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అంతర్జా తీయ అంశజలు 

 29 ఏళ్ల  కనిష్జా నికి చ ైనా వృద్ధి రే్టు 
 చ ైనాలో మెంద్గమనెం కొనస్జగుత ెంద్ధ. 2019 వృద్ధి రేటు 29 ఏళ్ల  కనిషా్మ ైన 6.1 శజతానికి 

చేరిెంద్ధ. 18 నెలల నుెంచి అమ రికజత  కొనస్జగుతుని వజణిజయ యుది్ెం ఇెంద్ుకు కజరణెం. 
రజజకరయ అనిశిితి కజరణెంగజ 1990లో నమోద్ ైన 3.9 శజతెం తరజవత అతయెంత అధ్ావన 
వృద్ధి  రేటు ఇద్ే కజవడెం గమనారహెం. 

 తలసర్ి జీడీపీ 10,000 డాలర్లకు: తొలిస్జరిగజ చ ైనా తలసరి జీడీపీ 10,000 డాలరలను 
అధ్ధగమిెంచి, 10,276 డాలరడల గజ నమోద్ ైెంద్ధ. 140 కోటల  జనాభా ఉని దే్శెంలో, తలసరి 
ఆద్ాయెం 4,461.95 డాలరడల  (30,733 యువజనుల )గజ నమోద్ ైెంద్ధ. 2018త  పో్ లిసతత  
ఇద్ధ  5.8% ఎకుకవ. 

 చ ైనాలో వలెుగుచూసిన అంతుచికకని వెరై్స  
 మానవజళికి ప్జాణాెంతకెంగజ మారే అవకజశముని అెంతుచికకని వెైరస  ఒకటి తాజాగజ 

వెలుగుచూసిెంద్ధ. చ ైనాలో తొలిస్జరిగజ బయటపడు  ఈ వైెరస .. ఇపపటికే ఇద్ద రి ప్జాణాలను బలి 
తీసుకుెంద్ధ. ఈ సూక్షాజీవి ఎకకడి నుెంచి వసో్త ెంద్ధ? మానవ శరీరెంలోకి ఎలా పవాేశిస్ోత ెంద్ధ? 
అనే అెంశజలు ఇపపటికర చికుక పశాిలుగజనే ఉనాియి. 

 థాయిలాెండ , జప్జన్స లలోనూ వెైరస  జాడ బయటపడటెంత  భారత  అపమాతత మ ైెంద్ధ. చ ైనాకు 
వెళ్లల వజరడ అపమాతత ెంగజ ఉెండాలని సూచిెంచిెంద్ధ. 

 కరోనా వెైరస గజ పిలుసుత ని తాజా సూక్షాజీవి వజయపిత కి చ ైనాలోని ఉహాన్స  నగరెం పధా్ాన 
కేెంద్ెాంగజ ఉెంద్ని భావిసుత నాిరడ. 2002-2003 మధ్య చ ైనాలో 349 మెంద్ధ, హాెంకజెంగ లో 
299 మెంద్ధ మరణాలకు కజరణమ ైన ‘స్జర్స్  (సివియర్స  అకయయట్  ర సిపరేటరీ సిెండరా మ )’ 
సూక్షాజీవి జాతికి చ ెంద్ధన వెైరస  ఇద్ధ. శజవసకోశ సెంబెంధ్ధత ఆరోగజయనిి ‘కరోనా’ తీవెాంగజ 
ద్ బబతీసుత ెంద్ధ. 
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 చ ైనాలో ఇపపటివరకు 41 మెంద్ధకి అద్ధ స్ో కిెంద్ధ. వజరిలో ఇద్ద రడ మరణిెంచారడ. ఐద్ుగురి 
పరిసిి తి విష్మెంగజ ఉెంద్ధ. 12 మెంద్ధ మాతెాం కోలుకునాిరడ. ఉహాన్స లో పరయటిెంచి తిరిగి 
సవద్ేశజనికి చేరడకుని ఇద్ద రడ థాయిలాెండ  వజసులు, జప్జన్స కు చ ెంద్ధన మరో వయకిత కయడా 
వెైరస  బారినపడు టుల  వైెద్ుయలు గురితెంచారడ. 

