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కొత్త  సీజేఐగా జసి్ట స్ రంజ న్ గొగోయ్  

భారత్ సుప్ర ంకోరి్ట  త్ దుప రి పర ధాన న్యాయమూరిత గా జసి్ట స్  రంజన్  గొగోయ్ నియమితులు 

కానున్యార్ట. పర సుత త్ సీజేఐ జసి్ట స్  దీపక్  మిశ్రర  ప ద వీకాలం అకిో బర్  2న  ముగియనునా నేపథ్ాంలో 

జసి్ట స్  గొగోయ్  పేర్టను ఆయన పర తిపాదంచార్ట. సుప్ర ంకోరి్ట లో సాధారణంగా పదవీకాలం 

ముగిసందుకు నెల రోజుల ముందుగా సీజేఐ త్ర్వాత్ అత్ాంత్ సీనియర్  అయిన న్యాయ మూరిత  పేర్టను 

త్ దుప రి సీజేఐగా పర తిపాదంచ డం అనేద ఆనవాయితీ. ఈ నేపథ్ాంలో త్దుపరి సీజేఐ పేర్టను 

స్టఫార్టు చేయాలని కందర  న్యాయ శ్రఖ సీజేఐ జసి్ట స్  దీపక్  మిశ్రర కు లేఖ ర్వయ గా ఆయ న గొగోయ్ 

పేర్టను స్టఫార్టు చేశ్రర్ట. ఈ స్టఫార్టు త్ ారలోనే కందర  న్యాయశ్రఖకు చేర నుంద. సీజేఐ 

పర తిపాదనలను న్యాయశ్రఖ పర ధాని ముందు ఉంచితే, కొత్త  సీజేఐ నియామకంపై  పర ధాని ర్వషి్ట రపతికి 

సలహా ఇసాత ర్ట. అన్నా ఆమోదం పందతే అకిో బర్  3న జసి్ట స్  రంజన్  గొగోయ్  భారత్ పర ధాన 

న్యాయమూరిత గా బాధ్ాత్లు చేపడతార్ట. ఆయన 2019 నవంబర్  దాకా పదవిలో ఉంటార్ట. 

సుప్ర ంకోరి్ట  నిరాహణతో పాటు కసుల కటాయింపులో సీజేఐ వావహారశై లిపై  అసంత్ృప్తత  వాకత ం చేస్తత  

రిటై ర్్   జసి్ట స్  జె.చలమేశ్ార్, జసి్ట స్  ఎంబీ లోకూర్, జసి్ట స్  కురియన్  జోసెఫ లతో కలస్ట జసి్ట స్  గొగోయ్ 

2018 జనవరిలో మీడియా స మావేశ్ం నిరాహంచార్ట. దీంతో జసి్ట స్  గొగోయ్  పేర్టను సీజేఐ మిశ్రర  

పర తిపాదంచకపోవచచనే ఊహాగాన్యలు వెలువ డ్్డ యి. 

జసి్ట స్ రంజ న్ గొగోయ్  1954 నవంబర్  18న అసంలో జనిమంచార్ట. 1978లో బార్  

అసస్టయేష్టన్ లో పేర్ట నమోదు చేయించుకునా గొగోయ్  గువాహటి హై కోరి్ట లో పార కి్ట స్  పార రంభంచార్ట. 

2001 ఫిబర వరి 28న గువాహటి హై కోరి్ట లో శ్రశ్ాత్ న్యాయమూరిత గా నియమితులయాార్ట. 2010 

సెపి ంబర్ లో పంజాబ్ –హరియాణా హై కోరి్ట కు బదలీ అయాార్ట. 2011 ఫిబర వరిలో అదే హై కోరి్ట లో 

పర ధాన న్యాయమూరిత గా నియమితులై  2012, ఏప్తర ల్  23న సుప్ర ంకోరి్ట  న్యాయమూరిత గా పదోనాతి 

పందార్ట. 

అసంలో ఇటీవల పర కటించిన జాతీయ పౌర రిజిసి ర్  (National Register of Citizens)ను గొగోయ్  

నేత్ృత్ ాంలోని ధ్ర్వమసనమే విచారిసత ంద. మదార స్  హై కోరి్ట  వివాదాసపద మాజీ న్యాయమూరిత  జసి్ట స్  

కరణ న్ పై  దాఖలై న కోరి్ట  ధికకరణ కసును జసి్ట స్  చలమేశ్ార్ తో కలస్ట గొగోయ్  విచారించార్ట. 



