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జాతీయ అంశాలు 

 మార్చి 7న  జన ఔషధీ దివస్  
 మారచి 7న  జన ఔషధీ దివస్'ను కేెందర ప్రభ తవెం న్నరవహిెంచిెంది . ఈ సెంధ్రభెంగా వీడియో 

కానఫర న్  దావరా  జన ఔషధీ కేెందరా ల యజమానులు, ప్రధానమెంత్రర జన ఔషధి 
ప్రచయోజన(పీఎెంబీజేపీ) లబి్ధదారులతో సెంభాష ెంచారు. ఈ సెందరభెంగా మోదీ 
మాటాో డుతూ..కరోనా వ ైరస్ ప ై వసుత ని ప్పకారోను నమ్మొదదన్న, డాకేరో సలహాలు 
పాట ెంచాలన్న  ప్రజలను కోరారు. షటక్ హాయెండ బదులు నమస్టత  ప టాే లన్న సూచిెంచారు. 
ఇప్పుడు ప్రప్ెంచెం మ్మతతెం నమస్టత  ప టేడెం అలవాటల చేసుకుెంట ెందన్న అనాిరు.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ అంశాలు 

 ఎన్నికల ప్రలోభాలప ై న్నఘాకు యాప  
 స్ాా న్నక సెంసాల ఎన్నికలోో  మదయెం, డబ బ, ఇతర ప్రలోభాలకు అడుు కటే వేస్ట దిశగా 

ఆెంధ్రప్దేశ్  ప్రభ తవెం న్నఘా యాప ను అెందుబాటలలోకర తెచిిెంది. తాడేప్లోిలోన్న న్నవాసెంలో 
స్ీఎెం జగన  మారచి7న  దీన్ని పరా రెంభెంచారు. 

 ప్రజలెవర ైనా ఈ యాప  డౌన లోడ  చేసుకున్న ఎన్నికల అకమీాలతోపాటల చటే వయత్రరేకెంగా 
జరచగే ఏ అెంశాలప ై అయినా ఫ రాయదు చేయొచిన్న అధికారులు సీ్ఎెంకు వవరచెంచారు. దీన్న 
దావరా వచేి ఫ రాయదులు  కేెందర కమాెండ  కారాయలయాన్నకర చేరతాయన్న, అకకడ నుెంచి 
సెంబెంధిత అధికారులు చరయలు తీసుకుెంటారన్న పటరకకనాిరు. 

 గ ంటూరులో దిశ పో లీస్  స్టేషన ను పరా రంభంచిన డీజీపీ సవాంగ  
 ‘మహిళల భదరత మన బాధ్యత’ అనే న్ననాదెంతో 2020న్న మహిళా భదరత సెంవత్రెంగా 

మ ఖయమెంత్రర వ ైఎస్  జగన మోహన ర డిు  ప్రకట ెంచారన్న, ఇెందుకు అనుగ ణెంగా రాషేరెంలోన్న 
పో లీసులెంతా ప్న్న చేయాలన్న డీజీపీ డి.గౌతమ్స  సవాెంగ  అనాిరు. 

 మారచి 8న  అెంతరాె తీయ మహిళా దినోత్వాన్ని ప్పరసకరచెంచుకున్న గ ెంటూరులో దిశ 
పో లీస్  స్టేషన ను ఆయన పరా రెంభెంచారు. ఇప్ుట కే రాషేరవాయప్తెంగా  6 పో లీస్  స్టేషనుో  
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పరా రెంభెంచగా  , మారచి 8న ఒకక రోజే 12 స్టేషనుో  పరా రెంభెంచారు . 
దీెంతో  రాషేరవాయప్తెంగా  18 దిశ స్టేషనుో  ఏరాుటయాయయి. 

తెలంగాణ అంశాలు 

 బడెెట  అప్పులోో  13వ స్ాా నంలో తలెంగాణ  

 దేశెంలోన్న 28 రాష్టాే ర లు 2020, మారచి నాట కర కలిగచ ఉెండే బడెెట్  అప్పులను ఆర్స బీఐ 
ఇటీవల వశలోష ెంచగా... వాట లో తెలెంగాణ 13వ స్ాా నెంలో న్నలిచిెంది. తెలెంగాణకు సెంబెంధిెంచి 
రూ.1.68 లక్షల కోటోనే ఆర్స బీఐ ప్రచగణనలోకర తీసుక ెంది. దీన్నకర ఉమొడి ఆెంధ్రప్రదేశ్  నుెంచి 
వచిిన వాటాను కలిప తే 2020, మారచినాట కర తెలెంగాణ అప్పు రూ.1.99 లక్షల 
కోటోవపత ెంది. 

