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1)Missiles అం�  ���ట�� systems ���
ఎం ఎ� ఆ� ప���
ర�ణ ప��ధన అ�వృ�� సంస�(DRDO) కు �ం�న �ద��� kanchanbagh ��
missiles అం� ���ట�� systems ��క�� జనర� - MSR ప���.
�� missiles అం� ���ట�� systems ��క�� జనర� - �క�� � స�� ���.
DRDO �ర�� : �క�� � స�� ���.
ర�ణ ప��ధన అ�వృ�� సంస�(DRDO) :
��పన : 1958
ప��న ���లయం : నూ����
ఇ� �రత ప�భుత� ర�ణ మం��త��ఖ �క� ప��ల�
�యంత�ణ� ఉం�.
�రత ర�ణ మం�� �ర�ల ���మ�.



2)forbes సంపను�ల ���� ము��
అం�� � �ద� ��నం
వరుస� పద�ండవ ఏ�� ము�� � �ద� ��నం.
���� ��గ�� ప�� సంవత�రం 100 మం� �ర�య సంపను�ల ���ను �డుదల �సు�ం�.
�రంద� ఆసు�లు క�� ��� 492 ��య� �లర�� ���� �ల��ం�ం�.2017 వ సంవత�రం
� �లువ 479 ��య� �లరు� .
�ద� ��నం - �లయ�� ఇండ���� అ��త ము�� అం��.
�ండవ ��నం - ��� �ర�� అ�ం ��� �.
మూడవ ��నం - ఆ���� � �త�� �ర�� �ఈ� ల�� �త��.
మ�ళలు :
14 వ ��నం - �ం�� గూ�� వ�వ��పకుడు ఓం ప��� �ం�� �ర� ���� �ం��.
39 వ ��నం - బ��� ను ���ం�న �ర� మ�ం�� �.
64 ���నం - యు ఎ� � ఇం�� వ�వ��పకు�న �ట�� �ం� కు��� �� ���



�లుగు �రు నలుగురు :
47వ ��నం - � � ���( �� ఇంజ��ం� ఎంట�����(1989))
50 వ ��నం - �� �ంప��� ���( అర�ం� �ర��(1986)).
53 వ ��నం - ముర� �� ��( ��� �బ�ట��)
�క�� అం���� కుటుంబం - �క�� ���� ���ట��.
Forbes- American Business Magazine,
Founded in- 1917.
Headquarters- New York City, USA.



3)అంత���య కన����� ఇంట� ��ం� ���క
� ��� � అగ���నం.
అంత���య ��ం� కన����� సంస� ఇంట� ��ం� 2018 అతు�త�మ 100 అంత���య
��ం�� ���కన ���కను �డుదల ��ం�.
�ద� ��నం - ���(214.5 ��య� �లరు� )
అ���� ల� �ట�  �లర� ���� �లువ ��ం�న �� కం��.
��నం - గూగు�(155.5 ��య� �లరు� )
మూ� ��నం - అ���(100.8 ��య� �లరు� )
�లు� ��నం - ������(92.7 ��య� �లరు� )
ఐ� ��నం - coca cola(66.3 ��య� �లరు� )
ఆ� ��నం - �ంసం�
���� ��నం - �సు��.
 



4)ఐ�ఐ�ఐ ��ం� ఎం�, �ఈఓ పద� నుం�
��ల�న చం� ����.
ఐ�ఐ�ఐ ��ం� �త� ఎం�, �ఈఓ  : సం�� బ�.



ICICI Bank (Industrial Credit and Investment
Corporation of India).
ప��న ���లయం : ముం��.
��పన : 1955.
�రత�శం� అ��ద� ���టు రంగ ��ం�.



5)�ర� తర�న �ంచ� ��ం�న �ండు
�న�వయసు��� పృ�� � ��రు�.
స�� �ండూల��( 17 ఏళ� 112 ��లు).
పృ�� �( 18 ఏళ� 329 ��లు).
�ర� - ���ం�� �� �సు�� ��రు�.
 



6)�ండు ��ల పర�టన సందర�ం� �రతు�
వ��న ర��. అధ��ుడు �� ��� ���
19 వ ���క ����క �ఖ�గ� సదసు��( నూ�����) putin
���ం�డు.
ఇం�� ర�� ���� స��� � ప�సం���రు.
అణు, ఇంధన, �బ� భద�త, ��క, ��జ�, ప��టక, అంత��,
ఉగ��దం� �రు వం� అం�ల� modi, putin చ����రు.
Russian Capital: Moscow,
Currency: Ruble,
President: Vladimir Putin.



