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४ जुलै२०२२ –  सोमवार 
ठळक बात$या 

• महारा��ात मु&यम�ंी एकनाथ िशंद े यां,या नेतृ.वाखाल,या सरकारवरचा िव1ासदश2क ठराव १६४ िव45 ९९ 

मतांनी िवधानसभते समंत/ तीन तट;थ, तर २० सद;य अनुपि;थत 

• िवधानसभते िशवसेना गटनेते $हणून एकनाथ िशंद े आिण प@ Aतोद $हणून भरत गोगावले यां,या िनयBुCला 

अDय@ाचंी मजुंरी 

• Eामीण भारता,या िवकासाकरता सहकार @े�ाचं मोठं योगदान असFयाचं कG Hीय सहकारम�ंी अिमत शाह यांच ं

शभंराIया सहकार िदन सोहJयात Aितपादन 

• रा��ीय िश@ण धोरण २०२० ,या अमंलबजावणी अतंग2त रा��ीय पाठ्यLम आराखडा तयार करNयासाठी कG H 

सरकारच ंिविवध घटकांना आवाहन 

• िहमाचल Aदशेमधे खासगी बस दरीत कोसळून झालेFया अपघातात १२ जणांचा मृ.यू, तर तीनजण जखमी 

<><><><><> 

महारा��ात मु&यंम�ंी एकनाथ िशंद ेयां,या नेतृ.वाखाल,या सरकारन ंिव1ासदश2क ठराव िजंकला असून, बहSमत 

िस5 केल ं आह.े सधुीर मुनगटंीवार यांनी मांडलेFया A;तावाला भरत गोगावले यांनी अनुमोदन िदल.ं सद;यांनी 

मतिवभाजनाचंी मागणी केFयानतंर सद;यां,या िशरगणतीन ंमतमोजणी झाली. १६४ सद;यांनी A;तावा,या बाजून ंमतदान 

केल,ं तर ९९ सद;यांनी िवरोधात मतदान केल.ं िशंद े गटात कालच सािमल झालेल े िहगंोलीतFया कळमनुरीचे िशवसेना 

आमदार सतंोष  बांगर यांनी सरकार,या बाजूने मतदान केल.ं समाजवादी पाटUचे २ आिण एमआयएमचे एक आमदार तट;थ 

रािहले. .यानतंर एकनाथ िशंद े यांनी िव1ासदश2क ठराव िजंकFयाचं अDय@ राहSल नावVकर यांनी जाहीर केल.ं अशोक 

चIहाण, िवजय वडेWीवार यां,यासह २० सद;य मतदाना,या वेळी सभागृहात अनुपि;थत होते. .यात काँEसे,या १० 

आमदाराचंा समावेश आह.े िव1ासदश2क ठरावावर मतदान झाFयावर यातले काही सद;य सभागृहात दाखल झाल.े  

िव1ासदश2क ठरावानतंर िशवसनेे,या ४० सद;यांनी प@ादशे पाळला नसFयाचा मुYा मु&य Aतोद सिुनल Aभ ुयांनी 

उपि;थत करNयाचा Aय.न केला. यावर ह ेसगळं सभागृहा,या पटलावर असFयाचं सांगत अDय@ांनी परवानगी नाकारली.  

<><><><><> 

िवधानसभा अDय@ांनी काल एकनाथ िशंद ेयांची िशवसेन,ेया िवधीमडंळ प@ा,या गटनेतेपदावर िनयुBC केली. तर 

भरत गोगावले याचंी मु&य Aतोद पदावर करNयात आलेली िनयBुC कायम ठेवNया,या A;तावाला मा[यता िदली.  

