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14 िडसबर, 2017 – गु"वार
21 वं शतक हे आिशयाचं असनू या शतकाचा िवकासाचा माग) हा िहंदी महासागरातून जातो असं -धानमंी नर/ मोदी यांनी
0हटलं आहे. INS कलवरी या 6कॉिप)न 8ेणीत9या पिह9या पाणबडु ीचं रा:;ाप)ण -धानमं<यां=या ह6ते आज मबुं ईत माझगाव डॉक इथं
झालं. Aयावेळी ते बोलत होते. क /सरकार=या धारेणांमCये िहंदी महासागराला िवशेष 6थान असनू सागरी िवकासामळ
ु े रा:;िनमा)णासाठी
आिथ)क -गती साCय होते असं ते 0हणाले. समु/मागE होणारी दहशतवादी कृAय तसंच अमली पदाथाGची त6करी रोखIयासाठी भारतीय
नौसेना सLज अस9याचं Aयांनी सांिगतलं. INS कलवरी=या िनिम)तीमCये MाNस सरकारनं के ले9या सहकाया)बOल Aयांनी आभार मानले.
कलवरीची शPQ, भारतीय नौसेनल
े ा अिधक मजबूत करेल, असा िवRास Aयांनी SयP के ला.
अAयाधिु नक आिण बहTिवध पैलू असले9या भारतीय नौसेनेचं Vेीय जाळं मजबतू आहे असं -धानमंी 0हणाले. क /सरकार=या
‘सबका साथ-सब का िवकास’ या धोरणाला अनस
ु "न भारतीय नौसेना जागितक उ[रदाियAव िनभावत आहे असं Aयांनी सांिगतलं.
जल- 6थल आिण नभ एकसमान या ]^ीनं भारत, वसधु ैव कुटुंबकम् ही परंपरा आजही जपत अस9याचं Aयांनी नमदू के लं- भारत
आप9या जागितक साम`रक आिण आिथ)क िहतरVणासाठी सदैव जाग"क असनू समथ) आिण सशP भारत, मानवतेसाठी एक
महAवपूण) ठे वा अस9याचं Aयांनी सांिगतलं.
<><><><>
उcापासनू स"
ु होणाया संसदे=या िहवाळी आिधवेशना=या पाR)भूमीवर, क / सरकारनं आज सव) पVीय बैठक बोलावली
आहे . संसदेचं कामकाज सरु ळीत चालावं, यासाठी सरकार सव) पVीयांना सहकाया)चं आवाहन करणार आहे, संसदे=या दोनही
सभागृहांचं कामकाज पाच जानेवारी पयGत चालणार असून एकूण् 14 िदवस अिधवेशन चालेल. लोकसभे=या सभापती सिु मा महाजन
यांनीही आज सायंकाळी िविवध पVां=या नेAयांची बैठक बोलावली आहे. आिधवेशन यश6वी होIयासाठी सहकायाGचं आवाहन, संसदीय
काय) मंी अनंतकुमार यांनी सव) पVांना सहकाया)चं आवाहन के लं आहे. या आिधवेशनात, ितहेरी तलाक तसंच मागासवगdय
आयोगा=या घटनाAमक ि6थतीबाबतची िवधेयकं मंजुरीसाठी येIयाची अपेVा आहे. दर0यान अिधवेशन काळात िविवध -fांवर धोरण
ठरवIयासाठी, िवरोधी पVांची बैठकही िद9लीत आज होणार आहे.
<><><><>
गुजरात िवधानसभा िनवडणक
ु Q=या मतदानो[र कल चाचIयां=या उAसक
ु तेनं मबुं ई शेअर बजारा=या Sयवहारांना आज तेजीनं स"
ु वात
झाली. -मख
ु gलिू चप कं पNयां=या समभागां=या खरेदीमळ
ु े ही िनदEशांक वधारला आज बाजार उघडताच िनदEशांक 117 अंकां=या
उसळीसह 33 हजार 169 अंकांवर पोहोचला. रा:;ीय शेअर बाजाराचा िनदEशांक िनjटीतही 37 अंकांची वाढ होऊन तो 10 हजार 230
अंकांवर उघडला.
अमे`रकQ फे डरल `रझSह)नं आप9या Sयाजदरात पाव टnnयांची वाढ के 9यानंतरही अमे`रकQ डॉलर=या तुलनेत आज "पयाचं
मू9य वधारलं. चलनबाजारात आज "पया=या मू9यात 16 पैसे इतकQ वाढ होऊन तो डॉलर=या तुलनेत 64 "पये 28 पैसे इतका झाला.
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तला आहे
. अथ&
मं0ालयाने
िदले
1या मािहतीनस
वटची तारीख ३१ माच& २०१८ अशी करयात आली
ु ार, आधार मांक, पॅन िकं वा फॉम& ६० जमा करयाची शे
आहे
. यासाठी िनयमात आव8यक तेबदल करयात आलेआहे
त. यापूव: बँक खायाला आधार िलंक करयाची अंितम मदु त ३१ िडसबर
२०१७ अशी होती. मा0 १ ऑ=टोबरनंतर नवीन खातेस>
ले
1या खाते
दारांसाठी ही मदु त सहा मिह?यांची असणार आहे
. सरकानं
ु के
अिधसूिचत के
ले
1या तारखे
पय*त जर आधार आिण पॅन मांक बँके
ला सादर के
ला नाही तर संबंिधत @ाहकांचे
बँक खायावरचे
Aयवहार बंद
करयात ये
तील, असं सरकारनं जारी के
ले
1या अिधसूचने
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<><><><>
दुबई सपु र िसरीज बॅडिमंटन फायन9स 6पधE=या मिहला एके रीत भारताची ऑिलंिपक पदक िवजेती खेळाडू P.V. िसंधुनं
िवजयी सलामी िदली आहे. tुप A मCये झाले9या लढतीत िसंधुनं चीन=या ही िबंगजाओला 21-11,16-21 आिण 21-18 नं हरवलं.
िसंधुचा सामना आज जपान=या सायाका साटो िह=याशी होणार आहे.
tुप बी मCये पु"ष एकरीत मा भारता=या िकदांबी 8ीकांतला गतिवजेAया िSहnटर अnॅ सेलन या=याकडून 13-21,17-21
असा पराभव पAकरावा लागला, िकं दाबी 8ीकांतची लढत आज चीनी तैपेई=या चाऊ िटएन चेन या=याशी होणार आहे. या 6पधEत पु"ष
आिण मािहला गटात -AयेकQ आठ खेळाडू असनू Aयांना दोन गटात िवभागIयात आलं आहे.
//<><><><>//

