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  భూటాన్, భారత దేశాల మధ్య దౌతయ సం బంధాలు ఏరపడి 

50 - Aug 23 న జరిగిన సాహితీ ఉతసవ .భూటాన్ మూడో 

రాజు, భారత తొలి ప్ర ధాని జవహర లాల్ నెహ్రర  ఇరు దేశాల 

మధ్య ద్వ ైపాక్షిక సంబంధాలకు పునాది.   భారత్ వల్లే  

ఐరాసలో భూటాన్ కు సభ్యతైం. 

 భూటాన్-థంపూ 

 Prime minister: Tshering Tobgay 

 Official language: Dzongkha 

 Currency: Bhutan Ngultrum 

 

 నాసా సెల్ఫీస్  : 

 స్పపట్జ ర  స్పపస్  టెలిస్కోపును ప్ర యోగించి 15 ఏళ్లే  అవుతునన 

సందరభంగా నాసా ఓ వినూతనమవ న సాారట ఫోన్  అప్లే కేషన్ ను 

అభివృదిి చేసంది. ఐఫోన్ తోపాటు ఆండ్రర యిడ కూ 

అందుబాటులోఉనన ఈ యాప ను ఓపెన్  చేస కనిప్లంచే ఫ్రర మ్  

మధ్యలో మన ముఖం ఉండేలా చూసుకుని ఫొటో తీసుకుంటే 

చాలు. అంతరిక్ష వ్యయమగామి సెై లోే  మన తలకు ఓ హెల్మాట  

అమరిపోతుంది.అప్లే కేషన్  పేరు - నాసా సెల్ఫీస్   

 



 కుల్ దీప  నయ్యర  కనునమూశారు: 

 ప్ర ముఖ జరనలిసుు , రచయిత కుల్ దీప  నయ్యర  (95) 

బుధ్వారం అరిరాత్రర  కనునమూశారు.ప్త్రర కా స్పైచఛపెవ  ఎడతెగని 

పోరాట్ం చేసన వయక్తి గా నయ్యర  ప్ర త్యయక గురిి ంపు 

పందారు.పాక్తసాి న్ లోని సయాల్ కోట లో 1923లో జనిాంచిన 

నయ్యర .. ఉర్దూ  ప్త్రర కతో జరనలిజం వృత్రి ని పార రంభించారు. 

తరాైత ప్లు ఇంగిే ష్  ప్త్రర కలకు ఎడిట్ర గా 

స్పవలందించారు.బ్రర ట్న్ లో భారత హెవ కమిషనర గా 

ప్నిచేశారు. ఎడిట్రస  గిల్డ కు కుల్ దీప  వయవసాాప్క 

అధ్యక్షుడు.పాత్రర కేయ్ రంగానిక్త ఆయ్న అందించిన స్పవలకు 

గురిి ంపుగా 2015లో రామ్ నాథ్  గోయ్ంకా జీవనసాఫలయ 

పురసాోరానిన అందుకునానరు.వితవుట  ఫియ్ర, బ్రయాండ  

ద ల్మవ న్స, బ్రట్వైన్  ద ల్మవ న్స, ఇండియా ఆఫు ర  నెహ్రర , ఎమర్జజ న్సస, 

ఎమర్జజ న్సస రీ టోల్్, స్కోప : ఇన్ సెవ డ  స్కు రీస్  ఫర ం పారిు షన్  టు 

ద పెర జంట ’, ‘డిసెు ంట  నెవ బరస : ఏ టేల్  ఆఫ్  సబ్  

కాంటినెంట ’ వంటి ఎన్నన పుసి కాలను ఆయ్న రచించారు.  

 ఏషియ్న్  గేమ్స  చరితర లో తొలిసారి : 

 ప్ర ప్ంచ కబడ్్డ చాంప్లయ్న్  భారత్ కు ఆసయా క్రర డలోే  

ఊహించని షాక్  తగిలింది.ఆసయా క్రర డలోే  సైరణ ం 

గెలుసిుందనుకునన జటుు  తొలి సారి కాంసయంతో 

సరిపెటుు కుంది.సెమీఫవ నల్ లో భాగంగా గురువారం బలమవ న 



ఇరాన్  చేత్రలో 18-27 త్యడ్రతో భారత్  ఘోర ఓట్మి 

చవిచూసంది.  

 15 ఏళ్ే కే ప్తకం:  

 పాయింట త్యడ్రతో డబుల్ టార ప ఈవంట లో సైరణ ం 

చేజారుుకునన ట్వనేజ్ షూట్ర .పురుషుల ‘డబుల్  టార ప ’ 

ఈవంట లో 15 ఏళ్ే  శార్దూ ల్  విహాన్  రజత ప్తకానిన 

సాధంచాడు. 

 మొనన 10 మీట్రే  ఎయిర  ప్లసు ల్  ఈవంట లో 16 ఏళ్ే  సౌరభ్  

చౌదరీ ఏకంగా ప్సడి ప్తకానిన సంతం చేసుకొనానడు. 

