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మరింత విన్నూతనూింగా ఎ.కె.ఎస్. కరింట్ అఫైర్స్
ఎ.కె.ఎస్.ఐఏఎస్ కరెంట్ అఫైర్స్ మాస పత్రిక, వివిధ వార్తా పత్రికలలో వచ్చిన సమాచార్న్ని ఆధారెంగా చేసుకొన్ 

రూపెందెంచడెం జరిగెంద.

కెంద్ర, ర్ష్ట్ర స్థాయిలలో ఉద్యోగెం పెందాలెంటే - ఆయా ప్రభుత్వ విధానాలు-పథకాలు, ర్జకీయ, ఆరిథాక, స్ెంస్కృతిక, 

భౌగోళిక, స్మాజిక, సమకాలీన అెంశాలపై లోతైన అధయోయనెం మరియు విశ్లేషణా స్మర్థాయాన్ని పెంపెందెంచుకునని వారు 

మాత్రమే లక్షయోన్ని చేరుకోగలరు.

పైన చెప్పబడిన అన్ని అెంశాలను స్పకృశిస్తా, తెలుగులో లభెంచన్ సమాచార్న్ని 3600 కోణెంతో సమగ్ెంగా - ప్రిలిమ్స్, 

మెయిన్స్ పరీక్షలకు ఉభయ తారకెంగా, పరీక్షల డిమాెండ్ కు తగ్గట్టుగా ఎ.కె.ఎస్. కరెంట్ ఎఫైర్స్ ప్రతి విభాగాన్ని ఆయా 

న్ష్ణాతులయిన విషయ న్పుణులచే రూపెందెంచ్ మీ మెందుకు తీసుకుర్వడమైనద.

ఢిలీలే మరియు హైదర్బాద్ లోన్ అతుయోతతామ ఫ్యోకలీటుచే గ్రూప్-1,2(ఎపిపిఎస్.సి/టిఎస్ పి ఎస్ సి) బాయోచ్ లకు అడిమిషనులే 

జరుగుచుననివి, గ్రూప్-1 టెస్టు సీరీసులే జరుగుచుననివి. వివర్ల కొరకు మా ఆఫీసునెందు, ఈ-మెయిల్, ఫోన్ లేదా ఆన్ లైన్ 

దా్వర్ సెంప్రదెంచగలరు.

M.S. Shashank

Director
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1. భారత రాజ్యింగిం - పరపాలన
PAC అధ్యయనం: పాలనా పనితీరు

అగ్రస్థానంలో కేరళ, తమిళనాడు, తెలంగాణ 

పరిపాలన పన్తీరుపై పబిలేక్ అఫైర్స్ సెెంటర్ (PAC) 

ఇటీవలి అధయోయనెంలో, కరళ, తమిళనాడు & తెలెంగాణా 

అగ్స్థానెంలో న్లిచాయి.

ముఖ్య వాస్తవాలు

•	 పాలనా పన్తీరులో 18 పద్ద ర్ష్్రాలలో కరళ, తమిళనాడు 

& తెలెంగాణ విజేతలుగా న్లిచాయి.

•	 2020 ర్యోెంకిెంగ్ తో పోలిస్టతా తెలెంగాణ మూడో స్థానెంలో 

న్లిచ్ెంద.

•	 ఈ ఏడాద జార్ెండ్ 15వ స్థానెం నుెంచ్ 9వ స్థానాన్కి 

ఎగబాకిెంద.

•	 ఇెండెక్స్ లో, చ్నని ర్ష్్రాలలో సికి్ెం, గోవా మరియు మిజోరెం 

విజేతలుగా న్లిచాయి.

•	 పుదుచేచిరి, జమూమి & కాశీమిర్ మరియు చెండీగఢ్ కెంద్రపాలిత 

ప్రాెంతాలలో టాపర్ లుగా న్లిచాయి.

•	 పబిలేక్ అఫైర్స్ సెెంటర్ (PAC) అనేద బెంగళూరు ఆధారిత 

లాభాపేక్ష లేన్ థెంక్ టాయోెంక్.

పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఇండెక్స్ (PAI 2021)

•	 ఈకి్వటీ, సుసిథారత మరియు వకృదధి అనే అెంశాల పై పాలనా 

పన్తీరులో ర్ష్్రాలు స్ధిెంచ్న స్్ర్ ల ఆధారెంగా పబిలేక్ 

అఫైర్స్ ఇెండెక్స్ తయారు చేయబడిెంద.

•	 గుజర్త్ ఐద్ స్థానెంలో, కర్ణాటక ఏడో స్థానెంలో ఉెండగా, 

మహార్ష్ట్ర 12వ స్థానెంలో న్లిచాయి.

•	 ఇెండెక్స్ అనేద ర్ష్్రాల పన్తీరుపై పూరితాగా స్క్షయాెం-ఆధారిత 

అెంచనా. ఇద పన్తీరును అెంచనా వేయడాన్కి కెంద్ర ప్రభుత్వ 

డేటా వనరులను ఉపయోగసుతాెంద.

PAC అధ్యయనం

•	 PAC అధయోయనెం అనేద ర్ష్్రాలలో పరిపాలన యొక్ 

సమరధిత & నాణయోత యొక్ వారిషిక అెంచనా.

•	 ఇద గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకెం, సమగ్ శిశు అభవకృదధి స్టవ, 

జాతీయ ఆరోగయో మిషన్, మధాయోహని భోజన పథకెం మరియు 

సమగ్ శిక్ష అభయాన్ వెంటి కెంద్ర ప్రాయోజిత కారయోక్రమాల 

అమలు ఆధారెంగా ర్ష్్రాలను అెంచనా వేసుతాెంద.

కోవిడ్-19 ప్రతిస్ందన సూచిక

PAC 2021 అధయోయనెంలో, కోవిడ్19- ప్రతిస్పెందన 

స్చ్క ప్రధాన హైలైట్. ఇెండెక్స్ అనేద కోవిడ్19- మహమామిరి 

పటలే ర్ష్్రాల పాలనా ప్రతిస్పెందన యొక్ విశ్లేషణ. దాన్ ప్రభావాన్ని 

తగ్గెంచడెంలో ర్ష్్రాలు స్ధిెంచ్న విజయ స్థాయిన్ కూడా ఇద 

హైలైట్ చేసుతాెంద.

MGNREGS కు 21 రాష్ట్రాలోలి నిధుల కొరత 

మహాతామి గాెంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చటటుెం 

(MGNREGA) పథకెం” యొక్ ఆరిథాక న్వేదక ప్రకారెం, 21 

ర్ష్్రాలలో దీన్కి న్ధులు లేవు.

ముఖ్యంశాలు

2021 ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో ఈ పథకెం న్ధులు సగెం 

అయిపోయాయి మరియు తదుపరి పారలేమెెంట్ సమావేశాలు 

ప్రారెంభమయ్యో వరకు భరీతా చేయడాన్కి అనుబెంధ బడెజాట్ 

కటాయిెంపులు అెందెంచబడవు.

8,686 కోటలే ప్రతికూల న్కర న్ల్వలను చూపుతోెంద.

ఇది ఏమి సూచిస్తంది?

న్ధుల కొరత అెంటే, ర్ష్్రాలు తమ సొెంత న్ధులను 

ఉపయోగెంచకపోత్, MGNREGA కారిమికులకు చెలిలేెంపులు 

మరియు వసుతా ఖరుచిలు ఆలసయోెం అవుతాయి.

కొన్ని ర్ష్్రాలు పన్ కోసెం “కకృత్రిమెంగా డిమాెండ్ ను 

సకృషిటుసుతానానియన్” కెంద్రెం ఆరోపిస్తాెంద.

నిధుల కొరత ఎందుకు?

MGNREGA అనేద డిమాెండ్ ఆధారిత పథకెం. 

అవసరమైన ఏ గ్రామీణ కుట్ెంబాన్కైనా ఇద 100 రోజుల 
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నైపుణయోెం లేన్ పన్కి హామీ ఇసుతాెంద. కోవిడ్-19 మహమామిరి 

నేపథయోెంలో 2020లో లాక్ డౌన్ సమయెంలో, ఈ పథకాన్కి 

అతయోధికెంగా రూ. 1.11 లక్షల కోట్లే కటాయిెంచారు. ఈ న్ధి 

11 కోటలే మెంద కారిమికులకు కీలకమైన లైఫ్ లైన్ అెందెంచడాన్కి 

ఉపయోగెంచబడిెంద. కానీ 2021-22 కెంద్ర బడెజాట్ లో, 

దేశవాయోపతాెంగా లాక్ డౌన్ మగసినెందున ఈ పథకాన్కి 

రూ.73,000 కోట్లే కటాయిెంచారు. న్ధులు అయిపోత్ 

సపిలేమెెంటరీ బడెజాట్ లు కటాయిస్తామన్ కెంద్రెం ప్రకటిెంచ్ెంద. 

అకోటుబరు 29 నాటికి, చెలిలేెంచాలిస్న చెలిలేెంపులతో కలిపి మొతతాెం 

వయోయెం ఇప్పటిక రూ.79,810 కోటలేకు చేరుకుెంద. ఆెంధ్రప్రదేశ్, 

పశిచిమ బెంగాల్, తమిళనాడు సహా 21 ర్ష్్రాలు న్గెటివ్ న్కర 

బాయోల్న్స్ ను చూపుతునానియి.

MGNREGA గురంచి

MGNREGA ప్రపెంచవాయోపతాెంగా అతిపద్ద పన్ హామీ 

కారయోక్రమాలలో ఒకటి. గ్రామీణ కుట్ెంబాలోలేన్ వయోజన 

సభుయోలకు ప్రతి ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో 100 రోజుల ఉపాధి 

కలి్పెంచాలనే లక్షయాెంతో ఈ పథకెం ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఇద 

హకు్ల ఆధారిత ఫ్రేమ్ వర్్ ను ఉపయోగెంచ్ దీర్ఘకాలిక 

పేదరికాన్కి గల కారణాలను పరిష్రిెంచడెం లక్షయాెంగా 

పట్టుకుెంద. ఈ పథకెం కిెంద, కనీస వేతనాల చటటుెం, 1948 

ప్రకారెం వయోవస్య కారిమికులకు పేర్్నని చటటుబదధిమైన కనీస 

వేతనాల ప్రకారెం వేతనాలు చెలిలేెంచబడతాయి.

PM ఆరథాక సలహా మండలి పునరనిరామాణం 

భారత ప్రభుత్వెం అకోటుబర్ 27, 2021న ప్రధానమెంత్రికి 

ఏడుగురు సభుయోల ఆరిథాక సలహా మెండలి (EAC)న్ 

పునరినిరిమిెంచ్ెంద.

ప్రధానాంశాలు

•	 సెపటుెంబర్ 2021 న్లలో దాన్ పదవీకాలెం మగసిన తర్్వత 

కొతతా EAC ఏర్్పట్ చేయబడిెంద.

•	 ఇద రెండేళలే కాలాన్కి పునరినిరిమిెంచబడిెంద.

పార్ట్ టైమ్ సభ్్యలు

ఆర్ బీఐ మాజీ డిపూయోటీ గవరనిర్  ర్కష్  మోహన్ , 

ఎన్ సీఏఈఆర్  డైరకటుర్  జనరల్  పూనమ్  గుపాతా, ఐఐఎెం-

అహమిదాబాద్  ప్రొఫసర్  టీటీ ర్మ్ మోహన్ లు కొతతా పార్టు టైమ్ 

సభుయోలుగా న్యమితులయాయోరు. ఇతర పార్టు టైమ్ సభుయోలు 

డెబ్రాయ్, నీలకెంత్ మిశ్రా, స్జిద్ చెనోయ్ మరియు నీలకెంత్ 

మిశ్రా. క్రియా యూన్వరిస్టీలోన్ IFMR గ్రాడుయోయ్ట్ స్్ల్ 

ఆఫ్ బిజిన్స్ డీన్ అయిన వి అనెంత నాగేశ్వరన్ ను సభుయోన్గా 

తొలగెంచారు.

కౌనిస్ల్ చైరమాన్

కౌన్స్ల్ చైరమిన్ గా బిబక్ డెబ్రాయ్ కొనస్గుతారు.

కౌనిస్ల్ యొక్క బాధ్యతలు

•	 ప్రధానమెంత్రి స్చ్ెంచ్న ఆరిథాకపరమైన లేదా ఇతరత్రా 

ఏదైనా సమసయోను విశ్లేషిెంచే బాధయోత కౌన్స్ల్ పై ఉెంద.

•	 ఇద స్థాల ఆరిథాక ప్రామఖయోత సమసయోలను కూడా ప్రస్తావిసుతాెంద 

మరియు దాన్పై తన అభప్రాయాలను ప్రధానమెంత్రికి 

అెందజేసుతాెంద.

•	 ఈ బాధయోతలు స్వయెంచాలకెంగా లేదా PM లేదా మరేదైనా 

వయోకితా నుెండి స్చనల ఆధారెంగా ఉెండవచుచి.

•	 ఈ కౌన్స్ల్ ఏదైనా ఇతర పన్కి హాజరు కావచుచి.

EAC-PM గురంచి

EAC-PM అనేద ఒక స్వతెంత్ర సెంసథా, ఇద ఆరిథాక 

మరియు విధాన సెంబెంధిత విషయాలపై ప్రభుతా్వన్కి సలహా 

ఇసుతాెంద. ఇద మొదట సెపటుెంబరు 2017లో రెండేళలే కాలాన్కి 

ఏర్్పట్ చేయబడిెంద. ఇద రిజర్్వ బాయోెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా మాజీ 

గవరనిర్ సి రెంగర్జన్ అధయోక్షతన ఉనని పూర్వపు PMEAC 

స్థానెంలో వచ్చిెంద.

బ్బెక్ డెబ్రాయ్

బిబక్ డెబ్రాయ్ 2015 నుెండి 2019 వరకు NITI 

ఆయోగ్ సభుయోడు. అతను ఢిలీలే స్్ల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ మరియు 

కోల్ కతాలోన్ ప్రెసిడెనీస్ కాలేజ్ పూర్వ విదాయోరిథా. 2015లో ఆయనకు 

పదమిశ్రీ పురస్్రెం లభెంచ్ెంద.

ఉజ్బెకిస్్తన్  అధ్యక్ష ఎనినికల కోసం అంతరాజాతీయ 

పరశీలకునిగా భారత CEC   

అకోటుబర్ 24, 2021న జరిగన ఉజ్జాకిస్తాన్ అధయోక్ష 

ఎన్నికలను పరయోవేక్ెంచ్న మగు్గరు సభుయోల ప్రతిన్ధి బకృెందాన్కి 

భారత ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుశీల్ చెంద్ర నాయకత్వెం 

వహిెంచారు.
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ప్రధానాంశాలు

అకోటుబరు 21-25 వరకు ఉజ్బెకిస్థాన్ లో అధయోక్ష 

ఎన్నికలను పరయోవేక్ెంచేెందుకు భారత ప్రతిన్ధి బకృెందెం 

అెంతర్జాతీయ పరిశీలకుడిగా ఉెంద.

ఉజ్బెకిస్థాన్ అధయోక్షుడు ష్వ్త్ మిరిజాయోయెవ్ 80% 

కెంటే ఎకు్వ ఓటలేతో ఎన్నికలోలే విజయెం స్ధిెంచారు. అతను 

రెండవ స్రి ఐదేళలే కాలాన్కి తిరిగ ఎన్నికయాయోడు.

భారత ప్రతిన్ధి బకృెందెం పరయోటన సెందర్భెంగా, జైన్దీ్దన్ 

న్జాెంఖోదాజావ్ నేతకృత్వెంలోన్ ఉజ్బెకిస్థాన్ ఎన్నికల సెంఘెం CEC 

సుశీల్ చెంద్ర, ఎన్నికల సహకారెంపై సమావేశెం న్ర్వహిెంచారు.

ఎన్నికల సహకారెం మరియు శిక్షణ & స్మర్థాయాన్ని 

పెంపెందెంచే కారయోక్రమాలపై అవగాహన ఒప్పెందెంపై సెంతకెం 

చేయడెం దా్వర్ రెండు దేశాల మధయో ఎన్నికల సెంబెంధాలను 

బలోపేతెం చేయడాన్కి అనేక మార్్గలను హైలైట్ చేసిెంద.

పరయోటన సెందర్భెంగా, ఉజ్బెకిస్తాన్ CEC దా్వర్ అక్డ 

చేపటిటున కారయోక్రమాలను పరిశీలిెంచడాన్కి భారత ప్రతిన్ధి 

బకృెందెం కొన్ని జిలాలే స్థాయి ఎన్నికల కమిషన్ లను సెందరి్శెంచ్ెంద.

వారు పోలిెంగ్ కెంద్రాలను సెందరి్శెంచారు మరియు 

ఎన్నికల న్ర్వహణకు సెంబెంధిెంచ్న ఓటరలే జాబితాలు, మెందసుతా 

ఓటిెంగ్ విధానాలు మరియు ఓటరలే గురితాెంపు వెంటి అనేక 

అెంశాలను కూడా పరిశీలిెంచారు.

భారతదేశం-ఉజ్బెకిస్థాన్ ఎనినికల సహకారం

భారత ఎన్నికల సెంఘెం (ECI) పోల్స్ సమయెంలో 

“అెంతర్జాతీయ ఎన్నికల సెందర్శకుల కారయోక్రమాలు (IEVP)” 

న్ర్వహిసుతాెంద. ఉజ్బెకిస్థాన్ ప్రతిన్ధులు ఈ కారయోక్రమెంలో క్రమెం 

తప్పకుెండా పాల్గెంట్నానిరు.

అంతరాజాతీయ ఎనినికల పరశీలన

ప్రజాస్్వమాయోన్కి పరివరతాన చెెందుతునని దేశాలోలే 

లేదా సెంఘరషిణానెంతర సమాజాలలో ఎన్నికల సమగ్తను 

న్ర్ధిరిెంచడాన్కి అెంతర్జాతీయ ఎన్నికల పరిశీలన ఒక మఖయోమైన 

యెంత్రాెంగెంగా మారిెంద. ఓటరు విశా్వస్న్ని పెంపెందెంచడెంలో 

మరియు ఎన్నికల ప్రక్రియ యొక్ చటటుబదధితను మూలాయోెంకనెం 

చేయడెంలో అెంతర్జాతీయెం సహాయపడుతుెంద. ఈ మెకాన్జెం 

ఎన్నికల పదధితులపై ద్్వపాక్క జా్ఞనెం & సమాచార మారి్పడిన్ 

ప్రోతస్హిసుతాెంద. యూరోపియన్ యూన్యన్, ఆఫ్రికన్ 

యూన్యన్, OSCE, IRI, కారటుర్ సెెంటర్, OAS, కౌన్స్ల్ ఆఫ్ 

యూరప్ మొదలైన నట్లచే అెంతర్జాతీయ పరిశీలకుల మిషనులే 

న్ర్వహిెంచబడతాయి.

ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ రైట్ ఆఫ్ వే (సవరణ) నియమాలు, 2021

నామినల్ వన్-టైమ్ పరిహార్న్కి సెంబెంధిెంచ్న 

న్బెంధనలను చేరచిడెం కోసెం అకోటుబర్ 2021  ,22న భారత 

ప్రభుత్వెం “ఇెండియన్ టెలిగ్రాఫ్ రైట్ ఆఫ్ వే (సవరణ) రూల్స్, 

2021”న్ నోటిఫై చేసిెంద.

ముఖ్యంశాలు

•	 న్బెంధనలు ఇెండియన్ టెలిగ్రాఫ్ రైట్ ఆఫ్ వే రూల్స్, 

2016లో ఓవర్ గ్ెండ్ టెలిగ్రాఫ్ లైన్ ఏర్్పట్కు ఏకరీతి 

విధానాన్ని చేర్చిలన్ కూడా కోరుతునానియి.

•	 ఓవర్ గ్ెండ్ టెలిగ్రాఫ్ లైన్ ను న్లకొల్పడాన్కి ఒకో్ కి.మీ 

కు గరిషటుెంగా రూ. 1,000 చొపు్పన పరిహార్న్ని కూడా 

న్బెంధనలు న్రణాయిెంచాయి.

•	 ఓవర్ గ్ెండ్ టెలిగ్రాఫ్ లైన్ కోసెం రైట్ ఆఫ్ వేస్ (RoW) 

అపిలేకషన్ కోసెం డాకుయోమెెంటేషన్ కూడా సులభతరెం 

చేయబడిెంద.

•	 ఇెంతకుమెందు, రో రూల్స్ భూగర్భ ఆపిటుకల్ ఫైబర్ కబుల్ 

(OFC) మరియు మొబైల్ టవరలేను మాత్రమే కవర్ చేస్టవి.

•	 నోటిఫికషన్ ప్రకారెం, భూగర్భ మరియు ఓవర్ గ్ెండ్ 

టెలిగ్రాఫ్ ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ ను స్థాపిెంచడాన్కి, న్ర్వహిెంచడాన్కి, 

మరమమితు చేయడాన్కి, పన్ చేయడాన్కి, మరమమితుతా 

చేయడాన్కి, బదలీ చేయడాన్కి అడిమిన్స్ట్రాటివ్ ఫీజు మరియు 

పునరుదధిరణ ఛారీజాలు మినహా మరే ఇతర రుసుమ ఉెండదు.

ఇది అనుమతి విధానాలను ఎలా సలభతరం చేసంది?

ఈ సవరణలు భారతదేశెంలో డిజిటల్ కమూయోన్కషన్స్ 
ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ ను స్థాపిెంచడాన్కి మరియు పెంచడాన్కి RoWకి 
సెంబెంధిెంచ్న అనుమతి ప్రక్రియను సులభతరెం చేస్తాయి. బలమైన 
పాన్ ఇెండియా డిజిటల్ అవస్థాపనతో, ధన్క & పేద మరియు 
గ్రామీణ & పటటుణ ప్రాెంతాల మధయో డిజిటల్ విభజనను 
తగ్గెంచడెంలో కొతతా న్యమాలు కూడా సహాయపడతాయి.
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ఇ-గవర్నిన్స్

కొతతా న్బెంధనలలో ఇ-గవరనిన్స్ మరియు ఫైనాన్షియల్ 
ఇన్ కూలేజన్ ను బలోపేతెం చేస్ట న్బెంధన ఉెంద. సులభతరమైన 
వాయోపార్లను తీసుకుర్వడాన్కి ఇద ప్రయతినిసుతాెంద. ఇద పౌరులు 
& సెంసథాల సమాచారెం & కమూయోన్కషన్ అవసర్లను కూడా 
తీరుసుతాెంద.

టెలికమ్్యనికేషన్ లో రైట్ ఆఫ్ వే (RoW).

RoW అనేద చటటుపరమైన హకు్, దరఖాసుతాను ఆన్ లైన్ లో 
దాఖలు చేయడాన్కి అనుమతిసుతాెంద. ప్రాథమికెంగా, ఇద 
టెలికాెం టవరలే ఏర్్పట్, ఫైబర్ కబుల్స్ వేయడెం, వివాదాలను 
పరిష్రిెంచడెం మరియు కెంపనీల మధయో సమన్వయాన్ని 
మెరుగుపరచడెం కోసెం ఏర్్పట్ చేయబడిన ఒక ఫ్రేమ్ వర్్.

మధ్యవర్తత్వ బ్లులి ముస్యిదా 

భారత ప్రభుత్వెం పబిలేక్ కనస్లేటుషన్ కోసెం మస్యిదా 

మధయోవరితాత్వ బిలులేను విడుదల చేసిెంద, ఇద సమరథా నాయోయన్రేణాత 

ఫోరమ్ లను సెంప్రదెంచడాన్కి నాయోయవాదుల ప్రయోజనాలను 

కాపాడేెందుకు ప్రయతినిసుతాెంద.

ప్రధానాంశాలు

మస్యిదా మధయోవరితాత్వ బిలులే వాయోజాయోన్కి మెందు 

మధయోవరితాత్వెం కోసెం అెందసుతాెంద.

తక్షణ ఉపశమనెం కోసెం సమరథా నాయోయన్రేణాత 

ఫోరమ్ లు మరియు కోరుటులను ఆశ్రయిెంచే వాయోజాయోల 

ప్రయోజనాలను బిలులే రక్సుతాెంద.

బిలులే ప్రకారెం, మధయోవరితాత్వెం యొక్ విజయవెంతమైన 

ఫలితెం మధయోవరితాత్వ పరిష్్ర ఒప్పెందెం రూపెంలో చటటుెం 

దా్వర్ అమలు చేయబడుతుెంద.

మధయోవరితాత్వ పరిష్్ర ఒప్పెందెం పారీటుల మధయో 

ఏకాభప్రాయ ఒప్పెందెంలో లేదు. కాబటిటు, పరిమిత కారణాలపై 

దీన్కి సెంబెంధిెంచ్న ఛాల్ెంజ్ అనుమతిెంచబడిెంద.

బిలులే ప్రకారెం, మధయోవరితాత్వ ప్రక్రియ చేపటిటున 

మధయోవరితాత్వ గోపయోతను కాపాడుతుెంద. ఇద బహిర్గతెం 

కాకుెండా కొన్ని సెందర్్భలోలే రోగన్రోధక శకితాన్ కూడా 

అెందసుతాెంద.

నమోదు విధానం

మస్యిదా బిలులే ప్రకారెం, సెటిల్ మెెంట్ యొక్ 

ప్రామాణీకరిెంచబడిన రికారుడ్ల న్ర్వహణను న్ర్ధిరిెంచడాన్కి 

90 రోజులలోపు ర్ష్ట్రెం, జిలాలే మరియు తాలూకాలోన్ 

చటటుపరమైన అధికారులతో మధయోవరితాత్వ సెటిల్ మెెంట్ 

ఒప్పెందెం నమోదు చేయబడిెంద.

మధ్యవర్తత్వ మండలి ఆఫ్ ఇండియా

మ ధ యో వ రి తా త ్వ  మ ెం డ లి  ఆ ఫ్  ఇ ెం డి యా ను 

రూపెందెంచడాన్కి బిలులే అెందసుతాెంద.

బ్లులిలోని ఇతర నిబంధనలు

మధయోవరితాత్వెంపై సిెంగపూర్ కన్్వనషిన్ పై భారతదేశెం 

సెంతకెం చేసినెందున దేశీయ మరియు అెంతర్జాతీయ 

మధయోవరితాత్వ సమసయోలకు సెంబెంధిెంచ్ మధయోవరితాత్వెంపై 

స్వతెంత్ర చటాటున్ని తీసుకుర్వాలన్ మస్యిదా బిలులే 

ప్రతిపాదెంచ్ెంద.

ఇద ‘సమాధానెం’ మరియు ‘మధయోవరితాత్వెం’ వెంటి 

పదాలను మధయోవరితాత్వెంలోకి ఉపయోగెంచే అెంతర్జాతీయ 

అభాయోస్న్ని కూడా తీసుకుెంట్ెంద.

ADRగా మధ్యవర్తత్వం

ప్రతాయోమానియ వివాద పరిష్్రెం (ADR) వల్, 

మధయోవరితాత్వెం అనేక రకాల వివాదాలు, పౌర వివాదాలు, 

వాణిజయో వివాదాలు మరియు కుట్ెంబ వివాదాలు మొదలైన 

వాటి పరిష్్ర్న్కి అనధికారిక, సరళమైన, వయోతిరేకత 

లేన్ విధానాన్ని అెందసుతాెంద. సొెంతెంగా సెటిల్ మెెంట్ కు 

చేరుకుెంటారు.
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2. ఆరథిక  వ్యవసథి
బా్యంకులపై ఆర్ బీఐ ప్రత్్యక డేటా కేంద్ం ఏరా్టు 

బాయోెంకులు డేటా మాసి్ెంగ్ కు (వివర్లు దాచ్పటటుడెం) 

పాల్పడకుెండా పరయోవేక్ెంచేెందుకు రిజర్్వ బాయోెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా 

(ఆర్ బీఐ) కొతతాగా అతిపద్ద డేటా కెంద్రాన్ని ఏర్్పట్ చేసిెంద. దీన్ 

స్యెంతో ఆర్ బీఐ నేరుగా బాయోెంకుల వయోవసథాలోలేకి వెళిలే డేటాను 

ఎప్పటికపు్పడు పరిశీలిెంచే అవకాశెం లభెంచనుెంద. పెంజాబ్ అెండ్ 

మహార్ష్ట్ర కోఆపరేటివ్ (పీఎెంసీ) బాయోెంక్, డీహెచ్ఎస్ఎల్ ఒతితాడిలో 

ఉనని రుణ ఖాతాలిని దాచ్పటాటుయి. ఇలాెంటివి పునర్వకృతెం 

కాకుెండా చూస్టెందుకు, బాయోెంకులపై పరయోవేక్షణ పెంచేెందుకు 

ఆర్ బీఐకి ఈ డేటా కెంద్రెం ఉపకరిసుతాెంద. ఇద బాయోెంకుల సిసటుమ్స్ 

లోన్ వివర్లను నేరుగా పరయోవేక్ెంచనుెంద. తొలుత వాణిజయో 

బాయోెంకులిని ఈ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చి, క్రమెంగా పటటుణ సహకార 

బాయోెంకులకు కూడా ఈ డేటా కెంద్రాన్ని విసతారిెంపజేసుతాెంద.

పా్యకేజ్డ్ వస్తవులకు 'యూనిట్ విక్రయ ధర'

బిసె్ట్ పాయోకెట్లే, సబుబెలు, పేసుటుల బరువు 88 గ్రామలు, 

166 గ్రా., 177 గ్రా.. ఇలా ఉెండి, గరిష్ఠ విక్రయ ధర మాత్రమే 

మద్రిసుతానానిరు. ఇతర కెంపనీకి చెెందన అదేరకెం ఉత్పతితా ధరతో 

పోలచిడాన్కి వీలేలేకపోతోెంద. యూన్ట్ కు ఎెంత ధర అన్ దాన్పై 

మద్రిెంచకపోవడమే ఇెందుకు కారణెం. 2022 ఏప్రిల్ నుెంచ్ 

పాయోకజ్డ్ ఉత్పతుతాలకు యూన్ట్ విక్రయ ధర ఎెంతో తెలపాలన్ 

ప్రభుత్వెం స్పషటుెం చేసిెంద. ఉదాహరణకు 2.5 కిలోల గోధుమ పిెండి 

పాయోకెట్ పై ఎమ్ ఆర్ పి తో పాట్ కిలో ధర కూడా ఉెంట్ెంద. కిలో 

లోపల బరువునని వాటిపై గ్రామ ధర కూడా మద్రిెంచాలిస్ ఉెంట్ెంద.

ఫిబ్రవర 25 నుంచి టి+1

ట్రేడిెంగ్ మర్నిడే షేరలేను సెటిల్మిెంట్ (టి+1) చేస్ట 

ప్రక్రియ అమలుకు సెంబెంధిెంచ్ ప్రణాళికను స్టుక్ ఎకస్్ఛెంజీలు, 

సెంబెంధిత సెంసథాలు ప్రకటిెంచాయి. ఈ విధానాన్ని ఫిబ్రవరి 

25 నుెంచ్ దశలవారీగా అమలోలేకి త్నునానియి. ప్రసుతాతెం 

స్టుక్ ఎకస్్చెంజీలు ట్రేడిెంగ్ రోజు తర్్వత రెండు రోజులకు 

(టి+2) సెటిల్మిెంట్ చేసుతానానియి.ఈ ఏడాద అకోటుబరులో 

మార్ట్ విలువ సగట్ తకు్వగా ఉనని 100 కెంపనీలకు 

2022 ఫిబ్రవరి 25 నుెంచ్ టీ+1 సెటిల్మిెంట్ విధానాన్ని 

వరితాెంపజేయనునానిరు. ఆ తర్్వతి 500 కెంపనీలకు మారిచి నుెంచ్ 

ప్రతిన్లా చ్వరి శుక్రవారెం ఈ విధానాన్ని అమలోలేకి త్నునానిరు.

పెరగిన విదేశీ మారకపు నిల్వలు

విదేశీ కరనీస్ ఆసుతాలు, పసిడి ధర పరగడెంతో భారత విదేశీ 

మారకపు న్ల్వలు అకోటుబరు 29తో మగసిన వారెంలో 1.919 

బిలియన్ డాలరులే పరిగ 642.019 బిలియన్ డాలరలేకు చేర్యి. 

అెంతకుమెందు వారెం విదేశీ మారకపు న్ల్వలు 908 మిలియన్ 

డాలరులే తగ్గ 640.10 బిలియన్ డాలరలేకు పరిమితమయాయోయి. 

సమీక్ష వారెంలో విదేశీ కరనీస్ ఆసుతాలు 1.363 బిలియన్ 

డాలరులే పరిగ 578.462 బిలియన్ డాలరలేకు చేర్యన్ ఆర్ బీఐ 

గణాెంకాలు చెబుతునానియి. పసిడి న్ల్వలు 572 మిలియన్ 

డాలరులే అధికమై 39.012 బిలియన్ డాలరులేగా నమోదయాయోయి. 

అెంతర్జాతీయ ద్రవయో న్ధి (ఐఎెంఎఫ్) వద్ద సె్పషల్ డ్రాయిెంగ్ రైట్స్ (ఎ 

డీఆరులే) 17 మిలియన్ డాలరులే పరిగ 19.304 బిలియన్ డాలరలేకు 

చేర్యి. న్ల్వల సిథాతి కూడా 1 మిలియన్ డాలరులే పరిగ 5.242 

బిలియన్ డాలరులేగా నమోదయాయో యన్ ఆర్ బీఐ వెలలేడిెంచ్ెంద.

ఐటీసీ నిలిపివేతపై సీబీఐసీ మార్గదర్శకాలు

వసుతా, స్టవల పనుని విధానెంలో ఐటీసీ (ఇన్ పుట్ టాయోక్స్ 

క్రెడిట్)న్ ఉపయోగెంచుకోకుెండా సతాెంభెంప చేస్ట విషయెంలో 

పనునిల అధికారులకు కెంద్ర పరోక్ష పనునిలు, కసటుమ్స్ బోరుడ్ 

(సీబీఐసీ) మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిెంద. మోసపూరితెంగా 

కెలేయిమ్ చేసుకునానిరనే అనుమానాలతో కాకుెండా, సహేతుక 

ఆధార్లుననిపు్పడే ఐటీసీ న్లిపివేస్ట న్రణాయాన్ని తీసుకోవాలన్ 

స్చ్ెంచ్ెంద. నకిలీ రశీదును ఉపయోగెంచ్, రశీదు లేకుెండా/

విక్రయదారలేకు జీఎసీటు చెలిలేెంచకుెండా కొనుగోలుదారలేకు ఇచ్చిన రశీదు 

ఆధారెంగా ఇన్ పుట్  టాయోక్స్ కెలేయిమ్ చేసుకోవడెం లాెంటి సెందర్్భలోలే 

మాత్రమే ఐటీసీన్ సతాెంభెంప చేయాలన్ సీబీఐసీ స్చ్ెంచ్ెంద. 

 జీఎసీటు న్బెంధనలోలేన్ 86 (ఏ) న్బెంధన కిెంద తన అధికార్న్ని 

ఉపయోగెంచాలెంటే సున్శిత పరిశీలన ఎెంతో అవసరమన్ 

పేర్్ెంద. మోసపూరితెంగా ఐటీసీన్ కెలేయిమ్ చేసుకునానిరనే దాన్కి 

కారణాలునానియన్ విశ్వసిస్తా ఎలకా్రాన్క్ ల్డజార్ లోన్ ఐటీసీన్ 
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ఉపయోగెంచుకోకుెండా బాలేక్ చేస్ట అధికారెం పనునిల అధికారులకు 

86 (ఏ) న్బెంధన వీలు కలి్పెంచ్ెంద. అకోటుబరు వరకు ఈ న్బెంధన 

కిెంద 66,000 మెంద వాయోపారులకు చెెందన రూ.14,000 

కోటలే విలువైన ఐటీసీన్ పనునిల అధికారులు సతాెంభెంప చేశారు.

అనిని సూక్ష్మ రుణాలు తప్నిసరగా పూచీకత్్త రహితంగా 

ఉండాలి: RBI

రిజర్్వ బాయోెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా (RBI) కవలెం మైక్రోఫైనాన్స్ 

సెంసథాల (MFIలు) కోసెం కాకుెండా రుణదాతలెందరికీ స్క్షష్మ 

రుణాలను పూచీకతుతా లేకుెండా చేయాలన్ ప్రతిపాదెంచ్ెంద.

ముఖ్యంశాలు

•	 ఆరిథాక చేరికలను పునరుజీజావిెంపజేయడెం అనే అెంశెంపై 

స్-ధన్ జాతీయ సదసుస్లో ప్రారెంభోపనాయోసెం చేసుతానని 

సెందర్భెంగా ఆర్ బీఐ డిపూయోటీ గవరనిర్ ర్జేశ్వర్ ర్వు ఈ 

ప్రతిపాదనను ప్రకటిెంచారు.

•	 తన ప్రసెంగెంలో, ఆరిథాక చేరికపై ప్రసుతాత న్బెంధనలు నాన్-

ల్వల్ పేలేయిెంగ్ ఫీల్డ్ ను సకృషిటుెంచాయన్ పేర్్నానిడు.

ప్రస్తత దృశ్యం ఏమిటి?

•	 ప్రసుతాత రగుయోలేటరీ ఫ్రేమ్ వర్్ తకు్వ-ఆదాయ 

కుట్ెంబాలకు రుణాన్ని అెందుబాట్లో ఉెంచడెంతోపాట్ 

రుణదాతల కఠినమైన రికవరీ పదధితుల నుెండి 

రుణగ్హతలను రక్ెంచే లక్షయాెంతో అమలు చేయబడిెంద. ఈ 

రగుయోలేటరీ ఫ్రేమ్ వర్్ NBFC-MFIలకు మాత్రమే 

వరితాసుతాెంద.

మరోవైపు, మైక్రోఫైనాన్స్ పోర్టు ఫోలియోలో దాదాపు 70% 

వాటా కలిగన రుణదాతలు ఇలాెంటి న్యెంత్రణ పరిసిథాతులకు 

లోబడి ఉెండరు.

సూక్ష్మ ఆరథాక సంసథాలు (MFIలు)

MFI అనేద తకు్వ-ఆదాయ జనాభాకు ఆరిథాక స్టవలను 

అెందెంచే సెంసథా. ఈ స్టవలు మైక్రో స్టవిెంగ్స్, మైక్రోలోన్స్ మరియు 

మైక్రోఇనూస్రన్స్ లను కలిగ ఉెంటాయి. బాయోెంకిెంగ్ సౌకర్యోలు లేన్ 

వయోకుతాలకు చ్నని రుణాలు అెందెంచే ఆరిథాక సెంసథాలు ఇవి.

చినని రుణాలు

భారతదేశెంలో, రూ.1 లక్ష లోపు రుణాలను చ్నని రుణాలు 

లేదా స్క్షష్మ రుణాలుగా పరిగణిస్తారు. చాలా సెందర్్భలలో, 

స్ధారణ బాయోెంకులు వస్లు చేస్ట వడీడ్ రేట్లే తకు్వగా ఉెంటాయి.

మైక్రో ఫైనాన్స్ రంగం వృదిధి

గత కొన్ని దశాబా్దలుగా భారతదేశెంలో మైక్రోఫైనాన్స్ 

రెంగెం వేగెంగా అభవకృదధి చెెందెంద. ఇద పేద జనాభాకు 

సెంబెంధిెంచ్న 102 మిలియనలే బాయోెంక్ మరియు స్మిల్ ఫైనాన్స్ 

బాయోెంక్ ఖాతాలకు స్టవలు అెందస్తాెంద.

MFIలను ఎవరు నియంత్రిస్్తరు?

భారతదేశెంలో, MFIలు RBI యొక్ “నాన్-బాయోెంకిెంగ్ 

ఫైనాన్షియల్ కెంపనీ -మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ సిటుట్యోషన్స్ (రిజర్్వ 

బాయోెంక్) ఆదేశాలు, 2011” దా్వర్ న్యెంత్రిెంచబడతాయి.

టర్్కని గ్రే జాబ్తాకు చేరచిన FATF

గోలేబల్ టెర్రర్ ఫైనాన్స్ెంగ్ వాచ్ డాగ్, ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ 

టాస్్ ఫోర్స్ (FATF), పాకిస్తాన్ ను ‘గ్రే లిస్టు ఆఫ్ దేశాల’లో 

ఉెంచ్ెంద.

ప్రధానాంశాలు

•	 ఈస్రి,  టరీ్, జోర్డ్న్ & మాలి అనే మూడు కొతతా 

దేశాలను గ్రే లిస్టు కు చేరిచిెంద.

•	 FATF ప్రకారెం, పాకిస్తాన్ సహకరిసుతాననిెందున, ప్రసుతాతెం 

పాకిస్తాన్ ను బాలేక్ లిస్టు లో ఉెంచే ప్రశ్ని లేదు మరియు ఇెంకా 

నాలుగు యాక్షన్ అెంశాలు మాత్రమే మిగలి ఉనానియి.

•	 హఫీజ్ సయీద్, మస్ద్ అజార్ వెంటి UN న్యమిెంచ్న 

టెర్రర్ టెర్రరిసుటులపై విచారణ జరిపి, వారిన్ విచారిెంచాలన్ 

FATF పాకిస్థాన్ ను కోరిెంద.

•	 వ్యోహాతమికెంగా మఖయోమైన లోపాలను పరిష్రిెంచాలన్ 

పాకిస్థాన్ ను కోరిెంద.

నేపథ్యం

టెర్రర్ ఫైనాన్స్ెంగ్ కు దారితీస్ట మనీలాెండరిెంగ్ ను తన్ఖీ 

చేయడెంలో విఫలమైనెందున FATF జూన్ 2021లో పాకిస్తాన్ ను 

తన ‘గ్రే లిస్టులో’ ఉెంచ్ెంద. పాకిస్తాన్ మొదటిస్రిగా జూన్ 

2018లో గ్రే లిస్టు లో ఉెంచబడిెంద. అప్పటి నుెండి, FATF యొక్ 

ఆదేశాలను పాటిెంచడెంలో విఫలమైనెందున అద ఈ జాబితాలో 
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కొనస్గుతోెంద.

జాబ్తాలో చేరచిడం అంటే ఏమిటి?

గ్రే లిస్టు లో ఉెంచడెంతో, ప్రపెంచ బాయోెంకు, అెంతర్జాతీయ 

ద్రవయో న్ధి (IMF), యూరోపియన్ యూన్యన్ మరియు ఆసియా 

అభవకృదధి బాయోెంకు (ADB) వెంటి అెంతర్జాతీయ సెంసథాల నుెండి 

ఆరిథాక సహాయెం పెందడెం పాకిస్తాన్ కు చాలా కషటుెంగా మారిెంద.

ఫైనానిషియల్ యాక్షన్ టాస్్క ఫోర్స్ (FATF)

FATF ఒక అెంతర్ ప్రభుత్వ సెంసథా. మనీలాెండరిెంగ్ ను 

ఎదురో్వడాన్కి విధానాలను అభవకృదధి చేయడెం కోసెం G7 గ్రూపిెంగ్ 

చొరవతో ఇద 1989 సెంవతస్రెంలో స్థాపిెంచబడిెంద. FATF 

లక్షయాెం 2001 సెంవతస్రెంలో తీవ్రవాదాన్కి ఆరిథాక సహాయెం 

అెందెంచడాన్కి విసతారిెంచబడిెంద.

FATF యొక్క లక్ష్యలు

FATF యొక్ మఖయో లక్షయోలు:

. 1 టెర్రరిస్టు ఫైనాన్స్ెంగ్, మనీలాెండరిెంగ్ మరియు ఇతర 

సెంబెంధిత మపు్ప లను ఎదురో్వడాన్కి ప్రమాణాలను 

సెట్ చేయడెం మరియు న్యెంత్రణ, చటటుపరమైన 

మరియు కార్యోచరణ చరయోలను సమరథావెంతెంగా అమలు 

చేయడాన్ని ప్రోతస్హిెంచడెం.

. 2 ఈ ప్రాెంతాలలో జాతీయ శాసన మరియు న్యెంత్రణ 

సెంస్రణలను తీసుకుర్వడాన్కి అవసరమైన ర్జకీయ 

సెంకలా్పన్ని రూపెందెంచడెం.

RBI యొక్క సవరంచిన PCA ఫ్రేమ్ వర్్క

రిజర్్వ బాయోెంక్ ఆఫ్ ఇెండియా (RBI) తన 

ట్రిగ్గర్ ల జాబితా నుెండి లాభదాయకత పర్మితిన్ 

మినహాయిెంచడాన్కి నవెంబర్ 3, 2021న దాన్ ప్రాెంప్టు 

కరకిటువ్ యాక్షన్ (PCA) ఫ్రేమ్ వర్్ ను సవరిెంచ్ెంద.

ప్రధానాంశాలు

దాన్ 2017 ఫ్రేమ్ వర్్ లో, మూలధనెం, ఆసితా నాణయోత 

& లాభదాయకత పరయోవేక్ెంచాలిస్న మఖయో రెంగాలు.

ఇటీవలి సవరణలో, రెండ్ కాయోపిటల్, ఆసితా నాణయోత 

& పరపతి కీలకమైన ప్రాెంతాలుగా ఉెంటాయి.

మొతతాెం మూలధన సమకృదధి న్ష్పతితాలో లోట్ స్థాయిన్ 

కూడా ఆర్ బిఐ సవరిెంచ్ెంద. ఇద రుణదాతను “రిస్్ 

థ్రెషోల్డ్ త్రీ” వర్్గన్కి న్టిటువేసుతాెంద. ఈ రిస్్ థ్రెషోల్డ్ ను 

ఉలలేెంఘెంచ్న రుణదాతలు, కఠినమైన PCA పరిమితుల 

క్రిెంద ఉెంచబడతారు.

PCA యొక్క లక్షష్ం ఏమిటి?

తగన సమయెంలో పరయోవేక్షక జోకాయోన్ని ప్రారెంభెంచే 

లక్షయాెంతో PCA ఫ్రేమ్ వర్్ ఉెంచబడిెంద. పరయోవేక్ెంచబడే 

ఎెంటిటీ తన ఆరిథాక ఆరోగాయోన్ని పునరుదధిరిెంచడాన్కి 

సమయానుకూలెంగా పరిష్్ర చరయోలను అమలు చేయడెం 

అవసరెం.

PCA ఫ్రేమ్ వర్్క అంటే ఏమిటి?

P C A  ఫ్రే మ్  వ ర్ ్  డి సె ెం బ ర్  2 0 0 2 లో 

ప్రవేశపటటుబడిెంద. ఇద సమరథావెంతమైన మార్ట్ క్రమశిక్షణ 

కోసెం ఒక స్ధనెంగా పన్చేసుతాెంద. ఆరిథాక సిథారత్వెం & 

అభవకృదధి మెండలి వరి్ెంగ్ గ్రూప్ సిఫ్రుస్ల మేరకు ఏప్రిల్ 

2017లో ఈ న్బెంధనలు సవరిెంచబడాడ్యి. ఈ ఫ్రేమ్ వర్్ 

కిెంద, ఆర్ బిఐ బలహన ఆరిథాక గణాెంకాలు ఉనని బాయోెంకులను 

న్ఘాలో ఉెంచుతుెంద. ఇద భారతదేశెంలోన్ బాయోెంకిెంగ్ 

రెంగెంలో నాన్-పర్ఫిరిమిెంగ్ అసెట్స్ (NPAs) సమసయోలను 

తన్ఖీ చేయడెం లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద. బాయోెంక్ ఇబబెెందులోలేకి 

వెళిత్ రగుయోలేటర్, పట్టుబడిదారులు మరియు డిపాజిటరలేను 

అప్రమతతాెం చేయడెంలో ఇద సహాయపడుతుెంద.

PCA ఫ్రేమ్ వర్్ కిెంద ఏ బాయోెంకులు కవర్ 

చేయబడాడ్యి?

PCA ఫ్రేమ్ వర్్ వాణిజయో బాయోెంకులకు మాత్రమే 

వరితాసుతాెంద. సహకార బాయోెంకులు మరియు నాన్-బాయోెంకిెంగ్ 

ఫైనాన్షియల్ కెంపనీలు (NBFCలు) దీన్ పరిధిలోకి ర్వు.
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3. అింతరాజాతీయ సింబింధాలు
వాతావరణ ఒప్ందానికి భారత్ సవరణ

భూతాప కటటుడిపై రెండు వార్ల చరోచిపచరచిల అనెంతరెం 

ప్రపెంచ దేశాలు ఒక ఒప్పెందాన్కి వచాచియి. పుడమి ఉషోణాగ్తల 

న్యెంత్రణకు న్రే్దశిెంచుకునని లక్షయోన్ని సజీవెంగా ఉెంచుకునేెందుకు 

ర్జీ ధోరణితో దీన్కి సమమితిెంచాయి. బ్రిటన్ లోన్ గాలేస్టులో ఐర్స 

వాతావరణ సదసుస్ (కాప్ 26) ప్రతిపాదెంచ్న ఈ ఒప్పెందాన్ని 

దాదాపు 200 దేశాలు ఆమోదెంచాయి. బొగు్గ వాడకెంపై 

భారత్ ప్రవేశపటిటున సవరణను అెందులో పెందుపరిచారు. 

ఒప్పెంద మస్యిదాలో మొదట బొగు్గ వాడకాన్ని 'దశలవారీగా 

న్లిపేయాల'న్ ప్రతిపాదెంచగా, దాన్ని 'దశల వారీగా తగ్గెంచాల'న్ 

భారత్ స్చ్ెంచ్ెంద. ఈ ఒప్పెందెం ఏకగ్రీవెంగా కుదర్లి కాబటిటు 

భారత స్చనను అెందులో పెందుపరచక తప్పలేదు.

ఐరాస అవగాహన ఒప్ందంపై అంతరాజాతీయ 

సౌరకూటమి సంతకం

కరబెన ఉదా్గర్ల తగ ్గెంపు లక్షయోల కార్యోచరణకు 

సహకరిెంచడెం, భాగస్మయో పక్షలతో కలసి పన్చేస్టెందుకు 

ఉదే్దశిెంచ్న అవగాహన ఒప్పెందెం (ఎెంఓయూ)పై భారత్ 

నేతకృత్వెంలోన్ అెంతర్జాతీయ సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ) సెంతకెం 

చేసిెంద. గాలేస్లే వాతావరణ సదసుస్ (కాప్ 26)లో భాగెంగా 

ఐర్స కారయోచరణ ఒప్పెందెంలోన్ భాగస్్వమయో పక్షలతో కూడిన 

యూఎస్ఎఫ్ సీసీ తరఫున డిపూయోటీ ఎగజాకూయోటివ్ సెక్రటరీ ఒవెయిస్ 

సర్మిద్, ఐఎన్ఏ డైరకటుర్ జనరల్ డాకటుర్ అజయ్ మాథుర్ 

ఎెంఓయూపై సెంతకాలు చేశారు. అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలు, 

చ్నని దీవుల దేశాలు, వెనుకబడిన దేశాలకు కరబెన ఉదా్గర్ల 

తగ్గెంపు స్ెంకతికతలోలే మద్దతుగా న్లవడెం, సౌర, శుదధి ఇెంధనాల 

అభవకృదధిలో సహకరిెంచడెం వెంటి అెంశాలు ఈ అవగాహన 

ఒప్పెందెంలో ఉనానియి.

చైనా చారత్రాతమాక తీరామానం

చైనా అధయోక్షుడిగా మూడోస్రి జిపిెంగ్ పగా్గలు చేపటటుడాన్కి 

పాలక కమూయోన్సుటు పారీటు రెంగెం సిదధిెం చేసిెంద. జిన్ పిెంగ్ కు 

మెందు అధయోక్ష పదవి న్ర్వహిెంచ్న పూ జిెంటావో రెండు పదవీ 

కాలాలు మగశాక అధికారెం నుెంచ్ తపు్పకొనానిరు. దేశాధయోక్ష 

పదవిలో ఎవరూ రెండుస్రలేకు మిెంచ్ కొనస్గకూడదన్ గతెంలో 

డెెంగ్ జియావో పిెంగ్ హయాెంలో పరిమితి విధిెంచారు. అయిత్ 

2018లో ర్జాయోెంగ సవరణ దా్వర్ ఈ పరిమితిన్ రదు్ద చేయడెంతో 

జిన్ పిెంగ్ మూడోస్రే కాకుెండా జీవితకాల అధయోక్షుడిగా 

కొనస్గడాన్కి మార్గెం సుగమమైెంద. 

బీజిెంగ్ లో నవెంబరు 8 నుెంచ్ 11 వరకు న్ర్వహిెంచ్న 

పారీటు కెంద్ర కమిటీ ఆరో పీలేనరీ సమావేశెం గత వెందేళలేలో 

కమూయోన్సుటు పారీటు స్ధిెంచ్న విజయాలను ఏకరవు పడుతూ 

చరిత్రాతమిక తీర్మినెం చేసిెంద. ర్నునని దశాబా్దలోలే చైనా కమూయోన్సుటు 

పారీటు దశ, దశలను ఈ తీర్మినెం న్రే్దశిసుతాెంద. 

చైనా కమూయోన్సుటు పారీటు చరిత్రలో ఇెంతవరకు రెండేస్రులే 

ఇలాెంటి చరిత్రాతమిక తీర్మినాలు చేసిెంద. 1945లో మావో 

స్రథయోెంలో స్ెంస్కృతిక విపలేవెం తీసుకు ర్వడాన్కి, 1981లో 

డెెంగ్ సియావో పిెంగ్ ఆరిథాక సెంస్రణలను చేపటటుడాన్కి ఆ 

తీర్మినాలు చేశారు. ఇలాెంటి వాటిలో తాజా తీర్మినెం మూడోద. 

జిన్ పిెంగ్ చైనాలో మూడు అధికార కెంద్రాలైన కమూయోన్సుటు 

పారీటు, కెంద్ర మిలిటరీ కమిషన్, దేశాధయోక్ష పదవులను ఒెంటి చేతోతా 

న్ర్వహిసుతానానిరు. కమూయోన్సుటు పారీటు వయోవస్థాపకుడు మావో జ్డాెంగ్ 

తర్్వత అెంతటి కీలక నాయకుడిగా గురితాెంపు పెందెంద జిన్ పిెంగే. 

2016లో ఆయనకు ఈ హోదాను కలి్పెంచ్ పారీటు న్బెంధనావళిలో 

పెందుపరిచారు. పీలేనరీ సమావేశెంలో పారీటు పలిట్ బ్యోరో తరఫున 

జిన్ పిెంగ్ మఖయో ప్రసెంగెం చేశారు. అెందులో పారీటు, ప్రభుత్వెం 

స్ధిెంచ్న విజయాలను వివరిెంచారు. 2022 ద్వతీయారధిెంలో 

బీజిెంగ్ లో కమూయోన్సుటు పారీటు 20వ జాతీయ మహాసభల 

న్ర్వహణకు పీలేనరీ సమావేశెం తీర్మినెం చేసిెంద. ఆ మహాసభలోలే 

జిన్ పిెంగ్ ను మూడోస్రి అధయోక్షుడిగా ఎనునికుెంటారన్ పారీటు 

వర్్గలు చెబుతునానియి.

అంతరాజాతీయ సౌర కూటమిలోకి అమెరకా

భారత్ నేతకృత్వెంలోన్ అెంతర్జాతీయ సౌర కూటమి 

(ఐఎస్ఏ)లో అమెరికా చేరిెంద. ఈ కూటమిలో చేరిన 101వ 

సభయోదేశెంగా న్లిచ్ెంద. ఈ మేరకు వాతావరణాన్కి సెంబెంధిెంచ్ 

అమెరికా ప్రత్యోక ప్రెసిడెన్షియల్ ర్యబారి జాన్ కెర్రీ.. గాలేస్టులో 

న్ర్వహిసుతానని కాప్ 26 వాతావరణ సదసుస్లో ఐఎన్ఏ ఫ్రేమ్ వర్్ 

ఒప్పెందెంపై సెంతకెం చేశారు. కూటమిలో అమెరికా చేరిక.. 

భారీఎతుతాన సౌర విదుయోదుత్పతితా దశగా వేసిన కీలక మెందడుగుగా 

కెర్రీ పేర్్నానిరు. ప్రధాన్ నరేెంద్ర మోదీ నాయకత్వెం వహిసుతానని 

ఐఎస్ఏలో చేరడెం తమకు ఆనెందదాయకమనానిరు.
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ఆంగ్ స్న్ సూకీ పార్ట్ నేతలిద్దరకి 75.. 90 ఏళలి జైలుశిక్ష 

సైన్క పాలనలో ఉనని మయనామిర్ లో.. ఆెంగ్ స్న్ 

స్కీ పారీటుకి చెెందన ఇద్దరు కీలక నేతలకు ఓ నాయోయస్థానెం 

75, 90 ఏళలే చొపు్పన జైలుశిక్ష విధిెంచ్ెంద. కోరుటు పలు అవినీతి 

అభయోగాలోలే వారిన్ ద్షులుగా న్ర్ధిరిెంచ్ ఈ శిక్షలు విధిెంచ్ెంద. 

మయనామిర్ లోన్ కయిన్ ర్ష్ట్ర ప్రణాళికా మెంత్రిగా గతెంలో పన్ 

చేసిన థాన్ నాయిెంగ్ కు 6 అవినీతి అభయోగాలోలే ర్ష్ట్ర కోరుటు 

90ఏళలే జైలుశిక్ష విధిెంచ్ెంద. ఇదే ర్ష్ట్ర మాజీ మఖయో మెంత్రి నాన్ 

ఖిన్ తె్్వమైెంట్ కి 5 అభయోగాలోలే 15 ఏళలే చొపు్పన 75 ఏళలే శిక్ష 

పడిెంద.

60 ఏళ్లిగా చైనా నియంత్రణలో భారత గ్రామం

వాసతావాధీన రేఖ (ఎన్ఏసీ) వెెంబడి చైనా ఓ పద్ద 

గ్రామాన్ని న్రిమిెంచ్న ప్రాెంతెం దాదాపు 6 దశాబా్దలుగా ఆ దేశ 

సైన్క న్యెంత్రణలోనే ఉెందన్ భారత సైన్క వర్్గలు తెలిపాయి. 

అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సెకాటుర్ లోన్ వివాదాస్పద ప్రాెంతెంలో చైనా ఓ 

గ్రామాన్ని న్రిమిెంచ్నట్లే రక్షణ శాఖ న్వేదకలో పేర్్ెంద. దీన్పై 

భారత సైన్క వర్్గలు స్పెందెంచాయి. 1959లో ఆ ప్రాెంతాన్ని 

చైనా సైనయోెం (పీఎన్ఏ) ఆక్రమిెంచుకుెందన్, అప్పటి నుెంచ్ అనేక 

న్ర్మిణాలు చేపటిటుెందన్.. ఇవేవీ ఇటీవల కాలెంలో న్రిమిెంచ్నవి 

కావన్ తెలిపాయి. “ఎగువ సుబాన్ సిరి జిలాలే వద్ద వివాదాస్పద 

సరిహదు్ద వెెంబడి చైనా గ్రామెం న్రిమిెంచుకుెంద. 6 దశాబా్దల క్రితెం 

అస్ెం రైఫిల్స్ దళెం ఆధ్వరయోెంలో ఉనని శిబిర్న్ని ఆక్రమిెంచుకునని 

పీఎల్ఏ అక్డ మోహరిెంచ్ెంద. అప్పటి నుెంచ్ ఆ ప్రాెంతెం చైనా 

అధీనెంలోనే ఉెంద” అన్ భారత సైన్క వర్్గలు పేర్్నానియి.

కొవాగిజాన్ కు బ్రిటన్ గుర్తంపు

బ్రిటన్ ప్రభుత్వెం అెంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసెం 

'గురితాెంచ్న కొవిడ్ టీకాల జాబితా'లో భారత్ కు చెెందన కొవాగజాను 

చేరిచిెంద. ఈ టీకా తీసుకుననివారు నవెంబరు 22 నుెంచ్ బ్రిటన్ కు 

చేరుకునానిక ఐస్లేషనోలే ఉెండాలిస్న అవసరెం లేదు. హైదర్బాద్ 

కు చెెందన భారత్ బయోటెక్ తయారు చేసునని కొవాగజాన్ ను 

ఇటీవలే ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా (డబ్లేయాహెవో) అతయోవసర విన్యోగ 

జాబితాలో చేరిచిెంద. భారత్ లో తయారయ్యో మరో కొవిడ్ టీకా 

కొవీషీలుడ్ బ్రిటన్ ప్రభుత్వెం ఇదవరక గురితాెంచ్ెంద. తాజాగా 

కొవాగజాన్ తో పాట్ చైనాకు చెెందన సినోవాక్, సినోఫ్ర్మి టీకాలను 

కూడా ఈ జాబితాలో చేరిచిెంద. 

భారత కొవిడ్ టీకా సరట్ఫికెట్ కు 96 దేశాల ఆమోదం

భారత్ లో తయారైన కొవిడ్ టీకాలకు ప్రపెంచవాయోపతాెంగా 

ఆమోదెం లభస్తాెందన్ కెంద్ర ఆరోగయో శాఖ మెంత్రి మనుస్ఖ్  

మాెండన్య పేర్్నానిరు. భారత్ జారీ చేస్ట కొవిడ్ టీకా ధ్రువీకరణ 

పత్రాన్కి ఇప్పటివరకు 96 దేశాలు ఆమోదెం తెలిపాయనానిరు. 

భారతీయ టీకాలు తీసుకొన్ ఆయా దేశాలకు వెళ్లేవారికి ప్రయాణ 

ఆెంక్షల నుెంచ్ మినహాయిెంపు ఉెంట్ెందన్, కొవిన్ యాప్ లో ఈ 

దేశాల జాబితా అెందుబాట్లో ఉెందన్ చెపా్పరు.

3 భారతీయ సంసథాలకు గూగుల్ స్యం 

గూగుల్ దాతకృత్వ విభాగెం గూగుల్ డాట్ ఓఆర్జా ఇెంపాక్టు 

ఛాల్ెంజ్ లో స్యెం పెందడాన్కి 3 భారతీయ సెంసథాలు 

ఎెంపికయాయోయి. మొతతాెం 19 దేశాలకు చెెందన 34 సెంసథాలు 

ఈ స్యెం పెందనుననిట్లే గూగుల్ తెలిపిెంద. భారత్ నుెంచ్ 

సెంహిత-సీజీఎఫ్, ప్రథెం ఎడుయోకషన్ ఫెండేషన్, స్్వతలీమ్ 

ఫెండేషన్ ఇెందుకు అర్హత స్ధిెంచాయి. మొతతాెం 2.5 మిలియన్ 

డాలరలే (దాదాపు రూ.18.5 కోట్లే) స్యాన్ని ఇవి పెందుతాయి. 

నైపుణాయోభవకృదధి, ఎెంటర్ ప్రెనూయోర్ షిప్, విదయో, ఆరిథాక స్ట్వచ్ఛ వెంటి 

విభాగాలోలే మొతతాెం 7800 దరఖాసుతాలు గూగుల్ అెందుకుననిట్లే 

వెలలేడిెంచ్ెంద. సెంహిత-సీజీఎఫ్ కు 8 లక్షల డాలరులే, ప్రథెంకు 

మిలియన్ డాలరులే, స్్వతలీమ్ కు 7 లక్షల డాలరలే స్యెం 

లభెంచనుెంద.

సనాని కరబెన స్ంకేతికతపై అమెజాన్, యాపిల్, మహంద్రా గ్రూప్ 

అెంతర్జాతీయ దగ్గజ సెంసథాలైన అమెజాన్, యాపిల్ తో 

పాట్ భారత్ నుెంచ్ మహెంద్రా గ్రూప్, దాలిమియా సిమెెంట్లే సునాని 

కరబెన స్ెంకతికత వైపు పన్చేయడాన్కి సిదధిమయాయోయి. ఇెందు 

కోసెం 'ఫస్టు మూవర్స్ కొయిలేషన్'లో వయోవస్థాపక సభుయోలుగా 

ఈ కెంపనీలూ చేర్యన్ ప్రపెంచ ఆరిథాక వేదక (డబ్లేయాఈఎఫ్) 

వెలలేడిెంచ్ెంద. గాలేస్్గలో జరుగుతునని కాప్ 26 సదసుస్లో ఈ 

సమాఖయో ఏర్్పట్ జరిగెంద. 

