
आकाशवाणी, पणेु 

राष्ट्रीय बातमीपत्र 

रात्री 9 वाजून 15 मम. 

मदनाांक – 31.07.2021                वार – शमनवार 

 

आधी एक मवनांती, 

18 वषाांवरील सवाांसाठी कोरोना प्रमतबांधक लसीकरण मोहीम सरुू झाली आहे. सवाांनी लसीकरण 

करून घ्या. पण नांतरही काळजी घ्या. मखुपट्टी वापरा, सरुमित अांतर राखा, हात, चेहरा वारांवार 

स्वच्छ धवुा. मवनाकारण घराबाहेर पडून गावात गदी करू नका. कोमवड-19 बद्दल काही प्रश्न असतील 

तर 011-23 978 046 आमण 1075 या राष्ट्रीय; तसांच 020-26 127 394 या महाराष्ट्रासाठीच्या 

हेल्पलाईन क्रमाांकाांवर सांपकक  साधा. 

 

 

ठळक बातम्या  

1.शाश्वत मवकासाचां काम नवे पोमलस अमधकारी पढेु नेतील असा पांतप्रधानाांचा मवश्वास,  

2.भारताच्या सेवा िेत्रातील मनयाकतीमध्ये मोठी वाढ 

3.अटल मटांकर मप्रन्यअुर कायकशाळेत नऊ हजाराांहून अमधक मवद्यार्थयाांचा मवक्रमी सहभाग  

4.टोमकयो ऑमलांमपक्समध्ये आजच्या मदवशी भारतीय खेळाडूांना सांममश्र यश आमण 

5.पावसाळ्याच्या पूवाकधाकत राज्यात सरासरीपेिा 24 टक्के जास्त पावसाची नोंद 

 

मोदी आयपीएस प्रशिक्षणाथी  

माओवाद्याांचा महसाांचार आपण कठोर मेहनतीनां आटोक्यात आणत असून आमदवासी भागाांमध्ये आपण 

मवकास आमण मवश्वासाचे नवे पलु बाांधले असल्याचां पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी म्हटलां आहे. पांतप्रधान 

नरेंद्र मोदी आज सकाळी दूरदृष्ट्य प्रणालीच्या माध्यमातून सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस 

अकादमी इथां आयपीएस प्रमशिणाथी ांसोबत सांवाद साधताना ते बोलत होते. आपल्यासारखां यवुा 

नेततृ्व हे काम पढेु नेईल अशी खात्री असल्याचां मोदी याांनी साांमगतलां. पोमलसाांनी तांदरुूस्तीचा प्रचार-

प्रसार केला तर समाजातील यवुकाांना देखील तांदरुूस्त राहण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन ममळेल अशी 

सूचना त्याांनी केली. कामातील कौशल्यां आमण तांदरुूस्ती या आपल्या पोमलस दलाच्या दोन सवाकत 

महत्वाच्या गरजा असल्याचां साांगून पांतप्रधानाांनी आपल्यासारखे यवुा पोमलस अमधकारी पोमलस 

यांत्रणेमध्ये अशा प्रकारच्या सधुारणा लागू करु शकतात असा मवश्वास व्यक्त केला. गेल्या 75 वषाांमध्ये, 

भारतानां एक उत्तम पोमलस सेवा उभारण्याचा प्रयत्न केला आहे, पोमलस प्रमशिणाशी मनगडीत 



पायाभूत समुवधा देखील अमलकडील वषाांमध्ये खूप सधुारल्या असल्याचां मोदी म्हणाले.यामध्ये 

सहभागी झालेल्या प्रमशिणाथी अमधकाऱयाांना पांतप्रधानाांनी मवमवध प्रश्न मवचारले त्यावर या 

अमधकाऱयाांनी आपले मवचार माांडले या कायकक्रमाला कें द्रीय गहृमांत्री अममत शहा आमण कें द्रीय 

गहृराज्यमांत्री मनत्यानांद राय हे देखील उपमस्थत होते. हैदराबादची सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय 

पोलीस अकादमी ही देशातली प्रमखु पोलीस प्रमशिण सांस्था आहे. कें द्रीय लोकसेवा आयोगाच्या 

परीिाांमधून भारतीय पोलीस सेवेसाठी मनवड झालेल्या अमधकाऱयाांना इथे प्रमशिण मदलां जातां. 

