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మెందుమాట
కరెంట్ అఫై ర్స్ ఆగష్టు 2015 ఈ-బుక్ , ఆగష్టు 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 వడఆగష్ట
ు 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 పడుతటెంట్ర్థ. 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 ఆగష్టు నె ల లో సాధయమయియయ అనిి కరెంట్ అఫై ర్స్ ను సే క రిెం చడెం జరి గిెం ది . వివిధ
పో టీ పరీ క్ష ల అవసరాలను ద్ృష్ిు లో ప టటు కుని , వాటి క తగగ టటు గా కరెంట్ అఫై ర్స్ ఆగష్ట
ు 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 , రాష్టాుా 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 ష్ణ
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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అమె ర్థ క న్స సొ సై టీ ఆఫ్ మె ట ల్ూలో మ గు రు భారతీయ లకు సజి న్ుం
28 ఆగష్టు 2015న లోహపదారాుల శాసత ెంై , ఇెంజినీరిెంగ్లో పరత్తభ్ కనబరిచిన ముగుగర్థ భ్ర్తీయులు, మరో
ముగుగర్థ భ్ర్తీయ సెంతత్తక చెెందిన వారితో పాటట మొతత ెం 29 మెందిక ఏఎస్ఎెం ఇెంటరేిష్నల్ గా
పిలువబడే అమరికన్స సొ సైటీ ఆఫ్ మటల్్లో సాునెం లభెంచిెంది.
ఇెంద్ులో పరదీప్ గోయల్, వివేకానెంద్ కైన్స, గెంకడ మధుసయధన్స రడా భ్ర్తదేశ పౌర్థలు కాగా, పరనేష్ అశాత్,
సువీన్స మథౌధా, ముతట
త కుమార్సామి సదాయపపన్సలు పరవాస భ్ర్తీయులు.
లోహపదారాుల శాసత ెంై , ఇెంజినీరిెంగ్లో అద్ుుతమైన పరత్తభ్ కొనబరిచిన వారిక పరతేయక గురితెంపు ఇవాడానిక
1969లో ఈ ఫలోష్ిప్ను పారర్ెంభెంచార్థ.
వివర్జలు
మధుసయధన్స రడా హెైద్రాబ్ద్లోని ర్క్షణశాఖ్ మటలారిాకల్ పరిశోధనా కేెంద్రెంలో శాసత వ
ై ేతతగా పనిచేసత ునాిర్థ.
ర్క్షణ, వెైమానిక వసుతవుల తయారీలో సునిితమైన వెలిాెంగ్ విధానానిక శాసత స
ై ాెంకేత్తకతను అభవృదిధ చేశార్థ.
పరదీప్ గోయల్ ముెంబయి పారిశాీమికవేతత మరియు పరపెంచ పరసిదధ ప
ి ొ ెందిన పారిశాీమిక మైకోీవేవ్ పరిశోధనా
కేెందారనిి సాుపిెంచార్థ.
వివేకానెంద్ కైన్స ముెంబయిలోని బ్బ్ అణు పరిశోధనా కేెంద్రెంలో పొ ర ఫసర్స, శాసత వ
ై ేతతగా పనిచేసత ునాిర్థ.
ఏఎస్ఎుం ఇుంటర్ేాష్న్ల్ గ ర్థుంచి
ఏఎస్ఎెం ఇెంటరేిష్నల్ అమరికన్స సొ సైటీ ఆఫ్ మటల్్ గా 1913 లో సాుపిెంచబడెంది.
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ఇపుపడు, ఏఎస్ఎెం, పరపెంచవాయపత ెంగా 30,000 కెంట్ ఎకుకవ మెంది లోహాల-సెంటిక్
ర పదారాుల శాసత వ
ై ేతతలు
మరియు ఇెంజనీర్థో సభ్ుయలుగా కలిగి పరపెంచెంలోనే అత్తపద్ీ సెంఘెంగా ఉెంది.
ఏఎస్ఎెం, పరపెంచవాయపత ెంగా లోహాల కమయయనిటీలలో ఆవిష్కర్ణలకు ఉదీీపన చేయడెం మరియు సమసయలను
పరిష్కరిెంచట్నిక సమాచార్ెం సేకరిెంచడెం మరియు అవగాహనా కలిపెంచేెంద్ుకు అెంకతమైనది.

ఇుంగజలుండ్ ప్ర ధాని డే వి డ్ కజమె ర్జన్సకు స్లహాదారుడు అమీత్పజల్ గథ ల్ కు ఒ.బి.ఇ.
గ ర్థతుం ప్ు
బిరటన్స పరధాని డేవిడ్ కామరాన్సకు సలహాదార్థనిగా ఉని భ్ర్త సెంతత్త వయకత అమీత్పాల్ గిల్ కు 'ఆర్ార్స ఆఫ్
ది బిరటిష్ ఎెంపైర్స' (ఒ.బి.ఇ.) అధికారిగా 28 ఆగష్టు 2015న గురితెంపు లభెంచిెంది.
యయకే పరభ్ుతా సిఫార్థ్పై ఎలిజిబత్-2 మహారాణి దీనిని పరకటిెంచార్థ.
అమీత్పజల్ గథల్ గ ర్థుంచి
ఆయన 2006 నుెంచి కామరాన్స వద్ీ పనిచేసత ునాిర్థ.
పరధాని పరసెంగాలను గిల్ ర్దపకలిపెంచనునాిర్థ.
ఆయన ఆక్్ఫర్సా విశావిదాయలయెంలో డగీీ పొ ెందార్థ.

ప్న్ుా స్మాచార మార్థొ డి కి భారత్, సీ ష ల్ూ ఒప్ొుందుం
హిెంద్య మహాసముద్ర దీాపదేశెం సీష్ల్్తో పనుి సమాచార్ మారిపడ ఒపపెంద్ెంపై భ్ర్త్ 26 ఆగష్టు 2015
న సెంతకెం చేసిెంది. పరధాని నరేెంద్ర మోదీ మరియు భ్ర్త పర్యటనకు విచేచసిన సీష్ల్్ అధయక్షుడు జేమ్స్
అలిక్్ మైఖ్ేల్ల మధయ చర్చల అనెంతర్ెం రెండు దేశాలు, ఈ ఒపపెంద్ెంపై సెంతకాలు చేశాయి. నలో ధనెంపై
పో ర్థలో భ్గెంగా ఈ ఒపపెందాలు జరిగాయి.
వాయు అనుసెంధానత, సీష్ల్్కు డో రిియర్స వెైమానికనౌక అెంద్జేత తదితర్ అెంశాలతో సహా మొతత ెం ఐద్ు
ఒపపెందాలపై సెంతకాలు చేశాయి.
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సీష్ల్్ నుెంచి భ్ర్త్లోక విదేశ్ర పరతయక్ష పటటుబడులు గత పదిహేనేళో లగా కేవలెం ర్ద.1,100 కోటట
ో గానే
ఉనిపపటికీ, తకుకవ పనుిభ్ర్ముని దేశెంగా దీనిక పేర్థెంది.
ఒపపెంద్ెం నేపథయెంలో పనుి ఎగవేతదార్థలను అరికటు డెం సులభ్తర్ెం కానుెంది. సముద్ర ఆరిుక వయవసు లో
సహకారానిక సెంబెంధిెంచిన పొ ర టరకాల్పై కూడా రెండు దేశాలు సెంతకాలు చేశాయి.

సౌర గృహ వూవస్ి లు కోస్ుం ఐర్జస్ న్ుుండి నిధులు అుందుకున్ా మొదటి దే శుంగజ
బుంగజల దే శ్
బెంగాోదేశ్ 20 ఆగష్టు 2015 న దాని శర్వేగెంగా పర్థగుతటని సౌర్ గృహ వయవసు లు కోసెం ఐకయరాజయసమిత్త
(UN) నుెండ నిధులను పొ ెందిన మొటు మొద్టి దేశెంగా ఆవిర్ువిెంచిెంది. కో మ
ల ేట్ చేెంజ్ కోసెం UN ముసాయిదా
సద్సు్ (UNFCCC), రెండు బెంగాోదేశ్ సెంసు లకు 3.56 మిలియన్స US డాలర్ో విలువ గల 395286 కార్బన్స
కడ
ీ టో ను జారీ చేసిెంది.
ఇనారాసుక
ా చర్స డెవలపేెంట్ కెంపనీ లిమిటెడ్ (ఐడసిఓఎల్) మరియు గాీమీణ్ శకత అనే రెండు సెంసు లు కార్బన్స
కడ
ీ టో ను గలిచిన బెంగాోదేశ్ సెంసు లు. UNFCCC, ఇనారాసుక
ా చర్స డెవలపేెంట్ కెంపనీ లిమిటెడ్ కు 212482
కార్బన్స కడ
ీ టో ను మరియు గాీమీణ్ శకత సెంసు కు 182804 కడ
ీ టో ను జారీ చేసిెంది.
ఐడసిఓఎల్, అవసాుపన మరియు పునర్థతాపద్క ఇెంధన పారజకుుల కోసెం ఫైనాన్స్ చేయడానిక మరియు
పో ర త్హిెంచడానిక ఒక పరభ్ుతా సొ ెంతమైన అభవృదిధ ఆరిధక సెంసు , అయితే గాీమీణ్ శకత , గాీమాలకు శుభ్రెంగా
సౌర్ విద్ుయత్ వయవసు లు మరియు కమయయనికేష్న్స సాెంకేత్తక తీసుకోవాలని లక్షయెంతో నోబల్ గీహీత పొ ర ఫసర్స
ముహమేద్ యయనుస్ ఏరాపటట చేశార్థ.
బెంగాోదేశ్

యొకక

సౌర్

గృహ

వయవసు లు

పరపెంచ బ్యెంకు, పరపెంచ పరాయవర్ణ ఫసిలిటీ (జిఇఎఫ్) లాెంటి వివిధ అెంతరాాతీయ సెంసు ల మద్ీ తటతో,
బెంగాోదేశ్ దాని 160 మిలియనో జనాభ్లో 10 శాతెం కవర్స అయియయలా సుమార్థ 6 మిలియన్స చిని సౌర్ గృహ
వయవసు లను సాుపిెంచిెంది.
అతయలప కార్బన్స ఉదాగరాలను విడుద్లచేసే మరియు అతయెంత పరాయవర్ణ మార్థప హాని దేశాలలో ఒకటిగా,
బెంగాోదేశ్, వెలుగు కోసెం, ఫాయనుో మరియు TV ల వాడకానిక మరియు మొబైల్ ఫో నుో చారిాెంగ్ కోసెం
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పునర్థతాపద్క శకత ని ఉపయోగిెంచే గాీమీణ గృహాలను కలిగి ఉెండటెంతో వేగెంగా పర్థగుతటని సౌర్ శకత
వినియోగదార్థలలో ఒకటిగా నిలిచిెంది.
సౌర్ గృహ వయవసు లు, గాీమీణ పారెంతాలోో కరోసిన్స వాడకానిి తగిగెంచటెం దాారా కార్బన్స ఉదాగరాలను
తగిగెంచేెంద్ుకు బెంగాోదేశ్ కు సహాయపడుతటనాియి.

నిధులు బది లీ కి స్ుంబుంధిుం చి డె ర్ై క్టు ర్ మిట్2మొబై ల్ స్ర్వీ స్ ఆరుంభుంచిన్ ఎమిర్ే ట్ూ ఎన్స
బీడీ బాూుంక్ట
యునెటెైడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్్ లో పరముఖ్ బ్యెంక్ ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ నిధులు బదిలీక సెంబెంధిెంచి డెరైక్ు
రమిట్2మొబైల్ సరీాస్ ను 19 ఆగష్టు 2015న పారర్ెంభెంచిెంది.
డెరైక్ు రమిట్2మొబైల్ సరీాస్ తో యయఏఈలో తమ బ్యెంక్ ఖ్ాతాదార్థలు భ్ర్త్ లో ఏ మొబైల్ నెంబర్స కైనా
ఫెండ్్ ను బదిలీ చేసుకోవచచని ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ ఒక పరకటనలో తెలిపిెంది.
ఈ విధెంగా నిధుల బదిలీ ఒకక నిమిష్ెంలోనే జర్థగుతటెంద్ని ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ పేరపకెంది.
భ్ర్త్ లో యాక్స్ బ్యెంక్ దాారా ఈ సరీాస్ ను అెందిెంచనునాిర్థ, తార్లో ఇతర్ బ్యెంక్ ల దాారా కూడా
ఈ సరీాస్ ను విసత రిెంచనునాిర్థ.

శ్రీ లుంక పజరల మెుం టు ఎనిాకలోల య నై టె డ్ నే ష్ న్ల్ పజర్వు విజయుం
శ్రీలెంక పార్ో మెంటటకు జరిగిన ఎనిికలోో పరధాని ర్నిల్ వికీమసిెంఘే సార్థయెంలోని యునెైటెడ్ నేష్నల్ పారీు 18
ఆగష్టు 2015న విజయెం సాధిెంచిెంది.
ఈ ఎనిికలోో పో టీచేసి మళ్లో తన రాజకీయ జీవితానిి పునర్థద్ధ రిెంచుకోవాలని మాజీ అధయక్షుడు మహిెంద్
రాజపకే్ ఓటమి పాలయాయర్థ.
యుఎన్సపిక మజారీు రావడెంతో దేశ పరధానిగా రెండో సారి కూడా వికీమసిెంఘే బ్ధయతలు చేపట్ు
అవకాశముెంది.
ఈ ఎనిికలోో యుఎన్సపిపై రాజపకే్ సార్థయెంలోని యునెైటెడ్ పీపుల్్ ఫీరడెం అలయిెన్స్ పో టీచేసిెంది.
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ఈ రెండు పారీుల మధయ పో టీలోయుఎన్సపిక 106 సీటో ట, యుపిఎఫ్ఏకు 90 సీటో ట వచాచయి.
225 సాునాలు కలిగిన పార్ో మెంటటలో పసరిత మజారిటీ రావాలెంట్ ఏ పారీుకైనా 113 సీటో ట ద్కాకలి.

ర్ై లవీ రుంగుంలో సజుంకే తి క స్హకజరుం కోస్ుం అవగజహనా ఒప్ొుందుంఫై స్ుంతకజలు చే సి న్
భారత్ మర్థ య సలల వజక్ట ర్థ ప్ బిల క్ట
భ్ర్తదేశెం మరియు సోో వాక్ రిపబిో క్ 13 ఆగష్టు 2015 న రైలవా ర్ెంగెంలో సాెంకేత్తక సహకార్ెం కోసెం ఒక
అవగాహనా ఒపపెంద్ెం (MoU) పై సెంతకాలు చేశాయి. భ్ర్తదేశ రైలవా బో ర్థా యొకక కార్యద్రిి గెంగా రామ్స
అగరాాల్ మరియు భ్ర్తదేశానిక సోో వాక్ రిపబిో క్ రాయబ్రి అయినటటవెంటి జిగేెండ్ నయయఢలీో లో ఈ
ఒపపెందాలఫై సెంతకాలు చేశార్థ.
ఒప్ొుందుంలో పేర్పొన్ా స్ుంభావూ స్హకజర పజరుంతాలు:
• ఇనారాసుక
ా చర్స నిరాేణెం మరియు నిర్ాహణ సేుష్న్స అభవృదిధ మరియు వర్సక ష్టాప్ ఆధునికీకర్ణ
• ముఖ్యెంగా పరయాణీకుల సౌకరాయల కోసెం ఇనోరేేష్న్స & కమయయనికేష్న్స టెకాిలజీ
• రోలిెంగ్ సాుక్ ఆధునికీకర్ణ
• సిగిలిెంగ్ మరియు టెలికాెం ఆధునికీకర్ణ
• రెండు దేశాల మధయ ఏ ఇతర్ పారెంతెంలో పర్సపర్ అెంగీకార్మైనా ఈ ఒపపెంద్ెం పరిధిలో ఉెంటటెంది.
ఈ ఒపపెంద్ెం రెండు సెంవత్రాల వయవధి వర్కు చెలో ుబ్టటలో ఉెంటటెంది మరియు చెలో ుబ్టట పసర్త యిన
తరాాత, అది సాయెంచాలకెంగా ఒక సమయెంలో రెండు సెంవత్రాల వర్థస కాలానిక రనుయవల్
చెయయబడుతటెంది.

సి పి ఈ సి అమలు కోస్ుం 1.6 బిలియన్స డాలరల ఒప్ొుందాలఫై స్ుంతకజలు చే సి న్ చెై నా,
పజకి సత జ న్స
చెైనా మరియు పాకసాతన్స 12 ఆగసుు 2015 న పరత్తష్టాుతేక చెైనా-పాకసాున్స ఎకనామిక్ కారిడార్స (సిపిఈసి)
పారజక్ు అమలు కోసెం 1.6 బిలియనో US డాలర్థో విలువ గల 20 ఒపపెందాలఫై సెంతకాలు చేశార్థ. చెైనా
పేజి
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సరిహద్ుీ యొకక జినిా యాెంగ్ భ్గెంలో కర్మాయ్ నగర్ెం వద్ీ జరిగిన సిపిఇసి ఫో ర్ెం సమయెంలో ఈ
ఒపపెందాలఫై సెంతకాలు చేశార్థ.
రెండు దేశాలు కలిసి చెైనా-పాకసాున్స ఎకనామిక్ కారిడార్స (సిపిఇసి) కర్మాయ్ మానిఫసోు , చెైనా యొకక బల్ు
మరియు రోడ్ కార్యకీమెం కెంద్ ఒక పద్ీ పరణాళిక జారీ చేశాయి.
చెైనా-పజకిసి జన్స ఎకనామిక్ట కజర్థడార్ (సిపిఇసి) గ ర్థుంచి
• సిపిఇసి పారజక్ు చెైనా యొకక ర్దపకలపన మరియు చెైనీస్ అధయక్షుడు క్ష్ జిెంపిెంగ్ ఏపిరల్ 2015 లో పాకసాతన్స
లో తన పర్యటన సమయెంలో అధికారికెంగా పారర్ెంభెంచార్థ. దాదాపు 51 ఒపపెందాలఫై సెంతకాలు చేశార్థ.
వీటిలో 30 ఒపపెందాలు ఈ వసయహాతేక కారిడార్స కు సెంబెంధిెంచినవే.
• ఇది సిల్క రోడ్ ఆరిుక బల్ు మరియు 21 వ శతాబీ సముద్ర మార్గ సిల్క రోడ్ కెంద్ ఉద్ువిెంచిన దాని
పరత్తష్టాుతేక ఆర్థ ఆరిుక కారిడార్ో లో ఒక భ్గెం.
• చెైనా యొకక జినిా యాెంగ్ భ్గానిి, పాకసాున్స వసయహాతేక గాాద్ర్స పో ర్సు తో కలుపుతటెంది మరియు
పాకసాతన్స ఆకీమిత కాశ్రేర్స దాారా వెళలతటెంది.
• సిపిఇసి పారజక్ు, చెైనా మరియు పాకసాతన్స మధయ ఆరిుక సహకార్ెం, రాజకీయ నమేకెం మరియు సాెంసకృత్తక
మారిపడులను పెంచడానిక పరయత్తిసుతెంది. ఇది రెండు దేశాల మధయ మొతత ెం దాదాపు 46 బిలియన్స US
డాలర్థో విలువ గల పటటుబడులతో కూడన అత్తపద్ీ కనెకువిటీ పారజక్ు గా భ్విెంచబడుతటెంది.

భారతదే శుం, అమె ర్థ కజ స్హకజరుంతో పే స్ స టు ర్ ఫుండ్ ఏర్జొటుకు కేుం దర కే బి న ట్
ఆమోదుం
12 ఆగసుు 2015 న పరధాని నరేెంద్ర మోడీ అధయక్షతన కేెంద్ర కేబినెట్, పేస్ సటు ర్స ఫెండ్ (PSF) సాుపిెంచడానిక
సహకార్ అవగాహనా ఒపపెంద్ (MoU) పతరెంపై దాని ఆమోద్ెం తెలిపిెంది.
ఈ పేస్ సటు ర్స ఫెండ్, భ్ర్తదేశెం మరియు అమరికా సెంయుకత రాష్టాుాల మధయ అమరికా-భ్ర్తదేశెం పార్ునరిిప్
టట అమరికా-భ్ర్తదేశెం పార్ునరిిప్ కీోన్స ఎనరీా (PACE) అడాాన్స్ కీోన్స ఎనరీా (PACE) యొకక కీోన్స ఎనరీా
(PEACE) ట్రక్ దాారా శకత యాక్స్ పో ర త్హిెంచనుెంది.
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ఈ ఒపపెంద్ెంపై పారర్ెంభ్ ద్శ నిధుల మెంజ్యర్థ అెందిెంచడెం దాారా వినయతి ఆఫ్-గిడ్
ీ పరిశుద్ధ శకత
పరిష్టాకరాలను వాయపారీకర్ణ వేగవెంతెం చేసేెంద్ుకు 30 జ్యన్స 2015 న సెంతకాలు చేశార్థ. ఇది
వాయపారాలాభవృదిధ మరియు ఉతపతట
త లు, వయవసు లు మరియు వాయపార్ నమయనాలు వినయతి పరీక్ష్ెంచడానిక
అనుమత్తసుతెంది.
ఇది కూడా ఆఫ్-గిడ్
ీ సేపస్ లో సాెంకేత్తక మరియు వాణిజయ ఆవిష్కర్ణ మరియు పరిశుద్ధ శకత అభవృదిీక
సహకార్ సహాయెం చేసత ుెంది. 500 లక్షల ర్దపాయలు (8 మిలియన్స అమరికన్స డాలర్థో) భ్ర్తదేశెంసెంయుకత కార్పస్ 50:50 ష్ేరిెంగ్ బేసిస్ మీద్ డార చేయబడెంది.

ఇసజల మాబాద్ లో జరగన్ున్ా 61వ కజమనీల్త పజరల మెుం టర్వ స్మావే శజనిా
బహి ష్ొర్థుం చేుం దుకు భారతదే శుం నిరణ యుం
7 ఆగష్టు 2015 న భ్ర్తదేశెం 30 సపు ెంబర్స నుెండ 8 అకోుబర్స 2015 వర్కూ పాకసాతన్స లోని ఇసాోమాబ్ద్ లో
జర్గనుని 61 వ కామనెాల్త పార్ో మెంటరీ సమావేశానిి బహిష్కరిెంచాలని నిర్ణయిెంచిెంది.
నయయఢలీో లో జరిగిన అనిి రాష్ు ా శాసనసభ్ల సీపకర్ో సమావేశెం ముగిసిన తర్థవాత ఈ సమావేశానిి
బహిష్కరిెంచాలని ఏకగీవ
ీ నిర్ణయెం తీసుకునాిర్థ.
జమయే కాశ్రేర్స (J & K) సీపకర్స కవిెంద్ర్స గుపాత ను ఆహాానిెంచకూడద్ని పాకసాతన్స ముెంద్సుత నిర్ణయెం గురిెంచి
చరిచెంచడానిక ఈ సమావేశెం జరిగిెంది.
J & K సీపకర్స ఆహాానిెంచకపో వడెం దాారా, కామనెాల్త పార్ో మెంటరీ అసో సియియష్న్స (సిపిఎ) రాజాయెంగానిి
ఉలో ెంఘిసత ునాిర్ని చెపిప అెంతరాాతీయ అవగాహన, పరపెంచ శాెంత్త మరియు పరజాసాామయ పాలన మర్థగుద్ల
కామనెాల్త మార్గ ద్ర్ిక సయతారలకు వయత్తరేకెంగా పాకసాతన్స ఏకపక్ష నిర్ణ యానిి భ్ర్తదేశెం నిర్సిెంచిెంది.
మరిెంతగా, సమావేశెం అనెంతర్ెం లోక్ సభ్ సకీట్రియట్ నుెంచి జారీ ఒక పరకటనలో “పరత్త శాఖ్ పరత్త పీో నరీ
సమావేశెంలో ఒక సయచిెంచిన సెంఖ్య ఆధార్ెంగా పరత్తనిధులు మరియు అధికార్థలను పెంపవచచని సిపిఎ
రాజాయెంగెం యొకక ఆరిుకల్ 8 లో చెపపబడెంది. తద్నుగుణెంగా, జమయే కాశ్రేర్థ శాఖ్ నుెండ ఈ
సమావేశానిక ఒక పరత్తనిధిని పెంపిెంచుటకు నిర్ణయిెంచబడుతటెంది” అని అనాిర్థ.
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అెంతేకాక, మారిచ 2007 లో 3 వ ఆసియా మరియు భ్ర్తదేశ పారెంతీయ సిపిఎ సమావేశెం ఇసాోమాబ్ద్ లో
జరిగినపుపడు జమయే కాశ్రేర్థ శాఖ్ ను పాకసాతన్స సిపిఎ శాఖ్ దాారా ఆహాానిెంచార్థ మరియు జమయే
కాశ్రేర్థ నుెండ ముగుగర్థ పరత్తనిధులు ఈ సమావేశెంలో పాలగ నాిర్థ.
కజమనీల్త పజరల మెుంటర్వ అసల సియేష్న్స (సిపిఎ) గ ర్థుంచి
తన సకీట్రియట్ తో సహా కామనెాల్త పార్ో మెంటరీ అసో సియియష్న్స (సిపిఎ), సామాాజయ పార్ో మెంటరీ
అసో సియియష్న్స గాలెండన్స లో 1911 లో సాుపిెంచబడెంది. అసల ైన సభ్య శాఖ్లు ఆసేులి
ా యా, కనడా,
నయయఫౌెండాోెండ్, నయయ జిలాెండ్, ద్క్ష్ణ ఆఫిరకా మరియు యునెైటెడ్ కెంగామ్స లలో ఉనాియి.
1948 లో కామనెాల్త పరిణామెంతో, ఈ పేర్థ సిపిఎ గా మార్చబడెంది మరియు దీని యొకక నియమాలు
అసో సియియష్న్స యొకక నిర్ాహణ పాలగ నేెంద్ుకు అనిి సభ్య శాఖ్లకు అనుగుణెంగా మార్చబడాాయి మరియు
దాని వయవహారాలు నిర్ాహిెంచడానిక ఒక పరతేయక సచివాలయెం ఏరాపటట చేయబడెంది.
సిపిఎ 1989 లో పో ష్కుడు మరియు ఉప పో ష్కుల రాజాయెంగ పో సుులను ర్దపొ ెందిెంచార్థ. కామనెాల్త
అధిపత్తగా హెచ్.ఎెం. కీాన్స ఎలిజబత్ II, పో ష్కునిగా మార్థటకు సమేత్తెంచార్థ. వచేచ పీో నరీ సమావేశెం జరిగే
శాఖ్ యొకక రాష్ు ా లవదా పరభ్ుతా అధిపత్త, సాధార్ణెంగా ఉప పో ష్కులగా ఉెంట్ర్థ.
బెంగాోదేశ్ పార్ో మెంట్ మొద్టి మహిళా సీపకర్స డాకుర్స ష్ిరీన్స ష్రిేన్స చౌద్రి, రెండవ సారి, సిపిఎ పరసత ుత
చెైర్పర్్న్స గా ఉనాిర్థ.

అుంతర్జాతీయ వివర్జలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

జాతీయెం|భారత్-NATIONAL|INDIA
కొతత ప్ుంట బీమా ప్థకుంపై కే బి న ట్ నోటుా ప్ర తి పజదిుం చిన్ కేుం దర వూవసజయ
ముంతిర తీశజఖ
కేెంద్ర వయవసాయ మెంత్తరతాశాఖ్ కొతత పెంట బీమా పథకెంపై కేబినెట్ నోటటి
తకుకవ పీరమియానిి
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ఇపుపడుని పెంట బీమా పథకాల ైన నేష్నల్ అగిీకలచర్ల్ ఇను్ర్న్స్ సీకెం (ఎన్సఏఐఎస్), మాడఫైడ్ నేష్నల్ అగిీకలచర్ల్
ఇను్ర్న్స్ సీకెం (ఎెంఎన్సఏఐఎస్)ల కెంద్ నిరీణత పీరమియెంలో రైతటలు వర్థసగా

3.5 శాతెం, 8 శాతెం చెలిోసత ునాిర్థ. మిగతా

మొతాతనిి పరభ్ుతాెం చెలిోసత ుెంది.
దీనిి

2015 అకోుబర్థలో ఆర్ెంభ్మయియయ ర్బీ నుెంచి అమలు చేయాలని భ్విసుతనాిర్థ.

పరభ్ుతా సమాచార్ెం పరకార్ెం పరసత ుత పథకాల కెంద్ మొతత ెం సాగు భ్యమిలో

20 శాతెం (4.027 కోటో హెకుార్థో) బీమా చేశార్థ.

