
 

27 August 2018 Current Affairs:   

ఫస్్ట క్లా స్ట విమానాలు వద్దు : ఇమాాన్ ఖాన్ 

ప్ర భుత్వ నిధుల ద్దబారాను త్గ్గ ించడింలో భాగింగా ప్ర భుత్వవధిప్తులు, ఉన్నత్వధిక్లరుల విమాన్ 

ప్ర యా 

ణాలపై  కఠిన్ నిర్ణ యాలు తీసుకునానరు. పాకిసా్థన్ అధ్యక్షుడు, ప్ర ధాన్మింత్రర  మొదలుకొని చీఫ్ 

జస్్టస్ట, సెనేట్ చై ర్మన్, జాతీయ అసెింబ్లా  స్పీకర్, ముఖ్యమింతాులు, ఉన్నత్వధిక్లరులు ఇకపై  

విమానాలోా  ఫస్టట్ క్లా స్ట లో క్లకుిండా కా బ్/బిజినెస్ట క్లా స్ట లోనే ప్ర యాణిం చేయాలి. దేశీయ, విదేశీ 

ప్ర్యటన్ల సిందరాాలోా  ప్ర త్యయక విమానాలు వినియోగ్ించటానికి వీల్లా ద్ద. 

అమెరిక్ల సెనేటర్  జాన్ మెక కెయిన్ కనునమూశారు. 

అమెరిక్ల రాజకీయాలోా  ప్ర భావవింత్మెై న్ నేత్గా గురిత ింపు పిందిన్ చట్సభ సభుయడు జాన్ 

మెక కెయిన్ (81) 2t Aug కనునమూశారు. గ్ా యోబాా స్్టమా అనే బ్రర యిన్ క్లయన్సర్ తో 

బాధ్ప్డుతున్న ఆయన్ ఏడాదిక్లలింగా కీమోథెర్పీ చికిత్స చేయిించుకుింటునానరు. ఆరిజోనా 

రాష్్టరిం నుించి ఆరోస్థరి సెనేటర్ గా ఎనినకెై న్ ఆయన్ అమెరిక్ల రాజకీయ చిత్ర ప్టింలో గొప్ీ 

రాజనీత్రజ్ఞు నిగా పేరుపిందారు. వియత్వనిం యుదధ వీరునిగా గురిత ింపు ఉన్నది. సింత్ పార్్టకి 

చిందిన్ అమెరిక్ల అధ్యక్షుడు టర ింప ను మెక కెయిన్ తీవర ింగా వయత్రరేకిించేవారు. త్న్ 

అింత్యకిర యలకు అధ్యక్షుడు టర ింప ను ఆహ్వవనిించొదు ని ఆయన్ కోరిన్ట్ు సమాచార్ిం. 

యెమెన్ లో వై మానిక దాడులు 

-30 మింది మృత్ర; మృతులోా  26 మింది పిలా లు ఐరాస: యెమెన్ లో సౌదీ నేత్ృత్వింలోని సింకీర్ణ  

దళాలు జరిపిన్ వై మానిక దాడులోా  30 మింది మర్ణించారు. ఇింద్దలో 26 మింది పిలా లు 

ఉనానరు. గురువార్ిం అల్- ద్దరై హిమి జిల్లా లో జరిపిన్ రిండు వేరేవరు వై మానిక దాడుల వలా  

వీర్ింత్వ పార ణాలు కోలోీయార్ని ఐకయరాజయసమిత్ర(ఐరాస) శుకర వార్ిం వలా డించిింది. కేవలిం 

రిండు వారాల వయవధిలో రిండోస్థరి ఈ దాడులు జరిగాయని తెలిపిింది. 

తొలిస్థరిగా జల్లింత్రాగ మి నుించి విమానానికి సిందేశిం: 

వాషింగ్న్ : అమెరిక్లలోని మస్థచుసెట్స  ఇనిస్్టట్యయట్  ఆఫ్  టెక్లనలజీ(మిట్ )కు చిందిన్ 

శాసర వేత్త లు తొలిస్థరిగా జల్లింత్రాగ మి నుించి విమానానికి సింకేత్వలు(స్టగనల్స ) ప్ింప్గలిగారు. 

