
 

26 August 2018 Current Affairs:   

ఆర్డీవో్చీఫ్గా్డాక్ట ర్సతీశ్్రెడి్డ్నియామక్ం: 

రక్షణ్ పరిశోధన్ మరియు్ అభివృది్ధ్ సంసథ ్ (డీఆర్డీవో)్ చై రమన్గా్ పర ముఖ్ శాసర వేత్త ్ డాక్ట ర్ జి.్ సతీశ్్ రెడి్డ్

నియమితులయాారు.్ఆయన్ఈ్పదవిలో్రెండేళ్ళు్కొనసాగవచ్చు.్కందర ్పర భుత్వం్శనివారం్విడుదల్చేసిన్

ఆదేశాలోో ్ఈ్వివరాలను్వెలో డ్డంచంద్ధ. 

డాక్ట ర్సతీశ్్రెడి్డ్రక్షణ్మంత్రర కి్శాస్త్రర య్సలహాదారుగా్వావహరిస్తత న్నారు.్ఆయనను్రక్షణ్పరిశోధన్మరియు్

అభివృది్ధ్ శాఖ్ కారాదరిిగానూ, డీఆర్డీవో్ చై రమన్గానూ్ నియమించేందుకు్ మంత్రర వరగ ్ నియామకాల్ క్మిటీ్

ఆమోదం్తెలిపందని్పేర్కంద్ధ. 

డాక్ట ర్ రెడి్డ్ క్షిపణుల్ శాసర వేత్త .్ వ్యాహాత్మక్్ క్షిపణుల్ విభాగానికి్ డై రెక్ట ర్ జనరల్గా్ కూడా్ బాధాత్లు్

నిరవహిస్తత న్నారు. 

 

18వ్ ఆసియా్ క్రర డలోో ్ భారత్్ అథ్లో ట్్ త్జందర్పాల్ పాల్ సింగ్్ అరుదై న్ ఘనత్్ సాధంచాడు.్ షాట్్ పుట్్

విభాగంలో్ అత్ాదుుత్్ పర దరిన్ చేసి సవరణ ్ పత్క్ం్ సాధంచాడు.్ ్ Aug 25 జరిగిన్ ఫై నల్ఈవెంట్్లో్ 20.75్

మీటరో ్దూరానికి్బంత్రని్విసిరి్పసిడ్డ్పత్కానిా్సంత్ం్చేస్తకున్నాడు. Tajinder Pal Singh from Punjab. 

 
 

సాకష్లో్భారత్కు్మూడు్కాంసా్పత్కాలు్దకాకయి.్ 

సాకష్సింగిలస్లో్దీపకా్పళ్లో క్ల, జోష్ా్చనపప, సౌరవ్్ఘోష్ల్పర త్ారుథ ల్చేతులోో   

ఘోష్ల్పర త్ారుథ ల్చేతులోో ్ఓటములతో్కాంసా్పత్కాలకు్పరిమిత్మయాారు. 

 ఓవరాల్గా్ ఆసియాడ్లో్ మనకు్ ఇదే్ మెరుగై న్ పర దరిన్ కావడం్ విశేష్ం.్ ఇంచయాన(2014) సాకష్

సింగిలస్లో్ ఘోష్ల్ రజత్ం, దీపక్్ కాంసాం్ అందుకోగా, జోష్ాకు్ ఇదే్ తొలి్ ఆసియా్



 
పత్క్ం. 

 
 

 

 

 

హెలికాపట రో ్కొనుగోలుకు్న్నవికా్దళానికి్అనుమత్ర: 

భారత్్న్నవికా్దళం్కోసం్హెలికాపట రో ్కొనుగోలుకు్డ్డఫన్్అకివజిష్న్కౌని్ల్ (డీఏస్త్ర)్ఆమోదం్తెలిపంద్ధ.్24 

మల్టట ్ రోల్హెలికాపట రో తోపాటు్ఇత్ర్కొనుగోళుకు్25
th

 Aug్ జరిగిన్ సమావేశంలో్ డీఏస్త్ర్ అనుమతులిచుంద్ధ.్

వీటికి్రూ.46 వేల్ కోటుో ్ ఖరువుతుందని్ అంచన్న.్ రక్షణ్ మంత్రర త్వ్ శాఖ్ విడుదల్ చేసిన్ ఓ్ పర క్టనలో్ఈ్

వివరాలను్వెలో డ్డంచంద్ధ.   