 

शपयूष गोयल  

भारताच्या सेवा मनयाकतीत सध्या मोठी वाढ मदसून येत असल्याचां प्रमतपादन कें द्रीय वामणज्य आमण 

उद्योग मांत्री मपयषु गोयल याांनी आज केलां. गेल्या 20 वषाांच्या कालावधीत सेवा मनयाकतीत12 पटींनी 

वाढ झाल्याचां ते म्हणाले. दसुऱया भारत-अमेररका सेवा पररषदेला सांबोमधत करताना गोयल म्हणाले की 

2001 साली भारताकडून जगभरात होत असलेली मनयाकत 17 मबमलयन डॉलर इतकी होती, जी 

2020-21 साली 205 मबमलयन अमेररकी डॉलरपयांत पोहोचली आहे. भारताच्या सेवािेत्रातली 

कौशल्यां, स्टाटकअप्स आमण सॉफ्टवेअर उपाय यामळेु रोजगारमनममकती आमण व्यवसायाच्या सांधी 

वाढतील असा मवश्वास त्याांनी व्यक्त केला. 

 

अटल शटिंकरशप्रन्युअर  

अटल नवमनममकती अमभयानाने दोन ममहन्याांचा अटल मटांकरमप्रन्यअुर बूटकँप यशस्वीररत्या पूणक केला 

आहे. माध्यममक शाळाांच्या मवद्यार्थयाांसाठीच्या या उपक्रमात 32 राज्यां आमण 298 मजल््ाांमधले 9 

हजाराांपेिा जास्त मवद्याथी सहभागी झाले होते. यात 4 हजारापेिा जास्त मलुींचाही सहभाग होता. 

मवद्यार्थयाांमध्ये नवमनममकतीिम मवचार रुजवणां आमण त्याांची कल्पना कमी वेळात प्रत्यिात 

उतरवण्यासाठी अपयश आलां तरी सातत्याने प्रयत्न करत राहण्यासाठी त्याांना मदत करणां हा या 

बूटकँपचा उदे्दश असल्याचां नीती आयोग आमण अटल नवमनममकती अमभयानाचे सांचालक डॉक्टर मचांतन 

वैष्ट्णव याांनी साांमगतलां. 

 

कें द्र कोरोना आढावा  

सध्या देशातल्या ज्या राज्याांमध्ये कोरोनाबामधताांच्या सांख्येत आमण रुग्ण आढळून येण्याच्या प्रमाणात 

वाढ होत आहे त्या १० राज्याांमधल्या कोरोनाच्या पररमस्थतीचा आढावा आज कें द्र सरकारने घेतला. 

ज्या भागाांमध्ये कोरोनाचे जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत मतथे प्रसार रोखण्यासाठी कडक पावलां 

उचलण्याच्या आमण सक्रीय मनगराणी करण्याच्या सूचना यावेळी राज्याांना देण्यात आल्या. कें द्रीय 

आरोग्य समचव राजेश भूषण याांनी केरळ, महाराष्ट्र, कनाकटक, तममळनाडू, ओमडशा, आसाम, 

ममझोराम, मेघालय, आांध्रप्रदेश आमण मणीपूर या १० राज्याांमधल्या कोरोना पररमस्थतीचा आढावा 



घेतला. ज्या मजल््ाांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण आढळून येण्याचा दर 10 टक्क्याांपेिा जास्त आहे मतथे गदी 

टाळण्यासाठी कडक मनबांध लागू करण्याच्या सूचना त्याांनी राज्याांना मदल्या. 

 

देि-कोशवड 

देशात आज सकाळी सांपलेल्या चोवीस तासात 41 हजार 649 नवीन कोरोनाबामधताांची नोंद झाली. 

तर 37 हजार 291 रुग्ण कोरोनामकु्त झाले. या कालावधीत कोमवड-19 मळेु 593 मतृ्युांची नोंद झाली. 

देशात सध्या 4 लाख 8 हजाराांहून अमधक कोरोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. त्याांचां प्रमाण 1 पूणाांक 28 

शताांश टक्के आहे. तर बर ेझालेल्या कोरोना रुग्णाांचां प्रमाण 97 पूणाांक 38 शताांश टक्के आहे. 

