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Monthly Current Affairs in Telugu – April 2022 
 

5వ BIMSTEC శిఖరాగ్ర సదసస్నస శ్రరలెంక  నిర్వహ ంచంది 
 

 
 

వర్డువల్ మోడ్ ద వరా 5వ బే ఆఫ్ బ ంగాల్ ఇనిషియిేటటవ 
ఫర్ మల్టట సెకటట ర్ల్ టెక ాకల్ అండ్ ఎకన మిక్ కటఆపరేషన 
(BIMSTEC) సమిాట్ లల పిధ ని నరేంది మోదీ పాలగొ న ార్డ. 
BIMSTEC అధ్యక్ష దేశంగా ఉనా శ్రరలంక పిభుత్వం ఈ 
సమిాట్ నస నిర్వహ ంచంది. సమిాట్ ముగింపులల, 
థ య లాండ్ BIMSTEC అధ్యక్ష దేశంగా బ్ధ్యత్లు 
సవవకరించంది. 2022 బిమ్ు టెక్ స్ాా పించ 25వ సంవత్ుర్ం. 
శిఖరాగ్ర సదసస్ నేపథ్యెం: 
శిఖరాగ్ర సదససు యొకక నేపథయం "ఒక స్థితిస్ాి పక పరా ెంతెం 
వెైపు, సెంపనన ఆరథిక వయవసిలు, ఆరోగ్యకర్మ ైన పరజలు". 
శిఖరాగ్ర సదసస్లోని ముఖ్యెంశాలు 

• శిఖరాగ్ర సదససు సందర్భంగా, న యకులు మూడు 
BIMSTEC ఒపపంద లపెై సంత్కాలు చేశార్డ 

1. క రమినల్ విషయాలలల పర్సపర్ చటటపర్మ ైన 
సహాయంపెై BIMSTEC కనవవనషన 

2. దౌత్య శిక్షణ ర్ంగ్ంలల పర్సపర్ సహకార్ంపెై 
BIMSTEC అవగాహన ఒపపందం 

3. BIMSTEC టెకాాలజీ ట్ిను ఫర్ ఫెసిలిటీ స్ాా పనపెై 
అసో్ సియిేషన మ మోరాండం 

• BIMSTEC చ ర్టర్ యొకక సవవకర్ణ మరియు 

సంత్కం, ఇది నియమాల సెట్, ఫేిమ్ వర్క మరియు 

దీర్ఘకాలిక లక్ష్యయలనస ఉంచడ నిక  ద రి తీసస్ ంది. ఇది 

BIMSTEC యొకక కార్యకలాపాలనస 

కరమబదీికరించడ నిక  మరియు సంసా త్న 

స్ామరాా ానిా పెంచసకటవడ నిక  అనసమత్రసస్ ంది. 

• భవిషయత్త్ లల ఈ పాింత్ంలల కనవక టవిటీ-సంబంధిత్ 

కార్యకలాపాల కటసం మారొ్దర్శక ఫేిమ్ వర్క నస 

ర్ూప ందించే 'ర్వాణ  కనవక టవిటీ కటసం మాసటర్ 

పాో న'నస సవవకరించడం. 

• BIMSTEC సెకరటేరియట్ కు ద ని కారాయచర్ణ 

బడెాట్ నస పెంచడ నిక  భ్ర్త్దేశం 1 మిలియన USD 

అందజేసస్ ందని భ్ర్త్ పిధ ని నరేంది మోడీ 

పికటటంచ ర్డ. 
 

BIMSTEC గ్ురథెంచ: 

BIMSTEC ఏడు దక్ష్ిణ సయిా మరియు ఆగేాయాసియా 

దేశాల అంత్రాా తీయ సంసా. అవి బంగాో దేశ్, భూట్న, 

ఇండియా, మయన ార్, నేపాల్, శ్రరలంక మరియు 

థ యిలాండ్. న యకత్వం దేశం పేరో్ అక్షర్ కరమంలల 

త్రపపబడుత్తంది. BIMSTEC శాశవత్ సచవాలయం 

బంగాో దేశ్ లలని ఢ కాలల ఉంది 
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సర్స డేవిడ్ అటెన బరో UN 'ఛ ెంపథయన ఆఫ్ ది ఎర్్స ల ైఫ్ టెైమ్ 
అచీవ మ ెంట్ అవార్డు 'నస ప ెంద ర్డ 

 

 

యునవైటెడ్ నేషను ఎనివరాన మ ంట్ పో ి గార మ్ (UNEP) 

ల ైఫ్ టెైమ్ అచీవ మ ంట్ కేటగిరీ క ంద ఛ ంపియను ఆఫ్ ది ఎర్్ 
అవార్డు  2021 గ్రహీత్గా ఇంగోీష్ నేచసర్ల్ హ సటరీ బ్ిడ్ కాసటర్ 
మరియు పికృత్ర శాస్రవేత్్ సర్ డేవిడ్ అటెన బరోనస పేర్కంది. 
పికృత్ర పరిర్క్షణ మరియు ద ని పునర్డదిర్ణ కటసం 
పరిశోధ్న, డ కుయమ ంటేషన మరియు న యయవాద నిక  
అంక త్ం చేసినందసకు ఈ అవార్డు  అత్నిక  ఇవవబడింది. 
సర్ డేవిడ్ అటెన బరో త్న వినూత్ా విద య టెలివిజన 
పోి గార మ్ లకు, ముఖయంగా ల ైఫ్ కల క్షన నస ర్ూప ందించే 
తొమిాది భ్గాల ల ైఫ్ సిరీస లకు పిసిదిి  చెంద డు. అత్ని 
పిసిది డ కుయమ ంటరీలలల ది గీరన పాో నవట్ మరియు ఎ పాో సిటక్ 
ఓషన ఉన ాయి. అత్నస 1985లల కరవన ఎలిజబ త్ II చేత్ 
ర ండుస్ార్డో  నవైట్ బిర్డదస ప ంద డు మరియు 2020లల మళో్ల 
అత్నస 3 ఎమ్మా అవార్డు లు మరియు 8 బిిటటష్ అకాడమ్మ ఆఫ్ 
ఫిల్ా అండ్ టెలివిజన ఆర్ట్ (BAFTA) అవార్డు లనస 
గ లుచసకున ాడు. 
2021 ఛ ెంపథయన్ ఆఫ్ ది ఎర్్స అవార్డు ల ఇతర్ విజేతలు: 
Category Winners Country 

Policy Leadership 
Mia Mottley 

(Prime 
Barbados 

Minister, 

Barbados) 

Inspiration And Action 
Sea Women 

of Melanesia 

Papua 

New 

Guinea 

and the 

Solomon 

Islands 

Science And Innovation 

Dr Gladys 

Kalema-

Zikusoka 

Founder and 

CEO of 

Conservation 

Through 

Public 

Health 

(CTPH) 

Uganda 

Enterpreneurial Vision 
Maria 

Kolesnikova 

Kyrgyz 

Republic 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• ఐకయరాజయసమిత్ర పరాయవర్ణ కార్యకరమం 

స్ాా పించబడింది: 1972; 

• ఐకయరాజయసమిత్ర పరాయవర్ణ కార్యకరమ పిధ న 
కారాయలయం: నవైరోబి, క న య; 

• ఐకయరాజయసమిత్ర ఎనివరాన మ ంట్ పోి గార మ్ 
ఎగిాకయయటటవ డెైర కటర్: ఇంగ్ర్ అండర్ున (డెన ార్క). 

RBI దరవయ విధ నెం 2022: కీలక వడడు  రేటలు  మ్ర్లేదస 

 

ర పో  రేటునస యథ త్థంగా 4 శాత్ంగా కొనస్ాగించ లని 
ఆర్డగ్ుర్డ సభుయల దివయ విధ న కమిటీ (MPC) ఏకగీరవంగా 
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ఓటు వేసింది. ఉక రయిన పెై ర్ష్టాయ ద డి చేయడంతో దివయయలబణం 
పెర్గ్డంతో MPC కమిటీ రివర్ు ర పో  రేటునస 3.35 శాత్ం వదద  
మార్ుకుండ  ఉంచంది. రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) 

గ్వర్ార్ శక ్కాంత్ ద స నేత్ృత్వంలలని రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ 
ఇండియా దివయ విధ న కమిటీ వర్డసగా 11వ స్ారి ర పో  
రేటునస యథ త్థంగా ఉంచంది. ర పో  రేటు లేద  సవలపకాలిక 
ర్డణ రేటు మే 22, 2020న చవరి కటత్. అపపటట నసండి, రేటు 
చ రిత ిత్ాకంగా 4 శాత్ం వదద  ఉంది. 
మ్రథినల్ స్ాట ెండ ెంగ్ ఫ స్థలిటీ (MSF) రేటల మరథయు బ్యెంక్ 
రేటలు  మ్ర్వు: 

• పాలసవ ర పో  రేటు: 4.00% 

• రివర్ు ర పో  రేటు: 3.35% 

• మారిానల్ స్ాట ండింగ్ ఫెసిలిటీ రేటు: 4.25% 

• బ్యంక్ రేటు: 4.25% 

• CRR: 4% 

• SLR: 18.00% 

ముఖయ విషయ్లు: 
• ర్ష్టాయ ఉక రయిన యుదిం కార్ణంగా దివయయలబణ ఒత్్రడి 

కార్ణంగా GDP వృదిి  అంచన  7.2 శాత నిక  
త్గిొంచబడింది. అంత్కుముందస, సెంటిల్ బ్యంక్ 
జిడిపి వృదిి  రేటునస 7.8 శాత్ంగా ఉంచంది. 

• ఇపుపడు దేశవాయప్ంగా అనిా బ్యంకులలో  కార్డు  
లేకుండ నే ఏటీఎంల నసంచ డబుబలు తీససకటవచుని 
ఆరీబఐ పికటటంచంది. డిజిటల్ ఇండియాకు 
ఊత్మిచేుందసకే ఇది జరిగింది. 

• భ్ర్త్ బిల్ పేమ ంట్ు సిసటమ్ ఆపరేటటంగ్ యూనిటో 
నికర్ విలువ అవసర్ం ర్ూ.100 కటటో నసంచ ర్ూ.25 

కటటోకు త్గిొంది. 

• వయక ్గ్త్ గ్ృహ ర్డణ ల కటసం రిసక వవయిట్ ల 
హేత్తబదీికర్ణ మారిు 31, 2023 వర్కు 
ప డిగించబడుత్తంది. 

• RBI కర ంట్ ఖాత  లలటునస సిార్మ ైన స్ాా యిలల 
మరియు ఫార క్ు నిలవలు $606.5 బిలియనో వదద  
ఉనాటుో  చూసస్ ంది. 

• దివయయలబణం ఇపుపడు 2022-23లల 5.7%గా అంచన  
వేయబడింద,ి Q1 వదద  6.3%, Q2 వదద  5%, Q3 వదద  
5.4% మరియు Q4 వదద  5.1%. 

• భ్ర్త్దేశం యొకక 10-సంవత్ురాల బ్ండ్ రాబడి 
7%క  పెరిగింది, ఇది 2019 నసండి అత్యధికం. 
దరవయ విధ న కమిటీ కూర్డు క్రెంది విధెంగా ఉెంది: 

• రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్వర్ార్ - చెైర్ పర్ున, 

ఎక్ు అఫవషియో: శ్రర శక ్కాంత్ ద స. 
• రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా డిపయయటీ గ్వర్ార్, దివయ 

విధ న నిక  బ్ధ్యత్ వహ స్ా్ ర్డ– సభుయడు, ఎక్ు 
అఫవషియో: డ కటర్ మ ైఖేల్ దేబబిత్ పాతి్. 

• భ్ర్తీయ రిజర్వ బ్యంక్ యొకక ఒక అధికారి సెంటిల్ 
బో ర్ు ద వరా న మినేట్ చేయబడత ర్డ - సభుయడు, 
ఎక్ు అఫవషియో: డ కటర్ మృదసల్ K. స్ాగ్ర్. 

• ముంబ ైక  చెందిన ఇందిరాగాంధీ ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ 
డెవలప మ ంటల్ రీసెర్ు లల ప ి ఫెసర్: ప ి ఫెసర్ అషిమా 
గోయల్. 

• అహాద బ్ద లలని ఇండియన ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ 
మేనేజ మ ంట్ లల ఫెైన ను ప ి ఫెసర్: ప ి ఫెసర్ జయంత్ 
R వర్ా. 

• వయవస్ాయ ఆరిాకవేత్్ మరియు నూయఢిలో్టలలని నేషనల్ 
కౌనిుల్ ఆఫ్ అపెలో డ్ ఎకన మిక్ రీసెర్ు లల సవనియర్ 
సలహాద ర్డ: డ కటర్ శశాంక భిడే. 
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దరవయ విధ నెం యొకక కొనిన ముఖయమ ైన స్ాధన లు: 
RBI యొకక దివయ విధ నంలల దివయ విధ న నిా అమలు 
చేయడ నిక  ఉపయోగించే అనేక పిత్యక్ష మరియు పరోక్ష 
స్ాధ్న లు ఉన ాయి. దివయ విధ నం యొకక కొనిా 
ముఖయమ ైన స్ాధ్న లు క రంది విధ్ంగా ఉన ాయి: 

• ర పో  రేటల: ఇది లిక వడిటీ సర్డద బ్టు స్ౌకర్యం (LAF) 

క ంద పిభుత్వం మరియు ఇత్ర్ ఆమోదించబడిన 
సెకయయరిటీలఅనసషంగికకు వయత్రరేకంగా రిజర్వ బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండియా నసండి బ్యంకులు ఓవర్ నవైట్ 
లిక వడిటీని తీససకునే (సిార్) వడీు  రేటు. 

• రథవర్స్ ర పో  రేటల: ఇది (సిార్) వడీు  రేటు, ఇది 
భ్ర్తీయ రిజర్వ బ్యంక్, LAF క ంద అర్హత్ కలిగిన 
పిభుత్వ సెకయయరిటీల అనసషంగికకు వయత్రరేకంగా, 
బ్యంకుల నసండి రాతి్రపయట లిక వడిటీని 
గ్రహ ంచగ్లదస. 

• లిక్వడ టీ అడి్స్ట మ ెంట్ ఫ స్థలిటీ (LAF): LAF ద ని 
క ంద ఓవర్ నవైట్ మరియు టర్ా ర పో  వేలంపాటలనస 
కలిగి ఉంది. ర పో  అనే పదం ఇంటర్-బ్యంక్ టర్ా 
మనీ మార కట్ అభివృదిిక  సహాయపడుత్తంది. ఈ 
మార కట్ ర్డణ లు మరియు డిపాజిటో ధ్ర్ల కటసం 

బ ంచ మార్క లనస సెట్ చేసస్ ంది. ఇది దివయ విధ నం 
యొకక పిస్ారానిా మ ర్డగ్ుపర్చడంలల 
సహాయపడుత్తంది. అభివృదిి  చెందసత్తనా మార కట్ 
పరిసిాత్తల పికార్ం, రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా 
కయడ  వేరియబుల్ వడీు  రేటు రివర్ు ర పో  వేలం 
నిర్వహ సస్ ంది. 

• మ్రథినల్ స్ాట ెండ ెంగ్ ఫ స్థలిటీ (MSF): MSF అనేది 
షెడూయల్ు  వాణిజయ బ్యంకులు భ్ర్తీయ రిజర్వ బ్యంక్ 
నసండి ఓవర్ నవైట్ డబుబనస అదనంగా 
తీససకునేందసకు వీలు కలిపంచే నిబంధ్న. బ్యంక్ 
వారి చటటబదిమ ైన లిక వడిటీ రేషియో (SLR) 

పో రోట ోలియోలల అపరాధ్ వడీు  రేటు వదద  పరిమిత్రని 
త్గిొంచడం ద వరా దీనిని చేయవచసు. బ్యంకులు 
ఎదసర్కంటునా ఊహ ంచని లిక వడిటీ ష్టాక్ లనస 
నిలబ టుట కటవడ నిక  ఇది సహాయపడుత్తంది. 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• RBI 25వ గ్వర్ార్: శక ్కాంత్ ద స; 

• RBI పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై; 
• RBI స్ాా పించబడింది: 1 ఏపిిల్ 1935, కటల్ కత .

 

గ్ృహనిరాాణ మరథయు పటటణ వయవహారాల మెంతిరతవ శాఖ (MoHUA) పరవేశప టటటన ‘స్ావనిధి స్ే సమృదిి ’ 
 

 

 

రాష్టాట ా లు/ కేందిపాలిత్ పాింత లు మరియు అనేక కేంది 
మంత్రిత్వ శాఖలకు చెందిన సవనియర్ అధికార్డల సమక్షంలల, 
గ్ృహనిరాాణ మరియు పటటణ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ 
(MoHUA) కార్యదరిశ శ్రర మనోజ జోషి, 14 

రాష్టాట ా లు/కేందిపాలిత్ పాింత లలల అదనంగా 126 నగ్రాలలో  
‘స్ావనిధి సే సమృదిి’ కార్యకరమానిా పాిర్ంభించ ర్డ. 
పరధ న ెంశాలు: 
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• PMSVANidhi యొకక అదనపు చ్ర్వ, 'SVANIdhi స ే
సమృదిి ,' 2021లల 125 నగ్రాలలో  ఫజే 1లల 
పాిర్ంభించబడింది, ఇది ద ద పు 35 లక్షల మంది వీధ ి
వాయపార్డలు మరయిు వార ికుటుంబ్లనస కవర్ చసేస్ ంది. 

• వారకి  పధి న మంత్రి ససర్క్ష బీమా యోజన, పిధ న మంత్ర ి
జీబన జోయత్ర యోజన క ంద 16 లక్షల బీమా పియోజన లు 
మరియు పధి న మంత్రి శరమ యోగ ిమంధ్న యోజన 
క ంద 2.7 లక్షల పనెషన పియోజన లు సహా 22.5 లక్షల 
సవకమ్ మంజూర్డలు అందించబడ ు యి. 

• మొదటట దశ విజయవంత్ం కావడంతో, MoHUA 2022-

23 ఆరిాక సంవత్ురానిక  మొత్్ం 20 లక్షల పాో న ఆంక్షలు 
లక్షయంగా 28 లక్షల వీధ ి వాయపార్డలు మరయిు వార ి
కుటుంబ్లనస కవర్ చసే ే లక్షయంతో 126 నగ్రాలకు 

కార్యకరమానిా విస్రించంది. మిగలిిన నగ్రాలు 
కాలకరమణే  పోి గరా మ్ కు జోడించబడత యి. 

• జూన 1, 2020 నసండి, MoHUA పధి న మంత్రి సవట టా్ 
వవండర్ు ఆత్ానిర్భర్ నిధి (PM SVANidhi), సెంటలి్ సెకాట ర్ 
సవకమ్ ని అమలు చేస్ో్ ంది. వీధి వాయపార్డలకు త్కుకవ 
ధ్ర్కే వరికంగ్ కాయపటిల్ లలన అందించ లన ే లక్షయంతో 
చేపటటటన ఈ పథకం ఇపపటటక ే 30 లక్షల మ లైురాయిని 
చేర్డకుంది. 

ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• గ్ృహ మరియు పటటణ వయవహారాల మంత్రి: హరీదప సింగ్ 

పయర ి

• పిధ న మంత్ర ిససర్క్ష బీమా యోజన 

• పిధ న మంత్ర ిజీబన జోయత్ర యోజన, 

• పిధ న మంత్ర ిశరమ యోగి మంధ్న యోజన, 

 

అెంతరాి తీయ వార్్లు 
పరపెంచెంలోనే అతిప దద  స్ ైబర్స వాయయ్మ్నిన ఎసో్ట నియ్ 
నిర్వహ స్ో్ ెంది 

  
 

ట్లిన, ఎసో్ట నియ్ NATO కోఆపరేటటవ స్ ైబర్స డ ఫ న్ స్ ెంటర్స 
ఆఫ్ ఎక్ల న్, CCDCOE అని సంక్ష్ిపవ్ కరించబడింది, ల్క్ు 
షీల్ు్ 2022ని నిర్వహ స్ో్ ంది, ఇది పిపంచంలలనే అత్రపెదద  
మరియు అత్యంత్ సంక ోషటమ ైన వారిషక అంత్రాా తీయ పిత్యక్ష-
ఫెైర్ సెైబర్ ర్క్షణ వాయయామం. ఉక రయిన పెై ర్ష్టాయ ద డి 

చేసినపపటట నసండి పెర్డగ్ుత్తనా సెైబర్-ద డుల ముపుప 
మధ్య ఈ సంవత్ుర్ం వాయయామానిక  పితేయక పాిముఖయత్ 
ఉంది. 
 సో్ు వేనియ్ పరధ నమెంతిరగా రాబర్సట గోలోబ్ ఎనినకయ్యర్డ 

  

సోో్ వేనియా పిధ నమంత్రి ఎనిాకలల రాబర్ట గోలలబ్ 
మూడుస్ార్డో  పిధ నమంత్రి అయిన జానవజ జాన ుపెై విజయం 
స్ాధించ ర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• స్ోో వేనియా రాజధ ని: లుబ్జనా ; 
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• స్ోో వేనియా కర నీు: యూరో; 
• స్ోో వేనియా అధ్యక్షుడు: బో ర్డట్ పహో ర్. 

 

 ఐవరీ కోస్ట పరధ నమెంతిరగా పాటటరక్ ఆచ తిరథగథ నియమితులయ్యర్డ 

 

పాటటిక్ ఆచీని ఐవరీ కటసట  పిధ న మంత్రిగా అధ్యక్షుడు 
అలసేున ఔట్ట రా త్రరిగి నియమించ ర్డ. అత్నస మారిు 
2021లల పిధ నమంత్రిగా నియమిత్తడయాయడు. అమడౌ గోన 
కౌలిబ్ల్ట (2020లల మర్ణంిచనవాడు) మరియు హమేద 
బకయోకట (2021లల మర్ణించ డు) త్రావత్ గ్త్ మూడేళో్లల 
పశిుమ ఆఫిికా రాషట ంా (ఐవరీ కటసట)లల అత్నస మూడవ 
పిధ నమంత్రి అయాయర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన టేకావేలు: 

• ఐవరీ కటసట రాజధ ని: Yamoussoukro. 

• ఐవరీ కటసట కర నీు: వవసట ఆఫిికన CFA ఫాింక్. 
• ఐవరీ కటసట పిెసిడెంట్: అలసేున ఔట్ట రా. 

శ్రరలెంకకు భ్ర్త్ అదనెంగా 500 మిలియన డ లర్ు ఇెంధన 
స్ాయెం అెందిెంచనసెంది 

 

శ్రరలంక దీవప దేశం ఇంధ్న నిా కొనసగోలు చేయడంలల 
సహాయపడట్నిక  భ్ర్త్దేశం అదనంగా $500 మిలియనో 

ఆరిాక సహాయానిా అందిసస్ ంది మరియు కొలంబో కు 
సహాయం చేయడ నిక  బంగాో దేశ్ $450 మిలియనో స్ావప 
రీపేమ ంట్ లనస వాయిద  వేయడ నిక  సిదింగా ఉంది. దేశం 
యొకక అత్రపెదద  ఆరిాక సంక్ష్ోభంతో సజీవ సాృత్రలల ఉనా 
శ్రరలంక పిభుత వనిక  భ్ర్త్దేశం అందించన ర ండవ $500 
మిలియనో గాయస్ో లిన క రడిట్ ఇది. 
కమల్ హారథస్ ర్క్షణ సలహాద ర్డగా శాెంతి స్ేథి 
నియమితులయ్యర్డ 

 

అమ రికా వవైస పెిసిడెంట్ కమలా హారిస డిఫెను అడెైవజర్ గా 
భ్ర్తీయ-అమ రికన నేవీ వవటర్న శాంత్ర సేథీ పంయుది 
నౌకకు మొదటట భ్ర్తీయ-అమ రికన కమాండర్. శాంత్ర సేథి 
డిసెంబర్ 2010 నసండి మే 2012 వర్కు USS డెకాటయర్ అనే 
గ ైడెడ్-మిసెైల్ డిస్ాట ా యర్ కు న యకత్వం వహ ంచ ర్డ. ఆమ  
1993లల నౌకాదళ్ంలల చేరార్డ. 
దేశెం యొకక మొటటమొదటట పో ర్టబుల్ సో్ ల్ర్స ర్ూఫ్ ట్ప్ స్థసటమ్ నస 
గాెంధీనగ్ర్స లో ఆవిషకరథెంచ ర్డ. 

 

భ్ర్త్దేశంలల మొటటమొదటట పో ర్టబుల్ సో్ లార్ ర్ూఫ్ ట్ప 
సిసటమ్ గ్ుజరాత్ లలని గాంధీనగ్ర్ లలని స్ావమిన రాయణ్ 
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అక్షర్ధ మ్ ఆలయ సముద యంలల పాిర్ంభించబడింది. 10 
ఫో టోవయలాట యిక్ PV పో ర్ట సిసటమ్ నస నూయ ఢిలో్టక  చెందిన 
సరోవటెక్ పవర్ సిసటమ్ు లిమిటెడ్ త్యార్డ చేసింది మరియు 
జర్ాన డెవలప మ ంట్ ఏజ నీు డూయయిష్ గ సెల్ ష్టాఫ్టట  ఫర్ 
ఇంటరేాషనల్ జుసమ ాన ర్ బీట్ (GIZ) ర్ూప ందించంది.  
ఆయుష్ాాన భ్ర్త్-హెల్్ & వెల్ నెస్ స్ ెంటర్స స్ీకమ్ 4వ 
వారథికోత్వానిన జర్డపుకుెంది 

 

ఏపిిల్ 16 నసండి ఏపిిల్ 22 వర్కు ఆయుష్టాాన భ్ర్త్- హెల్్ 
అండ్ వవల ాస సెంటర్ు (AB-HWCs) యొకక న లొవ 
వారిషకటత్ువానిా పుర్సకరించసకుని, కేంది ఆరోగ్య మంత్రి 
మనసుఖ్ మాండవియా, “ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్ువ” 

క రంద ఒక వార్ం రోజుల వేడుకలనస నిర్వహ ంచ ర్డ. మొదటట 
AB-HWC 14 ఏపిిల్ 2018న, ఛత్ీస గ్ఢ లలని బీజాపయర్ 
జిలాో లలని జంగాో  అనే పిశాంత్ గార మం. 
పరపెంచ ఆరోగ్య సెంసి యొకక గోు బల్ స్ ెంటర్స ఫర్స టెరడ షనల్ 
మ డ స్థన్  నస పరధ ని మోదీ శెంకుస్ాి పన చేశార్డ 

 

పిపంచ ఆరోగ్య సంసా త్న గోో బల్ సెంటర్ ఫర్ టెిడిషనల్ 
మ డిసిన ని గ్ుజరాత్ లలని ఒక సెైట్ లల పాిర్ంభించంది, 

పురాత్న పదిత్తలనస ఆధ్సనిక శాస్రంతో కలపడం ద వరా 
ద ని స్ామరాా ానిా అన లాక్ చేయడం లక్షయంగా పెటుట కుంది. ఈ 
సందర్భంగా WHO చీఫ్ టెడరిస ఘెబేియిేసస హ ందీలల 
మాట్ో డి అందరినీ ఆశుర్యపరిచ ర్డ. WHO చీఫ్ టెడరిస 
ఘెబేియిేసస మరియు మారిషస పిధ న మంత్రి శ్రర పివింద 
కుమార్ జుగాాథ్ ఈ కార్యకరమంలల పాలగొ న ార్డ. 
ఉషణమెండ్ల తుఫానస మ గథ వలన  ఫథలిపీున్ లో భ్రీ వర్దలు 
సెంభవిెంచ యి. 

 

ఉషణమండల త్తఫానస మ గీ ఫిలిపవపను పెై విధ్వంసం 
సృషిటంచంది, కొండచరియలు మరియు వర్దలలల కనీసం 167 
మంది మర్ణించ ర్డ. జాతీయ విపత్త్  సంసా పికార్ం, మరో 
110 మంది వయకు్ లు త్పిపపో యార్డ మరియు 1.9 మిలియనో 
మంది పిజలు పిభ్విత్మయాయర్డ. కొండపెై హ మపాత లు 
మరియు ప ంగి పివహ ంచే నదసలు సెంటిల్ లేటె పాివిను లలని 
బేబే నగ్ర్ం చసటుట పకకల గార మాలపెై విధ్వంసం సృషిటంచ యి. 
 

భ్ర్తదేశెం నసెండ  వయవస్ాయ దిగ్ుమతులనస ఇెండో నేషథయ్ 
నిలిపథవేస్థెంది 
త్ృణధ న యల ఎగ్ుమత్రద ర్డలలల ఆందరళ్న కలిగించే ఆహార్ 
భదిత్నస అంచన  వేసే మరియు విశలోషణ సరిటఫికేట్ లనస 
(COA) జారీ చేసే పియోగ్శాలలనస నూయఢిలో్ట అధికార్డలు 
నమోదస చేయడంలల విఫలమ ైనందసన ఇండరనేషియా 
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భ్ర్త్దేశం నసండి వయవస్ాయ ఉత్పత్త్ ల దిగ్ుమత్తలనస 
నిలిపివేసింది. 
 

 

ఇజరర యిెల్ 'ఐర్న బీమ్' అనే కొత్ లేజర్స ఆధ రథత వాయు ర్క్షణ 
వయవసినస విజయవెంతెంగా పరీక్ ెంచెంది 

 

ఇజాియిెల్ కొత్్ లేజర్ క్ష్ిపణి-ర్క్షణ వయవసా 'ఐర్న బీమ్'నస 
విజయవంత్ంగా పరీక్ష్ించంది, ఇది డరిన లతో సహా ఏదెైన  
గాలిలల ఉనా వసస్ వునస న శనం చేసస్ ంది. ఐర్న బీమ్ అనేది 
పిపంచంలలనే మొటటమొదటట శక ్-ఆధ రిత్ ఆయుధ ల వయవసా, 

ఇది ఇన కమింగ్ UAVలు, రాక టుో , మోరాట ర్డో , ససదూర్ 
క్ష్ిపణులు, ట్యంక్ వయత్రరేక క్ష్ిపణులు మొదల ైనవాటటని 
కాలుడ నిక  లేజర్ పుంజానిా ఉపయోగిసస్ ంది. ఐర్న బీమ్ 
రాఫెల్ అడ వను డ్ డిఫెను సిసటమ్ు ద వరా అభివృదిి  
చేయబడింది. డెైర క్ట-ఎనరీా వవపన సిసటమ్ ని ఉపయోగించడం 
మరియు వవైమానిక ర్క్షణనస అందించడంలల చ లా దూర్ం 
వవళ్ళవచసు. 

 WTO పరపెంచ వాణిజయ వృదిి  అెంచన నస 2022లో 3%క్ 
తగథగెంచెంది 

 

పిపంచ వాణిజయ సంసా (WTO) 2022 న టటక  పిపంచ వాణిజయ 
వృదిి  కటసం ద ని అంచన నస 3 శాత నిక  సవరించంది. 
అంత్కుముందస అకటట బర్ 2021లల ఇది 4.7 శాత్ంగా అంచన  
వేయబడింది. దిగ్ువ పునరివమర్శ ర్ష్టాయ-ఉక రయిన 
సంఘర్షణనస అనససరిసస్ ంది, ఇది వసస్ వుల ధ్ర్లనస 
పిభ్విత్ం చేసింది, సర్ఫరాలకు అంత్రాయం కలిగించంది 
మరియు భౌగోళిక రాజకరయ మరియు ఆరిాక అనిశిుత్రని 
తీవిత్ర్ం చేసింది. 2023క , ఈ సర్డకుల వాణిజయ పరిమాణం 
వృదిి  3.4%గా అంచన  వేయబడింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పిపంచ వాణిజయ సంసా పిధ న కారాయలయం: జ నీవా, 
సివటారాో ండ్; 

• పిపంచ వాణిజయ సంసా స్ాా పించబడింది: 1 జనవరి 
1995; 

• పిపంచ వాణిజయ సంసా డెైర కటర్ జనర్ల్: నోొ జీ ఒకటంజో-
ఇవేలా. 

ఈక వడ ర్స వనయపరా ణులకు చటటపర్మ ైన హకుకలనస కలిుెంచన 
మొదటట దేశెంగా అవతరథెంచెంది 
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దక్ష్ిణ అమ రికా దేశమ ైన ఈక వడ ర్ అడవి జంత్తవులకు 
చటటబదిమ ైన హకుకలనస కలిపంచన పిపంచంలలనే మొదటట 
దేశంగా అవత్రించంది. దేశంలలని అత్తయనాత్ న యయస్ాా నం 
"ఎసెట లోాిట్" అనే ఉనిా కటత్రని త్న ఇంటట నసండి 
జంత్తపిదర్శనశాలకు తీససక ళోిన కేససపెై దృషిట  స్ారించంది, 
అకకడ ఆమ  కేవలం ఒక వార్ం త్రావత్ ఆమోదించంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఈక వడ ర్ రాజధ ని: క వటో; 
• ఈక వడ ర్ కర నీు: యునవటైెడ్ సేటట్ు డ లర్; 

• ఈక వడ ర్ అధ్యక్షుడు: గలి ో రోా లాస్ో ు. 
 పాక్స్ాి న 23వ పరధ నమెంతిరగా ష హబ్జ్ షరఫీ్ ఎనినకయ్యర్డ 

 

పాక స్ాా న జాతీయ అసెంబోీలల ఓటటంగ్ ద వరా దేశ 23వ 
పిధ నమంత్రిగా పిత్రపక్ష నేత్ షెహబ్జ షరీఫ్ ఏకగీరవంగా 
ఎనిాకయాయర్డ. 70 ఏళో్ పాక స్ాా న ముసిో ం ల్టగ్ (PML-N) చీఫ్ 
ఇమాాన ఖాన త్రావత్ జాతీయ అసెంబోీలల ఇటీవల అవిశావస 
ఓటు ద వరా తొలగించబడ ు ర్డ. షెహబ్జ షరీఫ్ పాక స్ాా న 
మాజీ పిధ ని నవాజ షరీఫ్ సో్ దర్డడు. 
భూమి పరథశ్రలన కోసెం చ ైన  కొత్ ఉపగ్రహెం గాఫ న-3 03ని 
విజయవెంతెంగా పరయోగథెంచెంది 

  

లాంగ్ మార్ు-4C రాక ట్ లల జియుకావన శాటటల ైట్ లాంచ 
సెంటర్ నసండి 2022 ఏపిిల్ 07న చెైన  కొత్్ భూ పరిశ్రలన 
ఉపగ్రహం Gaofen-3 03ని విజయవంత్ంగా పియోగించంది. 
కక్షయలల ఉనా Gaofen-3 మరియు Gaofen-3 02 
ఉపగ్రహాలతో నవట్ వర్క నస ఏర్పర్చడం ద వరా కొత్్ ఉపగ్రహం 
ద ని భూ-సముది రాడ ర్ ఉపగ్రహ కయటమిలల భ్గ్ం 
అవుత్తంది. 
స్ రథియ్ అధయక్షుడ్ు గా అల గాి ెండ్ర్స వుస్థక్ తిరథగథ 
ఎనినకయ్యర్డ. 

 

సెరిబయా అధ్యక్షుడిగా అల గాా ండర్ వుసిక్ త్రరిగి 
ఎనిాకయాయర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• సెరిబయా రాజధ ని: బ లేొ ాడ్; 

• సెరిబయా కర నీు: సెరబియా దని ర్; 

• సెరిబయా అధ్యక్షుడు: అల గాా ండర్ వుసకి్. 
 

వికటర్స ఓర్ిన ‘హెంగరేథ’ పరధ నమెంతిరగా న లగవస్ారథ విజయెం 
స్ాధిెంచ ర్డ 
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2022 స్ార్వత్రిక ఎనిాకలలో  హంగేరియన పిధ ని వికటర్ ఓర్బన 
వర్డసగా న లుగోస్ారి విజయం స్ాధించ ర్డ. అత్ని కుడి-
వింగ్ ఫిడెజ పారీట మొత్్ం 98% కౌంట్ లల 53.1% స్ాధించంది. 
2010 మేలల పిధ నిగా బ్ధ్యత్లు సవవకరించనపపటట నసంచ 58 

ఏళో్ EUలల ససదీర్ఘకాలం పిభుత వధినేత్గా 
కొనస్ాగ్ుత్తన ార్డ. 
ఐకయరాజయసమితి మ్నవ హకుకల మెండ్లి డ కటర్స ఇయ్న 
ఫ ైైని వాత వర్ణ నిపుణుడ గా పేర్కెంది 

 

ఐకయరాజయసమిత్ర మానవ హకుకల మండలి (UNHRC) 

మానవ హకుకలు మరియు వాత వర్ణ మార్డపల కటసం 
పిపంచంలలని మొటటమొదటట సవత్ంత్ి నిపుణుడిగా డ కటర్ 
ఇయాన ఫెైరని నియమించంది. మూడేళో్ కాలానిక  డ కటర్ ఫెైర 
నియమిత్తలయాయర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఐకయరాజయసమిత్ర మానవ హకుకల మండలి 
అధ్యక్షుడు: ఫెడెరికట విల ో గాస; 

• ఐకయరాజయసమిత్ర మానవ హకుకల మండలి పిధ న 
కారాయలయం: జ నీవా, సివటారాో ండ్; 

• ఐకయరాజయసమిత్ర మానవ హకుకల మండలి 
స్ాా పించబడింది: 15 మారిు 2006. 

పరపెంచెంలోనే అతిప దద  ఎలక్టిక్ కూర యిజ్ షథప్ నస చ ైన  
పరా ర్ెంభెంచెంది. 

 

పిపంచంలలనే అత్రపెదద  ఎలక టిక్ కయర యిజ షిప త్న తొలి 
సముదియానం కటసం యాంగీా నది పెైక  క రందిక  పియాణించన 
త్రావత్ చెైన లలని సెంటిల్ హుబీ పాివిను లలని యిచ ంగ్ లలని 
ఓడరేవుకు త్రరిగి వచుంది. ఈ కయర యిజ షిప 7,500-

క లలవాట్-గ్ంటల భ్రీ-పరిమాణ మ ర ైన బ్యటరీతో శక ్ని 
ప ందింది. 

 

జరతీయ వార్్లు 
 

J&K లోని ‘పలిు’ అనే గార మెం భ్ర్తదేశెంలోని మొటటమొదటట 
కార్ిన-నయయటరల్ పెంచ యతీగా అవతరథెంచెంది. 

  

జమూా మరియు కాశ్రార్ సరిహదసద  పాింత్మ ైన స్ాంబ్లలని 
నిరాడంబర్మ ైన కుగార మం పలోిలల 500 Kv సో్ లార్ పాో ంట్ నస 
పిధ ని నరేంది మోడీ దేశానిక  అంక త్ం చేశార్డ, ఇది దేశంలలని 
మొటటమొదటట ‘కార్బన నూయటిల్ పంచ యతీ’గా 
అవత్రించంది. 
నీతి ఆయోగ్ బ్యటరీ మ్రథుడ  విధ న నిన విడ్ుదల చేస్థెంది 
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నీత్ర ఆయోగ్ ముస్ాయిద  బ్యటరీ మారిపడి విధ న నిా 

విడుదల చేసింది, దీని క ంద 40 లక్షల కంటే ఎకుకవ జన భ్ 

ఉనా అనిా మ టోి పాలిటన నగ్రాలు మొదటట దశలల బ్యటరీ 

మారిపడి నవట్ వర్క నస అభివృదిి  చేయడ నిక  పాిధ నయత్ 

ఇవవబడత యి. రాషట  ా రాజధ నసలు, కేందిపాలిత్ పాింత లు 

వంటట అనిా పిధ న నగ్రాలు 

పిధ న కారాయలయాలు మరియు 5 లక్షల కంటే ఎకుకవ 

జన భ్ ఉనా నగ్రాలు ర ండవ దశ పరిధిలలక  వస్ా్ యి. 

అభివృదిి  చెందసత్తనా నగ్రాలలో  దివచకర మరియు త్రిచకర 

వాహన ల విభ్గాలకు పాిముఖయత్ ఇవవబడింది. డ ిఫ్టట  పాలసవ 

పికార్ం, మార్డుకటగ్లిగిన బ్యటరీలు కలిగిన వాహన లు 

బ్యటరీ లేకుండ నే వికరయించబడత యి, ఇది సంభ్వయ 

ఎలక టిక్ వాహన యజమానసలకు త్కుకవ కొనసగోలు ఖర్డుల 

పియోజన నిా అందిసస్ ంది. 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• నీత్ర ఆయోగ్ ఏర్పడింది: 1 జనవర ి2015; 

• నీత్ర ఆయోగ్ పిధ న కారాయలయం: నూయఢలోి్ట; 

• నీత్ర ఆయోగ్ చెైర్ పర్ున: నరేంది మోడీ; 

• నీత్ర ఆయోగ్ వవైస చెరై్ పర్ున: ససమన బ ర;ీ 

• నీత్ర ఆయోగ్ CEO: అమిత బ్ కాంత్.  

 

గ్ుజరాత్ లోని ద హో ద లో ర్ూ. 22,000 కోటు  విలువెైన అభవృదిి  
పరా జ కుట లనస పరధ ని మోదీ పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

 

గ్ుజరాత్ లలని ద హో ద లల ఏరాపటు చేసిన కార్యకరమంలల 
22,000 కటటో ర్ూపాయల విలువవైన వివిధ్ పాిజ కుట లకు పిధ ని 
నరేంది మోదీ శంకుస్ాా పన చేసి పాిర్ంభించ ర్డ. ద హో ద స్ాార్ట 
సిటీ (ర్ూ. 335 కటటుో ), ద హో ద జిలాో  సదర్న ఏరియా 
పాింతీయ నీటట సర్ఫరా పథకం (ర్ూ. 840 కటటుో ) నర్ాద  నదీ 
పరివాహక పాింత్ం వదద  నిరిాంచబడింది . 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన టేకావేలు: 

• గ్ుజరాత్ రాజధ ని: గాంధనీగ్ర్. 
• గ్ుజరాత్ గ్వర్ార్: ఆచ ర్య దవేవతి్. 
• గ్ుజరాత్ ముఖయమంత్రి: భూపంేదిభ్య పటేల్. 

  ఖేలో ఇెండ య్ యూనివరథిటీ గేమ్్ 2021 కోసెం 
పరా ర్ెంభెంచబడ న మొటటమొదటట మొబ ైల్ య్ప్ 

 

త్న మొటట మొదటట చ్ర్వలల భ్గ్ంగా, టెక్ కాయపిటల్ 
బ ంగ్ళ్ూర్డలల జర్గ్నసనా ఖేలల ఇండియా యూనివరిశటీ 
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గేమ్ు యొకక ర ండవ ఎడిషన ద ని సవంత్ మొబ ైల్ 
అపిో కేషన నస అభివృదిి  చేసింది. డిపార్ట మ ంట్ ఆఫ్ యూత్ 
ఎంపవర్ మ ంట్ అండ్ సో్ పర్ట్ (DYES) మరియు జ ైన డీమ్ు  
యూనివరిశటీక  ఆత్రథయం ఇసస్ నా విశిషటమ ైన 'ఖేలో ఇెండ య్ 
యూని గేమ్్ 2021' మొబ ైల్ యాప పిత్రష్టాట త్ాకమ ైన 
ఈవవంట్ కు సంబంధించన మొత్్ం సమాచ ర్ం కటసం ఒక 
స్ాట ప-ష్టాప గా ఉంటుందని హామ్మ ఇచుంది. ఇది ఏపిిల్ 24న 
పాిర్ంభం కానసంది. 
 పరజలు ఫథరాయదసలు చేయడ్ెంలో సహాయపడేెందసకు J&K ‘జన 
నిగార నీ’ య్ప్ నస పరా ర్ెంభెంచెంద ి

 

గార మ్మణ భివృదిి  మరియు పంచ యతీరాజ శాఖ, జమూా 
మరియు కాశ్రార్, ఇ-గ్వర ాను చ్ర్వ క ంద పిజలు వివిధ్ 
పథకాలకు సంబంధించన ఫిరాయదసలనస ఆన ల ైన లల నమోదస 
చేయడంలల సహాయపడట్నిక  ఉదేదశించన 'జన నిగార ణ'ి 

యాప నస పాిర్ంభించంది. జన నిగార నీ యాప అనేది 24×7 
ఇంటర ాట్ ఆధ రిత్ పాో ట్ ఫార్మ్, ఇది డిపార్ట మ ంట్ 
పాిర్ంభించన వివిధ్ పిభుత్వ పథకాలకు వయత్రరేకంగా J&K 

నివాసిత్తల ఫిరాయదసలనస నివేదించడం మరియు 
పరిషకరించడం లక్షయంగా పెటుట కుంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• J&K ల ఫ్ిటనవంట్ గ్వర్ార్: మనోజ సిన హ ; 
• J&K నిరాాణం (కేందిపాలిత్ పాింత్ం): 31 అకటట బర్ 2019; 

• J&K రాజధ ని: జమూా (శ్రత కాలం), శ్రరనగ్ర్ (వసేవి). 

  
 

హ మ్చల్ పరదేశ నస లడ్ఖ నస కలిపే పరపెంచెంలోనే ఎత త్న 
స్ ర్ెంగ్ెం BRO సెంసి ద వరా నిరథాెంచబడ్ుతుెంది 

 

BRO డెైర కటర్ జనర్ల్ ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ రాజీవ చౌదరి, 
హ మాచల్ పిదేశ్ మరియు లడఖ్ లనస కలుపుత్ూ షింకు లా 
పాస వదద  16,580 అడుగ్ుల ఎత్త్ లల పిపంచంలలనే ఎతెత్న 
స్ ర్ంగానిా బో ర్ుర్ రోడ్ు ఆరొ్నవైజేషన నిరిాసస్ ందని 
పికటటంచ ర్డ. షింకు లా పాస వదద  వయయహాత్ాకంగా కరలకమ ైన 
హ మాచల్ నసండి జంస్ాకర్ రోడ్ నస పాిర్ంభించన సందర్భంగా 
ఆయన ఇలా అన ార్డ, ఇకకడ జంస్ాకర్ వవైపు నసండి మన లి 
వవైపు అర్ డజనసకు పైెగా వాహన లు ద ట్యి.  
జరతీయ డేట్ మరథయు అనలిటటక్్ పాు ట్ ఫార్మ్ నస 
పరా ర్ెంభెంచేెందసకు నీతి ఆయోగ్ సన నహాలు చేసస్ ెంది 

 

మేలల, NITI ఆయోగ్ నేషనల్ డేట్ అండ్ అనలిటటక్ు 
పాో ట్ ఫార్మ్ (NDAP)ని పాిర్ంభించ లని యోచస్ో్ ంది, ఇది 
పిభుత్వ డేట్నస వినియోగ్ద ర్డ-సేాహపయర్వక పదిత్రలల 
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అందిసస్ ంది మరియు డేట్ ఆధ రిత్ నిర్ణయాధికార్ం 
మరియు పరిశోధ్నలనస పోి త్ుహ సస్ ంది. 2020లల 
ర్ూప ందించబడిన పాో ట్ ఫార్మ్, పిభుత్వ వనర్డలలల డేట్నస 
పాిమాణీకరించడం మరియు అనేక డేట్సెట్ లనస 
ఉపయోగించ డేట్నస ససలభంగా విశలోషించడ నిక  
వినియోగ్ద ర్డలనస అనసమత్రంచే స్ౌకర్యవంత్మ ైన 
విశలోషణలనస అందించడం లక్షయంగా పెటుట కుంది. 
 మణిపూర్స INA కాెంప ు క్్ లో అతయెంత ఎత త్న భ్ర్త జరతీయ 
జ ెండ నస ఏరాుటల చేస్ార్డ. 

 

మణిపయర్ లలని బిషతణ పయర్ జిలాో లలని మోయిరాంగ్ లలని 
ఇండియన నేషనల్ ఆరీా (ఐఎన ఎ) పిధ న కారాయలయ 
సముద యంలల ఈశానయ పాింత్ంలల అత్యంత్ ఎతెత్న 165 
అడుగ్ుల భ్ర్త్ జాతీయ జ ండ నస ఎగ్ుర్వేస్ా్ మని 
మణిపయర్ ముఖయమంత్రి N బీర న సింగ్ పికటటంచ ర్డ. ఇపపటటకే 
ఏరాపటు చేయబడింది. 

 

గ్ుజరాత్ లో 108 అడ్ుగ్ుల ఎత త్న హనసమెంతుడ  విగ్రహానిన 
పరధ ని నరేెందర మోద ీఆవిషకరథెంచ ర్డ 

 

హనసమాన జయంత్ర సందర్భంగా గ్ుజరాత్ లలని మోరిబలల 
బ్పు కేశావనంద జీ ఆశరమంలల 108 అడుగ్ుల హనసమాన 
విగ్రహానిా భ్ర్త్ పిధ ని నరేంది మోదీ వీడియో కానఫర ను 
ద వరా ఆవిషకరించ ర్డ. ‘హనసమాన జీ చ ర్  ధ మ్ ’ పాిజ కుట లల 
భ్గ్ంగా దేశవాయప్ంగా న లుగ్ు దిశలలో  నిరిాసస్ నా న లుగ్ు 
విగ్రహాలలో  ఈ విగ్రహం ర ండరది. 
 

భుజ్ లోని క . క . పటేల్ సయపర్స స్ ుష్ాలిటీ హాస్థుటల్ నస పరధ ని 
మోదీ పరా ర్ెంభెంచ ర్డ. 

 

గ్ుజరాత్ లలని కచ జిలాో లలని భుజ లల 200 పడకల కే.కే.పటేల్ 
సూపర్ సెపష్టాలిటీ హాసిపటల్ నస వీడియో కానఫర ను ద వరా 
పిధ ని నరేంది మోదీ జాత్రక  అంక త్ం చేశార్డ. ఈ ఆససపత్రిని 
శ్రర కచు లేవా పటేల్ సమాజ, భుజ నిరిాంచ ర్డ మరియు ఇది 
కచ పాింత్ంలల మొదటట ఛ రిటబుల్ సూపర్ సెపష్టాలిటీ 
ఆససపత్రి 
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డోపథెంగ్ నిర్ూాలన కోసెం యునెస్ో క ఫెండ్ కు కీరడ  మెంతిరతవ 

శాఖ USD 72,124 విడ్ుదల చేస్థెంది 

  

భ్ర్త్ పిభుత్వంలలని యువజన వయవహారాలు మరియు 

కరరడల మంత్రిత్వ శాఖ 2022లల డరపింగ్ నిర్ూాలన కటసం 

UNESCO ఫండ్ కు USD 72,124 మొత ్ నిా అందించంది. 

ఇది కనీస అంగీకరించన విలువ కంటే ర టటటంపు. 29-31 

సెపెటంబర్డ 2019 మధ్య పారిస లల జరిగిన 7COP తీరాానం 

పికార్ం, కరరడలలల డరపింగ్ నిర్ూాలన కటసం యునవసో్ కకు త్మ 

దేశాల స్ాధ ర్ణ బడెాట్ లల 1% విరాళ్ంగా ఇవవడ నిక  రాషట  ా

పారీటలు అంగీకరించ య 

స్ాట ెండ్-అప్ ఇెండ య్ పథ్కానిక్ 6 సెంవత్రాలు పూర్్యిెంది 

  

స్ాట ండ్-అప ఇండియా పథకం 5 ఏపిిల్ 2022 న టటక  ద ని 

ఆరేళ్లో  పయర్ి చేససకుంది. స్ాట ండ్-అప ఇండియా పథకం క ంద, 

పథకం పాిర్ంభించనపపటట నసండి 1 లక్ష 33 వేల 995 

ఖాత లకు 30,160 కటటో ర్ూపాయలు మంజూర్డ 

చేయబడ ు యి. ఈ పథకానిా PM మోడీ 5 ఏపిిల్ 2016న 

పాిర్ంభించ ర్డ. స్ాట ండ్ అప ఇండియా పథకం 2025 వర్కు 

ప డిగించబడింది. 

