
 

 

01 September 2018 Current Affairs 

ఖాట్మండులో నాలుగో బిమ్స్టెక్ సదస్స్ - International 

ఉగ్ర వాదం సహా వేళ్లూ నుకున్న వ్యవ్సీ్థకృత నేరవ్యవ్సీ ప్ర ప్ంచ శంతికి పెను విఘాతం 

కలిగిస్సు నానయని, ఉగ్ర వాదానికి మదద తుగా నిలుస్సు న్న అనిన దేశలను ఉగ్ర  హంసకు బాధ్యయలిన 

చేయాలని BIMSTEC (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation) దేశలు పిలుపునిచ్చాయి. నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మండులో ఆగ్స్సు  31న్ 

జరిగిన్ నాలుగో బిమ్స్టెక్ సదస్స్లో 7 సభ్యదేశలు ఈ మేరకు ఏకాభిపార యంతో ఖాట్మండు 

డికూ రేషన్ను విడుదల చేశయి. భారత్ నుంచి ప్ర ధాని మోదీ ఈ సమావేశనికి హాజరయాయరు. 

సదస్స్ సందరభంగా సభ్యదేశలు మరియు భారత్ మధ్య ప్లు ఒప్పందాలు కుదిరాయి. బీహార్

లోని రక్స్ల్ నుంచి నేపాల్ రాజధాని ఖాట్మండు వ్రకు వ్యయహాతమక రై లు మారగ ం (strategic 

railway link) ను నిరిమంచడానికి భారత్, నేపాల్ మధ్య అవ్గాహన్ ఒప్పందం కుదిరింది. 2018 

ఏపిర ల్ లో నేపాల్ ప్రయట్న్లో భాగ్ంగా భారత ప్ర ధాని మోదీ, నేపాల్ ప్ర ధాని కేపీ ఓలి శరమ మధ్య ఈ 

మారగ ం నిరామణంపెై  చరాలు జరిగాయి. దీంతో పాటు ఇంధ్న్ రంగ్ంలో బిమ్స్టెక్ సభ్యదేశల 

మధ్య సహకారానిన పెంపందించడానికి 'బిమ్స్టెక్ గిర డ్ ఇంట్ర్కనెక్షన్' ఏరాపటుకు కూడా 

అవ్గాహనా ఒప్పందం కుదిరింది. అలాగే నేపాల్లోని ప్శుప్తినాథ్ ఆలయ ప్రిసరాలోూ  యాతిర కుల 

కోసం కొతు గా నిరిమంచిన్ ‘భారత్ నేపాల్ మై తిర  ధ్రమ్సశల’ను నేపాల్ ప్ర ధాని ఓలితో కలసి మోదీ 

పార రంభించ్చరు. తదుప్రి బిమ్స్టెక్ సదస్స్కు శ్రర లంక ఆతిథ్యమివ్వనుంది.  

ఖాట్మండు డికూ రేషన్ ముఖాయంశలు.. 

► ఉగ్ర భూతం, స్థమాంతర నేరాలపెై  పోరాటానికి గ్ట్టు  ప్ర యత్ననలు జరగాలి. సభ్య దేశల మధ్య 

ప్రసపర సహకారానిన పోత్హంచే సమగ్ర  విధానాలు అవ్లంబించ్చలి. 

► సభ్య దేశల పోలీస్సలు, నిఘా వ్రాగ లు, నాయయ వ్యవ్సీ మధ్య సమన్వయం పెంచ్చలి. 

► హం మంతుు లు, జాతీయ భ్దర త్న అధికారుల సమావేశలు తరచుగా నిరవహంచ్చలి. 

► ప్రసపర ఆరీికాభివ్ృదిి నిమితు ం బహుళ రంగాలోూ  సభ్యదేశల మధ్య అనుసంధాన్త పెరగాలి. 



 

 

► అంతరాాతీయ చటాు లు, నిబంధ్న్లు నాయయబదింగా, అనిన దేశలకు ఒకే విధ్ంగా 

వ్రిు ంచేలా ఉండాలి. 

► దక్షిణ, ఆగేనయాసియాకు వారధిగా ఉన్న బిమ్స్టెక్ను పార ంతీయ సరవతోముఖాభివ్ృదిికి 

సదివనియోగ్ం చేస్సకోవాలి. 

