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ఔభౄెంట్ అైర్సు నఴెంఫర్స

2014 ఈ-ఫుక్ , నఴెంఫర్స ధృలలో జభిగిన ఔభౄెంట్ అైర్సు (ఴయత భాన అెంరహలు )న఼ ఉచితెంగహ

అెంథిషత ఼ెంథి . ఐఎఎస్ , నలఎస్ , ఎస్.ఎస్ .ల , ఫ్మెంకెంగ్ , ఎెంనృఎ లాెంటి ఏ నుో టీ భీక్షలలోధృైధా ఔభౄెంట్ అైర్సు ఔ కీలఔఫైన
ప్ఖెం. ఔభౄెంట్ అైర్సు యప్గహనిక షభిగహ లదధడఔ నుో ఴడఫే చాలాభెంథి అబమయథథల యృైపలామనిక రదాన కహయణెం . ఇథి
అబమయథథలఔు ణెయౌలనటికీ యయధ నుో టీ భీక్షలఔు ఔభౄెంట్ అైర్సు యప్ఖెం ఎలా లదధడాలో ణెయౌమఔ ఖెందయగోళ
డెతేెంట్యథ . అలాెంటి షెంథేహాలు భభిము ఖెందయగోమానిన నిఴాత్తత చేమడానికే
ఆలోచనణో నై భుెంద఼ఔు ఴచిచెంథి . ఔభౄెంట్ అైర్సు యప్ఖెం చాలా యషత ాతఫైనథి

www.jagranjosh.com. ఈ ఈ-ఫుక్
, అబనటికీ 2014 నఴెంఫర్స ధృలలో

సహధమభబయమ అనిన ఔభౄెంట్ అైర్సు న఼ లేఔభిెంచడెం జభిగిెంథి .యయధ నుో టీ భీక్షల అఴషభహలన఼ దాఱిలో నటటిఔుని , యహటిక
తఖగ టి టగహ ఔభౄెంట్ అైర్సు నఴెంఫర్స

2014, ఈ-ఫుక్ యయధ యప్గహలుగహ యబజిెంచఫడెంథి . అెంతభహాతీమెం , జాతీమెం ,

ఆభీదఔయెంఖెం , భహమఴయణెం భభిము జీయహఴయణ ఴమఴషథ , లైన్సు

& టెకహనలజీ , కహభపభేట్ , కీీడలు , భహష్టహిాలు , భభిము నఽమస్

కహసుల్ ఴెంటి యప్గహలుగహ షభఖీ యహయత లు , ణేథిలయహభిగహ అభయచఫడ అెంథిెంచఫడాుబ .
అఔకడఔకడా కొనిన యచలధాలు ఉననటికీ , కేఴలెం అయ రత్త యప్ఖెంలోనఽ అతమెంత భుకమఫైన ఔభౄెంట్ అైర్సు యహయత లఔు
నుహరదానమత ఇయహాలధే ఉథేదవెంణో చేలనయే . చథియన యహయత , ష఼థీయఘకహలెం నుహఠఔుల భనష఼ులోో ఉెండే యధెంగహ ఔ కచిచతఫైన
రణాయఔణో ఈ ఔభౄెంట్ అైర్సు ఇఴాఫడనయ . అబమయథథలు , భీక్ష షభమెంలో భుకమఫైన షెంగటనలు ఖుభిెంచ఼ఔుధేెంద఼ఔు
షహామడే యధెంగహ , అఴషయఫైన రత్త యహభహతెంవెం యొఔక ధేధమెం భభిము యరలోశణ అెంథిెంచఫడెంథి .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright ©Jagranjosh.com
All rights reserved. No part or the whole of this eBook may be copied, reproduced, stored in retrieval system
or transmitted and/or cited anywhere in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying,
recording or otherwise), without the written permission of the copyright owner. If any misconduct comes in
knowledge or brought in notice, strict action will be taken.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer
Readers are requested to verify/cross-check up to their satisfaction themselves about the advertisements,
advertorials, and external contents. If any miss-happening, ill result, mass depletion or any similar incident
occurs due to any information cited or referenced in this e-book, Editor, Director/s, employees of
Jagranjosh.com can’t be held liable/ responsible in any matter whatsoever. No responsibilities lie as well in
case of the advertisements, advertorials, and external contents.
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఈ నెలలోని మ ఖయరరత లు
తెలంగణా అళంబ్లీలో ముదటి బడ్ెె ట్ ప్రరేశటిి న ఆమథథక మంత్రర ఈటెల మజైందర్
ణెలెంగహణ భహశి ా ణొయౌ ఫడెాట్ న఼ ఆభిథఔ భెంత్తర ఈటెల భహజేెందర్స 5 నఴెంఫర్స 2014న రహషనషబలో రయేవనట్ియథ. ఈ ఔ లక్షా 637
కోటో యథనుహబల ఫడెాట్, 10 ధృలలఔు అెంటే ణెలెంగహణ ఆయభహబఴథినెం న఼ెండ 31 భార్సచ 2014ఴయఔు ఉథేదశిెంచి
రత్తనుహథిెంచఫడెంథి .ణెలెంగహణా సహధనకోషెం అష఼ఴులు ఫ్లన 459భెంథి ఔుటటెంఫ్లఔు ఆభిధఔసహమెం కోషెం 100కోటో యౄనుహబలు
కేట్బెంచాయథ.
బడ్ెెట్ ప్రసంగంలో ప్రధాన అంఱలు :

• 50 ఏళైోగహ ణెలెంగహణనై చేలన భోక్ష నతత నెం ణెలెంగహణా నుహరెంణానిన యృన఼ఔఫడేలా చేలెంథి
• 459భెంథి అభయయయథల కోక ఔుటటెంఫ్నిక యౄ.10లక్షల ఆభిథఔ సహమెం
• థకహల అభలులో అయనీత్తక అడెుఔటి యేలేెంద఼కే షభఖీ షభేా
• నలో గపెండ జిలాో రజలఔు ఫ్ోో భౄైడ్ రహెంగహ భాభిెంథి
• ఫెంగహయథ ణెలెంగహణ లక్షమెంగహ ఫడెాట్ యౄఔలన
• ఉదమభ బయశమత్ అెంథిెంచేలా ఫడెాట్
• ఈ ఫడెాట్ థి ధృలలఔు షెంఫెందిెంచినథి భాతరఫే
• అనినఴభహగల అనఴాథేధ టీఆర్సఎస్ రబుతా లక్షమెం
• అభయయయథలఔు భిహాయెం కోషెం ఫడెాట్ లో యౄ.100 కోటటో
వయయాదయ గణంకలు:

• ణెలెంగహణ 10 జిలాోలోో తలషభి ఆథామెం కోకచోట కోకలా ఉెంథి
• రణాయఔ ఴమమెం యౄ.48, 648 కోటటో
నేజి
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• రణాయకేతయ ఴమమెం యౄ.51,989 కోటటో
• భౄయృనఽమ నేఖులు అెంచధా యౄ.301 కోటటో
• ఆభిథఔ లోటట అెంచధా యౄ.17,398 కోటటో
ప్రభ త్ీ లక్ష్యయలు:

• ఴచేచ అబథేళోలో 20యేల ఫగహయహటో యద఼మత్ ఉణాదన లక్షమెం
• ణెలెంగహణలో థెఫఫత్తనన 45యేల చెయథఴులన఼ ునయథదధ యణ
• 2014-19 ఴయఔు ఎలుల అనఴాథిధ కోషెం యౄ.50 యేల కోటటో కయథచ చేమాలని రబుతా లక్షమెం
• ఎనీి నల థాాభహ అదనెంగహ 4యేల ఫగహయహటో యద఼మత్ ఉతత్తత క ఏభహటటో
• ఴచేచ భూడేళోలో దవలయహభీగహ ఴమఴసహమెం , యథణభా చెయౌోెంు
• ఇన్స ుట్ షనృుడీ యౄ.480 కోటటో ఇటికే చెయౌోెంు
• నిభహభణెంలో ఉనన నుహరజౄఔిులు సభిత చేసత హెం
ప్రజ్సంక్ష్ైమ నిధ్ఽల కైటాభంప్ు:

• యఔలాెంఖుల ననీ న్స న఼ యౄ.500 న఼ెంచి 1500లఔు నెంు
• ఴాద఼ధలు, యతెంతేఴుల ననీ న్స యౄ.200 న఼ెంచి యౄ.1000 నెంు
• భళమా శియ షెంక్షేభానిక యౄ.221 కోటటో, ఐలడీఎస్ థకహనిక యౄ.1103 కోటటో
• నౄలల షెంక్షేభానిక యౄ.2022 కోటటో, ఫైధాభీిల షెంక్షేభానిక యౄ.1030 కోటటో
• ఎలుల షబ్ నుహోన్స ఔు యౄ.7579 కోటటో, ఎలిల షబ్ నుహోన్స ఔు యౄ.4559 కోటటో
• ఔమామణ లక్షీభ (ఎలు) థకహనిక యౄ.150 కోటటో, ఔమామణ లక్షీభ (ఎలి) థకహనిక యౄ.80కోటటో కేట్బెంు
• ఫైధాభీిలఔు (ష్టహథీ భుఫ్యక్) యౄ.100 కోటటో
ణెలెంగహణ ఫడెాట్ ఖూభిచ సభిత యఴభహలఔు ఇఔకడ కో క్ చెమమెండ
నేజి
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ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో విదేశీ ప్రత్యక్ష టటిబడులు ప్రర త్సఴంచడ్ానికి జప్న్ తో ఒప్ందం
కుదఽరచుకునన చందర బాబ నాయ డు
ఆెంధర రథేశ్ లో యథేశ్ర రతమక్ష నటటిఫడెలు (FDI) నుో ర తుళెంచడానిక ఆెంధర రథేశ్ (AP) రబుతాెం, 28 నఴెంఫర్స

2014న జనుహన్స

యొఔక ఆభిథఔ, యహమనుహయ, భివభ
ీ ల భెంత్తరతారహక(METI) ణో అఴగహసన ెందెం (MoU) ఔుద఼యథచఔుెంథి. ఆ ెంథాలనై
ఆెంధర రథేశ్ భుకమభెంత్తర చెందరఫ్ఫు ధాముడె, జనుహన్స యమటన షెందయబెంగహ షెంతకహలు చేరహయథ.
ఈ ెంథాల రకహయెం, టి ణానఴాథిధ, భ్యౌఔ షద఼నుహమాలు , తమాభీ యెంఖెం, ఴమఴసహమెం , ఆహాయ నుహరలలెంగ్ భభిము షభాచాయ
సహెంకేత్తఔ యెంగహలలో

METI భభిము యయధ జనుహన్స రబుతా షెంషథ లు ఆెంధర రథేశ్ లో రతమక్ష నటటిఫడెలు నటేిెంద఼ఔు జనుహన్స

ఔెంననీలన఼ నుో ర తుళెంచన఼ధానబ.
ఆెంధర రథేశ్ లో జనీస్ నుహభిరహీనేఔ నుహయథకలు అనఴాథిధక

METI భదద తే లుఔన఼ెండగహ , థానిక రత్తగహ ఆెంధర రథేశ్ రబుతాెం

జనీస్ ఔెంననీలు నుహల్గెంటటనన భుకమఫైన నుహరజౄఔిులఔు భదద తే ణెలున఼ెంథి.
జనుహన్స నఽమ ఎనభీా ఇెండలిమ
ా ల్ టెకహనలజీ డెఴలనభెంట్ ఆయగ ధృైజేశన్స (NEDO) ణో ఔడా ఆెంధర రథేశ్ రబుతాెం అఴగహసన
ెందెం (MoU) ఔుద఼యథచఔుెంథి. సహభర్సి ఔభూమనిటీ యొఔక యప్ఖెంలో బయశమతే
త లో షసకహయ కహయమఔలానుహలు అఴకహరహలన఼
ఖుభితెంచడెం నుహటట,

NEDO భభిము ఆెంధర రథేశ్ రబుణాాల భధమ షభాచాయెం భభిము అననుహరమ భాభిడలో

ప్ఖసహాభుమలుగహ ఉెండట్నిక ెందెం జభిగిెంథి.

18వ శూర్్ శిఖమగర సదసఽస మ గథంప్ు
18ఴ స త్ ఆలమన్స అసో లబయశన్స పర్స థి భీజినల్ కో-ఆభేశన్స (సహర్సక) శికభహఖీ షదష఼ు, ధేనుహల్ భహజదాని కాట్భెండెలోని
భహఱిమ
ా
షబ గిీస షనెందన్స భహజ్ లో భుగిలెంథి.
నఴెంఫర్స

26, 27ఴ ణేథీలలో భౄెండె భోజులనుహటట జభిగిన ఈ సహర్సక శికభహఖీ షదష఼ుఔు, ప్యతథేవెం తయున రదానభెంత్తర నభేెందర

మోథీ నుహల్గధానయథ. ఈ షదష఼ులో కీలఔ యెంగహలోో నుహరెంతీమ షసకహయ యషత ాత్త నై ఔలెంఔశెంగహ చయచ జభిగిెంథి. ఈ షదష఼ుఔు ధేనుహల్
రదాని ష఼శ్రల్ కొబభహలా అధమక్షత ఴళెంచాయథ.
ఈ షదష఼ు యొఔక ఇత్తఴాతత ెం (తీమ్స) డీర్స ఇెంటిగేీశన్స పర్స నస్ అెండ్ నుో ర లభిటి (Deeper Integration for Peace and

Prosperity). ఈ షదష఼ు రదానెంగహ, ఈ నుహరెంతెంలోని షబమ థేరహల భధమ ష఼లబ యయహణా అెంరహల నై దాఱి సహభిెంచిెంథి.
2011లో భాయ్దఴులులో భుగిలన ఖత సహర్సక షదష఼ు తభహాత భూడేళు ఴమఴది తభహాత ఈ షదష఼ు జభిగిెంథి.
నేజి
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ఈ షదష఼ులో సహర్సక ేరమ్స ఴర్సక అగిీఫెంట్ పర్స ఎనభీా కోఆభేశన్స నేయథ నైద వకత షసకహయెం కోషెం జభిగిన ెందెం నై షబమథేరహల
థేరహదిధేతలు షెంతఔెం చేరహయథ. ఇెంకహ సహర్సక భీజినల్ భౄైలేా అగిీఫెంట్ భభిము సహర్సక మోటర్స యృళఔల్ ెంథాల నై ఔడా
షెంతకహలు జభిగహబ.
శూర్్ గ మథంచి కుీప్త ంగ

• సహర్సక థేరహల ఔటనే 8 డలెంఫర్స 1985న ఏయడెంథి. దక్షణాలమా థేరహల నుహరెంతీమ షసకహయ షెంగెం, సహర్సక యొఔక షెంక్షత
ధాభెం. అలాగే సహర్సక అెంటే స త్ ఆలమన్స అసో లబయశన్స పర్స థి భీజినల్ కో-ఆభేశన్స. ఇథి సహర్సక థేరహలలో రహెంత్త స ప్గహమల కోషెం
భభిెంత సహనినళతమెం సహదిెంచాలధే రదాన లక్షమెంణో నిచేషత ఼ెంథి..

• సహర్సక షబమ థేరహలు ఎనినేథి. ణొలుత సహర్సక షబమథేరహలు ఏడె కహగహ, ఏనరల్ 2007లో ఆఫ్ఘ నిసహతన్స చేభిఔణో ఈ షెంకమ ఎనినేథిక
నభిగిెంథి. అయ భాయ్ద ఴులు , ప్యత్, నుహకసహథన్స, శ్రీలెంఔ, ఫెంగహోథేశ్, ఆఫ్ఘ నిసహతన్స, బూట్న్స భభిము ధేనుహల్.

• షఽ
థ ల జాతీయోతత్తత (జీడీన-భేచలెంగ్ ఴర్స నుహభిటీ) యెంగహ చఽలేత సహర్సక థేరహల ఆభిధఔ ఴమఴషథ , రెంచెంలో భూడఴ అత్తనదద
ఆభిధఔ ఴమఴషథ . నదటి భౄెండె సహథధాలోో అఫభికహ భభిము చెైధా ఉధానబ.

• సహర్సక థేరహల యలత యణెం, రెంచ షఽ
థ ల యలత యణ ెంలో 3 రహతెం. ఈ థేరహలు రెంచ జధాప్లో 21 రహతెం జధాప్న఼ (ష఼భాయథ 1.7
నృయౌమన఼
ో ) ఆఔీనేెంచాబ.

• సహర్సక థేరహల ఔటనే కేెందర కహభహమలమెం ధేనుహల్ భహజదాని కాట్భెండెలో ఔలద఼.
ఇటిఴయఔు ప్యతథేవెం సహర్సక షదష఼ుఔు భూడె సహయథో ఆత్తధమెం ఴళెంచిెంథి. తద఼భి సహర్సక షదష఼ు

2016లో నుహకసహథన్స

భహజదాని ఇసహోభాఫ్ద్ లో జయఖన఼ెంథి.
చభుయథ, గహమస్ యెంగహలోో షసకహయెం కోషెం అఴగహసన ెంథానిన ఔుద఼యథచఔునన ప్యత్, నజాెంనృక్
ప్యత్ భభిము నజాెంనృక్ థేరహలు

28 నఴెంఫర్స 2014న ఐథేళు కహలానిక గహన఼ చభుయథ, గహమస్ యెంగహలోో షసకహయెం కోషెం

అఴగహసన ెంథానిన ఔుద఼యథచఔుధానబ. ఈ అఴగహసన ెందెం నై ప్యత యమటనఔు ఴచిచన నజాెంనృక్ యథేశ్ర ఴమఴహాభహల
భెంత్తర లేునేభో జుయౌయో భార్సక్ ఫలోయ్ షెంతఔెం చేరహయథ.
యషయ లాబథామఔత భభిము షభానతాెం ఆదాయెంగహ జభిగిన ఈ ెందెం ఇయథథేరహల షసకహభహనిన, షెంఫెందాలన఼ భభిెంత
టిశిెం చేమన఼ెంథి. ఇథి చభుయథ, గహమస్ యెంగహలోో షసకహయెంణో సహెంకేత్తఔ భాభిడ థాాభహ భిరోధన భభిము శిక్షణ షెంషథ లన఼
ఫయథఖుయచన఼ెంథి.
మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చెయయండ్ి
నేజి
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014

2014 మజ్యంగ (లడాయల్డ్ కులాలు ) ఆదేఱలు (సవరణ ) బిలుీనఽ ఆమోదంచిన లోక్
సభ
2014 భహజామెంఖ (ఱడఽమల్ు ఔులాలు) ఆథేరహలు (షఴయణ) నృలుోన఼ 27 నఴెంఫర్స 2014న లోక్ షబ ఆమోథిెంచిెంథి. ఈ నృలుో,
ధాలుఖు భహష్టహిాలోో ఱడఽమల్ు ఔులాలు ఴయగ ెం కెంద భభినిన ఔులాలన఼ చేయచడెంణోనుహటట లకకెం లోని న఼ెండ భయ (ధేనుహయ్) ఔభూమనిటీని
నేనహాబెంచిెంథి .
ఈ నృలుోలో కేయళ, భధమరథేశ్, డష్టహ, త్తరుయ భహష్టహిాలోో చేయథలు జభిగహబ.
థీనికోషెం, ఈ నృలుో, 1950 భహజామెంఖ ఆథేవెం భభిము

1978 భహజామెంఖ (ఱడఽమల్ు ఔులాలు) ఆథేవెం (లకకెం)ల షఴయణన఼ కోభిెంథి.

ఈ నృలుో రకహయెం ఱడఽమల్ు ఔులాలుగహ చేయచఫడన ఔభూమనిటీల జానృణా:
కేయళ: ులుోఴన్స , తాచర్స(ఴడరెంగి కహఔుెండా ఉననయహయథ)
భధమరథేశ్: దళమా
డష్టహ: అభత , అభాత్, ఫజిమా, జగిగయౌ, జగిో, ఫుధా ధో
త్తరుయ: చాభర్స-భోళథాస్, చాభర్స-యయథాస్, థో నౄ, ఝాలో-భాలో
ఈ నృలుోనై లోక్ షబలో చయచ షెందయబెంగహ, కొనిన నుహభీిల డభాెండ్ త్తయషకభిెంచిెంథి దయతేల కౄైైషతఴ భభిము భులో ెంలన఼ ఔుడా ఈ
నృలుోలో చేభహచలని కొనిన నుహభీిలు చేలన యనననుహనిన కేెందర సహభాజిఔ ధామమెం భభిము సహదికహయత రహకా భెంత్తర తాఴర్స చెంద్ గౄహాోట్,
ఈ యశమెంనై ష఼నరెం కోయథిలో కేష఼ నడెష఼తననెంద఼న త్తయషకభిషత ఼ననటటి ణెయౌమజేరహయథ .
నేప్ధ్యం
ఈ నృలుో నదటిసహభిగహ

2012 లో లోక్ షబలో రయేవనటి గహ, 15 లోక్ షబ యద఼ద కహఴడెంణో నృలుోఔు కహలెం చెయౌోెంథి. జభిగినథి. ఆ

తయథయహత ఈ నృలుోన఼ ఆఖశే
ి
భహజామెంఖెంలోని

2014 లో నభేెందర మోడీ ధేతాతాెంలోని ఎనిు ఎ రబుతాెం లోక్ షబ లో రయేవనటిిెంథి.

341 అదిఔయణ రకహయెం, ఔ ధోటికేశన్స థాాభహ ఱడఽమల్ు ఔులాలుగహ ప్యెంచాయౌున ఔులాల ఖుభితెంచే అదికహయెం

భహశి 
ా త్త ఔయౌగి ఉెంట్యథ. అెంణేకహఔుెండా , ఆ ధోటికేశన్స లో ఱడఽమల్ు ఔులాల జానృణా న఼ెండ ఏ ఔులాలధృైధా నేనహాబెంచే లేథా
చేభేచ అదికహయెంఔడా నుహయో ఫెంట్ ఔు ఔయౌగిెంచిెంథి.
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
యూనియన్ ప్బిీ క్ సమవీస్ కమిషన్ ఛెైరమన్ గ దీప్క్ గ ప్త నియమకం
మూనిమన్స నృో క్ షభీాస్ ఔనేశన్స (మునఎస్ల) ఛెైయభన్సగహ
భహజామెంఖెంలోని ఆభిిఔల్
అతన఼

22 నఴెంఫర్స 2014న థీక్ ఖునుహత నిమాభఔభమామయథ. ఆమనన఼,

316(1) రకహయెం భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా మునఎలు ఛెైయయున్స నిమనేెంచాయథ.

22 నఴెంఫర్స 2014 న఼ెండ మునఎస్ల ఛెైయభధాగ ఫ్ధమతలు లాఔభిెంచాయథ. నఴెంఫర్స 22, 2014న దయ యయభణ చేలన

యజనీ యజథాన్స సహథనెంలో ఫ్ధమతలు లాఔభిెంచాయథ.
అతన఼ మునఎలు షబుమడె గహ ఉెండఔుెండా మునఎలు ఛెైయభధాగ నిమనేెంచఫడు నటి నదటి కహఴడెం యరలశెం. అతన఼ జాయఖెండ్
కహమడర్స ఔు చెెంథిన భిటెైర్సు ఐఎఎస్ అదికహభి. సహెంరథామఔెంగహ , మునఎలు చెైయభన్స, ఔనేశన్స లో షబుమలుగహ ఉననయహభిలోధే ఔభిని
చెైయభన్స గహ నిమనేసహతయథ.

బంగరం దగ మత్ులై 80:20 ళ఼్మ నఽ ఎత్రత రేళన మథజర్ీ బాయంక్ ఆఫ్ ఇండ్ియా
ఫెంగహయెం థిఖుభతేలనై భినేతేలఔు షెంఫెందిెంచిన
నఴెంఫర్స

80:20 లకభున఼ ఎత్తత యేషత ఼ననటటో భిజర్సా ఫ్మెంక్ ఆఫ్ ఇెండమా 26

2014న రఔటిెంచిెంథి. ఈ నియణమెం ఴలో , ప్యత థేవెంలో ఫెంగహయెం షభగిోెంగ్ తగిగ, చటి యఫైన లాయహథేయలు నభిగే

అఴకహవభుెంథి.

10 రహతెం థిఖుభత్త న఼ననెంుణో నుహటట, ప్భీగహ నభిగినుో తేనన ఔభౄెంట్ కాణా లోటట (లఎడ)నై నుో భహడేెంద఼ఔు భభిము ఫెంగహయెం
ఎఖుభతేలన఼ ఔటి డ చేలెంద఼ఔు

2013 లో 20:80 థఔెం రయేవట్ియథ.

ఈ థఔెం రకహయెం, థిఖుభత్త చేమఫడన ఫెంగహయెంలో

20 రహతెం తనిషభిగహ ఆబయణాల ఴెంటి సభౄత న
 ఉతతే
త ల యౄెంలో త్తభిగి

ఎఖుభత్త చేమాయౌ. నుహరయెంబెంలో రబుతా యెంఖ షెంషథ లు భభిము ఫ్మెంఔులఔు భాతరఫే ఫెంగహయెం థిఖుభత్త అన఼భత్తెంచాయథ
తయథయహత ఫే

2014 లో ఈ నిమభాలన఼ షడయౌెంచి సహిర్స భభిము నరనేమర్స ఎఖుభత్త షెంషథ లఔు ఔడా అన఼భత్తనిచాచయథ.

వనే్ లోీ మండవ డబ ల్డ ళంచమవతో మథకరచ్లు సిలించిన మోఴత్ శరమ
13 నఴెంఫర్స 2014న, శ్రీలెంఔణో జభిగిన ధాలగ ఴ ఴధేు భామచోో ప్యత ఒననర్స భోళత్ వయభ 264 యథఖులు చేల భికహయథు షాఱిెంచాడె.
ఈ భామచ్ కోల్ ఔణాలోని ఈడెన్స గహభౄున్స లో జభిగిెంథి. ఈ భామచ్ ణో ఈడెన్స గహభౄున్స
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఐద఼ ఴధేుల లభీస్ లో ప్ఖెంగహ జయథఖుతేనన ఈ భామచోో భోళత్ వయభ, 173 ఫెంతేలోో
యభేెందర లయహాగ్ నేభిట

33 నూో యథో, 9 లఔుయో ణో 264 యథఖులు చేల,

219 (149 ఫెంతేలోో) యథఖులణో ఉనన ఴధేులలో అతమదిఔ యథఖుల భికహయథున఼ అదిఖనేెంచాడె. థీెంణోనుహటట,

ఴధేులలో భౄెండెసహయథో డఫుల్ లెంచభీలు చేల కొతత భికహయథున఼ ధృలకొలాడె.
నదటి

100 ఫెంతేలోో 100 యథఖులు సహదిెంచిన భోళత్, తయథయహత్త 73ఫెంతేలోో నేగియౌన 164 యథఖులన఼ సహదిెంచడెం

కొషఫయథు. డఫుల్ లెంచభీ సహదిెంచిన భుఖుగయథ ఆటగహళైు ప్యతీములే కహఴడెం యరలశెం
ఴన్స డేలలో అతమదిఔ ఴమకత ఖత యథఖులు సహదిెంచిన ఆటగహళైు:
భోళత్ వయభ

173 ఫెంతేలోో 264 యథఖులు

యభేెందర లయహాగ్
భోళత్ వయభ

149 ఫెంతేలోో 219 యథఖులు

158 ఫెంతేలోో 209 యథఖులు

షచిన్స టెెండఽలకర్స

147 ఫెంతేలోో 200 యథఖులు

యాంటీబయాటిక్స కు ప్రతాయమానయంగ నాత్న ఔషధ్ం 'శూిపేపక్ి ' అభివిదధ
మాెంటీఫమాటిక్ు ఔు రణామభానమెంగహ సహిేక్ి అధే మాెంటీఫమాటిక్ లేని భెంద఼న఼ రహషత య
ీ ేతతలు నదటిసహభిగహ అనఴాథిధ
చేసహయథ.ఈ కొతత భెంద఼, MRSA (ఫేత్తలయౌోన్స - నిభోధఔ సహినైలాకోఔస్) ఴెంటి మాెంటీఫమాటిక్ు నిభోధఔ షఽర్స ఫగ్ు నై
నుో భహట్నికఔడా షహామెం చేషత ఼ెంథి.
అధమమనెంలో ,ఈ భెంద఼ చయభయహమధ఼లు ఔయౌగిన ఆయథఖుయథ భోఖులలో ఐద఼ఖుభిక

MRSA ని ణొలగిెంచి నియౄనెంచఫడెంథి.

శూిపేపక్ి గ మథంచి
మాెంటీఫమాటిక్ు ఴలో ఴచేచ యృైయష఼
ో భభిము ఇధృపక్షనో థాాభహ షసజెంగహ ఉతతత బయమ ఎెండో యౌమ్న్సు ఎెంజౄైమ్స ఆదాయెంగహ సహిేక్ి
ఔన఼గపనఫడెంథి. మాెంటీఫమాటిక్ు ఔు నననెంగహ, ఇథి వభీయెంలో నిఴలెంచే రభాదఔయెంకహని ఫ్కీిభిమాన఼ ధావనెం చేమద఼.
ఎెండో యౌమ్న్సు (ఎెంజౄైభులు) రఔాత్తలో ఔడా ఉెంట్బ, కహని రహషత య
ీ ేతతలు, అనఴషయఫైన లేథా రభాదఔయఫైన ఫ్కీిభిమాన఼
భాతరఫే ధావనెం చేలే యధెంగహ భాడైడ్ యృయీన్స ఎెంజౄైభులన఼ ఔన఼గపధానయథ.
షెంరథామ మాెంటీఫమాటిక్ు నిచేమాలెంటే లల్ యొఔక లోల ప్గహనిక చేభహయౌ. అలాజయఖడెం ఴలో

MRSA ఴెంటి కొనిన

ఫ్మకీిభిమా జాతేలు చపచ఼చఔు నుో ఴడానిక అసహధమఫైన నుొ య ఉదబయెంచినుడె అయ తఔుకఴ రప్ఴఴెంతభ్తేధానబ.
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
అెంణే కహఔుెండా, ఎెండో యౌమ్న్సు ఔు మాెంటీఫమాటిక్ు ఔెంటే నిభోధఔత నేరయణ తఔుకఴగహ ఉెండ, యహటి లక్షమఫైన కీనేజాతేలన఼ భాతరఫే
ధావనెం చేషత ఼ెంథి.

ప్శిుమ కనఽమలలో కనించిన అడవి కూన గ డీ గూబ
తీఴర అనుహమెంలో ఉననటటి నేభపకనఫడన నూహభౄస్ి నలో ఖుడో ఖూఫన఼ (ఎతీధే ఫరో యటిి), నుహరఔాత్తఔయహథి ష఼నీల్ లాడ్, శిచభ ఔన఼భల
ఉతత భహథిన, అకోిఫర్స

2014లో ఔన఼గపధానయథ. ఈ ఖుడో ఖూఫ నలో భహాభహశి ా లగర్స జిలాోలో ట్ెంష ఴనమనుహరణుల అబమాయణమెంలో

దయిననేచిచెంథి. ఈ క్ష. భధమప్యతథేవెంలో సహతేభహ యాత రలణ
ీ ుల సహథనిఔ క్ష
ఈసహభి, ఈ క్ష థాని భున఼టి షెంచాభహనిక

250 కలోనైటయో దక్షణాన ట్ెంష ఴనమనుహరణుల అబమాయణమెం లో ఔన఼గపనఫడెంథి.

భుెంఫెై షనైెంలో ట్ెంష ఴనమనుహరణుల అబమాయణమెం , క్ష ఆయహసహలఔు భుకమఫైనథి.
రరత లలో ఉండదానికి గల కరణం
భిరోధఔులు , సహతేభహ లో ణోయనభల్ భిజర్సా నూహభౄస్ి లో

1997లో భయో ఔన఼గోధేఴయఔ , 113 షెంఴతుభహలుగహ అటయ నలో ఖుడో ఖూఫ

అెంతభిెంచినుో బన జాత్తగహ ఖుభితెంు నుొ ెంథిెంథి. థీనిని ఫేలా భహష఼భలేన్స

1997లో త్తభిగి ఔన఼గపధానయథ.ఇెంటభేనశనల్ మూనిమన్స

ఆఫ్ ఔనుభేాశన్స ఆఫ్ ధేచర్స యొఔక భౄడ్ యౌస్ి లో ఈ క్ష అెంతభిెంచినుో తేనన జాత్తగహ ఴభీగఔభిెంచాయథ.
అడవి లీ గ డీ గూబ (athene blewitti లేదా Heteroglaux blewitti) గ మథంచి
ఈ అటయ నలో ఖుడో ఖూఫ, అెంతభిెంచినుో తేనన జాతేల జానృణాలో ఉనన భధమప్యతథేవు ఖుడో ఖూఫ. ఈ క్ష, లత గ
ీ ిడ్ ఖుడో ఖూఫల
ఔుటటెంఫ్నిక చెెంథినథి.
అడవి లీ గ డీ గూబ విళ఼త రణ ం
ఈ క్షులు , రదానెంగహ ధాలుఖు నుహరెంణాలలో భుకమెంగహ ఉతత య-శిచభ భహాభహశి ా భభిము దక్షణ-తయథ భధమరథేశ్ / శిచభ
భిసహులో ఉెంట్బ. ఈ జాత్త క్షుల జధాప్ చిననగహన఼ భభిము యచిచననఫైనథిగహనఽ , చాల రథేరహలలో ఉెంథి.
కొనిన రథేరహల జానృణా:
ఫేల్ గాట్ టెైఖర్స భిజర్సా, భహాభహశి -ా

100 క్షులఴయఔు ఔన఼గపన ఫడాుబ.