 పతరేెంట?ి కరోనా వెైరస  
 తొలిస్జరి ఎకకడ గురితెంచారడ? చ ైనాలోని ఉహాన్స  
 ఎకకడ నుెంచి వజయపిత  చ ెంద్ధెంద్ధ?  సపష్టెంగజ త లియద్ు. ఉహాన్స లో సముద్పాు ఆహారజనిి 

వికయీిెంచే ఓ మార కట్  నుెంచి ఈ వైెరస  వజయపిత  చ ెంద్ధనటుల  భావిసుత నాిరడ. 
 ఎలా సో్ కుత ెంద్ధ? :  పసాుత తానికి గురితెంచలేద్ు. 
 వెైరస  సో్ కితే..?  తొలుత జలుబు వెంటి లక్షణాలు కనిపిస్జత యి. శజవసకోశ సెంబెంధ్ధత 

సమసయలు తలెతుత తాయి. 
 తీవమా ైన నుయమోనియా వచేి అవకజశముెంద్ధ. 
 కరోనా వెైరస ను వేగెంగజ గురితెంచే సరికొతత  పరీక్షను తాము అభివృద్ధి  చేసినటుల  ‘జరాన్స  స ెంటర్స  

ఫర్స  ఇన్స ఫ క్షన్స  రీస ర్సి ’ శజసత రవేతత ల బృెంద్ెం తాజాగజ పకాటిెంచిెంద్ధ. పసాుత తెం ద్ానిి 
పయాోగజతాకెంగజ పరీక్షిసుత నిటుల  త లిపిెంద్ధ. 

 ‘కరోనా’ వజయపిత  నేపథయెంలో చ ైనా నుెంచి ద్ధలీల, ముెంబయి, కోల కతా విమానాశయీాలకు వచేి 
పయాాణికులను థరాల  స్జకనరలత  పరీక్షిెంచాలని కేెంద్ ాఆరోగయశజఖ ఆద్ేశజలు జారీ చేసిెంద్ధ. 

 

జాతీయ అంశజలు 

 సీఏఏ వద్దంటూ పంజాబ  అస ంబ్లల  తీర్జానం 

 ప్ౌరసతవ సవరణ చటాట (సీఏఏ)నిి అమలు చేయకయడద్ెంటూ జనవరి 
17,2020న  పెంజాబ  అస ెంబ్లల  తీరజానిెంచిెంద్ధ. తీరజానానికి అధ్ధకజర కజెంగ సీ , ఆమ  ఆద్మా 
ప్జరీట మద్ద తు త లపగజ, భాజప్జ వయతిరేకిెంచిెంద్ధ. సీఏఏకు వయతిరేకెంగజ తీరజానిెంచిన ర ెండర  
రజష్ట రెం పెంజాబ . తొలుత కేరళ్ ఈ తరహా తీరజానెం చేసిెంద్ధ. 
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 అహ్ాద్ాబాద -ముంబయి మధ్య ‘తజేస ’ ర్ ైలు ప్జార్ంభం 

 ఆధ్ునిక సద్ుప్జయాలు గల ర ెండర  తేజస  ర ైలును గుజరజత  ముఖయమెంతిా విజయ  రూప్జణీ 
జనవరి 17, 2020న  ఉద్యెం 10.45కు అహ్ాద్ాబాద లో ప్జారెంభిెంచారడ. 

 అహ్ాద్ాబాద -ముెంబయి (500కి.మీ) మధ్య నడిచే ఈ ర ైలును ర ైలేవ శజఖకు అనుబెంధ్ెంగజ 
ఉెండే ఐఆర్స సీటీసీ నడుపుతుెంద్ధ. పతాిరోజు అహ్ాద్ాబాద లో ఉద్యెం 6.40కు ప్జారెంభమ ై 
ముెంబయికి మధ్ాయహ్ిెం 1.10కి చేరడతుెంద్ధ. తిరడగు పాయాణెంలో ముెంబయిలో 
మధ్ాయహ్ిెం 3.40కి ప్జారెంభమ ై అహ్ాద్ాబాద కు రజతాి 9.55కి చేరడకుెంటుెంద్ధ. 

 కజగజ తొలి తేజస  ర ైలును ఐఆర్స సీటీసీ ద్ధలీల-లఖ నవూల మధ్య ఐఆర్స సీటీసీ నడుపుతుెంద్ధ . 

