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आकाशवाणी मुंबई 

रा��ीय बातमीप� – रा�ी. ९.१५ वाजता 

४ जलुै२०२२ –  सोमवार 

 

ठळक बात�या 

• चौ$या औ&ोिगक )ांतीत भारत जगाला माग+दश+न करत अस/याचं 0धानमं�ी नर23 मोदी यांचं 0ितपादन  

 

• म4ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयां8या नेत:ृवाखाल8या सरकारवरचा िव<ासदश+क ठराव १६४ िव?@ ९९ मतांनी िवधानसभेत मंजूर / 

इंधनावरचा Dहॅट कमी करHयाबाबत लवकरच िनण+य घेHयाची मु4यमंJयांची Kवाही 

 

• Lटाट+-अNस संदभा+तला राOयां8या )मवारीचा वष+ २०२१ साठीचा िनकाल जाहीर / ‘उSम कामिगरी’ करणाUया राOयां8या 

Vेणीत महारा��ाला Lथान 

 

• भारत आिण Vीलकंा यां8या मिहला ि)केट संघांमध/या दसुUया एकिदवसीय ि)केट सामWयात भारताचा Vीलकेंवर १० गडी 

राखून दणदणीत िवजय 

 

• रायगड, र:नािगरी आिण िसंधदुगु+  िज/Zाला  मसुळधार पावसाचा तडाखा / िचपळूण, र:नािगरीमधे एनडीआरएफची तीन पथकं 

तैनात / कोकण, म]य महारा�� आिण मराठवाड्यात/या काही िज/Zांमध ेपढुचे चार िदवस मसुळधार ते अितमसुळधार पाऊस 

पडHयाची शaयता 

<><><><><> 

चौ$या औ&ोिगक )ांतीत भारत जगाला िदशा दते आहे, असं 0धानमं�ी नर23 मोदी यांनी dहटल ं आहे. ते आज 

गजुरातमधे गांधीनगर इथं िडिजटल सeाहाचं उ@ाटन करताना बोलत होते. जो दशे बदल:या काळानसुार आधिुनक तं�fानाचा 

अंगीकार करत नाही, तो दशे मागं पडतो, ितसUया औ&ोिगक )ांती8या काळात भारताला याचा फटका बसला. मा�, आज िडिजटल 

इंिडया मोिहमे8या ?पानं संपूण+ मानव जातीसाठी तं�fानाचा वापर िकती )ांतीकारक असू शकतो, याचं उदाहरण भारतानं िनमा+ण 

केलं आहे, असं ते dहणाल.े   

िडिजटल गDहन+Wस योजनांचा दशेात/या गgरबांना सवा+िधक फायदा झाला आह,े जनतेला सiम बनवHयाचं काम या 

योजनांनी केलं आहे, असं :यांनी सांिगतल ं आजचा काय+)म ही आधिुनक भारताची झलक आह,े असं ते dहणाल.े बदल:या 

काळानसुार िडिजटल इंिडयाचा नDयानं िवLतार झाला आह,े आपलं जीवन :यामळेु सोपं झाल ंआहे, jkाचार, लाचलुचपत, म]यLथ 

यांचं पूवl असलले ंराOय यामुळे नामशेष झाल ंआह,े असं :यांनी सांिगतल.ं िडिजटल इंिडया योजनांमुळे गरीब आिण म]यम वगा+चा 

वळे वाचत अस/यानं :यांची बचतही वाढली आहे, असं :यांनी Lपk केलं. इंटरनटे आिण इतर िडिजटल सेवा भारतीय भाषांम]य े

उपलmध कnन दणेाUया ‘िडिजटल इंिडया भािषनी ‘चा 0ारभंही 0धानमंJयां8या हLत ेझाला. िडिजटल इंिडया जेनेिसस या Lटाट+  अप 

Nलॅटफॉम+ची स?ुवात :यांनी  केली या Nलॅटफॉम+साठी  ७५० कोटी ?पयांचा िनधी उपलmध कnन िदला आहे.  

