
 
 

21 August 2018 Current Affairs:   

BIMSTEC ఆగష్టు  30-31 తేదీల్లో  ఖాట్మండు సమావేశంల్ల మోడి హాజరవుతారు  

 4th 

 Kathmandu 

 Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. 

 FTA(Free Trade Agreement) వారికి ప్ాాధాన్యత  

దేశంల్ల ఉమ్మడి పౌరసమృతి (UCC- Uniform Civil Code) అమ్లు అసాధ్యమ్ని 21వ లా కమిషన్ చై రమన్ జస్టు స్ 

బల్బీర స్టంగ్ చౌహాన్ 

 ఆరవ షెడ్యయల్ ప్ర ధాన అడ్డ ంకిగా మారంది 

 వయకిి గత చట్టు లకు సవరణలు మాతర మే చేయగలం 

కేరళ వరదలు తీవర మై న విప్తి్త-కేందర  ప్ర భుతవ ప్ర కట్న: 

 సహాయం కోసం ప్ర తేయకంగా విప్తి్త ఉప్శమ్న నిధి  

 ప్దిరోజులుగా కేరళ రాష్ర్రు నిి అతలాకుతలం చేసి్తని వరదలను తీవర మై న విప్తి్త (calamity of severe 

nature’)గా ప్రగణిసి్తనిట్టు  కేందర  హంమ్ంతిర తవశాఖ  ప్ర కటంచంది.  

 అరుదై న తీవర త లేదా తీవర  సవభావం ఉని విప్తి్తగా ప్ర కటస్తి  విప్తి్త సంభవించన రాష్ర్రు నికి కేందర ం నుంచ 

జాతీయసాాయి మ్దద త్త లభిసి్తంది.  

 జాతీయ విప్తి్త సపందన నిధి (ఎన్డడ ఆర ఎఫ్) నుంచ కూడా అదనంగా నిధులు విడుదల చేస్త అంశానిి 

కేందర  ప్రగణనల్లకి తీస్తకుంట్టంది.  

 దీంతోపాట్ట కేందర , రాషు ర ప్ర భుతావలు 3:1 నిషపతిి తో ప్ర తేయకంగా విప్తి్త ఉప్శమ్న నిధి (సీఆర ఎఫ్)ని 

కూడా ఏరాపట్ట చేసాి యి.  

 ఒకవేళ సీఆర ఎఫ్ నిధులు కూడా సరపోకపోతే జాతీయ విప్తి్త ఆకస్టమక నిధి (ఎన్ సీసీఎఫ్) నుంచ 

కేందర మే వందశాతం నిధులను మ్ంజూరుచేసి్తంది 

జపాన్ , భారత్  - రక్షణ సంబంధాల బల్లపేతం : 

 ఉభయచర యుదధ విమానాల(ShinMaywa US-2)  అమ్మకానికి జపాన్  సై  

 భారత్  రక్షణమ్ంతర - నిరమలా సీతారామ్న్  

 జపాన్  రక్షణమ్ంతర  -ఇట్టునోర ఒనొడెరా  

 DRDO-India, ATLA-Japan 



 
పాలతో మ్ధుమేహం అదుపు: 

పాలు లేదా అధిక కారోీహై డెర ట్టో  కలిగిన తృణధానాయలను బ్రర క ఫా్ సు గా తీస్తకుంటే కలిగే ప్ర యోజనాలను 

గురి ంచేందుకు యూనివరుటీ ఆఫ్  గుల్్ , యూనివరుటీ ఆఫ్  టొరంటో ప్రశోధ్కులు ఒక అధ్యయనం చేశారు. 

రోజూ ఉదయం పాలు తాగడ్ం వలో  రకి ంల్లని చక్కెరసాాయులు తగుు తాయని, ఫలితంగా టై ప్ -2 మ్ధుమేహం 

నియంతర ణల్లకి వసి్తందని గురి ంచారు.  

టీచరో కు ఉద్యయగ భదర త తప్పనిసర: స్తప్ర ం 

టీచరుో , లెకచరరో ల్ల ఉద్యయగ భయం కలిపంచరాదని స్తప్ర ంకోరుు  అభిపార యప్డింది. వారు తమ్ జీవితానిి 

సమాజానికి అతయంత కీలకమై న విదాయరాుల చదువు కోసం అంకితం చేశారని గురిు చేస్టంది.  

AP Current Affairs: 

రాషు ర సాాయి అథ్లో టక  ఛంపియన్ షిప్  పోటీలు పార రంభం: 

ఆచారయ నాగారుు న విశవవిదాయలయంల్ల జరుగుత్తని రాషు ర సాాయి అథ్లో టక  ఛంపియన్ షిప్  పోటీలను 

శాప్ (SAAP) ఛై రమన్  అంకమ్మ చౌదర పార రంభించారు. కారయకర మ్ంల్ల AP రాషు ర అథ్లో టక  అసోస్టయేషన్  ఛై రమన్  

నాగేశవరరావు 

31ల్లపు త్తది నివేదిక సమ్రపసాి ం స్తప్ర ంకోరుు కు తెలిపిన ఎస్ జీఐ 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ -కరాాట్క రాష్ర్ు రల మ్ధ్య నెలకొని సరహదుద  వివాదం ై  విచారణను స్తప్ర ంకోరుు  స ు ంబరు 10కి 

వాయిదా వేస్టంది. ఓబుళాపురం మై నింగ్  కం న్డకి ఇచచన ల్బజులను ఆపేస్తి  ఆంధ్ర ప్ర దేశ్  ప్ర భుతవం తీస్తకుని 

