
 
  

20 August 2018 Current Affairs:   

ప్ర ధాని నివాసంలో ఉండననన ఇమా్రన ఖాన :  

పాకిసా్థన  ప్ర ధాన మంత్రర  ఇమా్రన  ఖాన  ప్ర ధాని అధికారిక నివాసంలో ఉండబోనని సపష్ట ం చేశారు. అందుకు 

బదులుగా తాను మిలిటరీ సెకర టరీలోని ఓ మూడు ప్డక గదుల ఇంట్లో  ఉంటానని తెలిపారు. పొదుపు చర్యలోో  

భాగంగా తాను ఈ నిర్ణ యం తీసుకుననట్లో  తెలిపారు. ఖరుులను తగ్గ ంచేందుకు ఇలా చేసుు న్నననని చెపాపరు. 

న్యయజిలాండ్  మహిళా సంక్షేమ శాఖ మంత్రర  తన ప్ర సవం కోసం సెై కిల్  తొకుుకుంటూ ఆసుప్ర త్రకి వెళాో రు: 

న్యయజిలాండ్  మహిళా సంక్షేమశాఖ మంత్రర  అయిన జూలీ అన్నన గంటర్  42 వారాల గరిిణి. ప్ర సవ సమయం 

దగగ ర్ప్డటంతో జూలీ ఆదివార్ం ఆసుప్త్రర లో చేరారు. 

మ్రనసిక చికితసకూ ఆరోగయ బీమ్ర: 

 దేశంలో తొలిస్థరిగా మ్రనసిక అన్నరోగయ చికితసకూ ఆరోగయ బీమ్ర వరిు ంప్ చేస్తు  ప్ర భుతవం నిర్ణ యం తీసుకుంది. 

ఈ ఏడాది మే 29 నుంచి అమలులోకి వచిున మ్రనసిక ఆరోగయ ర్క్షణ చటట ం 2017లోని సెక్షన  21(4) ప్ర కార్ం 

స్థధార్ణ అన్నరోగాయలకు ఎలాగై తే ఆరోగయ బీమ్ర ద్వవరా చికితస లభిసుు ందో అలాగే మ్రనసిక అన్నరోగాయలకు కూడా 

చికితస లభిసుు ందని కందర  ఆరోగయ శాఖ మంత్రర  జేపీ నడాా ట్వవటట ర్ లో పేర్కున్ననరు. 

‘పార్్వ’ నియామకానికి(lateral recruitment) విశేష్ సపందన: 

పార్్వ నియామక మ్రర్గ ం(లేటర్ల్  ఎంట్రర  మోడ్ ) ద్వవరా ప్ర భుతవర్ంగంలో ప్ై ైవేట్లనిపుణుల సేవలు 

వినియోగ్ంచుకోవాలనన ప్ర ధాని మోదీ ప్ర భుతవ కారాయచర్ణకు మంచి సపందన కనిపిస్ు ంది. 10 Joint Secretary 

పోసుట లకు 6077 దర్ఖాసుు లు 

‘ఆప్రేష్న  బ్లో స్థట ర్ ’ అధికారికి సుపీర ంకోరుట  బాసట: 

 ‘ఆప్రేష్న  బ్లో స్థట ర్ ’’లో పాలుప్ంచుకునన సెై న్నయధికారికి సుపీర ం కోరుట  బాసటగా నిలిచింది. ఆయనకు 

ఇవవకుండా అడాుకునన హోద్వను వెంటన్న ఇవావలని కంద్వర నికి స్తచించింది. ఇతర్ ఆరోప్ణల నుంచీ ఆయనకు 

విముకిు  కలిపంచింది. అమృత సర్ లోని సవర్ణ  దేవాలయం నుంచి అత్రవాద సికుులను బయటకు ర్పిపంచేందుకు 

ఆప్రేష్న  బ్లో స్థట ర్  నిర్వహించిన సంగత్ర తెలిసిందే. దీనికి న్నతృతవం వహించిన సెై న్నయధికారులోో  మేజర్  కున్నవర్  

అంబ్రర శవర్  సింగ్  కూడా ఒకరు. ఆప్రేష్న  సమయంలో కొనిన ఎలకాట ైనిక్  ప్రికరాలను తన దగగ రే 

ఉంచుకున్ననర్ని, ఇష్టట రీత్రన ప్ర వరిు ంచార్ని ఆయన ఆరోప్ణలు ఎదుర్కున్ననరు. దీంతో ఆయనకు ఇవావలిసన 

లెఫ్టట నంట్  కలనల్  హోద్వను కందర ం నిలుపుదలలో ఉంచింది. దీనిప్ై  స్థయుధ బలగాల ట్ై ైబ్యయనల్ ను సింగ్  

ఆశర యించగా ఆయనకు అనుకూలంగా తీరుపవచిుంది. దీనికి వయత్రరేకంగా సుపీర ంకోరుట లో కందర ం అపీపలు 



 
చేసింది. దీనిప్ై  న్నయయమూరుు లు జసిట స్  ఏక సికిర , జసిట స్  అశోక్  భూష్ణ లతో కూడిన ధరాాసనం విచార్ణ 

చేప్ట్వట ంది. ఏఎఫ ట్ర తీరుపక మదద తు ప్లికింది. 

