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1) �లం�ణ ������ మూడు "స�చ�"
అ�రు�లు
 �లం�ణ ������, �ద�ప��, వరంగ� అర�� ��� లకు.
 స�చ� �ర� అ��� :
2014 అ��బ� 2 - 2019 అ��బ� 2(150వ జయం� ఉత��లు)
 ���� Rajpath � ��రం�ం�రు.
SBM(Grameen) : 10000 - 12000 �ం�  �ధులు : 75:25
 మ��� �ం� కళ���ల� కూ�న స�చ� �ర� �� :
మ��ష���� �లహ�� కు �ం�న కస�ర��.
 ఏ� కదం స�చ�త � �� : గుజ�తు� �ం�న �గ��� ��.



2) ��డం ��� కు�ం� ఆ��� కు ���ఇ�
ఇం�� అ�రు�.
 ��� ఎ�బు� ఆ��� అం� ���(GEF) ఇం�� కు �ం�న
��డం ��� కు�ం� ఆ��� ��ం� కు �� బ� ఇం�� అ�రు�.
 ��గం : 2018 సంవత���� ఎమ��ం� ��ం�.
 �ంద� ���గ�రుల వ�వ��లు, ఆ�రం, �ర సరఫ� �ఖ
మం�� �� ��� ����.



3) PTI  �ర��� ఎ� ర�.

 PTI( ��� ట��� ఆ� ఇం��)
 �ర�� : �ందూ గూ�� ప��కల ప�చురణ కర� ఎ�. ర�.
�� �ర�� : �జ� కు�� ���( పం�� �స� గూ�� ప��కల
ప��న సం�దకుడు).
 ��� ట��� ఆ� ఇం��(PTI) :
 �రత�శం� అ� �ద� నూ�� ఏ���.
 ప��న ���లయం : నూ����
 ���ం�ం� : 27 ఆగసు� 1947.
 
 



4) ���ల�� కు �జ��� ప�భుత�ం అ�రు�.

 �లం�ణ �ఐ� ��గం� మ�� భద�త, �ం�భద�తల IG �
�ధులు �ర���సు�న� swati lakra.
 అ�రు� : "���య� �ట�� ఆ� ఇం��".
 ��కల సంర�ణ �సం �టు పడుతున� ��� ఈ అ�రు� ఇ��రు.



5)ఇం�య� ����, గూగు� ఆ��� '�� ����
����ష� �����' ను ��రం�ం��.
�ంద� ��� మం�� �యూ� �య� - "�� ���� ����ష�
�����".
Google ఆ��� అం� కల�� అ���ష�� సహ�రం.
ల��ం :
�రత�శ ��� �రస���� ��య మ�యు అంత���య
���కులకు ఆ���� Story telling �� ��ం� ప�ద��ంచ���
�రత�శం� �ట��ద�. ఇ�  ఇ� �రత�శం�� �కుం�,
�త�ం ఆ�� ప��� ��ంతం�� అ��ద� �ంస���క
�రసత� ����ష� �����.



6)��ండ� ��� బూ� � ����� ఓ�� ర� 84
సంవత��ల వయసు� మర�ం�డు.
ఓ�� ర� 1999 � "Any Place I'm Going." �ను ��� ���షన�
బూ� � ����ం� �రకు ��� �లుచుకుం�.
ర� 1984 � బూ� � �ం�ష� �� ఆ� ��� � ప���ం�రు.



7)యువ�� ���� ఆ�� ��య�
���� ��లు� �లుచుకు��డు.
యువ�� ���� 25 వ ఆ�� ��య� Individual ����
�ం�య��� ��లు� �లుచుకు��డు.
అతను ���� �న��  13-11, 11-5, 6-11, 12-10 ���
����ను� �ం�న అ�� అ� �ను ఓ�ం�డు.
ఇ���  2014 � ��� �లుచుకున� �� ���� త��త
యువ�� అండ�-13 ��లు� �లుచుకున� �ం� �ర�యుడు.
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