 

 

2016లో సౌమా అనే యువతి రేప్, హత్ా కసులో దోషికి ట్ర యల్  కోరి్ట  విధించిన మరణశిక్షను జసి్ట స్  

గొగోయ్  నేత్ృత్ ాంలోని ధ్ర్వమసనం యావజీీ వంగా మార్టస్తత  ఇచిచన తీర్టపపై  అనిావర్వ ల నుంచి తీవర  

నిరసన వాకత మై ంద. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : త్దుపరి సీజేఐ నియామకానికి పేర్ట స్టఫార్టు 

ఎవర్ట : జసి్ట స్  రంజన్  గొగోయ్  

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : సుప్ర ంకోరి్ట 

ఎందుకు : త్దుపరి సీజేఐ నియామకానికి సీనియర్  న్యాయమూరిత  పేర్ట స్టఫార్టులో భాగంగా 

 

‘మిస్  దవా యూనివర్ు ’గా నేహల్  చూడ్డసమా 

ముంబై లో ఆగ సిు  31న జరిగిన ‘మిస్  దవా యూనివర్ు  2018’ పోటీలోో  22 ఏళ్ో  నేహల్  చుడ్డసమా 

విజేత్ గా నిలిచింద. దీంతో 2018 డిసెంబర్ లో జరిగే మిస్  యూనివర్ు  పోటీలోో  భారత్  త్రఫున ఆమ 

పోటీపడనుంద. ‘‘న్య చిరకాల సాపాం నిజం కావడ్డనిా నమేమందుకు న్యకు కొంత్ సమయం పటిి ంద. 

భారత్  త్రఫున పార తినిధ్ాం వహంచడమే కాకుండ్డ..మిస్  యూనివర్ు  టై టిల్  గెలవడం న్య కల. ఎన్నా 

ఏళ్లో గా ఈ రోజు కోసమే కషి్ట పడ్్డ’’ అని నేహాల్ తెలిపార్ట. మిస్  దవా 2018 రనారప్ గా రోష్నా షెరన్  

మరియు ‘మిస్  దవా సుపార నేష్టనల్ ’గా అదతి హండియ నిలిచార్ట. ఈ పోటీలకు మిస్  యూనివర్ు  

2017 విజేత్ డెమి ప్ట్ర్ు, బాలీవుడ్  నటులు సుశ్రంత్  స్టంగ్  ర్వజ పుత్, శిల్పప శటిి, నేహా దూఫియా, 

ల్పర్వ దతాత  త్దత్ర్టలు న్యాయ నిరేణ త్లుగా వావహరించార్ట. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : మిస్  దవా యూనివర్ు  2018 పోటీలు 

ఎవర్ట : నేహాల్  చుడ్డసమా 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : ముంబై  

 



 

 

ఖ తార్ స రిహ దుు లో కాలువ త్వానునా సౌదీ అరేబియా 

దీాపకలపంగా ఉనా ఖతార్ ను దీవిగా మారేచందుకు ఆ దేశ్ సరిహదుు లో 60 కి.మీ పడవు, 200 మీట్రో  

వెడలుపతో ఓ కాలువను త్వాాలని సౌదీ అరేబియా యో చిసత ంద. కాలువలో కొంత్ భాగానిా సెై నిక 

సాా వరం, అణు వారా్వ ల శుది  పాో ంట కు కటాయించాలని నిరణ యించింద. ‘‘ఇద ఈ పార ంత్ భౌగోళిక 

సారూపానిా మారేచసుత ంద. దీనికి సంబంధించిన పూరిత  వివర్వలు ఇంకా వెలో డి కావాలిు ఉందని’’ 

యువర్వజు మహమద్  బిన్ సల్పమన్ కు సీనియర్ సలహాదార్టగా ఉనా సౌద్  అల్ ఖహతాన్న వెలో డించార్ట. 

దీంతో ఇపపటిక దౌత్ా సంబంధాలు దెబబతినా సౌదీ అరేబియా, ఖతార్ ల మధ్ా వివాదం ముదరింద. 

