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అంతర్జా తీయ అంశజలు 

 10 ర్ోజులలో  1000 పడకల ఆస్పత్రిని నిర్్మంచిన చ ైనా  
 రోజు రోజుకూ  కోవిడ్ - 19 కేస్టలు ఎకుకవ అవడెంతో పది రోజులలో నే 1000 పడకల 

ఆస్పత్రరని నిరిమెంచి పజర రెంభిెంచిెంది . 
 వుహాన లల జనవరి 24న ఈ భారీ ఆస్టపత్రర నిరజమణ పనటలు పజర రెంభమయాయయి. ఆస్టపత్రర 

పవరు ‘హౌష న షజన ’. దీని అరాెం ‘అగిూ దేవుడి పరేతెం’. ఫిబ్రవరి 3న  తొల్మ బ్ాయచ  రోగులనట ఈ 
ఆస్టపత్రరకస తరల్మెంచి చికసత్లు పజర రెంభిెంచారు. 

 మత స్వేచ్ఛ పర్్రక్షణకు.. అంతర్జా తీయ కూటమి ఏర్జపటు 
 పరపెంచ్వజయపతెంగజ వయకుత ల మత స్వేచ్ఛనట పరిరక్ిెంచేెంద్టకు 27 దేశజలు కల్మస్ి అెంతరజా తీయ 

మత స్జేతెంత్ర కూటమి (ఇెంటరేూష్నల  ర ల్మజియస  ఫీరడెం అలయిెన్ )గజ ఏరజపటయాయయి. 
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 అమెరికజ, ఆస్వు లే్మయా, బ్రరజిల , బ్రరటన , ఇజరా యిెల , ఉక యీిన , న ద్రజో ెండ్్ , గీసీ  తదితర దేశజలు 
ఇెంద్టలల భాగస్జేమయమయాయయి. ఫిబ్రవరి 5న  వజషిెంగున లల ఈ కూటమి పజర రెంభమె ెంది. 
మత స్జేతెంతా్ానిూ గౌరవిెంచి, పరిరక్ిెంచేెంద్టకు కటుు బ్డి ఉెంటామని స్భయ దేశజలన్నూ 
పరత్రనబ్ూనాయి. 

 టింప ప ై వీగ్న అభిశంస్న తీర్జమనం 

 అమెరికజ అధయక్షుడు డొనాలు   టరెంప ప ై అభిశెంస్న తీరజమనెం వీగిపోయిెంది. అధికజరజనిూ 
ద్టరిేనియోగెం చేయడెం, చ్టుస్భ అయిన కజెంగ సీ  కజరయకలాపజలకు అడుు తగలడెం అనూ 
ర ెండు ఆరోపణలప ై పరత్రపక్ష డ మొకజీటిక్  స్భుయలు ఆయనప ై అభిశెంస్న తీరజమనెం 
పరవేశప టిుగజ ,  ఈ తీరజమనానిూ డిస్ ెంబ్ర్స 5న  ఎగువస్భ అయిన స్ నేట్  త్రరస్కరిెంచ్డెంతో ఆ 
ఆరోపణల నటెంచి ఆయన బ్యటపడినటుయిెంది. 

 రిపబో్రకనోకు 53, డ మొకజీటోకు 47 స్జా నాలు ఉనాూయి. అధికజర ద్టరిేనియోగెం చేశజరనూ 
ఆరోపణప ై ప టిున తీరజమనానికస వయత్రరేకెంగజ 52, అనటకూలెంగజ 48 ఓటుో  వచాియి. కజెంగ సీ  
కజరయకలాపజలకు ఆటెంకెం కల్మగిెంచారనూ ఆరోపణప ై ప టిున తీరజమనానికస వయత్రరేకెంగజ 53, 
అనటకూలెంగజ 47 ఓటుో  వచాియి. 

