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BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation 

Countries: Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan and Nepal. 

కఠ్మాండు: ప్ర ధాన రాంగాల్లో  బిమ్స టెక్  సభ్యదేశాలతో కలిసి ప్నిచేసాందుకు భారత్  కట్టు బడి 

ఉాందని ప్ర ధాని మోదీ ఉదా్ఘటాంచారు. నేపాల్  రాజధాని కఠ్మాండుల్ల జరుగుతునన బిమ్స టెక్  

నాలుగో సదస్సు పార రాంభోత్ువ కారయకర మాంల్ల ఆయన ప్ర సాంగిస్తూ .. ఉగ్ర వాదాంపై  పోరు, మాదక 

దర వాయల అకర మరవాణా అడుు కట్ు కు సభ్య దేశాల మధ్య అనుసాంధానాం పరగాలని ఆకాాంక్షాంచారు. 

వాణిజయ, ఆరి్థక, రవాణా, డిజిట్ల్  సాంబాంధాలు మెరుగుప్రచుకునేాందుకు అవకాశాలునానయని 

ప్ర ధాని పేర్కొనానరు. ప్ర ప్ాంచ జనాభాల్ల ఈ దేశాల మొత్ూ ాం వాటా 22 శాత్ాం. జీడీపీ 2.8 టర లియన్  

డాలరుో . 

మాదకదర వాయల రవాణాకు అడుు కట్ు  

ఈ సమసయ ఒక దేశానికి సాంబాంధాంచిన శాాంతిభ్దర త్ల అాంశాం కాదు. దీనిని ఎదుర్కొనేాందుకు 

మనమాంతా ఏకాం కావాలి’ అని మోదీ పిలుపునిచాారు. త్రచూ వరదలు, తుపానులు, భూకాంపాలు 

వాంట ప్ర కృతి విప్తుూ  సాంభ్విాంచే హిమాలయాలు, బాంగాళాఖాత్ాం మధ్య బిమ్స టెక్  దేశాలు 

ఉనానయని.. అాందువలో  మానవతా సాయాం, విప్తుూ  సహాయ కారయకర మాల్లో  సభ్య దేశాలు 

సహకారాం, సమనవయాంతో ప్నిచేయాలని ఆయన స్తచిాంచారు. ‘శాాంతి, శ్రర యస్సు, అభివృది్ధ 

కోసాం ఏ ఒకొ దేశాం ఒాంట్ర్థగా మాందుకు సాగ్లేదు. మనమాంతా కలిసికట్టు గా మాందుకు సాగాలి’ 

అని ప్ర ధాని పేర్కొనానరు.   

డిజిట్ల్  సాాంకేతికత్ల్ల సహకారాం.. 

సభ్య దేశాల ఉమమడి లబిి కోసాం వయవసాయ ప్ర్థశోధ్న, సాు రు ప్సు  త్ద్ధత్ర అాంశాల్లో  సదస్సు 

నిరవహిసాూ మని, బాంగాళాఖాత్ాం పార ాంత్ాంల్లని కళలు, సాంసొృతి, ఇత్ర అాంశాలపై  ప్ర్థశోధ్న కోసాం 

నలాంద యూనివర్థుటీల్ల ‘బే ఆఫ్  బాంగాల్  అధ్యయన కేాందర ాం’ ఏరాాట్ట చేసాూ మని చెపాారు.  

డిజిట్ల్  సాాంకేతికత్ రాంగ్ాంల్ల శ్రర లాంక, బాంగాో దేశ్, భూటాన్, నేపాల్ కు సహకర్థాంచేాందుకు 

భారత్  సిదిాంగా ఉాందని, మయనామర్, థాయ లాండ కు సహకారానిన విసూ ర్థసాూ మని పేర్కొనానరు. 

ఈ పార ాంత్ాంల్లని దేశాలతో అనుసాంధానాంల్ల ఈశానయ రాష్ట్ు ాలు కీలక పార త్ పోషిసాూ యని, ఆ 

రాష్ట్ు ాల్లో  చేప్డుతోనన శాసర , సాాంకేతిక   అభివృది్ధ కారయకర మాలిన బిమ్స టెక్  దేశాలకు 

విసూ ర్థాంచవచాని చెపాారు. NESAC‘నార్ూ   ఈసు ాన్  సాస  అపిో కేషన్  సాంట్ర్ ’ల్ల చద్ధవాందుకు 

బిమ్స టెక్  సభ్యదేశాలకు చెాంద్ధన విద్ఘయరిులు, ప్ర్థశోధ్కులు, వృతిూ  నిపుణులకు సాొలర్ షిప్స  



 
అాందచేసాూ మనానరు. బిమ్స టెక్  వద్ధకగా శ్రర లాంక అధ్యక్షుడు మెై తిర పాల సిర్థసన, బాంగాో దేశ్  ప్ర ధాని 

షేక్  హసీనాతో ద్ై వపాక్షక చరాలు జర్థపారు. 

