
 

25 August 2018 Current Affairs:   

టెన్నిస్ మెన్స్ డబుల్స్ భారత కు స్వరణ ం: 

జకార్తా : ఏషియన్స గేమ్స్ లో భారత ఖాతాలో మరో గోల్్స మెడల్స చేరంది. టెన్నిస్ మెన్స్ డబుల్స్ ఈవంట లో 

భారత జోడీ రోహన్స బోపన్ి, దివిజ్ శరణ్ స్వరణ  పతకం సాధంచంది.  

Rowing: పురుషుల కావడా్రపుల్స  స్కల్సస్ లో పసిడి పతకం : 

స్వర్ణణ   సింగ్, దతా్త బబన్స  భోకనాల్స, ఓంపాకాశ్, సుఖ మీత  సింగ్ లతో కూడిన్ బ ందం పురుషుల కావడా్రపుల్స  

స్కల్సస్ లో పసిడి పతకం దక్కంచుకుంది 

లై ట  వయిట  డబుల్స  స్కల్సస్ లో కాంస్యం: 

రోహిత  కుమార్ణ, భగవాన్స  సింగ్ లతో కూడిన్ జోడీ పురుషుల లై ట  వయిట  డబుల్స  స్కల్సస్ లో కాంస్యం 

పురుషుల లై ట  వయిట  సింగిల్స  స్కల్సస్ లో కాంస్యం: 

దుష్యంత  చౌహాన్స  పురుషుల లై ట  వయిట  సింగిల్స  స్కల్సస్ లో కాంస్యం సాధంచాడు. 

 

  

10 మీటరల  ఎయిర్ణ పిస్ట ల్స ఈవంట లో భారత కు చందిన్ హీనా సిద్ధూ  కాంస్య పతకం సాధంచంది 

కబడ్ీలో రజతం: 

శుకావారం జరగిన్ ఫై న్లోల  భారత మహిళల జట్టట  24–27తో ఇర్తన్స  చేతిలో ఓడిపోయి రజత పతకంతో స్ంత పిా  

పడింది. 

 

ఆస్ట్ట ేలియా నూతన్ పాధాన్న సాకట  మోరస్న్స  

మెల్స బోర్ణి : లిబరల్స  పార్టట క్ చందిన్ సాకట  మోరస్న్స  (50) ఆస్ట్ట ేలియా నూతన్ పాధాన్నగా శుకావారం ఎన్నికయాయరు. 

పాసాుత పాధాన్న మాలకం టర్ణన్స బుల్స కు వయతిరేకంగా ర్తజకీయ తిరుగుబాట్ట ర్తవడంతో ఆయన్ పాధాన్న పదవి 

నంచ తప్పుకునాిరు.ఆస్ట్ట ేలియా పాధాన్నగా మోరస్న్స తో గవరిర్ణ  జన్రల్స  కాస్ గాోవ్  పామాణం చేయించారు.  

‘ది ఫ్యయచర్ణ  ఆఫ్  పా్రటీన్స  అంతరా్తతీయ స్దసు్: 



 
హై దర్తబాద లోన్న సంటర్ణ  ఫర్ణ  సల్యయలార్ణ  అండ్  మాలికుయలర్ణ  బయాలజీ (సీసీఎంబీ)లో శుకావారం ‘ది ఫ్యయచర్ణ  ఆఫ్  

పా్రటీన్స ’పేరుతో జరగిన్ అంతరా్తతీయ స్దసు్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయాయరు. పశుపోష్ణకు ఫుల్స సాట ప్  పెట్టట  

క తాిమ మాంస్ం ఉతపతిా న్న పాోత్హించాలి్న్ తరుణం ఇదేన్నాిరు.క తాిమ మాంస్ం తయార్ట తక్షణ అవస్రం అన్న 

కందా సీీ , శిశు స్ంక్షేమ శాఖ్ మంతాి మనేకా గాంధీ వాయఖాయన్నంచారు. ఒకటాెండేళల లో ఈ మాంస్ం 

అందుబాట్టలోక్ వచేే అవకాశాల్య ఉన్ిట్టల  తెలిపారు. క తాిమ మాంసాన్ని తినేందుకు 53 శాతం సిదూ ంగా 

ఉనాిమన్న అధక శాతం పాజల్య పల్య స్రేవలోల  తెలిపిన్ట్టల  పేర్కకనాిరు. 

 

ముళల పెరయార్ణ  డ్రయం నీట్టమటట ంపెై  కరళ, తమిళనాడు మధ్య వివాదాన్నక్ సుపా్ంకోరుట  తెరదించంది. కరళలో వరద 

న్ష్టట న్ని ద షిట లో ఉంచుకున్న డ్రయం నీట్టమటానట న్ని 139.99 అడుగుల్య కొన్సాగించాలన్న తమిళనాడున 

ఆదేశించంది.  