► అభివ్ృదిి లక్ష్యయల సాధ్న్కు పేదరికం పెదద  అడుు గోడగా ఉంది. స్ససీిరాభివ్ృదిికి 2030 

ఎజండాను అమలుచేయడానికి కృషి జరగాలి. 

► వాత్నవ్రణ మారుపపెై  అంతర ప్ర భుతవ నిపుణుల కమిటీ నియామకానికి అవ్కాశలను 

ప్రిశ్రలించ్చలి. 

► చివ్రగా, శంతియుత, స్ససీిర, బలోపేత బిమ్స్టెక్ సాధ్న్కు సభ్యదేశలు కలసికటుు గా 

పాటుప్డాలి. 

 

బిమ్స్టెక్ నేప్థ్యం 

దక్షిణాసియా, ఆగేనయాసియాలలోని ఏడు దేశలు ఏరాపటు చేస్సకున్న అంతరాాతీయ సంసీ 

BIMSTEC. 1997, జూన్ 6న్ బాయంకాక్లో జరిగిన్ ఒక సమావేశంలో మొదట్ బంగాూ దేశ్, 

ఇండియా, శ్రర లంక, థాయిలాండ్ ఎకన్మిక్ కోఆప్రేషన్ (బిస్టు క్) అనే కూట్మిగా ఏరపడాు యి. 

అదే ఏడాది డిస్టంబర్లో మయనామర్ అయిదో సభ్య దేశంగా చేరింది. ఆ తరావత ఈ కూట్మి 

పేరును బిమ్సస్టు క్గా మారాారు. నేపాల్, భూటాన్లు 2003లో కూట్మిలో చేరాయి. 

 బిమ్స్టెక్ సభ్యదేశలు 

భారత్, బంగాూ దేశ్, మయనామర్, శ్రర లంక, థాయ్లాండ్, భూటాన్, నేపాల్ 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : నాలుగో బిమ్స్టెక్ సదస్స్ 2018 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  30 - 31, 2018 



 

 

ఎకకడ : ఖాట్మండు, నేపాల్ 

ఎవ్రు : భారత్, బంగాూ దేశ్, మయనామర్, శ్రర లంక, థాయ్లాండ్, భూటాన్, నేపాల్ 

ఉమమడి పౌరసమృతి అవ్సరం లేదు : నాయయ కమీషన్ - National 

దేశంలో ప్ర స్సు తం ఉన్న ప్రిసీితులోూ  వివాహం, విడాకులకు సంబంధించిన్ ఉమమడి పౌరసమృతి 

(అందరికీ ఒకే చట్ు ం) అవ్సరం లేదని, అది అంత ఆమోద యోగ్యం కాదని కేందర  నాయయ 

కమిషన్ అభిపార యప్డింది. వివాహం, విడాకులు, జీవ్న్భ్ృతి, పురుషులు, మహళలకు చట్ు బది 

వివాహ వ్యస్స్ తదితర అంశలపెై  ప్ర స్సు తం అమలోూ  ఉన్న చటాు లోూ  మారుపలు చ్చలా అవ్సరమని 

తెలిపింది. వివాహ వ్యస్సను స్థీ , పురుషులకు సమాన్ంగా 18 ఏళ్లూ గా మారాాలని పేర్కంది. ఈ 

మేరకు ఆగ్స్సు  31తో ప్దవీకాలం ముగిసిన్ నేప్థ్యలో 21వ్ నాయయ కమీషన్ పౌరసమృతిపెై  

సంప్ర దింపుల ప్తర ం (consultation paper) విడుదల చేసింది. 

నాయయకమీషన్ అభిపార యాలు, సూచన్లు 

- ఒక మహళ సంపాదన్తో నిమితు ం లేకుండా విడాకుల సమయంలో ఆసిు లో సమాన్ వాటా 

అందాలి. దీనికోసం హందూ వివాహ చట్ు ం 1955,  ప్ర త్యయక వివాహ చట్ు ం 1954,  పార్స్ వివాహ, 

విడాకుల చట్ు ం యాక్ు  1936, క్ై ైసు వ్ వివాహ చట్ు ం 1972, ముసిూ ం వివాహ రదుద  చట్ు ం 

1939లను సవ్రించ్చలని పేర్కంది. 

- ప్ర స్సు తం వివాహానికి పురుషుడికి 21 ఏళ్లూ , మహళకు 18 ఏళ్లూ  చట్ు బది వ్యస్సగా ఉంది. 

దీనికి ఇరువురికి సమాన్ంగా 18 ఏళూ కు మారాాలి. 

