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అెంతర్జా తీ యెం | ప్రపెంచెం – International
స్ుడాన్స అధ్ూక్ష ఎన్నాకలు గె లి చిన్ ఒమర్ హస్న్స అల్ బషీ ర్

27 ఏపరిల్ 2015 న సుడాన్స అధయక్ష ఎనిికలలో ఒమర్స హసన్స అల్ బష్ీర్స గలిచార్థ. అతను 94 శాతెం
ఓటో తో మరపక పరాయయెం అధయక్షునిగా గలిచార్థ. పో లిెంగ్ జరిగిన నాలుగు రోజుల తరాాత ఎనిికల
కారాయలయెంలో ఎనిికల ఫలితాలు పికటిెంచార్థ. దేశ ఎనిికల కమషన్స అధిపత్త 46 శాతెం మెంది ఓటట
హకుక వినియోగిెంచుకునాిర్ని తెలిపార్థ. ఈ గలుపు దేశాధయక్షుడగా బష్ీర్స యొకక పద్వీకాలెం మరపక
ఐద్ు సెంవత్రాల కాలానిక పొ డగిెంచబడెంది. అతను 1989 నుెండ సుడాన్స లో అధికార్ెంలో ఉనాిర్థ.
పసరితవరాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఆర్థి క & శక్తి రుంగజలలో స్హక్జర్జన్నక్త ఒప్ొుందాలు కుదురచుకున్ా రష్టజూ, అర్ెాుం టీ నా

23 ఏపరిల్ 2015న ఆరిధక మరియు శకత ర్ెంగాలలో సహకార్ెం కోసెం ఒక వర్థస ముసాయిదా ఒపపెందాలపై
ర్ష్టాయ మరియు అరాెంటీనా దేశాలు సెంతకాలు చేశాయి. అరాెంటీనా అధయక్షుడు కస
ీ ిన
ర ా ఫరాిెండెజ్ డ
కరేచేర్స మాసో కలో రెండు రోజుల పర్యటన సెంద్ర్భెంగా ఈ ఒపపెందాలు జరిగాయి.కరేచేర్స మరియు ర్ష్టాయ
అధయక్షుడు వాోదిమర్స పుత్తన్స లు ఈ ఒపపెందాలను ఆ రెండు దేశాల మధయ ఒక సమగీ వసయహాతమక
భ్గసాామయెంగా అభవరిణెంచార్థ.
ఆ ఒప్ొుందాలు గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
క్జలుష్ూ న్నరవహణ మర్థ య ప్ర్జూవరణ ఆర్ోగూుం క్జరూకీ మాన్నా ఏర్జొటు చే సి న్ ప్ర ప్ుంచ బాూుంకు

18 ఏపరిల్ 2015 న పిపెంచ బ్యెంకు, కాలుషయ నిర్ాహణ మరియు పరాయవర్ణ ఆరోగయెం (పరహచ్ఇఎెం)
కార్యకీమానిి చేపటిిెంది. ఈ కార్యకీమెం, వాష్రెంగిన్స DC లో గోోబల్ సరటిజన్స 2015 ఎర్సత డే లో అధికారికెంగా
పాిర్ెంభ్మైెంది. 45 మలియన్స అమరికన్స డాలర్ో పరహచ్ఇఎెం కార్యకీమెంలో 2015 నుెండ 2020 వర్కు
అమలులో ఉెంటటెంది మరియు వేగవెంతమైన పటి ణీకర్ణ మరియు కాలుషయ నివార్ణ చర్యలకు గాను
బలమైన అవసరాలను ఎద్ురపకెంటటని దేశాలోో గాలి నాణయత నిర్ాహణ పై పిధానెంగా ద్ృష్రిని సారిెంచిెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
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ఫి ని ాుండ్ పజరి ముంటర్ీ ఎన్నాకలు గె లి చిన్ సుంటర ల్ పజర్ీర

19 ఏపరిల్ 2015న జుహ సరపరల నేతృతాెంలోని ఫరనో ాెండ్ పిత్తపక్ష సెంటర్స పారీి సాదార్ణ ఎనిికలలో
గలుపొ ెందిెంది. ఫరనో ాెండ్ యొకక పో టీతతాానిి త్తరిగి పొ ెంద్డానిక వేతనెం సత ెంభ్న మరియు వయయాలోో
తగిగెంపులను సమరిధెంచే సెంటర్స పారీి అధికార్ెం కోలోపయిన పిధాన మెంత్తి అల గాాెండర్స సి బ్ యొకక సెంటర్స
రైట్ జాతీయ ఐకయత పారీిని ఓడెంచిెంది. 200 పార్ో మెంట్ సాునాలకు జరిగిన సాధార్ణ ఎనిికలోో, సెంటర్స పారీి
42 సీటో ట, టిమో సో యిని నేతృతాెంలోని ఫరన్స వలస వయత్తరేక మరియు దివాలా వయత్తరేక పారీి 38 సీటో ట,
అల గాాెండర్స సి బ్ అనుకూల యయరోపరయన్స యయనియన్స (ఇయు) మరియు ఉతత ర్ అట్ోెంటిక్ టీట
ి ీ
ఆర్గ నెైజేషన్స (నాటో) అనుకూల జాతీయ ఐకయత పారీి 37 సీటో ట మరియు సెంటర్స ల ఫ్టి సో షల్ డెమోకాీట్్
పారీి 34 సీటో ట గలుచుకునాియి.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
ప్ర ప్ుంచుంలో 100 ముంది అతూుంత ప్ర భావవుంతమై న్ వూకుి ల జాతాతాన్ు విడలదల చే సి న్ టెై స్ ు ప్రర క

16 ఏపరిల్ 2015 న టెైమ్స్ పత్తిక, పిపెంచెంలో 100 మెంది అతయెంత పిభ్వవెంతమైన వయకుతల జాబితాను
విడుద్ల చేసరెంది. ఈ జాబితాలో అమరికన్స రాపర్స మరియు గాయకుడు కానేయ ఒమరి వెస్ి అగీసు ానెంలో
నిలిచార్థ. అర్బ్ పిపెంచెంలో అత్త పరని పిజాసాామయ దేశెం త న్సష్రయా అధయక్షుడు 88 సెంవత్రాల బెజీ
కాయిడ్ ఎస్బ్స్ ఈ జాబితాలో అతయెంత ఎకుకవ వయసుకలిగిన వయకత .
ప్ూర్థి స్మాచార్జన్నక్త ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
మొటర మొదటి ఉమమడి సై న్న క కవజతు న్నరవహణకు పజక్త స్ి జ న్స, రష్టజూ ఒప్ొుందుం

16 ఏపరిల్ 2015 న పాకసాతన్స మరియు ర్ష్టాయ, వారి మర్థగైన ర్క్షణ సహకార్ెంలో భ్గెంగా మొటి మొద్టి
ఉమమడ సైనిక వినాయసాలు నిర్ాహిెంచడానిక అెంగీకరిెంచాయి. ఈ ఒపపెంద్ెం, పాకసాతన్స ర్క్షణ మెంత్తి ఖ్వాజా
ఆసరఫ్ మరియు ర్ష్టాయ దేశపు ర్క్షణ మెంత్తి సరీగ ష్టో యిగు మధయ మాసో కలో కలిసరన సమయెంలో కుదిరిెంది.
ఒప్ొుందుం యొకక ప్రధాన్ లక్షణాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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భారత్,క్ె న్ డాల మధ్ూ య ర్ే న్న యుం స్రఫర్జక్ెై అణ ఒప్ొుందుం

15 ఏపరిల్ 2015న భ్ర్తదేశెం మరియు కనడాలు భ్ర్తదేశెంకు యురేనియెం సర్ఫరా విషయమై అణు
ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకునాియి. ఈ ఒపపెందాలపై భ్ర్త పిధాని నరేెంద్ి మోడడ మరియు కనడా
పిధానమెంత్తి సీిఫన్స హార్పర్స లు సెంతకెం చేశార్థ. గత, 42 సెంవత్రాలలో కనడా దెైాపాక్షక పర్యటన
జరిపరన మొద్టి భ్ర్తీయ పిధాన మెంత్తిగా పిధాని నరేెంద్ి మోది గురితపు పొ ెందార్థ. ఆయన తన మయడు
దేశాల పర్యటనలో భ్గెంగా కనడాలో మయడు రోజుల అధికారిక పర్యటనకు వెళో ార్థ.
ఈ అణ ఒప్ొుందుం ఏమిటి? అన్న తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

అుంతర్జాతీయ విభాగుంలోన్న మర్థన్నా విష్యాలన్ు తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.

