ఆకాశవాణి
హైదరాబాద్కేందరేం
జాతీయవార్త లు
తేద-ీ 27.04.2018

సమయేం-0705
ముఖ్యేంశాలు

1. ప్రధానమంత్రరనరందరమో
 దీఈరోజుచన
ై ానగర
 ంఉనహనల
 ోఆదేశఅధ్యక్షుడుజిజింపంగతోఇష్టాగోష్ా 
సమావేశంజరుప్ుతారు.
Prime minister Narendra Modi to join Chinese President Xi Jinping for an informal summit in the
Chinese city Wuhan today.

2. కరా టటకల
 ోప్రభుత్వకటంటరరకార
ల
 ునగద
 ుదాచిపెటాడ
 ంవలలదేశంలోనికొనిిపటరంతాలలోనగద
 ుకొరత్ఏరపడందని
ఆరటష్టా ంర ఆదాయప్న
 ుిశటఖతలిపంది.
Income Tax department in Karnataka says hoarding of cash by Government contractors in Karnataka
is one of the reasons for shortage of currency notes in certain parts of the country.

3. ఎస్సీ, ఎస్సాచటాంపెైకందరందాఖలుచేస్నరివయయపటీష్టన
ప
 ెైసుపసరంకోరుాసటనుకూలనిరా యంచప్పలేకపో తే
ప్రభుత్వంఆరిినన
ె ీతసుతందనికందరసటమాజికనాయయశటఖమంత్రరత్వరచాంద్గెహ్లలత్చపటపరు.
Union Minister for Social Justice Thawar Chand Gehlot says if the Supreme Court's decision on a
Centre's review petition on the SC-ST Act didn't go in the government's favour, it would issue an
ordinance.

4. కొత్త గటను, నిరంత్రంకొనసటగఉపటధి, ఉదయ యగవిశలలష్టన
క
 ువీలుకలిపసత
త సంఘటత్
ి రంగంలోనెలవటరిప్నరోల్
నివేదికన
 ుభరరత్ప్రవ
శ
ే పట
ె ా ంి ది.
India introduces monthly payroll reporting for formal sector to facilitate analysis of new and
continuing employment

1. PM CHINA :

ప్రధానమంత్రరనరందరమోదీఈరోజుచన
ై ానగరంలోఉనహనలోఆదేశఅధ్యక్షుడుజిజింపంగతోఇష్టాగోష్ా 
సమావేశంజరుప్ుతారు.గత్రటత్రరఉనహన
 విమానాశరయంలోమోదికిఘనసటవగత్ంలభంచింది.హో టల్వదద
ఆయనభరరత్విదాయరుులు, భరరత్సంత్త్రఉతాీహంతోసటవగత్ంప్లికటరు.మోది, జింపంగలుముఖాముఖి
జరప
ి ేచరచలల ోభౌగోలిక, పటరంతీయ, దైవపటక్షకఅంశటలపెైచరచలుజరుప్ుతారనిఅధికటరులుతలిపటరు.వీరిరువురు
2రోజులపటటుసమావేవంఅవుతారు.ఇరువురునాయకులమధ్యఇష్టాగోష్ా గటసమావేశటలుజరుగుతాయి.ఈ
సమావేశటలలోఎటువంటిఒప్పందాలపెై సంత్కటలుజరగ
వ
 ు.ఈరోజుప్రత్రనిధ్ులసటాయిలోజరగ
ి ఊచరచలల ోఒకక
దేశంనుంచిఆరుగురుచొప్ుపనహ్లజరవ
 ుతారు.

2.KARNATAKA IT RAID :

కరా టటకల
 ోప్రభ
 ుత్వకటంటరరకారల
 ునగద
 ుదాచిపెటాడంవలలదేశంలోనికొనిిపటరంతాలలోనగద
 ుకొరత్ఏరపడందని
ఆరటష్టా ంర లోఆదాయప్న
 ుిశటఖతలిపంది.బంగళూరులోనినిఆదాయప్న
 ుిశటఖజారీచేస్నప్త్రరకటప్రకట
న
 లో
రటష్టా ంర లోజరప
ి నదాడులోలఅనేకమందికటంటరరకారల ుపెదదమొత్త ంలో500, 2000రూపటయలనోటల ుదాచిపెటా న
ి ట
 ల ు
కనుగొనాిమనితలిపటరు.ఈనెల24నుంచి26వతేదీ వరక
 ుజరప
ి నసో దాలోలలమస
ై తరపటరంత్ంలోనలుగురు
కటంటరరకారలనుంచి6కోటల 76లక్షలరూపటయలమేరక
 ుఆత్రహ్ల
 నోటల ుప్టా ుకునిటల ుఐటీఅధికటరులు
వెలలడ
 ంచారు.బినామిపేరలత
 ోలాకరలల
 ోఈనగద
 ుదాచారనిఈసొ ముుకటంటరరకార
 ల ఖాతాప్ుసత కటలోవటరయలేదని
తలిపటరు.రటష్టా ంర లోఅస్ెంబ్లలఎనిికలకుసంబంధించిననిఘా, సో దాలలో10కోటల 62లక్షల
 రూపటయలనగద
 ు,
కోటి33లక్షలకోటల రూపటయలవిలువెైనఆభరణ
 ాలుప్టా ుకునాిరు.