कोमवड-19 मळेु देशात आजवर दगावलेल्याांची सांख्या 4 लाख 23 हजाराांहून अमधक झाली आहे.  

कोमवड प्रमतबांधात्मक लसींच्या 46 कोटी 15 लाखाांहून अमधक मात्रा आजवर देशभरात देऊन झाल्या 

आहेत. काल मदवसभरात समुार े53 लाख लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. लसीकरणात उत्तरप्रदेश 

प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र दसुऱया तर गजुरात मतसऱया स्थानावर कायम आहेत.  

 

NEW  DAY INDIA-OLYMPICS  

इिंट्रो- 

टोमकयो ऑमलांमपक्समध्ये आजच्या मदवशी भारतीय खेळाडूांना सांममश्र यश ममळालां. मदवसभरातल्या 

भारतीय खेळाडूांच्या काममगरीवर ूकूया हा वतृ्ताांत... 

शरिप्ट- 

बॅडशमिंटनपटू पी. वी. शसिंधू मशहला एकेरीच्या उपािंत्य फेरीत शिनी तैपैच्या ताई झ ुशयिंग शहच्याकडून पराभूत झाली. 21-18, 

21-12 अिा दोन गमे्समध्ये ताई झ ुशयिंग शहनिं शवजय सिंपादन केला. आता कािंरय पदकासाठी शसिंधूिी लढत उद्या िीनच्या ह े

शबिंग शजआओ शहच्यासोबत पडणार आह.े  

मशहलािंच्या हॉकी सिंघानिं अ गटातील शवजयासाठी अत्यावश्यक सामन्यात दशक्षण आशिकेिा 4 शवरुद्ध 3 गोल्सनिं पराभव 

केला. विंदना कटाररयाच्या ऐशतहाशसक हटॅट्रीकच्या बळावर भारतीय सिंघाला उपािंत्यपूवव फेरीत प्रविे करण्यािी सिंधी वाढली 

आह.े थाळी फेक पटू कमलप्रीत कौरनिं पात्रता फेरीत 65 मीटर अिंतरावर थाळी फेकून मशहलािंच्या अिंशतम फेरीत प्रवेि केला. 

ही फेरी 2 ऑगरट रोजी होईल. राष्ट्ट्रीय शविमवीर कमलप्रीत एकूण गणुािंकािंमध्ये दसुरी आली. पण थाळीफेक पटू सीमा 

पुशनया 60 पूणाांक 57 मीटर अिंतरापयांति थाळी फेकू िकल्यानिं 16 याया रथानावर राशहली. मशहलािंच्या 50 मीटर रायफल री 

पोशझिन्समध्ये अिंजुम मौदशगल आशण तेजशरवनी साविंत पात्रता फेरीत अनिुम ेपिंधरा आशण तेहशतसायाया रथानावर 

राशहल्यानिं अिंशतम फेरीत पोहोिू िकल्या नाहीत. भारतीय मशुियोद्धा पूजा रानी उपािंत्यपूवव फेरीत शमडलवेट म्हणजे 75 

शकलोग्रमॅ श्रणेीत िीनच्या शकयान ली शहच्याकडून 0-5 अिा गणुािंनी पराभूत झाली. अशमत पिंघल दखेील पुरुषािंच्या फ्लायवेट 

प्रकारात पराभूत झाला. तीरिंदाजीमध्ये अतन ुदास उप-उपािंत्यपूवव फेरीसाठी पात्र ठरु िकला नाही त्यामळुिं भारताििं 

तीरदािंजीतील आयाहान आता सिंपुिात आलिं आह.े पुरुषािंच्या लािंब उडीच्या पात्रता फेरीत भारतािा श्रीििंकर तेरायाया 

रथानावर राशहला. आकािवाणीच्या बातम्यािंसाठी, मनोज क्षीरसागर, पुणे.  

 



आताच हाती आलेल्या वतृ्तानसुार, ममहला हॉकीच्या अ गटामधील अांमतम सामन्यात गे्रट मिटननां 

आयलांडचा 2-0 असा पराभव केल्यामळुां  भारतीय ममहला हॉकी सांघ उपाांत्यपूवक फेरीत पोहोचला आहे. 

आता त्याांची गाठ ऑस्रेमलयासोबत पडणार आहे.  

