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ఈ నెలలోని మఖ్యవార్త లు
51వ ఢి ల్లీ సుస్థి రాభివృద్ధి శిఖ్రాగ్ర సమావే శుం
15వ ఢలీో సుసిుర్ అభవృదిధ శ్చఖ్రాగీ సమావేశాలు 2015 ఫిబ్వ
ర రి 5 నుెండ 7వర్కు తాజ్ పాయల స్ హమ టల్,
నయయఢలీో లో జరిగాయి. ఈ శ్చఖ్రాగీ సమావేశాలను ఎనరీా అెండ్ రిసో ర్స్ ఇనిటిటూయట్ (టి.ఇ.ఆర్స.ఐ.)
నిర్ాహెంచిెంది. ఈ సమావేశెం యొకక ముఖ్య ఉదేశయెం సుసిుర్ అభవృదిధ మరియు పరాయవర్ణ మార్థప.
రాజకీయనేతలు, దౌతయవేతతలు, కారపపరేటో ట, పరభ్ుతా అధికార్థలు, మీడయా, ఎనీా ఓలు మరియు కార్యకర్త లు
ఈ సమావేశానిక హాజరైయాయర్థ.
ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి

14వ ఆరథి క సుంఘ స్థ ఫార్సులను అుంగీ క రథుం చిన కుందర ప్ర భ త్వుం
2015 ఫిబ్వ
ర రి మూడవ వార్ెంలో 14వ ఫైనాన్స్ కమిషన్స సిఫార్థ్లను కేెంద్ర పరభ్ుతాెం అెంగీకరిెంచిెంది.
మాజీ రిజర్సా బ్్యెంక్ గవర్ిర్స డాకిర్స వెైవి రడా నేతృతాెంలోని కమిషన్స రాష్టాిాల పురోగత్త కోసెం మరిెంత శకత
అెందిెంచడానిక పరయత్తిెంచిెంది.
కేెంద్ర పరభ్ుతాెంలో ఇపపటివర్కుని ఒక సైజు అనిిెంటికీ సరిపో వాలి అనే నిబ్ద్ధ తను ద్యర్పర్థసయ
త పనుి
రాబ్డులలో ఎకుకవ వాట్ రాష్టాిాలకు ఆదాయెంగా ఇవాాలని కమిషన్స సిఫార్థ్ చేసిెంది.
14వ ఫైనాన్స్ కమిషన్స సిఫార్థ్లకోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

2015-16 భార్త్ రై లవవ బడ్జె ట్ మ ఖ్ాయుంశాలు
కేెంద్ర రైలేా శాఖ్ మెంత్తర సురేశ్ పరభ్ు తొలిసారి లోక్ సభ్లో 26 ఫిబ్వ
ర రి 2015న 2015-16 రైలేా బ్డెాట్ ను
పరవేశపట్ిర్థ. పరిశుభ్రత, రైలేా భ్ద్రతకు పద్ీ పవట వేసత య, రైలేాల అభవృదిధతోనే దేశాభవృదిధ అని సురేశ్ పరభ్ు
తెలిపార్థ.

పేజి

6

ఫి బ్ర వ రి 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

రైలవవ బడ్జెట్ మ ఖ్ాయుంశాలు
• రైళో రాకపో కలపై ఎస్ ఎెంఎస్ సద్ుపాయెం
• తకుకవ ధర్కే తాగునీర్థ
• సాధార్ణ బ్ో గీలో ో మొబ్ెైల్ ఛారిాెంగ్ సద్ుపాయెం
• రాజధాని ఎక్్ పరస్ ల వేగానిి పెంచేెంద్ుకు కృష్ి
• రైలేా పారజకుిల నిరాాణెంలో రాష్టాిాల సహకార్ెం తీసుకుెంట్ెం
• రైళోలో నాణయమైణ ఆహార్ెం అెందిెంచేెంద్ుకు కృష్ి
• ఆర్థ నెలలోో 17వేల బ్యో ట్యిల ట్్ నిరాాణెం
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

5151 అస్ాార్ అవార్సు లు ప్ర ధానుం
పరపెంచెంలోనే పరత్తష్టాితాకమైన ఆసాకర్స అవార్థాల పరదానోత్వెం అమరికాలోని లాస్ ఏెంజల్్‑ హాలీవుడ్
డాలీబ థ్ియియటర్స‑లో 23 ఫిబ్రవరి 2015 జరిగిెంది. ఆసాకర్స అవార్థాలను అకాడమీ అవార్థాలని కూడా
వయవహరిసత ార్థ. ఈ 2015 ఆసాకర్స అవార్థాలు 87వ అకాడమీ అవార్థాలు.
2015 ఆసాకర్స అవార్థా విజేతల జాబితా కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ప్ర మ ఖ్ స్థ నీ నిరాాత్ దగ్ు పాటి రామానాయ డు అసత మయుం
పరముఖ్ సినీ నిరాాత ద్గుగబ్్టి రామానాయుడు 18 ఫిబ్రవరి 2015న హెైద్రాబ్్ద్ లో కాన్ర్స వాయధి
కార్ణెంగా మర్ణిెంచార్థ. ఆయన వయసు 79 ఏళళు.
దగ్ు పాటి రామానాయ డు గ్ రథుంచి
• ఈయన 1936 జూన్స 6వ తేదీన పరకాశెం జిలాో కార్ెంచేడులో జనిాెంచార్థ.
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• ఒకే వయకత శతాధిక చితారలను నిరిాెంచి, పరపెంచ రికార్సా సృష్ిిెంచిన నిరాాతగా డ. రామానాయుడు గినిిస్
బ్ుక్ ఆఫ్ వర్ల్ా రికార్సా్ లో చోటట సెంపాదిెంచార్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ

ఢి ల్లీ మ ఖ్యముంత్రర గా ప్ర మాణస్వవ కార్ుం చే స్థ న అర్వుంద్ క జ్రర వాల్
14 ఫిబ్వ
ర రి 2015న ఆమ్ ఆదీా పారీి అధినేత అర్విెంద్ కేజీరవాల్, ఢలీో ముఖ్యమెంత్తరగా పరమాణసవాకార్ెం
చేశార్థ. ఢలీో లోని రామ్ లీలా మైదానెంలో ల ఫ్టి -నెెంట్ గవర్ిర్స నజీబ్ జుెంగ్, అర్విెంద్ కేజీరవాల్ చేత
పరమాణసవాకార్ెం చేయిపిెంచార్థ. అర్విెంద్ కేజీరవాల్ తో పాటట మరో ఆర్థగుర్థ: మనీష్ సిసో డయా, సతేయెంద్ర
జైన్స, జితేెంద్ర తోమార్స, గోపాల్ రాయ్, సెందీప్ కుమార్స మరియు అసిెం అహాద్ ఖ్ాన్స లు కేబినెట్
మెంతర లుగా పరమాణసవాకార్ెం చేశార్థ. 13 ఫిబ్వ
ర రి 2015న భ్ర్త రాషి ప
ా త్త పరణబ్ ముఖ్రీా, ఢలీో యొకక
జాతీయ రాజధాని పారెంత పరభ్ుతాానిక ముఖ్యమెంత్తరగా అర్విెంద్ కేజీరవాల్ ను నియమిెంచార్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