3. J&K GUN FIGHT :

ఉత్త రకటశ్మురలోనికుపటవరటజిలాలలోగత్ర
 టత్రరవటసత వ
 నియంత్రణరఖవెంబడజుమాగండ్పటరంత్ంలోతీవరవ
 టదులు,
స్ెైనయంమధ్యకటలుపలుజరిగటయి.మనదేశంలోకిచొరబ
 డడ
 ానికిప్రయత్ర
 ిసుతనితీవరవ
 టదులనుస్ెైనికులు
అడుికునాిరనిభదత
ర ాదళాలుఆకటశవటణికితలిపటరు.ఈసమయంలోఆడపటదడపటకటలుపలుజరఆ
ి యని, ఈ

కటలుపలోలఎవరెైనాగటయప్డ
 నద,ి మరణ
 ించినదీ వెంటనేతలియలేదని, వివరటలకోసంఎదురుచతసుతనాిమనిఆ
వరా టలుతలిపటయి.

4. MJ AKBAR TERROR FINANCE :

నేరటలకోసంఉగరవ
 టదులనువినియోగించుకుంటూవిధానప్ర
 ంగటకప్ట
వ
 ెైఖరత
ి ోవయవహరస
ి త ునిదేశటలపెై
తీసుకోవలస్నచరయలన
 ుప్రమాణీకరించాలనిభరరత్ఖ
 పలుప్ునిచిచంది.దాయిెష్, అల్ై దాఉగర
ఖ
వటదసంసా లక
 ుఆరిాక
సహ్లయనియంత్రణ
 కుపో రటటంఅనేఅంశంపెై ఫ్టరనీరటజధానిపటరిసల
 ోజరగ
ి ినసదస
 ుీలోకందరవిదేశ ంగ
సహ్లయమంత్కరి ఎం.జెఅకబరమాటరలడుత్ూ21వశతాబద ంలోఉగరవ
 టదంఎకుకవప్రభ
 రవంచతపేసమసయగట
రూప్ుదాలుచతోందనిఅనాిరు.ఉగరవ
 టదంఅంటేఏమిటోనిరవచించేఅంశంపెైఐకయరటజయసమిత్రగత్రెండు
దశటబరదలుగటఅంగీకటరినికరటలేకపో తోందని, అసలుమననిరవచనానికికూడాఅందనిశత్రరవుతోమనంఎలా
పో రటటంజరప
 టలనిఎం.జెఅకబరప్రశ్ించారు.ఉగరవటదంపెైపో రటడుత్రనిదేశటలమధ్యకంటే, ఉగరవ
 టదమూకలు,
వటరికిసహక
 టరంఅందిసత ునివటరిమధ్యనేఎకుకవసహకటరంత్రచ
 ుగటకనిపసోత ందనిఆయనవటయఖాయనించారు.
ఉగరవ
 టదానికిఆయువుప్టా ుఅయినఆరిాకసహ్లయానిిఅరికట
 ా ంే దుకుజరప
ి ేపో రటటంలోప్రస
 పరసహక
 టరం
ప్యరితగటఅవసర
మ
 నికందరమంత్రరఎం.జెఅకబరఅనాిరు.

