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आकाशवाणी मुंबई 

�ादिेशक बातमीप� – द.ु ७.०० वाजता 

४ जलैु२०२२ –  सोमवार 

ठळक बात�या 

• म!ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयां&या नेत(ृवाखाल&या सरकारवरचा िव+ासदश,क ठराव १६४ िव01 ९९ मतांनी िवधानसभेत मंजूर / 

इंधनावरचा 8हॅट कमी कर<याबाबत लवकरच िनण,य घे<याची म!ुयमं>यांची ?वाही  

• िवधानसभेत@या िवरोधी पAनेतेपदी राBCवादी काEँसेचे नेत ेअिजत पवार यांची िनवड 

• िडिजटल ग8हन,Iस योजनांनी जनतेला सAम बनव<याचं काम केलं अस@याचं �धानमं�ी नरJK मोदी यांचं िडिजटल सLाहा&या 

उ1ाटन समारभंात �ितपादन  

• Nटाट,-अPस संदभा,तला राQयां&या Rमवारीचा वष, २०२१ साठीचा िनकाल जाहीर / ‘उUम कामिगरी’ करणाWया राQयां&या 

Xेणीत महाराBCाला Nथान 

• भारत आिण Xीलकंा यां&या मिहला िRकेट संघांमध@या दसुWया एकिदवसीय िRकेट सामIयात भारताचा Xीलकेंवर १० गडी 

राखून दणदणीत िवजय 

<><><><><> 

म!ुयंमं�ी एकनाथ िशंद ेयां&या नेत(ृवाखाल&या सरकारन ं िव+ासदश,क ठराव िजंकून, बह\मत िस1 केलं आहे. सधुीर मुनगंटीवार 

यांनी मांडले@या �Nतावाला भरत गोगावले यांनी अनमुोदन िदल.ं सदNयांनी मतिवभाजनांची मागणी के@यानंतर सदNयां&या 

िशरगणतीन ंमतमोजणी झाली. १६४ सदNयांनी �Nतावा&या बाजूनं मतदान केलं, तर ९९ सदNयांनी िवरोधात मतदान केलं. िशंद े

गटात कालच सािमल झालले े िहंगोलीत@या कळमनरुीचे िशवसेना आमदार संतोष  बांगर यांनी सरकार&या बाजून ंमतदान केलं. 

समाजवादी पाट_चे २ आिण एमआयएमचे एक आमदार तटNथ रािहल.े (यानंतर एकनाथ िशंद ेयांनी िव+ासदश,क ठराव िजंक@याच ं

अ`यA राह\ल नावaकर यांनी जाहीर केलं. अशोक च8हाण, िवजय वडेbीवार यां&यासह २० सदNय मतदाना&या वेळी सभागहृात 

अनपुिNथत होते. (यात काEँसे&या १० आमदारांचा समावशे आह.े िव+ासदश,क ठरावावर मतदान झा@यावर यातल ेकाही सदNय 

सभागहृात दाखल झाल.े  

िव+ासदश,क ठरावानंतर िशवसेन&ेया ४० सदNयांनी पAादशे पाळला नस@याचा मcुा उपिNथत कर<याचा �य(न मु!य �तोद 

सिुनल �भ ुयांनी केला. यावर हे सगळं, सभागहृा&या पटलावर अस@याचं सांगत, अ`यAांनी परवानगी नाकारली.  

<><><><><> 

िवधानसभेत िव+ासदश,क ठराव मंजूर झा@यावर उपम!ुयमं�ी दवेJK फडनवीस यांनी म!ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयांचं अिभनंदन केलं. 

यावळेी (यांनी एकनाथ िशंद ेयां&या राजकeय कारिकद_चा आढावा घेतला. मु!यमं�ी िशंद ेयांना माझा पूण, पािठंबा असेल, (यां&यात 

आिण माgयात कुठलाही दरुावा, कुरघोडी होणार नाही, असंही ते यावळेी hहणाल.े  

राBCवादी काEँसेकडून माजी उपम!ुयमं�ी अिजत पवार यांनीही, िव+ासदश,क �Nताव िजंक@याबcल सरकारचं अिभनंदन केलं. 