2050 పర్యోవరణ లక్షయోలను చేర్లెంటే సగెం వరకు 

ఉదా్గర్ల తగ్గెంపునకు స్ెంకతిక అభవకృదధి, ప్రోటోటైప్ దశలపైనే 

ఆధారపడాలిస్ ఉెంద. అదే సమయెంలో ఈ దశాబ్దెంలో ఈ 

స్ెంకతికతలను మార్ట్ లోకి తకు్వ ధరక తీసుకుర్వడెం 

చాలా కీలకెం. ఈ కార్యోన్ని మెందుకు తీసుకెళలేడెం కోసెం అమెరికా 

అధయోక్ష ప్రత్యోక ర్యబారి (పర్యోవరణెం) జాన్ కెర్రీతో కలిసి 

డబ్లేయాఈఎఫ్ ఇక్డ ఫస్టు మూవర్స్ కొయిలేషన్ ను ప్రారెంభెంచ్ెంద. 

ఈ కొతతా పాలేట్ ఫ్ెం దా్వర్ తకు్వ కరబెన స్ెంకతికతకు సరికొతతా 
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మార్ట్ గర్కీన్ సకృషిటుెంచే కొనుగోలు ఒప్పెందాలను కెంపనీలు 

కుదురుచికోవడాన్కి వీలవుతుెంద. ఈ ఒప్పెందాల దా్వర్ ఆయా 

సెంసథాలు కరబెన న్యెంత్రణ స్ెంకతికతను వాణిజీయోకరణ చేయాలిస్ 

ఉెంట్ెంద. 

మొతతాెం ఎన్మిద రెంగాలపై ఈ సమాఖయో దకృషిటు స్రిసుతాెంద. 

ఉకు్, సిమెెంట్, అలూయోమిన్యెం, రస్యనాలు, నౌకాయానెం, 

పౌర విమానయానెం, ట్రకి్ెంగ్ రెంగాలు మొతతాెం అెంతర్జాతీయ 

కరబెన ఉదా్గర్లోలే మూడో వెంతుకు కారణమవుతునానియి. ఎన్మిద్ 

రెంగెం.. 'డైరక్టు ఎయిర్ కాపచిర్' దీన్ దా్వర్ సునాని అెంతర్జాతీయ 

ఉదా్గర్లను స్ధిెంచడెం కోసెం వాతావరణెంలో కారబెన్ డయాక్ెస్డ్ 

స్థాయులను తగ్గస్తారు. 

కొవాగిజాన్ కు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంసథా గుర్తంపు 

భారత్ బయోటెక్ ఇెంటరేనిషనల్ అభవకృదధి చేసిన కొవిడ్-

19 టీకా ‘కొవాగజాన్’కు ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా (డబ్లేయాహెవో) 

గురితాెంపు లభెంచ్ెంద. ఇట్వెంటి ఘనతను సొెంతెం చేసుకునని 

తొలి భారతీయ కొవిడ్ టీకా ఇదే. దీెంతో భారతీయులకు విదేశీ 

ప్రయాణాలు సులభతరెం కానునానియి. డబ్లేయాహెచ్ వో లోన్ 

స్ెంకతిక సలహా బకృెందెం (టీఏజీ), 'కొవాగజాన్'కు ఎమరజానీస్ యూజ్ 

లిసిటుెంగ్ (ఈయూఎల్) కోసెం డబ్లేయాహెచ్ వోకు సిఫ్రసు చేసిెంద. 

దీన్కి అనుగుణెంగా అతయోవసర గురితాెంపు ఇవా్వలన్ న్రణాయెం 

తీసుకునానిరు. ‘కొవాగజాన్’ టీకాకు డబ్లేయాహెచ్ వో గురితాెంపు వలలే 

అనేక ప్రయోజనాలు లభస్తాయి.. 

ఈ టీకా తీసుకునని భారతీయులు ఇతర దేశాలకు 

వెళిలేనపు్పడు ఇకపై 'కా్వరెంటైన్'లో ఉెండాలిస్న పన్లేదు. 

ఈ టీకాను మనదేశెం నుెంచ్ పద్దఎతుతాన ఇతర దేశాలకు 

ఎగుమతి చేయవచుచి. ఈ సెంవతస్ర్ెంతెం నుెంచ్ టీకాను పలు 

దేశాలకు అధికెంగా ఎగుమతి చేయాలన్ కెంద్రెం యోచ్స్తాెంద. 

ఇతర దేశాలు ఈ టీకాను గురితాెంచ్ తమ దేశాలోలే 

విన్యోగెంచటాన్కి మెందుకు ర్వచుచి. 

అమెరికా, కెనడా, ఐరోపాలలోన్ ఔషధ న్యెంత్రణ 

సెంసథాలైన యూఎస్ఎఫ్ డీఏ, హెల్తా కెనడా, యూరోపియన్ మెడిసిన్స్ 

ఏజ్నీస్.. తదతర సెంసథాల నుెంచ్ 'కొవాగజాన్'కు త్వరితెంగా అనుమతి 

లభెంచవచుచి. 

యున్సెఫ్, పాహో (పాన్ అమెరికన్ హెల్తా ఆర్గనైజేషన్), 

ర్వి కొవాక్స్.. వెంటి అెంతర్జాతీయ సెంసథాలు చేపటేటు టీకా పెంపిణీ 

కారయోక్రమాలకు 'కొవాగజాన్'ను అెందెంచవచుచి. 

కొవాగిజాన్ ను గుర్తంచిన ఆస్ట్రేలియా

భారత్ లో దేశీయెంగా తయారైన కరోనా టీకా కొవాగజాన్ 

ఆస్ట్రాలియా అధికారికెంగా గురితాెంచ్ెంద. మహమామిరి నేపథయోెంలో 

సుమారు 20 న్లల పాట్ మూసివేసిన సరిహదు్దలను తిరిగ 

తెరిచ్న తరుణెంలో ఈ న్రణాయెం వెలువడిెంద. ఆస్్రాజ్న్కా - ఆక్స్ 

ఫర్డ్ విశ్వవిదాయోలయెం సెంయుకతాెంగా రూపెందెంచ్న కొవిషీల్డ్ 

ఇప్పటిక ఆ దేశెం అధికారికెంగా గురితాెంచ్ెంద. “భారత్ బయోటెక్ 

తయారుచేసిన కొవాగజాన్, చైనాలోన్ సినోఫ్మ్ తయారుచేసిన 

బీబీఐబీపీ - కోరి టీకాలను పర్యోటకుల ర్కపోకలకు సెంబెంధిెంచ్ 

అధికారికెంగా గురితాెంచాలన్ థెర్పిటుక్ గూడ్స్ అడిమిన్స్టటుషన్ 

న్రణాయిెంచ్ెంద” అన్ ఓ అధికారిక ప్రకటన విడుదలైెంద. 12 

సెంవతస్ర్లు, అెంతకెంటే ఎకు్వ వయసునని వారు కొవాగజాన్ టీకా 

పూరితాస్థాయిలో తీసుకుెంటే ఇకపై ఆస్ట్రాలియా వెళలేవచుచి.

పుడమిని కాపాడుకునే సమయం మించిపోతంది

మానవాళి ఉమమిడి శత్రువైన భూతాపాన్కి కళలేెం వేసి, 

పుడమిన్ కాపాడుకోవడాన్కి గటిటు చరయోలు తీసుకోవాలనని వినతుల 

మధయో ఐర్స వాతావరణ సదసుస్ (కాప్ 26) ప్రారెంభమైెంద. 

నవెంబరు 12 వరకూ జరిగే ఈ కారయోక్రమాన్కి బ్రిటన్ లోన్ గాలేస్్గ 

నగరెం వేదకైెంద. దాదాపు 200 దేశాల నేతలు, ప్రతిన్ధులు 

ఇెందులో పాల్గెంట్నానిరు. వాతావరణ మారు్పలను అదుపు 

చేయడాన్కి అనుసరిెంచాలిస్న వ్యోహాలపై ఈ సమావేశాలోలే 

చరిచిస్తారు. నవెంబరు 1, 2లోలే జరిగే ప్రారెంభ సదసుస్లోలే 

ప్రధాన మెంత్రి నరేెంద్ర మోదీ సహా ప్రపెంచ దేశాల నేతలు 

పాల్గెంట్నానిరు. వాతావరణాన్కి హాన్ కలిగసుతానని గ్రీన్ హౌస్ 

ఉదా్గర్లను తగ్గెంచేెందుకు చేపటటుబోయ్ కసరతుతా గురిెంచ్ వారు 

వెలలేడిస్తారు. 

వాతావరణ సదసుస్ లాెంఛనెంగా ప్రారెంభమైనట్లే 

కాప్ 26 అధయోక్షుడు, బ్రిటన్ మెంత్రి ఆలోక్ శరమి ప్రకటిెంచారు. 

పారిశ్రామికీకరణకు మెందు నాటితో పోలిస్టతా భూతాపెంలో 

పరుగుదలను 1.5 డిగ్రీల సెలిస్యస్ కు మిెంచన్వ్వకుెండా 

చూడాలనని లక్షయోన్ని స్ధిెంచేెందుకు మనకు ఈ సదస్టస్ 

'చ్వరి అతుయోతతామ ఆశ' అన్ ఆలోక్ శరమి ఈ సెంరద్భెంగా 

పేర్్నానిరు. ఈ లక్షయోన్ని సజీవెంగా ఉెంచుకునేెందుకు సమయెం 

మిెంచ్పోతోెందనానిరు. పారిశ్రామికీకరణకు మెందునాటితో 

పోలిస్టతా ప్రపెంచెం ఇప్పటిక 1.1 డిగ్రీల సెలిస్యస్ మేర వేడెకి్ెందన్ 

శాస్త్రవేతతాలు హెచచిరిసుతానని నేపథయోెంలో ఆయన ఈ వాయోఖయోలు చేశారు. 

ప్రపెంచెంలోనే అతిపద్ద కాలుషయో కారక దేశెంగా ఉనని చైనా, 

తన వాతావరణ లక్షయోలను కొెంత మేర పెంచ్ెందనానిరు. సౌరశకితా 
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కోసెం జీజీఐ ప్రపెంచెంలోన్ వివిధ దేశాలను అనుసెంధాన్స్తా 

కొతతాగా 'గ్రీన్ గ్రిడ్స్ ఇనీషియ్టివ్' (జీజీఐ)ను భారత్, బ్రిటనులే 

నవెంబరు 2న ప్రారెంభెంచనునానియి. సౌర విదుయోత్ బదలీకి ఇద 

వీలు కలి్పసుతాెందన్ అెంతర్జాతీయ సౌర కూటమి (ఐఎస్ఏ) డైరకటుర్ 

జనరల్ అజయ్ మాథుర్ పేర్్నానిరు. దీన్వలలే ప్రపెంచవాయోపతాెంగా 

సౌర విదుయోత్ ధరలు తగు్గతాయనానిరు. హిమానీ నదాన్కి గాలేస్లే 

పేరు అెంటారి్టికాలో 100 కిలోమీటరలే పడవైన ఒక హిమానీ 

నదాన్కి 'గాలేస్లే గేలేషియర్' అన్ బ్రిటన్ లోన్ లీడ్స్ విశ్వవిదాయోలయ 

శాస్త్రవేతతాలు పేరు పటాటురు. ఇద వేగెంగా కరిగపోతోెంద. దాన్ 

పరిరక్షణకు తీసుకోవాలిస్న చరయోలను గురుతా చేస్తా ఈ న్రణాయెం 

తీసుకుననిట్లే బ్రిటన్ ప్రధాన్ బోరిస్ జానస్న్ గాలేస్్గలో తెలిపారు.

గాలిస్్గలో ఐరాస వాతావరణ సదసస్

భూమిపై జీవజాలెం ఉన్కికి ప్రమాదకారిగా మారిన 

వాతావరణ మారు్పలపై ప్రపెంచ దేశాలు మరోస్రి దకృషిటు 

స్రిెంచాయి. మెంచుకొసుతానని మహోతా్పతెం నుెంచ్ బయటపడే 

వ్యోహాలపై చరచికు సమాయతతామయాయోయి. బ్రిటన్ లోన్ గాలేస్్గలో 

అకోటుబరు 31 నుెంచ్ నవెంబరు 12 వరకూ 'కాప్ 26' సదసుస్ 

న్ర్వహిెంచారు. 

ఏమిటీ కాప్ 26? 

కాప్ అెంటే 'కానఫిరన్స్ ఆఫ్ పారీటుస్'. దీన్ని ఐకయో 

ర్జయో సమితి (ఐర్స) ఏర్్పట్ చేసిెంద. 1995 నుెంచ్ ఈ 

సదసుస్ను న్ర్వహిస్తాెంద. ఇెందులో దాదాపుగా 200 దేశాలు 

పాల్గెంట్నానియి. ఈ వేదకలపై ప్రభుతా్వధినేతలు, ర్జకీయ 

నాయకులు, ప్రతిన్ధులు వాతావరణ మారు్పలకు కళలేెం వేయడెం, 

హాన్కర ఉదా్గర్ల తగ్గెంపు వెంటి అెంశాలపై చరిచిెంచారు. ఈ భేటీ 

జరగడెం ఇద 26వస్రి. 

ఎందుకు?

పట్రోలు, డీజిల్, బొగు్గ వెంటి శిలాజ ఇెంధనాలను 

మెండిెంచడెం వలలే భూమి నానాటికీ వేడెకు్తోెంద. వాతావరణ 

మారు్పలతో మడిపడిన తీవ్ర వడగాలు్పలు, వరదలు, కారిచిచుచి 

వెంటి విపతుతాల తీవ్రత పరుగుతోెంద. గడిచ్న దశాబ్దెం అతయోెంత 

'ఉషణామయెం'గా రికారుడ్లకెకి్ెంద. ఈ నేపథయోెంలో వాతావరణ 

మారు్పల కటటుడికి తక్షణ చరయోలు అవసరమనని అభప్రాయాన్కి 

ప్రపెంచ నేతలు వచాచిరు. 

చరచి వీటిపైనే.. 

ఆరిథాక స్యెం, పర్యోవరణ నాయోయెం వెంటి అెంశాలపై కాప్ 

26 సదసుస్లో ఎకు్వగా చరిచిెంచారు. వరధిమాన దేశాలోలే తలసరి 

కాలుషయోెం తకు్వ. గతెంలో వెలువడిన కరబెన ఉదా్గర్లకు చాలా 

వరకూ ఈ దేశాలు కారణెం కాదు. అయినా ఆ దుష్పభావాలను అవి 

ఎదురో్వాలిస్ వస్తాెంద. సీ్వయ ఉదా్గర్లను తగ్గెంచుకోవడాన్కి, 

విపతుతాలను తట్టుకునే మౌలిక వసతులను న్రిమిెంచుకోవడాన్కి ఈ 

దేశాలకు డబుబె అవసరెం. 

ఈ నేపథయోెంలో 2020 నాటికి పేద దేశాలకు ఏటా 100 

బిలియన్ డాలరలే మేర పరిహారెం ఇస్తామన్ 2009లో ధన్క దేశాలు 

హామీ ఇచాచియి. 2023 నాటికి గానీ ఆ లక్షయోన్ని అెందుకునే 

అవకాశెం కన్పిెంచడెంలేదు. దీన్పై ధన్క, వరధిమాన దేశాల మధయో 

వాడివేడి చరచి జరిగే అవకాశెం ఉెంద. ఇవీ విధ్వెంసపు ఆనవాళ్లే.. 

భూ వాతావరణెంలో బొగు్గపులుసు వాయువు పాళ్లే 

ప్రమాదకరెంగా పరుగుతుననిెందున ఉతతార ధ్రువెం నుెంచ్ దక్ణ 

ధ్రువెం వరకు భూగోళెం వేడెకి్పోతోెంద. ఆరి్టిక్, అెంటారి్టికా, 

హిమాలయాలు, హిమానీనదాలోలే మెంచు వేగెంగా కరిగపోతోెంద. 

సమద్రాలోలే నీటి మటాటులు పరుగుతూ తీరప్రాెంతాలను కోతకు 

గురిచేసుతానానియి. 

అమెరికా, ఐరోపా, ఆస్ట్రాలియాలలో వానలు మఖెం 

చాటేయడెంతో అడవులోలే కారిచిచుచి పుట్టుకొచ్చి వకృక్ష, జెంతు 

జాతులిని దహిెంచ్వేస్తాెంద. బలిజాయెం, జరమినీ, చైనాలను భారీ 

వరదలు మెంచెతాతాయి. 

భారత్ పైనా తీవ్ర ప్రభావెం పడిెంద. సమీపెంలోన్ థార్ 

నుెంచే కాక దూర్న ఉనని సౌదీ అరేబియా నుెంచ్ కూడా ఎడారి 

దుమమి, ధూళి హిమాలయాలపైకి వచ్చిపడి వేగెంగా మెంచు 

కరిగపోతోెందన్ తాజా అధయోయనెం త్లిచిచెపి్పెంద. దలీలే తదతర 

నగర్ల నుెంచ్ కూడా దుమమికణాలు ఎగరివసుతానానియి. ఆసియా 

ఖెండ వాతావరణ సమతులయోతకు హిమాలయాలే ఆయువుపట్టు. 

సరిగా్గ దాన్ మీదే భూతాపెం దబబెకొడుతోెంద.

ఉతతార్ఖెండ్ లో ఈ ఏడాద హిమానీ నదాలు కరిగ 

మెరుపు వరదలు వచ్చి రెండు ఆనకటటులు కొట్టుకుపోయాయి. 

హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమూమికశీమిర్ లో ఆకసిమిక కుెంభవకృషిటు, వరదలు 

సెంభవిెంచాయి. 

ఎెండాకాలెంలో భానుడి భగభగలు ఏటేటా అధిక 

మవుతునానియి. బెంగాళాఖాతెం, అరేబియా సమద్రాలలో 

పుట్టుకొచేచి తుపానులు, వాయుగుెండాల సెంఖయో, అవి కలిగెంచే 

నషటుెం నానాటికీ పరిగపోతుెంద.

ఐరాసలో డైనోస్ర్ ప్రసంగం!

ఐర్స సమావేశెం జరగనునని నేపథయోెంలో ఓ లఘు చ్త్రెం 
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రూపెందెంచారు. వాతావరణ మారు్పలపై ప్రపెంచాన్కి అవగాహన 

కలి్పెంచేెందుకు ఐకయో ర్జయో సమితి డెవలప్ మెెంట్ ప్రోగ్రాెం గ్రాఫిక్ 

డిజైన్ చేసిన ఈ వీడియోలో డైనోస్ర్ కు ప్రమఖ సెలబ్రిటీలు పలు 

భాషలోలే తమ గాత్రెం అెందెంచారు. 193 మెంద సభుయోలు ఆశీనులైన 

జనరల్ అసెెంబీలేలో డైనోస్ర్ ప్రసెంగెంచ్ెంద.

'ఈ వినాశనెం మానవాళి అెంతరిెంచ్పోయ్లా చేసుతాెంద. 

మీరు వాతావరణ విపతుతా వైపు వెళ్తానానిరు. ప్రభుతా్వలు శిలాజ 

ఇెంధనాల ర్యితీల కోసెం ప్రజాధనాన్ని ఖరుచి చేసుతానానియి. 

ఆ మొతాతాన్ని ప్రపెంచవాయోపతాెంగా పేదరికెంలో మగ్గపోతునని 

ప్రజలకు స్యెంగా ఎెందుకు ఉపయోగెంచటేలేదు? మీ జాతి 

వినాశనాన్కి ఎెందుకు డబుబె ఖరుచి చేసుతానానిరో అరథాెం కావటేలేదు. 

ఈ మహమామిరి నుెంచ్ బయటపడేెందుకు, మీ ఆరిథాక వయోవసథాలను 

పునరినిరిమిెంచుకునేెందుకు మీకు గొప్ప అవకాశెం లభెంచ్ెంద. 

మానవాళికి నాద్ సలహా, వినాశనాన్ని ఎెంచుకోకెండి. ఆలసయోెం 

కాకమెందే మీ జాతిన్ కాపాడుకోెండి' అెంట్ మగెంచ్ెంద. 

ఈ సెందర్భెంగా యూఎన్ డీపీ విడుదల చేసిన న్వేదక ప్రకారెం.. 

ప్రపెంచవాయోపతాెంగా విన్యోగదారులకు శిలాజ ఇెంధనాల ర్యితీల 

కోసెం ఏటా రూ.31.6 లక్షల కోట్లే (423 బిలియన్ డాలరులే) 

వెచ్చిసుతానానిరు.

'ఎక్స్' జ్ండర్ పేరుత అమెరకా తొలి పాస్్రుట్ 

అమెరికా 'ఎక్స్' జ్ెండర్ గురితాెంపుతో తొలి పాస్ పోరుటు జారీ 

చేసిెంద. స్త్రీ, పురుషులు కాన్ తకృతీయ ప్రకకృతి హకు్ల గురితాెంపులో 

ఈ పరిణామెం ఓ మైలుర్యిగా చెప్పవచుచి. 2022కి ఇలాెంటి 

పాస్్పరుటుల జారీన్ విసతాకృతెం చేస్తామన్ అధికారులు పేర్్నానిరు. 

ఎలీజాబీటీ కూయో హకు్ల అమెరికా ప్రత్యోక ర్యబారి జ్సిస్కా దీన్ని 

చరిత్రాతమికెంగా అభవరిణాెంచారు.

సరహదు్దలోలి జనజీవనానికి అనుమతి

సరిహదు్ద వివాదాలకు మరిెంత ఆజయోెం పోస్టలా చైనా 

కొతతా చటాటున్ని తెచ్చిెంద. వివాదాస్పదమైన ఆ ప్రాెంతాలోలే ప్రజలు 

న్వసిెంచేలా, పన్ చేసుకునేలా ప్రోతస్హిెంచనుననిట్లే అెందులో 

పేర్్ెంద. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన సహా సరిహదు్ద రక్షణ, 

ఆరిథాక, స్మాజిక అభవకృదధి కోసెం పాట్పడనుననిట్లే తెలిపిెంద. 

దేశ స్ర్వభౌమత్వెం, ప్రాదేశిక సమగ్త చాలా పవిత్రమైనవన్, 

వాటి ఉలలేెంఘనను ఎటిటు పరిసిథాతులోలేనూ సమమితిెంచబోమన్ ఈ 

సెందర్భెంగా పేర్్ెంద. 

చైనా పారలేమెెంట్.. నేషనల్ పీపుల్స్ కాెంగ్రెస్ (ఎసీ్పసీ) 

స్థాయీ సెంఘెం సభుయోలు ఈ చటాటున్ని ఆమోదెంచ్నట్లే అధికారిక 

వార్తా సెంసథా షిను్హవా తెలిపిెంద. ఇద 2022 జనవరి 1 నుెంచ్ 

అమలోలేకి వసుతాెంద. దీన్ ప్రకారెం.. 

చైనా సైనయోెం.. సరిహదు్దలోలే కవాతులు సహా పలు రకాల 

రక్షణ చరయోలను చేపటాటులి. చొరబాట్, ఆక్రమణ, కవి్వెంపు వెంటి 

వాటిన్ దకృఢెంగా ఎదురో్వాలి. 

సరిహదు్దలోలే ఆరిథాక, స్మాజిక అభవకృదధి చరయోలను 

చేపటాటులి. అక్డ ప్రజల న్వాస్లను అనుమతిెంచాలి. అెందుకు 

అవసరమైన స్టవలు, మౌలిక వసతులను కలి్పెంచాలి. ప్రజలు అక్డ 

పన్చేసుకునేలా ప్రోతస్హిెంచాలి. 

సరిహదు్ద రక్షణ; స్మాజిక, ఆరిథాక అభవకృదధి మధయో 

సమన్వయెం ఉెండాలి. 

తానా 'పుస్తక మహోద్యమం'

తానా ప్రపెంచ స్హితయో వేదక ఆధ్వరయోెంలో చేపటిటున పుసతాక 

మహోదయోమాన్ని అమెరికాలోన్ అటాలేెంటాలో తానా అధయోక్షుడు 

లావు అెంజయయో చౌదరి ప్రారెంభెంచారు. బెంధుమిత్రులు, పిలలేలకు 

పుసతాకాలను బహుమతిగా అెందెంచే అక్షర్ల పెండగే “పుసతాక 

మహోదయోమెం” అన్ ఆయన తెలిపారు. డాలస్ నగరెంలోనూ 

ఈ కారయోక్రమాన్ని తానా ప్రపెంచ స్హితయో వేదక న్ర్్వహకుడు 

డా.తోటకూర ప్రస్ద్ ప్రారెంభెంచారు. అెందులో భాగెంగా ప్రమఖ 

సినీ గీత రచయిత జొననివితుతాల ర్మలిెంగేశ్వరర్వు రచ్ెంచ్న శ్రీ 

నైమిశ వెెంకటేశ శతకెం పుసతాకాన్ని ఉతతార టెకాస్స్ తెలుగు సెంఘెం 

అధయోక్షుర్లు లక్ష్మీ అననిపూరణా పాలేటికి అెందెంచారు.

బ్రిక్స్ జాయింట్ స్ట్టిసట్కల్ పబ్లికేషన్

బ్రిక్స్ దేశాల జాతీయ గణాెంక కార్యోలయాల అధిపతుల 

13వ సమావేశెం  అకోటుబర్ 28, 2021న భారతదేశ అధయోక్షతన 

వరుచివలా్గ జరిగెంద.

ముఖ్యంశాలు

•	 ఈ సమావేశాన్కి భారతదేశ మఖయో గణాెంక న్పుణుడు 

& స్టుటిసిటుక్స్ & ప్రోగ్రామ్ ఇెంపిలేమెెంటేషన్ మెంత్రిత్వ 

శాఖ కారయోదరి్శ (MoSPI) డాకటుర్ GP సమెంత అధయోక్షత 

వహిెంచారు.

•	 BRICS దేశాల జాతీయ గణాెంక కార్యోలయాల (NSOs) 

ప్రతిన్ధులు ఈ సమావేశాన్కి హాజరయాయోరు.

•	 సమావేశెంలో, బ్రిక్స్ దేశాల కోసెం JSP (జాయిెంట్ 

స్టుటిసిటుకల్ పబిలేకషన్) 2021 మరియు JSP స్నిప్ ష్ట్ 

2021 విడుదల చేయబడాడ్యి.
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•	 BRICS NSOల నుెండి వకతాలు SDGలను 

పరయోవేక్ెంచడెంలో డేటా & మెథడాలజీలకు సెంబెంధిెంచ్ 

ఇప్పటివరకు తీసుకునని ప్రయతానిలు మరియు భవిషయోతుతా 

ప్రణాళికపై మాటాలేడారు.

•	 NSOల అధిపతులు స్క్షయాెం-ఆధారిత న్రణాయెం 

తీసుకోవడెంలో విధాన రూపకరతాలకు మద్దతు ఇవ్వడాన్కి 

డేటా అెంతర్లను తగ్గెంచడాన్కి క్రమెం తప్పకుెండా ఉతతామ 

అభాయోస్ల సహకారెం & మారి్పడి యొక్ ప్రామఖయోతను 

మరిెంతగా గురితాెంచారు.

సమావేశం యొక్క థీమ్

బ్రిక్స్  దేశాల జాతీయ గణాెంక కార్యోలయాల 

అధిపతుల 13 వ సమావేశెం “సుసిథార అభవకృదధి లక్షయోలను 

(SDGలు) పరయోవేక్ెంచడెంలో NSOs ప్రయతానిలు” అనే థీమ్ తో 

జరిగెంద.

జాయింట్ స్ట్టిసట్కల్ పబ్లికేషన్ 2021 (JSP 2021)

JSP 2021 మొదటి అధాయోయెం BRICS దేశాలైన 

బ్రెజిల్, రష్యో, ఇెండియా, చైనా మరియు దక్ణాఫ్రికా యొక్ 

పోలచిదగన గణాెంకాలతో కూడిన స్ధారణ సమాచార్న్ని హైలైట్ 

చేసుతాెంద. మరోవైపు, ఇతర 14 అధాయోయాలు గత అభవకృదధి మరియు 

వయోకితాగత దేశాల ప్రసుతాత సిథాతి యొక్ విభనని అెంశాలను అెందసుతాెంద.

JSP స్నిప్ షాట్ 2021

భారతదేశెం యొక్ నేషనల్ స్టుటిసిటుకల్ ఆఫీస్ (NSO) 

కూడా మొదటి BRICS JSP స్నిప్ ష్ట్ 2021న్ తీసుకువచ్చిెంద. 

ఇద జాయిెంట్ స్టుటిసిటుకల్ పబిలేకషన్ యొక్ చ్నని వెరషిన్. సభయో 

దేశాల ఒప్పెందాన్కి అనుగుణెంగా విసతాకృత శ్రేణి విన్యోగదారుల 

న్శిచితారథాెం కోసెం ఇద విడుదల చేయబడిెంద.

CII ఆసయా హెల్్త 2021 సమిమాట్

CII ఆసియా హెల్తా 2021 సమిమిట్ అకోటుబర్ 28, 2021న 

జరిగెంద

ముఖ్యంశాలు

సమిమిట్ లో కెంద్ర ఆరోగయో & కుట్ెంబ సెంక్షేమ శాఖ 

మెంత్రి డాకటుర్ మనుస్ఖ్ మాెండవియా ప్రసెంగెంచారు.

ప్రధానమెంత్రి నరేెంద్రమోదీ దార్శన్కతతో భారతదేశెంలో 

అభవకృదధితో ఆరోగయోెం మడిపడి ఉెందన్ మెంత్రి తన ప్రసెంగెంలో 

పేర్్నానిరు. ఇెంతకుమెందు, ఆరోగయోెం అనేద చ్కితస్ కోసెం 

మాత్రమే ఉదే్దశిెంచబడిెంద. అభవకృదధితో ఆరోగాయోన్ని అనుసెంధానెం 

చేయడెం వలలే భారతదేశెంలో ఆరోగయోెం & శ్రేయసుస్ వసుతాెంద.

ఆరోగయో రెంగెంలో ప్రివెెంటివ్ కర్ ఒక మఖయోమైన భాగెం 

అన్ కూడా ఆయన నొకి్ చెపా్పరు. యోగా, ఖేలో ఇెండియా 

మొదలైన కారయోక్రమాలు ఆరోగయోకరమైన సమాజెం యొక్ లక్షయోన్ని 

స్ధిెంచడెంలో మఖయోమైన పాత్ర పోషిస్తాయి.

అతన్ ప్రకారెం, ఆరోగయో సెంరక్షణ రెంగెం యొక్ మెరుగైన 

భవిషయోతుతా కోసెం ప్రభుత్వెం యాకెస్స్, జవాబుదారీతనెం, స్థామత, 

దతతాత మరియు అవగాహనకు కట్టుబడి ఉెంద. ఈ లక్షయోల 

స్ధనకు ప్రభుత్వెం కూడా కకృషి చేస్తాెంద.

ప్రభ్త్వం ప్రారంభంచిన పథకాలు

జనరిక్ ఔషధాల కోసెం ఆయుష్మిన్ భారత్ జన్ ఆరోగయో 

యోజన (ఆరోగయో బీమా పథకెం), ప్రధాన మెంత్రి భారతీయ 

జనౌషధి పరియోజన (PMBJP), ఆయుష్మిన్ హెల్తా & వెల్నిస్ 

సెెంటరులే, PM ఆయుష్మిన్ భారత్ హెల్తా ఇన్ఫిరాస్రాకచిర్ మిషన్, 

ఆయుష్మిన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ (ఆయుష్మిన్ భారత్ డిజిటల్ 

మిషన్) వెంటి పథకాలను ప్రభుత్వెం ప్రారెంభెంచ్ెందన్ మెంత్రి 

పేర్్నానిరు. ABDM) ఆరోగయో సెంరక్షణను అెందుబాట్లోకి & 

సరసమైనదగా చేయడాన్కి.

సమిమాట్ యొక్క థీమ్

CII ఆసియా హెల్తా 2021 సమిమిట్ “ఉతతామ రేపటి కోసెం 

ఆరోగయో సెంరక్షణను మారచిడెం” అనే థీమ్ తో న్ర్వహిెంచబడిెంద.

టోకెన్ నుండి టోటల్ హెల్్త వరకు

‘టోకెన్ నుెండి టోటల్ హెల్తా వరకు’ అనే థీమ్ పై దకృషిటు 

స్రిెంచ్ ప్రభుత్వెం పన్ చేస్తాెంద. భారతదేశెంలో హెల్తా కర్ 

ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ ను బలోపేతెం చేస్టెందుకు 2021 అకోటుబరు 25న 

“పీఎెం ఆయుష్మిన్ భారత్ హెల్తా ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ మిషన్”ను 

ప్రధాన్ ప్రారెంభెంచారు.

స్ంకేతికత మరయు ఆరోగ్య సంరక్షణ

టెకానిలజీ మరియు హెల్తా కర్ మధయో అనుసెంధానెంపై, 

ఆరోగయో రెంగెంలో నానో మరియు రోబోటిక్ వెంటి 

స్ెంకతికతలను అనుసరిెంచాలిస్న అవసరెం ఉెందన్ మెంత్రి 

పేర్్నానిరు. ఉదాహరణకు, ఆయుష్మిన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ 

మరిెంత సులభెంగా జీవిెంచడాన్కి డిజిటల్ పర్యోవరణ వయోవసథాను 

ఉపయోగెంచుకుెంట్ెంద.
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భారతదేశం-కిర్గజాస్తాన్ మొదటి వ్్యహాతమాక సంభాషణ

అకోటుబర్ 26, 2021న, భారతదేశెం మరియు కిరి్గజాస్తాన్ 

తమ మొదటి వ్యోహాతమిక సెంభాషణను నూయోఢిలీలేలో న్ర్వహిెంచాయి.

ప్రధానాంశాలు

• సమిమిట్ సెందర్భెంగా, భద్రత & రక్షణ సహకార్న్ని 

పెంపెందెంచుకోవాలన్ ఇరు దేశాలు అెంగీకరిెంచాయి.

• వారు ఎదుర్్నే స్ధారణ బదరిెంపులు మరియు సవాళలేను 

పరిష్రిెంచడాన్కి సహకారెం ప్రయతినిసుతాెంద.

• ఆఫ్ఘన్స్తాన్ లోన్ పరిసిథాతుల కారణెంగా భారతదేశెం 

& కిరి ్గజాస్ తాన్ రెండూ మపు్ప మరియు సవాళలేను 

ఎదుర్్ెంట్నానియి.

• వారు ఆఫ్ఘన్స్తాన్ కు ప్రత్యోక స్చనతో ప్రాెంతీయ భద్రతా 

వాతావరణెంపై కూడా చరచిలు జరిపారు.

• ఉగ్వాద న్రోధక రెంగాలు, మాదక ద్రవాయోల న్యెంత్రణ, 

ర్డికలైజేషన్ ను ఎదురో్వడెం మరియు రక్షణ 

సహకారెం వెంటి సెంబెంధిత సెంసథాల మధయో ద్్వపాక్క 

భద్రతా సహకార్న్ని పెంపెందెంచే చరయోలపై ఇద్దరూ 

అెంగీకరిెంచారు.

భారతదేశం-కిర్గస్థాన్ సంబంధాలు

భారతదేశెం మధయో ఆసియాతో, మఖయోెంగా కిరి్గజాస్తాన్ తో 

సహా పుర్తన సిల్్ రూట్ లో భాగమైన దేశాలతో సన్నిహిత 

సెంబెంధాలను పెంచుకుెంట్ెంద. ఇద్దరికీ పరిమితమైన ర్జకీయ, 

ఆరిథాక మరియు స్ెంస్కృతిక సెంబెంధాలు ఉనానియి. 1985లో 

మాజీ ప్రధాన్ ర్జీవ్ గాెంధీ బిష్్క్ మరియు ఇసిస్క్ కుల్ 

సరసుస్లను సెందరి్శెంచారు. ఆగషుటు 31, 1991న కిరి్గజాస్తాన్ 

స్్వతెంత్రయోెం పెందన తర్్వత భారతదేశెం 1992లో కిరి్గజాస్తాన్ తో 

దౌతయో సెంబెంధాలను ఏర్పరచుకుెంద. భారతదేశెం 1994లో 

రసిడెెంట్ మిషన్ ను ఏర్్పట్ చేసిెంద.

రాజకీయ సంబంధాలు

కిరి్గజ్ రిపబిలేక్ తో భారతదేశ ర్జకీయ సెంబెంధాలు 

స్ెంప్రదాయకెంగా స్టనిహపూర్వకెంగా ఉెంటాయి. కశీమిర్ పై 

భారత్  వైఖరికి కిరి్గజ్  నాయకత్వెం మద్దతున్స్తాెంద. ప్రసుతాతెం 

కొ న స్ గు తు న ని  శా ెం తి  ప్ర క్రి య ను  కూ డా  వా రు 

స్్వగతిెంచారు. ఐకయోర్జయోసమితి భద్రతా మెండలిలో శాశ్వత 

సీట్తో పాట్ ష్ెంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (SCO)లో పూరితా 

సభయోత్వెం కోసెం భారతదేశెం యొక్ బిడ్ కు కూడా ఇద మద్దతు 

ఇచ్చిెంద.

స్ధారణ ఆందోళనలు

ఉగ్వాద మపు్ప, మాదక ద్రవాయోల అక్రమ రవాణా 

మరియు తీవ్రవాదెం వెంటి ఉమమిడి ఆెంద్ళనలను రెండు దేశాలు 

పెంచుకుెంట్నానియి. వారు సెంస్కృతి, వాణిజయోెం & ఆరిథాక 

సహకారెం, పట్టుబడి ప్రోతాస్హెం & రక్షణ, పౌర విమానయానెం, 

ద్వెంద్వ పనునిల న్వారణ మొదలైన అనేక ఫ్రేమ్ వర్్ ఒప్పెందాలపై 

సెంతకెం చేశారు.

ఆఫ్ఘనిస్్తన్ కోసం యూ ఎన్ ప్రత్్యక ట్రస్ట్ నిధి

ఆఫ్ఘన్ లకు అతయోవసరెంగా అవసరమైన నగదును నేరుగా 

అెందెంచడాన్కి ఐకయోర్జయోసమితి ఆఫ్ఘన్స్తాన్ కోసెం అకోటుబర్,21 

2021న ప్రత్యోక ట్రస్టు ఫెండ్ ను ఏర్్పట్ చేసిెంద.

ముఖ్యంశాలు

• ఆగసుటు 2021లో తాలిబాన్ స్్వధీనెం చేసుకుననిప్పటి 

నుెండి సతాెంభెంపజేయబడిన దాతల న్ధులను టాయోప్ 

చేయడెం దా్వర్ ఈ ప్రత్యోక ట్రస్టు ఫెండ్ వయోవసథా  ఏర్్పట్ 

చేయబడిెంద.

• ర్బోయ్ శీతాకాలాన్ని తట్టుకున్ వారి స్వదేశెంలో 

ఉెండేెందుకు వీలు కలి్పెంచే ప్రయతనిెంలో ఆఫ్ఘన్ గకృహాలకు 

లికి్వడిటీన్ చొపి్పెంచే లక్షయాెంతో ఇద ఏర్్పట్ చేయబడిెంద.

• ఫెండ్ కు జరమినీ మొదటి సహకారి. దాన్ కోసెం 50 

మిలియన్ యూరోలు (58$ మిలియనులే) వాగా్దనెం 

చేసిెంద. వనరులను సమీకరిెంచడాన్కి జరమినీ ఇతర 

దాతలతో కూడా టచ్ లో ఉెంద.

ఈ నిధి ఎందుకు సృషట్ంచబడింది?

ఐకయోర్జయోసమితి అభవకృదధి కారయోక్రమెం (UNDP) 

ప్రకారెం, 2022 మధయో నాటికి 97% ఆఫ్ఘన్ కుట్ెంబాలు 

దారిద్రయోరారేఖకు దగువన జీవిసుతానానియి. ఈ విధెంగా, ప్రజల 

ఆరిథాక వయోవసథాను సిథారీకరిెంచడాన్కి మరియు వారి జీవితాలను & 

జీవనోపాధిన్ కాపాడేెందుకు న్ధిన్ ఏర్్పట్ చేశారు.

ఆఫ్ఘనిస్్తన్ ఆరథాక వ్యవసథా

అెంతర్జాతీయ ద్రవయో న్ధి (IMF) ప్రకారెం, ఆఫ్ఘన్స్తాన్ ఆరిథాక 

వయోవసథా 2021 సెంవతస్రెంలో 30% వరకు కుదెంచబడుతుెంద. ఇద 

శరణారుథాల సెంక్షోభాన్కి మరిెంత ఆజయోెం పోసుతాెంద, ఇద టరీ్ 

మరియు యూరప్ వెంటి పరుగు దేశాలను కూడా ప్రభావితెం 

చేసుతాెంద.
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తాలిబాన్ స్్వధీనం యొక్క ఆరథాక ప్రభావం

తాలిబాన్ ఆఫ్ఘన్స్తాన్ ను స్్వధీనెం చేసుకుననిెందున, 

సెెంట్రల్ బాయోెంక్ లోన్ బిలియనలే కొదీ్ద ఆసుతాలు సతాెంభెంపజేయబడాడ్యి 

మరియు అనేక అెంతర్జాతీయ ఆరిథాక సెంసథాలు న్ధుల యాకెస్స్ ను 

న్లిపివేస్యి.  దీన్ ఫలితెంగా, ఆఫ్ఘన్స్తాన్ లోన్ బాయోెంకులకు 

డబుబె లేకుెండా పోతోెంద, ఆహార ధరలు పరిగాయి మరియు  

ఉద్యోగులకు జీతాలు లేవు.

G-20 సమిమాట్ రోమ్ డికలిరేషన్ ఆమోదించింది

రెండు రోజుల G20- సమిమిట్ అకోటుబర్ ,31 

2021న మగసిెంద. సమిమిట్ సెందర్భెంగా, రోమ్ డికలేరేషన్ 

ఆమోదెంచబడిెంద.

ప్రధానాంశాలు

ఈ సదసుస్ ఫలవెంతమైనదన్ ప్రధాన్ నరేెంద్ర మోదీ 

అభవరిణాెంచారు.

సమిమిట్ సెందర్భెంగా, కోవిడ్19- మహమామిరిపై 

పో ర్ డ ట ెం ,  ఆ రో గ యో  మౌ లి క  స దు పా యా ల ను 

మెరుగుపరచడెం, ఆరిథాక సహకార్న్ని బలోపేతెం చేయడెం 

మరియు ఆవిష్రణలను మరిెంత పెంచడెం వెంటి ప్రపెంచ 

ప్రామఖయోత కలిగన అెంశాలపై నాయకులు చరచిలు 

జరిపారు.

వారు ‘రోమ్ డికలేరేషన్’న్ కూడా సీ్వకరిెంచారు 

మరియు ఆరోగయో విభాగెం కమూయోన్క్ కిెంద చాలా బలమైన 

సెందేశాన్ని ఇచాచిరు. కోవిడ్19- ఇమయోనైజేషన్ అనేద 

ప్రపెంచ ప్రజా ప్రయోజనెం అనే వాసతావాన్ని దేశాలు 

అెంగీకరిెంచాయి.

సమిమిట్ సెందర్భెంగా, కోవిడ్19 - వాయోకిస్న్ ల 

అతయోవసర విన్యోగ ఆథరైజేషన్ ప్రక్రియను వేగవెంతెం 

చేయడాన్కి ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా (డబ్లేయాహెచ్ ఓ)న్ 

బలోపేతెం చేస్తామన్ దేశాలు అెంగీకరిెంచాయి.

సెషన్ యొక్ ప్రధాన దకృషిటు ఇెందనెం మరియు 

వాతావరణెం.

అనేక అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలు అభవకృదధి 

చెెందుతునని  దేశాల ప్రయోజనాలను కాపాడాలన్ 

పిలుపున్చాచియి

రోమ్ ప్రకటన

రోమ్ డికలేరేషన్ 16 పరస్పర అెంగీకార స్త్రాలను 

కలిగ ఉెంద, ఇద భవిషయోతుతాలో ఆరోగయో సెంక్షోభాలను 

న్వారిెంచడాన్కి మరియు సురక్తమైన, సమానమైన 

మరియు సిథారమైన ప్రపెంచాన్ని న్రిమిెంచడాన్కి ఉమమిడి 

చరయోకు మార్గన్రే్దశెం చేయడెం లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద. 16 

స్త్రాలు క్రిెంద విధెంగా ఉనానియి:

గురితాెంచడెం, ప్రతిస్పెందన, న్వారణ మరియు 

సెంసిదధిత కోసెం ఇప్పటిక ఉనని బహుపాక్క ఆరోగయో 

న్ర్మిణాన్కి మద్దతు ఇవ్వడెం మరియు మెరుగుపరచడెం.

మానవులు, జెంతువులు & పర్యోవరణెం మధయో 

ఇెంటర్ ఫేస్ కారణెంగా ఉత్పననిమయ్యో ప్రమాదాలను 

పరిష్రిెంచే ప్రయతనిెంలో బహుళ-విభాగ, స్క్షయాెం-

ఆధారిత వన్ హెల్తా విధానాన్ని పరయోవేక్ెంచడెం & అమలు 

చేయడెం కోసెం పన్ చేస్తాెంద.

బహుపాక్క వాణిజయో వయోవసథాను ప్రోతస్హిెంచడెం

అధిక-నాణయోత, సురక్తమైన & ప్రభావవెంతమైన 

ఆరోగయో వయోవసథాలకు సమానమైన, సరసమైన మరియు గోలేబల్ 

యాకెస్స్ ను ప్రారెంభెంచడెం.

నైపుణాయోన్ని పెంపెందెంచడాన్కి మరియు స్థాన్క & 

ప్రాెంతీయ ఉతా్పదక స్మర్థాయాలను అభవకృదధి చేయడాన్కి 

తకు్వ మరియు మధయో-ఆదాయ దేశాలకు మద్దతు ఇవ్వడెం.

డేటా షేరిెంగ్, కెపాసిటీ బిలిడ్ెంగ్, స్వచ్ఛెంద స్ెంకతికత 

మరియు లైసెన్స్ెంగ్ ఒప్పెందాలపై దకృషిటు పటటుెండి.

ఇప్పటిక ఉనని సెంసిద ధిత మరియు న్వారణ 

న్ర్మిణాలకు మద్దతును పెంచడెం.

ప్రపెంచవాయోపతా ఆరోగయో & సెంరక్షణ వర్్ ఫోర్స్ లో 

పట్టుబడి పటటుడెం

డయాగనిసిటుక్ పబిలేక్ & జెంతు ఆరోగయో ప్రయోగశాలలకు 

తగన వనరులు, శిక్షణ మరియు సిబబెెందలో పట్టుబడి 

పటటుడెం.

ఇెంటర్-ఆపరేబుల్ మెందసుతా హెచచిరిక న్ఘా, 
సమాచారెం మరియు ట్రిగ్గర్ సిసటుమ్ లను అభవకృదధి చేయడెం 
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మరియు మెరుగుపరచడెం కోసెం పట్టుబడులు

పరిశోధన, అభవకృదధి & ఆవిష్రణల ప్రయోజనెం 
కోసెం దేశీయ, అెంతర్జాతీయ & బహుపాక్క సహకారెంలో 
పట్టుబడులు

మద్దతును విసతారిెంచడెం మరియు అరథావెంతమైన & 
సమిమిళిత సెంభాషణను ప్రోతస్హిెంచడెం దా్వర్ సెంసిదధిత 
& ప్రతిస్పెందన చరయోల ప్రభావాన్ని పెంచడెం

ఫైనాన్స్ెంగ్ మెకాన్జమ్స్ యొక్ ప్రభావాన్ని 
న్ర్ధిరిెంచడెం

ఫ్ర్మిస్యోటికల్ మరియు నాన్-ఫ్ర్మిస్యోటికల్ 
చరయోలపై సమన్వయెం మరియు సి థారమైన మరియు 
సమానమైన పునరుదధిరణకు సెంబెంధిెంచ్ అతయోవసర 
ప్రతిస్పెందన

మహమామిరి సెంసిదధిత, న్వారణ, గురితాెంచడెం 
మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రతిస్పెందన కోసెం ఫైనాన్స్ెంగ్ కోసెం 
క్రమబదీధికరిెంచబడిన, మెరుగుపరచబడిన, సిథారమైన మరియు 
ఊహాజన్త యెంత్రాెంగాల అవసర్న్ని పరిష్రిెంచడెం.

వన్ సన్ వన్ వరల్డ్ వన్ గ్రిడ్ గ్రూప్ 

సౌర విదుయోతుతా స్ధయోతను మెరుగుపరచడెం కోసెం నవెంబర్ 

2, 2021న 'ఒక స్రుయోడు, ఒక ప్రపెంచెం, ఒక గ్రిడ్' కోసెం ప్రధాన్ 

నరేెంద్ర మోదీ పిలుపున్చాచిరు.

ప్రధానాంశాలు

• ఈ సెందర్భెంగా, భారతదేశ అెంతరిక్ష సెంసథా 
ఇస్రో త్వరలో ప్రపెంచాన్కి కాలికుయోలేటర్ ను 
అెందజేసుతాెందన్, ఇద ఏ ప్రాెంతెంలోనైనా సౌరశకితా 
స్మర్థాయాన్ని కొలవగలదన్ ఆయన ప్రకటిెంచారు.

• సౌర శకితా యొక్ సవాలును పరిష్రిెంచడాన్కి 'ఒక 
స్రుయోడు, ఒక ప్రపెంచెం, ఒక గ్రిడ్' (OSOWOG) 
పరిష్్రెం ఉపయోగెంచబడుతుెంద.

• భూమి యొక్ వాతావరణెం ఒక గెంటలో తగనెంత 
స్రయోరశిమిన్ అెందుకుెంట్ెంద, ఇద భూమిపై 
ఉనని ప్రతి మన్షికి ఒక సెంవతస్రెం పాట్ విదుయోత్ 
అవసర్న్కి శకితాన్వ్వడాన్కి ఉపయోగపడుతుెంద.

• అ యి త్ ,  సౌ ర శ కి తా  ప గ టి పూ ట  మా త్ర మే 

అెందుబాట్లో ఉెంట్ెంద. మరో సవాలు ఏమిటెంటే 

ఇద వాతావరణ పరిసిథాతులపై ఆధారపడి ఉెంట్ెంద.

OSOWOG గురంచి

ఈ ప్రాజ్క్టు ప్రపెంచవాయోపతాెంగా సౌర విదుయోత్ ను సరఫర్ 

చేయడాన్కి 'ట్రాన్స్-నేషనల్ ఎలకి్రాసిటీ గ్రిడ్ ను ఏర్్పట్ 

చేయడెం గురిెంచ్. OSOWOG వెనుక ఉనని దకృషిటు 'ద సన్ 

న్వర్ సెట్స్'. ఇద ప్రపెంచవాయోపతాెంగా, ఏ సమయెంలోనైనా 

ఏద్ ఒక భౌగోళిక ప్రదేశెంలో సిథారెంగా ఉెంట్ెంద. ఇద 

భారతదేశెం చేపటిటున అతయోెంత ప్రతిష్టుతమికమైన పథకాలు 

మరియు ఆరిథాక ప్రయోజనాల పరెంగా మఖయోమైనద. ఇద 

ప్రపెంచ బాయోెంకు స్ెంకతిక సహాయ కారయోక్రమెం కిెంద 

చేపటటుబడిెంద. ఈ పాలేన్ ఇెంటరేనిషనల్ స్లార్ అలయన్స్ 

(ISA)న్ కూడా ప్రభావితెం చేసుతాెంద.

OSOWOG యొక్క మ్డు దశలు

• మొ ద టి  ద శ :  ఇ ద  ఆ సి యా  ఖ ెం డ ెం లో 

ఇెంటర్ కన్కిటువిటీన్ కలిగ ఉెంట్ెంద.

• రెండవ దశ: ఆఫ్రికా జోడిెంచబడుతుెంద.

• మూడవ దశ: ఇద గోలేబల్ ఇెంటర్ కన్క్టు ను కలిగ 

ఉెంట్ెంద.

OSOWOG యొక్క ప్రాముఖ్యత

• OSOWOG ప్రాజ్క్టు  పునరుతా్పదక ఇెంధన 

వనరులలో పట్ టుబడులను ఆకరి షిెంచడెంలో 

పాల్గనే అన్ని దేశాలకు సహాయెం చేసుతాెంద. 

ఇద ఆరిథాక, నైపుణాయోలు మరియు స్ెంకతికతను 

ఉపయోగెంచుకోవడెంలో కూడా సహాయపడుతుెంద.

• ఇద తకు్వ ప్రాజ్క్టు ఖరుచిలు, అధిక స్మర్థాయాలు 

మరియు పాల్గనే అన్ని సెంసథాలలో ఆసితా విన్యోగాన్ని 

పెంచడాన్కి దారి తీసుతాెంద.

• ఈ ప్రాజ్కుటు వలలే వచేచి ఆరిథాక ప్రయోజనాలు పేదరిక 

న్రూమిలనకు దారితీస్తాయి. నీరు&పారిశుధయోెం, 

ఆహారెం మరియు ఇతర స్మాజిక-ఆరిథాక సవాళలేను 

తగ్గెంచడెంలో కూడా ఇద మద్దతు ఇసుతాెంద.
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4. పరా్యవరణిం
ఇంటరేనిషనల్ స్లార్ అలయన్స్ (ISA) యొక్క నాల్గవ 

స్ధారణ సభ

ఇెంటరేనిషనల్ స్లార్ అలయన్స్ (ISA) యొక్ నాల్గవ 

స్ధారణ సభకు వరుచివల్ గా  అకోటుబర్ 18 నుెండి అకోటుబర్ 21, 

2021 మధయో జరిగెంద

మఖాయోెంశాలు

• ఈ స్ధారణ సభకు కెంద్ర విదుయోత్, నవీన మరియు  

పునరుతా్పదక ఇెంధన శాఖ మెంత్రి, RK సిెంగ్ మరియు 

ISA అసెెంబీలే అధయోక్షుడు అధయోక్షత వహిెంచారు.

• 34 పరిశీలకులు & భావి దేశాలు మరియు 74 

సభయో దేశాలతో సహా 108 దేశాలు ISA అసెెంబీలేలో 

పాల్గనానియి.

• ఇెందులో 23 భాగస్్వమయో సెంసథాలు మరియు 33 ప్రత్యోక 

ఆహా్వన్త సెంసథాలు కూడా పాల్గనానియి.

• MSME కలేసటుర్ లు డీజిల్ జ్న్ సెట్ లను హైడ్రోజన్ తో ఎలా 

భరీతా చేయగలవన్ సమావేశెంలో దేశాలు చరిచిెంచాయి.

• పరుగుతునని వయోర్థాలు & విషపూరిత పదార్థాల 

పరిమాణెం, వయోర్థాల శుదధి యొక్ అధిక వయోయెం మరియు 

వయోర్థాలకు న్రి్దషటు చటటుెం లేకపోవడెం వెంటి వాటి కోసెం 

ISA యొక్ వయోరథా పదార్థాల న్ర్వహణ కారయోక్రమెం ఎలా 

మఖయోమైనద అనే దాన్పై చరచి జరిగెంద.

• వారు వన్ సన్ వన్ వరల్డ్ వన్ గ్రిడ్ (OSOWOG) 

చొరవపై కూడా చరిచిెంచారు. స్లార్ కోసెం ఒక గోలేబల్ 

గ్రిడ్ యొక్ ఈ భావన 2018లో ISA యొక్ మొదటి 

అసెెంబీలేలో ప్రతిపాదెంచబడిెంద.

ర్ండు కొత్త కార్యక్రమాలు

అసెెంబీలే సమయెంలో, దేశాలు రెండు కొతతా ప్రోగ్రామ్ లను 
ప్రారెంభెంచాయి అవి- స్లార్ PV పాయోన్ల్స్ & బాయోటరీ విన్యోగ 
వయోర్థాల న్ర్వహణ మరియు స్లార్ హైడ్రోజన్ ప్రోగ్రామ్.

స్లార్ హైడ్రోజన్ ప్రోగ్రామ్ : ప్రసుతాతెం అెందుబాట్లో 
ఉనని KGకి USD 5తో పోలిస్టతా మరిెంత సరసమైన ధరలో 
హైడ్రోజన్ ను ఉత్పతితా చేయడాన్కి సౌర విదుయోతుతా విన్యోగాన్ని 
ప్రారెంభెంచే లక్షయాెంతో స్లార్ హైడ్రోజన్ ప్రోగ్రామ్ 
ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఈ లక్షయాెం KGకి USD 2కి తగ్గెంచడెం 

దా్వర్ స్ధిెంచబడుతుెంద.

బ్లిమ్ బెర్్గ ఫిలాంత్రోపీస్ త భాగస్్వమ్యం

ISA యొక్ సభయో  దేశాలలో సౌరశకి తా  కోసెం 
ప్రపెంచ పట్టుబడులలో 1$ ట్రిలియన్ ను సమీకరిెంచడాన్కి 
బ్లేమ్ బర్్గ ఫిలాెంత్రోపీస్ తో భాగస్్వమాయోన్ని కూడా ISA 
ప్రకటిెంచ్ెంద. “స్లార్ ఇన్్వస్టు మెెంట్ యాక్షన్ ఎజ్ెండా” అలాగే 
“స్లార్ ఇన్్వస్టు మెెంట్ రోడ్ మాయోప్”ను అభవకృదధి చేస్ట ప్రయతనిెంలో 
రెండు సెంసథాలు వరల్డ్ రిస్రస్స్ ఇన్ సిటుట్యోట్ (WRI)తో కలిసి పన్ 
చేస్తాయి. రెండూ COP26 వద్ద ప్రారెంభెంచబడతాయి

సంధు నది డాలిఫిన్ జనాభా గణనను పంజాబ్ 
ప్రారంభంచనుంది

సిెంధు నద డాలిఫిన్ జనాభా గణనను పెంజాబ్ ర్ష్ట్రెం 
ప్రారెంభెంచనుెంద.

ముఖ్య వాస్తవాలు

• సిెంధు నద డాలిఫిన్ ను శాస్త్రీయెంగా పాలేటాన్స్టు 
గాెంగెటికా మైనర్ అన్ పిలుస్తారు.

• ఇద బియాస్ నదలో కన్పిెంచే మెంచ్నీటి డాలిఫిన్.

• కెంద్ర ప్రభుత్వెం చేపటిటున ప్రాజ్క్టు లో భాగెంగా 
జనాభా గణన శీతాకాలెంలో ప్రారెంభమవుతుెంద.   
ఇద డాలిఫిన్ లను మాత్రమే కాకుెండా వాటి సహజ 
న్వాస్లను కూడా కాపాడుతుెంద.

• ఐదేళలేలో ప్రాజ్క్టు అమలు చేయబడుతుెంద.

• దీన్ కిెంద, స్థాపిెంచబడిన మరియు ఆమోదెంచబడిన 
పద ్దతి దా్వర్ జాతుల ప్రాదేశిక&తాతా్లిక 
పెంపిణీ నమూనా మరియు జనాభా సిథాతిపై డేటాను 
స్టకరిెంచడెంపై దకృషిటు పటటుబడుతుెంద.

IUCN సథాతి

IUCN రడ్ లిస్ టు  లో, ఇెండస్ రివర్ డాలిఫిన్ 
ఇెంటరేనిషనల్ యూన్యన్ ఫర్ కనజారే్వషన్ ఆఫ్ నేచర్ 
(IUCN)చే అెంతరిెంచ్పోతుననిట్లేగా వరీ్గకరిెంచబడిెంద.

అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి?

ఇటీవలి వరకు, డాలిఫిన్ లు పాకిస్తాన్ కు చెెందనవన్ 
నమమితారు. ఏద ఏమైనప్పటికీ, సిెంధు డాలిఫిన్ ల యొక్ 
అవశ్షమైన కానీ ఆచరణీయమైన జనాభా పెంజాబ్ లోన్ 
హరిక వనయోప్రాణుల అభయారణయోెంలో అలాగే దగువ బియాస్ 
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నదలో 2007లో కనుగొనబడిెంద. దీన్న్ కనుగొననిప్పటి 
నుెండి, పెంజాబ్ అటవీ మరియు వనయోప్రాణుల సెంరక్షణ 
విభాగెం WWF-భారతదేశెంతో కలిసి పరిశోధనలు 
న్ర్వహిస్తాెంద. 

2019లో సిెంధు నద డాలిఫిన్ న్ పెంజాబ్ ర్ష్ట్ర జల 
జెంతువుగా ప్రకటిెంచారు.

బ్యాస్-డాలిఫిన్ మిత్రాస్

పెంజాబ్ చొరవతో, బియాస్ నదకి చెెందన 'బియాస్-
డాలిఫిన్ మిత్రలు' [స్టనిహితులు మరియు రక్షకులు] అనే 
అెంకితభావెంతో కూడిన వయోకుతాల బకృెందెం దా్వర్ పడిగెంపు 
కారయోక్రమాలు న్ర్వహిెంచబడతాయి. ఈ ప్రాజ్క్టు డాలిఫిన్ ఎకో 
ట్రిజెంను కూడా ప్రారెంభెంచనుెంద.

భారతదేశం అధికారకంగా ఉదా్గర జాబ్తాను 
ఆమోదించింది 

అభవకృదధి చెెందన దేశాల చారిత్రక కారబెన్ డయాకె్స్డ్ 
ఉదా్గర్లను జాబితా చేస్తా భారత వాతావరణ న్పుణులు 
రూపెందెంచ్న వెబ్ సైట్ ను భారతదేశెం అధికారికెంగా 
ఆమోదెంచ్ెంద.

ముఖ్యంశాలు

• స్్టాలేెండ్ లోన్ గాలేస్్గలో 26వ ఐకయోర్జయోసమితి 
కానఫిరన్స్ ఆఫ్ పారీటుస్ (COP) ప్రారెంభాన్కి మెందు 
భారతదేశెం ఉదా్గర జాబితాను ఆమోదెంచ్ెంద.

• అభవకృదధి చెెందన మరియు అభవకృదధి చెెందుతునని 
దేశాల ఉదా్గర్ల మధయో వయోతాయోస్న్ని హైలైట్ చేస్ట 
లక్షయాెంతో ఉదా్గర జాబితా రూపెందెంచబడిెంద.

• యునైటెడ్ స్టటుట్స్, ఆస్ట్రాలియా, కెనడా&పశిచిమ 
యూరప్ లోన్ దేశాలు మరోవైపు న్కర కారబెన్ 
రుణాన్ని కలిగ ఉనానియన్, భారతదేశెం&చైనా వెంటి 
అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలు న్కర క్రెడిట్ ను కలిగ 
ఉనానియి.

• అెందువలలే, అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలతో పోలిస్టతా 
ఉదా్గర్లను అరికటటుడాన్కి అభవకృదధి చెెందన దేశాలు 
కోణీయ లక్షయోలకు కట్టుబడి ఉెండటెం నాయోయమే అన్ 
డేటాబేస్ హైలైట్ చేసుతాెంద.

భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది?

వారిషిక ప్రాతిపదకన కారబెన్ ఉదా్గర్ల విడుదలలో 
భారతదేశెం మూడవ అతిపద్దద. అయిత్, దాన్ చారిత్రక 

ఉదా్గర్లకు సెంబెంధిెంచ్ ఇద ఆరవ అతిపద్దద. దాన్ 
జనాభా పరిమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుననిపు్పడు, ఇద 
అతయోల్ప తలసరి ఉదా్గర్లలో ఒకటి. ఇద చరచిల కెంద్రెంగా 
వాతావరణ నాయోయెం కోసెం భారతదేశెం యొక్ డిమాెండలేను 
హైలైట్ చేసుతాెంద మరియు న్టీజారోకి చేరుకునే ప్రయతనిెంలో 
న్రీణాత కాలపరిమితి కోసెం అెంగీకరిెంచడాన్కి విమఖత 
చూపుతుెంద. న్ట్ జీరోలక్షయోన్కి కట్టుబడి ఉెండన్ ఏకైక 
మఖయోమైన ఉదా్గరిణి భారతదేశెం.

వెబ్ సైట్ యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి?

