ఆకాశవాణి
హైదరాబాద్కేందరేం
జాతీయవార్త లు
తేద-ీ 22.07.2017

సమయం-0705
ముఖ్యేంశాలు

1.వయోవృద్ధులకోసం నూతనపెనషన్ విధానం ప్రధానమంత్రర వయా వంద్న యోజననధ ఆర్థిక మంత్రర అరుణజైట్లీ
నినన ప్రరరంభంచారు.
2. వరర్థషక వృదధు 8శరతం కొనసరగథతే భారత జీడీపీ మర్ో 15 ఏళ్ీ లో 8 ట్రలి
ర యన్ డాలరీ కు పెరుగుత ంద్ని నీతీ
ఆయోగ్ ఉప్రధ్యక్షులు అరవింద్ ప్నగరర్థయా చెప్రారు.
3. దేశవరయప్త ంగర ఈ కర్ీఫ్ సీజన్లో ఇంతవరకు 685.31 లక్షల హెకారరీ లో నాట్ల
ీ వేశరరు.
4. ఐసీసీ ప్రప్ంచకప్ మహిళా కరికటలో ఫెన
ై లోీ ర్ేప్ు భారత్ ఇంగరీండతో తలప్డుత ందధ.
..............................
వయోవృద్ధులకోసం ఉదేేశంచిన నూతన పెనషన్ ప్థకం ప్రధానమంత్రర వయా వంద్న యోజన
పీఎంవీవీవైనధ ఆర్థిక మంత్రర ఆరుణణజట్
ై లీ నూయఢిల్లీలో నినన ప్రరరంభంచారు. నూతన ప్థకం ప్దేళ్ీప్రట్ల 8.3 శరతం
వరర్థషక చెలిీంప్ునకు హామీ ఇసధతంద్ని ఆర్థిక మంత్రర చెప్రారు. వయోవృద్ధులు తమ పెట్ా లబడిపెైన భద్రత
కోరుకుంట్లనానరని, బాయకులు తగు విధ్ంగర ర్ేట్ీ వర్థతంప్ుచేయాలని ఆయన కోర్రరు. ఆ ప్థకరనిన జీఎసట్ల నధంచి
మినహాయంచినట్ల
ీ కూడా ఆర్థికమంత్రర ప్రకట్రంచారు. కొనధగోలు సంద్రభంలో కోర్థన విధ్ంగర ఆ పెనషన్ ప్దేళ్ీ ప్రలసీ
కరలంలో నలవరర్థ లేదా మూననలీ కోసరర్థ చెలిీంచడం జరుగుత ంద్ని అరుణజట్
ై లీ తెలిప్రరు.
..........................
దేశ ఆర్థిక వృదధు ర్ేట్ల ఏట్ా 8 శరతం గనక కొనసరగథనట్్ీ తే
ల వచేే 15 ఏళ్ీ లో భారత జీడీపీ 8 ట్రలి
ర యన్
డాలరీ కుపెైగర పెరుగుత ంద్ని నీతీ ఆయోగ్ ఉప్రధ్యక్షుడు అరవింద్ ప్నగరర్థయ తెలిప్రరు. ర్రగల ప్దధహన
ే ేళ్ీలో
దేశంలో అతయధధక ప్రజానికరనికర ప్రప్ంచసరియ జీవన ప్రమాణాలు లభంచగలవని ఆయన తెలిప్రరు.
...................................

