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Monthly Current Affairs in Telugu – March 2022 
 

ఆస్కార్ అవకర్డు లు 2022: 94వ అకకడమీ అవకర్డు లు 2022 
ప్రకట ించబడ ింది 

 

 
94వ అకాడెమీ అవార్డు లు హాలీవుడ్లోని డాలీీ థియటేర్చ్కి 
తిరిగ ి వచ్ా్య, గత సంవతసర్ం న ండి అతయుతతమ 
చిత్ాాలన  అకాడమీ ఆఫ్ మోషన్ పిక్్ర్చ ఆర్చస్ అండ స ైన్ససస్ 
సతకరించింది. ఈ ప్ాదర్శనన  రెజీన్ా హాల్, అమీ షయమెర్చ 
మరియు వాండా స ైక్సస హో స్స చ్ేసార్డ, 2011లో అన్నే హాత్ేే 
మరియు జేమ్సస ఫాాంకో 83వ విడతక్ు సహ-హో స్స చ్ేసిన 
తరాేత అవార్డు  వనడుక్క్ు బహుళ హో స్స్లు రావడం ఇదే 
మొదటిసారి. 
ముఖ్య విషయాలు: 
• 94వ అకాడమీ అవార్డు లు జనవరి 1 మరియు డిస ంబర్చ 

31, 2021 మధ్ు విడుదల ైన చిత్ాాలన  సతకరించ్ాయ. 
న్ామిన్నషనలన  ఫిబావర ి 8న నటులు టరాసీ ఎల్లలస్ రాస్ 
మరియు ల సీల  జోరాు న్ ప్ాక్టించ్ార్డ. 

• న్సట్ఫ్ిల క్సస యొక్క ది ప్వర్చ ఆఫ్ ది డాగ్ 12 
న్ామిన్నషనలత్ో రేస లో ముంద ంది, తరాేత స ైన్స ఫిక్షన్ 
ఎపిక్స డూన్, 10 న్ోడ్లత్ో. భార్తీయ డాక్ుుమెంటరీ 
రెైటింగ్ విత్ ఫ ైర్చ ఉతతమ డాక్ుుమెంటరీ (ఫీచర్చ)కి క్ూడా 
న్ామిన్నట చ్ేయబడింది. 

• అకాడమీ సభ్ుుల ఓటింగ్ ఆధార్ంగా నిర్ణయంచబడే 23 
విభాగాలలో అవార్డు లు అందించబడత్ాయ. 

• ఈసారి, రెండు కొతత  కేటగిరీలు ఉన్ాేయ- ఆసాకర్చ ఫాున్ 
ఫేవరెట అవార్డు  మరియు ఆసాకర్చ చీర్చ మూమెంట, ఇది 
అభిమాన ల ఓటింగ్ దాేరా నిర్ణయంచబడుతయంది, ఇది 
ఫిబావర ి 14 మరియు మారి్ 3, 2022 మధ్ు 
ఆన్్ల ైన్్లో జరిగింది. 

విజేతల ప్ూర్తి జాబితాను చూడిండ  
• ప్ాధాన పాతాలో ఉతతమ నటుడు: విల్ సిిత్, "కింగ్ 

రిచర్చు" 
• ప్ాధాన పాతాలో ఉతతమ నటి: జెసిసకా చస సయన్ (ది ఐస్ 

ఆఫ్ టామీ ఫాయే) 
• ఉతతమ చితాం: CODA 
• ఉతతమ అంతరాా తీయ చలనచితాం: డెైవై్ మైె కార్చ 
• డాక్ుుమెంటర ీషార్చస సబజాక్సస: ది కవేన్ ఆఫ్ బాస కట్బాల్ 
• ఉతతమ దర్శక్తేం: జేన్ కాంపియన్ (ది ప్వర్చ ఆఫ్ ది 

డాగ్) 
• సహాయ పాతాలో ఉతతమ నటి: అరియాన్ా డిబో స్ (వసస్స 

స ైడ సటస రీ) 
• ఉతతమ సహాయ నటుడు: టాాయ్ కొటససర్చ (CODA) 
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• ఉతతమ మేక్ప్ & హెయర్చ స టసల్లంగ్: ది ఐస్ ఆఫ్ టామీ ఫే 

• ఉతతమ సినిమాటోగరఫీ: డూన్ 

• ఉతతమ ఒరిజినల్ సట కర్చ: హన్స జిమెిర్చ (డూన్) 

• ఉతతమ విజువల్ ఎఫ క్సస్: డూన్ 

• ఉతతమ యానిమేటెడ ఫీచర్చ ఫిల్ి: ఎన్ాకంటో 

• ఉతతమ యానిమేటెడ షార్చస ఫిల్ి: ది విండ్షీల్ు  వసైప్ర్చ 

• ఉతతమ కాసూస ూమ్స డిజెైన్: క్ూర యెలాల  

• ఉతతమ ఒరిజినల్ సీరీన్ పేల : కెన్సేత్ బాాన్ాగ్ (బజల్ ఫాస్స) 

• ఉతతమ అడాప సడ సీరీన్్పేల : సియాన్ హెడర్చ (కోడా) 

• ఉతతమ ల ైవ్ యాక్షన్ షార్చస ఫిల్ి: ది లాంగ్ గుడ్బజై 

• ఉతతమ ధ్ేని: డూన్ 

• ఉతతమ డాక్ుుమెంటర ీ ఫీచర్చ: “సమిర్చ ఆఫ్ సట ల్ 

(...లేదా, వసన్ ది రివలూుషన్ క్ుడ న్ాట బి టెల్లవిజన్)” 

• ఉతతమ ఒరిజినల్ సాంగ్: "న్ో టెైమ్స టు డెై" న ండి "న్ో 

టెైమ్స టు డెై", బిలీల ఎల్లష్ మరియు ఫినిేయాస్ 

ఓ'కాన్సల్ సంగీతం మరియు సాహితుం 

• ఉతతమ పరా డక్షన్ డిజెైన్: డూన్ 

• బజస్స ఫిల్ి ఎడిటింగ్: డూన్ 
 

ఐదు ర్కష్టకర ా లలో అస ింబీ్ల ఎన్నికల  ఫలితాలు: కొతి 

ముఖ్యమింతరర లు ప్రమాణ సవీకకర్కలు 
 

ఉతతరాఖండ,ఉతతర్ప్ాదేశ్ మణిప్ూర్చ గోవా మరియు    

ప్ంజాబ్ రాషాస ా లలో ఈ మధ్ు అస ంబ్లల  ఎనిేక్లు జరిగి 

ఫల్లత్ాలు క్ూడా వసలుబడాు య.ఆయా రాషాస ా ల 

ముఖుమంతయాలు ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేసార్డ.  
 

ఉతిర్కఖ్ిండ్ 11వ ముఖ్యమింత్రరగక ప్ుషార్ స ింగ్ ధామి 

ప్రమాణ సవీకకర్ిం చేశకర్డ 

  
ఉతతరాఖండ 11వ ముఖుమంతిాగా ప్ుషకర్చ సింగ్ ధామి 

ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేశార్డ. ఆయన వర్డసగా రెండోసారి రాషస  ా

ప్గాా లు చ్ేప్టసన న్ాేర్డ. డెహాాడూన్్లోని ప్రేడ గ్ర ండ్లో 

గవర్ేర్చ ల ఫ్ిసన్సంట జనర్ల్ గురిిత్ సింగ్ ఆయనత్ో ప్ామాణ 

సీేకార్ం చ్ేయంచ్ార్డ. 

ధామి న్ాయక్తేంలో BJP అస ంబ్లల  ఎనిేక్లలో పట టీ 

చ్ేసింద ిమరియు 70 మంది సభ్ుుల సభ్లో 47 సాా న్ాలన  

గెలుచ క్ుని సౌక్ర్ువంతమైెన మెజారిటీని సాధించింది. 

ఉతతరాఖండ్లోని ఖతిమా నియోజక్వరా్ం న ంచి ఓడిపట యన 

ధామీ గత న్సలలో జరిగిన అస ంబ్లల  ఎనిేక్లలో 

ముఖుమంతిాగా పారీస ఎనిేక్ల ప్ాయత్ాేనికి న్ాయక్తేం 

వహించ్ార్డ. 
 

మణిప్ూర్ ముఖ్యమింత్రరగక N బ్లర్ెన్ స ింగ్ ర్ెిండోస్కర్త ప్రమాణ 

సవీకకర్ిం చేశకర్డ 
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BJP సీనియర్చ న్ాయక్ుడు N బ్లరెన్ సింగ్ మారి్ 21, 
2022న వర్డసగా రెండవ ఐదేళల  కాలానికి మణిప్ూర్చ 
ముఖుమంతిాగా ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేశార్డ. 2022లో జరిగిన 
మణిప్ూర్చ అస ంబ్లల  ఎనిేక్లోల  అధికార్ BJP పారీస మొతతం 60 
సాా న్ాలోల  పట టీ చ్ేసి 32 సీటుల  గెలుచ క్ుంది. న్ోంగ్్త్ోంబమ్స 
(ఎన్) బ్లరెన్ సింగ్ తన కెరీర్చ్న  ఫుట్బాల్ కవరడాకార్డడిగా 
పాార్ంభించ్ాడు, తరాేత రాజకవయాలోల కి రాక్ముంద  
జర్ేల్లజం వసైప్ు మళ్లల డు. 
 

ఉతిర్ప్రదేశ్ ముఖ్యమింత్రరగక యోగత ఆదితయనాథ్ ర్ెిండోస్కర్త 
ప్రమాణ సవీకకర్ిం చేశకర్డ 

  
ఉతతర్ప్ాదేశ్ ముఖుమంతిాగా యోగి ఆదితున్ాథ్ రెండోసారి 
ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేశార్డ. లకోేలోని అటల్ బిహారీ 
వాజ్పేయ ఏక్న్ా సేసడియంలో ప్ాధాని నరేందా మోదీ, 
కేందామంతయాలు  అమిత్ షా, రాజ్న్ాథ్ సింగ్, ఇతర్ కేంద ా
మంతయాల సమక్షంలో గవర్ేర్చ ఆనందీబజన్ ప్టరల్ 
ఆదితున్ాథ్్త్ో ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేయంచ్ార్డ. 
 

ప్ింజాబ్ కొతి ముఖ్యమింత్రరగక భగవింత్ మాన్ ప్రమాణ 
సవీకకర్ిం చేశకర్డ 

  

ప్ంజాబ్ 18వ ముఖుమంతిాగా భ్గవంత్ మాన్ గవర్ేర్చ 

బనేరీలాల్ ప్ురోహిత్ సమక్షంలో భ్గత్ సింగ్ ప్ూరీేక్ుల 

గార మమైెన ఖటకర్చ క్లాన్్లో ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేశార్డ. 117 

మంద ి సభ్ుుల ప్ంజాబ్ అస ంబ్లల లో ఆమ్స ఆదీి పారీస 92 

సీటుల  గెలుచ క్ుని కాంగెరస్ మరియు SAD-BSP క్ూటమిని 

చితయత  చ్ేసింది. ‘జో బో లే సట  నిహాల్’, ‘భార్త్ మాత్ా కవ జెై’ 

అంటస నిన్ాదాలు చ్ేసూత  ప్ామాణ సీేకారోతసవానికి హాజరెైన 

ప్ాజలక్ు భ్గవంత్ మాన్ క్ృతజఞతలు త్ెల్లపార్డ.  
 

గోవక ముఖ్యమింత్రరగక ప్రమోద్ స్కవింత్ ర్ెిండోస్కర్త ప్రమాణ 

సవీకకర్ిం చేశకర్డ 

 
గోవా ముఖుమంతిాగా ప్ామోద్ సావంత్ మారి్ 28, 2022న 

వర్డసగా రెండవ ఐదేళల  ప్దవీకాలానికి ప్ామాణ సీేకార్ం 

చ్ేశార్డ. సావంత్ ఇటీవల ముగిసిన 2022 గోవా అస ంబ్లల  

ఎనిేక్లలో బిజెపిక ిన్ాయక్తేం వహించ్ాడు మరియు 40 

సభ్ుుల గోవా అస ంబ్లల లో 20 సాా న్ాలన  గెలుచ క్ున్ాేడు. 

ప్న్ాజీ సమీప్ంలోని డాక్సర్చ శాుమ ప్ాసాద్ ముఖరీా 

సేసడియంలో గవర్ేర్చ పిఎస్ శ్రరధ్ర్న్ పిళ్్లల  సావంత్్త్ో ప్ామాణం 

చ్ేయంచ్ార్డ 
 

http://www.bankersadda.com/
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ప్రప్ించ సుిందర్త 2021: పో లాిండ్్కు చ ిందిన కర్ోలినా 

బిలావకకా కిర్ీటాన్ని కెైవసిం చేసుకుింది 

  
పట లాండ్క్ు చ్ెందిన క్రోల్లన్ా బిలావాసా ప్ాప్ంచ స ందర ి

2021 టెైటిల్్న  గెలుచ క్ుంది. ఆమెక్ు 2019 ప్ాప్ంచ 

స ందరి జమైెకాక్ు చ్ెందిన టోనీ-ఆన్ సింగ్ కిరీటానిే కెైవసం 

చ్ేస క్ుంది. ఆమె USA, ఇండోన్నషియా, మెకిసకో, న్ార్తర్చే 

ఐరాల ండ మరియు కోట డి ఐవోర్చ్లన  ఓడించి 

గ్ర్వనీయమైెన టెైటిల్్న  కెైవసం చ్ేస క్ుంది. యున్సైటెడ 

సేసటస్క్ు చ్ెందిన భార్తీయ-అమెరిక్న్ శ్రర స ైనీ మొదట ి

ర్నేర్ప్ టెైటిల్్న  కెైవసం చ్ేస కోగా, కోట డి ఐవరీక ిచ్ెందిన 

ఒల్లవియా యాస్ తరాేతి సాా నంలో నిల్లచింది. 

మిస్ వర్ల్ు  అంతరాా తీయ అందాల పట టీ 70వ ఎడిషన్ 

ప్ూురోస  రికోలోని శాన్ జువాన్్లో జరిగింది. ర్షాు-ఉకెరయన్ 

సంక్షోభ్ం మధ్ు ఉకెరయన్్క్ు సంఘీభావం త్ెల్లపేంద క్ు 

ప్ాప్ంచ స ందర ి 2019 టోనీ-ఆన్ సింగ్ 70వ ప్ాప్ంచ 

స ందరి పట టీల సందర్భంగా 'ది పేాయర్చ' ప్ాదరిశంచ్ార్డ. 

భార్తీయ పో టీదార్డ 

ఫ మిన్ా మిస్ ఇండియా ప్ాప్ంచ 2020 మానస వార్ణాస ి

మిస్ వర్ల్ు  2021లో భార్తదేశానికి పాాతినిధ్ుం వహించింది. 

మానస వార్ణాస ి టాప్ 13 క్ంటెస సంటస్కి చ్ేర్డక్ుంది కానీ 

టాప్ 6 ఫ ైనల్లస్స్లలో చ్ేర్లేక్పట యంది 
 

తెలెంగాణ బడెెట్ 2022-23 ముఖ్యమ ైన అెంశాలు 
 

ర్ూ. 2.56 ల క్ష ల కోటీ తో తెలెంగాణ బ డెెట్ ను ఆరధిక మెంతిర 
హ రీశ రావు ప్ర వేశ ప టటర ర్డ. ర వెనయయ వయ యెం ర్ూ. 1.89 ల క్ష ల 
కోటలీ  కాగా, కాయపిట ల్ వయ యెం ర్ూ. 29,728 కోటలీ . 
మంత్ర ిహరీశ రావుకు ఇది మూడో  బడజెట . టీఆర ఎస  సరాారు 
ర ండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక 2019-20లో బడజెట ను 
సీఎం కేసీఆర  ప్ివేశపెటటా రు. ఆ తరాాత ఆరిికమంత్రిగా 
హరీశ రావు 2020-21 నుంచి వారిిక బడజెట ను సభకు 
సమరిిసుు న్చారు. పో టీ ప్రీక్షలో బడజెట , ఆరిిక సరేాపె ై
ప్ిశాలు వసుు ంటటయి. ఈ న్ేప్థ్యంలో బడజెట వివరాలు 
ప్రిక్షల కోణంలో నిప్ుణుల పాటకుల కోసం. 
 

ముఖ్యమ ైన ప్థకాలు కేటటయిెంప్ులు (ర్ూ. కోటీలో)  
• రూ.2,56,958.51 కోటలు తో తజలంగాణ బడజెట 
• వయవసాయ రంగానికి  రూ.24,254 కోటలు  
• ఆసరా పెనిను కు  రూ.11,728 కోటలు  
• కలయయణ లక్ష్మీ, షాది ముబటరక్ కు  రూ.2,750 కోటలు  
• డబుల్ బెడరిమ్ ల కోసం  రూ.12,000 కోటలు  
• దళితబంధు  రూ.17,700 కోటలు . 
• మన ఊరు- మన బడి  రూ.7,289  కోటలు . 
• ఎసీాల సంక్ష్ేమం కోసం  రూ.12,565 కోటలు  
• ప్టాణ ప్ిగత్ర కోసం  రూ.1,394 కోటలు  
• బీస ీసంక్ష్ేమం కోసం  రూ.5,698కోటలు  
• బటిహీణుల సంక్ష్ేమం కోసం  రూ.177 కోటలు  
• ప్లలు  ప్ిగత్ర  రూ.3330 కోటలు  
• ఫార సా యూనివరిిటీకి  రూ.100 కోటలు  
• హరితహారంకు  రూ.932 కోటలు  
• రోడలు , భవన్చల కోసం  రూ.1542 కోటలు  
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ద ళిత్ బెంధుకు ర్ూ. 17,700 కోటలీ  
ద ళిత బంధు ప్ థ్ కానిక ి ఈ ఏడచది సీఎం కేసీఆర గ తంలో 
ఇచిాన హామీ మేర కు నిధుల ను భటరీగా పెంప్ు. గ త వారిిక 
బ డజెట లో వెయియ కోటలు  కేటటయించ గా ఈసారి ఏకంగా వారిిక 
బడజెటలు  దళిత బంధు ప్థ్కం కోసం 17,700 కోటలు  బడజెట లో 
కేటటయించ్చరు. దళిత బంధు ప్థ్కానిా హుజురాబటద  
నియోజకవరగంతో పాటల చింతకాని, త్రరుమలగిరి, 
నిజ ంసాగర , చ్చరగ ండ మండలయలోు  ప్ిభుతాం ఇప్ిటికే 
సంప్ూరణంగా అమలు చ్ేసోు ంది. దచంతో పాటల రాషా్టర వాయప్ుంగా 
నియోజకవరాగ నికి వందమంద ి చ్ ప్ుిన మొతుం 118 
నియోజకవరాగ లోు  11వేల 800 కుటలంబటలకు దళితబంధు 
ప్థ్కం కింద ఆరిికసహాయం అందిసోు ంది. వచ్ేా 
సంవతిరాంతచనికి ర ండల లక్షల మందికి లబి్ధ చ్ేకూరాాలని 
ప్ిభుతాం నిరణయించింది. ఇందు కోసం బడజెటలు  17,700 కోటు  
రూపాయలను కేటటయించడం జరిగింది. 
 

తెలెంగాణా విధ్ాయ శాఖ్ 
 

మనఊర్డ-మనబడ  
1. ర ండోదశలో ఇతరప్ిభుతాపాఠశాలలను బలోపేతం చ్ేసే 

దిశగా దృష్టా కేందరికరిసరు  మనఊరు-మనబడి ప్థ్కానిా 
పాిరంభంచింది. రాషా్టరంలోని అనిా పాఠశాలలోు నర 
ఇంగీుష్టు మీడియంలో విదచయబో ధనను అందించడచనికి 
ప్ిభుతాం శీ్రకారం చుటిాంది. పేదలకు ఆంగు మయధయమం 
అందని దచిక్ష కాకూడదనీ, వారు కూడచ మిగతచ 
ప్ిప్ంచంతో సమయనంగా ఎదగాలనీ రాషా్టరంలోని అనిా 
ప్ిభుతా పాఠశాలలోు  ప్ిభుతాం ఇంగీుష్టు మీడియంను 
ప్ివేశపెడలతోంది. రాషా్టర వాయప్ుంగా 7,289 కోటు  
రూపాయలతో దశల వారీగా పాఠశాలలోు  అభవృదిి  
ప్నులను ప్ిభుతాం చ్ేప్డలతునాది. మొదట ి దశలో 
మండలయనిా యూనిట గా తీసుకొని రాషా్టర వాయప్ుంగా 
9,123 పాఠశాలలోు  3,497 కోటు  రూపాయలతో 
కారాయచరణ పాిరంభంచింది. 

2. రాషా్టర వాయప్ుంగా అనిా ప్ిభుతా పాఠశాలలోు , జూనియర 

కాలేజీలోు  7 నుంచి 12 వ తరగత్ర వరకు చదువుతునా 

విదచయరిినులకు ఉచితంగా హెల్ు  అండ్ హెైజనిక్ కిటి  

ప్ిభుతాం ప్ంపటణ ీ చ్ేయనుంది. ఈ ప్థ్కం వలు  రాషా్టర 

వాయప్ుంగా 7 లక్షల మంది బటలికలకు ప్ియోజనం 

చ్ేకూరనుంది. 

3. రాషా్టరంలో మొటామొదటి మహిళా విశా విదచయలయయనిా 

ప్ిభుతాం ఏరాిటల చ్ేయయలని నిరణయించింది. దరనికోసం 

ఈ ఆరిిక సంవతిరంలో వంద కోటు  రూపాయలు 

ప్ిభుతాం ప్ిత్రపాదించింది. 

4. ఈ ఆరిిక సంవతిరంలో రాషా్టరంలో కొతుగా అటవీ విశా 

విదచయలయయనిా ఏరాిటల చ్ేయయలని ప్ిభుతాం 

నిరణయించింది. ఇందు కోసం ఈబడజెట లో వంద కోటు  

రూపాయలను కేటటయించడం జరిగింది. 

5. రాషా్టరంలోని అనిా జిలయు లోు  రాబో యిే ర ండేళ్ులో ప్ిభుతా 

మెడికల్  కాలేజీలు ఏరాిటల చ్ేయయలని ముఖ్యమంత్రి 

కేసీఆర  నిరణయించ్చరు. ఈ సంవతిరం కొతుగా ఎనిమిది 

వెైదయ కళాశాలలను ఆసటఫాబటద , భూపాలప్లిు, 

వికారాబటద , సటరిసటలు , జనగామ, కామయర డిి , కరీంనగర , 

ఖ్మీం జిలయు లలో ప్ిభుతాం ఏరాిటల చ్ేసుు ంది. 2023 

సంవతిరంలోని రాషా్టరంలోని మిగతచ ఎనిమిది జిలయు లలైన 

మెదక్ , మేడాల్ , రంగార డిి , ములుగు, వరంగల్ , 

న్చరాయణపేట, గదచాల, యయదచదిిలోు  మెడికల్  

కాలేజీలను ప్ిభుతాం ఏరాిటల చ్ేసుు ంది. నరతన 

మెడికల్  కాలేజీల సాి ప్న కోసం ఈ బడజెట లో వెయియకోటు  

రూపాయలను ప్ిభుతాం కేటటయించింది. 
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డబుల్  బెడ ర్ూెం ఇెండలీ  
• స ంత జ గ కలిగినవారు తమ సిలంలో డబుల్ బెడరిం 

ఇలుు  కటలా కోవడం కోసం మూడల లక్షల రూపాయల 

చ్ ప్ుిన అందించ్చలని సీఎం కేసీఆర  నిరణయం 

తీసుకున్చారు. ఈ బడజెట లో అందుకు నిధులు 

కేటటయించడం జరిగింది. రాషా్టర వాయప్ుంగా న్చలుగు లక్షల 

మందిక,ి స ంత సిలంలో డబుల్  బెడ్ రూం ఇండు  

నిరాీణం కోసం ఒకొాకారిక ిమూడల లక్షల రూపాయల 

చ్ ప్ుిన ప్ిభుతాం ఇవాబో తోంది. నియోజకవరాగ నికి 

మూడలవేల ఇండు  చ్ ప్ుిన కేటటయిసుు ంది. ఈ ఆరిిక 

సంవతిరంలో డబుల్ బెడరిం ఇండు  నిరాీణం కోసం 

12000 కోటు  రూపాయలను ప్ిభుతాం ఈ బడజెట లో 

కేటటయించింది. 
 

తెలెంగాణా ర ైత్రల ర్డణాలు మాఫవ 

• వ చ్ేా ఆరిిక సంవ తి రం ఏడచది రూ. 75 వేల లోప్ు 

సాగు రుణచలు మయఫీ 

• రూ. 50 వేల లోప్ు ర ైతు రుణచలు మయరిా లోప్ు మయఫీ 

• ప్ంట రుణచలు రూ. 16,144 కోటలు  మయఫీ 

• ఈ ద ఫా 5.12 ల క్ష ల మంద ిర ైతుల కు రుణచలు మయఫీ 
 

తెలెంగాణా వయ వ స్ాయ ర్ెంగాన్నకి ర్ూ. 24,254 కోటలీ  
• వయ వ సాయ రంగానికి రూ. 24,254 కోటలు  

• పామయయిల్ సాగుకు రూ. 1000 కోటలు  

• రాషా్టరంలో 2.5 ల క్ష ల ఎక రాలోు  ఆయిల్ పామ్ సాగు 

ల క్షయం. 

• హ రిత హారానిక ిరూ. 932 కోటలు  
 

తెలెంగాణా ఆరోగయ శాఖ్ 
• రాషా్టరంలోని అనిా జిలయు లోు  రాబో యిే ర ండేళ్ులో ప్ిభుతా 

మెడికల్  కాలేజీలు ఏరాిటల చ్ేయయలని ముఖ్యమంత్రి 
కేసీఆర  నిరణయించ్చరు. ఈ సంవతిరం కొతుగా ఎనిమిది 
వెైదయ కళాశాలలను ఆసటఫాబటద , భూపాలప్లిు, 
వికారాబటద , సటరిసటలు , జనగామ, కామయర డిి , కరీంనగర , 
ఖ్మీం జిలయు లలో ప్ిభుతాం ఏరాిటల చ్ేసుు ంది. 2023 
సంవతిరంలోని రాషా్టరంలోని మిగతచ ఎనిమిది జిలయు లలైన 
మెదక్ , మేడాల్ , రంగార డిి , ములుగు, వరంగల్ , 
న్చరాయణపేట, గదచాల, యయదచదిిలోు  మెడికల్  
కాలేజీలను ప్ిభుతాం ఏరాిటల చ్ేసుు ంది. నరతన 
మెడికల్  కాలేజీల సాి ప్న కోసం ఈ బడజెట లో వెయియకోటు  
రూపాయలను ప్ిభుతాం కేటటయించింది. 

• హెైదరాబటద లోని 18 మేజర  ప్ిభుతా ఆసితుిలోు  రోగితో 
ఉండ ే సహాయకులకు కూడచ సబ్ధిడమపెై భోజన 
సదుపాయం కలిించ్చలని ఈ బడజెటలు  నిరణయించడం 
జరిగింది. ర ండల ప్ూటలయ వారిక ి ఈ భోజనం 
అందుతుంది. ప్ితీ రోజు సుమయరు 18,600 మందిక ిఈ 
ప్ియోజనం కలుగుతుందని అంచన్చ. దరని కోసం 
సంవతిరానికి 38.66 కోటలు  ఖ్రావుతచయి. 

 

తెలెంగాణా సెంక్షేమ శాఖ్ 
1. వృదచి ప్య ఫటంఛను  మంజూరు కోసం విధించిన 

వయోప్రిమిత్రని ప్ిభుతాం 65 ఏళ్ు  నుంచి 57 ఏళ్ుకు 
తగిగంచింది. ఈ ఆరిిక సంవతిరం నుంచి సడలించిన 
వయోప్రిమిత్ర ప్ికారం కొతు  లబి్ధదచరులకు ఆసరా 
పటంఛనును ప్ిభుతాం అందజేసుు ంది. ఆసరా పటంఛను  
కోసం 2022-2023 వారిిక బడజెటలు  రూ.11728 కోటును 
ప్ిత్రపాదించ్చం. 
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2. ఎసీా నివాస పాింతచలకు రోడు  నిరాీణం కోసం 
ఎస టీఎస డమఎఫ  నిధుల నుంచి వెయియ కోటు  
రూపాయలను ప్ిభుతాం ఈ బడజెట లో కేటటయించడం 
జరిగింది. 

3. గ లు  కురుమల సంక్ష్ేమం కోసం ప్ిభుతాం పెది ఎతుు న 
నిధులు కేటటయిసోు ంది. అందులో భటగంగా 11 వేల కోటు  
రూపాయల వయయంతో 7.3 లక్షల యూనిటు  గ ర ీల 
ప్ంపటణీ లక్షయంగా కారయకీమయనిా నిరాహిసోు ంది. ఈ బడజెటలు  
గ ర ీల ప్ంపటణ ీకోసం ప్ిభుతాం వెయియ కోటు  రూపాయలు 
కేటటయించింది. 

4. ర ైతు బీమయ మయదిరిగాన్ే న్ేతనాలు మరణిసేు  వారి 
కుటలంబటలను ఆదుకున్ేందుకు ఐదు లక్షల రూపాయల 
బీమయ ప్థ్కానిా అమలు చ్ేయయలని ఈ బడజెట లో 
ప్ిత్రపాదించడం జరిగింది. 

5. బటలింతలలో రకుహీనత సమసయ ఎకుావగా ఉనాటలు  
ప్ిభుతాం గురిుంచింది. ఈలోపానిా నివారించ్ేందుకు, ‘ 
కేసవఆర్స  నయయట రషియన  కిట్ ’ పేరుతో పో ష్టకాహారంతో 
కూడిన కిట లను ప్ంపటణ ీచ్ేయయలని ప్ిభుతాం ఈ బడజెట 
లో నిరణయించింది. ఈ కిటి  దచారా ప్ిత్ర సంవతిరం లక్ష్ా 
25 వేల మంద ిమహిళ్లు ప్ియోజనం ప ందనున్చారు. 

6. గీత కారిీకుల సంక్ష్ేమం కోసం వంద కోటు  రూపాయలతో 
ప్ితేయక ప్థ్కానిా ప్ిభుతాం తారలో ప్ివేశపెటటా లని ఈ 
బడజెట లో  నిరణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 

7. రాషా్టర వాయప్ుంగా అనిా ప్ిభుతా పాఠశాలలోు , జూనియర  
కాలేజీలోు  7 నుంచి 12 వ తరగత్ర వరకు చదువుతునా 
విదచయరిినులకు ఉచితంగా హెల్ు  అండ్ హెైజనిక్ కిటి 
ప్ిభుతాం ప్ంపటణ ీ చ్ేయనుంది. ఈ ప్థ్కం వలు  రాషా్టర 
వాయప్ుంగా ఏడల లక్షల మంది బటలికలకు ప్ియోజనం 
చ్ేకూరనుంది. 

8. భ వ న నిరాీణ కారిీకుల సంక్ష్ేమయనికి కొతు  ప్ థ్ కం 
ప్ివేశపెడలతున్చాం. మొద టి విడత లో ల క్ష మంది 
కారిీకుల కు మోటటర సెైకిళ్ును ఇవాాల ని బ డజెట లో 
ప్ిత్రపాదించడమె ంది. విధివిదచన్చలు తారలో ప్ికటిసాు ం. 

9. గిరిజ న , ఆదివాస ీగాీ మ ప్ంచ్చయ తీల కు స ంత భ వ న్చల 
నిరాీణచనిా చ్ేప్ టటా ల ని ప్ిభుతాం నిరణయించింది. దరని 
కోసం ఈ ఏడచది 600 కోటు  రూపాయ ల ను 
వెచిాంచ నున్చాం. 

10. కాళేశారం టూరిజం సరూయూట కు రూ.750 కోటలు  ఈ 
బడజెటలు  కేటటయింప్ు. 

11. అరబన్ మిష్టన్ భగీరథ్కు ఈ బడజెట లో రూ. 800 కోటలు  
12. ఆరీాసీని బలోపేతం చ్ేసేందుకు ఈ బడజెట లో రూ.1500 

కోటలు  కేటటయింప్ు. 
13. ఏయిర పో రుా  మెటలి  కన్ెకావిటీకి ఈ బడజెట లో రూ.500 

కోటలు . హెైదరాబటద మెటలి  పాిజ కుా కు మరో రూ.1500  
కోటు  కేటటయింప్ు. 

14. పారిశుధయకారిీకులకు, ఇతర సటబబందికి వేతన్చలు 
పెంచ్చలని సీఎం కేసీఆర  నిరణయం తీసుకున్చారు. ఈ 
మేరకు బడజెట లో ప్ిభుతాం బెడ్ ఒకాంటికి చ్ేసే 
పారిశుదిూ ఖ్రుాను 5000 నుంచి 7500 
రూపాయలకు పెంచుతూ ప్ిభుతాం నిరణయం 
తీసుకుంది. ఇందు కోసం ప్ిభుతాం రూ. 338 కోటును 
ప్ిత్ర సంవతిరం వెచిాంచనుంది. 

15. హెైదరాబటద చుటూా , ఔటర రింగ్ రోడలి  చుటలా  ఉనా 
గాీ మయలు, మునిిపాలిటీలోు  నీటి కొరతను శాశాతంగా 
తీరేాందుకు రూ.1200 కోటును ఈ వారిిక బడజెట లో 
ప్ిత్రపాదించ్చరు. 
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16.  దరప్ దరప్ న్ెైవేధయ ప్థ్కంలో హెైదరాబటద లోని 
దేవాలయయలను చ్ేరాాలనా అరాకుల కోరిక మేరకు ఈ 
ఏడచద ి 1736 దేవాలయయలను కొతుగా ఈ ప్థ్కంలో 
చ్ేరుసుు న్చారు. దరప్ దరప్ న్ెైవేదయ  ప్థ్కానికి రూ. 
12.50 కోటును ప్ిభుతాం కేటటయించింది 

17. మెటలి  ర ైలును పాతబసీులో 5.5 కిలోమీటరుకు 
అనుసంధచనించ్ేందుకు ఈ బడజెట లో రూ.500  కోటలు  
కేటటయించింది. 

18. ప్రిశీమలకు పోి తచిహకాలుగా రూ. 2142 కోటలు , 
ప్రిశీమలకు విదుయత్ రాయితీ కింద రూ. 190 కోటును 
బడజెట లో కేటటయింప్ు. 

19. పావలయ  వడమి  సీాంను ఫుడ్ పాిసెసటంగ్ యూనిటుకు, 
చినా తరహా ప్రిశీమలను, మహిళ్లు ఏరాిటల చ్ేసట 
విధంగా పోి తిహించడచనికి రూ. 187 కోటలు  కేటటయింప్ు. 

20.  హెైదరాబటద మెటలి  ప్రిధిలో రోజుకు 20 లీటరీ్ ఉచితంగా 
నీరందించ్ే ప్థ్కానికి రూ. 300 కోటలు  కేటటయింప్ు. 

 

ఆెంధరప్రదేశ వారధిక బడెెట్ 2022-23 
 

2022-23 వారధిక బడెెట్ ను ప్రవేశప ట రన ఆరధిక మెంతిర బుగగన  
ఏపీ ప్ిభుతాం ప్ిత్రపాదించనునా 2022-23 వారిిక 
బడజెట ను ఏప ీ ఆరిిక మంత్రి బుగగన రాజేందిన్చథ్ ర డిి  
ప్ివేశపెటటా రు.2లక్షల 56 వేల 257 కోటుతో బడజెట ను రాషా్టర 
అసెంబీు  ముందుంచ్చరు. వెైసీపీ అధికారంలోకి వచిాన 
తరువాత న్చలుగో బడజెట ను సభలో ప్ివేశ పెటటా రు. 
 

మొత్తెం బడెెట్ - ర్ూ. 2,56,256 కోటలీ  
• ర వెనరయ వయయం - రూ. 2,08,261 కోటలు  
• మూలధన వయయం - రూ. 47,996 కోటలు  
• ర వెనరయ లోటల - రూ. 17,036 కోటలు  
• దివయలోటల - రూ. 48,724 కోటలు  

• వెైఎసాిర ర ైతు భరోసా రూ. 3,900 కోటలు  
• వెైఎసాిర పెనిన్ కానుక ప్థ్కం రూ. 18 వేల కోటలు  
• ఎసీి సబ్ పాు న్  రూ. 18,518 కోటలు  
• ఎసీా సబ్ పాు న్  రూ. 6,145 కోటలు  
• బీస ీసబ్ పాు న్  రూ. 29,143 కోటలు  
• బీస ీసంక్ష్ేమం రూ. 20,962 కోటలు  
• మె న్చరాీ యయక్షన్ పాు న్  రూ. 3,532 కోటలు  
• ఈబీసీల సంక్ష్ేమం రూ 6,639 కోటలు  
• సో ష్టల్ వెలేేర  12,728 కోటలు  
• ఈడబూు ూఎస  రూ. 10,201 కోటలు  
 

AP బడెెట్ ర్ెంగాల వారీగా కటేటయిెంప్ులు 
• వయవసాయం: రూ. 11,387.69 కోటలు . 
• వెైదయ శాఖ్ 15,384 కోటలు  
• ప్శుసంవరికం: రూ. 1568.83 కోటలు . 
• బీస ీసంక్ష్ేమం: రూ. 20,962.06 కోటలు  
• రోడలు , భవన్చల శాఖ్ రూ. 8,581 కోటలు  
• ప్రాయవరణ, అటవీ: రూ. 685.36 కోటలు . 
• ఉనాత విదయ: రూ. 2,014.30 కోటలు . 
• విదుయత్: రూ. 10,281.04 కోటలు . 
• సెకండర ీఎడలయకేష్టన్: రూ. 27,706.66 కోటలు . 
• ఎకానమికల్ బటయక్ వరి: రూ. 10,201.60 కోటలు . 
• సటవిల్ సపెలు స: రూ. 3,719.24 కోటలు . 
• ఫెైన్చన్ి: రూ. 58,583.61 కోటలు  
• జీఏడమ: రూ. 998.55 కోటలు . 
• సచివాలయ వయవసి: రూ. 3,396.25 కోటలు  
• మహిళా శిశు సంక్ష్ేమం రూ. 4,382 కోటలు  
• కరీడల శాఖ్ రూ. 290 కోటలు  
• ప్రిశీమల శాఖ్ రూ. 2,755 కోటలు  
• హ ంశాఖ్ 7,586 కోటలు  
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సెంక్షేమ ప్థకాలకు న్నధుల కేటటయిెంప్ు 

• వెైఎసాిర  పెనిన్  కానుక -రూ. 18 వేల కోటలు  

• వెైఎసాిర  ర ైతు భరోసా -రూ. 3, 900 కోటలు  

• జగననా విదచయ దరవెన -రూ. 2, 500 కోటలు  

• జగననా వసత్ర దరవెన -రూ. 2, 083 కోటలు  

• వెైఎసాిర -పీఎం ఫసల్  బీమయ యోజన-రూ. 1, 802 

కోటలు  

• వెైఎసాిర  సాయంసహకార సంఘయల(గాీ మీణ) ఉచిత 

వడమిరహిత రుణచలు రూ. 600 కోటలు  

• వెైఎసాిర  సాయంసహకార సంఘయల(అరబన్ ) ఉచిత 

వడమిరహిత రుణచలు రూ. 200 కోటలు  

• వెైఎసాిర  వడమి  రహిత ర ైతు రుణచలు-రూ. 500 కోటలు  

• వెైఎసాిర  కాప్ు న్ేసుం -రూ. 500 కోటలు  

• వెైఎసాిర  జగననా చ్ేదోడల-రూ. 300 కోటలు  

• వెైఎసాిర  వాహన మితి-రూ. 260 కోటలు  

• వెైఎసాిర  న్ేతనా న్ేసుం- రూ. 199 కోటలు  

• వెైఎసాిర  మతిూకార భరోసా-రూ. 120.49 కోటలు  

• మతిూకారుల డమజిల్ సబ్ధిడమ-రూ. 50 కోటలు  

• ర ైతుల ఎక్ి గీేష్టయయ-రూ. 20కోటలు  

• లయ న్ేసుం- రూ. 15 కోటలు  

• జగననా తోడల-రూ. 25 కోటలు  

• ఈబీసీ న్ేసుం   రూ. 590 కోటలు  

• వెైఎసాిర  ఆసరా - రూ. 6, 400 కోటలు  

• వెైఎసాిర  చ్ేయూత-రూ. 4, 235 కోటలు  

• అమీ ఒడి-రూ. 6, 500 కోటలు  
 

స్ామాజిక సేవార్ెంగెంలో కేటటయిెంప్ులు 
• విదయకు-రూ. 30, 077 కోటలు  
• హౌసటంగ్- రూ. 4,791.69 కోటలు  
• లేబర అండ్ ఎంపాు యిమెంట్ః రూ. 1,033.86 కోటలు  
• వెైదయం-రూ. 15, 384.26 కోటలు  
• సామయజిక భదిత మరియు సంక్ష్ేమం్ః రూ. 4,331. 85 

కోటలు  
• కరీడలు, యువత -రూ. 140.48 కోటలు  
• సాంకేత్రక విదయ- రూ. 413.5 కోటలు  
• ప్టాణచభవృదిి- రూ. 8,796 కోటలు  
• తచగునీరు, పారిశుధయం- రూ. 2, 133.63 కోటలు  
• సంక్ష్ేమం- రూ. 45,955 కోటలు  - గతేడచద ి రూ. 27, 

964 కోటలు  
• మొతుంగా సామయజిక సేవా రంగాల కోసం్ః రూ. 

1,13,340.20 కోటలు  
• (మొతుంగా బడజెట లో సామయజిక సేవా రంగానికి 44. 23 

శాతం) 
• ఇవికాకుండచ, సాధచరణ సేవలకు రూ. 73, 609.63 

కోటలు  
• వయవసాయ అనుబంధ రంగాలు్ః రూ. 13, 630.10 కోటలు  
• ఇంధన రంగం్ః రూ. 10, 281.04 కోటలు  
• జనరల్ ఎకో సరీాసెస-రూ. 4,420. 07 కోటలు  
• ఇండసీా ర అండ్ మినరల్ి- రూ. 2,755. 17 కోటలు  
• ఇరిగేష్టన్ ఫ్ుడ్ కంటలి ల్-రూ. 11, 482.37 కోటలు  
• గాీ మీణచభవృదిి- రూ. 17, 109.04 కోటలు  
• సెైన్ి అండ్ టెకాాలజీ- రూ. 11.78 కోటలు  
• టటిన్ి పో రుా ్ః రూ. 9, 617. 15 కోటలు  
• మొతుంగా ఆరిిక సేవల రంగానికి్ః రూ. 69, 306. 74 

కోటలు ( బడజెట లో  27.5 శాతం) 
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AP బడెెట్-గవర్ిర్స ప్రసెంగెం: 
 

గవర్ిర్స  విశీభూషణ  హరధచెందన  ప్రసెంగ వివరాలివీ. 

► వికేందరికృత, సుప్రిపాలన లక్ష్ాయనికి అనుగుణంగా 

ప్ిసుు తం ఉనా 13 జిలయు లను  26 జిలయు లుగా 

ప్ునరయవవసీికృతం చ్ేసుు న్చాం. ఉగాది నుంచి కొతు  

జిలయు ల ప్రిపాలన వయవసి ప్ని చ్ేయడం పాిరంభసుు ంది. 

► ఉదో యగులకు ఐదు విడతల కరువు భతచయనిా ఒకేసారి 

విడలదల చ్ేయడంతోపాటల 23 శాతం ఫటట మెంట తో 11వ 

వేతన సవరణ అమలు చ్ేశాం. ఉదో యగ విరమణ 

వయసును 62 ఏళ్ుకు పెంచడంతోపాటల ఇతర 

ప్ియోజన్చలు కలిిసుు న్చాం. 

► న్చడల–న్ేడల కింద ప్ిభుతా పాఠశాలలోు  వసతులు 

కలిించి కార ిరేట కు ధరటలగా తీరిాదిదేి ందుకు ప్ిభుతాం 

మూడల దశలోు  రూ.15 వేల కోటలు  ఖ్రుా చ్ేసోు ంది. 

విదచయరుి ల చ్ేరికలు పెంచ్ేందుకు జగననా అమీ ఒడి, 

విదచయ కానుక, గోరుముది, విదచయ దరవెన, వసత్ర దరవెన 

లయంటి కారయకీమయలను అమలు చ్ేసోు ంది. ఆంగు 

మయధయమంలో బో ధన అందిసుు న్చాం. 
 

 

► సారాత్రిక వెైదయ బీమయ ప్థ్కం కింద 2020–21లో 

ఎస డమజీ ఇండియయ ఇండజక్ి  రాయంకింగ్ లో ఆంధిప్ిదేశ  

దేశంలో మొదటి రాయంక్  సాధించింది. వెైదయ రంగానిా 

బలోపేతం చ్ేసేందుకు రూ.16,255 కోటలు  ఖ్రుా 

చ్ేసుు న్చాం. కొతుగా 16 వెైదయ కళాశాలలను ఏరాిటల 

చ్ేయడంతోపాటల 11 వెైదయ కళాశాలలు, 

బో ధన్చసుప్తుిలను కూడచ అప గీేడ్  చ్ేసుు న్చాం. 

ప్లయసలో కిడమా ప్రిశోధన కేందిం, డయయలసటస  

యూనిట తో సహా 200 ప్డకల సరప్ర  సెిషాలిటీ 

ఆసుప్త్రిని ఏరాిటల చ్ేసుు న్చాం. గిరిజన ఉప్ ప్ిణచళిక 

కింద ఐదు ఐటీడమఏ పాింతచల ప్రిధిలో సీతంపేట, 

పారాతీప్ురం, రంప్చ్ోడవరం, బుటటా యగూడజం, 

దోరాాలలో మలా్ట సెిషాలిటీ ఆసుప్తుిలను 

న్ెలకొలినున్చాం. 

► గరిిణులు, బటలింతలు, పటలులోు  రకు హీనత, పో ష్టకాహార 

లేమి సమసయలను అధిగమించ్ేందుకు వెైఎసాిర  

సంప్ూరణ పో ష్టణ, వెైఎసాిర  సంప్ూరణ పో ష్టణ ప్ుస  కోసం 

ఏటట రూ.1,956.34 కోటలు  వెచిాసుు న్చాం. 

► వయవసాయయనిా లయభసాటిగా మయరాాం. వెైఎసాిర  ర ైతు 

భరోసా–పీఎం కిసాన్  ప్థ్కం కింద ఇప్ిటివరకు 52.38 

లక్షలమంద ి ర ైతులకు రూ.20,162 కోటలు  అందించ్చం. 

వెైఎసాిర  సున్చా వడమి  దచారా రూ.1,218 కోటలు  

అందించ్చం. కేంద ి ప్ిభుతాం విడలదల చ్ేసటన 

సుప్రిపాలన ఇండజక్ి  2020–21లో వయవసాయం, 

అనుబంధ రంగాలోు  ఆంధిప్ిదేశ  మొదట ిసాి నంలో ఉంది. 

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/12540/telangana-mega-pack
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► 2019 నుంచి ఇప్ిటివరకు 19.02 లక్షలమంది 
ర ైతులకు ఇన్ ప్ుట  సబ్ధిడమగా రూ.1,541.80 కోటలు  
చ్జలిుంచ్చం. మిరప్, ప్సుప్ు, ఉలిు, చిరుధచన్చయలు, అరటి, 
బతచు యి లయంటి మరో ఆరు ప్ంటలకు కనీస మదితు ధర 
ప్ికటిసరు  చరితచితీక నిరణయం తీసుకున్చాం. వెైఎసాిర  
జలకళ్ కింద 3 లక్షలకుపెైగా బో రుబటవులు ర ైతులకు 
ఉచితంగా తవేాలయ చరయలు చ్ేప్టటా ం. 9 గంటల ఉచిత 
విదుయతుు   ప్థ్కం కోసం ఇప్ిటివరకు రూ.19,146 కోటలు  
ఖ్రుా చ్ేశాం. జగననా జీవ కాీ ంత్ర ప్థ్కం కింద 
రూ.1,867.50 కోటలు  వెచిాంచి 2.49 లక్షలమంద ిఎసీి, 
ఎసీా , బీసీ, మె న్చరాీ మహిళా ర ైతులకు గ ర ీలు, మేక 
పటలులను ప్ంపటణ ీ చ్ేశాం. అమూల్  పాలవెలుు వ దచారా 
పాడి ర ైతులు అదనప్ు ఆదచయం ప ందుతున్చారు. 
వెైఎసాిర  మతయసకార భరోసా దచారా రూ.331.58 కోటలు  
అందచ్ేశాం. డమజిల్  సబ్ధిడమని ల్టటరుకు రూ.9కి పెంచ్చం. 
జగననా ప్చా తోరణం కింద ప్ిభుతాం 2021–22లో 
9.39 కోటు  మొకాలు న్చటింది. 646.9 చ.కి.మీ. 
అదనప్ు అటవీ విసీు రాణ నిా పెంచడం దచారా ఆంధిప్ిదేశ  
దేశంలోన్ే ప్ిథ్మసాి నంలో నిలిచింది. 

► పేదలందరికర ఇళ్లు  ప్థ్కం కింద 30.76 లక్షల మంది 
మహిళ్లకు ఇళ్ు  సిలయలు ప్ంపటణీ చ్ేశాం. మొదటిదశలో 
15.60 లక్షల గృహ నిరాీణచలు చ్ేప్టాగా ర ండో  దశలో 
15 లక్షల ఇళ్ును నిరిీంచ్చలని నిరణయించ్చం. 

► వెైఎసాిర  పటంఛన్  కానుక కింద 61.74 లక్షల మందిక ి
ఇప్ిటివరకు రూ.48,957 కోటలు  అందచ్ేశాం. పటంఛన్  
మొతచు నిా న్ెలకు రూ.2,250 నుంచి రూ.2,500కు 
పెంచ్చం. 

► వెైఎసాిర  న్ేతనా ప్థ్కం కింద రూ.577.47 కోటలు  
అందించ్చం. 

► జగననా తోడల ప్థ్కం దచారా చిరు వాయపారులకు 
రూ.1,416 కోటలు  వడమిలేని రుణచలను ప్ంపటణీ చ్ేశాం. 
రూ.32.51 కోటు  వడమి  మొతచు నిా రీయింబరి  చ్ేశాం. 

► వెైఎసాిర  వాహన మితి దచారా రూ.770.50 కోటలు  
ప్ంపటణ ీచ్ేశాం. 

