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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 .
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ఆదివిశాెంలో పరకాశవెంతమైన గలాకీ్ CR7క కీసి యానో రోనాలోా పేర్థ..............................................................................20
పరపెంచెంలో మొద్టి నీటి ఆధారిత కెంపసయటర్స అభివృదిధ చేసిన భ్ర్త సెంతత్తక శాసత వ
ి ేతత మను పరకాష్ .....................20
మొద్టి ఏక అణు పరికరానిి ర్ూపొ ెందిెంచిన ఎనాిరై శాసత వ
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అెంతర్జా తీ యెం | ప్రపెంచెం-INTERNATIONAL|WORLD
బె యి లవుట్ కజరూకీ ముం పొ డి గథుం ప్ు కోస్ుం ప్ర జాభిపజర య సే క రణకు పి లుప్ునిచ్చిన్ గరీ స్ ప్ర ధాని
ఇెంటరేిషనల్ మానిటరీ ఫెండ్ (IMF), యయరోపియన్ కమిషన్ (ఇసి) మరియు యయరోపియన్ సెంటరల్ బ్యెంకు

(ఈస్బీ) అెందిెంచే బెయిలవుట్ కార్యకీమెం పొ డగిెంపుకు పరజాభిపారయ సేకర్ణకు గీీక్ పరధాన మెంత్తర అలలక్యా
టి్పారస్ 27 జూన్ 2015 న పిలుపునిచాచర్థ. పరజాభిపారయ సేకర్ణలో గీస్
ీ పార్ో మెంట్ 5 జూలలై 2015న ఓటట
చేయనుెంది.

చై నా ప్ర తి పజది త ఆసి యా అవస్జి ప్న్ ప టటర బడుల బాూుంకు ఒప్ొుందుం ఆర్థర క ల్ూ పై 50 దే శజల స్ుంతకుం

29 జూన్ 2015 న 50 దేశాల పరత్తనిధులు చెన
ై ా పారర్ెంభిెంచిన ఆసియా అవసాుపన పటటిబడుల బ్యెంకు (AIIB)
కోసెం చటి బద్ీ త కోసెం అని 60-ఆరిికల్్ ఒపపెంద్ెంపై సెంతకాలు చేశార్థ. చెనీ
ై స్ రాజధాని బీజిెంగ్ లో గేట్
ీ
హాల్ అఫ్ ది ప్పుల్ వద్ీ ఒపపెంద్ెంపై ఆసేిలి
ా యా మొద్టి సెంతకెం చేసిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
దే శ వజూప్ి ుంగజ స్వలుంగ వివజహుంన్ు చటర బదధ ుం చే సి న్ అమె ర్థ కజ స్ుప్రుం కోర్టర

26 జూన్ 2015న యునెట
ై ెడ్ సేిట్్ ఆఫ్ అమరికా సుప్రెం కోర్సి 5 నుెండ 4 ఓటో విభ్జనతో పాలక దేశమెంతట్
సాలిెంగ వివాహెం చటి బద్ధ ెం చేసిెంది. ఈ 28 పేజీల తీర్థపను జసిిస్ అనోత నీ కనెిడడ చేశార్థ మరియు
నాయయమయర్థతలు ర్ూత్ బ్డెర్స గిన్బర్సగ, స్ిఫన్ G. బేయ
ర ర్స, సో నియా సో టరజూనయర్స మరియు ఎలలనా కాగన్ లు
దానిని అెంగీకరిెంచార్థ.
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శ్రీ లుంక పజరల మెుం టటన్ు రదుు చే సి న్ అధ్ూక్షుడు మెై తిర పజల సి ర్థ సే న్

26 జూన్ 2015 న శ్రీలెంక అధయక్షుడు, మైత్తరపాల సిరస
ి ేన పార్ో మెంట్ ర్ద్ుీచేశార్థ. సిరిసన
ే
అధికారానిి
పదిలపర్థచుకుని రాజకీయ సెంసకర్ణలు దాారా ముెంద్ుకు తీసుకళళు పరయతిెంలో పార్ో మెంటటను ర్ద్ుీచేసే
గజిట్ నోటఫ
ి ికష
ే న్ పై సెంతకెం చేశార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
నే పజల్ ప్ున్ర్థా ర్జాణుంపై అుంతర్జా తీయ కజన్ఫర్ె న్సూ
నేపాల్ రాజధాని ఖ్ాటాెండు లో 25 జూన్ 2015న నేపాల్ పునరిిరాాణెంపై అెంతరాాతీయ కానఫరన్్ (ICNR)
ముగిసిెంది. రికిర్స సేకల్ పై 7.8 భ్యకెంప తీవరతతో ఏపిల్
ర 25న వచిచన భ్యకెంప బీభ్త్ెంలో నేపాల్

లో

దాదాపు 9000మెంది పారణాలు కోలోపవడెంతో, ఆ పారెంత పునరిిరాాణెం కోసెం నిధులు సేకరిెంచేెంద్ుకు నేపాల్
పరభ్ుతాెం ఈ కానఫరన్్ నిర్ాహిెంచార్థ.
టర్రీ మాజీ అధ్ూక్షుడు స్ులేమాన్స డే మి ర్ె ల్ మరణుం

17 జూన్ 2015న టరికష్ మాజీ అధయక్షుడు సులేమాన్ డేమిరల్, గుెండె వెఫ
ై లయెం మరియు శాాసనాళ సెంకీమణ
వాయధితో మర్ణిెంచార్థ. ఆయన 90 ఏళల
ో వయసు. డేమిరల్ అర్ధ శతాబీ ెం పైగా టరీక యొకక రాజకీయాలోో
పరముఖ్ వయకుతలలో ఒకర్థ. అతను 1993 నుెండ 2000 వర్కు టరీక అధయక్షుడగా పనిచేశార్థ, అయితే, దానికెంటే
ముెంద్ు 1960 మరియు 1970 లో అనేక సార్థో దేశెం యొకక పరధాన మెంత్తర పద్విలో ఉనాిర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
సేవ చాి వజణి జూ ఒప్ొుందుం కుదురచికున్ా చై నా మర్థ య ఆసేరా ల యా

17 జూన్ 2015 న చెైనా మరియు ఆసేిలి
ా యా లో కాయనేార్ వద్ీ చెన
ై ా-ఆసేిలి
ా యా మధయ సేాచాచ వాణిజయ
ఒపపెంద్ెం (ChAFTA) కుద్ుర్థచకునాియి. ఈ ఒపపెంద్ెంపై చెన
ై ా వాణిజయ మెంత్తర గావో హుచెెంగ్ మరియు
ఆసేిలి
ా యా వాణిజయ మెంత్తర ఆెండయ
ర రోబ్ సెంతకాలు చేశార్థ. ఈ ఒపపెంద్ెం వలో చెైనాకు ట్రిఫ్ లేని 85 శాతెం
ఆసేిలి
ా యా యొకక అనిి ఎగుమత లు 2019 కలాో 93 శాతెం వర్థకు పర్గట్నిక ఉపయోగ పడుత ెంది.
చైనా-ఆసేరాలయా సేవచాి వజణిజూ ఒప్ొుందుం (ChAFTA) ఫ్చర్టూ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

పేజి

7

మే 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

చై నాలో చై నీ స్ వె రష న్స భగవదగీ త ఆవిష్ీరణ
పవితర పారచీన భ్ర్తీయ గీెంథెం భ్గవదీగ త యొకక చెైనీస్ వెర్షన్ ను 17 జూన్ 2015 న అెంతరాాతీయ యోగా
సమావేశెంలో చెన
ై ా లో ఆవిషకర్ణయి
ై యెంది. ఈ గీెంధానిి చెన
ై ాలో భ్ర్త రాయబ్రి అశోక్ క కాెంతా

ఆవిషకరిెంచార్థ. ఈ గీెంధానిి ష్టాెంఘై లో జజియాెంగ్ విశావిదాయలయెంలోని చెనీ
ై స్ పొ ర ఫసర్థో వాెంగ్ జు చెెంగ్
మరియు లిెంగ్ హల
ై ు అనువదిెంచగా, శిష వన్ ప్పుల్్ పబిో కేషన్్ పరచురిెంచిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఖెై దగ ల కు బలవుంతుంగజ భోజన్మ ప టెర బిలుల కు ఇజార యిే ల్ ప్ర భ తవుం ఆమోదుం

14 జూన్ 2015న, నిరాహార్ దీక్షతో వారి పారణాలు పరమాద్ెంలో ఉెంటే, ఖ్ైదీలకు బలవెంతెంగా భోజనము
పటేిెంద్ుకు అనుమత్తెంచే బిలుోకు ఇజారయియల్ పరభ్ుతాెం ఆమోదిెంచిెంది. ఈ బిలుో, నిరాహార్ దీక్షలు దాారా
కార్ణమన
ై హానిని నిరోధిెంచడానిక చటి ెంగా పిలవబడుత ెంది.

దక్షి ణ కొర్థ యా న్యతన్ ప్ర ధాన్ ముంతిర గజ హవజుంగ్ కోూ-అహన్స ఎనిాక
ద్క్షణ కొరియా నయతన పరధానిగా హవాెంగ్ కోయ 18 జూన్ 2015న బ్ధయతలు చేపట్ిర్థ. ఈయన గతెంలో
నాయయశాఖ్ మెంత్తరగా పనిచేశార్థ. ద్క్షణ కొరియా జాతీయ అసెంబీో లో మొతత ెం 156 మెందికగాను 120మెంది
హవాెంగ్ని పరధానిగా ఎనుికునాిర్థ. మాజీ పరధాని లీ వాన్-కయపై అవినీత్త ఆరోపణలు రావడెంతో 2015 జూనోో
ఆయన తన పద్విక రాజీనామా చేశార్థ.