జాతీయెం|భారత్-NATIONAL|INDIA
2015 లోక్జూన్స కు బయలుదే ర్థ న్ INS తరుంగథ ణి

27 ఏపరిల్ 2015న భ్ర్త నౌకాద్ళ నౌకాయాన శిక్షణ ఓడ, INS తర్ెంగిణి, 2015 లోకాయన్స కోసెం కోచి నుెండ
బయలుదేరిెంది. 2015 లోకాయన్స యొకక థీమ్స ‘టేకెంగ్ ఫర్స ఎ బరి డర్స రీచ్’ గా ఉెంది. కొచీలోని నావికా
సాువర్ెం నుెండ ఓడ నిష్రమణ వేడుకలో ద్క్షణ నావల్ కమాెండ్ ఫ్ాోగ్ ఆఫీసర్స, PVSM, AVSM,
కమాెండెంగ్ ఇన్స చీఫ్, వెైస్ అడమర్ల్ సున్సల్ లనాబ జెండా ఊపార్థ.
2015 లోకాయన్స లో భ్గెంగా, సయిల్ శిక్షణ ఇెంటరేిషనల్ ఆధార్యెంలో నిర్ాహిెంచే వారిిక ట్ల్ ష్రప్ రేసులు
మరియు ఇతర్ ఈవెెంట్్ పాల్గెంటూ ఎనిమది నెలల ఐరోపా గుెండా పియాణెం చేసత ుెంది. ఈ ఎనిమది నెలల
కాలెంలో ఓడ తెర్చాప కెంద్ సుమార్థ 17 వేల మైళో పియాణిసత ుెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
2014 చె లిిుం ప్సల మర్థ య ప్ర్థ ష్టజకర వూవస్ి ల స్వరణ తాలుి న్ు ఆమోదిుం చిన్ ర్జజూస్భ

27 ఏపరల్
ి 2015న 2014 చెలిోెంపుల మరియు పరిష్టాకర్ వయవసు ల సవర్ణ బిలుోను రాజయసభ్లో ముజువాణి
ఓటటతో ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలుోకు పార్ో మెంట్ ఉభ్య సభ్లు ఆమోద్ెం తెలిపాయి. దీనిక 9 డసెంబర్స
పేజి
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2014న లోక్ సభ్ ఆమోద్ెం తెలిపరెంది. ఈ బిలుో పార్ద్ర్శకత పెంచడెం దాారా చెలిోెంపు మరియు సటిల మెంట్
వయవసు లలో దివాలా సమసయ పరిషకరిెంచడానిక 2007 చెలిోెంపు మరియు సటిల మెంట్ వయవసు ల చటి ెంకు
సవర్ణలు కోర్థత ెంది. ఇది అెంతరాాతీయ పద్ధ త లతో సమకాలీకర్ణకు భ్ర్తదేశెం యొకక బ్యెంకెంగ్
చెలిోెంపు వయవసు ను తీసుకువచేచ లక్షయెంతో ఉెంది.
తాలుి యొకక మ ఖాూుంశజల ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భారతదే శుం మర్థ య జోర్జా న్స మధ్ూ స్మ దర రవజణా ఒప్ొుందుంన్ు ఆమోదిుం చిన్ క్ేుం దర క్ే తా న ట్

22 ఏపరిల్ 2015 న కేెంద్ి పిభ్ుతాెం, భ్ర్తదేశెం మరియు జోరాాన్స ల మధయ సముద్ి ర్వాణా ఒపపెంద్ెం కోసెం
ఆమోద్ెం ఇచిచెంది. ఈ ఒపపెంద్ెం, రెండు దేశాల మధయ ర్వాణా సహకారానిి బలోపేతెం చేసేెంద్ుకు
మరియు వాణిజయ నౌక ర్వాణా మరియు ఇతర్ సెంబెంధిత సముద్ి విషయాలపై నిర్ెంతర్ పర్సపర్
సహకార్ెం అెందిెంచే లక్షయయనిి కలిగి ఉెంది. రెండు దేశాల మధయ నౌకా పాిెంతెంలో గల సహకార్ెం నుెండ
ముఖ్యమైన పర్సపర్ పియోజనాలను గురితెంచిన తరాాత నయయఢలీో లో పిధాని నరేెంద్ి మోడడ అధయక్షతన
జరిగిన కేబినెట్ సమావేశెంలో ఆమోద్ెం పొ ెందిెంది.
భారతదేశుం మర్థయ జోర్జాన్స ఒప్ొుందుం యొకక ప్రధాన్ ప్రయోజనాల క్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ISO 9001: 2008 ధ్ుర వీకరణ అుందుకున్ా క్ేుం దర స్మాచార మర్థ య ప్ర స్జర ముంరర తవ శజఖ

22 ఏపరిల్ 2015 న కేెంద్ి సమాచార్ మరియు పిసార్ మెంత్తితా శాఖ్ (ఐ & బి), బిిటిష్ సాిెండర్సా్
ఇనిటిటూయట్ (బిఎస్ఐ) నుెండ ISO 9001: 2008 ధుివీకర్ణ ను పొ ెందిెంది. ISO ధుివీకర్ణ, పిసారాలు, పరిెంట్
మీడయా మరియు సరనిమాలు కోసెం మెంత్తితా శాఖ్ జారీ వివిధ ల ైసను్ల పర్ెంగా ఇవాబడెంది. ఈ
విషయెంలో, ISO 9001: 2008 ధుివీకర్ణ ఆధార్ెంగా వినియోగదార్థలకు నాణయత కలిగిన సేవలను
అెందిెంచుటకు మెంత్తితా శాఖ్ ఒక మెంచి వివర్ణాతమకమైన పికయ
ీ
మరియు చర్యలను విధిెంచిెంది. ఈ
ధుివీకర్ణ, మెంత్తితాశాఖ్ దాారా ఒక గుణాతమక పద్ధ త్తలో సేవల సర్ఫరా ఉెండేలా కూడా చేసత ుెంది.
ISO 9001: 2008 ధ్ురవీకరణ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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ఇుంటి గీే టె డ్ ఎమ ర్ెా న్సు కమయూన్నక్ే ష్ న్స & ర్ె స్జొన్సు సి స్రుం ఏర్జొటుకు TRAI సి ఫజరచు

7 ఏపరిల్ 2015 న భ్ర్తదేశ టెలికాెం రగుయలవటరీ అథారిటీ (TRAI), దేశెంలో ఇెంటిగట
ేీ ెడ్ ఎమరాన్స్
కమయయనికేషన్స మరియు రసాపన్స్ సరసిెం (IECRS) సాుపనకు సరఫార్థ్ చేసరెంది. దేశవాయపత ెంగా అనిి
అతయవసర్ ఫో న్స కాల్్ కోసెం ఒక లాయెండ్ ల ైన్స లవదా మొబెైల్ ఫో న్స పరికర్ెం నుెండ అతయవసర్ నెెంబర్థ 112
దాారా ఈ వయవసు ను యాక్స్ చేయవచుచ. IECRS ఏరాపటట సెంబెంధిెంచిన సరఫార్థ్, 1997 ట్ియ్ చటి ెం,
11 (1) (a) (ii) మరియు (vii) విభ్గెం కెంద్ దాని యొకక అధికారాలులో ఒక భ్గెం. ఇది, సుయో మోటట
లవదా ల ైసన్ర్థ నుెండ అభ్యర్ున మీద్. సరఫార్థ్లను చేయడానిక ట్ియ్ ను పో ి త్హిసత ుెంది
TRAI యొకక ప్రధాన్ సిఫజరచులకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
ర్ెై లు పజర జె కరు ల ఆన్ి ల న్స ప్రూవ క్షణకు ఈ-స్మీక్షన్ు పజర రుంభుంచిన్ భారతీయ ర్ెై లవవ

21 ఏపరిల్ 2015 న భ్ర్తీయ రైలవా, రైలు పాిజకుిలను పర్యవేక్షెంచేెంద్ుకు ఆనెో న్స
ల పర్యవేక్షణ యెంతాిెంగెం ఈసమీక్ష ను పాిర్ెంభెంచిెంది. ఇది, రైలవా బడెాట్ పిత్తపాద్నలు సహా నిజ-కాల పాిత్తపదికన భ్ర్తీయ రైలవా
యొకక వివిధ కొనసాగుత ని పాిజకుిల పర్యవేక్షణ అమలు లక్షయెంతో పాిర్ెంభెంచబడెంది.
ఈ-స్మీక్ష యొకక మ ఖాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
TVoA-ETA ప్ర్జూటక వీస్జ ప్ధ్కుంకు ఈ-టూర్థ స్ర వీస్జగజ నామకరణుం చే సి న్ క్ేుం దర హ ుంముంరర తవ శజఖ

4 ఏపరిల్ 2015న కేెంద్ి హ ెంమెంత్తితా శాఖ్, భ్ర్తదేశెం వచాచక మెంజూర్థచేసే పరాయటక వీసా పధకెం
(TVoA-ETA) కు ఈ-టూరిస్ి వీసా (ETV) పథకెంగా నామకర్ణెం చేసరెంది. ఈ పథకెం 15 ఏపరిల్ 2105
నుెండ కొతత పేర్థ తో అమలులో ఉెంటటెంది. TVoA-ETA పథకెం పేర్థ పరాయటకులలో గెంద్ర్గోళెం
సృష్రిసత ుని విషయెం గమనిెంచడెంతోపాటట కొనిి భ్ర్తీయ దౌతయ కారాయలయాల నుెండ పేర్థ మార్థపకు
అభ్యర్ునలు అెంద్డెంతో హ ెం మెంత్తితా శాఖ్ ఈ నిర్ణయెం తీసుకుెంది.
ఎలక్జార న్నక్ టారవ్ల్ ఆతోర్ెైజేస్న్స (TVoA-ETA) వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మర్థన్నా పజరమ ఖూ జాతీయవజరి లకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
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న్యూస్ క్యూప్స్ల్-NEWS CAPSULE
ఆస్జకర్ విజే త సి న్న మాటోగజీ ఫర్ ఆుండయ
ర లవసీా మరణుం

