
 
 

23 August 2018 Current Affairs:   

భారత సా్టర్  షట్ల ర్ , తెలుగు తేజం పూసరల  వంకట్ (పీవీ) సంధు ఫోర్స్  జాబితాలో చోటు దక్కంచుకున్నారు. 

ప్ర ైజ మనీతో పాటు వాణిజయ ఒప్పందాల దాారా అతయధిక మొతత ంలో సంపాదిస్తత న్ా కీ్రడాకారిణుల జాబితాను ఫోర్స్  

తాజాగా పీ్కటంచంది. అమెరికా టెన్నాస్  సా్టర్  సెరెన్న విలియమ్స్  ఈ జాబితాలో అగీ్సా్టన్ం దక్కంచుకోగా, పీవీ 

సంధు ఏడో సా్టన్ంలో న్నలిచారు. అయితే ఇలంట జాబితాలోల  భారత్  నుంచ టాప్ -10లో చోటు దక్కంచుకున్ా 

ఏకర క ప్లల యర్  సంధునే కావడం గ్మన్నరహ ం.  

టాప్ 10 జాబితాలో రెండు భారతీయ విమాన్నశీ్యాల సా్టన్ం: 

RoutesOnline సర్వా పీ్కారం బంగ్ళూరు క్ రెండవ స్టత న్ం, ఢిల్లల  లోన్న ఇందిరా గాంధీ విమాన్నశీ్యంన్కు 6వ 

సా్టన్ం లభంచంది. 

జన్గ్ణమన్’ను న్నరోధించన్  కాలేజీ గురిత ంపు రద్దు   

స్టాతంతీయ దినోత్వాల సందరభంగా జాతీయ గీతం ‘జన్గ్ణమన్’ పాడటాన్నా న్నరోధించన్ంద్దకు ఓ మదరస్టప్ర  

ఉతత ర పీ్దేశ్  పీ్భుతాం కఠిన్ చరయలు తీసుకుంది.కొథుయి పోల్లస్ సా్టషన్ ప్రిథిలోన్న బడగో పీాంతంలోన్న మదరస్ట 

అర్వబియా అహ్లల  గ్ర్ల ్ కాలేజ లో స్టాతంతీయ దినోత్వాల సందరభంగా ‘జన్గ్ణమన్’ ఆలపంచంద్దకు ఆ కాలేజీ 

పీన్న్పాల్, టీచర్్ అంగీకరించలేదన్న ఆరోప్ణలు వచాాయి. ఈ ఆరోప్ణలప్ర  దరాయపుత  జరిపన్ రాషాై విదాయ శాఖ 

ఈ కాలేజీ గురిత ంపును రద్దు  చస్తత  ఆదేశాలు జారీ చసంది. 

86 ఏళ్ల  రికారుు ను తిరగ్రాసన్ టీం ఇండియా 

ఇండోనేషియా వేదికగా జరుగుతోన్ా 18వ ఆసయా కీ్రడలోల  భారత పురుషుల హక్ర జటాు కొతత  చరితీ లిఖంచంది. 

బుధవారం హంగ కాంగ తో జరిగిన్ మాయచ లో టీం ఇండియా 86 ఏళ్ల  రికారుు ను బదు లుకొటాంది. ఈ మాయచ లో 

భారత జటాు ఏకంగా 26 గోల్్  న్మోద్ద చసంది. పీ్తయరాి ఆట్గాళ్లల  భారత్ కు ఏ మాతీం పోటీ ఇవాలేకపోయారు. 

1932 తరాాత భారత్  ఇంత భారీ ఆధికయంతో గెలవడం ఇదే తొలిస్టరి. 1932లో లస్  ఏంజిల్స్ లో జరిగిన్ 

ఒలింపక్స్ లో భారత్  24-1 తేడాతో అమెరికాప్ర  విజయం స్టధించంది. ఆ తరాాత ఇదే భారత్ కు అతయంత గొప్ప 

విజయం. భారత్  తరఫున్ ఆడిన్ 14 మంది ఆట్గాళ్లల  ఈ మాయచ లో గోల్్  న్మోద్ద చశారు.  

డెలివరీక్ సెర క్ల్ ప్ర  ఆసుప్తీికళ్లల న్ మంతీిక్ ప్ండంట కొడుకు 

డెలివరీ న్నమితత ం సెర క్ల్ ప్ర  ఆసుప్తీిక్ వళ్లల న్ న్యయజీలండ్ మంతీిక్ కొడుకు జన్నమంచాడు. 

జూల్ల అనీా జంట్ర్ న్యయజీలండ్  మంతీి 
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రహీ సరోాబత్ సారణ ం 

ఆసయా కీ్రడలోల  భారత్ కీ్రడాకారులు తమ సతాత  చాటుతున్నారు. భారత్ ను ఇవాళ్ మరో సారణ ం వరించంది. 25 

మీట్రల  పసాల్ విభాగ్ంలో రహీ సరోాబత్ సారణ ం స్టధించంది. ఇది భారత్ కు న్నలుగో సారణ  ప్తకం. దంతో ఆసయా 

గేమ్సస్ లో షూటంగ లో గోల్ు  మెడల్ స్టధించన్ మొదట మహిళ్గా రహీ చరితీ సృషాించంది. 

షూటంగ  పీ్ప్ంచకప్ లో సారణ ం స్టధించన్ భారత తొలి పసాల్  షూట్ర్ గా రాహీ 2013లో ఘన్త స్టధించంది. 

