జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్

Weekly Current Affairs July 2nd Week 2022
అాంతర
ా తీయ అాంశాలు

స్ట
ా ర్

శ్రీలాంక అధ్యక్ష
ు డు రజపక్సే తన రజీనామాపై సాంతకాం చేశారు

శ్రీలంక అధ్యక్ష
ు డు గోటబయ రజపక్సే తన రాజీనామా లేఖపై

అలయనే్

యొకక

పరపాంచాంలోని

మొదటి

ఇాంటర్్మోడల్ భాగస్టామిగా డ్యయయిష్ బాన్

సంతకం చేసిన తరాాత ఆయన రాజీనామాను పార్లమంట్ స్పీకర్

డుయయిష్ బాన్ (DB) స్ట
ా ర్ అలయనే్ యొకక పరపాంచాంలోని

అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు. శ్రీలంక వారా
ా ప్త్రికలలో నివేదికల ప్రకార్ం,

మొదటి ఇాంటర్్మోడల్ భాగస్టామి అవుత్తంది. దీనితో, DB

రాజీనామాను వా
ర సి ఒక స్పనియర్ ప్రభుతా అధికారికి అందించారు,
అతను దానిని స్పీకర్ మహాంద యాపా అబేవర్దనక్ష ఇస్తాడు.
ప్దివేల మంది ప్రదర్శనకారులు పరసిడంట్ హౌస్ను ముట్టడంచే

మరియు విమానయాన ప్రిశ్ీమ ట్ట
ి వెల్ ప్రిశ్ీమ యొకా
ప్రాయవ్ర్ణ అనుకూల ప్రిణామానికి మరో బలమైన సంక్సతానిన

ముందు, గోటబయ రజపకే పారిపోయారు.

ప్ంపుత్తనానయి. కొతా సహకార్ం ప్రకార్ం, స్తటర్ అలయనస్

పరధానాాంశాలు:

మంబర్ ఎయిర్్లైనస్ యొకా DB కసటమర్్లు మరియు

•

ఆరిిక సంక్షుభానికి వ్యత్రరేకంగా నెలల తర్బడ ప్రదర్శనల
తరువాత, అధ్యక్ష
ు డు గోటబయ రజపక్సే మాల్దీవులక్ష

•

ప్రయాణీక్షలు వాతావ్ర్ణ అనుకూల రెైలులో తమ సుదూర్

వెళ్ల
ల రు, పదీ ఎత్త
ా న అలలరు
ల కొలంబోను ముంచెతాడంతో

ప్రయాణానిన

అతయవ్సర్ ప్రిసిిత్రని ప్రకటించడానికి శ్రీలంకను ప్రరరేపంచంది.

ముగంచగలరు. కొతా స్తటర్ అలయనస్ చొర్వ్లో జర్మనీ మొదటి

గోటబయ రజపక్సే ప్రధాని వికీమసాంఘేక్ష దూర్ంగా ఉనన
సమయంలో

తాతాాలిక

అధ్యక్ష
ు డగా

ప్నిచేయడానికి

సౌకర్యవ్ంతంగా

పా
ర ర్ంభంచగలరు

లేదా

మారెాట్ మరియు DB ప్రప్ంచంలోని మొదటి భాగస్తామి.

నామినేట్ చేసినట్ల
ల పార్లమంట్ స్పీకర్ మహాందా యాపా
అబేవర్దన ప్రకటించారు.
•

ప్దివేల మంది నిర్సనకారులు కొలంబోలోని తన అధికారిక
నివాస్తనిన

ఆకీ మించకముందే

పారిపోయిన

గోట్బయ

రాజప్కస, వారాంతంలో ప్దవీవిర్మణ చేసి శంత్రయుత
అధికార్ బదిల్దకి మార్గం సుగమం చేస్తానని ప్రత్రజఞ చేశరు.
•

రాజప్క్సస అధ్యక్ష
ు డగా ఉననందున అరెసు
ట క్ష గురికాక్షండా
ఉండందుక్ష

రాజీనామా

చేసే

ముందు

శ్రీలంకను

విడచపట్ట
ట లని భావించనట్ల
ల భావిసు
ా నానరు.
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జాతీయ అాంశాలు

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

డుయయిష్ బాన్ CEO: రిచర్డ్ లూట్జ్;

•

డుయయిష్ బాన్ ప్రధాన కారాయలయం: బెరిలన్, జర్మనీ;

•

డుయయిష్ బాన్ స్తిపంచబడంది: జనవ్రి 1994.

జాతీయ

రైలు

మరియు

ర్వాణా

సాంసథ

గతి

శకిి

విశావిదాయలయగా అప్గ్రీడ్ చేయబడాంది

శ్రీలాంక పరధాని ర్ణిల్ వికీమసాంఘే రజీనామా చేస్త
ు నిట్ల
ు
పరకటిాంచారు

నేషనల్ రైల్ అాండ్ ట్ర
ా నే్్పోర్టాషన్ ఇన్్సాట్యయట్ గత్ర శ్కిా
విశ్ావిదాయలయగా అప్గ్రీడ్ చేయబడంది, డీమడ్ యూనివ్రిశటీని
సంట్ిల్ యూనివ్రిశటీగా అప్గ్రీడ్ చేస్తారు. విశావిదాయలయాం గతి
శకిి
అఖిలప్క్ష ప్రభుతాానిన ఏరాీట్ల చేసేందుక్ష వీలుగా శ్రీలాంక
పరధాని పదవికి ర్ణిల్ వికీమసాంఘే రాజీనామా చేశరు.

విశ్ావిదాయలయగా

విశావిదాయలయ

ప్రరు

(GSV)

మార్ిబడంది.
ఏరాీట్ల

క్షసం

గతి

శకిి

క్సందీరయ

విశ్ావిదాయలయాల చట్టం, 2009ని సవ్రించడానికి క్సందీరయ
విశ్ావిదాయలయాల (సవ్ర్ణ) బిలు
ల , 2022 అనే బిలు
ల ను

అఖిలప్క్ష ప్రభుతాం ఏర్ీడ పార్లమంట్లలో మజారిటీ వ్చిన

పార్లమంట్లలో

తరాాత ఆయన రాజీనామా చేయనునానరు. అప్ీటి వ్ర్క్ష

తెలిపంది.

వికీ మసింఘే ప్రధానిగా కొనస్తగుతారు. ఇంతలో, అధ్యక్ష
ు డు

నేషనల్ రెైల్ అండ్ ట్ట
ి నస్్పోరేటషన్ ఇన్్సిటట్యయట్ (ఎన్్ఆర్్టిఐ),

రాజప్క్సస యొకా శ్రీలంక పొదుజన పర్మున (SLPP) పార్టటకి

డీమడ్-ట్ల-బి యూనివ్రిసటీని గత్ర శ్కిా విశ్ావిదాయలయ, సంట్ిల్

చెందిన 16 మంది ఎంపీలు ఒక లేఖలో ఆయనను తక్షణమే
రాజీనామా చేయాలని మరియు పార్లమంట్లలో మజారిటీని
కమాండ్ చేయగల నాయక్షడని దేశనికి నాయకతాం వ్హంచేలా
చేయాలని అభ్యరిించారు.
1948లో స్తాతంతియం పొందినప్ీటి నుండ దీాప్ దేశ్ం యొకా

ప్రవేశ్పట్టందుక్ష

క్సందర మంత్రివ్ర్గం

ఆమోదం

యూనివ్రిశటీగా మార్ిడంలో ఈ సవ్ర్ణ సహాయప్డుత్తంది.
NRTI ర్వాణా స్తంక్సత్రకతలో BSc, ర్వాణా నిర్ాహణ క్షరుసలలో
BBA మరియు రెైలేా సిసటమ్ ఇంజనీరింగ్ మరియు ఇంటిగ్రీషన్్లో
MSc అందిసు
ా ంది.
12వ జాతీయ పా
ు సాక్ సర్ారీ దినోతేవానిి పుర్సకరిాంచుక్షని
AIIMS ఫిలమ్ ఫెసావల్్ను నిర్ాహాంచనుాంది

అతయంత తీవ్రమైన ఆరిిక సంక్షుభ్ం నేప్థ్యంలో, ప్రజలు అధ్యక్ష
ు డు
రాజప్క్సస మరియు అతని ప్రభుతాానికి వ్యత్రరేకంగా నిర్సనలు
చేస్త
ా , ఆయనను ప్దవీవిర్మణ చేయవ్లసిందిగా క్షరారు. 22
మిలియనల జనాభా కలిగన దీాప్ దేశ్ం ఆరిిక నిర్ాహణ లోప్ం
మరియు క్షవిడ్-19 మహమామరి ప్రభావ్ం కార్ణంగా విదేశ్ర మార్క
నిలాలు తగగపోత్తనానయి.
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12వ జాతీయ పా
ు సాక్ సర్ారీ దినోతేవాం జూలై 15న

పరధానాాంశాలు:

నిర్ాహంచబడుత్తంది మరియు ఢిల్దలలోని AIIMSలోని బర్న్

•

మరియు పా
ు సాక్ సర్ారీ విభాగాం అసోసయేషన్ ఆఫ్ పా
ు సాక్

పా
ర జెకా్ అమలు ఏజెనీే అయిన ఢిల్లు స్టాట్ ఇాండసాియల్
అాండ్

సర్ానే్ ఆఫ్ ఇాండయా (APSI)తో కలిసి APSI స్తశ్ర
ీ త ఫిలమ్

ఇన్్ఫ్ర
ర సాికచర్

డెవలప్మాంట్

కార్పొర్టషన్

ఫెసావల్ (ASFF 2022)ని నిర్ాహసు
ా ంది. బర్న్ మరియు

(DSIIDC), 11 మంది సభుయల స్పటరింగ్ గ్ర
ీ ప్లో భాగంగా

పా
ల సిటక్ సర్జర్ట విభాగాధిప్త్ర డాకట ర్ పొరఫెసర్ మనీష్ సాంఘాల్

ఏరాీట్ల చేయబడంది.

ప్రకార్ం, ఈ ఫిలమ్ ఫెసిటవ్ల్ యొకా నేప్థ్యం పా
ల సిటక్ మరియు

•

పునరినరామణ శ్సారచకితసతో జీవితాలను మార్ిడం. దేశ్వాయప్ాంగా

ర్టసైకిల్ చేయబడుతోంది, ఇది దేశ్ంలోని వారిుక ఎలకాటరనిక్

పా
ల సిటక్ సర్జను
ల రూపొందించన గొప్ీ ప్నిని ప్రదరిశంచడమే ఫిలమ్

చెతా ఉతీత్రాలో 2 లక్షల ట్నునలక్ష పైగా ఉంది.

ఫెసిటవ్ల్ లక్షయమని ఆయన ఉదా
ా టించారు.
ప్ర
ర ఫెసర్ సాంఘాల్ ప్రకార్ం, ఈ ఫెసిటవ్ల్్లో ట్టప పా
ల సిటక్ సర్జర్ట
నేప్థ్య సినిమాల ప్రదర్శనలు ఉంట్టయి. అతని ప్రకార్ం, పా
ల సిటక్
సర్జర్ట మరియు దాని యొకా అనేక సబ్ఫీలడ్్లను స్తధార్ణ ప్రజలు
ఎలా చూస్తారో మార్ిడానికి ఈ ఈవెంట్ దోహదం చేసు
ా ంది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఆల్ ఇండయా ఇన్్సిటట్యయట్ ఆఫ్ మడకల్ సైనెసస డైరెకట ర్,
న్యయఢిల్దల: డా. ర్ణ్దీప గులేరియా

•

రాషటర ఆరోగయ మరియు క్షట్లంబ సంక్సుమ శఖ మంత్రి: డాకట ర్

ఢిల్లులో సృష్టంచబడన ఇ-వ్యరా
ి లలో క్సవ్లం 5% తగనంతగా

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఢిల్దల ముఖయమంత్రి: అర్విాంద్ క్సజీరవాల్

•

ఢిల్దల ప్రాయవ్ర్ణ మంత్రి: గోపాల్ రయ్

•

ఢిల్దల విదాయ మంత్రి: మనీష్ ససోడయా

ఆధార్ ఫేస్ పా
ర మాణీకర్ణ కోసాం UIDAI ‘AadhaarFaceRd’
మొబైల్ యాప్ను పా
ర ర్ాంభాంచాంది

భార్త్ర ప్రవీణ ప్వార్
భార్తదేశాంలో మొటామొదటి ఈ-వేసా్ ఎకో పార్క్ ఢిల్లులో
నిరిమాంచబడాంది

యూనిక్ ఐడెాంటిఫిక్సషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇాండయా (UIDAI)
"AadhaarFaceRd" అనే కొతా మొబెైల్ యాప దాారా ఫేస
అథంటిక్సషన్ ఫీచర్్ను పా
ర ర్ంభంచంది. పా
ర మాణీకర్ణ క్షసం, ఆధార్
ఇ-వేసట్ ఎక్ష పార్ా్ అభవ్ృదిిపై చర్ి క్షసం, ఢిల్లు పరయవర్ణ

కార్డ్ హోలడర్్లు ఇకపై ఐరిస మరియు ఫింగర్ పరంట్ స్తాన్్ల క్షసం

మాంతిా గోపాల్ రయ్ ప్రాయవ్ర్ణ శఖ మరియు ఢిల్లు కాలుషయ

భౌత్రకంగా నమోదు క్సందా
ర నిన సందరిశంచాలిసన అవ్సర్ం లేదు.

నియాంతాణ కమిటీ ప్రత్రనిధులతో సంయుకా సమీకాు సమావేశనిన

UIDAI ఆధార్ హోలడర్ యొకా గురిాంపును నిరా
ి రించే ప్దిత్రగా

ఏరాీట్ల చేశరు. రాయ్ ప్రకార్ం, ఢిల్లుకి పొరుగున ఉనన హోలాంబి
కలాన్్లో భార్తదేశ్పు మొట్టమొదటి ఇ-వేసట్ ఎక్ష పార్ా్్ను
రూపొందించడానికి

సుమారు
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
నివాసిత్తలు ఇపుీడు UIDAI RDAppని డౌన్్లోడ్ చేయడం

భాగస్తామాయనికి మరో మూలసాంభ్ం 'యువా సెాప అప - బానో

దాారా ఆధార్ ఫేస అథంటిక్సషన్ ఫీచర్్ని ఉప్యోగసు
ా నానరు, ఇది

జాబ్ రడీ', డఎస్ఇయు విదాయరు
ి లు మరియు ఢిల్దలలోని ఇతర్

జీవ్న్ ప్రమాణ, PDS, స్తాలర్్ష్ప ప్థ్కాలు, COWIN మరియు

ఉదోయగారు
ి లతో కలిసి ఫెైవీల్ డజిట్ల్ సొలూయషనస్ పైరవేట్ ఆరు

రెైత్త సంక్సుమ ప్థ్కాల వ్ంటి వివిధ్ ఆధార్ ప్రమాణీకర్ణ యాప్ల
క్షసం ఉప్యోగంచవ్చ్చి. ఆధార్ ఫేస అథంటిక్సషన్ టెకానలజీని
UIDAI అంతర్గతంగా అభవ్ృదిి చేసింది.

నెలల పైలట్్ను నిర్ాహస్ాంది. కొతా యుగం జాబ పోర్టలస్,
ప్రభుతాం ఒక ప్రకట్నలో తెలిపంది. జూలై 20 నుండ అంబేదార్
DSEU షకరూీర్-I కాయంప్స్లో పైలట్ నడుసు
ా ంది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

•

UNICEF స్తిపంచబడంది: 1946;

•

UIDAI CEO: సౌర్భ్ గార్గ్;

•

UNICEF ప్రధాన కారాయలయం: న్యయయార్ా్ నగర్ం, USA;

•

UIDAI స్తిపంచబడంది: 28 జనవ్రి 2009;

•

UNICEF డైరెకట ర్ జనర్ల్: క్సథ్ర్టన్ M. ర్ససల్;

•

UIDAI ప్రధాన కారాయలయం: న్యయఢిల్దల.

