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ఆంధ్రపదేశ్  అంశాలు 

 పో లవరం పరా జెక్ుు  అంచనా వయయానికి ఆర ఈసీ ఆమోదం 

 పో లవరెం పరా జ కుు  అెంచనా వయయానిి 2016–17 ధ్రల పరకారెం రూ.47,725.74 కోట్లో గా 
సవరచెంచేెందసకు రచవ ైజ్ు   ఎసటు మేట్్  కమిట్ీ(ఆర్స ఈసీ) ఆమోదెం తెలిపటెంది. క ెందర జల శకిత శాఖ 
ఆరచిక సలహాదారడ జగ మోహన్  గుపాత  నేత్ృత్ీెంలోని ఆర్స ఈసీ మారచి 6న్  ఢిలో్లలో 
సమావేశమ  ెంది. ఆర్స ఈసీ ఇచేి నివేదికన్స క ెందర ఆరచిక శాఖ క ెందర మెంతిరమెండలికి(క బిన ట్ ) 
పెంపన్సెంది. 
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తెలెంగాణ అెంశాలు 

 తెలంగాణ  రాష్టు ర సఈీవోగా శశాంక  గోయల  
o తెలెంగాణ  రాష్టు ర ఎనిికల పరధాన్ అధికారచ (సీఈవో)గా శశాెంక  గోయల న్స నియమిసతత  క ెందర 

ఎనిికల సెంఘెం(సీఈసీ) మారచి 6న్  నోట్ిఫటక ష్టన్  జారీ చేసటెంది. 1990 బాయచ  ఐఏఎస  
అధికారచ అయిన్ ఆయన్ పరససత త్ెం కారచిక, ఉపాధి కలపన్, కరాిగారాల శాఖ ముఖయ 
కారయదరచిగా పని చేససత నాిరడ. గత్ెంలో ఆయన్ సాధారణ పరచపాలన్ శాఖ ముఖయ 
కారయదరచిగా, ఢిలో్లలోని తెలెంగాణ భవన్  ర సటడెెంట్  కమిష్టన్ర్స గా, పరాయట్క, సాెంసకృ తిక శాఖ 
కారయదరచిగా, ఢిలో్లలోని ఏపీ ర సటడెెంట్  కమిష్టన్ర్స గా పనిచేశారడ. అెంత్కుముెందస క ెంత్ కాలెం 
క ెందర భారీ పరచశరమల శాఖ సెంయుకత కారయదరచిగా డిపయయటే్ష్టన్ ప ై పనిచేశారడ. 

 హ ైదరాబాద లో అతిపెదద  యూఎస  కాన్సులేట  
o భారత లో యూఎస  కాన్స్లేట్  అతిప దద  కారాయలయెం హ ైదరాబాద లో రాన్సెంది. ముెంబ ైలో 

ఉన్ి దౌత్య కారాయలయెం కెంట్ే ఇది భారీగా ఉెంట్లెందని హ ైదరాబాద లోని యూఎస  కాన్స్ల  
జన్రల  జోయల  రీఫ మన్  వ లోడిెంచారడ. 

o ఫ డర ష్టన్  ఆఫ  తెలెంగాణ చాెంబర్స్  ఆఫ  కామర్స్  అెండ  ఇెండసీు ర ఏరాపట్ల చేసటన్ సీఈవో ఫో రెం 
సదసస్లో ఆయన్ మాట్ాో డారడ. గచ్చిబౌలిలో 18 న లలోో  ఇది అెందసబాట్లలోకి రాన్సెందని 
చెపాపరడ. 

వారతలోో  వయక్ుత లు 

 పరధాన్ సమాచార క్మిష్టన్ర గా బిమల  జలాన్ పరమాణసీీకారం  
o పరససత త్ సమాచార కమిష్టన్ర్స  (ఐసీ) అయిన్ బిమల  జులాక మారచి 6, 2020న్  పరధాన్ 

సమాచార కమిష్టన్ర్స  (సీఐసీ)గా బాధ్యత్లు సీీకరచెంచారడ. రాష్టు రపతి భవన్ లో జరచగచన్ 
కారయకరమెంలో రాష్టు రపతి రామ నాథ  కోవెంద  జులాక చేత్ పరమాణ సీీకారెం చేయిెంచారడ. 
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o అన్ెంత్రెం సమాచార కమిష్టన్ర్స గా అమిత్ పెండో వే బాధ్యత్లు సీీకరచెంచారడ. ఆమ  చేత్ 
సీఐసీ జులాక పరమాణ సీీకారెం చేయిెంచారడ. అమిత్ సమాచార కమిష్టన్ర్స  కావడెంతో క ెందర 
సమాచార కమిష్టన్ లో మొత్త ెం కమిష్టన్రో సెంఖయ (సీఐసీతో కలిపట) 7కు చేరడకుెంది. 

అవారడు లు 

 ఈనాడు దిన్పతిరక్క్ు చాణక్య  ఉత్తమ వారాత పతిరక్ అవారడు   
o పబోిక రచలేష్టన్్  కౌని్ల ఆఫ ఇెండియా (PRCI) ఇచేి చాణుకయ పురసాకరాలలో ఉత్త మ 

వారాత పతిరక అవారడు  ఈనాడు దిన్పతిరకకు లభెంచ్చెంది .  
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