జాతీయ అంశజలు 

 స్ ైేన  ఫవీర కు టీకజ విరుగుడు  ఆవిష్కర్్ంచిన భారతీయ పర్్శోధకులు 
 భారత లల పెంద్టల మరణాలకు ఎకుకవగజ కజరణమవుతునూ ‘కజో స్ికల  స్ ైేన  

ఫీవర్స (స్ీఎస ఎఫ )’నట నిలువరిెంచే దిశగజ స్రికొతత  టీకజ అెంద్టబ్ాటులలకస వచిిెంది. ఉతతర్స  
పరదేశ్ లలని ‘భారతీయ పశు వ ైద్య పరిశోధన ఇస్ిుటయయట్ (ఐవీఆర్స ఐ)’ దేశ్రయెంగజ అభివృదిి  
చేస్ిన ఈ టీకజనట కేెంద్ర పరభుతేెం ఫిబ్రవరి 3న  ఆవిష్కరిెంచిెంది. 

 పరస్టత తెం అెంద్టబ్ాటులల ఉనూ టీకజలతో పో ల్మస్వత  దీని ధర చాలా తకుకవ. స్ీఎస ఎఫ తో 
మానవుల ఆరోగజయనికస హాని కలగద్ట. పెంద్టలలో  మాతరెం అది వేగెంగజ వజయపిత  చ ెంద్టతూ 
అతయెంత పజర ణాెంతకెంగజ మారుతుెంది.  దానిూ నియెంత్రరెంచే టీకజల ధర పరస్టత తెం చాలా 
ఎకుకవ. ఒకోక డోస్టకు దాదాపు రన.30 ఖరివుతోెంది. ఖరుి భరిెంచేెంద్టకు సి్ది్ెంగజ 
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ఉనాూ.. స్రిపడా డోస్టలు అెంద్టబ్ాటులల ఉెండటలో ద్ట. ఈ నేపథ్యెంలల స్ ల  కలిర్స  
స్జెంకేత్రకతనట ఉపయోగిస్తత  తకుకవ వయయెంతో లక్షల డోస్టలనట ఉతపత్రత  చేస్వ విధానానిూ 
ఐవీఆర్స ఐ పరిశోధకులు అభివృదిి  చేశజరు. ఈ విధానెంలల ఒకోక డోస్టనట రన.2కే 
అెందిెంచ్వచ్టి. 6 న లలలో  ఈ టీకజ వజణిజయపరెంగజ అెంద్టబ్ాటులలకస రజనటెంది. 

 లఖ నవూలల 11వ డిఫ నస  ఎక్స పో  
 రక్షణ రెంగెంలల రజనటనూ ఐదేళో్లల దాదాపు రన.35వేల కోటో విలువగల ఎగుమతులు 

స్జధిెంచాలనూది తమ లక్షయమని పరధానమెంత్రర నరేెంద్రమోదీ త ల్మపజరు. దేశ్రయెంగజ తయారీ 
రెంగెంలల ప టుు బ్డిదారులనట పోర త్హ్లెంచేెంద్టకు తీస్టకుెంటునూ చ్రయలనట పవరొకెంటయ 
పరధాని ఈ లక్యయలనట వివరిెంచారు. 

 లఖ నవూలల 11వ డిఫ న్  ఎక్్ పో నట ఫిబ్రవరి 5న  ఆయన పజర రెంభిెంచి 
పరస్ెంగిెంచారు.  ఎగుమతులనట పోర త్హ్లెంచేెంద్టకు రక్షణ రెంగెంలల 2014లల తాము 
అధికజరెంలలకస వచేినాటికస 210 ల ైస్ నట్లు జారీ చేస్వత  గత ఐదేళో్లల జారీ చేస్ిన ల ైస్ నట్ల 
స్ెంఖయ 460కస ప రిగిెంద్నాూరు. ‘మేకసన  ఇెండియా మా మెంతరెం. ఇది భారత  కోస్ెం..పరపెంచ్ెం 
కోస్ెం..2014లల భారత  నటెంచి ఎగుమత ైన రక్షణ రెంగ ఆయుధ స్ెంపత్రత  విలువ 
రన.2000కోటుో . గత ర ెండేళో్లల ఇది రన.17వేల కోటోకు ప రిగిెంది. వచేి ఐదేళో్లల రన.35వేల 
కోటోకు చేరజలనూది మా లక్షయెం’’ అని ఆశజభావెం వయకతెం చేశజరు. 

