మేణు షవరౄప్కు 2017 నేశనల్ ఎంట్రరనఽయర్లప్ అరహరడు
బయో ట్ెక్హాలజి డితృహర్్బంట్ ళతుయర్ అడ్వభజర్ డా॥ మేణు షవరౄప్కు 2017 నేశనల్ ఎంట్రరనఽయర్లప్
అరహరడు లబుంచంది. బంట్ార్ (గఴరాబంట్) క్ేట్గిమిలో ఈ అరహరడు దక్్కంది. మేణు షవరౄప్ ప్రభుత్వరంగ షంషథ
అభన బయో ట్ెక్హాలజి ఇండ్ళ్ ీ మీళరర్్ అళళ్ న్స
ర ్ క్ౌతు్ల్ ఎండీగహ కడా ఴయఴసమిషు ఼నాారడ.

ఴైదమహబాద్లో అంత్మహాతీయ ఆమికయాలజీ షదష఼్
తెలంగహణ ప్ుమహఴష఼ు ఱహఖ 2017 జనఴమి 18, 18, 20 తేదీలలో మూడ్ె మోజుల తృహట్ు ఴైదమహబాద్లో అంత్మహాతీయ
ఆమికయాలజీ షదష఼్ తురవఴంచాతు తురణభంచంది. తెలంగహణ రహరషత్వ షంప్దన఼ ప్రప్ంచాతుక్్ చాట్ిచెప్పడ్బే ఈ
షదష఼ు తురవసణ ఉదేేవమతు ఆ ఱహఖ రెలలడించంది.

బంగహలదేశ్ ప్రధాన నాయయమూమిు జళ్స్ ష఼మేందరకుమార్ ళనా ా మహజీనామా
బంగహలదేశ్ ముట్్ ముదట్ి ఴందఽ ప్రధాన నాయయమూమిు జళ్స్ ష఼మేందరకుమార్ ళనా ా త్న ప్దవిక్్ మహజీనామా
చేఱహరడ. ఆయన అవితూతి, అకరమ నగద఼ చలామణి ఆమోప్ణల్నా ఎద఼మ్కంట్ునాారడ. ష఼రంక్ోరడ్ ఇచ్న క్ీలకబైన
తీరడప విశయంలో ప్రభుత్వంతో విరహదం ముదయాయక ష఼మారడ నెల మోజుల క్్త్
ర ం ఆయన ళరలఴురై విదేవం రెయల లరడ.
ష఼రంక్ోరడ్ నాయయమూరడు అబువంషనలో తృహరల బంట్ు కునా అధిక్హమహతుా రద఼ే చేషు ఽ ఆయన తీష఼కునా
తురణ యంరై ప్రభుత్వం అషంత్ాు తో ఉంది. ఆ బేరకు 16ఴ మహజ్యంగ షఴరణన఼ ఆయన క్ొట్ి్ రేఱహరడ. జళ్స్ ళనా ా
2018 జనఴమి 31న ప్దవీ విరమణ చేయాల్న్ ఉంది. తాతాకల్నక ప్రధాన నాయయమూమిుగహ జళ్స్ అబుల్ రహసబ్
మియాహ్ తుయమిత్ేలయాయరడ.

23 తృహమీ్లతో ముషహరఫ్ క్ొత్ు కట్మి ‘తృహక్్స్థ హన్స అరహమీ ఇతెు హాద్’
తృహక్్స్ు హన్స మాజీ తుయంత్ ప్మేవజ్ ముషహరఫ్ 28 తృహమీ్లతో కల్నళ తృహక్్స్థ హన్స అరహమీ ఇతెు హాద్ (ఏఐ) ేరడతో క్ొత్ు
కట్మితు ఏమహపట్ు చేఱహరడ. దీతుక్్ అధ్యక్షుతుగహ ముషహరఫ్, ప్రధాన క్హరయదమిిగహ ఇక్హాల్ దర్ ఴయఴసమిస్ు హరడ. ప్మేవజ్
ముషహరఫ్ ప్రషు ఼త్ం ద఼బాయ్లో ఉంట్ునాాడ్ె.
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నోమి దతాుతేయ
ర ుడ్ెకు ల్నవింగ్ లెజండ్ ఇన్స క్హయన్ర్ ట్రట్
ర బంట్ అరహరడు
ప్రముఖ క్హయన్ర్ చక్్తా్ తుప్ుణుడ్ె, బషఴతారకం ఇండో అబమికన్స క్హయన్ర్ ఆష఼ప్తిర, మీళరర్్ ఇతుళ్ట్ృయట్
(బీఐఏళఴచ్ అండ్ ఆర్ఐ) ట్రష్ ఼ బో రడు షభుయలు డా॥ నోమి దతాుతేయ
ర ుడ్ె ల్నవింగ్ లెజండ్ ఇన్స క్హయన్ర్ ట్రట్
ర బంట్
అరహరడు ళవకమించారడ. బంగళూరడలో తురవ ఴంచన అఖిల ఫారత్ క్హయన్ర్ క్హంగస్
ర షదష఼్లో ఆయన ఈ
ప్ురస్హకమహతుా ళవకమిం చారడ.