ఉద్యయగుల విరాళాలతో దేశింలోనే ఎతెై న్ స్టనీ స్్టడయో : 

చనెై న: దేశింలోనే అత్ర ఎతెై న్ ‘ఎింజీఆర్  సెింటిన్ర్ట ఫిల్మ ’ స్్టడయోను త్మిళనాడు ముఖ్యమింత్రర  

కె.ప్ళనిస్థవమి ల్లింఛన్ింగా ఆదివార్ిం ఆర్ింభించారు. విదేశీభాషా స్టనిమాలు సెై త్ిం 



నిరిమించడానికి క్లవాలిసన్ అత్వయధునిక హింగులతో ప్యయనూర్  వదు  15 ఎకరాలోా  ఈ స్్టడయోను 

నిరిమించారు. 56 అడుగుల ఎతుత , 110 మీటర్ా  పడవు, వింద అడుగుల వడలుీ కలిగ్ ఉింది. 

దీని నిరామణానికి ‘ఎఫ్ ఈఎఫ్ ఎస్ట ఐ’ ఉద్యయగులు విరాళాలివవడిం గమనార్హ ిం. 

అనిన రై లు పట్ెలపై నా సవచఛ భార్త్  చిహనిం : 

 

జాత్రపిత్ మహ్వత్వమ గాింధీ 150వ జయింత్ర వేడుకలను ఘన్ింగా నిర్వహిించాలని భార్త్ రై ల్లవ 

ప్ర ణాళికలు ర్చిించిింది. అనిన రై లు పట్ెలపై నా జాతీయ జిండాతోపాటు మోదీ ప్ర భుత్వ ప్ర త్రషాాత్మక 

సవచఛభార్త్  చిహనిం చిత్వర లనూ ప్ర దరిశించాలని నిర్ణ యిించిింది. ‘‘సవచఛత్వ ప్క్షిం’’ పేరిట 

సెప్ింబరు 15 నుించి అక్ోబరు 2 వర్కూ జయింతుయత్సవాలను నిర్వహిస్థత మని రై ల్లవ బోరుు  

తెలిపిింది. 

 

 

హిమాదాసు కి ర్జత్ిం: 

ఏషయన్  గేమ్స్ట లో హిమదాస్ట  సత్వత  చాటిింది. హ్వట్  ఫేవరేట్ గా బరిలోకి దిగ్న్ ఈ అస్థసిం 

అమామయి ర్జత్ిం కెై వసిం చేసుకుింది. అథెా టికస  400 మీటర్ా  విభాగింలో 50.79 సెకన్ా లో 

ప్రుగును పూరిత  చేస్ట రిండో సా్థన్ింలో నిలిచిింది. 

హిమదాస్ట  ఇటీవల అిండర్ –20 ప్ర ప్ించ చాింపియన్ షప  400 మీటర్ా  ప్రుగు ప్ిందింలో సవర్ణ ిం  

పురుషుల విభాగింలో.. 

పురుషుల 400 మీటర్ా  విభాగింలో సెై త్ిం భార్త్ కు ర్జత్ిం వరిించిింది. భార్త్ అ థెా ట్  యహియా 

మొహహమద్  45.69 సెకన్ా లో ప్రుగును పూరిత  చేస్ట ర్జత్ిం దకికించుకునానడు 

ఏషయన్  గేమ్స  2018లో భాగింగా బాయడమింటన్ లో భార్త్  రిండు ప్త్క్లలు ఖాయిం చేసుకుింది. 

