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కెనెడాలో పెట్ బాటిళ్లతో నిర్మ ించిన ఇల్లల  
*  కెనెడాలో జేడీ  కాంపోజిట్స్  అని ఓ నిర్మా ణ కాంపెనీ  

నోవా సా్క టియా అనే ప్రాంతాంలో  ఈ వినూతన మైన 

ఇాంటిని నిర్ా ాంచారు. 

*  సుమారు ఆరు లక్షల పనెన ాండు వేల పెట్స 

బాటిళ్లను కర్గాంచి చినన  చినన  గుళికలుగా 

మార్చ డాంతో ఈ 

ఇాంటి నిర్మా ణాం 

ప్రర్ాంభమైాంది. 

* ఆర్మా సెల్ అనే 

కాంపెనీ ఈ 

ప్పప్ియను 

చేపటిటాంది. 

* గుళికలనిన ాంటినీ ప్పతే్య కమైన ప్పప్ియ దా్వ ర్మ 

ప్ీఫే్య ప్ికేటెడ్ గోడలుగా మార్మచ రు. 

*  ఆ తరువాత వాటిని డిజైన్ ప్పకర్ాం అమర్చ డాంతో 

ఇలుల రెడీ అయాంది. 

* ఒక బెడ్రూమ్, రెాండు బాత్రూమ్లు, ఆధునిక 

వాంటగదితోరటు పైకప్పు పై బీబీక్యే  రూమ్ క్యడా 

ఉనన  ఈ ఇాంటి పేరు బీచ్హౌస్. 

*  ఇాందులో వాడిన రే నెళ్ లను పరీక్షాంచినప్పు డు అవి 

గాంటకు 324 ిలోమీటర్ ల వేగాంతో వీచే గాలులను క్యడా 

తటుటకుని నిలబడుతాందని త్యలాంది. 

 

హైదరాబాద్లో ఎస్అిండ్పీ కింద్దిం 

*  భార్త్లో విస్తర్ాంచే వే్య హాంతో ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్ 

హైదర్మబాద్లో మరో కర్మే లయానిన  

ప్రర్ాంభాంచిాంది. 

 అాంతరా్మతీయాంగా కే పిటల్, కమొడిటీ మారెా టలకు 

రేటిాంగులు, బెాంచ్మారా్క , విశ్ల లషణ, స్మాచార్మనిన  

అాందిాంచే ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్ హైదర్మబాద్లో 

అాంతరా్మతీయ ఎక్్స లెన్్  కేాంప్ద్వనిన  ఏర్ము టు 

చేయనుాంది. 

*  రేటిాంగ్స్ , అనలటిక్్స , డేటా సేవలను అాందిస్తతనన  

ఈ స్ాంస్థ  గ్లగోలబల్ ఇాండియా ఆపరేషన్్  మేనేజిాంగ్స 

డైరెక టర్క అభషేక్స తోమర్క తెలరరు. 

 

*  ఈ ఓర్యన్ టెకన లజీ కేాంప్దాం అభవృది,ి 

నిర్ా హణ అపు గాంత కోస్ాం 2017లో నెస్ టెకన లజీతో 

ఒపు ాందాం కుదురుచ కున్నన మని తెలరరు. 

 
* ఇాందులో భాగాంగా ఇప్పు డు ఈ కేాంప్దాం 

పూర్తస్కథయలో ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్ ిాందకు బదిలీ  

అయే ాందని పేరా్క న్నన రు. ఈ కేాంప్దాం కోస్ాం ఇపు టి 

వర్క్య ద్వద్వప్ప 10మిలయన్ డాలర్ ల మేర్కు పెటుటబడి 

పెటిటనటుల వివర్ాంచారు. 

* మరో 150 మాంది ఉదే్య గులనూ తీసుకునేాందుకు 

అవకశాం ఉాందన్నన రు. 

* ఇకా డ నుాంచి అాంతరా్మతీయాంగా సేవలు 

అాందిాంచనునన టులఈ స్ాంస్థ  గ్లగోలబల్ ఇాండియా 

ఆపరేషన్్  మేనేజిాంగ్స డైరెక టర్క అభషేక్స తోమర్క 

తెలరరు. 

