
 

28 August 2018  Current Affairs: 

‘వియత్నాంలో విదేశాంగ మాంతి్ర సుష్మాస్వరాజ్  Jaipur కృతి్రమ కాళ్ల  శిబిరాం: 

వియత్నాం పరయటనలో ఉనన భారత విదేశాంగ మాంతి్ర సుష్మా స్వరాజ్  ఈ రోజు జయపుర కృతి్రమ 

కాళ్ల  శిబిరాన్నన పి్రరాంభాంచారు. అలాగే, భారత్  ఉచితాంగా ఇస్తో నన వీటిన్న అాందుకాంటోనన 500 

మాంది లబిిదారులను ఆమె కలిశరు.  

కేరళ్ కోస్ాం సుపి్ాం జడీ్జల గానాం: 

కేరళ్ బాధితుల కోస్ాం, విరాళాల సేకరణక కోస్ాం ఇద్ద రు సుపి్ాంకోరుు  న్యయయమూరోులు 

స్వయాంగా ప్రటలు ప్రడారు.  జస్టు స్ . కరియన్  జోసెఫ్ , జస్టు స్ . కె.ఎాం.జోసెఫ్ లు దిల్లల   

ఆడిటోరియాంలో జరిగిన కారయకిమాంలో విడివిడిగా ప్రడారు. ఈ న్యయయమూరోులిద్ద రూ కూడా 

కేరళ్క చాందిన వారే. మత్యకారుడి జీవిత్న్నన కళ్ల క కట్టు  ‘అమరాం’ అనే మలయాళ్చితిాంలోన్న 

ప్రటను జస్టు స్  కె.ఎాం. జోసెఫ్  ఆలపాంచారు. అనాంతరాం ‘We Shall Over Come Some Day’’ 

అనే ప్రటను జస్టు స్  కరియన్  జోసెఫ్ , స్టనీ నేపథ్యగాయకడు మొహిత్  చౌహాన్ లు కలిస్ట ప్రడారు. 

అటార్ననజనరల్  కె.కె. వేణుగోప్రల్  రూ.కోటిన్న విరాళ్ాంగా ఇచాారు 

స్టాంధు జలాలపై  భారత్ -ప్రక ల చరాలు రేపు: 

ఇస్లల మాబాద్ : స్టాంధు జలాల ఒపపాంద్ాంపై  భారత్ - ప్రకిసా్లన్ ల మధ్య బుధ్వారాం (29
th

 August) 

లాహోర లో చరాలు జరగనున్యనయి. ఇమాాన్  ఖాన్  ప్రక  పిధాన్నగా బాధ్యతలు చేపటిు న తరువాత 

జరగనునన తొలి అధికారిక చరాలు ఇవే కానుాండడాం గమన్యరహ ాం. శశ్వత ఇాండస్  కమిషన్  

భారత్  కమిషనర  ప.కి.స్కే్న్య, ప్రకిసా్లన్  కమిషనర  స్యయద్  మెహర  ఆల్ల ష్మలు ఈ చరాలోల  

ప్రల్గ ాంటారు. గత మారిాలో దిల్లల లో రాండు దేశల పిత్రన్నధులు స్మావేశ్మయి చరాలు జరిప్రరు. 

స్టాంధు జలాల పాంపణీపై  1960లో కదిరిన ఒపపాంద్ాంలోన్న అాంశలను అమలు తీరుపై  ఇరు 

దేశలూ ఏటా రాండు స్లరుల  స్మావేశ్మయి స్మీక్ష జరప్రలి్ ఉాంటాంది. 

తెలుగు స్హా మూడు భాషలోల  స్మాచారాం: 

పోషణ్  అభయాన్  కిాంద్ పోషకాహారాన్నకి స్ాంబాంధిాంచిన స్ాందేహాల న్నవృత్రో  కోస్ాం కేాంది్ాం టోల్  ఫి్ర 

నాంబరు 14408 న్న పి్రరాంభాంచిాంది. దేశ్వాయపో ాంగా ఆరేళ్ల లోపు వయసు్నన పలల లోల  పిసోుతాం 

38.4 శతాం మాంది పలల లు పోషకాహార లోపాంతో బాధ్పడుతున్యనరు. వీరి స్ాంఖ్యను 2022 



స్ాంవత్రాన్నకలాల  25 శత్న్నకి తగిగ ాంచడమే లక్షయాంగా ఈ టోల్  ఫి్ర నాంబరును పి్రరాంభాంచారు. ఈ 

నాంబరు దావరా తెలుగు, హిాందీ, ఇాంగిల ష్  భాషలోల  స్మాచారాం అాందిాంచనున్యనరు. 

