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కరెంట్ అఫై ర్స్ విభ్గానిక సరి గా సి ద్ధ పడక పో వడజూల ై 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
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అుంతర్జా తీయుం | ప్ర ప్ుంచుంINTERNATIONAL|WORLD
2022 నాటి కి అతూధి క జనాభా కలిగథ న్ దే శుంగజ భారతదే శుం: UN ప్ర ప్ుంచ జనాభా
సూచన్లు
ఐకయరాజయసమిత్త (UN) 29 జూల ై 2015 న నయయ యార్సక లోని UN పరధాన కారాయలయెం వద్ీ పరపెంచ జనాభ్
సయచనలు: 2015 సమీక్ష అనే పేర్థ మీద్ ఒక నివేదికను విడుద్ల చేసిెంది. ఈ నివేదక
ి పరకార్ెం, భ్ర్తదేశెం
2022 నాటిక పరపెంచెంలో అతయెంత జనాభ్ కలిగిన దేశెంగా చెైనా ను అధిగమిసుతెంది. 2013 లో UN జారీ చేసిన
సయచన పరకార్ెం భ్ర్తదేశెం 2028 నాటిక చెైనా జనాభ్ను మిెంచిపో త ెంద్ని భ్విెంచడెం జరిగినది.
భారతదేశుం యొకక జనాభా అవకజశజల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

గజధి మ యి ప్ుండుగ లో జుంతు బలి నిషే ధిుం చిన్ నే పజల్
నేపాల్ యొకక గాధిమయి ఆలయెం టరస్ి 28 జూల ై 2015 న పరత్త ఐదేళోకు ఒకసారి నిర్ాహిెంచే పరపెంచెంలో
అత్తపద్ీ జెంత

బలి ఘటన గాధిమయి పెండుగలో సెంభ్విెంచే జెంత

బలిని నిష్ేదిెంచార్థ. ఆలయ

అధికార్థలు వెంద్ల వేల భ్కుతలను ఆకరిషెంచే శతాబ్ీల కాలెంనాటి హిెంద్య మతెం సెంపరదాయెం
అయినటటవెంటి జెంత బలి యొకక ముగిెంపును పరకటిెంచార్థ. అెంతేకాక వచేచ ఏడాది 2019 లో జరిగే
పెండుగలో కూడా జెంత వులను తీసుకుని రాకూడద్ని ఆలయ అధికార్థలు భ్కుతలను కోరార్థ.

జాతీయ ప్టర ణ ఆర్ోగూ మిషన్స కోసుం ADB తో $ 300 మిలియన్ి రుణ ఒప్ొుందుంపై
సుంతకుం చే సి న్ భారతదే శుం
28 జూల ై 2015 న భ్ర్తదేశెం దాని పరధాన కార్యకీమెం జాతీయ పటి ణ ఆరోగయ మిషన్స (ఎనుయహెచ్ఎెం) కోసెం
ఆసియా అభవృదిధ బ్యెంక్ (ఎడబి) తో 300 మిలియన్స US డాలర్ో ర్థణ ఒపపెంద్ెంపై సెంతకాలు చేసిెంది.
ఎనుయహెచ్ఎెం పరధానెంగా దేశెంలోని పటి ణ జనాభ్ యొకక ఆరోగయ సిుత్త మర్థగుపర్చడానిక ఉెంటటెంది.
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భ్ర్తదేశెం తర్పున రాజ్ కుమార్స, జాయిెంట్ సకీటరీ, ఆరిధక వయవహారాల శాఖ్, ఆరిుక మెంత్తరతాశాఖ్ మరియు
ఎడబి తర్పున M. తెరసా ఖ్య, ఎడబి యొకక భ్ర్తదేశ రసిడెెంట్ మిషన్స దేశ డెైరకిర్స ఈ ఒపపెంద్ెంపై
సెంతకాలు చేశార్థ. ఈ ర్థణ ఒపపెంద్ెం జాతీయ పటి ణ ఆరోగయ మిషన్స సహాయార్ధెం లవదా మద్ీ త అనే పేర్థతో
ఉెంది మరియు పటి ణ పేద్వారిక మరియు ఆపద్లో ఉనివారిక నాణయతమైన ఆరోగయ సేవలు అెందిెంచేలా
పటి ణ పారెంతాలోో ఆరోగయ వయవసు లు అభవృదిధ కోసెం ఎనుయహెచ్ఎెం కెంద్ కొనసాగుత ని పరభ్ుతాెం
పరయతాిలు బలోపేతెం చేయడానిక పరయత్తిసుతెంది.
జాతీయ ప్టర ణ ఆర్ోగూ మిషన్స (ఎన్ుూహెచ్ఎుం) గ ర్థుంచి ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

162వ సభ్ూ దే శుంగజ WTOలో చే ర డానికి కజాఖ్సాతా న్స సభ్ూతవ నిబుంధన్లకు జన్రల్
కౌనిూల్ ఆమోదుం
27 జూల ై 2015న వర్ల్ా టరడ్
ర ఆర్గ నెైజేషన్స (WTO) జనర్ల్ కౌని్ల్, కజాఖ్ాతాన్స యొకక సభ్యతాెం నిబెంధనలకు
ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. దాెంతో పరపెంచ వాణిజయ విభ్గెంలో 162వ సభ్యదేశెంగా చేర్డానిక కజాఖ్ాతాన్స మార్గ ెం
సుగమెం అయియెంది. అధికారికెంగా WTO యొకక సభ్యదేశెం కావడానిక, కజాఖ్ాతాన్స పార్ో మెంట్ ఇపుపడు 31
అకోిబర్స 2015 కాళళ ఒపపెంద్ెం ఆమోదిెంచాలి, తన ఆమోద్ెం తెలిపిన 30 రోజ్ఞలలో WTO సభ్యదేశెం
అవుత ెంది. దేశెం యొకక WTO పరవేశెం నిబెంధనలను జనర్ల్ కౌని్ల్ ఆమోదిెంచిన తర్థవాత WTO డెైరకిర్స
జనర్ల్ రాబరోి ఆజవెడో మరియు అధయక్షుడు నజార్ెయియవ్ నయర్స సులాతన్స మధయ కజాఖ్ాతాన్స యొకక పరవేశెం
కోసమైన పో ర టలకాల్ పై సెంతకాలు జరిగాయి.

2016 నాటి కి పజకి స్ి జ న్స తో పజటు ష్టజుంఘై సహకజర సుంసి (SCO) లో భాగుంకజన్ున్ా
భారతదే శుం
10 జూల ై 2015 న ష్టాెంఘై సహకార్ సెంసు (SCO), చెైనా మరియు ర్ష్టాయ దేశాలతో కలిపి ఆర్థ సభ్య దేశాలతో
కూడన పారెంతీయ సెంఘపు ష్టాెంఘై సహకార్ సెంసు (SCO) శాశాత సభ్ుయలుగా భ్ర్తదేశెం మరియు
పాకసాతన్స దేశాలకు ఆమోదానిిచిచెంది. గత 10 సెంవత్రాలుగా ఈ సెంఘెం యొకక పర్యవేక్షక హ దా కలిగి
ఉని భ్ర్తదేశెం, 2016 నాటిక SCO యొకక పసరిత సభ్య దేశెం అవుత ెంది. ఈ సభ్యతాెం, మధయ ఆసియా శకత
వనర్థల పారపయత కలిగి ఉెండడెం కోసెం భ్ర్తదేశానిక సహాయెం చేసత ుెంది.
ష్టజుంఘై సహకజర సుంసి గ ర్థుంచి ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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ద్ైవ పజక్షి క సుంబుంధాల పుంప్ుకు భారతదే శుం, తుర్్కెనిస్జి న్స మధూ 8 ఒప్ొుందాలు
భ్ర్తదేశెం మరియు త రకెనిసాతన్స లు 11 జూల ై 2015 న, ఆ రెండు దేశాల మధయ దెైాపాక్షక సహకారానిి
బలపర్చుకునేెంద్ుకు ఎనిమిది సహకార్ ఒపపెందాలపై సెంతకాలు చేశాయి. వార్థ పారెంతీయ సహకార్ెం
మరియు సెంబెంధాలను పెంచడెం కోసెం చరిచెంచార్థ. ఈ ఒపపెందాలు 10 జూల ై నుెండ 11 జూల ై 2015 వర్కు
పరధాని నరేెంద్ర మోడీ రెండు రోజ్ఞల త రకెనిసాతన్స పర్యటన సెంద్ర్భెంగా చేశార్థ. మోడీ, త రకెనిసాతన్స
అధయక్షుడు గుర్ెెంగులీ బరిీముహామదో వ్ యొకక ఆహాానెం మేర్కు త రకెనిసాతన్స అధికారిక పర్యటన
చేశార్థ.
కుదురుుకున్ా ఒప్ొుందాల జాబితాకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

బిర క్ూ దే శజలలో అవస్జి ప్న్కు ధన్సహాయానికి ఉమమడి యుంతారుంగుం ఏర్జొటు: రషూన్స
ప టుర బడి నిధి
8 జూల ై 2015 న ర్షయన్స పరతయక్ష పటటిబడ నిధి (ఆరిాఐఎఫ్) బిరక్్ దేశాలలో మౌలిక సద్ుపాయాల పారజకుిలలో
ఈకాటీ పటటిబడుల కోసెం ముసాయిదా ఒపపెందాలపై సెంతకాలు చేశాయి. ఈ ఒపపెందాలు, ర్ష్టాయ లోని ఉఫా
వద్ీ జరిగిన బిరక్్ సద్సు్లో జరిగాయి.
బిరక్ూ సభ్ూ దేశజలలో భాగస్జవమ లగ ర్థుంచి త్లుసుకునేుందుకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

కుంటిుం జ్ుం ట్ ర్థ జ ర్వవ అమర్థ క ఆచరణకు ఒప్ొుందుంపై బిర క్ూ కేుం దర బాూుంకులు సుంతకుం
7 జూల ై 2015న 100 బిలియన్స అమరికా డాలర్ో బిరక్్ కెంటిెంజెంట్ రిజర్సా అమరిక (CRA) అమలుకు లక్షయెంగా
పర్సపర్ సహాయెం ఒపపెంద్ెం (MAA)పై సెంతకెం చేసిన బజి
ర ల్, ర్ష్టాయ, భ్ర్తదేశెం, చెైనా, ద్క్షణాఫిరకా (బిరక్్)
కేెంద్ర బ్యెంకులు.
ర్షయన్స రాజధాని మాసో కలో బిరక్్ దేశాల కేెంద్ర బ్యెంకు గవర్ిర్ో మరియు ఆరిుక మెంతర ల సమావేశెంలో ఈ
పతారలపై సెంతకాలు చేశార్థ.
బిరక్ూ కుంటిుంజ్ుంట్ ర్థజర్వవ ఒప్ొుందుం యొకక లక్షణాలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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కజకి స్ి జ న్స తో ఐదు కర ల క ఒప్ొుందాలు కుదురుుకున్ా భారత ప్ర ధాని న్ర్ేుం దర మోదీ
మధాయసియా పర్యటనలో భ్గెంగా కజకసాున్స అధయక్షుడు నయర్ససులాతన్స నజార్సబ్యియాతో భ్ర్త పరధాని నరేెంద్ర
మోదీ 8 జూల ై 2015న కజకసాున్స లోని అసాతనాలో సమావేశమయాయర్థ.
ఆ సెంద్ర్భెంగా ఐద్ు కీలక ఒపపెందాలపై ఇర్థ దేశాల అధికార్థలు సెంతకాలు చేశార్థ. వాటి వివరాలకు
ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

భ్దర తా మర్థ య మారక దర వూుం సహకజరుం తీవర త రుం చే య డానికి భారత్, ఉజ్ె కి స్ి జ న్స
ల ఉమమడి ప్ర క టన్ విడుదల
పరధాని నరేెంద్ర మోదీ మధాయసియా దేశాలు కజాఖ్ాతాన్స, కరిగజాతాన్స, ఉజెకసాతన్స, తజికసాతన్స మరియు
త రకెనిసాతన్స మరియు ర్ష్టాయలో 6 జూల ై నుెండ 13 జూల ై 2015 వర్కు ఎనిమిది రోజ్ఞల పర్యటనలో భ్గెంగా
ఉజెకసాతన్స చేర్థకునాిర్థ. అకకడ భ్ద్రతా మరియు మార్క ద్రవయెం సహకార్ెం తీవరతర్ెం చేయడానిక భ్ర్త్,
ఉజెకసాతన్స లు ఉమమడ పరకటన విడుద్లచేశాయి. పరధాన మోదీక తాష్కెంట్ పరధాని షవ్కత్ మిరోమొనోవిచ్
మిరిాయోవెవ్, ఆయన కేబినెట్ సహచర్థలు విమానాశీయెంలో ఘన సాాగతెం పలికార్థ. ఉజ్బక్ రాజధాని
తాష్కెంట్ విమానాశీయెం సమావేశ మెందిర్ెంలోనే మిరిాయోవెవ్తో మోదీ పలు అెంశాలపై చరిచెంచార్థ. పలు
వసయహాతమక, ఆరిుక, ఇెంధనానిక సెంబెంధిెంచి పలు అెంశాలపై ఇర్థవుర్థ పరధానులు చరిచెంచార్థ. ఈ
సెంద్ర్భెంగా దెైాపాక్షక సహకారానిి పెంప ెందిెంచుకునేెంద్ుకు ఉదేీశిెంచిన మరడు ఒపపెందాలపై సెంతకాలు
జరిగాయి.
ఉమమడి ప్రకటన్ వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

