
आकाशवाणी मुंबई 

रा��ीय बातमीप� – रा�ी. ९.१५ वाजता 

३० जून २०२२ –  गु!वार 

ठळक बात$या 

• महारा��ाचे नव े म(ुयमं�ी $हणून िशवसेनेचे बंडखोर नेत े एकनाथ िशंद,े तर उपम(ुयमं�ी $हणून दवे34 फडनवीस यांचा 

शपथिवधी 

• िहंद7ुवाचा िवचार पढंु नेत महारा��ाचा िवकास करत राह9याची एकनाथ िशंद ेयांची :वाही 

• २ आिण ३ जलैुला रा=य िवधीमंडळाचं िवशेष अिधवशेन  

• भारतीय उ7पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच9यासाठी सAुम लघू आिण मCयम उDोगांचं सEमीकरण महFवाच ंअसGयाचं 

Hधानमं�ी नर34 मोदी यांचं Hितपादन 

• क3 4ीय अथIम�ंी िनमIला सीतारामन आिण वािण=यमं�ी पीयूष गोयल यांJयाकडून Kयवसाय सधुारणा कृती आराखडा 

२०२० HिसM/ महारा��ाचा समावशे अिचKहर Oेणीत   

• रा=यात आज कोिवड १९ Jया नKयानं आढळलेGया !:णांपेEा बर ेझालेGयांची सं(या जाQत/ उपचाराधीन !:णांची सं(या 

२५ हजाराJया खाली  

<><><><><> 

िशवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ िशंद ेयांनी आज महारा��ाचे २० व ेम(ुयमं�ी $हणून घेतली. 7यांJयासोबत भाजपा नेत े

दवे34 फडनवीस यांनी उपम(ुयमं�ी $हणून शपथ घेतली. राजभवनावर आज संCयाकाळी रा=यपाल भगतिसंग कोTयारी यांनी या 

दोन ने7यांना पदाची शपथ िदली.  

7याआधी िशंद ेआिण फडनवीस यांनी आज राजभवनात जाऊन रा=यपाल भगतिसंग कोTयारी यांची भेट घेतली. यावळेी 

भाजपाJया पािठंWयानं सरकार Qथापन कर9याचा दावा िशंद ेयांनी केला. 7यानंतर िशंद ेम(ुयमं�ी होतील अशी घोषणा फडनवीस 

यांनी वाताIहर पXरषदते केली. िशंद ेआिण 7यांJया सोबत असलेGया सहकाYयांना भाजपाचे १०५ तसंच १६ अपE आिण इतर 

सदQयांचा पािठंबा असGयाचं प� रा=यपालांना िदल ं असGयाचं 7यांनी सांिगतल.ं लवकरच मंि�मंडळाचा िवQतार होईल. 7यात 

भाजपा आिण अपE तसंच इतर पEांJया सदQयांचा समावशे असेल. मं�ीपद ंआिण खातेवाटपाबाबत नंतर िवचार केला जाईल. 

आपण Qवत: मंि�मंडळात राहणार नाही, मा� सरकारला पूणI साथ आिण सहकायI दऊे, असं फडनवीस यांनी यावळेी सांिगतल.ं 

मा� नंतर भाजपा अCयE ज ेपी नड्डा यांJया सूचनेव!न ते उपमु(यमं�ी $हणून मंि�मंडळात सामील झाल.े 

िहंद7ुवाचा िवचार पढंु नेत महारा��ाचा िवकास करत राह̂, असं एकनाथ िशंद ेयांनी यावेळी सांिगतल.ं 

भाजपा Hदशेा◌ाCयE चं4कांत पाटील, भाजपाJया रा��ीय सरिचटणीस पंकजा मंुडे आिण इतर वXर` नेत े यावेळी  

उपिQथत होते.  

<><><><><> 

एकनाथ िशंद ेयांJया राजकaय कारिकदbचा आढावा आता ऐकूया.. 

 (एकनाथ िशंद े१९८० �या दशकात िशवसेनेचे ठाणे िज�हा�मुख आनदं िदघे यां�या �भावामुळे िशवसेनेत दाखल झाल.े 

शाखा�मुख 'हणून )यांची राजक,य कारिकद- सु. झाली. १९८६ साली सीमा�0ी झाले�या आंदोलनात भाग घेत�याब4ल )यांना 

४० िदवस तु.ंगवास सोसावा लागला होता. १९९७ मधे ठाणे महानगरपािलके�या िनवडणुक,त ते नगरसेवक 'हणून िनवडून आले. 