*  భార్త్లో ఇపు టికే ఉనన  ప్ిసిల్కు ఇది తన 

వాంతగా తోడాు టునాందిసుతాందన్నన రు. 

*  నెస్ సీఈఓ పౌల్ లాంబారోో మాటాలడుతూ.. గత 

దశాబదకలాంగా ఎస్అాండ్ీి అవస్ర్మైన స్కాంకేతిక 

స్హాయాలు అాందిసుతన్నన మని, కొతతగా కుదిర్న 

ఒపు ాందాంతో మర్నిన  కొతత సేవలుఅాందిాంచేాందుకు 

మార్గాం ఏర్ు డిాందని పేరా్క న్నన రు. 

*  ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్గ్లస్కథ పిాంచబడిన౦ది : 1860. 

*  ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్ వే వస్కథ పకుడు :హెప్నీ వర్న మ్ 

పూర్క. 

*  ఎస్అాండ్ీ గ్లగోలబల్ ప్పధాన కర్మే లయాం : 

నేూ యారా్క  నగర్ాం. 
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తుది దశకు చేరుకునన  యాదాద్ది 

ద్రధానాలయ  నిరామ ణిం 
* తెలాంగాణ ప్పభుతా ాం అతే ాంత ప్పతిషా్ఠతా కాంగా 

చేపటిటన యాద్వప్ది గ్ల లలీా నర్సిాంహసా్క మి 

ప్పధాన్నలయ ప్పనర్న ర్మా ణ పనులు తది దశకు 

చేరుకుాంటున్నన య. 

* దస్ర్మ న్నటిి ప్పధాన్నలయాంతో రటు అనుబాంధ 

ఆలయాల నిర్మా ణాలనీన  పూర్త చేయాలని యాద్వప్ది 

ఆలయ అభవృది ిప్రధికర్ స్ాంస్థ (యాడా) 

నిర్ ణయాంచిాంది. 

* కొాండపై 2.33 ఎకర్మల విసీతర్ ణాంలో స్ా యాంభువుల 

స్నిన ధి, మాడ వీధితో కలపి 4.33 ఎకర్మల విసీతర్ ణాంలో 

ఆలయ ప్రకర్ విస్తర్ణ తా ర్లోనే స్ాంపూర్ ణాం 

కనుాంది. 

*  కకతీయుల శిలు కళ్ ఉటిటపడేలా ప్పధాన్నలయాం 

పూర్తగా కృషణశిలతో నిర్ా తమవుతాండగా మిగలన 

విస్తర్ణ పనులు తది మెరుగులు 

దిదుదకుాంటున్నన య. 

 *స్పత గోప్పర్మలతో పాంచన్నర్సిాంహులు కొలువుాండే 

ప్పధాన్నలయాం స్పత గోప్పర్మలతో పాంచన్నర్సిాంహులు 

కొలువుాండే ప్పధాన్నలయాం పనులు పూర్తఅయనది. 

* గర్మా లయాం ఎదుట 

12 మాంది ఆళా్వ రుల 

శిలాు లతో క్యడిన 

మహా ముఖ 

మాండపాం, 

ర్మజగోప్పర్మలు, దివే  

విమాన గోప్పర్ నిర్మా ణాంపనులు పూర్తఅయనది.. 

* గర్మా లయ దా్వ ర్మనిి తలుప్పల ిగాంప్ప(17 

అడుగుల ఎతత, 10 అడుగుల వెడలుు ) పనులు 

పూర్తఅయనది. 

* మహా ముఖ మాండపాం ఎదుట ఆాండాళ్మా , 

ర్మమానుజుడు, ఆళా్వ రుల విప్గహాలు, క్షేప్తరలక 

ఆాంజనేయసా్క మి ఉప ఆలయాల నిర్మా ణాలుపనులు 

పూర్తఅయనది. 

