
కరెంట్ అఫైర్స్ 2015   

పేజి 1                                                                                                                                   సెపెటెంబర్ 2015 

 

 



కరెంట్ అఫైర్స్ 2015   

పేజి 2                                                                                                                                   సెపెటెంబర్ 2015 

 

                                     మెందుమాట 

కర ెంట్ అఫ ైర్స్ స ప టెంబర్స 2015 ఈ-బుక్, స ప టెంబర్స నెలలో జరిగిన కర ెంట్ అఫ ైర్స్(వర్తమాన అెంశాలు)ను ఉచితెంగా 
అెందిసుత ెంది. ఐఎఎస్, పిసిఎస్, ఎస్.ఎస్.సి, బ్యెంక ెంగ్, ఎెంబిఎ లాెంటి ఏ పో టీ పరీక్షలలోనెైనా కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఒక 
కీలకమ ైన భ్గెం. కర ెంట్ అఫ ైర్స్ విభ్గానిక  సరిగా సిద్ధ పడక పో వడస ప టెంబరాాలామెంది అభ్యర్థు ల వెైఫలాయనిక  పరధాన 
కార్ణెం. ఇది అభ్యర్థు లకు తెలిసినపపటికీ వివిధ పో టీ పరీక్షలకు కర ెంట్ అఫ ైర్స్ విభ్గెం ఎలా సిద్ధ పడాలో తెలియక 
గెంద్ర్గోళ పడుత ెంట్ర్థ. అలాెంటి సెందేహాలు మరియు గెంద్ర్గోళానిి నివృత్తత  చేయడానికే 
www.jagranjosh.com.ఈ ఈ-బుక్ ఆలోచనతో మీ ముెంద్ుకు వచిాెంది. కర ెంట్ అఫ ైర్స్ విభ్గెం చాలా 
విసత ృతమ ైనది, అయినపపటికీ 2015 స ప టెంబర ిలలో సాధయమయియయ అనిి కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ను సేకరిెంచడెం జరిగిెంది.వివిధ 
పో టీ పరీక్షల అవసరాలను ద్ృషి్టలో ప టటట కుని, వాటిక  తగగ టటట గా కర ెంట్ అఫ ైర్స్ స ప ట ెంబర్స 2015, ఈ-బుక్ వివిధ 
విభ్గాలుగా విభ్జిెంచబడ ెంది. అెంతరాా తీయెం, జాతీయెం, ఆరీీకర్ెంగెం, పరాయవర్ణెం మరియు జీవావర్ణ వయవసు , స ైన్స్ 
& టెకాిలజీ, కారపపరేట్, కీీడలు, రాష్టాట ా లు, మరియు నయయస్ కాపస్ల్ వెంటి విభ్గాలుగా సమగీ వార్తలు, తేదిలవారిగా 
అమర్ాబడ  అెందిెంచబడాా యి. 

అకకడకకడా కొనిి విచలనాలు ఉనిపపటికీ, కేవలెం అవి పరత్త విభ్గెంలోనయ అతయెంత ముఖ్యమ ైన కర ెంట్ అఫ ైర్స్ 
వార్తలకు పరా ధానయత ఇవాాలనే ఉదీేశెంతో చేసినవే. చదివిన వార్త , సుదీర్ఘకాలెం పాఠకుల మనసు్లోో  ఉెండే విధెంగా ఒక 
ఖ్చిాతమ ైన పరణాళికతో ఈ కర ెంట్ అఫ ైర్స్ ఇవాబడ నవి. అభ్యర్థు లు, పరీక్ష సమయెంలో ముఖ్యమ ైన సెంఘటనలు 
గురిెంచుకునేెంద్ుకు సహాయపడే విధెంగా, అవసర్మ ైన పరత్త వారాత ెంశెం యొకక నేపధయెం మరియు విశలో షణ 
అెందిెంచబడ ెంది. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. 
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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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కేర్ళలో నిర్ాహిెంచిన భ్ర్తదేశెం-మాలీీవులు ఉమమడ  స ైనిక శిక్షణ వాయయామెం EKUVERIN 2015 .................................... 87 
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నోవాక్ జొకోవిక్ కు 2015 యుఎన్స ఓప న్స పుర్థష ల సిెంగిల్్ టెైటిల్ ..............................................................................119 