ణోయనభల్ భిజర్సా నూహభౄస్ి, కఔనర్స భిజర్సా నూహభౄస్ి, మఴల్ ఴనమనుహరణుల అబమాయణమెం
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
అంత్మెతీయం | ప్రప్ంచం – International
ఇజారబెల్ :థి ధేశన్స -ఏ లేిట్ ఆఫ్ థి జూమబష్ నుల్ నృలుోఔు ఆమోదెం ణెయౌనన ఇజారబెల్ కహమనృధృట్
ఇజారబెల్ న఼ మూద఼ల థేవెంగహ నలుఴఫడేెంద఼ఔు యథనుొ ెంచిన ఫడన నృలుోన఼ ఇజారబెల్ కహమనృధృట్
ఆమోథిెంచిెంథి. కహమనృధృట్

23 నఴెంఫర్స 2014న

14 ఒటో ణో నృలుో ఆమోథిెంచిెంథి , ఇఔ ఆ నృలుో నుహయో ఫెంట్ (ధేలేుట్)లో రయేవనటి ఫడెతేెంథి .అథి చటి ెం

కహఴడానిక, ధేలేుట్ యోఔక ఆమోదెం తనిషభి.ఇజారబెల్: థి ధేశన్స- ఏ లేిట్ ఆఫ్ థి జూమబష్ నుల్ అధే నేయథణో
యౄనుొ ెంథిచఫడన భుసహబథా నృలుోఔు రదానభెంత్తర ఫెెంజనేన్స ధృణానమసు భదద తే ఔలద఼. ఖతెంలో, ధృణానమసు ఇజారబెల్
ను యథలఔు షభానతాెం , హానై ఇచాచయథ.
జాతీమత చటి ెంగహ ఉథేదశిెంచఫడన ఈ నృలుో, ఇజారబెల్ యొఔక నుహరథనేఔ చట్ిలు ప్ఖెంగహ భాయన఼ెంథి భభిము ఇజారబెల్ ఔు
మూథా షాప్ఴెంఔు ఖుభితెంునిష఼తెంథి , మూద఼ల చటి ెం ఴమఴలత ఔభిెంచఫడన఼ెంథి . అెంణేకహఔ, భౄెండఴ అదికహభిఔ ప్శగహ అయనృక్ న఼
ఖుభితెంచన఼ధానయథ.ఫ్లమయయహహాలన఼ నిభోదిెంచడెం కోషెం ణొయౌసహభిగహ తీభహభధానిన ఆమోథిెంచిన ఐఔమభహజమషనేత్త
ఐఔమభహజమషనేత్త జనయల్ అలెంనౄో (మూఎన్స.జి.ఏ) సఔుకల ఔనేటి, ణొయౌసహభిగహ

21 నఴెంఫర్స 2014న ఆనిన థేరహల రబుణాాలు

ఫ్లమయయహహాలన఼ నిభోదిెంచడెం కోషెం చేలన తీభహభణానిన ఆమోథిెంచిెంథి.
ఈ తీభహభణానిన కౄనడా భభిము జాెంనృమా రయేవనటి గహ , భాయౌ, ఇతియోనమా భభిము భధమ ఆరఔన్స భినృో క్ లణో ఔడన
థేరహలు ఈ తీభహభణానిక సహనుర్స గహ ఴమఴసభిెంచాబ. రెంచయహమత ెంగహ అతమదిఔ షెంకమలో ఫ్లమయయహహాలు జభిగే

118

10 థేరహల

జానృణాలో ఈ థేరహలు ఉధానబ.
రెంచయహమత ెంగహ ఏట్

15 నేయౌమన్స అభాభబలఔు , చినన ఴమష఼ులో యయహహాలు జయథఖుతేధానబ. ఇలా ఇటిఴయఔు 700

నేయౌమన్స అభాభబలఔు , 18 ఏళైు నిెండఔుెండాధే యయహహాలు జభిగహబ. ఫలఴెంతెంగహ భభిము ఇశి ెంలేఔుెండా , చినన ఴమష఼ులో
జభిగే యయహహాలన఼ నిభోదిెంచడెం కోషెం అనిన థేరహలు ఔఠిన చయమలఔు ఉఔీనేెంచాలని ఈ తీభహభణెం త్తత డ చేషత ఼ెంథి.
ఈ తీభహభణెం రకహయెం ఫ్లమయయహహాలు , ఫ్యౌఔల రహభీయఔ భభిము భానలఔ ఆభోగహమనిక ఆటెంఔెంగహ నియౌచి యహభిక నన఼భుుగహ
నిలుష఼తధానబ. యహయథ రహభీయఔెంగహ షెంలదదెంగహ లేఔ అయహెంచుత ఖయబెం ఴలో భయణాలు, శియ భయణాలఔు కహయణభబ, లెైెంగిఔెంగహ
యహమనత చెెంథే యహమధ఼ల ఫ్భిన డెతేధానయథ.
ఫ్యౌఔలఔు లెైెంగిఔ యదమ టో అఴగహసన కోషెం ఖతెంలో చేలన తీభహభన యృైపలమెం నై నృరటన్స

20 థేరహల తయున తన అషెంతానత ని

యృళుఖకకెంథి. నృరటన్స, ఈ అెంరహనిన ఐఔమభహజమషనేత్త జనయల్ అలెంనౄో (మూఎన్స.జి.ఏ) సఔుకల ఔనేటి భుెంద఼
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఉెంచిెంథి.ఐఔమభహజమషనేత్త అదికహభిఔ లెఔకల రకహయెం, ఫ్లమయయహహాలు షభషమ, దక్షణాలమాలోని ఫెంగహోథేశ్ భభిము ప్యత్
భభిము ఆరకహ కెండెం యొఔక భధమ షహాభహ నుహరెంతెంలోని ధృైఖర్స లో ఎఔుకఴగహ ఉెంథి.

భయణశిక్ష డన ఐద఼ఖుయథ తనేళ జాలయో న఼ యడెదల చేలన శ్రీలెంఔ
భయణశిక్ష డన ఐద఼ఖుయథ తనేళ జాలయో న఼

19 నఴెంఫర్స 2014న శ్రీలెంఔ యడెదల చేలెంథి. యభిక యదిెంచిన భయణశిక్షన఼ శ్రీలెంఔ

అధమక్షుడె భళెంద భహజకేు , అతని కహయమనిభహాసఔ అదికహభహలణో శిక్ష యద఼ద చేమడెంణో యహయథ యడెదలమామయథ.
భహభధాథుయెం జిలాో భహఫేవాభహనిక చెెంథిన జాలయథో ఎభయున్స, న.అఖషి స్, ఆర్స.యలున్స, కౄ.రసహద్, జౄ.లెంగౄోట్ భాదఔ దరయహమల అఔీభ
యయహణాఔు నుహలడాుయధే అనయోఖెంనై

2011లో శ్రీలెంఔ అభౄస్ి చేలెంథి. శిక్షయథెద న తయథయహత యహభిని కొలెంఫో లో యేయౌఔడ జౄైలున఼ెండ

యడెదల చేల ప్యత ళైఔనేశన్స ఔు అగిెంచాయథ.
శ్రీలెంఔ థేరహధమక్షుడె భహజఔుణో రదాని నభేెందరమోథీ , ప్యత ళైఔనేశన్స ఴభహగలు భభిము కేెందర భహశి 
ా బ
ర ుణాాలు ఉభిశిక్ష యద఼ద
భభిము క్షభానక్ష రసహథిెంచేెంద఼ఔు చేలన యజాానల ధేధమెంలో ఈ క్షభానక్ష రసహథిెంచఫడెంథి .

2014

అెంతభహాతీమ ఉఖీయహద షఽచిఔ యడెదల

అెంతభహాతీమ షెంషథ ఇనిటిటృమట్ పర్స ఎఔధానేక్ు అెండ్ నస్ (ఐఈన)
ఉఖీయహద షఽచిఔన఼ యడెదల చేలెంథి. ఈ షఽచిఔ

18 నఴెంఫర్స 2014న, 2014 షెంఴతుయ అెంతభహాతీమ

162 థేరహలోో ఉఖీయహదెం, థాని రప్యహల నై యహషత ఴ ఆదాభహలణో ఔడన

షభాచాభహనిన అెంథిషత ఼ెంథి.
ఈ నియేథిఔ రకహయెం, 2013 షెంఴతుయెంలో జభిగిన ఉఖీయహద థాడెల ఴలో భయణాల షెంకమ

61 రహతెం నభిగి, ఉఖీయహదెం ఔ

అెంతభహాతీమ యతే
త గహ భిణనేెంచిెంథి.

2014 అంత్మెతీయ ఉగరరద సాచిక కరలకంఱలు మమథయ అంత్మెతీయ ఉగరరద సాచిక గ మథంచి ఇక్డ కిీక్ చెయయండ్ి

2014

అెంతభహాతీమ ఫౌదధ షదష఼ుఔు ఆత్తధమనేచిచన ధేనుహల్

15 నఴెంఫర్స న఼ెండ 18 నఴెంఫర్స 2014 ఴయఔు ధేనుహల్ లోని లుెంనృనిలో 2014 అెంతభహాతీమ ఫౌదధ షదష఼ు జభిగిెంథి. ఈ షదష఼ు
ఫౌదధ షెంషకాత్త భభిము యహయషణాానిన భియక్షెంచే లక్షమెం ణో జభిగిెంథి.ధేనుహల్ ణెయయహడ ఫౌదధ అకహడనై భభిము భమధాభర్స లతఖు
ఇెంటభేనశనల్ ఫౌదధ అకహడనై యొఔక ఔ ఉభభడ చపయఴణో ఈ షదష఼ు జభిగిెంథి.
ఈ షదష఼ులో
నేజి
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400భెంథి ఫౌదధ నిుణులు భభిము ఫేదాఴులు హాజయబమ, 23 నుహబెంటో రఔటన జాభీ చేరహయథ.
నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
భమధాభర్స లోని ధేయ్ నమ ణావ్ లో జభిగిన

25 ఴ

అలమాన్స శికభహఖీ షదష఼ు

12 నఴెంఫర్స 2014 న఼ెండ 13 నఴెంఫర్స 2014 ఴయఔు భమధాభభోోని ధేయ్ నమ ణావ్ లో 25ఴ అసో లబయశన్స ఆఫ్ స త్ఈస్ి
ఆలమా ధేశన్సు(ASEAN) శికభహఖీ షదష఼ు జభిగిెంథి.

‘భూయెంగ్ నూహయార్సు ఇన్స మూనిటీ ణో అ నష఼పల్ అెండ్ నుో ర లభౌస్ ఔభూమనిటీ ‘ అధే తీమ్స ణో ఈ శికభహఖీ షదష఼ు జభిగిెంథి.
ఆలమన్స షభూసెం యొఔక భహశి ెంా / రబుతా అధమక్షులు ఈ భెండయౌక తయయౌఴచాచయథ. షబమథేరహల అధమక్షులణో నుహటట చెైధా,
జనుహన్స, భినృో క్ ఆఫ్ కొభిమా, ప్యతథేవెం, ఆలేియౌ
ా మా, నఽమజీలాెండ్, యష్టహమ భభిము ముధృైటెడ్ లేిట్ు ఴెంటి రబుణాాల
అధమక్షులు/రదాన఼లు ఈ షదష఼ులో నుహల్గధానయథ.

25వ ఆళయన్ శిఖమగర సదసఽస మమథయ ASEAN గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి
ఫుభికధా నూహసో ణాణాకయౌఔ అధమక్షునిగహ నేచెల్ ఔపెండో ఎెంనఔ
ఫుభికధా నూహసో ణాణాకయౌఔ అధమక్షునిగహ రభుక థౌతమయేతత నేచెల్ ఔపెండో

17 నఴెంఫర్స 2014న ఎెంనఔమామయథ. నఴెంఫర్స 2015

ఎనినఔలు ఴయఔు ఈమన అధమక్ష దయలో ఉెంట్యథ.

23 అదికహయథల నుహమధృల్, నుహత్తరకేముడె చేభిఫ్ లే భభిము సహభాజిఔయేతత , భాజీ భెంత్తర జోలన్స ఓడారయోగ ణో నుహటట ఇతయ అబమయథథలలో
ఔపెండో ఔు నుహరదానమతనిషఽ
త ఎెంనఔ చేసహయథ. నేచెల్ ఔపెండో యొఔక నిమాభఔెం, భహజామెంఖ కౌనిుల్ చే ధాయఔభిెంచఫద఼తేెంథి .
నేచెల్ ఔపెండో ,1981 భభిము

1982 భధమ ఫుభికధా నూహసో యొఔక యథేశ్ర ఴమఴహాభహల రహక భెంత్తరగహ నిచేసహయథ.అెంతఔభుెంద఼

1998 న఼ెండ 2011 ఴయఔు ఐఔమభహజమషనేత్తలో ఫుభికధా నూహసో భహమఫ్భిగహ నిచేరహయథ.
టారనిసషన్ చారిర్

• ట్రనిుశన్స చాయిర్స అధేథి లైనిఔ భభిము ను య, రత్తక్ష భభిము భతనదద లు భధమ ఔుదయచఫడ, అదికహభిఔెంగహ లైనిఔ దళెంచే
షెంతఔెంచేమఫడే భధమెంతయ భహజామెంఖెం.

• ఈ చాయిర్స కెంద, థేరహధమక్షుడె ఔ ను యథని లేథా ఔ లైనిఔ ధామఔుడె గహని, 25భెంథి షబుమలు ఔయౌగిన ణాణాకయౌఔ రబుణాానిక
అదిత్తగహ రదానభెంత్తరని నిమనేసహతయథ.

• ధేశనల్ ట్రనిుశనల్ కౌనిుల్ గహ నలుఴఫడే 90-లటో నుహయో ఫెంట్ ఔు ఔ ను యథడె ధామఔతాెం ఴళసహతడె.
• భిఴయత న భుసహబథా రకహయెం, భధమెంతయ నుహలధా షబుమలు, నఴెంఫర్స 2015 ఎనినఔలోో నిలఫడట్నిక అన఼భత్త ఉెండద఼.
నేజి
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
జయభనీలోని ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేతఔు నుహత్తకేళైు సభిత
జయభనీ, 9 నఴెంఫర్స

2014న ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేత యొఔక 25ఴ యహభిీకోతుయహనిన జయథుఔుెంథి. ఈ యహభిీకోతుఴ షెంఫభహలఔు జయభనీ

ఛానులర్స ఏెంజౄలా ఫభౄకల్ హాజయమామయథ.
ఈ షెందయబెంగహ జయభనీ రజలు , ఫెభో న్స
ి గోడన఼ ఔనయేషత ఽ ణెలోని ఫెలనో న఼ ఎఖుయయేరహయథ.

9 నఴెంఫర్స 1989న జభిగిన ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేత , ఆధ఼నిఔ జయభనీ చభితల
ర ో కీలఔ గటి ెంగహ నియౌచినుో బెంథి.
జయభనీలోని ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేతఔు నుహత్తకేళైు సభిత
జయభనీ, 9 నఴెంఫర్స

2014న ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేత యొఔక 25ఴ యహభిీకోతుయహనిన జయథుఔుెంథి. ఈ యహభిీకోతుఴ షెంఫభహలఔు జయభనీ

ఛానులర్స ఏెంజౄలా ఫభౄకల్ హాజయమామయథ.
ఈ షెందయబెంగహ జయభనీ రజలు , ఫెభో న్స
ి గోడన఼ ఔనయేషత ఽ ణెలోని ఫెలనో న఼ ఎఖుయయేరహయథ.

9 నఴెంఫర్స 1989న జభిగిన ఫెభో న్స
ి గోడ ఔయౌచయేత , ఆధ఼నిఔ జయభనీ చభితల
ర ో కీలఔ గటి ెంగహ నియౌచినుో బెంథి.
బెమీ న్
థ గోడ మమథయ దాని నేప్థ్యం గ మథంచి తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

భూడఴసహభి అధమక్షదయ అబమభిధణాానిక భహజకేుఔు ఆమోదెం ణెయౌనన శ్రీలెంఔ ష఼నరెంకోయథి

11 నఴెంఫర్స 2014న శ్రీలెంఔ ష఼నరెంకోయథి, అధమక్షుడెగహ భూడో సహభి నుో టీచేమడానిక రషత ఼త అధమక్షుడె భళెంద భహజక్షేఔు
ఆమోదెం ఇచిచెంథి. కోయథి తన తీయథలో, ఆయథ షెంఴతుభహల అధమక్ష దయకహలానిక భూడఴసహభి నుో టీఔుెండా నియహభిెంచే ఎటటఴెంటి
చటి యఫైన అఴభోధెం లేదని ణెయౌనెంథి.ఇెంకహ ష఼నరెంకోయథి, అధమక్ష కహభహమలమెంలో

4 షెంఴతుభహల సయత బన తభహాత అధమక్షుడె

అధమక్ష ఎనినఔల యద఼దన఼ రఔటిెంచఴచచని రఔటిెంచిెంథి.

18ఴ భహజామెంఖ షఴయణలో చటి యఫైన సహథనెం నై షశి త కోషెం అధమక్షుడె చేలన అబమయథన ఫేయఔు ష఼నరెంకోయథి ఇలా
రత్తషెంథిెంచిెంథి.భూడో సహభి అధమక్ష దయక నుో టీక లదధడెతేనన అధమక్షుడె భహజకేు యశమానిక ఴమత్తభేఔెంగహ ష఼నరెం కోర్సి భాజీ
రదాన ధామమభూభిత వయత్ లలాా యృయు ఫళయెంఖెంగహ రశినెంచడెంణో అధమక్షుడె భహజకేు ష఼నరెం కోర్సి న఼ెండ చటి యఫైన షశి త
కోభహయథ.శ్రీలెంఔ ఫ్ర్స అసో లబయశన్స ఔుడా ఈ యశమెంలో రజాననుహరమ ఆమోదెం ఉెండాలని అననుహరమడెంథి .
భహజకేు, భహజామెంఖ షఴయణఔు భుెంద఼

27 జనఴభి 2010న అధమక్షుడగహ ఎనినఔమామయథ భభిము షఴయణ భుెంద఼ అధమక్షుడె

కోషెం భౄెండెసహయో ఔు భినేత్త ఉెంథి.

నేజి

19

నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
అబణే, భభిము కహభహమలమెం తన భౄెండఴ దెం తన ఫ్ధమతలు లాఔభిెంచాయథ భోజు భాతరఫే నుహరయెంబఫైెంథి , అబణే

18ఴ షఴయణ,

9 లని ెంఫర్స 2010న చేమఫడగహ, భహజకేు 19 నఴెంఫర్స 2010న తన అధమక్ష ఫ్ధమతలు చేట్ియథ. తన భౄెండఴ దయకహలెం
ఫ్ధమతలు లాఔభిెంచిన భోజున఼ెండ భాతరఫే నుహరయెంబభఴుణాబ.

2014

ఉకౄీబన్స నుహయో ఫెంటభీ ఎనినఔలోో ఉకౄీబనిమన్స నుల్ు పరెంట్ నుహభీి యజమెం

ఉకౄీబన్స రదాని ఆభౄుని మటేున఼మక్ సహయధమెంలోని ఉకౄీబనిమన్స నుల్ు పరెంట్ నుహభీి, 8 నఴెంఫర్స

2014న ఎనినేదఴ నుహయో ఫెంటభీ

ఎనినఔలలో యజమెం సహదిెంచిెంథి.

2014 ఉకభ
ర న్ ప్రీ బంటమవ ఎనినకల ఫయౌతాలు
2014 ఉకౄీబన్స నుహయో ఫెంటభీ ఎనినఔల లో ఉకౄీబనిమన్స నుల్ు పరెంట్ నుహభీి 22.14 రహతెం ఒటో న఼ సహదిెంచి అఖీణాెంఫూలెం
నుొ ెందగహ, ఉకౄీబన్స భహశి 
ా త్త నటరర నుో భోఱేెంకోఔు భదద త్తచేచ నుొ యౌటిఔల్ ఫ్ోక్ నుహభీి
ఫేమర్స అనిు య్
ా
షథో యమ ధేతాతాెంలోని థి షమోనుో నేచ్ నుహభీి

21.81 రహతెం ఒటో ణో భౄెండో సహథనెం నుొ ెంథిెంథి.యౌావ్

10.97 రహతెం ఒటో ణో భూడఴ సహథధానిన దకకెంచ఼ఔుెంథి.

భాజీ ఉకౄీబన్స రదాని మూయౌమా ణెైమోఱేెంకో క చెెంథిన థి నూహదభహోెండ్ నుహభీి

5.58 రహతెం ఒటో న఼ సహదిెంచిెంథి.

నేప్థ్యం

26 అకోిఫర్స 2014న నేవీభ దధ త్తలో జభిగిన ఎనినేదఴ ఉకౄీబనిమన్స నుహయో ఫెంటభీ ఎనినఔలు జభిగహబ. ఈ ఎనినఔలలో
నుహయో ఫెంటటఔు చెెంథిన

225 భెంథి షబుమలు నుహభీి యౌస్ి థాాభహ ఎనినఔఴగహ, నేగియౌన 225 భెంథి లెంగిల్ లట్ నియోజఔఴభహగల న఼ెండ

ఎనినఔమామయథ.

450 సహథధాలు ఉనన ఉకౄీబన్స నుహయో ఫెంటరో 27 సహథధాలోో (12 కీనేమా) ఎనినఔలు జయఖఔనుో గహ, 198 చటి షబ షబుమలు లెంగిల్ లట్
నియోజఔఴభహగల న఼ెండ ఎనినఔమామయథ. ఈ

423 సహథధాలఔు గహన఼ 29 భహజకీమ నుహభీిలఔు చెెంథిన 1401 భెంథి ఎనినఔలోో

నుహల్గధానయథ.
ఉకభ
ర న్

• ఉకౄీబన్స ఆఖస్ి 24, 1991న సో యబెట్ మూనిమన్స న఼ెంచి సహాతెంతరయెం నుొ ెంథిెంథి.
• ఉకౄీబన్స థేవ భహజదాని కీవ్.
• ఉకౄీబధోో ప్ఖెంగహ ఉనన కీనేమా , ఉకౄీబన్స థేవెం న఼ెండ యడనుో బ భాభిచ 17, 2014న షాతెంతర థేవెంగహ సహాతెంత్రెం
రఔటిెంచ఼ఔుెంథి.
నేజి
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బెఫన్స లో కొతత రబుతాెం ఏభహటట చేలన కాలెద్ ఫసూః
బెఫన్స లో

7 నఴెంఫర్స 2014న రదానభెంత్తర కాలెద్ ఫసూః ధేతాతాెంలో కొతత రబుతాెం కొలుఴుతీభిెంథి . కొతత కేనృధృట్ లో 36

భెంథి భెంతేరలు ఉెంట్యథ. బెఫన్స లో ఏయడు భహజకీమ షెంక్షోబెం న఼ెంచి ఖటెికకెంచేెంద఼ఔు కొతత రబుతాెం ఔాఱ చేమన఼ెంథి.
కేనృధృట్ లో ఐద఼ఖుయథ లత ల
ీ ఔు చోటట ఔయౌెంచాయథ.
నియఫెంథిెంచాయథ. అనెంతయెం, 1 నఴెంఫర్స

2014 లని ెంఫర్స 21న సౌత్తస్ త్తయథఖుఫ్టటథాయథలు , భహజదాని ‘షధా’ని

2014న ఐఔమభహజమ షనేత్త రత్తనిది షభక్షెంలో రదాన భహజకీమ నుహభీిలు రహెంత్త ెందెంనై

షెంతఔెం చేరహబ.

13

ఏళో తభహాత ునఃనుహరయెంబఫైన రెంచ యహణిజమ కేెందరెం

అఫభికహలోని ఴయల్ు టేడ్
ర లెంటర్స

3 నఴెంఫర్స 2014న తన యహమనుహయ కహయమఔలానుహల కోషెం నఽతన ఴయత ఔ కహభహమలమానిన

ునఃనుహరయెంనెంచిెంథి . ఈ టఴర్స న఼, లని ెంఫర్స

9, 2001న జభిగిన ఉఖీయహద఼ల థాడెల అనెంతయెం, 13 ఏళో తభహాత త్తభిగి

నుహరయెంనెంచడెం జభిగిెంథి.
ఈ టఴర్స న఼ ఎనినేథేళు కహలెంలో, 3.84 నృయౌమన్స అఫభిఔన్స డాలయో ఴమమెంణో ునఃనిభిభెంచాయథ. ఇథి రషత ఼తెం అఫభికహలో
అత్తనదద బఴెంత్త.

104-అెంతష఼తలు ఖల ఈ (టఴర్స న఼) బఴెంత్తని, ఖత ఴయల్ు టేడ్
ర లెంటర్స సహథనెంలో, 16-ఎఔభహల యలత యణ ెంలో నిభిభెంచాయథ. లని ెంఫర్స 9,
2001న జభిగిన యభాన ళైజాక్ ఔయౌచయేత కహయణెంగహ, ఴయల్ు టేడ్
ర లెంటర్స ఔుఔయౌ 3000 భెంథి భయణిెంచాయథ.
రషత ఼తెం ఈ టఴర్స న఼

60 రహతెం ఴయఔు య్జుఔు ఇచాచయథ.

అంత్మెతీయ విఫాగంలోని మమథనిన విషయాలనఽ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

నేజి
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జ్తీయం |ఫారత్ -NATIONAL|INDIA
43

థేరహల భహమటఔులఔు ఈ యసహ థకహనిన నుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం

ప్యతథేవ రబుతాెం , 27 నఴెంఫర్స

2014న ఎలెకిాహనిక్ ట్రయృల్ ఆథభౄైజేశన్స (ఈటిఏ) థకహనిన నుహరయెంనెంచిెంథి. ఈ థకహనిన ఈ-యసహ

గహ ఔడా భిఖణిసత హయథ.ఈ థఔెం థాాభహ ప్యతథేవ షెందయినఔు ఴచేచ యథేశ్ర భహమటఔులఔు ‘టృభిస్ి యసహ ఆన్స అభౄైఴల్’ (టియఒఏ)
షద఼నుహమానిన ష఼లబతయెం చేమన఼ధానయథ. ఇటికే ‘యసహ ఆన్స అభౄైఴల్’ స ఔయమెం ఉధాన, కొెంత జామెం జయథఖుతేెండటెంణో ఈయసహ షద఼నుహమానిన రయేవనట్ియథ.
యథేశ్ర భహమటఔులన఼ ఆఔభిీెంచి, తథాాభహ భహమటఔ యెంగహనిన నుో ర తుళెంచేెంద఼ఔు కేెందర రబుతాెం , ఎలకహిానిక్ యసహ షద఼నుహమానిన
నుహరయెంనెంచిెంథి. ణొయౌదవలో అఫభికహ, జయభనీ, ఇజారబెల్ణో ఔడన

43 థేరహలఔు చెెంథిన భహమటఔులఔు ఈ-యసహ షద఼నుహమెం

అెంద఼ఫ్టటలోక భహన఼ెంథి. ప్యతథేవ జీడీనలో భహమటఔ యెంఖ యహట్

7 రహతెం. ‘ళై భిస్క’ థేరహలన఼ నేనహాబెంచి దవలయహభీగహ అనిన

థేరహల భహమటఔులఔు ఈ స ఔయమెం అెంద఼ఫ్టటలోక తీష఼ఔుభహన఼ధానయథ.
ఎలెకిాహనిక్ ట్రయృల్ ఆథభౄైజేశన్స (ఈటిఏ) థఔెం ఖుభిెంచి ణెలుష఼ఔుధేెంద఼ఔు ఇఔకడ కో క్ చేమెండ.

చినననణాతల నుొ ద఼ున఼ నుో ర తుళెంచడానిక కసహన్స యకహస్ తర థఔెంన఼ ునఃనుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం
ను యథలలో చినననణాతల నుొ ద఼ు అలయహటటన఼ నుో ర తుళెంచేెంద఼ఔు కసహన్స యకహస్ తర థఔెం (KVP)న఼ కేెందర రబుతాెం, నఽమ
ఢయ్ో లో

18 నఴెంఫర్స 2014న ునఃనుహరయెంనెంచిెంథి .

ఈ థఔెం, యృెంటధే థేవయహమత ెంగహ జాతీమ ఫ్మెంఔుల నిమనేెంచఫడన రహకలు థాాభహ అెంద఼ఫ్టటలో ఉెంటటెంథి.
కిశూన్ వికస్ ప్త్ర ప్థ్కం మ ఖాయంఱలకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

మున , ఉతత భహకెండ్ న఼ెంచి భహజమషబఔు థెైాయహభిీఔ ఎనినఔల పయౌణాలు రఔటన
ఉతత య రథేశ్ (మున) భభిము ఉతత భహకెండ్ న఼ెంచి భహజమషబఔు థెైాయహభిీఔ ఎనినఔల యొఔక పయౌణాలు
రఔటిెంచఫడాుబ. (UP న఼ెంచి థి, ఉతత భహకెండ్ న఼ెండ ఔటి)నతత ెం

13 నఴెంఫర్స 2014 న

11 లటోఔు ఎనినఔలు జభిగహబ.

కేెందర యక్షణరహక భెంత్తర భధోసర్స నుహభిఔర్స, యయధ భహజకీమ నుహభీిల న఼ెండ భభో ణొనేభథి ధామఔులు ఉతత యరథేశ్ న఼ెంచి భహజమషబఔు
ఏఔగీీఴెంగహ ఎనినఔమామయథ. ఆ ఇతయ ధామఔుల ఖుభిెంచి భభిము సభిత యఴఴభహలఔు ఇఔకడ కో క్ చేమెండ.
నేజి
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ననీ నయో కోషెం జీఴన్స రభాణ్ -డజిటల్ లెైఫ్ షభిికౄట్ నుహరయెంనెంచిన రదాని నభేెందర మోడీ

10 నఴెంఫర్స 2014న ప్యత రదానభెంత్తర నభేెందర మోడీ, ననీ నయో కోషెం జీఴన్స రభాణ్ అధే ఆదార్స ఆదాభిత డజిటల్ లెైఫ్ షభిికౄట్
న఼ నుహరయెంనెంచాయథ. రత్త ఏట్ లెైఫ్ షభిికౄటో ట షభభిెంచాయౌున ననీ న్స అెంద఼ఔుధే కోటో ననీ నయథోఔు ఈ డజిటల్ లెైఫ్ షభిికౄట్
ఉయోఖడెతేెంథి .
ఈ రత్తనుహథిత డజిటల్ ధ఼రయఔయణ నుొ ెందటెం థాాభహ, ననీ నయథో తభ కాణాలోక ననీ న్స కొనసహగిెంు కొయఔు రత్త షెంఴతుయెం నఴెంఫర్స లో
ఇచేచ పౌత్తఔ జీఴనధాయఔయణ ణారలన఼ ఇఴానఴషయెం లేద఼.
ఫయోఫటిక్
ర భీడెంగ్ భిఔయభు థాాభహ ననీ నయో ఆదార్స నెంఫయథ భభిము నఫెైల్ భిఔయెం లేథా ఔెంసమటర్స న఼ెండ ఫయోఫటిక్
ర
యఴభహలు భికహభిుెంగ్ చేలే ఔ సహఫ్టేివర్స అనో కేశన్స న఼ ఎలకహిానిక్ు భభిము ఐటి రహక అనఴాథిధ చేలెంథి.
ఫయోఫటిక్
ర భీడెంగ్ భిఔయభు, నెంఛన఼థాయథని యఴభహలు తక్షణఫే కేెందర డేట్ఫరస్ ఔు అనుోో డ్ చేల రభాణీఔయణ షభమెంలో
నెంఛన఼థాయథడె షజీఴెంగహ ఉధానడధే నిభహధయణకొష఼తెంథి.
ఈ సహఫ్టేివర్స అనో కేశన్స ఴమఴషథ , నెంఛన఼థాయథలఔు భభిము ఇతయ యహట్థాయథలఔు ఏ అదను కయథచ లేఔుెండా అెంద఼ఫ్టటలో
ఉెంటటెంథి. ఈ సహఫ్టేివర్స అనో కేశన్స న఼ ఫయోఫటిక్
ర భిఔయభు నైద భాతరఫే కహఔుెండా ఴమకత ఖత ఔెంసమటర్స లేథా సహభర్సి నూో న్స లో
ఔడా ఉయోగిెంచఴచ఼చ.
భాయథభూల నుహరెంణాలోో నిఴలషత ఼నన నెంఛన఼థాయథలు రయోజనెం కోషెం జాతీమ ఇ-భినుహలన రణాయఔ కీెంద
నియాళెంచఫడెతేనన కహభన్స లేయహ కేెంథారల ఴదద ఔుడా ఈ స ఔయమెం అెంద఼ఫ్టటలో ఉెంటటెంథి.
ఇెంతఔభుెంద఼, నెంఛన఼థాయథడె ఴమకత ఖతెంగహ ననీ న్స ెంనణి ఏజౄనీు భుెంద఼ తనన఼ ణాన఼ లేథా లెంటరల్ ననీ న్స అకౌెంటిెంగ్ ఆస్
(CPAO) నేభపకనన అదికహయథలు జాభీచేలన లెైఫ్ ధాయఔయణ ణారలన఼ షభభిెంచేయహయథ.
ఫూమభోకహీటో యథేశ్ర యమటనల నై భినేతేలన఼ యదిెంచిన కేెందర రబుతాెం
కేెందర రబుతాెం

10 నఴెంఫర్స 2014న, యథేశ్ర యమటనలఔు యృమళు ఫూమభోకహీటో (ఉననణాదికహయథలు) నై నఽతన భినేతేలన఼

యదిెంచిెంథి. కేెందర రబుతాెం యహభి అదికహభిఔ యథేశ్ర యమటనల షెంకమన఼ షెంఴతుభహనిక ధాలుఖుఔు తగిగెంచిెంథి.
ఫూమభోకహీటో యథేశ్ర యమటనల నై యదిెంచఫడన నఽతన భినేతేలు ణెలుష఼ఔుధేెంద఼ఔు ఇఔకడ కో క్ చేమెండ.
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నభేెందర మోడీ నదటి భెంత్తరఴయగ యషత యణ :21 భెంథిక సహథనెం
రదాని నభేెందర మోడీ, తన భెంత్తరఴభహగనిన

9 నఴెంఫర్స 2014న ణొయౌసహభి యషత భిెంచాయథ. కేనృధృట్ భెంతేరలుగహ నలుఖుయథ, షాతెంతర

స థా షహామభెంత్తరగహ భుఖుగయథ, షహామభెంతేరలుగహ

14భెంథి రభాణ లాకహయెం చేరహయథ.భహశి 
ా త్త దభహఫర్సలో జభిగిన ఈ

కహయమఔీభానిక ఆెంధరథ
ర ేశ్ లఎెం చెందరఫ్ఫు హాజయమామయథ.
ప్యతీమ జనణా నుహభీి లనిమర్స ధేత, లకెంథారఫ్ద్ నుహయో ఫెంటట షబుమడె ఫెండాయథ దణాతణేమ
ర
షాతెంతర స థా షహామభెంత్తరగహ
రభాణలాకహయెం చేరహయథ. ఆెంధరథ
ర ేశ్ టీడీన ఎెంన ష఼జధా చౌదభి ఔడా షహామభెంత్తరగహ రభాణలాకహయెం చేరహయథ.
రభాణ లాకహయెం చేలన యహభి యఴభహలఔు ఇఔకడ కో క్ చేమెండ.

