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इक्कवटी गुंिवणूकदारांमध्ये १० कोटी्ची वाढ
वाढत्या महागाईि जास्् परिावा

रेद््् सररारचा नवा लनण्तय
के्द्् सरकारचा नवा लनण्णयही महत्््वाचा आहे कारण
युके््न संघर्ाणमुळे जागलतक बाजारपेठेत इंधनाचा पुरवठा
आलण लकमतीत अडचणी येत आहेत. युके््न आलण
रलशयामधीि युद््ामुळे कच्््या तेिाच्या लकमतीही
लवक््मी वाढल्या आहेत. देशातही पेट््ोि लडझेिच्या
लकंमतीत पुन्हा वाढत आहेत. तसेच भारताने आता
रलशयाकडूनही कच््े तेि खरेदी करण्यास सुर्वात केिी
आहे. अशा पलरस्सितीत भारताने श््ीिंकेिा तत्काळ
लडझेि पुरवठा करण्याच्या लदशेने हािचािी सुर् केल्या
आहेत. भारताने याआधीही श््ीिंकेिा इंधन पुरवठा केिा
आहे. दरम्यान, श््ीिंकेत सध्या तांदूळ आलण साखर 290

र्पये लकिोने लवकिी जात आहे. 400 ग््ॅम दूध पावडरची लकंमत 790 र्पये आहे. गेल्या तीन लदवसांत दूध पावडरच्या दरात
250 र्पयांनी वाढ झािी आहे. श््ीिंका सरकारने पेपस्णच्या कमतरतेमुळे शािेय परीक््ा अलनल््ित काळासाठी पुढे
ढकिल्या आहेत, अशा अनेक अडचणी या देशात लनम्ाणण झाल्या आहेत. चीनचे श््ीिंकेवर 5 अब्ज डॉिस्णचे कज्ण आहे.
गेल्या वर््ी, देशातीि आल्िणक संकटावर मात करण्यासाठी चीनकडून आणखी 1 अब्ज डॉिरचे कज्ण घेतिे होते. पुढीि 12
मलहन्यांत श््ीिंकेिा देशी आलण लवदेशी कज्ण परत करण्यासाठी सुमारे 7.3 अब्ज डॉिरची गरज आहे. नोव्हे्बरपय््ात,
देशातीि परकीय चिनाचा साठा केवळ 1.6 अब्ज डॉिस्ण होता.

QUICK NEWS#

मुंबई. दूरसंरार कंपनी भारती
एअरटेलने 2015 च्रा वललावात
घेतलेल्रा स्पेव्ट््मरी बाकी 8815
कोटी र्परे सरकारी खवजन्रात
वेळेपूव््ी भरले आहे. ही रक््म
2026-2027 आवण 2027-2028
रा आव्राक वर्ां्साठी देणे होती.
भारती एअरटेलने गेल्रा
रार मवहन्रांत
सरकारला 24,334
कोटी र्परे वदले आहे.
स्पेव्ट््ल घेतल्रानंतर
उवशरा पेमे्टसाठी 10
टक््् दराने व्राज द््ावे लागते.
मुदतीपूव््ी रक््म जमा क्ल्राने
व्राजारी रक््म वारणार आहे.
रामुळे कंपनीला 4जी कव्हरेज
वाढवण्रास आवण रेत्रा काही
वदवसांत 5जी स्पेव्ट््मच्रा वललावात
सहभागी होण्रास मदत होणार आहे.
वडसे्बरमध्रे एअरटेलने 2014 च्रा
वललावात खरेदी क्लेल्रा
स्पेव्ट््मसाठी दूरसंरार ववभागाला
15,519 कोटी र्परे वदले होते.  
सरकाररी रकबाकी मुदतीपूव् ्ी
भरल्रारा पवरणाम शुक् ्वारी
भारती एअरटेलच्रा शेअरवरही
वदसून आला. 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

इकव्वटीत गुंतवणूर वाढणार
सध्या देशातीि 5% पेक््ा कमी घरगुती मािमत््ा इस्ववटी माक््ेटमध्ये आहे.