అతయెంత ఎకుకవగా భ్యమిని బీమా చేసిన రాష్టాుాలోో రాజసాున్స మొద్టిసు ానెంలో ఉెండగా బిహార్స, కరాణటక, మహారాష్ు ,ా గుజరాత్,
ఉతత ర్్రదేశ్, ఆెంధరపరదేశ్ తరాాత్త సాునాలోో ఉనాియి.
కేెంద్ర వయవసాయ మెంత్తరతాశాఖ్ యొకక పరత్తపాద్నలు

• అెంతర్ మెంత్తరతాశాఖ్ల సెంపరదిెంపుల కోసెం పెంపిెంచిన కేబినెట్ నోటో ర వయవసాయశాఖ్ కొతత జాతీయ పెంట బీమా పథకానిి
పరత్తపాదిెంచిెంది.

• పరకృత్త విలయాలు సెంభ్విెంచే అవకాశెం గల పారెంతాలోోని రైతటల పరయోజనెం కోసెం పీరమియెంలకు ఎలాెంటి పరిమిత్త
విధిెంచపద్ీని పరత్తపాదిెంచిెంది.

• మార్థపలు చేసిన జాతీయ వయవసాయ బీమాపథకెం పరకార్ెం పరకృత్త విలయాలకు ఆసాకర్ెం గల చాలా పారెంతాలోో పీరమియెంల
పరిమిత్త ఖ్రీఫ్ పెంటలకు

13 శాతెంగా, ర్బీ పెంటలకు 11శాతెంగా ఉెంది.

• పరత్తపాదిత కొతత పథకెం ర్థణాలు తీసుకునివారిక, తీసుకోనివారిక కూడా వరితసత ుెంది.

ఏడో వే త న్ స్ుంఘానికి నాలుగ న లల గడువు పుంచిన్ కేుం దర ముంతిర ముండలి
కేెంద్ర పరభ్ుతా ఉదో యగుల జీతభ్తాయలపై సిఫార్థ్లు చేయడానిక ఏడో వేతన సెంఘానిక మరో నాలుగు నెలల సమయెం ఇసయ
త
కేెంద్ర మెంత్తరమెండలి
ఫిబరవరి

26 ఆగష్టు 2015న నిర్ణయెం తీసుకొెంది.

2014 లో కేెంద్ర పరభ్ుతాెం ఏరాపటటచేసిన కమిష్న్స కు దాని సిఫార్థ్లను 27 ఆగష్టు 2015 కలాో అెంద్జేయాలని

తెలియజేశార్థ. అయితే ఇపుపడు పరభ్ుతాెం, 48 లక్షల ఉదో యగులు, 55 లక్షల మెంది పిెంఛనధార్ో కు సెంబెంధిెంచిన నివేదిక
సమరిపెంచడానిక

31 డసెంబర్స 2015 వర్కు గడువు పెంచిెంది.

దీెంతో, ఏడో వేతన కమిష్న్స

01 జనవరి 2016న అమలు కానుెంది. జసిుస్ బిఎన్స శ్రీకృష్ణ నేతృతాెంలో ఆర్వ వేతన కమిష్న్స 1

జనవరి, 2006 నుెంచి అమలోోక రాగా, ఐద్వది

1 జనవరి 1996 నుెండీ మరియు నాలగ వది 1 జనవరి 1986 నుెండ

అమలయాయయి.
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ఇెంతేకాకుెండా, ఆఫ్గ నిసాతన్స మరియు ఒమన్స తో పౌర్ మరియు వాయపార్ విష్యాలోో చటు , నాయయ సహకార్ెంపై ఒపపెంద్ెం కోసెం
కూడా కాయబినెట్ దాని ఆమోద్ెం తెలిపిెంది.
ఇెంకా, గుజరాత్, ఉతత రాఖ్ెండ్ సెంబెంధిెంచి ఇతర్ వెనుకబడన తర్గతటల కేెంద్ర జాబితా (ఒబిసిలు) లో సవర్ణలకు కూడా
ఆమోద్ెం తెలిపిెంది. ఇది వెనుకబడన తర్గతటల జాతీయ కమిష్న్స (NCBC) నుెండ అెంద్ుకుని సిఫార్థ్ల మేర్కు
ఉతత రాఖ్ెండ్ లో కహార్థో మరియు తనార్స సిెంఘారియాలకు మరియు గుజరాత్ లో సిపాయి మరియు పత్తి లవదా టర్సక జమాత్
కమయయనిటీలను ఒబిసిల జాబితాలో చేరాచర్థ.

2011 మతాల వజర్వ జనాభా గణాుంకజలు విడుదల చే సి న్ ఆర్వా ఐ
మతాల వారీగా జనాభ్ గణాెంకాలు

2011ను రిజిసాుార్స జనర్ల్ అెండ్ సన్స్ కమీష్నర్స ఆఫ్ ఇెండయా (ఆరీాఐ) 25 ఆగష్టు

2015 న విడుద్ల చేసిెంది.
హిెంద్ువులు, ముసిో ములు, కైసతవులు, సికులులు, బౌద్ుీలు, జైనుల వివరాలు ఇెంద్ులో ఉనాియి.

2011 జనాభ్ గణాెంకాల పరకార్ెం మొతత ెం జనాభ్ 121.09 కోటటో. మతాల వారీగా 2011 జనాభ్ ల కకలు ఈ కీెంది విధెంగా
ఉనాియి:
హిెంద్ువులుుః

96.63 కోటటో (79.8 శాతెం)

ముసిో ములుుః

17.22 కోటటో (14.2 శాతెం)

కైసతవులు

2.79 కోటటో (2.3 శాతెం)

సికుకలుుః

2.08 కోటటో (1.7 శాతెం)

బౌద్ుీలుుః

0.84 కోటటో (0.7 శాతెం)

జైనులుుః

0.45 కోటటో (0.4 శాతెం)

ఇతర్ మతాల వార్థ:

0.79 కోటటో (0.7 శాతెం)

మతానిి చెపపని వార్థుః

0.29 కోటటో (0.2 శాతెం)

2001 తో పో లిచతే హిెంద్ువుల వాట్ దేశ జనాభ్లో 0.7 శాతెం తగిగెంది. సికుకల వాట్ 0.2 శాతెం తగిగెంది. బౌద్ుీల జనాభ్
0.1 శాతెం తగిగెంది.
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2011 తో పో లిచతే ముసిో ముల మొతత ెం జనాభ్లో 0.8 శాతెం పర్థగుద్ల కనిపిెంచిెంది. కైసతవులు, జైనుల వాట్తో పో లిసేత
ఇెంద్ులో చాలా వయతాయసెం కనిపిసత ో ెంది.
పరుగ దల ర్ేటు:

2011-2011 మధయ జనాబ్ పర్థగుద్ల రేటట 17.7 శాతెం. పరిగిన జనాభ్ పరకార్ెం మతాల వారీగా వాట్ ఈ విధెంగా ఉెంది.
హిెంద్ువులుుః

16.8 శాతెం

ముసిో ములుుః

24.6 శాతెం

కైసతవులుుః

15.5 శాతెం

సికుకలుుః

8.4 శాతెం

బౌద్ుీలుుః

6.1 శాతెం

జైనులుుః

5.4 శాతెం

హిెంద్ువుల జనాభ్తో పో లిసేత ముసిో ముల జనాభ్ గణనీయెంగా పరిగిెంది. ఈ రెండు మతాల జనాభ్ పర్థగుద్లలో తేడా
ఎకుకవగా కనిపిసత ో ెంది.
హిెంద్ువుల జనాభ్

2001-2011 మధయ ఇది పరసుపటెంగా కనిపిసత ో ెంది.

16.76 శాతెం పరిగితే, ముసిో ముల జనాభ్ 24.6 శాతెం పరిగిెంది. 1991-2011 ల కకలని చయసేత ఈ

రెండు మతాల జనాభ్ పర్థగుద్లలో వృదిీ ఎకుకవగా ఉెంది. హిెంద్ువుల జనాభ్

19.92 శాతెం పర్గగా, ముసిో ముల జనాభ్

29.52 శాతెం పరిగిెంది.
ముసిో ెం మతసుుల జనాభ్
హిెంద్ువుల జనాభ్

1991-2001 కాలెంలో 13.8 కోటటో ఉెంట్ 2001-2011 కాలెంలో 17.22 కోటో కు పరిగిెంది.

0.7 శాతెం తగిగ 96.63 కోటో కు చేర్థకుెంది.

2001తో పో లిసేత 2011లో ముసిో ెంల జనాభ్ 0.8 శాతెం పరిగిెంది.

గజీ మీణ పజరుంతాలోల ఆర్ోగూ సౌకర్జూల మె రుగ కోస్ుం సే హ త్ పజర రుంభుంచిన్ కేుం దర ప్ర భ తీుం
అపో లో హాసిపటల్్ సహకార్ెంతో కేెంద్ర పరభ్ుతాెం, ఈ నెల

25న టెలిమడసిన్స లో నయతన అధాయయెంగా 'సహత్' అనే పథకానిి

పారర్ెంభెంచార్థ. గాీమీణ పారెంతాలోో సరైన ఆరోగయ సౌకరాయలు అెందిెంచడెం కోసెం ఈ పధకెం పారర్ెంభెంచబడెంది.
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నయయఢలీో లో కేెంద్ర కముయనికేష్న్స్ అెండ్ ఐటీ శాఖ్ామెంత్తర ర్వి శెంకర్స పరసాద్ ఈ పథకానిి పారర్ెంభెంచార్థ.
ఇెంద్ులో భ్గెంగా రోగులు డాకుర్ోని వీడయో దాారా సెంపరదిెంచవచుచ. అెంతే కాకుెండా సాధార్ణ మెంద్ులు కూడా కొనుగోలు
చేయవచుచ.
గాీమీణ పారెంతాలోో సరైన, మేల ైన వెైద్య సద్ుపాయాలు అెంద్ుబ్టటలో పొ ెంద్డానిక ఈ పథకెం ఉపయోగపడుతటెంది.
ఇెంద్ులో భ్గెంగా కామన్స సరీాస్్ సెంటర్థో (సీ ఎస్ సీలు) కొనిి పారెంతాలోో అపో లో, మేదాెంత హాసిపటల్్ సహకార్ెంతో టెలీ
కన్లవుష్న్స సేవలు అెందిసత ాయి.
కేెంద్ర పరభ్ుతా జన్స ఔష్ధి ద్ుకాణాల భ్గసాామయెంతో
కామన్స సరీాస్్ సెంటర్థో జనరిక్ మెంద్ులిి అెంద్ుబ్టటలోక తెసత ాయి. రోగ నిరాీర్ణ పరీక్షలను కూడా ఈ సెంటర్థో
నిర్ాహిసత ాయి.
ఈ 'సహత్' దాారా దేశ వాయపత ెంగా

60 వేల సెంటర్ో లో ఈ సేవలు అెంద్ుబ్టటలోక రానునాియి.

ర్జజసజి నోల ని జై స్ లవే ర్ోల య దధ మయూజియుం మర్థ య ల ుంగే వజలా య దధ సజేరకుం
పజర రుంభుం
పాకసాతన్స తో జరిగిన

1965 మరియు 1971 యుద్ీ వీర్థల గౌర్వార్ధెం యుద్ధ మయయజియెం మరియు ల ెంగేవాలా యుద్ధ

సాేర్కెంను రాజసాునోోని జైసలవేరోో

24 ఆగష్టు 2015న పారర్ెంభెంచార్థ. భ్ర్త సైనయెం ద్క్ష్ణ మెండల పరధాన అధికారి ల ఫ్ిునెెంట్

జనర్ల్ అశోక్ెంగ్ ఈ మయయజియెంను పారర్ెంభెంచార్థ.

1971 భ్ర్త్-పాక్ యుద్ధ ెం మరియు ఇతర్ యుదాధలకు సెంబెంధిెంచిన వసుతవులు, పారణాలరిపెంచిన వీర్సైనికుల చితారలు, జీవిత
విశలష్టాలతో ఈ మయయజియెంను ర్దపొ ెందిెంచార్థ.
అెంతేకాకుెండా,

1971 డసెంబర్స 4-5న జరిగిన ల ెంగేవాలా యుద్ధ ెంకు యుద్ధ సాేర్కెం నిరిేెంచార్థ.

ఈ యుద్ధ సాేర్కెం, 179 మెందిక పైగా పాకసాతనీ సైనికులు మర్ణిెంచిన మరియు

37 పాకసాతనీ ట్యెంకులు ధాెంసెం చేయబడన

చోటనే నిరిేెంచబడ, పారర్ెంభెంచబడెంది.
మయూజియుం వివర్జలు

• ఈ మయయజియెంలో రెండు పద్ీ ఇనోరేేష్న్స డసే్ు హాళలు, ఒక ఆడయో విజ్ఞవల్ ర్దమ్స మరియు ఒక సాేర్క ద్ుకాణెం ఉెంది.
పేజి
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• ట్యెంకులు, తటపాకులు మరియు సైనిక వాహనాలు వెంటి విెంట్జ్ పరికరాలు మరియు యుద్ధ ెంలో సాాధీనెం చేసుకక యుద్ధ
కానుకలు పద్ీ సెంఖ్యలో ఉనాియి.

• 1971 బెంగాోదేశ్ ఏర్పడట్నిక కార్ణమైన ఇెండో -పాక్ యుద్ధ ెం లో ల ెంగేవాలా యుద్ధ ెంలో ఉపయోగిెంచిన ఒక హెంటర్స
విమానెంను భ్ర్త వెైమానిక ద్ళెం ఈ మయయజియెంకు అెందిెంచిెంది.

• ఈ యుద్ధ ెం మయయజియెం పరవేశెం, సెంద్ర్ికులకు వారానిక ఏడయ రోజ్ఞలు కూడా ఉచితెం.

విదాూ రుణాలు కోరుకునే విదాూరుి ల కోస్ుం విదాూ లక్ష్ీే వ బ్ పల రు ల్ న్ు పజర రుంభుంచిన్
కేుం దర ప్ర భ తీుం
కేెంద్ర పరభ్ుతాెం

15 ఆగష్టు 2015 న విదాయ ర్థణాలు కోర్థకునే విదాయర్థుల పరయోజనెం కోసెం విదాయ లక్ష్ే

(www.vidyalakshmi.co.in) అనే వెబ్ పో ర్ు ల్ ను పారర్ెంభెంచిెంది.
ఇది బ్యెంకులు అెందిెంచే విదాయ ర్థణాలు అలాగే పరభ్ుతాెం అెందిెంచే సాకలరిిపో కోసెం ద్ర్ఖ్ాసుత చేయడానిక మరియు
సమాచారానిి తెలుసుకోవడానిక విదాయర్థులకు సిెంగిల్ విెండో అెందిెంచే ర్కమైన మొద్టి పో ర్ు ల్.
పో ర్ుల్ ఫైనాన్స్, ఇెండయన్స బ్యెంక్్ అసో సియియష్న్స (ఐబిఎ) మరియు కేెంద్ర హయయమన్స రిసో ర్స్ డెవలపేెంట్ మెంత్తరతా శాఖ్ కెంద్
కేెంద్ర ఆరిధక మెంత్తరతా శాఖ్ ఉనిత విదాయ శాఖ్ కెంద్ ఫైనానిి యల్ సేవల శాఖ్ ఆధార్యెంలో ఎన్సఎసిాఎల్ ఇ-పాలన ఇనారాసుక
ా చర్స
లిమిటెడ్ (ఎన్సఎసిాఎల్ ఇ-పాలన) దాారా అభవృదిధ చేయబడెంది.
పల రుల్ లోని మ ఖాూుంశజలు

• ఇది బ్యెంకుల విదాయ ర్థణ పథకాలు గురిెంచి సమాచారానిి అెందిసత ుెంది
• విదాయర్థులకు కామన్స విదాయ ఋణెం అపిో కేష్న్స ర్దపెంను అెందిసత ుెంది
• దీని దాారా విదాయ ర్థణాలు కోసెం బహుళ బ్యెంకులకు ద్ర్ఖ్ాసుత చేసుకునే సౌకర్యెం ఉెంది
• ఇది విదాయర్థుల ర్థణ అపిో కేష్నుో డౌనోోడ్ చేసుకోవడానిక మరియు ర్థణ పారససిెంగ్ సిుత్త అపోో డ్ చేయడానిక బ్యెంకులను
అనుమత్తసుతెంది

• ఇది బ్యెంకులకు విదాయ ర్థణాలు సెంబెంధిెంచిన ఇమయిల్ గీీవియను్/ పరశిలను విదాయర్థులకు అెందిసత ుెంది
• ఇది, విదాయర్థులు వారి ఋణెం అనువర్త నెం యొకక సిుత్తని వీక్ష్ెంచడానిక డాష్టో బర్సా సౌకర్యెం ఉెంది
పేజి
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• ఇది పరభ్ుతా ఉపకార్ వేతనాల కొర్కు సమాచార్ెం మరియు అపిో కేష్న్స కోసెం జాతీయ సాకలరిిప్ పో ర్ుల్ తో సెంబెంధానిి
అెందిసత ుెంది.
ఇపపటివర్కు, 13 బ్యెంకులు విదాయ లక్ష్ీే పో ర్ు ల్ లో

22 విదాయ ర్థణ పథకాలు నమోద్ు చేశార్థ మరియు ఎసీబఐ, ఐడీబీఐ

బ్యెంకు, బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా, కనరా బ్యెంకు, యయనియన్స బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా బ్యెంకులతో సహా

5 బ్యెంకులు

విదాయర్థులకు ర్థణ పారససిెంగ్ సిుత్త అెందిెంచడెం కోసెం పో ర్ు ల్ తో వాటి వయవసు ను కలిపిెంది,.
ఈ పో ర్ు ల్, విదాయ ర్థణాలు అెందిెంచే అనిి బ్యెంకులు ఒకే బో ర్థా వద్ీ కు తీసుకురావాలనే లక్షయెంతో ఉెంది.

సజు ర్ు అప్ ఇుండి యా, సజుుండ్ అప్ ఇుండి యా అనే కొతత ప్ర చార్జనిా పజర రుంభుంచిన్ ప్ర ధాని
న్ర్ేుం దర మోదీ
పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర మోదీ, 15 ఆగష్ట
ు

2015 న బ్యెంకు ఫైనాని్ెంగ్ పో ర త్హిెంచడానిక మరియు వయవసాుపకత మరియు

ఉదో యగ సృష్ిుని పెంచడానిక పో ర తా్హకాలను అెందిెంచేెంద్ుకు, సాుర్సు అప్ ఇెండయా, సాుెండ్ అప్ ఇెండయా అనే కొతత పరచార్ెం ను
పారర్ెంభెంచార్థ.
ఈ పరచార్ెం, ఢలీో లోని ఎర్ీ కోట వద్ీ జరిగిన

69 వ సాాతెంత్ర దినోత్వ వేడుకల సెంద్ర్ుెంగా పారర్ెంభెంచబడెంది. ఈ పరచార్ెం,

భ్ర్తదేశెం యొకక యువతలో వయవసాుపకతను పో ర త్హిెంచటెంఫై ద్ృష్ిు పటిుెంది.
దీని పరకార్ెం, 1.25 లక్షల బ్యెంకు శాఖ్లలో పరత్త శాఖ్ కనీసెం ఒక ద్ళిత లవదా గిరిజన కార్యకర్త మరియు కనీసెం ఒక మహిళ
వయవసాుపకునిి పో ర త్హిసత య ఉెండాలి.
ఈ కార్యకీమెం కీెంద్, సాుర్సు-అప్ మరియు ర్థణాలను సులభ్తర్ెం చేయడానిక ఇపపటికే ఉని వయవసు లు కూడా పరజలు
సహాయెంగా ఇవాబడుతటెంది. ఈ కార్యకీమెం వయవసాుపకత కోసెం ఒక కొతత మారాగనిి ఇసుతెంది మరియు దేశెంలో సాుర్సు -అప్
నెటార్థక ఏరాపటటకు సహాయెం చేసత ుెంది.
ఇతర ప్రకటన్లు

• రైతట వర్గ ెం యొకక అవసరాలఫై అలాగే వార్థ ఎద్ురపకెంటటని వయకత గత సమసయలఫై శీద్ధ వహిెంచడానిక కేెంద్ర వయవసాయ శాఖ్
ఇపుపడు వయవసాయెం మరియు రైతటల సెంక్ష్ేమ మెంత్తరతా శాఖ్ గా పేర్థమారిచ పట్ుర్థ.

• పరధాని, తకుకవ నెైపుణయెం గల పరభ్ుతా ఉదో యగాలకు పరసత ుతెం ఉని ఇెంటర్దాూ ఆధారిత ఎెంపికల విధానానిి ఆనెో లన్స మరిట్
ఆధార్ెంగా నియామకానిి భ్రీత చేసత ునిటటు కూడా పరకటిెంచార్థ.
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• నెైపుణయ భ్ర్తదేశెం మరియు డజిటల్ భ్ర్తదేశెం కార్యకీమెం కెంద్ పరభ్ుతాెం ఇపుపడు ఉదో యగాల కలపన కోసెం యయనిటో
తయారీ కొర్కు పో ర తా్హకాల పాయకేజీని అెందిెంచేెంద్ుకు పని చేసత ుెంది.

కేుం దర విదుూత్ మర్థ య శకిత ముంతిర తీ శజఖలతో 4 ఒప్ొుందాలఫై స్ుంతకజలు చే సి న్
భారతీయ ర్ై లవీ
భ్ర్తీయ రైలవా

12 ఆగసుు 2015 న ఒక కాలపరిమిత్తతో కూడన పద్ధ త్తలో విద్ుయత్ సర్ఫరా, శకత పరిర్క్షణ మరియు

పునర్థతాపద్క శకత విసత ర్ణ యొకక విభ్గాలోో సహకార్ెం కోసెం కేెంద్ర విద్ుయత్ మరియు కొతత మరియు పునర్థతాపద్క శకత
మెంత్తరతా శాఖ్లతో నాలుగు అవగాహనా ఒపపెందాలఫై (MoU లప)ై సెంతకెం చేసిెంది.
ఒప్ొుందుంలోని మ ఖాూుంశజలు
కేెంద్ర విద్ుయత్ మెంత్తరతా శాఖ్ మరియు భ్ర్తీయ రైలవా మధయ విద్ుయత్ మరియు శకత పరిర్క్షణ పారెంతెంలో సహకార్ెం కోసెం
అవగాహనా ఒపపెంద్ెం

• సాధయత, అధయయనెం, నిరాేణెం, ఆపరేష్న్స మరియు విద్ుయత్ మరియు ఎనరీా ఎఫిష్ియనీ్ పారజకుుల నిర్ాహణతో సహా రెండు
పారీుల వనర్థల వాెంఛనీయ వినియోగెం దాారా ద్శలవారీగా భ్ర్తీయ రైలవా కోసెం విద్ుయత్ మరియు ఎనరీా ఎఫిష్ియనీ్
పారజకుుల అమలు.

• పిఎసుయ దాారా రైలవా సబ్ సేుష్న్స తో కనెక్షన్స కోసెం పరసార్ మారాగల నిరాేణెం, ఆపరేష్న్స మరియు నిర్ాహణ కోసెం సహకార్ెం.
• గురితెంచిన విష్యాలపై వారి సొ ెంత ఖ్ర్థచతో లవదా ఉమేడ సద్సు్లు, సమావేశాల సెంసు దాారా సమాచార్ెం, అనుభ్వాలు,
జాునానిి పెంచుకోవడెం మరియు రైలవా సిబబెంది అధికార్థల శిక్షణ కొర్కు వీలుకలిపసుతెంది.

• శాసీత య
మరియు సాెంకేత్తక సమాచార్ెం మరియు డేట్ మార్కెం, శాసీత య
మరియు సాెంకేత్తక సిబబెంది యొకక శిక్షణ, భ్ర్త
ై
ై
రైలవాలపై శకత పరిర్క్షణ సాధిెంచడానిక ఉమేడ పరిశోధన అమలు.
భారతీయ ర్ైలవీ మర్థయ కేుందర కొతత మర్థయ ప్ున్రుతాొదక శకిత ముంతిరతీ శజఖ మధూ ఒప్ొుందుం

• సిదీ ాెంతీకర్ణ, నిరిేెంచడెం, అమలు, నిర్ాహణ మరియు రెండు పారీులు వనర్థలను వాెంఛనీయ వినియోగెం దాారా
ద్శలవారీగా పునర్థతాపద్క శకత పారజకుుల నిర్ాహణ.

• వివిధ భ్ర్తీయ రైలవాలు పారెంగణెంలో (రైలవా సేుష్నుో, గజాల, కారాయలయాలు, వర్సక ష్టాప్ లు మరియు నివాస సముదాయాలు
మరియు ఇతర్ సెంసాుపనలు) పునర్థతాపద్క శకత పారజకుుల అమలు.
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• రెండు పారీులు కూడా పారిశాీమిక మరియు థర్ేల్ అపిో కేష్నుో కోసెం అెంద్ుబ్టటలో ఉని పునర్థతాపద్క శకత వనర్థ యొకక
పారముఖ్యతను గురితెంచి ఉెండటెం.
భ్ర్తీయ రైలవా మరియు ఎనరీా ఎఫిష్ియనీ్ బయయరో (బిఈఈ) మధయ ఒపపెంద్ెం:

• భ్ర్తీయ రైలవా శకత పొ ద్ుపు లక్షయెంగా విజయెం కోసెం మరియు దీర్ఘకాలిక రోడ్ మాయప్ అభవృదిధ కోసెం శకత పరిర్క్షణ పారజకుుల
అమలులో సహకార్ెం.

• శకత పరిర్క్షణ చర్యల మీద్ జయనల్ రైలవాల పో ర తా్హెం కోసెం వాణిజయపర్ెంగా కాని పారత్తపదికన సాెంకేత్తక ఆవిష్కర్ణ మరియు
శకత సమర్ు వెంత పరికరాలతో పరతాయమాియెం.

• రైలవా లో పరసత ుత సాెంకేత్తక మరియు వాటి ఉపయోగాల భ్వనను ఖ్రార్థ చేయడెం.
ర్ైలవీ శకిత నిరీహణ కుంపనీ లిమిటెడ్ (REMCL) మర్థయ ఎన్ర్వా ఎఫిషియనీూ స్ర్వీసస్ లిమిటెడ్ (EESL) మధూ ఒప్ొుందుం

• EESL రైలవా బిలిాెంగ్ శకత తనిఖీలు చేపట్ుెంద్ుకు, టెకోి-వాణిజయపర్ెంగా లాభ్దాయక ఇెంధన పొ ద్ుపు చర్యల దాారా శకత
పొ ద్ుపు సెంభ్వయ అెంచనాగా పర్సపర్ెం సమేతమైన ఉెండవచుచ.

• సెంబెంధిత పారజకుులలో విసత రిెంచుటకు LED దీపాలు, ఎయిర్స కెండష్నర్థో, పైకపుప ఫాయనుో, నీటి పెంపులు, సాయెంచాలక
పవర్స ఫాకుర్స కర్క్షన్స పాయనెలో ు, కెంపరష్ర్ో ను మొద్ల ైనటట వెంటి వివిధ శకత సమర్ు వెంత పరికరాల సాెంకేత్తక లక్షణాల తటది
అమలు.

• EESL, డజైన్స లక్షణాలు పరకార్ెం కొతత గా ఇనాటాల్ చేసిన పరికరాల సాెంకేత్తక పరద్ర్ిన భ్రోసా తెలుపతూ పరజా సేకర్ణ
నిబెంధనల పరకార్ెం కెంపటిటివ్ బిడా ెంగ్ ఆధార్ెంగా సేకర్ణ కొర్కు సహాయపడుతటెంది.

కేుం దర ఎనిాకల కమిష్న్ర్ గజ ఓుం ప్ర కజశ్ ర్జవత్ నియామకుం
కేెంద్ర ఎనిికల కమిష్నర్స గా మధయపరదేశ్ కు చెెందిన మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి ఓెం పరకాశ్ రావత్

13 ఆగష్టు 2015న

నియమితటలయాయర్థ.
ఆయన బ్ధయతలు చేపటిునపపటటిెంచి నియామకెం అమలోోక వసుతెంద్ని నాయయశాఖ్ ఓ పరకటనలో తెలిపిెంది. ముగుగర్థ
సభ్ుయలుెండే ఎనిికల సెంఘెంలో ఈ నియామకెం జరిగేనాటిక నసీెం జైదీ పరధాన ఎనిికల కమిష్నర్స గానయ, అచల్ కుమార్స జయత్త
ఎనిికల కమిష్నర్స గా ఉనాిర్థ.
ఓుం ప్రకజశ్ ర్జవత్ గ ర్థుంచి
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2018 వర్కు ఆ పద్విలో ఉెంట్ర్థ.

1977 ఐఏఎస్ బ్యచ్ క చెెందిన ఐఏఎస్ అధికారి.