అుంతర్జాతీయ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జాతీయెం|భారత్-NATIONAL|INDIA
నే ష్ న్ల్ కజపి ట ల్ ర్ర జి యన్స లో జె వజర్ట వదు ర్ెుం డో విమానాశీ యుం ఏర్జొటట ప్ర తి పజదన్కు కేుం దర
ప్ర భ తవుం ఆమోదుం

25 జూన్ 2015 న పౌర్ విమానయాన మెంత్తరతా శాఖ్, నేషనల్ కాపిటల్ రీజియన్ లో జవార్స వద్ీ రెండో

అెంతరాాతీయ విమానాశీయెం ఏరాపటట పరత్తపాద్నకు ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. ఈ పరత్తపాద్న తార్లోనే కేెంద్ర కేబినెట్
ఆమోద్ెం కోసెం పెంపబడుత ెంది
పేజి
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ఒకసారి ఈ పారజక్ి కు అవసర్మైన ఆమోదాలు వచ్చిన్ తరచవజత, పౌర్ విమానయాన శాఖ్, గేీటర్స నోయిడాలో
పరభ్ుతాెం సేకరిెంచిన 2378 ఎకరాలలో పరత్తపాదిత జవార్స విమానాశీయ నిరాాణము మరియు నిర్ాహణకు
జిఎెంఆర్స గయ
ీ ప్ కు కాెంట్రకుి ఇసుతెంది.
మధాూహా భోజన్ ప్థకుం పజలు ప్ర వే శ ప టర మని బీహార్ట, తమిళనాడు ర్జజస్జి న్స లన్ు కోర్థ న్ కేుం దరుం

25 జూన్ 2015 న పాఠశాల పిలోలకు మధాయహి భోజనెంలో ఉచిత పాలు సర్ఫరా పో ర త్హిెంచడానిక బీహార్స,

తమిళనాడు, రాజసాున్ ముఖ్యమెంతర లు కేెంద్ర పరభ్ుతాెం అభ్యరిుెంచిెంది. పాఠశాల పిలోలకు మధాయహి భోజనెంలో
పో షక సాుయి పెంచే లక్షయెంతో పాల ఉతపతత లను అెందిసత ార్థ. ఈ రాష్టాిాలలో సేిట్ మిల్క ఫడరేషన్్ వెని తీసిన
పాల పొ డ మిగులు సాిక్ ఉెంద్ని కనుగపనబడన తర్థవాత సమీక్షా సమావేశెంలో ఈ నిర్ణ యెం తీసుకునాిర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఆరచ ఇుండి య న్స ఇనిటి టయూట్ూ ఆఫ్ జూనేా జెాుంట్ (ఐఐఎుం)ల ఏర్జొటటకు కేుం దర కే బి నె ట్ ఆమోదుం

24 జూన్ 2015న దేశెంలో ఆర్థ కొతత ఇెండయన్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ జూనేిజాెంట్ (ఐఐఎెంలు) ఏరాపటటకు కేెంద్ర
కేబినెట్ ఆమోదిెంచిెంది. ఈ మెంత్తరవర్గ సమావేశెం పరధాని నరేెంద్ర మోడడ అధయక్షతన జరిగిెంది. ఈ కొతత ఐఐఎెంలు
అమృతసర్స (పెంజాబ్), బో ధ్ గయ (బీహార్స), నాగయపర్స (మహారాషి )ా , సెంబలయపర్స (ఒడశా), శ్రీమౌర్స (హిమాచల్
పరదశ్
ే ), విశాఖ్పటిెం (ఆెంధర పరదశ్
ే ) వద్ీ ఏరాపటట చేయనునాిర్థ.
ఈ ఐఐఎెంలు 2015-16 నుెండ వారి మొటి మొద్టి విదాయ సషన్ పారర్ెంభిెంచడానిక ఉదేీశిెంచబడ ఉెంట్యి. పరత్త
సెంసు లో పో స్ి గాీడుయయియట్ పో ర గాీమ్స (PGP) కోర్థ్లోో 140 విదాయర్థులతో పారర్ెంభ్మౌత ెంది.జూలలై 2014 బడెాట్

లోని పరకటనకు అనుగుణెంగా కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఈ ఐఐఎెంలను ఏరాపటట చేసత ుెంది. జూలలై 2014 బడెాట్ లో,
బీహార్స, హిమాచల్ పరదశ్
ే , మహారాషి ,ా ఒడష్టా, పెంజాబ్ లో ఐద్ు ఐఐఎెంలు ఏరాపటట పరత్తపాదిెంచిెంది.
భారత్ మాలా పజర జె కరు లు బిడుల ఆహావనిుంచ్చన్ జాతీయ రహదారచల అథార్థ టీ
భారత్ మాలా పజరజెక్టర: రహదార్థ నెటవర్టీ తో తీర పజరుంతాలతో స్ర్థహదుు పజరుంతాలతో అన్ుస్ుంధాన్ుం
సరిహద్ుీ మరియు తీర్ెం వెెంబడ 3500కలోమీటర్ో జూనర రోడో నిరాాణానిక వివర్ణాతాక పారజకుి నివేదక
ి
(DRPs) లు సిద్ీెం చేసేెంద్ుకు జాతీయ ర్హదార్థలు అథారిటీ (NHAI) బిడుో ఆహాానిెంచడెం పారర్ెంభిెంచడెంతో

2015 జూన్ నాలుగో వార్ెంలో భ్ర్త్ మాలా పారజక్ి వార్త లో ో నిలిచిెంది.
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ప్సర్థివివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2015 ఇుండి య న్స స్జరుండర్టస ్ బయూర్ో బిలుల కు కేుం దర కే బి నె ట్ ఆమోదుం

17 జూన్ 2015 న పార్ో మెంట్ లో 2015 బయయరో ఆఫ్ ఇెండయన్ సాిెండర్సా ్ బిలుో పరవేశపటేిెంద్ుకు కేెంద్ర కేబినెట్
ఆమోద్ెంతెలిపిెంది.

ఇది 1986 బయయరో ఆఫ్ ఇెండయన్ సాిెండర్సా ్ (BIS) చటి ెంను ర్ద్ుీ చేసత ుెంది. దేశెంలో

వసుతవులు, సేవలు మరియు వయవసు లు నాణయతను మర్థగుపరిచేెంద్ుకు ఈ బిలుో ఉదేీశిెంచబడెంది.

2015 ఇుండియన్స స్జరుండర్టస ్ బిల్ యొకీ మ ఖూలక్షయూలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
కరచవు బాధి త పజరుంతాలోల ఉపజధి హా మీ ప్ధ్కుం కుంద ప్నిది నాలన్ు పుంచడానిక నిరణ యిుంచ్చన్ కేుం దరుం

17 జూన్ 2015 న దేశెంలోని కర్థవు పరభ్విత పారెంతాలోో మహాతాా గాెంధీ జాతీయ గాీమీణ ఉపాధి హామీ చటి ెం
యొకక పని దినాలను 100 రోజుల నుెండ 150 రోజులకు పెంచేెంద్ుకు కేెంద్ర పరభ్ుతాెం నిర్ణ యిెంచిెంది. ఈ ఉపాధి
పధకెం 2009 లో పారర్ెంభ్మ,ై ఏట్ గాీమీణ పారెంతాలలో 100 రోజుల ఉపాధిని కలిపసుతెంది.
గాీమీణ కుటటెంబ్లకు అెందిసత ునిఅద్నపు 50 పనిదినాలకయియయ ఖ్ర్థచ కేెంద్ర పరభ్ుతాెం భ్రిెంచనుెంది. కాని అది

100 రోజుల పని పసరిత చేసన
ి కుటటెంబ్లకు మాతరజూన్ వరితసత ుెంది. కొనిి పరదశ
ే ాలోో కర్థవు వలో సాధార్ణ
వయవసాయ కార్యకలాపాలు పరభ్వితెం అవడెం వలో జీతెం ఆధారిత ఉపాధిలో గిరాకీ పర్థగుత ెంద్నే ఉదేీశెంతో
పరభ్ుతాెం కర్థవు పరభ్విత పారెంతాలోో వేతనదినాలు పెంచేెంద్ుకు నిర్ణ యెం తీసుకుెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
నే ష్ న్ల్ ప్ ప్ుల్ూ పజర్రర (ఎనిొపి ) గ ర్థిుం ప్ు రదుు చే సి న్ భారతీయ ఎనిాకల స్ుంఘుం

16 జూన్ 2015 న భ్ర్తదేశ ఎనిికల సెంఘెం (ఈసిఐ) జూనాఘలయ రాషి ా పారీిగా నేషనల్ ప్పుల్్ పారీి
(ఎనిపపి) గురితెంపును ర్ద్ుీ చేసిెంది. ఎనిపపిక లోక్సభ్ మాజీ స్పకర్స పిఎ సెంగాా నేతృతాెం వహిసత ునాిర్థ.

