
आकाशवाणी मुंबई 

�ादिेशक बातमीप� – द.ु ३.००वाजता 

३० जून २०२२ –  गु�वार 

ठळक बात"या 

• भाजपा नेत ेदवे%& फडनवीस आिण िशवसेनेच ेबंडखोर नेत ेएकनाथ िशंद ेआज रा/यपाल भगतिसंग को1यारी यांची भेट 

घेणार  

• मंि�पदांबाबत भाजपाशी अ5ाप कोणतीही चचा7  झाली नस9याचं एकनाथ िशंद ेयां:याकडून ;प< 

• भारतीय उ>पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच?यासाठी दशेात9या स@ुम, लघू आिण मBयम Cे�ाचं सCमीकरण करणं 

महDवाचं अस9याचं �धानमं�ी नर%& मोदी यांचं �ितपादन 

• िसंधदुगु7 िज9Fात9या कणकवली तालGुयात9या सव7 गावां:या HामसभांमBय ेिवधवा �था िनमू7लनाचा ठराव मंजूर 

<><><><><> 

भाजपा नेत ेदवे%& फडनवीस आिण िशवसेनेच ेबंडखोर नेत ेएकनाथ िशंद ेआज रा/यपाल भगतिसंग को1यारी यांची भेट 

घेणार आहते. यावळेी सKा;थापनेचा दावा केला जा?याची शGयता आहे. या भेटीसाठी एकनाथ िशंद े दपुारी गोLयातून मुंबईत 

दाखल झाल.े  

<><><><><> 

रा/यात यणार ंनवीन सरकार आिण मंि�पदा:या या5ा याबाबत माBयमांमBये आले9या बात"या चकुM:या असून, यावर 

िवNास ठेवू नका, असं िशवसेनेच ेबंडखोर नेत ेएकनाथ िशंद ेयांनी "हटलं आह.े भाजपासोबत कोणती आिण िकती मं�ीपद ंयाबाबत 

अ5ाप कोणतीही चचा7  झालेली नाही, असं >यांनी ट्वीट संदशेात नमूद केलं आहे. िहंदPुदयसQाट िशवसेना�मखु बाळासाहेब ठाकर े

यांचा िहंद>ुवाचा िवचार, धम7वीर आनदं िदघे यांची िशकवण, महाराRSाचा सवाTगीण िवकास आिण आमदारां:या मतदारसंघातली 

िवकास काम ंयालाच आमचं �ाधाUय अस9याचं िशंद े"हणाल.े  

दर"यान महािवकास आघाडी:या माBयमातून आ"ही महाराRSाला सवाTना सोबत घेऊन चालणार ंसरकार िदल,ं असं काHँसे नेत े

अशोक चLहाण यांनी "हटलं आहे. या सरकारला रा/या:या सव7 घटकात9या नागXरकांचा भGकम पािठंबा होता. हे सरकार अकाली 

कोसळ9याची खंत संपूण7 महाराRSाला अस9याचं चLहाण यांनी आप9या ट्िवटर संदेशात "हटलं आहे.  

<><><><><> 

भारतीय उ>पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच?यासाठी दशेात9या एमएसएमई, अथा7त स@ुम लघू आिण मBयम Cे�ाचं 

सCमीकरण करणं महDवाच ंअस9याचं �धानमं�ी नर%& मोदी यांनी "हटलं आह.े ते आज नवी िद9ली इथं उ5ामी भारत काय7Zमाला 

संबोिधत करताना बोलत होते, सरकारन ं;थािनक उ>पादन ंजगभरात ने?याचा संक9प केला आहे आिण भारताची मेक इन इंिडया 

परुवठा साखळी मजबूत कर?यासाठी अनेक उपZम स[ु केले आहेत, असंही >यांनी सांिगतल.ं भारता:या अथ7Lयव;थेत 

