
ఐరాస సహాయ కార్యదర్శిగా సత్య తి్రపాఠీ 

• Assistant Secretary-General of UNO 

• పరాయవర్ణ కార్యకి్మానికి(UNEP) సంబంధంచి 
న్యయయార్క  కారాయలయ అధపత్రగా(Head Of UNEP) 

• 1998 నంచి ఐరాసలో వివిధ హోదాలలో పనిచేశారు 

•  ఐరాస త్ర్ఫున యూర్ప్ , ఆసియా, ఆఫి్రకా దేశాలలో 
సుసిిర్అభివృది్ధ, మానవ హక్కులు, పిజాత్ంతి్ పాలన, 
న్యయయవయవహారాలు వంటి అంశాలపై  పనిచేశారు. 



UNEP 

• UNEP HQ: Nairobi, Kenya 

• UNEP's current Executive Director Erik Solheim 

• Mr. Jamil Ahmad is Director of the New York Office 

• The theme for 2018 World Environment Day is 
“beating plastic pollution”. 

• 13 million tonnes of plastic leak into the ocean 
each year 

 

 



Indians in UN 

• Atul Khare, the Under-Secretary-General who 
heads the Department of Operational Services, is 
the senior-most Indian at the UN. 

• Nikhil Seth, the Executive Director of UN Institute 
for Training and Research 



 
ఇక్ రై ళ్ల లో స్మార్ట  కోచ లు 

 • యూపీలోని రాయ బరేలి మోడర్న  కోచ  ఫ్యయక్ట రీలో 
త్యార్వననన అత్యయధునిక్ స్మార్ట  కోచ లన భార్తీయ 
రై ల్వే త్ేర్లో పివేశపట్ట నంద్ధ 

• కోచ  డయాగ్నసిట క  వయవసిలపై  స్మార్ట  కోచ లు 
పనిచేస్మా యి. 

• The Central Processing Unit, known as 'PICCU' 
(Passenger Information and Coach Computing 
Unit),  

• రై ల్వే బోర్డ  చై ర్ాన  అశేని లోహాని  



2019 న్యటికి పేదలక్క విద్యయతా్త సట వ లు 

• శిలాజ ఇంధన్యల ద్ధగుమత్తలిన త్గ్గ ంచుకోవడంలో 
భాగ్ంగా దేశంలోని పేద క్కటంబాలక్క విద్యయతా్త 
(ఇండక్షన ) సట వ లన 2019 తొలిన్యళ్ల లోగా సర్ఫరా 
చేయాలని కందిం పిత్రపాద్ధస్ా ంద్ధ. 

• పార్శస  ఒపపందం పికార్ం-2005లో మన దేశం 
వెలువర్శంచిన క్ర్బన ఉదాగ రాలోల  33-35 శాత్యనిన 
2030 న్యటికి త్గ్గ ంచాలిి ఉంటంద్ధ.  

• అమెర్శకా, చై న్య త్రాేత్ ఎక్కువ ఉదాగ రాలు మన దేశం 
నంచే వెలువడుత్తన్యనయి. 



న్యత్న సీజేఐ నియామక్ంపై  కందిం క్సర్తా్త 

• సీజేఐ జసిట స  దీపక  మిశిన కంది న్యయయశాఖ మంతి్ర 
ర్విశంక్ర్  పిస్మద  కోరారు 

• జసిట స  మిశి ఈ ఏడాద్ధ అకోట బరు 2న పదవీ విర్మణ 

• స్మధార్ణంగా సర్వేననత్ న్యయయసి్మనంలో అత్యంత్ 
సీనియర్ గా ఉనన న్యయయమూర్శా  సీజేఐగా 
నియమిత్తలవుత్తంటారు. 