సయచిెంచిన 90 రోజుల వయవధిలో 2014 లోక్సభ్ సాధార్ణ ఎనిికల వయయానిక సెంబెంధిెంచి వివరాలు దాఖ్లు
చేయడెంలో వెఫ
ై లయెం చెెంద్డెంతో ఈసిఐ ఈ నిర్ణయెం తీసుకుెంది.
ప్సర్థివివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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స్ువిధ్ ర్ెై ళల ల న్డప్డానిక ర్ెై లేవ ముంతిర తవ శజఖ నిరణ యుం

12 జూన్ 2015న రల
ై ేా మెంత్తరతా శాఖ్, డెైనమిక్ ఛారీాలతో జూలలై 2015 నుెండ సువిధ రైళో ల అమలు
చేయడానిక నిర్ణయిెంచుకుెంది. పరయాణ ర్దీీ ఎకుకవ ఉని సమయాలలో తలలతేత పరిషకరిెంచేెంద్ుకు సువిధ

రైళో ల అమలు చేయడానిక నిర్ణ యెం తీసుకుెంది. ఈ రళ
ై ో కు డెన
ై మిక్ ఛారీాల వయవసు ఉెంటటెంది, ఛారీాల ఏ
పరిసు త్త
ి లోను వెనుకకు ఇవాబడవు. అలాగే, ఈ రైళో ల శ్రతాకాలెంలో ర్దీీ, వేసవి ర్దీీ, ద్సరా ర్దీీ, హో లీ ఎకుకవ
ఉని స్జను
ో మరియు ఇతర్ సెంద్రాాలలో అమలు చేసత ార్థ.
స్ువిధ్ ర్ెైళల ల గ ర్థుంచ్చ కొనిా విషయాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
2022 కలాల అుందర్థ క ఇళలు కజరూకీ మానిక కేుం దర కే బి నె ట్ ఆమోదుం

2022 కలాో ఇచేచ దాారా పటి ణ పారెంతాలలోని అర్హత కలిగిన అెంద్రి పరజలకు గృహ సౌకరాయలు కలిపెంచే
లక్షయెంతో తలపటిిన హౌసిెంగ్ ఫర్స ఆల్ బెై 2022 మిషన్ కు 17 జూన్ 2015 న, కేెంద్ర కేబినేట్ ఆమోద్ెం
తెలిపిెంది. ఇది కేెందీక
ర ృత పారయోజిత పథకెం మరియు ఈ మిషన్ అమలులో కేెంద్రపాలిత పారెంతాలు మరియు
రాష్టాిాలకు సాయెంపరత్తపత్తత ఇవాబడెంది.

హౌసిుంగ్ ఫర్ట ఆల్ బెై 2022 మిష్న్స యొకీ విస్ి ృత అుంశజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
స్కజర్ట పే రచతో అభివృదిధ చుంది న్ యదారధ అపిల కే ష్ న్స న్ు పజర రుంభిుంచ్చన్ కేుం దర ప్ర భ తవుం
అెంతరిక్ష

విభ్గెం

సాధిెంచిన

అభివృదిధని

హైలలట్
ై

చేసే

ఉదేీశెంతో

అభివృదిధచస
ే న
ి

యదార్ధ

(AR)

అపిో కేషన్ ‘స్కజర్ట’ ను కేెంద్ర ఈశానయ పారెంతాలభివృదిీ శాఖ్ సహాయ మెంత్తర (సాతెంతర హో దా) 15 జూన్ 2015 న
పారర్ెంభిెంచార్థ. ఈ అపిో కేషన్ ఆెండారయిడ్ పరికరాల కోసెం ఇసో ర కు చెెందిన అభివృదిధ మరియు విదాయ
కమయయనికేషన్ యయనిట్ (DECU) దాారా అభివృదిధ చేయబడెంది.
ప్సర్థివివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ర్జజాూుంగ (100వ స్వరణ) చటర ుం, 2015
భ్ర్తదేశ రాషి ప
ా త్త పరణబ్ ముఖ్రీా, భ్ర్తదేశెం మరియు బెంగాోదేశ్ మధయ భ్యమి సరిహద్ుీ ఒపపెంద్ెం(LBA)కు
సెంబెంధిెంచిన రాజాయెంగ (119 వ సవర్ణ) బిలుో, 2013కు తన ఆమోద్ెం తెలపడెంతో రాజాయెంగ (100 వ
సవర్ణ)చటి ెం, 2015, 2015 జూన్ నాలగ వ వార్ెంలో వార్త లలోక నిలిచిెంది.
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భారత ర్జజాూుంగుంకు ఇటీవల జర్థగథన్ స్వరణల జాబితాకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఇుండి య న్స ర్ె న్యూవబ ల్ ఎన్ర్రా డ వలపాుంట్ ఏజనీూ లమిటె డ్ కు మినీరతా (కె ట గథ ర్ర 1) హో దా

2 జూన్ 2015 న కేెంద్ర భ్రీ పరిశమ
ీ లు మరియు పరభ్ుతా ర్ెంగ సెంసు ల మెంత్తరతా శాఖ్ ఆధార్యెంలోని పబిో క్

ఎెంటరైలజ
ై స్ శాఖ్, ఇెండయన్ రనయయవబుల్ ఎనరీా డెవలపాెంట్ ఏజనీ్ లిమిటెడ్ (ఇరడా)కు మినీర్తి(కటగిరీ

1) హో దా కలిపెంచిెంది. ఇరడాకు (కాటగిరీ 1) హో దా పరత్తపాద్నను కేెంద్ర నవయ మరియు పునర్థతాపద్క శకత
మెంత్తరతా శాఖ్ (MNRE) సిఫార్సు చేసిెంది.
సెంసు ను మరిెంత మర్థగుపర్చడెం, కొనుగోళల
ో చేపటి డెం వెంటివి పరభ్ుతాానిక సెంబెంధెం లేకుెండా కెంపనీ
సాయెంగా నిర్ణయెం తీసుకోవడానిక అవకాశెం ఉెంటటెంది. అలాగే సెంసు ర్ూ.150 కోటో వర్కు లేదా 50 శాతెం
తన నిఖ్ర్ విలువను పెంచుకోవడానిక అవకాశెం లభిసుతెంది.

మహారతా / న్వరతా / మినీరతా హో దాల వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

మర్థనిా పజరమ ఖూ జాతీయవజరి లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్యూస్ కాప్స్ల్- NEWS CAPSULE
చ నెైా లో 62వ బిర టానియా స్ౌత్ ఫి ల్ా ఫే ర్ట అవజరచస ల ప్ర ధాన్ుం

62వ బిరట్నియా సౌత్ ఫిల్ా ఫేర్స అవార్థాల పరధాన కార్యకీమెం 26 జూన్ 2015న చెనిెై లోని ఇెండో ర్స
సేిడయెంలో జరిగిెంది. ఈ కార్యకీమానిక ట్లీవుడ్, కోలీవుడ్ పరముఖ్ులు హాజర్యాయర్థ.
తలుగ సినిమాలకు స్ుంబుంధిుంచ్చ అవజరచసల అుందుకున్ా విజేతల వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
లఫరా ఇుండి యా యొకీ సి ఈ వోగజ ఉజవల్ బటరర యా నియామకుం

25 జూన్ 2015న ఫరెంచ్ సిమెంట్ తయారీ కెంపనీ లఫర్ా ఇెండయా యొకక కార్యకలాపాల చీఫ్ ఎగిాకయయటివ్

ఆఫ్సర్స (సిఈవో)గా ఉజాల్ బటియ
ర ా నియమిత లయాయర్థ. పరపెంచ ఉతత మమైన రెండు సిమెంట్ సెంసు ల విలీనెం
పరత్తపాద్న దాారా సెంటరల్ యయరోప్ లో ఏర్పడా లఫర్ా హో లి్ెం ఎెంటిటీ యొకక ఏరియా జూనేిజర్స గా
నియమిత లలన
ై మారిిన్ కీీగి
ే ర్స సాునెంలో బటియ
ర ా నియమిత లయాయర్థ.
లఫరా ఇుండియా గ ర్థుంచ్చ ఇకకడ కో క్ చేయెండ
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21వ శతాబు ప్ు గపప్ొ టె స్ర ఆటగజడి గజ స్చ్చన్స టెుం డయలీర్ట ఎనిాక

2000 నుెండ ట్ప్-100 టెస్ి పేో యర్స్ జాబితా పేర్థతో జరిగిన ఆనెో న్
ల పో ల్ లో 21 వ శతాబీ పు అత యతత మ టెస్ి
పేో యర్స గా మాజీ భ్ర్త కీకటర్స సచిన్ టెెండయలకర్స ఎనిికయాయడు. కీకట్ ఆసేిలి
ా యా యొకక వెబ్ సట్
ై

cricket.com.au ఈ పో ల్ నిర్ాహిెంచి ఫలితెం, జూన్ 2015 నాలుగో వార్ెంలో విడుద్లచేసిెంది. 2000 నుెండ
100 అత యతత మ టెసి ు ఆటగాళు జాబితాలో అతయధిక సెంఖ్యలో ఓటటో (23 శాతెం ఓటటో)తో

సచిన్ మొద్టి

సాునెంలో నిలిచార్థ. ఈ సరేాలో 16000 కెంటే ఎకుకవ మెంది అభిమానులు పాలొగనాిర్థ.
ర్జూుంకుంగ్ ప్టరర కలో మొదటర ప్దిముంది: కోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ
కొలుంబియా యొకీ అతయూన్ాత పౌర అవజరచస అుందుకున్ా శ్రీ శ్రీ రవి శుంకర్ట
కొలెంబియా, ఆధాయత్తాక నాయకుడు శ్రీ శ్రీ ర్వి శెంకర్స ను ఆ దేశెం యొకక అత యనిత పౌర్ పుర్సాకర్ెం ఆరా న్
డ లా

