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సీజేఐగా గోగోయ్  వచ్చే 3న ప్ర మాణం:  

 భారత తదుప్రి ప్ర ధాన న్యాయమూరిి (సీజేఐ)గా జసి్టస్  రంజన్  గోగోయ్  అకి్టబరు 

3న ప్ర మాణ సీీకారం   

  ప్ర సి్తత జడి్జలలో అందరికన్యా సీనియర్  అయిన జసి్టస్  గోగోయ్ ను తన 

వారస్తడ్జగా స్టఫారస్త చ్చస్తి  సీజేఐ జసి్టస్  దీప్క్  మిశ్రర  మంగళవారం Sep 4 న 

కందర  న్యాయశ్రఖకు లేఖ రాశ్రరు.  

 భారత 46వ ప్ర ధాన న్యాయమూరిి  కానునా జసి్టస్ రంజన్ గొగోయ్ 2012, ఏప్రర ల్ 

23న స్తప్ర ంక్టరిుకు ప్దోనాతిపై  వచ్చేరు. అసంకు ముఖామంతిర గా ప్నిచ్చస్టన 

కశబ్ చందర  గొగోయ్ కుమారుడు రంజన్ గొగోయ్ 

 

బుదధ ప్ర సాద కు ‘బొల్లి ముంత’ పురసాారం: స్టనీ రచయిత, అభ్యాదయవేతి  బొల్లి ముంత శివరామకృష్ణ  జీవితకాల 

సాఫలా పురసాారానిా 2018 సంవతసరానికిగాను శ్రసనసభ ఉప్ సభాప్తి మండల్ల బుదధ ప్ర సాద కు 

అందజేయనున్యారు. గంటూరు జిల్లి  తెన్యల్లలో మం గళవారం తెన్యల్ల ఎమ్మెలేా ఆలపాటి రాజేందర ప్ర సాద  

వివరాలను వెలి డ్జంచ్చరు. ఈనెల 8న సీీకర్  డాకిర్  క్టడెల శివప్ర సాదరావు తెన్యల్లలో ఈపురసాారానిా అందిసాి రని 

చెపాీరు 

పాక్  అధ్ాక్షుడ్జగా ఆరిఫ్  అల్లీ : ఇటీవల పాక్ లో అధికారం చ్చప్టిిన ఇమాాన్  ఖాన్  పారి్ట పాకిసాాన్  తెహ్రర క్ -ఇ-

ఇన్యసఫ్  వావసాాప్క సభ్యాలోి  ఒకరై న డాకిర్  ఆరిఫ్  అల్లీ ఆ దేశ 13 అధ్ాక్షుడ్జగా ఎనిాకయ్యారు. ఈ ఎనిాకలోి  

ఆయన పాకిసాాన్  ప్పుల్స్ పారి్ట, పాకిసాాన్  ముసీి ం లీగ్  పారి్ట అభారాులను ఓడ్జంచ్చరు. ఆయన విజయంలో 

బలుచిసాాన్  ప్ర జాప్ర తినిధులు కీలక పాతర  పోషంచినటి్ట తెలుసి ంది. కాగా ప్ర సి్తత అధ్ాక్షుడు మమ నూన్  హుస్ససన్  

ప్దవీకాలం సెపింబరు 8న ముగియనుంది 

‘షెడ్యాల్్  కులం’ అని వాడాల్ల.. చ్చనళి కు మారగ దరశకాలు 

 : షెడ్యాల్్  కుల్లలకు చెందిన ప్ర జలను దళితులు అని ప్రలవవదద ని దేశంలోని అనిా పై ైవేట్ట టీవీ చ్చనళి కు కందర  

సమాచ్చర ప్ర సార శ్రఖ సలహా ఇచిేంది. దానికి బదులుగా రాజాాంగంలో పందుప్రిేన ‘షెడ్యాల్్  కులం (ఎసీస)’ 

అనా ప్దాన్నా వాడాలని స్తచించింది. ఈ మేరకు అనిా చ్చనళి కు మారగ దరశకాలు జార్ట చ్చస్టంది. బంబే హై క్టరిు 

క్టరిు ఆదేశ్రల ప్ర కారం రాషి్ై ప్ర భ్యత్వీలకు సమాచ్చర శ్రఖ మారగ దరశకాలు ఇచిేంది. 