२००१ ते २००४ या काळात ते महानगरपािलकेच े सभागृह नेत े होते. २००४ �या िवधानसभा िनवडणुक,त ठाणे िवधानसभा 

मतदार संघातून ते िनवडून आले. )यानंतर वष-भरात दीघे यां�या िनधनानतंर िशवसेनेच ेठाण ेिज�हा�मुख 'हणून )यांची िनयु=, 

झाली. )यानंतर�या सव- िवधानसभा िनवडणुकांमधे ते सात)यान ं िनवडून आल ेआहते. २०१४ �या िनवडणुक,नंतर अ�पकाळ 

िवधानसभेतले िवरोधी प?नेते 'हणून काम के�यानंतर िशवसेना स@ेत सहभागी झा�यामुळे साव-जिनक बांधकाम मंAी 'हणून काम 



करBयाची संधी )यांनी िमळाली. २०१९ �या िवधानसभा िनवडणुक,नंतर महािवकास आघाडी सरकारमध ेते नगरिवकास आिण 

साव-जिनक बांधकाम मंAी होते.)   

<><><><><> 

 तळागाळातला एक नेता समृM राजकaय, संसदीय आिण Hशासकaय अनभुव गाठीशी घेऊन म(ुयम�ंी झाला आह,े अशा 

शWदात Hधानमं�ी नर34 मोदी यांनी एकनाथ िशंद ेयांचं अिभनंदन केलं आहे. महारा��ाला नKया उंचीवर ने9यासाठी ते कायI करत 

राहतील, असा िवdास Hधानमंeयांनी ट्िवटर संदशेात Kयf केला आह.े उपम(ुयमं�ी दवे34 फडनवीस यांचंही 7यांनी अिभनंदन केलं 

आहे. H7यके भाजपा कायIक7याIसाठी फडनवीस हे Hेरणाgोत रािहल ेआहते. 7यांचा अनभुव आिण hान या सरकारसाठी मोलाच ं

ठरले. महारा��ाJया िवकासाचा मागI ते आणखी HशQत करतील अशी खा�ी मोदी यांनी Kयf केली आहे.  

 क3 4ीय गहृमं�ी अिमत शाह यांनी िशंद े आिण फडनवीस यांचं अिभनंदन केलं आहे. आपGया ट्िवटर संदशेात 7यांनी 

फडनवीस यांचं िवशेष कौतकु केलं आह.े भाजपा अCयE जे पी नड्डा यांJया सूचनेव!न मोठं मन दाखवत रा=य आिण जनतेJया 

िहतासाठी सरकारमधे सामील हो9याचा िनणIय 7यांनी घेतला. रा=यािवषयी 7यांची िन`ा आिण सेवाभाव या िनणIयातून िदसतो, 

7याबjल आपण 7यांचं मनापासून अिभनंदन करतो, असं ट्िवट शाह यांनी केलं आह.े  

 रा��वादी काlँसेच े अCयE शरद पवार यांनी एकनाथ िशंद े यांचं अिभनंदन केलं आहे. यशवतंराव चKहाण, बाबासाहेब 

भोसले, पmृवीराज चKहाण यांJयानंतर अजून एका सातारकरांची मु(यमं�ीपदी वणb लागली याचा आनदं आह.े महारा��ाJया 

िहताची जपणूक 7यांJयाकडून होईल अशी साथI अपेEा Kयf करतो, असं ट्वीट पवार यांनी केलं आहे. 

क3 4ीय महामागI आिण पXरवहन मं�ी िनतीन गडकरी यांनीही िशंद ेआिण फडनवीस यांचं अिभनंदन केलं असून, 7यांना 

यशQवी कायIकाळासाठी शभेुJछा िदGया आहते.  