అుంతర్జాతీయ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జాతీయుం|భారత్-NATIONAL|INDIA
2014 జిఎసిర బిలుి పై ర్జజూసభ్ పజూనె ల్ యొకక సవరణలన్ు ఆమోదిుం చిన్ కేుం దర
ముంత్రర ముండలి
పేజి
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29 జూల ై 2015 న కేెంద్ర మెంత్తరమెండలి వసుతవుల మరియు సేవల పనుి (జిఎసిి) రాజాయెంగ సవర్ణ బిలుో,
2014 పై రాజయసభ్ సల క్ి కమిటీ పరత్తపాదిెంచిన సవర్ణలను ఆమోదిెంచిెంది.
భ్రపేెంద్ర్స యాద్వ్ అధయక్షతన రాజయసభ్ సల క్ి కమిటీ 22 జూల ై 2015 న సమరిపెంచిన దాని నివేదిక లో
జిఎసిి పరిచయెం కార్ణెంగా రాష్టాిాలకు నషి పరిహార్ెం 5 సెంవత్రాలవర్కూ బద్ులుగా 5 సెంవత్రాలు కోసెం
తయార్థ చేయాలని సయచిెంచార్థ.
ఈ బిలుో, రాజాయెంగ (122 సవర్ణ) బిలుో 2014 కూడా 5 మే 2015 న లోక్ సభ్లో ఆమోద్ెం ప ెందిెంది.
సల క్ర కమిటీ యొకక సిఫజరుూలు
• 1% వర్కూ అద్నపు పనుి: దీని గురిెంచి, కమిటీ 1% అద్నపు పనుి నిబెంధన, అెంచలెంచల పనుిలకు
దారితీసుతెంది అని పేరపకనాిర్థ. అెంద్ుకే, సర్ఫరా అనే పదానిి పరిశ్రలన కోసెం చేసిన అనిి ర్కాల సర్ఫరా
అని అర్ుెంగా సిఫార్థ్ చేశార్థ.
• రాష్టాిాలకు నషి పరిహార్ెం: ఐదేళో కాలానిక రాష్టాిాలకు నషి పరిహార్ెం అెందిెంచాలి్ ఉెంటటెంద్ని ఈ కమిటీ
సిఫార్థ్ చేసిెంది.
• జిఎసిి కౌని్ల్ యొకక విధులు: ఈ కమిటీ సిఫార్థ్ పరకార్ెం బ్యెండుో అనే పదానిి, CGST మరియు SGST
నిరిీషి వసుతవులు లవదా సేవలు లవదా వసుతవుల లవదా సేవల తర్గత లకు విధిెంచే పరిధి లోపల ఫ్ోో ర్స రేటట పై
ఎసిి రేటో ట ఉెండేలా నిర్ాచిెంచబడెంది.
• వివాద్ పరిష్టాకర్ెం: దీనిలో ఈ కమిటీ, సాధార్ణెంగా జిఎసిి కౌని్ల్ పనితీర్థను మరియు ముఖ్యెంగా
శాసనసభ్ల పనితీర్థను పర్యవేక్షెంచేలా ఒక పరతేయక వివాద్ పరిష్టాకర్ అధారిటిని ఏరాపటట గురిెంచి
వివరిసత ుెంది.
• బ్యెంకెంగ్ సరీాసస్ యొకక జిఎసిి ధర్లు: దీని గురిెంచి ఈ కమిటీ అెంతరాాతీయ పో టీతతాానిి
నిరాధరిెంచడానిక బ్యెంకెంగ్ పరిశమ
ీ కోసెం జిఎసిి రేటట, కనీసెంగా ఉెండాలని సిఫార్థ్ చేసిెంది. వీల ైతే, బ్యెంకెంగ్
సేవలు జిఎసిి విసత ృత్త బయట ఉెంచవచుచ అని చెపిపెంది.
• జిఎసిి నెటార్సక (జిఎసిిఎన్స): ఈ కమిటీ జిఎసిిఎన్స లో పరభ్ుతేాతర్ వాట్ను, పవ
ైై ేటట బ్యెంకులు
అధిగమిసుతనాియి మరియు ఇది కావాలి్న విషయెం కాద్ని గమనిెంచిెంది. ఇది పరభ్ుతేాతర్ సెంసు ల
వాట్ను పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులు, ఆరిుక సెంసు లకు పరిమితెం చేయాలని సిఫార్థ్ చేశార్థ.
పేజి
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ఇతర్ మెంత్తరవర్గ నిర్ణయాలు
మెంత్తరవర్గ ెం కూడా ఆన్స-గౌీెండ్ సిబెెంది మర్ణాల కార్యకీమెంలో హెైజాకర్ో మర్ణశిక్ష విధిెంచే పనాలీి అెందిెంచే
ఒక సమగీ వయత్తరేక హెైజాక్ బిలుో ను ఆమోదిెంచిెంది.
ఇది ఒక కొతత కనయ్యమర్స ప ర టెక్షన్స బిలుోను కూడా ఆమోదిెంచిెంది. ఒక 29 ఏళో పాత చటి ెంను
మారిచవేయడానిక పరయత్తిసుతెంది. ఇ-టెైలర్స్ తో సహా తపుపడు కెంపనీలకు వయత్తరేకెంగా తర్గత్త దావా
పారర్ెంభెంచడానిక మరియు ఉతపతత లను త్తరిగి తీసుకురావడానిక అనిి అధికారాలు ఉని ఒక రగుయలవటరీ
అథారిటీని ఏరాపటట చేయాలని ఈ కమిటీ పరత్తపాదిెంచిెంది.
కాయబినెట్ ఇనారాసిక
ా చర్స పారజకుిల అభవృదిధ కోసెం 20000 కోటో ర్ూపాయల నేషనల్ ఇనెాసి ెెంట్ మరియు
ఇనారాసిక
ా చర్స ఫెండ్ (NIIF) ఏరాపటటకు దాని ఆమోద్ెం ఇచిచెంది. ఇది దేశ్రయ పటటిబడ సద్ుపాయెం కోసెం
పరతాయమాియ పటటిబడుల ఫెండ్్ (AIFs) లో విదేశ్ర పటటిబడ కోసెం దాని కూడా ఆమోద్ెం ఇచిచెంది.

చ్ై నా, హాుంగ్ కజుంగ్ మర్థ య మకజవస దే శజలకు విసి ర్థుం చబడి న్ ఇ-ప్ర్జూటక వీస్జ
ప్థకుం
చెైనా, హాెంగ్ కాెంగ్ మరియు మకావస లకు విసత రిెంచబడన ఇ-పరాయటక వీసా పథకెం 30 జూల ై 2015 నుెంచి
అమలోోక రానుెంది. ఈ సౌకర్యెం 29 జూల ై 2015 న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం యొకక నిర్ణయెం పరకార్ెం ప డగిెంచబడెంది.
ఈ దేశాలు లవదా భ్రభ్గాలను చేర్చడెం దాారా ఇ-పరాయటక వీసా పథకెం కెంీ ద్ దేశాలు లవదా భ్రభ్గాల
సెంఖ్య మొతత ెం 74 నుెండ 77 కు చేర్థకుెంది.
ఇ-ప్ర్జూటక వీస్జ (ఇ-టివి) ప్థకుం గ ర్థుంచి త్లుసుకునేుందుకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

పజటాాలో దీ న్ దయాళ్ ఉపజధాూయ గజీ మ జయూత్ర యోజన్ పజర రుంభుంచిన్ ప్ర ధాని న్ర్ేుం దర
మోడీ

పరధాన మెంత్తర (PM) నరేెంద్ర మోడీ 25 జూల ై 2015 న పాట్ిలో వివిధ ఇతర్ అభవృదిధ పారజకుిలతో పాటట
దీనద్యాళ్ ఉపాధాయయ్ గాీమ జయయత్త యోజన (డడయుజిజేవెై) ను పారర్ెంభెంచార్థ.
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పరధాని, కెంీ ది పారజకుిలు కూడా పారర్ెంభెంచార్థ:
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

సురక్షి త్ ఖ్సడూ అభయాన్స న్ు పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర ప్ర భ్ తవుం
కేెంద్ర వినియోగదార్థల వయవహారాల, ఆహార్ మరియు పరజాపెంపిణీ మెంత్తర రామ్ విలాస్ పాశాాన్స 21 జూల ై
2015 న సుర్క్షత మరియు పరిశుభ్రమైన ఆహార్ెం కోసెం అవగాహన మరియు సామర్ుయెం సృష్ిిెంచడానిక
దేశవాయపత పరచార్ెం, సుర్క్షత్ ఖ్డాయ అభయాన్స ను పారర్ెంభెంచార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

నే ష న్ల్ క్ ర్ీ ర్వ సర్ీవ స్ పో రర ల్ న్ు పజర రుంభుంచిన్ ప్ర ధాని న్ర్ేుం దర మోదీ
20 జూల ై 2015న నయయఢలీో లో 46వ భ్ర్త కారిమక సద్సు్ సెంద్ర్భెంగా పరధాని నరేెంద్ర మోదీ, యువతకు
ఉపాధి అవకాశాలకు ఉదేీశిెంచిన పో ర్ిల్ ‘నేషనల్ కరీర్స సరీాస్(ఎన్సస్ఎస్) పారజక్ి ను పారర్ెంభెంచార్థ. పరభ్ుతా
నిర్ాహణలోని అనిి ఎెంపాోయిమెంట్ ఎకే్ెంజ్లను ఆధునీకరిెంచి ఉదో యగార్థధలకు, ఉదో యగులు అవసర్ెం ఉని
సెంసు లకు ఉపయోగపడే ఆన్సల ైన్స పాోట్ఫామ్లా ఎన్సస్ఎస్ను తీరిచదిదీ ి, ఇపపటికే భ్ర్తదేశెం అెంతట్ ఉపాధి
ఎకే్చెంజ్ లో నమోదెైన సుమార్థ 20 మిలియన్స ఉదో యగార్థధలను ఓకే బో ర్థా మీద్క తీసుకురావాలనే లక్షయెంతో
ఈ పారజక్ి ను పారర్ెంభెంచార్థ. అెంతేకాకుెండా, 900000 సాుపనలఉ మరియు సెంసు లను ఈ పో ర్ిల్ లోక
తీసుకొచేచెంద్ుకు పరయతిెం జర్గనుెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

నెై ప్ుణాూభవృదిి కి జాతీయ మిషన్స న్ు పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర ప్ర భ్ తవుం
15 జూల ై 2015 న నెైపుణాయభవృదిధ మరియు ఎెంటరపరనయయరిషప్ మెంత్తరతా శాఖ్ (MSDE), నెైపుణాయభవృదిధక
జాతీయ మిషన్స (NMSD) ను పారర్ెంభెంచిెంది. భ్ర్తదేశెం అెంతట్ నెైపుణాయభవృదిధక పరయతాిలు వేగెంగా
అమలు జర్గడానిక మరియు ఒక కీమెంలో జర్గడానిక మొతత ెం సెంసాుగత ముసాయిదాను అెందిెంచడానిక
ఈ జాతీయ మిషన్స పారర్ెంభెంచబడెంది.
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ఈ మిషన్స 2022 సెంవత్ర్ెం నాటిక కనీసెం 300 మిలియన్స మెందిక నెైపుణయశిక్షణ కోసెం సెంసాుగత
సామర్ుయెంను అెందిెంచడానిక పరయత్తిసుతెంది.
ఈ మిషన్స యొకక లక్షయూల ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

తతాకల్ టి క్ ట్ బ కిుం గ్ నియమాలలో కొనిా మారుొలు చే సి న్ కేుం దర ర్్ై లవవ ముంత్రర తవ
శజఖ్స
17 జూల ై 2015న కేెంద్ర రైలవా మెంత్తరతా శాఖ్ తతాకల్ టికటో బుకెంగ్ నియమాలలో కొనిి మార్థపలు చేసిెంది.
ఈ నియామాలలో కొనిి మార్థపల పరకార్ెం, ఇపపటివర్కు ఉని విధానెం మేర్కు టికటో కొనుగోలు
సమయెంలో రైలవా రిజరేాషన్స కౌెంటర్ో వద్ీ గురితెంపు కార్థాల నకళలో, ఆన్సల ైన్స రిజరేాషన్స అయితే ఐడీ
నెంబర్ో ను ఇవాాలి్ వసోత ెంది. ఈ విధానానిి ఇపుపడు కేెంద్ర రైలవా శాఖ్ ర్ద్ుీచేసిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

7 ర్జష్టజరా లలో అుంతర్జీ షరా ప్ర స్జర వూవసి ఏర్జొటుకు సి సి ఈ ఎ ఆమోదుం
16 జూల ై 2015 న దేశెం లోని ఏడు రాష్టాిాలోో అెంతరాీషి ా పరసార్ వయవసు ఏరాపటటకు ఆరిుక వయవహారాల కేబినెట్
కమిటీ (సిసిఈఎ) ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. ఆ ఏడు రాష్టాిాలు ఆెంధర పరదేశ్, గుజరాత్, హిమాచల్ పరదేశ్, కరాిటక,
మధయపరదేశ్, మహారాషి ,ా రాజసాున్స లు గా ఉనాియి.
ఈ వయవసు ను 8548 కోటో ర్ూపాయల అెంచనా వయయెంతో ర్ూప ెందిెంచగా, అెంద్ులో 3419 కోటో ర్ూపాయలు
(మొతత ెంలో సుమార్థ 40 శాతెం)ను నేషనల్ కీోన్స ఎనరీా ఫెండ్ (NCEF). మొతత ెం వయయెంలో మరో 40 శాతెం
జర్మన్స డెవలపమెంట్ బ్యెంక్ కేఎఫ్ా బో ుయ నుెండ అపుపగా మరియు మిగిలిన 20 శాతెం రాషి ెంా సహకార్ెంతో
నిర్ాహిెంచనునాిర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