ఉమంగ్ యాప్లో EPFO ళేఴలు
క్ేందర, మహశ్ ,ీ స్హథతుక విఫాగహలకు షంబంధించన ళేఴలన఼ అందించే ఉమంగ్ యాప్ దావమహ ఉదో యగుల భవిశయతుధి
షంషథ (EPFO) ళేఴలు అంద఼బాట్ులోక్్ ఴచా్భ. ఈ యాప్ దావమహ EPFO చందాదారడలు త్మ తృహస్బుక్న఼
షమిచఽష఼క్ోఴట్ంతో తృహట్ు ంఛన఼ ఉప్షంసరణ, తృహక్షిక ఉప్షంసరణ ళేఴలన఼ తృ ందఴచ఼్. ఇంత్కు ముంద఼
గూగుల్ ేల లోతు M-EPF యాప్ దావమహ తృహస్బుక్, జమ ముతాులన఼ తెలుష఼క్ోఴట్ాతుక్్ వీలుండేద.ి ఉమంగ్ దావమహ
EPF ళేఴలు అంద఼బాట్ులోక్్ మహఴట్ంతో M-EPF ళేఴలు తుల్నరేఱహరడ. EPFO చందాదారడలు ఉమంగ్ యాప్న఼
మాత్రబే వితుయోగించ఼క్ోరహల్న్ ఉంట్ుంది.
UMANG-Unified Mobile Application for New Age Governance
EPFO-Employees' Provident Fund Organisation

శిరహతూక్్ ఴరల్ు క్్ంగ్ గోలెు న్స డిస్క అరహరడు
ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్లోతు విజయరహడ్కు చెందిన చనాామి విలువిదయ క్ీడ
ర ాక్హమిణ(ి ఆర్ర్) చెరడకమి డాలీ శిరహతూతు ఴరల్ు క్్ంగ్
గోలెు న్స డిస్క అరహరడు-2018 లబుంచంది. మూడ్ె ఖండాల న఼ంచ విచే్ళన 10 మందిలో ఐదేళల శిరహతూ అత్యంత్
నాఴయష఼ విలువిదయ క్ీడ
ర ాక్హమిణిగహ ఎంక్ంది . ప్రప్ంచ మిక్హరడుల షమాఖయ, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ మిక్హర్ు్ , ఆళయా
బుక్ ఆఫ్ మిక్హర్ు లు షంయుకు ంగహ 2017 నఴంబర్ 11న నఽయడిలీలలో ఏమహపట్ుచేళన ఴరల్ు క్్ంగ్ గోలెున్స డిస్క అరహరడు
ప్రదానోత్్ఴ క్హరయకరమంలో శిరహతూక్్ ప్ురస్హకరం అందజేఱహరడ.

బాలల సకుకల రహమోత్్ఴం ‘సౌస్హల 2017’
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క్ేందర ళు ,ీ శివు షంక్షేమ ఱహఖ 2017 నఴంబర్ 16 న఼ంచ 20 ఴరకు బాలల సకుకల రహమోత్్ఴం ‘సౌస్హల 2017’న఼
తురవఴంచన఼ంది.
నఴంబర్ 14న జ్తీయ బాలల దినోత్్ఴం మమియు నఴంబర్ 20న అంత్మహాతీయ బాలల సకుకల దినోత్్ఴం
షందరభంగహ క్ేందర ళు ,ీ శివు షంక్షేమ ఱహఖ ప్రతి షంఴత్్రం నఴంబర్ 14 న఼ంచ 20 ఴరకు బాలల సకుక రహమోత్్ఴం
తురవఴష఼ుంది. ఈ షందరభంగహ చనాారడలకు రభంట్ింగ్, క్ీడ్
ర లు, ఴకు ాత్వం త్దిత్ర అంఱహలోల తృో ట్రలు
తురవఴస్హురడ.