వెబ్ సైట్ అనేక అభవకృదధి చెెందన దేశాలు మరియు 
అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలు ఏమి చేయాలి అనే దాన్పై దకృషిటు 
స్రిెంచే ప్రపెంచ ప్రభుత్్వతర సెంసథాలు అెందెంచ్న కథనాన్ని 
తొలగెంచడాన్కి ప్రయతినిసుతాెంద.

కె్లిమేట్ ఈకి్వటీ మానిటర్

వెబ్ సైట్ ను "కె ్లేమేట్ ఈకి్వటీ మాన్టర్" అన్ 
పిలుస్తారు. ఈ శాస్త్రీయ చొరవ డేటా&స్క్షయాెం-ఆధారిత 
దకృకో్ణెం నుెండి ఈకి్వటీ మరియు వాతావరణ చరయోపై 
దకృషిటు పడుతుెంద, ఇద కీలకమైన సమసయోలపై చరచిలను 
ప్రోతస్హిసుతాెంద. వెబ్ సైట్ లో, నాన్-అన్క్స్-I పారీటుల 
(అభవకృదధి చెెందుతునని దేశాలు) పన్తీరు&విధానాలు కూడా 
సరిపోలచిడాన్కి అెందెంచబడతాయి.

ఇంటరేనిషనల్ మీథేన్ ఎమిషన్స్ అబజారే్వటర్ (IMEO) 

యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎన్్వర్న్ మెెంట్ ప్రోగ్రామ్ 
(UNEP) G20 సమిమిట్ లో "ఇెంటరేనిషనల్ మీథేన్ 
ఎమిషన్స్ అబజారే్వటరీ (IMEO)"న్ ప్రారెంభెంచ్ెంద

ప్రధానాంశాలు

• గ్రీన్ హౌస్ వాయు ఉదా్గర్లను తగ్గెంచడెంపై చరయో 
తీసుకోవడాన్కి మీథేన్ అబజారే్వటరీ ప్రారెంభెంచబడిెంద.

• ఇద యూరోపియన్ యూన్యన్ మద ్దతుతో 
ప్రారెంభెంచబడిెంద.

ఇంటరేనిషనల్ మీథేన్ ఎమిషన్స్ అబజారే్వటర్ (IMEO)

• వా తా వ ర ణా న్ కి  అ త యో ెం త  ప్ర మా ద క ర మై న 
వా యు వు ల లో  మీ థే న్  ఒ క టి  కా బ టి టు  ఇ ద 
ప్రారెంభెంచబడిెంద.

• IMEO ఉపగ్హెం దా్వర్ మీథేన్ ఉదా్గర్లను 
పరయోవేక్సుతాెంద.

• అబజారే్వటరీ అనుభావికెంగా ధకృవీకరిెంచబడిన మీథేన్ 
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ఉదా్గర్ల యొక్ గోలేబల్ పబిలేక్ డేటాసెట్ ను ఉత్పతితా 
చేసుతాెంద.

• ఇద మానవజనయో ఉదా్గర్లలో మూడిెంట ఒక వెంతుకు 
బాధయోత వహిసుతాననిెందున, ఇద మొదట శిలాజ ఇెంధన 
రెంగెంపై దకృషిటు పడుతుెంద. ఈ రెంగాన్కి తగ్గెంపులకు 
అతయోధిక సెంభావయోత ఉెంద.

IMEO ఎలా సహాయం చేస్తంది?

• IMEO నాలుగు సీ్రామ్ ల నుెండి డేటాను ఏకీకకృతెం 
చేసుతాెంద, అవి,

1. శాస్త్రీయ అధయోయనాల నుెండి ప్రతయోక్ష కొలత డేటా
2. రిమోట్ సెన్స్ెంగ్ డేటా
3. జాతీయ న్ల్వలు మరియు
4. ఆయిల్&గాయోస్ నుెండి రిపోరిటుెంగ్

• ఇద యునైటెడ్ స్టటుట్స్ మరియు యూరోపియన్ 
యూన్యన్ దా్వర్ గోలేబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞ చొరవలో 
చేరిన దాదాపు 30 దేశాల కట్టుబాటలేను పరయోవేక్సుతాెంద. 
2030 నాటికి మీథేన్ ఉదా్గర్లను 30% తగ్గెంచాలనే 
లక్షయాెంతో ఈ కారయోక్రమెం ప్రారెంభెంచబడిెంద.

• ఇద మానవుల వలలే కలిగే మీథేన్ ఉదా్గర్ల యొక్ 
ఖచ్చితత్వెం మరియు పబి లేక్ పారదర్శకతను 
మెరుగుపరచడెంలో కూడా సహాయపడుతుెంద.

మీథేన్ భాగస్్వమ్యం 2.0

మీథేన్ పారటునర్ షిప్ 2.0 అనేద యునైటెడ్ నేషన్స్ 
ఎన్్వర్న్ మెెంట్ ప్రోగ్రామ్ (UNEP) నేతకృత్వెంలోన్ 
వాతావరణ చొరవ. ఇద 62 కెంపనీలను కలిగ ఉెంద, ఇద 
ప్రపెంచెంలోన్ చమరు మరియు గాయోస్ ఉత్పతితాలో 30% 
ప్రాతిన్ధయోెం వహిసుతాెంద.

భారతదేశ పంచామృత సమేమాళనం

గాలేస్్గలో జరుగుతునని గోలేబల్ క్ెలేమేట్ మీట్ (COP26) 
మొదటి రోజున, ప్రపెంచాన్ని 1.5 డిగ్రీల సెలిస్యస్ కు చేరువ 
చేయడెంలో భారతదేశెం తన పాత్రను పోషిెంచడాన్కి ప్రధాన్ 
నరేెంద్ర మోడీ ఐదు రట్లే వ్యోహాన్ని ప్రతిపాదెంచారు.

ముఖ్య వాస్తవాలు

• ప్రధాన్ మోదీ తన పథకాన్ని 'పెంచామకృత'గా 
అభవరిణాెంచారు,  

• స్ెంప్రదాయకెంగా, 'పెంచామకృత' అనేద పాలు, 
పరుగు, న్యియో, త్న్ మరియు బలలేెం అనే ఐదు సహజ 

ఆహార్లను కలపడెం.

• ఆయురే్వదెంలో పెంచామకృతాన్ని ఒక టెకినిక్ గా 
ఉపయోగస్తారు. ఇద హిెందూ మరియు జైన 
ఆర్ధనలలో కూడా ఉపయోగెంచబడుతుెంద.

మోదీ పంచామృతం

ప్రధాన మెంత్రి ఈ క్రిెంద 'పెంచామకృత'ను 
ప్రతిపాదెంచారు:

• భారతదేశెం 2030 నాటికి నాన్-ఫ్సిల్ ఎనరీజా 
స్మర్థాయాన్ని 500 గగావాటలేకు పెంచుకుెంట్ెంద.

• భారతదేశెం 2030 వరకు తన శకితా అవసర్లలో 50 
శాతెం పునరుతా్పదక శకితాతో తీరుచికుెంట్ెంద.

• భారతదేశెం 2030 నాటికి ఒక బిలియన్ టనునిల 
కారబెన్ ఉదా్గర్లను తగ్గసుతాెంద.

• 2030 నాటికి భారతదేశెం తన కారబెన్ తీవ్రతను 45 
శాతెం తగ్గెంచుకుెంట్ెంద.

• 2070 నాటికి భారతదేశెం న్కర సునాని ఉదా్గర్లను 
స్ధిసుతాెంద.

భారతదేశం ఎక్కడ ఉంది?

ప్రపెంచ జనాభాలో భారతదేశెం 17 శాతెం. అయిత్, 
ఇద కవలెం ఐదు శాతెం ఉదా్గర్లను మాత్రమే అెందసుతాెంద. 
పునరుతా్పదక ఇెంధన స్మరథాయాెం పరెంగా, భారతదేశెం 
నాల్గవ స్థానెంలో ఉెంద.

COP26 గురంచి

COP 26 లేదా 2021 యునైటెడ్ నేషన్స్ కెల్ేమేట్ 
చేెంజ్ కానఫిరన్స్ అనేద 26వ ఐకయోర్జయోసమితి వాతావరణ 
మారు్పల సమావేశెం. ఇద అకోటుబర్ 31న స్్టాలేెండ్ లోన్ 
గాలేస్్గలో ప్రారెంభమై మరియు నవెంబర్ 12, 2021న 
మగసిెంద. ఇద అలోక్ శరమి అధయోక్షతన జరిగెంద. ఇద 
పారిస్ ఒప్పెందెంలోన్ పారీటుల మూడో సమావేశెం. పారిస్ 
ఒప్పెందాన్కి అనుగుణెంగా పారీటులు ప్రతి ఐదు సెంవతస్ర్లకు 
ఒకస్రి ర్ట్ చెట్ మెకాన్జెంను న్ర్వహిెంచాలి.

గ్లిబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞ 

నవెంబర్ 2, 2021న గాలేస్్గలో జరుగన UN 
COP26 వాతావరణ సదసుస్లో గోలేబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞ 
ప్రారెంభెంచబడిెంద.
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ముఖ్యంశాలు

• ఇప్పటి వరకు, 90కి పైగా దేశాలు ఈ ప్రతిజ్ఞపై 
సెంతకెం చేశాయి.

• గోలేబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞ అనేద యునైటెడ్ స్టటుట్స్ 
మరియు యూరోపియన్ యూన్యన్ నేతకృత్వెంలోన్ 
సెంయుకతాెంగా చేయబడిన ప్రయతనిెం.

• వాతావరణెంలో ఉనని గ్రీన్ హౌస్ వాయువులలో మీథేన్ 
రెండవ అతయోెంత సమకృదధిగా ఉననిెందున ఈ ప్రతిజ్ఞ 
మఖయోమైనద.

గ్లిబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞ గురంచి

గోలేబల్ మీథేన్ ప్రతిజ్ఞను US మరియు EU 
మొదటిస్రిగా సెపటుెంబర్ 2021లో ప్రకటిెంచాయి. ఇద 
ప్రపెంచ మీథేన్ ఉదా్గర్లను తగ్గెంచడాన్కి ఒక ఒప్పెందెం. 
2020 స్థాయిలతో పోలిస్టతా 2030 సెంవతస్రెం నాటికి మీథేన్ 
ఉదా్గర్లను 30 శాతెం తగ్గెంచాలనే లక్షయాెంతో ఈ ప్రతిజ్ఞను 
ప్రకటిెంచారు.

ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతకు మీథేన్ ఎలా సహకరస్తంది?

ఇెంటర్ గవరనిమెెంటల్ పాయోన్ల్ ఆన్ కె్లేమేట్ చేెంజ్ 
న్వేదక ప్రకారెం, పారిశ్రామిక పూర్వ యుగెంతో పోలిస్టతా 
ప్రపెంచ సగట్ ఉషోణాగ్తలో 1.0 డిగ్రీల సెలిస్యస్ న్కర 
పరుగుదలలో మీథేన్ సగెం వాటాను కలిగ ఉెంద. UN 
ప్రకారెం, 25 శాతెం వేడెక్డెం మీథేన్ కారణెంగా ఉెంద.

మీథేన్ గురంచి

మీథేన్ ఒక గ్రీనౌ్హస్ వాయువు మరియు సహజ 
వాయువులో ఒక భాగెం. వాతావరణెంలో దీన్ ఉన్కి భూమిపై 
ఉషోణాగ్తను పెంచుతుెంద. మీథేన్ మానవ మరియు సహజ 
వనరుల నుెండి వసుతాెంద. మీథేన్ యొక్ మానవ వనరులు 
చమరు&సహజ వాయువు వయోవసథాలు, పలలేపు ప్రదేశాలు, 
బొగు్గ తవ్వకెం, వయోవస్య కారయోకలాపాలు, మరుగునీటి 
శుదధి మరియు పారిశ్రామిక ప్రక్రియలను కలిగ ఉెంటాయి. 
ప్రపెంచ మీథేన్ ఉదా్గర్లలో మానవ వనరులు 60 శాతెం 
వాటాను కలిగ ఉనానియి.

తీవ్ర స్థాయిలోఢిల్లి గాలి నాణ్యత 

సెెంట్రల్ పలూయోషన్ కెంట్రోల్ బోర్డ్ డేటా ప్రకారెం, 
దీపావళి తర్్వత నవెంబర్ 5న ఢిలీలే గాలి నాణయోత “తీవ్రమైన” 
కటగరీకి దగజారిెంద.

ముఖ్యంశాలు

• ఢిలీలేలో ఎయిర్ కా్వలిటీ ఇెండెక్స్ (ఏకూయోఐ) నవెంబర్ 5 
ఉదయెం 6 గెంటలకు 444గా నమోదైెంద, ఉదయెం 
8 గెంటల సమయాన్కి అద 451కి దగజారిెంద.

• తీవ్రమైన స్థాయిల వాయు కాలుషయోెం ఆరోగయోకరమైన 
వయోకుతాలను ప్రభావితెం చేసుతాెంద. ఇద ఇప్పటిక ఉనని 
వాయోధులతో బాధపడుతునని వయోకుతాలపై కూడా తీవ్రమైన 
ప్రభావాలను చూపుతుెంద.

• నవెంబర్ 7 నుెంచ్ గాలి నాణయోత మెరుగుపడే 
అవకాశెం ఉెంద.

నేషనల్ ఎయిర్ కా్వలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఏమిటి?

నేషనల్ ఎయిర్ కా్వలిటీ ఇెండెక్స్ 2014లో 'వన్ 
నెంబర్ - వన్ కలర్-వన్ డిస్్రాపషిన్' అనే టాయోగ్ లైన్ తో 
ప్రారెంభెంచబడిెంద. స్థాన్కెంగా గాలి నాణయోతను అెంచనా 
వేయడాన్కి స్మానుయోలకు ఇద ప్రారెంభెంచబడిెంద. 
గాలి నాణయోతను ఎన్మిద కాలుషయో కారకాల ఆధారెంగా 
కొలుస్తారు- పారిటుకుయోలేట్ మాయోటర్ (PM10), పారిటుకుయోలేట్ 
మేటర్ (PM2.5), సలఫిర్ డయాకె్స్డ్ (SO2), నైట్రోజన్ 
డయాకె్స్డ్ (NO2), ఓజోన్ (O3), కారబెన్ మోనాకె్స్డ్ 
(CO), సీసెం ( Pb) మరియు అమోమిన్యా (NH3).

AQI ఎలా నిరణోయించబడుత్ంది?

0 &50 మధయో ఉనని AQI మెంచ్ద, 51&100 
మధయో సెంతకృపితాకరెంగా, 101&200 మధయో మధయోసథాెంగా, 
201&300 మధయో పేలవెంగా, 301&400 మధయో 
చాలా పేలవెంగా అయిత్ 401&500 మధయో తీవ్రెంగా 
పరిగణిెంచబడుతుెంద.

AQIని ఎవరు అభవృదిధి చేశారు?

AQIన్ సెెంట్రల్ పలూయోషన్ కెంట్రోల్ బోర్డ్ (CPCB) 
IIT-కానూ్పర్ మరియు మెడికల్&ఎయిర్-కా్వలిటీ 
న్పుణులతో కూడిన న్పుణుల బకృెందెంతో కలిసి అభవకృదధి 
చేసిెంద.

కేంద్ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (CPCB)

CPCB అనేద ఒక చటటుబదధిమైన సెంసథా, ఇద 
పర్యోవరణెం, అడవులు&వాతావరణ మారు్పల మెంత్రిత్వ 
శాఖ క్రిెంద పన్ చేసుతాెంద. ఇద నీటి (కాలుషయో న్వారణ 
మరియు న్యెంత్రణ) చటటుెం కిెంద 1974లో స్థాపిెంచబడిెంద. 
ఇద వాయు (కాలుషయో న్వారణ మరియు న్యెంత్రణ) చటటుెం, 
1981 ప్రకారెం తరువాత విధులు మరియు బాధయోతలతో 
అప్పగెంచబడిెంద.
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5. సైన్స్ & టెక్నూలజీ
సదూర విశ్వంలో సరకొత్త గ్రహం

సుదూర విశ్వెంలో ఓ సరికొతతా గ్హాన్ని భారత ఖగోళ 

శాస్త్రవేతతాలు తాజాగా కనుగొనానిరు. ఓ నక్షత్రెం చుట్టు అద అతయోెంత 

సమీపెం నుెంచ్ పరిభ్రమిసుతాననిట్లే న్ర్ధిరిెంచారు. సెంబెంధిత 

వివర్లను భారత అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసథా (ఇస్రో) తాజాగా ఓ 

ప్రకటనలో వెలలేడిెంచ్ెంద. 

అహమిదాబాద్ లోన్ ఫిజికల్ రీసెర్చి లేబొరేటరీ (పీఆర్ఎల్) 

పరిశోధక బకృెందెం 'పీఆర్ఎల్ అడా్వన్స్డ్ రేడియల్ వెలాసిటీ అబు-

సె్్ సెర్చి (పారస్)' అనే స్ెంకతికత స్యెంతో సౌర కుట్ెంబెం 

ఆవల నూతన గ్హాన్ని (హెచ్ డీ 82139బి) గురితాెంచ్ెంద. భూమికి 

725 కిలోమీటరలే దూరెంలో ఉనని ఓ నక్షత్రెం (హెచ్ డీ 82139) 

చుట్టు అద పరిభ్రమిస్తాెంద. ఆ నక్షత్ర ద్రవయోర్శి స్రుయోడితో 

పోలిస్టతా 1.5 రట్లేగా ఉెంద. కొతతాగా గురితాెంచ్న గ్హెం ద్రవయోర్శి. 

- గురుగ్హెం ద్రవయో ర్శిలో 70%. బకృహస్పతితో పోలిస్టతా దాన్ 

పరిమాణెం మాత్రెం 1.4 రట్లేగా ఉెంట్ెంద. నక్షత్రెం చుట్టు 

0.05 ఆస్్రానమికల్ యూన్టలే దూరెంలోనే హెచ్ డీ 82139బి 

తిరుగుతోెంద. స్రుయోడు, బుధుడి మధయో దూరెంలో అద పద్ 

వెంతు. ఒకో్ పరిభ్రమణాన్ని పూరితాచేస్టెందుకు ఈ గ్హాన్కి 3.2 

రోజులే పడుతోెంద. నక్షత్రాన్కి అతయోెంత చేరువలో ఉెండటెంతో 

దాన్ ఉపరితల ఉషోణాగ్త 2 వేల కెలి్వన్ వరకూ ఉెంటోెంద.

చంద్యాన్-2కు అతి దగ్గరగా అమెరకా ఆరబెటర్ 

చెంద్రుడి ఉతతార ధ్రువాన్కి సమీపెంలో భారత్ కు చెెందన 

చెంద్రయాన్-2 వోయోమనౌక, అమెరికా అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసథా 

నాస్కు చెెందన లూనార్ రికానసన్స్ ఆరిబెటర్ (ఎస్ఆర్ వో) 

పరస్పరెం ఢీ కొట్టుకునే ప్రమాదెం త్రుటిలో తపి్పెంద. కీలకమైన 

'కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ మెనూవర్ (కాయోమ్)' వినాయోస్న్ని 

విజయవెంతెంగా చేపటటుడెం దా్వర్ ఆ ప్రమాదాన్ని తపి్పెంచ్నట్లే 

భారత అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసథా (ఇస్రో) తాజాగా ఓ ప్రకటనలో 

వెలలేడిెంచ్ెంద. 

చెంద్రయాన్-2 వోయోమనౌక, ఎఆర్ రెండూ జాబిలిలే ఉతతార 

ధ్రువాన్కి సమీపెంలో ఈ ఏడాద అకోటుబరు 20న ప్రమాదకర రీతిలో 

పరస్పరెం సమీపెంలోకి ర్నుననిట్లే శాస్త్రవేతతాలు మెందే గురితాెంచారు. 

ఓ దశలో వాటి మధయో రేడియల్ వేర్్పట్ దూరెం 100 మీటరలే కెంటే 

తకు్వకు చేరుకుెంట్ెందన్ అెంచనా వేశారు. అవి పరస్పరెం ఢీ 

ఢీ కొట్టుకోకుెండా ఉెండేెందుకు కాయోమ్ వినాయోసెం చేపటాటులన్ ఇస్రో, 

నాస్ న్రణాయిెంచాయి. పరస్పర అెంగీకారెం మేరకు అకోటుబరు 18న 

చెంద్రయాన్-2కు ఈ వినాయోస్న్ని న్ర్వహిెంచారు. దీెంతో అవి ఢీ 

కొట్టుకునే మపు్ప తొలగపోయిెంద. అెంతరిక్షెంలోన్ వసుతావులు, 

వయోర్థాలతో ఢీ కొటేటు మపు్పను తొలగెంచేెందుకుగాను భూ కక్షయాలోన్ 

ఉపగ్హాలకు కాయోమ్ వినాయోసెం చేపటటుడెం సర్వస్ధారణమన్ ఇస్రో 

తెలిపిెంద. తామ ప్రయోగెంచ్న వోయోమనౌకకు ఇలాెంటి పరిసిథాతి 

ఎదురవడెం మాత్రెం ఇదే తొలిస్రి అన్ పేర్్ెంద. భవిషయోతుతాలో 

పరస్పరెం సమీపెంలోకి వచేచి క్రమెంలోనూ చెంద్రయాన్-2, 

ఎఆర్ మధయో తగనెంత రేడియల్ వేర్్పట్ దూరెం ఉెండేలా చరయోలు 

తీసుకుననిట్లే వెలలేడిెంచ్ెంద. 

హైదరాబాద్ లా్యబ్ లో డ్రోనలి దండును అభవృదిధి చేసన 

డీఆర్ డీవో యువ శాసత్రవేత్తలు 

భారత రక్షణ స్మర్థాయాలను మరిెంత పదున్కి్ెంచేలా 

రక్షణ పరిశోధన, అభవకృదధి సెంసథా (డీఆర్ డీవో) సరికొతతా డ్రోనలే 

దెండును ఆవిష్రిెంచ్ెంద. సమన్వయెంతో ఓ బకృెందెంలా 

పన్చేస్తా శత్రువులపై దాడులు చేయగల సతాతా దాన్ సొెంతెం. ఈ 

అధునాతన వయోవసథాను ఉతతార్ ప్రదేశ్ లోన్ ఝానీస్లో న్ర్వహిసుతానని 

'ర్ష్ట్ర రక్ష సమర్పణ్ పర్్వ' వేడుకలోలే ప్రదరి్శెంచారు. ఇెందులో 25 

డ్రోనలేతో కూడిన సమూహెం అదు్భత వినాయోస్లతో అెందరి దకృషిటునీ 

ఆకరిషిెంచ్ెంద. ఈ దెండులోన్ డ్రోనలేనీని సొెంతెంగా న్రణాయాలు 

తీసుకోగలవు. తమెంతట తామే శత్రువును గురితాెంచ్ చుట్టు 

మటటుగలవు. అవసర్న్ని బటిటు అవి విడిపోతాయి. మళ్లే గుెంపుగా 

చేరుతాయి. ఇవి త్రిభుజెం, చతురస్ెం, పెంటాగన్, ట్రెపీజియెం 

వెంటి రకరకాల ఆకార్లను ఏర్్పట్ చేస్తాయి. తదా్వర్ 

శత్రువులను తీవ్ర గెందరగోళాన్కి గురిచేస్తాయి. వీటి న్ర్వహణలో 

ఓ డ్రోన్ ను శత్రువుల బారేటరీ సొెంతెంగా న్రణాయాలు తీసుకోగలవు. 

తమెంతట తామే శత్రువును గురితాెంచ్ చుట్టుమటటుగలవు. అవసర్న్ని 

బటిటు అవి విడిపోతాయి. మళ్లే గుెంపుగా చేరుతాయి. ఇవి త్రిభుజెం, 

చతురస్ెం, పెంటగాన్, ట్రెపీజియెం వెంటి రకరకాల ఆకార్లను 

ఏర్్పట్ చేస్తాయి. తదా్వర్ శత్రువులను తీవ్ర గెందరగోళాన్కి 

గురిచేస్తాయి. వీటి న్ర్వహణలో మానవప్రమేయెం చాలా స్వల్పెం. 

ఆయుధ ప్రయోగెం మాత్రమే ఆపరేటర్ చేతులోలే ఉెంట్ెంద. 
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సమూహెంలోన్ ఏదైనా ఓ డ్రోనను శత్రువులు కూలిచివేసినా 

మిగతావి తమ పన్న్ సమరథాెంగా పూరితాచేయగలవు. హైదర్బాద్ 

లోన్ డీఆర్ డీవో యెంగ్ సైెంటిస్టు లేబొరేటరీ ఫర్ అసిమెమిట్రిక్ 

టెకానిలజీస్ ఈ డ్రోనలే దెండు వయోవసథాను అభవకృదధి చేసిెంద. ఖమమిెం 

జిలాలేకు చెెందన పర్వతనేన్ శివప్రస్ద్ ఈ లాయోబ్ కు డైరకటుర్ గా 

వయోవహరిసుతానానిరు. ఆయన నేతకృత్వెంలోన్ యువ శాస్త్రవేతతాల 

బకృెందెం ఒకో్ దెండులో 100 వరకు డ్రోనులే సమన్వయెంతో 

పన్చేస్టలా తీరిచిదదే్దెందుకు కకృషి చేస్తాెంద.

మందుల్లికుండానే హెచ్ఐవీ నుంచి విముకి్త!

హెచ్ఐవీ స్కినట్టు తెలిస్టతా చాలు మనసులో అలజడి, 

సమాజెంలో ఛీతా్ర్లు! బతుకుపై ఆశతో బాధితులు వైరస్ తో 

సహజీవనెం చేస్తానే, ఆరోగాయోన్ని కాపాడుకునేెందుకు యాెంటీ 

- రిట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ వాడుతుెంటారు. కానీ, తాజాగా ఓ వయోకితా 

ఎలాెంటి ఔషధాలను వాడకుెండానే హెచ్ఐవీ నుెంచ్ విమకితా 

పెందాడు. ఈ తరహా కసులోలే ఇద రెండోద కావడెం విశ్షెం. 

వీరిద్దరిలో వైరస్ కు వయోతిరేకెంగా రోగన్రోధక వయోవసథాలు ఎలా 

పన్చేశాయనని రహస్యోన్ని తెలుసుకోగలిగత్ హెచ్ఐవీ, ఎయిడ్స్ 

చ్కితస్లోలే విపలేవాతమిక మారు్పలు తీసుకుర్వచచిన్ పరిశోధకులు 

భావిసుతానానిరు. 

శరీరెంలోకి ప్రవేశిెంచ్న హెచ్ఐవీ వైరస్, తన జనుయో 

ర్శిన్ ఇతర కణాల డీఎన్ఏ లోకి చొపి్పసుతాెంద. దీెంతో అవి 

వైరల్ రిజర్్వయరులేగా మారతాయి. తర్్వత వీటి నుెంచ్ వైరస్ 

పుట్టుకొసుతాెంద. అనేకానేక పరిశోధనల ఫలితెంగా అెందుబాట్లోకి 

వచ్చిన యాెంటీ-రిట్రోవైరల్ థెరపీ (ఏఆరీటు) ఈ రిజర్్వయరలేను 

లక్షయాెం చేసుకుెంట్ెంద. వీటిన్ నాశనమైత్ చేయలేదు. కానీ, కొతతాగా 

వైరస్ పుట్టుకుర్కుెండా అడుడ్కుెంట్ెంద.

కారలికు త్లికపాటి 'అలాలియ్ సీట్ల్

కారలే బరువును బటిటు ఇెంధన విన్యోగెం ఆధారపడి 

ఉెంట్ెంద. కారలేకు విన్యోగెంచే లోహెంలో దకృఢతా్వన్ని పెంచ్, 

బరువును తగ్గస్టతా ఎలా ఉెంట్ెందన్ ఐఐటీ మద్రాస్ కు చెెందన 

పరిశోధకులు ఆలోచ్ెంచారు. ఈ మేరకు లోతైన పరిశోధనలు 

చేసి త్లికపాటి అలాలేయ్ సీటుల్ లోహాన్ని ఆవిష్రిెంచారు. ఫలితెంగా 

మన్నిక పరగడెంతోపాట్ తకు్వ బరువుతో వాహనాలిని మార్టోలేకి 

తీసుకొచేచిెందుకు అవకాశెం ఉెంట్ెందన్ పరిశోధకులు తెలిపారు. 

డిపారటుష్మెంట్ ఆఫ్ మెటలరిజాకల్, మెటీరియల్ ఇెంజినీరిెంగ్ 

కి చెెందన ప్రొఫసర్ సుబ్రహమిణయో శరమి, మరికొెందరు సభుయోలు 

కలిసి దీన్ని స్ధిెంచారు. సీటుల్ తోపాట్ మాెంగనీసు, కారబెన్, 

అలూయోమిన్యెం, సిలికాన్, న్కెల్ తదతర్లను సమపాళలేలో 

కరిగెంచ్, వివిధ ప్రక్రియల దా్వర్ నూతన ఉత్పతితాన్ తయారు 

చేశారు. 720 ఎెంపీఏ దకృఢత్వెం దగ్గర ఈ సీటుల్ అతయోెంత బలమైనదగా 

త్లిెంద. వివిధ ఆకకృతులోలేకి మారేచికొదీ్ద అద సుదీర్ఘకాలెం మనేనిలా 

ఉెందన్ తెలుసుకునానిరు. గతెంలో వాహనాలకు వాడే అలాలేయ్ సీటులో 

పోలిచిత్ ఇద బలమైనదన్ వారు చెపా్పరు.

హైదరాబాద్ లో కనిపించిన అంతరక్ష ప్రయోగశాల

భూమికి 350 కిలోమీటరలే దూరెంలో గెంటకు 27,724 

కిలోమీటరలే వేగెంతో పుడమి చుట్టు తిరిగే అెంతరిక్ష ప్రయోగశాలను 

హైదర్బాద్లే గురితాెంచ్నట్లే పలువురు ఖగోళశాస్త్ర న్పుణులు 

చెబుతునానిరు. నవెంబరు 14న స్యెంత్రెం 6.55 గెంటలకు 

5 న్మిష్లు, నవెంబరు 15న ఉదయెం 4.52 గెంటలకు 3 

న్మిష్లు, తిరిగ స్యెంత్రెం 6.08 గెంటలకు 6 న్మిష్ల పాట్ 

నగర్న్కి నైరుతి దకు్న ఓ పద్ద నక్షత్రెంలాెంటి వెలుగు రేఖతో 

వలయాన్ని గీసిెంద. నాస్కు చెెందన 'స్్పట్ ద స్టటుషన్' వెబ్ సైట్ ఈ 

విషయాన్ని ధ్రువీకరిెంచగా, అద స్ట్పస్ స్టటుషన్ దేనన్ పాలేన్రీ సొసైటీ 

డైరకటుర్ రఘునెందన్ స్పషటుెం చేశారు. అయిత్ ఉతతార అమెరికాలోన్ 

పలు ప్రాెంతాలోలే తరచూ కన్పిెంచే ఈ కెంద్రెం గాలోలే కాలుషయోెం 

లేనపు్పడు, ఆకాశెం న్రమిలెంగా ఉనని సమయెంలో కాసతా స్పషటుెంగా 

గోచరిసుతాెందన్ న్పుణులు వివరిెంచారు.

రోడలిపై గ్త్ల పర్యవేక్షణకు స్మార్ట్ ఫోన్ యాప్

గోతులమయెంగా ఉెండే రహదారుల వలలే ప్రయాణికుల 

ఒళ్లే హూనమవుతుెంట్ెంద. ప్రమాదాలు సెంభవిసుతాెంటాయి. 

దీన్ని న్వారిెంచడాన్కి భారత్, జపాన్ శాస్త్రవేతతాలు రోడలే తీరుతెనునిల 

పరయోవేక్షణకు స్మిర్టు ఫోన్ ఆధారిత మాయోపిెంగ్ విధానాన్ని అభవకృదధి 

చేసుతానానిరు. దీన్ని రూరీ్లోన్ ఐఐటీ, టోకోయో విశ్వవిదాయోలయ 

పరిశోధకులు సెంయుకతాెంగా చేపటాటురు. లకెస్ెంబర్్గ కు చెెందన డేటా 

శాస్త్రవేతతా అల్గాజాెండర్ మ్రాజ్ కూడా తోడా్పట్ అెందసుతానానిరు. 

ఈ నేపథయోెంలో భారత్, జపాన్ శాస్త్రవేతతాలు 'డీప్ ల్రినిెంగ్ 

అలో్గరిథమ్స్'ను అభవకృదధి చేసుతానానిరు. అవి స్మిర్టు ఫోన్ చ్త్రాలను 

పరిశీలిెంచ్, రోడుడ్పై కలిగన నష్టున్ని ఆటోమేటిక్ గా గురితాెంచ్, 

వరీ్గకరిస్తాయి. ఈ అలో్గరిథమ్ ఆధారెంగా ఒక యాప్ ను 

రూపెందెంచొచచిన్ శాస్త్రవేతతాలు తెలిపారు. దాన్ స్యెంతో 
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పౌరుల్వరైనా తమ స్మిర్టు ఫోనోలే రహదారులపై డాయోమేజీన్ రికారుడ్ 

చేయవచుచి. ఆ చ్త్రాలను నేరుగా కౌలేడ్ సర్వరలేలోకి అపోలేడ్ 

చేయవచుచి. తదా్వర్ రోడలే న్ర్వహణకు సమరథా వ్యోహాలను అమలు 

చేయడాన్కి వీలవుతుెందన్ పరిశోధనలో పాలుపెంచుకునని దీక్ష 

ఆరయో తెలిపారు. దీన్వలలే న్ర్వహణ వయోయెం తగ్గడెంతోపాట్ 

రహదారులు భద్రెంగా తయారవుతాయనానిరు.

చందమామపై అపారంగా ప్రాణవాయువు

ఆస్ట్రాలియా తయారు చేసిన ఒక రోవరను జాబిలిలే 

ఉపరితలెంపై ప్రవేశపటేటుెందుకు అమెరికాతో ఒక ఒప్పెందెం 

కుదరిెంద. చెంద్రుడి నేల నుెంచ్ శిలలను స్టకరిెంచ్, వాటి దా్వర్ 

శా్వసకు యోగయోమైన ఆకిస్జన్ ను తయారు చేయడెం దీన్ ప్రధాన 

ఉదే్దశెం. 

చెంద్రుడి వాతావరణెం చాలా పలుచగా ఉెంట్ెంద. 

అెందులో హైడ్రోజన్, న్యాన్, ఆర్్గన్ ఎకు్వగా ఉనానియి. ఈ 

వాయు మిశ్రమెం.. ఆకిస్జన్ పై ఆధారపడే మానవుల మనుగడకు 

ద్హదపడదు. అలాగన్ అక్డ ప్రాణవాయువు లేదన్ కాదు. 

అద అపారెంగా ఉెంద. కాకుెంటే అద వాయు రూపెంలో లేదు. 

చెంద్రుడి మటిటు (రగోలిథ్) కిెంద న్క్పతామై ఉెందన్ శాస్త్రవేతతాలు 

పేర్్ెంట్నానిరు. దాన్ని వెలికితీస్టతా చెంద్రుడిపై మానవ జీవనాన్కి 

సరిపోతుెందన్ చెబుతునానిరు. 

ఎలకా్రాలసిస్ దా్వర్ ఆకిస్జన్ ఉత్పతితాన్ మెరుగుపరిచేెందుకు 

ప్రయోగాతమికెంగా మూడు రియాకటురలేను న్రిమిసుతాననిట్లే బలిజాయెంకు 

చెెందన 'స్ట్పస్ అపిలేకషన్స్ సరీ్వసెస్' ఇటీవల పేర్్ెంద. ఐరోపా 

అెంతరిక్ష సెంసథాకు చెెందన 'ఇన్-సిట్ రిస్ర్స్ యుటిలైజేషన్' 

(ఐఎస్ఆర్ యూ) ప్రాజ్కుటు కిెంద 2025 నాటికి చెంద్రుడిపైకి ఈ 

స్ెంకతికతను పెంపాలన్ ఆ సెంసథా భావిస్తాెంద. 

చెంద్రుడి లోతులోలే ఉనని కఠిన శిలాపదారథాెంలోన్ ఆకిస్జన్ ను 

వదలేసి, ఉపరితలెంపై సులువుగా అెందుబాట్లో ఉనని రగోలిథను 

మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకునాని అక్డ భారీగానే ప్రాణవాయువు 

ఉననిట్లే శాస్త్రవేతతాలు త్లాచిరు. వీరి విశ్లేషణ ప్రకారెం.. ప్రతి కూయోబిక్ 

మీటరు రగోలిథ్లే 1.4 టనునిల మేర ఖన్జాలు ఉెంటాయి. అెందులో 

ఆకిస్జన్ వాటా 630 కిలోలు. 

మన్షికి రోజుకు 800 గ్రామల ఆకిస్జన్ అవసరెం. ఈ 

ల్క్న 630 కిలోలతో ఒక మన్షి దాదాపు రెండేళలేపాట్ మనుగడ 

స్గెంచొచుచి. 

చెంద్రుడిపై సర్సరిన రగోలిథ్ 10 మీటరలే లోతు వరకూ 

విసతారిెంచ్ ఉెంద. దాన్ నుెంచ్ పూరితాస్థాయిలో ఆకిస్జననుని 

వెలికితీయగలిగత్ భూమి మీదునని 800 కోటలే మెందకి లక్ష ఏళలే 

పాట్ ప్రాణవాయువును అెందెంచొచుచి.

బీపీ మందులత మధుమేహం నుంచి రక్షణ

అధిక రకతాపోట్ను న్యెంత్రిెంచేెందుకు వాడే ఔషధాలు 

భవిషయోతుతాలో మధుమేహెం తల్తతాకుెండా రక్షణ కలి్పస్తాయన్ 

పరిశోధకులు గురితాెంచారు. హైబీపీ కారణెంగా పక్షవాతెం, 

గుెండెపోట్ తల్త్తా మపు్ప ఉెంట్ెంద. బీపీ న్యెంత్రణకు 

ఔషధాలను వాడటెం వలలే ఈ ఇబబెెందులు చాలామట్కు 

దూరమవుతాయి. అధిక రకతాపోట్ మధుమేహాన్కి దారితీస్ట పరిసిథాతి 

ఉననిెందున బీపీ మెందులతో ఈ సమసయో తగు్గతుెందా? అనని 

అెంశెంపై ఆక్స్ ఫర్డ్, బ్రిసటుల్ యూన్వరిస్టీల శాస్త్రవేతతాలు, బ్రిటిష్ 

హార్టు ఫెండేషన్ పరిశోధకులు భారీ అధయోయనమే చేపటాటురు. 

ప్రపెంచ వాయోపతాెంగా వివిధ కిలేన్కల్ పరీక్షలోలే పాల్గనని 

1,45,000 మెంద ఆరోగయో వివర్లను స్టకరిెంచారు. వీరి ఆరోగయో 

పరిసిథాతులను 4.5 సెంవతస్ర్ల పాట్ ఎప్పటికపు్పడు గమన్స్తా, 

విశ్లేషిస్తా వచాచిరు. సిస్టులిక్ రకతాపోట్ 5 ఎెంఎెంహెజ్ (మిలీలే 

మీటర్ హై) మేర తగ్గత్ టైప్-2 మధుమేహెం మపు్ప 11% 

తగు్గతుెందన్ గురితాెంచారు. జీవనశైలి మారు్పలు, రకతాపోట్ 

న్యెంత్రణ ఔషధాలతో ఈ లక్షయోన్ని సులభెంగానే స్ధిెంచవచచిన్ 

వారు పేర్్నానిరు. ఇెందుకు సెంబెంధిెంచ్న వివర్లను ద లాన్స్ట్ 

పత్రిక అెందెంచ్ెంద.

24,000 ఏళలిలో ఎననిడూ ల్నంతగా వేడెకి్కన పుడమి

మానవ చరయోల కారణెంగా గత 150 ఏళలేలో భూతాపెం 

బాగా పరిగపోయిెందన్ తాజా అధయోయనెం ఒకటి పేర్్ెంద. 

24,000 సెంవతస్ర్ల కిెందట చ్వరి మెంచు యుగెం మగశాక 

ఎననిడూ ఇెంత వేగెంగా పుడమి వేడెక్లేదన్ వివరిెంచ్ెంద. 

అమెరికాలోన్ ఆరిజోనా విశ్వవిదాయోలయ శాస్త్రవేతతాలు ఈ పరిశోధన 

చేశారు. వాతావరణ మారు్పలకు కారణమయ్యో ప్రధాన అెంశాలను 

వీరు పరిశోధన స్గెంచారు. 

చ్వరి మెంచు యుగెం తర్్వత భూతాపాన్కి ప్రధాన 

కారణెం.. గ్రీన్ హౌస్ ఉదా్గర్లు ఇబబెడిమబబెడిగా పరిగపోవడెం, 

మెంచు ఫలకాలు తరిగపోవడమేనన్ వారు తెలిపారు. గత 10వేల 

సెంవతస్ర్లోలే స్ధారణెంగానే పుడమి వేడెకు్తోెందన్ చెపా్పరు. 
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గత 150 ఏళలేలో వేడెక్ ప్రక్రియ చాలా ఎకు్వగా ఉెందనానిరు. 

200 ఏళలేకోస్రి చొపు్పన మాయోప్ ను తయారుచేశారు. సమద్రాలోలేన్ 

అవక్షేపాలోలే పుర్తన ఉషోణాగ్తలకు సెంబెంధిెంచ్న ఆనవాళలేను 

పరిశీలిెంచారు. వాటిన్ వాతావరణాన్కి సెంబెంధిెంచ్న కెంపూయోటర్ 

సిమయోలేషనలేను జోడిెంచడెం దా్వర్ శాస్త్రవేతతాలు ఈ ఘనత 

స్ధిెంచారు.

సెనగ జను్యపటం ఆవిష్కరణ

ప్రపెంచెంలో అతయోధికెంగా స్గుచేసుతానని పపు్పధానాయోల 

పెంటలోలే సెనగద మూడోస్థానెం. ఈ పెంటపై హైదర్బాద్ 

లోన్ 'ఇక్రిశాట్' ఆధ్వరయోెంలో 41 అెంతర్జాతీయ వయోవస్య 

పరిశోధనా సెంసథాలు సెంయుకతాెంగా శోధిెంచ్ సెనగ జనుయో పటాన్ని 

ఆవిష్రిెంచాయి. ఇెందుకోసెం 60కి పైగా దేశాలోలే ఈ పెంట 

స్గుచేసుతానని రైతుల నుెంచ్ స్టకరిెంచ్న.. 3,366 రకాల సెనగలకు 

చెెందన జనుయోవులను శాస్త్రవేతతాలు విశ్లేషిెంచారు. మొతతాెంగా 29,870 

జనుయోవులను గురితాెంచ్ వాటితో పటాన్ని తయారుచేశారు. తదా్వర్ 

ఈ పెంట ఎప్పటి నుెంచ్, ఏయ్ దేశాలోలే ఉెందనే వివర్లు నమోదు 

చేశారు. ఒక రకెం సెనగలు దక్ణ, తూరు్ప ఆసియా దేశాల నుెంచ్ 

ప్రపెంచదేశాలకు వెళాలేయి. మరో రకెం టరీ్, మధయో ఆసియా దేశాల 

నుెంచ్ వాయోపిెంచాయి. తొలుత 12,600 ఏళలే క్రితెం అడవులోలే 

పరిగన 'సిసెర్రీటికుయో లోటమ్' అనే జాతి మొక్ల నుెంచ్ సెనగలు 

వచాచియి. అలాగే పదవేల ఏళలే క్రితెం నుెంచ్ సెనగ మొక్లుననిట్లే 

జనుయో పరిశోధనలోలే త్లిెంద. 

గత 400 ఏళ్లేగా వివిధ దేశాలోలే వీటి స్గు విసతారిస్తా 

వస్తాెంద. ఈ క్రమెంలో పరుగుతునని ప్రపెంచ జనాభా ఆహార 

అవసర్లు తీరచిడాన్కి సెనగ కీలకపెంట అవుతోెందన్ శాస్త్రవేతతాలు 

స్పషటుెం చేశారు. భారత్ లో ఈ పెంట దగుబడులు భారీగా 

పరగాలిస్న అవసరమెందన్ “భారతీయ వయోవస్య పరిశోధనా 

మెండలి' డైరకటుర్ జనరల్ త్రిలోచన్ మహాపాత్ర చెపా్పరు. ఈ 

పెంట ఉతా్పదకతను పెంచడాన్కి అవసరమైన 16 లక్షణాలను 

సెనగ జనుయోవులోలే గురితాెంచ్నట్లే 'నేచర్' పత్రికలో ప్రచురితమైన 

పరిశోధనాతమిక వాయోసెంలో శాస్త్రవేతతాలు వివరిెంచ్నట్లే ఇక్రిశాట్ 

విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపిెంద.

200 రోజుల తరా్వత భూమికి తిరగొచిచిన వో్యమగాములు

అెంతర్జాతీయ అెంతరిక్ష కెంద్రెంలో (ఐఎస్ఎస్) 200 

రోజులు గడిపిన నలుగురు వోయోమగామలు భూమికి తిరిగొచాచిరు. 

స్ట్పస్ఎక్స్ సెంసథాకు చెెందన డ్రాగన్ కాయోపూస్ల్ దా్వర్ అమెరికాలోన్ 

ఫోలేరిడా తీర్న్కి చేరువలో సమద్రెంలో విజయవెంతెంగా దగారు. 

భూమికి తిరిగొచ్చిన వోయోమగామలోలే అమెరికాకు చెెందన షేన్ 

కిెంజో, మేఘన్ మెక్ ఆరడ్ర్, జపాన్ కు చెెందన అకిహికో హొషిదే, 

ఫ్రాన్స్ కు చెెందన థామస్ పసె్వెట్ ఉనానిరు. వీరు భూకక్షయా 

లోన్ ఐఎస్ఎస్ లో 200 రోజుల పాట్ వివిధ ప్రయోగాలు 

చేశారు. ఎన్మిద గెంటలోలేనే వీరి ప్రయాణెం పూరితా కావడెం 

విశ్షెం. టాయిల్ట్ పన్చేయన్ స్ట్పస్ కాయోపూస్లోలే వోయోమగామలు 

ప్రయాణిెంచారు. 

పాక్ కు అధునాతన యుదధినౌక అందించిన చైనా

సీ్వయ నౌకాశకితాన్ భారీగా పెంచుకుెంట్నని చైనా.. 

మిత్రదేశెం పాకిస్థాన్ కు ఒక అధునాతన యుదధినౌకను అెందెంచ్ెంద. 

టైప్ 0543/పి అనే ఈ యుదధినౌక ఫ్రిగేట్ తరగతికి చెెందెంద. 

ష్ెంఘైలో జరిగన ఒక వేడుకలో లాెంఛనెంగా పాక్ నౌకాదళాన్కి 

దీన్ని అెందెంచారు. ఈ యుదధినౌకకు పీఎస్ఎస్ తుఫ్రిల్ అన్ పేరు 

పటాటురు. హిెందూ మహాసమద్రెంలో నౌకాదళ శకితాన్ సమతౌలయోెం 

చేయడాన్కి ఇద తోడ్పడుతుెందన్ ఈ కారయోక్రమెంలో పాల్గనని పాక్ 

ర్యబారి మోయిన్ ఉల్ హక్ పేర్్నానిరు.

ఆహారానిని బటేట్ పేగు బా్యకీట్రయా

భారతీయులు, పశిచిమ దేశీయుల పేగులోలేన్ స్క్షష్మజీవులు 

భననిెంగా ఉెంట్ననిట్టు తాజా పరిశోధన విశ్లేషిెంచ్ెంద. ఆహార 

అలవాటలేలో వైవిధయోమే ఇెందుకు కారణమన్ త్లిచిెంద. భోపాల్ 

లోన్ ఇెండియన్ ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడుయోకషన్ అెండ్ రీసెర్చి 

(ఐఐఎస్ఈఆర్), అమెరికాలోన్ సౌత్ డకోటా యూన్వరిస్టీ 

శాస్త్రవేతతాలు ఈ పరిశోధన చేపటాటురు. 

మన్షి పేగులోలే 300 నుెంచ్ 500 రకాల మేలుకర 

స్క్షష్మజీవులు (గట్ బాయో కీటురియా) ఉెంటాయి. మన్షి మనుగడకు 

ఇవి అతయోెంత అవసరెం. జీరణాక్రియకు తోడ్పడతాయి. విటమినులే, నాడీ 

రస్యనాల ఉత్పతితాకి ద్హదపడతాయి. ఇన్ఫిక్షనలే నుెంచ్ రక్షణ 

కలి్పస్తాయి. పశిచిమ దేశీయుల పేగు బాయోకీటురియాను ఆధారెంగా 

చేసుకున్ రూపెందెంచ్న ఔషధాలనే... భారత్ తదతర దేశాలకు 

చెెందన ప్రజలు విన్యోగెంచాలిస్ వస్తాెంద. దీెంతో ఔషధాల 

పన్తీరు భననిెంగా ఉెంటోెంద. దీన్పై దకృషిటు స్రిెంచ్న ఐఐఎస్ఈ 

ఆర్ శాస్త్రవేతతాలు... మధయో ప్రదేశ్, దలీలే, ర్జస్థాన్, మహార్ష్ట్ర, బిహార్, 

కరళ తదతర ప్రాెంతాలకు చెెందన వయోకుతాల నుెంచ్ సుమారు 200 

రకాల పేగు బాయోకీటురియాను విశ్లేషిెంచారు. 
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పశిచిమ దేశాలోలేన్ ఆహారెంతో పోలిచిత్ భారతీయులు 

తీసుకునే ఆహారెంలో పిెండి, పీచు పదార్థాలు ఎకు్వగా ఉెంటాయి. 

భారతీయులోలే 'ప్రివోటెలాలే జ్నస్' అనే గట్ బాయోకీటురియా అధికెంగా 

ఉెంటే, పశిచిమ దేశాలవారిలో బాకీటురోయిడెస్ రకెం ఎకు్వగా 

ఉెంటోెంద. పేగు స్క్షష్మజీవులకు అనుగుణెంగా ఔషధాలను 

రూపెందెంచేెందుకు ఈ పరిశోధన తోడ్పడుతుెంద. తదా్వర్ 

స్వసథాత మరిెంత త్వరగా, మెరుగా్గ చేకూరే అవకాశెం ఉెంట్ెంద 

అన్ పరిశోధనకరతా వినీత్ శరమి వివరిెంచారు.

రహదార భద్తకు ఐరాడ్

రహదారుల ప్రమాదాన్కి కారణాలను విశ్లేషిెంచడెం, 

బాధితులకు సకాలెంలో వైదయో స్టవలు అెందెంచడెంపై ఐఐటీ - 

మద్రాసు రూపెందెంచ్న విధానాన్ని కెంద్రెం ఆమోదెంచ్ెంద. 

దీన్ని 27 ర్ష్్రాలు, అయిదు కెంద్రపాలిత ప్రాెంతాలు అమలోలేకి 

తెచాచియి. 'ఇెంటిగ్రేటెడ్ రోడ్ యాకిస్డెెంట్ డాటాబేస్' (ఐర్డ్) 

పేరుతో మొబైల్ అపిలేకషన్ ను ఐఐటీ - మద్రాసు రూపెందెంచ్ెంద. 

ప్రమాదెం జరిగనపు్పడు ఆ వివర్లు, ఫొటోలు, వీడియోలను 

పోలీసు అధికారులు తొలుత దీెంటోలే పెందుపరుస్తారు. దీన్కి 

ప్రత్యోకెంగా ఒక ఐడీ న్ెంబరు ఇస్తారు. అనెంతరెం సెంబెంధిత 

ఇెంజినీరు సెలకు సమాచారెం అెందుతుెంద. వారు సెంఘటన 

సథాలాన్కి వెళిలే ప్రమాదాన్కి రోడుడ్ న్ర్మిణెంలోన్ లోపాలు 

ఎెంతవరకు కారణమననిదాన్ని పరిశీలిస్తారు. అన్ని ర్ష్్రాల నుెంచ్ 

వచేచి సమాచార్న్ని ఐఐటీ - మద్రాసులో విశ్లేషణ జరిపి తగన 

స్చనలు ఇస్తారు.

రోదసలో చైనా జోరు

అెంతరిక్ష ప్రయోగాలోలే చైనా వేగెం పెంచ్ెంద. శాస్త్ర, 

స్ెంకతిక రెంగాలోలే పరిశోధనలతో పాట్ పలు కీలక అెంశాలపై 

పరిశీలనల కోసెం కొతతాగా మూడు రిమోట్ సెన్స్ెంగ్ శాటిలైటలేను 

ప్రయోగెంచ్ెంద. లాెంగ్ మార్చి-2డి ర్కెట్ దా్వర్ ఈ ప్రయోగాలను 

చేసిెంద. పశిచిమ చైనాలోన్ సిచువాన్ ప్రావిన్స్ లోన్ ఉపగ్హ 

ప్రయోగ కెంద్రెం ఇెందుకు వేదకైెంద.

ఈ శాటిలైట్లే యావోగాన్-35 శ్రేణికి చెెందనవన్ 

అధికారులు పేర్్నానిరు. లాెంగ్ మార్చి శ్రేణి ర్కెట్ కు ఇద 396వ 

ప్రయోగెం. చైనా అెంతరిక్ష కారయోక్రమాన్కి ఇద వెన్నిమకగా ఉెంద. 

ఈ దేశెం చేపటిటున మొతతాెం ప్రయోగాలోలే ఈ తరగతి ర్కెటలే వాటా 

96.4 శాతెంగా ఉెంద.

జాబ్లిలిపై ఆస్ట్రేలియా జలానే్వషణ

చెంద్రుడిపై పరిశోధనలకు ఆసకితా ప్రదరి్శసుతానని దేశాల 

సెంఖయో న్మమిదగా పరుగుతోెంద. తాజాగా ఈ జాబితాలో 

ఆస్ట్రాలియా చేరిెంద. నాస్ సౌజనయోెంతో జాబిలిలేపైకి ఒక రోవరను 

పెంపనుననిట్లే ప్రకటిెంచ్ెంద. అద చెంద్రుడి మటిటున్ స్టకరిెంచ్, 

శోధిసుతాెందన్ పేర్్ెంద. అెందులోన్ ఆకిస్జన్ ను ఉపయోగెంచుకొన్ 

భవిషయోత్ లో మానవ అెంతరిక్ష జీవనాన్కి తోడా్పట్ అెందెంచాలన్ 

భావిస్తాెంద. దీన్ని 2026లో ప్రయోగెంచాలన్ ఆస్ట్రాలియా 

అనుకుెంటోెంద. అయిత్ ఈ దేశెంలోన్ ప్రైవేట్ కెంపనీలు 

ఒక అడుగు మెందుకసి కెనడాలోన్ కొన్ని సెంసథాలు, సిడీనిలోన్ 

యూన్వరిస్టీ ఆఫ్ టెకానిలజీ స్యెంతో 2024లోనే చెంద్రుడిపైకి 

ఒక రోవర్ ను పెంపాలనుకుెంట్నానియి. అక్డ నీటి జాడను 

శోధిెంచాలనుకుెంట్నానియి. దీన్ దా్వర్ చెంద్రుడిపై మానవ 

ఆవాస్న్కి బాటలు వేయాలన్ తలపోసుతానానియి. ఈ ప్రైవేట్ 

సెంసథాలు ప్రయోగెంచే రోవర్ బరువు 10 కిలోలు ఉెంట్ెంద. 

జపాన్ కు చెెందన ఐస్ట్పస్ సెంసథా ప్రయోగెంచబోయ్ 

'హకుటో' లాయోెండరోలే దీన్ని అమరిచి చెంద్రుడిపైకి పెంపుతారు. 

రోవర్ లో రోబోటిక్ హసతాెం ఉెంట్ెంద. కెమెర్లు, సెనస్రలే 

స్యెంతో ఈ స్ధనెం.. హై రిజలూయోషన్ డేటాను స్టకరిెంచ్, 

భూమికి పెంపుతుెంద. చెంద్రుడి ధూళి, శిలలు, మటిటులో ఉెండే 

పదార్థాల సమాచార్న్ని విశ్లేషిసుతాెంద. జాబిలిలే నేలలో నీరు ఉనని 

విషయెం ఇప్పటిక వెలలేడైెంద. అయిత్ దాన్ని స్టకరిెంచే విధానాన్ని 

తెలుసుకోవాలిస్ ఉెంద. అలాగే మానవ విన్యోగాన్కి బాగా 

ఉపయోగపడే, మైన్ెంగ్ కారయోకలాపాలకు తోడ్పడే, ఆహార 

వకృదధికి అనువైన స్థాయిలో నీటిన్ కలిగ ఉనని ప్రాెంతాలను అక్డ 

గురితాెంచాలిస్ ఉెంద. ఆ కసరతుతాను ఈ రోవర్ చేపడుతుెంద. 

జాబిలిలేపై మానవ స్థావర్న్ని ఏర్్పట్ చేయడాన్కీ బాటలు 

పరుసుతాెంద. చెంద్రుడిపై ఉెండే అస్ధారణ వాతావరణ పరిసిథాతులు, 

రేడియోధారిమికత, లాయోెండిెంగ్ సమయెంలో తల్త్తా ప్రకెంపనలు, 

జాబిలిలే ధూళి వెంటి వాటిన్ అధిగమిెంచేలా రోబో హస్తాన్ని 

ప్రత్యోకెంగా రూపెందసుతానానిరు. ప్రసుతాతెం దీన్కి సెంబెంధిెంచ్న 

నమూనాలను చెంద్రుడిన్ పోలిన వాతావరణెంలో పరీక్సుతానానిరు.

బుల్లిట్ వేగంత 'సెల్రా 500ఎల్'

విమానయానెంలో విపలేవెం సకృషిటుెంచేెందుకు అమెరికాలోన్ 

ఒటోటు ఏవియ్షన్ సెంసథా సిదధిమవుతోెంద. 'సెల్ర్ 500ఎల్' పేరుతో 

తీసుకొచ్చిన సరికొతతా బుల్లేట్ విమానెం ప్రసుతాతెం సనానిహక 
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పరీక్షల దశలో ఉెంద. కోడిగుడుడ్ లేదా బుల్లేట్ రూపులో ఉనని ఈ 

బులిలే విమానెం ఇతర లోహ విహెంగాలకు భననిెంగా ఎనోని ప్రత్యో 

కతలతో వస్తాెంద. విమానెం ఉపరితలెంపై గాలిన్ స్ఫీగా వెళ్లేలా 

చేసి ర్పిడిన్ తగ్గెంచేలా దీన్ని రూపెందెంచారు. తదా్వర్ తకు్వ 

ఇెంధనెంతో ఎకు్వ దూరెం అధిక వేగెంతో ప్రయాణిెంచడమే దీన్ 

ప్రత్యోకత. 

సెల్ర్.. టరోబె జ్ట్ విమానాలతో పోలిస్టతా 4-5 రట్లే, 

జ్ట్ విమానాలతో పోలిస్టతా 7-8 రట్లే తకు్వగా ఇెంధనాన్ని 

విన్యోగెంచుకుెంట్ెందన్ ఒటోటు ఏవియ్షన్ సీఈవో విలియెం 

చెపా్పరు. ఓ గాయోలన్ ఇెంధనెం (3.79 లీటరులే) తో ఏకెంగా 18-

25 మైళ్లే ప్రయాణిసుతాెంద. ఇదే పరిమాణెంలో ఉెండే బిజిన్స్ 

కాలేస్ విమానాలతో పోలిచినా దీన్ న్ర్వహణ ఖరుచి 80% తకు్వ. 

సెల్ర్ నడిచేెందుకు గెంటకు 328 డాలరులే ఖరచివుతుెంటే.. అదే 

పరిమాణెంలో ఉెండే బిజిన్స్ కాలేస్ విమానాన్కి 2100 డాలరలే 

వయోయమవుతోెంద. 

జరమినీకి చెెందన రడ్ సెంసథా తయారుచేస్ట 'వీ12' 

ఇెంజినను 'సెల్ర్ 500ఎల్' కు అమర్చిరు. కబిన్ లోపల ఎతుతా 

6.2 అడుగులుెంట్ెంద. ఆరుగురు ప్రయాణికులు కూరోచివచుచి. 

గెంటకు 740 కి.మీ. వేగెంతో ఏకధాటిగా 7242 కి.మీ. వెళలేగలదు. 

ప్రసుతాతాన్కి దీన్ ధర రూ.37.5 కోట్లేగా ఉెందన్, 2025 నాటికి 

అమమికాలు ప్రారెంభమవుతాయన్ సెంసథా చెపి్పెంద.

కొవిడ్ చికితస్కు కొత్త మాత్ర : ఫైజర్ 

కరోనా మహమామిరి కారణెంగా ఆసుపత్రులపాలై, 

మరణాన్ని ఎదురో్వాలిస్న మపు్పను సుమారు 90% మేర తగ్గెంచే 

మాత్రలు త్వరలోనే అెందుబాట్లోకి ర్నునానియి. వీటిన్ తామ 

అభవకృదధి చేసి, ప్రయోగ పరీక్షలు పూరితాచేసినట్టు ఫైజర్ సెంసథా 

వెలలేడిెంచ్ెంద. కొవిడ్ బాధితులకు ఇప్పటివరకూ ఇతర వాయోధుల 

న్యెంత్రణకు ఉదే్దశిెంచ్న ఔషధాలను ఇసుతానానిరు. దీెంతో కొవిడ్ 

ఇన్ఫిక్షన్ ను కటటుడి చేస్ట ప్రధాన లక్షయాెంతో మాత్రలను తయారు 

చేస్టెందుకు ప్రపెంచ వాయోపతాెంగా అనేక ఔషధ సెంసథాలు పోటీ 

పడుతునానియి. ఈ క్రమెంలో అెందరికెంటే మెందుగా 'మెరక్ సెంసథా 

గుళికలను అభవకృదధి చేసిెంద. బ్రిటన్ వీటి ఫలితాలను సమీక్ెంచ్, 

ఇప్పటిక ఆమోదెం తెలిపిెంద. అమెరికా ఔషధ న్యెంత్రణ సెంసథా 

(ఎ డీఏ) సమీక్ష ఇెంకా పూరితాకాలేదు. అయిత్, కొవిడ్ ను అతయోెంత 

సమరథాెంగా అడుడ్కోగల మాత్రలను తామ అభవకృదధి చేసినట్టు ఫైజర్ 

ప్రధాన శాస్త్రవేతతా డా.మైకల్ డోల్ స్రాన్ వెలలేడిెంచారు.

జంక్ సపిలిమెంటలిత శా్వసకోశ ఇన్ఫిక్షన్ కు చికితస్ 

శా్వసకోశ ఇన్ఫిక్షనలే కారణెంగా తల్త్తా దగు్గ, గొెంతునొపి్ప 

వెంటి సమసయోలను జిెంక్ సపిలేమెెంట్లే తగ్గెంచగలవన్ తాజా 

పరిశోధనలో వెలలేడైెంద. అయిత్, వివిధ జిెంక్ సమేమిళనాలను 

ఏయ్ మోతాదులోలే తీసుకోవాలనని విషయాన్ని మాత్రెం శాస్త్రవేతతాలు 

ఇెంకా న్ర్ధిరిెంచలేదు. శా్వసకోశ ఇన్ఫిక్షనలే కారణెంగా దగు్గ, 

జలుబు, ఫ్లే, సైనసైటిస్, న్మోన్యా, కొవిడ్ కారక ఇబబెెందులు 

తల్తుతాతాయి. దీన్పై వెసటుర్ని సిడీని యూన్వరిస్టీ శాస్త్రవేతతాలు దకృషిటు 

స్రిెంచారు. రోగ న్రోధకశకితా, అెంతర్గత వాపులు, కణజాల 

గాయాలు, రకతాపోట్, ఆకిస్జన్ లేమి కారణెంగా తల్త్తా కణజాల 

ప్రతిస్పెందనలపై 'జిెంక్ ప్రభావెం చూపుతుననిట్టు గురితాెంచారు. 

శా్వసకోశ ఇన్ఫిక్షనలేను తగ్గెంచే ఔషధాల మాదరే ఇద కూడా 

ఉపశమనెం కలిగెంచగలదన్ న్ర్ధిరిెంచారు.