•

UNICEF సభ్యతాం: 192.

విదాయరు
థ లక్ష ఉపాధి అవకాశాల కోసాం ఢిల్లు పరభుతాాం
యునిసెఫ్్తో ఒపొాందాం చేస్తక్షాంది

I & B మాంతిాతా శాఖ్ తన ర్జతోతేవాం సాందర్భాంగా పరస్టర్
భార్తి కొతు లోగోను ఆవిషకరిాంచాంది

యునైటెడ్ నేషనే్ ఇాంటర్టిషనల్ చల్ినే్ ఎమరానీే ఫాండ్
(UNICEF)తో ఢిల్దల ప్రభుతాం ప్రకటించన కొతా పైలట్ పా
ర జెకట ్్క్ష

భార్తదేశ్ ప్బిలక్ బా
ర డ్్కాసటర్ పరస్టర్ భార్తి తన ర్జతోతసవ్

ధ్నయవాదాలు

ఢిల్లు

సంవ్తసర్ంలో జూలై 11, 2022న తన కొతా లోగోను

యూనివరిేటీ

(DSEU)

సకల్

అాండ్

విదాయరు
ి లు

ఎాంటర్్పరన్యయర్్షిప
ఇపుీడు

ఉదోయగ

అవ్కాశలను పొందగలుగుతారు. DSEU మరియు UNICEF
విదాయరు
ి ల క్షసం ‘కెర్టర్ అవేర్్నెస సషనస్’ని ప్రవేశ్పట్ట
ట యి. ఢిల్దలకి
చెందిన సిాల్ వ్రిసటీ, యునిసెఫ్్లోని యువా (జనర్టషన్
అన్్లిమిటెడ్ ఇాండయా)తో చేత్తలు కలిప ఉపాధి అవ్కాశలను

ఆవిషారించంది. ప్రస్తర్ భార్త్ర స్పఈఓ మయాంక్ క్షమార్
అగరాాల్, ప్రస్తర్ భార్త్ర సభుయడు (ఆరిిక శఖ) డీపీఎస నేగ
మరియు అధికారుల సమక్షంలో సమాచార్ మరియు ప్రస్తర్
మంత్రితా శఖ (I&B) కార్యదరిశ అపూర్ా చాందర కొతా లోగోను
విడుదల చేశరు
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

పొందేందుక్ష, విదాయరు
ి లు ఉదోయగానికి సిదింగా ఉండందుక్ష అలాగ్ర

•

ప్రస్తర్ భార్త్ర CEO: శ్శి శేఖర్ వెంప్టి (2017–);

యువ్త గొంత్తలను వినడానికి మరియు విసారించేందుక్ష

•

ప్రస్తర్ భార్త్ర స్తిపంచబడంది: 23 నవ్ంబర్ 1997;

సహాయం చేసు
ా ంది.

•

ప్రస్తర్ భార్త్ర ప్రధాన కారాయలయం: న్యయఢిల్దల.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
భార్తదేశపు 1వ ఎలివేటెడ్ అర్బన్ ఎకే్్పరస్్వే "దాార్క"

75వ స్టాతాంతాయ దినోతేవాం: దేశవాయపుాంగా ‘హర్ ఘర్ తిర్ాంగ’

2023 నాటికి అాందుబాట్లలోకి వస్త
ు ాంది

పరచారనిి పా
ర ర్ాంభాంచనుని పరభుతాాం

భార్తదేశ్ంలో మొట్టమొదటి ఎలివేటెడ్ అర్బన్ ఎకే్్పరస్్వేగా
అభవ్ృదిి చెందుత్తనన దాార్కా ఎకస్్పరస వే 2023లో
అందుబాట్లలోకి వ్సు
ా ందని రోడు
డ ర్వాణా మరియు ర్హదారుల
శఖ మంత్రి నితిన్ గడకరీ తెలిపారు. దాార్కా ఎకస్్పరస్వే ఢిల్లుగుర
ా వ్ ఎకే్్పరస్్వే (బంగారు చత్తరుుజం యొకా ఢిల్దల-జెైపూర్అహమదాబాద్-ముంబెై విభాగంలో భాగం) మరియు ప్రధానంగా

దేశ్ 75వ్ స్తాతంతియ దినోతసవానిన పుర్సారించ్చక్షని పౌరులు
తమ నివాస్తల వ్దీ జాతీయ జెండాను ఎగుర్వేసేందుక్ష
పోరతసహంచేందుక్ష, క్సందర ప్రభుతాం తార్లో దేశ్వాయప్ాంగా హర్
ఘర్ త్రర్ంగా ప్రచారానిన పా
ర ర్ంభంచనుంది. స్తంసాృత్రక మంత్రితా
శఖ నోడల్ మంత్రితా శఖ అయిన ఆజాదీ కా అమృత్

ప్శిిమ ఢిల్దలలోని ప్రయాణిక్షల నుండ తీవ్రమైన ట్ట
ి ఫిక్ ర్దీీని

మహోతేవ్ ఆధ్ార్యంలో ఈ కార్యకీ మం పా
ర ర్ంభంచబడంది.

ఎదుర్కానే ధ్మని ర్హదారులపై ఒత్రాడని తగగసు
ా ంది.

భార్త జాతీయ ప్తాకం మొతాం దేశనికి గొప్ీ గర్ాకార్ణం,
మరియు జెండాను మరింత గౌర్వించే కీ మంలో, హర్ ఘర్ తిర్ాంగా

దాార్కా ఎకే్్పరస్ వే గురిాంచ:
•

•

ఇది 16 లేను యాకెసస-నియంత్రిత హైవేగా ఉంట్లంది, దీనితో
రెండు వెైపులా కనీసం మూడు లేనల సర్టాస రోడు
డ ఉంట్లంది.

ఆమోదించారు, ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతేవ్ ఇది అనిన

ఢిల్దలలోని దాార్క నుంచ హరాయనాలోని గురుగా
ీ మ్్ను కలిప్ర

కార్యకీ మాలక్ష బాధ్యత వ్హసు
ా ంది.

ఎకస్్పరస్వేను మొతాం రూ.9,000 కోటుతో అభవ్ృదిి

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

చేసు
ా నానరు. ఇది మొతాం 29 కి.మీ పొడవును కలిగ ఉంది,
అందులో 19 కి.మీ హరాయనాలో మరియు మిగలిన 10 కి.మీ
ఢిల్దలలో ఉంది.
•

అని పలవ్బడ కార్యకీ మానిన క్సందర హోం మంత్రి అమిత్ షా

•

క్సందర హోం మంత్రి: శ్రీ అమిత్ షా

•

స్తంసాృత్రక శఖ మంత్రి: శ్రీ జి.కిషన్ రడ్

ఈ ఎకస్్పరస్వే NH-8 (ఢిల్లు-గురుగా
ీ మ్ ఎకే్్పరస్్వే)లో
శివ్-మూరిా నుండ పా
ర ర్ంభ్మవుత్తంది మరియు దాార్కా
సకాటర్ 21, గురుగా
ీ మరియు బస్తయి గుండా
ీ మ్ సరిహదు
ఖేరిా దౌలా టోల్ పా
ల జా దగగర్ ముగుసు
ా ంది.

•

ఇది

నాలుగు

బహుళ-స్తియి

ఇంట్ర్్ఛంజ్లను

కలిగ

ఉంట్లంది, ఇందులో భార్తదేశ్ం యొకా పొడవెైన మరియు
విశలమైన ర్హదారి సొర్ంగం 3.6 కి.మీ పొడవు మరియు
ఎనిమిది లేన్్లను కలిగ ఉంట్లంది.
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ఐకయరజయసమితి: వచేచ ఏడాది పరపాంచాంలో అతయధిక జనాభా

•

ఒకొాకాటి 1.4 బిలియనల జనాభాతో, చెైనా మరియు

కలిగిన దేశాంగా చైనాను భార్త్ అధిగమిస్త
ు ాందని అాంచనా

భార్తదేశ్ం ఈ రెండు పా
ర ంతాలలో అతయధిక జనాభాను కలిగ

వేసాంది

ఉనానయి.
•

ప్రిశోధ్న ప్రకార్ం, 2022 నాటికి భార్తదేశ్ం 1.412
బిలియనల జనాభాను కలిగ ఉంట్లంది, ఇది చెైనాక్ష 1.426
బిలియనలతో పోలిసేా. శ్తాబీం మధ్య నాటికి, భార్తదేశ్ం
1.668 బిలియనల జనాభాను కలిగ ఉంట్లందని అంచనా
వేయబడంది, ఇది చెైనా యొకా 1.317 బిలియనలను
మించపోయింది.

•

ప్రిశోధ్న ప్రకార్ం, తక్షావ్ స్తియి సంతానోతీత్రా కార్ణంగా

పరపాంచ జనాభా దినోతేవాం సాందర్భాంగా UN విడుదల చేసన

ప్రప్ంచ జనాభా విసార్ణ 1965 తరాాత సగానికి పైగా

నివేదిక ప్రకార్ం, వ్చేి ఏడాది ప్రప్ంచంలో అతయధిక జనాభా

ఆగపోయింది.

కలిగన

దేశ్ంగా

భార్తదేశ్ం

చెైనాను

అధిగమిసు
ా ందని

•

సంతానోతీత్రా రేట్ల 2100లో ఒక మహళక్ష 1.29 జననాలు

భావిసు
ా నానరు. యునైటెడ్ నేషనే్ డపార్ా్్మాంట్ ఆఫ్
ఎకనామిక్ అాండ్ సోషల్ అఫెైర్ే్, పాపులేషన్ డపార్ట్్మంట్
చేసిన ప్రిశోధ్న ప్రకార్ం, ప్రప్ంచ జనాభా నవ్ంబర్ 15, 2022

అయితే 1.69
•

ప్రకార్ం, ప్రప్ంచ జనాభా 2030లో 8.5 బిలియనుక్ష, 2050లో
9.7 బిలియనుక్ష మరియు 2100లో 10.4 బిలియనుక్ష
చేరుక్షవ్చ్చి.

ఉంట్లంది.
•

2022లో, ప్రప్ంచంలోని స్పారల (49.7%) కంట్ పురుషులు
(50.3%) కొంత ఎక్షావ్ మంది ఉంట్టరు. శ్తాబీంలో, ఈ
సంఖయ

కీ మంగా

తారుమారు

అవుత్తందని

అంచనా

వేయబడంది. 2050 నాటికి మగవారితో సమానంగా
మహళలు కూడా ఉంట్టర్ని అంచనా.

UN నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలు:
•

మధ్యసి దృషా
ట ంతంలో ఐకయరాజయసమిత్ర అంచనా వేసిన దాని
కంట్ శ్తాబీం చవ్రిలో జనాభా 433 మిలియను
ల తక్షావ్గా

నాటికి ఎనిమిది బిలియనల కంట్ ఎక్షావ్గా ఉంట్లందని అంచనా
వేయబడంది. ఐకయరాజయసమిత్ర యొకా ఇటీవ్లి అంచనాల

IHME అంచనా ప్రకార్ం భార్తదేశ్ం యొకా మొతాం

2037 నాటికి, మధ్య మరియు దకిుణాసియా తూరుీ

నేషనల్ కాయపిటల్ రీజియన్ పా
ు నిాంగ్ బోర్్్ యొకక జియో-

మరియు ఆగ్రనయ ఆసియాలను అధిగమించ ప్రప్ంచంలో

పోర్ాల్ "పరిమాన్" ఇపుొడు పరజలక్ష అాందుబాట్లలో ఉాంది

అతయధిక జనాభా కలిగన పా
ర ంతంగా అవ్తరించవ్చిని
అంచనా వేయబడంది, ఎందుకంట్ ఆ రెండు ఖండాల జనాభా
క్షుణించడం పా
ర ర్ంభ్మవుత్తంది.
•

2022లో అతయధిక జనాభా కలిగన రెండు పా
ర ంతాలు, తూరుీ
మరియు ఆగ్రనయ ఆసియా 2.3 బిలియనల జనాభా (లేదా
ప్రప్ంచ జనాభాలో 29%), మరియు మధ్య మరియు దకిుణ
ఆసియా 2.1 బిలియన్ ప్రజలు, రెండూ ఆసియాలోనే
ఉనానయి (ప్రప్ంచ జనాభాలో 26 శతం )
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రషా
ా ిల సమాచార్ాం

31.08.2021న బోర్డ్ యొకా 40వ్ సమావేశ్ంలో NCRకి
జియో-పోర్ాల్్ను 'పరిమాన్' అని పలుస్తారు, NCRPB ఛైర్మన్
మరియు క్సందర గృహ & ప్ట్టణ వ్యవ్హారాల మంత్రి శ్రీ హరీదప సాంగ్

రజస్ట
థ న్ పరభుతాాం భార్తదేశపు మొటామొదటి ఆరోగయ
హక్షక బిలు
ు ను పరవేశపటానుాంది

పూరి పా
ర ర్ంభంచారు. రిమోట్ సనిసంగ్ మరియు GIS టెకానలజీని
సమర్ివ్ంతంగా

ఉప్యోగంచ్చక్షవ్డం

కొర్క్ష,

నేషనల్

ఇనఫరేమటికస్ సంట్ర్ (NIC) దాారా ఒక వెబ జియో పోర్టల్
అభవ్ృదిి చేయబడంది, పా
ర థ్మికంగా నేషనల్ కాయపట్ల్ ర్టజియన్
(NCR) పాల్గ
గ నే రాషా
ట రలు మరియు నేషనల్ కాయపిటల్ రీజియన్
పా
ు నిాంగ్

బోర్్్

(NCRPB)

కారయలయాం దాారా
పరభుతా మరియు పైివేట్ హెలు్ క్సర్ ప్ర
ర వైడర్ు దాారా

ఉప్యోగంచబడుత్తంది.

నాణయమైన మరియు సర్సమైన ఆరోగయ సంర్క్షణ సేవ్లక్ష కట్ల
ట బడ

అదనపు సమాచార్ాం

ఉండాలనే లక్షయంతో రాజస్తిన్ ప్రభుతాం తార్లో "భార్తదేశాంలో

•

NIFT, ప్ంచక్షల క్సందర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అధికారికంగా

మొటామొదటిస్టరిగా" ఆరోగయ హక్షా బిలు
ల ను అసంబ్లలలో

పా
ర ర్ంభంచారు: ప్ంచక్షలలోని నేషనల్ ఇన్్సిటట్యయట్ ఆఫ్

ప్రవేశ్పట్ట అవ్కాశ్ం ఉంది. జనవ్రిలో, రోగులు, వారి అటెండంట్ల
ల

ఫ్యయషన్ టెకానలజీ (NIFT) యొకా 17వ్ కాయంప్స్ను

మరియు ఆరోగయ సంర్క్షణ ప్రదాతల హక్షాలను నిర్ాచంచే

హరాయనా ముఖయమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖ్టార్ మరియు క్సందర
మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అధికారికంగా పా
ర ర్ంభంచారు,.
•

నేషనల్ ఇంట్రెనట్ ఎక్ససఛంజ ఆఫ్ ఇండయా దాారా
దురా
గ పూర్ మరియు బర్ిమాన్్లలో ఇంట్రెనట్ ఎక్ససఛంజీలు

ముస్తయిదా బిలు
ల ను, అలాగ్ర వాట్టదారుల ఫిరాయదులను
ప్రిషారించే వ్యవ్సిను ప్రభుతాం రూపొందించంది.
బిలు
ు లోని ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

చేయడానికి రజస్ట
థ న్ పరభుతాాం చేసు
ా నన ప్రయతనంలో

పా
ర ర్ంభంచబడా
డ యి
•

రాషటరంలో వెైదయ సేవ్లను విసారించడానికి మరియు బలోప్రతం
ఆరోగయ హక్షా బిలు
ల భాగం.