డెమోకాీసియా సమ
ై న్ బో లివర్స ఎన్ ఎల్ గీడో డ కీజ్ కాబలలోరో (ఆర్ా ర్స ఆఫ్ డెమోకీస్ సమ
ై న్ బొ లీవర్స)

తో సతకరిెంచిెంది. ఈ విషయమై, అతనిని 25 జూన్ 2015 న పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోడడ అభినెందిెంచార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భాష్టజ స్మాాన్ుల ప్ర క టరుం చ్చన్ స్జహి తూ అకజడ మీ

24 జూన్ 2015 న సాహితయ అకాడెమీ, భ్ష్టా సమాానుో పరకటిెంచిెంది. వివిధ భ్షలలో శాస్త య
మరియు
ి
మధయయుగపు సాహితయెంలో చేసన
ి కృష్ిక నాలుగుఋ పెండత లను ఈ అవార్థాకు ఎెంపికయాయర్థ. 2013
సెంవత్రానిక కాోసికల్ మరియు మధయయుగ సాహితయెం (ద్క్షణ) కు చేసన
ి
ర్చనల కృష్ిక K మీనాక్ష
సుెంద్ర్ెంను ఎెంపిక చేశార్థ. ఆమ త్తర్థకుకర్ళ్ అను పెండత వాయసాలు రాసి మరియు మధయయుగ తమిళ
సాహితయెంకు ఉనితమైన కృష్ిచశ
ే ార్థ. ఆమ రాసిన కెంబర్స మరియు సిలపపత్తకర్ెంలో చిని పాతరలకు తాను
చేసన
ి కృష్ి ఈ అవార్థా గలేచలా చేసిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
ఐసి సి అధ్ూక్షునిగజ పజక స్జి న్స మాజీ కీ కె ట ర్ట జహీ ర్ట అబాాస్ ఎుంపి క
పాకసాున్ మాజీ కపి న్ జహీర్స అబ్ాస్ ఇెంటరేషషనల్ కీకట్ కౌని్ల్ కు అధయక్షునిగా 24 జూన్ 2015న
ఎెంపికయాయర్థ. బ్ర్ాడాస్ లో జరిగన
ి సమావేశెంలో ఐసిసి బో ర్థా సభ్ుయలు ఈ నిర్ణ యెం తీసుకునాిర్థ.
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జహీర్ట అబాాస్ గ ర్థుంచ్చ ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
భారతీయ జన్తా పజర్రర స్ ని యర్ట పజరల మెుం ట్ స్భూడు ది లీ ప్ సిుం గ్ భయర్థ యా మృతి
భ్ర్తీయ జనతా పారీి స్నియర్స పార్ో మెంట్ సభ్యడు దిలీప్సిెంగ్ భ్యరియా 24 జూన్ 2015న మృత్తచెెందార్థ.
ఆయన వయసు్ 71ఏళలు.
దిలీప్సిుంగ్ భయర్థయా గ ర్థుంచ్చ ఇకకడ కో క్ చేయెండ
కే ర ళ ఆయ ర్ేవ దానిక బారుండ్ అుంబాసి డ ర్ట గజ సర ఫ్ గజీ ఫ్ నియామకుం

46 ఏళో సి ఫ్ గాీఫ్ను ఆయురేాద్ బ్రెండ్ అెంబ్సిడర్సగా నియమిసయ
త 24 జూన్ 2015న కేర్ళ రాషి ా కేబినెట్
నిర్ణ యెం

తీసుకుెంది.

కేర్ళ

ఆయురేాద్

వెద
ై ాయనిక

జర్ాన్

టెనిిస్

లలజెండ్

సి ఫ్

వయవహరిెంచనునాిర్థ. ఈ జూనరకు కేర్ళ పరాయటక శాఖ్, సి ఫ్ గాీఫ్ మధయ ఒపపెంద్ెం కుదిరిెంది.

గాీఫ్

పరచార్కర్త గా

1980-90 ద్శకెంలో సి ఫ్ టెనిిస్ పరపెంచెంలో ఉతత మ కీీడాకారిణిగా ఉనాిర్థ. ఆమ 22 గాీెండ్సాోమ్సలు గలిచి
రికార్థా సృష్ిిెంచార్థ. దానితోపాటట 377 వారాలపాటట మహిళల నెెంబర్స వన్ గా కొనసాగి రికార్థా సృష్ిిెంచార్థ.
స్జహి తీ వే తి ఆచారూ ప్ులలల ల శ్రీ ర్జమచుందుర డు మృతి
సెంసకృత ఆచార్థయలు, రాషి ప
ా త్త అవార్థా, పద్ాశ్రీ పుర్సాకరాల గీహీత పులలోల శ్రీరామచెంద్ురడు బుధవార్ెం
హైద్రాబ్ద్లో 24 జూన్ 2015న నిరాయణెంచెెందార్థ. ఆయన అనారోగయెంతో బ్ధపడుతూ, బెంజారాహిల్్లోని సాిర్స
ఆసుపత్తరలో చికత్ పొ ెంద్ుతూ మృత్తచెెందార్థ. ఆయన వయసు్ 88ఏళలు.
ఆచారూ ప్ులలల ల శ్రీర్జమచుందురడు గ ర్థుంచ్చ ఇకకడ కో క్ చేయెండ
శ్రీ కృష్ణ దే వ ర్జయ విశవవిదాూలయుం ఉప్కులప్తిగజ కె . ర్జజగోపజల్ నియామకుం
అనెంతపుర్ెంలోని శ్రీకృషణ దేవరాయ విశావిదాయలయెం ఉపకులపత్త(వెస్
ై
ఛాన్లర్స)గా క.రాజగోపాల్ 23 జూన్

2015 న నియమిత లయాయర్థ. రాషి ా గవర్ిర్స నర్సిెంహన్ ఈ జూనరకు ఉతత ర్థాలు జారీచేశార్థ. రాషి ెంా లోని అనిి
విశావిదాయలయాలకు కులపత్త(ఛాన్లర్స)గా రాషి ా గవర్ిర్స ఎకకడు శ్రీనివాసన్ నర్సిెంహన్ వయవహరిసత ార్థ.

2015 స్ుంగర త కళానిధి అవజరచస కు స్ుంజయ్ స్ుబర హాణూుం ఎుంపి క
పేజి
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21 జూన్ 2015న పరముఖ్ కరాణటక గాయకుడు సెంజయ్ సుబరహాణయెం, మదారస్ మయయజిక్ అకాడమీ క చెెందిన
సెంగీత కళానిధి అవార్థాకు ఎెంపికయ
ై ాయర్థ. ఈ అవార్థాను సుబరహాణయెంకు చేెంద్ుకు గల నిర్ణ యెం కార్యవర్గ
సమావేశెంలో తీసుకునాిర్థ. ద్క్షణ భ్ర్తదేశెంలో శాస్త య
గాయకులలో సుపరసద్
ి ీ ుడెైన
ి

సుబరహాణయెం 1

జనవరి 2016 న అవార్థా అెంద్ుకుెంట్ర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
విమాన్ ప్ర మాదుంలో హాలీవుడ్ స్ుంగర త దరశకుడు జే మ్సూ హో రార్ట నిర్జూణుం

22 జూన్ 2015న శాెంతా బ్ర్ారా లో జరిగన
ి విమాన పరమాద్ెంలో పరముఖ్ హాలీవుడ్ సెంగీత ద్ర్శకుడు,
ఆసాకర్స విజేత జేమ్స్ హో ర్ిర్స విమాన పరమాద్ెంలో మృత్తచెెందార్థ. ఆయన వయసు 61 ఏళలు. జేమ్స్
హో ర్ిర్స, తన సొ ెంత అవసరాలకు చినిపాటి విమానెం కొనుగోలుచేశార్థ. శాెంతా బ్ర్ారాకు 60మళ
ై ు ద్యర్ెంలో
కయలిన విమానెంకు జేమ్స్ హో ర్ిర్స పల
ై ట్ గా ఉనాిర్థ.
జేమ్సూ హారార్ట గ ర్థుంచ్చ తలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
మిష్న్ర్ర స్ ఆఫ్ చార్థ టీ మాజీ స్ుప్ ర్థ య ర్ట జన్రల్ సి స్ర ర్ట నిరాల మృతి
మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీ మాజీ సుప్రియర్స జనర్ల్ మరియు మద్ర్సథెరిసా్ శిష యరాలు సిసిర్స నిర్ాల 23 జూన్

2015న మృత్తచెెందార్థ. ఆమ వయసు 81ఏళలు.
సిస్రర్ట నిరాల గ ర్థుంచ్చ తలుస్ుకునేుందుకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్యూస్ కజప్ుూల్ లోని మర్థనిా విష్యాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

ఆర్థి క రెంగెం- ECONOMY
1952 ఎుంపజల యిాస్ పజర విడుంట్ ఫుండ్ చటర ుం కుంద అుందరచ ఉదో ూ గ లకు UAN తప్ొనిస్ర్థ చే సి న్
ఈపి ఎ ఫ్ఓ