► వెైఎసాిర  న్చయయ న్ేసు ం కింద రూ.23.70 కోటలు  ప్ంపటణీ 
చ్ేశాం. 

► వెైఎసాిర  ఆసరా ప్థ్కం కింద 78.75 లక్షలమంది 
ప దుప్ు మహిళ్లకు రూ.12,758 కోటలు  ఆరిిక 
సహాయం చ్ేశాం. 

►  వెైఎసాిర  సున్చా వడమి  ప్థ్కం కింద ర ండేళ్ులో 98 
లక్షల మంద ి ప దుప్ు మహిళ్లకు రూ.2,354.2 
కోటును అందించ్చం. 

► వెైఎసాిర  చ్ేయూత దచారా 24.95 లక్షల మంద ిఎసీి, 
ఎసీా, బీసీ, మె న్చరాీ మహిళ్లకు రూ.9,179 కోటలు  ప్ంపటణీ 
చ్ేశాం. 

► వెైఎసాిర  కాప్ు న్ేసు ం కింద 3,27,349 మంది 
లబి్ధదచరులకు రూ.981.88 కోటలు  అందించ్చం. 

► ఈబీస ీన్ేసు ం దచారా మొదటి దశలో 3,92,674 మంది 
లబి్ధదచరులకు రూ.589 కోటలు  అందించ్చం. 

► ఉపాధి హామీ దచారా రూ.7,395.54 కోటుతో 22.34 కోటు  
ప్నిదిన్చలు కలిించ్చం. 

► పో లవరం నిరాీణచనిా 77.92 శాతం ప్ూరిు చ్ేశాం. 
2023 జూన్  న్చటికి ప్ూరిు చ్ేసేలయ యుదిపాిత్రప్దికన 
ప్నులు చ్ేసుు న్చాం. జలయజఞం కింద 14 పాిజ కుా ల 
నిరాీణం ప్ూరిు చ్ేశాం. మరో ర ండల పాక్ష్ికంగా ప్ూరిుకాగా 
మిగిలినవి నిరాీణ దశలో ఉన్చాయి. 

► శీ్రకాకుళ్ం జిలయు  ఉదచి నం, వెైఎసాిర  జిలయు  ప్ులివెందుల, 
కరూాలు జిలయు  డోన్ లలో రూ.1,477 కోటుతో రక్ష్ిత 
తచగునీటి పాిజ కుా లను మంజూరు చ్ేశాం. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
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► వయవసాయ అవసరాలకు సో లయర  పాిజ కుా ల దచారా 25 
ఏళ్ులో దచదచప్ు రూ.3,750 కోటు  ప్ిజ ధనం ఆదచ 
అవుతుంది. 

► చినాతరహా, మధయతరహా ప్రిశీమలు, టెక్ి టెైల్ి  
రంగానికి ప్ిభుతాం రూ.2,363.2 కోటు  మేర పారిశాీమిక 
పోి తచిహకాలు అందించింది. రూ.36,304 కోటు  
పెటలా బడితో 56,611 మందికి ఉపాధి కలిిసరు  91 భటరీ, 
మెగా పాిజ కుా లను  పాిరంభంచింది. రూ.1,61,155.85 
కోటుతో 70 భటర,ీ మెగా పాిజ కుా లు(పీఎస యూ)లతో 
సాి పటంచ్ేందుకు సన్చాహాలు చ్ేసుు న్చాం. తదచారా 
1,80,754 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభసాు యి. 
రూ.7,015.48 కోటుతో 22,844 ఎంఎస ఎంఈలను 
పాిరంభంచడం దచారా 1,56,296 మందికి ఉపాధి 
కలిించ్చం. 

► విశాఖ్, త్రరుప్త్రలలో న్ెైప్ుణచయభవృదిి  
విశావిదచయలయయలు, మరో 26 న్ెైప్ుణచయభవృదిి  
కళాశాలలు న్ెలకొలుితున్చాం. 

► 2020–21లో 16.8 బ్ధలియన్  డచలరు విలువెైన 
ఎగుమతుల పెరుగుదలతో ఆంధిప్ిదేశ  దేశంలో 4వ 
సాి న్చనికి చ్ేరుకుంది. గత ఏడచదితో పో లిసేు  13.8 శాతం 
వృదిి  సాధించింది. 

► సపెందన దచారా  2.98 లక్షల ఫటరాయదులకుగాను 2.87 
లక్షల ఫటరాయదుల ప్రిషాారం. 

► శాంత్ర భదితల ప్రిరక్షణకు అతయధిక పాిధచనయం. 92.27 
శాతం లలైంగిక దచడలల కేసుల విచ్చరణను 60 రోజులోు  
ప్ూరిు చ్ేయడం దచారా ఏపీ దేశంలోన్ే మొదట ిసాి నంలో 
ఉంది. 

 

అింతర్కా తీయ అింశకలు 
 

స ర్కా ర్ బెర్తుముఖ్మెడోవ్ తరర్ెాెన్నస్కి న్ అధ్యక్షుడ గక 

ఎన్నికయాయర్డ 

  
తయర్చక్మెనిసాా న్ అధ్ుక్షుడిగా స రాా ర్చ బజరిుముహమెడో  ప్ామాణ 

సీేకార్ం చ్ేశార్డ. బజరిుముహమెడో  అతని తండి ా మరియు 

మాజీ అధ్ుక్షుడు గుర్ీంగీల బజరిుముహమెడో  తరాేత, 2006 

లో అధ్ుక్షుడిగా మరియు 2022 వర్క్ు ప్నిచ్ేశార్డ. ఇద ి

తయర్చక్మెనిసాత న్్లో అధ్ుక్ష ఎనిేక్లు ప్ాతి ఏడు 

సంవతసరాలక్ు ఒక్సారి జర్డగుత్ాయని గమనించ్ాల్ల. స రాా ర్చ 

బజరిుముఖమెడోవ్, గాుస్-రిచ్ దేశానికి న్ాయక్తేం 

వహించడానికి ఎనిేక్లలో 72.97 శాతం ఓటలన  

సాధించ్ార్డ. 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• తయరెకెనిసాత న్ రాజధాని: అషాా బాత్; 
• తయర్చక్మెనిసాత న్ క్రెనీస: తయర్చక్మెనిసాత నీ మనత్. 
 

53.2 డ గీీల స లికయస్గక నమోద ై భూమిప  ైఅతయింత వేడ గక 
ఉిండే ప్రదేశింగక కువ ైట్ అవతర్తించింది 

  
క్ువసైట 53.2 డిగీరల స ల్లసయస్ (127.7 డిగీరల ఫారెన్్హీట) 
కాల్లపట యే ఉషటణ గరతన  చ్ేర్డక్ుంది, ఇది భ్ూమిప ై అతుంత 
వనడిగా ఉండే ప్ాదేశాలలో ఒక్టిగా నిల్లచింది. గత వనసవిలో 
క్ువసైట్లో చ్ాలా వనడిగా ఉంది, ఆకాశం న ండ ి ప్క్షులు 
చనిపటయాయ. సముదాప్ు గురార లు బేలో ఉడిక ి
చనిపటయాయ. చనిపటయన కాల మ్స్లు రాళలన  ప్ూసాయ, 
వాటి గుండుల  ఆవిరిలో ఉడికినటుల గా త్ెర్డచ క్ున్ాేయ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• క్ువసైట రాజధాని: క్ువసైట సిటీ; 
• క్ువసైట క్రెనీస: క్ువసైట దిన్ార్చ. 
 

NATO స ైన్నక వకయయామిం ‘కోల్డు  ర్ెస్కాన్క 2022’ నార్ేీలో 
పకర ర్ింభమెైింది 

  

న్ార్చత అటాల ంటిక్స టీాటీ ఆరా్న్సైజేషన్ (న్ాటో) మారి్ 14, 2022 

న ండ ిన్ారేేలో భార ీస ైనిక్ డిాల్ 'కోల్ు  రెసాాన్స 2022' న  

నిర్ేహించింది మరియు ఏపిాల్ 01, 2022 వర్క్ు 

కొనసాగుతయంది. న్ాటో మితాదేశాలు మరియు భాగసాేముల 

కోసం ప్ాతి రెండవ సంవతసర్ం న్ారేేలో ఈ విన్ాుసాలు 

జర్డగుత్ాయ. కోల్ు  రెసాాన్స అన్నది దీర్ఘకాల్లక్ 

ప్ాణాళికాబదధమైెన మరియు ర్క్షణాతిక్ వాుయామం, 

ఇంద లో న్ారేే మరియు దాని మితాదేశాలు బాహు 

బజదిరింప్ుల న ండ ి న్ారేేన  ర్క్షించడంలో ప్నిచ్ేసాత య. 

ఉకెరయన్ లో యుదాధ నికి చ్ాలా కాలం ముంద  ఈ అభాుసం 

ప్ాణాళిక్ చ్ేయబడింది మరియు దాని గురించి 

త్ెల్లయజేయబడింది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• NATO చీఫ్: జెన్స సటస ల స న్్బరా్చ; 

• NATO సాా పించబడింది: 4 ఏపిాల్ 1949, వాషింగసన్, 

D.C., యున్సైటెడ సేసటస; 

• NATO ప్ాధాన కారాులయం: బాస సల్స, బజలా్లయం. 
 

మడగకసార్్లో ‘మహాతాా గకింధీ గీీన్ టరయాింగతల్డ’ ఆవిషార్ణ 

జర్తగతింది 
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ఆజాదీ కా అమృత్ మహో తసవ్్క్ు గుర్డత గా మడగాసకర్చ్లో 
మహాత్ాి గాంధ ీ గీరన్ టాయాంగిల్్ని ఆవిషకరించ్ార్డ. 
మడగాసకర్చ్లోని భార్త రాయబారి, అభ్య్ క్ుమార్చ ఆజాదీ 
కా అమృత్ మహో తసవ్్న  గీరన్ టాయాంగిల్్న  పాార్ంభించడం 
దాేరా, ఆంటన్ాన్ారివో మేయర్చ న్సైన్ా ఆండిాయాంసిత్ోహెైనత్ో 
క్ల్లసి జర్డప్ుక్ున్ాేర్డ. ఫలక్ంలో ఆక్ుప్చ్ అన్న ప్దం 
సిార్మైెన అభివృదిధ  మరియు ప్రాువర్ణానిే కాపాడటానికి 
వార ినిబదధతన  సూచిస త ంది. ఈ ఉదాునవనంక్ు మహాత్ాి 
గాంధీ గీరన్ టాయాంగిల్ అని పేర్డ ప టసడం మహాత్ాి గాంధీక ి
సముచితమైెన నివాళి. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• మడగాసకర్చ రాజధాని: అంటానన్ారివో; 
• మడగాసకర్చ క్రెనీస: మలగాసీ అరియారీ 
• మడగాసకర్చ అధ్ుక్షుడు: ఆండరా రాజోల్లన్ా. 
 

మాజీ విదాయర్తి న్నర్సన నాయకుడు, గకబిరయేల్డ బో ర్తక్ ఫకింట్ 
చలీక ిఅతయింత ప ని వయసుాడ ైన అధ్యక్షుడయాయడు 

  
గాబిాయేల్ బో రిక్స ఫాంట చిలీకి కొతత  మరియు 36వ 
అధ్ుక్షుడిగా నియమితయలయాుర్డ. 36 ఏళల  వామప్క్షవాది 
చిలీ చరితాలో ఈ ప్దవిని నిర్ేహించిన అతి పినే 
వయస కడెైన న్ాయక్ుడు. అతన  స బాసిసయన్ పిన్సరా 
సాా నంలో ఉన్ాేడు. బో రిక్స 2022-2026 మధ్ు కాలానిక ి
కారాులయానిే నిర్ేహిసాత ర్డ. 

విదాురాి ప్ాతినిధిగా, బో రిక్స 2011-2013 చిలీ విదాుర్డా ల 
నిర్సనలలో ప్ాముఖ వుక్ుత లలో ఒక్డు అయాుడు. బో రిక్స 
రెండుసార్డల  మగలాల న్స మరియు అంటారికటిక్స జిలాల క్ు 
పాాతినిధ్ుం వహించ్ే ఛాంబర్చ ఆఫ్ డిప్ూుటీస్్క్ు 
ఎనిేక్యాుర్డ, మొదట 2013లో సేతంతా అభ్ురిాగా 
మరియు 2017లో బాాడ ఫాంట్లో భాగంగా, అతన  అన్నక్ 
ఇతర్ పారీసలత్ో క్ల్లసి సృషిసంచిన వామప్క్ష క్ూటమి. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• చిలీ రాజధాని: శాంటియాగో; 
• చిలీ క్రెనీస: చిలీ ప సట . 
 

ప్రప్ించింలోనే అత్రప దా విమానమెైన ‘మిియా’ను ర్ష్టకయ 
ధ్ీింసిం చేస ింది. 

  
ఉకెరయన్్ప ై ర్షాు దాడి, ర్షాు "ఉకెరయన్ యొక్క ఆంటోన్ోవ్-
225 కారోా  విమానం" అని పిలువబడే ప్ాప్ంచంలోన్న అతిప దా 
విమాన్ానిే న్ాశనం చ్ేసింది. కెైవ్ వసలుప్ల విమానం 
ధ్ేంసమైెంది. ఆయుధాల తయారీదార్డ Ukroboronprom 
ప్ాకార్ం, "AN-225 Mriya"ని ప్ునర్డదధరించడానికి USD 3 
బిల్లయనల  క్ంటర ఎక్ుకవ ఖర్డ్ అవుతయంది మరియు ఐద  
సంవతసరాలు ప్టసవచ ్. విమానం ప్ాప్ంచ్ానిక ి
ప్ాత్ేుక్మైెనది. ఫిబావరి 24, 2022న ఉకేరనియన్ 
విమాన్ాశరయంప ై ర్షాు దాడ ి చ్ేసినప్ుాడు హో సటస మెల్ 
విమాన్ాశరయంలో An-225 విమానం ఉంది. ఫిబావర ి 27న 
అది ధ్ేంసమైెంది. 
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జపకన్ మర్తయు భార్తదేశిం ద ైీపకక్ష క స్కీప్ అర్ేింజ్మెింట్ 
(BSA)న్న ప్ునర్డదధర్తించాయ.  

  
జపాన్ మరియు భార్తదేశం దెైేపాక్షిక్ సాేప్ అరేంజ్మెంట 
(BSA)ని ప్ునర్డదధరించ్ాయ, దీని ప్రిమాణం USD 75 
బిల్లయనల  వర్క్ు ఉంది. BSA అన్నది US డాలర్చ్క్ు 
బద లుగా అధికార్డలు ఇదార్ూ తమ సాా నిక్ క్రెనీసలన  
మార్డ్క్ున్న రెండు-మారాా లు ఏరాాటు చ్ేసార్డ. ఈ 
సందర్భంలో వసూలు చ్ేయబడిన వడరు  రేటు ఒప్ాందంప  ై
సంతక్ం చ్ేసే సమయంలో నిర్ణయంచబడుతయంది మరియు 
అంద వలల  ఇది మార్క్ప్ు రేటులో హెచ ్తగుా ల కార్ణంగా 
ఏర్ాడే ప్ామాదానిే తగిాస త ంది. అసలు దెైేపాక్షిక్ సాేప్ 
అరేంజ్మెంట (BSA) 2018లో బాుంక్స ఆఫ్ జపాన్ మరియు 
రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా మధ్ు సంతక్ం చ్ేయబడింది. 
 

భార్తదేశిం మర్తయు జపకన్ మధ్య BSA అింట ేఏమిట ? 
• జపాన్ మరియు భార్తదేశం తమ క్రెనీసలో అంటర 

భార్తీయ ర్ూపాయ లేదా జప్నీస్ యెన్ లేదా యుఎస్ 
డాలర్చ్లో ఒక్దానికొక్టి డబుీ తీస కోవచ్ని దనీి 
అరా్ం. దిగువ పేరకకనే విధ్ంగా దీనిని మరింత 
వివరించవచ ్: 

• భార్తదేశం జపాన్ న ండ ి డబుీ 
తీస కోవాలన క్ునేప్ుాడు అది US డాలర్డల  లేదా 
జప్నీస్ యెన్్లో $75 బిల్లయనల  ప్రిమితి వర్క్ు ర్డణం 
తీస కోవచ ్. 

• జపాన్ భార్తదేశం న ండి డబుీన  ర్డణం 
తీస కోవాలన క్ునేప్ుాడు అది US డాలర్డల  లేదా 
భార్త ర్ూపాయలలో $75 బిల్లయనల  ప్రిమితి వర్క్ు 
ర్డణం తీస కోవచ ్. 

• దేశాలు నిజానికి ర్డణం తీస క్ునే మొత్ాత నికి వడరుని 
డబుీన  తీస క్ున్న సమయంలో నిర్ణయంచిన వడరు  
రేటుత్ో చ్ెల్లలసాత య. 

 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• జపాన్ రాజధాని: టోకోు; 
• జపాన్ క్రెనీస: జప్నీస్ యెన్; 
• జపాన్ చక్రవరిత: నర్డహిటో; 
• జపాన్ ప్ాధాన మంతిా: ఫుమియో కిషిడా. 
 

కెనడా ప్రప్ించింలోన్న 1వ పకీ ింట్-డ ర్ెైవ్ు  COVID-19 
వకయకికన్్ను ఆమోదిించింది 

  
మొక్కల ఆధారిత కోవిడ-19 వాుకిసన్్న  
ఉప్యోగించ్ేంద క్ు అధికార్ం ఇచి్న ప్ాప్ంచంలోన్న 
మొదట ిదేశం కెనడా. Medicago Inc. (మితయసబిషి కెమిక్ల్ 
మరియు ఫిల్లప్ మోరిస్ యాజమానుంలోని బయోఫారాి 
క్ంప నీ) యొక్క రెండు-డోస్ వాుకిసన్్న  18 న ండి 64 
సంవతసరాల మధ్ు వయస స ఉనే ప దాలక్ు ఇవేవచ ్, 
అయత్ ే 65 మరియు అంతక్ంటర ఎక్ుకవ వయస స ఉనే 
వుక్ుత లు సీేక్రించిన షాట్లప ై తక్ుకవ డేటా అంద బాటులో 
ఉంది. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• కెనడా రాజధాని: ఒటాస వా; 
• కెనడా క్రెనీస: కెనడియన్ డాలర్చ; 
• కెనడా ప్ాధాన మంతిా: జసిసన్ టసాడో . 
 

GIFT స టీలో కకర్కయలయాన్ని త ర్వడాన్నక ి నూయ 
డ వలప్్మెింట్ బాయింక్ 1వ బహుపకక్ష క ఏజనె్సకగక 
అవతర్తించబో తరింది 

  
నూు డెవలప్్మెంట బాుంక్స (NDB) గుజరాత్ ఇంటరేేషనల్ 
ఫ ైన్ాన్స టెక్స సిటీ (GIFT)లో కారాులయానిే పాార్ంభించిన 
మొదటి బహుపాక్షిక్ ఏజెనీస అవుతయంది. నూు 
డెవలప్్మెంట బాుంక్స (NDB) దీనికి ఆమోదం పర ందింద ి
మరియు GIFT సిటీలో మే 2022లో కారాులయానిే 
పాార్ంభించన ంది. భార్తీయ కారాులయం తగిన పాాజెక్సస్లన  
గురితంచడంలో సహాయప్డుతయంది మరియు బాుంక్స్క్ు 
సంభావు ఫ ైన్ానిసంగ్్న  ర్ూపర ందించడానికి ప్ాయతిేస త ంది. 
భార్తదేశంలో కవలక్మైెన ఇన్్ఫాాససకా్్ర్చ పాాజెక్సస్లక్ు మదాతయ 
ఇవేడానికి కొతతగా పాార్ంభించిన న్నషనల్ బాుంక్స ఫర్చ 
ఫ ైన్ానిసంగ్ ఇన్్ఫాాససకా్్ర్చ అండ డెవలప్్మెంట (NBFID)త్ో 
భాగసాేమి కావాలని NDB ఆశిసటత ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• నూు డెవలప్్మెంట బాుంక్స ప్ాధాన కారాులయం సాా నం: 

షాంఘ ై, చ్ెైన్ా; 
• నూు డెవలప్్మెంట బాుంక్స ప ాసిడెంట: మారోకస్ పాాడో  

టోా యాో; 

• నూు  డెవలప్్మెంట బాుంక్స వువసాా ప్క్ుడు: బిాక్సస; 

• నూు డెవలప్్మెంట బాుంక్స సాా పించబడింది: 15 జూల  ై

2014. 
 

దక్ష ణ కొర్తయా కొతి అధ్యక్షుడ గక యూన్ సుక్ యోల్డ 

ఎన్నికయాయర్డ 

  
యూన్ స క్స-యోల్ 2022 దక్షిణ కొరియా అధ్ుక్ష ఎనిేక్ల 

విజేతగా దేశానికి కొతత  అధ్ుక్షుడిగా ఎనిేక్యాుర్డ. అతన  

మే 10, 2022న ఐదేళల  నిరీణత కాలానికి అధ్ుక్షుడిగా 

బాధ్ుతలు చ్ేప్టసన న్ాేర్డ. ప్ాస త త అధ్ుక్షుడు మూన్ జే-

ఇన్ తరాేత యూన్ స క్స-యోల్ బాధ్ుతలు 

చ్ేప్టసన న్ాేర్డ. 

98 శాతం క్ంటర ఎక్ుకవ ఓటుల  ల కికంచగా, యున్ తన 

ప్ాతురాి లీ జే-మూుంగ్ 47.8 శాతంత్ో 48.6 శాతం ఓటలన  

పర ందార్డ. యూన్ మేలో ప్దవీ బాధ్ుతలు సీేక్రించి, 

ప్ాప్ంచంలోని 10వ అతిప దా ఆరిాక్ వువసాక్ు న్ాయక్ుడిగా 

ఒక ేఐదేళల  ప్దవీకాలం కొనసాగన న్ాేర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• దక్షిణ కొరియా రాజధాని: సియోల్; 

• దక్షిణ కొరియా క్రెనీస: దక్షిణ కొరియా గెల్లచింది.. 
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హింగర్ీ మొటరమొదట  మహిళా అధ్యక్షుర్కలిగక కటాలిన్ 
నోవకక్్ను ఎనుికోవడిం జర్తగతింది 

  
హంగేరియన్ పార్లమెంటు EU సభ్ుునికి మొటసమొదట ి
మహిళ్ల అధ్ుక్షురాల్లగా ప్ాధాన మంతి ా విక్సర్చ ఓర్ీన్్క్ు 
సనిేహిత మితయారాలు క్టాల్లన్ న్ోవాక్స్న  ఎన ేక్ుంది. 
ఇటీవల క్ుటుంబ విధాన్ానికి మంతిాగా ప్నిచ్ేసిన న్ోవాక్స 
తన ఎనిేక్న  మహిళల విజయంగా అభివరిణంచ్ార్డ. ఆర్ీన్ 
యొక్క రెైట-వింగ్ ఫిడెసా్ పారీస ఆధిప్తుంలో ఉనే 
పార్లమెంట్లో ఆరిాక్వనతత  అయన పీటర్చ రోన్ా క్ంటర ముంద  
ఆమె 137 ఓటలక్ు 51 ఓటలత్ో ఎక్ుకవగా ఆచ్ార్ పాతాక్ు 
ఎనిేక్యాుర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• హంగరీ రాజధాని: బుడాప స్స ; 
• హంగేరీ క్రెనీస: హంగేరియన్ ఫట రింట. 
 

ఇర్కన్ ర్ెిండో  స ైన్నక ఉప్గహీిం నూర్-2ను విజయవింతింగక 
ప్ర్ీక్ష ించింది 

  

ఇరాన్ యొక్క ఇసాల మిక్స రివలూుషనరీ గార్చు కార్చా్ (IRGC) 

నూర్చ-2 అన్న స ైనిక్ ఉప్గరహానిే భ్ూమి న ండ ి 500 

కిలోమీటర్ల (311 మైెళళు) ఎతయత లో క్క్షులోకి విజయవంతంగా 

ప్ావనశప టిసంది. ఇసాల మిక్స రిప్బిల క్స ప్ాయోగించిన రెండో  స ైనిక్ 

ఉప్గరహం ఇది. మొదట ి స ైనిక్ ఉప్గరహం, నూర్చ, ఏపిాల్ 

2020 లో భ్ూమి యొక్క ఉప్రితలం న ండి 425 కిమీ 

(265 మైెళళు) క్క్షులో ప్ాయోగించబడింది. నూర్చ అంటర 

ప్రిియన్ భాషలో కాంతి అని అరా్ం. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• ఇరాన్ రాజధాని: టెహాాన్; 

• ఇరాన్ అధ్ుక్షుడు: ఇబాహీం రెైసీ; 

• ఇరాన్ క్రెనీస: ఇరాన్ రియాల్.. 
 

పకకిస్కి న్ మళీ్ల FATF గేీ లిసర్లో చేర్తింద ి

  
గోల బల్ మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్స ఫ ైన్ానిసంగ్ 

వాచ్్డాగ్, ఫ ైన్ానిియల్ యాక్షన్ టాస్క ఫట ర్చస (FATF), 

పకకిస్కి న్్ను గేీ లిసర్లో ఉంచింది మరియు మనీలాండరింగ్ 

ప్రిశోధ్నలు మరియు పాాసిక్ూుషన్్లప ై ప్ని చ్ేయాలని ఆ 

దేశానిే కోరింది. FATF దాని గేర వాచ్్ల్లస్స్క్ు యున్సైటెడ 

అర్బ్ ఎమిరేటస (UAE)న్న కూడా జోడ ించింది. 
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FATF గేీ లిసర  అింట ేఏమిట ? 
FATF గేర ల్లస్స అన్నది ప రిగిన ప్ర్ువనక్షణలో ఉనే అధికార్ 
ప్రిధిని ఉంచ్ ేజాబిత్ా. అధిక్ ప్ర్ువనక్షణలో అధికార్ ప్రిధిని 
ఉంచినటలయత్ే, అంగీక్రించిన సమయ వువధిలో 
వూుహాతిక్ లోపాలన  ప్రిషకరించడానికి అధికార్ ప్రిధ ి
క్టుస బడి ఉందని అరా్ం. 
FATF గేర ల్లస్స్లోని అధికార్ ప్రిధ్ లు మనీలాండరింగ్ 
మరియు టెర్రరిస్స ఫ ైన్ానిసంగ్్క్ు వుతిరేక్ంగా పట రాడేంద క్ు 
తమ పాలనలోని వూుహాతిక్ లోపాలన  ప్రిషకరించడానికి 
FATFత్ో చ ర్డక్ుగా ప్ని చ్ేసాత య. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
FATF సాా పించబడింది: 1989. 
FATF సభ్ుులు: 39. 
FATF ప్ాధాన కారాులయం: పారిస్, ఫాాన్స. 
FATF అధ్ుక్షుడు: T రాజ క్ుమార్చ (సింగప్ూర్చ). 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• ప్ాప్ంచ బాుంక్స (అంతరాా తీయ బాుంక్స ఫర్చ రీక్న్్ససకా్షన్ 

అండ డెవలప్్మెంట, IBRD) వనుపాాణి సంర్క్షణ 
బంధానిే (WCB) జార ీ చ్ేసింది, నలల  ఖడామృగం 
యొక్క అంతరించిపట తయనే జాతయలన  సంర్క్షించడానికి 
దక్షిణాఫిాకా చ్ేస త నే ప్ాయత్ాేలక్ు మదాతయగా. వసైల్ు  
ల ైఫ్ క్నారేేషన్ బాం డ (WCB)ని "రెైన్ో బాండ" అని 
క్ూడా అంటార్డ. 

• జాభిత్ా చ్ేయబడిన క్ంప నీల బో ర్డు లో మహిళల ప్ర్ంగా 
దక్షిణాసియాలో బంగాల దేశ్ అగరసాా నంలో ఉందని 
అంతరాా తీయ ఫ ైన్ాన్స కారకారేషన్ (IFC) మరియు 
ఢాకా సాస క్స ఎకేసఛంజ (DSE) నిర్ేహించిన ఒక్ 
అధ్ుయనం త్ెల్లపింది 

• G7, యూరోపియన్ యూనియన్ మరియు NATOత్ో 
పాటు యున్సైటెడ సేసటస ర్షాు యొక్క మోస్స ఫేవర్చు 
న్నషన్ (MFN) వాణిజు హో దాన  
ఉప్సంహరించ క్ుంటాయని అధ్ుక్షుడు బిడెన్ 
ప్ాక్టించ్ార్డ. 

• చ్ెైన్ా యొక్క లాంగ్ మార్చ్-8 రాకెట 22 ఉప్గరహాలన  
అంతరిక్షంలోకి ప్ంపింది  

• US, EU, UK ఎంపిక్ చ్ేసిన ర్షున్ బాుంక్ులన  
SWIFT న ండ ిత్ొలగించ్ాలని నిర్ణయంచ్ాయ  

• IMF బో ర్డు  ఉకెరయన్్క్ు $1.4 బిల్లయన్ అతువసర్ 
సహాయానిే ఆమోదించింది 

• ఉకెరయన్్ప ై దాడ ి చ్ేయడం వలల  ర్షాు ప్ాప్ంచంలోన్న 
అతుంత ఆంక్షలు ఆమోదించబడిన దేశంగా మారింది. 

• మాలాస  ప్ాధానమంతిా, రాబర్చస అబేలా 2022 సార్ేతిాక్ 
ఎనిేక్లోల  తన అధికార్ లేబర్చ పారీస ఘనవిజయం 
సాధించిన తరాేత రెండవసారి ప్ామాణ సీేకార్ం చ్ేశార్డ. 

 
జాతీయ అింశకలు 

 

భార్తదేశప్ు మొటరమొదట  ఉకుా ర్హదార్త గుజర్కత్్లో 
ప్రదర్తశించబడ ింది 

 
గుజరాత్్లోని సూర్త్, ప్ూరితగా ఉక్ుక వురాా లత్ో 
ర్ూపర ందించబడిన ర్హదారిని క్ల్లగి ఉంది, ఇద ి సిార్మైెన 
అభివృదిధకి ఉతతమ ఉదాహర్ణలలో ఒక్టి. ఆరెసలార్చ మిటసల్ 
నిప్ాన్ సీసల్ ఇండియా క్నిసల్ ఆఫ్ స ైంటిఫిక్స అండ 
ఇండసిసయాల్ రీస ర్చ్ (CSIR) ఇండియా, స ంటాల్ రోడ రీస ర్చ్ 
ఇన్్సిసటసుట (CRRI) మరియు ప్ాభ్ుతే థింక్స టాుంక్స నీతి 
ఆయోగ్్త్ో సీసల్ సాల గ్ రోడ్ప ై సహక్రించింది. 
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అహాదాబాద్్లో, ప్రధానమింత్రర 11వ ఖ్ేల్డ మహాకుింభ్ను 
పకర ర్ింభించార్డ 

 In  
ఖేల్ మహాక్ుంభ్ 11వ ఎడిషన్్న  శనివార్ం 
అహిదాబాద్్లోని సరాా ర్చ ప్టరల్ సేసడియంలో ప్ాధాని నరేంద ా
మోదీ పాార్ంభించ్ార్డ. 2010లో త్ాన  ఖేల్ మహాక్ుంభ్్న  
గుజరాత్ ముఖుమంతిాగా నియమించినటుల  PM మోడర 
పేరకకన్ాేర్డ. 2010లో గుజరాత్్లో 16 కవరడలు మరియు 13 
లక్షల మంద ి పాలగా న్న వారిత్ో పాార్ంభ్మైెన ఖేల్ 
మహాక్ుంభ్్లో ఇప్ుాడు 36 సాధార్ణ కవరడలు మరియు 26 
పారా కవరడలు ఉన్ాేయ. 11వ ఖేల్ మహాక్ుంభ్్క్ు 45 
లక్షలక్ు ప ైగా రిజిసేస షాన ల  వచ్ా్య. 
 

హాజర్ెైనవకర్డ: 
• గుజరాత్ గవర్ేర్చ ఆచ్ార్ు దేవవాత్ 
• రాషస  ాముఖుమంతి ాభ్ూపేందా ప్టరల్ 
• భార్తీయ జనత్ా పారీస రాషస  ాఅధ్ుక్షుడు సీఆర్చ పాటిల్ 
• గుజరాత్ ప్ాభ్ుతేంలో కవరడల శాఖ సహాయ మంతి ా శ్రర 

హరి్చ సంఘిే 
• శ్రర హస ిఖ్ భాయ్ ప్టరల్ 
• శ్రర నర్హర ిఅమీన్ 
• అహిదాబాద్ మేయర్చ శ్రర కిరీట క్ుమార్చ ప్రాిర్చ జీ 
 

భార్తదేశప్ు మొటరమొదట  'ప్రప్ించ శకింత్ర కిేందరిం' 
గుర్డగకీ మ్లో స్కి ప ించబడుతరింది 

  
శాంతి రాయబారి, ప్ాముఖ జెైన్ాచ్ార్ు డాక్సర్చ లోకేష్్జీ 
సాా పించిన అహింస విశే భార్తి సంసా హరాున్ాలోని 
గుర్డగార మ్స్లో భార్తదేశప్ు మొదట ిప్ాప్ంచ శాంతి కేందాానిే 
సాా పించన ంది. దీని కోసం, హరాున్ా ప్ాభ్ుతేం 
గుర్డగార మ్స్లోని స కాస ర్చ 39లోని మెదాంత హాసిాటల్ 
ఎద ర్డగా మరియు ఢిలీల-జెైప్ూర్చ హెైవనకి ఆన కొని ఉనే 
సంసాక్ు ఒక్ పాల ట్న  కేటాయంచింది. ప్ాప్ంచంలో శాంతి, 
సామర్సు సాా ప్నక్ు ‘వర్ల్ు  పీస్ స ంటర్చ’ క్ృష ిచ్ేస త ంది. 
అహింసా విశే భార్తి మొతతం ప్ాభ్ుతే ఖజాన్ాలో జమ 
చ్ేయడం దాేరా పాల ట్న  పర ందింది, దానిప ై స మార్డ 
25000 చదర్ప్ు అడుగుల నిరాిణ ప్న లు రెండేళలలో 
ప్ూర్తవుత్ాయ. హరాున్ా గ్ర్వనీయుల ైన ముఖుమంతిా 
మన్ోహర్చ లాల్ ఖటసరీాకి ఆయన క్ృతజఞతలు త్ెల్లపార్డ. 
 

దేశింలోన్న మొటరమొదట  AI & ర్ోబో ట క్క టెకకిలజీ 
ఉదాయనవనిం (ARTPARK) బెింగళూర్డలో పకర ర్ింభించబడ ింది 
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దేశంలోని మొటసమొదట ి ఆరిసఫిషియల్ ఇంటెల్లజెన్స & 

రోబో టిక్సస టెకాేలజీ ఉదాునవనం (ARTPARK) 

క్రాణ టక్లోని బజంగళూర్డలో పాార్ంభించబడింది. దీనిని 

ఇండియన్ ఇన్్సిసటసుట ఆఫ్ స ైన్స (IISc) బజంగళూర్డ 

ఏరాాటు చ్ేసిన లాభాపేక్ష లేని ఫౌండేషన్ దాేరా ప్ాచ్ార్ం 

చ్ేయబడింది, దీని సీడ కాుపిటల్  రాషస ,ా కేంద ాప్ాభ్ుత్ాేల 

న ంచి ర్ూ. 230 కోటుల  సేక్రించబడింది. 

ART PARK (AI మరియు రోబో టిక్సస టెకాేలజీ 

ఉదాునవనం) AI ఫౌండరాత్ో క్ల్లసి భార్తదేశంలో AI మరియు 

రోబో టిక్సస ఆవిషకర్ణలక్ు మదాతయగా $100 మిల్లయన్ 

వసంచర్చ ఫండ్న  పాార్ంభించబో త్ోంది. ఈ ఫండ్క్ు ప్ాభ్ుతేం, 

ప ైవైనట క్ంప నీలు మరియు VCల మదాతయ ఉంటుంది. 
 

ART PARK గుర్తించ: 

• ART PARK భార్తదేశంలో ప్ాప్ంచవాుప్త ంగా 

అగరగామిగా ఉనే AritificiaI ఇంటెల్లజెన్స మరియు 

రోబో టిక్సస ఇన్ోేవనషన్ ఎకోసిససమ్స్న  ర్ూపర ందించడంప ై 

దృషిస సారించి, క్న్సక్సస చ్ేయని వాటిని క్న్సక్సస చ్ేయడానికి 

భ్విషుత్ సాంకేతిక్తలన  ఉప్యోగించ్ాలని భావిసటత ంది. 

• ఆరోగు సంర్క్షణ, విదు, చలనశ్రలత, మౌల్లక్ 

సద పాయాలు, వువసాయం, రిటెైల్ మరియు స ైబర్చ-

స క్ూురిటీలలో ప్ాతిషాస తిక్ మిషన్-మోడ R&D 

పాాజెక్సస్లన  అమలు చ్ేయడం దాేరా సామాజిక్ 

ప్ాభావానిే సృషిసంచడానికి ఆవిషకర్ణలన  మార్్డం 

ARTPARK లక్షుం. 
 

భార్తీయ ర్ెైలవీ యొకా మొదట  గత్ర శకిి కకర్ోో  టరె్తానల్డ 
పకర ర్ింభించబడ ింది 

  
గతి శకిత మలీస-మోడల్ కారోా  టెరిినల్ లేదా GCT అని క్ూడా 
పిలవబడే ప్ాధాన మంతిా దృషిసకి సంబంధించిన గతి శకిత 
మరియు రెైలేే మంతిాతే శాఖ యొక్క విధాన్ానికి 
అన గుణంగా భార్తీయ రెైలేే యొక్క అసన్ోసల్ డివిజన్ 
జార్ఖండ్లోని థాప్ర్చ్నగర్చ్లో మైెథాన్ ప్వర్చ ల్లమిటెడ యొక్క 
ప ైవైనట స ైడింగ్్న  విజయవంతంగా పాార్ంభించింది. , రెైలేే 
మంతిాతే శాఖ త్ెల్లయజేసింది. 
 

భార్తదేశప్ు మొటరమొదట  మెడ కల్డ స టీ 'ఇిందార యణి 
మెడ స టీ' మహార్కషర ాలో ఏర్కాటు చేయబడ ింది 

 
మహారాషస  ారాషస  ాప్ాభ్ుతేం ప్ూణేలో దేశంలోని మొటసమొదటి 
మెడిక్ల్ సిటీని ‘ఇందాాయణి మెడిసిటీ’గా ఏరాాటు చ్ేసి, ఒక ే
క్ప్ుా కింద అనిే ర్కాల ప్ాత్ేుక్ చికితసలన  అందించడానిక ి
ప్ాక్టించింది. ప్ూణేలోని ఖేడ త్ాలూకాలో 300 ఎక్రాల 
విసీత ర్ణంలో ఇది రాన ంది. ఈ పాాజెక్సస ప టుస బడిని ఆక్రిిస త ందని 
అంచన్ా వనయబడింది. 10,000 కోటుల . 
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ఇందాాయణి మెడిసిటీలో ఆస ప్తయాలు, వసైదు ప్రిశోధ్న, 
ఔషధాల తయారీ, వసల్్న్సస్ మరియు ఫిజియోథెర్ప ీకేందాాలు 
ఉంటాయ మరియు ఒకే చ్ోట అనిే చికితసలు 
అంద బాటులో ఉనే దేశంలోన్న మొటసమొదటి నగర్ంగా 
అవతరిస త ంది. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• మెడిసిటీలో దాదాప్ు 24 ప్ాత్ేుక్ ఆస ప్తిా భ్వన్ాలు 

ఉంటాయ, ఒకోక డిపార్చస్మెంట్లో గృహాలు ఉంటాయ. 
మెడిసిటీ ప్ుణేక్ు మాతామే ప్ాయోజనం చ్ేక్ూర్్డమే 
కాక్ుండా మెర్డగెైన చికితస కోసం నగరానికి వచ్ే్ 
పర ర్డగు జిలాల ల ప్ాజలక్ు క్ూడా ఉప్యోగప్డుతయంది. 

• వసైదు విదు మరియు ప్రిశోధ్న్ా సంసాలు ఉంటాయ 
మరియు పౌర్డలక్ు సర్సమైెన ధ్ర్లలో చికితస 
అందించబడుతయంది. 

• ప్ాతిపాదిత మెడిసిటీలో టాామా కిరటిక్ల్, హార్చస డిసీజ, 
కిడరే, బజాయన్ డిసీజ, డెంటిసీస ,ా పీడియాటిాక్సస, 
ఆపాత లాిలజీ, ఎండోకిరన్ాలజీ, గాుసటస ా ఎంటరాలజీ, 
యూరాలజీ, హెమటాలజీ, ఆరాా న్ టాాన్స్పాల ంటరషన్, 
గెైనకాలజీ, కారిుయాలజీ మరియు స ైకియాటీాక ి ప్ాత్ేుక్ 
విభాగాలు ఉంటాయ మరియు ప్ాత్ేుక్ సూప్ర్చ స ాషాల్లట ీ
ఆస ప్తయాలు ఉంటాయ. కాునసర్చ, ఆయుష్ మొదల ైన 
అనిే విభాగాల కోసం. 

• మెడిసిటీని ప్ూణ ేమెటోా పాల్లటన్ రీజియన్ డెవలప్్మెంట 
అథారిటీ (PMRDA) ఏరాాటు చ్ేస త ంది. మొతతం 
సద పాయంలో 10,000 న ండి 15,000 ప్డక్లు ఉండే 
అవకాశం ఉంది. 

 

ఉకీెయన్ నుిండ  జాతీయులను తర్లిించడాన్నకి GoI 

ఆప్ర్ేషన్ గింగక పేర్డతో మిషన్్ను పకర ర్ింభించింది 

  
ర్షాు-ఉకెరయన్ ఉదిాక్తత కార్ణంగా ఉకెరయన్ న ండి 

భార్తీయ పౌర్డలన  తర్ల్లంచడానికి భార్త ప్ాభ్ుతేం 

ఆప్రేషన్ గంగా పేర్డత్ో తర్ల్లంప్ు మిషన్్న  పాార్ంభించింది. 

ఉకెరయన్ మరియు ర్షాు మధ్ు కొనసాగుతయనే ఉదిాక్తత 

కార్ణంగా, దేశాల భ్దాత మరియు భ్దాత కోసం అధికార్డలు 

ఉకెరయన్్న  న్ో-ఫ్ టల  జోన్్గా ప్ాక్టించ్ార్డ. దీని కార్ణంగా 

చ్ాలా మంది భార్తీయులు ఉకెరయన్్లో చిక్ుకక్ుపట యార్డ. 

భార్త పౌర్డలు దేశానికి తిరిగ ి రావడానికి సహాయం 

చ్ేయడానికి, భార్త ప్ాభ్ుతేం ఆప్రేషన్ గంగా పేర్డత్ో 

ప్ాత్ేుక్ తర్ల్లంప్ు మిషన్్న  నిర్ేహించ్ాలని నిర్ణయంచింది. 

ప్ాభ్ుతేం విమాన్ాల దాేరా భార్తీయ పౌర్డలన  వసనకిక 

తీస క్ువస త ంది. 
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కొతి సో్ లార్ పకీ ింట్్తో కొచిన్ ఎయర్్పో ర్ర ప్వర్-పకజిట వ్్గక 
మార్నుింద ి

  
కొచి్న్ ఇంటరేేషనల్ ఎయర్చ్పట ర్చస ల్లమిటెడ (CIAL) మారి్ 
6న కేర్ళలోని క్నూేర్చ జిలాల లోని ప్యునూేర్చ సమీప్ంలో 
12 MWp సట లార్చ ప్వర్చ పాల ంట్న  పాార్ంభించన ంది. కొతత  
సట లార్చ ప్వర్చ పాల ంట్న  పాార్ంభించడంత్ో, CIAL ప్వర్చ-
నూుటాల్ ఎయర్చ్పట ర్చస్గా ఉనే ప్ాస త త సిాతి న ండి ప్వర్చ 
పాజిటివ్ ఎయర్చ్పట ర్చస్గా హో దాన  పర ంద తయంది. 2015లో, 
CIAL ప్ూరితగా సౌర్శకితత్ో నడిచ్ే ప్ాప్ంచంలో మొటసమొదట ి
విమాన్ాశరయంగా మారింది. 
 

MoWCD 'సవి ీ మనోర్క్ష' పకర జెక్ర్ను పకర ర్ింభించింది 

  
భార్తదేశంలో మహిళల మానసిక్ ఆరోగాునిే మెర్డగుప్రిచ్ే 
లక్షుంత్ో మహిళ్ల మరియు శిశు అభివృదిధ  మంతిాతే శాఖ 
(MoWCD) మరియు NIMHANS బజంగళూర్డ బుధ్వార్ం 
‘సీత  ై మన్ోర్క్ష పాాజెక్సస’న  పాార్ంభించ్ాయ. వన్-సాస ప్ 

స ంటర్చ్లక్ు వచ్ే్ మహిళలు, ముఖుంగా హింస మరియు 
బాధ్లన  అన భ్వించిన వారి ప్టల  క్ర్డణ మరియు శరదధత్ో 
వువహరించ్ ే సాధ్న్ాలు మరియు విధాన్ాల ప్ర్ంగా OSC 
(వన్-సాస ప్ స ంటర్చ) అధికార్డల సామరాా ూనిే ప ంచడంప ై 
పాాజెక్సస దృషిస సారిస త ంది. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 

• COVID సమయంలో వన్-సాస ప్ స ంటర్చ అద భతంగా 

ప్నిచ్ేసింది. దేశవాుప్తంగా ఇప్ాటిక ే 700కి ప ైగా 

వన్్సాస ప్ స ంటర్డల  ప్నిచ్ేస త న్ాేయ. 

• ఈ వన్-సాస ప్ షాప్ులోల  ప్నిచ్ేసే వుక్ుత లక్ు స ల్్ డిఫ న్స 

షహీద్ విమెన్ హెల్ా్ల ైన్్న  ఎలా సముచితంగా 

నిర్ేహించ్ాలో న్నరిాంచబడుతయంది మరియు వారికి 

క్న్ససల్లంగ్ ఇవేబడుతయంది. 

• అధ్ న్ాతన శిక్షణా కార్ుక్రమం వార్డ అరా్ం చ్సే కోగల్లగే 

అనిే పాాంతీయ భాషలలో అందించబడుతయంది. 

నిమాా న్స దీని కోసం అంకితమైెన వసబ్్స ైట్న  క్ూడా 

నిరిించింది, ఇంద లో శిక్షణక్ు సంబంధించిన 

సమాచ్ార్ం యొక్క సంప్ద ఉంది. 
 

బో ధ్ గయ లో న్నర్తాించబడుతరని భార్తదేశప్ు అత్రప దా 

బుదుధ న్న విగీహిం 
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బుదధ  గయలో భార్తదేశప్ు అతిప దా బుద ధ ని విగరహం 
నిరిించబడుత్ోంది. అంతరాా తీయ బుదధ  వసలే్ర్చ మిషన్ 
దాేరా నిరిించబడిన ఈ విగరహం 100 అడుగుల పర డవు 
మరియు 30 అడుగుల ఎతయత  ఉంటుంది. విగరహంలో 
బుద ధ డు నిదిాస త నే భ్ంగిమలో ఉన్ాేడు. ఈ భార ీవిగరహం 
నిరాిణం 2019 సంవతసర్ంలో పాార్ంభ్మైెంది. దీనిని 
ఫ ైబర్చ్గాల స్్త్ో తయార్డ చ్ేసి కోల్్క్త్ాక్ు చ్ెందిన శిలుాలు 
నిరిించ్ార్డ. బో ధ్ గయ బౌదధమత్ానికి ఒక్ ముఖుమైెన 
ప్ుణుక్షేతాం మరియు ప్ాప్ంచం నలుమూలల న ండ ిభ్క్ుత లు 
సందరిశసాత ర్డ. 
ఈ భ్ంగిమలో ఉనే బుద ధ ని విగరహం ఉతతర్ప్ాదేశ్్లోని 
ఖ షీనగర్చ్లో ఉంది, అక్కడ అతన  తన 
మహాప్రినిరాేణానిే పర ందాడు. 2023 ఫిబావరి న ండ ి
బుద ధ ని భార ీవిగరహం భ్క్ుత ల కోసం త్ెర్వబడుతయంది. 
 

WHO గోీ బల్డ స ింటర్ ఫర్ టెరడ షనల్డ మెడ స న్ ఏర్కాటుకు 
ప్రభుతీిం ఒప్ాిందిం కుదుర్డికుింది. 

  
గుజరాత్్లోని జామ్స్నగర్చ్లో వర్ల్ు  హెల్త  ఆరా్న్సైజేషన్ గోల బల్ 
స ంటర్చ ఫర్చ టెాడిషనల్ మెడిసిన్ (WHO GCTM) 
ఏరాాటుక్ు ప్ాధాని నరేంద ామోదీ అధ్ుక్షతన జరిగిన కేందా 
మంతిావరా్ం ఆమోదం త్ెల్లపింది. దీనికి సంబంధించి ప్ాప్ంచ 
సంసాత్ో భార్త ప్ాభ్ుతేం ఒప్ాందం క్ుద ర్డ్క్ుంది. ఈ 
చర్ు సంబంధిత సాంకేతిక్ ర్ంగాలలో ప్ామాణాలు, 

ప్ామాణాలు మరియు మారా్దర్శకాలన  అభివృదిధ  
చ్ేయడంలో సహాయం చ్ేస త ంది, డేటాన  సేక్రించ్ే విశలలషణలు 
మరియు ప్ాభావానిే అంచన్ా వనయడానికి సాధ్న్ాలు 
మరియు ప్దధతయలు. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• WHO సాా పించబడింది: 7 ఏపిాల్ 1948; 
• WHO డెైరెక్సర్చ జనర్ల్: డాక్సర్చ టెడోాస్ అధ్న్ామ్స 

ఘ బేాయేసస్; 
• WHO ప్ాధాన కారాులయం: జెనీవా, సిేటారాల ండ. 
 

