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आकाशवाणी मुबंई 

�ादेिशक बातमीप� – दु. ३.०० वाजता 

४ जुलै२०२२ –  सोमवार 

ठळक बात#या 

• मु%यम�ंी एकनाथ िशंद े यां)या नेतृ+वाखाल)या सरकारवरचा िव.ासदश/क ठराव १६४ िव23 ९९ मतांनी 

िवधानसभते समंत/ तीन तट9थ, तर २० सद9य अनुपि9थत 

• िवधानसभा अ<य=पदा)या िनवडणुक?त काल झालेल ं मतदान अवैध असAयाचा आिद+य ठाकर े यांचा दावा/ 

Bयायालयात आCहान देणार  

• Eामीण भारता)या िवकासाकरता सहकार =े�ाचं मोठं योगदान असAयाचं कG Hीय सहकारम�ंी अिमत शाह यांच ं

शभंराCया सहकार िदन सोहIयात �ितपादन 

• राJKीय िश=ण धोरण २०२० )या अमंलबजावणी अतंग/त राJKीय पाठ्यMम आराखडा तयार करNयासाठी कG H 

सरकारच ंिविवध घटकांना आवाहन 

• राPयात अनेक िठकाणी पावसाचा जोर 

<><><><><> 

महाराJKात मु%यमं�ंी एकनाथ िशंद ेयां)या नेतृ+वाखाल)या सरकारन ंिव.ासदश/क ठराव िजंकून, बहTमत िस3 केल ं

आह.े सधुीर मुनगंटीवार यांनी माडंलेAया �9तावाला भरत गोगावले यांनी अनुमोदन िदल.ं सद9यांनी मतिवभाजनाचंी मागणी 

केAयानतंर सद9यां)या िशरगणतीनं मतमोजणी झाली. १६४ सद9यांनी �9तावा)या बाजून ंमतदान केल,ं तर ९९ सद9यांनी 

िवरोधात मतदान केल.ं िशंद ेगटात कालच सािमल झालले ेिहगंोलीतAया कळमनुरीचे िशवसेना आमदार सतंोष  बांगर यांनी 

सरकार)या बाजून ंमतदान केल.ं समाजवादी पाटVचे २ आिण एमआयएमचे एक आमदार तट9थ रािहले. +यानतंर एकनाथ 

िशंद े यांनी िव.ासदश/क ठराव िजंकAयाचं अ<य= राहTल नावWकर यांनी जाहीर केल.ं अशोक चCहाण, िवजय वडेXीवार 

यां)यासह २० सद9य मतदाना)या वेळी सभागृहात अनुपि9थत होते. +यात काँEसे)या १० आमदाराचंा समावेश आह.े 

िव.ासदश/क ठरावावर मतदान झाAयावर यातले काही सद9य सभागृहात दाखल झाल.े  

िव.ासदश/क ठरावानतंर िशवसेन)ेया ४० सद9यांनी प=ादशे पाळला नसAयाचा मुZा उपि9थत करNयाचा �य+न 

मु%य �तोद सिुनल �भ ु यांनी केला. यावर ह े सगळं, सभागृहा)या पटलावर असAयाचं सांगत, अ<य=ांनी परवानगी 

नाकारली.  

<><><><><> 

िवधानसभा अ<य=ांनी काल एकनाथ िशंद ेयांची िशवसेन)ेया िवधीमडंळ प=ा)या गटनेतेपदावर िनयु\? केली. तर 

भरत गोगावले याचंी मु%य �तोद पदावर करNयात आलेली िनय\ु? कायम ठेवNया)या �9तावाला माBयता िदली.  

अजय चौधरी याचंी गटनेते पदावर िनयु\? करायला एकनाथ िशंद ेगटान ंआ=ेप घतेला होता. +यावर काय^ातAया 

तरतुद_चा उहापोह क2न अ<य=ांनी हा िनण/य घतेAयांच ंिवधीमडंळ सिचवालयानं कळवल ंआह.े  

<><><><><> 

िवधानसभते िव.ासदश/क ठराव मजूंर झाAयावर उपमु%यम�ंी देवGH फडनवीस यांनी मु%यम�ंी एकनाथ िशंद ेयांच ं

अिभनदंन केल.ं यावेळी +यांनी एकनाथ िशंद े यां)या राजक?य कारिकदVचा आढावा घतेला. गरज असेल तेCहा मु%यम�ंी 

सलग ३ िदवस काम करतात आिण राPया)या कानाकोपbयातAया लोकां)या सम9या सोडवNयासाठी सदैव उपि9थत 

असतात, अस ेगौरवोcार +यांनी काढल.े मु%यम�ंी िशंद ेयांना माझा पूण/ पािठंबा असेल, +यां)यात आिण माdयात कुठलाही 

दुरावा, कुरघोडी होणार नाही, असहंी ते यावेळी #हणाले.  
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आपण राजक?य िवरोधक आहोत, श�ु नाही. +यामळंु आमच ं सरकार कुठAयाही आकसान ं काम करणार नाही. 

