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అెంతర్జా తీ యెం | ప్రపెంచెం – International
శ్రీ లుంక సుంటర ల్ బాూుంక్ తో కర్ె న్సు మార్థొ డి ఒప్ొుందుం కుదురచుకున్ా ఆర్థి ఐ
శ్రీలెంక సెంటరల్ బ్యెంక్ తో 400 మిలియన్స అమర్చకన్స డాలర్స కర్న్స్ మార్చపడకోసెం 25 మార్చి 2015న ర్చజర్సా బ్యెంక్ ఆఫ్
ఇెండయా (ఆర్చిఐ) ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థికుెంది. సెంతకాలు జర్చగన
చ నాటినుెండ మూడు సెంవత్ర్ాలపాటట ఈ ఒపపెంద్ెం
చెలో ుబ్టటలో ఉెంటటెంది. ఈ ఒపపెంద్ెం పరకార్ెం, గర్చషిెంగా 400 మిలియన్స అమర్చకా డాలర్థో లేదా దాని సమానమైన
మొతాతనిి అమర్చకా డాలర్థో లేదా యూర్ో ర్ూపెంలో ఉపసెంహర్ణలు చేసుకునే అవకాశెం సెంటరల్ బ్యెంకు ఆఫ్ శ్రీలెంక కు
ఇవాబడెంది. ఈ పారెంతెంలో మర్చెంత ఆర్చుక సిు ర్తాెం తీసుకుర్ావడానిక మర్చయు ర్ెండు దేశాల మధయ ఆర్చుక సహకార్ాలకు
ఒపపెంద్ెం ఉపయోగపడనుెంది.
మర్థుంత స్మాచారుం క్ోస్ుం ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

వజణి జూ మర్థ య ఆర్థి క మార్థొ డి పుంచడానిక్ల ఖతార్ తో భారత్ ఆరచ ఒప్ొుందాలు
భ్ర్త్ మర్చయు ఖ్తార్స మధయ వాణిజయ మర్చయు ఆర్చధక మార్చపడ పెంచడానిక 25 మార్చి 2015న ఖ్తార్స తో ఆర్థ
ఒపపెందాలపై భ్ర్త్ సెంతకెం చేసిెంది. ఈ ఒపపెందాలు మేక్ ఇన్స ఇెండయా పై పరతేయక ద్ృష్ిి కలిగచ ఉనాియి.
భ్ర్త పరధాన మెంత్తర నర్ేెంద్ర మోడీ మర్చయు ఖ్తార్స యొకక ఎమిర్స, ష్ేక్ తమీమ్ బిన్స హమ్ీ అల్ థాన్స సమక్షెంలో నయయ
ఢలీో లో ఈ ఆర్థ ఒపపెందాలపై సెంతకాలు జర్చగాయి.
ఖ్తార్స యొకక ఎమిర్స ష్ేక్ తమీమ్ బిన్స హమ్ీ అల్ థాన్స 25 మార్చి మర్చయు 26 మార్చి 2015 న భ్ర్తదేశెంలో ర్ెండు
ర్ోజుల అధికార్చక పర్యటనలో ఉనాిర్థ.
స్ుంతక్జల న్
ై ఆరచ ఒప్ొుందాలు వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ఫరుం చ్ ఆల్ొ్ లో కుప్ొకూలిన్ జరమనివుంగ్సు ఎయిరిస్ A320 యొకక ఫలి ట్ 4U 9525
జర్మన్సక చెెందిన ఎయిర్స-బస్ ఎ-320 యొకక ఫట్
లో 4U 9525 విమానెం ఫారను్లోని ద్క్షణ ఆల్ప్ పర్ాతాలోో 24 మార్చి
2015న కుపపకూలిెంది. బ్ర్చ్లోనా నుెంచి జర్మన్సలోని డసల్-డార్స్-కు వెళత ళని ఈ విమానెంలో 144 మెంది
పరయాణికులతో పాటట 6 మెంది సిబిెంది కూడా ఉనాిర్థ. లుఫ్ాతన్ ఎయిర్స-ల ైన్స్ అనుబెంధ సెంసు జర్మన్స-విెంగ్్
విమానయాన సెంసు కు చెెందిన జీడబు
ో ుఐ18జి విమానెంలో ఇద్ీ ర్థ పల
ై టట
ో , నలుగుర్థ సిివార్థాలు ఉనాిర్థ. జర్మనిాెంగ్్
ఎయిర్ిస్ A320 యొకక ఫట్
లో 4U 9525 విమానెం జర్మన్స, సపయిన్స, ఆసేిలి
ా యా, టర్ీక, డెనామర్సక, నెద్ర్ాోెండ్్ మర్చయు
బెలిాయెం,బ్ర్చ్లోన(సపయిన్స) నుెండ డయయసలాార్స్(జర్మన్స)వర్కు, దేశాల పౌర్థలు ఆ విమానెంలో పరయాణిసత ునాిర్థ.
ఫారను్లోని ద్క్షణ ఆల్ప్ పర్ాతాలోో ఈ విమానెం యొకక శకలాలు మర్చయు బ్ోక్ బ్క్్ కనుగపనబడాాయి.
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2014 అుంతర్జా తీయ ఆయ ధాల బది లీ నివే ది క లో ధో రణి ల న్ు విడుదల చే సి న్ సి పిర
16 మార్చి 2015న సాికోోమ్ అెంతర్ాాతీయ శాెంత్త పర్చశోధనా సెంసు (SIPRI), అెంతర్ాాతీయ ఆయుధాల బదిలీ 2014
నివేదికలోని ధో ర్ణిలను విడుద్ల చేసిెంది. దీని పరకార్ెం, ఆయుధాలు మర్చయు సైనిక పర్చకర్ాల దిగుమత్తలో భ్ర్తదేశెం
పరపెంచెంలోనే అత్తపద్ీ దిగుమత్తదార్థగా ఉెంది. పరపెంచ దిగుమత లలో భ్ర్తదేశెం 15 శాతెం వాట్ను కలిగచ ఉెంది. ర్ష్టాయ,
ఆధికయత గల సర్ఫర్ాదార్థగా ఉెంది.
నివేదక
ి యొకక మ ఖాూుంశజల కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ప్ర ప్ుంచ బిలియన్సరి 2015 వజర్థి క జాబితాన్ు విడుదల చే సి న్ ఫో ర్ి్ ప్త్రర క
3 మార్చి 2015న ఫో ర్సి్ పత్తరక పరపెంచ బిలియన్సర్ో యొకక 2015 వార్చిక జాబితాను విడుద్ల చేసిెంది. మైకీోసాఫ్టి
సహవయవసాుపకుడు బిల్ గేట్్ 79.2 బిలియన్స US డాలర్ో విలువతో ఫో ర్సి్ పత్తరక యొకక పరపెంచ బిలియన్సర్ో జాబితాలో
అగీసు ానెంలో నిలిచార్థ. ఈయన ఈ సాునానిి ద్కకెంచుకోవడెం ఇది 16 వ సార్చ.
మ ఖాూుంశజల క్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