ఆయన

1953లో జనిేెంచార్థ.

కేెంద్ర పరభ్ుతాెంలో కార్యద్రిిగా పనిచేసి

2014 డసెంబర్స లో రిటెైర్స అయాయర్థ.

ప టరర లియుం పై పలల న్స నిర్జేణానికి భారతదే శుం మర్థ య నే పజల్ మధూ స్హకజర
ఒప్ొుందానికి కేుం దర ముంతిర వ రు ుం ఆమోదుం
పరధాని నరేెంద్ర మోడీ అధయక్షతన కేెంద్ర మెంత్తరవర్గ ెం

12 ఆగష్టు 2015 న రాక్ల్ (భ్ర్తదేశెం) నుెండ అమలవఖ్గెంజ్ (నేపాల్)

వర్కు ఒక పటరరలియెం ఉతపతట
త ల పైపలో న్స నిరాేణెం కోసెం భ్ర్తదేశెం మరియు నేపాల్ మధయ సహకార్ ఒపపెంద్ెంపై సెంతకాలు
చేయడానిక దాని సమేత్తని ఇచిచెంది.
నేపాల్ లోని అమలవఖ్గెంజ్ డపో మరియు దాని అనుబెంధ సౌకరాయల రీ-ఇెంజనీరిెంగ్ కూడా ఈ ఒపపెంద్ెంలో చేర్చబడెంది. ఈ
ఒపపెంద్ెం దాారా చముర్థ మరియు గాయస్ ర్ెంగాలలో దెైాపాక్ష్క సహకారానిి
త్హిెంచడానిక మరియు నేపాల్ క దీర్ఘకాలిక పటరరలియెం ఉతపతట
త ల సర్ఫరా సుర్క్ష్తెంగా చేయబడుతటెంది.
ఇది మార్గ ెం వెెంట పరాయవర్ణెం పాడుకాకుెండా ర్క్ష్ెంచడెం కోసెం మరియు రాక్ల్ అెంతరాాతీయ సరిహద్ుీ విసత రిెంచుటకు కూడా
సహాయపడుతటెంది.
పజరజకుు లోని మ ఖాూుంశజలు

• కేెంద్ర పరభ్ుతాెం తర్పున, ఇెండయన్స ఆయిల్ కారపపరేష్న్స (ఐఒసి) కు, పైపన్స
లో నిరాేణెం మరియు అమలవఖ్గెంజ్ డపో మరియు
దాని అనుబెంధ సౌకరాయల రీ-ఇెంజనీరిెంగ్ పని అపపగిెంచబడెంది.

• ఈ పారజకుు రెండు ద్శలోో పసర్త వుతటెంది. మొద్టి ద్శలో, భ్ర్తదేశెం లో రాక్ల్ నుెండ నేపాల్ లో అమలవఖ్గెంజ్ కు ఒక
పటరరలియెం ఉతపతట
త ల పైపలో న్స నిరిేసాతర్థ.

• ఇెండయన్స ఆయిల్ కారపపరేష్న్స (ఐఒసి), ఈ పారజకుు మొద్టి ద్శ కోసెం 200 కోటో ర్దపాయల వయయానిి భ్రిసత ునిది.
• ఇెండయన్స ఆయిల్ కారపపరేష్న్స మరియు నేపాల్ ఆయిల్ కారపపరేష్న్స మధయ 15 సెంవత్రాల (పారర్ెంభ్ ద్శలో ఈ ఒపపెంద్ెం
ఐద్ు సెంవత్రాలు మరియు తర్థవాత రెండుసార్థో పరత్తసారీ ఐద్ు సెంవత్రాల పొ డగిెంపు ఉెంటటెంది) దీర్ఘకాలిక కాెంట్రకుు
ఉెంటటెంది.
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నేప్ధూుం
గతెంలో ఆగసుు

2014 లో పరధాని నరేెంద్ర మోడీ నేపాల్ యొకక సెంద్ర్ిన సమయెంలో, నేపాల్ పరభ్ుతాెం ఈ పటరరలియెం

ఉతపతట
త ల పైపన్స
లో నిరాేణానిక మోడీని కోరిెంది. ఫలితెంగా, ఈ కేెంద్ర పరభ్ుతాెం అెంగీకరిెంచిెంది.

మర్థనిా పజరమ ఖూ జాతీయవజరత లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.

న్యూస్ కాప్స్ల్- NEWS CAPSULE
కన్ాడ రచయత డాకు ర్ ఎుంఎుం కలబర్థు ధార్జీడ్ కజలిివే త
పరముఖ్ కనిడ ర్చయిత మరియు కనిడ విశావిదాయలయ మాజీ వెైస్ ఛాని్లర్స డాకుర్స మళలోశపప
మదివలపప కలబరిగ ని 30 ఆగష్టు 2015 న ధారాాడ్ లోని తన నివాసెంలో కాలిచ చెంపార్థ. అతనిని గుర్థత
తెలియని వయకుతలు కాలిచ చెంపార్థ.
77 ఏళో కనిడ ఎపిగఫ
ీ ిస్ు మరియు వచన సాహితయెం యొకక పరఖ్ాయత పెండతటడు, కలబరిగ, తన పరిశోధన
వాయసాల సేకర్ణ అయినటటవెంటి మార్గ కు సాహితయ అకాడెమీ అవార్థా (2006) లభెంచిెంది.
హేతటవాది మరియు కమయయనిస్ు సిదధ ాెంతకర్త కలబరిగ, అనేక సెంవత్రాలుగా మితవాద్ హిెంద్ుతా
సెంఘములతో అమలు చేసత ునాిర్థ.
అతను బసవ, సమాజెం దాారా గౌర్విెంచబడా ఒక 12 వ శతాబీ పు తతావేతతకు "అమరాయద్కర్మైన
సయచనలు" చేసినటట
ో ఆరోపణలు తరాాత అతను కరాణటక లిెంగాయత్్ సెంఘెం నుెండ 1980 లో విమర్ిలకు
గురైయాయర్థ.
అతడు 2014 లో మరపక కనిడ ర్చయిత యుఆర్స అనెంతమయరిత మద్ీ తటతో హిెంద్యమతెంలో విగీహారాధన
గురిెంచి వయత్తరేకెంగా బహిర్ెంగెంగా మాట్ోడార్థ.
డాకుర్ మళ్లలశప్ొ మదివలప్ొ కలబర్థు
• ఈయన 1938 లో జనిేెంచార్థ. కలబరిగ, ఒక వచన సాహితయ (వచన సాహితయెం) భ్ర్తీయ పెండతటడు.
• ఒక విదాయవేతతగా, అతను హెంపి లోని కనిడ విశావిదాయలయెంలో వెైస్ ఛాన్లర్స గా పనిచేశార్థ.
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• అతను ఒక పరముఖ్ కనిడ ఎపిగఫ
ీ ిస్ు కూడా.
కలబర్థు అుందుకున్ా అవజరుులు
• కరాణటక సాహితయ అకాడమీ అవార్థా
• కేెంద్ర (సెంటరల్) సాహితయ అకాడమీ అవార్థా
• జానపద్ అవార్థా
• యక్షగాన అవార్థా
• పెంపా పుర్సాకర్ెం
• నృపతటెంగ అవార్థా
• రాని అవార్థా
• బసవ పుర్సాకర్ెం

కేుం దర హ ుంశజఖ న్యతన్ కజరూదర్థి గజ ర్జజీవ్ మె హ ర్థి నియామకుం
కేెంద్ర హ ెంశాఖ్ నయతన కార్యద్రిిగా రాజీవ్ మహరిి నియామకానిి 31 ఆగష్టు 2015న పరధాన మెంత్తర నరేెంద్ర
మోదీ ఆమోదిెంచార్థ.
ఈయన 1978 బ్యచ్కు చెెందిన ఐఏఎస్ అధికారి.
పరసత ుత హ ెంశాఖ్ కార్యద్రిి గోయల్ సాచఛెంద్ెంగా పద్వీ విర్మణ చేయనునాిర్థ.

నిమ్సూ డెై ర్ కు ర్ గజ కుందకటల మనోహర్ నియామకుం
డాకుర్స కెంద్కటో మనోహర్స 27 ఆగష్టు 2015 న హెైద్రాబ్ద్ లోని నిజాెం ఇనిటాటయయట్ ఆఫ్ మడకల్ సైనె్స్
(నిమ్స్) డెైరకుర్స గా నియమితటలయాయర్థ. అతని నియామకానిి తెలెంగాణ పరభ్ుతాెంచే ఆమోదిెంచబడెంది.
ఇతడు డాకుర్స ఎల్ నరేెంద్రనాథ్ సాునెంలో నియమితటలయాయర్థ.
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మనోహర్స, వర్ెంగల్ జిలాో పెంచికలపేట వాసత వుయడు మరియు వర్ెంగల్ లోని ఎెంజిఎెం హాసిపటల్ లో
సయపరిెంటెెండెెంట్ గా పనిచేసత ునాిర్థ.
నేప్ధూుం
2014 లో, నిమ్స్ డెైరకుర్స గా డాకుర్స ఎల్ నరేెంద్రనాథ్ ను నియమిెంచాలని పరభ్ుతా నిర్ణయానిి పరశిిెంచే, ఒక
రిట్ పిటిష్న్స ఎపి హెైకోర్సు లో దాఖ్లు చేశార్థ. పిటిష్నర్స డాకుర్స ఆరా భ్సకర్స, డాకుర్స నరేెంద్రనాథ్ నియామకెం
వెైద్య సెంసు ల రగుయలవష్న్స్ 1988 లో ఉపాధాయయుల కనీస అర్హతలు ర్దల్ 3 ను ఉలో ెంఘిెంచేది అని
పేరపకనాిర్థ.
డాకుర్స నరేెంద్రనాథ్ ఎెంసిఐ నిబెంధనల పరకార్ెం అవసర్మైనటటవెంటి ఎముకల పొ ర ఫసర్స లవదా శాఖ్ అధిపత్తగా
ఐద్ు సెంవత్రాల కాలెం ఎపుపడయ పని చేయలవద్ు. భ్ర్తదేశెం యొకక మడకల్ కౌని్ల్ సయచిెంచిన కనీస
అర్హతలు దేశెంలో అనిి వెైద్య సెంసు లో ో విధిగా పాటిెంచాలి్ ఉెంది.
దీెంతో, తెలెంగాణకు చెెందిన వెైద్ుయలు నుెండ ఆసుపత్తర నిర్సన వయకత ెం చేశార్థ. అయితే, నరేెంద్రనాథ్ అనిి
ఆరోపణలను త్తపిపకొటిు మరియు తన పో స్ు లో కొనసాగార్థ.

ఇుంగజలుండ్ ప్ర ధాని డే వి డ్ కజమె ర్జన్సకు స్లహాదారుడు అమీత్పజల్ గథ ల్ కు ఒ.బి.ఇ.
గ ర్థతుం ప్ు
బిరటన్స పరధాని డేవిడ్ కామరాన్సకు సలహాదార్థనిగా ఉని భ్ర్త సెంతత్త వయకత అమీత్పాల్ గిల్ కు 'ఆర్ార్స ఆఫ్
ది బిరటిష్ ఎెంపైర్స' (ఒ.బి.ఇ.) అధికారిగా 28 ఆగష్టు 2015న గురితెంపు లభెంచిెంది.
యయకే పరభ్ుతా సిఫార్థ్పై ఎలిజిబత్-2 మహారాణి దీనిని పరకటిెంచార్థ.
అమీత్పజల్ గథల్ గ ర్థుంచి
ఆయన 2006 నుెంచి కామరాన్స వద్ీ పనిచేసత ునాిర్థ.
పరధాని పరసెంగాలను గిల్ ర్దపకలిపెంచనునాిర్థ.
ఆయన ఆక్్ఫర్సా విశావిదాయలయెంలో డగీీ పొ ెందార్థ.
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సీ ఎ స్ఐఆర్ ప్ర ధాన్ స్ుంచాలకుడి గజ గథ ర్వ శ్ స్హానీ నియామకుం
శాసీత య
ై , పారిశాీమిక పరిశోధన మెండలి (సీఎస్ఐఆర్స) పరధాన సెంచాలకుడగా 24 ఆగష్టు 2015న డాకుర్స గిరీశ్
సహానీ నియమితటలయాయర్థ. అలాగే శాసీత య
ై , పారిశాీమిక పరిశోధన విభ్గెం (డీఎస్ఐఆర్స) కార్యద్రిిగానయ
ఆయన వయవహరిసత ార్థ.
గథర్వశ్ స్హానీ గ ర్థుంచి
• 2 మరిచ 1956న జనిేెంచిన డాకుర్స సహాని, బెంగుళూర్థలోని ఇెండయన్స ఇనిటాటయయట్ అఫ్ సైను్ (ఐఐఎసి్)
నుెండ పో ర టీన్స ఇెంజనీరిెంగ్, మాలికుయలార్స బయాలజీ మరియు బయోటెకాిలజీలలో పిఎఛ్డా చేశార్థ.
• డాకుర్స సాహిి 1991 లో, సిఎస్ఐఆర్స-IMTECH లో చేరి, 2005 లో దాని డెైరకుర్స అయాయర్థ.
• సహానీ ఇెంతకుముెంద్ు చెండీగఢ్లోని సీఎస్ఐఆర్స- ఇన్ససిుటయయట్ ఆఫ్ మైకోీబియల్ టెకాిలజీక డెైరకుర్సగా
పనిచేశార్థ.
• పో ర టీన్స ఇెంజినీరిెంగ్, మాలికుయలార్స బయాలజీ, బయోటెకాిలజీలో పొ ర ఫసర్స అయిన సహానీ గుెండెజబుబల
మెంద్ుల ర్ెంగెంలో, ముఖ్యెంగా ర్కత ెం గడా ను విడగపట్ువాటిపై గణనీయెంగా కృష్ి చేశార్థ.
• ఆయన నేతృతాెంలోని బృెంద్ెం, ర్కత ెం గడా ను విడగపట్ు తొలి దేశ్రయ మెంద్ు ర్దపకలపనకు అవసర్మైన
సాెంకేత్తక పరిజు ానానిి సృష్ిుెంచిెంది.

ప్ర ఖాూత జరాలిస్ు ప్ర ణ బ్ కుమార్ బో రహ్ మృతి
పరఖ్ాయత జర్ిలిస్ు పరణబ్ కుమార్స బో ర్హ్ 2015 ఆగష్టు 24 న అనారోగయెంతో అసా్ెం లోని మొరికోలోెంగ్ లో
తన నివాసెంలో మర్ణిెంచార్థ. అతని వయసు 63 ఏళలు. ఆయన భ్ర్య, ఒక కుమార్థడు మరియు ఒక
కుమారత తో కలిసి ఉెంటటనాిర్థ.
బో ర్హ్ దెైనిక్ జనేభ్యమి, సెంటినెల్ గయ
ీ ప్, ద్యర్ద్ర్ిన్స మరియు బిష్టో ేయ్ వెంటి పరముఖ్ అసా్మీ
దినపత్తరకలతో సెంబెంధెం కలిగి ఉనాిర్థ. అతను 1978 లో నాగయాన్స వద్ీ జరిగిన ఆ రాష్ు ెంా యొకక మొద్టి
పుసత క పరద్ర్ిన ఏరాపటటకు మార్గ ద్ర్ికుడు.
బో ర్హ్, ఎపుపడయ నాయయెం కోసెం పో రాడన ఒక ల ెంగని పాత్తరకేయుడు కూడా.
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అుంతర్జా తీయ ఉగీ వజద ప్ర తేూ క జాబితాలోకి అబు ల్ ఆజీజ్ హకజొనీని చే ర్థి న్ అమె ర్థ కజ
పాకసాున్సకు చెెందిన హకాకనీ నెట్వర్సక అధినేత సిరాజ్ఞదీీన్స హకాకనీ సో ద్ర్థడు అబుీల్ అజీజ్ హకాకనీ
పేర్థను అెంతరాాతీయ ఉగీవాద్ పరతేయక జాబితాలో చేరిచనటటు అమరికా 25 ఆగష్టు 2015న చేరిచెంది.
అబు ల్ అజీజ్ హకజొనీ గ ర్థుంచి
అఫ్ాగనిసాున్సకు వయత్తరేకెంగా దాడుల ర్దపకలపన, అమలులో హకాకనీ పాతర ఉెంద్ని పేరపకెంది. ఈ జాబితాలో
చేర్చడెం దాారా అమరికాతో ఎలాెంటి సెంబెంధాలను కొనసాగిెంచడానిక అవకాశెం ఉెండద్ు. అమరికాలో ఉని
ఆసుతలను కూడా జపుత చేసత ార్థ.
సో ద్ర్థడ మర్ణెం తర్థవాత అల్ఖ్ైదాతో సెంబెంధెం ఉని హకాకనీ నెట్వర్సకకు అజీజ్ నాయకుడగా
వయవహరిసత ునాిడు.
హజీజ్ ఆచయకీ తెలిపిన వారిక 5 మిలియన్స డాలర్ో పారితోష్కానిి ఇసాతమని 2014 ఆగష్టులో అమరికా
పరకటిెంచిెంది.
అమరికా, అఫ్ాగనిసాున్స పరభ్ుతాెం లక్షయెంగా హకాకనీ నెట్వర్సక అనేక దాడులు, అపహర్ణలకు పాలపడెంది.
భ్ర్తీయ రాయబ్రి లక్షయెంగా పాకసాున్సలోని విశాీెంత గృహెంపై జరిపిన దాడలోనయ హకాకనీ నెట్వర్సక పాతర
ఉెంది.

ర్జజాలక్ష్ీే ఫౌుండే ష్ న్స వూవసజి ప్కులు రమణయూ ర్జజా మృతి
పరత్తష్టాాతేక రాజాలక్ష్ీే ఫౌెండేష్న్స వయవసాుపకులు, వాయపార్వేతత పీవీ ర్మణయయ రాజా 26 ఆగష్టు 2015న
చెనెైిలో మర్ణిెంచార్థ. ఆయన వయసు్ 87 ఏళలు. ఆయనకు ఇద్ీ ర్థ కుమార్థలు, నలుగుర్థ కుమారత లు
ఉనాిర్థ.
పీవీ రమణయూ ర్జజా గ ర్థుంచి
1927 నవెంబర్థ 19న విశాఖ్పటిెం జిలాో భీమునిపటిెంలో జనిేెంచిన ర్మణయయ 1963లో చెనెైిలో
సిుర్పడాార్థ.
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కుటటెంబపర్మైన వాయపారాలు చేసత యనే చెనెైిలోని పలు సాెంసకృత్తక, కళా సెంసు లకు సహకార్ెం అెందిసత య
గురితెంపు తెచుచకునాిర్థ.
1979లో రాజాలక్ష్ీే ఫౌెండేష్న్సను సాుపిెంచార్థ.
సాెంసకృత్తక, కళా ర్ెంగాలోో పరత్తభ్వెంతటలకు పుర్సాకర్ెంతో పాటట లక్ష ర్దపాయిల నగద్ు బహుమత్త
అెంద్జేసేవార్థ.
చెనెైిలోని ఐ రీసరిచ ఫౌెండేష్న్స, కళార్ెంజనిలకు అధయక్షుడగా, కూచిపసడ ఆర్సు అకాడమీ, పొ టిు శ్రీరాములు
సాేర్క మెందిర్ సెంఘాలకు ఉపాధయక్షుడగా వయవహరిెంచార్థ.
హిెంద్ుసాున్స ఛాెంబర్స ఆఫ్ కామర్స్కు అధయక్షుడగా సేవలెందిెంచార్థ.
ర్జజాలక్ష్ీే ఫౌుండేష్న్స గ ర్థుంచి
కళలు, సెంగీతెం, శాసత ెంై , సాహితయ ర్ెంగాలోో విశలష్మైన కృష్ి చేసత ుని ఎెంతో మెంది తెలుగువారిని పరత్తఏట్
పుర్సాకరాలతో సతకరిసత ుెంది.
ద్శాబ్ీల పాటట చెనెైిలో పలు తెలుగు కార్యకీమాలను ఘనెంగా నిర్ాహిెంచి తెలుగువారిలో చెైతనయెం
తేవడానిక రాజాలక్ష్ీే ఫౌెండేష్న్స విశలష్ కృష్ిచేసిెంది.

ు కజపీ
105 ఏళ్ల ప్సరీుం నాటి శ్రీ ర్జమచర్థ త మాన్స్ ఉరద
ఢలీో లో 105 ఏళో పసర్ాెం నాటి శ్రీరామచరిత మానస్ ఉర్ద
ీ కాపీ ఆగష్టు నాలుగవ వార్ెంలో కనుగపనబడెంది.
లాహ ర్సలోని హాఫ్ టరన్స పరస్ లో 1910 సెంవత్ర్ెంలో అచుచ అయిన ఈ శ్రీరామచరిత మానస్ ఉర్ద
ీ కాపీ ని
1904 లో భ్దో హి జిలాోకు చెెందిన శివ బ్రట్ లాల్ వారశార్థ.
ఈ కాపీ ఢలీో లోని హౌజ్ ఖ్ాస్ వద్ీ పాత వసుతవులు దొ రికే మారకట్లో కొనిి పేజీలు చిరిగిపో యిన
పరిసు త్త
ి లోవుని ఈ పరత్తని కేవలెం 600 ర్దపాయిలకు సెంకట్ మోచన్స గుడ పెండతటడ కుటటెంబ్నిక చెెందిన
వార్థ కొనాిర్థ.
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సెంకట్ మోచన్స గుడ నుెంచి పసర్ాకాలెంలో పో యిన విలువెైన గీెంథాల గురిెంచి ఆ గుడక చెెందిన పెండతటడు
వీర్భ్ద్ర మిశాీ ఇద్ీ ర్థ కుమార్థలు విశాెంభ్ర్స నాథ్ మిశాీ, విజయ్ నాథ్ మిశాీతో పాటట ఆలయెం సిబబెంది
వెతటకుతటెండగా శ్రీరామచరిత మానస్ ఉర్ద
ీ కాపీ లభ్యమైెంది.
ఈ పరత్తలో 20 పేజీలునాియి. ఇెంద్ులో 'నాలుగు చేత్తతో గీసిన ఛాయాచితారలు' ఉెండగా ఒక ఛాయాచితరెంలో
రాముడు, సీతా, లక్షేణుడు, హనుమెంతటనితో పాటట బరహే, విష్ట
ణ మరియు మహేశార్థల చితారలు కుడా
ఉనాియి.

భారతదే శుం యొకొ ఆసజొర్ జ్యూర్వ చెై రేన్స గజ అమోల్ పజలవకర్ నియామకుం
24 ఆగష్టు 2015 న పరముఖ్ నటటడు మరియు ద్ర్ికుడు అమోల్ పాలవకర్స భ్ర్తదేశెం యొకక ఆసాకర్స జ్యయరీ
ఫిల్ే ఫడరేష్న్స ఆఫ్ ఇెండయా (ఎఫ్ఎఫ్ఐ) అధయక్షుడగా నియమితటలయాయర్థ. అతను కమిటీ ఛెైర్ేన్స గా
హరిహర్న్స గౌతమ్స ఘోష్ సాునెంలో నియమితటలయాయర్థ.
అతను 17 మెంది సభ్ుయలతో కూడన జ్యయరీక 17 సపు ెంబర్స నుెండ 24 సపు ెంబర్స 2015 వర్కు నేతృతాెం
వహిసత ార్థ. ఈ జ్యయరీ దాారా 88 వ అకాడమీ అవార్థాల ఉతత మ విదేశ్ర చితర విభ్గెంలో దేశెం యొకక అధికార్
పరవేశ ఎెంపిక ఉెంటటెంది. 88 వ అకాడమీ అవార్థాల పరదానోత్వెం 28 ఫిబవ
ర రి 2016 న లాస్ ఏెంజిల్్ లో
జర్థగుతటెంది.
అమోల్ పజలవకర్ గ ర్థుంచి
• అమోల్ పాలవకర్స ఒక భ్ర్తీయ నటటడు మరియు ఒక ద్ర్ికుడు మరియు హిెందీ మరియు మరాఠీ
చలనచితర నిరాేత కూడా. ఈయన వయసు 70 సెంవత్రాలు.
• తన ద్ర్ికతా చితరెం పహేలి, 2005 లో అకాడమీ అవార్థాలకు భ్ర్తదేశెం యొకక అధికారిక పరవేశెంగా
ఎెంచుకునాిర్థ.
• అతను ర్జనిగెంధ, ఛోటీ సే బ్త్, చిటరచర్స మరియు గోలాేల్ వెంటి చితారలలో తన పాతరలకు చాలా
పారముఖ్యత పొ ెందార్థ.
• అతను ఇెంద్ులో నేష్నల్ అవార్థా గలుచుకుని ధాయస్ పర్ాెం మరియు కాస్ు వెంటి చితారలకు కూడా
ద్ర్ికతాెం వహిెంచార్థ.
పేజి

29

ఆగష్ట
ు 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

• అతను చివరిగా ష్రిేలా ఠాగయర్స తో మరాఠీ చితరెం సమెంతర్స చితరెంలో కనిపిెంచార్థ.
• పరసత ుతెం అతనిని టివి ష్టో అయినటటవెంటి ఏక్ నయిా ఉమీేద్ - రోష్ీణ లో చయడవచుచ.
2014 లో, లయర్స్ డెైస్, పరధాన పాతరలో ో గీతాెంజలి థాపా మరియు నవాజ్ఞదిీన్స సిదీ క
ి నటిెంచిన ఒక ర్హదారి
డారమా, ఆసాకర్స ఉతత మ విదేశ్ర చితరెం వరాగనిక భ్ర్తదేశెం యొకక అధికారిక పరవేశెం పొ ెందిెంది. ఈ సినిమా
మొద్టి ఐద్ు సాునాలోో నిలుచుటలో విఫలమైెంది.
అకాడమీ అవార్థాలలో మొద్టి ఐద్ు సాునాలోో ఉని భ్ర్తీయ చితారలలో మద్ర్స ఇెండయా, సలాెం బ్ెంబే
ఉనాియి! మరియు లగాన్స: ఒన్స్ అపాన్స ఎ టెైమ్స ఇన్స ఇెండయా ఉనాియి.
న్యూస్ కజప్ుూల్ లోని మర్థనిా విష్యాలకు ఇకొడ కిలక్ట చేయుండి.

ఆర్థి క రెంగెం- ECONOMY
ష డయూల్ు కమర్థి య ల్ బాూుంక్ట లాగజ కజరూకలాపజలన్ు పజర రుంభుంచిన్ బుంధన్స
బెంధన్స ఫైనానిి యల్ సరీాసస్, ఒక మైకోీ ఆరిుక సెంసు (ఎెంఎఫ్ఐ), 23 ఆగష్టు 2015 న ఒక ష్డయయల్ా
కమరిియల్ బ్యెంకు (ఎసి్బి) వల కార్యకలాపాలను పారర్ెంభెంచిెంది. దీనితో బెంధన్స ఫైనానిి యల్ సరీాసస్ ను
బెంధన్స బ్యెంకు అని అెంట్ర్థ.
కోలకతా లో బ్యెంకెంగ్ సేవలను కేెంద్ర ఆరిుక మెంత్తర అర్థణ్ జైటీో పారర్ెంభ్ెం చేశార్థ.
దీనితో బెంధన్స, పసరిత సాుయి వాణిజయ బ్యెంకు వల కార్యకలాపాలను పారర్ెంభెంచిన దేశెంలో మొద్టి మైకోీ
ఫైనాన్స్ కెంపనీగా అవతరిెంచిెంది. ఇది, తూర్థప భ్ర్తదేశెం నుెండ సాాతెంత్రెం తరాాత ఆరిబఐ కో యరన్స్
పొ ెందిన మొద్టి వాణిజయ బ్యెంకు కూడా.
ఐడఎఫి్ (ఇనారాసుక
ా చర్స డెవలపేెంట్ ఫైనాన్స్ కెంపనీ) తో పాటట బెంధన్స లకు భ్ర్తదేశెం యొకక రిజర్థా
బ్యెంకు (ఆరిబఐ) దాారా 2014 లో బ్యెంకెంగ్ ల ైసను్లను మెంజ్యర్థ చేశార్థ. మారకటరో ఉని వాణిజయ
సెంసు ల సేవలు సాయెంతో దేశెంలో చేర్థకోవడానిక ఆరిుక సేవలను లోతటగా ధురవీకరిెంచే లక్షయెంతో ఈ మెంజ్యర్థ
జరిగినది.
బుంధన్స గ ర్థుంచి
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బెంధన్స 2001 లో ఒక నాన్స బ్యెంకెంగ్ ఫైనాన్స్ కెంపనీ వల పారర్ెంభ్మయియెంది ముఖ్యెంగా అసెంఘటిత ర్ెంగ
కారిేకులు దిగువ వరాగలపై ద్ృష్ిు సారిెంచిెంది.
ఈ బ్యెంకు పారర్ెంభోత్వ రోజ్ఞ, బ్యెంకు 1.43 కోటో ఖ్ాతాలతో దేశవాయపత ెంగా 24 రాష్టాుాలోో 501 శాఖ్లతో తమ
కార్యకలాపాలను పారర్ెంభెంచిెంది.
చెంద్ర శలఖ్ర్స ఘోష్, ఈ బ్యెంక్ యొకక మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స మరియు వయవసాుపకుడు.