येत्या काही वर्ाा्त त्यात आणखी वाढ होईि. कोलवड महामारी आलण
महागाईसारख्या अलनल््ित वातावरणातही समभागांनी जोरदार परतावा लदिा
आहे.  सध्या, इस्ववटीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दरमहा सुमारे 20 हजार
कोटी र्पये देशांतग्णत फंड हाऊसेस लमळत आहेत, असे एिकेपी
लसव्युलरटीजचे संशोधन प््मुख एस. रंगनािन यांनी सांलगतिे.

गुंतवणुरीचा आलेख वाढता
देशातीि समभाग गुंतवणूक वर्ाणनुवर््े वाढत आहे. इस्ववटीसारख्या
धोकादायक मािमत््ेने गेल्या काही वर्ाा्मध्ये खूप िोकल््पयता लमळविी
आहे. देशात कोलवड महामारी सुर् झाल्यापासून, घरगुती मािमत््ेतीि
इस्ववटीचा लहस्सा जवळपास 78% ने वाढून 5% च्या नवीन लवक््मी उच््ांकावर
पोहोचिा आहे, हे लवशेर.

\मुंबई, नवराष् ्् ् न्यूज नेटवर्क.
आत्थणक संकटाचा सािना करणाऱ्या
श् ्ीलंकेला (Sri Lanka) के्द् ्
सरकारने िािडीने तडझेल
(Diesel) देण्याची घोषणा केली
आहे. सरकारी िालकीची िेल
कंपनी इंतडयन ऑइल कॉप् ्ोरेशन
लवकरच 40,000 टन तडझेलचा
पुरवठा  करणार आहे. हे तडझेल
श््ीलंकेला पाठवण्याि येणाऱ्या
पेट् ्ोल, तडझेल आतण तविान
इंधनाच्या साि िातसक तशपिे्ट
व्यतितरक्ि राहणार आहे. 
गेल्या काही तदवसांपासून श््ीलंकेि
अचानक तडझेलचा िोठा दुष्काळ
तनि्ाणण झाला होिा. त्यानंिर
श््ीलंकेने भारिाकडे िदि िातगिली
होिी. इंधनाच्या वाहिुकीची व्यवस्था
करण्यािही अडचणी येि असल्याचे

सांगण्याि येि आहे. िेल िंत् ्ालय
आतण इंतडयन ऑइल कॉप् ्ोरेशनने
याप् ्करणी पाठवलेल्या ई िेलला
प् ्तिसाद तदला नाही. वातणज्य
िंत््ालयाच्या एका अतधकाऱ्याने नाव
न सांगण्याच्या अटीवर सांतगिले
की, रतशयाने युिे ््नवर केलेल्या
हल्ल्यानंिरच्या जागतिक
पतरस्सथिीिुळे पुरवठा साखळी
तवस्कळीि झाली आहे. वाहिूक
सुतवधांच्या उपलब्धिेसारख्या
सिस्यांचे तनराकरण करण्यासाठी
सरकार आतण उद््ोग एकिेकांबरोबर
सिन्वय साधि आहेि. भारिीय बँक
आतण श््ीलंका सरकारने 2 िेब््ुवारी
रोजी भारिाकडून पेट् ्ोतलयि
उत्पादनांच्या खरेदीसाठी 50 कोटी
डॉलर िे््तडट लाइनच्या करारावर
स्वाक््री केली होिी.

