आकाशवाणी मबुं ई
मायमराठी बातमीप – स. 10.30 वा.
18 िडसबर, 2017 –सोमवार
गज
श िवधानसभा िनवडणुक-चे
कल आिण काही िनकाल हाती ये
ऊ लागले
आहे
त. गे
/या दोन तासात
ु रात आिण िहमाचल 'दे
झाले
/या मतमोजणी1या आकडे
वारीनस
भाजपा आिण काँ3स
अटीतटीची लढाई स:
ेया 'मख
ु ार गज
ु रातमधे
ु प5ांम6ये
ु होती,मा नंतर
भाजापानं बह;मताकडेवाटचाल स:
ली. ता<या आकडे
वारीनस
े
ु के
ु ार 182 जागांपैक- 106 जागांवर भाजपा तर 72 जागांवर काँ3स
आघाडीवर आहे
.
िहमाचल 'दे
शातलेकल बघता ितथेसAापालट होBयाचेसंके
त िमळत आहे
त. एकूण 68 जागांपैक- 67 जागांचेकल हाती
लागले
असनू 39 जागांवर भाजपानं आघाडी घे
तली आहे
, तर सAाधारी काँ3स
.
े23 जागांवर आघाडीवर आहे
दरGयान, रा<यात/या तीन िज/Hांमधेझाले
/या सहा नगरपािलका आिण नगरपंचायतI1या िनवडणुकांची मतमोजणीही आज होत
आहे
.
<><><><>
गज
श िनवडणक
अरबाजारावर जाणवले
. गज
ु रात आिण िहमाचल 'दे
ु ां1या िनकालांचेपडसाद आज मबुं ई शे
ु रातमधे
अटीतटI1या लढाई1या िच ानंतर, बाजार उघडतांना िनदMशांक तNबल 650 अंकांनी कोसळला होता. राPQीय शे
अरबाजाराचा िनRटीही
258 अंकांनी कोसळू न 10 हजार 74 अंकांवर पोहोचला Tयानंतर िनदMशांक जरा सावरला. या िनकालांचा पUरणाम चलनबाजारातही
जाणवला. डॉलर1या तुलने
त :पया1या दरात 68 पैशांची घसरण झाली आज एका डॉरची िकमंत 64 :पये
72 पैसे
इतक- होती.
<><><><>
मबुं ईत/या सािकनाका पUरसरात/या मखारीया कं पाऊंडमध/या भानू फरसाण माटY गाळा Zं एक म6येआज पहाटे
स[वाचार1या समु ारास भीषण आग लागली. या आगीत आAापय]त 12 जण दगाव/याचं वृA आहे
. जखमIवर राजावाडी :_णालयात
उपचार स:
त. आग लाग/याचं समजताच अि_नशमन दला1या ४ फायर इंिजन आिण ४ वॉटर टँकर1या ताRयानं घटनाaथळी धाव
ु आहे
घे
त सकाळी पावणे
पाच1या समु ारास आगीवर िनयं ण िमळवलं.
<><><><>
गज
चा भंग के
/या'करणी काँ3स
ेअ6य5 राह;ल गांधी यांना
ु रात िवधानसभा िनवडणूक-1या 'चारादरGयान आदशY आचारसंिहते
पाठवले
ली ‘कारणेदाखवा’ नोटीस िनवडणूक आयोगानं मागेघे
तली आहे
. <या तरतुदीनस
ु ार ही नोटीस पाठवBयात आली, Tया
तरतुदीचाच आढावा घे
ण ं स:
घे
त/याचं आयोगानं Gहटलं आहे
.
ु अस/यानं, नोटीस मागे
<><><><>
िनवडणुक-1या 48 तास आधी, 'चाराला बंदी घालBया1या तरतुदीमधे
सधु ारणा करBयासाठी एक सिमती िनयुd करBयाचा
िनणYय आयोगानं घे
तला आहे
. आज1या मािहती तं eान युगात ही बंदी पाळणं अवघड असून, Tयानस
ली जावी,
ु ार कायfात सधु ारण के
असा आयोगाचा िवचार आहे
.
गज
ले
लं भाषण, राह;ल गांधी यांनी िदले
ल ी मल
ु रात िनवडणुक-दरGयान, पंत'धान नरg मोदी यांनी िफhक-1या कायYZमात के
ु ाखत आिण
भाजपाचा जाहीरनामा या वाद3aत घटनां1या पाiYभूमीवर, िनवडणूक आयोगानं हा िनणYय घे
तला आहे
.
<><><><>
जोहाjसबगY इथं स:
/या राPQकूल कुaती अिजंhयपद aपधMत, काल1या दस
ु असले
ु kया िदवशी, भारतानं नऊ सवु णY, सात रौmय
आिण चार कांaयपदकांची कमाई के
ली आहे
.
<><><><>
आतंरराPQीय कुaती aपधMत तीन वषा]नी दमदार पुनरागमन करत, भारता1या सश
ु ील कुमारनं काल ७४ िकलो वजनी
िoaटाईल कुaती गटात, jयूझीलंड1या आकाश खु/लरचा पराभव करत, सवु णYपदक िजंकलं. याच गटात, भारता1या परवीन राणानं
कांaय पदक िजंकलं.

भारताची ऑिलंिपक पदक िवजे
ती कुaतीपटू, सा5ी मिलकनंही jयूझीलंड1या तायला तुिहनेफोडYला ६२ िकलो मिहला
o-aटाईल कुaती1या अंितम सामjयात १३-१२ असं नमवून, सवु णYपदक िमळवलं. या aपधMत/या सवY दहा वजनी गटात भारतीय मिहला
खे
ळाडूनं ी पदकं िमळवली आहे
त. िकरण, िद[या काकरान आिण Uरतु मिलकनं, सवु णY, पूजा, रिवना यांनी रौmय तर किवता आिण मनु
तोमर यांनी कांaय पदकाची कमाई के
ली.
//<><><><>//