వార్ణాసిలో అక్షయపాతి మధాయహన భోజన వ్ంట్శలను

•

ప్రధాని మోదీ పా
ర ర్ంభంచారు

జెైపూర్్లోని సంగనేరి గ్రట్ వ్దీ ఉనన మహళా చకిత్సేలయ
(మహళా ఆస్తపతిా)లో సౌకరయల విసుర్ణ క్షసం ఇటీవ్ల
ముఖయమంత్రి రూ.117 కోటుక్ష ఆమోదం తెలిపారు.

•

ముఖ్యమాంతిా చర్ాంజీవి స్టాసథయ బీమా యోజన దాారా
ప్రజలక్ష 10 లక్షల రూపాయల వ్ర్క్ష ఉచత చకితస
అందించడం దాారా రాషటరం ప్రత్ర క్షట్లంబానికి ఆరోగయ
భ్దరతను కలిీంచంది.

•

దీంతో పాట్ల ప్థ్కంలో నమోదైన క్షట్లంబాలక్ష రూ.5 లక్షల
వ్ర్క్ష ప్రమాద బ్లమా కలిీసు
ా నానరు.

•

అలాగ్ర ప్రభుతా వెైదయశలలక్ష వ్చేి రోగులక్ష మందులు,
ప్ర్టక్షలు ఉచతంగా అందిసు
ా నానరు.
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వసాిన్ రైలేా (WR) యొకక ప్రడవైన సెైకవాక్ ఖ్ర్ రోడ్ రైలేా

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

రాజస్తిన్ గవ్ర్నర్: కలా
ర జ మిశీ;

స్టాషన్ నుండ సమీప్ంలోని బాాందా
ర టెరిమనస్ వ్ర్క్ష ప్రయాణిక్షలు

•

రాజస్తిన్ రాజధాని: జెైపూర్;

సులభ్ంగా రెైళ్ల
ల ఎకాడానికి పా
ల ట్్ఫ్యర్మ్్లను చేరుక్షవ్డానికి

•

రాజస్తిన్ ముఖయమంత్రి: అశోక్ గెహాలట్.

తెర్వ్బడంది. సెైకవాక్ ప్రడవు 314 మీటరు
ు మరియు వడలుొ

మిషన్ క్షశాల్ కారిమ: నిరమణ కారిమక్షల నైపుణాయలను

4.4 మీటరు
ు . సైావాక్ ప్రయాణిక్షలు ఖార్ సేటషన్్లో డీబోరిడంగ్

మరుగుపర్చడానికి ఢిల్లు పరభుతా పథకాం

మరియు సౌత్ ఫుట్ ఓవ్ర్ బిరడజ్ దాారా నేరుగా బాందా
ర (T)
చేరుక్షవ్డానికి వీలు కలిీసు
ా ందని ప్శిిమ రెైలేా ప్రర్కాంది.
దేశాంలో 13 ఎకే్్పరస్్వేలను కలిగి ఉని మొదటి రషాిాంగా
యూపీ అవతరిాంచాంది

ఢిల్లు డపూయటీ CM మనీష్ ససోడయా, భ్వ్న నిరామణ కారిమక్షలు
తమ స్తమరా
ి యలను మరుగుప్ర్చ్చక్షవ్డం క్షసం మిషన్ క్షశాల్
కారిమని పా
ర ర్ంభంచారు. అధికారిక ప్త్రికా ప్రకట్న ప్రకార్ం, ఢిల్లు
పరభుతాాం ఈ కార్యకీమానిి ఢిల్లు సకల్ అాండ్ ఎాంటాపరన్యయర్్షిప

ఉతార్ప్రదేశ్లోని అత్రపదీ ఎకస్్పరస్వే నెట్్వ్ర్ా్ ఇపుీడు

యూనివరిేటీ (DSEU) మరియు ఢిల్లు బిలి్ాంగ్ మరియు ఇతర్

ముఖ్యమాంతిా యోగి ఆదితయనాథ్క్ష కృతజఞతలు. రాషటరం

నిరమణ కారిమక్షల సాంక్సుమ బోరు
్ సహాయాంతో అభవృదిి

తార్లో ప్రప్ంచవాయప్ాంగా అనేక ఇతర్ దేశల నుండ మరుగెైన హైవే

చేసాంది..

కనెకిటవిటీని కలిగ ఉంట్లంది. రాషటరం ఇపుీడు 13 ఎకస్్పరస్వేలను
కలిగ ఉంది, దేశ్ంలో అలా చేసిన మొదటి రాషటరంగా నిలిచంది.

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఢిల్దల ఉప్ ముఖయమంత్రి: శ్రీ మనీష్ ససోడయా

మొతాం 3200 కి.మీల 13 ఎకస్్పరస్వేలలో ఆరు ఉప్యోగంలో

•

ఢిల్దల ముఖయమంత్రి: శ్రీ అర్విాంద్ క్సజీరవాల్

ఉండగా, మిగలిన ఏడు నిరామణంలో ఉనానయి.

పశ్చచమ రైలేా ముాంబైలోని బాాందా
ర టెరిమనస్్ను ఖ్ర్ స్టాషన్్ను
కలుపుతూ ప్రడవైన సెైకవాక్్ను పా
ర ర్ాంభాంచాంది
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

బ్యాంకాంగ్ & ఆరిిక అాంశాలు

ఉతార్ప్రదేశ ముఖయమంత్రి: యోగి ఆదితయనాథ

శ్రీరమ్ జనర్ల్ ఇన్యేరనే్ మరియు సటీ యూనియన్

తిాపుర్లో ఖ్రీచ పాండుగ పా
ర ర్ాంభమవుతాంది

బాయాంక్ కార్పొర్టట్ ఏజెనీే ఒపొాందాంపై సాంతకాం చేశాయి

14 మంది దేవ్తలు మరియు దేవ్తలక్ష పా
ర ర్ినలు చేస్త
ా వార్ం

సటీ యూనియన్ బాయాంక్ (CUB) మరియు శ్రీరమ్ జనర్ల్

రోజుల పాట్ల జరిగ్ర స్తంప్రదాయ ఖ్రీచ పాండుగ, తిాపుర్ తూరుొ

ఇన్యేరనే్ భార్తదేశ్ంలోని 727 కారయలయాల నెట్్వ్ర్ా్

శ్చవార్ులోని

ఖ్యేర్్పూర్్లో

వేలాది

మంది

భ్క్ష
ా లు

తర్లివ్చాిరు. ఖ్రిచ పూజ అనేది ప్రధానంగా గరిజన ప్ండుగ,

దాారా శ్రీరామ్ జనర్ల్ ఇన్యసరెనస్ యొకా బ్లమా ఉతీత్త
ా లను
అందించడానికి

కార్కీరేట్

సట్ప్లో

ఒప్ీందం

క్షదురుిక్షనానయి. ఈ ఏరాీట్ల ప్రకార్ం, శ్రీరమ్ జనర్ల్

అయితే ఇది హందూ మతానికి మూలం. భార్తదేశ్ం మరియు

ఇన్యేరనే్ బాయంక్ కసటమర్లక్ష ఆటో, వ్యకిాగత గాయం, ఇలు
ల

పొరుగున ఉనన బంగా
ల దేశ నుండ కూడా భ్క్ష
ా లు మరియు

మరియు ప్రయాణ బ్లమాతో పాట్ల ఆసిా, సముదర మరియు
ఇంజనీరింగ్ బ్లమా వ్ంటి బ్లమా వ్సు
ా వుల వాయపార్ మారా
గ లతో

స్తధువులు ఈ ఉతసవ్ంలో పాల్గ
గ నానరు.

సహా వ్యకిాగత బ్లమా ఉతీత్త
ా లను అందిసు
ా ంది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

ఫెడర్ల్ బాయాంక్ మరియు బాయాంక్ ఆఫ్ ఇాండయా నియాంతాణ

•

త్రిపుర్ రాజధాని: అగర్ిల;

బాధ్యతలను ఉలుాంఘాంచనాందుక్ష RBI చేత జరిమానా

•

త్రిపుర్ ముఖయమంత్రి: డాకార్ మాణిక్ స్టహా;

విధిాంచబడాంది

•

త్రిపుర్ గవ్ర్నర్: సతయదేవ్ నారయణ్ ఆర్య.

అదనపు సమాచార్ాం
•

ఆంధ్రప్రదేశ ముఖయమంత్రి వెైఎస జగన్ మోహన్ రెడడ జీవితకాల
వెైఎసఆర్టస అధ్యక్ష
ు డగా ఎనినకయాయరు

•

మేఘాలయ బాలయ విదాయ కార్యకీ మాలలో 300 క్షట్ల
పట్ల
ట బడ పట్టనుంది.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
రెగుయలేట్ర్ట సమమత్రలో లోపాల కార్ణంగా, రిజర్ా్ బాయాంక్ ఆఫ్

PNB ర్క్షక్ పుస్ పథకాం యొకక ముఖ్య లక్షణాలు:

ఇాండయా (RBI) ఫెడర్ల్ బాయాంక్్క్ష రూ. 5.72 కోటు జరిమానా

•

వ్యకిాగత ప్రమాద కవ్ర్ రూ. 50 లక్షలు.

విధించంది. భార్తీయ రిజర్ా్ బాయంక్ (RBI) (బాయంక్షలు

•

విమాన ప్రమాద బ్లమా కవ్రేజ రూ. 1 కోటి.

అందించే ఆరిిక సేవ్లు) ఆదేశలు, 2016 ఉలలంఘనలక్ష

•

వ్యకిాగత ప్రమాద (శశ్ాత మొతాం వెైకలయం) కవ్ర్ రూ. 50

కఠినమైన జరిమానాలు ఉనానయి. ఫెడర్ల్ బాయాంక్ కార్కీరేట్
ఏజెనీస లేదా ఇన్యసరెనస్ బో
ర కింగ్ సేవ్లను అందించే తన

లక్షలు.
•

క్షరుక్షనే పైరమర్ట అకంట్ హోలడర్్ల వారు
డ ల క్షసం “PNB

ఉదోయగులలో ఎవ్రిక్ష ఇనెసంటివ్లతో (నగదు లేదా నాన్మానిటరీ)

ప్రిహార్ం

చెలిలంచలేదని

ఫెడర్ల్

బాయంక్

పీరమియర్ ఇన్్సిటట్యయట్్లు మరియు విదాయ సంసిలో
ల అడమషన్
పరతిభ” కింద విదాయ రుణం.

•

ఆరిిక

రూ. 1

సహాయం

లక్ష (సాంవతేరనికి) 4

నిరా
ి రించలేదు.

సాంవతేరలక్ష లేదా వాసావ్ వ్యయం ఏది తక్షావెైతే అది

'PNB ర్క్షక్ పుస్ స్కకమ్' కోసాం భార్త వైమానిక దళాం & PNB

జీవించ ఉనన మరియు ఆధార్ప్డన ఇదీరు పలలల (మగ

అవగాహన ఒపొాందాంపై సాంతకాలు

లేదా ఆడ) విదయ క్షసం.
•

గత మూడు నెలల వ్ర్క్ష ఓవ్ర్్డా
ర ఫ్ట్ నుండ నికర్
జీతం/పనున్ మొతాం రూ. 75,000 నుాండ రూ. 3 లక్షలు.

•

ఇలు
ల , కారు, విదయ మరియు/లేదా వ్యకిాగత రుణం క్షసం వ్డీడ
రేట్ల మరియు సేవా ఛార్టజలలో రాయితీ.

•

ఇతర్ ప్రయోజనాలలో క్షట్లంబ సభుయలక్ష జీరో బాయలనస్
సేవింగ్ ఖాతా మరియు లాకర్ అదీ ఛార్టజలలో రాయితీ వ్ంటి
సౌకరాయలు ఉనానయి.

అదనపు సమాచార్ాం
•

జూన్్లో టోక్ష దరవ్యయలబణం సాలీంగా 15.18 శతానికి

ప్బిలక్ సకాటర్ బాయంక్, పాంజాబ్ నేషనల్ బాయాంక్ (PNB) తన

తగగంది:ఆల్-ఇండయా

ఫ్య
ల గ్్ష్ప స్పామ్, PNB ర్క్షక్ స్పామ్ కింద ఇాండయన్ ఎయిర్

(WPI) ఆధార్ంగా వారిుక దరవ్యయలబణం జూన్ నెలలో 15.18

ఫోర్ే్ (IAF)తో అవగాహన ఒపొాందాం (MOU) పై సంతకం

శతంగా ఉంది

చేసింది. వ్యకిాగత బ్లమా కవ్ర్్తో సహా IAF సిబబంది క్షసం

•

పాటించనందుక్ష

పుషీగుచాఛనిన అందించడంపై MU దృష్ట స్తరించంది.

స్తచక

సంబంధించన
ఓలా

కొనిన

ఫెైనానిుయల్

నిబంధ్నలను
సర్టాసస

పైరవేట్

లిమిటెడ్్పై రిజర్ా్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండయా (RBI) రూ. 1.67

ఈ ప్థ్కంలో వ్యకిాగత ప్రమాద బ్లమాతో పాట్ల ర్క్షణ దళ్లలలో
ప్నిచేసు
ా నన, ప్దవీ విర్మణ పొందిన మరియు శిక్షణ పొందిన వారికి

ధ్ర్ల

పీర-పయిడ్ చెలిలంపు స్తధ్నాలు మరియు నో యువ్ర్ కసటమర్
నిబంధ్నలక్ష

ప్రతేయకంగా రూపొందించన ఉతీత్త
ా లతో పాట్ల ప్రయోజనాల

టోక్ష

క్షట్ల దరవ్య పనాల్దటని విధించంది.
•

స్త
ి ల

దేశ్రయోతీత్రా

(GDP)

దాారా

కొలవ్బడన

విమాన ప్రమాద బ్లమా ఉంట్లంది. ఇది క్సందర స్తయుధ్ పోల్దసు

భార్తదేశ్ంలో ఆరిిక వ్ృదిి క్షసం నోమురా తన 2023

బలగాలు, రాషటర పోల్దసు బలగాలు మరియు మటో
ి పోల్దసుల

అంచనాను మాందయం భ్యాలు మరియు పరుగుత్తనన వ్డీడ

సిబబందితో పాట్ల రిటెైర్డ్ డఫెనస్ పనునర్లను కూడా కవ్ర్

రేట్ల మధ్య దాని మునుప్టి అంచనా 5.4 శతం నుండ 4.7

చేసు
ా ంది.

శతానికి తగగంచంది.
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•

•

SBI అనుబంధ్ సంసి మరియు MEA తెైరపాకిుక అభవ్ృదిి

కరూర్ వైశాయ బాయాంక్ త్సత్సకలిక చైర్్పర్ేన్్గా మీనా హేమచాందర

సహకార్ నిధికి సంబంధించ ఒప్ీందంపై సంతకం చేశయి

నియమితలయాయరు

ఈ ఏడాది అక్షటబర్ 1న, ప్రప్ర్ ఇంపోర్ట్ మానిట్రింగ్ సిసటమ్
అమలులోకి వ్సు
ా ంది

•

వినియోగదారుల ధ్ర్ల స్తచీ (సిపఐ) ఆధార్ంగా రిటెైల్
దరవ్యయలబణం గత నెలలో 7.04 శతంతో పోలిసేా ఈ ఏడాది
జూన్్లో 7.01 శతానికి తగగంది.

•

యూనియన్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండయా (UBI) వినియోగదారుల
బాయంకింగ్ అనుభ్వాలను మరుగుప్రిచే ప్రయతనంలో టెక్
మహందా
ర తో కలిసి మట్టవ్ర్స్ వ్రుివ్ల్ లాంజ - యూని-

కరూర్ వైశాయ బాయాంక్ తాతాాలిక చెైర్్ప్ర్సన్్గా మీనా హేమచందర
నియామకానికి భార్తీయ రిజర్ా్ బాయాంక్ (RBI) అధికార్ం
ఇచిందని పైరవేట్ ర్ంగ రుణదాత కరూర్ వెైశయ బాయంక్ తెలిపంది.