* గర్మా లయాం ప్పవేశ దా్వ ర్ాంపైన శాంకు, చప్క 

న్నమాలు, గ్ల లలీా న్నర్సిాంహులతోరటు భకుతలను 

సా్క గతిాంచేలా గరుడ ఆళా్వ రుల, ఆాంజనేయ సా్క మి 

విప్గహాలు రూపాంద్వయ. ప్పవేశ దా్వ ర్ాం దక్షణ దిశలో 

ర్మతి గోడపై వెాండి పలకలతో ప్పహాలద చర్ప్త 

రూపాందిాంచే పనులు అర్ాంభాం. 

* తొల ప్రకర్ాంలో లోపల వైప్ప యాల (సిాంహాం 

బొమా లతో గ్లూతరలు) నిర్మా ణాలు.పనులు 

పూర్తఅయనది. 

* గర్మా లయాం ఎదుట 12 మాంది ఆళా్వ రుల 

శిలాు లతో క్యడిన మహా ముఖ మాండపాం, 

ర్మజగోప్పర్మలు, దివే  విమాన గోప్పర్ నిర్మా ణాం పనులు 

పూర్తఅయనది. 

* గర్మా లయ దా్వ ర్మనిి తలుప్పల ిగాంప్ప(17 

అడుగుల ఎతత, 10 అడుగుల వెడలుు )పనులు 

పూర్తఅయనది. 

* మహా ముఖ మాండపాం ఎదుట ఆాండాళ్మా , 

ర్మమానుజుడు, ఆళా్వ రుల విప్గహాలు, క్షేప్తరలక 

ఆాంజనేయసా్క మి ఉప ఆలయాల నిర్మా ణాలుపనులు 

పూర్తఅయనది. 

* గర్మా లయాం ప్పవేశ దా్వ ర్ాంపైన శాంకు, చప్క 

న్నమాలు, గ్ల లలీా న్నర్సిాంహులతోరటు భకుతలను 

సా్క గతిాంచేలా గరుడ ఆళా్వ రుల, ఆాంజనేయ సా్క మి 

విప్గహాలు రూపాంద్వయ. ప్పవేశ దా్వ ర్ాం దక్షణ దిశలో 

ర్మతి గోడపై వెాండి పలకలతో ప్పహాలద చర్ప్త 

రూపాందిాంచే పనులు అర్ాంభాం. 

* తొల ప్రకర్ాంలో లోపల వైప్ప యాల (సిాంహాం 

బొమా లతో గ్లూతరలు) నిర్మా ణాలుపనులు 

పూర్తఅయనది. 
 

తాతాా లిక క్య ింరస్ల్లలోల ే ఉనన త 

విదాయ సింసథల్ల 
* తిరుపతి ఐఐటీ, తాడేపలలగూడాం నిట్స, విశాఖపటన ాం 

ఐఐఎాం, తిరుపతి ఐఐఎస్ఈఆర్క, అనాంతప్పర్ాంలోని 

కేాంప్ద విశా విదే్వ లయాం, విజయనగర్ాంలోని గర్జన 

విశా విదే్వ లయాలు తాతాా లక కే ాంపస్గ్లలోల  

నడుసుతన్నన యని కేాంప్ద మానవ వనరుల అభవృది ి

శాఖ మాంప్తి ర్మేష్ పోప్ియాల్ తెలరరు. 

*  తిరుపతి ఐఐటీ ఫేజ్-ఏ శాశా త భవన్నలు మార్చ  

2020న్నటిి, నిట్స భవన్నలు డిసెాంబరు2020, ఐఐఎాంవి 

జూన్ 2021ి, ఐఐఎస్ఈఆర్క భవన్నలు డిసెాంబర్క 2021 

న్నటిి పూర్తవుతాయని తెలరరు. 

http://vyoma.net/rrb-ntpc/
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*  ఏీలో గర్జన విశా విదే్వ లయాం ఏర్ము టుకు 

మరోస్కర్ ఈనెల 8న లోక్సస్భలో ిలుల పెటాట ర్ని 

మాంప్తి తెలరరు.  