 అయోధయలల ఆలయ నిర్జమణం కోస్ం టిస్టు  

 అయోధయలల రజమ మెందిర నిరజమణెం కోస్ెం స్ేతెంతర టరస్టు  ఏరజపటయిెంది. ‘శ్రీరజమ 
జనమభూమి తీరా క్ేతరెం’ పవరుతో స్టపీరెంకోరుు  ఆదేశజలకు అనటగుణెంగజ ఈ టరస్టు నట 
ఏరజపటుచేస్ినటుో  పరధాని నరేెంద్ర మోదీ పజరోమెెంటు వేదికగజ పరకటిెంచారు. 

 అయోధయ చ్టుెం కసెంద్ స్మీకరిెంచిన 67.703 ఎకరజల భూమిని టరస్టు కు బ్ద్లాయిెంచాలని 
పరభుతేెం నిరణయిెంచినటుో  పరధాని త ల్మపజరు. ఆలయెం నిరజమణెం అనెంతరెం భకుత లు భారీగజ 
తరల్మవచేి అవకజశముెండటెంతో, భవిష్యతుత  అవస్రజలనట ద్ృషిులల ప టుు కొని ఈ నిరణయెం 
తీస్టకునూటుో  చ పజపరు. 

 కజగజ ఈ టరసు 'కు మాజీ అటారీూ జనరల  పరజశరన  నేతృతేెం వహ్లెంచ్నటనాూరు .  
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 నాయయాధికజరుల వేతనాలనట 2.81 రె్టుో  ప ంచ్టతూ స్ిపజరుస చేస్ని  ర్ెండో  జాతీయ 

నాయయవేతన కమిష్న   
 కసెందిస్జా యి కోరుు లలో  స్వవలెందిస్టత నూ నాయయాధికజరుల వేతనాలనట 2.81 ర టుో  ప ెంచ్టతూ 

జస్ిుస  పీవీర డిు  నేతృతేెంలలని ర ెండో  జాతీయ నాయయవేతన కమిష్న  స్ిఫజరు్ చేస్ిెంది. 
భతాయలలో నత మారుపలు చేయాలని పవరొకెంది. సీ్పీఎస  విధానానిూ రద్టు చేస్ి, పజత పది్త్రనే 
పునరుది్రిెంచాలెంది. ఆల్మెండియా జడ ాస  అస్ో స్ియిేష్న  కేస్టలల స్టపీరెంకోరుు  ఆదేశజల మేరకు 
2017లల ఏరజపటైెన ఈ కమిష్న ... జీతాలు, పిెంఛనటో , భతాయలకు స్ెంబ్ెంధిెంచి పరధాన 
నివేదికనట జనవరి 29న స్టపీరెంకోరుు  రిజిస్ీు కేస స్మరిపెంచిెంది. 

 పరస్టత తమునూ జీతాలనట 2.81 ర టుో  ప ెంచ్డెంతోపజటు, ఏటా 3% ఇెంకసీమెెంట్  ఇవజేలని 
చ పిపెంది. 2016 జనవరి 1 నటెంచి ఈ కొతత  వేతన స్వరణనట అమలు చేయాలని స్పష్ుెం 
చేస్ిెంది. 

ఆంధిపిదేశ్ అంశజలు 

 పీఎంఎంవీవ ై అమలులల కరనూలు జిలాో కు రె్ండో  స్జా నం 

 పరధానమెంత్రర మాతృ వెంద్న యోజన(పీఎెంఎెంవీవ ై) పథ్కెం అమలులల జాతీయ స్జా యిలల 
కరనూలు జిలాో కు ర ెండో  స్జా నెం లభిెంచిెంది. ఫిబ్రవరి 3న  దిలో్లలల జరిగిన కజరయకమీెంలల కేెంద్ర 
మెంత్రర స్మృత్ర ఇరజన్న చేతులమీద్టగజ కల కుర్స  వీరపజెండియన , డీఎెంహ్ెచ వయ నరస్ిెంహులు, 
అడిష్నల  డీఎెంహ్ెచ వయ వ ెంకటరమణ అవజరుు నట అెంద్టకునాూరు.  