అుంతర్జాతీయ విభాగుంలోని మర్థనిా విషయాలన్ు తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.
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జాతీయెం|భారత్-NATIONAL|INDIA
నిరభయ ఫుండ్ క్లుం ద మహి ళా భదర త క్ోస్ుం క్జరూకీ మాలు ప్ర త్ర పజదిుం చిన్ క్ేుం దర ోం  ుం ముంత్రర తవశజఖ
2015 మార్చి నాలుగో వార్ెంలో కేెంద్ర హ మ్ వయవహార్ాల మెంత్తరతాశాఖ్, నిర్భయ ఫెండ్ కెంద్ దేశెంలో మహిళాభ్ద్రతా
విసత ర్చెంచేెంద్ుకు మూడు విధాన పో ర తా్హకాల పరత్తపాదిెంచిెంది.
అవి: కేెంద్ర బ్ధిత పర్చహార్ ఫెండ్ (CVCF), మహిళలకు వయత్తర్ేకెంగా నేర్ాల మీద్ పర్చశోధనాతమక యూనిట్్ (IUCAW)
మర్చయు ఆనెో న్స
ల లోని అశ్రో ల కెంటెెంట్ ను నిర్ోధిెంచడానిక మర్చయు మానిటర్స చేయడానిక చపర్వలు
క్ేుందర బాధిత ప్ర్థహార ఫుండ్ (CVCF) గ ర్థుంచి:
• ఈ ఫెండ్, యాసిడ్ దాడ బ్ధిత ల వెద్
ై య ఖ్ర్థిల కోసెం 200 కోటో ర్ూపాయలు అెందిెంచేెంద్ుకు ఏర్ాపటట
ో చేసత ుెంది.
• ఈ ఫెండ్ కెంద్ పరభ్ుతా ఆసపతర ల ైనా మర్చయు పవ
ై ట్
ే ఆసపతర లకన
ై ా ఒక బ్ధిత ని చికత్ కోసెం 5 లక్షల ర్ూపాయల
అెందిెంచబడతాయి.
• పర్చహార్ెం విడుద్లవకముెందే ఆసుపతర్థలు బ్ధిత నిక పసర్చత చికత్ చేయాలి.
• భ్ర్తదేశెంలో, పరత్త ఏట్ 300 యాసిడ్ దాడ కేసులు ర్చజిసి ర్స అవుత ెండగా,ఈ ఫెండ్ కెంద్ వచేి పర్చహార్ెం బ్ధిత ల
మనుగడ ర్ేటటను మర్థగుపర్ిడానిక ఉదేీ శెంచబడెంది.
మహిళలకు వూత్రర్ేకుంగజ నేర్జల మీద ప్ర్థశోధనాతమక యూనిట్ు గ ర్థుంచి
• దేశవాయపత ెంగా 350 కోటో ర్ూపాయల అెంచనా వయయెంతో మహిళలపై నేర్ాలను పర్చశోధిెంచేెంద్ుకు IUCAW గా పిలిచే
పరతయే కమన
ై జిలాో సాుయి యూనిటో ను ఏర్ాపటటకు మెంత్తరతాశాఖ్ యోచిసోత ెంది.
• ఒకోక IUCAWలోనయ 15మెంది సభ్ుయలు ఉెండనుెండగా, అెంద్ులో మూడెంట ఒకర్థ మహిళ కానునాిర్థ.
• ఈ యూనిటట
ో 50:50 వయయ భ్గసాామయ ఆధార్ెంగా ర్ాష్టాిాల భ్గసాామయెంతో ఏర్ాపటట చేయబడనునాియి.
• ఈ కార్యకీమెం 20% జిలాోలోో ఒక పల
ై ట్ పారత్తపదికన అమలు చేయనునాిర్థ.
నిరభయ ఫుండ్ గ ర్థుంచి ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ఎలక్జార నిక్ క్ోల్ పజర జె క్ర్ మానిటర్థుం గ్స పో రర ల్ పజర రుంిుంచిన్ బు గత ముంత్రర తవశజఖ
బొ గుగ పారజకుిలకు సెంబెంధిెంచిన పటటిబడుల పర్చశ్రలిెంచే వసయహెంతో 26 మార్చి 2015న కేెంద్ర బొ గుగ శాఖ్ మెంత్తర పియూష్
గోయల్, ఈ-సిపిఎెంపి (ఎలకాిానిక్ కోల్ పారజక్ి్ మానిటర్చెంగ్ పో ర్ిల్ )ను పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ పో ర్ిల్ ను నేషనల్
ఇన్ర్ామటిక్్ సెంటర్స(NIC) అభవృదిధ చేసిెంది.
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ఆర్ెంభ్ సమయెం మొద్లుకుని కొతత పారజకుి సమర్పణ, నిలిచిపో యిన పారజకుిల సెంబెంధిెంచిన సమసయల మొతత ెం
పర్చశ్రలన యాెంతీరకర్ణ చేయడానికదొ క సెంసాుగత యెంతారెంగెంగా ఉెండనుెంది.
ఈ-సిపిఎుంపి యొకక లక్షణాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

పో లవరుం పజర జె క్ర కు 250 క్ోటి నిధులు విడుదల చే సి న్ క్ేుం దరుం
పో లవర్ెం పారజక్ి నిర్ామణ పనుల నిమితత ెం కేెంద్రెం నుెంచి 2014-15 ఆర్చధక సెంవత్ర్ెంలో 250 కోటో ర్ూపాయిలను విడుద్ల
చేయాలని కేెంద్రపరభ్ుతాెం 26 మార్చి 2015న నిర్ణయిెంచిెంది. పో లవర్ెం పారజక్ి కు జాతీయ హ దా కలిపెంచినెంద్ున దానిక
అవసర్మన
ై నిధులను కేెంద్రమే భ్ర్చెంచనుెంది. 2014-15 ఆర్చధక సెంవత్ర్ెంలో ఆెంధర పరదేశ్ ర్ాషి ా పరభ్ుతాెం సుమార్థ 322
కోటో ర్ూపాయిలు ఖ్ర్థి చేసిెంది.
ఈ పారజక్ి కోసెం సపషల్ పర్్న్స వెహికల్ ఏర్ాపటట చేయాలి్ ఉెంది. ఇెంద్ుకోసెం పో లవర్ెం పారజక్ి అథార్చటీ, ర్ాషి ా పరభ్ుతాెం
మధయ ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థికోవడానిక సనాిహాలు జర్థగుత నాియి.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

మూజువజణీ ఓటు దావర్జ భీమా చటార లు (స్వరణ) బిలుి , 2015 ఆమోదిుం చి ర్జజూస్భ
ర్ాజయసభ్ 12 మార్చి 2015న మూజువాణీ ఓటట దాార్ా భీమా చట్ిలు (సవర్ణ) బిలు
ో , 2015ను ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలు
ో
సాునిక భీమా ర్ెంగెంలో విదేశ్ర పటటిబడ పర్చమిత్తని 26 నుెండ 49 శాతెం వర్కు పెంచేెంద్ుకు ఉదేీ శెంచబడెంది.
ఈ బిలు
ో , భీమా చట్ిల (సవర్ణ) ఆర్చానన్స
ె ్, 2014ను భ్ర్ీత చేసత ుెంది. ఈ బిలు
ో , ఆర్చానెన్స్ బీమా చటి ెం (1938), జనర్ల్
ఇనయ్ర్న్స్ వాయపార్ెం జాతీయకర్ణ చటి ెం (1972) మర్చయు ఇనయ్ర్న్స్ ర్గుయలేటర్ీ అెండ్ డెవలపమెంట్ అథార్చటీ
(ఐఆర్చాఎ) చటి ెం, 1999ను సవర్చసత ుెంది.
ఈ బిలు
ో , 4 మార్చి 2015 న బిల్ లోక్భ్లో ఆమోద్ెం ప ెందిెంది. ఏడేళో సుదీర్ఘకాలెం తర్థవాత, ర్ాజయసభ్ మర్చయు
లోక్భ్ ర్ెండటిలోనయ ఈ బిలు
ో ఆమోద్ెం ప ెందినది.