मािहती आिण Hसारण मं�ी अनरुाग ठाकूर यांनीही िशंद ेआिण फडनवीस यांचं अिभनंदन केलं आह.े  

महारा��ाJया राजकारणात एक आदशI भूिमका िवरोधी पEनेत े दवे34 फडनवीस यांनी घेतली असGयाची Hितिoया 

XरपिWलकन पEाचे अCयE  आिण क3 4ीय सामािजक pयाय रा=यम�ंी रामदास आठवल ेयांनी Kयf केली आह.े नKया मंि�मंडळात 

XरपिWलकन पEाला Qथान Dाव,ं अशी मागणीही 7यांनी केली आहे.  

रा��वादी काlँसेच े नेत े अिजत पवा◌ार यांनीही िशंद े आिण फडनवीस यांचं अिभनंदन केलं आहे. नव ं सरकार 

रा=यातGया जनतेJया िहताचे िनणIय घे9याबरोबरच रा=याJया िवकासाचा गाडा दखेील वगेानं पढेु नेईल, अशी सिदJछा 7यांनी 

Kयf केली आह.े 

Hामािणक कायIकताI $हणून पEाJया आदशेाचं मी पालन केलं आह.े =या पEानं मला सवqJच पदापयrत पोचवलं 7या् 

पEाचा◌ा आदशे मला िशरोधायI आह,े असं फडनवीस यांनी $हटलं आहे.  

 

  दर$यान, उपम(ुयमं�ी पद हा  फडनवीस यांना फटका असGयाचं रा��वादी काlँसेच ेअCयE शरद पवार यांनी $हटलं 

आहे. 7यांनी उपमु(यमं◌ं�ीपद केवळ संघसंQकारांमळेु Qवीकारल ं आह,े मनापासून नाही, असं ते वाताIहर पXरषदते $हणाल.े ते 

पpुहा येईन $हणाल ेहोते◌े. ते म(ुयमं�ी $हणून पpुहा आल ेअसत ेतर Qवागत केलं असत ंमा� 7यानंी तसं क!न दाखवल ंनाही, 

असं पवार $हणाल.े  

<><><><><> 

म(ुयमं�ी एकनाथ िशंद े यांJया अCयEतेखाली आज मंि�मंडळाची बैठक झाली. उपमु(यमं�ी दवे34 फडनवीस या 

बैठकaला उपिQथत होते. रा=यातला खरीप हंगाम, पाऊस-पाणी आिण पीकिवमा याबाबत या बैठकaत आढावा घे9यात आले. 

7यानंतर बातमीदारांशी बोलताना म(ुयमं�ी िशंद ेयांनी सांिगतल ंकa लोकांना अपेिEत असलेली कामं तसंच Hलंिबत काम ं

वगेानं करत लोकांनी दाखवललेा िवdास आपण साथI ठरव.ू अनभुवी उपम(ुयमं�ी सोबत असGयामुळे काम जोमान ंहोईल, असं त े

$हणाल.े 

<><><><><> 



भारतीय उ7पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच9यासाठी दशेातGया एमएसएमई, अथाIत सAुम लघू आिण मCयम Eे�ाचं 

सEमीकरण करणं महFवाचं असGयाचं Hधानमं�ी नर34 मोदी यांनी $हटलं आहे. ते आज नवी िदGली इथं उDमी भारत कायIoमात 

बोलत होते. सरकारनं Qथािनक उ7पादन ंजगभरात ने9याचा संकGप केला आहे, आिण भारताची मेक इन इंिडया परुवठा साखळी 

मजबूत कर9यासाठी अनेक उपoम सtु केले आहते, असंही 7यांनी सांिगतल.ं भारताJया अथIKयवQथेत एमएसएमई Eे�ाचा वाटा 

जवळपास एक ततृीयांश आह ेआिण भारताJया वाढीJया Hवासात या सूAम, लघु आिण मCयम उDोगांची फार महFवाची भूिमका 

आहे, अशी मािहती 7यांनी िदली. एमएसएमई Eे�ाला बळकटी द9ेयासाठी गेGया आठ वषाrत सरकारन ं अथIसंकGपात ६५० 

टuuयापेEा जाQत वाढ केली आहे. एमएसएमई Eे�ासाठी ५० हजार कोटी !पयांचा Qवावलंबी िनधी जारी केला आह.े कोरोनाJया 

!पानं जेKहा दशेात सवाIत मोठं संकट आलं तेKहा सरकारनं लघ ुउDोगांना वाचव9याचा िनणIय घेतला आिण 7यांना नव ंबळ िदल.ं 