 అతయంత ఆశజజనక గమయస్జా నంగజ అరకు 
 అతయెంత ఆశజజనకమె న గమయస్జా నెంగజ విశజఖ జిలాో  అరకు పజర ెంతానిూ జాతీయ స్జా యిలల 

కేెంద్ర పరజయటక మెంత్రరతేశజఖ గురితెంచిెంది.ఫిబ్రవరి 5న  ముెంబ్యిలల  నిరేహ్లెంచిన పరతేయక 
కజరయకమీెంలల కేెంద్ర పరజయటక శజఖ కజరయద్రిి యోగేెంద్ర త్రరపజఠి చేతుల మీద్టగజ జాా పికనట 
రజష్ు  ేపరజయటక శజఖ అధికజరి అనేర్స  హుస్వ్న  అెంద్టకునాూరు. ఓవర్స స్ీస  టరా వ ల  మార్సు  
(వయటీఎెం) పవరుతో ఈ కజరయకీమెం నిరేహ్లెంచారు.  
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త లంగజణ అంశజలు 

 టి-బ్ాో క్  యాకససలేటర  పజిరంభం 

 బ్ాో క్ చ ైన  రెంగెంలల పనిచేస్టత నూ అెంకురజలనట పోర త్హ్లెంచే లక్షయెంతో త లెంగజణ పరభుతేెం, టెక్  
మహ్ ెందరా  భాగస్జేమయెంతో కల్మస్ి టి-బ్ాో క్  యాకస్లరేటర్స నట పజర రెంభిెంచిెంది.  ఈ రెంగెంలలని 
అెంకురజలకు పో టీ నిరేహ్లెంచి, వజటికస పరపెంచ్ వజయపతెంగజ గురితెంపు తీస్టకొచేిెంద్టకు ఈ 
యాకస్లేటర్స  పోర గజీెం దోహద్ెం చేస్టత ెంది. ఫిబ్రవరి 3న  హ్ెైద్రజబ్ాద లల జరిగిన కజరయకీమెంలల 
త లెంగజణ ఐటీ, పరిశమీల శజఖ పిరని్పల  స్ కటీరీ జయిేశ్  రెంజన  దీనిూ పజర రెంభిెంచారు. 

 

 నిజామాబ్ాద లల స్టగంధ ది్వజయల బ్ో రుు  పజింతీయ కజర్జయలయం 

 నిజామాబ్ాద లలని స్టగెంధ ద్రవజయల బో్ రుు  (స్ ైపస్ స ) డివిజన  కజరజయలయెం స్జా యి ప ెంచి 
పజర ెంతీయ స్జా యి కజరజయలయెం, ఎక్్ టెనషన  కేెంద్రెం ఏరజపటు చేయనటనూటుో  కేెంద్ర పరభుతేెం 
పరకటిెంచిెంది . 

 స్ీస్ీ కెమెర్జల ఏర్జపటులల దేశంలలనే త లంగజణ  టాప  
 పో ల్లస  పరిశోధన, అభివృదిి  స్ెంసా్(బీపీఆర్స డీ) ఇటీవల విడుద్ల చేస్ిన ‘డేటా ఆన  పో ల్లస  

ఆరగన ైజేష్న్ ’  పరకజరెం 2019 జనవరి 1 నాటికస దేశవజయపతెంగజ స్ీస్ీ క మెరజల ఏరజపటులల 
త లెంగజణ మొద్టి స్జా నెంలల నిల్మచిెంది . 

 దేశవజయపతెంగజ అనిూ రజషజు ే లు, కేెంద్రపజల్మత పజర ెంతాలలో  కల్మపి మొతతెం 4,27,529 స్ీస్ీ 
క మెరజలు ఏరజపటుచేశజరు. 

 వజటిలల ఒకక త లెంగజణలలనే 2,75,528 క మెరజలు బ్రగిెంచ్డెం విశేష్ెం. మొతతెం క మెరజలలో  
ఇది దాదాపు 65శజతెం. 