కులగణన్ సుంకలనానికి నిప్ుణ ల సుంఘుం ఏర్జొటు చే సి న్ కేుం దరుం
16 జూల ై 2015న కుల గణన సెంకలనానిక నిపుణుల సెంఘానిి కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఏరాపటట చేసిెంది. పరధాని
నరేెంద్రమోదీ అధయక్షతన జరిగిన కేెంద్రమెంత్తరవర్గ సమావేశెంలో ఈ నిర్ణయెం తీసుకునిటట
ో ఆరిుక మెంత్తర అర్థణ్
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జైటీో వెలోడెంచార్థ. ఈ నిపుణుల సెంఘానిక నీత్త ఆయోగ్ వెైస్ ఛెైర్మన్స అర్విెంద్ పనగడయా నేతృతాెం
వహిసత ార్థ.కులాల వారీగా వివరాల వరీగకర్ణ పసర్త యిన అనెంతర్ెం తగిన సమయెంలో వాటిని బహిర్గతెం
చేయనునిటటి తెలియజేశార్థ. యరప్ఏ పరభ్ుతాెం 2011, మేలో తీసుకుని నిర్ణయానిక అనుగుణెంగా ఈ
నిర్ణయెం తీకునాిర్థ. కులెం/తెగల వారీగా సమాచారానిి వరీగకరిెంచేెంద్ుకు నిపుణల సెంఘానిి ఏరాపటట
చేయాలని 2011, మే 19న యరప్ఏ కేెంద్ర మెంత్తరవర్గ ెం నిర్ణయిెంచిెంది.
కులగణన్ గ ర్థుంచి ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

అమృత్ సర్వ న్ుుండి దే శ వజూప్ి ుంగజ హృదయ్ ప్థకజనిా పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర ప్టర ణాభవృదిి
ముంత్రర తవ శజఖ్స
14 జూల ై 2015 న కేెంద్ర పటి ణాభవృదిధ మెంత్తరతా శాఖ్ పెంజాబ్ లోని అమృతసర్స నుెండ దేశెంలో 12 నగరాల
కోసెం జాతీయ సెంపరదాయ అభవృదిధ మరియు బలోపేత యోజన (హృద్య్) ను పారర్ెంభెంచిెంది.
ఈ పథకెం, అమృత్ర్స తో సహా దేశెంలోని ఎెంపిక చేయబడన 12 నగరాలలో, దేశెం యొకక ఘనమైన
సెంసకృతీ వార్సతాెం పునర్థజీా వనెం మరియు కాపాడుట కోసెం పరయత్తిసుతెంది.
కేెంద్ర పటి ణాభవృదిధ మెంత్తర వెెంకయయ నాయుడు, పెంజాబ్ యొకక ముఖ్యమెంత్తర సిెంగ్ బ్ద్ల్ మరియు
ఇతర్థల సమక్షెంలో కేెంద్ర ఆరిధక, కారపపరేట్ వయవహారాల మరియు ఇనఫరేమషన్స & బ్రడాకసిిెంగ్ మెంత్తర అర్థణ్
జైటీో ఈ పథకానిి పారర్ెంభెంచార్థ.
హృదయ్ ప్థకుం లోని మ ఖ్సాూుంశజలు
• ఇది సామర్క నిర్ాహణ మరియు మొతత ెం జీవావర్ణవయవసు యొకక అభవృదిీ కొర్కు ద్ృష్ిి సారిెంచడెం,
వార్సతా సు లాల పరిపసర్ణ మరియు సుసిుర్మైన అభవృదిధ పరచార్ెం కోసెం పరయత్తిసుతెంది.
• హృద్య్ పారర్ెంభ్ ద్శలో, 12 వార్సతాెం నగరాలను చెైతనయ పర్చడెం మరియు అభవృదిధ చేయబడేవిగా
గురితెంచార్థ. కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఈ 12 నగరాల అభవృదిధ కోసెం 500 కోటో ర్ూపాయలను అెందిసత ుెంది.
• ఈ పథకెంలో భ్గెంగా అభవృదిధ గురితెంచబడన నగరాలోో భౌత్తక, సెంసాుగత, ఆరిుక మరియు సామాజిక
మౌలిక సద్ుపాయాలను అభవృదిధ చేసత ార్థ.
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• ఇది మరిెంతగా పరాయటకులను ఆకరిషెంచడానిక వార్సతా పరదేశాలు చుటట
ి సౌకరాయల అవసాుపన
సృష్ిిెంచడానిక మరియు అెందిెంచడానిక పసరితగా కేెంద్ర పరభ్ుతామే నిధులను సమకూర్థచత ెంది.
12 న్గర్జలు మర్థయ కేటాయిుంచబడిన్ నిధుల జాబితా కోసుం ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

మర్థనిా పజరమ ఖ్సూ జాతీయవజరి లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్ూూస్ కజప్సూల్- NEWS CAPSULE
ప్ర మ ఖ్స గజయత్రర వసుుంధర కొుంకలి మృత్ర
పరముఖ్ సెంగీతకార్థడు వసుెంధర్ కొెంకలి, మధయపరదేశ్ లోని దేవస్ లో ఆమ నివాసెం వద్ీ 2015 జూల ై 29 న
మర్ణిెంచార్థ. ఆమ వయసు్ 85 ఏళలళ.
పరముఖ్ సెంగీతకార్థడు పెండత్ కుమార్స గాెంధర్ా భ్ర్య అయిన ఈమ ఇపుపడు తన కుమారత గాయని
కళాపిని కొెంకలితో జీవిసుతనాిర్థ.
వసుుంధర కొుంకలి గ ర్థుంచి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

సుప్రుం కోరుర వే కువజామ న్ విచారణలో తాజా విజఞ పిి ని త్రరసకర్థుం చడుంతో యాకుబ్
మె మ న్స కి ఉర్థ శి క్ష అమలు
1993లో ముెంబై వర్థస బ్ెంబు పేలుళో కు ఏకైక కార్ణెం అని నేర్ెం నిరాధర్ణ కావడెంతో, యాకుబ్ మమన్స ను
నాగ్ పసర్స సెంటరల్ జైలో ో 30 జూల ై 2015 న ఉరితీశార్థ. మహారాషి ా రాషి ా పరభ్ుతాెం, లాెంఛనాల పసర్త యిన
తరాాత, అతని బెంధువులకు అతని పారీీవదేహెం అెంద్చేయాలని నిర్ణయిెంచిెంది. మమన్స ఉరిశిక్ష అమలకు
ముెంద్ు డెత్ వారెంట్ పై సేి ప ెంద్డానిక రెండు గెంటల ముెంద్ు వర్కు తన నాయయవాద్ులు కృష్ిచేశార్థ.
జసిిస్ దీపక్ మిశాీ, జసిిస్ అమితవ రాయ్ మరియు జసిిస్ పరఫులో చెంద్ర పెంత్ లతో కూడన ముగుగర్థ
నాయయమరర్థతల బెంచ్ తెలోవార్థ జామున విచారిెంచి కొటిివేసిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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ప్ర ప్ుంచవజూప్ి ుంగజ అుంతర్జా తీయ టెై గ ర్వ ది నోతూవుం నిరవహణ
29 జూల :ై అుంతర్జాతీయ టెైగర్వ దినోతూవుం
29 జూల ై 2015 న పరపెంచ వాయపత ెంగా అెంతరాాతీయ టెైగర్స దినోత్వెం నిర్ాహిెంచార్థ. పులుల ఆవాసాల
యొకక ర్క్షణ మరియు విసత ర్ణకు పో ర త్హిెంచడానిక మరియు పులుల పరిర్క్షణపై అవగాహన దాారా ప ెందే
మద్ీ త కోసెం 2010 నుెండ పరత్త సెంవత్ర్ెం ఈ దినోత్వెం నిర్ాహిసత ునాిర్థ. గత 100 సెంవత్రాలలో, 97
శాతెం అడవి పులులను పరపెంచెం కోలోపయిెంది. పులి ల కకెంపు కు 1913 లో 100000 ఉని పులులు 2013
లో

3274

కు

తర్థవాత

2014

లో

3200

తగిగపో యార్థ.

టెైగర్స్ మానవులు నగరాల విసత ర్ణ మరియు వయవసాయెం కార్ణెంగా పులుల 93శాతెం మేర్ సహజ ఆవాసెం
కోలోపయాయి. అెంతేకాకుెండా, మానవ-వనయపారణి సెంఘర్షణ మరియు వాతావర్ణ మార్థప కూడా పులుల
జనాభ్ క్షీణతకు మరియు ఆవాస నష్టాినిక కార్ణాలు.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

ఆహార భ్దర తా నియుంతర కుం FSSAI ఛ్ై రమన్స గజ ఆశిష్ బహుగ ణ నియామకుం
2015 జూల ై నాలుగో వార్ెంలో ఆశిష్ బహుగుణ, ఆహార్ భ్ద్రతా నియెంతరకెం అయినటటవెంటి భ్ర్తదేశెం
యొకక ఆహార్ భ్ద్రత మరియు సాిెండర్సా్ అథారిటీ (FSSAI) చెైర్మన్స గా నియమిత లయాయర్థ. ఈయన
పద్వీకాలెం మరడు సెంవత్రాలు ఉెంటటెంది మరియు అతను జనవరి 2015 లో పద్వీకాలెం ముగిసిన క
చెంద్రమౌళి సాునెంలో నియమిెంచబడాార్థ. అపుపడు ఈ సాునెం ఖ్ాళీగా ఉనిపపటినుెండ ఆరోగయ కార్యద్రిి
భ్ను పరతాప్ శర్మ, FSSAI ఛెైర్మన్స గా మధయెంతర్ బ్ధయతలు చేపట్ిర్థ. బహుగుణ, రాజసాున్స కేడర్థక చెెందిన
1978 బ్యచ్ ఇెండయన్స అడమనిసేిట
ా ివ్ సరీాస్ (ఐఏఎస్) అధికారి. ఈయన ఫిబవ
ర రి 2015 లో వయవసాయ
మెంత్తరతా శాఖ్ కార్యద్రిిగా పద్వీ విర్మణ చెెందార్థ.
FSSAI గ ర్థుంచి ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

టార య్ కొతి ఛ్ై రమన్సగజ ర్జుం సే వ క్ శరమ నియామకుం
భ్ర్త టెలికాెం నియెంతరణ పారధికార్ సెంసు (ట్రయ్) కొతత ఛెైర్మన్సగా, ఐటీశాఖ్ కార్యద్రిి రాెం సేవక్ శర్మ
నియమిత లయాయర్థ. ఈమేర్కు 27 జూల ై 2015న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఉతత ర్థాలు జారీ చేసిెంది. అతను మే
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2015 లో రిటెైర్స అయిన రాహుల్ ఖ్ులాోర్స సాునెంలో నియమిత లయాయర్థ. శర్మ కూడా ఎలకాిానిక్్ అెండ్
ఇనఫరేమషన్స టెకాిలజీ శాఖ్ కార్యద్రిి గా సపి ెంబర్స 2015 లో రిటెైర్స అవానునాిర్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

ప్ర ఖ్సాూత కజుంగ్ీ స్ నే త బిజయయ్ కృషణ హుంది క్ అసి మయుం
పరఖ్ాయత కాెంగస్
ీ నేత బిజయయ్ కృషణ హెందిక్ అనారోగయెం కార్ణెంగా అసా్ెం లోని జయర్హత్ మడకల్ కాలవజ్
హాసిపటల్ వద్ీ 2015 జూల ై 26 న మర్ణిెంచార్థ. అతని వయసు 82 సెంవత్రాలు. అతనిక తన భ్ర్య
మరియు ముగుగర్థ కుమారత లు ఉనాిర్థ. హెందిక్ మొద్ట 1972 లో అసా్ెం శాసనసభ్కు ఎనిికయాయర్థ,
తర్థవాత అతను 1973 లో అఖిల భ్ర్తదేశ కాెంగస్
ీ కమిటీ యొకక సభ్ుయడు అయాయర్థ మరియు తరాాత
2002 లో కాెంగస్
ీ వరికెంగ్ కమిటీ సభ్ుయడగా పనిచేశార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

అణ నిర్జయ ధీ క రణ నాూయవజది పి ఆ ర్వ చార్థ మృత్ర
పరచెండ అణు నిరాయుధీకర్ణ నాయయవాది పిఆర్స చారి, 2015 జ్ఞల ై 24 న నయయ ఢలీో లో మర్ణిెంచార్థ. అతని
వయసు 79 సెంవత్రాలు. అణు సమసయపై ఒక ఏకాభపారయ విధానెం పరచార్ెం కోసెం అతను ఒక పరపెంచ
సాుయి మరియు చాలా తెలివెైన వసయహాతమక ఆలోచనాపర్థడు. అతను ర్క్షణ మెంత్తరతా శాఖ్ కోసెం రెండు
పరాయయాలు సేవలెందిెంచిన ఒక మాజీ ఐఎఎస్ అధికారి మరియు 1975 నుెండ 1980 వర్కు ర్క్షణ
ఇనితిటటయట్ మరియు వసయహాతమక విశలోషణ (ఐడీఎస్ఎ) యొకక మాజీ డెైరకిర్స గా కూడా సేవలెందిెంచార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

భారత మాజీ ర్జషరా ప్ త్ర ఎపి జ్ అబు ల్ కలాుం నిర్జూణుం
భ్ర్త మాజీ రాషి ప
ా త్త అవుల్ పకీర్స జైనులబీీ న్స (APJ) అబుీల్ కలాెం 27 జూల ై 2015 న ఇెండయన్స
ఇనితిటటయట్ ఆఫ్ మేనేజమెంట్, ష్ిలో ాెంగ్ లో ఉపనాయసమిసయ
త గుెండెపో టటతో కుపపకూలి నిరాయణెం చెెందార్థ.
ఆయన వయసు 83 ఏళలళ. ఈయనను భ్ర్తదేశెం యొకక మిసై్ల్ మాన్స గా పిలుసాతర్థ. 2002 మరియు
2007 మధయ అటల్ బీహార్స వాజ్ పేయి నేతృతాెంలోని ఎనిా ఎ పరభ్ుతా హయాెంలో డాకిర్స కలాెం దేశ 11 వ
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రాషి ప
ా త్తగా భ్ధయతలు చేపట్ిర్థ. ప్పుల్్ పరసిడెెంట్ గా పరసిదీ ి ప ెందార్థ. భ్ర్తదేశెం యొకక అధయక్ష
బ్ధయతలు తయజిెంచిన తర్థవాత, ఆయన ఉదార్ెంగా భ్ర్తదేశెం యొకక యువతకు సైన్స్ బో ధిెంచార్థ.
భ్ర్తదేశెం యొకక అతయెంత పరముఖ్ శాసత వ
ై ేతతలలో కలాెం ఒకర్థ మరియు ఆయనకు 30క పైగా
విశావిదాయలయాలు మరియు సెంసు లు నుెండ గౌర్వ డాకిరేటోను స్ాకరిెంచిన ఏకైక వయకత గా గౌర్వెం ద్కకెంది.
అవుల్ ప్కరర్వ జ్ైన్ులబ్దు న్స (APJ) అబు ల్ కలాుం గ ర్థుంచి ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