ఫజర్జమ జన్స స్మధాన్స ప్థకుంన్ు పజర రుంిుంచిన్ రసజయనాలు మర్థ య ఎరచవసల ముంత్రర తవ శజఖ
12 మార్చి 2015 న ర్సాయనాలు మర్చయు ఎర్థవుల కేెంద్ర మెంత్తర అనెంత్ కుమార్స, ఫార్ామ జన్స సమధాన్స పథకానిి
పారర్ెంభెంచార్థ. ఇది ధర్ మర్చయు మెంద్ులు లభ్యతకు సెంబెంధిెంచిన వినియోగదార్థల మనోవేద్నల పర్చష్టాకర్ానిక ఒక
వెబ్ ఆధార్చత వయవసు .
ఈ వయవసు నేషనల్ ఫార్ామసయయటికల్ పస
ై ిెంగ్ అథార్చటీ (ఎనిపపిఎ) దాార్ా సృష్ిిెంచబడెంది. ఈ మెంత్తరతా శాఖ్ ఎనిపపిఎ
తయార్థచేసన
ి ఆవశయకమైన మెంద్ులు 2015 పై ధర్ల సెంగీహము కూడా విడుద్ల చేసిెంది.
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ఫజర్జమ జన్స స్మధాన్స ప్థకుం గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మర్చనిి పారముఖ్య జాతీయవార్త లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్యూస్ క్యూప్స్ల్-NEWS CAPSULE
2015 ఎఫ్ బిబి ఫ మీనా మిస్ ఇుండి యా టెై టి ల్ సజధిుం చిన్ అధి త్ర ఆరూ
28 మార్చి 2015న ముెంబెల
ై ోని యశ్ ర్ాజ్ సయ
ి డయోలో జర్చగచన 52వ అెందాల పో టీలో ఢలీో క చెెందిన అధిత్త ఆర్య 2015
ఎఫ్ బిబి ఫమీనా మిస్ ఇెండయా టెట
ై ిల్ ను స ెంతెం చేసుకునాిర్థ. ఈమకు, 2014 ఫమీనా మిస్ ఇెండయా విజేత
కోయల్ ర్ాణా కీర్చటెం ధర్చెంపజేశార్థ.
కర్ాణటక లోని మెంగళూర్థకు చెెందిన ఆఫీన్స
ర ర్ేచెల్ వాజ్ మొద్టి ర్నిర్స అప్ గా నిలువగా, ఉతత ర్స పరదేశ్ లోని లకనికు
చెెందిన వాటికా సిెంగ్ ర్ెండవ ర్నిర్స అప్ గా నిలిచార్థ.
2015 పరపెంచ సుెంద్ర్చ పో టీలలో భ్ర్త్ తర్థపున అధిత్త ఆర్య పాల్గెంట్ర్థ. అలాగే, ఆఫీన్స
ర ర్ేచెల్ వాజ్, 2015 అెంతర్ాాతీయ
సుెంద్ర్చ పో టీలోనయ, వాటికా సిెంగ్, మిస్ గాీెండ్ ఇెంటర్ేిషనల్ అెందాల పో టీలలోనయ పాల్గెంట్ర్థ.
అనిల్ కపసర్స మర్చయు జాన్స అబరహెంతో కూడన నిర్ేణతల బృెంద్ెం, ఫైనల్ కు ఏమపికన
ై ఐద్ుగుర్చలో ఈ పై ముగుగర్థని
విజేతలుగా ఎెంపిక చేశార్థ.
ఉప్ పో టీ విజేతల జాబితా క్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

62వ నే ష న్ల్ ఫి లిుం అవజరచు ల ప్ర క టన్
24 మార్చి 2015 న 62 వ నేషనల్ ఫిలిెం అవార్థాలు పరకటిెంచబడాాయి. ఈ అవార్థాలను పరతీ సెంవత్ర్ెం, భ్ర్తీయ
సినిమాలోని మునుపటి ఉతత మ చితారలను గనర్విెంచేెంద్ుకు డెైర్కిర్ేట్ ఆఫ్ ఫిల్మ ఫసిివల్్ దాార్ా పరకటిెంచార్థ. ఈ
అవార్థాల పరధానోత్వెం 3 మే 2015 న జర్గనుెంది.
అవజరచు విజేతల జాబితా
ఉతత మ నటి: కీాన్స కెంగనా ర్నౌత్
ఉతత మ సహాయ నటి: పగీా ది హానర్స సినిమా కోసెం బలిా ెంద్ర్స కనర్స (హర్ాయనవీ)
ఉతత మ సహాయ నటటడు: జిగర్త ెండా సినిమా కోసెం బ్బీ సిెంహా (తమిళెం)
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ఉతత మ నటటడు: నను అవనలాో అవలు సినిమా కోసెం విజయ్ (కనిడ)
ఉతత మ ద్ర్శకతాెం: చోటటష్ట కని సినిమా కోసెం శీజిత్ ముఖ్ర్ీా (బెెంగాలీ)
ఉతత మ సెంగీత ద్ర్శకుడు: ఎ) పాటలు - హైద్ర్స (హిెందీ); మర్చయు బి) సెంగీతెం - నెైన్సిన్స ఎయిటీ మూడు (మలయాళెం)
ఉతత మ నృతయద్ర్శకుడు: హద్
ై ర్స బిసిమల్
సినిమా ర్ట
ై ిెంగ్: సల
ై ెంట్ సినిమా: (1895-1930) - పసుపులేటి పసర్ణచెంద్ర ర్ావు
సినిమా ర్ట
ై ిెంగ్: తమిళ సినిమా పడ్
ై (సపషల్ మని న్స) కోసెం G. ధననా యన్స
ఉతత మ కాసయ
ి ుమ్ డజైనర్స: హద్
ై ర్స డాలీ అహు
ో వాలియా
బెస్ి ఫిమల్
ే పేో బ్యక్ సిెంగర్స: శైవెం (తమిళెం) సినిమాలోని అజాోగు పాట కోసెం ఉతత ర్స ఉనిికృషణ న్స
ఉతత మ గాయకుడు: హద్
ై ర్స సినిమా నుెండ బిసిమల్ పాట కోసెం సుఖ్ాెంద్ర్స సిెంగ్
వివిధ భాషలోి ఉతి మ సినిమాల వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

2014 గజుంధీ శజుంత్ర బోం ుమత్ర గె లిున్ ఇసోర
2014 గాెంధీ శాెంత్త బహుమత్తని 27 మార్చి 2015న ఇెండయన్స సేపస్ ర్ీసర్సి ఆర్గ నజ
ెై ష
ే న్స (ఇసో ర ) గలుచుకుెంది.
పరధానమెంత్తర నర్ేెంద్ర మోడీ నేతృతాెంలోని నిర్ేణతల బృెంద్ెం ఈ అవార్థాకు విజేతను ఎెంపిక చేసిెంది .
పరధాని తో పాటట, ఈ అవార్థాకు ఇసో ర ను ఎెంపిక చేసిన జ్యయర్చ సభ్ుయలుగా భ్ర్త పరధాన నాయయమూర్చత జసిిస్ హచ్ ఎల్
ద్తత , విపక్షెంలోని అత్త పద్ీ పార్ీి నాయకుడు మలిో కార్థాన ఖ్ర్ేగ, పార్ో మెంట్ సభ్ుయలు ఎల్ కే అదాాని మర్చయు గోపాల్ కృషణ
గాెంధీలునాిర్థ.
ఈ ఇెండయన్స సేపస్ ఏజన్స్, మార్స్ ఆర్చిటర్స మిషన్స (MOM)ను 450 కోటో ర్ూపాయల తకుకవ ఖ్ర్థి విజయవెంతెంగా
పరయోగచెంచిెంది.
ఈ పరయోగ పరభ్వెంతో మార్చిన్స గోళెంలోక పరవేశెంచిన తొలి ఆసియా దేశెంగా భ్ర్తదేశెం గుర్చతెంపు ప ెందిెంది .
మార్స్ పైక ఒక మిషన్స చేసిన నేషనల్ ఏర్ోనాటిక్్ మర్చయు అమర్చకా సేపస్ అడమనిసేిష
ా న్స (నాసా), ర్షయన్స ఫడర్ల్ సేపస్
ఏజన్స్ (RFSA) మర్చయు యూర్ోపియన్స సేపస్ ఏజన్స్ తర్ాాత నాలగ వ సేపస్ ఏజన్స్గా ఇసో ర గుర్చతెంపు ప ెందిెంది .
ఈ ప్సరసజకరుం గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మదన్స మోోం న్స మాలవీయకు భారతరతా ప్ర ధాన్ుం
సాాతెంతరు సమర్యోధుడు, బెనార్స్ హిెంద్య యూనివర్చ్టీ వయవసాుపకుడు దివెంగత మద్న్స మోహన్స మాలవీయకు దేశ
అత యనిత పౌర్పుర్సాకర్ెం భ్ర్తర్తిను 30 మార్చి 2015న పరదానెం చేశార్థ.ర్ాషి ప
ా త్త భ్వన్స-లో జర్చగచన కార్యకీమెంలో
ర్ాషి ప
ా త్త పరణబ్ ముఖ్ర్ీా ఈ అవార్థాను మాలవీయ కుటటెంబ సభ్ుయలకు అెంద్జేశార్థ.
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మాజీ పరధాని అటల్ బిహార్చ వాజ్ పేయితో పాటట మాలవీయకు సెంయుకత ెంగా భ్ర్తర్తిను పరధానెం చేశార్థ. వృదాీపయ
సమసయలతో కద్లలేని పర్చసత్తలో
ిు
ఉని వాజ్-పేయిక 27 మార్చి 2015న ర్ాషి ప
ా త్త సాయెంగా వాజ్ పేయి నివాసానిక వెళిో
అెంద్జేశార్థ.