సల్పా ఐల్పండ్  పార జెకిు  పేర్టతో 75 కోట్ో  డ్డలరో తో చేపటి్ నునా ఈ కాలువ పూరత యితే సౌదీ పర ధాన 

భూభాగం నుంచి దీాపకలపంగా ఉనా ఖతార్  పూరిత గా వేర్టపడి దీవిగా మార్టతుంద.  

ఉగర వాదానికి మదు తిస్తత  ఇర్వన్ కు సనిాహత్ంగా మలుగుతోందని ఆరోప్తస్తత  సౌదీ, యూఏఈ, 

బహర యిన్, ఈజిపిు  దేశ్రలు 2017 ఏప్తర ల్ లో ఖతార్ తో దౌత్ా సంబంధాలు తెంచుకున్యాయి. ఆ 

త్ర్టవాత్ ఖతార్ కు ఉనా ఏకై క భూ సరిహదుు ను మూసశ్రర్ట. ఆ దేశ్ విమాన్యలు త్మ గగనత్ల్పనిా 

వినియోగించుకోకుండ్డ పర్టగుదేశ్రలు నిషేధ్ం విధించాయి. ఈ సంక్షోభానిా పరిష్టకరించడంలో 

అమరికా, కువెై ట ల మధ్ావరిత త్ ాం కూడ్డ విఫలమై ంద. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : 60 కి.మీ. పడవున కాలువ త్వానునా దేశ్ం 

ఎవర్ట : సౌదీ అరేబియా 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : ఖతార్ -సౌదీ అరేబియా సరిహదుు లో 

ఎందుకు : ఖతార్ ను దీవిగా మారిచ దౌత్ాపరంగా దెబబతీయడ్డనికి 

 

జెై న సాధువు త్ర్టణ్  సాగర్  కనుామూత్ 

పర ముఖ జెై న సాధువు త్ర్టణ్  సాగర్ (51) కామర్టో , ఇత్ర అన్యరోగా సమసాల కార ణంగా సెపి ంబ ర్ 

1న ఢిలీో లో కనుాముశ్రర్ట. సలేో ఖినిని వర త్ం (ఆహారం ముటిు కోకుండ్డ ఉండడం)  సీాకరించి ఆయన 

పార ణతాాగం చేశ్రరని స మాచారం.  



 

 

త్ర్టణ్ సాగర్ 1967 జూన్ 26న మధ్ాపర దేశ లోని దమోహ్  జిల్పో లో జనిమంచార్ట. ఆయన అసలు పేర్ట 

పవన్ కుమార్ జెై న్. 13వ ఏటే స న్యాసం సీాక రించిన త్ర్టణ్  ‘కడ్వా పర వచన్’  పేరిట్ ఇచేచ పర సంగాలు 

బాగా పార చురాం పందాయి. రేప్తసి్  బాబాలను ఒసామా బిన్  ల్పడెన్ తో పోలచడం, ఆడ ప్తలో ల సంఖా 

త్గి పోతుండట్ం, పాకిసాా న్ వావహార శై లి, ర్వజక్టయ న్యయకుల గురించి వాాఖాలు, హర్వాన్య 

అసెంబీో లో పర సంగించడ్డనికి ఆహాానం ర్వవడం వంటి వాటి వ లో  త్ ర్టణ్  వారత లోో  నిలిచార్ట. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : పర ముఖ జెై న సాధువు కనుామూత్ 

ఎవర్ట : త్ర్టణ్  సాగర్   

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : ఢిలీో  

ఎందుకు : కామర్టో , ఇత్ర అన్యరోగా సమసాల కార ణంగా  

 

కర యోజనిక్  ఇంజిన్  హాట  టసి్   విజయవంత్ం 

ఇసర  2018 డిసెంబ ర్ లో సతీష్  ధావన్  సపస్  సెంట్ర్  (షార్ ) నుంచి పర యోగించబోయే జీఎస్ ఎల్ వీ 

ఎఫ –11 కర యోజనిక్  ఇంజిన్ కు నిరాహంచిన ‘యాకుపి్   హాట  టసి్’ విజ య వంత్ మై ంద. ఆగసిు  27న 