హీ ట్ ఆన్ ప్వర్ పే ర్సతో నివే ద్ధ క వడుదల చే స్థ న స్ుంటర్ ఫర్ స్ై న్ు అుండ్
ఎనివరానెాుంట్
22 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న సెంటర్స ఫర్స సైన్స్ అెండ్ ఎనిారానెాెంట్ (CSE), హీట్ ఆన్స పవర్స పేర్థతో ఒక నివేదికను
విడుద్ల చేసిెంది. ఈ నివేదిక, భ్ర్తదేశెంలోని బ్ొ గుగ ఆధారిత థర్ాల్ విద్ుయత్ పాోెంటట
ో , పరపెంచెంలోనే
అతయెంత అసమర్ువెంతమైనవిగా పేరపకెంది. ఈ నివేదికను, భ్ర్తదేశెం యొకక హరిత విపో వ పితామహుడు
MS సాామినాథన్స విడుద్ల చేశార్థ. దీనిని CSE యొకక గీన్స
ీ రేటిెంగ్ పారజక్ి (GRP) కెంద్ నిర్ాహెంచిన
రెండు సెంవత్రాల కాలెం పరిశలధనాధయయనెం తరాాత విడుద్ల చేశార్థ.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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2015-16 భార్త్ రై లవవ బడ్జె ట్ మ ఖ్ాయుంశాలు
కేెంద్ర రైలేా శాఖ్ మెంత్తర సురేశ్ పరభ్ు తొలిసారి లోక్ సభ్లో 26 ఫిబ్వ
ర రి 2015న 2015-16 రైలేా బ్డెాట్ ను
పరవేశపట్ిర్థ. పరిశుభ్రత, రైలేా భ్ద్రతకు పద్ీ పవట వేసత య, రైలేాల అభవృదిధతోనే దేశాభవృదిధ అని సురేశ్ పరభ్ు
తెలిపార్థ.
రైలవవ బడ్జెట్ మ ఖ్ాయుంశాలు


రైళో రాకపో కలపై ఎస్-ఎెంఎస్ సద్ుపాయెం



తకుకవ ధర్కే తాగునీర్థ



సాధార్ణ బ్ో గీలో ో మొబ్ెైల్ ఛారిాెంగ్ సద్ుపాయెం



రాజధాని ఎక్్-పరస్-ల వేగానిి పెంచేెంద్ుకు కృష్ి



రైలేా పారజకుిల నిరాాణెంలో రాష్టాిాల సహకార్ెం తీసుకుెంట్ెం



రైళోలో నాణయమైణ ఆహార్ెం అెందిెంచేెంద్ుకు కృష్ి



ఆర్థ నెలలోో 17వేల బ్యో ట్యిల ట్్ నిరాాణెం



పరయాణికులు అయిద్ు నిమిష్టాలోో టికకట్ ప ెందే ఏరాపటట



650 సేిషనో లో కొతత గా ట్యిల ట్్ నిరాాణెం



పరయాణికులకు మర్థగైన సౌకరాయలు అెందిెంచటమే పరధాన లక్షయెం



రైలేా టికకట్ ధర్లు పెంచటెం లేద్ు



కొతత రైలేా ల ైనో నిరాాణెంలో పరయివేట్ భ్గసాామయెం



వచేచ అయిదేళోలో రైలేాలో ర్ూ.8.5 కోటట
ో పటటిబ్డులు



పాయసిెంజర్స రైళో సవపడ్ గెంటకు 25 కలోమీటర్థో పెంచలేమా?



రైలేాలపై పరజలు భ్రీ అెంచనాలతో ఉనాిర్థ

మరథుంత్ సమాచార్ుం కోసుం ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
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భార్త్ ఆరథి క సరవ 2014-15: మ ఖ్ాయుంశాలు
కేెంద్ర ఆరిీక మెంత్తర అర్థణ్ జైటీో 27 ఫిబ్వ
ర రి 2015న భ్ర్త ఆరిధక సరేాను పార్ో మెంటోో పరవేశపట్ిర్థ. ఆరిీక
సరేా, గడచిన12 నెలలోో భ్ర్త ఆరిుక పరిణామాలపై సమీక్షలను, పరధాన అభవృదిధ కార్యకీమాల నిర్ాహణా
సారాెంశానిి మరియు పరభ్ుతా విధాన కార్యకీమాలు మరియు సాలప మరియు మధయసు నిరీణత కాలెంలోని
ఆరిుకవయవసు యొకక అవకాశాలను పరముఖ్ెంగా పరకటిసత ుెంది. lమూడెంచల వసయహానిి ఆరిీక సరేా 201415 లో సయచిెంచార్థ
ప్ూరథత వవరాలకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.

2015 – 16 కుందర బడ్జె ట్: మ ఖ్ాయుంశాలు
కేెంద్ర ఆరిుక మెంత్తర అర్థణ్-జైటీో లోక్-సభ్లో 28 ఫిబ్రవరి 2015న కేెంద్ర బ్డెా ట్-ను
పరవేశపట్ిర్థ. 2015-16 ఆరిుక సెంవత్రానిక సెంబ్ెంధిెంచి ఆయన పరవశ
ే పటిిన బ్డెా ట్ లోని
ముఖ్ాయెంశాలు ఇవీ...
మొత్త ుం బడ్జె ట్ - కటాయుంప్సలు..
 కేెంద్ర బ్డెా ట్ ర్ూ.17,77,477 కోటట
ో
 పరణాళికా వయయెం ర్ూ.4,65,000
 పరణాళికేతర్ వయయెం ర్ూ.13,12,200 కోటట
ో
 ర్క్షణకు ర్ూ.2,46,727 కోటట
ో
 వెైదాయనిక ర్ూ. 3,31,500 కోటట
ో
 విదాయ ర్ెంగానిక ర్ూ.68,960 కోటట
ో
 గృహనిరాాణాలకు ర్ూ.22,407 కోటట
ో
 మహళా శ్చష సెంక్షేమెం ర్ూ.10,500 కోటట
ో
పేజి
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 జల వనర్థలకు ర్ూ.4,173 కోటట
ో
 ఏపవలో ఐఐఎెం ఏరాపటట
 సో లార్స ఎలకికల్ వాహనాలకు ర్ూ.70 కోటట
ో
 నిర్ాయ ఫెండ్-కు వెయియ కోటట
ో
 ఎసవ్ సెంక్షేమ పథకాలకు ర్ూ.30 వేల కోటట
ో
 మైకోీ ఫన
ై ాన్స్ కు ముద్ర బ్్యెంకు దాారా ర్ూ.20 వేల కోటట
ో .
 ఎెంజీఎన్స రేగాకు ర్ూ.5 వేల కోటట
ో
 అలాిా మగా పవర్స-కు లక్ష కోటట
ో .
 ఉపాధి హామీ పథకానిక అద్నెంగా ర్ూ.5 వేల కోటట
ో
 గాీమీణ ఉపాధి హామీ పథకానిక ర్ూ.34 వేల కోటట
ో

 వయవసాయ ర్థణాలు ర్ూ.8.5 కోటట
ో ఇవాాలనేది లక్షయెం.
 మైకోీ ఫైనాన్స్ కు ముద్ర బ్్యెంకు దాారా ర్ూ.20 వేల కోటట
ో .
 నాబ్్ర్థాకు 25 వేల కోటట
ో
 ఐటీ హబ్ ఏరాపటటకు 150 కోటట
ో
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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అెంతర్జా తీ యెం | ప్రపెంచెం – International
నే పథయ టాయ్ లో జరథ గథ న 5వ భార్త్-మయనాార్ ఉమాడ్ి వాణి జయ కమిటీ సమావే శుం

17 ఫిబ్వ
ర రి 2015న మయానాార్స లోని నే పియ ట్య్ లో 5వ భ్ర్త్-మయనాార్స ఉమాడ వాణిజయ కమిటీ
సమావేశెం నిర్ాహెంచబ్డెంది. ఈ సమావేశానిక భ్ర్త కేెంద్ర పరిశమ
ీ ల & వాణిజయ శాఖ్ సహాయ మెంత్తర
(సాతెంతర హమ దా), మయనాార్స యొకక కేెంద్ర వాణిజయశాఖ్ా మెంత్తర యు విన్స మియెంట్ తో కలిసి ఈ
సమావేశానిక అధయక్షత వహెంచార్థ. ఈ సమావేశెంలో, ఇర్థ దేశాల పరజా పరిచయాలు, ఔషధ ర్ెంగెం,
వయవసాుపక అభవృదిధ, నెైపుణయెం, శకత , వయవసాయెం, అనుసెంధానత, సరిహద్ుీ వాణిజయెం పో ర త్హెంచడానిక
మరి ముఖ్యెంగా అవసాుపన అభవృదిధ మరియు పర్సపర్ పటటిబ్డులు పో ర త్హెంచట్నిక, రెండు దేశాలు
కటటిబ్డాాయి.
సమావేశుం యొకా మ ఖ్ాయుంశాలు కోసుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
యె మె న్ లో ద్ౌత్యకారాయలయుం మూస్థ వే స్థ న అమె రథ కా