5. SINHA - BHARAT NET :

ఈశటనయపటరంత్వయయహ్లత్ుకపటరధానయత్న
 ుదృష్ా లోఉంచుకునిఆపటరంత్ంలోభరరత్నట్
ె అమలుకుటెలికంసంఘం
ఒకసమగ
 రవయయహ్లనిిఆమోదించింది.కముయనికష్టనశటఖమంత్రరఇటరనగర
ల
 ోముఖయమంత్రరపేమాఖండు, ఇత్ర
ప్రభుతావధికటరులతోసమీక్షసమావేశంనిరవహంచినత్రువటత్విలేకరలత
 ోమాటరలడుత్ూఈవయయహంకిందటెలినెట్
ప్రధ
ి ల
ి ోకిరటనటువంటిఅనిిగటరమప్ంచాయితీలుముఖయంగటఅరుణాచల్ప్రద
 ేశ్, మేఘాలయ, మిజోరం,
నాగటలాండ్, మణప్
ి యర, త్రరప్ురలన
 ు2018డస్ెంబరునెలక
ల
 ల ా733కోటల రూపటయలఖరుచతోబరరండ్బరండ్
కనక
ె ావి
ి టిదావరటశటటిల్ట్
ై మీడయాతోఅనుసంధానంచేసత టరనివివరించారు.ఈశటనయపటరంత్ంకోసంచేప్టా ే సమగర
టెలికంఅభవృదిుపటరజెకాుకింద5వేల336కోటల రూపటయలఖరుచతోజాతీయరహద
 ారులవెంటనుని8వేల994

టవర
 లన
 ుఏరటపటుచేసత టరనికూడాస్నాాచపటపరు.భరరత్నెట్ల
 ోనిఅష్టా మ
 ంగల్ఫేస-2విజనడాకుయమంట్ను
మంత్రరపటరరంభంచారు.

6. SC, ST GEHLOT :

ఎస్సీ, ఎస్సాచటాంపెై కందరందాఖలుచేస్నరివయయపటిష్టన
 పెై సుపసరంకోరుాసటనుకూలనిరా యంచప్పకప
 ో తేప్రభుత్వం
ఆరిినెనీతసుతందనికందరసటమాజికనాయయశటఖమంత్రరత్వరచ
 ంద్గెహ్లలత్చపటపరు.ముంబరయిలోఒక
కటరయకరమంలోమంత్రరమాటరలడుత్ూ..రిజర
 వష్టనల ుఎత్రత వేసత ునిటల ు,, అతాయచారచటా రనిినీరుగటరుసుతనిటల ు
ప్రభుత్వంపెైత్ప్ుపడుప్రచారంజరుగుతోందనిఅనాిరు.రిజర
 వష్టనలన
 ుచడగొటరాలనేదురుదేదశంప్రభ
 ుతావనికి
లేదని, ఇలాంటిప్నిప్రభుత్వంగత్ంలోచేయల
 ేదని, ఇకపెైకూడాచేయద
 నిసపష్టాంచేశటరు.ఎస్సీ, ఎస్సాచటా రనిి
నీరుగటరుసుతసుపసరంకోరుాఇచిచనరూలింగపెై ప్రభ
 ుత్వంరివయయపటీష్టన
 దాఖలుచేస్ందనిగెహ్లలత్తలిపటరు.

7. PAY ROLL DATA :

కొత్త గట, నిరంత్రంకొనసటగఉపటధి, ఉదయ యగవిశలలష్టణక
 ువీలుకలిపసుతంసంఘటిత్రంగంలోనెలవటరిపేరోల్
నివేదికన
 ుభరరత్ప్రవ
శ
ే పట
ె ా ంి ది.ఉదయ యగులభవిష్టయత్నిధిఈపసఎఫ్ఓ, ఉదయ యగులరటజయబ్లమాసంసా ఈఎసఐస్స,
పంచనునిధికరమ
 బ
ద
 దక
ీ రణ
 అభవృదిుసంసా పసఎఫ్ఆరడీఏలుపేరోల్డేట్నుఇకపెైప్రత్ర
 నెలవిడుదలచేసత టయి.
2017స్ెపా ంె బరునుంచిఈసంవత్ీరంఫబరవ
 రి వరక
 ు6నెలల
 డాటరనుఈ3సంసా లుబుధ్వటరంవిడుదల
చేశటయి.ఈకటలంలోఅనిివయసుీలుగలవ
 టరి31లక్షల
 10వేలకొత్త పేరల ునమోదన
ై టల ువివరించారు.ఈ
కటలంలోపసఎఫ్ఆరడీఏనుంచికొత్త పంఛనుప్థకంఎనడఎ
ీ సడాటరలో4లక్షల
 20వేలమందికొత్త వటరుటెైర-1
ఖాతాలోనమోదన
ై ారు.దీనికిఅదనంగటఈఎసఐస్సడాటరలోపేరోల్వృదిుపెరిగింది.ఈపసఎఫ్ఓ, పసఎఫ్ఆరడీఏలలో
అభవృదిుకనప్
డ
 ంది.ఈఎసఐస్సడాటరకుఆధారసంఖయజత్ప్
 డలేనందువలలమరినిిస్ేవర
 ుణలకుఆసటకరం
ఉందనిఆప్రక
ట
 నల
 ోతలిపటరు.