ప్ర సజర్ భారతీ, డి జి టల్ టె లి విజన్స రష్టజూ స్హకజర ఒప్ొుందుం
పరసార్స భ్ర్తీ మరియు డజిటల్ టెలివిజన్స ర్ష్టాయ 20 ఆగష్టు 2015 న రెండు దేశాలోో ఒక కొతత మీడయా శకానిక
వేదికను ఏరాపటటచేయడెం కోసెం సహకార్ెం కోసెం ఒక అవగాహన ఒపపెంద్ెంఫై సెంతకాలు చేశాయి. ఈ
ఉదేీశయపసర్ాక మరియు అర్ధవెంతమైన ఒపపెంద్ెం నయయఢలీో లో జరిగిెంది.
ఈ ఒపపెంద్ెం, రెండు దేశాల నుెండ పరసిద్ధ కార్యకీమాల డబిబెంగ్ తో సహ రీపాయకేజిెంగ్ మరియు TV
కార్యకీమాలు నిరాేనెంపై ద్ృష్ిుపటిుెంది.
ఇది సాెంకేత్తక ఆధునీకర్ణ, వార్త ల మారిపడ మరియు కార్యకీమాలను కూడా కవర్స చేసత ుెంది.

ఐడి బి ఐ బాూుంకు యొకొ ఎుండి మర్థ య సి ఈ ఒ గజ కి శోర్ పి ర్జజి ఖారత్ నియామకుం
18 ఆగష్టు 2015 న భ్ర్తదేశెం యొకక పారిశాీమికాభవృదిధ బ్యెంకు (ఐడబిఐ) యొకక మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స
(ఎెండ) మరియు చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సిఈఒ)గా కశోర్స పిరాజి ఖ్ార్త్ నియమితటలయాయర్థ.
గతెంలో, అతను యయనియన్స బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా ఎగిాకూయటివ్ డెైరకురగ ా పనిచేశార్థ, అెంతకముెంద్ు అతను
మయడు ద్శాబ్ీలపాటట బ్యెంక్ ఆఫ్ బరోడాలో పనిచేశార్థ. అతనిక బ్యెంకెంగ్ మరియు అెంతరాాతీయ
వాయపార్ెంతో పాటట కడ
ీ ట్, సమాచార్ సాెంకేత్తక మరియు సాధార్ణ పరిపాలన లాెంటి వివిధ అెంశాలపై
భ్ర్తదేశెం మరియు విదేశాలెంతట్ విసాతర్మైన ఎకో్ోజర్స ఉెంది.
కశోర్స ఖ్ార్త్ వాణిజయెం మరియు చటు ెం లో గాీడుయయియట్ పొ ెందార్థ మరియు ఇెండయన్స ఇనిటాటయయట్ ఆఫ్
బ్యెంకర్స్ యొకక సరిుఫైడ్ అసో సియియట్ గా కూడా ఉనాిర్థ.
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ఐడబిఐను 1 జ్ఞల ై 1964న 1964 ఐడీబీఐ చటు ెం కెంద్ ఏరాపటట చేశార్థ. ఇది పరిశమ
ీ లకు పరతయక్ష మరియు
పరోక్ష పటటుబడ అెందిెంచే ఉదేీశయెంతో డెవలపేెంట్ బ్యెంక్ ఆఫ్ కనడా యొకక నమయనాలో ఏరాపటట చేశార్థ.
ఇది కేెంద్ర పరభ్ుతాెం కెంద్ పనిచేసత ుెంది.

బిఒబి మర్థ య క న్ర్జ బాూుంకు అధి ప్ తటలుగజ ఇదు రు పై వే ట్ రుంగ నిప్ుణ లన్ు
నియమిుంచిన్ కేుం దర ప్ర భ తీుం
కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 14 ఆగష్టు 2015 న పవ
ై ేట్ ర్ెంగ నిపుణులు, పిఎస్ జయకుమార్స మరియు రాకేశ్ శర్ే లను
వర్థసగా బ్యెంక్ ఆఫ్ బరోడా (బిఒబి ) మరియు కనరా బ్యెంకు మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స (ఎెండ) మరియు చీఫ్
ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సిఇఒ) గా నియమిెంచిెంది.
ఈ పవ
ై ేట్ ర్ెంగ నిపుణులు, పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకు (పీఎసిబ లు) ల అధిపత్తగా నియమిెంచబడటెం ఇదే
మొద్టిసారి. అెంతకుముెంద్ు పీఎసిబ ల అధిపత్తగా రాష్ు ా బ్యెంకులు లవదా పరభ్ుతా అధికార్థల మధయ నుెండ
ఎెంపిక చేసేవార్థ.
ఈ పరకటనలు, బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా (బిఒఐ), ఐడబిఐ బ్యెంకు మరియు పెంజాబ్ నేష్నల్ బ్యెంకు (పిఎనిబ)
ల యొకక ఎెండీ మరియు సీఈఓ నియామకెంతో పాటట జరిగాయి.
ఈ మయడు ఎగిాకూయటివ్ అధికార్థలు, ఇతర్ పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులోో అధికార్థలుగా పనిచేసత ునాిర్థ మరియు
నియమిెంచినవార్థ ఎెంఒ రీగో, కష్టో ర్స ఖ్ర్త్ పిరాజి మరియు ఉష్టా అనెంతసుబరహేణియన్స.
కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 5 ఇతర్ బ్యెంకులు, అవి బ్యెంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా, కనరా బ్యెంక్, విజయా
బ్యెంక్, ఇెండయన్స బ్యెంక్ ల నాన్స ఎగిాకూయటివ్ చెైర్ేన్స పద్వుల నియామకానిి కూడా పరకటిెంచిెంది.
ఇదికాకుెండా కేెంద్ర పరభ్ుతాెం, ఆర్థ ఇతర్ పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులలో కొనిి అనధికార్ డెైరకుర్ో థ మరియు నాన్స
ఎగిాకూయటివ్ ఛెైర్ేన్స ల ఖ్ాళ్లలు తద్ుపరి మయడు నెలలోో పసర్త వుతటెంద్ని కూడా పరకటిెంచిెంది.

ప్ర భ తీ రుంగ బాూుంకులకోస్ుం ఇుందర ధ న్ుష్ ఆవిష్ొర్థుం చిన్ కేుం దర ప్ర భ తీుం
పరభ్ుతా ర్ెంగ బ్యెంకులకు (పీఎస్బీ) తోడాపటటనిచేచ దిశగా కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 14 ఆగసుు 2015 న ఏడు సయతారల
‘ఇెంద్రధనుష్’ పరణాళికను ఆవిష్కరిెంచిెంది. దీని కెంద్ పరసత ుత ఆరిుక సెంవత్ర్ెం 13 పీఎస్బీలకు 25 వేల కోటో
ర్దపాయిలు అెందిెంచనునాిర్థ.
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ఇుందరధన్ుష్ ప్రణాళికలోని ఏడు స్యతారలు:
బ్యెంకులోో నియామకాల కోసెం బో ర్థా ఆఫ్ బయయరో ఏరాపటట
మయలధనెం సమకూర్చడెం
మొెండబకాయిల తగిగెంపు చర్యలు
రాజకీయ పరమేయెం తగిగసత య సాధికార్త కలిపెంచడెం
జవాబుదారీతనెం పెంచడెం
గవరిన్స్పర్మైన సెంసకర్ణలు పరవేశపటు డెం
హ లిా ెంగ్ సెంసు ఏరాపటట చేయడెం
కేుందరుం అుందిుంచే నిధులు ఈ విధుంగజ ఉనాాయ
ఎస్బీఐక క 5,531 కోటో ర్దపాయిలు
బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయా క 2,455 కోటో ర్దపాయిలు,
ఐడీబీఐ క 2,229 కోటో ర్దపాయిలు,
ఇెండయన్స ఓవరీ్స్ బ్యెంక్ క 2,009 కోటో ర్దపాయిలు,
బ్యెంక్ ఆఫ్ బరోడా క 1,786 కోటో ర్దపాయిలు,
పీఎన్సబీ క 1,732 కోటో ర్దపాయిలు, యయనియన్స బ్యెంక్ ఆఫ్ ఇెండయాక 1,080 కోటో ర్దపాయిలు,
కనరా బ్యెంక్ క 947 కోటో ర్దపాయిలు,
కారపపరేష్న్స బ్యెంక్కు ర్ద. 857 కోటో ర్దపాయిలు

NCRMP-II కోస్ుం 308.40 మిలియన్స US డాలరల ఒప్ొుందుంఫై స్ుంతకజలు చే సి న్
భారత్ మర్థ య ప్ర ప్ుంచ బాూుంకు
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కేెంద్ర పరభ్ుతాెం మరియు పరపెంచ బ్యెంకు 11 ఆగష్టు 2015 న నేష్నల్ సైకో ోన్స రిస్క మిటిగేష్న్స పో ర గాీమ్స
(NCRMP-II) యొకక రెండవ ద్శ కొర్కు మద్ీ తటగా 308.40 మిలియన్స US డాలర్ో ర్థణ ఒపపెంద్ెం
కుద్ుర్థచకునాియి. గోవా, గుజరాత్, కరాిటక, కేర్ళ, మహారాష్ు ా మరియు పశిచమ బెంగాల్ రాష్ు ా
పరభ్ుతాాలు కూడా ఈ ఒపపెంద్ెంఫై సెంతకాలు చేశార్థ.
ఈ ఒపపెంద్ెంఫై కేెంద్ర పరభ్ుతాెం తర్పున రాజ్ కుమార్స, జాయిెంట్ సకీటరీ, ఆరిధక వయవహారాల శాఖ్ మరియు
పరపెంచ బ్యెంకు తర్పున జాన్స బ్ోెంకాస్ు , పో ర గాీమ్స లీడర్స మరియు భ్ర్తదేశెం లో యాకుెంగ్ దేశ డెైరకుర్స
సెంతకాలు చేశార్థ.
గోవా, గుజరాత్, కరాిటక, కేర్ళ, మహారాష్ు ,ా పశిచమ బెంగాల్ రాష్టాుాలకు సెంబెంధిెంచి పారజక్ు ఒపపెందాలఫై
సెంబెంధిత రాష్ు ా పరభ్ుతాాల యొకక పరత్తనిధులు సెంతకాలు చేశార్థ.
నేష్న్ల్ సైకల ోన్స ర్థస్ొ మిటిగేష్న్స పజరజక్టు II (NCRMP-II) యొకొ మ ఖాూుంశజలు
• గోవా, గుజరాత్, కరాిటక, కేర్ళ, మహారాష్ు ,ా పశిచమ బెంగాల్ రాష్టాుాలోోని తీర్పారెంత కమయయనిటీలలో
తటఫాను మరియు ఇతర్ జల వాతావర్ణ పరమాదాల విధాెంసానిి తగిగెంచడానిక ఈ పారజక్ు పనిచేసత ుెంది
• ఇది, వెైపరీతాయలు కోసెం పరభ్వవెంతెంగా పరణాళిక తయార్థ చేయడెం మరియు పరత్తసపెంద్నకు రాష్ు ెంా
సెంసు ల సామర్ుూెం పెంచే లక్షయెంతో ఉెంటటెంది.
• ఈ పారజకుు, జాతీయ సాుయిలో బహుళ విపతట
త ల పరమాద్ నిర్ాహణను బలోపేతెం చేయడెం కోసెం మరియు
దేశెం అెంతట్ నిర్ణయెం కోసెం బహుళ విపతట
త ల పరమాదాలపై అెంద్ుబ్టటలో ఉెండే సమాచార్ నాణయత
పెంచడెం కోసెం సాెంకేత్తక సహాయానిి కూడా అెందిసత ుెంది.
• NCRMP-II లో నాలుగ భాగజలు ఉనాాయ మర్థయ అవి :
ఎ) ముెంద్సుత హెచచరిక వాయపిత పై వయవసు లు
బి) తటఫాను పరమాద్ ఉపశమన అవసాుపన
సి) బహుళ విపతట
త ల పరమాద్ నిర్ాహణ కోసెం సాెంకేత్తక సహాయెం
డ) పారజక్ు నిర్ాహణ మరియు అమలు కోసెం మద్ీ తట
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NCRMP-II యొకక పారధమిక లబిధ దార్థలు అయినటటవెంటి పద్ీ రాష్టాుాలోోని తీర్పారెంత కమయయనిటీలు,
తటఫాను పరమాద్ ఉపశమన అవసాుపన మరియు ముెంద్సుత హెచచరిక వయవసు లను నుెండ లాభ్పడతాయి.
ఈ పారజక్ు, నేష్నల్ డజాసు ర్స మేనేజేెంట్ అథారిటీ (ఎనిా ఎమ్సఎ) దాారా హ మ్స వయవహారాల మెంత్తరతాశాఖ్
దాారా అమలు చేయబడుతటెంది మరియు రాష్ు ా సాుయిలో, సెంబెంధిత రాష్ు ా విపతట
త నిర్ాహణ అధికార్థల
దాారా అమలు అవుతటెంది.

500 మె గజవజటల విుంధాూచల్ స్యప్ర్ థరేల్ ప్వర్ సేు ష్న్స న్ు పజర రుంభుంచిన్
బిహె చ్ ఈఎల్
7 ఆగష్టు 2015 న 500 మగావాటో యయనిట్-13 విెంధాయచల్ సయపర్స థర్ేల్ పవర్స సేుష్న్స (STPS) మరియు
నేష్నల్ థర్ేల్ పవర్స కారపపరేష్న్స (ఎనిు పిస)ి యొకక, సేుజ్-Vలను భ్ర్త్ హెవీ ఎలకుికల్్ లిమిటెడ్
(బిహెచ్ఈఎల్) పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ పారజక్ు మధయపరదేశ్ లోని సిెంగౌీలి జిలాోలో విెంధాయనగర్స లో ఉెంది.
ఈ యయనిట్ యొకక ఆర్ెంభెంచడెంతో, బిహెచ్ఈఎల్ ఇపపటివర్కు బీహెచ్ఈఎల్ యొకక అతయధికెం పవర్స
పారజకుుగా, విెంధాయచల్ పవర్స సేుష్న్స లో 3500 మగావాటో మొతత ెం ఏడు 500 మగావాటో సటో ను ఆర్ెంభెంచిెంది.
ఈ పారజక్ు లో కళ నియెంతరణలు మరియు ఇనుటా
ర మెంట్ష్న్స అసో సియియటెడ్ సహాయసైనాయలకు మరియు
డజైనిెంగ్, ఇెంజనీరిెంగ్, తయారీ, సర్ఫరా మరియు నిలుపుద్ల & సీుమ్స జనరేటర్స మరియు సీుమ్స టరైబన్స
జనరేటర్స బీహెచ్ఈఎల్ పరమేయెం ఉెంది.
ఈ పారజక్ు కోసెం పరికరాలు, బీహెచ్ఈఎల్ త్తర్థచిచ, రాణిపట్, హరిదాార్స, హెైద్రాబ్ద్, బెంగళూర్థ, భ్యపాల్
పాోెంటో లో తయార్థ చేయబడగా, నిరాేణెం మరియు సామగిీ ఆర్ెంభెంచడెంను కెంపనీ పవర్స సకాుర్స - వెసున్స
ా
రీజియన్స చేపట్ుయి.
నేడు భ్ర్త విద్ుయత్ ర్ెంగెంకు వెనెిముకగా 500 మగావాటో తర్గత్త సటట
ో బిహెచ్ఈఎల్ తయార్థచేసత ుెంది.
ఇది ఇపపటికే దేశెంలో 76 సటో ను ఆర్ెంభెంచిెంది. ఈ సటట
ో జాతీయ సగటట అలాగే అెంతరాాతీయ సాుయిలో
విద్ుయత్ ఉతపత్తత చేసత ునాియి.
బిహెచ్ఈఎల్ ఇపపటివర్కు విజయవెంతెంగా వెంటి 600 మగావాటట
ో , 660 మగావాటో 700 మగావాటట
ో అధిక
సాుయి 800 మగావాటో థర్ేల్ సెంపుట్లుగా అధిక రేటట యయనిటట
ో వెలువరిెంచిెంది. 2015-16 ఆరిుక
సెంవత్ర్ెం లో, బిహెచ్ఈఎల్ ఇపపటికే 2480 మగావాటో సెంచిత సామర్ుూెం విద్ుయత్ కేెందారల ఆర్ెంభెంచిెంది.
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సజేర్ు హమ్స స్ఫర్ ప్ర ణాళిక పజర రుంభుంచిన్ ఎసిబ ఐ ల ై ఫ్ ఇన్యూర్ న్సూ
6 ఆగష్టు 2015 న పవ
ై ేట్ బీమా ఎసిబఐ ల ైఫ్ ఇనయ్రన్స్, ఒకే పాలసీ కెంద్ భ్రాయభ్ర్త ల పొ ద్ుపు, బీమా కవర్స
బహుళ పరయోజనాలను అెందిెంచే ఏకైక పరణాళికగా సాేర్సు హమ్స సఫర్స పరణాళికను పారర్ెంభెంచిెంది.
ఈ పరణాళిక ఒక జెంట తాము కలలుగని మర్థగైన జీవితెం పొ ెంద్డెంతో పాటట, శలయ
ీ సు్ సాధిెంచడానిక
పరయతాిలను పసరిసత ుెంది.
ఒకవేళ జీవిత భ్గసాామి మర్ణిసేత, భ్విష్యతట
త పీరమియెంలు మాఫీచేసి అద్నెంగా హామీ ఇవాబడన
మొతత ెంను జీవిెంచివుని భ్గసాామిక ఇసాతర్థ. మరియు, మిగిలిన పాలసీ టర్సే సమయెంలో మిగిలిన
భ్గసాామి మర్ణిసేత, నామినీ బో నస్ తో పాటట, హామీ ఇవాబడన మొతాతనిి పొ ెంద్ుతాడు.
పరిపకాతచెెందే సమయానిక జెంటలో ఇద్ీ ర్థ లవదా ఏఒకకర్థ ఉని బో నసో తో పాటట హామీ పారథమిక మొతత ెం
కూడా చెలిోెంచబడుతటెంది.
సజేర్ు హమ్స స్ఫర్ పజలన్స మ ఖాూుంశజలు:
• ఉమేడ జీవిత భీమా మరియు పొ ద్ుపు పరణాళిక పరకార్ెం, ఒకే పాలసీ కెంద్ ఒకరిక మరియు తమ జీవిత
భ్గసాామిక ఒకే బీమా పాలసీ సరిపో తటెంది.
• హామీ ఇవాబడన పారథమిక మొతత ెంకు 2.50 శాతెం మేర్ మొద్టి 3 సెంవత్రాలలో కనీస బో నస్ ( #
ష్ర్తటలు వరితసత ాయి) ఇవాబడుతటెంది.
• జెంటలో ఒకర్థ లవదా ఇద్ీ ర్థ మర్ణిెంచినా ఆరిుక భ్ద్రతను అెందిసత ుెంది.
• పాలసీ టర్సే చివర్క జీవిెంచివుని ఒకర్థ లవదా ఇద్ీ రిక మచయయరిటీ మొతత ెంను చెలిోసత ుెంది.
• ఇతర్ పరయోజనాలలో జెంటలో ఏఒకకర్థ మృత్త చెెందినా మిగిలిన కాలానిక పీరమియెం మినహాయిెంపు
ఉెంటటెంది.
• సర్సమైన ధర్లకు అద్నపు రైడర్స పరయోజనెం
• 1961 ఆదాయపు పనుి చటు ెం, అమలులో ఉని పరకార్ెం పనుి పరయోజనాలు ఉెంట్యి.
ఆర్థుక వూవస్ి లోని మర్థనిా విష్యాలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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క్రీడలు-SPORTS
7 స్ుంవతూర్జల తర్జీత గ రు తే జ్ బహదయర్ హాకర టెై టి ల్ గ లుచుకున్ా ఎయర్
ఇుండి యా
27 ఆగష్టు 2015 న ఎయిర్స ఇెండయా యొకక హాకీ జటటు గుర్థ తేజ్ బహద్యర్స హాకీ టెైటిల్ గలుచుకుెంది.
ముెంబై లో ఎెంఎచ్ఏ-మహీెందార సేుడయెంలో జరిగిన ఫైనల్్ లో, ఎయిర్స ఇెండయా జటటు పనాలీు ష్ూట్ అవుట్
తో డఫెండెంగ్ ఛాెంపియన్స ఆరీే ఎల వన్స ను 3-1 సో కర్స తో ఓడెంచిెంది.
చివరిగా, 2008 లో టెైటిల్ గలుచుకుని ఎయిర్స ఇెండయా, ఏడు సెంవత్రాల తరాాత మళ్లు టెైటిల్
చేజికకెంచుకుెంది.
ఎయిర్స ఇెండయా యొకక గోల్ కీపర్స అడయ
ర న్స డసౌజా, టరర్ిమెంట్ నిరాాహకులు, ముెంబై హాకీ
అసో సియియష్న్స లిమిటెడ్ నుెండ పేో యర్స అఫ్ ది ఫైనల్ అవార్థా గలిచుకునాిర్థ. ఆరీే యొకక గోల్ కీపర్స
నజ్ఞేదీీన్స టరర్ిమెంటరో ఉతత మ గోలీకపర్స గా పరకటిెంచబడాార్థ.
గలిచిన జటటు, 1.5 లక్షల ర్దపాయలు పొ ెంద్గా, ర్నిర్స్-అప్ కు 75000 ర్దపాయలు వచాచయి

2015 యాష స్ టె స్ు సి ర్వ స్ న్ు 3-2 తే డాతో గ లిచిన్ ఇుంగజలుండ్
23 ఆగష్టు 2015 న ఇెంగాోెండ్ కక
ీ ట్ జటటు ఇెంగాోెండ్ లో ఆసేులి
ా యాపై 2015 యాష్స్ టెస్ు సిరీస్ ను 3-2 తేడాతో
గలిచిెంది. సిరీస్ లోని ఐద్వ మరియు ఆఖ్రి మాయచోో, ఆసేులి
ా యా ఒక ఇనిిెంగ్్ 46 పర్థగుల తేడాతో ఇెంగాోెండ్
ను ఓవల్ లో ఓడెంచిెంది.
ఇెంగాోెండ్ మొద్టి నాలుగు గేమ్స్ లో మయడు విజయాలతో సిరీస్ కవ
ై సెం చేసుకుెంది.
సిర్వస్ ర్థపల ర్ు
మొదటి టెస్ు: 8 జ్యల ై నుెండ 11 జ్యల ై 2015 వర్కు కారిాఫ్ లోని సో ఫియా గారాన్స్ లో జరిగిెంది. ఇెంద్ులో,
ఇెంగాోెండ్ 169 పర్థగుల తేడాతో గలిచిెంది. పేో యర్స ఆఫ్ ది మాయచ్ గా జయ ర్దట్ (ఇెంగాోెండ్) నిలిచార్థ.
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ర్ుండవ టెస్ు: 16 జ్యల ై నుెండ 19 జ్యల ై 2015 వర్కు లెండన్స లోని లార్సా్ లో జరిగిెంది. 405 పర్థగుల తేడాతో
ఆసేులి
ా యా గలిచిెంది. పేో యర్స అఫ్ ది మాయచ్ గా సీువెన్స సిేత్ నిలిచార్థ. ఆసేులి
ా యన్స కక
ీ టర్స పీటర్స నెవిల్ కు తొలి
మాయచ్ ఇది.
మయడవ టెస్ు: 29 జ్యల ై నుెండ 31 జ్యల ై 2015 వర్కు బరిేెంగాహమ్స లోని ఎడాగాసు న్స లో జరిగిెంది. 8 వికటో
తేడాతో ఇెంగాోెండ్ మాయచ్ గలుచుకుెంది. సీువెన్స ఫిన్స పేో యర్స ఆఫ్ ది మాయచ్ గా నిలిచాడు.
నాలోువ టెస్ు: ఆగసుు 6 నుెండ 8 ఆగసుు 2015 వర్కు నాటిెంగాహమో
ో లోని టెెంర ట్ బిరడ్ా లో జరిగిెంది. ఇనిిెంగ్్ 78
పర్థగుల తేడాతో ఇెంగాోెండ్ గలిచిెంది. సుువర్సు బ్రడ్ పేో యర్స ఆఫ్ ది మాయచ్ గా నిలిచాడు.
ఐదవ టెస్ు: 20 ఆగష్టు నుెండ 23 ఆగసుు 2015 వర్కు లెండన్స లోని కనిిెంగున్స ఓవల్ లో జరిగిెంది.
ఇనిిెంగ్్ 46 పర్థగుల తేడాతో ఆసేులి
ా యా గలిచిెంది. సీువ్ సిేత్ పేో యర్స ఆఫ్ ది మాయచ్ గా నిలిచాడు.
ఆసేులి
ా యాకు చెెందిన కస్
ీ రోజర్స్ మరియు ఇెంగాోెండ్ కు చెెందిన జయ ర్దట్ సెంయుకత ెంగా మాన్స ఆఫ్ ది సిరీస్
అవార్థా పెంచుకునాిర్థ.
ఈ సిరీస్ ముగియడెంతోనే, ఆసేులి
ా యన్స కపు న్స మైఖ్ేల్ కాోర్సక, తన టెస్ు కరీర్స ముగిెంపు పలికార్థ. ఇెంగాోెండ్
యాష్స్ నిలబటటుకుని నాలుగో టెస్ు లో ఆసేులి
ా యా ఓడన తరాాత తన రిటెైరేెంట్ పరకటిెంచాడు. సీువెన్స సిేత్
కొతత కపు న్స గా ఎెంపికయాయడు.

IAAF యొకొ అధూక్షునిగజ ఒలిుంపి క్ట ఛాుంపి య న్స స బాసిు యన్స కో ఎనిాక
మాజీ ఒలిెంపిక్ ఛాెంపియన్స సబ్సిుయన్స కో 19 ఆగష్టు 2015 న అథ్ెో టిక్్ ఫడరేష్న్స్ ఇెంటరేిష్నల్
అసో సియియష్న్స (ఐఎఎఎఫ్ ) యొకక ఆర్వ అధయక్షుడుగా ఎనిికయాయర్థ. చెైనా లోని బీజిెంగ్ లో జరిగిన 50 వ
ఐఎఎఎఫ్ సమావేశెం వద్ీ ఈ బిరటీష్ ఒలిెంపియన్స, అధయక్షుడుగా ఎనిికయాయడు.
కో, బీజిెంగ్ 2015 ఐఎఎఎఫ్ వర్ల్ా ఛాెంపియనిి ప్్ ముగిసిన తరాాత 31 ఆగష్టు 2015 న ఈ పద్విని
చేపడతార్థ. అతను 16 సెంవత్రాలు ఐఎఎఎఫ్ అధయక్షుడుగా ఉని సనెగల్ లామైన్స డయాక్ (82) సాునెంలో
ఎనిికయాయర్థ.
58 ఏళో బిరటన్స ఒలిెంపియన్స 115 ఓటో తేడాతో తన పరతయరిు సరీా బుకాక, మాజీ ఒలిెంపిక్ పో ల్ వాల్ు ఛాెంపియన్స
ను ఓడెంచాడు.
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సబాసిుయన్స కో గ ర్థుంచి
• అతను ఒక బిరటిష్ రాజకీయవేతత మరియు మాజీ ట్రక్ అెండ్ ఫీల్ా అథ్ెో ట్.
• ఒక మధయసు డసు న్స్ ర్నిర్స గా కో, 1980 మరియు 1984 లో ఒలిెంపిక్ కీడ
ీ లోో 1500 మీటర్ో బెంగార్థ
పతకెంతో సహా నాలుగు ఒలిెంపిక్ పతకాలను గలుచుకునాిర్థ.
• అతను మిడల్-ద్యర్ ట్రక్ ఈవెెంటో లో బహిర్ెంగెంగా ఎనిమిది మరియు మయడు ఇెండో ర్స పరపెంచ రికార్్ును
నెలకొలాపడు. వాటిలో, 1979 లో 41 రోజ్ఞల వయవధిలో మయడు పరపెంచ రికార్థాలు నెలకొలాపర్థ మరియు
అతను 1981 లో800 మీటర్ో లో చేసిన పరపెంచ రికార్సా 1997 వర్కు అలాగే ఉెండపో యిెంది.
• విర్మణకు ముెంద్ు, అతను 1992 నుెండ 1997 వర్కు కనా రేాటివ్ పారీు యొకక పార్ో మెంట్ సభ్ుయడుగా
ఉనాిర్థ, మరియు 16 మే 2000 న ఒక ల ైఫ్ పీర్స గా మారార్థ.
అథ్ెో టిక్్

ఫడరేష్న్స్

ఇెంటరేిష్నల్

అసో సియియష్న్స

(ఐఎఎఎఫ్

)

అథ్ెో టిక్్ ఫడరేష్న్స్ ఇెంటరేిష్నల్ అసో సియియష్న్స (ఐఎఎఎఫ్ ) అనేది అథ్ెో టిక్్ కీడ
ీ కోసెం ఒక అెంతరాాతీయ
పాలకమెండలి. ఇది అెంతరాాతీయ అమచయయర్స అథ్ెో టిక్ ఫడరేష్న్స గా 17 జ్యల ై 1912 న సాుపిెంచబడెంది. 17
జాతీయ అథ్ెో టిక్్ ఫడరేష్న్స్ నుెండ పరత్తనిధులు, సీాడన్స లోని సాుకోహమ్స లో తన మొద్టి సమావేశెం జరిగిెంది.
అకోుబర్స 1993 నుెండ, ఇది మొనాకో లో దాని పరధాన కారాయలయెం ఉెంది.