 ర ెండో  స్జా నెంలల నిల్మచిన తమిళ్నాడులల వీటి స్ెంఖయ 40,112 మాతరమే. తరజేత్ర స్జా నాలలో  
మహారజష్ు (ే39,587), మధయపరదేశ్ (21,206) ఉనాూయి. ఆెంధరపరదేశ్ లల కేవలెం 14,770 స్ీస్ీ 
క మెరజలునాూయి. మిగిల్మన రజషజు ే లలో  వీటి స్ెంఖయ పదివేల లలపవ. 
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 19 రజషజు ే లలో  కేవలెం వ యియ వెంతునా లేవు. ఆరు రజషజు ే లలో  వెంద్ లలపు ఉెండగజ.. లక్షదీేప , 
అరుణాచ్ల పరదేశ్ , నాగజలాెండ్ లలో  వీటి స్ెంఖయ స్టనాూ. 

ఆరి్్కజంశజలు 

 ఆర బీఐ పరపత్ర విధాన స్మీక్ష 

 రిజరుే బ్ాయెంక్  ఆఫ  ఇెండియా (ఆర్స బీఐ) అెంతా ఊహ్లెంచిన విధెంగజనే కీలక రేటోనట 
యథాతథ్ెంగజ కొనస్జగిస్టత నూటుో  పరకటిెంచిెంది. ఓ వ ైపు ఆరిాక వయవసా్ మెంద్గమనెంలల 
జారడెం, మరోవ ైపు ద్రవయయలబణెంప ై న లకొనూ అనిశ్చిత్ర మధయ ఈ నిరణయెం తీస్టకుెంది. 

 ఆర్స బీఐ గవరూర్స  శకసతకజెంత దాస  నేతృతేెంలలని ఫిబ్రవరి 6న స్మావేశమె న  ఆరుగురు 
స్భుయల పరపత్ర విధాన కమిటీ (ఎెంపీస్ీ) ఏకగీవీెంగజ ఈ నిరణయెం తీస్టకుెంది. ర పో  రేటునట 
5.15 శజతెం, రివర్స్  ర పో  రేటునట 4.9 శజతెం వద్ు కొనస్జగిెంచిెంది. ఆర్స బీఐ తాజా స్మీక్షలల 
కీలక రేటోలల మారుప చేయనపపటికీ. భవిష్యత లల రేటో కోతలకు అవకజశెం ఉెంద్ని స్ెంకేతాలు 
ఇచిిెంది. 

 కోహ్లో  బ్ాి ండ్ విలువ రన.1690 కోటుో  

 భారత కసకీ ట్  జటుు  క ప ున  విరజట్  కోహ్లో  వరుస్గజ మూడో  ఏడాది భారత లల అతయధిక బ్రా ెండ్  
విలువ గల స్ లబ్రరటీగజ నిల్మచాడు. ద్ డఫ  అెండ్  ఫ లపస  అనే స్ెంసా్ అధయయనెం పరకజరెం 
రన.1690 కోటో బ్రా ెండ్  విలువతో కోహ్లో  అగసీ్జా నెంలల ఉనాూడు. 

 రన.743 కోటోతో బ్ాల్లవుడ్  నటుడు అక్షయ  కుమార్స  ర ెండో  స్జా నెంలల ఉనాూడు. 2019లల 
కోహ్లో  బ్రా ెండ్  విలువ 39 శజతెం ప రిగిెంది. అతయధిక బ్రా ెండ్  విలువ గల భారత పరముఖటల 
జాబ్రతాలల టాప -20లల కోహ్లో  స్హా నలుగురు కసకీ టరుో  ఉనాూరు. ధోని (రన.293 కోటుో ) 9వ 
స్జా నెంలల ఉనాూడు. 2018లల 12వ స్జా నెంలల ఉనూ అతడు మూడు స్జా నాలు ఎగబ్ాకజడు. 
రిటెైర ైనపపటికీ స్చిన  త ెంద్టలకర్స  శకసతవెంతమె న బ్రా ెండే. రన.153 కోటోతో అతడు 15వ 
స్జా నెంలల నిల్మచాడు. రోహ్లత  20వ స్జా నెంలల ఉనాూడు. 
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స్ ైనస & టెకజూలజీ 

