరా పలోు ంజీ గూర ప 
ఇంజనీరధంగ్ మరధయు నిరజమణం, మౌలిక సద్ుపజయాలు, 
రధయల్ ఎసటరట్, నీర్డ, శకిత మరధయు ఆరధిక సటవ్లు అనే ఆర్డ 
వజయపజర్ విభ్గ్జలను కవ్ర్ చేసుత ంది 
సంతూర్ మాసోర ా  భ్జన్ సో పో రధ కనుామూశజర్డ 

 
సంతూర్ మాసోర ా  మరధయు పద్మశ్రర అవజర్డు  గరహీత, భ్జన్ 
సో పో రధ 73 సంవ్తురజల వ్యసుులో మర్ణించార్డ. 1948లో 
కజశ్రమర్ లోయలోని సో పో ర్ లో జనిమంచన సంతూర్ పటుయర్ 
భ్ర్తీయ శజసీతయీ సంగ్రతంలోని సుఫియానా ఘరజనాకు 
చెందినవజర్డ. అతను పండిట్ శంకర్ పండిట్ యొకక 
మునిమనవ్డు, అతను సుఫియానా ఖలామ మరధయు 
హ ంద్ుసజత నీ శజసీతయీ సంగ్రతం ఆధార్ంగ్జ 'సూఫీ బ్జ్' 
(శెైలి)గ్జ పరసిదిి  చెందిన శెైలిని అభివ్ృదిి  చేశజడు. 
'స యింట్ ఆఫ్ ది సంతూర్' మరధయు 'కింగ్ ఆఫ్ సిర ంాగ్ు'గ్జ 
కరరధతంపబడిన సో పో రధ 1992లో సంగ్రత నాటక అకజడమీ 
అవజర్డు ను మరధయు 2004లో పద్మశ్రరని గ్ెలుచుకునాార్డ. 
2009లో బ్బ్ అలాు వ్ుదవన్ ఖాన్ అవజర్డు  మరధయు 2011లో 
MN మాథుర్ అవజర్డు తో సతకరధంచబడాు ర్డ. భ్ర్తీయ 
శజసీతయీ సంగ్రతానికి అతని సహకజర్ం. 
J&K నషేనల్ పజంథర్ు పజరరర చీఫ్ భీమ సంిగ్ కనుామూశజర్డ 
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నేషనల్ పజంథర్ు పజరరర చీఫ్ పర ర ఫ సర్, భీమ సంిగ్ దవర్ఘకజలంగ్జ 
అనారోగయంతో బ్ధపడుతూ జమూమలోని తన నివజసంలో 
కనుామూశజర్డ. అతనికి 80 ఏళ్ుు . సింగ్ జమూమ మరధయు 
కజశ్రమర్ నషేనల్ పజంథర్ు పజరరర (JKNPP) యొకక 
వ్యవ్సజి పకుడు మరధయు పరధాన పో షకుడు, ఇది జమూమ 
మరధయు కజశ్రమర్ యొకక భ్ర్త కేంద్రపజలిత పజర ంతం 
ఆధార్ంగ్జ "అంతిమ విపువ్ం" కోసం పరయతిాసుత నా ఒక 
రజజకరయ సంసి. 
కోల్ కతా కచరేరలో పరద్ర్శన ఇచచన తరజవత బ్లీవ్ుడ్ సంిగర్ 
కకెె మర్ణంిచార్డ 

 
మూడు ద్శజబ్ద లుగ్జ సంగ్రత పిరయులను మంతరముగుి లను 
చేసిన పరముఖ బ్లీవ్ుడ్ గ్జయకుడు కెకె (కృషికుమార్ 
కునాత్) ఇక లేర్డ. 53 ఏళ్ు  గ్జయకుడు కోల్ కతాలో పరతయక్ష 
పరద్ర్శన తరజవత మర్ణించార్డ. KK బ్లీవ్ుడ్ లోని ట్ప 
సింగర్ లలో ఒకరధగ్జ పరధగణించబడాు డు. కెకె హ ందవ, బెంగ్జలీ, 
తమిళ్ం, కనాడ, మలయాళ్ం, మరజఠర మరధయు అసజుమీ 
భ్షలోు  పజడార్డ. 
కె.కె. వివిధ చతరా లలో అనేక హ ట్ పజటలు పజడార్డ. కెకె 
యొకక అతయంత పరజాద్ర్ణ పర ందిన కొనిా పజటలు తు హ ీ
మేరర షబ హెై (గ్జయంగ్ సరర్), తడాప తడాప కే ఇస్ దిల్ సట 
(హమ దిల్ దే చుకే సనమ), ఆవ్ర్పన్ బంజారజపన్ (జిస్మ), 
ఆంఖయన్ మే తేరర అజబ సీ (ఓం శజంతి ఓం) మరధయు ఖుదా 
జానే (బచాా ఏ హసీనో) ఉనాాయి. 1999లో విడుద్ల ైన 
యారోన్ అనే ఆయన పజట ఆయనకు ఇంటిపటర్డ 
తెచచప టిరంది. 