एमएसएमई Cे�ाचा वाटा जवळपास एक ततृीयांश आहे आिण भारता:या वाढी:या �वासात या सू@म, लघु आिण मBयम उ5ोगांची 

फार महDवाची भूिमका आहे, अशी मािहती >यांनी िदली. एमएसएमई Cे�ाला बळकटी द?ेयासाठी गे9या आठ वषाTत सरकारन ं

अथ7संक9पात 650 टGGयांहbन अिधक वाढ केली आह.े एमएसएमई Cे�ासाठी 50 हजार कोटी �पयांचा ;वावलंबी िनधी जारी 

कर?यात आला आह.े कोरोना:या �पानं जेLहा दशेात सवा7त मोठं संकट आलं तेLहा सरकारन ंलघु उ5ोगांना वाचव?याचा िनण7य 

घेतला आिण >यांना नवीन बळ िदल.ं इमज7Uसी Zेिडट लाइन हमी योजनेअंतग7त क% & सरकारन ंएमएसएमईसाठी साडेतीन लाख 

कोटी �पयांची हमी िदली आह.े सरकारन ंसेवा आिण उ>पादन Cे�ांमधली दरी कमी केली आह.े GeM fार ेसरकारने MSMEs ला 

साव7जिनक खरदेी �णालीचा भाग बन?यासाठी एक Lयासपीठ उपलjध क[न िदले आह,े असंही >यांनी "हटलं.  काय7Zमादर"यान, 



मोदी यांनी अनेक योजनांची घोषणा केली. तसंच एमएसएमई आयिडया हकॅाथॉन-2022 चे िनकालही जाहीर केले आिण राRSीय 

एमएसएमई परु;कारांचे िवतरणही मोदी यां:या ह;त े कर?यात आल.ं >यांनी आ>मिनभ7र भारत िनधीमBये ७५ एमएसएमईनंा 

िडिजटल इिGवटी �माणप�ेही जारी केली. 

<><><><><> 

क% &ीय अथ7म�ंी िनम7ला सीतारामन आिण वािण/यमं�ी पीयूष गोयल यांनी Lयवसाय सधुारणा कृती आराखडा २०२० 

आज नवी िद9लीत �िसq केला. उ>कृ< कामिगरी करणाrया रा/यां:या यादीत ७ रा/यांनी ;थान िमळवलं आहे. >यात आंs�दशे, 

गजुरात, हXरयाणा, कना7टक, पंजाब, तेलंगणा आिण तिमळनाडूचा समावशे आहे. महाराRSाचा समावेश अिचLहर tेणीत आहे. २० 

रा/य आिण क% &शािसत �दशेांनी क% &ीय िनरीCण यं�णा सूचीबq केली अस9याचं गोयल यांनी यावळेी सांिगतल.ं Lयावसाियकांना 

सलुभ Lहाव ेयासाठी या रा/यांनी संपूण7 यं�णा ऑनलाइन के9याचंही ते "हणाल.े  

<><><><><> 

दशेात काल १८ हजार ८०० �xणांना कोरोनाची बाधा झाली. काल १३ हजार ८२७ �xणांनी कोरोनावर मात केली. दशेात 

आतापयTत ४ कोटी २८ लाख २२ हजार ४९३ �xण कोरोनामु{ झाल.े दशेातलं �xण बर ेहो?याचं �माण ९८ पूणाTक ५५ शताशं 

टGGयांवर आल ंआहे. सBया दशेात १ लाख ४ हजार ५५५ �xणांवर उपचार घेत आहते.  काल दशेात या आजारामळेु ३५ �xण 

दगावले आहते. 