ఆసాకర్స విజేత సరనిమాటోగాీఫర్స ఆెండయ
ి లవసీి తీవిమైన గుెండె పో టటతో 27 ఏపరిల్ 2015 న చనిపో యార్థ.
అతని వయసు 59. లార్సా ఆఫ్ రిెంగ్్ సరరీస్ మరియు ది హాబిట్ చితాిలకు చేసరన సరనిమాటోగీఫీక గాను
అతను సుపిసరద్ీ ుదియాయడు. అతను తన కరీర్స లో కెంగ్ కాెంగ్ (2005), లవీో బర న్స్ (2009) మరియు రైజ్
ఆఫ్ పాోనెట్ ఆఫ్ ది ఏప్్ (2011) యొకక రీమేక్ షతట్ చేసార్థ.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి
బలూచిస్జి న్స జాతీయ న త తాలాల్ అకబర్ బ గథి న్నర్జూణుం

సీనియర్స పాకసాతన్స రాజకీయవేతత మరియు బలూచ్ జాతీయ నేత నవాబ్ాదా తాలాల్ అకబర్స బుగిత
గుెండెపో టటతో బ్ధపడుతత బలూచిసాతన్స లోని కాట్ిలో 27 ఏపరిల్ 2015న చనిపో యార్థ. బగిత జమయ
ూ రి
వతన్స పారీి సీనియర్స నాయకుడు. అతను లాహ ర్స లోని అయిటిచసన్స కాలవజీలో విద్యను అభ్యసరెంచార్థ.
మరియు బలూచిసాతన్స లో పిముఖ్ రాజకీయ వయకత తాెం కలిగిన వయకత గా బుగిత పరిగణిెంపబడాార్థ.
నవాబ్ాదా తాలాల్ అకబర్స బుగిత, 2006 లో డేరా బగిత యొకక భ్ెంబయబర్స కొెండలలోని చలగిీ పాిెంతెంలో
జరిగిన సైనిక చర్యలో చెంపబడా , బలూచిసాతన్స మాజీ గవర్ిర్స నవాబ్ అకబర్స ఖ్ాన్స బుగిత యొకక
కుమార్థడు. 17 మారిచ 1952 న డేరా బగిత లో తాలాల్ జనిమెంచార్థ.
50వ జాా న్పీ ఠ్ అవజరచా న్ు మర్జఠీ స్జహి తీ వ తి భాలచుందర న మాడే కు ప్ర ధాన్ుం చే సి న్ ప్ర ధాన్ముంరర

25 ఏపరిల్ 2015న పిఖ్ాయత మరాఠీ ర్చయిత బ్లచెంద్ి నేమాడేకు పిధాన మెంత్తి నరేెంద్ి మోదీ 2014
జాానపీఠ్ అవార్థాను నయయఢలీో లోని పార్ో మెంట్ హౌస్ కాెంపో క్్ లో పిధానెం చేశార్థ. భ్ర్తదేశెం యొకక
అత యనిత సాహితయ గౌర్వ పుర్సాకర్మైన ఈ జాానపీఠ్ అవార్థాను అెంద్ుకుని వారిలో ఈయన 50వ
గీహీత. పది మెంది సభ్ుయలతో కూడన ఎెంపరక సెంఘెం సమావేశెంలో నిర్ణయెం తీసుకుని నేమాడేను ఈ
అవార్థాకు ఎెంపరక చేశార్థ. ఈ సమావేశానిక పెండత డు, ర్చయిత మరియు విమర్శకుడు అయిన పొ ి ఫసర్స
నామార్స సరెంగ్ అధయక్షత వహిెంచార్థ.
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ఇుంతకమ ుందు జాాన్పీఠ్ అవజరచా గెలుచుకున్ా మ గు రచ మర్జఠీ రచయితలు మర్థయ బాలచుందర నమాడే
గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
శౌరూ మర్థ య విశిష్ర సే వజ ప్సరస్జకర్జలు ప్ర ధాన్ుం చే సి న్ ర్జష్రా ప్ ర

26 ఏపరిల్ 2015 న భ్ర్త సాయుధ ద్ళాల సుపీిెం కమాెండర్స మరియు రాషి ప
ా త్త పిణబ్ ముఖ్రీా, రాషి ప
ా త్త
భ్వన్స లో జరిగిన వేడుకలో గాయల ెంటరీ మరియు విశిషి సేవా పుర్సాకరాలను పిధానెం చేశార్థ.తమ విధి
పటో విపరీతమైన భ్కత , మొెండపటటిద్ల గల ధెైర్యెం మరియు పిసుుటమైన శౌర్యెం పిద్రిశెంచిన సైనిక ద్ళాలు
సరబబెందిక పద్కొెండు శౌర్య చకాీలు, ఒకరిక మర్ణానెంతర్ెం ఇచేచ పుర్సాకర్ెంతో సహా రెండు కీరత ి చకాీలు
మరియు మర్ణాెంతర్ెం ఇచేచ ఐద్ు శౌర్య చకాీలను ఆయన పిధానెం చేశార్థ.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
టి టి డి ఛెై రమన్స గజ చదలవజడ కృష్ణ మయర్థి న్న న్నయమిుంచిన్ ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ ప్ర భ తవుం

27 ఏపరిల్ 2015 న త్తర్థమల త్తర్థపత్త దేవసాునెం (టిటిడ) ధర్మకర్త ల బర ర్థా ఛెైర్మన్స గా చద్లవాడ
కృషణ మయరితని ఆెంధి పిదేశ్ పిభ్ుతాెం నియమెంచిెంది. 16 మెంది సభ్ుయలు కలిగిన ఈ బర ర్థా త్తర్థపత్త లోని శ్రీ
వెెంకటేశార్ సాామ ఆలయ కార్యకీమాలను నిర్ాహిసత ుెంది. అెంతేకాక, రవెనయయ (దేవాదాయ) శాఖ్ పిధాన
కార్యద్రిశ, దేవాదాయ శాఖ్ కమషనర్స మరియు టిటిడ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స ఆ బర ర్థాలో ఎక్్ అఫీష్రయో
సభ్ుయలుగా ఉెంట్ర్థ.
రరచమల రరచప్ర దేవస్జిన్ుం (టిటిడి) గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2015 ప్ుండి ట్ దీ నానాధ్ ముంగే ష్కర్ అవజరచా అుందుకున్ా అన్నల్ కప్ూర్

25 ఏపరిల్ 2015 న పిత్తష్టాితమక 2015పెండట్ దీనానాధ్ మెంగేషకర్స అవార్థాను బ్లీవుడ్ నటటడు అనిల్
కపసర్స అెంద్ుకునాిర్థ. ఆయన పిముఖ్ చరితక
ి ార్థడు మరియు ర్చయిత బ్బ్సాహబ్ పుర్ెంద్రే
చేత లమీద్ుగా ఆ అవార్థా అెంద్ుకునాిర్థ. అనిల్ కపసర్స కాకుెండా మరాఠీ నటటడు దిలీప్ పిభ్వలకర్స
కూడా ఈ పిత్తష్టాితమక 2015 పెండట్ దీనానాధ్ మెంగేషకర్స అవార్థా అెంద్ుకునాిర్థ.
ప్ుండిట్ దీనానాధ్ ముంగేష్కర్ అవజరచా గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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2015 హీ న్సా అవజరచా గె లిున్ MIT లోన్న భారత స్ుంతర శజస్ి ర వ తి స్ుంగీ తా భాటి యా

26 ఏపరిల్ 2015 న మసాచుసట్్ ఇనిటిటూయట్ ఆఫ్ టెకాిలజీ (MIT)లోని భ్ర్త సెంతత్త శాసత వ
ర ేతత సెంగీతా
భ్టియా టెకాిలజీ, ఎకానమీ, మరియు ఉపాధి విభ్గాలలో పిత్తష్టాితమక 2015 హీన్సా అవార్థా
గలుచుకునాిర్థ. ఇది 1993 నుెండ పిత్త సెంవత్ర్ము ఇవాబడుత ని 20 హీన్సా అవార్థా. కృత్తిమ మానవ
సయక్షమకాలవయాలు అభవృదిధ చేసరన భ్టియాకు కణజాల ఇెంజన్సరిెంగ్ మరియు వాయధి గురితెంపు కోసెం చేసరన
కృష్రక ఈ అవార్థా లభెంచిెంది.
20వ హీన్సా అవజరచా యొకక ఇతర విజేతల వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.

ఏపిరల్ న్లలోన్న న్యూస్ క్జప్ూుల్ లోన్న మర్థన్నా వజరి లకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.