అటల్ బిహార్ీ వజజ్ పే యి క్ల భారతరతా ప్ర ధాన్ుం చే సి న్ ర్జషరా ప్ త్ర

27 మార్చి 2015న భ్ర్త ర్ాషి ప
ా త్త, భ్ర్త మాజీ పరధానమెంత్తర అటల్ బిహార్ీ వాజ్ పేయిక భ్ర్తర్తి పరధానెం చేశార్థ.
భ్ర్తర్తి భ్ర్తదేశెంలో అత యనిత పౌర్సతాకర్ెం. జవహర్స లాల్ నెహు ు, ఇెందిర్ా గాెంధీ, ర్ాజీవ్ గాెంధీ, మొర్ార్ీా
దేశాయ్, లాల్ బహాద్ుర్స శాసిత ై మర్చయు గులాార్ీలాల్ నెందాల తర్థవాత భ్ర్త ర్తి అెంద్ుకుని ఏడవ భ్ర్త మాజీ
పరధాని. ఈ పుర్సాకర్ పరధాన కార్యకీమెం నయయఢలీో లోని ర్ాషి ప
ా త్త భ్వన్స లో జర్గలి్నపపటిక, అటల్ బిహార్ీ వాజ్ పేయి
యొకక అనార్ోగయ కార్ణాలు ద్ృష్ిిలో ఉెంచుకుని అతని గృహెంలోనే అెందిెంచార్థ.

పసర్చత సమాచార్ెం కోసెం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మార్థు నెలలోని న్యూస్ క్జప్ూుల్ లోని మర్థనిా వజరి లకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

ఆర్థి క రెంగెం-ECONOMY
7.5 శజతానిక్ల 25 బే సి స్ పజయిుంటి మే ర కు ర్ె పో ర్ే టున్ు తగథతుం చిన్ ఆర్థి ఐ
4 మార్చి 2015న భ్ర్తదేశెం ర్చజర్సా బ్యెంక్ )ఆర్చిఐ( 7.5 శాతానిక 25 బేసస్
ి పాయిెంటో మేర్కు వడీా ర్ేటటను తగచగెంచిెంది.
ఈ విధెంగా ఆర్చిఐ 25 బేసిస్ పాయిెంటో మేర్కు వడీా ర్ేటట తగచగెంచడెం జనవర్చ 2015 నుెండ ఇది ర్ెండవ సార్చ.
లికాడటీ అడా సి మెంట్ ఫసిలిటీ కెంద్ ర్చవర్స్ ర్పో ర్ేటట 6.5 శాతెం మర్చయు మార్చానల్ సాిెండెంగ్ ఫసిలిటీ ర్ేటట మర్చయు
బ్యెంక్ ర్ేటట 8.5 శాతెంగా సర్థీబ్టట చేసిెంది.
ఆర్థిఐ క్లీుంది ప్ర్థణామాలు ప్ర్థగణలోక్ల తీస్ుక్ొని దివ దరవూ విధాన్ స్మీక్షలో చకీుం బయట ర్ెపో ర్ేటున్ు తగథతుంచిుంది:
• 2012 ర్ీబస
ే ో తో కొతత కనయ్ుమర్స పస్
ై ఇెండెక్్ )సిపఐ
ి ( 12 ఫిబరవర్చ 2015న విడుద్ల ైెంది. దీని పరకార్ెం, జనవర్చ 2015 లో
పేజి
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ద్రవయయలిణెం 5.1 శాతెంగా నమోదెైెంది. ఇది జనవర్చ 2015క అనుకుని లక్షయెం లోపల 8 శాతెంగా అలాగే ఉెంది.
• ఆహార్ మర్చయు ఇెంధనెం మినహాయిెంచి ద్రవయయలిణెం మర్చయు కూర్గాయల ధర్లు ర్ాహితయెం జనవర్చ 2014లో ఆర్చిఐ
ఏర్ాపటట చేసన
ి మార్గ ెంలోని అెంతకు ముెంద్ువి కనాి వేగెంగా ఒక కొతత తకుకవ సయచిసయ
త చేర్థకుెంది .
• సెంటరల్ సాిటిసి కల్ ఆఫీస్ )సిఎస్ఒ( 2011-12 బేస్ సెంవత్ర్ెం ఆధార్ెంగా ఇటీవల విడుద్ల చేసిన GDP అెంచనాలు, ఒక
కీమెంగా కోలుకుెంటటని సర్ైన ఆర్చుక వయవసు చితారనిి చయపిసత ుెంది.
• కేెంద్ర బడెా ట్ 2015-16లో అనేక ముఖ్యమైన మర్చయు విలువెన
ై నిర్ామణాతమక సెంసకర్ణలను చేర్చిెంది. ఇది, ఆర్చుక
సిు ర్ీకర్ణ సాధిెంచడానిక మర్చయు సర్ఫర్ాను మర్థగుపర్చడానిక సహాయెం చేసత ుెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

క్ేుం దర ప్ర భ తవుం మర్థ య ఆర్థి ఐ మదూ దర వూ విధాన్ మ సజయిదా పై ఒప్ొుందుం
కేెంద్ర పరభ్ుతాెం మర్చయు భ్ర్తదేశెం యొకక ర్చజర్థా బ్యెంకు (ఆర్చిఐ), ద్రవయ విధాన ముసాయిదా ఒపపెందానిి
కుద్ుర్థికునాియి. 20 ఫిబవ
ర ర్చ 2015 న ఒపపెంద్ెంఫై సెంతకెం చేసన
ి పపటికీ 2 మార్చి 2015 న పరజాన్సకానిక
తెలియచేశార్థ. ఈ ఒపపెంద్ెం, అభవృదిధ చెెందిన దేశాలలో సాధార్ణమప
ై ో యిన ద్రవయయలిణెం లక్షయెంగా వెళుడెం కోసెం
ఆర్చిఐని పో ర త్హిసత ుెంది మర్చయు ఆర్చిఐని దాని ద్రవయ విధాన ముసాయిదాను పర్యవేక్షెంచేలా పో ర త్హిసత ుెంది .
ఈ ఒపపెంద్ెం పరకార్ెం, ఆర్చిఐ 2016 జనవర్చ కలాో ద్రవయయలిణ ఆర్థ శాతెం తగచగెంచాలనే లక్షయెంతో ఉెంది మర్చయు 20162017 మర్చయు

తద్ుపర్చ సెంవత్ర్ాలలో ద్రవయయలిణెం 4 శాతెం +/- 2 శాతెం పాయిెంటట
ో తగచగెంచాలనే లక్షయెంతో ఉెంది.

ఆర్చిఐని దాని ముసాయిదా పర్యవేక్షణలో పో ర త్హిెంచే ఈ ఒపపెంద్ెంలోని అెంశాల గుర్చెంచి తెలుసుకునేెంద్ుకు ఇకకడ కో క్
చేయెండ.