जनत&ेया िहता&या कामात आमचा सात(यान ंपािठंबा राहील. मा� जनिहताकडे दलु,A झाल ंतर सरकार&या लAात आणून iायला 

मागंपढंु पाहणार नाही, असं (यांनी Nपj केलं. सदNयां&या अपा�तचेा मcुा सवk&च Iयायालयात �लंिबत असताना िव+ासदश,क 

�Nताव यायला नको होता, असं मत अिजत पवार यांनी 8यl केलं.  

काEेँसकडून बाळासाहबे थोरात यांनी, िव+ासदश,क �Nताव िजंक@याबcल न8या सरकारचं अिभनंदन केलं. सUे&या खेळात 

शेतकWयां&या �mाकडे दलु,A झाल.ं (यामुळं ये(या काळात पीक पा<या&या िNथतीकड ेलA द<ेयाचं आवाहन (यांनी न8या सरकारला 

केलं.  

िशवसेनकेडून भाNकर जाधव यांनी, िव+ासदश,क �Nताव िजंक@याबcल एकनाथ िशंद ेसरकारचं अिभनंदन केलं.  

<><><><><> 

राQयात@या जनतेला िदलासा द<ेयासाठी इंधनावरचा 8हॅट कमी कर<याबाबत लवकरच िनण,य घेतला जाईल, अशी ?वाही म!ुयमं�ी 

एकनाथ िशंद ेयांनी िदली आहे. ते आज िवधानसभेत िव+ासदश,क �Nतावावर सदNयांनी केले@या अिभनंदनाबcल आभार 8यl 
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करताना बोलत होते. रायगडा&या पायnयाशी असले@या िहरकणी गावा&या सवाoगीण िवकासाकरता २१ कोटी 0पयांचा िनधी 

द<ेयाची घोषणा (यांनी केली. महाराBC शेतकरी आ(मह(यामlु कर<याचा िशवसेना-भाजपा यतुी सरकारचा िनधा,र आहे, असं 

म!ुयमं>यांनी यावळेी सांिगतल.ं 

महािवकास आघाडी सरकारम`य ेअसताना िनवडून आले@या आमदारां&या अिNत(वाचा �m िनमा,ण झाला होता. पढुची िनवडणूक 

िजंकून ये<यािवषयी आमदारांना शकंा होती. (यामळेु आमदारां&या मागणीव0न महािवकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पड<याचा 

िनण,य घेतला, असं (यांनी Nपj केलं. बाळासाहबेांनी अIयायािव01 आवाज उठव<याची, बंड कर<याची िशकवण िदली होती. 

(यामळंु िशवसेना वाचव<यासाठी भाजपासोबत जा<याचा िनण,य घेत@याचं ते hहणाल.े  

<><><><><> 

िवधानसभेतले िवरोधी पAनेते hहणून राBCवादी काEँसेच े नेत े अिजत पवार यांची आज िनवड झाली. राBCवादी काEेँसचे जयंत 

पाटील यांनी (यां&या नावाचा �Nताव मांडला. (याला सभागहृानं मंजरुी िदली. िवरोधीपAेनतेेपदी (यांची िनवड झा@याबcल 

म!ुयमं�ी एकनाथ िशंद,े उपम!ुयमं�ी दवेJK फडनवीस, जयंत पाटील, काEेँसचे बाळासाहबे थोरात, िशवसेनेचे भाNकरराव जाधव 

इ(यादी ने(यांनी (यांचं अिभनंदन केलं.  

िवधीमंडळाचं हे िवशेष अिधवशेन संNथिगत के@याचं िवधानसभा अ`यAांनी जाहीर केलं.  

