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1)�జ� రంగ �గ��లకు ��క �స��ం� 2018
��� �ర��రం
అ���కు �ం�న ఆర�� ఆ���(96), ���� ప��ధకుడు ���� �రుా(74),
�న� �స���త� �� ���� ��ం�(55).
��క �స�� ��గం� ��� అ�రు�కు ఎం��న మూ� మ�� ��.
(ఆ�కు ముందు �� కూ��(1903), Jiopert �య�(1963) లకు
��క�స��ం� �ర���లు ద���). కూ�� �(1911) ర�యన
�స��ం�నూ ��� దక�డం ��షం.
ఈ �ర����� �ం�న అత�ంత �ద� వయసు�డు ఆర��
ఇప��వరకు ���� ��ట ఉన� ��రు�ను ఆయన
అ�గ�ం�రు.2007� ఆ��క�స��ం� �ర����� అందుకు� ���
���� వయసు� 90 ఏళ��.
 



2018 ��క�స�� ��� �ర��రం �ంద అం� 7.5 �ట�  రూ�యల�
సగం �ము� ఆర�� కు, �గ� ����� ����, ��లకు పంచుతున�టు�
��� ఎం�క క�� "�య� ���� అ�డ� ఆ� ����" ���ం�.
�జ� �ంజ �ళ�� �ణు�లు, పర�ణు�లు, �రసు�  ఇతర
�వక�లను ఒ�� పటు��గ�� ఆ��క� �జర�ను ఆ�ష��ం� నందుకు
ఆర�� కు ఈ �రవం ద��ం�. �ం��� ��� �డ���
ఉప��ంచుకు� వసు��లను క��ంచడం �� ప���కత.
�� ���, �న� ��, �� ��� 2017 � ��క�స��ం� ���
బహ�మ� �లుచుకు��రు.





2)��య ��య �వల అ���
�ర����హక �ర�� � జ��� �కూ�
��య ��య �వల అ��� �ర����హక �ర�� � జ���
మద� � �కూ�.
జ��� �కూ� ��య �వల అ��� చట�ం,1987 ���-(3), (2),
(�) ప��రం �ష��ప� �� �� ��ం� �య�ం�డు.



3)�రత�శం�� స�చ� ��� ��ష� ��ఖ ���
��ష�
�త�ం ��షను�  450.
ప�క�ం�ం� : ఇం��టు� గూ��.
"స����"అ�రు�ల ఉత�వం.
స�చ� �ర� కు అం��డ� � ఎం��న ఇం�� టు� గూ�� 2015
నుం� స���� �రు� �శ ��ప�ం� అ�రు�లు ప�క���ం�.
2018 సంవత�రం �ద���� �����ష� �ట��� ప��శ���ం�.
ఈ ��గం� �ద� అ�రు� ��ఖపట�ం ��� ��ష� �లుచుకుం�.



4)అ��ం� 319.5 అడుగుల ఎ��న స�ంభం�
��య ప�కం.
�� త��� ఏ���టు �ర�హణకు ఖరు� : 2.92 �ట�
రూ�యలు.
ఇ� �శం� మూడవ ఎ��న స�ంభం.
Atari � : 360 అడుగుల స�ంభం
��� 351 అడుగుల స�ంభం.
అ��ం ముఖ�మం�� : sarbananda sonowal.
అ��ం గవర�� : జగ�� ము�



5)�శ��ప�ం� స�చ� స���� ���� 2018
��ంకులు �డుదల
స�చ� ఐ�� ల� �� ��నం : �����.
��ం�ం��  �శ��ప�ం� �లం�ణ ��నం: 8 వ ��నం, ద���� �ం� ��నం.
అతు�త�మ ప��భ కనబ��న ����లు, ��� లు, �� అ�రు�లు, స�చ�త ప���, స�చ�
ఐ��� ��� �����  ఉత�మ ��ంకులు ��ం�న ��� �ంద� �గు�రు, ��శుద�� �ఖ
మం�� ఉ��ర� �ర���లు అంద��రు.
��� ల ��గం� 97.45 �తం� �శ��ప�ం� �ద�ప��  మూ� ��నం, ద���� ఒక�
��నం � ���ం�. ��� ల ��గం�95.59 �తం� �శ��ప�ం� 9వ ��ంకు
ద���� మూ� ��నం� వరంగ� ���ం�.
�శ��ప�ం� స�చ�త ��ం�ం��  ��గం� జ���ల 15వ ��నం, �జన� �� 85 వ
��నం, క�ంనగ� 91 వ ��నం ద��ంచుకు���.