ఆర్థి క రెంగెం-ECONOMY
2015-16కు జిపి ఎ ఫ్ వడడా ర్ే టు 8.7 శజతుంగజ న్నలుప్సకున్ా క్ేుం దర ఆర్థి క ముంరర తవ శజఖ

2015-16 సెంవత్రానిక జనర్ల్ పాివిడెెంట్ ఫెండ్ (GPF) మరియు ఇతర్ సెంబెంధిత పథకాలకు వడడా రేటట
8.7 శాతెంగా నిలుపుకునిటటి కేెంద్ి ఆరిుక మెంత్తితా శాఖ్ పికటిెంచిెంది. ఈ పికటనను 21 ఏపరిల్ 2015న
ఆరిుక మెంత్తితా శాఖ్ జారీ చేసరెంది. కేెంద్ి పిభ్ుతాెం ఉదో యగులు, రైలవా మరియు ర్క్షణ బలగాల పాివిడెెంట్
ఫెండో కు 8.7 శాతెం వడడా వరితసత ుెంది. ఈ వడడా రేటట 1 ఏపరిల్ 2015 నుెంచి అమలులోక వసుతెంది.
పబిో క్ పాివిడెెంట్ ఫెండ్ (పరపరఎఫ్) కోసెం 8.7 శాతెం సరుర్ వడడా రేటటగా చేయడెంతో జనర్ల్ పాివిడెెంట్ ఫెండ్
పర్థగుద్ల అనివార్యెం అయియెంది. పిభ్ుతాెం ఇతర్ చిని పొ ద్ుపు పథకాల వడడా రేటో ట కుడా పెంచిెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
1000 రూపజయల కన్సస్ న్ ల వజర్ీ పిుం ఛన్ు ప్థక్జన్నా రదుు చే సి న్ EPFO

9 ఏపరిల్ 2015 న రిటెైరమెంట్ నిధి సెంసు అయిన ఎెంపాోయిాస్ పాివిడెెంట్ ఫెండ్ ఆర్గ నెైజేషన్స (ఇపరఎఫ్ఒ),
1000 ర్ూపాయల కన్సస నెలసరి పరెంఛను పథకానిి ర్ద్ుీ చేసరెంది. ఏపరిల్ 2015 నుెండ ఈ పరెంఛను
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పథకానిి ర్ద్ుీ అమలుకానుెంది. ఉదో యగుల పరెంఛను పథకెం (EPS) -95 కెంద్ అెందిెంచిన కన్సస నెలసరి
పరెంఛను ర్ద్ుీ వలో 32 లక్షల పరెంఛనుదార్థలు నసాతపో నునాిర్థ.
ఉదయ ూగ ల పిుంఛన్ు ప్థకుం (EPS) -95 వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
కరచవస బతెి ుం అదన్ప్స విడతకు ఆమోదుం తె లిొన్ క్ేుం దర క్ే తా న్ ట్

7 ఏపరిల్ 2015 న కేెంద్ి కేబినెట్, కేెంద్ి పిభ్ుతాెం ఉదో యగులకు కర్వు భ్తయెం (డడఏ) మరియు
ఫరెంచనుదార్థలకు డఎరేిస్ రిలీఫ్ (DR) యొకక ఒక అద్నపు వాయిదాను పిసత ుతెం ఉని 107 శాతెం
రేటటలో ఆర్థ శాతెం రేటట పర్థగుద్ల విడుద్లకు ఆమోద్ెం తెలిపరెంది.ఈ నిర్ణయెంతో కేెంద్ి పిభ్ుతాెం
ఉదో యగులు అలాగే ఫరెంచనుదార్థలు వారి పాిథమక వేతనెం యొకక 113 శాతెం చపపుపన DA లవదా DR
పొ ెంద్ుటకు అర్థూలు. ఇది 1 జనవరి 2015 నుెంచి అమలోో ఉెంటటెంది.
ఈ అద్నపు పర్థగుద్లతో 48 లక్షల పిభ్ుతా ఉదో యగులు మరియు 55 లక్షల ఫరెంచనుదార్థలు లాభ్ెం
పొ ెంద్ుతార్థ.
వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
విదుూత్, హై తార డ్ వజహనాల అమమక్జలు పుంచేుం దుకు ఫేుం -ఇుండి యా ప్థకుం పజర రుంభుంచిన్ క్ేుం దరుం

1 ఏపరిల్ 2015న ఫాసి ర్స అడాపి న్స అెండ్ మానుపకుచరిెంగ్ ఆఫ్ హైబిిడ్ అెండ్ ఎలవకతిక్ వేహికల్్ (FAME)ఇెండయా పధకెంను కేెంద్ి పిభ్ుతాెం పాిర్ెంభెంచిెంది. ఈ పథకెం, దేశెంలో పరాయవర్ణ అనుకూలమైన
వాహనాల అమమకాలు పెంచే లక్షయెంతో పాిర్ెంభెంచబడెంది. ఇది ఎలకిక్ మొబిలిటీ కోసెం జాతీయ మషన్స లో
భ్గెంగా ఉెంది. ఈ పథకెం దాారా 2020వర్కు విద్ుయత్ మరియు హైబిిడ్ వాహనాల తయారీ మరియు
అమమకాలకు 795 కోటో ర్ూపాయిలు మద్ీ త గా కేెంద్ిెం అెందిెంచడెం జర్థగుత ెంది.
FAME- ఇుండియా ప్ధ్కుం యొకక లక్షణాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ఏపిరల్ న్లలో జర్థగథన్ మర్థన్నా ఆర్థుక విశేష్టజలన్ు తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి
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క్రీడలు-SPORTS
2015 ఆసి య న్స ఇుండయ ర్ ర్ోయిుంగ్ ఛాుంపి య న్ని ప్ లో బుంగజరచ మర్థ య క్జుంస్ూ ప్తక్జలు గె లిున్ భారత్

2015 ఆసరయన్స ఇెండో ర్స రోయిెంగ్ ఛాెంపరయనిి ప్ లో భ్ర్తదేశెం బెంగార్థ మరియు కాెంసయ పతకాలు
గలిచిెంది. ఈ ఛాెంపరయనిి ప్ థాయిలాెండ్ లోని పట్ియాలో 25 ఏపరిల్ 2015 నుెండ 26 ఏపరిల్ 2015 వర్కు
జరిగిెంది. 2000 మీ పుర్థష ల ల ైట్ వెయిట్ జోడ విభ్గెంలో ద్ుషయెంత్ సరెంగ్, సుచచ సరెంగ్ తోమర్స లు 6:
26:50 సమయెంతో బెంగార్థ పతకెం గలుచుకునాిర్థ. 2000 మీటర్ో పుర్థష ల ఓపన్స జోడ విభ్గెంలో ఓెం
పికాష్, రాజేష్ వర్మలు 6: 22:50 సమయెంతో కాెంసయ పతకెం గలుచకునాిర్థ.
భ్ర్తీయులు ఇెండో ర్స ఆటలలో పో టీపడడెం ఇదే మొద్టిసారి.నేషనల్ కోచ్ ఇసామయిల్ బేగ్ జటటి కలిసర
వెళో ార్థ. ఫరసా అెంపైర్స ర్ూపెం కరామకర్స భ్ర్తదేశెం నుెండ అధికారిగా వయవహరిెంచార్థ.
ఆఫిర క్జ T20 కప్ న్ు పజర రుంభుంచిన్ క్తీ క్ె ట్ స్ౌత్ ఆఫిర క్జ

21 ఏపరిల్ 2015 న కక
ీ ట్ సౌత్ ఆఫరికా (CSA), ఆఫరికా T20 కప్ అనే ఒక కొీతత టోర్ిమెంటట ను
పికటిెంచిెంది. ఈ టోర్ిమెంట్ కీడ
ీ ను పో ి త్హిెంచడానిక మరియు ఆఫరికా ఖ్ెండెం లో యువ పిత్తభ్ను
పో ి త్హిెంచటెం కొర్కు ఉదేీశిెంచబడెంది. జిెంబ్బేా, కనాయ, నమీబియా, ద్క్షణ ఆఫరికా మరియు 12 CSA
అనుబెంధ దేశాలు ఈ టోర్ిమెంట్ ను 4 సపి ెంబర్స నుెండ 4 అకోిబర్స 2015 నిర్ాహిసత ాయి.
ఆఫిరక్జ T20 కప్ గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
డబయ
ి ూటీ ఏ ఫజూమిలీ స్ర్థక ల్ కప్ మహి ళ ల డబ ల్ు టెై టి ల్ స్జధిుం చిన్ స్జన్నయా మీర్జా -మార్థర నా హిుం గథ స్