త్మిళ్న్యడులోని తిర్టనలేాలి జిల్పో  మహందర గిరిలోని ఇసర  పర పలష న్  కందర ంలో చేపటిి న ‘హాట  టసి్  ’ 

స కుస్  అయిందని ఇసర  సెపి ంబ ర్ 1న పర కటించింద. ఈ ఇంజిన్ ను సుమార్ట 200 సెకనో పాటు 

మండించి పరీక్షంచార్ట. జీఎస్ ఎల్ వీ ర్వకట కు సంబంధించి క్టలకమై న కర యోజనిక్  దశ్ అత్ాంత్ 

సంకిో షి్ట  పరిజాా నంతో కూడుకునాద కావడంతో ఈ దశ్లో ఎపపటికప్పుడు నూత్నంగా పలు పరీక్షలు 

చేపటి్ నునాటుో  ఇసర  తెలిప్తంద. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : కర యోజనిక్  ఇంజిన్  హాట  టసి్   విజయవంత్ం 

ఎవర్ట : ఇసర  

ఎప్పుడు : ఆగసిు  27 

ఎకకడ : ఇసర  పర పలష న్  సెంట్ర్ , మహందర గిరి, తిర్టనలేాలి, త్మిళ్న్యడు 



 

 

ఎందుకు : జీఎస్ ఎల్ వీ ఎఫ –11 ర్వకట  పర యోగంలో భాగంగా 

 

 

ర్వమ గుండం ఎని్న ప్సీ కి ఎన రీీ  మేనేజ మంట అవార్్ట 

ర్వమ గుండం ఎని్న ప్సీ పార జెకిు కు ఎక్స్ లన్ు ఇన్ ఎన రీీ  మేనేజ మంట అవార్్ట  2018 ద కికంద. విదుాత్ 

ఉత్పతిత లో అదుుత్ మై న శ్ కిత  సమరా వంత్మై న యూనిట గా గురిత ంపు పంద డంతో ఈ అవార్్ట  ద కికంద. 

ఆగ సిు  30 నుంచి మూడు రోజుల పాటు హై ద ర్వబాద్ లో జ రిగిన 19వ జాతీయ ఎన రీీ  మేనేజ మంట 

స ద సుులో సెపి ంబ ర్ 1న ఎని్న ప్సీ అధికార్టలు అవార్్ట ను అందుకున్యార్ట.  

టిట బిటు : 

ఏమిటి : ఎక్స్ లన్ు  ఇన్  ఎన రీీ  మేనేజ మంట అవార్్ట  2018 

ఎవర్ట : ఎని్న ప్సీ, ర్వమగుండం 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : జాతీయ ఎన రీీ  మేనేజ మంట స ద సుు, హై దర్వబాద్   

ఎందుకు : అదుుత్ మై న శ్ కిత  సమరా వంత్మై న యూనిట గా గురిత ంపు పందనందుకు 

 

 

మద డుపై న్య కాలుష్టాం పర భావం.. తాజా అధ్ాయనంలో వెలో డి 

ఇపపటివరకు ఊప్తరితితుత లు, గుండెపై  మాత్ర మే కాలుష్టా పర భావం ఉంటుంద ని తేలగా.. దాని పర భావం 

మద డుపై  కూడ్డ ఉంటుంద ని తాజా అధ్ాయనంలో వెలో డెై ంద. కాలుష్టా పర భావం వివిధ్ వయసుల సీీ , 

పుర్టషులపై  ఏ సాా యిలో ఉంటుందనా దానిపై  అమరికాలోని యేల్  స్తకల్  ఆఫ  పబిో క్ హల్త , చై న్యలోని 

పకింగ్  విశ్ావిదాాలయాల ఆధ్ారాంలో జ రిగిన అధ్ాయనంలో ఈ విష్టయాలు వెలుగు చూశ్రయి. దీని 

పర భావం అత్ాధిక సాా యిలో ఒక విదాాసంవత్ురం కోలోపవడంతో సమానమ ని శ్రసీ వేత్త లు తెలిపార్ట. 

మేధ్సుుపై  పడిన ఈ కాలుష్టా దుష్టపరభావం కర మంగా పరిగితే పర తిభ త్గ డంతో పాటు అలీీ మర్ు, ఇత్ర 

రకాల డిమనిష యా ర్వవొచచని నిపుణులు విశ్లో షించార్ట.  