*  ప్పధానమాంప్తి ప్గామీణ డిజిటల్ స్కక్షర్తా 

అభయాన్ (ీఎాంజీదిశా)లో భాగాంగా ఏీలో 20.28 

లక్షల మాందిని డిజిటల్ అక్షర్మసేు లను చేయాలని 

లకే్ష ాంగా పెటుటకునన టుల ఎలక్ట్కటనిక్్స , ఇనఫ రేా షన్ 

టెకన లజీ మాంప్తితా  శాఖ తెలపిాంది. 
 

 
 

భారతీయ రైలే్వ  సింత కమిండో 

యూనిట్ 'కోరాస్' 

*  ఉప్గవాదులు, నక్ లైటుల, స్ాంఘ విప్ద్యహ శకుతల 

నుాంచి ఎదుర్యే్య  స్వాళ్లను దీటుగా 

ఎదుర్కా నేాందుకు రైల్వా లు సాంతాంగా ర్క్షణ దళ్వనిన  

ఏర్ము టు చేసుకోనున్నన య. 

*  ఈ దళ్వనిన  కొర్మస్(కమెాండో ఫర్క రైల్వా  సెక్యే ర్టీ)గా 

వే వహర్ాంచనున్నన రు. 

*  జాతీయ భప్దతా దళ్ాం (ఎన్ఎస్జీ), కేాంప్ద ర్జరుా  

పోలీస్ దళ్ాం(సీఆర్కీఎఫ్)లకు మాదిర్గా కొర్మస్కు 

ప్పతే్య క శిక్షణ ఇవా నున్నన రు. 

* విప్ద్యహులు అమర్చ న 

మాందురతర్లు, 

బాాంబులను గుర్ తాంచటాం, 

వాటిని నిరీా ర్ే ాం 

చేయటాం 

వాంటివాటిలోనూ 

తరీఫ దునిస్కతరు. 

* 122మాంది కమెాండోలతో క్యడిన బెటాలయన్కు 

హర్యాణాలోని అాంబాలాలో ప్పతే్య క శిిర్ాంలో శిక్షణ 

ఇవా నున్నన రు. 

* వీర్ని దేశాంలోని వివిధ స్కయుధ బలగాల నుాంచి 

ఎాంపిక చేస్కతరు. 

* మహార్మక్ట్షటతో స్హా భార్తదేశాంలోని పశిచ మ 

ప్రాంతాలపై ఈ యూనిట్స ప్పతే్య క ప్శద ిచూప్పతాందని 

రైల్వా  మాంప్తితా  శాఖ తెలపిాంది. 

* అనిన  18 మాండలాలకు జారీ చేసిన ఆదేశాంలో, 

రైల్వా  బోరోు - అనిన  జోనల్ రైల్వా ల యొకా  

అతే నన త స్ాంస్థ - గ్ల లషటమైన పటటణ కేాంప్ద్వలు 

ఎదురా్క ాంటునన  భప్దతా స్వాళ్లను తీర్చ డానిి కోర్మస్ 

ఏర్ము టుకు పిలుప్పనిచిచ ాంది. 

* కోర్మస్ యొకా  కమాాండో యూనిట్సలో రైల్వా  

ప్పటెక్షన్ ఫోర్క్  (ఆర్కపిఎఫ్), రైల్వా  ప్పటెక్షన్ సెు షల్ 

ఫోర్క్  (ఆర్కపిఎస్ఎఫ్) సిబబ ాంది ఉాంటారు. 

* ఈ విభాగానిి ఆర్కపిఎఫ్ డైరెక టర్క జనర్ల్ నేతృతా ాం 

వహిస్కతరు మర్యు ప్పతే్య క యూనిఫ్యాంలు 

ఇవా బడతాయ. వార్ వేషధార్ణలో బులెలట్స ప్పూఫ్ 

జాకెట్స మర్యు హెలెా ట్స ఉాంటాయ. 

* ఆర్కపిఎఫ్తో స్ాంప్పదిాంచి ఏర్యా నిర్ దషట ప్రమాణిక 

ఆపరేటిాంగ్స విధానాం తయారు చేయబడుతాంది. 
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