ఇుంగవల ష్ లీగ్ ఫుటాబలోల ఆడే భారతదే శుం యొకొ మొదటి మహి ళ్ గజ అది తి చౌహాన్స
భ్ర్తదేశెం యొకక అెంతరాాతీయ ఫుట్ బ్ల్ గోల్ కీపర్స అదిత్త చౌహాన్స, 16 ఆగష్టు 2015 న ఇెంగీోష్ లీగ్ ఫుట్
బ్ల్ ఆడనుని మొద్టి భ్ర్తీయ మహిళగా కానునాిర్థ.
ఆమ, కోవెెంటీర సిటీ జటటు సీజన్స పారర్ెంభ్ ఆటలో వెస్ు హామ్స యునెైటెడ్ యొకక మహిళల జటటు కోసెం
అడుగుపటిుెంది.
వెస్ు హామ్స యునెైటెడ్ మహిళా జటటు కో బ్, వెస్ు హామ్స యునెైటెడ్ FC అనుబెంధెంగా ఉని ఒక ఆెంగో మహిళల
జటటు కో బ్ (FC). ఇది 1991 లో సాుపిెంచబడెంది మరియు హార్ిచర్సచ సేుడయెం, హార్ిచర్సచ అపిేనిసు ర్స హ ెం వద్ీ
ఆడార్థ. పరసత ుతెం వార్థ FA మహిళా పీరమియర్స లీగ్ ద్క్ష్ణ విభ్గెంలో ఉనాిర్థ.
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సజనియా మీర్జా కు ర్జజీవ్ ఖే ల్ రతా అవజరుు ప్ర క టిుం చిన్ కేుం దర ప్ర భ తీుం
భ్ర్త టెనిిస్ సాుర్స సానియా మీరాా పరత్తష్టాుతేక రాజీవ్ ఖ్ేల్ ర్తి అవార్థాకు ఎెంపికైనటటు కేెంద్ర పరభ్ుతాెం 14
ఆగష్టు 2015న పరకటిెంచిెంది. సానియా కరీర్సలో మిక్్ డ్ డబుల్్ విభ్గెంలో మయడు, డబుల్్ లో ఒక గాీెండ్
సాోమ్స టెైటిల్ గలిచిెంది. దాెంతోపాటట 2015 ఏడాదిక మొతత ెం 17 మెందిక అర్థాన అవార్ాలను కూడా
పరకటిెంచిెంది.
2014లో డబయ
ో ూటీఏ ఫైనల్్ నెగగ న
ి వర్ల్ా నెంబర్సవన్స రాయెంక్ కూడా సాధిెంచిెంది.లియాెండర్స పేస్ తరాాత ఈ
అవార్థా అెంద్ుకోనుని రెండో టెనిిస్ పేో యర్స గా సానియా మీరాా గురితెంపు పొ ెంద్నుెంది.
పరసత ుతెం తెలెంగాణ రాష్టాుానిక బ్రెండ్ అెంబ్సడర్సగా వయవహరిసత ుని సానియా అర్థాన, పద్ేశ్రీ వెంటి
పుర్సాకరాలను కూడా గతెంలో అెంద్ుకునాిర్థ.
ఇెంతేకాకుెండా, హెైద్రాబ్ద్ బ్యడేెంటన్స కీడ
ీ ాకార్థడు కడాెంబి శ్రీకాెంత్, అెంతరాాతీయ సేకటర్స అనయప్
యామాలు అర్థాన అవార్థాకు ఎెంపికయాయర్థ.
శ్రీకాెంత్ బ్యడేెంటన్సలో 2014లో చెైనా ఓపన్స గాీెండ్ పిర గోల్ా టెైటిల్ గలుచుకోగా, సేకటర్స అనుప్ యామా
పరపెంచ సేకటిెంగ్ చాెంపియన్సష్ిప్లో సార్ణెం సాధిెంచాడు.
వనేా కక
ీ ట్లో రెండు డబుల్ సెంచరీలు చేసి రికార్థా సృష్ిుెంచిన రోహిత్ శర్ేతో పాటట భ్ర్త హాకీ జటటులోని గోల్
కీపర్స శ్రీజేశ్ కూడా అర్థాన అవార్థాలకు ఎెంపికయాయర్థ.
ఆగష్టు 29న ధాయన్సచెంద్ జయెంత్తన జాతీయ కీడ
ీ ా దినోత్వెం సెంద్ర్ుెంగా వీటిని పరదానెం చేసత ార్థ.
అరుాన్ అవజరుు గీహీతల జాబితా:

ఆట / గేమ్స

కరడ
ీ ాకజరుడు

1.పిఆర్స శ్రీజేష్

(హాకీ)

2. దీప కరాేకర్స

(జిమాిసిుక్్)

పేజి

40

ఆగష్ట
ు 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

3.జితట రాయ్

(ష్ూటిెంగ్)

4.సెందీప్ కుమార్స

(ఆర్చరీ)

5.మెందీప్ జాెంగాీ

(బ్క్ెంగ్)

6.బ్బిత

(రజిో ెంగ్)

7.బజర్ెంగ్

(రజిో ెంగ్)

8.రోహిత్ శర్ే

(కక
ీ ట్)

9.కే శ్రీకాెంత్

(బ్యడేెంటన్స)

10.సార్ణ సిెంగ్ విర్సక

(రోయిెంగ్)

11.సతీష్ శివలిెంగెం

(వెయిటిో ఫ్ిుెంగ్)

12.యుమనెం సెంతోయి దేవి

(వుష్ట)

13.శర్త్ గైకాాడ్

(పారా సయిలిెంగ్)

14.M R పసవమే

(అథ్ెో టిక్్)
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15.మెంజీత్తచచలాోర్స

(కబడీా )

16.అభలాష్ మాతేర

(కబడీా )

17.అనుప్ కుమార్స యముడు

(రోలర్స సేకటిెంగ్)

ర్జజీవ్ గజుంధీ ఖే ల్ రతా అవజరుు కోస్ుం సి ఫజరుూ చే య బడి న్ ర్ుండవ టె నిాస్
కరీ డాకజర్థ ణి గజ సజనియా మీర్జా
పరసత ుతెం, టెనిిస్ మహిళల డబుల్్ లో పరపెంచ నెెంబర్స వన్స గా అగీసు ానెంలో నిలిచిన సానియా మీరాా 11
ఆగష్టు 2015 న పరత్తష్టాుతేక రాజీవ్ గాెంధీ ఖ్ేల్ ర్తి అవార్థా కోసెం సిఫార్థ్ చేయబడన రెండవ టెనిిస్
కీడ
ీ ాకారిణిగా అయాయర్థ.
ఈ అతటయనిత అవార్థా గలుచుకుని మొటు మొద్టి టెనిిస్ కీడ
ీ ాకార్థడు లియాెండర్స పేస్. అతను అట్ోెంట్
ఒలిెంపిక్్ లో కాెంసయ పతకెం గలుచుకుని తరాాత 1996 లో ఈ గౌర్వ అవార్థాను అెంద్జేయడెం జరిగినది.
కీడ
ీ లు మెంత్తర శర్బనాద్ సొ నవాల్ 1 ఆగష్టు 2015 న కీడ
ీ లలో సాధిెంచిన గలుపు కోసెం ఇవాబడే అతయధిక
గౌర్వ పుర్సాకర్మైన ఈ అవార్థా కోసెం సానియా యొకక పేర్థను సిఫార్థ్ చేశార్థ. కానీ, అవార్థా కోసెం ఆమ
పేర్థను చివర్గా కేర్ళ హెైకోర్థు రిటెైర్సా చీఫ్ జసిుస్ అయినటటవెంటి జసిుస్ విక బ్లీ నేతృతాెంలోని కీడ
ీ ా
మెంత్తరతా శాఖ్ ఏరాపటట చేసిన అవార్థాల కమిటీ ఆమోదిెంచిెంది.
ఈ కమిటీలో అటటవెంటి డో లా బనరీా, ఎెంఎెం సో మయయ మరియు భోగేసార్స బ్ర్హ్ వెంటి పరముఖ్ కీడ
ీ ాకార్థలు
మరియు కీడ
ీ లు మెంత్తరతా ఉనితాధికార్థలలవ కాకుెండా కీడ
ీ ల పాత్తరకేయులు ఉనాిర్థ.
సానియా జ్యన్స 2015 లో సిాస్ భ్గసాామి మారిునా హిెంగిస్ తో కలిసి తన కరీరో ో మొటు మొద్టి మహిళల
డబుల్్ గాీెండ్ సాోమ్స టెైటిల్ ను గలుచుకుెంది. గతెంలో మీరాా ఇతర్ గౌర్వనీయమైన అవార్థాలను కూడా
అెంద్ుకుెంది. అవి
• 2004 లో అర్థాన అవార్థా
పేజి

42

ఆగష్ట
ు 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

• 2006 లో దేశెం యొకక నాలగ వ అతయధిక పరత్తష్టాుతేక గౌర్వెం పద్ేశ్రీ అవార్థా
ఇదికాకుెండా, ఈ కమిటీ అర్థాన అవార్థాకు 17 ఇతర్ పేర్ోను సిఫార్థ్ చేసిెంది. అర్థాన అవార్థాలకు సిఫార్థ్
చేసిన కీడ
ీ ాకార్థల జాబితాలో రోహిత్ శర్ే (కక
ీ ట్), క శ్రీకాెంత్ (బ్యడేెంటన్స), సార్ణ సిెంగ్ విర్సక (రోయిెంగ్), పిఆర్స
శ్రీజేష్ (హాకీ), దీప కరాేకర్స (జిమాిసిుక్్), జితూ రాయ్ (ష్ూటిెంగ్), సెంతోయ్ దేవి (వసష్ూ), సెందీప్ కుమార్స
(ఆర్చరీ), మనీీ ప్ జాెంగాీ (బ్క్ెంగ్), బబిత (రజిో ెంగ్), బజర్ెంగ్ (రజిో ెంగ్), సతీష్ శివలిెంగెం (వెయిట్ లిఫ్ిుెంగ్),
శర్త్ గైకాాడ్ (పారా సయిలిెంగ్), ఎెంఆర్స పసవమే (అథ్ెో టిక్్), మెంజీత్ ఛిలో ర్స (కబడీా ), అభలాష్ మాతేర
(కబడీా ),

అనయప్

కుమార్స

యమ

(రోలర్స

సేకటిెంగ్).

ఈ అవార్థాలను 29 ఆగష్టు 2015 న జాతీయ కీడ
ీ ల దినోత్వెం సెంధర్ుెంగా రాష్ు ప
ా త్త పరణబ్ ముఖ్రీా పరదానెం
చేసత ార్థ.

జిమాాసిు క్ట ఫ డర్ే ష్ న్స ఆఫ్ ఇుండి యా అధూక్షుడి గజ స్ుధాకర్ శె టిు ఎనిాక
మహారాష్ు క
ా ు చెెందిన సుధాకర్స శెటు ి 12 ఆగష్టు 2015న జిమాిసిుక్ ఫడరేష్న్స ఆఫ్ ఇెండయా (GFI)
అధయక్షుడగా ఎనిికయాయర్థ. జసాపల్ సిెంగ్ కాెందారి సాునెంలో నియమితటలయాయర్థ.
నాలుగేళో పద్వీకాలెం ఎనిికలకు 18 రాష్టాుాలు మరియు యయనిటో నుెంచి 35 సభ్ుయలు హాజర్యాయర్థ.
అవుటరగయిెంగ్ అధయక్షుడు అయిన కాెందారి మయడో సారి బరిలో దిగేెంద్ుకు పరయత్తిెంచగా అతని నామినేష్న్స
త్తర్సకరిెంచబడడెంతో ఎనిికలోో పో టీ చేయలవద్ు. GFI పరకటన పరకార్ెం, నియమాలు పరకార్ెం తపపనిసరైన
తన చిర్థనామాను నామినేష్న్స పతారలలో ఫైల్ చేయలవద్నే కార్ణెంతో అతని నామినేష్న్స త్తర్సకరిెంచబడెంది
తెలిపిెంది.
ఈ ఎనిికలకు ఐఒఎ అబా ర్ార్స హెచ్ఎస్ భ్ద్ు మరియు పరభ్ుతాెం అబా ర్ార్స ఆరక సకే్నా సమక్షెంలో జసిుస్
PK భ్సిన్స (ఢలీో హెైకోర్థు రిటెైర్సా నాయయమయరిత) రిటరిిెంగ్ అధికారిగా వయవహరిెంచార్థ.
ఎనిాకైన్ ఆఫీస్ బేరరుల
• అధయక్షుడగా సుధాకర్స శెటు ి
• కార్యద్రిిగా శాెంత్త కుమార్స సిెంగ్
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• కోశాధికారిగా జాున్స సిెంగ్
• వెైస్ పరసిడెెంట్ గా రియాజ్ భ్త్త
• కార్యద్ర్థిలుగా ర్ెంజీత్ వాసవా మరియు అనిల్ మిశాీ
• కార్యనిరాాహక సభ్ుయడు గా మకరాెండ్ జయష్ి

అుంతర్జా తీయ కిీ క ట్ న్ుుంచి ర్థ టెై ర్ేుంట్ ప్ర క టిుం చిన్ మెై ఖే ల్ కజల ర్ొ
ఆసేులి
ా యా కక
ీ ట్ కపు న్స మైఖ్ేల్ కాోర్సక 8 ఆగష్టు 2015 న పరసత ుతెం జర్థగుతటని యాష్స్ సిరీస్ ఆడన
తర్థవాత అెంతరాాతీయ కక
ీ ట్ నుెంచి రిటెైర్స అవుతటనిటట
ో తన నిర్ణయానిి పరకటిెంచార్థ.
ఇెంగాోెండ్ మరియు ఆసేులి
ా యా మధయ జరిగే 2015 యాష్స్ సిరీస్ 8 జ్యల ై 2015 నుెండ పారర్ెంభ్మై 24 ఆగష్టు
2015 న ముగుసుతెంది. కాోర్సక 20 ఆగష్టు నుెండ 24 ఆగష్టు 2015 వర్కూ జర్గవలసిన తన చివరి టెస్ు మాయచ్
ను లెండన్స లోని ఓవల్ వద్ీ ఆడతార్థ.
మెైఖేల్ కజలర్ొ
మైఖ్ేల్ జాన్స కాోర్సక, ముద్ుీపేర్థ "పప్" గా పిలువబడే ఇతను, ఆసేులి
ా యన్స టెస్ు కక
ీ ట్ ఆటగాడు మరియు
పరసత ుత ఆసేులి
ా యా టెస్ు కక
ీ ట్ జటటు యొకక సార్థి. అతను 2015 కక
ీ ట్ పరపెంచ కప్ తరాాత వనేా కక
ీ ట్ నుెంచి
రిటెైర్స అయియయ వర్కు ఆసేులి
ా యన్స ODI కక
ీ ట్ కపు న్స గా వయవహరిెంచాడు.
అతను కుడ చేత్తవాటెం మిడలార్ార్స బ్యట్మన్స అపుపడపుపడు ల ఫ్టు ఆర్సే ఆరోుడాక్్ సిపన్స బౌలర్స మరియు సిో ప్
కాయచర్స.
అతని కిక
ీ ట్ జీవిత వివర్జలు
• టెస్ు: 114 మాయచ్ లలో 197 ఇనిిెంగోటు బ్యటిెంగ్ చేసి 8628 పర్థగులు చేశాడు. వీటిలో 329 అతని అతయధిక
సో కర్థ చేసి నాట్ ఔట్ గా నిలిచాడు.
• వనేా : 245 మాయచో లో 223 ఇనిిెంగోటు బ్యటిెంగ్ చేసి 7981 పర్థగులు చేశాడు మరియు అతని అతయధిక
సో కర్థ 130 పర్థగులు.
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• T20 లు: 34 మాయచోలు 28 ఇనిిెంగోటు బ్యటిెంగ్ చేసి 488 పర్థగులు చేశాడు మరియు అతని అతయధిక సో కర్థ
67 పర్థగులు.

వజుంఖడే సేు డి యుంలోకి ష్టజరుక్ట ఖాన్స పై వున్ా 3 ఏళ్ల ప్ర వే శ నిషే ధానిా ఎతిత వే సి న్ ఎుంసి ఎ
2 ఆగష్టు 2015 న ముెంబై కక
ీ ట్ అసో సియియష్న్స (ఎెంసిఎ) వాెంఖ్డే సేుడయెం పరవేశెంపై బ్లీవుడ్ సయపర్స సాుర్స
ష్టార్దఖ్ ఖ్ాన్స మీద్ 5 సెంవత్రాల నిష్ేధెంను ఎత్తత వేసిెంది. ముెంబై లో అసో సియియష్న్స సమావేశ సమయెంలో
ఖ్ాన్స ఫై విధిెంచిన నిష్ేధెం తొలగిెంపు నిర్ణయెం జరిగిెంది.
ఖ్ాన్స, ముెంబై ఇెండయన్స్ మీద్ కోలకతా నెైట్ రైడర్స యొకక (కకఆర్స యొకక) విజయెం తర్థవాత 16 మే
2012 న కక
ీ ట్ విభ్గెం మరియు భ్ద్రతా సిబబెంది అధికార్థలతో ఘర్ిణ చోటటచేసుకోవడెంతో ఐదేళోపాటట
వాెంఖ్డే సేుడయెం తో సహా ముెంబై కక
ీ ట్ అసో సియియష్న్స పారెంగణెంలో అతని పరవేశానిి నిష్ేధిెంచార్థ.
ఈ నిష్ేధెం కీమెంలో అపుపడు విలాసారవ్ దేశుేఖ్, మాజీ మహారాష్ు ా ముఖ్యమెంత్తర నేతృతాెంలో ఎెంసిఎ
మేనేజిెంగ్ కమిటీ రెండు రోజ్ఞల తర్థవాత జారీ చేయబడెంది. నటటడు ష్టార్దఖ్ ఖ్ాన్స ద్ుష్్రవర్త న యొకక ఛార్సా
ను త్తర్సకరిెంచార్థ మరియు జరిగిెంది, తన సొ ెంత పిలోలతో సహా మాయచ్ కోసెం అతనిి కలిసిన పిలోలఫై భ్ద్రతా
సిబబెంది చేయి చేసికొనిన తరాాత మాతరమే అతను సపెందిెంచార్ని పేరపకనాిర్థ.
ఇదికాకుెండా, ఐపిఎల్ 6 సాపట్ ఫిక్ెంగ్ కుెంభ్కోణానిక సెంబెంధిెంచి ముెంబై కక
ీ టర్స అెంకత్ చవాన్స మీద్ ఢలీో
కోర్థు అతనిక వయత్తరేకెంగా కమి
ీ నల్ అభయోగాలు ఉనిపపటికీ బిసిసిఐ విధిెంచిన జీవిత నిష్ేధెం చర్యకు
ఎెంసిఎ మేనేజిెంగ్ కమిటీ పో టీ కాకూడద్ని కూడా నిర్ణయిెంచుకుెంది.

6వ సీ ని యర్ ఆర్ు జిమాాసిు క్టూ ఆసి యా ఛాుంపి య నిి ప్ూ లో కజుంస్ూ ప్తకుం
గ లుచుకున్ా దీ ప్ కర్జేకర్
3 ఆగష్టు 2015 న జపాన్స లోని హిరోష్ిమా వద్ీ జరిగిన 6వ సీనియర్స ఆర్సు జిమాిసిుక్్ ఆసియా ఛాెంపియనిి పో
మహిళల వాల్ు కాెంసయ పతకానిి భ్ర్త ఏస్ జిమాిస్ు దీప కర్ేకార్స కైవసెం చేసుకుెంది.
గాోసోగ లోని 2014 కామనెాల్త గేమోటు కాెంసయ గలుచుకుని దీపా, 14,725 పాయిెంటో తో పో డయెం వద్ీ మయడవ
సాునెంలో నిలిచిెంది.
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చెైనీస్ యాన్స వాెంగ్ 14,812 పాయిెంటో తో తన టెైటిలిి నిలబటటుకుెంది. జపనీస్ సే మియాకవా 14,988
పాయిెంటో తో రెండవ సాునెంలో నిలిచిెంది.

మర్థనిా కరడ
ీ ా వజరత లకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ

సైన్స్ మర్థయు టెకాాలజీ- SCIENCE &TECHNOLOGY
స్తీష్ ధావన్స సేొ స్ సుంటర్ న్ుుండి జీఎస్ఎలిీ-డి 6 ప్ర యో గుం విజయవుంతుం
27 ఆగష్టు 2015న జియోసిెంకోీనస్ శాటిల ైట్ లాెంచ్ వెహికల్ (GSLV-D6) వాహక నౌకను భ్ర్త అెంతరిక్ష
పరిశోధన సెంసు (ఇసో ర ) విజయవెంతెంగా పరయోగిెంచిెంది.

శ్రీ పొ టిు శ్రీరాములు నెలో ూర్థ జిలాోలోని

శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధవన్స అెంతరిక్ష కేెంద్రెం ష్టార్స నుెండ దీనిని పరయోగిెంచార్థ. దీని దాారా అధునాతన
సమాచార్ ఉపగీహెం జీశాట్-6ను భ్య బదిలీ కక్షయలోక పరవేశపటిుెంది.
ఈ శాటిల ైట్ ను కీయోజనిక్ పరిజు ానెంతో నిరిేెంచార్థ. ఈ తర్హ పరిజు ానెంతో భ్ర్త్ కెంట్ ముెంద్ు అమరికా,
ర్ష్టాయ, ఫారన్స్, జపాన్స, చెైనాలు మాతరమే ఉపగీహాలను సాయెంగా నిరిేెంచుకునాియి.
అెంద్ులోని ఆర్థ మీటర్ో ఏెంటెనాి భ్ర్త్కు చెెందిన మరిెంత విసత ృత భ్యభ్గెంలోక సెంకేతానిి పెంపగలద్ు
మరియు అెంద్ుకోగలద్ు. ఐద్ు పుెంజాలతో సేవలు అెందిసత ుెంది.
దీనివలో చినిపాటి సాధనానిి (మొబైల్ లవదా ట్యబ్) ఉపయోగిెంచే వార్థ మార్థమయల పారెంతాలోో
ఉనిపపటికీ ఇెంటరిట్ సేవలను పొ ెంద్వచుచ.
గాీమాలను అెంతరిక్ష వయవసు కు అనుసెంధానెం చేసి సామానుయలకు వెైద్యెం సహా అనేక సేవలను జీశాట్
ఉపగీహాలు అెంద్ుబ్టటలోక తీసుకొచాచయి.
పరసత ుతెం భ్ర్త్కు 400 ట్రన్స్పాెండర్ో అవసర్ెం ఉెండగా. కేవలెం 225 మాతరమే ఉనాియి. వచేచ ఐదేళోలో వీటి
సెంఖ్యను 500కు పెంచేెంద్ుకు ఇసో ర కసర్తట
త చేసత ో ెంది.
ప్రయోగ తీరు
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17.4 నిమిష్టాల పరయాణెం అనెంతర్ెం మధయెంతర్ భ్యసిుర్ కక్షయలోక జీశాట్-6 ఉపగీహానిి
విడచిపటిుెంది.



భ్యమిక 180 క.మీల పరిజి(కక్షయలో భ్యమిక ద్గగ ర్గా ఉని బిెంద్ువు), 35,975 కలోమీటర్ో
అపో జి(భ్యమిక ద్యర్ెంగా ఉని బిెంద్ువు)లో ఉపగీహెం చేరిెంది.



వెెంటనే కరాణటకలోని హసన్సలో ఉని ఇసో ర మాసు ర్స కెంటరరల్ ఫసిలిటీ (ఎెంసీఎఫ్) జీశాట్-6ను తన
అధీనెంలోక తీసుకుెంది.



రానుని రోజ్ఞలోో ఉపగీహెంలోని లికాడ్ అపో జీ మోట్ర్స (లామ్స)ను పలుమార్థో మెండెంచడెం దాారా
వృతాతకార్ భ్య సిుర్ కక్షయలోక చేర్థసాతర్థ.

జీశజట్-6 ఉప్గీహుం గ ర్థుంచి


జీశాట్-6 ఉపగీహెం జీవితకాలెం 9 ఏళలో. ఇెంద్ులో 5 ఎస్ బ్యెండ్ ట్రన్స్పాెండర్థో, 5 సి బ్యెండ్ ట్రన్స్
పాెండర్థో ఉనాియి. వీటి సాయెంతో విసత ృత సాుయిలో సమాచార్ సేవలు అెంద్ుతాయి.



ఇసో ర నిరిేెంచిన భ్య సిుర్ సమాచార్ ఉపగీహాలోో జీశాట్-6.. 25వది. జీశాట్ శలణ
ీ ిలో 12వది. ఇెంద్ులో
ఎస్-బ్యెండ్కు చెెందిన యాెంటెనాి చాలా పరతేయకెం. దీని వాయసెం 6 మీటర్థో. ఇసో ర ర్దపొ ెందిెంచిన
యాెంటెనాిలనిిెంటిలోక ఇదే పద్ీ ది.

భారత్ మర్థయ కీయోజనిక్ట ఇుంజిన్స


దేశ్రయ కీయోజనిక్ ఇెంజిన్సను వినియోగిెంచడెం ఇది మయడో సారి.



2010 ఏపిరల్ 15న జీఎస్ఎల్వీ-డ3 వాహక నౌకకు సాదేశ్ర కీయోజనిక్ ఇెంజిన్సను వినియోగిెంచార్థ.
కానీ ఆ రాకట్ విఫలమైెంది.



2014

జనవరి

5న

సాదేశ్ర

కీయోజనిక్

ఇెంజిన్సతో

చేపటిున

జీఎస్ఎల్వీ-డ5

పరయోగెం

విజయవెంతమైెంది.
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అుంగజరక గీ హుం మీద ఒక ప్ుర్జతన్ స్రస్ుూ యొకొ ఉనికి ని కన్ుగపన్ా ప్ర్థ శోధకలు
కొలరాడో విశావిదాయలయెం నుెండ పరిశోధకులు బృెంద్ెం అెంగార్క గీహెం మీద్ ఒక పురాతన సర్సు్ యొకక
ఉనికని కనుగపనాిర్థ. పరవాహెం మరియు భ్ష్ీపభ్వన దాారా మారిున్స కోోరైడ్ లవణాలు ఆఖ్రి-ద్శ నిరాేణెం
పేర్థతో పరిశోధన యొకక నిర్ణయాలను 5 ఆగష్టు 2015 న జియాలజీ పత్తరకలో పరచురిెంచబడాాయి.
పరిశోధన పరకార్ెం, కోోరైడ్ లవణాలు చిని నిక్ష్ేపాలు మలిుసపకత ైల్ కక్షయ డేట్ ఉపయోగెం దాారా అెంగార్క గీహెం
మీద్ వెంద్లాది సాునాలు నమోద్ు అయాయయి. ఈ నిక్ష్ేపాలు చిని పారదేశిక మేర్కు ఇచిచన, వాటి ఏరాపటట
విధానాలు, అెంగార్క చరితల
ర ో ఇతర్ సజల పరకయ
ీ లు సమయెం మరియు సెంబెంధిెంచి పరసత ుతెం సపష్ు ెంగా
తెలియరాలవద్ు.
ప్ర్థశోధన్ యొకొ నిరణ యాలు
• ఒపో ర్థ్ాచనిటి రోవర్స సమీపెంలో మరిడయన్స పాోనెం, కోోరైడ్ నిక్ష్ేపాలు బయట పడాాయి.
• చుర్థకైన జల ఆవృతత ెం దాార్ మరియు ఫ్స
ీ ల వలో కోోరైడ్ డపాజిట్ లు
ై పరకయ
ో వియోలాకుసీత న్స
ఏర్పడనునాియి.
• లవట్-ద్శ సయచిెంచే పరిసర్ హెైలాెండ్్ మరియు నీటి పరవాహెం వలో సాునిక బేసినోో ఒక సర్సు్ ఏరాపటటకు
దారితీసిెంది. సర్సు్ సాుయిలో చివరిక పరిగిన మరియు ముఖ్యమైన పరవాహెంపై దారితీసిెంది పార్థద్ల
విభ్జన గెండకొటిుెంది. మిగిలిన నీర్థ ఆవిరైన మరియు చివరిక అత్తతకుకవ సాుయిలో కోోరైడ్్ ను పరిచిెంది.
• డజిటల్ భ్యభ్గ నమయనాలు దాారా, సర్సు్ మరియు ఉపుప వాలూయమోను, సర్సు్ యొకక లవణీయత
ల కకెంచేెంద్ుకు ఉపయోగిెంచార్థ, ఇది పసరిత సర్సు్ విసత ృత్తలో భ్యమి యొకక సముద్ర లవణీయతలో 8
శాతెంగా ఉెంది.
• ఈ జలసెంబెంధ ఎపిసో డ్ పారెంతీయ విసత ృతెంగా పరవాహమునకు గాటట మరియు కూడా సలవోట్ భ్యభ్గెంతో
పో స్ు తేదీలు ఏర్పడన తర్థవాత అవకాశెం దాారా పరిశ్రలిెంచార్థ.