2010–14 మధ్ా ‘చై న్య ఫాామిలీ పాానెల్  సి డీస్ ’ భాష్ట, గణిత్ం సబీ కిు లోో  నిరాహంచిన పరీక్షలోో  ఆ 



 

 

దేశ్ంలోని 20 వేల మంద విదాారా్ట లు ర్వస్టన జవాబు పతార లను విశ్లో షించార్ట. 32 వేల మంద 

చై న్నయులపై  సాలప, దీరఘ కాలంలో పడిన వాయుకాలుష్టా పర భావానిా పరిశీలించార్ట. ఈ అధ్ాయన 

వివర్వలను పర తిషిా త్మక పర సీడింగ్ు  ఆఫ  ద నేష్టనల్  అకాడమీ ఆఫ  సెై నెుస్  జరాల్  పర చురించింద. 

అధ్ాయనం ముఖ్ాంశ్రలు 

-  వాయుకాలుష్టాం పర భావంతో పర పంచవాాపత ంగా ఏటా సంభవిసుత నా ప్తర మచూార్  డెత్ు 42 లక్షలు 

-  భారత్ లో 2015లో సంభవించిన కాలుష్టాకారక మరణాలు 25 లక్షలు 

-  పర పంచవాాపత ంగా 95 శ్రత్ం మంద పర జలు కలుషిత్ వాయువును ప్లుసుత న్యార్ట. 

-  అధిక మోతాదులో కాలుష్టాం కారణంగా విదాారా్ట లోో  గణిత్ం, భాషా సబీ కిు లోో  పర తిభ త్గి ంద. 

-  సగటున ఓ వాకిత  ఏడ్డద చదువు నషి్ట పోయినంత్ సాా యిలో ఈ పర భావం పడుతోంద. 

-  వయసు పై బడిన (64 ఏళ్ో  కంటే ఎకుకవగా ఉనా) వారిపై  వాయుకాలుష్టాం పర భావం మరింత్ 

తీవర ంగా పడుతోంద. 

-  కాలుష్టా పర భావం కారణంగా పదు వార్ట మాట్ల కోసం, చినా లకకలు పూరిత  చేయడ్డనికి 

త్డుముకోవడ్డనిా పర సాత వించార్ట. 

-  మగవారిపై  ముఖాంగా త్కుకవ చదువుకునా వారిపై  ఈ పర భావం ఎకుకవగా ఉంటుంద 

-  బిజీరోడో కు సమీపంగా నివస్టంచే వారిలో మతిమర్టపు పర్టగుతోంద. 

- కాలుష్టా పర భావం ఎకుకవునా రోజులోో  ఏదెై న్య ముఖామై న పర వేశ్పరీక్షకు హాజరై న విదాారాి  సరై న 

ఫలితాలు సాధించలేకపోయార్ట. 

- కాలుష్టాం వలో  మహళ్లకంటే పుర్టషులక ఎకుకవ నషి్ట ం  వాటిలుో తోంద. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : మద డుపై న్య కాలుష్టాం పర భావం 

ఎవర్ట : యేల్  స్తకల్  ఆఫ  పబిో క్ హల్త  మరియు పకింగ్  విశ్ావిదాాలయాలు 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : చై న్యలో 

ఎందుకు : వివిధ్ వయసుల సీీ , పుర్టషులపై  కాలుష్టా పర భావంపై  అధ్ాయనంలో భాగంగా  

 



 

 

 

వికార్వబాద్ , కామారడ్ి  జిల్పో ల కు ఉపాధి అవార్్ట 

మహాతామగాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథ్కం (ఎంజీఎన్ ఈజీఎస్ )లో అతుాత్త మ సవలకు గాను 

తెలంగాణ నుంచి వికార్వబాద్, కామారడ్ి  జిల్పో లు జాతీయ అవార్్ట కు ఎంప్తకయాాయి. వివిధ్ 

కట్గిరీలోో  దేశ్వాాపత ంగా కందర ం 18 జిల్పో లను ఎంప్తక చేయగా, ఉపాధి హామీ పనులు సమరా ంగా 

నిరాహంచడం, ఎకుకవ మంద కూలీలకు పని కలిపంచడం వంటి అంశ్రలోో  అవార్్ట  ఈ జిల్పో లకు 

లభంచింద. సెపి ంబర్  11న ఢిలీో లో కందర  గార మీణాభవృది  శ్రఖ మంతిర  నరేందర స్టంగ్  తోమర్  చేతుల 

మీదుగా కలకి ర్టో  ఈ అవార్్ట  అందుకోనున్యార్ట.  

