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ఏసియా పసిఫిక్ నెట్వర్క్  (ఏపీఎన్) 

చైర్మ న్్గా ఎస్.ర్ఘుపతి 
* వరల్డ ్గ్రీన్ బిల్ి్ంగ్ కౌని్స ల్డ - ఏసియా పసిఫిక్ 

నెట్వర్్క  (ఏపీఎన్) చైరమ న్్గా భారత పరిగ్రరమల 

సమాఖ్య  (సీఐఐ) డిప్యయ టీ 

డెరైక్ టర్క్గా పన్సచేస్తున్న  

ఎస్.రఘుపతి రిండోసారి 

ఎింపిక్యాయ రు. 

* ఎస్.రఘుపతి 2023, జూన్ 30 

వరకు ఎపీఎన్ చైరమ న్్గా 

ఆయన్ కొన్సాగనున్నన రు.  

* ఇిండియన్ గ్రీన్ బిల్ి్ంగ్ 

కౌన్సి ల్డ్కు ఇన్్ఛారిగిా కూడా 

రఘుపతి వయ వహరిస్తున్నన రు.  

* గ్రపపించ వ్యయ పుింగా హరిత భవన్నలను గ్రోతి హించే 

లక్ష్య ింతో పన్సచేస్తున్న  ఏపీఎన్్లో 15 దేశాలకు పైగా 

సభయ తవ ిం ఉింది.  

 

ఇండియన్ ఓవరీ్స స్ బ్య ంక్ (ఐఓబీ) చీఫ్ 

ఎగ్జకి్యయ టివ్ ఆఫీసర్క్(CEO)గా కర్ణం శేఖర్క  
* 2019 ఏగ్రపిల్డ్లో ఆఫీసర్క ఆన్ స్పె షల్డ డ్యయ టీ, 

హోల్డ టైమ్ డెరైక్ టర్క హోదాలో బ్య ింకులో చేరిన్ 

శేఖ్ర్క్ను సీఈఓగా 

న్సయమితులయాయ రు. 

* ఇిండియన్ ఓవరి్స స్ బ్య ింక్ 

(ఐఓబీ) మేనేజింగ్ డెరైక్ టర్క, 

చీఫ్ ఎగ్జకిూయ టివ్ ఆఫీసర్క్గా 

క్ర ణిం శేఖ్ర్క 

న్సయమితులయాయ రు. 

* ఎస్్బీఐలో గ్రొబేషన్ర్స 

ఆఫీసర్క (పీఓ)గా బ్య ింకింగ్ 

రింగింలో తన్ గ్రపసాాన్నన్సన  గ్రారింభించారు.  

* డిప్యయ టీ మేనేజింగ్ డెరైక్ టర్క, చీఫ్ గ్రెడిట ఆఫీసర్క, 

దక్షిణాగ్రఫికాలోన్స జోహనెన స్్బర్క గ్లో గ్రెజర్స మేనేజర్క్గా 

సేవలిందిించారు. 

 

 

* దేన్న బ్య ింక్ మేనేజింగ్ డెరైక్ టర్క, సీఈఓగానూ 

పన్సచేశారు. 

 

Founded: 10 February 1937; 82 years ago 

Founder :M. Ct. M. Chidambaram Chettyar 

Headquarters:Chennai, Tamil Nadu, India 

 

కాలుష్య  ర్హితంగా ఆంధ్రధ్పదేశ్ ధ్పధాన 

నగరాలు 
 

* ఆింగ్రరగ్రపదేశ్లోన్స విశాఖ్పట్న ిం, విజయవ్యడ, 

గింటూరు, క్ర్నన లు, నెల్లూ రు న్గరాలను 

కాలుషయ రహతింగా 

తీరిి దిదదడాన్సక 

ఎింపిక్ చేసిన్ట్టట  

* కింగ్రద 

పరాయ వరణశాఖ్ 

మింగ్రతి గ్రపకాశ 

జవదేక్ర్క జూలై 1న్ గ్రపక్టిించారు. 

* దేరింలో కాలుషయ ిం బ్రిన్ పడిన్ న్గరాలను 

కాలుషయ రహతింగా మార్ి ిందుకు నేషన్ల్డ ్ ూన్ ఎయిర్క 

గ్రోగ్రగామ్్ను గ్రపభుతవ ిం గ్రారింభించింది. 

* దేరింలోన్స వివిర న్గరాలోూ  గాల్ న్నణయ తకు 

సింబింధించన్ డేటా గ్రపతిాదిక్న్, గ్రపపించ బ్య ింక్ 

న్సవేదిక్ ఆధారింగా దేరింలోన్స 102 న్గరాలు 

కాలుషయ ిం బ్రిన్పడిన్ట్టట గరిుించారు.  

 

500 ఏళ్లనాటి గురుద్వా రాను 

భార్తీయుల కోసం తెరిచిన పాకిసా్తన్. 

 
* ాకసాున్్లోన్స 

సియాల్డ్కోట్లో 500 ఏళ్ూ 

న్నటి గరుదావ రా దరశ న్నన్సక 

నేటి నుించ భారతీయ 

సిక్ు లను 
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అనుమతిస్తున్న ట్టట వెలూడిించారు. 

