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మెందుమాట
కరెంట్ అఫై ర్స్ మే 2015 ఈ-బుక్ , మే నె ల లో జరి గి న కరెంట్ అఫై ర్స్(వర్త మాన అెంశాలు)ను ఉచితెంగా అెంది సత ుెంది .
ఐఎఎస్ , పి సి ఎ స్ , ఎస్.ఎస్.సి , బ్యెంకెంగ్ , ఎెంబిఎ లాెంటి ఏ పో టీ పరీ క్ష లలోనెై నా కరెంట్ అఫై ర్స్ ఒక కీ ల కమై న భ్గెం.
కరెంట్ అఫై ర్స్ విభ్గానిక సరి గా సి ద్ధ పడక పో వడమే చాలామెంది అభ్యర్థు ల వెై ఫ లాయనిక పర ధాన కార్ణెం. ఇది
అభ్యర్థు లకు తె లి సి న పపటి కీ వివిధ పో టీ పరీ క్ష లకు కరెంట్ అఫై ర్స్ విభ్గెం ఎలా సి ద్ధ పడాలో తె లి యక గెంద్ర్గోళ
పడుత ెంట్ర్థ. అలాెంటి సెందే హా లు మరి యు గెంద్ర్గోళానిి నివృత్తత చే య డానికే

www.jagranjosh.com. ఈ ఈ-

బుక్ ఆలోచనతో మీ ముెంద్ుకు వచిచెంది . కరెంట్ అఫై ర్స్ విభ్గెం చాలా విసత ృతమై న ది , అయినపపటి కీ 2015 మే నె ల లో
సాధయమయియయ అనిి కరెంట్ అఫై ర్స్ ను సే క రిెం చడెం జరి గిెం ది . వివిధ పో టీ పరీ క్ష ల అవసరాలను ద్ృష్ిి లో ప టటి కుని , వాటి క
తగగ టటి గా కరెంట్ అఫై ర్స్ మే 2015 , ఈ-బుక్ వివిధ విభ్గాలుగా విభ్జిెంచబడెంది . అెంతరాా తీయెం , జాతీయెం ,
ఆరీీ క ర్ెంగెం , పరాయవర్ణెం మరి యు జీవావర్ణ వయవసు , సై న్స్

& టె కాిలజీ , కారపపరే ట్ , కీీ డ లు , రాష్టాిా లు , మరి యు నయయస్

కాపస్ల్ వెంటి విభ్గాలుగా సమగీ వార్త లు , తే ది ల వారి గా అమర్చబడ అెందిెం చబడాా యి.
అకకడకకడా కొనిి విచలనాలు ఉనిపపటి కీ , కే వ లెం అవి పర త్త విభ్గెంలోనయ అతయెంత ముఖ్యమై న కరెంట్ అఫై ర్స్
వార్త లకు పార ధానయత ఇవాాలనే ఉదేీ శెంతో చే సి న వే . చది వి న వార్త , సుదీ ర్ఘ కాలెం పాఠకుల మనసు్లోో ఉెండే విధెంగా ఒక
ఖ్చిచతమై న పర ణాళికతో ఈ కరెంట్ అఫై ర్స్ ఇవాబడ నవి. అభ్యర్థు లు , పరీ క్ష సమయెంలో ముఖ్యమై న సెంఘటనలు
గురిెం చుకునేెం ద్ుకు సహాయపడే విధెంగా , అవసర్మై న పర త్త వారాతెంశెం యొకక నే ప ధయెం మరి యు విశలో షణ
అెందిెం చబడెంది .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copyright ©Jagranjosh.com
All rights reserved. No part or the whole of this eBook may be copied, reproduced, stored in retrieval
system or transmitted and/or cited anywhere in any form or by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise), without the written permission of the copyright owner. If any
misconduct comes in knowledge or brought in notice, strict action will be taken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disclaimer
Readers are requested to verify/cross-check up to their satisfaction themselves about the
advertisements, advertorials, and external contents. If any miss-happening, ill result, mass depletion or
any similar incident occurs due to any information cited or referenced in this e-book, Editor, Director/s,
employees of Jagranjosh.com can’t be held liable/ responsible in any matter whatsoever. No
responsibilities lie as well in case of the advertisements, advertorials, and external contents.
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ద్క్షణ భ్ూమిపై అతయెంత పొ డపారెంతగా కనుగపనబడన అటకామ ఎడారిలోని మరియా ఎలెనా సౌత్ .....................................29
కరాణటక పశ్చచమ కనుమలలో పత్తయా సిియ
ా ాట్ అనే కొతత చేపజాత్తని కనుగపని పరాయవర్ణవేతతలు ....................................30
మణిపసర్స లో కనుగపనబడా కొతత కాయటిిష్ జాత్త: గో ప
ల త ో తోర్క్ష సేనాపటేయిని్స్ ...................................................................30
గిర్స అభ్యార్ణయెం లో ఆసియా సిెంహాల సెంఖ్య 523 కు పరిగిెంది: 2015 సిెంహాల గణన నివేదిక .........................................30
పరపెంచ తాపెం (గోోబల్ వారిూెంగ్) వలో ఈ శతాబీ చివరిక ఆరిెంట ఒక జాత్త అెంతరిెంచి పో నుెంది: అధయయనెం..........................30
భ్ర్తదేశపు 48వ పులుల అభ్యార్ణయెంగా ఉతత రాఖ్ెండ్ లోని రాజాజీ జాతీయ పార్థక ....................................................31
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అెంతర్జా తీ యెం | ప్రపెంచెం – International
మె క్సు క్ో ఉతత ర న్గరుం సి య డ్యూడ్ అకుూన్న్ు తయక్స న్ టోరాడ్ో

మక్కో ఉతత ర్ నగర్ెం సియుడాయడ్ అకుయన పారెంతెంపై 25 మే 2015 న టోర్ిడో విర్థచుకుపడెంది. ఈ
టోర్ిడో తాకడక మొతత ెం 13 మెంది పారణాలు కోలోపయినటట
ో అధికార్థలు సపషి ెం చేశార్థ. 100 ఏళో కత
ీ ెం
సాుపితమైన సియుడాయడ్ అకుయన పటి ణెంలో టోర్ిడో రావడెం ఇదే మొద్టిసారి. ఈ పటి ణెం అమరికామక్కో సరిహద్ుీలో ఉెంది. ఇది 5.30 గెంటల నుెంచి 6.10 వర్కు గెంటకు 270-300 కలోమీటర్ో వేగెంతో
వచిచన ఈ సుడగాలి పరభ్వెంతో మొతత ెం 88 మెంది తీవరెంగా గాయపడగా, 229 చెటో ట నేల కరలయి, 300
ఇళలో పసరితగా త డచిపటటికుపో గా మరో 1500 ఇళలో ధాెంసమయాయయి. బలెంగా వీచిన గాలి కార్ణెంగా
వాహనాలనిి కరడా ఒక చోట కుపపగా పడపో యాయి.
గథ న్నాస్ బ క్ ర్థ క్జరడు లోక్స క్సి న్ అమె ర్థ క్జ అధ్ూక్షుడు బర్జక్ ఒబామా

టిాటి ర్స-లో ఖ్ాతా తెరిచిన ఐద్ు గెంటలోోనే ఏకెంగా పది లక్షల మెంది ఫాలోవర్ో ను సెంపాదిెంచి, ఈ ఫీట్
సాధిెంచిన తొలి వయకత గా అమరికా అధయక్షుడు బరాక్ ఒబ్మా 20 మే 2015 గినిిస్ రికార్థాలకకాకర్థ.
@POTUS అనే పేర్థతో ఆయన తన అధికారిక టిాటి ర్స అక ెంట్ పారర్ెంభిెంచార్థ. పో టస్ అెంటే పరసిడెెంట్ ఆఫ్
ద్ యునెైటెడ్ సేిట్్. ఈ పేర్థమీద్ తెరిచిన అక ెంట్-కు కేవలెం ఐద్ు గెంటలోోనే పది లక్షల మెంది ఫాలోవర్థో
వచిచన విషయానిి గినిిస్ వర్ల్ా రికార్సా్ సెంసు తన వెబ్-సైట్-లో పరకటిెంచిెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
భారత్- చై నయల మధ్ూ కుది ర్థ న్ 24 అవగజహనయ ఒప్ొుందయలు

పరధానమెంత్తర నరేెంద్ర మోదీ చెైనా పర్యటన సెంద్ర్భెంగా ఆ దేశ పరధాని లీ కకయాెంగ్-తో 15 మే 2015న భేటీ
అయాయర్థ. ఈ సెంద్ర్భెంగా ఇర్థ దేశాల మధయ పటటిబడులు, అభివృదిధ అెంశాలపై చరిచెంచార్థ. ఈ
సెంద్ర్భెంగా 10 బిలియన్స డాలర్ో విలువెైన 24 ఒపపెందాలపై ఇర్థదేశాల పరత్తనిధులు సెంతకాలు చేశార్థ.
భారత్- చైనయల మధ్ూ కుదిర్థన్ 24 ఒప్ొుందయల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ:
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ముంగోలియాకు 100 క్ోటి డ్యలరి రడణుం ప్ర క టుంచిన్ ప్ర ధయన్న మోదీ

భ్ర్త పరధాని నరేెంద్ర మోదీ, 17 మే 2015న మెంగోలియాలో మౌలిక వసత ల సద్ుపాయాల అభివృదిధ
కోసెం 100 కోటో డాలర్ో అనగా సుమార్థ 6344 కోటో ర్మపాయిల ర్థణెం పరకటిెంచార్థ. ఇర్థ దేశాలు దెైాపాక్షక
సెంబెంధాలను వసయహాతూక భ్గసాామయెం ర్మపెంలోక మార్థచకునాియి. ర్క్షణ సహకారానిి బలోపేతెం
చేసుకోవాలని, పౌర్ అణు ర్ెంగెంలో సెంబెంధాలకు గల అవకాశాలను పరిశీలిెంచాలని అెంగీకారానిక
వచాచయి. పరధానమెంత్తర నరేెంద్రమోదీ రెండు రోజల పర్యటన సెంద్ర్భెంగా ఉలాన్స బటోర్సలో ఆ దేశ
పరధానమెంత్తర చిమద్ సాయిఖ్ాన్సబిలేగ్తో సమావేశమై విసత ృత చర్చలు జరిపార్థ.
ప్రూటన్ విశేష్టజల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
భారత్ లో మౌలిక వస్తుల అభివృదిి క్ోస్ుం వె య్యూ క్ోటి డ్యలరడి ప టటర బడ్ి ప టర న్ున్ా దక్షి ణ క్ొర్థ యా

పరధాని త్తరదేశ పర్యటనలో భ్గెంగా చెైనా, మెంగోలియాల పర్యటన అనెంతర్ెం ద్క్షణ కొరియా చేర్థకుని
భ్ర్త పరధాని నరేెంద్రమోదీ ఆ దేశాధయక్షురాలు పార్సక కాన్స హెతో 18 మే 2015న చర్చలు జరిపార్థ. ఆ
సెంద్ర్భెంగా భ్ర్త్లో మౌలిక వసత ల అభివృదిధ కోసెం 1000 కోటో డాలర్థో అనగా 63.67 వేల కోటో
ర్మపాయిలు అెందిెంచేెంద్ుకు ద్క్షణ కొరియా సెంసిద్ధత వయకత ెం చేసిెంది.
అెంద్ులో వెంద్ కోటో డాలర్ో ను ఆరిుకాభివృదిధ సహకార్ నిధిక అెంద్జేయనుెంది. మిగతా 9 బిలియన్స
డాలర్ో ను సాూర్సి సిటీల అభివృదిధ, రైలేా, విద్ుయద్ుతపత్తత , సర్ఫరా ర్ెంగాలు సహా పలు మౌలిక వసత ల
ర్ెంగాల అభివృదిధక ఆరిుక సహకార్ెం అెందిెంచేెంద్ుకు ద్క్షణ కొరియా ఆరిుక శాఖ్, ఆ దేశ ఎగిామ్ బ్యెంక్లు
అెంగీకరిెంచాయి.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
దైై పజక్షి క స్హక్జర్జన్నా విస్త ర్థుం చేుం దుకు 24 ఒప్ొుందయలపై స్ుంతక్జలు చే సి న్ భారతదే శుం మర్థ య చై నయ

15 మే 2015 న భ్ర్తదేశెం మరియు చెైనా, రెండు దేశాల మధయ దెైాపాక్షక సహకారానిి పెంపొ ెందిెంచుటకు
24 ఒపపెందాలపై సెంతకాలు చేశాయి. చెైనా లోని బీజిెంగ్ లో, భ్ర్త పరధాని నరేెంద్ర మోడీ మరియు చెైనా
పరధానమెంత్తర లి కకాయెంగ్ సమక్షెంలో ఈ ఒపపెందాలఫై సెంతకాలు చేశార్థ. దెైాపాక్షక చర్చలు ముగిసిన
తర్థవాత రెండు దేశాల నాయకులు జారీ చేసిన విద్య, రైలేాలు, పీపుల్ టట పీపుల్ ఎకే్ఛెంజ్ లు, నెైపుణయ
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అభివృదిధ, ఇతర్థలలో భ్ద్రత మొద్లెైనవాటిని పొ ెంద్ుపరిచేలా ఈ ఒపపెందాల వివరాలను సెంక్షపత వర్ణన
చేశార్థ.
క్ొన్నా మ ఖ్ూమెైన్ ఒప్ొుందయల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
UK సజధయరణ ఎన్నాకలు 2015: 331 సజి నయల ఆధి కూుంతో కన్ా ర్ేై ట వ్ పజర్టర గె లుప్స

8 మే 2015 న UK సాధార్ణ ఎనిికలు 2015 లో 650 సాునాలుెండే పార్ో మెంటోో 331 సాునాల ఆధికయత
దాారా డేవిడ్ కామరాన్స యొకక కనా రేాటివ్ పారీి గలిచిెంది. ఈ విజయెంతో పరధాన మెంత్తర డేవిడ్ కామర్మన్స
తన కారాయలయెంలో కొనసాగుతార్థ.
2015 UK సజధయరణ ఎన్నాకల ఫలితయల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
2015 తీవర వజద వూతిర్ే క చటర ుం ఆమోదిుం చిన్ క్ె న్ డ్ి య న్స హౌస్ ఆఫ్ క్జమన్సు