యిెమన్స లో జర్థగుత ని రాజకీయ అసిుర్తాెం మరియు భ్ద్రతా సమసయల ద్ృష్టాియ, అకకడుని తన
దౌతయకారాయలయానిి మూసివేసి తన సిబ్బెందినెంతటిని తర్లిసుతనిటటి 10 ఫిబ్వ
ర రి 2015న అమరికా రాషి ా
విభ్గెం ధురవీకరిెంచిెంది. హౌత్త పో రాటయోధులు, రాజధాని సానాను ముటి డెంచి, తదాారా దేశ
నియెంతరణను చేజికకెంచుకుకోవడెం కొనిి నెలలుగా యిెమన్స సెంక్షోభ్ెంలో ఉెంది. సెంవత్రాల సెంక్షోభ్ెం
తర్థవాత, యిెమన్స విభలదాలు మరిెంత పరిగి ఒక పసరితసు ాయి పౌర్ యుద్ధ ెంగా మారిెంది. వివాదాలు
పారెంతీయ, రాజకీయ, గిరిజన మరియు మత పరతయర్థులు ఒకరిమీద్ ఒకర్థ పెంచుకునుతనివే.
ప్ూరథత వవవరాలకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.

లిబర్ల్ పారీర నాయకత్వుం పై అవశావస తీరాానుంలో ఆస్ేరా లి యా ప్ర ధాని టోనీ అబో ట్ గ లుప్స

లిబ్ర్ల్ పారీి యొకక అగీనాయకతాెంలో చీలీకల దాారా తల త్తత న అవిశాాస తీరాానెం నుెండ ఆసేిలి
ా యా
పరధాని టోనీ అబ్ో ట్ 9 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న బ్యటపడాార్థ. టోనీ అబ్ో ట్, 2013, సపి ెంబ్ర్స లో ఆసేిలి
ా యా
పరధానమెంత్తరగా ఎనిికయాయర్థ. నాయకతా సిపల్ మోషన్స (39 ఓటట
ో )ను, పాలక లిబ్ర్ల్ పారీి (61 ఓటట
ో )
ఓడెంచిెంది. పో టీదార్థలకు పారీి ఉనిత సాునాలను ఇవాకూడద్ని నిర్ణయిెంచిెంది.
పేజి
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పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఇటల్ల అధ్యక్షునిగా స్ రథు యో మటర ర లాీ ప్ర మాణస్వవ కార్ుం

3 ఫిబ్వ
ర రి 2015న ఇటలీ అధయక్షుడగా సరిగయో మటి రేలో ా సవాకార్ెం చేశార్థ. రెండవ పరపెంచ యుద్ధ ెం తరాాత
ఇటలీ గణతెంతర దేశమైన తర్థవాత అతను ఇటలీక 12వ అధయక్షుడెైయాయర్థ. రాజాయెంగ కోర్థి నాయయమూరిత
అయిన 73 ఏళో సరిగయో మటి రేలో ా 31 జనవరి 2015న ఇటలీ అధయక్షుడగా ఎనిికయాయర్థ. అలసట
సెంకేతాలు పేరపకెంటూ జనవరి 2015లో అధయక్ష పద్వినుెండ వెైదొ లిగిన 89 ఏళో జారిాయో నపో లిటనో
సాునెంలో సరిగయో మటి రేలో ా ఎనిికైయాయర్థ.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
సమాచార్ స్ే క ర్ణ ఉప్గ్ర హుంను వజయవుంత్ుంగా పార ర్ుంభిుంచిన జపాన్

1 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న జపాన్స సమాచార్ సేకర్ణ ఉపగీహెం (గూఢచారి ఉపగీహెం)ను విజయవెంతెంగా
పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ ఉపగీహెంను ద్క్షణ జపాన్స కగోశీమా పిరఫకచర్స లోని తనేగష్వమ సేపస్ సెంటర్స నుెండ
పారర్ెంభెంచార్థ. హెచ్-2A (H-IIA) వాహక రాకట్ ఈ ఉపగీహానిి కక్షయలోక తీసుకళిుెంది. రాత్తరెంబ్వళళు
మరియు ఎటటవెంటి వాతావర్ణెంలోనెైనా భ్ూమిమీద్నుెండ 300 మైళో ద్యర్ెంలోనుని కక్షయ నుెండ భ్ూగోళ
అధయయనానిక ర్ూపకలిపెంచబ్డన అధునాతన రాడార్స పేలోడ్ ను ఈ ఉపగీహెం మోసుతెంది.
ఉపగీహెం యొకక వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

అుంత్రాెతీయ వభాగ్ుంలోని మరథనిా వషయాలను తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
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జాతీయెం|భార్త్-NATIONAL|INDIA
2014 రాజాయుంగ్ (ష డయయల్ు కులాల) ఉత్త ర్సవల (సవర్ణ) బిలుీ ను ఆమోద్ధుం చిన రాజయసభ

2014 రాజాయెంగ (ష్డయయల్ా కులాల) ఉతత ర్థాల (సవర్ణ) బిలుోను ముజువాణి ఓటటతో 24 ఫిబ్వ
ర రి 2015న
రాజయసభ్ ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలుో హరాయనా, కరాణటక, ఒడష్టా మరియు ఒక కేెంద్ర పాలిత పారెంతమైన దాదార
మరియు నాగర్స హవేలీ లోని ష్డయయల్ా కులాల జాబితా సవరిెంచడానిక పరయత్తిసుతెంది.
బిలుీలోని నిబుంధ్నల కోసుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
స్ాయల్ హె ల్త కార్సు ప్థకుంను పార ర్ుంభిుంచిన ప్ర ధాన ముంత్రర నరుందర మోడ్ీ

19 ఫిబ్వ
ర రి 2015న పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోడీ, రాజసాున్స, శీీగెంగానగర్స జిలాోలోని, సయర్త్ ఘర్స పటి ణెంలో
సాయిల్ హెల్త కార్థా పథకెంను పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ జాతీయ పథకెం, దేశ రైత లకు శాసవత య
ర ెంగా ప లాల
నేలను విశలోష్ిెంచడానిక సహాయెం చేసత ుెంది. తగిన పో షకాలు లేదా ఎర్థవుల ఉపయోగిెంచడెం దాారా
ఉతాపద్కతను మర్థగుపర్చదానిక రైత లకు సహాయెం చేస లక్షయెంతో ఈ పథకెం ర్ూప ెందిెంచబ్డెంది. ఈ
పరణాళిక పరకార్ెం, 3 సెంవత్రాల కాలెంలో దేశెంలోని రైత లకు 14 కోటో సాయిల్ హెల్త కార్థాలు జారీ
చేయబ్డతాయి. ఈ పారజకుి కెంద్ 2014-15 ఆరిుక సెంవత్ర్ెంలో సుమార్థ 3 కోటో మెంది రైత లు కవర్స
చేయబ్ద్నునాిర్థ.
స్ాయల్ హెల్త కార్ు వశేష్టాల కోసుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ప్ర ధాన్ ముంత్రర గార మ్ సడక్ యోజన యొకా సవరథుం చిన మార్ు దర్శకాలకు కుందరుం ఆమోదుం