22 జూన్ 2015న, 1952ఎెంపాోయిాస్ పారవిడెెంట్ ఫెండ్్ అెండ్ ఇతర్ నియమాల చటి ెం పరిధల
ి ోని అెంద్ర్థ
యజమానులకు

యయనివర్్ల్

అకౌెంట్

నెెంబర్స

(UAN)ను

ఎెంపాోయిాస్ పారవిడెెంట్

ఫెండ్

ఆర్గ నజ
ెై ేషన్

(ఈపిఎఫ్ఒ) తపపనిసరి చేసెంి ది. ఒక ఉదో యగి తన జీవితకాలెంలో ఎనిి ఉదో యగాలు మారినా తమ ఎకౌెంటట
పేజి
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నిర్ాహిెంచడానిక

1 అకోిబర్స 2014 న పరధాని నరేెంద్ర మోడడ UAN సౌకర్యెంను

పారర్ెంభిెంచార్థ. UAN ఫారాాలిటీలు ఆగషి 2015 కలాో పసరితచస
ే ేెంద్ుకు గడువుపట్ిర్థ.
ఎుంపజలయిాస్ పజరవిడుంట్ ఫుండ్ూ అుండ్ ఇతర నియమాల చటర ుం, 1952 కోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ
2015-16 ఖర్ర ఫ్ స్ జ న్స ప్ుంటలకు కనీస్ మదు తయ ధ్రల (MSPs) పుంప్ుకు సి సి ఈ ఎ ఆమోదుం

17 జూన్ 2015న పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోడడ నేతృతాెంలోని ఆరిుక వయవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (సిసఈ
ి ఎ),

2015-16 ఖ్రీఫ్ స్జన్ పెంటలకు కనీస మద్ీ త ధర్ల (MSPs) కు ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. పపుప ధానాయలకు
తపప ఖ్రీఫ్ పెంటలకు 2015-16 మారకటిెంగ్ స్జన్ కోసెం ధర్ పాలస్కోసెం వయవసాయ వయయాలు, ధర్ల
కమిషన్ (CACP) సిఫార్సుల ఆధార్ెంగా అనిి కనీస మద్ీ త ధర్లను ఆమోదిెంచార్థ. దేశెంలో పపుపధానాయల
భ్రీ

లోటట

ద్ృష్ిిలో

ఉెంచుకుని

వయవసాయ

వయయాలు, ధర్ల

కమిషన్

(CACP) సిఫార్థ్ల

పన
ై

పపుపధానాయలకు కాెంట్ల్ కు 200 ర్ూపాయల బో నస్ ఇవాాలని సిసఇ
ి ఎ నిర్ణయిెంచిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
నె గోషి య బ ల్ ఇన్స స్ురా మెుం ట్ూ చటర స్వరణ ఆర్థస నె న్సూ కు కేుం దర కే బి నె ట్ ఆమోదుం
చెలోని చెకుకల కేసులకు సెంబెంధిెంచి 'నెగోష్ియబుల్ ఇన్సుిామెంట్్ చట్ినిక' సవర్ణ చేసేెంద్ుకు ఉదేీశిెంచిన
ఆరిానెన్్ కు కేెంద్ర కేబినెట్ 10 జూన్ 2015 ఆమోద్ెం తెలిపిెంది.

చెకుకలు జారీ అయిన చోట కాకుెండా

చెలోకుెండా పో యిన బ్యెంకు శాఖ్లుని పారెంతాల పరిధల
ి ోనే కేసులు దాఖ్లు చేసేెంద్ుకు ఈ సవర్ణ వీలు
కలిపసుతెంది. దీెంతో చెకుక పొ ెందిన వార్థ, అది చెలోకుెండా పో యినపుడు తమ పారెంతెంలో కాకుెండా చెకుక జారీ
అయిన చోటనే కేసు దాఖ్లు చేయడెం మరియు కోర్థి కార్యకలాపాలకు హాజరావాడెం వెంటి వాటి నుెండ
విముకత పొ ెందార్థ.
0.25 శజతుం జూన్ర ర్ె పో ర్ే టట తగథీుం చ్చన్ ర్థ జ ర్టవ బాూుంక్ట ఆఫ్ ఇుండి యా
రిజర్సా బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా (ఆర్సబీఐ) 2 జూన్ 2015న దెైామాసిక ద్రవయపర్పత్త విధాన సమీక్షలో 0.25 శాతెం
జూనర రపో రేటట తగిగెంచడెంతో పాటట మరికొనిి కీలక నిర్ణ యాలను పరకటిెంచిెంది. ఇకకడ జరిగన
ి
పర్పత్త
విధానెంపై సమీక్ష అనెంతర్ెం దీనిక సెంబెంధిెంచిన వివరాలను ఆరీాఐ గవర్ిర్స ర్ఘురామరాజన్ పరకటిెంచార్థ.

రపో రేటట (బ్యెంకులకు తానిచేచ సాలపకాలిక ర్థణాలపై ఆరీాఐ వసయలుచేసే వడడా రేటట) ను 0.25 శాతెం జూనర
తగిగెంచిెంది.
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ఆర్థుక వూవస్ి లోని మర్థనిా విష్యాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

క్రీడలు-SPORTS
ఆసిరా యా ఫజరచాలా వన్స గజీుండ్ ప్ర గె లిన్ నికో ర్ోజ్ బె ర్టీ

22 జూన్ 2015న ఆసిియ
ా ా గాీెండ్ ప్ర ఫార్థాలా వన్ రేస్లో మరి్డజ్ డెవ
ైి ర్స నికో రోజ్బెర్సగ విజేతగా నిలిచాడు.
హామిలి న్ను ఓవర్సటేక్ చేసిన రోజ్బెర్సగ టెట
ై ల్
ి అెంద్ుకునాిడు.

హామిలి న్ దిాతీయ, విలియమ్స్ డెవ
ైి ర్స ఫలిప్

మసా్ తృతీయ సాునాలను సాధిెంచార్థ. ఫో ర్స్ ఇెండయాకు చెెందిన నికో హాలలకన్బెర్సగకు ఆర్థ, సరిగయో పరజ్కు
తొమిాది సాునాలు ద్కాకయి.
సిుం గప్సర్ట లో మ గథ సి న్ 2015 ఆగేా యాసి యా కరీ డ లు
సిెంగపసర్సలో 12 రోజులపాటట జరిగన
ి 28వ ఆగేియాసియా కీీడలు 16 జూన్ 2015న ముగిశాయి. ఈ కీీడలు

5 జూన్ 2015 పారర్ెంభ్మయాయయి. ఇెంద్ులో, 11 దేశాల కీీడాకార్థలు పాలొగనాిర్థ. 36 విభ్గాలోో కీీడలు
నిర్ాహిెంచబడాాయి. 29వ కీీడలు మలేష్ియాలో జర్గనునాియి.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
అనిా ఫజర్జాటల కీ కె ట్ న్ుుండి ర్థ టెై ర్ెై న్ ఇుంగజలుండ్ కీ కె ట ర్ట మాట్ ప్ర య ర్ట
ఇెంగీోష్ కీకటర్స మాట్ పియ
ర ర్స, 11 జూన్ 2015న అనిి ర్కాల కీకట్ నుెంచి రిటెైర్స అయాయర్థ. ఈ 33 ఏళో , వికట్
కీపర్స-బ్యట్్ మన్, 2009 మరియు 2013 మధయ మయడు యాష్స్ సిరీస్ గలుచుకుని ఇెంగాోెండ్ టీెంలో
సభ్ుయలుగా ఉనాిర్థ.
కర్ర బి యన్స లీగ్ లో టరర నిడాడ్ అుండ్ టొబాగో జటటర కొన్ుగోలు చే సి న్ ష్టజరచఖ్ ఖాన్స
పరముఖ్ బ్లీవుడ్ నటటడు ష్టార్థక్ ఖ్ాన్ కరీబియన్ పిమి
ర యర్స లీగ్ (స్ప్ఎల్)లోని టిని
ర డాడ్ అెండ్ టొబ్గో (టీ
అెండ్ టీ) జటటిను 10 జూన్ 2015న కొనాిర్థ. ఆయనకు చెెందిన ది రడ్ చిలీో స్ పవ
ైి ట్
ే లిమిటెడ్ కెంపనీ
ఐపిఎల్ కోల్కతా నెట్
ై రైడర్స్ జటటి సహ యజమానులలైన జుహీ చావాో, ఆమ భ్ర్త జై మహతాలతో కలిసి టీ
అెండ్ టీ ఫారెంఛెజీ
ై ని కొనుగోలు చేశార్థ.
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ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఫరుం చ్ ఓప న్స ప్ురచష్యల సిుం గథ ల్ూ టెై టర ల్ గె ల చ్చన్ సివ టా ర్జలుండ్ స్జర ర్ట స్జర నిస్జల స్ వజవిరుం కజ