* ఇపె టివరకు ాకసాున్్లో ఉన్న  గరుదావ రాకు 

యూరప్, ెన్డా, అమెరికా నుిండి వచేి  సిక్ు లకు 

మాగ్రతమే అనుమతి ఉింది. 

* ఈ జాబితాలో భారతీయ సిక్ు  యాగ్రతికులను 

కూడా చేరిా లన్స పింజాబ్ గవరన ర్క్ మొహమ ద్ సరావ ర్క్ 

ఆదేశించారు. 

* పింజాబ్లోన్స గరుదావ రాను దరిశ ించుకునేిందుకు 

ాకసాున్, యూరోప, ెన్డా, అమెరికాలకు చిందిన్ 

యాగ్రతికులకు ఇపె టిక అనుమతి ఉింది. 

* భారత సిక్ు  యాగ్రతికులు సిక్ు  మత ్సాాపకునన్ 

గరున్నన్క్్తోాట్ట ఇతర సిక్ు  గరువుల జయింతి, 

వరిాంతి సిందరాా లోూ  ాకసాున్్లో గరుదావ రాను 

సిందరిశ స్తుింటారు. 

 

అధ్గ్జకలచ ర్క్ మిష్న్్ సభ్యయ లుగా బోయ 

నరంధ్ర, డాక టర్క్ మల్లల రెడిి 

 
*‘అగ్రగ్జక్లి ర్క్ మిషన్్’ 

సభుయ లుగా బోయ 

న్ర్ింగ్రదబ్బు(రాజారాిం), ఎకాలజీ స్పింట్ర్క్ నరక్ టర్క్ 

డాక్ టర్క్ వైవీ మల్లూ రడిన్్స న్సయమిస్తు  గ్రపభుతవ ిం 

ఉతురువ లు జార్స చేసిింది. 

* అగ్రగ్జక్లి ర్క్ మిషన్్ చైరమ న్్గా ముఖ్య మింగ్రతి వైఎస్్ 

జగన్్మోహన్్రడి ్వయ వహరిసాురు.  

* వైస్్ చైరమ న్్గా  న్నగ్జరడిన్్స న్సయమిించారు. 

* అగ్రగ్జక్లి ర్క్ మిషన్్లో ఇతర సభుయ లుగా వయ వసాయ, 

రవెనూయ , ఇరిగేషన్, విదుయ త్, పశుసింవర ధక్ శాఖ్ 

మింగ్రతులు, ఆయా శాఖ్ల కారయ దరుశ లు సభుయ లుగా 

ఉింటారు.  

 

(ఇస్తట ) ఉపారయ క్షుడిగా భార్త్ నుంచి 

తొలిస్తరిగా ఎన్ని కైన తెలంగాణ బిడి్ 
* అింతరిాతీయ వితున్ పర్సక్ష్ గ్రపమాణాల సింస ా(ఇసాట ) 

ఉారయ క్షుడిగా 

తెలింగాణ వితున్ 

గ్రువీక్రణ, 

వితున్నభవృదిధ 

సింసలా నరక్ టర్క 

డాక్ టర్క క కరవులు 

ఎన్సన క్యాయ రు. 

* 1924లో ఏరెా టైన్ ఈ సింసలాో భారతదేశాన్సక 

ఉారయ క్ష్ ్సాాన్ిం లభించడిం ఇదే మొదటిసారి. 

* గ్రపపించవ్యయ పుింగా వివిర దేశాల అవసరాలకు 

అనుగణింగా వితున్చటాట లను, ాలసీలను, 

మార్ ట్లో వితున్ న్నణయ  త, న్సయింగ్రతణ, సరఫరా 

తదితర అింశాలపై తీస్తకొనే న్సర ణయాలోూ  ఇసాట  

కారయ న్సరవ హణ క్మి టీ గ్రపధాన్ాగ్రత ోషిస్తుింది.  

* ఇసాట  క్మిటీలో గ్రెసిడెింట, వైస్్గ్రెసిడెింట్తోాట్ట 

ఎన్సమిది మింది సభుయ లు ఉింటారు. 

* డాక్ టర్క కరవులు ఉారయ క్ష్ పదవిలో 2022 వరకు 

కొన్సాగతారు. ఆ తరావ త సింస ాన్సబింరన్ల గ్రపకారిం 

ఇసాట  అరయ క్షుడిగా కరవులు బ్రయ తలు 

సీవ క్రిించనున్నన రు. 

* ఇసాట  సింస ారత వ్యరికిోతి విం కరవులు 

నేతృతవ ింలోనే జరిగే అవకారిం ఉన్న ది. వచేి  

అింతరిాతీయ వితున్ సదసి్త  2022ను 

నూయ జల్లిండ్లో న్సరవ హించాలన్స తీరామ న్సించారు. 