12 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న పరధాన్స మెంత్తర గాీమ్ సడక్ యోజన (పిఎెంజిఎసైా) మార్గ ద్ర్శకాల సవర్ణను కేెంద్ర
పరభ్ుతాెం ఆమోదిెంచిెంది. సానా్ద్ ఆద్ర్సశ గాీమ్ యోజన (ఎస్ఎజివె)ై కెంద్ పార్ో మెంట్ సభ్ుయలు(ఎెంపి) చే
గురితెంచబ్డన గాీమ పెంచాయతీలోో అర్హత కలిగిన నివాసాలకు చేరేలా ర్హదార్థలు ఎెంపిక చేసి, వాటి కొతత
కలయిక అలాగే వాటి అభవృదిధక పారధానయత కలిపెంచాలని మార్గ ద్ర్శకాలు సవర్ణ చేయబ్డాాయి.
గాీమీణాభవృదిధ శాఖ్ా మెంత్తర అధయక్షతన జరిగిన సమావేశెంలో ఈ నిర్ణ యెం తీసుకునాిర్థ. కాయబినెట్
నిర్ణయానిక అనుగుణెంగా అనిి కేెంద్ర మెంత్తరతాశాఖ్లు మరియు కేెంద్ర పరభ్ుతా విభ్గాలోో వాటి సెంబ్ెంధిత
పేజి
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కేెంద్ర ర్ెంగెంలో మార్గ ద్ర్శకాలలో అవసర్మైన చర్య తీసుకోవాలని కోరార్థ. సానా్ద్ ఆద్ర్సశ గాీమ్ యోజన
కెంద్ ఎెంపిక చేసిన గాీమ పెంచాయతీలకు పారధానయత కలిపెంచే విధెంగా కేెంద్ర పారయోజిత పథకాలు
మరియు కార్యకీమాలు చేపట్ిలని సయచిెంచార్థ.
మార్ు దర్శకాల మ ఖ్ాయుంశాల కోసుం ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
రాషవరా య ఖ్ ల్ పర ర తాుహాన్ ప్సర్స్ాార్ ప్థకుంను సవరథుం చిన య వజన వయవహారాల & కరర డ లు ముంత్రర త్వశాఖ్

11 ఫిబ్వ
ర రి 2015న యువజన వయవహారాల & కీడ
ీ లు మెంత్తరతాశాఖ్ రాష్వియ
ా
ఖ్ేల్ పో ర తా్హాన్స పుర్సాకర్స
పథకెంను సవరిెంచిెంది. ఈ సవరిెంచిన పథకెంలో, రాష్వియ
ా
ఖ్ేల్ పో ర తా్హాన్స పుర్సాకర్స నాలుగు విభ్గాలలో
ఇవాబ్డుత ెంది.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
నీత్ర ఆయోగ్ లో మూడు మ ఖ్యముంత్రర ల ఉప్సుంఘాలను ఏరాొటు చే స్థ న ప్ర ధాన ముంత్రర

నీత్ర ఆయోగ్ లో మూడు ముఖ్యమెంతర లు ఉపసెంఘాలను నియమిెంచినటటి పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోడీ
8 ఫిబ్వ
ర రి 2015న పరకటిెంచార్థ. ఈ నిర్ణయెం నీత్త ఆయోగ్ పాలక మెండలి యొకక మొద్టి సమావేశెంలో
తీసుకునాిర్థ.
మూడు ఉప్సుంఘాలకు కటాయుంచిన ప్నులు గ్ రథుంచి తజలుసుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చెయయెండ.
పాఠశాలలో మోర్ల్ స్ై నుుు త్ప్ొనిసరథ చే య డ్ానికల కుందర ప్ర భ త్వ సొుందనను కోరథ న సుపవరుం కోర్సర

దేశవాయపత ెంగా ఒకటి నుెండ పనెిెంద్ు తర్గత ల పాఠాయెంశాలోో మోర్ల్ సైన్స్ సబ్ెాకిును తపపనిసరి
చేయడెంకోసమై అెందిన వాయజయెంమేర్కు 2 ఫబ్రవరి 2015న భ్ర్త సుపవరెం కోర్థి, ఈ విషయెంపై
సపెందిెంచాలని కేెంద్ర మానవ వనర్థల అభవృదిధ (హెచ్ఆరిా)మెంత్తరతా శాఖ్ మరియు సెంటరల్ బ్ో ర్సా ఆఫ్
సకెండరీ ఎగాామినేషన్స (సవబీఎస్ఈ)లను కోరిెంది.
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సవచఛ భార్త్ మిషన్ ఇత్రవృత్త ుంతో స్ాార్క త్పాలా స్ారుంప్సలు వడుదల చే స్థ న కుందర ప్ర భ త్వుం

30 జనవరి 2015న మహాతాా గాెంధీ వర్ధెంత్తని పుర్సకరిెంచుకుని నయయఢలీో లోని విజాాన్స భ్వన్స లో సాచఛ
భ్ర్త్ మిషన్స ఇత్తవృతత ెంతో సాార్క తపాలా సాిెంపులు విడుద్ల చేశార్థ. కేెంద్ర సమాచార్ సాెంకేత్తక
మెంత్తరతా శాఖ్ దాారా ఈ సాిెంపులు విడుద్లయాయయి. తపాలా విభ్గెం, మూడు సాార్క తపాలా బిళుల
సటటి జారీ చేసిెంది.

మరినిి పారముఖ్య జాతీయవార్త లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్యయస్ క్యయప్స్ల్-NEWS CAPSULE
ఆుంధ్ర ప్ర ద్ే శీ ల ని గ్ ుంటూర్స నగ్ర్ుం యొకా వృక్ష జాత్రలు పే ర్సతో ప్ససత కుం ర్చిుంచిన పథ ఆ ర్ మోహన్ రావస

ఆుంధ్ర ప్రద్ేశీ లని గ్ ుంటూర్స నగ్ర్ుం యొకా వృక్ష జాత్రలు : పథఆర్ మోహన్ రావస
పిఆర్స మోహన్స రావు ఆెంధర పరదేశో లని గుెంటూర్థ నగర్ెం యొకక వృక్ష జాత లు పేర్థతో ఒక పుసత కెం
ర్చిెంచార్థ. గుెంటూర్థ నగర్ెంలో గల వృక్ష సెంపద్ను గురిెంచి ర్చయుత ఈ గీెంధెంలో సమగీెంగా
వివరిెంచార్థ.ఇది గుెంటూర్థలోని అనేక జాత ల మొకకలు మరియు చెటో టను గురిెంచి అెంద్ుబ్్టటలో ఉని
మరియు పారమాణికమైన గీెంధెం.
మోహన రావు గురిెంచి పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఎఫ్ఎఎ వదద పారుంతాల మరథ య కుందర కార్యకలాపాల యొకా నిర్వహణాధధ కారథ గా ర్వ చౌదరథ నియామకుం

24 ఫిబ్వ
ర రి 2015న ఫడర్ల్ ఏవియియషన్స అడానిసేిష
ా న్స (ఎఫ్ఎఎ) వద్ీ పారెంతాలు మరియు కేెంద్ర
కార్యకలాపాల యొకక నిర్ాహణాధికారిగా భ్ర్తీయ-అమరికన్స ర్వి చౌద్రి, నియమిత లయాయర్థ. ఈ కీలక
పద్విలో, చౌద్రి తొమిాది విభని పారెంతాలోో విమానయాన విధులను చేపడతార్థ.
ర్వ చౌదరథ గ్ రథుంచి ప్ూరథత వవరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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బుంగాీ ద్ే శ్ లో య ది నే రాలకుగాను అబద ల్ జబబర్ కు జ్రవత్ ఖ్ై దు