వ్ర్స్ & ఓపన్ బాయంకింగ్ శండ్్బాకస్ వాతావ్ర్ణానిన

బాయాంక్

ప్రిచయం చేసింది.

చెైర్్ప్ర్సన్ ప్దవికి హేమచందర చేసిన దర్ఖాసు
ా ను బాయంక్ మేలో

నాన్-ఎగిాక్యయటివ్

ఇాండపాండెాంట్

(పార్ా్

టెైమ్)

RBIకి సిఫ్యరుస చేసింది.

నియామకాలు

పరతీక్ పోట్రను అడెాాంట్ ఇాంటర్టిషనల్ యుర్టకా ఫోర్బే్

భార్త్్లో బాంగా
ు దేశ్ హెైకమిషనర్్గా ముస్ట
ు ఫిజుర్ రహామన్

అధిపతిగా నియమిాంచాంది

నియమితలయాయరు

భార్తదేశనికి బంగా
ల దేశ తదుప్రి హైకమిషనర్్గా ముస్ట
ు ఫిజుర్
రహమాన్్ను బాంగా
ు దేశ్ పరభుతాాం నియమించంది. అతను
ప్రసు
ా తం జెనీవాలోని ఐకయరాజయసమిత్ర కారాయలయాలక్ష బంగా
ల దేశ
శశ్ాత ప్రత్రనిధిగా మరియు సిాట్జరా
ల ండ్్లో రాయబారిగా

పరతీక్ పోట్రను PE సంసి అడెాాంట్ ఇాంటర్టిషనల్ తన
పోర్ా్్ఫోలియో

కాంపనీలలో

ఒకటెైన

నిర్ాహంచడానికి నియమించంది.

ప్రతీక్

యురేకా

ఫోర్బస్్ని

యురేకా ఫోర్బస్

మేనేజిాంగ్ డెైరకార్ & స్కఈఓగా చేర్నునానరు. ప్రతీక్ కంపనీని
అభవ్ృదిి చేయడంలో మరియు అతాయధునిక వ్సు
ా వులను ఉతీత్రా

ప్నిచేసు
ా నానడు. మహమమద్ ఇమా
ా న్ తరాాత ఆయన కొతా

చేయడంలో మేనేజ్మంట్ గ్ర
ా ంది. ప్రతీక్
ీ ప్క్ష మార్గనిరేీశ్ం చేసు

హైకమిషనర్్గా బాధ్యతలు చేప్ట్టనునానరు.

ఆగసు
ట 16న యురేకా ఫోర్బస్్లో పా
ర ర్ంభ్మవుత్తంది.
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IFAD కొతు అధ్యక్ష
ు డగా అలాారో లారియో ఎాంపికయాయరు

అవినీత్ర ఆరోప్ణలపై సతీష్ అగనహోత్రిని ప్రభుతాం తొలగంచన
తరాాత నేషనల్ హెై-స్కొడ్ రైల్ కార్పొర్టషన్ లిమిటెడ్
(NHSRCL)

మేనేజింగ్

నియమిత్తలయాయరు.

డైరెకట ర్్గా

అతను

రజాందర
2017

నవ్ంబర్

పరస్టద్
నుండ

NHSRCLతో పా
ర జెకట ్ డైరెకట ర్్గా ప్నిచేసు
ా నానడు మరియు బులుట్
రైలు పా
ర జెకా్్గా ప్రసిదిి చెందిన ముంబెై అహమదాబాద్ హై-స్పీడ్
రెైల్ పా
ర జెకట ్ యొకా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ప్నులక్ష మొతాం బాధ్యత
వ్హసు
ా నానడు.
ఇాంటర్టిషనల్ ఫాండ్ ఫర్ అగిీకలచర్ల్ డెవలప్మాంట్ (IFAD)

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

గవ్రినంగ్ కనిసల్ సీయిన్ యొకా అలాారో లారియో కొతా
అధ్యక్ష
ు డగా నియమిత్తలయాయరు. లారియో 1 అక్షటబర్ 2022న

12 ఫిబరవ్రి 2016;
•

నాయకతాం

వ్హసు
ా నన

గిలబర్ా్

హాంగోబ

నేషనల్ హై-స్పీడ్ రెైల్ కార్కీరేషన్ లిమిటెడ్ ప్రధాన
కారాయలయం: న్యయఢిల్దల.

ప్దవీ బాధ్యతలు స్పాకరిస్తారు మరియు నాలుగు సంవ్తసరాల
ప్దవీకాలం కొనస్తగుతారు. అతను 2017 నుండ సంసిక్ష

నేషనల్ హై-స్పీడ్ రెైల్ కార్కీరేషన్ లిమిటెడ్ స్తిపంచబడంది:

డపూయటీ

ఎనిికల

కమిషనర్్గా

R

K

గుపా
ు

నియమితలయాయరు

స్తినంలో

నియమిస్తాడు.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఇంట్రేనషనల్

ఫ్ండ్

ఫ్ర్

అగీకలిర్ల్

డవ్లప్మంట్

స్తిపంచబడంది: డసంబర్ 1977, రోమ్, ఇట్ల్ద.
నేషనల్

హెైస్కొడ్

రైల్

కార్పొర్టషన్

లిమిటెడ్

రజాందరపరస్టద్ బాధ్యతలు స్కాకరిాంచారు

ఎాండీగా

డపూయటీ ఎనిికల కమిషనర్్గా స్కనియర్్ బ్యయరోకాీట్్ RK
గుపా
ు ను నియమిస్త
ా ప్ర్సనల్్ మంత్రితా శఖ ఉతారుాలు జార్ట
చేసింది. T శ్రీకాాంత్ స్తినంలో అతను వ్చాిడు. సెాంటాల్
సెకీటేరియట్ సరీాస్ (CSS) అధికారి అయిన గుపా
ా తన ప్దవీ
విర్మణ తేదీ వ్చేి ఏడాది ఫిబరవ్రి 28 వ్ర్క్ష డపూయటీ ఎనినకల
కమిషనర్ (జాయింట్ సకీ ట్ర్ట స్తియి)గా వ్యవ్హరిస్తారు.
ఎనిికల సాంఘాంలోని ఇతర్ ముఖ్యమ
ై న వయకిి:
•

భార్త ప్రధాన ఎనినకల కమిషనర్: రజీవ్ క్షమార్

•

ఎనినకల కమిషనర్: అన్యప చాందర పాాండే

GSL CMDగా బరజష్ క్షమార్ ఉపాధాయయ నియామకానిి
GoI కిుయర్ చేసాంది
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సెైనుే & టెకాిలజీ

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

SARS-CoV-2ను నిషికియాంగా మార్చడానికి భార్తీయ
పరిశోధ్క్షలు కొతు పదితిని అభవృదిి చేశారు

•

శామేాంగ్ వయవస్ట
థ పక్షడు: ల్ద బెైంగ్-చ్చల్

•

శామేాంగ్ ఛైర్మన్: ల్ద క్షన్-హ

అగిిక్షల్ కాసోమస్ భార్తదేశపు మొటామొదటి రక్సట్ ఇాంజిన్
ఫ్రయకారీని చనైిలో పా
ర ర్ాంభాంచాంది

SARS-CoV-2 వెైర్స కణాలలోకి ప్రవేశించక్షండా నిరోధించగల
కొతా సింథ్టిక్ పపైడ్్లు మరియు జీవ్ కణాలక్ష స్క్స స్తమరా
ి యనిన
తగగంచడానికి వెైర్స కణాలను ఒకదానితో ఒకటి కలిప ఉంచగలవు.
ఈ విన్యతన స్తంక్సత్రకత సహాయంతో, SARS వాంటి వైర్స్్లు-

సేీస టెక్ స్తటర్టప, అగిిక్షల్ కాసోమస్ చనైిలో 3D-పిరాంటెడ్
రక్సట్ ఇాంజిన్్లను తయారు చేసే భార్తదేశ్పు మొట్టమొదటి

CoV-2ని నిదా
ర ణంగా మార్ివ్చ్చి, పపైడ్ యాంటీవెైర్ల్్ల కొతా

ఫ్యయకట ర్టని పా
ర ర్ంభంచంది. ఈ సదుపాయం 3D పరంటెడ్ రాకెట్

క్షట్లంబానికి తలుపులు తెరుసు
ా ంది.

ఇంజిన్్లను రూపొందించడానికి సంకలిత తయార్ట స్తంక్సత్రకతను

శామేాంగ్ పరపాంచాంలోనే వేగవాంతమ
ై న గా
ీ ఫికే్ DRAM

ఉప్యోగసు
ా ంది మరియు దాని సాంత అంతర్గత రాకెట్ల క్షసం

చప్ను సృషిాాంచాంది

ఇంజిన్్లను ఉతీత్రా చేయడానికి ఉప్యోగంచబడుత్తంది. INSPACe (ఇాండయన్ నేషనల్ స్టొస్ పరమోషన్ అాండ్ ఆథరైజషన్
సెాంటర్) చెైర్మన్ పవన్ గోయాంకా సమక్షంలో ట్టట్ట సనస్ చెైర్మన్
ఎన్ చాందరశేఖ్ర్న్ మరియు ఇసో
ర చైర్మన్ ఎస్ సోమనాథ దీనిని
ఆవిషారించారు..

పరిగన వేగం మరియు శ్కిా స్తమర్ియంతో కొతు గా
ీ ఫికే్ డెైనమిక్
రాండమ్-యాక్సేస్ మమరీ (DRAM) చప్ను రూపొందించనట్ల
ల
Samsung ప్రకటించంది. తయార్టదారు నుండ ఒక ప్రకట్న
ప్రకార్ం, 24-గిగాబిట్ గా
ీ ఫికే్ డబుల్ డేట్ర ర్టట్ 6 (GDDR6)
మూడవ్ తర్ం, 10-నానోమీట్ర్ స్తంక్సత్రకతను ఉప్యోగసు
ా ంది
మరియు పోటీ ఉతీత్త
ా ల కంట్ 30% వేగంగా డట్ట పా
ర ససింగ్
వేగానిన కలిగ ఉంది.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
భార్తదేశాం యొకక మొటామొదటి స్ట
థ నికాంగా సృషిాాంచబడన

19 ఏళు జాహివి దాంగ్రటి దకిుణ పోలాండ్్లోని కాీక్షవ్లోని

HPV వాయకిేన్ DCGI ఆమోదాం ప్రాందిాంది

అనలాగ్ ఆసో
ా ినాట్ టెైినిాంగ్ సెాంటర్ (AATC) నుండ అనలాగ్
ఆసో
ా ినాట్ పో
ర గా
ీ మ్్ను పూరిా చేసిన అత్ర పనన వ్యసుారాలిగా
చరితి సృష్టంచంది. సేీస ఫెైట్ శస్పారయ అధ్యయనాలను
నిర్ాహంచడానికి యూరోపియన్ స్టొస్ నిపుణులు ఏరాీట్ల
చేసిన పైరవేట్ ఏజెనీస అయిన AATCలో ఆమ రెండు వారాల
శిక్షణా కార్యకీ మానిన (జూన్ 14 నుండ 25 వ్ర్క్ష) పూరిా చేసింది.
AATC వారి మునుప్టి విజయాలు మరియు అంతరిక్ష
కార్యకీ మాలతో అనుబంధ్ం ఆధార్ంగా పోరగా
గ రు
ీ మ్ క్షసం ముగు

డరగే్ కాంట్ర
ా లర్ జనర్ల్ ఆఫ్ ఇాండయా (DCGI) గరాుశ్య
కాయనసర్్క్ష వ్యత్రరేకంగా భార్తదేశ్ం యొకా మొట్టమొదటి
కాాడరవాలాంట్ హ్యయమన్ పాపిలో
ు మావైర్స్ వాయకిేన్ (qHPV)
యొకా

మారెాట్

అధికారానిన

ఆమోదించంది.

స్కర్మ్

ఇన్్సాట్యయట్ ఆఫ్ ఇాండయా (SII) ఈ వాయకిసన్్ను ఉతీత్రా
చేసు
ా ంది. ది స్పర్మ్ ఇనిసిటట్యయట్ ఆఫ్ ఇండయా స్పఈఓ అదార్
పూనావాలా ఈ విషయానిన టీాట్ చేశరు. మొట్టమొదటిస్తరిగా,
భార్తదేశ్ంలో తయారు చేయబడన చవ్కెైన మరియు విసాృతంగా
లభంచే HPV వాయకిసనేషన్ మహళ్ల రోగులలో గరాుశ్య
కాయనసర్్క్ష చకితస చేయడానికి అందుబాట్లలో ఉంట్లంది. ఈ
సంవ్తసర్ం తరువాత, SII దీనిని పా
ర ర్ంభంచాలని భావిస్ాంది
మరియు DCGI, MoHFW INDIA వారి ఆమోదం క్షసం మేము

మహళలతో సహా ప్రప్ంచవాయప్ాంగా ఆరుగురిని ఎంపక చేసింది.
ASTRA-45 అనే బాయచ్లో జాహివి అత్ర పనన వ్యసుారాలు.
2021లో, శ్రీమత్ర జాహనవి U.S.లోని కెనెనడీ సేీస సంట్ర్్లో
NASA యొకా ఇంట్రేనషనల్ ఎయిర్ అండ్ సేీస పోరగా
ీ మ్
(IASP)ని పూరిా చేసింది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

NASA అడమనిసేటరట్ర్: బిల్ నెలసన్;

•

NASA యొకా ప్రధాన కారాయలయం: వాష్ంగటన్ D.C.,
యునెైటెడ్ సేటట్స్;

•

NASA స్తిపంచబడంది: 1 అక్షటబర్ 1958.

1వ వబ్ టెలిసోకప చతాాం బిగ్ బాయాంగ్ తరాత ఏర్ొడన తొలి
గెలాక్సేలను వలుడస్త
ు ాంది

వారికి కృతజఞతలు తెలియజేసు
ా నానము.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

స్పర్మ్ ఇన్్సిటట్యయట్ ఆఫ్ ఇండయా CEO: అదార్ పూనావలు

జాహివి దాంగ్రటి AATC యొకక అతి పిని వయస్తకడెైన
అనలాగ్ వ్యయమగామి

US అధ్యక్ష
ు డు జో బిడెన్ వాష్ంగటన్్లోని వెైట్్హౌస్లో పరవ్యయ
ఈవెంట్్లో జమే్ వబ్ స్టొస్ టెలిసోకప యొకా మొదటి
చతా
ి లలో ఒకదానిన విడుదల చేశరు. NASA యొకక జమే్
వబ్ స్టొస్ టెలిసోకప నుండ వ్చిన ఈ మొదటి చతిం ఇప్ీటి
వ్ర్క్ష సుదూర్ విశ్ాం యొకా లోతెైన మరియు ప్దునెైన ప్రారుణ
చతిం.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
నట్్వర్క్్ రోబోటికే్ సెాంటర్ ఆఫ్ ఎకేలనే్్ను ఏరొట్ల

వాయపార్ాం & ఒపొాందాలు

చేయడానికి Nokia IIScతో భాగస్టామయమ
ై ాంది
నాస్టకమ్ డజివాణి కాల్ సెాంటర్ కోసాం గూగుల్్తో చేతలు
కలిపిాంది

IISc బాంగళూరులో నెట్్వ్ర్ాడ్ రోబోటికస్్లో నోకియా సంట్ర్
ఆఫ్ ఎకసలనస్్ను ఏరాీట్ల చేయడానికి నోకియా ఇాండయన్
ఇన్్సాట్యయట్ ఆఫ్ సెైనే్్తో భాగస్తామయం కలిగ ఉంది. సంట్ర్
ఆఫ్

ఎకసలనస్

(CoE)

ఇాంటెలిజెనే్ (AI)లో

5G

మరియు

రోబోటికస్

ఆరిాఫిషియల్

మరియు

అధునాతన

నాస్టకమ్ ఫాండేషన్ మరియు గూగుల్ మహళ్ల రెైత్తలు తమ
వాయపారానిన పంచ్చక్షవ్డంలో సహాయప్డట్టనికి లాభాప్రక్ష లేని

ఇంట్ర్-డసిపలనర్ట

సంసి ఇండయన్ సొసైటీ ఆఫ్ అగీబిజినెస పొరఫెషనలస్ (ISAP)

ప్రిశోధ్నలను పోరతసహసు
ా ంది. ఇది పారిశీమిక ఆటోమేషన్,

సహకార్ంతో కాల్ సంట్ర్్ను ఏరాీట్ల చేసు
ా ననట్ల
ల ప్రకటించాయి.