2015 ఫ్సూకూవోకజ ఆసి యా సుంసకృత్ర పైై జ్ కు ర్జమచుందర గ హ ఎుంపి క
24 జూల ై 2015న అకడమిక్ వర్గ ెం లో 2015 ఫసయకూవోకా ఆసియా సెంసకృత్త పజ్
ైై కు చరితక
ర ార్థడు రామచెంద్ర
గుహ ఎెంపికయాయర్థ. ఈ బహుమత్త పరదానోత్వెం 17 సపి ెంబర్స 2015 న జపాన్స లో ఫసయకూవోకా
ఇెంటరేిషనల్ కాెంగస్
ీ సెంటర్స లో జర్థగుత ెంది. దానితర్థవాత గీహీతలు నగర్ెం అెంతట్ పాఠశాలలు
మరియు విశావిదాయలయాలోో ఉపనాయసాలు ఇసాతర్థ. ఇెండయా ఆఫ్ి ర్స గాెంధీ పుసత కెంతో పేర్థగాెంచిన గుహా, ఈ
ఈవెెంట్ వద్ీ మహాతామ గాెంధీ, భ్ర్తదేశెం మరియు పరపెంచ పరిసు త
ి లగురిెంచి పరసెంగిెంచనునాిర్థ. ఆసియా
సెంసకృత లు విలువ అవగాహనను పెంచేెంద్ుకు అలాగే ఆసియను
ో నుెండ తెలుసుకోవడానిక మరియు పరత్త
ఇతర్ తో పెంచుకోవడానిక ఒక ఫేరమ్ ఏరాపటట చేయడెం తన పరసెంగెం యొకక లక్షయెం.
ఫ్సూకూవోకజ ఆసియా సుంసకృత్ర పైజ్
ై గ ర్థుంచి ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

బ్దహార్వ మాజీ గవరార్వ ర్జమకృషణ సూరూభాన్స గజవెై మృత్ర
రిపబిో కన్స పారీి ఆఫ్ ఇెండయా వెటర్న్స నాయకుడు రామకృషణ సయర్యభ్న్స గవెై మద్డులో ర్కత సారవెంతో
బ్ధపడుతూ 2015 జూల ై 25న మర్ణిెంచార్థ. ఆయన వయసు్ 86 ఏళలళ. అతనిక భ్ర్య, ఇద్ీ ర్థ
కుమార్థలు, ఒక కుమారత ఉనాిర్థ. అతను బ్బ్సాహెబ్ అెంబవద్కర్స సనిిహిత సెంబెంధెం కలిగివుెండడెంతో
పేరపెందార్థ. 1956 లో దీక్షా భ్రమిలో వేలాది మెంది అనుచర్థలతో పాటట అెంబవద్కర్స బౌద్ధ మతెం
స్ాకరిెంచినపుపడు, గవెై సాచఛెంద్ సహాయకుడగా ఉనివాళళలో ఒకర్థ. నాగరపర్స లో దీక్షా భ్రమి సామర్క్
సమిత్త చెైర్మన్స గా కూడా గవెై వయవహరిెంచార్థ.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి
న్ూూస్ కజప్ుూల్ లోని మర్థనిా విషయాలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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ఆర్థి క రుంగుం- ECONOMY
జాతీయ ప టుర బడి మర్థ య మౌలిక సదుపజయాల నిధి ఏర్జొటుకు కేుం దర
ముంత్రర ముండలి ఆమోదుం
కేెంద్ర మెంత్తరమెండలి 29 జూల ై 2015 న కొతత మరియు ఆగిపో యిన పారజకుిలను త్తరిగి వెనుకకు
తీసుకురావడానిక పటటిబడ చకీెం పునఃపారర్ెంభెంచుటకు సహాయపడేలా జాతీయ పటటిబడ మరియు మౌలిక
సద్ుపాయాల నిధి (ఎన్సఐఐఎఫ్) ఏరాపటటను ఆమోదిెంచిెంది. ఈ నిధిలో ఇనారాసిక
ా చర్స కెంపనీల దాారా
జమచేసిన 20000 కోటో ర్ూపాయల పారర్ెంభ్ నిధిగా ఉెంటటెంది.
ఎన్సఐఐఎఫ్, భ్ర్తీయ రైల్ ఫైనాన్స్ కారపపరేషన్స (ఐఆర్సఎఫి్), నేషనల్ హౌసిెంగ్ బ్యెంక్ (ఎనెుచ్బె) వెంటి
ఇనారాసిక
ా చర్స ఫైనాన్స్ కెంపనీల ఈకాటీ పటటిబడ ర్థణెం పెంచడానిక ఇది ఒక టరస్ి వల ఏరాపటట చేయాలని
పరత్తపాదిెంచిెంది. కేెంద్ర ఆరిుక మెంత్తర అర్థణ్ జైటీో తన 2015-16 బడెాట్ లో ఈ నిధిని పరత్తపాదిెంచాడు.
ఇదికాకుెండా, దేశ్రయ పటటిబడ సద్ుపాయెం కోసెం పరతాయమాియ పటటిబడ నిధులు లో విదేశ్ర పటటిబడక
కూడా మెంత్తరవర్గ ఆమోద్ెం లభెంచిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

సహార్జ గర
ీ ప్ సుంసి మరూచువల్ ఫ్ుండ్ (ఎుంఎఫ్) ల సై న్ుూ రదుు చే సి న్ స బ్ద
సహారా గర
ో సబీ 28 జూల ై 2015న
ీ ప్ సెంసు మరయచువల్ ఫెండ్ (ఎెంఎఫ్) ల సైను్ను ర్ద్ుీ చేసత ునిటట
పరకటిెంచిెంది. ఈ వాయపార్ెం చేయడానిక సహారాకు తగినెంత పటిషఠత లవద్ని పేరపకెంది. మరో ఫెండ్ హౌస్ కు
సహారా మరయచువల్ ఫెండ్ ఆపరేషన్స్ ను (కార్యకలాపాలను) బదిలీ చేయాలనే ఆదేశాలు కూడా ఇచిచెంది.
ఈ మేర్కు ఉతత ర్థాలను వెలువరిెంచిెంది. సహారా పో రిిఫో లియో మేనేజ్ మెంట్ ల సైన్స్ ను కూడా సబీ ర్ద్ుీ
చేసిెంది. సహారాకు చెెందిన రెండు సెంసు లు మారకట్ నిబెంధనలకు విర్థద్ధ ెంగా మద్ుపర్థల నుెంచి 24000
కోటో ర్థపాయిలను వసయలు చేయడెం, వాటిని త్తరిగి చెలిోెంచడెంలో వెైఫలయెం, సబీ కోర్థి ధికకర్ణ కేసులోో
పరసత ుతెం ఆ సెంసు చ్బఫ్ సుబరతారాయ్ తీహార్స జైలో ో ఉనాిర్థ.
మరయచువల్ ఫెండ్ సేవల తక్షణ నిలుపుద్లకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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లీటరుకు 12 రూపజయలుగజ కి ర్ోసి న్స సబిూడీ ప్ర్థ మి తులన్ు నిరణ యిుంచిన్ కేుం దరుం
కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 13 జ్ఞల ై 2015 న లీటర్థకు 12 ర్ూపాయల వద్ీ కరోసిన్స సబి్డీ చెలిోెంపునకు పరిమిత లను
నిర్ణయిెంచిెంది. పరసత ుతెం, 33.47 ర్ూపాయల వాసత వ ధర్ గల కరోసిన్స ను లీటర్థ 14,96 ర్ూపాయల చపపుపన
పరజా పెంపిణీ వయవసు దాారా అముమత నాిర్థ. లీటర్థకు 18,51 ర్ూపాయల తేడా ను అెండర్స రికవరీ లవదా
రవెనయయ నషి ెంగా పిలుసాతర్థ. ఇపుపడు పరభ్ుతాెం బడెాట్ నుెండ రాషి ా స ెంతమైన ఇెంధన వాయపార్థలకు కేెంద్ర
ఆరిుక మెంత్తరతా శాఖ్ లీటర్థకు 12 ర్ూపాయల నగద్ు చెలిోెంచి ఈ అెండర్స రికవరీని తగిగెంచేెంద్ుకు సయతరెం
ఖ్రార్థ చేసిెంది మరియు రిటెైల్ వికీయ ధర్ మరియు ఉతపత్తత ఖ్ర్థచ మధయ ఏ ఖ్ాళీ ఉనాి ఇది అప్తిరమ్
కెంపనీలు భ్రిసత ాయి. వెంటగాయస్ ఎలీపజీ కోసెం పరభ్ుతాెం పసరితగా అెండర్స రికవరీని భ్రిెంచేెంద్ుకు
నిర్ణయిెంచిెంది. 2015-16 బడెాట్ లో వెంటగాయస్ సబి్డీ కోసెం 22000 కోటో ర్ూపాయిలు మరియు కరోసిన్స
కోసెం మరో 8000 కోటో ర్ూపాయలను అెందిెంచార్థ.

ఔషధ రుంగుం కోసుం సమరహాల అభవృదిి కజరూకీ మానిా పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర
ప్ర భ్ తవుం
17 జూల ై2015 న కమికల్్ మరియు ఎర్థవుల కేెంద్ర మెంత్తర అనెంత్ కుమార్స నయయ డలీో లో ఔషధ ర్ెంగెం కోసెం
సమరహాల అభవృదిధ కార్యకీమెం (CDP-PS) ని పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ పథకెం, ఔషధ ర్ెంగెంలో నాణయత,
ఉతాపద్కత మరియు చిని మరియు మధయ తర్హా పరిశమ
ీ ల (SMEs) వినయతిెంగా సామరాుయలను
మర్థగుపర్చడానిక ఉదేీశిెంచబడెంది.
ఈ కజరూకీముం యొకక లక్షయూలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

ప్ర ధాన్స ముంత్రర కృషి సిుం చయిీ యోజన్ (PMKSY) న్ు ఆమోదిుం చిన్ సి సి ఇ ఎ
2 జూల ై 2015 న ఆరిుక వయవహారాల కేబినెట్ కమిటీ (సిసిఇఎ), పరధాన్స మెంత్తర కృష్ి సిెంచయిా యోజన
(PMKSY) అనే కొతత పథకానిి ఆమోదిెంచినది. యోజన 2015-16 నుెండ 2019-20 వర్కు అయిద్ు
సెంవత్రాల కాలెంలో 50000 కోటో ర్ూపాయలు కేట్యిెంపును ఆమోదిెంచార్థ మరియు 2015-16 ఆరిుక
సెంవత్రానిక 5300 కోటో ర్ూపాయలను కేట్యిెంచార్థ.
పేజి
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ప్రధాన్స ముంత్రర కృషి సిుంచయిీ యోజన్ యొకక లక్షూుం
మొతత ెం నీటి చకీెంలో ఒక సమగీ మరియు సెంపసర్ణ వీక్షణ పరిగణనలోక తీసుకుని మరియు సరైన నీటి
బడెాటో ల గృహ, వయవసాయెం మరియు పరిశమ
ీ లు మొద్ల ైన అనిి ర్ెంగాలకు సృష్ిి / ఉపయోగెం / రీసైకో ెంగ్ /
సెంభ్వయ రీసైకో ెంగ్ కోసెం ఒక ఉమమడ వేదికగా సెంబెంధిత మెంత్తరతాశాఖ్లు / విభ్గాలు / ఏజనీ్లు /
పరిశోధన మరియు ఫైనానిష యల్ ఇనితిటటయషన్స్ లను తీసుకుని రావడానిక జర్థగుత ెంది.
PMKSY యొకక లక్షయూలు, నిర్జమణుం, ప్రూవేక్షణ మర్థయ అమలు విధాన్ుం కొరకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

వికలాుంగ జనాభా డే టా విడుదల చే సి న్ భారతదే శ ర్థ జి స్జరా ర్వ జన్రల్
30 జూల ై2015న రిజిసాిార్స జనర్ల్ అెండ్ సన్స్ కమిషనర్స కారాయలయెం, భ్ర్తదేశెం వెైకలయెం, గృహాలు
మరియు సక్్ - 2011 వికలాెంగ జనాభ్ డేట్ విడుద్ల చేసిెంది. ఈ డేట్ సాధార్ణ, సెంసాుగత మరియు
గృహెంలవని గృహాలు సహా గృహాలర్కెం దాారా వికలాెంగులు కుటటెంబ్ల సెంఖ్యను ఇసుతెంది. వికలాెంగులు
మరిెంతగా కాీస్ వరీగకరిెంచబడన ఎనిమిది వివిధ గృహాలలో నివసిసత ునాిర్థ, భ్ర్తదేశెం/రాష్టాిాలు/కేెంద్ర
పాలిత పారెంతాలలో వెైకలాయలు అెంటర గుడా , చెవుడు, మరగ, కుెంటి, మెంటల్ రిట్రేాషన్స, మానసిక అనారోగయెం,
ఇతర్ మరియు బహుళ వెైకలయెంలు ఉనాియి.
ఆర్థుక వూవసి లోని మర్థనిా విషయాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

కరీడ లు-SPORTS
స్జొన్ూర్వషి ప్ హకుకలు పే ట మ్ కి చిున్ బిసి సి ఐ
30 జూల ై 2015న పేటమ్ సెంసు కు భ్ర్త కక
ీ ట్ నియెంతరణ బో ర్థా (బిసిసిఐ) సాపన్ర్సష్ిప్ హకుకలనిచిచెంది.
నయయఢలీో లో సమావేశమైన బో ర్థా ఆధార్యెంలోని మారకటిెంగ్ కమిటీ ఈ నిర్ణయానిి తీసుకుెంది. పేటమ్
దాఖ్లు చేసిన బిడ్ పరకార్ెం నాలుగళలో అమలోో ఉెండే ఒపపెం దానిక 206.4 కోటో ర్ూపాయలను చెలిోెంచేెంద్ుకు
సెంసిద్ధత వయకత ెం చేసిెంది. ఒకోక మాయచ్క 2.42 కోటో ర్ూపాయలను పేటమ్ చెలిోసత ుెంది. గతెంలో మైకోీమాక్్
చెలిోెంచిన మొతత ెం కెంటర ఇది 70 లక్ష ల ర్ూపాయలు అధికెం.