మొత్్ం మంజూర ైన ఖాత లలో  6,435 ఖాత లు ఎసవట  

ర్డణగ్రహీత్లకు చెందినవి ర్ూ.1373.71 కటటుో , ఎసవు 

ర్డణగ్రహీత్లకు చెందిన 19,310 ఖాత లు ర్ూ.3976.84 కటటుో  

మంజూర్యాయయి. ఖాత లు కలిగి ఉనా 1,08,250 మంది 

మహ ళా పారిశరా మికవేత్్లకు ర్ూ. 24809.89 కటటుో  

మంజూర్యాయయి. షెడూయల్ు  కులాలు, షెడూయల్ు  తెగ్లు 

మరియు మహ ళ్లకు 10 లక్షల నసండి కటటట ర్ూపాయల 

మధ్య ర్డణ స్ౌకర్యం.  
 

రాషట రపతి రామ్ న థ్ కోవిెంద ఆమ్ సటర్స డ మ్ లో కొత్ పససపు 

తులిప్ వెర ైటీక్ 'మ ైతిర' అని న మకర్ణెం చేశార్డ. 

 

రాషటపాత్ర రామ్ న థ్ కటవింద త్న ర ండు దేశాల పియాణం 

యొకక చవరి దశ కటసం ఆమ్టర్ డ మ్ లల దిగార్డ - 34 

సంవత్ురాలలల నవదరాో ండ్ు కు త్న మొదటట పర్యటన - ఈ 

సమయంలల అత్నస అగ్ర న యకత్వంతో కొత్్ పససపు త్తలిప 

ర్కం 'మ ైత్రి' పేరో్తో చర్ులు జర్డపుత ర్డ. 
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స్ాెంసకృతిక మెంతిరతవ శాఖ ‘టెెంపుల్ 360’ వెబ్ స్ ైట్ నస 

పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

 

స్ాంసకృత్రక మరియు విదేశ్ర వయవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి 
మ్మన క్ష్ి లేఖి ‘టెంపుల్ 360’ వవబ్ సెైట్ నస పాిర్ంభించ ర్డ. 
ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్ువ ఆధ్వర్యంలల నూయఢిలో్టలలని 
ఇందిరా గాంధీ జాతీయ కళా కేందింలలని IGNCA 

యాంపిథియిేటర్ లల స్ాంసకృత్రక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహ ంచన 
కార్యకరమంలల. 
ఆలయెం 360 గ్ురథెంచ: 

• టెంపుల్ 360 అనేది ఒక డిజిటల్ పాో ట్ ఫార్మ్, ఇకకడ 
ఎవర ైన  12 జోయత్రరిోంగాలు మరియు చ ర్ ధ మ్ లనస 
ఏ పిదేశం నసండి అయిన  సందరిశంచవచసు లేద  
దర్శనం చేససకటవచసు, పిత్ర ఒకకరి జీవిత నిా 
స్ౌకర్యవంత్ంగా ఉంచసత్తంది. 

 

ఆపరేషన ఉపలబ్ద  క్ెంద అకరమ టటక కటు  కోసెం RPF అర ససట  
చేస్థెంది 

 

అకరమ టటక టటంగ్ పెై నవలరోజుల పాన-ఇండియా ఆపరేషన లల 

భ్గ్ంగా, ర ైలేవ ప ి టెక్షన ఫో ర్ు (RPF) 1,459 మందిని 

అదసపులలక  తీససకుంది మరియు 366 IRCTC ఏజ ంట్ 

IDలు మరియు 6,751 వయక ్గ్త్ IDలనస బ్ో క్ చేసినటుో  ర ైలేవ 

ఏపిిల్ 2, 2022న పికటటంచంది. RPF యొకక ఫవల్ు  

యూనిట్ లు ఫవల్ు , డిజిటల్ పిపంచం మరియు సెైబర్ పిపంచం 

నసండి సమాచ రానిా సేకరించ, మారిు 1, 2022న 

దేశవాయప్ంగా పిచ రానిా పాిర్ంభించే ముందస ఏకరకృత్ం చేసి, 

పరిశ్రలించ, విశలోషించ ర్డ. 
 

అనసరాగ్ ఠాకూర్స ఖేలో భ్ర్త విశవవిధ యలయ కీరడ్లు 2021 

లోగో, మసకట్ జ రీ్ & గీత నిన ఆవిషకరథెంచ ర్డ 

 

కేంది యువజన వయవహారాలు మరియు కరరడల మంత్రి 

అనసరాగ్ సింగ్ ఠాకయర్ మరియు కరాణ టక గ్వర్ార్, TC గ హోాట్ 

ఏపిిల్ 01, 2022 న బ ంగ్ళ్ూర్డలలని శ్రర కంఠీర్వ సేటడియంలల 

ఖేలల భ్ర్త్ విశవవిధ యలయ కరరడలు 2021 (KIUG 2021) 

లలగో, జ రీు, మసకట్ మరియు గీత నిా పాిర్ంభించ ర్డ. 

కనాడ రాయపర్ చందన శెటటట  ఈ నేపథయం స్ాంగ్ నస కంపో జ 

చేశార్డ. KIUG 2021 కరాణ టకలల ఏపిిల్ 24 మరియు మే 3, 

2022 మధ్య నిర్వహ ంచబడుత్తంది. 
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 విదేశ్ర వాణజియ విధ న నిన కేెందరెం స్ ప టెంబర్స 30 వర్కు ప డ గథెంచెంద ి

 

ఫారిన టేిడ్ పాలసవ 2015-20 సెపెటంబర్ 30, 2022 వర్కు ఆర్డ 
నవలల పాటు ప డిగించబడింది. పిసస్ త్ విదేశ్ర వాణిజయ విధ నం 
2015-20, మారిు 31, 2022 నసండి అమలులలక  వసస్ ంది, 
ఇది సెపెటంబర్ 30, 2022 వర్కు ప డిగించబడింది. డెైర కటరేట్ 
జనర్ల్ ఆఫ్ ఫారిన టేిడ్ నసండి నోటటఫికేషన వవలువడినది. 
కటవిడ్-19 వాయప్ి త్రావత్, పాలసవని మొదట ఒక సంవత్ుర్ం, 

మారిు 2020 చవరి వర్కు, ఆపెై మరో సంవత్ుర్ం సెపెటంబర్ 
30 వర్కు ప డిగించ ర్డ. 
 

FASTER అనే స్ాఫ్ట వేర్స నస పరధ న న యయమూరథ్ ఎన వి 
ర్మణ పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

  

భ్ర్త్ పిధ న న యయమూరి్ ఎన వి ర్మణ ‘ఫాసట అండ్ 
సెకయయర్ు ట్ిను మిషన ఆఫ్ ఎలకాటి నిక్ రికార్ు్’ (ఫాసటర్)నస 
ఆవిషకరించ ర్డ, ఇది ససపవిమ్ కటర్ట మధ్యంత్ర్ ఉత్్ర్డవలు, సేట  
ఆర్ుర్ లు మరియు బ యిల్ ఆర్ుర్ లనస ససర్క్ష్ిత్మ ైన ఎలకాటి నిక్ 
ఛ నవల్ ద వరా సంబంధిత్ అధికార్డలకు పంపడ నిక  

అనసమత్రంచే డిజిటల్ పాో ట్ ఫార్మ్. ఫాసటర్ పోి గార మ్ యొకక 
ఆన ల ైన పరిచయంలల CJI ర్మణ, న యయమూర్డ్ లు AM 

ఖానివలకర్, DY చందిచూడ్ మరియు హేమంత్ గ్ుపా్ , అలాగే 
హెైకటర్డట ల పిధ న న యయమూర్డ్ లు మరియు 
న యయమూర్డ్ లు పాలగొ న ార్డ. 
డ యర్స నెస్ అలవెన్/డ యర్స నెస్ రథలీఫ్ నస 3% నసెండ  34% 
వర్కు ప ెంచడ నిక్ కాయబినెట్ ఆమోదిెంచెంది 
 

 

పిధ నమంత్రి, నరేంది మోదీ అధ్యక్షత్న జరిగిన కేంది 
మంత్రివరొ్ం కేంది పిభుత్వ ఉదర యగ్ులకు డియర్ నవస అలవవను 
(DA)ని మరియు పెనషనరో్కు డియర్ నవస రిల్టఫ్ 
(DR) ని పిసస్ త్మునా 31% కంటే  3 శాత్ం నసండి 34% 
వర్కు పెంచడ నిక  ఆమోదించంది. పాిథమిక చెలోింపు/పెనషన. 
పికటటంచన పెంపు ధ్ర్ల పెర్డగ్ుదలనస భరీ్ చేయడ నిక  
జనవరి 1, 2022 నసండి అమలులలక  వసస్ ంది. 
డియర్ నవస అలవవను మరియు డియర్ నవస రిల్టఫ్ ర ండింటట 
కార్ణంగా ఖజాన పెై ఉమాడి పిభ్వం ర్ూ. సంవత్ురానిక  
9,544.50 కటటుో . ఈ పెర్డగ్ుదల 7వ కేంది పే కమిషన 
సిఫార్డుల ఆధ ర్ంగా ఆమోదించబడిన సూత ినిక  
అనసగ్ుణంగా ఉంటుంది. ఈ పెంపుతో ద ద పు 47.68 లక్షల 
మంది కేంది పిభుత్వ ఉదర యగ్ులు, 68.62 లక్షల మంది 
పెనషనర్డో  లబిి ప ందనసన ార్డ. 
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UN-FAO: ముెంబ ై మరథయు హెైదరాబ్ద ‘2021 టీర స్థటీ ఆఫ్ 
ది వర్ల్ు ’గా గ్ురథ్ెంపు ప ెంద యి 

 

యునవైటెడ్ నేషను ఫుడ్ అండ్ అగిరకలుర్ ఆరొ్నవైజేషన (FAO) 

మరియు అర్బర్ డే ఫౌండేషన సంయుక్ంగా ముంబ ై మరియు 
హెైదరాబ్ద లనస '2021 టీి సిటీ ఆఫ్ ది వర్ల్ు  గా గ్ురి్ంచ యి. 
"ఆరోగ్యకర్మ ైన, సిాత్రస్ాా పకమ ైన మరియు సంతోషకర్మ ైన 
నగ్రాలనస నిరిాంచడంలల పటటణ చెటోనస మరియు 
పచుదన నిా పెంచడం మరియు నిర్వహ ంచడం పటో వారి 
నిబదిత్" కటసం ర ండు భ్ర్తీయ నగ్రాలు గ్ురి్ంపు 
ప ంద యి. 
హెైదరాబ్ద కు వర్డసగా ర ండర  ఏడ ది గ్ురి్ంపు లభించడం 
గ్మన ర్హం. 2021లల, భ్ర్త్దేశంలల ‘2020 టీి సిటీ ఆఫ్ ది 
వర్ల్ు ’గా గ్ురి్ంపు ప ందిన ఏక ైక నగ్ర్ం హెైదరాబ్ద. 
హెైదరాబ్ద మరియు ముంబ ై కాకుండ  21 దేశాల నసండి 
136 ఇత్ర్ నగ్రాలు టీి సిటీ ఆఫ్ వర్ల్ు  జాబిత  యొకక 
మూడవ ఎడిషన లల గ్ురి్ంపు ప ంద యి 

వాణిజయ మెంతిరతవ శాఖ: FY22లో పేటెెంట్ ఫ ైలిెంగ్ ల సెంఖయ 
66,440క్ ప రథగథెంద ి

  

వాణిజయం మరియు పరిశరమల మంత్రిత్వ శాఖ డేట్ పికార్ం, 

భ్ర్తీయ పేటెంట్ కారాయలయంలల దేశ్రయ పేటెంట్ ఫెైలింగ్ ల 
సంఖయ గ్త్ 11 సంవత్ురాలలల మొదటటస్ారిగా అంత్రాా తీయ 
ఫెైలింగ్ ల సంఖయనస మించపోయింది. 2022 జనవర-ిమారిు 
తెైరమాసికంలల, మొత్్ం 19796 పేటెంట్ దర్ఖాసస్ లు ద ఖలు 
చేయబడ ు యి, ఇందసలల భ్ర్తీయ దర్ఖాసస్ ద ర్డలు 
ద ఖలు చేసిన 10,706 పేటెంట్ లు మరియు భ్ర్తీయిేత్ర్ 
దర్ఖాసస్ ద ర్డల ద వరా 9,090 ఉన ాయి. 
అమృత్ సమ్గ్ెంనస కేెందర హోెం మెంతిర శ్రర అమిత్ ష్ా 
పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

   

కేంది హోం వయవహారాలు మరియు సహకార్ శాఖ మంత్రి శ్రర 
అమిత్ ష్టా దేశ పరాయటక మరియు స్ాంసకృత్రక మంత్తిల 
సదససు అమృత్ సమాగ్ మ్ అనే సదససునస నూయఢిలో్టలల 
పాిర్ంభించ ర్డ. ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్ువ లల భ్గ్ంగా 
స్ాంసకృత్రక మంత్రిత్వ శాఖ ర ండు రోజుల సదససునస 
నిర్వహ స్ో్ ంది. 
దక్ ణ-మధయ ర ైలేవ 'ఒక స్ేటషన ఒక ఉతుత్ి' కార్యకరమ్నిన 
పరా ర్ెంభెంచెంది 
SCR త్న ఆర్డ విభ్గాలలల ఆర్డ పిధ న సేటషనోలల "ఒక 
సేటషన, ఒక ఉత్పత్్ర" పిచ రానిా పివేశపెటటటంది. కొత్్ 
కార్యకరమంలల భ్గ్ంగా సిక ంద ిబ్ద సేటషన లల SCR ఇన ఛ రా్ 
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జనర్ల్ మేనేజర్ అర్డణ్ కుమార్ జ ైన స్ాట ల్ు నస 
పాిర్ంభించ ర్డ. 
 

 

పరధ న ెంశాలు: 
• విజయవాడ, గ్ుంటయర్డ, ఔర్ంగాబ్ద తో పాటు 

కాచగ్ూడలల స్ాట ల్ు నస ఏరాపటు చేశార్డ. 
• కొత్్ కార్యకరమానిా పిభుత్వం 2022-23 స్ాధ ర్ణ 

బడెాట్ లల పివేశపెటటటంది మరియు పిసస్ త్ం త్రర్డపత్రలల 
పరీక్ష్ించబడుతోంది. 

• ర ైలేవ సేటషనసో  దేశ్రయ మరియు స్ాా నిక ఉత్పత్త్ లనస 
పోి త్ుహ ంచడ నిక  అనసవవైనవి మరియు వాటటని 
వికరయాలు మరియు పిచ ర్ కేందింగా మార్ుడం ఈ 
కార్యకరమం లక్షయం. 

పరధ నమెంతిర ముద ర  యోజన ఏడ్వ వారథికోత్వానిన 
జర్డపుకుెంటలెంది 

 

పిధ న మంత్రి ముద ి యోజన, లేద  PMMY, ద ని ఏడవ 
వారిషకటత్ువానిా జర్డపుకుంటోంది. కార్పరేట్, వయవస్ాయిేత్ర్ 
చనా, లేద  సూక్షా పరిశరమలకు పది లక్షల ర్ూపాయల 
వర్కు ర్డణ లు మంజూర్డ చేసే లక్షయంతో ఏపథరల్ 8, 2015న ఈ 
కార్యకరమానిా పిధ ని నరేంది మోదీ పికటటంచ ర్డ. 
పరధ న ెంశాలు: 
పిధ న మంత్రి ముద ి యోజన పాిర్ంభించనపపటట నసండి, 
అధికారిక పికటన పికార్ం 18.60 లక్షల కటటో ర్ూపాయల 
విలువవైన 34 కటటో 42 లక్షలకు పెైగా ర్డణ లు మంజూర్డ 
చేయబడ ు యి. 
ఆమోదించబడిన మొత్్ం ర్డణ లలల 68 శాత్ం మహ ళా 
పారిశరా మికవేత్్లు ప ంద ర్డ. 
కొత్్ పారిశరా మికవేత్్లు ద ద పు 22 శాత్ం ర్డణ లు ప ంద ర్డ. 
PMMY గ్ురథెంచ: 
ఈ పథకం చనా సంసాలకు అనసకయలమ ైన వాత వర్ణ నిా 
సృషిటంచడంతోపాటు అటటడుగ్ు స్ాా యిలల పెదద  ఎత్త్ న 
ఉదర యగావకాశాలు కలిపంచడంలల సహాయపడింది. 
పిధ న మంత్రి ముద ి యోజన, యోజన PMMYక  
ధ్నయవాద లు, వారి ఆశలు మరియు ఆకాంక్షలనస స్ాకార్ం 
చేససకునా లక్షలాది మందిక  ర కకలనస అందించంది, అలాగే 
సవవయ-విలువ మరియు స్ావత్ంత్ిా భ్వానిా అందించంది. 
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DU, GGVలో భీమ్ భోయ్ చ ైర్స ఏరాుటలకు UGC ఆమోదెం 

త లిపథెంది 

 
  

ఢిలో్ట యూనివరిశటీలల భీమ్ భోయ్ చ ైర్స మరియు 

ఛత్ీస గ్ఢ లలని బిలాస పయర్ లలని గ్ుర్డ ఘాసిద స 

విశవవిద యలయాలకు యూనివరిుటీ గార ంట్ు కమిషన 

అధికార్ం ఇచుంది. 

ర ండు కేంది సంసాలకు వేరేవర్డ లేఖలలల, UGC ఇపపటటకే 

ఖాళ్లగా ఉనా స్ాా న లనస భరీ్ చేయడం ద వరా 

విశవవిద యలయాలు ఛెైర్ నస సృషిటంచవచుని మరియు వాటటక  

ఇపపటటకే కేట్యించన డబుబలకు ఇత్ర్ పునరావృత్ 

ఖర్డులనస వసూలు చేయవచుని పేర్కంది. 
 

వచేే ఏడ ది మ్రథే వర్కు AIM ప డ గథెంపునకు కేబినెట్ 

ఆమోదెం త లిపథెంది 

 

 మారిు 2023 వర్కు అటల్ ఇనోావేషన మిషన (AIM) 

కొనస్ాగింపునకు కేంది కాయబినవట్ ఆమోదం తెలిపింది. AIM 

యొకక పేర్కనా లక్ష్యయలలల 10,000 అటల్ టటంకరింగ్ 

లాయబ్ లు (ATLలు), 101 అటల్ ఇంకుయబేషన సెంటర్ లు 

(AICలు) మరియు 200 మంది నూత్న పారిశరా మికవేత్్లనస 

అటల్, నూయ ఇండియా ఛ ల ంజ స ద వరా స్ాపనుర్ చేయడం 

వంటటవి ఉన ాయి. పికటన పికార్ం. 

పరధ న ెంశాలు: 

• ర్ూ. 2,000 కటటోతో పాటు మొత్్ం బడెాట్ వయయం 

లబిిద ర్డల ఏరాపటు మరియు మదదత్త కటసం 

వవచుంచబడుత్తంది. 

• 2015 బడెాట్ పసింగ్ంలల ఆరిాక మంత్రి చసేని పకిటన 

పికార్ం, ఈ మిషన నస నీత్ర ఆయోగ్ నిర్వహ సస్ ంది. 

• పాఠశాల, విశవవిద యలయం, పరిశోధ్న, MSME మరయిు 

పరశిరమ స్ాా యిలలల జోకాయల ద వరా దేశవాయప్ంగా 

ఆవిషకర్ణ మరియు వయవస్ాా పకత్ యొకక పరాయవర్ణ 

వయవసానస పో ి త్ుహ ంచడం AIM యొకక లక్యయలు. 

• AIM పికటన పికార్ం, మౌలిక సదసపాయాల అభివృదిి  

మరియు సంసా నిరాాణం ర ండంిటటపె ైదృషిట పటెటటంది. 

• పికటన పకిార్ం, AIM-మదదత్త ఉనా వాయపారాలు వలేాద ి

ఉదరయగాలనస సృషిటంచడంతో పాటు పభిుత్వం మరియు 

పెైరవటే్ ఈక వట ీపెటుట బడది ర్డల నసండ ిర్ూ. 2,000 కటటోకు 

పెైగా ప ంద యి. 

• 34 రాష్టాట ా లు మరియు కేందిపాలిత్ పాింత లలల విస్రించ 

ఉనా AIM పోి గరా మ్ లు, ఆవిషకర్ణ పరాయవర్ణ వయవసాలల 

మరింత్ నిమగ్ాత్నస పో ి త్ుహ ంచడం ద వరా భ్ర్త్దేశ 

జన భ్ డవిిడెండ్ నస పెంచడం లక్షయంగా పటెుట కున ాయి.  
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ఆెంధరపరదేశ & త లెంగాణ 
 

హెైదరాబ్ద లో గ్ూగ్ుల్  తమ ర ెండో  అతి ప దద  కారాయలయ్నిక్ 
శెంకుస్ాి పన  

 

హెైదరాబ్ద : దిగొ్జ స్ాంకేత్రక సంసా గ్ూగ్ుల్  త్మ ర ండర  అత్ర 
పెదద  కారాయలయ పాింగ్ణ నిా హెైదరాబ్ద  గ్చుబౌలిలల 
నిరిాంచనసంది. 7.3 ఎకరాలోు  30.3 లక్షల చదర్పు అడ్ుగ్ుల 
విస్ీ్ ర్ణెంలల నిరిాంచబో యిే  కారాయలయ పాింగ్ణ సముద యం 
నిరాాణ నిక  గ్ుర్డవార్ం పరిశరమలు, ఐటీ శాఖల మంత్రి కేటీ 
రామారావు శంకుస్ాా పన చేశార్డ. 
 

ఆగ్ససట లో ఇసో్ర  చెందరయ్న -3 పరయోగానిక్ సన నహాలు  

 

 తిర్డపతి జిల్ు లోని సతీశ  ధ వన  స్ేుస్  స్ ెంటర్స  (ష్టార్ ) నసంచ 
ఈ ఏడ ది ఆగ్ససట లల చెందరయ్న -3 పియోగ్ం 
నిర్వహ ంచేందసకు ఇస్ోర  సన ాహాలు చేస్ో్ ంది. కొవిడ్  
నేపథయంలల ఈ పాిజ కుట  ఆలసయమ ైంది. దీనిక  సంబంధించన 
మొదటట చత ిలు వవలుగ్ులలక  వచ ుయి. ‘ఆజరదీ కా అమృత్  
మహో త్వ ’లల భ్గ్ంగా ఇసో్ి  ‘స్ేుస్  ఆన  వీల్్ ’ పేర్డతో 75 

ఉపగ్రహాలనస పియోగించనసంది. దీనిక  సంబంధించన 
డ కుయమ ంటరీలల చందియాన -3 చత ిలనస ప ందసపరిచ ర్డ. 
చందసిని ఉపరిత్లంపెై కాలుమోపనసనా లాయండర్ , ఆదితయ-
ఎల్ 1 మిషన లతోపాటు గ్గ్న యాన  పాిజ కుట కు సంబంధించన 
వివరాలు అందసలల తెలియజేశార్డ. 
ముఖయమ ైన అెంశాలు  

• ఇసో్ి  చైెర్ాన:  S. సో్ మన థ్ 

• ఇసో్ి  పిధ న కారాయలయం: బ ంగ్ళ్ూర్డ 
• ఇసో్ి  ఎపుపడు స్ాా పించబడింది: 15 ఆగ్ససట  1969 

దేశెంలో ట్ప్ -10 ఆదర్ి గార మ్లు త లెంగాణవే 

 

సంసద  ఆదర్శ  గార మ్  యోజన వవబ్ సెైట్ లల పేర్కనా దేశంలలని 
ట్ప -10 ఆదర్శ గార మాలనీా తెలంగాణవే. మొదటట 20 
గార మాలలో  19 రాష్టాట ా నికే చెందినవని మంత్రి కేటీఆర్  
పేర్కన ార్డ. ఇటీవల వచున 19 అవార్డు లకు అదనంగా 
వచున పిశంస అని తెలిపార్డ. 
యాద దిి భువనగిరి జిలాో  వడపరి్ (స్ో కర్  – 92.17 శాత్ం), 
కరీంనగ్ర్  జిలాో  చగ్ుర్డమామిడి మండలం కొండ పయర్  
(91.7), నిజామాబ్ద  జిలాో  పాలాద  (90.95), కరీంనగ్ర్  జిలాో  
వీణవంక మండలం రామకృష్టాణ పయర్  (90.94), యాద దిి 
భువనగిరి జిలాో  అలేర్డ మండలం కొలనసపాక (90.57), 

నిజామాబ్ద  జిలాో  నందిపేట మండలం వవలాల్  (90.49), 

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


నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్-మే 2022 
 

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

జగిత యల జిలాో  ఇబిహీంపటాం మండలం మూల రాంపయర్  
(90.47), నిజామాబ్ద  జిలాో  త న కుర్డద  (90.3), 

నిజామాబ్ద  జిలాో  వేలయపర్  మండలం కుక్ నూర్  (90.28), 

కరీంనగ్ర్  జిలాో  సైెద పయర్  మండలం వవనాంపలోి (90.25). 

 త లెంగాణ పరభుతవెం G.O 111ని ర్దసద  చేస్థెంద ి

 

హెైదరాబ్ద  నగ్రానిక  త గ్ునీటటని అందించన ఉస్ాాన స్ాగ్ర్, 

హ మాయత్ స్ాగ్ర్  జలాశయాల పరిర్క్షణ కటసం గ్త్ంలల జారీ 
చేసిన 111 జీవయనస తెలంగాణ రాషట  ాపిభుత్వం ర్దసద  చేసింది. ఆ 
రిజరావయరో్ ద వరా నగ్రానిక  సర్ఫరా అయిేయ త గ్ునీర్డ అత్ర 
త్కుకవ అని, ఇకపెై వాటటపెై ఆధ ర్ పడ లిున అవసర్ం లేదని 
పేర్కంది. అయిన  జలాశయాల పరిర్క్షణకు చర్యలు 
తీససకుంట్మని పికటటంచంది. ఈ మేర్కు పిభుత్వ పిధ న 
కార్యదరిశCS) స్ో మేశ్ కుమార్  ఏపిిల్  20న GO నంబర్  69 
జారీ చేశార్డ 
 పరపెంచెంలోనే అతిప దద  ఎలక్టిక్ తీర-వీలర్స తయ్రీ పాు ెంట్ 
త లెంగాణలో ఏరాుటల కానసెంది 

 

యునవైటెడ్ సేటట్ు ఆఫ్ అమ రికాలలని కాలిఫో రిాయాలల ఉనా 
బిలిటీ ఎలక టిక్ ఇంక్ (బిలిటట) పిపంచంలలనే అత్రపెదద  ఎలక టిక్ తీి-
వీలర్ త్యారీ కేంద ినిా తెలంగాణలల ఏరాపటు చేయాలన ే
ఉదేదశానిా పికటటంచంది. 200 ఎకరాల విసవ్ ర్ణంలల 2 దశలలో  
పాో ంట్ నస నిరిాంచనసన ార్డ. సంవత్ురానిక  18000 ఎలక టిక్ 
వాహన లు (EV) ఉత్పత్్ర చేయగ్ల స్ామరా్ాం కలిగిన 13.5 
ఎకరాల ఫేజ I 2023లల పని చేసస్ ంది మరియు 2024లల 
240000 EV ఉత్పత్్ర స్ామరా్ాంతో 200 ఎకరాల పెదద  స్ౌకర్యం 
అందసబ్టులలక  వసస్ ంది. 
బిలిటీ ఎలక్టిక్  పాు ెంట్  త లెంగాణ రాషట రెంలో ఏరాుటల చేయనసెంది 

 

ఎలక టిక్  వాహన ల త్యారీలల ఉనా యూఎస  సంసా బిలిట ీ
ఎలక టిక్  తెలంగాణ రాషటంలల భ్రీ పాో ంటునస ఏరాపటు 
చేయనసంది. తొలి దశ వచేు ఏడ ది, ర ండవ దశ 2024 న టటక  
పయర్ి కానసంది. వారిషక ఉత్పత్్ర స్ామరా్ాం 2.4 లక్షల 
యూనిటుో . ఇది కార్యర్ూపంలలక  వసే్  ఎలక టిక్  త్రిచకర వాహన 
త్యారీలల పిపంచంలల అత్ర పెదద  పాో ంటు కానసంది. 200 
ఎకరాలలో  ఏరాపటయిేయ ఈ కేందిం కటసం ససమార్డ ర్ూ.1,144 
కటటుో  వయయం చేయనసనాటుో  ఏపిిల్  19న కంపనెీ తెలిపింది. 
ట్సక మన  కారోొ , అర్బన  పాయసింజర్  వాహన లనస పాో ంటులల 
త్యార్డ చేస్ా్ ర్డ. బిలిటీ వాహన ల త్యారీ భ్గ్స్ావమిగా 
హెైదరాబ్ద కు చెందిన గ్యమ్  మోట్ర్  వర్క్  
వయవహరిస్ో్ ంది. 
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స్ేుస్  టెక్  పాలస్ీని విడ్ుదల చేస్థన  త లెంగాణ రాషట రెం  

 

అంత్రిక్ష స్ాంకేత్రక ర్ంగ్ంలల రాష్టాట ా నిా అంత్రాా తీయ స్ాా యిలల 
ఏక ైక గ్మయస్ాా నంగా మార్ుడం లక్షయంగా ‘తెలంగాణ సేపస టెక్  
ఫేిమ్ వర్క  పాలసవ’ని తెలంగాణ రాషట  ా పిభుత్వం విడుదల 
చేసింది. అత యధ్సనిక ఐటీ స్ాంకేత్రకత్ ‘మ ట్వర్ు ’(వేరేవర్డ 
పాింత లలో  ఉన ా ఒకే వేదికపెై ఉనాటుో  చూపే 3డీ పో ి గార ం) 
వేదికగా తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి క . త ర్క రామారావు 
ఏపిిల్  18న సేపస టెక్  పాలసవని విడుదల చేసి పిసంగించ ర్డ. 
కార్యకరమంలల ఇస్ో ి  చెైర్ాన  ఎస .స్ో మన థ్, నీత్రఆయోగ్  
సవఈఓ అమిత బ్  కాంత్, ఇన సేపస  సవఈఓ పవన  గోయిెంకా, 
తెలంగాణ ఐటీ, పరిశరమల శాఖ ముఖయ కార్యదరిశ జయిేశ్  
ర్ంజన  పాలగొ న ార్డ. 
కుమరెం భీెం ఆస్థఫాబ్ద  జిల్ు కు ‘పరధ నమెంతిర ఎక్్ ల న్ 
అవార్డు ’  

 

కుమాం భం ఆసిఫాబ్ద  జిలాో కు ‘పిధ నమంత్రి ఎక్ు ల ను 
అవార్డు ’ దక కంది. శిశు, బ్లిక, మహ ళ్లు, గ్రిభణులు, 

బ్లింత్ల పౌషిటకాహార్ కలపన కార్యకరమం పో షణ్  అభియాన  
అమలులల 2021 సంవత్ురానిక గానూ ఆసిఫాబ్ద  జిలాో  
దేశంలలనే అగ్రస్ాా నంలల నిలిచంది. పౌర్ సేవా దినోత్ువానిా 
పుర్డసకరించసకొని ఈ నవల 21న ఢిలో్టలలని విజాా న భవన లల 
అవార్డు నస పిధ ని నరేంది మోదీ అందజేయనసన ార్డ. ఈ 
మేర్కు కేంది పిభుత్వ కార్యదరిశ శ్రరనివాస  రాషట  ా పిభుత్వ 
పిధ న కార్యదరిశ సో్ మేశ్ కుమార్ కు సమాచ ర్ం ఇచ ుర్డ 
 

త లెంగాణలో హ ెందయస్ాి న  కోకకోల్ బేవరేజేస్  సెంసి ర్ూ.1000 
కోటు  ప టలట బడ్ులు 

 

త లెంగాణ: దేశ్ర దిగొ్జ కంపెనీ విపోి తో పాటు మల్టట నేషనల్  
ఫారాా సంసా జాంప ల త్రావత్ మరో భ్రీ పాిజ కుట  తెలంగాణకు 
వచుంది. హ ందూస్ాా న  కటకకటలా బేవరేజేస  సంసా ర్ూ. 1000 
కటటో పెటుట బడి పెడుతోంది. ఈ విషయానిా గ్ుర్డవార్ం మంత్రి 
KTR టటవటటర్  ద వరా తెలిపార్డ. సిదిిపేట సమ్మపంలల భ్రీ 
పాో ంటు నిరాాణం జర్డపుకటబో త్తంది. 
ఆెంధరపరదేశ లోని 13 జిల్ు లనస ముఖయమెంతిర Y S 

జగ్న మోహన ర డ ు  పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 
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గ్ుంటయర్డ జిలాో  త డేపలోిలల సో్ మవార్ం ఏపిిల్ 4న వీడియో 

కానఫర ను ద వరా ఆంధ్ిపిదేశ్ ముఖయమంత్రి వవైఎస జగ్న 

మోహన ర డిు  రాషట ంాలల 13 కొత్్ జిలాో లనస పాిర్ంభించ ర్డ. 

ఫలిత్ంగా రాషట ంాలల మొత్్ం 26 జిలాో లు ఏర్పడనసన ాయి. 

పారో్మ ంటరీ నియోజకవరాొ లనస మారొ్దరిశగా 

ఉపయోగించసకుని కొత్్ జిలాో లనస ఏరాపటు చేశార్డ. 13 కొత్్ 

జిలాో ల చేరికతో, ఆంధ్ిపిదేశ్ లల ఇపుపడు మొత్్ం 26 జిలాో లు 

ఉన ాయి. 
 

కొత్ జిల్ు లు మరథయు వాటట పరధ న కారాయలయ్ల జరబిత  

క్రెంది విధెంగా ఉెంది: 
1. అలయో రి సవత రామరాజు జిలాో  - పాడరే్డ 

2. అనామయయ జిలాో  - రాయచోటట 

3. అనకాపలోి - అనకాపలోి 

4. బ్పటో - బ్పటో 

5. ఏలయర్డ - ఏలయర్డ 

6. కాక న డ - కాక న డ 

7. కటన సవమ - అమలాపుర్ం 

8. మనయం జిలాో  - పార్వతీపుర్ం 

9. నంద యల - నంద యల 

10. ఎనీటఆర్ జిలాో  - విజయవాడ 

11. పలాాడు - నర్ురావుపటే 

12. శ్రర బ్లాజీ జిలాో  - త్రర్డపత్ర 

13. శ్రర సత్యస్ాయి జిలాో  - పుటటపరి్ 

ఆంధ్ిపిదేశ్ లలని 26 జిలాో లలో  భ్గ్ంగా ఇపుపడు 23 ర వవనూయ 

డివిజనసో  ఏర్పడనసన ాయి. వికేందీికృత్ పిభుత్వ వయవసానస 

పిజలు ఆమోదించ ర్డ మరియు ఇషటపడుత్తన ార్డ 

ఎందసకంటే చ్ర్వలు నేర్డగా వారి ఇంటట వదదకే ఇవవబడ ు యి 

మరియు ఇపుపడు అదే జిలాో లకు విస్రిసస్ నాటుో  C M 

తెలిపార్డ. 

గ్త్ంలల ఒక జిలాో లల 38 లక్షల 15 వేల మందకి  

సేవలందించ మని, నేడు 26 జిలాో ల ఏరాపటుతో ఒకటక జిలాో  

19 లక్షల 7 వేల మందిక  సేవలందిసస్ ందని C M పేర్కన ార్డ. 

వెై–హబ్  ఇెంకుయబేటర్స నస పరా ర్ెంభెంచనసనన త లెంగాణ రాషట రెం 

 

పిభుత్వ పాఠశాలతోపాటు పెైరవేటు బడెాట్  సూకళో్కు చెందిన 6–

10వ త్ర్గ్త్ర విద యర్డా లలో ని సృజన త్ాకత్నస వవలిక తీసేందసకు 

తెలంగాణ రాషట  ా పిభుత్వం చేపటటటన తెలంగాణ సూకల్  

ఇనోావేషన  చ ల ంజ –2021 ఫిన లే ఏపిిల్  4న హెైదరాబ్ద  

గోలగకండలలని త రామత్ర–బ్రాదరిలల జరిగింది. ఈ 

కార్యకరమానిక  రాషట  ా ఐటీ, పరిశరమల శాఖ మంత్రి క . త ర్క 

రామారావు, విద యశాఖ మంత్రి సబిత  ఇంద ిర డిు  

ముఖయఅత్రథసలుగా హాజర్యాయర్డ. 

ఆెంధరపరదేశ లో వెైఎస్ా్ర్స  తలిుబిడ్ు  ఎక్్ ప రస్  స్ేవల పరా ర్ెంభెం 
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పిభుత వసపత్రిలల పిసవానంత్ర్ం త్లో్టబిడునస ససర్క్ష్ిత్ంగా, 

స్ౌకర్యవంత్ంగా ఇంటటక  చేరేు బృహత్్ర్ కార్యకరమానిక  

ఆంధ్ిపిదేశ్  రాషట  ా పిభుత్వం శ్రరకార్ం చసటటటంది. ఇందసకటసం 

ఎయిర్  కండిషను  తోపాటు అధ్సన త్న స్ౌకరాయలతో కయడిన 

500 ‘డ కటర్  వవైఎస్ాుర్  త్లో్టబిడు  ఎక్ు పెిస ’ వాహన లనస సిదిం 

చేసింది. విజయవాడలలని బ ంజ  సరికల్  వేదికగా ఏపిిల్  1న 

రాషట  ాముఖయమంత్రి వవైఎస  జగ్న మోహన ర డిు  జ ండ  ఊపి ఈ 

వాహన లనస పాిర్ంభించ ర్డ. ‘డ కటర్  వవైఎస్ాుర్  త్లోిబిడు 

ఎక్ు పెిస ’ సేవల ద వరా ఏడ దిక  సగ్టున ద ద పుగా న లుగ్ు 

లక్షల మంది లబిదప ందనసన ార్డ. త్లో్టబిడుల ర్క్షణ, భదిత్కు 

భరోస్ానిసూ్  అనిా వాహన లకయ GPS ట్ిక ంగ్  స్ౌకర్యం 

ఉంటుంది. అలాగే పిసవానంత్ర్ం త్లోిక  పిభుత్వం డ కటర్  

వవైఎస్ాుర్  ఆరోగ్య ఆసరా క ంద వివిధ్ అవసరాల కటసం ర్ూ.5 

వేలు చెలోిస్ో్ ంది. 

ఆెంధరపరదేశ లో తొలి ‘షీ ఆటో’ స్ాట ెండ్  ఏరాుటల 

  

మహ ళ్లు మరియు బ్లికలకు ససర్క్ష్ిత్మ ైన ర్వాణ నస 

అందించే చర్యలల, ఆంధ్ిపిదేశ్ లలని చత్ూ్ ర్డలల పో ల్టససలు 

రాషట ంాలలనే తొలిస్ారిగా మూడు ‘షవ ఆటో’ స్ాట ండ్ లనస ఏరాపటు 

చేశార్డ. త్రర్డపత్రలలని ఆరీటసవ బస్ాట ండ్, మహ ళా యూనివరిుటీ, 

ర్డయా ఆసపత్రిలల మూడు ‘షవ ఆటో’ స్ాట ండ్ లనస ఏరాపటు 

చేశార్డ. 

పరపెంచ వార్సతవ కటటడ ల జరబిత లో చోటల 
దక్కెంచసకునన  లేపాక్  వీర్భదరస్ావమి దేవాలయెం 

 
విజయనగ్ర్ స్ామాాజాయధీశుల కళాత్ృషణకు నిదర్శనంగా 
నిలిచే అనంత్పుర్ం జిలాో లలని లేపాక్ష్ి మండంలల ఉనా 
లేపాక్ష్ి వీర్భదిస్ావమి దేవాలయం పిపంచ వార్సత్వ సంపద 
కటటడ ల త త కలిక జాబిత లల చోటు స్ాధించంది. ఈ మేర్కు 
మారిు 28న ఐకయరాజయసమిత్ర విదయ, శాస్ర, స్ాంసకృత్రక 
సంసా(యునవైటెడ్  నేషను  ఎడుయకేషనల్, సెైంటటఫిక్  అండ్  
కలుర్ల్  ఆరొ్నవైజేషన –UNESCO) ఒక పికటన విడుదల 
చేసింది. మహారాషట  ాకొంకణ్  పాింత్ంలల కరరసస్  పయర్వం న టట రాత్ర 
బొ మాలు (జియోగిోఫ్ు ), మేఘాలయలలని సహజసిది 
ర్బబర్డ చెటో మూలాలతో నిరిాంచన వంతెనలు (లివింగ్  ర్ూట్  
బిిడిా ) కయడ  ఈ జాబిత లల ఉన ాయి. 
ఆెంధరపరదేశ 16 కేెందర అవార్డు లనస క ైవసెం చేససకుెంది 

  
ఈ నవల 24న జాతీయ పంచ యతీరాజ  దినోత్ువానిా 
పుర్సకరించసకుని ఉత్్మ జిలాో  పరిషత్ లు, మండల 
పరిషత్ లు, గార మ పంచ యతీలకు కేందిం పికటటంచన 
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అవార్డు లలో  ఆంధ్ిపిదేశ్  ఏకంగా 16 దక కంచసకుని సత ్  
చ టటంది. గార మ్మణ పాింత లలో  ‘స్ాా నిక’ పాలన ఆధ ర్ంగా కేందిం 
2020–21 ఆరిాక సంవత్ురానిక  ఈ అవార్డు లనస పికటటంచంది. 
మన రాషట ంా నసంచ మొత్్ం 11 గార మ పంచ యతీలు, న లుగ్ు 
మండల పరిషత్ లు, ఒక జిలాో  పరిషత్ కు అవార్డు లు 
లభించ యి. ఈ మేర్కు కేంది పంచ యతీరాజ  శాఖ కార్యదరిశ 
ససనీల్ కుమార్ . రాషట  ా పిభుత్వ పిధ న కార్యదరిశ సమ్మర్  
శర్ాకు లేఖ రాశార్డ. 
ఆెంధరపరదేశ లో 11 రాషట ర ర్హద ర్డలకు ‘జరతీయ’ హో ద  

 
ముఖయమ ైన ర్హద ర్డల అభివృదిి  విషయంలల రాషట  ాపిభుత్వం 
మరో ముందడుగ్ు వేసింది. కరలక ‘రాషట  ా ర్హద ర్డల’కు 
జాతీయ ర్హద ర్డల హో ద  స్ాధించడంలల మరోస్ారి విజయం 
స్ాధించంది. త జాగా.. రాషట ంాలలని 11 రాషట  ా ర్హద ర్డలకు 
కేంది పిభుత్వం జాతీయ ర్హద ర్డల హో ద  పికటటంచంది. 
దీంతో మొత్్ం 872.52 క .మ్మ. మేర్ జాతీయ ర్హద ర్డలుగా 
గ్ురి్ంచ ర్డ. మరో 31 రాషట  ా ర్హద ర్డలకు జాతీయ 
ర్హద ర్డల హో ద  కటసం పిభుత్వం పిత్రపాదించంది. 
వవైఎస్ాుర్ సవపవ పిభుత్వం అధికార్ంలలక  వచున త్ర్డవాత్ 
ఇపపటటకే 11 రాషట  ార్హద ర్డలనస కేందిం జాతీయ ర్హద ర్డల 
హో ద  ఇచుంది. దేశంలలనే అత్యధికంగా జాతీయ 
ర్హద ర్డలనస ఏపవకే పికటటంచడం పాిధ నయం 
సంత్రించసకుంది. 
కరలకమ ైన ర్హద ర్డలనస జాతీయ ర్హద ర్డలుగా మార్ుడం 
ద వరా వాటటని అభివృదిి చేయాలని రాషట  ాపిభుత్వం కారాయచర్ణ 

చేపటటటంది. అత్యంత్ ర్దీద  ఉనా ర్హద ర్డలనస జాతీయ 
ర్హద ర్డలుగా గ్ురి్ంచ లని కేంది ర్వాణ , జాతీయ 
ర్హద ర్డల శాఖకు పిత్రపాదనలు పంపింది. ఈ అంశంపెై సవఎం 
వవైఎస  జగ్న మోహన ర డిు  ఇటీవలే కేంది మంత్రి నిత్రన  గ్డకరీతో 
పితేయకంగా కయడ  చరిుంచ ర్డ. ఫలిత్ంగా గ్త్ ర ండేళో్లల ర ండు 
దశలలో  మొత్్ం 1,173.65 క .మ్మ. మేర్ 18 రాషట  ార్హద ర్డలనస 
జాతీయ ర్హద ర్డలుగా పికటటంచంది. ఇక త జాగా మరో 
872.52 క .మ్మ.మేర్ మరో 11 రాషట  ా ర్హద ర్డలనస జాతీయ 
ర్హద ర్డలుగా గ్ురి్ంచంది. 
 మ డ కల్  టూరథజెంలో హెైదరాబ్ద  మూడో  స్ాి నెం 

  
మ డికల్  టయరిజంలల హెైదరాబ్ద  నగ్ర్ం దేశంలలనే 3వ 
స్ాా నంలల ఉందని వవైదయ ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు 
అన ార్డ. త్వర్లలనే మరింత్ మ ర్డగ ైన స్ాా న నిక  
చేర్డకుంట్మని ఆశాభ్వం వయక్ం చేశార్డ. గ్చుబౌలిలలని 
ఏఐజీ ఆససపత్రిలల ఏరాపటు చేసిన వర్ల్ు   కాో స  వవల్ నవస  
సెంటర్ నస ఆయన శుకరవార్ం పాిర్ంభించ ర్డ. 
ఈ సందర్భంగా మాట్ో డుత్ూ ఈ ఏడ ది పిభుత్వ వవైదయ 
కళాశాలల సంఖయ 17కు పెర్డగ్ుత్తందని తెలిపార్డ. 
ఎంబీబీఎస, పవజీ, సూపర్  సెపష్టాలిటీ సవటోనస 
పెంచసత్తన ామని తెలిపార్డ. పిభుత్వ ఆధ్వర్యంలల 
వవైదయర్ంగానిా బలలపేత్ం చేయడంలల భ్గ్ంగా కార్పరేట్  
ఆససపత్తిల నసంచ పాఠాలు నేర్డుకుంటున ామన ార్డ. 
కార్యకరమంలల డ కటర్  డి.న గేశవర్ ర డిు , డ కటర్  పవవీఎస  రాజు, 

డ కటర్  జీవీ రావు త్దిత్ర్డలు పాలగొ న ార్డ. 
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వార్్లోు ని రాష్ాట ర ల 

 

జరర్ఖెండ్ లోని జమ్్ రా పరతి గార మెంలో ల ైబరరీతో దేశెంలో 1వ 
జిల్ు గా అవతరథెంచెంది 

  
జార్ఖండ్ లలని జమా్ రా దేశంలలనే అనిా గార మ పంచ యతీలలో  
కమూయనిటీ ల ైబిరీలనస కలిగి ఉనా ఏక ైక జిలాో గా 
అవత్రించంది. ఎనిమిది లక్షల జన భ్ ఉనా ఈ జిలాో లల 
ఆర్డ బ్ో కుల క రంద మొత్్ం 118-గార మ పంచ యతీలు 
ఉన ాయి మరియు పిత్ర పంచ యతీలల విద యర్డా లకు 
ఉదయం 9 గ్ంటల నసండి స్ాయంత్ిం 5 గ్ంటల వర్కు తెరిచ 
ఉండే ఒక చకకటట ల ైబిరీ ఉంది. క రీర్ కౌనవులింగ్ సెషన లు 
మరియు పేిర్ణ త్ర్గ్త్తలు కయడ  ఇకకడ ఉచత్ంగా 
నిర్వహ ంచబడత యి.. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• జార్ఖండ్ రాజధ ని: రాంచీ; 

• జార్ఖండ్ ముఖయమంత్రి: హేమంత్ స్ో ర న; 

• జార్ఖండ్ గ్వర్ార్: ర్మేష్ బ సై. 
 తమిళన డ్ు పరభుతవెం పరతి సెంవత్ర్ెం డ స్ ెంబర్స 18న మ ైన రథటీల 
హకుకల దనిోత్వానిన జర్డపుకుెంటలెంది 

  

పిత్ర సంవత్ుర్ం డిసెంబర్ 18వ తేదీని రాషట  ా స్ాా యిలల 
మ ైన రిటీల హకుకల దినోత్ువంగా జర్డపుకటవాలని 
త్మిళ్న డు పిభుత్వం పికటటంచంది. రాషట  ాపిభుత్వం పథకాలు 
మరియు సంక్ష్ేమ చర్యలనస సమరా్వంత్ంగా అమలు 
చేయడం ద వరా మ ైన రిటీల అభుయనాత్ర మరియు ఆరిాక 
పురోగ్త్రని పోి త్ుహ సస్ ంది. 
 

కరాణ టక పరభుతవెం సో్ షల్ అవేర్స నెస్ కాయెంప యిన 
"SAANS"ని పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

కరాాటక ఆరోగ్య మరియు వవైదయ విదయ మంత్రి, కేశవ ర డిు  
ససధ కర్ ‘నసయమోనియానస విజయవంత్ంగా 
త్టసవాకరించడ నిక  స్ామాజిక అవగాహన మరియు చర్య’ 
(SAANS) పిచ రానిా పాిర్ంభించ ర్డ. SAANS అనేది ఐదస 
సంవత్ురాల కంటే త్కుకవ వయససు ఉనా పిలోలలల 
నసయమోనియానస ముందసస్ గా గ్ురి్ంచడం మరియు మరింత్ 
అవగాహన కలిపంచడం కటసం పాిర్ంభించబడిన పిచ ర్ం. SRS 

2018 పికార్ం, కరాణ టకలల ఐదేళో్లలపు మర్ణ లు పిత్ర 1000 

జనన లకు 28గా ఉన ాయి. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• కరాణ టక రాజధ ని: బ ంగ్ళ్ూర్డ; 
• కరాణ టక ముఖయమంత్రి: బసవరాజ S బొ మ ైా; 
• కరాణ టక గ్వర్ార్: థ వర్ చంద గ హోాట్. 
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 మణిపూర్స లో ఖ ెంగ్ జ మ్ వార్స మ మోరథయల్ కాెంప ు క్్ లో 

ఖ ెంగ్ జ మ్ దినోత్వానిన నిర్వహ ెంచ ర్డ 

 

మణిపయర్ స్ావత్ంత్ిాం కటసం 1891 ఆంగోో -మణిపురి 

యుదింలల ఖోంగ్ జోమ్ యుదింలల బిిటటష్ వారిక  వయత్రరేకంగా 

పో రాడి అదసభత్మ ైన త యగాలు చేసిన రాషట  ా పరాకరమశాలి 

పుత్తిలకు మణిపయర్ లల ఘనంగా నివాళ్లలు అరిపంచ ర్డ. 
  

భ్ర్తదేశెంలో పూరథ్గా డ జిటల్ టటక టటెంగ్ స్థసటమ్ తో బసస్ 

సరీవస్ నస పరా ర్ెంభెంచన మొదటట రాషట రెం మహారాషట ర 

  

మహారాషట  ా రాషట  ా పరాయవర్ణ మంత్రి ఆదిత్య థ కరే ముంబ ై 

అంత్ట్ రాకపో కలు ససలభత్ర్ం చేసే పియత్ాంలల గేట్ వే ఆఫ్ 

ఇండియా నసండి చర్ు గేట్ మారొ్ంలల ట్యప-ఇన ట్యప-

అవుట్ సేవనస పాిర్ంభించ ర్డ. బృహన ముంబ ై ఎలక టిసిటీ సపెలో  

అండ్ ట్ిను పో ర్ట (బ సట) భ్ర్త్దేశపు మొటటమొదటట పయర్ి 

డిజిటల్ బస సరీవస అని ఈ కార్యకరమంలల ఆదిత్య ఠాకేర 

పేర్కన ార్డ. 