ఇస్తట  నూతన కార్య వర్గం 

ఇసాట  కారయ న్సరావ హణ క్మిటీ అరయ క్షుడిగా ్సీటవ్్జోని్  

(ెన్డా), ఉారయ క్షుడిగా డాక్ టర్క క కరవులు (భారత్), 

కారయ వర గసభుయ లుగా ్ ూయిడ ముజాజు (జింబ్బే), 

వ్యలేరి కొక్ర్ల్డ (గ్రబిట్న్), శైల్వవ  డ్యయ కోరోన  (గ్రాని్ ), 

బెరాట  కలూర్క్మన్ (జరమ నీ), రిటా జేక నెల్వూ (ఇట్ల్వ), 

ర్నయెల్డ సీ గెస్్ముిండో (ఫిల్పెీ ని్ ), ల్వన్న 

పియెట్్ల్లూ  (ఫిన్నూ ిండ), ఇగ్నన షియో అరన షియాగ 

(అరిింటీన్న) ఎన్సన క్యాయ రు. 

* ఇసాట  ఉారయ క్షుడిగా ఎన్సన కైన్ డాక్ టర్క క కరవులు 

సాధారణ వయ వసాయ కుట్టింబింలో జన్సమ ించారు.  

* ఇింట్ర్సమ డియట వరకు వరింగల్డ జల్లూలో 

చదువుకొన్నన రు. తమిళ్న్నడులోన్స కోయింబత్తు రు 

అగ్రగ్జక్లి రల్డ్వరిి టీ నుించ పీహెచ్డీ పటాట  

ొిందారు.  

* యూన్సవరిి టీ ఆఫ్ కాల్ఫోరిన యాలో ోస్ట డాక్ టరల్డ 

పరిశోరన్లు చేసి వితున్శాస్తసుింలో అనుభవిం 

గడిించారు.  

* గ్రొఫెసర్క జయరింక్ర్క తెలింగాణ అగ్రగ్జక్లి రల్డ 

వరిి టీలో వితున్శాస్తసు విభాగాన్సక అధపతిగా 

పన్సచేశారు.  

* యూఎస్్ఏఐడీ భాగసావ మయ  సభుయ డిగా ఈస్ట 

ఆగ్రఫిక్న్, సౌత్ ఆసియా దేశాలోూ  వితున్ పదధతుల 

అభవృదిధపై అరయ యన్ిం చేశారు.  

* వితున్న్సలవ లో ఆహారధాన్నయ ల న్ష్టటన్సన  

తగ్జ గించేవిరింగా అింతరిాతీయింగా అింీక్రిించన్ 

వినూతన  సాధారణ వితున్న్సలవ  పదధతులను 

క్న్సెటాట రు.  

* ఇసాట , ఓఈసీడీ నేాల్డ అగ్రగ్జక్లి ర్క ర్సస్పరి్క  కౌన్సి  ల్డ, 

ఆసియన్ ఇన్్్సిటటూయ ట ఆఫ్ ెకాన లజీ, సీఏబీఐ 
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ఆగ్రఫికా, సీడ సరి టఫికషన్ ఏజెనీి స్ ఆఫ్ టాింజాన్సయా, 

బింగాూదేశ్తో క్ల్సి వితున్రింగిం అభవృదిధక 

క్ృషిచేశారు. 

 

ధ్పపంచం మొతాం ఉష్ణణ ధ్గతలలో జూన్ 

రికారిు 

 
* అతయ ధక్ ఉష్ణణ గ్రగతలతో గత జూన్ మాసిం 

రికార్ులెక్ ింది.  

* గతేడాదితో ోల్సేు, గ్రపపించవ్యయ పుింగా జూన్ నెలలో 

సాధారణిం క్ింటే 0.1 డిగ్రీల స్పింటీగ్రగేడ మేర అధక్ 

ఉష్ణణ గ్రగతలు న్మోదు కాగా, యూరప్లో 2 డిగ్రీల 

స్పింటీ గ్రగేడ మేర 

అధక్ింగా 

రికారయ్ాయ యన్స 

యూరోపియన్ 

యూన్సయన్ 

ఆరవ రయ ింలో 

పన్సచేసే కోపరిన క్స్ ్ ై ూమేట చేింజ్ సర్సవ స్ సింస ా

వెలూడిించింది. 

*  గ్రాని్ , జరమ నీ, ఉతుర స్పె యిన్, ఇట్ల్వలలో 

సాధారణిం క్ింటే 10 డిగ్రీల మేర అధక్ ఉష్ణణ గ్రగతలు 

న్మోదైన్ట్టూ వివరిించింది. 

* గ్రపపించ వ్యతావరణ సింస ాసివ ట్రిాూ ిండ  లోన్స జెనీవ్య 

లో ఉింది.  

* భారత వ్యతావరణ పరిశోరన్ సింస ామహారాస్తషటలోన్స 

ప్యన్నలో ఉింది  

* తెలింగాణాలో వ్యతావరణ పరిశోరన్ సింస ా

హైదరాబ్ద లోన్స బేగింపేట లో ఉన్న ది.  

 

ఈసీబీ అరయ క్షురాలిగా ధ్కిసిటన్  లగార ి
* అింతరిాతీయ గ్రదవయ  న్సధ (ఐఎింఎఫ్) ఎిండీ గ్రకసిటన్ 

లగార్ ్యూరోపియన్ స్పింగ్రట్ల్డ బ్య ింక్ (ఈసీబీ) కొతు 

అరయ క్షురాల్గా ఎన్సన క్యాయ రు. 