అఖిల భారత కరీ డా కౌనిూల్ ఏర్జొటు చే సి న్ కేుం దర ప్ర భ్ తవుం
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కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 24 జూల ై 2015 న యువజన వయవహారాల మరియు కీడ
ీ ల మెంత్తరతా శాఖ్ కోసెం ఒక సలహా
సెంసు వల అఖిల భ్ర్త కీడ
ీ ల కౌని్ల్ ను ఏరాపటట చేసిెంది. ఈ కౌని్ల్ సయచిెంచిన సలహాను పరభ్ుతాెంచే
వెెంటనే పరిగణిెంచబడుత ెంది, కానీ పరభ్ుతాెం పాటిెంచవలసిన మరియు ఆమోదిెంచవలసిన అవసర్ెం
వుెండద్ు. ఈ కౌని్ల్ లో రాషి ా మెంత్తర హ దాలో ఒక అధయక్షుడు నేతృతాెంలో ఉెంటటెంది మరియు నలుగుర్థ
పార్ో మెంట్ సభ్ుయలు, కీడ
ీ ల వయకుతలు, కోచ్ లు, కీడ
ీ లు నిపుణులు, కీడ
ీ ా అధికార్థలు, ఉనాియి భ్ర్తదేశెం
సో పర్సి్ అథారిటీ యొకక డజి, నేషనల్ యాెంటీ డో పిెంగ్ ఏజనీ్ యొకక డజి, LNIPE యొకక వెైస్ ఛాన్లర్స,
కీడ
ీ ా మెంత్తరతా శాఖ్ా అధికార్థలు, నేషనల్ సో పర్సి్ ఫడరేషన్స యొకక పరత్తనిధులు, భ్ర్త ఒలిెంపిక్
అసో సియియషన్స మరియు NGO లు కూడా ఈ కౌని్ల్ లో భ్గెంగా ఉెంట్ర్థ.
అఖిల భారత కరడ
ీ ల కౌనిూల్ యొకక లక్షయూల కోసుం ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

2016 టవుంటీ 2 0 ప్ర ప్ుంచకప్ డ్ై ర్్ కర ర్వ గజ డాకర ర్వ ఎుంవీ శ్రీ ధ ర్వ నియామకుం
బీస్స్ఐ జనర్ల్ మేనేజర్స డాకిర్స ఎెంవీ శ్రీధర్స 2016 లో భ్ర్త్లో జరిగే టీ20 పరపెంచకప్ (పుర్థష ల,
మహిళలు)కు డెైరకిర్సగా 17 జూల ై 2015న నియమిత లయాయర్థ. డాకిర్స ఎెంవీ శ్రీధర్స, గతెంలో హెైద్రాబ్ద్
ర్ెంజీ జటటికు కపి న్స గా కూడా వయవరిెంచార్థ. 2016 టాెంటీ20 పరపెంచకప్ టలరీి నిరాాహక కమిటీని బో ర్థా ఆఫ్
కెంటలరల్ ఫర్స కక
ీ ట్ ఇన్స ఇెండయా (బీస్స్ఐ) పరకటిెంచిెంది.

ఐస్ స్ ప్ర క టిుం చిన్ వనేే ర్జూుంకిుం గ్ూ లో భారత్కు ర్్ుం డో స్జి న్ుం
17 జూల ై 2015న ఇెంటరేిషనల్ కక
ీ ట్ కౌని్ల్ (ఐసిసి) పరకటిెంచిన వనేా రాయెంకెంగ్్ లో టీమిెండయా రెండో
సాునెంలో నిలిచిెంది. 129 పాయిెంటో తో ఆసేిలి
ా యా అగీసు ానెంలో కొనసాగుత ెండగా, టీమిెండయా 115
పాయిెంటట
ో సాధిెంచి రెండో సాునానిి నిలబటటికుెంది. అలాగే ఐస్స్ పరకటిెంచిన వనేా బ్యట్్ మన్స రాయకెంగ్్ లో
మొద్టి పదిమెందిలో ముగుగర్థ టీమిెండయా ఆటగాళలళ సాునెం సెంపాదిెంచార్థ.

ఇుండి య న్స ప్ర మి యర్వ లీగ్ న్ుుండి చ్ నెైా , ర్జజస్జి న్స లన్ు ససొుండ్ చే సి న్ జసిర స్ లోథా
కమిటీ
ఇెండయన్స ప్రమియర్స లీగ్ (ఐప్ఎల్)లో తొలి విడత విజేత రాజసాున్స రాయల్్ పైన మరియు రెండుసార్థో ఈ
లీగ్ లో విజేతగా నిలిచిన చెనెైి సయపర్స కెంగ్్ పైన జసిిస్ రాజేెంద్ర మల్ లోథా కమిటీ, రెండేళో పాటట ఐప్ఎల్
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లో పాలొగనకుెండా నిష్ేధెం విధిసత య 14 జూల ై 2015న తీర్థపనిచిచెంది. ఐప్ఎల్ నిబెంధనలకు వయత్తరేకెంగా
2013లో బటిిెంగ్లకు పాలపడన ఈ రెండు జటో యజమానులపై విచార్ణ జరిపేెంద్ుకు సుప్రెం కోర్థి
నియమిెంచిన జసిిస్ లోథా కమిటీ ఈ తీర్థప వెలువరిెంచిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

జిుంబాబవవ తో జర్థ గథ న్ 3 మాూచి వనేే సి ర్ీ స్ న్ు 3-0 తే డాతో గ్ లి చిన్ భారత్
14 జూల ై 2015న జిెంబ్బవాతో మరడు వనేాల సిరీస్ను టీమిెండయా 3-0 తేడాతో గలిచిెంది. ఆఖ్రి మరియు
మరడో వనేా లో భ్ర్త్ 83 పర్థగుల తేడాతో జిెంబ్బవాపై విజయెం సాధిెంచి సిరీస్ను 3-0తో కైవసెం చేసుకుెంది.
హరారేలో జరిగిన ఆఖ్రి మరియు మరడో వనేాలో భ్ర్త్ నిరీణత ఓవర్ో లో 5 వికటో నష్టాినిక 276 పర్థగులు
చేసిెంది. జాద్వ్ తో పాటట మొద్టిసారి అెంతరాాతీయ మాయచ్ ఆడుత ని మనీష్ పాెండే 71 పర్థగులు చేసి అర్ధ
సెంచరీతో రాణిెంచాడు. అనెంతర్ెం లక్షయ ఛేద్నలో జిెంబ్బవా 42.4 ఓవర్ో లో 193 పర్థగులకే ఆలౌటెైెంది. ఆఖ్రి
మాయచ్ లో కేదార్స జాద్వ్ ‘మాయన్స ఆఫ్ ద్ మాయచ్’ కాగా, అెంబటి రాయుడు ‘మాయన్స ఆఫ్ ద్ సిరీస్’గా నిలిచార్థ.

ఏటీ ప్ చాల ుంజర్వ టెై టి ల్ గ్ లి చిన్ స్ో మ్దే వ్ దే వ్ వరమన్స
13 జూల ై 2015న వినెిట్కలో జరిగిన ఫైనలోో భ్ర్త ఆటగాడు సో మ్దేవ్ దేవ్వర్మన్స ఏటీప్ చాల ెంజర్స టెైటిల్
సాధిెంచాడు. ఈ ఫైనల్ మాయచ్ ఏటీప్ చాల ెంజర్స టటర్సలోనే సుదీర్ెంఘ గా జరిగిెంది. ఫైనల్ పో ర్థలో ఏడో స్డ్
సో మ్దేవ్ 7-5, 4-6, 7-6 (5) సో కర్స తో డానియిెల్ గుయిెన్స (అమరికా)ను ఓడెంచాడు. దీెంతో సో మ్దేవ్, తన
కరీర్సలో ఐదో టెైటిల్ గలుచకునాిడు. 3గెంటల 31నిమష్టాలపాటట జరిగిన ఈ మాయచ్ ఏటీప్ చరితల
ర ోనే సుదీర్ఘ
పో రాటెంగా రికార్థాల కకకెంది.

మ ుంబై కిీ క్ ట ర్వ హి క్ న్స ష్టజన్ు ససొుండ్ చే సి న్ బ్దస్ స్ ఐ
అవినీత్తక పాలపడాాడని ఆరోపణలతో ముెంబై కక
ీ టర్స హికన్స ష్టాను బీస్స్ఐ 13 జూల ై 2015న ససపెండ్
చేసిెంది. తగిన చర్యలు తీసుకునే వర్కూ అతడపై ఈ నిష్ేధెం కొనసాగుత ెంద్ని బీస్స్ఐ తెలిపిెంది.
హికన్స ష్టాపై ఎలాెంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే విషయానిి కీమశిక్షణ సెంఘానిక అపపగిెంచిెంది. ముెంబై కక
ీ టర్స
హికన్స ష్టా ఐప్ఎల్-8 సెంద్ర్భెంగా అవినీత్తక పాలపడ, బీస్స్ఐ అవినీ త్త నిరోధక విభ్గెం నిబెంధనలను
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ఉలో ెంఘిెంచినటటి ర్థజ్ఞవెైెంది. దీెంతో అతనిి ఉనిఫళెంగా ససపెండ్ చేసత ునాిెం. బీస్స్ఐ, దాని అను బెంధ
సెంఘాలు నిర్ాహిెంచే ఏ సాుయి కక
ీ ట్ టలరీిలోోనయ అతడు పాలొగనకూడద్’ని బో ర్థా కార్యద్రిి అనురాగ్
ఠాకూర్స తెలిపార్థ.

2015 విుంబ లే న్స మహి ళ ల డబ ల్ూ టెై టి ల్ గ్ లి చిన్ స్జనియా-హిుం గథ స్ జయడి
12 జూల ై 2015 న జరిగిన 2015 విెంబులా న్స మహిళల డబుల్్ ఫైనలోో భ్ర్త టెనిి సాిర్స సానియా మీరాామారిినా హెెంగిస్ జయడీ గలుప ెందిెంది. లెండన్స లోని సెంటర్స కోర్సి లో జరిగిన ఫైనలోో మకరోవా-వెస్ినా(ర్ష్టాయ)
జయడీపై సానియా-హెెంగిస్ జయడీ 5-7, 7-6, 7-5 తేడాతో విజయెం సాధిెంచిెంది. విెంబులా న్స టెైటిల్ గలుచుకోవడెం
సానియా మీరాాకు ఇదే మొద్టిసారి. పరసత ుతెం, సానియా మీరాాకు తెలెంగాణ బ్రెండ్ అెంబ్సిడర్స గా ఉనాిర్థ.
ఇెంతకముెంద్ు మిక్త్ డబుల్్ విభ్గెంలో సానియా ఇపపటికే మరడు గాీెండ్ సాోమ్ టెైటిల్్ గలుచుకునాిర్థ.
ఈ 2015 విెంబులా న్స పో టీలలో ముగుగర్థ భ్ర్తీయులు మిక్త్ డబుల్్ లో లియాెండర్స పేస్, జూనియర్స్
విభ్గెంలో సుమీత్ నగల్ మరియు మహిళల డబుల్్ లో సానియా మీరాా టెైటిల్్ సాధిెంచార్థ.

2015 విుంబ లే న్స మిక్ూ డ్ డబ ల్ూ టెై టి ల్ గ్ లి చిన్ లియాుండర్వ పే స్ - మార్థర నా
హిుం గథ స్ జయడి
12 జూల ై 2015న భ్ర్త్ కు చెెందిన లియాెండర్స పేస్ మరియు సిాటా రో ాెండ్ కు చెెందిన మారిినా హిెంగిస్ జయడ
2015 విెంబులా న్స మిక్్డ్ డబుల్్ టెైటిల్ గలుప ెందార్థ. లెండన్స లోని సెంటర్స కోర్సి లో జరిగిన ఫైనలోో పేస్,
హిెంగిస్ (సిాటా రో ాెండ్) జెంట 6-1, 6-1తో అల గాాెండర్స పయా (ఆసిియ
ా ా), టిమియా బ్బో స్ (హెంగేర)ి జయడీపై
గలుప ెందిెంది. ఇది లియాెండర్స పేస్ కరీర్సలో 16వ గాీెండ్సాోమ్ టలరఫ్ మరియు ఎనిమిదో మిక్్డ్ డబుల్్
టెైటిల్. హిెంగిస్తో కలిసి ఇది రెండో వది. ఆమతో ఇెంతకుముెంద్ు ఆసేిలి
ా యన్స ఓపన్స గలిచాడు. పేస్ ఖ్ాతాలో
ఎనిమిది డబుల్్ గాీెండ్సాోమ్ టెైటిళో ల కూడా ఉనాియి.