  
 బడెెట్  దావరా సమకూరుికునే అప్పులోో  తెలెంగాణ... దేశెంలో 13వ స్ాా నెంలో న్నలిచిెంది. 

రాషేర అప్పులు 2021, మారచి నాట కర రూ.2.29 లక్షల కోటోకు చేరనునాియి. బడెెట్ తో 
సెంబెంధ్ెం లేన్న మరో రూ.89వేల కోటలో  వీట కర అదనెం. మరోవ ైప్ప... బడెెట్  దావరా 2020, 
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మారచినాట కర తెచేి అప్పులను ఆర్స బీఐ తాజాగా వశలోష ెంచగా... ఉతతర్స ప్రదేశ్  రూ.6 లక్షల 
కోటోతో ప్రథమ స్ాా నెంలో న్నలిచిెంది. అప్పులప ై వడీుల చెలోిెంప్పలోో  దేశెంలో తెలెంగాణ 12వ 
స్ాా నెంలో ఉెంది. 

 తాజాగా 2019-20 సవరచెంచిన బడెెట్  ప్రకారెం.. రాషేర అప్పులు రూ.1.99 లక్షల కోటో మేర 
ఉనాియి. రానుని ఆరచాక సెంవత్రెంలో ప్రభ తవెం న్నకరెంగా మరో రూ.30వేల కోటోను 
తేనుెంది. దీెంతో 2021, మారచినాట కర మ్మతతెం అప్పులు రూ.2.29 లక్షల కోటోకు చేరతాయి. 

 ఇవకాకుెండా... ప్రభ తవెం హామీలిచిి వవధ్ సెంసాల నుెంచి తెచేి అప్పులు రూ.77314 
కోటలో  ఉెండగా క తత  ఆరచాక సెంవత్రెంలో మరో రూ.12,286 కోటలో  ప రచగచ... బయట  అప్పుల 
మ్మతతెం రూ.89,600 కోటోకు చేరుత ెంది. అెంటే బడెెట్  లోప్ల, బయట అప్పులు కలిప  
2021, మారచికర రూ.3.18 లక్షల కోటోవపతాయి. 
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 తెలంగాణ  ర్ాషేర తలసర్చ ఆదాయం రూ.2,28,216 

 తలసరచ ఆదాయెంలో రాషేరెం ఏట కేడాది ప ైప ైకర ఎగబాకుతోెంది. 2019-20 సెంవత్రాన్నకర రాషేర 
తలసరచ ఆదాయెం రూ.2,28,216 కాగా వృదిి  రేటల 11.6 శాతెంగా నమోదెైెంది. జాతీయ 
తలసరచ ఆదాయెం రూ.1,34,432 కాగా వృదిి  6.3 శాతెంగా ఉెంది. 2014-15లో రాషేర 
తలసరచ ఆదాయెం 10.6 శాతెం ఉెండగా జాతీయెంగా 9.5 శాతెం నమోదెైెంది. 

 2019-20కర వచేిసరచకర దేశ సగటల ప్డిపో గా రాషేర సగటల మాతరెం వృదిి  చెెందిెంది. మారచి 
8న  ప్రభ తవెం వడుదల చేస్ న స్ామాజిక ఆరచాక సరేవ-2020లో ఈ మేరకు వవరాలు 
వ లోడిెంచిెంది. తలసరచ ఆదాయెంలో రాషేరెంలో రెంగార డిు  జిలాో  ప్రథమ స్ాా నెంలో ఉెంది. ఈ జిలాో  
సగటల ఆదాయెం రూ.5,78,978. తరావత స్ాా నాలోో  హ ైదరాబాద  రూ.3,57,287, మేడిల  
మలాకజిగచరచ జిలాో  రూ.2,21,025 ఉనాియి. రూ.98,220 తలసరచ ఆదాయెంతో 
నారాయణపటట జిలాో  చివరచ స్ాా నెంలో ఉెంది. 
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 తెలంగాణ ర్ాషేర  బడెెట  1,82,914.42 కోటలో  

 తెలెంగాణ రాషేర 2020 - 21 ఆరచాక సెంవత్రాన్నకర వారచిక బడెెట్ ను ఆరచాక మెంత్రర హరీశ్ రావప 
మారచి 8న  తెలెంగాణ అస్ ెంబోీలో ప్రవేశప టాే రు. తెలెంగాణ బడెెట్ రూ.1,82,914.42 కోటలో . 
ర వనూయ వయయెం. రూ.1,38,669.82 కోటలో . కాయప టల వయయెం రూ.22,061.18 
కోటలో . ర వ నూయ మిగ లు రూ.4,482.12 కోటలో . ఆరచాక లోటల రూ.33,191.25 కోటలో గా 
ప్రభ తవెం ప్రకట ెంచిెంది. 