गेAया सरकारचे चांगले िनण/य कायम ठेवू. राPयपालांनी बहTमत िस3 करNयाचे आदशे िदAयानतंर म�ंीमडंळ बैठक घेऊ नये, 

अस ेसकेंत आहते. मा� तरीही म�ंीमडंळाची बैठक घऊेन काही िनण/य घेNयात आले. यातले औरगंाबाद, उ9मानाबाद)या 

नामांतरा)या िनण/यावर आमचीही भूिमका तीच आह.े +यामळंु नCया म�ंीमडंळा)या बैठक?त पुBहा ह ेिनण/य घऊेन ते लाग ू

करNयासाठी जोमान ंकाम कg, अस ंआ.ासन उपमु%यमhंयांनी िदल.ं  

<><><><><> 

राJKवादी काँEेसकडून माजी उपमु%यम�ंी अिजत पवार यांनीही, िव.ासदश/क �9ताव िजंकAयाबZल सरकारच ं

अिभनदंन केल.ं जनते)या िहता)या कामात आमचा सात+यानं पािठंबा राहील. मा� जनिहताकडे दुल/= झाल ंतर सरकार)या 

ल=ात आणून ^ायला मागंपुढं पाहणार नाही, अस ं+यांनी 9पi केलं.  

सद9यां)या अपा�तेचा मुZा सवj)च Bयायालयात �लिंबत असताना िव.ासदश/क �9ताव यायला नको होता, अस ं

मत अिजत पवार यांनी Cय\ केल.ं  

काँEेसकडून बाळासाहबे थोरात यांनी, िव.ासदश/क �9ताव िजंकAयाबZल नCया सरकारच ं अिभनदंन केल.ं 

सkे)या खेळात शेतकbयां)या �lाकडे दुल/= झाल.ं +यामळंु ये+या काळात पीक पाNया)या ि9थतीकडे ल= देNयाचं आवाहन 

+यांनी नCया सरकारला केल.ं  

िशवसेनेकडून भा9कर जाधव यांनी, िव.ासदश/क �9ताव िजंकAयाबZल एकनाथ िशंद ेसरकारच ंअिभनदंन केल.ं  

<><><><><> 

सkाधारी युती)या घटक असलेAया, िशवसेन)ेया िशंद ेगटाचे प= �तोद भरत गोगावले यांनी, ठाकरे गटातAया १६ 

आमदारां)या िनलबंनाची िवनंती करणारा अज/, िवधानसभा अ<य= राहTल नावWकर यांनी िदला आह.े +यांना िनलबंनाची 

नोटीस जारी केली जाईल, अस ंअ<य=ां)या काया/लयान ं सांिगतल.ं िशवसेने)या सव/ आमदारानंी िव.ासदश/क ठरावा)या 

मतदानासाठी सभागृहात हजर रहाव,ं असा प=ादेश गोगावल ेयांनी �तोद या ना+यान ेजारी केला होता.   

दुसरीकडे उ3व ठाकरे गटाचे �तोद सनुील �भ ू यांनीही वेगळा प=ादशे काढला असून, सिंवधाना)या दहाCया 

सचूीतAया तरतूद_चा हवाला देत मूळ प=ालाच प=ादेश काढNयाचा अिधकार असAयाचा दावा केला आह.े िवधीमडंळ 

प=ाला प=ादेश काढNयाचा अिधकार नाही, अस ं�भ ूयांनी #हटल ंआह.े  

<><><><><> 

एकनाथ िशंद ेगटाकडून भरत गोगावले यांनी प=ादशे जारी केAयाबZल िशवसेने)या उ3व ठाकर ेगटान ंसवj)च 

Bयायालयात धाव घतेली आह.े यावर ११ जुलै रोजी होणाbया सनुावणीत िवचार क2, अस ंसवj)च Bयायालयान ंसांिगतल.ं 

या सनुावणीत, उपा<य=ांनी बजावललेी अपा�तेची नोटीस, िव.ासदश/क ठरावाची वैधता यासार%या मुद्̂ ांवर Bयायालय 

िनकाल देNयाची शmयता आह.े  

<><><><><> 

िवधानसभा अ<य=पदा)या िनवडणुक?त काल झालेल ं मतदान अवैध असून +याला Bयायालयात आCहान देणार 

असAयाचं िशवसेना नेते आिद+य ठाकर ेयांनी आज िवधानभवनाबाहरे वाता/हरांशी बोलताना सांिगतल.ं राJKवादी काँEेसचे 

अ<य= शरद पवार यांनी ६ मिहBयात िनवडणूक होNयाची शmयता काल राJKवादी काँEेस)या बैठक?त बोलताना Cय\ केली 