- మత సంప్ర దాయాల ముస్సగులో ట్టర పుల్ తలాఖ్, బాలయ వివాహాలు వ్ంట్ట సాంఘిక దురాచ్చరాలు 

అమలుకాకుండా చూడాలి. 

- పార్స్ మత్ననికి చందిన్ మహళ వేరే మతస్సు డిన వివాహం చేస్సకుంటే వారసతవ ఆసిు లో ఆమకు 

వాటా ఉండాలి. (ప్ర స్సు తం అలా చేస్సకున్న వారికి ఆసిు లో వాటా ఇవ్వరు) 

- ప్ర భుత్నవనిన విమరిశంచడం, లేదా ప్ర భుత్నవనికి సంబంధించిన్ ఏవై నా అంశలతో విభేదించడం 

రాజదోర హం కాదని,  ఉదేద శ పూరవకంగా చట్ు విరుదింగా, హంసాతమకంగా ప్ర భుత్నవనిన కూలగొటేు  



 

 

చరయలకు పాలపడిత్యనే రాజదోర హంగా ప్రిగ్ణంచ్చలి. రాజదోర హానికి సంబంధించిన్ ఐపీస్థ స్టక్షన్ 

124ఏ ను సమీక్షించ్చలి. ఈ స్టక్షన్ను బిర ట్న్ ప్దేళూ  కిందనే రదుద  చేసింది. 

రాజాయంగ్ంలోని పార్ు  4లో ఉన్న ఆదేశిక సూత్నర లోూ  భారతదేశంలో ఉమమడి పౌరసమృతి గురించి 

పేర్కనానరు. దీనికి సంబంధించిన్ అధికరణ 44. 2016 జూన్ 16న్ కేందర  నాయయ శఖ ఉమమడి 

పౌరసమృతిపెై  నివేదిక అందించ్చలని 21వ్ నాయయ కమీషన్ను కోరగా రండేళూ  అధ్యయన్ం అన్ంత

రం భారతదేశంలోని కుటుంబ చటాు లపెై  కేవ్లం సంప్ర దింపుల ప్తర ంను మాతర మే విడుదల 

చేసింది. ఈ కమీషన్ చై రమన్ బలీీర్ సింగ్ చౌహాన్. 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : ఉమమడి పౌరసమృతిపెై  నాయయ కమీషన్ నివేదిక 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎకకడ : ఢిలీూ  

ఎందుకు: కేందర  నాయయశఖ ఉమమడి పౌరసమృతిపెై  నివేదిక ఇవావలని కోరిన్ందుకు 

 

తిరుప్తిలో కాయన్్ర్ ఆస్సప్తిర  నిరామణం పార రంభ్ం - Regional - AP 

తిరుప్తిలో శ్రర  వంకటేశవర ఇనిసిు ట్యయట్ ఆఫ్ కాయన్్ర్ కేర్ అడావన్్ ర్సస్టర్ా (SVICAR) పేరుతో 

నిరిమంచనున్న భార్స కాయన్్ర్ ఆస్సప్తిర  నిరామణానికి ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ముఖయమంతిర  చందర బాబు 

నాయుడు రతన్ టాటా తో కలిసి ఆగ్స్సు  31న్ శంకుసీాప్న్ (foundation stone) చేశరు. 

దాదాపు 376 ప్డకల సామరీయం గ్ల ఈ ఆస్సప్తిర ని 25 ఎకరాలోూ , రూ.600 కోట్ూ  అంచనా వ్య

యంతో టాటా ట్ర స్సు , అలమేలు చ్చరిట్బుల్ ట్ర స్సు  సంయుకు ంగా నిరిమస్సు నానయి. 2019 నాట్టకి 

మొదట్టదశ ప్నులు పూరిు  చేసి ఓపీ సేవ్లు పార రంభించ్చలని లక్షయంగా నిరేద శించుకునానరు. 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : శ్రర  వంకటేశవర ఇనిసిు ట్యయట్ ఆఫ్ కాయన్్ర్ కేర్ అడావన్్ ర్సస్టర్ా నిరామణం పార రంభ్ం 



 

 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎకకడ : తిరుప్తి, ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ 

ఎవ్రు: టాటా ట్ర స్సు , అలమేలు చ్చరిట్బుల్ ట్ర స్సు  సంయుకు ంగా  

 