इमजIpसी oेिडट लाइन हमी योजनेअंतगIत क3 4 सरकारन ं एमएसएमईसाठी साडेतीन लाख कोटी !पयांची हमी िदली आह.े 

सरकारन ंसेवा आिण उ7पादन Eे�ांमधली दरी कमी केली आह.े GeM yार ेसरकारने MSMEs ला सावIजिनक खरदेी Hणालीचा 

भाग बन9यासाठी एक Kयासपीठ उपलWध कtन िदलं आहे, असंही 7यांनी $हटलं.  कायIoमादर$यान, मोदी यांनी अनेक योजनांची 

घोषणा केली. तसंच एमएसएमई आयिडया हकॅाथॉन-२०२२ चे िनकालही जाहीर केलं. रा��ीय एमएसएमई परुQकारांचं िवतरणही 

मोदी यांJया हQते कर9यात आल.ं 7यांनी आ7मिनभIर भारत िनधीमCये ७५ एमएसएमईनंा िडिजटल इिuवटी Hमाणप�ंही जारी 

केली. 

<><><><><> 

क3 4ीय अथIम�ंी िनमIला सीतारामन आिण वािण=यमं�ी पीयूष गोयल यांनी Kयवसाय सधुारणा कृती आराखडा २०२० 

आज नवी िदGलीत HिसM केला. उ7कृ� कामिगरी करणाYया रा=यांJया यादीत ७ रा=यांनी Qथान िमळवलं आहे. 7यात आं�Hदशे, 

गजुरात, हXरयाणा, कनाIटक, पंजाब, तेलंगणा आिण तिमळनाडूचा समावशे आहे. महारा��ाचा समावेश अिचKहर Oेणीत आहे. २० 

रा=य आिण क3 4शािसत Hदशेांनी क3 4ीय िनरीEण यं�णा सूचीबM केली असGयाचं गोयल यांनी यावळेी सांिगतल.ं Kयावसाियकांना 

सलुभ Kहाव ेयासाठी या रा=यांनी संपूणI यं�णा ऑनलाइन केGयाचंही ते $हणाल.े  

<><><><><> 

क3 4 सरकारन ं जलैु ते स�ट3बर या ितमाहीसाठी अGप बचत योजनेचे Kयाज दर “जैसे थे “ठेवले आहेत. क3 4 सरकारJया 

िविवध अGप बचत योजनांवरील Kयाजदरात या ितमाहीसाठी कोणताही बदल केला  नसGयाच ंिव� मं�ालयान ंQप� केलं आहे.  

<><><><><> 

रा=यात आज कोिवड १९ Jया नKयानं आढळलेGया !:णांपेEा बर ेझालेGयांची सं(या जाQत आह.े 7यामळेु उपचाराधीन 

!:णांची सं(या २५ हजाराJया खाली आली आहे. आज ३ हजार ६४० नKया !:णांची न�द झाली. ४ हजार ४३२ !:णांनी 

कोरोनावर मात केली, तर ३ !:णांचा म7ृयू झाला.  रा=यात आतापयrत ७९ लाख ७६ हजार ११४ जणांना कोरोनाची लागण 

झाली. 7यापकैa आतापयrत ७८ लाख ३ हजार २४९ !:ण बर ेझाल,े तर १ लाख ४७ हजार ९२५ !:ण दगावले. सCया रा=यात 

२४ हजार ९४० !:णांवर उपचार स!ु आहते. रा=यातला !:ण बर ेहो9याचा दर ९७ पूणाrक ८३ शताशं टuके, तर म7ृयूदर १ 

पूणाrक ८५ शतांश टuके आहे.   

<><><><><> 

महारा�� िवधीमंडळाचे िवशेष अिधवशेन २ आिण ३ जलुै होणार आह.े  अिधवशेनात पिहGयाच िदवशी  िवधानसभा 

अCयEपदाची िनवडणूक होईल, असं रा=य शासनानं कळवलं आहे. 

