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#धानमंी नर% & मोद( आज अमे+रकेचे रा-.ा/य0 डोना2ड .3प यांची भेट घेणार आहे त.
अमे+रका भेट(मळ
ु े दो9ह( दे शांमधले संबंध व<
ृ ींगत होतील आ>ण ?याचा फायदा दो9ह(
दे शांना आ>ण जगालाह( होईल, असं मोद( यांनी अमे+रका भेट( आधी ABवटरCवारे 3हटलं होतं.
तर, मोद(ंबरोबर मह??वपण
ू ,D धोरणा?मक Bवषयांवर चचाD करायला उ?सक
ु अस2याचं Aवीट
डोना2ड .3प यांनी केलं आहे .
मोद( आ>ण .3प यांGयात आपसांत चचाD होईल तसंच Hश-टमंडळासोबत चचाD होईल.
?याचबरोबर मोद( यांGया स9मानाथD .3प यांनी भोजन समारं भ आयोिजत केला आहे .
.3प यांनी पदभार Kवीकार2यानंतर Lहाईट हाऊसम/ये अशा #कारचा होणारा हा पNहला
भोजन समारं भ आहे .
<><><>
ज3मू कOमीरम/ये राजौर( िजQयात नौशेरा 0ेात Rनयंणरे षज
े वळ पाSकKतानी सै9यानं
कालGया Nदवसात दस
ु ऱयांदा शKसंधीचं उ2लंघन केलं. काल सं/याकाळी सरु 0ा दलाची
Nठकाणं आ>ण नागर( वK?यांवर ?यांनी मोटD रचा मारा केला आ>ण गोळीबार केला.
भारतीय ल-करानंह( ?याला चोख #?य?ु तर Nदलं. यात पाSकKतानी चौकW भारतीय
ल-करानं उ/वKत केल(.
<><><>
ईद-उल-Sफ आज दे शभरात मोXया उ?साहात साजर( होत आहे . दे शात काल ईदGया
चं&ाचं दशDन झालं. शांती आ>ण आनंदाचा हा सण सZावना आ>ण बंधभ
ु ावाचं #तीक आहे .
0मा आ>ण औदायाDची भावना हा सण वBृ <ंगत करतो.
ईदचा सण रोजे आ>ण रमजानचा पBव मNहना पण
ू D झा2याब\ल #तीका?मक Kव]पात
साजरा केला जातो. रा-.पती #णव मख
ु ज^, उपरा-.पती मोह3मद हमीद अ9सार( आ>ण
#धानमंी नर% & मोद( यांनी दे शवाHसयांना ईदGया शभ
ु ेGछा Nद2या आहे त.
<><><>
जमDनीत स]
ु असले2या आय एस एस एफ कRन-ठ जागRतक अिजंaयपद नेमबाजी
Kपधbत भारताGया यशिKवनी Hसंह दे सवाल Nहनं 10 मीटर एअर BपKटल #कारात सव
ु णDपदक
पटकावलं आहे . प]
ु षांGया 10 मीटर BपKटल सांRघक गटात भारताGया संघानं कांKय पदक

पटकावलं. KपधbGया दस
ु ऱया Nदवशी 2 सव
ु णD, 1 रौcय आ>ण एका कांKय पदकासह भारत
दस
ु ऱया Kथानावर आहे . चीन पNह2या Kथानावर आहे .
<><><>
वेKट इंeडजBव]< पोटD ऑफ Kपेन इथं राी झालेला दस
ु रा एकNदवसीय Sgकेट सामना
भारतानं 105 धावांनी िजंकला. 311 धावांGया लiयाचा पाठलाग करताना यजमान संघ केवळ
6 गjयांGया मोबद2यात 205 धावाच क] शकला. पावसामळ
ु े षटकांची संkया 43 करmयात
आल( होती. भारताचा सलामीवीर अिजंaय रहाणेनं 104 च% डूत 103 अशा सवाDnधक धावा
फटकाव2या. आंतररा-.(य एकNदवसीय साम9यांमधलं ?याचं हे Rतसरं शतक आहे . Bवराट
कोहल(नं 87, तर Hशखर धवननं 63 धावा के2या. या Bवजयासह पाच एकNदवसीय
साम9यांGया माHलकेत भारतानं 1-0 अशी आघाडी घेतल( आहे .
||<><><>||