\मुबंई, नवराष््् ् नय्जू नटेवर्क.
सोनर्ाचर्ा दरात आठवड््ाचर्ा
शवेटचर्ा वदवशी पनुह्ा एकदा वाढ झाली
आह.े गडु वरटनस््ा वबेसाइटनसुार दहा ग््मॅ
अरा्ात प्व्त तोळा सोनर्ारी वकमंत आज
बाजार सरु ्होतार 47950 रप्रावंर
पोहोरली आह.े गरुव्ारी बाजार प्व्त
तोळा 47350 रप्रावंर बदं झाला होता.
रारार अर्ा आज सोनर्ाचर्ा दरात प्व्त
तोळर्ामाग े600 रप्रारंी वाढ झाली
आह.े तर आज रादंीरा भाव 68500
रप्र े इतका आह.े गलेर्ा काही
वदवसापंासनू सोनर्ाचर्ा दरात साततर्ाने
रढ-उतार सरु ् असलर्ार े पहारला
वमळत आह.े रवशरा आवण रकु््न्मधर्े
सरु ् असललेर्ा रदु््ारा जागवरक
बाजारपठेवेर पवरणाम झाला असनू,
काही वदवसापंवू््ी सोनर्ाचर्ा वकमती
रागंलर्ार कडाडलर्ा होतर्ा, मात््
तर्ानतंर तर्ामधर् े घसरण पहारला
वमळाली. आज पनुह्ा एकदा सोनर्ार ेदर
सहाश े रप्रानंी वाढले े आहते.
सोनर्ाचर्ा दरात साततर्ान े रढ-उतार
पहारला वमळत असलर्ाने
गुतंवणकूदारामंधर् ेसभं्म्ार ेवातावरण
आह.े आज आवर्ाक राजधानी मुबंईमधर्े
सोनर्ार ेदर प्व्त तोळा 47950 इतक्

आह.े तर रादंीरा दर 68500 प्व्त
वकलो इतका आह.े

वंलचत व दुल्तल््कत
घटरांना प््ाधानय्
आरबीआयने बँका,
एचएफसीि/एनबीएफसीिसाठी प््ायोवरची
क््ेत््ासाठी सह-कि्तपुरवठ््ाशी संबंवरर
माग्तदश्तक रत्वे िारी क्ली असून त्यामागे
अथ्तव्यवस्थएरील वंवचर व दुल्तव््कर घटकांना
वमळणाऱ्या कि्तपुरवठ््ार वाढ व्हावी आवण
कि्तदारांना परवडणाऱ्या वकंमरीर वनरी
उपलब्र व्हावा असे उव््िष्् आहे. को-
ले्वडंग मॉडेलमुळे कि्तदाराला सव््ोत््म
व्यािदर आवण अवरक चांगली व्याप्री
वमळरे. श््ीराम हाऊवसंग फायनान्स
वलवमटेड या अग््गण्य परवडणाऱ्या
गृहवनम्ातण ववत्् कंपनीने आि प््ारान्य
क््ेत््ारील परवडणाऱ्या गृहकि्ाा्साठी
भाररारील सव्ातर मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ
इंवडयासोबर सह-कि्त करारावर स्वाक््री
क्ल्याची घोरणा क्ली. वरझव्ह्त बँक ऑफ
इंवडयाच्या २०:८० को-ले्वडंग मॉडेलनुसार
दोन्ही संस्था संयुव्रपणे गृहवनम्ातण कि्त
ग््ाहकांना सेवा देरील. 

मोदी िरकारचा लनण्ाय

श््ीलंकेला देणार ४० हजार टन डिझेल
गृहकज्ा लमळेि आिा झटपट

सामंजसय् ररारानुसार रो-
लँलडंग मॉडेलअंतग्तत गृहरज्त  
वंलचत व दुल्तल््कत घटरांना
गृहरजा्तसाठी लवत््पुरवठा  
‘2024 पय््ात सवा्ास्ाठी घर’ या

धोरणाला चालना

\मुंबई, नवराष््् ् न्यूज नेटवर्क.
स्टेट बँक ऑि इंतडयाने
(एसबीआय) आघाडीच्या पाच गृह
तवत् ्कपंनय्ाशी (एचएिसीज) करार
केला असून त्याि पीएनबी हाउतसंग
िायनानस् तलतिटडे, आयआयएिएल
होि िायनान्स तलतिटेड, श््ीराि
हाउतसंग िायनान्स तलतिटेड,
एडेलवाइज हाउतसंग िायनान्स
तलतिटेड आतण कॅप््ी ग्लोबल
हाउतसंग िायनान्स तलतिटेड यांचा
सिावेश आहे. या कराराअंिग्णि
आरबीआयच्या िाग्णदश्णक ित्वांनुसार
वंतचि व दुल्णत््कि घटकांना गृह कज्ण
िंजूर केले जाणार आहे.