జన్వర్థ 2015 లో 13 నె ల ల కనిష్టజర నిక్ల ప్డి పో యిన్ భారతదే శుం యొకక క్ర ల క రుంగుం వృదిి
2 మార్చి 2015 న కేెంద్ర వాణిజయ, పర్చశమ
ీ ల శాఖ్ విడుద్ల చేసన
ి ద్తాతెంశెం పరకార్ెం, భ్ర్తదేశెం యొకక కీలక ర్ెంగవృదిధ
జనవర్చ 2015 లో 13 నెలల కనిష్టాానిక క్షీణిెంచిెంది. 2014 లోని కీలక ర్ెంగవృదిీ 3.7 శాతెంతో పో లిసేత 1.8 శాతానిక
పడపో యిెంది.
మ ఖాూుంశజలక్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మార్థు నెలలో జర్థగథన్ మర్థనిా ఆర్థిక విశేష్టజలన్ు తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి
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క్రీడలు-SPORTS
న్యూజీలాుండ్ న్ు ఓడిుం చి 2015 ఐసి సి క్లీ క్ె ట్ ప్ర ప్ుంచ కప్ గె లిున్ ఆసేరా లి యా
29 మార్చి 2015న 2015 ఐసిసి కీకట్ పరపెంచ కప్ ను ఆసేిలి
ా యా గలిచిెంది. ఆసేిలి
ా యా లోని మలోిర్సి కీకట్ గనీెండ్ లో
జర్చగచన ఫన
ై ల్ మాయచ్ లో నయయజీలాెండ్ ను ఏడు వికటో తేడాతో ఆసేిలి
ా యా ఓడెంచిెంది. మొద్ట బ్యటిెంగ్ చేసిన
నయయజీలాెండ్ 45 ఓవర్ో లో 183 పర్థగులు చేసి ఆల్అవుట్ అవాగా, 184 పర్థగుల లక్షయయనిి 3 వికటట
ో కోలోపయి 33.1
ఓవర్ో లో 186 పర్థగులు చేసి చేధిెంచిెంది
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

ఇుండి యా ఓప న్స స్యప్ర్ సి ర్ీ స్ లో మహి ళ ల మర్థ య ప్సరచషుల టెై టి లి ు గె లి చిన్ సై నా, శ్రీ క్జుంత్
భ్ర్తీయ బ్డమెంటన్స కీీడాకార్థలు సైనా నెహాాల్ మర్చయు కద్ెంబి శ్రీకాెంత్, 29 మార్చి 2015న 2 లక్షల 75 వేల డాలర్ో
ఇెండయా ఓపన్స సయపర్స సిర్స్
ీ లో మహిళల మర్చయు పుర్థష ల టెైటల
ి ో ు గలుికునాిర్థ. నయయఢలీో లోని సిర్చ ఫో ర్సి ఇనోా ర్స
కాెంపో క్్ లో థాయిలాెండ్ కు చెెందిన మాజీ పరపెంచ చాెంపియన్స ర్ాటినోక్ ఇెంటనోన్స తో జర్చగచన ఫైనల్ మాయచ్ లో సన
ై ా
21-16, 21-14 సో కర్స తో గలిచిెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

100 వనేు విజయాలు న్మోదు చే సి న్ మొదటి భారత సజరధి గజ మహుందర సిుం గ్స ధో న్స
19 మార్చి 2015న మహెంద్ర సిెంగ్ ధో న్స, అెంతర్ాాతీయ వనేా (ఒడఐ) కీకట్ లో 100 వనేా విజయాలు సాధిెంచిన మొద్టి
భ్ర్త కపి న్స గా నమోద్యాయర్థ. కీకట్ యొకక చర్చతల
ర ో కపి న్స గా 100 వనేా విజయాలు సాధిెంచిన వార్చలో ధో న్స
మూడవవాడు. అతను 178 వనేా లలో 100 వనేా విజయాల మల
ై ుర్ాయిని చేర్థకునాిర్థ. ఆసేిలి
ా యన్స కపి న్స ర్చకీక పాెంటిెంగ్
(165 విజయాలు) మర్చయు అలో న్స బో ర్ా ర్స (107 విజయాలు)తో వుని ఈ కో బ్ లో ధో న్స చేర్ాడు.
మర్థుంత స్మాచారుం క్ోస్ుం ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

ఇుండి య న్స వె ల్ు ఓప న్స టె నిాస్ ప్సరచషుల సిుం గథ ల్ు టెై టి ల్ గె లి చిన్ నోవజక్ జొక్ో విక్
22 మార్చి 2015 న సర్చియాకు చెెందిన నొవాక్ జొకోవిక్ తన నాలుగో ఇెండయన్స వెల్్ ఓపన్స టెనిిస్ పుర్థష ల సిెంగచల్్
టెైటల
ి ును గలుచుకునాిడు. ఈ టెనిిస్ ఫన
ై ల్ కాోష్ లో జొకోవిక్, సిాటా ర్ాోెండ్ కు చెెందిన ర్ోజర్స ఫడర్ర్స ను 6-3, 6-7 (5),
6-2తో ఓడెంచాడు. ఇెండయన్స వెల్్ ఓపనోో ఈ గలుపు జొకోవిక్ కు 50 వ పర్యటన సాుయి టెట
ై ిల్. ఇెండయన్స వెల్్ లో ఈ
నాలుగో టెట
ై ిల్ తో అతను కూడా 50 టెైటళ
ి ో ళ గలుచుకుని ఓపన్స ఎర్ా 12 వ ఆటగాడు అయాయడు. దీనితో 49 టరరఫీలు
గలిచిన అతని శక్షకుడు, బో ర్చస్ బెకర్థి అధిగమిెంచాడు.
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మర్థుంత స్మాచారుం క్ోస్ుం ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

బాూడిముంటన్స సివ స్ ఓప న్స గజీుండ్ పిర క్ు గోల్ు టెై టి ల్ గె లి చిన్ క్ల దుంబి శ్రీ క్జుంత్
15 మార్చి 2015 న 22 ఏళో భ్ర్త షటో ర్స కద్ెంబి శ్రీకాెంత్, సిాస్ ఓపన్స బ్యడమెంటన్స గాీెండ్ పిరక్్ గోల్ా టెట
ై ిల్ ను
గలుచుకునాిర్థ. చివర్చ ఆట సిాటా ర్ాోెండ్ లోని బ్సల్ వద్ీ జర్చగెంచ ది. పరపెంచ నెంబర్స 4 బ్యడమెంటన్స ఆటగాడెైన శ్రీకాెంత్,
పరపెంచ నెెంబర్స 6 డెనామర్సక ఆటగాడెైన వికిర్స అల క్న్స ను 21-15, 12-21, 21-14 తేడాతో ఓడెంచి ఛాెంపియనిి ప్ పుర్థష ల
సిెంగచల్్ టెట
ై ిల్ ను గలుచుకునాిడు.
దీనితో, అతను 120000 అమర్చకన్స డాలర్థో సిాస్ ఓపన్స గాీెండ్ పిక్
ర ్ గోల్ా ను గలుచుకుని మొద్టి భ్ర్తీయ
పుర్థష డగా మార్ాడు. ఈ అద్ుభతమైన భ్ర్త షటో ర్స, ఆెంధర పరదేశ్ కు చెెందినవాడు మర్చయు పరసత ుతెం పరపెంచ
బ్యడమెంటన్స ఫడర్ేషన్స (WBF) ర్ాయెంకెంగులలో అతయధిక సాునెంలో ఉని భ్ర్త పుర్థష ఆటగాడుగా నిలిచాడు.
సివస్ ఓపన్స 2015 మొతి ుం 5 టెైటళ
ి ి లో 4 టెైటిలిన్ు చెైనా గెలిచిుంది. వజటి జాబితా క్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మర్థనిా క్రడ
ీ ావజరి లు తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

