
 

 

 

30 August 2018 Current Affairs 

తపాలా ఆధ్వర్యంలో చెల్ల ంపుల బ్యంకు IPPB: 

సెప్ట ంబర్  1న పాార్ంభంచనునన మోదీ- 

మారుమూల గా్రమీణ పాాంతాలోల ని పా్ జలకు బ్యంకంగ్  సేవలను చేరువ చేసేందుకు కందా్ ం 

సననద్ధ మ ంది. సమాచార్ మంతా్రత వశాఖ, తపాలాశాఖల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ‘భార్త 

తపాలా చెల్ల ంపుల బ్యంకు’ (ఐపీపీబీ)ను సెప్ట ంబర్  1న పా్ ధాని మోదీ పాార్ంభంచనున్ననరు. 

దేశవ్యయప్త ంగ్ర 650 తపాలాశాఖలు, 3,250 కందా్ర లోల  (యాక్సెస్  పాయంటుల ), తెలంగ్రణలోని 

23శాఖలు, 115 కందా్రలోల  ఐపీపీబీ సేవలు పాార్ంభమవుతాయ. డిసెంబర్  31 న్నటిక 

దేశవ్యయప్త ంగ్ర ఉనన 1.55లక్షల తపాలా కందా్ర లోల  అందుబ్టులోక తీసుకుర్పనున్ననరు. 

సింధు నదీ జలాలప్  భార్త్ -పాక్  మధ్య చర్చలు 

లాహోర్ : సింధు నదీజలాల ఒప్ాంద్ంలోని వివిధ్ అంశాలప్  భార్త్ -పాకసా్థ న ల మధ్య కీలకమ న 

చర్చలు బుధ్వ్యర్ం లాహోర్ లో మొద్లయాయయ. పాక్  పా్ ధానిగ్ర ఇమాా న ఖాన  బ్ధ్యతలు చేప్ట్టట క 

జరుగుతునన తొల్ ద్ వపాక్షిక భేటీ ఇదే. రండు దేశాలకు చెందిన జలాల కమిషనరుల  ఏట్ట 

రండుస్థరుల  భేటీ అయ క్షేతాసా్థ య ప్ర్యటనలూ చేప్ట్టట ల్ె ఉంది. పాక్  వ పు నుంచి సమసయల 

కార్ణంగ్ర ఇవి జర్గడం లేదు. ఈస్థరి చర్చలకు భార్త్  తర్ఫున జల సంఘం కమిషనర్  

పి.క్స.సకెన్న పాాత్రనిథ్యం వహిసుత ండగ్ర పాక్  బ ంద్రనిక సింధు జలాల కమిషనర్  సయ్యద్  

మహర్ ఆలీ షా నేత త వం వహిసుత న్ననరు. 

 

ఆసియా దేశాలకు ఆఫా్ర కన  సె వన  జవర్ం ముప్పు 

ఐర్పస: పాాణంతక ‘ఆఫా్ర కన  సె వన  జవర్ం(ఏఎస్ ఎఫ్ )’ చె న్నలోని కొనిన పాా ంతాలోల  వేగంగ్ర 

విసత రిస్త ంద్ని ఐకయర్పజయ సమిత్ర ఆహార్, వయవస్థయ్ సంసా (ఎఫ్ ఏవో) తాజాగ్ర వలల డించింది. 

ఆసియా దేశాలకు ఈ వ ర్స్  వ్యయపించే ముప్పు పంచి ఉంద్ని హెచచరించింది. ప్ందుల ఉతాతుత ల 

ద్రవర్ప ఏఎస్ ఎఫ్  వ ర్స్  వ్యయపిసుత ంది. పా్ త్రకూల వ్యతావర్ణంలోనూ అది మనుగడ స్థగంచగలదు. ఈ 

వ ర్స్  పా్ భావం తీవా రూప్ం ద్రల్చతే.. అది స్కన జంతువులన్నన మ తుయవ్యతప్డతాయ. ద్రనిన 

అడుు కునే సమరా్ వంతమ న టీకా పా్ సుత తం అందుబ్టులో లేదు. మానవులకు ఈ వ ర్స్  నుంచి 

ముప్పామీ లేద్ని ఎఫ్ ఏవో తెల్పింది. 