ఉపాధి హామీ పథ్కంలో ఉత్త మ సవల అవార్్ట లకు ఆయా జిల్పో ల నుంచి జాబితా పంపాలని ర్వషిా రలకు 

కందర ం స్తచించగా.. వికార్వబాద్, కామారడ్ి, స్టరిస్టలో , స్టదు పేట్, జనగాం, నిరమల్  జిల్పో లను ర్వషి్ట ర 

పర భుత్ ాం పర తిపాదంచింద. ఈ జిల్పో ల కలకి ర్టో  పథ్కం దాార్వ చపటిి న పనులు, లబిి దార్టల పర గతిపై  

2018 మేలో పర జెంటేష్టన్  ఇచాచర్ట.  

టిట బిటు : 

ఏమిటి : జాతీయ ఉపాధి అవార్్ట  2018 

ఎవర్ట : వికార్వబాద్ , కామారడ్ి  జిల్పో లకు 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎందుకు : ఉపాధి హామీ పనులు సమరా ంగా నిరాహంచి ఎకుకవ మంద కూలీలకు పని 

కలిపంచినందుకు 

 

జాతీయ పోష్ట కాహార మాసంగా సెపి ంబ ర్  

పోష్ట కాహార స మ సా వ లో  ఆరాి క వావసా, మాన వాభవృది కి వాటిలుో తునా న షిా నిా నివారించేందుకు జాతీయ 

పోష్ట కాహార సంసా  కార్వాచ ర ణ ను పార రంభంచింద. పోష్ట కాహార పార ధాన్యానిా వివ రించ డ్డనికి సెపి ంబ ర్ 

నెల ను జాతీయ పోష్ట కాహార మాసంగా పర కటించింద. దీని దాార్వ దేశ్ వాాపత ంగా 11 కోట్ో  మందకి 

పోష్ట కాహార సందేశ్ం చేర వేయాల ని ల క్షాంగా పటిు కుంద.  

కారాకర మ లక్ష్యాలు 



 

 

-  గ రిుణులోో  ఆరోగా సంరక్షణ, రకత హీనత్ నివార ణ , పరిశుభర త్, ప్తలో ల పర్టగుదలపై  పరావేక్షణ వంటి 

అంశ్రల పై  అవ గాహ న క లిపంచ డం 

-  బాలిక ల కు త్ గిన పోష్ట కాహారం అంద చేయ డం, విదా, త్ గిన వ య సులో పళిో  వంటి వాటిపై  పర చారం 

నిరాహంచడం 

-  మేళాలు, వంట్ కాలు, పోష్ట ణ వాక్ు వంటి వాటి దాార్వ పర జలోో  చై త్ నాం కలిపంచడం 

-  ఈ కారాకర మంలో న్నతి ఆయోగ్ స హా ప లు కందర  పర భుత్ ా శ్రఖ లు పాల్ ంటాయి. 

జాతీయ పోష్టకాహార మిష్టన్  

గరిుణులు, పాలిచేచ త్ లుో లు, ప్తలో లోో  పోష్ట కాహార లోపానిా నివారించేందుకు ఉదేు శించిన స మీకృత్ శిశు 

అభవృది  ప థ్ కం (Integrated Child Develpment Scheme) ను 1975 నుంచి అమ లు చేసుత న్యార్ట. 

దీనిని 2005లో తీసుకొచిచన నేష్ట న ల్ హల్త  మిష్ట న్ లో విలీనం చేశ్రర్ట. 2022 న్యటికి దేశ్ంలో 

పోష్ట కాహార సమసాను అధిగ మించాల నే లక్షాంతో ఎన్ డీఏ పర భుత్ ాం రూ.9046.17 కోట్ో తో జాతీయ 

పోష్ట కాహార మిష్ట న్ ను అమ లోో కి తెచిచంద. 