అంతరిాతీయ సాాయిలో మరో వేడుక నిరీహణకు విశ్రఖప్ట్ాం వేదిక కాబోతుంది. నగరంలో ఏరాీట్వుతునా 

మ్మడ టెక్  జోన్ లో డ్జసెంబరు 13 నుంచి 15వ తేదీ వరకు 4వ ప్ర ప్ంచ ఆరోగా సంసా(డబ్ల్ి ాహచ వో) విశీ వెై దా 

ప్రికరాల సదస్తస(గోి బల్  మ్మడ్జకల్  డ్జవెై జ్  ఫోరమ ) జరగనునాట్టి  మ్మడ టెక్  జోన్  ప్ర తినిధులు ఒక ప్ర కట్నలో 

తెల్లపారు. ఈ సదస్తసకు 194 దేశ్రల నుంచి 2వేల మంది ప్ర తినిధులు వచ్చే అవకాశముందని వివరించ్చరు. 



 
ఇప్ీటిక ప్ర ప్ంచ ఆరోగా సంసా ప్లు వాాధులపై  ఎన్నా సాంకతిక ప్రిష్కారాలతో ముందుకొసి ందని, ఈ సదస్తస 

దాీరా మరింత ఆరోగావంతమ్మై న ప్ర ప్ంచ్చనిా నిరిెంచ్చ అవకాశం ఉంట్టందని పేర్కాన్యారు 

సాంకతికతలో అగర గామిగా రాషి్ైం: 

వచ్చే నెల 22 నుంచి  వెై జాగ్  ఫంటెక్  ఉతసవాలుపాత కాలం సాంకతికతలకు కాలం చెల్లి ంది. ఇప్పుడు ఫంటెక్ , 

బి క్  చెై న్ , బిగ్  డేటా అనల్లటిక్స  ల్లంటి సాంకతికతలు వేగంగా అభివృదిధ  చెందుతున్యాయి. వీటిలో 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ ను అగర గామిగా చ్చస్సందుకు ప్ర యతిాసి్తన్యాం’’ అని సమాచ్చర, సాంకతిక, ఎలకిాైనిక్స  శ్రఖల మంతిర  

లోకశ  అన్యారు 

ఆకాశంలోన్న తేజస్ కు ఇంధ్నం బదిలీ: 

దేశీయ ప్రిజాానంతో రూపందిన తేజస్ యుదధ విమానం అభివృదిధ  కర మంలో మరో కీలక ముందడుగ ప్డ్జంది. 

మంగళవారం భారత వెై మానిక దళానికి (ఐఏఎఫ్) చెందిన ఇంధ్న టాాంకర్ విమానం నుంచి తేజస్ 

యుదధ విమాన్యనికి గగనతలంలోన్న ఇంధ్నం నింప్టానికి సంబంధించిన ఒక ప్ర్టక్ష విజయవంతమ్మై ంది. ఈ 

రకమ్మై న ప్ర్టక్ష విజయవంతం కావడం తేజస్ చరితర లో ఇదే తొల్లసారి 

క్టల్ కత్వలో కుప్ీకూల్లన వంతెన: 

ప్శిేమబంగాల్ రాజధాని క్టల్ కత్వలో అతాంత రదీద గా ఉండే Majherhat Bridge 

ISSF ప్ర ప్ంచ ఛంప్రయన్ షప్  -ఓం ప్ర కాశ  ప్స్టడ్జ: 

 చ్చంగోీన్  (దక్షిణ కొరియ్య): భారత షూట్ర్  ఓం ప్ర కాశ  మితరాీల్    ప్ర ప్ంచ షూటింగ్  ఛంప్రయన్ షప్ లో 

సీరణ ం కొలి గొటిాడు.  

 50 మీట్రి  ప్రసిల్  విభాగంలో   

 ఈ ఏడాది కామనెీల్ి   కీర డలోి  10 మీట్రి  ప్రసిల్ , 50 మీట్రి  ప్రసిల్  విభాగాలోి  కాంసాం సాధించిన అతడ్జకి 

ప్ర ప్ంచ ఛంప్రయన్ షప్ లో ఇదే తొల్ల ప్తకం. 

