आकाशवाणी मंब
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मायमराठ बातमीप - स.10.30 वा
27 जन
ू , 2017 - मंगळवार
दहशतवाद, क%टरतावाद आ'ण अस)ह*णत
ु ा यांचा मक
ु ाबला कर-यासाठ पर.पर
सहकाय/ वाढव-यावर भारत आ'ण अमे3रका दो5ह6 दे श सहमत झाले आहे त. 8धानमंी
नर: ; मोद6 आ'ण अमे3रकेचे अ<य= डोना?ड @Aप यांBयात काल वॉDशEं टन मधे Fहाईट
हाऊस इथं 8JतJनधीमंडळ .तरावरची चचा/ झाल6. बैठकLनंतर एक संयN
ु त Jनवेदन 8DसOध
कर-यात आलं. या Jनवेदनात मोद6 यांनी या चचPचं वण/न, OQवप=ीय संबंधांमधला
महRवपण
ू / अ<याय असं केलं. दहशतवादाचा मक
ु ाबला आ'ण दहशतवाद मN
ु त जग या
उO)द*टांची 8ाTती हा भारत-अमे3रका पर.पर सहकाया/चा महRवाचा भाग अस?याचं मोद6
यांनी सांUगतलं.
<><><>
खाजगी =ेात?या बँका आ'ण XयांBया कम/चाऱयांQवZOधBया [*टाचाराBया 8करणांची
चौकशीह6, आता सीFह6सी अथा/त क:;6य द=ता आयोग कZ शकणार आहे . भारतीय 3रझFह/
बँकेनं याबाबत आव]यक ती मा5यता आयोगाला )दल6 आहे , अशी मा)हती क:;6य द=ता
आयN
ु त ट6.एम. भसीन यांनी पीट6आयला )दल6. खाजगी बँकांचे अ<य=, Fयव.थापकLय
संचालक आ'ण इतर अUधकार6, [*टाचार 8Jतबंधक कायदा-1988 नस
ु ार लोकसेवक Aहणन
ू
गणले जातील, असा Jनण/य सवPBच 5यायालयानं गे?या वषa )दला होता. या Jनण/यानस
ु ार
3रझFह/ बँकेनं संबंUधत तरतद
ु 6ंना मा5यता )दल6 असंह6 भसीन यांनी सांUगतलं.
<><><>
आDशयाई बाजारात?या संDमb ि.थतीBया पा]व/भम
ू ीवर गंत
ु वणक
ु दारांनी खरे द6वर भर
)द?यामळ
ु े मंब
ु ई शेअर बाजाराBया JनदP शांकात आज सZ
ु वातीBया सात 157 अंकांची वाढ
झाल6 आ'ण तो 31 हजार 295 अंकांवर पोहोचला.
रा*@6य शेअर बाजाराचा Jनeट6 40 अंकांनी वाढून 9 हजार 615 अंकांवर पोहोचला.
चलन बाजारात आज ZपयाBया म?
ू यात 11 पैशांनी वाढ झाल6 आ'ण ते 64 Zपये
41 पैसे 8Jत डॉलर इतकं झालं. बँका आ'ण Jनया/तदारांनी डॉलरची QवhL के?यामळ
ु े Zपया
वधारला.
<><><>

जगातल6 सवा/त अवघड सायकDलंग शय/त Aहणन
ू ओळखल6 जाणार6 `रे स अॅhॉस
अमे3रका' शय/त पण
ू / कZन महारा*@ात?या दोघांनी इJतहास रचला आहे . ह6 शय/त पण
ू /
करणारे ते प)हलेच भारतीय ठरले आहे त. अमे3रकेत 4 हजार 900 nकलोDमटरचं अंतर
नाDशकचे bीJनवास गोकुळनाथ यांनी अकरा )दवस, 18 तास आ'ण 45 DमJनटात पण
ू / केलं
आहे . तर नागपरू चे अDमत समथ/ यांनी भारतीय 8माणवेळेनस
ु ार काल म<यराी ह6 शय/त
पण
ू / केल6. या शय/तीला 30 वषाoचा इJतहास असन
ू आतापयoत फNत तीन भारतीयांनी ह6
शय/त पण
ू / करायचा 8यXन केला होता, मा ती पण
ू / कर-यात Xयांना यश आलं नFहतं.
<><><>
जम/नीत सह
ु ल इथं सZ
ु असले?या आयएसएसएफ कJन*ठ जागJतक अिजंNयपद
नेमबाजी .पधPत Jतसऱया )दवशी भारताला एक कां.यपदक Dमळालं. अनीश, अ5हाद जवांडा
आ'ण Dशवम शN
ु लानं एकqतपणे एक हजार 711 गण
ु ांची कमाई केल6 आ'ण Jतसरं .थान
पटकावलं.
या .पधPत आतापयoत भारताला दोन सव
ु ण/, एक रौTय आ'ण एक कां.यपदक
Dमळालं आहे .
.पधPBया प)ह?याच )दवशी 25 मीटर Qप.टल 8कारात सव
ु ण/पदक Dमळव?यानंतर
अनीशनं काल हे दस
ु रं पदक िजंकलं आहे .
<><><>
याेकZ आ'ण सेवापरु वठादारांचा समह
ू Qवमा, एक लाख ZपयांवZन तीन लाख Zपये
इतका वाढव-याचा Jनण/य, bी अमरनाथजी दे व.थान मंडळानं घेतला आहे . याेकरं Bया
वेगवेगrया तळांना भेट6 )द?यानंतर, मंडळाचे अ<य= आ'ण जAमू काि]मरचे राsयपाल
एन.एन.Fहोरा यांनी ह6 घोषणा केल6. 3 हजार 880 मीटर उं चीवर6ल अमरनाथ गह
ु े त?या
DशवDलंगाचं

दश/न

घे-यासाठ

होणाऱया

याेचं

Fयव.थापन

हे

मंडळ

करतं.

परवा

गZ
ु वारपासन
ू अमरनाथ याा सZ
ु होत आहे .
||<><><>||
राsयाBया अनेक भागात आज सकाळपासन
ू पावसाBया म<यम ते जोरदार सर6 पडत
आहे त. मंब
ु ईसह उपनगरात पावसामळ
ु े अनेक सखल भागात पाणी साचलं. पावसाचा
प3रणाम उपनगर6 रे ?वेवरह6 झाला. म<य रे ?वेBया गाtया उशीरानं धावत आहे त. ठाणे,
रायगड, रXनाUगर6 िजuयात गेले दोन )दवस कोसळत असले?या पावसानं जनजीवन
Qव.कळीत झालं आहे . को?हापरू िजuयात पंचगंगा नद6ची पातळी 17 फुटांपयoत वाढल6
आहे .