భభో ధాలుఖు ప్యతీమ ప్శలోో ఉచిత

SMS

నఽమస్ లేఴన఼ నుహరయెంనెంచిన ఆల్ ఇెండమా భేడయో

29 అకోిఫర్స 2014న అల్ ఇెండమా భేడయో థేవరజలఔు ఉచితెంగహ యహయత లు అెంథిెంచడానిక భభో ధాలుఖు ప్యతీమ ప్శలలో
ఉచిత

SMS నఽమస్ లేఴలన఼ నుహరయెంనెంచిెంథి. కేెందర షభాచాయ భభిము రచాయ రహక భెంత్తర రకహష్ జఴథేఔర్స, నఽమ ఢయ్ో లోని ఔ

కహయమఔీభెంలో థీనిని నుహరయెంనెంచాయథ.
కొతత గహ జత చేమఫడన ప్శలు ఏఴనగహ ఖుజభహతీ, తనేళెం, భలమాళెం భభిము అసహునై. యటిణో అల్ ఇెండమా భేడయో
అెంథిెంచే ఉచిత

SMS నఽమస్ లేఴలు 10 ప్శలఔు నభిగహబ. నదటిసహభిగహ , 9 లని ెంఫర్స 2013న అల్ ఇెండమా భేడయో, తన

యనియోఖథాయథలఔు ఇెంగీోష్ లో యహయత లన఼ ఉచితెంగహ అెంథిెంచేెంద఼ఔు

SMS లేఴలు నుహరయెంనెంచిెంథి. 29 లని ెంఫర్స 2014న ఐద఼

ప్యతీమ ప్శలలో అెంటే ళెంథీ, భభహఠీ, షెంషకాతెం, డో గిీ భభిము ధేనుహయ్ ప్శలలో ఈ కహయమఔీభెం నుహరయెంనెంచాయథ.
థీనిలో యహభహత లేఴల యప్ఖెం భోజులో భూడెసహయథో యహభహతయరలష్టహలన఼

SMS యౄెంలో యనియోగహథాయథనిక అెందజేసత హయథ.

రమత ళేవల విఫాగం గ మథంచి

• రసహయ ప్యత్త ఆధాయమెం లో ఉనన అల్ ఇెండమా భేడయో రెంచెంలోధే అత్తనదద రసహయ షెంషథ లలో ఔకటిగహ రణేమఔతన఼
ఔయౌగిఉెంథి.

• అల్ ఇెండమా భేడయో యొఔక నఽమస్ షభీాలస్ డయజన్స (NSD) థేవయథేరహలలోని రోీతలఔు యహయత లు భభిము యహమకమలు
యహమనత చేషత ఼ెంథి.
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• 1939-40లో 27 యహభహత యరలష్టహల కహయమఔీభాలణో(నఽమస్ ఫుయౌటెనో ఼) నుహరయెంబఫైన అల్ ఇెండమా భేడయో ఇుడె యయధప్శలోో ,
భాెండయౌకహలోో, థేవయహమత ెంగహన఼ , నుహరెంతీమయెంగహన఼ , అెంతభహాతీమయెంగహన఼ నతత ెం

510 యహభహత యరలష్టహల కహయమఔీభాలణో (నఽమస్

ఫుయౌటెనో ఼) రసహయభఴుతేెంథి .

• ఇెంద఼లో 89 నఽమస్ ఫుయౌటెనో ఼ ఇెంగీోష్, ళెంథీ భభిము ఇతయ ప్యతీమ ప్శలలో ఢయ్ో న఼ెండ రసహయభఴుతేెండగహ , 44
నుహరెంతీమ రసహయ యప్గహలలో

67 ప్శలలో 355 నఽమస్ ఫుయౌటెనో ఼ రసహయభఴుతేధానబ.

• యహభహత యరలష్టహలణోనుహటట , ఈ యహభహత లేఴల యప్ఖెం, యహభహతదాభిత కహయమఔీభాలన఼ ఔడా ఢయ్ో భభిము కొనిన నుహరెంతీమ రసహయ
యప్గహలన఼ెండ రసహయెంచేషత ఼ెంథి.

లోక్ నుహల్ ఎెంనఔ నుహధృల్ లో రత్తక్ష ధేత ఉెండాలని నియణ బెంచిన కేెందర రబుతాెం
లోక్నుహల్ ఎెంనఔ నుహధృల్ లో, రత్తక్ష ధేత తనిషభిగహ ఉెండాలని కేెందర రబుతాెం

30 అకోిఫర్స 2014న రఔటిెంచిెంథి. అెంద఼కోషెం

లోక్నుహల్ భభిము లోకహముఔత ల మాఔుి, 2013ఔు షఴయణలు చేమాలని రబుతాెం నియణ బెంచిెంథి. ఈ షఴయణలఔు షెంఫెందిెంచిన
నృలుోన఼ భహన఼నన నుహయో ఫెంట్ శ్రణాకహల షభాయేరహలోో రయేవనటి న఼ధానయథ. ఈ నృలుో, లోక్నుహల్ మాఔుి యొఔక
షఴభిెంచన఼ెంథి.

4(1)(ల) లక్షన్స న఼

ఈ లక్షన్స లోని యఴయణ రకహయెం, ఔయేళ నుహయో ఫెంటరో రత్తక్ష ధేత లేని షభమెంలో , యక్షెంలోని అత్తనదద నుహభీి

ధేతన఼ రత్తక్ష ధేతగహ ఎన఼నఔుని లోక్నుహల్ ఎెంనఔ నుహధృల్ లో నిమనేసహతయథ.
లోక్నుహల్ నిమాభఔెంలో రత్తక్ష ధేతన఼ ప్ఖసహానే చేమడభధే నియణ మెం, లెంటరల్ యజిలెన్సు (లయల) మాఔుి, 2003 భభిము
షభాచాయ సఔుక (ఆర్స.టి.ఐ) మాఔుి, 2005 యొఔక నిమభాలన఼ నుో యౌ ఉెండన఼ెంథి.
ళవిళ యాకుి, ఆర్.టి.ఐ యాకుిలోని నియమాలు
లయల మాఔుి భభిము ఆర్స.టి.ఐ మాఔుిలోని నిమభాలన఼ అన఼షభిెంచి, ఉననత సహథబ ఔనేటి లనూహయథులణో కేెందర యజిలెన్సు
ఔనైశనర్స, యజిలెన్సు ఔనైశనయో భభిము కేెందర షభాచాయ ఔనైశనర్స (లఐల) షభాచాయ ఔనైశనయో నిమాభఔెం జయథఖుతేెంథి. ఈ
నిమాభకహలలో లోక్షబ రత్తక్ష ధేత (ఉననతసహథబ ఔనేటి) ప్ఖసహాభమెం తనిషభి.
లయల మాఔుి యొఔక

4(1) లక్షన్స, ఆర్స.టి.ఐ మాఔుి యొఔక 12(3) లక్షన్స రకహయెం, ఉననత సహథబ ఔనేటిలో రత్తక్ష ధేత

ఉెండాలని ణెయౌనే యఴయణలు ఉధానబ.ష఼నరెంకోయథి ఆఖస్ి

2014లో, ఔ నటిశన్స (కేష఼) యశమఫై షెంథిషత ఽ లోక్నుహల్ ఎెంనఔ

నుహధృల్ లో రత్తక్ష ధేత లేఔనుో ఴడెం టో యషభమెం రఔటిెంచిెంథి. యక్ష ధేత, రబుతా థకహలు భభిము అెంరహల నై యననన యహణిని
యనినసత హయని, అెంద఼కే యహభి ప్ఖసహాభమెం కీలఔభని అననుహరమఫడెంథి .

భభినిన నుహరభుకమ జాతీమయహయత లఔు ఇఔకడ కో క్ చేమెండ.
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నాయస్ కయప్ుసల్డ -NEWS CAPSULE
నాత్న నియామకలు -APPOINTMENTS
నఽతన లోక్షబ లఔీటభీ జనయల్గహ అనఽప్ నేరహీ నిమాభఔెం
ఉతత యరథేశ్ భహశి ా భాజీ రదాన కహయమదభిి అనఽప్ నేరహీ, 26 నఴెంఫర్స

2014న 16ఴ లోక్షబఔు నఽతన లఔీటభీ జనయల్గహ

నిమనేతేలమామయథ. ఆమన ఖత లఔీటభీ జనయల్ న శ్రీధయన్స సహథనెంలో ఈ ఫ్ధమతలన఼ చేటి న఼ధానయథ.
ఆమన తద఼భి ఆథేరహలు అెంథే ఴయఔు

1 డలెంఫర్స 2014 న఼ెండ 30 నఴెంఫర్స 2016 ఴయఔు లోక్షబ లఔీటేభిమట్ లో కహమనృధృట్

లఔీటభీ స థాన఼ ఔయౌగి ఉెంట్యథ.

దక్షణాలమా థేరహల మూఎన్స భళమా రచాయఔయత గహ సహనిమా నైభహా ఎెంనఔ
ఐఔమభహజమషనేత్త షెంలథ న
ద

UN భళళలు 25 నఴెంఫర్స 2014న దక్షణాలమా థేరహల మూఎన్స భళమా రచాయఔయత గహ ప్యత టెనినస్

కీీడాకహభిణి సహనిమా నైభహా ఎెంనఔన఼ అదికహభిఔెంగహ రఔటిెంచిెంథి.
ఈ షెంషథ యౌెంఖ షభానతాెం భభిము భళళల సహదికహయత కోషెం అెంకతఫైెంథి. మూఎన్స భళమా రచాయఔయత గహ ఎెంనకౄైన
నటి నదటి భళమా సహనిమా నైభహా కహఴడెం యరలశెం.
నృరటిష్ నటి ఎభాభ యహటున్స, అకహడనై అయహయథు యజేత నికోల్ కడాభన్స, తాబలాెండ్ ముఴభహణి ఫజరకటిమప్ ఫళడాల్ , భభిము
ప్యతీమ చితరనిభహభత, నటటడె, గహమఔుడె పభహూన్స అఔత ర్స లు ఐఔమభహజమషనేత్త యొఔక భళమా యప్ఖెం యొఔక ఇతయ
రచాయఔయత లుగహ ఉధానయథ.

నరస్ కౌనిుల్ ఆఫ్ ఇెండమా తద఼భి చెైయభధాగ ష఼నరెం కోర్సి భాజీ జడ్ా చెందరభ్య ఔుభార్స రసహద్ ఎెంనఔ
నరస్ కౌనిుల్ ఆఫ్ ఇెండమా (నలఐ)యొఔక తద఼భి ఛెైయయుధాగ ష఼నరెం కోర్సి భాజీ ధామమభూభిత జలిస్ చెందరభ్య ఔుభార్స (CK)

24 నఴెంఫర్స 2014న ఎెంనఔమామయథ.
జలిస్ భాయకెండేమ ఔటృ
ా తయథయహత

CK రసహద్ ఆ సహథనెంలో ఉెండన఼ధానయథ.ఈమనన఼ ఉ భహశి 
ా త్త సనైద్ అధాుభీ

ధేతాతాెంలోని ఔ ఔనేటీ ఎెంనఔ చేలెంథి.
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చెధృైన ఫటరరనుహయౌటన్స డెఴలనభెంట్ అతాభిటీ
ఐఎఎస్ అదికహభి కయణ్ ఖుభహీల, 24 నఴెంఫర్స

CEO గహ

కయణ్ ఖుభహీల నిమాభఔెం

2014న చెధృైన ఫటరరనుహయౌటన్స డెఴలనభెంట్ అతాభిటీ (CMDA)ఔు చీఫ్ ఎగిాఔమటివ్

ఆషర్స (CEO) గహ నిమనేతేలమామయథ.
ఈ నిమాభఔెం జభిగే షభమానిక, కయణ్ ఖుభహీల ఴమఴసహమరహక అదను డెైభౄఔిర్స గహ ఉధానయథ. అతన఼, ఇటిఴయఔు రణాయఔ
షెంగ షబుమనిగహన఼ భభిము చీఫ్ ఎగిాఔమటివ్ ఆషర్స గహన఼ ఴమఴసభిషత ఼నన కహభీతక్ సహథనెంలో

CEO గహ నిమనేెంచఫడాుయథ.

తనేళధాడె భహశి ా చీఫ్ లఔీటభీ మోసన్స ఴభీగస్ చ఼ెంఔత్, ఈ నిమాభఔెంనై జీయో జాభీ చేరహయథ.

మూనిధార్స

CEO

గహ యయేక్ షఽద్ నిమభఔెం

19 నఴెంఫర్స 2014న మూనిధార్స, థాని కొతత చీఫ్ ఎగిాఔమటివ్ ఆషర్స (CEO) గహ యయేక్ షఽద్ నిమాభకహనిన రఔటిెంచిెంథి.ఈ
నిమాభఔెం

1 డలెంఫర్స 2014 న఼ెండ అభలులోక ఴష఼తెంథి. మూనిధార్స అధేథి ధాభేా యొఔక టెయౌకహెం ఆభేటర్స టెయౌధార్స యొఔక

సహథనిఔ రహక.
అతన఼, రషత ఼త

CEO నయిన్స కహభేో్న్స సో భిఫ సహథనెం బభీత చేమన఼ధానయథ. నయిన్స కహభేో్న్స సో భిఫ కొనిన ఴమకత ఖత కహయణాలఴలో తన

దయక భహజీధాభా చేలనటికీ

1 జనఴభి 2015 ఴయఔు మూనిధార్స ట్ప్ ఫేధేజౄభెంట్ ఔు షలహాథాయథగహ కొనసహఖుణాయథ.యయేక్

షఽద్. రషత ఼తెం ఫెంగహోథేశ్ లో టెయౌధార్స యొఔక అన఼ఫెంధ షెంషథ గహీనైణ్ నూో న్స ఔు
ఫెంగహోథేశ్ లో

CEOగహ ఉధానయథ. తన ఆధాయమెంలో , గహీనైణ్ నూో న్స,

50 లక్షల భెంథి యనియోఖథాయథల ఫైలుభహబని థాటిెంథి.

షఽక్షభ , చినన భధమ తయహా భివీభల భెంత్తరగహ ఫ్ధమతలన఼ చేటిిన గిభిభహజ్ లెంగ్
ప్యతీమ జనణా నుహభీి ధేత గిభిభహజ్ లెంగ్, 11 నఴెంఫర్స

2014న షఽక్షభ, చినన భధమ తయహా భివభ
ీ ల (ఎెం.ఎస్.ఎెం.ఈ) భెంత్తరగహ

ఫ్ధమతలన఼ చేట్ియథ.
గథమథమజ్ ళంగ్ గ మథంచి
గిభిభహజ్ లెంగ్, నౄహార్స లోని ఫయళమాఔు చెెంథిన యహయథ. ఆమన ఏనరల్/ఫే

2014లో జభిగిన సహయాత్తరఔ ఎనినఔలోో ప్యతీమ జనణా

నుహభీి తయున నయహడా నియోజఔఴయగ ెం న఼ెండ ఎెం.న. గహ యజమెం సహదిెంచాయథ.
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UN

దక్షణాలమా

భళళలు ఖుడ్ యల్ అెంఫ్లడర్స గహ నిమనేెంచఫడు పభహూన్స అఔత ర్స

14 నఴెంఫర్స 2014న దక్షణాలమా UN భళళలు ఖుడాల్ అెంఫ్లడర్స గహ ఫ్య్ఴుడ్ నటటడె పభహూన్స అఔత ర్స నిమనేెంచఫడాుయథ.
షెంషథ యొఔక చభితల
ర ో ఖుడాల్ అెంఫ్లడభహగ ఎెంనకౄైన నదటి ుయథశేనిగహ పభహూన్స అఔత ర్స ఖుభితెంు నుొ ెంథాయథ.
దక్షణాలమా

UN భళళల ఖుడాల్ అెంఫ్లడభహగ పభహూన్స, భళళలు భభిము అభాభబలు సహదికహయత భభిము యౌెంఖ షభానతాెం

భభిము భళళల సహదికహయత సహధనకోషెం

UN భళమా షెంషథ కొతత గహ నుహరయెంనెంచిన HeForShe కహయమకహీభానిన రచాయెం

చేమడానిక తన యరలశఔాఱని అెంథిెంచన఼ధానయథ.
నృరటిష్ నటి ఎభాభ యహటున్స, అకహడనై అయహయథు యననర్స నికోల్ కడాభన్స భభిము తాబలాెండ్ ఔు చెెంథిన
భళడో ల్ లు

HRH నరధృుస్ ఫజరకటిమాబ

UN భళళల ఇతయ ఖుడాల్ అెంఫ్లడయథోగహ ఉధానయథ.

UN మఴయా సంసథ గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి
గోయహ భుకమభెంత్తరగహ లక్షీభకహెంత్ భేుఔర్స రభాణలాకహయెం
గోయహ కొతత భుకమభెంత్తరగహ లక్షీభకహెంత్ భేుఔర్స

8 నఴెంఫర్స 2014న రభాణలాకహయెం చేరహయథ. భధోసర్స నుహభిఔకర్స కేెందర భెంత్తరగహ

యృళత ైెండటెంణో ఆమన భహజీధాభా చేలన తభహాత కొతత భుకమభెంత్తరగహ భేుఔర్స న఼ ఎెంనఔ చేరహయథ. కొతత భెంత్తరఴయగ ెంలో ఔడా డస జా
ఉ భుకమభెంత్తరగహధే కొనసహఖుతేధానయథ.
గోయహ భహష్టహిానిక భేుఔర్స

18ఴ భుకమభెంత్తరగహ రభాణెం చేసహయథ.

జాతీమ యసహమన ఆముధ ఔధృానీ న్స ఔు చెైయభన్స గహ జిఎస్ షెంధఽ
కేెందర రబుతాెం

3 నఴెంఫర్స 2014న జిఎస్ షెంధఽన఼, జాతీమ యసహమన ఆముధ ఔధృానీ న్స ఔు చెైయభన్స గహ నిమనేెంచిెంథి .

ఆమన నిమాభకహనిన అనుహబెంటెభెంట్ు కహమనృధృట్ ఔనేటి ధ఼రయఔభిెంచిెంథి. ఆమన ధేశనల్ అతాభిటీ పర్స థి కౄనేఔల్ యృన్సు
ఔధృానీ న్స ఔు చెైయభన్స గహ ఴమఴసభిెంచన఼ధానయథ.

లర్సన ణొయౌ భళమా చీఫ్గహ నృయోలా గిమాధోటి నిమాభఔెం
ఇటయ్ పౌత్తఔయేతత నృయోలా గిమాధోటి , 4 నఴెంఫర్స

2014న లర్సన నుహభిిఔల్ జిక్ు భిరోధన కేెంథారనిక ణొయౌ భళమా చీఫ్గహ

నిమనేతేలమామయథ. ఆఫ పౌత్తఔ యెంఖెంలో, అతేమతత భ రహలత మ
షెంషథ అబన లర్సన ఔు ణొయౌ భళమా చీఫ్గహ నిమనేతేలెై
ీ
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తథాాభహ ఈ గనతన఼ సహదిెంచాయథ.నృయోలా గియోధోటి , జనఴభి

2016లో భోల్ప ళబర్స సహథనెంలో ఈ దయ ఫ్ధమతలన఼

చేటి న఼ధానయథ. యవా ఆయభహబఴెం భభిము తదనెంతయ యౄు నై ఆఫ భభినిన భిరోధనలన఼ చేమన఼ధానయథ.
ఆఫ నిమాభఔ నియణ మానిన, 20 షబమ భహష్టహిాలు రత్తనిధ఼లుగహ ఉనన లర్సన భిరోధన కేెందర నుహలఔ భెండయౌ షభాయేవెంలో
తీష఼ఔుధానయథ.
ళర్న ప్మథఱోధ్న కైందరం గ మథంచి మమథనిన విఱేశులకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

తనేళధాడె డజినగహ అరోక్ ఔుభార్స నిమభఔెం

1982 ఫ్మచ఼ఔు చెెంథిన ఐనఎస్ అదికహభి అరోక్ ఔుభార్స, తనేళధాడె రహెంత్తబదరతల యప్ఖెం డెైభౄఔిర్స జనయల్ ఆఫ్ నుో య్స్ (డజిన)గహ
3 నఴెంఫర్స 2014న నిమనేతేలమామయథ. ఫే 2011 న఼ెండ తనేళధాడె నుో య్ష఼ ఫ్స్ గహ ఉనన కౄ భహభాన఼జెం సహథనెంలో
ఈమన నిమనేతేలమామయథ.
రషత ఼తెం, అరోక్ ఔుభార్స నిగా యప్ఖెం డెైభౄఔిర్స జనయల్ ఆఫ్ నుో య్ష఼ (డజిన) ఴమఴసభిషత ఼ధానయథ.

సహెంషకాత్తఔ షెంఫెందాల ప్యతీమ భెండయౌ చెైయభన్స గహ లోకేష్ చెందర నిమాభఔెం
లోకేష్ చెందర

27 అకోిఫర్స 2014న ఇెండమా కౌనిుల్ పర్స ఔలచయల్ భిలేశన్సు (ICCR) అధమక్షునిగహ నిమనేతేలమామయథ. ఇతనిని,

భూడె షెంఴతుభహల దయకహలానిక భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా నిమనేెంచాయథ. ఈ నిమాభకహనిక భుెంద఼ ఆలమా షెంషకాతేలు
కోషెం రభుక భిరోధధా షెంషథ అబన ఇెంటభేనశనల్ అకహడనై ఆఫ్ ఇెండమన్స ఔలచర్స యొఔక గౌయఴ అధమక్షుడగహ
ఴమఴసభిెంచాయథ.

18 ఆఖష఼ి 2014 న భహజీధాభా చేలన కహెంగౄీస్ ధామఔుడె ఔయణ్ లెంగ్ సహథనెంలో చెందరన఼ నిమనేతేలమామయథ. ఈ నిమాభకహనిక
భుెంద఼ లోకేష్ చెందర, ఆలమా షెంషకాతేలు కోషెం రభుక భిరోధధా షెంషథ అబన ఇెంటభేనశనల్ అకహడనై ఆఫ్ ఇెండమన్స
ఔలచర్స యొఔక గౌయఴ అధమక్షుడగహ ఴమఴసభిెంచాయథ.

కేెందర ఆభిధఔ రహక కహయమదభిిగహ ఫ్ధమతలు చేటిిన భహజీవ్ ఫళి ఱ
భహజీవ్ ఫళి ఱ, అకోిఫర్స

31, 2014న కేెందర ఆభిధఔ భెంత్తరతారహకలో ఆభిధఔ రహక కహయమదభిిగహ ఫ్ధమతలన఼ చేట్ియథ. ఆమన

‘ఎఔధానేక్ అైర్సు ఆఫ్ ైధాన్సు’ యప్గహనిక కహయమదభిిగహ నిమనేతేలమామయథ.భహజీవ్ ఫళి ఱ, 1978 ఫ్మచ఼ఔు చెెంథిన భహజసహథన్స
కేడర్స ఐఏఎస్ అదికహభి. ఆమన అయయెంద్ భామాభహమ్స సహథనెంలో ఈ దయ ఫ్ధమతలన఼ చేట్ియథ. అయయెంద్ భామాభహమ్స
అకోిఫర్స
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కహయమదయథిలు ఉెంట్యథ. ఆభిధఔ ఴమఴహాభహలు (ఎఔధానేక్ అైర్సు), ఴమమెం, ఆథామభు , డజిధృాలి మెంట్ భభిము ఆభిధఔ లేఴలు అధేయ
ఆభిధఔ రహకలో ఐద఼ యప్గహలు.
ఆభిధఔ రహకలోని కహయమదయథిలోో , అతమెంత లనిమర్స అదికహభి ఆభిధఔ రహక కహయమదభిి అఴుణాయథ. నేఖణా కహయమదయథిలు

• ఴమమాల కహయమదభిి: యతన్స న ఴతల్
• భౄయృనఽమ (ఆథామెం) కహయమదభిి: వకత కహెంత థాస్
• డజిధృాలి మెంట్ కహయమదభిి: ఆభహధన జోళి
• ఆభిథఔ లేఴల కహయమదభిి: ఖుయదమాళ్ లెంగ్ షెంధఽ

అరరచ్లు మమథయ

గౌరవసతా్మలు -Awards and Honours

కహభపభేట్ యెంఖెంలో అద఼బత రత్తబఔు ఎఔధానేక్ టెైమ్సు అయహయథులు రఔటన
కహభపభేట్ యెంఖెంలో అద఼బత రత్తబఔుగహన఼

30 నఴెంఫర్స 2014 న ఎఔధానేక్ టెైమ్సు ుయసహకభహలు రఔటిెంచాయథ.

ఆ అరరచ్లు ఈ కింర ద విఫాగలలో ప్రకటించారచ:

• నృజిధృస్ య్డర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స - థియ్ప్ షెంఘ్ా
• ఔెంననీ ఆఫ్ థి ఇమర్స - ట్ట్ ఔనులెినీు షభీాలస్
• ఎభభిాెంగ్ ఔెంననీ ఆఫ్ థి ఇమర్స - అథానీ నుో ర్సి్ అెండ్ లజ్
• గోోఫల్ ఇెండమన్స ఆఫ్ థి ఇమర్స - షతమ ధాథెళు
• సహియిప్ ఆఫ్ థి ఇమర్స –జోభటర
• నృజిధృస్ భినూహయభర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స - UK లధూ ా
• కహభపభేట్ లటిజౄన్స ఆఫ్ థి ఇమర్స - ట్ట్ లిల్
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
• లెైఫ్ టెైెం అచీయృభెంట్ - మూషఫ్ సనైద్
• ఎెంటయౄయనర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స –దీయజ్ భహజాభహెం
• ఎెంటయౄయనర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స –చెందర రలకర్స ఘోష్

2014

షెంఴతుభహనిక

37 ఴ

జభానలాల్ ఫజాజ్ నూ ెండేశన్స అయహయథులు రదానెం

2014 షెంఴతుభహనికగహన఼ 37ఴ జభానలాల్ ఫజాజ్ నూ ెండేశన్స అయహయథులన఼ భుెంఫెైలోని NCPAలో జెంఱడ్ ప్ప్ తిబయటర్స లో
జభిగిన ఔ యేడెఔలో

28 నఴెంఫర్స 2014న రదానెం చేరహయథ. 2014 షెంఴతుయెం లో, ఈ నూ ెండేశన్స, జభానలాల్ ఫజాజ్ యొఔక

125ఴ జమెంత్తని జాాఔెం చేష఼కోన఼ెంథి.
వివిధ్ విఫాగలలోని విజైత్ల జ్బితా

• నిభహభణాతభఔ న఼ల యప్ఖెంలో ఔభహణటఔఔు చెెంథిన జన్సద్ లేయహ టరస్ి ఴమఴసహథఔుడె ష఼భేెందర కౌలగి,
• గహీనైణానఴాథిధ కోషెం సహెంకేత్తఔ భిజా ానెం యప్ఖెంలో ఖుజభహత్ఔు చెెంథిన ష఼యథచి శిక్షణ్ ఴసహసత్ టరస్ి ఫేధేజిెంగ్ టరలి  భభిము
డెభౄైఔిర్స భహమ్సఔుభార్స లెంగ్

• భళళ, శియ షెంక్షేభానఴాథిద లేథా భళళలకోషెం గహెందేమయహద నిభహభణాతభఔ ఔాఱ యప్ఖెంలో ఆెంధరథ
ర ేశ్ఔు చెెంథిన యహషఴమ
భళమా భెండయౌ అధమక్షుభహలు , భాజీ ఎెంన చెన఼ననుహటి యదమ

• అెంతభహాతీమ యఫ్ఖెంలో ఇతయ థేరహలోో గహెందేమయహథానిన నుో ర తుళెంచే యహభిక ఇచేచ అయహయథున఼ తాయ్లాెండ్ఔు చెెంథిన
ఇెంటభేనశనల్ ధృట్ఴర్సక ఆఫ్ ఎెంగేజ్ు ఫుథిదస్ి షెంషథ షెంసహథఔులు ష఼లక్ లయహయషక.
రతీ అయహయథు ఖీళత రత్త యప్ఖెం న఼ెండ

10 లక్షల యౄనుహమల నఖద఼, షభిికేట్ భభిము టరర అెంద఼ఔుధానయథ. ఈ షెంఴతుయెం

నూ ెండేశన్స భికహయథుసహథబలో , 2014 షెంఴతుభహనిక

2014

130 ధానేధేశన఼ో అెంద఼ఔుెంథి.

ఇెండమన్స ల్భ యుధాయౌటీ ఆఫ్ థి ఇమర్స అయహయథున఼ అెంద఼ఔునన యజనీకహెంత్

తనేళ చితర షఽర్స సహిర్స యజనీకహెంత్

20 నఴెంఫర్స 2014న 2014 ఇెండమన్స ల్భ యుధాయౌటీ ఆఫ్ థి ఇమర్స వణానృద

ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔుధానయథ. ఆమన ధాజి (గోయహ)లో జయథఖుతేనన

45ఴ ‘ఇెంటభేనశనల్ ల్భ లిఴల్ అఫ్ ఇెండమా ’ (ఇప)

కహయమఔీభెంలో ఈ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ.
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ఈ అయహయథు కెంద ఆమన

10 లక్షల యౄనుహమల నఖద఼న఼, ఔ ధాయఔయణ తరెంణో నుహటట యృెండ ధృభయౌ తకహనిన అెంద఼ఔుధానయథ.

100 షెంఴతుభహల ప్యతీమ లనిభాన఼ ుయషకభిెంచ఼కొని ‘ఇెండమన్స ల్భ యుధాయౌటీ ఆఫ్ థి ఇమర్స’ అయహయథు కేటగిభిని
2013లో నుహరయెంనెంచాయథ.
నూహదర్స చఴయ ఆచేన్స భభిము లషిర్స మూపరలమాలఔు లబెంట్ సుడ్ రథానెం చేలన నుో ప్ నూహరనిుస్
యహటిఔన్సలోని లబెంట్ నటర్స లేకవర్సలో

23 నఴెంఫర్స 2014న జభిగిన కహయమఔీభెంలో నుో ప్ నూహరనిుస్ ఇదద యథ ప్యతీములఔు లబెంట్

సుడ్ రథానెం చేరహయథ. కేయళఔు చెెంథిన యహభిదదయథ, కేథయౌక్ చభిచలో షెంషకయణలు రయేవనటిిన నూహదర్స చఴయ ఆచేన్స గహ నలుఴఫడే
నూహదర్స ఔుభిమకోస్ భభిము నేరబెంగ్ భదర్సగహనఽ భభిము మూేరఱమాభభగహన఼ నేయథగహెంచిన లషిర్స మూేరఱమా.
యభిణోనుహటట భభో నలుఖుభిక లబెంట్ సుడ్ రదానెం చేరహయథ. ఈ కీెంథి నలుఖుయౄ ఔడా ఇట్యౌమన్స లబెంట్ు కహఴడెం యరలశెం.