 అంక్తతకు కాంసయం  

 మహిళ్ల టెనినస్  సంగిల్స్ లో భారత క్రర డ్రకారిణి అంక్తత 

ర్జవ నాకు కాంసయం లభించింది 

 పోట్వల ఐదో రోజు భార త్ కు రజతం, ర్జండు కాంసాయలు 

లభించాయి. ప్ర సిుతం భారత్  4 సైరాణ లు, 4 రజతాలు, 10 

కాంసాయలతో కలిప్ల 18 ప్తకాలతో ప్దో సాానంలో ఉంది. 

 ప్ర ప్ంచ జానప్ద కళ్ల దిన్నతసవం -- ప్ర త్రసంవతసరము 

ఆగసుు  22 న జరుపుకొంటారు . 

తెలుగు రాషాు ాల లో జానప్ద కళ్లు భావమయాయయి . ఇవి 



జనజీవన సంసోృత్రక్త ప్ర త్రబ్రంబాలు . జీవన సమరం లో 

సుఖదు:ఖాలను బాణీలుగా చేసుకొని వలసన జానప్దాలు 

.... విజాాన , విన్నదాలను ప్ంచేవి గా ఉనానయి  

 తెలంగాణ జానప్ద జాతర- ఆగస్ు  22 నుంచి 31 వరకు 

తెలంగాణ భాషా సాంసోృత్రక శాఖ నిరైహిసిుంది.  

 ప్ర ప్ంచ వాయప్ి ంగా గాలుల దిశను ఖచిుతంగా అంచనా వేస్ప 

ఐరోపా అంతరిక్ష సంసా ప్ర యోగించిన ఉప్గర హం ఐలస్. 

 జే ఫారా  శిక్షణ కేందార ల ఏరాపటు: 

 వయవసాయ్ంలో ఉతపత్రి  పెంచేలా అనిన విషయాలోే నూ 

మలకువలు నేర్పప జే ఫారా  శిక్షణ కేందార లను ప్ర కాశం, 

చిత్తి రు జిలాే లోే   ప్ర యోగాతాకంగా ఏరాపటు చేస్పందుకు ట్ఫ్ర 

టార కు రే  కంపెన్స ముఖయ కారయనిరాైహక అధకారి (స్పఈవ్య) 

ట్వఆర  కేశవన్  ముందుకొచాురు. 

 

 అట్ు హాసంగా పార రంభ్మవ న ఉదాయన్-2018: 

 ప్ర సిుతం 42 లక్షల ఎకరాలలో  సాగవుతునన స్పందిర య్ 

వయవసాయ్ం కోటి ఏకరాలకు తీసుకు వళ్లే లని ముఖయమంత్రర  

స్కచన. 

 రాషు ా ప్రాయట్కానిన ప్ర త్రబ్రంబ్రంచేలా, ఆకరష ణీయ్ ర్దప్ంలో 

ఓ తపాలా బ్రళ్ే : 

 AP రాషు ా ప్రాయట్కానిన ప్ర త్రబ్రంబ్రంచేలా, ఆకరష ణీయ్ 

ర్దప్ంలో ఓ తపాలా బ్రళ్ే (పోసు ల్  సాు ంప ) సదిమవ ంది. తపాలా 



శాఖ ప్ర వేశపెటిు న ‘మవ  సాు ంప ’ ప్థకానిన సదిైనియోగం 

చేసుకుంటూ రాషు ాంలోని ప్రాయట్క కేందార లకు జాతీయ్, 

అంతరాజ తీయ్ సాాయిలో ప్ర చారం కలిపంచేలా సాు ంపు 

విడుదలకు ప్రాయట్కశాఖ సదిమవ ంది 

  

 ఏపీ జలవనరుల శాఖకు గోే బల్  వాట్ర  కనజ ర్పైషన్  పాే టినం 

అవార్ు: 

 ఆంధ్ర ప్ర దేశ్  ప్ర భుతైం చేప్డుతునన జలసంరక్షణ చరయలను 

అభినందిస్కి  ఏపీ జలవనరుల శాఖకు గోే బల్  వాట్ర  

కనజ ర్పైషన్  పాే టినం అవార్ు దక్తోంది. దిల్ఫే లో న్సత్ర ఆయోగ్  

ప్రయవేక్షణలో ఇంధ్న, ప్రాయవరణ ర్జండో సదసుస నిరైహణలో 

భాగంగా గురువారం ఈ అవార్ును అందించారు. ఇంధ్న, 

ప్రాయవరణ మంత్రర తైశాఖల ఆధ్ైరయంలో ఈ సదసుస 

జరిగింది. ఈ అవార్ును అకోడే ప్ర కటించి తక్షణమే 

అందించారు. రాషు ాం తరఫున సమావేశానిక్త హాజర్జవ న 

భూగరభ జలవన రుల శాఖ సంచాకుడు కె. వేణుగోపాల్ , 

ఉప్ సంచాలకుడు శ్రర నివాస్ లు పురసాోరానిన స్పైకరించారు. 