Formed in 1997 

Indian Foreign Secretary: Vijay Gokhale 

India's Ambassador to Nepal Manjeev Singh Puri  

 

Income-tax returns filed so far this year register 60 per cent rise compared to 

corresponding period last year 

 

మాంచు కరుగుదలను కొలిచేాందుకు లేజర్  ఉప్గ్ర హాం: ICESat-2 

వచేానెలల్ల నాసా ప్ర యోగ్ాం 

వాషిాంగ్ు న్ : ధ్రు వ పార ాంత్పు ఐస  ఎతుూ ల్ల వస్సూ నన మారుాలను విసాషు ాంగా గుర్థూ ాంచడానికి అత్యాంత్ 

అధ్రనాత్న లేజర్  ఉప్గ్ర హానిన అమెర్థకా అాంత్ర్థక్ష సాంసి ‘నాసా’ వచేా నెలల్ల ప్ర యోగిాంచనుాంద్ధ. 

ICESat-2 అనే ఈ ఉప్గ్ర హాం.. గ్రర న్ లయాండ , అాంటార్థొటకాల్ల వాయపిాంచి ఉనన హిమాంల్ల వారి్థకాంగా 

సరాసర్థన వచేా ఎతుూ ల్ల మారుాను కొలుస్సూ ాంద్ధ. ఎతుూ ల్ల వచేా సవలాసిాయి తేడాలనూ ఇద్ధ 

ప్సిగ్డుతుాంద్ధ. ప్ర తి సకనుకూ 60వల కొలత్లను తీస్సకుాంట్టాంద్ధ. ఆ పార ాంత్ాంల్లని మాంచు 

ఫలకాలు.. సమదర  మటాు ల పరుగుదలకు ఎాంత్మేర దోహదప్డుతునానయో తెలుస్సకోవడానికి ఇద్ధ 

ఉప్యోగ్ప్డుతుాందని నాసా ప్ర్థశోధ్కుడు మెై ఖేల్  ఫ్రర యిలిచ్  తెలిపారు. సాగ్రాలు, అడవులు 

సహా భూ ఉప్ర్థత్లాంపై  ఎతుూ ల్ల తేడాలను ఇద్ధ నిరిర్థస్సూ ాందని చెపాారు. 

రష్ట్య నుాంచి 450 కోట్ో  డాలరో  వయయాంతో భారత్దేశాం కొనుగోలు చేస్సూ నన ఎస -400 క్షప్ణులపై  

అమెర్థకాకు ఆాందోళన 

దేశానిన విమర్థిసూ  దేశదోర హాం కాదు-ల కమిషన్  అభిపార యాం 

ద్ధల్లో : ‘దేశ దోర హాం’ అనన నేరానిన పునః నిరవచిాంచాలిు ఉాంట్టాందని ల కమిషన్  

అభిపార యప్డిాంద్ధ. ఏద్ై నా అాంశాంపై  దేశానిన విమర్థిసూ  అద్ధ దేశ దోర హాం కిాందకు రాదని పేర్కొాంద్ధ. 

హిాంస, చట్ు వయతిరేక మారాాల ద్ఘవరా ప్ర భుతావనిన కూలిావయడానికి చేస ప్ర యతానలనే దేశ 

దోర హాంగా ప్ర్థగ్ణిాంచాలని అభిపార యప్డిాంద్ధ. భారత్ శిక్షా సమృతిల్లని 124ఏ సక్షన్  దేశ దోర హాం 

గుర్థాంచి ప్ర సాూ విస్ూ ాంద్ధ. నాట బిర టష్  పాలనల్ల ఈ సక్షన్ ను పాందుప్ర్థచారు. అయితే ప్దేళో  కిర త్ాం 



 
యునెై టెడ  కిాంగ డాం ప్ర భుత్వాం దేశదోర హ చటాు లను రదుు  చేసిాందని పేర్కొాంద్ధ. ‘దేశానిన 

విమర్థిాంచినాంత్ మాతార న అద్ధ దేశదోర హాం కిాందకు రాదు. విమరిలకు సిానాం లేకపోతే సావత్ాంత్యాాం 

మాందునాట ప్ర్థసిితులకు, ఇప్ాట ప్ర్థసిితులకు పదు  తేడా లేనట్ు వుతుాంద్ధ. సాంత్ చర్థత్ర ను 

విమర్థిాంచే హకుొ, నిాంద్ధాంచే హకుొలు భావప్ర కట్న సవచఛ కిాందకే వసాూ య’ని వివర్థాంచిాంద్ధ. 