మర్థనిా కరడ
ీ ా వజరి లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

సై న్సూ మర్థ య టె కజాలజీ- SCIENCE
&TECHNOLOGY
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భారత మార్్క టలి కి విుండో స్ 10 విడుదల చే సి న్ మెై కోీ స్జఫ్టర
పరముఖ్ సాఫ్టి వేర్స కెంపనీ మైకోీసాఫ్టి సరికొతత ఆపరేటిెంగ్ సిసిెం విెండో స్ 10ను భ్ర్త మారకటలోక 29 జూల ై
2015న పరవేశపటిిెంది. ఢలీో సహా పరపెంచవాయపత ెంగా 13 నగరాలోో దీనిి ఆవిషకరిెంచిన మైకోీసాఫ్టి సుమార్థ 190
దేశాలోో విెండో స్ 10ను 29 జూల ై 201నుెంచే అెంద్ుబ్టటలోక తెచిచెంది. కెంపనీ చరితల
ర ోనే ఇది అతయెంత భ్రీ
ఆవిషకర్ణగా కనాయలో జరిగిన కార్యకీమెంలో పాలొగని సెంద్ర్భెంగా సెంసు స్ఈవో సతయ నాదెళో
చెపాపర్థ. విెండో స్ ఆపరేటిెంగ్ సిసిమ్ లలోకలాో ఇది అతయెంత సుర్క్షతమైన వెర్షన్స. ప్స్ల నుెంచి ట్యబో టట
ో ,
ఫో నుో, ఎక్్ బ్క్్ మొద్ల ైన అనిిటికీ ఇది అనుకూలెంగా ఉెండనుెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

భ్రమిని పో లిన్ క్ ప్ి ర్వ 452 బి గీ హా నిా కన్ుగపన్ా నాస్జ శజసి ై జ్ఞఞ లు
24 జూల ై 2014న ఖ్గోళ శాసత వ
ై ేతతలు భ్రమిని పో లిన మరో గీహానిి కనుగపనాిర్థ. రోద్స్ ర్హసాయలపై
అమరికాకు చెెందిన అెంతరిక్ష పరిశోధనా సెంసు నాసా పరపెంచ అెంతరిక్ష పరిశోధనా పరయోగాలోోనే అత్త పద్ీ
పరకటన చేసిెంది. భ్రమిని పో లిన గీహానిి కనుగపనిటట
ో వెలోడెంచిెంది. అకకడ జీవెం ఉనిక కూడా ఉెండవచచని
భ్విసోత ెంది. నాసాలోని అతయెంత శకత వెంతమైన కపో ర్స సేపస్ టెలిసో కప్ పరిశ్రలనల ఆధార్ెంగా ఆ కొతత గీహానిి
కొనుగపనిటటి నాసా శాసత వ
ై ేతతలు ఆధికారికెంగా ధృవీకరిెంచార్థ. నాసా శాసత వ
ై ేతతలు కనుగపని ఆ కొతత గీహెం
మన భ్రమి కెంటర వయసులోనయ, పరిమాణెంలోనయ పద్ీ ది. దానిక ‘క్ప్ిర్వ 452 బి’అని పేర్థ పట్ిర్థ.

అుంతర్థ క్షుంలోకి ఐదు బిర టీ ష్ ఉప్గీ హా లన్ు విజయవుంతుంగజ ప్ర యో గథుం చిన్ ఇస్ోర
10 జూల ై 2015 న భ్ర్త అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసు (ఇసో ర ), శ్రీహరికోట లోని సతీష్ ధావన్స సేపస్ సెంటర్స వద్ీ
మొద్టి పరయోగ పాయడ్ నుెండ అెంతరిక్షెంలోక ఐద్ు బిరటీష్ ఉపగీహాలను విజయవెంతెంగా పరయోగిెంచిెంది. ఈ
ఉపగీహాలలో మరడు ఒకే విధమైనటటవెంటి DMC3 ఆపిికల్ భ్రమి పరిశ్రలన ఉపగీహాలు మరియు మిగిలిన
రెండు సహాయక ఉపగీహాలు CBNT-1 మరియు డ-ఆరిెటెై్ల్ ఉెంట్యి. ఈ ఉపగీహాలనిిటిని సరేీ శాటిల ైట్
టెకాిలజీ లిమిటెడ్ (SSTL) నిరిమెంచినది మరియు 1440 కలోల బర్థవు గల ఈ ఉపగీహాలను పో లార్స శాటిల ైట్
లాెంచ్ వెహికల్ (పిఎస్ఎలిా) యొకక 13 వ విమాన (పిఎస్ఎలిా-C28) మీదిక చేపట్ిర్థ.
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విమాన్యాన్ ది కూూచి వూవసి 'గగన్స' న్ు ఆవిషకర్థుం చిన్ కేుం దర పౌర విమాన్యాన్
శజఖ్స
జీప్ఎస్ ఆధారిత జియో ఆగమెంటెడ్ నేవిగేషన్స (గగన్స) వయవసు ను కేెంద్ర పౌర్ విమానయాన శాఖ్ మెంత్తర అశోక్
గజపత్త రాజ్ఞ 13 జూల ై 2015న పారర్ెంభెంచార్థ. దీనివలో విమానాల దికూ్చి వయవసు మరిెంత
మర్థగుపడుత ెంది. ఫలితెంగా విమానయాన సెంసు ల కార్యకలాపాలు మరిెంత సమర్ుెంగా సాగుతాయి.
వయయాలు తగిగ, భ్ద్రత, ఇెంధన సామర్ుయెం మర్థగవుతాయి. గగన్స వయవసు ను భ్ర్త అెంతరిక్ష పరిశోధన సెంసు
(ఇసో ర ), భ్ర్త విమానాశీయాల పారధికార్ సెంసు (ఏఏఐ) సెంయుకత ెంగా అభవృదిధ చేశాయి.
ఇెంద్ుకు ర్ూ.774 కోటట
ో వయయమయాయయి. దీనివలో వెైమానిక పరిశమ
ీ కు నిర్ెంతరాయెంగా దిశానిరేీశ సేవలు
అెంద్ుతాయి. ఇసో ర కు చెెందిన జీశాట్-8, 10 ఉపగీహాలు ఇెంద్ుకు దో హద్పడుత నాియి. ఈ కొతత వయవసు
దేశవాయపత ెంగా,

బెంగాళాఖ్ాతెంపైన,

ఆగేియాసియా,

మధయపారచయెంపైన

జీప్ఎస్

సేవలను

మరిెంత

మర్థగుపర్చి అెందిసత ో ెంది. గగన్సను అమలు చేయడెం వలో దేశెంలోని 50 కయ
ీ ాశ్రల విమానాశీయాలకు
పరయోజనెం కలుగనుెంది. గగన్సను రాష్టాిాలు, ఇతర్ మెంత్తరతాశాఖ్లు కూడా వినియోగిెంచుకునేలా పౌర్
విమానయాన శాఖ్న పో ర త్హిెంచనుెంది. ఎెంద్ుకెంటర ఇది కేవలెం పౌర్, ర్క్షణ విమానయానానికే పరిమితెం
కాకుెండా, ఉపరితల ర్వాణా, వయవసాయెం వెంటి అనేక అవసరాలకు ఉపయోగపడనుెంది.

ఉతి ర్జఖ్సుండ్ లో విజయవుంతుంగజ ఏర్జొటు చే సి న్ భారతదే శుం యొకక
మొదటి భ్రకుంప్ హె చుర్థ క వూవసి
ఉతత రాఖ్ెండ్ లోని డెహాాడయన్స లో జూల ై 2015 మొద్టి వార్ెంలో ఒక భ్రకెంప హెచచరిక వయవసు (ఈడబుోయఎస్)
ను విజయవెంతెంగా ఏరాపటట చేశార్థ. దీనితో ఉతత రాఖ్ెండ్, భ్రకెంపాలను గురితెంచేెంద్ుకు మరియు
హెచచరికలు జారీ చేసేెంద్ుకు ఒక వయవసు ను ఏరాపటట చేసిన తొలి భ్ర్తీయ రాషి ెంా గా మారిెంది. ఇపపటికే
జపాన్స, ఇటలీ మరియు అమరికా లో ఈ వయవసు ను ఏరాపటట చేసిన ఇట్లియన్స సెంసు సేపస్ డెైనమిక్్, ఈ
వయవసు ను ర్ూపకలపన చేయడెం మరియు తయార్థచేయడెం జరిగిెంది. ఈ వయవసు , 5 లవదా అెంతకెంటర ఎకుకవ
తీవరత గల భ్రకెంపాలు సెంభ్విెంచే 1-40 సకను
ో ముెంద్ు హెచచరికలను జారీ చేసత ుెంది.
బరయరో ఆఫ్ ఇెండయన్స సాిెండర్సా్ (BIS) పరకార్ెం ఉతత రాఖ్ెండ్, భ్రకెంప జయన్స -V పారెంతెం కెంద్క వసుతెంది. అనగా
రికిర్స సేకలుపై 6.9 తీవరతతో లవదా అెంతకెంటర ఎకుకవ తీవరత గల అధికెంగా భ్రకెంపాలు సెంభ్విెంచే పారెంతెంగా
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సయచిెంచే ఒక పారెంతెంగా ఇది ఉెంది. ఇదేకాక, జమరమ కాశ్రమర్స, హిమాచల్ పరదేశ్, ర్ణ్ణ ఆఫ్ కచ్ (గుజరాత్),
ఉతత ర్ బీహార్స, అెండమాన్స మరియు నికోబ్ర్స దీవులు కూడా ఈ భ్రకెంప జయన్స కెంద్కు వసాతయి. ఇటటవెంటి
మరపక వయవసు తార్లో ఉతత రాఖ్ెండ్ లోని కుమావున్స పారెంతెంలో పితోర్గ ర్స వద్ీ ఏర్పడనుెంది.
భ్రకుంప్ుం హెచుర్థక వూవసి యొకక మ ఖ్సాూుంశజలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

డి జి టల్ ఇుండి యా కిుం ద C-DOT అభవృదిి చే సి న్ 4 బార డాెయుండ్ ఉతొతు
ి ల పజర రుంభ్ుం
6 జూల ై 2015 న కేెంద్ర కమరయనికేషన్స మరియు ఐటి మెంత్తర ర్వి శెంకర్స పరసాద్, నయయఢలీో లో C-DOT అభవృదిధ
చేసిన నాలుగు పరపెంచ సాుయి బ్రడాెయెండ్ ఉతపతత లను పారర్ెంభెంచార్థ. అవి, లాెంగ్ డసి న్స్ వెై-ఫై, సౌర్ శకత తో
కూడన వెై-ఫై, సుతీరాా మరియు నెక్తి జనరేషన్స నెటార్సక (ఎనిా ఎన్స). C-DOT అనగా (C-DOT) సెంటర్స ఫర్స
డెవలపమెంట్

ఆఫ్

టెలిమాటిక్్

మరియు

ఇది

ఒక

భ్ర్తీయ

పరభ్ుతాెం

యాజమానయెంలోని

టెలికమరయనికేషన్స్ సాెంకేత్తక అభవృదిధ కేెంద్రెం.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

జూల ై నెలలోని మర్థనిా సైన్సూ మర్థయ టెకజాలజీ సుంబుంధిత సమాచారుం కోసుం ఇకకడ కో క్
చేయెండ

కజర్పొర్ే ట్ -CORPORATE
కొటక్ భారత్ అనే మొబై ల్ బాూుంకిుం గ్ అపిి కే ష న్స పజర రుంభుంచిన్ కొటక్
21 జూల ై 2015 న కొటక్ మహీెందార బ్యెంకు (కేఎెంబి) 'కోటక్ భ్ర్త్' అనే మొబైల్ బ్యెంకెంగ్ అపిో కేషన్స
పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ అపిో కేషన్స కోసెం ఇెంటరిట్ కనెకివిటీ అవసర్ెం లవద్ు. దేశెంలోని బ్యెంకెంగ్ సద్ుపాయెం
ఉని పారెంతాలోో మరియు బ్యెంకెంగ్ సద్ుపాయెం లవని పారెంతాలోో వినియోగదార్థలకు పరయోజనెం కొర్కు ఈ
డజిటల్ బ్యెంకెంగ్ అనువర్త నెం సృష్ిిెంచబడెంది.
కొటక్ భారత్ యొకక మ ఖ్సాూుంశజలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.
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మారుత్రలో 2 శజతుం షే రి ు అమిమన్ ల ై ఫ్ ఇన్ూూర్్ న్సూ కజర్పొర్ే ష న్స అఫ్ ఇుండి యా (ఎల్
ఐసి )
30 జూల ై2015న మార్థత్త సుజ్ఞకీ ఇెండయా (ఎెంఎస్ఐ) సెంసు లో పటటిబడులు పటిిన పరభ్ుతా ర్ెంగ బీమా
సెంసు ఇనయ్రన్స్ కారపపరేషన్స అఫ్ ఇెండయా (ఎల్ఐసి), తన వాట్లోో 2 శాతానిక పైగా వాట్లను
వికీయిెంచిెంది. దీెంతో ఎెంఎస్ఐలో ఎల్ఐసి వాట్లు 6.22 శాతానిక తగాగయి. 2013 మే 17వ తేదీ నుెంచి ఈ
ఏడాది జూల ై 29 మధయ కాలెంలో ఎల్ఐసి 61,31,781 ష్ేర్ోను బహిర్ెంగ మారకటలో వికీయిెంచిెంద్ని ఎెంఎస్ఐ
బ్ెంబవ సాిక్ ఎకే్ెంజీ (బిఎస్ఇ)క తెలియజేసిెంది. ఈ వాట్ల అమమకానిక ముెంద్ు ఎెంఎస్ఐలో ఎల్ఐసిక 8.24
శాతెం వాట్లు ఉెండేవి.