అంతకుమంద్ద 2010 కామన్వాల్త   కీ్రడలోల  ఆమె సారాణ లు గెలుచుకుంది. 

ఏషియన్  కీ్రడలోల  భాగ్ంగా న్నలుగో రోజు వుషు స్టండా విభాగ్ంలోనే భారత ఆట్గాళ్లల  న్నలుగు ప్తకాలు 

స్టధించారు.  బుధవారం స్టయంతీం జరిగిన్ ఈ పోటీలోల  మహిళ్ల వుషు స్టండా 60 కేజీల విభాగ్ంలో రోషిసన్న 

దేవి కాంసయ ప్తకం గెలుచుకున్నారు. పురుషుల స్టండా 56 కేజీల విభాగ్ంలో సంతోష్  కుమార్  కాంసయ ప్తకం 

గెలుపందారు. ఇదే ఈవంట లో 60 కేజీల విభాగ్ంలో స్తరయ భాను పీ్తాప్  సంగ  సెమీఫర న్ల్ లో ఆఫ్గ న్నస్టత న్  

ఆట్గాడు ఇరాాన్  చతిలో ఓడిపోయి కాంసయ ప్తకంతో సరిప్టాుకున్నాడు. పురుషుల స్టండా 65 కేజీల విభాగ్ంలో 

న్ర్వందీ కూడా కాంసయ ప్తకంతో సరిప్టాుకున్నాడు.   

సెప్క్ తకీాలో భారత్  తొలి ప్తకం స్టధించంది. 1990 ఏషియాడ్ లో ఈ కీ్రడను పీ్వేశ్ప్టాన్ప్పట నుంచ ఇప్పట 

వరకు భారత్ కు ప్తకం దకకలేద్ద. 

ఇప్పటవరకు భారత్  ఖాతాలో న్నలుగు సారాణ లు, మూడు రజతాలు, ఎన్నమిది కాంసయప్తకాలు చరాయి. 

 

షింగా్న్: భారత జాతి పత మహతామ గాంధీక్ అమెరికా అతుయన్ాత పౌర పురస్టకరం కాంగీెషన్ల్ గోల్ు  మెడల్ 

ఇవాాలంటూ అకకడి కాంగీెస్ చటా్పీ్తిన్నధి కరోలిన్ మలోనీ సభలో బిలుల  పీ్వేశ్ప్టాారు. న్యయయార్క్ లో జరిగిన్ 

ఇండియా డే ప్ర్వడ్ సందరభంగా ఆమె ఈ పీ్తిపాదన్ తీసుకొచాారు. ఈ సందరభంగా మలోనీ మాటాల డుతూ.. 

గాంధీజీ అహింస్టయుతంగా చసన్ చారితీక సతాయగీ్హ ఉదయమం ఓ దేశ్ంతోపాటు పీ్ప్ంచాన్నకే స్తారిత గా 

న్నలిచంది. దన్నన్న గురిత ంచాలి్న్ అవసరం ఉంది. అంద్దకే ఆయన్కు మరణాన్ంతరం అమెరికా అతుయన్ాత పౌర 

పురస్టకరం కాంగీెషన్ల్ గోల్ు  మెడల్ ఇవాాలి్ందిగా కోరుతూ బిలుల ను పీ్వేశ్ప్డుతున్నాను అన్న అన్నారు. 

ఇంట్ర్వాషన్ల్ అహింస్ట ఫండేషన్ చర రమన్ డాకార్ నీతా జర న్ తోపాటు ఫడర్వషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ అస్తసయేషన్, 

ఇతర యూఎస్ టీమ్స ఈ బిలుల  పాసయేయంద్దకు తీవీంగా కృషి చసుత న్నారు. ఈ ఇండియా డే ప్ర్వడ్ కు ఇండియా 

గోల బల్ డెర రెకార్ పీ్స్తన్ శ్రమ మఖయ అతిథిగా హజరయాయరు. గాంధీజీ 150వ జయంతి జరుపుకోబోతున్ా 

సందరభంగా ఆయన్కు ఇదో చారితీక న్నవాళ్ల అవుతుందన్న పీ్స్తన్ అన్నారు. పీ్సుత త పీ్ప్ంచాన్నక్ గాంధీ అహింస్ట, 

శాంతి మారాగ లు అవసరమన్న ఆయన్ అభపీాయప్డాు రు. 



 
ఆసయాలో చర న్న ప్రాయట్కులను ఆకరిష ంచ టాప్-10 దేశాలోల  భారత్ ఒకటగా ఉంది. భారత టూరిజం 2017 

లెకకల పీ్కారం భారత్ 2017లో రెండు లక్షలకు ప్ర గా చర న్న ప్రాయట్కులకు ఆతిథ్యం ఇచాంది. భారత్ లో 

చర నీయులు ఎకుకవగా సందరిశంచన్ పీాంతాలోల  మంబయి(69 శాతం), ఢిల్లల (51 శాతం)తో మొదట సా్టన్నలోల  

న్నలిచాయి. సా్టర్ సాైక్, గోల బల్ పాప్ కలార్, ఫిల్మ, టెలివిజన్ రంగాలు చర నీయులను ఎకుకవగా(62 శాతం) 

ఆకరిష ంచాయి. వీరిలో 59 శాతం మంది అజరామరమెర న్ పీ్లమకు స్టక్షిగా న్నలిచన్ తాజ మహల్ ను 

సందరిశసుత న్నారు. 
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