మిష్టన్  ల క్ష్యాలు 

-  దేశ్ంలో ఐదేళ్ో లోపు ప్తలో లోో  ఎదుగుద ల లోప్తంచిన వార్ట 38.4 శ్రత్ం ఉన్యార్ట. 2022 న్యట్ కి 

దీనిని 25 శ్రతానికి త్ గి ంచడం. 

- ఏటా సీర తల లో పోష్ట కాహార లోపానిా 2 శ్రత్ం, కిశోర బాలిక లోో  రకత హీనత్ను 3 శ్రత్ం, బ ర్టవు త్ కుకవ 

జ న న్యల ను 2 శ్రత్ం త్ గి ంచాల నేద మిష్టన్  ల క్షాం. 

- 2017-18, 2019-20 మ ధ్ా 10 కోట్ో  మంద పర జల కు ఈ ప థ్కం దాార్వ ల బిి  చేకూర్వచల ని 

ల క్షాంగా పటిు కున్యార్ట. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : జాతీయ పోష్ట కాహార మాసంగా సెపి ంబ ర్  

ఎవర్ట : కందర  పోష్టకాహార సంసా 

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : దేశ్వాాపత ంగా 

ఎందుకు : దేశ్ వాాపత ంగా పోష్ట కాహార పార ధానాత్ను పర చారం చేసందుకు  



 

 

 

కందర  మాజీ మంతిర  కమాలుదీు న్  కనుామూత్ 

కందర  మాజీ మంతిర , కాంగెర స్ సీనియర్  నేత్ కమాలుదీు న్ అహమద్  (90) సెపి ంబర్  1న హై దర్వబాద్ లో 

కనుామూశ్రర్ట. జనగామ జిల్పో లోని సల్పఖ పూర్  గార మానికి చందన కమాలుదీు న్  ఎమమలేా, ఎంప్గా 

పనిచేశ్రర్ట. హనమకొండ పారో మంటు నియోజకవర ం నుంచి మూడుసార్టో , వరంగల్  నియోజకవర ం 

నుంచి ఒకసారి ఎంప్గా గెలుపందార్ట. 1962లో చేర్వాల, 1967లో జనగామ నియోజకవర్వ ల 

నుంచి ఎమమలేాగా పనిచేశ్రర్ట. 1970లో ఏప్ఎస్ ఆరిీ సీ చై రమన్ గా, 1994లో ప్సీసీ అధ్ాక్షుడిగా 

బాధ్ాత్లు నిరారిత ంచిన కమాలుదీు న్  భారత్ లో సౌదీఅరేబియా ర్వయబారిగాను వావహరించార్ట. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : కందర  మాజీ మంతిర  కనుామూత్ 

ఎవర్ట : కమాలుదీు న్  అహమద్  

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  1 

ఎకకడ : హై దర్వబాద్  

 

సెపి ంబర్  5న మహళా జడీి ల ధ్ర్వమసనం పార రంభం 

పూరిత గా మహళా న్యాయమూర్టత లే ఉండ్వ సుప్ర ంకోరి్ట  ధ్ర్వమసనం సెపి ంబర్  5న కొలువు దీరనుంద. 

దీంతో సుప్ర ంకోరి్ట  చరిత్ర లో మహళ్లు మాత్ర మే ఉండ్వ రండో ధ్ర్వమసనంగా ఇద నిలవనుంద. ఈ 

ధ్ర్వమసనంలో జసి్ట స్ ఆర్  భానుమతి, జసి్ట స్  ఇందర్వ బనరీీ  లు ఉన్యార్ట. 2013లో మొదటిసారిగా 

జసి్ట స్  జాా నసుధ్ మిశ్రర , జసి్ట స్  రంజన్య పర కాశ  దేశ్రయిలతో కూడిన ధ్ర్వమసనం ఏర్వపట్యింద. 

పర సుత త్ం సుప్ర ంకోరి్ట లో ముగు ర్ట మహళా న్యాయమూర్టత లున్యార్ట. వార్ట జసి్ట స్  ఆర్ భానుమతి, జసి్ట స్  

ఇందర్వ బనరీీ, జసి్ట స్  ఇందు మలోో తార . 