కరళ సాయంపెై  న్నరణ యంకాలేదు: యూఏఈ 

వరదలతో తీవాంగా న్ష్ట పోయిన్ కరళకు ఎంత మేర ఆరిక సాయం చేయాలన్ిదాన్నపెై  అధకారకంగా ఎలాంట్ట త్తది 

న్నరణ యం తీసుకోలేదన్న యునై టెడ్  అరబ్  ఎమిరేట్ (యూఏఈ) శుకావారం స్పష్ట ంచేసింది. యూఏఈ రూ. 700 

కోటల  సాయం పాకట్టంచందన్న, ఆ సాయాన్ని భారతస్ర్తకరు న్నర్తకరస్ా ందన్న  వారా ల్యర్తవడం తెలి్ందే. కరళ వరద 

బాధత్తల సాయం కోస్ం తమ పాభుతవం కవలం జాతీయ అతయవస్ర కమిటీన్న మాతామే ఏర్తపట్ట చేసిందన్న 

యూఏఈ ర్తయబార అహమద  అలబన్మ్  చపాపరు 

కోరుట  విచారణ పాతయక్ష పాసారం! 

నాయయసిానాలోల  విచారణ పాకా్యన పాతయక్ష పాసారం చేస్ట్ విష్యమెై  తాము సానకూలంగా ఉన్ిట్టల  సుపా్ంకోరుట  

శుకావారం తెలిపింది.కందాం తరఫున్ అటానర్టి జన్రల్స  వేణు గోపాల్స  వాదన్ల్య విన్నపిస్తా .. ర్తజాయంగ పాాధాన్యం 

ఉన్ి కసుల విచారణక పాతయక్ష పాసార్తన్ని అనమతించాలన్న  కోర్తరు. 

 

అనాిచలల ళ్లల , అకాకతముమళల  మధ్య పాేమానర్తగాలకు పాతీకగా న్నలిచే ర్తఖీ పండుగ స్ందరభంగా ఉతా రపాదేశ్ 

పాభుతవం మహిళలకు పాత్యయక కానక పాకట్టంచంది. ఈనల 25, 26 త్యదీలోల  ర్తష్ట ే పాభుతవ బసు్లోల  మహిళలకు 

ఉచతంగా పాయాణంచవచేన్న పాకట్టంచంది. 

 

ఇమామ్ ల్య, మౌజన్స లకు నలకు రూ.5 వేల భ తి 

 



 
మౌజంలకు నలకు రూ.5వేల భ తి ఇవావలన్న సీఎం కసీఆర్ణ న్నరణ యించారు. పెరగిన్ భ తిన్న సపెట ంబర్ణ 1 నంచ 

చలిల ంచనన్ిట్టట  వలల డించారు. దేశంలో ఎకకడ్ర లేన్నవిధ్ంగా తెలంగాణలో మౌజం, ఇమాంలకు మొదట నలకు 

వయియ రూపాయల భ తి అందించారు. తర్తవత దాన్ని రూ.1500కు పెంచారు. ఇప్పుడు రూ.5వేలకు పెంచారు.  

దేవాదాయ శాఖ్ అరేకులకు పాభుతవమే నేరుగా వేతనాల్య చలిల సాుందన్న పాకట్టంచారు.పూజారుల ఉద్యయగ 

విరమణ వయో పరమితిన్న 58 ఏండల  నంచ 65 ఏండల కు పెంచుత్తన్ిట్టల  వలల డించారు.  

 

తెలంగాణ స్ట్ట ట టా్రడ్ పామోష్న్స కార్కపరేష్న్స చై రమ,న్స గా దేవర మలల పపన న్నయమించాలన్న సీఎం న్నరణ యించారు. 

దాంతోపాట్ట.. తెలంగాణ స్ట్ట ట కో ఆపరేట్టవ్ కనూ్యమర్ణ్ ఫడరేష్న్స చై రమన్స గా గట్టట  తిమమపప, స్ంగీత నాటక 

అకాడమీ చై రమన్స గా బాదిమ శివకుమార్ణ న న్నయమించాలన్న న్నరణ యించారు. 

ఎసీ్, ఎసీట లకు గ హోపయోగాన్నక్ ఇపపట్ట వరకు ఉన్ి 50 యూన్నటల  ఉచత విదుయత  పరమితిన్న 101 యూన్నటల  

వరకు పెంచుతూ సీఎం కసీఆర్ణ న్నరణ యం తీసుకునాిరు.  

 

 వచేే నలలో ఎలక్ట ేక్  వాహనాల్య 

 

తిరుపతి, తిరుమలలో పాయోగాతమకంగా బసు్ల్య 

మరన్ని పాోతా్హకాలతో విధాన్ంలో స్వరణల్య  

ఎలక్ట ేక్  రవాణా వాహన్ విధాన్ం-2018లో స్వరణల్య చేస్తా  పాభుతవం శుకావారం ఉతా రువల్య జార్ట చేసింది. 