 

शमझोराम आसाम  

ममझोरामच्या कोलामसब मजल््ातल्या एका पोलीस स्थानकात आसामचे मखु्यमांत्री हेमांत मवश्व शमाक 

आमण आसाम सरकारच्या 6 अमधकाऱयाांच्या मवरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ममझोराम 

आमण आसामच्या पोलीस दलाांमध्ये 26 जलैु रोजी झालेल्या महांसक झटापटीनांतर ही तक्रार दाखल 

करण्यात आली आहे. या झटापटीत 5 जणाांचा मतृ्यू झाला होता तर अनेकजण जखमी झाले होते. या 

तक्रारीत राज्य पोलीस दलाच्या कमकचाऱयाांना धमकी देणां, सरुिा चौक्याांवर हल्ला करणां, वन्यिेत्रावर 

अमतक्रमण करणां आमण वैरेंगते इथे गोळीबार करणां असे आरोप लावण्यात आले आहेत. 

 

झारखिंड न्यायाधीि 

झारखांडच्या धनबादचे अमतररक्त आमण मजल्हा सत्र न्यायाधीश उत्तम आनांद याांच्या मतृ्यूचा तपास 

करणाऱया मवशेष तपास पथकाला 3 ऑगस्टपयांत त्याांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश झारखांड 

उच्च न्यायालयाने मदले आहेत. या प्रकरणाचा तपास वेगाने आमण व्यवमस्थतररत्या व्हावा असांही 

न्यायालयाने म्हटलां आहे. तसांच जानेवारी 2020 नांतर राज्यात वाढत्या गनु्हेगारीची मामहतीही 

न्यायालयाला देण्याचे आदेश झारखांडच्या पोलीस आयकु्ताांना देण्यात आले. 

 

जम्मू-काश्मीर आयईडी  

जम्मू-काश्मीर कें द्रशामसत प्रदेशात सरुिादलाांनी जम्मू-राजौरी-पूांछ राष्ट्रीय महामागाकच्या जवळच एक 

आयईडी स्फोटक मनकामी केलां. राजौरी पोमलसाांना या भागात सांशयास्पद हालचाली मदसून आल्याची 

मामहती मवश्वसनीय सूत्राांकडून ममळाल्यानांतर ही कारवाई करण्यात आली. सदर स्फोटक 

सापडल्यानांतर तीन तास हा महामागक बांद ठेवण्यात आला होता अशी मामहती आकाशवाणीच्या 

जम्मूच्या वाताकहराने मदली आहे. 

 

पावसािी सरासरी  

इांरो- 

पावसाळ्याच्या पूवाकधाकत राज्यात सरासरीपेिा 24 टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. मनम्मा पावसाळा 

काल सांपला. या कालावधीतील पजकन्यमानावर हा समवस्तर वतृ्ताांत... 

मस्क्रप्ट- 



या दोन मशहन्यात राज्यात सरासरी 538 पूणाांक 5 दिािंि शमशलशमटर पाऊस पडतो. यिंदा 669 पुणाांक 9 दिािंि शमशलशमटर 

पाऊस झाला असल्यािी नोंद भारतीय हवामान िास्त्र शवभागानिं काल प्रशसद्ध केलेल्या आकडवेारीत आह.े शवभागशनहाय 

शविार करता कोकणात सवावशधक पाऊस झाला. कोकणात पावसाळ्याच्या पशहल्या 2 मशहन्यात सरासरी 1 हजार 757 

पुणाांक 8 दिािंि शमशलशमटर पाऊस अपेशक्षत असतो. प्रत्यक्षात 37 टक्के जारत, 2 हजार 402 पुणाांक 7 शमशलशमटर पाऊस 

झाला आह.े मध्य महाराष्ट्ट्रात या काळात पावसािी सरासरी 372 पुणाांक 8 शमशलशमटर इतकी असते यिंदा 500 पुणाांक 4 

शमशलशमटर म्हणजे सरासरी पेक्षा 26 टक्के जारत पाऊस झाला आह.े मराठवाड्यात पावसाळ्याच्या पूवावधावतला पाऊस 

सरासरी पेक्षा 34 टक्के जारत आह.े जून-जुलै मध्ये मराठवाड्यात सरासरी 317 पुणाांक 1 दिािंि शमशलशमटर पाऊस पडतो. 

