
పరిచయం 
 

పేరు     : డా. గరికిపాటి గురజాడ  

జననం    : 12-01-1992.    

తల్ల ి    : శ్ర మతి గరికిపాటి శారద గారు. 

తండ్రి    : తహాసహడ్రావధాని, ధారణాడ్రరహమ  రాక్షసుడు 

      డా. గరికిపాటి నరసంహారావు గారు. 

భారయ     : శ్ర మతి గరికిపాటి మౌనిక (పిహెచ్. ి) 

విద్యయ ర హతలు    : ఎం.ఏ, ఎం.ఫిల్., పిహెచ్. ి. 

ఎం. ఫిల్. పరిశోధనంశం : తనుచరిడ్రత : వయ కితివ  వికాసం. 

పిహెచ్. ి. పరిశోధనంశం : ఆండ్రధ తహాభారతం : ామాజికాంశాల 

పరిీలన. 

పురాా రాలు : 1) పిహెచ్.డిలో అత్యు త్తమ పరిశోధనకు గాను, 

కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖామాత్యు లు శ్ర ీధర్మ ేంద్ర 

ద్పధాన్ గారి చేత్యల మీదుగా, కె. కామేశ్వ రీదేవి 

స్మమ రక స్వ ర ణ పత్క బహూకరణ, 2022. 

                                         2) ఎేం. ఫిల్. తెలుగు (2014- 15)లో హైరరాబాద్ 

కేంద్ీయ విశ్వ విద్యు లయ ద్పథమ శ్స్మన నేం, 2015.    

   3) ఐ. ఎేం. ఏ తెలుగు అయిదేళ్ల (2009- 14) 

కోరుు లో ద్పథమ శ్స్మన నేం స్మధేంచినేందుకు అపప టి 

ఉమమ డి తెలుగు రాష్ట్రాల గవరన ర్ శ్ర ీ నరసేంహన్ 

గారి చేత్యల మీదుగా స్వ ర ణ పత్క బహూకరణ, 2014. 

4) సలికానేంద్ధ, టీవీ.9 వారు స్ేంయుక తేంగా 

నిరవ హేంచిన ‘తెలుగాట’ పోటీ, ద్వవ తీయ 

ద్పకరణేంలో ద్వవ తీయ శ్స్మన నేం, 25,000 నగదు 

బహుమతి, 2014.  

5) ఐ. ఎేం. ఏ తెలుగు అయిదేళ్ల (2009- 14) కోరుు లో 

ద్పథమ శ్స్మన నేం స్మధేంచినేందుకు జవహరాలల్ 

నెద్హూ మెమోరియల్ ఫేండ్ నుేండి 

ద్పతిభాపురస్మా రేం, 2014. 

6) హైరరాబాద్ కేంద్ీయ విశ్వ విద్యు లయేం ఐ. ఎేం. 

ఏ తెలుగు సెమిస్రా్ పరీక్షలో ద్పథమ శ్స్మన నేం 



స్మధేంచినేందుకు అపప టి రిజర్వ  బాు ేంక్ గవరన ర్ శ్ర ీ

దువ్వవ రి సుబాా రావుగారి చేత్యల మీదుగా 

ద్పతిభాపురస్మా రేం, 2009. 

7) హైరరాబాద్ కేంద్ీయ విశ్వ విద్యు లయేం ఐ. ఎేం. 

ఏ తెలుగుకి నిరవ హేంచిన ద్పవేశ్ పరీక్షలో ద్వవ తీయ 

శ్స్మన నేం స్మధేంచినేందుకు అపప టి భారత్ రాష్ట్్పాతి 

శ్ర ీ ఏ.పి. జే. అబ్దుల కలేం గారి చేత్యల మీదుగా 

ద్పతిభాపురస్మా రేం, 2009.  

➢ విశవ విద్యయ లయ శ్ర యి లో డ్రపాచీన ాహితయ ంోని వివిధ అంశాలపై, 

అవధానలపై జాతీయ, అంతరాాతీయ సదసుు లో పడ్రత 

సతరప ణలు. 

➢ 2015 వైకంఠ ఏకాదశి మొదలుకొని నేటి వరక తనుచరిడ్రత, 

వసుచరిడ్రత, కాీఖండం మొదలైన కావ్యయ లపై, తెలుగు ాహితయ ంోని 

వివిధ అంశాలపై, శివ్యనందలహరి, సందరయ లహరి మొదలైన 

ఆథ్యయ ిమ క అంశాలపై, రామాయణ, తహాభారత, భాగవతాది 

డ్రగంథ్యలపై, వివిధ వేదికలో, వివిధ కళాశాలోి, పాఠశాలోి, 

ఇపప టివరక 210 డ్రపవచనలు.   

యూట్యూ బ్ ఛానల్              : Gurajada Garikipati Official  

ఫేస్ బుక్ పేజ్   : Gurajada Garikipati Official 

ఇన్స్ట ాగ్రామ్   : Gurajada Garikipati Official 

సవ సయిలం   : కాకినడ, తూరుప  గోద్యవరి జిలి్ల. 

డ్రపసుిత నివ్యసం : 303, జాకీ శ్రకిాస్ అపార్ట్మ ంట్సు , సూరాయ నగర్ కాలనీ, 

సైని్ పురి, హైదరాబాద్- 500094. 

చరవ్యణి  : 9010176407 (వ్యట్సు ప్)   

ఈమెలల్  : info.srigarikipati@gmail.com.  
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