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�धानमं	ी नर� मोदी आज "परी�ा प ेचचा�" या काय��मा�या मा�यमातून दशेभरातल े िव#ाथ%, िश�क आिण पालकासंोबत सवंाद 

साधणार आहते. नवी िद+लीत+या तालकटोरा �-डा सकुंलात सकाळी ११ वाजता हा काय��म सु2 होईल. या काय��माच ंह ेतीसर ंपव� आह.े 

या काय��मादर4यान �धानमं	ी मोदी, परी�ामंुळ े यणेा5या ताणावर कशा�कार े िनय	ंण िमळवाव ं यािवषयी िव#ा7या8सोबत सवंाद साधतील, 

तसचं यासदंभा�त िव#ा7या8नी िवचारल+ेया �9ानंा उ;रहंी दणेार आहते. 

<><><><> 

दशेाला पाच ि<िलयन डॉलर अथ�?यव@थचे ंउिAB गाठता याव ं 4हणून या �ि�यते+या सव� सबंंिधताशंी समEवयाची भूिमका सरकार 

बजावले, अस ंक� ीय अथ�मं	ी िनम�ला सीतारामन यानंी 4हटलं आह.े चEेनई इथ ंनानी पालखीवाला शतक महोHसवी ?याIयानमालते Hया बोलत 

होHया. क�  सरकार यHेया पाच वषा�त 100 लाख कोटी 2पय ेदशेात+या पायाभूत सिुवधासंाठी खच� करणार आहे, असहंी Hयानंी सांिगतलं. 

<><><><> 

यावष% माच� मिहEया�या अखरेपय8त राJयभरात साडसेहा हजार �ाथिमक आरोKय क�  स2ु केली जातील अशी घोषणा आरोKयमं	ी 

राजशे टोप े यानंी केली आह.े त े काल मुंबईत बातमीदाराशंी बोलत होत.े या आरोKय क� ामं�य े आयवुMद, यूनानी आिण पNरचाNरकेचं िश�ण 

घतेल+ेयानंा सामुदाियक आरोKय अिधकारी 4हणून नमेलं जाईल अशी मािहती Hयानंी िदली. राJयात+या �ाथिमक आरोKयसवेचे ंस�मीकरण 

करOयावर राJय सरकारचा भर अस+याचहंी ते &हणाले. 

<><><><> 

बंगळु( इथ ंकाल झाले,या ितस-या आिण अखेर0या एकिदवसीय ि3केट साम5यात भारतानं ऑ89ेिलयाचा सात गडी राखून 

पराभव करत, मािलका 2-1 अशी िजंकली. =थम फलदंाजी करताना ऑ89ेिलयानं भारतापुढं िवजयासाठी २८७ धावाचं ंआ?हान ठवेलं 

होतं. 8टीवन ि8मथनं 131 धावा के,या. भारतान ं47 षटकं तीन चDडूत तीन गड्यां0या मोबद,यात 289 धावा करत िवजय िमळवला. 

रोिहत शमाHन ंशतक झळकावत 119 धावा के,या, तर िवराट कोहलीनं 89 धावा के,या. रोिहत शमाHला सामनावीर, तर िवराट कोहलीला 

मािलकावीर &हणून गौरवJयात आल.ं 

<><><><> 

गुवाहाटी इथ ंखळे+या जात असल+ेया ितस5या खलेो इंिडया यवुा @पधMत आज फ़ुटबालँ आिण बा@केटबालँ �कारातल ेअंितम सामन े

खळेल ेजाणार आहते. ६० सुवण�पदकांसह १९३ पदकं िजंकत महाराZ< अ?वल @थानी कायम आह,े तर हNरयाणा ४५ सुवण�पदकांसह दसु5या 

@थानावर आह.े 

<><><><> 

मुंबई शअेर बाजारा�या िनदMशाकंात आज सकाळ�या स	ात १८५ अंकाचंी वाढ झाली आिण तो ४२ हजार १३१ अंकावंर पोचला. 

राZ<ीय शअेर बाजारा�या िन_टीतही २० अंकाचंी वाढ झाली आिण तो १२ हजार ३७२ अंकावर पोचला. चलन बाजारात 2पया ४ पैशानंी 

घसरला. सकाळी िविनमय दर �ितडॉलर ७१ 2पय े१२ पैस ेहोता. 

 