• 1800లో యలధాు నృశప్ అబన గియోఴనీన ఆెంటరనియో నూహభిణ
• నేశనభీ లుడో యకో డా కహసో భిమా
• లో నూహరనిుసహకన్స నికోలా డా లోధోగఫభిు
• అభటర భోనకని
థియ్ప్ యృెంఖుభహకర్స ఔు ఔలనల్ ల .కే .ధాముడె జీయతకహల సహపలమ ుయసహకయెం
భాజీ ప్యత కీకౄట్ జటటి కౄని న్స థియ్ప్ యృెంఖుభహకర్స, 21 నఴెంఫర్స

2014న నృలలఐ అెంథిెంచే రత్తష్టహితభఔఫైన ఔలనల్ ల.కే.ధాముడె

జీయతకహల సహపలమ ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔుధానయథ. ప్యత కీకౄట్ ఔు చేలన లేఴలఔు ఖుభితెంుగహ ఆమన ఈ అయహయథున఼ లాఔభిెంచాయథ.
మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

2014

ఇెంథిభహగహెందీ రహెంత్త ఫసుభత్తక ఎెంనకౄైన ఇసో ర

ప్యత అెంతభిక్ష భిరోధన షెంషథ (ఇసో ర )ఔు
లనెంచిెంథి.

2014 షెంఴతుభహనిక గహన఼ ఇెంథిభహగహెందీ రహెంత్త, నిభహముదీఔయణ, అనఴాథిధ ఫసుభత్త

19 నఴెంఫర్స 2014న ప్యత ఉభహశి 
ా త్త సనైద్ అధాుభీ, ధేతాతాెంలోని ఎెంనఔ ఫాెందెం ఈ యశమానిన రఔటిెంచిెంథి.

రహెంత్తముత రయోజధాల కోషెం అెంతభహాతీమ షసకహయ ఔాఱని టిశీెం చేలనెంద఼ఔుగహన఼ ఇసో ర , ఇెంథిభహగహెందీ నేభిట ఏభహటట చేలన
ఈ ుయసహకభహనిక ఎెంనకౄైెంథి.
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ప్యతథేవ భాజీ రదాని ఇెంథిభహగహెందీ

97ఴ జమెంత్త షెందయబెంగహ 19 నఴెంఫర్స 2014న ప్యతథేవ రబుతాెం, ప్యత జాత్త ఆఫఔు

గనెంగహ నియహయ అభిెంచిెంథి.
ఇసో ర నఽతనెంగహ భార్సు ఆభిఫటర్స నేశన్స (భామ్స) రయోఖెంణో అెంతభహాతీమ కామత్తని ఆభిాెంచిెంథి. ఇసో ర , ప్యతథేవ ఴనయథలన఼
షఴమెంగహ యనియోగిెంచి, అతమెంత చౌఔగహ అణామధ఼నిఔ సహెంకేత్తఔతన఼ యహడెకొని రదానెంగహ గహీభాలు భభిము భాయథభూల
నుహరెంణాలోోని థేవ రజలఔు భ్యౌఔ ఴషతేలన఼ అెంథిెంచి, యహభి ఆభిధఔ, సహభాజిఔ అనఴాథిధక ఔాఱ చేషత ఼ెంథి.
ఇందమగంధీ ఱంత్ర, నిమయ ధీకరణ , అభివిదధ బహుమత్ర గ మథంచిన వివమలకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

2014

అెంతభహాతీమ ఫ్లల రహెంత్త ుయసహకయెం అెంద఼ఔునన రయహష ప్యతీమ ముఴత్త ధేహా ఖునుహత

రయహష ప్యతీమ ముఴత్త ధేహా ఖునుహతఔు
నఴెంఫర్స

2014 షెంఴతుభహనిక గహన఼ రత్తష్టహితభఔ అెంతభహాతీమ ఫ్లల రహెంత్త ుయసహకయెం 18

2014న లనెంచిెంథి. అఫభికహలోని లథేయౌపమాలో నియహషభుెంటటనన 18 ఏళో ధేహా ఖునుహతఔు ఫ్లలు రణేమకెంచి అధాథల

అబుమననత్తక ఔాఱ చేషత ఼ననెంద఼ఔు ఈ ుయసహకయెం లనెంచిెంథి. ఈ రత్తష్టహితభఔ ుయసహకయెం నుొ ెంథిన ణొయౌ అఫభిఔన్స ఔడా కహఴడెం
యరలశెం.
ధృదభహోెండ్స్లోని ళేగ్ టి ణెంలో ఫ్లల సఔుకల షెంషథ నటరన్స భభిము ధోఫెల్ రహెంత్త ఫసుభత్త యజేత డేస్భెండ్ టటటట, ఆఫఔు
ఈ ుయసహకభహనిన అెందజేరహయథ.

ెండట్ జసహరజ్ ఔు జీయతకహల ుయసహకయెంగహ

2014

ష఼నేణార చయత్ భహమ్స అయహయథు

17 నఴెంఫర్స 2014న, రభుక రహలత మ
గహమఔుడె ెండట్ జసహరజ్ ఔు జీయతకహల ుయసహకయెంగహ 2014 ష఼నేణార చయత్ భహమ్స
ీ
అయహయథుణో షతకభిెంచఫడాుయథ.
ఖతెంలో ఈ ుయసహకయెంణో షధాభనిెంచఫడన ెండట్ నృయథా భసభహజ్, కష్టో భి అమోెంఔర్స భభిము భమధర్స భౌత్ షయషన ెండట్
జసహరజ్ నేయథ ఔడా చేభిెంథి.ఈ అయహయథు రదాధోతుఴభు , నైయథట్ లో

17 నఴెంఫర్స 1914న జనిభెంచిన చయత్ భహమ్స యొఔక 100ఴ

జమెంత్త జాాకహయధ ెం ఔ షెంఴతుయెం-థీయఘ యేడెఔలఔు ధాెంథి యౌకెంథి.
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2013

జాాననఠ్ ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔునన రభుక ళెంథీ ఔయ కేథార్స ధాథ్ లెంగ్

యత భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా, 10 నఴెంఫర్స
ఇథి

2014న రభుక ళెంథీ ఔయ కేథార్స ధాథ్ లెంగ్ ఔు జాాననఠ్ ుయసహకభహనిన అెందజేరహయథ.

49ఴ జాాననఠ్ ుయసహకయెం. ఈ కహయమఔీభెం నఽమఢయ్ో లోని నుహయో ఫెంట్ ఖీెందాలమ బఴనెంలో ఉనన ఫ్ల్ యోగి ఆడటరభిమెంలో

జభిగిెంథి.
మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

హాకీ ఇెండమా యహభిీఔ అయహయథులన఼ రఔటిెంచిన హాకీ ఇెండమా
హాకీ ఇెండమా

10 నఴెంఫర్స 2014న హాకీ ఇెండమా యహభిీకహయహయథులన఼ రఔటిెంచిెంథి. ఇెంద఼లో ుయథశేల భభిము భళళల

యప్గహలలో అతేమతత భ హాకీ ఆటగహళైు కొకఔకభిక

25 లక్షలు నఖద఼ ఫసుభత్త అెందజేసత హయథ.హాకీ ఇెండమా భభిము రషత ఼త,

అలాగే భహఫో బయ జటో లోని అతేమతభ రత్తబఔనభిచే కీీడాకహయథలన఼ ఖుభితెంచి ఈ ఫసుభత్త అెందజేషత ఼ెంథి . అెంణేకహఔుెండా , ఈ షెంషథ
ఇటీఴల భయణిెంచిన హాకీ ఇెండమా అధమక్షుడె డాఔిర్స నభిెందర్స ఫ్ణార ఔుభాయథడె ‘ధావ్’ నేయథన఼ ఴమకత ఖత అయహయథులఔు నటేిెంద఼ఔు
నియణ బెంచ఼ఔుెంథి.రత్త అయహయథు కెంద టరరణోనుహటట షభిికౄట్ భభిము నఖద఼ ఫసుభత్త ఉెంట్బ.
అరరచ్లు మమథయ నగదఽ బహుమత్ుల జ్బితా
అరరచ్లు

నగదఽ బహుమత్ర

ధావ్ ఫ్ణార నేో మర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స (ుయథశేలు)

25 లక్షల యౄనుహమలు

ధావ్ ఫ్ణార నేో మర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స (లల
ర ు)

25 లక్షల యౄనుహమలు

అప్ ఔెంనేెంగ్ నేో మర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స (ుయథశేలు అెండర్స -21)

10 లక్షల యౄనుహమలు

అప్ ఔెంనేెంగ్ నేో మర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స (లల
ర ు అెండర్స -21)

10 లక్షల యౄనుహమలు

గోల్ కీర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స

5 లక్షల యౄనుహమలు

డెండర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స

5 లక్షల యౄనుహమలు

నేడ్ లుర్స ఆఫ్ థి ఇమర్స

5 లక్షల యౄనుహమలు
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అెంతభహాతీమ హాకీ షభాకమ నరలడెెంట్ు అయహయథున఼ అెంద఼ఔునన నభిెందర్స ఫణార
హాకీ ఇెండమా చీఫ్ నభిెందర్స ఫణారఔు

4 నఴెంఫర్స 2014న నభహకోక లో అెంతభహాతీమ హాకీ షభాకమ (ఎఫ్ఐళచ్) థాాభహ

రత్తష్టహితభఔ నరలడెెంట్ు అయహయథు రదానెం చేమఫడెంథి .ఈ నరలడెెంట్ు అయహయథులన఼ కీీడలకొషెం ష఼థీయఘ భభిము యలుయృైన లేఴలఔు
గహన఼ నభిెందర్స ఫణారఔు భభిము ఇట్యౌమన్స యేలెెంటిధా కహాభహెంటఔు రదానెం చేసహయథ.ఇటీఴల

2014 సహదాయణ ఎఫ్ఐళచ్ కహెంగౄీస్

లో ఎఫ్ఐళచ్ ఎగిాఔమటివ్ ఫో యథులో నభిెందర్స ఫణార చేయచఫడాుయథ.
అంత్మెతీయ శృకర సమాఖయ (ఎఫ్ఐఴెచ్ ) రళడ్ెంట్స అరరచ్ గ మథంచి తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

జనుహన్స జాతీమ ుయసహకభహనిక ఎెంనకౄైన భధోభసన్స లెంగ్
జనుహన్స జాతీమ ఉననత ుయసహకభహనిక

3 నఴెంఫర్స 2014న ప్యత భాజీ రదాని భధోభసన్స లెంగ్ ఎెంనఔమామయథ. 35 ఏళైోగహ ఇయథ

థేరహల భధమ షెంఫెందాలు , ఫైతీర ఫెంధెం టిశితఔు అెంథిెంచిన లేఴలఔు ఖుభితెంుగహ ఆమన఼న ‘థి గహీెండ్ కహయు న్స ఆఫ్ థి ఆయు ర్స ఆఫ్
ను లోనిమా ఫ్ో ఴర్సు’ ుయసహకభహనిక ఎెంనఔ చేలనటటి నఽమఢయ్లోని జనుహన్స భహమఫ్య కహభహమలమెం ణెయౌనెంథి. ఈ అయథథెైన గౌయయహనిన
అెంద఼ఔునన నదటి ప్యతీమడెగహ భధోభసన్స లెంగ్ ఖుభితెంు నుొ ెందన఼ధానయథ.
జనుహన్స

2014 థి ఆయుర్స ఆఫ్ ను లోనిమా ఫ్ో ఴర్సు’ ుయసహకభహనిక ఎెంనకౄైన 57 యథేశ్ర ఖీళతలలో భధోభసన్స లెంగ్ ఔయథ.

‘ద గరండ్ కర్న్ ఆఫ్ ద ఆర్ ర్ ఆఫ్ ప్ౌలోనియా ఫ్ీ వర్స’ గ మథంచి తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

తేదీ |దనోత్సవం -DAYS|WEEKS
నఴెంఫర్స

26 న

జాతీమ క్షీయ థిధోతుఴెం నియాసణ

ప్యతథేవ నుహడ భివభ
ీ

26 నఴెంఫర్స ణేథిని జాతీమ క్షీయ థిధోతుఴెంగహ నియాళెంచడానిక నియణబెంచిెంథి. ప్యతథేవ రలాత (క్షీయ)

యో ఴ నణాభసుడగహ నేయథగహెంచిన డాఔిర్స ఴభీఘస్ ఔుభిమన్స

93ఴ జమెంత్తని ుయషకభిెంచ఼కొని ఈ థిధోతుయహనిన

నియాళెంచన఼ధానయథ.
మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.
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25 న

నఴెంఫర్స

లత ల
ీ నై ళెంష నియౄభలణకౄై అెంతభహాతీమ థిధోతుఴెం నియాసణ

ముధృైటెడ్ ధేశన్సు జనయల్ అలెంనౄో భళళలనై ళెంష నియౄభలణకౄై అెంతభహాతీమ థిధోతుఴెంగహ నఴెంఫర్స

25న఼ నిమనేెంచిెంథి. ఆ

భోజున, ఈ షభషమనై రజా జాఖాత్తని నెంచడానిక యౄనుొ ెంథిెంచిన కహయమఔీభాలన఼ నియాళెంచాలని రబుణాాలన఼ , అెంతభహాతీమ
షెంషథ లన఼ భభిము

NGO లన఼ కోభిెంథి. 17 డలెంఫర్స 1999, భిసో లుోయషన్స 54/134 రకహయెం, ఐఔమభహజమషనేత్త ఈ నియణమెం

తీష఼ఔుెంథి.

నఴెంఫయథ

21 న

యవాయహమత ెంగహ రెంచ భతుయకహయథల థిధోతుఴ నియాసణ

21 నఴెంఫర్స 2014న రెంచ భ భతుయకహయథల థిధోతుయహనిన రెంచయహమత ెంగహ భతుయకహయ షెంగాలు గనెంగహ నియాళెంచాబ. ఈ
థిధోతుఴెం భతుయషెందన఼ భభిము ఆభోఖమఔయఫైన షభుథారలు భహమఴయణ ఴమఴషథ లన఼ నిభహధభిెంచడానిక రెంచానిక
ఖుయథతచేషత ఼ెంథి.భతుయషెందన఼ కహనుహడెకోఴడానిక ఉనన షభషమలు , భతుయకహయథలు యేట, మాెంత్తరఔయణలో ఉనన థీయగకహయౌఔ
షభషమలు ళైలెైట్ చేమడానిక ఈ భోజు షహామడెతేెంథి
ఈ భోజున భతుయకహయ షెంగాలు, భతుయ భివభ
ీ లఔు షెంఫెందిెంచి అధేఔ యకహల ఉతతే
త లు యహటిలబమత యనియోఖెం లాప్లన఼
రదభిిసహతయథ. చేల ఴెంటకహలు , ఆభోఖమ భిలధ త
 ేలనై రజలఔు యఴభిసత హయథ. డారభాలు , ఎకునృశన్స, భూమజిక్ ష్టో లు నియాళసహతయథ.
రెంచ భతుయ థిధోతుయహలలో ప్ఖెంగహ, ప్యతథేవ కేెందర రబుతాెం, ప్యతథేవెం లో చేల ఉతత్తత , ఉణాదఔత నెంచడానిక నీయౌ
యో ఴెం (ఫూ
ో భౄఴలమశన్స) నుహరయెంనెంష఼తననటటి రఔటిెంచిెంథి.

నఴెంఫర్స

12 న

రెంచ యహమత ెంగహ ఴయల్ు న఼మమోనిమా డే

మూనిఴయుల్ మాకౄుస్ టట న఼మమోనిమా నరయృనున్స అెండ్ కేర్స అధే తీమ్స ణో

12 నఴెంఫర్స 2014న రెంచయహమత ెంగహ ఴయల్ు

న఼మమోనిమా డే నియాళెంచాయథ. ఈ భోజున఼ న఼మమోనిమా ఖుభిెంచి అఴగహసన ఔయౌగిెంచడానిక నియాళసహతయథ.
చెైల్ు న఼మమోనిమా ఔు ఴమత్తభేఔెంగహ

NGO లు, యథామ షెంషథ లు, రబుతా షెంషథ లు భభిము నూ ెండేశన్సు గోోఫల్ ఔటనేగహ ఉధానబ.

ఈ ఴయల్ు న఼మమోనిమా డే, అత్తసహయెం భభిము న఼మమోనిమా న఼ెండ షెంయక్షణ నుొ ెందడానిక ఔ ఴసమహాతభఔ భోడాభయప్ అెంథిషత ఼ెంథి.
ముధృైటెడ్ ధేశన్సు చిలు న్స
ా ు పెండ్ (UNICEF) డేట్ రకహయెం, నతత ెం భయణాలలో న఼మమోనిమా భయణాలు
ష఼భాయథ
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15 రహతెం షెంఴతుభహనిక
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
12

నఴెంఫర్స న నియాళెంచఫడన నృో క్ షభీాస్ ఫ్రడాకలిెంగ్ డే

12 నఴెంఫర్స 2014న నృో క్ షభీాస్ ఫ్రడాకలిెంగ్ డే గహ నియాళెంచాయథ. జాత్తనత భహాణాభగహెందీ, ఆల్ ఇెండమా భేడయో ఢయ్ో
కేెంథారనిన నదటి భభిము ఆకభిసహభిగహ షెందభిిెంచిన చభిణారతభఔఫైన భోజున఼ ఏట్ ‘నృో క్ షభీాస్ ఫ్రడ్కహలిెంగ్ డే’ గహ
జయథుఔుెంట్యథ.

నఴెంఫర్స

14 న

జాతీమ ఫ్లల థిధోతుఴెం నియాసణ

ప్యతథేవెం, 14 నఴెంఫర్స

2014ఴ ణేథిని జాతీమ ఫ్లల థిధోతుఴెం (ఫ్ల్ థిఴస్)గహ జయథుఔుెంథి. ఫ్లల సఔుకలు, షెంయక్షణ

భభిము యదమ టో రజలఔు అఴగహసనన఼ ఔయౌెంచడెం కోషెం ఈ థిధోతుయహనిన జయథుఔుెంట్యథ.
రత్త షెంఴతుయెం, ప్యతథేరహనిక నటి నదటి రదాన భెంత్తర అబన ెండట్ జఴహార్స లాల్ ధృసి ు, జనభథిధోతుయహనిన (నఴెంఫర్స

14ఴ ణేథిని) జాతీమ ఫ్లల థిధోతుఴెంగహ జయథుణాయథ. ఫ్లల టో భఔుకఴ ఖల ఆమనన఼ ‘చాచా ధృసి ు’గహ నయౌచేయహయథ.
భ్లాధా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ జమెంత్తని ుయషకభిెంచ఼ఔుని నఴెంఫర్స

11 న

జాతీమ అక్షభహషమణా థిధోతుఴెం

నియాసణ
ధేశనల్ ఎడెమకేశన్స డే (NED)న఼, భ్లాధా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ జమెంత్తక ఖుయథతగహ
భ్లాధా అఫుల్ ఔలాెం ఆజాద్ యొఔక

11 నఴెంఫర్స 2014న నియాళెంచాయథ. ఇథి

125ఴ జమెంత్త.

నేషనల్డ ఎడుయకైషన్ డ్ే గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

నాయస్ కప్ససల్డ లోని మమథనిన రరత లకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

నేజి

37

నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఆమథథక రంగం -ECONOMY
శభిమా ఈకాటీ పెండ్ లన఼ నుహరయెంనష఼తననటటి రఔటిెంచిన ఎస్ .నృ .ఐ భూమచ఼ఴల్ పెండ్

1 డలెంఫర్స 2014 న఼ెండ శభిమా ఈకాటీ పెండ్ నుహరయెంనెంచన఼ననటటో లేిట్ ఫ్మెంక్ ఆఫ్ ఇెండమా (ఎస్.నృ.ఐ) భూమచ఼ఴల్
పెండ్(MF) 26 నఴెంఫర్స

2014న రఔటిెంచిెంథి. ఈ పెండ్, ప్యతథేవెం యొఔక భులో ెం జధాప్ న఼ెండ నటటిఫడెలన఼ ఆఔభిీెంచే

లక్షమెంణో ఏభహటెైెంథి.
షమథయా ఈకిీటీ ఫండ్ గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

ఢయ్ో సహిక్ ఎకేుచెంజ్ ఖుభితెంు యద఼దచేలన లనౄ
లఔమభిటీస్ ఎకేుచెంజ్ ఫో ర్సు ఆఫ్ ఇెండమా (లనృ), 19 నఴెంఫర్స

2014న ఢయ్ో సహిక్ ఎకేుచెంజ్ (DSE) నితీయథలో తీఴరఫైన అఔీభాల

ఆభోణలు కహయణెంగహ థాని ఖుభితెంున఼ యద఼దచేషత ఼ననటటి రఔటిెంచిెంథి.ఈ ఖుభితెంు యద఼ద తక్షణఫే అభలోక భహన఼ెందని ణెయౌనెంథి.లనౄ,

DSE యొఔక కహయమఔలానుహలు, నటటిఫడథాయథల ఆషకత క యయథదధ ెంగహ జభిగహమని ఖభనిెంచిెంథి. ఈ నిమెంతరఔెం (లనృ), ఖుభితెంు యద఼ద
తయథయహత్త అఴషయఫైన అన఼శెంగిఔ దవలన఼ నుహటిెంచన఼ెంథి.
ఇెంణేకహఔుెండా, DSE ఖతకహలు ఫో యథు డీభూమచ఼మఴలెైజేశన్స రకీమ సభితచేమడానిక భుెంద఼ కాణాథాయథల డభాట్ కాణాలోని
యహట్లన఼ ఫథియ్చేమడెంలో నియో క్షమెం భభిము నిమనేత ణేథిలలో నిధ఼ల లాఔభిెంచలేఔనుో బనటట
ో లనృ నేభపకెంథి.
ఇెంకహ, DSE, భయచెంట్ ఫ్మెంఔర్స లఔు అఔీభ భీత్తలో నిధ఼లన఼ భెంజూయథచేలనటటి , అథి ఎలాఅెంటే, యలద఼లు లేఔుెండా అనో కేశన్స
డఫుఫ ఇఴాడెం , నైడమా షెంషథ లఔు యహట్ల కేట్బెంు తథాాభహ నైడమా షెంఫెందిత నిఫెంధనల యనియోఖెం లేఔుెండా యహటిక
నైడమా ెంథాలు ఫసూఔభిెంచడెం లాెంటియహటిని లనృ తీఴరెంగహ భిఖణిెంచిెంథి.

యేతన షఴయణ డభాెండ్ నై థేవయహమత ెంగహ షఫభ చేలన రబుతాయెంఖ ఫ్మెంఔు ఉథో మఖులు
రబుతాయెంగహనిక చెెంథిన ఫ్మెంఔు ఉథో మఖులు

12 నఴెంఫర్స 2014న యేతన షఴయణ డభాెండ్ నై థేవయహమత ెంగహ ఫ్మెంఔు లేఴలన఼

ఫళశకభిెంచాయథ. ఈ ల్రైక్ ఴలో థేవయహమత ెంగహ ఫ్మెంకెంగ్ లేఴలెైన చెక్ కో మభౄన్సు లు, ఫ్మెంఔుల న఼ెండ నఖద఼ తీష఼కోఴడెం ఴెంటియ
షత ెంనెంచాబ.

నేజి

38

నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
‘ ఫేక్

ఇన్స ఇెండమా ’ కహయమఔీభానిక ణోడాటట కోషెం అఴగహసన ెందెం

కేెందర రబుతాెం చేటిిన ఫేక్ ఇన్స ఇెండమా కహయమఔీభానిక ణోడాటటన఼ అెంథిెంచేెంద఼ఔు కేెందర షఽక్షభ, చినన భభిము భధమతయహా
(ఎెం.ఎస్.ఎెం.ఈ) భివభ
ీ ల భెంత్తరతారహక భభిము అెంతభహాతీమ కహభిభఔ షెంగెం (ఐఎల్ఒ)

3 నఴెంఫర్స 2014న ఔ అఴగహసన

ెందెం నై షెంతఔెం చేరహబ.
ఈ ఒప్ందం యొక్ మ ఖాయంఱలు గ మథంచి తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

నవంబర్ నెలలో జమథగథన మమథనిన ఆమవదక విఱేశులనఽ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

కరడ
ర లు -SPORTS
1964

యౌెంనక్ షాయణ తకహనిన గౄయౌచన హాకీ జటటిన఼ షధాభనిెంచిన కేెందర కీీడల భెంత్తరతారహక

కేెందర కీీడల భెంత్తరతారహక , 26 నఴెంఫర్స

2014న 1964 యౌెంనక్ షాయణ తకహనిన గౄయౌచన హాకీ జటటిన఼ షధాభనిెంచిెంథి. 1964

టరకోమ యౌెంనక్ు యొఔక షాభోణతుయహలన఼ ుయషకభిెంచ఼కొని జభిగిన యేడెఔలలో ఈ హాకీ ఆటగహళున఼ షధాభనిెంచాయథ. ఈ యౌెంనక్ు
లో ప్యత హాకీ జటటి నుహకసహథన్స హాకీ జటటి నై

1-0 ణేడాణో యజమెం సహదిెంచి, షాయణ తకహనిన గౄలుచఔుెంథి . 1964 యౌెంనక్ు లో

ప్యత్ గౄయౌచిన ఈ షాయణ తఔెం, ఏడఴ షాయణ తఔెం.ఆ హాకీ జటటిలోని ఎనినేథి షబుమలలో , ఐద఼ఖుయథ షబుమలు నఽమఢయ్ో లోని
దామనచెంద్ జాతీమ లేిడమెంలో షధాభన కహయమఔీభానిక హాజయమామయథ. అటి హాకీ జటటి సహిర్స నేడ్ లుర్స అబన చయెంజిత్ లెంగ్
ఔడా ఈ కహయమఔీభానిక హాజయమామయథ.
కేెందర కీీడల భెంత్తరతారహక , రత్త హాకీ ఆటగహడక

7.5 లక్షల యౄనుహమల చెఔుకన఼ అెంథిెంచిెంథి. చయెంజిత్ లెంగ్ ణోనుహటట సభిఫెందర్స

లెంగ్, ఫయ్ఫర్స లెంగ్ జూనిమర్స, ధయెం లెంగ్ భభిము అయ్ షబాద్ ఈ కహయమఔీభానిక ఴధృన ణెచాచయథ.
థిఴెంఖత హాకీ జటటి షబుమలెైన వెంఔర్స లక్షభణ్, ఆర్స.ఏ కీలి , నరత్ నుహల్ లెంగ్, మోళెందర్స లాల్, జగిాత్ లెంగ్, భహజిెందర్స లెంగ్, జోగిెందర్స
లెంగ్, ఫెంద఼ నుహటిల్, ఉధెం లెంగ్ ఔుటటెంఫ షబుమలు ఈ యేడెఔలో నుహల్గని, చెఔుకలన఼ అెంద఼ఔుధానయథ.

అయథాన ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔునన ఫ్ఔుర్స భధోజ్ ఔుభార్స
కహభధృాల్త కీీడలోో షాయణ తకహనిన సహదిెంచిన ఫ్ఔుర్స భధోజ్ ఔుభార్స
అెంద఼ఔుధానయథ. ఆమన ఢయ్ో లో జభిగిన
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26 నఴెంఫర్స 2014న రత్తష్టహితభఔఫైన అయథాన ుయసహకభహనిన

2010 కహభధృాల్త కీీడలోో, షాయణ తకహనిన గౄలుచఔుధానయథ.భధోజ్ ఔుభార్స, నఽమఢయ్ో లో

నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
జభిగిన కహయమఔీభెంలో కేెందర కీీడారహక భెంత్తర షభహఫనెంద సో ధోయహల్ చేతేలనైద఼గహ ఫ్కుెంగ్ యప్ఖెంలో అయథాన ుయసహకభహనిన
అెంద఼ఔుధానయథ.
ణొలుత ఔనల్ థేవ్ ఆధాయమెంలోని ఎెంనఔ ఔనేటి భధోజ్ ఔుభార్స డో నెంగ్ లో టటిఫడాుడని ప్యెంచి , అయథాన అయహయథున఼
నిభహఔభిెంచిెంథి. ఈ ఆభోణల కహయణెంగహ భధోజ్ ఔుభార్స ఫద఼లు భభో ఫ్ఔుర్స జౄై బఖయహన్స అయథాన ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔుధానయథ.
ఈ యశమఫై భధోజ్ ఔుభార్స కీీడల భెంత్తరతారహక షనైక్ష షభాయేరహనిక హాజయబ తన యనత్తని యననయెంచాయథ. భౄెండెసహయథో
ఆమనఔు ధామమెం జయఖని భిలథ త
 ేలోో , ఆమన ఢయ్ో ళైకోయథిలో కేష఼న఼ ైల్ చేరహయథ. ఈ కేష఼లో యజమెం సహదిెంచిన ఆమన
ధానేధేశన్స న఼ కీీడారహక లాఔభిెంచి ఆమనఔు అయథాన ుయసహకభహనిన అెంథిెంచిెంథి.

2014

ట్రక్ ఆలమా ఔప్ లో ధాలుఖు ఫెంగహయథ తకహలు గౄలుచ఼ఔునన ప్యత లైకో స్ి డెఫో భహ

23 నఴెంఫర్స 2014న ప్యత లైకో స్ి డెఫో భహ, 2014 ట్రక్ ఆలమా ఔప్ లైకో ెంగ్ చాెంనమనిీ ప్ లో ధాలుఖు ఫెంగహయథ తకహలు
గౄలుచ఼ఔుెంథి. ట్రక్ ఆలమా ఔప్ లైకో ెంగ్ చాెంనమనిీ ప్ నఽమ ఢయ్ో లోని ఇెంథిభహ గహెందీ లేిడమెంలో

2014 నఴెంఫర్స 21 న఼ెండ

23ఴయఔు జభిగహబ. డెఫో భహ, ఛాెంనమనిీ ప్ భుగిెంు భోజున భళళల ఉననత కేబభిన్స (8 లామప్ు) లోనఽ భభిము ల్రెంట్
ైనల్ు (3 లామప్ు) లోన఼ భౄెండె ఫెంగహయథ తకహలు గౄలుచ఼ఔుని ఴమకత ఖతెంగహ నతత ెం ధాలుఖు ఫెంగహయథ తకహలు గౄలుచఔుధానయథ.
ఇెంతఔభుెంద఼, డెఫో భహ, 22 నఴెంఫర్స

2014న టీెం ల్రెంట్ ైనలోో కౄజిమా ఴభీగస్ ణో ఔయౌల ఉభభడ ఫెంగహయథ తఔెం

గౄలయహడెంణోనుహటట , చాెంనమనిీ ప్ నుహరయెంబ భోజున భళళల ఉననత యప్ఖెంలో

500 నైటయో యప్ఖెంలో ఫెంగహయథ తకహనిన

గౄలుచ఼ఔుెంథి.ఇెంణేకహఔుెండా , ఈ ఛాెంనమనిీ నుో ప్యతథేవెం (5 గోల్ు , 4 యృెండ భభిము

9 కహెంషమ)లణో నతత ెం 18 తకహలు

సహదిెంచిెంథి.
డ్ెబో మ గ మథంచి
డెఫో భహ, 2004 ష఼ధానై ధావనెం చేలన అెండభాన్స భభిము నికోఫ్ర్స థీఴులలో నుహరణెం నిలుుఔునన ఔ

19 ఏళో గిభిజన

అభాభబ. ఆఫ అెండభాన్స లోని లెంటర్స సో ర్సి్ అతాభిటీ ఆఫ్ ఇెండమా (SAI) లో శిక్షణ నుొ ెంథి, ఇెండమన్స లైకో ెంగ్ యప్ఖెంలో
ణాయగహ ఉదబయెంచిెంథి.

2014

డే రెంచ చెస్ ఛాెంనమన్స ఱప్ యజేత భాఖనస్ కహర్సల్షన్స

ధాభేా ఔు చెెంథిన భాఖనస్ కహయో ్న్స, 23 నఴెంఫర్స

2014న యష్టహమలోని సో చిలో జభిగిన 2014 డే రెంచ చెస్ ఛాెంనమన్స ఱప్ న఼

గౄలుచఔుధానయథ.ఆమన ప్యత చెస్ ఆటగహడె , ఐద఼సహయథో రెంచ చెస్ ఛాెంనమన్స యవాధాధన్స ఆనెంద్ నై
యజమెం సహదిెంచాయథ. నతత ెం
నేజి
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6.5 – 4.5 సో కయథణో

12 గేమ్సు లో కహయో ్న్స 2ఴ గేమ్స, 6ఴ గేమ్స భభిము 11ఴ గేమ్స లో యజమెం సహదిెంచాయథ. భభోయృైు
నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఆనెంద్ కేఴలెం 3ఴ గేమ్స భాతరఫే గౄయౌచాయథ. 4ఴ గేమ్స భభిము 5ఴ గేమ్స లు డార గహ భుగిరహబ.డే రెంచ చెస్ ఛాెంనమన్స ఱప్
లో

6.5 నుహబెంటో న఼ గౄలుచఔునన ఏకౄైఔ చెస్ ఆటగహడగహ కహయో ్న్స గనత ఴళెంచాయథ.

ఈ యజమెంణో కహయో ్న్స,

2013 షెంఴతుయెంలో చెధృైనలో సహదిెంచిన డే రెంచ చెస్ ఛాెంనమన్స ఱప్ టెైటిల్ న఼ నిలఫెటి టఔుధానయథ.

2013 షెంఴతుయెంలో ఆమన 10 గేమ్సు లోధే యవాధాథన్స ఆనెంద్ నై యజమానిన సహదిెంచాయథ.