స్కింసాృత్రక మింత్రరతీ శకఖ్ పకన్-ఇిండ యా కకర్యకీమాన్ని 
"జర్ోఖ్ా" న్నర్ీహిసుి ింది 

  
సాంప్ాదాయ భార్తీయ హసతక్ళలు, చ్ేన్నత మరియు క్ళ & 
సంసకృతిని జర్డప్ుకోవడానికి సాంసకృతిక్ మంతిాతే శాఖ 
మరియు టెక్సస్టెైల్స మంతిాతే శాఖ “జరోఖా-కాంప ండియం 
ఆఫ్ ఇండియన్ హసతక్ళ/ చ్ేన్నత, క్ళ మరియు సంసకృతి” 
అన్న కార్ుక్రమానిే నిర్ేహిస త న్ాేయ. పాార్ంభించడానికి, ఈ 
వనడుక్ కింద మొదటి ఈవసంట్న  మధ్ుప్ాదేశ్్లోని భోపాల్్లో 
రాణి క్మలపాటి రెైలేే సేసషన్్లో మారి్ 08, 2022న 
నిర్ేహించడం జరిగింది, ఇది అంతరాా తీయ మహిళ్ల 
దిన్ోతసవానిే క్ూడా సూచిస త ంది. 
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ముఖ్య విషయాలు: 

• జరోఖా అన్నద ి ఆజాదీ కా అమృత్ మహో తసవ్్లో 

భాగంగా 13 రాషాస ా లు మరియు UTలలోని 16 

ప్ాదేశాలలో నిర్ేహించబడే పాన్ ఇండియా కార్ుక్రమం. 

• భోపాల్్లో జరిగ ేఈ కార్ుక్రమంలో సీత తైేం మరియు క్ళ, 

కార ఫ్టస మరియు సాంసకృతిక్ ర్ంగంలో మహిళల 

సహకారానిే జర్డప్ుక్ుంటార్డ. 

• మధ్ుప్ాదేశ్్లోని గోండు రాజాునికి చ్ెందిన ధెైర్ుమైెన 

మరియు నిర్భయమైెన రాణి క్మలప్తి పేర్డ మీద గా 

క్మలపాటి రెైలేే సేసషన్్క్ు పేర్డ ప టాస ర్డ. 
 

ర్ూ. 11,400 కోటీతో ప్ూణ ే మెటరర  ర్ెైలు పకర జెకుర ను ప్రధాన్న 

నర్ేిందర మోదీ పకర ర్ింభించార్డ 

  
భార్త ప్ాధాని నరేంద ా మోడర మారి్ 06, 2022న ప్ూణే 

మెటోా  రెైలు పాాజెక్సస్న  పాార్ంభించ్ార్డ మరియు ప్ూణ ే

మెటోా లో తన 10 నిమిషాల ప్ాయాణంలో మెటోా  కోచ్్లో ఉనే 

విక్లాంగులు, దృషిస లోప్ం ఉనే విదాుర్డా లత్ో క్ూడా 

సంభాషించ్ార్డ. ప్ూణ ే మెటోా  రెైలు పాాజెక్సస మొతతం INR 

11,420 కోటలత్ో నిరిించబడింది. ఇది మొతతం 33.2 కి.మీ 

పర డవు మరియు 30 సేసషనలన  క్ల్లగి ఉంది. 

GoI యొక్క మేక్స ఇన్ ఇండియా విధానంలో దేశ్రయంగా 

తయార్డ చ్ేయబడిన అలూుమినియం బాడర కోచ్్లన  క్ల్లగ ి

ఉనే దేశంలో ప్ూణ ే మెటోా  మొదట ి మెటోా  పాాజెక్సస. ప్ూణ ే

మునిసిప్ల్ కారకారేషన్ (PMC) పాాంగణంలో ఛతాప్తి శివాజీ 

మహారాజ విగరహానిే ఆవిషకరించిన ప్ాధాని మోదీ, ప్ూణేలో 

బహుళ అభివృదిధ  పాాజెక్ుస లక్ు శంక్ుసాా ప్న చ్ేసి, 

పాార్ంభించ్ార్డ 
 

ఛతరప్త్ర శివకజీ మహార్కజ విగీహాన్ని ఆవిషార్తించన ప్రధాన్న 

నర్ేిందర మోద ీ

  
మహారాషసలాోని ప్ూణెలో మహా మరాఠా యోధ్ డు ఛతాప్తి 

శివాజీ మహారాజ ఎత్ెతతన విగరహానిే ప్ాధాని నరేందా మోదీ 

ఆవిషకరించ్ార్డ. ఈ విగరహం 1,850 కిలోల గన్్మెటల్్త్ో 

ర్ూపర ందించబడింది మరియు దాదాప్ు 9.5 అడుగుల ఎతయత  

ఉంటుంది. ప్ూణేలో మొతతం ₹ 11,400 కోటల  క్ంటర ఎక్ుకవ 

వుయంత్ో 32.2 కి.మీ పర డవు గల మెటోా  రెైలు పాాజెక్ుస న  

12 కి.మీ.ల విసతర్ణన  క్ూడా ఆయన పాార్ంభించ్ార్డ. 'మేక్స 

ఇన్ ఇండియా' కింద దేశ్రయంగా తయార్డ చ్ేయబడిన 

అలూుమినియం బాడర కోచ్్లన  క్ల్లగి ఉనే భార్తదేశంలో 

ప్ూణ ేమెటోా  మొదట ిపాాజెక్సస. 
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MSME మింత్రరతీ శకఖ్ మహిళల కోసిం "SAMARTH" 
స ాషల్డ ఎింటర్్ప రనూయర్్ష ప్ ప్రమోషన్ డ ైీవ్్ను పకర ర్ింభించింది 

  
మైెకరో , సాిల్ & మీడియం ఎంటర్చ్ప ైజైెస్ మంతిాతే శాఖ 
మహిళల కోసం ప్ాత్ేుక్ ఎంటర్చ్ప ానూుర్చ్షిప్ ప్ామోషన్ డెైవై్్న  
పాార్ంభించింది -"సమరి్". ఈ డెైవై్్న  MSME కోసం కేంద ా
మంతిా శ్రర న్ారాయణ్ రాణే, MSME శాఖ సహాయ మంతిా శ్రర 
భాన  ప్ాత్ాప్ సింగ్ వర్ిత్ో క్ల్లసి నూుఢిలీలలో పాార్ంభించ్ార్డ. 
 

SAMARTH లక్షయిం: 
మహిళలక్ు సికల్ డెవలప్్మెంట మరియు మారెకట 
డెవలప్్మెంట అసిస సన్స అందించడానికి మరియు FY 
2022-23లో గార మీణ మరియు ఉప్-ప్టసణ పాాంత్ాల న ండ ి
7500 క్ంటర ఎక్ుకవ మంది మహిళ్ల అభ్ుర్డా లక్ు శిక్షణ 
ఇవేడానికి మంతిాతే శాఖ యొక్క సమరా్చ చ్కర్వ కింద, 
ఔత్ాసహిక్ మరియు ఇప్ాటికే ఉనే మహిళ్ల 
పారిశరా మిక్వనతతలక్ు కిరంది ప్ాయోజన్ాలు అంద బాటులో 
ఉంటాయ: 
• మంతిాతే శాఖ అమలు చ్ేసిన మారెకటింగ్ సహాయం 

కోసం సీకమ్స్ల కింద దేశ్రయ & అంతరాా తీయ 
ప్ాదర్శనలక్ు ప్ంపిన 20% MSME బిజిన్సస్ 
డెల్లగేషన్్లు మహిళల యాజమానుంలోని MSMEలక్ు 
అంకితం చ్ేయబడత్ాయ. 

• Udyam రిజిసేస షాన్ కింద మహిళల యాజమానుంలోని 
MSMEల రిజిసేస షాన్ కోసం NSIC యొక్క క్మరిియల్ 
సీకమ్సస స ాషల్ డెైవై్్లో వారిిక్ పాాస సింగ్ ఫీజుప ై 20% 
తగిాంప్ు. 

 

2022-23లో భార్తీయ ర్ెైలవీలు ‘కవకచ్’ కిింద 2000 కి.మీ 
న ట్్వర్ా్ను తీసుకుర్కబో తరనాియ. 

  
గులల గూడ మరియు చిట్గిదా రెైలేే సేసషన్్ల మధ్ు 'కవచ్' 
ప్నితీర్డ వువసా యొక్క టాయల్్ని కేందా రెైలేే, 
క్మూునికేషన్, ఎలకకరా న్నక్క మర్తయు ఇనఫర్ేాషన్ టెకకిలజీ 
మింత్రర శీ్ర అశిీన్న వ ైషణవ్ ప్ర్తశ్రలిించార్డ. ప్ాధానమంతిా 
ఆతినిర్భర్చ భార్త్్లో భాగంగా 2022-23లో భ్దాత 
మరియు సామరా్ూం ప ంప్ుదల కోసం 2,000 కి.మీ రెైలేే 
న్సట్వర్చక క్వాచ్ కిందక్ు తీస క్ురాబడుతయంది. 
కవకచ్  
క్వాచ్ అన్నది భార్తీయ రెైలేేల అంతటా రెైలు భ్దాత యొక్క 
కారకారేట లక్షయునిే చ్ేర్డకోవడానికి దక్షిణ మధ్ు రెైలేే దాేరా 
స లభ్తర్ం చ్ేయబడిన టెసిసంగ్్త్ో భార్తీయ ప్రిశరమ 
భాగసాేముంత్ో రీస ర్చ్ డిజెైన్ మరియు సాస ండర్చు్ 
ఆరా్న్సైజేషన్ (RDSO) దాేరా భార్తదేశంలో 
ర్ూపర ందించబడిన ATP వువసా. ఇది భ్దాత్ా సమగరత సాా య 
- 4 ప్ామాణాలక్ు అన గుణంగా ఉండ ే అత్ాుధ్ నిక్ 
ఎలకాసా నిక్స సిససమ్స. 
 

కవకచ్ ప్న్న ఏమిట : 
KAVACH రెైళలన  డేంజర్చ (ఎర్డప్ు) సిగేల్్న  దాటక్ుండా 
మరియు ఢరకొనక్ుండా నిరోధించడం దాేరా వాటిని 
ర్క్షించడానికి ర్ూపర ందించబడింది. 
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డెైవైర్చ వనగ నిబంధ్నల ప్ాకార్ం రెైలున  నియంతిాంచడంలో 

విఫలమైెత్ే, రెైలు బేాకింగ్ సిససమ్స్న  సేయంచ్ాలక్ంగా 

సకిరయం చ్ేయడం దాేరా ఫంక్షనల్ క్వాచ్ సిససమ్స్త్ో క్ూడిన 

రెండు లోకోమోటివ్్ల మధ్ు ఘరి్ణలన  ఇది నివారిస త ంది. 

• ఇంటరేేషనల్ టెల్లక్మూునికేషన్ యూనియన్ స క్రటర-ీ

జనర్ల్: హౌల్లన్ జావో. 
 

‘భార్త్ భాగయ విధాత’ మెగక ఎర్ీకోట ఉతకవకన్ని పకర ర్ింభించన 

సాృత్ర ఇర్కన్స 

  
ఢిలీలలోని ఎర్రకోటలో ప్ది రోజుల పాటు నిర్ేహించ్ే భార ీ

ఎర్రకోట ఉతసవం ‘భార్త్ భాగు విధాత’న  కేందా మహిళ్ల, 

శిశు అభివృదిధ  శాఖ మంతిా సిృతి ఇరానీ పాార్ంభించ్ార్డ. 

ఆజాదీ కా అమృత్ మహో తసవ్్లో భాగంగా ఎర్రకోట 

ఉతసవానిే కేందా సాంసకృతిక్ మంతిాతే శాఖ 

నిర్ేహించింది. DBG ఎర్రకోటన  తన సాిర్క్ మితాగా 

సీేక్రించినంద న ఈ కార్ుక్రమానిే నిర్ేహించడానిక ి

మంతిాతే శాఖ దాల్లియా భార్త్ గూర ప్ (DBG)త్ో క్ల్లస ి

ప్నిచ్ేసింది. ఈ ప్ండుగ భార్తదేశంలోని ప్ాతి పాాంతం 

యొక్క వార్సతేం, సంసకృతి మరియు వసైవిధాునిే గుర్డత  

చ్ేస త ంది. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 

• షహీద్ దివస్ సందర్భంగా కోల్్క్త్ాలోని వికోస రియా 

మెమోరియల్ హాల్్లో బిపటల బ్ల భార్త్ గాులరీని ప్ాధాని 

నరేంద ామోదీ పాార్ంభించ్ార్డ. 

• కేంద ా పౌర్ విమానయాన శాఖ మంతి ా జోుతిరాదితు 

సింధియా 2025 న్ాటికి 220 కొతత  విమాన్ాశరయాలన  

నిరిించ్ాలని ప్ాభ్ుతేం లక్షుంగా ప టుస క్ుందని ఆయన 

చ్ెపాార్డ.  

• నితిన్ గడకరీ టయోటా "మిరాయ్" భార్తదేశప్ు 

మొటసమొదట ి గీరన్ హెైడోాజన్ ఫూుయల్ స ల్ EVని 

పాార్ంభించ్ార్డ 

• గుజరాత్్లోని గాంధీనగర్చ్లో రాషీసయా ర్క్షయ  

విశేవిదాులయంని ప్ాధాని నరేంద ా మోదీ అంకితం 

చ్ేశార్డ 

• విదాు మంతిాతే శాఖ ‘భాషా సరిసఫికేట స లీ్’ పేర్డత్ో 

ప్ాచ్ారానిే పాార్ంభించింది 

• కేంద ా కారిిక్ మరియు ఉపాధి మంతిా భ్ూపేందర్చ 

యాదవ్ మారి్ 07, 2022న ప్ాధాన మంతి ా శరమ 

యోగి మాన్-ధ్న్ (PM-SYM) ప్థక్ం కింద 'డొన్నట-ఎ-

ప నిన్' పాార్ంభించ్ార్డ. 

• రాష్ట్ర ీయ సంసకృతి మహోత్సవ్ 2022 11వ ఎడిషన్ 

విజయవంత్ంగా జరిగంది 
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ఇతర్ ర్కష్టకర ా ల సమాచార్ిం 
 

కకర్బన్-నూయటరల్డ వయవస్కయ ప్దధతరలను ప్రవేశప ట రన 
మొదట  ర్కషర ాింగక కేర్ళ న్నలిచింది 

  
ఎంచ క్ునే ప్ాదేశాలలో కార్ీన్-నూుటాల్ ఫారిింగ్ 
ప్దధతయలన  ప్ావనశప టిసన దేశంలో మొదట ి రాషస ంాగా కేర్ళ 
అవతరిస త ంది, దీని కోసం ప్ాభ్ుతేం 2022-23 బడెాట్లో 
ర్ూ. 6 కోటుల  కేటాయంచింది. మొదటి దశలో, వువసాయ 
శాఖ మరియు గిరిజన పాాంత్ాలోల ని 13 పర లాలలో కార్ీన్-
నూుటాల్ వువసాయం అమలు చ్ేయబడుతయంది మరియు 
ఆలువాలోని సేసట సీడ ఫామ్స్న  కార్ీన్-నూుటాల్ ఫామ్స్గా 
మార్్డానికి చర్ులు కొనసాగుతయన్ాేయ. రెండవ దశలో, 
మొతతం 140 అస ంబ్లల  నియోజక్వరాా లలో మోడల్ కార్ీన్-
నూుటాల్ ఫార్మ్స్లన  అభివృదిధ  చ్ేసాత ర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• కేరళ గవరనర్: ఆరిఫ్ మహ్మద్ ఖాన్; 

• కేరళ రాజధాని: తిరువనంత్పురం; 

• కేరళ ముఖ్యమంతిి: పినరయి విజయన్. 
 

మార్తి 22న్న బ్లహార్ దినోతకవింగక పకట ించార్డ 

  

బ్లహార్చ దివస్ 2022 రాషస ంా సాా పించబడిన 110వ 
వారిికోతసవానిే సూచిస త ంది. వారిిక్ బ్లహార్చ దివస్ ఇక్ప ై 
రాషస  ాప్ాభ్ుతేం నిర్ేహించ్ే ఉతసవాలక్ు మాతామ ేప్రిమితం 
కాద ; దేశవాుప్తంగా మరియు విదేశాలలో నివసిస త నే రాషస  ా
పౌర్డలు ఈ సందరాభనిే సిరించ కోవడం పాార్ంభించ్ార్డ. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• ప్ర తి సంవత్సరం మారిి 22న, బీహార్ దివస్ 1912లో బంగాల్ 

ప్రర సిడెన్సస నండి బీహార్్న బ్రర టీష్ చెక్కకనందుకు గురుు చేస్త ంది. 

పాట్నన కొత్త  పార వినస్ రాజధానిగా నియమంచబడింది. 

• బీహార్ దివస్ నిజానిక్క ముఖ్యమంతిి నితీష్ కుమార్ రాషర ీ చొరవన 

ప్ర కటంచారు. 

• దేశంలోని వివిధ పార ంతాలలో నివసించే బీహార్ ప్ర జలు కూడా ఈ 

రోజున పాటంచారు. 

 

ప్ర్ీక్షకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• బీహార్ జనాభా ప్ర కారం భారత్దేశంలో మూడవ-అతిప్రద్ద  రాషర ీం 

మరియు విస్తత రణ ం ప్ర కారం 12వ-అతిప్రద్ద  రాషర ీం. 

• భారత్దేశంలోని బీహార్ రాషర ీం ప్ర ప్ంచంలోనే నాలగ వ అత్యధిక 

జనాభా కలిగన ఉప్జాతి సంసథ . 

• భారత్దేశంలో అహంస భావన పుటర న మొద్ట ప్ర దేశం కూడా 

బీహార్, త్రువాత్ మానవ చరితి్లో పార ముఖ్యత్న 

సంత్రించుకుంది. 

• బుద్ధ  భగవానడు మరియు మహావీరుడు స్మారు 2,600 

సంవత్సరాల కి్కత్ం అహంస గురించి అవగాహ్న ప్రంచడంలో ప్ర సిదిధ  

చెందారు. 

• హమాచల్ ప్ర దేశ్ త్రాాత్ బీహార్ దేశంలో రండవ అత్యలప ప్ట్ర ణ 

జనాభాన కలిగ ఉంది, జనాభాలో కేవలం 11.3 శాత్ం మాతి్మే 

నగరాలోో నివసిస్త నానరు. 

• భారత్దేశంలోని ఏ రాషర ీంలో లేని అత్యధిక శాత్ం యువకులు 

బీహార్్లో ఉనానరు. బీహారీలలో దాదాపు 58 శాత్ం మంది 25 

ఏళోలోపు వారే. 
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ఈ-విధాన్ అప ీ కేషన్్ను అమలు చేయడిం దాీర్క నాగకలాిండ్ 
మొదట  పేప్ర్్లెస అస ింబీ్లగక అవతర్తించింది 

  
ప్ూరితగా కాగిత ర్హితంగా మారే్ంద క్ు న్నషనల్ ఇ-విధాన్ 
అపిల కేషన్ (నీవా) కార్ుక్రమానిే అమలు చ్ేసిన దేశంలోన్న 
మొదటి రాషస  ా అస ంబ్లల గా న్ాగాలాండ చరిత ా సృషిసంచింది. 
న్ాగాలాండ అస ంబ్లల  స క్రటరరియట 60 మంది సభ్ుుల 
అస ంబ్లల లో ప్ాతి టరబుల్్ప ై ఒక్ టాబజల ట లేదా ఇ-బుక్స్న  బడెాట 
స షన్్లో జత చ్ేసింది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• నాగాలండ్ రాజధాని: కోహమా; 

• నాగాలండ్ ముఖ్యమంతిి: న్సఫియు రియో; 

• నాగాలండ్ గవరనర్: జగదీష్ ముఖి (అద్నపు బాధయత్). 

 

35వ సూర్జ్కుిండ్ అింతర్కా తీయ కకీఫ్ట్ర్ మేళా హర్కయనాలో 
పకర ర్ింభమెైింది 

  
హరాున్ా గవర్ేర్చ బండార్డ దత్ాత తాయ మరియు హరాున్ా 
ముఖుమంతిా మన్ోహర్చ లాల్ ఖటసర్చ హరాున్ాలోని 

ఫరీదాబాద్ జిలాల లోని సూర్జ్క్ుండ్లో ప్ాప్ంచ ప్ాఖాుత 
సూర్జ్క్ుండ అంతరాా తీయ కార ఫ్టస్ మేళ్ల 35వ ఎడిషన్్న  
లాంఛనంగా పాార్ంభించ్ార్డ. కేంద ాప్రాుటక్, జ్ళి, సంసకృతి 
మరియు విదేశ్ర వువహారాల మంతిాతే శాఖల సహకార్ంత్ో 
సూర్జ్క్ుండ మేళ్ల అథారిటీ & హరాున్ా టసరిజం 
సంయుక్తంగా ఈ కార్ుక్రమానిే నిర్ేహించ్ాయ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• హ్రాయనా గవరనర్: బండారు ద్తాత తి్రయ; 

• హ్రాయనా రాజధాని: చండీగఢ్; 

• హ్రాయనా ముఖ్యమంతిి: మనోహ్ర్ లల్ ఖ్ట్ర ర్.. 

 

భూ ర్తకకర్డు లను సులభింగక యాకెకస చేసేిందుకు కర్కణ టక 
ప్రభుతీిం దిశకింక్ యాప్్ను అభవృదిధ  చేస ింద ి

  
క్రాేటక్ రెవసనూు డిపార్చస్మెంట్లోని సరేే స టిల్్మెంట అండ 
లాుండ రికార్చు్ (SSLR) యూనిట దిశాంక్స అన్న యాప్ 
దాేరా ఒరిజినల్ లాుండ రికార్చు్లు స లభ్ంగా లభ్ుమయేులా 
చూసటత ంది. దిశాంక్స యాప్ క్రాణ టక్ సేసట రిమోట స నిసంగ్ 
అపిల కేషన్స స ంటర్చ (KSRSAC) యొక్క జియోగార ఫిక్ల్ 
ఇన్రేిషన్ సిససమ్స (GIS) పట ా గార మ్స కింద అభివృదిధ  
చ్ేయబడింది. KSRSAC వినూతే ఉప్యోగం కోసం SSLR 
యూనిట వంట ిఏజెనీసలక్ు ఉప్గరహ డేటాన  అందిస త ంది. 
భ్ూమి పాాజెక్సస కింద భ్ూమి రికార్డు లన  డిజిటల ైజ 
చ్ేయాలన్న క్రాణ టక్ నిర్ణయానిే దిశాంక్స ప్ాభావితం చ్ేశాడు. 
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దిష్టకిక్ యాప్ యొకా ప్రయోజనాలు 
భ్ూమి డేటాబేస్్లో నమోద  చ్ేయబడిన భ్ూమిక ి
సంబంధించిన సమాచ్ారానిే పౌర్డలు స లభ్ంగా 
పర ందవచ ్. ఇది భ్ూ వివాదాలన  తగిాంచడంలో 
సహాయప్డుతయంది మరియు భ్ూ రికార్డు ల నిర్ేహణలో 
పార్దర్శక్తన  తీస క్ువస త ంది. అయత్ే, క్రాణ టక్ ప్ాభ్ుతేం 
ప్ాకార్ం, దిశాంక్స యాప్ యొక్క ఉదేాశుం భ్ూమి యొక్క 
అసలు సిాతిప ై సాషసతని అందించడం మాతామ ే మరియు 
ఏదెైన్ా భ్ూమి సంబంధిత వివాదాలలో చటసప్ర్మైెన 
ప్ాయోజన్ాల కోసం యాప్్న  ఉప్యోగించక్ూడద . 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• కరాణ ట్క రాజధాని: బంగళూరు; 

• కరాణ ట్క ముఖ్యమంతిి: బసవరాజ్ ఎస్ బొమ్మ మ; 

• కరాణ ట్క గవరనర్: థావర్ చంద్ గెహోాట్. 
 

మిషన్ ఇిందరధ్నుష్: 90.5% కవర్ేజీతో ప్ూర్తి 
ర్ోగన్నర్ోధ్కతలో ఒడ శక అగీస్కి నింలో ఉింద ి

] 
జాతీయ ఫాుమిలీ హెల్త  సరేే (NFHS)-5 ప్ాకార్ం, మిషన్ 
ఇందాధ్న ష్ కింద 90.5% క్వరేజీత్ో భార్తదేశంలోని ప్ూరిత 
టీకాల జాబిత్ాలో ఒడిశా అగరసాా నంలో నిల్లచింది. 
ఇంటెనిసఫ ైడ మిషన్ ఇందాధ్న ష్ 4.0 (IMI) 7 మారి్ 
2022న ఒడిషాలో తలుల లు మరియు పిలలలక్ు నివార్ణ 
ఆరోగు సంర్క్షణన  అందించడానికి మరియు ప్ూరిత 
రోగనిరోధ్క్ క్వరేజీని ప ంచడానికి పాార్ంభించబడింది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ఒడిశా రాజధాని: భువనేశార్; 

• ఒడిశా గవరనర్: గణేషి లల్; 

• ఒడిశా ముఖ్యమంతిి: నవీన్ ప్ట్ననయక్. 

 

10.82 లక్షల మింద ివిదాయర్డి లకు జగనని విదాయ దీవ న 

 
జగననే విదాు దీవసన కింద అకోస బర్చ్–డిస ంబర్చ, 2021 
త్ెైమైాసికానికి దాదాప్ు 10.82 లక్షల మంది విదాుర్డా లక్ు 

వార ితలుల ల ఖాత్ాలోల  ర్ూ. 709 కోటలన  మారి్ 16వ త్ేదీ 
(బుధ్వార్ం) సచివాలయంలో సీఎం జగన్్ క్ంప్ూుటర్చ్ బటన్్ 

న్ొకిక న్నర్డగా జమ చ్ేయన న్ాేర్డ. 
• జగననన విదాయ దీవెన.. దేశంలో ఎకకడా లేని విధంగా 

అరుు లమ న పేద్ విదాయరుథ లంద్రికీ ఫీజు రీయింబరస్్మ్ంట్్ చేసే 

ప్థకం. 

• ఐటీఐ, పాలిటెక్కనక్, డిగి్ర, ఇంజన్సరింగ్, మ్డిసిన్్ త్దిత్ర 

కోరుసలు చదివే పేద్ విదాయరుథ లు వారి కాలేజీలకు 

చెలోించాలిసన పూరిు  ఫీజు మొతాత నిన కిమం త్ప్పకుండా ఏ 

త్మ ీమాసికానిక్క ఆ త్మ ీమాసికం అయిన వెంట్నే విదాయరుథ ల 

త్లోుల ఖాతాలోో ప్ర భుత్ాం జమ చేస్త నన విషయం 

త్లిసిందే. 

• జగననన విదాయ దీవెన, జగననన వసతి దీవెన ప్థకాల క్కంద్ 

ఇప్పటవరకు  వెమ ఎస్్ జగన్్ ప్ర భుత్ాం చెలోించిన మొత్త ం రూ. 

9,274 కోటో్ల. 

 

http://www.bankersadda.com/
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2050 నాట క ి న్నకర్-జీర్ో కకర్బన్ ఉదాో ర్కలు: లక్షయయన్ని 

న్నర్ేాశిించన మొదట  దక్ష ణాస యా నగర్ింగక ముింబెై న్నలిచింది. 

  
ముంబజై, మహారాషస  ా '2050 న్ాటికి క్ర్ీన ఉదాా రాలన  

స న్ాే' చ్ేయడానిక ి దాని వివర్ణాతిక్ ఫేామ్స్వర్చక్న  

ప్ాక్టించింది మరియు దక్షిణాసియాలో అటువంటి లక్షయునిే 

నిరేాశించిన మొదటి నగర్ంగా అవతరించింది. 2070 న్ాటికి 

నిక్ర్ స న్ాే ఉదాా రాలన  చ్ేర్డకోవాలన్న భార్తదేశ లక్షుం 

క్ంటర ముంబజై లక్షుం 20 ఏళళల  ముంద ంది. 2030 న్ాటికి 

గీరన్్హౌస్ వాయువు (GHG) ఉదాా రాలన  30% తగిాంచడం 

మరియు 2040 న్ాటికి 44% తగిాంప్ు క్ూడా లక్షయులలో 

ఉన్ాేయ. 

ప్ాజా ర్వాణాన  విద ుదీక్రించడం వంటి డరకార్ీన్సైజేషన్ 

చర్ుల కోసం ముంబజై అన్నక్ సేలాకాల్లక్ లక్షయులన  

నిరేాశించింది, 2023 న్ాటికి 130 బిల్లయన్ ర్ూపాయల 

(USD $1.7 బిల్లయన్) వుయంత్ో 2,100 ఎలకిసాక్స 

బస సలన  దతతత తీస కోవాలని యోచిసటత ంది. బృహన్ 

ముంబజై మునిసిప్ల్ కారకారేషన్ (BMC) శ్రత్ోషణసిాతి-

తటుస క్ున్న నగరానిే నిరిించడంలో భాగంగా ముంబజై కెలలమేట 

యాక్షన్ పాల న్ (MCAP)ని ర్ూపర ందించింది. 
 

ఇ-ఆటరలను ర్తజిసరర్ చేసుకోవడాన్నకి మర్తయు కొనుగోలు 

చేయడాన్నక ిఢ లీీ ప్రభుతీిం 'మెై EV' పో ర్రల్డ్ను పకర ర్ింభించింది 

  
ఢిలీలలో ఎలకిసాక్స ఆటోల కొన గోలు మరియు రిజిసేస షాన్ కోసం 

ఢిలీల ప్ాభ్ుతేం ఆన్్ల ైన్ ‘మెై ఈవీ’ (మెై ఎలకిరాక్ వ హికల్డ) 

పో ర్రల్డ్ను పాార్ంభించింది. ఇది ఢిలీల ర్వాణా శాఖ వసబ్్స ైట్లో 

వినియోగదార్డలందరికవ అంద బాటులో ఉంటుంది. ఢిలీల 

ఎలకిసాక్స వసహిక్ల్ పాలసీ ప్ాకార్ం, ర్డణాలప ై ఇ-ఆటోల 

కొన గోలు చ్ేసేవారిక ి 5% వడరు  రేటు రాయతీ 

అందించబడుతయంది మరియు అటువంటి సౌక్రాునిే 

అందించిన మొదట ి రాషస ంాగా ఢిలీల అవతరిస త ంది. ఢిలీల 

ప్ాభ్ుతేం మరియు క్నేరెాన్స ఎనరీా సరీేస స్ ల్లమిటెడ 

(CESL) సహకార్ంత్ో వసబ్ పట ర్సల్ అభివృదిధ  చ్ేయబడింది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ఢిలో్ల ముఖ్యమంతిి: అరవింద్ కేజీర వాల్. 

• ఢిలో్ల లఫిర నంట్ గవరనర్: అనిల్ బమ జల్. 

 

 

http://www.bankersadda.com/
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మధ్యప్రదేశ్్లోన్న గకీలియర్్లో మొదట  డోరన్ పకఠశకలను 
జోయత్రర్కదితయ స ింధియా పకర ర్ింభించార్డ 

 
మధ్ుప్ాదేశ్్లోని గాేల్లయర్చ్లో త్ొల్ల డోాన్ పాఠశాలన  కేంద ా
పౌర్ విమానయాన శాఖ మంతిా జోుతిరాదితు సింధియా 
మరియు మధ్ుపా్దేశ్ ముఖుమంతిా శివరాజ సింగ్ చ్ౌహాన్ 
సంయుక్తంగా పాార్ంభించ్ార్డ. ఈ డోాన్ పాఠశాల 
మధ్ుప్ాదేశ్్లోని వివిధ్ నగరాలోల  పాార్ంభించ్ాలని భావిస త నే 
ఐద  డోాన్ పాఠశాలలోల  ఒక్టి. మిగిల్లన న్ాలుగు నగరాలు 
భోపాల్, ఇండోర్చ, జబలూార్చ మరియు సత్ాే. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• మధయప్ర దేశ్ రాజధాని: భోపాల్; 

• మధయప్ర దేశ్ గవరనర్: మంగూభాయ్ C. ప్టేల్; 

• మధయప్ర దేశ్ ముఖ్యమంతిి: శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్. 

 

త్రరప్ుర్ ప్రభుతీిం “ముఖ్యమింత్రర చా శకీమి కళాయణ్ ప్రకలా” 
ప్థకకన్ని ప్రకట ించింది 
త్ేయాక్ు కారిిక్ుల కోసం తిాప్ుర్ ప్ాభ్ుతేం ‘ముఖుమంతి ా
చ్ా శరా మి క్ళ్లుణ్ ప్ాక్లా’ అన్న ప్ాత్ేుక్ ప్థకానిే 
ప్ాక్టించింది. ప్ాత్ేుక్ ప్థక్ం కిరంద ర్ూ.85 కోటుల  
ఆరిాక్సహాయం అందించడం దాేరా, తిాప్ుర్లోని 7000 
మంది త్ేయాక్ు త్ోటల కారిిక్ులన  సామాజిక్ భ్దాత 
ప్రిధిలోకి తీస క్ురావడానికి ఒక్ అడుగుగా దీనిని 
భావిస త న్ాేర్డ.  ఈ ప్ాత్ేుక్ ప్థక్ం త్ేయాక్ు త్ోటల 

కారిిక్ులక్ు రాషస  ాప్ాభ్ుతేం మరియు కేంద ాప్ాభ్ుతేం దాేరా 
పర ందవలసిన సౌక్రాులన  ఏకవక్ృతం చ్ేయడం దాేరా 
గృహాలు, రేషన ల  మరియు ఆరిాక్ సహాయానిే నిరాధ రిస త ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• తిిపుర రాజధాని: అగరు ల. 

• తిిపుర ముఖ్యమంతిి: బ్రపో్బ్ కుమార్ దేబ్. 

• తిిపుర గవరనర్: సత్యదేవ్ నారాయణ్ ఆరయ. 

 

అస్కకిం ప్రభుతీిం మొతిిం ర్కష్టకర ా న్ని “డ సరర్డ్ ఏర్తయాగక 

ప్రకట ించింది 

  
అసాసం ప్ాభ్ుతేం రాషస ంాలో వివాదాసాద సాయుధ్ దళ్లల 

(ప్ాత్ేుక్ అధికారాలు) చటసం, 1958 (AFSPA)ని మరో ఆర్డ 

న్సలలు పర డిగించింది. న్ోటిఫికేషన్ ఫిబావర ి 28 న ండి 

అమలోల కి వచి్ంది. పాార్ంభ్ంలో, అవిభ్క్త అసాసంలో న్ాగాల 

ఆందోళన సమయంలో ఇది 1955లో అసాసం డిస్టర్చడ్ 

ఏరియా చటసం. సాయుధ్ దళ్లల (ప్ాత్ేుక్ శకిత) చటసం, 

1958లో చ్ేర్్డంత్ో ర్ద ా  చ్ేయబడిన ఆరీికి ఈ చటసం కొంత 

వర్క్ు సేేచఛనిచి్ంది. నవంబర్చ 1990లో అసాసం 

ప్ాభ్ుతేంలో AFSPA విధించబడింది మరియు అప్ాటి 

న ండ ి ప్ాతి ఆర్డ న్సలలక్ు ఒక్సారి సమీక్షించిన తరాేత 

పర డిగించబడింది. 
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AFSPA గుర్తించ: 
'అంతరాయం క్ల్లగించిన పాాంత్ాల'లో ప్ాజా శాంతిని 
నిర్ేహించడానికి భ్దాత్ా దళ్లలక్ు విసత ృత అధికారాలన  
ఇచ్ే్ AFSPA, ఈశాను రాషాస ా లోల  వివాదాసాద అంశం. Civil 
Society సభ్ుులు మరియు కార్ుక్ర్తలు AFSPA భ్దాత్ా 
సిబీందికి మితిమీరిన చర్ులక్ు సేేచఛనిస త ందని 
పేరకకన్ాేర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• అస్సం రాజధాని: దిస్పపర్; 

• అస్సం ముఖ్యమంతిి: హమంత్ బ్రస్ా శరమ; 

• అస్సం గవరనర్: జగదీష్ ముఖి. 

 

వీధ ి జింతరవుల కోసిం భార్తదేశప్ు మొటరమొదట  
అింబులెన్క తమిళనాడులో పకర ర్ింభించబడ ింది 

 
వీధ ి జంతయవుల కోసం భార్తదేశప్ు మొటసమొదట ి
అంబుల న్స తమిళన్ాడులోని చ్ెన్సైేలో పాార్ంభించబడింది. 
అంతరాా తీయ జంతయ సంక్షేమ సంసా "ఫట ర్చ పావ్" 
సహకార్ంత్ో బూల  కార స్ ఆఫ్ ఇండియా దీనిని పాార్ంభించింది. 
మదాాస  హెైకోర్డస  న్ాుయమూరిత డాక్సర్చ అనిత స మంత్ 
అంబుల న్స్న  పాార్ంభించ్ార్డ. సేస  ాయానిమల్ కేర్చ పట ా గార మ్స 
గాయప్డిన మరియు అన్ారోగుంత్ో ఉనే వీధ ి
జంతయవులక్ు ఆన్-స ైట టీాట్మెంట అందించడానికి ఆన్్బో ర్చు 
ప్శువసైద ునిత్ో క్ూడిన "హాసిాటల్ ఆన్ వీల్స" అవుతయంది. 

ప్శువసైద ుడు కాక్ుండా, జంతయ అంబుల న్స్లో పారా 
వసటర్ేర-ీవర్కర్చ-క్మ్స-డెైవైర్చ క్ూడా ఉంటార్డ. అంబుల న్స్లో 
టీాట్మెంట టరబుల్, రెండు ఫాున్్లు, ఇనేర్సర్చ, ఫిాజ మరియు 
స సరెైల్ ఉతాతయత లు మరియు బాుండేజీల కోసం డాాయర్చ్లు 
ఉంటాయ. ఇది వాష్్బేసిన్, యాంటీ-సికడ షాక్స-అబో సరిీంగ్ 
మాుట, స స చార్చ టాాలీ, ముడుచ క్ున్న డాక్సర్చ సీటు, 
ముడుచ క్ున్న టారాాల్లన్, క్ుక్కలన  ప్టుస క్ున్న ప్రిక్రాలు, 
క్ుక్కలన  ప్టుస కోవడానికి రెండు క్దిలే బో న లు మరియు 
ఓవర్చ్హెడ క్ప్్బో ర్చు్లత్ో క్ూడా వస త ంది. బో ర్డు లో 
ఇంటాావీనస్ ఫ్ూల యడస మరియు ఆకిసజన్్న  
అందించడానికి క్ూడా ఒక్ నిబంధ్న ఉంటుంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• త్మళనాడు రాజధాని: చెనమ న; 

• త్మళనాడు ముఖ్యమంతిి: M. K. స్ర లిన్; 

• త్మళనాడు గవరనర్: R.N.రవి. 
 

భార్తదేశింలోనే అత్రప దా ఫీో్ ట ింగ్ సో్ లార్ ప్వర్ పకర జెక్ర్ను 
తమిళనాడు ప్రభుతీిం పకర ర్ింభించింది 

  
150.4 కోటలత్ో నిరిించిన భార్తదేశంలోన్న అతిప దా ఫ్టల టింగ్ 
సట లార్చ ప్వర్చ పాల ంట్న  తమిళన్ాడు ముఖుమంతిా ఎంక ే
సాస ల్లన్ పాార్ంభించ్ార్డ. కవలన్ ఎనరీాని అందించడానిక ి
తమిళన్ాడులోని తూతయత క్ుడిలోని సదర్న్ ప టోా కెమిక్ల్స 
ఇండసీస సా్ కారకారేషన్ ల్లమిటెడ (SPIC) ఫాుక్సరీలో ఫ్టల టింగ్ 
పాల ంట సాా పించబడింది. ప్రాువర్ణప్ర్ంగా సిా ర్మైెన విద ుత్ 
ఉతాతితని అందించడం మరియు కార్ీన్ పాదముదాన  
తగిాంచడం దీని లక్షుం. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• త్మళనాడు రాజధాని: చెనమ న; 

• త్మళనాడు ముఖ్యమంతిి: K. స్ర లిన్; 

• త్మళనాడు గవరనర్: N.రవి. 

 

కర్కణ టక ప్రభుతీిం ‘ఉమెన్ @ వర్ా’ కకర్యకీమాన్ని 

పకర ర్ింభించింది 

 
అవసర్మైెన ఉపాధి న్సైప్ుణాులు క్ల్లగిన మహిళలక్ు 

2026లోప్ు ఐద  లక్షల ఉదో ుగాలు క్ల్లాంచ్ేంద క్ు క్రాణ టక్ 

ప్ాభ్ుతేం ‘ఉమెన్@వర్చక’ కార్ుక్రమానిే పాార్ంభించింది. 

మహిళ్ల శరా మిక్ శకితని ఆక్రిించడంలో కారకారేట పట ా గార మ్స్ల 

ప్ాయత్ాేలప ై దృషిస ప టసడం ఈ కార్ుక్రమం లక్షుం. దీనిని 

KTECH, క్రాణ టక్ సికల్ డెవలప్్మెంట కారకారేషన్్త్ో క్ల్లస ి

క్రాణ టక్ డిజిటల్ ఎకానమీ మిషన్ (KDEM) అభివృదిధ  

చ్ేసింది. ప్రిశరమలో న్సైప్ుణుం ప ంపర ందించడం దాేరా 

మహిళలు చ ర్డగాా  పాలగా న్నంద క్ు మరియు శరా మిక్శకితలో 

చ్ేరేంద క్ు ఇద ిఒక్ ఎన్నబుల్్గా ప్నిచ్ేస త ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• కరాణ ట్క రాజధాని: బంగళూరు; 

• కరాణ ట్క ముఖ్యమంతిి: బసవరాజ్ ఎస్ బొమ్మ మ; 

• కరాణ ట్క గవరనర్: థావర్ చంద్ గెహోాట్. 

 

హర్కయనా CM మహిళలకు ‘సుష్టకా సీర్కజ్ అవకర్డు ’ 
ప్రకట ించార్డ 

 
హరాున్ా ముఖుమంతి ామన్ోహర్చ లాల్ ఖటసర్చ, రాషస  ాబడెాట్న  
సమరిాసూత , అంతరాా తీయ మరియు జాతీయ ర్ంగాలలో 
జీవితంలోని వివిధ్ ర్ంగాలలో గణనీయమైెన విజయాలు 
లేదా క్ృషి చ్ేసినంద క్ు మహిళలక్ు ‘స షాి సేరాజ 
అవార్డు ’ ప్ాక్టించ్ార్డ. స షాి సేరాజ అవార్డు ప ై ప్ాశంసా 
ప్తాంత్ోపాటు ర్ూ. 5 లక్షల అవార్డు న  అందజేసాత ర్డ. 
స షాి సేరాజ గురించి: 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• హ్రాయనా రాజధాని: చండీగఢ్; 

• హ్రాయనా గవరనర్: బండారు ద్తాత తి్రయ; 

• హ్రాయనా ముఖ్యమంతిి: మనోహ్ర్ లల్ ఖ్ట్ర ర్. 

 

తలసర్త న్నకర్ ర్కషర ాింగక దశేింలోనే త లింగకణ అగీస్కి నింలో 
న్నలిచింది 
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మినిసీస  ా ఆఫ్ సాస టిసిసక్సస అండ పట ా గార మ్స ఇంపిల మెంటరషన్ 
(MoSPI) దాేరా ప్ాస త త ధ్ర్ల ప్ాకార్ం తలసర ినిక్ర్ రాషస  ా
దేశ్రయోతాతిత  వృదిధ  రేటు ప్ర్ంగా త్ెలంగాణ ఒక్ కోటి 
జన్ాభాత్ో భార్తదేశంలోన్న అతయుతతమ ప్నితీర్డ 
క్నబర్డస త నే రాషస ంాగా నిల్లచింది. ఇది మహారాషస ,ా క్రాణ టక్ 
మరియు తమిళన్ాడు వంటి ఇతర్ రాషాస ా లన  విజయవంతం 
చ్ేసింది.. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• త్లంగాణ రాజధాని: హమ ద్రాబాద్; 

• త్లంగాణ గవరనర్: త్మళిసమ  సంద్రరాజన్; 

• త్లంగాణ ముఖ్యమంతిి: K. చంద్ర శేఖ్ర రావు 

 

మెైకోీస్కఫ్ట్ర  హ ైదర్కబాద్్లో భార్తదేశప్ు అత్రప దా డేటా స ింటర్ 
ర్ీజియన్్ను ఏర్కాటు చేయనుింది 

 
టెక్స దిగాజం మెైకోీస్కఫ్ట్ర భార్తదేశింలో తన నాలోవ డేటా 
స ింటర్్ను త్ెలంగాణలోని హెైదరాబాద్్లో ఏరాాటు 
చ్ేయన నేటుల  ప్ాక్టించింది. హెైదరాబాద్ డేటా స ంటర్చ 
భార్తదేశంలోని అతిప దా డేటా స ంటర్చ్లలో ఒక్టిగా 
ఉంటుంది మరియు 2025 న్ాటికి ప్ని చ్ేస త ంది. మైెకరో సాఫ్టస 
ఇప్ాటికే ప్ూణే, ముంబజై మరియు చ్ెన్సైేలో మూడు 
భార్తీయ పాాంత్ాలలో డేటా స ంటర్చ్న  క్ల్లగి ఉంది. కొతత  
డేటా స ంటర్చ ప ైవైనట ఎంటర్చ్ప ైజైెస్ మరియు ప్ాభ్ుతే ర్ంగం 
రెండింటి న ండ ి మైెకరో సాఫ్టస క్ల డ సేవలక్ు ప ర్డగుతయనే 
డిమాండ్న  జోడిస త ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు : 
మైెకరో సాఫ్టస CEO మరియు ఛెైర్ిన్: సతు న్ాదెళల ; 
మైెకరో సాఫ్టస ప్ాధాన కారాులయం: రెడ్మండ, వాషింగసన్, 
యున్సైటెడ సేసటస. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• ప్శిిమబంగాల్ వసంత్ రుతువు పార రంభానిక్క గురుు గా 'డోల్ 

ఉత్సవ్' లేదా 'డోల్ జాతిా', రంగుల ప్ండుగన జరుపుకుంది. 

• త్మళనాడులోని నరసింగపేటెమ  నాగసారానిక్క భౌగోళిక 

గురిు ంపు ట్నయగ్ వచిింది 

• ఛతీత స్్గఢ్ ప్ర భుత్ాం పార రంభంచిన ‘కౌశలయ మాత్ృత్ా 

యోజన’. 

 

ఆర్తధక అింశకలు 
 

పవప్ుల్డక కో-ఆప్ర్ేట వ్ బాయింక్ లిమిటెడ్ కకనూార్ లెైస న్క్ను 
RBI ర్దుా  చేస ింద ి

 
స క్షన ల  22(3) (a), 22 (3) (b), కానూార్చ, ఉతతర్ప్ాదేశ్ 
పీప్ుల్స కో-ఆప్రేటివ్ బాుంక్స ల్లమిటెడ యొక్క ల ైస న్స్న  
రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ర్ద ా  చ్ేసింది. 
22(3)(c), 22(3) (d) మరియు 22(3)(e) – బాుంకింగ్ 
రెగుులేషన్ యాక్సస, 1949లోని స క్షన్ 56 కింద. బాుంక్ుక్ు 
తగిన మూలధ్నం మరియు ఆదాయ అవకాశాలు లేవని 
గురితంచబడింద ిస క్షన్ 11(1) మరియు స క్షన్ 22 (3) (డి) – 
బాుంకింగ్ రెగుులేషన్ యాక్సస, 1949 స క్షన్ 56 కింద – 
'సవర్ణలక్ు లోబడి సహకార్ సంఘాలక్ు వరితంచ్ే చటసం'. 
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కో-బార ిండ డ్ కీెడ ట్ కకర్ు కోసిం చ న ైి సూప్ర్ కిింగ్క మర్తయు 
ICICI బాయింక్ భాగస్కీమయిం కుదుర్డికునిటుీ  ICICI బాయింక్ 
ప్రకట ించింది 

 
కో-బాాండెడ కెరడిట కార్చు్న  ప్రిచయం చ్ేయడానికి 
భార్తదేశప్ు అతుంత విజయవంతమైెన కిరకెట జటలలో 
ఒక్టెైన చ్ెన్సైే సూప్ర్చ కింగ్స (CSK)త్ో భాగసాేముం 
క్ుద ర్డ్క్ునేటుల  ICICI బాుంక్స ప్ాక్టించింది. 'చ్ెన్సైే 
సూప్ర్చ కింగ్స ఐసిఐసిఐ బాుంక్స కెరడిట కార్చు' అని పిలవబడే 
కార్చు, దిగాజ జటుస  యొక్క మిల్లయనల  మంద ి కిరకెట 
అభిమాన ల కోసం ప్ాత్ేుక్మైెన ప ర్చక్ల శలరణిత్ో సాషసంగా 
అభివృదిధ  చ్ేయబడింది.. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ICICI బాయంక్ MD & CEO: సందీప్ భకి్క; 

• ICICI బాయంక్ ప్ర ధాన కారాయలయం: ముంబమ , మహారాషర ీ; 

• ICICI బాయంక్ ట్నయగ్్లమ న్: హ్మ్ హమ  నా, ఖ్యల్ అపాక. 

 

HDFC బాయింక్ “SmartHub Vyapar program” & 
‘AutoFirst’ యాప్్ను పకర ర్ింభించనుింది 

  

చినే వాుపార్ ర్డణాలక్ు డిజిటల్ ప్ుష్ ఇవేడానిక ిHDFC 

బాుంక్స “SmartHub Vyapar program” & ‘AutoFirst’ 

యాప్్న  పాార్ంభించ్ేంద క్ు కిరంది రెండు 

కార్ుక్రమాలు/అపిల కేషన్్లన  పాార్ంభించన నేటుల  

ప్ాక్టించింది. ఆరిాక్ సంసా 2.7 మిల్లయనలక్ు ప ైగా 

రిటెైలర్చ్లన  ఆన్్బో ర్చు చ్ేసింది మరియు ప్ాతి న్సలా 100 వనల 

రిటెైలర్చ్లన  కొన గోలు చ్ేసటత ంది. హెచ్్డిఎఫ్్స ి బాుంక్స 

మూడేళలలో 20 మిల్లయనల  రిటెైలర్చ్లన  ఆన్్బో ర్చు చ్ేయడానిక ి

పాల న్ చ్ేసటత ంది. కొతతగా ఆన్్బో ర్చు చ్ేసిన రిటెైలర్చ్లలో సగానికి 

ప ైగా యాప్ పాల ట్ఫార్మ్స దాేరా మాతామ ేప్ని చ్ేస త న్ాేర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• HDFC బాయంక్ ప్ర ధాన కారాయలయం: ముంబమ ; 

• HDFC బాయంక్ స్థ పించబడింది: ఆగస్ర  1994; 

• HDFC బాయంక్ CEO: శశిధర్ జగదీషన్; 

• HDFC బాయంక్ చెమ రమన్: అట్నన చకివరిు . 