<><><><><> 

म4ुयंमं�ी एकनाथ िशंद ेयां8या नेत:ृवाखाल8या सरकारन ं िव<ासदश+क ठराव िजंकून, बहqमत िस@ केलं आह.े सधुीर 

मनुगंटीवार यांनी मांडले/या 0Lतावाला भरत गोगावले यांनी अनमुोदन िदल.ं सदLयांनी मतिवभाजनांची मागणी के/यानंतर 

सदLयां8या िशरगणतीन ंमतमोजणी झाली. १६४ सदLयांनी 0Lतावा8या बाजूनं मतदान केलं, तर ९९ सदLयांनी िवरोधात मतदान 
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केलं. िशंद ेगटात कालच सािमल झालले ेिहंगोलीत/या कळमनरुीचे िशवसेना आमदार संतोष  बांगर यांनी सरकार8या बाजून ंमतदान 

केलं. समाजवादी पाटlचे २ आिण एमआयएमचे एक आमदार तटLथ रािहल.े :यानंतर एकनाथ िशंद े यांनी िव<ासदश+क ठराव 

िजंक/याचं अ]यi राहqल नावrकर यांनी जाहीर केलं. अशोक चDहाण, िवजय वडेsीवार यां8यासह २० सदLय मतदाना8या वेळी 

सभागहृात अनपुिLथत होते. :यात काuँसे8या १० आमदारांचा समावशे आहे. िव<ासदश+क ठरावावर मतदान झा/यावर यातल ेकाही 

सदLय सभागहृात दाखल झाल.े िव<ासदश+क ठरावानंतर िशवसेन8ेया ४० सदLयांनी पiादशे पाळला नस/याचा मुvा उपिLथत 

करHयाचा 0य:न म4ुय 0तोद सिुनल 0भ ुयांनी केला. यावर हे सगळं, सभागहृा8या पटलावर अस/याचं सांगत, अ]यiांनी परवानगी 

नाकारली. 

      िवधानसभेत िव<ासदश+क ठराव मंजूर झा/यावर उपम4ुयमं�ी दवे23 फडनवीस यांनी म4ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयांचं अिभनंदन 

केलं. रा��वादी काuँसेकडून माजी उपमु4यमं�ी अिजत पवार, काuँसेकडून बाळासाहेब थोरात, िशवसेनेकडून भाLकर जाधव 

आदwनी सरकारचं अिभनंदन केलं.  

<><><><><> 

राOयात/या जनतेला िदलासा दHेयासाठी इंधनावरचा Dहॅट कमी करHयाबाबत लवकरच िनण+य घेतला जाईल, अशी 

Kवाही म4ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयांनी िदली आह.े ते आज िवधानसभेत िव<ासदश+क 0Lतावावर सदLयांनी केले/या अिभनंदनाबvल 

आभार Dयx करताना बोलत होते. रायगडा8या पाय$याशी असले/या िहरकणी गावा8या सवाyगीण िवकासाकरता २१ कोटी ?पयांचा 

िनधी दHेयाची घोषणा :यांनी केली. महारा�� शेतकरी आ:मह:यामxु करHयाचा िशवसेना-भाजपा यतुी सरकारचा िनधा+र आह,े असं 

म4ुयमंJयांनी यावळेी सांिगतल.ं 

महािवकास आघाडी सरकारम]य ेअसताना िनवडून आले/या आमदारां8या अिLत:वाचा 0z िनमा+ण झाला होता. पढुची 

िनवडणूक िजंकून येHयािवषयी आमदारांना शकंा होती. :यामळेु आमदारां8या मागणीव?न महािवकास आघाडी सरकारमधून बाहेर 

पडHयाचा िनण+य घेतला, असं :यांनी Lपk केलं. बाळासाहबेांनी अWयायािव?@ आवाज उठवHयाची, बंड करHयाची िशकवण िदली 

होती. :यामळंु िशवसेना वाचवHयासाठी भाजपासोबत जाHयाचा िनण+य घेत/याचं ते dहणाल.े  

<><><><><> 

िवधानसभेतले िवरोधी पiनेते dहणून रा��वादी काuँसेचे नेत ेअिजत पवार यांची आज िनवड झाली. रा��वादी काuँसेच े

जयंत पाटील यांनी :यां8या नावाचा 0Lताव मांडला. :याला सभागहृानं मंजरुी िदली. िवरोधीपiनतेपेदी :यांची िनवड झा/याबvल 

म4ुयमं�ी एकनाथ िशंद,े उपम4ुयमं�ी दवे23 फडनवीस, जयंत पाटील, काuँसेच ेबाळासाहबे थोरात, िशवसेनेच ेभाLकरराव जाधव 

इ:यादी ने:यांनी :यांचं अिभनंदन केलं. िवधीमंडळाचं हे िवशेष अिधवशेन संLथिगत के/याचं िवधानसभा अ]यiांनी जाहीर केलं.  