3ఴ

సహఫ్ భళళల పుట్ఫ్ల్ ఛాెంనమన్స ఱప్ యజేత ప్యత్

ప్యత భళళల పుట్ఫల్ జటటి, 21 నఴెంఫర్స

2014న, 2014 స త్ ఆలమన్స పుట్ఫల్ డభేశన్స (ఎస్.ఏ.ఎఫ్.ఎఫ్) భళళల

ఛాెంనమన్స ఱప్ టెైటిల్ న఼ గౄలుచఔుెంథి. ప్యత్ భూడో సహఫ్ టెైటిలున఼ గౄలుచఔుెంథి.ఈ భామచ్ ైనల్ ఇసహోభాఫ్ద్ లోని జిధాన
లేిడమెంలో జభిగిెంథి. ప్యత భళళల జటటి

6-0 గోల్ు ణేడాణో ధేనుహల్ భళళల జటటి నై గౄలునుొ ెంథి, నుహక్ ఖడు నై ణొయౌ లభీస్

యజమానిన నమోద఼ చేలెంథి.
ఈ యజమెంణో ప్యత భళళల పుట్ఫల్ జటటి, ధేనుహల్ నై అనిన ైనల్ు లో యజమెం సహదిెంచినటెో ెంథి
ద .

2010లో ఈ ఛాెంనమన్స ఱప్

నదలెైనటి న఼ెండ ప్యత జటటి, ధేనుహల్ జటటి నై అనిన (భూడె) ైనల్ నుో టీలలో యజమెం సహదిెంచిెంథి.ఈ భామచ఼లో ప్యత్ ఔు
చెెంథిన ఖెంగోెం ఫ్లా థేయ, ధాలుఖు గోల్ు చేల జటటి యజమెంలో కీలఔ నుహతర నుో ఱెంచి, తథాాభహ ఆఫ ఔ లెంగిల్ ఛాెంనమన్స ఱప్ లో
అతమదిఔెంగహ

16 గోల్ు చేలెంథి. ఔభలా థేయ భభిము రఫేరోాభి థేయ చెభో గోల్ చేరహయథ.

• ప్యత భళళల పుట్ఫల్ జటటి కౄని న్స – బనెం ఫెెంఫెెం థేయ
• ధేనుహల్ భళళల పుట్ఫల్ జటటి కౄని న్స - అన఼ లాభా
హాకీ ఇెండమా య్గ్లో ఉతత యరథేశ్ యజార్సు ్ జటటి షస మజభాధృైన ష఼భేష్ భౄైధా
ప్యత కీకౄట్ జటటి కీీడాకహయథడె ష఼భేష్ భౄైధా, 17 నఴెంఫర్స

2014న హాకీ ఇెండమా య్గ్ (ళచ్ఐఎల్) లో ‘ఉతత యరథేశ్ యజార్సు్’ జటటి

షస మజభానిగహ చేభహయథ. ప్యతథేవ జాతీమ కీీడ అబన హాకీ కీీడఔు, సయా యృైబఴెం తీష఼భహఴడెం కోషెం హాకీ ఇెండమా ఈ య్గ్
న఼ నియాళష఼తెంథి. ఉతత యరథేశ్ భహశి ా భహజదాని లకోనలో 'షహాభహ శళేర్స' ఴదద జభిగిన కహయమఔీభెంలో ‘ఉతత యరథేశ్ యజార్సు ్’ ఔు చెెంథిన
అనజిత్ షభహకర్స, భౄైధా ప్ఖసహాభమ నియణ మానిన రఔటిెంచాయథ.
భౄైధా హాకీ ఇెండమా య్గోో చేయడెంణో, ఈ య్గోో మజభాని గహ చేభిన భౄెండఴ ప్యత కీకౄటర్స గహ ఖుభితెంు నుొ ెంథాయథ. ఇెంతఔుభుెంద఼
ప్యత కీకౄట్ జటటి సహయది భళేెందరలెంగ్ దో నీ, హాకీ ఇెండమా య్గోో భహెంచీ జటటిఔు షస మజభానిగహ చేభహయథ.
శృకర ఇండ్ియా య్గ్ గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
శ్రీలెంఔణో జభిగిన ఐద఼ ఴధేు ల లభీస్న఼

5-0 ణో

కౄైఴషెం చేష఼ఔునన ప్యత్

ప్యత కీకౄట్ జటటి, భహెంచీలో శ్రీలెంఔణో జభిగిన ఐదఴ ఴధేు భామచోో యజమెం సహదిెంచడెం థాాభహ ఐద఼ ఴధేుల లభీష఼న

5-0ణో కౄైఴషెం

చేష఼ఔుెంథి.

16 నఴెంఫర్స 2014న, భహెంచీలోని జే.ఎస్.ల.ఏ లేిడమెం కహెంనో క్ు లో జభిగిన ఈ చిఴభి ఴధేులో ప్యత కీకౄట్ జటటి, శ్రీలెంఔ జటటి నై 3
యకౄటో ణేడాణో యజమెం సహదిెంచిెంథి.
శ్రీలెంఔ జటటి సహయది, ఆల్ భౌెండర్స ఏెంజౄలో భాథఽమస్ వతఔెం (139 ధాటౌట్) సహదిెంచడెంణో , శ్రీలెంఔ
యథఖులు చేలెంథి.

8 యకౄటో నష్టహినిక 286

287 యథఖుల లక్షమెంణో ఫభిలోక థిగిన ప్యత జటటి, 48.4 ఒఴయో లో 7 యకౄటో నష్టహినిక 288 యథఖులు చేలెంథి.

139 యథఖులణో ధాటౌట్ గహ నియౌచిన కోళో , ఴధేులో ో యేఖెంగహ 21 లెంచభీలన఼ సహదిెంచిన ఆటగహడగహ భికహయథు సహదిెంచాయథ. ప్యత
జటటిఔు చెెంథిన యభహట్ కోళో , అెంఫటి భహముడె నుో భహట పయౌతెంగహ శ్రీలెంఔ జటటి, ణొయౌసహభి ఒ లభీష఼న

0-5ణో కోలోబెంథి.

ఈ ఴధేు లభీష఼క సహయధమెం ఴళెంచి, యరలశెంగహ భహణిెంచిన యభహట్ కోళో ‘భామన్స ఆఫ్ థి లభీస్’ అయహయథున఼ గౄలుచఔుధానయథ. ఈ ఴధేులో
ఇయథ జటో కౄని నో ఼ చెభో

139 యథఖులు చేల ధాటౌట్ గహ నిలఴగహ, ఔ ఴధేులో ఇయథ జటో కౄని నో ఼ లెంచభీలు చేమడెం ఇథి భూడో సహభి

భాతరఫే.
ప్సమథత వనే్ ళమవస్ వివమలకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

చెైధా ఒనన్స ఫ్డభెంటన్స లెంగిల్ు టెైటిళో ై గౄలుచ఼ఔునన లైధా ధృహాాల్ భభిము కథాెంనృ శ్రీకహెంత్
చెైధా ఒనన్స ఫ్డభెంటన్స భళళల లెంగిల్ు టెైటిల్ న఼ లైధా ధృహాాల్ భభిము ుయథశేల లెంగిల్ు టెైటిల్ న఼ కథాెంనృ శ్రీకహెంత్
నఴెంఫర్స

16

2014న గౄలుచ఼ఔుధానయథ. చెైధా ఒనన్స షఽర్స లభీస్ నరనేమర్స లెంగిల్ు టెైటిల్ యొఔక నజ్
ైీ భనీ 7 లక్షల అఫభిఔన్స

డాలయథో. ఈ లభీస్ చెైధాలోని పుజౌూలో జభిగిెంథి.
యౌెంనక్ కహెంషమ తఔ యజేత లైధా ైనల్ భళళల లెంగిల్ు ైనల్ లో జనుహన్స ఔు చెెంథిన ఆకౄన్స మాభాఖుచీని ఒడెంచిెంథి.
రత్తష్టహితభఔ టరయనఫెంట్ లో తన ఆయఴ రదయిననిష఼తనన రెంచ నెంఫర్స

5 కీీడాకహభిణి లైధా ధృహాాల్ భళళల లెంగిల్ు ైనల్ లో

17 ఏళో ఆకౄన్స నై 21-12, 22-20 ణేడాణో యజమెం సహదిెంచిెంథి.
భభోయృైు, శ్రీకహెంత్ ైనల్ ుయథశేల లెంగిల్ు లో

21-19, 21-17 ఴయథష సో కర్స ణో చెైధా యొఔక భౄెండె సహయథో యౌెంనక్ ఛాెంనమన్స

భభిము ఐద఼ సహయథో రెంచ ఛాెంనమన్స యౌన్స డాన్స న఼ ఒడెంచాడె. శ్రీకహెంత్ ఔు ఇథే ణొయౌ షఽర్స లభీస్ టెైటిల్ కహఴడెం యరలశెం.
ఈ షఽర్స లభీస్ నరనేమర్స టరయనఫెంటట
ో నదలెైనధాటిన఼ెండ ఔ ప్యతీమ ుయథశ శటో ర్స ఔ షఽర్స లభీస్ నరనేమర్స ఈయృెంట్
గౄలుచ఼కోఴడెం ఇథే నదటిసహభి.
నేజి
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
2015

రెంచ ఔప్ కీకౄట్ రచాయఔయత లన఼ రఔటిెంచిన ఐలల

ద఼ఫ్య్ కేెందరెంగహ నిచేలే అెంతభహాతీమ కీకౄట్ భెండయౌ (ఐలల)

13 నఴెంఫర్స 2014న, 2015 ఐలల కీకౄట్ రెంచఔప్

(ల.డఫూ
ో య.ల) కోషెం రచాయఔయత లన఼ నిమనేెంచినటట
ో రఔటిెంచిెంథి.

2015 ఐళళ కికర ట్ ప్రప్ంచకప్ ప్రచారకరత లు
• ప్యత ఫ్ట్ు ఫన్స- యభహట్ కోళో
• ఆలేియౌా మా నేషర్స – నేచెల్ జానున్స
• నఽమజీలాెండ్ కౄని న్స – ఫెెంర డన్స ఫఔకలో మ్స
• శ్రీలెంఔ భాజీ సహయది – ఔుభాయ షెంఖఔకయ
• ఆలేియౌా మాఔు చెెంథిన ఱేన్స యహటున్స

2013-14

మూభోనమన్స గోలెు న్స ఫూట్ అయహయథున఼ అెంద఼ఔునన కీలి మ
 ాధో భోధాలోు

భిమల్ భాడడ్
ర పుట్ఫల్ జటటి నూహయార్సు ఆటగహడె కీలి మ
 ాధో భోధాలోు

2013-14 షెంఴతుభహనిక గహన఼ మూభోనమన్స గోలెున్స ఫూట్

అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ. లబన్స భహజదాని భాడడ్
ర లోని ఫయౌమా కేలి ల
 ో ా స టల్ లో

5 నఴెంఫర్స 2014న జభిగిన

కహయమఔీభెంలో, ఆమన ఈ అయహయథున఼ లాఔభిెంచాయథ. ఈ నుో యథచఖల్ పుట్ఫల్ సహిర్స ల్రైఔర్స, మూభోప్ కెండెంలో ఖత లజధోో

31 గోల్ు

చేల, భభో పుట్ఫల్ ఆటగహడె లుబస్ ష఼యహభౄజ్ (ఉయథగేా)ణో షభానెంగహ భికహయథున఼ సహదిెంచాడె.
ఔ షెంఴతుయెంలో అతమదిఔ గోల్ు చేలన ఆటగహడక అెంథిెంచే ఈ అయహయథున఼ , ణొలుత అకోిఫర్స
అెంద఼కోగహ, భోధాలోు నఴెంఫర్స

2014లో లుబస్ ష఼యహభౄజ్

2014లో అెంద఼ఔుధానయథ. ష఼యహభౄజ్ భాజీ యౌఴర్స సల్ జటటి ఆటగహడె, ఫేధేజర్స కౄనిన డాయౌలిష్ చేతేల

నైద఼గహ ఈ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ.
కౄభీభో ో కీలి మ
 ాధో భోధాలోుఔు ఇథి భూడఴ గోలెున్స ఫూట్ అయహయథు కహగహ, అతన఼

2007-08లో భాెంచెషిర్స ముధృైటెడ్ జటటి తయున

31 గోల్ు చేల ణొయౌసహభి గోలెున్స ఫూట్ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ. ఆ తభహాత అతన఼ 2010-11లో 40 గోల్ు సహమెంణో భౄెండఴసహభి
ఈ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ.
ఈ మూభోనమన్స గోలెున్స ఫూట్ అయహయథుధే మూభోనమన్స గోలెున్స శ అయహయథు అని ఔడా నలుసహతయథ. యౌయోధృల్ ఫలు (ఆభౄాెంటిధా)
భభిము కీలి మ
 ాధో భోధాలోు (నుో యథచఖల్) అతమదిఔెంగహ భూడెసహయథో ఈ మూభోనమన్స గోలెున్స ఫూట్ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానయథ.

నేజి
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
'2014

ఎల్ .జీ నుల్ు ఛాబస్ అయహయథు ' గౄయౌచన ప్యత లడ్షి ర్స బుఴధేవార్స ఔుభార్స

టీనేెండమా నైడమెం నేషర్స బుఴధేవార్స ఔుభార్స

5 నఴెంఫర్స 2014న ఐలల '2014 LG నుల్ు ఛాబస్ అయహయథు'

గౄలుచఔుధానడె. షచిన్స టెెండఽలకర్స తభహాత ఈ అయహయథు దకకెంచ఼ఔునన ధాలుగో కీకౄటర్స గహ బుఴధేవార్స నియౌచాడె. అెంద఼లోనఽ
భూడఴ ప్యతీముడె కహఴడెం యరలశెం.
ఖతెంలో ఈ అయహయథున఼ షచిన్స టెెండఽలకర్స (2010 లో నదటిసహభిగహ), శ్రీలెంఔ కీకౄటర్స ఔుభార్స షెంఖఔకయ (2011 భభిము

2012

లో) భభిము ప్యత కౄని న్స భళేెందర లెంగ్ దో నీ (2013) గౄలుచఔుధానయథ. ఈ సంవత్సర ఼ప్ుల్డస ఛాభస్ అరరచ్ కోసం
ప్రత్రప్దంచబడ్ ఇత్ర కిక
ర టరచీ

• ఇెంగహోెండ్ భళళల కౄని న్స ష్టహభౄోట్ ఎడార్సు్, • ఆలేియౌా మా నూహస్ి ఫౌలర్స నేచెల్ జానున్స
• శ్రీలెంఔ కౄని న్స ఏెంజౄలో భాథఽమస్
• దక్షణ ఆరకహ నూహస్ి ఫౌలర్స డేల్ లి బన్స
ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ నై ష఼నరెంకోయథిఔు నియేథిఔన఼ షభభిెంచిన భుఔుల్ భుదగ ల్ ఔనేటి
జలిస్ భుఔుల్ భుదగ ల్ ఔనేటి, 3 నఴెంఫర్స

2014న ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ నై ష఼నరెంకోయథిఔు తన నియేథిఔన఼ షభభిెంచిెంథి.

ఈ ఔనేటి లల్ు ఎధృాలోప్ లో తన నియేథిఔన఼ ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ కేష఼న఼ యచాభిషత ఼నన జలిస్ టిఎస్ ఠహఔర్స భభిము ఇఫరళెం
ఔయౌపులాో లణో ఔడన ష఼నరెంకోయథి ఫెెంచిక అెందజేలెంథి. ఈ ఫెెంచి నఴెంఫర్స

10, 2014న ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ కేష఼న఼

యచాభిెంచన఼ెంథి.
జళిస్ మ కుల్డ మ దగ ల్డ కమిటీ గ మథంచి మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

ఐనృఎస్ఎఫ్ రెంచ నృయౌమర్సు ్ ఛాెంనమన్స ఱప్ టెైటిల్ యజేత ెంఔజ్ అథాానీ
ెంఔజ్ అథాానీ

30 అకోిఫర్స 2014న, ఫెెంఖళొయథలో జభిగిన ఐనృఎస్ఎఫ్ రెంచ నృయౌమర్సు్ ఛాెంనమన్స ఱప్ (నుహబెంట్ నూహభహభట్)

టెైటిల్ న఼ గౄలుచఔుధానయథ. ఆమన ైనలోో, ముధృైటెడ్ కెంఖు మ్స ఔు చెెంథిన భహఫర్సి హాల్ న఼
థాాభహ ఈ టెైటిల్ యజేతగహ నియౌచాడె. టెైమ్సు నూహభహభటరో ఇథి ఆమనఔు

1928 – 893 సో కయథ ణేడాణో ఒడెంచడెం

12ఴ టెైటిల్ కహగహ, నతత ెం నైద 3ఴ గహీెండ్ డఫుల్.

మమథనిన కరడ్
ర ారరత లు తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి
నేజి
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ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ళైన్స మమథయ టెకనలజీ -SCIENCE AND TECHNOLOGY
హాలో ైఫర్స ఫెంఫరన్స
ర న఼ అనఴాథిధ చేలన ఐఐటి ఫ ెంఫ్బ రహషత య
ీ ేతతలు
ఇెండమన్స ఇనిటిటృమట్ ఆఫ్ టెకహనలజీ (ఐఐటీ) ఫ ెంఫ్బ రహషత య
ీ ేతతలు , 20 నఴెంఫర్స

2014న డమాయౌలస్ చికతు యదాన కయథచన఼,

షభమానిన తగిగెంచే హాలో ైఫర్స ఫెంఫరన్స
ర (ఫో లుగహ ఉెండే నచ఼ నుొ య) న఼ అనఴాథిధ చేరహయథ. ఈ లోణెైన ఫెంఫరన్స
ర

50 రహతెం కయథచన఼,

షభమానిన తగిగెంచన఼ెంథి.
ఈ భిరోధనన఼ ఐఐటీ ఫ ెంఫ్బ కౄనేఔల్ ఇెంజనీభిెంగ్ రహకలో, జబయష్ ఫెలో ాభే ధేతాతాెంలో నియాళెంచాయథ.లాఫభేటభీ భీక్షలన఼
సభిత చేలన ఈ భిరోధన కో నిఔల్ టరమల్ు ఔు యృళోన఼ెంథి. భహన఼నన భూడేళులో ఈ ఉతత్తత యణిలో (భాభౄకటరో) క భహన఼ెంథి.
డమాలలస్ యదానెంలో యఔత ెం న఼ెండ చెడె థాభహధలన఼ ణొలగిెంచడెంలో షహామకహభి అబన ఈ ఫెంఫరన్స
ర , తఔుకఴ కయథచలో యేఖెంగహ,
ఫయథగౄైన భభిము తఔుకఴ చెడె రప్యహలన఼ ఉనన చికతున఼ అెంథిెంచన఼ెంథి.భాభులు డమాలలస్ యదానెంలో , భోగి యహభహనిక
భూడె సహయథో చికతున఼ చేష఼ఔుెంట్యథ. ఈ యదానెం భౄెండె భూడె ఖెంటల నుహటట కొనసహఖుతేెంథి. ఈ యదానెంలో ప్ఖెంగహ భోగి
వభీయెంలోని ఎఔుకఴ నీయథ భభిము ఴమయధ థాభహధలన఼ ణొలగిసత హయథ.
యేఖఴెంతఫైన చికతున఼, నితీయథన఼ అెంథిెంచే ఈ ఫెంఫరన్స
ర న఼ రణేమఔ థాయధ ెం ఉయోగిెంచడెం థాాభహ యౄనుొ ెంథిెంచాయథ. ఇథి
అతేమతత భ ఫయోఔెంనుహటనృయౌటీని (జీఴఅన఼ఖుణమత న఼) ఔయౌగి ఉెండన఼ెందని రహషత య
ీ ేతతలు ణెయౌనుహయథ.డమాలలస్ కయథచఔు
షెంఫెందిెంచి , షభౄైన చికతు చేబెంచ఼ఔుధే సోత భత లేని

90 రహతెం భూతరనెండాల యహమది ఫ్భిన డు భోఖులు భయణిషత ఼ధానయని

ఎబమ్సు అధమమనెం ణెయౌనెంథి.
ప్యతథేవెంలో ఏట్ భౄెండె లక్షల భెంథి భూతరనెండాల యృైపలమెం యహమది ఫ్భిన డెతేధానయథ. ఇటీఴల జభిగిన అధమమనెం రకహయెం,

2030 షెంఴతుయెం ఔలాో ప్యతథేవెంలో భధ఼ఫేసెం యహమదిణో ఫ్ధడే యహభి షెంకమ 101 నేయౌమనో ఔు చేయన఼ెంథి. భధ఼ఫేస యహమది
భూతరనెండాల యృైపలామనిక రదాన కహయణెంగహ భిణనేెంచిెంథి .

ఆకహష్ , ఉభితలెం న఼ెంచి ఖఖనతల క్షణి రయోఖెం
డష్టహలోని ఫ్లాసో ర్స కేెందరెం న఼ెంచి ఆకహష్ ఉభితలెం న఼ెంచి ఖఖనతల క్షణిని

17 నఴెంఫర్స 2014న ప్యత యహములేన

యజమఴెంతెంగహ రయోగిెంచిెంథి. ఈ ఆకహష్ క్షణి సభిత థేశ్రమ భిజా ానెంణో యౄనుొ ెంథిెంచఫడన నటి నదటి క్షణి.
ఈ క్షణి

14 కలోనైటయో దఽయెం షఽభోునిక్ యేఖెంణో యృయో 1.2 కలోనైటయో తఔుకఴ ఎతేతలో ఉనన నుహభహ ఫ్టేో ర్స అధే లక్షామనిన ధావనెం

చేలెంథి. ఈ రయోఖెంలో ప్ఖెంగహ, నుహభహ ఫ్టేో ర్స న఼ ప్యత యహములేన యొఔక ఔ
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MiG-27 యభానెం జాయయడచిెంథి.
నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఈ క్షణిని ఇెంటిగేీటెడ్ గౄైడెడ్ నేలైుల్ డెఴలనభెంట్ నుో ర గహీమ్స లో ప్ఖెంగహ యక్షణ భిరోధన భభిము అనఴాథిధ షెంషథ (డఆభిుఒ) థాాభహ
అనఴాథిధ చేమఫడెంథి . వతేర థేరహలఔు చెెంథిన క్షణులు, ఆటరఫేటిక్ క్షణులనై థాడ చేల అెంతెం చేలే సహభయథ యెం ఈ ఆకహష్ క్షణిక
ఉెందని రహషత య
ీ ేతతలు ణెయౌనుహయథ.
ఆకహష్ క్షణి ఉభితలెం న఼ెంచి ఖఖనతలెంలోక

25 కలోనైటయో భిదిలోని లక్షామలన఼ ఛేదిెంచఖయౌగే భధమెంతయ రలణ
ీ ి క్షణి. ఇథి

60kg ఔ యహభౄూడ్ న఼ మోమఖలద఼భభిము ఏఔకహలెంలో అధేఔ లక్షామలన఼ ట్రక్ చేల థాడ చేలేెంద఼ఔు ఫ్మటభీణో
అన఼షెందిెంచఫడెంథి .

67P

కహఫట్ నైద లామెండ్ అబన భపలట్ి నేశన్స యొఔక లెలాెండర్స

మూభోనమన్స లేస్ ఏజౄనీు(ESA) యొఔక భోలట్ి నేశన్స, 12 నఴెంఫర్స

2014న కహఫట్ 67P / చ఼యథమనవ్-జేయలభెంకో

ఉభితలెం నైద థాని లె నుో ర బ్ న఼ థిెంచిెంథి. యకహయఫైన భౄెండె ప్గహలు ఔయౌగిన ఴష఼తఴు తల లామెండ్ అబమెంథి , థానిక అగియౌకమా
అని ధాభఔయణెం చేసహయథ.
ఒక ప్రర బ్ కబట్ మీద లాయండ్ అవీడం అంత్మవక్ష చమథత్రలో ఇదే ముదటిశూమథ.
ఉభితలెంనై థిగిన తయథయహత ణోఔచ఼ఔక ఔయథ ఖుభిెంచి షభాచాభహనిన ఫథియ్చేమడఫే లె నుో ర బ్ యొఔక ఔయత ఴమెం. ఇథి ణోఔచ఼ఔక
యొఔక, భ్యఔ ఐసో టరనక్ , యభాణు భభిము కనిజ ఔయథ అెంథిషత ఼ెంథి.
ఈ లాెండర్స నేయథన఼ ఈజిుి చితరయౌన యశిశి తన఼ ణెయౌమజేలే భోలట్ి భహబణో నుహటట థొ యకన భభిము ఉయోగిెంచఫడన (ఔ
నుొ డయృైన, ధాలుఖు-రఔకలు, ఇయథకౄైన ఔచిగహ చేము సహభయఔభు)షత ెంప్క ఖుయథతగహన఼, ధృైలునథిలోని లె థీాెంనన఼షభిెంచి నట్ియథ.

ESA నియాళెంచిన రజా నుో టీ థాాభహ ఎెంనఔ చేలన అగియౌకమా థీాెం గౌయయహయధెం లాెండెంగ్ లైట్ ఔు అగియౌకమా అని నేయథ నట్ియథ.ఔ
నృయౌమన్స ను ెండో (1.58 నృయౌమన్స డాలయథో) భోలట్ి, రెంచ్ ఖమాధా లో కౌభౌ అెంతభిక్షకేెందరెం న఼ెండ
నుహరయెంనెంచఫడెంథి.
ఇథి

2 భాభిచ 2004న

67P కహఫట్ ఴదద చేభే భుెంద఼ స య ఴమఴషథ లో 6.4 నృయౌమన్స కలోనైటయో రమాణిెంచిెంథి.

6 ఆఖశేి 2014న 135000 km / hr యేఖెంణో షఽయథమని చ఼టృ
ి బరభణెం చెెంథే భెంచ఼ భభిము భుభికఔడన 67P

ణోఔచ఼ఔక ఉభితలానిక చేభిెంథి. స య ఴమఴషథ యొఔక భూలాలన఼ కొన఼గోనడానిక ుభహతన థాయథ ెం న఼ెంచి తమాభౄైన ణోఔచ఼ఔకల
యససహమలు ణెలుష఼కోఴడఫే ఈ నేశన్స యొఔక భుకమలక్షమెం.
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ఇజారబెల్ లో యజమఴెంతెంగహ భీక్షెంచిన ప్యత్ -ఇజారబెల్ జాబెంట్ యృెంచర్స క్షణి

LRSAM

ప్యత్ భభిము ఇజారబెల్ షెంముఔత ెంగహ అనఴాథిధ చేలన లాెంగ్ భేెంజ్ షభేపస్-టట-ఎబర్స నేలైుల్ (LRSAM) లేథా ఫభహక్
క్షణిని ఇజారబెల్ లో

8

10 నఴెంఫర్స 2014న యజమఴెంతెంగహ భీక్షెంచాయథ.

ఈ క్షణి గహయౌ రహాష లక్షమ ముదధ యభాన థాడని యజమఴెంతెంగహ ఎద఼యథకెంథి. ఈ భీక్ష థాాభహ పలేడ్ అభేీ భహడార్స, ముదధ ెం
నియాసణ ఴమఴషథ , షభాచాయ భభిము ఇెంటభౄుి ర్స షహా క్షణి యొఔక ధాయకహ భభిము బూనే ఆదాభిత యకహలు షెంఫెందిెంచిన
అనిన అెంరహలు భీక్షెంచాయథ.
ఈ భీక్ష, ప్యత సహముధ దమాల అదికహయథలు భభిము
నియాళెంచిెంథి.

DRDO రహషత య
ా (IAI)
ీ ేతతలు షభక్షెంలో ఇజారబెల్ ఎబభోలేస్ ఇెండలిస్

DRDO చీఫ్, యక్షణ భెంత్తర రహలత మ
షలహాథాయథ డాఔిర్స అయధాష్ చెందర్స, IAI అధమక్షుడె జోలఫ్ యస్ భభిము
ీ

ఇజారబెల్ డన్సు నూో భౄుస్ ఇతయ ఉననణాదికహయథల షభక్షెంలో ఈ భిక్ష నియాళెంచాయథ.
ఈ యజమఴెంతఫైన భీక్ష, ఆధ఼నిఔ ఆముధ ఴమఴషథ లన఼ అనఴాథిధ చేమడెంలో భౄెండె థేరహల థెైానుహక్షఔ షసకహభహనిక ఔ
ఫైలుభహబగహ నియౌచినుో బెంథి .

DRDO రకహయెం, ఆముధెం ఴమఴషథ లేఔుెండా కొతత గహ ఏభహటట చేలన ఐఎన్సఎస్ కోలఔణా థాాభహ LRSAM ఉయోగిెంచన఼ధానయథ.
థీనిని ఇటీఴలే నుహరయెంబఫైన ఐఎన్సఎస్ ఔెంభోటణో షహా ఇతయ ధాయకహ ధౌఔలోో నిమనేెంచన఼ధానయథ.

యలర్స థీాెం న఼ెండ అణు సహభయథ యెంఖల అగిన

II

క్షణిని భీక్షెంచిన ప్యత్

9 నఴెంఫర్స 2014న అణుసహభయథయెం ఔయౌగిన అగిన II ఴసమహాతభఔ ఫ్యౌలిక్ క్షణిని, ప్యతథేవెం భీక్షెంచిెంథి. థీనిని డష్టహ లోని
యలర్స థీాెం న఼ెండ రయోగిెంచగహ, ఈ భీక్ష యజమఴెంతఫైెంథి . ఇథి ఇటికే లైనమెం లోక రయేవనటి ఫడెంథి .
ఈ భీక్ష, యక్షణ భిరోధన భభిము అనఴాథిధ షెంషథ (DRDO) అెంథిెంచిన లాజిలిక్ భదద తేనన ఆభీభ శిక్షణ యహమమాభెంలో ఔ
ప్ఖెం. అగిన

II అధేథి 2000 కలోనైటయో భిది ఔయౌగిన 1000 కలోల నేలోడ్ మోమఖల భధమషథ రలణ
ీ ి క్షణి. ఇథి గన భహకౄట్

నుొ ర నలెో ెంట్ లషిమ్స వకత ణో నిచేషత ఽ, అదిఔ కచిచతతాు ధాయగేశన్స లషిమ్స న఼ ఔయౌగి, ధోయృల్ లేిట్ ఆఫ్ ఆర్సి ఔభాెండ్ భభిము
నిమెంతరణ ఴమఴషథ భాయగ దయిఔతాెంలో నిచేలే భౄెండె దవల ఉభితలెం న఼ెంచి ఉభితల క్షణి.
అగిన

II క్షణి, 17 టన఼నల ఫయథఴుణో భభిము ఈ క్షణి భిదిని నేలోడ్ తగిగెంచడెం థాాభహ 3000 కనై ఴయఔు నెంచఴచ఼చ. ఇథి

భౄైలు భభిము భోడెు నఫెైల్ లాెంచయథో న఼ెంచి రయోగిెంచఴచ఼చ , ఇథి కహలులఔు
అగిన

15 నినేష్టహలలో లదదభ్తేెంథి.

II క్షణి అడాాన్సట్ లషిమ్సు లాఫ భేటభీ (ASL) భభిము ప్యత్ డెైననేక్ు యౌనేటెడ్ (BDL), ళైదభహఫ్ద్ థాాభహ షెంగటితెంగహ

అనఴాథిధ చేమఫడెంథి .
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అగిన

II క్షణి, DRDO అనఴాథిధ చేలన అగిన క్షణులలో ఔ ప్ఖెం

• 700 కనై భిదిణో అగిన I.
• 3000 కనై భిదిణో అగిన III.
• 4000 కనై భిదిణో అగిన IV.
• 5000 కనై ఔెంటే ఎఔుకఴ భిదిణో అగిన V.
రెంచెంలో ఎణెత న
త ళైనృరడ్ ఴన జనభేటర్స టభౄైఫన్స న఼ ఏభహటట చేలన ష఼జాోన్స ఎనభీా
ఴన యద఼మత్ యెంఖెంలో అత్తనదద ఉతత్తత థాభౄైన ష఼జాోన్స ఎనభీా, 6 నఴెంఫర్స
ళైనృరడ్ ఴన జనభేటర్స టభౄైఫన్స న఼ ఏభహటట చేలెంథి. ఈ టభౄైఫన్స

2014న ఖుజభహత్ లోని ఔచ్ నుహరెంతెంలో రెంచెంలో ఎణెత న
త

12-15 రహతెం ఎఔుకఴ వకత ని ఉతత్తత చేమన఼ెంథి.

120-నైటయో నుొ డఴు ఖల ఈ ళైనృరడ్ టభౄైఫన్స, సహదాయణ టభౄైఫనో ఔధాన 40 నైటయో ఎతేత ఎఔుకఴ ఉెంటటెంథి. ఈ నఽతన ళైనృరడ్ టభౄైఫన్స
చేభిఔణో ఖుజభహత్ లోని ఔచ్ నుహరెంతెంలో ఴనయద఼మత్ లబమత

1100 ఫగహయహటో ఔు చేభిెంథి. థీని థాాభహ ఖుజభహత్ లోని ఔచ్ నుహరెంతెం,

ఆలమాలో అత్తనదద ఴనవకత నుహర్సక గహ గనత ఴళెంచన఼ెంథి.
దీనిై మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

జెంతేభీక్షలో యజమఴెంతఫైన ఉచ్వలెంచఖయౌగే రెంచు ణొయౌ ఎఫో లా యహకున్స
మూనిఴభిుటీ ఆఫ్ టెకహుస్ రహషత య
ీ ేతతలు , 4 నఴెంఫర్స

2014న రెంచెంలోని ణొయౌ నలచఖయౌగే ఎఫో లా యహకున్స అనిన జెంతేభీక్షలన఼

సభిత చేలెందని షశి ెం చేరహయథ. యనిననగ్ (కౄనడా) లోని ధేశనల్ ఫైకోీఫమాలజీ లాఫభేటభీక చెెంథిన నుొ ర షర్స భభిమా కోీబెో
భభిము డాఔిర్స గహమభీ కొనృెంగేర్స ఈ భీక్షలన఼ నియాళెంచాయథ. ఈ యహకున్స, నుహరణాెంతఔఫైన ఎఫో లా యృైయస్ న఼ెండ భానఴులన఼
కహనుహడ, థీయఘకహయౌఔ యక్షణన఼ అెంథిెంచన఼ెంథి .
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శ్రతల ఔమనృక్ నైటర్స న఼ షాఱిెంచిన అెంతభహాతీమ రహషత య
ీ ేతతల ఫాెందెం
అెంతభహాతీమ రహషత య
ీ ేతతల ఫాెందెం, అకోిఫర్స

2014లో అతమెంత శ్రతల ఔమనృక్ నైటర్స న఼ షాఱిెంచి, రెంచ భికహయథున఼ సహథనెంచిెంథి.