12 ఏపరిల్ 2015న 731000 అమరికన్స డాలర్ో డబయ
ో ూటీఏ ఫాయమలీ సరికల్ కప్ మహిళల డబుల్్ లో ట్ప్
సీడెడ్ ఇెండో -సరాస్ జెంట సానియా మీరాా - మారిినా హిెంగిస్ జ్ోడడ విజయెం సాధిెంచిెంది. అమరికాలోని
చారో సిన్స లో జరిగిన త దిపో ర్థలో ఆసేిలి
ా యా-కొీయియష్రయన్స జెంట కాసే డెలో ాకాా –ద్రిజా జురాక్ జోడడపై 6-0,
6-4 సో కర్స తో గలుపొ ెందార్థ. ఈ సీజన్స లో సానియా-హిెంగిస్ జెంట గలుచుకుని మయడవ టెైటిల్ ఇది.
ఇెంతకుముెంద్ు, 5 ఏపరిల్ 2015న మయామ ఓపన్స మరియు 21 మారిచ 2015న ఇెండయన్స వెల్్ ఓపన్స
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టెైటిళళను ఈ జెంట గలిచిెంది.
భ్ర్త్ లో పిపెంచ నెెంబర్స వన్స సాుయిక చేరిన మొద్టి మహిళా టెనిిస్ కీడ
ీ ాకారిణిగా సానియా
ఉెండనుెంది. గాీెండ్ సాోమ్స టోర్ిమెంట్ టెైటిల్ గలుచుకుని మొటి మొద్టి భ్ర్తీయ మహిళగా కూడా
సానియా గురితెంపు పొ ెందార్థ.
సానియా కెంటే ముెంద్ు, 1990 ద్శకెంలో పుర్థష ల డబుల్్ విభ్గెంలో ఆధిపతయెం చెలాయిెంచిన
లియాెండర్స పేస్, మహేష్ భ్యపత్తలు మాతిమే పిపెంచ నెెంబర్స వన్స సాునెం సాదిెంచార్థ.
స్యూద్ మ ష్టజి క్ ఆలీ T20 టోర ఫీ గె లి చిన్ గ జర్జత్

7 ఏపరిల్ 2015న భ్ువనేశార్స లోని KIIT కక
ీ ట్ సేిడయెం వద్ీ 2014-15 సయయద్ ముష్టాతక్ ఆలీ T20 టోిఫీని
గుజరాత్ కక
ీ ట్ జటటి గలిచిెంది. ఈ త దిపో ర్థలో, గుజరాత్ రెండు వికటో తేడాతో పెంజాబ్ ను ఓడెంచిెంది.
రెండవ సయయద్ ముష్టాతక్ ఆలీ టోిఫీ గలుచుకుని గుజరాత్ కు వికట్ కీపర్స మరియు అజేయ ఓపనిెంగ్
బ్యట్మన్స సరమత్ పటేల్ చేసరన 50 పర్థగులు సహాయపడాాయి. ఇెంతకముెంద్ు, పెంజాబ్ ను నాలుగు వికటో
తేడాతో ఫైనలోో ఓడెంచడెం దాారా గుజరాత్ 2012-13 లో టోిఫీని గలుచుకుెంది.
స్యూద్ మ స్జిక్ ఆలీ టోరఫీవివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
అుంతర్జా తీయ క్తీ క్ె ట్ న్ుుండి ర్థ టెై ర్ెై న్ న్యూజిలాుండ్ క్తీ క్ె ట ర్ క్ెై ల్ మిల్ు

31 మారిచ 2015 న నయయ జిలాెండ్ కక
ీ టర్స కైల్ మల్్, అెంతరాాతీయ కక
ీ టటక సెంబెంధిెంచి అనిి ర్కాల
ఆటల నుెండ రిటెైర్స అయాయర్థ. ఈ విర్మణ నిర్ణయెం, తన 14-సెంవత్రాల అెంతరాాతీయ కక
ీ ట్ కరీరో ో ఒక
ముగిెంపును ఇసుతెంది. 36 ఏళో మల్్, నయయజిలాెండ్ కు చెెందిన 15 మెంది 2015 పిపెంచ కప్ సాకాడోో
సభ్ుయడు కాన్స ఆడన తొమమది మాయచోలో ఏ మాయచోలోనయ ఆడలవద్ు.
క్తక్
ీ ెట్ ప్రప్ుంచుంలో క్ెైల్ డేవిడ్ మిల్ు గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మర్థన్నా క్రడ
ీ ావజరి లు తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
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సైన్స్ మర్థయు టెక్యాలజీ-SCIENCE AND TECHNOLOGY
విశజఖప్టాుం అన పే రచన్ా భారత నావిక్జ దళుం యొకక క్ొతి క్షి ప్ ణి వినాశక్జర్థ నౌక పజర రుంభుం

పాిజక్ి 15B యొకక మొద్టి గైడెడ్ మసై్ల్ వినాశకారి నౌక అయినటటవెంటి విశాఖ్పటిెం ఓడ, ముెంబెై
లోని మజగోన్స డాక్ లిమటెడ్(MDL) వద్ీ 20 ఏపరిల్ 2015 న పాిర్ెంభెంచబడెంది. ఇది, ఇపపటి వర్కూ
భ్ర్తదేశెం లో వినియోగిెంచే అత్తపద్ీ క్షపణి వినాశకారి నౌక. నాటికల్ సెంపిదాయాల పికార్ెం, ఈ ఓడను
నావికా సరబబెంది యొకక ముఖ్య అధికారి ఆర్స.క.ధో వన్స యొకక భ్ర్య మణు ధో వన్స పాిర్ెంభెంచార్థ.
విశజఖప్టాుం క్షిప్ణి వినాశక్జర్థ నౌక మ ఖాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2.75 క్త లోల బరచవసన్ా అరప దు మయతర పిుం డుంన్ు తొలగథుం చిన్ భారతీయ వ్ై దుూలు

20 ఏపరిల్ 2015 న 2.75 కలోల బర్థవుని మరియు పిపెంచెంలోనే అత్తపద్ీ మయతిపరెండెంను 3 గెంటల
శసత చి
ై ుయలు తొలగిెంచార్థ. ఈ శసత ర చికత్ను ఢలీో లోని శ్రీగెంగారాెం హాసరపటల్ (SGRH)
ర కత్ చేసర భ్ర్త వెద్
లో చేశార్థ. రోగి అటోసొ మాల్ డామనెెంట్ పాలీసరసి క్
ర కడడి డసీజ్ (ADPKD) బ్ధపడుత నిటట
ో
నిరాధరిెంచిన డాకిర్స మను గుపాత బృెంద్ెం, రెండు కడడిలో తొలగిెంచేెంద్ుకు నిర్ణయిెంచార్థ. సాధార్ణెంగా
సుమార్థ 130 గాీముల బర్థవుెండే మయతిపరెండెం, అసాధార్ణెంగా 20 రటట
ో ఎకుకవ ఉెండ 2.75 కలోల
బర్థవుని ఈ కడడి పకకనుని పేివులకు అెంటటకుపో యి ఉెండడెంతో ఈ శసత ర చికత్ అతయెంత కో షిమైెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
క్జూన్ుర్ న్నర్జా రణకు స్జమర్ర ఫో న్స ఆధార్థ త డి జి టల్ వివరి న్ డయాగోాసి స్ వూవస్ి న్ు అభవృదిా చే సి న్
ప్ర్థ శోధ్కులు

యునెైటెడ్ సేిట్్ ఆఫ్ అమరికా(USA) లోని మసాచుసట్్ జనర్ల్ హాసరపటల్ (MGH) లోని పరిశోధకులు
D3 (డజిటల్ వివర్త న డయాగోిసరస్) వయవసు అనే సామర్సి ఫో న్స ఆధారిత పరికర్ెంను అభవృదిధ చేశార్థ. ఇది
వేగెంగా పనిచేసే మరియు కాయన్ర్స కణిత ల ఖ్చిచతమైన పర్మాణు నిరాధర్ణ కోసెం ఉపయోగపడుత ెంది
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డజిటల్ వివర్త న విశలోషణ పేర్థతో ఒక పరిశోధన పతిెం, ఏపరిల్ 2015 రెండవ వార్ెంలో సామర్సి ఫో న్స లో తకుకవ
ధర్ కలిగిన పర్మాణు డయాగోిసరిక్్ డసకవరీ గా బహిర్గతమైెంది. ఈ పతిెం, పొ ి సీడెంగ్్ ఆఫ్ ద్ నేషనల్
సైనె్స్ అకాడమీ (PNAS) ఆనెో న్స
ల పత్తిక లో పిచురితమైనది.
D3 సిస్రస్  ఉప్యోగథుంచి క్జూన్ుర్ న్నర్జారణ చేయి ప్రక్య
తీ గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
అగథా -III బాలిసిర క్ క్షి ప్ ణి న్న విజయవుంతుంగజ ప్ర యో గథుం చిన్ భారత్

16 ఏపరిల్ 2015న ఒడశాలో బెంగాళాఖ్ాతెం తీర్ెంలోని వీలర్స దీవులలో నుెండ అగిి-3 క్షపణిని
విజయవెంతెంగా పియోగిెంచార్థ. అణాసాతాలను మోసుకళలో ఈ క్షపణి 3000 కలోమీటర్ో ద్యర్ెంలోని
లక్షయయలను చేధిెంచగలిగినపపటిక తకుకవ ద్యర్ెం లకయెంతో పియోగిెంచార్థ. బ్లాసో ర్సలోని ఇెంటిగట
ేీ ెడ్ టెస్ి
రేెంజ్ లాెంచ్ కాెంపో క్్-4 నుెంచి క్షపణిని పియోగిెంచినటట
ో ర్క్షణ పరిశోధన అభవృదిధ సెంసు (డఆర్సడఓ)
అధికార్థలు తెలిపార్థ. ఈ పియోగెంను డఫన్స్ రీసర్సచ అెండ్ డెవలపమెంట్ ఆర్గ నెైజేషన్స (DRDO) యొకక
లాజిసరిక్ మద్ీ త తో వసయహాతమక ఫో ర్స్ కమాెండ్ (SFC) దాారా ఒక మొబెైల్ లాెంచర్స నుెండ
నిర్ాహిెంచబడెంది.
అగథా-III బాలిసిరక్ క్షిప్ణి గ ర్థుంచి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఒడి ష్టజ తీరుంలో ధ్న్ుష్ బాలిసిర క్ క్షి ప్ ణి ప్ర యో గుం