* 2011 నుించ గ్రపస్తుతిం ఐఎింఎఫ్ చీఫ్్గానే లగార్.్ 

* యూరోపియన్ 

స్పింగ్రట్ల్డ బ్య ింక్ (ECB) 

గ్రాింక్ఫ ర్క ట, జరమ నీలో 

ఉింది. ఇది 

ఆమి టర్ామ్ 

ఒపె ిందిం దావ రా 

1998 లో 

్సాాపిించబడిింది. 

* యూరోజోన్ు  చిందిన్ 19 దేశాలకు యూరోపియన్ 

స్పింగ్రట్ల్డ బ్య ింక్ కింగ్రద బ్య ింకుగా పన్సచేస్తుింది.  

* ఆస్తసిటయా, బెల్యిిం, సైగ్రపస్, ఎస్టటన్సయా, ఫిన్నూ ిండ, 

గ్రాని్ , జరమ నీ, గ్రీస్, ఐరాూ ిండ, ఇట్ల్వ, ల్లటివ యా, 

ల్థువేన్సయా, లెి ింబర్క గ, మాల్లట , నెదరాూ ిండి , 

ోరిు గల్డ, ్స్టూవేకయా, ్ ూవేన్సయా మరియు సె్ప యిన్. 

 

తెలంగాణలో మల్టటకాలస్ సెయిలింగ్ 

సెయిలింగ్ పోటీలు ధ్పార్ంభం. 

 
* హైదరాబ్ద న్గరిం స్పయిల్ింగ్ చాింపియన్్షిప  

గ్రీడకు సిదధమింది 

* హుసేి న్ సాగర్క్ను వేదిక్గా చేస్తకున్స స్పయిల్ింగ్ 

చాింపియన్్షిప ోటీలను గ్రారింభించారు. 

* గవరన ర్క న్రసిింహన్ 

ముఖ్య  అతిథిగా 

హాజరై ోటీలను 

గ్రారింభించారు 

* రాస్తషట గ్రీడా 

గ్రాధకారిక్ 

సింస(ాసాయ్) సహకారింతో ఈఎింఈ స్పయిల్ింగ్ 

అస్టసియేషన్, సిగ్రకిందాబ్ద స్పయిల్ింగ్ ్క్ ూబ 

సింయుక్ ు ఆరవ రయ ింలో ోటీలు జులై 7 వరకు 

జరుగతాయి. 

* మొతుిం 188 మింది స్పయిలరుూ ోటీపడుతున్నన రు. 

ఇిందులో 21 మింది తెలింగాణ వ్యరు ఉన్నన రు. 

*ఈ ోటీలు గ్రారింభమ 33 ఏిండుూ కావడిం విశేషిం. 

 

ఆస్త్ ర్క అకాడ్మీలో భార్్తీయులు 

 
* ఆసా్ ర్క పురస్ా రాల అకాడ్మీలో భార్తీయుల్క 

చోట్ట ద్క్ ింది. వ్యరిలో సీన్సయ్ర్క బ్ల్వవుడ న్్ట్టడు 

అనుప్మ్ ఖేర్క, 

ాపుల్ర్క 

ద్రశ ్కులు 

అనురాగ్ క్్రయ ్ప్, 

గ్్ల్వూ బ్య్ నరక్ ట్ర్క 

జోయా అక్ ు్ర్క్తో 

ాట్ట రితేష్ బ్గ్రతా, 

్ నిన్సవ్యస్ మోహ్న్ ఉన్నన రు. 

* ్ నిన్సవ్యస్ మోహ్న్ ఇటీవ్ల భార్స బ్్డెటి్తో తెర్ె క్  

విడుద్లైన్ బ్హుబ్ల్ 2, 2.ఓ చగ్రతాల్క విజువ్ల్డ 

ఎఫెక్ టి  అిందిించారు. 

* 2019 సింవ్తి ్రాన్సక గాను ఆసా్ ర్క అకాడ్మీ 

స్భుయ లుగా మొతుిం 842 స్భుయ లు ఎింపిక్ కాగా, 

అిందులో మ్న్ భార్తీయుల్క చోట్ట ద్క్ ింది.  

* ఈ ఏడాది ఆసా్ ర్క న్నమినేష్న్ ద్క్ ించుకునే 

చగ్రతాల్న్స ప్రిీల్ించ వ్యరిలో విజేత్ల్న్స ఎింపిక్ చేసే 
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విష్యింలో భాగ్సావ ములు కానున్నన రు. గ్త ఏడాది 

ష్టర్నఖ్ ఖాన్, న్్సీరుద్దదన్ ష్ట, ట్్బు, మాుర్స ద్దక్షిత్్క 

ఆహావ న్ిం అిందిన్ సింగ్తి తెల్సిిందే . 

* మొట్ట మొదటి అకాడమీ అవ్యర్ుల గ్రపధానోతి విం 

మే 16, 1929లో హాల్వవుడ లోగల హోట్ల్డ ర్నజెవ ల్డట 

లో జరిగ్జింది. 