 దీన్ని కేవలెం వారచి బడెెట్ లాగా కాకుెండా, వచేి నాలుగేళో రాషేర భవషయత ను దృష ేలో 
ప టలే కున్న ఆరచాక ప్రణాళికలు రూప ెందిెంచినటలే  హరీశ్ రావప తెలిపారు. సెంక్షేమ ప్థకాలోో  
ఎకకడా కోత వధిెంచలేదన్న సుషేెం చేశారు. ప ైగా సెంక్షేమ ప్థకాల లబి్ధదారులను ప ెంచే 
వధ్ెంగా ప్రభ తవెం న్నరణయాలను ప్రత్రపాదిసుత ెందన్న పటరకకనాిరు. ఇది ప్ూరచతగా ప్రజలే కేెందరెంగా 
రూప దిెంచిన ప్రగత్రశీల బడెెట్ అన్న హరీశ్ రావప సుషేెం చేశారు. 

  2020 - 21 సంవతసరంలో ప్థకాల వార్ీగా బడెెట కేటాయంప్పలు 
 ర ైత  బెంధ్ు - రూ..14,000 కోటలో  
 ర ైత  బీమా - రూ.1141 కోటలో  
 ర ైత  రుణమాఫీ - రూ.6225 కోటలో  
 మార కట్ ఇెంటర వనిన ఫెండ - రూ.1000 కోటలో  
 మ ైకోీ ఇరచగేషన - రూ.600 కోటలో  
 ర ైత  వేదికల న్నరాొణాన్నకర - రూ.350 కోటలో  
 పాడి ర ైత ల పో ర తా్హాన్నకర - రూ.100 కోటలో  
 స్ాగ  నీట  పారుదల రెంగెం - 11,054 కోటలో  
 ఆసరా ప నినుో  - రూ.11758 కోటలో  
 ఎస్ీ్ల ప్రతేయక ప్రగత్ర న్నధి - రూ.16,534 కోటలో  
 ఎస్ీేల ప్రతేయక ప్రగత్ర న్నధి - రూ.9771కోటలో  
 మ ైనారేీల అభవృదిి , సెంక్షేమెం - రూ.1518 కోటలో  
 ప్శుపో షణ, మత్యశాఖ - రూ.1586 కోటలో  
 కళాయణలక్షిొ - రూ.1350 కోటలో  
 ఎెంబీస్ీ కారకురేషన - రూ.500 కోటలో  
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 మ్మతతెంగా వ నుకబడిన వరాగ ల సెంక్షేమాన్నకర రూ.4356 కోటలో  
 మహిళా సవయెం సహాయక సహకార సెంఘాలకు వడీు  లేన్న రుణెం - రూ.1200 కోటలో  
 ప్ెంచాయతీరాజ్ గాీమీణాభవృదిి  - రూ.23,005 కోటలో  
 మ న్న్ప్ల శాఖ - రూ.14809 కోటలో  
 హ ైదరాబాద అభవృదిద , మూస్ీ ప్రక్షాళన కోసెం - రూ.10,000 కోటలో  
 ఫీజు రీయిెంబర్స్ మ ెంట్ - రూ.2650 కోటలో  
 పాఠశాల వదాయశాఖ - రూ.10,421 కోటలో  
 ఉనిత వదాయశాఖ - రూ.1723 కోటలో  
 వ ైదయ రెంగాన్నకర - రూ.6186 కోటలో  
 వదుయత శాఖ - రూ.10,416 కోటలో  
 ప్రచశమీలకు పోర తా్హకాలు - రూ.1500 కోటలో  
 పారచశాీమిక రెంగ అభవృదిి  - రూ.1998 కోటలో  
 ఆరీేస్ీ - రూ.1000కోటలో  
 గృహ న్నరాొణాలు - రూ.11,917 కోటలో  
 ప్రాయవరణ అటవీ శాఖ - రూ.791 కోటలో  
 దేవాలయాల అభవృదిి  - రూ.500 కోటలో  
 ఆలయాలోో  ధ్ూప్దీప్ న ైవేదాయలకు - రూ.50 కోటలో  
 రహదారుల న్నరాొణెం, న్నరవహణ - రూ.750 కోటలో  
 కలెకేరేటలో , పో లీస్ కమాెండ కెంట ర ల న్నరాొణెం - రూ.550 కోటలో  
 మ్మతతెంగా రవాణా రోడుో  భవనాల శాఖకు - రూ.3494 కోటలో  
 పో లీస్ శాఖ - రూ.5852 కోటలో  
 ఎమ ొలేయలు, ఎమ ొలీ్ల ఎస్ డీఎఫ్ న్నధ్ులు - రూ.480 కోటలో  
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కరడీాంశాలు 