అెంతరాాతీయ కైైమ్్ టిబ్
ర ుయనల్-1 బ్ెంగాోదేశ్ లో మాజీ జాతీయ పారీి లామేకర్స అబ్ుీల్ జబ్బర్స కు 24 ఫిబ్వ
ర రి
2015న జీవిత ఖ్ైద్ు విధిెంచిెంది. అతని గైరాహజర్థ కార్ణెంగా 10 లక్షల ర్ూపాయిలు జరిమానా కుడా
విధిెంచార్థ. విచార్ణ పారర్ెంభెంభ్మైనపపటినుెండ కుడా జబ్బర్స పరారీలో ఉనాిర్థ.
అతను 1971 లో లిబ్రేషన్స యుద్ధ ెం సమయెంలో చేసిన నేరాలకు శ్చక్ష విధిెంచిెంది. జసిిస్ ఎమ్ ఎనఎత ర్స
ర్హీమ్ నేతృతాెంలోని బ్ెెంచ్, ఒకవేళ జబ్్బర్స జరిమానా చేలిెంచలేక పో తే రెండేళళు అద్నెంగా శ్చక్ష
అనుభ్విెంచాలని తీర్థపనిచార్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చెయయెండ.
మధ్యప్ర ద్ే శ్ గ్వర్ార్ రాుంనర ష్ యాదవ్ రాజ్రనామా

మధయపరదేశ్ గవర్ిర్స రాెం నరేష్ యాద్వ్ తన పద్విక 25 ఫిబ్వ
ర రి 2015న రాజీనామా చేశార్థ. ఉదో యగ
నియామకాలకు సెంబ్ెంధిెంచిన సాకెంలో ఆయన కుమార్థడు నిెందిత డగా ఉెండటెం, ఆయనపై కూడా సిట్
బ్ృెంద్ెం ఎఫ్ఐఆర్స దాఖ్లు చేయడెంతో ఆయన రాజీనామా చేశార్థ. దీెంతో ఇటీవలి కాలెంలో ఆరోపణల
కార్ణెంగా బ్లవెంతెంగా పద్వి నుెంచి తపుపకోవాలి్ వచిచన గవర్ిర్ో జాబితాలోక ఆయన కూడా చేరార్థ.
ఇెంతకుముెంద్ు ఉమాడ ఆెంధరపద
ర ేశ్ రాష్టాిానిక గవర్ిర్స-గా వయవహరిెంచిన ఎనీా త్తవారీ కూడా ఆరోపణల
కార్ణెంగానే తన పద్వి పో గపటటికునాిర్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చెయయెండ.
IPCC చజై ర్ ప్ర్ున్ ప్దవకల రాజుందర క ప్చౌరథ రాజ్రనామా

ఇెంటర్స-గవర్ిమెంటల్ పనెల్ ఆన్స కో మేట్ చేెంజ్ (IPCC) చెైర్పర్్న్స పద్విక 24 ఫిబ్వ
ర రి 2015న డాకిర్స
రాజేెంద్ర కే పచౌరి రాజీనామా చేశార్థ. ఐకయరాజయ సమిత్త సకీటరీ జనర్ల్ బ్్న్స క మూన్స క రాసిన ఉతత ర్ెంలో
సెంసు కు సిరిన నాయకతాెం వహెంచాలేకునిటటి పచౌరి తెలియజేశార్థ. కొతత ఛెైర్పర్్న్స కోసెం ఎనిికల
నిర్ాహెంచే వర్కు ఈ సెంసు కు ఇసాాయిల్ ఎల్ గిజ లి నేతృతాెం వహసాతర్థ. పచౌరి ఏపిరల్ 2002 నుెంచి
IPCC అధయక్షులుగా ఉనాిర్థ, అతని రెండవ పరాయయెం అకోిబ్ర్స 2015 లో ముగియనుెంది.
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మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఫథ బర వ రథ 21న అుంత్రాె తీయ మాత్ృ భాష్టా ద్ధ నోత్ువుం నిర్వహణ

21 ఫిబ్వ
ర రి 2015న పరపెంచ వాయపత ెంగా అెంతరాాతీయ మాతృ భ్ష్టా దినోత్వెం నిర్ాహెంచార్థ. 2015
సెంవత్రానిక ‘ఇెంకుోసివ్ ఎడుయకేషన్స తర అెండ్ విత్ లాెంగేాజ్- లాెంగేాజ్ మేటర్స్’ అనే థ్ీమ్ తో
నిర్ాహెంచార్థ.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఇస్రర యొకా స్ేొ స్ అపథీ క షన్ు కుందరుం చీఫ్ గా త్ప్న్ మిశార నియామకుం

20 ఫిబ్వ
ర రి 2015న గుజరాత్ లోని అహాదాబ్్ద్ వద్ీ గల ఇసో ర యొకక సేపస్ అపిో కేషన్స్ కేెంద్రెం (ఎస్ఎసి)
చీఫ్ గా పరముఖ్ శాసత వ
ర ేతత తపన్స మిశాీ నియమిత లయాయర్థ. ఎఎస్ కర్ణ్ కుమార్స సాునెంలో తపన్స మిశాీ
నియమిెంచబ్డాార్థ. కర్ణ్ కుమార్స 12 జనవరి 2015 న భ్ర్త అెంతరిక్ష పరిశలధనా సెంసు (ఇసో ర ) ఛెైర్ాన్స గా
నియమిత లయాయర్థ.
మరిెంత సమాచారానిక ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2014 జాా నపవ ఠ్ అవార్సు కు ఎుంపథ కై న ప్ర ఖ్ాయత్ మరాఠీ ర్చయత్ భాలచుందర నే మ డ్ే

6 ఫిబ్వ
ర రి 2015న పరఖ్ాయత మరాఠీ ర్చయిత బ్్లచెంద్ర నేమాడేను 2014 జాానపవఠ్ అవార్థాకు జాానపవఠ్
సలక్షన్స బ్ో ర్థా ఎెంపికచేసిెంది. భ్ర్తదేశెం యొకక అత యనిత సాహతయ గ ర్వ పుర్సాకర్మైన ఈ జాానపవఠ్
అవార్థాను అెంద్ుకుని వారిలో ఈయన 50వ గీహీత. ఈయన ఈ జాానపవఠ్ అవార్థాను ఏపిరల్ 2015లో
అెంద్ుకుెంట్ర్థ. పది మెంది సభ్ుయలతో కూడన ఎెంపిక సెంఘెం సమావేశెంలో నిర్ణయెం తీసుకుని
నేమాడేను ఈ అవార్థాకు ఎెంపిక చేశార్థ. ఈ సమావేశానిక పెండత డు, ర్చయిత మరియు విమర్శకుడు
అయిన ప ర ఫసర్స నామార్స సిెంగ్ అధయక్షత వహెంచార్థ.
పసరిత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ఫథబరవరథ నెలలోని నయయస్ కాప్ూుల్ లోని మరథనిా వార్త లకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
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ఆర్థి క ర్ెంగెం-ECONOMY
వాడుకలో లవని అక ుంటీ జాడకోసుం ఆనెీ ల న్ హె ల్ొ డ్జ స్ా పార ర్ుంభిుంచిన ఇపథ ఎ ఫ్ఓ (EPFO)

వాడుకలో లేని అక ెంటో వినియోగదార్థలను విశలోష్ిెంచిెంచి వాటి చివరి సటిల ాెంట్ కోర్డానిక ఒక ఆనెో న్స
ల
సహాయెం డెస్క ను ఎెంపాోయిాస్ పారవిడెెంట్ ఫెండ్ ఆర్గ నెైజేషన్స (ఇపిఎఫ్ఒ) 18 ఫిబ్వ
ర రి 2015న ఏరాపటట
చేసిెంది. మొతత ెం మీద్ 27000 కోటో ర్ూపాయల సమత లయతతో 8.15 కోటో పనిచేయని పారవిడెెంట్ ఫెండ్
ఖ్ాతాలు ఉనాియి.
మరినిి వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఒక ర్ూపాయ నోటీ ను త్రరథ గథ తీ సుకురావడ్ానికల ఆరథబ ఐ నిర్ణ యుం