భ్ర్తదేశపు మొటటమొదటట సవచఛమ ైన గీరన హెైడోరజన పాు ెంట్ 
అస్ా్ెంలో పరా ర్ెంభెంచబడ ెంది 

 

 

భ్ర్త్దేశం యొకక మొటటమొదటట 99.999% సవచఛమ ైన గీరన 
హెైడరిజన పెైలట్ పాో ంట్ నస అస్ాుంలలని జోరాహ ట్ పంప సేటషన లల 
ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ (OIL) పాిర్ంభించంది. పాో ంట్ 
రోజుకు 10 క లలల స్ాా పిత్ స్ామరాా ానిా కలిగి ఉంది. పాో ంట్ 
100 kW Anion Exchange Membrane (AEM) 

ఎలకటటి ల ైజర్ శలరణిని ఉపయోగించ 500kW స్ో లార్ పాో ంట్ 
ద వరా ఉత్పత్్ర చేయబడిన విదసయత్ నసండి గీరన హెైడరిజన నస 
ఉత్పత్్ర చేసస్ ంది. భ్ర్త్దేశంలల మొదటటస్ారిగా AEM 

స్ాంకేత్రకత్ వినియోగ్ం జర్డగ్ుతోంది. 
 

పుదసచేే రథ LG బీచ్ ఫ స్థటవల్ ఐస్ీ(IC) పాెండ -2022ని పరా ర్ెంభెంచెంద ి

 

ముఖయమంత్రి ఎన. ర్ంగ్స్ామి సమక్షంలల, ల ఫ్ిటనవంట్ గ్వర్ార్ 
డ కటర్ త్మిళిసెై స్ౌందర్రాజన పుదసచేురిలల తొలిస్ారిగా బీచ 
ఫెసిటవల్ I సవ పాండి-2022నస పాిర్ంభించ ర్డ.  
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కరాణ టక పాల ఉతుత్ిద ర్డల కోసెం సహకార్ బ్యెంకునస 
ఏరాుటల చేస్థెంది 

 

కరాణ టక ముఖయమంత్రి, బసవరాజ బొ మ ైా ‘నందిని క్ష్ీర్ 
సమృదిి  సహకార్ బ్యంకు’ని స్ాా పించడం ఒక విపోవాత్ాక 
కార్యకరమం, ఇది పాల ఉత్పత్్రద ర్డలకు మరింత్ ఆరిాక 
బలానిా అందిసస్ ంది. దేశంలల పాల ఉత్పత్్రద ర్డల కటసం 
పితేయక బ్యంకునస ఏరాపటు చేసిన ఏక ైక రాషట ంా కరాణ టక. 
నందిని క్ష్ీర్ సమృదిి సహకార్ బ్యంక్ లలగోనస కేంది 
హోంమంత్రి అమిత్ ష్టా ఆవిషకరించ ర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• కరాణ టక రాజధ ని: బ ంగ్ళ్ూర్డ; 
• కరాణ టక ముఖయమంత్రి: బసవరాజ ఎస బొ మ ైా; 
• కరాణ టక గ్వర్ార్: థ వర్ చంద గ హోాట్. 

మధయపరదేశ పరభుతవెం ముఖయమెంతిర ఉదయమెం కరా ెంతి 
యోజననస పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

మధ్యపిదేశ్ ముఖయమంత్రి శివరాజ సింగ్ చౌహాన ఉదయమం 
కార ంత్ర యోజననస పాిర్ంభించనసన ార్డ. అధికార్డల పికార్ం, 

MSME శాఖ గ జిట్ పికటన పికార్ం, MP ముఖయమంత్రి 
ఉదయమం కార ంత్ర పిణ ళిక మొదటటస్ారి నవంబర్ 2021లల 
పికటటంచబడింద,ి కానీ అది అమలు కాలేదస. ర్డణ లు ర్ూ. 1 

లక్ష నసండి ర్ూ. సవయం ఉపాధి కటసం ఈ పథకం క ంద 
యువత్కు 50 లక్షలు అందజేయనసన ార్డ. 
తమిళన డ్ు పరభుతవెం అతయవసర్ సమయెంలో పరజల కోసెం 
‘కావల్ ఉతవి’ య్ప్ నస పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

త్మిళ్న డు ముఖయమంత్రి M K స్ాట లిన 'కావల్ ఉత్వి' 

యాప నస పాిర్ంభించ ర్డ, ఇది పౌర్డలు ఏదెైన  అత్యవసర్ 
సమయంలల పో ల్టసస సహాయం ప ందేందసకు 
సహాయపడుత్తంది. యాప లల అర్వవై ఫవచర్డో  ఉన ాయి, వీటటని 
పో ల్టసస కంటోి ల్ ర్ూమ్ కు అత్యవసర్ హెచురికనస పంపడ నిక  
ఉపయోగిస్ా్ ర్డ. ఎమర ానీు ర డ్ బటన నస నొకకడం ద వరా, 
యూజర్ యొకక ల ైవ లగకేషన కంటోి ల్ ర్ూమ్ తో షేర్ 
చేయబడుత్తంది. వినియోగ్ద ర్డ సమ్మపంలలని పో ల్టస 
సేటషన/పెటోి లింగ్ వాహన నిా కయడ  గ్ురి్ంచగ్లర్డ. 
యాప లల అత్యవసర్ సహాయం మరియు డయల్ స్ౌకర్యం 
(డయల్-112/100/101) ఉంటుంది. డయల్ 100 స్ౌకర్యం 
యాప తో అనససంధ నించబడింది. ఇందసలల మొబ ైల్ ఆధ రిత్ 
ఫిరాయదసల స్ౌకర్యం మరియు లగకేషన షేరింగ్ సదసపాయం 
కయడ  ఉన ాయి. 
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రాజస్ాి న లో గ్ెంగౌర్స పెండ్ుగ్నస జర్డపుకున నర్డ 

  

గ్ంగౌర్ పండుగ్నస రాజస్ాా న మరియు మధ్యపిదేశ్, గ్ుజరాత్ 
మరియు పశిుమ బ ంగాల్ లలని కొనిా పాింత లలల 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఇది రాజస్ాా న యొకక అత్యంత్ ముఖయమ ైన 
పండుగ్లలల ఒకటట మరియు రాషటవాాయప్ంగా గ్పప 
ఉత ుహంతో జర్డపుకుంట్ర్డ. మారిు నసండి ఏపిిల్ వర్కు 
జరిగే ఈ పండుగ్లల సవ్ రలు శివుని భ్ర్య గౌరీని పయజిస్ా్ ర్డ. ఈ 
పండుగ్ పంట, వసంత్కాలం, సంత నం మరియు వవైవాహ క 
విశవసనీయత్నస జర్డపుకుంటుంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• రాజస్ాా న ముఖయమంత్రి: అశోక్ గ హోాట్; గ్వర్ార్: 
కల్ రాజ మిశరా . 

ఉత్ర్పరదేశ C M ‘సయకల్ చలో అభయ్న’ కార్యకరమ్నిన 
పరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

 

ఉత్్ర్పిదేశ్ లలని పాిథమిక మరియు పాిథమికటనాత్ 

పాఠశాలలలో  100 శాత్ం నమోదసనస ప ందేందసకు 

ముఖయమంత్రి యోగి ఆదిత్యన థ్ 'సూకల్ చలల అభియాన'నస 

పాిర్ంభించ ర్డ. అధికారిక పికటననస ఉటంక సూ్ , పాిథమిక 

విదయ మరియు పాిథమిక పాఠశాలల సమగ్ర అభివృదిిక  

భవిషయత్త్ నస ర్ూప ందించడ నిక  రాషట  ా పిభుత్వం కృషి 

చేసస్ ంది. 

హరాయన  పరభుతవెం 'ముఖయ మెంతిర బగావనీ బీమ్ యోజన' 

యొకక పెంట బీమ్ పో ర్టల్ నస పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

హరాయన  వయవస్ాయ మంత్రి జ  పి దలాల్ ఈ పథకం కటసం 

ర్ూ. 10 కటటో పాిర్ంభ కార్పస తో ముఖ మంత్రి బగావనీ బీమా 

యోజన పో ర్టల్ నస పాిర్ంభించ ర్డ. దీని క ంద ర ైత్తలకు 

పిత్రకయల వాత వర్ణం, పికృత్ర వవైపరీత యల కార్ణంగా 

పంటలకు జరిగిన నష్టాట నిక  పరిహార్ం అందజేస్ా్ ర్డ. 

కరాణ టక పరభుతవెం వినయ సమర్సయ పథ్కానిన పరవేశప టటట ెంది 

 

బసవరాజ బొ మ ైా పిభుత్వం రాషట ంాలలని గార మ 

పంచ యతీలలల కుల వివక్షకు వయత్రరేకంగా పిజా చెైత్నయ 

యాత్ిగా వినయ సమర్సయ యోజననస పికటటంచంది. దీనిని 

డ కటర్ బి.ఆర్ జయంత్ర అయిన ఏపిిల్ 14న లాంఛనంగా 

పాిర్ంభించనసన ార్డ.  
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 ఖ ైదీలకు వయక్్గ్త ర్డణ లు అెందిెంచే పథ్కానిన మహారాషట ర 
పరా ర్ెంభెంచెంది 
 

 
మహారాషట  ాపిభుత్వం ఖ ైదీలు బ్యంకుల నసంచ ర్ూ. 50,000 

వారి కుటుంబ్లుకు వారి యొకక జీవన పరిసిాత్తలనస 
మ ర్డగ్ుపర్చసకటవడ నిక  మరియు వారి చటటపర్మ ైన 
విషయాలకు సంబంధించన ఖర్డులనస తీర్ుడ నిక  సహాయం 
చేసస్ ంది. ఇలా మన దేశంలలనే తొలిస్ారిగా జర్గ్నసంది. 
మహారాషట  ాసేటట్ కట-ఆపరేటటవ బ్యంక్ 7% వడీు  రేటుతో పథకం 
క ంద 50,000 వర్కు ర్డణ లనస అందిసస్ ంది. మహారాషటలాలని 
పయణెలలని ఎర్వాడ సెంటిల్ జ ైలులల ఈ పథకానిా 
పియోగాత్ాకంగా అమలు చేయనసన ార్డ. ఈ ర్కమ ైన 
ర్డణ నిా "ఖావీట" లలన అని పిలుస్ా్ ర్డ మరియు ద ద పు 
1,055 మంది ఖ ైదీలకు పియోజనం చేకయర్డత్తంది. 
సో్ ుర్సట్ డ జిటల్ ఎక్్ పీరథయన్ స్ ెంటర్స నస పరా ర్ెంభెంచేెందసకు 
శాెంసెంగ్ తో మణిపూర్స పరభుతవెం ఒపుెందెం చేససకుెంది 

 
మణిపయర్ రాషట  ా పిభుత్వం మణిపయర్ ఒలింపియన పార్క 
మరియు ఖసమాన లంపాక్ డొమ ైన గా పిపంచ స్ాా యి “స్ో పర్ట్ 
డిజిటల్ ఎక్ు పవరియను సెంటర్” ఏరాపటు కటసం Samsung 

డేట్ సిసటమ్ ఇండియా పెైరవేట్ లిమిటెడ్ మరియు Abhitech 

IT Solutions Pvt Ltdతో అవగాహన ఒపపందం (MOU) 

కుదసర్డుకుంది. సో్ పర్ట్ కాంపెో క్ు. ముఖయమంత్రి 
సచవాలయంలలని కాయబినవట్ హాల్ లల ముఖయమంత్రి ఎన బీర న 
సింగ్ సమక్షంలల ఎంఓయూ మారిపడి జరిగింది  
హ మ్చల్ పరదేశ రాషట ర అవతర్ణ దినోత్వెం 2022: ఏపథరల్ 15 

  

హ మ్చల్ పరదేశ రాషట ర అవతర్ణ దినోత్వెం 2022 

హ మాచల్ పిదేశ్ లల ఏపిిల్ 15న హ మాచల్ దినోత్ువం 
జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజున రాషట ంా పయర్ి స్ాా యి రాషట ంాగా 
అవత్రించంది. మండి, చంబ్, మహాసస మరియు సిరౌార్ 
యొకక న లుగ్ు జిలాో లు ర ండు డజనసకు పైెగా సంస్ాా న లతో 
విల్టనం చేయబడ ు యి, ఇది 1948 లల హ మాచల్ పిదేశ్ నస 
కేందిపాలిత్ పాింత్ంగా ఏరాపటు చేయడ నిక  ద రితీసింది. 
దశాబ్ద ల త్ర్డవాత్, 1971 లల, హ మాచల్ పిదేశ్ సిమాో  
రాజధ నిగా భ్ర్త్దేశంలల 18 వ రాషట ంాగా అవత్రించంది. 
 అస్ా్మీ నయతన సెంవత్ర్ెం 2022, ర్ెంగ్లీ బో హాగ్ బిహు 
పెండ్ుగ్ 
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అస్ాుంలలని అత్రపెదద  పండుగ్లలల ఒకటెైన బో హాగ్ బిహు 
లేద  రోంగ్లి బిహు, పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ ర ండవ వార్ంలల 
వసస్ ంది, ఇది పంట కాలం యొకక పాిర్ంభ్నిా సూచసస్ ంది. 
ఈ సంవత్ుర్ం బో హాగ్ బిహు ఏపిిల్ 14 నసండి ఏపిిల్ 16 

వర్కు జర్డపుకుంట్ర్డ. రోంగ్లి అంటే అస్ాుమ్మలలల ఆనందం 
మరియు పండుగ్ నిజంగా కుటుంబం మరియు సమాజంతో 
ఆనందించడ నిక  మరియు ఉలాో సంగా ఉండట్నిక  ఇదొక 
మంచ సమయం అని భ్విస్ా్ ర్డ. 
ఉత్రాఖెండ్ మ్జీ స్ ైనికులు & యువకుల కోసెం "హ మ్ 
పరహరీ" పథ్కానిన పరా ర్ెంభెంచనసెంది 

  
ఉత్్రాఖండ్ పిభుత్వం మాజీ సెైనికులు మరియు యువకుల 
కటసం ఉదేదశించన ‘హ మ్ పిహరీ’ పథకానిా అమలు 
చేయనసంది. ఉత్్రాఖండ్ సరిహదసద  పాింత లలల ఈ పథకానిా 
అమలు చేయడ నిక  ఉత్్రాఖండ్ పిభుత్వం కేంది పిభుత్వ 
సహకారానిా కటర్డతోంది. రాషట  ా సరిహదసద  పాింత లలో  మాజీ 
సెైనికులనస సిార్పర్చడ నిక  కయడ  ఈ పథకం 
పాిధ నయత్నిసస్ ంది. 
హ మ్చల్ పరదేశ యొకక కాెంగార  టీక్ యూరోపథయన కమిషన 
నసెండ  GI ట్యగ్ లభెంచనసెంది. 

 

హ మాచల్ పిదేశ్ యొకక కాంగార  తేయాకు త్వర్లల 
యూరోపియన కమిషన జియోగార ఫికల్ ఇండికేషన ట్యగ్ (GI 

ట్యగ్)ని ప ందసత్తంది; ఈ ట్యగ్ ఐరోపా మార కట్ లలక  
పివేశించే అవకాశానిా ప ందడ నిక  కాంగార  తేయాకుక  
సహాయపడుత్తంది. కాంగార  తేయాకు 2005లల భ్ర్తీయ GI 

ట్యగ్ ని ప ందింది. 1999 నసండి, హ మాచల్ పిదేశ్ లలని కాంగార  
పాింత్ంలల తేయాకు స్ాగ్ు మరియు అభివృదిి  నిర్ంత్ర్ం 
మ ర్డగ్ుపడింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• హ మాచల్ పదిేశ్ రాజధ ని: సిమాో  (వసేవి), ధ్ర్ాశాల 
(శ్రత కాలం); 

• హ మాచల్ పిదశే్ గ్వర్ార్: రాజేంద ిఅరేోకర్; 

• హ మాచల్ పిదశే్ ముఖయమంత్ర:ి జ ై రామ్ ఠాకయర్. 
ఉత్రాఖెండ్ CM పుషకర్స స్థెంగ్ ధ మి ‘1064 య్ెంట ీకర్పిన 
మొబ ైల్ య్ప్’నస పరా ర్ెంభెంచ ర్డ. 

  
ఉత్్రాఖండ్ ముఖయమంత్రి పుషకర్ సింగ్ ధ మి అవినీత్ర 
నిరోధ్క మొబ ైల్ యాప 1064 యాంటీ కర్పషన మొబ ైల్ 
యాప నస పాిర్ంభించ ర్డ. ఈ మొబ ైల్ అపిో కేషన నస 
ఉత్్రాఖండ్ లలని విజిల ను విభ్గ్ం అభివృదిి  చేసింది. 
అవినీత్రక  సంబంధించన ఫిరాయదసలనస నేర్డగా అధికార్డలకు 
తెలియజేయడ నిక  పౌర్డలకు ఇది సహాయపడుత్తంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఉత్్రాఖండ్ రాజధ నసలు: డెహాాడూన (శ్రత కాలం), 
గ ైర ైున (వసేవి); 

• ఉత్్రాఖండ్ గ్వర్ార్: ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ గ్ురిాత్ సింగ్. 
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బ్యెంక్ెంగ్ & వాణిజయెం మరథయు ఆరథిక ర్ెంగ్ెం 
 

19 లక్షల మిడ్ కాయప్ నస త క్న తొలి భ్ర్తీయ కెంప నీగా 
రథలయన్ ఇెండ్స్ీట రస్ నిలిచెంది 

 

రిలయను ఇండసవట సా లిమిటెడ్ ఇంట్ి-డే టేిడ్ లల ర్ూ. 19 లక్షల 
కటటో మార కట్ వాలుయయేిషన మార్క నస త క న మొదటట 
భ్ర్తీయ కంపెనీగా అవత్రించంది. బిఎస ఇలల మార కట్ 
హెవీవవయిట్ స్ాట క్ 1.85 శాత్ం ఎగిసి ర్ూ.2,827.10 వదద  
రికార్డు  స్ాా యిక  చేర్డకుంది. చవర్కు 0.08 శాత్ం పెరిగి 
ర్ూ.2,777.90 వదద  సాిర్పడింది. 
డ జిటల్ పరథవర్్ననస ప ెంచడ నిక్ TCSతో SBI కార్సు్ తన 
వూయహాతాక భ్గ్స్ావమ్యనిన విస్రథెంచెంది 

 

ట్ట్ కనుల ట నీు సరీవసెస (TCS) SBI కార్ు యొకక డిజిటల్ 
పరివర్్నకు శక ్నివవడ నిక  SBI కార్ు్ అండ్ పేమ ంట్ు 
సరీవసెస లిమిటెడ్ తో త్న వయయహాత్ాక భ్గ్స్ావమాయనిా 
విస్రించంది. TCS త్న కటర్ కార్ు ల సో్ రిుంగ్ పాో ట్ ఫార్మ్ నస 
మార్ుడ నిక  SBI కార్ు లకు సహాయం చేసింది మరియు 

పిక రయలల గ్ణనీయమ ైన భ్గానిా డిజిటల ైజ చేసింది. TCS 

2008 నసండి ఒక దశాబదం పాటు SBI కార్ు క  సేవలనస 
అందిస్ో్ ంది మరియు కొత్్ ఒపపందం ఆ బంధ్ం యొకక 
ప డిగింపునస సూచసస్ ంది. 
 డ జిటల్ & ఐటీ పరథవర్్న కోసెం సయరోయదయ్ స్ాాల్ ఫ నై న్ బ్యెంక్ 
క్ెండ రల్ తో భ్గ్స్ావమయెం కుదసర్డేకుెంద ి

 

సూరోయదయ స్ాాల్ ఫెైన ను బ్యంక్ 5 సంవత్ురాల కాలానిక  
IT ఇన ఫాిసటకాుర్ సరీవస ప ి వవైడర్ అయిన నూయయార్క, US-

ఆధ రిత్ క ండిిల్ తో భ్గ్స్ావమయం కలిగి ఉంది. ఐదేళో్ పరివర్్న 
ఒపపందంలల భ్గ్ంగా ద ని స్ాంకేత్రక పరివర్్న పో ి గార మ్ నస 
నిర్వహ ంచడ నిక , కారాయచర్ణ స్ామరాా ానిా 
మ ర్డగ్ుపర్చడ నిక  మరియు ద ని కసటమర్ లలల డిజిటల్ 
బ్యంక ంగ్ సవవకర్ణనస పెంచడ నిక  బ్యంక్ క ండిిల్ తో 
భ్గ్స్ావమి అవుత్తంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• సూరోయదయ స్ాాల్ ఫెైన ను బ్యంక్ పధి న కారాయలయం: 
నవీ ముంబ ై, మహారాషట ;ా 

• సూరోయదయ స్ాాల్ ఫెనై ను బ్యంక్ MD & CEO: బ్సకర్ 
బ్బు రామచందిన; 

• సూరోయదయ స్ాాల్ ఫెైన ను బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన: ఎ బ్యంక్ 
ఆఫ్ సెైాల్ు. 
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FD సదసపాయ్నిన అెందిెంచడ నిక్ ఇెండ్స్ ఇెండ్ బ్యెంక్ తో 
ఎయిర్స టెల్ పమే ెంట్్ బ్యెంక్ భ్గ్స్ావమయెం చేససకెంది. 

  
ఎయిర్ టెల్ పేమ ంట్ు బ్యంక్ త్న కసటమరో్కు ఫిక్ు డ్ డిపాజిట్ 
(FD) స్ౌకరాయలనస అందించడ నిక  ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ తో 
భ్గ్స్ావమయం కలిగి ఉంది. ఎయిర్ టెల్ థ ంక్ు యాప లల 
కసటమర్ ర్ూ. 500 వర్కు ర్ూ. 190,000 వర్కు FD 

తెర్వవచసు. ఈ భ్గ్స్ావమయంతో, ఎయిర్ టెల్ పేమ ంట్ు 
బ్యంక్ సేవింగ్ు ఖాత  కసటమర్ లు 6.5 %p.a వర్కు వడీు  
రేటునస ప ందసత ర్డ. మరియు సవనియర్ సిటటజనసో  అనిా 
ఫిక్ు డ్ డిపాజిటోపెై అదనంగా 0.5% ప ందసత ర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఇండసఇండ్ బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 1994; 

• ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ పధి న కారాయలయం: ముంబ ై, 
మహారాషట ;ా 

• ఇండసఇండ్ బ్యంక్ MD & CEO: ససమంత్ కత పలియా; 
• ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన: మమేు మిమాలిా 

ధ్నవంత్తలుగా భ్విసస్ న ాము. 
 ర గ్ుయలేటరీ మరథయు టెకానలజీ స్ లూయషన్ నస పరభ్వితెం 
చేయడ్ెం కోసెం స్ బీ తన సలహా కమిటీని పునరథనరథాెంచెంది 

 

నియంత్ిణ మరియు స్ాంకేత్రక పరిష్టాకరాలనస పిభ్విత్ం 
చేయడంపెై సెకయయరిటీస అండ్ ఎకేుఛంజ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండియా 
యొకక సలహా మండలి, నియంత్ిణ మరియు స్ాంకేత్రక 
పరిష్టాకరాలనస (ALeRTS) పర్పత్ర చేయడంపెై సలహా 
కమిటీని పునరిారిాంచబడింది. ఇపుపడు ఏడుగ్ుర్డ సభుయల 
పాయనవల్ కు ససనీల్ బ్జ పాయ న యకత్వం 
వహ ంచనసన ార్డ. 
రథజర్సవ బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండ య్ NBFCల ర్డణ పరథమితులనస 
పరథమితెం చేస్థెంద ి

  

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) న న-బ్యంక ంగ్ ఫెైన ను 
కంపెనీల (NBFCలు) పెదద  ఎక్ు పో జర్ లకు సంబంధించన 
నిబంధ్నలనస కఠినత్ర్ం చేసింది. RBI మూలధ్న స్ాా వర్ంలల 
20% వదద  ఒక సంసా వవైపు ఎగ్ువ ప ర్లల ఉనా NBFCల 
మొత్్ం ఎకటుోజర్ నస పరిమిత్ం చేసింది. బో ర్డు  ఆమోదంతో 
పరిమిత్రని మరో 5% మాత్ిమే ప డిగించవచసు. 
నిరిదషట ర్డణగ్రహీత్ సమూహం కటసం, టోపవ 25% వదద  
ఉంటుంది, ఇన ఫాిసటకాుర్ పెై బహ రొ్త్ం అయితే అదనంగా 10% 
ఉంటుంది. ఎగ్ువ-ప ర్ NBFCలు స్ాధ ర్ణంగా ఆసి్  
పరిమాణం పర్ంగా మొదటట 10 వాటటని కలిగి ఉంట్యి. 
అయితే, ఇన ఫాిసటకాుర్ ఫెైన ను లల ఉనా NBFCలు 25 శాత్ం 

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


నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్-మే 2022 
 

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

ఎక్ు పో జర్ నస కలిగి ఉంట్యి, ఒకే కౌంటర్ పారీటక  టెైర్ I 

కాయపిటల్ లల అదనంగా 5 శాత్ం ఎంపిక ఉంటుంది. కనవక్ట 
చేయబడిన కౌంటర్ పారీటల సమూహం కటసం, ఇన ఫాిసట కాుర్ 
కంపెనీలు టెైర్-I కాయపిటల్ లల 35 శాత్ం ఎక్ు పో జర్ నస కలిగి 
ఉంట్యి. ఈ నిబంధ్నలు అకటట బర్ 1, 2022 నసండి 
అమలులలక  వస్ా్ యి. 
 IMF FY23 కోసెం భ్ర్తదేశ GDP వృదిి  అెంచన నస 8.2%క్ 
తగథగెంచెంది

 

అంత్రాా తీయ దివయ నిధి (IMF) ఏపిిల్ 19, 2022న విడుదల 
చేసిన త జా వర్ల్ు  ఎకన మిక్ ఔట్ లుక్ నివేదికలల FY23లల 
భ్ర్త్దేశ సూా ల దేశ్రయోత్పత్్ర (GDP) వృదిి  అంచన నస 8.2 
శాత నిక  త్గిొంచంది. జనవరిలల ఇది అంచన  వేయబడింది. 9 
శాత్ం. IMF కయడ  భ్ర్త్దేశం యొకక FY24 GDP వృదిి  
అంచన నస 6.9 శాత నిక  త్గిొంచంది. గ్త్ంలల ఇది 7.1 
శాత్ంగా ఉంది. పిపంచ ఆరిాక వయవసా విషయానికొసే్ , IMF 

2022 కాయల ండర్ సంవత్ురానిక  వృదిి  అంచన నస 4.4 శాత్ం 
నసండి 3.6 శాత నిక  త్గొించంది. 
వివిధ సెంసిలచే FY23 అెంచన లు (%లో) 

Agency Now Earlier 

World Bank 8 8.7 

IMF 8.2 9 

Fitch 8.5 10.3 

India Ratings 7-7.2 7.6 

Morgan Stanley 7.9 8.4 

Citigroup 8 8.3 

ICRA Ltd 7.2 8 

RBI 7.2 7.8 

 Nexo పరపెంచెంలోని 1వ క్రపోట -బ్యక్ు పేమ ెంట్ కార్సు "Nexo 

కార్సు"ని పరా ర్ెంభెంచెంది

  

లండన కు చెందిన క రపోట కర నీు ర్డణద త్, నవకటు గోో బల్ 
పేమ ంట్ు కంపెనీ మాసటర్ కార్ు తో చేత్తలు కలిపి పిపంచంలలన ే
మొటటమొదటట “క రపోట -బ్యక్ు” పేమ ంట్ కార్ు నస లాంచ చేసింది. 
ఎలకాటి నిక్ మనీ సంసా DiPocket Nexo యొకక కార్ు 
జారీద ర్డ. కార్ు కు కనీస చెలోింపులు, నవలవారీ లేద  
నిషిరియాత్ాక ర్డససములు అవసర్ం లేదస. నవలకు 20,000 
యూరోల వర్కు FX ఫవజులు లేవు. లలన-టు-వాలయయ నిషపత్్ర 
20% లేద  అంత్కంటే త్కుకవ ఉనా కసటమర్ లకు వడీు  0% 
వదద  ఉంటుంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• మాసటర్ కార్ు స్ాా పించబడింది: 16 డిసెంబర్ 1966, 

యునవైటెడ్ సేటట్ు; 
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• మాసటర్ కార్ు పిధ న కారాయలయం: కొనసగోలు, 
హారిసన, నూయయార్క, యునవైటెడ్ సేటట్ు; 

• మాసటర్ కార్ు CEO: మ ైఖేల్ మ్మబ్చ; 

• మాసటర్ కార్ు ఎగిాకయయటటవ చెైర్ాన: అజయ బంగా. 
పరపెంచ ఆరథిక వృదిి  అెంచన నస 3.2 శాత నిక్ తగథగెంచన పరపెంచ 
బ్యెంకు 

 
పిపంచ బ్యంకు 2022 పిపంచ వృదిి  అంచన నస 3.2 శాత నిక  
త్గిొంచంది. ఇంత్కుముందస ఇది 4.1%గా అంచన  
వేయబడింది. పిపంచ ఆరిాక వయవసాపెై ఉక రయిన పెై ర్ష్టాయ ద డి 
పిభ్వం కార్ణంగా డౌన వర్ు రివిజన జరిగింది. పిజలు త్గిొన 
వాణిజయ కార్యకలాపాలు మరియు వాణిజాయనిా 
ఎదసర్కంటున ార్డ మరియు ర్డణ సంక్ష్ోభం మరియు కర నీు 
త్ర్డగ్ుదల పేదలపెై పెనసభ్ర్ం మోపడం ప ి జ క్షన నస 
త్గిొంచడ నిక  కార్ణం. విదయ, ఆరోగ్యం మరియు లింగ్ 
సమానత్వంలల అభివృదిిలల పిపంచం కయడ  త్రరోగ్మన నిా 
ఎదసర్కంటోంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పిపంచ బ్యంకు స్ాా పించబడింది: జూల ై 1944, 

యునవైటెడ్ సేటట్ు; 
• పిపంచ బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: వాషింగ్టన DC, 

USA; 

• పిపంచ బ్యంకు అధ్యక్షుడు: డేవిడ్ రాబర్ట మాలాపస; 

• పిపంచ బ్యంకు సభయ దేశాలు: 189 (భ్ర్త్దేశంతో 
సహా). 

SBI IFSC గథఫ్ట  స్థట ీబ్ర ెంచ్ ద వరా USD 500 మిలియనునస 
సమీకరథెంచెంది 

 
భ్ర్త్దేశపు అత్రపెదద  వాణిజయ బ్యంకు అయిన సేటట్ బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండియా (SBI) త్న ఇంటరేాషనల్ ఫెైన నిషయల్ 

సరీవసెస సెంటర్ (IFSC) గ్ుజరాత్ ఇంటరేాషనల్ ఫెైన ను 
టెక్ (GIFT) సిటీ బ్ించ ద వరా మూడేళో్ సిండికేట్ ర్డణ 
స్ౌకర్యం ద వరా USD 500 మిలియనోనస సేకరించంది. ఈ 
సదసపాయం USD 400 మిలియనో విలువవైనది, USD 100 
మిలియన గీరన షూ ఎంపిక. మరోవవైపు ధ్ర్ వివరాలనస 

మాత్ిం ఎస బీఐ వవలోడించలేదస. SBI యొకక గిఫ్టట సిటీ బ్ించ 
త్న మొదటట ఆఫ్ ష్టో ర్ USD సెకయయర్ు ఓవర్ నవైట్ ఫైెన నిుంగ్ 

రేట్ (SOFR) లింక్ు సిండికేట్ లలన నస పెంచంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• SBI చెైర్ాన: దినేష్ కుమార్ ఖరా; 
• SBI స్ాా పన: 1955; 

• SBI పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై, మహారాషట  ా
మ్రథేలో WPI ఆధ రథత దరవయయలిణెం 14.55 శాత నిక్ 

ప రథగథెంది.
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విదసయత్ ధ్ర్ల పెర్డగ్ుదల మరియు పెర్డగ్ుత్తనా ఎడిబుల్ 
ఆయిల్ ధ్ర్ల కార్ణంగా మారిు నవలలల భ్ర్త్దేశంలల టోకు 
ధ్ర్ల సూచక (WPI) ఆధ రిత్ దివయయలబణం 14.55%క  
పెరిగింది. ర్ష్టాయ-ఉక రయిన వివాదం కార్ణంగా పిపంచ సర్ఫరా 
గ్లుససలల అంత్రాయం ఏర్పడినందసన మినర్ల్ ఆయిల్ు, 
ముడి పెటోి లియం మరియు సహజ వాయువు మరియు 
పాిథమిక లలహాల ధ్ర్ల పెర్డగ్ుదల కార్ణంగా మారిు 
2022లల అధిక దివయయలబణం నమోదెైంది. మారిు 2021లల, 
WPI ఆధ రిత్ దివయయలబణం 7.89% వదద  ఉంది. 
త్యారీ ఉత్పత్త్ ల సమూహం నసండి ఆహార్ ఉత్పత్త్ లు 
మరియు పిభుత్వ పాిథమిక వాయస్ాల సమూహం నసండి 
ఆహార్ వసస్ వులతో కయడిన ఆహార్ సూచక ఫిబివరి 2022లల 
166.4 నసండి మారిు 2022 న టటక  167.3క  పెరిగింది. WPI 

ఆహార్ సూచక ఆధ రిత్ దివయయలబణం కయడ  8.71 %క  
పెరిగింది. మారిు 2022లల ఫిబివరి 2022లల 8.47 % నసండి. 
మారిు 2022లల, పిధ న ఇంధ్నం మరియు శక ్ సమూహం 
యొకక ఇండెక్ు ఫిబివరి 2022లల 139.0 నసండి 5.68 % పెరిగి 
146.9క  పెరిగింది. 
పెంజరబ్ నేషనల్ బ్యెంక్ 128వ వయవస్ాి పక దినోత్వెం 

 
  

భ్ర్త్దేశంలలని ర ండవ అత్రపెదద  బ్యంక్ పంజాబ్ నేషనల్ 
బ్యంక్ ఏపిిల్ 12, 2022న త్న 128వ వయవస్ాా పక 
దినోత్ువానిా జర్డపుకుంది. వయవస్ాా పక దినోత్ువం 

సందర్భంగా, PNB యొకక MD & CEO, అత్తల్ కుమార్ 
గోయిెల్ కార్ు ల స నగ్దస ఉపసంహర్ణ సేవ మరియు 
వర్డువల్ డెబిట్ కార్ు నస పాిర్ంభించ ర్డ. ద ని 
వినియోగ్ద ర్డలు. బ్యంక్ ససర్క్ష్ిత్మ ైన బ్యంక ంగ్ 
లావాదేవీల కటసం PNB వన పేర్డతో త్న మొబ ైల్ యాప లల 
వివిధ్ సేవలనస కయడ  పాిర్ంభించంది. 
గ్పప స్ావత్ంత్ిా సమర్యోధ్సడు లాలా లజపత్ రాయ చేత్ 
PNB స్ాా పించబడింద,ి దీనిని షేర్-ఎ-పంజాబ్ (పంజాబ్ 
సింహం) అని పిలుస్ా్ ర్డ, దీనిని సవదేశ్ర ఉదయమం ద వరా 
పిభ్విత్మ ైన త్రావత్ మొదటట సవదేశ్ర బ్యంక్ గా 1894లల 
స్ాా పించ ర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) స్ాా పించబడింది: 
1894; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) పిధ న 
కారాయలయం: నూయఢిలో్ట; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) MD & CEO: 

అత్తల్ కుమార్ గోయిెల్; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ (PNB) ట్యగ్ ల ైన: ది నేమ్ 
యు క న బ్యంక్ అపాన. 

Paysprint Pvt Ltdలో 12.19% వాట్నస కొనసగోలు 
చేయనసనన ఫథనో పేమ ెంట్్ బ్యెంక్ 
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నూయఢిలో్టక  చెందిన ఫిన టెక్ పేస పిింట్ పెైరవేట్ లిమిటెడ్ లల 12.19 

శాత్ం మ ైన రిటీ వయయహాత్ాక పెటుట బడిని త్న బో ర్డు  డెైర కటర్డో  

ఆమోదించనటుో  ఫినో పేమ ంట్ు బ్యంక్ పికటటంచంది. ఫినో 

పేమ ంట్ు బ్యంక్ పబోిక్ గా మారిన త్రావత్ మొదటట 

వయయహాత్ాక పెటుట బడిని చేస్ో్ ంది. ఇది బ్యంక్ యొకక Fino 

2.0 పాిజ క్ట లకు అదనం, ద ని కసటమరో్ కటసం డిజిటల్ 

పరాయవర్ణ వయవసానస ర్ూప ందించే లక్షయంతో అనేక అంత్రొ్త్ 

పోి గార మ్ లు ఉన ాయి. 

 ర్ూ. 10 లక్షల విలువెైన చ క్ చ లిుెంపులకు PNB పాజిటటవ పే 

స్థసటమ్ నస తపునిసరథ చేస్థెంది 

  

పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ ర్ూ. 10 లక్షలు మరియు అంత్కంటే 

ఎకుకవ విలువవైన చెకుకల చెలోింపులకు త్పపనిసరిగా 

పాజిటటవ పే సిసటమ్ (PPS)ని అమలు చేసింది. 180 

మిలియనోకు పెైగా ఉనా త్న వినియోగ్ద ర్డలనస ఎలాంటట 

భదిత  ముపుపల నసండి ర్క్ష్ించడ నిక  ఇది ఒక చర్యగా 

చేయబడుత్తంది. బ్యంక్ గ్త్ నవలలల పాజిటటవ పే సిసటమ్ ని 

త్పపనిసరి చేయాలని పికటటంచంది మరియు ఈరోజు కయడ  

అదే అమలు చేయబడింది. కొత్్ విధ నంలల, చెకుక జారీ చేసిన 

వారితో మళో్ల ధ్ృవీకరించన త్రావత్, ర్ూ. 10 లక్షలు మరియు 

అంత్కంటే ఎకుకవ విలువవైన చెకుకలు PPSని ఉపయోగించ 

క ోయర్ చేయబడత యి. 

పాజిటటవ పే స్థసటమ్ (PPS) గ్ురథెంచ: 

• నేషనల్ పేమ ంట్ు కార్పరేషన ఆఫ్ ఇండియా 

(NPCI) అభివృదిి చేసిన పాజిటటవ పే సిసటమ్ (PPS) 

పికార్ం, అధిక-విలువ చెక్ నస జారీ చేసే కసటమర్ 

కొనిా ముఖయమ ైన వివరాలనస మళో్ల ధ్ృవీకరించ లి. 

చెలోింపుకు ముందస క ోయరింగ్ లల చెకుకనస 

సమరిపంచేటపుపడు వివరాలు కార స-చెక్ 

చేయబడత యి. 

• ర్ూ. 50000 మరియు అంత్కంటే ఎకుకవ మొత ్ లకు 

చెకుకలనస జారీ చేసే ఖాత ద ర్డలందరికర స్ానసకయల 

చెలోింపు వయవసా అందసబ్టులల ఉంటుంది. ఈ 

సదసపాయానిా ప ందడం ఖాత ద ర్డని 

అభష్టాట నసస్ార్ం ఉంటుంది. 

• అయిత,ే పాజిటటవ పే సిసటమ్ సూచనలకు 

అనసగ్ుణంగా ఉనా చెకుకలు మాత్ిమే (చెక్ 

టింకేషన సిసటమ్) CTS గిరడ్ లలల వివాద పరిష్టాకర్ 

విధ నం క ంద అంగీకరించబడత యి, PNB గ్త్ 

సంవత్ుర్ం ఒక పికటనలల తెలిపింది. PNB కటసం 

PPS గ్త్ ఏడ ది జనవరిలల అమలులలక  వచుంది. 

• క ోయరింగ్ కటసం చెకుకనస సమరిపంచడ నిక  కనీసం 

24 పని గ్ంటల ముందస ఈ వివరాలనస బ్యంక్ తో 

పంచసకటవాలి. వినియోగ్ద ర్డలు ద ని ఇంటర ాట్ 

బ్యంక ంగ్, మొబ ైల్ బ్యంక ంగ్, SMS బ్యంక ంగ్ లేద  

వారి హోమ్ బ్ించ లల నిరీణత్ ఫారాాట్ లల వివరాలనస 

పంచసకటవచసు. 
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అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 1894; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: 
నూయఢిలో్ట; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ MD & CEO: అత్తల్ 
కుమార్ గోయిెల్; 

• పంజాబ్ నేషనల్ బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన: ది నేమ్ యు క న 
బ్యంక్ అపాన. 

 పరపెంచ బ్యెంకు, AIIB నసెండ  గ్ుజరాత్ పరభుతవెం ర్ూ. 7,500 

కోటు  ర్డణ నిన అెందసకోనసెంద ి

 

రాషట ంాలల విద య న ణయత్నస మ ర్డగ్ుపరిచే లక్షయంతో గ్ుజరాత్ 
పిభుత్వం చేపటటటన మిషన సూకల్ ఆఫ్ ఎకుల ను పాిజ క్ట కు 
ర్ూ. 7,500 కటటో ర్డణం అందసత్తందని పిపంచ బ్యంక్ 
మరియు ఆసియా ఇన ఫాిసటకాుర్ ఇనవవసట మ ంట్ బ్యంక్ 
(AIIB) పేర్కన ాయి. రాషట ంాలలని మొత్్ం 35,133 పిభుత్వ 
మరియు 5,847 గార ంట్-ఇన-ఎయిడ్ పాఠశాలలనస కవర్ చేసే 
మిషన సూకల్ ఆఫ్ ఎకుల ను చ్ర్వపెై రాషట  ా పిభుత్వం 
రాబో యిే ఐదేళో్లల ర్ూ.10,000 కటటుో  ఖర్డు చేసస్ ంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పిపంచ బ్యంకు పిధ న కారాయలయం: వాషింగ్టన, 

D.C., యునవైటెడ్ సేటట్ు. 
• పిపంచ బ్యంకు ఏరాపటు: జూల ై 1944. 

• పిపంచ బ్యంకు అధ్యక్షుడు: డేవిడ్ మాలాపస. 
• AIIB పిధ న కారాయలయం: బీజింగ్, చెైన ; 
• AIIB సభయత్వం: 105 సభుయలు; 
• AIIB నిరాాణం: 16 జనవరి 2016; 

• AIIB హెడ్: జిన లిక వన. 
FY23లో భ్ర్తదేశ ఆరథిక వయవసి 7.5% వృదిి  చ ెందసతుెందని 
ADB అెంచన  వేస్థెంది 

 

ఆసియన డెవలప మ ంట్ బ్యంక్ 2022లల దక్ష్ిణ సియా ఆరిాక 
వయవసాలకు 7 శాత్ం సమిషిట  వృదిిని అంచన  వేసింది, 
ఉపపాింత్పు అత్రపెదద  ఆరిాక వయవసా భ్ర్త్దేశం పిసస్ త్ ఆరిాక 
సంవత్ుర్ంలల 7.5 శాత్ం వృదిి  చెందసత్తంది, ఇది వచేు 
ఏడ ది ఎనిమిది శాత నిక  చేర్డకుంటుంది. అయినపపటటకర, 
ఉక రయిన పెై ర్ష్టాయ ద డ,ి కొనస్ాగ్ుత్తనా కరోన వవైర్స వాయధి 
(COVID-19) మహమాారి మరియు యునవైటెడ్ సేటట్ు 
ఫెడర్ల్ రిజర్వ కఠినత్ర్ం చేయడం వలో ఉత్పనామయిేయ 
అనిశిుత్తలు దృకపథ నిక  పిమాద లనస కలిగిస్ా్ యి. 
మనీలాకు చెందిన బహుళ్ పక్ష నిధ్సల ఏజ నీు, ఆసియా 
అభివృదిి  బ్యంక్ (ADB) భ్ర్త్ ఆరిాక వయవసా యొకక GDP 

వృదిి  రేటునస ద ని పిధ న ఆసియా అభివృదిి ఔట్ లుక్ 
(ADO) 2022లల ఈ క రంది విధ్ంగా అంచన  వేసింది: 

• 2022-23 (FY23): 7.5 శాత్ం 

• 2023-24 (FY24): 8.0 శాత్ం 
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అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• ఏషియన డెవలప మ ంట్ బ్యంక్ పిధ న 

కారాయలయం: మండలుయోంగ్, ఫిలిపవపను; 
• ఏషియన డెవలప మ ంట్ బ్యంక్ పెిసిడెంట్: 

మసత్తుగ్ు అసకవా (17 జనవరి 2020 నసండి); 
• ఏషియన డెవలప మ ంట్ బ్యంక్ సభయత్వం: 68 

దేశాలు; 
• ఏషియన డెవలప మ ంట్ బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 19 

డిసెంబర్ 1966. 

 యూనియన బ్యెంక్ సయపర్స-య్ప్ UnionNXT మరథయు 
డ జిటల్ పరా జ క్ట SMBHAVని పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

యూనియన బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా UnionNXT మరియు 
డిజిటల్ ట్ిను ఫారేాషన పాిజ క్ట SMBHAV పేర్డతో త్న 
సూపర్ యాప నస పాిర్ంభించంది, పిసస్ త్ ఆరిాక సంవత్ుర్ం 
2022-23 (FY23) కటసం ద ద పు ర్ూ. 1,000 కటటో పెటుట బడ ి
వయయంతో. పిభుత్వ ర్ంగ్ ర్డణద త్ ర ండేళో్లల ఖర్డు నసండి 
రికవరీని ఆశిస్ో్ ంది మరియు 2025 న టటక  డిజిటల్ 
పాో ట్ ఫార్మ్ లల 50 శాత్ం వాయపారానిా పాిర్ంభించ లని 
లక్షయంగా పెటుట కుంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• యూనియన బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా పిధ న 
కారాయలయం: ముంబ ై; 

• యూనియన బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా CEO: రాజ క ర్ణ్ 
రాయ జి. (1 జూల ై 2017–); 

• యూనియన బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్ాా పించబడింది: 
11 నవంబర్ 1919, ముంబ ై. 

DCB బ్యెంక్ MD-CEOగా ముర్ళీ నటరాజన నస తిరథగథ 
నియమిెంచడ నిన RBI ఆమోదిెంచెంది 

 

DCB బ్యంక్ మేనేజింగ్ డెైర కటర్ మరియు చీఫ్ ఎగిాకయయటటవ 
ఆఫవసర్ (MD & CEO)గా ముర్ళ్ల M నటరాజన 
పదవీకాలానిా ర ండేళో్ పాటు ప డిగించేందసకు భ్ర్తీయ 
రిజర్వ బ్యంక్ (RBI) ఆమోదం తెలిపింది. అత్ని ప డిగించన 
పదవీకాలం ఏపిిల్ 29, 2022 నసండి ఏపిిల్ 28, 2024 వర్కు 
వరి్సస్ ంది. నటరాజన ఏపిిల్ 2009 నసండి బ్యంక్ యొకక 
MD & CEO గా పనిచేసస్ న ార్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• DCB బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై; 
• DCB బ్యంక్ CEO: ముర్ళి M. నటరాజన (29 

ఏపిిల్ 2009–); 

• DCB బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 1930. 

పరభుతవెం విడ్ుదల చేస్థన డటే్: FY22లో భ్ర్తదేశ వాణిజయ 
లోటల 88% ప రథగథెంద ి
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పిభుత్వం విడుదల చేసిన గ్ణ ంకాల పికార్ం, భ్ర్త్దేశ 
వాణిజయ అసమత్తలయత్ 2021-22లల 87.5 శాత్ం పెరిగి 
$192.41 బిలియనోకు చేర్డకుంది, ఇది అంత్కుముందస 
సంవత్ుర్ం $102.63 బిలియనో నసండి పెరిగింది. మొత్్ం 
ఎగ్ుమత్తలు గ్త్ ఆరిాక సంవత్ుర్ంలల $417.81 బిలియనో 
కొత్్ గ్రిషట స్ాా యిని త కగా, దిగ్ుమత్తలు కయడ  $610.22 

బిలియనో కొత్్ గ్రిష్టాట నిా త కాయి, ఫలిత్ంగా $192.41 

బిలియనో వాణిజయ లలటు ఏర్పడింది. 
భ్ర్త పరభుతవెం  మ్రథే  2022 లో ర్ూ.1.42 లక్షల కోటలు  
GSTని వసయలు చేస్థెంది. 

 

మారిులల అత్యధిక GST వసూలు చేయబడింది, ఇది ఆరిాక 
వయవసాకు చ లా మంచది. వసస్ , సేవల పనసా (GST) 

వసూళ్లో  మొత్్ం ర్ూ. 1,42,095 కటటుో , జనవరి 2022లల ర్ూ. 
1,40,986 కటటో గ్రిషట స్ాా యిని అధిగ్మించంది. 
CAPSP పథ్కెం ద వరా కూయరేటెడ్ పరయోజన లనస 
అెందిెంచడ నిక్ BSFతో SBI అవగాహన ఒపుెంద నిన 
(MOU) కుదసర్డేకుెంది 

 

సెంటలి్ ఆర్డ్ పో ల్టస శాలరీ పాయకేజీ (CAPSP) పథకం ద వరా 
BSF సిబబందిక  ఆరిాక భదిత్ కటసం పరిష్టాకరాలనస 

అందించడ నిక  సరిహదసద  భదిత  దళ్ం (BSF)తో సేటట్ బ్యంక్ 
ఆఫ్ ఇండియా (SBI) అవగాహన ఒపపంద నిా (MOU) 

కుదసర్డుకుంది. ఈ MOU భదిత  దళాలు, రిటెైర్ు సిబబందితో 
పాటు కుటుంబ పెనషనరో్కు పియోజన లనస అందిసస్ ంది. 
వీటటలల కాంపిోమ ంటరీ పర్ునల్ మరియు ఎయిర్ 
యాక ుడెంటల్ ఇనూుర ను (మర్ణ) కవర్, విధి నిర్వహణలల 
మర్ణించన సందర్భంలల అదనపు కవర్, మరియు శాశవత్ 
మొత్్ం వవైకలయం / పాక్ష్ిక వవైకలయం కవర్, పిలోల విదయలల 
మదదత్త మరియు ఇత్ర్ పియోజన లతో పాటు మర్ణించన 
BSF సిబబంది యొకక అమాాయి పిలోల వివాహం . 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• SBI స్ాా పించబడింది: 1 జూల ై 1955; 

• SBI పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై; 
• SBI చెైర్ాన: దినేష్ కుమార్ ఖరా. 