ద���� స�చ�త ��ంకుల� ఆంధ�ప���
నంబ� వ�
���ణ స�చ� స���� � ఉత�మ ��ం�.
�శం� ఆరవ ��నం.
ఆంధ�ప��� �రు�లు : 82.57/100.
1) హ���
2) గుజ��
3) rajasthan
4) చ�స��
5) ��చ� ప���
��� ల�� ��ంకు��  �లూ� రుకు 73 వ ��నం.



6)మ�తు�� �ష�రణ� 5500 మం�
���రుల ప�దర�న : ���� బు� ��రు�
న��ండ పట�ణం�� ��రు�న ప�భుత� ��� క��ల ��నం� �ం� �� బ� ����,
�ం� ��� ప����� ఆధ�ర�ం� ఈ �ర�క�మం జ��ం�.
2015 అ��బ� �ండవ ��న �ంగుళ�రు �� కం�రవ ���యం� 4605 మం��
�ర��ం�న ప�దర�న �����  ��నం సం��ం�ం�.



7)వ��� �ద��రుడు balabhaskar
కను�మూత.
ప�ముఖ వ��� �ద� �రుడు, మల�ళ సం�త
దర�కుడు.



8)బహ�ళ ��య సముద� Exercise
'IBSAMAR VI' ద������ ��రంభ�ం�.
ద������� �మ�� ���  ఇం�య�, ����య� మ�యు
ద����� ��ల మధ� ��ం� మ��-�షన� ����
Exercise �ర��సు���రు.
 IBSAMAR-VI ఆరవ ఎ�ష�.
 ఐదవ ఎ�ష� : IBSAMAR (IBSAM V) 19 నుం� 26 �బ�వ�
2016 వరకు ��� �ర��ంచబ�ం�.



9)ఇంట��షన� ��� అలయ�� �క� �ద�
అ�ం��  � ��రం�ం�న ప��నమం�� న�ంద� ��
నూ������ ఇంట��షన� ��� అల��� �ద� అ�ం��� ప��� న�ంద�
�� ��రం�ం�రు. అ� సంఘటన �ండవ IORA �నూ�వబు� ఎన�� మం��వర�
స��శం ��రంభ�ం� మ�యు �ండవ ప�పంచ RE-Invest (�నరుద�రణ శ��
�టు�బ��రుల �� మ�యు ఎ���).
ఐక��జ�స��  జనర� �ర�ద�� ఆం��� గు��� ఈ సందర�ం� �����రు.
PM ప��రం, �రత�శం కూ� బ���, �వ ఇంధనం మ�యు �వ శ�� �ద
ప� �సు�ం�.
ఇంట��షన� ��� అల��� 2015 � ����  COP-21 స��� �ద���న
�రత ప��నమం�� న�ంద� �� మ�యు ��ం� అధ��ుడు ��ం��� ��ం��
సంయుక�ం� ��రం�ంచబ�ం�.
Headquarters : Gwal Pahari, Gurugram, Haryana, India



10)జ��� రంజ� ��� �రత�శ� 46 వ
ప��న ��యమూ��� ప��ణ ���రం ��రు
అతను 13 �లల కం� తకు�వ వ�వ�� క�� ఉం�డు మ�యు
2019 నవంబ� 17 న పద� �రమణ ���డు.
45 వ సు��ం�రు� ప��న ��యమూ�� జ��� �ప� ���.
 



11)మను�క� యూ� ఒ�ం�� ��డల�
�రత�శం �క� ���-�ర�.
Teenage shooting star Manu Bhaker.
అ��బరు 6-18 నుం� అ��ం��, బూ�న� ఎ���� జరగనున� 3 వ యూ�
ఒలం�� ���.
�ర�య ఒ�ం�� అ���ష� (IOA) అధ��ుడు ��ంద� ���.
�జ��: బూ�న� ఎ���, క���: అ��ం�� ��.



12)బ�� ��� ఇ�� �క� నూతన
అధ��ు�� ఎ��క��రు
 ఇ�� ప��నమం�� : Shiite Adel Abdul Mahdi.
ఇ�� �జ��- ����.
క���- ఇ�� ���.
9th President of Iraq.
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