ఆభర్ణాల కోసం సరికొతు  లోహం:  

ఇప్పట్వ వర్కూ మనకు బంగార్ం, వెండి, పాో ట్వనంతో చేసిన ఆభర్ణాలే తెలుసు. కానీ ఈ జాబితాలో కొతు  లోహ 

మిశర మం చేరింది. అదే పాో ట్వనం-బంగార్ం కలిసిన మిశర మం. అమెరికా శాసర వేతు లు అభివృదిి చేసిన ఈ 

సరికొతు  లోహం ఉకుు కన్నన వందరెట్లో  అధిక మనినక కలిగ్ ఉంట్లందని చెబ్యతున్ననరు.  

 ‘ప్శ్చుమ్  బంగా పాఠ్య పుసు కంలో మిలాుసింగ్ సా్థనంలో ఫరాా న ఫొట్ల ప్ర చురించారు. ప్శ్చుమ్  బంగా విద్వయశాఖ, 

ప్ర చుర్ణ కర్ు లు చేసిన తపిపదం మమత ప్ర భుతావనిన విమర్్ల పాలు చేసింది. పాఠ్శాల పుసు కాలోో  ప్రుగుల 

వీరుడు మిలాుసింగ్ సా్థనంలో బాలీవుడ్ నట్లడు ప్రాా న అకు ర్ ఫొట్ల 

AP Current Affairs: 

సరిహదుద  ప్ై  న్నడు సుపీర ంకు నివేదిక:  

బళాో రి అటవీకందర ంగా ఆంధర ప్ర దేశ్ , కరాణ టక రాష్టట ైల నడుమ అంతరార ష్ట ై సరిహదుద ప్ై  సరేవ జనర్ల్  ఆఫ  

ఇండియా(ఎ  సజీఐ) సుపీర ం కోరుట కు స్మవార్ం నివేదించనుంది. మూడు నలల వయవధిలో రెండు దఫాలుగా 

ఉమాడి సరేవ జరిగ్న్న రెండు రాష్టట ైల మధయ సరిహదుద ప్ై  ఏకాభిపార యం రాలేదు. ఈ న్నప్థ్యంలో 1896 న్నట్వ 

బళాో రి అటవీ మ్రయపు ఆధార్ంగా రెండు రాష్టట ైల సరిహదుద  గ్ర ండ్  కంట్లర ల్  పాయింట్ (జీసీపీ)లను సరేవ జనర్ల్  

ఖరారు చేయనున్ననరు. నివేదిక ఆధార్ంగా సుపీర ంకోరుట  తీరుపను బట్వట  అంతరాష్ట ై సరిహదుద  తేలనుంది. 

‘ఉపాధి’లో ఏపీ నంబర్  వన :  

ఉపాధి హామీ ప్థ్కం అమలులో ఆంధర ప్ర దేశ్  అగర గామిగా నిలిచింది. ప్థ్కానికి సంబంధించిన ఆరు 

అంశాలకుగాను, న్నలుగు అంశాలోో  ఏపీ మొదట్వసా్థనం స్థధించింది. ఆసుు ల నిరాాణం, ప్నిదిన్నల కలపన, వేతన్నల 

నగదు బదిలీ, లబిి పొందిన కుట్లంబాల ప్ర్ంగా ఏపీ నంబర్  వన గా నిలిచింది. ఆదివార్ంన్నట్వకి కందర  ప్ర భుతవ 

డాయష బోరాులో ఈ వివరాలున్ననయి. 2018-19లో ఉపాధి హామీ ప్థ్కం కింద దేశంలో ఏ రాష్ట ైంలో లేనంత 

అతయధికంగా ఏపీలో 55,11,028 ఆసుు లను నిరిాంచారు. ఇందులో తెలంగాణ మూడోసా్థనంలో ఉంది. ప్నిదిన్నల 

కలపనలోన్య 14,88,25,628 ప్నిదిన్నలతో ఏపీ మొదట్వ సా్థనంలో ఉంది. తెలంగాణ న్నలుగోసా్థనంలో నిలిచింది. 