9 ఏపరిల్ 2015 న సరేుస్-టట-సరేుస్ అణు సామర్ుూెం గల ధనుష్ బ్లిసరిక్ క్షపణి ని ఒడష్టా తీరానిక ద్గగ రో ో
నౌకాద్ళ ఓడరేవు నుెండ విజయవెంతెంగా పియోగిెంచార్థ. ధనుష్ క్షపణి, భ్ర్తదేశెం యొకక సాదేశ్ర
పరిజా ానెంతో అభవృదిధ చేసరన పృథీా క్షపణి యొకక నావికా వెైవిధయమైన క్షపణి. సాిాటెజిక్ ఫో ర్స్ కమాెండ్
(SFC) దాారా భ్ర్త నౌకాద్ళ ఆఫ్ోి ర్స పటోిలిెంగ్ వెజల్ (OPV) నుెండ క్షపణిని పియోగిెంచార్థ.
ధ్న్ుష్ క్షిప్ణి గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

సైన్సు మర్థయ టెక్జాలజీలో జరచగ తున్ా ర్ోజువజర్థ అభవృదిా న్న స్మగీుంగజ
తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
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క్యర్పొరేట్-CORPORATE
క్ే పి ఎుంజి మొదటి మహి ళ సీ ఈ వో మర్థ య చెై రమన్స గజ లయన్స దౌఘ్ిర ఎన్నాక

22 ఏపరిల్ 2015 న అకౌెంటిెంగ్ దిగగజెం కేపరఎెంజి చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సీఈవో) మరియు ఛెైర్మన్స గా ఆ
కెంపన్స సీనియర్స లయన్స దౌఘ్ిిను ఎనిికయాయర్థ. ఆమ జూల ై 2015లో ఆర్ెంభ్మైయియ ఐద్ు సెంవత్రాల
పాటట కేపరఎెంజి భ్గసాాములు ఎనిికునాిర్థ. ఏకకాలెంలో 2014 ఫరబవ
ి రి నుెంచి కేపరఎెంజి ఇెంటరేిషనల్
గోోబల్ ఛెైర్మన్స గానయ మరియు 2010 నుెండ కేపరఎెంజి సీఈవో మరియు ఛెైర్మన్స గా ఉని జాన్స వేయిమయర్స
సాునెంలో ఎనిికైయాయర్థ.
పిసత ుతెం, ఆమ కేపరఎెంజి అడాయిజరీ బిజినెస్ కు నేతృతాెం వశిసుతనాిర్థ మరియు ఆమ మయడు
ద్శాబ్ీలుగా ఆ సెంసు లోనే ఉనాిర్థ. ఆమ 1985లో కేపరఎెంజిలో ఒక ఆడటర్స గా తన కరీర్స
పాిర్ెంభెంచార్థ.ఇటీవల, ఆమ 2011లో చేపటిిన సెంయుకత రాష్టాిాల సలహా శాఖ్ 17% వారిిక వృదిీరేటట
సాదిెంచిెంది. కేపరఎెంజి పిపెంచెంలో పిముఖ్ వృత్తత సేవల సెంసు లో ో ఒకటి మరియు యునెైటెడ్ సేిట్్ లో
వేగెంగా పర్థగుత ని బిగ్ ఫో ర్స గణాెంక సెంసు .
ఐఎన్సా వ్ై శజూ బాూుంకున్ు క్ొటక్ మహీుం దార బాూుంకుతో విలీన్ుం చే సేుం దుకు ఆర్థబ ఐ ఆమోదుం

1 ఏపరిల్ 2015 న భ్ర్త రిజర్సా బ్యెంక్ (ఆరిబఐ), ఐఎన్సా వెైశాయ బ్యెంక్ లిమటెడ్ ను కోటక్ మహీెందాి బ్యెంక్
లిమటెడ్ తో విలీనెం చేయడానిక ఆమోద్ెం తెలిపరెంది. ఈ విలీనెం 1 ఏపరిల్ 2015 నుెండ అమలులోక
వసుతెంది. ఈ ఆమోద్ెంతో 1 ఏపరిల్ 2015 నుెంచి ఐఎన్సా వెైశాయ బ్యెంకు యొకక అనిి శాఖ్లు, కొటక్
మహీెందాి బ్యెంకు శాఖ్లు వల పని చేసత ాయి.
ఈ పథకెంను బ్యెంకెంగ్ రగుయలవషన్స చటి ెం 1949 లోని సక్షన్స 44A యొకక సబ్-సక్షన్స (4) లో ఉని
అధికారాల పికార్ెం మెంజూర్థ చేశార్థ. ఈ విలీన ఒపపెంద్ెం కోసెం ఆరిబఐ ఆమోద్ెం తెలపడెంతో, దేశెంలో
మారకట్ కాయపరటల ైజేషన్స పర్ెంగా పవ
ైర ేట్ ర్ెంగెంలో హచిా ఎఫర్ బ్యెంకు, ఐసరఐసరఐ బ్యెంకు, యాక్స్ బ్యెంకు
తరాాత కొటక్ మహీెందాి బ్యెంకు నాలగ వ అత్తపద్ీ ర్థణదాతగా మారిెంది.
ఐఎన్సా వ్ైశజూ మర్థయ క్ొటక్ మహీుందార బాూుంకుల విలీన్ుం గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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ల ై ఫ్ ఇన్యుర్ె న్సు క్జర్పొర్ే ష్ న్స తో ఒప్ొుందుం కుదురచుకున్ా దే నా బాూుంక్

6 ఏపరిల్ 2015 న దేనా బ్యెంక్, భీమా అెందిెంచడానిక ల ైఫ్ ఇనయ్రన్స్ కారపపరేషన్స (ఎల్ఐసర) ఆఫ్
ఇెండయా తో ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకుెంది. అనిి ఆధార్స లిెంక్ పొ ద్ుపు ఖ్ాతా ఉని 18 నుెంచి 50
సెంవత్రాల మధయ వయసు్ని వారిక ఈ బ్యెంకు భీమా సౌకరాయనిి కలిపసుతెంది.
ఈ భీమా పధకెంను పిధాన మెంత్తి యొకక పిధాన్స మెంత్తి జీవన్స జోయత్త బ్సమా యోజన (PMJBY) పథకెం
కెంద్ అెందిసత ార్థ. ఈ పథకెం 1 జూన్స 2015 నుెండ అమలులోక వసుతెంది.
PMJBY ప్ధ్కుం యొకక మ ఖాూుంశజలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
జే క్ే ఆరు న్ై జే ష్ న్స అధ్ూక్షబాధ్ూతలు చే ప్ టిర న్ భరత్ హర్థ సిుం ఘాన్నయా

జేకే ఆర్గ నెైజేషన్స అధయక్షబ్ధయతలను భ్ర్త్ హరి సరెంఘానియా చేపట్ిర్థ. దీనిక సెంబెంధిెంచిన అధికారిక
పికటనను ఆ కెంపన్స 9 ఏపరిల్ 2015న వెలువరిచిెంది. అతను, 4 ఏపరిల్ 2015న మర్ణిెంచిన గౌర్స హరి
సరెంఘానియా సాునెం లో అధయక్షులయాయర్థ.
JK గయ
ీ ప్ 125 సెంవత్రాల చరితి కలిగి, 100 కు పైగా దేశాలలో పాిచుర్యెం పొ ెందిన ఉతపత్త కెంపన్స.
ఇెండో నేష్రయా, మక్కో, రపమేనియా, బెలిాయెం, పో ర్థచగల్, యునెైటెడ్ అర్బ్ ఎమరేట్్ మొద్లగు దేశాలలో
విదేశ్ర తయారీ కార్యకలాపాలను చేపడుత ని కెంపన్స కూడా.
భరత్ హర్థ సిుంఘాన్నయా గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

క్జర్పొర్ేట్ విభాగుంలోన్న పజరమ ఖూ విష్యాలన్ు తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చెయూుండి.
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పర్జూవరణెం మర్థయు జీవావరణ వూవస్ి - ECOLOGY & ENVIRONMENT
42 స్ుంవతుర్జల తర్జవత బదు ల ై న్ చిలీ క్జలుబక్ో అగథా ప్రవతుం