* న్ట్టడు డగ ూస్ ఫెయిర్క బ్య ింకి్  మరియు విల్యిం 

డెమిల్వ క్ల్సి ఆసా్ ర్క ఏరెా ట్ట చేశారు. 

గతింలో ఆసా్ ర్క అవ్యర్క్ి  గెలుచుకున్న  

భారతీయులు  

1. ఉతుమ విదేీ చగ్రతిం విభాగింలో న్నమినేట 

అయిన్న తొల్ భారతీయ చగ్రతిం మదర్క ఇిండియా 

(1958), రిండవ చగ్రతిం సల్లమ్ బ్ింబే (1988), 

మూడవ చగ్రతిం లగాన్ (2002) 

2. ఆసా్ ర్క అవ్యర్ు ొిందిన్ తొల్ భారతీయ వయ క ు 

భాను ఆథాయా (1982) 

3.ఆసా్ ర్క లైఫ్ టైిం అవ్యర్ు ొిందిన్ ఏకైక్ 

భారతీయుడు ,తొల్అసియా వ్యసి సతయ జత్ ర్ 

4. AR రహమాన్ సింీత విభాగింలో 2 ఆసా్ ర్క 

ొిందిన్ తొల్ భారతీయుడు.  

5. గలి్లర్క ఒరిజన్ల్డ సాింగ్ గా ఎింపికైన్ జయహో 

ాట్ రచన్కు గాను AR రహమాన్ తోాట్ట ఈ అవ్యర్ు 

ొిందారు.  

6. రస్తల్డ ప్యకుటిట  సౌిండ మికి ింగ్ విభాగింలో ఈ 

అవ్యర్ు ొిందాడు.  

7. సైమ ల్డ పిింీ అనే చగ్రతిం డాకుయ మెింట్ర్స ష్టర్కట ఫిల్డమ  

విభాగింలో ఎింపికై ఆసా్ ర్క అవ్యర్ు ొిందిింది.  

 

భార్త్్కు ‘నాటో భాగసా్త మి’ హోద్వ 

 
* అమెరికా నేతృతవ ింలోన్స న్నటో కూట్మి సభయ  

దేశాలతో సమాన్ హోదాను భారతదేశాన్సక 

క్ల్ె ించేిందుకు ఉదేదశించన్ బిలుూను స్పనేట్ 

ఆమోదిించింది. 

* ఈ బిలుూను గ్రపతిన్సుల సభ (హౌస్్ ఆఫ్్ 

రిగ్రపజెింటేటివ్ి ్)లో 

నెల్లఖ్రులోగా 

గ్రపవేరెటేట అవకారిం 

ఉింది. 

* గ్రపతిన్సుల సభలోనూ 

బిలుూ ఆమోదిం 

ొిందితే ఇగ్రజాయెల్డ్, దక్షిణ కొరియా వింటి దేశాల 

మాదిరిగా అమెరికాతో రక్ష్ణ సహకారాన్సన  మరిింతగా 

ెింొిందిించుకొనేిందుకు వీలుక్లుగతుింది. * 

హిందూమహాసముగ్రదిం గ్రాింతింలో ఉగ్రగవ్యద 

వయ తిర్క్ చరయ లు, సముగ్రదపు దింగతన్నలను 

అడ్ుకోవటాన్సక, సముగ్రదింలో భగ్రదత విషయింలో 

అమెరికా తోడాె ట్టన్ిందిస్తుింది. 

* గ్రపచఛ న్న  యుదధ సమయింలో త్తరుె  ఐరోాలోన్స 

క్మూయ న్సస్తట దేశాలను క్లుపుకొన్స బలపడిన్ 

స్టవియట్ యూన్సయన్్ను అడ్ుకునేిందుకు అమెరికా, 

ఐరోా దేశాలు న్నర్కు్ అటాూ ింటిక్్ గ్రటీటీ 

ఆర గనైజేషన్్(న్నటో)ను ఏరెా ట్ట చేశాయి. 

* 1949 ఏగ్రపిల్డ్ 4న్ ఇది ఆవిరా విించింది. 

* అమెరికా, గ్రబిట్న్్, గ్రాని్ ్, ెన్డా, ోరుి గల్డ్, ఇట్ల్వ, 

న్నర్వ , డెన్నమ ర్్క ్, ఐస్్ల్లిండ్ తదితర దేశాలు ద్దన్సపై 

సింతకాలు చేశాయి. 

* గ్రపస్తుతిం ఐరోా, ఉతుర అమెరికాలోన్స 29+1 దేశాలు 

ఇిందులో సభయ తవ ిం క్ల్గ్జ ఉన్నన యి. మరో 22 దేశాలు 

న్నటో ‘శాింతి భాగసావ మయ ిం’లో 

ాలుపించుకుింట్టన్నన యి. 

* ఈ దేశాల వైశాలయ ిం గ్రపపించింలో 70% భూభాగిం 

కావడిం గమన్నరహిం.  

* 2018 లో మాెనీగ్రగ్న 29వ సభయ  దేరింగా చేరిింది.  

* 30 వ సభయ  దేరింగా కొలింబియా చేరాయి.  

* న్నటోలో చేరనున్న  తొల్ ల్లటిన్ అమెరికా దేరింగా 

కొలింబియా గరిుింపు ొిందిింది.  