‘एसबीआय’चा मोठा वनण्तय

परवडणाऱय्ा घरांचा अभाव
परवडणाऱ्या घरांचा अभाव ही भाररापुढची मोठी समस्या आहे, ववशेररः आव्थतकदृष्््या
कमकुवर गट (ईडब्ल्यूएस) आवण समािारील अनौपचावरक गटाला ही समस्या िास््
प््माणार िाणवरे. या क््ेत््ारील सेवेची व्याप्री ववस््ारण्यासाठी एसबीआय वेगवेगळ्या
एचएफसीसह सह-कि्तपुरवठ््ाच्या संरी्च्या शोरार आहे. या सहकाय्ातमुळे आम्ही वंवचर
रसेच दुल्तव््कर गटारील िास््ीर िास्् गृह कि्तदारांपय््ार पोहोचून कि्त पुरवठ््ाचे उव््िष््
ठेवले असून त्यामुळे आमचे ववररण नेटवक्क ववस््ारण्यास मदर होईल. 

एअरटेिने केिे
८८१५ कोटी जमा

स्पेव्ट््म
वललावाची
थकबाकी
वेळेपूव््ीच

भरली

िोन्याच्या दराि
आज पुन्हा िेजी

राजय्ाचय्ा प््मुख
शहरातील सोनय्ाचे दर
मुंबईमध्ये 22 कॅरट सोन्याचा दर प््वर
रोळा 47950 इरका आहे. रर 24 कॅरट
सोन्याचा दर 52,310 इरका आहे.
पुण्यार आि 22 कॅरट सोन्याचा भाव
48050 इरका आहे, रर 24 कॅरट
सोन्याची वकंमर 52,3 50 इरकी आहे.
नागपूरमध्ये 22 आवण 24 कॅरट सोन्याचा
प््वर रोळा दर अनुक््मे 48020 आवण
52330 र्पये इरका आहे. रर चांदीचा
दर प््वर वकलो 68500 र्पये इरका आहे.
कालच्या रुलनेमध्ये आि सोने सहाशे
र्पयांनी वरारले आहे. रवशया आवण
युक्््न युद््ाचा मोठा पवरणाम हा िागवरक
बािारपेठेवर झाला आहे. युद््ामुळे कच्््या
रेलापासून रे खाद््रेलापय््ार सव्तच वस््ू
महाग झाल्या आहेर. सोन्यासारख्या
मौल्यवान रारुच्या वकमरी देखील वाढल्या
आहोर.

\दिल्ली, नवराष्््् न्यूज नेटवर्क.
एका वरा्ात इकव्वटी शअेर 11.63%
ने वाढला आहे. ववशेर म्हणजे मार्ा
2021 पर््ंत घरगुती मालमत््ेतील
इक्ववटीरा वाटा 4.3% होता, तर
मार्ा 2020 पर््ंत इक्ववटीमधील
देशांतग्ात मालमत््ेरी गुंतवणूक
फझव्त 2.7% होती. त्रानुसार,
गेल्रा एका वर्ाात इक्ववटी शेअर
11.63% न ेवाढला, परतुं गलेर्ा दोन
वरा्ात 77.78% न ेवाढ झाली आह.े
रेत्रा काही वर्ां्त मंद गतीने का
होईना पण इक्ववटीमध्रेही गुंतवणूक
वाढणार आहे. 