Aug 26 జరిగ్న్ మహిళల స్టింగ్ల్స  క్లవర్్ర్  ఫై న్ల్  పోరులో భార్త్ ష్టటా రుా  సెై నా నెహ్వవల్ , పీవీ 

స్టింధులు గెలిచి సెమీస్ట కు అర్హ త్ స్థధిించారు.ఆస్టయా కీర డలోా   మహిళల స్టింగ్ల్స  విభాగింలో 

తొలిస్థరి ప్త్క్లలు స్థధిించి కొత్త  చరిత్ర  సృష్ించారు సెై నా, స్టింధులు. ఇప్ ీటివర్కూ ఆస్టయా 

కీర డలోా  బాయడమింటన్  మహిళల స్టింగ్ల్స  విభాగింలో భార్త్ కు ప్త్క్లలు దకకకపోగా, ఆ సవపాననిన 

సెై నా, స్టింధులు నెర్వేర్చడింతో పాటు వారి పేర్ా ను రిక్లరుు  పుసత క్లలోా  లిఖించుకునానరు 

 

ఈకెవసెర రన్(గుర్ర పు రౌతు)లో భార్త్  రిండు ర్జత్వలను స్థధిించిింది. 



వయకిత గత్ విభాగింలో ఫౌద్  మిరాా ర్జత్వనిన స్థధిించాడు. ఫౌద్  మిరాా మొత్త ిం 26. 40 స్టకరుతో 

రిండో సా్థన్ింలో నిలిచి ర్జత్వనిన స్థధిించగా, టీమ్  ఈకెవసెర రన్ ఈవింట్ లో రాకేశ్  కుమార్ , ఆశిష్  

మాలిక , జిత్యిందర్  స్టింగ లు ర్జత్వనిన స్థధిించారు. 

 

బిర డ్జ లో రిండు క్లింసయలు: 

జక్లరాత : ఏషయాడ్ లో తొలిస్థరి ప్ర వేశపట్ిన్ బిర డా్ పోటీలోా  భార్త్ రిండు క్లింస్థయలను స్థధిించిింది. 

జగ్గగ  శివదాస్థని, రాజేశవర్ త్రవార్ట, అజయ్ ఖారే, రాజ్ఞ తొల్లనీ, మజ్ఞిందార్, సుమిత్ ముఖ్రా్టలతో 

కూడన్ పురుషుల జట్ు క్లవలిఫికేష్టన్ రౌిండ్ లో 93.67 పాయిింటా తో నాలుగోసా్థన్ింలో నిలిచిింది. 

పేా  ఆఫ్ మాయచ్ ల్లకపోవడింతో భార్త్, చై నాకు క్లింసయ ప్త్క్లలు ప్ర కటిించారు. ఇక కిర్ణ్ నాడార్, 

హేమ డయోర్, హిమానీ, బాచిరాజ్ఞ సత్యనారాయణ, గోపీనాథ్ మనాన, రాజీవ లతో కూడన్ మికస్ట డ్ 

టీమ్ 69.67 పాయిింటా తో టాప లో నిలిచి క్లింసయింతో సరిపట్ుకుింది.  

ఈకేవస్్టరయాన్ లో ఫవాద్ కొత్త  అధాయయిం  

 

జక్లరాత : ఆస్టయా కీర డలోా .. దాదాపు 36 ఏిండా  త్రావత్ ఈకేవస్్టరయాన్ లో భార్త్ కీర డాక్లరుడు ఫవాద్ 

మీరాా ర్జత్ ప్త్కిం గెలిచాడు. దీింతో వయకిత గత్ విభాగింలో ప్త్కిం గెలిచిన్ తొలి భార్తీయుడగా 

చరిత్ర  సృష్ించాడు.  



 

GOLD (7): 

1. August 25, 2018-In men's shot put, Tejinderpal Singh Toor wins gold. 

2. August 24, 2018-Indian rowing team wins gold in men’s quadruple sculls at 

Asian Games. Sawarn Singh, Dattu Bhoknal, Om Prakash and Sukhmeet Singh 

finish top of podium in quadruple scull. 

3. Indian men's tennis doubles team comprising Rohan Bopanna and Divij Sharan 

win the gold medal at the 18th Asian Games defeating Kazakhstan's Alexander 

Bublik and Denis Yevseyev 6-3, 6-4. 