6 మే 2015న కనడా దేశపు గూఢచారి సెంసు ను బలోపితెం చేసేెంద్ుకు2015, తీవరవాద్ వయత్తరేక చటి ెం, బిల్
సి-51ను కనడయన్స హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ ఆమోదిెంచిెంది. ఇది 183 కు 96 ఓటో తో అమోదిెంచబడెంది. ఈ
చటి ెం కనడయన్స సకరయరిటీ ఇెంటెలిజన్స్ సరీాస్ (CSIS) సామరాుునిి విదేశలలో కరడా కార్యనిర్ాహణ
చేయడానిక మరియు నివార్ణ అరసుిలు చేయడానిక పెంచిెంది. అెంతేకాకుెండా,వయకుతలపై ఛార్సా లేకుెండానే
నిర్భెంధిెంచే అధికారానిి పో లీసులకు ఇసుతెంది. ఇపుపడు, ఈ బిలుో చటి ెం కావడానిక ముెంద్ు ఆమోద్ెం
కోసెం సనేటటక పెంపబడుత ెంది.
2015 తీవరవజద వూతిర్ేక చటర ుం మ ఖ్ాూుంశజల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఉతత ర మర్థ య దక్షి ణ అమె ర్థ క్జ పజరుంతుంల న్ుుండ్ి రడబె లి ా న్నరమూలుం

27 ఏపిరల్ 2015న, పరపెంచెంలోని ఉతత ర్ మరియు ద్క్షణ అమరికా పారెంతాలలో మొద్టిసారిగా జర్ూన్స
మీసల్్ గా పిలువబడే ర్థబెలో ా వాయధి సెంపసరితగా నిర్మూలిెంచ బడెంది. గత ఐద్ు సెంవత్రాలలో
కానెానిషయల్ ర్థబెలో ా సిెండోర మ్ (CRS) కేసులు నమొద్ుకాకపో వడెంతో ఈ పారెంతాలను ఈ సాెంకీమిక
బద్లాయిెంపు వాయధి ర్హత పారెంతాలుగా పరకటిెంపబడాాయి. అరాెంటీనా మరియు బెరజిల్ పారెంతెంలో 2009 లో
ఆఖ్రిగా ఈ కేసులు నమోద్ు అయాయయి.
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ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
ప్ర ప్ుంచ వజణి జూ స్ుంస్ి యొకి 161 వ స్భ్ూ దే శుంగజ సీ ష లీస్

26 ఏపిరల్ 2015 న వర్ల్ా టేడ్
ర ఆర్గ నెైజేషన్స (WTO) యొకక 161 వ సభ్య దేశెంగా సీష్లీస్ చేరిెంది. దీనితో,
90000 జనాభ్గల సీష్లీస్ దీాపసమూహెం వర్ల్ా టేడ్
ర ఆర్గ నెైజేషన్స యొకక చిని సభ్య దేశాలోో ఒకటిగా
మారిెంది.

ఇదేకాకుెండా, సీష్లీస్ WTO 1995 లో సాుపిెంచినపపటి నుెండ ఆరిికల్ XII చర్చల దాారా

నియమాల ఆధారిత బహుళపాక్షక వాణిజయ వయవసు కు ఎటి కేలకు సమూత్తెంచిన 33వ పరభ్ుతాెంగా కరడా
సీష్లీస్ అయియెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

అుంతర్జాతీయ విభాగుంలోన్న మర్థన్నా విషయాలన్ు తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

జాతీయెం|భారత్-NATIONAL|INDIA
స్ుంరక్షణ మర్థ య కస్ర డ్ీ చటార లపై న్నవ ది క న్ు క్ేుం దర నయూయశజఖ్కు స్మర్థొుంచిన్ 20వ లా కమిషన్స

22 మే 2015 న భ్ర్తదేశెం యొకక 20 వ లా కమిషన్స, నాయయ మెంత్తరతా శాఖ్ మెంత్తర సదానెంద్ గ డకు
భ్ర్తదేశెం లో సెంర్క్షకుల సెంసకర్ణలు మరియు కసి డీ చట్ిలు పేర్థతో 257వ నివేదిక సమరిపెంచార్థ. ఈ
నివేదికలో సెంర్క్షణ మరియు కసి డీలపై వయవహరిెంచే పరసత ుత చట్ిలను సమీక్షెంచి, ముసాయిదాపై
చటి పర్మైన సవర్ణలతో ముెంద్ుకు తెచాచర్థ. హెంద్య మైనారిటీ మరియు ర్క్షణము (సవర్ణ) బిలుో,
2015, గారిీయన్స్ మరియు వార్థాలోోని (సవర్ణ) బిలుో, 2015, హెంద్య మైనారిటీ మరియు ర్క్షణము
చటి ెం, 1956, మరియు గారిీయన్స్ మరియు వార్థాలోోని చటి ెం, 1890.
డ్యరఫ్టర చటర ుం యొకి మ ఖ్ాూుంశజల గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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ప్ర మాద భీమా క్ోస్ుం ప్ర ధయన్స ముంతిర స్ురక్ష బీమా యోజన్న్ు పజర రుంభిుంచిన్ ప్ర ధయన్న న్ర్ేుం దర మోడ్ీ

పరధాని నరేెంద్ర మోడీ 9 మే 2015 న పశ్చచమ బెెంగాల్ లోని కోలకతా లో పరధాన్స మెంత్తర సుర్క్ష బీమా
యోజన (PMSBY) ను పారర్ెంభిెంచార్థ. ఇది ఒక పరమాద్ెంలో మర్ణెం మరియు అశకత త పొ ెందినవారిక
అెందిెంచే ఒక పరమాద్ బీమా పథకెం (AIS).
ప్రధయన్స ముంతిర స్ురక్ష బీమా యోజన్ (PMSBY) యొకి మ ఖ్ాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2014 కుంప నీల (స్వరణ) బిలుి న్ు ఆమోదిుం చిన్ ర్జజూస్భ్

రాజయసభ్ 13 మే 2015 న మూజువాణీ ఓటట దాారా కెంపనీల (సవర్ణ) బిలుో, 2014 ఆమోదిెంచిెంది.
దీనితో, లోక్ సభ్ 17 డసెంబర్స 2014 న ఆమోదిెంచిన ఈ బిలుో ఇపుడు పార్ో మెంటటలోని రెండు సభ్లలో
ఆమోద్ెం పొ ెందిెంది. ఈ బిలుో, 1 ఏపిరల్ 2015 న అమలులోక వచిచన కెంపనీల చటి ెం, 2013 ను
చకకదిద్ీ ుటకు పరయత్తిసుతెంది. కెంపనీల విర్మణ, బో ర్థా తీరాూనాలు, బెయిల్ నిబెంధనలను మరియు
ఎవర్మ తీసుకోని డవిడెెండ్ యొకక వినియోగానిక సెంబెంధిెంచిన కొనిి పద్హార్థ సవర్ణలు కెంపనీల
చటి ెంతో కలిసిపో యాయి మరియు సభ్ుయలెంద్రి చేత లేవనెత్తతన కొనిి సమసయలను చరిచెంచుటకు ఈ బిలుో
ర్మపొ ెందిెంచబడెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
2012 బాల క్జర్థూ కుల (న్నషే ధ్ుం మర్థ య న్నయుంతర ణ ) స్వరణ బిలుి కు క్ేుం దర ప్ర భ్ తైుం ఆమోదుం

13 మే 2015 న పరధాని నరేెంద్ర మోడీ అధయక్షతన కేెంద్ర పరభ్ుతాెం, బ్ల కారిూకుల (నిష్ేధెం మరియు
నియెంతరణ) సవర్ణ బిలుో, 2012 కు అధికారిక సవర్ణలను ఆమోదిెంచిెంది. సవర్ణ బిలుో 2012 తో పాటట
అధికారిక సవర్ణలు, బ్ల కారిూకుల (నిష్ేధెం & నియెంతరణ) (CLPR) చటి ెం, 1986 చకకదిద్ీ ుటకు
మరియు ఎెంపిక చేయబడన పరమాద్కర్ెం కాని కుటటెంబెం సెంసు లలో 14 సెంవత్రాల లోపు వయసుగల
పిలోలలను పని చేయుటకు అనుమత్తెంచుటకు పరయత్తిసుతెంది.
క్ేుందర ప్రభ్ తైుం ఆమోదిుంచిన్ అధిక్జర్థక స్వరణల వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ:
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అస్ుంఘట త రుంగ క్జర్థూ కుల క్ోస్ుం అటల్ ప న్ష న్స యోజన్ (APY) పజర రుంభిుంచిన్ ప్ర ధయన్న న్ర్ేుం దర మోడ్ీ

పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోడీ 9 మే 2015 న పశ్చచమ బెెంగాల్ లోని కోలకతా లో అటల్ పనష న్స యోజన
(APY) ను

పారర్ెంభిెంచార్థ.

ఈ

పథకెం, పనిచేసత ుని

పేద్వారి

వృదాధపయ

ఆదాయ

భ్ద్రతను

మర్థగుపర్చడానిక ఉదేీశ్చెంచినది మరియు జాతీయ పిెంఛను వయవసు (NPS) లో చేర్డానిక పో ర త్హెంచడెం
పై ద్ృష్ిి పటిిెంది. ఇది 1 జూన్స 2015 నుెండ కారాయచర్ణలో ఉెంటటెంది.
అటల్ పన్ష న్స యోజన్ (APY) యొకి మ ఖ్ాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భారతదే శుం మర్థ య బుంగజి దే శ్ మధ్ూ LBA గ ర్థుం చి 119 వ ర్జజాూుంగ స్వరణ బిలుి న్ు ఆమోదిుం చిన్
ర్జజూస్భ్

రాజయసభ్ 6 మే 2015 న భ్ర్తదేశెం మరియు బెంగాోదేశ్ మధయ భ్ూమి సరిహద్ుీ ఒపపెంద్ెం (LBA) 119
రాజాయెంగ సవర్ణ బిలుో ను ఆమోదిెంచిెంది. 119 రాజాయెంగ సవర్ణ బిలుో, 2013 ను ఏకగీవ
ీ ెంగా 180
అనుకరల ఓటట
ో మరియు వయత్తరేకెంగా సునాి ఓటో తో, ఎగువ సభ్ ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలుో, భ్ర్తదేశెం
మరియు బెంగాోదేశ్ ల భ్ూమి సరిహద్ుీ ఒపపెంద్ెం మరియు రెండు దేశాల మధయ నిరిీషి సాదేశీ భ్ూమి
వినిమయెంపై పనిచేసేెంద్ుకు ఉెంది.
ఇెంతకుముెంద్ు ఈ బిలుోను కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఆమోదిెంచినది మరియు ఇపుపడు పశ్చచమ బెెంగాల్, త్తరపుర్
మరియు మేఘాలయ లతో పాటట అసా్ెం భ్ూభ్గాలను కరడా విలీనెం చేసిెంది . ఇపుపడు, ఈ బిలుోను
లోక్

సభ్లో

పరవేశపడతార్థ

మరియు

అది

రాషి ప
ా త్త

సెంతకెం

కోసెం

పెంపబడుత ెంది.

ఇది రాజాయెంగ సవర్ణ బిలుో గా అమలులోక వచేచ ముెంద్ు ఇది రాషి ా శాసనసభ్లో కనీసెం 50 శాతెం
ఆమోద్ెం కావాలి.
ప్ూరడత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
వస్ుత వసల మర్థ య సే వ ల ప్న్ుా బిలుి 2014 న్ు ఆమోదిుం చిన్ లోక్ స్భ్

లోక్ సభ్ 6 మే 2015 న వసుతవులు మరియు సేవల పనుి (జిఎసిి) బిలుో, 2014 ను ఆమోదిెంచిెంది. ఈ
బిలుోను భ్ర్తదేశెం లో జిఎసిి పాలనను పరిచయెం చేసేెంద్ుకు పరయత్తిెంచే రాజాయెంగ (122 సవర్ణ) బిలుో
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అని కరడా అెంట్ర్థ. ఈ బిలుో దాారా భ్ర్తదేశెం ఒక సాధార్ణ మారకట్ లోక పరివర్త న చేయబడుత ెంది.
దీని దాారా తయారీ పెంచడానిక మరియు అవినీత్త తగిగపో త ెంద్ని భ్విసుతనాిర్థ.
ఈ బిలుి యొకి ప్రధయన్ మ ఖ్ాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
సిి ర్జస్ుత ల ప టటర బడ్ి స్ుంస్ి లలోక్స విదే శీ ప టటర బడులకు ఆమోదిుం చిన్ క్ేుం దర క్ే బి నె ట్

6 మే 2015న, 1999 విదేశీ మార్కద్రవయ నిర్ాహణ చటి ెం (ఫేమా) కెంద్ సిురాసుతల పటటిబడ సెంసు లను ఒక
అర్ాత ఆరిుక పరికరాలు లేదా నిరాూణాలుగా గురితసత య వాటిలోక విదేశీ పటటిబడులకు కేెంద్ర కేబినెట్ ఆమోద్ెం
తెలిపిెంది. 2014 సబీ రగుయలేషన్స్ కెంద్ నమోదెై, దాని దాారా నియెంత్తరెంచబడుత ని సెంసు లకు, అదెీ
సెంపాదిెంచి పటెి సిురాసుతల పారజకుిలలోక పసరిత విదేశీ పటటిబడుల పరవాహానిక పారపయత కలుగచేయడానిక ఈ
నిర్ణయెం సహకరిసత ుెంది. అయితే ఇపపటివర్కు

ఫేమా నిబెంధనల పరకార్ెం, ఇలాెంటి వాటిలో విదేశ్చ

పటటిబడులు నిష్ిద్ీెం.
సిిర్జస్ుతల పటటరబడ్ి స్ుంస్ి ల (REITs) గ ర్థుంచి ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
దయరదరశన్స న్యూస్ మొబెై ల్ అన్ువరత న్ుంన్ు పజర రుంభిుంచిన్ స్మాచయర & ప్ర సజరశజఖ్ అరడణ్ జెై టలి