 HDFC HDFC బ్యెంక్ మరథయు HDFC లిమిటెడ్ విలీనెం 
పరకటటెంచబడ ెంది

  

HDFC లిమిటెడ్ మరియు HDFC బ్యంక్ లిమిటెడ్ యొకక 
డెైర కటరో్ బో ర్డు లు HDFC ఇనవవసట మ ంట్ు లిమిటెడ్ మరియు 
HDFC హో లిుంగ్ు లిమిటెడ్ లనస HDFC లిమిటెడ్ తో మరియు 
ద నిలల విల్టనం చేయడ నిక  ఒక మిశరమ పథకానిా 
ఆమోదించ యి; మరియు HDFC లిమిటెడ్ HDFC బ్యంక్ తో 
మరియు వారి సంబంధిత్ వాట్ద ర్డలు మరియు 
ర్డణద త్లు. ఫలిత్ంగా, పథకం అమలులలక  వచునపుపడు, 
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పబోిక్ వాట్ద ర్డలు HDFC బ్యంక్ లల 100%ని 
నియంత్రిస్ా్ ర్డ, అయితే ఇపపటటకే ఉనా HDFC లిమిటెడ్ 
వాట్ద ర్డలు 41% కలిగి ఉంట్ర్డ. 
స్ కూయరథటీల వాయపార్ెంలో ఆవిషకర్ణలనస పోర త్హ ెంచడ నిక్ 
SEBI ఒక ఐడ య్థ న మెంథ్న నస పరకటటెంచెంది 
 

 

ఆవిషకర్ణలనస పోి త్ుహ ంచేందసకు ఆమ  ఒక 
ఐడియాథ న నస పాిర్ంభించన సందర్భంగా, సెబీ ఛెైర్ పర్ున 
మధ్బి పయరీ బుచ మాట్ో డుత్ూ, దేశవాయప్ంగా ఉనా 
వయకు్ లకు అత్ర త్కుకవ ధ్ర్లల బ సో్ పక్ స్ లయయషన లనస 
అందించడ నిక  సెకయయరిటీల మార కట్ లల స్ాంకేత్రకత్నస 
ఉపయోగించసకటవడంలల భ్ర్త్దేశం ఆదర్శంగా నిలుస్ో్ ందని 
అన ార్డ. 
RBI రాష్ాట ర లు/కేెందు ర్ పాలిత పరా ెంత ల కోసెం WMA 

పరథమితిని ర్ూ. 47,010 కోటలు గా నిర్ణయిెంచెంది 

 

రాష్టాట ా లు మరియు కేంది పాలిత్ పాింత లకు వేస అండ్ మ్మను 
అడ వను లనస (WMA) శుకరవార్ం ర్ూ. 51,560 కటటో నసంచ 
ర్ూ.47,010 కటటోకు రిజర్వ బ్యంక్ త్గిొంచంది, ఆరిాక పరిసిాత్రలల 
మ ర్డగ్ుదల కార్ణంగా. WMAలు ర్సవదసలు మరియు 

చెలోింపుల మధ్య ఏవవైన  వయత యస్ాలనస ఎదసరోకవడంలల 
సహాయపడట్నిక  పిభుత వనిక  RBI అందించే సవలపకాలిక 
ర్డణ లు. 
ముఖయ విషయ్లు: 

• COVID-19 చసటయట  ఉనా అనిశిుత్ర కార్ణంగా, RBI 

అనిా రాష్టాట ా లకు WMA పరిమిత్రని ర్ూ. 51,560 

కటటోకు పెంచంది. కొత్్ WMA మారిు 31, 2022 

వర్కు అమలులల ఉంది. 
• రాషట  ా పిభుత వలకు మారాొ లు మరియు మారాొ ల 

అడ వను లపెై సలహా కమిటీ సిఫార్డు చేసిన పికార్ం, 

పరిమిత్తల సమ్మక్షనస అనససరించ, రాషట  ాపిభుత వలు 
/ కేంది పాలిత్ పాింత ల కటసం ఓవర్ డ ిఫ్టట (OD) 

కటసం WMA పరిమిత్తలు మరియు గ్డువులనస 
త్రరిగి మారాులని నిర్ణయించసకునాటుో  RBI 

పేర్కంది. COVID-19 పరిమిత్తల కరమంగా 
సడలింపు. 

• రాషట  ా పిభుత వలు మరియు కేంది పాలిత్ పాింత లు 
ఉపయోగించే సెపషల్ డ ియింగ్ ఫెసిలిటీ (SDF) RBI 

(ATBలు) పికార్ం, వేలం టెిజరీ బిలుో ల వంటట భ్ర్త్ 
పిభుత్వం జారీ చేసే మార కట్ చేయదగిన సెకయయరిటీల 
మొత ్ నిక  అనససంధ నించబడి ఉంటుంది. 

• SDF, WMA మరియు OD పెై వడీు  రేటు రిజర్వ 
బ్యంక్ పాలసవ రేటు, ర పో  రేటుతో అనససంధ నించబడి 
ఉంటుంది. 

• అడ వను బకాయి ఉనా అనిా రోజులకు వడీు  
విధించబడుత్తందని సెంటిల్ బ్యంక్ పేర్కంది. 

• 2022-23 ఆరిాక సంవత్ుర్ం మొదటట అరి్ భ్గ్ంలల 
భ్ర్త్ పిభుత్వ WMA పరిమిత్ర ర్ూ. 1,50,000 

కటటుో గా నిర్ణయించబడింది. 
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HDFC బ్యెంక్ DAY-NRLM ద వరా SHG లిెంకేజ్ లో బ స్ట 
ప రాారథాెంగ్ బ్యెంక్ గా ఎెంపథక ైెంది 

 

దీనదయాళ్ అంతోయదయ యోజన – నేషనల్ ర్ూర్ల్ 
ల ైవోీహుడ్ మిషన (DAY-NRLM) ద వరా సవయం 
సహాయక గ్ూర పు (SHG) లింకేజ లల హెచ డిఎఫ్ సి బ్యంక్ 
లిమిటెడ్ బ సట పెరాఫరిాంగ్ బ్యంక్ గా ఎంపిక ైంది. నూయఢిలో్టలలని 
విజాా న భవన లల ఏరాపటు చేసిన కార్యకరమంలల భ్ర్త్ 
పిభుత్వ గార మ్మణ భివృదిి  మంత్రిత్వ శాఖ. ఎన ఆర్ ఎల్ ఎం 
ద వరా ఎస హెచ జిలలల వారి సహకార్ం కటసం అవార్డు తో 
గౌర్వించబడిన ఏక ైక పెైరవేట్ బ్యంక్ HDFC బ్యంక్. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• HDFC బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై; 
• HDFC బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: ఆగ్ససట  1994; 

• HDFC బ్యంక్ CEO: శశిధ్ర్ జగ్దీషన; 

• HDFC బ్యంక్ చెైర్ాన: అట్నస చకరవరి్;  
FY23క్ భ్ర్తదేశ GDP వృదిి  రేటల 7.4%గా FICCI 
అెంచన  వేస్థెంది. 

 

ఫెడరేషన ఆఫ్ ఇండియన ఛ ంబర్ు ఆఫ్ కామర్ు & ఇండసవట  ా
(FICCI) 2022-23 ఆరిాక సంవత్ుర్ంలల (FY23) భ్ర్త్దేశ 
GDP 7.4 శాత్ంగా ఉంటుందని అంచన  వేసింది. ఫికరక 
యొకక ఎకన మిక్ ఔట్ లుక్ సరేవ ఏపిిల్ 03, 2022న 
విడుదల ైంది. ర్ష్టాయ-ఉక రయిన వివాదం కార్ణంగా 
పెర్డగ్ుత్తనా ధ్ర్లు పిపంచ ఆరిాక పునర్డదిర్ణకు అత్రపెదద  
సవాలు అని నివేదిక పేర్కంది. 
య్క్్స్ బ్యెంక్ స్థటీ బ్యెంక్ యొకక భ్ర్తదేశ 
వినియోగ్ద ర్డ వాయపారానిన ర్ూ. 12,325 కోటు లో 
తీససకుెంటలెంది 

  

యాక ుస బ్యంక్ మొత్్ం నగ్దస ఒపపందంలల 1.6 బిలియన 
USD (ర్ూ. 12,325 కటటుో ) మొత ్ నిక  సిటీ బ్యంక్ యొకక 
భ్ర్త్దేశ వినియోగ్ద ర్డ వాయపారానిా కొనసగోలు 
చేయనసనాటుో  సిటీ గ్ూర ప పికటటంచంది. ఈ లావాదేవీలల రిటెైల్ 
బ్యంక ంగ్, క రడిట్ కార్ు లు, వినియోగ్ద ర్డ ర్డణ లు మరియు 
సంపద నిర్వహణ వంటట సిటీ బ్యంక్ ఇండియా యొకక 
వినియోగ్ద ర్డ బ్యంక ంగ్ వాయపారాలు కయడ  ఉంట్యి. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• యాక ుస బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 3 డిసెంబర్ 1993; 

• యాక ుస బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై; 
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• యాక ుస బ్యంక్ MD & CEO: అమిత బ్ చౌదరి; 
• యాక ుస బ్యంక్ చెైర్ పర్ున: శ్రర రాకేష్ మఖిజా; 
• యాక ుస బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన: బ్ధి కా న మ్ జిందగీ. 

GoI Q1 (ఏపథరల్-జూన 2022) కోసెం చనన ప దసపు పథ్కాలప ై 
వడడు  రేటు నస మ్ర్ేకుెండ  ఉెంచసతుెంది 
 

  

ఆరిాక మంత్రిత్వ శాఖ FY2022-23 (ఏపిిల్-జూన 2022) 

తెైరమాసికం -1 కటసం చనా ప దసపు పథకాలు లేద  పో స్ాట ఫవసస 
పథకాలపెై వడీు  రేటోనస యథ త్థంగా ఉంచ లని 
నిర్ణయించంది. ఏపిిల్-జూన 2022క  వివిధ్ స్ాధ్న లపెై వడీు  
రేటుో  4.0 శాత్ం నసండి 7.6 శాత్ం వర్కు ఉంట్యి. తెైరమాసిక 
పాిత్రపదికన చనా మొత ్ ల ప దసపు పథకాల వడీు  రేటోనస 
పిభుత్వం నోటటఫెై చేసస్ ందని గ్మనించ లి. చనా ప దసపు 
స్ాధ్న లపెై వడీు  రేటుో  మార్కుండ  ఉండటం ఇది వర్డసగా 
ఎనిమిదర తెైరమాసికం. 
2022-23 కావర్టర్స-1 (ఏపథరల్-జూన) వడడు  రేటలు  క్రెంద 
ఇవవబడ ు యి: 

Small Savings 

Instruments 

Interest Rate 

For Apr-June 

2022 

Compounding 

frequency 

Savings deposit 4.0% Annually 

One-year time 

deposit 
5.5% Quarterly 

Two-year time 

deposit 
5.5% Quarterly 

Three-year time 

deposit 
5.5% Quarterly 

Five-year time 

deposit 
6.7% Quarterly 

Five-year recurring 

deposit 
5.8% Quarterly 

Senior Citizen 

Savings Scheme 
7.4% 

Quarterly and 

Paid 

Monthly Income 

Account 
6.6% Monthly and Paid 

National Savings 

Certificate 
6.8% Annually 

Public Provident 

Fund Scheme 
7.1% Annually 

Kisan Vikas Patra 6.9% Annually 

Sukanya Samriddhi 

Account Scheme 
7.6% Annually 

 

ATMలలో ల్క్ చేయగ్ల కాయస్ టు నస 

ఉపయోగథెంచసకునేెందసకు బ్యెంకులకు RBI గ్డ్ువునస ఏడ ది 

పాటల ప డ గథెంచెంది. 

  

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యంక్ లు త్మ ATMలలల లాక్ 

చేయగ్ల కాయసెట్ లనస ఉపయోగించడ నిక  గ్డువునస 

ఆలసయం చేసింది, వీటటని నగ్దస భరీ్ సమయంలల మారిు 31, 

2023 వర్కు మార్డుకటవచసు. బ్యంక్ు అస్ో సియిేషన నినా 

విడుదల చేసిన నోటటఫికేషన పికార్ం, గ్డువునస 

చేర్డకటవడంలల ఇబబందిని గ్ురి్ంచంది. 
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ముఖయ విషయ్లు: 
• ప డిగించన గ్డువునస చేర్డకటవడ నిక  మరయిు తెైరమాసకి 

సిాత్ర నివదేకినస సమరిపంచడ నిక  బో ర్డు  ఆమోదించన 
అంత్రొ్త్ రోడ్ మాయప నస ఏరాపటు చయేాలిుందగిా 
బ్యంక్ లనస ఆదేశించంద ి మరయిు సమాత్రని 
నిరాి రించడ నిక  పురోగ్త్రని పర్యవకే్ష్ించ లిుందగిా బ్యంక్ ల 
బో ర్డు లనస అభయరిాంచంది. 

• చ లా ATMలు పసిస్ త్ం ఓపెన కాయష్ ట్ప-అప ల ద వరా 
లేద  అకకడకికకడే మ షవన లలల నగ్దసనస ఉంచడం ద వరా 
భరీ్ చయేబడత యి. ATMలలల కర నీుని నింపనిపుపడు 
లాక్ చేయగ్ల కాయసెట్ లు మార్డత యని హామ్మ ఇవవడం 
ద వరా ఈ విధ న నిా భరీ్ చయేాలని RBI  అభయరిాంచంది. 

• మునసపు, బ్యంకులు లాక్ చేయగ్ల కాయసెట్ లనస 
కరమకరమంగా ఉపయోగించడం పాిర్ంభిస్ా్ యని అంచన  
వేయబడింది, వాటట ATMలలల కనీసం మూడింట ఒక 
వంత్త మారిు 31, 2021 న టటక  ర్క్ష్ించబడుత్తంది. 
త్రావత్ గ్డువు మారిు 31, 2022 వర్కు 
ప డిగించబడింది. 

 

కసటమర్స ఆన బో రథుెంగ్ నస డ జిటల ైజ్ చేయడ నిక్ స్ ెంటరల్ బ్యెంక్ 
ఆఫ్ ఇెండ య్ Kwik.IDతో భ్గ్స్ావమయెం కుదసర్డేకుెంది 

  

సెంటిల్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా భ్ర్త్దేశం అంత్ట్ త్న 
నవట్ వర్క కటసం డిజిటల్ నో యువర్ కసటమర్ (KYC), 

వీడియో KYC మరియు eKYCని అమలు చేయడ నిక  

IDతో భ్గ్స్ావమయం కలిగి ఉంది. భ్ర్త్దేశం అంత్ట్ 
వినియోగ్ద ర్డలకు అత్తకులు లేని ఆన బో రిుంగ్ నస 
తీససకురావడం మరియు సమరా్వంత్మ ైన డిజిటల్ 
స్ౌకరాయలనస అందించడం ఈ భ్గ్స్ావమయం యొకక లక్షయం. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• సెంటలి్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా స్ాా పించబడింది: 21 

డిసెంబర్ 1911; 

• సెంటలి్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా పిధ న కారాయలయం: 
ముంబ ై, మహారాషట ;ా 

• సెంటలి్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండయిా MD & CEO: మత్ం 
వవంకటరావు; 

 

పరపెంచ బ్యెంకు భ్ర్తదేశ GDP వృదిిని తగథగెంచెంద ి

 

భ్ర్తదేశ GDPప  ై పరపెంచ బ్యెంకు 
FY23 వృదిిపెై ఉక రయిన లల యుదిం యొకక పిత్రకయల 
పిభ్వం కార్ణంగా పిపంచ బ్యంక్ త్న దెైవ-వారిషక “స్ౌత్ 
ఏషియా ఎకన మిక్ ఫో కస” నివేదికలల FY2022/23లల 
భ్ర్త్దేశానిక  GDP వృదిి  అంచన నస 8 శాత నిక  త్గిొంచంది. 
అంత్కుముందస జనవరి 2022లల, FY23 వృదిి  అంచన  8.7 
శాత్ంగా అంచన  వేయబడింది. 
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కోటక్ మహ ెంద ర  బ్యెంక్ డ జిటల్ పాు ట్ ఫార్మ్ నస 
పరా ర్ెంభెంచెంది, కోటక్ FYN 

  

కోటక్ FYN 

కటటక్ మహీంద ి బ్యంక్ (KMBL) Kotak FYNని 
పాిర్ంభించంది, ఇది వాయపార్ బ్యంక ంగ్ మరియు కార్పరేట్ 
కోయింట్ ల కటసం పితేయకంగా ర్ూప ందించబడిన కొత్్ 
ఎంటర్ పెైరజ పాో ట్ ఫార్మ్. బ్యంక్ కసటమర్డో  అనిా వాణిజయం 
మరియు సేవా లావాదేవీలనస నిర్వహ ంచడ నిక  పో ర్టల్ నస 
ఉపయోగించసకటవచసు. 
FY22 కోసెం కేెందర పరభుతవెం తన ఆస్థ్  మ్నిటెైజేషన లక్యయనిన 
అధిగ్మిెంచెంది 

  

అత్తయనాత్ స్ాా యి సమ్మక్ష్య సమావేశంలల చేసిన 
మూలాయంకనం పికార్ం, FY22 కటసం కేంది పిభుత్వం త్న 
ఆసస్ ల మానిటెైజేషన లక్షయమ ైన 88,000 కటటోనస అధిగ్మించ, 

96,000 కటటో విలువవైన ఒపపంద లనస కుదసర్డుకుంది. రోడుో , 

విదసయత్, మరియు బొ గ్ుొ  మరియు ఖనిజ త్వవకాలు ఆసస్ ల 
మోనటెైజేషన కు గ్ణనీయమ ైన కృషి చేసిన పరిశరమలలల 

ఒకటట. FY23 కటసం కేందిం 1.6 టటిలియన డ లరో్కు పెైగా అసెట్ 
మానిటెైజేషన లక్ష్యయనిా నిరేదశించంది, దీని కటసం వివిధ్ 
మంత్రిత్వ శాఖల నసండి పిత్రపాదనలు పాిసెసింగ్ యొకక 
వివిధ్ దశలలో  ఉన ాయి. 
భ్ర్తదేశ రథటెైల్ దరవయయలిణెం మ్రథేలో 6.95 శాత నిక్ 
ప రథగథెంది 

  

ఆహార్ ధ్ర్లలల గ్ణనీయమ ైన పెర్డగ్ుదల కార్ణంగా 
భ్ర్త్దేశ రిటెైల్ దివయయలబణం మారిులల 6.07% నసండి 
మారిులల 17 నవలల గ్రిషఠ  స్ాా యి 6.95%క  పెరిగింది, నేషనల్ 
స్ాట టటసిటకల్ ఆఫవస (NSO) డేట్ చూపించంది. 
వినియోగ్ద ర్డల ధ్ర్ల సూచక (CPI) ద వరా కొలవబడిన 
రిటెైల్ దివయయలబణం వర్డసగా మూడవ నవలలల భ్ర్తీయ 
రిజర్వ బ్యంక్ (RBI) ట్లర ను బ్యండ్ గ్రిషట  పరిమిత్ర కంటే 
ఎకుకవగా ఉంది. జనవరి 2022లల రిటెైల్ దివయయలబణం 6.01 

శాత్ంగా ఉంది. 
బ్యెంక్ ఆఫ్ మహారాషట ర ISARCలో 4% వాట్నస 
ఉపసెంహరథెంచసకోనసెంద ి

 

బ్యంక్ ఆఫ్ మహారాషట  ా ఇండియా SME అసెట్ రీకన సటకా్షన 
కంపెనీలల త్న మొత్్ం 4% యాజమాన యనిా ద ద పు ర్ూ. 4 
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కటటోకు వికరయించనసనాటుో  పికటటంచంది. ర గ్ుయలేటరీ 
సేటట్ మ ంట్ పికార్ం, బ్యంక్ ఆఫ్ మహారాషట  ా(BoM) ఇండియా 
SME అసెట్ రీకన సటకా్షన కంపెనీ లిమిటెడ్ (ISARC)లల 4% 
మొత్్ం ఈక వటీ ప జిషన నస వికరయించడ నిక  వాట్ కొనసగోలు 
ఒపపంద నిా నమోదస చేసింది. 
న గాల్ెండ్ లో పటటణ అభవృదిి క్ మదదతుగా $2 మిలియను  
ర్డణ నిన ADB ఆమోదిెంచనసెంది 

  

వాత వర్ణ-త్టుట కునే పటటణ మౌలిక సదసపాయాల 
ర్ూపకలపన, సంస్ాా గ్త్ స్ామరాా ానిా బలలపేత్ం చేయడం 
మరియు పుర్పాలక వనర్డల సమ్మకర్ణనస మ ర్డగ్ుపర్చడం 
కటసం న గాలాండ్ కు $2 మిలియనో పాిజ క్ట ర డీనవస ఫెైన నిుంగ్ 
(PRF) ర్డణ నిా అందించడ నిక  ఆసియా అభివృదిి  బ్యంక్ 
(ADB) మరియు భ్ర్త్ పిభుత్వం ఒక ఒపపందంపెై సంత్కం 
చేశాయి. 
2021-22లో భ్ర్తదేశ బెంగార్ెం దిగ్ుమతులు 33.34% ప రథగథ 
ర్ూ. 46.14 బిలియనుకు చేర్డకున నయి. 

  

అధికారిక సమాచ ర్ం పికార్ం, 2021-22లల అధిక డిమాండ్ 
కార్ణంగా భ్ర్త్దేశంలల బంగార్ం దిగ్ుమత్ర 33.34% పెరిగి 

ర్ూ. 46.14 బిలియనోకు చేర్డకుంది. 2020-21లల బంగార్ం 
దిగ్ుమత్ర ద ద పు ర్ూ. 34.62 బిలియనసో . బంగార్ం 
దిగ్ుమత్తల పెర్డగ్ుదల 2020-21లల $102.62 బిలియనో 
నసండి వాణిజయ లలటునస $192.41 బిలియనోకు పెంచడ నిక  
దరహదపడింది. 
చెైన  త్రావత్ భ్ర్త్దేశం పిపంచంలల ర ండవ అత్రపెదద  
బంగార్డ వినియోగ్ద ర్డ. దిగ్ుమత్తలు ఎకుకవగా ఆభర్ణ ల 
పరిశరమచే నడపబడత యి. 2021-22లల ర్త ాలు మరియు 
ఆభర్ణ ల ఎగ్ుమత్ర ద ద పు 50% పెరిగి ద ద పు $39 

బిలియనోకు చేర్డకుంది. 
 MFలు, టరస్ీటల య్జమ్నయ నిబెంధనలనస సమీక్ ెంచడ నిక్ 
ర ెండ్ు వరేేవర్డ స్ బీ పాయనెల్ లు ఏరాుటల 

 
  

సెకయయరిటీస అండ్ ఎకేుఛంజ బో ర్ు ఆఫ్ ఇండియా (సెబీ) అసెట్ 
మేనేజ మ ంట్ సంసాలలల (AMCs) స్ాపనుర్ లు మరియు 
టిసవటల బ్ధ్యత్లు, అర్హత్లు మరియు విధ్సలనస 
పరిశ్రలించడ నిక  ర ండు నిపుణుల బృంద లనస ఏరాపటు 
చేసింది. పిమోటర్ మాదిరిగానే స్ాపనుర్, AMC స్ాా పనకు 
నిధ్సలనస అందజేస్ా్ ర్డ, అయితే టిసవట  సూపర్ వవైజర్ గా 
వయవహరిస్ా్ ర్డ మరియు పెటుట బడిద ర్డల పియోజన లనస 
కాపాడే బ్ధ్యత్నస కలిగి ఉంట్ర్డ. 
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య్క్్స్ బ్యెంక్, ఐడడబీఐ బ్యెంక్ లకు ఆర్స బీఐ ఒకొకకక ద నిక్ 
ర్ూ.93 లక్షల జరథమ్న  విధిెంచెంది 

 

 KYC పిమాణ లకు అనససంధ నించబడిన వివిధ్ ర్కాల 
ఉలోంఘనలకు సంబంధించ IDBI బ్యెంక్ మరథయు య్క్్స్ 
బ్యెంక్ లకు ఒకొకకక ద నిక్ ర్ూ. 93 లక్షల జరథమ్న  
విధిెంచనటలు  భ్ర్తీయ రథజర్సవ బ్యెంక్ పరకటటెంచెంది. మరోవవైపు, 
పెన ల్టటలు ర గ్ుయలేటరీ సమాత్ర సమసయలపెై ఆధ ర్పడి 
ఉన ాయని మరియు వార్డ త్మ కోయింట్ లతో కలిగి ఉనా 
ఏదెైన  లావాదేవీ లేద  ఏరాపటు యొకక చెలుో బ్టుపెై తీర్డప 
ఇవవడ నిక  ఉదేదశించనది కాదని RBI పేర్కంది. 
పూరథ్ రోజు డ జిటల్ బ్యెంక్ెంగ్ యూనిటు నస ఏరాుటల 
చేయడ నిక్ RBI మ్ర్గదర్ికాలనస జరరీ చేసస్ ెంద ి

 

రిజర్వ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా, పిసస్ త్ బ్యంకులు సెల్ఫ-సర్వ 
మరియు అసిసెటడ్ మోడ్ లలల 24 గ్ంటలు, వార్ంలల 7 రోజులు 
ఉత్పత్త్ లు మరియు సేవలనస అందించడ నిక  డిజిటల్ 
బ్యంక ంగ్ యూనిటోనస తెర్వవచుని పికటటంచంది. దేశం 
యొకక 75వ స్ావత్ంత్ిా వారిషకటత్ువానిా ఆజాదీ కా అమృత్ 
మహో త్ువ గా గ్ుర్డ్ చేససకటవడ నిక  75 జిలాో లలో  కనీసం 75 

యూనిటోనస ఏరాపటు చేయనసనాటుో  కేంది బడెాట్ లల 
పిభుత్వం పికటటంచంది. 
పరధ న ెంశాలు: 

• డిజిటల్ బ్యంక ంగ్ యూనిటో (DBUలు) ఏరాపటుకు 

అవసరాలకు అనసగ్ుణంగా DBU వదద  అందించబడే 

ఉత్పత్త్ లు మరియు సేవలు ఖాత  తెర్వడం, నగ్దస 

ఉపసంహర్ణ మరియు డిపాజిట్, KYC నవీకర్ణ, 

ర్డణ లు మరియు ఫిరాయదస నమోదసలనస కలిగి 

ఉంట్యి. 

• డిజిటల్ బ్యంక ంగ్ అనసభవం ఉనా షెడూయల్ు  వాణిజయ 

బ్యంకులు, మారొ్దర్శకాల పికార్ం, RBI క ోయర ను 

ప ందకుండ నే టెైర్ 1 నసండి టెైర్ 6 కేంద ిలలల 

DBUలనస తెర్వడ నిక  అనసమత్రంచబడత యి. 

• పిత్ర DBU ద ని సవంత్ పివేశ మరియు నిషరిమణ 

పాయింటోతో విడిగా ఉంచబడ లి. సిఫార్డుల పికార్ం, 

ఈ యూనిటుో  స్ాంపిద య బ్యంక ంగ్ అవుట్ ల ట్ లకు 

భినాంగా ఉంట్యి మరియు డిజిటల్ బ్యంక ంగ్ 

వినియోగ్ద ర్డలకు అత్యంత్ అనసవవైన ర్ూపాలు 

మరియు డిజ ైన లనస కలిగి ఉంట్యి. 

ఇెండ్స్ ఇెండ్ బ్యెంక్ యొకక ‘ఇెండ్స్ మర్ేెంట్ స్ లూయషన్’ 

య్ప్ డ జిటల్ CX అవార్సు్ 2022 గ లుచసకుెంది 
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ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ వాయపార్డల కటసం మొబ ైల్ యాప 
అయిన ‘ఇండస మర్ుంట్ స్ లయయషను’, ‘అత్తయత్్మ 
డిజిటల్ CX – SME చెలోింపులు’ కటసం డిజిటల్ CX అవార్ు్ 
2022ని ప ందింది. డిజిటల్ CX అవార్డు లనస డిజిటల్ బ్యంకర్ 
నిర్వహ సస్ ంది, ఇది పిపంచవాయప్ంగా విశవసనీయమ ైన ఆరిాక 

వారా్  సేవా పిద త్. ఇండస మర్ుంట్ స్ లయయషను విజేత్గా 
గ్ురి్ంచబడడం అనేది కసటమర్ లకు అత్తకులు లేని బ్యంక ంగ్ 
అనసభవానిా అందించడంలల ద ని బలానిక  నిదర్శనం, ఇది 
బ్యంక్ యొకక 'కసటమర్-సెంటటిసిటీ' అనే ధ్రాానిక  
అనసగ్ుణంగా ఉంటుంది.  

 

ఒపుెంద లు 
 

గీరన హెైడోరజన టెకానలజీని అభవృదిి  చేయడ నిక్ IIT బ్ెంబేతో 

L&T ఒక ఒపుెందెంప ై సెంతకెం చేస్థెంది 

 

గీరన హెైడరిజన వాలయయ చెైన లల సంయుక్ంగా పరిశోధ్న 

మరియు అభివృదిి పనసలనస కొనస్ాగించేందసకు ల్ర ్న & 

టూబోర  (L&T) ఇెండ యన ఇన స్థటటూయట్ ఆఫ్ టెకానలజీ (IIT) 

బ ెంబ్యితో ఒక ఒపపందంపెై సంత్కం చేసింది. ఒపపందం 

పికార్ం, ర ండు సంసాలు ఈ ర్ంగ్ంలల స్ాంకేత్రకత్నస అభివృదిి  

చేసూ్  భ్ర్త్దేశంలల గీరన హెైడరిజన పరిశరమ అభివృదిిక  

దరహదం చేస్ా్ యి. పునర్డత పదక శక ్ని ఉపయోగించ 

విదసయదివశలోషణ పిక రయ ద వరా ఉత్పత్్ర చేయబడిన 

హెైడరిజన నస గీరన హెైడరిజన అంట్ర్డ, దీనిక  కార్బన పాదముది 

ఉండదస. 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• లార ున & టయబోి  లిమిటెడ్ స్ాా పించబడింది: 7 

ఫిబివరి 1938; 

• లార ున & టయబోి  లిమిటెడ్ పిధ న కారాయలయం: 
ముంబ ై, మహారాషట ;ా 

• లార ున & టయబోి  లిమిటెడ్ CEO & MD: S.N. 

ససబిహాణయన. 
నెట్ ఫ్థు క్్ & GoI ‘మహ ళలు మ్ర్డు చేస్ేవార్డ’ప ై వీడ యో 

స్థరీస్ కోసెం సహకరథస్ా్ యి

 

నవట్ ఫ్ిో క్ు ఇండియా, సమాచ ర్ & పిస్ార్ మంత్రిత్వ శాఖ 

సహకార్ంతో, మహ ళా స్ాధ్కుల పాతి్నస హెైల ైట్ చేసూ్  

‘ఆజాదీ క  అమృత్ కహానియా’ పేర్డతో చనా వీడియో 

సిరీస లనస విడుదల చేసింది. విస్ృత్ భ్గ్స్ావమయంలల 

భ్గ్ంగా, గోో బల్ OTT పాో ట్ ఫార్మ్ భ్ర్తీయ చలనచత్ి 
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నిరాాత్ల నవైపుణ యభివృదిి కటసం వర్క ష్టాప లు మరియు 

మాసటర్ కాో స లనస కయడ  నిర్వహ సస్ ంది. 
 

"కాసో్ ాస్ మలబ్రథకస్" పరా జ క్ట కోసెం కేర్ళ నెదరాు ెండ్్ తో 

అవగాహన ఒపుెందెం కుదసర్డేకుెంది

 

‘కాస్ో ాస మలబ్రికస’ పాిజ క్ట కటసం కేర్ళ్, నవదరాో ండ్ు 

అవగాహన ఒపపందం (ఎంఓయూ)పెై సంత్కాలు చేశాయి. 

ఈ అధ్యయనం 18వ శత బదంలల కేర్ళ్ చరిత్ినస బ్గా అరా్ం 

చేససకటవడ నిక  దరహదపడుత్తంది. 

పరధ న ెంశాలు: 

• మలపుపర్ం మరియు కొలోంలల, పెయింట్ 

అకాడమ్మలనస స్ాా పించడ నిక  రాషట ంా నవదరాో ండ్ు తో 

కయడ  సహకరిసస్ ంది. 

• కేర్ళ్ ముఖయమంత్రి పినర్యి విజయన , భ్ర్త్ లలని 

డచ  రాయబ్రి మార టన  వాన  డెన  బ రొ్  సమక్షంలల ఈ 

ఒపపంద లు కుదిరాయి. 

• హయయర్ ఎడుయకేషన విభ్గ్ంలల భ్గ్మ ైన కేర్ళ్ 

కౌనిుల్ ఫర్ హ స్ాట రికల్ రీసెర్ు (KCHR), 

యూనివరిుటీ ఆఫ్ ల ైడెన మరియు నేషనల్ ఆర ైకవు 

ఆఫ్ నవదరాో ండ్ు ఈ పాిజ క్ట నస నిర్వహ స్ో్ ంది. 

అర ిెంటీన  పబిు క్ బ్ర డ్ కాసటర్స తో పరస్ార్ భ్ర్తి అవగాహన 
ఒపుెందెం కుదసర్డేకుెంది 

 
పిస్ార్ భ్ర్త్ర పిస్ార్ ర్ంగ్ంలల సహకార్ం కటసం అర ాంటీన  
రేడియో టెలివిజన అర ాంటీన  (RTA) యొకక పబోిక్ 
బ్ిడ్ కాసటర్ తో ఒక అవగాహన ఒపపంద నిా కుదసర్డుకుంది. 
ర ండు దేశాల కమూయనికేషన మరియు ట్ిను మిషన 
నవట్ వరికంగ్ కు ఉద హర్ణగా సెట్ చేయబడిన మ్మడియా 
మరియు బ్ిడ్ కాసిటంగ్ లల MOU పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. 
భ్ర్త్దేశం మరియు అర ాంటీన  రాజకరయ, ఆరిాక, శాసవ్ రయ 
మరియు స్ాంకేత్రక సహకార్ ర్ంగాలలల సహృదయ 
సంబంధ లు మరియు అభివృదిి భ్గ్స్ావమాయలనస 
పంచసకుంటున ాయి. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పిస్ార్ భ్ర్త్ర CEO: శశి శలఖర్ వవంపటట (2017–); 

• పిస్ార్ భ్ర్త్ర స్ాా పించబడింది: 23 నవంబర్ 1997, 

నూయఢలోి్ట; 

• పిస్ార్ భ్ర్త్ర పధి న కారాయలయం: నూయఢలోి్ట; 

• పిస్ార్ భ్ర్త్ర అనసబంధ్ సంసా: దూర్దర్శన. 
  

Posoco పరథశోధన కోసెం IIT ఢ లీుతో జతకటటట ెంది
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పవర్ సిసటమ్ ఆపరేషన కార్పరేషన లిమిటెడ్ (Posoco) ఉత్్ర్ 
పాింతీయ లలడ్ డెస్ాపచ సెంటర్ భ్ర్త్ విదసయత్ ర్ంగానిక  
సంబంధించన సమసయలపెై పరిశోధ్ననస పోి త్ుహ ంచడ నిక  
మరియు విద యసంసాలు మరియు పరిశరమల మధ్య పర్సపర్ 
చర్యనస బలలపేత్ం చేయడ నిక  ఇండియన ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ 
టెకాాలజీ, ఢిలో్ట (IIT ఢిలో్ట)తో ఒక అవగాహన ఒపపందంపెై 
సంత్కం చేసింది. 
IFSCA NIAతో అవగాహన ఒపుెందెంప ై సెంతకెం చేస్థెంది

 

ఇంటరేాషనల్ ఫెైన నిషయల్ సరీవసెస సెంటర్ు అథ రిటీ 
(IFSCA) ఇంటరేాషనల్ ఫెైన నిషయల్ సరీవసెస సెంటర్ు లల 
ఇనూుర ను సెకాట ర్ లల స్ామరాా ానిా సృషిటంచడం మరియు 
కావలిఫెైడ్ ట్ల ంట్ పయల్ నస స్ాా పించే లక్షయంతో నేషనల్ 
ఇనూుర ను అకాడమ్మతో అవగాహన ఒపపందం (MOU) 

కుదసర్డుకుంది. 
గార మీణ పరా ెంత లు మరథయు మహ ళల అభవృదిి  కోసెం ఫ్థుప్ కార్సట 
ఫ ెండేషన పరా ర్ెంభెంచబడ ెంది 

] 

సవదేశ్ర ఇ-కామర్ు దిగొ్జం, ఫ్ిోప కార్ట గ్ూర ప, గార మ్మణ పాింత లలో  
అభివృదిిపెై దృషిట  స్ారించ, మహ ళ్లు మరియు ఇత్ర్ 
వవనసకబడిన వరాొ ల వృదిి  అవకాశాలకు సమానమ ైన 
పాిపయత్నస అందించే కొత్్ పాో ట్ ఫార్మ్ ని ఫ్ిో ప కార్ట ఫౌండేషన ని 
ఏరాపటు చేసి పాిర్ంభించంది. ఫ్ిో ప కార్ట ఫౌండేషన 
సంవత్ురాలుగా ఫ్ిో ప కార్ట యొకక అభ్యస్ాలనస 
ఉపయోగించడం ద వరా విస్ృత్ శలరణి పాింత లలల రాబో యిే 
దశాబదంలల పిత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా 20 మిలియనో 
జీవిత లనస స్ానసకయలంగా పిభ్విత్ం చేయాలని లక్షయంగా 
పెటుట కుంది. 
HP పూరథ్-స్ేవ హెైబిరడ్ వర్సక ఎకోస్థసటమ్ ప ర వెైడ్ర్స గా మ్ర ే
లక్షయెంతో Polyని కొనసగోలు చేస్థెంది 

 
HP ద ని కొనసగోలునస $1.7 బిలియనోకు $3.3 బిలియనో 
విలువవైన మొత్్ం నగ్దస ఒపపందంలల పయర్ి చేసింది. Poly 

అనేది హెడ్ సెట్ లు, డెసక ఫో న లు వంటట AV కానఫర ను ర్ూమ్ 
పరికరాలు మరియు స్ాఫ్టట వేర్ వంటట కారాయలయ 
కమూయనికేషన పరికరాల త్యారీద ర్డ. 
ఆయుధ వయవసిలనస నిర్వహ ెంచడ నిక్ పరథష్ాకరాలనస 
అభవృదిి  చేయడ నిక్ IAF IIT మద ర స్ తో జతకటటట ెంద ి
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భ్ర్త్ వవైమానిక దళ్ం (IAF) మరియు ఇండియన 

ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ టెకాాలజీ (IIT) మద ిస స్ాంకేత్రకత్ 

అభివృదిిక  మరియు వివిధ్ ఆయుధ్ వయవసాల జీవనోపాధిక  

సవదేశ్ర పరిష్టాకరాలనస కనసగ్నడ నిక  ఒక అవగాహన 

ఒపపందంపెై సంత్కం చేశాయి. IAF మరియు IIT మద ిస 

మధ్య ఉమాడి భ్గ్స్ావమయం 'ఆత్ానిర్భర్ భ్ర్త్' 

స్ాధించడ నిక  IAF యొకక సవదేశ్రీవకర్ణ పియత ాలనస 

వేగ్వంత్ం చేయడం లక్షయంగా పెటుట కుంది. 
 

మ ైకరో స్ాఫ్ట  మరథయు BPCL డ జిటల్ పరథవర్్ననస వేగ్వెంతెం 

చేయడ నిక్ సహకరథెంచ యి 

  
 

భ్ర్త్ పెటోి లియం కార్పరేషన లిమిటెడ్ (BPCL), భ్ర్తీయ 

చముర్డ శుదిి  కరాాగార్ం, త్న కసటమర్ అనసభవానిా 

మ ర్డగ్ుపర్చడ నిక  మ ైకటర స్ాఫ్టట తో జత్కటటటంది. ఇది చముర్డ 

మరియు గాయస వాయపారానిా డిజిటల్ గా సవవకరించడంలల 

సహాయపడట్నిక  కౌో డ్ కంపయయటటంగ్ మరియు కృత్రిమ 

మేధ్ససు (AI)ని కయడ  అనససంధ నిసస్ ంది. మ ైకటర స్ాఫ్టట ఏడేళో్ 

భ్గ్స్ావమయ వయవధిలల BPCLక  మౌలిక సదసపాయాలు-సేవ, 

పాో ట్ ఫార్మ్-ఎ-సరీవస మరియు కౌో డ్ నవట్ వర్క మరియు 

భదిత  సేవలనస అందిసస్ ంది. 
 

UNDP ఆవిషకర్్ల కోసెం వాత వర్ణ చర్యలో $2.2 మిలియను  

గార ెంటలు  పరకటటెంచెంది 

  

UNDP మరియు అడ పేటషన ఇనోావేషన మార కట్ పేో స 
(AIM) భ్గ్స్ావములు భ్ర్త్దేశంతో సహా 19 దేశాల నసండి 
22 స్ాా నిక ఆవిషకర్్ల కటసం $2.2 మిలియనో వాత వర్ణ చర్య 
నిధ్సలనస పికటటంచ ర్డ. అడ పేటషన ఫండ్ క లోమేట్ ఇనోావేషన 
యాక ులరేటర్ (AFCIA) విండర  యొకక మొదటట రౌండ్ 
ఫండింగ్ స్ాా నిక వాత వర్ణ చర్యనస మ ర్డగ్ుపర్డసస్ ంది 
మరియు పారిస ఒపపందం మరియు సిార్మ ైన అభివృదిి  
లక్ష్యయల స్ాధ్ననస వేగ్వంత్ం చేసస్ ంది. 
సాంకేతిక సహకారాం కోసాం ISROతో UIDAI ఒప్పాందాం 

కుదుర్చుకుాంది 

 
యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇెండియా (UIDAI), 

MeitY సెంకేతిక సహకారెం కోసెం నేషనల్ రిమోట్ సెనిసెంగ్ సెెంటర్ 

(NRSC), ISRO, హైదరాబాద్తో అవగాహన ఒప్పెందెంపై 

సెంతకెం చేసెంది. భారతదేశెంలోని ఆధార్ కేెందా్రల గురిెంచి 

సమాచారెం మరియు సానాలను అెందిెంచడానికి NRSC భువన్-

ఆధార్ పోరట ల్్ను అభివృదిి చేస్త ెంది. 
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సహజ-రెంగు ఉప్గ్ర హ చితా్రల హై-రిజల్యూషన్ బాూక్్డాాప్తో పూరిి 

భౌగోళిక సమాచారెం, పునరుదిరణ, విశే్లషణ మరియు ఆధార్ 

కేెందా్రల కోసెం రిపోరిట ెంగ్ సౌకరాూనిి పోరట ల్ అెందిస్త ెంది. UIDAI, 

ఇప్పటివరకు, 132 కోటే మెంది నివాసతులకు ఆధార్ నెంబర్్లను 

జారీ చేసెంది మరియు వారి ఆధార్్ను నవీకరిెంచిన 60 కోటే మెంది 

నివాసతులకు సౌకరాూలు కల్పెంచిెంది. 

అన్ని పోటీ ప్రీక్షలకు ముఖ్యమైన అాంశాలు: 

• ఇసా్ర సాపెంచబడిెంది: 15 ఆగ్స్ట  1969; 

• ఇసా్ర పా్ధాన కారాూలయెం: బెంగ్ళూరు; 

• ఇసా్ర చైరమన్: ఎస్ స్రమనాథ్. 

184 కోటు  ర్ూపాయలకు,  HDFC కాయపథటల్ లో 10% వడడుని 
అబుద బి ఇనెవస్ట మ ెంట్ అథ రథటీక్ వికరయిసస్ ెంది 

 

త్నఖా ర్డణద త్ అయిన HDFC లిమిటెడ్, త్న పెైరవేట్ 
ఈక వటీ ఆర్ా, HDFC కాయపిటల్ అడెైవజర్ు లల 10% వాట్నస 
అబుద బి ఇనవవసట మ ంట్ అథ రిటీ (ADIA) పయర్ిగా 
యాజమానయంలలని అనసబంధ్ సంసాకు ర్ూ. 184 కటటోకు 
బుధ్వార్ం వికరయిసస్ నాటుో  పికటటంచంది 

 

నియ్మకాలు 
 

ఫూయచర్స జ నరాలి ఇెండ య్ ల ైఫ్ ఇనయ్ర న్ యొకక MD & 

CEO గా బూర స్ డ  బూర జ్ నియమితులయ్యర్డ 

  

జ నర్లీ ఆస్థయ్, ఫూయచర్స జ నరాలి ఇెండ య్ ల ైఫ్ ఇనయ్ర న్ 
(FGILI) యొకక MD మరియు CEO గా బూర స్ డ  బూర జ్ నస 
నియమించంది. అత్నస సెపెటంబర్డ 2021 నసండి త త కలిక 
CEOగా పనిచేసిన మిర్ెంజిత్ ముఖరీి నసండి బ్ధ్యత్లు 
సవవకరించ డు. అత్నస ఐదస సంవత్ురాలకు పెైగా హాంకాంగ్ లల 
ఉనా జనర్ల్ట ఆసియాకు పంపిణీక  పాింతీయ అధిపత్రగా 
ఉన ార్డ. మారిులల, జనర్ల్ ల్ట అనిా ర గ్ుయలేటరీ 

అనసమత్తలు ప ందిన త్రావత్ భ్ర్తీయ జీవిత్ బీమా 
జాయింట్ వవంచర్ లల మ జారిటీ వాట్ద ర్డగా మారింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఫయయచర్ జ నరాలి ఇండియా ల ైఫ్ ఇనూుర ను 
స్ాా పించబడింది: 2000; 

• ఫయయచర్ జనర్ల్ ఇండియా ల ైఫ్ ఇనూుర ను పిధ న 
కారాయలయం: ముంబ ై. 

విజయ్ సెంపాు  ర ెండోస్ారథ NCSC చ ైర్స పర్్న గా 
నియమితులయ్యర్డ 
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బీజేపవ నేత్, కేంది మాజీ మంత్రి విజయ్ సెంపాు  ర ండరస్ారి 

జరతీయ ష డ్యయల్ు  కుల్ల కమిషన (NCSC) చెైర్ పర్ున గా 
నియమిత్తలయాయర్డ. పంజాబ్ ఎనిాకలకు ముందస సంపాో  
NCSC చెైర్ాన పదవిక  రాజీన మా చేసి ఎనిాకలలో  పో టీ 
చేశార్డ. ఆయన నియామకానిక  సంబంధించన అధికారిక 
ఉత్్ర్డవలనస రాషట రపతి రామ్ న థ్ కోవిెంద విడుదల చేశార్డ. 
2022-23క్ న స్ాకమ్ చ ైర్స పర్్న గా TCS కృషణన రామ్నసజెం 

నియమితులయ్యర్డ

 

నేషనల్ అసో్ సియిేషన ఆఫ్ స్ాఫ్టట వేర్ అండ్ సరీవసెస కంపెనీస 
(న స్ాకమ్) ట్ట్ కనుల ట నీు సరీవసెస లలని ఎంటర్ పెైరజ గోర త్ 
గ్ూర ప పెిసిడెంట్ కృషణన రామానసజం 2022-23క  చెైర్ పర్ున గా 
నియమిత్తల ైనటుో  పకిటటంచంది. భ్ర్త్దేశంలలని 
యాక ుంచర్ చెైర్ పర్ున మరియు సవనియర్ మేనేజింగ్ డెైర కటర్ 
అయిన రేఖా M. మ్మనన త్రావత్ రామానసజం ఈ పాతి్లల 
ఉన ార్డ. 
మ ైకటర స్ాఫ్టట ఇండియా పెిసిడెంట్ అనంత్ మహేశవరిని 2022-

23క  వవైస చెైర్ పర్ున గా నియమించనటుో  న స్ాకమ్ 
పికటటంచంది. రామానసజం స్ాా నంలల మహేశవరి ఈ పాత్ిలల 
నటటంచనసన ార్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• న స్ాకమ్ పెసిడిెంట్: దబే్ా నీ ఘోష్; 

• న స్ాకమ్ పధి న కారాయలయం స్ాా నం: నూయఢిలో్ట; 

• న స్ాకమ్ స్ాా పించబడింది: 1 మారిు 1988. 

 ఆదితయ బిరాు  కాయపథటల్ తదసపరథ CEOగా విశాఖ ములేయని 
నియమిెంచెంది 

  

ఆదిత్య బిరాో  కాయపిటల్ త్దసపరి చీఫ్ ఎగిాకయయటటవ ఆఫవసర్ గా 
విశాఖ ములేయ నియమిత్తలయాయర్డ. న మినేషన, 

ర మూయనరేషన మరియు పరిహార్ం కమిటీ సిఫార్డుల 
ఆధ ర్ంగా డెైర కటరో్ బో ర్డు  ఈ నియామకానిక  ఆమోదం 
తెలిపిందని కంపెనీ త్న స్ాట క్ ఫెైలింగ్ లల పేర్కంది. ఎకేుఛంజ 
ఫెైలింగ్ పికార్ం, గ్ూర ప లల ఇత్ర్ బ్ధ్యత్లనస సవవకరిసస్ నా 
అజయ శ్రరనివాసన స్ాా నంలల ఆమ  నియమిత్తలయాయర్డ. 
హజ్ కమిటీ ఆఫ్ ఇెండ య్ AP అబుద ల్ు కుటటటని చ ైర్స పర్్న గా 
ఎనసనకుెంది

  

హజ కమిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఛెైర్ పర్ున గా ఏపవ అబుద లాో కుటటట  
ఎనిాక కాగా, మొదటటస్ారిగా మున ావారి బేగ్ం, మఫుజా 
ఖాత్ూన అనే ఇదదర్డ మహ ళ్లనస వవైస చెైర్ పర్ునసో గా ఎంపిక 
చేశార్డ. మ ైన రిటీ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ భ్ర్త్దేశంలల 
హజ యాత్ినస నిర్వహ ంచడ నిక  నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ. 
భ్ర్తీయ యాత్రికుల కటసం హజ యాత్ినస హజ కమిటీ ఆఫ్ 
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ఇండియా (HCoI), లేద  మంత్రిత్వ శాఖ ఆమోదించన హజ 
గ్ూర ప ఆరొ్నవైజర్ు (HGOలు) ద వరా నిర్వహ స్ా్ ర్డ. 
ట్ట్ డ జిటల్ చ రై్ాన గా N చెందరశేఖర్న బ్ధయతలు 
స్ీవకరథెంచ ర్డ

  

ట్ట్ సను ఎగిాకయయటటవ చెైర్ాన ఎన చందిశలఖర్న ట్ట్ 
డిజిటల్ చెైర్ాన గా అధికారికంగా బ్ధ్యత్లు సవవకరించ ర్డ. 
పిసస్ త్ం, ట్ట్ యొకక డిజిటల్ వయయహానిక  కల్ట ఫిట్ 
వయవస్ాా పకుడు ముఖేష్ బన ుల్ తో పాటు ద ని CEO పితీక్ 
పాల్ న యకత్వం వహ సస్ న ార్డ. చందిశలఖర్న అధికారిక 
నియామకం బ్హయ పెటుట బడిద ర్డల నసండి నిధ్సలనస 
సేకరించే ద ని భవిషయత్త్  పిణ ళికలనస పరిగ్ణనలలక  
తీససకుంటుంది.  
కో-చ ైర్స గా, కాయప్ జ మినీ ఇెండ య్ యొకక CEO అయిన 
అశివన య్రథు, UNICEF Yuwaah బో ర్డు లో చేరార్డ 

  

భ్ర్త్దేశంలలని యూవా (జనరేషన అన లిమిటెడ్ ఇండియా) 
భ్ర్త్దేశంలలని కాయప జ మినీ యొకక CEO అయిన అశివన 

యారిు సంసాలల చేరినటుో  ఈరోజు పికటటంచంది, వవంటనే 
పాిర్ంభించ, UNICEF పిత్రనిధి యససమాస్ా క మురాతో 
పాటు సంసా యొకక కట-చెైర్ గా ఉన ార్డ. 
భ్ర్త పరభుత వనిక్ పరధ న స్ాెంకేతిక సలహాద ర్డగా అజయ్ 
కుమ్ర్స సయద నియమితులయ్యర్డ 

 

పిధ నమంత్రిక  సెైను, టెకాాలజీ మరియు ఇనోావేషన 
అడెైవజరీ కౌనిుల్ సభుయడెైన అజయ కుమార్ సూద, పిఖాయత్ 
జీవశాస్రవేత్్ క .విజయరాఘవన త్రావత్ మూడు 
సంవత్ురాల పాటు ఆ పదవిలల నియమిత్తలయాయర్డ. 
సూద నస పిభుత వనిక  పిినిుపల్ సెైంటటఫిక్ అడెైవజర్ గా 
నియమించేందసకు కేబినవట్ నియామకాల కమిటీ (ACC) 

ఆమోదం తెలిపింది 
ఎలీవ వెైదయన థ్న P&G ఇెండ య్ CEOగా 
నియమితులయ్యర్డ 

  

పోి కటర్ & గాంబుల్ ఇండియా ఇండరనేషియాలల కంపెనీ 
వాయపారానిక  న యకత్వం వహ సస్ నా LV వవైదయన థన నస కొత్్ 
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చీఫ్ ఎగిాకయయటటవ ఆఫవసర్ గా నియమించంది. మాత్ృ సంసాలల 
కొత్్ పాతి్లలక  మార్నసనా మధ్ససూదన గోపాలన నసండి 
అత్నస బ్ధ్యత్లు సవవకరిస్ా్ డు. వవైదయన థన జూల ై 1, 2022 
నసండి CEO గా బ్ధ్యత్లు సవవకరించ ర్డ. 
 డ జిట్ ఇనయ్ర న్ MD & CEO గా జస్ీు న కోహ ు  
ఎెంపథకయ్యర్డ 

  

డిజిట్ ఇనూుర ను కంపెనీ కొత్్ మేనేజింగ్ డెైర కటర్ (MD) 

మరియు చీఫ్ ఎగిాకయయటటవ ఆఫవసర్ (CEO)గా జసవో న కటహీో ని 
ఏపిిల్ 20, 2022 నసండి నియమించంది. ఏపిిల్ 19, 2022న 
కంపెనీ నసండి పదవీ విర్మణ చేసిన విజయ కుమార్ త్రావత్ 
ఆమ  బ్ధ్యత్లు చేపట్ట ర్డ. ఆమ  చీఫ్ డిసిట బాూయషన గా 
పనిచేశార్డ. డిజిట్ లల అధికారి (CDO), కంపెనీ అమాకాలు 
మరియు పంపిణీ మారాొ లనిాంటటకర ఆమ  బ్ధ్యత్ వహ సస్ ంది. 
  