Food and Agriculture Organization (FAO), located in the Rome, Italy.  
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సుజాల న , సీఎల పీ సౌర్విదుయతుత  యూనిట కు అంతరా్ప తీయ్ గురిత ంపు: 

SPV of Suzlon Energy Ltd and CLP India మహబూబ నగర్  జిలాల  వలూట ర్  వద్ద  సంయుకత ంగ్ర 

నెలకొల్ాన 100 మగ్రవ్యటల  photovoltaic (PV) సౌర్ విదుయతుత  (పీవీ స్లార్ ) యూనిట కు డీఎన వీ 

జీఎల  నుంచి అంతరా్ప తీయ్ న్నణయతా గురిత ంపు లభంచింది. అంతరా్ప తీయ్ న్నణయత గురిత ంపు, 

రిస్్   మేనేజ మంట  సంసా అయన DNV GL ఈ ద్ వీకర్ణను అంద్జేసింది. స్లార్  పీవీ 

పాాజెకుట లోల   ఇటువంటి గురిత ంపు పందిన మొద్టి సౌర్ విదుయతుత  యూనిట  ఇదేనని సుజాల న  ఎనరా్జ  

ఇక్డ వలల డించింది. 

వోల్ని పా్ చార్కర్త గ్ర కోహిల  : 

నొపిా నివ్యరిణి ‘వోల్ని’క పా్ చార్కర్త గ్ర భార్త కాక్సట  జటుట  క్సప్ట న  విర్పట  కోహిల ని 

నియ్మించుకుననటుల  సన ఫార్పా తెల్పింది. 

 

ప్ద్ద  ఎగవేతద్రర్ల ప్  తీసుకునన చర్యలు వలల డించండి- ఆరాి క శాఖ, ఆర్ బీఐ, గణంక శాఖలకు 

సీఐసీ శా్ర ధ్ర్  ఆచారుయలు ఆదేశం 

 7,000 మంది పారిశాా మిక వేతత లు రూ.వేలకోటుల  మోసగంచారు  

 ఆరాి క శాఖ, ఆర్ బీఐ, గణంక శాఖలకు సీఐసీ శా్ర ధ్ర్  ఆచారుయలు ఆదేశం  

 సెప్ట ంబరు 20 వర్క గడువు 

 బ్యంకులకు రూ.50 కోటుల , అంతకుమించిన రుణలను ఉదేద శపూర్వకంగ్ర ఎగవేసిన 

వ్యరిప్  తీసుకునన చర్యలు బహిర్ంగ ప్ర్చాలని ఆరాి క శాఖ, గణంకశాఖ, రిజర్వ  బ్యంక్  

ఆఫ్  ఇండియా (ఆర్ బీఐ)లను కందా్  సమాచార్ కమిషన  ఆదేశంచింది. ర తులతో పాటు 

చిననపాటి మొతాత లు రుణం తీసుకుని, కటట లేకపోతే, వ్యరి ప్పరుల  బహిర్గ తం చేస్తత , 

అవమానిసుత న్ననర్ని, మరి రూ.50 కోటుల , అంతకుమించిన భార్జమొతాత లు ఎగవేసిన వ్యరి 

వివర్పలు వలల డించకపోవడం ఏమిటని సమాచార్ కమిషనర్  శా్ర ధ్ర్  ఆచారుయలు 

పా్ శనంచారు.  

 ఇనిన అవకాశాల్సుత న్నన..  