వెలుగులోకి రక్తహనత రహస్్యలు

'రకతాహనత' చాలామెందన్ పీడిసుతాెంట్ెంద. కొెందరిలో 

ఎర్ర రకతాకణాలు ఆకకృతి కోలో్పయి, త్వరగా చన్పోతుెంటాయి. 

దీెంతో ఆరోగయోవెంత కణాల సెంఖయో బాగా తగ్గపోయి, రకతా సరఫర్ 

సమసయోలు తల్తుతాతాయి. 'సికిలనిల్ అనీమియా'గా పిలిచే ఈ 

రుగమితకు సెంబెంధిెంచ్ పలు న్గూఢ అెంశాలను ఇెండియన్ 

ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్ సీ) శాస్త్రవేతతాలు కనుగొనానిరు. 

ఇెందుకు తామ హెమోగోలేబిన్ మాలికుయోలర్ డైనమిక్స్ 

అనుకరణలను విన్యోగెంచ్నట్టు పరిశోధనకరతాలు దబయో జోయోతి 

మైటీ, దేబ్ నాథ్ పాల్ తెలిపారు. ఎర్ర రకతాకణాల జనుయో సెంకతాలోలే 

మారు్పల (ఉత్పరివరతానాలు) కారణెంగా సికిల్ తో అనీమియా 

తల్తుతాతుెంద. రకతాెంలో ఆకిస్జన్ గాఢత తగ్గనపు్పడు, ఎర్ర రకతాకణాలు 

ఒతితాడికి గురైనపు్పడు ఆకిస్జన్ సరఫర్కు ద్హదపడే ప్రొటీన్ 

దబబెతిెంట్ెంద. ఫలితెంగా ఈ రకతాకణాలు ఆకకృతి కోలో్పతాయి. 

స్మార్ట్ యాంటీ ఎయిర్ ఫీల్డ్ వెపన్ ప్రయోగ పర్క్షలు 

విజయవంతం 

శత్రువుల వైమాన్క స్థావర్లు, రన్ వేలను ధ్వెంసెం 

చేస్టెందుకు దేశీయెంగా అభవకృదధి చేసిన 'స్మిర్టు యాెంటీ ఎయిర్ ఫీల్డ్ 

వెపన్ (ఎస్ఏఏడబ్లేయా )'ను భారత వాయుస్టన, రక్షణ పరిశోధన, 

అభవకృదధి సెంసథా (డీఆర్ డీవో) ర్జస్థాన్ లోన్ జైసలేమిర్ లో 

సెంయుకతాెంగా పరీక్ెంచాయి. తొలుత అకోటుబరు 28న, నవెంబరు 

03న ఈ బాెంబులను పరీక్ెంచగా అతయోెంత కచ్చితత్వెంతో 
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విజయవెంతెంగా అవి లక్షయోన్ని ఛేదెంచ్నట్లే రక్షణ శాఖ తెలిపిెంద. 

ఉపగ్హ నేవిగేషతో ఓస్రి, ఎలకో్రా ఆపిటుక్ సెనస్ర్ తో మరోస్రి 

ఎస్ఏఏడబ్లేయాను లక్షయాెం వైపు ప్రయోగెంచ్నట్లే వెలలేడిెంచ్ెంద. 

ఎలకో్రా ఆపిటుక్ సెనస్ర్ తో ఈ బాెంబుకు దారిచూపడెం మన దేశెంలో 

ఇదే తొలిస్రి అన్ పేర్్ెంద.

2019లో పాకిస్థాన్ కు చెెందన ఎఫ్-16 యుదధి విమానాన్ని 

కూలిచివేసిన విెంగ్ కమాెండర్ అభనెందన్ వరతామానకు భారత 

వాయుస్టన తాజాగా గ్రూప్ కెపటున్ హోదా కలి్పెంచ్ెంద. ఎక్డైనా ఆ 

స్థానెం (గ్రూప్ కెపటున్) ఖాళ్ అయిత్ వెెంటనే సెంబెంధిత బాధయోతలను 

ఆయన చేపటటునునానిరు.

మోనోకోలినల్ యాంటీ బాడీ థెరపీత కరోనాకు చికితస్ 

మోనోకోలేనల్ యాెంటీ బాడీ కాక్ టెయిల్ థెరపీ కరోనా 

రోగులోలే వాయోధి తీవ్రతను, మరణాలను 100 శాతెం వరకు 

తగ్గసుతాెందన్ రుజువైెంద. సెెంటర్ ఫర్ సెలుయోలర్ అెండ్ మాలికుయోలర్ 

బయాలజీ (సీసీఎెంబీ), ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ గాయోస్్రా 

ఎెంటర్లజీ (ఏఐజీ), యూన్వరిస్టీ ఆఫ్ హైదర్బాద్ సెంయుకతా 

అధయోయనెంలో ఈ విషయెం న్ర్ధిరణయిెంద. అధయోయన 

వివర్లు ప్రఖాయోత జరనిల్ ఆఫ్ ఇెంటరనిల్ మెడిసిన్ తాజా 

సెంచ్కలో ప్రచురితమయాయో యి. ప్రపెంచెంలోనే తొలిస్రిగా 

ఇలాెంటి అధయోయనెం జరిగనట్లే ఏఐజీ ఆసుపత్రి ఛైరమిన్ డాకటుర్ 

డి.నాగేశ్వరరడిడ్ పేర్్నానిరు. గచ్చిబౌలిలోన్ ఏఐజీ ఆసుపత్రిలో 

డాకటుర్ నాగేశ్వరరడిడ్ వివర్లు వెలలేడిెంచారు. 

"మొతతాెం 285 మెందన్ రెండు గ్రూపులుగా విభజిెంచ్ ఈ 

అధయోయనెం చేశాెం. కరోనా న్ర్ధిరణయిన 7 రోజులోలేపు రోగులను 

ఎెంపికచేశాెం. వారిలో అెందరూ అధిక రకతాపోట్, మధుమేహెం, 

అధిక బరువు, మూత్రపిెండాలు ఇతర దీర్ఘకాలిక వాయోధులలో ఏద్ 

ఒక సమసయోను ఎదుర్్ెంట్నని వారే. ఇెందులో 208 మెందకి 

మోనోకోలేనల్ యాెంటీబాడీ థెరపీ, మిగతా 77 మెందకి స్ధారణ 

చ్కితస్ అెందెంచాెం. స్ధారణ చ్కితస్లు అెందెంచ్న రోగుల 

కెంటే మోనోకోలేనల్ యాెంటీబాడీలు తీసుకునని వారిలో మెరుగైన 

ఫలితాలు కన్్పెంచాయి” అన్ నాగేశ్వరరడిడ్ వివరిెంచారు. దేశెంలో 

డెలాటు వేరియెంటోలే ఎకు్వ మెంద కరోనా బారిన పడాడ్రన్, దాన్కి 

మోనోకోలేనల్ థెరపీ అదు్భతెంగా పన్చేసిెందనానిరు. అమెరికా మాజీ 

అధయోక్షుడు ట్రెంప్ కూడా ఈ చ్కితస్తోనే త్వరగా కోలుకునానిరన్ 

గురుతాచేశారు. 

సొరయాసస్ నియంత్రణకు సరకొత్త ఔషధం!

సొరియాసిస్ న్యెంత్రణకు సరికొతతా ఔషధాన్ని హైదర్బాద్ 

కెంద్రీయ విశ్వవిదాయోలయెం, డాకటుర్ రడీడ్స్ ఇన్సిటుట్యోట్ ఆఫ్ 

లైఫ్ సైన్స్స్ (డ్రిల్స్) పరిశోధకులు కనుగొనానిరు. సొరియాసిస్ 

సహా ఇతర చరమివాయోధులను ఇద న్యెంత్రిసుతాెందన్ వారు స్పషటుెం 

చేసుతానానిరు. క్షీరదాలు, మనుషులోలే అర్కిడోన్క్ అనే పాలీ అనాని 

చురేటెడ్ ఫ్యోటీ ఆమలేెంతో శరీరెంలోన్ సైకోలేఆకిస్జినేజ్, లైపాకిస్జినేజ్ 

అనే ఎెంజైమ్ లు ఆకీస్కరణెం చెెంద ప్రత్యోక సమేమిళనాలను ఉత్పతితా 

చేస్తాయి. వీటి నుెంచ్ ఏకోసనాయిడ్స్ అనే మూలకాలు అధికెంగా 

ఉత్పతితా కావడెం వలలే కీళలే నొపు్పలు, సొరియాసిస్, గుెండె వాయోధులు, 

అలరీజా, ఆసతామాతో పాట్ దీర్ఘకాలెంలో కాయోనస్ర్, అలీజామర్స్ వాయోధులు 

వస్తాయి. వీటిలో సొరియాసిస్ కు ప్రధాన కారణెంగా భావిెంచే 

12ఆర్ - లైపాకిస్జినేజ్ (12ఆర్-ఎల్ఎ క్స్)ను న్యెంత్రిెంచే 

ఔషధాన్ని హెచ్ సీయూ, డ్రిల్స్ పరిశోధకులు అభవకృదధి చేశారు. 

 ప్రసుతాతెం సొరియాసిస్ కు వివిధ రకాల ఔషధాలు ఉనానియి. 

ఇవనీని సెటుర్యిడ్స్ ఆధారితమైనవి. వీటి వాడకెంతో మనుషులోలే 

ఇతర దుష్పభావాలు తల్తుతాతునానియి. హెచ్ సీయూ, డ్రిల్స్ 

పరిశోధకులు అభవకృదధి చేసిన ఔషధెం సెటుర్యిడ్స్ రహితమైనద. 

ఈ పరిశోధనలో హెచ్ సీయూ లైఫ్ సైన్స్స్ ఆచారుయోలు పి.రడడ్నని, 

నూరుదీ్దన్ ఖాన్, పోస్టు డాకోటురల్ ఫలో కుమార్ రడిడ్, డ్రిల్స్ 

ఆచారుయోడు మనోజిత్ పాల్, పరిశోధక విదాయోరుథాలు హరషివరధిన్ భకతార్, 

శారదశుకాలే నేతకృత్వెంలో పరిశోధన చేపటాటురు. వీరి ఔషధాన్కి 

'హెటిరోసైకిలేక్ కాెంపౌెండ్స్ యాజ్ లైపాకిటుజినేజ్ ఇన్షిబిటార్స్ పేరిట 

వరల్డ్ ఇెంటెల్కుచివల్ ప్రాపరీటు' సెంసథా పేటెెంట్ ను మెంజూరు 

చేసిెంద. అెంతర్జాతీయెంగా పేటెెంట్ హకు్లు దకి్ెంచుకునేెందుకు 

దరఖాసుతా చేసుకునానిరు. ఈ పరిశోధనకు కెంద్ర ప్రభుత్వ శాస్త్ర 

స్ెంకతిక శాఖ, డాకటుర్ రడీడ్స్ లాయోబొరేటీస్ లిమిటెడ్ సెంయుకతాెంగా 

ఆరిథాక సహకారెం అెందెంచాయి. 'ఇప్పటిక జెంతువులపై జరిగన 

ప్రయోగాలలో మెంచ్ ఫలితాలను ర్బటటుగలిగాెం. త్వరలో ఆరోగయో 

భద్రత అధయోయనాలు పూరితా చేస్తాెం. తర్్వత ప్రీ కిలేన్కల్, కిలేన్కల్ 

పరీక్షలకు వెళతాెం. వీటిన్ విజయవెంతెంగా పూరితా చేసి ఔషధాన్ని 

మార్ట్ లోకి తీసుకుర్వాలన్ శ్రమిసుతానానిెం' అన్ హెచ్ సీయూ 

ఆచారుయోడు ప్రొ.పి.రడడ్నని వివరిెంచారు.

శర్రంపై కరోనా వైరస్ ను అంతంచేస్ట యంత్రం

శరీరెం, దుసుతాలపై ఉనని కరోనా వైరస్ ను నాలుగు సెకనలేలో 

అెంతెం చేస్ట 'ఫుల్ బాడీ డిసిన్ఫిక్టు యెంత్రెం'ను ఐఐటీ - పటాని 
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పరిశోధకులు రూపెందెంచారు. ప్రయోగాతమికెంగా దీన్ని పటానిలోన్ 

ఎయిమ్స్ వద్ద ఏర్్పట్ చేశారు. దీన్ దా్వరెం గుెండా ఇవతలి నుెంచ్ 

అవతలికి వెళ్తా సరిపోతుెంద. ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా అనుమతిెంచ్న, 

సురక్తమైన ద్రావణాన్ని ఈ పరికరెం పిచ్కారి చేసుతాెంద. మూడు 

మోడళలేలో ఈ యెంత్రాన్ని రూపెందెంచామన్, ఇెందుకు రూ.1.5 

లక్షల నుెంచ్ రూ.3 లక్షల వరకు వయోయమవుతుెందన్ పరిశోధనకరతా 

వరుణ్ కుమార్ స్హి తెలిపారు. కరోనా విజకృెంభసుతానని 

సమయెంలో ఈ పరికరెం తయారీపై దకృషిటు స్రిెంచామన్, ఎలాెంటి 

ద్రావణాన్ని విన్యోగెంచడెం వలలే హాన్ ఉెండదనని విషయమై అనేక 

పరీక్షలు చేపటిటు దీన్కి తుద రూపు ఇచాచిమన్ చెపా్పరు.

గాలి నుంచి తాగునీరు తయార్

“భూమిపై ప్రసుతాతెం ప్రతి మగు్గరిలో ఒకరికి సురక్త 

తాగునీరు అెందుబాట్లో లేదు. పర్యోవరణెంలో ప్రతికూల 

మారు్పలు కొనస్గుతునని నేపథయోెంలో ఈ సెంక్షోభెం మనుమిెందు 

మరిెంత మదరే మపు్పెంద. 2030 కలాలే ప్రపెంచవాయోపతాెంగా 

మెంచ్నీటి వనరులు ఇపు్పడునని స్థాయితో పోలిస్టతా 40% మేర 

తగ్గపోనునానియి” ఐకయోర్జయో సమితి అనుబెంధ సెంసథా ఒకటి ఇటీవల 

తమ న్వేదకలో బయటపటిటున వాసతావాలివి. ఈ ఆెంద్ళనకర 

పరిసిథాతుల నుెంచ్ మానవాళిన్ గటెటుకి్ెంచే తరుణోపాయాన్ని 

అమెరికాలోన్ 'ఎక్స్ - ద మూమిట్ ఫ్యోకటురీ' సెంసథాకు చెెందన 

పరిశోధకులు కనుగొనానిరు. గాలి నుెంచ్ సురక్త తాగునీటిన్ 

ఉత్పతితా చేస్ట అదు్భత స్ధనాన్ని ఆవిష్రిెంచారు. ప్రపెంచవాయోపతాెంగా 

నీటి కొరత క్రమెంగా తీవ్రమవుతునని నేపథయోెంలో ఇద భవిషయోతుతాలో 

కీలకెంగా మారే అవకాశమెంద. ఏమిటీ పరికరెం? భూమిపై ప్రతి 

ఒక్రికీ సురక్త తాగునీరు అెందెంచాలనని లక్షయాెంతో పరిశోధకులు 

ఓ హార్వసటుర్ నమూనాను రూపెందెంచారు. దాన్పై ఇప్పటిక 

విసతాకృత పరిశోధనలు చేపటాటురు. ఎడారులు, తీవ్ర నీటి ఎద్దడి ఉెండే 

ఇతర ప్రాెంతాలోలేనూ ప్రతిరోజు గాలి నుెంచ్ ఐదు లీటరలే సురక్త 

తాగునీటిన్ ఇద ఉత్పతితా చేయగలుగుతోెంద.

దీర్ఘశ్రేణి బాంబు పర్క్ష విజయవంతం

దేశీయెంగా తయారైన దీర్ఘశ్రేణి బాెంబు (లాెంగ్ రేెంజ్ 

బాెంబ్)ను భారత్ విజయవెంతెంగా పరీక్ెంచ్ెంద. తొలుత 

దీన్ని వైమాన్క దళాన్కి చెెందన ఒక యుదధి విమానాన్కి 

అమరిచి గగనవిహారెం చేయిెంచారు. అనెంతరెం గాలోలే దాన్ని , 

జారవిడిచారు. న్రే్దశిత దూరెంలో ఉనని లక్షయాెం వరకూ వెళ్లేలా 

ఆ బాెంబుకు దశాన్రే్దశెం చేశారు. అతయోెంత కచ్చితత్వెంతో ఇద 

లక్త ప్రాెంతాన్ని చేరిెందన్ రక్షణ శాఖ వర్్గలు తెలిపాయి. బాెంబు 

గమనెం, దాన్ పన్తీరును చాెందీపు లోన్ టెలిమెట్రీ, ర్డార్ సహా 

పలు సెనస్రులే న్శితెంగా పరిశీలిెంచాయన్ పేర్్నానియి. ఎస్ఆర్ 

బాెంబును హైదర్బాద్లే డీఆర్ డీవోకు చెెందన రీసెర్చి సెెంటర్ 

ఇమారత్ (ఆర్ సీఐ) రూపెందెంచ్ెంద. తాజా ప్రయోగెంతో మన 

యుదధి విమానాలు శత్రు భూభాగెంలోకి వెళలేకుెండానేకనీసెం వెంద 

కిలోమీటరలే దూరెం నుెంచే వీటిన్ ప్రయోగెంచే వీలుెంద.

స్ంకేతిక అభవృదిధిని ముందే అంచనా వేయొచ్చి

ఏ స్ెంకతికత ఎెంత వేగెంగా అభవకృదధి చెెందుతోెంద్ 

అెంచనా వేయడెం ఎలా? ఈ ప్రశనికు మస్చూసెట్స్ 

ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ టెకానిలజీ (ఎెంఐటీ) శాస్త్రవేతతాలు తమ 

పరిశోధనతో సమాధానమిచాచిరు. ఇెందుకు వారు సుమారు 

రెండు దశాబా్దలపాట్ పరిశోధన స్గెంచ్, కకృత్రిమ మేధో 

పరిజా్ఞనెంతో కూడిన ట్లను రూపెందెంచారు. ప్రపెంచ 

వాయోపతాెంగా వేగెంగా అభవకృదధి చెెందే, సమరథావెంతమైన టెకానిలజీలు 

ఎకు్వగా విసమిరణకు గురవుతునానియి. దీెంతో సెంసథాలు ఆ 

మేరకు ప్రయోజనాలను కోలో్పతునానియి. ఏయ్ స్ెంకతికతలు 

ఎెంత వేగెంగా అభవకృదధి చెెందుతునానియో, భవిషయోతుతాలో ఎలాెంటి 

మారు్పలు చోట్చేసుకుెంటాయో వాసతావ ప్రాతి పదకన మెందే 

అెంచనా వేసుకొన్ మేలైన వాటిన్ ఎెంపిక చేసుకునేలా పరిశోధకులు 

సరికొతతా ట్లను రూపెందెంచారు.

కా్యనస్ర్ రోగులకు మరంత నిర్దషట్ చికితస్లు

కాయోనస్ర్ చ్కితస్ కోసెం అమెరికా శాస్త్రవేతతాలు మెరుగైన 

విధానాన్ని అభవకృదధి చేశారు. ప్రసుతాతెం రోగుల డీఎన్ఏలో 

కాయోనస్ర్ కారక జనుయో లోపెం ఎక్డుెందనని దాన్ని బటిటు అనువైన 

చ్కితస్ను వైదుయోలు న్రధిరిసుతానానిరు. కొతతా విధానెం దీన్కి భననిెంగా 

ఉెంట్ెంద. ఇెందులో సెంబెంధిత జనుయో లోపెం వలలే ప్రొటీన్ 

న్ర్మిణెం, పన్తీరులో వచేచి మారు్పల ప్రకారెం రోగులను 

వర్్గలుగా విభజిస్తారు. దీన్ వలలే రోగ అవసర్లకు తగ్గట్టు మరిెంత 

న్రి్దషటుమైన మెందులను వైదుయోలు ఇవ్వడాన్కి వీలవుతుెంద. టెకాస్స్ 

విశ్వవిదాయోలయాన్కి చెెందన ఎెండీ ఆెండరస్న్ కాయోనస్ర్ సెెంటర్ 

న్పుణులు ఈ పరిశోధన చేశారు. 

కణెంలోన్ డీఎన్ఏ తన ప్రతి రూపాన్ని తయారు చేసుకునే 

సమయెంలో ఉత్పరివరతానలు (మయోటేషనులే) తల్తుతాతాయి. ఇవి 

ఒక విధెంగా లోపాలే. స్ధారణెంగా అవి హాన్కరెం కావు. 

కణెంలోన్ లోపాలను పసిగటేటు యెంత్రాెంగెం వీటిన్ గురితాసుతాెంద. 
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అయిత్ కొన్నిస్రులే ఈ యెంత్రాెంగెం విఫలమవుతుెంద. అరుదైన 

సెందర్్భలోలే ఈ ఉత్పరివరతానలు.. డీఎన్ఏలోన్ ఆెంకోజీన్స్ అనే 

భాగాలోలే ఏర్పడుతుెంటాయి. వకృదధి, కణజాల మరమమితులకు ఈ 

ఆెంకోజీన్స్ అవసరెం. కొన్నిస్రులే ఉత్పరివరతానల వలలే అపరిమిత 

వకృదధికి సెంబెంధిెంచ్న సెంకతాన్ని ఇవి ఇస్తాయి. దీన్ వలలే కాయోనస్ర్ 

ఏర్పడవచుచి. 

దీన్కి టెకాస్స్ వరిస్టీ శాస్త్రవేతతాలు ఊపిరితితుతాల కాయోనస్ర్ లో 

ఉనని ఈజీఎస్ఆర్ అనే ఒక ఆెంకోజీన్ పై దకృషిటు పటాటురు.  ఇెందులో 

వచేచి అనేక రకాల ఉత్పరివరతానల వలలే కాయోనస్రులే తల్తుతాతునానియి. 

ప్రసుతాతెం ఈ రకెం కాయోనస్ర్ ఉననివారికి.. డీఎన్ఏలోన్ ఉత్పరివరతాన 

రకెం, అద తల్తితాన ప్రదేశెం ఆధారెంగానే చ్కితస్లు ఇసుతానానిరు. 

మయోటేషనలే వలలే ప్రొటీనలే ఆకకృతి మారిపోతుెందన్, ఫలితెంగా 

ఔషధాలు వాటితో చరయో జరిపే తీరులోనూ మారు్ప వసుతాెందన్ 

శాస్త్రవేతతాలు తెలిపారు. ఈజీఎఆర్ ప్రొటీనలేలో ఉత్పరివరతానకు లోనైన 

ప్రొటీనలే ఆకకృతులను పరిశీలిెంచ్న శాస్త్రవేతతాలు వాటిన్ రెండు భనని 

రకాలుగా వరీ్గకరిెంచారు. న్రి్దషటుెంగా వాటిపై పన్చేస్ట ఔషధాలను 

ఇవ్వడెంవలలే మెంచ్ ఫలితాలు ఉెంటాయనానిరు.

సైబర్ దాడిపై పరశోధన

ప్రపెంచెంలోన్ వయోవసథాలనీని ఇపు్పడు ఆధున్క స్ెంకతికతపైనే 

ఆధారపడి పన్చేసుతానానియి. స్మిర్టు ఫోన్, ఇెంటరనిట్ సదుపాయెం 

ఒక్రోజు లేకపోయినా చాలామెందకి రోజు గడవన్ పరిసిథాతి 

చూసుతానానిెం. అలాెంటిద టెకానిలజీ ఆధారెంగా నడిచే విదుయోతుతా, 

ఆరోగయో, ఆరిథాక, ప్రభుత్వ తదతర మఖయోమైన స్టవలనీని ఒక్స్రిగా 

న్లిచ్పోత్? 'క్రిటికల్ సిసటుమ్స్' గా పిలిచే ఈ కీలక మౌలిక వయోవసథాలు 

కూడా సైబర్ దాడులకు గురయ్యో ప్రమాదమెందన్ అదే జరిగత్ 

అనూహయోమైన, అతయోెంత దారుణమైన విపత్ర పరిణామాలను 

ఎదురో్క తప్పదన్ కెనడాకు చెెందన నేషనల్ స్్రాటజీ ఫర్ క్రిటికల్ 

ఇన్ఫిరాస్రాకచిర్ (ఎస్ఎస్ సీఐ) సెంసథా హెచచిరిెంచ్ెంద. 

సైబర్ దాడి అనగానే ఇెంటరనిట్ లో అనుసెంధానమైన 

ఫోనులే, కెంపూయోటరలేపై ఎటాక్ జరిగెందన్ భావిసుతాెంటారు 

చాలామెంద. కానీ, మౌలిక సదుపాయాలు, ఆసుతాలు, అతయోవసర 

స్టవలు, స్ెంకతిక న్ట్ వర్్ లు, ప్రాసెసిెంగ్ వయోవసథాలు కూడా 

ఈ దాడులకు మినహాయిెంపు కాదన్ ఎస్ఎస్ సీఐ పరిశోధకులు 

పేర్్నానిరు. ఈ ఏడాద మారిచిలో మాలే్వర్ (ర్నస్మ్ వేర్) 

స్యెంతో జరిగన సైబర్ దాడికి అమెరికాలోన్ అతిపద్ద మౌలిక 

సదుపాయాల సెంసథాలోలే ఒకటైన సీఎన్ఏ ఫైనాన్షియల్ కార్్పరేషన్ 

చ్కి్ెంద. 

ఇర్నోలే గాయోస్ స్టటుషన లేను లక్షయాెంగా చేసుకొన్ భారీ 

సైబర్ దాడితో దేశవాయోపతాెంగా గాయోస్ స్టటుషనలేనీని తాతా్లికెంగా 

మూతపడాడ్యి. పట్రోలు బెంకులూ పన్చేయలేదు. ర్జధాన్ 

నగరెం టెహ్రాన్ సహా అనేక ప్రాెంతాలోలే ఇెంధనెం న్ెంపుకొనేెందుకు 

వచ్చిన వాహనాలు స్టటుషనలే వద్ద బారులు తీరి కన్పిెంచాయి.

మెటావర్స్ స్ంకేతికతలో విపలివాతమాక మారు్లు

మన్షి పన్న్ సులభతరెం చేస్టద స్ెంకతికత. కొతతా 

ఆవిష్రణలతో మానవుడు ఎప్పటికపు్పడు అధునాతన 

స్ెంకతికతలను రూపెందస్తానే ఉనానిడు. అెంతర్జాలెం, 

స్మిరోటుఫోన్, కెంపూయోటర్ వెంటి స్ధనాలు.విపలేవాతమిక మారు్పలకు 

కారణమయాయోయి. ఇపు్పడు వీటికి మిెంచ్న స్ెంకతికత ర్నుెంద. 

అదే 'మెటావర్స్'. ఇెంటరనిట్ తర్్వత దీన్ని అతి పద్ద మారు్పగా 

పేర్్ెంట్నానిరు. అెందుక ఫేస్ బుక్ సహా ప్రమఖ సెంసథాలు ఈ 

సరికొతతా టెకానిలజీపై దకృషిటుపటాటుయి. ఈ పరిజా్ఞనెం ఏమిటెంటే? 

అెంతర్జాలెం ర్కతో పనులనీని ఆన్్లేనోలేనే జరిగపోతునానియి. 

మెటావర్స్ వీటన్నిెంటినీ మిెంచ్న స్ెంకతికత. భౌతిక ప్రపెంచెంలోన్ 

మనుషులను కొతతా ప్రపెంచెంలోకి తీసుకువెళలేనుెంద. ఆడుకోవడెం, 

మాటాలేడుకోవడెం, పన్ చేసుకోవడెం.. ఇలా అన్ని పనులూ వరుచివల్ 

గా రియల్ టైమ్ లో ఒకరినొకరు చూస్తా చేసుకోవచుచి. ఇెంటోలే 

ఉెంట్నే ప్రపెంచెంలో ఏ మూలన ఉనని వయోకితానైనా కలవొచుచి. 

ష్పిెంగ్ కూడా చేసుకోవచుచి. నచ్చిన ప్రాెంతాన్ని సెందరి్శెంచవచుచి. 

వీడియో కాలో సహోద్యోగులను చూడటాన్కి బదులుగా.. వరుచివల్ 

వాతావరణెంలో వారితో కలిసి పన్చేసుకోవచుచి. 

హెడ్ సెట్లే, అగ్ మెెంటెడ్ రియాలిటీ కళలేదా్దలు, స్మిర్టు 

ఫోన్ యాపులే, ఇతర పరికర్ల స్యెంతో ఈ మెటావు అభవకృదధి 

చేయనునానిరు. “ఇద తర్్వతి తరెం కన్కిటువిటీ. ఈ విశ్వెంలో ఇక్డ 

ప్రతీదీ ఒక చోట లభసుతాెంద. భౌతిక జీవితాన్ని గడిపినటేలే... వరుచివల్ 

గా మీ జీవితాన్ని గడుపుతారు” అన్ అధునాతన స్ెంకతికతలపై 

పన్చేస్ట విశ్లేషకులు వికోటురియా పట్రాక్ వివరిెంచారు. 'మెటావర్స్' 

పదాన్ని మొదటిస్రి నీల్ సీటుఫనస్న్ అనే రచయిత ఉపయోగెంచారు. 

1992లో ర్సిన సైన్స్ ఫిక్షన్ నవల 'స్ని క్రాష్'లో దీన్ గురిెంచ్ 

ప్రస్తావిెంచారు.

వినూతని ట్రానిస్సట్రలిను తయారు చేసన భారత శాసత్రవేత్తలు

వయోవస్య రెంగెంలోకి ఆధున్క పరిజా్ఞనాన్ని మరిెంత 
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చేరువ చేస్ట దశగా భారత శాస్త్రవేతతాలు సరికొతతా హై పర్ఫిరమిన్స్ 

ఆర్్గన్క్ ఫీల్డ్ ఎఫక్టు ట్రాన్స్సటురలే (ఓఎఫ్ ఈటీ)ను రూపెందెంచారు. 

ఇవి నేల, భూగర్భ జలాలోలే క్రిమిసెంహారక మెందులు, భార లోహాల 

స్థాయిన్ గురితాెంచే చౌకైన బయోసెనస్రలే తయారీకి వీలు కలి్పస్తాయి. 

దలీలేలోన్ శివనాడర్ విశ్వవిదాయోలయ శాస్త్రవేతతాలు ఈ 

ఘనత స్ధిెంచారు. ఆర్్గన్క్ ఎలకా్రాన్క్స్ రెంగెంలో తామ 

కీలక మెందడుగు వేసి.. ఓఎఫ్ ఈటీ సెమీ కెండకటుర్ స్ధనాలను 

రూపెందెంచామన్ తెలిపారు. వీటి స్యెంతో జీవ, వయోవస్య 

అవసర్ల కోసెం ఎట్పడిత్ అట్ వెంచే వీలునని ప్రిెంటెడ్ 

ఎలకా్రాన్క్ బయోసెనస్రలేను అభవకృదధి చేయవచచిన్ చెపా్పరు. అవి 

పెంటల నాణయోతను మెరుగుపరచుకోవడాన్కి స్యపడతాయన్ 

వివరిెంచారు. ఈ ఆర్్గన్క్ సెమీకెండకటురులే చాలా తకు్వగా 

విదుయోతను ఉపయోగెంచుకుెంటాయన్ తెలిపారు. చౌకైన 

పదార్థాలతో వీటిన్ సులువుగా తయారు చేయవచచిన్ పరిశోధన 

బకృెందాన్కి నాయకత్వెం వహిెంచ్న సమరేెంద్ర ప్రతాప్ సిెంగ్ 

వెలలేడిెంచారు. 

సూర్యకాంతిత నీటి నుంచి హైడ్రోజన్ తయార్ 

స్రయోకాెంతితో నీటి నుెంచ్ హైడ్రోజన్ ను ఉత్పతి తా 

చేస్ట అతయోెంత చౌకైన లోహాల తయారీన్ ఐఐటీ గువాహటి 

పరిశోధకులు చేపటాటురు. శుదధి, పునరుతా్పదక ఇెంధనాల తయారీకి 

ప్రపెంచవాయోపతాెంగా జరుగుతునని కకృషిలో భాగెంగా ఐఐటీలోన్ 

రస్యన శాస్త్ర విభాగాన్కి చెెందన బకృెందెం ఈ పరిశోధన 

చేపటిటుెంద. దీన్కి డాకటుర్ మనోమిహన్ ఖురేషి నేతకృత్వెం వహిెంచారు. 

సౌర ఘటాల (స్లార్ సెల్స్) దా్వర్ కాెంతిన్ విదుయోచ్ఛకితాగా 

మారేచి సెంప్రదాయ ప్రక్రియతో పాట్ సౌరశకితా ఆధారిత 

ఇెంధనాల తయారీకి ఫొటో ఎల్కో్రాకెమికల్ (పీఈసీ) అనే పదధితి 

కూడా ఉెందన్ వారు చెపా్పరు. పీఈసీ విధానెంలో విదుయోచచికితా 

కలయికతో నేరుగా ఇెంధనాలను తయారు చేయొచచిన్ తెలిపారు. 

పీఈసీ ఘటాలు సరళ, సురక్త సమేమిళనాలను వేరు చేయడెంలో 

ఉపకరిస్తాయనానిరు. ఈ విధానెంలోనే నీటిన్ హైడ్రోజన్, ఆకిస్జన్ 

సమూహాలుగా విడదీయొచచిన్ తెలిపారు. 

ఇెంధన సెంక్షోభాన్కి పీఈసీ విధానెం ఆచరణాతమిక 

పరిష్్రెం కాదన్ ఖురేషి చెపా్పరు. నీటి ఆకీస్కరణ ప్రక్రియలో 

మెందగమనమే అెందుకు కారణమనానిరు. దీన్ని వేగవెంతెం 

చేయడాన్కి పాలేటినెం, ఇరీడియెం, రుథీన్యెం లాెంటి ఉత్ర్పరకాలను 

వాడొచచిన్, అయిత్ అవి చాలా ఖరీదైనవన్ పేర్్నానిరు. తమ 

బకృెందెం ఆ లోహాలకు దీటైన స్మరథాయాెంతో అతి తకు్వ వయోయెంతో 

నీటి ఆకీస్కరణకు విన్యోగెంచే ఉత్ర్పరక లోహాలను (నాన్-

నోబుల్) తయారు చేసిెందన్ తెలిపారు.

ఐఐసీటీ నుంచి హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్ ఉత్తి్త 

పదహేనేళలే స్వపనిెం స్కారమైెంద. అెంతరిక్షెంలోకి 

దూసుకెళ్లే ర్కెటలేలో ఉపయోగెంచే పర్యోవరణహిత శుదధిమైన 

ఇెంధనెం హైడ్రోజన్ హైడ్రేట్ (హెచ్ హెచ్)ను హైదర్బాద్ 

లోన్ ఇెండియన్ ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెకానిలజీ (ఐఐసీటీ) 

దేశీయెంగా విజయవెంతెంగా అభవకృదధి చేసిెంద. న్తయో జీవితెంలో 

ఉపయోగెంచే దుసుతాలు వెచచిగా , ఉెండేెందుకు, ససయో రక్షణలో 

వాడే రస్యనాలోలే, సికిల్ సెల్, కాయోనస్ర్ మెందుల తయారీకి 

కూడా ఇద ఉపయోగపడుతుెంద. దేశీయ అవసర్ల కోసెం 

వారిషికెంగా 40 వేల టనునిల హెచ్ హెచ్ అవసరెం ఉెండగా.. 14 

వేల టనునిలను విదేశాల నుెంచ్ దగుమతి చేసుకునేవారు. ఐఐసీటీ 

శాస్త్రవేతతాలు డాకటుర్ జేఎసయాదవ్, డాకటుర్ కె.లక్ష్మీకాెంతెం, డాకటుర్ 

ఎస్.చెంద్రశ్ఖర్ నాయకత్వెంలో శాస్త్రవేతతాల బకృెందెం పరిశోధన 

చేపటిటుెంద. ఒకటిననిర దశాబా్దల కకృషిలో ఎనోని సవాళ్లే, వైఫలాయోలు 

ఎదురయాయోయి. నాయకత్వెం ఇచ్చిన ప్రోతాస్హెం, మద్దతుతో 

శాస్త్రవేతతాల బకృెందెం స్ధిెంచ్ చూపిెంచ్ెంద. మిలీలే గ్రామల 

నుెంచ్ కిలోలకు... ఒక చ్నని లాయో లో తొలుత 40 శాతెం హెచ్ 

హెలో కొన్ని మిలీలే గ్రామల తయారీ ప్రక్రియ ప్రారెంభెం కాగా.. 

దీన్ని 80 శాతెం హెచ్ హెచ్ స్థాయికి తీసుకెళాలేరు. ప్రయోగాతమిక 

పాలేెంట్ లో ప్రసుతాతెం గెంటకు 12 కిలోల హెచ్ హెచ్ ను ఉత్పతితా 

చేస్ట స్ెంకతికతను అభవకృదధి చేశారు. ఇప్పటివరకు 400 కిలోల 

హెచ్ హెచ్ ను తయారుచేశారు. అెంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు 

అనుగుణెంగా మార్టిెంగ్ కోసెం విన్యోగసుతానానిరు. భారత్, 

అమెరికాలో రెండు చోటలే దీన్పై ఐఐసీటీకి పేటెెంట్లే ఉనానియి. 

80 శాతెం హెచ్ హెచ్ కలిగన పదవేల టనునిల వారిషిక ఉత్పతితా 

స్మరథాయాెం కలిగన పాలేెంట్ ఏర్్పట్కు ప్రాథమిక ఇెంజినీరిెంగ్ 

పాయోకజీన్ ఐఐసీటీ తయారుచేసి గుజర్త్ అల్లీస్ కెమికల్స్ 

లిమిటెడ్ (జీఏసీఎల్)కు బదలీ చేసిెంద. రూ.450 కోటలేతో వాణిజయో 

పాలేెంట్ ఏర్్పట్కు జీఏసీఎల్ పట్టుబడి పటిటుెంద. 2022 మారిచి 

నుెంచ్ గుజర్త్ లోన్ దహేజ్ లో ఉత్పతితా ప్రారెంభెం కానుననిట్లే 

ఐఐసీటీ డైరకటుర్ శ్రీవారి చెంద్రశ్ఖర్ తెలిపారు.

రోదస వ్యరాథాలను తగి్గంచేందుకు ప్రయోగం

రోదసిలో పరిగపోతునని వయోర్థాలను తగ్గెంచేెందుకు 
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ఉదే్దశిెంచ్న స్ెంకతిక పరిజా్ఞనాలను పరీక్ెంచేెందుకు చైనా 

విజయవెంతెంగా ఒక ఉపగ్హాన్ని భూ కక్షయాలో ప్రవేశపటిటుెంద. 

సిచువాన్ ప్రావిన్స్ లోన్ షిచాెంగ్ అెంతరిక్ష కెంద్రెం నుెంచ్ లాెంగ్ 

మార్చి-3బి ర్కెట్ దా్వర్ ఈ ప్రయోగెం జరిగెంద. షిజియాన్-

21 అనే ఈ ఉపగ్హెం విజయవెంతెంగా న్రే్దశిత కక్షయాలోకి 

ప్రవేశిెంచ్ెందన్ అధికారిక వార్తా సెంసథా 'షిను్హవా' తెలిపిెంద. 

కొండచరయలు విరగిపడటంపై ముందే హెచచిరకలు

కొెండచరియలు విరిగపడాడ్ ప్రాణ, ఆసితా నష్టులు ఎకు్వగా 

సెంభవిెంచకుెండా న్వారిెంచగల సరికొతతా స్ెంకతికతను హిమాచల్ 

ప్రదేశ్ లోన్ ఐఐటీ - మెండీ పరిశోధకులు ఆవిష్రిెంచారు. 

కొెండచరియలు విరిగపడే మపు్పను అద మెందుగానే పసిగటిటు 

అప్రమతతాెం చేసుతాెంద. ప్రపెంచవాయోపతాెంగా ప్రసుతాతెం అెందుబాట్లో 

ఉనని ఇతర స్ెంకతికతలతో పోలిస్టతా చాలా తకు్వ ధరక 

దొరకడెం దాన్ మరో ప్రత్యోకత. ఓ మోషన్ సెనస్ర్ స్యెంతో తమ 

స్ెంకతికత పన్చేసుతాెందన్ ఐఐటీ - మెండీ పరిశోధకులు తెలిపారు. 

వాతావరణ పరిసిథాతులు, నేలలో త్మ, మటిటు కదలికల వెంటి అన్ని 

అెంశాలను అద ఎప్పటికపు్పడు పరిశీలిసుతాెంట్ెందన్ చెపా్పరు. 

నేల మటిటు కదలికలు ఏమాత్రెం ఎకు్వగా ఉనాని.. కొెండచరియలు 

విరిగపడే మపు్పను పసిగటిటు సెంక్పతా సెందేశాల రూపెంలో ఆ 

విషయాన్ని చేరవేసుతాెందన్ పేర్్నానిరు.

ఐవీఎఫ్ పదధితిలో ల్గదూడ జననం

గుజర్త్ లోన్ కచ్ జిలాలేలో బన్ని బ్రీడ్ కు చెెందన గేద 

ఐవీఎఫ్ పదధితిలో మగ లేగదూడకు జనమిన్చ్చిెంద. దేశెంలో ఇలా 

జరగడెం ఇదే తొలిస్రి. బన్ని జాతి గేద దాన్ సిథాతిస్థాపకత, శుష్ 

వాతావరణెంలో అధిక పాల ఉత్పతితా స్మర్థాయాన్కి ప్రసిదధి చెెందెంద.. 

అెందుక పాల ఉత్పతితా వకృదధికి జనుయోపరెంగా అతయోెంత మేలు రకమైన 

ఈ గేదల సెంఖయోను పెంచడెం కోసెం ఈ ప్రక్రియ చేపటిటునట్లే 

అధికారులు తెలిపారు. 

ఈ బన్ని బ్రీడ్ గేద గరమ్ నా లోన్ ధనేజ్ గ్రామాన్కి చెెందన 

పాడి రైతుద. ఈ ప్రక్రియలో మొతతాెం 18 గేదలోలే ఐవీఎఫ్ పదధితి 

దా్వర్ పిెండాలను అమర్చిరు. వాటిలో ఆరు గర్భెం దాలాచియి. 

అెందులో ఒకటి ఇపు్పడు లేగదూడకు జనమిన్చ్చిెంద.

అశా్వల మచిచిక గుటుట్విపి్న అంతరాజాతీయ శాసత్రవేత్తలు

అశా్వలు మానవులకు ఎపు్పడు మచ్చిక అయాయోయననిద 

దాన్పై 162 మెంద శాస్త్రవేతతాలతో కూడిన అెంతర్జాతీయ బకృెందెం 

పరిశోధన స్గెంచ్ెంద. మన్షికి నేసతాెంగా మారిన ఆధున్క 

గుర్రెం మూలాలు రష్యో లో ఉనానియన్ త్లిచిెంద. ఆధున్క గుర్రెం 

పేరు ఈక్వస్ కాయో బలస్. అెంతర్జాతీయ శాస్త్రవేతతాల బకృెందెం.. 

దీన్ పుట్టుపూరో్వతతార్లను ఆవిష్రిెంచ్ెంద. ఇెందుకోసెం వారు 

ఐరోపా, ఆసియాలోన్ అనేక ప్రాెంతాలోలే వెలుగుచూసినపుర్తన 

గుర్రాల శిలాజాలకు సెంబెంధిెంచ్న 273 జనుయోక్రమాలను పునర్ 

న్రిమిెంచారు. వాటిపై సమగ్ విశ్లేషణ చేశారు. మొతతామీమిద ఆధున్క 

గుర్రెం మూలాలు పశిచిమ ఐరోపాలోన్ గడిడ్నేలలోలే ఉననిట్లే 

శాస్త్రవేతతాలు తెలిపారు. అక్డ వోలా్గ, డాన్ నదుల సెంగమెం 

ఉెందనానిరు. 4,200 ఏళలే కిెందట ఈ ప్రాెంతెంలోనే గుర్రాలు 

మనుషులతో చెలిమి చేయడెం మొదలైెందన్ చెపా్పరు. అక్డి నుెంచే 

అవి ప్రపెంచెం మొతాతాన్కీ విసతారిెంచాయనానిరు.

మన భూభాగం నుంచి తొలి స్వదేశీ పైవేటు ఉపగ్రహం

అెంతరిక్ష ప్రయోగాలోలే పైవేట్ రెంగ ప్రవేశెం పరుగుతోెంద. 

ఇపు్పడు దేశీయెంగా రూపెందెంచ్న ఓ పూరితాస్థాయి పైవేట్ 

ఉపగ్హాన్ని తొలిస్రి భారత భూభాగెం నుెంచ్ ప్రయోగెంచనునానిరు. 

కర్ణాటక బెంగళూరుకు చెెందన పికెస్ల్ అనే అెంకుర సెంసథా దీన్ని 

తయారుచేసిెంద. డిసెెంబరులో ప్రయోగెంచనునానిరు. అధికారిక 

త్దీ, శాటిలైట్ పేరు ఇెంకా ఖర్రు కాలేదు. 

2018లో భారత్ తొలి ప్రైవేట్ శాటిలైట్ ను అెంతరిక్షెంలోకి 

ప్రయోగెంచ్ెంద. కానీ దాన్ని అమెరికా కాలిఫోరినియాలోన్ 

వాెండెనబెర్్గ వైమాన్క స్థావరెం నుెంచ్ స్ట్పస్ఎక్స్ ర్కెట్ దా్వర్ 

ప్రయోగెంచారు. ఓ ప్రైవేట్ సెంసథా న్రిమిెంచ్, భారత భూభాగెం నుెంచ్ 

ప్రయోగెంచనునని భారత తొలి శాటిలైట్ మాత్రెం తమదేనన్ పికెస్ల్ 

అధినేత అవైస్ అహమిద్ తెలిపారు.

 'పొరస్ రేడియంట్ బరనిర్'త గా్యస్ ఆదా!

గువాహటిలోన్ ఇెండియన్ ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ టెకానిలజీ 

ప్రొఫసర్ పి.మతుతాకుమార్ స్రథయోెంలోన్ పరిశోధక బకృెందెం 

'పరస్ రేడియెంట్ బరనిర్'ను రూపెందెంచారు. దీన్ వలలే 

25 నుెంచ్ 50 శాతెం ఇెంధనెం ఆదా అవుతుెంద. వెంట చేస్ట 

పరికర్లలో విన్యోగెంచే ఈ బరనిర్ ను ఎలీ్పజీ, బయోగాయోస్, 

కిరోసినలేతో పన్ చేస్ట ఏ పరికర్న్కైనా విన్యోగెంచవచుచి. ఈ 

బరనిరులే కారబెన్ డయాకె్స్డ్, నైట్రోజన్ ఆకె్స్డ్ విడుదలను 80 శాతెం 

తగ్గస్తాయన్ మతుతాకుమార్ తెలిపారు. ఈ బరనిరలేతో రూపెందెంచ్న 
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ఎలీ్పజీ స్టులను దేశవాయోపతాెంగా విన్యోగస్టతా రోజుకు 13 లక్షల 

గకృహ విన్యోగ గాయోస్ సిలిెండరలేను ఆదా చేయవచచిన్ పరిశోధక 

బకృెందెం అెంచనా వేసిెంద. 

కా్యపిట్వ్ ట్రేడింగ్ త జను్య వైవిధ్యం

దీర్ఘకాలిక కాయోపిటువ్ ట్రేడిెంగ్ అనెంతరెం జనుయో వైవిధయోెం 

కన్పిెంచ్ెందన్ సీసీఎెంబీ - లాకోన్స్ శాస్త్రవేతతాలు వెలలేడిెంచారు. 

ఫలితెంగా అవి జబుబెల బారిన పడకుెండా జీవిెంచగలుగుతునానియన్.. 

సెంతతి సైతెం పరిగెందన్ తెలిపారు. పెంద మాదరిగా ఉెండే పిగీమి 

హాగ్ అస్స్ెంలో మాత్రమే కన్్పెంచే అరుదైన జెంతువు. అక్డి 

మనాస్ జాతీయ పారు్లో ఒకపు్పడు 50లోపే ఉెండేవి. దీన్ని 

అెంతరిెంచ్పోతునని జెంతు జాతిగా ఇెంటరేనిషనల్ యూన్యన్ ఫర్ 

కనజారే్వషన్ ఆఫ్ నేచర్ (ఐయూసీఎన్) ప్రకటిెంచ్ెంద. దీెంతో కెంద్ర 

పర్యోవరణ అటవీ శాఖ.. అస్స్ెం ప్రభుత్వెం, మరికొన్ని సెంసథాలతో 

కలిసి కొనేనిళలే కిెందట పిగీమి హాగ్ కనజారే్వషన్ ప్రోగ్రాెం(పీహెచ్ సీపీ) 

చేపటిటుెంద. జెంతు జాతి అెంతరిెంచ్పోకుెండా కాపాడే ప్రయతానిలోలే 

వాటి ఆవాస్ల రక్షణతో పాట్ అనువైన వాతావరణాన్ని కలి్పెంచ్ 

పునరుత్పతితా చేయడెం (కాయోపిటువ్ ట్రేడిెంగ్) ప్రధానమైెంద. 1996 

నుెంచ్ 500 వరకు సెంతానోత్పతితా చేశారు. పరిగన తర్్వత 

వాటిలో 142 జెంతువులను అడవులోలే వదలిపటాటురు. ఇవనీని 

అడవిలోన్ ఏడు పిగీమి హాయ్ సెంతానెం. 8 తర్లోలేన్ 36 

జెంతువులపై పరిశోధన పరిమిత జెంతువుల మధయో సెంతానెంతో 

తర్లు మారే కొదీ్ద జనుయో వైవిధయోెం కోలో్పయ్ అవకాశెం ఎకు్వ. 

దీన్పై సీసీఎెంబీలోన్ అెంతరిెంచ్పోతునని జెంతు జాతుల పరిరక్షణ 

సెంసథా (లాకోన్స్) అధయోయనెం చేపటిటుెంద. ప్రధాన శాస్త్రవేతతా డాకటుర్ 

జి.ఉమాపతి నేతకృత్వెంలోన్ పరిశోధన బకృెందెం 8 తర్లోలేన్ 36 

కాయోపిటువ్ ట్రేడిెంగ్ చేసిన పిగీమి హాగ్ జెంతువులోలే జనుయో మారు్పలను 

అధయోయనెం చేసిెంద. 

పశువులోలి పొదుగువాపు వా్యధిని గుర్తంచొచ్చి

పశువులోలే పదుగువాపు వాయోధిన్ గురితాెంచే ఓ పరికర్న్ని 

ఇద్దరు యువ పరిశోధక విదాయోరుథాలు రెండేళ్లే శ్రమిెంచ్ కనుగొనానిరు. 

పదుగువాపు వాయోధి (మాసెటుటిస్) స్కిత్ ఆవులు, గేదల పాల 

దగుబడి తగ్గడమే కాకుెండా కొన్ని సెందర్్భలోలే అవి మకృతుయోవాత 

పడతాయి. ప్రారెంభ దశలో వాయోధి లక్షణాలు బయటికి కన్పిెంచవు. 

దాెంతో రైతులు సకాలెంలో చ్కితస్ చేయిెంచలేకపోతునానిరు. 

రెండోదశకు చేరినపు్పడే పాలు రెంగు మారడెం, జునునిలా గటిటుగా 

ర్వడెం జరుగుతుెంద. - ఈ సమసయో పరిష్్ర్న్కి హైదర్బాద్ 

చెందానగర్ కు చెెందన ధీకొెండ కారీతాక్, చెన్్నికి చెెందన ర్గుల్ 

పరమశివెంలు తమిళనాడు వెటరనిరీ అెండ్ యాన్మల్ సైన్స్ 

యూన్వరిస్టీలోన్ వెటరనిరీ ఇెంకుయోబేషన్ ఫెండేషన్ (ఐఐఎఫ్) 

లాయోబ్ సహకారెంతో పరిశోధన చేశారు. వాయోధిన్ ఆదలోనే గురితాెంచే 

'కా్వడామిస్ టెస్టు' పరికర్న్ని తయారు చేశారు. ఇెందులోన్ 4 

కపు్పలోలేకి పశువుల పదుగు మొనలను ఉెంచ్ 5 మి.లీ. పాలు 

పిెండాలి. పరికరెంపై ఉనని మీటను నొకి్న 10 సెకనలేలోనే 

ఎల్ సీడీ సీ్న్ పై వచేచి ఫలితెంతో వాయో ధి స్కిెందా లేదా అనేద 

తెలిసిపోతుెంద. 

పరికరెంలో సమాన గడులు ఉెండటెం వలలే పదుగు మొనల 

మధయో వయోతాయోస్న్ని తెలుసుకోవచుచి. దీన్కి వీఐఎఫ్ గురితాెంపున్చ్చిెంద. 

ఈ పరికరెం గురిెంచ్న వివర్లను 'కైమర్ టెక్ ఇనోనివేషన్స్ ఎల్ప' 

వెబ్ సైట్ లో తెలుసుకోవచుచి. పశువుల పెంపకెందారులకు ఈ 

పరికరెం చాలా ఉపయోగకరమన్ జహర్బాద్ ఏరియా వెటరనిరీ 

ఆసుపత్రి అసిసెటుెంట్ డైరకటుర్ డా.ప్రభాకర్ తెలిపారు.

మనిషకి పంది కిడీని

పెంద మూత్రపిెండాన్ని అమెరికా శాస్త్రవేతతాలు మానవ 

శరీర్న్కి విజయవెంతెంగా అమర్చిరు. ఈ కిడీని స్ధారణెంగానే 

పన్చేస్తాెందన్ తెలిపారు. అవయవాల కొరతను అధిగమిెంచడెంలో 

ఈ పరిశోధనను కీలక మెందడుగుగా వారు భావిసుతానానిరు. 

నూయోయార్్ లోన్ ఎనోని యూ లాెంగోన్ హెల్తా సెెంటర్ కు 

చెెందన శాస్త్రవేతతాలు మెదడు పన్చేయడెం ఆగపోయిన ఓ వయోకితాపై 

సెపటుెంబరులో అవయవ మారి్పడి ప్రయోగెం చేపటాటురు. పెంద 

మూత్రపిెండాన్ని అతన్కి అమరిచి, మూడు రోజుల పాట్ దాన్ 

పన్తీరును పరిశీలిెంచారు. ఈ కిడీని స్ధారణెంగానే పన్చేసిెందన్, 

రోగన్రోధక వయోవసథాపై ఎలాెంటి ప్రతికూల ప్రభావెం చూపిెంచలేదన్ 

శస్త్రచ్కితస్ న్ర్వహిెంచ్న డా.ర్బర్డ్ మోెంటోలే మెరి తెలిపారు. 

పెంద కణాలోలేన్ గూలేకోజ్ మన్షి శరీర వయోవసథాకు 

సరిపోలదు. దీెంతో మన్షి రోగన్రోధక వయోవసథా ఈ అవయవాలను 

తిరస్రిస్తాెంద. దీన్ని దకృషిటులో పట్టుకునని ఎన్ వైయూ శాస్త్రవేతతాలు, 

జనుయో సవరణలు చేసిన పెంద నుెంచ్ అవయవాన్ని స్టకరిెంచారు. 

దాన్ కణాలోలే చకె్ర స్థాయిలను తగ్గెంచ్, మన్షి రోగ న్రోధక 

వయోవసథా తకృణీకరిెంచకుెండా కొన్ని మారు్పలు చేశారు. తర్్వత ఆ 

మూత్రపిెండాన్ని మన్షికి అమర్చిరు.
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6. వార్తల్లో వ్యక్్తలు
వ్యరాథాలత సౌర సైకిల్ తయారు చేసన నీలా్వ

గుజర్త్ లోన్ వడోదర జిలాలేకు చెెందన 12వ తరగతి 
విదాయోరిథా నీల్ ష్ పన్కిర్న్ సైకిల్ లో.. స్లార్ సైకిలను తయారు 
చేశాడు. ఇద పట్రోల్, డీజిల్ వాహనాలకు ప్రతాయోమానియెంగా 
ఉెంట్ెందన్ చెబుతునానిడు. తన గురువు సెంతోష్ కౌశిక్ ఇచ్చిన 
ఓ ప్రాజ్కుటులో భాగెంగా దీన్న్ రూపెందెంచ్నట్లే పేర్్నానిడు. 
రూ.300కు ఓ పాత సైకిల్ కొన్ ఈ స్లార్ సైకిలను తయారు 
చేశాడు. ఈ సైకిల్ ఒక్స్రి ఛార్జా చేస్టతా.. గెంటకు 40 కిలోమీటరలే 
వేగెంతో 15 కి.మీ. వరకు నడుసుతాెందన్ నీల్ ష్ తెలిపాడు.

రోదసలోకి రాజాచార

తెలుగు మూలాలునని అమెరికా వోయోమగామి ర్జాచారి 
విజయవెంతెంగా రోదసిలోకి చేర్రు. మరో మగు్గరితో కలిసి 
ఆయన 'ఎెండూయోరన్స్' వోయోమనౌక దా్వర్ ఈ ఘనత స్ధిెంచారు. 
వీరు 6 న్లల పాట్ భూ కక్షయాలోన్ అెంతర్జాతీయ అెంతరిక్ష 
కెంద్రెం (ఐఎస్ఎస్)లో విధులు న్ర్వరితాస్తారు. వారికి ఇద తొలి 
రోదసి యాత్ర. అయినా ఈ బకృెందాన్కి ఆయనే కమాెండర్ గా 
వయోవహరిసుతానానిరు. 

కప్ కెనావెర్ల్ లోన్ కెన్డీ అెంతరిక్ష కెంద్రెం నుెంచ్ 
ఫ్ల్న్ ర్కెట్ దా్వర్ ఈ వోయోమనౌక న్ెంగలోకి దూసుకెళిలేెంద. 
ఈ యాత్రలో పాల్గనని మథయాస్ మౌరర్ (జరమినీ) అనే 
వోయోమగామి.. రోదసిలోకి వెళిలేన 600వ వయోకితాగా గురితాెంపు పెందారు. 
1961లో రష్యోకు చెెందన యూరి గగారిన్ యాత్రతో మానవుల 
రోదసియానెం మొదలైెంద. వీరి వోయోమనౌక నవెంబరు 12న 
ఐఎస్ఎస్ తో అనుసెంధానమవుతుెంద. ఆ తర్్వత వారు ఆ 
కెంద్రెంలోకి అడుగుపడతారు. 

ఎవర్ చార? 

భారతీయ అమెరికన్ అయిన ర్జాచారి అమెరికా 
వాయుస్టనలో కలనిల్ హోదాలో పన్చేశారు. ఆయన తెండ్రి శ్రీన్వాస్ 
చారి. వీరి స్వసథాలెం తెలెంగాణ ర్ష్ట్రెం, మహబ్బ్ నగర్ జిలాలే. 
ర్జాచారి 1977 జూన్ 24న ర్జాచారి జన్మిెంచారు. 

ర్జాచారి అమెరికా వైమాన్క దళ అకాడమీలో 
ఆస్్రానాటికల్ ఇెంజినీరిెంగ్ లో బాయోచ్లర్స్ డిగ్రీ, మస్చుసెట్స్ 
ఇన్స్టిట్యోట్ ఆఫ్ టెకానిలజీ (ఎెంఐటీ)లో ఆస్్రానాటిక్స్, ఏరోనాటిక్స్ 
లో మాసటుర్స్ డిగ్రీ పూరితా చేశారు.

అమెరికా నౌకాదళ టెస్టు పైలట్ స్్ల్ లో తరీఫిదు పెంద 

2017లో నాస్లో వోయోమగామిగా ఎెంపికయాయోరు. చెందమామపై 
మరోస్రి మానవులను దెంచేెందుకు ఈ అెంతరిక్ష సెంసథా తలపటిటున 
'అరజామిస్' ప్రాజ్కుటు కోసెం ఎెంపికైన 18 మెంద వోయోమగామలోలే చారి 
ఒకరు. 2024లో ఆయన చెంద్రుడిపై కాలుమోపే అవకాశెం ఉెంద. 

యుదధివిమాన పైలట్ గా ఆయనకు 2,500 గెంటలకుపైగా 
అనుభవెం ఉెంద. థామస్ మార్ని, మహిళా వోయోమగామి కలా 
బాయోరన్ కూడా ఈ యాత్రలో పాలుపెంచుకుెంట్నానిరు.

అయిదేళలికే మలంగ్ గఢ్ అధిరోహించిన చినానిర

మహార్ష్ట్రలోన్ నాసికకు చెెందన బులిలే పర్వతారోహకుర్లు 
అతాతా ఇప్పర్ సరికొతతా రికారుడ్ సకృషిటుెంచ్ెంద. అయిదేళలే వయసులోనే 
మలెంగ్ గఢ్ అనే పర్వతాన్ని అధిరోహిెంచ్, అతిపినని వయసులో 
ఆ కొెండను ఎకి్న వయోకితాగా న్లిచ్ెంద. ఈ పర్వతెం ఎతుతా ఏకెంగా 
3,200 అడుగులు. పైకి చేరుకోవడెంలో భాగెంగా.. అర్లే పోల్ 
క్రాసిెంగ్ వెంటి స్హసమూ చేసిెంద.

'పీపుల్స్ మేగజీన్ సెకీస్యెస్ట్ మా్యన్ అలైవ్-2021'గా పాల్ రడ్ 

మార్వల్ సిన్మాటికూయో న్వర్స్ (ఎెంసీయూ) ఫిలిమ్స్ నుెంచ్ 
వచ్చిన అనేక చ్త్రాలతోపాట్, 'కూలేల్స్', 'దస్ ఈజ్ 40' చ్త్రాలోలే 
నటిెంచ్న పాల్ రడ్ పీపుల్స్ మేగజీన్ సెకీస్యెస్టు మాయోన్ అలైవ్ 
(శకృెంగార పురుషుడు) 2021గా ఎెంపికయాయో రు. 'ద లేట్ షో 
విత్ సీటుఫన్ కాల్బెర్టు' కారయోక్రమెంలో ఈ విషయాన్ని ప్రకటిెంచారు.

తొలిస్ర ఓ స్మాన్య భారతీయుడికి పునీత హోదా

తొలిస్రి ఓ స్మానయో భారతీయుడికి పునీత హోదా 
(సెయిెంట్ హుడ్) దక్నుెంద. ఈ మేరకు 18వ శతాబ్దెంలో 
క్రైసతావాన్ని సీ్వకరిెంచ్న దేవసహాయెం పిళైకి.. 2022 మే 15వ త్దీన 
పోప్ ఫ్రాన్స్స్ పునీత హోదాను ప్రకటిస్తారన్ తిరువనెంతపురెంలోన్ 
చరిచి అధికారులు తెలిపారు. వాటికలోన్ సెయిెంట్ పీటర్స్ చరిచిలో 
ఈ కారయోక్రమెం జరుగుతుెందన్ వెలలేడిెంచారు. దీన్కి సెంబెంధిెంచ్ 
వాటికలో ప్రకటన వెలువడినట్లే చెపా్పరు. 

1745లో క్రైసతావాన్ని సీ్వకరిెంచ్న పిళ్లే అనెంతరెం లాజరస్ గా 
పేరు మారుచికునానిరు. “ఆయన ఆధాయోతిమిక ప్రసెంగాలోలే సమానత్వెం 
గురిెంచ్ గటిటుగా చెపే్పవారు. దీెంతో ఉననిత వర్్గలోలే దే్వషెం రగలిెంద. 
1749లో ఆయన అరసటుయాయోరు. అనేక ఆట్పోట్లే ఎదుర్్నని 
ఆయన 1752 జనవరి 14న జరిగన కాలు్పలోలే అమరులయాయోరు” 
అన్ వాటికన్ ఓ ప్రకటనను రూపెందెంచ్ెంద. 1712 ఏప్రిల్ 
23న కనాయోకుమారి జిలాలే (తమిళనాడు)లోన్ నటాటులెంలో హిెందూ 
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నాయర్ కుట్ెంబెంలో దేవసహాయెం జన్మిెంచారు. ఈ ప్రాెంతెం 
అప్పటోలే ట్రావెన్ కోర్ స్మ్రాజయోెంలో ఉెండేద. పుటిటున 300 ఏళలేకు, 
2012లో ఆయనను పునీతున్గా గురితాెంచారు.