* న్నటో గ్రపధాన్ కారాయ లయిం గ్రబస్పి లి్డ  (బెల్యిిం) 

 

ఐఎంసీ సవర్ణ బిలులకు లోక్్సభ 

ఆమోరం 

 
* భారతీయ వైదయ  మిండల్ (ఐఎింసీ) సవరణ బిలుూ-

2019ను లోక్్సభ ఆమోదిించింది.  

* భారతీయ వైదయ  మిండల్ ్సాాన్ింలో బోర్ు ఆఫ్్ 

గవరన రుూ 26 స్పెటింబర్క్, 2018 నుించ రిండేళ్ూా ట్ట 

కొన్సాగడాన్సక 

ఈ బిలుూ వీలు 

క్ల్ె స్తుింది. 

* 

హోమియోపతి మిండల్ బిలుూకు ారూమెింట్ట 

ఆమోదిం 

* హోమియోపతి కింగ్రద మిండల్ (సీసీహెచ్) 

పున్రుదధరణ కాలపరిమితిన్స ఏడాది నుించ రిండేళ్ూకు 

ెించేిందుకు వీలు క్ల్ె ించే బిలుూను ారూమెింట్ట 

ఆమోదిించింది. 

* లోక్్సభ ఆమోదిించన్ బిలుూకు రాజయ సభ 

మూజువ్యణి ఓట్టతో ఆమోదిం తెల్పిింది. 
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ఏపీకి రూ. 8,654, తెలంగాణకు 

రూ.5375.29 కోట్లల విడురల లోక్్సభలో 

కంధ్రం వెలలడి 

 
* ఆరికా్ సింఘిం(14వ) గ్రగాింట్ూ ర్నపింలో 2015-16 

నుించ 2019-20 వరకు ఏపీ పించాయతీలకు 

ర్న.8654.09 

కోట్టూ, 

తెలింగాణలోన్స 

పించాయతీలకు 

ర్న.5375.29 కోట్టూ 

విడుదల 

చేసిన్ట్టూ 

కింగ్రదిం 

తెల్పిింది. * తలసరి సగట్టన్ ర్న.488 చొపుె న్ 

ఆరికా్సాయిం చేసిన్ట్టూ కింగ్రదిం తెల్పిింది. 

కింగ్రద రాస్తషటల  మరయ , రాస్తషట ్సాాన్సక్ గ్రపభుతావ ల మరయ  

వన్రుల విభజన్ స్తచన్ల కోసిం ఆరి టక్ల్డ 280 

గ్రపకారిం ఆరికా్ సింఘాలను న్సయమిసాురు.  

* గ్రపస్తుతిం అమలులో ఉన్న  14వ ఆరికా్ సింఘాన్సన  

2013, జన్వరి 2న్ న్సయమిించారు.  

* అరయ క్షుడిగా డా. వైవీ రడి,్ శారవ త సభుయ లుగా 

స్తష్టమ న్నథ్, గ్నవిిందరావు, స్తది టో  ముిండేల్డ, 

తాత్ా ల్క్ సభుయ న్సగా అభజత్్సేన్, క్మిషన్ 

కారయ దరిశ గా అజయ్ న్నరాయణ 

న్సయమితులయాయ రు.  

* ఈ క్మిషన్ స్తచన్లు 2015-20 మరయ కాలింలో 

అమలవు తాయి.  

* 15 వ ఆరికా్ సింఘిం ఛైరమ ్న్ గా కింగ్రద మాజీ రవెనూయ  

కారయ ్ద్రిశ  ఎన్ క సిింగ్ న్స గ్రప్భుతవ ిం న్సయ్మిించింది. 

* 15 వ ఆరికా్ సింఘిం  సిారస్తలు ఏగ్రపిల్డ 1 2020 

నుిండి 2025 మరిి  31 వరకు అమలోూ  ఉింట్టింది.  

 

ఫోర్క్ి కంపెనీ మాజీ ధ్పెసిడంట్ 

కనుి మూత 
* గ్రపముఖ్ ఆటో మొబైల్డ్ క్ింెనీ ఫోర్క్్ మోటారి్క ్ మాజీ 

గ్రెసిడెింట్ ల్వ ఐకాకా క్నున మూశారు. 

* ార్ి న్్సన్్ వ్యయ ధతో గత కొదిదరోజులుగా 

బ్రపడుతున్న  ఆయన్ 94వ ఏట్ బెల్డ్ ఏయిర్క్లోన్స 

తన్ న్సవ్యసింలో తుదిశావ స 

విడిచారు. 

* ల్డొ ఆింథోనీ ఐకాకా(ల్వ 

ఐకాకా) 1924లో 

ెన్సి లేవ న్సయాలోన్స 

అలైన్్టౌన్్లో ఇటాల్యన్్ దింపతులకు 

జన్సమ ించారు.  

* 1946లో ఫోర్క్్ మోటారి్క ్ క్ింెనీలో ఇింజనీర్క్గా 

ెర్సన్్ను మొదలుెటిటన్ ఆయన్ ఆన్తి కాలింలో ఫోర్క్్ 

క్ింెనీ గ్రెసిడెింట్గా, గ్రకసూర్క్ క్ింెనీ సీఈఓగా 

బ్రయ తలు న్సరవ హించారు. 