భార్జమొతాత లు ఎగవేసుత నన వ్యరిక ఒకస్థరి ప్రిషా్ర్ం, వడీు  మాఫీతో పాటు ఇంకా అనేక 

సదుపాయాలతో అధిక ర్పయతీలు కల్ాసుత న్ననర్ని గురుత  చేశారు. అయన్న బకాయలు 

చెల్ల ంచకపోయన్న, వ్యరి గౌర్వం ద్బబత్రనకుండా కాపాడే య్తానలు చేసుత న్ననర్ని 

మండిప్డాు రు.  

 30,000 మంది ర తుల ఆతాహతయ  

బకాయలు తీర్చలేక, సమాజంలో తలెతుత కు త్రర్గలేమని కుంగపోతూ, 1998-2018 



 

 

మధ్య 30,000 మంది ర తులు ఆతాహతయ చేసుకున్ననర్ని కమిషన  తన ఆదేశాలోల  

పా్ స్థత వించింది. భూమి పుతాు లు వయవస్థయ్ క్షేతాా లోల నే బత్రక, తమ బకాయలు 

తీర్చలేకపోతున్ననమనే ఆవేద్నతో అక్డే తనువు చాల్ంచార్ని ప్పర్్ంది. అంతేకాని 

7,000 మంది ధ్నిక, విద్రయవేతత లె న కార్ారేట  పారిశాా మిక వేతత లాల గ్ర, దేశానిన రూ.వేల 

కోటల  మేర్ మోసం చేయ్లేద్ని ఆచారుయలు వివరించారు. రూ.50 కోటుల , 

అంతకుమించిన రుణలను ఉదేద శపూర్వకంగ్ర ఎగవేసిన వ్యరితో ఎల వయవహరించ 

ద్లచారో ఆరాి క శాఖ, గణంకాలు-అమలు శాఖ, ఆర్ బీఐ ఎప్ాటికప్పుడు 

వలల డించాలని, ఇది వ్యరి విధి అని ప్పర్్న్ననరు. పా్ జాధ్న్ననిన, దేశ ఆరాి కవయవసా ను ఎలా 

ప్రిర్క్షిసుత న్ననరో కూడా తెల్య్ చేయాలని స్తచించారు. ఒకవేళ తమ పా్ య్తానలు 

విఫలమ తే, అందుకు కార్ణలు తెలపాలన్ననరు. కామినల  చర్యలు ఏం తీసుకున్ననరు, 

తీసుకోలేకపోడానిక కార్ణలు తెలపాలని వివరించారు.  

ప్ట ంబరు 20 వర్క గడువు  

రూ.25 లక్షలు, అంతకుమించిన మొతాత లను ఉదేద శపూర్వకంగ్ర ఎగవేసిన వ్యరి జాబితా తయారు 

చేయ్మని బ్యంకులకు ఆర్ బీఐ అధికార్మిచిచంది 

ఐర్పస సద్సుెకు ముఖయమంతా్ర  చందా్ బ్బుక ఆహావనం : 

 వయవస్థయ్ంలో ఆరాి క సుసాి ర్త, అంతరా్ప తీయ్ సవ్యళ్లల , అవకాశాలప్  సెప్ట ంబరు 24న 

నూయయార్క్ లోని యూఎన  జనర్ల  అసెంబీల లో జరిగే సద్సుెకు హాజరుకావ్యలని కోరుతూ 

ఐకయర్పజయ సమిత్ర ప్ర్పయవర్ణ విభాగం నుంచి ముఖయమంతా్ర చందా్ బ్బుకు ఆహావనం అందింది. 

