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1)ఒ�� ప�భుత�ం �ంత ఆ�ర భద��
పథ��� ��రం�ం�ం�.

ఒ��� ముఖ�మం�� న��
ప��య�.
పథకం �క� �బంధనల ప��రం
��య ఆ�ర భద�� చట�ం �క�
ప��జనం నుం� 25 ల�ల మం�
�దలు ఒక �లకు 5 ��ల �����
ఒక� రూ��� �ందు�రు. ఈ
పథకం అమలుకు ప�భుత�ం
సంవత���� రూ. 442 �టు�  ఖరు�
�సు�ం�.



2)2018 ర�యన �స��ం ��� బహ�మ�

�వ ప��మ క�మం సూ��ల ఆ�రం� స��త� ఎం�మ� ను అ�వృ�� ��న అ���
ప��ధకు�లు ����� ఆ����, ప��ధకుడు ��� �  ���, ��ట� �స���త� ��గ� �ంట�.
ఈ ఎం�� ల� �వ ఇంధ�లు �దలు�� ఔష�ల వరకు అ��ం�� త�రు
��ందుకు �లు పడుతుం�.
ముగు�రు ప��ధకులు ప��మక���� సంబం�ం� ఓ� సూ��ల( జను� �రు�లు,
జను��ల ఎం�క) �యం� �న� రం���  ఉప�గప� ���న�ను అ�వృ�� ��రు.



��ం� ������ �ం��క ��� సంస�� 62 ఏళ� ఆ���� ర�యన ఇంజ��ం�
అ��పకు��� ప��సు���రు.
�ఎ�ఏ సవరణలకు ఆ� అనుస�ం�న ��నం � ��� �ష ��త ��జ ఇంధ�లకు
ప������లు ����. ����న ధ��ల� �త� ���న�ను ఉత��� ��ందుకు ఆ�
��నం ఉప�గ ప�ం�.
�రుకు ��� �ం� �న����గ ఇంధన వనరుల � �వ ఇంధ�ల త��,
ప��వరణ�త ర�య�ల ఉత��� � ఇ� �టలు ప��ం�.
అత�ల� ఉ��గ�త �నూ ���లు �ముకు�, వ���లు ఉతుకు�� సబు�లు సమర�వంతం�
ప���ందుకు ఈ ��నం �� పడుతుం�.
ఆయన �స��ం� ��� ద��ంచుకున� ఐ� మ�� ఆ����.
 



�ర��రం �ంద అం� 7.40 �ట�� సగం ఆ���� కు, �గ� సగం ��� �ంట� లకు
పంచు�రు.
���� వ���� ���, �ం���� వ��� � �ంట� �ధకులు � �న�గుతు��రు.
"�� ����" - ������కు �� �ర� లను �త� ���న� ఉత���� ఉప��ంచు�వచు�.
�ళ��తం, �����, �గు �� వం� ��� �త� ఔష�లను త�రు �యవచు�.
శ�రం�� �ష��త ప���లను ���ర�ం �యడం ��� ��ధక క�ల అ��రణ
స�ందనలను �యం��ంచడం, శ�రం �త�ం ���ంచకుం� ��న�� క�లను
�యం��ంచడం వం� ��� ఉప�గప� �ం���ల ఉత���� �����ం�.





��� ��ం�, �చ�� �ండర��, మ�యు Jacques Dubochet
2017 � ������ ��� బహ�మ�� ప��నం ��రు "
�వప���ల �క� అ�క-�జలూ�ష� ���ణ ���రణ �సం
���-ఎల���� సూ��ద���� అ�వృ�� �య���".



3)ప��నమం�� న�ంద� ��� ఐక��జ�స��
�క� "�ం�య�� ఆ� ద ఎ��" అ�రు�.
�ం�య�� అ� � ఎ�� అ�రు� - ప��వరణ ప�ర�ణకు �టు
పడుతున� ��� ఐక��జ�స�� ఇ�� అతు�న�త �ర��రం.
ప��నమం�� ��, ���� అధ��ుడు ఇ��ను��� ���� -
అంత���య �ర కూట� ఆ���వం, ప��వరణ ప�ర�ణ �
స��త� రం���  సహ����.
 



4)ఇం���� �సం �ర� ��హహస�ం "
ఆప�ష� సుముద� ���"
ఇం������ సుల�� ��� �వ� భూకంపం, సు���
���ం�ం�.
సుల�� � ఉత��న ఉన� Soputan అ��పర�తం బద��ం�.
ఇం����కు �రత ��� హస�ం.
ఇం���� ����ం� : Joko Widodo



5)ముం�� జ��న ��య �� ���వ� 2018

�ర��ం�� : �� మ�యు ���ణ ప�శ�మల క�ష� (�.�.�.ఐ).
��రం�ం�ం� : �ం� జయం� 2018 సందర�ం�  �ంద� మం��
��� ��� & ��యం ఎంట�����, ���� �ం� ముం� �
��రం�ం�రు.
�� మ�యు ���ణ ప�శ�మల క�ష� (�.�.�.ఐ) �ర�� :
Vinai Kumar Saxena



6)ప�పంచ జంతు�ల ��త�వం(World Animal
Day) : 4 అ��బ� 
వర�� ��మ� � ను ���� ������ ఆ�ర��ం�డు. అతను
జర���� ����� � ����� �����  ��� 24, 1925 న �� వర��
��మ� �� �ర��ం�డు.
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