12 मवहन्यार 3.6 कोटी
नवीन इक्ववटी

गुंरवणूकदार वाढले

कौटुंवबक संपत््ीचा 39 लाख कोटी
र्पयांपेक््ा िास्् गुंरवणूक

7.4% लोकसंख्येच्या
बीएसईवर नो्दणी 

३९ लाख रोटीप्ेक््ा 
जास्् गुंतवणूर
अमेलरकन बहुराष््््ीय गुंतवणूक बँक आलण
लवत््ीय सेवा कंपनी जेफरीजच्या एका
अहवािानुसार, या मलहन्यात भारतातीि
4.8% घरगुती संपत््ी इस्ववटीमध्ये गुंतविी
गेिी आहे. या अहवािात भारताची एकूण
देशांतग्णत संपत््ी 10.7 ल््टलियन डॉिर
(सुमारे 816 िाख कोटी र्पये) असल्याचा
अंदाज व्यव्त करण्यात आिा आहे.
त्यानुसार, भारतीय इस्ववटीमध्ये 39 िाख
कोटी र्पयांहून अलधक गुंतवणूक सामान्य
िोकांनी केिी आहे.

मागील दोन वषा्ात् याप््माणे झाले बदल
डीमॅट एसआयपी  लनफट्ी  लमडरॅप सम्ॉलरॅप

दरडोई उतप्नन् लतपप्ट
या अहवालानसुार, चाल ूआतथ्णक वषा्णि
तदल्लीिील दरडोई उत्पन्न राष््््ीय
सरासरीपेक््ा तिप्पट आहे. तदल्लीचा
जीएसडीपी 2021-22 या आतथ्णक वषा्णि
17.65 टकक्य्ानंी वाढनू 9,23,967 कोटी
र्पये झाले आहे. त्यानुसार तदल्लीने
2021-22 िधय् े1,450 कोटी रप्याचंा
िहसूल प््ाप्ि केला आहे.  एकंदर
दशेािील दरडोई उतप्नन्ाि वाढ होि असनू
देशाि यािुळे सिृद््िा येि असल्याचे
तदसून येि आहे. इिर राज्यािील
नागतरकाचंय्ा उतप्नन्ाि वाढ होि असलय्ाने
तय्ाचं ेजीवनिान सधुारि असलय्ाच ेसप्ष््
होि आहे. यानंिर याि अतधक वाढ
होणार असलय्ाच ेिजज्््ाचं ेिि आह.े

नीिी आयोगाच्या लनय्ााि
लनद््ेशांकाि अव्वि 

\दिल्ली, नवराष््् ् न्यूज नेटवर्क.
नीिी आयोगाच्या तनय्ाणि ित्परिा
तनद््ेशांक 2021 िध्ये गुजराि राज्याने
पतहला ि््िांक प््ाप्ि केला आहे.
त्यानंिर िहाराष्््् दुसऱ्या िर कन्ाणटक
तिसऱ्या ि््िांकावर आहे. नीिी
आयोगाने शुि््वारी जारी केलेल्या
अहवालाि ही िातहिी देण्याि आली
आहे. 
तनय्ाणि ित्परिा तनद््ेशांक तनय्ाणि
संभावना आतण काितगरीच्या संदभ्ाणि

राज्यांचे िूल्यिापण करीि असिो. या
तनद््ेशांकाि पतहल्या पाचिध्ये
िातिळनाडू आतण हतरयाणा या
राज्यांचाही सिावेश आहे.  

दरडाेई उत्पन्नाि
लदल्िी लििऱ्या

क््मांकावर
यातशवाय दरडोई उत्पन्नाच्या
बाबिीि तसक््ीि आतण
गोव्यानंिर तिसऱ्या स्थानावर
तदल्ली आहे. तदल्लीिध्ये 2021-
22 िध्ये दरडोई उत्पन्न वात्षणक
आधारावर 16.81 टक्क्यांनी
वाढून 4,01,982 र्पये झाले.
तदल्लीचे उपिुख्यिंत््ी िनीष
तससोतदया यांनी शुि््वारी
तवधानसभेि 2021-22 या
आत्थणक वष्ाणचा आत्थणक सव््ेक््ण
अहवाल सादर केला.