7 మే 2015 న కేెంద్ర సమాచార్ పరసార్ శాఖ్ మెంత్తర అర్థణ్ ద్యర్ద్ర్శన్స నయయస్ మొబెైల్ అనువర్త నెంను ,
ఇెండయా 2015 & భ్ర్త్ 2015 ఈ-వెర్షన్స ను, సమాచార్ మరియు పరసార్ మెంత్తరతా శాఖ్ యొకక
కార్యకీమాలు మరియు విజయాలపై ఈ- బుక్ ను పారర్ెంభిెంచార్థ. ఈ ఆప్, భ్ర్తదేశెంలోని లక్షల మెంది
పరజలకు వారి చుటట
ి జరిగే తాజా వార్త లను తెలుసుకునే అవకాశెం కలుగజేసత ుెంది. ఈ మొబెైల్ ఆప్ పరత్త
ఫో నుక DD నయయస్ మరియు దాని పారమాణికమైన నయయస్ కవరేజ్ తీసుకుని దేశెం యొకక పరత్త మూలలో
చేర్థకుెంటటెంది.
ఇపుపడు, వినియోగదార్థ అతని మొబెైల్ ఫో న్స లో నయయస్ అపేాట్్ మరియు ట్ప్ వీడయోలను
చయడవచుచ. పరధాన వార్త లతో పాటట, ద్యర్ద్ర్శన్స నయయస్ లో అనేక డెైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కార్యకీమాలతోపాటట
మూడు సో పర్సి్ & రెండు వాయపార్ బులెటినో ు ఉెంట్యి. ఫో న్స పై ఒక టచ్ తో, ఆరోగయెం, యువజన
సెంబెంధిత విశలష్టాలు, సినిమా, కళ & సెంసకృత్త, పథకాలు పతాకలకు సెంబెంధిెంచిన ఎనని పరతేయక
పరద్ర్శనలు చయడవచుచ.
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2014 బాలూన రస్ుత ల నయూయ స్వరణ బిలుి న్ు ఆమోదిుం చిన్ లోక్ స్భ్

7 మే 2015 న 2014 బ్లయనేర్సుతల నాయయ (శ్చశుసెంక్షేమెం మరియు ర్క్షణ) బిలుోను లోక్ సభ్
ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలుో బ్లయనేరాలను వరీగకరిెంచి చిర్థ, తీవరమైన మరియు ద్ుశచర్యలను సపషి ెంగా
నిర్ాచిెంచి పరత్త వర్గ ెంలోని భేదాలను మరియు పరకయ
ీ లను నిర్ాచిసుతెంది.
బ్లయనేర్సుతలు, నేర్ెం యొకక తీవరతను బటిి వయోజన నాయయవయవసు కెంద్ విచార్ణకు గురై దో ష్ిగా
నిరాధరిెంచబడేలాగా. ఇపపటివర్థకర వుని శ్చశుర్క్షణ చటి ెంలో సవర్ణను ఈ బిలుో సమకరరిచెంది. 16-18
మధయ వయసు్ గల పిలోలు తీవరమైన నేరాలు చేసేత వయోజన నాయయవయవసు కెంద్ నాయయవిచార్ణ చేసేలా
బిలుో అనుమత్తసుతెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

మర్థన్నా పజరమ ఖ్ూ జాతీయవజరత లకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

న్యూస్ క్యూప్స్ల్-NEWS CAPSULE
క్ేుం దర క్ే బి నె ట్ క్జరూదర్థశ గజ ప్ర దీ ప్ కుమార్ సి నా య న్నయామకుం

కేెంద్ర కేబినెట్ కార్యద్రిశగా పరదీప్ కుమార్స సినా ా 30 మే 2015న నియమిత లయాయర్థ. సినా ా నియామకానిి
పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోదీ ఆమోదిెంచార్థ.
ప్రదీప్ కుమార్ సినా య గ ర్థుంచి తలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
డ్ి ఆ ర్థు ఓ డ్ై ర్ె కర ర్ జన్రల్ గజ ఎస్ క్సీ సర ట ఫర్ న్నయామకుం

28 మే 2015 న పరముఖ్ శాసత వ
ీ ి ో ఫర్స, డఫన్స్ రీసర్సచ అెండ్ డెవలపూెంట్ ఆర్గ నెైజేషన్స
ర ేతత డాకిర్స ఎస్ కస
(డఆరిాఓ) డెైరకిర్స జనర్ల్ (డజి) గా నియమిెంచబడాార్థ. ఆయన బ్ధయతలు చేపటిిన తేదీ నుెండ రెండు
సెంవత్రాల పద్వీకాలెం ఉెంటటెంది. అతని నియామకానిి కేబినెట్ నియామకాల కమిటీ (ఎసిసి)
ఆమోదిెంచిెంది.ఈ నియామక సమయాని కస
ీ ి ో ఫర్స, సైెంటిస్ి మరియు పో ర గాీెం డెైరకిర్స (ఎయిర్ిర్సి ఎరీో
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వారిిెంగ్ అెండ్ కెంటోరల్ సిసిమ్) మరియు డఆరిాఓ లో ఎయిర్స బో ర్సి సిసిమ్్ కేెందారనిక డెైరకిర్స గా
పనిచేశార్థ.
ప్ూర్థత వివియర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
ప్ర మ ఖ్ అమె ర్థ క న్స ఫట టోగజీ ఫర్ మే ర్ట ఎలెన్స మార్ి మృతి

పరముఖ్ అమరికన్స ఫో టోగాీఫర్స మేరీ ఎలెన్స మార్సక 25 మే 2015 న అమరికా లోని నయయ యార్సక నగర్ెంలో
మనా టిన్స వద్ీ మర్ణిెంచార్థ. ఆమ వయసు 75 సెంవత్రాలు. ఆమ తరానిక ఉతత మ డాకుయమెంటరీ
ఫో టోగాీఫర్ో లో ఒకరిగా పరిగణిెంచబడెంది. ఆమ తర్చుగా కషి తర్మైన మరియు సాధార్ణెంగా బ్ోక్ అెండ్
వెైట్ లో పారమాణిక డాకుయమెంటరీ పెంథాలో పనిచేసేవార్థ.
ఆమ ర్చనలు పరపెంచవాయపత ెంగా గాయలరీలు మరియు మూయజియెంల వద్ీ పరద్ర్శన జరిగిెంది మరియు LIFE
లో, నయయ యార్సక టెైమ్్ పత్తరక, ది నయయయార్కర్స, ది రోలిెంగ్ సోి న్స, మరియు వానిటీ ఫయిర్స వెంటి
దినపత్తరకలలో విసత ృతెంగా పరచురిెంచబడాాయి. ఆమ 18 పుసత కాలను రాశార్థ మరియు ఆమ తన 19 వ
ఏటన ఎపర్చర్థ ఫౌెండేషన్స కోసెం పనిచేశార్థ.
మర్థుంత స్మాచయరుం క్ోస్ుం ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
27 వ మెై స్యరడ మహార్జజాగజ ప్టార భిషి కత ు డ్ై న్ వడయార్ ర్జజవుంశజన్నక్స చుంది న్ యదువీర్

28 మే 2015 న వడయార్స రాజవెంశానిక చెెందిన యద్ువీర్స కృషణ ద్తత చామరాజ, మైసయర్థ రాజాయనిక
సెంబెంధిెంచిన 27 వ మహారాజా కరీటెంను పొ ెందార్థ. రాజభ్వనాల నగర్ెంగా పరసిదధ ి చెెందిన మైసయర్థ లో
అెంబ్ విలాస్ పాయలెస్ వద్ీ ద్రాిర్స హాల్ యొకక పసజనీయమైన ఆవర్ణలో, 22 ఏళో వడయార్స రాజవెంశ
వార్సుడు, మైసయర్థ మహారాజా గా పట్ిభిష్ేకెం ఒక గపపప వేడుకగా జరిగిెంది.
మాజీ పరధాని హెచిా దేవగ డ, రాషి ా మెంతర లు KJ జార్సా, ఆరిా దేశాపెండే, డక శ్చవకుమార్స, శీీనివాస పరసాద్,
రోషన్స బేగ్, లోకాయుకత Y భ్సకర్స రావు సహా ఆ పారెంతెం నుెండ సుమార్థ 1000 పరతేయక ఆహాానిత లు
మరియు పో ప్ లు ఈ వేడుకకు హాజర్యాయర్థ.
వడయార్ ర్జజవుంశుం గ ర్థుంచి తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
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అుంతర్జా తీయ ఫసట్ బాల్ స్ుంఘాల స్మాఖ్ూ (ఫి ఫజ) అధ్ూక్షున్నగజ స ప్ బాి టర్ న్నయామకుం

అెంతరాాతీయ ఫుట్బ్ల్ సెంఘాల సమాఖ్య (ఫిఫా) అధయక్షునిగా సప్ బ్ోటర్స 29 మే 2015న
ఎనిికయాయర్థ. పదిహేడేళో లగా ఫిఫా అధయక్షునిగా ఉని సిాటా రో ాెండ్ కు చెెందిన సప్ బ్ోటర్స పై జోరాాన్స
యువరాజు పిరన్స్ అలీ బిన్స అల్హుసేన్స పో టీక నిలిచార్థ. సాలప తేడాలో మూడెంట రెండెంత ల మజారిటీక
ద్యర్మైన బ్ోటర్సకు అధిక సెంఖ్యలోనే మద్ీ త లభిెంచిెంది.
ఫిఫాలో మొతత ెం 209 సభ్య దేశాలుెండగా, 206 ఓటో నే పరిగణనలోక తీసుకునాిర్థ. మూడు ఓటట
ో చెలోనివిగా
తేలాచర్థ. ర్హసయ బ్యలెట్ పద్ధ త్తలో సాగిన ఎనిికలో బ్టో ర్సకు 133 ఓటట
ో రాగా, అలీ బిన్సకు 77 ఓటేో
వచాచయి. మూడెంట రెండెంత ల మజారిటీ అెంటే 139 ఓటట
ో వసేత తొలి ర ెండోో నే విజేతను పరకటిసత ార్థ.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
మార్థ ష స్ దే శజధ్ూక్షుడు క్ెై లాష్ ప్సర్జూగ్ ర్జజీనయమా

మారిషస్ దేశాధయక్షుడు కైలాష్ పురాయగ్ తన పద్విక 29 మే 2015న రాజీనామా చేశార్థ. ఆయన తన
రాజీనామా లేఖ్ను జాతీయ అసెంబీో సీపకర్స-కు పెంపినటట
ో ఆయన కారాయలయెం ఓ పరకటనలో వెలోడెంచిెంది.
2012లో దేశాధయక్షుడగా కైలాష్ పురాయగ్ బ్ధయతలు సీాకారిెంచార్థ. అయితే ఈ ఏడాది దేశాధయక్ష పద్వి
నుెంచి తపుపకోవాలని కైలాష్ నిర్ణయిెంచార్థ.
ఇుంగి ుం డ్ క్సీ క్ె ట్ జటటర మ ఖ్ూ క్ోచ గజ టెర వర్ బే లి స్ న్నయామకుం

ఇెంగో ెండ్ జటటి కొతత హెడ్ కోచ్గా టెవ
ర ర్స బేలిస్ 26 మే 2015న ఎెంపికయాయర్థ. 52 ఏళో బేలిస్ ఇెంగాోెండ్ కు
కోచ్గా వయవరిెంచానుని మొద్టి ఆసేిలి
ా యన్స అయాయర్థ. పరసత ుతెం, ఐపీఎల్లో కోల్కతా నెైట్రైడర్సస్కు
మరియు నయయ సౌత్ వేల్్ కు కోచ్గా వయవహరిసత ుని బేలిస్ 2015 జూన్స నెలలో బ్ధయతలు తీసుకుెంట్ర్థ.
ఆయన మే 2015 లో తన రెండవ పరాయయానిి ముగిెంచుకుని పీటర్స మూర్స్ సాునెంలో
నియమిత లయాయర్థ.
ప్ూర్థత వివర్జకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
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ప్ర మ ఖ్ దరశకన్నర్జూత మార్థర ప్స టార మృతి

అకాడమీ అవార్సా్ పరసార్ ద్ర్శకుడు మారిి పసట్ి యునెైటెడ్ సేిట్్ లో లా కానాిలో జరిగిన కార్థ పరమాద్ెం
గాయపడన తర్థవాత 21 మే 2015 న చనిపో యార్థ. అతను వయసు్ 82 ఏళలు. పసట్ి తన భ్ర్య
ఎలిస్, కుమారత డెబీి, కుమార్థడు గగ
ీ రీ మరియు ఐద్ుగుర్థ మనవళో తో జీవిెంచార్థ.
17 అకాడమీ అవార్థాలు పరద్ర్శనలతో పరతయక్ష పరసార్ టివి ఎక్ట్రవాగనాాస్ యొకక అనుభ్వజుా డెైన
ద్ర్శకునిగా పసట్ి పరముఖ్ులెైయాయర్థ. టెలివిజన్స లో నాలుగు ద్శాబ్ీలోో, ఎలిజబెత్ టేలర్స, ఫరడ్ ఆసి ర్స
ధ
మరియు అలెరెడ్ హచాకక్ లకు నివాళలలబు పర్యవేక్షెంచార్థ మరియు మరియు ఫారెంక్ సినాట్ర మరియు
బిెంగ్ కాీసీి సపషల్్ నిరిూెంచి ద్ర్శకతాెం వహెంచార్థ.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
బిర ట ష్ న్టటడు టె ర్ీట స్య-పజత్ మృతి

బిరటిష్ నటటడు టెరీ సయ-పాత్, తూర్థప లెండన్స లో 22 మే 2015న మృత్త చెెందార్థ. అతని వయసు్ 50
ఏళలు. అతను తన ఇెంటోో చనిపో యి ఉనాిడు, మర్ణానిక కార్ణాలు తెలియలేద్ు. సయ-పాత్ నటిెంచిన
ఉతత మ బ్లల TV సిరీస్ గీెంజ్ హల్ లో బెనీి గీన్స
ీ అనే పాఠశాల విదాయరిు యొకక పాతర పేరపెందిెంది. అతను
1978 లో ఈ కార్యకీమెం యొకక మొద్టి భ్గెంలో కనిపిెంచి, 1982 లో ఆ పరద్ర్శనను వదిలివేశార్థ. అతను
జనర్ల్ హాసిపటల్, జాకనరీ మరియు బిల్ వెంటి ష్టో లలో కొనిి చిని చిని పాతరలు చేశార్థ.
మిజోరుం గవరార్ గజ న్నరభయ్ శరూ ప్ర మాణ సీై క్జరుం

మిజోర్ెం గవర్ిర్స గా 26 మే 2015 న రాజ్ భ్వన్స లోని ద్ుబ్ర్స హాల్ లో లెఫ్ి నెెంట్ జనర్ల్ (రిటెైర్సా)
నిర్భయ్ శర్ూ పరమాణసీాకార్ెం చేశార్థ. గ హత్త హెైకోర్థి నాయయమూరిత జసిిస్ టి వెైఫేయి అతని చేత పరమాణ
సీాకార్ెం చేయిెంచార్థ. 12 మే 2015 న రాషి ప
ా త్త పరణబ్ ముఖ్రీా, అర్థణాచల్ పరదేశ్ గవర్ిర్స గా
ఉనినిర్భయ్ శర్ూను బదిలీ చేసి మిజోర్ెం గవర్ిర్స గా నియమిెంచార్థ.