<><><><><> 

    सSाधारी यतुी8या घटक असले/या, िशवसेने8या िशंद े गटाचे पi 0तोद भरत गोगावले यांनी, ठाकर े गटात/या १६ 

आमदारां8या िनलंबनाची िवनंती करणारा अज+, िवधानसभा अ]यi राहqल नावrकर यांनी िदला आह.े :यांना िनलंबनाची नोटीस जारी 

केली जाईल, असं अ]यiां8या काया+लयान ंसांिगतल.ं  

दसुरीकडे उ@व ठाकर ेगटाचे 0तोद सनुील 0भू यांनीही वेगळा पiादशे काढला असून, संिवधाना8या दहाDया सचुीत/या 

तरतूदwचा हवाला दते मूळ पiालाच पiादशे काढHयाचा अिधकार अस/याचा दावा केला आहे. िवधीमंडळ पiाला पiादशे 

काढHयाचा अिधकार नाही, असं 0भू यांनी dहटलं आह.े  

<><><><><> 

     एकनाथ िशंद े गटाकडून भरत गोगावले यांनी पiादशे जारी के/याबvल िशवसेने8या उ@व ठाकर े गटानं सव{8च 

Wयायालयात धाव घेतली आह.े यावर ११ जलैु रोजी होणाUया सनुावणीत िवचार क?, असं सव{8च Wयायालयान ं सांिगतल.ं या 

सनुावणीत, उपा]यiांनी बजावलेली अपा�तेची नोटीस, िव<ासदश+क ठरावाची वधैता यासार4या म&ुांवर Wयायालय िनकाल 

दHेयाची शaयता आहे.  
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<><><><><> 

      िवधानसभेत आज 0चंड बहqमतानं आdही िव<ासदश+क 0Lताव िजंकला. आता राOयात/या सव+ घटकांना Wयाय दHेयासाठी 

आिण शेतकरी आ:मह:यामxु महारा�� करHयासाठी 0य:नशील राह|. 0लंिबत 0क/प वेळेत पूण+ करHयाला आमचं 0ाधाWय असेल, 

असं मु4यमं�ी एकनाथ िशंद े यांनी आज िवधानभवनात वाता+हर पgरषदते िदली. मा� मं�ीमंडळ िवLतारािवषयी Lपk शmदात 

बोलायला :यांनी नकार िदला. भरत गोगावले यांनी बजावले/या िDहपचं उ/लंघन करणाUयांवर िनयमानसुार कारवाई होईल, असंही 

म4ुयमं�ी dहणाल.े  

आमचं सरकार अडीच वषा+चा काय+काळ पूण+ करले आिण :यानंतरही पWुहा आdही सSेत येऊ, असा िव<ास :यांनी यावळेी Dयx 

केला.  

<><><><><> 

िशवसेनलेा संपवHयाचा भाजपाचा डाव असून िहंमत असेल तर :यांनी म]यावधी िनवडणूक घेऊन दाखवाDयात, असं 

आDहान िशवसेना पi 0मखु उ@व ठाकर ेयांनी िदल ंआहे. ते आज मुंबईत िशवसेना िज/हा 0मखुां8या बैठक}त बोलत होते. लढायचं 

असेल तर सोबत राहा, असं ते dहणाल.े िवधानसभा मनमानी प@तीनं चालवणं हा घटनेचा अपमान आह.े असे खेळ खेळHयापेiा 

जनत8ेया Wयायालयात जाऊ, आdही चकुत असू तर जनता आdहाला घरी बसवेल, तdुही चकुत असाल तर जनता तdुहाला घरी 

बसवले, असं ठाकर ेdहणाल.े 

<><><><><> 

दशेा8या १६Dया उपरा��पतीपदा8या िनवडणकु}साठीची अिधसूचना उ&ा जारी होणार आह.े ये:या १९ जलैु पयyत 

नामिनदrशन प� दाखल करता येणार असून, िनवडणूक ये:या सहा ऑगLटला होणार आहे. या िनवडणकु}साठी लोकसभा आिण 

राOयसभेत/या एकूण ७८८ सदLयांना  मतदान करता येणार आह,े िव&मान उपरा��पतwचा काय+काळ दहा ऑगLटला संपणार 

आहे.   