<><><><><>  

रा/यात काल कोिवड- १९ :या ३ हजार ९५७ नLया �xणांची न|द झाली, ३ हजार ६९६ �xण कोरोनामु{ झाल,े तर ७ 

�xणांचा म>ृयू झाला. सBया रा/यात २५ हजार ७३५ �xणांवर उपचार स�ु आहते. रा/यातल ं�xण बर ेहो?याचं �माण ९७ पूणाTक 

८२ शताशं टGके, तर म>ृयूदर १ पूणाTक ८५ शताशं टGके आह.े  

<><><><><> 

यवतमाळचे िज9हा परुवठा अिधकारी सधुाकर पवार यांनी मॉडल रा;त भाव दकुान संक9पना िवकिसत केली असून, 

रा;त भाव दकुानदारांनी काय करायला नको यासंदभा7त मािहती सांिगतली आह.े 

हो9ड--बाईट--(सधुाकर पवार)...  

<><><><><>िसंधदुगु7 िज9Fात9या कणकवली तालGुयात सव7 ६३ Hामपंचायत HामसभांमBय ेिवधवा �था िनमू7लनासाठी ठराव 

मंजूर कर?यात आला आहे. तालGुयात9या सव7च Hामपंचायत�मBये िवधवा �था बंदी संदभा7त ठराव घेणारी कणकवली पंचायत 

सिमती ही रा/यातली पिहलीच अस9याची मािहती गटिवकास अिधकारी अ�ण चLहाण यांनी िदली. रा/य सरकारन ंिदले9या 

िनद�शानसुार कणकवली तालGुयानं िवशेष Hामसभा घे?याचं िनयोजन केलं होतं. >यानसुार सवा7त �थम कणकवली तालGुयात 

ह�ंबरट या HामपंचायतीमBये िवधवा �था बंदीचा ठराव संमत कर?यात आला होता.  

<><><><><> 

आषाढी एकादशी या�ेिनिमK पंढरपूर पXरसरात दा�बदंी अिधिनयमातील कलम 142 अUवये 9 ते 11 जलैुपयTत 

शहरासह आजूबाजू:या पाच िकलोमीटर पXरसरातील सव7 दशेी, िवदशेी म5, िबअर आिण ताडी िवZM दकुान ंबंद ठेव?याचे आदशे 

िज9हािधकारी िमिलंद शभंरकर यांनी िदल ेआहते. संत tीतकुाराम महाराज आिण  संत tी �ानNेर महाराज पालखी मGुकामा:या 

िठकाणी साव7जिनक शांतता राखणं आव1यक असून आदशेाचे उ9लंघन करणाrयांिव[q कारवाई कर?यात येणार आह.े 

<><><><><> 



शेगाव:या tी संत गजानन महाराजां:या पालखीचे आषाढीवारी िनिमK  जाताना आज उ;मानाबाद इथं आगमन झाल.ं 

सहा जूनला  शेगाव इथून ही tी गजानन महाराजांची पालखी िनघाललेी आह.े शेगावव�न पंढरपूरकडे पायी जा?याचे हे पालखीचे 

53 व ेवष7 आहे. या वष� तjबल दोन वषा7:या खंडानंतर गजानन महाराजांची पालखी उ;मानाबाद शहरात आ9यामळेु उ;मानाबाद 

शहर आिण पXरसरातील भािवक भ{ांनी मोठी गद� केली होती. पालखीचा आज उ;मानाबाद इथं मुGकाम असून उ5ा सकाळी ही 

पालखी तळुजापरु माग� पंढरपूर कडे माग7;थ होणार आह.े 

<><><><><>  

भारतीय  अंतराळ संशोधन सं;था अथा7त इ�ो आज संBयाकाळी सहा वाजून दोन िमिनटांनी पी एस एल वी सी ५३ या 

अंतराळ यानाचं �Cेपण करणार आह.े या अंतराळ यानात िसंगापूर:या तीन उपHहांचा समावशे आह.े tी हरी कोटा:या सतीश 

धवन अंतराळ क% &ातून हे �Cेपण होणार आहे. या �Cेपणात सहा ननॅो उपHहही �Cेिपत कर?यात येणार असून यात दोन खाजगी 

;टाट7अप उपHहांचाही समावशे आहे.  

