
1 

आकाशवाणी मुंबई 

�ादिेशक बातमीप� – सांय. ७.०० वाजता 

३० जून २०२२ –  गु!वार 

ठळक बात%या 

• भाजपा'या साथीन ंिशवसेनेचे बंडखोर नेत ेएकनाथ िशंद ेहोणार महारा/0ाचे २० वे म1ुयमं�ी/  आज सं3याकाळी साडेसात 

वाजता शपथिवधी 

• िहंद5ुवाचा िवचार पढंु नेत महारा/0ाचा िवकास करत राह7याची एकनाथ िशंद ेयांची 8वाही 

• भारतीय उ5पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच7यासाठी स:ुम लघू आिण म3यम उ=ोगांचं स>मीकरण मह?वाच ंअसAयाचं 

�धानमं�ी नरBC मोदी यांचं �ितपादन 

• राDयात आज कोिवड १९ 'या नGयानं आढळलेAया !8णांपे>ा बर ेझालेAयांची सं1या जाIत/ उपचाराधीन !8णांची सं1या 

२५ हजारा'या खाली  

• िसंधदुगुK िजALातAया कणकवली तालMुयात सवK गावां'या Nामसभांम3ये िवधवा �था िनमूKलनासाठी ठराव मंजूर  

<><><><><> 

िशवसेनेचे बंडखोर नेत ेएकनाथ िशंद ेमहारा/0ाचे २० वे मु1यमं�ी %हणून आज शपथ घेतील. िशंद ेआिण भाजपा नेत े

दवेBC फडनवीस यांनी आज राजभवनात जाऊन राDयपाल भगतिसंग कोSयारी यांची भेट घेतली. यावळेी भाजपा'या पािठंUयानं 

सरकार Iथापन कर7याचा दावा िशंद ेयांनी पशे केला. 5यानंतर वाताKहर पVरषदते फडनवीस यांनी ही घोषणा केली. याबाबत आमचे 

�ितनीधी जीवन भावसार यांनी मािहती िदली. 

होAड--Gहाईस काIट--(जीवन)... 

(िशंद े आिण 
यांया सोबत असले�या सहका�यांना भाजपाचे १०५ तसंच १६ अप! आिण इतर सद$यांचा पािठंबा 

अस�याचं प& रा'यपालांना िदल ंअस�याचं 
यांनी सांिगतल.ं आज सं+याकाळी साडेसात वाजता िशंद ेयांचा शपथिवधी होईल. 


यानंतर लवकरच ते मंि&मंडळाचा िव$तार करतील. 
यात भाजपा आिण अप! तसंच इतर प!ांया सद$यांचा समावशे असेल. 

मं&ीपद ंआिण खातेवाटपाबाबत नंतर िवचार केला जाईल. आपण $वत: मंि&मंडळात राहणार नाही, मा& सरकारला पूण8 साथ आिण 

सहकाय8 दऊे, असं फडनवीस यांनी सांिगतल.ं) 

िहंद5ुवाचा िवचार पढंु नेत महारा/0ाचा िवकास करत राह[, असं एकनाथ िशंद ेयांनी यावेळी सांिगतल.ं 

भाजपा �दशेा◌ा3य> चंCकांत पाटील, भाजपा'या रा/0ीय सरिचटणीस पंकजा मंुडे आिण इतर वVर_ नेत े यावेळी  

उपिIथत होते. 

<><><><><> 

एकनाथ िशंद ेयां'या राजक`य कारिकदaचा आढावा आता ऐकूया.. 

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

शाखा?मुख Cहणून 
यांची राजकDय कारिकद8 सुE झाली. १९८६ साली सीमा?Fी झाले�या आंदोलनात भाग घेत�याबGल 
यांना 

४० िदवस तुEंगवास सोसावा लागला होता. १९९७ मधे ठाणे महानगरपािलकेया िनवडणुकDत ते नगरसेवक Cहणून िनवडून आले. 