<><><><><> 

Lटाट+-अNस8या संदभा+त राOयां8या )मवारीचा २०२१ सालासाठीचा िनकाल जाहीर झाला असून महारा��ा8या 

कामिगरीत सधुारणा झाली आह,े तसंच‘उSम कामिगरी करणाUयाम]ये  राOयांनं  मह:वाचं  Lथान िमळवलं आह.े या वषl8या 

)मवारीत महारा��ाचा समावशे तेलंगणा, केरळ तसंच ओिदशा या राOयांसह ‘उSम कामिगरी’ करणाUया राOयां8या यादीत झाला 

आहे. गजुरात आिण कना+टक ही राOयं सव{Sम कामिगरी करणारी राOय ठरली आहेत. 

<><><><><> 

  भारत आिण Vीलकंा यां8या मिहला ि)केट संघांमध/या एकिदवसीय ि)केट मािलकेत आज प/लकेेल इथं झाले/या 

दसुUया सामWयात भारतान ंVीलंकेवर १० गडी राखून दणदणीत िवजय िमळवला.  

0थम फलंदाजी करताना Vीलकेंनं िनधा+gरत ५० षटकात १७३ धावा के/या. भारता8या रणेकूा िसंगन ं४, तर मेघना 

िसंग आिण िदeी शमा+नं 0:यके} २ गडी बाद केले. िवजयासाठीचं १७४ धावांचं ल�य भारता8या सलामी8या फलंदाज शेफाली वमा+  

आिण Lमृती मंधाना यांनी २४ षटकं आिण ४ च2डूत पार केलं. Lमतृीन ं९४, तर शेफालीन ं७४ धावा के/या. 

<><><><><> 

       कोकणात/या रायगड, र:नािगरी आिण िसंधदुगु+ िज/Zाला आज मसुळधार पावसान ंझोडपल.ं :यामळंु रा��ीय आपSी िनवारण 

दलाची ३ पथकं िचपळूण, र:नािगरी आिण महाडम]ये तैनात करHयात आली आहते. म4ुयमंJयांनी यािठकाणी खबरदारी घेHयाच े

िनदrश िदल ेआहते.  

       र�नािगरी िज/Zात/या खेड तालaुयात जगबडुी नदी धोaयाची पातळी ओलांडली आहे तर लांOयात काजळी नदी इशारा 

पातळी8या वर वाहते आहे. यामुळं पgरसरात राहणाUया नागgरकांना हलवHयाच े आदशे 0शासनानं िदल ं आहते. कंुडिलका नदीन ं
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इशारा पातळी ओलांडली आहे. तर अंबा, सािव�ी, पाताळगंगा, उ/हास आिण गाढी नदीचं पाणी इशारा पातळी8या जवळ पोहोचलं 

आहे.  

       िसधंुदुग� िज/Zात कुडाळ-आंबरेी पलुाव?न पाणी वाहत अस/यानं वाहतूक बंद करHयात आली होती. मुसळधार पावसामळेु 

वभैववाडी रे/व ेLटेशन जवळचा र/ेवमेाग+ दपुारी पाHयाखाली गेला होता.  

        रायगड िज/Zात गांधारपाले आिण दासगाव या गावांमध/या काही घरात पाणी िशर/याच ंवSृ आहे. महाडम]ये पाHयाची 

पातळी पाच मीटरपेiा जाLत झाली असून महाड शहर आिण पgरसरात पूरस��य िLथती िनमा+ण झाली आह.े महाड 

तालaुयात/या रवेतळे गावाजवळ पूलाव?न पाणी जात अस/याने वाहतूक बंद करHयात आली आह.े 

को�हापुरात राजाराम बंधारा पाHयाखाली गे/यान ंवाहतूक बंद करHयात आली आह.े मसुळधार पावसान ंबकl बंधारा पाHयाखाली 

गेला आहे. :यामळंु बगl धबधmयावर गेलेल े५०-६० पय+टक बकl गावातच अडकल ेअस/याचं आम8या वाता+हरानं कळवलं आह.े  

<><><><><> 

कोकण, म]य महारा�� आिण मराठवाड्यात/या काही िज/Zांमध ेपढुचे चार िदवस मसुळधार ते अितमसुळधार पाऊस 

पडHयाची शaयता हवामान िवभागानं वत+वली आहे.  