<><><><><>  

मुंबई:या पोलीस आय{ुपदी भारतीय पोलीस सेवतेल े/य�े अिधकारी िववके फणसळकर यांची िनय{ुM कर?याचा िनण7य 

रा/य सरकारनं घेतला आहे. सBया >यां:याकडे पोलीस गहृिनमा7ण आिण क9याण महामंडळाचं Lयव;थापकMय संचालकपद होतं. 

िव5मान पोलीस आय{ु संजय पांडे आज सेवािनवKृ होत अस9यानं ही नेमणूक कर?यात आली आहे.  

फणसळकर यांचा काय7भार, मंडळा:या सह Lयव;थापकMय संचालक अच7ना >यागी यां:याकडे सोपवला आहे. दर"यान, 

पोलीस आय{ु संजय पांडे यांनी आज रा/यपाल भगतिसंग को1यारी यांची राजभवन इथं िनरोप भेट घेतली. 

<><><><><> 

23 िच�पटांसाठी तसंच 2 राRSीय िच�पट परु;कार आिण  इतर 2 िच�पट अशा एकूण 27 िच�पटांकXरता �ाथिमक 

ट��यात 8 कोटी 65 लाख �पये इतGया रकमेच ं अनदुान संबंिधत िनमा7ते िनिम7तीसं;था यांना धनादशेाfार े द?ेयात येणार 

अस9याची मािहती सां;कृितक काय7 मं�ी तथा महामंडळाचे अBयC अिमत दशेमखु यांनी िदली आह.े �भादवेी इथ9या प ु ल 

दशेपांडे सभागृहात या संदभा7तली बैठक आयोिजत कर?यात आली होती, >यावळेी दशेमखु यांनी या सूचना िद9या. िच�पट िनिम7ती 

अनदुान महामंडळामाफ7 त दज�दार मराठी िच�पट िनिम7तीसाठी अथ7सहा�य िदल ंजात.ं या योजनेअंतग7त अनदुानाला पा� ठरव?यात 

आले9या िच�पटांना लवकरात लवकर ही रGकम �दान केली जावी, अशा सूचनाही >यांनी संबंधीत अिधकाrयांना िद9या. यावळेी 

सां;कृितक काय7 िवभागाचे सिचव सौरभ िवजय, दादासाहेब फाळके िच�नगरीचे Lयव;थापकMय संचालक िववके भीमनवार 

यां:यासह संबंिधत अिधकारी उपि;थत होते. 

<><><><><> 

नकुताच मxॅनेट �क9प आिण tीराम फळ �िZया सहकारी सं;था, िभलार यां:यामBय ेसामजं;य करार कर?यात आला. 

फळ �िZया ॲकर एफ.पी.ओ. सामजं;य करारामुळे सातारा िज9Fातील शेतकरी उ>पादक कंपUयांना मxॅनेट �क9पांतग7त 

म9ुयसाखळी िवकिसत कर?यासाठी आिण शेतमाला:या काढणी नंतर होणार ेनकुसान कमी कर?यासाठी चालना िमळणार आहे. 

तसंच िवकेल ते िपकेल या संक9पनेतून शतेमाला:या िवपणनास �ो>साहन िमळणार आहे. 



<><><><><> 

िव"ब9डन टेिनस ;पध�त आज प�ुष एकेरी:या दसुrया फेरीत राफेल नदाल िलथआुिनया:या Xरकाडा7स बेरकँMशी खेळेल. 