సైన్స్ మర్థయు టెక్యాలజీ-SCIENCE AND TECHNOLOGY
IRNSS-1D ది కూుచీ ఉప్గీ ోం ుంన్ు విజయవుంతుంగజ పజర రుంిుంచిన్ ఇసోర
28 మార్చి 2015న, ఇెండయన్స సేపస్ ర్ీసర్సి ఆర్గ నెైజేషన్స (ఇసో ర ), ఇెండయన్స ర్ీజినల్ నావిగేషనల్ సాటిల ైట్ సిసిెం (IRNSS1D) (భ్ర్త పారెంతీయ దికూ్చీ ఉపగీహ వయవసు ) ఉపగీహెంను ఆెంధర పరదేశ్ లోని శ్రీహర్చకోటలోని సతీష్ ధావన్స సేపస్ సెంటర్స
(ష్టార్స)ను విజయవెంతెంగా దాని కక్షయలోనిక పరవేశపటిిెంది. ఈ ఉపగీహెం, నావిగేషన్స(నౌకాయానెం), ట్రకెంగ్ మర్చయు మాపిెంగ్
సేవలు అెందిెంచనుెంది. పో లార్స సాటిల ైట్ లాెంచిెంగ్ వెహికల్ (పీఎస్ఎల్వీ) సీ-27 ర్ాకట్, ఈ భ్ర్త పారెంతీయ దికూ్చీ ఉపగీహ
వయవసు (ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్)-1డీ ఉపగీహానిి విజయవెంతెంగా భ్ూసమసిుత్త కక్షయలోక పరవేశపటిిెంది. ఇది పీఎస్ఎల్వీ యొకక
ఇర్వెై ఎనిమిద్వ వర్థస విజయవెంతమైన మిషన్స అయియెంది. ఈ మిషన్స కోసెం పీఎస్ఎల్వీ యొకక

‘XL’ ఆకృతీకర్ణను

ఉపయోగచెంచార్థ. గతెంలో, ర్ాకట్ యొకక అదే తార్హ ఆకృతీకర్ణను ఏడు సార్థో విజయవెంతెంగా ఉపయోగచెంచార్థ.
1425 కేజీల బర్థవు కలిగచన ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్-1డీ ఉపగీహెం పారెంతీయ దికూ్చీ ఉపగీహ వయవసు లో భ్గెంగా తలపటిిన ఏడు
ఉపగీహాలలో నాలుగవది. ఇెంద్ులో ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్-1ఎ, 1బి మర్చయు 1సి లు మొద్టి మూడు ఉపగీహాలు. అవి వర్థసగా,
జ్యల ై 2013, ఏపిరల్ 2014 మర్చయు అకోిబర్స 2014లలో పిఎస్ఎలిా దాార్ా పరయోగచెంచబడాాయి.
ఐఆర్ఎన్సఎస్ఎస్ గ ర్థుంచి
పేజి
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ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్ అనేది, భ్ర్త పారెంతెం మర్చయు భ్ర్త పరధాన భ్ూభ్గెం చుటట
ి 1500 కలోమీటర్ో ద్యర్ెంలోని
సాునసమాచార్ెం అెందిెంచడానిక ర్ూప ెందిెంచబడన ఒక సాతెంతర పారెంతీయ దికూ్చీ ఉపగీహ వయవసు . ఈ ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్, తన
సేవలను ర్ెండు ర్కాలుగా అెందిెంచనుెంది, అవి:
పారమాణిక సాున సేవలు (SPS) – అెంద్ర్థ వినియోగదార్థలకు సమాచార్ెం అెందిసత ుెంది.
నిర్ోధిత సేవలు (RS) - అధీకృత వినియోగదార్థలను మాతరమే సమాచార్ెం అెందిసత ుెంది.
ఐఆర్సఎన్సఎస్ఎస్ ఏడు ఉపగీహాలను కలిగచవుెంది. అెంద్ులో మూడు భ్ూసిుర్ కక్షయలో ఉెండనుెండగా , నాలుగు భ్ూసిుర్త కానివిగా
ఉెండనునాియి. ఈ కూటమిలోని తద్ుపర్చ ఉపగీహెం, IRNSS-1E, PSLV దాార్ానే పరయోగచెంచేెంద్ుకు పరణాళిక చేయబడెంది.
ఈ కూటమిలోని అనిి ఉపగీహాలను 2016 కలాో పసర్చతచేసేెంద్ుకు పరణాళిక చేయబడెంది. ఈ

IRNSS ఉపయోగచెంచడెం దాార్ా,

అమర్చకా యొకక గోోబల్ ప జిషనిెంగ్ సిసిమ్ (జిపిఎస్) మాదిర్చగానే భ్ర్తదేశపరభ్ుతాెం, తన స ెంత గోోబల్ దికూ్చీ ఉపగీహ
సేవలు, GINS (గోోబల్ ఇెండయన్స నావిగేషన్స శాటిల ైట్) వయవసు ను పారర్ెంభెంచేెంద్ుకు పరణాళిక సిద్ీెం చేసిెంది.

సైన్సు మర్థయ టెక్జాలజీలో జరచగ తున్ా ర్ోజువజర్థ అివృదిి ని స్మగీుంగజ
తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

క్యర్పొరేట్-CORPORATE
క్లీ సి ల్ మే నే జుంగ్స డెై ర్ె కర ర్ మర్థ య ఛీఫ్ ఎగథా కూూటి వ్ ఆఫీ స్ ర్ గజ ఆశు స్ుయాష్ నియామకుం
16 మార్చి 2015 న కీడట్ ర్ేటిెంగ్ ఇన్ర్ేమషన్స సర్ీాసస్ ఆఫ్ ఇెండయా లిమిటెడ్ (కీసిల్), ఆశు సుయాష్ ను కెంపన్స యొకక
మేనేజిెంగ్ డెైర్కిర్స (ఎెండ) మర్చయు చీఫ్ ఎగచాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సిఇఒ) గా నియమిెంచాలని పరకటిెంచిెంది. ఆమ నియామకెంను
కీసిల్ సెంసు డెైర్కిర్ో బో ర్థా ధృవీకర్చెంచిెంది. ఆమ, ర్ూప కుడయ తర్ాాత ఈ సాునెంలో కొనసాగనునాిర్థ. జ్యన్స 2015 నుెండ
బ్ధయతలు చేపడతార్థ. ర్ూపా కుడయ ఆమ 1992 లో కీసిల్ చేర్ార్థ మర్చయు ఈమ 2007 నుెండ సపి ెంబర్స 2014 వర్కు కీసిల్
ఎెండీ, సీఈవయగా ఉనాిర్థ.
ఆశు సుయాష్ కు భ్ర్త ఆర్చధక సేవల పర్చశీమలో 26 సెంవత్ర్ాల అనుభ్వెం ఉెంది. ఆమ పరసత ుతెం

L & T ఇనెాసి మెంట్

మేనేజమెంట్ లిమిటెడ్ యొకక ఎగచాకూయటివ్ ఆఫీసర్స కెంపన్స (సిఇఒ) గా ఉనాిర్థ. ఫిడలిటీ పరపెంచవాయపత ఇనెాసి మెంట్ యొకక
భ్ర్తదేశ అసట్ మేనేజమెంట్ వాయపార్ెం కీెంది

L & T ఇనెాసి మెంట్ మేనేజమెంట్ లిమిటెడేి సాాధీనెం చేసుకోబడటెంతో ఆమ ఈ

సాునెంలో నియమిత లయాయర్థ కీసిల్ అనేది భ్ర్తదేశము యొకక పారమానికానిక మర్చయు పేద్క కొలమానెం.

క్జర్పొర్ేట్ విభాగుంలోని పజరమ ఖూ విషయాలన్ు తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చెయూుండి.
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పర్జూవరణెం మర్థయు జీవావరణ వూవస్ి - ECOLOGY & ENVIRONMENT
శక్లి రుంగుం న్ుుండి ప్ర ప్ుంచవజూప్ి CO2 ఉదాత ర్జలు 40 స్ుంవతుర్జలలో మొదటి సజర్థ గజ 2014 లో
నిలిచిపో యాయి: IEA
ఇెంటర్ేిషనల్ ఎనర్ీా ఏజన్స్ (IEA) 13 మార్చి
దీని పరకార్ెం, శకత ర్ెంగెం నుెండ

2015 న కార్ిన్స డయాకై్డ్ (CO2) ఉదాగర్ాలపై డేట్ను విడుద్ల చేసిెంది.