ఎగా కూయటివ్  డ రకట ర్  ఎరిక్  స్లెత యమ్  ఈ మేర్కు లేఖ ర్పశారు. సీఎం ఈ సద్సుెకు హాజర  

కీలకోప్న్నయసం చేయాలని కోర్పరు. ఐకయర్పజయ సమిత్ర ప్ర్పయవర్ణ విభాగం, మహిళా విభాగం, 

బీఎన పీ పారిబ్స్ , పా్ ప్ంచ ఆగా్ర ఫారసీట ీ కందా్ ం, ప్లు ఇతర్ సంసా లు దీనిక హాజర్వుతున్ననయ్ని 

ప్పర్్న్ననరు. ఆంధా్ పా్ దేశ లో అమలుచేసుత నన ప్టుట బడి లేని పా్ క త్ర సేద్యం, 2024 న్నటిక 60 

శాతం మంది ర తుల్న ఇందులోక తేవ్యలని నిరేద శంచుకునన లక్ష్యయలను పా్ శంసించారు.  

TS జోనల  విధాన్ననిక కందా్ ం ఆమోద్ం: 

తెలంగ్రణ నూతన జోనల  విధాన్ననిక కందా్ ం ఆమోద్ం తెల్పింది. 7 జోనుల , 2 మలీట  జోనల కు 

అంగీకార్ం తెలుపుతూ కందా్ ం తాజాగ్ర గెజిట  విడుద్ల చేసింది. 

హెపాట థ్లల న లో సవప్న బర్ాన  సవర్ణ ం: 

ఆసియా కాీ డల మహిళల హెపాట థ్లల న లో సవప్న బర్ాన  ప్ంటినొపిాని కూడా భరిస్తత  సవర్ణ ం స్థధించింది. 

హెఫాట థ్లల న  సవర్ణ ం స్థధించిన భార్త తొల్ అథ్లల ట గ్ర సవప్న రికారుు  స ష్ట ంచింది. 

టాిపుల  జంప లో అరిాంద్ర్  సింగ్  సవర్ణ ం: 

ష్యాడ లో 48 ఏళల లో సవర్ణ ం నెగగ న భార్త తొల్ టాిపుల  జంప్ర్ గ్ర అరిాంద్ర్   



 

 

1970లో సవర్ణ ం (మోహింద్ర్  గల ) గెల్చింది. 

దుయత్ర చంద్  200మీ ప్రుగులోనూ ర్జతం.  

• దుయత్ర చంద్  200మీ ప్రుగులోనూ ర్జతం.  

• 100 మీటర్ల  ప్రుగులో ర్జతం గెల్చిన దుయతీ 200 మీటర్ల  ప్రుగులో తన సతాత  

చూపించింది. దిగగ జ అథ్లల టల  సర్సన దుయత్ర - 

• 1986లో సియోల లో జరిగన ఆ.కాీ లోల  పీటీ ఉష 200 మీ, 400 మీ, 400 మీ.హరిు లె , 

4×400 మీ రిలేలో సవర్పణ లు. 1998 బ్యంకాక్  కాీ డలోల  జోయత్రర్ాయ సికాద ర్  800 మీ, 

1500 మీ రండు ప్తకాలు స్థధించింది. 2002 బుస్థన  కాీ డలోల  సునితా ర్పణి 1500 

మీ, 500 మీ రండు ప్తకాలతో మరిసింది  

 

టేబుల  టెనినస్  మిక్స్ డ  డబులస్ లో శర్త్  కమల -మనిక బతాా  జోడీ కాంసయం గెల్చింది. 

ఏష్యాడ  టీటీలో భార్త్ కు ఇదే తొల్ మిక్స్ డ  ప్తకం. 

Rajeev Khel Ratna: 

ఏట్ట ఆగసుట  29న హాకీ దిగగ జం మేజర్  ధాయన చంద్ జయ్ంత్ర న్నడు ర్పషట ీప్త్ర భవన లో నేషనల  

స్ార్ట ె  అవ్యర్ు ె  పా్ ద్రనోతెవ కార్యకా మం నిర్వహిస్థత రు. కాన్న ఈ సంవతెర్ం ఆసియా కాీ డలు 

జరుగుతోనన నేప్థ్యంలో ఈ కార్యకా మానిన సెప్ట ంబరు 25కు వ్యయద్ర వేశారు. 
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