మాంబయి విమానాశర యాం పేరు మారుా:  మాంబయిల్లని ఛత్ర ప్తి శివాజీ అాంత్రాాతీయ 

విమానాశర యాం పేరు ‘ఛత్ర ప్తి శివాజీ మహరాజ్ ’ అాంత్రాాతీయ విమానాశర యాంగా మారనుాంద్ధ. 

TS Current Affairs-ఇాంటాంటకీ ‘పోషణ అభియాన్ ’-హై దరాబాద్  : రాషు ాాంల్లని చినానరులు, 

గ్ర్థిణులు, బాలిాంత్లు, బాలికల్లో  పోషకాహార ల్లప్ాం అధగ్మిాంచేాందుకు సపు ాంబరు నెలను 

జాతీయ పోషకాహార మాసాంగా నిరవహిాంచనుననట్టో  రాషు ా మహిళాభివృది్ధ, శిశు సాంక్షేమ శాఖ 

తెలిపిాంద్ధ. ‘పోషణ అభియాన్ ’ల్ల భాగ్ాంగా సిానిక సాంసిల భాగ్సావమయాంతో నెలాంతా ప్ర తేయక 

కారయకర మాలు చేప్ట్ు నునానరు. సరాాంచులు, అాంగ్న్ వాడీ, ఆశా కారయకరూ లు ఇాంటాంటకీ తిర్థగి 

పోషకాహారాం ఆవశయకత్పై  ప్ర చారాం కలిాాంచనునానరు. ఈ మేరకు మారాదరికాలు 

విడుదలయాయయి. పోషకాహారల్లప్ాం లేని తెలాంగాణను నిర్థమాంచడమే ఈ కారయకర మాం లక్షయమని 

అధకారులు తెలిపారు. 

AP-తెలుగువయకిూ కి అమెర్థకాల్ల ఫొటోగ్ర ఫీ అవారుు -ఫొటోజరనలిస్సు  త్మామ శ్రర నివాసరెడిు  ఎాంపిక: 

ఫొటోగ్ర ఫీ రాంగ్ాంల్ల ఎనలేని సవ చేసిన వార్థకి బహూకర్థాంచే ప్ర తిషా్ట్త్మక హానరరీ ఎకులెన్ు  

ఐయూఎ  సఎఫ్  అవారుు , తెలుగు ఫొటో జరనలిస్సు  త్మామ శ్రర నివాసరెడిు ని వర్థాంచిాంద్ధ.ప్ర స్సూ త్ాం ఆయన 

ఇాండియా ఇాంట్రేనషనల్  ఫొటోగార ఫిక్  కౌనిుల్ కు అధ్యక్షుడు. 

కేరళ వరదలు: హచ్ డీఎఫ్ సీ బాయాంకు భారీ విరాళాం 

ప్ర యివట్టరాంగ్ ద్ధగా్జ  బాయాంకు హచ్ డీఎఫ్ సీ బాయాంకు కేరళ వరద బాధతులకు భారీ సహాయానిన 

ప్ర కటాంచిాంద్ధ.  ప్ద్ధకోట్ో  రూపాయల విరాళానిన అాంద్ధస్సూ ననట్టు  వెలో డిాంచిాంద్ధ. అలగే కేరళల్ల 

వరదలకు గురెై న 30 గార మాలను దత్ూ త్ తీస్సకుాంట్టననట్టు  తెలిపిాంద్ధ.  

వాటాుప్స  ‘ఆకాశవాణి’ అవగాహన:దేశాంల్లని చటాు లకు ల్లబడి ప్నిచేయాలని, ఏద్ై నా సమసయ 

ఎదురెై తే ద్ఘనికి అమెర్థకా నుాంచి కాకుాండా భారత్  నుాంచే సమాధానాం ఇచేాల ఆ సాంసి ప్ర తినిధ 

ఇకొడే ఉాండేల, గ్రర వెన్ు  ఆఫీసర్ ను ఏరాాట్ట చేసల చరయలు తీస్సకోవాలని ఇటీవలే వాటాుప్స  

https://www.sakshi.com/search?term=Kerala


 

సీఈఓ కిర స  డానియల్స ను  కేాందర  ఐటీశాఖ మాంతిర  రవిశాంకర్  ప్ర సాద్  ఆదేశిాంచారు. ఈ 
నేప్థ్యాంల్లనే వాటాుప్స  సాంసి నకిల్లవారూ ల నియాంత్ర ణ చరయలతో పాట్ట ఆకాశవాణి (ఏఐఆర్ ) 