13 ఫిబ్వ
ర రి 2015న రిజర్సా బ్్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా, ఒక ర్ూపాయి విలువ కలిగిన కరనీ్ నోటో ట వెెంటనే
చెలామణీ తేనునిటటి పరకటిెంచిెంది. ఈ నోటోను భ్ర్తదేశెం యొకక పరభ్ుతాెం ముదిరెంచనుెంది. 2011
నాణేల చటి ెం పరకార్ెం ఈ కరనీ్ నోటో ట చటి బ్ద్ధ మైనవిగా ఆరిబఐ తన పరకటనలో తెలియజేసిెంది. ఇపపటికే
చలామణిలో ఉని ఒకక ర్ూపాయినోటో ట కుడా చటి బ్ద్ధ మైనవిగా పరకటిెంచిెంది.
ఒకార్ూపాయ నోటు కొలత్లు మరథయ కూర్సొ యొకా వవరాలకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
ప్టర ణ సహకార్ బాయుంకులకై R గాుంధీ నే త్ృత్వుంలో ఉనాత్ స్ాి య కమిటీ ని నియమిుంచిన ఆరథబ ఐ

30 జనవరి 2015న పటి ణ సహకార్ బ్్యెంకెంగ్ సకాిర్స లో వాయపారాలు, పరిమాణెం, మారిపడ మరియు
ల ైసన్స్ షర్త లను పునర్పరిశీలిెంచడానిక మరియు తగిన సిఫార్థ్లు చేయడానిక ఒక ఉనిత సాుయి
కమిటీని రిజర్సా బ్్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా (ఆరిబఐ) నియమిెంచిెంది. రిజర్సా బ్్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా (ఆరిబఐ)
డపసయటీ గవర్ిర్స R గాెంధీ నేతృతాెంలో ఎనిమిది మెంది సభ్ుయల కమిటీ ఉెంటటెంది. ఉనాత్ స్ాియ కమిటీ
కూర్సొ కోసుం కలీక్ చేయుండ్ి.

ఫథబరవరథ నెలలో జరథగథన మరథనిా ఆరీదక వశేష్టాలను తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి
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క్రీడలు-SPORTS
ఐస్థ స్థ కలర క ట్ హాల్ ఆఫ్ ఫే మ్ లో స్ాి నుం పద ుంద్ధ న అనిల్ కుుంబీ మరథ య బ్ టీర వలున్

ఆసేిలి
ా యాలోని మలోబర్సి కీకట్ గీ ెండ్ లోని అెంతరాాతీయ కక
ీ ట్ క ని్ల్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ లో భ్ర్త్ మాజీ
కపి న్స అనిల్ కుెంబ్లో మరియు ఆసేిలి
ా యన్స మహళా కక
ీ టర్స బ్ెటి ీ విల్న్స లు 22 ఫిబ్వ
ర రి 2015న సాునెం
ప ెందార్థ. కుెంబ్లో , విల్న్స లు హాల్ ఆఫ్ ఫేెం లోక 77 మరియు 78వ వారిగా పరవేశ్చెంచార్థ.
అనిల్ కుుంబీ మరథయ బ్టీర వలున్ గ్ రథుంచి తజలుసుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
మె ర్ీ బో న్ కలర క ట్ కీ బ్ యొకా గ ర్వ జ్రవత్కాల సభయతావనిా పద ుంద్ధ న స్ౌర్వ్ గ్ుంగ్ూల్ల

13 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న మర్ో బ్ో న్స కక
ీ ట్ సెంఘెం (MCC) భ్ర్త మాజీ కక
ీ ట్ కపి న్స సౌర్వ్ గెంగూలీకు
జీవితకాల గ ర్వ సభ్యతాెం పరదానెం చేసిెంది. అతను జూల ై 2014 నుెండ MCC పరపెంచ కక
ీ ట్ కమిటీ
సభ్ుయడగా ఉనాిర్థ. ఆపాయయెంగా దాదా గాను మరియు కలకతాత పిరన్స్ గాను పిలువ బ్డే గెంగూలీ, భ్ర్త
తర్థపున 16 దీర్ఘ సెంవత్రాలు కక
ీ ట్ ఆడన తర్థవాత 2012 లో అనిి ర్కాల అెంతరాాతీయ కక
ీ ట్ నుెండ
రిటెైర్స అయాయర్థ. పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2015 జాతీయ కరర డ లోీ మె డ ల్ గ లిచిన పథ నావయసుారాలు సలోని దలాల్

3 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న కేర్ళ లో జర్థత ని 35వ జాతీయ కీడ
ీ లోో కరాిటకలోని పాఠశాల అమాాయి, సలోని
ద్లాల్ అతయెంత చిని వయసులో మడల్ సాదిెంచిెంది. 12 ఏళో సలోని 200 మీటర్ో బ్ెరస్ి సోి ా క్ ఈత ఈవెెంటోో
కాెంసయ పతకెం గలుచుకుెంది. 200 మీటర్ో బ్ెస్
ర ి సోి ా క్ ఈత పో టీలలో గుజరాత్ కు చెెందిన కళాయణి సకే్నా
మరియు మహారాషి క
ా ు చెెందిన రిత జా ఉదేశ్ లో వర్థసగా బ్ెంగార్థ మరియు వెెండ పతకాలు
గలుచుకునాిర్థ.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మరథనిా కరడ్
ర ావార్త లు తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.
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సైన్స్ మర్థయు టెక్యాలజీ-SCIENCE AND TECHNOLOGY
బూ
ీ టుంగ్ వాయధధ కల ర్క్షా బూ
ీ టీ కా పార ర్ుంభుం

పరమాద్కర్మైన బ్ూ
ో టెంగ్ వాయధిని ఎద్ురోకవడానిక, ర్క్షా బ్ూ
ో టీకాను 8 జనవరి 2015న తెలెంగాణలోని
హెైద్రాబ్్ద్ లో భ్ర్త ఇముాయనోజికాల్్ లిమిటెడ్ (ఐఐఎల్) యొకక సౌజనయెంలో గచిచబ్ౌలిలో
పారర్ెంభెంచార్థ. జెంత పెంపకెం సముదాయానిక ఈ బ్ూ
ో టెంగ్ వాయధి కార్ణెంగా సెంభ్విెంచే ఆరిుక నష్టాినిి
తగిగెంచాలనే లక్షయెంతో ఈ టీకాను పారర్ెంభెంచార్థ.
బూ
ీ టుంగ్ వాయధధ గ్ రథుంచి తజలుసుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఒడ్ి శాలోని చాుంద్ీ ప్ూర్ నుుండ్ి అణవసత ర స్ామర్ి యుం కలిగథ న ప్ృథ్ీవ -II క్షి ప్ ణి ప్రీ క్ష

19 ఫిబ్వ
ర రి 2015న, అణు ఆయుధాల సామర్ుయెం గల ఉపరితలెం నుెంచి ఉపరితల క్షపణి పృథ్ీా-IIని
ఒడష్టాలోని బ్్లాసో ర్స జిలాోలో చాెందీపసర్స సముద్రెం మీద్ుగా వాడుక పరయతిెంలో భ్గెంగా భ్ర్త్, తన
సైనయెం దాారా విజయవెంతెంగా పరీక్షెంచిెంది. ఈ క్షపణిని దాని పసరిత సాుయి పరిధి 350 కలోమీటర్ో కు
గాను250 కలోమీటర్ో క తగిగెంచి పరయోగిెంచార్థ. సాదేశీ పరిజా ానెంతో అభవృదిధ చేసిన ఈ క్షపణిని ఇెంటిగట
ేీ ెడ్
టెస్ి రేెంజ్ (ఐటిఆర్స)లోని రోడుా మొబ్ెైల్ లాెంచ్ కాెంపో క్్-3 నుెండ వసయహాతాక ద్ళాల అధికారి(ఎస్ఎఫి్)
సిబ్బెంది పారర్ెంభెంచార్థ.
భూమి అుంత్రాాగానికల స్ద ుంత్ అుంత్ర్ు త్ భాగ్ుం కలదు: అధ్యయనుం