 

ఆర్తిక మింత్రర న్నర్ాలా సవతార్కమన్ సమర్తాించన 2022-23 

ఆర్తిక సింవతకర్కన్నక ిజమూా కకశ్రార్ కోసిం ర్ూ. 1.42 లక్షల 

కోటీ బడ ాట్్ను ప్రత్రపకదిించార్డ 

 
లోక్స్సభ్లో, ఆరిాక్ మంతిా నిర్ిలా సీత్ారామన్ 2022-23 

ఆరిాక్ సంవతసరానికి జమూి మరియు కాశ్రిర్చ కేందా పాల్లత 

పాాంతం కోసం ర్ూ. 1.42 లక్షల కోటల  బడెాట్న  
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ప్ాతిపాదించ్ార్డ, ప్ాణాళిక్లన  సమీక్షించడానికి మరింత 

సమయం కావాలని ప్ాతిప్క్షయలు అభ్ురిాంచినప్ాటికవ. 

సీత్ారామన్ 2021-22 ఆరిాక్ సంవతసరానికి ర్ూ. 

18,860.32 కోటలత్ో క్ూడిన కేందాపాల్లత పాాంతం యొక్క 

అదనప్ు డిమాండ్లన  క్ూడా సమరిాంచ్ార్డ మరియు అదే 

రోజు సభ్న  చర్్న  చ్ేప్టసడానికి అన మతించడానికి కొనిే 

నిబంధ్నలన  నిల్లపివనయాలని తీరాిన్ానిే సమరిాంచ్ార్డ. 
 

మార్ెాట్ మూలధ్న్సకర్ణిం ప్ర్ింగక భార్తదేశిం ప్రప్ించింలోన్న 
మొదట  ఐదు కీబ్్లలోక ిప్రవశేిించింది 

  
మారెకట మూలధ్నీక్ర్ణంప ై బూల మ్స్బజరా్చ యొక్క ఇటీవల్ల 
విడుదల చ్ేసిన డేటా ప్ాకార్ం, భార్తదేశ ఈకిేటీల 
మారెకటాి, రెకట మూలధ్నీక్ర్ణం ప్ర్ంగా ప్ాప్ంచంలోని 
టాప్ 5లోకి ప్ావనశించింది. 3.21 టిాల్లయన్ డాలర్ల మొతతం 
మారెకట మూలధ్నీక్ర్ణంత్ో భార్తదేశం 5వ సాా నంలో 
ఉంది. మొతతం ప్ాప్ంచ మారెకట మూలధ్నం 109.22 
టిాల్లయన్ డాలర్డల గా ఉంది. USD 47.32 టిాల్లయనల  మొతతం 
మారెకట మూలదనత్ో US అగరసాా నంలో ఉంది, చ్ెైన్ా (USD 
11.52 టిాల్లయన్), జపాన్ (USD 6 టిాల్లయన్) మరియు 
హాంకాంగ్ (USD 5.55 టిాల్లయన్) తరాేతి సాా న్ాలోల  
ఉన్ాేయ. 
 

ఫ బరవర్తలో ర్తటెైల్డ దరవయయలబణిం 6.07%, ఇప్ాట క ీ RBI 
న్నర్ణయించన  ప్ర్తమిత్ర కింటే ఎకుావగక ఉింది 

 
ఫిబావరిలో, భార్తదేశం యొక్క రిటెైల్ దావోులీణం ఎనిమిద ి
న్సలల గరిషస సాా యక ి చ్ేర్డక్ుంది, వర్డసగా రెండవ న్సలలో 
స ంటాల్ బాుంక్స క్ంఫర్చస ల వసల్ 6% క్ంటర ఎక్ుకవగా 
కొనసాగింది, అదే సమయంలో టోక్ు ధ్ర్ల దావోులీణం 
వర్డసగా ప్దకొండవ న్సలలో రెండంకెలలో కొనసాగింది. 
ఆసియా యొక్క మూడవ-అతిప దా ఆరిాక్ వువసాలో వృదిధకి 
ప ర్డగుతయనే బజదిరింప్ులత్ో, ఇది దావోులీణ నిర్ేహణన  
క్షసతర్ం చ్ేస త ంది. వినియోగదార్డల ధ్ర్ల సూచీ (CPI) 
ఆధారిత దావోులీణం రేటు ఫిబావరిలో 6.01 శాతం న ండి 
6.07 శాత్ానికి ప రిగింది, గణాంకాల విభాగం విడుదల చ్ేసిన 
డేటా ప్ాకార్ం, ఆహార్ం మరియు పానీయాలు, ద స త లు 
మరియు పాదర్క్షలు మరియు ఇంధ్నం మరియు త్ేల్లక్పాటి 
సమూహాలు ప ర్డగుదలన  ప ంచ తయన్ాేయ. 
 

LivQuik RBI యొకా PPI ఇింటర్్ఆప్ర్బిలిటీ 
మారో్దర్శకకలను స్కధిించన మొదట  ఫ న్్టెక్్గక 
అవతర్తించింది 
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పీాప యడ చ్ెల్లలంప్ు సాధ్నం (PPI) జారీచ్ేస ేLivQuik, రిజర్చే 
బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా ఆదేశించినటుల గా, దాని పీాప యడ 
చ్ెల్లలంప్ు సాధ్న్ాల కోసం ప్ూరిత ఇంటర్చ్ఆప్రేబిల్లటీని 
సాధించినటుల  ప్ాక్టించింది. సంసా ప్ాకార్ం, ఇది ప్ూరిత 
ఇంటర్చ్ఆప్రేబిల్లటీని సాధించిన మొదటి PPI జారీదార్డ. PPI 
జారీచ్ేసేవార్డ RBI నిబంధ్నల ప్ాకార్ం మారి్ 31, 
2022లోప్ు ప్ూరిత-KYC వాల ట ఇంటర్చ్ఆప్రేబిల్లటీని 
తప్ానిసరిగా పాార్ంభించ్ాల్ల. 
 

EPFO 2021-22కి PF డ పకజిటీప ై వడడు  ర్ేటును 8.1%కి 
తగతోించింది 

  
రిటెైరెింట ఫండ బాడర, ఎంపాల యలస్ పాావిడెంట ఫండ 
ఆరా్న్సైజేషన్ (EPFO) 2021-22కి పాావిడెంట ఫండ 
డిపాజిటలప ై వడరు  రేటున  8.10%కి తగిాంచింది. గత ఏడాదిత్ో 
పట ల్లసేత  ఈ రేటు 0.4% తక్ుకవ. 2020-21 మరియు 2019-
20లో PF డిపాజిటలప ై వడరు  రేటు 8.5%. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• ఇది నాలుగు ద్శాబాద లకు ప్రమ గా కనిషర  స్థ యి. EPFO 1977-

78లో 8.0% వడీీ రేట్లగా జమ చేసింది. అప్పట నండి, ఇది 

8.25% లేదా అంత్కంటే ఎకుకవ. 

• సంవత్సరానిక్క EPFO అంచనా ఆదాయం రూ. 76,768 

కోటో్ ఆధారంగా 8.1% వడీీ రేట్ల ప్ర కటంచబడింది మరియు 

ఇది రిటెమ ర్్మ్ంట్ ఫండ్ బాడీక్క రూ. 450 కోటో్ మగులుతో 

ఉంట్లంది. 

• ఈ చరయ అరవెమ  మలియనోకు ప్రమ గా EPFO చందాదారుల 

ఆదాయానిన దెబబతీస్త ంద్ని భావిస్త నానరు. 
 

మునుప్ట  ర్ేటుీ : 
• EPFO త్న చందాదారులకు 2016-17లో 8.65% 

మరియు 2017-18లో 8.55% వడీీ రేట్లన అందించింది. 

• 2015-16లో వడీీ రేట్ల కొంచెం ఎకుకవగా 8.8%గా ఉంది. 

• ఇది 2013-14 మరియు 2014-15లో 8.75% వడీీ రేట్లన 

ఇచిింది, 2012-13క్క 8.5% కంటే ఎకుకవ. 

• 2011-12లో వడీీ రేట్ల 8.25%. 

 

ఫ బరవర్తలో GST వసూళలీ  ర్ూ. 1.3L కోటుీ   

  
వస త వులు మరియు సేవల ప్న ే (GST) సేక్ర్ణ ఫిబావరి 
2022లో ఐదవసారి ర్ూ. 1.30-లక్షల కోటల  మార్డకన  
దాటింది. ఫిబావర ి 2022 న్సలలో సేక్రించిన సూా ల GST 
ఆదాయం ర్ూ. 1,33,026 కోటుల , ఇంద లో CGST ర్ూ. 
24,435 కోటుల , SGST. ర్ూ. 30,779 కోటుల , IGST ర్ూ. 
67,471 కోటుల  (వస త వుల దిగుమతిప ై వసూలు చ్ేసిన ర్ూ. 
33,837 కోటలత్ో క్ల్లపి) మరియు స స్ ర్ూ. 10,340 కోటుల  
(వస త వుల దిగుమతిప ై వసూలు చ్ేసిన ₹638 కోటలత్ో 
క్ల్లపి). 
ఫిబావర ి మాప్-అప్ దేశం అంతటా వాుపించిన ఓమికార న్ 
అలల ప్ాభావంత్ో జనవరిలో రికార్డు  సాా యలో ర్ూ. 
1,40,986 కోటల  వసూళలన  నమోద  చ్ేసింది. ఫిబావర ి2022 
న్సల ఆదాయాలు గత ఏడాద ి ఇదే న్సలలో వచి్న GST 
ఆదాయాల క్ంటర 18% ఎక్ుకవ మరియు ఫిబావర ి2020లో 
GST రాబడి క్ంటర 26% ఎక్ుకవ. 
 

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


 మార్చ్-నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  

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

60 మిలియనీ కింట ే ఎకుావ డడమాయట్ ఖ్ాతాలను నమోదు 
చేస న మొదట  డ పకజిటర్ీగక CDSL న్నలిచింద ి

 
మారి్ 1, 2022న, స ంటాల్ డిపాజిటరీ సరీేస స్ (ఇండియా) 
ఇప్ుాడు ఆర్డ కోటల  క్ంటర ఎక్ుకవ (అంటర 60 మిల్లయనలక్ు 
సమానం) కిరయాశ్రల డరమాుట ఖాత్ాలన  క్ల్లగి ఉనేటుల  
ప్ాక్టించింది. డరమాుట ఖాత్ా అన్నది స క్ూురిటీలు మరియు 
షేర్ల యొక్క ఆన్్ల ైన్ కాపీలన  ఉంచడానికి ఉప్యోగించ్ ే
ఒక్ ర్క్మైెన ఖాత్ా. డరమాుట ఖాత్ా అన్నది దాని ప్ూరిత 
ర్ూప్ంలో డరమెటీరియల ైజు  ఖాత్ా. డరమాుట ఖాత్ా యొక్క 
ముఖు ఉదేాశుం కొన గోలు చ్ేయబడిన లేదా డరమెటీరియల ైజ 
చ్ేయబడిన షేర్లన  ఉంచడం (అంటర భౌతిక్ షేర్ల న ండ ి
ఎలకాసా నిక్స ర్ూప్ంలోకి మార్్డం), వినియోగదార్డలక్ు 
ఆన్్ల ైన్ షేర్చ టరాడింగ్్న  స లభ్తర్ం చ్ేయడం. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
 

సర్ేార్కవుదాడ నాయక్ ష ర్కలా సహకర్త బాయింక్ లెైస న్క్ను 
RBI ర్దుా  చేస ింద ి

  

మహారాషసలాోని సాంగీలలోని సరేారాడడ న్ాయక్స షిరాలా 

సహకారి బాుంక్స్క్ు తగిన మూలధ్నం మరియు ఆదాయ 

అవకాశాలు లేనంద న రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా 

ల ైస న్స్న  ర్ద ా  చ్ేసింది. ల ైస న్స ర్ద ా త్ో, సరేారాడ న్ాయక్స 

షిరాలా సహక్ర ిబాుంక్స ల్లమిటెడ మారి్ 2న ప్ని వనళలు 

ముగియడంత్ో బాుంకింగ్ వాుపారానిే కొనసాగించడం 

మాన్నసింది. బాుంకింగ్ రెగుులేషన్ యాక్సస, 1949లోని వివిధ్ 

స క్షన్్లన  బాుంక్స పాటించడం లేద . 

ల్లకిేడేషన్ మీద, ప్ాతి డిపాజిటర్చ డిపాజిట ఇనూసరెన్స అండ 

కెరడిట గాురెంటీ కారకారేషన్ (DICGC) న ండ ిఅతని/ఆమె 

డిపాజిటల  యొక్క డిపాజిట ఇనూసరెన్స కెలయమ్స మొత్ాత నిే 

ర్ూ. 5 లక్షల దావు ప్రిమితి వర్క్ు సీేక్రించడానికి అర్డా లు. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• DICGC చెమ ర్్ప్రసన్: మ్మ ఖేల్ పాతి్; 

• DICGC స్థ పించబడింది: 15 జూలమ  1978; 

• DICGC ప్ర ధాన కారాయలయం: ముంబమ . 
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బాయింక్ ఆఫ్ మహార్కషర  ా ఒడ శకలో “పకర జెక్ర బాయింక్్సఖి”న్న 

పకర ర్ింభించింది 

  
ప్ాభ్ుతే ర్ంగ ర్డణదాత, బాుంక్స ఆఫ్ మహారాషస  ా (BoM) 

మహాగార మ్స & స నివనష్ ఇండియా ఫ ైన్ాన్స సరీేస స్ ప ైవైనట 

ల్లమిటెడ సహకార్ంత్ో ఒడిషాలో “పాాజెక్సస బాుంక్స్సఖి”ని 

పాార్ంభించినటుల  ప్ాక్టించింది. Ltd. ఆన్్ల ైన్ బాుంక్స ఖాత్ా 

త్ెర్వడం కోసం. ఇది బాుంక్ు ఖాత్ాలన  త్ెర్వడానికి ఒడిశా 

ప్ాజలక్ు ఇంట ి గడప్క్ు మరియు అవాంతరాలు లేని 

యాకెసస్్న  అందిస త ంది. ఒడిశా ప్ాజలు మా వినూతేమైెన 

క్ససమర్చ-సేేహప్ూర్ేక్ ఆరిాక్ సేవలన  ఉప్యోగిస త న్ాేర్డ 

మరియు డిజిటల్ మరియు ఫిజిక్ల్ టచ్్పాయంట్లలో 

అతయుతతమ తర్గతి క్ససమర్చ అన భ్వానిే 

ఉప్యోగిస త న్ాేర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• బాయంక్ ఆఫ్ మహారాషర ీ ప్ర ధాన కారాయలయం: పూణే; 

• బాయంక్ ఆఫ్ మహారాషర ీ CEO: A. S. రాజీవ్ (2 డిసంబర్ 

2018–); 

• బాయంక్ ఆఫ్ మహారాషర ీ స్థ పించబడింది: 16 సప్రర ంబర్ 1935. 

 

NSE, BSE ఫ బరవర్త 25 నుిండ  T+1 స్కర క్ స ట ల్డ్మిెంట్్ను 
పకర ర్ింభసుి ింది 

  
ఫిబావర ి 25 న ండ ి దశలవారీగా T+1 సాస క్స స టిల్్మెంట 
మెకానిజంన  అమలు చ్ేస త నే చ్ెైన్ా తరాేత భార్తదేశం 
రెండవ దేశంగా అవతరించింది. సిససమ్స ఎంపిక్ చ్ేసిన 
సాస క్స్లత్ో పాార్ంభ్మవుతయంది మరియు క్రమంగా ఇతర్డలన  
జోడిస త ంది. దీనికి సంబంధించిన సూచనలన  జనవరి 01, 
2022న SEBI జార ీచ్ేసింది. దీనికి ముంద , భార్తదేశంలో 
సాస క్స్ల స టిల్్మెంట వువధి T+2, అంటర సాస క్స్ని అసలు 
కొన గోలు/అమిిన రెండు రోజుల తరాేత అని అర్ధం. 
T అంటర టరాడ/లావాదేవీ రోజు అంటర సాస క్స 
తీస కొచి్న/అమిిన రోజు మరియు ఇక్కడ T+1 అంటర 
అసలు సాస క్స స టిల్్మెంట మర్డసట ి రోజు అంటర +1 రోజున 
జర్డగుతయంది. ఉదా: మీర్డ సట మవార్ం సాస క్స్ని కొన గోలు 
చ్ేసేత , మంగళవార్ం మీ డరమాుట ఖాత్ాలో దానిే 
పర ంద త్ార్డ. 
 

యూన్నయన్ బాయింక్ 'యూన్నయన్ MSMERuPay కీెడ ట్ 
కకర్ు'న్న పకర ర్ింభించింది 
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యూనియన్ బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా జాతీయ పేమెంటస 
కారకారేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI)త్ో క్ల్లసి ‘యూనియన్ 
MSME ర్ూపే కెరడిట కార్చు’ని పాార్ంభించింది. మైెకరో , సాిల్ & 
మీడియం ఎంటర్చ్ప ైజైెస్ (MSMEలు)కి వార ి వాుపార్ 
సంబంధిత కారాుచర్ణ ఖర్డ్లన  తీరే్ంద క్ు, ఫ ైన్ాన్స్ని 
సర్ళీక్ృతం చ్ేసిన మరియు డిజిటల్ డెల్లవరీని అందించడం 
అన్నది ప్రిశరమలో ఇదే మొదటి ప్ాయతేం. 
MSMEల కోసం అంకితమైెన కార్చు యూనియన్ బాుంక్స ఆఫ్ 
ఇండియాలో అర్ాత క్ల్లగిన ర్డణగరహీతలక్ు అంద బాటులో 
ఉంటుంది. ఫిబావరి 25, 2022న మహారాషసలాోని సింధ్ ద రా్చ 
జిలాల లో జర్డగుతయనే రెండు రోజుల MSME కాన్్కేలవ్్లో 
కేంద ాసూక్షి, చినే & మధ్ు తర్హా ప్రిశరమల మంతిా శ్రర 
న్ారాయణ్ రాణ ే కేంద ా MSME ర్ూపే కెరడిట కార్చు్ని 
పాార్ంభించ్ార్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• యూనియన్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్ర ధాన కారాయలయం: 

ముంబమ ; 

• యూనియన్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా CEO: రాజ్్క్కరణ్ రాయ్ 

జి.; 

• యూనియన్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్థ పించబడింది: 11 

నవంబర్ 1919, ముంబమ . 

 

NaBFID RBI చటరిం ప్రకకర్ిం AIFIగక న్నయింత్రరించబడుతరింది 

 

ఆర్చ్బిఐ చటసం, 1934 ప్ాకార్ం న్నషనల్ బాుంక్స ఫర్చ 
ఫ ైన్ానిసంగ్ ఇన్్ఫాాససకా్్ర్చ అండ డెవలప్్మెంట (NaBFID)ని 
ఆల్ ఇండియా ఫ ైన్ానిియల్ ఇన్్సిసటసుషన్ (AIFI)గా 
నియంతిాంచి, ప్ర్ువనక్షిసాత మని రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా 
ప్ాక్టించింది. రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా చటసం, 
1934లోని స క్షన ల  45L మరియు 45N కింద AIFI. 
ప్ాస త తం RBIకి న్ాలుగు AIFIలు ఉన్ాేయ, అవి EXIM 
బాుంక్స, NABARD, NHB మరియు SIDBI. NaBFID RBI 
ఆధ్ేర్ుంలో ఐదవ AIFI అవుతయంది. భార్తదేశంలో 
దీర్ఘకాల్లక్ ఇన్్ఫాాససకా్్ర్చ ఫ ైన్ానిసంగ్ అభివృదిధకి మదాతయగా 
NaBFID డెవలప్్మెంట ఫ ైన్ానిియల్ ఇన్్సిసటసుషన్ 
(DFI)గా ఏరాాటు చ్ేయబడింది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• NaBFID ఛమ రమన్: KV కామత్. 

 

RBI ఫవచర్ ఫో న్్ల కోసిం UPI123pay మర్తయు DigiSaathi 
2022న్న పకర ర్ింభించింది 

  
రిజర్చే బాుంక్స ఆఫ్ ఇండియా డిజిటల్ చ్ెల్లలంప్ులక్ు 
సంబంధించి రెండు కార్ుక్రమాలన  పాార్ంభించింది. ఒక్టి 
UPI123pay- ఇది ఫీచర్చ ఫట న్్లలో UPI చ్ెల్లలంప్ు సౌక్రాునిే 
అందిస త ంది మరియు రెండవది డిజిటల్ చ్ెల్లలంప్ుల కోసం 
24×7 హెల్ా్ల ైన్ అయన “DigiSaathi”. 
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UPI దాీర్క ప్బీిక్ డ ట్ ఇన ీసర్మెింట్ ప్ర్తమిత్రన్న స బ్ల ర్ూ. 5 

లక్షల వర్కు ప ించింద ి

  
స క్ూురిటీస్ అండ ఎకేసఛంజ బో ర్చు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) 

యూనివర్సల్ పేమెంటస ఇంటర్చ్ఫేస్ (UPI) మెకానిజం 

దాేరా ప్బిల క్స డెట స క్ూురిటీల జారీలో దర్ఖాస త  చ్ేస క్ున్న 

రిటెైల్ ప టుస బడిదార్డల ప టుస బడి ప్రిమితిని గతంలో ర్ూ. 2 

లక్షల న ండ ిర్ూ. 5 లక్షలక్ు ప ంచింది. న్నషనల్ పేమెంటస 

కారకారేషన్ ఆఫ్ ఇండియా NPCI బాల క్స చ్ేయబడిన మొతతం 

ASBA ఇనీషియల్ ప్బిల క్స సమర్ాణ దాేరా మదాతయ ఇచ్ే్ 

UPI-ఆధారిత అపిల కేషన్్ల కోసం ప్ాతి లావాదేవీ ప్రిమితిని 

ప ంచ్ాలని నిర్ణయంచిన తరాేత ఈ చర్ు వచి్ంది. 
 

బాయింక్క బో ర్ు బూయర్ో PSB న్నర్ీహణ కోసిం అభవృదిధ  

కకర్యకీమాన్ని ప్రవేశప ట ర ింది. 

  

బాుంక్స బో ర్డు ల న్ాణుతన  ప ంచ్ ే లక్షుంత్ో బాుంక్సస బో ర్చు 
బూురో (BBB) ప్ాభ్ుతే ర్ంగ బాుంక్ు నిర్ేహణ కోసం 
అభివృదిధ  కార్ుక్రమానిే పాార్ంభించింది. బాుంక్ుల బో ర్డు  
బూురో ప్ాకార్ం, డ ైర్ెకరరీ్ ప్రభావకన్ని మెర్డగుప్ర్చడిం 
మర్తయు బో ర్డు లప ై వకర్త ప్రభావకన్ని ప ించడిం అనే ప్రధాన 
లక్షయింతో ప్ాభ్ుతే ర్ంగ బాుంక్ులు మరియు ఆరిాక్ సంసాల 
డెైరెక్సర్ల కోసం త్ొమిిది న్సలల డెైరెక్సర్ల అభివృదిధ  కార్ుక్రమం 
(DDP) ర్ూపర ందించబడింది. 
 

భార్తదేశిం యొకా డ జిటల్డ ప్ర్కయవర్ణ వయవసిను 
ప ించడాన్నక ి యాకికస బాయింక్ మర్తయు ఎయర్్టెల్డ 
భాగస్కీమయింఅయాయయ  

  
యాకిసస్ బాుంక్స మరియు భార్తీ ఎయర్చ్టెల్ అన్నక్ ర్కాల 
ఆరిాక్ ప్రిషాకరాల దాేరా భార్తదేశంలో డిజిటల్ ప్రాువర్ణ 
వువసా వృదిధని బలోపేతం చ్ేయడానిక ి వూుహాతిక్ 
భాగసాేముంలోకి ప్ావనశించ్ాయ. యాకిసస్ బాుంక్స న ండి 
ఎయర్చ్టెల్ యొక్క 340 మిల్లయనలక్ు ప ైగా క్ససమర్లక్ు 
కెరడిట మరియు వివిధ్ డిజిటల్ ఫ ైన్ానిియల్ ఆఫర్చ్లన  
యాకెసస్ చ్ేయడానిక ి ఈ భాగసాేముం వీలు క్ల్లాస త ంది. 
ప్రిశరమ-ప్ాముఖ ప్ాయోజన్ాలత్ో క్ూడిన మొదట-ిర్క్ం కో-
బాాండెడ కెరడిట కార్చు 'Airtel Axis Bank కీెడ ట్ కకర్ు', 
ముంద గా ఆమోదించబడిన తక్షణ ర్డణాలు, ఇప్ుాడు 
కొన గోలు చ్ేయండి తరాేత చ్ెల్లలంచండ ిఆఫర్చ్లు మరియు 
మరెన్ోే వీటిలో ఉంటాయ. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
యాకిసస్ బాుంక్స CEO: అమిత్ాబ్ చ్ౌదరి; 
యాకిసస్ బాుంక్స ప్ాధాన కారాులయం: ముంబజై; 
యాకిసస్ బాుంక్స సాా పించబడింది: 1993, అహిదాబాద్. 
భార్తీ ఎయర్చ్టెల్ CEO: గోపాల్ విటసల్; 
భార్తీ ఎయర్చ్టెల్ వువసాా ప్క్ుడు: స నీల్ భార్తి మిటసల్; 
భార్తి ఎయర్చ్టెల్ సాా పించబడింది: 7 జూల  ై1995. 
 

యాకికస బాయింక్ చొర్వతో 'HouseWorkIsWork' 
పకర ర్ింభించింది  

  
వర్చక్ఫట ర్చస్లో ప్టసణ విదాువంతయల ైన మహిళల భాగసాేముం 
తక్ుకవగా ఉనేంద న, యాకిసస్ బాుంక్స 
'HouseWorkIsWork' పాాజెక్సస్న  పాార్ంభించింది, ఇది 
వర్చక్ఫట ర్చస్క్ు తిరిగ ి రావాలన క్ున్న వారిక ి అవకాశాలన  
అందిస త ంది. యాకిసస్ బాుంక్స ప ాసిడెంట మరియు హెడ 
(HR) రాజ్క్మల్ వసంప్ట ిబాుంక్స యొక్క ఇటీవల్ల హెైరింగ్ 
ఇనిషియేటివ్ 'HouseWorkIsWork' గురించి ఒక్ 
ఇంటర్ూేూలో ఇలా అన్ాేర్డ, “ఈ కార్ుక్రమం వసన క్ ఉదేాశం 
ఏమిటంటర, ఈ మహిళలక్ు త్ాము ఉపాధిని పర ందగలమని, 
వారికి న్సైప్ుణాులు ఉన్ాేయని మరియు వారికి నమిక్ం 
క్ల్లగించడమే. వార్డ బాుంక్ులో వివిధ్ ఉదో ుగ పాతాలలో 
సరిపట త్ార్డ మరియు ఇది ఈ మహిళలన  తిరిగ ిప్నిలోక ి
తీస క్ురావడం గురించి వివరించ్ ేపాాజెక్సస. 
 

ఎగుమత్రదార్డల కోసిం RBI వడడు  ర్కయతీ ప్థకకన్ని 
పొ డ గతించింది 

  
ఎగుమతి ఎగుమతయలన  విసతరించ్ ే లక్షుంత్ో, భార్తీయ 
రిజర్చే బాుంక్స MSME ఎగుమతిదార్డల కోసం పీా మరియు 
పట స్స షిప్్మెంట ర్ూపాయ లోన్్ల కోసం వడరు  సమీక్ర్ణ 
ప్థకానిే మారి్ 2024 వర్క్ు పర డిగించింది. 'వడరు  
సమానీక్ర్ణ ప్థక్ం షిప్్మెంట్క్ు ముంద  మరియు పట స్స 
తరాేత ర్ూపాయ ఎగుమతి కెరడిట' ఎగుమతిదార్డలక్ు 
సబిసడర అందిస త ంది.  ఈ ప్థకానిే మొదట గత ఏడాది 
జూన్ చివర ి వర్క్ు, ఆప ై మళీల స ప సంబర్చ 2021 వర్క్ు 
పర డిగించ్ార్డ. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• RBI గవరనర్ శక్కు కాంత్ దాస్ గురువారం బంగళూరులో 

రిజరా్ బాయంక్ ఇనోనవేషన్ హ్బ్ (RBIH)ని పార రంభంచారు 

• OECD FY23క్క భారత్దేశ GDPని 8.1%గా అంచనా 

వేసింది 

• CY22 కోసం భారత్దేశ GDP అంచనాన మూడీస్ 9.1%క్క 

త్గగ ంచింది 

• ఫిచ్ రేటంగస్ భారత్దేశం యొకక FY23 వృదిధ  అంచనాన 

8.5%క్క త్గగ ంచాయి  

• మోరాగ న్ స్ర నో్స FY23 కోసం భారత్దేశ GDPని 7.9%గా 

అంచనా వేసింది . 

• CRISIL 2022-23క్క GDP వృదిధ  అంచనాన 7.8%గా 

అంచనా వేసింది  
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• 2021-22లో భారత్దేశానిక్క 8.9% GDP వృదిధ ని NSO 

అంచనా వేసింది 

• బ్రర క్్వరకస్ నివేదిక FY22లో భారత్దేశ GDPని 8.3%క్క 

త్గగ ంచింది 

• UNCTAD FY22 కోసం భారత్దేశ GDPని 4.6 %గా 

అంచనా వేసింది 

• వొడాఫోన్ గిూప్ నంచి ఇండస్ ట్వరస్్లో అద్నంగా 4.7 

శాత్ం వాట్నన కొనగోలు చేయాలని భారతీ ఎయిర్్టెల్ 

నిరణ యించినటో్ల కంప్రన్స ప్ర కటంచింది.  

• DBS బాయంక్ ఇండియా గి్రన్ డిపాజిటో్ కారయకిమానిన 

పార రంభంచింది  

• కోట్క్, HDFC, AXIS ఒకొకకకట ONGCలో 7.84% 

వాట్నన కొనగోలు చేశాయి. 

• మ్మ స్పరులో BRBNMPL లరినంగ్ అండ్ డెవలప్్మ్ంట్ 

సంట్ర్్కు శంకుస్థ ప్న చేసిన శక్కు కాంత్ దాస్ 

 

న్నయామకాలు 
 

గతలబర్ర హ ింగోబ ఇింటర్ేిషనల్డ లవబర్ ఆరో్న ైజేషన్ తదుప్ర్త 
డ ైర్ెకరర్ జనర్ల్డ్గక న్నయమితరలయాయర్డ 

  
టోగోక్ు చ్ెందిన గిలీర్చస హౌంగోీ అంతరాా తీయ కారిిక్ సంసా 
(ILO) తద ప్ర ి డెైరెక్సర్చ జనర్ల్్గా ఉంటార్డ. జెనీవాలో 
జరిగిన సమావనశంలో ప్ాభ్ుత్ాేలు, కారిిక్ులు మరియు 
యజమాన ల ప్ాతినిధ్ లత్ో క్ూడిన UN ఏజెనీస యొక్క 
పాలక్మండల్లచ్ే Houngbo ఎన ేకోబడాు ర్డ. హౌంగ్్బో , టోగో 

మాజీ ప్ాధాన మంతిా, ఏజెనీసకి 11వ అధిప్తి మరియు ఈ 
ప్దవిని చ్ేప్టిసన మొదట ిఆఫిాక్న్. అతని ఐదేళల  ప్దవీకాలం 
అకోస బర్చ 1, 2022 న ండ ి పాార్ంభ్మవుతయంది. యున్సైటెడ 
కింగ్్డమ్స న ండ ి ప్ాస త త డెైరెక్సర్చ జనర్ల్ గె ై రెైడర్చ 2012 
న ండ ిప్దవిలో ఉన్ాేర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• అంత్రాాతీయ లేబర్ ఆరగ నమ జేషన్ స్థ పించబడింది: 1919; 

• అంత్రాాతీయ లేబర్ ఆరగ నమ జేషన్ ప్ర ధాన కారాయలయం: 

జెన్సవా, సిాటా్రోాండ్. 

 

బార డ్్కకసర  ఆడ యన్క ర్ీస ర్ి కౌన్నకల్డ ఇిండ యా కొతి చ ైర్ాన్్గక 

శశి స నాా  న్నయమితరలయాయర్డ 

  
బాాడ్కాస్స ఆడియన్స రీస ర్చ్ క్నిసల్ (BARC) ఇండియా 

బో ర్డు  కొతత  ఛెైర్ిన్్గా IPG మీడియాబాాండస ఇండియా CEO 

శశి సిన్ాా న  ఎన ేక్ుంది. గత మూడేళళల గా టీవీ 

వూుయర్చ్షిప్ మెజర్చ్మెంట ఏజెనీస చ్ెైర్ిన్్గా ప్నిచ్ేసిన 

ప్ునీత్ గోయెంకా న ంచి ఆయన బాధ్ుతలు 

సీేక్రించన న్ాేర్డ. అడేరెలసజింగ్ ఏజెనీసస్ అసట సియేషన్ 

ఆఫ్ ఇండియా బో ర్డు  సభ్ుుడిగా క్ూడా పాాతినిధ్ుం 

వహిస త నే సిన్ాా  BARC ఏరాాటులో కవలక్ పాతా 

పట షించ్ార్డ. 
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బార డ్్కకసర  ఆడ యన్క ర్ీస ర్ి కౌన్నకల్డ ఇిండ యా గుర్తించ: 
బాాడ్కాస్స ఆడియన్స రీస ర్చ్ క్నిసల్ ఇండియా అన్నది 
భార్తీయ ప్ాసార్క్ులు, ప్ాక్టనదార్డలు మరియు ప్ాక్టనలు 
మరియు మీడియా ఏజెనీసలక్ు పాాతినిధ్ుం వహించ్ే 
సంసాలచ్ే సాా పించబడిన ఉమిడి ప్రిశరమ సంసా. ఇది 
ప్ాప్ంచంలోన్న అతిప దా టెల్లవిజన్ కొలత స ైన్స ఇండసీస  ాబాడర. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• బార డ్్కాసర ్ ఆడియనస్ రీసరి్ కౌనిసల్ స్థ పించబడింది: 

2010; 

• బార డ్్కాసర ్ ఆడియనస్ రీసరి్ కౌనిసల్ ప్ర ధాన కారాయలయం: 

ముంబమ ; 

• బార డ్్కాసర ్ ఆడియనస్ రీసరి్ కౌనిసల్ CEO: నకుల్ చోపార . 
 

భార్త ఆర్తికవేతి జయతీ ఘోష్ UN సలహా బో ర్డు  
సభుయర్కలిగక ఎింప కయాయర్డ 

  
ఐక్ురాజుసమితి (UN) స క్రటరీ-జనర్ల్, ఆంటోనియో 
గుటెరెరస్, భార్తదేశ అభివృదిధ  ఆరిాక్వనతత  జయతి ఘోష్్న  
UN యొక్క కొతతగా ఏరాాటు చ్ేసిన ఎఫ కిసవ్ బహుపాక్షిక్తప ై 
సలహా మండల్లలో సభ్ుునిగా నియమిస త నేటుల  
ప్ాక్టించ్ార్డ. సమరా్వంతమైెన బహుపాక్షిక్తప ై 12 మంది 
సభ్ుుల ఉనేత-సాా య సలహా మండల్ల మాజీ ల ైబ్లరియా 
అధ్ుక్షుడు మరియు న్ోబజల్ గరహీత ఎల ల న్ జానసన్ సిరీలఫ్ 
మరియు సీేడిష్ మాజీ ప్ాధాని సీసఫన్ లోఫ ేన్ సహ-
అధ్ుక్షులుగా ఉంటార్డ. 
 

ర్కజేష్ గోపవనాథన్ TCS యొకా MD మర్తయు CEO గక 
ఐదేళీపకటు త్రర్తగత న్నయమితరలయాయర్డ 

  
ఐటి మేజర్చ, టాటా క్నసల స నీస సరీేస స్ (TCS) బో ర్డు  రాజేష్ 

గోపీన్ాథన్్న  ఐదేళల  పాటు క్ంప నీ మేన్నజింగ్ డెైరెక్సర్చ (MD) 

మరియు చీఫ్ ఎగిాక్ూుటివ్ ఆఫీసర్చ (CEO)గా తిరిగ ి

నియమిస త నేటుల  ప్ాక్టించింది. అతని రెండవ ప్దవీకాలం 

ఫిబావర ి 21, 2022 న ండి పాార్ంభ్మయు ఫిబావరి 20, 

2027 వర్క్ు ఉంటుంది. రాజేష్ గోపీన్ాథన్ మొదటిసారిగా 

TCS యొక్క CEO మరియు MDగా 2017లో 

నియమితయలయాుర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ట్నట్న కనసలర న్సస సరీాసస్ స్థ పించబడింది: 1 ఏపిర ల్ 1968; 

• ట్నట్న కనసలర న్సస సరీాసస్ ప్ర ధాన కారాయలయం: ముంబమ . 

 

ఆస యా కీికెట్ కౌన్నకల్డ అధ్యక్షుడ గక జే ష్టక ప్దవీకకలాన్ని ఒక 

సింవతకర్ిం పొ డ గతించార్డ 
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ఆసియా కిరకెట క్నిసల్ (ACC) తన ప్ాస త త అధ్ుక్షుడు జే 
షా ప్దవీకాలానిే ఒక్ సంవతసర్ం పాటు ఏక్గీరవంగా 
పర డిగించింది. మారి్ 19, 2022న జరిగిన ACC వారిిక్ 
సాధార్ణ సమావనశంలో ఈ నిర్ణయం తీస కోబడింది. 2019 
న ండి బో ర్చు ఆఫ్ క్ంటోా ల్ ఫర్చ కిరకెట ఇన్ ఇండియా 
(BCCI)కి జే షా స క్రటరీగా ఉన్ాేర్డ. షా మొదటిసారిగా 
జనవరి 2021లో ACC అధ్ుక్షుడిగా నియమితయలయాుర్డ, 
బంగాల దేశ్ కిరకెట బో ర్డు  (BCB) అధ్ుక్షుడు నజుిల్ హసన్ 
సాా నంలో నియమితయలయాుర్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ఆసియా కి్కకెట్ కౌనిసల్ చెమ రమన్: అమతాబ్ చౌద్రి; 

• ఆసియా కి్కకెట్ కౌనిసల్ ప్ర ధాన కారాయలయం: కొలంబో, శి్రలంక; 

• ఆసియా కి్కకెట్ కౌనిసల్ స్థ పించబడింది: 19 సప్రర ంబర్ 1983; 

• ఆసియా కి్కకెట్ కౌనిసల్ సభయత్ాం: 25 సంఘాలు; 

• ఆసియా కి్కకెట్ కౌనిసల్ మాత్ృ సంసథ : ICC. 
 

కిర్ణ్ మజిందార్-ష్టక ఫ లో ఆఫ్ ర్కయల్డ సొ్ స ైటీ ఆఫ్ 
ఎడ న్్బరో్్గక ఎింప కయాయర్డ 

  
బయోకాన్ మరియు బయోకాన్ బయోలాజిక్సస ఎగిాక్ూుటివ్ 
ఛెైర్చ్ప్ర్సన్ కిర్ణ్ మజుందార్చ-షా సాకట్లాండ్లోని రాయల్ 
సర స ైటీ ఆఫ్ ఎడిన్్బరా్చ (RSE) ఫ లోగా ఎనిేక్యాుర్డ. 
సాకట్లాండ్లో లేదా దానిత్ో క్ల్లసి ప్నిచ్ేస త నే గకప్ా 
ప్రిశోధ్క్ులు మరియు అభాుసక్ులుగా గురితంప్ు పర ందిన 
దాదాప్ు 1,700 మంద ి సభ్ుులత్ో క్ూడిన RSE యొక్క 
ప్ాస త త ఫ లోషిప్్లో ఆమె చ్ేర్న ంది. 
 

SEBI తొలి మహిళా చీఫ్్గక మాధ్బి ప్ూర్ీ బుచ్ 

ఎింప కయాయర్డ 

  
ICICI మాజీ బాుంక్ర్చ, అజయ్ త్ాుగి సాా నంలో కొతత  

స క్ూురిటీస్ అండ ఎకేసఛంజ బో ర్చు ఆఫ్ ఇండియా (SEBI) 

చ్ెైర్ిన్్గా మాధ్బి ప్ూరి బుచ్ నియమితయలయాుర్డ. ఆమె 

SEBI యొక్క మొదట ిమహిళ్ల చీఫ్ మరియు రెగుులేటరీ 

బాడరక ి అధిప్తిగా ఉనే మొదటి IAS కానివార్డ. ఆమెక్ు 

ఆరిాక్ మారెకట్లలో మూడు దశాబాా లక్ు ప ైగా అన భ్వం 

ఉంద ిమరియు ఏపిాల్ 5, 2017 మరియు అకోస బర్చ 4, 2021 

మధ్ు SEBI ప్ూరిత-సమయం సభ్ుురాలు (WTM)గా 

ఉన్ాేర్డ. ఆమె SEBI ప్దవీకాలంలో, నిఘా, సామూహిక్ 

ప టుస బడి ప్థకాలు మరియు ప టుస బడి నిర్ేహణ వంట ి

పట ర్చస్ఫట ల్లయోలన  నిర్ేహించింది. 
 

ఎయర్ ఇిండ యా చ ైర్ాన్్గక ఎన్ చిందరశేఖ్ర్న్ ఎింప కయాయర్డ 
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ఎయరిండియా ఛెైర్ిన్్గా టాటా సన్స్ ఛెైర్ిన్్ ఎన్్ 
చందాశలఖర్న్్ నియమితయలయాుర్డ. ఫిబావర ి 2022లో, ఎన్ 
చందాశలఖర్న్ టాటా సన్స చ్ెైర్ిన్్గా ఐదేళలపాటు రెండవసారి 
తిరిగ ి నియమితయలయాుర్డ. వచ్ే్ న్సలలో బాధ్ుతలు 
చ్ేప్టాస ల్లస ఉండగా, అతని నియామకానికి సంబంధించిన 
వివాదాల న్నప్థుంలో రాజీన్ామా చ్ేసిన ఇలకర్చ ఐసీ 
సాా నంలో టాటా సన్స తేర్లో ఎయర్చ ఇండియాక్ు కొతత  MD 
మరియు CEOని ప్ాక్టించన ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ట్నట్న గిూప్ వయవస్థ ప్కుడు: జామ్్సటాీ ట్నట్న; 

• ట్నట్న గిూప్ స్థ పించబడింది: 1868, ముంబమ ; 

• ట్నట్న గిూప్ ప్ర ధాన కారాయలయం: ముంబమ . 
 

NFRA చ ైర్ాన్్గక అజయ్ భూషణ్ పకిండే 
న్నయమితరలయాయర్డ 

  
అజయ్ భ్ూషణ్ పాండే 3 సంవతసరాల కాలానిక ి న్నషనల్ 
ఫ ైన్ానిియల్ రిపట రిసంగ్ అథారిటీ (NFRA) చ్ెైర్ిన్్గా 
నియమితయలయాుర్డ. 1984 బాుచ్ మహారాషస  ాకేడర్చ ఐఏఎస్ 
అధికారి అయన పాండే గత ఏడాద ి ఫిబావరిలో రెవసనూు 
కార్ుదరిశగా ప్దవీ విర్మణ చ్ేశార్డ. 
నియామకాల క్మిటీ ఆఫ్ ది కాుబిన్సట (ACC) మాజీ 
రెవసనూు కార్ుదరిశ ABP పాండేని NFRA యొక్క 
ఛెైర్చ్ప్ర్సన్్గా బాధ్ుతలు సీేక్రించిన త్ేదీ న ండి మూడు 
సంవతసరాల పాటు లేదా ప్ాస త త వుకితకి 65 సంవతసరాల 
వయస స వచ్ే్ వర్క్ు నియమించడానిే ఆమోదించింది. 
 

చార్్ధామ పకర జెక్ర కమిటీ చ ైర్్ప్ర్కన్్గక జస రస AK స కీి 
ఎింప కయాయర్డ 

  
చ్ార్చ్ధామ్స పాాజెక్సస్కి సంబంధించిన హెై ప్వర్చు క్మిటీ (HPC) 
చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్్గా జసిసస్ (రిటెైర్చు) AK సికిరని భార్త స పీంాకోర్డస  
నియమించింది. 2019 ఆగస స  8న HPC చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్్గా 
నియమితయల ైన తరాేత మున ప్టి చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్ పరా ఫ సర్చ ర్వి 
చ్ోపాా ఫిబావర ి 2022లో తన ప్దవిక ి రాజీన్ామా చ్ేశార్డ. 
జసిసస్్లు DY చందాచూడ మరియు సూర్ుకాంత్్లత్ో క్ూడిన 
ధ్రాిసనం పరా ఫ సర్చ ర్వి చ్ోపాా చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్ రాజీన్ామాన  
ఆమోదించింది. తన ప్దవిని వద లుకోవాలని జనవరిలో 
లేఖ రాసిన తరాేత క్మిటీ. 
 

IRDAI ఛ ైర్ాన్్గక దేబాస ష్ పకిండా న్నయమితరలయాయర్డ 

 
ఇనూసరెన్స రెగుులేటరీ అండ డెవలప్్మెంట అథారిట ీఆఫ్ 
ఇండియా (IRDAI) చ్ెైర్ిన్్గా దేబాసిష్ పాండా 
నియమితయలయాుర్డ. అతన  మాజీ ఆరిాక్ సేవల కార్ుదరిశ. 
స భాష్ చంద ాఖ ంటియా ప్దవీకాలం ప్ూరిత చ్ేసిన 2021 
మే న ండ ి IRDAI చ్ెైర్ిన్ ప్దవి ఖాళీగా ఉంది. ఉతతర్ప్ాదేశ్ 
కేడర్చ్క్ు చ్ెందిన 1987 బాుచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అయన 
పాండా రెండేళల  ప్ని తరాేత ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆరిాక్ 
సేవల కార్ుదరిశగా ప్దవీ విర్మణ చ్ేశార్డ. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• IRDAI స్థ పించబడింది: 1999; 

• IRDAI ప్ర ధాన కారాయలయం: హమ ద్రాబాద్. 

 

NAAC చ ైర్ాన్్గక పొర ఫ సర్ భూషణ్ ప్టీర్ధన్ ఎింప కయాయర్డ 

  
యూనివరిసటీ గార ంటస క్మిషన్ (UGC) బజంగళూర్డలోని 

న్నషనల్ అస స్్మెంట అండ అకిరడిటరషన్ క్నిసల్ (NAAC) 

ఎగిాక్ూుటివ్ క్మిటీక ి ఛెైర్ిన్్గా విదాువనతత  మరియు 

ప్రిశోధ్న్ా శాసత వైనతత  పరా ఫ సర్చ భ్ూషణ్ ప్టేర్ధన్్న  

నియమించింది. యూజీసీ చ్ెైర్ిన్్గా పరా ఫ సర్చ జగదీశ్ 

క్ుమార్చ నియమితయల ైన తరాేత ఆ సాా నం ఖాళీగా ఉంది. 

పరా ఫ సర్చ ప్టేర్ధన్ ప్ాస త తం భార్త ప్ాభ్ుతే ఆయుష్ 

మంతిాతే శాఖచ్ ే నియమించబడిన జాతీయ ప్రిశోధ్న్ా 

పరా ఫ సర్చ మరియు ఇంటర్చ డిసిపిల నరీ సూకల్ ఆఫ్ హెల్త  

స ైన్ససస్, సావితీాబాయ ఫూలే ప్ూణ ే విశేవిదాులయం 

(SPPU)లో విశిషస పరా ఫ సర్చ్గా ఉన్ాేర్డ. 
 

TDSAT చ ైర్్ప్ర్కన్్గక DN ప్టేల్డ ఎింప కయాయర్డ 

  

టెల్లకాం వివాదాల ప్రిషాకర్ం మరియు అపిాలేట టిాబుునల్ 
(TDSAT) చ ైర్్ప్ర్కన్్గక ఢ లీీ హ ైకోర్డర  ప్రధాన నాయయమూర్తి 
జస రస ధీర్ూభాయ్ నార్ణ్్భాయ్ ప్టేల్డ్ను కేంద ా ప్ాభ్ుతేం 
నియమించింది. అతన  జూన్ 7, 2019న ఢిలీల హెైకోర్డస  
ప్ాధాన న్ాుయమూరితగా నియమితయడయాుడు మరియు 
ఇప్ుాడు మారి్ 12, 2022న ప్దవీ విర్మణ చ్ేయడానికి 
కొనిే రోజుల ముంద  TDSAT చ ైర్్గక న్నయమిించబడాు డు. 
కాుబిన్సట అపాయంట్మెంటస క్మిట ీ (ACC) అతని 
నియామకానికి ఆమోదం త్ెల్లపేంద క్ు లా అండ జసిసస్ 
మంతిాతే శాఖ న్ోటిఫికేషన్ జార ీ చ్ేసింది, అతన  ప్దవికి 
బాధ్ుతలు సీేక్రించిన త్ేదీ న ండ ి 4 సంవతసరాల పాటు 
చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్్గా ప్నిచ్ేసాత డని పేరకకంది, లేదా 70 సంవతసరాల 
వయస స వచ్ే్ వర్క్ు లేదా తద ప్ర ి ఉతతర్డేలు వచ్ే్ 
వర్క్ు , ఏది ముంద గా ఉంటర అది ప్రిగణలోకి తీసర కని 
అప్ాటి వర్క్ు చ్ెైర్చ్ప్ర్సన్్గా ప్నిచ్ేసాత డని పేరకకంది. అతని 
సేవ యొక్క షర్తయలు టిాబుునల్స సంసకర్ణల చటసం, 2021 
మరియు టిాబుునల్ (సేవా నిబంధ్నలు) నియమాలు, 
2021 యొక్క నిబంధ్నల దాేరా నిర్ేహించబడత్ాయ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
TDSAT సాా ప్న: 2000; 
TDSAT ప్ాధాన కారాులయం: నూుఢిలీల. 
 