ఔీయోజౄనిక్ అెండర్స గౌీెండ్ అఫుభేాటభీ పర్స భేర్స ఈయృెంట్ు ఎఔుపభిఫెంట్ (లమూఒఆర్సఈ)లో ప్ఖెంగహ ఔీయోసహిటో నై నిచేషత ఼నన
రహషత య
ీ ేతతల ఫాెందెం

880-ను ెండో ఫయథఴు ఖల భహగి (కహర్స) భుదద న఼, ఆయథ నేయౌో కౄయౌానో ఉష్టోణ ఖీత ఴదద చలో ఫభిచాయథ.

బయల్ ఆయథ ర్స డఫూ
ో య. భౄైట్ లాఫ భేటభీ డెైభౄఔిర్స అబన డాఔిర్స కహభౄటెన్స ళగేర్స, లమూఒఆర్సఈ , లామబ్ ప్ఖసహాభమెంణో ఔీయోజౄనిక్ు
భిరోధనలన఼ చేషత ఼ధానయథ. ఈ లామబ్, ఇటయ్లోని గహీన్స సహసో ులో ఖల జాతీమ లాఫభేటభీలో ప్ఖసహానే. థీనిలో అఫభికహ, ఇటయ్,
చెైధా, లబన్స, నూహరన్సు భభిము యయధ థేరహలఔు చెెంథిన

130 భెంథి రహషత య
ీ ేతతలు నిచేసత హయథ.

ఈ ప్మథఱోధ్న గ మథంచి మమథంత్ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

ళైన్స మమథయ టెకనలజీలో జరచగ త్ునన మోజురమథ అభివిదధ ని సమగరంగ తెలుసఽకునేందఽకు
ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

కమపమైట్ -CORPORATE
లఱల్స్లో ప్యత్త ఎబర్సటెల్

4 జీ

టెయౌకహెం యెంఖ ఔెంననీ ప్యత్త ఎబభౄిల్

లేఴలు నుహరయెంబెం

26 నఴెంఫర్స 2014న లఱలోటి తన 4జీ నఫెైల్ లేఴలన఼ నుహరయెంనెంచిెంథి. ఆరకహలో ప్యత్త

ఎబభౄిల్ ఔు ఇథి ణొయౌ యహణిజమ ఎల్.టి.ఈ(లాెంగ్ టర్సభ ఎఴలమశన్స) ధృటార్సక.ఎబభౄిల్, అణామధ఼నిఔ భిజా ాన ఆదాభిత ఎఫ్.డఎల్.టి.ఈ నై ఈ లేఴలన఼ నుహరయెంనెంచిెంథి. ఇలాెంటి అణామధ఼నిఔ సహెంకేత్తఔన఼ ఔయౌగిన ణొయౌ ఆరఔన్స థేవెంగహ, లఱల్ు ఖుభితెంున఼
సహదిెంచిెంథి.
నదటి దవలో ఈ ధృటార్సక

10000 ఎల్.టి.ఈ యనియోఖథాయథలఔు తన లేఴలన఼ అెంథిెంచి, ఫయథగౄైన ఔధృకియటీని ఔయౌెంచన఼ెంథి.

థీని థాాభహ యనియోఖథాయథలు షశి ఫైన సహభర్సి నూో న్స అన఼బయహనిన , యేఖఴెంతఫైన ఫౌరలెంగ్ భభిము అతేమతత భ ధాణమత ఖల డౌన్స
లోడో న఼ నుొ ెంద఼ణాయథ.యనియోఖథాయథల న఼ెండ నఫెైల్ ఫ్రడాఫెండ్ లేఴలఔు ఖల డభాెండెన఼ తీయచడానిక, ఎల్.టి.ఈ

800 ఫగహ ళట్ా

ధృటార్సక ణో ఔడన ఈ నఽతన భ్యౌఔ లేఴలన఼ అెంథిెంచన఼ధానయథ.
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డ .ళచ్ .ఎఫ్ .ఎల్ అదికహభిఔ రచాయఔుడగహ ష్టహయథఖ్ కాన్స
ఖాస నిభహభణాలఔు ఆభిధఔ ణోడాటటన఼ అెంథిెంచే షెంషథ డ.ళచ్.ఎఫ్.ఎల్

20 నఴెంఫర్స 2014న ఫ్య్ఴుడ్ నటటడె ష్టహయథఖ్ కాన్స న఼

తన అదికహభిఔ రచాయఔుడగహ నిమనేెంచిెంథి . డ.ళచ్.ఎఫ్.ఎల్, ప్యతథేవెంలో భౄెండఴ అత్తనదద సౌలెంగ్ ైధాన్సు ఔెంననీ.

30 ఏళో తన యహమనుహయ మనెంలో, డ.ళచ్.ఎఫ్.ఎల్ ఔెంననీ ణొయౌసహభిగహ ఔ యహమనుహయ రచాయఔుడని నిమనేెంచ఼ఔుెంథి . ఈ ఔెంననీ
ణొయౌ ఫ్రెండ్ అెంఫ్లడర్స ష్టహయథఖ్ కాన్స కహఴడెం ఖభధాయూెం.

2014 ‘ ఔసోి డమన్స
డాబష్ ఫ్మెంఔు

ఆఫ్ థి ఇమర్స ’ అయహయథున఼ అెంద఼ఔునన డాబష్ ఫ్మెంఔు

15 నఴెంఫర్స 2014న 2014 షెంఴతుభహనిక గహన఼ ‘ఔసోి డమన్స ఆఫ్ థి ఇమర్స’ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుెంథి. ఈ

ఫ్మెంఔు ‘ఛానల్ ఐలాెండ్ు ఔసోి డమన్స ఆఫ్ థి ఇమర్స-2014’ నృయథద఼న఼ నుొ ెంథిెంథి. ఈ అయహయథున఼ డాబష్ ఫ్మెంఔు ఛానల్ు
ఐలాెండ్ు ఔషి డీ అెండ్ పెండ్ సొ లమశన్సు ళడ్, య్సహ సగహగభిత, అెంద఼ఔుధానయథ.

లెండన్స లో జభిగిన ఈ అయహయథుల రథాన కహయమఔీభెం, ఔషి డీ భిస్క మూభోనమన్స అయహర్సు ్ లో ప్ఖెంగహ జభిగిెంథి. ఈ ఔషి డీ భిస్క
మూభోనమన్స అయహయథుల రథాన కహయమఔీభానిన ఇనిులవ్ నైడమా ఖూ
ీ ప్ నియాళెంచిెంథి . మూభోప్ కెండెంలో ఔషి డీ (యక్షణ ఫ్ధమత),
నిధ఼ల నియాసణ భభిము సహెంకేత్తఔతన఼ ఔయౌగిన భెంచి ఆభిధఔ షెంషథ లన఼ ఖుభితెంచడెం కోషెం ఈ అయహయథులన఼ అెంథిసత హయథ.
యరలశ అన఼బఴెం ఉనన షాతెంతర జడా ెంగ్ నుహధృల్, డాబష్ ఫ్మెంఔుఔు ఈ అయహయథున఼ అెంథిెంచిెంథి. చానల్ు ఐలాెండ్ు లో డాబష్
ఫ్మెంఔు యొఔక ఔషి డీ నృజిధృస్

42 ఏళో కీతెం ఏయడెంథి. ఇథి షెంసహథఖత ఔో బెంటో ఔు భభిము నయ
ైీ ేటట ఴమఔుతలఔు తన లేఴలన఼

అెంథిషత ఼ెంథి.
ఛానల్డ ఐలాండ్స
ఛానల్ ఐలాెండ్ు అెంటే ఇెంగహోెండ్ (నృరటన్స) భభిము నూహరన్సు థేరహల భధమ ఖల ఇెంగీోష్ ఛానల్ నుహరెంతెం. నూహరన్సు థేవెం యొఔక యహముఴమ
తీయెంలో, థీఴుల షభూసెంగహ ఉెండే ఈ నుహరెంత జధాప్

200000. ఈ నుహరెంణానిన 'నృరటిష్ కౌీన్స డనెండెనీుస్'గహ ఔడా ఴమఴసభిసత హయథ.

నేెంణార డాట్ కహెం రచాయఔయత గహ ఔెంఖధా యధౌత్
రభుక ఆధృో న్స
ద నూహమశన్స సోి ర్స నేెంణార డాట్ కహెం ఔు, రచాయఔయత గహ ఫ్య్ఴుడ్ నటి ఔెంఖధా యధౌత్ నిమనేతేలమామయథ. ఆఫ జూలెై

2014లో అదికహభిఔెంగహ రచాయఔయత గహ నిమనేతేలమామయథ.ఈ నిమాభఔెంలో ప్ఖెంగహ ఆఫ నేెంణార డాట్ కహెం కోషెం కొనిన
రమోశనల్ అడాభౄిజ
ొ ౄభెంటో లో నుహల్గనన఼ధానయథ.
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కీక్ ఫజ్ డాట్ కహెం యృబ్లైటటన఼ సషత ఖతెం చేష఼ఔునన టెైమ్సు ఇెంటభౄనట్
టెైమ్సు ఆఫ్ ఇెండమా ఖూ
ీ ుఔు చెెంథిన ఇెంటభౄనట్ యప్ఖెం, టెైమ్సు ఇెంటభౄనట్ యౌనేటెడ్

11 నఴెంఫర్స 2014న కీక్ ఫజ్ డాట్ కహెం

యృఫెైుటటన఼ చేజికకెంచ఼ఔుెంథి. కీక్ ఫజ్ డాట్ కహెం రదానెంగహ యృబ్ భభిము నఫెైల్ యనియోఖథాయథలఔు కీకౄట్ యహయత లన఼ ,
షభాచాభహనిన అెంథిెంచే ఴమఴషథ .
కీక్ ఫజ్ భభిము గో కీకౄట్ (టెైమ్సు ఆఫ్ ఇెండమా ఖూ
ీ ప్) ఏఔభఴడెంణో కీకౄట్ ఆటఔు షెంఫెందిెంచిన షభాచాభహనిన అెంథిెంచే అత్తనదద
డజిటల్ నుహోట్పయెం గహ టెైమ్సు ఖూ
ీ ప్ ఆయయబయెంచిెంథి.

టెైమ్సస ఇంటమనట్ మమథయ కిక్
ర బజ్ గ మథంచి తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

ఖూఖుల్ న఼ెండ మోటరభోలా ననృయౌటీని కొన఼గోలు చేలన లెధోయో
చెైధా యునల్ ఔెంసమటయో తమాభీథాయథ ఔెంననీ
చేలెంథి. ఫఴ
ర భి

30 అకోిఫర్స 2014న ఖూఖుల్ ఔు చెెంథిన మోటరభోలా ననృయౌటీ కొన఼గోలున఼ సభిత

2014లో రఔటిెంచఫడన , ఈ కొన఼గోలు ెంద యలుఴ 2.91 నృయౌమన్స అఫభిఔన్స డాలయథో.

ఖూఖుల్ ఔడా కొనిన షెంఴతుభహల భుెంద఼ మోటరభోలా ననృయౌటీని కొన఼గోలు చేలెంథి.
ఈ కొన఼గోలుణో , మోటరభోలా సభితగహ లెధోయోఔు చెెంథిన ప్ఖసహాభమ ఔెంననీగహ భాభిెంథి, కహనీ మోటరభోలా ననృయౌటీ కేెందర
కహభహమలమెం అఫభికహలోని చికహగోలోధే ఉెండన఼ెంథి. ఈ కొన఼గోలు ెంద భుగిెంుణో, మోటరభోలా భభిెంత యవాయహమత
ఖుభితెంుణోనుహటట ఴసమహాతభఔ అఴకహరహలన఼ ఆఔీనేషఽ
త , ఫయథగౄైన ట్రక్ భికహయథున఼ అెంద఼కోన఼ెంథి.
సహభర్సి నూో న఼
ో , యునల్ ఔెంసమటయథో భభిము ధభిెంచే ఴష఼తఴులన఼ ఉతత పత్త చేలే ఈ భౄెండె ఔెంననీలు, యనియోఖథాయథలఔు షభికొతత
(ఫయథగౄైన) ఎెంనఔ భభిము యలుఴల అన఼బయహలన఼ అెంథిెంచన఼ధానబ.

భలేభిమానై నుో భహట్నిక

500

నేయౌమన్స డాలయో యభహళెం రఔటిెంచిన నృల్ గేట్ు

అనఴాథిధ చెెంద఼తేనన థేరహలలో భలేభిమా , ఇతయ అెంటటయహమధ఼లనై నుో భహట్నిక

2014 షెంఴతుభహనిక 3000 కోటో యౄనుహబలు

(500 నేయౌమన్స డాలర్సు) అెంథిెంచన఼ననటట
ో అఫభిఔన్స సొ లైటీ ఆఫ్ ట్రనఔల్ ఫడలన్స అెండ్ ళైజీన్స యహభిీఔ షభాయేరహనిక ఫైకోీసహఫ్టి
భాజీ భుకమ కహయమనిభహాసణాదికహభి నృల్ గేట్ు రఔటిెంచాయథ.
భలేభిమాన఼ చభితగ
ర హ భాభహచలనీ , అథి
చేషత ఼నన షహామానిన
నేజి
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2050 ధాటిక సహధమభఴుతేెందని , భలేభిమా యహమది నియహయణ కోషెం గేట్ు నూ ెండేశన్స ఏట్

30 రహతెం నెంచినటటో ణెయౌమజేరహయథ. భలేభిమా ఴెంటి అెంటటయహమధ఼లణో నుహటట భహనన జీఴుల ఴలో యహమనెంచే
నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
యహమధ఼ల ఴలో ఴయధ భాన థేరహలోోఎఫో లా యహమదినై తగిన చయమలు తీష఼కోఴడానిక షభమనేథి భయణాలు, యృైఔలమెం షెంబయష఼తధానమని
గేట్ు ఆయేదన ఴమఔత ెం చేరహయథ.

కమపమైట్ విఫాగంలోని ప్రమ ఖయ విషయాలనఽ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చెయయండ్ి.

ప్మయవరణం మమథయ జీరవరణ వయవసథ -ECOLOGY &
ENVIRONMENT
ధృనెంతిస్ జౄైగోన్స అధే నఽతన భాెంసహహాయ నఔకన఼ ఔన఼గపనన ఴాక్ష రహషత య
ీ ేతతలు
లెండన్స లోని ఔమ గహభౄున్సు ధృనెంతిస్ జౄైగోన్స అధే యథేవ నఽతన భాెంసహహాయ నఔక జాత్తని ఔన఼గపధానయథ.

25 నఴెంఫర్స 2014న

ఔన఼గపనన ఈ నఔక జాత్త, ఖతెంలో ఴాక్షరహషత ీ యెంఖెంలో ఉనికలో లేద఼.
ణొయౌసహభిగహ థేళు కెందటే ఈ నఔక జాత్త ఫ థిదెంఔలఔు షహామడట్నిన ఔన఼గపనన ఴాక్ష రహషత య
ీ ేతతలు , థీనిని నచర్స యకహనిక చెెంథిన
భాెంసహహాయ నఔకగహ ప్యెంచాయథ. ఔమ గహభౄున్సు లో ఉెండే కొనిన యకహలెైన నచర్స నఔకలు చీడన఼ నిభోదిషత ఼ెంట్బ.
దీని ప్సమథత వివమలకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి

సభిత ఖాస యహముఴుల ఉథాగభహలన఼ తగిగెంచేెంద఼ఔు అెంగీఔభిెంచిన అఫభికహ , చెైధా
చెైధా భభిము అఫభికహ, 12 నఴెంఫర్స

2014న సభిత ఖాస యహముఴుల ఉథాగభహలన఼ తగిగెంచేెంద఼ఔు అెంగీఔభిెంచాబ. ఈ భౄెండె

థేరహలు సభిత ఖాస యహముఴుల ఉథాగభహలనై కొతత రత్తజా లు ఆయశకభిెంచాబ. అఫభికహ అధమక్షుడె ఫభహక్ ఫ్భా
సహథబలణో నుో యౌలేత , 2025 ఔలాో
చేమలేద఼ కహనీ ఉథాగభహలు

2005

26%-28% సహథబలు తగిగెంచడెం కోషెం ఔ కొతత గోల్ లట్ చేసహయథ.చెైధా ఔ నిభిదశి లక్షామనిన లట్

2030 ధాటిక ణాభహసహథబక చేయణామని చెనెంథి. ఈ భౄెండె థేరహలు ఔడా గహయౌ భభిము షభుదర లైనిఔ

రభాథాలు తగిగెంచేెంద఼ఔు అెంగీఔభిెంచాబ. APEC షనేత్తలో నుహలోగఴడానిక ఫ్భా నౄజిెంగ్ భహశి ా యమటన షెందయబెంగహ ఈ యహయత లు
ఴచాచబ. రెంచెంలో అత్తనదద కహలుశమకహభౄైన చెైధా, ఉథాగభహల ణాభహసహథబక ష఼భాయథ ణేథీని లట్ చేమడెం , ఇథే నదటిసహభి. ఈ
భౄెండె థేరహలు ఔయౌల రెంచయహమత ెంగహ
కభహయథలో నుహభిస్ లో జయఖన఼నన

45% కహయఫన్స డమాకౄైుడ్ ఉతత్తత చేష఼తేధానబ.ఈ ఊళెంచని రఔటన, తద఼భి షెంఴతుయెం

2020 తభహాత ఉథాగభహలు తగిగెంచడెం రెంచ ెంథానిక ఫలెంచేఔయచన఼ెంథి.

ప్మయవరణం మమథయ జీరవరణ వయవసథ గ మథంచిన మమథంత్ సమాచారం కోసం ఇక్డ కిీక్
చేయండ్ి
నేజి
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మషిరం -STATE
అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ెంా లో నఽతన జిలాో ఏభహటట
అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ా రబుతాెం

25 నఴెంఫర్స 2014న కొతత గహ నభాుబ జిలాోన఼ ఏభహటట చేలెంథి. ఇథి ఆ భహశి ెంా లో 18ఴ జిలాోగహ

భాభిెంథి. అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ా భుకమభెంత్తర నఫెం తేక ఈ రఔటనన఼ చేరహయథ.
నభాుబ జిలాోన఼ ఏభహటట చేలేెంద఼ఔు , అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ా రహషనషబ
జాభీ చేల, 15 జూలెై

20 భాభిచ 2013న జిలాోల ునయాయఴలథఔయణ నృలుోన఼

2013న ధోటికేశన్స న఼ యడెదల చేలెంథి. ఈ నఽతన జిలాో ఏభహటటఔు షెంఫెందిెంచిన అదికహభిఔ రఔటనన఼ ,

68ఴ సహాతెంతర థిధోతుఴ యేడెఔల షెందయబెంగహ 15 ఆఖస్ి 2014న చేరహయథ.2001 జధాప్ లెఔకల రకహయెం ఈ జిలాో జధాప్
95950, యలత యణెం 1587 చదయు కలోనైటయథో. ఈ జిలాో 54.24 రహతెం అక్షభహషమతన఼ ఔయౌగి ఉెంథి.
ఈ జిలాోలో టెై కెంనత , లెంగోప, థెయొభి భభిము నేఱెంగ్ ణెఖలఔు చెెంథిన రజలు నిఴలషత ఼ధానయథ. ఈ జిలాో రదానెంగహ భహమటఔ యెంఖ
ఴాథిధని ఔయౌగి, ఎధోన థేయహలమాలన఼ ఔయౌగి ఉెంథి. ఇెంద఼లో రదానెంగహ ణేయయహద ఫౌద఼ధలఔు చెెంథిన షఽ
త నుహలు ఔడా ఉధానబ.
ఈ జిలాోలో టీ, ఔ రదాన భివభ
ీ కహగహ యఫఫర్స భివభ
ీ ుభోఖనేష఼తెంథి. ఴమఴసహమ యెంఖ యెంగహ చఽలేత , ఴభి భుకమఫైన ెంట.

రబుణోాథో మఖుల దయ యయభణ ఴమష఼ున఼ తగిగెంచిన సభహమధా భహశి ా రబుతాెం
సభహమధా భహశి ా రబుతాెం , 25 నఴెంఫర్స

2014న రబుణోాథో మఖుల దయ యయభణ ఴమష఼ున఼ 60 షెంఴతుభహల న఼ెండ 58

షెంఴతుభహలఔు తగిగెంచిెంథి. అలాగే, ధాలగ ఴ తయఖత్త, అెంధ భభిము యఔలాెంఖ ఉథో మఖుల దయ యయభణ ఴమష఼ున఼
షెంఴతుభహల న఼ెండ

62

60 షెంఴతుభహలఔు తగిగెంచిెంథి.

ఈ రబుతా ధోటికేశన్స

30 నఴెంఫర్స 2014 న఼ెండ ఆచయణలోక భహన఼ెంథి. కహగహ, రబుతా ఉథో మగహనిక ఖల ఴయోషడయౌెంున఼ 42

షెంఴతుభహలుగహధే ఉెంచాయథ. ఈ నియణ మానిన , సభహమధా భహశి ా భుకమభెంత్తర భధోసర్స లాల్ కట్ిర్స ధేతాతాెంలో చెండీఖఢ్ లో జభిగిన
కహమనృధృట్ షభాయేవెంలో తీష఼ఔుధానయథ.

గపలో సడ భాయథతీభహఴుఔు లోక్ధామక్ ుయసహకయెం

2015 షెంఴతుయ లోకహనమక్ ుయసహకభహనిన, రభుక ణెలుఖు లనీ నటటడె, సహళతమయేతత గపలో సడ భాయథతీభహఴుఔు
అెందజేమన఼ననటటి లోకహనమక్ నూ ెండేశన్స అధమక్షుడె మాయో ఖడు లక్షీభరసహద్ ణెయౌనుహయథ. ఇథి
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మాయో ఖడు లక్షీభరసహద్ జనభథినఫైన

24 నఴెంఫర్స 2014న రఔటిెంచిన ఈ అయహయథున఼ జనఴభి 18, 2015న యరహకటనెంలోని

ఔమాప్యత్తలో గపలో సడ భాయథతీభహఴుఔు అెందజేమన఼ధానయథ. ఆ భోజు ఆెంధరథ
ర ేశ్ భహశి ా భుకమభెంత్తర నెందభూభి ణాయఔ భహభాభహఴు
(ఎన్స.టి.ఆర్స), రభుక ళెంథీ ఔయ సభిఴెంశ్ భహయ్ ఫచచన్స ఴయధ ెంత్త.
ణెలుఖు సహళణామనఴాథిధక యరలశ ఔాఱ చేలన యహభిక అెంథిెంచే, లోక్ ధామక్ అయహయథులన఼
కెంద గపలో సడ భాయథతీభహఴు

2005 న఼ెండ అెందజేషత ఼ధానయథ. ఈ అయహయథు

1.25 లక్షల నఖద఼న఼ భభిము రవెంసహ ణారనిన అెంద఼కోన఼ధానయథ.

నౄహార్స భహశి ా నఽతన ఖఴయనర్సగహ కేరహభి ధాథ్ త్తరనుహఠి నిమాభఔెం
శిచభఫెెంగహల్ భహశి ా ఖఴయనభహగ నిచేషత ఼నన కేరహభి ధాథ్ త్తరనుహఠి, నౄహార్స భహష్టహిానిక అదను ఖఴయనభహగ నిమనేతేలమామయథ.
ఆమనన఼

23 నఴెంఫర్స 2014న, నౄహార్స భహశి ా ఖఴయనభహగ ప్యత భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా నిమనేెంచాయథ.కేరహభి ధాథ్ త్తరనుహఠి జూలెై

2014లో, శిచభఫెెంగహల్ భహష్టహిానిక 22ఴ ఖఴయనభహగ ఫ్ధమతలన఼ చేట్ియథ.
నౄహార్స రషత ఼త ఖఴయనర్స, డీయృై నుహటిల్ దయకహలెం నఴెంఫర్స

26, 2014ణో భుగిమన఼ెంథి. థీెంణో కొతత ఖఴయనర్స న఼ నిమనేెంచేెంత

ఴయఔు ఆమన నౄహార్స ఖఴయనభహగ అదను ఫ్ధమతలన఼ చేట్ిలని భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా ఆథేశిెంచినటటి భహశి 
ా త్త బఴన్స నేభపకెంథి.
ప్యత భహజామెంఖెంలోని ఆభిిఔల్
యొఔక 7ఴ షఴయణ, మాక్ి

153 రకహయెం, రత్త ఔక భహష్టహిానిక ఔ ఖఴయనర్స ఉెండటెం తనిషభి. భభోయృైు ప్యత భహజామెంఖెం

1956, కే ఴమకత భౄెండె లేథా ఎఔుకఴ భహష్టహిాలఔు ఖఴయనభహగ నిమనేెంచఫడట్నిన ష఼లబతయెం చేలెంథి.

ఖుజభహత్ లో ఎెం .ఎల్ .ఏ ఆదర్సి గహీమ్స యోజన థఔెం నుహరయెంబెం
ఖుజభహత్ భహశి ా భుకమభెంత్తర ఆనెంథీఫెన్స టేల్

23 నఴెంఫర్స 2014న ఎెం.ఎల్.ఏ ఆదర్సి గహీమ్స యోజన థకహనిన నుహరయెంనెంచాయథ.

ఈ థఔెం ప్యతథేవ రదాని నభేెందర మోడీ చేటిిన ఆదయి గహీభెం అధే ప్ఴనన఼ (ఆదర్సి గహీమ్స యోజన) నుో యౌ ఉెంటటెంథి. ఆనెంథీ
ఫెన్స టేల్ చేత, ఈ థఔెం కెంద ణొయౌసహభిగహ దసో ృోబ ణాలకహ (అసభథాఫ్ద్ జిలాో) లోని యౌలాసర్స గహీభెం, ఆదర్సి గహీభెంగహ
దతత త తీష఼కోఫడెంథి.ఈ థఔెం భ్యౌఔఴషతేలెైన కహక భోడెో, ణారఖునీయథ ఴెంటి అెంరహలన఼ భాతరఫే కహఔ, రత్త గహీభానిక షభౄైన
యథామ, యృైదమ స ఔభహమలన఼ అెంథిెంచేలా యౄనుొ ెంథిెంచఫడెంథి .
ఖుజభహత్ భహశి ెంా లోని

182 ఎెం.ఎల్.ఏ లు తభ నియోజఔఴభహగలోోని ఔ గహీభానిన దతత త తీష఼ఔుని, థానిన అనఴాథిధ చేమాయౌ.

అతమఴషయెంగహ భియబరతన఼ నెంనుొ ెంథిెంచాయౌున గహీభాలోో, రజారత్తనిధ఼లు భభిము రబుతా అదికహయథలు ఈ థకహనిన నుహరయెంనెంచి,
రజలణో ఔయౌల నిచేమాలని ఆనెంథీ ఫెన్స టేల్ షఽచిెంచాయథ.
రబుతా మెంణారెంగహలు గహీభ నదద లణో షభాయేవఫై , గహీభెంలో నిభిదశి షభమెంలో అనఴాథిధ కహయమఔీభాలన఼ సభిత చేమాయౌ.
గహీభెంలోని రత్త ఔకయథ షాచ్ెందెంగహ నుహభియధమ కహయమఔీభానిన చేట్ియౌ.
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ఈ థఔెంలో ప్ఖెంగహ గహీభెంలోని రత్త యది, రత్త కహలుఴ భభిము రత్త నుహరెంతెంలో భియబరతన఼ నుహరథనేఔ నుహరదానమ అెంవెంగహ
భిఖణిెంచి, రత్త ఇెంటరో, ఫడెలలో భయథఖుథొ డోన఼ ఏభహటట చేమన఼ధానయథ.

భహమటఔులఔు స ెం -లేి థకహనిన రఔటిెంచిన ఖుజభహత్ రబుతాెం
ఖుజభహత్ రబుతాెం , ఆ భహశి ా భహమటఔుల స ెం-లేి థకహనిన రఔటిెంచిెంథి. ఈ థకహనిన

20 నఴెంఫర్స 2014న భహశి ా భహమటఔరహక

భెంత్తర స యభ్ టేల్ రఔటిెంచాయథ.అెంణేకహఔుెండా , ఆషకత ఉనన ఖుజభహత్ నియహలతేలు ఔడా స ెం-లేి స ఔయమెం కోషెం దయకాష఼త
చేష఼కోఴచ఼చ అబణే, యహయథ నుో య్ష఼ కో మభౄన్సు నుొ ెందఴలల ఉెంటటెంథి.
హ ం-ళేి ప్థ్కం గ మథంచి

• ఈ థఔెం కెంద, భహమటఔులు ఇచేచ లేఴల రభాణాలన఼ భౄెండె తయఖతేలుగహ యబజిెంచఫడాుబ అయ - గోల్ు భభిము లలార్స.
• స ెం-లేి స ఔయమెం నుొ ెంథేెంద఼ఔు దయకాష఼త చేష఼ఔునన నియహలతేల లక్షణాలు భిశ్రలన చేలన తభహాత పలాధా ఴయగ ెంలో లనష఼తెందని
టృభిజెం కహభపభేశన్స ఖుజభహత్ యౌనేటెడ్ (TCGL) నియణ బెంష఼తెంథి.

• భాభౄకటిెంగ్ కోషెం, TCGL, షాలకహయౌఔ శిక్షణ భభిము షహామెం అెంథిషత ఼ెంథి.
• స ెం-లేి థఔెం కెంద నమోద఼ చేష఼ఔునననియహలతేలు యద఼మత్ నృలుో, ుయనుహలఔ న఼న, ఆలత న఼న భభిము నీటి న఼న
సహదాయణ థేశ్రమ భేటోకే చెయౌోెంచాయౌుఉెంటటెంథి.

• స ెం-లేి థఔెం, ఖభిశిెంగహ 6 ఖద఼లు అెంథిషత ఼ెంథి, ఇెంద఼లో యలాషఴెంతఫైన న఼న భభిము యలుఴ జోడెంచిన న఼న
చెయౌోెంచాయౌున అఴషయెం ఉెండద఼.

భహజీవ్ ఆభోఖమ శ్రీని ‘ ఎన్స .టి .ఆర్స యృైదమ లేఴ థఔెం ’ గహ భాభిచన ఆెంధరథ
ర ేశ్ భహశి ా కహమనృధృట్
ఆెంధరథ
ర ేశ్ భహశి ా కహమనృధృట్, 18 నఴెంఫర్స
రత్త ఔుటటెంఫ్నిక ఆభోఖమ నౄభాన఼

2014న భహజీవ్ ఆభోఖమ శ్రీ థకహనిన ‘ఎన్స.టి.ఆర్స యృైదమ లేఴ థఔెం’ గహ నేయథ భాయథచత,

2 లక్షల యౄనుహమల న఼ెండ 2.5 లక్షల యౄనుహమలుగహ నెంచ఼త నియణమెం తీష఼ఔుెంథి.

ఆెంధరథ
ర ేశ్ రబుతాెం, ఎన్స.టి.ఆర్స యృైదమ లేఴ థఔెంగహ నయౌచే ఈ థఔెంలో భభో
షెంకమన఼

100 యహమధ఼లన఼ జతచేమడెం థాాభహ, యహమధ఼ల

938 న఼ెండ 1038 ఴయఔు నెంచిెంథి. ఖతెంలో ఆెంధరథ
ర ేశ్ భహశి ా రబుతాెం ణాఖునీటి థకహనిన ఎన్స.టి.ఆర్స నేయథ నైద

‘ఎన్స.టి.ఆర్స ష఼జల షరఴెంత్త’గహ భాభిచెంథి.
ఎన్స.టి.ఆర్స యృైదమ లేఴ థఔెం కెంద రజలు , రబుతా ఆష఼తేరలోో ఉచితెంగహ యృైదమెం నుొ ెందడెం ణోనుహటట రబుతా కయథచల నై యథేరహల
న఼ెండ యృైదమ నిుణుల ణోడాటటన఼ నుొ ెందఴచ఼చ.
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విదాయవయవసథ లో మారచలు
అలాగే ఆెంధరథ
ర ేశ్ భహశి ా కహమనృధృట్, 18 నఴెంఫర్స

2014న నుహఠరహల, ఔమారహల, సహెంకేత్తఔ యథామషెంషథ లు భభిము యవాయథామలమాల

నుహఠమరణాయఔ లఔు షభఖీ భాయథలు చేల, యథామఴమఴషథ న఼ భాభేచ రత్తనుహదనఔు ఆమోదెం ణెయౌనెంథి. అెంతభహాతీమ రభాణాలఔు
అన఼ఖుణెంగహ నుహఠరహల, ఔమారహల భభిము యవాయథామలమాల నుహఠమరణాయఔలో భాయథలన఼ చేటి న఼ధానయథ.
ధృైుణామల అనఴాథిధ కహయమఔీభెం కెంద ఆెంధరథ
ర ేశ్ రబుతాెం యథామ ధాణమతన఼ ఫయథఖుభేచెంద఼ఔు భాయథలన఼ చేమన఼ెంథి.రత్త
జిలాోలోని ఔక ఇెంజనీభిెంగ్ ఔమారహలలో , 1000 భెంథి యథామయథధలు ధృైుణమ అనఴాథిధ శిక్షణన఼ నుొ ెందఴచ఼చ.
ఉనుహదామములు భభిము అదామఔులు తభ ధృైుణామలన఼ ఫయథఖుయథచఔుధేలా శిక్షణలు ఉెండన఼ధానబ. యవాయథామలమాలఔు
అన఼బఴెం ఖలయహభిధే ఉఔులతేలుగహ నిమనేెంచన఼ధానయథ. ధృైుణామల అనఴాథిధ కోషెం యథేరహల న఼ెండ అదామఔులన఼
యనెంచన఼ధానయథ.