२००१ ते २००४ या काळात ते महानगरपािलकेच े सभागृह नेत े होते. २००४ या िवधानसभा िनवडणुकDत ठाणे िवधानसभा 

मतदार संघातून ते िनवडून आले. 
यानंतर वष8भरात दीघे यांया िनधनानतंर िशवसेनेच ेठाण ेिज�हा?मुख Cहणून 
यांची िनयुMD 

झाली. 
यानंतरया सव8 िवधानसभा िनवडणुकांमधे ते सात
यान ं िनवडून आल ेआहते. २०१४ या िनवडणुकDनंतर अ�पकाळ 

िवधानसभेतले िवरोधी प!नेते Cहणून काम के�यानंतर िशवसेना सNेत सहभागी झा�यामुळे साव8जिनक बांधकाम मं&ी Cहणून काम 

करOयाची संधी 
यांनी िमळाली. २०१९ या िवधानसभा िनवडणुकDनंतर महािवकास आघाडी सरकारमध ेते नगरिवकास आिण 

साव8जिनक बांधकाम मं&ी होते.)   
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<><><><><> 

रा/0वादी काNँसेच े अ3य> शरद पवार यांनी एकनाथ िशंद े यांचं अिभनंदन केलं आहे. यशवतंराव चGहाण, बाबासाहेब 

भोसले, पeृवीराज चGहाण यां'यानंतर अजून एका सातारकरांची मु1यमं�ीपदी वणa लागली याचा आनदं आह.े महारा/0ा'या 

िहताची जपणूक 5यां'याकडून होईल अशी साथK अपे>ा Gयf करतो, असं ट्वीट पवार यांनी केलं आहे. 

महारा/0ा'या राजकारणात एक आदशK भूिमका िवरोधी प>नेत े दवेBC फडनवीस यांनी घेतली असAयाची �ितिhया 

VरपिUलकन प>ाचे अ3य>  आिण कB Cीय सामािजक iयाय राDयम�ंी रामदास आठवल ेयांनी Gयf केली आह.े नGया मंि�मंडळात 

VरपिUलकन प>ाला Iथान =ाव,ं अशी मागणीही 5यांनी केली आहे.  

<><><><><> 

भारतीय उ5पादन ंजागितक बाजारपेठेत पोहोच7यासाठी दशेातAया एमएसएमई, अथाKत स:ुम लघू आिण म3यम >े�ाचं 

स>मीकरण करणं मह?वाचं असAयाचं �धानमं�ी नरBC मोदी यांनी %हटलं आहे. ते आज नवी िदAली इथं उ=मी भारत कायKhमात 

बोलत होते. सरकारनं Iथािनक उ5पादन ंजगभरात ने7याचा संकAप केला आहे, आिण भारताची मेक इन इंिडया परुवठा साखळी 

मजबूत कर7यासाठी अनेक उपhम सjु केले आहते, असंही 5यांनी सांिगतल.ं भारता'या अथKGयवIथेत एमएसएमई >े�ाचा वाटा 

जवळपास एक ततृीयांश आह ेआिण भारता'या वाढी'या �वासात या सू:म, लघु आिण म3यम उ=ोगांची फार मह?वाची भूिमका 

आहे, अशी मािहती 5यांनी िदली. एमएसएमई >े�ाला बळकटी द7ेयासाठी गेAया आठ वषाkत सरकारन ं अथKसंकAपात ६५० 

टMMयापे>ा जाIत वाढ केली आहे. एमएसएमई >े�ासाठी ५० हजार कोटी !पयांचा Iवावलंबी िनधी जारी केला आह.े कोरोना'या 

!पानं जेGहा दशेात सवाKत मोठं संकट आलं तेGहा सरकारनं लघ ुउ=ोगांना वाचव7याचा िनणKय घेतला आिण 5यांना नव ंबळ िदल.ं 

इमजKiसी hेिडट लाइन हमी योजनेअंतगKत कB C सरकारन ं एमएसएमईसाठी साडेतीन लाख कोटी !पयांची हमी िदली आह.े 