होती. आिद+य ठाकर ेयांनी या शmयतेला दुजोरा िदला. स<याची राजक?य पnरि9थती पाहता ह ेनाकारता येणार नाही, अस ं

ते #हणाले. िनवडणकू झालीच तर मोठ्या ताकदीन ंपुBहा िनवडून येऊ, अस ं+यांनी सांिगतल.ं  

तर, अजय चौधऱी यांच ं गटनेते पद रZ करण ं िकंवा �तोद #हणून सनुील �भ ू यांची माBयता रZ करण,ं ह े

दबावाखाली होत असAयाचा आरोप िशवसेने)या उ3व ठाकर ेगटाचे मु%य �तोद सनुील �भ ूयांनी केला.  

<><><><><> 
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काँEेसचे १० आमदार मतदानाला अनुपि9थत होते. यावर �ितिMया देताना काँEसे नेते अशोक चCहाण #हणाले, 

याचा कुठलाही राजक?य अथ/ काढू नये. िवधानसभा अ<य=पदा)या िनवडणुक?त राहpल नावWकर यां)यािवरोधात आपण 

मतदान केल.ं +यामळंु नाराज असNयाचा �l येत नाही. सव/साधारण �थे�माणे िव.ासदश/क �9तावावर आधी चचा/ होते 

आिण +यानतंर मतदान होत.ं पण आज आधी मतदान झाल.ं +यासाठी पोहोचायला आ#हाला २-३ िमिनटांचा उशीर झाला. 

तोपयrत सभागृहाच ंदार बदं झाल ंहोत,ं +यामळंु मतदानाला सभागृहात पोहोचू शकलो नाही, अस ं+यांनी 9पi केल.ं  

<><><><><> 

�ाथिमक कृषी पत स9ंथांना आनुषंिगक उ^ोग उभारता यावेत याsiीन ंकG H सरकारन ंआदश/  िनयमावली तयार 

केली आह,े अस ंकG Hीय सहकार म�ंी अिमत शाह यांनी सांिगतल.ं ते आज नवी िदAलीत आयोिजत शभंराCया सहकार िदन  

काय/Mमात बोलत होते. या िनयमावलीमळेु �ाथिमक कृषी पत स9ंथा िवकासािभमखु होतील, असा िव.ास +यांनी Cय\ 

केला. सहकार िव^ापीठ उभारNयाचा तसचं सहकार =े�ाचा डेटाबेस तयार करNयाचा सरकारचा �य+न असAयाचं +यांनी 

सांिगतल.ं  Eामीण भारताचा िवकास होNयासाठी सहकार =े�ाचं मोठं योगदान अस ूशकेल, अस ंते #हणाले. जगात अनेक 

देशां)या अथ/Cयव9थलेा चालना देNयाचं काम सहकार =े�ानचं  केल ंआह,े भारतातही गnरबां)या आकां=ा पूण/ करNयाच ं

काम स2ु आह,े अस ं+यांनी सांिगतल.ं 

<><><><><> 

कG H सरकारन ं राJKीय िश=ण धोरण २०२० )या अमंलबजावणी अतंग/त राJKीय पाठ्यMम आराखडा तयार 

करNयासाठी िविवध घटकांना आमिं�त केल ं आह.े यासाठी ऑनलाईन जनमत सवW=ण स2ु करNयात आल ं असून या 

सवW=णाuार ेराJKीय पाठ्यMम आराखडा तयार करNयासाठी  आवvयक मािहती एकि�त केली जाईल. २३ भाषांम<ये होत 

असलेAया या सवW=णात सहभागी होNयासाठी िव^ाथV, िश=क, मु%या<यापक, िश=णतw, खासगी स9ंथा, लोक�ितिनधी 

यांना आमिं�त करNयात आल ंआह.े  

देशातAया िश=ण =े�ात गुणवkापूण/ सधुारणा करNयासाठी िश=ण म�ंालयान ंजुलै २०२० म<ये राJKीय िश=ण 

धोरण जाहीर केल ंहोत.ं 

<><><><><> 

    देशCयापी लसीकरण मोिहमते कोिवड �ितबधंक लशी)या १९७ कोटी ९८ लाख मा�ा आतापयrत देऊन झाAया आहते. 

कG Hीय आरोzय म�ंालयान ंसांिगतल ंक? यातAया १ लाख ७८ हजारापे=ा जा9त मा�ा गेAया चोवीस तासात देNयात आAया. 