दहा टीम उिरणार मैदानाि

आजपासनू आयपीएलचा थरार
ऑसट्््ेललयात होणार 
टी-२० लवश््चषर 

या वर््ी ऑस्ट््ेलियात टी-20 लवश््चरक खेळविा
जाणार आहे आलण आयपीएि काही भारतीय खेळाडूंचे
भलवतव्यही ठरणार आहे. मुंबई इंलडयन्सचा संघ त्यांच्या
घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. परंतु याचा फायदा
लमळणार नसल्याचे कण्णधार रोलहत शम्ाणने स्पष्् केिे
आहे. मात््, सूय्णकुमार यादव, लकरॉन पोिाड्ण, जसप््ीत
बुमराह आलण इशान लकशन या खेळाडंूना अनुकूि
पलरस्सितीचा पुरेपूर फायदा घेण्याच्या तयारीत आहे. 

\मुंबई, वृत््संस्था. येत्या 26
िाच्णपासून त््िकेट चाहत्यांना
आयपीएलचा थरार पाहायला तिळणार
आहे. आयपीएलच्या या पंधराव्या
हगंािाि दोन सघंाचंी वाढ झालय्ािळुे
सव्णच लढिी रोिहष्णक होणार आहिे.
दरम्यान, सव्णच संघांनी ट््ॉिी
तजंकण्यासाठी कंबर कसलेली
असिाना सव्ाा्ि िर्ण खेळाडूंचा
सिावेश असलेल्या सनरायझस्ण
हैदराबाद या संघाकडे सव्ाा्चे लक््
लागल ेआह.े पतहला सािना शतनवारी
चॅस्मपयन चेन्नई सुपर तकंग्ज आतण
गेल्या वष््ीचा उपतवजेिी कोलकािा
नाइट रायडस्ण याचंय्ाि खळेला जाणार
आह.े
2011 निंर प्थ्िच त््िकटे तवश््ािील
सवा्णि प्त्ित््िि टी20 चषकासाठी 10
संघ सािना करणार आहे. यावेळी
लखनौ सुपरजायंट्् आतण गुजराि
टायटन्सच्या र्पाने दोन नवीन संघ
आयपीएलिध्ये दाखल झाले आहेि.
कोतवडिळु े25 % प््के्क्ानंा प्व्शे

देशािील कोतवड-19 ची पतरस्सथिी
तनयंत््णाि आल्यानंिर त््िकेट
चाहत्यांना 2019 नंिर प््थिच
सट्तेडयििधय् ेबसनू सािनय्ाचंा आनदं
घेण्याची संधी तिळणार आहे.
आयपीएलचे सव्ण सािने भारिाि
खेळवले जािील आतण स्टेतडयिच्या
क््ििेपैकी 25 टक््े प््ेक््क
स्टेतडयििध्ये जाऊन पाहू शकणार
आहेि. दोन नवीन संघांच्या
सिावेशासह, एकूण सािन्यांची
संख्या 60 वर्न 74 पय््ाि वाढली
आहे, ज्यािुळे स्पध्ाण दोन ितहन्यांहून
अतधक काळ चालणार आहे. िथातप,
सव्ण संघ साखळी टप्प्याि केवळ 14
सािने खेळू शकणार आहेि.
कोरोनािुळे बीसीसीआयला स्पध्ाण पुढे
ढकलून िी यूएईिध्ये पूण्ण करावी
लागली होिी. यािुळे साखळी
टप्प्यािील सािने िुंबई आतण पुण्याि
िीन तठकाणी होणार असून त्यािुळे
तविानाने प््वास करण्याची गरज
भासणार नाही. 