  

 ప్ర జా ప్ంప్లణీలో అదనపు పోషకాలు- 

 ‘అజీమ్  పేర మ్ జీ’ సంసాతో ఒప్పందానిక్త ప్ర భుతై  ఆదేశాలు 

  ప్ర జా ప్ంప్లణి వయవసా (పీడ్డఎస్ )లో పేదలకు అదనపు 

పోషకాలు అందించేందుకు ప్ర భుతైం ‘అజీమ్  పేర మ్ జీ 



ఫిలాంతొర ప్లక్  ఇన్సషియేట్వవ్సస ’తో అవగాహన ఒప్పందం 

కుదురుుకోనుంది. ప్ర జా ప్ంప్లణీ వయవసాలో అనేక 

సంసోరణలు తీసుకొసిునన ప్ర భుతైం ప్ర జలకు అదనపు 

పోషకాలు అందించేందుకు ప్లు చరయలు తీసుకుంటోంది. 

ఈ విషయ్ంలో ఎంతో ముందునన అజీమ్  పేర మ్ జీ 

ఫిలాంతొర ప్లక్  ఇన్సషియేట్వవ్స  సంసాతో ఇప్పటికే అధకారులు 

సంప్ర దింపులు చేశారు. నషు ం ల్లకుండ్ర, లాభాలతో ప్ని 

ల్లకుండ్ర స్పవలు, స్కచనలు అందించేందుకు ఆయా వరాాలు 

ముందుకు రావడంతో ఒప్పందం కోసం తదుప్రి చరయలు 

తీసుకోవాలని ప్ర భుతైం నిరణ యించింది. 

  

 ఎంఎస్ ఎమ్ ఈలకు 70 రోజులోే  పోర తాసహకాలు: 

 రాషు ాంలో ప్రిశర మలు సాాప్లంచిన వారిక్త రావాలిసన 

పోర తాసహకాల మంజూరును ప్ర భుతైం సరళ్తరం చేసంది. 

స్కక్షా, చినన, మధ్య తరహా ప్రిశర మలకు (ఎంఎస్ ఎమ్ ఈ) 

70 రోజులోే , భారీ, మగా ప్రిశర మలకు 110 రోజులోే  

పోర తాసహకాలు ఇవాైలని నిరణ య్ం తీసుకుంది. 

ఎంఎస్ ఎమ్ ఈలకు జిలాే  సాాయిలో, భారీ, మగా ప్రిశర మలకు 

రాషు ా సాాయిలో నిరణ యాలు జరుగుతాయ్ని ప్రిశర మల శాఖ 

కమిషనర  సదిారాజవ న్  గురువారం ఓ ప్ర కట్నలో తెలిపారు. 

జిలాే  సాాయిలో కల్ము కర  నేతృతైంలోని జిలాే  ప్రిశర మల 



పోర తాసహక కమిట్వక్త(డ్డఐపీస్ప), రాషు ాసాాయిలో ప్రిశర మల శాఖ 

కమిషనర కు ఈ అధకారం ఉంటుందని పేర్కోనానరు. 

  

 తెలంగాణ రాషు ా ఆయిల్ ఫడ చవ రాన్ గా కంచరే  రామకృషాణ ర్జడ్ి 

గురువారం బాధ్యతలు స్పైకరించారు. 

 నేటి నుంచి ‘బాలిక ఆరోగయ రక్ష’ 24 నుండి 31 వరకు 

తెలంగాణ: రాషు ాంలోని ప్ర భుతై పాఠశాలలోే  చదువుతునన 

విదాయరాినులందరిక్ర బాలికల ఆరోగయ రక్ష క్తట్ే  ప్ంప్లణీ 

కారయకర మం నేటి నుంచి పార రంభ్ం కానుననది. ఈ 

కారయకర మానిన వరంగల్ లో డిపూయట్వ స్పఎం కడియ్ం శ్రర హరి 

పార రంభించనునానరు.  

 ఐఐట్వ హెవ దరాబాద లో ‘జీవ గడియార పునరినరాాణం-

సమసయలు’ పేరిట్ సదసుస నిరైహించారు. దేశంలోనే 

తొలిసారి జరిగిన ఈ సదసుసకు దేశ విదేశాలకు చందిన 

శాసర వేతి లు హాజరయాయరు. సదసుసలో ప్లువురు 

శాసర వేతి లు ‘వృదిాప్యంలో కృత్రర మ గరభధారణ’ అంశంపెవ  

తమ అభిపార యాలు వయకి ం చేశారు. 

  

 తెలంగాణ bc ఫవ నాన్స కమిషన్ చవ రాన్ గా పూజరల 

శాంబయ్య నియ్మితులయాయరు. 
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