• అత్యంత్ సీనియర్  న్యయయమూర్శా  జసిట స  ర్ంజన  గొగొయ  

 



కోహిన్యర్  వజిం ర్ప్పంచేంద్యక్క పిభుత్ే 
చర్యలు తెలపండి 

• PMO క్క The Central Information Commission 
(CIC) M. శి్రధరాచారుయలు నిరేేశం 

• కోహిన్యర్  వజిం, సులాా న గ్ంజ  బుది, న్యసిక  వజిం, 
టిప్పుసులాా న  ఖడగ ం, ఉంగ్ర్ం, మహారాజా ర్ంజిత సింగ  
బంగారు సింహాసనం 

• పురాత్న క్ళాఖండాల ఎఫ ఐఆర్ లన, ఇత్ర్ వివరాలన, 
వాటి చితి్యలన అంత్రాాల వేద్ధక్లపై  ఉంచి పిచార్ం చేస్తా  
ఆ క్ళాఖండాలన పిజలు గురాుపటిట  సమాచార్ం ఇస్మా ర్ని 
భార్త్ పురావసాు సరేేక్షణశాఖ(ASI)క్క సూచించారు. 



• 1972త్రాేత్ మనదేశం నంచి త్సుర్శంచిన 
వసాువులన ర్ప్పంచే బాధయత్ పురావసాు సరేేక్షణ 
శాఖక్క ఉంటందన్యనరు.  మన దేశం నంచి పదో 
శత్యబేంలో త్ర్లిన ద్యరాగ మాత్ విగి్హానిన జర్ాన  ఛానిలర్  
ఏంజెలా మెరుల  సంపాద్ధంచి 2015లో పిధాని మోదీకి 
బహూక్ర్శంచార్ని,  పురాత్న కీర్వాణి స్మలభంజిక్న 
కెనడా పిధాని ఇచాార్ని, 2014 భార్త్ పర్యట్న 
సందర్భంగా ఆస్తట ేలియా పిధాని టోని అబబట  ఆ దేశపు 
ఆర్ట  గాయలరీలోని దేవత్య విగి్హాలన మన పిధానికి 
సమర్శపంచార్ని సీఐసీ పేర్కున్యనరు. 



 
త్యజ మహల  పర్శర్క్షణ దార్ినిక్ పతి్ంలో 

కాలుష్యయనిన పర్శగ్ణనలోకి తీసుకోవాలి: సుపిీం 
• త్యజ మహల  పర్శర్క్షణక్క దార్ినిక్ పతి్యనిన 

రూపంద్ధంచేమంద్య త్యజ  పర్శర్క్షణ పిాంత్ పర్శధ 
(TTZ)లో కాలుష్యం వంటి సమసయలన పర్శగ్ణనలోకి 
తీసుకోవాలని-  సుపిీంకోరుట  

• త్యజ మహల న వార్సత్ే సంపదగా పిక్టించే పికిియ 
రూపక్లపనలో పురావసాు శాఖ ఉందని, ఇదేపిణాళిక్న 
3నెలలోల  యునెస్ుక్క పంప్స్మా మని కందిం చప్పంద్ధ 



ఇ-సిగ్రటల , హుకాులన నియంతి్రంచండి  
-కందిం ఆదేశాలు 

•  ‘ENDS’ లోల  పిపై లీన  గ్లై క్లర్ , గ్ల జర్శన లో క్ర్శగే ర్క్ర్కాల 
ర్ంగులన ఉపయోగ్స్మా రు. 

•  వీటిని వేడిచేస్తా  నీటిఆవిర్శ వెలువడుత్తంద్ధ. హుకాు -ఈ 
దిావణంలో నికోటిన , పిపై లీన  గ్లై కాల , ర్స్మయన్యలు, 
విష్పదారిాలు 

• గాలిత్తంపర్లో వాయప్ా  చంద్యత్తనన నికోటిన  గ్ర్భంలోని 
ప్ండంపై  తీవిపిభావం చూప్స్ా ంద్ధ.  



• హుకాు, ‘ఇ-షీష్య’వంటివి వాడినవారు గుండెజబుబలు, 
కాయనిర్  క్ణిత్తలతో బాధ పడుత్తన్యనరు. 

•  కొనిన ‘ఈఎన డీఎస ’ల గాలిత్తంపర్లో లెడ , కిోమియం, 
నికెల , ఫ్యరాాలిిహై డ వంటి ర్స్మయన్యలు 

• ఇపపటిక 30 దేశాలు వీటిని నిషేధంచాయి. 