रायगड, िसंधदुगु+  आिण र:नािगरी िज/Zात आजपासून पढुचे ५ िदवस धोaयाचा केशरी इशारा दHेयात आला आहे. तर 

मुंबई, ठाणे, पालघऱ आिण गड़िचरोलीम]य ेआज केशरी इशारा दHेयात आला आह.े पालघरम]य ेउ&ा वगळता इतर ितWही िदवस 

केशरी इशारा आह े तर मुंबई आिण ठाHयात िपवळा इशारा दHेयात आला आह.े  मुंबई, ठाण,े रायगड, पालघर, िसंधदुगु+, आिण 

र:नािगरी िज/Zात/या काही भागात मसुळधार ते अितमुसळधार पावसाची शaयता आह.े पणु,े नािशक, नंदरुबार, सातारा आिण 

को/हापूर िज/Zात/या घाट iे�ात मसुळधार ते अितमुसळधार पावसाची शaयता आहे. तसंच उ&ा औरगंाबाद, जालना, िहंगोली, 

परभणी, नांदडे, बीड, लातूर, उLमानाबाद िज/Zात/या काही भागात ताशी ३० ते ४० िकलोमीटर वगेानं वादळ वारा, आिण 

वीजे8या कडकडाटासह म]यम ते मसुळधार Lव?पाचा पाऊस, तर  ६ आिण ७ जलैु दरdयान मसुळधार ते अितमसुळधार पाऊस 

पडHयाची शaयता आहे. म8छीमारांनी पढुचे चार िदवस सागरी िकनाUयावर जाऊ नय,े अशा सूचना 0ादिेशक हवामान िवभागान ं

िद/या आहते. मालवण ते वसई सागरी िकनाUयावर आज म]यरा�ीपयyत साडे तीन ते ४ पूणाyक ८ दशांश मीटर उंच लाटा 

उसळHयाची शaयता आह.े 

<><><><><> 

0ाथिमक कृषी पतसंLथांना आनषंुिगक उ&ोग उभारता यावते या�kीनं क2 3 सरकारनं आदश+  िनयमावली तयार केली 

आहे, असं क2 3ीय सहकार मं�ी अिमत शाह यांनी सांिगतल.ं ते आज नवी िद/लीत आयोिजत शभंराDया सहकार िदन  काय+)मात 

बोलत होते. या िनयमावलीमुळे 0ाथिमक कृषी पत संLथा िवकासािभमुख होतील, असा िव<ास :यांनी Dयx केला. सहकार िव&ापीठ 

उभारHयाचा तसंच सहकार iे�ाचा डेटाबसे तयार करHयाचा सरकारचा 0य:न अस/याचं :यांनी सांिगतल.ं  uामीण भारताचा िवकास 

होHयासाठी सहकार iे�ाच ंमोठं योगदान असू शकेल, असं ते dहणाल.े जगात अनेक दशेां8या अथ+DयवLथेला चालना दHेयाचं काम 

सहकार iे�ानंच  केल ंआहे, भारतातही गgरबां8या आकांiा पूण+ करHयाचं काम स?ु आह,े असं :यांनी सांिगतल.ं 

<><><><><> 

मुंबईत/या नौदल शाळेत १० वी इयSेत िशकणाUया काdया काित+केयन या िव&ािथ+नीन ं उSर अमेgरका खंडात/या 

अलाLका भागात/या माऊंट दनेाली या िशखराला गवसणी घातली आह.े वीस हजार ३१० फूट उंची8या या िहमिशखरावरची चढाई 

अितशय आDहाना:मक Vेणीत मोडत.े या िशखरावर भारतीय ितरगंा आिण नौदलाचं िचWह नेणारी ती सवा+त त?ण Dयx} ठरली आहे.  

<><><><><> 

पंजाबचे म4ुयमं�ी भगवतं िसंग मान यांनी आज :यां8या मं�ीमंडळात आणखी पाच मंJयांचा समावशे केला. िवLतारीत 

मं�ीमंडळात अमन अरोरा, डॉ इंदरबीर िसंग िनOजर, अनमोल गगनमान, फौजािसंग सरारी आिण चेतनिसंग जौरमाजरा यांना Lथान 
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िमळालं आहे. पंजाबचे राOयपाल बनवारीलाल पुरोिहत यांनी :यांना पद आिण गोपिनयतचेी शपथ िदली.  :यांची खाती दोन िदवसात 

जाहीर केली जातील, असं मु4यम�ंी माने यांनी सांिगतल.ं  

//<><><><><>// 

 