 ర్్కజరుు  యాతి తర్జేత భూమికస త్రర్్గొచిిన మహ్లళా వయయమగజమి 

 రికజరుు  స్జా యిలల దాదాపు 11 న లల పజటు అెంతరిక్షెంలల గడిపిన అమెరికజ మహ్లళా 
వయయమగజమి కససీ్ీునా కోచ  భూమికస త్రరిగొచాిరు. ఆమెతోపజటు ఐరోపజకు చ ెందిన లూకజ 
పజరిమటానో, రషజయ వయయమగజమి అల గజా ెండర్స  స్ో కోరోత సవ లు ఫిబ్రవరి 6న  స్ోయజ  వయయమనౌక 
దాేరజ కజకసస్జా న లలని గడిు  నేలలలో  దిగజరు. అెంతకుముెంద్ట వజరు అెంతరజా తీయ అెంతరిక్ష 
కేెంద్రెం (ఐఎస ఎస )లల విధటలు నిరేరితెంచారు. 

 రోద్స్ిలల ఎకుకవ కజలెం గడిపిన మహ్లళ్గజ అమెరికజ వయయమగజమి ప గీగ  విట్న  పవరిట ఉనూ 
రికజరుు నట గత ఏడాది డిస్ ెంబ్ర్స  28న కససీ్ీునా బ్ద్ులుకొటాు రు. ప గీగ  289 రోజుల పజటు 
ఐఎస ఎస లల ఉనాూరు. కససీ్ీునా 328 రోజులు అకకడ గడిపజరు. కససీ్ీునా గత ఏడాది మారిి 
19న ఐఎస ఎస కు పయనమయాయరు. గత ఏడాది అకోు బ్ర్స లల నిరేహ్లెంచిన ‘మహ్లళా 
స్వపస వజక్ ’లలనత పజలుపెంచ్టకునాూరు. 

 

వజరతలలో  వయకుత లు 

 బ్రిటన  ర్జయబ్ార్్గజ బ్ారున  
 భారత లల బ్రరటన  హ్ెైకమిష్నర్స  (రజయబ్ారి)గజ స్ర్స  ఫిల్మప  బ్ారున  నియమితులయాయరు. 

పరస్టత త రజయబ్ారి స్ర్స  డొమినిక్  అస్ికత  స్జా నెంలల ఆయన బ్ాధయతలు చేపటునటనాూరు. 
బ్ారున  పరస్టత తెం విదేశ్ర, కజమన వ లత   కజరజయలయెంలల కజనట్లర్స -స్ కూయరిటీ విభాగెం డ ైర కుర్స  
జనరల గజ పనిచేస్టత నాూరు. 1994లల దిలో్లలలని బ్రరటన  రజయబ్ార కజరజయలయెంలల ఫసు  
స్ కటీరీగజ పనిచేశజరు. 

 కజయబ  అధయక్షుడిగజ అవిషవక్  దాల్మమయా 
 బ్ెంగజల  కసకీ ట్  స్ెంఘెం (కజయబ ) అధయక్షుడిగజ ఎనిూక ైన అత్ర పినూ వయస్టకడిగజ 38 ఏళో్ 

అవిషవక్  దాల్మమయా నిల్మచాడు. బీస్ీస్ీఐ మాజీ అధయక్షుడు దివెంగత జగోమహన  దాల్మమయా 
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కుమారుడే అవిషవక్ . అతడు ఫిబ్రవరి 5న  ఏకగీవీెంగజ ఎనిూకయాయడు. బీస్ీస్ీఐ అధయక్షుడు 
స్ౌరభ  గెంగూల్ల సో్ ద్రుడు స్వూహశ్రష  గెంగూల్ల కొతత  స్ెంయుకత కజరయద్రిిగజ బ్ాధయతలు 
అెంద్టకునాూడు.  