कालपयांत 423 पणुाांक 7 शमशलशमटर पाऊस झाला आह.े पावसाळ्याच्या पशहल्या 2 मशहन्यातलिं शवदभावतलिं पाऊसमान 

तुलनते कमी असलिं तरी शतथहेी सरासरीपेक्षा 4 टक्के जारत पाऊस झाला आह.े शजल्हा शनहाय शविार करता मुिंबई उपनगर, 

रत्नाशगरी, सातारा, जालना आशण परभणी या 5 शजल्यात अशतजारत म्हणता येईल असा सरासरीपेक्षा 60 टक्क्यािंहून 

अशधक पाऊस झाला. मुिंबई िहर, ठाणे, रायगड, शसिंधदुगुव, पुणे, कोल्हापूर,सािंगली,सोलापूर, अहमदनगर, औरिंगाबाद, बीड, 

लातूर, उरमानाबाद, नािंदडे, वाशिम आशण ििंद्रपूर शजल्यातला पाऊसही सरासरीपेक्षा 20 ते 60 टक्के जारत आह.े पालघर, 

नाशिक, शहिंगोली, यवतमाळ , वधाव, नागपूर, आशण भिंडारा शजल्यात सरासरीपेक्षा 20 टक्क्यािंपयांत जारत तर धळेु, जळगाव, 

बुलडाणा, अकोला,अमरावती, गोंशदया आशण गडशिरोलीत सरासरी पेक्षा 20 टक्क्यािंपयांत कमी पाऊस झाला आह.े 

राज्यातला निंदरुबार हा एकमवे शजल्हा सध्या अवषवणाच्या छायेत असून राज्याच्या उत्तर सीमवेरील दगुवम भाग असलेल्या या 

आशदवासी शजल्यातलिं पावसाळ्याच्या पूवावधावतलिं पाऊसमान सरासरीपेक्षा 43 टक्के कमी आह.े आकािवाणीच्या 

बातम्यािंसाठी, नीतीन केळकर यािंच्यासह, मनोज क्षीरसागर, पुणे.  

 

शहमािल प्रदेि पूर  

महमाचल प्रदेशात मसुळधार पावसामळेु पूर पररमस्थती आमण दरडी कोसळून ओढवलेल्या आपत्तीच्या 

काळात सीमा रस्ते सांघटनेकडून मदत आमण बचाव कायक सरुू आहे.वेगवेगळ्या मठकाणी दरडी 

कोसळून इथल्या लाहौल आमण मस्पती खोऱयाांमध्ये महत्त्वाचा असलेला मनाली-सरचू रस्ता 

वाहतकुीसाठी बांद झाला होता. हा रस्ता मोकळा करण्यासाठी आमण मदत आमण बचावकायाकसाठी 

सीमा रस्ते सांघटनेकडून प्रमशमित अमभयांत्याांचां कृती दल पाठवण्यात आलां. यामठकाणी अडकून 

पडलेल्या अनेक नागररकाांना बाहेर काढण्यात या कृती दलाला यश आलां आहे. 

 

 

 

केरळ शकनारा बिंदी  

केरळमधल्या मकनारपट्टीच्या प्रदेशात मासेमारी करण्यावर असलेली वामषकक बांदी आज रात्री सांपणार 

आहे. या 52 मदवसाांच्या बांदीच्या काळात ३ हजारापेिा जास्त मासेमाराांना समदु्रात जाता आलेलां 

नाही. त्यामळेु ते पनु्हा कामाला लागण्याच्या तयारीत आहेत तर त्याचवेळी राज्यात कोरोनाच्या 

प्रादभुाकवात सातत्याने वाढ होत असल्यामळेु त्याांना अनेक समस्याांचा सामना करावा लागण्याचीही 

शक्यता आहे. ही बांदी 1988 सालापासून वाढत्या मासेमारीमळेु मतथल्या समदु्री जीवसषृ्टीवर होणार े



पररणाम कमी करण्यासाठी लागू करण्यात येते. हाच ऋतू हा माशाांच्या प्रजननाचा असल्यामळेु समदु्री 

सांसाधनाांमध्ये सांतलुन साधलां जातां. 

 

 

याबरोबरि ह ेराष्ट्ट्रीय बातमीपत्र सिंपलिं. नमरकार.  

 