अजय चौधरी याचंी गटनेते पदावर िनयुBC करायला एकनाथ िशंद ेगटान ंआ@ेप घतेला होता. .यावर काय]ातFया 

तरतुद^चा उहापोह क4न अDय@ांनी हा िनण2य घतेFयांच ंिवधीमडंळ सिचवालयानं कळवल ंआह.े  

<><><><><> 

स_ाधारी युती,या घटक असलेFया िशवसेने,या िशंद ेगटाचे प@ Aतोद भरत गोगावले यांनी ठाकर ेगटातFया १६ 

आमदारां,या िनलबंनाची िवनंती करणारा अज2 िवधानसभा अDय@ राहSल नावVकर यांनी िदला आह.े यांना िनलबंनाची नोटीस 

जारी करNयात येईल, अस ं अDय@ां,या काया2लयान ं सांिगतल.ं िशवसेन,ेया सव2 आमदारांनी िव1ासदश2क ठरावा,या 

मतदानासाठी सभागृहात हजर रहाव,ं असा प@ादेश गोगावल ेयांनी Aतोद या ना.यान ेजारी केला होता.   

दुसरीकडे उ5व ठाकरे गटाचे Aतोद सनुील Aभ ू यांनीही वेगळा प@ादशे काढला असून, सिंवधाना,या दहाIया 

सचूीतFया तरतूद^चा हवाला देत मूळ प@ालाच प@ादेश काढNयाचा अिधकार असFयाचा दावा केला आह.े िवधीमडंळ 

प@ाला प@ादेश काढNयाचा अिधकार नाही, अस ंAभ ूयांनी $हटल ंआह.े  

<><><><><> 



िवधानसभते िव1ासदश2क ठराव मजूंर झाFयावर उपमु&यम�ंी देवGH फडनवीस यांनी मु&यम�ंी एकनाथ िशंद े

सरकारच ं अिभनदंन केल.ं यावेळी .यांनी एकनाथ िशंद े यां,या राजकCय कारिकदUचा आढावा घतेला. गरज असेल तेIहा 

मु&यम�ंी सलग ३ िदवस काम करतात आिण राbया,या कानाकोपcयातFया लोका,ंया सम;या सोडवNयासाठी सदैव 

उपि;थत असतात, अस ेगौरवोdार .यांनी काढल.े मु&यम�ंी िशंद ेयांना माझा पूण2 पािठंबा असेल, .यां,यात आिण माeयात 

कुठलाही दुरावा, कुरघोडी होणार नाही, असहंी ते यावेळी $हणाले.  

आपण राजकCय िवरोधक आहोत, श�ु नाही. .यामळंु आमच ं सरकार कुठFयाही आकसान ं काम करणार नाही. 

गेFया सरकारचे चांगले िनण2य कायम ठेवू. राbयपालांनी िव1ासमत िस5 करNयाचे आदेश िदFयानतंर म�ंीमडंळ बैठक घेऊ 

नये, अस े सकेंत आहते. मा� तरीही म�ंीमडंळाची बैठक घऊेन काही िनण2य घेNयात आले. यातले औरगंाबाद, 

उ;मानाबाद,या नामांतरा,या िनण2यावर आमचीही भूिमका तीच आह.े .यामळंु नIया म�ंीमडंळा,या बैठकCत पु[हा ह ेिनण2य 

घेऊन ते लागू करNयासाठी जोमान ंकाम कh अस ंआ1ासन उपमु&यमiंयांनी िदल.ं  

<><><><><> 

रा��वादी काँEेसकडून माजी उपमु&यम�ंी अिजत पवार यांनीही िव1ासदश2क A;ताव िजंकFयाबYल सरकारच ं

अिभनदंन केल.ं जनते,या िहता,या कामात आमचा सात.यानं पािठंबा राहील. मा� जनिहताकडे दुल2@ झाल ंतर सरकार,या 

ल@ात आणून ]ायला मागेपुढे पाहणार नाही, अस ं.यांनी ;पj केलं.  