ణెలెంగహణ భహశి ా అదికహయ చిహానల రఔటన
ణెలెంగహణ భహశి ా రబుతాెం , ణెలెంగహణ భహశి ా అదికహయ చిహానలన఼ నియణ బెంచిెంథి. ణెలెంగహణ భహశి ా క్షగహ నుహలనటి (ఇెండమన్స భోలర్స)
కభహభౄైెంథి. భహశి ా ుశెంగహ తెంగేడె, జెంతేఴుగహ జిెంఔ, చెటి టగహ జనేభ టటిన఼ రఔటిెంచాయథ. థీనిక షెంఫెందిెంచిన భుకమభెంత్తర
కేలఆర్స ఆమోదెంణో రబుతాెం

17 నఴెంఫర్స 2014న అదికహభిఔెంగహ ఒ రఔటన యడెదలు చేలెంథి.

• ణెలెంగహణ భహశి ా ుశెం – తెంగేడె
• ణెలెంగహణ భహశి ా జెంతేఴు – జిెంఔ
• ణెలెంగహణ భహశి ా చెటి ట – జనేభ
• ణెలెంగహణ భహశి ా క్ష - నుహలనటి (ఇెండమన్స భోలర్స)
అభతే, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధకర చిశృనలు ఈ కింద విధ్ంగ ఉనానభ

• జెంతేఴు-ఔాశణ జిెంఔ
• క్ష- నుహలనటి
• ుశెం- నీటి ఔలుఴ
• పలెం- భానేడ
నేజి
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• చెటి ట- యే
• కీీడ- ఔఫడీు
ఆషభహ థకహనిన నుహరయెంనెంచిన ణెలెంగహణా భహశి ా భుకమభెంత్తర కే .చెందరరలకర్స భహఴు
ణెలెంగహణా భహశి ా భుకమభెంత్తర కే.చెందరరలకర్స భహఴు

8 నఴెంఫర్స 2014న, నఽతన ననీ న్స థఔెం ‘ఆషభహ’న఼ నుహరయెంనెంచాయథ.

ఈ థఔెం, ఴాద఼ధలు, యతెంతేఴులు భభిము యఔలాెంఖుల కోషెం యౄఔలన చేమఫడెంథి . థీని థాాభహ ఴాద఼ధలు, యతెంతేఴులు
ధృలఔు

1000 యౄనుహమల నెంఛన఼, యఔలాెంఖులు ధృలఔు 1500 యౄనుహమల నెంఛన఼ అెంద఼ఔుెంట్యథ.

భసఫూబ్ నఖర్స జిలాో కొత
త ర్స లో ‘ఆషభహ’ థకహనిన లాెంఛనెంగహ నుహరయెంనెంచిన కే చెందరరలకర్స భహఴు, ఈ థఔెం కోషెం రత్త
షెంఴతుయెం

4000 కోటో యౄనుహమలన఼ యృచిచెంచన఼ననటటో ణెయౌనుహయథ.

భహాభహశి ా రహషనషబ లఔర్స గహ ఎనినకౄైన నృజౄన లనిమర్స ధేత సభిప్వ్ ఫ్గేు
భహాభహశి ా రహషనషబ లఔభహగ నౄజేన లనిమర్స ధేత సభిఫ్వ్ ఫ్గేద

12 నఴెంఫర్స 2014న ఏఔగీీఴెంగహ ఎనినఔమామయథ. అతని నేయథన఼

కొతత గహ ఏభహటెైన భహాభహశి ా రహషనషబలో నుో ర టెెంలఔర్స జీఴ నుహెండె ఖయట్ రఔటిెంచాయథ.
ఫ్గేద ఓయెంగహఫ్ద్ జిలాోలో పులెంప్భి నియోజఔఴయగ ెం న఼ెండ ఎఫభలేమ గహ ఉధానయథ. ఆమన నృజౄన లోనఽ, 1995లో నృజౄన-శిఴలేన
ఉభభడ రబుతాెంలోనఽ కీలఔనుహతర నుో ఱెంచాయథ. భహాభహశి ా రహషనషబ యక్షధేతగహ శిఴలేన నుహభీిక చెెంథిన ఎకహనథ్ ఱెండే
ఉెండన఼ధానయథ.

భళళల బదరత కోషెం ఏభహటెైన ఉననతసహథబ ఔనేటీ చెైర్సయున్సగహ సనెం భాలకొెండమమ
ణెలెంగహణా భహశి ా రబుతా ఐఏఎస్ అదికహభిణి సనెం భాలకొెండమమ భళళలు , ఫ్యౌఔల బదరత కోషెం ఏభహటెైన ఉననతసహథబ
ఔనేటికీ చెైయయుధాగ నిమనేతేలమామయథ. ఇటిఴయఔు ఆఫ ఈ ఔనేటీక అనదికహభిఔ చెైయయుధాగ ఫ్ధమతలన఼ నియాళష఼తధానయథ.
ణెలెంగహణా భహశి ా రబుతాెం ఈ ఔనేటీలో ఏడెఖుయథ ఉననతసహథబ అదికహయథలన఼ షబుమలుగహ నిమనేెంచిెంథి. ఔనేటీ చెైయయుధాగ
లనిమర్స ఐఏఎస్ అదికహభిణి సనెం భాలకొెండమమన఼ నిమనేెంచిెంథి . ఔనేటీలో చెైయభధోత నుహటట ఐఏఎస్ అదికహభిణులు లభణా
షబభహాల్, రైలజా భహభమమర్స , ఐనఎస్ అదికహభిణులు సహాత్త లకహీ, చాయథ లధూ ా భభిము స భమనేరహీ , భళమా శియ షెంక్షేభరహక
భుకమ కహయమదభిి (ఔనీానర్స) షబుమలుగహ నిమనేతేలమామయథ.
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భళళలు, ఫ్యౌఔల బదరత, యక్షణ, షెంక్షేభ థకహలు, కహయమఔీభాలు, కహయమఔలానుహల యమయేక్షణ, షనైక్ష, అభలు , ఴసమసయచన కోషెం
భళమాషభానత ఴనయథల కేెందరెం (జౄెండర్స భిసో ర్సు లెంటర్స) న఼ ఏభహటటచేషత ఽ రబుతాెం నఴెంఫర్స

12, 2014న ఉతత యథాలన఼ జాభీ

చేలెంథి.

అనిన ఔుటటెంఫ్లఔు ఫ్మెంఔు అకౌెంటట
ో ఔయౌగిన ణొయౌ భహశి ెంా గహ కేయళ గనత
థేవెంలో ణొయౌసహభిగహ షెంసయణ అక్షభహషమతన఼ సహదిెంచిన కేయళ, రదాన్స భెంత్తర జన్స దన్స యోజన థఔెం కెంద అనిన ఔుటటెంఫ్లఔు
ఫ్మెంఔు అకౌెంటట
ో ఔయౌగిన ణొయౌ భహశి ెంా గహ ఆయయబయెంచిెంథి . కేయళ భహజదాని త్తయథఴనెంతుయెంలో

11 నఴెంఫర్స 2014న జభిగిన భహశి ా

సహథబ ఫ్మెంఔర్సు ఔనేటి (ఎస్.ఎల్.నృ.ల)లో కేయళ భహశి ా ఆభిధఔ భెంత్తర కే.ఎెం.భణి ఈ అెంరహనిక షెంఫెందిెంచి ఔ అదికహభిఔ రఔటన
చేరహయథ.
రదాన్స భెంత్తర జన్స దన్స యోజన థఔెంలో ప్ఖెంగహ, షభఖీ ఆభిధఔ అక్షభహషమత కహయమఔీభాల థాాభహ కేయళ భహశి ెంా , నఽతనెంగహ
లక్షల అకౌెంటో న఼ ణెభిచి

13

326 కోటో యౄనుహమలన఼ షభఔభిచెంథి. రషత ఼తెం, కేయళలోని 152 ఫ్ోఔులలో ఆభిధఔ అక్షభహషమత కేెంథారలన఼

ఔయౌగి, నిభేదశిెంచిన ఖడెఴు ఔెంటే భుెంద఼గహ నఎెంజేడయృై థఔెం లక్షామనిన చేయథఔుెంథి. అెంణేకహఔుెండా

5.25 లక్షల డెనృట్ కహయథులన఼

ఔడా అెంథిెంచిెంథి.
ప్రధాన్ మంత్రర జన్ దన్ యోజన ప్థ్కం గ మథంచి మమథంత్ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

గోయహ భుకమభెంత్తర దయక భధోసర్స గోనుహలఔాశణ రబు నుహభిఔర్స భహజీధాభా
గోయహ భుకమభెంత్తర దయక భధోసర్స నుహభిఔర్స

8 నఴెంఫర్స 2014న భహజీధాభా చేరహయథ. ఈమన భహజీధాభాణో 12భెంథి షబుమలు

ఖల గోయహ భహశి క
ా హమనృధృట్ నతత ెం యద఼ద చేమఫడెతేెంథి .

9 నఴెంఫర్స 2014న జయఖన఼నన కేెందరభెంత్తర ఴయగ యషత యణలో భధోసర్స, కేెందర యక్షణరహకభెంత్తరగహ ఫ్ధమతలు లాఔభిెంచన఼ధానయథ. ఈ
ధేథమెంలోధే ఆమన భహజీధాభా చేరహయథ.
మనోహర్ గోప్లకిషణ ప్రభ ప్మథకర్ గ మథంచి

• 13 డలెంఫర్స 1955న జనిభెంచిన నుహభిఔర్స, 1978లో IIT ఫ ెంఫ్బ న఼ెండ లోసరోధన ఇెంజనీభిెంగ్ గహీడెమబయశన్స నుొ ెంథాయథ.
• భధోసర్స నుహభిఔర్స ప్యతథేవెంలో ప్యతీమ జనణా నుహభీి (నృజౄన) షబుమడె.
• 2000 న఼ెండ 2005ఴయఔు నదటిసహభి భభిము భాభిచ 2012 న఼ెండ నఴెంఫర్స 2014 ఴయఔు భౄెండఴసహభి గోయహ భుకమభెంత్తరగహ
ఉధానయథ.
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• గోయహ రహషనషబలో ధాజి నియోజఔఴయగ ెం నుహరత్తనిధమెం ఴళష఼తధానయథ.
అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ా భోడెు నుహరజౄఔిులఔు ఆమోదెం ణెయౌనన ఈరహనమ నుహరెంత అనఴాథిధ భెంత్తరతారహక
కేెందర ఈరహనమ నుహరెంత అనఴాథిధ భెంత్తరతారహక (డొ నర్స)
భహశి ెంా లో

3 నఴెంఫర్స 2014న, 2014-15 ఆభిధఔ షెంఴతుయెంలో అయథణాచల్ రథేశ్

90 కోటో యౄనుహమలణో భోడెు నుహరజౄఔిుల నిభహభణానిక ఆమోదెం ణెయౌనెంథి. 120.41 కోటో యౄనుహమల నటటిఫడణో నిభిభెంచే

17 భోడెు నుహరజౄఔిులలో , భహశి ా యహట్ భభిము యనియోఖ షభిికౄటోన఼ అయథణాచల్ రథేశ్, కేెందర ఈరహనమ నుహరెంత అనఴాథిధ
భెంత్తరతారహకఔు షభభిెంచిెంథి.
ఈ నుహరజౄఔిులో ప్ఖెంగహ చేటేి తయహెంగ్ యభాధావీమ నిభహభణెంణో , బదరణా ఉయోగహలే కహఔ ఈ నుహరెంత రజల సహభాజిఔ , ఆభిధఔ
భిలథ త
 ేలు ఫయథఖుడన఼ధానబ. థీని థాాభహ యసథాయథల లబమత (భోడెుల ఔధృకియటీ) ఫయథఖుడ, అయథణాచల్ రథేశ్ భహశి ెంా లోని
భాయథభూల షభిసద఼ద జిలాోలఔు యయహణా స ఔభహమలు ఫ్ఖుడన఼ధానబ.

2015

యృైఫెంర ట్ ఖుజభహత్ గోోఫల్ ఇధృాషి ర్స షనేభటరో ఎనినేదఴ ప్ఖసహాభమ థేవెంగహ అఫభికహ

అఫభికహ, 3 నఴెంఫర్స

2014న జనఴభి 2015లో జభిగే యృైఫెంర ట్ ఖుజభహత్ గోోఫల్ ఇధృాషి ర్స షనేభట్ లో ఎనినేదఴ ప్ఖసహాభమ

థేవెంగహ చేభిెంథి. ముధృైటెడ్ కెంఖు మ్స, ధృదభహోెండ్ు , కౄనడా, ఆలేియౌ
ా మా, లెంఖసర్స, దక్షణారకహ భభిము జనుహన్స ఇతయ ప్ఖసహాభమ
థేరహలు. ముధృైటెడ్ లేిట్ు ఇెండమా నృజిధృస్ కౌనిుల్ (మూ.ఎస్.నృ.ఐ.ల) షబుమలు భభిము నూహయౄచయన్స

500 ఔెంననీల లఈఒలు

ఈ షనేభటరో నుహల్గెంట్యథ.
రెైబరంట్ గ జమత్ గోీబల్డ ఇనెీసి ర్ సమిమట్ (విజిజిఐఎస్) గ మథంచి వివమలకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.

గోయహ ఱనెంగ్ భివీభన఼ ఴాథిధ చేలేెంద఼ఔు చయమలన఼ రఔటిెంచిన కేెందర రబుతాెం
కేెందర రబుతాెం , 2 నఴెంఫర్స

2014న గోయహ ఱనెంగ్ భివభ
ీ న఼ ఴాథిధ చేలేెంద఼ఔు భభిము మోయథభగహయో నుో యథిన఼ అనఴాథిధ

చేలేెంద఼ఔు లు చయమలన఼ రఔటిెంచిెంథి.కేెందర భోడెు యయహణా , ళైయేస్ భభిము ఱనెంగ్ రహక భెంత్తర నిత్తన్స ఖడకభీ, మోయథభగహయో నుో యథి
రత్తనుహథిత యషత యణ రణాయఔ షథ లాలలో యమటిెంచి, యయహణా నుహరదానమతల యౄున఼ భిశ్రయౌెంచాయథ.
నిత్తన్స ఖడకభీ, గోయహ రబుతాెం, మోయథభగహయో నుో యథి టరస్ి (ఎెంనటి) భభిము జాతీమ ళైయేస్ అతాభిటీ అఫ్ ఇెండమా
(ఎన్స.ళచ్.ఏ.ఐ)లణో నుో యథిఔు ఐద఼ కలోనైటయో ఫేయ ధాలుఖు లేనో భోడెు నిభహభణ యశమఫై భుకోకణు ెందెం నై షెంతఔెం
చేరహయథ.ఈ చయమలలో ప్ఖెంగహ మోయథభగహయో నుో యథిన఼
భుెంఫెై-గోయహ యసథాభిని
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500 కోటో యౄనుహమల ఴమమెంణో అనఴాథిధ చేమన఼ధానయథ. థీనిణోనుహటట

5000 కోటో యౄనుహమల ఴమమెంణో ధాలుఖు లేనో ఼గహ అనఴాథిధ యచన఼ననటటో ఖడకభీ రఔటిెంచాయథ.
నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
భహాభహశి ా భహశి ా నఽతన భుకమభెంత్తరగహ థేయేెందర పడనయస్ రభాణలాకహయెం
ప్యతీమ జనణా నుహభీిక చెెంథిన థేయేెందర ఖెంగహధర్స భహవ్ పడనయస్

31 అకోిఫర్స 2014న భహాభహశి ా భహశి ా నఽతన భుకమభెంత్తరగహ

రభాణలాకహయెం చేరహయథ. ఈ రభాణలాకహయ కహయమఔీభెం భుెంఫెైలోని యహెంకేడే లేిడమెంలో జభిగిెంథి. భహాభహశి ా భహశి ా ఖఴయనర్స
ల.యథామసహఖర్స భహఴు, థేయేెందర పడనయస్ చేత రభాణలాకహయెం చేబెంచాయథ. ఈ రబుతాెం భహాభహశి ల
ా ో ఏభహటెైన, ణొయౌ ప్యతీమ
జనణా నుహభీి రబుతాెం.
భుకమభెంత్తర పడనయస్ ణోనుహటట ఇతయ కహమనృధృట్ భెంతేరలు ఔడా రభాణెం చేరహయథ. ఏఔధాథ్ కడేు, ష఼దీర్స భుెంఖెంటిఴర్స , యధోద్
తయేు, ెంఔజ భుెండే, రకహష్ ఫసణా , యశే
ణ షయహర భభిము చెందరకహెంత్ నుహటిల్ రభాణెం చేలనయహభిలో ఉధానయథ.యభిణోనుహటట థియ్ప్
కహెంఫెో భభిము యథామ ఠహఔర్స భహశి ా భెంతేరలుగహ (షాతెంతర భెంతేరల సొథా) రభాణెం చేరహయథ.
నృజేన రహషనషబ షబుమలచే ధామఔుడగహ ఎనినకౄైన తభహాత పడనయస్ , భహాభహశి ా భహశి ా భుకమభెంత్తరగహ నిమనేతేలమామయథ.

మశుిరలలోని వివిధ్ ప్రమ ఖయ విఱేశులనఽ తెలుసఽకునేందఽకు ఇక్డ కిీక్ చేయండ్ి.
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
ప్రప్ంచ డ్ెైమవ WORLD DAIRY
01 నవంబర్ 2014

• 1984 బూనుహల్ గహమస్ ద఼యఘటధా ఫ్ధ఼మడె మూనిమన్స కహభౄైఫడ్ చీఫ్ యహభౄన్స ఆెండయున్స భయణిెంచాడె.

02 నవంబర్ 2014

• రభుక జాజ్ కహోభిధేటి స్ి అకౄర్స నృల్క భయణిెంచాయథ.
• నుహకసహతన్స లోని యహగా షభిసద఼ద ఴదద ఫ్ెంఫు నేలుడె

3 నవంబర్ 2014

• ఖాసనిభిభత లేజర్స డన఼ు యృన్స లషిమ్స న఼ అనఴాథిధ చేలన చెైధా
• ఆలమా ఇధారోషిఔా చర్స ఇధృాలి మెంట్ ఫ్మెంక్ సహథనన఼ షభభిధషత ఼నటటో రఔటిెంచిన ఇెండో ధేఱమా
• నలో ధనెంనై ప్యత రబుతాెం యొఔక లట్ ఔు భదద త్తచెెంద఼ఔు భాభిశస్ రబుతాెం హానై
• 9/11 థాడెల తయథయహత 13 షెంఴతుభహలఔు ునఃనుహరయెంబఫైన ఴయల్ు టేడ్
ర లెంటర్స
• ప్యతథేవెం-శ్రీలెంఔ ఉభభడ లైనిఔ యధామషెం: నేతర వకత

4 నవంబర్ 2014

• ఫ్భౄల్ ఔు 82. 82 అఫభికహ డాలయో ణో ధాలుఖు ఏళో ఔనిష్టహీనిక డనుో బన చభుయథ ధయలు.
• నుహలలత ధా కౄైథీ ెంథాలన఼ నిభోదిెంచడానిక ఔ చటి ెం ఆమోథిెంచిన ఇజారబెల్ నుహయో ఫెంట్
• లర్సన యొఔక నదటి భళమా అధమక్షుభహయౌగహ పనృయోల గిమధోటి నిమభఔెం
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
5 నవంబర్ 2014

• US 2014 భధమెంతయ ఎనినఔలోో లధేట్ నై నిమెంతరణ సహదిెంచిన US భినృో ఔన్స నుహభీి
• కీలి మ
 ాధో భోధాలోు 2013-14 మూభోనమన్స గోలెున్స ఫూట్ అయహయథున఼ అెంద఼ఔుధానడె
• 2014 ఐలల టెస్ి టీమ్స కౄని ధగ ా ఎెంనకౄైన ఏెంజౄలో భాథఽమస్
• 2014 రెంచ అతమెంత వకత ఴెంతఫైన ఴమఔుతల జానృణా యడెదల చేలన నూో ర్సఫ్
• 23 నననఴమష఼ులో భహశి ా చటి షబ షబుమడెైన ప్యతీమ షెంతత్తక చెెంథిన అఫభిఔన్స నిభహజ్ అెంటని,

6 నవంబర్ 2014

• 2014 ఎఔధానేక్ ఓటటోక్ యడెదల చేలన OECD
• ప్యతథేవెం భభిము ధృైజీభిమా భధమ శిక్షడన కౄైథీల ఫథియ్ ెంథానిన ఆమోథిెంచిన కేెందర కేనృధృట్
• ప్యత షెంతత్తక చెెంథిన భహజకీమయేతత కీత్ యహజ్ 2014 లేఫర్స MP గహ ఎెంనఔమామయథ.

7 నవంబర్ 2014

• నలెంద యవాయథామలమెం అనఴాథిధక ప్యతథేవెం భభిము బూట్న్స భధమ అఴగహసధా ెందెం
• నదటి లైధో-జనీస్ ముదధ ెం షభమెంలో భునిగినుో బన చెైనీస్ ముదధ ధౌఔ జిూ ముమన్స శిదిలాలు లబమెం

8 నవంబర్ 2014

• 2014 నుల్ు పరెంట్ నుహభీి నుహయో ఫెంటభీ ఎనినఔలు గౄయౌచిన ఉకేీనిమన్స
• 2014 డెభహెండ్ ఔప్ గౄయౌచిన షలోగయహఔర్స ఎఫ్ల
9 నవంబర్ 2014
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నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
• ఇెంధన షసకహయ ెంథాలనై షెంతకహలు చేలన చెైధా భభిము యష్టహమ
• ఫెభో న్స
ి గోడ తనెం యొఔక 25ఴ యహభిీకోతుఴెం జయథుఔునన జయభనీ
10 నవంబర్ 2014

• లోణెైన-షభుదర ష్టహర్సక ఱెంగ్ నై నిఱేధెం నుొ డగిెంచిన ముభోనమన్స మూనిమన్స భెండయౌ
• ఇజారబెల్ లో యజమఴెంతెంగహ భీక్షెంచఫడు ప్యత్-ఇజారబెల్ ఉభభడ యృెంచర్స క్షణి LRSAM
• రెంచ ఔప్ ఫసుభత్త నఖద఼, 20 రహతెం నెంచిన అెంతభహాతీమ కీకౄట్ కౌనిుల్,

11 నవంబర్ 2014

• అఴసహథన అనఴాథిధక 10 నృయౌమన్స యౄనుహమల నిధ఼ల భసహలా ఫ్ెండ్ జాభీ చేలన రెంచ ఫ్మెంక్ యొఔక ఐఎు యప్ఖెం
• శ్రీలెంఔ అధమక్షుడె భళెంద భహజఔు భూడఴసహభి నుో టిచేలేెంద఼ఔు ఆమోదెం ణెయౌనన ఆ థేవ ష఼నరెం కోర్సి
• భౄెండె అణు భిమాఔియో నిభహభణానిక ఇభహన్స ణో ెందెం ఔుద఼యథచఔునన యష్టహమ
• చెైనీస్ యహణిజమ ెందెం రణాయఔణో భుగిలన 22ఴ APEC షనేత్త.
• నుహటిక్ర ఔభభఎర్సి ధేతాతాెంలో గహజా ముదధ ెంనై యచాయణఔు ఆథేశిెంచిన ఐభహష రదాన కహయమదభిి ఫ్నిక భూన్స
• గహజానై ముఎనిాచాయణ నుహమనల్ షబుమనిగహ నిమనేతేలబన భాజీ ఐనఎస్ అదికహభి కౄల భౄడు
• నౄజిెంగోో జభిగిన 22ఴ APEC షనేత్త
• డో నెంగ్ నిమెంతరణన఼ ఉలో ెంగిెంచిన కహయణెంగహ య్ చాెంగ్ యృబ ని ణాణాకయౌఔెంగహ షలెండ్ చేలన నృడఫూ
ో ఎఫ్
12 నవంబర్ 2014

• గీీధూ ౌస్ యహము ఉథాగభహలన఼ తగిగెంచేెంద఼ఔు అెంగీఔభిెంచిన మూఎస్ భభిము చెైధా
• అభేభనిమన్స లైనిఔ ళయౌకహి ర్స ఏెంఐ-24 న఼ కహయౌచయేలన అజభౄైఫజాన్స
• కహఫట్67న నై లామెండ్అబన భోలట్ి నేశన్స యొఔక లాఏ లాెండర్స.
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• నఴెంఫర్స 12న రెంచ యహమత ెంగహ ఴయల్ు న఼మమోనిమా డే నియాసణ
• ఖాసెంతయ ఇెంధన దసనెం : ఇెండో ర్స ఎబర్స కహాయౌటీ కోషెం భాయగ దయికహలు యడెదల చేలన WHO

13 నవంబర్ 2014

• WTO కీెంద ఆహాయ బదరత కొయఔు రజా సోత కోఖయౌుెంగ్ నైగహ ణేడాలు భిశకభిెంచడానిక అెంగీఔభిెంచిన ప్యతథేవెం,అఫభికహ.
• అఫభికహ లధేట్ ఫజాభిటీ య్డభహగ ఎనినకౄైన భినృో ఔన్స, నేచ్ భఔకధేనల్

14 నవంబర్ 2014

• ISIS న఼ెండ ఴసమహాతభఔ టి ణఫైన ఫెైజీని త్తభిగి ఆఔీనేెంచ఼ఔునన ఇభహకీ దమాలు
• తీఴరయహద఼లు ఈరహనమ ధృైజీభిమా టి ణఫైన చిఫో క్ న఼ సహాదీనెం చేష఼ఔునన ఫ కో సయమ్స
15 నవంబర్ 2014

• భిమోట్ లనిుెంగ్ ఉఖీసెం మఖన్స-23 ని నుహరయెంనెంచిన చెైధా
• ఐలల కీకౄట్ ఴయల్ు ఔప్ 2015క అెంఫ్లడయో న఼ రఔటిెంచిన ఐలల
16 నవంబర్ 2014

• నృరలేఫన్స కహభహమచయణ రణాయఔణో భుగిలన 2014 జి20 షనేత్త
• 2016లో జి20 షనేత్తఔు అత్తధమనేఴాన఼నన చెైధా
• 2014 భోభనిమన్స అధమక్ష ఎనినఔలో గౄయౌచిన కహోస్ యృభౄనర్స లోహానినస్
• రదాని నభేెందర మోడీ గౌయయహయథెం ఆలేియౌా మా ఫలోఫర్సన లో మోడీ ఎకౄుపరస్ నుహరయెంబెం.
• ఏటిన ఴయల్ు టృర్స ైనల్ు లో గౄయౌచిన లభిఫమన్స టెనినస్ ఆటగహడె ధోయహక్ జొకోయక్

నేజి

64

నవంబర్ 2014

ఔభౄెంట్ అైర్సు 2014
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• 100 గోోఫల్ తిెంఔర్సు జానృణా యడెదల చేలన నూహభౄన్స నుహలల త్తరఔ
• గోోఫల్ ఫ్నిషతాెం ఇెండెక్ు 2014 యడెదల చేలన యహక్ ర నూ ెండేశన్స
• ఫుభికధా నూహసో ణాణాకయౌఔ అధమక్షునిగహ ఫైకౄల్ ఔపెండో ఎెంనఔ
• ర టేడ్
ర అగిీఫెంట్ చేష఼ఔునన చెైధా భభిము ఆలేియౌ
ా మా
• భౄైలేా యెంగహలలో సహెంకేత్తఔ షసకహభహనిక అఴగహసధా ెందెం ఔుద఼యథచఔునన ప్యత్ భభిము భినృో క్ ఆఫ్ కొభిమా
• ధేనుహల్ లో జభిగిన 2014 అెంతభహాతీమ ఫౌదధ కహనపభౄన్సు

18 నవంబర్ 2014

• ఈఐల క ఴమత్తభేఔెంగహ భహణి లక్షభఫ్బ తయున 1854 లో నటిశన్స థాకలు చేలన ఴమకత జాన్స లాెంగ్
• భానఴ సఔుకల యేదిెంులన఼ కోషెం ఐలల క ఉతత య కొభిమాని షఽచిష఼తనన తీభహభధానిన ఆమోథిెంచిన ముఎనిా ఏ ఔనేటీ
• గోోఫల్ టెయీభిజెం ఇెండెక్ు 2014 ని యడెదల చేలన IEP
• చెైధా భభిము ఆలేియౌా మా భధమ థెైానుహక్షఔ అెంట్భికటిక్ షసకహయెం
• ప్యత షెంతత్తక చెెంథిన స టల్ కహలాథాయథడె కొట్ియటటి చటటి భయణెం

19 నవంబర్ 2014

• శ్రీలెంఔలో భయణశిక్ష డన ఐద఼ఖుయథ ప్యత జాలయో యడెదల
• నమెం మోడీ యమటన షెందయబెంగహ ప్యతథేవెం భభిము జి భధమ భూడె అఴగహసధా నుహతరలనై షెంతకహలు
• ఆసహకర్స అయహయథు యజేత ఫైక్ నికోల్ు భాత్త
• ఴర్సు ఆఫ్ థి ఇమర్స 2014గహ-యేప్ న఼ నేభపకనన ఆఔుఫర్సు డక్షనభీ
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• యక్షణ షసకహయ ెందెంనై షెంతకహలు చేలన నుహకసహతన్స, యష్టహమ
• మూఎస్ రత్తనిధ఼ల షబఔు ఎనినఔబన డెనకహీట్ అనై ఫెభహ
• 25 ఫెస్ి ఇధృానీ న్సు 2014 జానృణా యడెదల చేలన టెైమ్స భామఖజౄైన్స
• 18ఴ డచెస్ ఆఫ్ లబన్స, కహబయటన ట్ా-జేమ్సు ష఼ిఴర్సి భాత్త
• 2014 అెంతభహాతీమ ఫ్లల రహెంత్త ఫసుభత్త గౄలుచ఼ఔునన ప్యతీమ-అఫభిఔన్స ధేహా ఖునుహత

21 నవంబర్ 2014

• ఫ్లమయయహహాలు ఆడానిక రబుణాాలఔు నలుునిష఼తనన తీభహభనెంఔు ఆమోథిెంచిన మూఎన్స
• నఴెంఫర్స 21న రెంచయహమత ెంగహ రెంచ భతుయకహయథల థిధోతుఴెం నియాసణ
• ప్యతథేవెం యొఔక 2015 ఖణతెంతర థిధోతుఴ భుకమఅత్తతిగహ అఫభికహ అధమక్షుడె ఫభహక్ ఫ్భా

22 నవంబర్ 2014

• ధృైయథత్త చెైధా యొఔక టిఫెట్ నుహరెంతెంలో 6.3 తీఴరతణో ఫలఫైన బూఔెంెం

23 నవంబర్ 2014

• 2014 FIDE రెంచ చెస్ ఛాెంనమనిీ ప్ గౄయౌచిన ధాభేాఔు చెెంథిన భాఖనస్ ఔభౄో్న్స
• అఫూ దానౄ గహీెండ్ నరఔుుున఼ గౄయౌచి భౄెండఴ సహభి ఎఫ్1 రెంచ ఛాెంనమనిీ ప్ గౄలుచ఼ఔునన లబస్ హానేలి న్స,
• నూహరన్సు ఒడెంచి నదటిసహభి టెనినస్ డేయస్ ఔప్ గౄలుచ఼ఔునన లాటా భో హెండ్.
• యహఱెంఖిన్స భాజీ డసమటీ ఫేమర్స భభిమన్స ఱేనలోవ్ ఫ్భీ జూనిమర్స భాత్త
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• జూబష్ ధేశన్స-లేిట్ నృల్ ఔు ఆమోదెం ణెయౌనన ఇజారబయల్ కహమనృధృట్
• దక్షణ ఆఫ్గ నిసహతన్స న఼ెండ చిఴభి లైనిఔ దమాలన఼ యృనకకతీష఼ఔునన నృరటన్స
• కేప్ ఴభౄద, యృస్ి ఆరకహ తీయెంలో థీాషభుథామెంలో నకోడో నూొ గో అగినయాతెం చెలభేగిెంథి.
• 2014 మూఎస్ఏ లానేభెంగ్ - గోలెున్స గోగేలి అయహర్సు్ లో ఫేల్ అథ్ెో ట్ ఆఫ్ థి ఇమభహగ ఫైకేల్ ల్్
• అఫభికహ యక్షణ కహయమదభిి చక్ సగౄల్ భహజీధాభా

25 నవంబర్ 2014

• రదాని నభేెందర మోడీ ధేనుహల్ యమటన షభమెంలో ప్యత్,ధేనుహల్ భధమ 10 ెంథాలు
• లెండధోోని ఔమ ఉథామనఴధాల ఴదద కొతత అనమథేవ భాెంసహహాయ నఔక ధేనేధథ స్
ృ జో్ోన్స న఼ ఔన఼గపధానయథ
• భులకఔ ఫ్టేో కహమచర్స యొఔక కొతత క్ష జాతేలఔు ప్యత క్ష రహషత య
ీ ేతత నయోాయత్ సో ది నేయథ నట్ియథ
• నఴెంఫర్స 25న భళళలనై ళెంష నియౄభలణకోషెం అెంతభహాతీమ థిధోతుఴెం నియాసణ

26 నవంబర్ 2014

• ఆధ఼నిఔ ప్యతథేవెం యొఔక ఆభిథఔ భభిము సహభాజిఔ చభితర చభితకర హయథడె తన్స భహమౌచధ఼భి ,
భాత్త

• చెఔక నుో టటి న఼ెండ నటరరల్ తీలే కొతత దధ త్త ఔన఼గపనన ఔతో యౌక యవాయథామలమెంలోని రహషత య
ీ ేతతలు
• థెైఴదఽశణ కేష఼లో నుహకసహతనీ నటి యణా భాయౌక్ ఔు 26 షెంఴతుభహల జౄైలు శిక్ష
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• గిీడ్ ఔధృకియటీ థాాభహ యద఼మత్ ఴయత కహనిక వకత ెందెం ఔుద఼యథచఔునన సహర్సక థేరహలు
• సహర్సక థేరహలఔు ఇతయ ఴష఼తఴులణో నుహటట నుో యౌయో టీకహ అెంథిసత హననన ప్యతథేవెం
• కాతభెండె రఔటన జాభీ ణో భుగిలన 18ఴ సహర్సక షనేభట్
28 నవంబర్ 2014

• ఆబల్ భభిము గహమస్ యెంఖెంలో షసకహయెం కోషెం ప్యతథేవెం భభిము నజాెంనృక్ భధమ అఴగహసధా ెందెం
• యహణిజమ ష఼భోీఖల నిఱేథానిక ఒటట యేలన తాయ్ నుహయో ఫెంట్
• నదటి భార్సు నేశన్స, భాభినర్స-4 యొఔక 50 ఴ యహభిీకోతుఴెం జయథుఔునన ధాసహ
• చేలభిటి రగహ నలుఴఫడే థిఖగజ ఫకుఔన్స హాషమనటటడె భహఫభోి గోఫజ్ ఫ లధోస్ భాత్త.