ఫిబ్వ
ర రి 9, 2015న భ్ూమి అెంతరాాగెం మరియు దాని లోపలి భ్గెం గురిెంచిన పరిశలధనలు
పరచురిెంచబ్డనవి. ఈ కొతత అధయయనాలు భ్ూమి అెంతరాాగెం మరియు దాని లోపలి భ్గెం గురిెంచి
ఆశచర్యకర్మైన సమాచారానిి బ్హర్గ తెం చేశాయి. భ్ూకెంపెం, సవాయ సమనాయము దాారా భ్ూమి
అెంతరాాగెం యొకక లోపలి భ్గెంలోని భ్ూమధయరేఖ్ా లక్షణాలు అనే అధయయనెం పేర్థతో ఈ పరిశలధనలు
9 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న నేచర్స జియో సైన్స్ లో పరచురిెంచబ్డాాయి.
అధ్యయన వధానుం కోసుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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ఐఎన్ఎస్ కోలకతా నుుండ్ి వజయవుంత్ుంగా బర హమ ాస్ క్షి ప్ ణి ప్రీ క్ష

14 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న, భ్ర్త నౌకాదాళము యొకక తాజా విధాెంసకారిణి ఐఎన్సఎస్ కోలకతా నుెండ బ్రహమ ాస్
సయపరో్నిక్ కూ
ీ యిజ్ క్షపణిని విజయవెంతెంగా పరీక్షెంచార్థ. క్షపణి యొకక అనిిర్ూపకలపనా
పరిమిత లు కలిగి ఉెండడెంతో గోవా తీర్ెంనుెండ పరయోగిెంచార్థ. బ్రహమ ాస్ క్షపణి యొకక పరిధి 290
కలోమీటర్థో మరియు 300 కలోగాీముల సెంపరదాయ వార్స హెడ్ ను తీసుకునిపో త ెంది. ఇది మాక్ 2.8,
వేగానిి కలిగి ఉెంది. ఇది అమరికా క్షపణి తోమహాక్ కూ
ీ యిజ్ క్షపణి కెంటే మూడు రటట
ో వేగవెంతమైనది.
పరపెంచెంలో అతయెంత వేగవెంతమైన కూ
ీ యిజ్ క్షపణులులో బ్రహమ ాస్ క్షపణి ఒకటి. జలాెంతరాగములు,
నౌకలు, విమానాలు మరియు భ్ూమి నుెండ కూడా దీనిని పరయోగిెంచవచుచ.
ఐఎన్ఎస్ కోలకతా గ్ రథుంచి తజలుసుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
కాయనుర్ మరథ య అుంటు వాయధ్ులు కోసుం కొత్త 3D టీ కాను కనుగపనా ప్రథ శలధ్కులు

కాయన్ర్స మరియు అెంటట వాయధులు కోసెం పరిశలధకులు కొతత 3D టీకాను కనుగపనాిర్థ. ఈ టీకా, ఒక 3D
నిరాాణెం లోక సమీకరిెంచబ్డ, కాయన్ర్స మరియు అెంటట వాయధులపై దాడ చేసేలా రోగనిరోధక కణాలను
పేరరేపిసత ుెంది. ఈ పరిశలధన పతారలను డసెంబ్ర్స 2014 లో హార్ార్సా విశావిదాయలయానిక చెెందిన సవనియర్స
ర్చయిత డేవిడ్ మూనీ దాారా నేచర్స బ్యోటెకాిలజీ లో పరచురిెంచబ్డెంది.
వధానాల కొర్కు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

స్ైన్ు మరథయ టెకాాలజ్రలో జర్సగ్ త్రనా రోజువారథ అభివృద్ధి ని సమగ్రుంగా
తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్ చేయుండ్ి.

క్యర్పొరేటట్-CORPORATE
2015 ఐస్వ స్వ కలర క ట్ ప్ర ప్ుంచ కప్ కోసుం భాగ్స్ావమ ల ై న రథ ల యన్ు కమూయనిక షన్ు మరథ య టివ టర ర్

ఆర్థ వారాల 2015 ఐసిసి వర్ల్ా కప్ సమయెంలో సయక్షా బ్్ోగిెంగ్ సైట్ టిాటి ర్స వినియోదార్థలు ఉచితెంగా
పారపయత ప ెంది అనుసెంధానిెంచబ్డ ఉెండడానిక 17 ఫిబ్వ
ర రి 2015న అనిల్ అెంబ్్నిక చెెందిన రిలయన్స్
పేజి
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కమూయనికేషన్స్ ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకుెంది. ఈ ఒపపెంద్ెం పరకార్ెం, రిలయన్స్ కమూయనికేషన్స్
వినియోదార్థలు ఎటటవెంటి డేట్ ఛార్థలు లేకుెండా కీడ
ీ ాకార్థలు, వాయఖ్ాయతలు, మరియు పరముఖ్ుల పరతేయక
చితారలు మరియు వీడయోలను చయడట్నిక వీలు కలిపెంచనునాిర్థ.
పసరిత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
తజ లుగ్ టె లి వజన్ ఛానల్ మా టె లి వజన్ నె టవర్ా లిమి టె డ్ ను కొనుగోలు చే స్థ న స్ార ర్ ఇుండ్ి యా పర వే ట్ లిమ

11 ఫిబ్వ
ర రి 2015 న, తెలుగు టెలివిజన్స ఛానల్ అయిన మా టెలివిజన్స నెటార్సక లిమిటెడ్ (ఎెంటిఎన్సఎల్)
ను, దాని బ్్రెండ్, ఆసుతలు మరియు నాలుగు పరవేట్ ఛానెలోను అపరకటిత పైకముతో సాిర్స ఇెండయా పరవేట్
లిమిటెడ్ కొనుగోలు చేసిెంది. ఈ కొనుగోలుతో, ఆదాయెం పర్ెంగా రెండవ అత్తపద్ీ పారెంతీయ మారకట్ కలిగిన
తెలుగు టి.వి.ను సాిర్స ఇెండయా, కలిగి ఉెంటటెంది. మా టీవీ వాయపార్ విధానాలు మరియు పద్ధ త లు సాిర్స
ఇెండయా యొకక విధానాలకు ఒకసారి సమలేఖ్నమైతే ఈ కొనుగోలు వయవహారాలు అమలులోక వసాతయి.
ఏదేమైనపపటికీ, మా టెలివిజన్స నెటార్సక యొకక నిర్ాహణను, దాని యజమానులు నిమాగడా పరసాద్,
తెలుగు సినీ పరముఖ్ులు చిర్ెంజీవి, అకకనేని నాగార్థాన, అలుో అర్విెంద్ లు కొనసాగిెంచనునాిర్థ.
మా టెలివజన్ నెటవర్ా లిమిటెడ్ గ్ రథుంచి తజలుసు కోవడ్ానికల ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

కారపొరట్ వభాగ్ుంలోని పారమ ఖ్య వషయాలను తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్ చజయయుండ్ి.