సచిన్ @ 35

టి్వటటుర్ లో ఈ ఏడాద అతయోెంత ప్రభావశీలురైన వయోకుతాల 
జాబితాలో క్రికెట్ దగ్గజెం సచ్న్ తెెందుల్ర్ తొలి 50 స్థానాలోలేపు 
న్లిచాడు. బ్రాెండ్ వాచ్ సెంసథా ప్రకటిెంచ్న ఈ జాబితాలో 
అతను 35వ ర్యోెంకు సొెంతెం చేసుకునానిడు. గతెంలో ర్జయోసభ 
ఎెంపీగానూ పన్ చేసిన సచ్న్.. 2013 నుెంచ్ యున్సెఫ్ 
దక్ణాసియా ప్రచారకరతాగా వయోవహరిసుతానానిరు. అమెరికా దగ్గజ 
నట్లు డే్వన్ జానస్న్, లియోనారోడ్ డికాప్రియోతో పాట్ ఆ దేశ 
మాజీ అధయోక్షుడు బర్క్ ఒబామా భారయో మిచెల్లే కెంటే కూడా సచ్న్ 
మెరుగైన స్థానెం దకి్ెంచుకునానిరు. యుఎస్ గాయన్ టేలర్ సి్వఫ్టు 
అగ్స్థానెం సొెంతెం చేసుకోగా.. భారత ప్రధాన్ నరేెంద్రమోదీ రెండో 
స్థానెంలో ఉనానిరు.

చైనా మహిళా వో్యమగామి స్ట్స్ వాక్ 

రోదసి రెంగెంలో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తునని చైనా 
మరో మైలుర్యిన్ స్ధిెంచ్ెంద. ఈ దేశ మహిళా వోయోమగామి 
వాెంగ్ యాపిెంగ్ మొటటుమొదటిస్రిగా స్ట్పస్ వాక్ న్ర్వహిెంచారు. 
వాెంగ్ తోపాట్ పురుష వోయోమగామి ఝాయ్ జగాెంగ్ కూడా ఈ 
కారయోక్రమెంలో పాలుపెంచుకునానిరు. తియాెంగాెంగ్ పేరుతో భూ 
కక్షయాలో సొెంతెంగా అెంతరిక్ష కెంద్రాన్ని చైనా న్రిమిస్తాెంద. ఈ 
న్ర్మిణాన్ని పూరితా చేస్టెందుకు వాెంగ్ యాపిెంగ్, ఝాయ్ జగాెంగ్, 
యో గువాెంగ్ ఫులు గత న్లలో రోదసికి వెళాలేరు. నాటి నుెంచ్ 
వారు ఆ అెంతరిక్ష కెంద్రెంలోన్ కోర్ మాడూయోల్ 'తియానేడ్'లో 
ఉెంట్నానిరు. అెంతరిక్ష కెంద్ర న్ర్మిణ పనులోలే భాగెంగా వాెంగ్, 
జిగాెంగ్ కు తమ మాడూయోల్ నుెంచ్ వెలుపలికి వచాచిరు. ఆరుననిర 
గెంటల పాట్ స్ట్పస్ వాక్ న్ర్వహిెంచారు. ఈ సెందర్భెంగా వారు 
అెంతరిక్ష కెంద్ర న్ర్మిణ పనులను చేపటటుడెంతోపాట్ కొతతాగా 
రూపెందెంచ్న స్ట్పస్ స్టలే స్మర్థాయాన్ని పరీక్ెంచారు.

హైదరాబాద్ శాసత్రవేత్తకు స్వరణోజయంతి ఫెలోషప్

వివిధ రెంగాలోలే పరిశోధన, అభవకృదధిలో ఆవిష్రణలు చేసిన 
17 మెంద శాస్త్రవేతతాలను కెంద్ర ప్రభుత్వెం స్వరణాజయెంతి ఫలోషిప్ 
కు ఎెంపిక చేసిెంద. వీరిలో హైదర్బాద్ లోన్ టాటా ఇన్స్టిట్యోట్ 
ఆఫ్ ఫెండమెెంటల్ రీసెర్చి లో ఫిజికల్ సైన్స్ శాస్త్రవేతతాగా ఉనని 
డాకటుర్ పబిత్ర కుమార్ నాయక్ ఉనానిరు. స్ఫ్టు సెమికెండకటుర్ 
మెటీరియల్స్ డెవలపమిెంట్ రెంగెంలో నాయక్ పరిశోధనలు 
చేశారు. స్వరణాజయెంతి ఫలోషిప్ కు ఎెంపికైన శాస్త్రవేతతాలకు 

తామ ఎెంచుకునని రెంగెంలో పరిశోధనలు కొనస్గెంచేెందుకు 
న్లకు రూ.25 వేల చొపు్పన అయిదేళలే పాట్ అెందజేస్తారు. 
దాన్కి అదనెంగా ఏటా రూ.లక్ష చొపు్పన అయిదేళలే పాట్ గ్రాెంట్ 
అెందజేస్తారు. ప్రతిభ ఆధారెంగా ఇతర సదుపాయాలు కలి్పస్తారు.

విదు్యత్ విమానంలో తొలిస్ర కుక్ జలసంధిపై ప్రయాణం

నూయోజిలాెండ్ లోన్ ఉతతార, దక్ణ దీవులను కలిపే కుక్ 
జలసెంధిన్ తొలిస్రి విదుయోత్ విమానెంలో దాటడెం దా్వర్ 
గాయోరీ ఫ్రీడ్ మాయోన్ (49) అనే వయోకితా తాజాగా చరిత్ర సకృషిటుెంచారు. 
రెండు సీట్లేెండే చ్నని విమానెంలో బ్రౌన్ హమ్ నుెంచ్ ఒెంటరిగా 
బయలుదేరిన ఆయన 40 న్మిష్లోలే వెలిలేెంగటున్ చేరుకునానిరు. 
మొతతాెం 78 కిలోమీటరులే ప్రయాణిెంచారు. తొలిస్రి ఓ వయోకితా 
సెంప్రదాయ విమానెంలో కుక్ జలసెంధిన్ దాటడెం 101 ఏళలే 
తర్్వత చోట్చేసుకుెంద. పర్యోవరణ హితమైన ప్రయాణాల 
దశగా ప్రజల దకృషిటున్ ఆకరిషిెంచేెందుక ఈ యాత్ర చేపటిటునట్లే ఫ్రీడ్ 
మాయోన్ తెలిపారు.

ఈశా అంబానీకి అరుదైన గౌరవం

రిలయన్స్ ఇెండసీ్రాస్ అధిపతి మకశ్ అెంబానీ తనయ, 
రిలయన్స్ జియో డైరకటుర్ అయిన ఈశా అెంబానీకి అరుదైన 
గౌరవెం లభెంచ్ెంద. వాషిెంగటున్ కు చెెందన సిమిత్ స్న్యన్ 
నేషనల్ మూయోజియెం ఆఫ్ ఏషియన్ ఆర్టు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రసీటుస్ 
సభుయోర్లిగా న్యమితులయాయోరు. ఈశాతో పాట్ కరోలిన్ బ్రెమ్, 
పీటర్ కిమెమిలామినులే సైతెం న్యమితులయాయోరు. సెపటుెంబరు 23 
నుెంచ్ ఈ న్యామకెం అమలోలేకి వచ్చిెందన్, నాలుగేళలే పాట్ 
వీరు కొనస్గుతారన్ మూయోజియెం ఒక ప్రకటనలో పేర్్ెంద. 
సిమితాస్న్యన్ మూయోజియెం పరిపాలనకు బాధయోత వహిెంచే 17 
మెంద సభుయోల బోర్డ్ ఆఫ్ రీజ్ెంట్స్ (బోరుడ్ ప్రతిన్ధులు)లో అమెరికా 
ప్రధాన నాయోయమూరితా, అమెరికా ఉపాధయోక్షుడు, సెనేట్ లోన్ 
మగు్గరు సభుయోలు, ప్రతిన్ధుల సభ (హౌస్ ఆఫ్ రప్రెజ్ెంటేటివ్స్) 
నుెంచ్ మగు్గరు, తొమిమిద మెంద పౌరులుెంటారు. 1923లో ఫ్రీర్ 
గాయోలరీ ఆఫ్ ఆర్టు గా ప్రారెంభమై, 2023లో వెందేళలే వేడుకలకు 
సిదధిమవుతునని ఈ మూయోజియెం బోరుడ్ సభుయోలోలేన్ అతయోెంత పినని 
వయసు్లోలే ఈశా కూడా ఒకరు. 

కెనడా రక్షణ మంత్రిగా అనితా ఆనంద్

కెనడా ప్రభుత్వెంలో భారత సెంతతి మహిళ అన్తా ఆనెంద 
కు కీలక పదవి దకి్ెంద. మెంత్రివర్్గన్ని పునర్వయావసీథాకరిెంచ్న 
ప్రధానమెంత్రి జసిటున్ ట్రూడో, ఆమెను నూతన రక్షణ మెంత్రిగా 
న్యమిెంచారు. ఆమె వయసు 54 ఏళ్లే. కెనడా రక్షణ మెంత్రిగా 
ఉనని భారత సెంతతికి చెెందన హరీజాత్ సజజాన్ స్థానెంలో అన్త 
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బాధయోతలు చేపటటునునానిరు. 

ప్రాచీన డీఎన్ఏ పరశోధనలకు అంతరాజాతీయంగా నైతిక 
నియమావళి

ప్రా చీ న  డీ ఎ న్ ఏ  ప రి శో ధ న ల కు  స ెం బ ెం ధి ెం చ్ 
అెంతర్జాతీయెంగా వరితాెంచే నైతిక న్యమావళి రూపుదదు్దకుెంద. 
ఈ అెంశాన్కి సెంబెంధిెంచ్న సెంకిలేషటుతలను దకృషిటులో ఉెంచుకున్ 
మార ్గదర ్శకాల రూపకల్పనలో పలువురు శాస్త్రవేత తాలు 
పాలుపెంచుకునానిరు. 

ప్రాచీన డీఎన్ఏతో మడిపడిన 31 దేశాలకు చెెందన 64 
మెంద స్్లరలేెందరి స్చనలను క్రోడీకరిెంచ్ మార్గదర్శకాలు 
రూపెందెంచడాన్కి మెందుకు వచాచిరు. మన దేశెం నుెంచ్ 
సెెంటర్ ఫర్ డీఎన్ఏ ఫిెంగర్ ప్రిెంటిెంగ్, డయాగనిసిటుక్ (సీడీఎఫ్ 
డీ) డైరకటుర్ డాకటుర్ తెంగర్జ్ భారతీయ దకృక్పథాన్కి సెంబెంధిెంచ్ 
విలువైన స్చనలు చేశారు. 

మానవ అవశ్ష్ల విశ్లేషణకు సెంబెంధిెంచ్ స్థాన్క 
నేపథాయోలకు అనుగుణెంగా న్బెంధనలు రూపెందెంచడెం 
సులభమైన విషయెం కాదన్, ఇెందులో పలువురు శాస్త్రవేతతాలు 
కీలకెంగా వయోవరిహరిెంచారన్ డాకటుర్ తెంగర్జ్ అనానిరు.

వితరణలో అజీమ్ ప్రేమ్ జీది అగ్రస్థానం

స్ఫ్టు వేర్ దగ్గజెం విప్రో వయోవస్థాపక ఛైరమిన్ అజీమ్ ప్రేమ్ 
జీ దాతకృత్వెంలో అగ్ స్థానాన్ని న్లబట్టుకునానిరు. 2020 - 21లో 
ఆయన రూ.9,713 కోట్లే విర్ళెంగా ఇచాచిరు. అెంటే సగట్న 
రోజుకు రూ.27 కోటలేను వితరణగా అెందెంచారు. ఎడెల్ వ్ హురున్ 
ఇెండియా ఫిలాెంత్రోపీ రూపెందెంచ్న 2021 జాబితాలో హెచ్ 
సీఎల్ శివనాడార్ రూ.1,263 కోటలే విర్ళెంతో రెండో స్థానెంలో 
న్లిచారు. రిలయన్స్ ఇెండసీ్రాస్ ఛైరమిన్, అపర కుబేరుడు మకశ్ 
అెంబానీ రూ.577 కోట్లే విర్ళెంగా అెందెంచ్ మూడో స్థానెం 
దకి్ెంచుకునానిరు. కుమార మెంగళెం బిర్లే (రూ.377 కోట్లే) 
నాలుగో స్థానెంలో న్లవగా, అతయోెంత ధనవెంతుల జాబితాలో రెండో 
స్థానెంలో ఉనని గౌతమ్ అదానీ (రూ.130 కోట్లే) దాతకృత్వెంలో 8వ 
ర్యోెంకులో న్లిచారు. ఇనోఫిసిస్ సహవయోవస్థాపకులు నెందన్ నీలేకన్ 
(రూ.183 కోట్లే) 5వ స్థానాన్కి చేర్రు. ఈ విర్ళాలోలే అధిక 
మొతతాెం విదయో, ఆరోగయో సెంరక్షణ వెంటి ప్రాథమిక అవసర్లకు 
వెళ్తోెందన్ హురున్ ఇెండియా మేనేజిెంగ్ డైరకటుర్, మఖయో 
పరిశోధకులు అనాస్ రహమాన్ జునైద్ వెలలేడిెంచారు. 

న్తిన్, న్ఖిల్ కామత్ స్దరులు వచేచి కొనేనిళలేలో వాతావరణ 
మారు్పలపై పన్ చేసుతానని వయోకుతాలు, గత ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో వీరు 
35వ స్థానెంలో న్లిచారు. 

ఎల్ అెండ్ టీ మాజీ ఛైరమిన్ ఏఎెం నాయక్ (రూ.112 
కోట్లే) 11వ స్థానెంలో ఉనానిరు. - హిెందుజా కుట్ెంబెం, బజాజ్ 
కుట్ెంబెం, అన్ల్ అగర్్వల్, బరమిన్ కుట్ెంబెం టాప్ - 10 
జాబితాలో ఉనానియి.

జపాన్ ప్రధానిగా కిషద మరోస్ర ఎనినిక

జపాన్ ప్రధానమెంత్రిగా ఫుమియో కిషిద మళ్ లే 
ఎన్నికయాయోరు. ఓటిెంగ్ లో పారలేమెెంట్ సభుయోలు ఆయన ప్రధాన్ 
పదవి చేపటేటుెందుకు ఆమోదెం తెలిపారు. పారలేమెెంట్కు జరిగన 
ఎన్నికలోలే కిషిద నేతకృత్వెంలోన్ అధికార లిబరల్ డెమొక్రాటిక్ పారీటు 
(ఎల్ డీపీ) ఘన విజయెం పెందెంద. దగువ సభలో మొతతాెం 465 
స్థానాలు ఉెండగా, అధికార ఎల్ డీపీ 261 స్థానాలోలే విజయెం 
స్ధిెంచ్ెంద. 

ఈ విజయెం.. అధికారెంపై ఫుమియో పట్టును మరిెంత 
పెంచ్ెంద. తాజా ఎన్నికలోలే వెలువడిన ప్రజాతీరు్పను ..మహమామిరి 
కారణెంగా దారుణెంగా దబబెతినని ఆరిథాక వయోవసథాను చక్దదే్దెందుకు, 
వైరస్ పై పోరు, ఇతర సవాళలేపై కవలెం వార్ల వయోవధిలో కిషిద్ర 
సర్్రు చేపటిటున చరయోలకు లభెంచ్న ప్రజా మద్దతుగా భావిసుతానానిరు. 
అకోటుబరు 4న ప్రధాన్గా బాధయోతలు చేపటిటున తర్్వత ఏర్్పట్చేసిన 
మెంత్రిమెండలి సభుయోలోలే ఒక్రు తప్ప మిగలిన వారెందరినీ రెండో 
దఫ్ ఏర్్పట్చేసిన మెంత్రిమెండలిలోకి తీసుకునానిరు. 

డబ్లిష్హెచ్ఓ అధినేతగా మరోస్ర టౌడ్రోస్

ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా (డబ్లేయాహెచ్ఓ) డైరకటుర్ జనరల్ 
టౌడ్రోస్ అధనోెం గెబ్రెయ్సెస్ మళ్లే ఆ పదవికి పోటీ లేకుెండా ఎన్నిక 
కానునానిరు. ర్నునని అయిదేళలే పదవీ కాలెం కోసెం ఇెంకెవరూ 
దరఖాసుతా చేయలేదన్, నామినేషనలే దాఖలుకు తుద గడువు 
సెపటుెంబరు 23నే మగసిెందన్ ఆ సెంసథా వర్్గలు తెలిపాయి. దాెంతో 
రెండో దఫ్ బాధయోతలు చేపటటునునానిరన్ పేర్్నానియి.

భారతీయ అమెరకన్ కు కీలక పదవి 

విధాన న్రణాయాల రూపకల్పనలో న్పుణుర్లు, భారతీయ 
అమెరికన్ నీర్ టెండన్ (51) శ్్వతసౌధ సిబబెెంద కారయోదరి్శగా 
న్యమితులయాయోరు. అమెరికా అధయోక్షుడు బైడెన్ కు అతయోెంత 
విశ్వసనీయులోలే ఆమె కూడా ఒకరు. కీలక న్రణాయాలోలే భాగస్్వమి 
కావడెంతో పాట్ అనేకమైన విషయాలోలే అమెరికా అధయోక్షుడికి 
తోడా్పట్నెందెంచడెం దా్వర్ శ్్వతసౌధెంలో అతయోెంత ప్రాధానయోమైన 
విధులను సిబబెెంద కారయోదరి్శ న్ర్వరితాస్తారు. నూతన బాధయోతలతో 
పాట్ బైడెన్ కు సీన్యర్ సలహాదారు హోదాలోనూ నీర్ టెండన్ 
కొనస్గుతారు.
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7. ప్రభుత్వ విధానాలు
సెకండ్-డోస్ టీకా కోసం ‘నాక్ ఎవ్రీ డోర్’ ప్రచారం

కెంద్ర ఆరోగయో మెంత్రిత్వ శాఖ ర్ష్్రాలు మరియు కెంద్ర 
పాలిత ప్రాెంతాలను జిలాలే స్థాయి ప్రణాళికను రూపెందెంచ్, 
పేలవమైన పన్తీరు కనబరుసుతానని జిలాలేలోలే “హర్ ఘర్ దసతాక్” 
(ప్రతి తలుపు తటటుెండి) ప్రచార్న్ని ప్రారెంభెంచాలన్ కోరిెంద.

ముఖ్య వాస్తవాలు

•	 జాతీయ సగట్ కెంటే మొదటి & రెండవ డోస్ వాయోకిస్నేషన్ 
కవరేజీ తకు్వగా ఉనని ప్రాెంతాలోలే మెందసుతాగా ఏర్్పట్ 
చేయాలన్ కెంద్ర ప్రభుత్వెం ర్ష్్రాలు & కెంద్ర పాలిత 
ప్రాెంతాలను కూడా కోరిెంద.

•	 కోవిడ్19- వాయోకిస్నేషన్ డ్రైవ్ ను పెంచే లక్షయాెంతో హర్ 
ఘర్ దసతాక్ ప్రచారెం ప్రారెంభెంచబడుతుెంద.

•	 ప్రచారెం కిెంద, వాయోకిస్న్ వాయోన్ లు ప్రవేశపటటుబడతాయి 
మరియు ప్రతిరోజూ సమీక్ెంచబడుతుెంద.

టీకా కవరేజ్

భారతదేశెంలో, అకోటుబర్ 2021 ,27 నాటికి 17 ర్ష్్రాల 
నుెండి ప్రసుతాతెం 10.38 కోటలే మెంద ప్రజలు తమ రెండవ డోస్ 
వాయోకిస్న్ న్ పెందవలసి ఉెంద. ఉతతారప్రదేశ్ నుెండి 1.6 కోటలే 
మెందకి పైగా, మధయోప్రదేశ్ నుెండి 1.1 కోటలే మెంద, మహార్ష్ట్రలో 
76 లక్షలు, 86 లక్షలు ర్జస్థాన్ లో, తమిళనాడులో 60 లక్షలు, 
బీహార్ లో 72 లక్షలు వారి రెండవ డోసులకు బకాయిలు ఉనానియి.

టీకా కవరేజ్ కోసం కట్-ఆఫ్

మొదటి డోస్ కు 77%, రెండో డోస్ కు 33% కట్ ఆఫ్ ను 

కెంద్ర ప్రభుత్వెం ఏర్్పట్ చేసిెంద. ఈ గణాెంకాలు వరుసగా 

మొదటి మరియు రెండవ ష్ట్ యొక్ జాతీయ సగట్లు కూడా.

టీకాను పెంచడానికి ఇతర దశలు

•	 కోవిడ్19- వాయోకిస్న్ మాత్రమే కోవిడ్ 19- వాయోధి నుెండి 
రక్షణ అన్ ప్రజలను చైతనయోవెంతులను చేయడాన్కి 
కెంద్రెం ప్రత్యోక చొరవను సిదధిెం చేస్తాెంద.

•	 టీకాల కోసెం ప్రత్యోక డ్రైవ్ ప్రారెంభెంచాలన్ కెంద్రెం 
ర్ష్్రాలను కోరవచుచి.

దృషట్లో రాష్ట్రాలు

టీకా రేట్ తకు్వగా ఉననిెందున బీహార్, జార్ెండ్, 

పశిచిమ బెంగాల్ మరియు ఉతతారప్రదేశ్ ర్ష్్రాలు దకృషి టు 

స్రిెంచాయి. ఉదాహరణకు, బీహార్ లో, టీకా కవరేజ్ మొదటి 

డోస్ కు 39% కాగా రెండవ డోస్ కు 13%.

కృష ఉడాన్ 2.0ని ప్రారంభంచిన పౌర విమానయాన మంత్రి

పౌర విమానయాన మెంత్రిత్వ శాఖ అకోటుబర్ 2021 ,27న 
“కకృషి ఉడాన్ 2.0 పథకాన్ని” ప్రారెంభెంచ్ెంద.

ప్రధానాంశాలు

•	 “కకృషి ఉడాన్ 2.0 పథకెం” కిెంద, కొెండ ప్రాెంతాలు, 
గరిజనులు మరియు ఈశానయో ప్రాెంతాలలోన్ 
విమానాశ్రయాలలో కారో్గ సెంబెంధిత మౌలిక 
సదుపాయాలు న్రిమిెంచబడతాయి.

•	 ఇట్వెంటి మౌలిక సదుపాయాలు వయోవస్య ఉత్పతుతాలను 
రవాణా చేయడాన్కి రైతులకు సహాయపడతాయి.

కృష ఉడాన్ పథకం

సెపటుెంబర్ 2020లో కెంద్ర ప్రభుత్వెం కకృషి ఉడాన్ పథకాన్ని 
ప్రారెంభెంచ్ెంద. ఈ పథకెం కిెంద, పారి్ెంగ్ ఛారీజాలు & టెరిమినల్ 
నావిగేషనల్ లాయోెండిెంగ్ ఛారీజాలు వెంటి విమానాశ్రయ ఛారీజాలు మాఫీ 
చేయబడాడ్యి. వయోవస్య కారో్గ మొతతాెం ఛార్జా చేయదగన బరువులో 
50 శాతాన్కి మిెంచ్ ఉెంటే ఛారీజాలు మినహాయిెంచబడాడ్యి.

కృష ఉడాన్ 2.0

కకృషి ఉడాన్ 2.0 కిెంద, ఎెంపిక చేసిన విమానాశ్రయాలలో 
విమానాశ్రయ ఛారీజాలను పూరితాగా మినహాయిెంచాలన్ కెంద్ర 
ప్రభుత్వెం యోచ్స్తాెంద. మొతతాెం వస్లు చేయదగన బరువులో 
వయోవస్య కారో్గ 50 శాతెం కెంటే తకు్వగా ఉననిప్పటికీ 
మినహాయిెంపు ఇవ్వబడుతుెంద. భారతదేశెం అెంతటా హబ్ 
మరియు స్్పక్ మోడల్ అభవకృదధిన్ కూడా కెంద్రెం సులభతరెం 
చేసుతాెంద. విమానాశ్రయాలలో దశల వారీగా కారో్గ టెరిమినల్స్ ను 
కూడా ప్రభుత్వెం ఏర్్పట్ చేసుతాెంద. అెంత్కాకుెండా, సరుకు రవాణా 
కోసెం ఫ్రైటర్ ఎయిర్ క్రాఫ్టు మరియు పాయోసిెంజర్ ఎయిర్ క్రాఫ్టు లలో 
ఉపయోగెంచే ఏవియ్షన్ టర్బెన్ ఇెంధనెంపై అమమికపు పనునిను 
ఒక శాతాన్కి తగ్గెంచాలన్ ప్రభుత్వెం ర్ష్్రాలను ప్రోతస్హిసుతాెంద.

కారో్గ టెరమానల్స్

•	 ఈ పథకెం కిెంద, 2022 నాటికి అగరతాల, దబ్రూఘర్, 
శ్రీనగర్, హుబబెలి, దమాపూర్, జోర్్హట్, ఇెంఫ్ల్, 
సిలాచిర్, లిలాబరి, లకోని, తిరుపతి, త్జ్ పూర్, తిరుపతి 
మరియు ట్టికోరిన్ లోన్ విమానాశ్రయాలలో కారో్గ 
టెరిమినల్స్ ఏర్్పట్ చేయబడతాయి.

• 2022-23 మధయోకాలెంలో అహమిదాబాద్, ఝారుస్గూడ, 
భావ్ నగర్, మైస్ర్, కోజికోడ్, ర్జ్ కోట్, పుదుచేచిరి 
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మరియు విజయవాడలోన్ విమానాశ్రయాలలో కారో్గ 
టెరిమినల్స్ ఏర్్పట్ చేయబడతాయి.

పథకం లక్షష్ం

రైతుల ఆదాయాన్ని రటిటుెంపు చేస్ట లక్షయోన్ని స్ధిెంచే 
ప్రయతనిెంలో పౌర విమానయానెం యొక్ లాజిసిటుకల్ సహాయెంతో 
భారతీయ వయోవస్యెం యొక్ అపారమైన స్మర్థాయాన్ని చానలైజ్ 
చేస్ట లక్షయాెంతో ఈ పథకెం ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఇద వయోవస్య 
ఉత్పతుతాల వకృధాను తగ్గెంచడెంలో మరియు దాన్ విలువను 
పెంచడెంలో కూడా సహాయపడుతుెంద.

ఇ-కుశాల్ పాలిట్ ఫారమ్

వ యోవస్య ఉత ్పతు తాల  రవాణాకు సెంబెంధిెంచ్ 
వాటాదారులకు సమాచార వాయోపితాన్ సులభతరెం చేయడాన్కి కకృషి 
ఉడాన్ 2.0 పథకెం కిెంద ఈ ఆన్ లైన్ పాలేట్ ఫ్రమ్ అభవకృదధి 
చేయబడుతుెంద

SAMBHAV జాతీయ స్థాయి అవగాహన కార్యక్రమం, 2021

మైక్రో, స్మిల్ & మీడియెం ఎెంటర్ ప్రైజ్స్ మెంత్రిత్వ శాఖ 
అకోటుబర్ 27, 2021న కొతతా ఢిలీలేలో “SAMBHAV నేషనల్ 
ల్వెల్ అవేర్ న్స్ ప్రోగ్రామ్, 2021”న్ ప్రారెంభెంచ్ెంద.

ప్రధానాంశాలు

•	 కారయోక్రమెం ప్రారెంభెంలో, MSME  శాఖ మెంత్రి 
నార్యణ్ ర్ణే వయోవస్థాపకతను ప్రోతస్హిెంచడెంలో 
యువత న్మగనిమవా్వలన్ పిలుపున్చాచిరు, వయోవస్థాపకత 
భారతదేశ ఆరిథాక అభవకృదధికి దారి తీసుతాెంద.

•	 మెంత్రి అభప్రాయెం ప్రకారెం, వరధిమాన వయోవస్థాపకులు 
అభవకృదధి చేసిన కొతతా ఉత్పతుతాలు మరియు 
స్టవలు సెంబెంధిత వాయోపార్లు లేదా రెంగాలను 
ఉత్తాజపరిచేెందుకు కాయోస్ట్డిెంగ్ ప్రభావాన్ని ఇస్తాయి.

SAMBHAV జాతీయ స్థాయి అవగాహన కార్యక్రమం గురంచి

“SAMBHAV నేషనల్ ల్వల్ అవేర్ న్స్ ప్రోగ్రామ్ 
అనే మాస్ ఔట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్ MSME మెంత్రిత్వ శాఖ క్రిెంద ఒక 
న్ల పాట్ అమలు చేయబడుతుెంద. చొరవ కిెంద, భారతదేశెం 
అెంతటా వివిధ కళాశాలలు లేదా ITIల నుెండి విదాయోరుథాలు 
వయోవస్థాపకత కోసెం ప్రోతస్హిెంచబడతారు. విదాయోరుథాలను 
ప్రోతస్హిెంచడెంలో మెంత్రిత్వ శాఖకు చెెందన దాదాపు 130 క్షేత్ర 
కార్యోలయాలు సహాయపడతాయి. ప్రచార సమయెంలో, ఆడియో 
లేదా వీడియో ఫిల్మి ప్రెజ్ెంటేషనలే దా్వర్ MSME మెంత్రిత్వ శాఖ 
అమలు చేసుతానని అనేక పథకాల గురిెంచ్ కళాశాల విదాయోరుథాలకు 
అవగాహన కలి్పెంచబడుతుెంద. ఈ కారయోక్రమాలు భారతదేశెంలోన్ 
1,300 కళాశాలలోలే న్ర్వహిెంచబడతాయి, ఇెందులో దాదాపు 
1,50,000 మెంద విదాయోరుథాలు పాల్గెంటారు.

సూక్ష్మ, చినని మరయు మధ్య తరహా పరశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ (MSME)

MSME అనేద భారతదేశెంలోన్ స్క్షష్మ, చ్నని మరియు 
మధయోసథా సెంసథాలకు సెంబెంధిెంచ్న న్యమాలు, న్బెంధనలు 
మరియు చటాటులను రూపెందెంచే మరియు న్ర్వహిెంచే అపక్స్ 
ఎగజాకూయోటివ్ బాడీ. నార్యణ్ ర్ణే స్క్షష్మ, చ్నని మరియు మధయో 
తరహా పరిశ్రమల శాఖ మెంత్రి. చ్నని తరహా పరిశ్రమలు మరియు 
వయోవస్య & గ్రామీణ పరిశ్రమల మెంత్రిత్వ శాఖ అకోటుబర్ 
1999లో స్థాపిెంచబడిెంద. అయిత్ ఇద 2001 సెంవతస్రెంలో 
చ్నని తరహా పరిశ్రమల మెంత్రిత్వ శాఖ మరియు వయోవస్య & 
గ్రామీణ పరిశ్రమల మెంత్రిత్వ శాఖగా విభజిెంచబడిెంద.

ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బా్యంక్ మరయు హెచ్ డిఎఫ్ స 
గృహ రుణాలను అందించడానికి చేత్లు కలిపాయి

ఇెండియా పోస్టు పేమెెంట్స్ బాయోెంక్ (IPPB) మరియు 
HDFC బాయోెంక్ పేమెెంట్స్ బాయోెంక్ కు చెెందన 4.7 కోటలే మెంద 
విన్యోగదారులకు గకృహ రుణాలను అెందెంచడాన్కి అవగాహన 
ఒప్పెందెం (MOU) పై సెంతకెం చేశాయి.

ముఖ్య వాస్తవాలు

IPPB, దేశవాయోపతాెంగా 650 బ్రాెంచ్ లు మరియు 
1,36,000 కెంటే ఎకు్వ బాయోెంకిెంగ్ యాకెస్స్ పాయిెంట్లే లేదా 
పోస్టు ఆఫీసుల న్ట్ వర్్ ను ప్రభావితెం చేసుతాెంద, భారతదేశెంలోన్ 
తన కసటుమర్ లకు HDFC యొక్ హోమ్ లోన్ ఉత్పతుతాలను 
అెందుబాట్లో ఉెంచడెం లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద.

ఈ భాగస్్వమాయోన్కి HDFC యొక్ గకృహ రుణాలను 
బాయోెంకులు చేయన్ మరియు తకు్వ స్టవలెందెంచే ప్రాెంతాలలో 
సులభతరెం చేస్ట లక్షయాెంతో సెంతకెం చేయబడిెంద. దీన్ వలలే 
ప్రజల సొెంత ఇెంటి కల న్రవేరుతుెంద.

పోస్టు మెన్ మరియు గ్రామీణ డాక్ స్టవక్స్ వెంటి దాదాపు 
1,90,000 బాయోెంకిెంగ్ సరీ్వస్ ప్రొవైడరలే దా్వర్ IPPB గకృహ 
రుణాలను అెందజేసుతాెంద.

ఎెంఓయూ కిెంద; HDFC క్రెడిట్, టెకినికల్ & లీగల్ 
అప్రైజల్స్ తో పాట్ అన్ని హోమ్ లోన్ ల కోసెం ప్రాసెసిెంగ్ & 
పెంపిణీన్ న్ర్వహిసుతాెంద, అయిత్ IPPB లోన్ ల స్రిస్ెంగ్ ను 
న్ర్వహిసుతాెంద.

టై-అప్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఈ టై-అప్ ఆరిథాక చేరికను సులభతరెం చేసుతాెంద. వారి 
సమీపెంలోన్ హౌసిెంగ్ లోన్ లను అెందెంచడాన్కి బాయోెంక్ లేదా 
ఆరిథాక సెంసథాకు ప్రాపయోత లేన్ గణనీయమైన సెంఖయోలో కసటుమర్ లకు 
క్రెడిట్ యాకెస్స్ ను ప్రారెంభెంచడెం దా్వర్ మాత్రమే ఆరిథాక 
చేరికను స్ధిెంచవచుచి.
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టై-అప్ యొక్క లక్షష్ం

HDFC & IPPB మధయో భాగస్్వమయోెం డిజిటల్ గా 
ఎనేబుల్ చేయబడిన ఏజ్ెంట్ బాయోెంకిెంగ్ ఛాన్ల్ దా్వర్ హౌసిెంగ్ 
లోన్ లను అెందుబాట్లో ఉెంచడెం మరియు అెందుబాట్లో 
ఉెండేలా చేయడెం లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద.

ఇండియా పోస్ట్ పేమెంట్స్ బా్యంక్ (IPPB)

IPPB అనేద మిన్సీ్రా ఆఫ్ కమూయోన్కషన్స్ యొక్ పోస్టు 
డిపార్టు మెెంట్ పరిధిలో పన్చేసుతానని ఇెండియన్ పోస్టు యొక్ 
ప్రత్యోక విభాగెం. ఇద 2018లో తెరవబడిెంద.

మిజోరంలో అరబెన్ మొబ్లిటీకి మద్దత్ ఇవ్వడానికి 
భారతదేశం-ADB PRF రుణంపై సంతకం 

భారతదేశ ప్రభుత్వెం మరియు ఆసియా అభవకృదధి బాయోెంక్ 
(ADB) అకోటుబర్ 2021 ,26న 4.5$ మిలియనలే ప్రాజ్క్టు రడీన్స్ 
ఫైనాన్స్ెంగ్ (PRF) రుణెంపై సెంతకెం చేశాయి.

ప్రధానాంశాలు

•	 మిజోర్ెం ర్ష్ట్రెంలోన్ ర్జధాన్ నగరెం ఐజా్వల్ లో 
పటటుణ చలనశీలతను మెరుగుపరచడాన్కి ప్రాజ్క్టు తయారీ 
మరియు డిజైన్ కారయోకలాపాలకు రుణ ఒప్పెందెం మద్దతు 
ఇసుతాెంద.

•	 ఐజా్వల్ లో అధిక ప్రాధానయోత కలిగన పటటుణ రవాణా 
పట్టుబడులను గురితాెంచడెం దా్వర్ పటటుణ చలనశీలతను 
మెరుగుపరచడాన్కి దీర్ఘకాలిక పరిష్్ర్ల అభవకృదధికి 
PRF మద్దతు ఇసుతాెంద.

•	 తగన శ్రదధి మరియు సనానిహక కారయోకలాపాలకు మద్దతును 
అెందెంచడెం దా్వర్ ప్రాజ్కుటును కొనస్గెంచడెంలో 
మరియు దాన్ సెంసిదధితను మెరుగుపరచడెంలో ఇద 
సహాయపడుతుెంద.

కాంప్రహెనిస్వ్ మొబ్లిటీ పాలిన్ (CMP)

PRF కిెంద, ఐజా్వల్ కోసెం సమగ్ మొబిలిటీ పాలేన్ 
(CMP) అభవకృదధి చేయబడుతుెంద. ప్రణాళిక పటటుణ రవాణా 
అభవకృదధి వ్యోహాన్ని వివరిసుతాెంద. ఇద పటటుణ అభవకృదధి ప్రణాళిక 
కారయోక్రమాలతో సమన్వయాలను న్రిమిెంచడెంలో కూడా 
సహాయపడుతుెంద. ఈ ప్రణాళిక వాతావరణెం & విపతుతాను 
తట్టుకునే శకితాన్ అలాగే దాన్ జోకాయోలలో లిెంగాన్ని కలుపుకొన్ 
పోవడాన్ని మరిెంత ప్రోతస్హిసుతాెంద.

రుణం యొక్క ప్రాముఖ్యత

ఐజా్వల్ మిజోరెం యొక్ పరిపాలనా మరియు స్టవా 
పరిశ్రమకు కెంద్రెం. అయిత్ వేగవెంతమైన మరియు ప్రణాళిక 
లేన్ పటటుణీకరణ కారణెంగా ఐజా్వల్ లో పటటుణ చలనశీలత 

తీవ్రెంగా న్రోధిెంచబడిెంద. దీెంతో ఇరుకు రోడుడ్ వెడలు్పలో 
ట్రాఫిక్  సతాెంభెంచ్ెంద. ఇద రహదారి భద్రత, ప్రజలు & 
వసుతావుల కదలిక స్మరథాయాెం అలాగే పర్యోవరణ సిథారత్వెంపై 
ప్రభావెం చూపుతుెంద. ఈ విధెంగా, సిథారమైన అరబెన్ మొబిలిటీ 
సొలూయోషన్స్ న్ అనుసరిెంచడెం దా్వర్ నగరెంలో రవాణా 
సమసయోలను పరిష్రిెంచడాన్కి ఈ ప్రాజ్క్టు చాలా మఖయోమైనద.

PRF ఎలా సహాయం చేస్తంది?

PRF రుణెం CMPలో గురితాెంచబడిన ప్రాజ్క్టు లకు 
ప్రాధానయోమివ్వడాన్కి స్ధాయోస్ధాయోల అధయోయనాలను 
న్ర్వహిెంచడెంలో సహాయపడుతుెంద. ఇద ప్రాజ్క్టు కోసెం 
వివరణాతమిక ప్రాజ్క్టు న్వేదకలు మరియు వివరణాతమిక 
రూపకల్పనను సిదధిెం చేసుతాెంద.

ఉడాన్ 4.1: షలాలింగ్-డిబ్రూఘర్ మార్గంలో మొదటి డైర్క్ట్ ఫె్లిట్

కెంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మెంత్రి జోయోతిర్దతయో 
సిెంధియా అకోటుబర్ 2021 ,26న షిలాలేెంగ్-డిబ్రూఘర్ సెకాటుర్ లో 
మొదటి  విమానాన్ని ప్రారెంభెంచారు.

ప్రధానాంశాలు

•	 ఈ విమానెం ప్రాెంతీయ కన్కిటువిటీ సీ్మ్ (RCS) 
ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ (UDAN) కిెంద అమలు 
చేయబడిెంద.

•	 సెపటుెంబర్ 2021లో, షిలాలేెంగ్ విమానాశ్రయెం 5000 
కెంటే ఎకు్వ మెంద ప్రయాణికులను చూసిెంద.

షలాలింగ్ కి కన్కిట్విటీ ఎందుకు ముఖ్యమైనది?

షిలాలేెంగ్ ప్రపెంచెంలోన్ అతయోెంత ఎతె్తాన & త్మగా ఉెండే 
ప్రదేశాలలో ఒకటి. ఇద భారతదేశాన్క కాదు యావత్ ప్రపెంచాన్కి 
మఖయోమైనద. రోలిెంగ్ కొెండలు, ఎతె్తాన జలపాతాలు, గుహలు, 
అెందమైన ప్రకకృతి దకృశాయోలు అలాగే దాన్ గొప్ప వారసత్వెం 
& సెంస్కృతి ఉననిెందున ఇద ఎలలేపు్పడూ స్్టాలేెండ్ ఆఫ్ ఈస్టు 
అన్ పిలువబడుతుెంద. ఈ ప్రదేశెం ప్రపెంచెం మొతతాెం నుెండి 
పర్యోటకులను ఆకరిషిసుతాెంద. అెందువలలే అక్డ కన్కిటువిటీన్ 
మెరుగుపరచడెం అవసరెం.

ఈ మార్గంలో ఏ విమానయాన సంసథా పని చేస్తంది?

UDAN 4 బిడిడ్ెంగ్ ప్రక్రియలో ఇెండిగో షిలాలేెంగ్ - 
దబ్రూగర్ మార్గెం కోసెం బిడిడ్ెంగ్ ను గెలుచుకుెంద. ఇద తన -78
సీటలే ATR 72 విమానాన్ని ఈ మార్గెంలో మోహరిసుతాెంద. ఉడాన్ 
పథకెం కిెంద,  దాదాపు 389 మార్్గలు మరియు 62 
విమానాశ్రయాలు అమలు చేయబడాడ్యి.

UDAN 4.1 గురంచి

UDAN 4.1 పథకెం 2020లో ప్రారెంభెంచబడిెంద. 
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ఈ దశలో, భారతదేశెంలోన్ మారుమూల ప్రాెంతాలలో 
కన్కిటువిటీన్ మెరుగుపరచడాన్కి ఈ దశలో 78 కొతతా మార్్గలు 
ఆమోదెంచబడాడ్యి. ఈ మార్గెంలో, లక్షదీ్వప్ లోన్ అగటిటు, కవరతితా 
మరియు మినీకాయ్ దీవులను అనుసెంధాన్ెంచడాన్కి ప్రణాళిక 
చేయబడిెంద. ఇద చ్నని విమానాశ్రయాలు, ప్రత్యోక హెలికాపటురులే 
మరియు సీపేలేన్ మార్్గలను అనుసెంధాన్ెంచడెంపై దకృషిటు 
పడుతుెంద.

ఉడాన్ పథకం గురంచి

పౌర విమానయాన మెంత్రిత్వ  శాఖ ప్రాెంతీయ 
కన్కిటువిటీ పథకెంగా ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగ్రిక్ (UDAN) 
2016 సెంవతస్రెంలో ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఇద ప్రాెంతీయ 
విమానయాన మార్ట్ ను అభవకృదధి చేయడాన్కి ప్రారెంభెంచబడిన 
వినూతని పథకెం. ప్రాెంతీయ మార్్గలోలే సరసమైన, ఆరిథాకెంగా 
లాభదాయకమైన మరియు లాభదాయకమైన విమానాలను 
సకృషిటుెంచడెం దీన్ ప్రధాన లక్షయాెం.

PM ఆయుషామాన్ భారత్ హెల్్త ఇనాఫిరాస్రేకచిర్ మిషన్

ప్రధానమెంత్రి నరేెంద్ర మోదీ ఆయుష్మిన్ భారత్ హెల్తా 
ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ మిషన్ ను అకోటుబర్ 25, 2021న ఉతతారప్రదేశ్ లోన్ 
వారణాసిలో ప్రారెంభెంచారు.

ప్రధానాంశాలు

ఈ పథకెం రూ. 5000 కోటలే విలువైనద మరియు ఆరోగయో 
మౌలిక సదుపాయాలను స్ట్ల్-అప్ చేయడాన్కి ప్రారెంభెంచ్న 
భారతదేశెంలో అతిపద్ద పథకెం.

పట టుణ మరియు గ్రామీణ ప్రాెంతాలోలే ప్రజారోగయో 
మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడాన్కి ఈ మిషన్ 
ప్రారెంభెంచబడిెంద.

ఇద జాతీయ ఆరోగయో మిషన్ కు అదనెంగా పన్ చేసుతాెంద.

ఆయుషామాన్ భారత్ హెల్్త ఇన్ ఫ్రాస్రేకచిర్ మిషన్ :

ఆయుష్మిన్ భారత్ హెల్తా ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ మిషన్ ను ప్రధాన్ 
ప్రకటిెంచారు. ఇద 10 హై ఫోకస్ ర్ష్్రాలలో 17,788 గ్రామీణ 
ఆరోగయోెం & సెంరక్షణ కెంద్రాలకు మద్దతున్సుతాెందన్ భావిసుతానానిరు. 
పథకెం కిెంద, 11,024 అరబెన్ హెల్తా & వెల్నిస్ సెెంటరులే 
స్థాపిెంచబడతాయి. భారతదేశెంలో కీలకమైన హెల్తా కర్ న్ట్ వర్్ ను 
బలోపేతెం చేస్ట లక్షయాెంతో ఈ మిషన్ ప్రారెంభెంచబడుతుెంద.

మిషన్ యొక్క లక్షష్ం

పబిలేక్ హెల్తా ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ లో కిలేషటుమైన ఖాళ్లను పూరిెంచే 
లక్షయాెంతో ఈ మిషన్ ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఇద పటటుణ మరియు 
గ్రామీణ ప్రాెంతాలలో క్రిటికల్ కర్ సౌకర్యోలు మరియు ప్రాథమిక 

సెంరక్షణ మధయో అెంతర్న్ని తగ్గసుతాెంద.

మిషన్ యొక్క ర్ండవ అంశం

ఆయుష్మిన్ భారత్ హెల్తా ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ మిషన్ లోన్ 
రెండవ అెంశెం “రోగాల న్ర్ధిరణ కోసెం టెసిటుెంగ్ న్ట్ వర్్”కి 
సెంబెంధిెంచ్నద. వాయోధుల న్ర్ధిరణ మరియు పరయోవేక్షణ కోసెం 
మిషన్ కిెంద అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు అభవకృదధి 
చేయబడతాయి. దీన్ కిెంద భారతదేశెంలోన్ 730 జిలాలేలు పబిలేక్ 
హెల్తా లాయోబ్ లకు అనుసెంధాన్ెంచబడతాయి. అెంత్ కాకుెండా 3 
వేల బాలేకులకు బాలేక్ పబిలేక్ హెల్తా యూన్ట్లే అెందెంచనునానిరు.

పథకం యొక్క ప్రాముఖ్యత

మహమామిరిన్ అధయోయనెం చేసుతానని ప్రసుతాత పరిశోధనా 
సెంసథాల విసతారణను ఈ పథకెం పరిశీలిసుతాెంద. ఇద 80 వైరల్ 
డయాగనిసిటుక్ మరియు రీసెర్చి లాయోబ్ లను బలోపేతెం చేయడెంలో 
కూడా సహాయపడుతుెంద. ఈ న్ట్ వర్్ ను బలోపేతెం చేస్ట 
ప్రయతనిెంలో ఇద “డబ్లేయాహెచ్ ఓ రీజినల్ రీసెర్చి పాలేట్ ఫ్రమ్ 
ఫర్ సౌత్ ఆసియా”ను కూడా ఏర్్పట్ చేసుతాెంద.

NIPUN భారత్ మిషన్ అమలు కోసం జాతీయ సీట్రంగ్ కమిటీ

అకోటుబర్ 25, 2021న, NIPUN భారత్ మిషన్ ను 
అమలు చేయడాన్కి నేషనల్ సీటురిెంగ్ కమిటీ (NSC) ఏర్్పట్ 
చేయబడిెంద.

నిపున్ భారత్ మిషన్

•	 NIPUN అెంటే “నేషనల్ ఇన్షియ్టివ్ ఫర్ ప్రొఫిషియెనీస్ 
ఇన్ రీడిెంగ్ విత్ అెండర్ స్టుెండిెంగ్ అెండ్ నూయోమర్సీ”.

•	 ఈ మిషన్ ను పాఠశాల విదయో మరియు అక్షర్సయోత 
విభాగెం జూలై 2021లో ప్రారెంభెంచ్ెంద.

•	 జాతీయ విదాయో విధానెం 2020 (NEP 2020) ప్రకారెం  
అక్షర్సయోత & సెంఖాయోశాస్త్రెంలో స్ర్వత్రిక నైపుణయోెం 
స్ధిెంచే లక్షయాెంతో మిషన్ ప్రారెంభెంచబడిెంద.

•	 NEP 2020 2026-27 నాటికి 3వ తరగతి మగస్ట 
నాటికి ప్రతి బిడడ్కు పునాద అక్షర్సయోత & సెంఖాయోశాస్త్రెంలో 
స్ర్వత్రిక నైపుణాయోన్ని అెందెంచాలన్ భావిసుతాెంద.

జాతీయ సీట్రంగ్ కమిటీ (NSC)

న్పున్ భారత్ మిషన్ ను అమలు చేయడాన్కి ప్రభుత్వెం 
నేషనల్ సీటురిెంగ్ కమిటీన్ ఏర్్పట్ చేసిెంద. ఈ కమిటీకి కెంద్ర 
విదాయోశాఖ మెంత్రి ధరేమిెంద్ర ప్రధాన్ అధయోక్షత వహిస్తారు. 

కమిటీ లక్షష్ం

జాతీయ సీటురిెంగ్ కమిటీ ఫెండేషనల్ లిటరసీ & 
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నూయోమరసీపై జాతీయ మిషన్ పురోగతిన్ పరయోవేక్ెంచే లక్షయాెంతో 
ఏర్్పట్ చేయబడిెంద. కమిటీ విధాన సమసయోలపై మార్గదర్శకత్వెం 
అెందసుతాెంద మరియు 2026-27లో ఆశిెంచ్న లక్షయోన్ని 
చేరుకోవడెంలో సహాయెం చేసుతాెంద. ఇద స్ధిెంచాలిస్న లక్షయోలతో 
సమకాలీకరిెంచబడిెందన్ న్ర్ధిరిెంచుకోవడాన్కి ప్రోగ్రామాటిక్ 
మరియు ఆరిథాక న్బెంధనలను కూడా సమీక్సుతాెంద.

NSC యొక్క విధి

మార్గదర్శకాల రూపెంలో వారిషిక పురోగతిన్ కొలిచే 
స్ధనాలను వాయోపితా చేయడెం NSC యొక్ బాధయోతలలో ఒకటి. ఇద 
పురోగతిన్ విశ్లేషిెంచడాన్కి మరియు ర్ష్్రాలు & UTలకు 
అభప్రాయాన్ని అెందెంచడాన్కి అెంచనా పదధితిన్ అభవకృదధి 
చేయడాన్కి కూడా ప్రయతినిసుతాెంద.

PM ఆతమా నిర్భర్ స్వస్్త భారత్ యోజన’

ప్రధానమెంత్రి నరేెంద్ర మోదీ అకోటుబర్ 15, 2021న 
ఉతతారప్రదేశ్ లో పరయోటిెంచ్ వారణాసిలో ప్రధాన మెంత్రి ఆతమి 
న్ర్భర్ స్వస్తా భారత్ యోజనను ప్రారెంభెంచారు.

ప్రధాన మంత్రి ఆతమా నిర్భర్ స్వస్్త భారత్ యోజన 
(PMASBY) గురంచి

భారతదేశెం అెంతటా ఆరోగయో సెంరక్షణ మౌలిక 
సదుపాయాలను బలోపేతెం చేయడాన్కి PMASBY అతిపద్ద 
పాన్-ఇెండియా సీ్మలలో ఒకటిగా ఉెండబోతోెంద. జాతీయ 
ఆరోగయో మిషన్ తో పాట్ ఈ పథకాన్ని ప్రారెంభెంచడెం జరిగెంద. 
ఇద కెంద్ర రెంగ పథకెం, ఇద జాతీయ, ప్రాెంతీయ, జిలాలే మరియు 
బాలేక్ స్థాయిలలో న్ఘా ప్రయోగశాలల న్ట్ వర్్ ను అభవకృదధి 
చేయడెం దా్వర్ IT ప్రారెంభెంచబడిన వాయోధి న్ఘా వయోవసథాను 
న్రిమిెంచడెం లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద.

PMASBY యొక్క లక్షష్ం

పటటుణ మరియు గ్రామీణ ప్రాెంతాలలో క్రిటికల్ కర్ 
సౌకర్యోలు & ప్రాథమిక సెంరక్షణపై ప్రత్యోక దకృషిటు స్రిెంచ్, పబిలేక్ 
హెల్తా ఇన్ ఫ్రాస్రాకచిర్ లో కిలేషటుమైన ఖాళ్లను పూరిెంచే లక్షయాెంతో 
PMASBY ప్రారెంభెంచబడుతుెంద.

PMASBY కింద సౌకరా్యలు

ఈ పథకెం 10 హై ఫోకస్ స్టటుట్ లలో 17,788 గ్రామీణ 
ఆరోగయోెం మరియు సెంరక్షణ కెంద్రాలకు మద్దతున్సుతాెంద.

దీన్ కిెంద, అన్ని ర్ష్్రాలలో దాదాపు 11,024 అరబెన్ 
హెల్తా & వెల్నిస్ సెెంటరులే స్థాపిెంచబడతాయి.

5 లక్షల కెంటే ఎకు్వ జనాభా ఉనని భారతదేశెంలోన్ 

అన్ని జిలాలేలోలే ప్రత్యోకమైన క్రిటికల్ కర్ ఆసుపత్రుల దా్వర్ క్రిటికల్ 
కర్ స్టవలు అెందుబాట్లోకి వస్తాయి. మిగలిన జిలాలేలు రఫరల్ 
స్టవల దా్వర్ కవర్ చేయబడతాయి.

భారతదేశెంలోన్ ప్రయోగశాలల న్ట్ వర్్ న్ ఉపయోగెంచ్ 
పబిలేక్ హెల్తా కర్ సిసటుమ్ లో పూరితా స్థాయి డయాగనిసిటుక్ స్టవలకు 
ప్రజలు ప్రాపయోత పెందుతారు.

ఈ పథకెం కిెంద అన్ని జిలాలేలోలే ఇెంటిగ్రేటెడ్ పబిలేక్ హెల్తా 
లాయోబ్ లను ఏర్్పట్ చేస్తారు.

పీఎెంఏఎస్ బీవై కిెంద సెంసథాలను ఏర్్పట్ చేయాలి

PMASBY కింద కింది సంసథాలు ఏరా్టు చేయబడతాయి:

 ఆరోగయోెం కోసెం జాతీయ సెంసథా

వైర్లజీ కోసెం 4 కొతతా జాతీయ సెంసథాలు

9 జీవ భద్రత స్థాయి III ప్రయోగశాలలు

WHO సౌత్-ఈస్టు ఆసియా రీజియన్ కోసెం ప్రాెంతీయ 
పరిశోధన వేదక మరియు

5 వాయోధి న్యెంత్రణ కోసెం కొతతా ప్రాెంతీయ జాతీయ 
కెంద్రెం.

ఎంపీలా్యడ్స్ పథకం పునఃప్రారంభం

పారలేమెెంట్ సభుయోల న్యోజకవర్గ అభవకృదధి న్ధులను 
(ఎెంపీలాయోడ్స్) కెంద్ర ప్రభుత్వెం పునరుదధిరిెంచ్ెంద. కొవిడ్ 
నేపథయోెంలో ఈ న్ధులను రెండేళలే పాట్ కరోనా న్యెంత్రణ 
చరయో లకు విన్యోగెంచాలన్ యోచ్ెంచ్, ఇపు్పడు ఆ న్రణాయాన్ని 
మారుచికొెంద. తక్షణమే ఈ పథకాన్ని పునరుదధిరిెంచాలన్ ప్రధాన్ 
మోదీ ఆధ్వర్యోన జరిగన మెంత్రివర్గ సమావేశెం న్రణాయిెంచ్ెంద. 

2021-22 ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో ఒకో్ ఎెంపీ రూ.2 
కోటలేను తన న్యోజకవర్గ పరిధిలో జరిగే విభనని పనులకు 
కటాయిెంచేెందుకు అనుమతిచ్చిెంద. 2022-23 నుెంచ్ 2025-
26 వరకూ ఏటా మనుపటి మాదరే రూ.5 కోట్లే వాడుకునేెందుకు 
అెంగీకరిెంచ్నట్లే కెంద్ర సమాచార, ప్రస్రశాఖ మెంత్రి అనుర్గ్ 
సిెంగ్ ఠాకుర్ వెలలేడిెంచారు. దీన్వలలే 2021-22లో ఎెంపీలాయోడ్స్ 
పథకెం కిెంద రూ.1,584 కోట్లే, 2022-23 నుెంచ్ 2025-26 
వరకూ మరో రూ.15,833 కోట్లే ఖరుచిచేస్ట వీలుెంట్ెందనానిరు. 
నాలుగేళలేలో మొతతాెం రూ.17,417 కోట్లే ఈ పథకాన్కి 
సమకూరుతాయనానిరు. కరోనా న్యెంత్రణలోకి ర్వడెం, ఆరిథాక 
వయోవసథా మెరుగుపడటెం, పనునిల ర్బడి ఆశాజనకెంగా ఉెండటెంతో 
ఎెంపీలకు ఈ న్ధులను అెందుబాట్లోకి త్వాలన్ ప్రభుత్వెం 
న్రణాయిెంచ్నట్టు ఠాకుర్ తెలిపారు.
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8. క్రీడలు
ఆసయా ఆరచిర్ ఛంపియన్ షప్

2021 ఆసియా ఆరచిరీ ఛాెంపియన్ షిప్ లో భారత్ కు తొలి 

పతకెం దకి్ెంద. పురుషుల కాెంపౌెండ్ జట్టు కాెంసయోెం గెలిచ్ెంద. 

కెంచు పతకెం కోసెం జరిగన పోరులో రిషబ్ యాదవ్, అభషేక్ 

వరమి, అమన్ సైనీలతో కూడిన భారత జట్టు 235 - 223 త్డాతో 

బెంగాలేదేశ్ ను ఓడిెంచ్ెంద. మరోవైపు తెలుగమామియి సురేఖకు 

న్ర్శ ఎదురైెంద. మహిళల కాెంపౌెండ్ జట్టు విభాగెంలో కాెంసయో 

పతకెం కోసెం జరిగన పేలేఆప్స్ లో ఆమెతో పాట్ ప్రియా గుర్జార్, 

పరీజాత్ కౌలోతా కూడిన భారత త్రయెం 208 - 220 త్డాతో 

కజకిస్థాన్ చేతిలో ఓడిెంద.

ఐసీసీ క్రికెట్ కమిటీ ఛైరమాన్ గా గంగూల్ 

ఐసీసీ క్రికెట్ కమిటీ ఛైరమిన్ గా బీసీసీఐ అధయోక్షుడు సౌరభ్ 

గెంగూలీ న్యమితుడయాయోడు. ఇప్పటి వరకు ఆ పదవిలో ఉనని 

టీమ్ ఇెండియా మాజీ కెపటున్ అన్ల్ కుెంబేలే స్థానెంలో గెంగూలీన్ 

న్యమిెంచ్నట్లే ఐసీసీ ప్రకటిెంచ్ెంద. మూడేళలే పదవీ కాలెంతో 

కూడుకునని ఈ పదవిన్ గరిష్ఠెంగా మూడు దఫ్లు చేపటటువచుచి. 

కుెంబేలే తొమిమిదేళ్లే ఈ పదవిలో కొనస్గాడు. “ప్రపెంచెంలో 

అతుయోతతామ ఆటగాళలేలో ఒకడిగా, సమరథా పరిపాలకుడిగా గెంగూలీ 

అనుభవెం క్రికెట్ అభవకృదధికి ఎెంతగానో ఉపయోగపడుతుెంద. 

గత తొమిమిదేళ్లే క్రికెట్ కమిటీకి నాయకత్వెం వహిెంచ్న అన్ల్ 

కుెంబేలేకు కకృతజ్ఞతలు. డీఆర్ఎస్ విధానెం, అనుమానాస్పద బౌలిెంగ్ 

యాక్షన్ పరిష్్ర్న్కి పటిష్ఠమైన వయోవసథాతో అెంతర్జాతీయ క్రికెట్ 

ప్రమాణాలిని కుెంబేలే మెరుగుపరిచాడు” అన్ ఐసీసీ ఛైరమిన్ గ్రెగ్ బార్ 

కలే పేర్్నానిడు. 

బ్గ్ బాష్ లో మందాన రకారుడ్ స్్కరు 

టీమ్ ఇెండియా బాయోటర్ సమికృతి మెందాన (114 నాటౌట్; 

64 బెంతులోలే 14x4, 3x6) మహిళల బిగ్ బాష్ (డబ్లేయాబీబీఎల్)

లో సరికొతతా చరిత్ర సకృషిటుెంచ్ెంద. ఈ లీగ్ లో సెెంచరీ స్ధిెంచ్న తొలి 

భారత క్రికెటర్ గా మెందాన రికారుడ్ న్లకొలి్పెంద. డబ్లేయాబీబీఎల్ 

అతయోధిక వయోకితాగత స్్రు ఘనతను మెందాన స్ధిెంచ్ెంద. అయిత్.. 

ఈ మాయోచ్ లో మెల్ బోర్ని రన్గేడ్స్ 4 పరుగుల ఆధికయోెంతో సిడీని 

థెండర్ప న్గ్గెంద.

ఎన్ సీఏ బౌలింగ్ కోచ్ గా ట్రాయ్

జాతీయ క్రికెట్ అకాడమీ (ఎన్ సీఏ)లో ఫ్స్టు బౌలిెంగ్ కోచ్ 

గా ఆస్ట్రాలియా శిక్షకుడు ట్రాయ్ కూలీ బాధయోతలు సీ్వకరిెంచనునానిడు. 

ప్రసుతాత ప్రపెంచ క్రికెటోలే ఫ్స్టు బౌలిెంగ్ లో అతుయోతతామ కోచ్ గా 

పేరునని ట్రాయ్ భారత యువ పేసరలేను భవిషయోతుతాకు తగ్గట్లేగా 

తీరిచిదదు్దతాడన్ బీసీసీఐ భావిస్తాెంద. 2006 నుెంచ్ 2010 - 

11 సీజన్ వరకు ఆస్ట్రాలియా జట్టుకు ట్రాయ్ బౌలిెంగ్ కోచ్ గా 

వయోవహరిెంచాడు. అనెంతరెం క్రికెట్ ఆస్ట్రాలియా సెెంటర్ ఆఫ్ 

ఎకెస్టిన్స్ (బ్రిస్టబెన్)లో బౌలిెంగ్ కోచ్ గా చేర్డు. జూన్యర్, ఫస్టు 

కాలేస్ క్రికెట్ నుెంచ్ పద మెంద అతుయోతతామ ఫ్స్టు బౌలరలేను ఎెంపిక 

చేసి ఎన్ సీఏలో ప్రత్యోక శిక్షణ ఇపి్పెంచడాన్కి బోరుడ్ ఏర్్పట్లే 

చేస్తాెంద. అెందుకోసమే ట్రాయ్ కూలీకి ఫ్స్టు బౌలిెంగ్ కోచ్ గా 

బాధయోతలు అప్పగెంచనుెంద. ఎన్ సీఏ డైరకటుర్ లక్షష్మణ్ ఆధ్వరయోెంలో 

ట్రాయ్ పన్ చేయనునానిడు. ఇక ఎన్ సీఏలో బాయోటిెంగ్ కోచ్ లుగా 

హకృషికశ్ కన్త్ర్, శివసుెందర్ దానులే తిరిగ న్యమితులయాయోరు. 

మూడో బాయోటిెంగ్ కోచ్ సితాెంషు కొటక్ ఇెండియా-ఎతో కలిసి 

దక్ణాఫ్రికా పరయోటనకు వెళలేనునానిడు. స్యిర్జ్ బహుతుల్ను 

సి్పన్ బౌలిెంగ్ కోచ్ గా న్యమిెంచారు. శుభదీప్ ఘోష్, టి.దలీప్, 

మనీశ్ బాలిలను ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ లుగా ఎెంపిక చేశారు.

2024 నుంచి 2031 వరకు ఏడాదికో ఐసీసీ టోర్ని

2024 నుెంచ్ 2031 వరకు ఏడాదకో టోరీని జరగనుెంద. 

