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#धानमंी नर& ' मोद) आ*ण भाजपा अ.य/ अ0मत शाह आज भाजपाशा0सत
रा2यां3या म4
णार आहेत. या
ु यमंी आ*ण उपम4
ु यमं6यांची नवी 8द9ल)त बैठक घे
रा2यांमध9या >वकास आ*ण क9याणकार) कामांचा आढावा बैठक@त घेतला जाईल. या
बैठक@त काह) क&')य कॅBबने
ट मंी देखील सहभागी होDयाची शEयता आहे. क&'ा3या
पथदशG #क9पांची रा2यात होणार) अंमलबजावणी आ*ण Hया3या >वकासकामांची चचाI
बैठक@त होईल.
<><><>
उJर#देशात झाले
9या उHकल एEस#े
स अपघात #करणी रे9वे मंालयानं चार
अMधकाऱयांना OनलंBबत केलं असून, आणखी एकाची बदल), तर इतर तीन वर)Rठ
अMधकाऱयांना रजे
वर पाठवलं आहे. यात रे9वे मंडळात9या सMचव दजाI3या अMधकाऱयाचा
समावेश आहे. उJर #देशात मुझUफरनगर िजXयात खतौल) इथं उHकल एEस#े
सचे डबे
घसर9यामुळे हा अपघात झाला. सकृत दशIनी पुर[यां3या आधारे तसंच अ/\य दल
I
ु /
झा9यामुळे हा अपघात झा9याचं रे9वे मंडळाचे सदय मोह\मद जमशे
द यांनी सूMचत
के9यानंतर आठ रे9वेअMधकाऱयांवर ह) कारवाई करDयात आल).
<><><>
महाराR]ात हHया आ*ण बलाHकारासारखे गु^हे लवकरात

लवकर

Oनकाल)

काढDयासाठ #ता>वत 24 जलदगती ^यायालयांपैक@ प8हल) 3 ^यायालयं यावषG मुंबई
आ*ण ठाDयात थापन केल) जाणार आहेत.
एका अMधकाऱयानं 8दले9या मा8हतीनुसार >वधी आ*ण ^याय >वभागानं काल
यासंदभाIतला आदेश जार) केला. ^यायालयीन #णाल) मजबूत करDया3या aRट)नं चौदा[या
>वJ आयोगानं रा2यांम.येजलदगती ^यायालयं थापन करDयाची 0शफारस केल) होती.
<><><>
आयआयट) अथाIत भारतीय तंbान संथे
त9या #वेशासाठची जेईई ह) संयुEत #वेश
पर)/ा पुढ3या वषGपासन
I णेऑनलाईन घेDयात येणार आहे.
ू पूणप

आयआयट)म.ये #वेश घेDयासाठ धोरण OनधाIर)त करणाऱया संयE
ु त #वेश मंडळानं
काल चे
^नईत झाले
9या बैठक@त हा OनणIय घेतला. Hयानंतर आयआयट) म'ासचे संचालक
आ*ण

संयुEत

#वेश

मंडळाचे अ.य/

#ा.यापक

भाकर

राममूतG

यांनी

एका

#0सcधीपकाcवारे ह) मा8हती 8दल).
<><><>
मुंबई शेअर बाजारा3या Oनदd शांकात आज सकाळ3या सात 93 अंकांची वाढ होऊन
तो 31 हजार 617 अंकांवर पोहोचला. राR])य शेअर बाजारा3या OनUट)तह) 30 अंकांची वाढ
होऊन तो 9 हजार 876 अंकांवर पोहोचला.
बiक आ*ण OनयाIतदारांकडून डॉलसIची >वk@ झा9यामळ
ु े आंतरराR])य चलन बाजारात
आज सकाळ3या सात lपया3या मू9यात 10 पैशांची वाढ झाल) आ*ण lपयाचं मू9य
डॉलर3या तुलने
त 64 lपयेपाच पैसेझालं.
<><><>
काळा पैसा #Oतबंधक कायcयाअंतगIत #ाmतीकर >वभागानं पी.Mचदं बरम यांचे Mचरं जीव
कातG Mचदं बरम यांना नोट)स बजावून लंडनमध9या अघो>षत संपJीबcदल मा8हती मागवल)
आहे.
#ाmतीकर >वभागानं कातG यां3या मातोnींनाह) याबाबत नोट)स बजावल) आहे.
भारतासह परेदशात असले9या संपJी>वषयी मा8हती देDयाचे Oनदd शह) कातG Mचदं बरम आ*ण
अ^य लोकांना #ाmतीकर >वभागाने8दलेआहेत.
<><><>
इटल)त पोरपे
oटो इथं सुl असले9या आयएसएसएफ कOनRठ शॉटगन >वpवचषक
पधdत भारता3या 15 वषGय शपथ भारcवाजनं डबल ]प #कारात कांयपदक पटकावलं.
लrय शे
रॉन आ*ण मOनषा क@र यां3या 0मn सांOघक ]प पधdत 0मळवले9या
कांयपदकानंतर भारताचं हे प8हलं वैयिEतक #कारातलं कांयपदक आहे. या पधdचा
समारोप आज होणार आहे.
||<><><>||