8. RAJNATH-ZOAL COUNCIL :

గుజరటత్లోనిగటంధీనగర
ల
 ోజరిగన
ి ప్శ్చమజోనల్కౌనిీల్23వసమావేశటనికికందరహో ంమంత్రరరటజనాథ్స్ంగ
అధ్యక్షత్
 వహంచారు.ఈసమావేశంలోచరచకువచిచన16అంశలకుగటను14అంశటలుప్రస
 పరఅవగటహన,
ఏకటభపటరయంపటరత్రప్దక
ి నప్రష్
ి టకరమయ
 ాయయి.ఈసందరభఃగటకందరమ
 ంత్రరరటజనాథ్స్ంగమాటరలడుత్ూ
రటష్టారలతోసహక
 టరపటరధానయంగలఫెడరల్
 విధానానికికందరప్భ
ర ుత్వంకటా ుబడఉందనిప్ునరుదాాటించారు.
ప్శ్చమజోనల్కౌనిీల్కుసంబంధించిగత్మూడేళలల
 ోరెండుకౌనిీల్సమావేశటలు, 3సటాయిసంఘం
సమావేశటలుజరగ
ి టయనిరటజనాథ్స్ంగచపటపరు.ఈసమావేశటలోల41అంశటలపెైచరచజరగ
 ా ట, 31అంశటలపెై
ప్రిష్టకరంలభంచిందనిచపటపరు.

9. J&K ELECTRIFICATION :

జముుకటశ్మురలోప్రత్ర
 ఇంటికివిదుయచచకత ి సరఫ
 రటచేయడ
 ానికిప్రభుత్వంకటా ుబడఉందనిప్రధానమంత్రర
నరందరమోదీఇచిచనహ్లమీమేరకుమిగిలిన102గటరమాలకుకూడావిదుయత్సరఫ
ర
 టచేస్నటల ురటష్టా ర
ఉప్ముఖయమంత్రరడా.నిరుల్స్ంగచపటపరు.ఈ102గటరమాలు9జిలాలలుఅంటేదియాస్, రటజౌరి, రటంబన,
కిష్టావ
ర
 , కుపటవడా, బందిపో ర, వేహ్, కటరిాల్ల
ల
 ోఉనాియనాిరు.84గటరమాలలోవిదుయత్ప్నులనుజముుకటశ్ముర
విదుయత్అభవృదిుశటఖచేయగట18గటరమాలలోపసజీస్సఐఎల్చేస్ందని, ఈప్నులకు98.29కోటల రూపటయలఖరుచ
అయిందనివివరించారు.ఈప్నులోలసటమానల నుగగన
 త్
 లందావరటసరఫ
 రటచేస్నరక్షణ
 శటఖకుఉప్ముఖయమంత్రర
కృత్జఞత్
ల
 ుతలిపటరు.

10. IPL :

హైదర
 టబరద్లోగత్ర
 టత్రరజరగ
ి న
ి ఐపసఎల్కిరకట్
ె లోసనరెైజర
 ీహైదర
 టబరద్జటా ు13ప్రుగులతోప్ంజాబ్కింగీ
ఎల్వన
న
 ుఓడంచింది.హద
ై రటబరద్జటా ు20ఓవరలలో6వికెటలకు132ప్రుగులుచేయగటప్ంజబ్రజటా ు19.2
ఓవరలల
 ో119ప్రుగులుఅల్ఔట్అయింది.

11.YOUTH ASIAN :

బరయంకటంగలోఏష్యల్యువజన
 బరకిీంగఛాంపయనష్ప్ఫెైనల్
ల
 ోకినినిభరరత్మహళబరకీరల ునలుగురు
ప్రవశ్
ే ంచారు.నిత్ర48కిలోలవిభరగంలో, 51కిలోలవిభరగంలోఅనమిక, మనీష్ట64కిలోలు, లలిత్69కిలోల
విభరగటలలోఫెన
ై ల్
 ీకుచేరుకునాిరు.స్ెమీఫెన
ై ల్
 ీలోఓడపో యినదివటయప్వర
 , అసత పటశటవనలుకటంశయలు
దకికంచుకునాిరు.