ఉదయప్సర్ సల లార్ అబా ర్ేీ టర్వ వదు బహుళ్ అన్ువరత న్ సౌర టె లి సల ొప్ అమలు
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బహుళ అనువర్త న సౌర్ టెలిసో కప్ (ఎెంఎఎసిు), దాని అయసాకెంత క్ష్ేతెంర తో సహా సౌర్ కయ
ీ ను వివర్ణాతేక
అధయయనెం చేయడెం కోసెం ఒక టెలిసో కప్, ఉద్యపసర్స సో లార్స అబా రేాటరీ (యుఎస్ఒ) యొకక భౌత్తక
పరిశోధన పరయోగశాల (పిఆర్సఎల్) వద్ీ అమలులోక రావడెం జరిగినది.
ఎెంఎఎసిు, 50 సెం.మీ. ఎపర్చర్థ కలిగిన ఒక ఆఫ్ో యాక్స్ గగ
ీ ోరియన్స-కోడ్ టెలిసో కప్.
ఈ టెలిసో కప్ ను బలిాయెం యొకక యాెంత్తరక మరియు ఆపిుకల్ సిసుమ్స్ (ఎఎెంఒఎస్) నిరిేెంచార్థ మరియు
ఆనెై్ట్ సీాకర్ణ కోసెం యుఎస్ఒ పరీక్ష్ెంచిెంది. దీని బ్యక్ ఎెండ్ పరికరాలు ఇన్స-హౌస్ యుఎస్ఒ అభవృదిధ
చేసిెంది మరియు సీాకృత ఆపిుక్్ వయవసు మరియు ఒక జటటుగా ఫాబీర -పరోట్ ఎట్లోన్స జత మరియు
ఎలి్విఅర్స పొ లారిమటిక్
ర మాడయయల్ ఉపయోగిెంచి ఒక ఇర్థకైన బ్యెండ్ ఇమేజిెంగ్ కాెంత్తని కొలుచు పరికర్ము
కలిగి ఉెంటటెంది.
బహుళ్ అన్ువరత న్ సౌర టెలిసల ొప్ (ఎుంఎఎసిు) గ ర్థుంచి
• బహుళ అపిో కేష్న్స సౌర్ టెలిసో కప్ గోపుర్ెం తనయతగల ఫాబిరక్ తో తయార్థ చేయబడన ఒక ధాెంసమయియయ
గుమేటెం.
• ఇది, సౌర్ వాతావర్ణెంలో వివిధ ఎతట
త లలో కయ
ీ ాశ్రల పారెంతాలకు వెకుర్స అయసాకెంత ఖ్ాళ్లలను
కొలిచేెంద్ుకు ఉపయోగిెంచబడుతటెంది.
• ఇది, సయర్య మెంటల భ్యకెంప పరభ్వాల అధయయనానిక కూడా ఉపయోగపడుతటెంది.
ఒక సెంవత్ర్ెం పైగా సేకరిెంచిన పరీక్ష ఫలితాలను నిపుణుల కమిటీ పరిశ్రలిెంచార్థ మరియు ఈ టెలిసో కప్ ను
16 జ్యన్స 2015 న అమలులోక తెచాచర్థ.
భౌతిక ప్ర్థశోధన్ ప్రయోగశజల (పిఆర్ఎల్)
భౌత్తక పరిశోధన పరయోగశాల, అెంతరిక్ష విభ్గెం యొకక సాతెంతర విభ్గెం మరియు ఆసాుానమీ మరియు
ఆసోు ా ఫిజిక్్, సౌర్ భౌత్తకశాసత ెంై , పాోనెటరీ సైన్స్ అెండ్ ఎకో్ోురేష్న్స, అెంతరిక్ష మరియు పరాయవర్ణ సైన్స్,
జియోసైన్స్ మరియు సిదధ ాెంతపర్మైన భౌత్తకశాసత ెంై యొకక పారెంతాలోో పారథమిక పరిశోధనలో నిమగిమైన
ఒక పరముఖ్ పరిశోధనా సెంసు .
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దీని యొకక పరధాన ఆవర్ణెం అహేదాబ్ద్ వద్ీ ఉనిది మరియు అది మ ెంట్ అబయ మరియు ఉద్యయపర్స
వద్ీ కూడా రెండు ఇతర్ ఆవర్ణలు కలిగి ఉెంది. మ ెంట్ అబయ లో ఇనారారడ్ టెలిసో కప్ మరియు ఉద్యయపర్స
వద్ీ ఒక బహుళ అపిో కేష్న్స సౌర్ టెలిసో కప్ (ఎెంఎఎసిు) ఉనాియి. గీహ అనేాష్ణ (PLANEX) కార్యకీమెం
మరియు ఖ్గోళశాసత ై సమయహెం అహేదాబ్ద్ కు ద్గగ ర్గా ఉని నాలుగో కాయెంపస్, తలవుజ్ వద్ీ ఉెంచబడాాయి.
ఉదయప్సర్ సల లార్ అబా ర్ేీటర్వ (య ఎస్ఒ)
ఉద్యపసర్స సో లార్స అబా రేాటరీ, ఆసియాలోని అతటయతత మ సౌర్ పరిశ్రలన సైట్ గా భ్విసాతర్థ. ఇది రాజసాున్స
లోని ఉద్యపసర్స వద్ీ ఫతేసాగర్స సర్సు్ మధయలో ఒక దీాపెంలో ఉనిది. ఉద్యపసర్స లోని ఆకాశ
పరిసు త
ి టలు, సౌర్ పరిశ్రలనలు వెంటి వాటిక చాలా అనుకూలమైనవిగా ఉెంట్యి.
ఈ టెలీసో కప్ ల పరిసర్ పారెంతాలలో ఉని పద్ీ నీటి భ్గాల వలన ఉపరితల పొ ర్ల వేడ పరిమాణెం
తగుగతటెంది.
ఈ గాలి పరిమాణెంలో అలో కలోోలెం తగుగతటెంది మరియు తదాారా చితర నాణయత మరియు ద్ృష్ిు
మర్థగుపర్థసుతెంది. ఈ సౌర్ ఫో టర సిపయరిక్ మరియు కాసో ేసిపయరిక్ కయ
ీ ల యొకక అధిక పారదేశిక
మరియు లౌకక సపష్ు త పరిశ్రలనలు సెంపాదిెంచేెంద్ుకు, సయర్థయని ఉపరితలెంపై సెంభ్విెంచే వివిధ డెైనమిక్
ద్ృగిాష్యానిి అర్ుెం చేసుకోవడెం పరధాన లక్షయెంగా ఉెంది
ద్క్ష్ణ కాలిఫో రిియాలో బిగ్ బేర్స సర్సు్ వద్ీ ఉని సో లార్స అబా రేాటరీ యొకక నమయనాను అనుసరిెంచి
డాకుర్స అర్విెంద్ భ్ట్ిగర్స 1976 లో ఈ అబా రేాటరీని నిరిేెంచార్థ.
దీనితోపాటట, అది ఒక మరపక పరికర్ెం, తార్లో ఎెంఎఎసిు వద్ీ అమలు చేయబడే ఒక సపకోుిపొ లారీమీటర్స ని,
ఇసో ర ఉపగీహ కేెంద్రెం వద్ీ అభవృదిధ చేయడానిక నిర్ణయిెంచార్థ.

గోల బల్ శజట్ ఫర్ డి ఆ ర్ఆర్ ఉప్గీ హా నికి అబు ల్ కలాుం పే రు ప ట్ు ుందుకు ప్ర తి పజదిుం చిన్
గోల బల్ శజటి ల ై ట్
గోోబల్ శాట్ ఫర్స DRR ఉపగీహానిక 27 జ్యల ై 2015 న మర్ణిెంచిన మాజీ భ్ర్త రాష్ు ప
ా త్త డాకుర్స ఎపిజ అబుీల్
కలాెం పేర్థ పట్ులని పరత్తపాదిెంచి గోోబల్ శాటిల ైట్ 2015 ఆగసుు మొద్టి వార్ెంలో వార్త లలోక నిలిచిెంది.
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ఈ భ్య పరిశ్రలన మరియు విపతట
త పరమాద్ తగిగెంపు శాటిల ైట్ కు UN కలాెం గోోబల్ శాట్ గా పేర్థమారాచర్థ.
ఈ ఉపగీహెంకు డాకుర్స కలాెం పేర్థ పట్ుెంద్ుకు కనడా లోని మాెంటియ
ర ల్ లో పరధాన కారాయలయెం కలిగిన
CANEUS (కనడా యయరోప్-US- ఆసియా) చెైర్ేన్స మిలిెంద్ పిెంపిరకర్స పరత్తపాదిెంచార్థ..
సహజ విపతట
త ల, శకత మరియు నీటి కొర్త, ఆరోగయ-సెంర్క్షణ విద్య సమసయలు మరియు వాతావర్ణ అెంచనా
వెంటి మానవజాత్త యొకక పరధాన సమసయలకు పరిష్టాకరాలు కనుగపనేెంద్ుకు అబుీల్ కలాెం యొకక అెంతరీక్ష
యాణ దేశాలు కలిసి కృష్ి చేసాలా 2050 వర్ల్ా సేపస్ విజన్స కు నివాళిగా గోోబల్ శాట్ కు ఆయన పేర్థ
పటు నునాిర్థ.
పరత్తపాదిత గోోబల్ శాట్ అధికారికెంగా సపు ెంబర్స 2015 లో నయయ యార్సక లో UN సష్న్స వద్ీ 150 కెంట్ ఎకుకవ
మెంది పరపెంచ నాయకుల దాారా సీాకరిెంచబడనుెంది.

చెై నా లో ఐదు వుందల మీటరల ఎప్రిరు కలిగథ న్ గోళ్ాకజర టె లి సల ొప్ నిర్జేణుం
30 ఫుట్ బ్ల్ మైదానాలకు సమానెంగా ఉెండే పరిమాణెం కలిగిన పరపెంచపు అత్తపద్ీ రేడయో టెలిసో కప్,
ఐద్ు వెంద్ల మీటర్ో ర్ెంధరము కలిగిన గోళాకార్ టెలిసో కప్ (ఎఫ్ఎఎసిు)ను చెైనా దేశపు నెైర్థత్త భ్గెంలోని గుజ్యహ
పారెంతెంలో నిరిేసుతనాిర్థ. సాెంకేత్తక నిపుణులు 2015 జ్యల ై 23 న పరపెంచెంలోనే అత్తపద్ీ రేడయో టెలిసో కప్
ను ఏరాపటట చేయడానిక పరయతాిలను పారర్ెంభెంచార్థ.
ఐద్ు వెంద్ల మీటర్ో ర్ెంధరము కలిగిన గోళాకార్ టెలిసో కప్ (ఎఫ్ఎఎసిు) ఒక అరిసిబో ర్కెం టెలిసో కప్. దీని
నిరాేణానిక జాతీయ అభవృదిధ మరియు సెంసకర్ణ కమిష్న్స (NDRC) దాారా నిధులు చేకూరాయి మరియు
ఇది,

చెైనీస్

సైనె్స్

అకాడమీ

(CAS)

యొకక

జాతీయ

ఖ్గోళ

పరిశ్రలనల(NAOC)

దాారా

నిర్ాహిెంచబడుతటెంది.
ఈ ఎఫ్ఎఎసిు గుయౌ
ా పారెంతెంలో డవోడెంగ్ వద్ీ నిరిేెంచబడుతోెంది. సహజ పరకృత్త ద్ృశయెం టెలిసో కప్ నిరాేణెం
కోసెం సెంపసర్ణ పరిమాణెం మరియు ఆకారానిి అెందిసత ుెంది. ఈ గౌీెండ్ అత్తపద్ీ టెలిసో కప్ కోసెం తగినెంత
మద్ీ తటను కూడా అెందిసత ుెంది. ఈ పో ర్స్ మృత్తత కలు టెలిసో కప్ ను ర్క్ష్ెంచడానిక భ్యగర్ు ముర్థగునీటి
వయవసు ను ఏర్పర్థసుతెంది.
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ఒకసారి ఈ ఎఫ్ఎఎసిు నిరాేణెం పసర్త యితే, 300 మీటర్ో వాయసెం కలిగిన ఫసయరోు రికో యొకక అరిసిబో
అబా రేాటరీ ని అధిగమిెంచి, పరపెంచెంలో అత్తపద్ీ టెలిసో కప్ గా ఉెంటటెంది. ఎఫ్ఎఎసిు యొకక నిరాేణెం మారిచ
2011 లో పారర్ెంభ్మైెంది. ఈ పారజకుు నిరాేణెం సపు ెంబర్స 2016 నాటిక పసర్త వుతటెంద్ని భ్విసుతనాిర్థ.
అత్తపద్ీ రేడయో టెలిసో కప్ నిరాేణానిక సుమార్థ 1.2 బిలియన్స యువాన్స ఖ్ర్థచ అవుతటెంది.
ఐదు వుందల మీటరల రుంధరమ కలిగథన్ గోళ్ాకజరుం టెలిసల ొప్ గ ర్థుంచి
• టెలిసో కప్ 4450 పరత్తబిెంబ పాయనెల్ లతో తయార్థ చేయబడుతటెంది. కేబుల్్ దాని అక్ష్ాలు
నియెంత్తరెంచడానిక పరత్త పరత్తబిెంబ పాయనెల్ కు జత చేయబడతాయి.
• శాసత వ
ై ేతతలకు విశాెం గురిెంచి వినడానిక సహాయెంగా ఒక సునిితమైన చెవి గా ఈ టెలిసో కప్ ను
అభవరిణెంచార్థ. ఇది శాసత వ
ై ేతతలు, మన సౌర్ వయవసు కెంట్ మరిెంత బహిర్గత సేపస్ నుెండ బలహీన రేడయో
సిగిల్్ పొ ెంద్డానిక అనుమత్తసుతెంది.
• ఈ టెలిసో కప్, ఖ్గోళశాసత ెంై క పరిమితమైన పరశిలకు మాతరమే కాకుెండా మానవతాెం మరియు సాభ్వెం
గురిెంచి పరశిలకు కూడా సమాధానమిసుతెంది.
నేపధయెం
ఈ రేడయో టెలిసో కప్ ను నిరిేెంచే ఆలోచన మొద్టిసారిగా 1993 లో పరత్తపాదిెంచబడెంది. అయితే, ఈ పారజక్ు
నిరాేణానిక జాతీయ అభవృదిధ మరియు సెంసకర్ణ కమిష్న్స నుెండ 2007 లో అనుమత్త వచిచెంది మరియు
నేష్నల్ హెై-టెక్ ఇెండసీు ా డెవలపేెంట్ పారజకుు పరణాళికలో సయతరపారయెంగా అెంగీకరిెంచార్థ.
ఈ ఆమోద్ెం తరాాత, పారజక్ు సాధయత అధయయనెం యొకక ద్శలో పరవేశిెంచిెంది. 2008 లో, ఎఫ్ఎఎసిు సాధయత
అధయయనెం నివేదిక నేష్నల్ డెవలపేెంట్ అెండ్ రిఫార్సే కమిష్న్స ఆమోద్ెం పొ ెందిెంది మరియు పారజక్ు పారర్ెంభ్
ర్దపకలపన యొకక ద్శ లోనిక పరవేశిెంచిెంది.

అుంగజరక కక్ష్ూలోని ఉప్గీ హా ల మధూ టార ఫి క్ట జామల నివజర్థుం చేుం దుకు ఢీ - నివజరణ
వూవస్ి న్ు మె రుగ ప్ర్థ చి న్ నాసజ
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2015 జ్యల ై లో అెంగార్క కక్షయలోని ఉపగీహాలు చాలా ద్గగ ర్గా ఉెండడెంతో వాటి మధయ ట్రఫిక్ జాము
ో
నివారిెంచేెంద్ుకు ఢీ-నివార్ణ వయవసు ను నాసా బలోపేతెం చేసిెంది. ఈ వయవసు లో ట్రఫిక్ పర్యవేక్షణ,
కమయయనికేష్న్స మరియు వినాయస పరణాళిక పరకయ
ీ లు ఉెంట్యి.
నాసా యొకక మార్స్ వాతావర్ణెం మరియు వోలటెైల్ ఎవలూయష్న్స (మావెన్స) మరియు భ్ర్తదేశెం యొకక
మార్స్ ఆరిబటర్స మిష్న్స (మామ్స) లను అెంగార్క కక్షయలోక పరవేశపటు డెంతో, అెంగార్క కక్షయలోని ఉపగీహాల
సెంఖ్య ఐద్ుకు పరిగడెంతో ఈ వయవసు ను మర్థగుపరిచార్థ.
ఈ మెంగలాయన్స మరియు మవెన్స లు యయరోపియన్స సేపస్ ఏజనీ్ యొకక 2003 మార్స్ ఎక్ోరస్ తోనయ
మరియు నాసా యొకక 2001 అెంగార్క ఒడసీ్ మరియు 2006 మార్స్ రికోనిసేన్స్ ఆరిబటర్స (MRO)తోనయ
కలిశాయి.
ఈ వయవసు 1997 ఆరిబటరైన మరియు ఇక పనిచేయడెం లవని నాసా యొకక మార్స్ గోోబల్ సరేాయర్స ను కూడా
ట్రక్ చేసత ుెంది.

ఆగష్ట
ై ూ మర్థయ టెకజాలజీ స్ుంబుంధిత స్మాచారుం కోస్ుం ఇకకడ కో క్
ు నలలోని మర్థనిా సన్స
చేయెండ

కార్పొరేట్-CORPORATE
సజాపీు ల్ యొకొ సి టీ ఓ గజ ర్జజీవ్ ముంగళ్ నియామకుం
రాజీవ్ మెంగళ 26 ఆగష్టు 2015 న ఇ-కామర్స్ దిగగజెం సాిపీాల్ యొకక చీఫ్ టెకాిలజీ ఆఫీసర్స (సిటీఓ) గా
నియమితటలయాయర్థ. ఒక సిటీఓ గా మెంగళ, సెంసు కు దాని సాెంకేత్తక ద్ృష్ిు సాుపనలో సహాయెం చేసత ార్థ
మరియు సెంసు యొకక సాెంకేత్తక అభవృదిధ యొకక అనిి అెంశాలకు భ్ధయత వహిసత ార్థ.
అతను ఒక కొతత పరయాణ వెెంచర్స బో నా వీట్ టెకాిలజీస్ పారర్ెంభెంచడెం కోసెం ఫిబవ
ర రి 2015 లో ఈ పో స్ు ను
విడచిపటిున

అమితాబ్

మిశాీ

సాునెంలో

నియమిెంచబడాార్థ.

మెంగళ,

ఐఐటి

ముెంబై

నుెండ

పటు భ్ద్ురడయాయడు.
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ఈ నియామకానిక ముెంద్ు మెంగళ, అడో బ్ సిసుమ్స్ వద్ీ డజిటల్ మారకటిెంగ్ వెైస్ పరసిడెెంట్ (ఇెంజనీరిెంగ్)
గా పనిచేశార్థ మరియు ఈ సెంసు లో సుమార్థ 10 సెంవత్రాలు గడపార్థ. మెంగళ, 10 సెంవత్రాలు
కార్యకర్త కూడా ఉెండ రెండు సెంసు లను కూడా సాుపిెంచార్థ.
సజాపీు ల్ గ ర్థుంచి
• సాిపీా ల్, ఐఐటి ఢలీో పసర్ా విదాయర్థధల ైన కునాల్ బ్ల్ మరియు రోహిత్ బన్ల్ లచే ఫిబవ
ర రి 2010 లో
సాుపిెంచబడెంది.
• పరసత ుతెం, అది 50000 పైగా అమేకెందార్థల నుెండ విభని వరాగల వాయపత ెంగా 4 మిలియనో కెంట్ ఎకుకవ
ఉతపతట
త ల కలగలుపును అెందిసత ుెంది మరియు భ్ర్తదేశెం లో దాదాపు 4000 పటు ణాలు మరియు
నగరాలకు ఇది సర్ఫరా చేసత ుెంది.

హారొర్ కజలిన్సూ ఇుండి యా యొకొ సి ఈ ఓ గజ అన్ుంత్ ప్దేనాభన్స నియామకుం
అకోుబర్స 2015 నుెంచి అమలోోక వచేచలా అనెంత్ పద్ేనాభ్న్స 25 ఆగష్టు 2015 న హార్పర్స కాలిన్స్ ఇెండయా
యొకక చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సిఇఒ) గా నియమిెంచబడాార్థ. పద్ేనాభ్న్స, పిఎెం సుకుమార్స సాునెంలో
నియమిెంచబడాార్థ.
పద్ేనాభ్న్స, వాయపార్ సెంబెంధ అనిి విభ్గాల యొకక పసరిత బ్ధయతలను కలిగి ఉెంట్ర్థ మరియు UK
హార్పర్స కాలిన్స్ యొకక సిఇఒ చారీో రడేేనే క రిపో ర్సు చేసత ార్థ. పరతీరోజ్య కొనసాగుతటని కాలిన్స్ ఇెండయా
విద్య వాయపార్ కోసెం బ్ధయత కృష్ణ నర్దర్స తో ఉెంటటెంది.
పరసత ుతెం పద్ేనాభ్న్స, పెంగిాన్స రాెండమ్స హౌస్ వద్ీ సేల్్ సీనియర్స వెైస్ పరసిడెెంట్ గా పనిచేసత ునాిర్థ. అతనిక
పరచుర్ణ ర్ెంగెంలో మొతత ెం 20 సెంవత్రాల అనుభ్వెం ఉెంది.
అతను మేనేజేెంట్ ఎగిాకూయటివ్ సాుయిలో పనిచేశార్థ మరియు పెంగిాన్స రాెండమ్స హౌస్ వద్ీ అమేకాలు,
సాునిక సముపార్ాన మరియు పరచుర్ణ వసయహెం మరియు సాునిక డజిటల్ వసయహెం బ్ధయత వహిెంచార్థ.
అతను ఒక ర్చయిత కూడా మరియు అతని మొద్టి పుసత కెం పేో విత్ మి 2015 లో పరచురిెంచబడెంది.
ఒక కొతత హార్పర్స కాలిన్స్ ఇెండయా బో ర్థా నిరాేణెం
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హార్పర్స కాలిన్స్, ఒక కొతత హార్పర్స కాలిన్స్ ఇెండయా బో ర్థా ఏరాపటట చేసత ునిటట
ో కూడా పరకటిెంచార్థ. ఈ బో ర్థా
రడేేనే; పద్ేనాభ్న్స; కోలిన్స హుఘ్స్; ఎడ్ కలవబసివిక్ా; అల క్్ బీకోీఫ్టు ; అమిత్ అబోర ల్ కలిగి ఉెంది. కృష్ణ నర్దర్స
కూడా బో ర్థా పాలగ ెంట్ర్థ.

మయడు కొతత ఆయకి డో సే వ లు పజర రుంభుంచిన్ ఇనోో సి స్
20 ఆగసుు 2015 న భ్ర్తదేశెం యొకక రెండవ అత్తపద్ీ ఐటి సేవల సెంసు ఇనోోసిస్, డజైన్స ఆలోచనలు, పాోట్
ఫార్ెంలు మరియు జాున ఆధారిత ఐటి (kbit) వెంటి మయడు మర్థగైన సేవలతో కూడన ఆయికడో ను
పారర్ెంభెంచిెంది
ఆయికడో సేవలు, దాని ఖ్ాతాదార్థలకు వారి వాయపారాలలో మయడు కీలక అెంశాలను పరిష్కరిెంచేెంద్ుకు
ఉదేీశిెంచబడాాయి. ఆ మయడు సేవలు నాల డ్ా బేస్ా ఐటి, డజైన్స థిెంకెంగ్ మరియు Ai పాోట్ోర్ెం.
మయడెంటిలో

రెండు కొతత సేవలు సెంజయ్ పురోహిత్ నేతృతాెంలోని ఇనోోసిస్ కన్లిుెంగ్ దాారా

అెందిసత ునాిర్థ.

నిధులు బది లీ కి స్ుంబుంధిుం చి డె ర్ై క్టు ర్ మిట్2మొబై ల్ స్ర్వీ స్ ఆరుంభుంచిన్ ఎమిర్ే ట్ూ ఎన్స
బీడీ బాూుంక్ట
యునెటెైడ్ అర్బ్ ఎమిరేట్్ లో పరముఖ్ బ్యెంక్ ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ నిధులు బదిలీక సెంబెంధిెంచి డెరైక్ు
రమిట్2మొబైల్ సరీాస్ ను 19 ఆగష్టు 2015న పారర్ెంభెంచిెంది.
డెరైక్ు రమిట్2మొబైల్ సరీాస్ తో యయఏఈలో తమ బ్యెంక్ ఖ్ాతాదార్థలు భ్ర్త్ లో ఏ మొబైల్ నెంబర్స కైనా
ఫెండ్్ ను బదిలీ చేసుకోవచచని ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ ఒక పరకటనలో తెలిపిెంది.
ఈ విధెంగా నిధుల బదిలీ ఒకక నిమిష్ెంలోనే జర్థగుతటెంద్ని ఎమిరేట్్ ఎన్స బీడీ పేరపకెంది.
భ్ర్త్ లో యాక్స్ బ్యెంక్ దాారా ఈ సరీాస్ ను అెందిెంచనునాిర్థ, తార్లో ఇతర్ బ్యెంక్ ల దాారా కూడా
ఈ సరీాస్ ను విసత రిెంచనునాిర్థ.

సజేర్ు వజల్ు అనే లాకర్ సౌకర్జూనిా పజర రుంభుంచిన్ ఐసి ఐ సి ఐ బాూుంక్ట
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ఐసిఐసిఐ బ్యెంక్ 18 ఆగష్టు 2015 న తాజా రోబో టిక్ సాెంకేత్తకతతో కూడన భ్ర్తదేశెం లోనే ఇటటవెంటి ఒక
మొటు మొద్టి బ్యెంకు లాకర్స సౌకర్యెం, సాేర్సు వాల్ు ను పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ లాకర్స సౌకరాయనిి ఢలీో లోని డఫన్స్
కాలనీ శాఖ్ వద్ీ ఐసిఐసిఐ బ్యెంక్ ఎెండ మరియు సిఈఓ చెందా కొచచర్స పారర్ెంభెంచార్థ.
సాేర్సు వాల్ు సుర్క్ష్తెంగా ఖ్జానా నుెంచి లాకర్స్ వినియోగిెంచడానిక రోబో టిక్ సాెంకేత్తక పరిజు ానానిి
ఉపయోగిసత ుెంది మరియు లాకర్స సాయెంచాలకెంగా వినియోగదార్థని వద్ీ కు వచేచలా సౌకర్యవెంతెంగా ఒక
సుర్క్ష్త సౌలభ్యెంతో, వారి పారధానయతను బటిు ఏ సమయెంలోనెైనా వారి లాకర్స్ ను ఉపయోగిెంచుకునేలా
వినియోగదార్థలను అనుమత్తసుతెంది.
సాేర్సు వాల్ు లాకర్స ను, బయోమటిక్
ర మరియు పిన్స పరమాణీకర్ణ మరియు డెబిట్ కార్థాలతో సహా ఇతర్
బహుళ పొ ర్ భ్ద్రతా వయవసు తో అమరాచర్థ. వినియోగదార్థడు, బ్యెంకు శాఖ్ సిబబెంది జయకయెం లవకుెండా ఈ
లాకర్స ను ఉపయోగిెంచవచుచ.
ఈ లాకర్థో రెండు మయడు వేరేార్థ పరిమాణాలు కలిగి ఉెంట్యి మరియు ఈ సౌకర్యెం పొ ెందేవార్థ, వారి లాకర్స
పరిమాణెం మీద్ ఆధార్పడ చారీాలు ఉనాియి. అలాగే, ఒక నగర్ెం లో రియల్ ఎసేుట్ ఖ్ర్థచఫై ఆధార్పడ
లాకర్స ఛారీాలు మార్థతూ ఉెంట్యి.