మే నెలలోన్న న్యూస్ క్జప్ూుల్ లోన్న మర్థన్నా వజరత లకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

ఆర్థి క రెంగెం-ECONOMY
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280 క్ోటి రమపజయల విలువెై న్ విదే శీ ప్ర తూక్ష ప టటర బడులక్ెై 21 ప్ర తి పజదన్లన్ు క్ేుం దర ప్ర భ్ తైుం ఆమోదుం

25 మే 2015న 280 కోటో ర్మపాయల విలువెైన విదేశీ పరతయక్ష పటటిబడులకై 21 పరత్తపాద్నలను కేెంద్ర
పరభ్ుతాెం ఆమోదిెంచిెంది. ఫారిన్స ఇనెాసి మెంట్ పరమోషన్స బో ర్థా (ఎఫ్ఐపిబి) సిఫార్సుల ఆధార్ెంగా ఈ ఎఫ్ిా ఐ
పరత్తపాద్నలు జరిగాయి.
ఆమోదుంప ుందిన్ క్ొన్నా ఎఫ్ిుఐ ప్రతిపజదన్లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
జీవన్స తరడణ్ పజలసీ న్ు పజర రుంభిుంచిన్ లెై ఫ్ ఇన్యుర్ె న్సు క్జర్పొర్ే ష న్స

పిలోల భ్విషయతత అవసరాల కోసెం పొ ద్ుపు కోసెం ఎల్ఐసీ జీవన్స తర్థణ్ పేర్థతో కొతత పథకానిి 17 మే
2015న లెైఫ్ ఇనయ్రన్స్ కారపపరేషన్స అఫ్ ఇెండయా పారర్ెంభిెంచిెంది. చద్ువులు, పళిు వెంటి అవసరాలకు
అనుగుణెంగా ఒకేసారి లేదా ఐదేళుకు కొెంత మొతత ెం వెనకక వచేచ విధెంగా ఈ పథకానిి ర్మపొ ెందిెంచడెం
జరిగిెంది. ఈ పథకెంలో 90 రోజుల వయసు్ ఉని వారి నుెంచి 12 ఏళు లోపు వార్థ తీసుకోవచుచ.
పాలసీదార్థనిక 25 ఏళలు వచిచన తరాాత మచయయరీి మొతత ెం ఒకేసారి ఇవాడెం జర్థగుత ెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
ఆయ ష్ అభివృదిి క్స 5000 క్ోటట
ి క్ే టాయ్యుంచిన్ క్ేుం దర ప్ర భ్ తైుం

17 మే 2015న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం, ఆయుష్ అభివృదిధక 5000 కోటో ర్థపాయిలను కేట్యిెంచిెంది. ఆయుష్ లో
ఆయురేాద్,యోగ మరియు నేయచురోపత్త, యునాని, సిద్ధ మరియు హో మియోపత్తలు ఉనివి. ఆ ర్ెంగ
సామర్ుుెం పెంపొ ెందిెంచడానిక సాతెంతర ఆయుష్ మిషన్స ను కరడా కేెంద్రెం పారర్ెంభిెంచిెంది. అెంతేకాకుెండా,
ఆయురేాద్ెం

గురిెంచి

అవగాహన

కలిగిెంచడానిక

తన మెంత్తరతా

శాఖ్ ఆయురేాద్

దిననత్వెం

నిర్ాహెంచడానిక సనాిహాలు చేసత ునిటటి ఆయుష్ యొకక కేెంద్ర సహాయమెంత్తర శీీపద్ నాయక్, ముెంబెై
లో తెలియజేశార్థ.
2015, బినయమీ లావజదే వీ ల న్నషే ధ్ స్వరణ బిలుి లోక్ స్భ్లో ప్ర వ శుం
1988 బినామీ లావాదేవీల నిష్ేధ చటి ెంకు సవర్ణలకు కేెంద్ర కేబినెట్ ఆమోద్ెం తెలపడెంతో 13 మే 2015న 2015 బినామీ
లావాదేవీలు నిష్ేధసవర్ణ బిలుోను లోక్ సభ్లో పరవేశపట్ిర్థ.

పేజి

18

మే 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

దేశెంలో నలో ధనెం ఉతపత్తత తనిఖీ చేసి, చటి ెం ఉలో ెంఘెంచినవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేెంద్ుకు మరియు కళ్ుెం వేయుటకు
కోసెం అద్నపు నిబెంధనలు జోడెంచడెం దాారా 1988, బినామీ లావాదేవీల నిష్ేధ చటి ెంకు సవర్ణలు తెసత ుెంది.
ఇది బినామీ ఆసుతలను జపుత మరియు ఖ్ైద్ు తో కరడన జరిమానా విధిెంచేెంద్ుకు నిబెంధనలను జోడసుతెంది. బినామీ ఆసుతలు,
ముఖ్యెంగా రియల్ ఎసేిట్ లో అవుత ని నలో ధనెం చలామణిక అడుాకటి వేసేెంద్ుకు ఈ చటి ెం ఒక పరధానాయుధెంగా
ఉపయోగపడుత ెంది.

క్ేుం దర ప్ర భ్ తైుం మర్థ య ఆసి యా అభివృదిి బాూుంకుల మధ్ూ 31 మిలియన్స డ్యలరి రడణ ఒప్ొుందుం

7 మే 2015 న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం మరియు ఆసియా అభివృదిధ బ్యెంకు (ఎడబి,) కరాణటకలో ఎెంపిక చేసిన నది
పరివాహ పారెంతాలోో నీటి లభ్యత పెంచడానిక మరియు సేద్యెంలో మర్థగైన నీటి సామర్ుుెం నిరాధరిెంచడానిక
ఒక 31 మిలియన్స US డాలర్ో ర్థణ ఒపపెంద్ెంఫై సెంతకాలు చేశాయి. కేెంద్ర పరభ్ుతాెం తర్పున ఆరిధక
వయవహారాల శాఖ్ ఉమూడ కార్యద్రిశ (బహుపాక్షక సెంసు లు) రాజ్ కుమార్స మరియు భ్ర్తదేశెం లో ఎడబి
యొకక దేశాధికారి ఎెం తెరసా ఖ్ో ఈ ఒపపెంద్ెంఫై సెంతకెం చేశార్థ.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
2015 ఆర్థి క బిలుి న్ు ఆమోదిుం చిన్ లోక్ స్భ్

30 ఏపిరల్ 2015 న 2015 ఆరిుక బిలుోను మూజువాణీ ఓటటతో లోక్ సభ్ ఆమోదిెంచిెంది. 28 ఫిబవ
ర రి 2015 న
పార్ో మెంట్ లో పరవేశ పటి బడన బడెాట్ లో పరత్తపాదిెంచిన పరకార్ెం 2015-16 ఆరిుక సెంవత్ర్ెం కోసెం కేెంద్ర
పరభ్ుతా ఆదాయెం (పరధానెంగా పనుి పరత్తపాద్నలు) గురిెంచి ఈ బిలుో వివరిసత ుెంది. కేెంద్ర ఆరిుక మెంత్తర
అర్థణ్ జైటీో 41 అధికారిక సవర్ణలలో వీలెైననిి వాటిని తొలగిెంచిన తర్థవాత పనుిల విషయాలోో ఏకైక
అధికార్ెం కలిగిన లోక్ సభ్ ఈ బిలుోను ఆమోదిెంచిెంది.
వజట వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
క్ె వెై సి న్నబుంధ్న్లన్ు ఉలి ుంఘుంచిన్ుందుకు 3 ప్ర భ్ తై బాూుంకులకు 1.5 క్ోటి చపప్సొన్ ఆర్థి ఐ జర్థ మానయ

29 ఏపిరల్ 2015 న భ్ర్త రిజర్సా బ్యెంక్ (ఆరిిఐ), నన యువర్స కసి మర్స (కవెైస)ి / యాెంటీ మనీ
లాెండరిెంగ్ (AML) నిబెంధనలను ఉలో ెంఘెంచినెంద్ుకు మూడు పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులు (PSBs) కు 1.5
కోటో ర్మపాయల చపపుపన జరిమానా విధిెంచిెంది. ఈ మూడు బ్యెంకులు మహారాషి ా బ్యెంక్, దేనా బ్యెంక్,
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ఓరియెంటల్ బ్యెంక్ ఆఫ్ కామర్స్. బ్యెంకెంగ్ రగుయలేషన్స చటి ెం, 1949, సక్షన్స 47 (ఎ) (1) నిబెంధనల కెంీ ద్
సెంకీమిెంచిన

అధికారాల

పరకార్ెం

ఎపపటికపుపడు

ఆరిిఐ

జారీ

చేసిన

సయచనలను మరియు

ఉలో ెంఘనలను లెకకలోక తీసుకొని ఈ జరిమానాలు విధిెంచార్థ.
క్సుంద పేర్పిన్ా బాూుంకుల ఇతర చరూలలో భాగుంగజ ఆర్థిఐ జార్ట చేసిన్ క్ొన్నా న్నయమ మారగ దరశక్జలన్ు
ఉలి ుంఘన్లన్ు కూడ్య ఆర్థిఐ ప్ర్థశోధ్న్ల క్ోస్ుం ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
EPS క్సుం ద 1000 రమపజయల నె ల స్ర్థ పిుం ఛన్ు ప్థకుం క్ొన్సజగథుం ప్సకు ఆమోదుం త లిొన్ క్ేుం దర ప్ర భ్ తైుం

29 ఏపిరల్ 2015 న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం శాశాత పారత్తపదికన 2014-15 తర్థవాత నుెండ ఎెంపాోయిాస్ పనష న్స
సీకమ్, 1995 (EPS) కెంద్ 1000 ర్మపాయల నెలసరి పిెంఛను పథకెం కొనసాగిెంపును ఆమోదిెంచిెంది. ఈ
పథకెం కొనసాగిెంపుతో ఎెంపాోయిాస్ పారవిడెెంట్ ఫెండ్ ఆర్గ నెైజేషన్స (ఇపిఎఫ్ఒ) దాారా నడచే సామాజిక
భ్ద్రతా పథకెం కెంద్ 20 లక్షల పిెంఛనుదార్థలకు పరయోజనెం చేకరర్థత ెంది.. ఇది పరభ్ుతా ఖ్జానాకు
అద్నెంగా 850 కోటో ర్మపాయల ఖ్ర్థచ.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
బుంగజరడ ఆరా న్ ప్థకుం యొకి స్ుంక్షి ప్త మ సజయ్యదయన్ు విడుదల చే సి న్ ఆర్థి క ముంతిర తై శజఖ్

19 మే 2015 న ఆరిుక మెంత్తరతా శాఖ్ బెంగార్థ ఆర్ాన పథకెం (GMS) యొకక సెంక్షపత ముసాయిదాను
విడుద్ల చేసిెంది. బ్యెంకులు, రిఫైనరీలు, పరమాణ ముద్రణా కేెందారలు, నగల సెంఘాలు, భ్ర్త రిజర్సా
బ్యెంక్ (ఆరిిఐ) మరియు వివిధ పరభ్ుతా శాఖ్లతో సహా వివిధ వాట్దార్థలతో సెంపరదిెంపులు మరియు
నిశ్చత పరిశీలనలు జరిపిన తరాాత ఆరిుక మెంత్తరతా శాఖ్ ఈ ముసాయిదాను తయార్థ చేసిెంది.
ఈ మెంత్తరతా శాఖ్ ముసాయిదా తయార్థ కొర్కు 2 జూన్స 2015 వర్కు వాట్దార్థల నుెండ వాయఖ్యలు
కోరిెంది.
బెంగార్థ ఆర్ాన పథకెం (GMS) యొకక ముఖ్ాయెంశాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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విదే శీ స్ుంసజి గత ప టటర బడుదయరడలకు ప్ర తయూమాాయ ప్న్ుాలలో మిన్హాయ్యుంప్స ప్ర క టుంచిన్ క్ేుం దరుం

విదేశీ సెంసాుగత ఇనెాసి ర్ో(ఎఫ్ఐఐ)కు కనీస పరతాయమాియ పనుి(మాయట్) విధిెంపులో కొనిి ర్కాల
ఆదాయాలను మినహాయిసుతనిటట
ో ఆరిుక మెంత్తర అర్థణ్ జైటీో లోక్సభ్లో 30 ఏపిరల్ 2015న పరకటిెంచార్థ.
2015 ఏడాది నుెండ ఎఫ్ఐఐలపై ఇక మాయట్ ఉెండద్ని కరడా తెలియజేశార్థ. పరధాన మెంత్తర సామాజిక
భ్ద్రత పథకాలకు జరిపే చెలిోెంపులను సేవల పనుి నుెంచి మినహాయిసుతనిటట
ో కరడా చెపాపర్థ. ముడ
పటటి, ఇనుప ఖ్నిజెం, ర్బిర్థలపై పరోక్ష పనుిలోో మార్థపలు చేసత ునిటట
ో వెలోడెంచార్థ.
మాూట్ మిన్హాయ్యుంప్సలు గ ర్థుంచి ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

మే నెలలో జర్థగథన్ మర్థన్నా ఆర్థిక విశేష్టజలన్ు తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

క్రీడలు-SPORTS
ఇుంగి ుం డ్ క్సీ క్ె ట్ జటటర మ ఖ్ూ క్ోచ గజ టెర వర్ బే లి స్ న్నయామకుం