విపోర  సతయ ఈశవర్న నస భ్ర్త దేశాధిపతిగా పేర్కెంది 

  

ఐటట మేజర్ విపోి  భ్ర్త్దేశానిక  కంటీి హెడ్ గా సత్య 
ఈశవర్న నస నియమిసస్ నాటుో  పికటటంచంది. వయయహాత్ాక 
కనులిటంగ్, పరివర్్న మరియు ఆధ్సనీకర్ణ కార్యకరమాల 

ద వరా భ్ర్త్దేశంలల విపో ి  వాయపారానిా అనిా విభ్గాలలల 
బలలపేత్ం చేయడ నిక  ఆయన బ్ధ్యత్ వహ స్ా్ ర్డ. కౌో డ్, 

డిజిటల్, ఇంజినీరింగ్ R&D, డేట్/అనలిటటక్ు మరియు 
సెైబర్ సెకయయరిటీలలల విపోి  స్ామరాా ాలు మరియు 
పెటుట బడులనస వినియోగించసకటవడ నిక  అత్నస కోయింట్ లకు 
సహాయం చేస్ా్ డు. “విపోి క  భ్ర్త్దేశం ఒక వయయహాత్ాక 
మార కట్. 
భ్ర్త తదసపరథ చీఫ్ ఆఫ్ ఆరీా స్ాట ఫ్ గా ల ఫ్థట నెెంట్ జనర్ల్ 
మనోజ్ పాెండే ఎెంపథకయ్యర్డ

  
ఆరీా త్దసపరి చీఫ్ గా ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ మనోజ పాండే 
నియమిత్తలయాయర్డ. ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ పాండే ఆరీాక  
పిసస్ త్ వవైస-చీఫ్. అత్నస ఏపిిల్ 30, 2022న పదవీ విర్మణ 
చేయబో త్తనా జనర్ల్ MM నర్వానే నసండి బ్ధ్యత్లు 
సవవకరిస్ా్ ర్డ. ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ మనోజ పాండే కార్ప్ ఆఫ్ 
ఇంజనీర్ు నసండి ఆరీా చీఫ్ గా నియమిత్తల ైన మొటటమొదటట 
అధికారి. 
 బ రయిన హల్ె్ ఇనిషథయిేటటవ బ్ర ెండ్ అెంబ్స్థడ్ర్స గా రాబిన 
ఉతపునస కరాణ టక నియమిెంచెంది
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కరాణ టక రాషట  ా పిభుత్వం NIMHANS మరియు నీత్ర 
అయోగ్ తో కలిసి జనవరిలల కరాణ టక బ ియిన హెల్్ 
ఇనిషియిేటటవ (Ka-BHI)ని పాిర్ంభించంది. భ్ర్త్ క రక టర్ 
రాబిన ఉత్పప ఇటీవల కరాణ టక-బ ియిన హెల్్ ఇనిషియిేటటవ 
(కా-బీహెచ ఐ) బ్ిండ్ అంబ్సిడర్ గా నియమిత్తలయాయర్డ. 
వవైదసయల శిక్షణ మరియు మూడు పెైలట్ ఆససపత్తిలలో  బ ియిన 
హెల్్ క ోనిక్ లనస పాిర్ంభించేందసకు సన ాహాలు కయడ  
పాిర్ంభమయాయయి. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• కరాణ టక రాజధ ని: బ ంగ్ళ్ూర్డ; 
• కరాణ టక ముఖయమంత్రి: బసవరాజ ఎస బొ మ ైా; 
• కరాణ టక గ్వర్ార్: థ వర్ చంద గ హోాట్. 

ఇెండ య్ పపుులు మరథయు ధ న యల సెంఘెం చ ైర్ాన గా 
బిమల్ కొఠారనీి నియమిెంచెంది 

 

భ్ర్త్దేశ పపుపధ న యలు మరియు ధ న యల సంఘం 
(IPGA), భ్ర్త్దేశం యొకక పపుపధ న యల వాణిజయం 
మరియు పరిశరమల అత్తయనాత్ సంసా, బిమల్ కొఠారీని 
త్క్షణమే అమలులలక  వచేులా కొత్్ ఛెైర్ాన గా నియమించంది. 
2018 నసండి IPGA ఛెైర్ాన గా ఉనా జిత్త భేడ  నసండి కొఠారి 
బ్ధ్యత్లు సవవకరించ ర్డ. అసో్ సియిేషన యొకక కరలక 
వయవస్ాా పక సభుయలలల ఒకర ైన కొఠారి, 2011 నసండి IPGA 

ఏర్పడినపపటట నసండి వవైస-ఛెైర్ాన గా ఉన ార్డ. పివీణ్ డరంగేర 

మరియు జిత్త భేద  త్రావత్ బిమల్ కొఠారి అసో్ సియిేషన 
యొకక మూడవ ఛెైర్ాన గా బ్ధ్యత్లు చేపట్ట ర్డ. 
 GoI కొత్ విదశేాెంగ్ కార్యదరథిగా వినయ్ మోహన కావత ర నస 
నియమిెంచెంద ి

 

భ్ర్త్ పిభుత్వం కొత్్ విదేశాంగ్ కార్యదరిశగా IFS వినయ 
మోహన కావత ినస నియమించంది. అత్నస పిసస్ త్ం మారిు 
2020 నసండి నేపాల్ లల భ్ర్త్ రాయబ్రిగా పనిచేసస్ న ాడు. 
పిసస్ త్ విదేశాంగ్ కార్యదరిశ హర్ష వరి్న షిింగాో  స్ాా నంలల ఏపిిల్ 
30, 2022న పదవీ విర్మణ చేయనసన ార్డ. 
ఫార్సా ఈజీ బ్ర ెండ్ అెంబ్స్థడ్ర్స గా అమీర్స ఖ్న 
నియమితుల ైయ్యర్డ 

 

ఫార్ా ఈజీ, వినియోగ్ద ర్డ ఆరోగ్య సంర్క్షణ "సూపర్ యాప" 
త్న కొత్్ పిచ రానిా ఆవిషకరించంది, ఇది బ్ల్టవుడ్ సూపర్ 
స్ాట ర్ అమ్మర్ ఖాన నస బ్ిండ్ అంబ్సిడర్ గా పరిచయం చేసింది. 
API హో లిుంగ్ు లిమిటెడ్ PharmEasy బ్ిండ్ కు బ్ధ్యత్ 
వహ సస్ ంది. ఈ భ్గ్స్ావమయం బ్ిండ్ అభివృదిిక  మరియు 
భ్ర్త్దేశంలల ఆరోగ్య సంర్క్షణపెై వినియోగ్ద ర్డల 
అవగాహననస పెంచడంలల సహాయపడుత్తంది. 
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ఢ లీు మ టోర  ర ైల్ కార్ురేషన మేనేజిెంగ్ డ ైర కటర్స గా వికాస్ కుమ్ర్స 
నియమితులయ్యర్డ 

 

ఢిలో్ట మ టోి  ర ైల్ కార్పరేషన (DMRC) కొత్్ మేనేజింగ్ 
డెైర కటర్ గా వికాస కుమార్ నియమిత్తలయాయర్డ. మారిు 31, 

2022న ముగిసిన మంగ్ు సింగ్ పదవీకాలం ముగియడంతో, 
అత్నస జనవరి 1, 2012 నసండి DMRC మేనేజింగ్ డెైర కటర్ గా 
ఉన ాడు మరియు అత్ని పిఖాయత్ పదవీకాలం ముగిసింది. ఇ 
శ్రరధ్ర్న మరియు మంగ్ు సింగ్ త్రావత్ కుమార్ DMRC 

యొకక మూడవ మేనేజింగ్ డెైర కటర్. ఐదేళో్పాటు ఆయన ఈ 
పదవిలల ఉంట్ర్డ. 
జియోల్జికల్ సరేవ ఆఫ్ ఇెండ య్ DGగా డ కటర్స S రాజు 
బ్ధయతలు స్ీవకరథెంచ ర్డ 

 

డ కటర్ S రాజు ఏపిిల్ 01, 2022 నసండి జియోలాజికల్ సరేవ 
ఆఫ్ ఇండియా (GSI) డెైర కటర్ జనర్ల్ గా బ్ధ్యత్లు 
సవవకరించ ర్డ. మారిు 31, 2022న పదవీ విర్మణ ప ందిన RS 

గ్రాఖ ల్ త్రావత్ ఆయన బ్ధ్యత్లు సవవకరించ ర్డ. దీనిక  
ముందస, డ కటర్ రాజు ఆ పదవిలల ఉన ార్డ. GSI HQ వదద  

అదనపు డెైర కటర్ జనర్ల్ మరియు నేషనల్ హెడ్, మిషన-III 
& IV. 

NABH చ ైర్స పర్్న గా మహషే్ వర్ా ఎెంపథకయ్యర్డ 

 

జాతీయ అక రడిటేషన బో ర్ు ఫర్ హాసిపటల్ు అండ్ హెల్్ కేర్ 
ప ి వవైడర్ు (NABH)క  కొత్్ చెైర్ పర్ున గా ఇందిపిసా 
యూనివరిుటీ వవైస-ఛ నులర్ మహేష్ వర్ా 
నియమిత్తలయాయర్డ. NABH అనేది కావలిటీ కౌనిుల్ ఆఫ్ 
ఇండియా (QCI) యొకక రాజాయంగ్ బో ర్డు . న ణయత్ మరియు 
ధ్ృవీకర్ణ ఆససపత్తిలు మరియు ఇత్ర్ ఆరోగ్య స్ౌకరాయల 
కటసం బ ంచ మార్క లనస సెట్ చేయడ నిక  ఇది బ్ధ్యత్ 
వహ సస్ ంది. NABH ఆసియన స్ సెైటీ ఫర్ కావలిటీ ఇన 
హెల్్ కేర్ (ASQua) బో ర్డు లల కయడ  సభుయడు. 
పేమ ెంట్్ కౌని్ల్ ఆఫ్ ఇెండ య్ ఛ ైర్ాన గా విశావస్ పటేల్ 
తిరథగథ ఎనినకయ్యర్డ 

 

విశావస పటేల్ 2022లల ర ండరస్ారి పేమ ంట్ు కౌనిుల్ ఆఫ్ 
ఇండియా (PCI) ఛెైర్ాన గా త్రరిగి ఎనిాకయాయర్డ, గ్త్ంలల 
అత్నస 2018 సంవత్ుర్ంలల PCI ఛెైర్ాన గా ఎనిాకయాయర్డ. 
2013లల, అత్నస PCIక  కట-ఛెైర్ాన గా పనిచేశాడు. PCI అనేది 
చెలోింపు పరాయవర్ణ వయవసా పరిశరమ సంసా మరియు ఇది 
ఇంటర ాట్ మరియు మొబ ైల్ అసో్ సియిేషన ఆఫ్ ఇండియా 
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(IAMAI)లల భ్గ్ం. PCI నగ్దస ర్హ త్ లావాదేవీల 
సమాజానిా పోి త్ుహ ంచడం మరియు భ్ర్త్దేశంలల డిజిటల్ 
చెలోింపులనస పెంచడ నిక  దృషిట  పెటటడం లక్షయంగా పెటుట కుంది.  
భ్ర్తదేశ G20 చీఫ్ కోఆరథునేటర్స గా హరి్వరి్న షథరెంగాు  
నియమితులయ్యర్డ 

  
G20 చీఫ్ కటఆరిునేటర్ గా విదేశాంగ్ కార్యదరిశ హర్షవరి్న షిింగాో  
వచేు నవలలల బ్ధ్యత్లు చేపటటనసనాటుో  పిభుత్వం 
అధికారికంగా పికటటంచంది. భ్ర్త్దేశం డిసెంబర్ 1, 2022న 
ఇండరనేషియా నసండి G20 అధ్యక్ష పదవిని చేపటటనసంది 
మరియు 2023లల భ్ర్త్దేశంలల G20 ల్టడర్ు సమిాట్ నస 
మొదటటస్ారిగా నిర్వహ ంచనసంది. 
షిింగాో  2022 ఏపిిల్ 30న పదవీ విర్మణ చేయనసన ార్డ, 
పిసస్ త్ం నేపాల్ లల భ్ర్త్ రాయబ్రిగా ఉనా విదేశాంగ్ 
కార్యదరిశగా నియమించబడిన V M కావత ికు బ్ధ్యత్లు 
అపపగిస్ా్ ర్డ. G20 షెరాప భ్ర్త్ వాణిజయ మంత్రి పవయూష్ 
గోయల్ గా కొనస్ాగ్ుత ర్డ. 
 మ ైన రథటీల జరతీయ కమిషన చీఫ్ గా మ్జీ IPS అధికారథ 
ల్ల్ పురా తిరథగథ నియమితులయ్యర్డ 

  

జాతీయ మ ైన రిటీ కమిషన చెైర్ పర్ున గా పంజాబ్ కాయడర్ 
రిటెైర్ు ఐపవఎస అధికారి ఇకాబల్ సింగ్ లాల్ పురానస కేంది 
పిభుత్వం త్రరిగి నియమించంది. గ్తేడ ది సెపెటంబర్ లల 
తొలిస్ారి చెైర్ాన గా నియమిత్తల ైన లాల్ పురా. త నస 
ఓడిపోయిన రోపర్ అసెంబోీ నియోజకవరొ్ం నసంచ BJP 

అభయరిాగా పో టీ చేసేందసకు డిసెంబర్ లల ఆ పదవిక  రాజీన మా 
చేయాలిు వచుంది. 
పరముఖ విద యవేత్-విద యవేత్ మనోజ్ సో్ నీ కొత్ UPSC చ ైర్ాన 

  

పిసస్ త్ం యూనియన పబోిక్ సరీవస కమిషన (UPSC) 

సభుయడు, డ కటర్ మనోజ సో్ నీ దేశంలలని పిధ న పిభుత్వ 
రికయర టటంగ్ ఏజ నీుక  ఛెైర్ాన గా నియమిత్తలయాయర్డ. అత్నస 
చనా వయససు నసండి ఆనంద జిలాో లలని మోగిరలల 
స్ావమిన రాయణ్ శాఖ యొకక అనూపమ్ మిషన తో 
అనసబంధ్ం కలిగి ఉన ాడు మరియు జనవరి 10, 2020న 
నిషకర్ా కర్ాయోగి (నిస్ావరా్ కార్యకర్్)గా దీక్ష (దీక్ష) 
అందసకున ాడు. 

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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కమిటీలు-పథ్కాలు 
 

21వ వర్ల్ు  కాెంగ రస్ ఆఫ్ అకౌెంటెెంట్్ కు భ్ర్త్ ఆతిథ్యెం 
ఇవవనసెంది

 

ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా (ICAI) 

పెిసిడెంట్, దేబ్షిస మిత ి పికార్ం, భ్ర్త్దేశం 21వ వర్ల్ు  
కాంగ రస ఆఫ్ అకౌంటెంట్ు (WCOA), అకౌంటెంటో కుంభ కు 
ఆత్రథయం ఇవవడ నిక  సిదింగా ఉంది, ఇది 118 సంవత్ురాల 
ఉనిక లల ఉంది. 130 దేశాల నసండి ససమార్డ 6000 మంది 
ట్ప అకౌంటెంటుో  ఈ కార్యకరమంలల భౌత్రకంగా పాలగొ ంట్ర్డ. 
ఫాిను నస అధిగ్మించన త్రావత్ ఈవవంట్ నవంబర్ 18 నసండి 
21 వర్కు నిర్వహ ంచబడుత్తంది. 
ముంబ ైలలని జియో వర్ల్ు  కనవవనషన సెంటర్ లల ఈ కార్యకరమం 
జర్గ్నసంది. 2022 యొకక నేపథయం `బిలిుంగ్ టిసట ఎనేబుల్ 
ససెలటనబిలిటీ'. WCOA, ఆలలచన  న యకత్వం మరియు 
పిపంచ అభిపాియాల మారిపడి కటసం ఫో ర్మ్, ఇది 1904లల 
పాిర్ంభమ ైనపపటట నసండి పిత్ర న లుగ్ు సంవత్ురాలకు 
ఒకస్ారి నిర్వహ ంచబడుత్తంది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా 
ఫారేాషన: 1 జూల ై 1949; 

• ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా 

హెడ్ కావర్టర్ు: నూయ ఢిలో్ట, ఇండియా; 

• ఇని్టటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా 

పెిసిడెంట్: దేబ్షిస మిత్ి; 

• ఇని్టటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా 

వవైస పెిసిడెంట్: అనికేత్ ససనీల్ త్లత్ర; 

• ఇని్టటయయట్ ఆఫ్ చ ర్టర్ు అకౌంటెంట్ు ఆఫ్ ఇండియా 

సెకరటరీ: జ ై కుమార్ బ్త ి; 
 

భ్ర్తదేశపు మొటటమొదటట అమృత్ సరోవర్స UPలోని 

రాెంపూర్స లో స్ాి పథెంచబడ ెంది 

 

 

ఉత్్ర్పిదేశ్ లలని ముఖయమంత్రి యోగి ఆదిత్యన థ్ పిభుత్వం 

చేసిన కృషిక  ధ్నయవాద లు, రాంపయర్ లలని గార మ పంచ యతీ  

పట్వయ లల భ్ర్త్దేశపు మొటటమొదటట ‘అమృత్ సరోవర్’ 

పయర్్యింది. ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్ువ లల భ్గ్ంగా, 

అమృత్ సరోవర్ చ్ర్వలల భ్గ్ంగా 75 నీటట వనర్డలనస 

అభివృదిి  చేసి పునర్డత్పత్్ర చేయనసన ార్డ. 
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బీమ్ పథ్కెం - కోవిడ్-19తో పో రాడ్ుతునన ఆరోగ్య 
కార్యకర్్లకు PMGKP ప డ గథెంచబడ ెంది

  

కటవిడ్-19తో పో రాడుత్తనా ఆరోగ్య సంర్క్షణ కారిాకుల కటసం 
పిధ న మంత్రి గ్రీబ్ కళాయణ్ పాయకేజీ (PMGKP) బీమా 
పాలసవని మరో 180 రోజులు ప డిగించ ర్డ. కటవిడ్-19 రోగ్ులకు 
కేట్యించన ఆరోగ్య కార్యకర్్లపెై ఆధ ర్పడిన వారిక  భదిత  
వలయానిా అందించడం కొనస్ాగించడ నిక  కార్యకరమానిా 
ప డిగించ లని నిర్ణయించ ర్డ. 
PMGKP 

పిధ న మంత్రి గ్రీబ్ కళాయణ్ పాయకేజీ అనేది PMGKP యొకక 

పయర్ి ర్ూపం. కటవిడ్-19 వలో సంభవించే మర్ణం మరియు 

కటవిడ్-19 సంబంధిత్ విధి వలో కలిగే అనసకటని మర్ణ లనస 

ఈ పథకం కవర్ చేసస్ ంది. ఒకవేళ్ ఏదెైన  ఘటన 

జరిగినటోయితే, బీమా చేయబడు వయక ్ యొకక క ోయింద ర్డడిక  

ర్ూ. 50 లక్షల మొత్్ం ఇవవబడుత్తంది. ఈ విధ నం మొదట 

గ్త్ సంవత్ుర్ం పివేశపెటటబడింది, మరియు ద ని క ంద ఉనా 

విధ న లు మారిు 30, 2020 న పాిర్ంభమవుత యి. ఈ 

పిత్రపాదన క ంద, ఫెడర్ల్ మరియు రాషట  ా పిభుత వలలలని 

అనిా పిభుత్వ ఆరోగ్య కేంద ిలు, వవల ాస సెంటర్డో  మరియు 

ఆససపత్తిలు కవర్ చేయబడత యి, ససమార్డ 22 లక్షల 

మంది ఆరోగ్య కార్యకర్్లు మహమాారిని ఎదసరోకవట్నిక  

భమా కవరేజీని ప ందసత ర్డ.బీమా ప ి వవైడర్ 48 గ్ంటలలో గా 

క ోయింలనస ఆమోదించ, పరిషకరించడ నిక , క ోయింలనస 

ధ్ృవీకరించడ నిక  పిభుత్వం ఇటీవల జిలాో  కల కటర్ కటసం ఒక 

కొత్్ యంత ింగానిా ఏరాపటు చేసింది. 
 

భ్ర్తదేశపు మొదటట అెంతరాి తీయ కూర యిజ్ కానార న్ కు 

ముెంబ ై ఆతిథ్యెం ఇవవనసెంది 

  

1వ ఇన క రడిబుల్ ఇండియా ఇంటరేాషనల్ కయర యిజ 

కానఫర ను-2022నస ముంబ ైలల నిర్వహ ంచనసనాటుో  

ఓడరేవులు, షిపిపంగ్ మరియు జలమారాొ లు మరియు 

ఆయుష్ కేంది మంత్రి సరాబనంద సో్ నోవాల్ తెలిపార్డ. 

ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• కేంది ఓడరేవులు, షిపిపంగ్ మరియు జలమారాొ లు 

మరియు ఆయుష్ 

• మంత్రి: సరాబనంద స్ో నోవాల్ 

• ఓడరేవులు, షిపిపంగ్ మరియు జలమారాొ ల 

మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదరిశ: డ . సంజీవ ర్ంజన 

• ముంబ ై పో ర్ట అథ రిటీ ఛెైర్ాన: రాజీవ జలలట్ 

• ఇన లాయండ్ వాటర్ వేస అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా 

ఛెైర్ాన: సంజయ బందరపాధ యయ. 
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గోు బల్ ఆయుష్ ఇనెవస్ట మ ెంట్ & ఇనోనవేషన సమిాట్ 

2022నస పరధ ని మోద ీపరా ర్ెంభెంచ ర్డ 

  

పిధ న మంత్రి శ్రర నరేంది మోదీ గ్ుజరాత్ లలని గాంధీనగ్ర్ లలని 
మహాత ా మందిర్ లల గోో బల్ ఆయుష్ ఇనవవసట మ ంట్ & 

ఇనోావేషన సమిాట్ 2022నస పాిర్ంభించనసన ార్డ. మూడు 
రోజుల సదససులల కరలకమ ైన విధ న ర్ూపకర్్లు, 
వయవస్ాా పకులు, పెటుట బడిద ర్డలు, స్ాట ర్టప లు మరియు ఇత్ర్ 
జాతీయ మరియు అంత్రాా తీయ ఆటగాళో్నస కలిసి 
ఆవిషకర్ణలు మరియు భ్ర్త్దేశం వయవస్ాా పకత్ కటసం 
పిపంచ ఆయుష్ గ్మయస్ాా నంగా ఎలా మార్గ్లదర  
చరిుంచనసన ార్డ. 
 సయర్త్ లో ‘స్ాార్సట స్థటీస్, స్ాార్సట అర్ినైెజేషన’ సదసస్ 
జర్డగ్ుతుెంది

  

మూడు రోజుల "స్ాార్ట సిటీస, స్ాార్ట అర్బనవైజేషన" సదససు 
ఈరోజు సూర్త్ లల పాిర్ంభమ ైంది. స్ావత్ంత్ిా 75వ 
వారిషకటత్ువానిా పుర్సకరించసకుని గౌర్వనీయుల ైన 
పిధ నమంత్రి ఇచున ఆజాదీ కా అమృత్ మహో త్ువ 

(AKAM) యొకక సపషటమ ైన పిలుపు మేర్కు, ఈ 
కార్యకరమానిా భ్ర్త్ పిభుత్వంలలని గ్ృహనిరాాణ మరియు 
పటటణ వయవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MoHUA) నిర్వహ స్ో్ ంది. 
సూర్త్ స్ాార్ట సిటీ కార్పరేషన డెవలప మ ంట్ లిమిటెడ్ తో 
సహకార్ం 

 భ్ర్తదేశెం 4 UN ECOSOC బ్డడస్ 2022లో ఎనినక ైెంది 

  

అభివృదిి  కటసం సెైను అండ్ టెకాాలజీ కమిషన తో సహా 
ఐకయరాజయసమిత్ర ఆరిాక మరియు స్ామాజిక మండలి 
(ECOSOC) న లుగ్ు పిధ న సంసాలకు భ్ర్త్దేశం 
ఎనిాక ైంది. ఆరిాక, స్ామాజిక మరియు స్ాంసకృత్రక హకుకల 
కమిటీక , అంబ్సిడర్ పవిత్ర సర్న త్రరిగి ఎనిాకయాయర్డ. 
2018లల, ఆమ  మొదటటస్ారిగా UN యొకక ఆరిాక, స్ామాజిక 
మరియు స్ాంసకృత్రక హకుకల కమిటీలల ఆసియా పసిఫిక్ 
సవటుకు ఎనిాకయాయర్డ. 1 జనవరి 2019న, ఆమ  మొదటట 
న లుగ్ు సంవత్ురాల పదవీకాలం పాిర్ంభమ ైంది. 
భ్ర్తదేశెం ఎనసనకోబడ న 4 సెంసిలు 

• ఆరిాక, స్ామాజిక మరియు స్ాంసకృత్రక హకుకలపెై 
కమిటీ 

• స్ామాజిక అభివృదిి  కటసం కమిషన 

• పిభుతేవత్ర్ సంసాలపెై కమిటీ 
• అభివృదిి  కటసం సైెను అండ్ టెకాాలజీపెై కమిషన 

• స్ామాజిక అభివృదిి  కమిషన (CSocD) 
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(e-NAM) జరతీయ వయవస్ాయ మ్ర కట్ 6 సెంవత్రాలు 

పూర్్యిెంది

  

e-NAM జాతీయ అగిరకలుర్ మార కట్ (e-NAM), పాన-

ఇండియా ఎలకాటి నిక్ టేిడ్ నవట్ వర్క యొకక ఆర్వ 

వారిషకటత్ువానిా సూచసస్ ంది. వయవస్ాయ వసస్ వుల ఆన ల ైన 

వాయపారానిా ససలభత్ర్ం చేయడ నిక , ఫ్ాో గ్ షిప పో ి గార మ్ అనేక 

రాష్టాట ా లు మరియు కేంది పాలిత్ పాింత ల నసండి భౌత్రక టోకు 

మండీలు మరియు మార కట్ లనస కలిగి ఉంటుంది. స్ాాల్ 

ఫార్ార్ు అగిరబిజినవస కన ురిటయం ఇ-న మ్ ని అమలు 

చేస్ో్ ంది, దీనిని ఏపిిల్ 14న 2016లల పిధ నమంత్రి నరేంది 

మోదీ పాిర్ంభించ ర్డ. దీనిక  పయర్ిగా కేంది పిభుత్వం నిధ్సలు 

సమకయర్డసస్ ంది. 

eNAM అెంటే ఏమిటట? 

నేషనల్ అగిరకలుర్ మార కట్ (eNAM) అనేది పాన-ఇండియా 

ఎలకాటి నిక్ టేిడింగ్ సిసటమ్, ఇది ఇపపటటకే ఉనా APMC 

మండీలనస కలుపుత్ూ ఏకరకృత్ జాతీయ వయవస్ాయ 

వసస్ వుల మార కట్ నస ఏరాపటు చేసస్ ంది. భ్ర్త్ పిభుత్వ 

వయవస్ాయ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు ర ైత్తల సంక్ష్ేమం 

క ంద, చనా ర ైత్తల వయవస్ాయ వాయపార్ కన ురిటయం 

(SFAC)  eNAMని అమలు చేయడ నిక  కరలకమ ైన ఏజ నీు 
 

 NMDC 80వ స్ో కచ్ సమ్వేశెం 2022లో బెంగార్ెం మరథయు వెెండ  

అవార్డు లనస గ లుచసకుెంద ి

 

నూయఢిలో్టలల ఇటీవల జరిగిన 80వ సో్ కచ సమావేశం మరియు 
సో్ కచ అవార్ు్ లల, ఉకుక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలలని 
భ్ర్త్దేశపు అత్రపెదద  ఇనసప ఖనిజం ఉత్పత్్రద ర్డ, జాతీయ 
మినర్ల్ డెవలప మ ంట్ కార్పరేషన (NMDC) ఒక బంగార్డ 
మరియు ఒక వవండి పత్కానిా అందసకుంది. సో్ కచ సమావేశం 
యొకక అంశం 'BFSI & PSUల సిాత్ర' పెై జరిగింది. 
వాషథెంగ్టన DCలో న లగవ అమ రథక-భ్ర్తదేశెం 2+2 మెంతిరవర్గ 
సెంభ్షణ 

  

న లొవ అమ రిక-భ్ర్త్దేశం 2+2 మంత్రివరొ్ సంభ్షణ కటసం 
వాషింగ్టన, D.C.క  చేర్డకునా ర్క్షణ మంత్రి రాజ న థ్ సింగ్ 
మరియు విదేశ్ర వయవహారాల డ కటర్ S. జ ైశంకర్ లకు విదేశాంగ్ 
కార్యదరిశ ఆంటోనీ J. బోింక న మరియు ర్క్షణ కార్యదరిశ 
లాయిడ్ J. ఆసిటన III స్ావగ్త్ం పలికార్డ. డెైలాగ్ కు ముందస 
పిధ ని నరేంది మోదీ, అధ్యక్షుడు జోసెఫ్ బిడెన మధ్య 
వర్డువల్ కానఫర ను జరిగింది. 
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 ‘హో మియోపతి: పీపుల్్ ఛ యిస్ ఫర్స వెల్ నెస్’ప ై శాస్ీ్ ైయ 
సదసస్నస పరా ర్ెంభెంచన సరాినెంద స్ో నోవాల్ 

  

కేంది ఆయుష్ మంత్రి సరాబనంద సో్ నోవాల్ నూయఢిలో్టలల 
‘హోమియోపత్ర: పవపుల్ు ఛ యిస ఫర్ వవల్ నవస’ అనే అంశంపెై 
ర ండు రోజుల సెైంటటఫిక్ కనవవనషన నస పాిర్ంభించ ర్డ. పిపంచ 
హోమియోపత్ర దినోత్ువానిా పుర్సకరించసకుని ఆయుష్ 
మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలలని సెంటిల్ కౌనిుల్ ఫర్ రీసెర్ు ఇన 
హోమియోపత్ర, నేషనల్ కమ్మషన ఫర్ హోమియోపత్ర 
మరియు నేషనల్ ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ హోమియోపత్ర అనే 
మూడు అపెక్ు బ్డీలు సంయుక్ంగా ఈ సదససునస 
నిర్వహ ంచ యి. 
20వ NTCA సమ్వేశానిక్ కేెందర మెంతిర భూపేెందర్స య్దవ 
అధయక్షత వహ ెంచ ర్డ 

 

అర్డణ చల్ పిదేశ్ లలని 20వ NTCAక  భూపేందర్ యాదవ 
అధ్యక్షత్ వహ సస్ న ార్డ. నేషనల్ టెైగ్ర్ కనారేవషన అథ రిటీ 
(NTCA) 20వ సమావేశం అర్డణ చల్ పిదేశ్ లలని పకేక 
పులుల సంర్క్షణ కేందింలల జరిగింది మరియు కేంది 

పరాయవర్ణం, అటవీ & వాత వర్ణ మార్డపల మంత్రి 
భూపేందర్ యాదవ నేత్ృత్వంలల జరిగింది. 
SHGలకు వేదికనస అెందిెంచడ నిక్ AAI ‘AVSAR’ 

పథ్కానిన పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

ఎయిర్ పో ర్ట అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) మహ ళ్లు, 
కళాకార్డలు మరియు హస్కళాకార్డల పిత్రభనస 
పోి త్ుహ ంచడ నిక  మరియు వారిక  సర ైన అవకాశాలనస 
అందించడ నిక  "AVSAR" అనే కార్యకరమానిా 
పాిర్ంభించంది. AVSAR అంటే 'పాింత్ంలలని నవైపుణయం 
కలిగిన కళాకార్డల కటసం విమాన శరయం'. AAI యొకక 
చ్ర్వ అయిన “AVSAR” (పాింత్ంలలని నవైపుణయం కలిగిన 
కళాకార్డల కటసం విమాన శరయం) క ంద, నిర్డపేదలు త్మ 
కుటుంబ్లనస సవయం-విశావసం మరియు సవవయ-
ఆధ ర్పడటం కటసం క రయాత్ాకంగా పిభ్వవంత్మ ైన సవవయ-
సంపాదిత్ సమూహాలుగా సమ్మకరించడంలల సహాయపడే 
అవకాశం ఉంది. అందించబడింది. 
ఈ పథ్కెం గ్ురథెంచ : 
AAI నిర్వహ ంచే పిత్ర విమాన శరయంలల 100-200 చదర్పు 
అడుగ్ుల విసవ్ ర్ణం కేట్యించబడింది. సవయం సహాయక 
సంఘాలకు 15 రోజుల వయవధిలల టర్ా  పాిత్రపదికన సాలం 
కేట్యిసస్ న ార్డ. 
చెనవైా, అగ్ర్్ల, డెహాాడూన, ఖసషవనగ్ర్, ఉదయపయర్ & 

అమృత్ సర్ విమాన శరయంలల ఇపపటటకే కొనిా అవుట్ ల ట్ లు 
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పాిర్ంభించబడ ు యి, ఇందసలల స్ాా నిక మహ ళ్లచే 
నిర్వహ ంచబడుత్తనా SHGలు, పఫ్టు  ర ైస, పాయకేజు  పాపడ్, 

ఊర్గాయలు, వవదసర్డ ఆధ రిత్ లేడీస బ్యగ్/బ్టటల్/ వంటట 
వారి ఇంటోో  త్యార్డ చేసిన స్ాా నిక ఉత్పత్త్ లనస పిదరిశంచ 
వికరయిసస్ న ాయి. లాయంప సెట్ లు, స్ాా నిక కళాఖండ లు, 
స్ాంపిద య కార ఫ్టట , సహజ ర్ంగ్ులు, ఎంబ్ియిడరీ మరియు 
సవదేశ్ర నేత్లు సమకాల్టన డిజ ైన తో విమాన పియాణికులకు 
ఉపయోగ్పడత యి. 
AAI విమాన శరయాలలల సాలానిా కేట్యించడం ద వరా 
SHGలనస బలలపేత్ం చేసే చ్ర్వ ఈ చనా సమూహాలకు భ్రీ 
దృశయమానత్నస అందిసస్ ంది మరియు వారి ఉత్పత్త్ లనస 
విస్ృత్ వర్ణపటంలల పిచ ర్ం చేయడ నిక /మార కట్ 

చేయడ నిక , ఎకుకవ జన భ్కు చేర్డవయిేయలా వారిని సిదిం 
చేసస్ ంది. 
సవయం సహాయక బృంద ల గ్ురించ: 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు : 

• పౌర్ విమానయాన మంత్రి: జోయత్రరాదిత్య ఎం. 
సింధియా; 

• ఎయిర్ పో ర్ట్ అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా పిధ న 
కారాయలయం: నూయఢిలో్ట; 

• ఎయిర్ పో ర్ట్ అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎపుపడు 
స్ాా పించబడింది: 1 ఏపిిల్ 1995; 

• ఎయిర్ పో ర్ట్ అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా చెైర్ాన: సంజీవ 
కుమార్

•  

 

స్ ైన్ & టెకానలజీ 

 

డ జిటల్ ఇెండ య్ యొకక RISC-V (DIR-V) పోర గార మ్ 
పరా ర్ెంభెం

 

డ జిటల్ ఇెండ య్ RISC-V (DIR-V) పోి గార ం యొకక 
పాిర్ంభ్నిా 27 ఏపిిల్ 2022న భ్ర్త్ పిభుత్వం దేశం 
మరియు పిపంచ భవిషయత్త్  కటసం మ ైకటర పాిసెసర్ లనస 
ర్ూప ందించే లక్షయంతో మరియు పరిశరమ-స్ాా యి వాణిజయ 

సిలికాన మరియు డిజ ైన నస స్ాధించే లక్షయంతో పికటటంచంది. 
డిసెంబర్ 2023 నవల న టటక  మ ైకటర పాిసెసర్ ల త్దసపరి త్ర్ం 

అమ జరన తన శాటటల ైట్ ఇెంటర నట్ నస పరా ర్ెంభెంచేెందసకు 
మూడ్ు సెంసిలతో ఒపుెందెం కుదసర్డేకుెంది 

 

టెక్ సంసా ఐదేళో్ వయవధిలల 83 లాంచ లనస స్ాధించంది, ఇది 
చరిత్ిలల గ్పప వాణిజయ పియోగ్ వాహన సేకర్ణ అని కంపెనీ 
పేర్కంది. Arianespace, బూో  ఆరిజిన మరియు యునవైటెడ్ 
లాంచ అలయను (ULA) అమ జాన యొకక పాిజ క్ట క ైపర్ 
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ఉపగ్రహాలలల ఎకుకవ భ్గ్ం అమలు చేయడ నిక  
అంగీకరించ యి, ఇవి పిపంచవాయప్ంగా ఉనా అనేక ర్కాల 
కోయింట్ లకు అధిక-వేగ్ం, త్కుకవ-లేటెనీు బ్ిడ్ బ్యండ్ నస 
అందించడం లక్షయంగా పెటుట కున ాయి. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• అమ జాన CEO: ఆండూి R. జాసవు; 
• అమ జాన స్ాా పించబడింది: 5 జూల ై 1994. 

ఖగోళ శాస్ైవేత్లు బృహసుతి యొకక ఒకేల్ెంటట జెంటనస 
గ్ురథ్ెంచ ర్డ 

 

ఖగోళ్ శాస్రవేత్్లు బృహసపత్ర యొకక ఒకేలాంటట జంటనస 
K2-2016-BLG-0005Lb అని పిలుస్ా్ ర్డ, ఇది స్ార్ూపయ 
దివయరాశిని కలిగి ఉంది మరియు బృహసపత్ర మన సూర్డయడి 
నసండి (462 మిలియన మ ైళో్ దూర్ంలల) ఉనాందసన ద ని 
నక్షత్ిం నసండి సమానమ ైన పిదేశంలల (420 మిలియన మ ైళో్ 
దూర్ంలల) ఉంది. . అధ్యయనం ArXiv.orgలల పిిపిింట్ గా 
పిచసరించబడింది మరియు రాయల్ ఆసో్ట ా న మికల్ స్ సెైటీ 
యొకక మంతోీ నోటీససలు పత్రికకు సమరిపంచబడింది.  
న స్ా భ్ర్త అెంతరథక్ష శిథిల్ల డేట్నస విడ్ుదల చేస్థెంది 

  

NASA యొకక ఆరిబటల్ డెబిిస పోి గార మ్ ఆఫవస యొకక 
ఆరిబటల్ డెబిిస కావర్టరీో  నూయస యొకక త జా నివేదిక పికార్ం, 

గ్రహం యొకక ఉపరిత్లం నసండి 2,000 క లలమ్మటరో్ 
సమ్మపంలల భూమి దిగ్ువ కక్షయలలల 10 సెం.మ్మ కంటే ఎకుకవ 
25,182 అంత్రిక్ష శిధిలాలు ఉన ాయి. భ్ర్త్దేశం కేవలం 
114 అంత్రిక్ష శిధిలాల వసస్ వులకు మాత్ిమే బ్ధ్యత్ 
వహ సస్ ంది, అయితే యునవైటెడ్ సేటట్ు భూమి యొకక కక్షయలల 
5,126 అంత్రిక్ష శిధిలాల వసస్ వులనస కలిగి ఉంది మరియు 
చెైన  భూమి యొకక కక్షయలల 3,854 అంత్రిక్ష శిధిలాల 
వసస్ వులనస కలిగి ఉంది, వీటటలల ఖర్డు చేసిన రాక ట్ బ్డీలు 
ఉన ాయి. 
పరిశోధ్న పికార్ం, భ్ర్త్దేశం యొకక అంత్రిక్ష శిధిలాల 
స్ాా యిలు 2018 న టట స్ాా యిక  త్రరిగి వచ ుయి, 2019లల దేశం 
మొటటమొదటటస్ారిగా యాంటీ-శాటటల ైట్ పరీక్షనస 
నిర్వహ ంచనపుపడు పెరిగింది 
 

ఇనోాస్థస్ మరథయు రోల్్ రాయిస్ 'ఏరోస్ేుస్ ఇెంజినీరథెంగ్ 
మరథయు డ జిటల్ ఇనోనవేషన స్ ెంటర్స'నస పరా ర్ెంభెంచ యి. 

 

ఐటట మేజర్ ఇనోఫసిస మరియు పిముఖ పారిశరా మిక టెక్ 
కంపెనీ రోల్ు రాయిస త్మ ఉమాడి “ఏరోసేపస ఇంజనీరింగ్ 
మరియు డిజిటల్ ఇనోావేషన సెంటర్”నస కరాణ టకలలని 
బ ంగ్ళ్ూర్డలల పాిర్ంభించ యి. భ్ర్త్దేశం నసండి రోల్ు 
రాయిస యొకక ఇంజినీరింగ్ మరియు గ్ూర ప బిజినవస 
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సేవలకు అధ్సన త్న డిజిటల్ స్ామరాా ాలతో కయడిన హెై-ఎండ్ 
R&D సేవలనస అందించడ నిక  ఈ కేందిం స్ాా పించబడింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు : 

• ఇనోఫసిస ఎపుపడు స్ాా పించబడింది: 7 జూల ై 1981; 

• ఇనోఫసిస సవఈఓ: సల్టల్ పరేఖ్; 

• ఇనోఫసిస పిధ న కారాయలయం: బ ంగ్ళ్ూర్డ; 

• రోల్ు రాయిస CEO: టోర్్టన ములోర్-ఓటోవస 
(మారిు 2010–); 

• రోల్ు రాయిస ఎపుపడు స్ాా పించబడింది: 1904; 

• రోల్ు రాయిస పిధ న కారాయలయం: వవసట హాంప నవట్, 

యునవైటెడ్ క ంగ్ డమ్; 

• రోల్ు రాయిస వయవస్ాా పకులు: హెనీి రాయిస, చ ర ోస 
రోల్ు.

 

ర్క్షణ ర్ెంగ్ వార్్లు 
 

IAF జరతీయ స్ాి యి ల్జిస్థటక్్ స్ మిన ర్స 'LOGISEM 

VAYU - 2022'ని నిర్వహ ెంచెంది 

 
 

 లాజిసిటక్ు మేనేజ మ ంట్ 'LOGISEM VAYU - 2022'పెై 
జాతీయ సెమిన ర్ 28 ఏపిిల్ 2022న నూయ ఢిలో్టలలని ఎయిర్ 
ఫో ర్ు ఆడిటోరియంలల జరిగింది. ఎయిర్ స్ాట ఫ్ చీఫ్ వివేక్ రామ్ 
చౌదరథ సెమిన ర్ నస పాిర్ంభించ కరలకటపన యసం చేశార్డ. 
డిజిటల్ టెకాాలజీలలల పురోగ్త్రని ఉపయోగించసకటవాలిున 
అవసరానిా ఆయన నొక కచెపాపర్డ, ఇది కార్యకలాపాలకు 
మదదత్తగా లాజిసిటక్ు స్ాట మిన నస కొనస్ాగించడంలల 
సహాయపడుత్తంది. భ్ర్త్ పిభుత్వం యొకక జాతీయ 
లాజిసిటక్ు పాలసవ (NLP) మరియు ఆత్ానిర్భర్్ లక్ష్యయల 

యొకక విస్ృత్ లక్ష్యయలనస స్ాధించేందసకు కృషి చేయాలని 
IAFలలని వాట్ద ర్డలనస CAS కటరింద ి

 

ల్క్ు షీల్ు్ అనే స్ ైబర్స డ ఫ న్ వాయయ్మ్లనస ఎసో్ట నియ్లో 
NATO నిర్వహ ెంచెంది 

 

న ర్్ అట్ో ంటటక్ టీిటీ ఆరొ్నవైజేషన ద వరా గ్ురి్ంపు ప ందిన 
సెైబర్ సంసా పిపంచంలలనే అత్రపెదద  మరియు అత్యంత్ 
సంక ోషటమ ైన "ల ైవ-ఫెైర్" సెైబర్ డిఫెను డిిల్ లనస 
చేపడుత్తంది. ఎసో్ట నియాలలని NATO కటఆపరేటటవ సెైబర్ 
డిఫెను సెంటర్ ఆఫ్ ఎకుల ను పికార్ం దెైవవారిషక లాక్ు షవల్ు్ 
ఈవవంట్, నిజ-సమయ ద డులకు వయత్రరేకంగా జాతీయ IT 

వయవసాలు మరియు కరలకమ ైన మౌలిక సదసపాయాలనస 
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ర్క్ష్ించే సెైబర్ సెకయయరిటీ నిపుణుల నవైపుణ యలనస 
మ ర్డగ్ుపర్చడ నిక  ర్ూప ందించబడింది. 
 ర్ష్ాయ "RS-28 SARMAT," పరపెంచెంలోని "అతయెంత 
శక్్వెంతమ ైన" అణ వయుధ స్ామరి్యెం గ్ల ఖెండ ెంతర్ 
బ్లిస్థటక్ క్ పణిని పరీక్ ెంచెంది. 

 

ర్ష్టాయ అధ్యక్షుడు వాో దిమిర్ పుత్రన మాట్ో డుత్ూ, త్మ సెైనయం 

పెదద  అణు పేలలడ్ నస మోససక ళో్గ్ల ఖండ ంత్ర్ బ్లిసిటక్ 

క్ష్ిపణిని విజయవంత్ంగా పరీక్ష్ించందని, అయితే ఈ క్ష్ిపణి 

అమ రికాకు గ్ణనీయమ ైన పిమాద నిా కలిగించలేదని 

పెంటగాన పేర్కంది. ర్ష్టాయ యొకక అత్యంత్ శక ్వంత్మ ైన 

క్ష్ిపణి ICBM RS-28 సర్ాత్, దీనిని NATO ద వరా "స్ాత న 

2" అని పిలుస్ా్ ర్డ. 

ఇెండ యన కోస్ట  గార్సు యొకక జరతీయ స్ాి యి కాలుషయ 

పరతిసుెందన వాయయ్మెం 'NATPOLREX-VIII' 

పరా ర్ెంభెం 

 

ఇండియన కటసట గార్ు (ICG) ఏపిిల్ 19, 2022న గోవాలలని 

మోర్డాగావ హార్బర్ లల ర ండు రోజుల జాతీయ స్ాా యి కాలుషయ 

పిత్రసపందన వాయయామం ‘NATPOLREX-VIII’ యొకక 

8వ ఎడిషన నస పాిర్ంభించంది. మ ర ైన సిపల్ పిిపరేషన 

ఎకుర్ సెైజ నస ర్క్షణ శాఖ కార్యదరిశ డ కటర్ అజయ కుమార్ 

పాిర్ంభించ ర్డ. 22 సేాహపయర్వక విదేశ్ర దేశాలు & 

అంత్రాా తీయ సంసాల నసండి 29 మంది పరిశ్రలకులు 

మరియు శ్రరలంక మరియు బంగాో దేశ్ నసండి ర ండు కటసట  గార్ు 

షిప లతో సహా 50 ఏజ నీుల నసండి 85 మందిక  పెైగా 

పాలగొ నేవార్డ ఈ వాయయామానిక  హాజర్వుత్తన ార్డ. 

పశిేమ బ ెంగాల్ లో తిరశక్్ కార్సు్ ఎక్్ కృపాన శక్్ 

నిర్వహ స్ో్ ెంది 

 

కృపాన శక ్ వాయయామం, సమ్మకృత్ ఫెైర్ పవర్ వాయయామం 

ఇటీవల పశిుమ బ ంగాల్ లలని సిలిగ్ురిక  సమ్మపంలలని తీస్ా్  

ఫవల్ు  ఫెైరింగ్ రేంజ (TFFR) వదద  ఇండియన ఆరీా త్రిశక ్ కార్ప్ 

నిర్వహ ంచంది. ఈ వాయయామం ల ఫ్ిటనవంట్ జనర్ల్ త్ర్డణ్ 

కుమార్ మరియు జనర్ల్ ఆఫవసర్ కమాండింగ్ త్రిశక ్ కార్ప్ 

నేత్ృత్వంలల జరిగింది. సమ్మకృత్ యుదింలల పో రాడేందసకు 

భ్ర్త్ సెైనయం మరియు కేంది స్ాయుధ్ పో ల్టసస బలగాలు 

(CAPFలు) ఉమాడి మాన షిప మరియు సమకాల్టకర్ణ 

స్ామరాా ాలనస పిదరిశంచడం ఈ వాయయామం యొకక లక్షయం. 
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 చేతక్ హెలికాపటర్ు ద వరా IAF 60 సెంవత్రాల అదసుతమ ైన 
స్ేవలనస జర్డపుకుెంద ి

  

IAFలల చేత్క్ హెలికాపటర్ ద వరా 60 సంవత్ురాల 
అదసభత్మ ైన సేవనస సారించసకటవడ నిక  02 ఏపిిల్ 2022న 
హకరంపేటలలని ఎయిర్ ఫో ర్ు సేటషన లల భ్ర్త్ వవైమానిక దళ్ం 
సమేాళ్న నిా నిర్వహ ంచంది. ర్క్ష్య మంత్రి శ్రర రాజ న థ్ సింగ్ 
సమేాళ్న నిా పాిర్ంభించ ర్డ. ర్క్ష్య మంత్రి కానేరేవ 
సందర్భంగా చేత్క్ హెలికాపటరో్పెై పితేయక కవర్, కాఫవ టేబుల్ 
బుక్ మరియు స్ాార్క చత ినిా విడుదల చేసింది. 
చేతక్ హెలికాపటర్స గ్ురథెంచ: 
చేత్క్ హెలికాపటర్ భ్ర్తీయ వవైమానిక దళ్ంలల అత్యంత్ 
పురాత్నమ ైన కారాయచర్ణ ఫో్యింగ్ మ షిన. ఇది హ ందసస్ాా న 
ఏరోన టటక్ు లిమిటెడ్ (HAL) ల ైసెను ఒపపందం పికార్ం 
త్యార్డ చేయబడింది. చేత్క్ హెలికాపటర్ 1962లల భ్ర్త్ 
వవైమానిక దళ్ంలలక  చేర్ుబడింది. 
20వ భ్ర్త్-ఫరా న్ ద ైవపాక్ క నౌకాదళ విన యసెం ‘వర్డణ -
2022’ పరా ర్ెంభెం 

  

భ్ర్త్ న వికాదళ్ం మరియు ఫెించ న వికాదళాల మధ్య 20వ 
ఎడిషన 'వర్డణ' పేర్డతో అరేబియా సముదింలల మారిు 30 
నసండి ఏపిిల్ 03, 2022 వర్కు నిర్వహ ంచబడుతోంది. ర ండు 
నౌకాదళాల మధ్య దెైవపాక్ష్ిక న వికా విన యస్ాలు 1993 నసండి 
జర్డగ్ుత్తన ాయి. ఈ వాయయామానిక  2001లల 'వర్డణ' అని 
న మకర్ణం చేశార్డ. ర ండు నౌకాదళాలకు చెందిన వివిధ్ 
నౌకలు, జలాంత్రాొ ములు, సముది గ్సవ్  ఎయిర్ కార ఫ్టట , ఫెైటర్ 
ఎయిర్ కార ఫ్టట మరియు హెలికాపటర్డో  వర్డణ-2022 
వాయయామంలల పాలగొ ంట్యి. 
డోగార  ర జిమ ెంట్ లోని ర ెండ్ు బ ట్లియన లకు ఆరీా చీఫ్ 
ప రస్థడ ెంట్్ కలర్స్ నస అెందిెంచ ర్డ 
 

  
ఫెైజాబ్ద (UP)లలని డరగార  ర జిమ ంటల్ సెంటర్ లల జరిగిన 
అదసభత్మ ైన కలర్ పెిజ ంటేషన పరేడ్ లల, ఆరీా స్ాట ఫ్ చీఫ్ 
జనర్ల్ MM నర్వాణే, డరగార  ర జిమ ంట్ లలని ర ండు 
బ ట్లియన లు, అవి 20 డరగార  మరియు 21 డరగార లకు 
పిత్రష్టాట త్ాక పెిసిడెంట్ కలర్ు ఇచ ుర్డ. 