7 జూన్ 2015న సిాటా రో ాెండ్ సాిర్స సాినిసాోస్ వావిరెంకా ఫరెంచ్ ఓపన్ పుర్థష ల సిెంగిల్్ టెట
ై ిల్ సాధిెంచాడు.
రోలాెండ్ గారోస్లో జరిగన
ి పుర్థష ల సిెంగిల్్ ఫైనలోో 4-6, 6-4, 6-3, 6-4తో సరిాయాకు చెెందిన ట్ప్స్డ్
నోవాక్ జొకోవిచ్పై గలిచాడు. 30 ఏళో వావిరెంకా 2014లో ఆసేిలి
ా యన్ ఓపన్ గలిచి కరీర్సలో తొలిసారి గాీెండ్సాోమ్స
టెైటల్
ి
సాధిెంచాడు. గత 25 ఏళో వయవధిలో పారిస్లో టెట
ై ల్
ి
నెగగ న
ి
పద్ీ వయసుకడగా అతను రికార్థా
సాధిెంచాడు. నొవాక్కు ఇది 16వ గాీెండ్సాోమ్స ఫన
ై ల్ కాగా, ఆడన రెండో ఫన
ై లోోనయ వావిరెంకా టెట
ై ల్
ి గలిచాడు.
ఇుండి యా ‘ఎ' జటటర కోచ్ గజ ర్జహుల్ దర వి డ్ నియామకుం
రాహుల్ ద్రవిడ్ ను ఇెండయా-ఎ జటటి తో పాటట అెండర్స -19 జటటికు కోచ్ గా నియమిసయ
త 6 జూన్ 2015న
బీస్సఐ
్ నిర్ణయెం తీసుకుెంది. ఈ విషయానిి బీస్సఐ
్ ఓ పరకటన విడుద్ల చేసిెంది. ఇెంతకుముెంద్ు, భ్ర్త
కీకట్ దిగగజాలు సచిన్ టెెండయలకర్స, వీవీఎస్ లక్షాణ్, సౌర్వ్ గెంగయలీ బీస్సఐ
్ యొకక కీకట్ సలహా కమిటీ లో
సభ్ుయలుగా నియమిత లయాయర్థ.
21వ ఆసి య న్స అథ్ల టర క్టూ ఛాుంపి య నిష పోల ష్టజట్ ప్ుట్ లో స్వరణ ుం గె ల చ్చన్ ఇుందర జీ త్

3 జూన్ 2015న భ్ర్త ష్టాట్పుటర్స ఇెంద్రజీత్ ఆసియా అథ్ెో టిక్ ఛాెంపియన్ష్ిప్లో సార్ణెం సాధిెంచాడు. ఇెంద్రజీత్
సిెంగ్ 20.14 మీటర్థో ద్యర్ెం గుెండు విసిరి ఛాెంపియన్ష్ిప్ రికార్థా నమోద్ు చేశాడు. చెైనీస్ తెైపక
్ చెెందిన
మిెంగ్హుెంగ్ 19.56 మీటర్థో

ర్జతెం సాధిెంచగా, చెైనా కీీడాకార్థడు టియాన్ జిజాెంగ్ 19.25 మీటర్ో కు కాెంసయెం

లభిెంచిెంది. మహిళల 400 మీ. పర్థగులో ఎమ్సఆర్స పసవమా ఫన
ై ల్్కు అర్హత సాధిెంచిెంది.
ఇుండి యా కీ కె ట్ టీుం కు తాతాీలక కోచ్ గజ రవిశజసిి ి నియామకుం
భ్ర్త కీకట్ జటటికు తాతాకలిక కోచ్ గా ర్విశాసిత ి 2 జూన్ 2015 న నియమిత లయాయర్థ. బెంగాోదేశ్ పర్యటనలో
టీమిెండయాకు ఆయన కోచ్ గా వయవహరిసత ార్ని బీస్సఐ
్ పరకటిెంచిెంది. బీస్స్ఐ, 1 జూన్ 2015 న సచిన్

టెెండయలకర్స, వీవీఎస్ లక్షాణ్, సౌర్వ్ గెంగయలీలతో కొతత గా కీకట్ సలహా కమిటీని ఏరాపటట చేసన
ి తర్థవాత ఈ
నిర్ణ యెం తీసుకుెంది.
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భారత కీ కె ట్ నియుంతర ణ ముండల అడైవ జర్ర కమీటర లోక స్చ్చన్స, గుంగయలీ, లక్ష్ాణ్

1 జూన్ 2015 న భ్ర్త కీకట్ నియెంతరణ మెండలి (బీస్సఐ
్ ) అడెైాజరీ కమిటీ సభ్ుయలుగా భ్ర్త కీకట్
దిగగజాలు సచిన్ టెెండయలకర్స, సౌర్భ్ గెంగయలీ, వీవీఎస్ లక్షాణ్లు చేరార్థ. ఈ విషయానిి బీస్సఐ
్ అధికారికెంగా
టిాటి ర్స దాారా వెలోడెంచిెంది. భ్ర్త కీకట్కు సెంబెంధిెంచి లలజెండరీ తరయానిి అధికారికెంగా ఇెండయన్ కీకట్

బో ర్థాలో చేరినటట
ో బీస్సఐ
్ సకీటరీ అనురాగ్ ఠాకయర్స తన టిాటి ర్సలో బీస్స్ఐ అడెైాజరీ కమిటీ సభ్ుయలుగా ఈ
ముగుగర్థ చేరన
ి టట
ో

టీాట్ చేశార్థ. మరో టీాట్లో వీరి సలహాలు, గైడన్
ె ్తో బీస్సఐ
్ మరిెంతగా ముెంద్ుకు

సాగాలని కోర్థకుెంటటనిటట
ో టీాట్ చేశార్థ.

మర్థనిా కరడ
ీ ా వజరి లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

సైన్స్ మర్థయు టెకాాలజీ- SCIENCE &TECHNOLOGY
30 జూన్స 2015కు ఒక స కన్ు అదన్ుం: నాస్జ

30 జూన్ 2015కు అద్నెంగా ఒక లీపు సకను జోడెంచబడనుెంది, దీెంతో మామయలు రోజుకనాి కాసత ఎకుకవగా
ఈ రోజు ఉెండనుెంది.

అమరికా అెంతరిక్ష పరిశోధనా కేెంద్రెం (నాసా) యొకక విశలోషణ పరకార్ెం, భ్యమి తన చుటయ
ి తాను త్తర్థగుతూ

సయర్థయని చుటయ
ి త్తర్థగడెం అెంద్రిక విదితజూన్. అయితే భ్యమి పరిభ్మ
ర ణ వేగెం కీమెంగా తగుగతూ వసుతెంది.
అెంద్ువలో ఆ లోటటను భ్రీత చేయడానిక ఒక లీపు సకనును జోడెంచడెం ఒక మార్గ ెం అయియెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ప్ర ప్ుంచుంలో మొటర మొదటర అన్ువెై న్ మర్థ య చరాుం వుంటర డి సేలే అభివృదిధ
సెంటరల్ ఫ్ోో రిడా విశావిదాయలయెం (UCF) కు చెెందిన భ్ర్త-అమరికన్ దేబ్శిష్ చెందా నేతృతాెంలోని శాసత వ
ే తల
ి త
బృెంద్ెం పరపెంచెంలో మొద్టి పసరిత ర్ెంగు, సౌకర్యవెంతమన
ై సనిని-పొ ర్ పరత్తబిెంబ డసేలేను సృష్ిిెంచడానిక ఒక
పరకృత్త-పేరరిత పద్ధ త్తని అభివృదిధ చేసిెంది. ఈ విషయెం 11 జూన్ 2015 న పరకృత్త కమయయనికేషన్్ పత్తరకలో
పరచురిెంచబడెంది. ఈ సాెంకేత్తకత, కనురపపపాటటలో మీ ద్ుసుతల ర్ెంగు మార్డానిక సహాయపడుత ెంది. ఒకవేళ
వివాహకార్యర్మెంలో

ఎవరన
ై ా

మీర్థ

వేసుకుని

ద్ుసుతలను

ధరిస,ేత కనురపపపాటటలో

వేరే

ర్ెంగుకు

మార్థచకోవచుచ.
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ఆది వి శవుంలో ప్ర కజశవుంతమెై న్ గె లాకరూ CR7క కీ సర ి యానో ర్ోనాలోస పే రచ

2015 జూన్ మయడవ వార్ెంలో శాసత వ
ే త లు తరాాత కొతత గా కనుగపని గలాకీ్క పో ర్థచగీస్ ఫుట్ాల్ ఆటగాడు
ి త

కీసి యానో రోనాలోా పేర్థ పట్ిర్థ. ఇపపటివర్కు, ఈ గలాకీ్, CR7 (కాసో ాస్ రడష ప్ి 7) గా పిలువబడుతూవుెంది.