<><><><><> 

ईgो अथाIत भारतीय अंतराळ संशोधन संQथेन ं PSLV-C-53 आिण DS-EO सह िसंगापूरJया तीन उपlहांचं आज 

संCयाकाळी OीहXरकोटा इथGया सतीश धवन अंतराळ क3 4ातून यशQवीXर7या HEेपण केलं. 7या KयितXरf इसरो yारा नकु7याच 

Qथापन झालेGया pयू Qपेस इंिडया या Kयावसाियक कंपनीyार े २ उपlहांचा यशQवी HEेपण ही पूणI कर9यात आलं. आजJया 

यTQवी HEेपणामळेु इसरॉचा उjशे पूणIपण ेसफल झाला असGयाचं इgोचे अCयE एम सोमनाथ यांनी 7यानंतर सांिगतल.ं    



<><><><><> 

 

एकदाच वाप!न फेकGया जाणाYया �लािQटकJया वQतू पूणIपण े बंद कर9यासाठी क3 4ीय पयाIवरण मं�ालयान ं आज 

रा=यसरकारांचे अिधकारी आिण ८२ शहरांJया पािलका आयfुांची बैठक घेतली.  

अशा �लािQटक वQतूवंरची बंदी उDापासून अंमलात आण9यासाठी पािलकाआयfुांनी 7यांJया कायIEे�ात पढुाकार 

�यावा, हे काम करणाYया पथकांच ंनेत7ृव कराव,ं Kयापारी, िवतरक, िकरकोळ िवoेते आिण lाहकांनीही या �लािQटक ऐवजी पयाIयी 

वQतूचंा वापर कर9याकडे वळावं यासाठी 7यांनी मदत करावी, असं या बैठकaत सांग9यात आल.ं 

सवI संबंिधतांचा सहभाग आिण एकि�त कृतीतून ही  बंदी यशQवी होऊ शकेल, यावर भर द9ेयात आला. 7या��ीनं पावल ं

उचलून या �लािQटक बंदीची Hभावी अंमलबजावणी कर9याची :वाही आयfुांनी यावेळी िदली. 

<><><><><> 

दिEण मुंबईत काळबादेवी इथं चार मजली इमारतीचा काही भाग आज कोसळला. या घटनेची मािहती िमळताच 

अि:नशमन दलाJया ४ फायर इंिजन गाड्या आिण बचाव पथक घटनाQथळी दाखल झाल.ं पXरसरात मातीचा मोठ्या Hमाणात 

िढगारा जमा झाला असून ते हटव9याचं काम सtु आहे. या दघुIटनेत जीिवतहानी झाGयाचं अDाप Qप� झालले ंनाही, अशी मािहती 

अि:नशमन क3 4 अिधकारी चं4शेखर ग�ुा यांनी िदली. 

<><><><><>  

रा��पती पदाचे रा��ीय लोकशाही आघाडीJया उमदेवार दौप4ी ममुI  आिण िवरोधी पEाच ेउमेदवार यशवंत िसpहा यांचे 

उमेदवारी अजI वधै ठरल ेआहेत. रा=यसभा सचीवांनी िदलेGया मािहतीनसुार या रा��पती पदासाठी आतापयrत ११५ उमदेवारी 

अजI आल ेअसून 7यातली २८ अजI दाखल करतांनाचं बाद ठरल ेआहते. उवIXरत ७२ उमेदवारांचे ८७ अजI हे अपा� ठरल ेआहते. 

रा��पती पदासाठी उमेदवारी अजI भर9यासाठी काल शेवटचा िदवस होता. अजI मागे घे9याची मुदत २ जलैुपयrत असून मतदान 

१८ जलैुला तर मतमोजणी २१ जलैु रोजी होणार आहे.  

<><><><><> 

क3 4 सरकारन ंभारतीय Qटेट बकेँला उDापासून १० जलुैपयrत २९ अिधकृत शाखांJया  माCयमातनु  िनवडणूक बॉ9ड  

जारी करायला  तसच रोखीकरण करायला अिधकृत केल आहे. हे िनवडणूक बॉ9ड जारी केGयाJया िदवसापासून १५ िदवस वैध 

असतील. कोण7याही राजकaय पEाला वधैता अवधी समा� झाGयानंतर मा�  रuकम िमळणार नाही. पा� राजकaय पEानं  हे बॉ9ड 

जमा केGयानंतर 7याच िदवशी 7या पEाJया खा7यात रuकम जमा होईल असंही िव� मं�ालयानं Qप� केलं आह.े   

<><><><><> 