DRDO య్ెంటీ ట్యెంక్ గ ైడ డ్ క్ పణి 'హెలీన ' యొకక 
విజయవెంతమ ైన విమ్న-పరీక్షనస నిర్వహ ెంచెంది
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డిఫెను రీసెర్ు అండ్ డెవలప మ ంట్ ఆరొ్నవైజేషన (DRDO), 

ఇండియన ఆరీా మరియు ఇండియన ఎయిర్ ఫో ర్ు (IAF) 

శాస్రవేత్్ల బృందం సంయుక్ంగా దేశ్రయంగా అభివృదిి  చేసిన 
హెలికాపటర్ పియోగించన యాంటీ-ట్యంక్ గ ైడెడ్ క్ష్ిపణి 
‘హెలిన ’ యొకక విజయవంత్మ ైన విమాన పరీక్షనస ఎతెత్న 
పాింత లలల నిర్వహ ంచంది. అడ వను డ్ ల ైట్ హెలికాపటర్ 
(ALH) నసండి ఫ్ెలో ట్ టియల్ు నిర్వహ ంచబడ ు యి మరియు 
రాజస్ాా న లలని పో ఖాా న ఎడ రి శలరణులలల అనసకర్ణ ట్యంక్ 
లక్ష్యయనిా ఛేదించ క్ష్ిపణిని విజయవంత్ంగా పియోగించ ర్డ. 
HELINA క్ పణి గ్ురథెంచ: 
HELINA పిపంచంలలని అత్యంత్ అధ్సన త్న ట్యంక్ వయత్రరేక 
ఆయుధ లలల ఒకటట. క్ష్ిపణి గ్రిషట పరిధి 7 క లలమ్మటర్డో . 
హెైదరాబ్ద లలని డిఫెను రీసెర్ు అండ్ డెవలప మ ంట్ 
లేబొ రేటరీ (DRDL) దీనిా అభివృదిి  చేసింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• DRDO చెైర్ాన : డ కటర్ G సతీష్ ర డిు ; 
• DRDO పిధ న కారాయలయం: నూయఢిలో్ట; 

• DRDO స్ాా పించబడింది: 1958. 

అధసన తన తేలికపాటట హెలికాపటర్స MK III స్ాకాడ్రన ICGచే 
పరా ర్ెంభెంచబడ ెంది 

  

ర ండు హ ందసస్ాా న ఏరోన టటక్ు లిమిటెడ్ (HAL) ధ్సివ 
అడ వను డ్ ల ైట్ హెలికాపటర్డో  మార్క-III ఇండియన కటసట గార్ు 

(ICG)లలక  చేర్ుబడ ు యి. చ పర్డో  కొచు కటసట గార్ు ఏవియిేషన 
స్ాకాడిన లల ఉంట్యి. ఈ ఛ పర్ లు 16 ALH సిరీస లల 
తొమిాదవ మరియు పదవవి. 
పరధ న ెంశాలు: 

• పో ర్ బందర్, భువనేశవర్, కొచు మరియు చెనవైా అనే 
న లుగ్ు స్ాా వరాలలల కటసట  గార్ు కు హెలికాపటర్ లనస 
HAL నిరిాంచ పంపిణీ చేస్ో్ ంది. 

• భువనేశవర్ మరియు పో ర్ బందర్ లలని ర ండు ICG 

స్ౌకరాయలకు ఇపపటటకే ఎనిమిది హెలికాపటర్డో  
వచ ుయి. 

• ఇండియన కటసట గ్ురాడ్ ఈ ALH MK III 

హెలికాపటర్ లనస సముది నిఘా, శోధ్న మరియు 
ర సూకా, వవైదయ త్ర్లింపు, షిప లాజిసిటకల్ సపో ర్డట  
మరియు నిషేధ్ంతో సహా వివిధ్ కార్యకలాపాల కటసం 
కొనసగోలు చేసింది, ALHని పితేయక మిషన లకు 
అనసవవైన ఫో్యింగ్ వాహనంగా మారిుంది. 

భ్ర్త్-పాక్ సరథహదసద లో స్మీ దర్ిన పరా జ కుట నస పరా ర్ెంభెంచన 
కేెందర మెంతిర అమిత్ ష్ా 

  

గ్ుజరాత్ లలని బనస్ాకంత్ జిలాో లల ఇండర -పాక్ సరిహదసద లలని 

న డబ ట్ వదద  సవమ దర్శన పాిజ కుట నస కేంది హోం మరియు 

సహకార్ శాఖ మంత్రి అమిత్ ష్టా పాిర్ంభించ ర్డ. మన 

సరిహదసద లలని BSF సిబబంది జీవిత్ం మరియు పనిని 
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పౌర్డలు గ్మనించే అవకాశానిా కలిపంచే లక్షయంతో ఈ పాిజ క్ట 

పాిర్ంభించబడింది. పరాయటకులు న డబ ట్ వదద  భ్ర్త్ సెైనయం 

మరియు BSF ఉపయోగించే క్ష్ిపణులు, ట్యంకులు, 

విమాన లు మొదల ైన వాటటని చూడవచసు. 
 

పరా జ క్ట యొకక ముఖయ అెంశాలు: 

• త్మ మాత్ృభూమిని నిర్ంత్ర్ం పరిర్క్ష్ిసస్ నా 

సరిహదసద  భదిత  దళ్ం (BSF) సిబబంది జీవనశెైలిని 

పిత్యక్షంగా చూసేందసకు, అలాగే వారి జీవన 

సిాత్రగ్త్తలు మరియు వారి విధ్సలనస 

గ్మనించడ నిక  దేశ పౌర్డలకు అవకాశం 

కలిపంచ లనే లక్షయంతో ఈ పాిజ క్ట పాిర్ంభించబడింది. 

వారి దేశభక ్. 

• 2018లల విజయ ర్ూపానీ గ్ుజరాత్ ముఖయమంత్రిగా 

ఉనాపుపడు పరాయటకుల కటసం మర్క సరిహదసద  

వీక్షణ కేంద ినిా అభివృదిి  చేయాలనే ఆలలచన 

వచుంది. ఈ పాయింట్ నస అభివృదిి  చేయడ నిక  రాషట  ా

పిభుత వనిక  మూడేళో్ సమయం పటటటంది. 

• సవమ దర్శన పాిజ కుట  క ంద భ్ర్త్ -పాక స్ాా న  

సరిహదసద లల ఉనా నడబ ట్ నస రాషట  ా పరాయటక శాఖ 

ర్ూ.125 కటటోతో పరాయటక కేందింగా అభివృదిి చేస్ో్ ంది. 
 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• సరిహదసద  భదిత  దళ్ం పిధ న కారాయలయం: 

నూయఢిలో్ట; 

• సరిహదసద  భదిత  దళ్ం స్ాా పించబడింది: 1 డిసెంబర్ 
1965; 

• సరిహదసద  భదిత  దళ్ం డెైర కటర్ జనర్ల్: పంకజ 

కుమార్ సింగ్. 

పథన కా Mk-I (మ ర్డగ ైన) రాక ట్ వయవసినస భ్ర్తదేశెం 

విజయవెంతెంగా పరీక్ ెంచెంది 

 

డిఫెను రీసెర్ు అండ్ డెవలప మ ంట్ ఆరొ్నవైజేషన మరియు 

ఇండియన ఆరీా పో ఖాా న ఫెైరింగ్ రేంజ లలల కొత్్ వవర్షన పిన కా 

రాక ట్ సిసటమ్ నస విజయవంత్ంగా పరీక్ష్ించ యి. వీటటలల 

పిన కా Mk-I (మ ర్డగ ైన) రాక ట్ సిసటమ్ (EPRS) మరియు 

పిన కా ఏరియా డినియల్ మూయనిషన (ADM) రాక ట్ 

వయవసాలు ఉన ాయి. ఈ టియల్ు తో, పరిశరమ ద వరా EPRS 

యొకక స్ాంకేత్రక శోషణ యొకక పాిర్ంభ దశ 

విజయవంత్ంగా పయర్్యింది మరియు పరిశరమ 

భ్గ్స్ావములు రాక ట్ సిసటమ్ యొకక వినియోగ్ద ర్డ 

టియల్ు/సిరీస ఉత్పత్్రక  సిదింగా ఉన ార్డ. 

పుణెలలని హెై ఎనరీా మ టీరియల్ు రీసెర్ు లాబొ రేటరీ 

సహకార్ంతో పయణేలలని DRDO లాయబ్- ఆర్ామ ంట్ రీసెర్ు 

అండ్ డెవలప మ ంట్ ఎస్ాట బోిష్ మ ంట్ ద వరా పిన క రాక ట్ 

వయవసానస అభివృదిి చేశార్డ. 

EPRS వయవసి గ్ురథెంచ: 

• EPRS అనేది పిన కా వేరియంట్ యొకక అప గేరడ్ 

వవర్షన, ఇది గ్త్ దశాబద  కాలంగా భ్ర్త్ సెైనయంతో 
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సేవలల ఉంది. అభివృదిి  చెందసత్తనా అవసరాలకు 

అనసగ్ుణంగా శలరణిని మ ర్డగ్ుపరిచే అధ్సన త్న 

స్ాంకేత్రకత్లతో సిసటమ్ అప గేరడ్ చేయబడింది. 

• పిన కా యొకక మ ర్డగ ైన శలరణి వవర్షన యొకక పనితీర్డ 

స్ామరాా ానిా స్ాా పించన త్రావత్, స్ాంకేత్రకత్ 

పరిశరమలకు బదిల్ట చేయబడింది. మూయనిషను 

ఇండియా లిమిటెడ్ (MIL) మరియు ఎకన మిక్ 

ఎక్ు పోో జివు లిమిటెడ్ న గ్ పయర్. 

• DRDO నసండి ట్ిను ఫర్ ఆఫ్ టెకాాలజీ క ంద MIL 

త్యార్డ చేసిన రాక ట్ లనస ఈ పిచ ర్ంలల ఫ్ెలో ట్ టెసట 

చేశార్డ. పిన కా రాక ట్ వయవసాలల ఉపయోగించగ్ల 

వివిధ్ ర్కాల ఆయుధ లు మరియు ఫయయజ లు కయడ  

పో ఖాా న ఫవల్ు  ఫెైరింగ్ రేంజ లల విజయవంత్ంగా 

పరీక్ష్ించబడ ు యి. 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

•  DRDO చెైర్ాన: డ కటర్ G సతీష్ ర డిు ; 

• DRDO పిధ న కారాయలయం: నూయఢిలో్ట; 

• DRDO స్ాా పించబడింది: 1958. 

DRDO స్ాలిడ్ ఫూయయల్ డ్క టడ్ రామ్ జ ట్ (SFDR) 

టెకానలజీని విజయవెంతెంగా పరీక్ ెంచెంది. 

 

డిఫెను రీసెర్ు అండ్ డెవలప మ ంట్ ఆరొ్నవైజేషన (DRDO) 

"స్ాలిడ్ ఫయయయల్ డక టడ్ రామ్ జ ట్" (SFDR) బూసటర్ నస 

ఏపిిల్ 08, 2022న ఒడిశా తీర్ంలల ఉనా చండీపయర్ లలని 

ఇంటటగేరటెడ్ టెసట రేంజ (ITR) వదద  విజయవంత్ంగా 

పరీక్ష్ించంది. పరీక్ష అనిా మిషన లక్ష్యయలనస చేర్డకుంది. 

SFDR-ఆధ రిత్ ప ి పలషన క్ష్ిపణిని సూపరోునిక్ వేగ్ంతో చ లా 

ససదూర్ పరిధిలల వవైమానిక బ దిరింపులనస అడుు కునేందసకు 

వీలు కలిపసస్ ంది. ఇది అత్యధికంగా 350 క .మ్మల పరిధిని కలిగి 

ఉంది. 

SFDR స్ాెంకేతికత గ్ురథెంచ: 

SFDR-ఆధ రిత్ ప ి పలషన క్ష్ిపణిని సూపరోునిక్ వేగ్ంతో చ లా 

ససదూర్ పరిధిలల వవైమానిక బ దిరింపులనస అడుు కునేందసకు 

వీలు కలిపసస్ ంది. ITR ద వరా అమలు చేయబడిన టెలిమ టీి, 

రాడ ర్ మరియు ఎలకటటి -ఆపిటకల్ ట్ిక ంగ్ సిసటమ్ు వంటట అనేక 

శలరణి స్ాధ్న ల ద వరా సంగ్రహ ంచబడిన డేట్ నసండి సిసటమ్ 

పనితీర్డ నిరాి రించబడింది. 

SFDRని డిఫెను రీసెర్ు అండ్ డెవలప మ ంట్ లేబొ రేటర,ీ 

హెైదరాబ్ద, రీసెర్ు సెంటర్ ఇమార్త్, హెైదరాబ్ద మరియు 

హెై ఎనరాీ మ టీరియల్ు రీసెర్ు లాబొ రేటరీ, పయణే వంటట 

ఇత్ర్ DRDO లాబొ రేటరీల సహకార్ంతో అభివృదిి చేసింది. 
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అవార్డు లు 
 

మేఘ్లయ ఇ-పరతిపాదన వయవసి పరతిష్ాట తాక UN అవార్డు నస 
క ైవసెం చేససకుెంది 

 

మేఘాలయ యొకక పిణ ళిక విభ్గ్ం యొకక ముఖయమ ైన 
పియత్ాం, మేఘాలయ ఎంటర్ పెైరజ ఆరికటెకుర్ 
(MeghEA)లల భ్గ్మ ైన ఇ-పిత్రపాదన వయవసా, పిత్రష్టాట త్ాక 
UN అవార్ు - వర్ల్ు  సమిాట్ ఆన ఇనఫరేాషన స్ సెైటీ ఫో ర్మ్ 
(WSIS) పెైరజ స 2022ని ప ందింది. 
MeghEA గ్ురథెంచ: 

• MeghEA అనేద ిమఘేాలయ పిభుత్వం యొకక ఫ్ాో గ్ షపి 
పోి గరా మ్, దీనిక  నషేనల్ ఇ-గ్వర్ామ ంట్ డివిజన (NeGD) 

మదదత్త ఉంది, ఇది దశేంలలనే మొదటట ర్కం. 
• MeghEA యొకక కనులిటంగ్ భ్గ్స్ావమి KPMG, అయిత ే

అమలు చేస ేఏజ నీులలల హయయమానిటటక్ు, NIC మరయిు 
ఇత్రాలు ఉన ాయి. 

UK యొకక కామనెవల్్ పాయిెంట్్ ఆఫ్ ల ైట్ అవార్డు నస క్షో్ ర్స 
కుమ్ర్స ద స్ గ లుచసకున నర్డ

 

బంగాో దేశ్ కు చెందిన ఎడుయకేషనల్ ఛ రిటీ వయవస్ాా పకుడు 
‘బిద యనందర ’ క ష్టో ర్ కుమార్ ద స అటటడుగ్ు వరాొ ల పిలోలకు 
విదయనస అందించడంలల విశలష కృషి చేసినందసకు యునవైటెడ్ 
క ంగ్ డమ్ కామనవవల్్ పాయింట్ు ఆఫ్ ల ైట్ అవార్డు కు 
ఎంపికయాయర్డ. UK యొకక కామనవవల్్ పాయింట్ ఆఫ్ ల ైట్ 
అవార్ు్ వారి సంఘంలల మార్డప చేసస్ నా అత్తయత్్మ వయక ్గ్త్ 
సవచఛంద సేవకులనస గ్ురి్సస్ ంది. 
ఉకేరనియన ప రస్థడ ెంట్ వయలోడ మిర్స జ ల నీ్ీక్ జరన F. క నెనడడ 
అవార్డు  లభెంచెంది 

 

జాన F. క నవాడీ ల ైబిరీ ఫౌండేషన, మొటటమొదటటస్ారిగా, 
ఐదసగ్ుర్డ వయకు్ లకు జాన F. క నవాడీ ప ి ఫెైల్ ఇన కరేజ 
అవార్డు  2022నస పిద నం చేసింది. ఈ అవార్డు నస మే 22, 

2022న జాన F. క నవాడీ పెిసిడెనిషయల్ ల ైబిరీ, బో సటన, USAలల 
కరోలిన క నవాడీ మరియు ఆమ  కుమార్డడు జాక్ ష్టోో స బరొ్ 
అందజేయనసన ార్డ. 
ఈ ఐదసగ్ుర్డ వయకు్ లు: 

• ఉకేరనియన అధ్యక్షుడు: వయలలడిమిర్ జ ల నీుీ 

• యునవైటెడ్ సేటట్ు (US) పిత్రనిధి: లిజ చెనీ 

• మిచగాన రాషట  ాకార్యదరిశ: జోసెలిన బ నున 

• అరిజోన  పిత్రనిధి: ర్సెుల్ "ర్సవట" బో వర్ు 
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• ఫులటన కౌంటీ, జారిాయా, ఎనిాకల కార్యకర్్: 
వాండిియా "షే" మోస 

NMDC 2022లో PRSI అవార్డు లనస అెందజేయనసెంది

  

]జాతీయ మినర్ల్ డెవలప మ ంట్ కార్పరేషన లిమిటెడ్ 
(NMDC) పబోిక్ రిలేషను స్ సెైటీ ఆఫ్ ఇండియాస (PRSI) 

పబోిక్ రిలేషను అవార్ు్ 2022లల న లుగ్ు విభ్గాలలో  మొదటట 
స్ాా నంలల నిలిచంది. శ్రర V శ్రరనివాస గౌడ్, తెలంగాణ ప ి హ బిషన 
మరియు ఎక ైుజ, కరరడలు మరియు యువజన సేవలు, 
పరాయటక మరియు స్ాంసకృత్రక శాఖ మంత్రి, NMDC యొకక 
శ్రర పివీణ్ కుమార్, ED (పర్ునల్) మరియు శ్రర Ch. 

శ్రరనివాసరావు, నవర్త్ా పిఎస యు త్ర్పున డిజిఎం 
(కార్పరేట్ కమూయనికేషను). నవర్త్ా పిఎస యు త్ర్పున 
DGM (కార్పరేట్ కమూయనికేషను) శ్రర శ్రరనివాసరావు 
సన ాన లనస సవవకరించ ర్డ. 
 ఇెండ యన-అమ రథకన డ ఫ న్ ఎక్్ పర్సట వివేక్ ల్ల్ 6వ 
ఎెంటర్స ప రనయయర్స లీడ్ర్స షథప్ అవార్డు  2022క్ ఎెంపథకయ్యర్డ 

 

ఇండర-అమ రికన ఛ ంబర్ ఆఫ్ కామర్ు జనర్ల్ అట్మిక్ు 
గోో బల్ కార్పరేషన యొకక ఇండియన-అమ రికన చీఫ్ 
ఎగిాకయయటటవ వివేక్ లాల్ నస ర్క్షణ ర్ంగానిక  ఆయన చేసిన 
కృషిక  మ చు పిత్రష్టాట త్ాకమ ైన ఎంటర్ పెినూయర్ ల్టడర్ షిప 
అవార్డు ల కటసం ఎంపిక చేసింది. ఇండర -అమ రికన ఛ ంబర్ 
ఆఫ్ కామర్ు (IACC) 1968లల స్ాా పించబడింది మరియు 
ఇది భ్ర్త్దేశం-యుఎస వాణిజయ సహకారానిక  పిధ న 
దెైవపాక్ష్ిక ఛ ంబర్. 
ఇెండ్స్ ఇెండ్ బ్యెంక్ తన EPH చ్ర్వ కోసెం గోు బల్ ‘స్ ల ెంట్ 
మోడ్ల్ బ్యెంక్’ అవార్డు నస గ లుచసకుెంది 

 

ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ క  'పేమ ంట్ు సిసటమ్ ట్ిను ఫరేాషన' 

విభ్గ్ంలల బ సట-ఇన-కాో స ఎంటర్ పెైరజ పేమ ంట్ు హబ్ 
(EPH)ని నిరిాంచడం కటసం గోో బల్ 'సెల ంట్ మోడల్ బ్యంక్' 

అవార్డు  లభించంది. కౌో డ్ ఆధ రిత్ సెంటిల్ పేమ ంట్ు హబ్ నస 
ర్ూప ందించడంలల బ్యంక్ చేసిన అత్తయత్్మ పియాణ నిా ఈ 
అవార్డు  గ్ురి్సస్ ంది. పిపంచవాయప్ంగా ఆరిాక సంసాల కటసం 
స్ాంకేత్రకత్పెై దృషిట  స్ారించన పిముఖ పరిశోధ్న మరియు 
సలహా సంసా సెల ంట్ ఈ అవార్డు నస అందజేసస్ ంది.  
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఇండసఇండ్ బ్యంక్ స్ాా పించబడింది: 1994; 

• ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: ముంబ ై, 
మహారాషట ;ా 
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• ఇండసఇండ్ బ్యంక్ MD & CEO: ససమంత్ 

కత పలియా; 

• ఇండస ఇండ్ బ్యంక్ ట్యగ్ ల ైన: మేము మిమాలిా 

ధ్నవంత్తలుగా భ్విసస్ న ాము. 

ఉడ న పథ్కెం 2020 పబిు క్ అడ ానిస్ేట రషన లో ఎక్ల న్ కోసెం 

PM అవార్డు కు ఎెంపథక ైెంది 

 

పాింతీయ కనవక టవిటీ సవకమ్ UDAN 

(UdeDeshkaAamNagrik), మినిసవట  ాఆఫ్ సివిల్ ఏవియిేషన 

(MoCA) యొకక ఫ్ాో గ్ షిప సవకమ్, “ఇనోావేషన (జనర్ల్) – 

సెంటిల్” కేటగిరీ క ంద పబోిక్ అడిానిసేట షాన లల శలరషఠ త్ కటసం 

2020 పిధ నమంత్రి అవార్డు కు ఎంపిక చేయబడింది. 

ఉడ న పథ్కెం గ్ురథెంచ: 

ఉడ న పథకం కేవలం పరిమాణ త్ాక లక్ష్యయల స్ాధ్నపెై 

కాకుండ  మంచ పాలన, గ్ుణ త్ాక విజయాలు మరియు 

చవరి మ ైలు కనవక టవిటీపెై ఉద ఘ టటసస్ ంది. ఐదేళో్ సవలప 

వయవధిలల, 415 UDAN మారాొ లు హెలిపో ర్ట లతో సహా 66 

అండర్ సర్వ డ్ మరియు అన సర్డ్ ఎయిర్ పో ర్ట లనస 

అనససంధ నించ యి మరియు 92 లక్షల మందిక  పెైగా దీని 

నసండి పియోజనం ప ంద ర్డ. 

అవార్డు  గ్ురథెంచ: 

• కేంది మరియు రాషట  ా పిభుత వల జిలాో లు/సంసాలు 

చేసిన అస్ాధ ర్ణమ ైన మరియు వినూత్ామ ైన 

పనిని గ్ురి్ంచ, గ్ురి్ంచ, రివార్ు చేయడ నిక  భ్ర్త్ 

పిభుత్వం 2006లల ఈ అవార్డు నస పాిర్ంభించంది. 

• ఈ అవార్డు  టోి ఫవ, సో్ రోల్ మరియు ర్ూ. 10 లక్షల 

పోి త ుహకంతో వసస్ ంది. 

• పౌర్ విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ పౌర్ సేవా 

దినోత్ువం సందర్భంగా ఏపిిల్ 21, 2022న 

అవార్డు నస అందసకుంటుంది. 

పరభ్త్ పట్నయక్ మ్లకెం ఆదిశేషయయ అవార్డు  2022క్ 

ఎెంపథకయ్యర్డ

 

 

 ససపిసిది భ్ర్తీయ ఆరిాకవేత్్ మరియు రాజకరయ వాయఖాయత్, 

పిభ్త్ పట్ాయక్ మాలకం ఆదిశలషయయ అవార్డు  2022క  

ఎంపికయాయర్డ. ఈ అవార్డు నస మాలకం మరియు ఎలిజబ త్ 

ఆదిశలషయయ టిసట ఏట్ పితేయకంగా ఏరాపటు చేసిన జాతీయ 

జూయరీ అందసకునా న మినేషనో నసండి ఎంపిక చేసిన 

అత్తయత్్మ స్ామాజిక శాస్రవేత్్కు అందజేసస్ ంది. అవార్డు  

క ంద ర్ూ.2 లక్షల పెైరజ మనీ, పిశంస్ా పత్ిం ఉన ాయి. 
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సర్సవతి సమ్ాన 2021క్ రామ్ దరాష్ మిశరా  ఎెంపథకయ్యర్డ 

 

పిముఖ కవి మరియు స్ాహ తీవేత్్ ప ి ఫెసర్ రామ్ దరాష్ మిశరా  
త్న కవిత్ల సంపుటట ‘మే టు యహాన హున’క  గానస 
పిత్రష్టాట త్ాక సర్సవత్ర సమాాన, 2021ని అందజేయనసనాటుో  
K K బిరాో  ఫౌండేషన పికటటంచంది. గ్రహీత్నస ఎంపిక కమిటీ 
ఎంపిక చేసస్ ంది, దీని పిసస్ త్ అధిపత్ర డ కటర్ ససభ్ష్ C 

కశయప. 
జర్నలిస్ట ఆరేఫా జ హరీక్ చమేలీ దేవి జ ైన అవార్డు  2021ని 
పరద నెం చేశార్డ 

 

ముంబ ైక  చెందిన జర్ాలిసట ఆరేఫా జోహారీక  2021 

సంవత్ురానిక  గానస చమేల్ట దేవి జ ైన అవార్డు  లభించంది. 
దీనిని మ్మడియా ఫౌండేషన పికటటంచంది. ఆరేఫా జోహారీ 
'సో్ రోల్' కటసం పనిచేసస్ ంది. మహారాషటలాలని ముంబ ైలల.. 
2020లల నీత్ూ సింగ్ కు ఈ అవార్డు  లభించంది. ఆమ కు 'గోవా 
కనవక్షన' మ్మడియా హౌస తో అనసబంధ్ం ఉంది. ధ్ర్ాకర్్లు: 
నిర్డపమ ససబిమణియన, గీత్ హరిహర్న మరియు 
అశుతోష్. 

గార మీలు 2022: భ్ర్తీయ-అమ రథకన స్థెంగ్ర్స ఫలుగ ణి ష్ా, 
ఉత్మ పథలుల సెంగీత ఆలిమ్ విజేత 

 

భ్ర్తీయ-అమ రికన గాయకుడు ఫలుొ ణి ష్టా బ సట చలు నాు 
ఆలబమ్ విభ్గ్ంలల ఎ కలర్ ఫుల్ వర్ల్ు  కటసం గార మ్మ 
అవార్డు నస గ లుచసకున ార్డ. ఫలుొ ణి ష్టా సంగీత్ విద వంససడు 
AR ర హమాన తో కలిసి పిదర్శన ఇచుంది మరియు 
గార మ్మలలల ఉత్్మ పిలోల సంగీత్ ఆలబమ్ విభ్గ్ంలల 
ర ండుస్ార్డో  న మినేట్ చేయబడిన ఏక ైక భ్ర్తీయ సంత్త్ర 
మహ ళ్. ఫలుొ ణి ష్టా ఇంత్కు ముందస ఆమ  2018 ఆలబమ్ 
ఫాలయస బజార్ కటసం అదే విభ్గ్ంలల గార మ్మక  న మినేట్ 
చేయబడింది. 
 64వ గార మీ అవార్డు లు 2022: విజేతల జరబిత నస తనిఖీ 
చేయెండ  

 

64వ వారిషక గార మ్మ అవార్డు లు మొదటటస్ారిగా MGM గార ండ్ 

గార ున అరేన లల టెివర్ నోహ్ హో సట గా 

నిర్వహ ంచబడుత్తన ాయి. 64వ గార మ్మ అవార్ు్ సెపెట ంబర్ 01, 

2020 నసండి సెపెటంబర్ 30, 2021 మధ్య విడుదల ైన 

రికారిుంగ్ లనస (సంగీత్ కళాకార్డలు, కంపో జిషన లు మరియు 
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ఆలబమ్ లతో సహా) గ్ురి్సస్ ంది. జోన బ్టటసట పదకొండు 

మందితో అత్యధిక న మినేషన లనస అందసకున ాడు 

మరియు బ్టటసట ఐదస అవార్డు లతో అత్యధిక అవార్డు లనస 

అందసకున ాడు. 

64వ వారథిక గార మీ అవార్డు ల విజేతల జరబిత  ఇకకడ్ ఉెంది: 

S.No Category Winners 

1. Album Of The Year 
‘We Are’ by Jon 

Batiste 

2. Record Of The Year 

‘Leave the door open’ 

by Bruno Mars and 

Anderson Paak 

3. Best New Artist Olivia Rodrigo 

4. Best Rap Album 

“Call Me If You Get 

Lost,” Tyler, the 

Creator 

5. 
Best R&B Album 

Winner 

“Heaux Tales,” 

Jazmine Sullivan. 

6. Best Rap Song 
“Jail,” Kanye West 

featuring Jay-Z 

7. Best Country Album 
“Starting Over,” Chris 

Stapleton 

8. Song Of The Year 

“Leave the Door 

Open,” Silk Sonic 

(Brandon Anderson, 

Christopher Brody 

Brown, Dernst Emile 

II and Bruno Mars) 

9. Best Rock Album 

“Medicine at 

Midnight,” Foo 

Fighters 

10. Best Rock Song 
“Waiting On a War,” 

Foo Fighters 

11. 
Best Dance/Electronic 

Album 

“Subconsciously,” 

Black Coffee 

12. 
Producer of the Year, 

non-classical: 
Jack Antonoff 

13. Best Music Video “Freedom,” Jon Batiste 

14. Best Country Song 
“Cold,” Chris 

Stapleton 

15. Best Folk Album 

“They’re Calling Me 

Home,” Rhiannon 

Giddens with 

Francesco Turrisi 

16. Best Comedy Album 
“Sincerely Louis CK,” 

Louis C.K. 

17.  Best rap performance: 

“Family Ties,” Baby 

Keem featuring 

Kendrick Lamar 

18.  Best rock performance: 
“Making a Fire,” Foo 

Fighters 

19. Best music film: “Summer of Soul” 

20.  
Best musical theater 

album: 

“The Unofficial 

Bridgerton Musical” 

21. Best global music: 
“Mohabbat,” Arooj 

Aftab 

22. 
Best global music 

album: 

“Mother Nature,” 

Angélique Kidjo 

23. 

Best historical album: 

“Joni Mitchell 

Archives, Vol. 1: 

The Early Years 

(1963-1967) 

24. 
Best Pop Duo / Group 

Performance: 

Doja Cat and SZA for 

“Kiss Me More” 

25. 
Best American roots 

performance: 
“Cry,” Jon Batiste 

గార మీ అవార్డు  చరథతర: 

గార మ్మ అవార్డు  అనేది సంగీత్ పరిశరమలల స్ాధించన 

విజయాలనస గ్ురి్ంచడ నిక  రికారిుంగ్ అకాడమ్మ అందించే 

అవార్డు . 1958 సంవత్ురానిక  కళాకార్డల సంగీత్ 

విజయాలనస గౌర్వించడం మరియు గౌర్వించడం కటసం మే 

4, 1959న మొదటట గార మ్మ అవార్డు ల వేడుక జరిగింది. టోి ఫవ 

పయత్పయసిన గార మోఫో న నస సూచసస్ ంది. 
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ఉప రాషట రపతి వెెంకయయ న యుడ్ు అెంతరాి తీయ గాెంధీ 
అవార్డు నస ల పరస్ీ, 2021 పరద నెం చేశార్డ 

  

భ్ర్త్ ఉపరాషటపాత్ర M. వవంకయయ న యుడు అంత్రాా తీయ 
గాంధీ అవార్ు్ ఫర్ ల పిసవ, 2021ని చండీగ్ఢ కు చెందిన డ కటర్ 
భూషణ్ కుమార్ కు ఇండియన న మినేషన (వయక ్గ్త్) 
విభ్గ్ంలల మరియు సహయోగ్ కుషఠ  యజా టిసట , గ్ుజరాత్ 
సంస్ాా గ్త్ విభ్గ్ంలల అందించ ర్డ. ఏపిిల్ 13, 2022న 
నూయఢిలో్టలల జరిగిన కార్యకరమంలల ఈ అవార్డు నస పిద నం 
చేశార్డ. 
మధయపరదేశ లో ఛ ెంపథయన ఆఫ్ చేెంజ్ అవార్డు  2021 
పరకటటెంచెంది 

 

భోపాల్ లలని కుష్టాభౌ థ కరే ఆడిటోరియంలల ‘ఇంటరాక టవ 
ఫో ర్మ్ ఆన ఇండియన ఎకానమ్మ’ (IFIE) నిర్వహ ంచన 
ఛ ంపియను ఆఫ్ చేంజ మధ్యపిదేశ్ 2021 కార్యకరమానిక  
మధ్యపిదేశ్ గ్వర్ార్ మంగ్ూభ్య పటేల్ మరియు 
ముఖయమంత్రి శివరాజ సింగ్ చౌహాన చేర్డకున ార్డ. ధెైర్యం, 

సమాజ సేవ మరియు సమిాళిత్ స్ామాజిక అభివృదిి  
విలువలనస పో ి త్ుహ ంచడంలల వయకు్ లు మరియు సంసాలు 
చేసిన గ్పప పనిక  సంసా వారిని గ్ురి్సస్ ంది. 
 ఫలుగ ణి న యర్స EY ఆెంటరప రనయయర్స ఆఫ్ ది ఇయర్స అవార్డు  
2021 క్రీట్నిన ప ెంద ర్డ 

 

EY ఎంటర్ పెినూయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఇండియా అవార్డు ల 23వ 
ఎడిషన లల ఫలుొ ణి న యర్ 2021 సంవత్ురానిక  EY 

ఎంటర్ పెినూయర్ గా ఎంపికయాయర్డ. ఆమ  బూయటీ సపెలో  కంపెనీ 
Nykaa (FSN ఈ-కామర్ు) వయవస్ాా పకురాలు మరియు చీఫ్ 
ఎగిాకయయటటవ ఆఫవసర్ (CEO). ఆమ  ఇపుపడు జూన 9, 2022న 
మొన కటలల జరిగే EY వర్ల్ు  ఎంటిపెినూయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ 
అవార్ు (WEOY)లల భ్ర్త్దేశానిక  పాిత్రనిధ్యం వహ సస్ ంది. 
ల ైఫ్ టెైమ్ అచీవ మ ంట్ నస లార ున & టయబోి  గ్ూర ప ఛెైర్ాన 
A.M.న యక్ కు అందించ ర్డ. 
 పరధ నమెంతిర నరేెందర మోదీక్ 1వ లత  దీన న థ్ మెంగేషకర్స 
అవార్డు  లభెంచెంది 

 

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


నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్-మే 2022 
 

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

పిముఖ గాయని లత  మంగేషకర్ స్ాార్కారా్ం ఏరాపటు చేసిన 
తొలి లత  దీన న థ్ మంగేషకర్ అవార్డు తో పిధ ని నరేంది 
మోదీ సత్కరించనసన ార్డ. దేశానిక , సమాజానిక  నిస్ావరా్ 
సేవ చేసినందసకు గానూ పిధ ని మోదీ ఈ అవార్డు నస 
అందసకటనసన ార్డ. మాసటర్ దీన న థ్ మంగేషకర్ 
(గాయకుడు త్ండిి) 80వ వరి్ంత్ర సందర్భంగా ఏపిిల్ 24న 
అవార్డు  పిద నోత్ువం జర్గ్నసంది.  
వెెంకయయ న యుడ్ు సెంగీత న టక అకాడ్మీ మరథయు లలిత 
కళా అకాడ్మీ ఫ లోషథప్ లు మరథయు అవార్డు లనస పరద నెం 
చేశార్డ. 

 

2018 సంవత్ురానిక  గానూ 43 మంది పిముఖ కళాకార్డలకు 
(4 మంది సభుయలు మరియు 40 మంది అవార్డు  గ్రహీత్లు) 
సంగీత్ న టక అకాడమ్మ ఫెలలషిప మరియు సంగీత్ న టక 
అవార్డు లనస ఉపరాషటపాత్ర ఎం. వవంకయయన యుడు 
అందజేశార్డ. న యుడు 2021 సంవత్ురానిక  గానస లలిత్ 
కళా అకాడమ్మ యొకక ఫెలలషిప లు మరియు జాతీయ 
అవార్డు లనస 23 మందిక  (3 ఫెలలలు మరియు 20 జాతీయ 
అవార్డు లు) అందించ ర్డ. 
నూయఢిలో్టలల ఏపిిల్ 09, 2022న స్ాంసకృత్రక శాఖ మంత్రి శ్రర జి. 
క షన ర డిు  పాిర్ంభించన లలిత్ కళా అకాడమ్మ నిర్వహ ంచన 
62వ జాతీయ కళ్ల పిదర్శన సందర్భంగా ఈ అవార్డు లనస 
అందించ ర్డ. 

 పరముఖ బ ెంగాలీ ర్చయిత అమర్స మితర పరతిష్ాట తాక O. హెనీర 
అవార్డు నస గ లుచసకున నర్డ 

  

పిముఖ బ ంగాల్ట ర్చయిత్ అమర్ మిత ి 45 ఏళో్ క రత్ం రాసిన 
చనా కథకు ఈ ఏడ ది ఓ.హెనీి బహుమత్రని 
అందసకున ార్డ. బ ంగాల్ట లఘు కలపన అయిన 'గాన బురో' 
అనే చనా కథకు అత్నస ఈ అవార్డు నస అందసకున ాడు, ఇది 
అంత్కుముందస ఆంగో్ంలలక  అనసవదించబడింది (ది ఓల్ు  
మాయన ఆఫ్ కుససంపయర్). అనసవాద ర్చన 2020లల ఒక 
అమ రికన మాయగ్జ ైన లల పిచసరించబడింది. మిత ిక  2006లల 
స్ాహ త్య అకాడమ్మ అవార్డు  లభించంది. 
అస్ా్మీ కవి నీలమణ ి ఫూకాన కు 56వ జరా నపీఠ్ అవార్డు  
లభెంచెంది 

 

అస్ాుం ముఖయమంత్రి డ కటర్ హ మంత్ బిస్ావ శర్ా దేశ 

అత్తయనాత్ స్ాహ త్య పుర్స్ాకర్ం, 2021 సంవత్ురానిక  56వ 

జాా నపవఠానిా అస్ాుంలలని అత్యంత్ పిసిది కవులలల ఒకర ైన 

నీలమణి ఫయకాన కు అందజేశార్డ. మమోని రోయిసమ్ 
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గోస్ావమి మరియు బీరేంది కుమార్ భట్ట చ ర్య త్రావత్ 

అస్ాుం నసండి జాా నపవఠ్ అవార్డు నస గ లుచసకునా మూడవ 

వయక ్ నీలాణి ఫయకాన. ఈ అవార్డు కు పిశంస్ా పత్ిం, శాలువా, 

ర్ూ. 11 లక్షలు లభిస్ా్ యి. 

అషటదిగొ్జాలు 1990లల పదాశ్రర పుర్స్ాకరానిా ప ంద ర్డ 

మరియు 2002లల స్ాహ త్య అకాడమ్మ ఫెలలషిప నస 

అందసకున ార్డ. స్ాంసకృత్రక శాఖ, పిభుత్వం ద వరా ర ండేళో్ 

కాలానిక  ‘ఎమ రిటస ఫెలల’గా ఎంపికయాయర్డ. 1998లల 

భ్ర్త్దేశం. అస్ాుం స్ాహ త్య సభ కయడ  ఆయనకు 

'స్ాహ త్యచ ర్య' గౌర్వానిా అందించంది. ఫుకాన యొకక 

ముఖయమ ైన ర్చనలు ‘క్షూరా్ా హేనస నమ్మ ఆహే ఈ 

నోడియిేది’, ‘కబిత్’ మరియు ‘గ్ులాపి జమూర్ లగాా’. 

ముఖయెంగా: 

నవలా ర్చయిత్ ద మోదర్ మౌజో భ్ర్తీయ స్ాహ త యనిక  

చేసిన కృషిక  గానూ 57వ జాా నపవఠ్ అవార్డు  2022క  

ఎంపికయాయర్డ. 77 ఏళో్ ర్చయిత్ "స్ాహ త యనిక  అత్తయత్్మ 

సహకార్ం" కటసం దేశం యొకక అత్తయనాత్ స్ాహ త్య 

పుర్స్ాకర్ంతో పిద నం చేశార్డ. 

 వర్ల్ు  ప రస్ ఫో టో ఆఫ్ ది ఇయర్స 2022: కమూు ప్్ 

ర స్థడ నిియల్ సయకల్ 

  

"కమూు ప్్ ర స్థడ నిియల్ సయకల్" పేర్డతో క నడ యన 

ఫో టోగార ఫర్స అెంబర్స బ్ర క న ర్ూప ందించన ఫో టో 2022 వర్ల్ు  

ప రస్ ఫో టో ఆఫ్ ది ఇయర్స అవార్డు నస గ లుచసకుెంది. బిిటటష్ 

కొలంబియాలలని కమ్ లయపు ఇండియన ర సిడెనిషయల్ 

సూకల్ లల దసరివనియోగ్ం, నిరో్క్షయం మరియు వాయధి కార్ణంగా 

మర్ణించన ర ండు వందల మందిక  పెైగా పిలోల జాా పకారా్ం 

శిలువలపెై వేలాడదీసిన పిలోల దససస్ లనస ఫో టో చూపిసస్ ంది. 

Ms బ్ిక న ఫో టో పాింతీయ ఉత్్ర్ మరియు మధ్య అమ రికా 

విభ్గ్ంలల సింగిల్ు అవార్డు నస కయడ  గ లుచసకుంది. 

అెంతరాి తీయ బుకర్స ప ైైజ్ క్ ఎెంపథక ైన తొలి హ ెందీ నవల ‘టోెంబ్ 

ఆఫ్ శాెండ్’ 

 

 అెంతరాి తీయ బుకర్స ప ైైజ్ చరథతరలో, గీత ెంజలి శ్రర ర్చెంచన 

'ట్ెంబ్ ఆఫ్ శాెండ్' నవల, పరతిష్ాట తాక స్ాహ తయ బహుమతిక్ 

ఎెంపథక ైన మొదటట హ ెందీ భ్ష్ా కలున ర్చనగా నిలిచెంది. ఈ 

నవలనస డెైసవ రాక్ వవల్ ఆంగో్ంలలక  అనసవదించ ర్డ. టోంబ్ 

ఆఫ్ స్ాండ్ పుస్కం పిపంచవాయప్ంగా ఉనా ఐదస ఇత్ర్ 

నవలలతో పో టీపడుత్తంది. స్ాహ త్య బహుమత్ర 50,000 

పౌండో నగ్దస పుర్స్ాకర్ంతో వసస్ ంది, ఇది ర్చయిత్ మరియు 

అనసవాదకుల మధ్య సమానంగా విభజించబడింది.
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రాయెంకులు & నివేదకిలు 
 

SIPRI యొకక "పరపెంచ స్ ైనిక వయయ నివేదిక 2021లో 
టెరెండ్్": భ్ర్తదేశెం 3వ స్ాి నెంలో ఉెంది 

 
సవవడన కు చెందిన థింక్-ట్యంక్ స్ాట క్ హోమ్ ఇంటరేాషనల్ 
పవస రీసెర్ు ఇన సిటటయయట్ (SIPRI) నివేదిక పికార్ం, "పిపంచ 
సెైనిక వయయ నివేదిక 2021లల టెిండ్ు" పేర్డతో, భ్ర్త్దేశం 
యొకక సెైనిక వయయం US మరియు చెైన  త్రావత్ 
పిపంచంలల మూడవ అత్యధికంగా ఉంది. భ్ర్త్దేశంలల సెైనిక 
వయయం 2021లల $76.6 బిలియనసో గా ఉంది, ఇది 2020 
నసండి 0.9% పెరిగింద.ి ర్ష్టాయ త్న సెైనిక వయయానిా వర్డసగా 
మూడవ సంవత్ుర్ం కయడ  పెంచంది. 
నివేదిక యొకక డేట్ నవీకరించబడిన SIPRI సెైనిక వయయ 
డేట్బేసెైప ఆధ ర్పడింది, ఇది 1949-2021 సంవత్ురాలలల 
దేశం వారీగా సెైనిక వయయ డేట్నస అందిసస్ ంది. 2021లల 
అత్యధికంగా ఖర్డు చేసిన ఐదస దేశాలు US, చెైన , ఇండియా, 
UK (యునవైటెడ్ క ంగ్ డమ్) మరియు ర్ష్టాయ, కలిసి ఖర్డులల 
62% వాట్ కలిగి ఉన ాయి. 
పరపెంచ బ్యెంకు నివదేిక పరకార్ెం భ్ర్తదేశెంలో అతయెంత పదేరథకెం 
12.3% తగథగెంద ి

 

పిపంచ బ్యంకు పాలసవ రీసెర్ు వరికంగ్ పేపర్ పికార్ం 
భ్ర్త్దేశంలల అత్యంత్ పేదరికం రేటు 2011లల 22.5% నసండి 
2019లల 10.2%క  పడిపో యింది. ఇది దేశంలల 2011 నసండి 
2019 మధ్య కాలంలల తీవి పేదరికంలల 12.3 శాత్ం పాయింటో 
క్ష్ీణత్నస సూచసస్ ంది. పటటణ పాింత ల కంటే గార మ్మణ 
పాింత లలో  క్ష్ీణత్ చ లా ఎకుకవగా ఉంది. 
గార మ్మణ పేదరికం 14.7 శాత్ం త్గిొతే, పటటణ పాింత లలో  పేదరికం 
7.9 శాత్ం త్గిొంది. ‘గ్త్ దశాబదంలల పేదరికం త్గ్ుొ ముఖం 
పటటటంది, అయితే ఇంత్కుముందస అనసకునాంత్ ఎకుకవ 
కాదస’ అనే శ్రరిషకతో ఆరిాకవేత్్లు ససతీరా్ సిన హ  రాయ మరియు 
రాయ వాన డెర్ వవైడ్ సంయుక్ంగా ర్చంచ ర్డ. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• పిపంచ బ్యంకు స్ాా పించబడంిది: జూల ై 1944, బ టిటన 
వుడ్ు, నూయ హాంప షెరై్, యునవటైెడ్ సేటట్ు; 

• పిపంచ బ్యంక్ పిధ న కారాయలయం: వాషింగ్టన DC, USA; 

• పిపంచ బ్యంకు అధ్యక్షుడు: డవేిడ్ రాబర్ట మాలాపస; 

• పిపంచ బ్యంకు సభయ దేశాలు: 189 (భ్ర్త్దశేంతో సహా). 

 సబ ిక్ట 2022 వారీగా QS వర్ల్ు  యూనివరథిటీ రాయెంక్ెంగ్్: ట్ప్ 
100లో IIT బ్ెంబ ే& IIT ఢ లీు 

  

QS Quacquarelli Symonds సబ ాక్ట 2022 న టటక  QS వర్ల్ు  
యూనివరిశటీ రాయంక ంగ్ు యొకక 12వ ఎడిషన నస విడుదల 
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చేసింది, పిపంచవాయప్ంగా ఉనా ఇన సిటటయయట్ ల సబ ాక్ట వారీ 
రాయంక ంగ్ లు బహుళ్ జాబిత ల సంకలన లు. కాబో యిే 
విద యర్డా లు నిరిదషట  సబ ాక్ట లల పిముఖ విశవవిద యలయాలనస 
గ్ురి్ంచడంలల సహాయపడట్నిక  సబ ాక్ట వారీగా QS వర్ల్ు  
యూనివరిశటీ రాయంక ంగ్ లు ఏట్ సంకలనం చేయబడత యి. 
సబ ిక్ట 2022 ద వరా QS వర్ల్ు  యూనివరథిటీ రాయెంక్ెంగ్ లు 
మొత్ెం 51 విభ్గాలనస కవర్స చేస్ా్ యి, వీటటని ఐదస విస్ృత 
సబ ిక్ట పరా ెంత లుగా విభజిెంచ ర్డ. 

1. కళ్లు & హుయమానిటీస 

2. ఇంజనీరింగ్ మరియు టెకాాలజీ 

3. ల ైఫ్ సెైనవుస & మ డిసిన 

4. సహజ శాస్ా్ ా లు 
5. స్ామాజిక శాస్ా్ ా లు & నిర్వహణ 

పరతి కేటగథరీ క్ెంద ట్ప్ ఇన స్థటటూయట్ లు: 

Category Top Institute(Rank 1) 

Arts and 

Humanities 
University of Oxford(UK) 

Engineering and 

Technology 

Massachusetts Institute of 

Technology (USA) 

Life Sciences & 

Medicine 
Harvard University (USA) 

Natural Sciences 
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)(USA) 

Social Sciences & 

Management 
Harvard University(USA) 

ఇెండ యన ఇనిటిటూయట్: 
ఇండియన ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ టెకాాలజీ (IIT)-బ్ంబే 65వ 
రాయంక్ నస మరియు ఇండియన ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ టెకాాలజీ 
(IIT)- ఢిలో్ట 72వ రాయంక్ నస ప ంద యి, ఇంజినీరింగ్ మరియు 
టెకాాలజీ విభ్గ్ంలల ట్ప 100 రాయంక్ లలల చోటు 

దక కంచసకునా ఏక ైక భ్ర్తీయ విద యసంసాలు. ఐఐటీ బ్ంబే 
79.9, IIT ఢిలో్ట 78.9 మార్డకలు స్ాధించ యి. 
ట్ప్ 3 QS పరపెంచ విశవవిద యలయ రాయెంక్ెంగ్ లు 2022: 

1. మస్ాచససెట్ు ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ టెకాాలజీ (MIT), 

2. ఆక్ు ఫర్ు విశవవిద యలయం, 

3. స్ాట న ఫో ర్ు విశవవిద యలయం & కేంబిిడా్ విశవవిద యలయం. 
 భ్ర్తదేశ వయవస్ాయ ఎగ్ుమతులు మొదటటస్ారథగా USD 50 
బిలియను  మ్ర్సక నస ద ట్యి 

  

చక కర్, బియయం, గోధ్సమలు మరియు ఇత్ర్ త్ృణధ న యల 
ఎగ్ుమత్తలలల గ్ణనీయమ ైన వృదిి  కార్ణంగా 2021-22 

(FY22) ఆరిాక సంవత్ుర్ంలల భ్ర్త్దేశం నసండి వయవస్ాయ 
ఉత్పత్త్ ల ఎగ్ుమత్తలు మొదటటస్ారిగా USD 50 బిలియనో 
మార్డకనస అధిగ్మించ యి. వాణిజయం & పరిశరమల మంత్రిత్వ 
శాఖ డెైర కటరేట్ జనర్ల్ ఆఫ్ కమరిషయల్ ఇంటెలిజ ను అండ్ 
స్ాట టటసిటక్ు (DGCI&S) త త కలిక గ్ణ ంకాలనస విడుదల 
చేసింది, వయవస్ాయ ఎగ్ుమత్తలు 2021-22లల USD 50.21 

బిలియనోకు పెరిగాయి, ఇది 19.92%. 