జీఎసట్ల అమలు వలీ అవినీత్ర అంతమవుత ందో లేదో చెప్ాడం కష్ా మని అయతే దేశ ప్నధన వయవసి లో
ఖచిేతంగర ప్రరద్రశకత పెర్గ
థ ంథ ద్ని ఆర్థికశరఖ సహాయమంత్రర సంతోష్ గంగరార్ లోకసభలో చెప్రారు. నినన ఒక
ప్రశనకు జవరబిసధత దేశరర్థిక వయవసి మొతత ం వృదధు ర్ేట్లపెై జీఎసట్ల వలీ సరనధకూల ప్రభావం ఉంట్లంద్ని ఆయన
తెలిప్రరు.
.......................................
ఈ నల 18వ తేదీ వరకు 77 లక్షల 55 వేల మందధ జీఎసట్ల ట్రన్ నంబరుకోసం నమోద్ధ చేసధకునానరని
కేంద్రం తెలిపదందధ. జీఎసట్ల ట్రన్గర పదలవబడే జీఎసట్ల ర్థజిస్ాష్
ే న్ నంబరునధ సరఫర్రదారులకు కేట్ాయసరతరు.
...............................
ప్రతనోట్ీ రద్ధేకు ముంద్ధనన సరియలతో చూస్త నోట్ీ చెలామని 85శరతానికర పెగ
ై ర ఉంద్ని ప్రభుతాం
చెపాద ందధ. చాలామణి వేగవంతం కరవడానికర చరయలు తీసధకుంట్లననట్ల
ీ తెలిపదంద్ని ఆర్థిక శరఖ సహాయమంత్రర
అరుున్ ర్రమ్ మేఘవరలా లోకసభకు నినన లిఖితప్ూరాకంగర ఈ సంగత్ర తెలియజేసరరు. కరంద్ట్ర నల 23వ
తేదన
ీ ాట్రకర 15 వేల 74 బిలియన్ రూప్రయలు చెలామణిలో ఉనానయని ఆయన చెప్రారు. ఈ సంఖయ నిరుడు
అకోాబరు 28వ తేదన
ీ ాట్రకర 17 వేల 540 బిలియనధ
ీ గర ఉందధ.
...................................
తమ తమ ప్ర్థధల
ధ ోని నాయయధధకరరుల నియామకరలోీ బలహీన వర్రాలు షెడూయల్డ్ కులాలు, షెడూయల్డ్
తెగలు, మైనార్థట్ల
ల ు, మహిళ్లకు, అరహతగల అభయరుులకు తగథన ప్ర ర తాాహకరలు కలిాంచాలని కేంద్రం హెైకోరుాల
ప్రధాన నాయయమూరుతలకు విజఞ పదత చేసదందధ. నాయయశరఖ మంత్రర రవిశంకరప్రసరద్ ర్రజయసభలో నినన అనధబంధ్
ప్రశనలకు జవరబిసధత నాయయాధధకరరుల నియామకరలోీ ప్దో ననత లు, ర్థజర్ేాష్నీ విష్యంలో ర్రష్టరాేలు జాగితత గర
వయవహర్థంచాలని చెప్రారు. కేంద్రం ప్రతర ఏమీ లేద్ని ఆయన అనానరు.
........................................
గోసంరక్షణ ప్ర్ట్
థ హింసరతమక ఘట్నలపెై వివరణ కోరుతూ సధపీరంకోరుా కేంద్ర, ర్రష్టరాేల సాంద్ననధ కోర్థందధ.
కరగర శరంత్ర భద్రతల అంశం ర్రష్టరాేల అధధకరరంలో వసధతంద్ని దేశంలో గోసంరక్షణ ప్ర్ట్
థ జరుగుత నన హింసనధ
సమర్థుంచేదధ లేద్ని కేంద్రం కోరుాకు తెలిపదందధ.జసదాస దీప్క మిశరి నేతృతాంలో ముగుారు నాయయమూరుతల ధ్ర్రమసనం
కేసధ విచార్థసత ూ సరమాజిక మాధ్యమాలోీ గోసంరక్షణపెై అప్లోడ చేసన
ద హింసరతమక ఘట్నల వివర్రలనధ
తొలగథంచడంలో కేంద్ర, ర్రష్టరాేల సహాయానిన కోర్థందధ. గోసంరక్షణకు సంబంధధంచిన హింసరతమక కరరయకలాప్రలతో
ప్రమేయం ఉననవరర్థపెై తగథన చరయలు తీసధకునానమని గుజర్రత్ జారఱండ ర్రష్టరాేల తరప్ున కేసధ వరదధసత ధనన
నాయయవరదధ కోరుాకు తెలిప్రరు. వరర్థ విననప్రలనధ ర్థకరరు్ చేసన
ద కోరుా హింసరతమక ఘట్నలపెై నాలుగు వరర్రలోీగర

