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आकाशवाणी औरंगाबाद
ादेिशक बात या
दनांक – ३१ जुलै २०२१ दपारी १.०० वा.
****
देशांतगत सुर ा राख यासाठी िवकास आिण क याणकारी उप म मह वाची भुिमका
बजावत अस याचं पंत धान नर मोदी यांनी हटलं आहे. पंत धानांनी आज हैदराबाद
इथ या सरदार व भभाई पटेल रा ीय पोिलस अकादमी इथं भारतीय पोिलस सेवेत या
िश णाथ सोबत संवाद साधला, यावेळी ते बोलत होते. िडिजटल मा यमातून
होणारी आिथक फसवणूक पोिलसांपुढे मोठं आ हान असून, त ण पोिलस
अिधका यांनी ही फसवणूक रोख यासाठी नावी यपूण उपाय शोधावे, असं पंत धान
हणाले. त ण आयपीएस अिधका यांनी पोिलस दलातील सुधारणा आिण उ म
आरो य राख यावर ावा, असं आवाहन यांनी कलं. गे या ७५ वषात भारतानं उ म
पोिलस सेवा िनमाण कर याचा य न कला, पोिलस िश णाशी संबंिधत पायाभूत
सुिवधांम ये गे या काही वाढ झाली अस याचं पंत धानांनी यावेळी नमूद कलं.
****
देशात आतापयत कोरोना ितबंधक लसी या ४६ कोट न अिधक मा ा दे यात
आ या आहेत. काल दवसभरात ४४ लाख ३८ हजारां न अिधक नाग रकांना लस
दे यात आली.
****
कोरोना लसीकरण मोिहमेअंतगत गे या मिहनाभरात देशात या दोन लाख २७ हजारां न
अिधक गभवत ना, लसीची पिहली मा ा दे यात आ याचं आरो य मं ालयानं सांिगतलं
आहे. आरो य कमचारी आिण वै क य अिधका यांनी, गभवत चं िनयिमतपणे
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समुपदेशन करत यांना लसीकरणाचे फायदे समजावून सांिगत यानं हे यश िमळा याचं,
मं ालयानं हटलं आहे. गभवत या लसीकरणात तिमळनाड आघाडीवर असून तीथे
७८ हजार ८३८ जण ना लस दे यात आली आहे. यानंतर आं देशात ३४ हजार,
तर ओिडशाम ये २९ हजार ८२१ गभवत ना लस िमळाली आहे.
****
लसीकरण मोिहमेला वेग आण यासाठी भारतीय उ ोग प रषद - सी आय आयनं
सीरम इं टी ुट ऑफ इंिडया या कपनीबरोबर करार कला आहे. यानुसार आता
देशात या छो ा गावांम ये आिण ामीण भागांम ये, लसीकरणाची या ी
वाढव यासाठी, िवशेष य न कले जाणार आहेत. णालये आिण उ ोगजगत
यां यातला दवा बनत ‘सीआयआय’ आिण सीरम या सं था लसीकरण मोिहमेला वेग
आण याचा य न करणार आहेत. या मोिहमेमळ
ु े दगम भागात या लोकांपयत कमी
कालावधीत पोहोचता येईल, असं सीरम कपनीचे मु य कायकारी अिधकारी आदर
पूनावाला यांनी हटलं आहे.
****
देशात काल न या ४१ हजार ६४९ कोरोना िवषाणू बािधत णांची न द झाली, तर
५९३ णांचा उपचारादर यान मृ यू झाला. देशातली एकण णसं या तीन कोटी १६
लाख १३ हजार ९९३ झाली असून, या संसगानं आतापयत चार लाख २३ हजार
८१० णांचा मृ यू झाला आहे. काल ३७ हजार २९१ ण बरे झाले, देशात
आतापयत तीन कोटी सात लाख ८१ हजार २६३ ण कोरोना िवषाणू मु झाले
असून, स या चार लाख आठ हजार ९२० णांवर उपचार सु आहेत.
****
रा यात ५० पे ा कमी सद य असले या सहकारी सं थांना, सभासदां या य
सहभागा ारे वािषक सवसाधारण सभा घे यास परवानगी दे यात आली आहे. सहकार
िवभागाने याबाबतचे आदेश जारी कले आहेत. ५० पे ा जा त सभासद सं या
असले या सव सहकारी सं थांनी, ऑनलाईन प तीने वािषक सवसाधारण सभेचं
आयोजन कर या या सूचना दे यात आ या आहेत.
****
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नांदेड िज ा या िकनवट तालु यातले काँ ेस प ाचे ये नेते िकसनराव िकनवटकर
यांचं आज पहाटे दयिवकारा या ध यानं िनधन झालं, ते ६० वषाचे होते.
िकनवटकर हे बळीराम पाटील महािव ालयात ा यापक होते. यांनी युवक
काँ ेस या िविवध सिम यांवर जबाबदारी सांभाळली आहे. ते नांदेड िज हा काँ ेस
सेवा दलाचे अ य होते.
****
सोलापूर या पु य ोक अिह यादेवी होळकर िव ापीठा या वधापन दनािनिम दला
जाणारा, यंदाचा जीवनगौरव पुर कार, अर यऋषी मा ती िचतमप ी यांना जाहीर झाला
आहे. ए ाव हजार पये रोख र म, मृितिच ह आिण गौरवप असं या पुर काराचं
व प आहे.
****
नांदेड न िहमाचल देशात या अ ब अ दौरा इथं जाणारी िवशेष सा ािहक ए स ेस
रे वेगाडी, मंगळवार तीन ऑग टपासून पु हा सु कर यात येत आहे. कोिवड-19
िवषाणू संसगामुळे ही िवशेष सा ािहक ए से ता पुरती र कर यात आली होती.
****
टोिकयो ऑिल पक पधत आज भारतीय मिहला हॉक संघानं दि ण आि कचा चार
- तीन असा पराभव कला.
थाळीफक म ये भारता या कमल ीत कौर िहने ६४ मीटर थाळीफक करत अंितम
फरीसाठी पा ठरली आहे. थाळीफक म येच सीमा पुिनया ित या गटात सहा या
मांकावर राहीली. या गटात कोण याही पधकाला पा तेसाठी आव यक असलेला
६४ मीटरचा ट पा ओलांडता न आ यानं अंितम १२ म ये थान िमळव या या
सीमा या आशा कायम आहेत.
मु ीयु
कारात पु षां या ४८ ते ५२ िकलो वजनी गटात अिमत पंघालचा
कोलंिबया या युबेरजन माट नेज कडन चार - एक असा पराभव झाला. तीरंदाजीत
अतनु दासचा पराभव झाला.
****