42 సెంవత్రాల తరాాత 22 ఏపరిల్ 23 ఏపరిల్ 2015 న రెండుసార్థో చిలీ కాలుబకో అగిిపర్ాతెం బద్ీ ల ైెంది.
ఈ రెండు పిముఖ్ అగిిపర్ాత విసో పటనముల కార్ణెంగా టనుిల కొదిీ బయడద్ ఎగసర పడడెంతో
దేశాధయక్షుడు మచెల్ బచేలవట్ దేశెంలో అతయవసర్ పరిసు రత్తని పికటిెంచార్థ.
ఇది మొద్టి 22 ఏపరిల్ 2015న విసో ుటనెం అయినపుపడు, 49000 అడుగుల కెంటే ఎకుకవ ఎతత కు
బయడద్ నిలువు వర్థసలో ఎగసర పడెంది. శాసత వ
ర ేతతలు 12.5 మైళో ద్యర్ెంపాటట తర్లిెంపు పిదేశెంగా
పరలుపునిచాచర్థ. రెండవ పేలుడు 23 ఏపరిల్ 2015 న పాిర్ెంభ్మై సుమార్థ ఆర్థ గెంటల పాటట
కొనసాగిెంది. ఈ సమయెంలో సగటటన గెంటకు 150 భ్యకెంపాలు నమోద్యాయయి. ఈ విసో ుటనెంలో కూడా
అదే విధమైన పరిమాణెంలో నిలువు వర్థస ఎగసర పడన బయడద్, అగిిపర్ాతెం యొకక ఉతత ర్, ఈశానయ,
తతర్థప వెైపుకు మళిళెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
క్ోస్జర ర్థ క్జలో బదు ల ై న్ టురీ యాలబ అగథా ప్రవతుం

24 ఏపరిల్ 2015న కోసాిరికా లో టటర్ీయాలబ అగిిపర్ాతెం బద్ీ ల ైెంది. ఈ విసో ుటనెంతో ఆకాశెంలో
వాయువు మరియు బయడద్ కమమడెంతో రాజధాని నగర్ెం శాన్స హ సే లో విమానాశీయెం మయసరవేశార్థ.
22 ఏపరిల్ మరియు 24 ఏపరిల్ 2015న రెండుసార్థో బద్ీ ల ైన చిలీలోని కాలుబకో అగిిపర్ాతెం విసో ుటనెం
తర్థవాత మధయ అమరికన్స దేశెం యొకక తతర్థప టటర్ీయాలబ అగిిపర్ాతెం బద్ీ ల ైెంది.
టురీయాలబ అగథాప్రవతుం గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
కర్జణ టకలోన్న హుంపి వదు క్ొతి రకుం తొుండ జాతులన్ు కన్ుగపన్ా ప్ర్థ శోధ్కులు

సాధార్ణెంగా వెచచని వాతావర్ణెంలో కనిపరెంచే బలిో వెంటి ఒక కొతత ర్కెం తొెండ జాత లను హైద్రాబ్ద్
ఉసామనియా విశావిదాయలయ పరిశోధకులు గురితెంచార్థ. కరాణటక లో పిపెంచ వార్సతా పిదేశెం హెంపర
యొకక శిధిలాలలో ఇవి ద్ర్శనమచాచయి.
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హైద్రాబ్ద్ లోని ఒక యువ సరీసృప శాసత ర పరిశోధకుడు ఆదితయ శ్రీనివాసులు, ఈ కొతత ర్కెం తొెండ
జాత లకు నేమాసరపస్ అడడ అనే పేర్థ పట్ిర్థ.
ఈ కొతత ర్కెం తొెండ జాత ల యొకక ఆవిషకర్ణ మరియు దాని నామకర్ణెం, విశావిదాయలయెంలోని
జువాలజీ విభ్గెం పరిశోధకులు చెలమల శ్రీనివాసులు, జి చేతన్స కుమార్స, భ్ర్గ వి శ్రీనివాసులు దాారా
జూట్కా్ పత్తికలో పిసత ుత ఎడషన్స లో పిచురిెంచబడాాయి.
పరిశోధకుల బృెంద్ెం 2012 లో హెంపర లోని, గబిబలాలు కోసెం నగర్ సరేా చేయి సమయెంలో ఈ తొెండ
జాత లు కనుగపనబడనవి. హెంపర శిధిలాల ఆలయ గోడలపై వీటిని గురితెంచార్థ.
క్ొతి రకుం తొుండ జాతుల గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
క్జలుష్ూశక్తి ఆధారుంగజ ప్ర్థ శీ మ లన్ు ప్సన్రవర్ీు కర్థుం చడాన్నక్త మయడల రుంగ ల ప్థక్జన్నా ప్ర ర పజదిుం చిన్ క్ేుం దరుం

7 ఏపరిల్ 2015 న పరాయవర్ణెం, అటవీ మరియు పరాయవర్ణ మార్థప మెంత్తితాశాఖ్, కాలుషయెం శకత ఆధార్ెంగా
పరిశమ
ీ లను పునర్ారీగకరిెంచడానిక కలర్స కోడెడ్ విధానానిి పిత్తపాదిెంచిెంది. ఈ పిత్తపాద్న పికార్ెం,
పరిశమ
ీ లను మయడు ర్ెంగుల విధానెం కెంద్ పునర్ారీగకరిెంచిెంది. అెంటే, రడ్, ఆరెంజ్ మరియు ఆకుపచచని
ర్ెంగుల కెంద్ త్తరిగి వరీగకరిెంచబడతాయి. రెండు రోజుల రాషి ా ఎనిారానెమెంట్ మరియు ఫారస్ి మెంతి లు
సద్సు్లో తీరామనానిి ఆమోదిెంచిన దానిలో భ్గెంగా ఈ పిత్తపాద్నను చరిచెంచార్థ. ఈ సద్సు్లో
పరాయవర్ణానిి పరిర్క్షసయ
త నే వాయపార్ెం సౌలభ్యెంగా జర్గడానిి మర్థగుపరిచే నిబెంధనల ఆమోదానిి
చరిచెంచార్థ.
ప్రరపజదిత కలర్ క్ోడెడ్ విధాన్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
తోమిసీ డె జారక్త చెుం ది న్ స్జల ప్సరచగ లకు తె లుంగజణ ర్జష్రాుం పే రచ

2015 ఏపరిల్ మొద్టి వార్ెంలో తోమసీడె జాత్తక చెెందిన సాల పుర్థగులకు తెలెంగాణ రాషి ా పేర్థను
పటి బడెంది. ఈ సాల పుర్థగులకు తెలెంగాణ ఎెండికాయ (పీత) సాలీడు (Thomisus telanganensis)గా
నామకర్ణెం చేశార్థ. తెలెంగాణ రాషి ెంా ఏర్పడన తర్థవాత తెలెంగాణలో కనుగపనబడన మొద్టి జీవజాత్త
కావడెంతో ఆ రాషి ా పేర్థనే ఆ సాలవపుర్థగులకు పట్ిర్థ.
తెలుంగజణ ఎుండరక్జయ (పీత) స్జలీడల గ ర్థుంచి తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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ఉతి ర అుంటార్థక టి క్జలో భారత్ యొకక మొదటి పో లార్ స్ుదయర పజరుంత వజహన్ుం

25 మారిచ 2015న భ్ర్త్ యొకక మొద్టి పో లార్స సుద్యర్ పాిెంతెం వెహికల్ (PROVe)ను
విజయవెంతెంగా ఉతత ర్ అెంట్రికటికాలో అమలులోక తీసుకొచాచర్థ. కేెంద్ి భ్యశాసత ర మెంత్తితాశాఖ్
ఆధార్యెంలో నేషనల్ ఇనిటిటూయట్ ఆఫ్ ఓషన్స టెకాిలజీ (NIOT) పసరిత సాదేశ్ర పరిజా ానెంతో PROVeను
నిరిమెంచిెంది.
చెనెైిలోని నేషనల్ ఇనిటిటూయట్ ఆఫ్ ఓషన్స టెకాిలజీ (NIOT) పిధాన కారాయలయెంలో కేెంద్ి భ్యశాసత ర
మెంత్తి హర్సి వర్ధన్స లాక్షణిక పియోగెం చేశార్థ. ర్థత పవనాలు అెంచనా మర్థగుపర్చడెం మరియు
వాతావర్ణెం అవగాహన సామర్ధూెం పెంచడెంలో PROVe యొకక తీర్థపలు ఫలితాలు
ఉపయోగపడనునాియి.
PROVe ఏమి చేస్ి ుుంది? తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ప్ర్జూవరణుం మర్థయ జీవజవరణ వూవస్ి గ ర్థుంచిన్ మర్థుంత స్మాచారుం క్ోస్ుం ఇకకడ క్తిక్
చేయుండి

ర్జష్ట్రాలు -STATES
చితత
ి రచ క్జలుొల క్ే స్ు దర్జూప్సి కు సి ట్ ఏర్జొటు చే సి న్ ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ ప్ర భ తవుం

ఆెంధి పిదేశ్ పిభ్ుతాెం 24 ఏపరిల్ 2015న చితత
త ర్థ జిలాో శలష్టాచలెం అటవీ పాిెంతెంలో 20 మెంది మర్ణిెంచిన
చితత
త ర్థ కాలుపల కేసు పరిశోధనకు ఎనిమది మెంది సభ్ుయల సపషల్ ఇనెాసరిగేషన్స టీమ్స (సరట్) ను
ఏరాపటట చేసరెంది. ఆెంధి పిదేశ్ కాయడర్స కు చెెందిన ఐపరఎస్ అధికారి ర్విశెంకర్స అయయనార్స నేతృతాెంలో ఈ
సరట్ ఏరాపటటచేయబడెంది. ఈ పితేయక ద్రాయపుత బృెంద్ెం (సరట్) ఎర్ీ చెంద్నెం సమగిోెంగ్ వయత్తరేక ట్స్క ఫో ర్స్
సరబబెంది జరిపరన కాలుపల విషయమై నమోదెైన కేసు ద్రాయపుతతో పాటట సెంఘటనపై క్షుణణ ెంగా ద్రాయపుత
చేసత ుెంది.
నప్ధ్ూ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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2019 నాటి క్త 14400 మ గజవజటి విదుూత్ ఉతొరి లక్షయూన్నా ప్ర క టిుం చిన్ మహార్జష్రా ప్ర భ తవుం