ఈ కాలాన్కి ఐసీసీ ప్రకటిెంచ్న ఐసీసీ టోరనిమెెంటలే ష్డూయోలులో 

నాలుగు టీ20 ప్రపెంచకప్ లు, రెండు వనేడ్ ప్రపెంచకప్ లు, రెండు 

ఛాెంపియన్స్ ట్రోఫీలు ఉనానియి. మొతతాెం 14 దేశాలకు ఐసీసీ 

ఆతిథయో హకు్లను కటటుబటిటుెంద. భారత్ కు మూడు టోరీనిల ఆతిథయో 

హకు్లు దక్గా పాకిస్థాన్ కు రెండు దశాబా్దల తర్్వత ఓ ఐసీసీ 

ఈవెెంట్ (2025 ఛాెంపియన్స్ ట్రోఫీ) ను న్ర్వహిెంచే అవకాశెం 

లభెంచ్ెంద. పాకిస్థాన్ చ్వరగా 1996 (ప్రపెంచకప్)లో ఐసీసీ 

టోరీనికి ఆతిథయోెం ఇచ్చిెంద. 2009లో శ్రీలెంక జట్టుపై ఉగ్దాడి 

తర్్వత ఆ దేశెంలో అెంతర్జాతీయ క్రికెట్ పద్దగా జరగలేదు. 

2024 టీ20 ప్రపెంచకప్ కు వెసిటుెండీస్ తో కలిసి అమెరికా 

ఆతిథయోమివ్వనుెంద. అమెరికా, నమీబియా తొలిస్రి ప్రపెంచకప్ 

ను న్ర్వహిెంచనునానియి. 2027 వనేడ్ ప్రపెంచకప్ కు దక్ణాఫ్రికా, 
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జిెంబాబే్వలతో కలిసి నమీబియా ఆతిథయోెం ఇవ్వనుెంద. 

టోరీని వివర్లు.. 

2024: టోరీని: టీ20 ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: వెసిటుెండీస్, అమెరికా 

2025: టోరీని: ఛాెంపియన్స్ ట్రోఫీ 

ఆతిథయో దేశెం: పాకిస్థాన్ 

2026: టోరీని: టీ20 ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: భారత్, శ్రీలెంక

2027: టోరీని: వనేడ్ ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: దక్ణాఫ్రికా, జిెంబాబే్వ, నమీబియా 

2028: టోరీని: టీ20 ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: ఆస్ట్రాలియా, నూయోజిలాెండ్

2029: టోరీని: ఛాెంపియన్స్ ట్రోఫీ 

ఆతిథయో దేశెం: భారత్ 

2030: టోరీని: టీ20 ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: ఇెంగలేెండ్, ఐర్లేెండ్, స్్టాలేెండ్ 

2031: టోరీని: వనేడ్ ప్రపెంచకప్ 

ఆతిథయో దేశాలు: భారత్, బెంగాలేదేశ్ 

ఏడు నగరాలోలి టీ20 ప్రపంచకప్ 2022 

అకోటుబరు 16న ఆస్ట్రాలియా వేదకగా ఆరెంభమయ్యో టీ20 

ప్రపెంచకప్ ను ఏడు నగర్లోలే న్ర్వహిెంచనునానిరు. ఈ మెగా 

టోరీనికి మెల్ బోర్ని, సిడీని, బ్రిస్టబెన్, పర్తా, అడిలైడ్, హోబర్టు, జిలాెంగ్ 

నగర్లు ఆతిథయోెం ఇవ్వనునానియి. నవెంబరు 13న జరిగే ఫైనల్ కు 

మెల్ బోర్ని వేదక కానుెంద. నవెంబరు 9న మొదటి సెమీస్ సిడీనిలో, 

10న రెండో సెమీస్ అడిలైడ్ లో న్ర్వహిస్తారు.

బ్రెజలియన్ గ్రాండ్ ప్రీ విజేత హామిలట్న్ 

మెరీస్డెజ్ డ్రైవర్ లూయిస్ హామిలటున్ బ్రెజిలియన్ గ్రాెండ్ 

ప్రీ విజేతగా న్లిచాడు. పనాలీటు కారణెంగా పద్ స్థానెంలో రేసును 

ఆరెంభెంచ్నప్పటికీ అతడు వెస్టుపన్ (రడ్ బుల్)ను ఓడిెంచాడు. 

59వ లాయోప్ లో వెలేటుపనను అధిగమిెంచ్ మొదటి స్థానెంలోకి వచ్చిన 

హామిలటున్, అతడికెంటే పద సెకనలే మెందు రేసును పూరితా చేశాడు. 

వెస్టుపన్ రెండో స్థానెం స్ధిెంచాడు. డ్రైవరలే ఛాెంపియన్ 

షిప్ లో అతడి ఆధికయోెం 14 పాయిెంటలేకు పడిపోయిెంద. ఏడుస్రులే 

ప్రపెంచ ఛాెంపియన్ అయిన హామిలటున్ బ్రెజిలియన్ గ్రాెండ్ ప్రీ 

గెలవడెం దా్వర్ 25 పాయిెంట్లే ఖాతాలో వేసుకునానిడు. హామిలటున్ 

జట్టు సహచరుడు బోతాస్ మూడో స్థానెం స్ధిెంచాడు. తర్్వతి 

రేసు నవెంబరు 21న ఖతార్ లో జరుగుతుెంద.

ఎన్ సీఏ డైర్కట్ర్ గా లక్ష్మణ్ 

జాతీయ క్రికెట్ అకాడమీ (ఎన్ సీఏ) డైరకటుర్ గా టీమ్ 

ఇెండియా మాజీ ఆటగాడు వీవీఎస్ లక్షష్మణ్ న్యమితులయాయోడు. 

ఎన్ సీఏ తదుపరి చీఫ్ లక్షష్మణ్ అెంట్ బీసీసీఐ సీన్యర్ అధికారి 

ధ్రువీకరిెంచారు. ఎన్ సీఏ పదవి సీ్వకరిసుతానని నేపథయోెంలో ఐపీఎల్ 

జట్టు సన్ రైజర్స్ హైదర్బాద్ మెెంటార్ బాధయోతల నుెంచ్ లక్షష్మణ్ 

తపు్పకోనునానిడు. పరస్పర విరుదధి ప్రయోజనాల న్బెంధన 

కారణెంగా లక్షష్మణ్ వాయోఖాయోనెం చేయడెం, పత్రికలకు కాలమ్స్ 

ర్యడెం కుదరదు. డిసెెంబరు 4న కోల్ కతాలో బీసీసీఐ ఏజీఎెం 

కెంటే మెందే లక్షష్మణ్ కు ఎన్ సీఏ బాధయోతలు అప్పగెంచనునానిరు.

ఆసయా ఆరచిర్ ఛంపియన్ షప్ లో 4వ స్థానంలో సరేఖ

ఆసియా ఆరచిరీ ఛాెంపియన్ షిప్ లో తెలుగమామియి జోయోతి 

సురేఖ కాెంపౌెండ్ సిెంగల్స్ ర్యోెంకిెంగ్ రెండోలే నాలుగో స్థానెంలో 

న్లిచ్ెంద. ఢాకాలో జరుగుతునని టోరీనిలో ఆమె 701 పాయిెంటలేతో 

భారత ఆరచిరలేలో అతుయోతతామ ర్యోెంకు స్ధిెంచ్ెంద. తొలి మూడు 

స్థానాలు కొరియా ఆరచిరలే సొెంతమయాయోయి. మహిళల కాెంపౌెండ్ 

టీమ్ విభాగెంలో జోయోతి సురేఖ, ప్రియ గుర్జార్, పరీజాత్ కౌలోతా కలిసి 

ఆడనుెంద.

షూటింగ్ కోటా స్థానాలు 38 నుంచి 48కి మారు్ 

ఆసియా ఒలిెంపిక్ కోటా స్థానాలోలే ప్రపెంచ షూటిెంగ్ 

సమాఖయో మారు్పలు చేసిెంద. ఈ స్థానాలను 38 నుెంచ్ 48కి 

పెంచ్ెంద. 2024 పారిస్ ఒలిెంపిక్స్ నుెంచ్ ఈ మారు్ప అమలోలేకి 

వచేచి అవకాశమెంద. ఒలిెంపిక్ కోటా స్థానాలను 38 నుెంచ్ 48కి 

పెంచుతుననిట్లే ప్రపెంచ షూటిెంగ్ సమాఖయో నుెంచ్ లేఖ వచ్చినట్లే 

ఆసియా షూటిెంగ్ సమాఖయో (ఏఎస్ సీ) తెలిపిెంద.

ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో జయవరధినే, పొలాక్, బ్రిటిన్ 

శ్రీలెంక దగ్గజెం మహేల జయవరధినే, దక్ణాఫ్రికా మాజీ 
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ఆల్ రెండర్ పలాక్, ఇెంగాలేెండ్ మాజీ బాయోటర్ జ్న్ట్ బ్రిటిన్ లకు 

టీ20 ప్రపెంచకప్ ఫైనల్ ఆరెంభాన్కి మెందు ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ 

ఫేమ్ లో చోట్ కలి్పెంచనునానిరు. 2017లో మరణిెంచ్న బ్రిటిన్ 

19 ఏళలే ఇెంగలేెండ్ మహిళల టెసుటు జట్టులో కీలక సభుయోర్లిగా 

ఉెంద. జయవరధినే 2014లో టీ20 ప్రపెంచకప్ గెలిచ్న శ్రీలెంక 

జట్టు సభుయోడు. మరో నాలుగు ఐసీసీ మేజర్ టోరీనిలోలే ఫైనల్ చేరిన 

శ్రీలెంక జట్టులో కూడా అతడు ఉనానిడు. అతుయోతతామ బౌలిెంగ్ 

ఆల్ రెండరలేలో ఒకడిగా పేరునని పలాక్.. టెసుటులు, వనేడ్లు 

రెండిెంటిలోనూ 300 వికెట్లే, 3000 పరుగుల మైలుర్యిన్ 

అెందుకునని తొలి ఆటగాడిగా ఘనత స్ధిెంచాడు.

కామన్్వల్్త క్రీడలోలి క్రికెట్

2022లో బరిమిెంగ్ హామ్ వేదకగా జరిగే కామన్్వల్తా 

క్రీడలోలే మహిళల క్రికెట్ పోటీలు భారత్ - ఆస్ట్రాలియా మాయోచ్ తో 

ప్రారెంభెం కానునానియి. జులై 29న ఈ మాయోచ్ జరుగుతుెంద. 

టీ20ల రూపెంలో తొలిస్రి మహిళల క్రికెట్ ను కామన్్వల్తా క్రీడలోలే 

ప్రవేశపడుతునానిరు. చ్వరిగా 1998లో ఈ క్రీడలోలే క్రికెట్ ఆడారు. 

“జులై 29 నుెంచ్ మహిళల క్రికెట్ పోటీలు ఎడ్జా బాసటున్ వేదకగా 

జరగబోతునానియి. ఆగసుటు 7న స్వరణా, కాెంసయో పతక మాయోచ్ లు 

న్ర్వహిస్తారు” అన్ ఇెంగాలేెండ్ క్రికెట్ బోరుడ్ తెలిపిెంద. తొలి రోజు 

భారత్ - ఆస్ట్రాలియా మాయోచ్ తో పాట్ పాకిస్థాన్ - బారబెడోస్ 

పోరు కూడా జరగనుెంద. చ్రకాల ప్రతయోరిథా పాకిస్థాన్ తో జులై 31న 

భారత్ తలపడబోతోెంద. ఈ టోరీనిలో ఆడే ఎన్మిద కా్వలిఫయిెంగ్ 

జటలేలో ఇప్పటిక ఏడు జట్లే ఖర్రు కాగా చ్వరి జట్టు ఇెంకా 

త్లాలిస్ ఉెంద. 

వా్యఖ్యతగా చెస్ దిగ్గజం విశ్వనాథన్ ఆనంద్

 ప్రతిష్్ఠతమిక ప్రపెంచ చెస్ ఛాెంపియన్ షిప్ కోసెం చెస్ 

దగ్గజెం విశ్వనాథన్ ఆనెంద్ ఆసకితాగా ఎదురు చూసుతానానిడు. 

ఇప్పటిక అయిదు స్రులే ప్రపెంచ ఛాెంపియన్ గా న్లిచ్న అతను 

ఈ స్రి మాత్రెం వాయోఖాయోతగా కన్పిెంచనునానిడు. ఇప్పటిక కొన్ని 

అెంతర్జాల చెస్ టోరీనిలోలే వాయోఖాయోతగా వయోవహరిెంచ్న విషీ ఇపు్పడు 

తొలిస్రి ప్రపెంచ ఛాెంపియన్ షిప్ కోసెం సిదధిమయాయోడు. నవెంబరు 

24 నుెంచ్ డిసెెంబరు 16 వరకు దుబాయ్ లో డిఫెండిెంగ్ 

ఛాెంపియన్ కార్లే సన్ (నారే్వ), రష్యో గ్రాెండ్ మాసటుర్ న్పోమియాచ్ 

మధయో ఈ టైటిల్ పోరు జరుగుతుెంద. దీన్కి అధికారిక వాయోఖాయోతలోలే 

ఒకడిగా విషీ వయోవహరిెంచనునానిడు.

టీమ్ ఇండియా ఫీలిడ్ంగ్ కోచ్ గా దిల్ప్

టీమ్ ఇెండియా ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ గా మరోస్రి తెలుగువారిక 

అవకాశెం దకి్ెంద. వరెంగల్ కు చెెందన టి.దలీప్ టీమ్ ఇెండియా 

ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ గా ఎెంపికైనట్లే హైదర్బాద్ క్రికెట్ సెంఘెం (హెచ్ 

సీఏ) తెలిపిెంద. నూయోజిలాెండ్ తో సిరీస్ లో హైదర్బాదీ ఆర్.

శ్రీధర్ స్థానెంలో ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ గా దలీప్ బాధయోతలు చేపటటునునానిడు. 

 హెచ్ సీఏ ఎ-డివిజన్ లీగ్ లో కాెంటిన్ెంటల్ సీసీ తరఫున 

దలీప్ బరిలో దగాడు. బీసీసీఐ ల్వెల్-3 కోరుస్ పూరితా చేసిన దలీప్.. 

14 ఏళలే కోచ్ెంగ్ కెరీర్ లో టీమ్ ఇెండియా, ఇెండియా అెండర్-

19, ఫస్టు కాలేస్ జటలేకు ఫీలిడ్ెంగ్ శిక్షకుడిగా పన్ చేశాడు. ఇటీవల 

శ్రీలెంక పరయోటనలో టీమ్ ఇెండియాకు దలీప్ ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ గా 

వయోవహరిెంచాడు.

జాతీయ ర్జలింగ్ ఛంపియన్ షప్ లో నిషాకు స్వరణోం

జాతీయ రజిలేెంగ్ ఛాెంపియన్ షిలో న్ష్ దహియా (రైలే్వస్) 

స్వరణా పతకెం స్ధిెంచ్ెంద. 65 కజీల విభాగెంలో న్ష్ జాతీయ 

ఛాెంపియన్ గా న్లిచ్ెంద. ఫైనలోలే జస్్పరాత్ కౌర్ (పెంజాబ్)పై న్ష్ 

గెలుపెందెంద.

జాతీయ జూడోలో సౌమ్యకు స్వరణోం

శ్రీకాకుళాన్కి చెెందన జూడో క్రీడాకారిణి కడపల 

సౌమాయోర్ణి స్వరణాెం స్ధిెంచ్ెంద. పెంజాబ్ ర్జధాన్ చెంఢీగఢ్ 

వేదకగా జరుగుతునని జాతీయస్థాయి సబ్ జూన్యర్ జూడో 

పోటీలోలే ఆమె పసిడి పతకెం సొెంతెం చేసుకుెంద. జాతీయ జూడోలో 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ కు స్వరణాెం దక్డెం ఇదే తొలిస్రి.

యోగాలో ఇక ప్రపంచ ఛంపియన్ షప్

భారత్ యోగాసనాలోలే ప్రపెంచ ఛాెంపియన్ షిప్ ను 

2022 జూన్ నుెంచ్ మొదటిస్రిగా న్ర్వహిెంచనుననిట్లే 

జాతీయ యోగాసన క్రీడా సమాఖయో (ఎన్ఎ స్ఎఫ్) అధయోక్షుడు 

ఉదత్ స్టర్ ప్రకటిెంచారు. భువనేశ్వర్ లో తొలి జాతీయ శారీరక 

యోగాసన ఛాెంపియన్ షిప్స్ ఆరెంభోతస్వెం సెందర్భెంగా ఆయన 

మాటాలేడుతూ.. 2022 జూనోలే భారత్ మొటటుమొదటి ప్రపెంచ 

యోగాసన ఛాెంపియన్షినుని న్ర్వహిెంచనుెందన్ తెలిపారు.

బీడబ్లిష్ఎఫ్ అవారుడ్కు ప్రమోద్ పేరు

టోకోయో పార్లిెంపిక్స్ ఛాెంపియన్ ప్రమోద్ భగత్ పేరును 
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'పార్ బాయోడిమిెంటన్ పేలేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవారుడ్ 'కు బీడబ్లేయాఎఫ్ 

సిఫ్రుస్ చేసిెంద. టోకోయో పార్లిెంపిక్స్ లో పురుషుల సిెంగల్స్ ఎ 

3 విభాగెంలో ప్రమోద్ విజేతగా న్లిచాడు. ఈ విభాగెంలో అతను 

ప్రసుతాత ప్రపెంచ నెంబర్ వన్ కూడా. కొతతాగా ప్రవేశపటిటున 'పయిర్ 

ఆఫ్ ద ఇయర్ అవారుడ్'కు ప్రమోద్, మనోజ్ సర్్ర్ పేరలేను 

బీడబ్లేయాఎఫ్ నామినేట్ చేసిెంద. 

టోకోయో పార్లిెంపిక్స్ ఎ, విభాగెంలో మనోజ్ కాెంసయో పతకెం 

స్ధిెంచాడు. స్ధారణ క్రీడాకారుల అవారుడ్ నామినీల జాబితాలో 

భారత క్రీడాకారులకు చోట్ దక్లేదు. పురుషుల విభాగెంలో 

అకెస్ల్స్న్, ఆెంథ్న్స్న్ (డెనామిర్్), వాెంగ్ లుయో (చైనా), వతనబ 

(జపాన్).. మహిళలోలే యుఫయ్ (చైనా), మారీన్ (సె్పయిన్), తై 

జు యిెంగ్ (చైనీస్ తైపీ), యమగూచ్ (జపాన్)లు పేలేయర్ ఆఫ్ ద 

ఇయర్ అవారుడ్కు నామినేట్ అయాయోరు. డిసెెంబరులో బీడబ్లేయాఎఫ్ 

ప్రపెంచ ట్ర్ ఫైనల్స్ లో విజేతలను ప్రకటిస్తారు.

ప్రెసడెంట్స్ కప్ షూటింగ్ లో మనూకు స్వరణోం

ప్రెసిడెెంట్స్ కప్ షూటిెంగ్ టోరనిమెెంటోలే భారత స్టుర్ 

షూటరులే మను బాకర్, ర్హ సరోనిబత్ సతాతా చాటారు. 25 మీటరలే 

ర్యోపిడ్ ఫైర్ పిసటుల్ మిక్స్ ఈవెెంటోలే మను పసిడి గెలవగా.. 25 

మీటరలే పిసటుల్ విభాగెంలో ర్హ రజతెం సొెంతెం చేసుకుెంద. 

మిక్స్ ఫైనలోలే మను-వాక్ (టరీ్) జోడీ 9-7తో గజాయా 

(చైనా)-పీటర్ ఒల్క్ (ఇస్తాన్యా) జెంటను ఓడిెంచ్ెంద. 

ఆరెంభెంలోనే 6-2తో ఆధికయోెంలో న్లిచ్న మను జెంట.. ఆ తర్్వత 

ప్రతయోరిథా నుెంచ్ 6-6తో పోటీ ఎదుర్్ెంద. కానీ ఒతితాడిన్ అధిగమిస్తా 

మను జోడీ విజేతగా న్లిచ్ెంద. అెంతకుమెందు 25 మీటరలే పిసటుల్ 

వయోకితాగత విభాగెంలో ర్హ సతాతా చాటిెంద. ఫైనలోలే చాలా వరకు 

ర్హదే అగ్స్థానెం. వరుసగా ఆమె మూడు సిరీలో మెందెంజలో 

ఉెంద. కానీ చ్వరి రెండు సిరీసలేలో పిసటుల్ మొర్యిెంచడెంతో ర్హ 

(31 పాయిెంట్లే) రెండో స్థానెంలో న్లిచ్ెంద. వెన్ కాెంప్ (జరమినీ, 

33 పాయిెంట్లే) స్వరణాెం గెలుచుకుెంద. ఇదే ఈవెెంటోలే మను బాకర్ 

ఆరో స్థానెంలో న్లిచ్ెంద. ఇదే టోరనిమెెంటోలే సౌరభ్ చౌదరి (10 

మీటరలే ఎయిర్ పిసటుల్) రజతెం, అభషేక్ వరమి కాెంసయోెం గెలిచారు.

భారత 72వ గ్రాండ్ మాసట్ర్ గా మిత్రాబ్ 

సెంకల్్ప గుపాతా గ్రాెండ్ మాసటుర్ అయిన రెండు రోజుల 

వయోవధిలోనే మరో భారత ఆటగాడు మిత్రాబ్ గుహ జీఎెం 

హోదా దకి్ెంచుకునానిడు. సెరిబెయాలో జరుగుతునని మిక్స్ 220 

టోరనిమెెంట్ లో అతడు చ్వరి జీఎెం నార్మి సెంపాదెంచ్ 72వ 

భారత గ్రాెండ్ మాసటుర్ గా అవతరిెంచాడు. 20 ఏళలే మిత్రాబ్.. 

ఇటీవలే బెంగాలేదేశ్ లో జరిగన షేక్ రసెల్ టోరీనిలో రెండో జీఎెం 

నార్మి దకి్ెంచుకునానిడు. 

ఆర్ సీబీ ప్రధాన కోచ్ గా బంగర్ 

ర్యల్ ఛాల్ెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు ప్రధాన కోచ్ గా 

సెంజయ్ బెంగర్ న్యమితుడయాయోడు. వచేచి రెండు ఐపీఎల్ సీజనులే 

అతడు కోచ్ పదవిలో ఉెంటాడు. బెంగళూరు ఫ్రాెంఛైజీ ఫిబ్రవరిలో 

సెంజయ్ ను బాయోటిెంగ్ సలహాదారుగా న్యమిెంచ్ెంద. ఇపు్పడు 

అతడికి ప్రధాన కోచ్ బాధయోతలను అప్పగెంచ్ెంద. మైక్ హెసస్న్ 

క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ డైరకటుర్ గా కొనస్గనునానిడు.

గ్రాండ్ మాసట్ర్ గా సంకల్్ గుపా్త

భారతదేశ చదరెంగెంలో మరో గ్రాెండ్ మాసటుర్ (జీఎెం) 

అవతరిెంచాడు. మహార్ష్ట్రలోన్ నాగ్ పూర్ కు చెెందన 18 

ఏళలే సెంకల్్ప గుపాతా భారత 71వ గ్రాెండ్ మాసటుర్ గా న్లిచాడు. 

సెరిబెయాలో జరిగన జీఎెం ఆస్్ 3 రెండ్ ర్బిన్ చెస్ టోరీనిలో 

6.5 పాయిెంటలేతో రెండో స్థానెంలో న్లిచ్న అతను... మూడో 

జీఎెం నార్మి ఖాతాలో వేసుకునానిడు. మూడు జీఎెం నార్మి తో పాట్ 

అతన్ ఖాతాలో 2500 ఎలో రేటిెంగ్ పాయిెంట్లే ఉెండడెంతో జీఎెం 

హోదా స్ధిెంచాడు. ఈ టోరీనిలో అయిదు గేమ్ లు గెలిచ్న అతను.. 

మరో మూడు డ్రా చేసుకున్, ఒక దాెంటోలే ఓటమిపాలయాయోడు. 

మార్రియాన్ (రష్యో) కూడా 6.5 పాయిెంటేలే స్ధిెంచ్నప్పటికీ 

మెరుగైన టై బ్రేక్ స్్రు కారణెంగా టైటిల్ అెందుకునానిడు. 

వరుసగా మూడు టోరీనిలు ఆడిన సెంకల్్ప కవలెం 24 రోజుల 

వయోవధిలోనే మూడు జీఎెం నార్మి లు దకి్ెంచుకోవడెం విశ్షెం. 

మనిక జోడీకి టైటిల్

డబ్లేయాటీటీ కెంటెెండర్ టేబుల్ టెన్నిస్ టోరీనిలో మన్క 

బత్రా, అరచినా కామత్ జోడీ మహిళల డబుల్స్ టైటిల్ ను సొెంతెం 

చేసుకుెంద. ప్రపెంచ ర్యోెంకిెంగ్స్ లో 36వ స్థానెంలో ఉనని మన్క 

ద్వయెం 11-3, 11-8, 12-10తో 23వ ర్యోెంక్ జెంట మెలానీ, 

అడ్రియానాను ఓడిెంచ్ెంద. ఈ టోరీని సిెంగల్స్ విభాగెంలో మన్క 

సెమీఫైనలోలే ప్రవేశిెంచ్ెంద.

400 వికెటులి స్ధించిన నాలుగ్ బౌలర్ గా రషీద్

టీ20లోలే వేగెంగా 400 వికెట్లే స్ధిెంచ్న బౌలర్ గా 
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అఫ్్ఘన్స్థాన్ ల్గ్ సి్పననిర్ రషీద్ ఖాన్ (289 మాయోచు) ఘనత 

స్ధిెంచాడు. ఈ ఫ్ర్మిటోలే 400 వికెటలే కలేబ్ లో చేరిన నాలుగో 

బౌలర్ అతడు. డే్వన్ బ్రావో (364), ఇమ్రాన్ తాహిర్ (320), 

సునీల్ నరైన్ (362) మెందునానిరు. వీరిలో బ్రావో 500 వికెట్ 

తీసిన తొలి బౌలర్ గా న్లిచాడు.

హారకకు 5వ స్థానం

ఫిడే గ్రాెండ్ సి్వస్ చెస్ టోరనిమెెంట్ ను భారత గ్రాెండ్ 

మాసటుర్ ద్రోణవలిలే హారిక అయిద్ స్థానెంతో మగెంచ్ెంద. ఆఖరిదైన 

పదకొెండో రెండోలే మారియా మచుక్ (ఉక్రెయిన్)తో ఆమె డ్రా 

చేసుకుెంద. దీెంతో మొతతాెం 7 పాయిెంటలేతో హారిక అయిద్ 

ర్యోెంకులో న్లిచ్ెంద. లీ టిెంగ్ జీ (9 పాయిెంట్లే) మహిళల టైటిల్ 

గెలిచ్ెంద. ఓపన్ విభాగెంలో గ్రాెండ్ మాసటుర్ పెంటేల హరికకృషణా (6 

పాయిెంట్లే) ఉమమిడిగా నాలుగో స్థానెంలో ఉనానిడు. పద్ రెండోలే 

సుగరోవ్ (రష్యో)తో గేమ్ ను హరి, నవార్ డేవిడ్ (చెక్ రిపబిలేక్)

తో అరుజాన్ డ్రా చేసుకునానిరు. 

పారస్ మాసట్ర్స్ ఛంప్ జకోవిచ్

ప్రపెంచ నెంబర్ వన్ నొవాక్ జకోవిచ్ ఆరోస్రి పారిస్ 

మాసటుర్స్ టైటిల్ ను సొెంతెం చేసుకునానిడు. ఫైనలోలే 4-6, 6-3, 

6-3తో మెద్వదేవ్ (రష్యో)పై విజయెం స్ధిెంచాడు. 21వ గ్రాెండ్ 

స్లేమ్ టైటిల్ లో అతయోధిక గ్రాెండ్ స్లేమ్ టైటిళ్లే గెలిచ్న ఆటగాడిగా 

న్లవాలనని జకోవిచ్ కోరిక న్రవేరలేదు. జకోవిచ్ నెంబర్ వన్ 

గా ఏడోస్రి సీజననుని మగెంచడెం దా్వర్ ప్రపెంచ రికారుడ్ 

సకృషిటుెంచాడు. సెంప్రాప్ (6) రికారుడ్ను అతడు బద్దలు కొటాటుడు.

అంతరాజాతీయ క్రికెట్ కు బ్రావో వీడో్కలు 

అెంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు 38 ఏళలే వెసిటుెండీస్ ఆల్ రెండర్ 

డే్వన్ బ్రావో రిటైరమిెంట్ ప్రకటిెంచాడు. 17 ఏళలేకు పైగా సుదీర్ఘ కెరీర్ 

కు మగెంపు పలికాడు. ఆస్ట్రాలియాతో మాయోచ్ తర్్వత అెంతర్జాతీయ 

క్రికెట్ నుెంచ్ రిటైరమిెంట్ తీసుకోనునానిడు. గతెంలో రిటైరమిెంట్ 

ప్రకటిెంచ్న బ్రావో 2019లో ఆ న్రణాయాన్ని వెనకి్ తీసుకునానిడు. 

2004లో అెంతర్జాతీయ అరెంగేట్రెం చేసిన అతను.. 40 టెసుటులాడి 

2200 పరుగులు చేయడెంతో పాట్ 86 వికెట్లే తీశాడు. 164 

వనేడ్లోలే 2968 పరుగులు, 199 వికెట్లే.. 90 టీ20లోలే 1245 

పరుగులు, 78 వికెట్లే స్ధిెంచాడు.

టీమ్ ఇండియా కోచ్ గా రాహుల్ ద్విడ్

భారత పురుషుల సీన్యర్ క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్ గా 

ర్హుల్ ద్రవిడ్ ను ఎెంపికయాయోడన్ బీసీసీఐ ప్రకటిెంచ్ెంద. గతెంలో 

టీమ్ ఇెండియా కోచ్ గా బాధయోతలు సీ్వకరిెంచాలన్ కోరినప్పటికీ 

సున్నితెంగా తిరస్రిెంచ్న ద్రవిడ్ ఇపు్పడా పదవి చేపటటునునానిడు. 

ఆరీ్ప సిెంగ్, సులక్షణ నాయలతో కూడిన క్రికెట్ సలహా 

కమిటీ ఇపు్పడు ఇెంటరూ్వయా ప్రక్రియ పూరితా చేసి ఏకగ్రీవెంగా ద్రవిడ్ 

ను ఎెంపిక చేసిెంద. ఈ టీ20 ప్రపెంచకప్ మగసిన తర్్వత 

నవెంబరు 17న భారత్ లో నూయోజిలాెండ్ తో ఆరెంభమయ్యో సిరీస్ 

లో ద్రవిడ్ కోచ్ గా రెంగెంలోకి దగుతాడు. 2023 వనేడ్ ప్రపెంచకప్ 

వరకూ అతను ఈ పదవిలో కొనస్గుతాడు. 

ప్రసుతాతెం జట్టు కోచ్ గా ఉనని రవిశాస్త్రి పదవీ కాలెం ఈ 

ప్రపెంచకప్ తో మగుసుతాెంద. 2017లో కుెంబేలే స్థానాన్ని భరీతా చేసి 

తొలిస్రి ప్రధాన కోచ్ అయిన రవిశాస్త్రి, రెండు పర్యోయాలు ఆ 

పదవిలో కొనస్గాడు. అతన్ శిక్షణలో భారత్, ఆస్ట్రాలియాలో 

టెసుటు సిరీస్ న్గ్గన తొలి ఆసియా జట్టుగా న్లిచ్ెంద. ప్రపెంచ టెసుటు 

ఛాెంపియన్ షిప్ ఫైనల్ వరకూ వెళిలేెంద. బౌలిెంగ్, బాయోటిెంగ్, 

ఫీలిడ్ెంగ్ కోచ్ లుగా ఉనని అరుణ్, శ్రీధర్, విక్రమ్ పదవీ కాలెం 

కూడా ఈ ప్రపెంచకప్ తో మగుసుతాెంద.

12 మందికి ఖేల్ రతని, 35 మందికి అరుజాన పురస్్కరాలు 

దేశ అతుయోననిత క్రీడల పురస్్రెం మేజర్ ధాయోన్ చెంద్ 

ఖేల్ రతని ఈస్రి పన్నిెండు మెందన్ వరిెంచ్ెంద. విశ్రాెంత 

నాయోయమూరితా జసిటుస్ మకుెందకమ్ శరమి నేతకృత్వెంలోన్ సెలక్షన్ 

కమిటీ 11 మెంద పేరలేను ఈ అవారుడ్ కోసెం ప్రతిపాదెంచగా 

క్రీడల మెంత్రిత్వ శాఖ భారత హాకీ కెపటున్ మన్ ప్రీత్ పేరునూ 

జాబితాలో చేరిచి, విజేతల వివర్లను ప్రకటిెంచ్ెంద. ఈ 

టోకోయో ఒలిెంపిక్స్ లో దేశాన్కి కాెంసయోెం దక్డెంలో 

కీలకెంగా వయోవహరిెంచ్న గోల్ కీపర్ శ్రీజే తో పాట్ మన్ ప్రీత్ 

అతుయోననిత క్రీడా పురస్్రెం అెందుకునానిరు. తెలుగుత్జెం, 

దగ్గజ క్రికెటర్ మిథాలీ ర్జ్, నీరజ్ చోప్రా ఈ అవారుడ్కు 

ఎెంపికయాయోరు. ఈస్రి ఖేల్ రతని అవారుడ్ పెందనవారిలో 

మిథాలీర్జ్ (క్రికెట్), సునీల్ ఛెత్రి (ఫుట్ బాల్) మినహా 

మిగతా వాళలేెంతా టోకోయో ఒలిెంపిక్స్, పార్లిెంపిక్స్ లో దేశాన్కి 

పతకాలు అెందెంచ్నవాళ్లే. భారత్ ఈస్రి ఒలిెంపిక్స్ లో రికారుడ్ 

స్థాయిలో 7 పతకాలు, పార్లిెంపిక్స్ లో 19 పతకాలు న్గ్గెంద. 

కాెంసయోెం గెలిచ్న హాకీ జట్టులో గతెంలో అరుజాన అవారుడ్ పెందన్ 

ఆటగాళలేెందరినీ ఆ అవారుడ్కు ఎెంపిక చేశారు. క్రికెటర్ శిఖర్ 

ధావన్ కూడా ఈ జాబితాలో ఉనానిడు. నవెంబరు 13న ర్ష్ట్రపతి 
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భవనోలే జరిగే కారయోక్రమెంలో ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ 

విజేతలకు అవారుడ్లను ప్రదానెం. మేజర్ ధాయోన్ చెంద్ ఖేల్ 

రతని అవారుడ్ గ్హతలు నీరజ్ చోప్రా (అథెలేటిక్స్), రవికుమార్ 

(రజిలేెంగ్), లబీలే నా  (బాకిస్ెంగ్), శ్రీజేశ్ (హాకీ), అవన్ (పార్ 

షూటిెంగ్), సుమిత్ అెంటిల్ (పార్ అథెలేటిక్స్), ప్రమోద్ భగత్ 

(పార్ బాయోడిమిెంటన్), కకృషణా నగార్ (పార్ బాయోడిమిెంటన్), మనీష్ 

నర్్వల్ (పార్ షూటిెంగ్), మిథాలీర్జ్ (క్రికెట్), సునీల్ ఛెత్రి 

(ఫుట్ బాల్), మన్ ప్రీత్ సిెంగ్ (హాకీ). అరుజాన అవారుడ్ గ్హతలు 

అరి్పెందర్ (అథెలేటిక్స్), సిమ్రన్ జీత్ కౌర్ (బాకిస్ెంగ్), శిఖర్ 

ధావన్ (క్రికెట్), భవానీ (ఫన్స్ెంగ్), మౌన్క (హాకీ), వెందన 

(హాకీ), సెందీప్ నర్్వల్ (కబడీడ్), హిమాన్ పరబ్ (మలలేకెంబ్), 

అభషేక్ వరమి (షూటిెంగ్), అెంకిత రైనా (టెన్నిస్), దీపక్ 

పున్యా (రజిలేెంగ్), దల్ ప్రీత్ (హాకీ), హరమిన్ ప్రీత్ (హాకీ), 

రూపీెందర్ (హాకీ), సురేెందర్ (హాకీ), అమిత్ (హాకీ), బీరేెంద్ర 

(హాకీ), సుమిత్ (హాకీ), నీలకెంఠ శరమి (హాకీ), హారి్దక్ సిెంగ్ 

(హాకీ), వివేక్ స్గర్ (హాకీ), గుర్జాెంత్ (హాకీ), మదీ్దప్ (హాకీ), 

షెంషేర్ (హాకీ), లలిత్ కుమార్ (హాకీ), వరుణ్ కుమార్ (హాకీ), 

సిమ్రత్ జీత్ సిెంగ్ (హాకీ), యోగేశ్ (పార్ అథెలేటిక్స్), న్షద్ 

కుమార్ (పార్ అథెలేటిక్స్), ప్రవీణ్ కుమార్ (పార్ అథెలేటిక్స్), 

భవీనా పటేల్ (పార్ టీటీ), హరీ్వెందర్ సిెంగ్ (పార్ ఆరచిరీ), 

శరద్ కుమార్ (పార్ అథెలేటిక్స్), సుహాస్ (పార్ బాయోడిమిెంటన్), 

సిెంగ్ ర్జ్ (పార్ షూటిెంగ్). ద్రోణాచారయో జీవిత స్ఫలయో 

పురస్్రెం: టీ.పీ.ఉసెప్ (అథెలేటిక్స్), సర్్ర్ తలా్వర్ (క్రికెట్), 

సర్్పల్ సిెంగ్ (హాకీ), అష్న్ కుమార్ (కబడీడ్), తపన్ కుమార్ 

(సి్వమిమిెంగ్). రగుయోలర్ ద్రోణాచారయో : ర్ధాకకృషణాన్ (అథెలేటిక్స్), 

సెంధయో (బాకిస్ెంగ్), ప్రీతమ్ (హాకీ), జైప్రకాశ్ (పార్ షూటిెంగ్), 

ర్మన్ (రజిలేెంగ్). ధాయోన్ చెంద్ జీవిత స్ఫలయో పురస్్రెం: లేఖ 

(బాకిస్ెంగ్), అభజీత్ కుెంత్ (చెస్), దేవేెందర్ (హాకీ), వికాస్ 

(కబడీడ్), సజజాన్ సిెంగ్ (రజిలేెంగ్). 

భారత్ - బ్ ఘన విజయం

హైదర్బాదీ అమామియి జి.త్రిష (112; 158 బెంతులోలే 

17X4) మహిళల అెండర్ - 19 ఛాల్ెంజర్ క్రికెట్ టోరనిమెెంటోలే 

సతాతా చాటిెంద. శతకెంతో మెరిసిన ఆమె భారత్ - బి జట్టుకు 

ఘన విజయాన్ని అెందెంచ్ెంద. మాయోచ్ లో మొదట బాయోటిెంగ్ 

చేసిన భారత్ - బి త్రిష సెెంచరీ స్యెంతో 50 ఓవరలేలో 4 

వికెటలేకు 221 పరుగులు చేసిెంద. త్రిషతో పాట్ అనుష్ (72; 

114 బెంతులోలే 7x4, 1x6) ర్ణిెంచ్ెంద. అనుష్ (5/18) 

బౌలిెంగ్ లోనూ అదరగొటటుడెంతో భారత్ - ఎ 41.3 ఓవరలేలో 

129 పరుగులక ఆలౌటైెంద. రోషిణి కిరణ్ (51) టాప్ స్్రర్ 

గా న్లిచ్ెంద.

లియాండర్ పేస్ టెనినిస్ కు వీడో్కలు

భారత టెన్నిస్ క్రీడాకారుడు లియాెండర్ ఇక ఆటకు వీడో్లు 

పలికాడు. 1991లో ప్రొఫషనల్ ఆటగాడిగా మారిన అతను.. ఈ 

30 ఏళలే కెరీరోలే ఎనోని ప్రతిష్్ఠతమిక విజయాలు అెందుకునానిడు. 

దేశాన్కి ఎనోని చ్రసమిరణీయ జా్ఞపకాలను అెందెంచాడు. 

కోల్ కతాలో పుటిటున పేస్.. అెంతర్జాతీయ పేలేయరలేన తన తలిలేదెండ్రుల 

ప్రోతాస్హెంతో టెన్నిస్ వైపు నడిచాడు. చ్ననితనెంలోనే ర్కెట్ పటిటు 

అెంచెలెంచెలుగా ఎదగాడు. జూన్యర్ స్థాయిలోనే సెంచలనాలు 

నమోదు చేశాడు. యుఎస్ ఓపన్, విెంబులడ్న్ ఓపన్ గెలిచ్ 

జూన్యర్ ప్రపెంచ నెంబర్ వన్ గా న్లిచాడు. 

17 ఏళలే వయసులో ప్రొఫషనల్ టెన్నిస్ ఆటగాడిగా మారిన 

లియాెండర్ సెంచలన ప్రదర్శనతో దూసుకెళాలేడు. 

22 ఏళలేక 1996 అటాలేెంటా ఒలిెంపిక్స్ లో పురుషుల 

సిెంగల్స్ లో కాెంసయోెం న్గ్గ సరికొతతా చరిత్ర సకృషిటుెంచాడు. ఒలిెంపిక్స్ 

టెన్నిలో భారత్ కు పతకెం అెందెంచ్న ఏకైక ఆటగాడిగా పేస్ 

కొనస్గుతునానిడు. 

1992 నుెంచ్ 2016 వరకూ వరుసగా ఏడు ఒలిెంపికోస్లో 

పాల్గనని తొలి టెన్నిస్ పేలేయర్ గా, ఏకైక భారత అథెలేట్ గా అతను 

న్లిచాడు. 

డబుల్స్ ఆటగాడిగా కెరీర్ లో ఏకెంగా 18 గ్రాెండ్ స్లేమ్ 

టైటిళ్లే గెలిచాడు. అెందులో 10 మిక్స్డ్ డబుల్స్ లో, 8 పురుషుల 

డబుల్స్ లో న్గా్గడు. ఈ రెండు విభాగాలోలేనూ కెరీర్ గ్రాెండ్ స్లేమ్ 

స్ధిెంచాడు. 

ఇక డేవిస్ కప్ చరిత్రలోనే 45 డబుల్స్ విజయాలతో 

ఆల్ టైమ్ రికారుడ్ ఖాతాలో వేసుకునానిడు. దేశ క్రీడా అతుయోననిత 

పురస్్రమైన ఖేల్ రతనిను దకి్ెంచుకునని అతను.. మూడో 

అతుయోననిత పౌర పురస్్రమైన పదమి భూషన్ పురస్్ర్న్ని కూడా 

అెందుకునానిడు.

సనీని, వెంగీలకు ఎంసీఏ ప్రత్్యక గౌరవం

దగ్గజ క్రికెటరులే సునీల్ గావస్ర్, దలీప్ వెెంగ్ సర్్రలేను 

మెంబయి క్రికెట్ సెంఘెం (ఎెంసీఏ) ప్రత్యోకెంగా గౌరవిెంచ్ెంద. 
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వారి సొెంత మైదానెం వాెంఖడే స్ట టుడియెంలో జరిగన ఓ 

కారయోక్రమెంలో హాసి్పటాలిటీ బాక్స్ ను గవాస్రకు ఒక స్టుెండ్ ను 

వెెంగ్ సర్్రకు అెంకితెం చేసినట్లే తెలిపిెంద. భారత్ తరఫున సనీని 

125, వెెంగీ 116 టెసుటులు ఆడారు. 

పురుషుల క్రికెటోలి తొలి మహిళా కోచ్ స్రా

ఇెంగాలేెండ్ మాజీ క్రికెటర్ స్ర్ టేలర్ పురుషుల ప్రొఫషనల్ 

ఫ్రాెంఛైజీ క్రికెటోలే తొలి మహిళా కోచ్ గా ఘనత స్ధిెంచ్ెంద. 

నవెంబరు 19న ఆరెంభెం కానునని టీ10 లీగ్ లో స్ర్, అబుదాబి 

జట్టుకు సహాయక కోచ్ గా న్యమితుర్లైెంద. ఇెంతకుమెందు 

ఆమె ససెక్స్ జట్టుకు కూడా సె్పషలిస్టు కోచ్ గా పన్ చేసిెంద. తాను 

కోచ్ గా ఎెంపిక కావడెం మహిళా క్రికెటరలేకు స్ఫిరితాన్సుతాెందన్ 

భావిసుతాననిట్లే స్ర్ తెలిపిెంద. రెండు వనేడ్ ప్రపెంచకట్లే, ఒక టీ20 

ప్రపెంచకప్ న్గ్గన ఇెంగాలేెండ్ జట్టులో టేలర్ సభుయోర్లు. ఇెంగాలేెండ్ 

తరఫున ఆమె 10 టెసుటులు, 126 వనేడ్లు, 90 టీ20లు ఆడిెంద.

ఫిఫా రా్యంకింగ్స్ లో భారత్ కు 23వ స్థానం

అెంతర్జాతీయ ఫుట్ బాల్ సమాఖయో (ఫిఫ్) ర్యోెంకిెంగ్స్ లో 

భారత్ 23వ స్థానెంలో ఉెంద. ఈ ర్యోెంకిెంగ్ ఫిఫ్ ఈ - దేశాల 

జాబితాలోన్ద. అెంటే అెంతర్జాలెంలో ఆడే ఫిఫ్ ఆటలోన్ద. 

మొతతాెం 60 దేశాల జాబితాలో భారత్ 23వ ర్యోెంకులో ఉెంద. 

ఫిఫ్ ఈ - దేశాల సిరీస్ 2022 టోరీనిలో భారత్ తలపడనుెంద. 

ఈ గేమిెంగ్ టోరీనిన్ ఫిఫ్ న్ర్వహిస్తాెంద. ఆసియా, ఓషియాన్యా 

నుెంచ్ భారత్ ఈ టోరీనిలో పోటీపడుతుెంద. పేలేఆఫ్స్ నుెంచ్ అర్హత 

స్ధిెంచ్న 23 జటలేతో పాట్ ఆతిథయో దేశెం ఈ నేషన్స్ కప్ లో 

పోటీపడతాయి.

జాతీయ బాకిస్ంగ్ ఛంపియన్ షప్

జాతీయ బాకిస్ెంగ్ ఛాెంపియన్షిలో తెలెంగాణ యువ బాకస్ర్ 

న్ఖత్ జరీన్ మరోస్రి సతాతా చాటిెంద. హరియాణాలో మగసిన ఈ 

ఛాెంపియన్ షిప్ 50 - 52 కజీల విభాగెంలో ఆమె పసిడి సొెంతెం 

చేసుకుెంద. ఫైనలోలే న్ఖత్ 4 -1 త్డాతో మీనాక్ (హరియాణా)

పై విజయెం స్ధిెంచ్ెంద.

ఈ టోరీనిలో స్వరణాెంతో పాట్ ఉతతామ బాకస్ర్ అవారుడ్నూ 

ఆమె సొెంతెం చేసుకుెంద. జాతీయ ఛాెంపియన్ గా న్లిచ్న ఆమె 

నేరుగా డిసెెంబర్ మొదటి వారెంలో టరీ్లో జరిగే ప్రపెంచ 

మహిళల బాకిస్ెంగ్ ఛాెంపియన్ షిప్ లో 52 కజీల విభాగెంలో పోటీ 

పడేెందుకు అర్హత స్ధిెంచ్ెంద. 

ఈ జాతీయ ఛాెంపియన్ షిప్ లో పసిడి న్గ్గన బాకస్రులే, 

ప్రపెంచ బాకిస్ెంగ్ పోటీలోలే దేశెం తరపున ప్రాతిన్ధయోెం వహిస్తారన్ 

భారత బాకిస్ెంగ్ సమాఖయో ప్రకటిెంచ్ెంద. ఈ టోరీనిలో తెలెంగాణ 

అమామియి న్హారిక (60 - 63 కజీలు) కాెంసయోెం న్గ్గెంద.

ప్రపంచ సూనికర్ కా్వలిఫయర్స్ లో పంకజ్ కు అగ్రస్థానం 

స్టుర్ కూయోయిస్టు పెంకజ్ అడా్వణీ ప్రపెంచ స్నికర్ 

కా్వలిఫయర్స్ లో అగ్స్థానెంలో న్లిచాడు. 36 ఏళలే పెంకజ్ 

ఆడిన 12 మాయోచ్ లోలేనూ విజయెం స్ధిెంచాడు. అతడు మొతతాెం 

10,760 పాయిెంట్లే సెంపాదెంచాడు. 10,156 పాయిెంటలేతో 

ఆదతయో మెహతా రెండో స్థానెంలో న్లిచాడు. పెంకజ్, ఆదతయో లు 

ఇద్దరూ నవెంబరు లేదా డిసెెంబరులో జరిగే ప్రపెంచ స్నికర్ 

ఛాెంపియన్ షిప్ లో భారత కు ప్రాతిన్ధయోెం వహిెంచేెందుకు అర్హత 

స్ధిెంచారు.

జాతీయ షూటింగ్ ఛంపియన్ షప్

అ ఖి ల  భా ర త  మా య్ ెం క ర్  జా తీ య  షూ టి ెం గ్ 

ఛాెంపియన్ షిలో తెలెంగాణ క్రీడాకారిణి యువిక్ బతుతాల మెరిసిెంద. 

సీ్ట్ విభాగెంలో రెండు పతకాలు గెలిచ్ెంద. జూన్యర్ విభాగెంలో 

రజతెం.. సీన్యర్స్ లో కాెంసయో పతకాలు స్ధిెంచ్ెంద.

పా్యటినస్న్ రటైర్మాంట్

ఆస్ట్రాలియా ఫ్స్టు బౌలర్ జేమ్స్ పాయో టినస్న్ అెంతర్జాతీయ 

క్రికెట్ కు రిటైరమిెంట్ ప్రకటిెంచాడు. 31 ఏళలే పాయోటినస్న్ ఆసీస్ 

తరఫున 21 టెసుటులోలే 81 వికెట్లే, 15 వనేడ్లోలే 16 వికెట్లే 

పడగొటాటుడు. అతను వికోటురియా తరఫున దేశవాళ్ క్రికెటోలే 

కొనస్గనునానిడు. 

స్్కటాలిండ్ జ్ర్స్ వెనక 12 ఏళలి చినానిర 

టీ20 ప్రపెంచకప్ లో స్్టాలేెండ్ మదురు నీలెం, ఊదా 

రెంగుల కలయికతో ఉనని జ్రీస్న్ రూపెందెంచ్ెంద ఓ 12 ఏళలే 

బాలిక. తన పేరు రబకా్ డౌనీ. తమ జట్టు ప్రపెంచకప్ జ్రీస్ డిజైన్ 

కోసెం దేశవాయోపతాెంగా పాఠశాల విదాయోరుథాల నుెంచ్ 200 నమూనాలు 

ర్గా, అెందులో డౌనీ పెంపిెంచ్న దాన్ని క్రికెట్ స్్టాలేెండ్ ఎెంపిక 

చేసిెంద. ఆ దేశ జాతీయ చ్హనిమైన పువు్వలతో కూడిన మళలే చెట్టు 

(తిసిటుల్) రెంగుల ఆధారెంగా ఆమె ఈ జ్రీస్కి రూపాన్నిచ్చిెంద.
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9. ఇతర అింశాలు
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో పూరా్వంచల్ ఎక్స్ ప్రెస్ వే ప్రారంభం

ఉతతార్ ప్రదేశ్ లో ప్రతిష్్ఠతమికెంగా న్రిమిెంచ్న 'పూర్్వెంచల్ 
ఎక్స్ ప్రెస్ వే'ను ప్రధాన్ మోదీ ప్రారెంభెంచారు. ఇెందుకోసెం ఆయన 
భారత వైమాన్క దళాన్కి చెెందన సి-130జ్ స్పర్ హెరు్యాలస్ 
విమానెంలో ఈ రహదారిపై దగారు. ఎక్స్ ప్రెస్ వేలో భాగెంగా 
సులాతాన్ పూర్ వద్ద న్రిమిెంచ్న 3.2 కిలోమీటరలే ఎయిర్ సెటుప్ ఇెందుకు 
వేదకైెంద. అతయోవసర సమయాలోలే యుదధి విమానాలు దగేెందుకు 
వీలుగా దీన్ని ఏర్్పట్ చేశారు. ఈ సెందర్భెంగా వైమాన్క దళాన్కి 
చెెందన మిర్జ్-2000, జాగా్వర్, సుఖోయ్-30 ఎెంకఐ, ఏఎన్-
32 విమానాల వినాయోస్లు కనువిెందు చేశాయి. అవి ఈ రహదారిపై 
దగ, తిరిగ ఆకాశెంలోకి దూసుకెళాలేయి. లఖ్ నవ్ను యూపీ తూరు్ప 
ప్రాెంతాలతో కలుపుతూ 340.8 కిలోమీటరలే మేర ఈ రహదారిన్ 
న్రిమిెంచారు. 9 జిలాలేల గుెండా ఇద వెళ్తుెంద. రూ.22,500 కోటలే 
వయోయెంతో రహదారిన్ పూరితా చేశారు. 

దిల్లి హైకోరుట్ నా్యయమ్ర్తగా స్వలింగ సంపరు్కడు

సుప్రీెం కోరుటు ప్రధాన నాయోయమూరితా జసిటుస్ ఎనీ్వ రమణ 
నేతకృత్వెంలోన్ కొలీజియెం నాయోయమూరుతాల న్యామక సిఫ్రుస్లో 
మరో రికారుడ్కు మూలకారణమైెంద. బహిరెంగెంగా స్వలిెంగ 
సెంపరు్డి (గే) గా ప్రకటిెంచుకునని సీన్యర్ నాయోయవాద సౌరబ్ 
కి ఎలను దలీలే హైకోరుటు నాయోయమూరితా పదవికి సిఫ్రుస్ చేసిెంద. 

హైకోరుటు కొలీజియెం తొలిస్రి 2017 అకోటుబరు 13న 
ఆయన పేరును సిఫ్రుస్ చేసిెంద. 2018 సెపటుెంబరు 4న 
సుప్రీెంకోరుటు కొలీజియెం ఆయన పేరును పరిగణనలోకి తీసుకుెంద. 
మరో మూడు విడతలోలే 2019 జనవరి 16, అదే ఏడాద ఏప్రిల్ 
1, ఈ ఏడాద మారిచి 2న పరిగణనలోకి తీసుకుెంట్, వాయిదా 
వేస్తా వచ్చిెంద. అయిత్ కెంద్ర ఇెంటెలిజ్న్స్ బ్యోరో, ఆయన 
స్వలిెంగ సెంపరు్డన్ ప్రస్తావిెంచకుెండా ఆయన జీవిత భాగస్్వమి 
విదేశీయులన్, ఆ భాగస్్వమి సి్వస్ ర్యబార కార్యోలయెంలో 
పన్ చేసుతాననిెందున దేశ భద్రతకు మపు్ప అన్ న్వేదెంచడెంతో 
అప్పటోలే కొలీజియెం పేరును సిఫ్రసు చేయకుెండా వాయిదా 
వేస్తా వచ్చిెంద. తాజాగా సీజేఐ జసిటుస్ ఎన్ వీ రమణ, జసిటుస్ 
యూయూలలిత్, జసిటుస్ ఏఎెం ఖాన్్వల్ర్ నేతకృత్వెంలోన్ కొలీజియెం 
ఆయనుని దలీలే హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా న్యమిెంచాలన్ సిఫ్రుస్ 
చేసిెంద. ఇపు్పడు ఈ సిఫ్రుస్లను ఆమోదెంచ్ కెంద్రెం న్యామక 
ఉతతారు్వలిస్టతా మన దేశెంలో హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా న్యమితులైన 
తొలి స్వలిెంగ సెంపర్ వయోకితా ఆయన అవుతారు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుట్కు ఇద్దరు కొత్త నా్యయమ్రు్తలు 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటుకు ఇద ్దరు నాయోయమూరుతాల 
న్యామకాన్కి సుప్రీెంకోరుటు కొలీజియెం కెంద్రాన్కి సిఫ్రసు 
చేసిెంద. జుయోడిషియల్ అధికారిణి బీఎస్ భానుమతి, నాయోయవాద 
డాకటుర్ కె.మనమిథర్వు పేరలేకు కొలీజియెం ఆమోదమద్ర వేసిెంద. 
వీరితోపాట్ దలీలే, కరళ, ఛతీతాస్ గఢ్, కలకతాతా హైకోరుటులకు 
12మెంద పేరలేను ప్రతిపాదెంచ్ెంద. నవెంబరు 11న సమావేశమైన 
సుప్రీెం సీజేఐ జసిటుస్ ఎనీ్వ రమణ నేతకృత్వెంలోన్ కొలీజియెం 
న్రణాయిెంచ్ెంద. - నాయోయవాదుల నుెంచ్ దలీలే హైకోరుటుకు ఐదుగురు 
నాయోయమూరుతాలు, కరళ హైకోరుటుకు మగు్గరు, ఛతీతాస్ గఢ్ హైకోరుటుకు 
ఒకరు.. కలకతాతా హైకోరుటుకు జుయోడీషియల్ అధికారులనుెంచ్ 
మగు్గరిన్ నాయోయమూరుతాలుగా కొలీజియెం సిఫ్రుస్ చేసిెంద.

నవంబరు 15న జన్ జాతీయ గౌరవ్ దివస్

స్్వతెంత్రయో సమరయోధుడు, వన వీరుడు బీర్స్ మెండా 
జనమిదనెం సెందర్భెంగా అలాగే స్వతెంత్ర ఉదయోమెం, దేశాభవకృదధిలో 
గరిజన తెగల పాత్రను గురుతా చేసుకుెంట్ ఏటా నవెంబరు 
15న 'జన్ జాతీయ గౌరవ్ దవస్'గా పాటిెంచాలన్ కెంద్రెం 
న్రణాయిెంచ్ెంద. అెందులో భాగెంగా వారెం రోజుల పాట్ వివిధ 
కారయోక్రమాలు న్ర్వహిెంచాలి.

కూ్యఎస్ ఆసయా రా్యంకింగ్-2022లో హెచ్ సీయూకు 
156వ స్థానం

ప్రపెంచెంలోన్ ఉననిత విదాయో సెంసథాలకు ర్యోెంకులు జారీ 
చేస్ట ప్రమఖ సెంసథా కూయో ఎస్ తాజాగా విడుదల చేసిన ఆసియా 
ర్యోెంకిెంగ్-2022లో తెలుగు ర్ష్్రాలోలేన్ పలు విదాయో సెంసథాలు 
చోట్ దకి్ెంచుకునానియి. హైదర్బాద్ కెంద్రీయ విశ్వవిదాయోలయెం 
31.8 స్్ర్ స్ధిెంచ్ 156వ ర్యోెంకుతో తెలుగు ర్ష్్రాల నుెంచ్ 
టాప్-200లో చోట్ దకి్ెంచుకునని ఏకైక వరిస్టీగా గురితాెంపు 
స్ధిెంచ్ెంద. ఐఐటీహైదర్బాద్ 23 స్్రోతా 224వ ర్యోెంకు, 351-
400 మధయో ర్యోెంకిెంగ్ లో ఉస్మిన్యా న్లిచాయి.

కెనడా నుంచి భారత్ కు వచిచిన కాశీ అననిపూరణోమమా

దాదాపు వెందేళలే క్రితెం చోరీకి గురైన మాతా అననిపూర్ణా 
దేవి విగ్హెం తిరిగ కాశీకి వస్తాెంద. ఈ విగ్హాన్ని ఇటీవల 
కెనడా నుెంచ్ భారత్ కు తీసుకుర్గా.. ఉతతార్ ప్రదేశ్ ప్రభుతా్వన్కి 
అధికారికెంగా అెందజేశారు. నవెంబరు 15న వారణాసిలోన్ 
విశ్వనాథుడి ఆలయెంలో ప్రతిషి్ఠస్తారు.
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ఏడాదిలో 2.09 కోటలి మెట్రిక్ టనునిల ధాన్యం స్టకరణ 

కెంద్ర ప్రభుత్వెం 2021-22 ఖరీఫ్ సీజనోలే ఇప్పటి వరకు 
2,09,52,449 మెట్రిక్ టనునిల ధానాయోన్ని స్టకరిెంచ్నట్లే కెంద్ర 
ఆహారెం, ప్రజా పెంపిణీ శాఖ పేర్్ెంద. మొతతాెం 11.57 లక్షల 
మెంద రైతుల దా్వర్ కనీస మద్దతు ధరకు ఈ ధానాయోన్ని కొనుగోలు 
చేసి, వారికి రూ.41,066.80 కోట్లే చెలిలేెంచ్నట్లే తెలిపిెంద. 
తెలెంగాణతో పాట్, పెంజాబ్, చెండీగఢ్, హరియాణా, గుజర్త్, 
హిమాచల్  ప్రదేశ్, జమూమి -కశీమిర్, ఉతతార్ ప్రదేశ్, ఉతతార్ఖెండ్, 
ర్జస్థాన్, కరళ, తమిళనాడు, బిహార్ నుెంచ్ ఈ ధానాయోన్ని 
స్టకరిెంచ్నట్లే వెలలేడిెంచ్ెంద.

పెరగిన సగంధ ద్వా్యల ఎగుమత్లు

మనదేశెంలో ఇటీవల సుగెంధ ద్రవాయోలకు ఆదరణ 
ఎకు్వైెంద. కరోనా కారణెంగా అెంతర్జాతీయెంగా మారుతునని 
ఆహారపు అలవాట్లే వీటి ఉత్పతుతాల విన్యోగాన్ని పెంచుతునానియి. 
2019-20 ఆరిథాక సెంవతస్రెంతో పోలిచిత్ 2020-21లో 
సుగెంధద్రవాయోల ఎగుమతుల పరిమాణెంలో 30%, విలువలో 23% 
మేరకు పరుగుదల కన్పిెంచ్నట్లే కెంద్రెం వెలలేడిెంచ్ెంద. 2019-
20లో ఎగుమతి అయిన 12,08,400 టనునిల ఉత్పతుతాల విలువ 
రూ.22,062 కోట్లే. కాగా 2020-21లో 15,65,000 టనునిలు 
ఎగుమతయాయో యి. వాటి విలువ రూ.27,193 కోట్లే.

33 లక్షల చినానిరులోలి తీవ్ర పౌషట్కాహారలోపం

దేశెంలో 33 లక్షల మెందకిపైగా చ్నానిరులు పౌషిటుకాహార 
లోపెంతో బాధపడుతునానిరు. వారిలో సగెం మెందలో ఈ సమసయో 
అతయోెంత తీవ్రెంగా ఉెంద. జాబితాలోన్ తొలి మూడు స్థానాలోలే 
మహార్ష్ట్ర, బిహార్, గుజర్త్ లు ఉనానియి. సమాచార హకు్ 
చటటుెం కిెంద వచ్చిన దరఖాసుతాకు స్పెందనగా కెంద్రెం వెలలేడిెంచ్న 
వివర్లివి. ఈ మేరకు కెంద్ర మహిళా శిశు సెంక్షేమ మెంత్రిత్వశాఖ 
అెంచనాల ప్రకారెం.. 

అకోటుబరు 14, 2021 నాటికి.. దేశెంలో 17,76,902 
మెంద చ్నానిరులు అతయోెంత తీవ్రమైన పౌషిటుకాహార లోపెంతో 
బాధపడుతునానిరు. 15,46,420 మెంద పిలలేలు తీవ్రమైన 
పౌషిటుకాహార లోపెంతో సతమతమవుతునానిరు. దేశెంలోన్ ర్ష్్రాలు, 
కెంద్ర పాలిత ప్రాెంతాల నుెంచ్ స్టకరిెంచ్న గణాెంకాలను 
క్రోడీకరిెంచగా మొతతాెం 33,23,322 మెంద చ్నానిరులోలే సమసయో 
ఉననిట్లే స్పషటుమవుతోెంద. ప్రభుత్వెం 2020లో అెందుబాట్లోకి 
తెచ్చిన పోషణ్ యాపోలే నమోదు చేసిన అెంశాల ఆధారెంగా ఈ 
గణాెంకాలను రూపెందెంచారు. 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో 2,67,228 మెంద చ్నానిరులోలే పౌషిటుకాహార 

లోపెం సమసయో ఉెండగా, 1,97,954 మెంద చ్నానిరులు 
అతయోెంత తీవ్రమైన పౌషిటుకాహార లోపెంతో బాధపడుతునానిరు. 
అదే సమయెంలో కర్ణాటకలో 2,49,463 మెంద చ్నానిరులు, 
తమిళనాడులో 1,78,060 మెంద చ్నానిరులు తీవ్రమైన 
పౌషిటుకాహార లోపెంతో సతమతమవుతునానిరు.

