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Q) ��న�� � అవ�హన
క��ం�ందుకు ��ఖ �� �� �
�ర��ం�న "��� �ం� �ర��"ను
��రం�ం�ం� ఎవరు మ�యు ఈ
�ర�క�మం� ���న� ప�ముఖ ����
నటుడు?
 



��రం�ం�ం� : HRD minister Ganta Srinivasa Rao 
��� ���న� ప�ముఖ ���� నటుడు : Milind Soman.
4th edition



1) అ��� FERC అ�ప�� �� చట��

•

•

అ��� �డర� ఇంధన �యంత�ణ క�ష�( �డర�
ఎన�� �గు��ట� క�ష�-FERC) �ర��� �రత సంత��
�ం�న �� ఛట��� 2018 అ��బ� 25న అ���
అధ��ుడు ���� ట�ం� �య�ం�డు.
అ��� �డర� ఇంధన �యంత�ణ క�ష� �� �ర�� :
��� ��.



2)పదమూడవ �ర� - జ�� ���క �ఖ�గ�
సదసు� : జ��

•

•
•

•

�జ����  ��� రూ�ం�ం�న ��� �నుకలను, యూ� ��త
క��రులు ��న రగు�లు, �దు�� కలప� త��న �����
�ం� అ� కు �� �నుక� ఇ��రు.

��� పర�తం :
జ���  ఎ��న పర�తం(3,776.24 m (12,389 ft).
ఆ��� ఒక ��పం (అ��పర�త) 2 వ ఎ��న �ఖరం మ�యు
ప�పంచం� ఒక ��పం �క� 7 వ అ� ఎ��న �ఖరం.

కవగు� సరసు� : జ��.
ముం� - అహ���� మధ� �ంక� �� బు��� �ళ�� - జ��
సహ�రం�.



3) �ర� - �� �� �ం�య��.

•

•
•
•
•
•
•
•

ఆ�� �� �ం�య�� ���� �ర�-����� జటు�  సంయుక�ం�
�లుచుకు���.(జ��ం� : Muscat in Oman)
జ�� �టు� మ��� � �జయం ��ం� �ంస�ం �లుచుకుం�.
ఆ�� �� �ం�య�� ��� ��రంభం 2011�.
�� ���(2011) ��త �ర�.
����� వరుస� �ండు�రు�  �ం�య�� ���ం�(2012,2013).
2016 � �ర� ���� అందుకుం�.
ఆ�� ��ల నుం� 6 ఉత�మ �� జట�  మధ� ఈ ��� �ర����రు.
2018 � జటు�లు : ఓమ�, �ర�, మ���, �����, ద�ణ ���,
జ��.



4) అ��� �� స���� ��ంచడం �సం
����� అ���� ��.

•
•

•

29 అ��బ� నుం� 3 నవంబ� వరకు.
Theme : ‘Eradicate Corruption – Build A New
India’.
అ��బ� 31 వ ��న, స��� వల��� ప�� ���న��,
ప�� సంవత�రం ����� అవ�హన �� � గు��ంచబ�ం�.



5)Jair Bolsonaro �����  ����ం� ఎల��
���డు

•
•
•

•

•
•

��� : Far-right
Jair Bolsonaro 55.2%  ఓటు�  �ం�డు.
Fernando Haddad (Workers' Party) 44.8%  ఓటు�
�ం�డు.
Jair Bolsonaro ప��ర ��దం "ప����� ����, ప��
ఒక��� ��డు"( "Brazil above everything, God above
everyone").
���� ��ట�: �����,
క���: ����య� �య�.



6) ఐక��జ� స��� �ం� భద�త �ర�క����
ఇం�� 3 ల�ల �లరు�  ��ళం� ఇ��ం�

•

•

•

మూడు సంవత��ల వ�వ�� ప�వర�న మ�యు క�మ��ణ
సమస�ల� ప���క దృ�� ��� '�ం� ప�ర�క క�ం�
����� �����'.
UN వద� �రత�శం �క� �శ�త ప����: సయ��
అక�రు���.
UN ప��న ���లయం: నూ����.



7) ����� ఓ�� ఇం�� ��� ��త
ఇం�య� �ల�� ఖ�� ��

•
•
ఎక�డ : ���  ��� క��� .
ఈ �జయం�, �ర��ం� �క� �వ� ఎ���
ఎ�షన�� �న��� ఓ�� ఇం�� ��� �లుచుకున�
ఏడవ �ర�యు�� �� ���డు.



8) Ayhika Mukherjee అండ� -21 ���యం
ఓ���  �ం� పత��� �లుచుకుం�.

•

•

ఐ��ఎ� ��ం� ���యం ఓ���  21 వ మ�ళల
�ం��� ��గం� �ర�య �బు� ����  ��� ���
Ayhika Mukherjee �ం� పత��� �లుచుకుం�.
�న��  ఆ� ���కు �ం�న యు�� �� ���
ఓ���ం�



9) ���ంగ మం��  సు�� స��� �ండు
��ల పర�టన

•
•
�ద�� ��, ఖ�� �రుకు��రు.
ఆ� �దట� Emir of Qatar Sheikh Tamim Bin
Hamad Al-Thani క��న త��త ఆ �శం �క� ఉప
ప��న మం�� మ�యు ��� వ�వ��ల మం�� ��
మహ�� �� అబు�ల���� అ� �� � � క��
��� డు�రు.



•

•
•
•
•

ఆ త��త సు��స��� కు�� �రుకుం�రు. అక�డ
సు��స��� కు�� �� స�� అ� అహ�� అ� జ��
అ� స��  మ�యు ఇతర ఉన����రుల � క��
��� డు�రు.
కత� ��ట�: ��,
క���: ఖ�� ���.
కు�� �జ��: కు�� ��,
క���: కు�� ���.



10) ��� � ����� ఐ�� ం� అధ��ు��
మర� ఎ��క��రు

•

•
•
•

�స�� ����� 2011 సంవత�రం నుం� ���� అధ��ు��
ఉ��రు, ఈయన ఈ పద�� మ� ఏడు సంవత��లు
�న�గను��రు.
ఐ�� ం� ప��న మం��: �� వరడ��,
క���: యూ�,
���ట�: డ���.



11) �� ��� ముఖ�మం�� మద� ��
ఖు�� మర�ం�రు.

• ���� �ం�న ప�ముఖుడు, ఖు�న 1993 నుం� 1996
వరకు ���  ముఖ�మం��� ఉ��రు, 2004 � �జ���
గవర��� �య�ంచబ��రు.



12) �జ� �దర�  99 వ ��� ��� ను
�లుచుకు��డు

•

•

•

��� ���� ��� �జ� �దర� తన ����  ���దవ��
��� ఓ�� ���న త��త 99 వ ��� ���
�లుచుకు��డు.
��� �� ��� నగరం� జ��ం�న �దర� ��� ఓ��
� ఈ సంవత���� తన �ల�వ ��లు� �లుచుకు��డు.
��� �న��(109 ��� లు) కం� �జ� �దర� ఇం� 10
��� లు �త�� తకు�వ � ఉ��డు.



Q)  ��� ఎవ�� WTA( ఉ���
���� అ���ష�) వర��
నంబ� 1 ���� �లుచుకున�
�ద� గ��త ఎవరు?