<><><><><> 

सUाधारी यतुी&या घटक असले@या, िशवसेने&या िशंद ेगटाचे पA �तोद भरत गोगावले यांनी, ठाकर ेगटात@या १६ आमदारां&या 

िनलंबनाची िवनंती करणारा अज,, िवधानसभा अ`यA राह\ल नावaकर यांनी िदला आहे. (यांना िनलंबनाची नोटीस जारी केली 

जाईल, असं अ`यAां&या काया,लयानं सांिगतल.ं  

दसुरीकडे उ1व ठाकर ेगटाचे �तोद सनुील �भू यांनीही वगेळा पAादशे काढला असून, संिवधाना&या दहा8या सूचीत@या तरतूदpचा 

हवाला दते मूळ पAालाच पAादशे काढ<याचा अिधकार अस@याचा दावा केला आहे. िवधीमंडळ पAाला पAादशे काढ<याचा 

अिधकार नाही, असं �भू यांनी hहटलं आह.े  

<><><><><> 

एकनाथ िशंद ेगटाकडून भरत गोगावले यांनी पAादशे जारी के@याबcल िशवसेने&या उ1व ठाकर ेगटानं सवk&च Iयायालयात धाव 

घेतली आह.े यावर ११ जलैु रोजी होणाWया सनुावणीत िवचार क0, असं सवk&च Iयायालयानं सांिगतल.ं या सनुावणीत, 

उपा`यAांनी बजावलेली अपा�तचेी नोटीस, िव+ासदश,क ठरावाची वधैता यासार!या मiुांवर Iयायालय िनकाल द<ेयाची शqयता 

आहे.  

<><><><><> 

िवधानसभेत आज �चडं बह\मतानं आhही िव+ासदश,क �Nताव िजंकला. आता राQयात@या सव, घटकांना Iयाय द<ेयासाठी आिण 

शेतकरी आ(मह(यामlु महाराBC कर<यासाठी �य(नशील राहr. �लिंबत �क@प वळेेत पूण, कर<याला आमचं �ाधाIय असेल असं 

म!ुयमं�ी एकनाथ िशंद ेयांनी आज िवधानभवनात वाता,हर पsरषदते िदली. मा� मं�ीमंडळ िवNतारािवषयी Nपj शtदात बोलायला 

(यांनी नकार िदला. भरत गोगावले यांनी बजावले@या ि8हपचं उ@लंघन करणाWयांवर िनयमानसुार कारवाई होईल, असंही म!ुयमं�ी 

hहणाल.े  

आमचं सरकार अडीच वषा,चा काय,काळ पूण, करले आिण (यानंतरही पIुहा आhही सUेत येऊ, असा िव+ास (यांनी यावळेी 8यl 

केला.  

<><><><><> 

िशवसेनलेा संपव<याचा भाजपाचा डाव असून िहंमत असेल तर (यांनी म`यावधी िनवडणूक घेऊन दाखवा8यात, असं आ8हान 

िशवसेना पA �मखु उ1व ठाकर ेयांनी िदल ंआह.े ते आज मुंबईत िशवसेना िज@हा �मखुां&या बैठकeत बोलत होते. लढायचं असेल 

तर सोबत राहा, असं ते hहणाल.े 

घटना तvांना िवनंती केली कe,  स`या ज ेस0ु आहे ते घटनेला धwन आहे कe डॉ बाबासाहेब आंबडेकरांची घटना मोड<याचा 

�कार स0ु आह े (याबाबत आपली भूिमका Nपj मांडा. दशेा&या Nवातं>या&या अमतृ महो(सवी वषा,त महाराBCात जे स0ु आहे 

(याबाबत सवा,ना स(य बोलू iा. िवधानसभा मनमानी प1तीनं चालवणं हा घटनेचा अपमान आहे. असे खेळ खेळ<यापेAा जनते&या 
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Iयायालयात जाऊ, आhही चुकत असू तर जनता आhहाला घरी बसवले, तhुही चुकत असाल तर जनता तhुहाला घरी बसवेल, 

असं ठाकर ेhहणाल.े 

<><><><><> 

िडिजटल ग8हन,Iस योजनांचा दशेात@या गsरबांना सवा, िधक फायदा झाला आहे, जनतेला सAम बनव<याचं काम या योजनांनी केलं 