అలాగే, కూలీలకు అతయధికంగా 3,74,81,223 స్థరుో  నగదు బదిలీ ద్వవరా వేతన్నలు అందించి ఏపీ అగర సా్థన్ననికి 

ఎదిగ్ంది. ఇక ఉపాధి ప్థ్కం ద్వవరా లబిిపొందిన కుట్లంబాల సంఖయ అతయధికంగా ఏపీలో 37,16,664 

ఉండటంతో ఈ అంశంలోన్య అగర సా్థనంలోన్న నిలిచింది. 

TS Current Affairs: 

1.మ్రలతీ చందూర్  పుర్స్థుర్ం: 



 
మ్రలతీ చందూర్  పుర్స్థురానిన పోలుంప్లిో  శాంతాదేవి సీవకరిస్థు రు. ఈ సభ ఆగసుట  25 స్థ.6గం.లకు ఎన ట్రఆర్  

కళామండప్ం, తెలుగు విశవవిద్వయలయం, హై దరాబాద్  నందు జరుగుతుంది. కె.వి.ర్మణాచారి, ఎస్ .వి. 

సతయన్నరాయణ, యార్ో గడా లక్ష్మాప్ర స్థద్  తదితరులు పాల్గ ంటారు. 

2. ప్టట ణపార ంతాలోో  కాలుష్టయనిన నివారించి ప్ర జలకు మెరుగై న, ఆహాో దభరిత జీవన విధాన్ననిన అందుబాట్లలోకి 

తెచేుందుకు సిదిద పేట శ్చవార్ో లో అర్బన ఆకిసజన పారుును ఏరాపట్లచేసుు ననట్లట  నీట్వ పారుదలశాఖ మంత్రర  ట్ర 

హరీశ్ రావు చెపాపరు. 

3. ప్ర ముఖ ర్చయితా IRS అధికారి -ఆకెళ్ళ అచుయత రామన యొకు స్థార్క స్థట ంప్ ను సికింద్వర బాద్ లో విడుదల. 

ఈయన ర్చించిన ప్ర ముఖ గర ంధం-వాలీాకి రామ్రయణం  

Sports: 

1.విరాట్  కోహ్లో : భార్త ప్రుగుల యంతర ం విరాట్  కోహ్లో  మరో రికారాును తన ఖాతాలో వేసుకున్ననడు. విదేశీ 

గడాలప్ై  అతయధిక ప్రుగులు చేసిన భార్త స్థర్థుల జాబితాలో కోహ్లో  అగర సా్థన్నన నిలిచాడు. ఈ జాబితాలో 

తాజాగా సౌర్భ్  గంగూలీని వెనకిునటాట డు కోహ్లో  

2. ఆసేట ైలియా మ్రజీ పేసర్  మిచెల్  జానసన  (36) కిర కెట్ కు పూరిు గా గుడ్ బై  చెపాపడు. 

3.Asian Games: 

1. ఆసియా క్రర డలోో  భార్త కు తొలి ప్సిడి ప్తకం: భార్త రెజో ర్  భజర్ంగ్  పునియాకు హరియాణా రాష్ట ై 

ప్ర భుతవం భారీ నజరాన్న ప్ర కట్వంచింది. ఆసియా క్రర డలోో  భార్త కు తొలి ప్సిడి ప్తకం అందించినందుకు 

గాన్య రూ.3కోట్లో  నగదు అందించనుననట్లో  తెలిపింది. 

2. ఆసియా క్రర డలోో  భార్త కు తొలి ప్తకం అందించిన షూటరుో  అపూరివ చండేలా, ర్వి కుమ్రర్  జంటను 

ప్ర ధాన మంత్రర  నరేందర  మోదీ అభినందించారు. ప్ద్దద నిమిదో ఆసియా క్రర డలోో  ఈ జోడీ కాంసయ ప్తకం 

స్థధించిన సంగత్ర తెలిసిందే. రెై ఫ్టల్  మిక్స్ డ్  ట్రమ్  విభాగంలో అపూరివ, ర్వి దవయం అతుయతు మంగా ఆడి 

మూడో సా్థనంలో నిలిచింది. ఈ సందర్ింగా ‘మన ప్ర త్రభగల షూటరుో  2018 ఆసియా క్రర డలోో  భార్త కు 

తొలి ప్తకం అందజేశారు 

3. ఆసియా క్రర డలు: భార్త కు తొలి ర్జతం: 

 ప్ర త్రషా్టతాక ఆసియా క్రర డలోో  భార్త  ముచుటగా మూడో ప్తకానిన తన ఖాతాలో వేసుకుంది. పురుషుల 10 

మీ. ఎయిర్  రెై ఫ్టల్  విభాగంలో 30 ఏళ్ో  దీప్క్  కుమ్రర్  ర్జత ప్తకానిన దకిుంచుకున్ననడు. ఈ ఏడాది 

ఆసియా క్రర డలోో  భార్త కు ఇదే తొలి ర్జత ప్తకం. 
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