వ్యవ్స్తయం మరియు విప్త్త
ా నిర్ాహణలో వినియోగ క్ససులను

“డజివాణి కాల్ సెాంటర్” పా
ర జెకట ్ పైలట్ పా
ర త్రప్దికన అమలు

కూడా అభవ్ృదిి చేసు
ా ంది.

చేయబడుతోంది మరియు పా
ర ర్ంభ్ంలో హమాచల్ పరదేశ్,

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

ఉతురఖ్ాండ్, ఉతుర్పరదేశ్, బీహార్, హరయనా మరియు రజస్ట
థ న్

కమూయనిక్సషన్

టెకానలజీలతో

కూడన

•

నోకియా పరసిడంట్: పకాా లండ్్మార్ా్;

•

నోకియా CEO: పకాా లండ్్మార్ా్;

•

నోకియా స్తిపంచబడంది: 12 మే 1865;

•

నోకియా ప్రధాన కారాయలయం: ఎస్తీ, ఫినా
ల ండ్.

ఆరు రాషా
ట రలలో సుమారు 20,000 మంది గా
ీ మీణ మహళ్ల
పారిశీమికవేతాలు కవ్ర్ చేయబడతారు.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

గ్రగుల్్CEO:్సుందర్్పచాయ్;

•

గ్రగుల్్స్తిపంచబడంది:్4్సపటంబర్్1998;

•

Google్

ప్రధాన్

కారాయలయం:్

మంటెైన్్

వ్యయ,్

కాలిఫోరినయా,్యునెైటెడ్్సేటట్స్;
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
ఇనోోసస్ డానిష్ ఆధారిత లైఫ్ సెైనే్ కాంపనీని కొనుగోలు

మారుత్తనన వాతావ్ర్ణ ప్రిసిిత్తలక్ష తట్ల
ట క్షగల కొతా ర్కాలను

చేసాంది

అభవ్ృదిి చేయడంపై దృష్ట స్తరించాలని రషాి ఆధీనాంలోని కాఫీ
బోరు
్ యోచస్ాంది. కాఫీ బోరు
్ మరియు భార్త అాంతరిక్ష
పరిశోధ్నా సాంసథ (ఇసో
ర ) మధ్య వాతావ్ర్ణానిన తట్ల
ట క్షగల
ర్కాలను పంపొందించడం మరియు కాఫీలో కార్బన్ స్పకెాసేటరషన్
స్తమరా
ి యనిన అంచనా వేయడానికి సంబంధించ ఒక అవ్గాహన
ఒప్ీందం (MOU) సంతకం చేయబడంది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఇస్ర స్తిపంచబడంది: 15 ఆగస్త
ా 1969;

డనామర్ా్్క్ష చెందిన బేస్ లైఫ్ సెైనే్ అనే కాంపనీని ఇనోోసస్

•

ఇస్ర ప్రధాన కారాయలయం: బాంగళూరు;

దాదాపు 110 మిలియన్ యూరోలక్ష (దాదాపు రూ. 875

•

ఇస్ర చెైర్మన్: S సోమనాథ.

కోట్ల
ు ) కొనుగోలు చేసింది. ఈ కొనుగోలు వ్లల లైఫ్ సైనెసస
ప్రిశ్ీమలో ఇనోోసస్ ప్రిజా
ఞ నానిన విసారింప్జేసు
ా ంది మరియు
ఐరోపాలో దాని ఉనికిని విసారింప్జేసు
ా ంది. ఈ కొనుగోలు ఇనోఫసిస
యొకా విసాృత లైఫ్ సైనెసస నెైపుణాయనిన బలప్రుసు
ా ంది, నారి్కే్

రాయాంకులు మరియు నివేదికలు
WEF యొకక జెాండర్ గాయప నివేదిక 2022: భార్తదేశాం
పరపాంచవాయపుాంగా 135వ స్ట
థ నాంలో ఉాంది

మరియు యూర్ప అంతట్ట మా ప్ట్ల
ట ను పంచ్చత్తంది మరియు
మా ప్రిశ్ీమ-నిరిీషట కలడ్-ఆధారిత డజిట్ల్ ట్ట
ి నస్్ఫ్రేమషన్
సొలూయషన్్లను సేాల్ చేసు
ా ంది.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఇనోఫసిస వ్యవ్స్తిప్క్షడు: నారయణమూరిి

•

ఇనోఫసిస స్పఈఓ: సల్లల్ పర్టఖ్

వాత్సవర్ణ నిరోధ్క ర్కాలను అభవృదిి చేస్టాందుక్ష ఇసో
ర తో
వర్ల్్ ఎకనామిక్ ఫోర్మ్ (WEF) యొకా గోలబల్ జెండర్ గాయప

కలిస కాఫీ బోరు
్ యోచసో
ు ాంది

స్తచక 2022లో మొతాం 146 దేశాలలో భార్తదేశాం 135వ
స్తినంలో ఉంది. ఇది "ఆరోగయాం మరియు మనుగడ" సబస్తచకలో 146వ్ స్తినంలో ఉంది. భార్తదేశ్ం కూడా దాని పొరుగు
దేశలలో ప్రలవ్మైన రాయంక్్లో ఉంది మరియు బంగా
ల దేశ (71),
నేపాల్ (96), శ్రీలంక (110) కంట్ వెనుకబడ ఉంది. మాల్దీవులు
(117), భూట్టన్ (126) ఇరాన్ (143), పాకిస్తిన్ (145),
ఆఫ్ానిస్తాన్ (146) మాతిమే దకిుణాసియాలో భార్త్ కంట్
అధాాననంగా ఉనానయి.
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సదస్తేలు & సమావేశాలు

TIME మాయగజెైన్ యొకక ది వర్ల్ే్ గ్రీటెసా్ ప్లుసెస్ ఆఫ్
2022లో అహమదాబాద్ & క్సర్ళ ఫీచరు
ు ఉనాియి

పరధాని నర్టాందర మోదీ మొదటి వరుచవల్ I2U2 సమిమట్్క్ష
హాజర్యాయరు

TIME మాయగజెైన్ ఈ సంవ్తసర్ం "అనేాషిాంచడానికి 50
అస్టధార్ణ గమయస్ట
థ నాలలో" భార్తదేశ్ం నుండ రెండు
ప్రదేశలను

ప్రర్కాంది.

దకిుణాది

రాషటరం

క్సర్ళ

మరియు

అహమదాబాద్, గుజరాత్ రాజధాని నగర్ం 2022 నాటి
ప్రప్ంచంలోని గొప్ీ ప్రదేశల జాబితాలోకి రెండు భార్తీయ

మొదటి వ్రుివ్ల్ I2U2 సమిమట్్లో ప్రధాని నర్టాందర మోదీ
పాల్గ
గ నానరు. I2U2 అనేది నాలుగు-దేశల సమూహం, ఇకాడ
"I" అాంటే భార్తదేశాం మరియు ఇజా
ర యల్ మరియు "U" US
మరియు UAEలను స్తచసు
ా ంది. ప్రధాని మోదీతో పాట్ల అమరికా

ఎంటీిలు.

అధ్యక్ష
ు డు జో బిడెన్, ఇజా
ర యెల్ పీఎం యాయిర్ లాపిడ్,

క్సర్ళను ఎాందుక్ష చేరచరు?

యూఏఈ అధ్యక్ష
ు డు మహమద్ బిన్ జాయద్ అల్ నహాయన్

“భార్తదేశ్ంలోని అతయంత అందమైన రాషా
ట రలో
ల క్సర్ళ ఒకటి.

పాల్గ
గ నానరు.

అదుుతమైన బ్లచ్లు మరియు దట్టమైన బాయక్్వాట్ర్్లు,

గనుల మాంతిాతా శాఖ్ గనులు మరియు ఖ్నిజాలపై 6వ

దేవాలయాలు మరియు రాజభ్వ్నాలతో, మంచ కార్ణంతో దీనిని

జాతీయ సమావేశానిి నిర్ాహస్త
ు ాంది

"దేవుని సాాంత దేశాం" అని పలుస్తారు" అని టెైమ్ మాయగజెైన్
తెలిపంది.
అహమదాబాద్ ఎాందుక్ష చేర్చబడాంది?
అహమదాబాద్ గురించ, టెైమ్ మాయగజెైన్ "భార్తదేశాం యొకక
మొటామొదటి

UNESCO

వర్ల్్

హెరిటేజ్

సటీగా,

అహమదాబాద్ "సబర్మతీ ఒడు
డ న 36 ఎకరాలలో ఉనన

గనుల మంత్రితా శఖ ప్రకార్ం, న్యయ ఢిల్దలలో ఆజాదీ కా అమృత్

ప్రశంతమైన గాంధీ ఆశ్ీమం నుండ స్తంసాృత్రక ప్రాయట్కానికి

మహోతసవ పురాణ వారోతసవాలలో భాగంగా గనులు &

మకాాగా మారేి పురాతన మైలురాళ్ల
ల మరియు సమకాల్దన

ఖనిజాలపై 6వ్ జాతీయ సమావేశ్ం జరిగంది. డా. అాంబేదకర్

ఆవిషార్ణలు రెండంటినీ కలిగ ఉంది. నది నుండ నవ్రాత్రి వ్ర్క్ష,
ప్రప్ంచంలోనే అత్ర పొడవెైన నృతయ ఉతసవ్ంగా బిల్ చేయబడన
తొమిమది రోజుల ఉతాసహభ్రితమైన వేడుక.
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క్సీడాాంశాలు

అలోక్ ట్రాండన్ సమక్షంలో క్సందర గనులు, బొగు
గ , పార్లమంట్ర్ట
వ్యవ్హారాల మంత్రి శ్రీ పరహాుద్ జోషి అధికారికంగా ఒకరోజు
సమావేశనిన పా
ర ర్ంభంచారు. ఇతర్ స్పనియర్ మంత్రితా శఖ

బాంగా
ు దేశ్ ప్లసర్ షోహదుల్ ఇస్ట
ు మ్ డోపిాంగ్ నేర్ాంపై ససెొనున్్క్ష

అధికారులు.

గుర్యాయడు

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

క్సందర గృహనిరామణ మంత్రి: శ్రీ అమిత్ షా

•

క్సందర గనులు, బొగు
గ , పార్లమంట్ర్ట వ్యవ్హారాల మంత్రి: శ్రీ
పరహాుద్ జోషి

•

గనులు, బొగు
గ మరియు రెైలేాల శఖ సహాయ మంత్రి: శ్రీ
రవుస్టహెబ్ పాటిల్ దానేా

•

గనుల మంత్రితా శఖ కార్యదరిశ: శ్రీ అలోక్ ట్రాండన్

అవార్డులు

ఐసస యాాంటీ డోపిాంగ్ కోడ్ ఆరిాకల్ 2.1ని ఉలలంఘంచనట్ల
ల

పలువి సాంగ్ దకిుణ కొరియాలో మిసెస్ యూనివర్ే్ డవైన్ క్రీన్
గెలుచుక్షాంది

అంగీకరించన బంగా
ల దేశ ఫ్యసట్ బౌలర్ షోహదుల్ ఇస్ట
ు ాం పది
నలల ససెొనున్్క్ష గుర్యాయడు. బంగా
ల దేశ తర్ఫున ఒక టీ20
మాయచ్లో పాల్గ
గ నానడు. మహమద్ రిజాాన్, ఒక పాకిస్తానీ బాయట్ర్,
అతను మాతిమే ఔట్ చేయగలిగాడు, కానీ బాంగా
ు దేశ్ గ్రమ్
మరియు సరీస్్ను 0-3తో కోలోొయిాంది.
వనే్లో
ు అతయాంత వేగాంగా 150 విక్సట్ల
ు తీసన భార్త బౌలర్్గా
మహమమద్ షమీ నిలిచాడు

దకిుణ కొరియాలోని యోస్త సటీలో జరిగన ఫెైనలస్్లో
భార్తదేశనికి చెందిన పలువి సాంగ్ మిసెస్ యూనివర్ే్ డవైన్
టెైటిల్్ను గెలుచ్చక్షంది. ఆమ భార్తదేశ్ంలోని కాన్యీర్్క్ష
చెందినది మరియు 110 దేశల నుండ పాల్గ
గ నన ఈ పోటీలో తన
దేశ్ం గరిాంచేలా చేసింది. ఇది భార్తదేశనికి గర్ాకార్ణం. ప్లలవి
సింగ్ మిసస యూనివ్ర్స్ పోటీలో ఆసియా నుండ పోటీ ప్డంది
మరియు అనిన ర్ంగాలలో రాణించాలనే భార్తీయ మహళల
బలమైన సంకలీం మరియు నిబదితను ప్రదరిశంచంది.
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కెనినంగటన్ ఓవ్ల్్లో జరిగన తొలి భార్త్ vs ఇంగలండ్ వ్నేడలో

పురుషుల మరియు మహళల రెజిలంగ్ రెండంటిలోన్య, భార్త

మహమద్ షమీ అతయంత వేగంగా 150 వనే్ విక్సట్ల
ు తీసిన భార్త

జట్ల
ట రెండవ్ రాయంక్ స్తినంలో నిలిచంది, పురుషుల గీీక్ష-రోమన్

బౌలర్్గా నిలిచాడు. స్పమర్్కి 150 వనే్ విక్సటు కోసాం 80

ఈవెంట్్లో వారు ఐదవ్ స్తినంలో నిలిచారు.

మాయచ్లు అవ్సర్ం. ఈ మాయచ్లో షమీ రెండో వికెట్్తో ఈ ఘనత

U20 ఆసయా రజిుాంగ్ ఛాంపియన్్షిప్లో పతక విజతలు

స్తధించాడు. ఓవ్రాల్్గా, షమీ 150 వ్నేడ వికెట్ల
ల స్తధించన మూడో

ఇకకడ ఉనాిరు:

జాయింట్-ఫ్యసటసట్.

•

అఫ్య
ా నిస్తిన్్ ఆట్గాడు ర్షీద్్ ఖాన్్తో కలిసి అతయంత వేగంగా 150
వ్నేడ వికెట్ల
ల తీసిన ఉమమడ మూడో ఆట్గాడగా షమీ నిలిచాడు.

సార్ణాం: పరయాంక (65 క్సజీలు), ఐనరు
జ (68 క్సజీలు),
యాంటిమ్ (53 క్సజీలు), సుజీత్ (65 క్సజీలు)

•

ర్జతాం: స్పాటీ (50 క్సజీలు), ర్టనా (55 క్సజీలు), బిపాషా (72

ఆసేటరలియాక్ష చెందిన మిచల్ స్ట
ా ర్క్ (77 మాయచ్లు),

క్సజీలు), పరయా (76 క్సజీలు), ములాయం యాదవ (70

పాకిస్ట
థ న్్క్ష చాందిన సక్సైన్ ముస్ట
ు క్ (78 మాయచ్లు) వేగంగా

క్సజీలు), ఆశిష్ (97 క్సజీలు), మోహత్ క్షమార్ (61 క్సజీలు),

150 వ్నేడ వికెట్ల
ల స్తధించన బౌలర్లలో మొదటి రెండు స్తినాలో
ల

జెైదీప (74 క్సజీలు), మహేందరన్ గెైకాాడ్ (125 క్సజీలు)

ఉనానరు.