‘స్లారు   వై ఫై ’ గోలె్డన్  టి్ర: 

Tamilnadu రాషు రాంలో తొలిస్లరిగా ‘స్లారు   వై ఫై ’ స్దుప్రయాంతో కోయాంబత్తో ర  కార్పపరేషన్  

ఏరాపటచేస్టన గోలెన్  టి్రన్న 26
th

 August నుాంచి పిజలక అాందుబాటలోకి వచిాాంది. కోవై  

కార్పపరేషన్  పరిధిలో స్లారు   స్టట్ర పథ్కాంలో పలు అభవృదిి కారయకిమాలు చేపడుతున్యనరు. ఈ 

కారయకిమాలోల  భాగాంగా పిజలు ఇాంటరనట్  సేవలను విన్నయోగిాంచుకొనేలా వావూసీ మెై దానాంలో 

వై ఫై  స్దుప్రయాం కోస్ాం గోలెన్  టి్ర ఏరాపటచేశరు. 

డ్జఎాంకే ప్రర్ను  అధ్యక్షుడిగా ఎాంకే స్లు లిన్ : 

డ్జఎాంకే ప్రర్ను  అధ్యక్షుడిగా ఎాంకే స్లు లిన్  ఏకగి్రవాంగా ఎన్ననక అయాయరు.1949లో డ్జఎాంకే ప్రర్ను న్న 

సా్లపాంచారు. యాభై యేళ్ల ప్రట ఆ పద్విలో వునన కరుణాన్నధి.. గత 8వ తేదీన కనునమూయడాంతో 

అధ్యక్ష సా్లనాం ఖాళీ అయిాంది. ఆ పద్విన్న నేడు స్లు లిన్  భర్నో  చేశరు. దాాంతో 69 ఏళ్ల  డ్జఎాంకే 

ప్రర్ను కి 66 ఏళ్ల  స్లు లిన్  2వ అధ్యక్షుడిగా పద్వీబాధ్యతలు సీవకరిాంచనటల  అయిాంది. 

Telangana Current Affairs: 

సెపు ాంబరు 3 నుాంచి ధ్రణి: 

ఆన్ ల్డై న్ లోనే భూమి రికారెులు..ఎవరై న్య పరిశీలిాంచే అవకాశ్ాం: 

 

 స్మీకృత భూ రికారెుల యాజమానయ విధానాం (ధ్రణి) సెపు ాంబరు 3 నుాంచి అమలులోకి 

రానుాంది. 5 మాండలాలోల  పియోగాతాకాంగా ధ్రణి వబ సెై ట్ లోనే రిజిసేు రషనుల , మ్యయట్టషనుల  

చేయనున్యనరు. సెపు ాంబరు 2కలాల  తహసీలాద ర  కారాయలయాలోల  పాండిాంగ లో ఉనన మ్యయట్టషనుల , 

విరాస్త్ లు పూరిో  చేయాలన్న ఆదేశలిచాారు. 3 నుాంచి మ్యయట్టషనల క మీ సేవ కేాందిాలోల  ద్రఖాసోు 



చేసుకోవచుా. ‘మాభూమి’ వబ సెై ట్ లాగే ఇాందులోనూ భూమి రికారెులను తెలుసుకోవచుా. 

అభయాంతరాలు స్మరిపాంచవచుా. పహాణీ, గిామ మాయపు అాందుబాటలో ఉాంటాయి. ఆధార  లేదా 

స్రేవ, ఖాత్ నాంబరు నమోదు చేయగానే భూమి రికారెుల స్మాచారాం కళ్ల  మ్యాందుాంటాంది. 

ఒకేస్లరి 324 ట్ై రనీ స్టవిల్  స్రవాంటల క శిక్షణ.. MCRHRD రికారెు: 

యూన్నయన్  పబిల క  స్ర్నవస్  కమిషన్  (యూప్ఎసీ్) పర్నక్షలో అరహ త స్లధిాంచిన ఐఏఎస్ , ఐప్ఎస్ , 

ఐఆర ఎస్ , ఐఎ  స్ఎస్ , ఐఈఎ  స్ల కోస్ాం ఉతో రాఖ్ాండ్  రాషు రాం డెహిాడూన్  జిలాల లోన్న మ్యస్తరిలో లాల్  

బహదుర  శసి్టో నేషనల్  అకాడమీ ఆఫ్  అడిాన్నసేు రషన్  (ఎల్లీఎ  స్ఎన్ ఏఏ)ను పితేయకాంగా ఏరాపట 

చేస్టన విషయాం తెలిస్టాందే. ఈ కేాంది్ాం పి్రరాంభాంచిన 1959 నుాంచి యుప్ఎసీ్లో ఎాంపకెై న 

వారాంద్రికీ శిక్షణ అకకడే ఇసోుాండటాంతో దేశ్ అతుయననత ఉద్యయగుల శిక్షణక మ్యస్తరి ఏకెై క 

కేాంది్ాంగా మారిాంది. కాన్న పరిసా్టత్ర మారుతోాంది. మ్యస్తరికి హై ద్రాబాద్  పిత్యమానయాంగా మారిాంది. 