మహారాషి ా పిభ్ుతాెం 20 ఏపరిల్ 2015 న, 2019 నాటిక 14400 మగావాటో విద్ుయత్ ఉతపత్తత లక్షయయనిి
పికటిెంచిెంది. రాషి ా పిభ్ుతాెం, ఖ్ర్థచ తగిగెంచడానిక మరియు కార్బన్స ఉదాగరాలను తగిగెంచడెం కోసెం
సెంపిదాయ పద్ధ త ల దాారా 2019 నాటిక 14400 మగావాటో విద్ుయతత ను ఉతపత్తత చేయనుెంది. సెంపిదాయ
శకత వనర్థలు, సెంపిదాయియతర్ వనర్థలతో పో లిసేత చాలా మెంచిది మరియు చౌకగా లభసుతెంది.
14400 మగావాటో విద్ుయతత లక్షయెంలో, సౌర్ శకత నుెండ 75000 మగావాటో విద్ుయత్ ఉతపత్తత అవుత ెంద్ని
మరియు గాలి మలుోలు 5000 మగావాటో విద్ుయత్ ఉతపత్తత చేసత ుెంద్ని, రాషి ా పిభ్ుతాెం పిత్తపాదిెంచిెంది.
ప్ూర్థి వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
హై ద ర్జబాద్ లో ఉచిత వ్ై ఫై పజర రుంభుంచిన్ తె లుంగజణ ప్ర భ తవుం

16 ఏపరిల్ 2015న హైద్రాబ్ద్ లో ఉచిత వెై-ఫై మొద్టిద్శ సేవలను తెలెంగాణ రాషి ా ఐటీశాఖ్ మెంత్తి
కలాకుెంటో తార్క రామారావు (కేటీఆర్స) హైద్రాబ్ద్ లోని హ టల్ మారియట్లో పాిర్ెంభెంచార్థ. ఈ
మొద్టిద్శ సౌకర్యెం ట్యెంక్ బెండ్ చుటూ
ి మాతిమే కలిపసుతనాిర్థ. ఇది ఫైలట్ పథకమేనని నగర్ వాయపత ెంగా
సేవలను ద్శలవారీగా విసత రిెంచనునిటట మెంత్తి తెలిపార్థ. ఈ పాిర్ెంభోత్వ కార్యకీమెంలో హచ్ఎెండడఏ
కమషనర్స డాకిర్స బి.జనార్ధన్సరడా , జీహచ్ఎెంసీ కమషనర్స సో మేశ్కుమార్స, బ్సఎస్ఎన్సఎల్, కాాడ్జన్స చెైర్మనుో
తదితర్ అధికార్థలు పాల్గనాిర్థ.
ఉచిత వ్ై-ఫై సేవల గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
13 మ న్నుపజలిటీ లి ో వీధి దీ పజల స్జి న్ుంలో ఎల్ఈడి లు వ సేుం దుకు ఐఐసి ఎ ల్ కుంప న్సతో ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ ప్ర భ తవుం
ఒప్ొుందుం

17 ఏపరిల్ 2015న ఆెంధి పిదేశ్ రాజధాని పాిెంతెంలోని 13 మునిసరపాలిటీలలో వీధి దీపాల సాునెంలో LED
ల ైటో ట అమరిచ వాటిని ఏడు సెంవత్రాలపాటట నిర్ాహిెంచేెంద్ుకు ఆెంధి పిదేశ్ పిఆెంధిపద
ి ేశ్ పిభ్ుతాెం
ఐఐసరఎల్ కెంపన్సతో ఒక ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకుెంది.
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ఈ ఒపపెంద్ెంపై రాషి ా ముని్పల్ పరిపాలన మరియు పటి ణ అభవృదిధ మెంత్తి P. నారాయణ మరియు
కెంపన్స పిత్తనిధులు ఆెంధి పిదేశ్ కొతత రాజధాని పాిెంతమైన అమరావత్తలో సెంతాలు చేశార్థ. అనిి
ముని్పల్ కారపపరేషనుో మరియు ముని్పాలిటీలలోని అనిి వీధి దీపాలు ద్శలవారీగా LED దీపాలుగా
మార్చనునాిర్థ. ఇది ఈ విషయమై ఖ్ర్చయియయ విద్ుయత్ లో 50 శాతెం వినియోగెం తగిగెంచేెంద్ుకు
తోడపడుత ెంది.
ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ వర్థ ప్ర్థ శోధ్న్ స్ుంస్ి కు ఉతి మ ప్ర్థ శోధ్న్ స్ుంస్ి అవజరచా

12 ఏపరిల్ 201న ఆెంధిపద
ి ేశ్ లోని పశిచమ గోదావరి జిలాోలోని మారేిర్థలోని ఆెంధిపద
ి ేశ్ వరి పరిశోధన
సెంసు , జాతీయ సాుయిలో పరిశోధనలకు సాెంకేత్తక పరిజా ానెం అెందిెంచడెం, వరి వెంగడాల ర్ూపకలపనకు
గాను ఉతత మ పరిశోధన సెంసు అవార్థా గలుచుకుెంది. ఈ అవార్థాలను ఆల్ ఇెండయా కో ఆరిానేటెడ్ రైస్
ఇెంపస
ూ వ్మెంట్ పాిజకుి (ఏఐసీఆర్సఐపీ) గోలా న్స జూబ్సో ఉత్వాల సెంద్ర్భెంగా హైద్రాబ్ద్లో జరిగిన
కార్యకీమెంలో అవార్థాను అెంద్ుకునిటట
ో మారేిర్థ వరి పరిశోధన సెంసు డెైర్కిర్స డాకిర్స పీవీ సతయనారాయణ
తెలిపార్థ. ఈ పాిజకుి పరిధిలో భ్ర్త దేశెంలోని 46 వరి పరిశోధన సెంసు లు పనిచేసత ునాియి. 1942లో
బెెంగాల్లో కర్థవు కాటకాలు వచిచనపుపడు ఆహార్ ధానాయల ఉతపతత లను పెంచేెంద్ుకు ఆనాటి బిిటిష్
పిభ్ుతాెం సీఆర్సఆర్సఐని సాుపరెంచి పరిశోధనలు ముమమర్ెం చేసరెంది.
వివర్జలకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
ఛతీి స్ గడ్ లోన్న ధాబర వదు 600 మ గజవజటి థరమల్ యయన్నట్ న్ు పజర రుంభుంచిన్ BHEL

13 ఏపరిల్ 2015న దెైనిక్ భ్సకర్స పవర్స లిమటెడ్ కోసెం ఛతీత స్ గడ్ లోని జెంజిగ ర్స చెంపా జిలాోలోని ధాబి వద్ీ
600 మగావాటో థర్మల్ యయనిట్ ను పిభ్ుతా ర్ెంగ విద్ుయత్ పరికరాలు ఉతపత్తదార్థ భ్ర్త్ హవీ ఎలకికల్్
లిమటెడ్ (బిహచ్ఇఎల్) పాిర్ెంభెంచిెంది. ఈ బ్సహచ్ఈఎల్ పాిర్ెంభెంచిన 2 × 600 మగావాటో విద్ుయత్
పాిజకుి రెండవ యయనిట్ మొద్టి 600 మగావాటో యయనిట్ ను 2014 లో పాిర్ెంబిెంచార్థ.
బిహచ్ఇఎల్ పికార్ెం, దాని సెంచిత ఇనాటిల్ సామర్ుూెం ఇపుపడు రాషి ెంా లో 11400 మగావాటో వద్ీ
నిలుసుతెంది మరియు రాషి ెంా లో మొతత ెం వయవసాుపరతమైన సామర్ుూెంలో దాని వాట్ 68 శాతెంగా ఉెంది.
బిహచ్ఇఎల్, ఛతీత సగ డ్ రాషి ా పవర్స డెవలపమెంట్ పో ి గాీమ్స లో ఒక భ్గసాామగా ఉెంది. బిహచ్ఇఎల్. 1964
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కరెంట్ అఫైర్స్

2015

లో సాుపరెంచబడన ఒక ఇెంటిగట
ేీ ెడ్ పవర్స పాోెంట్ సామగిీ తయారీ సెంసు . 2013 లో అది మహార్తి కెంపన్స
హ దా సాధిెంచిెంది. ఆ కెంపన్స యొకక పిసత ుత చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ అధికారిగా B పిసాద్ రావు ఉనాిర్థ.
ర్జష్టజరాలలోన్న వివిధ్ పజరమ ఖూ విశేష్టజలన్ు తెలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ క్తిక్ చేయుండి.
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