•

వనే్ ఫ్రరమట్్లో అతయాంత వేగాంగా 150 విక్సట్ల
ు తీసన
భార్తీయుడు

కాాంసయాం: సిటో (57 క్సజీలు), తను (59 క్సజీలు), స్తరిక (62
క్సజీలు), అమన్ (57 క్సజీలు), దీప్క్ (79 క్సజీలు), జాయింటీ
క్షమార్ (86 క్సజీలు), ఆకాశ (92 క్సజీలు), రోహత్ దహయా
(82 క్సజీలు), అంకిత్ గులియా (67 క్సజీలు)

•

మహమద్ షమీ: 80 గ్రమ్్లు

•

అజిత్ అగార్ార్: 97 గ్రమ్్లు

బిువ్. కుబ్ మరియు WIOM మొదటి మట్రవర్ే్ సోొర్ాే్

•

జహర్ ఖాన్: 103 గ్రమ్్లు.

మట్ర
ా పాలిస్ కోసాం శ్చఖ్ర్ ధావన్్తో సహకరిస్ట
ు యి

బహెాయిన్్లోని

మనామాలోని

U-20

ఆసయా

రజిుాంగ్

ఛాంపియన్్షిప్లో భార్త్ 22 పతకాలు స్టధిాంచాంది.

భార్త కిీకెట్ర్ శిఖర్ ధావ్న్, Web3 metaverse స్ట
ా ర్ాప
WIOM మరియు ఆరిిక సంసి Bliv.Clubతో మట్టవ్ర్స్్లో
బహెయిన్్లోని మనామాలో జరిగన U20 ఆసయా రజిుాంగ్

మొదటి

ఛాంపియన్్షిప్లో భార్త గా
ల అదుుతంగా ఆడారు, అకాడ
ీ ప్లరు

ప్రకటించారు. సపటంబర్్లో లాంచ్ చేసేందుక్ష పా
ల న్్ చేసు
ా నానరు.

వారు 22 పతకాలను స్తధించారు. 4 బాంగారు పతకాలు, 9

గోలబల్ స్ీర్టస్ మారెాట్ 2021లో $354.96 బిలియనల నుండ

ర్జత్సలు

మరియు

9

కాాంస్టయలు

గెలుచ్చక్షవ్డంతో,

స్ీర్టస్

సిటీని

నిరిమంచేందుక్ష

భాగస్తామాయనిన

2022లో $501.43 బిలియనలక్ష 41.3 శతం సమేమళనాం వారిుక
వృదిి

మరియు ఇతర్ బలమైన దేశలలో ఇరన్ మరియు కజకిస్ట
ు న్

వేయబడంది. 9% CAGR వ్దీ, క్షీడా మారెాట్ 2026లో

నుండ విలువెైన పోటీదారులక్ష గటిట పోటీని ఇచాిరు.

$707.84 బిలియనలక్ష చేరుక్షంట్లందని అంచనా వేయబడంది. .
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ప్రత్రభావ్ంత్తలైన గా
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ీ ప్లరు
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
రోహత్ శర్మ పరపాంచ రికారు
్ ను నలకొలాొడు మరియు

జానీ బయిర్్సో
ా కి ఈ అవారు
్ ఎాందుక్ష ఇవాబడాంది:

వరుసగా 13 T20I మాయచ్లు గెలిచన మొదటి క్సపాన్్గా

గత నెలలో న్యయజిలాండ్్తో జరిగన మాయచ్లో జానీ బెయిర్్స్ట ఈ

నిలిచాడు

టెైటిల్్ను అందుక్షనానడు. అతను "ప్రలయర్ ఆఫ్ ది మంత్"
అవారు
డ ను స్పాకరించే రేసులో తన సహచరుడు జో రూట్ మరియు
న్యయజిలాండ్ బాయట్ర్ డారిల్ మిచెల్్లను ఓడంచాడు.
మరిజానే కాప్కి ఈ అవారు
్ ఎాందుక్ష ఇచాచరు
దకిుణాఫిరకా బాయట్ర్ మారిజాన్ కాప యొకా గత నెల కూడా
ఘనమైన మరియు శ్కిావ్ంతమైన ప్రదర్శనలతో నిండ ఉంది. కాప
యొకా కాలసిక్ స్టరక్ ప్రల ఆమ సహచరుడు షబినమ్ ఇస్తమయిల్

కిీకెట్ చరితిలో వ్రుసగా 13 టీ20లు గెలిచన తొలి కెపటన్్గా
భార్త కెపటన్ రోహత్ శర్మ నిలిచాడు. ఇంగలండ్్తో జరిగన మూడు
మాయచ్ల సిర్టస్లో సౌతాంప్టన్్లోని మొదటి T20Iలో రోహత్ ఈ

మరియు ఇంగా
ల ండ్ యొకా నాట్ సిావ్ర్ కంట్ ఎక్షావ్ ఓట్లను
పొందింది. ఈ ఫీట్్తో, మారిి 2021లో ప్ట్ట
ట భషేకం చేసిన లిజెల్

ఘనతను స్తధించాడు. విరాట్ క్షహల నుండ కెపటన్్గా బాధ్యతలు

ల్ద తరాాత కాప దకిుణాఫిరకా యొకా మొదటి ICC ఉమనస్ ప్రలయర్

స్పాకరించన తరాాత రోహత్ శర్మ మన్ ఇన్ బ్ల
ల న్యయజిలాండ్,

ఆఫ్ ది మంత్ విజేతగా అవ్తరించంది.

వెసిటండీస, శ్రీలంక మరియు ఇపుీడు ఇంగలండ్్లపై విజయాలక్ష
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

నాయకతాం వ్హంచాడు.
జానీ బయిర్్సో
ా & మారిజానే కాప జూన్్లో ICC ప్లుయర్ే్ ఆఫ్
ది మాంత్్గా ఎాంపికయాయరు

•

ICC స్తిపంచబడంది: 15 జూన్ 1909;

•

ICC ఛైర్మన్: గెీగ్ బారేాల;

•

ICC CEO: Geoff Allardice;
ICC ప్రధాన కారాయలయం: దుబాయ్, యునెైటెడ్ అర్బ

•

ఎమిరేట్స్.
కామనాలు్ గ్రమే్ కోసాం భార్త మహళా కిీక్సట్ జట్ల
ా ను
పరకటిాంచాంది
అాంతర
ా తీయ కిీక్సట్ క్రనిేల్ (ICC) జూన్ 2022 కొర్క్ష ICC
ప్లుయర్ ఆఫ్ ది మాంత్ అవారు
్ లను ప్రకటించంది. ఇాంగుాండ్్క్ష
చెందిన ఇన్-ఫ్యమ్ బాయట్ర్ జానీ బయిర్్సో
ా పురుషుల ప్రలయర్
ఆఫ్ ది మంత్ టెైటిల్్ను కెైవ్సం చేసుక్షగా, దకిుణాఫిరకాక్ష చెందిన
ప్వ్ర్-హటింగ్ బాయట్ర్ మారిజాన్ కాప మహళల ప్రలయర్ ఆఫ్ ది
అవారు
డ ను అందుక్షంది.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
జులై 28 నుండ ఆగసట్ 8 వ్ర్క్ష బరిమాంగ్్హామ్్లో జర్గనునన

ఎనిమిది మంది వ్యక్ష
ా ల రాయంకింగ్ రండ్్లో, అరు
ా న్ బాబుట్ర సెరీా

కామనెాలా్ గ్రమస్ క్షసం భార్త మహళల కిీకెట్ జట్ల
ట ను BCCI

రికార్ వెనుక రెండవ్ స్తినంలో నిలిచాడు. 53 మంది వ్యక్ష
ా ల

(బోర్్్ ఆఫ్ కాంట్ర
ా ల్ ఫర్ కిీక్సట్ ఇన్ ఇాండయా) ప్రకటించంది. 15

ఫీల్్్లో పార్ి్ మఖిజా ఐదో స్తినానికి అర్హత స్తధించాడు.

మంది సభుయల జట్ల
ట క్ష హర్మన్్పీరత్ క్రర్ నాయకతాం వ్హస్తారు.

పోటీప్డుత్తనన మూడో భార్త షూట్ర్ షాహు తషార్ మానే

జట్ల
ట లో వికెట్ క్షప్ర్్గా స్టిహ రణా, హరీున్ డయోల్, త్సనియా

30వ స్ట
థ నాంలో నిలిచాడు. దేశ్ం యొకా కొతా విదేశ్ర రెైఫిల్ క్షచ

భాటియా ఉనానరు. యాసాకా భాటియా వికెట్ క్షప్ర్్గా జట్ల
ట లో

థామస ఫ్రినక్ ఈ ఈవెంట్్లో భార్తదేశనికి మొదటి ప్తకానిన

అత్తయతామ ఎంపక.

స్తధించాడు.

పరధానాాంశాలు:
•

సమా
ా న్ బహదూర్ మరియు పూనమ్ యాదవ్ పోటీకి స్తటండ్బెై

అథలట్ల
ల గా

ఎంపకయాయరు.

పాకిస్తిన్,

ఆసేటరలియా,

ఫిన్్లాాండ్్లో జరిగిన 100 మీటర్ు సొిాంట్్లో 94 ఏళు
భగవానీ దేవి బాంగారు పతకాం స్టధిాంచాంది.

బార్బడోస్తో పాట్ల భార్త్ గ్ర
ీ ప-ఎలో ఉంది.
•

జూలై 29న, పోటీ యొకా మొదటి గ్రమ్్లో ఆసేటరలియాతో
తలప్డుత్తంది. దకిుణాఫిరకా, శ్రీలంక, ఆత్రథ్య దేశ్ం ఇంగలండ్
మరియు న్యయజిలాండ్ గ్ర
ీ ప Bలో ఉనానయి.

ISSF పరపాంచ కప, దకిుణ కొరియా: భార్తదేశానికి చాందిన
అరు
ా న్ బాబుట్ర మొదటి బాంగారు పతకానిి గెలుచుక్షనాిడు

పరపాంచ మాసార్ే్ అథ్లుటికే్ ఛాంపియన్్షిప్లోని ట్రాంప్లర్,
ఫిన్్లాండ్్లో 100 మీట్ర్ల సిీరంట్్లో 94 ఏళు భార్త సొిాంటర్
భగవానీ దేవి దాగర్ బంగారు ప్తకానిన గెలుచ్చక్షంది.
షాట్్పుట్్లో 24.74 సెకనుతో సార్ణాంలో మొదటి స్ట
థ నాంలో
నిలిచ కాంసయం స్తధించంది. 35 ఏళ్ల
ల మరియు అంతకంట్ ఎక్షావ్
వ్యసుస ఉనన పోటీదారుల క్షసం, ప్రప్ంచ మాసటర్స్ అథలటికస్
దకిుణ కొరియాలోని చాంగాాన్, ఇాంటర్టిషనల్ షూటిాంగ్ సోొర్ా్
ఫెడర్టషన్ (ISSF) ప్రప్ంచకప వేదికపై షూటింగ్్లో భార్త్్క్ష
చెందిన అరు
జ న్ బాబుత తొలి బంగారు ప్తకానిన స్తధించాడు.
ఫెైనలో
ల అతను టోక్షయ 2020 క్షసం ర్జత ప్తక విజేతను USAకి
చెందిన లుకాస్ కొజెనిస్కక 17-9తో అధిగమించాడు. అరు
ా న్

ఛాంపయన్్ష్ప్స్ అనేది ట్ట
ి క్ అండ్ ఫీలడ్ క్షీడలో నిర్ాహంచబడ
పోటీ.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

క్సందర పటో
ి లియం మరియు సహజ వాయువు మరియు గృహ
మరియు ప్ట్టణ వ్యవ్హారాల మంత్రి: శ్రీ హరీదప సాంగ్ పూరి

బాబుట్ర గతంలో ఎనిమిది మంది పురుషుల రాయంకింగ్ రండ్్లో
కొజెనిస్పాని

•

క్సందర వాణిజయ మంత్రి: పీయూష్ గోయల్

అధిగమించాడు. ఇజా
ర యెల్్క్ష చెందిన సెరీా రికార్ 259.9 స్ారుతో

•

హరాయనా ముఖయమంత్రి: శ్రీ మనోహర్ లాల్ ఖ్టార్

మూడో స్తినంలో నిలవ్గా, భార్త్్క్ష చెందిన పార్ి్ మఖిజా

•

హరాయనా గవ్ర్నర్: శ్రీ బాండారు దత్స
ు త్రాయ

258.1 సోకరుతో నాలుగో స్తినంలో నిలిచారు.

•

ఢిల్దల ముఖయమంత్రి: అర్విాంద్ క్సజీరవాల్

261.1
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
విాంబుల్న్

2022:

నోవాక్

జకోవిచ

ఏడో

టెైటిల్

గెలుచుక్షనాిడు

మలేషియా

ఓపన్

బాయడమాంటన్

ట్రర్ిమాంట్

2022

ముగిసాంది

సెరిబయా నోవాక్ జకోవిచ నిక్ కిరిాయోస్్పై నాలుగు సట్ల
విజయంతో ఏడవ్ విాంబుల్న్ పురుషుల టెైటిల్ మరియు 21వ
గా
ీ ాండ్ స్ట
ు మ్ కిరీట్రనిి గెలుచ్చక్షనానడు. కిరిగయోస తన మొదటి
మేజర్ ఫెైనల్్లో మరింత అనుభ్వ్జుఞడైన ప్రతయరిిని సవాలు
చేయడానికి తన అత్తయతామ ప్రదర్శన ఇచాిడు, కానీ అతను
క్సవ్లం ఒక సట్ మాతిమే తీసుక్షగలిగాడు, జొక్షవిచ్ను 21వ్
మేజర్ కిర్టట్ం వెైపు నడపంచాడు.

కజకిస్తిన్్క్ష చెందిన ఎలనా రిబాకినా ట్లయనీష్యా మూడో స్పడ్
ఒనస్ జబ్లర్్ను 3-6, 6-2, 6-2తో ఓడంచ వింబులడన్్లో
సింగలస్

టెైటిల్్ను

మలేష్యా

ఓపన్

(స్తీనసర్్ష్ప

కార్ణాల

క్షసం

అధికారికంగా పటో
ి నాస మలేష్యా ఓపన్ 2022 అని పలుస్తారు)
ఒక

బాయడమంట్న్

టోర్నమంట్,

ఇది

మలేష్యాలోని

కలాలంపూర్్లోని ఆకిసయాట్ట అరేనాలో 28 జూన్ నుండ 3 జూలై

మహళల సాంగిలే్:

మహళల

2022

గెలుచ్చక్షనన

తరాాత

2022 వ్ర్క్ష జరిగంది మరియు మొతాం US $675,000
బహుమత్రని కలిగ ఉంది. 2022 మలేష్యా ఓపన్ 2022 BWF
వ్ర్లడ్ ట్యర్్లో ప్నెనండవ్ టోర్నమంట్ మరియు ఇది 1937

అదుుతంగా పునరాగమనం చేసింది. రెైబాకినా ఓపన్ ఎరాలో

నుండ

గడడపై WTA టెైటిల్్ను గెలుచ్చక్షనన మొట్టమొదటి కజఖ్

ఛాంపయన్్ష్ప్లలో భాగం. ఈ టోర్నమంట్ BWF నుండ

మహళ్ల క్షీడాకారిణిగా నిలిచంది మరియు ఓపన్ ఎరా (3)లో

అనుమత్రతో మలేష్యా బాయడమంట్న్ అస్సియేషన్ దాారా

అతయధిక WTA-స్తియి టెైటిలస్ స్తధించన కజఖ్ మహళ్ల

నిర్ాహంచబడంది.