దాదాపు గత 6 ద్శబాద ల మ్యస్తరి చరితిలో తొలిస్లరిగా ఆ పి్రాంతాం బయట 324 మాంది శిక్షణ 

పాందుతున్యనరు. దీన్నకి హై ద్రాబాద్ లోన్న మరిి చన్యనరడెి మానవ వనరుల అభవృదిి కేాంది్ాం 

(ఎాంసీఆర హచ ఆర డ్జ) వేదికవవడాం గమన్యరహ ాం. 

AP Current Affairs: 

 18 మాందికి తెలుగు భాష్మ విశిషు  పురస్లకరాలు: 

 గిడుగు రామూారిో  పాంతులు జయాంత్ర స్ాంద్రభాంగా ఏటా పికటిాంచే తెలుగు భాష్మ విశిషు  

పురస్లకరాలక తెలుగు భాష్మ స్లాంస్కృత్రక శఖ్ 18 మాందిన్న ఎాంపక చేస్టాంది. 28
th

 August ఈ 

జాబిత్ను అధికారికాంగా పికటిాంచనుాంది. పురస్లకరాన్నకి ఎాంపకెై న వారిలో ‘ఈన్యడు’ ప్రతి్రకేయ 

ప్రఠశల పిన్న్పల్  ఎాం.న్యగేశ్వరరావుతో ప్రట డాకు ర  దాన్నయేల్  న్యజర్ (ఫి్రన్్ ), గారప్రటి 

ఉమామహేశ్వరరావు(పికాశ్ాం), న్యగసూరి వేణుగోప్రల్ (అనాంతపురాం), 

ఆదిన్యరాయణ(మారిషస్ ), జె.స్తయవాణి(విశఖ్పటనాం), రహమొదీద న్  షేక  తదితరులు ఉననటల  

తెలిస్టాంది. గిడుగు రామూారిో  జయాంత్ర ఆగష్టు  29 న్న “తెలుగు భాష్మ దినోత్వాం”గా 

జరుపుకాంటన్యనమ్య 

గుాంటూరు జిలాల   పివాస్ వై దుయలు కిలిమాంజారో పరవత్న్నన అధిరోహిాంచారు: 

గుాంటూరు జిలాల  బాపటల క చాందిన పివాస్ వై దుయలు తేజానాంద్  గౌతమ్  మూలూపరు, విజయ 

చనునప్రటి ద్ాంపతులు ఆఫి్రకాలోన్న కిలిమాంజారో పరవత్న్నన August 27 అధిరోహిాంచారు. 

అమెరికాలో నరాల వై ద్య న్నపుణులుగా పన్నచేసోునన వీరు స్లహస్యాతిలో భాగాంగా ఈ నెల 25న 



పరవత్రోహణ పి్రరాంభాంచారు. అమెరికా, ఏప్కి చాందిన నలుగురు సేనహితులతో కలిస్ట పరవత్న్నన 

విజయవాంతాంగా ఎకాకరు. 

రూ.500 కోటల తో న్నఘా కెమెరాల తయార్న పరిశి్మ: 

AP మ్యఖ్యమాంతి్ర చాంది్బాబు మ్యాంబయి పరయటన స్ాంద్రభాంగా ఆాంధి్పిదేశ్  పిభుతవాం రాండు 

కీలక ఒపపాందాలు చేసుకాంది. రాషు రాంలో 25 ఎకరాలోల  రూ.500 కోటల  పటు బడితో న్నఘా కెమేరాల 

తయార్న కేాంది్ాం ఏరాపటక హిక విజన్  ఇాండియా స్ాంసా్తో ఒపపాంద్ాం చేసుకాంది. త్రరుపత్ర 

స్మీపాంలో యూన్నట్  ఏరాపటచేసే అవకాశ్ాం ఉాంది. ఈ పరిశి్మలో పితయక్షాంగా, పరోక్షాంగా 

వయియమాందికి ఉప్రధి లభసోుాంది.  