29 నవంబర్ 2014

• షాయౌెంఖ యయహసెం చటి ఫదధ ెం చేమడానిక నదటి అడెఖు యేలన ధో ాెండ్
• ఇజారబెల్, థాని లైనమెం యొఔక తద఼భి చీఫ్ గహ ఫేజర్స జనయల్ గహమడ ఏజౄెంకోట్ ని ఎెంచ఼ఔుెంథి
• భౄెండో ఴ రెంచ ముదధ ెంలో ఇెండమన్స నైలట్ నళెందర్స లెంగ్ ుజిా ఔు UK లో 8 అడెఖుల యఖీసెం ణో షణాకయెం
30 నవంబర్ 2014

• ISISన఼ ఔ తీఴరయహద ఖూ
ీ ప్ గహ రఔటిషత ఽ,తభ థేవెంలో నిఱేదిెంచిన ఈజిప్ి కోయథి
• చెైధా-నుహకసహథన్స ఎఔధానేక్ కహభిడార్స నుొ ర జౄఔిున఼ నుహరయెంనెంచిన నయహజ్ శభీఫ్
• గోలెున్స నకహక్ అయహయథు గౄలుచ఼ఔునన యశమన్స చితరెం "లెయమాతాన్స"
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ఇండ్ియా డ్ెైమవ -INDIAN DAIRY
01 నవంబర్ 2014

• సభహమధా భహశి ా అఴతయణ థిధోతుఴెం నియాసణ
• ఔభహణటఔ భహశి ా అఴతయణ థిధోతుఴెం నియాసణ

02 నవంబర్ 2014

• 1948 ఇఎస్ఐ చటి ెం కెంద ఢయ్ో జిెంకాధా ఔో బ్ యొఔక ఴెంటఖథిని, ఔ నూహమఔిభీగహ భిఖణిెంచిన ష఼నరెంకోయథి.
• హాకీ ప్యతథేవెం అధమక్షుడె నభిెందర్స ఫ్ణార, ఎఫ్ఐళచ్ ఎగిాఔమటివ్ ఫో యథు షబుమడమామయథ.
• కీకౄట్ లోని ద఼య్ప్ టరర గౄయౌచేెంద఼ఔు స త్ జోన్స న఼ ఒడెంచిన లెంటరల్ జోన్స
• గోయహ యొఔక ధౌకహ భివభ
ీ లో ునభౄైచతనమెం నిెంనే చయమలు రఔటిెంచిన కేెందర రబుతాెం

3 నవంబర్ 2014

• ILOణో ఫేక్ ఇన్స ఇెండమా ఇనిీ బయటివ్ కోషెం అఴగహసధా ెందెం ఔుద఼యథచఔునన కేెందర భధమెంతయ, చినన భభిము ష఼క్షభ
యహమనుహభహల భెంత్తరతా రహక.

• ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ యశమెంనై ష఼నరెం కోర్సి లో చిఴభి నియేథిఔ షభభిెంచిన భుదగ ల్ ఔనేటీ
• తనేళధాడె డజిన గహ అరోక్ ఔుభార్స నిమనేతేలమామయథ.
• ప్యతథేవెంలోధే చౌకౄైన ఆటరఫేటిక్ కహయథ ఆలోి K10న఼ నుహరయెంనెంచిన భాయథత్త ష఼జుక
• CIC ఎెంనఔఔు భుఖుగయథ షబుమల ఔనేటీలో భయౌో కహయథాన్స కాభేగ
• కేెందర ఆభీదఔ లేఴల కహయమదభిిగహ సష఼భఖ్ ఆథిమా నిమనేతేలమామయథ
• ‘గహీెండ్ కోయదన్స ఆఫ్ ఆయుర్స ఆఫ్ ులోయనమా ఫ్ో ఴర్సు’ ుయసహకయెం అెంద఼ఔునన భధోభసన్స లెంగ్
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• ధేశనల్ కౄనేఔల్ యృన్స ఔధృానీ న్స ఛెైయభధాగ G.S.షెంధఽ నిమనేతేలమామయథ.
4 నవంబర్ 2014

• తనిషభి ఒటిెంగ్ కోషెం 2009 ఖుజభహత్ సహథనిఔ అదికహయథలు లాస్ (షఴయణ) నృలుోనై షెంతఔెం చేలన ఖుజభహత్ ఖఴయనర్స
• ఢయ్ో రహషనషబ యద఼దఔు ఆమోదెం ణెయౌనన కేెందర కేనృధృట్
• నభిెందర్స ఫ్ణారఔు, అెంతభహాతీమ హాకీ డభేశన్స యొఔక నరలడెెంట్ు అయహయథు
• ఔభహణటఔలోని సెంన షనైెంలో సయనుహ కహలానిక చెెంథిన డారబెంఖుో ఔన఼గపనఫడాుబ
• దక్షణ ఔభోయౌధా ఖఴయనభహగ భౄెండఴసహభి గౄయౌచిన నికక హాలే
• 2014లో ప్యతథేవెం లో ఇెంటభౄనట్ యనియోఖథాయథల అత్తనదద షెంకమ భుెంఫెైలో భికహభౄుెంొ థి.
• ప్యతథేవెంలో కహలేమ భాభిడ సహభయఔ సహిెంు యడెదల
• ఇమర్స 2014 యొఔక 10 ఴ ప్యతథేవెం సో శల్ ఎెంటరనరనఽమర్స అయహయథు గౄయౌచిన సన఼భ ష఼దయిన్స

5 నవంబర్ 2014

• 2014 ఐలల ఴధేు టీమ్స కౄని ధగ ా భళేెందర లెంగ్ దో నీ ఎెంనఔమామడె
• ఎయౌా నుల్ు ఛాబస్ అయహర్సు న఼ బుఴధేవార్స ఔుభార్స గౄలుచఔుధానయథ.
• యహణాఴయణ భాయథ నై రదాని యొఔక కౌనిుల్ న఼ త్తభిగి ఏభహటట కేెందర రబుతాెం
• అలెంనౄో లో ణొయౌ ఫడెాట్ న఼ రయేవనటిిన ణెలెంగహణ ఆభిథఔ భెంత్తర ఈటెల భహజేెందర్స
• లప్ నఫెైల్ ణో 700 కోటో యౄనుహమలణో ెందెం యద఼ద చేష఼ఔునన ఎబర్స టెల్
• ఫ్టో ప్ కహర్సి చీఫ్ ైధానిీ మల్ ఆషర్స గహ షెంజయ్ ఫయేజా నిమనేతేలమామయథ.
• షచిన్స టెెండఽలకర్స యొఔక లామచభితర ‘నేో బెంగ్ ఇట్ ఫై యే’ ుషత ఔెం యడెదలెైెంథి .
• షెంషద్ ఆదర్సి గహీమ్స యోజన కెంద యహయణాల లో జమసర్స గహీభానిన దతత త తీష఼ఔునన రదాని
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• SCOPE ఫభిట రభిమస్ అయహయథులు అెంథిెంచిన ప్యతథేవ భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా
• లనృడటి యొఔక కొతత ఛెైయయుధాగ అనిణా ఔసర్స నిమనేతేలమామయథ

6 నవంబర్ 2014

• ఔచ్ లో రెంచెంలోధే ఎణెత నద
త
ళైనృరడ్ యహము జౄనభేటర్స టభౄైఫన్స ఏభహటటచేలన ష఼జాోన్స ఎనభీా
• తఖుగతేనన సొ యచే జధాప్న఼ యక్షెంచడానిక సొ యచే భౄఔకల యయహణా నిఱేదిెంచిన జౄట్ ఎబభేాస్
• ప్యత ధౌకహదళెం యొఔక ఆక్షలభి యృజౄల్ TRV -72 యరహకటనెం తీయెంలో భునిగినుో బెంథి
• ళైదభహఫ్ద్ ట్రక్ షభషమలన఼ అదిఖనేెంచేెంద఼ఔు H-TRIMS ఉయోఖెం

7 నవంబర్ 2014

• మాెంటీఫమాటిక్ు సహథనెంలో నఽతన ఓశధెం షత ేక్ి అనఴాథిధ చేలన రహషత య
ీ ేతతలు
• ఎలకోిాలెైట్ నుహనీమెం ఫ్రెండ్ ORSL కొన఼గోలు చేలన జానున్స & జానున్స నయ
ైీ ేటట యౌనేటెడ్
• సొ యచే భౄఔకల యయహణాన఼ నిఱేదిెంచిన జౄట్ ఎబభేాస్ కహభోగ
• థేవయహమత ెంగహ 7 నఴెంఫర్స న జాతీమ కహమనుర్స అఴగహసన థిధోతుఴెం నియాసణ
• సహభా నృన్స లాడెన్స న఼ ణాధే కహయౌచనటటో నేభపకనన అఫభికహ ధేయ SEAL ఔభాెండో భహఫర్సి ఒ 'నీల్
• సయేల్ో్ ఇెండమా యౌనేటెడ్ చెైయభన్స కాభాట్ భహయ్ ఖునుహత భయణిెంచాయథ.

8 నవంబర్ 2014

• ఎఫ్ఐఐల 75% యహట్ ఔయౌగిమునన నదటి ప్యతీమ ఔెంననీగహ ళచిు ఎు
• గోయహ భుకమభెంత్తర దయక భధోసర్స గోనుహలఔాశణ రబు నుహభిఔర్స భహజీధాభా
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9 నవంబర్ 2014

• రదాన భెంత్తర నభేెందర మోడీ 21 కొతత భుకాలు ణో భెంత్తర భెండయౌ యషత భిెంచిెంథి
• యభహట్ కోళో 6000 ఴధేు యథఖులు చేయథకోఴడానిక యేఖెంగహ కీకౄటర్స అమామడె
• ప్యత-ఆయెంనెంచిన భేడయోగహీపర్స పజిమ ISRRT అధమక్షుడగహ ఎనినకౄైన తగినయహయథ
• ప్యతథేవెం యలర్స ఐలాెండ్ న఼ెండ అణాషత ీ సహభయథయెం Agni-II క్షణి భీక్షలు

10 నవంబర్ 2014

• భూలధన నుహరత్తథిఔన఼ ఫలభిచేెంద఼ఔు NBFC నిఫెంధనలన఼ ఔఠినతయెం చేలన ఆభిఫఐ
• ననీ నయథో కోషెం జీఴన్స రభాన్స -డజిటల్ లెైఫ్ షభిికౄట్ న఼ నుహరయెంనెంచిన రదాన భెంత్తర నభేెందర మోడీ
• ఉననణాదికహయథలు యథేశ్ర రమాణాలనై ఆెంక్షలు యదిెంచిన కేెందర రబుతాెం
• హాకీ ఇెండమా యహభిీఔ అయహయథుల రఔటిెంచిన హాకీ ఇెండమా
• సభహమధా కొతత AG గహ ఫలథేవ్ భహజ్ భహాజన్స నిమనేతేలమామయథ.
• నఖద఼ నియాసణ నృలుోలు థాాభహ 10000 కోటో యౄనుహమల షభఔభిచన కేెందర రబుతాెం
• రభుక ెండతేలు భభిము JNU నుొ ర షర్స భథమాస్ రహభూమల్ స ెందర నుహెండమన్స భయణిెంచాయథ.
• ప్యతథేవెం యొఔక ఫ్ర్స కౌనిుల్ ఔు త్తభిగి ఎనినకౄైన భననన్స ఔుభార్స నేరహీ భభిము S. రప్ఔయన్స
• 2013 జాాననఠ్ అయహయథు నుొ ెంథిన ళెంథీ ఔయ కేథాభహనథ్ లెంగ్
• ఉతత యరథేరో ో భహశి ా భుకమ షభాచాయ ఔనేశనర్స గహ జాయేద్ ఉసహభనీ నిమనేతేలమామయథ.

11 నవంబర్ 2014

• శిచభ ఫెెంగహల్ భభిము అసహుెంలో కహయమచాయనలో ఉనన KLO తీఴరయహద షెంషథ ని నిఱేదిెంచిన కేెందర రబుతాెం
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• కేెంథీమ
ర
యథామలమాలలో 3ఴ ప్శగహ జయభన్స ప్శ సహథనెంలో షెంషకాతెం ఉయోగిెంచడానిక భానఴ ఴనయథల భెంత్తరతారహక
నియణ బెంచిెంథి.

• ధృైుణామలనఴాథిధకోషెం భ్లాధా ఆజాద్ ధేశనల్ అకహడనైని నుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం
•నఴెంఫర్స 11న జాతీమ యథామథిధోతుఴెం నియాసణ
• అనిన ఔుటటెంఫ్లఔు ఫ్మెంఔు కాణాలు ఔయౌగిన నదటి భహశి ెంా గహ కేయళ

12 నవంబర్ 2014

• యథెద న ఫ ఖుగ ఫ్ోఔుల కేట్బెంులు షజాఴుగహ సహగేెంద఼ఔు IMC ఏభహటట చేలన కేెందర రబుతాెం
• 2014 గహెందేమయహథి లాష అెండ్ నృో క్ షభీాస్ ఫ్రడాకలిెంగ్ అయహయథున఼ గౄయౌచిన భేడయో కహశ్రభర్స జభూభ.
• రకామత TV ష్టో భహాప్యతెం డెైభౄఔిర్స, యయ చోనుహర (68) భయణిెంచాయథ.
• నఴెంఫర్స 12న రజా లేఴల రసహయధా థిధోతుఴెం నియాసణ
• భహాభహశి ా రహషనషబ కొతత లఔభహగ నృజౄన ధేత సభిప్న఼ ఫ్గేు ఎనినఔమామయథ.
• భహాభహశి ా రహషనషబలో యరహాష భీక్షలో ధృగగ న
ి భుకమభెంత్తర థేయేెందర పడనయస్ రబుతాెం
13 నవంబర్ 2014

• ఴధేులో అతమదిఔ సో కయథ 264యథఖులు చేలన ప్యత కీకౄటర్స భోళత్ వయభ.
• మున, ఉతత భహకెండ్ న఼ెంచి భహజమషబఔు థెైాయహభిీఔ ఎనినఔలు యొఔక పయౌణాలు రఔటన
• నుహకసహతన్స భభిము ఆఫ్గ నిసహతన్స న఼ెండ ఴచిచన ఫైధాభిటీ వయణాయథథల కోషెం భహబతీలు రఔటిెంచిన కేెందర రబుతాెం
• యృటయన్స కీీడాలేకభి చెందరరలకర్స న షెంత్ భయణిెంచాయథ.
• ఖయబనిమతరణ వషత చి
ీ కతుల యఔటిెంచిన యష్టహదెం గటననై ధామమ యచాయణఔు ఆథేశిెంచిన ఛతీత షగ ఢ్ రబుతాెం
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• దక్షణాలమా కోషెం ఐఔమభహజమ భళమా షెంషథ యొఔక షసాదమ రచాయఔయత గహ పభహూన్స అఔత ర్స నిమనేతేలమామయథ.
• భహజమషబ రరోనతత భహల షభమానిన ఉదమెం 11 ఖెంటల న఼ెండ భదామసనెం 12 ఖెంటలఔు భాభహచయథ.
• రదానభెంత్తర జన్స ధన్స యోజన కెంద 100 రహతెం ైధానిుమల్ ఇెంఔుోశన్స న఼ సహదిెంచిన భౄెండె భహష్టహిాలు, భూడె కేెందరనుహయౌత
నుహరెంణాలు.

• థేవయహమత ెంగహ ఫ్ల్ షాచ్ నేశన్స నుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం
• కహభపభేట్ ధామఔతాెంలో అద఼బతరత్తబఔు గహన఼ IIM- JRD ట్ట్ అయహయథు అెంద఼ఔునన లబల్ ఛెైయభన్స CS ఴయభ.
• ధన఼ష్ ఫ్యౌలిక్ క్షణిని యజమఴెంతెంగహ భీక్షెంచిన ప్యతథేవెం
• అణుసహభయథయెం ఔయౌగిన ాతీా-II ఉభితలెం న఼ెంచి ఉభితల క్షణి భీక్ష యజమఴథఫైెంథి .
• నఴెంఫర్స 14న ప్యతథేవెం అెంతట్ ఫ్లల థిధోతుఴెం నియాసణ
• భుదగ ల్ ఔనేటీ చేలన ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ దభహముతలోని నిెంథితేల నేయో థ యృలోడెంచిన ష఼నరెం కోయథి
• శిచభ తీయెంలోని భౄెండె నుహరజౄఔిులఔు 10600 కోటో యౄనుహమల నటటిఫడ నటి న఼నన ఎనిా ల

15 నవంబర్ 2014

• డష్టహ జాతీమ కహెంగౄీస్ లనిమర్స ధామఔుడె మోసన్స ధాగ్ భయణిెంచాయథ.
• థేశ్ కహ అనుహన ఛానల్ ట్మగౄో న్స
ొ న఼ త్తభిగి నుహరయెంనెంచిన DD ధేశనల్
• సహబ్ నేలో ర్స ఇెండమా నరయేట్ యౌనేటెడ్ ఫేధేజిెంగ్ డెైభౄఔిర్స గహ వలభ్ లేథ్ నిమనేతేలమామయథ.

16 నవంబర్ 2014

• చెైధా ఒనన్స లెంగిల్ు ఫ్డభెంటన్స టెైటిళో ై గౄలుచ఼ఔునన లైధా ధృహాాల్ భభిము కథాెంనృ శ్రీకహెంత్.
• శ్రీలెంఔణో జభిగిన 5 భామచ఼ల ఴధేు లభీస్ న఼ 5-0ణో గౄయౌచిన ప్యతథేవెం కీకౄట్ జటటి
నేజి
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• HIL నూహరెంచెైజ్ జటటి ఉతత య రథేశ్ యజార్సు్ హాకీ టీెంఔు షసమజభాని అబన కీకౄటర్స ష఼భేష్ భౄైధా.
• కహభిభచాబెల్ కోల్ ఫైన్స నుహరజౄక్ి అనఴాథిధ కోషెం అథానీ ఫైనిెంగ్ ఔు 1 నృయౌమన్స అఫభిఔన్స డాలయో యథణెం ఇఴాడానిక ఎలఫఐ
ఆమోదెం

• తీఴర అనుహమెం జానృణాలో ఉనన నగీభ హాగ్ జెంతేఴు ఔయౌగిన జెంతేరదయినరహలగహ రెంచెంలో నదటి సహథనెం షెంనుహథిెంచిన
అసహుెం జెంతేరదయినరహల.

• ఆభిఫఐ డెైభౄఔియో లెంటరల్ ఫో ర్సు డెైభౄఔిర్స గహ రత్తనుహథిెంచఫడు డాఔిర్స సష఼భఖ్ ఆథిమా
• ఉభితలెం న఼ెంచి నిెంగిలోక రమాణిెంచే ఆకహష్ క్షణిని భీక్షెంచాయథ.
• టృ
ర త్ ఆలేాస్ నరయృైల్ు నేయథణో షద఼రథిదన్స సవాని భహలన ుషత ఔెం యడెదల
• జీయతకహల ుయసహకయెంగహ ష఼నేణార చయత్ భహమ్స అయహయథు 2014 ణో అెంద఼ఔునన ెండట్ జసహరజ్
• అసహుెం భహశి ా నదటి సహసషుయసహకయెంన఼ ఖుెంజన్స వయభఔు రథానెం చేలన అసహుెం రబుతాెం

18 నవంబర్ 2014

• NFDPCన఼ ునభినభిభెంచిన పుడ్ నుహరలలెంగ్ ఇెండలిస్
ా భెంత్తరతా రహక
• చినననణాతల నుొ ద఼ున఼ నుో ర తుళెంచడానిక కసహన్స యకహస్ తరెం థఔెం ునఃనుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం
• యదధ వకత నటటిఫడకోషెం అఴగహసన ెందెం ఔుద఼యథచఔునన IREDA భభిము అఫభికహ ఎగిామ్స ఫ్మెంక్
• ప్యత హాకీ జటటి చీఫ్ కోచ్ దయక టెభీ యహల్ీ భహజీధాభా
• తన షాెంత ఉచిత యృబ్ ఆదాభిత ఇ-ఫబల్ లేఴ, యృర్సు నుహరయెంనెంచిన IBM
• ఆథాము న఼న రహకనై 18000 కోటో యౄనుహమల న఼న యయహదెం యశమెంలో కేష఼ గౄయౌచిన ఱల్ ఇెండమా
• భహాభహశి ా అడాకేట్ జనయలాగ ష఼నీల్ భధోసర్స నిమనేతేలమామయథ.
• ఆలేియౌా మా షెందభిిెంచిన రదాన భెంత్తర నభేెందర మోడీ
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• 2014రహెంత్త, నిభహముదీఔయణ, డెఴలనభెంట్ కోషెం ఇెంథిభహ గహెందీ నజ్
ైీ కోషెం ఎెంనకౄైన ఇసో ర
• ఢయ్ో సహిక్ ఎకేుచెంజ్ ఖుభితెంు యద఼ద చేలన లనౄ
• లక్ థీఴులణో షెంఫెందాలు ఫలోనేతెంకోషెం చయమలు రఔటిెంచిన నభేెందర మోడీ
• ప్యతథేవెంలో భళెంథార గిప్్ యభాధాలు అభభకహనిక ఆమోదెం ణెయౌనన కేెందర ను య యభానమాన భెంత్తరతారహక
• జి షెందభిిెంచిన రదాన భెంత్తర నభేెందర మోడీ
• కోసహత ఫుక్ అయహయథులఔు ఎెంనకౄైన లెైవ్ు ఆఫ్ అధర్సు యచబత, నీల్ భుకభీా
• భహెంనుహల్ లెంగ్ జత్తన్స న఼ ళసహర్స లో తన ఆవీభెంలోధే అభౄషి ఼ చేలన సభహమధా నుో య్ష఼లు
• కొల్ఇెండమా యౌనేటెడ్ లఎెండగహ ష఼త్తయథ బట్ిచాయమన఼ లనూహయథు చేలన PESB
• తనేళ లనిభా దయిఔుడె యథదరమమ చౌఔయౌెంఖెం భయణిెంచాయథ.

20 నవంబర్ 2014

• థీనదమాళ్ ఉనుహదామమ గహీభ జోమత్త యోజన నుహరయెంప్నిక ఆమోదెం ణెయౌనన కేెందర రబుతాెం
• భూడె సహర్సక ెంథాలనై షెంతకహలఔు ఆమోదెం ణెయౌనన కేెందర కేనృధృట్
• FTIL యొఔక ఫేధేజిెంగ్ డెైభౄఔిర్స భభిము CEO గహ భహజీధాభా చేలన జిగేనష్ ష్టహ
• భహమటఔులఔు ఖాసెం థఔెం రఔటిెంచిన ఖుజభహత్ రబుతాెం
• 2 జి కేష఼లో న఼ెండ ఉషెంసభిెంచ఼కోయహలని లనృఐ డెైభౄఔిర్స యెంజిత్ లధూ ా న఼ కోభిన ష఼నరెం కోయథి
• IFFI ఴదద 2014 షెంఴతుభహనిక ఇెండమన్స ల్భ యుధాయౌటీ ుయసహకభహనిన అెంద఼ఔునన యజనీకహెంత్
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21 నవంబర్ 2014

• ఇసహోభాఫ్ద్ లో 3rd SAFF ఉఫన్సు నుో టీలలో గౄయౌచిన ప్యతథేవెం
• భభహఠహ భిజభేాశన్సు యశమెం షనైక్షెంచడానిక అఖిల క్ష ఔనేటీ ఏభహటట చేలన భహాభహశి ా రబుతాెం
• CK ధాముడె లెైఫ్టి మ్స
ద అచీయృభెంట్ అయహయథున఼ అెంద఼ఔునన ఔలనల్ థియ్ప్ యృెంఖుభహకర్స

22 నవంబర్ 2014

• ప్యతథేవెంలో తీఴరఫైన రభాదెంలో 10 భుకమఫైన ఫర్సు భభిము జీఴయృైయధమెం నుహరెంణాలు: BNHS అధమమనెం

23 నవంబర్ 2014

• ఎఫభలేమ ఆదర్సి గహీమ్స యోజన నుహరయెంనెంచిన ఖుజభహత్ భుకమభెంత్తర ఆనెంథి టేల్
• నూహదర్స చఴయ ఆచేన్స & లషిర్స మూపరలమాలఔు లబెంట్ సుడ్ రథానెం చేలన నుో ప్ నూహరనిుస్
• లనిమర్స భభహఠీ నటటడె-దయిఔుడె యగుయర్స నయేఔర ర్స భయణిెంచాయథ
• లాప్నేక్షలేని షెంషథ లఔు నిధ఼లు నుహరయెంనెంచిన అజీెం నేరనైా థాతాతా చపయఴ
• మునఎలు ఛెైయభధాగ థీక్ ఖునుహత నిమనేతేలమామయథ.

24 నవంబర్ 2014

• CMDA యొఔక CEO గహ కయణ్ ఖుభహీల నిమనేెంచఫడాుయథ
• ప్యతథేవెంఔు ఆయఴ P-8I షభుదర ఖలత యభానెం అెందజేలన ఫో బెంగ్
• 2014 వకత బట్ పస్ి ఫుక్ నజ్
ైీ గౄలుచ఼ఔునన నృలాల్ తనీార్స
• PCI తద఼భి ఛెైయయుధాగ భాజీ ష఼నరెం కోర్సి జడ్ా చెందరభ్య ఔుభార్స రసహద్ ఎెంనఔ
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• షాచచ ప్యత్ కోష్ కహభహమచయణ భాయగ దయికహలు రఔటిెంచిన కేెందర రబుతాెం
• అయథణాచల్ రథేశ్ 18 ఴ జిలాోగహ ధాభసహబ
• రబుతా ఉథో మఖుల దయ యయభణ ఴమష఼ున఼ 60 న఼ెండ 58 షెంఴతుభహలఔు తగిగెంచిన సభహమధా రబుతాెం
• ప్యతథేవెం లో సభితగహ నెభా యహమనుహయ షాెంతెంగహ చేషత ఼నన ణొయౌ ఫ్మెంఔుగహ కొటక్ భళెంథార ఫ్మెంక్
• దక్షణాలమా కోషెం UN భళమా షెంషథ ఔు షసాదమ రచాయఔయత గహ సహనిమా నైభహా నిమనేతేలమామయథ.
• UN లెైటూ ౌస్ చయమలు అయహయథుఔు ధానేధేట్ అబన అసహుెం NGO అయధామక్
• రకామత ఔథక్ నాతమకహభిణి లణాయ థేయ భయణిెంచాయథ.

26 నవంబర్ 2014

• నఴెంఫర్స జాతీమ క్షీయ థిధోతుఴెం నియాళెంచిన ప్యతీమ నుహడ భివభ
ీ
• 26/11 భుెంఫెై ఉఖీయహద థాడక ఆయథ షెంఴతుభహలు, జాాఔెం చేష఼ఔునన ప్యణాఴని
• 2014 లెంటరల్ మూనిఴభిుటీ షఴయణ నృలుోన఼ ఆమోథిెంచిన కేెందర రబుతాెం
• 2014 ఢయ్ో లశల్ నుో య్ష఼ ఎసహినృో ఱభెంట్ (షఴయణ) నృలుోన఼ ఆమోథిెంచిన లోక్ షబ్
• ఒనన్స భాభౄకట్ ఆభేశన్సు థాాభహ 12000 కోటో యౄనుహమల రబుతా ఫ్ెండెలన఼ అభభన఼నన ఆభిఫఐ
• శభిమా ఈకాటీ పెండ్ న఼ నుహరయెంనెంచన఼ననటటి రఔటిెంచిన ఎలఫఐ భూమచ఼ఴల్ పెండ్
• 1964లో యౌెంనక్ు ఫెంగహయథ తఔెం గౄయౌచిన హాకీ జటటిన఼ షతకభిెంచిన కేెందర కీీడల భెంత్తరతా రహక
• అయథాన అయహయథు అెంద఼ఔునన ఫ్ఔుర్స భధోజ్ ఔుభార్స
• మరహల్ వయభన఼ ఛెైయభధాగ త్తభిగి నిమనేెంచిన ఢయ్ో & డలిక్ా ి కీకౄట్ అసో లబయశన్స
• లోక్ షబ కొతత లఔీటభీ జనయల్ గహ అనఽప్ నేరహీ నిమనేతేలమామయథ.
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• 1970 లో డరభాటిక్ డకేడ్ నేయథణో ఔ ుషత ఔెం భహలన భహశి 
ా త్త రణబ్ భుకభీా

27 నవంబర్ 2014

• చెధృైన షఽర్స కెంగ్ు అనయూతఔు చేమాయౌ: ఐనఎల్ సహట్ కుెంగ్ నై ష఼నరెం కోయథి
• 2014భహజామెంఖ (ఱడఽమల్ు ఔులాల) భాగినటృమడ్ (షఴయణ) నృలుోన఼ ఆమోథిెంచిన లోక్ షబ.
• 43 థేరహలఔు ఎలకహిానిక్ ట్రయృల్ అతాభౄైజేషన్స థఔెం నుహరయెంనెంచిన కేెందర రబుతాెం
• ఆలేియౌా మన్స ఒననర్స యౌప్ సూమస్ భయణిెంచాడె
• 2014 TS-iPASS నృలుోన఼ ఆమోథిెంచిన ణెలెంగహణ అలెంనౄో
• ధేనుహల్ షెందభిిెంచిన రదాన భెంత్తర నభేెందర మోడీ
• కౄైైమ్స నఴలా యచబత PD జేమ్సు 94 షెంఴతుభహల ఴమష఼లో భయణిెంచాడె

28 నవంబర్ 2014

• భహాభహశి ల
ా ోని శిచభ ఔన఼భలోో ఔన఼గపనఫడు అెంతభిెంచినుో తేననజాతేల జానృణాలోని నూహభౄస్ి ఖుడో ఖూఫ నలో (Athene
Blewitti)
• 2014 షెంఴతుభహనిక 37ఴ జభానలాల్ ఫజాజ్ నూ ెండేశన్స అయహయథులు రదానెం

29 నవంబర్ 2014

• నదటి ళభాలమ నుహరెంత కీీడలు ెండెఖ, 2015లో జయఖన఼ెంథి
• ఫేగాలమఔు నదటి నుహలెంజర్స భౄైలున఼ నుహరయెంనెంచిన రదాన భెంత్తర
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30 నవంబర్ 2014

• 2014 భకహఴు ఒనన్స గహీెండ్ నరక్ు గోల్ు ఫ్మడభెంటన్స టెైటిల్ గౄయౌచిన నయ లెంధ఼
• భౄైలేా నుహభిిల్ కహభోగ యౄ 314 కోటో నష్టహినిన చయచఽలెంథి: కహగ్
• శిచభ తీయెంలో గీీనీపల్ు భీైనభీ ఏభహటట చేమన఼నన ఇెండమన్స ఆబల్ కహభపభేశన్స
• రభుక యెంఖషథ ల నటటలు యణానుహణి చాాల భయణిెంచాయథ.
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