సానియా మిరాా  - మారిటనా హిెంగిస్ కు 2015 యుఎస్ ఓప న్స మహిళల డబుల్్ టెైటిల్ .....................................................119 
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కరెంట్ అఫైర్స్ 2015   

పేజి 10                                                                                                                                   సెపెటెంబర్ 2015 

 

అెంతర్జాతీయెం | ప్రపెంచెం-INTERNATIONAL|WORLD 

సిర్థయలో సెైనిక దళాలన్ు ఉప్యోగథెంచ ెందుకు ప్ుతిన్స కు అన్ుమతిచ్చిన్ రష్టజూ 

ర్షయన్స పారో్మ ెంట్ డయయమా 30 స ప టెంబర్స 2015 న సెంక్షోభ్ెంలో చికుకకుని సిరియా లో ర్షయన్స స ైనిక 

ద్ళాలను పెంపడానిక  అధయక్షుడు వాో దిమిర్స పుత్తన్స కు దాని అనుమత్త ఇచిాెంది. అయిత ే క మోీిన్స, అకకడ 

వెైమానిక ద్ళాలను మాతరమే ఉపయోగిెంచాలని, మరియు పదాత్త (గౌీెండ్) ద్ళాలను కాద్ని నిర్ణయిెంచిెంది. 

ర్ష్టాయ రాజాయెంగెం పరకార్ెం అధయక్షుడు విదేశాలలో ర్ష్టాయ స ైనిక ద్ళాలను ఉపయోగిెంచే ముెంద్ు ర్షయన్స 

పారో్మ ెంట్ ఆమోద్ెం పర ెందాలి. దిమిత్తర ప సో క్ అధికారిక పరకటన పరకార్ెం, పుత్తన్స ప రస్ పరత్తనిధి, ర్ష్టాయ 
తీవరవాద్ెం కోసెం వయత్తరేకెంగా పో రాడట్నిక  మరియు తీవరవాదానిక  వయత్తరేకెంగా మరియు విపరీత పో రాటెంలో 
చటటబద్ధమ ైన సిరియన్స నాయకతాెం కోసెం మదీ్త  ఇవాడానిక  సిరియా లో దాని స ైనిక ద్ళాలను విసతరిసయత  

ఉెంద.ి ఈ పరకటన, సిరియా ఉగవీాద్ సెంసు  ఇసాో మిక్ రాషట ెాంకు వయత్తరేకెంగా దాని తగాదాలలో ర్ష్టాయ స ైనిక 

ద్ళాల సహకారానిి కోర్థత నిటటో  చయపిెంది. ర్షయన్స పరభ్ుతాెం, ఈ దేశెం సిరియా కు ఇసాో మిక్ తీవరవాద్ుల 

నుెండ  దాని సర ెంత దేశానిి ర్క్ష ెంచడానిక  సహాయెం చేయడానిక  నిర్ణయిెంచుకునిటటో  మరియు ఏ విదేశ్ర 

విధాన లక్షాయల లేదా ఆశల కోసెం కాద్ని పరకటిెంచిెంది. సిరియా లో ద్ళాలు ఉపయోగిెంచాలనే పరసుత త 

నిర్ణయెం, ర్ష్టాయ మారిా 2014 లో క మీియన్స ప నిను్లా ను సాాధీనపర్థాకున ేముెంద్ు ఉక యీిన్స లో ర్ష్టాయ 
ద్ళాలను పెంపడానిక  పుత్తన్స యొకక నిర్ణయానిి జుపిత క  తెసుత ెంది. 

2015 వజర్థిక నివేదికన్ు విడుదల చ సిన్ డబ య ుటిఓ 

పరపెంచ వాణిజయ సెంసు  (డబుో ుటిఓ) 30 స ప టెంబర్స 2015 న దాని 2015 వారిిక నివేదికను విడుద్ల చేసిెంద.ి ఇది 
2014 మరియు 2015 మొద్టోో  ఈ డబుో ుటిఓ యొకక కార్యకలాపాల గురిెంచి ఒక వివర్ణను అెందిెంచిెంద.ి 
ఇదేకాకుెండా ఇది పరపెంచవాయపతెంగా ఇటీవల వాణిజయ ద్ృష్టాట ెంతానిి మరియు సమీప భ్విషయత త లో అెంచనా 
వృదిధ  రేటోను అెందిెంచిెంద.ి 

2015 వజర్థిక నివేదికలోని మ ఖాూెంశజలు 
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