నరందర ్మోదీ్పర భుత్వం్అమలు్చేస్తత నా్ ‘మేక్్ఇన్ఇండ్డయా’ పథకానికి్ఊపునిచేుందుకు్రక్షణ్మంత్రర త్వ్

శాఖ్పర త్రషాాత్మక్ంగా్చేపటిట న్వ్యాహాత్మక్్భాగసావమాం్విధానంలో్ఇద్ధ్తొలి్పార జెకుట ్అని్రక్షణ్మంత్రర త్వ్శాఖ్

పేర్కంద్ధ.్ఈ్విధానంలో్విదేశీ్ఒరిజినల్ఎకివప్మెంట్్మానుాఫ్యాక్ురర్నుంచ్సాంకత్రక్్పరిజా్ఞన్ననిా్భారత్దేశ్

వ్యాహాత్మక్్ భాగసావమికి్ బద్ధల్ట్ చేసాత రని, ఇండ్డయన్ సాట ాటజిక్్ పారట నర్ భారీ్ రక్షణ్ పరిక్రాలను్

భారత్దేశంలోనే్త్యారు్చేసాత రని్వివరించంద్ధ. 

 

సంటర్ఫర్పీస్అండ్ప్రర గర స్ఆధవరాంలో్'జమూమక్శీమర్పై ్చరు, ఇండో-పాక్్సంబంధాలు' అంశంపై ్Aug 25్

న్నడు్శీర నగర్లో్జరిగింద్ధ. 

 

హవేయి్టెకాాలజస్కో్లిమిటెడ్పై ్నిషేధం: 



 
చై నీస్ మొబై ల్ మేక్ర్ హవేయికి్ ఆస్ట్ట ాలియా్ పర భుత్వం్ షాకిచుంద్ధ.్ మొబై ల్ మేకింగ్్లో్ ద్ధగగ జ్ సంసథ గా్ ఉనా్

హవేయి్టెకాాలజస్కో్లిమిటెడ్పై ్నిషేధం్విధంచంద్ధ.్దేశంలో్5జ్మొబై ల్నెట్్వరక్్ఏరాపటు్కోసం్హవేయి్

నుంచ్ పరిక్రాలను్ ద్ధగుమత్ర్ చేస్తకోవడానిా్ నిషేధంచంద్ధ.్ విదేశీ్ సంసథ లు్ ఇందులో్ భాగం్ కావడం్ వలో ్

పర మాదం్ పంచ్ ఉండే్ అవకాశం్ ఉందని్ పేర్కంటూ్ఈ్ నిరణ యం్ తీస్తకుంద్ధ. దేశ్ భదర త్కు్ముప్పు్పంచ్

ఉందనా్ఆరోపణలతో్అమెరికా్మారెకట్్నుంచ్ఇటీవల్హవేయిని్నిషేధంచంద్ధ. 

 

2012లో్రషాాలోని్మాాక్్్్ఫ్యో ంక్్్ఇనిసిట టూాట్్్ఫర్్ఎవల్యాష్నరీ్ఆంత్ర పాలజ్పరిశోధకులు్చేసిన్త్వవకాలోో ్

డనీా్ఎముక్్బయటపడ్డంద్ధ.్ఆ్ఎముక్్డీఎనఏను్పరీక్షించగా..్13్ఏళో ్బాలిక్దని, ఆమె్శరీరంలో్50్శాత్ం్

నియాండర్థాల్, 50్శాత్ం్డనిసోవన్్జ్ఞతులకు్చంద్ధన్కోర మోజోములు్ఉనాటుో ్తేలింద్ధ.్ఇలా్రెండు్వేరవరు్

జ్ఞతులకు్చంద్ధన్డీఎనఏను్ఒక్శరీరంలో్క్నుగొనడం్చరిత్ర లో్ఇదే్తొలిసారి. 

 

మాలతీ్చందూర్పురసాకర పర ధానోత్్వం: 

పర ముఖ్ రచయిత్రర ్ ప్రలకంపలిో ్శాంతాదేవికి్మాలతీ్చందూర్పురసాకరానిా్ పర దానం్చేశారు. అమరజవి్పటిట ్

శీర రాములు్ సామరక్్ సమిత్ర(చనెై ా), చందూర్ కుటుంబం, స్ట్ాహితుల్ సంయుక్త ్ ఆధవరాంలో్ ‘శీర మత్ర్ మాలతీ్

చందూర్ పురసాకర్ పర ధానోత్్వం’ జరుగనుంద్ధ.్ ఆగస్తట ్ 25న్ శనివారం్ సాయంత్ర ం్ 6గంటలకు్

హెై దరాబాద్లోని్ పటిట ్ శీర రాములు్ తెలుగు్ విశవవిదాాలయంలో్ నందమూరి్ తారక్రామారావు్ క్ళామండపంలో్

జరిగింద్ధ. 

 

సామాజిక్్త్త్వవేత్త , బహుగర ంథక్రత ్బీఎస్్రాములుకు్డా.దాశరథి్రంగాచారా్సాహితీ్పురసాకరం. డా.్దాశరథి్

రంగాచారా్జయంత్ర్సందరుంగా్డా.్దాశరథి్రంగాచారా్సాహితీపురసాకరానిా్ఇసాత రు. 

బీస్త్ర్క్మిష్న్్చై రమన్్డా.్బీఎస్్రాములు 
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