 విద్టయత  రంగ నిపుణుడు బ్లర్జమరె్డిు  కనటూమూత 

 విద్టయత  రెంగనిపుణుడు బ్లరజమర డిు (91) ఫిబ్రవరి 4న  హ్ెైద్రజబ్ాద లలని తన నివజస్ెంలల 
కనటూమూశజరు. గత కొదిు  రోజులుగజ ఆయన వయోధిక ఆరోగయ స్మస్యలతో 
బ్ాధపడుతునాూరు. ఉమమడి ఆెంధరపరదేశ్  విద్టయత  బ్ో రుు  ఛ ైరమన గజ ఆయన పనిచేశజరు. 
న లూో రు జిలాో లల పుటిున ఆయన ఉమమడి రజష్ు ెేంలల విద్టయత  రెంగ అభివృదిికస కృషి చేశజరు. 

 ఆయన తొలుత 1953లల విద్టయత  బ్ో రుు లల ఇెంజిన్నర్స గజ ఉదో యగెంలల చేరజరు. 42 ఏళో్పజటు 
వివిధ హో దాలలో  పనిచేశజరు. 60 ఏళో్ పజటు విద్టయత  రెంగెంలల వివిధ రకజలుగజ 
స్వవలెందిెంచారు. 

 జీఎస ఐ డ ైరె్కుర  జనరల గజ ఎం.శీ్రధర  
 భారతీయ భూ వ ైజాా నిక స్రేేక్షణ (జియాలజికల  స్రేే ఆఫ  ఇెండియా-జీఎస ఐ) డ ైర కుర్స  

జనరల గజ ఎెం.శ్రధీర్స  ఫిబ్రవరి 3న  పద్వీ బ్ాధయతలు సీ్ేకరిెంచారు. ఇెంతకుముెంద్ట జీఎస ఐ 
ద్క్ిణ పజర ెంతెం అద్నపు డ ైర కుర్స  జనరల గజ ఆయన స్వవలెందిెంచారు. 

 1980లల ఆెంధరా  విశేవిదాయలయెం నటెంచి భూగరభ శజస్త రెంలల పటుభద్టర లయాయరు. 1983లల 
హ్ెైద్రజబ్ాద  ఉస్జమనియా విశేవిదాయలయెం నటెంచి భూగరభశజస్త రెంలల మాస్ుర్స్  డిగీ ీప ెందారు. 
1985లల ఓయూ నటెంచే హ్ెైడోరజియాలజీలల ఎెంటెక్  డిగీనీి పూరిత చేశజరు. 1986లల జీఎస ఐలల 
చేరజరు. జియాలజికల  మాయపిెంగ , ఖనిజాల అనేేష్ణ, ముఖయెంగజ వజరా లు, విలువ ైన 
ఖనిజాల రెంగెంలల జాతీయ ఖాయత్రని ప ెందిన శజస్త రజాునిగజ ఆయన పవరు త చ్టికునాూరు. 
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అవజరుు లు 

 కవి ఎన .గోపికస జీవన స్జఫలయ పురస్జకరం 

 పరముఖ త లుగు కవి, కేెంద్ర స్జహ్లతయ అకజడమీ అవజరుు  గహీ్ త డాకుర్స  ఎన .గోపి మరో విశ్చష్ు 
పురస్జకరజనికస ఎెంపికయాయరు. కోల కతాలలని పరత్రషజా తమక స్ెంసా్ భారతీయ భాషజ పరిష్త  
2019 స్ెంవత్రజనికసగజనట జీవన స్జఫలయ పురస్జకరజనిూ ఆయనకు పరకటిెంచిెంది. 

 భారతీయ భాష్ల స్జహ్లతయ వికజస్ెం కోస్ెం 1975లల పశ్చిమబ్రెంగజల  రజష్ు ెేంలల ఏరపడిన ఈ 
స్ెంసా్ బ్హుళ్వజద్ స్ెంస్కృత్రని, దేశ అఖెండతనట, స్ృజనాతమకతనట పోర త్హ్లస్ోత ెంది. డాకుర్స  
ఎన .గోపి రచిెంచిన కజలానిూ నిద్రపో నివేనట, జలగీతెం, నాన్నలు, వృదోి పనిష్త  తదితర 
స్జహ్లతయ గెీంథాలు హ్లెందీతోపజటు పలు జాతీయ, అెంతరజా తీయ భాష్లలో కస 
అనటవజద్మయాయయి. 
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