సమహయనాలో నోట్ి ఔశధ్ం దావమహ ఴప్ట్ెైట్ిస్-ళ చక్్త్ష
దేవంలో నోట్ి ఔశధ్ం దావమహ ఴప్ట్ెైట్ిస్-ళ మోగులకు చక్్త్్ చేళే విధానాతుా అఴలంబుంచన ముదట్ి మహశ్ ంీ గహ
సమహయనా తుల్నచంది. రౄ.28,000 న఼ంచ రౄ.30,000 ఴరకు విలుఴ ఴప్ట్ెైట్ిస్-ళ నోట్ి ఔశధాతుా సమహయనా
ప్రభుత్వం ఉచత్ంగహ అందజేస్ు ో ంది .

తెలంగహణలో మండో అధిక్హమిక ఫాశగహ ఉరౄ
ే
తెలంగహణ ముఖయమంతిర క్.చందరఱేఖరమహఴు ఉరౄ
ే న఼ మహశ్ ీ అధిక్హమిక ఫాశగహ ప్రకట్ించారడ. ఇప్పట్ి న఼ంచ మహశ్ ంీ లోతు
ప్రతి ఆపష఼లో ఉరౄ
ే మాట్ాలడే అధిక్హమి ఉంట్ారడ. ప్రజల న఼ంచ ఉరౄ
ే లో ఴచే్ పమహయద఼ ళవకమించ రహట్ిక్్ ప్రత్ేయత్ు రం
ఇఴవడాతుక్్ ప్రభుత్వం 60 మోజులోల అతుా క్హమహయయాలోల ఉరౄ
ే అధిక్హరడలన఼ తుయమించన఼ంది. దీంతోతృహట్ు అతుా
తృో ట్ర ప్మీక్షలు ఉరౄ
ే లో కడా తురవఴస్హురడ.

నేతృహల్ మాజీ ప్రధాతు క్ీము ి తుధి బిస్హ్ మాతి
నేతృహల్ మాజీ ప్రధానమంతిర క్ీము ి తుధి బిస్హ్ 2017 నఴంబర్ 11న ఖాట్మండ్లో మాతి చెందారడ. క్ీము ి తుధి బిస్హ్
1969`70, 1971`73, 1977`79 మధ్య నేతృహల్ ప్రధాతుగహ ప్తు చేఱహరడ.

పల్నపన్స్లో త్ూరడప ఆళయా షదష఼్
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పల్నపన్స్లోతు ఏంజల్్లో 2017 నఴంబర్ 13 న఼ంచ 14 ఴరకు 12ఴ త్ూరడప ఆళయా షదష఼్ తురవఴంచారడ.
ఆళయా-ప్ళపక్ తృహరంత్ప్ు 18 దేఱహలోల ఱహంతి, భదరత్ క్ొరకు త్ూరడప ఆళయా షదష఼్న఼ ఏమహపట్ు చేఱహరడ.
ఇంద఼లో 10 ఆళయాన్స దేఱహలు కడా షభయత్వం కల్నగి ఴునాాభ
త్ూరడప ఆళయా షదష఼్ షభయ దేఱహలు
1. బూ
ర నెై దారడషలాం
2. కంబో డియా
3. ఇండో నేలయా
4. లారో డీఆర్
5. మలేలయా
6. మయనామర్
7. ళంగప్ూర్
8. థాభలాండ్
9. పల్నపన్స్
10. వియతాాం
11. ఆళే్ల్న
ీ యా
12. చెైనా
13. ఫారత్దేవం
14. జతృహన్స
15. నఽయజిలాండ్
16. క్ొమియా మిప్బిల క్
17. రశయన్స పరడ్మేశన్స
18. అబమిక్హ
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