 నిర్భయ హ్ంతకులకు మర్ణశిక్ష ఫిబావరి్ 1న 

 సెంచలనెం సృషిటెంచిన ‘నిరభయ’ అతాయచారెం, హ్తయ కేసులో నలుగురడ ద్ర ష్ులకు మరణశిక్ష 
అమలు తేద్మలో మారడప జరిగిెంద్ధ. వీరిని ఫిబవారి 1న ఉద్యెం 6 గెంటలకు ఉరితీయాలెంటూ 
స్జి నిక అద్నపు స ష్న్స్  జడిా  సతీశ్  కుమార్స  అరోడా డ త  వజర ెంటుల  జారీ చేశజరడ. ముకేశ్  
సిెంగ  అనే ద్ర షి ప టుట కుని క్షమాభిక్ష పిటిష్న్స ను రజష్ట రపతి తిరసకరిెంచిన నేపథయెంలో జనవరి 
17, 2020న  ఈ ఉతత రడవలు ఇచాిరడ. 

 

ఆంధా్పాద్ేశ్ అంశజలు 

 పర్జయవర్ణ సునిిత మండలంగజ కోర్ింగ 

 కజకినాడకు అయిద్ు కిలోమీటరల ద్ూరెంలోని గోద్ావరి నద్మతీరెంలో 235.70 చ.కి.మీ. మేర 
విసత రిెంచిన కోరిెంగ వనయప్జాణి సెంరక్షణ కేెంద్ాానిి పరజయవరణ సునిిత మెండలెంగజ పాకటిసూత  
కేెంద్ ాపరజయవరణ, అటవీశజఖ జనవరి 17, 2020న  ముస్జయిద్ా నోటిఫికేష్న్స  జారీ చేసిెంద్ధ. 
ద్మనిప ై అభయెంతరజలు, సలహాలు, సూచనలను esz-mef@nic.in అనే మ యిల  
చిరడనామాకు లిఖితపూరవకెంగజ పెంప్ొ చుి. 

 కోరిెంగ, కోరిెంగ ఎక్ టెనష న్స , భ ైరవప్జలెెం రక్షిత అటవీప్జాెంతాల మధ్య విసత రిెంచిన ఈ వనయప్జాణి 
సెంరక్షణ కేెంద్ెాం సరిహ్ద్ుద  నుెంచి 11.5 కిలోమీటరల వరకు ఉని 187.14 చ.కి.మీ. 
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ప్జాెంతానిి పరజయవరణ సునిిత మెండలెంగజ పకాటిెంచారడ. ఇకకడికి రజకప్ో కలు స్జగిెంచే 
సముద్ ాక్షీరద్ాలు, డాలిినుల , ఫిషిెంగ కజయట్్ , నకకలు, పురజతనమ ైన కోతి జాతులు, 
ఆలివ ర డీల  తాబేళ్లల , 234 జాతుల సెంరక్షణకు ఈ చరయలు తీసుకుెంటునిటుల  కేెంద్ ాపరజయవరణ 
అటవీశజఖ వెలల డిెంచిెంద్ధ. 

 ఇకకడి గజీమీణులకు చేపలు పటట డమే జీవనోప్జధ్ధ కజవడెంత  సముద్ాానికి తూరడప భాగజనిి 
మినహాయిెంచి కజకినాడ నగరెంవెైపు ప్జాెంతానేి సునిిత ప్జాెంతెంగజ కేెంద్ెాం పకాటిెంచిెంద్ధ. 
ద్మనిప ై తుద్ధ పకాటన జారీ చేసిన ర ెండేళ్ల లో రజష్ట ర పభాుతవెం స్జి నిక పజాలు, పభాుతవ శజఖలను 
సెంపదా్ధెంచి బృహ్త పణాాళిక రూపొ్ ెంద్ధెంచాలి్ ఉెంటుెంద్ధ. 

 ఇలా పకాటిెంచిన ప్జాెంతెంలో కమరిషయల  మ ైనిెంగ , స్ోట న్స  కజవరీయిెంగ , కషీిెంగ  యూనిటల  
ఏరజపటును నిషతధ్ధెంచారడ. కజలుష్య కజరక పరిశమీల ఏరజపటు, భారీ జలవిద్ుయత  కేెంద్ాాల 
నిరజాణెం, పమాాద్కర వసుత వుల వినియోగెం, ఉతపతిత ని కయడా నిషతధ్ధసుత నిటుల  పకాటిెంచారడ. 
శుద్ధి  చేయని మురడగునీటిని సహ్జసిది్మ ైన జలవనరడలోల కి వద్లడెం, కరమీిలుల లు, ఇటుక 
తయారీ కేెంద్ాాలు ఏరజపటుచేయడానిి నిషతధ్ధెంచారడ. పకాటిెంచిన ప్జాెంతెం నుెంచి కిలోమీటర్స  
వరకు కొతత గజ ఎలాెంటి హ్ో టళ్లల , రిస్జరడట ల ఏరజపటుకు అనుమతిెంచరడ. అధ్మకృత సెంసి 
ముెంద్సుత  అనుమతి లేకుెండా ఇకకడ పభాుతవ, ప ైరవేటు సిలాలోల  చ టుల  కొటటడానికి వీలేల ద్ు. 