 కరకెీట కు జాఫర  గ డ బ  ై
 టీమ్స  ఇెండియా మాజీ ఓప నర్స  వస్ీమ్స  జాఫర్స  ఆటకు వీడకకలు ప్లికాడు. అన్ని రకాల కరకీ ట్  

నుెంచి రచట ైరవపత నిటలే  మారచి 7న  ప్రకట ెంచాడు. 42 ఏళో జాఫర్స  దాదాప్ప పాత్రకేళోపాటల 
ఫసే్ కాో స్  కరకీ ట ో  ప్రుగ ల వరద పారచెంచాడు. రెంజీ ట ర ఫీ అెంటే గ రకత చేి పటరు జాఫర్స దే. 

 1996/97లో ఫసే్ కాో స్  అరెంగేటరెం చేస్ న అతడు రెంజీ ట ర ఫీ, ఇరానీ ట ర ఫీలో అతయధిక 
ప్రుగ లు చేస్ న ఆటగాడిగా న్నలిచాడు. రెంజీ ట ర ఫీ చరచతరలో 12 వేల ప్రుగ ల మ ైలురాయిన్న 
అెందుకుని ఏక ైక బాయట్్ మన  అతడే. ఫసే్ కాో స్  కరకీ ట ో  జాఫర్స  260 మాయచ లోో  50.67 
సగటలతో 19410 ప్రుగ లు చేశాడు. ఇెందులో 57 స్ ెంచరీలు, 91 అరిస్ ెంచరీలు ఉనాియి. 
భారత జటలే కు 31 ట సుే లు, 2 వనేులోో  పరా త్రన్నధ్యెం వహిెంచాడు. జాఫర్స  రెంజీలోో  వదరభ 
తరఫపన కూడా ఆడాడు 

 గ ల మారగ లో ఖలేో ఇండయిా వంటర గేమ్సస పరా రంభం   
 దేశెంలో తొలిస్ారచగా చేప్ట ేన ‘ఖేలో ఇెండియా శీతాకాల కరీడలు మారచి 7న  ఉతతర కశీొర్స లోన్న 

గ ల మార్సగ 'లో పరా రెంభమయాయయి .  
 ఐదు రోజుల పాటల స్ాగే ఈ కారయకమీెంలో ఆెంధ్రప్రదేశ్ , తెలెంగాణ సహా ప్లు రాష్టాే ర లకు 

చెెందిన 415 మెంది కరడీాకారులు పాల్గ ెంటలనాిరు. ‘ఖేలో ఇెండియా’  భాగస్ావమయెంతో 
జమూొ-కశీొర్స  కరడీల మెండలి ఈ కారయకమీాన్ని న్నరవహిసో్త ెంది.  

 మహళిల ట2ీ0 ప్రప్ంచకప  వజేత ఆస్టే రలియా  
 ఆస్టే రలియా వేదికగా జరచగచన ఐస్ స్  మహిళల ట 20 ప్రప్ెంచ కప'లో ఆస్టే రలియా జటలే  వజేతగా 

న్నలిచిెంది.మారచి 8,2020న జరచగచన ఫ ైనల మాయచ లో ఆ జటలే  భారత జటలే ను ఓడిెంచిెంది .  
 మ్మదట బాయట ెంగ చేస్ న ఆస్టే రలియా జటలే  20 ఓవరోలో 4 వక టోకు 184 ప్రుగ లు చేయగా , 

ఆ ప్రుగ లు చేదిెంచే కమీెంలో భారత జటలే  19.1 ఓవరోలో 99 ప్రుగ లకు  ఆలౌట్  
అయిెంది . 
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 కాగా ట 20 ప్రప్ెంచ కప'లో ఫ ైనల'కు చేరడెం భారత జటలే కు ఇదే తొలిస్ారచ . ఆస్టే రలియా జటలే  
మాతరెం ఐదవ స్ారచ ప్రప్ెంచ కప  ట ర ఫీన్న  అెందుకుెంది . 