సాాత్ంత్ర ం వచిచన త్ర్వాత్ 1950లో సుప్ర ంకోరి్ట  ఏరపడినపపటి నుంచి కవలం ఎనిమిద మంద 

మహళ్లే న్యాయమూర్టత లుగా పనిచేశ్రర్ట. 1989లో జసి్ట స్  ఫాతిమా బీవీ బాధ్ాత్లు చేపటి్ గా, 

2010లో జసి్ట స్  జాా నసుధ్ మిశ్రర , 2011లో జసి్ట స్  రంజన్య పర కాశ  దేశ్రయ్ , 2014లో ఆర్  

భానుమతి, 2018లో ఇందు మలోో తార , ఇందర్వ బనరీీ లు న్యాయమూర్టత లుగా సుప్ర ంకోరి్ట లో అడుగు 



 

 

పటిా ర్ట. 

టిట బిటు : 

ఏమిటి : మహళా జడీి ల ధ్ర్వమసనం పార రంభం 

ఎవర్ట : జసి్ట స్ ఆర్  భానుమతి, జసి్ట స్  ఇందర్వ బనరీీ   

ఎప్పుడు : సెపి ంబర్  5 

ఎకకడ : సుప్ర ంకోరి్ట 

 

నెదర్వో ండ్  లో అంత్రీ్వ తీయ ఆయురేాద కాంగెర స్  

నెదర్వో ండ్స్ లోని లీడెన్ లో రండు రోజుల పాటు జరగనునా 4వ అంత్రీ్వ తీయ ఆయురేాద కాంగెర స్ ను 

కందర  ఆయుష్  శ్రఖ మంతిర  శీర పాద యస న్యయక్  సెపి ంబర్  1న పార రంభంచార్ట. ఈ సందరుంగా 

ఆయురేాద అనేద భారత్ కు పుర్వత్న కాలంలోనే లభంచిన వరం అని న్యయక్  అన్యార్ట. నెదర్వో ండ్ 

మరియు దాని పర్టగు ఐరోపా దేశ్రలోో  ఆయురేాద పార ముఖ్ానిా పర చారం చేయడం ఈ సదసుు 

యొకక ముఖా  ఉదేు శ్ం. దీనిని నెదర్వో ండ్ కు చందన అంత్రీ్వ తీయ మహరిషి ఆయురేాద ఫండ్వష్టన్ , 

భారత్ కు చందన అఖినిల భారత్ ఆయురేాద కాంగెర స్ , ఇంట్రేాష్టనల్  అకాడమీ ఆఫ ఆయురేాదలు 

నెదర్వో ండ్ లోని బారత్ ర్వయబార కార్వాలయ సహాయంతో సంయుకత ంగా నిరాహసుత న్యాయి. 

భారత్ లో ఆయురేాద, యోగ, యున్యని, స్టది  మరియు హోమియోపతి వంటి సాంపర దాయ వెై దా 

విధాన్యనిా ఆయురేాదంగా పరిగణిసాత ర్ట.  

 

గత్ అంత్రీ్వ తీయ ఆయురేాద కాంగెర స్ లు - జరిగిన పర దేశ్రలు 

1  11 - 12 ఏప్తర ల్ , 2015   నెదర్వో ండ్ు  

2 1-3, ఏప్తర ల్  2017  లండన్  

3 -   -  

4 1-2, సెపి ంబర్ , 2018   నెదర్వో ండ్ు  

టిట బిటు : 

ఏమిటి  : 4వ అంత్రీ్వ తీయ ఆయురేాద కాంగెర స్  



 

 

ఎవర్ట  : అంత్రీ్వ తీయ మహరిషి ఆయురేాద ఫండ్వష్టన్ , అఖినిల భారత్ ఆయురేాద కాంగెర స్ , 

ఇంట్రేాష్టనల్  అకాడమీ ఆఫ ఆయురేాద 

ఎప్పుడు  : 1-2, సెపి ంబర్  2018 

ఎకకడ : లీడెన్ , నెదర్వో ండ్ు  

ఎందుకు  : నెదర్వో ండ్ మరియు దాని పర్టగు ఐరోపా దేశ్రలోో  ఆయురేాద పార ముఖ్ానిా పర చారం 

చేయడం కోసం 