 



హై దరాబాద  శివార్ల లో POKARNA కొత్ా  
క్రాాగార్ం  

• కాేర్టజ  త్యారీలో అత్యయధునిక్మెై న ‘బి్రట్న స్ట న  
టెకానలజీ’ని ఇక్ుడ అమలు చేస్మా రు. 

• దేశ్రయ మారుటోల  ‘కాేర్టజ  స్ట న  కంట్ర్  టాప్ ’ లన 
వికి్యించటానికి పోక్ర్ణ  లిమిటెడ  అంత్రాాతీయ ర్శటెై ల  
ద్ధగ్గ జమెై న ఐకియాతో ఒపపందం క్కద్యరుాక్కంద్ధ 

 



PayTm బోరిులో బఫెట  సంసి  

• పై ేవేట  టెకానలజీ సంసిలో ఇదే తొలిస్మర్శ  

• పేటీఎంలో 20 శాత్ం వాటా జపాన  ద్ధగ్గ జ సంసి 
స్మఫట బాయంక    

•  పేటీఎం మాత్ృసంసి అయిన వన 97 క్మూయనికష్నస లో 
పిపంచ పిఖ్యయత్ పటట బడి సంసిలెై న యాంట  
ఫెై న్యనిియల , ఆలీబాబా కూడా వాటాదారుల  

 



గోఎయిర్  అంత్రాాతీయ స్తవలు 

• మంబయి- పుకెట  మార్గ ంలో మొదటి విమానం 

• వాడియా గ్రూ ప్ నక్క చంద్ధన చౌక్ ధర్ల విమానయాన 
సంసి గోఎయిర్  

• రండేళ్ల  కిందట్ 20వ విమానంగా ఎయిర్ బస  ఏ320 
నియోన అంద్యక్కనన గోఎయిర్   

• ఈ ఘనత్ స్మధంచిన అయిదో దేశ్రయ విమానయాన 
సంసిగా గోఎయిర్  నిలుసాుంద్ధ 



అమెజాన పే చేత్రకి Tapzo  

• సెకోషియా స్మయం పంద్ధన డిజిట్ల  చలిల ంపుల సంసి 
టాపాోన, అమెజాన  ఇండియా చలిల ంపుల విభాగ్మెై న 
అమెజాన  పే స్మేధీనం చేసుకోనంద్ధ 

• 2010లో అకోష్య పేర్శట్ ఏరాపటెై న సంసి త్ర్వాత్ 
హలప్ ఛాట గా, 2016లో టాపాోగా మార్శంద్ధ.  

• Tapzo co-founders Ankur Singla and Vishal Pal 
Chaudhary  



‘త్రరుపత్ర’లో డిజిట్ల  ఇంటి నెంబరుల   

• దేశంలోనే తొలిస్మర్శగా కూయఆర్  కోడ తో కూడిన డిజిట్ల  
ఇంటి నంబర్ల న త్రరుపత్ర 30న పిార్ంభం 

• ఎవర్శకెై న్య చిరున్యమా చపాపలిిన సమయంలో ఈ కూయఆర్  
కోడ న పంప్తేచాలని.. స్మార్ట ఫోన లో ఆ కోడ న స్మున  
చేస్తా  ఆ చిరున్యమాక్క గ్రగుల  మాయప్  మారాగ నిన 
చూపుత్తందని.. తిీడీ ఇమేజ తో మర్కక్ర్శ స్మయం 
ల్వక్కండా నేరుగా అవసర్మెై న చిరున్యమాక్క చేరుకోవచా 



31న ఉననత్ విదాయ సదసుి 
 

• ఉననత్ విదయ సమసయలు, సవాళ్ల పై  చర్శాంచేంద్యక్క 
బిజినెస  వర్లడ తో క్లిసి  

• ఈ నెల 31న హై దరాబాద  వేద్ధక్ 

• ఉననత్ విదాయమండలి చై ర్ాన  పాప్రడిి  



చర్ణ  పాద్యకా యోజన పథక్ం 

• మధయపిదేశ లో  త్తనికాక్క స్తక్ర్శంచే సీీ లక్క చప్పులు, 
పురుషులక్క బూట్లల  

• ఈ బూట్ల లోని ఇననర్  స్ల క్క used "carcinogenic" azo 
dye   ర్స్మయన్యనిన వాడారు.. ఇద్ధ కాయనిర్  కార్క్ం అని 
కంది తోళ్ల  పర్శశోధన్య సంసి(CLRO) నివేద్ధక్. 