ఇండియన్ బాయంక్్ అసోషియేషన్ చై రమన్గా స్సనీల్ మహత్న - Persons in News - 

Appointments 

ఇండియన్ బాయంక్్ అసోషియేషన్ చై రమన్గా ప్ంజాబ్ నేషన్ల్ బాయంక్ స్థఈవో, మేనేజంగ్ డై రకు

ర్ స్సనీల్ మహత్న ఎంపికయాయరు. ఐబీఏ డిపూయటీ చై రమన్గా బాయంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎండీ ధీన్

బంధ్య మొహపాతర  ఎంపికయాయరు. ఈ మేరకు 2018-19 సంవ్త్ర కాలానికి వీరిని ఎంపిక 

చేసిన్టుూ  ఐబీఏ నిరవహణ కమిటీ ప్ర కట్టంచింది. ప్ర స్సు తం ఎస్బీఐ చై రమన్ రజనీస్ కుమార్, ఫెడర

ల్ బాయంక్ ఎండీ శయమ్స శ్రర నివాసన్ డిపూయటీ చై రమన్లుగా ఉనానరు. 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : ఇండియన్ బాయంక్్ అసోషియేషన్ చై రమన్ నియామకం 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎవ్రు: స్సనీల్ మహత్న 

  

మొదట్ట తెై ైమాసికం వ్ృదిి రేటు 8.2 శతం - Economy 

ప్ర స్సు త ఆరీిక సంవ్త్రం 2018-19 మొదట్ట తెై ైమాసికంలో భారత జీడీపీ వ్ృదిి రేటు 8.2 

శతంగా న్మోదై ంది. ఏడాది కింద ఇదే తెై ైమాసికంలో న్మోదై న్ 5.6 శతం కంటే ఇది 2.6 శతం 

అధికమని, గ్త రండేళూ లో ఇదే అతయధిక వ్ృదిిరేట్ని కేందర  గ్ణాంక శఖ వలూ డించింది. ఇదే 

కాలానికి చై నా వ్ృదిిరేటు 6.7 శతమే. 

- 2011-12 సీిర ధ్రల ప్ర కారం దేశ జీడీపీ మొదట్ట తెై ైమాసికంలో  8.2 శతం వ్ృదిితో 31.18 



 

 

కోట్ూ  (2017-18) నుంచి 33.74 లక్షల కోట్ూ కు చేరింది. 

- 2011-12 సీిర ధ్రల వ్దద  మొదట్ట తెై ైమాసికం గ్ణాంకాలు సీూల విలువ్ జోడింపు ప్ర కారం 

29.29 లక్షల కోట్ూ  నుంచి 8 శతం వ్ృదిితో 31.63 లక్షల కోట్ూ కు చేరాయి. 

- తయార్స రంగ్ం 13.5 శతం, వ్యవ్సాయం 5.3 శతం, నిరామణ కారయకలాపాలు 8.3 శతం, 

విదుయత్, నీట్ట సరఫరా వ్ంట్ట యుట్టలిటీ సేవ్లు 7.3 శతం వ్ృదిిని న్మోదు చేశయి. 

- ఆరీిక విశ్లూ షనా సంసీలు తొలి తెై ైమాసికం వ్ృదిి రేటును 7.2 నుంచి 7.6 శతంగా అంచనా 

వేశయి. 

- 2017-18 ఆరీిక సంవ్త్రం చివ్రి తెై ైమాసికం (జన్వ్రి-మారిా) వ్ృదిిరేటు 7.7 శతం 

- ఒక దేశ ఆరీిక వ్ృదిిని లెకికంచడానికి జీడీపీతో పాటు జీవీఏ ను కూడా వినియోగిసాు రు. ఒక 

దేశంలో ఉతపతిు  అయిన్ మొతు ం వ్స్సు వుల విలువ్నే జీడీపీ అంటారు. అయిత్య ఒక వ్స్సు వుకు 

సంబంధించిన్ ప్నునలు, సబి్డీలు అనీన కలుపుకొని లెకికంచేదే జీవీఏ.  