ఇెంగో ెండ్ జటటి కొతత హెడ్ కోచ్గా టెవ
ర ర్స బేలిస్ 26 మే 2015న ఎెంపికయాయర్థ. 52 ఏళో బేలిస్ ఇెంగాోెండ్ కు
కోచ్గా వయవరిెంచానుని మొద్టి ఆసేిలి
ా యన్స అయాయర్థ. పరసత ుతెం, ఐపీఎల్లో కోల్కతా నెైట్రైడర్సస్కు
మరియు నయయ సౌత్ వేల్్ కు కోచ్గా వయవహరిసత ుని బేలిస్ 2015 జూన్స నెలలో బ్ధయతలు తీసుకుెంట్ర్థ.
ఆయన మే 2015 లో తన రెండవ పరాయయానిి ముగిెంచుకుని పీటర్స మూర్స్ సాునెంలో
నియమిత లయాయర్థ. బేలిస్ 2007 నుెండ 2011 వర్కు శీీలెంక జటటికు కోచ్ గా ఉనాిర్థ, 2011లో శ్చీలెంక్
పరపెంచ కప్ ఫైనల్ లో ఆడనపుపడు ఆ జటటిక కోచ్ గా ఉనాిర్థ. తర్థవాత 2014 లో ద్క్షణ ఆఫిరకాలో
టాెంటీ 20 సిరీస్ లో ఆసేిలి
ా యాకు కోచ్ గా తాతాకలిక బ్ధయతలు సీాకరిెంచార్థ. ఆయన బిగ్ బ్ష్ లీగ్ లో
సిడీి సిక్ర్సస్కు కరడా కోచ్గా వయవహరిసత ునాిర్థ.
2015 దో హా అుంతర్జా తీయ బాక్సుుంగ్ టోరామెుం ట్ లో 4 స్ైరణ ప్తక్జలు గె లుచుకున్ా భారత బాకురడి

23 మే 2015న 2015 దో హా అెంతరాాతీయ బ్క్ెంగ్ టోర్ిమెంట్ లో 4 సార్ణ పతకాలు, ఒక ర్జతెం మరియు
రెండు కాెంసయ పతకాలు భ్ర్త బ్క్ర్థో గలుచకునాిర్థ. కామనెాల్త కీీడలోోర్జత పతక విజేత దేవేెంద్ర సిెంగ్
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(49కేజి), శ్చవ థాపా (56 కేజి), మనీష్ క శ్చక్ (60 కేజి), మననజ్ కుమార్స (64 కేజి)లు సార్ణ పతకాలు
గలుచుకునాిర్థ.
గ ర్వ్ బిధురి (52 కేజి) ర్జత పతకెం గలువగా, మనీీ ప్ జాెంగాీ (69 కేజి) మరియు వికాస్ కష
ీ న్స (75 కేజి)
కాెంసయ పతకాలు కైవసెం చేసుకునాిర్థ.
ప్ూర్థత సట ిర్ వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
2014-15 సి య ట్ ఉతత మ భారత క్సీ క్ె ట ర్ గజ అజుంకూ రహాన ఎుంపి క

ఇెంగో ెండ్, ఆసేిలి
ా యా పర్యటనలోో నిలకడెైన ఆటతీర్థ కనబరిచన అజిెంకయ ర్హానే, 2014-15 సియట్ ఉతత మ
భ్ర్త కక
ీ టర్సగా ఎెంపికయాయడు. 2014-15 సెంవత్రానికగానయ ఈ అవార్థాల పరధాననత్వ కార్యకీమెం 25
మే 2015న ముెంబెైలో జరిగిెంది. ఈ అవార్థాల ఎెంపిక జూయరీక చెైర్ూన్స గా సునీల్ గవాసకర్స వయవహరిెంచార్థ.
సియట్ అెంబ్సిడర్స బెట్
ర లీ (ఆసేిలి
ా యా) కరడా ఈ కార్యకీమెంలో పాలగగనాిర్థ.
ఇతర అవజరడుల విజేతల జాబితయ క్ోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2015 ఇుండ్ి య న్స పిర మి యర్ లీగ్-8 గె లిిన్ మ ుంబెై ఇుండ్ి య న్సు జటటర

24 మే 2015న, కోల్ కతాలోని ఈడెన్స గారాన్స్ లో చెనెైి సయపర్స కెంగ్్ తో జరిగిన ఫైనల్ పో ర్థలో ముెంబెై
ఇెండయన్స్ జటటి 41 పర్థగుల తేడాతో విజయెం సాధిెంచి ఐపీఎల్-8 టోరఫీన్న గలుచుకుెంది. నిరీణత 20
ఓవర్ో లో 203 పర్థగుల విజయలక్షయెంతో బరిలోక దిగిన చెనెైి, 8 వికటట
ో కోలోపయి 161 పర్థగులకే
పరిమితమై ఓటమిపాలయియెంది. ముెంబెై ఇెండయన్స్ రెండో సారి టోరఫీని ద్కకెంచుకోగా చెనెైి ఆరోసారి
ఫైనలోో ఆడెంది. ఇర్థ జటట
ో మూడు సార్థో ఫైనలోో తలపడగా, ముెంబెై రెండు సార్థో గలవగా, చెనెైి ఒకసారి
గలిచిెంది.
మాూచ వివర్జలకు మర్థయ మ ఖ్ూమెైన్ గణయుంక్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
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బిడబి యఎఫ్ ర్జుంక్సుం గ్ు లో నెుం .1 సజి న్ుంలో భారత షటి ర్ సై నయ నె హాైల్

21 మే 2015 న బ్యడూెంటన్స వర్ల్ా ఫడరేషన్స (BWF) తాజా సిెంగిల్్ రాయెంకెంగ్ లు విడుద్ల చేసిెంది. ఆ
రాయెంకెంగ్్ లో ఏస్ షటో ర్స సైనా నెహాాల్ అగీసు ానెంలో ఉెండగా. ఆమ తర్థవాత్త సాునెంలో చెైనా యొకక లి
ఝుయియర్థయి నిలిచిెంది. సైనా నెహాాల్ ఆసేిలి
ా యన్స ఓపన్స కు ముెంద్ు ట్ప్ సాునానిి త్తరిగి సాధిెంచిెంది.
ఏపిరల్ 2015 లో, ఆమ మొద్టి సారిగానెంబర్స వన్స సాునెం సెంపాదిెంఛి, తద్నెంతర్ెం ఆ ట్ప్ సాపట్ ను
కోలోపయిెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
వను లకు వీడ్ో ి లు ప్లిక్స న్ ఆసేరా లి యా విక్ె ట్ క్ర ప్ ర్ బార డ్ హాడ్ి న్స

ఆసేిలి
ా యా వికట్ కీపర్స బ్రడ్ హాడన్స 17 మే 2015న అెంతరాాతీయ వనేా కక
ీ ట్కు వీడో కలు పలికాడు. 2015
మారిచలో పరపెంచ కప్ ఫైనల్ లో నయయజీలాయెండ్ తో జరిగిన మాయచ్ హాడన్స కు ఆఖ్రి మాయచ్. ఆయన
ఆసేిలి
ా యా తర్థపున టెస్ి లు మరియు టాెంటీ20లో ఆడతార్థ.
క్సక్
ీ ెట్ చర్థతరలో హాడ్ిన్స గ ర్థుంచి తలుస్ుకునుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2014-15 సీ జ న్స కు ఇుంగి ుం డ్ క్సీ క్ె ట ర్ు ఆఫ్ ది ఇయర్ గజ జో రమట్, చయర్ెి ట్ ఎడైర్ు ్

2014-15 సీజన్సకు ఇెంగో ెండ్ ‘కక
ీ టర్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్స’గా జో ర్మట్ మరియు చారో ట్ ఎడార్సా్ ఎెంపికయాయర్థ.
ఇటీవల ఇెంగో ెండ్ టెస్ి జటటి వెైస్ కపి న్స గా నియమిెంచబడ, 149 మరియు ఆపైన పర్థగులు
నాలుగుసార్థోతో సాధిెంచడెంతోపాటట 95 సగటటతో 1135 టెస్ి పర్థగులు సాధిెంచిన జో ర్మట్, కక
ీ టర్స ఆఫ్ ది
ఇయర్స గా ఎెంపికయాయడు. ఈ సీజననో లారోా్ో శీీలెంకపై 200 నాటౌట్ అతడు చేసిన ట్ప్ టెస్ి సో కర్థగా ఉెంది.
అతను మూడు వనేా సెంచరీలు కరడా చేశాడు.
ఇతర ప్సరసజిర్జల వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ:
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ష్టజమిిర్ చ స్ టోరామెుం ట్ లో నయర్ేై కు చుంది న్ మాగాస్ క్జరి స్న్స గె లుప్స

నారేా కు చెెందిన పరపెంచ ఛాెంపియన్స మాగిస్ కార్ో సన్స 26 ఏపిరల్ 2015 న అజరైిజాన్స లోని ష్టామికర్స
నగర్ెంలో జరిగిన ష్టామికర్స చెస్ టోర్ిమెంట్ ను గలుచుకునాిడు. అతను 7 పాయిెంటో తో టోర్ిమెంట్
చివరి మరియు ఆఖ్రి ర ెండోో అజరైిజాన్స కు చెెందిన ర్వసఫ్ మమేదో వ్ ను ఓడెంచాడు. ఈ గలుపుతో,
కార్ో సన్స వర్థసగా రెండవ సెంవత్ర్ెం టెైటిల్ ను నిలబెటి టకునాిడు మరియు 13 ELO పాయిెంటో తో పరపెంచ
ట్ప్ రాయెంకెంగ్ లో 2875 పాయిెంటట
ో కరడా అెంద్ుకునాిడు.
సొయ్యన్స కు చే సి న్ కృషి క్స మె ర్థ ట్ గోలెు న్స మె డ ల్ అుందుకున్ా టె న్నాస్ ఆటగజడు ర్జఫ ల్ నయదల్

ఏస్ టెనిిస్ ఆటగాడు రాఫల్ నాద్ల్ 1 మే 2015 న సపయిన్స వర్సక మరిట్ గోలెాన్స మడల్ ను
అెంద్ుకునాిర్థ.

ఏ ఉదో యగెం లేదా వృత్తత లో ఆద్ర్శపారయమైన పరద్ర్శనను గురితెంచే లక్షయెంతో సపయిన్స

అతయెంత ఉనిత పౌర్పుర్సాకర్ెంగా గోలెాన్స మడల్ అెంద్జేసత ార్థ. మాడడ్
ర లోని పరధాని అధికారిక
నివాసమైన మొెంకలోవ పాయలెస్ వద్ీ సాపనిష్ పరధాన మెంత్తర మారియానన రాజోయ్ బేర నుెండ నాద్ల్ ఈ
గ ర్వానిి అెంద్ుకునాిడు.
రాఫల్ నాద్ల్ 14-సార్థో గాీెండ్ సాోమ్ సిెంగిల్్ విజేత. వీటిలో అతను రికార్థా సాుయిలో తొమిూది సార్థో ఫరెంచ్
ఓపన్స గలుచుకునాిడ. అతనిని ది కెంగ్ ఆఫ్ కేో గా పిలుసాతర్థ మరియు పరసత ుతెం పరపెంచ నెంబర్స 5 వ
సాునెంలో ఉనాిర్థ. వీటితో పాటట, అతను సిెంగిల్్ లో 2008లో ఒలిెంపిక్ బెంగార్థ పతకెం, 27సార్థో ATP
వర్ల్ా టటర్స మాసి ర్స్ 1000 మరియు 15 ATP వర్ల్ా టటర్స 500 టోర్ిమెంటట
ో గలిచార్థ.

మర్థన్నా క్రడ్
ీ యవజరత లు తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

సైన్స్ మర్థయు టెక్యాలజీ-SCIENCE AND TECHNOLOGY
స్ైదే శీ ప్ర్థ జా ా న్ుంతో అభివృది ధ న్ ఆసజరా క్షి ప్ ణి ప్ర్ట క్ష విజయవుంతుం

20 మే 2015 న సాదేశీ పరిజా ానెంతో అభివృదిధ చేసిన బియాెండ్ విజువల్ రేెంజ్ (BVR) ఎయిర్స-టట-ఎయిర్స
ఆసాిా క్షపణిని ఒడశాలోని చాెందీపసర్స వద్ీ ఇెంటిగేీటెడ్ టెస్ి రేెంజ్ (ఐటిఆర్స)నుెండ విజయవెంతెంగా
పరీక్షెంచార్థ. ఈ పరీక్ష సుఖ్ోయ్-30 MKI యుద్ధ విమానెం పైన జరిపార్థ. పొ ర పలష న్స, నావిగేషన్స,
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మార్గ ద్ర్శకతాెం మరియు విమానెం నుెండ క్షపణి సులభ్ెంగా వేర్థపడటెం, క్షపణి యొకక ఉపవయవసు లు
వెంటి మొద్లెైనవాటిని పరీక్షెంచడానిక యోచిెంచిన పరీక్షల సిరీసో భ్గెంగా ఈ పరసత ుత పరీక్ష జరిగిెంది.
మునుపటి పరీక్ష అదే పరదేశెం నుెండ 18 మారిచ 2015 న నిర్ాహెంచార్థ.
ఆసజరా క్షిప్ణి గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
2015 అక్ోర బర్ లో అసటర ా సజట్ న్ు ప్ర యో గథుం చన్ున్ాటటర ప్ర క టుంచిన్ ఇసటర

19 మే 2015 న భ్ర్త అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసు (ఇసో ర ), 2015 అకోిబర్స లో ఆెంధర పరదేశ్ లోని శీీహరికోట
సతీష్ ధావన్స సేపస్ సెంటర్స నుెండ పో లార్స శాటిలెైట్ లాెంచ్ వెహకల్ (పిఎస్ఎలిా) సి -34 దాారా అసోి ా సాట్
ను పరయోగిెంచనునిటటి పరకటిెంచిెంది.
అసటర ా సజట్ యొకి లక్షణయల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
జాన్స టె లి ర్-మె ట ల్ అన క్ొతత ప్దయరి సిి తిన్న కన్ుగపన్ా జప్నీస్ శజస్త ర వ తత లు