* ల్వ ఐకాక్ నేతృతవ ింలోనే ఫోర్క్్ ముసాట ింగ్్, గ్రకసూర్క్ 

వ్యయ న్్లు ర్నపుదిదుదకున్నన యి. 

Founded : June 16 : 1903; 116 years ago 

Founder :  Henry Ford 

Headquarters : : Dearborn, Michigan, U.S 

 

కంధ్ర జల సంఘము నూతన చైర్మ న్ గా 

AK సినాా న్నయామకం 
కింగ్రద జల సింఘము నూతన్ చైరమ న్ గా AK సిన్నహ  

న్సయామక్ిం అయాయ రు  

ఈయన్ ఇపె టివరకు గింగా ్ఫ ూడ క్ింగ్రటోల్డ చైరమ న్ గా 

ఉన్నన రు  

కింగ్రద జల సింఘము చైరమ న్ గా ఉన్న  మస్తద 

ఉసేి న్ పదవి విరమణ చేయడింతో ఆ ్సాాన్ింలో AK 

సిన్నహ  ను కింగ్రద గ్రపభుతవ ిం న్సయమిించింది.  

 

విజయవాడ్లో తొలి 'ఆధార్క సేవా 

కంధ్రం' 

 
* భారత విశషట గరిుింపు 

గ్రాధకార సింస ా

(యూఐడీఏఐ) ఆరవ రయ ింలో 

తొల్ సారిగా రిండు ఆధార్క్ 

సేవ్య కింగ్రదాలు 

అిందుబ్ట్టలోక వచాి యి.  

* గ్రపస్తుతిం దిల్వూ, 

విజయవ్యడలోూ  ఒక్ొ క్్ టి చొపుె న్ 

గ్రారింభమయాయ యి.  

* వీటిన్స యూఐడీఏఐ నేరుగా న్సరవ హస్తుింది. 

* ఈ ఏడాది చవరిక దేరవ్యయ పుింగా మొతుిం 114 ఆధార్క్ 

సేవ్య కింగ్రదాలను ఏరెా ట్ట చేయనున్నన రు. 

* గ్రపస్తుతిం బ్య ింకులు, తాల్ల కారాయ లయాలు 

ఆధార్క్ సింబింధత సేవలను అిందిస్తున్నన యి. వీటిక 

అదన్ింగా ఆధార్క్ సేవ్య కింగ్రదాలు కొన్సాగతాయి. 

* ఆధార్క అనేది 12 అింెల విశషట గరిుింపు సింఖ్య .  
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మింగ్రతితవ  శాఖ్: Ministry of Electronics and 

Information Technology, India 

గ్రారింభిం : 28 జన్వరి 2009 

Chairman  : J. Satyanarayana, IAS, Chairman, UIDAI 

CEO, UIDAI : Dr. Ajay Bhushan Pandey, IAS, CEO, 

UIDAI 

 

సర్ప ంచ్క హరితహార్ం బ్రయ త 

 
* రాస్తషట గ్రపభుతవ ిం గ్రపతిషా్టతమ క్ింగా 

న్సరవ హించతలెటిటన్ 

హరితహారిం బ్రయ త మొతుిం 

గ్రగామ సరె ించ్లపైనే 

వేసిింది. 

* నూతన్ పించాయతీరాజ్ 

చట్టింలో తీస్తకొన్న  న్సర ణయాలను మరోసారి వివరిస్తు  

పించాయతీరాజ్్శాఖ్ సె షటమన్ ఆదేశాలు 

జార్సచేసిింది. 

* సరె ించ్లు తొల్ టాస్్ ్గా హరితహారాన్సన  

న్సరవ హించాలన్స స్తచించింది.  

* గ్రపతీ ఇింటి ముిందు మొక్్ లు న్నటేల్ల చరయ లు 

తీస్తకోవడింతోాట్ట వ్యటి సింరక్ష్ణ బ్రయ త కూడా 

సరె ించ్లదేన్న్స పేర్్క న్నన రు. 

* తెలింగాణకు హరితహారిం తెలింగాణ గ్రపభుతవ ిం 

చేపటిటన్ అట్వీక్రణ కారయ గ్రక్మిం. 

* హైదరాబ్ద న్గరింలో ఒక్్ రోజులోనే 25 లక్ష్ల 

మొక్్ లు, ఒకరోజు లక్ష్మింది 163 కలోమీట్రూ 

ొడవున్న న్సలబడి మొక్్ లు న్నటి రికార్ు 

సృషిటించడిం జరిగ్జింది. 

* గ్రపతీ రిండు గ్రగామాలకు ఒక్ న్రి ర్స చొపుె న్ రాస్తషట 

వ్యయ పుింగా 4,213 న్రి ర్సలు ఏరెా ట్టచేశారు. 

