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1)�� గుజ���  ��ధ ���కు�లను
��రం�ం�రు: ��� �వ�లు
1. అనం��  ప��న మం�� "అము� ���� �� ంటు�" ��రం�ం�రు. �టు�బ� సు�రు రూ. 190 �టు� .
2. �షన� ��� �వల��ం� ��� స�యం� "ము�కు ��� ఎన��  �ఆప���" గూ��� PM
��రం�ం�ం�.
3. PM also inaugurated a take-home ration plant with production capacity of 600
tonnes per day and a ready-to use therapeutic food plant with monthly capacity of 600
tonnes along with the incubation center cum center of excellence in food processing
for promoting entrepreneurs and start ups.
4. �����  మ��� �ం� మూ��యంను ��రం�ం�రు.
 5. ముం�� LNG  ���న�, అం��-ముం�� ����� ���కు� మ�యు  �లనూ��-��-�ర�� �����
���కు�ను అం���  PM ��రం�ం�రు.
గుజ�� ముఖ�మం�� �జ� రూ��
గుజ�� గవర�� ఓం ప��� ��� .
 



2) అంత���య వృదు�ల ��త�వం : అ��బ� 1

2018 �� : "Celebrating Older Human Rights champions”.
��ంబ� 14, 1990 న, ఐక��జ�స�� జనర� అ�ం��  అ��బరు
1 � వృదు�ల అంత���య �నం� జరు���ల� �ర��ం�ం�.
అ��బరు 1, 1991 న ఈ �� �ద��� జరు��న బ�ం�.



3)�రత�శం� అ��ం �ష��ం � ����� � ప��సు�న� గ���
���ల �సం �తన ప��రం పథకం ��రం�ం�న �ట��ద�
�ష��ం.

పథకం �ంద, గ��� ���లకు 12,000 రూ�యలు ఇవ�బడ��.
గ��� ���లకు �త�ల ప��రం 4 �డతలు� - Rs 2,000 in the
first trimester, Rs 4,000 in the second trimester, Rs 3,000
for institutional delivery and Rs 3,000 for registration of
the child's birth.
జగ�� ము� ప�సు�త అ��ం గవర��.
అ��ం �జ��: �సూ��.



4)�ఎ�� �ంద 'Calamity Tax'  �సం మం��వర�
బృందం ఏ��టు.
��� ���� ముఖ�మం�� సు�� �� �తృత�ం�� ఏడు
సభు�ల మం��వర� బృం��� ప�భుత�ం సహజ �పతు�లు,
�ప���ల �షయం� �బ� స�కరణకు సంబం�ం�న
పద�తులను ప���ం�ందుకు �ద�ం ��ం�.
ఐదు సమస�ల� ఈ ���� ప���సు�ం� : �త� పను�ను �ష��ం�
�త�� ��ం�� �� అ� అ�ల �రత ��� ��ం��.
అ� ���ష� లగ�� �� Sin Goods � �త�� ��ం��.



5)�ల��� �రత�శం �క� �ద� సమగ� నగర-��� వరద
స��ర మ�యు �చ��క వ�వస�ను ఏ��టు �సు���రు.

 ��రం�ం�ం� : Kolkata Municipal Corporation (KMC).
Asian Development Bank (ADB) 1 ��య� �లర� �ం��క
స�యం.
Asian Development Bank (ADB)  :
ఆ�� �వల��ం� ��ం� అ�� 1966 � ���ంచబ�న
��ం�య అ�వృ�� ��ంకు. ADB �క� ప��న ���లయం
�������� మ��� ఉం�.
Takehiko Nakao  ఆ�� �వల��ం� ��ం� అధ��ుడు.



6)������ �రత �య�ర ���లయం వద�
ఆయు� స��ర �ంద�ం ఏ��టు
AYUSH మం��త��ఖ AYUSH �క� ఔషధం గు�ం� అ���క
స��రం గు�ం� ప��రం మ�యు ���� � ఆయు��ద �ధన
��త��ంచ��� ������ �రత �య�ర ���లయం �క�
��ంగణం� AYUSH ఇన���ష� �� ఏ��టు ��ం�.
AYUSH ఇన���ష� ��, ����� ఉప���లు, సంప��ం�లు,
���రు� , ��� �రు�లు  �ర��సు�ం�.
Romania Capital: Bucharest.
Currency: Romanian leu.



7)అంత���య అను�ద ��త�వం : 30
���ంబరు
the Bible translator : St. Jerome(Died : 30 September).
2018 Theme :  “Translation: promoting cultural heritage
in changing times”. 
 



8)ప��ద� హ���య� ��య� "పం��
తుల��� ����" మర�ం�డు.
2016 � పద��� అ�రు�ను �ం�డు.
అతను సం�త �టక అ�డ� అ�రు� గ��త.



9)ప�పంచ ��స ��త�వం(World Habitat
Day) 2018: 1 అ��బ�
ఐక��జ�స�� ప�� సంవత�రం అ��బ� �ద� �మ�రం
వర�� హ�ట� �� జరు���ల� �ర��ం�ం�.
2018 అ��బ� 1 Theme : Municipal Solid Waste
Management.
ప�పంచ ��స �నం 1985 � ఐక��జ�స�� జనర� అ�ం��
�జలూ�ష� 40/202 ��� ���ంచబ�ం� మ�యు ఇ�
�ద��� 1986 � జరు�కుం�.
 



 
10)��� బహ�మ� 2018: ��� ���� ���
James P Allison మ�యు Tasaku Honjo.
 The Nobel Medicine or Physiology Prize.
"for their discovery of cancer therapy by
inhibition of negative immune regulation.”
ఇ� �ట��ద� �� 70 ఏళ�� ��త�
బహ�మ� ఇవ�బడ�దు, ఎందుకం� # MeToo
కుంభ�ణం.
���ల� �� ���� � ��� బహ�మ�
the Nobel Assembly at Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden. 
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