14 మే 2015 న జపనీస్ శాసత వ
ర ేతతలు జాన్స టెలోర్స-మటల్ అనే నయతన పదార్ు సిుత్తని కనుగపనాిర్థ. ఈ
పదార్ుెం అవాహకెం, సయపర్స కెండకిర్స, మటల్ మరియు అయసాకెంతెంను కలిపిచుటిినటటిగా ఉెంది. కార్ిన్స
-60 అణువులు లేదా బకబ్ల్్ నుెండ ఆవిషకరిెంచబడన సయపర్స కెండకిర్స ను అధయయనెం చేయడెం
దాార్ెం టోకోహు విశావిదాయలయెంలో సైెంటిస్ి గా వుని కోసూస్

పరసి్డస్ నేతృతాెంలో దీనిని

కనుగపనాిర్థ.
ఈ పరిశోధనను సైన్స్ పురోగత్తలో వివరిెంచార్థ. ఇది పరత్త జాలక సైట్ వద్ీ ఒక Cs3C60 అణువు తో ముఖ్
కేెందీక
ర ృత కరయబిక్ జాలికలోని సీసియెం ఫులిో రైడ్ (Cs3C60) ఉెంటటెంది. ఈ పరిశోధన దాారా అధిక
ఉష్టోణ గీతలవద్ీ

కరడా ఉతత మవాహకాలుగా ఉపయోగపడే కొతత

పర్మాణు

పదారాులు

అభివృదిధక

సహాయపడుత ెంది.
ఈ అదూయన్ుం ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
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ఆధ్ున్నక ప్ర మాణయలు కలిగథ న్ బర హాూస్ స్యప్ర్ోున్నక్ కూ
ీ య్యజ్ క్షి ప్ ణి ప్ర యో గుం విజయవుంతుం

9 మే 2015 న అెండమాన్స మరియు నికోబ్ర్స దీవులలోని కార్స నికోబ్ర్స దీవులు నుెండ బరహాూస్
సయపరో్నిక్ కర
ీ యిజ్ క్షపణి యొకక 48 వ పరయోగానిి భ్ర్తదేశెం విజయవెంతెంగా నిర్ాహెంచిెంది.
భ్ూమి నుెండ భ్ూమిపైక పరయోగిెంచే బరహాూస్ బ్ోక్-III వెర్షన్స యొకక ఆధునిక పరమాణాలు కలిగిన క్షపణిని
దాని 290 కలోమీటర్ో పసరిత పరిధి కోసెం మొబెైల్ అట్నమస్ లాెంచర్స (ఎెంఎఎల్) నుెండ పరీక్షెంచార్థ.
బరహాూస్ క్షిప్ణి యొకి మ ఖ్ాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
మెై క్ోీ సజఫ్టర తదుప్ర్థ వె బ్ బరర జర్ కు ఎడ్ా గజ నయమకరణుం

29 ఏపిరల్ 2015 న USA లోని కాలిఫో రిియా లోని శాన్స ఫారని్సో క వద్ీ జరిగిన బిల్ా డెవలపర్స
సమావేశెంలో అమరికన్స బహుళజాత్త సాెంకేత్తక సెంసు మైకోీసాఫ్టి , దాని తద్ుపరి వెబ్ బరరజర్స యొకక పేర్థను
ఎడ్ా గా పరకటిెంచిెంది. అెంతకుముెంద్ు మైకోీసాఫ్టి దీనిని పారజక్ి సాపర్ిన్స గా పిలిచేది. అది కెంపనీ ఇచిచన
కోడ్ పేర్థ. భ్విషయతత లో ఇెంటరిట్ ఎకో్లోర్ర్స (IE) సాునెంలో ఈ కొతత బరరజర్స ఉపయోగిెంచనునాిర్థ.
ఎడ్ా వెబ్ బరరజర్ యొకి మ ఖ్ాూుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భారత సై న్ూుంలోన్నక్స స్ైదే శీ ప్ర్థ జా ా న్ుంతో తయార్ెై న్ అధ్ునయతన్ ఆక్జష్ ఆయ ధ్ వూవస్ి

సాదేశీ పరిజా ానెంతో తయారైన ఉపరితలెం నుెండ వాయువులోనిక ఉపయోగిెంచే అధునాతన క్షపణి ఆకాష్
ఆయుధ వయవసు (ఆకాష్ వెపన్స సిసిెం) యొకక మొద్టి రజిమెంట్ 5 మే 2015న నయయఢలీో లో భ్ర్త
సైనయెంలోనిక పరవేశపట్ిర్థ. ఇది భ్ర్త సైనయెం 19000 కోటో ర్మపాయిల విలువతో రెండు రజిమెంటో కు ఆర్ార్స
చేసినదానిలో భ్గెంగా సైనయెంలోనిక పరవేశపటి బడెంది.
ఆక్జష్ ఆయ ధ్ వూవస్ి (ఆక్జష్ వెప్న్స సిస్రుం) యొకి లక్షణయలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
బ ధ్ుడు మె సుంజర్ మిషన్స క్జరూకలాపజలు ఆపే సి న్ నయసజ

30 ఏపిరల్ 2015 న నేషనల్ ఏరోనాటిక్్ అెండ్ సేపస్ అడూనిసేిష
ా న్స (నాసా) మసెంజర్స మిషన్స
కార్యకలాపాలను ముగిెంచిెంది. మసెంజర్స బుధుని వాతావర్ణానిి అధయయనెం చేసేెంద్ుకు 3 ఆగషి 2004
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మసెంజర్స(MESSENGER) అెంటే మర్మకురీ సరిస్, సేపస్ ఎనిారానెూెంట్,

జియోకమిసీి ా అెండ్ రెంజిెంగ్ (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging).
బుధుని ఉపరితలెంపై అెంచనా పరభ్వెం (EI) తో అెంతరిక్ష పరయాణెం ముగిసిెంది. ఇది గెంటకు 14000 కమీ
వేగెంతో 52 అడుగుల వర్కు వెడలుపని ఒక బిలెం సృష్ిిసత య బుధుని ఉపరితలెంపై పడపో యిెంది. ఈ
మిషన్స మారిచ 2012 నాటికే దాని పారధమిక శాసీత య
లక్షయయలను పసరిత చేసినపపటికీ, గీహెంపై అపసర్ామైన
ర
వివరాలు, చితారలు మరియు సమాచార్ెం సేకరిెంచేెంద్ుకు రెండు సార్థో పొ డగిెంచబడెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

సైన్సు

మర్థయ

టెక్జాలజీలో

జరడగ తున్ా

ర్ోజువజర్థ

అభివృదిి న్న

స్మగీుంగజ

తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.

క్యర్పొరేట్-CORPORATE
ఇుండ్ి య న్స బాూుంకు యొకి సి ఎ ఫ్ఒ గజ విఎ ప్ర శజుంత్ న్నయామకుం

28 మే 2015 న విఎ పరశాెంత్, ఇెండయన్స బ్యెంకు యొకక చీఫ్ ఫైనానిష యల్ ఆఫీసర్స (CFO) గా
నియమిత లయాయర్థ. ఈ నియామకానిక ముెంద్ు అతను ఇెండయన్స బ్యెంకు జనర్ల్ మేనేజర్స గా
పనిచేశార్థ. క శీీనివాస రాఘవన్స సాునెంలో పరశాెంత్ నియమిత లయాయర్థ. ఇెండయన్స బ్యెంకు 1907 లో
సాుపిెంచబడనది. ఇది, భ్ర్త పరభ్ుతా ఆధీనెంలోని ఆరిుక సేవల సెంసు ., పరధాన కారాయలయము భ్ర్తదేశెం
లోని చెనెైి లో ఉెంది. దీనిలో 20000 మెంది ఉదో యగులు పనిచేసత ునాిర్థ. భ్ర్తదేశెం లో 2412 శాఖ్లు
ఉనాియి మరియు భ్ర్తదేశెం యొకక అత్తపద్ీ పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులలో ఇెండయన్స బ్యెంకు ఒకటి.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
లావజదే వీ లకు మర్థుం త భ్దర త చే కూర్ేిుందుకు వజయ్యస్ పజస్ వర్ు సే వ లన్ు ప్ర వ శప టర న్ ఐసీ ఐ సీ ఐ బాూుంకు

వాయిస్ పాస్వర్సా (సార్ెం ఆధార్ెంగా పనిచేసే పాస్వర్సా ) సేవలను పారర్ెంభిసుతనిటట
ో 25 మే 2015న
ముెంబయిలోని ఐసీఐసీఐ బ్యెంకు ఓ పరకటనలో వెలోడెంచిెంది. దీని దాారా వినియోగదార్థడ గపెంత
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గురితెంచి లావాదేవీలు నిర్ాహెంచే సౌలభ్యెం ఉెంటటెంద్ని ఐసీఐసీఐ బ్యెంకు పరకటిెంచిెంది. ఈ సరీాసు దాారా
లావాదేవీలకు మరిెంత భ్ద్రత చేకరర్థత ెంద్ని వినియోగదార్థలకు సౌలభ్యెం, భ్ద్రత లభిసాతయని బ్యెంకు
తన పరకటనలో సపషి ెంచేసిెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
చై నయలోన్న ష్టజుంఘై ఐసీ ఐ సీ ఐ బాూుంక్ తొలి బారుంచ పజర రుంభిుంచిన్ ప్ర ధయన్న మోదీ

చెైనాలో ఐసీఐసీఐ తొలి బ్రెంచ్-ను ష్టాెంఘైలో 16 మే 2015న భ్ర్త పరధాని నరేెంద్ర మోదీ పారర్ెంభిెంచార్థ.
భ్ర్త పవ
ైర ేట్ బ్యెంకెంగ్ ర్ెంగెంలో అగీగామిగా ఉని ఐసీఐసీఐ బ్యెంక్ చెైనాలో తమ సేవలను
ఆర్ెంభిెంచిెంది. ఐసీఐసీఐ బ్యెంకు, బ్రెంచ్-ను తెరిచేెంద్ుకు 2015 మారిచలో చెైనా పరభ్ుతాెం నుెంచి
అనుమత్త పొ ెందిెంది. ఈ బ్రెంచ్ లో 17 మెంది శ్చక్షణ పొ ెందిన బృెంద్ెం పనిచేయనునాిర్థ.

ష్టాెంఘై శాఖ్,

చెైనా బ్యెంకెంగ్ రగుయలేటరీ కమిషన్స మార్గ ద్ర్శకాల కెంద్ బ్యెంకెంగ్ కార్యకలాపాలలో నిర్ాహసుతెంది.
అదన్ుంగజ, ఈ శజఖ్ అుందిుంచే సేవల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఎన్నొసి ఎ ల్ స్హక్జరుంతో RuPay పజి ట న్ుం డ్ బిట్ క్జరడు న్ు పజర రుంభిుంచిన్ ఎసిి ఐ

7 మే 2015 న భ్ర్తీయ సేిట్ బ్యెంకు, భ్ర్తదేశ జాతీయ చెలిోెంపుల కారపపరేషన్స (NPCI) సహకార్ెంతో సేిట్
బ్యెంక్ RuPay పాోటినెం డెబిట్ కార్థాను పారర్ెంభిెంచిెంది. మొద్టోో, ఈ కార్థా 50000 ర్మపాయల తెమ
ైర ాసిక
మొతత ెంతో నిర్ాహెంచి వినియోగదార్థలకు ఉచితెంగా జారీ చేయబడెంది. ఈ RuPay కార్థా, ఎటిఎెం లు, పిఒ
లు మరియు ఇ - కామర్స్ వెంటి అనిి చెలిోెంపు విభ్గాలోో అెంగీకరిెంచబడనది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
భారతి అక్జు జన్రల్ ఇన్యుర్ె న్సు ఎుండ్ి మర్థ య సి ఈ వోగజ దీ ప్ క్ అయూర్ న్నయామకుం

12 మే 2015 న భ్ర్త్త అకా్ జనర్ల్ ఇనయ్రన్స్ మేనేజిెంగ్ డెైరకిర్స (ఎెండ) మరియు చీఫ్ ఎగిాకరయటివ్
ఆఫీసర్స (సిఈవో) గా దీపక్ అయయర్స నియమిెంచబడాార్థ. పరసత ుతెం, అతను, US- ఆధారిత మార్స్ యొకక
అనుబెంధ సెంసు భ్ర్త ఉపఖ్ెండెం రిగో ే ఇెండయా వద్ీ మేనేజిెంగ్ డెైరకిర్స పనిచేసత ునాిర్థ.
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ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
కుంప నీల ఏర్జొటట స్ులభ్తరుం చే య టకు ఫజరుం INC-29 న్ు పజర రుంభిుంచిన్ క్జర్పొర్ే ట్ వూవహార్జలశజఖ్

1 మే 2015 న కారపపరేట్ వయవహారాల మెంత్తరతా శాఖ్, పారిశాీమికవేతతల కోసెం కొతత కెంపనీలు ఏరాపటట చేసే
పరకయ
ీ ను సులభ్తర్ెం చేయడెం కోసెం ఫార్ెం INC -29 ను పారర్ెంభిెంచిెంది. ఫార్ెం INC-29, ఇది ఒక సమగీ
ఎలకాిానిక్ అపిో కేషన్స ర్మపెం మరియు ఒక కొతత సెంసు ఏరాపటట కోసెం ఐద్ు పరతేయక ర్కాల ఇ-ఫిలిోెంగ్
సాునెంలో దీనిని పరతాయమాియెంగా ఉపయోగిెంచవచుచ.
ఫజరుం INC-29 యొకి మ ఖ్ూ అుంశజల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

క్జర్పొర్ేట్ విభాగుంలోన్న పజరమ ఖ్ూ విషయాలన్ు తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చయూుండ్ి.