30 ఏళో కీసి యానో రోనాలోాను కయడా పేర్థ, జరీ్ సెంఖ్య తో CR7 గా పిలుసాతర్థ.
ప్ర ప్ుంచుంలో మొదటర నీటర ఆధార్థ త కుంప్సూటర్ట అభివృదిధ చే సి న్ భారత స్ుంతతిక శజస్ి ి వే తి మన్ు ప్ర కజష్

10 జూన్ 2015న పరపెంచెంలో మొద్టి నీటి ఆధారిత కెంపసయటర్స ను అభివృదిధ చేసన
ి భ్ర్త సెంతత్తక శాసత వ
ే త
ి త

మను పరకాష్ మరియు అతని బృెంద్ెం. ఈ విషయెం నేచర్స ఫిజిక్్ జర్ిల్ లో పరచురిెంచబడెంది. మను పరకాష్,
సాినోఫర్సా విశావిదాయలయెంలో బయోఇెంజనీరిెంగ్ అసిసి ెంట్ పొ ర ఫసర్స గా పనిచేసత ునాిర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
మొదటర ఏక అణ ప్ర్థ క ర్జనిా రూపొ ుందిుం చ్చన్ ఎనాార్ెై శజస్ి ి వే తి లతా వెుం కటర్జమన్స
ఎనాిరై శాసత వ
ి ేతత లతా వెెంకటరామన్ 25 జూన్ 2015 న మొద్టి ఏక అణు పరికరానిి ర్ూపొ ెందిెంచార్థ. ఈ
ఎలకాిానిక్ పరికర్ెం, సయక్షా శలణ
ీ ి పరికరాల కోసెం వాసత వ పరపెంచ సాెంకేత్తక అనువర్త నముల సామర్ధ యమును కలిగి
ఉెంది. ఈ నివేదక
ి , నేచర్స నానోటెకాిలజీ పత్తరకలో పరచురిెంచబడెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జూన్స నెలలోని మర్థనిా సైన్సూ మర్థయ టెకజాలజీ స్ుంబుంధిత స్మాచారుం కోస్ుం ఇకకడ కో క్
చేయెండ

కార్పొరేట్-CORPORATE
20 గథ గజవజటల స్జమరి యుంతో 1.28లక్ష్ల కోటల తో స్ో లార్ట ప్వర్ట పజర జె కరు
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భ్ర్తదేశెంలో 20 బిలియన్ డాలర్ో (పరసత ుతెం డాలర్సతో పో లిచతే ర్ూపాయి మార్కెం విలువ పరకార్ెం దాదాపు

1,28,000 కోటో ర్ూపాయలు) పటటిబడతో 20 గిగావాటో సామర్ుయెంతో సో లార్స పవర్స పారజకుిలను ఏరాపటట
చేసత ామని జపాన్కు చెెందిన సాఫ్టి బ్యెంక్ కార్సప 22 జూన్ 2015న పరకటిెంచిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
25 బే సి స్ పజయిుంటల వడడస ర్ే టట తగథీుం చ్చన్ యిె స్ బాూుంకు
భ్ర్తదేశెంలోని ఐద్వ అత్తపద్ీ పవ
ైి ట
ే ట ర్ెంగ బ్యెంకన
ై యిెస్ బ్యెంకు 18 జూన్ 2015న, తన బ్యెంకు వడడా

రేటటను 25 బేసస్
ి పాయిెంటట
ో తగిగెంచిెంది. ఇపపటివర్కు, ఆ బ్యెంకు యొకక వడడా రేటట 10.75 శాతెంగా ఉెండగా,
దానిని

25 బేస్ పాయిెంటటో తగిగెంచి 10.50 శాతానిక తగిగెంసుతనటటో ఆ బ్యెంకు సాిక్ ఎకే్ెంజీలకు

తెలియజేసిెంది.

యిెస్ బాూుంకు గ ర్థుంచ్చ ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఫజూప్ూ అధ్ూక్షులుగజ వె న్ాుం అనిల్ ర్ె డిస ఎనిాక
ఫడరేషన్ ఆఫ్ తెలెంగాణ, ఆెంధరపద
ర ేశ్ ఛాెంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అెండ్ ఇెండస్ి ా (ఫాయప్్) అధయక్షులుగా వెనిెం
అనిల్రడా

15 జూన్

2015న

ఎనిికయాయర్థ.

ఫాయప్్

వారిషక

సమావేశెంలో

ఆయనను

ఏకగీీవెంగా

ఎనుికునాిర్థ. ఈ నియామకెం జరిగన
ే ాటిక అనిల్రడా ఫాయప్్ స్నియర్స వెస్
ై పరసడ
ి ెెంట్గా ఉనాిర్థ.
జీడడ ప్ లో వజటా 25 శజతానిక పుంచుకునేుం దుకు నాస్జీమ్స తో ఐఈఎస్ ఏ ఒప్ొుందుం
జాతీయ సాఫ్టేిేర్స మరియు సేవల కెంపనీల సమాఖ్య (నాసాకమ్స), ఎల కాిానిక్్ తయారీ కెంపనీల సమాఖ్య
(ఐఈఎస్ఏ) లు సయ
ు ల దేశ్రయోతపత్తత లో (జీడడప)్ ఎలకాిానిక్్ మరియు ఐటీ వాట్ను పెంచేెంద్ుకు 15 జూన్

2015న ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకునాియి. ఈ ఒపపెంద్ెం పరకార్ెం 2025 నాటికలాో సయ
ు ల దేశ్రయోతపత్తత లో వీటి
వాట్ 25 శాతానిక పెంచుకోవాలని నిరేీశిెంచుకునాియి.దీనిక సెంబెంధిెంచిన అవగాహన ఒపపెంద్ెం (ఎెంవోయయ)
పై ఇర్థ వరాగలు సెంతకాలు చేశాయి.
త లుంగజణలో న్యతన్ పజర్థ శజీ మిక విధాన్ుం ఆవిష్ీరణ
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2015

పరత్తష్టాాతాకెంగా

ర్ూపొ ెందిెంచిన

నయతన

పారిశాీమిక

విధానెం

12 జూన్ 2015న

ఆవిషకృతమైెంది. మాదాపసర్సలోని హచ్స్సల
్ ో జరిగన
ి
ఆవిషకర్ణ కార్యకీమానిక తెలెంగాణ ముఖ్యమెంత్తర
కేసఆ
్ ర్స, మెంతర లు, అధికార్థలు, పరజాపరత్తనిధులు, పారిశాీమికవేతతలు, వివిధ కెంపనీల పరత్తనిధులు హాజర్యాయర్థ.
న్యతన్ పజర్థశజీమిక విధాన్ుం విధివిధానాల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
హై ద ర్జబాద్ లో అతిప దు ఫులఫలలాుంట్ కేుం దార నిా పజర రుంభిుంచ్చన్ అమె జాన్స
పరపెంచపు ఈ-కామర్స్ మరియు కౌోడ్ సేవలు సెంసు , అమజాన్, 10 జూన్ 2015న తెలెంగాణలోని హద్
ై రాబ్ద్
సమీపెంలో ఫులిఫలలాెంట్ కేెందారనిి పారర్ెంభిెంచిెంది. గతెంలో దేశెంలో ఏడు రాష్టాిాలోో ఇపపటికే ఏరాపటెన
ై 10

ఫులిఫలలాెంట్ కేెందారలకెంటే ఇది అమజాన్ యొకక అత్తపద్ీ సౌకర్యెంగా ఉెండనుెంది. సౌకర్యెం మరియు అమజాన్
అెందిెంచే లాజిసిిక్్ మరియు డెలివరీ సామరాుయలు ఉపయోగిెంచుకునే చిని మరియు మధయసు వాయపారాలకు
(SMBs) సహాయెంగా ఉెండే ద్ృష్ిితో పరసత ుతెం కేెంద్రెం 2.80 లక్షల చద్ర్పు అడుగులలో విసత రిెంచివుెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఇుండి య న్స ర్ె న్యూవబ ల్ ఎన్ర్రా డ వలపాుంట్ ఏజనీూ లమిటె డ్ కు మినీరతా (కె ట గథ ర్ర 1) హో దా

2 జూన్ 2015 న కేెంద్ర భ్రీ పరిశమ
ీ లు మరియు పరభ్ుతా ర్ెంగ సెంసు ల మెంత్తరతా శాఖ్ ఆధార్యెంలోని పబిో క్
ఎెంటరైలజ
ై స్ శాఖ్, ఇెండయన్ రనయయవబుల్ ఎనరీా డెవలపాెంట్ ఏజనీ్ లిమిటెడ్ (ఇరడా)కు మినీర్తి(కటగిరీ

1) హో దా కలిపెంచిెంది. ఇరడాకు (కాటగిరీ 1) హో దా పరత్తపాద్నను కేెంద్ర నవయ మరియు పునర్థతాపద్క శకత
మెంత్తరతా శాఖ్ (MNRE) సిఫార్సు చేసిెంది.

మహారతా / న్వరతా / మినీరతా హో దాల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
అమె ర్థ కజకు చుంది న్ పోర స్జఫ్టర గయ
ీ ప్ున్ు కొన్ుగోలు చే సి న్ కె లర న్స టె క్ట స్ొ లయూష్న్సూ

1 జూన్ 2015 న,హైద్రాబ్ద్కు చెెందిన కలి న్ టెక్ సొ లయయషన్్ లిమిటెడ్, అమరికాకు చెెందిన పో ర సాఫ్టి గయ
ీ పును

కొనుగోలు చేసిెంది. ఎెంటర్సపజ్
ైి సొ లయయషన్్ అెందిెంచే పో ర సాఫ్టి ను 88 కోటో ర్ూపాయిలకు కొనుగోలు చేసిెంది.
ఇెంద్ుకు కావాలి్న నిధులను 60:40 డెట్-ఈకాటీ నిషపత్తత లో సమకయరాచర్థ. పో ర సాఫ్టి కొనుగోలు వలో కెంపనీక

240 కోటో ర్ూపాయిల అద్నపు ఆదాయెం మరియు లాభ్ెం 19 కోటో ర్ూపాయిలకు పర్గనుెంది. పరసత ుతెం
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కెంపనీ ఆదాయెం 80 మిలియన్ డాలర్థోగా ఉెంది. పో ర సాఫ్టి క చెెందిన 375 మెంది ఉదో యగులు చేర్డెంతో కలి న్
టెక్ ఉదో యగుల సెంఖ్య 1000 దాటిెంది.