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : 2018-19 మొదట్ట తెై ైమాసికం వ్ృదిి రేటు అంచనా 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎవ్రు  : కేందర  గ్ణాంఖ శఖ 

ఎంత : 8.2 శతం 

 

వొడాఫోన్ ఐడియా కంపెనీ ఆవిరాభవ్ం - Economy - Business 

ప్ర ముఖ టెలికాం కంపెనీలు వొడాఫోన్, ఐడియా ల విలీన్ం పూరు యింది. ఫలితంగా 40.8 కోట్ూ  

మంది వినియోగ్దారులతో 'వొడాఫోన్ ఐడియా' అనే అతి పెదద  టెలికాం సంసీ ఆవిరభవించింది. ఈ 

కంపెనీ 35 శతం మారకట్ వాటాతో దాదాపు 1.6 లక్షల కోటుూ  (23.2) బిలియన్ డాలరుూ  

విలువ్ను కలిగి ఉంది. దీంతో దాదాపు 27 కోట్ూ  వినియోగ్దారులతో ఇప్పట్టదాకా టాప్లో ఉన్న 



 

 

భారతీ ఎయిర్టెల్ రండో సీానానికి ప్డిపోయింది. కొతు  సంసీకు ఆదిత్నయ బిరాూ  గ్రు ప్ అధిప్తి 

కుమార మంగ్ళం బిరాూ  చై రమన్గా, ముఖయ కారయ నిరవహణాధికారిగా బాలేష్ శరమ వ్యవ్హరిసాు రు. 

ఇందులో వొడాఫోన్ కు 45.1 శతం, ఆదిత్నయ బిరాూ  గ్రు ప్న్కు 26 శతం వాటాలుంటాయి. 

వొడాఫోన్ 2007లో ఎసా్ర్ గ్రు ప్న్కు చందిన్ హచిసన్(Hutchison) ను కొనుగోలు చేసి 

భారత మారకట్లో ప్ర వేశించింది. 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : వొడాఫోన్ ఐడియా కంపెనీ ఆవిరాభవ్ం 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎవ్రు  : ఆదిత్నయ బిరాూ  చై రమన్గా 

ఎందుకు : వొడాఫోన్, ఐడియా ల విలీన్ం పూరు యిన్ందుకు 

ఓబీస్థ జన్గ్ణన్: 

వ్చేా జనాభా లెకకలోూ (2021) ఇతర వనుకబడిన్ కులాల(ఓబీస్థ) గ్ణాంకాలను సేకరించ్చలని 

నిరణ యించింది. జనాభా లెకకలోూ  ఓబీస్థ గ్ణాంకాలను చివ్రిసారిగా 1931లో బిర టీష్  వారి పాలనా 

కాలంలో సేకరించ్చరు. ఆ గ్ణాంకాల పార తిప్దికగానే ఓబీస్థలకు 27 శతం రిజరేవషనుూ  ఇవావలని 

మండల్  కమిషన్  కేందర  ప్ర భుత్నవనికి నివేదిక ఇచిాంది. ఆ నివేదికను ఆధారంగా చేస్సకొని 

1989లో వీపీ సింగ్  ప్ర భుతవం కేందర ంలో ఓబీస్థ రిజరేవషన్ూ ను ప్ర కట్టంచింది. 2021 జనాభా 

లెకకల సేకరణపెై  శుకర వారం హంమంతిర  రాజ నాథ్ సింగ్  సమీక్ష జరిపారు. ఈ సందరభంగా ఓబీస్థ 

గ్ణాంకాలు సేకరించ్చలని నిరణ యించిన్టుూ  హంశఖ ఉన్నత్నధికారి ఒకరు వలూ డించ్చరు. 

 

టాలీవుడ్ మహళా డై రకు ర్ బి.జయ కనునమూత - Persons in News - Deaths 

తెలుగు చితర  ప్రిశర మలో మహళా డై రకు ర్ అయిన్ బి. జయ ఆగ్స్సు  30 న్ హై దరాబాద్లో 

గుండపోటు కారణంగా మరణంచ్చరు. 1964 జన్వ్రి 11న్ జనిమంచిన్ జయ చనెై నలో ఎంఎ 

ఇంగిూ ష్, స్టై కాలజీ చదివారు. జరనలిజం లో పీజీ డిపూ మాతో 1986లో జరనలిస్ు  గా క్ర్సర్ 



 

 

పార రంభించ్చరు. 2003లో చితర  ప్రిశర మలో ప్ర వేశించి చంట్టగాడు సినిమాను నిరిమంచ్చరు. ఆ త

రావత పేర మికులు, గుండమమగారి మన్వ్డు, లవీూ , వై శఖం వ్ంట్ట సినిమాలను తీశరు. ఆమ రాసిన్ 