ఎఫ్డి ఐ నిబుంధన్ల ఉలి ుంఘన్ కజరణుంగజ 61 సుంసి లకు ష్టో కజజ్లు జార్థ చే సి న్ ఈడి
30 జూల ై 2015 న గత మరడేళో నుెంచి విదేశ్ర పరతయక్ష పటటిబడుల (ఎఫ్డఐ) నిబెంధనలను ఉలో ెంఘిసత ుని 61
సెంసు లకు నయయఢలీో లో డెైరకిరేట్ ఆఫ్ ఎన్సఫో ర్స్మెంట్ (డఓఈ) ష్టో కాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిెంది. ఈ నోటీసులు
జారీ అయిన సెంసు లో ో ఎమార్స ఎెంజిఎఫ్ లాయెండ్, సహారా ఇెండయా కమరిషయల్ కారపపరేషన్స, మక్డొ నాల్ా ్
ఇెండయా తదితర్ పరముఖ్ సెంసు లు ఉనాియి. ఎఫ్డఐ నిబెంధనలను ఉలో ెంఘిెంచిన ఈ సెంసు లపై ఆర్సబిఐ
(భ్ర్త రిజర్థా బ్యెంకు) సహా వివిధ వరాగల నుెంచి వచిచన సయచనల మేర్కు విదేశ్ర మార్కద్రవయ నిర్ాహణా
చటి ెం (ఫమా) కెంద్ డెైరకిరేట్ ఆఫ్ ఎన్సఫో ర్స్మెంట్ ద్రాయపుత జర్థపనుెంది.

జివికే బయోసై నెూ స్ యొకక 700 స్జధారణ ముందుల మార్్క టిుం గ్ నిషే ధిుం చిన్
య ర్ోపి య న్స యరనియన్స
25 జూల ై 2015 న యరరోపియన్స యరనియన్స (ఈయు), భ్ర్తదేశెం యొకక ఔషధ పరిశోధన సెంసు జివికే
బయోసైనె్స్ దాారా తయార్థ చేయబడన 700 సాధార్ణ మెంద్ుల మారకటిెంగ్ నిష్ేధిెంచిెంది. ఈ
మెంద్ులను యరరోపియన్స యరనియన్స యొకక 28 సభ్య దేశాలలో నిష్ేధిెంచబడెంది. ఇది అమమకాల
మరియు జనరిక్ ఔషధాలను పెంపిణీ విధిెంచిన అత్తపద్ీ ససపనష న్స మరియు 21 ఆగషి 2015 న నుెండ
అమలులోక వసుతెంది.
ఈ జ్నెర్థక్ ముందులన్ు నిషేధిుంచడుం కజరణమ ల కోసుం ఇకకడ కిిక్ చేయుండి
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వోడాఫో న్స ప్న్ుా కే సు మధూవర్థి తవుం చే య డానికి నాూయవజది ర్ోడిర గో ఓర్థ య మ నో న్ు
నియమిుంచిన్ కేుం దరుం
12 జూల ై 2015 న కేెంద్ర పరభ్ుతాెం దాని తర్పున 20000 కోటో ర్ూపాయల పనుి విషయెంలో UK టెలికాెం
పరధాన వోడాఫో న్స తో మధయవరితతాెం కోసెం అెంతరాాతీయ నాయయవాది రోడగ
ర ో ఓరియమునో నియమిెంచిెంది.
రోడగ
ర ో ఓరియమునో మే 2015 లో తనను తాను ర్క్షెంచుకుని భ్ర్తదేశ మాజీ పరధాన నాయయమరరిత RC
లాహ త్త సాునెంలో నియమిెంచబడాార్థ. వోడాఫో న్స ఇపపటికే పాయనెల్ లో దాని అభ్యరిు గా కనడా కు చెెందిన వెైవ్్
ఫో రిియిెర్స అనే పేర్థను వెలోడెంచిెంది. ఇపుపడు, రోడగ
ర ో ఓరియమునో మరియు ఫో రిియిెర్స ఈ కేసు కోసెం
టిబ
ర ుయనల్ ఛెైర్మన్స గా పనిచేసే ఒక మరడవ మధయవరిత పేర్థను వెలోడెంచాలి్ ఉెంది.

టర్ోె మే ఘా ఎయిర్వవే స్ సే వ లన్ు పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర విమాన్యాన్ శజఖ్స ముంత్రర అశోక్
గజప్త్ర ర్జజ్ఞ
టరోె మేఘా ఎయిర్సవేస్ సేవలను కేెంద్ర విమానయాన శాఖ్ మెంత్తర అశోక్ గజపత్త రాజ్ఞ 12 జూల ై 2015 న
పారర్ెంభెంచార్థ. 'టట
ర జట్' తొలి విమానెం హెైద్రాబ్ద్ లోని శెంష్టాబ్ద్లోని రాజీవ్ గాెంధీ అెంతరాాతీయ
విమానాశీయెం నుెంచి త్తర్థపత్తక వెళిోెంది. ఈ కార్యకీమానిక తెలెంగాణ ఐటీ, పెంచాయితీ రాజ్ శాఖ్ మెంత్తర
క.తార్క రామరావు, కేెంద్ర మెంత్తర బెండార్థ ద్తాతతేయ
ర , కెంపనీ ఎెండీ వెంకాయలపాటి ఉమేశ్, డెైరకిర్స రామ్
చర్ణ్ తేజ్, పేరమ్ కుమార్స, విమానాశీయెం స్ఈఓ ఎస్.జి.క.కష్టో ర్స తదితర్థలు హాజర్యాయర్థ. హెైద్రాబ్ద్ు
నుెంచి టటరజట్ విమానెంలో రేణిగుెంట విమానాశీయానిక చేర్థకుని అశోక్ గజపత్త రాజ్ఞ అకకడ జయయత్త
పరజాలన కార్యకీమెంలో పాలొగనాిర్థ.
'టట
ర జట్'కు సహా యజమానిగా మాజీ కేెంద్ర పరాయటక శాఖ్ మెంత్తర మరియు పరముఖ్ తెలుగు సినీ నటటడు
చిర్ెంజీవి కుమార్థడు రామ్ చర్ణ్ తేజ్ ఉనాిడు.

ప్ర ధాన్ ముంత్రర మ దార యోజన్ కిుం ద మొదటి మ దార కజరుే పజర రుంభుంచిన్ కజర్పొర్ే ష న్స
బాూుంకు
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4 జూల ై 2015 న కరాిటక లోని మెంగళూర్థ వద్ీ కారపపరేషన్స బ్యెంకు, పరధాన మెంత్తర ముదార యోజన
(PMMY) కెంద్ దేశెం యొకక మొద్టి ముదార (మైకోీ యరనిటట
ో అభవృదిధ మరియు రీఫైనాన్స్ ఏజనీ్) కార్థా
ను పారర్ెంభెంచిెంది. కార్థా RuPay వేదిక ఆధార్ెంగా ఉెంటటెంది మరియు సయక్షమ వయవసాుపకులు ఉపసెంహర్ణ
మరియు ఫైనాన్స్ ఉపయోగ సౌకరాయలు ఉెంటటెంది. PMMY కెంద్, బ్యెంకు చెలిోెంచవలసిన వారి సామర్ుయెం
ఆధార్ెంగా వాయపార్సుులకు మరడు ర్థణ పథకాలను పారర్ెంభెంచిెంది. అవి శిశు, కష్టో ర్స మరియు తర్థణ్
పధకాలు.

పజర జ్ క్ర తతాకల్ న్ు పజర రుంభుంచిన్ సేర ట్ బాూుంక్ అఫ్ ఇుండి యా
దేశెం యొకక అత్తపద్ీ పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకు భ్ర్తీయ సేిట్ బ్యెంకు (ఎసిెఐ) 3 జూల ై 2015 న గృహాల వద్ీ కే
సేవలను అెందిెంచడానిక మరియు గృహ ర్థణెం ద్ర్ఖ్ాసుత (HLA) పరకయ
ీ ను వేగవెంతెం చేయడానిక పారజక్ి
తతాకల్ ను పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ పారజకుి, ద్ర్ఖ్ాసుత అెంద్జేసిన తరాాత 10 రోజ్ఞలోో ర్థణెం ప ెంద్డానిక
మరియు సెంబెంధిత పతారల విషయెంలో గృహ ర్థణ ద్ర్ఖ్ాసుతదార్థలకు సహాయెం చేసత ుెంది.

జూల ై నెలలోని మర్థనిా వజూపజర సుంబుంధిత సమాచారుం కోసుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ

ప్ర్జూవరణుం మర్థ య జీవజవరణ వూవసి - ENV &
ECOLOGY
బుంగజళీఖ్సాతుం మీదుగజ ఏరొడి న్ కొమె న్స తుఫజన్ు
2015 జూల ై 30 న ఉతత ర్ బెంగాళాఖ్ాతెం మీద్ుగా ఏర్పడన ఒక అలపప్డనెం, త ఫాను లోక మారిన తరాాత
కొమన్స త ఫాను వార్త లో ోక వచిచెంది. త ఫాను ఒడష్టా మరియు పశిచమ బెంగాల్ తీర్ెంలో తీరానిి
దాటటత ెంద్ని భ్విసుతనాిర్థ. కొమన్స త ఫాను పరసత ుతెం బెంగాోదేశ్ లోని చిటి గాెంగ్ యొకక నెైర్థత్త దిశలో
సుమార్థ 95 కలోమీటర్ో ద్యర్ెంలోనయ మరియు కోలకతా కు ఆగేియెంగా 300 కలోమీటర్ో ద్యర్ెంలో
కేెందీక
ర ృతమై ఉెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి
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సుెంద్ర్ెన్స్ అటవీ బెంగాోదేశ్ భ్గెంలో 2004 మరియు 2015 మధయకాలెంలో పులుల జనాభ్ గణనీయెంగా
క్షీణిెంచిెంది. ఈ విషయెం జూల ై 2015 నాలుగో వార్ెంలో టెైగర్స సన్స్ 2015 దాారా బహిర్గతమైెంది. టెైగర్స
సన్స్ 2015 పరకార్ెం, సుెంద్ర్ెన్స్ యొకక బెంగాోదేశ్ భ్గెం లో పులుల సెంఖ్య 2004 లో 440 నుెండ 2015
లో 106 కు తగిగపో యిెంది. బెంగాోదేశ్ లోని సుెంద్ర్ెన్స 6097 చద్ర్పు కలోమీటర్థో వాయపిెంచి, దేశెంలో ఏకైక
సహజ ఆవాసెంగా ఉెంది. ఈ పతనానిక ఆవాస నషి ెం, అనియెంత్తరత వనయపారణుల ఆకీమణలు, సరైన అటవీ
నిర్ాహణ లవకపో వడెం మరియు అడవి జెంత వుల మానవ సెంఘర్షణ కార్ణమయిెంది.

కే ర ళ లో కన్ుగపన్బడి న్ ప్ునిర యాస్ డో లిచోపర రస్ అనే కొతి రకుం చే ప్ జాతులు
కేర్ళ లోని అలపుపజ జిలాోలో కాయెంకుళెం నగర్ెం లో ఒక చిని నీటి పరవాహెంలో పునిి యాస్ డో లిచోపి ర్స్
అనే కొతత ర్కెం చేప జాత లను కనుగపనాిర్థ. చిని మరియు నిసా్ర్ నీటి కాలువలలో కనుగపని పునిి యాస్
డో లిచోపి ర్స్ అనే కొతత ర్కెం చేప జాత లు సిపిరనిడయా చేప కుటటెంబెంలో చేర్చబడెంది. ఈ చేపలు, త్తనద్గినవి
మరియు అలెంకర్ణ వెంటి చేపలుగా వినియోగిసత ార్థ. కొలాోెం నగర్ సమీపెంలోని బవబీ జాన్స మమోరియల్
గవర్ిమెంట్ కాలవజీలోని జ్ఞవాలజీ విభ్గెం అధిపత్త అయినటటవెంటి మాథయయస్ పాోమరటిిల్, ఈ కొతత ర్కెం
చేపలను కనుగపనాిర్థ మరియు వాటిక పునిి యాస్ డో లిచోపి ర్స్ అనే నామకర్ణెం చేసి వరిణెంచార్థ.

ప్శిుమ కన్ుమలోి వె లిి తుుంప్ మర్థ య ఎర్థ యో కజలొన్స మనొహర్థ ణీ అనే ర్్ుం డు కొతి
వృక్ష జాతులు
సిఎన్స సునీల్ నేతృతాెంలోని పరిశోధకుల బృెంద్ెం వెలిోత ెంప (వెెండ పుషపెం) మరియు ఎరియోకాలొన్స
మనొహరిణీ గా నామకర్ణెం చేయబడన రెండు కొతత వృక్ష జాత ల ఆవిషకర్ణను నివేదిెంచార్థ. ఈ మొకకలు
కేర్ళలోని పశిచమ కనుమలలోని పసయెంకుటిి – అడమలయర్స మరియు నెరియామెంగళెం అటవీ
పారెంతాలలో కనుగపనబడాాయి. ఈ మొకకలు, కేర్ళ లోని ఎరాికుళెం జిలాోలోని పుష్ిపెంచే మొకకల గురిెంచి
ఒక UGC పారయోజిత పారజకుిలో భ్గెంగా నిర్ాహిెంచిన పరిశోధనలలో కనుగపనబడాాయి. అెంతరాాతీయ
వారాతపత్తరక అయినటటవెంటి వెబిెయా మొకకల వరీగకర్ణ మరియు ఫైట లజియోగీఫి జర్ిల్, జూల ై2015
సెంచికలో ఈ పరిశోధనల విషయాలు పరచురిెంచబడాాయి.
వెలిితుుంప్ గ ర్థుంచి త్లుసుకునేుందుకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి
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కజలుష్టజూనిా తగథగుం చేుం దుకు వే ర్ేవ రు కజర్జూలయ ప్ని వే ళ లన్ు సూచిుంచిన్ ఎనిా టి
14 జూల ై 2015 న నేషనల్ గీన్స
ర ుయనల్ (ఎనిా ట)ి జాతీయ రాజధాని ఢలీో లో పరభ్ుతా మరియు పవ
ైై ేటట
ీ టిబ
ర్ెంగాలలో వేరేార్థ పని వేళల కోసెం ఒక ఆలోచనను ఇచిచెంది. ర్దీీ సమయెంలో రాజధాని లో వాహనాల
కాలుష్టాయనిి తగిగెంచే లక్షయెంతో ఈ పరణాళికను ఎనుికోవడెం జరిగిెంది. జసిిస్ సాతెంతర కుమార్స నేతృతాెంలోని
ఒక ఎనిా టి బెంచ్ ఈ పరణాళికను ఎనుికోవడెం జరిగిెంది. దీనితో పాటట పరత్త ఒకకర్ూ కాలుష్టాయనిి
అరికటరిెంద్ుకు ఒక వినయతి విధానెం పైక తీసుకొని రావట్నిక అవసర్మని ఆయన అనాిర్థ. ఈ బెంచ్,
అెంద్ర్థ వాట్దార్థలతో ఈ పరత్తపాద్నపై చరిచెంచేెంద్ుకు కేెంద్ర పరభ్ుతాానిి కోరార్థ.