నదుల అనుసంధానానికి ప్రత్్యక అథారటీ

నదుల అనుసెంధానాన్ని వేగవెంతెం చేస్టెందుకు ప్రత్యోక 
వయోవసథా రూపుదాలచినుెంద. ఇెందుకు జాతీయ నదుల అనుసెంధాన 
అథారిటీ (ఎన్.ఐ.ఆర్.ఎ)న్ ఏర్్పట్ చేయాలన్ జాతీయ జల 
అభవకృదధి సెంసథా (ఎన్.డబులేయా.డి.ఎ) కారయోన్ర్్వహక కమిటీ 
న్రణాయిెంచ్ెంద. జాపయోెం కాకుెండా చూస్టెందుకు మొదట ఎగజాకూయోటివ్ 
ఆరడ్ర్ దా్వర్ అథారిటీ ఏర్్పట్ చేయాలన్ కెంద్ర మెంత్రివర్్గన్ని 
కోరనుెంద. అకోటుబరు 22న ఛైరమిన్ వెదరే శ్రీర్ెం అధయోక్షతన నదుల 
అనుసెంధానెంపై పత్యోక టాస్్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశెం జరిగెంద.

సకు్క మత చిహానిలోలి తలపాగా ఓ భాగం: పంజాబ్-
హరయాణా హైకోరుట్

తలపాగా ధరిెంచడెం సికు్ మతెంలో భాగమేనన్ 
పెంజాబ్-హరియాణా హైకోరుటు స్పషటుెం చేసిెంద. తలపాగాకు నషటుెం 
కలిగేలా ఎవరైనా వయోవహరిస్టతా అద మతపరమైన మనోభావాలకు 
భెంగెం కలిగెంచడెం కిెందక వసుతాెందన్ నాయోయమూరితా జసిటుస్ 
అనుపీెందర్ సిెంగ్ గ్రేవాల్ తీరు్ప చెపా్పరు. ఓ వయోకితా 65 ఏళలే 
సికు్ వకృదు్దడిన్ తీవ్రెంగా కొటటుడెంతో పాట్, అతన్ తలపాగాను 
లాగేశాడు. ఆ ఫొటోను స్మాజిక మాధయోమెంలో కూడా పటాటుడు. 
అయిత్ పోలీసులు దాడి చేసిన నేర్నేని పరిగణనలోకి తీసుకొన్ 
కసు పటాటురు. సెక్షన్ 295-ఏ (మత పరమైన మనోభావాలకు 
నషటుెం కలిగెంచడెం) కిెంద కసు పటటులేదు. దీన్పై హైకోరుటును 
ఆశ్రయిెంచడెంతో తలపాగాను లాగేయడెం మతపరమైన 
విశా్వస్లకు నషటుెం కలిగెంచడమేనన్ తెలిపిెంద.

కేదారానిథ్ లో ఆది శంకరాచార్య విగ్రహావిష్కరణ

ఉతతార్ఖెండ్ లోన్ కదార్నిథ్ పునరినిరిమిెంచ్న ఆద 
శెంకర్చారయో సమాధిన్, ఆ మహనీయుడి విగ్హాన్ని ప్రధాన్ 
నరేెంద్ర మోదీ ఆవిష్రిెంచారు. ఈ ప్రాెంతెంలో రూ.400 కోటలే 
విలువైన పనులకు శెంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సెందర్భెంగా ఆయన 
మాటాలేడుతూ ఆద శెంకర్చారుయోడి ఆధాయోతిమిక శకితా వేల సెంవతస్ర్ల 
పాట్ భారత్ ను అభవకృదధి పథెంలో న్లుపుతుెందన్ పేర్్నానిరు. 
దేశాన్కి ఈ మహనీయుడు ఒక గొప్ప స్ఫిరితా ప్రదాత అన్ చెపా్పరు. 
ఆయన బోధనలను ప్రతి భారతీయుడూ అనుసరిెంచాలన్ కోర్రు.
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వివాదాల పరషా్కరానికి మధ్య వర్తత్వ వ్యవసథా

కోరుటు మెటెలేక్కుెండానే మధయోవరితాత్వెం దా్వర్ వివాదాల 
పరిష్్రెం కోసెం ఓ వయోవసథాను ఏర్్పట్ చేయడాన్కి కెంద్ర 
ప్రభుత్వెం ప్రయతానిలు మొదలుపటిటుెంద. ఇెందులో భాగెంగా 
కెంద్ర నాయోయశాఖ మీడియ్షన్ బిలులే మస్యిదాను రూపెందెంచ్ 
ప్రజాభప్రాయాలను ఆహా్వన్స్తా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసిెంద. 
మీడియ్షనలే రిజిస్టటుషనలే కోసెం ఒక సెంసథాను ఏర్్పట్ చేసి, స్మాజిక 
మధయో వరితాతా్వన్ని ప్రోతస్హిెంచాలన్ న్రణాయిెంచ్ెంద. తకు్వ ఖరుచిలో 
మధయోవరితాత్వ సౌకరయోెం అెందుబాట్లోకి త్వడాన్కి దీన్ని ఆన్్లేనోలేనూ 
అెందుబాట్లోకి త్వాలన్ భావిసుతాననిట్లే కెంద్ర నాయోయశాఖ 
పేర్్ెంద.

ప్రపంచలోనే ప్రముఖ దర్శనీయ క్షేత్రం గంగానది

ప్రపెంచెంలో అతయోధికులు సెందరి్శెంచే యాత్రా సథాలెం 
గెంగానద అన్ కెంద్ర పర్యోటక, స్ెంస్కృతిక శాఖ మెంత్రి 
జి.కిషన్ రడిడ్ తెలిపారు. ఏటా 2 కోటలే మెందకిపైగా గెంగానదన్ 
దరి్శెంచుకుెంటారనానిరు. దలీలేలో న్ర్వహిెంచ్న గెంగా ఉతస్లో 
మెంత్రి పాల్గనానిరు. 'హిెందూ మతసుథాలకు గెంగానద అతయోెంత 
పవిత్రమైనద. దాన్లో స్నినమాచరిెంచడెంతోనే సరిపుచచిక నదన్ 
పరిశుభ్రెంగా ఉెంచుకోవాలిస్న బాధయోత మనెందరిపైనా ఉెంద” 
అన్ ఆయన పేర్్నానిరు. దేశ ప్రజలకు ఆధాయోతిమిక అనుబెంధమే 
కాకుెండా వారి ఆరిథాక జీవన రేఖకు కెంద్ర బిెందువుగానూ గెంగానద 
ఉెంట్ెందన్ తెలిపారు.

తెలుగు రాష్ట్రాలకు ర్ండు ఆగ్రో ప్రాసెసంగ్ కలిసట్రులి

కెంద్ర ప్రభుత్వెం తెలెంగాణ, ఆెంధ్రప్రదేశ్ లకు ఒకో్టి 
చొపు్పన ఆగ్రో ప్రాసెసిెంగ్ కలేసటురులే మెంజూరు చేసిెంద. ప్రధానమెంత్రి 
కిస్న్ సెంపద యోజన కిెంద కెంద్ర ఆహారశుదధి మెంత్రిత్వశాఖ 
దేశవాయోపతాెంగా 62 కలేసటురలేకు ఆమోదమద్ర వేసిెంద. ఇెందులో 
మరళ్లాల్ అగర్్వల్ అనే వయోకితా రూ.48.15 కోటలేతో విశాఖపటనిెం 
జిలాలే కశిెంకోట మెండలెం ఉగ్రినపాల్ెంలో ఏర్్పట్ చేయనునని 
సీఆరీ్పఎల్ విశాఖపటనిెం కోల్డ్ చైన్ పైవేట్ లిమిటెడ్ కు కెంద్రెం 
రూ.8.74 కోటలే గ్రాెంట్ మెంజూరు చేయడాన్కి ఆమోదమద్ర 
వేసిెంద. తెలెంగాణలోన్ సిద్దపేట జిలాలే గజే్వల్ మెండలెంలోన్ 
కొడకెండలేలో కారితాక అనే వాయోపారవేతతా, రూ.41.53 కోటలేతో 
కాకుమాను సీడ్స్ పేరుతో ఏర్్పట్ చేయనునని పరిశ్రమకు కెంద్రెం 
రూ.10 కోటలే గ్రాెంట్ మెంజూరుకు అనుమతి ఇచ్చిెంద.

కారులో నుంచే సనిమా వీక్షణ

దేశెంలోనే మొదటి ఓపన్ ఎయిర్, రూప్ టాప్ థయ్టర్ ను 
అెందుబాట్లోకి తెచ్చినట్లే రిలయన్స్ రిటైల్ ప్రకటిెంచ్ెంద. 

కారులో కూరుచినే థయ్టర్ తెరపై సిన్మాను వీక్ెంచొచుచి. 
మెంబయిలోన్ జియో వరల్డ్ డైవ్ ష్పిెంగ్ మాల్ లో నవెంబరు 
5న దీన్న్ ప్రారెంభస్తామన్ తెలిపిెంద. ఆ ప్రాెంతెంలో 290 కారులే 
న్లిపేెందుకు వీలుెంట్ెందన్, మెంబయిలోనే అతి పద్ద తెర 
కూడా ఇద కలిగ ఉెంట్ెందన్ కెంపనీ తెలిపిెంద. పీవీఆర్ దీన్న్ 
న్ర్వహిసుతాెంద.

3 హైకోరుట్లకు ఆరుగురు నా్యయమ్రు్తల నియామకం

దేశెంలోన్ 3 హైకోరుటులకు ఆరుగురు నాయోయమూరుతాలను 
న్యమిస్తా ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ ఉతతారు్వలు జారీ 
చేశారు. ఒడిశా హైకోరుటుకు ఒకరు, జమూమి -కశీమిర్, లదాఖ్ 
హైకోరుటుకు ఇద్దరు నాయోయమూరుతాలు, కర్ణాటకకు మగు్గరు అదనపు 
నాయోయమూరుతాలను న్యమిెంచారు. సుప్రీెంకోరుటు కొలీజియెం 
సిఫ్రుస్లపై సీజేఐ జసిటుస్ ఎన్.వి.రమణతో సెంప్రదెంచ్న అనెంతరెం 
ర్ష్ట్రపతి ఆమోద మద్ర వేసినట్లే కెంద్ర నాయోయశాఖ పేర్్ెంద.

ఉదా్యనపంటల దిగుబడి.. 331 మిలియన్ టనునిలు

దేశెంలో 2020-21 ఏడాదకిగాను ఉదాయోనపెంటల 
దగుబడులు రికారుడ్స్థాయిలో 331.05 మిలియన్ టనునిలకు 
చేరనుననిట్లే కెంద్ర వయోవస్యశాఖ తెలిపిెంద. ఉదాయోన పెంటలకు 
సెంబెంధిెంచ్న మూడో మెందసుతా అెంచనాలను కెంద్రెం విడుదల 
చేసిెంద. 2019-20తో పోలిస్టతా ఈ దగుబడి 10.6 మిలియన్ 
టనునిలు (3.3%) అధికమన్ తెలిపిెంద. 2019-20లో చ్వరి 
అెంచనాల ప్రకారెం 26.48 మిలియన్ హెకాటురలేలో ఉదాయోనపెంటలు 
స్గు కాగా, ఉత్పతితా 320.47 మిలియన్ టనునిల మేర వచ్చిెంద. 
తాజా స్గువిసీతారణాెం 27.59 మిలియన్ హెకాటురులే కాగా, దగుబడి 
331.05 మిలియన్ టనునిలకు చేరుతుెందన్ ల్క్లు వేశారు.

రాజస్థాన్, పంజాబ్ హైకోరుట్లకు ఏడుగురు 
నా్యయమ్రు్తల నియామకం

సుప్రీెంకోరుటు కొలీజియెం చేసిన వివిధ సిఫ్రుస్ల మేరకు 
ఏడుగురు నాయోయమూరుతాల న్యామకెం, ఒక నాయోయమూరితా 
బదలీకి ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ ఆమోదమద్ర వేశారు. 
ఆ ప్రకారెం ర్జస్థాన్ హైకోరుటుకు ఇద్దరు నాయోయమూరుతాలు, 
పెంజాబ్ - హరియాణా హైకోరుటుకు ఐదుగురు అదనపు 
నాయోయమూరుతాలు కొతతాగా న్యమితులయాయోరు. ఆెంధ్రప్రదేశ్ 
హైకోరుటులో నాయోయమూరితాగా స్టవలెందెంచ్న జసిటుస్ కన్నిగెంటి 
లలిత తెలెంగాణ హైకోరుటుకు బదలీ అయాయోరు. ఈ మేరకు కెంద్ర 
నాయోయశాఖ ఒక ప్రకటనలో వెలలేడిెంచ్ెంద. హైకోరుటులో ఆరుకు 
చేరనునని మహిళా నాయోయమూరుతాల సెంఖయో ఏపీ నుెంచ్ తెలెంగాణ 
హైకోరుటుకు బదలీ అయిన జసిటుస్ లలిత స్వసథాలెం బాపటలే మెండలెం 
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చెరువు జమమిలపాల్ెం. 1994 డిసెెంబరు 28న నాయోయవాదగా 
పేరు నమోదుచేసుకున్ ఉమమిడి హైకోరుటులో నాయోయవాద వకృతితాన్ 
ప్రారెంభెంచారు. సివిల్, క్రిమినల్ సహా ర్జాయోెంగ, సరీ్వసులకు 
సెంబెంధిెంచ్న కసులను వాదెంచారు. పలు సెంసథాలకు స్టుెండిెంగ్ 
కౌన్స్ల్ గానూ స్టవలెందెంచారు. 2020 మే న్ల 2వ త్దీన 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా న్యమితులయాయోరు. జసిటుస్ 
లలిత ర్కతో తెలెంగాణ హైకోరుటులో మహిళా నాయోయమూరుతాల 
సెంఖయో ఆరుకు, మొతతాెం నాయోయమూరుతాల సెంఖయో 19కి పరగనుెంద.

మడ అడవులనీని పరా్యవరణ సనినిత ప్రాంతాల్

మడ అడవులతో పాట్, సమద్రెం, దాన్ తీరెంతో మడిపడి 
ఉనని మొతతాెం 13 ప్రాెంతాలను పర్యోవరణ సున్నిత ప్రాెంతాలుగా 
గురితాెంచాలన్ కెంద్ర పర్యోవరణ, అటవీ శాఖ న్రణాయిెంచ్ెంద. ఈ 
మేరకు కోసటుల్ జోన్ మేనేజ్మిెంట్ పాలేన్ ను సవరిస్తా ఉతతారు్వలు 
జారీ చేసిెంద. దీన్ ప్రకారెం మడ అడవులు, పగడపు దబబెలు, 
రక్త అటవీ ప్రాెంతాలు, ఇసుక తిన్నిలు, సమద్ర నీటి దా్వర్ 
ఏర్పడే చ్తతాడి నేలలు (స్ల్టు మారషి), పక్షులు పదగే ప్రాెంతాలు, 
పుర్వసుతా శాఖ గురితాెంపు పెందన వారసత్వ కెంద్రాలు, సమద్రగడిడ్ 
(సీగ్రాస్), మటిటుదబబెలు, తాబేళ్లే పదగే ప్రాెంతాలు, ఆట్పోటలే 
ప్రాెంతెం (ఇెంటర్టుడల్ జోన్), ఉపు్పకయయోలు, ఆకా్వకలచిర్ పాెండ్స్ 
న్ పర్యోవరణ సున్నిత ప్రాెంతాలుగా పేర్్ెంద.

53 విమానాశ్రయాలోలి 'కృష ఉడాన్ 2.0' 

వయోవస్య ఉత్పతుతాలను తకు్వ ధరతో వేగెంగా రవాణా 
చేయడాన్కి వీలుగా దేశవాయోపతాెంగా ఉనని 53 విమానాశ్రయాలోలే 
దశలవారీగా కకృషి ఉడాన్ 2.0 పథకాన్ని అమలుచేయనుననిట్లే 
కెంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మెంత్రి జోయోతిర్దతయో సిెంధియా 
ప్రకటిెంచారు. ఇెందులో తిరుపతి, విజయవాడ విమానాశ్రయాలు 
ఉనానియి. ఆయన ఇెందుకు సెంబెంధిెంచ్న విధానపత్రాన్ని 
విడుదల చేశారు. ఈ పథకెం వలలే వయోవస్య ఉత్పతుతాల సపల్ే 
చైన్, లాజిసిటుక్స్, ట్రానస్్పరేటుషనోలే ఇప్పటివరకు ఎదురవుతునని 
ఇబబెెందులు తొలగపోతాయనానిరు. కకృషి ఉడాన్ 2.0 పథకెంలో 
దేశీయ విమానాలకు లాయోెండిెంగ్, పారి్ెంగ్, ఏరోనాటికల్ ఛారీజాలు 
రదు్దచేయనుననిట్లే వెలలేడిెంచారు. ఇెందుకోసెం 2021 - 22లో 
తిరుపతితో పాట్ 12 విమానాశ్రయాలోలే, 2022 - 23లో 
విజయవాడతో పాట్ 7 విమానాశ్రయాలోలే ఫైట్ గ్రిడ్ అభవకృదధి 
చేయనుననిట్లే వివరిెంచారు. 

కేంద్ మంత్రుల 'కారు పూలింగ్'

స్టవల సమరథాతను, పాలనను మెరుగుపరచుకునేెందుకు 
న్ర్వహిసుతానని 'చ్ెంతన్ శివర్' సమావేశాలకు వెళ్లేెందుకు కెంద్ర 

మెంత్రులు కారు పూలిెంగ్ విధానాన్ని పాటిసుతానానిరు. దీన్ కిెంద ఒక 
కాయోబిన్ట్ మెంత్రి, ఇద్దరు సహాయ మెంత్రులు ఒక కారులో వస్తారు. 
ఈ మగు్గరూ భనని మెంత్రిత్వశాఖలకు చెెందనవారై ఉెంట్నానిరన్ 
సెంబెంధిత వర్్గలు తెలిపాయి. అలాగే వారి ర్ష్్రాలూ వేరే్వరేనన్ 
పేర్్నానియి. మెంత్రుల మధయో సెంప్రదెంపులు పరగడెం కోసెం 
ఇలా చేసుతాననిట్లే వివరిెంచాయి.

రాజస్థాన్, అలహాబాద్ హైకోరుట్లకు ఇద్దరు 
నా్యయమ్రు్తల నియామకం

ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటు నాయోయమూరితా జసి టుస్ జోయ్ 
మలాయో బాగీచి కలకతాతా హైకోరుటుకు బదలీ అయాయోరు. జసిటుస్ బాగీబె 
బదలీకి సుప్రీెం కోరుటు ప్రధాన నాయోయమూరితా జసిటుస్ ఎన్.వి.రమణ 
నేతకృత్వెంలోన్ కొలీజియెం చేసిన సిఫ్రుస్కు ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ 
నాథ్ కోవిెంద్ ఆమోదమద్ర వేశారు. జుయోడీషియల్ అధికారిగా 
ఉనని ఉమాశెంకర్ వాయోస్ ను ర్జస్థాన్ హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా, 
నాయోయవాదగా ఉనని విక్రమ్ డి.చౌహానను అలహాబాద్ హైకోరుటు 
అదనపు నాయోయమూరితాగా కొలీజియెం సిఫ్రుస్ల మేరకు ర్ష్ట్రపతి 
న్యమిెంచారు. 

పంజాబ్ - హరయాణా హైకోరుట్కు 10 మంది శాశ్వత జడీజాలు 

ప ెం జా బ్  -  హ రియా ణా  హై కో రు టు లో  అ దన పు 
నాయోయమూరుతాలుగా ఉనని పద మెంద జడీ జాలు శాశ్వత 
నాయోయమూరుతాలుగా న్యమితులయాయోరు. భారత ప్రధాన 
నాయోయమూరితా జసిటుస్ ఎన్.వి.రమణ నేతకృత్వెంలోన్ సుప్రీెం కోరుటు 
కొలీజియెం అకోటుబరు 7న ఈ మేరకు చేసిన సిఫ్రుస్లకు ర్ష్ట్రపతి 
ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ యథాతథెంగా ఆమోదమద్ర వేశారు.

మతస్ష్కారులకు కిస్న్ క్రెడిట్ కారుడ్లు

దేశెంలో మతస్యాకారులెందరికీ కిస్న్ క్రెడిట్ కారుడ్లు 
ఇస్తామన్, స్ధారణ పెంటలు పెండిెంచే రైతులకు ఏయ్ 
సదుపాయాలునానియో అవనీని వరితాెంపజేస్తామన్ కెంద్ర మతస్యాశాఖ 
సహాయ మెంత్రి ఎల్.మరుగన్ వెలలేడిెంచారు.

ర్జేెంద్రనగర్ లోన్ 'జాతీయ మతస్యా అభవకృదధి మెండలి' 
(ఎస్ఏడీబీ)లో ఆయన సమీక్ష సమావేశెం న్ర్వహిెంచారు. ఈ 
సెందర్భెంగా బిహార్ లోన్ కెంద్రీయ వయోవస్య విశ్వవిదాయోలయెంలో 
కొతతాగా ఏర్్పట్ చేసిన మెంచ్నీటి ర్యయోల హాయోచరీన్ ఆన్ లైన్ 
దా్వర్ మెంత్రి ప్రారెంభెంచారు.

ఆస్్కర్ రేసలో “కూళాంగల్'

భారతదేశెం తరఫున ఆస్్ర్-2022 పోటీలో న్లవడాన్కి 
తమిళ చ్త్రెం 'కూళాెంగల్' ఎెంపికైెంద. దీన్కి పీఎస్ వినోద్ ర్జ్ 
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అనే యువకుడు దర్శకత్వెం వహిెంచారు. ప్రమఖ కథానాయిక 
నయనతార, దర్శకుడు, న్ర్మిత విఘ్నిష్ శివన్ న్రిమిెంచారు. 
యువన్ శెంకర్ ర్జా సెంగీత స్రథయోెం వహిెంచారు. 15మెంద 
సభుయోలు గల జూయోరీ వివిధ భాషల నుెంచ్ వచ్చిన మొతతాెం 14 
చ్త్రాలను పరిశీలిెంచ్ెంద. ఇెందులో వికీ్ కౌశల్ నటిెంచ్న 'సర్్దర్ 
ఉద్దమ్', విదాయోబాలన్ 'షేరీని' ఉనానియి. వీటన్నిెంటినీ వెనకి్ న్టిటు 
'కూళాెంగల్' దేశెం తరఫున ఆస్్ర్ బరిలో న్లిచ్ెంద. 

కూళాెంగల్ అెంటే.. గులకర్ళ్లే అన్ అరథాెం. సిన్మా 
మొతతాెం కొెండలు, గులకర్ళ న్ెండిన ప్రాెంతెంలో స్గుతుెంద. 
తాగుబోతు తెండ్రిన్ మారిచి ఇెంటోలేెంచ్ వెళిలేపోయిన తన తలిలేన్ 
తీసుకు ర్వడాన్కి ఓ అబాబెయి చేస్ట ప్రయతనిమే ఈ చ్త్ర కథ.

పరా్యవరణ సనినిత ప్రాంతంగా శ్రీశైలం టైగర్ రజరు్వ 

నాగారుజానస్గర్, శ్రీశైలెం టైగర్ రిజరు్వ చుట్టు 2,149.68 
చదరపు కిలోమీటరలే ప్రాెంతాన్ని కెంద్ర పర్యోవరణ, అటవీశాఖ 
పర్యోవరణ సున్నిత ప్రాెంతెంగా ప్రకటిెంచ్ెంద. ఈ రిజరు్వ సరిహదు్ద 
చుట్టు జీరో నుెంచ్ 26 కిలోమీటరలే వరకు ఉనని ప్రాెంతాన్ని దీన్ 
కిెందకి తీసుకొస్తా నోటిఫికషన్ జారీ చేసిెంద. దీన్ పరిధిలోకి 
కరూనిలు జిలాలే ఆతమికూరు డివిజన్ కు చెెందన 7 గ్రామాలు, 
నెందాయోల డివిజన్ కు చెెందన 12 గ్రామాలు, ప్రకాశెం జిలాలే 
మార్్పురెం డివిజన్ కు చెెందన 21 గ్రామాలు, గద్దలూరు డివిజను 
చెెందన 15 గ్రామాలు, గుెంట్రు జిలాలేకు చెెందన 31 గ్రామాలు 
వస్తాయి. ర్జీవ్ గాెంధీ వనయో ప్రాణి సెంరక్షణ కెంద్రెం, గుెండలే 
బ్రహేమిశ్వర వనయోప్రాణి సెంరక్షణ కెంద్రాలు కూడా దీన్ పరిధిలోనే 
ఉెంటాయి. ఈ ప్రాెంతెంలోన్ వనయో ప్రాణుల భద్రత, గరిజనుల 
ప్రయోజనాలను దకృషిటులో ఉెంచుకొన్ సరిహదు్దలను గురితాెంచారు.

ప్రకృతి పరరక్షణ మిషనలిను నిర్వహించడానికి SPV

తమిళనాడు ప్రభుత్వెం, వాతావరణ చరయోల వైపు పద్ద 
ఎతుతాలో, ర్ష్ట్రెంలో సహజ పరిరక్షణ మిషనలేను న్ర్వహిెంచడాన్కి 
మొటటుమొదటి ప్రత్యోక ప్రయోజన వాహనెం (SPV)న్ ఏర్్పట్ 
చేసిెంద

ప్రధానాంశాలు

• ప్రత్యోక ప్రయోజన వాహనెం "తమిళనాడు గ్రీన్ కెల్ేమేట్ 
కెంపనీ"గా పిలువబడుతోెంద.

• తమిళనాడు క్ెలేమేట్ చేెంజ్ మిషన్, తమిళనాడు వెట్ లాయోెండ్స్ 
మిషన్ మరియు తమిళనాడు గ్రీన్ మూవ్ మెెంట్ మిషన్ అనే 
మూడు కీలకమైన సహజ పరిరక్షణ మిషన్ లను కెంపనీ 
వకృతితాపరెంగా న్ర్వహిసుతాెంద.

• 2070 నాటికి న్కర-సునాని కరబెన ఉదా్గర్లను 
స్ధిెంచడాన్కి భారతదేశాన్కి ప్రధాన మెంత్రి నరేెంద్ర 
మోదీ కట్టుబడి ఉనని తర్్వత ఇద సకృషిటుెంచబడిెంద.

SPV సభ్్యలు మరయు నిధులు

SPV యొక్ అధీకకృత మూలధనెం రూ. 5 కోట్లే. దాన్ 
సభుయోడు-

1. చైర్ పరస్న్& MD: ర్ష్ట్ర పర్యోవరణ కారయోదరి్శ

2. సభుయోలు: ఆరిథాక, మన్సిపల్ అడిమిన్స్ట్రాషన్, ఇెంధనెం, 
వయోవస్యెం మరియు అటవీ శాఖలకు చెెందన 
ఉననితాధికారులు.

SPV యొక్క మిషన్

SPV యొక్ మిషన్ వీటిన్ కలిగ ఉెంట్ెంద:

1. వాతావరణ మారు్పల అనుసరణ&ఉపశమనెంపై ర్ష్ట్రెంలో 
అనేక కారయోక్రమాల ప్రణాళిక, అమలు మరియు పరయోవేక్షణ.

2. చ్తతాడి నేలల మాయోపిెంగ్&పునరుదధిరణ.

3. అడవులు&చెటలే విసీతార్ణాన్ని 33 శాతాన్కి పెంచడెం.

4. SPV వాతావరణ మారు్పలకు బలమైన విధాన మద్దతును 
కూడా సకృషిటుసుతాెంద, పాలనలోన్ అన్ని రెంగాలపై కోత 
విధిసుతాెంద.

5. ఇద గ్రీన్ హౌస్ వాయు ఉదా్గర్లను తగ్గెంచడాన్కి మరియు 
పరిశ్రమలను గ్రీన్ మాయోనుఫ్యోకచిరిెంగ్ వైపు తరలిెంచడాన్కి 
బెంచ్ మారి్ెంగ్ చేయడాన్కి వ్యోహాలను రూపెందసుతాెంద.

6. SPV సిథారమైన భవిషయోతుతా కోసెం పర్యోవరణ అనుకూల 
స్ెంకతికతలను కూడా ప్రోతస్హిసుతాెంద.

నేపథ్య

2 0 2 1 - 2 0 2 2  కో స ెం  స వ రి ెం చ్ న  బ డె జా ట్  ను 
సమరి్పసుతాననిపు్పడు, ర్ష్ట్ర ఆరిథాక మెంత్రి మూడు మిషనలేను 
ప్రకటిెంచారు. వాతావరణ మారు్పల అనుసరణ మరియు ఉపశమన 
చరయోలపై దకృషిటు స్రిెంచేెందుకు మొతతాెం రూ. 500 కోటలేతో 
తమిళనాడు కె్లేమేట్ చేెంజ్ మిషన్ ప్రారెంభెంచబడిెంద.

తమిళనాడు వెట్ లా్యండ్స్ మిషన్

5 సెంవతస్ర్లలో 100 చ్తతాడి నేలలను గురితాెంచ్ 
మాయోప్ చేయడాన్కి ఈ మిషన్ ప్రారెంభెంచబడిెంద. 150 కోటలే 
వయోయెంతో జీవనోపాధిపై దకృషిటు స్రిెంచ్ పర్యోవరణ సమతులయోతను 
పునరుదధిరిెంచడెంలో కూడా ఇద సహాయపడుతుెంద.
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10. రక్షణ
జాతీయ భద్తపై పూణే డైలాగ్ (PDNS) 2021

6 వ పూణే డైలాగ్ ఆన్ నేషనల్ సెకూయోరిటీ (PDNS)  

అకోటుబర్ 28, 2021న పూణే ఇెంటరేనిషనల్ సెెంటర్ (PIC) 

దా్వర్ ప్రారెంభెంచబడిెంద

ప్రధానాెంశాలు

• ఇద రెండు రోజుల వరుచివల్ కానఫిరన్స్, దీన్లో జాతీయ 

భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ద్వల్ ప్రారెంభ ప్రసెంగెం 

చేశారు.

• ప్రపెంచ ఆరోగయో సెంసథా చీఫ్ సైెంటిస్టు అయిన డాకటుర్ సౌమయో 

స్్వమినాథన్ కీలక ప్రసెంగెం కూడా ఈ సదసుస్లో 

జరగనుెంద.

సమావేశం యొక్క థీమ్

జాతీయ భద్రతపై పూణే డైలాగ్ -2021 ‘విపతుతాలు 

మరియు మహమామిరి యుగెంలో జాతీయ భద్రతా సెంసిదధిత’ అనే 

థీమ్ తో న్ర్వహిెంచబడిెంద.

సమావేశం యొక్క ఎజ్ండా

• ఈ సమావేశెంలో పాల్గనేవారు భారతదేశ జాతీయ 

భద్రతపై విపతుతాలు మరియు మహమామిరి ప్రభావెం గురిెంచ్ 

చరిచిస్తారు. విపతుతాలను ఎదురో్వడాన్కి వ్యోహాలను కూడా 

వారు స్చ్స్తారు.

• కానఫిరన్స్ లో జనరల్ ఎన్ సి విజ్ (రిటైర్డ్), నీతి ఆయోగ్ 

వైస్ చైరమిన్ డాకటుర్ ర్జీవ్ కుమార్, నేషనల్ డిజాసటుర్ 

మేనేజ్ మెెంట్ అథారిటీ వైస్ చైరమిన్ మరియు మాజీ చీఫ్ 

ఆఫ్ ఆరీమి స్టుఫ్ ప్రసెంగస్తారు.

• వారు జాతీయ భద్రతలో భాగెంగా విపతుతా ప్రమాదాన్ని 

తగ్గెంచడెంతోపాట్ సైన్స్ & టెకానిలజీ పాత్ర మరియు 

ఆవశయోకతలపై చరచిలు జరుపుతారు.

PDNS గురంచి

నూయో ఢిలీలేకి చెెందన పాలసీ పర్ సె్పకిటువ్స్ ఫెండేషన్ (PPF), 

సెెంటర్ ఫర్ అడా్వన్స్ డ్ స్్రాటజిక్ సటుడీస్ (CASS) మరియు 

చెండీగఢ్ లోన్ ట్రిబ్యోన్ ట్రస్టు సహకారెంతో PIC దా్వర్ PDNS 

న్ర్వహిెంచబడుతుెంద.

ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ షప్ ‘స్రథాక్’ ప్రారంభం 

ఇెండియన్ కోస్టు గార్డ్ డైరకటుర్ జనరల్ (ICG), K 

నటర్జన్, స్వదేశీెంగా న్రిమిెంచ్న ఇెండియన్ కోస్టు గార్డ్ షిప్ 

(ICGS) “స్రథాక్”ను అకోటుబర్ 2021 ,28న ప్రారెంభెంచారు.

ప్రధానాంశాలు

ఓడ యొక్ కమీషన్ భారతదేశెం యొక్ సమద్ర భద్రత 

మరియు భద్రతకు గణనీయమైన ప్రోతాస్హెం.

ICGS స్రథాక్ గుజర్త్ లోన్ పోర్ బెందర్ లో ఉెంట్ెంద.

ఇద కోస్టు గార్డ్ రీజియన్ (వాయువయో) కమాెండర్ యొక్ 

కారయోన్ర్వహణ మరియు పరిపాలనా న్యెంత్రణలో భారతదేశ 

పశిచిమ సమద్ర తీరెంలో పన్చేసుతాెంద.

దీన్కి డిపూయోటీ ఇన్ సె్పకటుర్, జనరల్ MM సయయోద్ 

నాయకత్వెం వహిసుతాెండగా, 11 మెంద అధికారులు & 110 

మెంద పురుషులు కూడా అతన్కి అనుబెంధెంగా ఉెంటారు.

ICGS స్రథాక్ ను ఎవరు నిరమాంచారు?

గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ దా్వర్ ICG కోసెం 

న్రిమిెంచబడుతునని ఐదు OPVల సిరీస్ లో ICGS స్రథాక్ 4 వ 

నౌక.

ఈ OPVలు బహుళ-మిషన్ పాలేట్ ఫ్రమ్ లు మరియు 

ఏకకాలిక కారయోకలాపాలను చేపటటుగల స్మర్థాయాన్ని కలిగ 

ఉెంటాయి.

ICGS స్రథాక్ గురంచి

ICGS అనేద 2,450 టనునిల బరువునని 105 మీటరలే 

పడవునని ఓడ. ఇద రెండు -9,100కిలోవాట్ డీజిల్ ఇెంజనలేచే 

నడపబడుతుెంద. ఓడ గరిషటుెంగా 26 నాటలే వేగెంతో ప్రయాణిెంచేలా 

రూపెందెంచబడిెంద. ఓడ అతాయోధున్క పరికర్లు, యెంత్రాలు, 

ఆయుధాలు మరియు సెనాస్ర్ లతో అమరచిబడి, కమాెండ్ 

పాలేట్ ఫ్రమ్ గా పన్చేయడాన్కి వీలు కలి్పసుతాెంద. శోధన & 

రస్్యా, సమద్ర పర్యోవరణాన్ని సెంరక్ెంచడెం & రక్ెంచడెం 

మరియు సమద్ర నేర్లను ఎదురో్వడెం వెంటి విధిగా కోస్టు గార్డ్ 

చారటుర్ ను కూడా ఓడ చేపడుతుెంద. ఇద ఆతమిన్ర్భర్ భారత్ కు ఒక 

మఖయోమైన ఉదాహరణ.
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ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ (ICG)

ICG అనేద సమద్ర చటటు అమలు మరియు శోధన 

& రస్్యా ఏజ్నీస్, ఇద భారత రక్షణ మెంత్రిత్వ శాఖ క్రిెంద 

పన్చేసుతాెంద. దీన్ అధికార పరిధి భారతదేశెం యొక్ ప్రాదేశిక 

జలాలపై ఉెంద, ఇెందులో పక్నే ఉనని జోన్ & ప్రత్యోక ఆరిథాక 

జోన్ తో సహా. ఈ ఏజ్నీస్న్ కోస్టు గార్డ్ యాక్టు, 1978 ప్రకారెం 

ఫిబ్రవరి 1, 1977న స్థాపిెంచారు.

నౌకాదళంలోకి 'వేలా' జలాంతరా్గమి

దేశీయెంగా తయారైన జలాెంతర్్గమి 'వేలా' భారత 

నౌకాదళెంలో చేరిెంద. నేవీలో ఇద నాలుగో స్్రీ్పన్ రకెం 

జలాెంతర్్గమి. ఫ్రాన్స్ సహకారెంతో మెంబయిలోన్ మజగావ్ డాక్ 

షిప్ బిలడ్ర్స్ లిమిటెడ్ (ఎెండీఎల్).. ప్రాజ్కుటు-75లో భాగెంగా ఈ 

జలాెంతర్్గమిన్ తయారుచేసిెంద. 2019 మే 6న ప్రారెంభమైన 

వేలాకు అన్నిరకాల సమద్రతల, తీరప్రాెంత పరీక్షలతో పాట్ 

ఆయుధ, సెనస్ర్ పరీక్షలు పూరతావడెంతో నేవీకి అప్పగెంచారు. 

ప్రాజ్కుటు-75 కిెంద మొతతాెం ఆరు స్్రీ్పన్ జలాెంతర్్గమల 

న్ర్మిణెం ప్రారెంభెం కాగా వేలాతో కలిపి నాలుగు నేవీలో చేర్యి. 

ఐద్ జలాెంతర్్గమి 'వాగీర్' న్ర్మిణెం గత ఏడాదే పూరితాకాగా, 

ప్రసుతాతెం స్మరథాయా పరీక్షల కోసెం సిదధిెంగా ఉెంద.

అగిని-5 క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం

ఉపరితలెం మీద నుెంచ్ ఉపరితల లక్షయోన్ని ఛేదెంచే 

అగని-5 బాలిసిటుక్ మిసైలను భారత రక్షణ శాఖ ఒడిశాలోన్ ఏపీజే 

అబు్దల్ కలాెం దీ్వపెం నుెంచ్ విజయవెంతెంగా ప్రయోగెంచ్ెంద. 

త్రీస్టటుజ్ స్లిడ్ ఫ్యోయెల్డ్ ఇెంజినను ఉపయోగెంచే ఈ మిసైల్ కు 

5 వేల కిలోమీటరలే దూరెంలో ఉనని లక్షయోన్ని అతయోెంత స్పషటుతతో 

విజయవెంతెంగా ఛేదెంచే స్మరథాయాెం ఉెంద. 'నో ఫస్టు యూజ్' 

అనని భారతదేశ విధానాన్కి లోబడి భారత్ తన శకితా స్మర్థాయాలను 

పెంచుకోవడాన్కి వీలుగా దీన్ని విజయవెంతెంగా ప్రయోగెంచ్నట్లే 

రక్షణశాఖ పేర్్ెంద.

అభా్యస్ పర్క్ష దిగి్వజయం 

గగనతలెంలో వివిధ అస్్రాలకు లక్షయాెంగా ఉపయోగపడే 

'హై సీ్పడ్ ఎకెస్పెండబుల్ ఏరియల్ టార్గట్' (హట్)ను భారత్ 

విజయవెంతెంగా పరీక్ెంచ్ెంద. ఒడిశా తీర్న్కి చేరువలోన్ 

చాెందీపు లో ఉనని సమీకకృత పరీక్ష వేదక (ఐటీఆర్)లో ఇద 

జరిగెంద. రక్షణ పరిశోధన, అభవకృదధి సెంసథా (డీఆర్ డీవో) ఈ 

ప్రయోగాన్ని న్ర్వహిెంచ్ెంద. ఈ మానవరహిత విమానాన్కి 

'అభాయోస్' అన్ పేరు పటాటురు. దీన్ని వివిధ రకాల క్పణుల 

స్మర్థాయాన్ని పరీక్ెంచడాన్కి ఆకాశెంలో ఒక లక్షయాెంగా వాడొచుచి . 

తాజా పరీక్షలో దీన్ స్మర్థాయాన్ని ర్డారులే, ఎలకో్రా ఆపిటుకల్ ట్రాకిెంగ్ 

వయోవసథా సహా పలు సెనస్రలే స్యెంతో పరిశీలిెంచారు. బెంగళూరులో 

ఉనని డీఆర్ డీవో అనుబెంధ సెంసథా ఏరోనాటికల్ డెవలప్ మెెంట్ 

ఎస్టుబిలేష్ మెెంట్ (ఏడీఈ) దీన్ని అభవకృదధి చేసిెంద. 'అభాయోస్' 

దగువ భాగెంలో రెండు బ్సటురులే ఉెంటాయి. వాటి స్యెంతో అద 

న్ెంగలోకి లేసుతాెంద. స్వతెంత్రెంగా గగనవిహారెం చేసుతాెంద.

పర్వతాగ్రాన 'శత్రుజీత్'

భారత సైనాయోన్కి చెెందన 'శత్రుజీత్' బ్రిగేడ్ విమానాల 

నుెంచ్ తూరు్ప లదా్దలోన్ హిమాలయ పర్వతాలపై దగ మూడు 

రోజుల పోర్ట వినాయోస్లు ప్రారెంభెంచ్ెంద. శత్రుజీత్ బ్రిగేడ్ కు 

చెెందన 3 వేల మెంద యోధులు సి-130, ఏఎన్ 32 రవాణా 

విమానాలోలే బయలుదేరి 14,000 అడుగుల ఎతుతా నుెంచ్ తూరు్ప 

లదాఖ్ పర్వతాలపైకి పార్చూటలేలో దూకారు. క్పణులను, ప్రత్యోక 

మోటారు వాహనాలను పార్చూట్  స్యెంతో కిెందకు దెంపారు. 

వారు దగన చోట ఉషోణాగ్త మైనస్ 20 డిగ్రీలు. అక్డ గాలిలో 

ఆకిస్జన్ బాగా తకు్వ. చైనీయులు దుస్స్హస్న్కి పాల్పడిత్ 

మెరుపు వేగెంతో ఎదురుదబబె తీస్ట స్మరథాయాెం తమకు ఉెందన్ 

చాటడాన్కి శత్రుజీత్ దళెం వినాయోస్లు జరుపుతోెంద.

నౌకాదళంలోకి 'పీ15బ్' తొలినౌక

దేశ భద్రత కోసెం కెంద్ర రక్షణ మెంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వరయోెంలో 

ప్రాజ్కుటు15 బి (పీ15బి) పేరిట న్రిమిెంచ్న తొలినౌక భారత 

నౌకాదళెంలో చేరిెంద. మెంబయి మజగావ్ డాక్ లో అకోటుబరు 

28న న్ర్వహిెంచ్న ప్రత్యోక కారయోక్రమెంలో తయారీ సెంసథా 

ప్రతిన్ధులు భారత నౌకాదళ అధికారులకు నౌక అప్పగెంత 

పత్రాలను అెందజేశారు. పీ15బి పేరిట నాలుగు నౌకల న్ర్మిణాన్కి 

మజగావ్ డాక్ షిప్ బిలడ్ర్స్ (మెంబయి) సెంసథా గతెంలోనే ఆరడ్రులే 

దకి్ెంచుకుెంద. ఈ నౌక 163 మీటరలే పడవుతో 30 నాటికళలే 

వేగెంతో ప్రయాణెం చేయగలదన్ నేవీ వర్్గలు తెలిపాయి. 

ఉపరితలెం నుెంచ్ (మిసైల్: ) గాలిలోకి, ఉపరితలెం నుెంచ్ 

(బ్రహోమిస్) ఉపరితలాన్కి, టార్పడో ట్యోబ్ లాెంచరులే, ర్కెట్ 

లాెంచరులే, స్పర్ ర్యోపిడ్ తుపాకులు కలిగ ఉెండటెం ఈ నౌక 
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ప్రత్యోకత అన్ నేవీ వర్్గలు వివరిెంచాయి.

అధునాతన సెట్ల్్త యుదధినౌక ప్రారంభం

భారత నౌకాదళెంలో చేరేెందుకు అధునాతన యుదధినౌక 

సిదధిమైెంద. 'పి1135.6 తరగతి'లోన్ ఏడో ఫ్రిగేట్ ను రష్యో లోన్ 

కలిన్ గ్రాడ్ లో ఉనని యెంతర్ షిప్ యాలో ప్రారెంభెంచారు. ఈ 

కారయోక్రమాన్కి రష్యో లో భారత ర్యబారి డి.బాల వెెంకటేశ్ వరమి 

హాజరయాయోరు. ఈ యుదధినౌక పేరు 'తుషిల్'. ఇద త్వరలో భారత 

నౌకాదళెంలో చేరుతుెంద. శత్రువుల కళ్లేగపే్పలా సెటుల్తా పరిజా్ఞనెంతో 

దీన్ని తయారు చేశారు. ర్డారలేకు ఇద ఆచూకీ చ్క్దు. నీటిలో 

చాలా తకు్వ శబ్దెం చేసుతాెంద. ఈ యుదధినౌకలో భారత్ సరఫర్ 

చేసిన అనేక ఆధున్క స్ధన సెంపతితా ఉెంద. ఉపరితలెం నుెంచ్ 

ఉపరితలెంలోన్ లక్షయోలను ఛేదెంచే క్పణులు, స్నార్ వయోవసథా, 

ఉపరితల న్ఘా ర్డార్, కమూయోన్కషన్ వయోవసథా, జలాెంతర్్గమి 

విధ్వెంసక వయోవసథాలు వెంటివి స్వదేశీ పరిజా్ఞనెంతో తయారయాయోయి. 

గాలోలేన్ లక్షయోలను ఛేదెంచేెందుకు క్పణులు, ఇతర ఆయుధాలను 

రష్యో సరఫర్ చేసిెంద.

విధులోలికి 'ఐఎన్ఎస్ విశాఖపటనిం

దేశ తీర ప్రాెంత రక్షణకు 'ఐఎన్ఎస్ విశాఖపటనిెం' నౌక 

విధులు తూరు్ప నావికాదళెం విశాఖపటనిెంలో ప్రారెంభమైనట్లే నేవీ 

వర్్గలు తెలిపాయి. పీ15బి ఆరడ్ర్ లో మెంబయి మజగావ్ డాక్ లో 

ఎెంతో ప్రతిష్్ఠతమికెంగా న్రిమిెంచ్న ఈ నౌకను ఇటీవలే రక్షణశాఖ 

మెంత్రి ర్జ్ నాథ్ సిెంగ్ జాతికి అెంకితెం చేశారు. విశాఖలో జరిగన 

కారయోక్రమాన్కి వైస్ఏడిమిరల్, వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ నేవల్ స్టుఫ్ ఎస్.ఎన్.

ఘోరమిడే మఖయో అతిథగా హాజరై నౌకను అధికారికెంగా విధులోలేకి 

పెంపారు. నాలుగు శకితామెంతమైన గాయోస్ టర్బెనలే ఇెంజినులే, ర్కెట్ 

లాెంఛరులే, టార్పడోలు, ఏఎస్ డబ్లేయా హెలీకాపటురులే వెంటి ఆయుధ 

సెంపతితా కలిగ ఉెండటెం దీన్ ప్రత్యోకత.

గ్వా మారటైమ్ కానే్కలేవ్ 
వారిషిక గోవా మారిటైమ్ కానే్లోవ్ (GMC-21) 

యొక్ మూడవ ఎడిషన్ నవెంబర్ 7, 2021 నుెండి గోవాలో 
ప్రారెంభమైెంద.

ప్రధానాంశాలు

ఈ సమేమిళనెంలో, హిెందూ మహాసమద్ర ప్రాెంతెంలోన్ 12 
దేశాల నేవీ చీఫ్ లకు భారతదేశెం ఆతిథయోెం ఇవ్వనుెంద.

GMC-21 భవనెం వరి్ెంగ్-ల్వల్ చరచిలపై మూడు-

రోజుల సుదీర్ఘ సమావేశాన్ని కలిగ ఉెంట్ెంద, ఇద మే 2021లో 
గోవా మారిటైమ్ సిెంపోజియెం-21 సెందర్భెంగా కూడా జరిగెంద.

కానే్కలేవ్ యొక్క ఎజ్ండా

GMC-21 వద్ద, ఇెండియన్ నేవీ చీఫ్ అడిమిరల్ కరెంబీర్ 
సిెంగ్ 12 హిెందూ మహాసమద్ర సమద్ర తీర ప్రాెంతాలైన 
కొమొరోస్, బెంగాలేదేశ్, మడగాస్ర్, ఇెండోనేషియా, మాలీ్దవులు, 
మలేషియా, మయనామిర్, మారిషస్, సిెంగపూర్, సీష్ల్స్, శ్రీలెంక 
మరియు థాయ్ లాెండ్ ల నుెండి సమద్ర దళాల అధిపతులకు 
ఆతిథయోెం ఇస్తారు.

హిెందూ మహాసమద్ర ప్రాెంతెంలో ఉద్భవిసుతానని 
& భవిషయోతుతాలో సమద్ర భద్రత సవాళలేను సమరథావెంతెంగా 
ఎదురో్వడాన్కి పరస్పర చరయో యొక్ ప్రామఖయోతను వారు 
చరిచిస్తారు.

GMC-21 యొక్ మఖయో ప్రసెంగాన్ని రక్షణ కారయోదరి్శ 
అజయ్ కుమార్ మరియు విదేశాెంగ కారయోదరి్శ హర్షి వరధిన్ ష్ెంగాలే 
చేస్తారు.

కాన్ కలేవ్ లో భాగెంగా, సెందర్శకులు ‘మేక్ ఇన్ ఇెండియా 
ఎగజాబిషన్’లో భారతదేశ స్వదేశీ నౌకాన్ర్మిణ పరిశ్రమను చూస్ట 
అవకాశాన్ని పెందుతారు.

కానే్కలేవ్ యొక్క మ్డు సెషనులి

కానే్లోవ్ మూడు సెషనలేలో జరుగుతుెంద:

స్ెంప్రదాయ్తర బదరిెంపులను ఎదురో్వడాన్కి 
స్మూహిక సమద్ర స్మర్థాయాలు

సమద్ర చటాటులను అమలు చేస్ట ప్రాెంతీయ సహకార్న్ని 
బలోపేతెం చేయడాన్కి సెషన్

ఉద్భవిసుతానని స్ెంప్రదాయ్తర బదరిెంపులను తగ్గెంచడాన్కి 
సెషన్

GMC యొక్క అధికారక థీమ్ 21

GMC 2021 యొక్ థీమ్ “మారిటైమ్ సెకూయోరిటీ అెండ్ 
ఎమరిజాెంగ్ నాన్-స్ెంప్రదాయ మపు్ప: హిెందూ మహాసమద్ర 
ప్రాెంతాన్కి చురుకైన పాత్ర కోసెం ఒక సెందర్భెం”

గ్వా మారటైమ్ సంపోజయం-21

సిెంపోజియెం GMC-21 కోసెం  ఈవెెంట్.

హిెందూ మహాసమద్ర ప్రాెంతెం మరియు GMC

హిెందూ మహాసమద్ర ప్రాెంతెం 21వ శతాబ్దపు వ్యోహాతమిక 
ప్రకకృతి దకృశాయోన్కి కెంద్రెంగా మారిెంద. ఈ ప్రాెంతెంలో, GMC 
ప్రాెంతీయ వాటాదారులను ఒకచోట చేరిచి, ఈ ప్రాెంతెం కోసెం 
సహకార అమలు వ్యోహాలపై చరిచిెంచాలన్ లక్షయాెంగా పట్టుకుెంద.
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11. అవార్డులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ పోల్స శాఖకు 20 స్్కచ్ పురస్్కరాలు

ర్ష్ట్ర పోలీసు శాఖకు ఒక్ రోజే 20 జాతీయ స్థాయి స్్చ్ 

పురస్్ర్లు లభెంచాయన్ డీజీపీ కార్యోలయెం తెలిపిెంద. పోలీసు 

ప్రధాన కార్యోలయెం, అనెంతపురెం, చ్తూతారు, కకృష్ణా, తిరుపతి 

అరబెన్, కడప యూన్టలే బటాలియన్స్ విభాగెం అమలు చేసిన 

ఆటోమేటెడ్ పోలీసు ఆన్ల్ేన్ సిసటుమ్, హాక్ వెహికిల్, కొవిడ్ ట్రీటెమిెంట్ 

ట్రాకర్, కొవిడ్ సెల్, ఫ్యోక్షన్ న్యెంత్రణ విభాగెం, ఆపరేషన్ 

సమైకయో, స్ెంకతిక విశ్లేషణ విభాగెం, ఐ-స్్పర్్, టెక్ సపోర్టు ఆన్ 

వన్ కిలేక్, గ్రామసెంరక్షణ దళెం, కమాెండ్ కెంట్రోల్ కెంద్రెం, త్రినేత్ర 

ఆవిష్రణలకు పురస్్ర్లు లభెంచాయన్ వివరిెంచ్ెంద.

మిషన్ కాకతీయ నిర్వహణకు స్్కచ్ పురస్్కరం

మిషన్ కాకతీయ పథకెంలో పునరుదధిరిెంచ్న చెరువులను 

ఆన్్లేన్ దా్వర్ పరయోవేక్ెంచడాన్కి రూపెందెంచ్న 'మిషన్ కాకతీయ 

ఆన్్లేన్ మాన్టరిెంగ్ సిసటుెం' విధానెం జాతీయ స్థాయిలో స్్చ్ 

అవారుడ్ను దకి్ెంచుకుెంద. శాఖ ఇెంజినీర్ ఇన్ చీఫ్ (పరిపాలన) 

అన్ల్ కుమార్ నేతకృత్వెంలో ఈఈ కె.ర్మాచారుయోలు, ఏఈఈ 

ఎెం.కీరితాక ఈ విధానాన్ని అభవకృదధి చేశారు.

ఇద్దరు దిల్లి స్దరులకు అంతరాజాతీయ చినానిరుల శాంతి 

బహుమతి

వయసులో చ్ననివారైనా పర్యోవరణ పరిరక్షణ బాధయో తను 

సీ్వకరిెంచ్ విశ్ష కకృషితో పలువురికి ఆదర్శెంగా న్లిచ్న ఇద్దరు 

దలీలే స్దరులు అెంతర్జాతీయ చ్నానిరుల శాెంతి బహుమతిన్ 

అెందుకునానిరు. విహాన్ (17), నవ్ అగర్్వల్(14) ఇద్దరూ 

స్దరులు. దలీలేలో చెతతాను తొలగెంచ్, కాలుష్యోన్ని తగ్గెంచడెంతో 

పాట్ మొక్లు నాటడాన్ని ఓ ప్రాజ్కుటుగా చేపటాటురు. 'వన్ సెటుప్ 

గ్రీనర్' పేరుతో వారి సొెంత ఇెంటి నుెంచ్ ప్రారెంభమైన ఈ యజ్ఞెం 

ఇపు్పడు 1500లకు పైగా ఇళ్లే, పాఠశాలలు, కార్యోలయాలకు 

విసతారిెంచ్ెంద. 

నేపాల్ సైనా్యధ్యక్షునికి 'జనరల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మా' 

గౌరవ హోదా 

నేపాల్ సైనాయోధయోక్షుడు జనరల్ ప్రభుర్మ్ శరమిను ర్ష్ట్రపతి 

ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ 'జనరల్ ఆఫ్ ఇెండియన్ ఆరీమి' గౌరవ 

హోదాతో సత్రిెంచారు. ర్ష్ట్రపతి భవనోలే ఏర్్పట్చేసిన ప్రత్యోక 

కారయోక్రమెంలో జనరల్ శరమికు ప్రథమ పౌరుడు ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ 

ఈ గౌరవ హోదాను ప్రదానెం చేశారు. 2020 నవెంబరులో 

భారత సైనాయోధిపతి జనరల్ ఎెం.ఎెం.నరవణె నేపాల్ లో జనరల్ 

ఆఫ్ నేపాలభారత్ లో పరయోటిసుతాతెం చేసుకు పరయోటిెంచ్నపు్పడు... 

ఆ దేశెం ఆయనుని 'జనరల్ ఆఫ్ నేపాల్ ఆరీమి' హోదాతో 

సత్రిెంచ్ెంద. కాగా, ద్్వపాక్క రక్షణ సహకార్న్ని పెంపెందెంచే 

విషయమై జనరల్ శరమి ప్రసుతాతెం భారత్ లో పరయోటిసుతానానిరు. 

భారత త్రిదళాధిపతి జనరల్ బిపిన్ ర్వత్ లోనూ ఆయన 

సమావేశమయాయోరు. ద్్వపాక్క రక్షణ సహకార్న్ని బలోపేతెం 

చేసుకునే మార్్గలపై వారిద్దరూ చరిచిెంచారు.

పదమాపురస్్కరాలు - 2021

ర్ష్ట్రపతి భవనోలే జరిగన 2021 ఏడాదకి సెంబెంధిెంచ్న 

పదమి అవారుడ్ల ప్రదానోతస్వెం జరిగెంద. ఈ కారయోక్రమాన్కి ఉప 

ర్ష్ట్రపతి వెెంకయయో నాయుడు, ప్రధానమెంత్రి నరేెంద్ర మోదీ, కెంద్ర 

హోెం మెంత్రి అమిత్ ష్ తదతరులు హాజరయాయోరు. పురస్్ర్లకు 

ఎెంపికైన 118 (పదమివిభూషణ్-7, పదమిభూషణ్-10, 

పదమిశ్రీ-101) మెందలో జపాన్ మాజీ ప్రధాన్ షిెంజో అబే (పదమి 

విభూషణ్), బ్రిటన్ కు చెెందన సినీ దర్శకుడు పీటర్ బ్రూక్ (పదమిశ్రీ)

లు కారయోక్రమాన్కి హాజరు కాలేదు. తెలెంగాణకు చెెందన గుస్స్డీ 

కళాకారుడు కనకర్జు, ఆెంధ్రప్రదేశ్ లోన్ విజయవాడకు చెెందన 

వయోలిన్ విదా్వెంసుడు అననివరపు ర్మస్్వమి, అనెంతపురెం 

జిలాలేకు చెెందన స్హితీవేతతా ఆశావాద ప్రకాశర్వు, దేశెంలోనే 

తొలి మకృదెంగ కళాకారిణి దెండమూడి సుమతి ర్మమోహనర్వు 

(విజయవాడ)లు పదమిశ్రీ పురస్్రెం అెందుకునానిరు. 

ఒడిశాకు చెెందన ప్రమఖ సైకత శిలి్ప సుదర్శన్ స్హూ, 
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కర్ణాటక వైదుయోడు బీఎెం హెగే్గ పదమి విభూషణ్ పురస్్రెం 

సీ్వకరిెంచారు.

లోకసభ మాజీ సీ్పకర్ సుమిత్రా మహాజన్, మాజీ ఐఏఎస్ 

అధికారి నకృపేెంద్ర మిశ్రాలు పదమిభూషణ్ అెందుకునానిరు. అస్ెం 

మాజీ మఖయో మెంత్రి తరుణ్ గొగొయ్, గుజర్త్ మాజీ మఖయో 

మెంత్రి కశూభాయ్ పటేల్, కెంద్ర మాజీ మెంత్రి ర్ెంవిలాస్ 

పాస్్వన్ లకు మరణానెంతరెం ప్రకటిెంచ్న పదమిభూషణ్ ను వారి 

కుట్ెంబసభుయోలు అెందుకునానిరు.

పదామా అవారుడ్ల ప్రదానోతస్వం 

దేశవాయోపతాెంగా వివిధ రెంగాలకు చెెందన 141 మెంద 

ప్రమఖులకు ర్ష్ట్రపతి ర్మ్ నాథ్ కోవిెంద్ 2020 ఏడాదకి 

సెంబెంధిెంచ్న పదమి పురస్్ర్లను ప్రదానెం చేశారు. గత్డాదే 

ఈ అవారుడ్లను అెందజేయాలిస్ ఉనాని.. కరోనా మహమామిరి 

ఉదధికృతి కారణెంగా వీలు కాలేదు. తెలుగు ర్ష్్రాల నుెంచ్ 

బాయోడిమిెంటన్ క్రీడాకారిణి పీవీ సిెంధు, మెంతాజ్ఱలీ పదమిభూషణ్ 

అవారుడ్ అెందుకునానిరు. మరో నలుగురు పదమిశ్రీలు సీ్వకరిెంచారు. 

ర్ష్ట్రపతి భవన్ లో జరిగన ఈ కారయోక్రమాన్కి ఉపర్ష్ట్రపతి వెెంకయయో 

నాయుడు, ప్రధాన్ మోదీ, హోెం మెంత్రి అమిత్ ష్ తదతరులు 

హాజరయాయోరు. 141 మెందలో ఏడుగురు పదమి విభూషణ్, 16 

మెంద పదమి భూషణ్, 118 మెంద పదమిశ్రీ అెందుకునానిరు. 

ఆధాయోతిమిక రెంగెంలో స్టవలెందెంచ్నెందుకు ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

లోన్ చ్తూతారు జిలాలే మదనపల్లేకు చెెందన సతస్ెంగ్ ఫెండేషన్ 

వయోవస్థాపకుడు మెంతాజ్ అలీ పదమిభూషణ్ పురస్్రెం 

అెందుకునానిరు. అనెంతపురెం జిలాలే ధరమివరెం మెండలెం 

న్మమిలకుెంటకు చెెందన తోలుబొమమిలాట కళాకారుడు దళవాయి 

చలపతిర్వు (78) పదమిశ్రీ సీ్వకరిెంచారు. ఏపీక చెెందన యడలే 

గోపాలర్వు (కళలు), తెలెంగాణకు చెెందన రైతు చ్ెంతల 

వెెంకట్ రడిడ్, సెంస్కృత కవి శ్రీ భాషయోెం విజయస్రథలు పదమిశ్రీ 

అెందుకునానిరు.

భారత్ బయోటెక్ ఛైరమాన్, జేఎండీలకు రామినేని విశిషట్ 

పురస్్కరాలు

భారత్ బయోటెక్ ఇెంటరేనిషనల్ లిమిటెడ్ ఛైరమిన్, 

మేనేజిెంగ్ డైరకటుర్ డాకటుర్ కకృషణా ఎలలే, సెంయుకతా మేనేజిెంగ్ డైరకటుర్ 

(జేఎెండీ) సుచ్త్ర ఎలలేకు ర్మినేన్ ఫెండేషన్ విశిషటు పురస్్ర్లను 

ప్రకటిెంచారు. విజయవాడలో న్ర్వహిెంచ్న సమావేశెంలో 

ర్మినేన్ ఫెండేషన్ ఛైరమిన్ ధరమి ప్రచారక్, కారయోదరి్శ పాతూరి 

నాగభూషణెం పాల్గన్ పురస్్ర్ల వివర్లను వెలలేడిెంచారు. 

కొవిడ్ మహమామిరిన్ అదుపు చేస్ట వాయోకిస్న్ ను అతి 

తకు్వ సమయెంలో కనుగొనని కకృషణా, సుచ్త్రకు ఈ ఏడాద 

విశిషటు పురస్్ర్లను ప్రదానెం చేయనుననిట్టు తెలిపారు. 

ఆధున్క స్ెంకతిక పరిజా్ఞనాన్ని ఉపయోగెంచ్ అెంట్వాయోధులను 

సమరథాెంగా ఎదుర్్నాలనని లక్షయాెంతో 1996లో భారత్ బయోటెక్ 

ఇెంటరేనిషనల్ సెంసథాను వీరు స్థాపిెంచారనానిరు. ఇప్పటివరకు 

16 రకాల టీకాలను అభవకృదధి చేసి వెందల కోటలే డోసులను 

ప్రపెంచవాయోపతాెంగా సరఫర్ చేశారు. కెంద్ర కబిన్ట్ సైెంటిఫిక్ 

అడ్ె్వజరీ కమిటీ, సీఎస్ ఆర్ గవరినిెంగ్ కౌన్స్ల్, సీసీఎెంబీ గవరినిెంగ్ 

కౌన్స్ల్, సీఎఆర్ నేషనల్ లేబరేటరీస్ రీసెర్చి కౌన్స్ల్ లోనూ కకృషణా 

ఎలలే కీలక స్టవలు అెందసుతానానిరన్ తెలిపారు. 