ఏడ్జబీ ఆమోద్ాంతో రాండో విడతక పిభుతవాం అనుమత్ర: 

విశఖ్పటనాం- చనెై న ప్రరిశిమిక Corridor లో (వీసీఐసీ) రాండో విడతగా రూ.2505.56 కోటల తో 

అాంకర పి్రాంత్న్నన (స్లు రు ప్  ఏరియా) అభవృదిి చేయనున్యనరు. ఆస్టయా అభవృదిి బాయాంక 

(ఏడ్జబీ) ఉప్రధ్యక్షుడు వాంకెై జాాంగ  ఇట్రవల అమరావత్రకి వచిా వీసీఐసీలో మొద్టి విడత చేపటిు న 

వివిధ్ పనులను పరిశీలిాంచి స్ాంతృపో  వయకో ాం చేశరు. రాండో విడత పిత్రప్రదిత పనులపై  ఆమోద్ాం 

తెలపడాంతో పిభుతవాం తదుపరి చరయలు చేపటిు ాంది. ఈ నడవాలో విశఖ్పటనాం, చిత్తో రుతోప్రట 

మచిల్లపటనాం, దొనకొాండ నోడ్ లను పిత్రప్రదిాంచారు. 

జావలిన్  తిోలో స్వరణ ాం గెలుచునన నీరజ్  చోపి్ర: 

వరలె్  జూన్నయర  చాాంపయన్, కామనెవల్ో   కిీడలోల  స్వరణ  పతక విజేత నీరజ్  చోపి్ర తనపై  ఉనన 

అాంచన్యలను న్నలబెటు కన్యనడు. తొలిస్లరి ప్రల్గ ాంటనన ఆస్టయా కిీడలోల  ఈ జావలిన్  తిోయర  

పస్టడి పతకాంతో మెరిశడు. ఈ ఘనత స్లధిాంచిన తొలి భారత అథ్లల ట్ గా రికారెు స్ృష్ు ాంచాడు.  

PV స్టాంధు క రజతాం: 

ఆస్టయా కిీడల బాయడిాాంటన్  చరితిలో ఫై నల్ క చేరిన తొలి భారత ప్లల యర గా రికారెులకెకికన ప్వీ 

స్టాంధు.. ఫై నల్  పోరులో తడబడిాంది. మాంగళ్వారాం జరిగిన మహిళ్ల స్టాంగిల్్  తుది పోరులో 

పిపాంచ మూడో రాయాంకర  స్టాంధు 13-21, 16-21 తేడాతో వరలె్  నాంబర  వన్  కిీడాకారిణి  తెై  జు 

యిాంగ(చై నీస్  తెై ప్) చేత్రలో ఓటమి ప్రల్డై  రననరప్ గా స్రిపటు కాంది. ఆద్యాంతాం ఏకపక్షాంగా స్లగిన 

పోరులో స్టాంధు పూరిో సా్లయి ఆటను కనబరచడాంలో విఫలమెై ాంది. ఫలితాంగా స్టాంధు రజతాంతోనే 

https://www.sakshi.com/tags/pv-sindhu
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స్ాంతృపో  పడిాంది. ఏష్యాడ్ లో రాండు వయకిో గత పతకాలు గెలుచుకోవడాం కూడా ఇదే మొద్టిస్లరి. 
సెమీఫై నల్ పోరులో భారత స్లు ర షటల ర సెై న్య నెహావల్ కాాంస్యాం. 

ధ్రుణ్  అయయస్లమి క  రజత పతకాం: 

పురుష్టల 400 మీటరల  హరెిల్స్ లో ధ్రుణ్  అయయస్లమి 48.96 సెకనల తో కొతో  జాతీయ 

రికారెుతో రజత పతకాం గెలుపాందాడు. 21 ఏళ్ల  తమిళ్న్యడు అథ్లల ట్  అయయస్లమి గత జాతీయ 

రికారెు 49.45 సె.లను మారిాలో జరిగిన ఫడరేషన్  కప్ లో నమోదు చేశడు.2010 ఆస్టయా 

కిీడలోల  జోసెఫ్  అబిహాం తరావత 400 మీటరల  హరెిల్స్ లో భారత్ క లభాంచిన తొలి పతకమిది. 

సుధాస్టాంగ క రజతాం.. 

మహిళ్ల 3వేల మీటరల  సీు పుల్ చేజ్ లో సుధాస్టాంగ  9న్న.40.03సె.లలో రజత పతకాం స్లధిాంచిాంది. 

2010 ఆస్టయా కిీడలోల  ఇదే ఈవాంట్ లో స్వరణ ాం స్లధిాంచిన సుధ్. 

 

నీన్య వరకిల్ క రజతాం: 

మహిళ్ల లాాంగ జాంప్ లో నీన్య వరకిల్  రజతపతకాం చేజికికాంచుకాంది. 
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