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!धानमंी नर$% मोदी आज आठवड् या+या भारत दौ.यावर आलेले कॅ नडाचे !धानमंी ज2टीन दु ो यां+याशी
!ितिनधी2तरावर चचा5 करणार आहेत. उभय देशा+या िहताशी संबंिधत अनेक मदु 9
् ांवर ही चचा5 होईल. यािशवाय िविवध
:ेात;या सामंज2य करारांवरही या चच<नतं र 2वा:.या हो=याची श>यता आहे. ?यानंतर दु ो हे रा@Aपती भवनात रा@Aपती
रामनाथ कोिवंद यांची भेट घेणार आहेत.
<><><><>
राFय शासना+या अि2मता योजनेचा लोगो, अॅप आिण वेब पोट5 लचा शभु ारंभ काल मुHयमंी देव$% फडणवीस यां+या ह2ते
मुंबईत झाला. महारा@A सरकार, ये?या 8 माच5 पासून मािसक पाळीवेळ+या 2व+छतेसदं भा5 त जागMकता िनमा5 ण कर=यासाठी
अि2मता योजना सMु करत आहे. या योजने अंतग5 त िज;हा पNरषदे+या शाळे त िशकणा.या मुलPना के वळ पाच Mपयात आठ
सॅिनटरी नॅपकQन दे=यात येतील. Rामीण भागात उSम आरोTयसेवा परु व=याकरता सMु झाले;या या योजनेकरता देणगी
दे=या+या ऑनलाईन िनधीची सMु वात ही मुHयमंVयांनी 50 मल
ु Pना वष5 भर सॅिनटरी नॅपकQन परु व=यासाठी देणगी देऊन के ली.
तसंच मिहला बालक;याण मंी पंकजा मंडु े यांनी देखील 151 मल
ु Pसाठी एक वषा5 करता सॅिनटरी नॅपकQन परु व=याकरता
देणगी िदली.
<><><><>
मराठी भाषा िवभागातफ< दे=यात येणारा, यावष[चा िवंदा करंदीकर जीवनगौरव परु 2कार !िस\ सािहि?यक मधु मंगशे
किण5 क यांना जाहीर झाला आहे. ]ी. प.ु भागवत 2मृती उ?कृ_ !काशन परु 2कार प=ु या+या वरदा !काशनाला, डॉ. अशोक
के ळकर भाषा अaयासक परु 2कार अिवनाश िबनीवाले यांना तर किववय5 मंगेश पाडगावकर भाषा संवध5 क परु 2कार मराठी
िवbान पNरषद या सं2थेला जाहीर कर=यात आला आहे. ये?या २७ तारखेला या परु 2कारांचं िवतरण होणार अस;याची
मािहती मराठी भाषा मंी िवनोद तावडे यांनी काल पकार पNरषदेत िदली.
<><><><>
आिशयाई बाजरात;या सकारा?मक ि2थती+या पाe5 भूमीवर गतंु वणक
ु े मंबु ई शेअर
ू दारांनी खरेदीवर भर िद;यामळ
बाजारा+या िनद<शांकात आज सMु वाती+या सात १०७ अंकांनी वाढ झाली आिण तो ३३ हजार ९२६ अंकांवर पोहचला.
राि@Aय शेयर बाजराचा िनlटीिह ४० अंकनी वाढून १० हजार ४२२ अंकांवर पोहचला.
चलन बाजारात आज Mपया+या मू;यात १७ पै
शानी वाढ झाली आिण ते ६४ Mपये ८७ पै
से !ित डॉलर इतकं झालं
.बँकांनी डॉलस5 ची िव Q के ;यामळ
ु े Mपया वधारला.
<><><><>
जागितक मू;य साखळीमधे आप;या व2तूंचं मह?व वाढवणं हे सrया+या उ9ोजकांपढु चं मोठ आsहान अस;याचं
क$ %ीय वािणFय आिण औ9ोिगक मंी सरु शे !भू यांनी uहटलं आहे. मंबु ईत सMु असले;या सातsया Tलोबल इकॉनॉिमक
समीटचं उvाटन काल सरु शे !भू यांनी िsहिडओ कॉxफरिxसंगyारा के लं ?यावेळी ते बोलत होते.
<><><><>
पया5 वरण काय9ाचं उ;लंघन के ;या!करणी मंबु ई उ+च xयायालयानं मीरारोड पोलीस 2थानकाला भाजपाचे
नगरसेवक परशरु ाम uहाे आिण िशवसेने+या नगरसेिवका अिनता पाटील यांना अटक करायला सांिगतलं आहे. राजकारणी
uहणजे देव नाहीत आिण काय9ा+या वर नाहीत, असं xयायमूत[ एस सी धमा5 िधकारी आिण भारती डांगरे यां+या पीठानं uहटलं

आहे, तसंच एक आठवड् या+या आत ?यांना अटक कर=याची सूचना िदली आहे. या दोनही नगरसेवकांवर बांधकामासाठी
खारफुटी+या जंगलाची तोडणी के ;याचा आरोप आहे.