జెట్ ఎయర్్వేస  CEOగక సింజీవ్ కప్ూర్్ను న్నయమిించింది 
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జెట ఎయర్చ్వనస్ కొతత  చీఫ్ ఎగిాక్ూుటివ్ ఆఫీసర్చ (CEO)గా 
సంజీవ్ క్ప్ూర్చ నియమితయలయాుర్డ. దీనికి ముంద , 
క్ప్ూర్చ ఒబజరాయ్ హో టల్స అధ్ుక్షుడిగా ఉన్ాేర్డ మరియు 
స ైాస్్జెట్లో చీఫ్ ఆప్రేటింగ్ ఆఫీసర్చ్గా మరియు విసాత రాలో 
చీఫ్ సాస ా టజీ అండ క్మరిియల్ ఆఫీసర్చ్గా క్ూడా ప్నిచ్ేశార్డ. 
విసాత రా ఎయర్చ్ల ైన్స్కి చీఫ్్ సాస ా టజీ అండ్ క్మరిియల్్ 
ఆఫీసర్చ్గా మూడేళళల , స ైాస్్జెట్ చీఫ్్ ఆప్రేటింగ్్ ఆఫీసర్చ్గా 
రెండేళళల  ప్నిచ్ేశార్డ. జలాన్ క్లాాక్స క్న్ాసరిసయం జెట 
ఎయర్చ్వనస్ యొక్క కొతత  ప్ామోటర్చ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• జెట్ ఎయిర్్వేస్ CEO : వినయ్ దూబే; 

• జెట్ ఎయిర్్వేస్ వయవస్థ ప్కుడు: నరేష్ గోయల్; 

• జెట్ ఎయిర్్వేస్ స్థ పించబడింది: 1 ఏపిర ల్ 1992, ముంబమ . 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• Flipkart Health+ దాని కొత్త  CEO గా ప్ర శాంత్ ఝవేరి 

నియామకానిన ప్ర కటంచింది.  

• భారతి AXA లమ ఫ్ ఇన్ససరనస్ త్న బార ండ్ అంబాసిడర్్గా 

జాతీయ అవారీు గెలుచుకునన నట విదాయబాలన్్న 

నియమంచుకుంది. 

• ప్ర ళయ్ మోండల్ CSB బాయంక్ తాతాకలిక MD మరియు 

CEO గా ఎంపికయాయరు  

• మారుతీ స్జుక్క యొకక MD మరియు CEO గా హస్షి 

టేకుచి ఎంపికయాయరు 

• ఆయిల్ ఇండియా లిమటెడ్ ఛమ రమన్ & MDగా రంజిత్ రాత్ 

నియమతులయాయరు  

• బజాజ్ అలయనా్ జనరల్ ఇన్ససరనస్ యొకక MD & CEO, 

త్ప్న్ సింఘేల్ 5 సంవత్సరాల పొడిగంపు పొందారు 

• డిజిట్ల్ ఇండియా CEO అభషేక్ సింగ్ జాతీయ ఇ-

గవరననస్ డివిజన్ చీఫ్్గా నియమతులయాయరు 

• యశ్ రాజ్ ఫిలమస్ చీఫ్ ఎగాకూయటవ్ ఆఫీసర్్గా అక్షయ్ విధాని 

ఎంపికయాయరు 

• LIC మూయచువల్ ఫండ్ త్న మేనేజింగ్ డెమ రకర ర్ & CEOగా T S 

రామకృషణ న్్న నియమంచినటో్ల ప్ర కటంచింది.  

• .లుపిన్ త్న శక్కు  చొరవకు బార ండ్ అంబాసిడర్్గా మేరీ కోమ్్న 

నియమంచింది  

• అశాన్స భాటయా (SBI MD) SEBI సభుయనిగా 

నియమతులయాయరు 

• SBI ఉజాీవన్ స్మల్ ఫమ నానస్ బాయంక్ మాజీ CEO నితిన్ 

చుగ్్న DMD గా నియమంచింది . 

• NATO ప్ర కట్న ప్ర కారం, నారు ్ అటో్నంటక్ టిీటీ ఆరగ నమ జేషన్ 

(NATO) సకిట్రీ-జనరల్ జెనస్ స్టర లర న్్బరగ ్ ప్ద్వీకాలనిన 

సప్రర ంబర్ 30, 2023 వరకు ఒక సంవత్సరం పొడిగంచింది. 

• లఫిర నంట్ జనరల్ వినోద్ G. ఖ్ండారే రక్షణ మంతిిత్ా శాఖ్లో 

సలహాదారుగా నియమతులయాయరు. 

• సేర ట్ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాజీ ఛమ రమన్ రజన్సష్ కుమార్ 

ఇంట్రేనషనల్ స్ర ీట్జిక్ అడెమ ాజరీ బోరీ్ ఆఫ్ డేట్న అండ్ 

అనలిటకస్ బహమోత్ డన్ & బార డ్్స్తర ీట్్లో చేరారు 

 

విజాా నము మరధయు స్ాెంకేతికత్ 
 

ISRO SSLV యొకా ఘన ఇింధ్న ఆధార్తత బూసరర్ దశను 
విజయవింతింగక ప్ర్ీక్ష ించింది 

 
ఇండియన్ సేాస్ రీస ర్చ్ ఆరా్న్సైజేషన్ (ISRO) 
ఆంధ్ాప్ాదేశ్్లోని శ్రరహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ సేాస్ స ంటర్చ 
(SDSC)లో తన కొతత  చినే శాటిల ైట లాంచ్ వసహిక్ల్ 
(SSLV) యొక్క ఘన ఇంధ్న ఆధారిత బూససర్చ సేసజ (SS1) 
యొక్క భ్ూ ప్రీక్షన  విజయవంతంగా ప్ూరిత చ్ేసింది. ఇద ి
ప్ాయోగ వాహనం యొక్క మూడు దశల గ్ర ండ టెసిసంగ్్న  
ప్ూరిత చ్ేస త ంది. వాహనం ఇప్ుాడు దాని మొదట ిఅభివృదిధ  
విమాన్ానికి సిదధంగా ఉంది, ఇది మే 2022లో ష డూుల్ 
చ్ేయబడింది. 
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SS2 & SS3 వంట ి SSLV యొక్క ఇతర్ దశలు 
విజయవంతంగా అవసర్మైెన భ్ూ ప్రీక్షలు 
నిర్ేహించబడాు య మరియు ఏకవక్ర్ణక్ు సిదధంగా ఉన్ాేయ. 
ప్ాస త తం, చినే ఉప్గరహాల ప్ాయోగం దాదాప్ు 50 
విజయవంతమైెన ప్ాయోగాలన  ప్ూరిత చ్ేసిన ఇసటా  యొక్క 
PSLV (పట లార్చ శాటిల ైట లాంచ్ వసహిక్ల్)లో ప దా ఉప్గరహ 
ప్ాయోగాలత్ో 'పిగీా-బాుంక్స' రెైడ్లప ై ఆధార్ప్డి ఉంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ISRO ఛమ రమన్ మరియు అంత్రిక్ష కారయద్రిి: డాకర ర్ S 

స్టమనాథ్; 

• ISRO ప్ర ధాన కారాయలయం: బంగళూరు, కరాణ ట్క; 

• ISRO స్థ పించబడింది: 15 ఆగస్ర  1969. 

 

ISRO విదాయర్డి ల కోసిం యింగ్ స ైింట సర  పోర గకీ ిం "యువికక" 
న్నర్ీహిించింది 

  
ఇండియన్ సేాస్ రీస ర్చ్ ఆరా్న్సైజేషన్ (ISRO) పాఠశాల 
విదాుర్డా ల కోసం “యువ విజాఞ న కార్ుక్రమం” (యువికా) 
లేదా “యంగ్ స ైంటిస్స పట ా గార మ్స” అన్న ప్ాత్ేుక్ కార్ుక్రమానిే 
నిర్ేహిసటత ంది. స ైన్స మరియు టెకాేలజీలో అభివృదిధ  
చ్ెంద తయనే ధోర్ణుల గురించి అవగాహన క్ల్లాంచ్ే 
లక్షుంత్ో, ఈ కార్ుక్రమం ఎక్ుకవ మంది విదాుర్డా లన  స ైన్స, 
టెకాేలజీ, ఇంజనీరింగ్ మరియు మాుథమెటిక్సస 
(STEM)లో ప్రిశోధ్న మరియు వృతితని కొనసాగించ్ేలా 
పటా తసహిస త ంది. 
 

పోర గకీ మ వివర్కలు: 
• ISRO యంగ్ సమ ంటసర ్ ప్రర గిామ్ రసిడెనిియల్ ప్రర గిామ్ 

మరియు వేసవి సలవులోో మే 16, 2022 నండి మే 28, 

2022 వరకు రండు వారాల పాట్ల కొనస్గుతుంది. 

• ఈ కారయకిమంలో ఆహాానిత్ చరిలు, ప్ర ముఖ్ శాసత ీవేత్త ల 

అనభవానిన ప్ంచుకోవడం, ప్ర యోగాత్మక ప్ర ద్రినలు, 

సకరయం మరియు లయబ్ సంద్రినలు, నిపుణులతో చరిల 

కోసం ప్ర త్రయక సషన్్లు, పార క్కర కల్ మరియు ఫీడ్్బాయక్ సషన్్లు 

ఉంట్నయి. 

• దేశవాయప్త ంగా మొత్త ం 150 మంది 9వ త్రగతి విదాయరుథ లన 

ఈ కారయకిమానిక్క ఎంపిక చేస్త రు. 

• ఈ కారయకిమం ISRO యొకక ఐదు కేందార లలో అంటే వికిమ్ 

స్రాభాయ్ సేపస్ సంట్ర్, U.R.లో పోాన్ చేయబడింది. రావు 

శాటలమ ట్ సంట్ర్, సేపస్ అపోికేషన్ సంట్ర్, నేషనల్ రిమోట్ 

సనిసంగ్ సంట్ర్, హమ ద్రాబాద్ మరియు నారు ్-ఈసర ్ సేపస్ 

అపోికేషన్ సంట్ర్. 

• పార జెకర ్ చివరిలో శి్రహ్రికోట్లోని సతీష్ ధావన్ అంత్రిక్ష 

కేందార నిన సంద్రిించడానిక్క విదాయరుథ లన తీస్కువెళతారు. 

 

ISRO యింగ్ స ైింట సర  పోర గకీ మ కోసిం ఎింప క ప్రమాణాలు: 
• 'VIII' త్రగతి ప్రీక్షలో వచిిన మారుకలు. 

• గత్ మూడు సంవత్సరాలలో సమ నస్ ఫయిర్్లో 

(పాఠశాల/జిలో/రాషర ీం & ఉననత్ స్థ యి 

పాఠశాల/జిలో/రాషర ీ/కేంద్ర  ప్ర భుత్ా అధికారం నిరాహంచే 

స్థ యి)లో పాల్గగ నడం. 

• గత్ మూడు సంవత్సరాలలో ఒలింపియాడ్ / సమ నస్ ప్రటీలలో 

బహుమతి మరియు త్త్సమానం (గత్ 3 సంవత్సరాలలో 

పాఠశాల / జిలో / రాషర ీం & అంత్కంటే ఎకుకవ స్థ యిలో) 1 

నండి 3 రాయంక్. 
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• పాఠశాల / ప్ర భుత్ాం నిరాహంచిన కిీడా ప్రటీలలో విజేత్. / 

సంసథ లు / రిజిసర రీ్ స్టపరర స్ ఫడరేషన్ (గత్ 3 

సంవత్సరాలలో పాఠశాల / జిలో / రాషర ీం & అంత్కంటే 

ఎకుకవ స్థ యిలో) గత్ మూడు సంవత్సరాలలో 1 నండి 3 

రాయంక్. ఆన్్లమ న్ గేమ్్ల విజేత్లు ప్రిగణంచబడరు. 

• గత్ మూడు సంవత్సరాలలో సకట్ మరియు గెమ డస్ / NCC 

/ NSS సభుయడు. 

• ఆన్్లమ న్ క్కాజ్్లో ప్ర ద్రిన. 

• ప్ంచాయతీ ప్రిధిలోని పాఠశాలలోో చదువుతునన 

విదాయరుథ లకు ప్ర త్రయక వెయిటేజీని కలిపస్త రు. 

 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ISRO ఛమ రమన్ మరియు అంత్రిక్ష కారయద్రిి: డాకర ర్ ఎస్ 

స్టమనాథ్; 

• ISRO ప్ర ధాన కారాయలయం: బంగళూరు, కరాణ ట్క; 

• ISRO స్థ పించబడింది: 15 ఆగస్ర  1969. 

 

C-DAC IIT ర్ూర్ీాలో “ప్ర్ిం గింగక” సూప్ర్ కింప్ూయటర్్ను 
ఇన్్స్కర ల్డ చేస ింద ి

  
స ంటర్చ ఫర్చ డెవలప్్మెంట ఆఫ్ అడాేన్స్డ క్ంప్ూుటింగ్ 
(C-DAC) జాతీయ సూప్ర్చ్క్ంప్ూుటింగ్ మిషన్ (NSM) 
ఫేజ II కింద IIT ర్ూరీకలో "PARAM Ganga" అన్న సూప్ర్చ 
క్ంప్ూుటర్చ్న  ర్ూపర ందించింది మరియు ఇన్్సాస ల్ చ్ేసింది. 
ప్ర్మ గంగ 1.66 ప టాఫ్ాల ప్్ల సూప్ర్చ్క్ంప్ూుటింగ్ 
సామరాా ూనిే క్ల్లగ ిఉంది. 
 

NASA ప్రమాదకర్ వకతావర్ణాన్ని టార క్ చేయడాన్నక ి
తదుప్ర్త తర్ిం GOES-T ఉప్గీహాన్ని ప్రయోగతించింది 

  
US సేాస్ ఏజెనీస, NASA, ఫ్టల రిడాలోని కేప్ కెన్ావసర్ల్ సేాస్ 
ఫట ర్చస సేసషన్ న ండ ి న్ాలుగు తద ప్ర ి తర్ం వాత్ావర్ణ 
ఉప్గరహాల శలరణిలో మూడవదానిే విజయవంతంగా 
ప్ాయోగించింది, జియోసేసషనరీ ఆప్రేషనల్ ఎనిేరాన్్మెంటల్ 
శాటిల ైట (GOES). ఉప్గరహానికి GOES-T అని పేర్డ 
ప టాస ర్డ. ఉప్గరహం దాని భ్ూసిార్ క్క్షులో సాా నం పర ందిన 
తరాేత దాని పేర్డ GOES-T న ండ ి GOES-18కి 
మార్్బడుతయంది. ప్శి్మ అర్ధగోళంలో వాత్ావర్ణం 
మరియు ప్ామాదక్ర్ ప్రాువర్ణ ప్రిసిాతయలన  అంచన్ా 
వనయడానికి GOES-Tని జాతీయ ఓషియానిక్స అండ 
అటాిసి్యరిక్స అడిినిసేస షాన్ (NOAA) ఉప్యోగిస త ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• NASA అడిమనిసేర ీట్ర్: బ్రల్ నలసన్; 

• NASA యొకక ప్ర ధాన కారాయలయం: వాషింగర న్ D.C., 

యునమ టెడ్ సేర ట్స్; 

• NASA స్థ పించబడింది: 1 అకోర బర్ 1958. 

• NOAA ప్ర ధాన కారాయలయం: వాషింగర న్, D.C., యునమ టెడ్ 

సేర ట్స్ 

• NOAA వయవస్థ ప్కుడు: రిచరీ్ నికసన్ 

• NOAA స్థ పించబడింది: 3 అకోర బర్ 1970 
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విింధాయచల్డ & ప్రయాగ్్ర్కజ మధ్య DRDO విజయవింతింగక 
ప్ర్ీక్ష ించన కకీింటిం కీ డ స ర ాబూయషన్ టెక్ 

  
దేశంలోన్న త్ొల్లసారిగా డిఫ న్స రీస ర్చ్ అండ డెవలప్్మెంట 
ఆరా్న్సైజేషన్ (DRDO) మరియు ఇండియన్ ఇన్్సిసటసుట 
ఆఫ్ టెకాేలజీ (IIT) ఢిలీలకి చ్ెందిన శాసత వైనతతల బృందం 
ఉతతర్ప్ాదేశ్్లోని ప్ాయాగ్్రాజ మరియు వింధాుచల్ మధ్ు 
కాేంటం కవ డిసిస బాూుషన్ ల్లంక్స్న  విజయవంతంగా 100 
కిలోమీటర్డల  ప్ాదరిశంచింది. 
 

గూగుల్డ భార్తదేశింలో ‘పేీ  పకస’ సబ్్స రిప్షన్్ను 
పకర ర్ింభించింది 

  
యాడ్లు, యాప్్లో కొన గోళళల  మరియు ముందస త  
చ్ెల్లలంప్ులు లేక్ుండా Android ప్రిక్ర్ వినియోగదార్డలక్ు 
1,000 క్ంటర ఎక్ుకవ అపిల కేషన్్లు మరియు గేమ్స్లక్ు 
యాకెసస్్న  అందించ్ ే ‘పేల  పాస్’ సబ్్సిరీపి్న్ సేవన  
భార్తదేశంలో పాార్ంభించినటుల  గూగుల్ ప్ాక్టించింది. 
ప్ాస త తం 90 దేశాలోల  అంద బాటులో ఉనే Play Pass, 59 
దేశాలోల ని డెవలప్ర్చ్ల న ండ ి 41 కేటగిరీలలో 1000+ 
టెైటిల్స్త్ో క్ూడిన అధిక్-న్ాణుత మరియు క్ూురేటెడ 
సేక్ర్ణన  అందజేస త ందని గూగుల్ ఒక్ ప్ాక్టనలో త్ెల్లపింది. 
 

Play Pass గుర్తించ: 
Play Pass వినియోగదార్డలక్ు జంగిల్ అడెేంచర్చస, వర్ల్ు  
కిరకెట బాటిల్ 2 మరియు మాన ుమెంట వాులీ వంట ిప్ాసిదధ  
గేమ్స్లత్ో పాటు అటసర్చ, యూనిట క్నేర్సర్చ మరియు 
ఆడియోలాుబ్, ఫట టో సూస డియో పటా , కింగ్్డమ్స ర్ష్ 
ఫాాంటియర్చస TD వంట ి యాప్్లత్ో పాటు ఇతర్డలక్ు 
యాకెసస్ ఇస త ంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• GoogleCEO: స్ంద్ర్ పిచాయ్; 

• Google స్థ పించబడింది: 4 సప్రర ంబర్ 1998; 

• Google ప్ర ధాన కారాయలయం: మంటెన్ వ్యయ, 

కాలిఫోరినయా, యునమ టెడ్ సేర ట్స్. 
 

స ింధ్ుదురో్్లో MSME టెకకిలజీ స ింటర్ ఏర్కాటు 
కేంద ాసూక్షి, చినే & మధ్ు తర్హా ప్రిశరమల (MSME) 
మంతి ా న్ారాయణ్ రాణే ర్ూ. 200 కోటలత్ో  MSME-
టెకాేలజీ స ంటర్చ్న   మహారాషసలాోని సింధ్ ద రా్చ్లో ఏరాాటు 
చ్ేయన న్ాేర్డ.MSME-టెకాేలజీ స ంటర్చ ప్రిశరమక్ు, 
ముఖుంగా MSMEలక్ు, వార ి పట టీతత్ాేనిే 
ప ంపర ందించడానికి మరియు ఈ పాాంతంలోని ఉపాధి 
మరియు నిర్డదో ుగ యువతక్ు వారి ఉపాధిని 
మెర్డగుప్ర్చడానికి న్సైప్ుణు సేవలన  అందించడానికి 
అతయుతతమ సాంకేతిక్త, ఇంక్ుుబేషన్ మరియు సలహా 
మదాతయన  అందిస త ంది. 
 

ఢ లీీ కకయబిన ట్ భార్తదేశప్ు మొటరమొదట  'ఈ-వేసర  ఎకో-
ఉదుాయానవనిం ఆమోదిం త లిప ింద ి
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భార్తదేశంలోన్న మొటసమొదటి ఎలకాసా నిక్స వురా్ ప్రాువర్ణ 
పార్చక ఏరాాటుక్ు ఢిలీల కాుబిన్సట ఆమోదం త్ెల్లపింది. 
ప్రాుటక్ ర్ంగానిే పటా తసహించ్ేంద క్ు ‘ఢిలీల ఫిల్ి పాలసీ 
2022’ని ర్ూపర ందించ్ేంద క్ు క్ూడా అంగీక్రించింది. 
ఢిలీలలోని 20 ఎక్రాల సాలంలో ఎలకాసా నిక్స వురాా ల ప్రాువర్ణ 
అన క్ూల పార్డకన  నిరిించన న్ాేర్డ. ఢిలీలలో ఏటా 
దాదాప్ు 2 లక్షల టన ేల ఈ-వురాా లు పార్డతయన్ాేయ. ఈ 
ఎకో-పార్చక శాసీతయై మరియు స ర్క్షితమైెన మారా్ంలో ఇ-
వురాా లన  రీస ైకిల్ చ్ేస త ంది, ప్ునర్డదధరించబడుతయంది 
మరియు క్ూల్ల్వనస త ంది. 
 

ర్కయింకులు –న్నవేదికలు 
 

UNEP న్నవేదిక: ప్రప్ించింలోనే అతయింత శబా కకలుషయ నగర్ిం 
ఢాకక 

  
ఐక్ురాజుసమితి ప్రాువర్ణ కార్ుక్రమం (UNEP) ఇటీవల 
ప్ాచ రించిన 'వారిిక్ సరిహద ా  నివనదిక్, 2022' ప్ాకార్ం, 
బంగాల దేశ్ రాజధాని నగర్ం ఢాకా ప్ాప్ంచవాుప్తంగా అతుంత 
శబా కాలుషు నగర్ంగా రాుంక్స చ్ేయబడింది. నివనదిక్ ప్ాకార్ం, 
నగర్ంలో 2021లో అతుధిక్ంగా (dB) 119 డెసిబుల్స శబా 
కాలుషుం నమోదెైంది. 
ఉతతర్ప్ాదేశ్్లోని మొరాదాబాద్ 114 డెసిబుల్స శబా 
కాలుషుంత్ో రెండో  సాా నంలో నిల్లచింది. పాకిసాత న్ రాజధాని 
ఇసాల మాబాద్ మూడవ సాా నంలో ఉంది, గరిషస శబా కాలుషుం 
105 dB. 
 

న్నవేదికలోన్న ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
నివనదిక్ ప్ాకార్ం ప్ాప్ంచంలోని అతుంత నిశశబా నగరాలు 
ఇరిడిడ 60 dB, ల్లయోన్ 69 dB, మాడిాడ 69 dB, 
సాస క్స్హోమ్స 70 dB మరియు బజలేా ాడ 70 dB. 
జాబిత్ాలో భార్తదేశంలోని ఇతర్ న్ాలుగు అతుంత శబా 
కాలుషు నగరాలు కోల్్క్త్ా (89 dB), అసన్్సట ల్ (89 dB), 
జెైప్ూర్చ (84 dB), మరియు ఢిలీల (83 dB). 
ప్ాప్ంచవాుప్తంగా ఉనే అనిే నగరాలోల  మొతతం 61 నగరాలు 
ఈ నివనదిక్లో రాుంక్స పర ందాయ, వాటిలో 13 నగరాలు 
దక్షిణాసియాక్ు చ్ెందినవి కాగా, వాటిలో 5 భార్తదేశానికి 
చ్ెందినవి. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• UNEP ప్ర ధాన కారాయలయం: నమ రోబ్ర, కెనాయ. 

• UNEP హడ్: ఇంగర్ ఆండరసన్. 

• UNEP వయవస్థ ప్కుడు: మారిస్ స్ర ీంగ్. 
 

న్సత్ర ఆయోగ్ ఎగుమత్ర సనిదధత సూచక 2021 విడుదల 
చేస ింది, గుజర్కత్ మళీ్ల అగీస్కి నింలో ఉింది 

  
నీతి ఆయోగ్ ఎగుమతి సనేదధత సూచిక్ 2021లో గుజరాత్ 
అగరసాా నంలో ఉండగా, మహారాషస  ామరియు క్రాణ టక్ వర్డసగా 
రెండు మరియు మూడవ సాా న్ాలోల  ఉన్ాేయ. ఎగుమతి 
సామరా్ూం మరియు ప్నితీర్డ ప్ర్ంగా రాషాస ా ల సనేదధతన  
అంచన్ా వనయడానికి ఉదేాశించిన “ఎగుమతి సనేదధత 
సూచిక్ 2021”లో గుజరాత్ వర్డసగా రెండవ సంవతసర్ం 
నీతి ఆయోగ్ రాుంకింగ్స్లో అగరసాా నంలో నిల్లచింది. 
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V-డ మ డ మోకీసవ ర్తపో ర్ర 2022: భార్తదేశిం 3వ స్కి నింలో 
ఉింది 

  
ప్ాజాసాేము నివనదిక్ యొక్క త్ాజా ఎడిషన్్న  సీేడన్్లోని 
గోథెన్్బరా్చ విశేవిదాులయంలోని V-డెమ్స ఇన్్సిసటసుట 
ఇటీవల విడుదల చ్ేసింది. ఈ అధ్ుయన్ానికి ‘ప్రజాస్కీమయ 
న్నవేదిక 2022: సీయింకృతాప్ర్కధ్ిం సీభావకన్ని 
మార్డసుి ిందా?’ అన్న శ్రరిిక్త్ో ర్ూపర ందించబడింది. ల్లబర్ల్ 
డెమోక్రటిక్స ఇండెక్సస (LDI)లో వార ి సట కర్చ ఆధార్ంగా 
దేశాలన  న్ాలుగు పాలన ర్కాలుగా నివనదిక్ వరీాక్రిస త ంది: 
ల్లబర్ల్ డెమోక్రసీ, ఎలకోస ర్ల్ డెమోక్రసీ, ఎలకోస ర్ల్ ఆటోక్రసీ 
మరియు కోల జు  ఆటోక్రసీ. 
 

మొదట  5 LDI దేశకలు: 
• స్తాడన్ 

• డెనామరక్ 

• నారేా 

• కోస్ర  రికా 

• న్సయజిలండ్ 
 

 

న ైట్ ఫకర ింక్: గోీ బల్డ హ స ప ైీస సూచక Q4 2021లో 

భార్తదేశిం 51వ స్కి నింలో న్నలిచింది. 

  
పాాప్రీస క్నసల స ంట న్సైట ఫాాంక్స విడుదల చ్ేసిన 'గోల బల్ హౌస్ 

ప ైసై్ ఇండెక్సస Q4 2021'లో భార్తదేశం ఐద  సాా న్ాలు 

మెర్డగుప్ర్డచ క్ుని 51వ సాా నంలో నిల్లచింది. 2020 

క్ూు4లో భార్తదేశం 56వ సాా నంలో నిల్లచింది. 2020 

క్ూు4త్ో పట ల్లసేత  2021 అకోస బర్చ-డిస ంబర్చ త్ెైైమాసిక్ంలో 

హౌసింగ్ ధ్ర్లలో భార్తదేశం వారిిక్ంగా 2.1 శాతం వృదిధని 

సాధించింది. 
 

ప్రప్ించవకయపి్ింగక 
• Q4 2021లో ట్రీక అత్యధిక వారిిక ధరల వృదిధ  రేట్లన 

59.6 శాత్ం స్ధించింది. 

• తాజా ప్రిశోధన నివేదికలో వరుసగా మొద్ట 5 దేశాలలో 

న్సయజిలండ్ (22.6 శాత్ం), చెక్ రిప్బో్రక్ (22.1 శాత్ం), 

సో్టవేక్కయా (22.1 శాత్ం), ఆసేర ీలియా (21.8 శాత్ం) 

ఉనానయి. 

• మలేషియా, మాలర  మరియు మొరాకో మారకటో్ల 2021 

సంవత్సరంలో గృహాల ధరలలో వరుసగా 0.7 శాత్ం, 3.1 

శాత్ం మరియు 6.3 శాత్ం కిీణత్న నమోదు చేశాయి. 
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IQAir యొకా 2021 ప్రప్ించ వకయు నాణయత న్నవేదిక: ఢ లీీ 
ప్రప్ించింలో అతయింత కకలుషయ ర్కజధాన్న 

  
IQAir యొక్క 2021 ప్ాప్ంచ వాయు న్ాణుత నివనదిక్ 
ప్ాకార్ం నూుఢిలీల వర్డసగా రెండవ సంవతసర్ం ప్ాప్ంచంలో 
అతుంత క్లుషితమైెన రాజధాని నగర్ంగా రాుంక్స 
చ్ేయబడింది. నూుఢిలీల తరాేత ఢాకా (బంగాల దేశ్), 
ఎన్'జమెన్ా (చ్ాడ), ద షాన్నీ (తజికిసాా న్) మరియు 
మసకట (ఒమన్) వర్డసగా మొదటి ఐద  అతుంత కాలుషు 
రాజధాని నగరాలుగా ఉన్ాేయ. అదే సమయంలో, భివాడి 
భార్తదేశంలో అతుంత క్లుషితమైెన నగర్ం, తరాేత 
ఘజియాబాద్, ఢిలీల మరియు జ్న్్ప్ూర్చ ఉన్ాేయ. 
 

ప్రప్ించవకయపి్ింగక: 
బంగాల దేశ్ అతుంత క్లుషిత దేశం, తర్డవాత చ్ాద్, పాకిసాత న్ 
మరియు తజికిసాా న్ ఉన్ాేయ. అతుంత కాలుషు దేశాలోల  
భార్త్్ ఐదో  సాా నంలో నిల్లచింది. 
 

UN ప్రప్ించ సింతోషకర్మెైన దేశకల న్నవేదిక 2022: 
భార్తదేశిం 136వ స్కి నింలో ఉింద ి

 

2022 సంవతసరానికి గానూ ఐక్ురాజుసమితి యొక్క 
ప్ాప్ంచంలో సంత్ోషక్ర్మైెన దేశాల నివనదిక్లో 146 దేశాలకి 
ఇచి్న  రాుంక్స్లో 136వ సాా న్ానిే పర ందేంద క్ు భార్తదేశం 
తన రాుంక్స్న  మూడు సాా న్ాలు మెర్డగుప్ర్డచ క్ుంది. 
2021లో, భార్తదేశం యొక్క రాుంక్స 139. 2022 ప్ాప్ంచ 
సంత్ోషక్ర్మైెన దేశాల నివనదిక్లో ఫిన్ాల ండ ఐదవ నిర్ంతర్ 
సంవతసర్ం అగరసాా నంలో ఉంది. ఆఫ్ఘనిసాత న్ 146వ సాా నంత్ో 
ప్ాప్ంచంలోన్న అతుంత సంత్ోషించని దేశంగా నిల్లచింది. 
 

2022 ప్రప్ించ సింతోషకర్మెైన దేశకల న్నవేదికలోన్న టాప్ 10 
దేశకలు: 

Rank Country 
1 Finland 
2 Denmark 
3 Iceland 
4 Switzerland 
5 The Netherlands 
6 Luxembourg 
7 Sweden 
8 Norway 
9 Israel 

10 New Zealand 
 

ప్రప్ించ హుర్డన్ ధ్న్నకుల జాభతా 2022లో: ఎలోన్ మసా 
అగీస్కి నింలో ఉనాిర్డ 

  
సేాస్్ఎక్సస మరియు టెసాల  వువసాా ప్క్ుడు ఎలోన్ మస్క 
2022 M3M ప్ాప్ంచ హుర్డన్ ధ్నిక్ుల జాభిత్ాలో మొతతం 
నిక్ర్ విలువ $205 బిల్లయనలత్ో అగరసాా నంలో నిల్లచ్ార్డ. 
2022 M3M ప్ాప్ంచ హుర్డన్ ధ్నిక్ుల జాభిత్ా రియలీస 
సంసా M3Mత్ో క్ల్లసి ప్రిశోధ్న మరియు లగారీ ప్బిల షింగ్ 
గూర ప్ హుర్డన్ ఇండియాచ్ే ప్ాచ రించబడింది. 
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జాబితాలోన్న ఇతర్ వయకుి లు: 
• Amazon.com Inc ఎగాకూయటవ్ ఛమ రమన్ జెఫ్ బజోస్ 

$188 బ్రలియనో నికర విలువతో రండవ స్థ నంలో ఉనానరు. 

• $153 బ్రలియనో నికర విలువతో, LVMH Moët 

Hennessy - Louis Vuitton SE యొకక చీఫ్ 

ఎగాకూయటవ్ బరానరీ్ ఆరానలర ్, ప్ర ప్ంచంలోనే అతిప్రద్ద  

లగారీ-వస్త వుల కంప్రన్స మూడవ స్థ నంలో ఉనానరు. 

• భారత్దేశం నండి, రిలయనస్ ఇండస్తర ీస్ లిమటెడ్ (RIL) 

ఛమ రమన్ ముఖేష్ అంబాన్స భారత్దేశం మరియు ఆసియాలో 

అత్యంత్ సంప్నన వయక్కు గా ఉద్భవించడానిక్క 2022 హురున్ 

గోోబల్ రిచ్ లిసర ్' యొకక ట్నప్ 10 జాబ్రతాలో చోట్ల 

ద్క్కకంచుకునన ఏకెమ క భారతీయుడు. అంబాన్స 103 

బ్రలియన్ డాలరో నికర విలువతో ప్ర ప్ంచవాయప్త ంగా తొమమదో 

రాయంక్్న ఆకిమంచారు. 
 

టాప్ 10 బిలియన్సర్డీ : 
 

Rank Name Company 
Wealth 
Value 

1 Elon Musk Tesla 
USD 205 
billion(bn) 

2 Jeff Bezos Amazon 
USD 188 
bn 

3 
Bernard 
Arnault 

LVMH Moët 
Hennessy Louis 
Vuitton 

USD 153 
bn 

4 Bill Gates Microsoft 
USD 124 
bn 

5 
Warren 
Buffett 

Berkshire 
Hathaway 

USD 119 
bn 

6 
Sergey 
Brin 

Alphabet 
USD 116 
bn 

6 Larry Page Alphabet 
USD 116 
bn 

8 
Steve 
Ballmer 

Microsoft 
USD 107 
bn 

9. 
Mukesh 
Ambani 

Reliance 
Industries 
Limited 

USD 103 
bn 

10 
Bertrand 
Puech & 
Family 

Hermes 
USD 102 
bn 

 

డ లాయట్ గోీ బల్డ ప్వర్క ఆఫ్ ర్తటెైలిింగ్ 2022: ర్తలయన్క 
ర్తటెైల్డ 56వ స్కి నింలో ఉింద ి

  
గోల బల్ క్నసల్లసంగ్ సంసా డెలాయట నివనదిక్ ప్ాకార్ం “గోల బల్ 
ప్వర్చస ఆఫ్ రిటెైల్లంగ్ 2022: రెసిల న్స టస ఛాల ంజెస్”, 
భార్తీయ బాాండ, రిలయన్స రిటెైల్, FY2020 రిటెైల్ రాబడి 
వృదిధ  ఆధార్ంగా టాప్ 250 జాబిత్ాలో 56వ సాా నంలో ఉంది. 
వాల్్మార్చస ఇంక్స., అమెరిక్న్ బహుళజాతి రిటెైల్ కారకారేషన్, 
ఈ జాబిత్ాలో అగరసాా నంలో ఉంది, అమెజాన్, ఇంక్స., కాస్స్కో 
హో ల్్సేల్ కారకారేషన్, సాకారా్చ గూర ప్ మరియు ద ి హోమ్స 
డిపట , ఇంక్స. 
 

భార్తదేశింలో ప్రసూత్ర మర్ణాలు: ప్రసూత్ర మర్ణాలు 
తకుావ ఉిండ ేర్కష్టకర ా ల న్నవేదికలో కేర్ళ అగీస్కి నింలో ఉింది 

  
ప్ాసూతి మరియు శిశు ఆరోగుం విషయానికి వసేత  కేర్ళ మళీల 
అగరసాా నంలో ఉంది, దేశంలో అతులా ప్ాసూతి మర్ణాల 
నిషాతిత  (MMR) 30 (ప్ాతి లక్ష సజీవ జనన్ాలక్ు) రాషస ంా 
నమోద  చ్ేసింది. త్ాజా డేటా ప్ాకార్ం, 2017-19 కాలానిక ి
భార్తదేశ ప్ాసూతి మర్ణాల నిషాతిత  (MMR) 103కి 
మెర్డగుప్డింది. 
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కేర్ళ ప్ాసూతి మర్ణాల నిషాతిత  (MMR) 42 న ండ ి 30క ి
ప్డిపట యంది. కేర్ళ 2020 సంవతసర్ంలోన్న MMR యొక్క 
UN స సిార్ అభివృదిధ  లక్షయులన  సాధించింది. ప్ాసూతి 
మర్ణాల నిషాతిత  (MMR) అన్నది 100000 సజీవ 
జనన్ాలక్ు ప్ాసూతి మర్ణాల సంఖుగా నిర్ేచించబడింది. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• భారత్దేశంలో అతి త్కుకవ MMR ఉనన మొద్ట 3 

రాష్ట్ర ీలోో కేరళ, త్లంగాణ మరియు మహారాషర ీ ఉనానయి. 

• ప్శిిమ బంగాల్, హ్రాయనా, ఉత్త రాఖ్ండ్ మరియు 

ఛతీత స్్గఢ్్లలో ప్ర స్పతి మరణాల నిషపతిత  (MMR) మరింత్ 

దిగజారింది. 

• UP, రాజస్థ న్ మరియు బీహార్్లలో ప్ర స్పతి మరణాల 

నిషపతిత  (MMR) బాగా మ్రుగుప్డింది. 

• ఇట్ల్ల, నారేా, ప్రలండ్ మరియు బలరస్ ప్ర ప్ంచంలోనే 

అత్యలప MMR కలిగ ఉనానయి. 
 

SIPRI న్నవేదిక: భార్తదేశిం అత్రప దా ఆయుధాల 
దిగుమత్రదార్డగక అవతర్తించింద ి

  
సాస క్స్హోమ్స అంతరాా తీయ  శాంతి  ప్రిశోదన్ా సంసా (SIPRI) 
అంతరాా తీయ ఆయుధాల బదిలీ, 2021లో టెాండస్ప ై తన 
త్ాజా నివనదిక్న  విడుదల చ్ేసింది. నివనదిక్ ప్ాకార్ం, 2017-
21 మధ్ుకాలంలో భార్తదేశం మరియు సౌదీ అరేబియా 
అతిప దా ఆయుధాల దిగుమతిదార్డలుగా అవతరించ్ాయ. 
మొతతం ప్ాప్ంచ ఆయుధ్ విక్రయాలలో రెండు దేశాల వాటా 
11%. ఈజిప్స (5.7%), ఆసేస లా్లయా (5.4%) మరియు చ్ెైన్ా 
(4.8%) వర్డసగా మొదటి 5 సాా న్ాలోల  వర్డసగా మూడు 
అతిప దా దిగుమతిదార్డలుగా ఉన్ాేయ. 

ఈ నివనదిక్ భార్త్్న  అగరసాా నంలో నిల్లపింది. భార్తదేశం 
యొక్క మొతతం దిగుమతయలోల  85% మూడు దేశాల న ండి 
ర్షాు (46%), ఫాాన్స (27%), మరియు USA (12%) ఈ 
కాలంలో భార్తదేశానికి ఆయుధాలన  ఎగుమతి చ్ేసిన 
మొదట ిమూడు దేశాలు. 
 

2017-21లో అత్రప దా ఆయుధ్ ఎగుమత్రదార్డలు 
• USA, 39% వాట్నతో, 2017-21లో ప్ర ప్ంచంలోనే అతిప్రద్ద  

ఆయుధ ఎగుమతిదారుగా త్న స్థ నానిన నిలుపుకుంది. 

• రష్ట్య (19%), ఫ్రర నస్ (11%), చెమ నా (4.6%) మరియు 

జరమన్స (4.5%) వరుసగా మొద్ట 5 అతిప్రద్ద  

ఎగుమతిదారులలో ఉనానయి. 

• ప్ర ప్ంచ ఎగుమతులోో కేవలం 0.2% వాట్నతో 2017-21లో 

భారత్దేశం 23వ అతిప్రద్ద  ఎగుమతిదారుగా ఉంది. 

 

డ జిటల్డ ష్టకప ింగ్్లో గోీ బల్డ ఇన ీసర్మెింట్ 2021: భార్తదేశిం 
2వ స్కి నింలో ఉింద ి

  
డరల్్ర్ూమ్స యొక్క లండన్ & భాగసాేముల విశలలషణ 
ప్ాకార్ం. సహ-ప టుస బడి డేటా, డిజిటల్ షాపింగ్ క్ంప నీలక్ు 
భార్తదేశం రెండవ అతిప దా ప్ాప్ంచ వసంచర్చ కాుపిటల్ 
ఇన్సేస్స్మెంట హబ్, 2020లో $8 బిల్లయనల  న ండ ి2021లో 
$22 బిల్లయనలక్ు 175% వృదిధ  చ్ెందింది. ప్ాప్ంచ సాా యలో, 
భార్తదేశం US తరాేత రెండవ సాా నంలో నిల్లచింది. గత 
సంవతసర్ం, $51 బిల్లయనల  ప టుస బడులన  ఆక్రిించింది, 
$14 బిల్లయనలత్ో చ్ెైన్ా మూడవ సాా నంలో మరియు $7 
బిల్లయనలత్ో UK న్ాలావ సాా నంలో ఉంది. 
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భార్తదేశంలో, 2021లో డిజిటల్ షాపింగ్్లో $14 బిల్లయనల  
విలువసైన వసంచర్చ కాుపిటల్ (VC) ప టుస బడులత్ో 
ప్ాప్ంచవాుప్తంగా బజంగళూర్డ అగరసాా నంలో ఉంది, $4 
బిల్లయనలత్ో గుర్డగార మ్స నం. 7 మరియు $3 బిల్లయనలత్ో 
10వ సాా నంలో ముంబజై నిల్లచింది. 
 

ర్కయింకిింగ్: 
 

Rank Country Investment 
1 United States (US) USD 51 billion 
2 India USD 22 billion 
3 China USD 14 billion 
4 United Kingdom USD 7 billion 

 

సో్ ాచ్ సేరట్ ఆఫ్ గవర్ెిన్క ర్కయింకిింగ్ 2021: ఆింధ్రప్రదేశ్ 
మొదట  ర్కయింక్్ను పొ ిందిింది 

 
సట కచ్ సేసట ఆఫ్ గవరెేన్స రాుంకింగ్స్లో ఆంధ్ాప్ాదేశ్ 
వర్డసగా రెండవ సంవతసర్ం తన నంబర్చ వన్ సాా న్ానిే 
నిలుప్ుక్ుంది. ఒక్ విడుదల ప్ాకార్ం, రాషస ంా వర్డసగా 
రెండవ సంవతసర్ం మొదటి రాుంక్స నిలుప్ుక్ుంది. 2020లో 
క్ూడా ఆంధ్ాప్ాదేశ్ పాలనలో టాప్ రాుంక్స సాధించింది. సట కచ్ 
ప్ాకార్ం, ఆంధ్ాప్ాదేశ్ 2018లో రెండవ సాా నంలో ఉంద ి
మరియు తర్డవాత 2019లో 4వ సాా న్ానికి ప్డిపట యంది. 
 

ఇతర్ ర్కషర ా ర్కయింకిింగ్్లు: 
రెండో  రాుంక్స్న  ప్శి్మ బజంగాల్్, ఒడిశా 3, గుజరాత్్ 4, 
మహారాషస  ా 5వ రాుంక్స్ సాధించ్ాయ. పర ర్డగున ఉనే 
త్ెలంగాణ 6వ సాా నంలో నిల్లచింది. 
 

ఫవరడమ ఆఫ్ ది వర్ల్డు  2022 న్నవేదిక: భార్తదేశిం 'పకక్ష కింగక 
ఉచతిం' 

  
వారిిక్ నివనదిక్ ప్ాకార్ం, వర్డసగా రెండవ సంవతసర్ం, 
భార్తదేశం ప్ాజాసాేముం మరియు సేేచ్ాఛ సమాజం 
ప్ర్ంగా 'పాక్షిక్ంగా సేేచ్ాఛ' దేశంగా పేరకకనబడింది. 
'రాజకవయ హక్ుకలు మరియు పౌర్ హక్ుకలన  అంచన్ా 
వనసే 'ఫీాడమ్స హౌస్' అన్న US-ఆధారిత NGO దాేరా "ఫీాడం 
ఇన్ ది వర్ల్ు  2022 - ది గోల బల్ ఎక్సస్పానిన్ ఆఫ్ 
అథారిటరరియన్ ర్ూల్" అన్న నివనదిక్. భార్తదేశం 2022లో 
100కి 66 సట కర్చ చ్ేసింది. 2021లో దేశం 67 సట కర్చ చ్ేసింది. 
2020 వర్క్ు సట కర్డ 71 ఉనేప్ుాడు భార్తదేశం సేేచ్ాఛ 
దేశంగా ఉంది. 
 

ఇింటర్ెిట్ సేీచఛలో: 
• భారత్ స్టకరు కేవలం 49, ఉగాండా స్టకరుతో సమానం. 

ఇకకడ కూడా స్టకరు త్గగ ంది. కారణాలు ఏమట్ంటే - 

ప్ర భుతాాలచే ప్రరుగుతునన ఇంట్రనట్ షట్్డౌన్్లు, 

త్కుకవ ఇంట్రనట్ వాయపిత  మరియు పేలవమ్మ న మలిక 

సదుపాయాలు. 

• భారత్దేశం యొకక స్ాత్ంతి్య స్టకరోు బొల్లవియా, హ్ంగరీ 

మరియు అలేబనియాల మాదిరిగానే ఉనానయి. ద్కి్కణ 

స్పడాన్, సిరియా, టబట్, తురక్్మ్నిస్త న్, ఎరిటియా 

మరియు ఉత్త ర కొరియాలు అత్యంత్ దారుణంగా స్టకర్ 

చేసిన దేశాలు. 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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• ప్ర స్త త్ం ప్ర ప్ంచవాయప్త ంగా అరవెమ  తొమమది దేశాలు సేాచఛగా 

లేవు. ఇది 1973లో కేవలం 63 దేశాలు మాతి్మే సేాచఛగా 

లేనపుపడు ప్రిసిథ తిని మరింత్ దిగజారిింది.. 

 

SDG సూచక 2021: భార్తదేశిం 120వ స్కి నింలో ఉింద ి
స సిార్ అభివృదిధ  నివనదిక్ 2021 లేదా స సిార్ అభివృదిధ   
సూచిక్ 2021లో భార్తదేశం 120వ సాా నంలో నిల్లచింది. ఈ 
సూచిక్లో, దేశాలు 100కి సట కర్చ్త్ో రాుంక్స చ్ేయబడాు య. 
భార్తదేశం సట కర్చ 60.07. గత సంవతసర్ం భార్తదేశం 
యొక్క రాుంక్స 117. సూచిక్ 17 స సిార్ అభివృదిధ  లక్షయులన  
సాధించ్ే దిశగా దేశం యొక్క మొతతం ప్ురోగతిని కొలుస త ంది. 
సూచిక్ ఫిన్ాల ండ అగరసాా నంలో ఉంది. 
 

ఈ ర్కయింకిింగ్్లో మొదట  5 దశేకలు: 
1- ఫిన్ాల ండ; 
2- సీేడన్; 
3- డెన్ాిర్చక; 
4-జర్ినీ; 
5- బజలా్లయం 
 

ఈ 17 స సిార్ అభివృదిధ  లక్షయులన  2030 ఎజెండాలో 
భాగంగా స ప సంబర్చ 2015లో UN జనర్ల్ అస ంబ్లల  
ఆమోదించింది. 
 

 

మన ప్రప్ించాన్ని మార్ిడాన్నకి 17 స ిర్మెైన అభవృదిధ  

లక్షయయలు (SDGలు): 
• లక్షయం 1: పేద్రికం లేదు 

• లక్షయం 2: శూనయ ఆకలి (ఆఖ్లి లేనివారు) 

• లక్షయం 3: మంచి ఆరోగయం మరియు శిేయస్స 

• లక్షయం 4: నాణయమ్మ న విద్య 

• లక్షయం 5: లింగ సమానత్ాం 

• లక్షయం 6: ప్రిశుభర మ్మ న న్సరు మరియు పారిశుధయం 

• లక్షయం 7: సరసమ్మ న మరియు సాచఛమ్మ న శక్కు  

• లక్షయం 8: మంచి ప్ని మరియు ఆరిథ క వృదిధ  

• లక్షయం 9: ప్రిశిమ, ఆవిషకరణ మరియు మలిక 

సదుపాయాలు 

• లక్షయం 10: త్గగ న అసమానత్ 

• లక్షయం 11: సిథ రమ్మ న నగరాలు మరియు సంఘాలు 

• లక్షయం 12: బాధయతాయుత్మ్మ న వినియోగం మరియు 

ఉత్పతిత  

• లక్షయం 13: వాతావరణ చరయ 

• లక్షయం 14: న్సట లోప్ల జీవిత్ం 

• లక్షయం 15: భూమప్రమ  జీవిత్ం 

• లక్షయం 16: శాంతి మరియు నాయయం బలమ్మ న సంసథ లు 

• లక్షయం 17: లకిాయనిన స్ధించడానిక్క భాగస్ామాయలు 

 

న ైట్ ఫకర ింక్: ప్రప్ించవకయపి్ింగక బిలియన్సర్ జనాభాలో 

భార్తదేశిం 3వ స్కి నింలో ఉింది 

  

http://www.bankersadda.com/
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ది వసల్త  రిపట ర్చస 2022 యొక్క న్సైట ఫాాంక్స యొక్క త్ాజా 
ఎడిషన్ ప్ాకార్ం, 2021లో ప్ాప్ంచవాుప్తంగా అతుధిక్ 
సంఖులో బిల్లయనీర్ల జన్ాభాలో భార్తదేశం 3వ సాా నంలో 
ఉంది. భార్తదేశంలో అలాస ా -హెై-న్సట-వర్చత-వుక్ుత ల 
(UHNWIలు) సంఖు 11% ప రిగింది. 2021లో 145 
బిల్లయనీర్చ్ల సంఖు, ఆసియా ప్సిఫిక్స (APAC) పాాంతంలో 
అతుధిక్ శాతం వృదిధ . UHNWIలు US$ 30m లేదా 
అంతక్ంటర ఎక్ుకవ (ర్ూ. 226 కోటుల ) నిక్ర్ ఆస త లు క్ల్లగిన 
వుక్ుత లు. 
ప్రప్ించవకయపి్ింగక: 
• ఈ జాబ్రతాలో వరుసగా యునమ టెడ్ సేర ట్స్ (748), చెమ నా 

(554) అగిస్థ నంలో ఉనానయి. 

• భారతీయ నగరాల వారీగా: 

• 2021లో UHNWIల సంఖ్యలో బంగళూరు అత్యధికంగా 

17.1% వృదిధ ని నమోదు చేసి 352 బ్రలియన్సరోకు చేరుకుంది. 

దాని త్రాాత్ 2021లో ఢిలో్ల (12.4% నండి 210) 

మరియు ముంబమ  (9% నండి 1596) ఉనానయి. 
 