आहे, असं �ितपादन �धानमं�ी नरJK मोदी यांनी केलं ते आज गजुरात&या गांधीनगरम`ये िडिजटल सLाहाच ंउदघाटन करताना 

बोलत होते. आजचा काय,Rम ही आधिुनक भारताची झलक आह,े असं ते hहणाल.े बदल(या काळानसुार िडिजटल इंिडयाचा 

न8यानं िवNतार झाला आह,े आपलं जीवन (यामळेु सोपं झाल ं आहे, yjाचार, लाचलुचपत, म`यNथ यांचं पूव_ असलले ं राQय 

यामळंु नामशेष झाल ंआह,े असं (यांनी सांिगतल.ं िडिजटल इंिडया योजनांमळेु गरीब आिण म`यम वगा,चा वळे वाचत अस@यान ं

(यांची बचतही वाढली आहे, असं (यांनी Nपj केलं. 

इंटरनटे आिण इतर िडिजटल सेवा भारतीय भाषांम`य े उपलtध कwन दणेाWया ‘िडिजटल इंिडया भािषनी ‘चा �ारभंही  

�धानमं>यां&या हNत े  झाला.  िडिजटल इंिडया जेनेिसस या Nटाट, अप Pलॅटफॉम,ची स0ुवात (यांनी  केली या Pलॅटफॉम,साठी  

७५० कोटी 0पयांचा िनधी उपलtध कwन द<ेयात आला आह.े  

<><><><><> 

�ाथिमक कृषी पतसंNथांना आनषंुिगक उiोग उभारता यावते या{jीनं कJ K सरकारनं आदश,  िनयमावली तयार केली आहे, असं 

कJ Kीय सहकार मं�ी अिमत शाह यांनी सांिगतल.ं ते आज नवी िद@लीत आयोिजत शभंरा8या सहकार िदन  काय,Rमात बोलत होते. 

या िनयमावलीमुळे �ाथिमक कृषी पत संNथा िवकासािभमुख होतील, असा िव+ास (यांनी 8यl केला.  

<><><><><> 

Nटाट,-अPस&या संदभा,त राQयां&या Rमवारीचा २०२१ सालासाठीचा िनकाल जाहीर झाला असून  महाराBCा&या कामिगरीत 

सधुारणा झाली आह,े तसंच‘उUम कामिगरी करणाWयाम`य े राQयांनं  मह(वाच ं Nथान िमळवलं आह.े गजुरात आिण कना,टक ही 

राQये सवkUम कामिगरी करणारी राQय ठरली आहेत. 

<><><><><> 

भारत आिण Xीलंका यां&या मिहला िRकेट संघांमध@या एकिदवसीय िRकेट मािलकेत आज प@लेकेल इथं झाले@या दसुWया 

सामIयात भारतान ंXीलकेंवर १० गडी राखून दणदणीत िवजय िमळवला.  

�थम फलंदाजी करताना Xीलकेंन ंिनधा,sरत ५० षटकात १७३ धावा के@या. भारता&या रणेूका िसंगन ं४, तर मेघना िसंग 

आिण िदLी शमा,न ं�(यकेe २ गडी बाद केले. िवजयासाठीचं १७४ धावांचं ल}य भारता&या सलामी&या फलंदाज शफेाली वमा,  

आिण Nमृती मंधाना यांनी २४ षटकं आिण ४ चJडूत पार केलं. Nमतृीन ं९४, तर शेफालीन ं७४ धावा के@या. 

<><><><><> 

गडिचरोली िज@~ा&या सव, तालqुयांम`य ेआज मुसळधार पाऊस पडला. यामुळे बळीराजा सखुावला आहे. गडिचरोली शहरासह 

िज@~ा&या अनेक भागात आज पहाटेपासून जोरदार पावसाला सwुवात झाली. िदवसभर पाऊस सwुच होता. िसधंुदुग� िज@~ात 

पडत असले@या मसुळधार पावसामळेु वभैववाडी र@ेवे Nटेशन जवळचा रे@वमेाग, दपुारी पा<याखाली गेला होता. �ादिेशक हवामान 

कJ K, कुलाबा, मंुबई यांनी िसंधदुगु,   िज@~ात पढुचे चार िदवस hहणजेच ये(या ५ ते ८ जलैु या कालावधीत ऑरJज अलट, िदला आहे. 