 2020 ఒల్లంప్రక్స్ కు ఈ ఛంప్రయన్ షప్  తొల్ల అరహ త టోర్టా. ఐతే వచ్చే ఒల్లంప్రక్స్ లో 50 మీట్రి  ప్రసిల్  

విభాగం లేదు. దీంతో మితరాీల్  గెల్లచిన్య భారత కు క్టటా దకాలేదు. 

 జూనియర్  విభాగంలో సౌరభ్  చౌదరి, అభిదాా పాటిల్  జోడీ కాంసాం సాధించడం విశేష్ం. 10 మీట్రి  ప్రసిల్  

మిక్స్ డ  టీమ  విభాగంలో సౌరభ్  జోడీ 329.6 పాయింట్ి తో మూడో సాానంలో నిల్లచింది.  

ఆస్టయ్య విజేతలకు సత్వారం: 

 ఆస్టయ్య కీర డలోి  ప్తకాలు గెల్లచి దేశ కీరిి ని ఇనుమడ్జంప్ చ్చస్టన అథ్లి ట్ి ను మంగళవారం  కందర  హం శ్రఖ 

మంతిర  రాజ్ న్యథ్  స్టంగ్  సతారించ్చరు.  

 సీరణ ం నెగిగ న అథ్లి ట్ి కు రూ.40 లక్షలు,  



 
 రజతం గెల్లచిన వాళి కు రూ.20 లక్షలు,  

 కాంసాం దకిాంచుకునా అథ్లి ట్ి కు రూ.10 లక్షలు  

ల్లక్ హ్రడ  మారిిన్ కు టాటాల ‘రకాలు’  

ల్లక్ హ్రడ  మారిిన్ కు చెందిన F-16 యుదధ  విమాన్యల రకాలు భారత లో తయ్యరు కానున్యాయి. అమ్మరికాకు 

చెందిన భదర త, ఏరోస్సీస్  దిగగ జ సంసా అయిన ల్లక్ హ్రడ  మారిిన్  ఈ విష్య్యనిా మంగళవారం 4
th

 Sep 

ప్ర కటించడంతో ‘భారత లో తయ్యర్ట’కి మరింత ఊతం లభించినట్ి యింది. యుదధ  విమాన్యలకు రకాల ఉతీతిి  

క్టసం టాటా అడాీన్స్ డ  స్టసిమస  (TASL)తో ల్లక్ హ్రడ  మారిిన్  ఒప్ీందం కుదురుేకుంది. ల్లక్ హ్రడ  తన మొతి ం 

ఎఫ్ -16 తయ్యర్ట కందార న్నా భారత కు మారుసాి మని ప్ర తిపాదించింది. అయితే దీనిపై  భారత  నిరణ యం తీస్తక్టవాల్లస 

ఉంది.  భారత లో ఎఫ్ -16 రకాల తయ్యర్ట వలి  టాటా అడాీన్స్ డ  స్టసిమస్ తో ల్లక్ హ్రడ  మారిిన్  వ్యాహాతెక 

భాగసాీమాం బలోపేతం అవుతుందని.. అదే సమయంలో భారత లో తయ్యర్టకి మదద తు లభించినట్టి  అవుతుందని 

ఆ కంపనీ అధికారులు పేర్కాన్యారు.‘గతంలో టాటాలతో కల్లస్ట స్తప్ర్  హరుాాలస్  ఎయిర్ ల్లఫిర్ (స్ట-130జే), 

హల్లకాపి్ర్ (ఎస్ -92)లను విజయవంతంగా తయ్యరు 

శంష్కబద  విమాన్యశర య్యనికి CII National Award: 

శంష్కబద లోని రాజీవ గాంధీ అంతరిాతీయ విమాన్యశర య్యనిా మరో జాతీయ పురసాారం వరించింది. 

విమాన్యశర యం అందిసి్తనా స్సవలకు గాను ‘Excellent Energy Efficient Unit” Award అవార్ు దకిాంది. విదుాతిు 

పదుపు, సౌర విదుాతిు వినియోగం, నీటి నిరీహణ విధానం, ఎల్ ఈడీ దీపాల ఏరాీట్ట తదితర అంశ్రలను 

ప్రిగణలోకి తీస్తకునా CII-Confederation of Indian Industry  ఈ అవార్ు ప్ర కటించింది. 
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