 

త లంగజణ అంశజలు 

 త లంగజణ పో్ లీస  శజఖకు సీఎస ఐ పుర్స్జకర్ం 

 ఓలా, ఉబర్స  తద్ధతర కజయబ  సరీవసుల మొబ ైల  యాప లకు హాక -ఐ యాప ను 
అనుసెంధ్ానిెంచినెంద్ుకు త లెంగజణ ప్ో లీస  శజఖను కెంపూయటర్స  స్ొ స ైటీ ఆఫ  
ఇెండియా(సీఎస ఐ) 2019 ఈ-గవర ిన్స్  ఎక్ లెనీ్ పురస్జకరజనికి ఎెంపిక చేసిెంద్ధ. 

 జనవరి 17, 2020న భువనేశవర్స లో జరిగిన ఆ సెంసి వజరిషక పురస్జకరజల పదా్ానోత్వెంలో 
భాగెంగజ త లెంగజణ డీజీపీ కజరజయలయ ఐటీ విభాగెం డీఎసీప వెెంకట్ ర డిు కి ఒడిశజ రజష్ట ర 
ఎలకజటా నిక్ , ఐటీ, కరడీాశజఖల శజఖ మెంతిా తుష్జర్స  కజెంతి బ హాా పురస్జకరజనిి అెంద్జేశజరడ. 
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ఆరిి్కజంశజలు 

 పాపంచ తలసరి్ ఆరిి్క వృద్ధి రే్టు 1.5%కే పర్మిితం 

 పపాెంచ ఆరిిక తలసరి వృద్ధి రేటు 2020లో 1.5%కే పరిమితెం అయియయ అవకజశెం ఉనిటుల  
ఐకయరజజయ సమితి అెంచనా వేసిెంద్ధ.   ఐరజస సమాచార కేెంద్ెాం ‘యూఎన్స  వరలు   ఎకనమిక  
సిచుయయియష్న్స  అెండ  ప్జాస పకటస  2020’’ పతరడత  జనవరి 17, 2020న  నివేద్ధక విడుద్ల 
చేసిెంద్ధ. వజణిజయ వివజద్ాలు ద్మరఘకజలెం కొనస్జగడెం, విధ్ాన నిరణయాలోల   అనిశిితులు 
విసత ృతమవడెం వలల  పపాెంచ ఆరిిక వయవసి నానాటికర ద్ధగజారడత ెంద్ని పతర్కెంద్ధ. ఇద్ధ సుసిి ర 
అభివృద్ధి  లక్షయయలకు ముపుపగజ పరిణమిెంచినటుల  ఆెంద్ర ళ్న వయకతెంచేసిెంద్ధ. 

 

స ైన్స్ & టెకజిలజీ 

 ఫ ాంచ  గయానా నుంచి  విజయవంతంగజ జీశజట -30 పాయోగం 

 భారీ ఉపగహీ్ పయాోగజలోల  మనద్ేశెం మరో ఘనవిజయానిి సొ్ ెంతెం చేసుకుెంద్ధ.  భారత 
కజలమానెం పకాజరెం జనవరి 17, 2020న  ఉద్యెం 2:35గెంటలకు ఫ ాెంచ  గయానాలోని 
కౌరడ అెంతరిక్ష కేెంద్ెాం నుెంచి ఏరియన్స  5 వీఏ-251 వజహ్కనౌక ద్ావరజ భారత అెంతరిక్ష 
పరిశోధ్న కేెంద్ెాం(ఇస్ో ా ) రూపొ్ ెంద్ధెంచిన జీశజట్ -30  ఉపగహీానిి పయాోగిెంచారడ. ఇద్ధ కేవలెం 
38నిమిష్జల 25స కనల  వయవధ్ధలో వజహ్కనౌక ప ైభాగెం నుెంచి విడిప్ో యి నిరీణత కక్షయలోకి 
పవాేశిెంచిెంద్ధ. భారతీయ సమాచార ఉపగహీాల చరితలాో ఇద్ర  మ ైలురజయి అని ఇసో్ా  
అభివరిణెంచిెంద్ధ. 