7)ప�పంచ �చ�� ��త�వం : 5 అ��బ�
WTD 2018 అ�� �నవ హకు�ల �ర���క ప�కటన (1948) �క� 70 వ
����త���� గురు�కు �సు�ం� , ఇ� �ద�ను ఒక �లక�న హకు�� గు��సు�ం� మ�యు
ఉ�త �ర�ంధ �ద�కు అర�త క��సు�ం�.
Theme 2018 : "The right to education means the right to a qualified teacher,”
 .
 ప�పంచ ఉ���యుల ��త�వం, 1966 ILO / UNESCO �క� ఉ���యుల
��కు సంబం�ం� సంతకం ��న ����త�వం సందర�ం� 1994 నుం� 5 అ��బరున
ఏ� జరు�కుంటు��ము.
యు���, UNDP, ఇంట��షన� �బ� ఆర���ష�, ఎడు��ష� ఇంట��షనల�� క��
సంతకం �యబ�ం�.



8)�రత�శం మ�యు కజఖ��� ర�ణ మ�యు ��ట�-
�ం��క సహ�రం �ంచ��� అం�క�ం��

�ప��� ఆ� క����� ���� ��స�� Nurlan Yermekbayev �క� ఆ��నం �రకు
�రత ర�ణ మం�� �ర�� ���మ� మూడు��ల పర�టన� Astana, Kazakhstan
కు ��� రు.
�రత�శం మ�యు కజఖ��� ర�ణ సహ�రం ��క �ం��క సహ�రం, ��క �ద�
మ�యు ��ణ, ఉమ�� ��క ����లు, ����క ���� సందర�నల మ�యు
���� యువత ���� �ర�క��లు. �ండు ��లు 2009 నుం� ���త�క
�గ��ములు.
క����� ��ట�: అస��,
క���: కజ��� ���.
ద�ణ క������  'క�� -2018' అ� ఒక సంస� ��� ఉమ�� ��క ��ణను �రత�శం
మ�యు కజఖ��� �జయవంతం� �ర��ం��.



9)36వ �షన� ��� వ�� సంవత�రం ���
జరగను���.
����� అ��� ఆ� �� (ఎ�ఎఎ�) ఎ��కూ��� ��క�� �.ఎ�.
ప�భూ�� ప��� ఇం�య� ఒ�ం�� అ���ష� సందర�నల
అ��రుల� స��శం అనంతరం ఈ ప�కటన ��రు.
షూ�ం�, ���ం� �ర�క��లు నూ����� జరగను���. ర��,
�షు, �డర� �ంటత��, �� ��, మ�యు ��య���
మ�యు సూ�క� ��� �ర�క�మం� �ర�బడ��.
�రత�శం �క� 35 వ ��య ఆటలు, 2015, �రళ�
జ���.



10) Sahyog HOP TAC -2018

�రత�శం మ�యు �య��ం �క� ��� ���� �క� �� సంయుక�
���మం "Sahyog HOP TAC -2018" త�ళ�డు�� ��� �రం� �
ఆ� �ం�� � జ��ం�.
�ండు ��ల �క� �ర �ర��ను ఒక��� ఒక� �మర��ం� మ�యు
సముద�ం� ���లను ��� ప� ��� సంబం��� బలప�� ల��ం�
ఈ Exercise జ��ం�.
�ర�య �� నుం�, ��� ��� �కలు �ర�, అ���� మ�యు ���య�
ఎ������ మ�యు �త� ���ప�ర�� �టు C-431 పరస�రం ���
�ర�క�మం� �����రు.

Vietnam Capital: Hanoi, Currency: Vietnamese dong.



11)ల��� ఇం�య� ఇంట��షన� ���
���వ� ��రంభమ�తుం�
��రంభం : ����ంటు ���� ��ం�.
Theme : Science for Transformation.
IISF 2017 త�ళ�డు�� ���� జ��ం�.
యూ�య� ��� అం� ���ల� మం�� �క�� హ�� వర��.
ఇం�య� ఇంట��షన� ��� ���వ� :
�ద�� : Indian Institute of Technology (IIT) New Delhi in
December, 2015. 
�ండవ� : CSIR-National Physical Laboratory, New Delhi in
December, 2016.



End

Thank
you