4. August 22, 2018-Shooter Rahi Sarnobat wins gold in women's 25m pistol. 

5. August 21, 2018-Sixteen-year-old Saurabh Chaudhary grabbed the men’s 

10m air pistol gold at the Asian Games 2018, breaking the Games recording on 

the way. 

6. August 20, 2018-Vinesh Phogat created history by becoming the first Indian 

woman wrestler to win a gold medal at the Asian Games, brushing aside her rivals 

with remarkable ease in the 50kg category. 

 



7. August 19, 2018-Wrestler Bajrang Punia clinched India’s first gold medal in 

the 18th Asian Games after defeating Takatani Daichi of Japan in the men’s 65 

kg freestyle title bout in Jakarta on Sunday. 

పాక  ఫాస్్ట  బౌలర్  మహమమద్  ఇరాాన్ : 

టీ20 చరిత్ర లో అత్యింత్ త్కుకవ ప్రుగులిచిచన్(4-3-1-2) బౌలర్ గా చరిత్ర కెక్లకడు. ఏకింగా 

వరుసగా 23 డాట్  బాల్స్ట ను విస్టరి రిక్లరుు  సృష్ించాడు  పాక  ఫాస్్ట  బౌలర్  మహమమద్  ఇరాాన్ . 

టీ20 చరిత్ర లో అత్యింత్ త్కుకవ ప్రుగులిచిచన్(4-3-1-2) బౌలర్ గా 

చరిత్ర కెక్లకడు.కర్టబియన్  పీర మియర్  లీగ లో భాగింగా బార్బడోస్ట  టిర డింట్ , సెయిింట్  కిట్స  అిండ్  

నేవిస్ట  పాటిర యాట్స  మధ్య మాయచ్  జరిగ్ింది. 

 

మాజీ కిర కెటర్ , బ్రింగాల్  కిర కెట్  జట్ు మాజీ కెప్న్  గోపాల్  బోస్ట (71) కనునమూశారు. 

కొిండవీడు స్టగలో ‘సవర్ణ హింస’: 

ప్రాయటక పార ింత్మెై న్ కొిండవీడులో అింత్రాాతీయ కృష్టణ  చై త్న్య సింఘిం(ఇస్థకన్ ) నిరిమసుత న్న 

సవర్ణ హింస మిందిర్ిం ప్ర త్యయక ఆకర్ష ణగా నిలవనుింది. దేశింలోనే తొలిస్థరి ఇకకడ సవర్ణ  మిందిరానిన 

ఇస్థకన్  సింసా నిరిమస్టత ింది. రూ.విందల కోటా  వయయింతో చేప్ట్ిన్ భార్ట పార జక్ుకు ఎద్దరై న్ 

అడు ింకులను అధిగమిించి ఎట్కేలకు కృష్టణ  మిందిర్ిం రూపుదిద్దు కుింటింది.  

ప్ర సుత త్ిం అమెరిక్లలోని వస్్ట  వరాినియాలో మాత్ర మే బింగారు త్వప్డింతో మిందిరానిన ఇస్థకన్  

నిరిమించిింది. కొిండవీడు వదు  నిరిమసుత న్న భార్ట సవర్ణ  మిందిర్ిం చుట్్య మిండపాలతో పాటు ప్ర ధాన్ 

ఆలయానికి రాజసా్థన్ లో లభయమయ్యయ గుల్లబ్ల రాయి (పిింక  స్్టన్ )ని వినియోగ్సుత నానరు. అకకడే 

108 మిండపాలను చకికించి తెచిచ ఇటీవల అమరాచరు. గరాాలయానిన చకేక ప్నులు ప్ర సుత త్ిం 

రాజసా్థన్ లో కొన్స్థగుతునానయి. గరాాలయానికి బింగారు త్వప్డిం చేయనునానరు. హింస 

ఆకృత్రలో ఆలయానిన నిరిమసుత న్నటుా  ఇస్థకన్  ప్ర త్రనిధులు చబుతునానరు.  

 

జీహెచ్ ఎింస్ప కమిష్టన్ర్ గా దాన్కిషోర్  
 



 

https://www.vyomabooks.com/shop/7-months-current-affairs-magazine/