సజేర్ు వజల్ు అనే లాకర్ సౌకర్జూనిా పజర రుంభుంచిన్ ఐసి ఐ సి ఐ బాూుంక్ట
ఐసిఐసిఐ బ్యెంక్ 18 ఆగష్టు 2015 న తాజా రోబో టిక్ సాెంకేత్తకతతో కూడన భ్ర్తదేశెం లోనే ఇటటవెంటి ఒక
మొటు మొద్టి బ్యెంకు లాకర్స సౌకర్యెం, సాేర్సు వాల్ు ను పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ లాకర్స సౌకరాయనిి ఢలీో లోని డఫన్స్
కాలనీ శాఖ్ వద్ీ ఐసిఐసిఐ బ్యెంక్ ఎెండ మరియు సిఈఓ చెందా కొచచర్స పారర్ెంభెంచార్థ.
సాేర్సు వాల్ు సుర్క్ష్తెంగా ఖ్జానా నుెంచి లాకర్స్ వినియోగిెంచడానిక రోబో టిక్ సాెంకేత్తక పరిజు ానానిి
ఉపయోగిసత ుెంది మరియు లాకర్స సాయెంచాలకెంగా వినియోగదార్థని వద్ీ కు వచేచలా సౌకర్యవెంతెంగా ఒక
సుర్క్ష్త సౌలభ్యెంతో, వారి పారధానయతను బటిు ఏ సమయెంలోనెైనా వారి లాకర్స్ ను ఉపయోగిెంచుకునేలా
వినియోగదార్థలను అనుమత్తసుతెంది.
సాేర్సు వాల్ు లాకర్స ను, బయోమటిక్
ర మరియు పిన్స పరమాణీకర్ణ మరియు డెబిట్ కార్థాలతో సహా ఇతర్
బహుళ పొ ర్ భ్ద్రతా వయవసు తో అమరాచర్థ. వినియోగదార్థడు, బ్యెంకు శాఖ్ సిబబెంది జయకయెం లవకుెండా ఈ
లాకర్స
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ఈ లాకర్థో రెండు మయడు వేరేార్థ పరిమాణాలు కలిగి ఉెంట్యి మరియు ఈ సౌకర్యెం పొ ెందేవార్థ, వారి లాకర్స
పరిమాణెం మీద్ ఆధార్పడ చారీాలు ఉనాియి. అలాగే, ఒక నగర్ెం లో రియల్ ఎసేుట్ ఖ్ర్థచఫై ఆధార్పడ
లాకర్స ఛారీాలు మార్థతూ ఉెంట్యి.

ఎల్ & టి ఇనోో టె క్ట ఎుండీ మర్థ య సీ ఈ ఓ గజ స్ుంజయ్ జలోనా నియామకుం
ఇనోోసిస్ మాజీ ఎగిాకూయటివ్ సెంజయ్ జలోనా 11 ఆగష్టు 2015 న లార్్న్స అెండ్ టటబోర (ఎల్ అెండ్ టి)
అనుబెంధ సెంసు అయినటటవెంటి ఎల్ అెండ్ టి ఇనోోటెక్ యొకక మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స (ఎెండీ) మరియు చీఫ్
ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స (సిఈఓ) నియమితటలయాయర్థ.
జలోనా, యునెైటెడ్ సేుట్్, యయరోప్, గల్ో కోఆపరేష్న్స కౌని్ల్ దేశాల మరియు తూర్థప దేశాలలో కెంపనీ
వృదిధని పెంచడానిక మరియు దాని ఉనికని బలోపేతెం చేసే లక్షయెంతో దాని లాభ్దాయకమైన పర్థగుద్లకు
మరిెంత పో ర తా్హానిి చేర్చడానిక ఎల్ అెండ్ టి ఇనోోటెక్ ను దాని నయయ జరీ్ కారాయలయెం నుెండ
అమలచేసత ార్థ.
ఈ నియామకానిక ముెంద్ు, అతను ఇనోోసిస్ హెైటెక్ తయారీ మరియు ఇెంజనీరిెంగ్ సేవల విభ్గెంలో ఒక
ఎగిాకూయటివ్ వెైస్ పరసిడెెంట్ మరియు గోోబల్ అధిపత్తగా పనిచేశార్థ. అతను ఇనోోసిస్ సెంసు లో పదిహేనేళలుగా
పనిచేశార్థ మరియు యయర్ప్, భ్ర్తదేశెం మరియు అమరికా అెంతట్ సీనియర్స నాయకతా సాునాలను
చేపట్ుర్థ.
ఎల్ & టి ఇనోోటెక్ట గ ర్థుంచి
• L & T ఇనోోటెక్, ముెంబై లో ఉని L & T సమయహెం యొకక పరపెంచ ఐటి శాఖ్ మరియు 1997 లో
ఏర్పడెంది.
• ఇది, భ్ర్తదేశెం లో ఐటీ సొ లూయష్న్స్, సేవలు మరియు సెంపరదిెంపులను అెందిెంచే ఆర్వ అత్తపద్ీ ఐటి
కెంపనీ. ఇది పరధానెంగా ఆరిుక సేవలు, బ్యెంకెంగ్, బీమా, మీడయా మరియు వినోద్ెం, పరయాణ మరియు
లాజిసిుక్్, మరియు ఆరోగయ సెంర్క్షణ సేవలు అెందిెంచటెం మీద్ ద్ృష్ిు పడుతటెంది.

హౌసిుం గ్.కజమ్స చీఫ్ బిజిన స్ ఆఫీ స్ ర్ గజ జాస్న్స కొఠజర్థ నియామకుం
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11 ఆగష్టు 2015న పరముఖ్ రియలీు పో ర్ుల్ హౌసిెంగ్.కామ్స చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్స గా జాసన్స కొఠారి
నియమితటలయాయర్థ.
జాస్న్స కొఠజర్థ గ ర్థుంచి
గతెంలో జాసన్స కొఠారి వాలియెంట్ ఎెంటరేెంట్ సీఈవోగా వయవహరిెంచేవార్థ.
నియామకెం జరిగేనాటిక ఆయన పలు సాుర్ుప్్ కు పర్్నల్ ఇనెాసు ర్స గా కూడా ఉనాిర్థ.

భారతదే శుంలో కజర్జూచరణ ఛెై రొరూన్స గజ ర్ే ఖ మీన్న్స న్ు నియమిుంచిన్ యాకూుంచర్
7 ఆగష్టు 2015న రేఖ్ ఎెం మీనన్స ను యాక్ెంచర్స ఇెండయా యొకక ఛెైర్పర్్న్స గా నియమిెంచార్థ. ఆమ 21
ఆగష్టు 2015 నుెంచి కెంపనీ బ్ధయతలు చేపడతార్థ.
రేఖ్ా 2011 నుెండ యాక్ెంచర్స ఇెండయాకు చెైర్ేన్స మరియు మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స గా ఉని అవినాష్ వశిష్ు
సాునెంలో రేఖ్ నియమితటలయాయర్థ.
ఆమ అమరికా ఆధారిత గోోబల్ సాఫ్ేుేర్స పరధాన సెంసు మానవ వనర్థల మేనేజిెంగ్ డెైరకుర్స గా పనిచేసి,
ఆసియా-పసిఫిక్, పశిచమ ఆసియా, ఆఫిరకా, ర్ష్టాయ, టరీక మరియు లాటిన్స అమరికాలకు యాక్ెంచర్స యొకక
మానవ మయలధన వసయహానిి అెందిెంచార్థ.
ఇెంతేకాకుెండా, 30 బిలియన్స అమరికన్స డాలర్ో అవుటర్రి్ెంగ్ సెంసు , యాక్ెంచర్స ఇెండయా మేనేజిెంగ్
డెైరకురగ ా అనిెంద్య బసును నియమెంచగా, 21 ఆగష్టు 2015 నుెండ బ్ధయతలు చేపడతార్థ.
అతను, యాక్ెంచర్స ఇెండయా యొకక వాయపార్ కార్యనిరాాహక బ్ధయతను తీసుకుెంట్ర్థ. వసయహెం,
కన్లిుెంగ్, డజిటల్, టెకాిలజీ అెండ్ ఆపరేష్న్స్ సామరాుూల పర్పత్త దాారా ముఖ్యఖ్ాతాదార్థలకు
సెంబెంధాలు పెంపొ ెందిసత ార్థ.
యాక్ెంచర్స చీఫ్ ఎగిాకూయటివ్ ఆఫీసర్స గా గియనారాెంకో కాసాటి ఉనాిర్థ.

సజాపీు ల్ ఇుంజనీర్థుం గ్ వై స్ పర సి డెుం ట్-గజ అమితవ ఘోష్ నియామకుం
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అమితవ ఘోష్ 6 ఆగష్టు 2015 న దేశ్రయ ఇ-కామర్స్ పో ర్ుల్ సాిపీాల్ యొకక ఇెంజనీరిెంగ్ వెైస్ పరసిడెెంట్-గా
నియమితటలయాయర్థ. ఒక వెైస్ పరసిడెెంట్-ఇెంజనీరిెంగ్ గా ఘోష్, బెంగళూర్థ లోని కెంపనీ టెకాిలజీ
ఇనోివేష్న్స సెంటర్స అధిపత్తగా వయవహరిసత ార్థ మరియు సెంసు యొకక సహజమైన టెకాిలజీ సొ లూయష్న్స్
భ్విష్యతట
త అభవృదిధక దారి తీసుతెంది.
ఈ నియామకానిక ముెంద్ు, అతను ట్కీ్ఫర్ద
ి ూర్స యొకక చీఫ్ టెకాిలజీ ఆఫీసర్స (సిటీఒ) గా ఉనాిర్థ.
గతెంలో, అతను టిబ
ర యయన్స డజిటల్ వెెంచర్స్ ఇెండయన్స ఇెంజనీరిెంగ్ బృెంద్ెం అధిపత్తగా సేవ చేశార్థ.
ఘోష్, వెబ్ ఆధారిత వేదికల మరియు ఉతపతట
త ల నిరాేణెంపై 17 సెంవత్రాల గపపప అనుభ్వెం కలిగి
ఉనాిర్థ. అతను దాదాపు ఒక ద్శాబీ ెం పాటట యాహయ ఇెంక్ తో కలిసి, మీడయా అెంశాలతో, జాబితాలు,
కమయయనిటీలు మరియు సామాజిక ఉతపతట
త లు కోసెం వేదికల మరియు వినియోగదార్థల అనుభ్వాల
నిరాేణ

బ్ధయత

కలిగి

ఉెండడెం

జరిగినది.

అతను ఢలీో లోని ఇెండయన్స ఇనిటాటయయట్ ఆఫ్ టెకాిలజీ (ఐఐటి), నుెండ జీవర్సాయన ఇెంజనీరిెంగ్ మరియు
బయో టెకాిలజీ లో మాసు ర్స్ ఆఫ్ టెకాిలజీ (MTech) డగీీ కలిగి ఉనాిర్థ.

ఆగష్ట
ు నలలోని మర్థనిా వజూపజర స్ుంబుంధిత స్మాచారుం కోస్ుం ఇకకడ కో క్ చేయెండ

పర్జూవరణెం మర్థయు జీవావరణ వూవస్ి - ENV & ECOLOGY
భారతీయ ప్క్ష్ి జాతటలిా వర్వు కర్థుం చిన్ ఈ బర్ు ఇుండి యా వర్వు కరణ శజస్త ై జ్ఞు లు
ఈబర్సా ఇెండయా, భ్ర్తదేశెంలోని పరముఖ్ పక్ష్ జాతటలిి ఆగసుు, 17, 2015 న వరీగకరిెంచిెంది. ఇెంద్ులో
భ్గెంగా అనిి ర్కాల జాతటలు, ఉపజాతటలు, గయ
ీ పులు, హెైబీరడ్్, ఇెంటర్స గేడ్
ీ ్, సుపస్, సాోష్స్, డొ మసిుక్్,
ఫామ్స్ ని వరీగకరిెంచార్థ.
పక్షులకు సెంబెంధిెంచిన అధయయనెంలో వివిధ పద్ీ తటలిి వినియోగిెంచర్థ. ఆయా పక్ష్జాతటలు, వాటి
సాభ్వాలిి అధయయనెం చేశార్థ. పక్ష్ జాతటలిి వరీగకరిెంచార్థ.
కొనిామారుొలు :
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మజసిుక్ ఏష్ియన్స పాయర్డెైజ్ ఫ్కాయచర్స
లో
అని పిలిచే దాసరి పిటుని ఇక ఇెండయన్స పాయర్డెైజ్ ఫ్కాయచర్స
లో
గా
పిలుసాతర్థ. దీని శాసీత య
ై నామెం టెరీ్ోఫో న్స పాయర్డెైన్స. ఇదే పేర్థ శాసీత య
ై నామెం పరెంట్ సపసీగా ఉెంటటెంది.
నికోబ్ర్స లో లభ్యమైన పక్ష్ జాతటలిి కూడా వరీగకర్ణ జరిపార్థ. బిో త్ పాయర్డెైజ్ ఫ్ో చర్స శాసీత య
నామానిి ఇక
ై
టెరి్ిఫో న్స అఫినిస్ నికోబ్రికా గా పిలుసాతర్థ.
ఇెండయన్స పాయర్డెైజ్ ఫ్లో కాయచర్స తో పాటటగా భ్ర్తదేశెంలో, పరపెంచెంలోని ఇతర్ పారెంతాలోో లభ్యమైన
మరికొనిి పక్ష్ జాతటల పేర్ోను ఈ వారిిక మార్థపలో కూర్చనునాిర్థ.
భ్ర్తదేశెంలో లభ్యమయియయ పర్థపల్ సాాెంపన్స ని వరీగకరిెంచి గేీ హెడెడ్ సాాెంపన్స గా మారాచర్థ. దీని శాసీత య
ై
నామెం ఇక నుెంచి పో ర్స హెైరియో పో లి సపలస్ గా ఉెంటటెంది. పో లి సపలస్ అెంట్ గేీ హెడెడ్ గా చెపత ార్థ.
హిమాలయాలోో ఉెండే డేగ జాత్తక చెెందిన కామన్స బజర్సా (బయటియో బుటియో) ని ఇక బుటియో బుటియో
బురేేనికస్ అని పిలుసాతర్థ.
పొ లుసులు గల కొనిి పక్ష్ జాతటలిి కూడా నాలుగు ర్కాలుగా వరీగకరిెంచార్థ. వెసున్స
ా ఘాట్ లో ఉెండే నీలగిరి
థరష్ (జ్యతెర్ నీలగిరియని్స్), సెంటరల్ క చెెందిన సేకరీ థెష్
ర (జ్యతెర్ డామా), నార్త న్స-నార్త న్స ఈసు న్స
ా క చెెందిన
థరష్ (జ్యతెర్ ఇెంబ్టికా) లను వరీగకరిెంచార్థ. ఇది విలక్షణమైన శ్రీలెంక పక్ష్జాత్త.
ఈ బర్ు ఇుండియా వర్వుకరణ
ఈబర్సా ఇెండయా అనేది పక్ష్జాత్తపై ఆన్స ల ైన్స ఫ్ాోట్ ఫాెం దాారా పరిశోధన, పరిశ్రలన చేసే పక్ష్ శాసత వ
ై ేతతల సెంసు .
పరతీ ఏట్ ఈ పక్ష్ శాసత వ
ై ేతతలు పక్షులు, కొతత పక్ష్జాతటల గురిెంచి ఆగసుులో సమాచారానిి విడుద్ల
చేసత ుెంట్ర్థ. మాలికుయలర్స ట్యకా్నమి అనే పద్ీ త్తని వినియోగిెంచి పక్ష్ శాసత వ
ై ేతతలు పక్ష్జాతటలిి గురితసత ార్థ.
ఒకే విధెంగా ఉనాికూడా జనెటిక్ మార్థపలు ఉని రెండు వేరేార్థ పక్ష్జాతటలిి వాటి డీఎన్సఏ ఆధార్ెంగా

య మ నా ఉప్ న్ది , హిుం డన్స న్ది లో వూర్జి ల వే సేత 20 వే ల జర్థ మానా ప్ర క టిుం చిన్
నే ష్ న్ల్ గవీ న్స టిర బ ూన్ల్
యుమునా నదిక ఉప నది హిెండన్స నదిలో, పరిసర్ పారెంతాలోో వయరాులు పడేసేత ర్ద.20వేల జరిమానా కట్ులి్
ఉెంటటెంద్ని
పేజి
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రోజ్ఞ రోజ్ఞకూ హిెండన్స తీర్ పారెంతాలోో నిరాేణ పనుల వయరాులు ఎకుకవ అవుతటనాియని టిబ
ర ుయనల్ ఆెందో ళన
వయకత ెంచేసిెంది.
యమునా నదిక ఉపనది అయిన హిెండన్స ఉతత ర్పరదేశ్లోని పలు జిలాోలతో పాటట దిలీో శివార్ో లో పరవహిసత ుెంది.
నేష్న్ల్ గవీన్స టిరబ ూన్ల్ ప్రకటన్
• ఎవరైనా ముని్పల్ వయరాులు, నిరాేణ పారెంతాల నుెంచి వచేచ వయర్ు పదారాులు, ఏ ఇతర్ వయర్ు పదారాుల ైనా
హిెండన్సలో పడేసేత నేష్నల్ గీన్స
ర ుయనల్ యాక్ు 2010లోని సక్షన్స 15, సక్షన్స 17 పరకార్ెం 20వేల ర్దపాయిలు
ీ టిబ
జరిమానా.
• ఏదెైనా వాహనెం వయర్ు పదారాులు పడేసినటట
ో కనిపిసేత వాహనానిి సీజ్ చేయడెం.

7 న లలలో 41 ప్ులులన్ు కోలోొయన్ భారతదే శుం: NTCA మర్థ య టార ఫి క్ట ఇుండి యా
డే టా
నేష్నల్ టెైగర్స కన్రేాష్న్స అథారిటీ (NTCA) మరియు ట్రఫిక్ ఇెండయా, వనయపారణుల వాణిజయ పర్యవేక్షణ
నెటార్సక నుెండ ఆగష్టు 2015 లో విడుద్ల ైన తాజా డేట్ పరకార్ెం జనవరి మరియు 9 ఆగష్టు 2015 మధయ,
భ్ర్తదేశెం సుమార్థ 41 పులులను కోలోపయిెంద్ని వెలోడయియెంది. ఈ ల కకెంపు, 2014 లో ఇదే కాలెంలోని
ల కకెంపుని పో లి ఉెంది.
ఇది, పులులను సెంర్క్ష్ెంచే దిశగా కేెంద్ర మరియు రాష్ు ా పరభ్ుతాాల పరయతాిలు ఉనిపపటికీ, పులుల
మర్ణాల సెంఖ్య కొనసాగుతూనే ఉెంద్ని చెపాపర్థ.
డేటా దాీర్జ వలల డెైన్ కొనిా నిజాలు
• పులులు కేవలెం సహజ కార్ణాల వలన మాతరమే మర్ణిెంచడెంలవద్ు, కానీ అవి మనిష్ి-జెంతటవుల
ఘర్ిణల విష్యెంలో అధికార్థలు కాలిచ చెంపేసత ునాిర్థ కూడా. వలల మరియు ఉచుచలు, విష్ెం వెంటి ఇతర్
కార్ణాలు కూడా వారి మర్ణెం వెనుక దాగి ఉనాియి.
• గరిష్ు సెంఖ్యలో పులుల మర్ణాలను నివేదిెంచిన రాష్టాుాలలో కరాిటక, మధయపరదేశ్, మహారాష్ు ,ా తమిళనాడు
ఉనాియి.
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అటవీ స్ుంబుంధి త స్మస్ూలు ప్ర్థ ష్టజొర్జనికి అుంతర్ ర్జష్ుా స్మన్ీయ ముండలి
ఏర్జొటుచే య న్ున్ా దక్ష్ి ణాది ర్జష్టజుా లు
భ్ర్తదేశెం యొకక ద్క్ష్ణాది రాష్టాుాల యొకక అటవీ శాఖ్ మెంతటరలు, 6 ఆగష్టు 2015 ఒక ద్క్ష్ణాది రాష్టాుాల
అటవీ శాఖ్ మెంతటరల అెంతర్స రాష్ు ా సమనాయ మెండలి ఏరాపటటకు నిర్ణయిెంచార్థ. కేర్ళ అటవీ శాఖ్ మెంత్తర
త్తర్థవెంచయర్స రాధాకృష్ణ న్స మొద్టి సెంవత్ర్ెం కౌని్ల్ అధయక్షుడుగా ఉెంట్ర్థ.
ఆ రాష్టాులలో అటవీ సెంబెంధిత సమసయలు పరిష్కరిెంచడానిక మరియు పారెంతెం యొకక పరాయవర్ణ,
సామాజిక ఆరిుక మరియు జీవనోపాధి భ్ద్రత భ్రోసాలకు పరయతాిలు మర్థగుపర్చడానిక ఈ మెండలి
ఏరాపటట చేయబడెంది.
వివిధ అటవీ సెంబెంధిెంచిన విష్యాలోో తీసుకోవలసిన చర్యల పారమాణిక కారాయచర్ణ విధానానిి ఈ మెండలి
జారీ చేసత ుెంది. మరియు దీనిక ద్క్ష్ణాది రాష్టాుాల అటవీ శాఖ్లలో శాశాత సచివాలయెం వుెంటటెంది.
అెంతర్స రాష్ు ా సమనాయ మెండలి ఏరాపటట చేసే నిర్ణయెం త్తర్థవెంతపుర్ెం లో తమిళనాడు, ఆెంధర పరదేశ్,
కరాిటక, పుద్ుచేచరిీ అటవీ శాఖ్ మెంతటరలు హాజర్యిన ద్క్ష్ణాది అటవీ శాఖ్ మెంతటరల సమావేశెంలో
జరిగిెంది. ఈ సమావేశెంలో

ఏనుగు ఆకీమణలు మరియు అటవీ సెంపద్ సేగిోెంగ్ సమసయలపై కూడా

చరిచెంచార్థ.
అటవీ శాఖ్ మెంతటరల సమావేశెం మళ్లు 2015 నవెంబర్స లో హెైద్రాబ్ద్ లోనయ, 2016 జనవరిలో
బెంగళూర్థలోను జర్థగనుెంది.
ఇెంతేకాకుెండా, జాతీయ వనయపారణి కైమ్స కెంటరరల్ బయయరో ల ైన్స లో పారెంతీయ వనయపారణి కైమ్స కెంటరరల్ బయయరో
కూడా సాుపిెంచబడనుెంది.

ర్జష్ట్రాలు- STATES
విజయవజడ పజరల మెుం టర్వ నియోజకవరు ుం లోని గజీ మాల అభవృదిధ కోస్ుం టాటా టర స్ుు తో
ఏపీ ప్ర భ తీుం ఒప్ొుందుం
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విజయవాడ పార్ో మెంటరీ నియోజకవర్గ ెంలోని 264 గాీమాలను అభవృదిధ చేసేెంద్ుకు ఆెంధరపద
ర ేశ్ పరభ్ుతాెం,
సర్స దో రాబీా ట్ట్ టరసు ు తో 24 ఆగష్టు 2015న అవగాహనా ఒపపెంద్ెం (ఎెంఓయయ) కుద్ుర్థచకుెంది.
ఆెంధరపద
ర ేశ్ ముఖ్యమెంత్తర చెంద్రబ్బునాయుడు, ట్ట్ టరసు ు ఛెైరేన్స ర్తన్స ట్ట్ల సమక్షెంలో ఈ ఒపపెంద్ెంపై
సెంతకాలు జరిగాయి.
అవగజహనా ఒప్ొుందుం (ఎుంఓయయ)లోని కరలకజుంశజలు :
* గాీమాల సమగీ అభవృదిధ: ఇెంద్ులో భ్గెంగా ఆరోగయెం, విద్య, మెంచినీటి సర్ఫరా, యువతకు సాయెం
ఉపాధి అెంశాలపై పరధానెంగా ద్ృష్ిు పడతార్థ.
* నియోజకవర్గ ెంలోని 2.5 లక్షల కుటటెంబ్లు దీని దాారా లబిీ పొ ెంద్ుతాయి.
* వెద్ుర్థ పెంపకెంపై పరతేయక శీద్ీ పడతార్థ. సాయెం సహాయక బృెందాలకు ఇెంద్ులో మారకటిెంగ్ మళకువలు
నేర్థపతార్థ.
* ఎెంపీ లోకల్ ఏరియా డెవలప్ మెంట్ సీకెం (ఎెంపీ లాడ్్), రాష్ు ా పరభ్ుతాెం, ట్ట్ టరసు ులు దీనిక
సెంబెంధిెంచిన నిధులు సమకూర్థసాతయి.

ఆర్ోగూ ర్జజసజి న్స ప్ర చార్జనిా ఆమోదిుం చిన్ ర్జజసజి న్స ప్ర భ తీుం
ముఖ్యమెంత్తర వసుెంధరా రాజే అధయక్షతన రాజసాున్స రాష్ు ా మెంత్తరవర్గ ము 25 ఆగసుు 2015 న ఆరోగయ రాజసాున్స
పరచార్ పారర్ెంభ్నిి ఆమోదిెంచిెంది. ఈ పరచార్ెం డసెంబర్స 2015 నుెండ మారిచ 2016 వర్కు జర్థగుతటెంది.
ఈ మయడు నెలల పరచార్ెం, రాష్ు ెంా లో గాీమీణ జనాభ్ సేకర్ణ మరియు ఆరోగయ డేట్ సెంగీహెం లో సహాయెం
చేసత ుెంది. ఈ పరచార్ెం సెంద్ర్ుెంగా, తక్షణ రోగనిరాధర్ణ ఆధార్ెంగా గాీమ వాసులకు ఆరోగయ కార్థాలు జారీ
చేసత ార్థ. ఈ కార్థాలను భ్విష్యతట
త లో చికత్ కోసెం ఉపయోగిసత ార్థ మరియు ఎపపటికపుపడు రోగుల ఆరోగయ
సిుత్తని పరీక్ష్ెంచడానిక అవుతటెంది.
మెంత్తరవర్గ ెం, ఒక ఆనెో న్స
ల డేట్బేస్ ను నిరిేెంచడానిక పౌర్థల యొకక ఆరోగయెం సమాచారానిి సేకరిెంచడానిక
15 సపు ెంబర్స నుెంచి 31 అకోుబర్స 2015 జర్థగనుని ఒక నిర్ాహణ కోసెం కూడా ఆమోదిెంచిెంది. ఈ పరచార్

పేజి

63

ఆగష్ట
ు 2015

కరెంట్ అఫైర్స్

2015

ఆరోగయ శిబిరాలు, గాీమ పెంచాయతీ సాుయిలో నిర్ాహిెంచబడుతటెంది మరియు పరత్త పౌర్థనిక ఆరోగయ కార్సా జారీ
చేయబడుతటెంది.