క్షీడాకారిణి కూడా. 2011లో పట్ట
ి కిాటోవా తరాాత వింబులడన్్లో
టెైటిల్ గెలిచన అత్ర పనన వ్యసుారాలు కూడా 23 ఏళ్ల
ల .
వివిధ్ క్సటగిరీలలో విజతల పూరిి జాబిత్స ఇకకడ ఉాంది:
S.No
1
2
3
4
5

22

Category
Men’s
Singles
Women’s
Singles
Men’s
Doubles
Women’s
Doubles
Mixed
Doubles

Winner

Runner up

N. Djokovic

N. Kyrgios

E. Rybakina

O. Jabeur

M. Ebden & M.
Purcell
K. Siniaková & B.
Krejčíková
D. Krawczyk & N.
Skupski

N. Mektić
& M. Pavić
S. Zhang & E.
Mertens
M. Ebden
& S. Stosur
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నిర్ాహంచబడుత్తనన

మలేష్యా

ఓపన్

విజతల జాబిత్స:
Category
Men’s singles
title
Women’s singles
title
Men’s doubles
champions
Women’s
doubles
champions
Mixed doubles

Adda247.com/te/

Winner
Viktor Axelsen (Denmark)
Ratchanok Intanon (Thailand)
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi of
Japan
Apriyani Rahayu and Siti Fadia
Silva Ramadhanti of Indonesia
China’s Zheng Siwei and Huang
Yaqiong
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
36వ జాతీయ క్సీడలు: సెపాాంబర్ 27 నుాండ అకో
ా బర్ 10 వర్క్ష

•

గుజరత్్లో జర్గనునాియి

ఖేల్ మహాక్షాంభ్ యొకా అపార్మైన విజయం ఫ్లితంగా
గుజరాత్ అభవ్ృదిి చెందుత్తనన క్షీడా ప్రాయవ్ర్ణ వ్యవ్సిను
సృష్టంచంది.

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

గుజరాత్ ముఖయమంత్రి: శ్రీ భూప్లాందర పటేల్

•

గుజరాత్ యువ్జన, క్షీడలు మరియు సంసాృత్ర మంత్రి: శ్రీ
హర్ు సాంఘవ

గుజరాత్ ముఖయమంత్రి భూప్లాందర పటేల్ తొలిస్తరిగా 36వ

ర్క్షణ ర్ాంగాం

జాతీయ క్సీడలను తమ రాషటరంలో సపటంబర్ 27 నుంచ అక్షటబర్
10 వ్ర్క్ష నిర్ాహంచనుననట్ల
ల ప్రకటించారు. 2020 నుండ
కరోనావెైర్స మహమామరితో సహా అనేక కార్ణాల వ్లల, ప్రత్రషా
ట తమక
ఈవెంట్

ఏడు

సంవ్తసరాల

విరామం

తరాాత

ర్క్షణ ర్ాంగ తయారీ 2025 నాటికి రూ.1.75 కోటుక్ష
చేరుకోవాలని MoD ఉదేదశాం

నిర్ాహంచబడుతోంది; మునుప్టిది 2015లో క్సర్ళలో జరిగంది.
గుజరత్్లో ప్రప్ంచ స్తియి అథలటిక్ సౌకరాయలు ఉనానయని
మరియు

క్షీడా

ప్రప్ంచం

పునరుజీజవ్నం

పొందుతోందని

ముఖయమంత్రి మర్కక పోసట్్లో ప్రర్కానానరు. జాతీయ క్షీడలను
అత్తయతామ అథలటిక్ ఈవెంట్్గా మారేిందుక్ష ప్రభుతాం అనిన
విధాలా కృష్ చేసు
ా ంది.
పరధానాాంశాలు:
•

•

ఆరు నగరాలో
ల జరిగ్ర జాతీయ క్షీడలో
ల 34 కంట్ ఎక్షావ్ క్షీడలు

ర్క్షణ మాంతిాతా శాఖ్ 2025 నాటికి రూ. 1.75 లక్షల క్షట్ల ర్క్షణ

పా
ర త్రనిధ్యం వ్హస్తాయి.

ఉతీత్రాని లక్షయంగా పట్ల
ట క్షందని, ఇందులో రూ. 35,000 క్షట్ల

ఇండోర్ మరియు అవుట్్డోర్ పోటీలలో, దేశ్ం నలుమూలల
నుండ అథలట్ల
ల అథ్లుటికే్, హాక్స, ఫుట్్బాల్, వాల్లబాల్, లాన్
టెనిిస్, టేబుల్ టెనిిస్, జూడో, రజిుాంగ్, కబడీ్, ఖో-ఖో,

ఎగుమత్తలు ఉనానయని ర్క్షణ మంత్రి రజ్్నాథ సాంగ్
ప్రకటించారు. 70 మరియు 80 శతం మధ్య సహకార్ంతో డఫెనస్

మలుఖ్ాంభ మరియు యోగాతో సహా క్షీడలలో తమ

పఎస్యులు ఈ లకాుయనిన చేరుక్షవ్డంలో గణనీయమైన పాతి

నెైపుణాయనిన ప్రదరిశస్తారు.

పోష్స్తాయని ఆయన హామీ ఇచాిరు. “ర్క్షణలో ఆతమనిర్భర్ి”

•

ఈ ఏడాది గుజరాత్్తో పాట్ల గోవా మరో బలమైన అభ్యరిి.

స్తధించడానికి ప్రభుతా చర్యలు సజావుగా జరిగ్రలా చూడాలని

•

2010లో ప్రధాని నర్టాందర మోదీ గుజరత్ ముఖ్యమాంతిాగా
ఉననపుీడు, ఆయన “ఖేల్ మహాక్షాంభ్” కార్యకీ మానిన
ఆవిషారించారు.
23
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
"ఏఐ ఇన్ డఫెనే్"పై మొటామొదటి ఎగిాబిషన్ మరియు
సెమినార్ నిర్ాహాంచబడాంది

పుస్త కాలు మరియు ర్చయితలు
హమాచల్ గవర్ిర్ రజాందర విశానాథ 'ది మక్్మాన్ లైన్'
పుసుకానిి ఆవిషకరిాంచారు

డపార్ా్్మాంట్ ఆఫ్ డఫెనే్ ప్ర
ర డక్షన్, డపార్ట్్మంట్ ఆఫ్
డఫెనస్, మొట్టమొదటిస్తరిగా ఆరిాఫిషియల్ ఇాంటెలిజెనే్ ఇన్
డఫెనే్ సింపోజియం మరియు ఎగజబిషన్్ను న్యయ ఢిల్దలలో
నిర్ాహసు
ా ంది, దీనిని క్సాందర ర్క్షణ మాంతిా శ్రీ రజ్్నాథ సాంగ్

హమాచల్ ప్రదేశ గవ్ర్నర్ రజాందర విశానాథ అర్టుకర్ ఇటీవ్ల "ది
మక్్మాన్ లైన్: ఎ సెాంచరీ ఆఫ్ డస్టకర్్్" అనే పుసాకానిన
విడుదల చేశరు. ఈ పుసాకానిన అరుణాచల్ ప్రదేశ మాజీ గవ్ర్నర్
మరియు మాజీ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్టమ స్తటఫ్ (COAS) జనర్ల్ JJ సింగ్

అధికారికంగా పా
ర ర్ంభస్తారు. ఈ ఈవెంట్్లో సేవ్లు, ప్రిశోధ్న

(రిటెైర్డ్) ర్చంచారు. భార్త్-చెైనా సరిహదు
ీ వివాదంపై జనర్ల్

సంసిలు, ప్రిశ్ీమలు, స్తటర్ట్-అప్లు మరియు వ్యవ్స్తిప్క్షలు

జేజే సింగ్ అనుభ్వాలు మరియు ప్రిశోధ్నల ఆధార్ంగా ఈ

రూపొందించన అతయంత విన్యతనమైన AI-పా
ర ర్ంభంచబడన

పుసాకం రూపొందించబడంది. మక్్మాన్ లైన్్క్ష సంబంధించన షార్ట్
ఫిలమ్ కూడా ప్రదరిశంచబడంది. ఇది ఆయన రాసిన రెండవ్

ఉతీత్త
ా ల ప్రదర్శన ఉంట్లంది.

పుసాకం.

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

మీనాకిు లేఖి ‘స్టాధిాంత సాంగా
ీ మాం నా సరిారో’ పుసుకానిి

•

క్సందర ర్క్షణ మంత్రి, గోఐ: శ్రీ రజ్్నాథ సాంగ్

•

ర్క్షణ కార్యదరిశ: డా. అజయ్ క్షమార్

•

అదనపు కార్యదరిశ: శ్రీ సాంజయ్ జాజు

ఆవిషకరిాంచారు

క్సందర విదేశ్ర వ్యవ్హారాలు మరియు స్తంసాృత్రక శఖ సహాయ
మంత్రి మీనాకిు లేఖి ఒక కార్యకీ మంలో స్తాతంతియ సమర్యోధుల
సేవ్లను గురు
ా చేస్త
ా గుజరాతీలో ఒక పుసాకానిన ఆవిషారించారు.
‘స్టాధీనత సాంగా
ీ మ్ నా సరిారో’ అనే పుసాకంలో 75 మంది
స్తాతంతయర సమర్యోధులను గురు
ా చేస్త
ా దేశ్ం క్షసం వారు
చేసిన తాయగాల కథ్లను ప్ంచ్చక్షనానరు.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్

దినోతేవాలు

ఈ పుసాకం దేశ్ స్తాతంతియం యొకా 75వ్ సంవ్తసరానిన గురు
ా చేసే
"స్టాధిాంత

కా

అమృత్

మహోతేవ్"లో

ఒక

భాగం.

స్తమా
ె జయవాదంతో పోరాడ మా భార్త్ర క్షసం తమ జీవితాలను
అంకితం చేసిన మన స్తాతంతియ సమర్యోధుల సహకారానిన ఈ

పరపాంచ జనాభా దినోతేవాం 2022 పరపాంచవాయపుాంగా జూలై
11న నిర్ాహాంచబడాంది

పుసాకం సమరించ్చక్షంట్లంది. దేశ్ స్తాతంతయరం క్షసం పా
ర ణతాయగం
చేసిన స్తాతంతయర సమర్యోధులక్ష నివాళ్లలు అరిీంచే
ప్రయతనమే ఈ పుసాకమని కవి, పుసాకావిషార్ణ కార్యకీ మం
మార్గదర్శక కమిటీ అధ్యక్ష
ు డు భాగ్రయష్ ఝా అనానరు.
ఢిల్లులోని స్తషామ సారజ్ భవన్్లో డాకార్ ఎస్ జెైశాంకర్
‘సాంసకృతి దాార కనకా్ అవాడాం’ పా
ర ర్ాంభాంచారు.
ప్రప్ంచ జనాభా సమసయలపై అవ్గాహన కలిీంచేందుక్ష ప్రత్ర
సంవ్తసర్ం జూలై 11న పరపాంచ జనాభా దినోతేవానిి
జరుపుక్షంట్టరు. ఈ రోజు యొకా ప్రధాన ఉదేీశ్యం జనాభా
పరుగుదల ప్రకృత్ర యొకా సిిర్మైన అభవ్ృదిిపై చూప్ర అనిన
ప్రత్రకూల

ప్రభావాల

ప్రప్ంచవాయప్ాంగా,
విదేశాాంగ మాంతిా ఎస్. జెైశాంకర్ భార్తదేశ్ంలోని న్యయ ఢిల్లులోని
స్తషామ సారజ్ భవన్్లో భార్తదేశ్ం యొకా స్తఫ్ట్ ప్వ్ర్
సటరంగా్్ల యొకా వివిధ్ అంశలపై వాయస్తల సంకలనమైన
‘సాంసకృతి దాార కనకా్ అవాడాం’ని పా
ర ర్ంభంచారు. మంత్రి ఈ

ఈ

గురించ
రోజు

అవ్గాహన

సమినారు
ల ,

కలిీంచడం.

చర్ిలు,

విదాయ

సమావేశలు, బహర్ంగ పోటీలు, నినాదాలు, వ్ర్ా్్షాప్లు,
డబేట్ల
ల , పాట్లు మొదలైన వాటిని నిర్ాహంచడం దాారా
జరుపుక్షంట్టరు.

పుసాకానిన దౌతయంలో “మంచ పోల్దసు” అని అభవ్రిణంచారు

పరపాంచ జనాభా దినోతేవాం 2022: నేపథయాం

మరియు భార్తదేశ్ంతో కలిసి ప్నిచేయడానికి ఇతరులను

ఈ సంవ్తసర్ం నేప్థ్యం "8 బిలియను పరపాంచాం: అాందరిక్స

పోరతసహంచడానికి దీనిని ఉప్యోగంచవ్చ్చి ఎందుకంట్ “ఇది

సథతిస్ట
థ పకాంగా

భార్తదేశ్ం గురించ ఒక సౌకరాయనిన సృష్టసు
ా ంది.

ఉపయోగిాంచడాం మరియు అాందరిక్స హక్షకలు మరియు

ఇది భార్తదేశ్ం యొకా విభనన క్షణాలను తీసుక్షంట్లంది
మరియు కొంతవ్ర్క్ష, ఇది భార్తదేశ్ం యొకా విభనన క్షణాలతో
ప్రిచయానిన తెసు
ా ంది. అనేక విధాలుగా సంకలనం భార్తదేశనిన
అర్ిం చేసుక్షవ్డానికి, భార్తదేశనిన ప్రశ్ంసించడానికి మరియు
అనేక విధాలుగా భార్తదేశనిన విలువెైనదిగా ప్రిగణించడంలో

www.bankersadda.com

భవిషయత
ు

వైపు

-

అవకాశాలను

ఎాంపికలను నిర
ి రిాంచడాం"(ఎ వర్ల్్ ఆఫ్ బిలియన్: ట్లవార్్ే్
ఎ ర్టసలిఎాంట్ ఫ్యయచర్ ఫర్ ఆల్- హర్టిసేాంగ్ ఆపరూచయనిటీస్
అాండ్ ఎనుేరిాంగ్ రైటే్ అాండ్ చోఇసెస్ ఫర్ ఆల్). నేప్థ్యం
స్తచంచనట్ల
ల గా, ఈ రోజు 8 బిలియనల మంది నివ్సిసు
ా నానరు కానీ
వార్ందరిక్ష సమాన హక్షాలు మరియు అవ్కాశలు లేవు.

చాలా ముఖయమైన సహకార్ం.
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
జాతీయ చేపల రైతల దినోతేవాం 2022: 10 జూలై

అంతరా
జ తీయ మలాలా దినోతసవ్ం: చరితి మరియు పా
ర ముఖయత
జూలై 12, 2013న, అప్ీటి 16 ఏళల పాకిస్తానీ కార్యకర్ా
ఐకయరాజయసమిత్ర ప్రధాన కారాయలయంలో కదిలే ప్రసంగం చేశడు.
ప్రప్ంచవాయప్ాంగా మహళ్ల విదయను పొందవ్లసిన అవ్సరానిన ఆమ
ఎత్రాచూపారు మరియు ప్రప్ంచ నాయక్షలను వారి విధానాలను
సంసారించ్చక్షవాలని పలుపునిచాిరు.
మలాలా తన అదుుతమైన ప్రసంగం క్షసం విసాృతంగా ప్రశ్ంసలు
అందుక్షంది. జూలై 12 ఆమ పుటిటనరోజు కాబటిట, యువ్ కార్యకర్ాను

దేశ్వాయప్ాంగా ఉనన మతసయకారులు, చేప్ల పంప్కందారులు

గౌర్వించట్టనికి ఆ రోజును 'మలాలా డ'గా జరుపుక్షంట్టమని

మరియు

UN వెంట్నే ప్రకటించంది.