ఎలక్ట ేక్  వాహనాల విన్నయోగంపెై  ఇదివరక (2018-2023) పాత్యయక విధానాన్ని ర్తష్ట ేం పాకట్టంచంది. పదివేల 

ఎలక్ట ేక్  వాహనాలన ర్తష్టట ేన్నక్ రపిపంచేందుకు కందా పాభుతవ రంగ స్ంసి్ అయిన్ ఇంధ్న్ సామరియ స్ట్వల 

స్ంసి్(ఈఈఎస్ ఎల్స )తో ఇపపట్టక నడ్ కాయప్  అవగాహన్ ఒపపందం చేసుకుంది. ఈ రంగాన్ని పాోత్హించే కామంలో 

పాభుతవం మరన్ని ర్తయితీలన్నస్తా  విధాన్ంలో స్వరణల్య చేసింది. పాభుతవ శాఖ్ల, సిాన్నక స్ంసి్ల అవస్ర్తల కోస్ం 

పెై ేవేట్ట స్ంసి్ల్య స్మకూరేే ఎలక్ట ేక్  వాహనాలకు తాజా న్నరణ యం పాకారం రజిస్ట్ట ేష్న్స  రుసుం, రోడ్ు పని 

మిన్హాయింపు లభిసాుంది. పాభుతవస్ంసి్ల ఆధ్వరయంలో న్నరవహించే వాహన్ ఛారాంగ్  కందాాలకు ర్తయితీల్య 

వరా సాా యి. వంద వోల్యట ల్య, ఆపెై  సామరియం కలిగి పాారంభించే మొదట్ట వంద ఛారాంగ్  కందాాలకు మూలధ్ర 

పెట్టట బడిలో 25 శాతం (రూ.10 లక్షలకు మించకుండ్ర) ర్తయితీన్నసాా రు. వంద వోల్యట లలోపు సామరియం కలిగిన్ 

మొదట్ట 300లోపు ఛారాంగ్  కందాాలకు మూలధ్ర పెట్టట బడిలోనూ 25 శాతం ర్తయితీ(రూ.3 వేలకు 



 
మించకుండ్ర) లభిసాుంది. వంద వోల్యట లకంట్ర మించ సామరియం కలిగిన్ ఛారాంగ్  కందాాలకు ర్తష్ట ే వసాుస్ట్వల 

పని నంచ కూడ్ర వంద శాతం మిన్హాయింపున ఇసాా రు. 

ఏప్క్ మరో 37 వేల ఇళ్లల  

 

మంజూరుచేసిన్ కందా పటట ణాభివ దిూ  శాఖ్ 

ఈనాడు, దిల్లల : కందా పటట ణాభివ దిూ  శాఖ్ ఆంధా్పాదేశ్ కు పాధాన్మంతాి ఆవాస్  యోజన్(పటట ణ) క్ంద 37,719 

ఇళ్లల  మంజూరుచేసింది. గురువారం ఇకకడ జరగిన్ సంటాల్స  శాంక్షన్నంగ్  అండ్  మాన్నటరంగ్  కమిటీ 

స్మావేశంలో ఈ మేరకు న్నరణ యం తీసుకున్ిట్టల  కందా పటట ణాభివ దిూ  శాఖ్ శుకావారం విడుదల చేసిన్ ఒక 

పాకటన్లో వలల డించంది. పటట ణ పేదలకు 1,12,213 ఇళ్లల  కటానయించాలన్న న్నరణ యించారు. అందులో 

33.61% వంత్త ఇళ్లల  ఆంధా్పాదేశ్ కు మంజూరుచేశారు. దీంతో ప్ఎంఏవై (అరబన్స ) క్ంద మంజూరుచేసిన్ మొతా ం 

ఇళల  స్ంఖ్య 54.95 లక్షలకు చేరంది 

నాగాయలంక క్షిపణ కందాాన్నక్ సీఆర్ణ జెడ్  న్నబంధ్న్ల నంచ మిన్హాయింపు 

ఈనాడు, దిల్లల : క ష్టణ  జిలాల  నాగాయలంక స్మీపంలోన్న గులల లమోద గాామం వదద  స్ముదా తీరంలో డీఆర్ణ డీఓ 

ఏర్తపట్ట చేయబోయే క్షిపణ పర్టక్ష కందాాన్నక్ సీఆర్ణ జడ్  న్నబంధ్న్ల నంచ మిన్హాయింపున్నవవడ్రన్నక్ కందా 