2021లో అతయధిక సింఖ్యలో బిలియన్సర్డీ  ఉని టాప్ 5 
దేశకలు: 

Billionaires 2021 

United States 748 

China 554 

India 145 

Germany 136 

Russia 121 
 

అింతర్కా తీయ IP సూచక 2022: భార్తదేశిం 43వ స్కి నింలో 
ఉింది 
భార్తదేశం తన మొతతం IP సట కర్చ్న  38.4 శాతం న ండి 
38.6 శాత్ానికి మెర్డగుప్ర్డచ క్ుంది మరియు 
అంతరాా తీయ మేధో  సంప్తిత  సూచిక్ 2022లో దేశం 55 
దేశాలలో 43వ సాా నంలో ఉంది. ఈ సూచిక్న  US ఛాంబర్చ 
ఆఫ్ కామర్చస యొక్క గోల బల్ ఇన్ోేవనషన్ పాలసీ స ంటర్చ 
విడుదల చ్ేసింది. . జూల  ై2021లో, వాణిజుంప ై పార్లమెంటరీ 

సాస ండింగ్ క్మిటీ భార్తదేశంలోని మేధో  సంప్తిత  హక్ుకల 
పాలన యొక్క సమీక్షన  విడుదల చ్ేసింది. ఈ సమీక్ష 
సాేగతించదగిన ప్రిణామం మరియు భార్తదేశ జాతీయ IP 
వాత్ావర్ణం యొక్క బలాలు మరియు బలహీనతల గురించి 
సమగరమైెన మరియు వివర్ణాతిక్ అధ్ుయన్ానిే 
అందిస త ంది. 
 

ర్కయింకిింగ్్లో మొదట  ఐదు దశేకలు: 
• రాుంక్స 1- యున్సైటెడ సేసటస 
• రాుంక్స 2- యున్సైటెడ కింగ్్డమ్స 
• రాుంక్స 3- జర్ినీ 
• రాుంక్స 4- సీేడన్ 
• రాుంక్స 5- ఫాాన్స 
  

వకయపకర్ిం మర్తయు ఒప్ాిందాలు 
 

IIT మదార స ఆకకీమాయప్ వకటర్ మేనేజ్మెింట్్తో పకటు 
పకలసవ స ింటర్్ను ఏర్కాటు చేస ింది 

  
ఇండియన్ ఇన్్సిసటసుట ఆఫ్ టెకాేలజీ (IIT) మదాాస్ 
భార్తదేశ నీటి సమసులన  ప్రిషకరించడానికి 
'ఆకాేమాుప్' అని పిలువబడే కొతత  ఇంటర్చ డిసిపిల నర ీవాటర్చ 
మేన్నజ్మెంట మరియు పాలసీ స ంటర్చ్న  నిరిించింది. నీట ి
సమసులక్ు సాిర్చస ప్రిషాకరాలన  అందించడానికి నవల 
సాంకేతిక్తన  ఉప్యోగించ్ే సేకలబుల్ మోడల్్లన  కేందాం 
నిరిిస త ంది. భావనక్ు ర్డజువుగా, ఈ మోడల్్లు 
దేశవాుప్తంగా వివిధ్ పాాంత్ాలలో ఇన్్సాస ల్ చ్ేయబడత్ాయ. 
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ఇిండస ర ాయల్డ ఆర్తరఫ ష యల్డ ఇింటెలిజెన్క్లో M.Techన్న 
పకర ర్ింభించేిందుకు TCS IIT మదార స్తో భాగస్కీమయిం 
కుదుర్డికుింది 

  
ఇండియన్ ఇన్్సిసటసుట ఆఫ్ టెకాేలజీ మదాాస్ టాటా 
క్నసల స నీస సరీేస స్ (TCS)త్ో జటుస క్టిస "ఇండసిసయాల్ 
AI"ప ై వసబ్ ఆధారిత, వినియోగదార్డ-సేేహప్ూర్ేక్ 
పట ా గార మ్స్న  అందించడానికి ఉదో ుగులన  మెర్డగుప్ర్చడం 
మరియు పారిశరా మిక్ ఆందోళనలక్ు AI అపిల కేషనలన  
చ్ేర్్డం లక్షుంగా ప టుస క్ుంది. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• IIT M 18-న్సలల పట ా గార మ్స్న  TCS సహకార్ంత్ో 

అభివృదిధ  చ్ేసింది, వర్డ్వల్ కాల స్్ర్ూమ్స్ల దాేరా 
ప్ూరితగా ఆన్్ల ైన్ ల ైవ్ టీచింగ్ ప్దధతిలో అందిస త ంది. 
TCS విదాుర్డా లు పట ా గార మ్స యొక్క పాార్ంభ్ కోహో ర్చస్గా 
ఉంటార్డ. 

• TCSత్ో క్ల్లసి సాా పించబడిన ఈ కార్ుక్రమం, డేటా స ైన్స 
మరియు AIలో ముఖుమైెన సమసులన  క్వర్చ చ్ేస ే
బలమైెన స ైదాధ ంతిక్ కోర్డసలు మరియు లాుబ్్లన  
అందిస త ంది. 

• డేటా స ైన్స అలాా రిథమ్స్లు, సమయ శలరణ ి విశలలషణ, 
మలీసవియారిట డేటా విశలలషణ, మెషిన్ ల రిేంగ్, డరప్ 
ల రిేంగ్ మరియు రీన్్ఫట ర్చస్మెంట ల రిేంగ్్లన  అరా్ం 
చ్ేస కోవడానికి అవసర్మైెన గణిత విధాన్ాలన  
స ైదాధ ంతిక్ కోర్డసలు ప్రిషకరిసాత య. 

• పారిశరా మిక్ వువసాలోల  క్ృతిామ మేధ్స స ప్ాభావంప ై ఈ 
కోర్డస మీక్ు ప్ాత్ేుక్ దృక్ాథానిే అందిస త ంది. ప్రిశరమ 
ప్ాకిరయలలో AI విధాన్ాలన  చ్ేర్్డం వలన మరింత 
సిాతిసాా ప్క్ంగా, అంతరా్తంగా స ర్క్షితమైెన మరియు 
అంతిమంగా మరింత ప్రాువర్ణ అన క్ూలమైెన 
వువసాలు ఏర్ాడత్ాయ. ఈ కోర్డసలో చరి్ంచబడే 
ముఖుమైెన అంశాలలో ఇవి కొనిే మాతామే. 

IT విప్లవం ఫల్లతంగా భార్తదేశం ప్ాప్ంచవాుప్త  పట టీదార్డగా 
అవతరించింది. AI దాేరా ఆధారితమైెన ప్ాస త త జాఞ న 
విప్లవానికి, ఈ చమత్ాకర్మైెన ఫీల్ు ్ప ై లోత్ెైన న్సైప్ుణుం 
మరియు అవగాహన అవసర్ం. ఈ ర్ంగం అభివృదిధ  
మరియు దతతత ప్ర్ంగా ప్ురోగమిసటత ంది. 
ఈ ప్రిశరమ యొక్క అభివృదిధ  మరియు సీేక్ర్ణ చ్ాలా 
వనగంగా విసతరిసటత ంది, భార్తీయ శరా మిక్శకితకి శ్రఘర శిక్షణ 
మరియు న్సైప్ుణుం అవసర్ం. ఇలాంటి కోర్డసల దాేరా ఈ 
అవసరాలు తీర్డత్ాయ. 
 

పకర్తశకీమిక AIలో M.tech యొకా ప్రయోజనాలు: 
పకర్తశకీమిక AIలో M.Tech కిింది ముఖ్యమెైన 
ఫలితాలు/ప్రయోజనాలను అిందిించగలదన్న భావిసుి నాిర్డ: 
• ఈ కవలక్మైెన ర్ంగంలో భార్తీయ శరా మిక్శకితని 

మెర్డగుప్ర్చడం 
• AI సీేక్ర్ణక్ు అవసర్మైెన జాఞ న ప్రాువర్ణ వువసాన  

మెర్డగుప్ర్చడం. 
• క్ృతిామ మేధ్స స అన వాదం 
• అన వాదానిే అభ్ుసించడానికి AI సిదాధ ంతం 
• ప్రాువర్ణప్ర్ంగా మంచి పారిశరా మిక్ ప్రిషాకరాలు 
• AI థియర ీఅభివృదిధ  మరియు AI శిక్షణ కోసం బో ధ్న్ా 

ప్దధతయలు ఆచర్ణాతిక్ దృక్ాథం దాేరా మారా్నిరేాశం 
చ్ేయబడత్ాయ 
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PhonePe ఫవరలాన్క ఎింటరప రనూయర్ న ట్్వర్ా GigIndiaన్న 
కొనుగోలు చేస ింద ి

  
PhonePe, డిజిటల్ చ్ెల్లలంప్ులు మరియు ఆరిాక్ సేవల 
సంసా, ప్ూణేలో ఉనే సేతంతా సూక్షి వాుపార్వనతతల కోసం 
ఒక్ న్సట్వర్చక అయన GigIndiaన  కొన గోలు చ్ేసింది. 
PhonePe కొన గోలు ఫల్లతంగా 1.5 మిల్లయనల  
వువసాా ప్క్ులన  మరియు 100 క్ంటర ఎక్ుకవ వాుపారాలన  
క్ససమర్చ్లుగా, దాని సేంత ఉదో ుగులత్ో పాటుగా ఏకవక్ృతం 
చ్ేయగలద . PhonePe వార ి క్ససమర్చ బేస్్లు మరియు 
డిసిస బాూుషన్ ఛాన్సల్్లన  విసతరించడంలో కారకారేషన్్లు 
మరియు వాుపారాలక్ు సహాయం చ్ేయడానికి GigIndia 
యొక్క ఫీాలానిసంగ్ మైెకరో  ఎంటర్చ్ప ానూుర్చస న్సట్వర్చక్న  
ఉప్యోగిస త ంది. 
 

ఇింటర్ెిట్ యేతర్ విన్నయోగదార్డలకు డ జిటల్డ చ లీిింప్ులను 
అిందిించే మొదట  సింసిగక BPCL న్నలిచింది 

  

భార్త్ ప టోా ల్లయం కారకారేషన్ ల్లమిటెడ (BPCL), 
‘మహార్తే’ మరియు ఫార్ూ్ూన్ గోల బల్ 500 క్ంప నీ, 
UltraCash Technologies Pvt. LPG సిల్లండర్చ్లన  బుక్స 
చ్ేస క్ున్నంద క్ు వాయస్ ఆధారిత డిజిటల్ చ్ెల్లలంప్ు 
ఎంపిక్న  భార్త్్గాుస్ క్ససమర్చ్లక్ు అందించడానికి Ltd. 
సాిర్చస్ఫట న్ లేదా ఇంటరెేట యాకెసస్ లేని క్ససమర్చ్లు 
సిల్లండర్చ్లన  బుక్స చ్ేస కోవడానికి మరియు ‘UPI 
123PAY’ సిససమ్స దాేరా చ్ెల్లలంచడానికి ఈ ఫీచర్చ్ని 
ఉప్యోగించవచ ్. వినియోగదార్డలు తమ కోసం లేదా 
సేేహితయల కోసం స లభ్మైెన దశలోల  మరియు 
స ర్క్షితమైెన ప్దధతిలో భార్త్్గాుస్ సిల్లండర్చ్న  రిజర్చే 
చ్ేస కోవడానికి న్ాన్-ఇంటరెేట ఫట న్ న ండి కామన్ నంబర్చ 
080 4516 3554కి కాల్ చ్ేయవచ ్. 
 

BIS మర్తయు IIT ర్ూర్ీా IIT ర్ూర్ీాలో 'BIS స్కర ిండర్ెడుజేషన్ 
చ ైర్ పొర ఫ సర్' స్కి ప్న కోసిం అవగకహన ఒప్ాిందిం (MOU) ప  ై
సింతకిం చేశకయ. 

  
బూురో ఆఫ్ ఇండియన్ సాస ండర్చు్ (BIS) మరియు IIT 
ర్ూరీక IIT ర్ూరీకలో 'BIS సాస ండరెలుజేషన్ చ్ెైర్చ పరా ఫ సర్చ' 
సాా ప్న కోసం అవగాహన ఒప్ాందం (MOU) ప ై సంతక్ం 
చ్ేశాయ. సాస ండరెలుజేషన్ మరియు క్న్రిిటీ అస స్్మెంట్క్ు 
సంబంధించిన కార్ుక్లాపాల కోసం BIS ఒక్ ఇన్్సిసటసుట్లో 
సాస ండరెలుజేషన్ చ్ెైర్చ్న  సృషిసంచడం ఇదే మొదటిసారి. ఇ-
గవరెేన్స కోసం IIT యొక్క బాల క్స్చ్ెయన్ అపిల కేషన్్ల వంటి 
కవలక్మైెన ర్ంగాలప ై ప్ామాణాల సాా ప్నలో ఇద ి
సహాయప్డుతయంది. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• బూురో ఆఫ్ ఇండియన్ సాస ండర్చు్ డెైరెక్సర్చ జనర్ల్: 

ప్ామోద్ క్ుమార్చ తివారీ. 
• బూురో ఆఫ్ ఇండియన్ సాస ండర్చు్ సాా పించబడింది: 23 

డిస ంబర్చ 1986. 
• బూురో ఆఫ్ ఇండియన్ సాస ండర్చు్ ప్ాధాన కారాులయం: 

మనక్స భ్వన్, పాత ఢిలీల. 
 

స్కర ర్ హ లి్డ అిండ్ అలెైడ్ ఇనూకర్ెన్క ‘స్కర ర్ ఉమెన్ కేర్ 
ఇనూకర్ెన్క పకలసవ’న్న పకర ర్ింభించింది. 

  
సాస ర్చ హెల్త  అండ అల ైడ ఇనూసరెన్స క్ంప నీ ల్లమిటెడ, హెల్త  
ఇనూసరెన్స క్ంప నీ "సాస ర్చ ఉమెన్ కేర్చ ఇనూసరెన్స పాలసీ"ని 
పాార్ంభించింది. ఇది సీత -ైకేందీాక్ృత సమగర ఆరోగు క్వచం, 
మహిళల జీవితంలోని ప్ాతి దశలోనూ వార ిఆరోగు సంర్క్షణ 
అవసరాలన  కాపాడేంద క్ు ప్ాత్ేుక్ంగా ర్ూపర ందించబడింది. 
త్ెైమైాసిక్ లేదా అర్ధ-వారిిక్ వాయదాలలో చ్ెల్లలంచ్ే 
పీామియంల దాేరా పాలసీని కొన గోలు చ్ేయవచ ్ 
మరియు ఈ పాలసీని 1 సంవతసర్ం, 2 సంవతసర్ం లేదా 3-
సంవతసరాల నిబంధ్నలక్ు క్ూడా తీస కోవచ ్. 
సాస ర్చ ఉమెన్ కేర్చ ఇనూసరెన్స పాలసీ వుకితగత పాలసీ 
మరియు ఫ్టల టర్చ పాలసీ రెండింటిలోనూ అంద బాటులో 
ఉంది. వుకితగత మొతతం- 18 సంవతసరాల మరియు 75 
సంవతసరాల మధ్ు వయస స గల సీత లైక్ు మాతామే బ్లమా 
చ్ేయబడింది. ఫ్టల టర్చ బ్లమా మొతతం - జీవిత భాగసాేమి 
మరియు వారిప  ైఆధార్ప్డిన పిలలలత్ో పాటు క్ుటుంబంలో 

క్నీసం ఒక్ మహిళత్ో 18 సంవతసరాల న ండి 75 
సంవతసరాల వర్క్ు ప దాలు. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• సాస ర్చ హెల్త  అండ అల ైడ ఇనూసరెన్స క్ంప నీ ల్లమిటెడ 

ఎసాస బిల ష్్మెంట:2006; 

• సాస ర్చ హెల్త  అండ అల ైడ ఇనూసరెన్స క్ంప నీ ల్లమిటెడ 

ప్ాధాన కారాులయం: చ్ెన్సైే, తమిళన్ాడు; 

• సాస ర్చ హెల్త  అండ అల ైడ ఇనూసరెన్స క్ంప నీ ల్లమిటెడ 

హో ల్్టెైమ్స డెైరెక్సర్చ & CEO: జగన్ాేథన్. 
 

RIL ముింబెైలో భార్తదేశప్ు అత్రప దా వకయపకర్ మర్తయు 

స్కింసాృత్రక కేిందార న్ని పకర ర్ింభించింది 

  
రిలయన్స ఇండసీస సా్ ల్లమిటెడ (RIL) జియో వర్ల్ు  స ంటర్చ్న  

పాార్ంభించినటుల  ప్ాక్టించింది, ఇది భార్తదేశం యొక్క 

అతిప దా మరియు అతుంత ప్ాతిషాస తిక్మైెన బహుముఖ 

గముసాా నంగా ఉంటుంది. ముంబజైలోని బాందాా క్ురాల  

కాంప ల క్సస్లో 18.5 ఎక్రాల విసీత ర్ణంలో ఉనే ఈ కేందాం, 

రిలయన్స ఇండసీస సా్ డెైరెక్సర్చ మరియు రిలయన్స ఫౌండేషన్ 

వువసాా ప్క్-ఛెైర్చ్ప్ర్సన్ నీత్ా అంబానీచ్ే ఊహించబడింది 

మరియు ఇది చ్ారితాక్ వాుపార్, వాణిజుం మరియు 

సంసకృతి గముసాా నంగా మార్న ంది. 
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ముఖ్య విషయాలు: 
• ధీర్ూభాయ్ అంబానీ సేకార్చ మరియు మూుజిక్ల్ 

ఫౌంటెన్ ఆఫ్ జాయ్ టు ముంబజై మరియు జియో వర్ల్ు  
క్న్సేనిన్ స ంటర్చ్న  అంకితం చ్ేయడంత్ో పాార్ంభించి, ఈ 
ఏడాద ి మరియు వచ్ే్ ఏడాది కాలంలో జియో వర్ల్ు  
స ంటర్చ దశలవారీగా త్ెర్వబడుతయంది. 

• సాంసకృతిక్ కేందాం, మూుజిక్ల్ ఫౌంటెన్, పీామియం 
ద కాణాలు, కేఫ్్లు మరియు ఫ ైన్ డెైనింగ్ రెసాస రెంట్లు, 
సరీేస్్డ అపార్చస్మెంట్లు మరియు కారాులయాల 
ఎంపిక్త్ో పాటు జియో వర్ల్ు  స ంటర్చ భార్తదేశంలోన్న 
మొటసమొదటి గముసాా నంగా ఉంది. 

• ముంబజైలో కొతత  మైెలురాయగా మార్న నే ధీర్ూభాయ్ 
అంబానీ సేకార్చ, సాా నిక్ులు మరియు ప్ాప్ంచవాుప్తంగా 
ఉనే ప్రాుటక్ులు తప్ానిసరిగా చూడవలసిన 
గముసాా నంగా మార్డతయందని వాగాా నం చ్ేసే ఉచిత 
ప్ావనశ, బహిర్ంగ  ప్ాదేశం. 

• ప్ాప్ంచ సాా య ఫౌంటెన్ ఆఫ్ జాయ్ మరియు 
ధీర్ూభాయ్ అంబానీ సేకార్చ ముంబజై ప్ాజలక్ు మరియు 
నగరానికి అంకితం చ్ేయబడాు య. 

 

IRCTCతో భాగస్కీమయిం దాీర్క డ జిటల్డ ట కెట ింగ్ సేవలను 
అిందిించడాన్నకి Paytm తన భాగస్కీమాయన్ని విసిర్తించనటుీ  
ప్రకట ించింది. 

 

డిజిటల్ చ్ెల్లలంప్ుల సంసా Paytm, దేశంలోని రెైలేే సేసషనలలో 
ఏరాాటు చ్ేసిన ఆటోమేటిక్స టికెకట వసండింగ్ మెషీనల  
(ATVM) దాేరా వినియోగదార్డలక్ు డిజిటల్ టికెటింగ్ 
సేవలన  అందించడానికి ఇండియన్ ర్ెైలవీ కకయటర్తింగ్ 
మర్తయు టూర్తజిం కకర్ొార్ేషన్ (IRCTC)త్ో తన 
భాగసాేమాునిే విసతరించినటుల  ప్ాక్టించింది. ప్ాయాణీక్ులు 
అన్్రిజర్చే చ్ేయని రెైలు రెైడ టికెకట్లు, పాల ట్ఫార్మ్స 
టికెకట్లన  కొన గోలు చ్ేయడానికి, వార ి సీజనల్ 
టికెకట్లన  ప్ునర్డదధరించడానికి మరియు సాిర్చస కార్చు్లన  
రీఛారా్చ చ్ేయడానికి సీరీన్్లప ై ర్ూపర ందించబడిన QR 
కోడ్లన  సాకన్ చ్ేయగలర్డ. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• డోాన్ ఆధారిత ఖనిజ అన్నేషణ కోసం IIT ఖర్గ్్ప్ూర్చ్త్ో 

NMDC అవగాహన ఒప్ాందం క్ుద ర్డ్క్ుంది.  
• ప్ాభ్ుతేం ర్డణ ప టుస బడిని ఈకిేటీగా మార్డ్కోవడానికి 

సాస ర్సప్్ల కాలప్రిమితిని 10 సంవతసరాలక్ు ప ంచింది. 
• జాతీయ పేమెంటస కారకారేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) 

UPI వినియోగదార్డల కోసం చినే విలువ లావాదేవీల 
కోసం "UPI ల ైట - ఆన్-డివసైస్ వాల ట" ("UPI ల ైట") 
కారాుచర్ణన  ర్ూపర ందించింది. 

• అహిదాబాద్ IIM రిటెైల్ టెక్స క్న్ాసరిసయంన  ఏరాాటు 
చ్ేసింది. 

• HDFC మూుచ వల్ ఫండ #LaxmiForLaxmiని 
పాార్ంభించింది  

• ఫూుచర్చ జెనరాల్ల ఇండియా ఇనూసరెన్స ‘FG డాగ్ హెల్త  
క్వర్చ’ బ్లమాన  పాార్ంభించింది  
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సదసుకలు మర్తయు సమావేశకలు 
 

3వ జాతీయ యూత్ పకరీ్మెింట్ ఫ స రవల్డ (NYPF) 
నూయఢ లీీలో పకర ర్ింభమెైింది 

  
జాతీయ యూత్ పార్లమెంట ఫ సిసవల్ (NYPF) 3వ 
ఎడిషన్్న  లోక్స్సభ్ స క్రటరరియట మరియు యువజన 
వువహారాలు మరియు కవరడల మంతిాతే శాఖ సంయుక్తంగా 
మారి్ 10 మరియు 11, 2022 త్ేదీలలో నూుఢిలీలలోని 
పార్లమెంట స ంటాల్ హాల్్లో నిర్ేహించ్ాయ. మారి్ 10న 
NYPF పాార్ంభ్ స షన్్లో కేంద ా కవరడల మంతి ా అన రాగ్ 
ఠాక్ూర్చ ప్ాసంగించన ండగా, మారి్ 11న లోక్స్సభ్ సీాక్ర్చ ఓం 
బిరాల  వనడుక్లన  ఉదేాశించి ప్ాసంగిసాత ర్డ. 
NYPF యొకా లక్షయిం 
NYPF యొక్క లక్షుం 18 మరియు 25 సంవతసరాల క్ంటర 
తక్ుకవ వయస స ఉనే యువత, రాబో యే సంవతసరాలోల  
ప్బిల క్స సరీేస స్్త్ో సహా వివిధ్ కెరీర్చ్లలో చ్ేరే వారి వాణిని 
వినడం. జాతీయ సాా య యువ విజేతలలో అగరగామిగా 
నిల్లచిన ముగుా ర్డ యువక్ులక్ు ప్ామాణ సీేకార్ 
కార్ుక్రమంలో లోక్స్సభ్ సీాక్ర్చ ముంద  మాటాల డే అవకాశం 
ఉంటుంది. 
 

సరడడ ఇన్ ఇిండ యా మీట్ 2022 ఢాకకలో పకర ర్ింభించబడ ింది. 

  

రెండు రోజుల పాటు సాగే ససడర ఇన్ ఇండియా (SII) 2022 
సమావనశం బంగాల దేశ్్లోని ఢాకాలో పాార్ంభ్మైెంది. భార్త 
హెైక్మిషన్ నిర్ేహించిన కార్ుక్రమానిే బంగాల దేశ్ విదాు 
మంతి ా డాక్సర్చ దీప్ు మోని మరియు బంగాల దేశ్్లోని భార్త 
హెైక్మిషనర్చ విక్రమ్స దొరెైసాేమి పాార్ంభించ్ార్డ. రెండు 
దేశాల మధ్ు విదాు మారిాడి రెండు దేశాల మధ్ు 
సేేహప్ూర్ేక్ సంబంధాలన  మరింత బలోపేతం చ్ేస త ందని 
బంగాల దేశ్ విదాు మంతిా అన్ాేర్డ. దక్షిణాసియా దేశాలు 
ఎద రకకంటునే పేదరిక్ం వంట ి సాధార్ణ సమసులక్ు 
ప్రిషాకరాలు క్న గకన్ాల్లసన బాధ్ుత న్నటి విదాుర్డా లప ై 
ఉందన్ాేర్డ. 
 

పౌర్ విమానయాన మింత్రరతీ శకఖ్ & FICCI  హ ైదర్కబాద్్లో 
‘విింగ్క ఇిండ యా 2022’న్న న్నర్ీహిించింది. 

  
మినిసీస  ాఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (MOCA) మరియు FICCI 
సంయుక్తంగా ‘వింగ్స ఇండియా 2022’ పేర్డత్ో సివిల్ 
ఏవియేషన్ (వాణిజు, సాధార్ణ మరియు వాుపార్ 
విమానయాన)ప ై ఆసియాలోన్న అతిప దా ఈవసంట్న  
నిర్ేహిస త న్ాేయ. ఈ ఈవసంట్లో వింగ్స ఇండియా 
అవార్డు లన  క్ూడా ప్ాదానం చ్ేసాత ర్డ. ఈవసంట కొతత  వాుపార్ 
సముపారా్న, ప టుస బడులు, విధాన ర్ూప్క్లాన మరియు 
పాాంతీయ అన సంధానంప ై దృషిస ప డుతయంది. ఇద ి 2022 
మారి్ 24 న ండ ి 27 వర్క్ు హెైదరాబాద్్లోని బేగంపేట 
విమాన్ాశరయంలో జర్డగుతయంది. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• FICCI సాా పించబడింది: 1927; 
• FICCI ప్ాధాన కారాులయం: నూుఢిలీల; 
• FICCI అధ్ుక్షుడు: సంజీవ్ మెహత్ా; 
• FICCI స క్రటర ీజనర్ల్: దిలీప్ చ్ెన్ోయ్; 
• FICCI డెైరెక్సర్చ జనర్ల్: అర్డణ్ చ్ావాల . 
 

36వ ఎడ షన్  ఇింటర్ేిషనల్డ జియోలాజికల్డ కకింగెీస 
నూయఢ లీీలో జర్గనునిది. 

  
వర్డ్వల్ వనదిక్ప ై, 36వ అంతరాా తీయ జియోలాజిక్ల్ 
కాంగెరస్ (IGC) మారి్ 20-22, 2022న, జియోస ైన కస: ది 
బేస క్ స ైన్క ఫర్ ఎ సస టరనబుల్డ ఫూయచర్ అన్న అంశంత్ో 
పాార్ంభ్ం కాన నేది.  36వ అంతరాా తీయ జియోఫిజిక్ల్ 
కాంగెరస్ మైెన్స మరియు ఎర్చత స ైన్ససస్ మంతిాతే శాఖలు, 
ఇండియన్ న్నషనల్ స ైన్స అకాడమీ మరియు బంగాల దేశ్, 
న్నపాల్ మరియు శ్రరలంక్ స ైన్స అకాడమీల మధ్ు సహకార్ం. 
కేంద ా బొ గుా , గన లు మరియు పార్లమెంటర ీ వువహారాల 
మంతిా శ్రర ప్ాహాల ద్ జోషి కాంగెరస్్న  పాార్ంభిసాత ర్ని 
భావిస త న్ాేర్డ. 
 

జాతీయ  లాయిండ్ మాన్నటెైజేషన్ కకర్ొార్ేషన్ కకయబిన ట్ 
ఆమోదిించింది 

  

5000 కోటల  పాార్ంభ్ అధీక్ృత షేర్చ కాుపిటల్ మరియు 150 

కోటల  ప యడ-అప్ షేర్చ కాుపిటల్్త్ో ప్ూరిత యాజమానుంలోని 

భార్త ప్ాభ్ుతే కారకారేషన్్గా జాతీయ లాుండ మానిటెైజేషన్ 

కారకారేషన్ (NLMC) సాా ప్నక్ు ప్ాధాన మంతిా నరేందా మోడర 

న్నతృతేంలోని కేంద ా మంతిావరా్ం ఆమోదం త్ెల్లపింది. . 

జాతీయ లాుండ మేన్నజ్మెంట కారకారేషన్ (NLMC) 

మిగులు భ్ూమి మరియు స ంటాల్ ప్బిల క్స స కాస ర్చ ఎంటర్చ్ప ైజైెస్ 

(CPSEలు) మరియు ఇతర్ ప్ాభ్ుతే సంసాల 

యాజమానుంలోని భ్వన ఆస త లన  మోనటెైజ చ్ేస త ంది. ఈ 

ఆలోచన 2021-22 బడెాట ప్ాక్టనక్ు అన గుణంగా ఉంది. 
 

అటల్డ ఇనోివేషన్ మిషన్ యువతలో AR న ైప్ుణాయలను 

పోర తకహిించడాన్నకి విసిర్తించింది 

  
NITI ఆయోగ్ యొక్క అటల్ ఇన్ోేవనషన్ మిషన్ భార్తీయ 

యువతలో ఆగెింటెడ రియాల్లటీ (AR) న్సైప్ుణు అభివృదిధని 

పటా తసహించడానికి Snap Inc.త్ో భాగసాేమాునిే 

ప్ాక్టించింది. Snap Inc. అన్నది గోల బల్ కెమెరా సంసా, దీని 

కెమెరా భౌతిక్ ప్ాప్ంచంలో వార్డ చూసే వాటిని డిజిటల్ 

ప్ాప్ంచంలో అంద బాటులో ఉనే వాటిత్ో క్లప్డం దాేరా 

ప్ాజలు తమ చ టసస  ఉనే ప్ాప్ంచ్ానిే ఎలా వీక్షించ్ాలో 

ప్రివర్తన్ాతిక్ పాతా పట షిస త ంది. 
 

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


 మార్చ్-నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  

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

భార్త ఎన్నికల సింఘిం (ECI) వర్డివల్డ అింతర్కా తీయ 
ఎలక్షన్ విజిటర్క పోర గకీ మ (IEVP) 2022ను ఏర్కాటు 
చేస ింది. 

  
స మార్డ 32 దేశాలు మరియు న్ాలుగు అంతరాా తీయ 
సంసాల న ండ ిఎనిేక్ల నిర్ేహణ సంసాల (EMBలు) కోసం, 
భార్త ఎనిేక్ల సంఘం (ECI) వర్డ్వల్ అంతరాా తీయ 
ఎలక్షన్ విజిటర్చస పట ా గార మ్స (IEVP) 2022న  ఏరాాటు 
చ్ేసింది. ఆన్్ల ైన్్లో పాలగా నే 150 క్ంటర ఎక్ుకవ EMB 
డెల్లగేట్లక్ు సూా లదృషిస అందించబడింది. గోవా, మణిప్ూర్చ, 
ప్ంజాబ్, ఉతతరాఖండ మరియు ఉతతర్ప్ాదేశ్్లలో శాసన 
సభ్లక్ు ప్ాస త తం జర్డగుతయనే ఎనిేక్లు. న్నటి వర్డ్వల్ 
IEVP 2022లో త్ొమిిద ి దేశాల న ండ ి భార్తదేశానికి 
చ్ెందిన రాయబార్డలు/హెై క్మీషనర్డల  మరియు ఇతర్ 
డిప్లమాటిక్స కార్చా్ సభ్ుులు ఉన్ాేర్డ. 
 

జర్ాన్స G7 వయవస్కయ మింతరర ల వర్డివల్డ సమావేశకన్ని 
న్నర్ీహిించనుింద ి

 

ప్ాప్ంచ ఆహార్ భ్దాతప ై ర్షాు మరియు ఉకెరయన్ మధ్ు 
వివాదం యొక్క చిక్ుకలన  అన్నేషించడానికి G7 
వువసాయ మంతయాల వర్డ్వల్ సమావనశానిే 
నిర్ేహించన నేటుల  జర్ిన్ ప్ాభ్ుతేం పేరకకంది. జర్ినీ 
వువసాయం మరియు ఆహార్ మంతి ాCem zdemir ప్ాకార్ం, 
సమావనశం ఆహార్ మారెకటలన  సిారీక్రించ్ే మారాా లప ై క్ూడా 
దృషిస ప డుతయంది. 
 

ఎలకకరా న్నక్క & ఐట ీ మింత్రర టెక్ కకన్్కీేవ్ 2022ను 
పకర ర్ింభించార్డ 

 
జాతీయ ఇన్రేిటిక్సస స ంటర్చ (NIC) డిజిటల్ కార్ుక్రమాలప ై 
ప్ాభ్ుత్ాేలత్ో భాగసాేముం క్ల్లగి ఉంది. మేము 
అత్ాుధ్ నిక్మైెన PAN-India ICT అవసాా ప్న, డిజిటల్ 
పాల ట్ఫార్మ్స్లు మరియు అన్నక్ సంవతసరాలుగా ప్ాభ్ుతే 
ప్ాత్ేుక్ వినియోగం కోసం ప్రిషాకరాలన  ర్ూపర ందించ్ాము. 
మేము ఫ డర్ల్ మరియు రాషస  ా ప్ాభ్ుత్ాేలు వారి 
విధాన్ాలన  ఆటోమేట చ్ేయడంలో మరియు ప్బిల క్స 
సరీేస్్లన  ఎలకాసా నిక్స్గా అందించడంలో సహాయం చ్ేసాము. 
 

ఇిండ యా గోీ బల్డ ఫో ర్మ వకర్తషక సదసుక బెింగళూర్డలో 
జర్తగతింది 
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ఇండియా గోల బల్ ఫట ర్మ్స (IGF) వారిిక్ సదస స క్రాణ టక్లోని 
బెింగళూర్డలో నిర్ేహించబడుత్ోంది. సమిిట టెక్స-ఆధారిత 
అంతరాయం యొక్క ప్ాముఖ ముఖాలన  మరియు కేంద ా
మంతయాలు, విధాన ర్ూప్క్ర్తలు మరియు ప్ాప్ంచ వాుపార్ 
న్ాయక్ులత్ో పాటు యునికార్చే క్లబ్్లో చ్ేరిన వారిని 
ఒక్చ్ోట చ్ేర్డ్తయంది. మున ప్టి ఎడిషన్్లు దుబాయ్ 
మర్తయు UKలో నిర్ేహించబడాు య మరియు 
ప్ాప్ంచవాుప్తంగా ఉనే ప్ాభ్ుత్ాేలు మరియు ప్రిశరమల 
న ండి ఇతర్ న్ాయక్ులలో ప్ాధాన మంతిా నరేందా మోడర, 
UK యొక్క PM బో రిస్ జానసన్ వంట ిగ్ర్వనీయ వక్తలు 
ప్ాసంగించ్ార్డ. 
బజంగుళూర్డలో ఐజిఎఫ్్కి ఇది మొదట ి ఎడిషన్. 
అంతరాా తీయ వాుపార్ం మరియు గోల బల్ లీడర్చ్ల కోసం 
ఎజెండా-స టిసంగ్ ఫట ర్మ్స, IGF, కారకారేట్లు మరియు విధాన 
నిరేణతలు తమ ర్ంగాలలో మరియు వూుహాతిక్ పాాముఖుత 
క్ల్లగిన భౌగోళిక్ పాాంత్ాలలో వాటాదార్డలత్ో ప్ర్సార్ చర్ు 
చ్ేయడానికి ప్ర్ప్తి పర ందగల పాల ట్ఫార్మ్స్ల ఎంపిక్న  
అందిస త ంది. 
 

అవార్డు లు  
మార్తయో మార్ెకల్డ 2022 గవర్ిర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవకర్డు ను 
గెలుచుకునాిర్డ 

  

స ంటాల్ బాుంక్స ఆఫ్ చిలీ గవర్ేర్చ మారియో మారెసల్, 
స ంటాల్ బాుంకింగ్ అవార్చు్ 2022లో గవర్ేర్చ ఆఫ్ ది ఇయర్చ 
అవార్డు న  గెలుచ క్ున్ాేర్డ. బాుంకో స ంటాల్ డి చిలీ అన్నది 
స ంటాల్ బాుంక్స ఆఫ్ చిలీ పేర్డ. 
మారియో మారెసల్ అకోస బర్చ 2016లో స ంటాల్ బాుంక్స ఆఫ్ 
చిలీ (BCCH) గవర్ేర్చ్గా నియమితయల ైనప్ుాడు, అతన  
లాటిన్ అమెరికాలో అతుంత సేతంతా మరియు బాగా నడిచ్ే 
స ంటాల్ బాుంక్స్లలో ఒక్టిగా పేర్డ త్ెచ ్క్ునే ఒక్ సంసా 
యొక్క న్ాయక్త్ాేనిే సీేక్రించ్ాడు. మారెసల్ సంసాన  
మరింత మెర్డగుప్రిచ్ేంద క్ు చర్ులు చ్ేప్టిసంది. అతన  
దాని అంతరా్త నిర్ేహణ నిరాిణానిే మారా్డు, దావు 
విధాన సమావనశాల సంఖున  12 న ండ ి ఎనిమిదికి 
తగిాంచ్ాడు. BCCH ఇంగీలష్ మరియు సాానిష్ 
రెండింటిలోనూ దాని క్మూునికేషనల  న్ాణుతన  
మెర్డగుప్రిచింది. కానీ BCCH యొక్క ఖాుతి, అలాగే 
మారెసల్ సర ంతం, 2019 న ండ ి తీవామైెన ప్రీక్షక్ు 
గురికావలసి ఉంటుంది. 
 

2022 కోసిం అబెల్డ బహుమత్ర: అమెర్తకన్ గణిత శకసిీజు డు 
డ న్నిస P. సులీివన్్కు ప్రదానిం చేస ింది. 

  
న్ారేేజియన్ అకాడమీ ఆఫ్ స ైన్స అండ ల టర్చస 2022 
సంవతసరానికి అబజల్ ప ైజై్ని అమెరిక్న్ గణిత శాసత ైజుఞ డు 
డెనిేస్ పారెేల్ స ల్లలవన్్క్ు ప్ాదానం చ్ేసింది. "టోపట లాజీకి 
దాని విసత ృత అరా్ంలో మరియు ముఖుంగా బ్లజగణితం, 
రేఖాగణిత మరియు డెైనమిక్స అంశాలలో అతని 
అద భతమెైన ర్చనల కోసం" ఈ అవార్డు  ఇవేబడిందని 
అన లేఖన పేరకకంది. 
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టరపకలజీ అింట ేఏమిట ? 
టోపాలజీ అన్నద ిప్ంత్ొమిిదవ శత్ాబాంలో జనిించిన గణిత 
శాసత ంై మరియు ఉప్రితలాలు వసైక్లాునికి గురెైనప్ుాడు 
మార్ని వాటి లక్షణాలత్ో సంబంధ్ం క్ల్లగి ఉంటుంది. 
టోపట లాజిక్ల్్గా, వృతతం మరియు చతయర్సాం ఒకేలా 
ఉంటాయ; అదేవిధ్ంగా, ఒక్ హాుండిల్్త్ో డోనట మరియు 
కాఫీ మగ్ యొక్క ఉప్రితలాలు టోపట లాజిక్ల్్గా సమానంగా 
ఉంటాయ, అయనప్ాటికవ, గోళం మరియు కాఫీ మగ్ యొక్క 
ఉప్రితలం సమానంగా ఉండవు. 
 

ఏబెల్డ ప ైీజ అింట ేఏమిట ? 
బహుమతి గణిత శాసత  ై ర్ంగానికి అసాధార్ణమైెన 
సహకారానిే గురితస త ంది & న్ారేేజియన్ ప్ాభ్ుతేంచ్ే 
నిధ్ లు సమక్ూర్డస త ంది & అంతరాా తీయంగా గురితంప్ు 
పర ందిన 5 గణిత శాసత ైజుఞ లత్ో క్ూడిన అబజల్ క్మిట ీ
సిఫార్డసలక్ు మదాతయ ఇస త ంది, అబజల్ గరహీతలు 
ఎంపిక్యాుర్డ. 
 

దేవేిందర ఝఝర్తయా ప్దాభూషణ్ అిందుకుని 1వ పకర్క 
అథ్ ీట్ అయాయడు 

  
ప్దిభ్ూషణ్ అవార్డు  అంద క్ునే త్ొల్ల పారా అథ్ెలట్గా 
దేవనందా ఝఝారియా నిల్లచ్ాడు. అతన  2004 ఏథెన్స్లో 
జరిగిన పారాల్లంపిక్సస మరియు 2016 రియో గేమ్సస్లో సేర్ణం 
మరియు 2020 టోకోు ఒల్లంపిక్సస్లో ర్జత ప్తక్ంత్ో సహా 
అన్నక్ పారాల్లంపిక్స ప్తకాలన  గెలుచ క్ున్ాేడు. 

కవరడా విభాగంలో అవని లేఖా (పారా షూటర్చ) క్ూడా ప్దిశ్రర 
అవార్డు న  అంద క్ున్ాేర్డ. ఒక ే కవరడలోల  రెండు పారాల్లంపిక్స 
ప్తకాలన  గెలుచ క్ునే మొదట ి భార్తీయ మహిళ, 
అలాగే పారాల్లంపిక్స సేర్ణం సాధించిన మొదట ి భార్తీయ 
మహిళ. 
 

సుర్ేష్ ర్ెైనాను మాలాీవుల ప్రభుతీిం ‘సో్ ార్ర్ ఐకకన్’ 
అవకర్డు తో సతార్తించింది 

  
మాలాీవుల సట ార్చస్ అవార్చు్ 2022లో భార్త మాజీ కిరకెటర్చ 
స రేశ్ రెైన్ాక్ు ప్ాతిషాస తిక్మైెన ‘సట ార్చస్ ఐకాన్’ అవార్డు  
లభించింది. రెైన్ా కెరీర్చ్లో సాధించిన వివిధ్ విజయాలక్ు 
మాలాీవులు ప్ాభ్ుతేం సతకరించింది. రియల్ మాడిాడ మాజీ 
ఆటగాడు రాబరోస  కారోల స్, జమైెక్న్ సి్ీంటర్చ అసఫా పావసల్, 
శ్రరలంక్ మాజీ కెప సన్ మరియు కిరకెటర్చ సనత్ జయసూర్ు 
మరియు డచ్ ఫుట్బాల్ ల జెండ ఎడాా ర్చ డేవిడస్త్ో సహా 16 
మంద ి అంతరాా తీయ కవరడాకార్డలత్ో పాటు రెైన్ా న్ామిన్నట 
అయాుర్డ. 
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సో్ ార్ర్్స్కర ర్ ఏస స 2022: న్సర్జ చోపకర  సో్ ార్ర్్మాయన్ ఆఫ్ ద ి
ఇయర్ అవకర్డు ను గెలుచుకునాిడు 

  
టోకోు ఒల్లంపిక్స బంగార్డ ప్తక్ విజేత, నీర్జ చ్ోపాా 2022 
సట ార్చస్సాస ర్చ ఏస స్ అవార్చు్్లో గ్ర్వనీయమైెన 'సట ార్చస్సాస ర్చ ఆఫ్ 
ది ఇయర్చ (ప్ుర్డషయడు)' అవార్డు న  పర ందాడు. టోకోు 
ఒల్లంపిక్సస్లో ర్జత ప్తకానిే సాధించిన వసయట్ల్లఫ్సర్చ 
మీరాబాయ చ్ాన  ‘సట ార్చస్సాస ర్చ ఆఫ్ ద ఇయర్చ (ఫిమేల్)’ 
అవార్డు న  అంద క్ుంది. ఏస స్ అవార్చు్లు కవరడలో శలరషఠ తన  
చ్ాటుక్ుంటాయ మరియు కొతత  రికార్డు లన  బదాలు 
కొటసడానికి మరియు కవరిత యొక్క కొతత  శిఖరాలన  
చ్ేర్డకోవడానికి మా అథ్ెలటుల  మరియు కవరడాకార్డలక్ు 
సూ్రితని ఇసాత యని ఆశిస త న్ాేము. 
 

జాబితాలోన్న ఇతర్ అవకర్డు  గహీీతలు: 
• లోవిలన్ా బో రోా హెైన్ (సట ార్చస్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్చ, 

ఇండివిజువల్ సట ార్చస్), 
• అవని లేఖా (పారాథ్ెల ట ఆఫ్ ది ఇయర్చ, ఫిమేల్), 
• ప్ామోద్ భ్గత్ (ప్ాత్ేుక్ గురితంప్ు అవార్డు ), 
• సవిత (సట ార్చస్ ఉమెన్ ఆఫ్ ది ఇయర్చ, టీమ్స సట ార్చస్), 

మరియు 
• ర్ూపిందర్చ పాల్ సింగ్ (సట ార్చస్ మాన్ ఆఫ్ ది ఇయర్చ, 

టీమ్స సట ార్చస్). 

• సట ార్చస్సాస ర్చ ఏస స్ 2022లో ఆరిఫ్ ఖాన్ ప్ాత్ేుక్ గురితంప్ు 

అవార్డు న  గెలుచ క్ున్ాేర్డ. 

• భార్త హాకవ జటుస  మాజీ కెప సన్ అజిత్ పాల్ సింగ్్క్ు ‘ల ైఫ్ 

టెైమ్స అచీవ్్మెంట అవార్డు  లభించింది. 
 

ఫకర న్నకస కెర్ే ప రటా్్కర్ ప ైీజ 2022 గెలుచుకుని మొదట  

ఆఫ రకన్ 

  
ఆరికటెక్్ర్చ, అధాుప్క్ుడు మరియు సామాజిక్ కార్ుక్ర్త 

ఫాానిసస్ కెరేన  పిాటా్క్ర్చ ఆరికటెక్్ర్చ ప ైజై 2022 యొక్క 

2022 గరహీతగా ప్ాక్టించ్ార్డ, ఈ అవార్డు న  తర్చ గా 

ఆరికటెక్్ర్చ అతయునేత గ్ర్వంగా సూచిసాత ర్డ. అతన  

బురికన్ా ఫాసట లోని గాండో  అన్న చినే గార మంలో 

జనిించ్ాడు, గ్ర్వనీయమైెన అవార్డు న  గెలుచ క్ునే 

మొదట ినలలజాతి వాస త శిల్లా కెరే. 

1979లో హయత్ ఫౌండేషన్ దాేరా సాా పించబడిన పిాటా్క్ర్చ 

ఆరికటెక్్ర్చ బహుమతిని ఆరికటెక్సస్లక్ు అందజేసాత ర్డ, దీని 

నిరాిణ ప్ని ప్ాతిభ్, దృషిస మరియు నిబదధత క్లయక్న  

ప్ాదరిశస త ంది. 2021లో, ఫ ాంచ్ ఆరికటెక్సస్లు అన్నే లకాటన్ 

మరియు జీన్-ఫిల్లప్ వాసల్్లక్ు ఈ అవార్డు  లభించగా, 

2020లో గార ఫ్సన్ ఆరికటెక్సస్లక్ు చ్ెందిన ష లీల మెక్స్నమరా 

మరియు వసైవోన్ ఫారెల్్లు సతకరించబడాు ర్డ. 
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IFR ఆస యా అవకర్ు్ 2021లో యాకికస బాయింక్ ‘ఏష యన్ 
బాయింక్ ఆఫ్ ది ఇయర్’న్న గెలుచుకుింది 

 
భార్తదేశం యొక్క మూడవ-అతిప దా ప ైవైనట ర్ంగ బాుంక్స, 
యాకిసస్ బాుంక్స, ఆసియా ఇన్సేస్స్మెంట బాుంకింగ్ సాలంలో 
క్వరేజ యొక్క విసత ృతి మరియు న్సైప్ుణుం యొక్క లోతయ 
కోసం IFR ఆసియా యొక్క ఏషియన్ బాుంక్స ఆఫ్ ది 
ఇయర్చ అవార్డు న  పర ందింది. అనిే ప్ాధాన ఉతాతయత లు 
మరియు విభాగాలలో ఈకిేటీ మరియు ర్డణాల జారీలో 
బాుంక్స అతయుతతమ ప్నితీర్డన  ఈ అవార్డు  గురితస త ంది. 
ఈ సంవతసర్ం, ఫ ైన్ాన్స ఆసియా క్ంటీ ాఅవార్చు్్లో బాుంక్స 
‘బజస్స DCM హౌస్ ఇన్ ఇండియా’ అవార్డు న  క్ూడా 
గెలుచ క్ుంది. యాకిసస్ బాుంక్స బూల మ్స్బజరా్చ లీగ్ టరబుల్ 
రాుంకింగ్్లో వర్డసగా 15 కాుల ండర్చ సంవతసరాలుగా నంబర్చ 
1 సాా నంలో ఉంద ి మరియు దేశ్రయ డెట కాుపిటల్ 
మారెకట్లో తన న్ాయక్తే సాా న్ానిే కొనసాగించింది. 
 

ప్రప్ించవకయపి్ింగక: 
IFR ఆసియా అవార్చు 2021లో మోరాా న్ సాస నీల  బాుంక్స ఆఫ్ ది 
ఇయర్చ అవార్డు త్ో సతకరించబడాు ర్డ మరియు JSW గూర ప్్క్ు 
ఇషూుయర్చ ఆఫ్ ది ఇయర్చ అవార్డు  లభించింది. హాంకాంగ్్క్ు 
చ్ెందిన కాుపిటల్ మారెకటస ఇంటెల్లజెన్స పరా వసైడర్చ అయన 
IFR ఆసియా ఈ అవార్డు లన  నిర్ేహిస త ంది. 
 

నార్కయణ్ ప్రధాన్్కు శకసవి ీయ ప్ర్తశోధ్న కోసిం GD బిర్కీ  
అవకర్డు  లభించింద ి

 
పరా ఫ సర్చ న్ారాయణ్ ప్ాధాన్ మెటీరియల్ స ైన్ససస్ ర్ంగంలో 
ఆయన చ్ేసిన విశలష క్ృషికి గానూ 31వ GD బిరాల  అవార్డు క్ు 
ఎంపిక్యాుర్డ. ఈ చినే ల ైటింగ్ మెటీరియల్స యొక్క కొతత  
ఆక్ృతయలన  ర్ూపర ందించడంలో సహాయప్డటానికి అతన  
కిరససల్ మాడుులేషన్్లలో తన న్సైప్ుణాునిే అందించ్ార్డ. 
 