ఫో ర్సి్ బిలియనీర్డు  2022: పరపెంచెంలోనే అతయెంత 
ధనవెంతులు జరబిత  
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ఫో ర్బ్ బిలియనీర్ు 2022 జాబిత  ముగిసింది, ఇది ర్ష్టాయ-
ఉక రయిన వివాదం, కరోన వవైర్స మహమాారి మరియు 
మందగించన మార కటో పిభ్వంతో ఈస్ారి దెబబత్రనా 
పిపంచంలలని అత్యంత్ ధ్నవంత్తల జాబిత నస సంకలనం 
చేసస్ ంది. టెస్ాో  మరియు సేపస ఎక్ు వయవస్ాా పకుడు ఎలలన 
మసక 219 బిలియన డ లరో్ నికర్ విలువతో తొలిస్ారిగా 
ఫో ర్బ్ జాబిత లల అగ్రస్ాా నంలల నిలిచ ర్డ. ఫో ర్బ్ బిలియనీరో్ 
జాబిత లల ఎలలన మసక 219 బిలియన డ లరో్ సంపదతో 
అగ్రస్ాా నంలల ఉండగా, అమ జాన చీఫ్ జ ఫ్ బ జోస 171 
బిలియన డ లరో్తో ర ండర  స్ాా నంలల ఉన ార్డ. 
పిపంచంలలని బిలియనీరో్ జాబిత లల మొదటట స్ారి 
అగ్రస్ాా నంలల ఉనా ఎలలన మసక తో సహా, అమ రికాలల 
అత్యధికంగా 735 మంది బిలియనీర్డో  ఉన ార్డ. చెైన  
(మకావు మరియు హాంకాంగ్ తో సహా) 607 మంది 
బిలియనీరో్తో $2.3 టటిలియనో విలువతో ర ండవ స్ాా నంలల 
ఉంది. ఫో ర్బ్ నికర్ విలువలనస ల క కంచడ నిక  మారిు 11, 

2022 నసండి స్ాట క్ ధ్ర్లు మరియు మార్కపు ధ్ర్లనస 
ఉపయోగిసస్ ంది. 
ట్ప్ 10 బిలియనీర్ు జరబిత  ఇకకడ్ ఉెంది: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Country 

1 Elon Musk $219 B 
Tesla, United 

States 

2 Jeff Bezos $171 B 
Amazon, United 

States 

3 
Bernard Arnault 

& family 
$158 B LVMH, France 

4 Bill Gates $129 B 
Microsoft, United 

States 

5 Warren Buffett $118 B 
Berkshire 

Hathaway, US 

6 Larry Page $111 B 
Google, United 

States 

7 Sergey Brin $107  B 
Google, United 

States 

8 Larry Ellison $106 B 
Oracle, United 

States 

9 Steve Ballmer $91.4 B 
Microsoft, United 

States 

10 Mukesh Ambani $90.7  B 
Reliance Ind Ltd, 

India 

భ్ర్తీయ పుర్డషులు బిలియనీర్డు  దృశయ: 
ఫో ర్బ్ బిలియనీర్డో  2022: భ్ర్త్దేశంలలని పుర్డషతలు 
బిలియనీర్డో  
గోో బల్ జాబిత లల అంబ్నీ 10వ స్ాా నంలల ఉన ార్డ, తోటట 
పారిశరా మికవేత్్ మరియు అద నీ గ్ూర ప వయవస్ాా పకుడు 
గౌత్మ్ అద నీ త్రావత్ర స్ాా నంలల ఉన ార్డ, అత్ని సంపద గ్త్ 
సంవత్ుర్ంలల ద ద పు $40 బిలియనసో  పెరిగి $90 

బిలియనోకు చేర్డకుంది. 
ఫో ర్సి్ బిలియనీర్స్ జరబిత  2022లో ట్ప్ 10 మెంది 
భ్ర్తీయులు ఇకకడ్ ఉన నర్డ: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Company 

10th 

rank 

Mukesh 

Ambani 

($90.7 

billion) 

Reliance 

Industries Ltd 

11th 

rank 
Gautam Adani 

($90 

billion) 
Adani Group 

47th 

rank 
Shiv Nadar 

($28.7 

billion) 

HCL 

Technologies 

56th 

rank 

Cyrus 

Poonawalla 

$24.3 

billion) 

Serum Institute 

of India 

81st 

rank 

Radhakishan 

Damani 

($20 

billion) 
DMart 

89th 

rank 
Lakshmi Mittal 

($17.9 

billion) 
ArcelorMittal 
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91st 

rank 

Savitri Jindal 

and family 

($17.7 

billion) 
O.P.Jindal Group 

106th 

rank 
Kumar Birla 

($16.5 

billion) 

Aditya Birla 

Group 

115th 

rank 
Dilip Sanghvi 

($15.6 

billion) 

Sun 

Pharmaceuticals 

129th 

rank 
Uday Kotak 

($15.3 

billion) 

Kotak Mahindra 

Bank 

ఫో ర్సి్ బిలియనీర్ు జరబిత  2022: భ్ర్తదేశెంలోని మహ ళా 
బిలియనీర్డు  

ఫో ర్బ్ బిలియనీరో్ జాబిత  2022 పికార్ం జింద ల్ గ్ూర ప 

చెైర్ పర్ున స్ావిత్రి జింద ల్ $17.7 బిలియనో నికర్ విలువతో 
భ్ర్త్దేశంలల అత్యంత్ సంపనా మహ ళ్. మొత్్ం 11 మంది 
భ్ర్తీయ మహ ళ్లు, 4 మంది కొత్్వార్డ ఈ ఏడ ది పిపంచ 
సంపనసాల జాబిత లల చేరార్డ. 
ఫాింకటయిస బ టెన కటర్ట మేయర్ు, స్ౌందర్య స్ాధ్న ల దిగొ్జం 
L'Oréal వయవస్ాా పకుడి మనవరాలు, ఈ సంవత్ుర్ం 
పిపంచంలలనే అత్యంత్ సంపనా మహ ళ్గా జాబిత  
చేయబడింది - నివేదిక పికార్ం $74.8 బిలియనో నికర్ 
విలువతో మేయర్ు నికర్ విలువ 2020లల $48.9 బిలియనో 
నసండి గ్త్ ర ండేళో్లల గ్ణనీయంగా పెరిగింది. 
ఫో ర్సి్ బిలియనీర్ు జరబిత  2022లో భ్ర్తీయ మహ ళల 
జరబిత  ఇకకడ్ ఉెంది: 

Rank Name 
Net 

Worth 
Company 

91. Savitri Jindal 
$17.7 

billion 
Jindal Group 

637. Falguni Nayar 
$4.5 

billion 
Nykaa 

778. Leena Tewari 
$3.8 

billion 

USV Private 

Limited 

913. 

Kiran 

Mazumdar-

Shaw 

$3.3 

billion 
Biocon 

1238. 
Smita Crishna-

Godrej 

$2.5 

billion 
Godrej 

1579. Anu Aga 
$1.9 

billion 
Thermax 

1645. Mudula Parekh 
$1.8 

billion 

Parekh Medisales 

Pvt Ltd 

1729. Radha Vembu 
$1.7 

billion 
Zoho Corporation 

2076. 
Sara George 

Muthoot 

$1.4 

billion 

Muthoot Finance 

Ltd 

2448. 
Kavita 

Singhania 

$1.1 

billion 
J K Cement 

2578. 
Bhawari Bai 

Surana 

$1 

billion 
Micro Labs 

హుర్డన పరపెంచెంలో అతయెంత ధనవెంతుల ైన స్ీవయ-నిరథాత 
మహ ళలు 2022 

  

హుర్డన రీసెర్ు ఇన సిటటయయట్ విడుదల చేసిన హుర్డన 2022 
పిపంచంలల అత్యంత్ ధ్నవంత్తల ైన సవవయ-నిరిాత్ 
మహ ళ్లు జాబిత  పికార్ం పిపంచంలల 124 మంది సవవయ-
నిరిాత్ మహ ళా బిలియనీర్డో  ఉన ార్డ మరియు 
పిపంచంలలని మూడింట ర ండు వంత్తల సవవయ-నిరిాత్ 
మహ ళా బిలియనీర్ లకు చెైన  దరహదం చేసస్ ంది, 78 మందితో 
యునవైటెడ్ సేటట్ు 25 మంది మరియు యునవైటెడ్ క ంగ్ డమ్ 5 
మంది ఉన ార్డ. 
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జరబిత లో ట్ప్ 3: 

• లాంగ్ ఫో ర్ సహ వయవస్ాా పకుడు వు యాజున (చెైన  
జాబిత లల అగ్రస్ాా నంలల ఉంది) 

• ఫాయన హాంగీవ, చెరై్ాన/పెసిిడెంట్, హెంగీో పటెోి క మికల్ కట 
లిమిటెడ్ (చెనై ) 

• లక్ు షేర్ పెసిిషన ఇండసవటకా  చెందిన వాంగ్ ల ైచసన (చెనై ). 
భ్ర్తీయ దృశయెం: 

• నవైకా వయవస్ాా పకుడు మరియు చీఫ్ ఎగిాకయయటటవ ఆఫవసర్ 
అయిన ఫలుొ ణి న యర్ USD 7.6 బిలియనో సంపదతో 
10వ స్ాా నంలల ఉన ార్డ. ట్ప 10లల ఉనా ఏక కై 
భ్ర్తీయురాలు ఆమ . 

• జోహో  సహ వయవస్ాా పకురాలు & పోి డక్ట మనేేజర్ రాధ  
వవంబు US$3.9 బిలియనోతో భ్ర్త్దశేంలల ర ండవ 
అత్యంత్ సంపనా మహ ళ్ బిలియనీర్ & పపించ 
జాబిత లల 25వ స్ాా నంలల ఉన ార్డ. రాధ  వవంబు 
భ్ర్త్దేశంలల అగ్రస్ాా నంలల ఉంది మరయిు 
పిపంచవాయప్ంగా ర ండవ స్ాా నంలల ఉంది, అత్రపదెద  ర ైజర్ు 
జాబిత లల. 

• ఎగిాకయయటటవ చెరై్ పర్ున మరయిు బయోకాన లిమిటడె్ 
మరియు బయోకాన బయోలాజిక్ు వయవస్ాా పకురాలు 
క ర్ణ్ మజుంద ర్-ష్టా గ్తడే దతిో పో లిసే్  ర ండు స్ాా న లు 
దిగ్జార ిజాబిత లల 26వ స్ాా నంలల ఉన ార్డ. ఆమ  సంపద 
US $3.8 బిలియనసో . 

భ్ర్తదేశ నిర్డదో యగథత రేటల ఫథబరవరథ 2022లో 8.1% నసెండ  
మ్రథేలో 7.6%క ్పడ పో యిెంది 

 

సెంటర్ ఫర్ మానిటరింగ్ ఇండియన ఎకానమ్మ (CMIE) 

నసండి వచున డేట్ పికార్ం, భ్ర్త్దేశంలల మొత్్ం 
నిర్డదర యగిత్ రేటు మారిు 2022లల 7.6 శాత నిక  పడిపోయింది. 
ఫిబివరి 2022లల ఈ రేటు 8.10 శాత్ంగా ఉంది. అయితే 
మొత్్ం నిర్డదర యగిత్ రేటు కయడ  ఉందని నివేదిక పేర్కంది. 
దేశంలల పడిపో తోంది, భ్ర్త్దేశం వంటట "పేద" దేశానిక  ఇది 
ఇంకా ఎకుకవగా ఉంది. ర ండేళ్లో గా కటవిడ్-19 బ్రిన పడిన 
త్రావత్ ఆరిాక వయవసా మళో్ల ట్ిక్ లలక  వస్ో్ ందని నిషపత్్రలల 
త్గ్ుొ దల చూపిసస్ ంది. 
హరాయన  మారిు 2022లల అత్యధిక నిర్డదర యగిత్ రేటునస 26.7 
శాత్ంగా నమోదస చేసింది. ఆ త్రావత్ర స్ాా న లలో  రాజస్ాా న 
(25%), జమూా కాశ్రార్ (25%), బీహార్ (14.4%), త్రిపుర్ 
(14.1%) మరియు పశిుమ బ ంగాల్ (5.6%) ఉన ాయి. 
మారిు 2022లల కరాాటక మరియు గ్ుజరాత్ లు 1.8.శాత్ం 
చ్పుపన త్కుకవ నిర్డదర యగిత్ రేటునస నమోదస చేశాయి. 
CMIE అనేది ముంబ ైక  చెందిన సవత్ంత్ి పిభుతేవత్ర్ సంసా, 

ఇది ఆరిాక థింక్-ట్యంక్ తో పాటు వాయపార్ సమాచ ర్ సంసాగా 
కయడ  పనిచేసస్ ంది. 
U P భ్ర్తదేశెంలోనే అగ్రశేరణి కూర్గాయల ఉతుత్ిద ర్డగా 
అవతరథెంచెంది 

  

2021-22 పంట సంవత్ుర్ం (CY) (జూల -ైజూన)లల ఉత్పత్్రలల 
మిలియన టనసాల తేడ తో పశిుమ బ ంగాల్ నస ర ండవ 
స్ాా న నిక  త్గిొంచడం ద వరా ఉత్్ర్పిదేశ్ కయర్గాయల 
ఉత్పత్్రలల 2020 సంవత్ుర్ం నసండి అగ్రస్ాా నంలల నిలిచంది 
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2021లో పరపెంచెంలో అతయెంత ర్దీదగా ఉెండే ట్ప్ 10 

విమ్న శరయ్లు: 

Ranks Airport PASSENGERS* 

1 Atlanta 75,704,760 

2 Dallas Fort Worth 62,465,756 

3 Denver 58,828,552 

4 Chicago O’Hare 54,020,339 

5 Los Angeles 48,007,284 

6 Charlotte 43,302,230 

7 Orlando International 40,351,068 

8 Guangzhou 40,259,401 

9 Chengdu 40,117,496 

10 Las Vegas 39,754,366 

 నీతి ఆయోగ్ రాషట ర ఇెంధనెం మరథయు వాత వర్ణ సయచక: 

గ్ుజరాత్ అగ్రస్ాి నెంలో ఉెంది 

  

నీత్ర ఆయోగ్ సేటట్ ఎనరీా & క లోమేట్ ఇండెక్ు (SECI) రౌండ్-I 

ని పాిర్ంభించంది. సేటట్ ఎనరీా & క లోమేట్ ఇండెక్ు (SECI) 

రౌండ్-I రాష్టాట ా ల పనితీర్డనస 6 పారామిత్తలపెై రాయంక్ 

చేసస్ ంది, అవి, (1) డిసకమ్ పనితీర్డ (2) యాక ుస, 

అందసబ్టు మరియు శక ్ యొకక విశవసనీయత్ (3) కరోన 

ఎనరీా ఇనిషియిేటటవు (4) శక ్ స్ామరా్ాం (5) పరాయవర్ణ 

సిార్త్వం; మరియు (6) కొత్్ కార్యకరమాలు. 
 

ఈ పారామిత్తలు 27 సూచకలుగా విభజించబడ ు యి. SECI 

రౌండ్ I యొకక మిశరమ సో్ కర్ ఆధ ర్ంగా, రాష్టాట ా లు మరియు 

కేందిపాలిత్ పాింత లు పరిమాణం మరియు భౌగోళిక 

వయత యస్ాల ఆధ ర్ంగా పెదద  రాష్టాట ా లు, చనా రాష్టాట ా లు మరియు 

కేందిపాలిత్ పాింత లుగా రాయంక్ చేయబడ ు యి. రాష్టాట ా లు 

మరియు కేందిపాలిత్ పాింత లు మూడు గ్ూర పులుగా 

వరీొకరించబడ ు యి: ఫింట్ ర్నార్ు, అచీవర్ు మరియు 

ఆసిపర ంట్ు. 

ప దద  రాష్ాట ర ల కేటగథరీలో మొదటట మూడ్ు రాష్ాట ర లు 

• గ్ుజరాత్ 

• కేర్ళ్ 

• పంజాబ్ 

• చనన రాష్ాట ర ల కేటగథరీలో మొదటట మూడ్ు రాష్ాట ర లు 

• గోవా 

• త్రిపుర్ 

• మణిపయర్ 

• మొదటట మూడ్ు కేెందరపాలిత పరా ెంత లు 

• చండీగ్ఢ 

• ఢిలో్ట 

• డ మన & డయుయ/ద ద ి & నగ్ర్ హవేల్ట
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దినోత్వాలు 
 

అెంతరాి తీయ నృతయ దినోత్వెం ఏపథరల్ 29, 2022న 

నిర్వహ ెంచబడ ెంది

 

అెంతరాి తీయ నృతయ దినోత్వానిన పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపథరల్ 

29న పిపంచవాయప్ంగా జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ రోజు నృత్యం 

యొకక విలువ మరియు పాిముఖయత్నస తెలియజేసస్ ంది 

మరియు ఈవవంట్ లు మరియు పండుగ్ల ద వరా ఈ 

కళార్ూపంలల పాలగొ నడం మరియు విదయనస పోి త్ుహ సస్ ంది. 

డ యను యొకక బహుళ్ పియోజన లనస పోి త్ుహ ంచడ నిక , 

ఒత్్రడిని త్గిొంచే స్ాధ్నంగా నృత యనిా గ్ురి్ంచడ నిక , త్ననస 

త నస వయకర్కరించడ నిక , ఆనంద నిా జర్డపుకునే మారొ్ం 

మరియు పిజలనస ఒకచోట చేరేు కారాయచర్ణగా కయడ  ఈ 

రోజు జర్డపుకుంట్ర్డ. 

 అెంతరాి తీయ బ్లికల ICT దినోత్వెం 2022 ఏపథరల్ 28న 

పాటటెంచబడ ెంది

  

ICTలల అంత్రాా తీయ బ్లికల దినోత్ువానిా ఏట్ ఏపిిల్ లలని 

న లొవ గ్ుర్డవార్ం న డు జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ సంవత్ుర్ం 

ICTలల అంత్రాా తీయ బ్లికల దినోత్ువం 28 ఏపిిల్ 2022న 

నిర్వహ ంచబడుత్తంది. ICT దినోత్ువంలల అంత్రాా తీయ 

బ్లికలు స్ాంకేత్రకత్లల బ్లికలు మరియు మహ ళ్ల 

పాిత్రనిధ యనిా పెంచడ నిక  పిపంచ ఉదయమానిా పేిరేపించడం 

లక్షయంగా పెటుట కున ార్డ. నేడు, సెైను, టెకాాలజీ, ఇంజినీరింగ్ 

మరియు గ్ణిత్ ర్ంగాలలల యువత్తలు మరియు బ్లికలకు 

సమాన పాిపి్  స్ాధించ లనే లక్ష్యయనిా పునశుర్ణ చేద ద ం. 

 పరపెంచ స్ేటషనరీ దినోత్వెం 2022 ఏపథరల్ 27న 
జర్డపుకుెంట్ర్డ 

 

పిపంచ సేటషనరీ దినోత్ువానిా పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ చవరి 

బుధ్వార్ం న డు జర్డపుకుంట్ర్డ. ఈ సంవత్ుర్ం పిపంచ 

సేటషనరీ దినోత్ువం 2022 ఏపిిల్ 27న నిర్వహ ంచబడుత్తంది. 

కంపయయటరో్నస ఉపయోగించడం కంటే సేటషనరీ మరియు 

కాగిత్ంపెై రాయడం యొకక పాిముఖయత్నస గ్ురి్ంచడ నిక  ఈ 

రోజునస జర్డపుకుంట్ర్డ. సేటషనరీని ర్క్ష్ించడ నిక  మరియు 

పోి త్ుహ ంచడ నిక  ఔత ుహ కులు పిపంచవాయప్ంగా 

జర్డపుకుంట్ర్డ. 
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అెంతరాి తీయ చ రోనబిల్ విపతు్  జరా పకారి్ దినోత్వెం 2022: 

26 ఏపథరల్ 

  

1986 చెరోాబిల్ విపత్త్  యొకక పరిణ మాలు మరియు 
స్ాధ ర్ణంగా అణుశక ్ పిమాద ల గ్ురించ అవగాహన 
కలిపంచడ నిక  పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 26న అంత్రాా తీయ 
చెరోాబిల్ విపత్త్  జాా పకారా్ దినోత్ువానిా జర్డపుకుంట్ర్డ. 
ఈ రోజు మానవ నిరిాత్ విపత్త్  గ్ురించ తెలియజేయడమే 
కాకుండ  స్ాధ ర్ణంగా అణుశక ్ వలో కలిగే నష్టాట ల గ్ురించ 
మానవులకు అవగాహన కలిపసస్ ంది. 
ఏపథరల్ 25: పరపెంచ మలేరథయ్ దినోత్వెం 2022 

  

మానవాళిక  పెనసముపుపగా కొనస్ాగ్ుత్తనా ఈ పాిణ ంత్క 
వాయధి గ్ురించ అవగాహన కలిపంచడ నిక  పిత్ర సంవత్ుర్ం 
ఏపిిల్ 25న పిపంచ మలేరియా దినోత్ువానిా 
జర్డపుకుంట్ర్డ. మలేరియా పిపంచ జన భ్లల సగానిక  
పెైగా పిభ్విత్ం చేసస్ ంది, పేద దేశాలలల నివసించే పిజలు 

వాయధిని పటుట కునే అవకాశాలు గ్ణనీయంగా ఎకుకవగా 
ఉన ాయి. 
ఈ సంవత్ుర్ం పిపంచ మలేరియా దినోత్ువం యొకక 
నేపథయం "మలేరియా వాయధి భ్రానిా త్గిొంచడ నిక  మరియు 
జీవిత లనస ర్క్ష్ించడ నిక  ఆవిషకర్ణలనస 
ఉపయోగించసకటండి". (హరేనస్్ ఇనోనవేషన టల ర డ్యయస్ ద ి
మలేరథయ్ డ స్ీస్ బర దన అెండ్ స్ేవ ల ైవ్) 
ఏపథరల్ 24: శాెంతి కోసెం బహుళపక్షవాదెం మరథయు దౌతయెం 
యొకక అెంతరాి తీయ దినోత్వెం 2022 

  
డిసెంబర్ 12, 2018న, శాంత్ర కటసం బహుళ్పక్షవాదం 
మరియు దౌత్యం యొకక అంత్రాా తీయ దినోత్ువం 
స్ాా పించబడింది. UN యొకక శాంత్ర మరియు భదిత్, 

అభివృదిి  మరియు మానవ హకుకల యొకక మూడు 
స్ంభ్లనస పోి త్ుహ ంచడ నిక  మరియు నిర్వహ ంచడ నిక , 
UN చ ర్టర్ మరియు 2030 ఎజ ండ  ఫర్ ససెటయినబుల్ 
డెవలప మ ంట్ కు ఆధ ర్మ ైన బహుపాక్ష్ికత్ మరియు 
అంత్రాా తీయ సహకార్ం యొకక విలువలనస సంర్క్ష్ించడం 
చ లా కరలకం. 
ఏపథరల్ 25: అెంతరాి తీయ పరతినిధసల దినోత్వెం 2022 
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పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 25న పిపంచం అంత్రాా తీయ 
పిత్రనిధ్సల దినోత్ువానిా జర్డపుకుంటుంది. 
ఐకయరాజయసమిత్రలల సభయదేశాల పిత్రనిధ్సలు మరియు 
పిత్రనిధ్సల పనితీర్డపెై అవగాహన పెంచేందసకు ఈ రోజునస 
సారించసకుంట్ర్డ. 

జరతీయ పెంచ యతీరాజ్ దినోత్వెం 2022: ఏపథరల్ 24

  
జాతీయ పంచ యితీ రాజ దినోత్ువం అనేది భ్ర్త్దేశంలల 
పంచ యితీ రాజ వయవసానస గౌర్వించే జాతీయ సెలవుదినం. 
పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 24న దీనిని సారించసకుంట్ర్డ. 
1992లల ఆమోదం ప ందిన 73వ రాజాయంగ్ సవర్ణ చటటం 
కయడ  ఇదే రోజున సారించసకటబడుత్తంది. దేశంలలని 
పురాత్న పాలక సంసాలలో  ఒకటెైన పంచ యితీ రాజ వయవసా 
భ్ర్త్దేశంలల ససమార్డ 6 లక్షల కమూయనిటీలనస పాలిసస్ ంది. 
 

23 ఏపథరల్ 2022: పరపెంచ పుస్క మరథయు కాపీర ైట్ దినోత్వెం 
[UNESCO] 

 

పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 23న, పఠన భిమాన నిా 
పోి త్ుహ ంచడ నిక  పిపంచ పుస్క మరియు కాపవర ైట్ 
దినోత్ువానిా జర్డపుకుంట్ర్డ. ఏపిిల్ 23 పిపంచ 
స్ాహ త్యంలల ముఖయమ ైనది, ఎందసకంటే ఈ రోజున మిగ్ుయల్ డి 
సెరావంటెస మరియు విలియం షేక ుోయర్ వంటట పిముఖ 
ర్చయిత్ల మర్ణ నిా సారించసకుంటుంది 
జరతీయ ప ర్ స్ేవా దినోత్వెం 2022: ఏపథరల్ 21న పాటటస్ా్ ర్డ 

  

దేశంలలని అనేక పిజా సేవా విభ్గాలలల నిమగ్ామ ై ఉనా 
అధికార్డల పనితీర్డనస గ్ురి్ంచేందసకు భ్ర్త్దేశం పిత్ర 
సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 21న జాతీయ పౌర్ సేవల దినోత్ువానిా 
నిర్వహ సస్ ంది. దేశం యొకక పరిపాలన  యంత ింగానిా 
సమిషిటగా నడుపుత్తనా పౌర్ సేవకులకు మరియు దేశ 
పౌర్డలకు సేవ చేయడంలల వారి అంక త్భ్వానిా కయడ  ఈ 
రోజు గ్ుర్డ్  చేసస్ ంది. 
పరపెంచ సృజన తాకత మరథయు ఆవిషకర్ణ దినోత్వెం 2022 

ఏపథరల్ 21న నిర్వహ ెంచబడ ెంది 
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పిపంచ సృజన త్ాకత్ మరియు ఆవిషకర్ణ దినోత్ువం పిత్ర 
సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 21 న జర్డపుకుంట్ర్డ. సమసయ-
పరిష్టాకర్ంలల సృజన త్ాకత్ మరియు ఆవిషకర్ణల 
పాిముఖయత్ గ్ురించ అవగాహన పెంచడం మరియు వయక ్గ్త్ 
మరియు సమూహ స్ాా యిలలల సృజన త్ాకమ ైన బహుళ్ 
కరమశిక్షణ  ఆలలచనలనస పోి త్ుహ ంచడం ఈ రోజు లక్షయం. 
పిపంచ సృజన త్ాకత్ మరియు ఆవిషకర్ణ వార్ం కయడ  
ఏపిిల్ 15-21 వర్కు నిర్వహ ంచబడుత్తంది. 
పిపంచ సృజన త్ాకత్ మరియు ఆవిషకర్ణ దినోత్ువం 2022 

నేపథయం: సహకార్ం 

 పరపెంచ హ మోఫథలియ్(ర్క్ెం గ్డ్ు  కటటని స్థితి) దినోత్వెం 
2022 ఏపథరల్ 17న నిర్వహ ెంచబడ ెంది 

  

పిపంచ హ మోఫిలియా దినోత్ువానిా పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 
17న పిపంచవాయప్ంగా జర్డపుకుంట్ర్డ. హ మోఫిలియా 
మరియు ఇత్ర్ ర్క్స్ాివ ర్డగ్ాత్లపెై అవగాహన 
కలిపంచేందసకు ఈ రోజునస పాటటస్ా్ ర్డ. వర్ల్ు  ఫెడరేషన ఆఫ్ 
హ మోఫిలియా వయవస్ాా పకుడు ఫాింక్ ష్టాాబ ల్ పుటటటనరోజునస 
పుర్సకరించసకుని తేదీని ఎంచసకున ార్డ. ఈ సంవత్ుర్ం 
31వ పిపంచ హ మోఫిలియా దినోత్ువం. 
పరపెంచ హ మోఫథలియ్ దినోత్వెం 2022 నేపథ్యెం: 
ఈ సంవత్ుర్ం, ఈ రోజు యొకక నేపథయం 'అందరికర యాక ుస: 
భ్గ్స్ావమయం. విధ నం. పురోగ్త్ర. మ్మ పిభుత వనిా నిమగ్ాం 
చేయడం, వార్సత్వంగా వచేు ర్క్స్ాివం ర్డగ్ాత్లనస జాతీయ 

విధ నంలల ఏకరకృత్ం చేయడం.’ వాయధిపెై పిజలనస మరియు 
పిభుత వలనస చెైత్నయపర్చడం మరియు పిజలకు ఆరోగ్య 
సంర్క్షణనస అందించడం ద వరా మ ర్డగ ైన రోగ్ నిరాి ర్ణనస 
స్ాధించడం దీని లక్షయం. 
 పరపెంచ వాయిస్(సవర్ెం) దినోత్వెం 2022 ఏపథరల్ 16న 
జర్డపుకుెంట్ర్డ 

  

పిపంచ వాయిస (సవర్ం) దినోత్ువం (WVD)ని పిత్ర 
సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 16న పిపంచవాయప్ంగా జర్డపుకుంట్ర్డ. 
పిజలందరి దెైనందిన జీవిత్ంలల సవర్ం యొకక అపార్మ ైన 
పాిముఖయత్నస పిదరిశంచడ నిక  ఈ రోజునస జర్డపుకుంట్ర్డ. 
ఈ దినోత్ువం  అనేది మానవ సవర్ం యొకక అనంత్మ ైన 
పరిమిత్తలనస గ్ురి్ంచడ నిక  అంక త్ం చేయబడిన పిపంచ 
వారిషక కార్యకరమం. పిజలు, శాస్రవేత్్లు మరియు ఇత్ర్ 
నిధ్సల సంసాలతో వాయిస దృగివషయం యొకక ఉత ుహానిా 
పంచసకటవడం లక్షయం. 
పరపెంచ వాయిస్ దినోత్వ 2022 నేపథ్యెం: 
ఈ సంవత్ుర్ం, పిపంచ వాయిస (సవర్ం) దినోత్ువం 

కాయంపెయిన యొకక నేపథయం 'లిఫ్టట యువర్ వాయిస'. 

అమ రికన అకాడమ్మ ఆఫ్ ఓటోలారిన ా లజీ-హెడ్ అండ్ నవక్ 

సరా్రీ (AAO-HNS) మంచ న ణయత్ గ్ల వాయిస ని 

నిర్వహ ంచడం ద వరా కమూయనికేషన నవైపుణ యలనస ఎలా 
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మ ర్డగ్ుపర్డచసకటవచోు హెైల ైట్ చేయడ నిక  పిచ ర్ం యొకక 

నిన ద నిా ముందసకు తెచుంది. 

 ఐకయరాజయసమితి అెంతరాి తీయ మనస్ా్క్  దినోత్వెం 2022 

 

ఐకయరాజయసమిత్ర జనర్ల్ అసెంబోీ ఏపిిల్ 5ని పిత్ర సంవత్ుర్ం 

అంత్రాా తీయ మనస్ాుక్ష్ి దినోత్ువంగా నిర్వహ ంచ లని 

నిర్ణయించంది. ఈ తీరాాన నిా 31 జూల ై 2019న UN జనర్ల్ 

అసెంబోీ ఆమోదించంది. 2022 సంవత్ుర్ం వేడుకల యొకక 

మూడవ ఎడిషన నస సూచసస్ ంది. ఈ రోజు పిజలు సవవయ-

అవలలకనం చేససకటవాలని, వారి మనస్ాుక్ష్ిని 

అనససరించ లని మరియు సర ైన పనసలనస చేయాలని గ్ుర్డ్  

చేయడ నిక  ఉపయోగ్పడుత్తంది. ఈ దినోత్ువానిా పిత్ర 

సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 5వ తేదీన జర్డపుకుంట్ర్డ మరియు 

2020లల మొదటట అంత్రాా తీయ మనస్ాుక్ష్ి దినోత్ువానిా 

పాటటంచ ర్డ. 

వర్ల్ు  ఆటటసెం డే 2 ఏపథరల్ 2022న పరథశ్రలిెంచబడ ెంది 

  

ఐకయరాజయసమిత్రలలని సభయ దేశాలు ఏట్ ఏపిిల్ 2వ తేదీన 
వర్ల్ు  ఆటటసం డేనిా నిర్వహ స్ా్ యి. పిపంచ వాయప్ంగా ఆటటజం 
సెపకటిమ్ డిజార్ుర్ ఉనా వయకు్ ల గ్ురించ ద ని  
వర్ల్ు  ఆటటసెం రోజు యొకక నేపథ్యెం: 
‘వర్ల్ు  ఆటటసం డే 2022’ నేపథయం “అందరికర సమగ్ర 
న ణయమ ైన విదయ”. కటవిడ్-19 మహమాారి వాయప్ితో 2020 

త్రావత్ పితేయక ంచ ఆటటసిటక్ వయకు్ ల కటసం చ లా 
సంవత్ురాలుగా ససలభత్ర్ం చేయబడిన విదయకు పాిపయత్ 
అంత్రాయం కలిగినది. 
పరపెంచ చ గ్స్ వాయధి దినోత్వానిన ఏపథరల్ 14న పాటటెంచ ర్డ 

 
చ గ్స డిసవజ (అమ రికన టటిపనోసో్ మియాసిస లేద  సెైల ంట్ 
లేద  సెైల న్్ డిసవజ అని కయడ  పిలుస్ా్ ర్డ) మరియు వాయధి 
నివార్ణ, నియంత్ిణ లేద  నిర్ూాలనకు అవసర్మ ైన 
వనర్డల గ్ురించ పిజలలల అవగాహన మరియు 
దృశయమానత్నస పెంప ందించడ నిక  ఏపిిల్ 14న పిపంచ 
చ గ్స వాయధి దినోత్ువానిా జర్డపుకుంట్ర్డ. 2022 యొకక 
థీమ్ చ గ్స వాయధిని ఓడించడ నిక  పిత్ర కేససనస కనసగ్ని 
నివేదించడం. 
 జలియన వాల్బ్గ్ మ్ర్ణకాెండ్ జరథగథ 103 సెంవత్రాలు 
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అమృత్ సర్ ఊచకటత్ అని కయడ  పిలువబడే 
జలియన వాలాబ్గ్ ఊచకటత్ 13 ఏపిిల్ 1919న జరిగింది. ఈ 
సంవత్ుర్ం మేము మొత్్ం దేశానిా స్ంభింపజేసిన ఉగ్రవాదం 
యొకక 103వ వారిషకటత్ువానిా సారించసకుంటున ాము. 
జలియన వాలాబ్గ్ గార ున స్ాార్క చహాంగా మార్ుబడింది. 
మరియు ఈ రోజున వేలాది మంది పిజలు అమర్వీర్డల ైన 
పుర్డషతలు మరియు మహ ళ్లకు నివాళ్లలు అరిపంచేందసకు 
వస్ా్ ర్డ, దేశం కటసం ఆ అదృషట రోజున చంపబడ ు ర్డ. 
 38వ స్థయ్చన దినోత్వెం 13 ఏపథరల్ 2022న 
జర్డపుకుెంట్ర్డ 

 

భ్ర్త్ సెైనయం పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 13న సియాచన 

దినోత్ువానిా జర్డపుకుంటుంది. "ఆపరేషన మేఘదూత్" 

క ంద భ్ర్త్ సెైనయం యొకక ధెైరాయనిా సారించసకటవడ నిక  ఈ 

రోజునస జర్డపుకుంట్ర్డ. శత్తివుల నసండి విజయవంత్ంగా 

త్మ మాత్ృభూమిక  సేవ చేసస్ నా సియాచన యోధ్సలనస 

కయడ  ఈ రోజు సత్కరిసస్ ంది. 38 ఏళో్ క రత్ం సియాచన లలని 

మంచసతో నిండిన శిఖరాలనస పటుట కునేందసకు త్మ 

పాిణ లనస అరిపంచన సెైనికులకు నివాళ్లలు అరిపంచేందసకు 

పిత్ర సంవత్ుర్ం ఈ రోజునస పాటటస్ా్ ర్డ. పిపంచంలలనే అత్యంత్ 

ఎతెత్న మరియు అత్యంత్ శ్రత్లమ ైన యుదిభూమిని 

భదిపర్చడంలల భ్ర్త్ ఆరీా దళాలు పిదరిశంచన ధెైర్యం 

మరియు ధెైరాయనిా ఈ రోజు సారించసకుంటుంది. 

జరతీయ ససర్క్ త మ్తృతవ దినోత్వెం 2022 

  

భ్ర్త్దేశంలల, గ్ర్భం, పిసవం మరియు పిసవానంత్ర్ సేవల 
సమయంలల మహ ళ్ల సంర్క్షణకు త్గిన పాిపయత్ గ్ురించ 
అవగాహన కలిపంచడ నిక  పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 11న 
జాతీయ ససర్క్ష్ిత్ మాత్ృత్వ దినోత్ువానిా జర్డపుకుంట్ర్డ. 
జాతీయ ససర్క్ష్ిత్ మాత్ృత్వ దినోత్ువం అనేది వవైట్ రిబబన 
అలయను ఇండియా (WRAI) యొకక చ్ర్వ, గ్ర్భధ ర్ణ 
పిసవం మరియు పిసవానంత్ర్ సేవల సమయంలల 
మహ ళ్లు త్పపనిసరిగా లభయత్ మరియు సంర్క్షణకు త్గిన 
పాిపయత్నస కలిగి ఉండ లి. ఈ రోజు జాత్రపిత్ మోహన ద స 
కర్మ్ చంద గాంధీ భ్ర్య కసూ్ రాబ గాంధీ జయంత్రని కయడ  
సూచసస్ ంది. 
57వ CRPF శౌర్య దినోత్వెం 2022 ఏపథరల్ 9న జర్డపబడ ెంద ి
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సెంటిల్ రిజర్వ పో ల్టస ఫో ర్ు (CRPF) శౌర్య దినోత్ువం (శౌర్య 
దివస) పిత్ర సంవత్ుర్ం ఏపిిల్ 9 న జర్డపుకుంట్ర్డ, ఇది 
దళ్ంలలని ధెైర్యవంత్తలకు నివాళిగా జర్డపుకుంట్ర్డ. 
2022వ సంవత్ుర్ం 57వ CRPF శౌర్య దినోత్ువానిా 
సూచసస్ ంది. 1965లల ఇదే రోజున, గ్ుజరాత్ లలని రాన ఆఫ్ 
కచ లల ఉనా సరాద ర్ పో సట వదద  అనేక ర టుో  పెదదదెైన పాక స్ా్ నీ 
సెైన యనిా ఓడించ CRPF యొకక చనా దళ్ం చరిత్ి 
సృషిటంచంది. CRPF సెైనికులు 34 మంది పాక స్ా్ న 
సెైనికులనస అంత్మొందించ ర్డ మరియు నలుగ్ురిని 

సజీవంగా పటుట కున ార్డ. ఈ ఘర్షణలల, CRPF 

అమర్వీర్డల ైన ఆర్డగ్ుర్డ సిబబందిని కటలలపయింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• సెంటిల్ రిజర్వ పో ల్టస ఫో ర్ు పిధ న కారాయలయం: 
నూయఢిలో్ట, భ్ర్త్దేశం. 

• సెంటిల్ రిజర్వ పో ల్టస ఫో ర్ు ఎపుపడు ఏర్పడింది: 27 

జూల ై 1939. 

• సెంటిల్ రిజర్వ పో ల్టస ఫో ర్ు నిన దం: సేవ మరియు 
విధేయత్. 

• CRPF డెైర కటర్ జనర్ల్: కుల్టదప సింగ్
 

కీరడ ెంశాలు 
 

ఆస్థయ్ ర జిు ెంగ్ ఛ ెంపథయన షథప్్ 2022: భ్ర్త్ 17 పతకాలతో 

ముగథస్థెంది 

  

మంగోలియాలలని ఉలాన బ్త్ర్ లల జరిగిన 35వ ఎడిషన 

ఆసియా ర జోింగ్ ఛ ంపియన షిపు 2022లల 30 మంది 

సభుయలతో కయడిన భ్ర్త్ బృందం పాలగొ ంది. భ్ర్త్ ర జోర్డో  (1-

బంగార్డ, 5-ర్జత్ం మరియు 11-కాంసయ పత్కాలు) సహా 

మొత్్ం 17 పత్కాలు స్ాధించ ర్డ. సవర్ణ పత్క విజేత్: 

పుర్డషతల 57 కేజీల ఫవిసెలటల్ విభ్గ్ంలల కజక స్ా్ న కు చెందిన 

ర్ఖత్ కలాా న నస స్ాంకేత్రక ఆధికయత్తో ఓడించ భ్ర్త్ కు 

పాిత్రనిధ్యం వహ సస్ నా ఏక ైక బంగార్డ పత్క విజేత్ ర్వి 

కుమార్ దహ యా. 

2020లల భ్ర్త్దేశంలలని నూయ ఢిలో్టలల, 2021లల అలాాటీ, 

కజక స్ా్ న లల మరియు 2022లల మంగోలియాలలని 

ఉలాన బ్త్ర్ లల జరిగిన ఆసియా ర జోింగ్ ఛ ంపియన షిప లలల 

3 బంగార్డ పత్కాలు స్ాధించన మొదటట భ్ర్తీయుడిగా ర్వి 

కుమార్ నిలిచ డు. 

2022 ఆస్థయ్ ర జిు ెంగ్ ఛ ెంపథయన షథప్ పతకాల పటటట క: 

Rank Country Total 

1 Japan 21 

2 Iran 15 

3 Kazakhstan 21 

5 India 17 
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 మ్క్్ వెరాటిప న ల్ర స్ సో్ ుర్సట్ మ్న ఆఫ్ ద ిఇయర్స 2022గా 
ఎెంపథకయ్యడ్ు 

  

F1 ఛ ంపియన మాక్ు వవరా్టపెన 2022 లార్స సో్ పర్ట్ మ న 
ఆఫ్ ది ఇయర్ గా ఎంపికయాయర్డ, జమ ైకన ఒలింపిక్ సి్ింటర్ 
ఎల ైన థ ంపున-హెరా సో్ పర్ట్ ఉమ న ఆఫ్ ది ఇయర్ గా 
ఎంపికయాయర్డ. ఈ అవార్డు లు 2021 యొకక గ్పప కరరడ  
విజయాలనస గ్ురి్స్ా్ యి, ద ని యొకక ముఖాయంశాలలల 
ఒకటట ఇట్లియన పుర్డషతల ఫుట్ బ్ల్ జటుట  యూరోపియన 
ఛ ంపియన షిప విజయం ఫలిత్ంగా వారి ర ండవ లార స టీమ్ 
ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డు నస గ లుచసకుంది. 
ఇతర్ అవార్డు  గ్రహ తలు: 
Category  Winner 

Breakthrough of the Year 

prize 
Emma Raducanu 

Laureus Sporting Icon 

Award 
Valtentino Rossi 

Laureus Lifetime 

Achievement Award 
Tom Brady 

Exceptional 

Achievement Award 
Robert Lewandowski 

World Team of the Year 

Award 

Italy Men’s Football 

Team 

World Comeback of the 

Year Award 
Sky Brown (Skateboard) 

Sportsperson of the Year 

with a Disability Award 
Marcel Hug 

Laureus Sport For Good 

Society Award 
Real Madrid 

Action Sportsperson of 

the Year 
Bethany Shriever 

 

F-1 ఎమిలియ్ ర్మ్గాన గార ెండ్ పథరక్్ 2022నస ర డ్ బుల్ 
యొకక మ్క్్ వెరాటిప న గ లుచసకున నడ్ు 

 

ఇటల్టలల జరిగిన ఎమిలియా-ర్మాగాా గార ండ్ పిిక్ు లల 
ఫార్డాలా వన ఛ ంపియన మాక్ు వవరా్టపెన (ర డ్ బుల్-
నవదరాో ండ్ు) విజేత్గా నిలిచ డు. స్ౌదీ అరేబియా త్రావత్ ఈ 
సవజన లల వవర్ స్ాట పెన క  ఇది ర ండర  విజయం, ఇందసలల ర ండు 
రిటెైర్ మ ంటుో  కయడ  ఉన ాయి మరియు అత్ని క రీర్ లల 
22వది. సెరిొయో పెర జ (ర డ్ బుల్-మ క ుకట) ర ండర  స్ాా నంలల, 
లాండర  నోరిస (మ క్ లార న-UK) మూడర స్ాా నంలల నిలిచ ర్డ. 
2022 F1 పో టీలోని విజేతల జరబిత : 

• బహాెయిన గరా ండ్ పిిక్ు: చ ర ోస ల క ోర్క (ఫరెార-ీమొన కట); 
• స్ౌదీ అరేబియా గరా ండ్ పిి: మాక్ు వవరా ట్పెన (ర డ్ బుల్ - 

నవదరాో ండ్ు); 
• ఆసేటలాియన గరా ండ్ పిి: చ ర ోస ల క ోర్క (ఫరెారీ-మొన కట). 

స్ రథియ్ ఓప న టెైటటల్: నోవాక్ జొకోవిచ్ ప ై ఆెండడర ర్డబ ు వ
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సెరిబయా ఓపెన లల ఆండీి ర్డబ ో వ (ర్ష్టాయ) పిపంచ నంబర్ వన 

నొవాక్ జొకటవిచ (సెరిబయా)నస ఓడించ మూడర టెైటటల్ నస 

గ లుచసకున ాడు. ఆండీి ర్డబ ో వ ర ండర  సెట్ లల ఐదస సెట్ 

పాయింటోనస కాపాడి టెై బేిక్ నస బలవంత్ంగా 

చేజిక కంచసకున ాడు, అయితే జకటవిచ మాయచ నస సమం 

చేయకుండ  అత్నస అడుు కటలేకపో యాడు. 2022లల ర్ఫెల్ 

న దల్ (సెపయిన)నస అత్యధిక టయర్ ల వల్ టెైటటళో్కు సమం 

చేసిన ర్డబ ో వ 2022 ఫిబివరిలల మార ులో్ట, దసబ్యోో టెైటటల్ు 

గ లిచ డు.  

వెస్థటెండడస్ ఆల్ రౌెండ్ర్స క ైర్న ప ల్ర్సు రథటెైర ాెంట్ పరకటటెంచ డ్ు 

 

వవసిటండీస ఆల్ రౌండర్ క ైర్న ప లార్ు అంత్రాా తీయ క రక ట్ కు 

రిటెైర ాంట్ పికటటంచ డు. వవసిటండీస పరిమిత్ ఓవరో్ జటోకు 

క పెటన గా ఉనా ప లార్ు మొత్్ం 123 వనేులు, 101 టీ20లు 

ఆడ డు. అత్నస చ లా సంవత్ురాలుగా ఇండియన పవిమియర్ 

ల్టగ్ లల ముంబ ై ఇండియను జటుట లల అంత్రాభగ్ంగా ఉన ాడు 

మరియు ఈ సంవత్ుర్ం ఫిబివరిలల మ గా వేలానిక  ముందస 

అత్నిని ఫాించెైజీ ఎంపిక చేసినది. అత్నస 2012 ICC WT20 

గ లిచన వవసిటండీస జటుట లల సభుయడు మరియు గాయం 

కార్ణంగా టోర్ామ ంట్ కు దూర్మ ైనందసన 2016లల అత్ని 

ర ండవ T20 పిపంచ కప టెైటటల్ కు దూర్మయాయర్డ. 

 విజ ున అల్ాన క్ "ఫ ైవ క్రక టర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్స" జరబిత లో 
రోహ త్ శర్ా, జస్ీరీత్ బుమ్ర లనస ఎెంపథక చేస్థెంది. 

 

విజ ున అలాాన క్ భ్ర్త్ క పెటన రోహ త్ శర్ా మరియు బౌలర్ 
జసవ్ిత్ బుమాాలనస 2022 సంవత్ురానిక  "ఫ ైవ క్రక టర్స్ ఆఫ్ 
ది ఇయర్స" జాబిత లల చేరిుంది. రోహ త్ శర్ా న లుగ్ు టెససట లలో  
52.57 సగ్టుతో 368 పర్డగ్ులు చేశాడు, ర ండవ ఇనిాంగ్ు లల 
127 పర్డగ్ులతో అదసభత్మ ైన పర్యటననస పయర్ి చేశాడు. 
ఓవల్ లల, సవదేశానిక  దూర్ంగా అత్నస త్న తొలి టెససట  
సెంచరీని చేశాడు. 
భ్ర్త GM D గ్ుకేష్ 48వ ల్ రోడ  అెంతరాి తీయ ఓప న చ స్ 
టోర్నమ ెంట్ టెైటటల్ నస గ లుచసకున నడ్ు 

 

సెపయిన లలని కాసిటలే-లా మంచ లల జర్డగ్ుత్తనా 48వ లా 
రోడ  అంత్రాా తీయ ఓపెన చెస టోర్ామ ంట్ టెైటటల్ నస భ్ర్త్ 
గార ండ్ మాసటర్ దొమారాజు గ్ుకేశ్ క ైవసం చేససకున ాడు. 
అత్నస చవరి రౌండ్ లల ఇజాియిెల్ కు చెందిన వికటర్ 
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మిఖల వ సవకని ఓడించ డు. ఆరేానియాకు చెందిన G M హెైక్ 
M. మారిటరోస్ాయన 7.5 పాయింటోతో ర ండర  స్ాా నంలల నిలిచ డు. 
భ్ర్త్ జీఎం ర్మేష్ బ్బు పిజాా న నంద మూడర స్ాా నంలల 
నిలవగా, రౌనక్ స్ాధ వని (భ్ర్త్), మానసయవల్ లలపెజ 
మారిటనవజ జోసెప (సెపయిన), రామన మారిటనవజ (వవనిజులా) 
త్రావత్ర స్ాా న లలో  నిలిచ ర్డ. 
 12వ స్నీియర్స పుర్డషుల జరతీయ హాకీ ఛ ెంపథయన షథప్ నస 
హరాయన  గ లుచసకుెంద ి

 
నిరీణత్ సమయంలల ఫెైనల్ 1-1తో ముగిసిన త్రావత్ 
షూటౌట్ లల 3-1తో త్మిళ్న డునస ఓడించడం ద వరా 
హరాయన  12వ సవనియర్ పుర్డషతల జాతీయ హాకర 
ఛ ంపియన షిప లల ఛ ంపియన గా అవత్రించంది. ఈ 
టోర్ామ ంట్ ఏపిిల్ 6 నసండి 17, 2022 వర్కు మధ్యపిదేశ్ లలని 
భోపాల్ లల జరిగింది. 2011 త్రావత్ హరాయన  తొలిస్ారిగా 
టోి ఫవని గ లుచసకుంది. మూడర/న లొవ స్ాా న నిక  జరిగిన 
వరీొకర్ణ మాయచ లల కరాణ టక 4-3తో మహారాషటపాెై విజయం 
స్ాధించంది.  
డ న ార్సక ఓప న స్థవమిాెంగ్: సజన పరకాష్ సవర్ణెం 

 

డెన ార్క లలని కటపెన హాగ్న లల జరిగిన డెన ార్క ఓపెన 
సివమిాంగ్ మ్మట్ లల భ్ర్త్ అగ్రశలరణి సివమార్ సజన పికాష్ 
పుర్డషతల 200 మ్మటరో్ బటర్ ఫ్ెలో  సవర్ణం గ లుచసకున ాడు. ఈ 
సంవత్ుర్ం త్న మొదటట అంత్రాా తీయ మ్మట్ లల పో టీ 
పడుత్తనా పికాష్ పో డియం పెైన నిలబడేందసకు 
గ్డియారానిా 1.59.27క  ఆపేశాడు. అంత్కుముందస, కేర్ళ్కు 
చెందిన సివమార్ హీట్ు లల 2.03.67 కాో క్ తో ‘ఎ’ ఫెైనల్ కు 
అర్హత్ స్ాధించ డు. 
16 ఏళో్, వేద ంత్ మాధ్వన పుర్డషతల 1500 మ్మటరో్ ఫవిసెలటల్ 
ఈవవంట్ లల ర్జత్ పత్కానిా క ైవసం చేససకున ాడు, నటుడు 
R మాధ్వన కుమార్డడు 10-సివమార్ ఫెైనల్ లల 15.57.86తో 
ర ండవ స్ాా నంలల నిలిచ డు. అత్నస మారిు 2021లల 
లాటటవయా ఓపెన లల కాంసయ పత్కానిా గ లుచసకున ాడు 
మరియు గ్త్ సంవత్ుర్ం జూనియర్ నేషనల్ ఆకావటటక్ 
ఛ ంపియన షిప లల కయడ  ఆకటుట కున ాడు, ఏడు పత్కాలనస 
స్ాధించ డు - న లుగ్ు ర్జత లు మరియు మూడు 
కాంస్ాయలు.  
జరతీయ బ్స్ కట్ బ్ల్ ఛ ెంపథయన షథప్ విజేతగా తమిళన డ్ు 
నిలిచెంది. 

