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9 �डस�बर, 2019 –सोमवार 

द#$ण आ%शयाई देशानंी दहशतवाद आ)ण *याला मदत करणा-यांना नामोहरम कर-यासाठ� .भावी 

उपाययोजना आखा3यात, असं आवाहन .धानमं�ी नर�6 मोद7 यांनी, साक8  गटा;या <थापना 

>दना?न%म@, साक8  सAचवालयाला %ल>हलेCया प�ातून केलं आहे. यामुळे साक8 ची �व�वासाह�ता 

वाढायला मदत होईल असंह� मोद� यांनी प�ात  हटलं आहे. दहशतवाद7 कारवायां"या मा#यमातून, 

साक� मध%या भारता;या सहभागाला वारंवार आ3हान ं >दलं जात असCयाचं Eहणत मोद� यांनी 

प�ातनू पाFक<तानलाह7 अ.*य$पणे टोला लगावाला आहे.  

<><><><> 

कना8टक Iवधानसभा पोट?नवडणकूां;या १५ जागांसाठ�;या मतमोजणीला आज सकाळी आठ वाजता 

सुKवात झाल7 असून, संMयाकाळपयNत ?नकाल हाती येतील अशी अपे)ा. सुKवातीला टपाला*वारे 

आलेल� मतं आ)ण नंतर इले,-ॉ/नक मतदान यं�ात%या मतांची मोजणी होईल. रा0यात%या स1येत 

कायम राह2यासाठ4, या पोट?नवडणूकांम#ये 5कमान ६ जागा िजंकणं भाजपा सरकारसाठ� गरजेचं 

आहे.  

<><><><> 

मंुबई महानगरपा%लके;या २०२२ मधे होणा=या ?नवडणुका भाजपा <वबळावर लढणार अस%याचं, 

भाजपाचे .देशाMय$ चं6कांत पाट7ल यांनी  हटलं आहे. त ेकाल मंुबईत बातमीदाराशंी बोलत होत.े 

भाजपा, या म>हOया;या अखेरपयNत .देशाMय$ासह प$<तरावर"या सव8 ?नयुP*या पूण8 करेल अशी 

मा>हतीह� पाट7ल यांनी >दल� आहे.  

<><><><> 

उ@र .देशातCया उOनाव मध%या बला*कार Iपडीतेला, जाळून माKन टाकCया"या .करणात, 

?नQकाळजीपणा केCयाचा आरोपावKन उ@र .देश सरकारनं ७ पो%लस अAधका=यानंा काल ?नलंRबत 

केल.ं उOनाव बला*कार Iपडीतेला ती Oयायालयात जात असताना, Rबहार पो%लस $े�ातCया ?त;या 

गावी जाळलं होतं. 1यानंतर नवी >द%ल� इथ%या ABणालयात ?तचा म*ृयू झाला. आरोपीं�वरोधात  

जलदगती Oयायालयात खटला चालवून, कठोर कारवाई कC असं आ�वासन मुTयमं�ी योगी 

आ>द*यनाथ यांनी >दलं आहे.  

<><><><>  



आकाशवाणी व@ृIवभागातफV  दर आठवWयाला सादर होणा-या पिYलक ि<पक  या ZवैभाIषक 

काय8]मात आज म>हलां;या सुर$ेसबंधीची आ3हानं या Iवषयावर चचा8 होईल. हा काय8]म एफ. 

एम. गोCड वा>हनी तसंच अ?त_रPत F`PवOसीवर रा�ी साड े नऊ वाजता ऐकता येईल. या 

काय8]मासाठ4 १८००-११५७६७ या टोल `c आFण ०११-२३३१-४४४४ या दरू#वनी ]मांकावर, 

@airnews alerts या nIवटर हँडलवर Askair हा हॅशटॅग वापsनह7 tोत ेतIानंा J�न �वचाC 

शकतात. हा काय8]म दरूदश8न;या डीट7एच वा>हनीवरह7 उपलYध आहे.  

<><><><> 

नेपाळ इथं सKु असलेCया १३ 3या द#$ण आ%शयाई ]cडा <पधेत भारतीय खेळाडूचंी न��द7पक 

कामAगर7 सुKच आहे. १३२ सुवरण् ७९ रौxय आ)ण ४१ कां<य पदकांसह २५२ पदकं पटकावत भारत 

प>हCया <थानावर कायम आहे. काल आठ3या >दवशी भारता"या खेळाडूनंी जुडो, जलतरण, कुPती, 

टे/नस QमR दहेुर�, P,वशॅ, नेमबाजी आFण हँडबॉल या 5Vडा Jकारांत पदकांची लयलूट केल�. 

<><><><> 

WथAअनंतपुरम इथं काल झालेCया दसु-या ट7-nव�ट7 सामOयात वे<ट इं�डजनं भारताचा आठ गडी 

राखून पराभव केला, आ)ण तीन सामOया;या मा%लकेत एक-एक अशी बरोबर7 साधल7. भारतानं 

Iवजयासाठ� >दलेलं १७१ धावांचं आ3हान, वे<ट इं�डजनं १८ षटकं आ)ण ३ च�डूत दोन गडी गमावून 

पूण8 केल.ं  

<><><><> 

मंुबई शेअर बाजारात आज सुAवाती"या स�ात ७३ अंकांनी घसरण झाल� आFण तो ४० हजार ३७१ 

अंकापयZत खाल� आला. रा[-�य शेअर बाजाराचा /न\ट�ह� २६ अंकांनी घसCन ११ हजार ८९५ 

अंकापयZत खाल� आला . चलन बाजारात आज Aपया"या मू%यात ७ पैशांनी घट झाल�. आज 

�व/नमय दर ७१ Aपये २७ पैसे J/त डॉलर होता. 

<><><><> 


