
 

आकाशवाणी मुबंई 
मायमराठी बातमीप� – स. 10.30 वा.  

 
26  फे�ुवारी, 2020 – बुधवार भारत आिण अम$ेरका या%ंयातली 'यापक जागितक साम$रक भािगदारी मजबूत कर,याचा 

िनधा/र 0धानम�ंी नर12 मोदी आिण अम$ेरकेच ेअ4य5 डोना7ड 89प यानंी 'य: केला आह.े िवशषेतः सागरी आिण अवकाशिवषयक 

मािहतीची दवेाण घवेाण क?न, सरं5ण आिण सरु5ा सहकाय/ वाढव,याचा मनोदय दोAही नBेयानंी काल स4ंयाकाळी जारी केले7या 

सयंु: िनवेदनात अधोरिेखत केला आह.े पायाभूत िविवध 5�ेात7या करारासह सरं5ण करारां%या पूतEसाठी आपण उBसकु अस7याच ं

उभय नBेयानंी 9हटलं आह.े भारत-अम$ेरका सबंंधात7या 'यापार आिण गुतंवणूक या अंगाच ंवाढतं महBव ल5ात घऊेन, दोAही दशेा%ंया 

अथ/'यवKथलेा लाभादायी ठरले, अशा दीघ/कालीन 'यापार Kथैया/ची गरज उभय नBेयानंी 'य: केली.  

<><><><> 

भारत आिण अम$ेरका यांनी तीन अOज डॉलस/%या सरं5ण कराराला अंितम ?प िदलं असून आरोQय आिण तेल 5�ेासह तीन करारावंर 

सRा झा7या आहते. दोAही देशा%ंया आरोQय खाBयानंी मानिसक आरोQयाबाबत सामजंKय करार केला आह.े दसुरा सामजंKय करार 

वैTकUय उBपादना%ंया सरुि5ततेबाबतचा आह.े  

<><><><> 

भारतीय वायसुेनेनं बालकोट इथं केले�या हवाई ह��याला आज एक वष� पूण� झालं. गे�या वष$ याच िदवशी हवाई दलानं पािक)तान*या खैबर 

प-त.ुवा भागात बालाकोट इथ�या दहशतवा/ां*या 0िश1ण क2 3ांवर हवाई ह�ले क4न ते उद्7व)त केले होते. या ह��यात जैश-ए- 

मोह:मदचे दहशतवादी, 0िश1क आिण काही :होरके मारले गेले होते.  

<><><><> 

इिजWच ेमाजी अ4य5 मोह9मद होKनी मबुारक याचं ंकाल िनधन झालं. ते 91 वषाYच ेहोते. इिजWवर Bयाचंी 30 वष/ सZा होती. माजी 

हवाई दल 0मखु असलेले मबुारक 14 ऑ]टोबर 1981 रोजी इिजWच ेउपा4य5 झाल.े ;यानंतर आठच िदवसात अ4य5 अAवर सािदत 

याचंी इKलामी दहशतवाTानंी हBया के7यानं, ते इिजWच ेअ4य5 झाले. Bया%ंया कारिकदEत इिजWची अथ/'यवKथा तर सधुारली. िशवाय 

इ_ायलशी दीघ� काळ चालले�या य?ुानंतर ;यांनी दशेाला सश@ संघषा�पासून सामा.यतः दूर ठेवलं.  

<><><><> 

'कदािचत अजूनही' या मराठी का'य सaंहासाठी 0िस4द कविय�ी अनरुाधा पाटील यानंा काल नवी िद7लीत सािहBय अकादमी पुरKकार 

0दान कर,यात आला. bयेc कवी गलुज़ार या%ंया उपिKथतीत अकादमीच ेअ4य5 डॉ. च2ंशखेर कंबार या%ंया हKते अनरुाधा पाटील 

यानंा पुरKकार दऊेन गौरव,यात आल ं

<><><><> 

ओिदशात आयोिजत खेलो इंिडया िवTापीठ gUडा Kपधhत सािव�ीबाई फुले पुणे िवTापीठ काल पाच'या िदवशी 14 पदकासंह 

अaKथानी राहीलं. या 14 पदकामंध ेसात सवुण/ आिण दोन रौiय पदकाचंा समावेश आह.े   

<><><><> 

मुंबई शेअर बाजारा*या िनदDशांकात आज सकाळ*या सEात 202 अंकाची घसरण होऊन तो 40 हजार 79 अंकांवर आला. राGHीय शेअर 

बाजारा*या िनIटीतही 58 अंकांची घसरण होऊन तो 11 हजार 739 अंकांवर आला. चलन बाजारात आज 4पया 11 पैशांनी वधारला.  

सकाळी िविनमय दर 0ितडॉलर 71 4पये 14 पैसे होता. 

//<><><><>// 


