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1)2018 ��� �ం� బహ�మ� గ��తలు.
న��,���
అ���ర �ధను �గ�ంగుకు� ఉద��ం�న న��
ము��(25)
�డు�� �క��య� ��ి� ము� ��(63) కు అ�రు�.
���య� ��� క��.
�త�ం ���షను�  : 331 వ�కు�ల, సంస�ల తర�న.
 





2)ర�� �"ఎ�-400" స�  మ� ఎ���
ఒప�ం�లు కుదురు�కున� �ర�.
ఒప�ం�లు :
1) ఎ� 400
2) �రత అంత�� ప��ధన సంస� ఇ�� ప����త�కం� తల���న అంత�� �త� ���కు�"
గగ� ��" కు సహ�రం ఎందుకు ర�� అం��రం.
3) ర�� సంస� �� ఆ�� నుం� 20 ల�ల టను�ల ఎరు�లను �గుమ� �సుకు�ందుకు
�ర�య ��� ����( ఐ�ఎ�) సంస� ఒప�ందం.
4) ఖ�జ ఎరు�ల రంగం� సంయుక�ం� �టు�బడులు.
5) �గ�� - ��ం���� �ర�ం ఆధు��కరణ ���కు� �గం� ���.
6) �ర��  ప���క ర�ణ రంగ �����క  �రు�ను ఏ��టు ��ల� �టు�బ��రులకు
�� ��గతం ప��రు.etc..





3)�రత�శం�� �� �నవ వ���ల
శు��కరణ �� ం� వరంగ� ��� � ఏ��టు.
�రత�శం� � �ట��ద���� �నవ వ���ల ను ఆధు�క
పద�తు��  శు���� ��� ఉత��� �� �క� ���� ����ం� �� ం�
(ఎ� ఎ� � �).
ఏ��టు ��ం� : �ద��దు� �ం�న బంక బ� కం��.



4)ఇ-���ం� ��కరణ � �రత�శం 28 వ
����� �రుకుం�.
ప�పంచ స�� ప��రం.
2011� ఇం�� ��ంకు : 36th.
�త�ం స�� ��లు : 73
�ద� ��నం : ���
�ం� ��నం : ����
మూ� ��నం : �����.



5)Aung San Suu Kyi, �రవ �న�య�
�రసత�ం ����న �ద� వ���.
మయ��� �త ఆం� �� సు �.
అంత���య �మర�లు మ�యు �రవప�ద�న �న�య�
�రస���� రదు� ��నప���, Suu Kyi  ��� �ం�
బహ�మ�� �లు�కుంటుం�. ప�������� ప��రం �సం
1991 � సుకు � ��� �ం� బహ�మ�� �లుచుకుం�.



Rohingya :
ము��ం మ��� �ం�న మయ��� �� ప��మ Rakhine �ష��ం � �వ�సు�న�
���� సమూహం.
���� సమూహం : మయ��� బు���� లు.
�ష : �ం��.



6)ద�వ� ��నం: ఆ��ఐ �� �టు 6.5%

reverse repo rate : 6.25%
the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank
Rate at 6.75%. 
ఉ��� ప�� - ఆ��ఐ 24 వ గవర��, ముఖ����లయం - ముం�,
�ల��� ఏ��� 1, 1935 న ���ంచబ�ం�.



7)�న�� కు �ం�న అ���� ����
���క సూచన(GI) Tag.
మ��ష���� రత���, �ంధుదు��, �లఘ�, �� మ�యు �య�� ��� ల నుం�
ఆ���� ���� ���క సూ�క (�ఐ) � న��ం�.
ఒక ���క గు��ం� �� ఒక GI ఒక ���ష� ���క మూలం మ�యు ల��లను క��
�� ఆ మూలం �రణం� ఉన� ���� క�� ఉన� ఉత�తు�ల� ఉప��ం� సూచన.
అటువం� �రు �ణ�త మ�యు �ల�ణతకు ��� ఇసు�ం�, ఇ� �ర��ం�న ���క
��ం���  �� మూ��� ఆ��ంచబ�ం�.
����ం� �, మ�బ�శ�� ������, ��� బూ�  pottery, బ�ర� �రలు మ�యు
�రుప� లడూ�లు ��� GI లు.
�రత�శం� GI ��గు� �ం�న �ట��ద� ఉత��� 2004 � ����ం� �. ఈ
సూచనను �రత�శం� �త�ం 325products ఉ���.



8)21 IORA ��లు �నరు��దక శ�� �ద ���
ప�కటనను ఎం�క �సుకు���.
��� స�పం�� ��ట� ���� జ��న �ండవ
IORA �నరుద�రణ శ�� మం��వర� స��శం
అనంతరం ఈ ఒప�ం��� ఎం�క �సుకు���.



9)యూ� ఒలం�� ��� 2018 అ��ం���
��రంభమ���.
మూడవ యూ� ఒలం�� ��� 2018.
జరుగుతున� ��ంతం : Buenos Aires, Argentina.
46 మం� అ��ట�� స� 68 మం� సభు�ల� �రత�శం ����ధ�ం వ�సు�ం�, ప����త�క
�ర�క�మం� 13 ��డలు జరుగు��.
16 ఏళ� మను�క� �రత జటు�కు �రత జటు�కు �యకత�ం వ�సు�ం�.
�త�ం ��లు : 200 ��లు.
ఈ �ర�క�మం� 15-18 ఏళ� వయసు�� ఉన�
�లమం� ����రులు ���ం�రు, ��ధ వ��ల� ���ం�రు.
�జ��: బూ�న� ఎ���,
క���: అ��ం�� ��.
అ���క మస��- �ం�.



10)అ��ం� ��రం�ం�న �రత�శ� �ద�
�థ��  వంట ఇంధన �ర�క�మం.
ఈ�న� మ�యు అ��ం ���-��కల� ప�భుత� సంస� �రత�శం�
�ట��ద���� అ��ం� "�థ�� వంట ఇంధన �ర�క�మం"
�ర�క���� ��రం�ం�ం�.
ఈ �ర�క���� ��రం�ం�ం� �� ఆ�� �ంబ� అ�న Dr V K
Saraswat.
అ��ం ��� �ం����� 500 కుటుం�లు ఉత�రప���, మ��ష��, గుజ��,
�లం�ణ, ��, క��టకల� 40,000 కుటుం�లకు �ద� �ల�
���కు�ను ఏ��టు ����.
Assam CM- Sarbanand Sonowal, Governor- Jagdish Mukhi. 



�థ��.
 �థ�� సహజ �యు�, �గు� మ�యు �ర�లక
వ���లు, బ��� మ�యు ���� �ర�� డ����
వం� �నరు��దక వనరుల నుం� త�రు
�యబడుతుం�.



11)��యు�కరణ� ఐక��జ� స��� �రత
�య��� పంక� శర� �య�ంచబ��డు.
�య�� మ�యు ���, ��ట��� ం��  ��యు�కరణ�
యు��� �ష�� �న���� (UNCD) కు �రత�శం �క� �శ�త
ప����.
�స�� శర� , అ�ం�� ��  ��నం� �య�ంచబ��డు.
��� ���� ����� ఐక��జ�స�� ���లయము �క�
12 వ ��క�� జనర� (UN ���).



12)�����  �రత�శ అం��డ� � సంజ�
వర� �య�ంచబ��డు.
•
•

Spain: Capital: Madrid,
Currency: Euro.
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