सरकारन ंसेवा आिण उ5पादन >े�ांमधली दरी कमी केली आह.े GeM pार ेसरकारने MSMEs ला सावKजिनक खरदेी �णालीचा 

भाग बन7यासाठी एक Gयासपीठ उपलUध कjन िदलं आहे, असंही 5यांनी %हटलं.  कायKhमादर%यान, मोदी यांनी अनेक योजनांची 

घोषणा केली. तसंच एमएसएमई आयिडया हकॅाथॉन-२०२२ चे िनकालही जाहीर केलं. रा/0ीय एमएसएमई परुIकारांचं िवतरणही 

मोदी यां'या हIते कर7यात आल.ं 5यांनी आ5मिनभKर भारत िनधीम3ये ७५ एमएसएमईनंा िडिजटल इिMवटी �माणप�ंही जारी 

केली. 

<><><><><> 

शेगाव'या vी संत गजानन महाराजां'या पालखीचे आषाढीवारी िनिमw  जाताना आज उIमानाबाद इथं आगमन झाल.ं 

सहा जूनला  शेगावह[न ही पालखी िनघाललेी आह.े शेगावव!न पंढरपूरकडे पायी जा7याचे हे पालखीचे ५३ व ंवषK आहे. या वषa 

तUबल दोन वषाK'या खंडानंतर गजानन महाराजांची पालखी उIमानाबाद शहरात आAयामळेु उIमानाबाद शहर आिण पVरसरातAया 

भािवकांनी मोठी गदa केली होती. पालखीचा मुMकाम आज उIमानाबादमधे असून, उ=ा सकाळी ही पालखी तळुजापरुमागx 

पंढरपूरकडे मागKIथ होणार आह.े 

<><><><><> 

आषाढी एकादशी या�ेिनिमw पढंरपूर पVरसरात दा!बदंी अिधिनयमातील कलम १४२ अiवये ९ ते ११ जलैुपयkत 

शहरासह आजूबाजू'या पाच िकलोमीटर पVरसरातील सवK दशेी, िवदशेी म=, िबअर आिण ताडी िवh` दकुान ंबंद ठेव7याचे आदशे 

िजAहािधकारी िमिलंद शभंरकर यांनी िदल ेआहते. संत vी तकुाराम महाराज आिण  संत vी {ान|ेर महाराज पालखी मMुकामा'या 

िठकाणी सावKजिनक शांतता राखणं आवSयक असून आदशेाचे उAलंघन करणा}यांिवj~ कारवाई कर7यात येणार आह.े 

<><><><><> 

राDयात आज कोिवड १९ 'या नGयानं आढळलेAया !8णांपे>ा बर ेझालेAयांची सं1या जाIत आह.े 5यामळेु उपचाराधीन 

!8णांची सं1या २५ हजारा'या खाली आली आहे. आज ३ हजार ६४० नGया !8णांची न�द झाली. ४ हजार ४३२ !8णांनी 

कोरोनावर मात केली, तर ३ !8णांचा म5ृयू झाला.  राDयात आतापयkत ७९ लाख ७६ हजार ११४ जणांना कोरोनाची लागण 

झाली. 5यापकै` आतापयkत ७८ लाख ३ हजार २४९ !8ण बर ेझाल,े तर १ लाख ४७ हजार ९२५ !8ण दगावले. स3या राDयात 
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२४ हजार ९४० !8णांवर उपचार स!ु आहते. राDयातला !8ण बर ेहो7याचा दर ९७ पूणाkक ८३ शताशं टMके, तर म5ृयूदर १ 

पूणाkक ८५ शतांश टMके आहे.   