 ష ఫాలీ వరమ ర్చకారుు  :   ఏ కరీక ట ో న ైనా (ప్పరుష ల, మహిళల) ప్రప్ెంచకప  ఫ ైనల  (టీ20 లేదా 
వనేు ) ఆడిన అత్ర ప ని వయసు్ కరకీ టర్స గా ష ఫాలీ వరొ రచకారుు  నమోదుచేస్ ెంది. 16 ఏళో 
40 రోజుల వయసులో ష ఫాలీ ఫ ైనల  ఆడిెంది. గతెంలో ఈ రచకారుు  వెండీస్  కరకీ టర్స  కరవెంట ైన  
(17 ఏళో 45 రోజులు) పటరు మీద ఉెంది. ప్పరుష ల కరకీ ట ో  ఆ రచకారుు  పాక్  పటసర్స  అమీర్స  (17 
ఏళో 69 రోజులు) ఖాతాలో ఉెంది. 

 మహిళల కరకీ ట ో  తొలి కెంకషన  సబ స్ ేటూయట్ గా భారత బాయటర్స  రచచా ఘోష  న్నలిచిెంది. ఫ ైనలోో  
వక ట్ కరప్ర్స  బాయటర్స  తాన్నయా కెంకషన  కారణెంగా మ ైదానెం వీడడెంతో ఆమ  స్ాా నెంలో రచచా 
బాయట ెంగ కు దిగచెంది. 

వారతలోో  వయకుత లు 

 డీఎంకే ప్రధాన కారయదర్చి  అనబళగన  కనుిమూత 

 తమిళనాడు రాజకరయ కురువృదుి డు, డీఎెంకే ప్రధాన కారయదరచి క .అనబళగన  (98) 
కనుిమూశారు. అనారోగయెంతో బాధ్ప్డుత ని ఆయన చెన ైిలోన్న ఒక ప ైవైేటల ఆసుత్రరలో 
చికరత్ ప ెందుతూ మారచి 7న  త దిశావస వడిచారు. 

 కరుణాన్నధికర మిత ర డిగా మ లిగచన అనబళగన  గత 43ఏళలో గా పారేీ ప్రధాన కారయదరచిగా 
ఉనాిరు. తొమిొదిస్ారుో  ఎమ ొలేయగా, ఒకస్ారచ ఎెంపీగా గ లిచారు.  

 గాప ’ స్ీఈవోగా స్ో న్నయా స్ ంగాల  
 ప పీ్కో స్ీఈవో ఇెందరా  నూయిా తరావత అెంతట  ఘనతను మరో భారత సెంతత్ర మహిళ 

స్ాధిెంచారు. భారత సెంతత్ర అమ రచకన  మహిళలోో నే అత యనిత హో దా స్ాధిెంచారు. ఆమే 
సో్ న్నయా స్ ెంగాల (49). 

 ఫారూిన 500 కెంప నీలోో  186వ స్ాా నెంలో ఉని ప్రమ ఖ దుసుత ల తయారీ సెంసా ‘గాప  
ఇెంక్ ’కు ఆమ  సీ్ఈవో అయాయరు. ఈ కెంప నీ ఆదాయెం ఏడాదికర 18 బ్ధలియన  డాలరుో . 
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అమ రచకాసహా వదేశాలోో  3,727 స్ోే రుో  ఉని ఈ సెంసాలో 1.35 లక్షల మెంది ఉదక యగ లు 
ప్న్నచేసుత నాిరు. 

 అెంతకుమ ెందు ఈమ  సన  మ ైకోీస్ సేమ్స్, ఫో ర్సు  మోటార్స్ లో 15 ఏళోపాటల ప్న్నచేశారు. గాప  
ఇెంక్ లో 2004లో చేరచన ఈమ  గూీప లోన్న ఓలు   నేవీ స్ీఈవోగా, గాప  ఇెంక్  యూరప  ఎెండీగా 
ఉనాిరు. 
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