36 वष�य ;पिॅनयाड7 2010 नंतर >याचे पिहल ंिव"ब9डन िवजेतेपद िमळव?याचं Bयेय ठेवत आहे. >यानं या हंगामात ऑ;Sेिलयन 

आिण �% च ख9ुया  टेनीस ;पध�चं िवजेतेपद पटकावल ंआह.े मिहला एकेरी:या दसुrया फेरीत ि�टन:या केटी बो9टरचा सामना 

झेक:या सहाLया मानांिकत कॅरोिलना ि�ल;कोLहाशी होणार आह.े काल, दोन वळेचा चिॅ"पयन अडँी मरलेा दसुrया फेरीत 

अमेXरके:या जॉन इ;नरिव�q िव"ब9डनमधून सवा7त लवकर बाहेर पडाव ेलागल.े 

<><><><><>  

 मािहती आिण �सारण मं�ी अनरुाग ठाकुर आज आप9या चार िदवसां:या तेलंगणा दौrयासाठी है&ाबादला जात आहते. 

या चार िदवसांमBये ते िविवध काय7ZमांमBये भाग घेणार आहते. ते २ आिण ३ जलुै रोजी होणाrया भाजपा:या बैठकM:या आधी 

मेडचल मलकानिगरी िज9Fात9या कुतबु9ुलापूर या िठकाणी जाऊन ;व:छता अिभयानासह इतर काय7ZमांमBये सहभागी होणार 

आहेत.  

<><><><><>  

संतtेषठ् �ानशे्वर माउल�चा पालखी सोहोळा दीड िदवसांचा लोणंद येथील मGुकाम आटोपून आज  तरडगावकडे 

माग7;थ झाला. मागा7वर पिहल ेउभ ेXरगंण चांदोबाचा माळ येथे पार पडले तरडगाव येथील मGुकाम आटोपून पालखी सोहोळा उ5ा  

2 िदवस मGुकामासाठी फलटणकडे माग7;थ होणार आहे. 

<><><><><> 

नागपरुात पाऊस स[ु असून गे9या अनेक िदवसांपासून पावसान े दडी मारललेी होती. /यामळेु उकाड्यात वाढ 

झाललेी होती. पावसा:या �तीCेत शहरवासी होते. आज दपुार पावसान ेजोरदार हजेरी लाव9यान ेनागपूरकरांना उकाड्यापासून 

िदलासा िमळाला असून वातावरणात गारवा िनमा7ण झाललेा आह.े 

  वधा7  शहरात  मेघगज7नेसह जोरदार पावसाला स[ुवात झाली आह.े नािशक मBये ढगाळ  वातावरण  आह.े दर"यान 

,िपंपरी-िचंचवडवासीयांची तहान भागिवणा-या पवना धरणात केवळ 17 पूणाTक 79 शताशं टGके पाणीसाठा आह.े धरणातील 

सBयाचा पाणीसाठा, स5ि;थतील पज7Uयमान याबाबी िवचारात घेऊन महापािलकेन े दनैिंदन पाणीवापर अ>यंत काटकसरीनं 

करावा. >यासाठी महापािलकेन ंमोठ्या �माणात पाणी कपात करावी, अशी सूचना पाटबंधार े िवभागानं महापािलका �शासनाला 

केली आहे. >यामुळे मागील अडीच वषाTपासून एक िदवसाआड पाणीपरुवठ्याला सामोर ेजात  आहे. 

<><><><><> 

संपूण7 कोकण िकनारप�ीवर आज मसुळधार पाऊस हो?याची शGयता अस9यानं हवामान िवभागानं केशरी चेतावणी िदली आह.े 

रायगड आिण र>नािगरीमBये उ5ाही मसुळधार पाऊस हो?याची शGयता वत7व?यात आली आहे. रा/या:या इतर भागातही पढुचे 

४-५ िदवस पाऊस सZMय राह?याची शGयता हवामान िवभागानं वत7वली आह.े  

<><><><><> 

  



;वातं�यां:या अमतृ महो>सवी वषा7िनिमK आकाशवाणी मंुबई:या �ादिेशक वKृ िवभागानं िवशेष काय7Zमांचं आयोजन केलं आह,े 

ऐकूयात एक आवाहन........ 

(लढा भारतीय ;वातं�याचा �ोमो)... 

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

 

  

 

  