పర్జూవరణెం మర్థయు జీవావరణ వూవస్ి - ECOLOGY & ENVIRONMENT
దక్షి ణ భ్ూమిపై అతూుంత ప డ్ి పజరుంతగజ కన్ుగపన్బడ్ి న్ అటక్జమ ఎడ్యర్థ లోన్న మర్థ యా ఎలెనయ సౌత్
చిలీలోని అటకామ ఎడారిలో భ్ూమిపై అతయెంత పొ డ పారెంతానిి పరిశోధకులు కనుగపనాిర్థ. కనుగపన బడన ఆ సైట్ ను మరియా
ఎలెనా సౌత్ (MES) గా సయచిసాతర్థ. ఈ ఆవిషకర్ణ ఫలితాలు మారిచ 2015లో ఎనిారానెూెంటల్ మైకోీబయాలజీ రిపో ర్సి్ జర్ిల్
లో భ్ూమిపై అతయెంత పొ డ పారెంతెంగా చిలీలోని అటకామ ఎడారిలో మరియా ఎలెనా సౌత్ గురితెంచబడెంది.
దీనిక అమరికాలోని సీటెల్ లో సైన్స్ బూ
ో మార్థిల్ సేపస్ ఇనిటిటటయట్, పరాయవర్ణ జీవశాసత వ
ర ేతత మరియు పరిశోధనా శాసత వ
ర ేతత
అర్ూెండో అజువ-బసోి స్ దీనిక పరధాన పరచుర్ణకర్త గా ఉనాిర్థ. ఈ ఆవిషకర్ణ ఇపపటివర్కు అతయెంత పొ డ పారెంతెంగా ఉని
యునేగ య్ ను వెనుకకు నెటి అధిక-శుషక అటకామ ఎడారి పొ డగా పారెంతెంగా నిలిచిెంది. భ్ూమిమీద్ పొ డ పరిమిత్తక ద్గగ ర్గా
యునేగ య్ పారెంతెంలోని పరిసు త
ి లు ఉనాియి. అయితే, ఈ ఆవిషకర్ణ తో, యునేగ య్ కెంటే మరియా ఎలెనా సౌత్ (MES) చాలా
పొ డగా ఉెంది.
అెంగార్కుని మీద్ వుని పొ డతనెం మరియా ఎలెనా సౌత్ (MES) మీద్ కరడా ఉెంద్ని, దాని సగటట వాతావర్ణెం 17.3 శాతెం
సాపేక్ష ఆర్ీాత (RH)గా ఉెంది. అకకడ ఒక మీటర్స లోత లో మటిి RH విలువ సిుర్మైన 14 శాతెంగా ఉెంది. మార్స్ మీద్ గేల్ కేీటర్స
వద్ీ మార్స్ సైన్స్ లాబో రేటరీ, తీసిన అతయలప మటిి RH విలువలకు MES సైట్ నుెండ తీసుకుని నేల విలువ సరిపో యిెంది.
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కర్జణ టక ప్శ్చిమ కన్ుమలలో ప తియా సిరా యాటా అన క్ొతత చే ప్ జాతిన్న కన్ుగపన్ా ప్ర్జూవరణవ తత లు

20 మే 2015న కరాిటకలో కుదేరముఖ్ నేషనల్ పార్సక లోని త ెంగా నదిలో పత్తయా సిియ
ా ాట్ అనే కొతత చేపజాత లను
పరాయవర్ణవేతతలు కనుగపనాిర్థ. అశోకా టరస్ి ఫర్స రిసర్సచ ఇన్స ఎకాలజీ అెండ్ ఎనిారానెూెంట్ (ATREE) లోని పరిశోధకులు
అమరికన్స సొ సైటీ ఆఫ్ ఇచిచతోలోజిస్ి ్ అెండ్ హీరోపతోలోజిస్ి ్ కు చెెందిన పత్తరకలో ఈ కొతత జాత్త ఆవిషకర్ణ పరచురితమైెంది.
ఈ జాతి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

మణి ప్ూర్ లో కన్ుగపన్బడు క్ొతత క్జూటిష్ జాతి: గెి ల పటత తోరక్ష సే నయప్టే య్య న్నుస్
జూలాజికల్ సరేా అఫ్ ఇెండయా) ZSI) కు చెెందిన శాసత వ
ా ులోని సేనాపత్త జిలాోలో చిెంద్విన్స నది డెైన
ర ేతతలు మణిపసర్స రాషి మ
ర ేజీలో
గో ప
ల త ో తోర్క్ష సేనాపటేయిని్స్ అనే ఒక కొతత ర్కెం కాయటిపష్ జాత్తని కనుగపనాిర్థ .ఈ ఆవిషకర్ణ గురిెంచి మారిచ 2015 లో
ఇచిచతోలోజికల్ ఎకో్లోరేషన్స అఫ్ ఫరష్ వాటర్స్ అనే పత్తరక)జర్ిల్(లో పరచురితమైెంది.
గో ప
ల త ో తోర్క్ష సేనాపటేయిని్స్, భ్ర్త దేశెం లోని మణిపుర్స నుెండ ఒక కొతత ర్కెం కాటిిష్ అనే శీరిషకతో ఈ పరిశోధన పతారలు
పరచురితమయాయయి .ఈ పరిశోధన పతారల పరధాన ర్చయితలు కోసిగిన్స, న ెంగోతెంబెం పేరమానెందా మరియు బ్నన సయిద్ులాో .
చిెంద్విన్స నది డెన
ైర ేజీ పారెంత పరజలు ఈ 6 సెంటీమీటర్ో పొ డవు మెంచినీటి చేపను ఆహార్ెంగా తీసుకునేవార్థ .వార్థ ఈ చేపను
నగ పెంగ్ అని పిలుసాతర్థ.
గెి ప
ల త ట తోరక్ష సేనయప్టేయ్యన్నుస్ గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

గథ ర్ అభ్యారణూుం లో ఆసి యా సిుం హాల స్ుంఖ్ూ 523 కు ప ర్థ గథుం ది : 2015 సిుం హాల గణన్ న్నవ ది క
మే 2015 మొద్టి వార్ెంలో విడుద్ల చేసిన 2015 సిెంహాల గణన నివేదిక పరకార్ెం, గుజరాత్ గిర్స అభ్యార్ణయెంలో ఆసియా
సిెంహాల సెంఖ్య 523 కు పరిగిెంది. ఇది 14 వ సిెంహాల సెంఖ్య నివేదిక,

2010 లో నమోదెైన 411 ఆసియా సిెంహాల సెంఖ్యతో

పో లిసేత ఆసియా సిెంహాల సెంఖ్య 27 శాతెం పరిగిెంది. ఇటీవలి గణన పరకార్ెం, గిర్స అభ్యార్ణయెం మరియు గుజరాత్ సౌరాషి ా
పారెంతెంలోని గిర్స సో మనాథ్, జునాగడ్, అమేలి
ే , భ్విగర్స జిలాోలోోని ఇతర్ ర్క్షత పారెంతాలలో 201 ఆడ సిెంహాలు,

109 మగ

సిెంహాలు మరియు 213 పద్ీ వి అలాగే పిలోలు కరడా ఉనాియి.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

ప్ర ప్ుంచ తయప్ుం (గోి బల్ వజర్థూుంగ్) వలి ఈ శతయబి చివర్థ క్స ఆర్థుం ట ఒక జాతి అుంతర్థుం చి పట న్ుుంది : అధ్ూయన్ుం
కార్ిన్స డయాకై్డ్ ఉదాగరాలు ఇదే సాుయిలో ఉెంటే పరపెంచ తాపెం (గోోబల్ వారిూెంగ్) వలో ఈ శతాబీ ెం చివరినాటిక 6 జాత లలో ఒక
జాత్త అెంతరిెంచిపో నుెంద్ని,

1 మే 2015 న జర్ిల్ సైన్స్ లో పరచురితమైన వాతావర్ణ మార్థప వలన జీవజాలెం తారితగత్తన

అెంతరిెంచిపో యియ పరమాద్ెం అని శీరిషకతో అధయయనెం దాారా బహర్గ తమైెంది. అమరికా లోని కనెకికట్ విశావిదాయలయెం లోని
జీవావర్ణ మరియు పరిణామాతూక జీవశాసత ెంర విభ్గానిక చెెందిన మార్సక C. అర్ిన్స ఈ అధయయనెంను పరచురిెంచార్థ. ఈ
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అధయయనెం వాతావర్ణ మార్థపను పరిషకరిెంచడానిక అవసర్మైన చర్యలను తీసుకొనే ఆవశయకత గురిెంచి పరముఖ్ెంగా
పరకటిెంచిెంది.
అధ్ూయన్ుం ప్రధయన్ తీరడొల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

భారతదే శ ప్స 48వ ప్సలుల అభ్యారణూుంగజ ఉతత ర్జఖ్ుండ్ లోన్న ర్జజాజీ జాతీయ పజరడి

21 ఏపిరల్ 2015 న జాతీయ పులుల సెంర్క్షణ అథారిటీ (NTCA), భ్ర్తదేశపు 48వ పులుల అభ్యార్ణయెంగా ఉతత రాఖ్ెండ్
లోని రాజాజీ జాతీయ పార్థకకు త ది ఆమోద్ెం పరకటిెంచిెంది. ఈ పరకటనతో, ఉతత రాఖ్ెండ్ లో కారిట్ టెైగర్స రిజర్సా తరాాత ఇది
రెండవ సెంర్క్షణ కేెంద్రెంగా నిలిచిెంది. ఉతత రాఖ్ెండ్ ముఖ్యమెంత్తర హరీష్ రావత్, రాజాజీ అభ్యార్ణయెంగా యొకక చిహిెంను
విడుద్ల చేసే సమయెంలో ఈ విషయానిి పరకటిెంచార్థ.

1983 లో ఉనికలోక వచిచన రాజాజీ జాతీయ పార్థక ఉతత రాఖ్ెండ్ లోని హరిదాార్స, డెహాాడయన్స మరియు పసరీ గరాాాల్ మూడు
జిలాోలోో 820 చద్ర్పు కలోమీటర్ో పైగా విసత రిెంచి ఉెంది. ఈ పార్థక 315 పక్ష జాత లు,

40 జాత ల సరీసృపాలు మరియు చేపలు

మరియు 400 ఆసియా ఏనుగులకు నిలయెంగా ఉెంటోెంది.
ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

42 స్ుంవతుర్జల తర్జైత బది లెై న్ చిలీ క్జలుిక్ో అగథా ప్రైతుం

42 సెంవత్రాల తరాాత 22 ఏపిరల్ 23 ఏపిల్
ర 2015 న రెండుసార్థో చిలీ కాలుికో అగిిపర్ాతెం బద్ీ లెైెంది. ఈ రెండు పరముఖ్
అగిిపర్ాత విసో పటనముల కార్ణెంగా టనుిల కొదిీ బూడద్ ఎగసి పడడెంతో దేశాధయక్షుడు మిచెల్ బచేలేట్ దేశెంలో అతయవసర్
పరిసు ిత్తని పరకటిెంచార్థ. ఇది మొద్టి 22 ఏపిరల్ 2015న విసో ిటనెం అయినపుపడు,

49000 అడుగుల కెంటే ఎకుకవ ఎతత కు

బూడద్ నిలువు వర్థసలో ఎగసి పడెంది. శాసత వ
ర ేతతలు 12.5 మైళో ద్యర్ెంపాటట తర్లిెంపు పరదేశెంగా పిలుపునిచాచర్థ.
రెండవ పేలుడు 23 ఏపిరల్ 2015 న పారర్ెంభ్మై సుమార్థ ఆర్థ గెంటల పాటట కొనసాగిెంది. ఈ సమయెంలో సగటటన గెంటకు

150 భ్ూకెంపాలు నమోద్యాయయి. ఈ విసో ిటనెంలో కరడా అదే విధమైన పరిమాణెంలో నిలువు వర్థస ఎగసి పడన బూడద్,
అగిిపర్ాతెం యొకక ఉతత ర్, ఈశానయ, తూర్థప వెైపుకు మళిుెంది.
క్జలుిక్ో అగథాప్రైతుం గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

క్ోసజర ర్థ క్జలో బది లెై న్ టటరీ యాలి అగథా ప్రైతుం

24 ఏపిరల్ 2015న కోసాిరికా లో టటర్ీయాలి అగిిపర్ాతెం బద్ీ లెైెంది. ఈ విసో ిటనెంతో ఆకాశెంలో వాయువు మరియు బూడద్
కమూడెంతో రాజధాని నగర్ెం శాన్స హో సే లో విమానాశీయెం మూసివేశార్థ.

22 ఏపిరల్ మరియు 24 ఏపిరల్ 2015న రెండుసార్థో

బద్ీ లెైన చిలీలోని కాలుికో అగిిపర్ాతెం విసో ిటనెం తర్థవాత మధయ అమరికన్స దేశెం యొకక తూర్థప టటర్ీయాలి అగిిపర్ాతెం
బద్ీ లెైెంది.
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టటరీయాలి అగథాప్రైతుం గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

కర్జణ టకలోన్న హుంపి వది క్ొతత రకుం తొుండ జాతులన్ు కన్ుగపన్ా ప్ర్థ శోధ్కులు
సాధార్ణెంగా వెచచని వాతావర్ణెంలో కనిపిెంచే బలిో వెంటి ఒక కొతత ర్కెం తొెండ జాత లను హెైద్రాబ్ద్ ఉసాూనియా
విశావిదాయలయ పరిశోధకులు గురితెంచార్థ. కరాణటక లో పరపెంచ వార్సతా పరదేశెం హెంపి యొకక శ్చధిలాలలో ఇవి ద్ర్శనమిచాచయి.
హెైద్రాబ్ద్ లోని ఒక యువ సరీసృప శాసత ర పరిశోధకుడు ఆదితయ శీీనివాసులు, ఈ కొతత ర్కెం తొెండ జాత లకు నేమాసిపస్ అడీ అనే
పేర్థ పట్ిర్థ. ఈ కొతత ర్కెం తొెండ జాత ల యొకక ఆవిషకర్ణ మరియు దాని నామకర్ణెం, విశావిదాయలయెంలోని జువాలజీ
విభ్గెం పరిశోధకులు చెలూల శీీనివాసులు, జి చేతన్స కుమార్స, భ్ర్గ వి శీీనివాసులు దాారా జూట్కా్ పత్తరకలో పరసత ుత ఎడషన్స లో
పరచురిెంచబడాాయి.
క్ొతత రకుం తొుండ జాతుల గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

ప్ర్జూవరణుం మర్థయ జీవజవరణ వూవస్ి గ ర్థుంచిన్ మర్థుంత స్మాచయరుం క్ోస్ుం ఇకిడ క్సిక్
చేయుండ్ి

ర్జష్ట్రాలు -STATES
అుంగన్స వజడ్ీ సి బిుంది వయోప్ర్థ మి తి 60ఏళ్ి కు పుంచిన్ ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ ప్ర భ్ తైుం
ఆెంధరపద
ర ేశ్ రాషి ెంా లో పని చేసత ుని అెంగన్సవాడీ కార్యకర్త లకు, సహాయకుల గరిషఠ వయో పరిమిత్తని 60ఏళో కు పెంచుతూ 30 మే

2015న ఆెంధరపరదేశ్ పరభ్ుతాెం ఉతత ర్థాలు జారీచేసిెంది. 60 ఏళలో పసర్త యిన అెంగన్సవాడీ కార్యకర్త లకు 50వేల ర్మపాయిలు,
సహాయకులకు 20

50వేల ర్మపాయిలు ఏకమొతత ెంగా చెలిోెంచనునిటటో పరభ్ుతాెం తన ఉతత ర్థాలోో పేరపకెంది.