ర్థ ష్టు జ పజర జ క్టు పజర రుంభుంచిన్ హి మాచల్ ప్ర దే శ్ ప్ర భ తీుం
హిమాచల్ పరదేశ్ పరభ్ుతాెం 20 ఆగష్టు 2015 న సమర్ువెంతమైన సాేర్సు ఎల్ఈడ ఆధారిత వీధి దీపాలు పారజక్ు,
కొెండ పారెంత నగర్ అభవృదిధ కోసెం రాజీవ్ గాెంధీ పరకాశ పథకెం (రిష్టు ా) పారజక్ు ను పారర్ెంభెంచిెంది. ఈ పారజక్ు తో
హిమాచల్ పరదేశ్, ఉతత ర్ భ్ర్తదేశెం లో ఈ విధెంగా చేసిన మొద్టి రాష్ు ెంా గా మారిెంది.
ఈ పథకానిి, ఎల్ఈడ ఆధారిత వీధి దీపాలు పారజక్ు అమలు చేసే పటు ణ సాునిక సెంసు ల కోసెం సెంటరల ైజ్ా
కెంటరరల్ అెండ్ మానిటరిెంగ్ సిసుెం (సిసిఎెంఎస్) సాేర్సు సీుట్
ా ల ైటిెంగ్ సీకమ్స అని కూడా అెంట్ర్థ. ఈ పారజకుు రాష్ు ా
పటు ణాభవృదిధ శాఖ్ మరియు ఈఈఎస్ఎల్ యొకక సహకార్ెం దాారా అమలుచేసత ునాిర్థ.
ఈఈఎస్ఎల్ (ఎనరీా ఎఫిష్ియెంట్ సరీాసస్ లిమిటెడ్), నాలుగు విద్ుయత్ ర్ెంగాల దాారా ఏరాపటట చేసిన
జాయిెంట్ వెెంచర్స సెంసు . ఈ నాలుగు విద్ుయత్ ర్ెంగాలు, నేష్నల్ థర్ేల్ పవర్స కారపపరేష్న్స (ఎనిు పిసి),
భ్ర్తదేశెం యొకక పవర్స గిడ్
ీ కారపపరేష్న్స (పిజిసిఐఎల్), పవర్స ఫైనాన్స్ కారపపరేష్న్స లిమిటెడ్ (పీఎఫీ్),
గాీమీణ విద్ుయదీకర్ణ కారపపరేష్న్స (ఆర్సఇసి) .
ఈ పారజక్ు కోసెం ఈఈఎస్ఎల్, ఈ పారజక్ు అమలు కోసెం మొతత ెం ముెంద్సుత పటటుబడ పటు నుెంది.
ముని్పాలిటీలు 7 సెంవత్రాల కాలెంలో విద్ుయతట
త శకత మరియు పొ ద్ుపు నుెండ ఈ పటటుబడని ఈఈఎస్ఎల్
క త్తరిగి చెలిోసత ాయి ఫలితెంగా శకత సమర్ువెంతమైన ఎల్ఈడ వీధి దీపాల ఏరాపటట ఉెంటటెంది.
ఈ పారజక్ు లో, 45 నుెంచి 55 శాతెం విద్ుయతట
త శకత ని పొ ద్ుపు సాధిెంచడానిక అనిి పటు ణ సాునిక సెంసు లలో
మొతత ెం 63484 వీధి దీపాలను ఎల్ఈడ దీపాలతో భ్రీత చేసత ుెంది. ఆపరేష్న్స మరియు నిర్ాహణ పర్ెంగా ఒక
సెంవత్ర్ెం లోపల మొతత ెం పొ ద్ుపు 6.5 కోటో ర్దపాయల వర్కూ ఉెంటటెంది.
ఈ పథకెం సిమో ా, ధర్ేశాల, సుెంద్ర్స నగర్స, పవ ెంట సాహిబ్, ఘుమారిాన్స మరియు మనాలి లో వెెంటనే
అమలు చేయబడుతటెంది. అయితే, హిమాచల్ పరదేశ్ లోని మిగిలిన పటు ణాలలో 31 మారిచ 2016 రాకముెందే
అమలు అవుతటెంది.

ఉచిత లాపజు ప్ ప్థకజనిా పజర రుంభుంచిన్ ప్ుదుచేి ర్థ మ ఖూముంతిర ఎన్స రుంగసజమి
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పుద్ుచేచరి ముఖ్యమెంత్తర (సిఎెం) ఎన్స ర్ెంగసామి 21 ఆగష్టు 2015 న ఎెంతగానో ఎద్ుర్థచయసుతని ఉచిత
లాపాుప్ పథకానిి పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ పథకెం, గత రెండు విదాయ సెంవత్రాలలో అనగా 2013-14 మరియు
2014-15 సెంవత్రాలలో పరభ్ుతా హయయర్స సకెండరీ పాఠశాలల నుెండ పో స్ టట ఉతీత ర్థణలు అయిన
విదాయర్థులెంద్రికీ ఉచిత లాయపాుప్ లను అెందిెంచడానిక నిరేీశిెంచబడెంది.
ఈ రాష్ు మ
ా ు, 20 కోటో ర్దపాయలు ఖ్ర్థచను సీాకరిెంచడెం దాారా 11 వేల విదాయర్థులకు ఉచిత లాయపాుప్ లను
ఇసుతెంది. ఈ పథకెం పారర్ెంభసయ
త ఉెండగా ర్ెంగసామి, పో స్ టట పరీక్షలలో వారి సెంబెంధిత పాఠశాలలోో
అగీసు ానెంలో ఉని 180 మెంది విదాయర్థులకు లాయపాుప్ లను ఇచాచర్థ.
పుద్ుచేచరిలో విదాయర్థుల దినోత్వెం సెంద్ర్ుెంగా ఈ పథకెం పారర్ెంభెంచబడెంది. ఈ పథకెం పారర్ెంభ్
కార్యకీమెంలో ర్ెంగసామి, కూడా నేష్నల్ ట్ల ెంట్ సర్సచ ఎగాామినేష్న్స లో రాణిెంచిన 10 మెంది విదాయర్థులకు
పరత్త విదాయరిధక 5000 ర్దపాయలను పెంపిణీ చేశార్థ.
ఈ నగద్ు అవార్థా, పో స్-టట బో ర్థా పరీక్షలోో పటు ణ పారెంతాలోో 100 శాతెం ఫలితాలు మరియు గాీమీణ పారెంతాలోో
90 శాతెం ఫలితాలు సాధిెంచిన పరభ్ుతా పాఠశాలలకు కూడా ఇవాబడెంది.

విజిన్ా ుం లోని ఓడర్ే వు అభవృదిధ కోస్ుం అదానీ గయ
ీ ప్ తో స్హకజర ఒప్ొుందుంఫై స్ుంతకుం
చే సి న్ కే ర ళ్ ప్ర భ తీుం
కేర్ళ పరభ్ుతాెం 17 ఆగష్టు 2015 న కోవలెం బీచ్ సమీపెంలోని 7,525 కోటో ర్దపాయల విజినా ెంలోని
అెంతరాాతీయ డీపాాటర్స మలీుపర్పస్ సముద్ర ఓడరేవు అభవృదిధ కోసెం అదానీ గయ
ీ ప్ ఆధార్యెంలోని అదానీ
విజినా ెం పో ర్సు పవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ తో ఒపపెంద్ెం కుద్ుర్థచకుెంది.
కేర్ళ రాష్ు ా ముఖ్య కార్యద్రిి (పో ర్సు్) జేమ్స్ వరీగస్, అదానీ విజినా ెంలోని పో ర్సు పవ
ై ేట్ లిమిటెడ్ సీఈఓ సెంతోష్
కుమార్స మహాపాతర ఈ సహకార్ ఒపపెంద్ెంపై సెంతకాలు చేశార్థ.
ఈ పారజక్ు కోసెం పరత్తపాద్నను మొద్టిగా 25 సెంవత్రాల కత
ీ ెం 1991 లో కేర్ళ ముఖ్యమెంత్తర దివెంగత క
కర్థణాకర్న్స పారర్ెంభెంచార్థ. కానీ అతను వివిధ కార్ణాల వలన ఈ పారజక్ు విఫలమైెంది.
ఒప్ొుందుంలోని మ ఖాూుంశజలు
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• ఒక దేశెంలో రెండు ఓడరేవులు మధయ వసుతవుల ర్వాణా కోసెం విదేశ్ర నౌకలు వాడుక కోసెం ఇది మరియు
నమోదిత భ్ర్త నౌకల ఉపయోగానిి మాతరమే అనుమత్తెంచే కేెంద్ర సముద్ర తీర్ వాయపార్ెం చటు ెం పరిమిత్తక
సెంబెంధిెంచిన పరత్తపాద్న కూడా ఇచిచెంది.
• ఈ పారజకుు, నవెంబర్స 2015 నుెండ పారర్ెంభ్ెం అవుతటెంద్ని భ్విసుతనాిర్థ మరియు 1000 రోజ్ఞల కెంట్
తకుకవ రికార్థా సమయెంలో పనిచేసత ుెంద్ని హామీ ఇచాచర్థ.
• మొతత ెం ఖ్ర్థచలో, 4089 కోటో ర్దపాయలు PPP భ్గెంగా ఉెంటటెంది మరియు 1463 కోటో ర్దపాయల
నిధులతో పని వయయానిి రాష్ు ా పరభ్ుతాెం భ్రిసత ుెంది.
• ఈ ఒపపెంద్ెం, నాలుగు సెంవత్రాల నిరాేణ కాలెంతో సహా, ఒక 40 సెంవత్రాల కాలానిక నిరాేణెం
మరియు పో ర్సు ఆపరేష్న్స కోసెం ల ైసన్స్ మెంజ్యర్థచేసిెంది.
విజిన్ా ుంలోని ఓడర్ేవు పజరజక్టు గ ర్థుంచి
• విజినా ెంలోని ఓడరేవు పారజక్ు, త్తర్థవెంతపుర్ెం లోని కోవలెం బీచ్ సమీపెంలో ఒక లోతెైన మరియు సహజ
డారట్ నౌకాశీయెం అభవృదిధ చేసుకునేెంద్ుకు 25 సెంవత్రాల కత
ీ ెం 1991 లో కేర్ళ పరభ్ుతాెం చేపటిున
పరత్తష్టాుతేక పారజకుు.
• ఇది భ్ర్త దీాపకలపెం యొకక ద్క్ష్ణ కొన మీద్ ఉని, కొలెంబో దాారా ఎకుకవగా నిర్ాహిెంచే భ్ర్త
ర్వాణా సర్థకు ట్రపిెంగ్ కోసెం సామర్ుూెం కలిగిన అెంతరాాతీయ ష్ిపిపెంగ్ లవన్స నుెండ కేవలెం 10 నాటికల్ మైళు
ద్యర్ెంలో ఉని ఒక అనిి-వాతావర్ణ నౌకాశీయెం.
• దీని సాునానిక ఒక వసయహాతేక పారముఖ్యత ఉెంది. ఈ పారజక్ు, భ్ర్తదేశెం యొకక తూర్థప మరియు
పశిచమ తీర్ెంలో ల ైనోకు సర్థకు ర్వాణా సేవ కోసెం అద్నపు పరయోజనానిి చేకూరేలా భ్ర్త దీాపకలపెం
యొకక కొన వద్ీ ఉనిది మరియు ద్క్ష్ణ తూర్థప దేశాలకు సెంబెంధిెంచి కేెంద్రెంలో ఉెంది.
స్మ దర తీర వజూపజరుం చటు ుం
సముద్ర తీర్ వాయపార్ెం చటు పరకార్ెం దేశెంలో తీర్ెం వెెంబడ వివిధ నౌకాశీయాలకు సర్థకు ర్వాణాలో భ్ర్త
నౌకలు ఉపయోగిెంచడెం తపపనిసరి. భ్ర్తదేశెం యొకక సముద్ర నియెంతరకెం నుెండ అనుమత్త కోరిన
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తరాాత జాతీయ నౌకలు అెంద్ుబ్టటలో లవనపుడు మాతరమే విదేశ్ర నౌకలను వసుతవులను మోయడెం కోసెం
ఉపయోగిెంచవచుచ.
సముద్ర తీర్ వాయపార్ెం, ఒక దేశెంలో రెండు ఓడరేవులు మధయ ఆ దేశెంలో నమోదెైన ఓడల దాారా వసుతవుల
ర్వాణాను సయచిసుతెంది.

ప్ర భ తీ పజఠశజలకు పి లల లన్ు ప్ుంప్డానికి ప్ర భ తీ ఉదో ూ గ లన్ు, ర్జజకర య వే తత లకు
అలహాబాద్ హెై కోరుు ఆదే శుం
అలహాబ్ద్ హెైకోర్థు 18 ఆగష్టు 2015 న అనిి పరభ్ుతా అధికార్థలు, పరజాపరత్తనిధుల, నాయయవయవసు సభ్ుయల
మరియు రాష్ు ా ఖ్జానా లవదా పబిో క్ నిధుల నుెండ ఎలాెంటి పరయోజనెం లవదా జీతెం పొ ెందే అెంద్ర్థ ఇతర్
వయకుతలు, సకెండరీ విద్య రాష్ు ా బో ర్థా దాారా అమలవుతటని పారధమిక పాఠశాలలకు తమ పిలోలను
పెంపడానిక ఉతత ర్పరదేశ్ ముఖ్య కార్యద్రిిని ఆదేశిెంచిెంది.
ఈ తీర్థపను అనుమత్తసయ
త జసిుస్ సుధీర్స అగరాాల్, తీర్థపను ఉలో ెంఘిెంచినవారిక శిక్ష్ాసేృత్త నిబెంధనలు
కూడా వేయడెం జర్థగుతటెంద్ని చెపాపర్థ.
దాని దిశలో కోర్థు, పారధమిక పాఠశాలల యొకక వచేచ విదాయ సెంవత్ర్ెం నుెండ చెపిపన ఆదేశాలు
సమర్ువెంతమైన చేయడానిక ఆర్థ నెలల లోపల చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్య కార్యద్రిిని కోరార్థ. ఇది ఆర్థ
నెలల పతన తరాాత వెెంటనే ఒక అెంగీకార్ నివేదిక సమరిపెంచాలని కూడా కోరిెంది.
2013 మరియు 2015 సెంవత్రాల కాలెంలో పరభ్ుతా పారధమిక మరియు జ్యనియర్స ఉనిత పాఠశాలలు
అసో సియియట్ టీచర్స్ ఎెంపిక పరకయ
ీ లో సవాలుగా ఉమేష్ కుమార్స సిెంగ్ మరియు అనేక ఇతర్థలు దాఖ్లు
చేసిన రిట్ పిటిష్నుో విచార్ణ జర్థపుతటని కోర్థు, రాష్ు ా పారధమిక పాఠశాలలు పరిసు త్త
ి యొకక తీవరమైన నోటట
తీసుకుని తరాాత ఈ నిర్ణయెం వచిచెంది.
PIL విెంటయ ఉెండగా కోర్థు, నాయయమయర్థతల, వార్థాల పరజా పరత్తనిధులు, అధికార్థలు ఈ పాఠశాలలోో
బలవెంతెంగా అధయయనెం చేయనెంత వర్కు, పరిసు త్త
ి మర్థగు కాద్ని అనాిర్థ.
పరభ్ుతా ఉతత ర్థాలు సమయానిక జారీ చేసినా వాయజాయలు కోసెం మర్థగైన మార్గ ెం వలన ఫలితెంగా పారథమిక
ఉపాధాయయుల నియామకెంలో ఆలసయెం మాతరమే కాకుెండా కోర్థులో కూడా చాలా భ్రీ ఒత్తత డతో పాటట కోర్థు
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కూడా, ఉపాధాయయులు నియామకానిక సెంబెంధిెంచిన నియమాలు లో నిర్ో క్షయ మరియు సాధార్ణెం
సవర్ణలు కోసెం రాష్ు ెంా యొకక పారథమిక విదాయశాఖ్ అధికార్థలను ముెంద్ుకు తోసిెంది.
వజూఖూ మర్థయ విశలలష్ణ
అలహాబ్ద్ హెైకోర్థు నిర్ణయెం రాష్ు మ
ా ులోని పరభ్ుతా పాఠశాలలోో పారథమిక మరియు మాధయమిక విద్య యొకక
విద్య నాణయత యొకక దిగజార్థతటని సిుత్తని మర్థగుపరిచేెంద్ుకు సహాయెం చేసత ుెంది, మరియు దాని
విజయెం భ్ర్తదేశ సాుయిలో అదే ఊపును ఇవావచుచ.
పరథమ్స విడుద్ల చేసిన వారిిక హ దా ఎడుయకేష్న్స రిపో ర్సు (ASER 2012) పరకార్ెం దేశెంలో పాఠశాల విద్య యొకక
నాణయత ద్యనీయమైన మరియు అది పరమాద్కర్ సాుయిలో పడపో వడెం మరియు పరోక్షెంగా పవ
ై ేట్ ర్ెంగెం
దాడక ఉపయోగపడుతటెంది.
దాని కార్ణానిక మద్ీ తటగా, అది కెంీ ద్ పేరపకని కొనిి కో ష్ుమైన వాసత వాలను అెందిెంచిెంది
• 2008 లో 3 వ తర్గత్త విదాయర్థధలు, 1 వ తర్గత్త టెక్టా చదివేవార్థ 50 శాతెం మాతరమే, కానీ 2012 నాటిక, 30
శాతానిక తగిగెంది - 16 శాతెం పడపో యిెంది.
• 2012 లో, 3 వ తర్గత్త పిలోలు దాదాపు 50 శాతెం సరిగగ ా 100 వర్కు అెంకలు గురితెంచలవకపో యార్థ, ఆ
వయసుక వార్థ రెండు అెంకల వయవకలనాల చెపాపలి. 2008 లో, సుమార్థ 70 శాతెం పిలోలు ఈ పని
చేసేవార్థ.
• విదాయ పరమాణాలు లో ఇటటవెంటి క్ష్ీణత 5 వ తర్గత్త విదాయర్థుల మధయ కూడా గురితెంచార్థ.

ర్జష్ుా వజూప్త ుంగజ గజీ మ జయూతి ప్థకజనిా పజర రుంభుంచిన్ తె లుంగజణ ప్ర భ తీుం
తెలెంగాణ ముఖ్యమెంత్తర క చెంద్రశలఖ్ర్స రావు 17 ఆగష్టు 2015 న రాష్ు ా వాయపత ెంగా ఒక పరధాన కార్యకీమెం గాీమ
జయయత్త ని పారర్ెంభెంచార్థ. ఈ పథకెం, గాీమాలు తమ పరణాళిక మరియు పనుల అమలును అనుమత్తసయ
త
గాీమీణ పారెంతాలలో సమగీ అభవృదిధ లక్షయెంగా పటటుకుెంది.
ఈ పథకానిి విజయవెంతెంగా అమలు చేయడెం కోసెం, రాష్ు ా పరభ్ుతాెం గాీమాలను పో ర త్హిెంచడానిక 25000
కోటో ర్దపాయల పటటుబడని నిర్ణయిెంచిెంది.
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ఈ పథకెం, తాగునీర్థ మరియు పారిశుద్ధ ూము, ఆరోగయము మరియు పో ష్ణ, విద్య, మ లిక సద్ుపాయాలు,
సహజ వనర్థల నిర్ాహణ, వయవసాయెం, సామాజిక భ్ద్రత మరియు పేద్రికెం తగుగద్ల వెంటి ముఖ్య
సమసయలను పరిష్కరిెంచడెం దాారా మానవ అభవృదిధ సయచిక (HDI) ను అభవృదిధ చేయడెంఫై ద్ృష్ిు
సారిెంచిెంది.
గాీమ పెంచాయితీలను పో ర త్హిెంచడమే గాీమా జయయత్త కార్యకీమెం యొకక లక్షయెం. ఈ కార్యకీమెం గాీమ
పెంచాయితీలు, సాయెం సహాయక గయ
ీ పులు, పరజలు మరియు గాీమ సెంపసర్ణ అభవృదిధక ఆసకత ఉని
అెంద్ర్ద పాలగ నేలా గాీమ అభవృదిధ పరణాళికలు సిద్ధెం చేయడెంలో పాలగ నే విధానానిి పరిచయెం చేసిెంది.
గాీమ జయయత్త కార్యకీమెం, తెలెంగాణ లోని వెనుకబడన గాీమాల సుసిుర్ మరియు సెంపసర్ణ అభవృదిధక ఒక
మార్గ ెంలా ఉెంటటెంది. పారిశుధయెం, ఇముయనెైజేష్న్స, పౌష్ిుకాహార్ెం, అక్షరాసయత మరియు ఆకుపచచ పరిసరాల
పారెంతాలోో 100 శాతెం లక్ష్ాయలను సాధిెంచడానిక పరభ్ుతాెం కూడా గాీమాలను పో ర త్హిసత ుెంది.

న్గర టాకరూ ప్థకుం ప్ర క టిుం చిన్ ఢి లీల ప్ర భ తీుం
17 ఆగసుు 2015 న ఢలీో పరభ్ుతాెం, 600 CC వాహనాలకు అనుమతటలు జారీచేసే ఒక కొతత నగర్ ట్కీ్ పథకెం
2015ను పరకటిెంచిెంది.
ఈ పథకెం కెంద్ 600 సిసి, 749 సిసి మధయ పనిచేసత ుని చిని పరిమాణ ట్కీ్లలో, (ఆటర రిక్ష్ాలలో ఇపపటికే
వుని) మొద్టి రెండు కలోమీటర్ో కు 25 ర్దపాయల కనీస ర్థసుము ఉెంటటెంది. రెండు కలోమీటర్ో తరాాత
పరయాణికులు కలోమీటర్స కు 10 ర్దపాయలు చెలిోెంచవలసి ఉెంటటెంది. అయితే ఆటర రిక్ష్ాలు రెండు
కలోమీటర్ో తరాాత కలోమీటర్స కు 8.5 ర్దపాయల ఛారీా వసయలు చేసేదానికనాి ఇది ఎకుకవ.
2015 న్గర టాకరూ ప్థకుం గ ర్థుంచి
• ఈ పథకెం కెంద్ ఉని ట్కీ్లకు భ్ద్రతా వయవసు లో భ్గెంగా, భ్యెం మరియు ఆెందో ళన కలిగిన
సమయెంలో ఉపయోగిెంచే బటన్స కలిగి ఉెంటటెంది.
• కేవలెం ఇపుపడుని ట్కీ్ ఆపరేటర్ో మాతరమే కాకుెండా ఉబర్స మరియు ఓల వెంటి పద్ీ అగిగ
ీ ేటర్టుకు కూడా
ఈ సేవా అెందిెంచదానిక అర్హత ఉెంటటెంది.
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• ఈ కొతత పథకెం కెంద్ 600 CC, 749 కు CC మధయ చిని పరిమాణెం ట్కీ్ అనుమత్త కోసెం నమోద్ు
చేసుకోవచుచ. అెంతకుముెంద్ు 750 సిసి లవదా ఎకుకవ సామర్ుూెం ఉని వాహనాలకు మాతరమే అనుమతటలు
జారీ చేసేవార్థ.
• ఈ పథకెం కెంద్ పనిచేసత ుని ట్కీ్లు పరకటనలు సద్ుపాయెం కలిగిెంచేలా తెలుపు ర్ెంగులో ఉెంట్యి.
అవి అెంద్ుబ్టటలో ఉనాియా లవదా అని సయచిెంచడానిక ఆకుపచచ మరియు ఎర్థపు ర్ెంగులో పైన ఒక LCD
డసే్ు ఉెంటటెంది.
ఇదికాకుెండా, పరసత ుతెం ఉని ట్కీ్ సేవలు, 2006 రేడయో ట్కీ్ పథకెం మరియు 2010 ఆరిధకవయవసు ట్కీ్
పథకెంలు ఈ కొతత పథకెంలో మిళితెం చేయబడాాయి. కానీ, నలుపు మరియు పసుపు ట్కీ్ మటియు ఆల్
ఇెండయా పరాయటక పరిేట్ ట్కీ్ అలానే ఉెంచబడాాయి.
ఈ పథకెం నగర్ెంలో పరజలకు ట్కీ్ల కొర్త పరిసు త్త
ి పరిష్కరిెంచడానిక మరియు కనెకువిటీ యొకక ఆఖ్రి
మైలు పరజలకు అెందిెంచే లక్షయెంతో తలపటు బడెంది అని రాష్ు ా ర్వాణా శాఖ్ మెంత్తర గోపాల్ రాయ్ చెపాపర్థ.

2015 ఫి ష్ ర్వ స్ విధాన్ుంన్ు ఆమోదిుం చిన్ ఒడి ష్టజ ప్ర భ తీుం
13 ఆగష్టు 2015 న 2015 ఒడష్టా ఫిష్రీస్ విధానెంను ఒడష్టా పరభ్ుతాెం ఆమోదిెంచిెంది. దీాపెం మరియు
సముద్ర వనర్థలను నుెండ చేపల ఉతపత్తత మరియు దిగుబడని పెంచే లక్షయెంతో ఈ విధానెం ఆమోదిెంచబడెంది
రాష్ు ా ముఖ్యమెంత్తర నవీన్స పట్ియక్ అధయక్షతన జరిగిన రాష్ు ా మెంత్తరవర్గ సమావేశెంలో ఈ విధానెం
ఆమోదిెంచబడెంది. ఈ విధానెం 2019-20 చివరి నాటిక మొతత ెం 7.15 లక్షల టనుిల చేపల ఉతపత్తత ని
లక్షయెంగా చేసుకుెంది. పరసత ుతెం, ఈ రాష్ు ెంా 4.13 లక్షల టనుిల చేపలను ఉతపత్తత చేసత ుెంది.
ఒడిష్టజ ఫిష్ర్వస్ విధాన్ుం, 2015 లోని మ ఖాూుంశజలు
• పరసత ుతెం ఉని 2.63 లక్షల టనుిల నుెండ వచేచ ఐదేళోలో 5.30 లక్షల టనుిలకు చేపల ఉతపత్తత ని
పెంచేెంద్ుకు కోర్థకుెంటటనాిర్థ.
• విసత ృత వయవసాయ పద్ధ తటలు దాారా హెకుార్థకు 2.13 టనుిల నుెండ 3.5 టనుిలకు మెంచినీటి చేప
ఉతాపద్కతను పెంచే లక్షయెంగా వుెంటటెంది. అయితే సమీ ఇెంటెని్వ్ మరియు ఇెంటెని్వ్ వయవసు లు వృదిధ
దాారా ఉతాపద్కత వర్థసగా హెకుార్థకు ఐద్ు టనుిల మరియు హెకుార్థకు 10 టనుిల చేయబడుతటెంది.
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• 2020 నాటిక 30 జిలాోలోో మెంచినీటి ఆకాాకలచర్స కోసెం 15000 ఫైగా అనేక హెకుార్ో కొతత చెర్థవులు మరియు
ట్యెంకులు అభవృదిధ ఉెంటటెంది ఈ అభవృదిధ రాష్ు ెంా లోని 60000 పరజలకు ఒక అద్నపు పరతయక్ష ఉపాధి
సృష్ిుెంచడానిక సహాయెం చేసత ుెంది.

బే గుం అకత ర్ అవజరుు కోస్ుం కొతత మారు దరికజలన్ు ఆమోదిుం చిన్ ఉతత రప్ర దే శ్ ప్ర భ తీుం
11 ఆగష్టు 2015న బేగెం అకత ర్స అవార్థా కోసెం సవరిెంచిన మార్గ ద్ర్ికాలను ఉతత ర్ పరదేశ్ పరభ్ుతాెం
ఆమోదిెంచిెంది.

ఈ

సవర్ణ

మార్గ ద్ర్ికాలను

మరిెంత

సవర్ణలు

చేయడానిక

ముఖ్యమెంత్తరక

అధికారాలిసుతెంది.
ఈ అవార్థా ఏట్ గజల్, ద్బ్ర మరియు తటమిా యొకక సెంగీతెంలో ఒక మైలురాయి చేర్థకుని గాయకులకు
పరదానెం చేసత ార్థ. ఈ అవార్థా రాష్ు ెంా యొకక సాునిక నివాసియిెై మరియు 40 సెంవత్రాల కెంట్ ఎకుకవ
వయసు్ని గాయకునిక మాతరమే పరదానెం చేయబడుతటెంది.
ఈ అవార్థాలో 5 లక్షల ర్దపాయల నగద్ు బహుమత్త, అెంగవసత ెంై మరియు పరశెంసా పతరెం ఉెంట్యి.
కూడా బేగెం ఒక బ్గా తెలిసిన ఎవర్థ అకత ర్స, మరియు హిెంద్ుసాతనీ శాసీత య
సెంగీతెం తటమిా ద్బ్ర మరియు
ై
గజల్ కళా పరకయ
ీ లలో భ్ర్త గాయకురాలు బేగెం అకత ర్స గా పిలువబడే అకత రి బ్యి ఫైజాబ్ది పేర్థతో బేగెం
అకత ర్స అవార్థా సాుపిెంచబడెంది. ఆమ సార్ సెంగీతెంలో సెంగీత్ నాటక్ అకాడెమీ అవార్థా అెంద్ుకునాిర్థ
మరియు మర్ణానెంతర్ెం ఆమకు కేెంద్ర పరభ్ుతాెం నుెంచి పద్ే శ్రీ మరియు పద్ే భ్యష్ణ్ లభెంచిెంది. ఆమకు
మలిో కా-ఇ-గజల్ టెైటిల్ (గజల్్ రాణి) ఇవాబడెంది.

ఆగష్ట
ు నలలో ర్జష్టజుాలలో జర్థగథన్ మర్థనిా విశలష్టజలకు ఇకకడ కో క్ చేయెండ.
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