ఆనెల ల న్స కస్ర మర్ట అకవజిష్న్స ప్ర్థ ష్టజీర్జనిా విడుదల చే సి న్ భారతీయ సేర ట్ బాూుంకు

29 జూన్ 2015 న భ్ర్తీయ సేిట్ బ్యెంకు (ఎసిాఐ) ఒక ఆనెో న్
ల కసి మర్స అకాజిషన్ సొ లయయషన్ (OCAS) ను
పారర్ెంభిెంచిెంది. గృహ ర్థణాలు, కార్థ ర్థణాలు, విద్య ర్థణాలు మరియు వయకత గత ర్థణాల కోసెం ద్ర్ఖ్ాసుత
చేసుకునేెంద్ుకు ఇది ఒక ఆనెో న్
ల వేదిక. ఎసిాఐ చెర్
ై ాన్ అర్థెంధత్త భ్ట్ిచార్య దీనిని పారర్ెంభిెంచార్థ.

ఆనెల న్స
ల కస్ర మర్ట అకవజిష్న్స స్ొ లయూష్న్స యొకీ మ ఖూ అుంశజల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జూన్స నెలలోని మర్థనిా వజూపజర స్ుంబుంధిత స్మాచారుం కోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ

పర్జూవరణెం మర్థయు జీవావరణ వూవస్ి - ENV & ECOLOGY
మె ర్టూ వెై ర స్ కు కర ల క మయలుం డోర జూన్స ర్థ (లొటరర పి టర ) ఒుంటె లు: అధ్ూయన్ుం
ఇటీవల జరిగన
ి
అధయయనెంలో నాలుగు సెంవత్రాల కెంటే తకుకవ వయసు్ని డోర జూనా రి (లొటిిపట
ి ి)

ఒెంటెలు, మిడల్ ఈస్ి రసిపరేటరీ సిెండోర మ్స (మర్స్) వెర్
ై స్ యొకక పరధాన మయలాలుగా గురితెంచార్థ. ఈ
అధయయనెం ఫలితాలను జూన్ 2015 లో జర్ిల్ ఎమరిాెంగ్ ఇనెఫక్షయస్ డస్జస్ లో పరచురిెంచబడాాయి.
మిడిల్ ఈస్ర ర్ెసొి ర్ేటర్ర సిుండోర మ్స (మెర్టూ) గ ర్థుంచ్చ ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
విప్ర్ర తుంగజ ఆకుర్జలుతయన్ా భితరీనికజ వన్ూపజర ణ ల అభయారణూుంలోని మడవృక్ష్స్ుంప్ద
ఓడశాలోని భితర్కనికా వనయపారణుల అభ్యార్ణయెంలోని మడవృక్షసెంపద్లో విపరీతెంగా ఆకు రాలుత నిటటి ‘ది
మెంగోీవ్ ఫారస్ి డవిజన్’ (MFD) 2015 జూన్ మొద్టివార్ెంలో పరకటిెంచిెంది. భితర్స కనికా వనయపారణుల
అభ్యార్ణయెం భ్ర్తదేశెం యొకక అత్తపద్ీ మొసలి ఆవాసాల యొకక ఎసుివరిన్ మరియు

పరధాన తీర్

పరాయవర్ణ వయవసు . MFD పరకార్ెం, చీలుచట లేదా సలలైన్ ఖ్ాళీ నిరాాణాలతో 1700 ఎకరాల భితర్కనికా అటవీ
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బ్ోక్ లో ఆకురాలడెం మరియు ఉపుప పేర్థకు పో వడెం లాెంటివి జరిగాయి. ఈ బ్ోక్ పారెంతెంలో ఆకు రాలిన
పారెంతెం సుమార్థ 30 ఎకరాలుెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

ర్జష్ట్రాలు- STATES
ఆర్ట కె న్గర్ట స్జి నానిక జర్థ గథ న్ ఉప్ఎనిాకలో తమిళనాడు మ ఖూముంతిర జయలలత విజయుం
రాధాకృషణ నగర్స సాునానిక జరిగిన ఉపఎనిికలో తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తర జయలలిత 30 జూన్ 2015న
విజయెం సాధిెంచార్థ. జయ లలిత(ఏఐఏడడఎెంకే) 1,35,517 ఓటట
ో సాధిెంచి ఒక లక్ష 20వేలకుపైగా ఆధికయెంతో
గలుపొ ెందార్థ. జయ పరతయరిు మహెంద్రన్ (స్పఐ
్ ) 8,097 ఓటట
ో సాధిెంచార్థ.

మె టరర ర్ెై ల్ స్ర్రవ స్ున్ు పజర రుంభిుంచ్చన్ తమిళనాడు మ ఖూముంతిర జయలలత
తమిళనాడు ముఖ్యమెంత్తర జయలలిత 29 జూన్ 2015న చెనెైిలో మటరర రైల్ సరీాసులను పారర్ెంభిెంచార్థ.
వీడయో కానఫరన్్ దాారా ఆమ కొతత మటరర సరీాసును పారర్ెంభిెంచార్థ. నాలుగు బో గీలు ఉెండే మటరర రల
ై ులో
మొతత ెం 1276 మెంది పరయాణిెంచగలర్థ. ఈ మటరర రైలు అలెంద్యర్స నుెంచి కోయెంబేడుక 10 క.మీ ద్యరానిి

18 నిమిష్టాలోో అధిగమిెంచిెంది.ఇపపటికే నయయఢలీో , బెెంగుళూర్థ, ముెంబె,ై జైపసర్స నగరాలోో మటరర సరీాసులు
ఉనాియి.
శ్రీ కృష్ణ దే వ ర్జయ విశవవిదాూలయుం ఉప్కులప్తిగజ కె . ర్జజగోపజల్ నియామకుం

అనెంతపుర్ెంలోని శ్రీకృషణ దేవరాయ విశావిదాయలయెం ఉపకులపత్త(వెస్
ై
ఛాన్లర్స)గా క.రాజగోపాల్ 23 జూన్

2015 న నియమిత లయాయర్థ. రాషి ా గవర్ిర్స నర్సిెంహన్ ఈ జూనరకు ఉతత ర్థాలు జారీచేశార్థ. రాషి ెంా లోని అనిి
విశావిదాయలయాలకు కులపత్త(ఛాన్లర్స)గా రాషి ా గవర్ిర్స ఎకకడు శ్రీనివాసన్ నర్సిెంహన్ వయవహరిసత ార్థ.

ఫో ర్టి లయన్స యాప్ న్ు పజర రుంభిుంచ్చన్ ఏప్ స్ ఎుం చుందర బాబ నాయ డు
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పరజా భ్ద్రత కోసెం ర్ూపొ ెందిెంచిన 'నాలుగో సిెంహెం (ఫో ర్సత లయన్)' సాార్సిఫో న్ అపిో కేషన్ యాప్ను 21 జూన్

2015న ఆెంధరపద
ర ేశ్ ముఖ్యమెంత్తర చెంద్రబ్బు నాయుడు పారర్ెంభిెంచార్థ. దేశవిదేశ పటటిబడులు విజయవాడ,
రాజధాని అమరావత్తక తర్లిరావాలెంటే, సవయమన
ై శాెంత్తభ్ద్రతలు అవసర్ెం కనుక వాటిని పెంపొ ెందిెంచేెంద్ుకు ఈ
యాప్ ఉపయోగపడుత ెంది.
ఈ యాప్ ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ
ఢి లీల జల్ బో రచస ఛై రాన్స గజ కపి ల్ మిశజీ నియామకుం
ఢలీో నాయయశాఖ్ మెంత్తర కపిల్ మిశాీ 15 జూన్ 2015 న ఢలీో జల్ బో ర్థా చెర్
ై ాన్ గానియమిత లయాయర్థ.
అతను డపసయటీ ముఖ్యమెంత్తర మనీష్ సిసో డయా సాునెంలో ఈ బ్ధయతలు నిర్ాహిసత ార్థ. ఇెంతకముెంద్ు, ఢలీో
లలఫ్టి నెెంట్

గవర్ిర్స

నజీబుద్

జెంగ్, ఢలీో

మెంత్తరమెండలిలోక

నాయయశాఖ్

మెంత్తరగా

కపిల్

మిశాీ

చేత

పరమాణస్ాకార్ెం చేయిెంచార్థ. జితేెంద్ర్స సిెంగ్ తోమర్స రాజీనామా తర్థవాత కపిల్ మిశాీను మెంత్తరవర్గ ెంలోక
తీసుకునాిర్థ. తోమర్స ను నకలీ డగీీ సరిిఫికట
ే ో కేసులో ఢలీో పో లీసులు అరసుి చేసన
ి తర్థవాత అయన తన
పద్విక రాజీనామా చేశార్థ.
ఢి లీల మె టరర కు మొటర మొదటర డిై వ ర్ట రహి త ర్ెై లు

4 జూన్ 2015 న కొరియా ఆధారిత తయారీదార్థ నుెండ మొటి మొద్టి డెవ
ైి ర్స ర్హిత రైలును ఢలీో మటరర
పొ ెందిెంది. అనేక ఆధునిక లక్షణాలను కలిగిన ఈ రల
ై ును, డసెంబర్స 2016 నుెండ పారర్ెంభ్ెంకానుని IIIవ ద్శ
కారాయచర్ణలో ఉపయోగిెంచనునాిర్థ.
ఈ ర్ెైళల యొకీ లక్ష్ణాల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జూన్స నెలలో ర్జష్టజరాలలో జర్థగథన్ మర్థనిా విశేష్టజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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