సుద్ూర్ ర్నిాంగ్ ల జెండ్ హరధ చంద కనుామూశజర్డ 

 
లాంగ్ డిస రన్ు గే్రట్ హరధ చంద, రెండుసజర్డు  ఒలింపియన్ 
మరధయు డబుల్ ఆసయిా గ్మేు బంగ్జర్డ పతక విజతే, 
జలంధర్ లో కనుామూశజర్డ. అతని వ్యసుు 69. చంద 
1978 బ్యంకజక్ ఏషియాడ్ లో 5000 మరధయు 10,000 
మీటర్ు సవరజి నిా మరధయు 1975 సియోల్ లో జరధగ్ధన ఆసియా 
ఛాంపియన్ షిప లో 10,000 మీటర్ు టెైటిల్ ను కూడా 
గ్ెలుచుకునాాడు. 
 

ఇతర్ములు 
 

UNICEF గుడ్ విల్ అంబ్సడిర్ గ్జ సచన్ టంెడూలకర్ 20వ్ 
సంవ్తుర్ం కొనసజగనునాార్డ. 
సచన్ టంెడూలకర్ యునవటైడె్ నషేన్ు చలు నా్ు ఫండ్ 
(UNICEF) ‘గుడ్ విల్ అంబ్సిడర్’గ్జ రధకజర్డు  సజి యిలో 20వ్ 
సంవ్తుర్ం పజటు కొనసజగనునాార్డ, పటద్ పిలుల సంక్షేమం 
కోసం కృషి చేసుత నాార్డ. దిగొజ కిరకెటర్ వివిధ కజర్ణాల కోసం 
యునిస ఫ్ తో చాలా కజలంగ్జ అనుబంధం కలిగ్ధ ఉనాాడు. 
యునిస ఫ్ తో దాదాపు రెండు ద్శజబ్ద ల సుదవర్ఘ 
భ్గసజవమయంలో, అతను పరచారజలను మరధంత ముంద్ుకు 
తీసుకెళ్ుడంలో కరలక పజతర పో షించాడు, ముఖయంగ్జ నిర్డపటద్ 
పిలులకు మ ర్డగ్ెైన భ్విషయతుత ను అందించడం లక్షయంగ్జ 
ప టుర కునాాడు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en


 Monthly Current Affairs in Telugu – June 2022 
 

100      www.bankersadda.com    |    Adda247.com/te/    |    www.careerpower.in    |    Adda247 App 

పరపంచంలోన ే అతిప ద్ద  మొకక ఆసటర లాియా తీర్ంలో 
కనుగ్ొనబడంిద ి

 
పశిచమ ఆసటర లాియా తీర్ంలో నిసజుర్ జలాలోు  పరపంచంలోనే 
అతిప ద్ద  సజీవ్ మొకక గురధతంచబడింది. విశజలమ ైన సీగ్జర స్, 
పో సడిోనియా ఆసటర లాిస్ అని పిలువ్బడే సముద్రపు పుషిపంచే 
మొకక, ష్టజర్క బేలో 112 మ ైళ్ు  (180 కిలోమీటర్డు ) కంటే 
ఎకుకవ్ విసతరధంచ ఉంది, ఇది పరపంచ వజర్సతవ పరదేశంగ్జ 
ర్క్షించబడిన అర్ణయ పజర ంతం. 

భ్రర సిరంగ్ేర అతిప ద్ద  మంచనీట ి చపేగ్జ రధకజర్డు ను బద్దలు 
కొటిరంద ి

 
అపజర్మ ైన సిరంగే్ర మౌల్ థున్ తన పంకిత చవ్ర్లో 
కొటుర కుపోయిన వేటగ్జడికి తెలిసిన చేపల కంటే ప ద్దది. ఉతతర్ 
కంబో డియాలోని మ కజంగ్ నదిలో ఒక వివికత దవవపమ ైన కజహ్ 
పీరహ్ కు చెందిన 42 ఏళ్ు  మతుూకజర్డడు, కిర్ణం చవ్రధకి 
పరపంచంలోనే అతిప ద్ద  డాకుయమ ంట్ చేయబడిన మంచనీటి 
చేపగ్జ గురధతంచబడుతుంద్ని గరహ ంచలేద్ు.
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