అవకర్డు  గుర్తించ: 
1991లో సాా పించబడిన ఈ అవార్డు  50 సంవతసరాల క్ంటర 
తక్ుకవ వయస స ఉనే ప్ాముఖ భార్తీయ శాసత వైనతతలన  
విజాఞ న శాసాత ా నికి సంబంధించిన ఏదెైన్ా శాఖక్ు వార ిఅసల ైన 
మరియు అతయుతతమ సేవలక్ు గురితస త ంది. ఇది ర్ూ. 5 లక్షల 
నగద  బహుమతిని క్ల్లగి ఉంటుంది. గరహీతన  ఎంపిక్ బో ర్డు  
ఎంపిక్ చ్ేస త ంది, దీని ప్ాస త త అధిప్తి పరా ఫ సర్చ చందిామా 
షాహా, ఇండియన్ న్నషనల్ స ైన్స అకాడమీ (INSA) 
అధ్ుక్షురాలు. 
 

75వ BAFTA అవకర్డు  2022 ప్రకట ించబడ ింద ి
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బిాటిష్ అకాడమీ ఫిల్ి అవార్చు్ యొక్క 75వ ఎడిషన్, దీనిని 
బాఫ్ాస  అవార్చు అని క్ూడా పిలుసాత ర్డ, లండన్్లోని రాయల్ 
ఆలీర్చస హాల్్లో జరిగింది. బిాటీష్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫిల్ి అండ 
టెల్లవిజన్ ఆర్చస్ (బాఫ్ాస ) అందించ్ే ఈ అవార్డు లు 2021లో 
ఉతతమ జాతీయ మరియు విదేశ్ర చిత్ాాలన  సతకరిసాత య. ఈ 
వనడుక్న  నటి మరియు హాసునటుడు రెబజల్ విలసన్ హో స్స 
చ్ేశార్డ. అతుధిక్ న్ామిన్నషన ల  అంద క్ునే చితాం డూన్, 11 
న్ామిన్నషన ల  వచ్ా్య. అతుధిక్ అవార్డు లు అంద క్ునే 
చితాం డూన్  5 అవార్డు లు. 
 

2022 BAFTA అవకర్డు లలో విజేతల జాబితా ఇకాడ ఉింది: 
Category Winners 

Best Film The Power of the Dog 

Best Director 
Jane Campion, The Power 

of the Dog 

Best Actress in 
Leading Role 

Joanna Scanlan, After 
Love 

Best Actor in Leading 
Role 

Will Smith, King Richard 

Best Supporting 
Actress 

Ariana DeBose, West Side 
Story 

Best Supporting Actor Troy Kotsur, CODA 

EE Rising Star Award Lashana Lynch 

Outstanding British 
Film 

Belfast 

Outstanding Debut By 
A British Writer, 

Director, Or Producer 
The Harder They Fall 

Best Film Not In The 
English Language 

Drive My Car 

Best Documentary 
Summer of Soul (Or, 

When The Revolution 
Could Not Be Televised) 

Best Animated Film Encanto 

Best Short Animation 

Do Not Feed the Pigeons, 
Vladimir Krasilnikov, 

Jordi Morera and Antonin 
Niclass 

Best Short Film 
The Black Cop, Cherish 

Oleka 

Category Winners 

Original Screenplay 
Licorice Pizza, Paul 
Thomas Anderson 

Adapted Screenplay CODA, Sian Heder 

Original Score Dune, Hans Zimmer 

Casting 
West Side Story, Cindy 

Tolan 
 

అవకర్డు ల చర్తతర: 
బిాటిష్ టెల్లవిజన్్లో అతయుతతమ ప్నిని గురితంచ్ేంద క్ు బిాటిష్ 
అకాడమీ టెల్లవిజన్ అవార్డు లన  ఏటా అందజేసాత ర్డ. ఇద ి
1955 న ండ ిఏటా ఇవేబడుత్ోంది. ఇది ప్ాధానంగా బిాటిష్ 
కార్ుక్రమాలక్ు ఇవేబడుతయంది. 
 

ఆర్డ భార్తీయ విమానాశీయాలు ACI వర్ల్డు్ ASQ అవకర్ు్ 
2021 లో చోటు సింపకదిించాయ. 

  
2021 సంవతసరానికి ఎయర్చ్పట ర్చస సరీేస్ కాేల్లటీ (ASQ) 
సరేేలో అంతరాా తీయ ఎయర్చ్పట ర్చస్ క్నిసల్  (ACI) దాేరా 
భార్తదేశం న ండి, ఆర్డ విమాన్ాశరయాలు 'ప్రిమాణం 
మరియు పాాంత్ాల వారీగా ఉతతమ విమాన్ాశరయం'లో చ్ోటు 
సంపాదించ్ాయ. వారిిక్ ప్ాయాణీక్ుల టాాఫిక్స ఆధార్ంగా 
వివిధ్ వరాా లలో ఆసియా ప్సిఫిక్స పాాంతం. ACI ఎయర్చ్పట ర్చస 
సరీేస్ కాేల్లటీ (ASQ) అవార్చు్ క్ససమర్చ అన భ్వంలో 
విమాన్ాశరయ శలరషఠ తన  గురితంచడానికి ప్ాయాణీక్ుల 
సౌక్రాులక్ు సంబంధించిన 33 పారామితయలన  
ప్రిగణనలోకి తీస క్ుంటుంది. 
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ఆర్డ భార్తీయ విమానాశీయాలు: 
వరో్ిం - సింవతకర్కన్నకి 40 మిలియనీకు ప ైగక ప్రయాణీకులు 
• ఛతాప్తి శివాజీ మహారాజ అంతరాా తీయ విమాన్ాశరయం 

(CSMIA), ముంబజై (వర్డసగా 5వ సంవతసర్ం) 
• ఇందిరా గాంధ ీ అంతరాా తీయ విమాన్ాశరయం, నూుఢిలీల 

(వర్డసగా 4వ సంవతసర్ం) 
• వరా్ం - సంవతసరానిక ి15 న ండి 25 మిల్లయనల  మంది 
• ప్ాయాణిక్ులురాజీవ్ గాంధీ అంతరాా తీయ 

విమాన్ాశరయం,  హెైదరాబాద్ 
• వరా్ం - సంవతసరానిక ి 5 న ండి 15 మిల్లయనల  మంద ి

ప్ాయాణిక్ులు 
• కొచి్న్ అంతరాా తీయ విమాన్ాశరయం, కొచి్నసరాా ర్చ 

వలలభాయ్ ప్టరల్ అంతరాా తీయ విమాన్ాశరయం, 
అహిదాబాద్ 

• వరా్ం - సంవతసరానిక ి 2 న ండి 5 మిల్లయనల  మంది 
ప్ాయాణిక్ులు 

• చండరగఢ్ విమాన్ాశరయం, చండరగఢ్ 
అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• విమాన్ాశరయాల మండల్ల అంతరాా తీయ ప్ాధాన 

కారాులయం: మాంటిాయల్, కెనడా; 
• అంతరాా తీయ ఎయర్చ్పట ర్చస్ క్నిసల్ సాా పించబడింది: 

1991. 
 

బింగకీ దేశ్్కు చ ిందిన ర్తజాీనా హసన్్కు US అింతర్కా తీయ 
ఉమెన్ ఆఫ్ కర్ేజ అవకర్డు  2022కు ఎింప కయాయర్డ 

 

బంగాల దేశ్ ప్రాువర్ణ న్ాుయవాది, రిజాేన్ా హసన్ 2022కి 
అంతరాా తీయ విమెన్ ఆఫ్ క్రేజ (IWOC) అవార్డు క్ు 
ఎంపిక్యాుర్డ. అసాధార్ణమైెన ధెైరాునిే ప్ాదరిశంచినంద క్ు 
మరియు US డిపార్చస్మెంట ఆఫ్ సేసట దాేరా అవార్డు త్ో 
సతకరించబడ ే ప్ాప్ంచవాుప్తంగా ఉనే 12 మంది 
మహిళలలో ఆమె ఒక్ర్డ. వార ి క్మూునిటీలలో మార్డా 
తీస క్ురావడానికి న్ాయక్తేం. అవార్డు క్ు ఎంపికెైన 12 
మంద ి మహిళలన  సతకరించ్ేంద క్ు మారి్ 14న 
వర్డ్వల్ వనడుక్లో అవార్డు ల వనడుక్. 
 

ర్కషర ాప్త్ర కోవిింద్ 2020 మర్తయు 2021క ి ‘నార్ీ శకిి 
ప్ుర్స్కార్’ను బహుకర్తించార్డ 

 
నూుఢిలీలలోని రాషసపా్తి భ్వన్్లో మారి్ 08, 2022న 
అంతరాా తీయ మహిళ్ల దిన్ోతసవం సందర్భంగా భార్త 
రాషసపా్తి రామ్స్న్ాథ్ కోవింద్ 2020 మరియు 2021 
సంవతసరాలక్ు ‘న్ారీ శకిత ప్ుర్సాకరానిే’ ప్ాదానం చ్ేశార్డ. 
2020 మరియు 2021 సంవతసరాలోల  మొతతం 29 మంది 
మహిళలక్ు, ముఖుంగా బలహీన మరియు అటసడుగు 
వరాా లక్ు చ్ెందిన వార ి సాధికార్త కోసం వార ి అతయుతతమ 
మరియు అసాధార్ణమైెన క్ృషిక ిగురితంప్ుగా ఈ అవార్డు న  
ప్ాదానం చ్ేశార్డ. 2020 మరియు 2021 సంవతసరాలోల  
ఒకొకక్కట ి 14 అవార్డు లత్ో సహా మొతతం 28 అవార్డు లు 
ఉన్ాేయ. COVID-19 మహమాిర ి కార్ణంగా 2020 
సంవతసరానికి సంబంధించిన అవార్డు  వనడుక్న  2021లో 
నిర్ేహించడం సాధ్ుం కాలేద . 
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NMDC 2018-19 మర్తయు 2020-21 కోసిం ఇస్కాత్ 
ర్కజ్భాష్టక అవకర్డు లో 1వ బహుమత్రన్న అిందుకుింద ి

] 
న్నషనల్ మినర్ల్ డెవలప్్మెంట కారకారేషన్ ల్లమిటెడ దేశం 
యొక్క అతిప దా ఐర్న్ ఓర్చ ఉతాతితదార్డ, ఉక్ుక మంతిాతే 
శాఖ ఆధ్ేర్ుంలోని CPSE 2018-19 మరియు 2020-21కి 
ఇస్కాత్ ర్కజ్భాష్టక అవకర్డు లో 1వ బహుమత్రన్న అిందుకుింది 
మరియు క్ంప నీ 2019-20కి ఇసాాత్ రాజ్భాషా పేార్ణ 
అవార్డు న  క్ూడా అంద క్ుంది. 3 మారి్ 2022న 
మద రెైలో జరిగిన ఉక్ుక మంతిాతే శాఖ హిందీ సలాహకార్చ 
క్మిటీ సమావనశంలో అవార్డు  ప్ాదాన్ోతసవం జరిగింది. కేందా 
ఉక్ుక మంతి ాశ్రర రామ్స చందా ప్ాసాద్ సింగ్, చ్ెైర్ిన్ మరియు 
మేన్నజింగ్ డెైరెక్సర్చ శ్రర స మిత్ దేబ్్క్ు ప్ాశంసలు అందజేశార్డ. 
, NMDC. 
 

NMDC గుర్తించ: 
NMDC, ఉక్ుక మంతిాతే శాఖ ఆధ్ేర్ుంలోని నవర్తే 
PSU మరియు భార్త ప్ాభ్ుతేం యొక్క అతుంత 
లాభ్దాయక్మైెన PSUలలో ఒక్టి క్ూడా ఇది ప్రాువర్ణ 
అన క్ూలమైెన మైెనింగ్ క్ంప నీ మరియు భార్తదేశంలో 
ఇన ప్ ఖనిజం యొక్క అతిప దా ఉతాతితదార్డ. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
NMDC ప్ాధాన కారాులయం: హెైదరాబాద్; 
NMDC సాా పించబడింది: 15 నవంబర్చ 1958. 
 

పొర ఫ సర్ దీప్క్ ధ్ర్ బో ల్డ్జ్మన్ ప్తకకన్నక ి ఎింప కైెన మొదట  
భార్తీయుడు 

 
ఫిజిసిస్స పరా ఫ సర్చ, దీప్క్స ధ్ర్చ బో ల్్జ్మన్ మెడల్ పర ందిన 
మొదట ి భార్తీయుడు. ఇంటరేేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ 
ప్ూుర్చ అండ అప టల డ ఫిజిక్సస (IUPAP) యొక్క సాస టిసిసక్ల్ 
ఫిజిక్సస క్మిషన్ గణాంక్ భౌతిక్ శాసత  ైర్ంగంలో చ్ేసిన క్ృషికి 
మూడు సంవతసరాలక్ు ఒక్సారి ఈ ప్తకానిే 
అందజేస త ంది. ఈ ఏడాద ి ఆగస స లో టోకోులో జర్గన నే 
సాస ట్ఫిస్ 28 సదస స సందర్భంగా మెడల్ ప్ాదానం 
కార్ుక్రమం జర్గన ంది. అతన  పిాన్స్టన్ యూనివరిసటీకి 
చ్ెందిన జాన్ J హో ఫీల్ు ్త్ో క్ల్లసి ప్తకానిే ప్ంచ క్ున్ాేడు. 
 

MoS అనిప్ూర్కణ  దేవి జాతీయ ICT అవకర్ు 2020 & 
2021ను అిందిించార్డ 

  
కేంద ా విదాుశాఖ సహాయ మంతి ా శ్రరమతి అనేప్ూరాణ దేవి 
దేశవాుప్తంగా ఉనే 49 మంది ఉపాధాుయులక్ు జాతీయ 
ICT అవార్డు లన  అందించ్ార్డ. ఈ కార్ుక్రమంలో ఆమె 
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ప్ాసంగంలో, NEP-2020 బో ధ్న్ా ర్ంగంలో సాంకేతిక్తన  
సమరా్వంతంగా ఉప్యోగించడానిే న్ొకిక చ్ెబుతయందని, 
ఇది భాషా అవరోధాలన  త్ొలగిస త ందని మరియు 
DIVYANG విదాుర్డా లక్ు పాాప్ుతన  ప ంచ తయందని ఆమె 
అన్ాేర్డ. 
 

విింగ్క ఇిండ యా 2022లో కొచిన్ అింతర్కా తీయ 
విమానాశీయిం ‘కోవిడ్ ఛాింప యన్’ అవకర్డు ను అిందుకుింద ి

 
వింగ్స ఇండియా 2022లో కొచి్న్ ఇంటరేేషనల్ 

ఎయర్చ్పట ర్చస ల్లమిటెడ (CIAL) ‘కోవిడ ఛాంపియన్’ అవార్డు న  

గెలుచ క్ుంది. కోవిడ ఛాంపియన్ అవార్డు న  CIAL 
మేన్నజింగ్ డెైరెక్సర్చ S స హాస్ IAS పౌర్ విమానయాన శాఖ 

మంతిా జోుతిరాదితు సింధియా న ండి అంద క్ున్ాేర్డ. కోచి 

ఎయర్చ్పట ర్చస్లో స ర్క్షితమైెన ప్ాయాణానిే నిరాధ రించడానిక ి
మహమాిరి సమయంలో ‘మిషన్ సేఫ్్గారిుంగ్’ అన్న 

ఖచి్తమైెన పాాజెక్సస్న  విజయవంతంగా అమలు 
చ్ేసినంద క్ు CIALకి అవార్డు  లభించింది. 
 

ఇతర్ అవకర్డు  గీహతీలు: 
• బజంగళూర్డలోని కెంపేగ్డ అంతరాా తీయ విమాన్ాశరయం 

ఈ కార్ుక్రమంలో జనర్ల్ కేటగిరీ కింద రెండు ‘ఉతతమ 

విమాన్ాశరయాలు’ మరియు ‘ఏవియేషన్ ఇన్ోేవనషన్’ 
అవార్డు న  గెలుచ క్ుంది. 

• ముంబజైలోని ఛతాప్తి శివాజీ మహారాజ ఇంటరేేషనల్ 

ఎయర్చ్పట ర్చస (CSMIA) దాని సమరా్వంతమైెన గీరన్ పాాకవసస్ 

కోసం వింగ్స ఇండియా అవార్చు్ 2022 దాేరా 

‘ఏవియేషన్ సస టసనబిల్లటీ & ఎనిేరాన్్మెంట’ అవార్డు న  

గెలుచ క్ుంది. CSMIA యొక్క నిబదధత మరియు 

సిార్మైెన కార్ుక్రమాలన  అమలు చ్ేయడంత్ోపాటు 

దేశంలోని అతుంత ప్రాువర్ణ అన క్ూలమైెన 

విమాన్ాశరయాలలో ఒక్టిగా చ్ేర్డకోవడంలో అవిశరా ంత 

ప్ాయత్ాేలక్ు గురితంప్ుగా ఈ ఘనత వచి్ంది. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 

• పరా ఫ సర్చ Wilfried Brutsaert సాస క్స్హోమ్స వాటర్చ ప ైైజ 

2022ని పర ందార్డ 

• బాలీవుడ నటి దీపికా ప్ద కొణె TIME100 ఇంపాక్సస 

అవార్చు్ 2022 అవార్డు  గరహీతలలో ఒక్రిగా 

పేర్డపర ందింది. ఆమె ల ైవ్్లవ్్లాఫ్ ఫౌండేషన్ దాేరా 

మానసిక్ ఆరోగు పట రాటాలు మరియు అవగాహన 

ప ంచడంలో ఆమె చ్ేసిన క్ృషిక ి పాార్ంభ్ TIME100 

ఇంపాక్సస అవార్చు్ జాబిత్ాలో చ్ోటు సంపాదించ క్ుంది 
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కీీడాింశకలు 
 

SAFF U-18 మహిళల ఛాింప యన్్ష ప్ టెైట ల్డ 2022 భార్త 
మహిళల జటుర  గెలుచుకుింద ి

  
SAFF U-18 మహిళల ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్్షిప్ 3వ 
ఎడిషన్ విజేతగా భార్త్ ప్ాక్టించబడింది. మహిళల అండర్చ-
18 జాతీయ జటలక్ు అంతరాా తీయ ఫుట్బాల్ పట టీ 2022 
ఎడిషన్ జార్ఖండ్లో జంష డ్ప్ూర్చ్లోని JRD టాటా సట ార్చస్ 
కాంప ల క్సస్లో జరిగింది. మొతతం ఐద  గోల్స చ్ేసిన ల్లండా కోమ్స 
టోర్ేమెంట యొక్క విలువసైన పేలయర్చ మరియు అతుధిక్ 
గోల్ సట కర్ర్చ. 
చివరి లీగ్ మాుచ్్లో బంగాల దేశ్్త్ో భార్త్ 0-1త్ో 
ఓడిపట యనప్ాటికవ, మెర్డగెైన గోల్ త్ేడాత్ో టోరీేలో 
ఛాంపియన్్గా నిల్లచింది. బంగాల దేశ్ +3త్ో పట ల్ల్త్ే భార్త్ 
+11 మెర్డగెైన గోల్ త్ేడాన  ఆసాేదించింది. 
 

BNP పకర్తబాస ఓప న్ టరర్ిమెింట్ 2022 

  

2022 BNP పారిబాస్ ఓప న్ టెనిేస్ టోర్ేమెంట, 2022 
ఇండియన్ వసల్స మాససర్చస అని క్ూడా పిలుసాత ర్డ, ఇద ి
మారి్ 07 న ండ ి 20, 2022 వర్క్ు USలోని 
కాల్లఫట రిేయాలోని ఇండియన్ వసల్స్లో జరిగింది. BNP 
పారిబాస్ ఓప న్ అన్నది న్ాలుగు గార ండ సాల మ్స్ల వసలుప్ల 
రెండు వారాల పాటు జరిగే అతిప దా ఈవసంట మరియు 
ప్ాప్ంచంలో అతుధిక్ంగా హాజరెైన WTA 1000 మరియు 
ATP వర్ల్ు  టసర్చ మాససర్చస 1000 టెనిేస్ టోర్ేమెంట. 
 

కీిింద ఇవీబడ న విజేతల జాబితా ఇకాడ ఉింద:ి 
Category Winner 

Women’s singles Iga Świątek (Poland) 

Men’s Singles Taylor Fritz (United States) 

Women’s Doubles Xu Yifan / Yang Zhaoxuan 

Men’s Doubles John Isner / Jack Sock 
 

ఇిండ యన్ సూప్ర్ లీగ్: తొలి టరర ఫవన్న హ ైదర్కబాద్ FC 
గెలుచుకుింది 

 
సమిిట పట ర్డలో ప న్ాలీస షూటౌట్లో కేర్ళ బాల ససర్చస్న  
ఓడించి హెైదరాబాద్ FC తమ త్ొల్ల ఇండియన్ సూప్ర్చ లీగ్ 
టెైటిల్్న  కెైవసం చ్ేస క్ుంది. గోల్్కవప్ర్చ లక్షరికాంత్ క్టిసమణి 
మూడు అద భతమెైన సేవ్్లు చ్ేశాడు. నిరీణత 
సమయంలోనూ, అదనప్ు సమయంలోనూ మాుచ్ 1-1త్ో 
ముగియడంత్ో హెైదరాబాద్ షూటౌట్లో 3-1త్ో కేర్ళప ై 
విజయం సాధించింది. 
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హెైదరాబాద్ తర్ఫున జోవో విక్సర్చ, ఖాసాస క్మారా మరియు 
హలీచర్ణ్ న్ారాా రీ గోల్స చ్ేయగా, ఆయుష్ అధికారి మాతామే 
షూటౌట్లో లక్షయునిే క్న గకన్ాేర్డ, కేర్ళ ఫ ైనల్స్లో 
మూడోసారి హృదయ విదార్కానిే చవిచూసింది. 
 

ప్ింకజ అదాీన్స ఆస యా బిలియర్ు్ టెైట ల్డ్ను 8వ స్కర్త 
గెలుచుకునాిడు 

  
19వ ఆసియా 100 UP బిల్లయర్చు్ ఛాంపియన్్షిప్ 
2022లో భార్త క్ూుయస్స ప్ంక్జ అదాేనీ ధ్ృవ్ 
సిత్ాేలాన  ఓడించి తన ఎనిమిదో  టెైటిల్్న  
గెలుచ క్ున్ాేడు. ఇది ఖత్ార్చ్లోని దోహాలో జరిగింది. 
మొతతంమీద అదాేనీకి ఇది 24వ అంతరాా తీయ టెైటిల్ 
మరియు 8వ ఆసియా కిరీటం. అంతక్ుముంద , 
మయన్ాిర్చ్క్ు చ్ెందిన పౌక్స సా యొక్క గటిస సవాలున  
అదాేనీ నిలువరించి ఫ ైనల్్లో సాా నం దకికంచ క్ున్ాేడు. 
ప్ాతి న్ాలుగు ఫేామ్స్ల వదా మాుచ్్న  సమం చ్ేసేంద క్ు 
అతని ప్ాతురాి బలంగా పట రాడడంత్ో అతన  5-4త్ో విజయం 
సాధించ్ాడు. 
 

FIFA ప్రప్ించ కప్ 2022: ఖ్తార్ FIFA ప్రప్ించ కప్  
FIFA ప్రప్ించ కప్ 

 

• FIFA యొక్క లక్షుం ప్ాప్ంచవాుప్తంగా ఫుట్బాల్్న  
నియంతిాంచడం మరియు అభివృదిధ  చ్ేయడం. ఈ సంసా 
2016 న ండ ి వనగంగా అభివృదిధ  చ్ెంద త్ోంది, గరహం 
మీద ఉనే ప్ాతి ఒక్కరికవ ప్ాయోజనం చ్ేక్ూరే్ంద క్ు 
మా గేమ్స్న  మరింత మెర్డగాా  అందించగల సంసాగా 
మారింది. 

• కొతత  FIFA ఫుట్బాల్్న  మరింత గోల బల్్గా, 
యాకెసస్్బుల్్గా మరియు అందరినీ క్లుప్ుకొని 
పటయేలా చ్ేయడానికి సాధ్ుమైెన ప్ాతి ప్దధతిలో 
ఆధ్ నీక్రిసటత ంది. కేవలం కొనిే ఖండాలోల న్న కాద , 
ప్ాప్ంచవాుప్తంగా. 

• ఫుట్బాల్్న  నిజంగా గోల బల్్గా మారే్ మా లక్షుంలో 
భాగంగా, ఫుట్బాల్్న  ప్ాప్ంచవాుప్తంగా విసతరించ్ేంద క్ు 
మేము సహాయం చ్ేసాత ము, తదాేరా అనిే ఖండాల 
న ండ ిక్నీసం 50 జాతీయ జటుల  మరియు 50 క్లబ్్లు 
ఉనేత సాా యలో పట టీప్డత్ాయ. 

 

ఫ ఫక ప్రప్ించ కప్ 2022 (ఖ్తార్) 
• FIFA ప్ాప్ంచ క్ప్ 2022 కాేడేానియల్ అంతరాా తీయ 

ప్ుర్డషయల ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్్షిప్ యొక్క 22వ 
ఎడిషన్్గా స ట చ్ేయబడింది, ఇది FIFA సభ్ు దేశాల 
న ండ ిజాతీయ జటుల  పట టీప్డుతయంది. 

• ఇది నవంబర్చ 21 న ండి డిస ంబర్చ 18, 2022 వర్క్ు 
ఖత్ార్చ్లో జర్డగుతయంది. ఇది అర్బ్ ప్ాప్ంచంలో జరిగే 
మొదట ిప్ాప్ంచ క్ప్ మరియు 2002 దక్షిణ కొరియాలో 
జరిగిన టోర్ేమెంట తరాేత ప్ూరితగా ఆసియాలో జరిగ ే
రెండవ ప్ాప్ంచ క్ప్ మరియు జపాన్. 

• అదనంగా, 2026లో యున్సైటెడ సేసటస, మెకిసకో 
మరియు కెనడా కోసం 48 జటల  టోర్ేమెంట్త్ో 32 జటుల  
పాలగా న్న టోర్ేమెంట చివరిది. 
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• ఫాాన్స ప్ాస త త ప్ాప్ంచక్ప్ ఛాంపియన్. వనసవిలో 
ఖత్ార్చ్లో విప్రీతమైెన వనడి కార్ణంగా, ప్ాప్ంచ క్ప్ 
నవంబర్చ చివర ి న ండి డిస ంబర్చ మధ్ు వర్క్ు 
నిర్ేహించబడుతయంది, ఇది మే, జూన్ లేదా జూల ైలో 
నిర్ేహించబడని మొదట ి టోర్ేమెంట; ఇది తక్ుకవ 
వువధిలో, దాదాప్ు 28 రోజుల పాటు ఆడబడుతయంది. 

FIFA ప్రప్ించ కప్ 2022 ష డూయల్డ 
• కాేల్లఫికేషన్ ప్ూరిత కావడానికి ముంద , ఫ ైనల్ డాా 

ఏపిాల్ 1, 2022న ఖత్ార్చ్లోని దోహాలో జర్డగుతయంది. 
డాా సమయంలో, ఇంటర్చ-కాన్స్డరేషన్ పేల -ఆఫ్్లలో 
ఇదార్డ విజేతలు మరియు పాత్ A విజేత UEFA 
కాేల్లఫ ైయర్చ్ల రెండవ ర్ండ త్ెల్లయద . 

• జూల ై 15, 2020న మాుచ్ ష డూుల్్న  FIFA 
ధ్ృవీక్రించింది. ఆతిథు ఖత్ార్చ్త్ో ఆడిన మొదట ిమాుచ్, 
నవంబర్చ 21, 2022న సాా నిక్ కాలమానం ప్ాకార్ం 
13:00 గంటలక్ు (UTC+3) అల్ బజైట సేసడియంలో 
జర్డగుతయంది. 

• గూర ప్ దశలో ప్ాతిరోజూ న్ాలుగు మాుచ్్లు 
ఆడబడత్ాయ, మొదటి రెండు ర్ండ్లక్ు 13:00, 
16:00, 19:00, మరియు 22:00 కిక్స-ఆఫ్ సమయాలు 
మరియు 18:00 మరియు 22:00 చివరి ర్ండ 
మరియు న్ాక్ట ర్ండ మాుచ్్లు వర్డసగా. 

• మూడవ సాా నం కోసం జరిగే మాుచ్ డిస ంబర్చ 17, 
2022న ఖలీఫా ఇంటరేేషనల్ సేసడియంలో 
జర్డగుతయంది మరియు ఫ ైనల్ డిస ంబర్చ 18, 2022న 
లుస ైల్ ఐకానిక్స సేసడియంలో 18:00 గంటలక్ు 
జర్డగుతయంది. 

• మున ప్టి టోర్ేమెంట్ల మాదిరిగా కాక్ుండా, డాాక్ు 

ముంద  మాుచ్ వనదిక్లు మరియు కిక్స-ఆఫ్ 

సమయాలు నిర్ణయంచబడత్ాయ, ప్ాతి మాుచ్్డ ే కోసం 

గూర ప్ మాుచ్్లు ఒక్ నిరిాషస వనదిక్ మరియు కిక్స-ఆఫ్ 

సమయానికి కేటాయంచబడత్ాయ మరియు గూర ప్ దశ 

డాా ప్ూర్తయన తరాేత మరియు ప్ాతి జటలక్ు మాతామే 

నిరిాషస ఫిక్్ర్చ నిర్ణయంచబడింది. ఇది వనదిక్ల సామీప్ుత 

కార్ణంగా కావచ ్, ఇది ప్ాసార్ పేాక్షక్ుల కోసం సేసడియం 

కేటాయంప్ు మరియు కిక్స-ఆఫ్ సమయాలన  ఆపిసమైెజ 

చ్ేయడానికి నిరాేహక్ులన  అన మతిస త ంది. 
 

2022 ISSF ప్రప్ించకప్్లో భార్త్ అగీస్కి నింలో న్నలిచింది 

  
అంతరాా తీయ షూటింగ్ సట ార్చస ఫ డరేషన్ ఆధ్ేర్ుంలో కెైరోలో 

జరిగిన ISSF వర్ల్ు  క్ప్ 2022లో భార్త్ ప్తకాల ప్టిసక్లో 

మొదట ి సాా నంలో నిల్లచింది. మొతతం ఏడు ప్తకాలు 

సాధించడం దాేరా భార్త జటుస  న్ాలుగు సేరాణ లు, రెండు 

ర్జత్ాలు, ఒక్ కాంసుంత్ో ప్తకాల ప్టిసక్లో మొదటి 

సాా నంలో నిల్లచింది. న్ారేే ఆర్డ ప్తకాలత్ో (మూడు సేర్ణం, 

ఒక్ ర్జతం, రెండు కాంసాులు) ప్తకాల ప్టిసక్లో రెండో  

సాా నంలో నిల్లచింది. మొతతం ఇర్వసైకిగానూ మూడు బంగార్డ 

ప్తకాలత్ో ఫాాన్స మూడో  సాా నంలో నిల్లచింది. 
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ముఖ్య విషయాలు: 
• ఈజిప్ుస లోని కెైరోలో జర్డగుతయనే ISSF ప్ాప్ంచ క్ప్ 

2022 చివర ి రోజున, భార్త షూటర్డల  రెండు ప్తకాలు 
సాధించ్ార్డ. 

• టోర్ేమెంట ఫ ైనల్ ఈవసంట్లో రిథమ్స సాంగాేన్ 
మరియు అనీష్ భ్న్ాేలా 17-7త్ో థాయ్్లాండ్త్ో 
జరిగిన 25 మీటర్ల రాపిడ ఫ ైర్చ పిససల్ మిక్సస్డ టీమ్స గోల్ు  
మెడల్ మాుచ్్న  గెలుచ క్ున్ాేర్డ. 

• అంతక్ుముంద  ప్ుర్డషయల 25 మీటర్ల రాుపిడ ఫ ైర్చ 
పిససల్ టీమ్స పట టీలో సేర్ణ ప్తక్ పట ర్డలో భార్త్్క్ు 
చ్ెందిన గుర్డపీాత్ సింగ్, అనీష్ భ్న్ాేలా, భ్వనష్ 
ష కావత్్లు 7-17త్ో జర్ినీ చ్ేతిలో ఓడిపట యార్డ. 

• ఆదివార్ం జరిగిన మహిళల 25 మీటర్ల పిససల్ టీమ్స 
ఈవసంట ఫ ైనలోల  సింగప్ూర్చ్న  17-13 త్ేడాత్ో ఓడించిన 
భార్త్ ప్ాప్ంచక్ప్ మూడో  సేర్ణం సాధించింది. సేర్ణ 
ప్తక్ పట ర్డలో, రాహి సరోేబాత్, ఈషా సింగ్, మరియు 
రిథమ్స సాంగాేన్ సింగప్ూర్చ తాయం జియు హాంగ్, షయన్ 
జియే మరియు ల్లంగ్ చియావో నికోల్ టాన్్లన  
ఓడించ్ార్డ. 

• ఇషా సింగ్ మహిళల 10 మీటర్ల ఎయర్చ పిససల్ వుకితగత 
ఈవసంట్లో ర్జతంత్ో పాటు మహిళల 10 మీటర్ల ఎయర్చ 
పిససల్ టీమ్స ఈవసంట్న  గెలుచ క్ుంది, ఇది ప్ాప్ంచ 
క్ప్్లో ఆమె రెండవ సేర్ణం మరియు మూడవ 
ప్తకానిే సాధించింది. 

• సౌర్భ్ చ్ౌదర ిగత వార్ం కెైరోలో భార్త్్క్ు త్ొల్ల బంగార్డ 
ప్తకానిే అందించ్ాడు. ప్ుర్డషయల 10 మీటర్ల ఎయర్చ 
పిససల్ ఈవసంట్లో సేర్ణ ప్తక్ పట ర్డలో 19 ఏళల  భార్త 
ఆటగాడు 16-6త్ో జర్ినీకి చ్ెందిన మైెఖేల్ సాకాల్ు ్న  
ఓడించ్ాడు. 

 

ప్రస దధ  గోల్డఫ కీీడాకకర్డడు టెైగర్ వుడ్క ప్రప్ించ గోల్డఫ హాల్డ 
ఆఫ్ ఫేమ్లోక ిప్రవేశిించార్డ 

 
ప్ాసిదధ  గోల్్ కవరడాకార్డడు, టెైగర్చ వుడస అధికారిక్ంగా వర్ల్ు  
గోల్్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్స్లోకి ప్ావనశించ్ార్డ. రిటెైర్చు PGA టసర్చ 
క్మీషనర్చ టిమ్స ఫిన్్చ్ెమ్స, US ఉమెన్స ఓప న్ ఛాంపియన్ 
సూసీ మాక్సస్వసల్ బజరిేంగ్ మరియు US ఉమెన్స 
అమెచూుర్చ ఛాంపియన్ మరియు గోల్్ కోర్చస ఆరికటెక్సస్గా 
గురితంప్ు పర ందిన మారియన్ హో ల్లన్స్లత్ో క్ల్లస ి 2022 
తర్గతిలో భాగంగా 46 ఏళల  వుడస మర్ణానంతర్ం 
అంతస త ల హాలులోకి ప్ావనశించ్ార్డ.  
 

ఒలిింప క్ ఛాింప యన్ డుపకీ ింట స బెల్డ్గేీడ్్లో పో ల్డ వకల్డర 
ప్రప్ించ ర్తకకర్డు ను 6.19 మీ. బదాలు కొటార డు 

  
బజల్్గేరడ్లో జరిగిన వర్ల్ు  ఇండోర్చ టసర్చ సిలేర్చ మీటింగ్్లో 
సీేడన్్క్ు చ్ెందిన ఒల్లంపిక్స పట ల్ వాల్స ఛాంపియన్ అరాిండ 
గుసాత వ్ “మొండో ” డుపాల ంటిస్ 6.19 మీ.లు తన సర ంత 
ప్ాప్ంచ రికార్డు న  ఒక్ స ంటీమీటర్చ త్ేడాత్ో బదాలు కొటాస డు. 
2020 ఫిబావరిలో గాల సటా లో ఇంట ి లోప్ల డుపాల ంటిస్ 6.18 
రికార్డు న  న్సలకొలాాడు. 
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ICC మహిళల ప్రప్ించ కప్ నూయజిలాిండ్ 2022 
పకర ర్ింభమవుతరింది 

 
ICC మహిళల కిరకెట ప్ాప్ంచ క్ప్ 2022 మారి్ 04, 
2022న నూుజిలాండ్లో పాార్ంభ్మైెంది. మారి్ 04 న ండ ి
ఏపిాల్ 03, 2022 వర్క్ు నూుజిలాండ్లో జర్డగుతయనే 
ICC మహిళల కిరకెట ప్ాప్ంచ క్ప్ యొక్క 12వ ఎడిషన్ ఇది. 
ICC మహిళల ప్ాప్ంచ క్ప్ 2022 పాార్ంభ్ మాుచ్ వససిసండరస్ 
మరియు మౌంట మౌంగన య్్లోని బే ఓవల్్లో జరగిింది. 
నూుజిలాండ, ఇంద లో వససిసండరస్ మహిళలు 3 ప్ర్డగుల 
త్ేడాత్ో నూుజిలాండ్న  ఓడించ్ార్డ. మారి్ 6న పాకిసాా న్్త్ో 
భార్త్్ ఓప నింగ్్ జర్గన ంది. 
 

ముఖ్య విషయాలు: 
• హాగీల ఓవల్ సేసడియంలో ఫ ైనల్ మాుచ్ జర్గన ంది. 
• నూుజిలాండ, ఆసేస లా్లయా, ఇంగలండ, దక్షిణాఫిాకా, భార్త్, 

బంగాల దేశ్, పాకిసాా న్ మరియు వససిసండరస్్త్ో సహా మొతతం 
8 జటుల  పాలగా ంటున్ాేయ. 

 

 

ISSF ప్రప్ించ కప్: మహిళల 10 మీటరీ్ ఎయర్ ప సరల్డ్లో శీ్ర 

న్నవేత, ఈష్టక, ర్డచత సీర్ణిం స్కదిించార్డ 

  
ఈజిప్ుస లోని కెైరోలో జర్డగుతయనే ISSF ప్ాప్ంచక్ప్ 

మహిళల 10 మీటర్ల ఎయర్చ పిససల్ టీమ్స ఈవసంట్లో 

భార్తదేశానికి చ్ెందిన శ్రర నివనత, ఈషా సింగ్ మరియు 

ర్డచిత్ా విన్నర్కర్చ సేర్ణ ప్తకానిే గెలుచ క్ున్ాేర్డ. ఈ 

విజయంత్ో భార్త్ రెండు సేరాణ లు, ర్జతం సహా మూడు 

ప్తకాలత్ో ప్తకాల ప్టిసక్లో అగరసాా నంలో ఉంది. జర్ినీకి 

చ్ెందిన ఆండిాయా కాథరిన్ా హెక్ేర్చ, సాండాా రీటా, క్రీన్ా 

విమిర్చ ర్జత ప్తక్ంత్ో సరిప టుస క్ున్ాేర్డ. 

జర్ినీ, ఇటలీలు ఒకోక సేర్ణం, రెండు ర్జతం, ఒక్ కాంసు 

ప్తకాలత్ో ప్టిసక్లో సంయుక్తంగా రెండో  సాా నంలో నిల్లచ్ాయ. 

ఇప్ాటి వర్క్ు మొతతం 17 దేశాలు ప్తకాలు సాధించ్ాయ. 
 

ISSF ప్రప్ించకప్్లో భార్త షూటర్ స్ౌర్భ చ దర్త 10 మీటరీ్ 

ఎయర్ ప సరల్డ సీర్ణిం గలెుచుకునాిడు. 

  

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-testseries/12397/telangana-dccb-bank-staff-assistant-assistant-manager-prelims-online-test-series
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ఈజిప్ుస లోని కెైరోలో జర్డగుతయనే 2022 అంతరాా తీయ 
షూటింగ్ సట ార్చస ఫ డరేషన్ (ISSF) ప్ాప్ంచ క్ప్్లో భార్త 
షూటర్చ, సౌర్భ్ చ్ౌదరి ప్ుర్డషయల 10 మీటర్ల ఎయర్చ పిససల్ 
ఈవసంట్లో బంగార్డ ప్తకానిే గెలుచ క్ున్ాేడు. ర్జత 
ప్తకానిే జర్ినీక ి చ్ెందిన మైెకేల్ సాకాల్ు  గెలుచ కోగా, 
ర్షాుక్ు చ్ెందిన ఆరెసమ్స చ్ెర్ేసట వ్ కాంసు ప్తకానిే కెైవసం 
చ్ేస క్ున్ాేడు. 
మహిళల 10 మీటర్ల ఎయర్చ్ పిససల్్ విభాగంలో భార్త్్క్ు 
చ్ెందిన ఈషా సింగ్్ గీరస్్క్ు చ్ెందిన అన్ాే కొర్కాకి చ్ేతిలో 
ఓడి ర్జత ప్తకానిే కెైవసం చ్ేస క్ుంది. స మీఫ ైనల్ దశలో 
అన్ాే క్ంటర మెర్డగాా  షూట చ్ేసిన ఈషా, టోకోు ఒల్లంపిక్సస 
ర్జత ప్తక్ విజేత ఆంటోన్సటా కోసాస డిన్ోవాన  కాంసాునికి 
న్సటిసవనసింది. 
 

స్కర ా ిండాా  మెమోర్తయల్డ బాకికింగ్ టరర్ిమెింట్: న్నఖ్త్ జర్నీ్ & 
న్సతూ భార్త్్ తర్డప్ున సీర్ణిం స్కధిించార్డ 

  
బలేా రియాలోని సట ఫియాలో జరిగిన 73వ సాస ా ండాా  
మెమోరియల్ బాకిసంగ్ టోర్ేమెంట్లో భార్త బాక్సర్డల  
నిఖత్ జరీన్ (52 కేజీలు), నీతూ (48 కేజీలు) బంగార్డ 
ప్తకాలు సాధించ్ార్డ. రెండు సేరాణ లు, ఒక్ కాంసుంత్ో సహా 
మూడు ప్తకాలత్ో టోరీేలో భార్త బృందం తమ 
ప్ాచ్ారానిే ముగించింది. 
 

న్నఖ్త్ జర్ీన్ 
యూర్ప్్లోని అతుంత ప్ురాతన అంతరాా తీయ బాకిసంగ్ 
టోర్ేమెంట్లో మహిళల 52 కేజీల ఫ ైనలోల  4-1 త్ేడాత్ో 
నిఖత్ తన రెండో  బంగార్డ ప్తకానిే కెైవసం చ్ేస క్ుంది. 
ఆమె గతంలో 2019లో సాస ా ండాా  మెమోరియల్ టెైటిల్్న  
గెలుచ క్ుంది. 
 

న్సతూ 
యూత్ వర్ల్ు  ఛాంపియన్్షిప్స్లో కాంసు ప్తక్ విజేత 
ఇటలీకి చ్ెందిన ఎరికా పిాసికయాండోాప ై మహిళల 48 కేజీల 
ఫ ైనలోల  నీతూ 5-0త్ో చ్ెమటోడ్క్ుండాన్న ఓడించింది. 
 

నిందిన్న 
నందిని క్ూడా 81 కేజీల విభాగంలో పట డియంన  ముగించి, 
కాంసు ప్తక్ంత్ో సంతక్ం చ్ేయడంత్ో, ఈ సంవతసర్ం 
భార్తదేశం యొక్క మొదటి ఎక్సస్పట జర్చ టిాప్్లో భాగమైెన 
టోర్ేమెంట్లో భార్త బృందం మూడు ప్తకాలత్ో తమ 
ప్ాచ్ారానిే ముగించింది. 
 

పకర్క ఆర్ిర్ ీవర్ల్డు  ఛాింప యన్్ష ప్్లో ర్జతిం గెలిచన తొలి 
భార్తీయుర్కలు ప్ూజా జాతాయన్ 

  
UAEలోని ద బాయ్్లో జరిగిన పారా వర్ల్ు  
ఛాంపియన్్షిప్్లో వుకితగత విభాగంలో ర్జతం గెల్లచిన 
మొదట ి భార్తీయురాలుగా పారా-ఆర్్ర్చ, ప్ూజా జత్ాున్ 
చరిత ా సృషిసంచింది. ఫ ైనల్్లో ఇటలీకి చ్ెందిన పాుటిాల్లల 
విన్ససంజా చ్ేతిలో ఓడి ర్జత ప్తక్ంత్ో సరిప టుస క్ుంది. 
భార్తదేశం తన ప్ాచ్ారానిే రెండు ర్జత ప్తకాలత్ో 
ముగించింది, ఇది దేశానికి మొదటిది. 
 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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ఉషర స్కర ర్క ఛాింప యన్్ష ప్: ర్ష్టకయలో భార్త్్కు చ ిందిన 
స్కదియా తార్తక్ సీర్ణిం గెలుచుకుింది 

  
మాసట క వుషయ సాస ర్చస ఛాంపియన్్షిప్ 2022లో జరిగిన 
జూనియర్చ టోర్ేమెంట్లో భార్త ఉషయ కవరడాకారిణి సాదియా 
త్ారిక్స బంగార్డ ప్తకానిే గెలుచ క్ుంది. 15 ఏళల  సాదియా 
త్ారిక్స జమూి & కాశ్రిర్చ్లోని శ్రరనగర్చ్క్ు చ్ెందినది. ఉషయ 
సాస ర్చస ఛాంపియన్్షిప్ ర్షాులోని మాసట కలో ఫిబావరి 22 
న ంచి 28 వర్క్ు జర్గన ంది. భార్త్ న ంచి 23 మంద ి
జూనియర్డల , 15 మంది సీనియర్డల  సహా 38 మంది 
కవరడాకార్డలు ఈ ఛాంపియన్్షిప్్లో పాలగా న్ాేర్డ. 
 

అింతర్కా తీయ స ింగప్ూర్   వ యట్ లిఫ రింగ్  2022: భార్త్ 8 
ప్తకకలు స్కధిించింది 

 
అంతరాా తీయ సింగప్ూర్చ వసయట ల్లఫ్ిసంగ్ 2022లో భార్త్ 
తన ప్ాచ్ారానిే ఆర్డ సేరాణ లు మరియు ఒకొకక్క ర్జతం 
మరియు కాంసాులత్ో సహా ఎనిమిది ప్తకాలత్ో 
ముగించింది. జుల ై-ఆగస స లో జర్గన నే బరిింగ్్హామ్స 

2022 కామన్్వసల్త  గేమ్సస్లో అంతరాా తీయ  సింగప్ూర్చ  కోసం 
నమోద  చ్ేస క్ునే ఎనిమిది మంది భార్తీయ ల్లఫ్సర్చ్లలో 
ప్ాతి ఒక్కర్ూ ప్తకాలు సాధించి తమ సాా న్ాలన  
దకికంచ క్ున్ాేర్డ. బరిింగ్్హామ్స్లో కామన్సేల్త  గేమ్సస 
2022కి భార్త్్లో మొతతం 12 మంది వసయట్ల్లఫ్సర్డల  అర్ాత 
సాధించ్ార్డ. 
 

భార్త వ యట్ లిఫ్రర్డీ  కకమన ీలి్డ గేమక 2022కి అరా్త 

స్కధిించార్డ 

Name Category 

Mirabai Chanu women’s 55kg 

Bindyarani Devi women’s 59kg 

Popy Hazarika women’s 64kg 

Usha Kumara women’s 87kg 

Purnima Pandey women’s +87kg 

Sanket Mahadev men’s 55kg 

Chanambam Rishikanta Singh men’s 55kg 

Jeremy Lalrinnunga men’s 67kg 

Achinta Sheuli men’s 73kg 

Ajay Singh men’s 81kg 

Vikas Thakur men’s 96kg 

Ragala Venkat Rahul men’s 96kg 
 

 

http://www.bankersadda.com/
http://www.careerpower.in/
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 మార్చ్-నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్  

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

మెకికకన్ ఓప న్ 2022 విజతే ర్కఫ ల్డ నాదల్డ 

  
టెనిేస్్లో, రాఫ ల్ న్ాదల్ (స ాయన్) బిాటీష్ నంబర్చ వన్ 
కామెరాన్ న్ోరీని 6-4 6-4త్ో ఓడించి మెకిసక్న్ ఓప న్ 
2022 సింగిల్స టెైటిల్్న  గెలుచ క్ున్ాేడు (దీనిని 
అకాప్ులోక టెైటిల్ అని క్ూడా అంటార్డ). అతని కెరీర్చ్లో 
ఇది 91వ ఏటీప ీటెైటిల్ కాగా, ఈ సీజన్్లో మూడో  టెైటిల్. 
మున ప్టి 2005, 2013 మరియు 2020లలో గెల్లచిన 
తరాేత రాఫ ల్ న్ాదల్ మెకిసక్న్ ఓప న్ టెైటిల్్న  
గెలుచ కోవడం ఇది న్ాలుగోసారి. ప్ుర్డషయల డబుల్ టెైటిల్ 
విజేతలు ఫ ల్లసియాన్ో లోప జ (స ాయన్) మరియు స సఫాన్ోస్ 
సిటిసపాస్ (గీరస్). 
 

స ింగప్ూర్ వ యట్ లిఫ రింగ్ ఇింటర్ేిషనల్డ్లో మీర్కబాయ 
చాను సీర్ణిం స్కధిించింది 

  
భార్త వసయట్ల్లఫ్సర్చ మరియు 2020 టోకోు ఒల్లంపిక్సస ర్జత 
ప్తక్ విజేత, మీరాబాయ చ్ాన  ఫిబావరి 25, 2022న 
జరిగిన సింగప్ూర్చ వసయట్ల్లఫ్ిసంగ్ అంతరాా తీయ పట టీలు 
2022లో 55 కేజీల వసయట విభాగంలో బంగార్డ ప్తకానిే 
గెలుచ క్ుంది. చ్ాన  191 కేజీలు (86 కేజీలు+105 కేజీలు) 
పట డియం ప ైన నిలబజటిసంది. 

ఈ విజయంత్ో 27 ఏళల  చ్ాన  55 కేజీల బర్డవు విభాగంలో 

బరిింగ్్హామ్స్లో 2022 కామన్సేల్త  గేమ్సస (CWG)కి అర్ాత 

సాధించింది. ఆమె కామన్సేల్త  రాుంకింగ్స ఆధార్ంగా 49 

కేజీల బర్డవు విభాగంలో CWGకి క్ూడా అర్ాత సాధించింది. 
 