CO2 యొకక పరపెంచవాయపత ఉదాగర్ాలు 2014 సెంవత్ర్ెం లో నిలిచిపో యాయి. ఇెంటర్ేిషనల్

ఎనర్ీా ఏజన్స్ (IEA) విడుద్ల చేసిన పారథమిక డేట్ పరకార్ెం, CO2 యొకక పరపెంచవాయపత ఉదాగర్ాలు

2014 సెంవత్ర్ెంలో

32.3 బిలియన్స టనుిల వద్ీ నిలిచిెంది. ఇది 2013 సెంవత్ర్ెంలోని CO2 యొకక పరపెంచవాయపత ఉదాగర్ాలక సమానెంగా
ఉెంది. తద్ుపర్చ డేట్, వాతావర్ణెంలోని మార్థపను తగచగెంచడానిక చేసే పరయతాిలు ఉదాగర్ాల గతెంలో భ్విెంచిన కెంటే మర్చెంత
ఒక సపషి మైన పరభ్వెం కలిగచ ఉెండవచుినని సయచిసుతెంది. కార్ిన్స డయాకై్డ్ (CO2) ఉదాగర్ాలు నిలిచిపో వడానిక గల
కార్ణెం.

IEA పరకార్ెం, CO2 ఉదాగర్ాలోో నిలుపుద్లకు కార్ణెం, చెైనా మర్చయు ఆర్గ నెైజేషన్స ఫర్స ఎకనామిక్ కోఆపర్ేషన్స అెండ్

డెవలపమెంట్ (OECD) దేశములలో శకత వినియోగెంలో మార్థత ని నమూనాలు.
చెైనా లో, 2014 సెంవత్ర్ెంలో జలశకత , సౌర్, పవన వెంటి తర్గని వనర్థల నుెండ మర్చయు తకుకవ బొ గుగ ద్హనెం నుెండ
ఎకుకవగా విద్ుయత్ ఉతపత్తత జర్చగచనటట
ో కనిపిసత ుెంది. మర్ోవెైపు, OECD ఆర్చధక దేశాలలో, 2014 సెంవత్ర్ెంలో అధిక శకత
సామర్ు ుెం మర్చయు పునర్థతాపద్క శకత యొకక అధిక ఉతపత్తత దాార్ా సిుర్మైన వృదిధ దిశగా పరయతాిలు జర్చగాయి.
కార్ిన్స డయాకై్డ్ (CO2) ఉదాగర్ాలు మర్చయు ఆర్చధక వృదిధ వేర్ాపటటవాద్ెం పరపెంచ ఆర్చుక వయవసు యొకక ఆర్చుక వృదిధ
ఉనిపపటికీ ఈ పరపెంచవాయపత
ఆర్చుక వృదిధ వేర్థచేయబడ

3 శాతెం

CO2 ఉదాగర్ాలు నిలిచిపో వడెం లేదా తగచగపో వడెం 40 సెంవత్ర్ాలలో 2014 లో ఇదే మొద్టిసార్చ.

CO2 ఉదాగర్ాలు నిలిచిపో వడెం ఇదే మొద్టి సార్చ.

1973 లో వియనాి వద్ీ 29 మెంది సభ్ుయలతో IEA ఏర్ాపటట నుెండ, పరపెంచ కార్ిన్స ఉదాగర్ాలు నిలిచిపో వడెం లేదా తగగ డెం
మునుపటి సెంవత్ర్ములలో పో లిసేత మూడు సార్థో మాతరమే ఉనాియి. అవి

1980 సెంవత్ర్ెం, 1992 సెంవత్ర్ెం మర్చయు

2009 సెంవత్ర్ెం మర్చయు ఈ సెంవత్ర్ాల అనిిటిలో పరపెంచ ఆర్చుక బలహీనతతో అనుబెంధెం కలిగచ వుెంట్యి.
ఈ అభవృదిధ యొకక పారముఖ్యత గుర్చెంచి ఇెంటర్ేిషనల్ ఎనర్ీా ఏజన్స్ (IEA) యొకక ముఖ్య ఆర్చీకవేతత ఫత్తహ్ బిర్ోల్ ఉదేశయెం
పరకార్ెం, ఈ వాతావర్ణ మార్థప ఎద్ుర్ోకవడెంలో దేశాలను కలిసి తీసుకుర్ావడెంలో సహాయెం చేసత ుెంది మర్చయు డసెంబర్స

2015 లో పార్చస్ లో ఒక పరపెంచ వాతావర్ణ ఒపపెంద్ెం కొర్కు నకలు సిద్ధమవుత ని సెంధానకర్త లకు చాలా ముఖ్యెంగా
అవసర్మైన వేగానిి అెందిసత ుెంది (మర్చయా వాన్స డెర్స హవెన్స తర్ాాత

IEA తద్ుపర్చ ఎగచాకూయటివ్ డెైర్కిర్స గా ఫత్తహ్ బిర్ోల్

ఇటీవల ఎెంపికయాయడు) అభవృదిధ చెెంద్ుత ని మర్చయు అభవృదిధ చెెందిన దేశాలు

31 మార్చి 2015న, పరపెంచెంలో పసర్ా

పార్చశాీమిక విపో వెం సాుయిలు పైగా ర్ెండు డగీీల సలి్యస్ (3.6 డగీీల ఫార్న్సో ట్) పరపెంచ ఉష్టోణ గీతల పర్థగుద్లను పర్చమితెం
చేసే విధెంగా గీీనో ౌస్ వాయు ఉదాగర్ాలను తగచగెంచే దిశగా వార్చ నిబద్ధ తను పరకటిెంచాలి.
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2030 సెంవత్ర్ానికలాో ఈ ఉదాగర్ాలలో 40 శాతెం కోతను సీాకర్చెంచిటటో అధికార్చకెంగా

పరకటిెంచిెంది. యునెైటెడ్ సేిట్్, 2005 లో వార్చ సాుయిని పో లుికుెంటే
తగచగెంచేెంద్ుకు మర్చయు తన ఉదాగర్ాలను

2025 లో తన ఉదాగర్ శాతెం 26 నుెండీ 28 శాతెంకు

28 శాతానిక తగచగెంచేెంద్ుకు ఉతత మ పరయతాిలు చేయడానిక పరణాళికలు పరకటిెంచిెంది.

అభవృదిధ చెెంద్ుత ని పరపెంచెంలో చెైనా, సుమార్థ

2030 సెంవత్ర్ానికలాో CO2 ఉదాగర్ాలోో పతాకసాుయిక చేర్డానిి

సాధిెంచడానిక మర్చయు ఉతత మ పరయతాిలు చేయడానిక పరయతాిలు చేసత ుెంది మర్చయు
వినియోగెంగా శలాజ ఇెంధనాల వాట్

20 శాతెం పెంచడానిక పరయతాిలు చేసత ుెంది.

భ్ర్తదేశెం, గీీనో ౌస్ వాయువుల ఉదాగర్ాలోో పరపెంచెంలో మూడవ అత్తపద్ీ ది.
తీవరత తగచగెంచడెం, ఆర్చుక ఉతపత్తత

2030 నాటిక పారధమిక శకత

2020 సెంవత్ర్ానికలాో దాని కార్ిన్స ఉదాగర్ాల

20 నుెండ 25 శాతెం పెంచడెం దాార్ా 2005 పైగా సాుయిలు అదే పర్చమాణెం విడుద్ల ైన మొతత ెం

గీీనో ౌస్ వాయువుల ఉదాగర్ాలను తగచగెంచనునిటట
ో , 2009 లో కోపనాోగన్స లో

UN వాతావర్ణెం చర్ిలు వద్ీ ఒక పరత్తజఞ చేసిెంది.