పర్తయవరణ, అటవీశాఖ్ ఆమోదముదా వేసింది. స్ముదాతీర్తన్నక్ 250 మీటరల లో లోపే ఉండే ఈ పాాజెకుట కు 

సీఆర్ణ జడ్  నంచ మిన్హాయించాలన్న గత 18 నలల్యగా అట్ట డీఆర్ణ డీఓ, ఇట్ట ఏప్ పాభుతవం చేసాున్ి 

విజఞ పాులకు కందా పర్తయవరణ, అటవీశాఖ్ శుకావాం ఆమోదముదా వేసింది. పర్తయవరణ పాభావ మదింపు కమిటీ 

దీన్నపెై  పూరా గా చరేంచ దేశపాయోజనాలతో ముడిపడిన్ పాాజెకుట  కావడంతో సీఆర్ణ జడ్  న్నయంతాణల నంచ 

మిన్హాయింపు కలిపంచంది. మొతా ం 2 దశలోల  1600 కోటల  రూపాయలతో ఈ పాాజెకుట  న్నరమంచననాిరు. ఇపపట్టక 

ఆంధా్పాదేశ్  పాభుతవం భూమి కటానయించంది. తొలిదశ క్ంద డీఆర్ణ డీఓ రూ.800 కోట్టల  ఖ్రుేచేసాుంది. దీన్నక్ 

అనబంధ్ంగా కందాీయ విదాయలయం, రక్షణశాఖ్ ఆసుపతాి ర్తనన్ిట్టల  అధకారవరా్తల్య పేర్కకనాియి. 

స్ంక్ల ష్ట మెై న్ సీఆర్ణ జడ్  అనమత్తల్య ర్తవడంలో రక్షణశాఖ్ స్లహాదారు స్తీష రెడ్ి, ఏప్భవన్స  కమిష్న్ర్ణ  

అరా్తశా్రకాంత  కీలకపాతా పోషించారు. 

ఉదాద న్ంలో ‘ఆపరేష్న్స  ‘సాట ప్ -సీకడీ యు’’  

నేట్ట నంచ అవగాహన్ స్దసు్ల్య 

 



 
శా్రకాకుళం జిలాల  ఉదాద న్ం పాాంతంలో అంత్త తెలియకుండ్ర పాబల్యత్తన్ి క్డీి వాయధన్న న్నరోధంచాలనే పాకా్య 

కామంగా ఊపందుకుంటంది. పరశోధ్న్ల కోస్ం కందా, ర్తష్ట ే పాభుతావల సాయంతో జాతీయ వై దయ పరశోధ్న్ 

మండలి (ఐసీఎమామర్ణ ) విశాఖ్లోన్న విమ్స్ లో కందాాన్ని పాారంభించంది. ఐసీఎమామర్ణ తో పాట్ట దిల్లల లోన్న జారా 

ఇన్నసిట ట్యయట  ఆఫ్  గోల బల్స  హల్సా   స్ంయుకా ంగా వీట్టన్న న్నరవహిసాునాిరు. అనీి అనకూలిస్ట్ా  న్వంబరు నాట్టక్ క్డీి 

మూలాలపెై  పాాథమిక న్నవేదికన అందించే అవకాశముంది. పాజలోల  చై తన్యం తెచేేందుకు ఈ నల 25 నంచే భార్ట 

అవగాహన్ స్దసు్ల్య న్నరవహించననాిరు. క్డీి మూలాలన కనగొనేందుకు ‘సాట ప్ -సీకడీ యు’ (కాాన్నక్  క్డీి 

డిసీజ్  అన్నిన్స ) చేపట్టట న్ ఆపరేష్న్స  జూన్స లోనే మొదల్య కాగా... బాధత్తల నంచ రకా  న్మూనాలన స్ట్కరంచ దిల్లల , 

చంఢీగఢ లకు పంపిసాు 

ర్తజసిాన్స ముఖ్యమంతాి వసుంధ్ర్త ర్తజే Bhamashah Techno Hub that will provide free easier funding 

avenues and mentorship to startups టెకోి హబుి పాారంభించారు, ఇది పాారంభంలో ఉచత న్నధుల 

కటానయింపులన మరయు మారాదరశకాలన అందిసాుంది. 

 

జింబాబ్వవ జట్టట  పాధాన్ కోచ గా భారత మాజీ ఆటగాడు, కోచ  లాల్స చంద  ర్తజ్ పుత  న్నయమిత్తలయాయరు. 

 

 

నేష్న్ల్స మారటెై ం సర్ణే మరయు రెస్తకయ అవార్్ణ -2018 న ఇటీవల అందుకొన్ిది 

 

1)మిలన్స శంకర్ణ ట్రర్ణ 

2)రుధ్వవ ఠాకూర్ణ 

3)ర్తధక శరమ 

4)మిలింద కుమార్ణ 
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