ఆన్ందో బర హమ అనే షార్ు  సోు ర్సకి జాతీయ అవారుు ను అందుకునానరు. 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : టాలీవుడోూ  మహళా డై రకు ర్ కనునమూత 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  30, 2018 

ఎవ్రు  : బి.జయ  

ఎకకడ : హై దరాబాద్ 

ఎందుకు : గుండపోటు కారణంగా 

 

పోసు ల్ పేమంట్్ బాయంక్ పార రంభ్ం - Economy - Banking 

భారత తపాలా చలిూ ంపుల బాయంక్ సేవ్లను ప్ర ధాని న్రేందర మోదీ స్టపెు ంబర్ 1న్ ఢిలీూ లో 

పార రంభించ్చరు. ఈ సందరభంగా దేశవాయప్ు ంగా 650 శఖలు, 3250 యాక్్స్ పాయింట్ూ  వ్దద  

సేవ్లు నేట్ట నుంచే పార రంభ్మయాయయి. 2018 డిస్టంబర్ 31 నాట్టకి దేశవాయప్ు ంగా ఉన్న 1.55 

లక్షల పోసాు ఫీస్సలోూ  సేవ్లు పార రంభించ్చలని లక్షయంగా నిరేద శించుకునానరు. 

పోసు ల్ బాయంక్ ప్ర సీాన్ం 

- భారత ప్ర భుతవం వ్ందశతం వాటాతో 2016 ఆగ్స్సు లో బాయంక్ ఏరాపటు.  

- 2017 జన్వ్రిలో చతీు స్ఘడ్ రాజధాని రాయ్పూర్, జారఖ ండ్ రాజధాని రాంచీలోూ  పెై లట్ శఖ

లు పార రంభ్ం. 

- 2017 అకోు బర్లో బాయంకు ఎండీ, స్థఈవోగా స్సరేశ్ సేథీ నియామకం 

- దేశవాయప్ు ంగా పోసాు ఫీస్సల సంఖయ 1.55 లక్షలు 



 

 

- గార మాలోూ ని పోసాు ఫీస్సల సంఖయ 1.33 లక్షలు 

- సేవింగ్్ ఖాత్నపెై  వ్డీు రేటు - 4 శతం 

ట్టట్ బిట్్: 

ఏమిట్ట : పోసు ల్ పేమంట్్ బాయంక్ పార రంభ్ం 

ఎప్పుడు: ఆగ్స్సు  31, 2018 

ఎవ్రు  : ప్రధాని న్రేందర  మోదీ 

ఎకకడ  : దేశవాయప్ు ంగా 

ఎందుకు : గ్రా మీణ పార ంత్నలకు బాయంకింగ్ సేవ్లు అందించడానికి 

ASIAN GAMES 2018: 

                   ఏషియన్  గేమ్స్  2018లో బాకి్ంగ్ లో భారత్  ప్ంచ్  అదిరింది. పురుషుల లెై ట్  ఫెై  

49 కేజీల విభాగ్ంలో భారత బాక్ర్  అమిత్  ప్ంగాల్  సవరణ  ప్తకం సాధించ్చడు. ఆదయంతం 

ఆసకిు ర రేపిన్ ఫెై న్లోూ  అమిత్  3-2 త్యడాతో రియో ఒలింపిక్్  గోల్ు   మడల్  విజేత దుసామతోవ్  

హసన్ బాయ్ (ఉజీకిసాు న్ )పెై  గెలిచి ప్సిడి గెలుచుకునానడు.  

          ఆసియా కీర డల సాకవష్  చరితర లో తొలిసారి ఫెై న్ల్ కు చేరి చరితర  సృషిు ంచిన్ భారత మహళల 

జటుు కు సవర ణ ప్తక పోరులో నిరాశ్ల ఎదురై ంది. శనివారం జరిగిన్ మహళల ఫెై న్ల్  పోరులో భారత 

జటుు  0-2త్యడాతో హాంకాంగ్  చేతిలో ఓట్మి పాలెై ంది. ఫలితంగా రన్నరప్ గా నిలిచి రజతంతో 

సరిపెటుు కుంది. దీపికా ప్ళ్లూ కల్ , జోషాన చిన్నప్ప, స్సన్యనా కురువిలాూ , త్ననివ ఖనాన బృందం 

ఆఖరి పోరులో ప్రాజయం చందారు. దాంతో సావకష్ లో తొలిసారి సవర ణం అందుకునే అవ్కాశనిన 

భారత మహళా జటుు  కోలోపయింది. 
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