 

71వ సవనియర్ జాతీయ బ్సెకట్ బ్ల్ ఛ ంపియన షిప లల 
పుర్డషతల టెైటటల్ నస గ లుచసకునా త్మిళ్న డు ఫెైనల్ లల 
డిఫెండింగ్ ఛ ంపియన పంజాబ్ నస 87-69తో ఓడించంది. 

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


నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్-మే 2022 
 

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

బల్టయమ ైన ఇండియన ర ైలేవస జటుట  మహ ళ్ల టెైటటల్ నస 
131-82 తేడ తో తెలంగాణనస ఓడించ, పయనమ్ చత్తరేవది 
యొకక 26 పాయింటోపెై ర ైడింగ్ చేసింది. 
2023 పుర్డషుల హాకీ పరపెంచకప్ లోగోనస ఒడ శా 
ముఖయమెంతిర ఆవిషకరథెంచ ర్డ 

 

ఒడిశా ముఖయమంత్రి నవీన పట్ాయక్ రాజధ ని 
భువనేశవర్ లలని కళింగ్ సేటడియంలల 2023 ఎఫ్ ఐహెచ 
పుర్డషతల హాకర పిపంచ కప లలగోనస ఆవిషకరించ ర్డ. 
భువనేశవర్ మరియు ర్ూర కలా జంట నగ్రాలలో , పిత్రష్టాట త్ాక 
చత్తరావరిషక టోర్ామ ంట్ జనవరి 13 నసండి 29 వర్కు 
షెడూయల్ చేయబడింది. 
హాకర ఇండియా మరియు ద ని అధికారిక భ్గ్స్ావమి ఒడిష్టా 
2018 త్రావత్ దేశంలల వర్డసగా ర ండవస్ారి మార్ూకా 
ఈవవంట్ నస నిర్వహ స్ా్ యి. దేశంలలని అత్రపెదద  హాకర సేటడియం 
నిరిాసస్ నా భువనేశవర్ మరియు ర్ూర కలాలల పిదర్శన 
యొకక 15వ ఎడిషన పిదరిశంచబడుత్తంది. 
 మయ్మి ఓప న టెనినస్ టోర్నమ ెంట్ 2022 అవలోకనెం 

 

2022 మయామి ఓపెన టెనిాస టోర్ామ ంట్ పుర్డషతల 
మరియు మహ ళ్ల ఈవవంట్ యొకక 37వ ఎడిషన, ఇద ి
ఫోో్ రిడ లలని మయామి గార ును లల మారిు 22 నసండి ఏపిిల్ 3, 

2022 వర్కు నిర్వహ ంచబడింది. మయామి ఓపెన 2022 

ATP టయర్ లల ATP మాసటర్ు 1000 ఈవవంట్ గా మరియు 
2022 WTA టయర్ లల WTA 1000 ఈవవంట్ గా 
వరీొకరించబడింది. 
విజేతల పూరథ్ జరబిత  ఇకకడ్ ఉెంది: 

Award Winner Runner-Up 

Men’s 

Single 

Carlos Alcaraz 

(Spain) 
Casper Ruud (Norway) 

Women’s 

Single 
Iga Świątek  (Poland) Naomi Osaka (Japan) 

Men’s 

Double 

Hubert Hurkacz / 

John Isner 

Wesley Koolhof / Neal 

Skupski 

Women’s 

Double 

Laura Siegemund / 

Vera Zvonareva 

Veronika Kudermetova 

/ Elise Mertens 

 ICC మహ ళల క్రక ట్ పరపెంచ కప్ 2022నస ఆస్ేట రలియ్ 
గ లుచసకుెంది 

 

ఏపిిల్ 03, 2022న నూయజిలాండ్ లలని క ైైసట  చర్ు లలని హాగీో 
ఓవల్ లల జరిగిన ఫెైనల్ు లల ఆసేట లాియా 71 పర్డగ్ుల తడే తో 
ఇంగాో ండ్ నస ఓడించ త్మ ఏడవ మహ ళ్ల పిపంచ కప నస 
క ైవసం చేససకుంది. ఆసేట లాియా బో ర్డు లల 356 పర్డగ్ుల 
రికార్డు నస నమోదస చేసింది. పిత్తయత్్ర్ంలల, న ట్ సికవర్ 
ఒంటర ిపో రాటం చేసి 148 పర్డగ్ులతో న టౌట్ గా నిలిచ డు, 
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అయితే అది సరిపో కపో వడంతో ఇంగో్ండ్ 43.4 ఓవరో్లల 285 
పర్డగ్ులకు ఆలౌటెైంది. 
ఆసేట లాియాకు చెందిన అలిస్ాు హీల్ట ఈ మాయచ లల 170 
పర్డగ్ులు చేసింది, ఇది పిపంచ కప ఫెైనల్ లల పుర్డష లేద  
మహ ళా క రక టర్ చేసిన అత్యధిక వయక ్గ్త్ సో్ కర్డ. ఆమ  509 
పర్డగ్ులతో టోర్ామ ంట్ లల అత్యధిక పర్డగ్ుల స్ో కర్ర్ గా 
కయడ  నిలిచంది. 
పేోయర్ ఆఫ్ ద టోర్ామ ంట్ అలిస్ాు హీల్టక  దక కంది. 
ఇంగో్ండ్ కు చెందిన సో్ ఫవ ఎక ోసో్ట న 21 అవుట్ లతో టోరీాలల 
అత్యధిక విక టుో  తీసిన కరరడ కారిణిగా నిలిచంది. 2022 ICC 

మహ ళ్ల క రక ట్ పిపంచ కప మహ ళ్ల క రక ట్ పిపంచ కప 
యొకక 12వ ఎడిషన. ఈ టోర్ామ ంట్ నూయజిలాండ్ లల 2022 
మారిు 4 నసండి ఏపిిల్ 3 వర్కు జరిగింది. 
మేఘ్లయ 83వ జరతీయ టేబుల్ టెనినస్ ఛ ెంపథయన షథప్ 
2022క్ ఆతిథ్యెం ఇవవనసెంద ి

ఏపిిల్ 18 నసండి 25 వర్కు షిలాో ంగ్ లలని SAI ఇండరర్ టెైరనింగ్ 
సెంటర్, NEHUలల జరిగే 83వ జాతీయ టేబుల్ టెనిాస 
ఛ ంపియన షిప 2022క  ఆత్రథయం ఇవవడ నిక  మేఘాలయ 
సిదిమ ైంది. పిపంచంలలనే అత్రపెదద  టేబుల్ టెనిాస 
టోర్ామ ంట్ నస ఈశానయ పాింత్ం నిర్వహ ంచడం ఇది 
ర ండవస్ారి. 
నయయజిల్ెండ్ క్రక ట్ అవార్సు్ 2022 పరకటటెంచ ర్డ 

  

నూయజిలాండ్ పుర్డషతలు మరియు మహ ళా క రక టరో్కు 
అవార్డు లనస పికటటంచంది. నూయజిలాండ్ సవపడ్ సటర్ టెింట్ బౌల్ట 
మరియు వవైట్ ఫెర్ా్ క పెటన సో్ ఫవ డివవైన ఇటీవల పికటటంచన 
నూయజిలాండ్ క రక ట్ అవార్ు్ 2022లల ‘టట20 అంత్రాా తేయ 
పేోయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్’ అవార్డు లనస గ లుచసకున ార్డ. 
2023లో స్ీట రట్ చ ైల్ు  (వీది బ్లల) క్రక ట్ పరపెంచ కప్ కు భ్ర్త్ 
ఆతిథ్యెం ఇవవనసెంది 

 

2023లల సవట టా్ చెైల్టుాది(వీదసలలల ఆడే బ్లలది) క రక ట్ పిపంచ 
కప కు ఆత్రథయం ఇవవడ నిక  భ్ర్త్దేశం సిదింగా ఉంది. ఈ 
పిపంచ నిా సవట టా్ చెైల్ు  యునవైటెడ్ మరియు సేవ ది చలు నా 
ఇండియా నిర్వహ స్ో్ ంది, సవట టా్ చెైల్ు  క రక ట్ వర్ల్ు  కప 2023 
వచేు ఏడ ది 16 దేశాల నసండి 22 జటోనస భ్ర్త్దేశానిక  
స్ావగ్త్రంచనసంది. సవట టా్ చెైల్ు  క రక ట్ పిపంచ కప 2023 వచేు 
ఏడ ది 16 దేశాల నసండి 22 జటోనస భ్ర్త్దేశానిక  
స్ావగ్త్రంచనసంది. 
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ఓరీున్ మ్సటర్స్ 2022: భ్ర్త షటు ర్స మిథ్సన మెంజున థ్ 
ర్జతెం స్ాధిెంచ డ్ు 

  

ఫాిను లలని ఓరీోను లల 2022 మారిు 29 నసండి ఏపిిల్ 3 వర్కు 
జరిగిన ఓరిోయను మాసటర్ు 2022 బ్యడిాంటన 
టోర్ామ ంట్ లల భ్ర్త్ షటోర్ మిథసన మంజున థ్ పుర్డషతల 
సింగిల్ు లల ర్జత్ం స్ాధించ డు. పల ైస డెస సో్ పర్ట్ ఎరీన లల 
త్న తొలి BWF ఫెైనల్ లల ఆడుత్ూ, 79వ రాయంకర్ భ్ర్త్ 
షటోర్ 11-21, 19-21తో పిపంచ 32వ రాయంకర్ ఫెించ ఆటగాడు 
తోమా జూనియర్ పో పో వ చేత్రలల ఓడిపో యాడు. 
టోర్ామ ంట్ లల మహ ళ్ల డబుల్ు లల అశివని భట్, శిఖా 
గౌత్మ్ ల జోడీ కాంసయం స్ాధించంది. 
 జెంష డ్ పూర్స లో జరథగథన 1వ ఖేలో ఇెండ య్ నేషనల్ రాయెంక్ెంగ్ 
ఉమ న ఆర్ేరీ టోర్నమ ెంట్ 

  

మొదటట ఖేలల ఇండియా నేషనల్ రాయంక ంగ్ ఉమ న ఆర్ురీ 
జార్ఖండ్ లలని జంషెడ్ పయర్ లలని ట్ట్ ఆర్ురీ అకాడమ్మలల 
జర్డగ్ుత్తంది. ఖేలల ఇండియా నేషనల్ రాయంక ంగ్ ఉమ న 
ఆర్ురీ టోర్ామ ంట్ నస ఆర్డ దశలలో  నిర్వహ ంచేందసకు సో్ పర్ట్ 

అథ రిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SAI) ర్ూ. 75 లక్షలనస 
ఆమోదించంది. 
మ్రథే 2022 కోసెం ICC పేుయర్స్ ఆఫ్ ద ి మెంత్: బ్బర్స 
ఆజెం, రాచ ల్ హేన్ లకు క్రటీెం దక్కెంది 

  

అంత్రాా తీయ క రక ట్ కౌనిుల్ (ICC) మారిు 2022 కొర్కు ICC 

పుర్డషతల మరియు మహ ళ్ల పేోయర్ు ఆఫ్ ది మంత్ గా 
పాక స్ా్ న క పెటన బ్బర్ అజామ్ మరియు ఆసేట లాియా యొకక 
ర్న-మ షిన రాచెల్ హేను ఎంపిక ైనటుో  పికటటంచంది. 
అభిమానసలు త్మ అభిమాన పుర్డష మరియు మహ ళా 
క రక టరో్ కటసం పిత్ర నవలా ఓటు వేయడం కొనస్ాగించవచసు. 
ICC పేోయర్ ఆఫ్ ది మంత్ చ్ర్వలల భ్గ్ంగా అంత్రాా తీయ 
క రక ట్ లలని అనిా ఫారాాట్ లు. 
FIH జూనియర్స మహ ళల హాక ీ పరపెంచ కప్ 2022 నస నదెరాు ెండ్్ 
గ లుచసకుెంది

  

దక్ష్ిణ ఫిికాలలని పో చెఫ్ సూట ా మ్ లల జర్ానీని ఓడించన 
నవదరాో ండ్ు FIH జూనియర్ ఉమ ను హాకర వర్ల్ు  కప 2022లల 
త్మ న లొవ టెైటటల్ నస ఎగ్రేససకుపో యింది. నవదరాో ండ్ు 
అత్యంత్ విజయవంత్మ ైన జటుట . మూడర  స్ాా నం కటసం జరిగిన 
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మాయచ లల షూటౌట్ లల 3-0 తేడ తో భ్ర్త్ నస ఓడించన 
ఇంగో్ండ్ కాంసయ పత్కానిా క ైవసం చేససకుంది. 
2026 కామనెవల్్ కీరడ్లకు ఆస్ేట రలియ్ వికోట రథయ్ ఆతిథ్యెం 
ఇవవనసెంది 

  
స్ాంపిద య సింగిల్ హో సట సిటీ విధ నం నసండి విచలనంతో, 
కామనవవల్్ కరరడలు 2026లల వికటట రియాలల 
నిర్వహ ంచబడత యి, ఎకుకవ ఈవవంట్ లు రాషట  ా పాింతీయ 
కేంద ిలచే నిర్వహ ంచబడత యి. మారిు 2026లల, మ ల్ బో ర్ా, 

గీలాంగ్, బ ండిగో, బలాో ర్ట్ మరియు గిపు లాయండ్ తో సహా 
ఆసేట లాియా చసటయట  ఉనా అనేక పటటణ లు మరియు పాింతీయ 
కేంద ిలలల ఆటలు నిర్వహ ంచబడత యి, ఒకొకకకటట ద ని 
సవంత్ అథ్ెో టో గార మం. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• బరిాంగ్ హామ్, ఇంగాో ండ్ 2022 కామనవవల్్ కరరడలకు 
ఆత్రథయం ఇవవనసంది. 

• కామనవవల్్ కరరడలు జూల ై 28, గ్ుర్డవార్ం పాిర్ంభమ ై 
ఆగ్ససట  8 సో్ మవార్ం ముగ్ుస్ా్ యి. 

పరతిష్ాట తాకమ ైన రేక్ జరవిక్ ఓప న చ స్ టోర్నమ ెంట్ లో R 

పరజరా నెంద విజేతగా నిలిచ డ్ు 

  

ఐస లాండ్ లలని ర కాా విక్ లల జరిగిన పిత్రష్టాట త్ాక ర కాా విక్ ఓపెన 

చెస టోర్ామ ంట్ లల 16 ఏళో్ చెస సంచలనం R పిజాా నంద 

విజేత్గా నిలిచ డు. ఇదదర్డ భ్ర్త్ ఆటగాళో్ మధ్య జరిగిన 

ఫెైనల్ లల, ఆఖరి రౌండ్ లల సవదేశ్ర GM D గ్ుకేష్ నస ఓడించ R 

పిజాా నంద విజయం స్ాధించ డు. భ్ర్త్ యువ ఆటగాడు 

7½/9 సో్ కర్ చేసి సగ్ం పాయింట్ తో ముందసకు స్ాగాడు. R 

పిజాా నంద మరో న లుగ్ు విజయాలనస కయడ  నమోదస 

చేశాడు, ఇందసలల అమ రికాకు చెందిన అభిమనసయ మిశరా పెై 

విజయం స్ాధించ డు, గ్త్ సంవత్ుర్ం 12 సంవత్ురాల 

న లుగ్ు నవలల వయససులల అపపటట అత్యంత్ పినా 

వయససకడెైన గార ండ్ మాసటర్ గా అవత్రించ డు. 

F1 ఆస్ేట రలియన గార ెండ్ పథర 2022లో చ ర ుస్ ల క ుర్సక గ లిచ ర్డ

  

వికటట రియాలలని మ ల్ బో ర్ా లల 10 ఏపిిల్ 2022న జరిగిన 

ఫార్డాలా వన (F1) 2022 ఆసేట లాియన గార ండ్ పిిక్ు నస చ ర ోస 

ల క ోర్క (ఫెరారీ-మొన కట) గ లుచసకున ార్డ. ఇది 2022 

ఫార్డాలా వన పిపంచ ఛ ంపియన షిప లల మూడర  రౌండ్. 

సెరిొయో పెర జ (ర డ్ బుల్ రేసింగ్-RBPT - మ క ుకట) ర ండవ 

స్ాా నంలల ఉండగా, జారా్ ర్సెుల్ (మ రిుడెస - బిిటన) మూడవ 

స్ాా నంలల నిలిచ డు. 
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పరపెంచ డ్బుల్్  స్ాకాష్  ఛ ెంపథయన షథప్ లో దీపథకా పలిుకల్  

కారీ్క్ , స్ ర్వ  ఘోసల్  తొలిస్ారథగా సవర్ణ పతకానిన క వైసెం 

చేససకున నర్డ. 

  

డబుల్ు స్ాకాష్ ఛ ంపియన షిప లల ర ండవ సవడ్ భ్ర్త్ 

దవయం దీపికా పలోికల్ కారీ్క్ మరియు స్ౌర్వ ఘోసల్ 

మిక్ు డ్ డబుల్ టైెటటల్ నస గ లుచసకున ార్డ. మిక్ు డ్ డబుల్ు 

ఫెైనల్ు లల భ్ర్త్ జోడీ 11-6, 11-8తో వర్డస సెటోలల న లుగో 

సవడ్ జోడీ అడిియన వాలర్, ఇంగో్ండ్ అలిసన వాటర్ు నస చత్త్  

చేసింది. WSF వర్ల్ు  డబుల్ు స్ాకాష్ ఛ ంపియన షిప లల 

భ్ర్త్ కు ఇది తొలి సవర్ణ పత్కం, ఇంత్కు ముందస మన దేశం 

గ లవలేదస. 

థ య్ ల్ెండ్ ఓప న బ్క్్ెంగ్ టోర్నమ ెంట్ 2022: భ్ర్త్ 3 

సవరాణ లతో పాటల 10 పతకాలని స్ాధిెంచెంది. 

  

2022లల ఫుక ట్ లల జరిగిన థ య లాండ్ ఓపెన ఇంటరేాషనల్ 
బ్క ుంగ్ టోర్ామ ంట్ లల 15 మంది సభుయలతో కయడిన భ్ర్త్ 
బ్క ుంగ్ బృందం మూడు సవరాణ లు, న లుగ్ు ర్జత లు 

మరియు మూడు కాంస్ాయలతో సహా 10 పత్కాలతో త్మ 
పిచ రానిా ముగించంది. ఆసియా, యూర్ప, ఓషియానియా 
మరియు ఆఫిికాకు చెందిన 74 మంది పుర్డషతలు మరియు 
56 మంది మహ ళ్లతో సహా 130 మంది అగ్రశలరణి బ్కుర్డో  
పాలగొ నా ఈ టోర్ామ ంట్ లల ఉత్కంఠభరిత్మ ైన పో టీక  
స్ాక్షయమివవడంతో బంగార్డ పత్క విజేత్లు USD 2000 
సంపాదించగా, ర్జత్ం మరియు కాంసయ పత్క విజేత్లు 
వర్డసగా USD 1000 మరియు USD 500 సంపాదించ ర్డ. 
పతక విజేతలు: 
బెంగార్ెం 

1. గోవింద సహాని (48 కేజీలు), 
2. అనంత్ పిహోాద చోపేు  (54 కేజీలు) 
3. ససమిత్ (75 కేజీలు) 

వెెండ  
1. అమిత్ పంఘల్ (52 కేజీలు) 
2. మోనికా (48 కేజీలు), 
3. వరీందర్ సింగ్ (60 కేజీలు) 
4. ఆశిష్ కుమార్ (81 కేజీలు) 

కెంచస 
1. మనీష్టా (57 కేజీలు), 
2. పయజ (69 కేజీలు) 
3. భ్గ్యబత్ర కచ రి (75 కేజీలు)  

4.  
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పుస్కాలు మరథయు ర్చయితలు 
 

వినోద రాయ్ ర్చెంచన “న ట్ జస్ట ఎ నైెట్ వాచ్ మ్యన: మ ై 

ఇనినెంగ్్ ఇన ది BCCI” అనే కొత్ పుస్కెం 

  

భ్ర్త్ మాజీ (11వ) కంపోట ా లర్ మరియు ఆడిటర్ జనర్ల్ ఆఫ్ 

ఇండియా (కాగ్) పదాభూషణ్ వినోద రాయ్ “న ట్ జస్ట ఎ నైెట్ 

వాచ్ మ్యన: మ ై ఇనినెంగ్్ ఇన ది బిస్థస్థఐ” అనే కొత్్ 

పుస్కానిా ర్చంచ ర్డ. భ్ర్త్ క రక ట్ నియంత్ిణ మండలి 

(బీసవసవఐ) ససపవిం కటర్డట  నియమించన కమిటీ ఆఫ్ 

అడిానిసేట టార్ు (సవఓఏ) ఛెైర్ాన గా 33 నవలలపాటు పనిచేసినటుో  

ఈ పుస్కంలల ఉంది. 

అమిత్ ష్ాప ై “అమిత్ ష్ా అని భ్జపాచ వాచల్” పుస్కానిన 

విడ్ుదల చేస్థన దేవేెందర ఫడ్నవీస్ 

 

మహారాషట  ామాజీ ముఖయమంత్రి(CM) దేవేెందర ఫడ్నవీస్, కేంది 

హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ ష్టాపైె మరాఠీ పుస్కానిా విడుదల 

చేశార్డ, “అమిత్ ష్ా అని భ్జపాచ వాచల్”, “అమిత్ ష్ా 

అెండ్ ది మ్ర్సే ఆఫ్ బీజపేీ” పుస్కం మరాఠీ వవర్షన. ఈ 

పుస్కానిా బూో మ్ు బరీ ఇండియా పిచసరించంది. 

ఈ పుస్కానిా మొదట డ కటర్స అనిర్ిన గ్ెంగ్ూలీ మరథయు 
శివానెంద దివవేది రాశార్డ మరియు దీనిని డ కటర్స జ యస్ా్ ా 
కోలహతకర్స మరాఠీలోక్ అనసవదిెంచ ర్డ. ఈ పుస్కం అమిత్ ష్టా 
జీవిత్ం మరియు రాజకరయ పియాణ నిా డ కుయమ ంట్ 
చేసస్ ంది మరియు బిజ పిని పిపంచంలలనే అత్రపెదద  రాజకరయ 
సంసాగా మార్ుడంలల ఆయన చేసిన కృషిని వివరిసస్ ంది. 
నవీన పట్నయక్ “ది మ్యజిక్ ఆఫ్ మెంగ్ళజ డ ” & “ది 
స్థకుక హ సటరీ ఆఫ్ ఈస్ట ఇెండ య్” అనే 2 పుస్కాలనస 
విడ్ుదల చేశార్డ. 

 

ఒడిశా ముఖయమంత్రి, నవీన పట్ాయక్ 2 పుస్కాలనస 
విడుదల చేశార్డ, అవిన ష్ ఖేమాక ర్చంచన “ది మాయజిక్ ఆఫ్ 
మంగ్ళ్జోడి” అనే కాఫవ టేబుల్ పుస్కానిా; మరియు 
అబిన ష్ మోహపాతి్ ర్చంచన "సికుక హ సటరీ ఆఫ్ ఈసటర్ా 
ఇండియా" పేర్డతో త్ూర్డప భ్ర్త్దేశంలలని సికుక చరిత్ి 
యొకక సంకలనం. కాఫవ టేబుల్ బుక్ "ది మాయజిక్ ఆఫ్ 
మంగ్ళ్జోడి" చలికా సర్ససులలని మంగ్ళ్జోడి యొకక 
పక్షుల వీక్షణనస వివిధ్ చత ిలు మరియు వివర్ణల ద వరా 
అందిసస్ ంది.  
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"ది బ్య్ హూ ర ైట్ ఎ కనిటిటూయషన" పేర్డతో కొత్ పథలుల 

పుస్కెం విడ్ుదల చేయబడ ెంది 

  

డ కటర్ B R అంబేదకర్ 131వ జయంత్ర సందర్భంగా, భమ్ రావ 

రామ్ జీ అంబేదకర్ త్న చనాన టట జాా పకాలనస గ్ురించ 

రాజేష్ త్లావర్ ర్చంచన “ది బ్య హయ ర ైట్ ఎ 

కని్టటయయషన: ఎ పేో  ఫర్ చలు నా ఆన హయయమన ర ైట్ు” అనే 

కొత్్ పుస్కం. విడుదల చేయబడింది. దీనిని పో నీటేల్ బుక్ు 

పిచసరించంది. త్లావర్ ర్చంచన పుస్కాలలల "ది వానిషథెంగ్ 

ఆఫ్ ససభ్ష్ బో స్", "గాెంధ,ీ అెంబేదకర్స మరథయు ది ఫో ర్స ల గ్ు 

స్ాకరథుయో" మరియు "ఔర్ెంగ్జేబ్" కయడ  ఉన ాయి. 

 మీన  నయయర్స & హ మాత్ స్థెంగ్ ష కావత్ ర్చెంచన “టెైగ్ర్స 

ఆఫ్ డ ర స్: క ప టన అనసజ్ నయయర్స, 23, కారథగల్ హ రో” 

 

మ్మన  నయయర్, క పెటన అనసజ నయయర్ మరియు హ మాత్ 

సింగ్ షెకావత్ ల త్లోి, రాషవటయా ర ైడర్ు, అమర్వీర్డలకు 

మరియు వారి కుటుంబ్లకు నివాళ్లలు అరిపంచే బ ైక ంగ్ 

గ్ూర ప లల భ్గ్ం ”, హార్పర్ కాలిను పబోిషర్ు ఇండియా 

పిచసరించంది. 

ఈ పుస్కంలల 1999 కారిొల్ యుదింలల వీర్మర్ణం ప ందిన 

క పెటన అనసజ నయయర్ (23 సంవత్ురాలు) యొకక కథనస 

కలిగి ఉంది, ఇది ఆపరేషన విజయ విజయానిక  మరియు 

కారిొల్ లల భ్ర్త్దేశం యొకక విజయానిక  కరలకమ ైన ద ిస 

సెకాట ర్ నస ససర్క్ష్ిత్ంగా ఉంచడ నిక  పో రాడుతోంది. క పెటన 

అనూజ నయయర్ 2000లల ర ండవ అత్తయనాత్ శౌర్య 

పుర్స్ాకర్మ ైన మహా వీర్ చకర (మర్ణ నంత్ర్ం)తో 

సత్కరించబడ ు డు. 

హరీష్ మ హత  ర్చెంచన 'ది మ్వెరథక్ ఎఫ క్ట' అనే పుస్కెం 

రాశార్డ 

 

"ది మావవరిక్ ఎఫెక్ట", 1970లు మరియు 80లలల 'డీిమర్ు 

బ్యండ్' న స్ాకమ్ ని సృషిటంచడ నిక  మరియు భ్ర్త్దేశంలల 

IT విపోవానిక  మారొ్ం ససగ్మం చేయడ నిక  ఎలా చేత్తలు 

కలిపింది అనే చెపపలేని కథనస చెబుత్తంది. స్ాఫ్టట వేర్ 

మరియు IT సరీవస కంపెనీల అపెక్ు బ్డీ అయిన నేషనల్ 

అసో్ సియిేషన ఆఫ్ స్ాఫ్టట వేర్ అండ్ సరీవస కంపెనీస 

(NASSCOM) యొకక అధికారిక జీవిత్ చరిత్ిగా పిచ ర్ం 

చేయబడిన ఈ పుస్కానిా హరీష్ మ హత  రాశార్డ. 
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“బిరా్ ముెండ  – జెంజరతీయ న యక్” పుస్కానిన విడ్ుదల 
చేస్థన ధరేాెందర పరధ న 

 

కేంది విదయ మరియు నవైపుణ యభివృదిి  శాఖ మంత్రి శ్రర ధ్రేాంది 
పిధ న “బిరాు ముండ  – జంజాతీయ న యక్” అనే 
పుస్కానిా విడుదల చేశార్డ. ఈ పుస్కానిా ఛత్ీస గ్ఢ లలని 
బిలాస పయర్ లలని గ్ుర్డ ఘాసిద స విశవవిద యలయ వవైస-
ఛ నులర్ ప ి ఫెసర్ అలలక్ చకరవాల్ రాశార్డ. భగ్వాన బిరాు 
ముండ  పో రాట్నిా, స్ావత్ంతోరోదయమంలల వనవాససల 
సహకారానిా తెర్పెైక  తెచేు సమగ్ర పియత్ామే ఈ పుస్కం. 
 అశివని శ్రరవాస్వ ర్చెంచన “డడకోడ ెంగ్ ఇెండ యన బ్బుడోమ్” 

కొత్ పుస్కానిన ఆవిషకరథెంచ ర్డ 

  

అశివని శ్రరవాస్వ ర్చంచన, విత్స్ాట  పబోిషింగ్ పెైరవేట్ లిమిటెడ్ 
పిచసరించన ‘‘డీకటడింగ్ ఇండియన బ్బుడరమ్’’ అనే కొత్్ 
పుస్కానిా ఆవిషకరించ ర్డ. ఇది భ్ర్త్దేశంలలని 
బూయరోకార టటక్ వయవసానస కవర్ చేసూ్  ఒక జర్ాలిసట ర్చంచన 
మొటటమొదటట పుస్కం. ఇది భ్ర్త్దేశం యొకక పరిపాలన  
వయవసా మరియు స్ాధ ర్ణ వయక ్ యొకక దృకటకణం నసండి 
పాలన యొకక పనితీర్డనస హెైల ైట్ చేసస్ ంది. పరిపాలనలల 

వాయపార్వేత్్ల విశావస్ానిా పెంప ందించడం ద వరా పెటుట బడిని 
తీససకురాగ్ల మంచ మరియు సమరా్వంత్మ ైన పాలననస 
స్ాధించడ నిక  ర్చయిత్ "15 సూత ిలనస" సిఫార్డు చేశార్డ. 
శ్రరరామ్ చౌలియ్ రాస్థన "కరెంచ్ టెైమ్: నరేెందర మోదీస్ నేషనల్ 
స్ కూయరథటీ క ైైస్థస్" అనే కొత్ పుస్కెం ఆవిషకరథెంచ ర్డ 

1 

 

డ కటర్ శ్రరరామ్ చౌలియా 'కరంచ టెైమ్: నరేంది మోదీస నేషనల్ 
సెకయయరిటీ క ైైసిస' అనే కొత్్ పుస్కానిా రాశార్డ. ఈ పుస్కానిా 
ఢిలో్టలలని ఇండియా ఇంటరేాషనల్ సెంటర్ లల విదేశ్ర 
వయవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి మ్మన క్ష్ి లేఖి 
ఆవిషకరించ ర్డ. భ్ర్త్దేశం యొకక బ్హయ పిత్యర్డా లు 
ఎదసర్కంటునా భదిత  బ దిరింపుల నసండి దేశానిా 
ర్క్ష్ించడ నిక  రాషట ంాపెై పిజలకు చ లా అవసర్మ ైన 
విశావస్ానిా ఈ పుస్కం హెైల ైట్ చేసస్ ంది. ఈ పుస్కం చెైన  
మరియు పాక స్ా్ న తో సంక్ష్ోభ్ల సమయంలల పిధ ని మోడీ 
తీససకునా నిర్ణయాల పర్ంపర్నస విశలోషిసస్ ంది  

.
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మర్ణ లు 
 

భ్ర్త మహ ళల హాకీ జటలట  మ్జీ క ప టన ఎల వరా బిరటోట  
కనసనమూశార్డ 

  

భ్ర్త్ మహ ళా హాకర జటుట  మాజీ క పెటన ఎల వరా బిిటోట  వృద ి పయ 
సమసయలతో 81 ఏళో్ వయససలల కనసామూశార్డ. అత్నస 
కరాణ టక దేశవాళ్ల జటుట నస ఏడు జాతీయ టెైటటల్ు 
గ లుచసకున ాడు. ఆమ  1960 నసండి 1967 వర్కు దేశ్రయ 
సర్ూకాట్ నస పరిపాలించంది. ఆమ  జపాన, శ్రరలంక మరియు 
ఆసేట లాియాకు వయత్రరేకంగా భ్ర్త్దేశానిక  పాిత్రనిధ్యం 
వహ ంచంది. అనేా లమ్ు డెన త్రావత్ అర్డి న అవార్డు  (1965) 

అందసకునా ర ండవ మహ ళా హాకర కరరడ కారిణి ఆమ . 
 మేఘ్లయ మ్జీ CM జడేడ రథెంబ్యి కనసనమూశార్డ 

 

మేఘాలయ మాజీ ముఖయమంత్రి, జేమ్ు డిింగ్ వవల్ రింబ్యి, 

88 సంవత్ురాల వయససులల మర్ణించ ర్డ. ఆయన 
మేఘాలయలల అకటట బర్ 26, 1934న జనిాంచ ర్డ. 

మేఘాలయ పిభుత్వం ఏపిిల్ 21 నసండి ఏపిిల్ 23, 2022 
వర్కు మూడు రోజుల సంత ప దిన లనస పికటటంచంది.  
 పదాశ్రర సట రకేర్ల్ బయ్లజిస్ట M. విజయన కనసనమూశార్డ 

 

పిముఖ సటకాుర్ల్ బయాలజిసట M. విజయన, ఇండియన 
ఇన సిటటయయట్ ఆఫ్ సెైను (IISc)లల DAE హోమ్మ భ్భ్ 
ప ి ఫెసర్, బ ంగ్ళ్ూర్డలల కనసామూశార్డ. భ్ర్త్దేశంలల 
సూా ల కణ సఫటటకాకార్ అభివృదిిలల కరలక పాతి్ పో షించన 
విజయన వయససు 80. 

పరముఖ పదాశ్రర ర్చయిత బిన పాని మొహెంతి 
కనసనమూశార్డ

 

ఒడిశాకు చెందిన పిముఖ ర్చయిత్ మరియు పదాశ్రర అవార్డు  

గ్రహీత్ (2020), బిన పాని మొహంత్ర 85 సంవత్ురాల 

వయససులల మర్ణించ ర్డ. ఆమ  బ ర్హంపయర్ లల జనిాంచంది 
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మరియు 1960లల ఎకానమ్మలల ల కుర్ర్ గా త్న ఉపాధ యయ 

వృత్్రని పాిర్ంభించంది. ఆమ  అనేక చనా కథలు వివిధ్ 

భ్షలలో క  అనసవదించబడ ు యి. (హ ందీ, ఇంగీోష్, కనాడ, 

మరాఠీతో సహా). ఆమ  'ఒడిష్టా లేఖికా సంసద' పేర్డతో 

ఒడియా మహ ళా ర్చయిత్ల సంసానస స్ాా పించ ర్డ. 

క న య మ్జీ అధయక్షుడ్ు మ ైవ క్బ్కీ కనసనమూశార్డ 

 

క న య మాజీ అధ్యక్షుడు, మ ైవ క బ్క  90 సంవత్ురాల 

వయససులల మర్ణించ ర్డ. అత్నస 2002 నసండి 2013 వర్కు 

దేశానిక  న యకత్వం వహ ంచ డు. అత్ని పాలనలల, 

వివాద సపదమ ైన 2007 ఎనిాకల త్రావత్ 1,100 కంటే 

ఎకుకవ మంది ర్క్పాత్ జాత్ర పో రాట్లలల మర్ణించ ర్డ, 

అయితే అలాంటట అశాంత్రని నివారించడ నిక  అత్నస ఒక 

విధ న నిా అనససరించ డు. సంసకర్ణలతో కొత్్ రాజాయంగ్ం. 

అనియంత్రిత్ అవినీత్ర మరియు పిధ న పాిజ కుట లపెై 

విలాసవంత్మ ైన ఖర్డుతో అత్ని పాలన న శనమ ైంది, ఇది 

దేశం యొకక అపుపలనస పెంచంది. 

అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 
• క న య రాజధ ని: నవరైోబి; 

• క న య కర నీు: షిలోింగ్; 

• క న య అధ్యక్షుడు: ఉహుర్డ క న యట్ట . 

పరముఖ ఒడ య్ గాయకుడ్ు, సెంగీత విద వెంససడ్ు పరఫులు  కర్స 
కనసనమూశార్డ 

 

పిముఖ ఒడియా గాయకుడు మరియు సంగీత్ దర్శకుడు 
పిఫులో కర్ వృద ి పయ సంబంధిత్ వాయధ్సలతో మర్ణించ ర్డ. కర్ 
పిముఖ సంగీత్కార్డడు, గాయకుడు, గీత్ ర్చయిత్, ర్చయిత్ 
మరియు కాలమిసట. 2015లల పిత్రష్టాట త్ాకమ ైన పదాశ్రర అవార్డు  
అందసకున ార్డ. 
పరముఖ టెలివిజన నిరాాత, నటట మెంజు స్థెంగ్ కనసనమూశార్డ 

 

పిముఖ హ ందీ టెలివిజన వాయఖాయత్ మరియు నటట, మంజు 
సింగ్ గ్ుండెపో టుతో మర్ణించ ర్డ. ఆమ  భ్ర్తీయ టెలివిజన 
పరిశరమలల మారొ్దర్శకులలల ఒకర్డ మరియు దీదీగా పేిమగా 
జాా పకం చేససకున ార్డ. ఆమ  7 సంవత్ురాల పాటు ఖేల్ 
ఖిలలన అనే పిలోల కార్యకరమానిక  యాంకర్ గా ఉన ార్డ. ఆమ  
1983లల భ్ర్తీయ టెలివిజన లల మొదటట పాియోజిత్ 
కార్యకరమం ష్టో  థీమ్ తో టెలివిజన నిరాాత్గా త్న వృత్్రని 
పాిర్ంభించంది. 1984 నసండి, ఏక్ కహానీ, పెైరమ్ టెైమ్ సిరీస 
స్ాహ త్య ష్టార్ట ల ఆధ ర్ంగా. 
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పులిటిర్స బహుమతి గ్రహ త అమ రథకన కవి రథచర్సు హో వార్సు 
కనసనమూశార్డ 

  

పులిటార్ పెైరజ అవార్ు అమ రికన కవి, రిచర్ు హో వార్ు 92 
సంవత్ురాల వయససులల కనసామూశార్డ. రిచర్ు జోసెఫ్ 

హో వార్ు 13 అకటట బర్ 1929న యునవైటెడ్ సేటట్ు (US)లలని 
కరోవ లాయండ్, ఒహ యోలల జనిాంచ ర్డ.  

 

ఇతర్ములు 
 

20వ భ్ర్త్-ఫరా న్ జరయిెంట్ స్ాట ఫ్ చర్ేలు పారథస్ లో 
జరథగాయి 

 

భ్ర్త్-ఫరా న్ జరయిెంట్ స్ాట ఫ్ చర్ేలు 
భ్ర్త్దేశం-ఫాిను జాయింట్ స్ాట ఫ్ చర్ుల 20వ ఎడిషన 
పిసస్ త్ దెైవపాక్ష్ిక ర్క్షణ సహకార్ యంత ింగ్ం యొకక 
చటింలల కొత్్ కార్యకరమాలపెై దృషిట  స్ారించంది, అలాగే పిసస్ త్ 
ర్క్షణ చర్యలనస మ ర్డగ్ుపర్చడం. ర ండు రోజుల చర్ులు 
పాయరిస లల  మరాయదపయర్వకమ ైన నేపధ్యంలల జరిగాయి. 
భ్ర్త్దేశం మరియు ఫాిను మధ్య జాయింట్ స్ాట ఫ్ 
సంపిదింపులు కారాయచర్ణ మరియు వయయహాత్ాక స్ాా యిలలల 
త్ర్చసగా చర్ుల ద వరా ర ండు దేశాల మధ్య ర్క్షణ 
సహకారానిా మ ర్డగ్ుపర్చడ నిక  ఉదేదశించన వేదిక. 

 ఎలోన మస్క టటవటటర్స ని $44 బిలియన 2022లో కొనసగోలు 

చేయనసన నర్డ 

 

పిపంచంలలని అత్యంత్ సంపనసాడెైన ఎలలన మసక, 

టటవటటర్ నస $44 బిలియనోకు కొనసగోలు చేయడ నిక  

అంగీకరించ డు, పిపంచంలలని అత్యంత్ శక ్వంత్మ ైన స్ో షల్ 

మ్మడియా నవట్ వర్క లలల ఒకద నిపెై వయక ్గ్త్ నియంత్ిణనస 

అత్నిక  అపపగించే ముందస శత్తి టేకటవర్ బ దిరింపులతో 

కయడిన న టకానిా ముగించ డు. 
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పారథస్ బుక్ ఫ స్థటవల్ 2022లో భ్ర్తదేశెం గౌర్వ అతిథిగా 

పాల్గ ెంది  

2018లల ఫెించ పెిసిడెంట్ నూయ ఢిలో్ట పర్యటన సందర్భంగా 

విడుదల చేసిన పిధ న మంత్రి శ్రర నరేంది మోదీ – పెిసిడెంట్ 

ఇమాానసయయిేల్ మాకరా న సంయుక్ పికటనలల 

పికటటంచనటుో గా, ఏపిిల్ నసండి జరిగే పారిస బుక్ ఫెసిటవల్ 

2022లల భ్ర్త్దేశం గౌర్వ దేశానిక  అత్రథిగా ఎంపిక ైంది. 21 

నసండి ఏపిిల్ 24, 2022 వర్కు. 

UNESCO వర్ల్ు  బుక్ కాయపథటల్ 2022: గావడ్లజరరా, 
మ క్్కో 

 

వర్ల్ు  బుక్ కాయపిటల్ అడెైవజరీ కమిటీ సిఫార్డుపెై యునవసో్ క 
డెైర కటర్ జనర్ల్ ఆడీి అజౌలే ద వరా గావడలజారా, మ క ుకటనస 
2022 సంవత్ురానిక  పిపంచ పుస్క రాజధ నిగా ఎంపిక 
చేశార్డ. నగ్ర్ం, ఇపపటటకే 2017 నసండి UNESCO క రయిేటటవ 
సిటీ, స్ామాజిక మార్డపనస పేిరేపించడ నిక , హ ంసనస 
ఎదసరోకవడ నిక  మరియు శాంత్ర సంసకృత్రని నిరిాంచడ నిక  
పుస్కం చసటయట  ఉనా విధ న ల కటసం ద ని సమగ్ర పిణ ళిక 
కటసం ఎంపిక చేయబడింది. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• UNESCO స్ాా పించబడింది: 16 నవంబర్ 1945; 

• UNESCO పిధ న కారాయలయం: పారిస, ఫాిను; 
• UNESCO సభుయలు: 193 దేశాలు; 
• UNESCO హెడ్: ఆడీి అజౌలే. 

ట్ప్ 10 ఉకుక వృదిిలో ఉనన ఏక ైక దేశెంగా భ్ర్తదేశెం 
అవతరథెంచెంది 

 

ఉకుక శాఖ మంత్రి శ్రర రామ్ చంది పిస్ాద సింగ్, భ్ర్త్దేశ 
ఉకుక ర్ంగ్ం పిపంచ స్ాా యిలల ద ని అదసభత్మ ైన పనితీర్డనస 
పిశంసించ ర్డ మరియు 2022 సంవత్ుర్ంలల ఈ స్ాా యిలల 
కొనస్ాగాలని పోి త్ుహ ంచ ర్డ. ఈ ఉత్పత్్ర 
ఊపందసకుంటునాది 500 మిలియనో అంచన  స్ాా యిని 
చేర్డకటవడ నిక  భ్ర్త్దేశానిక  సహాయపడుత్తంది. త్దసపరి 
25 సంవత్ురాలలల టనసాల ఉత్పత్్ర స్ామరా్ాం. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• కేంది ఉకుక మంత్రి: శ్రర రామ్ చంది పిస్ాద సింగ్ 

BHIM UPI UAEలోని NEOPAY టెరథానల్్ లో 
పనిచేయడ్ెం పరా ర్ెంభెంచెంది 

 

 

NPCI ఇంటరేాషనల్ పేమ ంట్ు లిమిటెడ్ (NIPL), 

NPCI ఇంటరేాషనల్ పేమ ంట్ు లిమిటెడ్ (NIPL), 
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BHIM UPI ఇపుపడు UAE అంత్ట్ ఉనా NEOPAY 

టెరిానల్ు లల పిత్యక్ష పిస్ార్ం చేయబడుత్తందని నేషనల్ 
పేమ ంట్ కార్పరేషన ఆఫ్ ఇండియా యొకక 
అంత్రాా తీయ విభ్గ్ం పికటటంచంది. ఈ చ్ర్వ UAEక  
పియాణించే మిలియనో మంది భ్ర్తీయులకు BHIM 

UPIని ఉపయోగించ ససర్క్ష్ిత్ంగా మరియు 
స్ౌకర్యవంత్ంగా చెలోింపులు చేయడ నిక  శక ్నిసస్ ంది. 
మషెిక్ బ్యంక్ యొకక చెలోింపు అనసబంధ్ సంసా అయిన 
NIPL మరియు NEOPAY, UAEలల అంగీకార్ మౌలిక 
సదసపాయాలనస ర్ూప ందించడ నిక  గ్త్ సంవత్ుర్ం 
భ్గ్స్ావమయం కలిగి ఉన ాయి. 

 78,000 కెంటే ఎకుకవ జరతీయ జ ెండ లనస స్థెంకరో నిక్ 
ఊపుతూ భ్ర్తదేశెం గథనినస్ రథకార్డు  సృషథటెంచెంది 

  

స్ాంసకృత్రక మంత్రిత్వ శాఖ పికార్ం, బీహార్ లలని భోజ పయర్ లల 
జరిగిన ‘వీర్ కునవర్ సింగ్ విజయోత్ువ’ కార్యకరమంలల 
ఏకకాలంలల 78,220 జ ండ లనస ర పర పలాడించడం ద వరా 
భ్ర్త్దేశం గినిాస బుక్ ఆఫ్ వర్ల్ు  రికార్ు్ లలక  పివేశించంది. 
ఏకకాలంలల అత్యధిక సంఖయలల జాతీయ జ ండ లనస 
ర పర పలాడించడం ద వరా భ్ర్త్దేశం చరిత్ి సృషిటంచంది 
మరియు గినిాస బుక్ ఆఫ్ వర్ల్ు  రికార్ు్ లల చేరింది. ఈ 
చ రిత ిత్ాక కార్యకరమానిక  కేంది హోంమంత్రి అమిత్ ష్టా 
హాజర్యాయర్డ. 

 ABPMJAY- SEHAT పథ్కెం: స్ాెంబ్ 100% గ్ృహాలనస 
కవర్స చేస్ే 1వ జిల్ు గా అవతరథెంచెంది

  

జమూా మరథయు కాశ్రార్స కేెందరపాలిత పాింత్ంలల, జమూా 
డ విజన లోని స్ాెంబ్ జిల్ు  ఆయుష్ాాన భ్ర్త్ పరధ న మెంతిర 
జన ఆరోగ్య యోజన (ABPMJAY)- SEHAT పథ్కెం క్ెంద 
100% కుటలెంబ్లనస కవర్ చేసిన భ్ర్త్దేశంలల మొదటట 
జిలాో గా అవత్రించంది. జిలాో లల ABPMJAY SEHAT 

పథకం క ంద అనిా కుటుంబ్లనస కవర్ చేయాలనే లక్షయంతో 
జిలాో వాయప్ంగా అనిా BDO కారాయలయాలలల ఏపిిల్ 11 నసండి 
ఏపిిల్ 21 వర్కు రాషట  ా ఆరోగ్య సంసా (SHA) నిర్వహ ంచన 
పితేయక రిజిసేట షాన డెైరవ ముగిసిన త్రావత్ జిలాో  ఈ 
మ ైలురాయిని స్ాధించంది. . 
ABPMJAY SEHAT పథ్కెం గ్ురథెంచ: 
ABPMJAY SEHAT సవకమ్ అనేది పిభుత్వం ద వరా 
పయర్ిగా ఆరిాక సహాయం అందించన పిపంచంలలనే అత్రపెదద  
ఆరోగ్య బీమా పథకం మరియు ఆయుష్టాాన భ్ర్త్ గోల ు న 
కార్ు ఉనా వయకు్ లు ర్ూ. వర్కు ఉచత్ చక త్ు ప ందసత ర్డ. 
భ్ర్త్దేశంలలని అనిా పిభుత్వ మరియు ఎంపాయనవల్ పెైరవేట్ 
ఆససపత్తిలలల 5 లక్షలు. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• J&K ల ఫ్ిటనవంట్ గ్వర్ార్: మనోజ సిన హ ; 

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


నెలవారీ కర ెంట్ అఫ ైర్స్-మే 2022 
 

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

• J&K ఏరాపటు (కేందిపాలిత్ పాింత్ం): 31 అకటట బర్ 
2019. 

కేన్ ఫథల్ా ఫ స్థటవల్ జూయరీలో దీపథకా పదసకొణె 

 

దీపథకా పదసకొణె ఈ ఏడ ది జూయరీ మ ంబర్ గా కేన్ ఫథల్ా 
ఫ స్థటవల్ లల పాలగొ ననసంది. బూయటీ బ్ిండ్ లలరియల్ 
అంబ్సిడర్ హో ద లల నటట-నిరాాత్ గ్త్ంలల చ లాస్ార్డో  
పిత్రష్టాట త్ాక చలనచతోిత్ువానిక  హాజర్యాయర్డ. 2015లల 
కేను లల ఉత్్మ నటుడిగా అవార్డు  ప ందిన ఫెించ నటుడు 
వినె్ెంట్ లిెండ్న 75వ ఎడ షన ఫిల్ా ఫెసిటవల్ జూయరీక  నేత్ృత్వం 
వహ ంచ ర్డ. 
ఇెండ గో సవదేశ్ర న విగేషన స్థసటమ్ గ్గ్న ని ఉపయోగథెంచన 
మొదటట ఎయిర్స ల ైన గా అవతరథెంచెంది 

 

ఇెండ గో సవదేశ్ర న విగేషన సిసటమ్ గ్గ్న ఉపయోగించ త్న 
విమాన లనస లాయండ్ చేసిన ఆసియాలల మొదటట 
ఎయిర్ ల ైన గా అవత్రించంది. USA మరియు జపాన ల 
త్రావత్ భ్ర్త్దేశం త్న సవంత్ SBAS వయవసానస కలిగి ఉనా 
పిపంచంలల మూడవ దేశంగా అవత్రించనందసన, ఇది 
భ్ర్తీయ పౌర్ విమానయాన నిక  ఒక భ్రీ ముందడుగ్ు 
మరియు ఆత్ానిర్భర్ భ్ర్త్ వవైపు ఒక దృఢమ ైన అడుగ్ు. 
అనిన పో టీ పరీక్షలకు ముఖయమ ైన అెంశాలు: 

• ఇండిగో CEO: రోనో దత ్  (24 జనవరి 2019–); 

• ఇండిగో స్ాా పించబడింది: 2006

• ; 

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