నిరాయానిి నిలిపివేస్తి  హై కోరుు  తీరుప ఇవవడ్ంతో.. దానిని సవాల్  చేస్తి  ఆంధ్ర ప్ర దేశ్  ప్ర భుతవం 2010ల్ల 

స్తప్ర ంకోరుు ను ఆశర యించంది. ఓఎంసీ హదుద లు దాట మై నింగ్  చేసోి ందనే ఆరోప్ణల ై  రండు రాష్ర్ు రల మ్ధ్య 

హదుద లు తేలిచ నివేదిక సమ్రపంచాలని స్తప్ర ంకోరుు  2017, డిసంబరు 8న సర్వవయర  జనరల్  ఆఫ్  ఇండియాను 

ఆదేశంచంది. సరహదుద లు తేలేచందుకు రండు రాష్ర్ు రలతో పాట్ట తాము సంయుకి  క్షేతర  కసరతి్త పూరి  చేశామ్ని 

సర్వవయర  జనరల్  ఆఫ్  ఇండియా తరఫు నాయయవాది జస్టు స్  మ్దన్  బి ల్లకూర , జస్టు స్  ఎస్ .అబుద ల్  నజీర , జస్టు స్  

దీప్క  గుపాి లతో కూడిన ధ్రామసనం దృషిు కి సోమ్వారం తీస్తక్కళాో రు. త్తది నివేదికను ఆగస్తు  31 లేదా అంతకు 

ముందే సమ్రపసాి మ్ని వినివించారు 

ఏప్ జెన్ కో సంచాలకుడిగా చందర శేఖర రాజు: 

పొటు శ్రర రాములు నెల్లో రు జిలాో  నేలటూరుల్లని శ్రర దామోదరం సంజీవయయ థరమల్  విదుయతి్త కేందర ం ముఖయ 

ఇంజిన్డరు చందర శేఖర రాజు ఏప్ జెన్ కో సంచాలకుడిగా నియమిత్తలయాయరు. 

సామరు   ఆంధ్ర  ఫండేషన్  బోరుడ  నిరాయం: 

రాబోయే రండు నెలల్లో  సామరు   ఆంధ్ర  కారయకర మ్ం కింద గార మాల్లో  రూ.200 కోట్ో తో అభివృదిధ  కారయకర మాలను 

చేప్ట్టు లని సామరు   ఆంధ్ర  ఫండేషన్  బోరుడ  నిరాయించంది.  



 
TS Current Affairs: 

National Water Development Agency (NWDA)32వ వారిక సమావేశం-ఢిల్బో  

 గోదావర–కావేర అనుసంధానానికి ముందు గోదా వర బ్రస్టన్ ల్ల తెలంగాణ చేప్టు న సీతారామ్ పార జెకుు కు 

అనుమ్త్తలివావలని గడ్ెరీని హరీశ్  కోరారు 

 తెలంగాణను అట్ల్  భూజల్  యోజన- 

చదరంగంల్ల ముగుు రు ఆడే (టై ర విజారడ  చస్) చస్తి బోరుడ  ను  రూపొందించంది ఎవరు ? 

ఆదితయ నిగమ్ (IIT ROORKEY పూరవ విదాయరా) 

 

భారత్-ఇజార యెల్ ప్ర భుతావలు ప్ర యోగాతమకంగా చేప్టు న హమియోప్తి వై జాానిక ప్రశోధ్నలను ఎవరు 

పార రంభించారు , ఎకెడ్ పార రంభించారు? 

 చన జీయరు సావమి  

 జిమ్ు హమియోప్తి వై దయ కళాశాల -శంష్ర్బాద్ ల్ల  

Sports: 

పుసి కంగా వీవీఎస్  లక్షమణ్  జీవిత చరతర - 

 పుసి కం పేరు: ‘281 And Beyond’  

 వస్ట లాండ్  ప్బిో కేషన్ు   

 నవంబరు 20న పుసి కం విడుదల 

Asian Games 2018 Day 2: 

కబడ్డడ :భారత పురుష్టల జట్టు  ఆస్టయా కీర డ్ల్లో  మొట్ు మొదటసార ప్రాజయం చవిచూస్టంది. గ్రూ ప్ -ఏ పోరుల్ల 

భారత్  23-24తో దక్షిణ కొరయా చేతిల్ల ఓడిపోయింది. 

షూటంగ్  10మీ ఎయిర  పిసు ల్ ల్ల దీప్క  కుమార   

ట్టర ప్ ల్ల లక్షయ్  షెరాన్  రజతాలు సాధించారు. 

వినేశ్  ఫొగాట : 

 ఆస్టయా కీర డ్ల్లో  సవరాం గెలిచన భారత తొలి మ్హిళా రజో ర గా రకారుడ  

 50 కిల్లల విభాగంల్ల విజేతగా నిలిచంది. 

 ప్ర తయరా జపాన్  రజో ర  యుకి ఇరీని 

 ఆస్టయా కీర డ్ల రజిో ంగ్ ల్ల భారత్ కు రండో సవరాం. 



 
 వరుసగా రండు ఆస్టయా కీర డ్ల్లో  ప్తకాలు గెలిచన మ్హిళా రజో ర (గత ఆస్టయా కీర డ్ల్లో  48 కిల్లల 

విభాగంల్ల వినేశ్  కాంసయం) 
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