బాయడ ాింటన్ టైెట ల్డ 2022: P V స ింధ్ు టెైట ల్డ గెలుచుకుింది 

  
భార్తదేశానికి చ్ెందిన P.V. సిేస్ ఓప న్ సూప్ర్చ 300 

బాుడిింటన్ టోర్ేమెంట మహిళల సింగిల్స టెైటిల్్న  సింధ్  

థాయ్్లాండ్క్ు చ్ెందిన బుసానన్ ఒంగ్్బముర ంగ్్ఫాన్్న  

ఓడించింది. టోర్ేమెంట్లో డబుల్ ఒల్లంపిక్స ప్తక్ విజేత 

అయన సింధ్  స యంట జాకోబ్్షాల్్లో 21-16, 21-8త్ో 

న్ాలుగో సీడ బుసానన్్ప ై 49 నిమిషాలోల  విజయం 

సాధించింది. 

సిేస్ ఓప న్ సూప్ర్చ 300 బాుడిింటన్ టోరీే ప్ుర్డషయల 

సింగిల్స టెైటిల్్లో భార్త బాుడిింటన్ పేలయర్చ హెచ్్ఎస్ 

ప్ాణయ్ జొన్ాటన్ కిరసీస (ఇండోన్నషియా) చ్ేతిలో 

ఓడిపట యాడు. అయత్ే, ప్ాణయ్ 48 నిమిషాల సమిిట 

కాల ష్్లో ఆసియా కవరడల సేర్ణ ప్తక్ విజేత మరియు 

ఇండోన్నషియాక్ు చ్ెందిన న్ాలావ సీడ జొన్ాటన్ కిరసీసప ై 12-

21, 18-21 త్ేడాత్ో ఓడిపట య ర్నేర్ప్్గా నిల్లచ్ాడు. 
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అదనప్ు సమాచార్ిం 
• మాక్సస వసరా్టప న్ (రెడ బుల్ - న్సదరాల ండస) సౌద ీ

అరేబియాలోని జెడాు  కారిేచ్ సర్ూకూట్లో ఫార్డిలా వన్ 
2022 సౌదీ అరేబియా గార ండ పిాక్సస్న  గెలుచ క్ున్ాేర్డ. 

• నేషనల్ కిాస్ కంటిీ ఛంపియన్్షిప్్లో పురుషుల, మహళల జట్లర  

సారణ ం స్ధించింది. 

• డూన్ కోసం ఆస్కర్ అవారీులన గెలుచుకునన భారత్ ఆట్గాడు 

నమత్ మలోు తిా 
• ప్ాప్ంచ ఛాంపియన్్షిప్్లో కాంసుం గెల్లచిన లక్షు సేన్ 

ప్ుర్డషయల సింగిల్స ఫ ైనల్్లో ప్ాప్ంచ నంబర్చ వన్ విక్సర్చ 
అకెసల్్స న్ చ్ేతిలో ఓడి 2022 ఆల్ ఇంగాల ండ ఓప న్ 
బాుడిింటన్ ఛాంపియన్్షిప్్లో రెండవ సాా నంలో 
నిల్లచ్ాడు. 

• ఆసేస లా్లయా మహిళ్ల టెనిేస్ కవరడాకారిణి ఆషీల  బారీస 25 
ఏళల  వయస లో టెనిేస్్క్ు రిటెైరెింట ప్ాక్టించింది. 

• చ్ారెలస్ ల కెలర్చక (ఫ రారీ-మొన్ాకో) బహెాయన్ ప్శి్మాన 
ఉనే మోటార్చ రేసింగ్ సర్ూకూట అయన బహెాయన్ 
ఇంటరేేషనల్ సర్ూకూట్లో ఫార్డిలా వన్ బహెాయన్ 
గార ండ పిాక్సస 2022న  గెలుచ క్ున్ాేడు. 

• FIDE చదర్ంగం ఒల్లంపియాడ 2022 చ్ెన్సైేలో 
జర్డగుతయంది 

• జర్ిన్ ఓప న్ బాుడిింటన్ 2022: లక్షు సేన్ ర్జత 
ప్తకానిే గెలుచ క్ున్ాేడు 

• శలరయాస్ అయుర్చ మరియు అమేల్లయా కెర్చ ఫిబావరి 
2022 ICC పేలయర్చ ఆఫ్ ది మంత్్గా ఎంపిక్యాుర్డ.  

• ఇటలీలో జరిగిన గార ండిసాకచి కాటోల్లకా అంతరాా తీయ 
ఓప న్్లో చ్ెస్్లో, భార్త గార ండ్మాససర్చ, SL న్ారాయణన్ 
విజేతగా ప్ాక్టించబడాు డు.  

• IPC బ్లజింగ్ వింటర్చ పారాల్లంపిక్సస న ండ ి ర్షున్, 
బజలార్సియన్ అథ్ెలటలన  నిషేధించింది  

• భార్త మహిళ్ల కిరకెట కెప సన్, మిథాలీ రాజ ఆర్డ 
ప్ాప్ంచక్ప్్లలో పాలగా నే త్ొల్ల మహిళగా నిల్లచింది.  

• టాటా IPL 2022కి అధికారిక్ భాగసాేమిగా BCCI 
ర్ూపేని పేరకకంద ి 

• పిర యాంక న్సత్క్కక భారత్దేశపు 23వ మహళా గిాండ్్మాసర ర్్  
• 31వ ఆగేేయాసియా కవరడలు వియత్ాేంలో 

జర్గన న్ాేయ 
• పాటాే ప ైరేటస్ప ై దబాంగ్ ఢిలీల త్ొల్ల పీకేఎల్ టెైటిల్్న  

గెలుచ క్ుంద ి 
 

ర్క్షణ ర్ింగిం 
 

US, ఫ లిపవాన్క ‘బాలికకటన్ 2022’ అత్రప దా స ైన్నక 
కసర్తరి లను పకర ర్ింభించాయ 

  
యున్సైటెడ సేసటస మిల్లటరీ మరియు ఫిల్లపీాన్స మిల్లటర ీ
బల్లక్టన్ 2022 స ైనిక్ డిాల్్న  పాార్ంభించ్ాయ. ఫిల్లపీాన్స 
న్నతృతేంలోని వారిిక్ వాుయామం త్ెైవాన్ సమీప్ంలోని 
ఫిల్లపీాన్స పాాంతంలోని లుజోన్ మీద గా మారి్ 28 న ండి 
ఏపిాల్ 8, 2022 వర్క్ు జర్డగుతయంది. దాదాప్ు 8,900 
మంద ి ఫిల్లపీాన్స మరియు అమెరిక్న ల  స ైనిక్ డిాల్్లో 
స ైనిక్ులు పాలగా ంటున్ాేర్డ, ఇది బాల్లకాత్ాన్ స ైనిక్ 
విన్ాుసాలోల  అతిప దాది. 
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అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ఫిల్లపీాన్స రాజధాని: మనీలా; 
• ఫిల్లపీాన్స క్రెనీస: ఫిల్లపీాన్స ప సట ; 
• ఫిల్లపీాన్స అధ్ుక్షుడు: రోడిాగో డూుటెరేస. 
 

ర్కషర ాప్త్ర కోవిింద్ INS వలూకర్కు ర్కషర ాప్త్ర కలర్ 
ప్ుర్స్కార్కలు బహుకర్తించార్డ 

  
గుజరాత్్లోని జామ్స్నగర్చ్లో భార్త న్ావికాదళ న్ౌక్ (INS) 
వలుసరాక్ు రాషసపా్తి రామ్స్న్ాథ్ కోవింద్ ప్ాతిషాస తిక్ రాషసపా్తి 
క్లర్చ ప్ుర్సాకరాలు బహుక్రించ్ార్డ. 'నిషాన్ అధికారి' 
ల ఫ్ిసన్సంట అర్డణ్ సింగ్ సాంబాుల్ 80 సంవతసరాల 
అసాధార్ణ సేవలక్ు యూనిట తర్ప్ున రాషసపా్తి క్లర్చ 
ప్ుర్సాకరానిే అంద క్ున్ాేర్డ. INS వలుసర్ అన్నది టారెాడో  
హాుండిల ంగ్ (అండర్చ వాటర్చ మిస ైసల్) మరియు ఆప్రేషన్్ల 
డొమైెన్్లో శిక్షణన  అందించడానికి గుజరాత్్లోని 
జామ్స్నగర్చ్లో డిస ంబర్చ 05, 1942న సాా పించబడిన 
భార్తీయ న్ావికాదళం యొక్క ప్ాధాన శిక్షణా కేందాం. 
 

ర్కషర ాప్త్ర కలర్ ప్ుర్స్కార్కలు గుర్తించ: 
శాంతి మరియు యుదధంలో దేశానికి అందించిన 
అసాధార్ణమైెన సేవలక్ు గురితంప్ుగా స ైనిక్ విభాగానికి 
రాషసపా్తి క్లర్చ ప్ుర్సాకరాలు అందజేసాత ర్డ. 27 మే 1951న 
అప్ాటి రాషసపా్తి డాక్సర్చ రాజేందా ప్ాసాద్ చ్ేత రాషసపా్తి క్లర్చ 
ప్ుర్సాకరానిే పర ందిన మొదట ిభార్తీయ సాయుధ్ దళం 
భార్త న్ావికాదళం. 
 

బెర్కకమా షవల్డు  2022 స ైన్నక వకయయామిం కోసిం మలవష యా 4 
దేశకలకు ఆత్రథయిం ఇవీనుింది 

  
వారిిక్ బజరాసమా షీల్ు  2022 శిక్షణా వాుయామంలో 
ఆసేస లా్లయా, నూుజిలాండ, సింగప్ూర్చ మరియు యున్సైటెడ 
కింగ్్డమ్స అన్న 4 దేశాల న ండ ి సాయుధ్ దళ్లలక్ు 
మలేషియా ఆతిథుం ఇస త ంది. BS22గా సూచించబడే ఈ 
వాుయామం, ఫ ైవ్ ప్వర్చ డిఫ న్స అరేంజ్మెంటస (FPDA) 
ఫేామ్స్వర్చక్లో నిర్ేహించబడుతయంది - 1971లో 
సాా పించబడిన దెైేపాక్షిక్ మరియు బహుపాక్షిక్ ర్క్షణ 
ఒప్ాందాల శలరణి. బజరాసమా అంటర మలయ్్లో క్ల్లసి 
ఉంటుంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• మలేషియా రాజధాని: క్లాలంప్ూర్చ; 
• మలేషియా క్రెనీస: మలేషియా రింగాిట; 
• మలేషియా ప్ాధాన మంతిా: ఇసాియల్ సబ్లా యాకోబ్. 
 

ఆఫ్్ష్టో ర్ గసవి  నౌకల శీేణిలో 5వది "ICGS సక్షిం" 
పకర ర్ింభించబడ ింది 
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భార్త ర్క్షణ శాఖ కార్ుదరిశ డాక్సర్చ అజయ్ క్ుమార్చ 
ఇండియన్ కోస్స గార్చు షిప్ (ICGS) సక్షమ్స్న  
పాార్ంభించ్ార్డ. గోవాలో 105 మీటర్ల ఆఫ్్షట ర్చ ప టోా ల్ 
వసస సల్స (OPVలు) కాల స్ శలరణిలో ఐదవది. 2020లో 
ఇప్ాటికే పాార్ంభించబడిన ఐద  ICGSలో మొదట ిన్ాలుగు 
ICGS సాచె్ట (1వది); ICGS స జీత్ (2వ); ICGS సారా్క్స 
(3వ); మరియు 2021లో ICGS సజాగ్ (4వ). 
 

MV ర్కమ ప్రస్కద్ బిస ాల్డ గింగ నుిండ  బరహాప్ుతర వర్కు 
ప్రయాణిించన అత్ర పొ డవ ైన నౌక 

  
MV రామ్స ప్ాసాద్ బిసిిల్ గంగా న ండ ిబాహిప్ుత ావర్క్ు 
ప్ాయాణించిన అతి పర డవసైన న్ౌక్. 90 మీటర్ల పర డవు 
మరియు 26 మీటర్ల వసడలుా గల ఫ్టల టిలాల , 2.1 మీటర్ల 
డాాఫ్టస్త్ో లోడ చ్ేయబడింది, ఇది మారి్ 15, 2022న 
హలా్లయాలోని శాుమ ప్ాసాద్ ముఖరీా పట ర్చస న ండ ి  గ్హతి 
పాండు పట ర్డస  వర్క్ు భారీ కారోా  తర్ల్లంప్ున  విజయవంతంగా 
ప్ూరిత చ్ేసినప్ుాడు ఈ ఘనతన  సాధించింది. 
కారోా  న్ౌక్న  కోల్్క్త్ాలోని హలా్లయా డాక్స న ండి రెండు 
బారా్చ్లత్ో పాటు (డిబి క్లాన్ా చ్ావాల  మరియు DB APJ 
అబుా ల్ క్లాం) కేందా ఓడరేవులు, షిపిాంగ్ & జలమారాా ల 
(PSW) మంతి ాసరాీనంద సట న్ోవాల్ ఫిబావర ి 16, 2022న 
ఫ్ాల గ్ చ్ేసి, డాక్స చ్ేశార్డ. మారి్ 15, 2022న గ్హతిలోని 
పాండు ఓడరేవు 1793 మెటిాక్స టన ేల సీసల్ రాడ్లన  

మోస కెళిలన ఈ న్ౌక్ ఇండో-బంగాల దేశ్ పటా టోకాల్ ర్ూట 
(IBPR)లో హలా్లయా న ండి బంగాల దేశ్ మీద గా పాండు 
వర్క్ు ఉనే దూరానిే ప్ాయాణించింది. 
 

ఆర్ీా స్కర ఫ్ యొకా 27వ చీఫ్: M M నర్వకణ ే

  
ఏపిాల్, 2022లో, జనర్ల్ మన్ోజ ముక్ుంద్ నర్వాణే భార్త 

స ైనుం యొక్క 27వ చీఫ్ ప్దవి న ండ ి ప్దవీ విర్మణ 

చ్ేయన న్ాేర్డ. జనర్ల్ M M నర్వాణే ఒక్ బలమైెన 

వార్సత్ాేనిే వదిల్లవనసాత ర్డ, అది కాలక్రమేణా సాషసంగా 

క్నిపిస త ంది. రాబో యే సంవతసరాలోల  స ైనుం దృక్ాథానిే 

మారే్ అన్నక్ ముఖుమైెన వూుహాతిక్ నిర్ణయాలు మరియు 

వూుహాలక్ు అతన  ప్ాతుక్ష బాధ్ుత వహించినప్ాటికవ, 

ఎటువంటి ప్ాదర్శన లేదా ప్ాచ్ార్ం లేక్ుండా ఆరీి చీఫ్్గా 

ప్నిచ్ేశాడు. 
 

మూడో  భార్త్-జపకన్ ఉమాడ  వకయయామిం ‘ఎక్క ధ్ర్ా 

గకర్తుయన్-2022’ న్నర్ీహిించబడుతరింది 
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భార్తదేశం మరియు జపాన్ మధ్ు సంయుక్త స ైనిక్ 

వాుయామం "ఎక్సస ధ్ర్ి గారిుయన్-2022" యొక్క 

మూడవ ఎడిషన్ 27 ఫిబావరి న ండి 10 మారి్ 2022 

వర్క్ు క్రాణ టక్లోని బజలగావి (బజలాా ం)లో 

నిర్ేహించబడుతయంది. భార్త స ైనుంలోని 15వ బజటాల్లయన్ 

మరాఠా ల ైట ఇన్్ఫాంటీా రెజిమెంట మరియు జప్నీస్ గ్ర ండ 

స ల్్ డిఫ న్స ఫట రెసస్ (JGSDF) యొక్క 30వ ప్దాతిదళ 

రెజిమెంట ఈ 12 రోజుల ఉమిడి వాుయామంలో 

పాలగా ంటున్ాేయ. 
 

వకయయామిం గుర్తించ: 

• స ైనిక్ వాుయామం జంగిల్ & స మీ-అర్ీన్/అర్ీన్ 

భ్ూభాగాలోల  కార్ుక్లాపాలప ై దృషిస ప డుతయంది. 

• రెండు స ైన్ాుల మధ్ు ప్ర్సార్ అవగాహనన  

ప ంపర ందించడం మరియు అంతర్చ-ఆప్రేటబిల్లటీని 

ప ంపర ందించడం ఈ వాుయామం లక్షుం. 

• ఎక్సర్చ్స ైజ ధ్ర్ి గారిుయన్ అన్నది 2018 న ండ ి

భార్తదేశంలో నిర్ేహించబడుతయనే వారిిక్ స ైనిక్ శిక్షణ 

కార్ుక్రమం. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 

• DRDO భార్త స ైనుం "MRSAM" క్షిప్ణిని 

విజయవంతంగా ప్రీక్షించింది 

• భార్త న్ావికాదళ్లనికి చ్ెందిన వసససనా్ న్నవల్ క్మాండ 

ముంబజైలోని ఆఫ్్షట ర్చ డెవలప్్మెంట ఏరియా (ODA)లో 

'ప్ాసాా న్' అన్న ఆఫ్్షట ర్చ భ్దాత్ా వాుయామానిే 

నిర్ేహించింది.  

• మహారాషస  ా పట లీస లత్ో క్ల్లసి భార్త స ైనుం "స ర్క్ష 

క్వచ్ 2" వాుయామం నిర్ేహించింది  

• భార్త మరియు ఉజెీకిసాత న్ స ైన్ాుల మధ్ు EX-
DUSTLIK పాార్ంభ్మవుతయంది  

• ఇండియన్ ఆరీి మరియు సీష ల్స డిఫ న్స ఫట రెసస్ 
(SDF) మధ్ు జాయంట మిల్లటర ీ ఎక్సరెైసజ 
‘LAMITIYE-2022’ 9వ ఎడిషన్ మారి్ 22 న ండి 31, 
2022 వర్క్ు సీష ల్స డిఫ న్స అకాడమీ (SDA), 
సీష ల్స్లో జరిగింది.  

• స ంటాల్ రిజర్చే పట లీస్ ఫట ర్చస (CRPF) తన 83వ రెైజింగ్ 
డేని 19 మారి్ 2022న ఉత్ాసహంగా మరియు 
వనడుక్లత్ో జర్డప్ుక్ుంది. 

• జనర్ల్ బిపిన్ రావత్ జాఞ ప్కారా్ం, భార్త స ైనుం "చ్ెైర్చ 
ఆఫ్ ఎక్సల న్స"ని అంకితం చ్ేసింది.  

• IAFA కొతత  క్మాండెంట్గా ఎయర్చ మారి్ల్ B C శలఖర్చ 
నియమితయలయాుర్డ . 

• భార్తదేశప్ు మొటసమొదటి సేదేశ్ర ఫ్లయంగ్ టెైనైర్చ 
HANSA-NG సముదా మటసం టాయల్స్న  ప్ూరిత చ్ేసింది 

• 9వ ఎడిషన్ భార్తదేశం - శ్రరలంక్ దెైేపాక్షిక్ సముదా 
వాుయామం SLINEX (శ్రరలంక్-భార్త న్ౌకాదళ 
వాుయామం) పేర్డత్ో విశాఖప్టేంలో 07 మారి్ 
న ండ ి10 మారి్ 2022 వర్క్ు నిర్ేహించబడుతయంది.  

• రాజసాా న్్లోని పట ఖర్న్ శలరణిలో భార్త వసైమానిక్ దళం 
వాయుశకిత వాుయామానిే నిర్ేహించన ంది 

• ఉకెరయన్ సంక్షోభ్ం మధ్ు UKలో బహుళ ప్క్ష వాయు 
వాుయామం 'కోబాా వారియర్చ 22' న ండ ి IAF 
వసైదొల్లగింది 
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ప్ుసతకాలు మరధయు ర్చయిత్లు 
 

మాజీ కీికెటర్ G.R.విశీనాథ్ ఆతాకథ "ర్తసర  అసూయర్ు: యాన్ 
ఆటరబయోగీఫవ" శ్రర్తషకతో ప్ుసికిం విడుదల చేస్కర్డ  
భార్త కిరకెట మాజీ కెప సన్ గుండప్ా ర్ంగన్ాథ విశేన్ాథ్ తన 
ఆతిక్థన  "రిస్స అసూుర్చు: యాన్ ఆటోబయోగరఫీ" పేర్డత్ో 
రాశార్డ, దీనిని సీనియర్చ జర్ేల్లస్స R.క్శిక్స సహ 
ర్చయతగా ర్చించ్ార్డ. 1969 మరియు 1986 
మధ్ుకాలంలో భార్తదేశం తర్ప్ున టెస్స కిరకెట ఆడిన 
గుండప్ా విశేన్ాథ్ 91 మాుచ్్లు ఆడిన మరియు 6000 
క్ంటర ఎక్ుకవ ప్ర్డగులు చ్ేసిన గుండప్ా విశేన్ాథ్ యొక్క 
కిరకెట ప్ాయాణానిే ఈ ప్ుసతక్ం వివరిస త ంది. 
 

దలెైలామా & డ సాిండ్ టుటు ర్చించన ప లీల ప్ుసికిం 'ద ి
లిట ల్డ బుక్ ఆఫ్ జాయ్' విడుదల చేయబడుతరింద ి

  
న్ోబజల్ శాంతి బహుమతి గరహీతలు 14వ దల ైలామా (టెనాిన్ 
గాుటోస) & ఆర్చ్్బిషప్ డెసిండ టుటు సహ-ర్చయతగా 
"ది ల్లటిల్ బుక్స ఆఫ్ జాయ్" పేర్డత్ో పిక్్ర్చ బుక్స ఎడిషన్ 
స ప సంబర్చ 2022లో విడుదల చ్ేయబడుతయంది. క్ళ్లకార్డడు 
రాఫ ల్ లోప జ మరియు రాచ్ెల్ నూుమాన్ & అందించిన 
దృషాస ంత్ాలు డగలస్ అబామ్సస వచన్ానికి సహక్రించ్ార్డ. ఈ 
ప్ుసతక్ం నిజమైెన ఆనందం యొక్క అరా్ంప  ై దృషిస 
ప డుతయంది, ఇది భౌతిక్ ప్ాప్ంచంలో కాద  కానీ మానవుల 
సేభావంలో ఉంది. 
 

‘మోడడ@20: డడరమక మీట్ డ లివర్ీ’ పరే్డతో ప్ుసికిం తీర్లో 
విడుదల కకనుింద ి

 A  
మోదీ@20: డరామ్సస మీట డెల్లవరీ పేర్డత్ో ప్ాధాని నరేందా 
మోదీ జీవితంప  ై ప్ుసతకానిే విడుదల చ్ేయన నేటుల  
భార్తీయ జనత్ా పారీస (BJP) ప్ాక్టించింది. ఇద ి ఏపిాల్ 
2022లో హిట సాస ండ్లక్ు స ట చ్ేయబడింది. ఈ ప్ుసతక్ం 
మేధావులు & నిప్ుణులు వాాసిన ముక్కల సంక్లనం 
మరియు బూల కార ఫ్టస డిజిటల్ ఫౌండేషన్ దాేరా 
సవరించబడింద ిమరియు సంక్లనం చ్ేయబడింది. 
 

ప్ుసికిం యొకా స్కర్కింశిం: 
• ఈ ప్ుసతక్ం ప్ాధాని మోదీ గత 20 ఏళల  రాజకవయ 

జీవిత్ానిే, గుజరాత్ సీఎంగా ఆయన ప్దవీకాలం 
న ండ ిభార్తదేశ ప్ాధానమంతిా వర్క్ు మరియు ప్రిశరమ 
మరియు రాజకవయాలక్ు చ్ెందిన ప్ాముఖ మేధావులు 
మరియు వుక్ుత లచ్ే సంక్లనం చ్ేయబడింది. 

• ప్ుసతకానికి సహక్రించిన వారిలో స ధా మూరిత, సద ా ర్డ, 
నందన్ నీలేక్ని, హోం మంతి ా అమిత్ షా, విదేశాంగ 
మంతి ా S జెైశంక్ర్చ, దివంగత గాయని లత్ా మంగేషకర్చ, 
జాతీయ భ్దాత్ా సలహాదార్డ అజిత్ దోవల్, 
పారిశరా మిక్వనతత  ఉదయ్ కోటక్స, నటుడు అన ప్మ్స ఖేర్చ, 
బాుడిింటన్ సాస ర్చ P.V. సింధ్  మరియు PM మాజీ 
ప్ాధాన కార్ుదరిశ నృపేందా మిశరా . 
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గీతాింజలి శీ్ర అనువకదిం ‘టరింబ్ ఆఫ్ స్కిండ్’ అింతర్కా తీయ 

బుకర్ ప ైీజ్కు ఎింప కైెింది. 

  
ర్చయతిా గీత్ాంజల్ల శ్రర అన వదించబడిన హింద ీ నవల 

"టాంబ్ ఆఫ్ సాండ" అంతరాా తీయ బుక్ర్చ ప ైజై కోసం 

దీర్ఘకాలంగా జాబిత్ా చ్ేయబడిన 13 ప్ుసతకాలలో ఒక్టి. 

ప్ాతిషాస తిక్ సాహితు బహుమతి యొక్క స దీర్ఘ జాబిత్ాలో 

చ్ోటు సంపాదించిన మొదటి హిందీ భాషా క్లాన ఇది. ఈ 

ప్ుసతక్ం మొదట 'రెట సమాధి'గా ప్ాచ రించబడింది మరియు 

డెైసీ రాక్స్వసల్ దాేరా ఆంగలంలోకి అన వదించబడింది. ఇది 

GBP 50,000 బహుమతి కోసం పట టీప్డుతయంది, ఇది 

ర్చయత మరియు అన వాదక్ుల మధ్ు సమానంగా 

విభ్జించబడింది. 
 

 

శర్ద్ ప్వకర్ ర్తాికర్ శెట ర  ఆతాకథ “ఆన్ బో ర్ు: మెై ఇయర్క 

ఇన్ BCCI”న్న ఆవిషార్తించార్డ. 

 
"ఆన్ బో ర్చు: మైె ఇయర్చస ఇన్ బిసిసిఐ" పేర్డత్ో ఒక్ ప్ుసతక్ం, 

నిరాేహక్ుడిగా ర్త్ాేక్ర్చ శెటిస అన భ్వాల యొక్క ఆతిక్థ. 

ఈ ప్ుసతకానిే ఎంసీఏ, బ్లసీసీఐ, ఇంటరేేషనల్ కిరకెట 

క్నిసల్ మాజీ అధ్ుక్షుడు శర్ద్ ప్వార్చ విడుదల చ్ేశార్డ. 

వృతితరీత్ాు కెమిసీస  ా పరా ఫ సర్చ అయన శెటిస ముంబజై కిరకెట 

అసట సియేషన్్క్ు వివిధ్ హో దాలోల  సేవలందించిన తరాేత 

BCCI యొక్క మొదట ి చీఫ్ అడిినిసేస టాివ్ ఆఫీసర్చ్గా 

కొనసాగార్డ. 
 

పకప్ ఐకకన్ ఉష్టక ఉతరప్ జీవిత చర్తతర “ది కీీన్ ఆఫ్ 

ఇిండ యన్ పకప్: ది ఆథర్ెజైు  బయోగీఫవ ఆఫ్ ఉష్టక ఉతరప్” 

పేర్డతో విడుదలెైింద ి
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పాప్ ఐకాన్ ఉషా ఉతయప్ జీవిత చరితా “ది కవేన్ ఆఫ్ 
ఇండియన్ పాప్: ది ఆథరెైజు  బయోగరఫీ ఆఫ్ ఉషా ఉతయప్” 
పేర్డత్ో విడుదల ైంది. ఈ ప్ుసతకానిే మొదట హిందీలో 
ర్చయత వికాస్ క్ుమార్చ ఝా "ఉలాల స్ కి న్ావ్" పరే్డత్ో 
రాశార్డ. "ది కవేన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాప్: ది ఆథరెైజు 
బయోగరఫీ ఆఫ్ ఉషా ఉతయప్" ప్ుసతక్ం యొక్క ఆంగల 
అన వాదం, ర్చయత క్ుమారెత సృషిస ఝా అన వదించ్ార్డ. 
ఈ ప్ుసతకానిే ప ంగిేన్ రాండమ్స హౌస్ ఇండియా (PRHI) 
ప్ాచ రించింది. 
 

తమిళనాడు ముఖ్యమింత్రర ఎింకే స్కర లిన్ ఆతాకథ “ఉింగలిల్డ 
ఒర్డవన్” ఆవిషార్ణ 

  
తమిళన్ాడు ముఖుమంతి ా ఎంక ే సాస ల్లన్ ఆతిక్థ ఉంగల్లల్ 
ఒర్డవన్ (మీలో ఒక్ర్డ) మొదటి సంప్ుటానిే కాంగెరస్ 
అధిన్నత రాహుల్ గాంధ ీచ్ెన్సైేలో ఆవిషకరించ్ార్డ. ఆతిక్థ 
యొక్క మొదట ిభాగంలో అతని పాార్ంభ్ జీవిత అన భ్వాలు 
ఉన్ాేయ. అంద లో, అతన  తన పాఠశాల మరియు 
క్ళ్లశాల రోజులు, క్మార్దశ, పాార్ంభ్ రాజకవయ ర్చనలు, 
వసైవాహిక్ జీవితం మరియు 1976 వర్క్ు 23 
సంవతసరాలన  గుర్డత చ్ేస క్ుంటస MISA పట రాటానిే 
గురితంచ్ాడు. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• రిచ్ా మిశరా  ర్చించిన “అన్్ఫిల్ు  బారెల్స: ఇండియాస్ 

ఆయల్ సటస రీ” అన్న ప్ుసతక్ం తేర్లో విడుదల కాన ంది. 

•  డాక్సర్చ టెహెమస న్ ఎరాచ్ ఉదాేడియా ర్చించి “మోర్చ 
దన్ జస్స సరా్రీ: ల ైఫ్ ల సన్స బియాండ ది OT” అన్న 
ప్ుసతక్ం విడుదల చ్ేసార్డ 

• మిథిలేష్ తివారీ ర్చించిన “ఉడాన్ ఏక్స మజాూర్చ బచ్ే కవ” 
ప్ుసతకానిే అనూప్ జలోటా విడుదల చ్ేశార్డ  

• అభినవ్ చందాచూడ ర్చించిన “సట ల్ల సర రాబా్ల: ల ైఫ్ అండ 
టెైమ్సస” అన్న ప్ుసతక్ం విడుదల చ్ేసార్డ  

• జర్ేల్లస్స అమితవ క్ుమార్చ ర్చించిన 'ది బూల  బుక్స' అన్న 
ప్ుసతక్ం విడుదల చ్ేశార్డ. 

 

దినోతకవకలు 
 

జాతీయ పో లియో  చుకాల దినోతకవిం 2022 ఫ బరవర్త 27న 
న్నర్ీహిించబడ ింద ి

  
2022లో, భార్త ప్ాభ్ుతేం ఫిబావర ి 27, 2022న జాతీయ 
పో లియో  చుకాల దినోతకవిం 2022 (NID)ని నిర్ేహంిచింద ి
(దీనిని ''పట ల్లయో ర్వివర్చ'' అని క్ూడా పిలుసాత ర్డ) ప్ాతి 
బిడుక్ు రెండు చ క్కల ఓర్ల్ పట ల్లయో వాుకిసన్ (OPV) 
ఇవేడానికి. ఐద  సంవతసరాల క్ంటర తక్ుకవ వయస స 
ఉనే దేశం. 735 జిలాల లోల ని మొతతం 36 రాషాస ా లు మరియు 
కేంద ా పాల్లత పాాంత్ాలలో 15 కోటల  మంద ి పిలలలు ఈ డెైవై్ 
కింద క్వర్చ చ్ేయబడత్ార్డ. 2022 కోసం జాతీయ పట ల్లయో  
చ క్కల  డెైవై్్న  ఫిబావరి 26, 2022న కేందా ఆరోగు 
మరియు క్ుటుంబ సంక్షేమ మంతిా డాక్సర్చ మన సఖ్ 
మాండవియా పాార్ంభించ్ార్డ. 
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CISF తన 53వ ఉతాని దినోతకవిం న్న మార్తి 06న 

జర్డప్ుకుింది 

  
కేంద ా ఇండసిసయాల్ స క్ూురిటీ ఫట రెసస్ (CISF) 53వ 

ఉతానే దిన్ోతసవం వనడుక్న  మారి్ 06, 2022న 

ఉతతర్ప్ాదేశ్్లోని ఘజియాబాద్్లో నిర్ేహించ్ార్డ. 

ఘజియాబాద్్లోని ఇందిరాప్ుర్ంలో జరిగిన CISF ఆవిరాభవ 

దిన్ోతసవ కార్ుక్రమంలో కేందా హోంమంతిా అమిత్ షా పాలగా ని 

ప్ాసంగించ్ార్డ. CISF, కేందా హోం మంతిాతే శాఖ కిరంద ప్ని 

చ్ేస త ంది, ఇది కేంద ా సాయుధ్ పట లీస  దళం మరియు 

భార్తదేశంలోని ఆర్డ పారామిల్లటరీ దళ్లలలో ఒక్టి. ఢిలీల 

మెటోా లో 30 లక్షల మంది ప్ాయాణిక్ులు, దేశవాుప్తంగా 

ఉనే విమాన్ాశరయాలోల  10 లక్షల మంద ి ప్ాయాణకి్ులు 

CISF భ్దాత గుండా వసళళతయన్ాేర్డ. 
 

అింతర్కా తీయ మహిళా దినోతకవిం మార్తి 8న 

జర్డప్ుకుింటార్డ 

 

అంతరాా తీయ మహిళ్ల దిన్ోతసవం (IWD) ప్ాతి సంవతసర్ం 
మారి్ 8న ప్ాప్ంచవాుప్తంగా జర్డప్ుక్ుంటార్డ. ఈ రోజు 
మహిళల సామాజిక్, ఆరిాక్, సాంసకృతిక్ మరియు రాజకవయ 
విజయాలన  గురితస త ంది. ఈ కార్ుక్రమం మహిళల 
విజయాలన  మరియు మహిళల సమానతేం మరియు 
ల్లంగ సమానతేం వంటి అంశాల మీద అవగాహన 
ప ంచ తయంది. 
 

2022 అంతరాా తీయ మహిళ్ల దిన్ోతసవం యొక్క న్నప్థుం 
"స ిర్మెైన ర్ేప్ట  కోసిం ఈ ర్ోజ లిింగ సమానతీిం". 
ప్రప్ించ కిడడి దినోతకవిం 2022 మార్తి 10న 
ప్రప్ించవకయపి్ింగక న్నర్ీహిించబడ ింది 

 
ప్ాప్ంచ కిడరే దిన్ోతసవానిే ప్ాతి సంవతసర్ం మారి్ రెండవ 
గుర్డవార్ం జర్డప్ుక్ుంటార్డ. ఈ సంవతసర్ం, ఇద ి మారి్ 
10న నిర్ేహించబడుత్ోంది. ప్ాప్ంచ కిడరే దిన్ోతసవం అన్నది 
మన కిడరేల పాాముఖుత గురించి అవగాహన క్ల్లాంచ్ే 
లక్షుంత్ో ప్ాప్ంచవాుప్త  ప్ాచ్ార్ం. ప్ాప్ంచ కిడరే దిన్ోతసవం 
మన మొతతం ఆరోగాునికి మన కిడరే యొక్క పాాముఖుత 
గురించి అవగాహన ప ంచడం మరియు ప్ాప్ంచవాుప్తంగా 
కిడరే వాుధి మరియు దాని సంబంధిత ఆరోగు సమసుల 
యొక్క ఫీాకెేనీస మరియు ప్ాభావానిే తగిాంచడం లక్షుంగా 
ప టుస క్ుంది. 
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ప్రప్ించ కవితీ దినోతకవిం మార్తి 21న ప్రప్ించవకయపి్ింగక 
న్నర్ీహిించబడ ింద ి

  
మానవ మనస స యొక్క సృజన్ాతిక్ సూ్రితని సంగరహించ్ ే
క్వితేం యొక్క ప్ాత్ేుక్ సామరాా ూనిే గురితంచడానికి ప్ాతి 
సంవతసర్ం మారి్ 21న ప్ాప్ంచ క్విత్ా దిన్ోతసవానిే 
జర్డప్ుక్ుంటార్డ. ప్ాప్ంచ క్విత్ా దిన్ోతసవం మానవతేం 
యొక్క అతుంత విలువసైన సాంసకృతిక్ మరియు భాషా 
వుకవతక్ర్ణ మరియు గురితంప్ు ర్ూపాలోల  ఒక్టిగా 
జర్డప్ుక్ుంటుంది. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 
• ప్ాప్ంచ క్వితే దిన్ోతసవం ప్ాధాన కారాులయం: పారిస్, 

ఫాాన్స; 
• ప్ాప్ంచ క్వితే దిన్ోతసవం డెైరెక్సర్చ జనర్ల్: ఆడరా అజ్లే; 
• ప్ాప్ంచ క్వితే దిన్ోతసవం సాా పించబడింది: 16 నవంబర్చ 

1945, లండన్, యున్సైటెడ కింగ్్డమ్స 
 

షహీద్ దివస లవదా అమర్వీర్డల దినోతకవకన్ని మార్తి 23న 
జర్డప్ుకుింటార్డ 

  

ప్ాతి సంవతసర్ం, దేశానిే మారి్ 23న అమర్వీర్డల 
దిన్ోతసవంగా (షహీద్ దివాస్ లేదా సరోేదయ దిన్ోతసవం) 
జర్డప్ుక్ుంటార్డ. భార్తదేశ సాేతంతాూం కోసం 
పాాణాలరిాంచిన సాేతంతాూ సమర్యోధ్ లు భ్గత్ సింగ్, 
స ఖ్్దేవ్ థాప్ర్చ, శివరామ్స రాజ్గుర్డల వర్ధంతిని 
ప్ుర్సకరించ క్ుని ఈ దిన్ోతసవానిే జర్డప్ుక్ున్ాేర్డ. 
అలాగే, మహాత్ాి గాంధీ జాఞ ప్కారా్ం జనవరి 30ని 
అమర్వీర్డల దిన్ోతసవం లేదా షహీద్ దివస్్గా పాటిసాత ర్డ. 
 

GoI అకోర బర్ 5న్న జాతీయ డాలిఫన్ దినోతకవింగక ప్రకట ించింది 

  
ప్రాువర్ణం, అటవీ మరియు వాత్ావర్ణ మార్డాల కోసం 
కేంద ామంతిాతే శాఖ 2022 న ండి డాల్ల్న్్ల ప్రిర్క్షణక్ు 
అవగాహన క్ల్లాంచడంలో చ్ారిత్ాాతిక్ చర్ుగా ప్ాతి 
సంవతసర్ం అకోస బర్చ 5వ త్ేదీని జాతీయ డాల్ల్న్ 
దిన్ోతసవంగా జర్డప్ుకోవాలని నిర్ణయంచింది. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 
• ప్ాతి సంవతసర్ం ఫిబావరి చివరి రోజున అర్డదెైన వాుధ్ ల 

దిన్ోతసవం (RDD) జర్డప్ుక్ుంటార్డ. ఈ సంవతసర్ం 
2022లో ఇది ఫిబావర ి28, 2022న వస త ంది.  

• ర్సాయన్ాలు మరియు ఎర్డవుల మంతిాతే శాఖ 2022 
మారి్ 1 న ండ ి 7 వర్క్ు జన్ౌషాది దివస్ న  
నిర్ేహిస త ంది.. 

http://www.bankersadda.com/
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• మహిళ్ల మరియు శిశు అభివృదిధ  మంతిాతే శాఖ ఆజాదీ 

కా అమృత్ మహో తసవ్్లో భాగంగా మారి్ 1వ త్ేద ీ

న ండి అంతరాా తీయ మహిళ్ల దిన్ోతసవ వారానిే 

ఐకానిక్స వార్ంగా జర్డప్ుక్ుంటుంది. 

• 46వ పౌర్ ఖాత్ాల దిన్ోతసవానిే 2 మారి్ 2022న 

డాక్సర్చ అంబేదకర్చ అంతరాా తీయ స ంటర్చ, జనప్థ్, 

నూుఢిలీలలో జర్డప్ుక్ున్ాేర్డ.  

• ప్ాప్ంచ వినికిడ ిదిన్ోతసవానిే ప్ాప్ంచ వాుప్తంగా మారి్ 

3న WHO నిర్ేహించింది 

• జాతీయ భ్దాత్ా దిన్ోతసవం (NSD) ప్ున్ాద ిజాఞ ప్కారా్ం 

ప్ాతి సంవతసర్ం మారి్ 4వ త్ేదీన జాతీయ భ్దాత్ా 

దిన్ోతసవం (NSD) జర్డప్ుక్ుంటార్డ.  

• నద ల కోసం అంతరాా తీయ కారాుచర్ణ దిన్ోతసవానిే 

ప్ాతి సంవతసర్ం మారి్ 14న జర్డప్ుక్ుంటార్డ 

• ప్ర ప్ంచ నిద్ర  దినోత్సవం 2022 మారిి 18న 

నిరాహంచబడింది 

• సాయుధ్వస త  తయారీ కారాిగారాల దిన్ోతసవానిే ప్ాతి 

సంవతసర్ం మారి్ 18వ త్ేదీన జర్డప్ుక్ుంటార్డ 

• ప్ాప్ంచ న్ోట ి ఆరోగు దిన్ోతసవానిే ప్ాతి సంవతసర్ం 

మారి్ 20న జర్డప్ుక్ుంటార్డ.  

• జాతి వివక్ష యొక్క ప్ాతిక్ూల ప్రిణామాల గురించి 

ప్ాజలక్ు గుర్డత  చ్ేసేంద క్ు ప్ాతి సంవతసర్ం మారి్ 21న 

జాతి వివక్ష నిర్ూిలన కోసం అంతరాా తీయ 

దిన్ోతసవానిే జర్డప్ుక్ుంటార్డ.  
 

మర్ణాలు 
 

ఒడ శక తొలి గతర్తజన సవఎిం హేమానింద బిస్కీల్డ 

కనుిమూశకర్డ 

  
ఒడిశా త్ొల్ల గిరిజన ముఖుమంతిా, ఆ రాషస  ా చివరి కాంగెరస్ 

ముఖుమంతిా హేమానంద బిసాేల్ క్న ేమూశార్డ. అతని 

వయస స 82. ఝర్డసగూడ జిలాల క్ు చ్ెందిన భ్ుయాన్ 

గిరిజన డెైన బిసాేల్ 1989 న ండ ి 1990 వర్క్ు మరియు 

1999 న ండ ి 2000 వర్క్ు రెండుసార్డల  ముఖుమంతిాగా 

ప్నిచ్ేశార్డ. డిస ంబర్చ 1999లో, మాజీ ముఖుమంతి ాగిరిధారి 

గమాంగ్ వసైఫలుం కార్ణంగా ఆయన సాా నంలో మళీల 

ముఖుమంతి ాఅయాుర్డ. 
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ప్రముఖ్ స న్స విమర్శకుడు, ర్చయత జెైప్రకకష్ చ కేక 

కనుిమూశకర్డ 

 
సినీ విమర్శక్ుడు, ర్చయత జెైప్ాకాష్ చ్ౌకేస (82) 
గుండెపట టుత్ో క్న ేమూశార్డ. అతన  'షాయద్' (1979), 

'ఖత్ల ' (1986) మరియు 'బాడరగార్చు' (2011) వంట ి అన్నక్ 

చిత్ాాలక్ు సిరీప్స్లు మరియు డెైలాగ్్లు రాశాడు మరియు 
టెల్లవిజన్ సీరియల్స్క్ు రాయడంలో క్ూడా 

పాలుప్ంచ క్ున్ాేడు. చ్ౌకేస మృతి ప్టల  మధ్ుప్ాదేశ్ 

ముఖుమంతిా శివరాజ సింగ్ చ్ౌహాన్, రాషస  ా కాంగెరస్ చీఫ్ 

క్మల్ న్ాథ్, ప్లువుర్డ న్నతలు సంత్ాప్ం త్ెల్లపార్డ. 
 

ఆస్కార్ అవకర్డు  గీహీత న్నర్కాత అలాన్ వకల్డ్బిరడా్ లాడ్ 

జూన్నయర్ కనుిమూశకర్డ 

  
ఆసాకర్చ విజేత నిరాిత, టేంటీయత్ స ంచర ీఫాక్సస్లో మాజీ 

ఎగిాక్ూుటివ్, 'సాస ర్చ వార్చస' మరియు 'బేావ్్హార్చస'లన  గీరన్్ల ైట 
చ్ేసిన అలన్ లాడ జూనియర్చ 84 సంవతసరాల వయస లో 

క్న ేమూశార్డ. అతనిే ముద ా గా "లేడర" అని పిల్లచ్ేవార్డ. 

అతన  1995లో మెల్ గిబసన్ దర్శక్తేం వహించిన ఉతతమ 

చితాం 'బేావ్్హార్చస'కి అకాడమీ అవార్డు  (ఆసాకర్చ అవార్డు ) 
గెలుచ క్ున్ాేడు. అతన  1979లో సాా పించబడిన లాడ 

క్ంప నీ వువసాా ప్క్ులలో ఒక్డు. 
 

WWE లెజెిండ్ ర్ేజర్ ర్కమన్ కనుిమూశకర్డ 

 
రెండుసార్డల  WWE హాల్ ఆఫ్ ఫేం, సాకట హాల్ గుండెపట టు 
కార్ణంగా క్న ేమూశార్డ. అతని వయస  63. వర్ల్ు  

రెజిల ంగ్ ఫ డరేషన్ (WWF, ఇప్ుాడు WWE)త్ో అతని 

ప్దవీకాలం మే 1992లో పాార్ంభ్మైెంది. WWEత్ో, అతన  
తన రింగ్ పేర్డ 'రేజర్చ రామోన్'గా ప్ాసిదిధ  చ్ెందాడు. అతన  

న్ాలుగు సార్డల  WWE ఇంటరాకంటిన్సంటల్ ఛాంపియన్ 

అయాుడు. 
 

మాలియన్ మాజీ ప్రధాన్న స్ౌమేలౌ బౌబే మెైగక 

కనుిమూశకర్డ 
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మాల్ల మాజీ ప్ాధాని సౌమేలౌ బౌబే మైెగా అన్ారోగుంత్ో 

క్న ేమూశార్డ. మైెగా 2017 న ండి 2019 వర్క్ు మాల్ల 

ప్ాధాన మంతిాగా ప్నిచ్ేశార్డ. దేశానిే మిలటరీ జుంటా 

సాేధీనం చ్ేస క్ునే తరాేత ఆగస స  2021 న ండి ఆయన 

నిర్ీంధ్ంలో ఉన్ాేర్డ. అతన  2017లో కవటా 

ప్ాధానమంతిాగా నియమితయడయాుడు కానీ 160 మందిని 

చంపిన ఊచకోతప ై ఏపిాల్ 2019లో రాజీన్ామా చ్ేశాడు. 
 

అన్ని పో టీ ప్ర్ీక్షలకు ముఖ్యమెైన అింశకలు: 

• మాల్ల రాజధాని: బమాకో; 

• మాల్ల క్రెనీస: ప్శి్మ ఆఫిాకా CFA ఫాాంక్స; 

• మాల్ల ఖండం: ఆఫిాకా. 
 

భార్త మాజీ ప్రధాన నాయయమూర్తి R C లహో ట ీ

కనుిమూశకర్డ 

  
భార్త మాజీ ప్ాధాన న్ాుయమూరిత ర్మేష్ చంద ా లహో ట ీ

(81) క్న ేమూశార్డ. జసిసస్ లహో టీ జూన్ 1, 2004న 

భార్తదేశ 35వ ప్ాధాన న్ాుయమూరితగా 

నియమితయలయాుర్డ. ఆయన నవంబర్చ 1, 2005న ప్దవీ 

విర్మణ చ్ేశార్డ.. 
 

GIF ఫకర్కాట్ సృష రకరి్, సవరఫ న్ విల్డ్హ ైట్ కనుిమూశకర్డ 

  
కోవిడ-19 సంబంధిత సమసుల కార్ణంగా గార ఫిక్సస 

ఇంటర్చ్చ్ేంజ ఫారాిట (GIF) ఫారాిట సృషిసక్ర్త సీసఫ న్ 

విల్్హెైట 74 ఏళల  వయస లో క్న ేమూశార్డ. విల్్హెైట 

1987లో Compuserveలో ప్నిచ్ేస త నేప్ుాడు గార ఫిక్సస 

ఇంటర్చ్చ్ేంజ ఫారాిట లేదా GIFన  ర్ూపర ందించ్ార్డ. 

ఆక్సస్ఫర్చు అమెరిక్న్ డిక్షనరీ 2012లో GIFని వర్చు ఆఫ్ ద ి

ఇయర్చ్గా పేరకకంది. అతన  2013లో వసబ్్బ్ల ల ైఫ్్టెైమ్స 

అచీవ్్మెంట అవార్డు త్ో సతకరించబడాు డు. 
 

అదనప్ు సమాచార్ిం 

• వససిసండరస్ సిాన్ దిగాజం, సట నీ ర్మధిన్ 92 ఏళల  

వయస లో క్న ేమూశార్డ.  

• ప్ాముఖ రాజకవయవనతత , మాజీ స పీాంకోర్డస  న్ాుయమూరిత, 

పాకిసాా న్ అధ్ుక్షుడు ర్ఫీక్స తరార్చ (92) 

క్న ేమూశార్డ. 

• ఆసేస లా్లయా మాజీ కిరకెటర్చ (వికెట కవప్ర్చ), రోడరే విల్లయం 

మారి్చ ఆసేస లా్లయాలోని అడిల ైడ్లో క్న ేమూశార్డ.  

• 1990 న ండి 1993 వర్క్ు భార్త ఆరీి చీఫ్్గా 

ప్నిచ్ేసిన జనర్ల్ SF రోడిాగ్స 88 సంవతసరాల 

వయస సలో మర్ణించ్ార్డ 
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• సౌర్ భౌతిక్ శాసాత ా నికి సహక్రించిన అమెరిక్న్ 
ఆసటస ా ఫిజిసిస్స యూజీన్ నూుమాన్ పార్కర్చ, 94 
సంవతసరాల వయస లో క్న ేమూశార్డ. 

• జాంబియా మాజీ అధ్ుక్షుడు ర్ూప్యు బండా 
క్న ేమూశార్డ 

• బంగాల దేశ్ మాజీ అధ్ుక్షుడు షహబుదీాన్ అహిద్ (92) 
బంగాల దేశ్్లోని ఢాకాలో క్న ేమూశార్డ. 
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