इक्वेडोर, उर्ग्वे िश््चषकािाठी पात्् 
ववश््चरक फुटबॉल स्पर्ात

\ साओ पाउलो, वतृ्स्स्ंथा. ब््ाझील,
अज््े्तटनानंिर, इक्वाडोर आतण उर्ग्वे
यांनीही या वष्ाणच्या अखेरीस किार येथे
होणाऱ्या तवश््चषक िुटबॉल
स्पध््ेसाठी पात््िा तिळवली आहे.

\लाहोर, वृत््संस्था. ऑस्ट््ेतलयाने
तवजयासाठी ठेवलेल्या 351 धावांच्या
लक्््याचा पाठलाग करिाना यजिान
पातकस््ानने नांगी टाकली. 1998 नंिर
पातकस््ान दौऱ्यावर आलेल्या
ऑस्ट््ेतलयाने इतिहासाची पुनरावृत््ी
करीि िीन सािन्यांची कसोटी िातलका
1-0 अशी तजंकली. रावळतपंडी व
कराची कसोटी ड््ॉ रातहलय्ानिंर तिसऱय्ा
कसोटीि तनकालाची सव्ाा्ना अपेक््ा
होिी. पण, िो तनकाल ऑस्ट््ेतलयाच्या
बाजूने लागेल असे कुणालाही वाटले
नव्हिे. कण्णधार बाबर आझि
खेळपट््ीवर असेपय््ाि पातकस््ानी
चाहत्यांना आस लागून रातहली होिी.
पण, नॅथन तलयॉनच्या तिरकीने
पातकस््ानचे कंबरडे िोडले. 

वॉन्णर आतण उस्िान ख्वाजा यांनी
पतहल्या तवकेटसाठी 96 धावांची
भागीदारी केली. त्याि वॉन्णरने 51 धावा
केल्या, िर ख्वाजाने 104 धावांची

खळेी कलेी. ऑसट्््तेलयान ेदसुरा डाव 3
बाद 227 धावांवर घोतषि कर्न
पातकस््ानसिोर तवजयासाठी 351
धावांचे लक्््य ठेवले.  प््त्युत््राि
पातकस््ानने 5 िलंदाज 167 धावांवर
गिावले आहेि. इिाि-उल-हक 70
धावा करन् िाघारी परिला. अबद्लुल्ाह
शतिक (27), अझर  अली  (17),
िवाद आलि (11), िोहमि्द तरझवान
(0) हे अपयशी ठरले. पॅट कतिन्स व
नथॅन तलयॉन यानंी प्त्य्केी दोन तवकटे््
घेिल्या आहेि.  कण्णधार बाबर आझि
व सातजद खान यांनी पातकस््ानचा
संघष्ण सुर् ठेवला होिा, परंिु नॅथन
तलयॉनच्या गोलंदाजीवर स्टीव्ह स्सिथने
स्लीपिध्ये भारी कॅच घेिला.

ऑस्ट््ेलियाचा पाकवर
ऐलिहालिक लवजय
२४ वर्ाा्नंररही इवरहासाची पुनरावृत््ी

तिसऱ्या स्थानावर असलेल्या
इकवे्डोरला गरुव्ारी परॅाग्वेकडनू 3-
1 असा पराभव पत्करावा लागला
होिा, िर चौथ्या स्थानावर
असलेल्या उर्ग्वेने पेर्वर 1-0
असा तवजय तिळवनू तवश्च्षकाि
थेट प््वेश केला. 

तुर््ीला हरवून पोत्तुगालची आघाडी 
पोर्तुगालने कठीण प््संगारून माग्त काढून गुर्वारी
रात््ी येथे रुक््ीचा 3-1 असा पराभव करीर या
वर््ीच्या ववश््चरक फुटबॉल (ववश््चरक) स्परे््र
प््वेश वमळववण्याची आशा विवंर ठेवली आहे.
85व्या वमवनटाला पंचांनी पेनॉल्टी देऊन रुक््ीला
बरोबरी सारण्यासाठी संरी वदली होरी. 