పర్జయవర్ణెం మర్థయు జీవావర్ణ వయవస్ి - ECOLOGY & ENVIRONMENT
భార్త్ద్ే శుంలో వాయ నాణయత్ ప్రథ శీ లిుంచే మొదటి మొబ్ై ల్ App సఫర్-ఎయర్ పార ర్ుంభుం

మహారాషి ా లోని పసణేలో వుని ఇెండయన్స ఇనిటిటూయట్ ఆఫ్ ట్రపికల్ మీటియోరోలజి వద్ీ 17 ఫిబ్వ
ర రి
2015న భ్ర్తదేశపు మొటి మొద్టి వాయు నాణయత పరిశీలిెంచే మొబ్ెైల్ App సఫర్-ఎయర్
పారర్భెంచబ్డెంది. 2010లో కామనెాల్త కీడ
ీ ల సెంద్ర్ాెంగా ఢలీో లో పారర్ెంభెంచబ్డన సిసిమ్ ఆఫ్ ఎయిర్స
కాాలిటీ వెధర్స ఫో రాకసిిెంగ్ అెండ్ రీసర్సచ యొకక కుోపత వర్ణనే సఫర్స. సఫర్స పారజక్ి డెైరకిర్స గా గుఫారన్స బ్ెగ్
వయవహరిసత ునాిర్థ.
సెంగీసమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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క ర్ళలో కనుగపన బడు నాలుగ్ కొత్త జాత్రల చే ప్ లు

కేర్ళలో పుెంటియుస్ నేలో్ని, పుెంటియుస్ నీగోీనోటటస్, సిసి ో మస్ చిరసయస్ మరియు సిసి ో మస్ ర్థఫుస్
అనే నాలుగు కొతత చేప జాత లను కనుగపనాిర్థ. జనవరి 2015 చివరివార్ెంలో ఇెంటరేిషనల్ జర్ిల్ ఆఫ్
ఫౌనా అెండ్ బ్యోలాజికల్ సి డీస్ అనే జర్ిల్ లో కనుగోలును పరచురిెంచార్థ. కొలాోెంలోని బ్లబీ జాన్స
మమోరియల్ గవర్ిమెంట్ కాలేజ్ లో జెంత శాసత ర ప ర ఫసర్స మాథయయస్ పో మూటిిల్, ఈ చేపలను
కనుగపనాిర్థ.
నాలుగ్ కొత్త చేప్ జాత్రల చేప్లు గ్ రథుంచి తజలుసుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భార్త్ ప్శిిమ తీర్ుంలో కనుగపనబడు ఉలవ ప్శిిమ బాస్ర మరథ య కాీ డ్ో ఫర ర్ గోఎుంస్థ స్ బాస్ర అనే ఆలవు
జాత్రలు

భ్ర్త్ పశ్చచమ తీర్ెంలో ఉలా పశ్చచమ బ్్స్ి మరియు కాోడో ఫో ర్ గోఎెంసిస్ బ్్స్ి అనే ఆలేగ జాత లు
కనుగపనబ్డాాయి. భ్ూతాపెం తగిగెంచేెంద్ుకు వాతావర్ణెంలోని కార్బన్స డయాకై్డ్ పవలుచకునే సామర్ుయెం
కలిగిన ఈ రెండు జాత లు అద్ుాతమైన కార్బన్స సెంగీహ లక్షణాలు కలిగి ఉనాియి. ఈ జాత లను డాకిర్స
ఫలిక్్ బ్్స్ి నేతృతాెంలో పెంజాబ్ సెంటరల్ యూనివరి్టీ, భ్టిెందాలో పరిశలధన విదాయర్థుల ైన సతేజ్
భ్ూషణ్ మరియు అయిజాజ్ అహాద్ జాన్స లు కనుగపనాిర్థ. ఈ పరిశలధన వివరాలను PLOs వన్స
మరియు ఇెండయన్స జర్ిల్ ఆఫ్ మరైన్స సైనె్స్ లో పరచురిెంచార్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
శే ష్టాచలుం జ్రవావర్ణ పారుంత్ుంలో కర యోుపథ లి య టాపరర బానిక అనే ఎగథ ర పామ గ్ రథతుం ప్స

శీీలెంకకు చెెందిన కీయో్పిలియ ట్పో ర బ్్నిక అనే ఎగిరే పామును ఆెంధరపద
ర ేశ్ లోని శలష్టాచలెం జీవావర్ణ
పారెంతెంలో గురితెంచార్థ. ఈ పాము తొలిసారిగా శీీలెంక దేశెం వెలుపల కనబ్డెంది. గ్త్ుంలో ఈ ఎగథర పామ ను,
శీరలుంకలోని తేమ లవనటువుంటి, మధ్యసి ముండలాలకు చజుంద్ధన జాత్రగా మాత్రమే గ్ రథతుంచార్స.

ప్రాయవర్ణుం మరథయ జ్రవావర్ణ వయవసి గ్ రథుంచిన మరథుంత్ సమాచార్ుం కోసుం ఇకాడ కలీక్
చేయుండ్ి
పేజి
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ర్జష్ట్రాలు -STATES
ఆుంధ్ర ప్ర ద్ే శ్ కు 850 కోటీ ర్ూపాయల అభివృద్ధి పాయక జ్రని ప్ర క టిుం చిన కుందర ప్ర భ త్వుం

4 ఫిబ్వ
ర రి 2015న, ఆెంధర పరదేశ్ కు అభవృదిధ పాయకేజీ మరియు తద్ర్ు మద్ీ త కోసెం 850 కోటో
ర్ూపాయలిచెెంద్ుకు కేెంద్ర పరభ్ుతాము ఆమోదిెంచిెంది. రాషి ెంా యొకక వెనుకబ్డన పారెంతాలు రాయలసవమ
మరియు ఉతత ర్ కోసాత పారెంత అభవృదిధ కోసెం ఈ అభవృదిధ పాయకేజీని అెందిెంచిెంది. 2014 ఆెంధరపద
ర ేశ్
పునర్ాయవసవుకర్ణ చటి ెంలోని 46 (2) మరియు 46 (3) సక్షనో కు కటటిబ్డ కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఈ అభవృదిధ
పాయకేజీ అెందిెంచిెంది.
పసరిత వివరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2015 ఢి ల్లీ శాసనసభ ఎనిాకల ఫలితాలు ప్ర క టన

10 ఫిబ్వ
ర రి 2015న భ్ర్త ఎనిికల సెంఘెం, 2015 ఢలీో శాసనసభ్ ఎనిికల ఫలితాలను పరకటిెంచిెంది.
అర్విెంద్ కేజీరవాల్ నేతృతాెంలోని ఆమ్ ఆదీా పారీి (ఆప్) 70 సవటో టకు 67 సవటో ట గలిచి అసెంబీో లో సెంపసర్ణ
మజారిటీ సాధిెంచిెంది.
2015 ఢలీో శాసనసభ్ ఎనిికల ఫలితాల గురిెంచి తెలుసుకునేెంద్ుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
గోద్ావరథ ప్సషారాలను కుుంభమే ళా త్ర్హాలో నిర్వహుంచనునా తజ లుంగాణ

జూల ై 2015లో జర్గనుని గోదావరి పుషకరాలను కుెంభ్మేళా తర్హాలో భ్రిఎతత న నిర్ాహెంచనునిటటి
తెలెంగాణ పరభ్ుతాెం 2 ఫబ్రవరి 2015న పరకటిెంచిెంది. ఈ నిర్ణయెం హెైద్రాబ్్ద్ లో జరిగిన తెలెంగాణ
పరభ్ుతా కాయబినెట్ సబ్-కమిటి సమావేశెంలో తీసుకోబ్డెంది.
గోద్ావరథ ప్సషారాలకై తజలుంగాణ ప్రభ త్వ కాయబినెట్ సబ్-కమిటి తీసుకునా మ ఖ్యనిర్ణ యాల కోసుం కో క్
చేయెండ.
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ఈ-గ్వరాన్ు పై గ్ జరాత్ లో జరథ గథ న 18వ జాతీయ సమావే శాలు

30 జనవరి 2015 నుెండ 31 జనవరి 2015 వర్కు గుజరాత్ లోని గాెంధీనగర్స లో ఈ-గవరిన్స్ పై 18వ
జాత్తయ సమావేశాలు జరిగాయి. డ్ిజిటల్ గ్వరాన్ు - నయయ ఫారుంటియర్ు అనే పరధాన ఇత్తవృతెంతో ఈ
సమావేశాలు జరిగాయి. నెైపుణాయభవృదిధ & ఉపాధి ర్ెంగాలపై ద్ృష్ిి సారిెంచార్థ.
మరిెంత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

రాష్టారాలలోని వవధ్ పారమ ఖ్య వశేష్టాలను తజలుసుకునేుందుకు ఇకాడ కలీక్
చేయుండ్ి.
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