ప్ర్థధల్లని 46 హిాందీ రేడియో సు షనో ల్ల గురువారాం నుాంచి అవగాహన, ప్ర చార కారయకర మాలు 

మొదలుపటు ాంద్ధ. మాందుగా బిహార్, జారఖ ాండ, మధ్యప్ర దేశ్, చతీూ స గ్ఢ్, రాజసాూ న్, యూపీ, 

ఉత్ూ రాఖాండ ల వాయప్ూ ాంగా ఈ సరీవస్సను పార రాంభిాంచి, రాబోయేరోజుల్లో  ఇత్ర భారతీయ 

భాషల్లో నూ ఈ కారయకర మాలు చేప్ట్ు నుాంద్ధ. ‘మీరు, మేమ కలిసి పుకారో ను నిరూమలిద్ఘు ాం’ అాంటూ 

30 సకనో  కారయకర మాలు చేప్ట్ు నుాంద్ధ. ఈ ప్ర చార కారయకర మాల్లో భాగ్ాంగా త్మకొచేా మెసజ్ లు ఏ 

మేరకు విశవసనీయమెై నవో యూజరుో  తెలుస్సకునేాందుకు చిటాొలతో పాట్ట ఉద్ధర కూ త్లు 

రెచాగొట్ు ాందుకు కారణమవుతాయని భావిాంచే వాటపై నా ఫిరాయదు చేస వీలు 

కలిాస్సూ నానరు.  ఢిల్లో కి చెాంద్ధన డిజిట్ల్  ఎాంప్వర్ మెాంట్  ఫాండేషన్  (డీఈఎఫ్ )తో కలిసి వాటాుప్స  

యూజరో ల్ల నకిల్లవారూ లపై  అవగాహన కలిాాంచే చరయలు చేప్డుతోాంద్ధ. ఏద్ై నా సమాచారానిన లేద్ఘ 

వీడియోలను ఇత్రులతో షేర్  చేస్సకోవడానికి మాందే ద్ఘని విశవసనీయత్ను సర్థచేస్సకునే 

ఆవశయకత్ను తెలియజేస్ూ ాంద్ధ 

ఆసియా కీర డల్లో  అదుిత్ ర్థకారుు ను కొనసాగిస్తూ  4X400మీ. ర్థలే ప్రుగుల్ల భారత్ 

మహిళలు వరుసగా ఐదోసార్థ సవరణ ాం నెగాారు. గురువారాం జర్థగిన రేస్సల్ల హిమా ద్ఘస, ఎాంఆర్  

పూవమమ, సర్థతాబన్  గై కావడ, విసమయ కరోత్ లతో కూడిన భారత్ బృాందాం 3ని. 28.72 సకనో ల్ల 

రేస్సను పూర్థూ చేసి విజేత్గా అవత్ర్థాంచిాంద్ధ.  

పురుషుల బృాంద్ఘనికి రజత్ాం:  పురుషుల 4X400 మీట్రో  ర్థలేల్ల భారత్ బృాందాం రజత్ాం 

గలుచుకుాంద్ధ. కునుు  మహమమద్, ధ్రుణ్  అయయసామి, మొహమమద్  అనస, అరోకియా 

రాజీవ లతో కూడిన బృాందాం 3 నిమిష్ట్ల 01.85 సకనో ల్ల రేస్సను పూర్థూ  చేసి రెాండో సిానాంల్ల 

నిలిచిాంద్ధ. 

1500 మీ. ప్రుగుల్ల చిత్ర కు కాాంసయాం 

మహిళల 1500 మీట్రో  ప్రుగుల్ల ఆసియా చాాంపియన్  అయిన చిత్ర  ఉనినకృషణ న్  

ఏషియాడ ల్ల ఆ సిాయి ప్ర దరిన కనబరాలేకపోయిాంద్ధ. 4 నిమిష్ట్ల 12.56 సకనో  టెై మిాంగ తో 

 మూడో సిానాంల్ల నిలిచి కాాంసయాంతోనే సాంత్ృపిూ  ప్డిాంద్ధ.  

డిసొస  తోర ల్ల సీమాకు కాాంసయాం:ఏషియాడ  మహిళల డిసొస  తోర  డిఫ్రాండిాంగ  చాాంపియన్, భారత్ 

వెట్రన్  కీర డాకార్థణి సీమా పూనియా... ఈసార్థ కాాంసయాంతో వెనుద్ధర్థగిాంద్ధ. 
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