సంబంధిత

వాట్టదారులందరిక్ష

సంఘీభావ్ం

తెలిప్రందుక్ష ప్రత్ర సంవ్తసర్ం జూలై 10వ త్రదీన జాతీయ చేపల
రైతల దినోతేవానిి జరుపుక్షంట్టరు. దేశ్వాయప్ాంగా 65వ

పరపాంచ ప్లపర్ బాయగ్ డే 2022 జూలై 12న నిర్ాహాంచబడాంది

జాతీయ చేపల రైతల దినోతేవానిి జరుపుక్షంట్లనానరు.
నేషనల్ ఫిషర్టస డవ్లప్మంట్ బోర్డ్, ఫిషర్టస, ప్శుసంవ్ర్ిక
మరియు పాడ ప్రిశ్ీమ మంత్రితా శఖ, భార్త ప్రభుతాం నేషనల్
ఫిషర్టస డవ్లప్మంట్ బోర్డ్ (NFDB) హైదరాబాద్్లో జాతీయ
చేప్ల రెైత్తల దినోతసవానిన వాసావ్ంగా జరుపుక్షంది.
పరపాంచ

మలాలా

దినోతేవాం

2022

జూలై

12న

జరుపుక్షాంట్రరు

•

ప్రత్ర సంవ్తసర్ం, జూలై 12 న ప్రప్ంచ ప్రప్ర్ బాయగ్
దినోతసవానిన జరుపుక్షంట్టరు, పా
ల సిటక్ బాయగ్్లక్ష బదులుగా
ప్రప్ర్ బాయగ్్లను ఉప్యోగంచడం యొకా పా
ర ముఖయతపై
అవ్గాహన కలిీంచడం. ఈ రోజు పా
ల సిటక్ వ్లల కలిగ్ర
దుషీరభావాల గురించ మరియు అవి మన ప్రాయవ్ర్ణానికి
ఎంత హాని కలిగసు
ా నానయో అవ్గాహన కలిీంచడానికి
అంకితం చేయబడంది. బయోడగ్రీడబుల్ కాని లేదా మరో
మాట్లో

యువ

కార్యకర్ి

మలాలా

యూసఫ్్జాయ్

చెపాీలంట్

లాయండ్్ఫిల్్లలో

క్షళ్ళిపోవ్డానికి

పుటిానరోజు

వ్ందల సంవ్తసరాలు ప్ట్ట ఒక స్తరి ఉప్యోగంచే పా
ల సిటక్

సందర్ుంగా ప్రత్ర సంవ్తసర్ం జూలై 12న అాంతర
ా తీయ మలాలా

సంచ్చలను మార్ిడానికి ప్రప్ర్ బాయగ్్లను సులభ్ంగా

దినోతేవానిి జరుపుక్షంట్టరు. ఐకయరాజయసమిత్ర (UN) స్పార

ఉప్యోగంచవ్చ్చి.

విదయ క్షసం వాదిసు
ా నన యువ్త్ర గౌర్వార్ిం ఈ తేదీని మలాలా

పరపాంచ ప్లపర్ బాయగ్ డే 2022: నేపధ్యాం

దినోతసవ్ంగా గురిాంచాలని నిర్ణయించంది. ప్రత్ర బిడడక్ష నిర్బంధ్

•

ఈ సంవ్తసర్ం ప్రప్ర్ బాయగ్ డ నేప్ధ్యం ఏమిట్ంట్, "మీరు

మరియు ఉచత విదయను అందించాలని ప్రప్ంచ నాయక్షలక్ష

'అదుభతాంగా' ఉాంటే, 'పా
ు సాక్'ని కతిురిాంచడానికి 'డా
ర మాటిక్'

విజఞపా చేయడానికి ఈ రోజును ఒక అవ్కాశ్ంగా ఉప్యోగస్తారు.

ఏదైనా చేయాండ, 'ప్లపర్ బాయగే్' ఉపయోగిాంచాండ."
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
పరపాంచ ప్లపర్ బాయగ్ దినోతేవాం 2022: పా
ర ముఖ్యత
•

పా
ల సిటక్ బాయగ్్ల వినియోగానిన నిరుతాసహప్ర్చడం మరియు
అవి క్షళ్ళలపోవ్డానికి వేల సంవ్తసరాల సమయం ప్డుత్తంది
కాబటిట అవి ప్రాయవ్ర్ణానికి ఎంత హానికర్మో చెైతనయం
కలిగంచడం

ప్రప్ర్

అయినప్ీటిక్ష,

బాయగ్

కాగతపు

డ

యొకా

సంచ్చలు

పా
ర ముఖయత.

నేరాలు, అదృశయలపై విచార్ణ జరిప్రందుక్ష కశ్ల్ అంతరా
జ తీయ
కమిటీకి కూడా సభుయడగా నామినేట్ అయాయరు.
మకిేకో మాజీ అధ్యక్ష
ు డు లూయిస్ ఎచవరియా (100)
మర్ణిాంచారు

జీవ్అధోకర్ణం

చెందుతాయి మరియు మన గీహానిన సంర్కిుంచడానికి ఒక
ముఖయమైన మూలసాంభ్ం.

మర్ణాలు
పదమశ్రీ అవారు
్ గీహత, పరముఖ్ స్టమాజిక కార్యకర్ి అవధాష్
క్రశల్ కనుిమూశారు

అతని క్షమారుడు బెనిటో ఎచెవెరియా చెపీనట్ల
ల గా, 1970
నుండ 1976 వ్ర్క్ష మకిేకోక్ష అధ్యక్షత వ్హంచన లూయిస్
ఎచవరియా

అలాారజ్

100

సంవ్తసరాల

వ్యసుసలో

మర్ణించారు. దకిుణ మధ్య మకిసక్షలోని మోరెలోస రాషటర రాజధాని
కూయరానవాకాలోని తన ఇంటో
ల ఎచెవెరియా కనునమూశరు. మాజీ
నాయక్షడ క్షట్లంబం మరియు సేనహత్తలు మకిేకన్ పరసడెాంట్
ఆాండెరస్

మానుయయల్

లోపజ్

ఒబా
ర డోర్

నుండ

తన

గౌర్వ్ప్రదమైన సంతాపానిన తెలియజేస్త
ా టీాట్ అందుక్షనానరు..
ప్దమశ్రీ విజేతగా నిలిచన ప్రముఖ స్తమాజిక కార్యకర్ా అవధాష్

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

క్రశల్ దీర్ాకాలిక అనారోగయంతో ఇటీవ్ల కనునమూశరు. అతని

•

మకిసకన్ పరసిడంట్: ఆాండెరస్ మానుయవల్ లోపజ్ ఒబా
ర డోర్

వయస్త 87. అతను రూర్ల్ లిటిగ్రషన్ అాండ్ ఎాంటెైటిల్్మాంట్
సెాంటర్ (ఉతురఖ్ాండ్్లోని డెహాాడ్యన్్లో ఉని) అనే NGO
స్తిప్క్షడు. అతను మానవ్ హక్షాలక్ష వ్యత్రరేకంగా మరియు
ప్రాయవ్ర్ణ ప్రిర్క్షణక్ష వ్యత్రరేకంగా చేసిన పోరాట్టనికి ప్రసిదిి
చెందాడు. కశ్ల్ మాజీ ప్రధాని రాజీవ గాంధీకి సనినహత్తడు.
2003లో, ఇనఫరేమషన్ మరియు కమూయనిక్సషన్ టెకానలజీలో స్తినిక
కంటెంట్ యొకా పా
ర ముఖయతపై చర్ిక్ష అధ్యక్షత వ్హంచడానికి,
కశ్ల్్ను జెనీవాలో జరిగన ప్రప్ంచ సదసుసక్ష ఐకయరాజయసమిత్ర
ఆహాానించంది. శ్రీలంకలో అంతరుయదిం అనంతర్ం జరిగన యుది
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
జమే్ బాాండ్ థీమ్్క్ష ప్లరుగాాంచన బిరటిష్ సార్కర్ి మాాంటీ

అంగోలాన్ మాజీ పరసిడంట్, జోస్ ఎడారో
్ డాస్ శాాంట్రస్ 79

నార్మన్ కనుిమూశారు

ఏళు వ్యసులో కనునమూశరు. అతను ఆఫిరకాలో ఎక్షావ్ కాలం
ప్నిచేసిన దేశధినేతలలో ఒకడు, అంగోలా అధ్యక్ష
ు డగా దాదాపు
నాలుగు దశబా
ీ లు పాలించారు. అతను 2017లో అధ్యక్ష ప్దవి
నుండ వెైదొలిగాడు. అతను ఖండంలోని సుదీర్ా అంతరుయదిం క్షసం
పోరాడాడు

మరియు

తన

దేశనిన

ప్రధాన

చమురు

ఉతీత్రాదారుగా మారాిడు.
అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:

జేమస్ బాండ్ చతా
ి లక్ష థీమ్ ట్యయన్ రాసిన బిరటిష్ సార్కర్ా

•

అంగోలా రాజధాని: లువాండా;

•

అంగోలా కరెనీస: కాాంజా.

మోాంటీ నార్మన్ 94 ఏళల వ్యసులో మర్ణించారు. జేమస్ బాండ్
మొదటి చతిం “డా. No,” 1962లో విడుదలైంది.
1928లో లండన్్లోని ఈసట్ ఎండ్్లో యూదు తలిలదండు
ర లక్ష
మాంటీ నోసరోవిచ జనిమంచాడు, నార్మన్ తన 16వ్ ఏట్ తన

ఇతర్ములు
AAI లేహ్ విమానాశీయాం దేశాంలో మొటామొదటి కార్బన్న్యయటాల్ విమానాశీయాంగా నిరిమాంచబడుతోాంది

మొదటి గట్టర్్ని పొందాడు. పా
ర ర్ంభ్ బిరటీష్ రాకర్స్ కిలఫ్ రిచర్డ్
క్షసం పాట్లు రాయడానికి ముందు అతను పదీ బాయండ్్లతో
మరియు హాసయనట్లడు బెనీన హల్్తో కలిసి ప్లు డబుల్
యాకట ్్లలో ప్రదర్శన ఇచాిడు. మరియు ట్టమీ స్పటల్ మరియు
"మేక్ మీ యాన్ ఆఫ్ర్," "ఎకస్్పరస్స బొంగో," "స్తంగ్్బుక్"
మరియు "పాపీ" వ్ంటి సేటజ మూయజికలస్్క్ష కంపోజ చేసు
ా నానరు.
అాంగోలాన్ మాజీ అధ్యక్ష
ు డు జోస్ ఎడారో
్ డాస్ శాాంట్రస్
కనుిమూశారు

ఎయిర్్పోర్టస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండయా, లేహ్ విమానాశీయాం
భార్తదేశ్ంలో

మొట్టమొదటిగా

కార్బన్-న్యయటాల్

విమానాశీయాంగా నిరిమంచబడుతోంది. సౌర్ PV పా
ల ంట్్తో
హైబిరడైజేషన్్లో "జియోథర్మల్ ససామ్" కొతా విమానాశ్ీయం
టెరిమనల్ బిలిడంగ్్లో తాప్న మరియు శ్రతల్దకర్ణ ప్రయోజనాల
క్షసం అందించబడుత్తంది. ఈ వ్యవ్సి గాలి మరియు భూమి
మధ్య వేడని మారిీడ చేయడం దాారా ప్నిచేసు
ా ంది, ఎందుకంట్
దాని హట్ ప్ంపులు సేీస హటింగ్ మరియు శ్రతల్దకర్ణ, అలాగ్ర
నీటి తాప్న క్షసం ఉప్యోగంచబడతాయి.
28

www.bankersadda.com

|

Adda247.com/te/

| www.careerpower.in | Adda247 App

జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
ఆకాష్ ఎయిర్ టేకాఫ్ చేయడానికి DCGA నుాండ ఎయిర్

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

ఎయిర్్పోర్టస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండయా ప్రధాన కారాయలయం:

ఆపర్టటర్ సరిాఫిక్సట్ ప్రాందిాంది

న్యయఢిల్లు;
•

ఎయిర్్పోర్టస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండయా స్తిపంచబడంది: 1
ఏపరల్ 1995;

•

ఎయిర్్పోర్టస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండయా చెైర్మన్: సాంజీవ్
క్షమార్.

ఢిల్లు లఫిానాంట్ గవర్ిమాంట్ ఆసు పనుి సమమతి కోసాం
RWAలక్ష రివార్్్ చేయడానికి పథకానిి పా
ర ర్ాంభాంచాంది

బిలియనీర్

ఇనాసార్

రక్సష్

జుహున్్జున్్వాలా

యాజమానయంలోని, అకాస్ట ఎయిర్ టేకాఫ్ క్షసం కిలయర్
చేయబడంది. నో-ఫిరలస్ ఎయిర్్లైన్ గురువార్ం డెైరకార్టట్ జనర్ల్
ఆఫ్ సవిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) నుండ దాని ఎయిర్ ఆపర్టటర్
సరిాఫిక్సట్ (AOC) పొందింది. విమానయాన సంసి జూలై చవ్రిలో
తన కార్యకలాపాలను పా
ర ర్ంభంచనుంది.
ఢిల్దల మునిసప్ల్ కార్కీరేషన్ (MCD) ఏక్షకర్ణ తరాాత ఆసిా
ప్నున విధానంలో గణనీయమైన మారుీలను లఫిటనెంట్ గవ్ర్నర్
(L-G) VK సక్సేనా ప్రకటించారు. సరెైన ప్నున వ్స్తళ్ల
ల మరియు
వ్యర్ి ప్దారా
ి ల నిర్ాహణ వ్యవ్సిలలో రసడెనిుయల్ వలేోర్
అసోసయేషన్ (RWAs) ప్రమేయానిన పంచడానికి L-G SAHBHAGITA పథకానిి కూడా పా
ర ర్ంభంచంది.

అనిి పోటీ పరీక్షలక్ష ముఖ్యమ
ై న అాంశాలు:
•

అకాస ఎయిర్ స్తిపంచబడంది: డసంబర్ 2021;

•

అకాస ఎయిర్ హడ్ కాార్టర్స్: ముంబెై.

నాగ్్పూర్్లో ప్రడవైన డబుల్ డెకకర్ వాంతెనను నిరిమాంచ
భార్తదేశాం పరపాంచ రికారు
్ సృషిాాంచాంది
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జూలై – 2 వ వారాంతపు కరెంట్ అఫైర్స్
నేషనల్ హెైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇాండయా (NHAI) మరియు

నిరిమంచడంపై ప్రధాన మంత్రి శ్రీ నరేందర మోదీ ప్రభుతాం చేసిన

మహారషాి మట్ర
ా స్టధిాంచాయి

వాగా
ీ నానిన నెర్వేర్ిడమే ఈ అభవ్ృదిి.

నేషనల్ హైవేస అథారిటీ ఆఫ్ ఇండయా (NHAI) మరియు
మహారషాి మట్ర
ా నాగ్్పూర్్లో 3.14 కి.మీ ప్రడవుతో
పొడవెైన డబుల్ డకార్ వ్యాడకట ్్ను నిరిమంచ ప్రప్ంచ రికారు
డ ను
స్తధించాయి. హైవే ఫెైఓవ్ర్ మరియు మటో
ి రెైల్్తో కూడన పొడవెైన
వ్యాడకట ్ సింగల్ కాలమ్ పైర్్లపై మదీత్తనిసు
ా ంది. డబుల్
డకార్ వ్యాడకట ్్పై నిరిమంచన గరిషట మటో
ి సేటషన్్లను ఆసయా
బుక్ ఆఫ్ రికార్్ే్ & ఇాండయా బుక్ ఆఫ్ రికార్్ే్ గురిాంచాయి.
న్యతన భార్తదేశ్ంలో ప్రప్ంచ స్తియి మలిక సదుపాయాలను
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