या कालावधीम`य ेिज@~ात मसुळधार ते अितमुसळधार पावसाची शqयता वत,व<यात आली आह.े तरी नागsरकांनी दAता �यावी, 

असं आवाहन िज@हा आपUी 8यवNथापन कAातफa  कर<यात आल आहे. नांदेड िज@~ात आज सव,दूर पाऊस झाला. ८७ पैकe 

१० महसुल मंडळात अितवjृीची न�द झाली. या पावसामळेु िपकांना जीवदान िमळालं आहे. तर पावसा अभावी खोळंबले@या 

पेर<या पूण, हो<यासाठी चालना िमळणार आह.े र�नािगरीमधे जगबुडी नदीन ं धोqयाची पातळी ओलांड@यान ं नदीकाठ&या 

नागsरकांना सरुिAत िठकाणी हलव<याचे आदशे िदल ेआहते. 

<><><><><> 

Xोतहेो, भारता&या Nवातं>याचं हे अमृतमहो(सवी वष, आह.े यािनिमUान ंआपण िविवध काय,Rमातनू Nवातं>यलढ्याचं, (यासाठी 

�ाणपणानं लढले@या वीरांचं Nमरण सात(यान ं करणार आहोत. याचाच एक भाग hहणून मुंबई आकाशवाणी&या वUृिवभागानं 

Xो(यांसाठी साLािहक �mमंजूषा Nपधा,  आयोिजत केली आह.े 
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या �mाचं उUर द<ेयासाठी ईमेल आह ेquiz75news@gmail.com ईमेल पIुहा ऐका quiz75news@gmail.com. हाच �m 

आमचे फेसबकु पेज  ऑल इंिडया रिेडओ Iयूज मंुबई आिण ट्िवटर हडँलवर एआयआर Iयूज, मुंबई यावर िदला जाईल. यासाठी 

Xोतहेो तhुही उUर फेसबकु आिण ट्िवटर&या कमJटबॉqसम`येच िलहायचे आहे. तीनही िठकाणी सव,�थम अचूक उUर दणेाWया 

Xो(याचं नाव उiा सं`याकाळी सात&या बातमीप�ात आिण समाजमा`यमां�ार ेजाहीर केलं जाईल. 

या Nपधaत िवचारले@या �mाचं सव,�थम अचूक उUर पाठवणाWया Xो(याला िमळणार आह े �शNतीप�क आिण आम&या 

बातमीप�ातून �िस1ी. फेसबकु आिण ट्िवटरवरही िवज(ेया Nपध,काला �िस1ी िदली जाणार आहे. Xोतहेो, �mमंजूषा Nपधaत 

अव�य सहभागी 8हा. हीच ठरणार आहे तमुची Nवातं>यवीरांना मानवंदना. 

<><><><><> 

गे@या चोवीस तासात कोकणात काही िठकाणी, तर मराठवाडा आिण िवदभा,त तरुळक िठकाणी मुसळधार पाऊस पडला. कोकण 

आिण िवदभा,त बह\तांश िठकाणी, मराठवाड्यात बWयाच िठकाणी तर म`य महाराBCात काही िठकाणी पाऊस पडला.  

ये(या दोन िदवसात राQयात@या सव, िवभागांमधे बह\तांश िठकाणी पाऊस पड<याची शqयता हवामान िवभागान ं8यl केली आहे. 

म`य महाराBCात तरुळक िठकाणी मुसळधार, तर कोकण आिण िवदभा,त तुरळक िठकाणी जोरदार पाऊस पडेल. कोकणात 

िकनारपbीवर सोसाट्याचा वारा वाह<याची शqयता आह.े  

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