సుుందరెన్స జుంతువుల పై శ్రతోషణ సిి త్ర మారుొ ప్ర భావజనిా ప్రూవే క్షి సి ు న్ా జ్ డ్ ఎస్ఐ
భ్ర్తదేశెం యొకక జెంత సెంబెంధ సరేా (జడ్ఎస్ఐ), సుెంద్ర్ెన్స ల లోని వృక్షజాలెం మరియు జీవజాలెం పై
వాతావర్ణెంలోని మార్థప యొకక పరభ్వెం కొలవట్నిక సుెంద్ర్ెన్స్ మడ అడవులు లోపల పర్యవేక్షణ
సాువరాలను ఏరాపటట చేసిెంది. ఈ పరయోజనెం కోసెం, బ్లి, గోసాబ్, బసెంత్త, సాగర్స, సటెాలియా ల యొకక
ఐద్ు దీాపాలోో 25 పరదేశాలోో పర్యవేక్షణ సాువరాలు సాుపిెంచబడాాయి.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

ర్జష్టజరా లు- STATES
ఏర్ోసేొ స్ పజలస్ ప్ర క టిుం చిన్ ఆుంధర ప్ర దే శ్ ప్ర భ్ తవుం
23 జూల ై 2015న ఆెంధరపద
ర ేశ్ను పారిశాీమిక కేెంద్రెంగా మలిచేెంద్ుకు తీసుకుెంటటని అనేక చర్యలోో భ్గెంగా
ఏరోసేపస్ పాలస్ని పరభ్ుతాెం పరకటిెంచిెంది. రానుని ఐద్ు సెంవత్రాలలో 20000 కోటో ర్ూపాయిల
పటటిబడులను ఆకరిషెంచడెం, వెయియ కోటో తో కనీసెం నాలుగు యాెంకర్స యరనిటట
ో ఏరాపటట చేసేలా పరభ్ుతాెం
చర్యలు చేపటిిెంది. చిని మధయ తర్హా పరిశమ
ీ ల ఏరాపటట, భ్రీ పరిశమ
ీ ల ఏరాపటట, ఎస్్ ఎస్ిలను
పారిశాీమిక

వేతతలుగా

మలిచేెంద్ుకు

పో ర తా్హకాలు,

వెనుకబడన

తర్గత లకు

చెెందినవారిని

పారిశాీమికవేతతలుగా తీరిచదిద్ీడెం, మహిళా పారిశాీమిక వేతతలును పో ర త్హిెంచడెం, మగా పారజకుిలను
అనుమత్తెంచడెం వెంటి అనేక చర్యలను పరభ్ుతాెం చేపటిిెంది.
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పరపెంచవాయపత ెంగా పెంపిణీ చేసే విశావాయపత సెంసు లు తమ కెంపేనీలను ఏరాపటట చేసేెంద్ుకు ఎకుకవ
పో ర తా్హానిిచేచలా విధానానిి పరభ్ుతాెం ఖ్రార్థచేసిెంది.
ప్సర్థి వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

ప్ ర్జగర్థ ర్థ లీ ఫ్ కజూుంప్ వదు మొదటి 'ఆమ్ ఆదీమ కిి నిక్' న్ు పజర రుంభుంచిన్ సి ఎుం అరవిుంద్
కే జీర వజల్
19 జూల ై 2015 న ఢలీో ముఖ్యమెంత్తర అర్విెంద్ కేజీరవాల్ పశిచమ ఢలీో లో ప్రాగరి రిలీఫ్ కాయెంప్ వద్ీ మొద్టి
'ఆమ్ ఆదీమ కో నిక్' ను పారర్ెంభెంచార్థ. బలహీనవరాగలకు మర్థగైన వెైద్య సౌకర్యెం అెందిెంచడెం లక్షయెంగా ఈ
కో నిక్ ను పారర్ెంభెంచార్థ. ఇది ఒక పరిధీయ ఆరోగయ సెంర్క్షణ యరనిట్. ఈ కో నిక్ పారర్ెంభసయ
త అతను, దాని
తొలి బడెాటో ల పరకటిెంచిన విధెంగా తన పరభ్ుతాెం ఒక సెంవత్ర్ెం లోపల 1000 అలాెంటి సౌకరాయలను ఏరాపటట
చేసత ుెంద్ని చెపాపర్థ. ఈ కో నిక్ లు 95 శాతెం రోగులను నయెం చెయయగలవని మరియు ఆసపతర ల వద్ీ ర్దీీ
తగుగత ెంద్ని ముఖ్యమెంత్తర చెపాపర్థ.
ఆమ్ ఆదీమ కిినిక్ గ ర్థుంచి త్లుసుకునేుందుకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి.

హర్జూనా ర్జషరా 'బవ టీ బచావో- బవ టీ ప్ఢావో' ప్ర చారకరి గజ ప్ర్థ ణీ త్ర చోపజర నియామకుం
ఆడపిలోల సెంఖ్యను పెంచేెంద్ుకు పరధాని నరేెంద్రమోదీ పరత్తష్టాఠతమకెంగా చేపటిిన 'బవటీ బచావో- బవటీ పఢావో'
పథకానిక బ్లీవుడ్ నటి పరిణీత్త చోపారని పరచార్కర్త గా హరాయనా రాషి ా పరభ్ుతాెం 17 జూల ై 2015న
నియమిెంచిెంది. హరాయనా రాషి ెంా లో ఆడపిలోల శాతెం తకుకవగా ఉెంది, దాెంతో వారి సెంఖ్యను పెంచేెంద్ుకు
పరధాని నరేెంద్ర మోది పారర్ెంభెంచిన 'బవటీ బచావో- బవటీ పఢావో' పథకానిక రాషి వ
ా ాయపత ెంగా పరచార్ెం
నిర్ాహిెంచాలని హరాయనా పరభ్ుతాెం యోచిసోత ెంది.

అతాూధునిక న్గర్జల ఎుంపి క కు ఉన్ాత స్జి యి కమిటీ ఏర్జొటు చే సి న్ ఆుంధర ప్ర దే శ్
ప్ర భ్ తవుం
16 జూల ై 2015న అతాయధునిక సాెంకేత్తక నగరాల (సామర్సి సిటీ) పారజకుి తొలిద్శ పో టీక అర్ుమైన నగరాలిి
ఎెంపిక చేసి, పరత్తపాద్నలను ర్ూప ెందిెంచేెంద్ుకు ఆెంధరపద
ర ేశ్ పరభ్ుతాెం ఉనిత సాుయి సమనాయ కమిటీని
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ఏరాపటట చేసిెంది. ఈ మేర్కు పరభ్ుతా పరధాన కార్యద్రిి ఐవెైఆర్స కృష్టాణరావు ఉతత ర్థాలు జారీ చేశార్థ. తొలిద్శ
ఎెంపికను 2015 జూల ై నెలాఖ్ర్థ కలాో పసరిత చేయాలని పరభ్ుతాెం లక్షయెంగా పటటికుెంది.ఈ కమిటి రాషి ా సాుయి
పారజకుి పరత్తపాద్నలు జాతీయ సాుయి పో టీలో నెగగ ెంే ద్ుకు అవసర్మైన సయచనలు, సలహాలు ఇసుతెంది.
ఉన్ాత స్జియి కమిటీ గ ర్థుంచి త్లుసుకునేుందుకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

ప్రమ ఖ్స త్లుగ సినీ గజయకుడు వి ర్జమకృషణ మృత్ర
పరముఖ్ సినీ నేపథయ గాయకుడు వి రామకృషణ . గత కొెంతకాలెంగా కాయన్ర్సతో బ్ధపడుతూ 15 జూల ై 2015న
హెైద్రాబ్ద్లోని జూబీో హిల్్లోని గాయర త్తహిల్్ లోని తన నివాసెంలో మర్ణిెంచార్థ. ఆయన వయసు 68
ఏళలో.
వి ర్జమకృషణ గ ర్థుంచి ఇకకడ కిిక్క చేయుండి.

ఆుంధర ప్ర దే శ్ లో విప్తు
ి ప్ున్రుది రణ ప్న్ులకు 1500 కోటి రూపజయిల రుణుం కు
ప్ర ప్ుంచ బాూుంకు ఆమోదుం
ఆెంధరపద
ర ేశ్లో విపతత పునర్థద్ధ ర్ణ పనులకు 250 మిలియన్స డాలర్థో అనగా 1500 కోటో ర్ూపాయిల ర్థణెం
ఇచేచెంద్ుకు పరపెంచబ్యెంకు ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. ఈ మేర్కు కేెంద్ర పరభ్ుతాెం, పరపెంచ బ్యెంకు మధయ ఆరిుక
ఒపపెంద్ెం కుదిరిెంది. 16 జూల ై 2015న నార్సిబో ్క్లో జరిగిన కార్యకీమెంలో కేెంద్ర ఆరిుక శాఖ్ సెంయుకత
కార్యద్రిి ఎస్ సలాకుమార్స, పరపెంచబ్యెంకు తర్ఫున భ్ర్తదేశ డెైరకిర్స ఒనోి ర్థల్ ఈ ఒపపెంద్ెంపై
సెంతకాలు చేశార్థ.

షుగర్వ పే షుంటు
ి ప్ర భ్ తవ ఉదో ూ గజలకు అరుు లవన్ని ప్ర క టిుం చిన్ మదార స్ హెై కోర్వర
15 జూల ై 2015న డయాబటిక్ రోగులు పరభ్ుతా ఉదో యగాలకు అర్థులవ అని మదారస్ హెైకోర్థి సపషి ెం చేసిెంది.
ష గర్సతో బ్ధపడుత నివార్థ విధులు సకీమెంగా నిర్ాహిెంచలవర్నడానిక శాస్త య
ఆధారాలు లవవని
ై
వెలోడెంచిెంది. మధుమేహ రోగి అని నిరాధర్ణ అయిన అభ్యరిధని గర
ీ ప్ డ ఉదో యగెంలోక తీసుకునేెంద్ుకు రైలవా
త్తర్సకరిెంచడానిి కోర్థి తపుపబటిిెంది. ఆ అభ్యరిధ నియామకెంను వయత్తరేకసయ
త రైలవా సిపిఆర్సవో దాఖ్లు చేసిన
పిటిషన్సను నాయయమరర్థతలు రామసుబరహమణయెం, టి.మైత్తరవన్సలతో కూడన ధరామసనెం డసిమస్ చేసిెంది.
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2015 గోదావర్థ మహా ప్ుషకర్జలు పజర రుంభ్ుం
14 జూల ై 2015 న ఆెంధరపద
ర ేశ్ మరియు తెలెంగాణ, రెండు తెలుగు రాష్టారిలో ో 2015 గోదావరి మహా పుషకరాలు వెైభ్వెంగా
ఆర్ెంభ్మయాయయి. జూల ై 25వ తేదీ వర్కు అెంటర 12 రోజ్ఞల పాటట గోదావరి మహా పుషకరాలు కొనసాగుతాయి. పరత్త 12 ఏళో కు
ఒకసారి నద్ులకు పుషకరాలు వసాతయి, అయితే 144 ఏళో కు ఒకసారి మాతరమే మహా పుషకరాలు వసాతయి. ఆెంధరపద
ర ేశ్ రాషి ెంా లో
గోదావరి పుషకరాలను ఏప్ స్ఎెం చెంద్రబ్బునాయుడు రాజమెండల
ర ో పారర్ెంభెంచగా, తెలెంగాణలో కరీెంనగర్స జిలాో ధర్మపురిలో
పుషకరాలను తెలెంగాణ స్ఎెం కేస్ఆర్స పారర్ెంభెంచార్థ.

గోదావర్థ మహా ప్ుషకర్జలు 2015 మర్థయ దాని వివర్జలకు ఇకకడ కిిక్ చేయుండి

నాగజలాుండ్ కు 'కలతచ్ుం ది న్ పజరుంతుం' సిి త్రని మర్ో సుంవతూరుం విసి ర్థుం చిన్ కేుం దర హ ుం
ముంత్రర తవ శజఖ్స
2015 జూల ై మొద్టి వార్ెంలో కేెంద్ర హ ెం మెంత్తరతా శాఖ్ (MHA), నాగాలాెండ్ కు 'కలతచెెందిన పారెంతెం' సిుత్తని
మరో సెంవత్ర్ెం విసత రిెంచిెంది. 'కలతచెెందిన పారెంతెం' సిుత్త ఈ పారెంతెంలో 30 జూల ై2015 నుెండ అమలులోక
వచిచ మరియు 30 జూల ై2016 వర్కు అమలోో ఉెంటటెంది. రాషి ెంా మొతత ెం "చెదిరిన" మరియు
"పరమాద్కర్మైన" పరిసు త్త
ి లో ఉనిెంద్ున పౌర్ అధికార్ సహాయార్ధెం సాయుధ ద్ళాల ఉపయోగెం
అవసర్మని కేెంద్ర హ ెం మెంత్తరతా శాఖ్, తన పరకటనలో అభపారయపడెంది.
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