काल िदवसभरात १६ हजार १३५ नवे 2zण आढळले, तर १३ हजार ९५८ 2zण कोरोनाम\ु झाल.े देशात स<या 

बाधासM?य 2zणाचंी स%ंया १ लाख १३ हजार)या आसपास असून, ह े�माण एकूण 2zणस%ंये)या २६ शताशं टmके आह.े 

2zण बर ेहोNयाचा दर ९८ पूणाrक ५३ शताशं टmके झाला असनू, आतापयrत ४ कोटी २८ लाख 2zणांनी कोरोनावर मात 

केली आह.े  

 नवीन 2zण आढळNयाचा दैनिंदन दर ४ पूणाrक ८५ शताशं टmके असून, सा|ािहक दर ३ पूणाrक ७४ शताशं टmके 

आह.े  

देशभरात आतापयrत ८६ कोटी ३९ लाख कोिवड चाचNया झाAया असून, +यातले ३ लाख ३२ हजार नमनेु काल 

तपासNयात आले.  

<><><><><>  

राPयात काल कोिवड-१९ )या २ हजार ९६२ नCया 2zणाचंी न}द झाली, ३ हजार ९१८ 2zण कोरोनाम\ु झाल,े 

तर सहा 2zणाचंा मृ+य़ू झाला. 

स<या राPयात २२ हजार ४८५ 2zणांवर उपचार स2ु आहते. राPयातलं 2zण बर ेहोNयाच ं�माण ९७ पूणाrक ८७ 

शताशं टmके झाल ंआह.े  
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पुNयातAया बी जे वै^क?य महािव^ालया)या ताPया अहवालानुसार राPयात बी ए-4 आणखी एक 2zण आढळला 

आह.े ही मुबंईतली ६० वषा/ची मिहला असून घरगुती िवलगीकरणात ती पूण/ बरी झाली आह.े 

यामुळे राPयात आतापयrत आढळलेAया बीए-4 आिण बीए-5 2zणाचंी स%ंया ६४ झाली आह.े 

<><><><><>  

कोकणात गणेशो+सवासाठी जाणाbयां)या सोयीसाठी म<य रAेवे यदंा ७४ िवशेष गाड्या चालवणार आह.े  मुबंईतल े

सीएसएमटी, पनवेल, नागपूर, पुणे, 9थानकातून  करमाळी, सावतंवाडी आिण  मडगाव 9थानकांसाठी या िवशेष गाड्या 

चालवNयात येणार आहते. ४ जुलैपासून �वासी िवशेष Kेनचे आर=णही करता येईल, अशी मािहती रAेवे �शासनानं िदली. 

<><><><><>  

िहमाचल �दशेा)या कुAल ू िजA�ात आज सकाळी एक खासगी बस खोल दरीत कोसळून झालेAया अपघातात 

िकमान १२ जणांचा मृ+यू झाला तर तीन जण जखमी झाले. स�जला जाणारी ही बस जगंला गावाजवळ  दरीत कोसळली. 

बचाव पथकान ंघटना9थळी पोहोचून काही जणांना बाहरे काढल.ं  

<><><><><> 

राPयात अनेक िठकाणी पावसाने जोर धरला असून आम)या िठकिठकाण)या वाता/हरांनी +या)या बात#या िदAया 

आहते. 

िसधुंदुग/ िजA�ात काल रा�ी पासनू सतंतधार पाऊस आह.े कुडाळ, सावतंवाडी, कणकवली, वGगुला/, वैभववाडी 

तालुmयात जोरदंार पाऊस स2ु आह.े  काही िठकाणी र9+यावर पाणी आAयानं वाहतूक ठ�प झाली आह.े माणगाव खोbयात 

आबेंरी पुलावर पाणी आAयान ंकाही गावाचंा सपंक/  तुटला आह.े सावतंवडी तालुmयात तळवडे इथ ंबाजारपेठेत पावसाचं 

पाणी आल ंअसून  सावतंवाडी- वGगलुW मागा/वरची वाहतूक  ठ�प झाली आह.े  

दर#यान पावसाने जोर धरAयानं शेतकरी सखुावला आह.े शेती)या कामांनी िजA�ात वेग पकडला आह.े  

नांदेड शहरात काल रा�ी पावसाची nरपnरप सgु आह.े हदगाव तालुmयातAया उंचेगाव, वाक?, जगापुर आिद गावात 

काल दुपारी म<यम 9वgपाचा पाऊस झाला.  

वािशम शहर आिण पnरसरात काल रा�ी पासून nरमिझम पाऊस सgु असून मालेगाव तालुmयात ही सव/� पाऊस 

झाला, िजA�ातAया बहTताशं िठकाणी कमी जा9त �माणात पावसाला स2ुवात झाली आह.े 

अकोAयात सकाळपासनू अधूनमधून nरमिझम पाऊस पडत असून ढगाळ वातावरण आह.े 

<><><><><>  

9वातंhयां)या अमतृ महो+सवी वषा/िनिमk आकाशवाणी मुबंई)या �ादिेशक वृk िवभागान ंिवशेष काय/Mमाचंं आयोजन केल ं

आह,े ऐकूयात एक आवाहन........ 

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


