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1) ఐఎంఎ� ప��న ఆ��క�త�� �� ����

 ఐఎంఎ�(అంత���య ద�వ��� సంస�).
 ప�సు�తం ఐఎంఎ� ఆ��క�త� : Maurice (Maury) Obstfeld.
 రఘు�ం �జ� (�� ఆ�.�.ఐ గవర��) తరు�త ఐఎంఎ� ప��న ఆ��క�త��
ఎం��న �ం� �ర�య వ��� �� ����.
ఐఎంఎ�(అంత���య ద�వ��� సంస�) :
 ��పన : 27 December 1945.
 ప��న ���లయం : Washington, D.C., U.S.
 సభ� ��లు : 189 ��లు.
 ���ం� ��క��(MD) : Christine Lagarde.
 



2) సయ�� అప�ల��� క��ల� �ం�
��లయం
 �జయ�డ �ల ��క�� స�ప సయ�� అప�ల���
క��ల� ���ం�న �ం� ��లయం.
 సు�� చంద��� �షు�డు పం�� �� భద� �� ���ంగ
���త అం�ద�� కు ఇషు��న �ద� రణ�� �ం� �గ��లు
��రంభం.
 ఆంధ�ప��� ముఖ�మం�� చంద��బు �యుడు.



3)2018 స�చ� ఆంధ� అ�రు�లు

 2018 సంవత���� 107 మం�� స�చ� ఆంధ� అ�రు�లు.
 స�చ� �య�రుల �ట��� �� �య రచ�త
�న��తు�ల �మ�ం�శ�ర ��, జన ��ణ సం���
���ంత సం�లకులు ఆ�ర� ఎ�. ��� క��, �ఎ���
జనర� ��జ� �.ఎ�.మూ�� అ�రు�లు అందుకు��రు.
 



4) ఆంధ�ప��� ������ మూడు "స�చ� ��ంప�"
అ�రు�లు.
 ��రు�న యూ�వ���, ���డ యూ�వ���, �ఎ� యూ�వ���.
 �శ��ప�ం� ఎ��� �����  ఆరు �లకు �� ���సంస�లు ఈ ���
���న� 56 ��� సంస�లకు �ంద�ం ��ంకులు ప�క�ం�ం�.
 అత��కం� త�ళ�డు నుం� 15 సంవత��లు ��తల ���� ఉ���.
 ప�భుత� �శ����ల�ల ��� � ఆ�ర� ��రు�న వ��� ఐ� ��ం�
అందుకుం�.
 యూ�వ��� �����య� ��గం� కుప�ం�� ���డ �శ����లయం 9వ
��ంకు, ��రు ల��య� ఎడు��ష� �ం�ష� అందుకు���.
 �ంద� �నవ వనరుల అ�వృ�� �ఖ మం�� ప��� జవ�క�.
 



 ప�భుత� �శ����ల���  ప�శుభ�త ��గం నుం� హ���కు �ం�న మహ��
ద�నం� వ��� (�హత�) �ద� ��నం� ���ం�.
 ���టు ���సంస�ల �����య� ��ంప� ��గం : 1) o p �ం�� �� బ� వ���
(����). 2) � ఎ� � అ�డ� ఆ� �య� ఎడు��ష� అం� �స��( �ల��).  3)
మ��� వ��� (jaipur).
 �� �����య� ��ంప� ��గం : 1) ఐ � యం వ��� (�య��).
2) ��� ��� వ��� (గు� ��)
3) �క�� �� �మ� వ��� (��సూ��)
 �ం��క ��� సంస�ల ��గం :
1) అమృత �శ����లయం (�యంబతూ��).
2) ఐఐ� gauhati
3) �� ఓ అనుసం�న వ��� (భువ�శ��).
4) ఇం�య� ఇ���టూ�� ఆ� ఇన���ష� ���ల� (���).



5)SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable
Transportation) ను ��రం�ం�న ����యం మం�� ధ��ంద�
ప���.

����యం అం� �చుర� ��� అం� ���� �వల��ం� అం�
ఎంట���నూ���� �ంద� మం�� ధ��ంద� ప���.
Compressed Bio-Gas (CBG) ఉత��� క����ల� ఏ��టు
��, ఆ���� ఇంధ�ల ������ �����  CBG ను
అందు�టు�� ���ందుకు PSU ఆ�� ����ం� కం��ల�
(OMCs) ��రం�ంచబ�ం�.



6)ఐక��జ�స�� �� ఆం��� గు��� 4-
��ల సందర�న� �రత���� వ��డు.
నూ������ �ష��ప� భవ� �ంస���క �ంద�ం వద� మ��� �ం�
అంత���య ��శుధ� సదసు�� ఆయన ���ం�రు.
మ��� �ం� �క� 150 వ ����త�వ �డుకలు మ�యు స�చ� �ర�
�ష� �క� 4 వ ����త�వం సందర�ం�  ఆరంభ�న ఈ �ర�క�మం
అ��బరు 2 న ముగుసు�ం�.
ఐక��జ�స�� �� ఇంట��షన� ��� అలయ�� �క� �ద�
అ�ం��  ఉమ�� ��రంభ �డుక, 2 వ RE-INVEST �న���� మ�యు ఎన��
మంతు�లు �ందూ మ�సముద� �� అ���ష� ఆ� ���� సభ� ��ల
స����� �జర��రు.
UN ప��న ���లయం : యు��� ������ నూ�����.



7)�ంద� స��ర క�ష�, స��ర హకు�
చట�ం �ంద� ���ఐ� �సుకువ��ం�.
�ంద� స��ర క�ష� (�ఐ�) స��ర హకు� చట�ం (స��ర
హకు� చట�ం) ��ంద� �రత�శం ���� �రు� (���ఐ) �
�సుకువ��ం�.
BCCI President: Vinod Rai.
Headquarters in: Mumbai. 



8)రంగ�� ��ధర� NFRA �క� �� పర�� �
�య�ంచబ��రు.
�షన� ����య� ����ం� అ��� (NFRA).
ఆ��ం� వృ��� ఒక స�తంత� �యం��క� ప��� ఒక సంస�.
the Companies Act, 2013. 
 



9) �ర� - ఉ������ 17 ఒప�ం�ల�
సంత�లు .
 �రత ప��� న�ంద� ��.
 ఉ������ ����ం� : Shavkat Mirziyoyev.
 ర�ణ రంగం, ఉగ��దం� �రు, వ�వ�యం, అంత��ం, �స��
�ం��కం �ద�న ఒప�ం�ల� సంతకం.
 ����� �య�ర ���లయం వద� ఉ������ తన ర�ణ
����� ఏ��టు �యనుం�.
Uzbekistan Capital: Tashkent.
Currency: Uzbekistani som.
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