నివేదధక సమర్థాంచాలని కేందారనిన, ర్రష్ా ల
ే నధ కోర్థందధ. ఈ కేసధలో తద్ధప్ర్థ విచారణనధ సెపా ంె బరు 6వ తేదక
ీ ర
వరయదా వేశరరు.
………………………………
దేశంలో ప్రసధతత ఖర్ీఫ్ సీజన్లో ఇంతవరకు 685.31 లక్షల హెకారరీ లో నాట్ల
ీ వేశరరు. గతసంవతారం ఈ
సమయానికర 673.41 లక్షల హెకారరీ లో నాట్ల
ీ ప్డా్య. కరంద్ట్ేడుకనాన ఈ ఏడాదధ అద్నంగర 12 లక్షల హెకారరుీ
సరగయాయయని ఈఏడాదధ 8 లక్షల హెకారరీ అద్నంతో 177 లక్షల హెకారరీ లో వర్థసరగు చేసత ధనానరని వయవసరయశరఖ
వివర్థంచిందధ. ప్ప్ుాధానాయలు 93 లక్షల హెకారరీ సరగుచేసత ధనానరు. గత ఏడాదధకనాన ఇదధ 3 లక్షల హెకారరుీ ఎకుువ.
తృణ ధానాయలు 131 లక్షల హెకారరీ లో నూనగథంజలు 123 లక్ష లు, 104.29 లక్షల హెకారరీ లో ప్త్రత సరగు
చేసత ధనానరని వయవసరయశరఖ వివర్థంచిందధ.
.........................................
డార్థులింగ్లో అశరంత్రకర ప్శేమ బంగరల్డలో ముఖయమంత్రర మమతా బనర్ీుయే కరరణమని కేంద్రం ప్ర్్ుందధ.
ఈ అంశరనిన ప్ర్థష్ుర్థంచడంలో ఆమ వఖ
ై ర్థవలీ ప్రశరంతంగర ఉండే డార్థులింగ్ కొండ ప్రరంతంలో అశరంత్ర రగథలింద్ని
ప్ర్్ుందధ. ప్రరీ మంట్ర్ీ వయవహార్రల మంత్రర అనంతకుమార్ లోకసభలో మాట్ాీడుతూ ఈ ప్రరంతంలో శరంత్ర త్రర్థగథ
నలకోననకే కేంద్రం, గోర్రాలాండతో చరేలు జరుప్ుతామనానరు. జీర్ో అవర్లో సీపఐ
ీ (ఎం) సభుయలు మహమద్ సల్లం
ఈ అంశరనిన లేవనతత డంతో మంత్రర సభలో ప్రకట్న చేశరరు. డార్థులింగ్ కొండ ప్రరంత ప్రజలపెై మమతా బనర్ీు తమ
భాష్నధ, ప్రభుతా కరరయకలాప్రలనధ రుదేేప్య
ర తనం చేసత ధనానరని మంత్రర అనానరు. అయతే అధధకరర తృణమూల్డ
కరంగిస సభుయలు ఆ సమయంలో సభలో లేరు.
.......................................
ఐసీసీ మహిళ్ల ప్రప్ంచకప్ ఫెన
ై లోీ భారత్ ఇంగరీండతో ఆడుత ందధ. ఈ మాయచ్ ర్ేప్ు లండన్లోని లార్్ సలో
జరుగుతందధ. మధాయహనం 2 గంట్ల 30 నిమిష్టరల నధంచి ఆకరశవరణి ఆ మాయచ్పెై ప్రతయక్ష వరయఖాయనం ప్రసరరం
చేసత ధందధ.
...................................
రష్యన్ ఓపెన్ బాయడిమంట్న్ గరిండ ఫీరలో నినన ప్ురుష్ ల సదంగథల్డాలో ర్రహుల్డ యాద్వ్ చిట్ా బో యనా
ప్ురుష్ ల డబుల్డాలో అరుున్, ర్రమచంద్రన్ల జోడి సెమీఫెన
ై లోీ ప్రవేశంచారు.
................................

యూఎస ఓపెన్ గరిండ పీర గోల్డ్ ట్ోరనమంట లో ప్ురుష్ ల సదంగథల్డాలో భారత ష్ట్ీ ర్ా పద. కశయప్, నవీన్
వర్రమ, హెచ్ ఎస ప్రణయ్ కరారార్ ఫెైనలోీకర ప్రవేశంచారు. ప్ురుష్ ల డబుల్డాలో మనధ అత్రర, సధనీత్ ర్డి్
ఇండో నష
ే దయా జోడీని ఓడించి ముంద్ధకు సరగరరు.