* తెలింగాణాలో మొదటి హరితహారిం కారయ గ్రక్మిం 

2015 జులై 3న్ రింగారడి ్జల్లూ  చేవెళ్ూ లో చలుకూరు 

బ్ల్లజీ దేవ్యలయింలో తెలింగాణ రాస్తషట 

ముఖ్య మింగ్రతి క్లవ కుింట్ూ చింగ్రదశేఖ్రరావు చే 

అధకారిక్ింగా గ్రారింభించబడిింది. 

* రిండవ విడుత హరితహారిం కారయ గ్రక్మిం 2016 జులై 

8 న్లూగిండ జల్లూ  చటాయ ల మిండలిం గింగ్రడింపల్ూ 

వదద ముఖ్య మింగ్రతి క్లవ కుింట్ూ చింగ్రదశేఖ్రరావు చే 

అధకారిక్ింగా గ్రారింభించబడిింది. 

* 2016 లోనే 46 కోట్ూ మొక్్ లు న్నట్డిం జరిగ్జింది. 

* మూడవ విడుత హరితహారిం కారయ గ్రక్మిం 

గ్రపపించింలోనే అతి ెదద మాన్వ గ్రపయతన ింగా 

చేపటిటన్ తెలింగాణ హరితహారిం 2017 జులై 12 

క్ర్సింన్గర్క జల్లూ  లోయర్క మానేరు డాయ మ్ వదద ెసిర్క 

గ్రారింభించారు . 

* న్నలగవ  విడుత హరితహారిం 2018 ఆగస్ట 1 గజేవ ల్డ 

లోన్స ఇిందిరాార్్క  దగ గర ెసిర్క గ్రారింభించారు . 

 

తానా ధ్పతిషా్ఠతమ కమైన అవారిులు 

 
* ఉతుర అమెరికా తెలుగ సింఘిం(తాన్న) 

గ్రపతిషా్టతమ క్మన్ అవ్యర్ులను ఈ ఏడాది పలువురు 

గ్రపముఖులకు 

అిందిస్తున్న ట్టూ తాన్న 

అరయ క్షుడు సతీష్్ వేమన్ 

తెల్ారు. 

* 22వ మహాసభలు వ్యషిింగ టన్్ 

డీసీలో గరువ్యరిం నుించ 6వ 

తేద్ద వరకు అింగరింగ వైభవింగా జరుగతాయన్నన రు 

* ఎనీటఆర్క్ క్లి రల్డ్ అవ్యర్క్్కు గ్రపముఖ్ రింగసలా 

న్ట్టడు గమమ డి గ్నాలక్ృషణ 

* తాన్న గతిుకొిండ రవీింగ్రరన్నథ్్ సర్సవ స్్ అవ్యర్క్్ కోసిం 

డాక్ టర్క్ గింగా చౌదరిన్స 

* గ్జడుగ రామూమ రి ు అవ్యర్ుకు డాక్ టర్క్ గారాటి 

ఉమామహేరవ రరావు 

* గ్రపతిషా్టతమ క్మన్ తాన్న జీవన్ సౌఫలయ  పురస్ా రాన్సన  

ఎనీటవీ చైరమ న్్ తుమమ ల న్ర్ింగ్రద చౌదరి 

* తాన్న లేదా ఉతుర అమెరికా తెలుగ సింఘిం (TANA 

లేదా Telugu Association of North America) అనేది 

ఉతుర అమెరికాలో న్సవసిస్తున్న  తెలుగ గ్రపజల 

సింఘిం. తెలుగ సాింస్ ృతిక్ వ్యరసతావ న్సన  

పరిరక్షిించడాన్సక మరియు పరివ్యయ పుిం చేయడాన్సక, 

తెలుగ గ్రపజల మరియు వ్యరి సింతతి యొక్్  

గరిుింపున్స కాాడడాన్సక, మరియు తెలుగ సాహతయ , 

సాింస్ ృతిక్, విదాయ , సాింఘిక్, సేవ్య చరి లకు ఓ 

వేదిక్గా న్సలవడాన్సక ఈ సింఘిం ఏరెా టైింది. 

* తాన్న మొదటి జాతీయ సమావేరిం 1977 లో 

జరిగ్జింది. ల్లభాపేక్ష్లేన్స సింసగాా 1978లో 

అధకారిక్ింగా ఏరెా టైింది. 

* ముపెై వేలకు పైగా సభుయ లుక్ల తాన్న అతి ెదద 

ఇిండో-అమెరికా సింఘాలోూ  ఒక్టి. 

* తాన్న అరయ క్షుడు సతీష్్ వేమన్ 

 

Sports Journalists Federation of India 2019 Awards: 

స్టె ర్క టి  జరన ల్స్ట ఫెడర్షన్ అఫ్ ఇిండియా 2019 

అవ్యర్క్ి         

SJFI Medal (Highest Honour):  గ్రపకాష్ పదుకొనె 

(బ్య మె ింట్న్).  

Sportsperson of the Year Award: పింక్జ్ అదావ నీ 

(బిల్యర్క్ి  మరియు స్తన క్రి్క ) and బజరింగ్ 

ప్యన్సయా (రసిూింగ్ ). 
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Emerging Talent of the Year Award: సౌరభ్ చౌదరి 

(షూటిింగ్ ). 

Team of the Year Award: విదరా  గ్రకెట టీిం . 
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