ఒడి ష్టజ గుంజాుం జలాి లో ఆలివ్ ర్థ డేి తాబే ళి సజమూహి క గూళళు పజర రుంభుం
అెంతర్చెంచిపో త ని జాత ల ైన ఆలివ్ ర్చడీో (లేపిడో చేలిస్ ఒలివేకయా) సముద్ర తాబేళో ళ మార్చి

2015 ర్ెండవ వార్ెంలో ఒడష్టా

గెంజాెం జిలాోలో ర్థష్ికులాయ నది ముఖ్దాార్ెం ద్గగ ర్ సామూహిక గూళళును పారర్ెంభెంచాయి. గూడు మొద్టి ర్ోజున, సుమార్థ

10000 ఆడ తాబేళో ళ గోఖ్ర్కుడా నుెండ ప ద్ెంపేట వర్కు 3-కమీ ప డవుని ఇసుక బీచ్ లో గుడుో పట్ియి. ఈ ఏకైక
ద్ృగచాషయెం కొనిి ఎకుకవ ర్ోజులపాటట కొనసాగుతూ ఉెండవచుినని వనయపారణుల నిపుణులు భ్విెంచార్థ.
ఆలివ్ ర్చడీో ఈ సామూహిక గూళళు తర్థణెంలో గహిర్మత (ఆలివ్ ర్చడేో సముద్ర తాబేళోకు పరపెంచెంలో అతయెంత ముఖ్యమైన
నివాస బీచ్) తర్ాాత ర్ెండవ అత్తపద్ీ దిగా పర్చగణిెంచబడే ఇది ర్ూకర్ీ వద్ీ అకకడకకడ గూడు అనుసర్చెంచిెంది.
ఆలివ్ ర్చడీో సామూహిక గూళళు కోసెం ఇతర్ పరసిద్ధ పరదేశాలలో ఒడష్టా తీర్ెంలో దేవి నది ముఖ్దాార్ెం వెంటివి కూడా ఉనాియి.
ఆలివ్ ర్చడీో మర్చయు వాటి గుడో ను కొర్కు సుర్క్షత చర్యలు తీసుకునాిర్థ. పరత్త ఆడ తాబేలు సుమార్థ

100-150 గుడుో

పడుత ెంది మర్చయు ఆలివ్ ర్చడీో మర్చయు దాని గుడుోను ర్క్షెంచడానిక మర్చయు అడవి సిబిెంది సహా

175 వయకుతలు,

వనయపారణుల కార్యకర్త లు మర్చయు సమీప గాీమసుతలు చుటట
ి నిమగిమై ఉనాిర్థ. ఈ గుడుోను ప దిగేవర్కూ ర్ాబో యియ
ర్ోజుల వర్కు ఈ ర్క్షణ కొనసాగుత ెంది. శశువు తాబేళో ళ ఉద్భవిెంచి చయడడానిక తలిో తాబేళో ళ

50

45 నుెండీ 50 ర్ోజులు వర్కు వేచి

ఉెండలేద్ు కనుక ఈ ర్క్షణ ఎెంతెైనా అవసర్ెం.

ప్ర్జూవరణుం మర్థయ జీవజవరణ వూవస్ి గ ర్థుంచిన్ మర్థుంత స్మాచారుం క్ోస్ుం ఇకకడ క్లిక్
చేయుండి
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ర్జష్ట్రాలు -STATES
త్రర ప్సరలోని అగరి లలో పజర రుంభమై న్ మొదటి క్ల సజన్స క్జల్ సుంటర్
ఈశానయ పారెంతెంలో మొద్టి కసాన్స కాల్ సెంటర్స (KCC), 9 మార్చి 2015న త్తరపుర్లోని అగర్త లలో పారర్ెంభెంచబడెంది. త్తరపుర్
ముఖ్యమెంత్తర మాణిక్ సర్ాకర్స ఈ కసాన్స కాల్ సెంటర్స ను అధికార్చకెంగా పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ కసాన్స కాల్ సెంటర్స కొర్కు త్తరపుర్
పరభ్ుతాెం నిధులు సమకూర్చిెంది. ఇది వయవసాయ, ఉదాయనవన, మత్ు మర్చయు జెంత పెంపకెంపై నిపుణులతో కూడన ఒక
పవ
ై ేట్ సెంసు దాార్ా అమలు చేయబడుత ెంది.
వితత నాలు సేకర్ణ, వయవసాయ-మటిక్
ర , ఎర్థవులు, మటిి ఆర్ోగయ, పుర్థగు మెంద్ులు వినియోగెం మర్చయు ఉతపత్తత మార్కటిెంగ్
గుర్చెంచి నిపుణుడ సెంపరదిెంపుల అవసర్ెం ఉెంటే కసాన్స కాల్ సెంటర్స ర్ైత లకు తక్షణ పర్చష్టాకర్ెం మర్చయు సలహాను ఇసుతెంది .
ఇదేకాకుెండా, ర్ైత ల పో ర్ి ల్ నుెండ నిపుణుల పరతయక్ష పర్యవేక్షణలో వయవసాయ ఉతపత్తత క సలహాలను జార్ీ చేసత ుెంది .

మహార్జషరా పి లి ల క్ోస్ుం భాగూశ్రీ ప్థకుం పజర రుంిుంచిుంది
8 మార్చి 2015 న మహార్ాషి ా పరభ్ుతాము, ఆడపిలోల కోసెం భ్గయశ్రీ పథకానిి పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ పథకెం, సుకనయ పథకెం
సాునెంలో పారర్ెంభ్మయియెంది. ఈ పథకెం పరకార్ెం, ర్ాషి ా పరభ్ుతాెం పేద్ర్చక ర్ేఖ్ దిగువన (బీపీఎల్) కుటటెంబెంలో జనిమెంచిన ఒక
ఆడ పిలో కోసెం బ్యెంకులో 21200 ర్ూపాయల మొతాతనిి జమ చేసత ుెంది.

భ్గయశ్రీ పథకెం, అమామయి వయసు్ 18 సెంవత్ర్ాలు పసర్త యిన తర్ాాత, పర్చపకాత మీద్ లక్ష ర్ూపాయిలు అెందిెంచటమే ఈ
పథకెం యొకక లక్షయెం.
భాగూశ్రీ ప్థకుం యొకక వివర్జలకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

ోం ర్జూనాలో పజర రుంిుంచబడి న్ ఆపీక బే టీ ోం మార్ీ బే టీ ప్థకుం
ర్ాషి ెంా లో పిలోల లిెంగ నిషపత్తత తగుగముఖ్ెం సమసయను ఎద్ుర్ోకవడానిక 8 మార్చి 2015న హర్ాయనా ముఖ్యమెంత్తర మనోహర్స లాల్
ఖ్తత ర్స ఆడ పిలోల కోసెం ఆపీక బేటీ హమార్ీ బేటీ అనే ఒక పథకానిి పారర్ెంభెంచార్థ. ర్ాషి ెంా లో పిలోల సక్్ నిషపత్తత తగుగముఖ్ెం
సమసయను పో ర్ాడేెంద్ుకు ఒక లక్షయెంతో ఈ పథకానిి పారర్ెంభెంచార్థ. పెంచకుల వద్ీ , అెంతర్ాాతీయ మహిళా దినోత్వెం
సెంద్ర్భెంగా ర్ాషి ా సాుయిలో ఈ పథకెంను పరకటిెంచార్థ. ఖ్తత ర్స, 22 జనవర్చ 2015న లేదా తర్ాాత పుటిిన ఆర్థగుర్థ ఆడపిలోల
తలుోలకు ఒకొకకకర్చక 21,000 ర్ూపాయల చపపుపన చెక్ ఇవాడెం దాార్ా ఈ పథకెంను పారర్ెంభెంచార్థ.
ఈ ప్థకుం యొకక మ ఖూ లక్షణాల క్ోస్ుం ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.

ర్జష్టజరాలలోని వివిధ పజరమ ఖూ విశేష్టజలన్ు తెలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ క్లిక్ చేయుండి.
పేజి
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