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                                     మెందుమాట 

కర ంట్ అఫ ైర్్ నవంబర్ 2015 ఈ-బుక్, నవంబర్ నెలలో జరిగిన కర ంట్ అఫ ైర్్(వర్తమాన అంశాలు)ను ఉచితంగా 
అందిసుత ంది. ఐఎఎస్, పిసిఎస్, ఎస్.ఎస్.సి, బ్యంక ంగ్, ఎంబిఎ లాంటి ఏ పో టీ పరీక్షలలోనెైనా కర ంట్ అఫ ైర్్ ఒక 
కీలకమ ైన భ్గం. కర ంట్ అఫ ైర్్ విభ్గానిక  సరిగా సిద్ధ పడక పో వడస ప టంబరాాలామంది అభ్యర్థు ల వెైఫలాయనిక  పరధాన 
కార్ణం. ఇది అభ్యర్థు లకు తెలిసినపపటికీ వివిధ పో టీ పరీక్షలకు కర ంట్ అఫ ైర్్ విభ్గం ఎలా సిద్ధ పడాలో తెలియక 
గంద్ర్గోళ పడుత ంట్ర్థ. అలాంటి సందేహాలు మరియు గంద్ర్గోళానిి నివృత్తత  చేయడానికే 
www.jagranjosh.com.ఈ ఈ-బుక్ ఆలోచనతో మీ ముంద్ుకు వచిాంది. కర ంట్ అఫ ైర్్ విభ్గం చాలా 
విసత ృతమ ైనది, అయినపపటికీ 2015 నవంబర్ నెలలో సాధయమయియయ అనిి కర ంట్ అఫ ైర్్ ను సేకరించడం జరిగింది.వివిధ 
పో టీ పరీక్షల అవసరాలను ద్ృషి్టలో ప టటట కుని, వాటిక  తగగ టటట గా కర ంట్ అఫ ైర్్ నవంబర్ 2015, ఈ-బుక్ వివిధ 
విభ్గాలుగా విభ్జించబడ ంది. అంతరాా తీయం, జాతీయం, ఆరీీకర్ంగం, పరాయవర్ణం మరియు జీవావర్ణ వయవసు , స ైన్స్ 
& టెకాిలజీ, కారపపరేట్, కీీడలు, రాష్టాట ా లు, మరియు నయయస్ కాపస్ల్ వంటి విభ్గాలుగా సమగీ వార్తలు, తేదిలవారిగా 
అమర్ాబడ  అందించబడాా యి. 

అకకడకకడా కొనిి విచలనాలు ఉనిపపటికీ, కేవలం అవి పరత్త విభ్గంలోనయ అతయంత ముఖ్యమ ైన కర ంట్ అఫ ైర్్ 
వార్తలకు పరా ధానయత ఇవాాలనే ఉదీేశంతో చేసినవే. చదివిన వార్త , సుదీర్ఘకాలం పాఠకుల మనసు్లోో  ఉండే విధంగా ఒక 
ఖ్చిాతమ ైన పరణాళికతో ఈ కర ంట్ అఫ ైర్్ ఇవాబడ నవి. అభ్యర్థు లు, పరీక్ష సమయంలో ముఖ్యమ ైన సంఘటనలు 
గురించుకునేంద్ుకు సహాయపడే విధంగా, అవసర్మ ైన పరత్త వారాత ంశం యొకక నేపధయం మరియు విశలో షణ 
అందించబడ ంది. 
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వెయిట్ లిస టడ్ పరయాణీకులకు పరతాయమాియ ర ైళోలో ధృవీకృత వసత్త కలిపంచడానిక  వికలప పథకం పరా ర్ంభ్ం ....................... 31 

ఆర్థిక రుంగుం-ECONOMY ......................................................................................................................... 31 
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కరెంట్ అఫైర్స్ 2015   

పేజి 10                                                                                                                                 నవంబర్ 2015 

 

 

జాతీయెం –NATIONAL 

న్ేష్టన్ల్ టరస్్ కిుంద వికలాుంగ లకు 10 కొతత  స్వర్థుంచిన్ ప్థకాలన్ు ప్రకటిుంచిన్ కేుందర  
ప్రభ తవుం 

కేంద్ర సామాజిక నాయయం మరియు సాావలంబన మంత్తర తవార్ చంద్ గ హోాట్ 24 నవంబర్ 2015న 

వికలాంగుల కోసం నయయఢ లో్లలో 10 సవరించిన / కొతత  పథకాలను పరవేశలప ట్ట ర్థ. ఈ స్కంలు నేషనల్ టరస్ట  
దాారా అమలుజర్థగుతాయి. ఆటిజం, మసితషక పక్షవాతం, మానసిక దౌర్ిలయం, ఇతర్ లోపాలునివారిక  ఈ 

పథకం ఉదేీశించబడ ంద.ి 

ప్థకుంలోని జాబిషస 

• దిశా:  పాఠశాలకు పంపేంద్ుకు వీలుగా సిద్ధంగ చేయడం 

• వికాస్: రోజువార ీసంర్క్షణ కార్యకమీం 

• సమర్ు:  ఉపశమనం కలిగించే ర్క్షణ కవచం 

• ఘర్థండ: వయోజనుల పథకంలో భ్గంగా గూీప్ స్కం 

• నిర్మయ: ఆరోగయ సంర్క్షణ పాలస్ 

• సహయోగ:ి ర్క్షణ కలిగంచేంద్ుకు శిక్షణా కార్యకీమం 

• జాా న్స పరభ్:  విదాయసహకారానిక  సంబంధించిన పథకం 

• పేరర్ణ: మార కటింగ్ సహకార్ ఒపపంద్ం 

• సంభ్వ్: ఎయిడ్్ మరియు ఎయిడెడ్ డ వెైజ్ పథకం 

•  బఢ్ేత  కథం: అవగాహన మరియు సామాజిక అనుసంధాన కార్యకమీం 

7 నుంచి 19 వర్కూ లోపాలునివారిక  మరింతగా పరయోజనం అందించేంద్ుకు ఈ పథకం ఉదేీశించింది. 
పరభ్ుతా లక్షయయలకు అనుగుణంగా ఈ పథకానిి విసతరిసాత ర్థ. 
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