ర్మినేన్ ఫెండేషన్ విశ్ష పురస్్ర్లకు హాసయో నట్డు 

బ్రహామినెందెం, న్మ్స్ ఎనసీథాషియాలజీ డిపార్టు మెెంట్ హెడ్ డాకటుర్ 

పదమిజ దుర్గ, సిన్మా జరనిలిస్టు గా 60 ఏళలే విశ్ష్నుభవెం ఉనని 

ఎస్.వి. ర్మార్వును ఎెంపిక చేసినట్లే తెలిపారు. గుెంట్రులో 

ప్రభుత్వ పాఠశాలలోలే చదువుకున్ పద్ తరగతిలో ఉతతామ 

ప్రతిభ చూపిన 500 మెంద విదాయోరుథాలకు ఉపకార వేతనాలను 

అెందజేయనుననిట్టు వెలలేడిెంచారు. విదాయోరుథాలను తీరిచిదద్దన 

ప్రధానోపాధాయోయులకు ర్మినేన్ ఫెండేషన్ గురు పురస్్ర్లను 

ప్రదానెం చేస్తామనానిరు.

కేరళ పరా్యటక ప్రాజ్కుట్కు డబ్లిష్టీఎం పురస్్కరం 

కరళలోన్ అయమానమ్ నమూనా బాధయోతాయుత 

గ్రామీణ పర్యోటక ప్రాజ్కుటుకు ప్రతిష్్ఠతమిక వరల్డ్ ట్రావెల్ మార్ట్ 

(డబ్లేయాటీఎెం) పర్యోటక పురస్్రెం లభెంచ్ెంద. ఈ మేరకు 

లెండన్ లో జరిగన ఓ కారయోక్రమెంలో కరళ ట్రిజెం డైరకటుర్ 

కకృషణాత్జ అవారుడ్ను అెందుకునానిరు. కరళ పర్యోటక శాఖకు 

చెెందన బాధయోతాయుత పర్యోటక కారయోక్రమెం కిెంద 'అయమానమ్' 

ప్రాజ్కుటు చేపటాటురు.
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తెనాలి శిల్శాలకు 'అమెరకా బుక్ ఆఫ్ రకార్డ్స్'లో స్థానం 

గుెంట్రు జిలాలే తెనాలికి చెెందన స్రయో శిల్పశాలకు 

అెంతర్జాతీయ గురితాెంపు దకి్ెంద. ఇనుప వయోర్థాలు, నటలేతో ఇక్డ 

రూపెందెంచ్న భారీ విగ్హాలకు 'అమెరికా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో 

స్థానెం దకి్ెందన్ శిలు్పలు కాట్రి వెెంకటేశ్వరర్వు, రవిచెంద్ర 

తెలిపారు. ఈ మేరకు తమకు ధ్రువపత్రెం అెందెందన్ చెపా్పరు. 

దాదాపు 75 వేల నటలేతో రూపెందెంచ్న గాెంధీజీ ప్రతిమతో 

పాట్ దాదాపు 100 టనునిల ఇనుప మక్లతో తయారైన ఇతర 

కళాఖెండాలను ప్రత్యోకెంగా ప్రస్తావిెంచారన్ పేర్్నానిరు.

వనిపలిలి శ్రీనివాస్ ర్డిడ్కి రైత్నేస్తం అవారుడ్ 

సెంప్రదాయ పదధితిలో దేశెంలోనే తొలిస్రి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ 

ను స్గు చేసి దగుబడి స్ధిసుతానని హైదర్బాద్ వనసథాలిపుర్న్కి 

చెెందన వన్పలిలే శ్రీన్వాస్ రడిడ్కి రైతునేసతాెం అవారుడ్ దకి్ెంద. 

రైతునేసతాెం ఫెండేషన్, మప్పవరపు ఫెండేషనులే సెంయుకతాెంగా ఏటా 

ఈ పురస్్రెం అెందజేసుతానానియి. ఆెంధ్రప్రదేశ్ లోన్ గననివరెంలో 

జరిగే కారయోక్రమెంలో ఉపర్ష్ట్రపతి వెెంకయయో నాయుడి చేతుల 

మీదుగా ఆయన అవారుడ్ అెందుకోనునానిరు.

తెలుగు వరస్టీ స్హితీ పురస్్కరాల ప్రదానం

తెలుగు స్హితయోెంలోన్ వివిధ ప్రక్రియలోలే ఉతతామ గ్ెంథ 

రచయితలకు పటిటు శ్రీర్మలు తెలుగు విశ్వవిదాయోలయెం 2018 

సెంవతస్ర్న్కి గానూ స్హితీ పురస్్ర్లు ప్రదానెం చేసిెంద. 

వరిస్టీలోన్ ఎనీటుఆర్ కళామెందరెంలో ఉపాధయోక్షులు ఆచారయో తెంగెడ 

కిషన్ ర్వు అధయోక్షతన ఈ కారయోక్రమెం జరిగెంద. మణిపూర్ కెంద్రీయ 

విశ్వవిదాయోలయెం ఛానస్లర్ ఆచారయో తిరుపతిర్వు మఖయో అతిథగా 

హాజరై స్హితీవేతతాలను సత్రిెంచారు. పురస్్ర గ్హతలు: పదయో 

కవితా ప్రక్రియలో మొవ్వ వకృష్ద్రిపతి రచన 'శ్రీకకృషణాదేవర్య 

విజయప్రబెంధమ', వచన కవితా ప్రక్రియలో కాెంచనపలిలే 

గోవరధిన్ ర్జు 'కల ఇెంకా మిగలే ఉెంద', బాలస్హితయోెంలో 

స్మలేటి లిెంగమూరితా 'పాటల పలలేకి, కథాన్కా ప్రక్రియలో 

ర్వులపాటి సీతార్ెంర్వు 'ఖాకీకలెం', నవలా ప్రక్రియలో డా.గడడ్ెం 

మోహనర్వు 'కొెంగవాలు కతితా', స్హితీ విమర్శలో డా.కిన్నిర 

శ్రీదేవి 'సీమకథ అసితాత్వెం ', నాటకెం, నాటికలోలే ఎన్.ఎస్.నార్యణ 

బాబు 'అశ్శరభ శరభ', అనువాదెంలో కె.సజయ 'అశుదధి భారత్', 

వచన రచనల విభాగెంలో లక్షష్మణర్వు 'పతెంగే.. 'హైదర్బాద్ 

నుెంచ్ తెలెంగాణ దాక', రచయిత్రి ఉతతామ గ్ెంథెం విభాగెంలో 

సమెమిట ఉమాదేవి 'రేలపూలు' గ్ెంథాలకు స్హితీ పురస్్ర్లతో 

పాట్ రూ.20,116 చొపు్పన నగదు బహుమతి అెందజేశారు.

టీవైఈ 2021 గ్రాండ్ ఫినాల్ విజేత 'రక్రూటీన్'

టై యెంగ్ ఎెంటర్ ప్రెనూయోర్స్ (టీవైఈ) 2021 గ్రాెండ్ 

ఫినాలే లో 'రిక్రూటీన్' టీమ్ విజేతగా న్లిచ్ెంద. దకృశయో మాధయోమ 

పదధితిలో ఈ పోటీలను న్ర్వహిెంచారు. సీన్యర్ సిటిజనలేలో 

నైపుణాయోలు పెంపెందెంచే పాలేట్ ఫ్మ్ అయిన రిక్రూటీన్ వాయోపార 

ప్రణాళిక నచచిటెంతో దీన్ని విజేతగా నాయోయన్రేణాతల బకృెందెం 

ఎెంపిక చేసిెంద. శారద జయకకృషణాన్ (టెరుమో ప్పల్), ఇజాక్ 

ర్లునార్ (ఓపన్ టెక్స్టి), శ్రీదేవి రడిడ్ (జ్మి మోక్ డిజైన్ అెండ్ టెక్) 

నాయోయన్రేణాతలుగా వయోవహరిెంచారు. 

రిక్రూటీన్ బకృెందెంలో ప్రదుయోమ్ వరమి, ఆషి అగర్్వల్, 

జియానేని మరియా మారిటున్స్, చారి్వ టోకాలేస్, అథర్్వ తపాడియా 

ఉనానిరు. ఈ బకృెందాన్కి డాకటుర్ బాలాజీ భైరవ్ భటలే మెెంటార్ గా 

వయోవహరిెంచారు. ద్వతీయ స్థానాన్ని 'ప్రొటీన్స్' గెలుచుకుెంద. గ్రాెండ్ 

ఫినాలేకు నాలుగు బకృెందాలు- అలోహాద్రోన్స్, ఫ్రమిర్స్ కన్క్టు, 

ప్రొటీన్స్, రిక్రూటీన్స్ అర్హత పెందాయి. తమ వాయోపార ప్రణాళికలను 

ఈ బకృెందాలు నాయోయన్రేణాతల మెందు ఆవిష్రిెంచాయి.

టెస్్కబ్ కు 4 ఉత్తమ పురస్్కరాలు

తెలెంగాణ ర్ష్ట్ర సహకార అపక్స్ బాయోెంకు (టెస్్బ్) 4 

విభాగాలోలే జాతీయ పురస్్ర్లు అెందుకుెంద. అకోటుబరు 23న 

న్ర్వహిెంచ్న జాతీయ సహకార బాయోెంకుల సదసుస్లో 'బాయోెంకిెంగ్ 

ఫ్రాెంటియర్స్' సెంసథా ఈ పురస్్ర్లను ప్రకటిెంచ్ెంద. సదసుస్లో 

పాల్గనని కెంద్ర మెంత్రి డాకటుర్ భగవత్ కిషన్ ర్వు కర్డ్ ఆన్్లేన్ 

దా్వర్ తమకు వీటిన్ అెందజేశారన్ టెస్్బ్ మేనేజిెంగ్ డైరకటుర్ 

నేతి మరళ్ధర్ తెలిపారు. టెస్్బ్ ఛైరమిన్ కొెండ్రు రవీెందర్ ర్వు, 

ఉద్యోగుల కకృషితో, ఉతతామ సహకార బాయోెంకు, ఉతతామ మానవ 

వనరుల విభాగెం, ఉతతామ ఎన్ పీఏ న్ర్వహణ, ఉతతామ పట్టుబడుల 

చొరవ విభాగాలోలే అవారుడ్లు దకా్యన్ ఆయన పేర్్నానిరు.



డిసెంబర్ 2021 కరెంట్ అఫైర్స్

Team AKS    www.aksias.com  8448449709 66

AKS

12. నివేదికలు
ఆతమాహత్యలపై NCRB నివేదిక

నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యోరో (NCRB) ఇటీవల తన 
న్వేదకను “భారతదేశెంలో ప్రమాద మరణాలు & ఆతమిహతయోలు, 
2020” పేరుతో ప్రచురిెంచ్ెంద. 2020 సెంవతస్రెంలో, 
భారతదేశెంలో ఆతమిహతయోలు 2019 డేటాతో పోలిస్టతా 10 శాతెం 
పరిగ 1,53,052కి చేరుకునానియి.

కీలక ఫలితాలు

•	 విదాయోరుథాల ఆతమిహతయోలు 21.20 శాతెం పరిగాయన్ 
న్వేదక పేర్్ెంద.

•	 సెంపూరణా సెంఖయోలో, రోజువారీ వేతన జీవులు మొతతాెం 
ఆతమిహతయోలలో అతయోధిక వాటాను కలిగ ఉనానిరు. ఇద 
2020లో 37,666గా ఉెంద.

•	 2020లో ఆతమిహతయోల సెంఖయో 1982 నుెండి అతయోధికెం. 
ఇద 1981 డేటాతో పోలిస్టతా 11.15 శాతెం పరిగెంద, 
44,732 ఆతమిహతయోలు జరిగాయి.

•	 ఆతమిహతయోల రేట్ కూడా 2019లో 10.4 శాతెం నుెంచ్ 
2020లో 11.3 శాతాన్కి పరిగెంద. ప్రతి లక్ష జనాభాకు 
ఆతమిహతయోల సెంఖయోను ఆతమిహతయో రేట్గా న్ర్వచ్ెంచారు.

•	 రోజువారీ వేతన జీవుల ఆతమిహతయోల వాటా 2014 మరియు 
2020 మధయో రటిటుెంపు అయిెంద.

విదా్యరుథాల ఆతమాహత్యలు

•	 విదాయోరుథాల ఆతమిహతయోలు 1995 నుెండి అతయోధిక స్థాయికి 
పరిగాయి.

•	 2019లో 10,335 కసులు నమోదయాయోయి. ఇద 2020 
నాటికి 14,825కి పరిగెంద.

•	 శాతెం ప్రకారెం, అదే సమయెంలో విదాయోరుథాల ఆతమిహతయోల 
వాటా 7.4 శాతెం నుెండి 8.2 శాతాన్కి పరిగెంద.

ఆతమాహత్యల తొమిమాది వరా్గలు

NCRB న్వేదక ఆతమిహతయోలను తొమిమిద వర్్గలుగా 
విభజిెంచ్ెంద; రోజువారీ కూలీలు, గకృహిణులు, వయోవస్య 
రెంగెంలో పన్చేస్ట వయోకుతాలు, విదాయోరుథాలు, న్పుణులు/జీతెం పెందే 
వయోకుతాలు, పదవీ విరమణ పెందన వయోకుతాలు, స్వయెం ఉపాధి వయోకుతాలు 
మరియు ఇతరులు. ఎన్ సిఆర్ బి 2014లో ప్రమాద మరణాలు & 
ఆతమిహతయోలు న్వేదకలో రోజువారీ వేతనాలను వరీ్గకరిెంచడెం 
ప్రారెంభెంచ్ెంద.

రోజువార్ వేతన జీవుల వాటా

2014 మరియు 2020 మధయో రోజువారీ వేతన జీవుల 
ఆతమిహతయోల వాటా రెండిెంతలు పరిగెంద. 2014 సెంవతస్రెంలో 
వారి వాటా 12 శాతెంగా ఉెంద, ఇద 2019లో 23.4 శాతాన్కి 
పరిగెంద. తమిళనాడులో రోజువారీ వేతన జీవులలో అతయోధిక 
సెంఖయోలో ఆతమిహతయోలు జరిగాయి. ఆ తర్్వతి స్థానాలోలే మధయోప్రదేశ్, 

మహార్ష్ట్ర, తెలెంగాణ, గుజర్త్ ఉనానియి

ఆసయాలో వాతావరణ సథాతి 2020 నివేదిక
UN యొక్ ప్రపెంచ వాతావరణ సెంసథా (WMO) 

అకోటుబర్ 2021  ,25న “స్టటుట్ ఆఫ్ ద కె్లేమేట్ ఇన్ ఆసియా” 
పేరుతో తన వారిషిక న్వేదకను విడుదల చేసిెంద.

నివేదిక యొక్క కీలక ఫలితాలు

•	 న్వేదక ప్రకారెం, 2020లో, ఆసియా రికారుడ్ స్థాయిలో 
అతయోెంత వేడి సెంవతస్ర్న్ని చవిచూసిెంద.

•	 తీవ్రమైన వాతావరణెం ఈ ఖెండెం అభవకృదధిపై భారీ నష్టున్ని 
కలిగస్తాెందన్ న్వేదక పేర్్ెంద.

•	 2020లో, ఆసియాలో విపరీతమైన వాతావరణెం మరియు 
శీతోషణాసిథాతి మారు్పల ఫలితెంగా వేలాద మెంద ప్రజలు 
ప్రాణాలు కోలో్పయారు, బిలియనలే డాలరులే ఖరుచి చేశారు, 
మిలియనలే మెంద ఇతరులను స్థానభ్రెంశెం చేశారు మరియు 
మౌలిక సదుపాయాలు & పర్యోవరణ వయోవసథాలపై భారీ 
నష్టున్ని కలిగెంచారు.

•	 న్వేదక ప్రకారెం, ఆరోగయో ప్రమాదాలు, ఆహారెం & నీటి 
అభద్రత మరియు పర్యోవరణ క్షీణత పరుగుతుననిెందున 
సిథారమైన అభవకృదధికి మపు్ప ఉెంద.

•	 పరిగన వేడి మరియు త్మ ఆసియాలో బహిరెంగ పన్ 
గెంటల ప్రభావవెంతమైన నష్టున్కి దారితీసుతాెందన్ అెంచనా 
వేయబడిెంద.

•	 ఆసియా అెంతటా అనేక వాతావరణాలు మరియు 
శీతోషణాసిథాతికి సెంబెంధిెంచ్న స్థానభ్రెంశాలు సుదీర్ఘెంగా 
ఉనానియి. ప్రజలు ఇెంటికి తిరిగ ర్లేరు లేదా స్థాన్కెంగా 
కలిసిపోలేరు.

•	 2020లో వరదలు మరియు తుఫ్నులు ఆసియాలో 
సుమారు 50 మిలియనలే మెంద ప్రజలను ప్రభావితెం 
చేశాయి, దీన్వలలే సుమారు 5,000 మెంద మరణిెంచారు.

దేశాలలో మొత్తం సగటు నషాట్లు
•	 చైనా 238 బిలియన్  డాలరులే, భారత్  87 బిలియన్  డాలరులే, 

జపాన్  83 బిలియన్  డాలరులే, దక్ణ కొరియా 24 బిలియన్  
డాలరులే నషటుపోయినట్లే అెంచనా.

•	 ఆరిథాక వయోవసథా పరిమాణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుెంటే, 
తజికిస్థాన్ కు స్థాల జాతీయోత్పతితా (GDP)లో సగట్ 
వారిషిక నష్టులు 7.9 శాతెం, లావోస్ కు 5.8 శాతెం మరియు 
కెంబోడియాకు 5.9 శాతెం ఎకు్వగా ఉెండే అవకాశెం 
ఉెంద.

ఆసయాలో అత్యంత వెచచిని సంవతస్రం

1981-2010 సగట్తో పోలిచిత్ ఆసియాలో అతయోెంత 
వెచచిన్ సెంవతస్రెం, సగట్ ఉషోణాగ్త 1.39 డిగ్రీల సెలిస్యస్ 
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ఎకు్వగా నమోదైెంద. రష్యోలోన్ వెరో్యాన్స్క్ వద్ద 38 డిగ్రీల 
సెలిస్యస్ నమోదైెంద, ఇద ఆరి్టిక్ సరి్ల్ కు ఉతతార్న ఉనని 
అతయోధిక ఉషోణాగ్త

వాతావరణంపై ఆందోళన చెందుత్నని దేశాల జాబ్తా
వాతావరణెంపై నేషనల్ ఇెంటెలిజ్న్స్ ఎసిటుమేట్ (NIE)” 

అనే న్వేదకలో అమెరికన్ ఇెంటెలిజ్న్స్ కమూయోన్టీ యొక్ 
అెంచనాలో యునైటెడ్ స్టటుట్స్ భారతదేశాన్ని వాతావరణెంపై 
ఆెంద్ళన కలిగెంచే దేశెంగా వరీ్గకరిెంచ్ెంద.

ముఖ్యంశాలు

•	 ఆఫ్ఘన్స్తాన్, హైతీ, కొలెంబియా, మయనామిర్, పాకిస్థాన్, 
ఇర్క్, ఉతతార కొరియా, గా్వటెమాల, హోెండుర్స్ 
మరియు న్కర్గా్వ వెంటి 10 ఇతర దేశాలతో పాట్ 
భారతదేశెం కూడా ఈ విభాగెంలోకి వచ్చిెంద.

•	 ఈ దేశాలు గోలేబల్ వారిమిెంగ్ తీవ్రతను పెంచుతాయి & 
తరచుగా వేడి తరెంగాలు & కరువులు మరియు నీరు & 
విదుయోత్ కొరత వెంటివి.

•	 న్వేదక ప్రకారెం, ఇెంటెలిజ్న్స్ కమూయోన్టీ ఈ దేశాలు 
వేడెకు్తునని ఉషోణాగ్తలు, విపరీతమైన వాతావరణెం, 
అలాగే సమద్రపు నమూనాలకు అెంతర్యెం 
కలిగస్తాయన్, ఇద వారి ఆహారెం, నీటి శకితా మరియు 
ఆరోగయో భద్రతకు కూడా మపు్ప కలిగసుతాెందన్ అెంచనా 
వేసిెంద.

•	 తరచుగా వేడి తరెంగాలు మరియు కరువులు నీటి 
సరఫర్ అసిథారతను సకృషిటుస్తాయి మరియు వాటి విదుయోత్ 
విన్యోగ కారయోకలాపాలను దబబెతీస్తాయి, పరుగుతునని 
జనాభా & ఆరిథాక వయోవసథాలు పరుగుతునని ఉషోణాగ్తలను 
న్ర్వహిెంచడాన్కి విదుయోత్ డిమాెండ్ లను పెంచుతాయి.

•	 న్వేదక ప్రకారెం, తరచుగా మరియు తీవ్రమైన తుఫ్నులు 
నీటి వనరులను కలుషితెం చేస్తాయి మరియు 11 
దేశాలలో కొన్నిెంటిలో అవి వాయోపిెంచే వెకటుర్ జనాభా 
మరియు వాయోధులను పెంచుతాయి.

•	 భారతదేశెం, హైతీ, ఆఫ్ఘన్స్తాన్, గా్వటెమాల, ఇర్క్, 
హోెండుర్స్ మరియు పాకిస్తాన్ వెంటి దేశాలోలే డెెంగూయో 
కసులు బహుశా పరుగుతాయన్ న్వేదక స్చ్సుతాెంద.

నేషనల్ ఇంటెలిజ్న్స్ ఎసట్మేట్ (NIE) నివేదిక

వాతావరణెంపై ఇద మొటటుమొదటి నేషనల్ ఇెంటెలిజ్న్స్ 
ఎసిటుమేట్ (NIE)”. దీన్న్ US ఆఫీస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇెంటెలిజ్న్స్ 
కలిసి రూపెందెంచ్ెంద. IC (ఇెంటెలిజ్న్స్ కమూయోన్టీ) 11 
దేశాలతో పాట్ వాతావరణ మారు్పల మపు్పకు సెంబెంధిెంచ్ 
ఆెంద్ళన చెెందుతునని రెండు ప్రాెంతాలను గురితాెంచ్ెంద

గ్లిబల్ ఫుడ్ సెకూ్యరటీ ఇండెక్స్ 2021
గోలేబల్ ఫుడ్ సెకూయోరిటీ ఇెండెక్స్ పద్ ఎడిషన్ ఇటీవల 

ప్రచురిెంచబడిెంద. ఇెండెక్స్ లో, భారతదేశెం 71 s t  స్థానెంలో 

ఉెంద.

ముఖ్యంశాలు

113 దేశాల డేటాను విశ్లేషిెంచ్ గోలేబల్ ఫుడ్ సెకూయోరిటీ 
(GFS) ఇెండెక్స్ 2021 రూపెందెంచబడిెంద.

మరోవైపు, ఇటీవల, గోలేబల్ హెంగర్ ఇెండెక్స్ (GHI) 
2021లో భారతదేశెం 101 వ స్థానెంలో న్లిచ్ెంద .

గ్లిబల్ ఫుడ్ సెకూ్యరటీ ఇండెక్స్ (GFS) 

GFS ఇెండెక్స్ ను కోరటువా అగ్రిసైన్స్ స్్పనస్ర్ చేసుతాెంద, 
అయిత్ దీన్న్ లెండన్ కు చెెందన ఎకనామిస్టు ఇెంపాక్టు 
రూపెందెంచ్ెంద . స్చ్క ప్రతి సెంవతస్రెం ప్రచురిెంచబడుతుెంద. 

పరిగణిెంచబడే అెంశాలు 

స్థామత

లభయోత

నాణయోత మరియు భద్రత

సహజ వనరులు మరియు సిథాతిస్థాపకత

ఇెండెక్స్ ఆదాయెం & ఆరిథాక అసమానత వెంటి 58 ప్రత్యోక 
ఆహార భద్రత స్చ్కలను పరిగణిసుతాెంద. ఇద 2030 నాటికి 
జీరో హెంగర్ యొక్ సుసిథార అభవకృదధి లక్షయాెం దశగా పురోగతిన్ 
వేగవెంతెం చేయడాన్కి అవసరమైన దైహిక అెంతర్లు మరియు 
చరయోలపై దకృషిటున్ కోరిెంద.

నివేదిక యొక్క కీలక ఫలితాలు

ఐర్లేెండ్, ఆసి్రాయా, ఫినాలేెండ్, యుకె, సి్వటజార్లేెండ్, 
న్దర్లేెండ్స్, జపాన్, కెనడా, యుఎస్ మరియు ఫ్రాన్స్ వెంటి 
దేశాలు టాప్ ర్యోెంక్ ను పెంచుకునానియి. వారి మొతతాెం GFS 
స్్ర్ 77.8 మరియు 80 పాయిెంటలే పరిధిలో ఉెంద.

113 దేశాలలో భారతదేశెం 71 వ స్థానెంలో న్లిచ్ెంద . 
దీన్ మొతతాెం స్్రు 57.2 పాయిెంట్లే.

పాకిస్థాన్ (75 వ స్థానెం), శ్రీలెంక (77 వ స్థానెం) 
కెంటే భారత్ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచ్ెంద, నేపాల్ (79 వ ), 
బెంగాలేదేశ్ (84 వ ) కనబరిచ్ెంద .

 చైనా 34 వ స్థానెంలో న్లిచ్ెంద . 

అయిత్, మొతతాెం ఆహార భద్రత స్్ర్ లో భారతదేశెం 
విజయాలు  పదేళలే కాలెంలో పాకిస్తాన్, నేపాల్ మరియు 
బెంగాలేదేశ్ ల కెంటే వెనుకబడి ఉనానియి.

ఆందోళనలు ఏమిటి?

 ఆకలికి సెంబెంధిెంచ్న సుసిథారమైన అభవకృదధి లక్షయోన్కి 
సెంబెంధిెంచ్ ఏడు సెంవతస్ర్ల పురోగతి తర్్వత ప్రపెంచ ఆహార 
భద్రత వరుసగా రెండవ సెంవతస్రెం తగ్గెంద. గత పదేళలేలో ఆహార 
అభద్రతను పరిష్రిెంచడెంలో దేశాలు గణనీయమైన పురోగతి 
స్ధిెంచ్నప్పటికీ, ఆహార వయోవసథాలు ఇప్పటికీ వాతావరణ, ఆరిథాక 
మరియు భౌగోళిక ర్జకీయ ష్క్ లకు గురవుతునానియి.
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13. చరత్ర సింస్కృతి
స్ంస్కకృతిక మంత్రిత్వ శాఖ స్్వతంత్ర ఉద్యమంపై 

పోడ్ కాస్ట్ ను ప్రారంభంచింది

75 సెంవతస్ర్ల స్్వతెంత్రయో వేడుకలను పురస్రిెంచుకున్ 

ఆజాదీ కా అమకృత్ మహోతస్వ్ లో భాగెంగా, కెంద్ర స్ెంస్కృతిక 

& పర్యోటక శాఖ మెంత్రి జికె రడిడ్ “అమకృత్ మహోతస్వ్ 

పాడ్ కాయోస్టు” ను ప్రారెంభెంచారు.

ప్రధానాంశాలు

•	 75 సెంవతస్ర్ల స్్వతెంత్రయో వేడుకలను పురస్రిెంచుకున్ 

స్ెంస్కృతిక మెంత్రిత్వ శాఖ ఆజాదీ కా అమకృత్ 

మహోతస్వ్ ను న్ర్వహిస్తాెంద.

•	 “అమకృత్ మహోతస్వ్ పాడ్ కాయోస్టు” సిరీస్ భారతదేశ 

స్్వతెంత్రయో పోర్టాన్కి గణనీయెంగా ద్హదపడిన 

వయోకుతాలు మరియు ఉదయోమాలకు న్వాళి.

జరా యాద్ కరో ఖురాబెనీ

జర్ యాద్ కరో ఖుర్బెనీ అనేద కొతతాగా ప్రారెంభెంచబడిన 

పాడ్ కాస్టు యొక్ మొదటి సిరీస్. ఇద ఇెండియన్ నేషనల్ ఆరీమి 

(లేదా ఆజాద్ హిెంద్ ఫజ్) ఆధారెంగా ఒక ఎపిస్డ్ తో ప్రతయోక్ష 

ప్రస్రెం చేయబడిెంద. సిరీస్ లో, వార్న్కోస్రి కొతతా ఎపిస్డ్ లు 

జోడిెంచబడతాయి. ఈ ధైరయోస్హస్లు మరియు ధైరయోస్హస్లు 

కలిగన వారి కథలను గురుతాచేసుకుెంట్ వారికి సెలూయోట్ 

చేయడాన్కి  ఈ ధార్వాహిక సరైనద.

సర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

జర్ యాద్ కరో ఖుర్బెనీ సిరీస్ భారతదేశ స్్వతెంత్రయోెం 

కోసెం పోర్డిన వారు ఎదుర్్నని సవాళ్లే మరియు పోర్టాల 

కోసెం ప్రేక్షకులను చైతనయోవెంతెం చేస్ట ఉదే్దశాయోన్ని న్రవేర్చిలన్ 

భావిస్తాెంద. ఇద జాతీయవాద భావాన్ని ప్రేరేపిెంచడాన్కి మరియు 

విెంట్నని వారికి ప్రేరణగా ఉపయోగపడుతుెంద.

ఆజాదీ కా అమృత్ మహోతస్వ్

ఆజాదీ కా అమకృత్ మహోతస్వ్ ఆగస్టు 15, 2022కి 75 

వార్ల మెందు ప్రారెంభెంచబడిెంద. ఇద ఆగస్టు 15, 2023 

వరకు కొనస్గుతుెంద.
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14. తెలింగాణ
హైకోరుట్ నా్యయమ్ర్తగా జసట్స్ లలిత ప్రమాణ సీ్వకారం 

తెలెంగాణ హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా జసిటుస్ కన్నిగెంటి 

లలిత ప్రమాణ సీ్వకారెం చేశారు. ఆెంధ్రప్రదేశ్ హైకోరుటు నుెంచ్ 

బదలీపై వచ్చిన ఆమెతో ప్రధాన నాయోయమూరితా జసిటుస్ సతీష్ చెంద్ర 

శరమి ప్రమాణెం చేయిెంచారు. ఈ కారయోక్రమెంలో తొలుత రిజిస్్రార్ 

జనరల్ డి.నాగారుజాన బదలీ ఉతతారు్వలను చదవి విన్పిెంచారు.

వీధి వా్యపారులకు రుణ పంపిణీలో రాష్ట్రానికి తొలి స్థానం

వీధి వాయోపారులకు రుణ పెంపిణీలో తెలెంగాణ దేశెంలోనే 

తొలిస్థానెంలో న్లిచ్ెంద. 'పీఎెం స్వన్ధి' రుణాలు అెందెంచడెంలో 

న్రే్దశిత లక్షయోన్ని ర్ష్ట్రెం దీపావళి నాటికి అధిగమిెంచ్ెందన్ ఆ 

శాఖ కారయోదరి్శ దుర్్గ శెంకర్ మిశ్రా వెలలేడిెంచారు. పటటుణ ప్రగతి - 

పీఎెం స్వన్ధి కారయోక్రమెంలో భాగెంగా ఇప్పటి వరకు 3,64,428 

మెంద వీధి వాయోపారులకు రూ.364.42 కోటలే రుణాలు మెంజూరు 

చేశామన్.. న్రే్దశిత లక్షయోన్ని (3.40 లక్షలు) మిెంచ్ 3.45 లక్షల 

మెందకి రుణాలు పెంపిణీ చేశామన్ ర్ష్ట్ర పురపాలక శాఖ తెలిపిెంద. 

సకాలెంలో రుణ చెలిలేెంపులు చేసుతాననిెందున రూ.4.28 కోటలే వడీడ్ 

ర్యితీ పెందారన్ తెలిపిెంద.

తెలంగాణకు తొమిమాది స్వచ్ఛ సరే్వక్షణ్ అవారుడ్లు 

స్వచ్ఛ సరే్వక్షణ్-2021 సఫ్యిమిత్ర సురక్ష ఛాల్ెంజ్ 

లో భాగెంగా ర్ష్ట్రెంలోన్ 9 నగర్లకు పురస్్ర్లు దకా్యి. 

కెంద్ర ప్రభుత్వెం దేశవాయోపతాెంగా 4300కుపైగా పటటుణాలోలే పోటీలు 

న్ర్వహిెంచ్ెంద. ఇెందులో చెతతా రహిత పటటుణాల(గారబెజ్ ఫ్రీ) 

విభాగెంలో గ్రేటర్ హైదర్బాద్, న్జాెంపేట కార్్పరేషనలేతోపాట్ 

సిరిసిలలే, సిద్దపేట, ఇబ్రహెంపటనిెం, ఘట్ కసర్, కోహిలే, హుస్నిబాద్ 

మన్స్పాలిటీలు, సికిెంద్రాబాద్ కెంటోన్మిెంట్ బోరుడ్లు అవారుడ్లు 

దకి్ెంచుకునానియి. ఈ మేరకు కెంద్ర పటటుణ వయోవహార్లు, 

గకృహన్ర్మిణ మెంత్రిత్వశాఖ ర్ష్్రాన్కి లేఖ ర్సిెంద. విజేతలకు 

నవెంబరు 20న దలీలేలో విజా్ఞన్ భవన్ లో జరిగే స్వచ్ఛ అమకృత్ 

మహోతస్వ్ కారయోక్రమెంలో అవారుడ్లు అెందస్తారు.

రాష్రే నా్యయస్టవాధికార సంసథా సభ్య కార్యదర్శగా రమేశ్ 

ర్ష్ట్ర నాయోయస్టవాధికార సెంసథా సభయో కారయోదరి్శగా ఎెం.వి.

రమేశ్ ను న్యమిస్తా హైకోరుటు ఉతతారు్వలు జారీ చేసిెంద. ప్రసుతాతెం 

నల్గెండ మొదటి అదనపు సెషన్స్ జడిజాగా ఉనని ఆయనుని ఈ మేరకు 

బదలీ చేసిెంద. ప్రసుతాతెం సభయో కారయోదరి్శగా ఉనని వై.రేణుకను సిటీ 

సివిల్ కోరుటు చీఫ్ జడిజాగా న్యమిెంచ్ెంద. జుయోషియల్ అకాడమీ 

అదనపు డైరకటుర్ గా ఉనని ఇ.తిరుమలదేవిన్ మెట్రోపాలిటన్ సెషన్స్ 

జడిజాగా, ఇెండసి్రాయల్ టైబుయోనల్-1 ఛైర్ పరస్న్ వి.బి.న్రమిలా 

గీతాెంబను సిటీ స్మిల్ కాజ్స్ కోరుటు చీఫ్ జడిజాగా, కోఆపరేటివ్ 

అపీ్పల్ట్ ట్రైబుయోనల్ ఛైర్ పరస్న్ జి.అనుపమా చక్రవరితాన్ వాయోట్ 

అపి్పలేట్ ట్రైబుయోనల్ ఛైర్ పరస్న్ గా, ఖమమిెం జిలాలే జడిజా సీహెచ్.

కె.భూపతిన్ జుయోడిషియల్ అకాడమీ డైరకటుర్ గా, ఆదలాబాద్ జిలాలే 

జడిజా బి.ఎస్.జగజీజావన్ కుమార్ ను నల్గెండ జిలాలే జడిజాగా, సెంగారడిడ్ 

మొదటి అదనపు జిలాలే జడిజా కె.సునీతను న్జామాబాద్ జిలాలే జడిజాగా 

బదలీ చేస్తా హైకోరుటు ఉతతారు్వలిచ్చిెంద. 

ఉదా్యన పంటలపై కమిటీ ఏరా్టు

స్గు ఖరుచిలకు అనుగుణెంగా ఉదాయోన పెంటలకు 

పరిహారెం పెంచే విషయమై అధయోయనెం చేయడాన్కి ర్ష్ట్రస్థాయి 

న్పుణుల కమిటీ ఏర్్పటైెంద. కమిటీన్ ఏర్్పట్ చేస్తా ఉదాయోన శాఖ 

ఉతతారు్వలు జారీ చేసిెంద. ఈ శాఖ సెంచాలకుడు వెెంకట్రాెంరడిడ్ 

ఛైరమిన్ గా గల ఈ కమిటీలో మరో 9 మెంద అధికారులను 

సభుయోలుగా న్యమిెంచ్ెంద.

హర్శ్ రావుకు ఆరథాక శాఖత పాటు వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ

వైదయో, ఆరోగయో శాఖ బాధయోతను ఆరిథాకమెంత్రి హరీశ్ ర్వుకి 

అప్పగెంచారు. మఖయోమెంత్రి కసీఆర్ సిఫ్రుస్ మేరకు సెంబెంధిత 

దస్త్రెంపై గవరనిర్ తమిళిసై సెంతకెం చేశారు. తెర్స రెండోదఫ్ 

అధికారెంలోకి వచాచిక ఈటల ర్జేెందర్ వైదయో శాఖను చూశారు. 

ర్జేెందరు మెంత్రివర్గెం నుెంచ్ బరతారఫ్ చేసినప్పటి నుెంచ్ ఆ శాఖ 

సీఎెం వదే్ద ఉెంద. సమీక్షలను మెంత్రి హరీశ్ ర్వే న్ర్వహిసుతానానిరు. 

ప్రసుతాతెం మెంత్రివర్గెంలో సీఎెం, మరో 16 మెంద మెంత్రులు 

ఉనానిరు.

హైదరాబాద్ లో ఒల్ గ్రీన్ టెక్

హైదర్బాద్ శివారలేలో 150 ఎకర్లోలే విదుయోత్ వాహనాల 

తయారీ కెంద్రాన్ని ఏర్్పట్ చేయనుననిట్లే ఒల్కాజా గ్రీన్ టెక్ 

వెలలేడిెంచ్ెంద. రెంగారడిడ్ జిలాలే ష్బాద్ మెండలెంలోన్ సీతార్ెంపూర్ 

పారిశ్రామిక పారు్లో ఈ సథాలాన్ని తెలెంగాణ ర్ష్ట్ర పారిశ్రామిక 

మౌలిక సదుపాయాల కార్్పరేషన్ (టీఎన్ఏఐసీ) కటాయిెంచ్నట్లే 

వెలలేడిెంచ్ెంద. పూరితా ఆటోమేటెడ్ పద్దతిలో కారయోకలాపాలు 

స్గనునని ఈ పాలేెంట్లో, భనని రకాల విదుయోతుతా బసుస్లను తొలుత 

ఏడాదకి 2500 తయారు చేయనునానిరు.
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రాష్రే పారశ్రామిక అవారుడ్లు
పరిశ్రమలశాఖ వివిధ విభాగాలోలే ఉతతామ పన్తీరు 

కనబరిచ్న పారిశ్రామిక సెంసథాలకు 'ర్ష్ట్ర పారిశ్రామిక అవారుడ్లు' 
ప్రకటిెంచ్ెంద. ఈ అవారుడ్లను మెంత్రి కటీఆర్ అెందజేశారు. ఉతతామ 
పరిశోధన విభాగెంలో భారత్ బయోటెక్ ఇెంటరేనిషనల్ కు 'గోల్డ్ 
అవారుడ్' లభెంచ్ెంద. కెంపనీ జాయిెంట్ ఎెండీ సుచ్త్ర ఎలలే ఈ 
అవారుడ్ సీ్వకరిెంచారు. సె్్రూట్ ఏరోస్ట్పస్, సెనాస్ కోర్ మెడికల్ 
ఇన్ సు్రామెెంటేషనలేకు 'సిల్వర్ అవారుడ్', ఆపిటుమస్ డ్రగ్స్ కు 'బ్రాెంజ్ 
అవారుడ్' లభెంచాయి. ఎగుమతుల విభాగెంలో కళాయోణి రఫేల్ 
అడా్వన్స్డ్ సిసటుమ్స్, ఆపిటుమస్ డ్రగ్స్, నవభారత్ వెెంచర్స్, శ్రీ మలాన్ 
ఫోమ్స్ కు అవారుడ్లు దకా్యి. అతుయోతతామ సిథారత్వ విధానాలను 
అమలుచేసిన సెంసథాలోలే ఎల్ అెండ్ టీ మెట్రో రైల్ హైదర్బాద్ 
లిమిటెడ్, రోలిెంగ్ ఫుడ్స్, కెంట్రోల్ ఎస్ డేటా సెెంటర్స్, ఖేతన్ కొర్రు 
కస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అవారుడ్లు గెలుచుకునానియి.

వినియోగదారుల కమిషన్ సభ్్యల పదవీ కాలం కుదింపు
తెలెంగాణ ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వెం విన్యోగదారుల పరిరక్షణ 

కమిషన్ సభుయోల పదవీకాలాన్ని 5 నుెంచ్ నాలుగేళలేకు కుదస్తా 
న్రణాయెం తీసుకుెంద. విన్యోగదారుల పరిరక్షణ చటటుెంలో సభుయోల 
న్యామకాన్కి సెంబెంధిెంచ్ పలు న్బెంధనలను మారుస్తా కెంద్రెం 
2019లో చటటుసవరణ చేసిెంద. ఈ మార్గదర్శకాలను యథావిధిగా 
అమలు చేయాలన్ పౌరసరఫర్ల శాఖ కమిషనర్ వి.అన్ల్ కుమార్ 
2021 అకోటుబరు 23న ఉతతారు్వలిచాచిరు. ఈ నేపథయోెంలో దీన్ని ర్ష్ట్ర 
ప్రభుత్వెం 'తెలెంగాణ ర్ష్ట్ర విన్యోగదారుల పరిరక్షణ చటటుెం-
2020' పేరిట కారయోరూపెంలోకి తెచ్చిెంద. 

గతెంలో ర్ష్ట్రస్థాయి కమిషన్ ఛైరమిన్, సభుయోల గరిష్ఠ 
వయోపరిమితి 67, జిలాలే స్థాయిలో 65 ఏళ్లేగా ఉెంద. కొతతా 
మార్గదర్శకాల ప్రకారెం ర్ష్ట్ర, జిలాలే స్థాయులోలే ఛైరమిన్, సభుయోల 
గరిష్ఠ వయోపరిమితిన్ 65 సెం.లుగా న్రణాయిెంచ్ెంద. ప్రతి కమిషన్ 
లోనూ ఓ సభుయోర్లు ఉెండాలి. ర్ష్ట్రస్థాయి కమిషన్ ఛైరమిన్ హైకోరుటు 
నాయోయమూరితాగా పన్చేసి ఉెండాలి. జిలాలే కమిషన్ ఛైరమిన్ జిలాలే 
జడిజాగా విధులు న్ర్వరితాెంచ్ ఉెండాలి.. 

హైకోరుట్ నా్యయమ్ర్తగా జసట్స్ ఉజజాల్ భూయాన్ ప్రమాణం 
తెలెంగాణ హైకోరుటు నాయోయమూరితాగా జసిటుస్ ఉజజాల్ భూయాన్ 

ప్రమాణెం చేశారు. మెంబయి హైకోరుటు నుెంచ్ బదలీపై వచ్చిన 
జసిటుస్ ఉజజాల్ భూయాతో ప్రధాన నాయోయమూరితా జసిటుస్ సతీష్ చెంద్ర 
శరమి ప్రమాణెం చేయిెంచారు. రిజిస్్రార్ జనరల్ డి.నాగారుజాన్ బదలీ 
ఉతతారు్వలను చదవి విన్పిెంచారు.

ప్రపంచ విత్తన భాండాగారంగా తెలంగాణ
ప్రపెంచ వితతాన భాెండాగారెంగా తెలెంగాణ ర్ష్్రాన్కి 

అరుదైన గురితాెంపు లభెంచ్ెంద. ఈ విజయెంపై ప్రసెంగెంచేెందుకు 
ఐకయోర్జయో సమితికి చెెందన ఆహార - వయోవస్య సెంసథా (ఎన్ఏఓ) 
నుెంచ్ ర్ష్్రాన్కి ఆహా్వనెం అెందెంద. నవెంబరు 4, 5 త్దీలోలే వితతాన 
పరిశ్రమల సమగ్ అభవకృదధిపై ఇటలీ ర్జధాన్ రోమ్ లో ఎస్ఎఓ 
అెంతర్జాతీయ సదసుస్ న్ర్వహిస్తాెంద. ఇెందులో ఏ సకెస్స్ స్టురీ 
ఆఫ్ ఇెండియా: తెలెంగాణ స్టటుట్ యాజ్ ఏ గోలేబల్ సీడ్ హబ్' అనే 
అెంశెంపై ప్రసెంగెంచేెందుకు ర్ష్్రాన్కి ఆహా్వనెం పెంపిెంద. ఈ 
సదసుస్లో ప్రభుత్వెం తరఫున ర్ష్ట్ర వితతానాభవకృదధి సెంసథా మేనేజిెంగ్ 
డైరకటుర్ డాకటుర్ కశవులు ప్రసెంగెంచనునానిరు. ర్ష్ట్రెంలో నాణయోమైన 
వితతానోత్పతితాకి ఉనని మౌలిక వసతులు, వితతాన పరిశ్రమల స్మరథాయాెం, 
తెలెంగాణ ప్రభుత్వెం చేపడుతునని సీడ్ బౌల్ కారయోక్రమాలను ఆయన 
వివరిెంచనునానిరు. అన్ని దేశాల ప్రతిన్ధులు, శాస్త్రవేతతాలు ఈ 
సదసుస్లో పాల్గెంటారు. 

ఏసీ హెల్మాట్ ను రూపొందించిన తెలంగాణ అంకుర సంసథా
తెలెంగాణకు చెెందన అెంకుర సెంసథా జర్షి శీతల శిరస్్రాణెం 

(ఏసీ హెల్మిట్)ను రూపెందెంచ్ెంద. దీన్న్ దుబాయ్ లో 
జరుగుతునని అెంతర్జాతీయ ప్రదర్శనలో ఆవిష్రిెంచ్ెంద. 
ఈ హెల్మిట్ ను 24 డిగ్రీల ఉషోణాగ్తతో ఉపయోగెంచేలా 
రూపెందెంచారు. దీన్కి అమరిచిన బాయోటరీ పద గెంటల పాట్ 
పన్చేసుతాెంద. న్ర్మిణ ప్రాెంతాలతో పాట్ వేడి వాతావరణెంలో 
ఉపయోగెంచడాన్కి అనుకూలెంగా ఈ శిరస్్రాణెం ఉెంట్ెందన్ 
జర్షి సెంసథా సీఈవో కౌసుతాబ్ కౌెండినయో పేర్్నానిరు.

లాజసట్క్స్ లో తెలంగాణకు పదో రా్యంకు
'లాజిసిటుక్స్ ఈజ్ అక్రాస్ డిఫరెంట్ స్టటుట్స్' ర్యోెంకులోలే 

తెలెంగాణ 10వ స్థానెంలో న్లిచ్ెంద. 2019లో 8వ స్థానెం 
పెందగా.. ఈస్రి రెండు స్థానాలు దగెంద. ర్ష్ట్రెం స్్ర్ 3.22 
నుెంచ్ 3.14కి పడిపోయిెంద. తాజా ర్యోెంకులోలే గుజర్త్, 
హరియాణా, పెంజాబు మొదటి మూడు స్థానాలను దకి్ెంచుకోగా.. 
ఆెంధ్రప్రదేశ్ 9వ స్థానెంలో న్లిచ్ెంద. కెంద్ర వాణిజయో శాఖ మెంత్రి 
పీయూష్ గోయల్ ఈ ర్యోెంకులను విడుదల చేశారు. 

రహదారి సదుపాయెం, రైలే్వ ట్రాక్, ఇ లాయోెండ్ కెంటెయినర్ 
డిపోలు, కెంటెయినర్, ప్రైవేట్ ఫైట్ స్టటుషనులే, ఎయిర్ కారో్గ టెరిమినళ్లే, 
రైలు గూడ్స్ ష్డులే, గోదామలు, శీతల గడడ్ెంగుల స్మరథాయాెం, పోర్టు 
ట్రాఫిక్, లాజిసిటుక్ టైన్ెంగ్ సెెంటరులే, సుశిక్త మానవ వనరులను 
పరిగణనలోకి తీసుకొన్ ర్యోెంకులను కటాయిెంచారు. హైదర్బాద్ 
ప్రాెంతెంలో గోదామలు, న్జామాబాద్ ప్రాెంతెంలో కెంటెయినర్ 
ఫైట్ స్టటుషనులే తగన సెంఖయోలో లేవన్, ట్రక్ పారి్ెంగ్ కు తగన సథాలెం 
లేదన్, ఎయిర్ కారో్గ రవాణాకు సరిపడా మౌలిక వసతులు ర్ష్ట్రెంలో 
లేవన్ వాణిజయో శాఖ తన న్వేదకలో పేర్్ెంద.
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15. ఆింధ్రప్రదేశ్
662 శాతం పెరగిన ర్వెనూ్య లోటు

ర్ష్ట్ర రవెనూయో లోట్ కనీవినీ ఎరుగన్ రీతిలో పరుగుతోెందన్ 

కాగ్ తాజా ల్క్లిని బటిటు త్టతెలలేమవుతోెంద. ప్రభుత్వెం చేసుతానని 

ఖరుచిలు ఆదాయాన్కి మిెంచ్ విపరీతెంగా పరగడమే దీన్కి 

కారణెం. ప్రసుతాత ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో రవెనూయో లోట్ అెంచనా 

రూ.5000.06 కోట్లేగా బడెజాట్ లో ప్రభుత్వెం పేర్్ెంద. కానీ 

2021-22 ఆరిథాక సెంవతస్రెంలో సెపటుెంబరు న్లాఖరు వరకు కాగ్ 

విడుదల చేసిన ర్ష్ట్ర ఆదాయ, వయోయ ల్క్ల ప్రకారెం.. తొలి ఆరు 

న్లలోలేనే రవెనూయో లోట్ రూ.33,140.62 కోటలేకు చేరిెంద. అెంటే 

బడెజాట్ లో ప్రతిపాదెంచ్న మొతతాెం కెంటే రవెనూయో లోట్ 662.80 

శాతెం పరిగనట్టు. మిగతా ఆరు న్లలు గడిచేసరికి రవెనూయో లోట్ 

మరిెంత తీవ్రమయ్యో అవకాశమెంద. 

2020-21 ఆరిథాక సెంవతస్రెం బడెజాట్ లో రవెనూయో లోట్ను 

రూ.18,434.15 కోట్లేగా ప్రభుత్వెం పేర్్ెంద. 2020 సెపటుెంబరు 

న్లాఖరుకు రూ.45,472.77 కోటలే (మొతతాెం బడెజాట్ అెంచనా కెంటే 

246.68% ఎకు్వ)కు చేరిెంద. 202122 బడెజాట్ లో ద్రవయోలోట్ 

అెంచనా రూ.37,029.79 కోట్లేగా ప్రభుత్వెం పేర్్నగా, మొదటి 

ఆరు న్లలోలేనే రూ.39,914.18 కోటలేకు చేరిెంద. 

ర్ష్ట్ర ఆరిథాక పరిపుషిటుకి ద్హదెం చేస్ట కీలకమైన మూలధన 

వయోయ లక్షయోన్ని చేరుకోవడెంలో ప్రభుత్వెం బాగా వెనుకబడిెంద. 

2021-22 బడెజాట్ లో మూలధన వయోయాన్ని రూ.31,198.38 

కోట్లేగా ప్రతిపాదెంచగా, మొదటి ఆరు న్లలోలే రూ.6,711.60 

కోట్లే (21.51%) మాత్రమే ఖరుచి చేసిెంద. గత ఏడాద ఇదే 

కాలెంతో పోలిస్టతా ఇద రూ.2,912.39 కోట్లే తకు్వ.

మేకపాటి గౌతంత జపాన్ ప్రతినిధుల సమావేశం

ఏపీ పరిశ్రమలశాఖ మెంత్రి మేకపాటి గౌతెంరడిడ్తో జపాన్ 

ప్రతిన్ధులు సమావేశమయాయోరు. న్లూలేరులో గౌతెంరడిడ్న్ కలిసి 

పట్టుబడులు, ఐటీ పారు్లు, సెలు, టెకానిలజీ, నైపుణయో శిక్షణ, 

తదతర అెంశాలపై ప్రధానెంగా చరిచిెంచారు. ఆెంధ్రప్రదేశ్ తో 

కలిసి పన్చేస్టెందుకు ఆసకితాగా ఉననిట్లే జపాన్ ప్రతిన్ధుల బకృెందెం 

వెలలేడిెంచ్ెంద. ప్రభుత్వెం ఐటీ, పరిశ్రమలు, నైపుణయో రెంగాలోలే 

తీసుకొసుతానని వినూతని సెంస్రణలు, యువతకు ఉపాధి పెంచడమే 

లక్షయాెంగా చేపడుతునని చరయోలను మెంత్రి గౌతెంరడిడ్ ఈ బకృెందాన్కి 

వివరిెంచారు. ఈ సమావేశెంలో జపాన్ ప్రతిన్ధుల బకృెందెం 

టెక్ గెెంటిస్యా సీఈవో జాయ్ సెబాసిటుయన్, మార్టిెంగ్, స్టల్స్ 

వైస్ ప్రెసిడెెంట్ డెన్స్ యూజిన్ అరకల్, బ్లే ఓషియన్ బిజిన్స్ 

ఫసిలిటేషన్ సరీ్వసెస్ ఛైరమిన్ బన్స్జార్జా, హిడే హరు హొయోడో 

కరుణాన్ధి, నెందకిశోర్ రడిడ్ పాల్గనానిరు.

234 పెటెట్ల 'బ్రహామాసత్ర' 

బొగు్గ సరఫర్ కోసెం ప్రత్యోకెంగా అతి పడవైన గూడుస్ 

రైలు 'బ్రహామిస్త్ర'ను నడుపుతుననిట్లే రైలే్వ అధికారులు తెలిపారు. 

ఇద మొతతాెం 234 పటెటులతో విజయవాడ నుెంచ్ తాలేచిరు వెళ్తాెంద. 

నాలుగు ఇెంజినులే, 2.709 కిలోమీటరలే పడవు ఉనని ఈ గూడుస్ 

పశిచిమగోదావరి జిలాలే ఏలూరు మీదుగా వెళిలేెంద. దీన్ వేగెం 20 

నుెంచ్ 50 కిలోమీటరలేకు పెంచారు.

వైఎస్స్ర్ అవారుడ్ల ప్రదానం

వైఎస్స్ర్ పురస్్ర్ల ప్రదానెం ర్ష్ట్ర చరిత్రలో 

మరచ్పోలేన్ సెందర్భమన్ గవరనిర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచెందన్ 

అనానిరు. విజయవాడలోన్ ఏ కన్్వనషిన్ సెెంటర్ లో ఏర్్పట్ చేసిన 

వైఎస్స్ర్ అవారుడ్ల ప్రదానోతస్వాన్కి గవరనిర్ మఖయో అతిథగా 

పాల్గనానిరు. సెంసథాలు, వయోవస్యెం, కళలు, సెంస్కృతి, స్హితయోెం 

, జరనిలిజెం, వైదయో, ఆరోగయో రెంగాలకు చెెందన 29 మెందకి సీఎెం 

జగన్ మోహన్ రడిడ్తో కలిసి వైఎస్స్ర్ జీవన స్ఫలయో పురస్్ర్లు, 

30 మెందకి వైఎస్స్ర్ స్ఫలయో పురస్్ర్లు అెందజేశారు. 

జీవన స్ఫలయో పురస్్ర గ్హతలకు రూ.10 లక్షలు, స్ఫలయో 

పురస్్రెం కిెంద రూ.5 లక్షలు, కాెంసయో విగ్హెం, యోగయోతాపత్రెం 

ఇచాచిరు. కెంద్ర ప్రభుత్వెం దేశెంలోన్ వివిధ రెంగాలోలే ప్రమఖులకు 

భారతరతని, పదమి పురస్్ర్లను అెందజేసి సత్రిస్తాెందన్, ఈ 

కోవలోనే ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వెం ఈ కారయోక్రమెం చేపటిటుెందన్ మఖయో 

మెంత్రి జగన్ మోహన్ రడిడ్ అనానిరు. ఇకపై ఏటా ర్ష్్రావతరణ 

దనోతస్వమైన నవెంబరు 1న ఈ పురస్్ర్లు ఇస్తామనానిరు.
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ట్రాన్స్ కో జేఎండీగా పృథ్్వ త్జ

ట్రాన్స్ కో జేఎెండీగా (హెమోర్) పకృథ్వ త్జను న్యమిస్తా 

ప్రభుత్వెం ఉతతారు్వలు జారీ చేసిెంద. జేఎెండీ శ్రీధర్ రడిడ్ పదవీ 

విదుయోత్ కొనుగోలు వయోవహార్లను పరయోవేక్సుతానానిరు. దీెంతో 

పాట్ ట్రాన్స్ కో మానవ వనరుల విభాగెం జేఎెండీగా కూడా 

వయోవహరిస్తారన్ ప్రభుత్వెం పేర్్ెంద.

జానమది్ద పురస్్కరాల ప్రదానం

జానమద్ద స్హితీ పీఠెం ఆధ్వరయోెంలో కడప నగరెంలోన్ 

సీపీ బ్రౌన్ భాష్ పరిశోధన కెంద్రెంలో జానమద్ద పురస్్ర 

ప్రదానోతస్వ కారయోక్రమెం న్ర్వహిెంచారు. స్హితయో విభాగెంలో 

ఆచారయో ర్చపాళెం చెంద్రశ్ఖర్ రడిడ్ (2019 సెంవతస్ర్న్కి), 

డాకటుర్ వేెంపలిలే గెంగాధర్ (2020), ప్రమఖ అవధాన్ నర్ల 

ర్మారడిడ్ (2021)కి, గ్ెంథస్టవ విభాగెంలో మనసు ఫెండేషన్అ 

ధయోక్షుడు డాకటుర్ మననిెం వేెంకట ర్యుడు (2020), విశ్రాెంత 

గ్ెంథపాలకులు వళ్లేవర్ షణుమిగెం (2021)కు పురస్్ర్లు 

అెందుకునానిరు.

ఇంధన పొదుపునకు ప్రపంచ శ్రేణి స్ంకేతికత

భవన న్ర్మిణ రెంగెంలో ఇెంధన స్మరథాయా కారయో క్రమాలను 

ప్రోతస్హిెంచడాన్కి 'ఎకో న్వాస్ సెంహిత (న్వాస భవనాలకు 

ఈసీబీసీ కోడ్ అమలు)' ప్రాజ్కుటును బ్యోరో ఆఫ్ ఎనరీజా ఎఫిషియనీస్ 

(బీఈఈ) ర్ష్్రాన్కి మెంజూరు చేసిెంద. ఈ స్ెంకతికత అమలుపై 

తిరుపతిలో సదసుస్ జరిగెంద. సదసుస్ను ఉదే్దశిెంచ్ వీడియో 

కానఫిరన్స్ లో అజయ్ జైన్ మాటాలేడుతూ.. దేశెంలో అతయోధిక శాతెం 

విదుయోత్ ను న్వాస భవనాలే (38 శాతెం)విన్యోగసుతానానియి. 

ర్ష్ట్రెంలో ఏటా డిమాెండ్ 60,943 మిలియన్ యూన్ట్లే 

కాగా.. గకృహ విన్యోగదారులు 17,154 మిలియన్ యూన్ట్లే 

(28శాతెం) విన్యోగసుతానానిరు అన్ వివరిెంచారు. - కొతతాగా 

న్రిమిెంచే భవనాలోలే ఇెంధన కోడ్ అమలు అతయోెంత ప్రధానెం. ఇెండో-

సి్వస్ బీఈఈపీ స్ెంకతికతతో జగననని కాలనీల న్ర్మిణెంలో 

ఈఎన్ఎస్ అమలుతో ఇళలేలో ఉషోణాగ్తలు తగు్గతాయి. ఇెంధన 

విన్యోగెం, కరబెన ఉదా్గర్లు తగే్గలా ఈ ప్రాజ్కుటును కెంద్ర విదుయోతుతా 

శాఖ, సి్వటజార్లేెండ్ ప్రభుత్వ ద్్వపాక్క సహకారెంతో బీఈఈ అమలు 

చేస్తాెంద అన్ తెలిపారు. 

వాతావరణ విపత్్తల ముపు్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు అధికం

వరదలు, కరవులు, తుపానులే వెంటి విపతుతాల మపు్ప 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ కు ఎకు్వన్ దలీలేకి చెెందన మేధో మథన సెంసథా 

'కౌన్స్ల్ ఆన్ ఎనరీజా, ఎన్్వర్న్మెెంట్ అెండ్ వాటర్ (సీఈఈడబ్లేయా) 

అధయోయనెంలో వెలలేడైెంద. అస్స్ెం, బిహార్, కర్ణాటక, మహార్ష్ట్రలకూ 

ఈ ఇబబెెంద ఉెందన్ త్లిెంద. వాతావరణ సెంబెంధ విపతుతాలు 

ఎకు్వగా ఎదురయ్యో జిలాలేలోలేనే 80 శాతెం మెంద భారతీయులు 

ఉెంట్నానిరన్ అధయోయనెం పేర్్ెంద. మఖాయోెంశాలు: 

ఆెంధ్రప్రదేశ్ లో విజయనగరెం, తెలెంగాణలో ఖమమిెం , 

తమిళనాడులో చెన్్ని, ఒడిశాలో గజపతి, మహార్ష్ట్రలో స్ెంగ్స్, 

అస్స్ెంలో ధౌమాజీ, నగావ్ జిలాలేలకు ఈ వైపరీతాయోలు ఎకు్వగా 

పెంచ్ ఉనానియి. 

దేశెంలో 463 జిలాలేలు తీవ్ర వరదలు, కరవులు, తుపానలే 

మపు్పను ఎదుర్్ెంట్నానియి. వీటిలో దాదాపు 45 శాతెం జిలాలేలోలే 

పర్యోవరణాన్కి హాన్ కలిగెంచేలా నేల తీరుతెనునిలోలే మారు్పలు 

జరిగాయి.

183 హాట్ స్్పట్ జిలాలేలకు ఒకటి కనాని ఎకు్వగా 

విపతుతాల మపు్ప పెంచ్ ఉనానియి. 

2005తో పోలిస్టతా అస్ధారణ వాతావరణ ఘటనల తీవ్రత 

దాదాపు 200 శాతెం పరిగెంద. 

దక్ణ, మధయో ప్రాెంతెంలోన్ ర్ష్్రాలకు తీవ్ర కరవుల 

ప్రమాదెం అధికెం. ఈశానయో ర్ష్్రాలకు వరదల మపు్ప ఎకు్వ. 

తూరు్ప ర్ష్్రాలోలేన్ 59 శాతెం జిలాలేలు, పశిచిమ ర్ష్్రాలోలేన్ 

41 శాతెం జిలాలేలకు తీవ్రస్థాయి తుపానలే ప్రమాదెం ఎకు్వ. 

తిరుమల క్షేత్రం సథాల వృక్షంగా సంపంగి

తిరుమల క్షేత్రెం సథాలవకృక్షెంగా సెంపెంగ శాస్త్రీయ నామెం 

'మాగోనిలియా చెంపక'ను తితిదే గురితాెంచ్ెంద. ఇటీవల కాలెంలో 

తితిదే ఈవో కె.ఎస్.జవహర్ రడిడ్ ఆదేశాల మేరకు తిరుమలలో 

సెంప్రదాయ ఉదాయోన వనాలను తితిదే అభవకృదధి చేసిెంద. ఇెందులో 

తిరుమల గురిెంచ్ వివిధ పుర్ణాలోలే పేర్్నని విధెంగా పూల 

మొక్లు, చెటలేను ఏర్్పట్ చేశారు. ప్రతి రోజు పూజాధికాల 

సమయెంలో శ్రీ వేెంకటేశ్వరస్్వమిన్ అలెంకరిెంచే దవయో పుష్్పలలో 

సెంపెంగ ప్రధాన పాత్ర పోషిసుతాెంద.
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