సజయ ధ్ బలగజల ప్ర తేూ క అధి క్జర్జల చటార న్నా రదుి చే సి న్ తిర ప్సర
సాయుధ బలగాల పరతేయక అధికారాల చట్ినిి ర్ద్ుీచేసత య త్తరపుర్ పరభ్ుతాెం 27 మే 2015న నిర్ణ యెం తీసుకుెంది. 1997లో
పరవేశపటిిన వివాదాసపద్ సాయుధ బలగాల పరతేయక అధికారాల చటి ెం (ఏఎఫ్ఎసీపఏ)ను త్తరపుర్ పరభ్ుతాెం ఉపసెంహరిెంచుకుెంది.
ఈ మేర్కు త్తరపుర్ముఖ్యమెంత్తర మాణిక్ సరాకర్స నేతృతాెంలో కేబినెట్ సమావేశెంలో తీరాూనిెంచిెంది.
సమసాయతూక పారెంతాలలో పరిసు త్త
ి ని ఆరిలో కోసారి సమీక్షెంచిన తర్థవాత ఈ నిర్ణ యెం తీసుకునాిర్థ. రాషి ెంా లో పనిచేసత ుని రాషి ా
పో లీసులు, మిగిలిన సకరయరిటీ వరాగలోో చరిచెంచి, వారి సలహా మేర్కు ఈ నిర్ణ యెం తీసుకునాిర్థ. ఈ చట్ినిి ఎత్తత వేయాలని
కోర్థతూ మణిపసర్స లో ఇరోెం షరిూల

2000 సెంవత్ర్ెం నుెంచి పో రాటెం చేసత ునాిర్థ. ఉగీవాద్ుల చపర్బ్టటను

నిరోధిెంచేెంద్ుకు త్తరపుర్, మణిపసర్స , జముూకాశీూర్స లాెంటి ఈశానయ రాష్టారిలలో 18 ఏళలుగా ఈ చటి ెం అమలవుతోెంది.
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1800 క్ోటి రమపజయల విలువెై న్ స్ుంక్షే మ ప్థక్జలు ప్ర క టుంచిన్ తమిళ్నయడు మ ఖ్ూముంతిర

24 మే 2015 న తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తర జే జయలిలత 1800 కోటో ర్మపాయల విలువగల అభివృదిధ మరియు సెంక్షేమ
పథకాలు పరకటిెంచార్థ. మహళల నేతృతాెంలోని పేద్ కుటటెంబ్లకు సహాయెం, ర్హదార్థల అభివృదిధ మరియు తారగునీటి
సౌకరాయలకు ఈ చర్యలు విసత రిెంచి వునాియి.
ర్జషరా ప్రభ్ తైుం ఐదు ప్రధయన్ ప్థక్జలకు ఆమోదుంతలిపిుంది. ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ సీ ఎుం చుందర బాబ కు బృహతత ర ప్ర ణయళిక అుందజే సి న్ సిుం గప్ూర్ ముంతిర ఈశైరన్స
ఆెంధరపద
ర ేశ్ రాజధాని నిరాూణానిక సెంబెంధిెంచిన బృహతత ర్ పరణాళికను సిెంగపసర్స మెంత్తర ఈశార్న్స ముఖ్యమెంత్తర
చెంద్రబ్బునాయుడక 25 మే 2015న అెంద్జేశార్థ.
బృహతత ర ప్రణయళిక యొకి మ ఖ్ాూుంశజల ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

తమిళ్నయడు మ ఖ్ూముంతిర గజ జే జయలలిత ప్ర మాణ సీై క్జరుం
అఖిలభ్ర్త అనాిడీఎెంకే అధయక్షురాలు జయలలిత ఐద్వసారి తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తరగా 23 మే 2015న పరమాణసీాకార్ెం
చేశార్థ. ఆమ ముఖ్యమెంత్తరగా తమిళెంలో పరమాణ సీాకార్ెం చేశార్థ. గవర్ిర్స రోశయయ మదారస్ యూనివరి్టీ ఆడటోరియెంలో
ఆమ చేత పరమాణ సీాకార్ెం చేయిెంచార్థ.

22 మే 2015న పనీిర్స సలాెం తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తర పద్విక రాజీనామా చేయగా, అదే రోజున పుర్థచిచతలవిగా పిలువా
బడే జే జయలలిత అఖిలభ్ర్త అనాిడఎెంకే పారీి శాసనసభ్పక్ష సభ్ుయరాలిగా ఏకగీీవెంగా ఎనిికైయాయర్థ. జయలలితతో పాటట

28మెంది మెంతర లుగా పరమాణ సీాకార్ెం చేశార్థ. ఆమ మెంత్తరవర్గ ెంగా, ఆరిుకమెంత్తరగా పనీిర్స సలాెం, విద్ుయత్ మెంత్తరగా నాథమ్
ఆర్స విశానాథన్స, గృహ నిరాూణశాఖ్ మెంత్తరగా ఆర్స.వెైదిలిెంగెం పరమాణెం చేశార్థ. కీలకమైన హో ెం, పో లీసు, పబిో క్, ఆల్ ఇెండయా
సరీాసస్, సాధార్ణ పాలన వెంటి శాఖ్లను జయ తన వదేీ ఉెంచుకునాిర్థ.

ISO 9001-2008 ధ్ుర వీకరణ ప ుంది న్ మ ుంబెై యొకి సి ది వినయయక దే వజలయుం

20 మే 2015 న ముెంబెై యొకక సిదధ ి వినాయక దేవాలయెం, ఉతత మ నాణయత పద్ధ త లకు గాను ఇెంటరేిషనల్ సాిెండరాజ
ల ేషన్స
ఆర్గ నెైజేషన్స(ISO)

9001-2008 ధురవీకర్ణ పొ ెందిెంది. ఈ ఆలయ ద్ర్శనెం సౌకరాయలతో పాటట రాషి ెంా మరియు ఇతర్థల పరజాసకత

కలిగిన విద్య మరియు కర్థవు నిర్ాహణ వెంటి అనేక చర్యలకు నిధులు అెంద్జేసత ుెంది.
ముెంబెై లో ISO ధురవీకర్ణ అెంద్ుకుని మొద్టి ఆలయెం సిదధ ి వినాయక దేవాలయెం. ఈ ధురవీకర్ణ పతారనిి ఆలయెం వద్ీ
నిర్ాహెంచిన కార్యకీమెంలో సిదధ ి వినాయక టరస్ి చీఫ్ అధికారి మెంగేష్ ష్ిెండేకు మహారాషి ా ముఖ్యమెంత్తర దేవేెంద్ర ఫడివీస్
అెంద్జేశార్థ. శీీ సిదధ ి వినాయక గణపత్త మెందిర్స, భ్గవాన్స శీీ గణేష్ కు అెంకతమైన ఒక హెంద్య మత దేవాలయెం. ఇది
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మహారాషి ల
ా ో ముెంబెైలోని పరభ్దేవిలో ఉెంది. ఇది మొద్ట 19 నవెంబర్స 1801 న లక్షూణ్ విత మరియు ధియోభ్య్ పాటిల్
నిరిూెంచార్థ.

తమిళ్నయడు మ ఖ్ూముంతిర O.ప్నీార్ స లైుం ర్జజీనయమా
తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తర

O.పనీిర్స సలాెం 22 మే 2015న, తన పద్విక రాజీనామా చేశార్థ. ఆ రాషి ా గవర్ిర్స రోశయయను

కలసి పనీిర్స సలాెం రాజీనామా లేఖ్ అెంద్జేశార్థ. సలాెం రాజీనామాను గవర్ిర్స ఆమోదిెంచార్థ.

18 ఏళలో సాగిన ఆదాయానిక మిెంచిన ఆసుతల కేసులో దో ష్ి నిరాధరిెంచి జయలలితకు బెెంగళూర్థ కోర్థి నాలుగేళో జైలుశ్చక్ష
విధిెంచడెంతో జయలలిత, తన శాసనసభ్యతాానిి మరియు ముఖ్యమెంత్తర పద్విని కోలోపయార్థ. పద్విక రాజీనామా చేసిన
తర్థవాత అతయెంత విశాాసపాతర డెైన పనీిర్స సలాెంకు ముఖ్యమెంత్తర పద్వి అపపగిెంచార్థ.
అయితే, ఇపుపడు అనాి డీఎెంకే అధినేత్తర జయలలిత, జైలు నుెండ విడుద్లెై, కరాణటక హెై కోర్సి దాారా నిరోీష్ిగా
తీర్థపతీర్చబడనెంద్ున, త్తరిగి ఆమ ముఖ్యమెంత్తర అయియయెంద్ుకు వీలుగా సలాెం వెైద లిగార్థ. 22 మే 2015న అనాి డీఎెంకే
శాసనసభ్ పక్ష నాయకురాలిగా జయలలిత ఎనిికయాయర్థ.

O.ప్నీార్ సలైుం గ ర్థుంచి ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి
గోదయవర్థ మహా ప్సషిర్జల చిహాాన్నా ఆవిషిర్థుం చిన్ ఆుంధ్ర ప్ర దే శ్ మ ఖ్ూముంతిర చుందర బాబ నయయ డు
గోదావరి మహా పుషకరాల చిహాినిి(లోగో) ఆెంధరపరదేశ్ ముఖ్యమెంత్తర చెంద్రబ్బు నాయుడు 18 మే 2015న ఆవిషకరిెంచార్థ. ఈ
లోగోని ర్మపొ ెందిెంచేెంద్ుకు ఎెంటీరలను ఆహాానిెంచగా 198 పరత్తపాద్నలగచాచయి. వాటిలో అనిివిధాలా బ్గుెంద్నుకుని
నమూనాను అధికార్థల కమిటీ ఎెంపిక చేసిెంది. దీనిని సీఎెం చెంద్రబ్బు లేక్వసయ అత్తథి గృహెంలో ఆవిషకరిెంచార్థ.
పరత్త 144 ఏళో కు ఒకసారి గోదావరిక మహా పుషకర్ెం వసుతెంది. ఈ ఏడాది జర్థగుత నిది మహా పుషకర్ెం కాబటిి ఘనెంగా
నిర్ాహెంచాలని ఉదేీశెంతో తొలిసారి చిహిెం ర్మపొ ెందిెంచార్థ. మహా పుషకరానిక సెంబెంధిెంచిన పరత్త అెంశెంతోపాటట పరభ్ుతా
ఉతత ర్పరత యతత రాలోోనయ ఈ చిహాినిి ఉపయోగిెంచనునాిర్థ.
చిహాుం ప్రతేూకత ప్ూర్థత వివర్జలకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి

గోవజ ర్జషరాుం లో బే టల బచయవో బే టల ప్డ్యవో ప్థక్జన్నా పజర రుంభిుంచిన్ మ ఖ్ూముంతిర లక్షీూ క్జుంత్ ప్ర్ేు కర్

6 మే 2015 న గోవా ముఖ్యమెంత్తర లక్షీూకాెంత్ పరే్కర్స, రాషి ా సాుయిలో పనాజి లో బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకానిి
పారర్ెంభిెంచార్థ. ఈ పథకానిి పారర్ెంభిెంచిన తరాాత, అమాూయిలకు పరధానెంగా విదాయర్ెంగెంలో మరిెంత ఎకుకవగా సహకరిెంచాలని
ముఖ్యమెంత్తర సమాజానిి కోరార్థ. సమాజెం పర్ెంగా మరియు కుటటెంబ విషయెంలో కరడా అమాూయిలు మెంచి విజయాలను
సాధిసత ునాిర్థ.
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పైలట్ పారత్తపదికన కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఈ పథకానిి అమలు చేసేెంద్ుకు దేశవాయపత ెంగా ఎెంపిక చేసిన 100 జిలాోలోో ఉతత ర్ గోవా ఒకటి.
అమాూయిలను పో ర త్హెంచడానిక మరియు ఆమకు విద్యను అెందిెంచడమే ఈ పథకెం యొకక లక్షయెం.

అస్ుంతులన్ ఆహార స్మస్ూన్ు ఎదుర్ోివడ్యన్నక్స NHM, UNICEF మర్థ య GAIN లతో ర్జజసజత న్స
ప్ర భ్ తైుం ఒప్ొుందుం
రాజసాున్స పరభ్ుతాెం 4 మే 2015 న రాషి ెంా లోని తీవరమైన అసెంత లన ఆహార్ సమసయను అధిగమిెంచేెంద్ుకు నేషనల్ హెల్త మిషన్స
(NHM),

UNICEF మరియు జైపసర్స లోని GAIN (పో షకపదారాధలు కోసెం గోోబల్ అలయన్స్) తో ఒపపెంద్ెం

కుద్ుర్థచకునిది.
మొద్టోో ఈ కార్యకీమెం,

10000 కెంటే ఎకుకవ మెంది పిలోలలో పో షకాహార్ లోపానిి గురితెంచిన పద్మూడు జిలాోలోో అమలు

చేయబడుత ెంది. అసెంత లన ఆహార్ సమసయను పరిషకరిెంచేెంద్ుకు కమూయనిటీ ఆధార్ెంగా ఒక పరతేయక నిర్ాహణ కార్యకీమెం
నిర్ాహెంచబడుత ెంది. పరసత ుతెం రాజసాున్స లో,

10000 పడకలు అమరిచ ఉని 40 అసెంత లన ఆహార్ చికత్ కేెందారలు

ఉనాియి. ఇది ఆర్థ పడకలతో ఉని 107 కేెందారల కోసెం కరడా దో హద్పడుత ెంది.

ర్జష్టజరాలలోన్న వివిధ్ పజరమ ఖ్ూ విశేష్టజలన్ు తలుస్ుకునుందుకు ఇకిడ క్సిక్ చేయుండ్ి.
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