<><><><><> 

िसंधदुगुK िजALातAया कणकवली तालMुयात सवK ६३ गावां'या Nामसभांम3य े िवधवा �था िनमूKलनासाठी ठराव मंजूर 

कर7यात आला आह.े तालMुयातAया सवKच Nामपंचायत�म3ये िवधवा �था बंदी संदभाKत ठराव घेणारी कणकवली पंचायत सिमती 

ही राDयातली पिहलीच असAयाची मािहती गटिवकास अिधकारी अ!ण चGहाण यांनी िदली. राDय सरकारन ंिदलेAया िनदxशानसुार 

कणकवली तालMुयान ं िवशेष Nामसभा घे7याचं िनयोजन केलं होतं. 5यानसुार सवाKत �थम कणकवली तालMुयात ह�ंबरट या 

Nामपंचायतीम3ये िवधवा �था बंदीचा ठराव संमत कर7यात आला होता.  

<><><><><> 

गडिचरोली िजALा'या भामरागड तालMुयात िवसामंुडी इथAया रI5या'या बांधकामावरची सहा वाहनं आिण दोन िमMसर 

मशीनची न>लवा=ांनी जाळपोळ केली आह.े काल म3यरा�ी सश� न>लवादी बांधकामIथळी गेल.े 5यांनी कामावर'या मजरुांना 

झोपेतून उठवून मारहाण केली, आिण वाहनांची जाळपोळ केAयाचं आम'या वाताKहरानं कळवलं आह.े 

<><><><><> 

कB Cीय अथKम�ंी िनमKला सीतारामन आिण वािणDयमं�ी पीयूष गोयल यांनी Gयवसाय सधुारणा कृती आराखडा २०२० 

आज नवी िदAलीत �िस~ केला. उ5कृ� कामिगरी करणा}या राDयां'या यादीत ७ राDयांनी Iथान िमळवलं आहे. 5यात आं��दशे, 

गजुरात, हVरयाणा, कनाKटक, पंजाब, तेलंगणा आिण तिमळनाडूचा समावशे आहे. महारा/0ाचा समावेश अिचGहर vेणीत आहे. २० 

राDय आिण कB Cशािसत �दशेांनी कB Cीय िनरी>ण यं�णा सूचीब~ केली असAयाचं गोयल यांनी यावळेी सांिगतल.ं Gयावसाियकांना 

सलुभ Gहाव ेयासाठी या राDयांनी संपूणK यं�णा ऑनलाइन केAयाचंही ते %हणाल.े  

<><><><><> 

ई�ो अथाKत भारतीय अंतराळ संशोधन संIथेन ं PSLV-C-53 आिण DS-EO सह िसंगापूर'या तीन उपNहांचं आज 

सं3याकाळी vीहVरकोटा इथAया सतीश धवन अंतराळ कB Cातून यशIवीVर5या �>ेपण केलं.  

 

मुंबई शहरात आज िदवसभर पावसाची VरपVरप स!ु आह.े पालघर िजALात आज दपुारपासून चांगला पाऊस स!ु आह.े अधून-

मधून िवvाती घेवनु म3यम Iवjपाचा पाऊस बरसत आह.े   

नागपरुात आज पावसान ंहजेरी लावली. गेAया अनेक िदवसांपासून पावसान ंदडी मारली होती. 5यामळेु उकाड्यात 

वाढ झाली होती. पावसा'या �ती>ेत शहरवासी होते. आज दपुारी पावसान ं जोरदार हजेरी लावAयान ं नागपूरकरांना 

उकाड्यापासून िदलासा िमळाला असून वातावरणात गारवा िनमाKण झाललेा आह.े 

  वधाK  शहरात मेघगजKनेसह जोरदार पाऊस पडला. िपंपरी-िचंचवडवासीयांची तहान भागवणा}या पवना धरणात केवळ १७ 

पूणाkक ७९ शतांश टMके पाणीसाठा आह.े धरणातला स3याचा पाणीसाठा, स=िIथत पजKiयमान या बाबी िवचारात घेऊन 

महापािलकेन ंदनैंिदन पाणीवापर अ5यंत काटकसरीन ंकरावा, 5यासाठी मोठ्या �माणात पाणी कपात करावी, अशी सूचना पाटबंधार े

िवभागानं पािलका �शासनाला केली आहे. 

<><><><><> 

 