• Its use can cause skin cancer and can also affect 
childbirth 

https://www.ndtv.com/india-news/congress-kamal-nath-attacks-madhya-pradesh-governments-charan-paduka-yojana-over-azo-dye-1906564
https://www.ndtv.com/india-news/congress-kamal-nath-attacks-madhya-pradesh-governments-charan-paduka-yojana-over-azo-dye-1906564
https://www.ndtv.com/india-news/congress-kamal-nath-attacks-madhya-pradesh-governments-charan-paduka-yojana-over-azo-dye-1906564
https://www.ndtv.com/india-news/congress-kamal-nath-attacks-madhya-pradesh-governments-charan-paduka-yojana-over-azo-dye-1906564
https://www.ndtv.com/india-news/congress-kamal-nath-attacks-madhya-pradesh-governments-charan-paduka-yojana-over-azo-dye-1906564


 

• రాష్ట ే వెనక్బడిన త్ర్గ్త్తల ఆరి్శక్ సహకార్ం సంసి 
ఛై రాన గా బొడిు వేణుగోపాలరావు నియమిత్తలయాయరు 

 

 



• భూధార్ ’న అకోట బరు 2క్లాల  పూర్శా  చేయాలని చీఫ 
క్మిష్నర్ ఆఫ లాయండ అడిానిస్తట ేష్న (CCLA)అనిల చంది 
పునేట్ ఆదేశించారు. 

 

• భూమి ర్శకారిులని డిజిట్లెై స చేసి 
అవక్త్వక్లక్క,అధకారుల మీద రాజకీయ ఒత్రా ళ్ల క్క చక 
పడదమని ఆంధిపిదేశ పిభుత్ేం  పిార్ంభించిన బృహత్ా ర్ 
పథక్ం మర్శయు మఖయమంతి్ర గార్శ మానస పుతి్రక్  
 

• మొట్ట మొదటిస్మర్శగా ఉయూయరు మర్శయు జగ్గ యయపేట్ 
మండలంలో పియోగ్పూర్ేక్ం గా పిార్ంభించారు 

 



 
 
•రాష్ట ేం లో  40 లక్షల పశువులక్క ఉచిత్ భీమా 
అంద్ధచాలని మంతి్ర ఆద్ధ న్యరాయణ రడిి ఆదేశం 

•హై బిిడ పశువులక్క 30 వేలు 

•దేశ్రయ జాత్తలక్క 20 వేలు 

•మేక్లక్క గొరిలక్క 5 వేలు 
•ఈ పథక్ం లో భీమా పిీమియం పూర్శా గా పిభుత్ేమే 
చలిల ంచనంద్ధ 



మన జీత  సింగ క్క సేర్ణ ం 

• పురుషుల 800 మీట్ర్ల  పరుగులో  మన జీత  సింగ క్క 
సేర్ణ ం   

• ర్జత్ం నెగ్గ న జినిన  జానిన  

• సింధు, సురేఖ -ర్జత్యలు  

• పదో ర్వజు భార్త  ఖ్యత్యలో  మొత్ా ం 9 పత్కాలు   
 



‘క్కరాష్ ’లో రండు పత్కాలు...  
ఆసియా కిీడలోల  తొలిస్మర్శ పివేశ పటిట న క్కరాష్  
(రజిల ంగ  త్ర్హా కిీడ)లో భార్త్ కిీడాకార్శణులు ప్ంకీ 
బలాారా, మాలపిభ (52 కజీలు) ర్జత్ం, కాంసయం 
గ్లలిచారు. 