 ద్ాద్ాపు 3,357కిలోల బరడవుని జీశజట్ -30 ఇసో్ా  గతెంలో పయాోగిెంచిన ఇన్స శజట్ , జీశజట్ , 
ఇన్స శజట్ -4ఏ శరణీి ఉపగహీాలకు ఆధ్ునిక రూపమని ఇస్ో ా  అధ్ధపతి డా.క .శివన్స  పతర్కనాిరడ. 
స్జట క  ఎకే్ఛెంజ , టెలీపో్ ర్సట  అప లిెంకిెంగ , డీటీహెచ , ఏటీఎెంల వీశజట్  అనుసెంధ్ానెం, ఇ-
గవర ిన్స్  అపిల కేష్నుల , డిజిటల  శజటిలెైట్  వజరతల సతకరణ వెంటి సతవలను సమరిమెంతెంగజ 
అెంద్ధెంచగలద్నాిరడ. వజహ్కనౌక నుెంచి వేరడపడిన వెెంటనే హాసన్స లోని మాసటర్స  కెంటరా ల  
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కేెంద్ెాం(ఎెంసీఎఫ ) నుెంచి జీశజట్ -30 పనితీరడను పరిశీలిెంచగజ అెంతా సవయెంగజ ఉెంద్ని శివన్స  
చ ప్జపరడ. కీమెంగజ కక్షయ ప ెంపు పకాియీను చేపడుతూ 36 వేల కిలోమీటరల ద్ూరెంలోని 
భూసిి ర కక్షయలోకి చేరిి ఈ ఉపగహీ్ెంలోని వయవసిలను సతవలకు ఉపకమీిెంచేలా 
చేస్జత మనాిరడ. 

 కజగజ జీశజట్ -30 2020లో ఇసో్ా  పయాోగిెంచిన తొలి ఉపగహీ్ెం కజవడెం విశరష్ెం. ఈ ఏడాద్ధ 
మొతత ెం 25 ఉపగహీాలను నిెంగిలోకి పెంప్జలని ఇసో్ా  లక్షయెంగజ నిరణయిెంచుకుెంద్ధ. 

 

కరడీాంశజలు 

 ఓప నర 'గజ  ర్ోహిత శర్ా సరి్కొతత   రి్కజర్డు  
 ఓప నర్స గజ అతి తకుకవ ఇనిిెంగ్ లోల  7000 పరడగులు పూరిత చేసుకుని బాయట్్ మన్స గజ 

రోహిత శరా (137 ఇనిిెంగ్ ) ఘనత స్జధ్ధెంచాడు. ద్క్షిణాఫిాకజ ఓప నర్స  హ్షీమ  ఆమాల  (147 
ఇనిిెంగ్ ) పతరిట ఉని రికజరడు ను బద్ద లు కొటాట డు. ఈ జాబితాలో సచిన్స  (160), ద్ధలాష న్స  
(165) తరజవతి స్జి నాలోల  ఉనాిరడ. 

అవజర్డు లు 

 చిర్డకథల పుసతకం ‘‘చ క బుక ’’కు సర్సవతీ సమాాన్స  
 సిెంధ్మ భాష్జ పుసత కెం ‘‘చ క బుక ’’ 2019 సెంవత్రజనికి గజను పతాిష్జా తాక సరసవతీ సమాాన్స  

పురస్జకరజనికి ఎెంపిక ైెంద్ధ. పాముఖ రచయిత వజసుద్ేవ  మోహి 2012లో ఈ చిరడ కథల 
పుసత కజనిి(చ క బుక ) రచిెంచారడ. 

 క .క . బిరజల  ఫౌెండేష్న్స  1991 నుెంచి వివిధ్ భారతీయ భాష్లోల  ఉతత మ రచనలకు ఏటా ఈ 
అవజరడు లను అెంద్చేసో్త ెంద్ధ. ఈ అవజరడు  కిెంద్ రచయితకు రూ.15 లక్షల నగద్ు, 
పశాెంస్జపతెాం, జాా పికను పదా్ానెం చేస్జత రడ. 
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 సిెంధ్మభాష్జ స్జహితీవేతత  అయిన వజసుద్ేవ  మోహి పద్ాయలు, కథలు, అనువజద్ాలు 
తద్ధతరజలు కలిపి 25కు ప ైగజ రచనలు చేశజరడ.  స్జహితయ అకజడమీ అవజరడు  సహా ఆయనకు 
ఇపపటికే ఎనోి పురస్జకరజలు లభిెంచాయి. 
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