सद;यां,या अपा�तेचा मुYा सवk,च [यायालयात Aलिंबत असताना िव1ासदश2क A;ताव यायला नको होता, अस ं

मत अिजत पवार यांनी IयB केल.ं  

काँEेसकडून बाळासाहबे थोरात यांनी िव1ासदश2क A;ताव िजंकFयाबYल नIया सरकारच ंअिभनदंन केल.ं स_े,या 

खेळात शेतकcयां,या Alाकडे दुल2@ झाल.ं .यामळंु ये.या काळात पीक पाNया,या ि;थतीकडे ल@ देNयाचं आवाहन .यांनी 

नIया सरकारला केल.ं  

िशवसेनेकडून भा;कर जाधव यांनी िव1ासदश2क A;ताव िजंकFयाबYल एकनाथ िशंद ेसरकारच ंअिभनदंन केल.ं  

<><><><><> 

एकनाथ िशंद े गटाकडून भरत गोगावल े यांनी िIहप बजावFयाबYल िशवसेन,ेया उ5व ठाकरे गटान ं सवk,च 

[यायालयात धाव घतेली आह.े यावर ११ जुलै रोजी होणाcया सनुावणीत िवचार क4, अस ंसवk,च [यायालयान ंसांिगतल.ं 

या सनुावणीत उपाDय@ांनी बजावललेी अपा�तेची नोटीस, िव1ासदश2क ठरावाची वैधता यासार&या मुद]्ांवर [यायालय 

िनकाल देNयाची शmयता आह.े  

<><><><><> 

Aधानम�ंी नरGH मोदी यांनी आज आnं Aदशेात भीमावरम इथे थोर  ;वातंiय सैिनक अFलुरी सीताराम राजू यां,या 

१२५ Iया जयतंी समारभंाचा Aारभं केला. सीताराम राजू यां,या ३० फुटी कां;य पुतJयाचं .यांनी अनावरण केल.ं ;वातंiय 

चळवळीत ;वता,या Aाणाच ं बिलदान देणाcया ;वातंiय सैिनकां,या ;वqनातFया नवीन भारताची उभारणी आपण केली 

पािहजे, अस ं.यांनी सांिगतल.ं  

<><><><><> 

    देशIयापी लसीकरण मोिहमते कोिवड Aितबधंक लशी,या १९७ कोटी ९८ लाख मा�ा आतापयtत देऊन झाFया आहते. 

कG Hीय आरोuय म�ंालयान ंसांिगतल ंकC यातFया १ लाख ७८ हजारापे@ा जा;त मा�ा गेFया चोवीस तासात देNयात आFया. 

काल िदवसभरात १६ हजार १३५ नवे 4uण आढळले, तर १३ हजार ९५८ 4uण कोरोनामBु झाल.े देशात सDया 

बाधासLCय 4uणाचंी स&ंया १ लाख १३ हजार,या आसपास असून, ह ेAमाण एकूण 4uणस&ंये,या २६ शताशं टmके आह.े 

4uण बर ेहोNयाचा दर ९८ पूणाtक ५३ शताशं टmके झाला असनू, आतापयtत ४ कोटी २८ लाख 4uणांनी कोरोनावर मात 

केली आह.े  



 नवीन 4uण आढळNयाचा दैनिंदन दर ४ पूणाtक ८५ शताशं टmके असून, साvािहक दर ३ पूणाtक ७४ शताशं टmके 

आह.े  

देशभरात आतापयtत ८६ कोटी ३९ लाख कोिवड चाचNया झाFया असून, .यातले ३ लाख ३२ हजार नमनेु काल 

तपासNयात आले.  

<><><><><>  

राbयात काल कोिवड-१९ ,या  २ हजार ९६२ नIया 4uणाचंी नxद झाली, ३ हजार ९१८ 4uण कोरोनामBु झाल,े 

तर सहा 4uणाचंा मृ.य़ू झाला. 

सDया राbयात २२ हजार ४८५ 4uणांवर उपचार स4ु आहते. राbयातलं 4uण बर ेहोNयाच ंAमाण ९७ पूणाtक ८७ 

शताशं टmके झाल ंआह.े  

<><><><><>  

Eामीण भारताचा िवकास होNयासाठी सहकार @े�ाचं मोठं योगदान अस ूशकेल, अस ंकG Hीय गृहम�ंी अिमत शाह 

यांनी सांिगतल.ं ते आज नवी िदFलीत आयोिजत शंभराIया सहकार िदन काय2Lमात बोलत होते. जगात अनेक देशां,या 

अथ2Iयव;थलेा चालना देNयाचं काम सहकारतेनचं केल ं आह,े अस ं ते $हणाले. भारतातही सहकाzरता @े�ाला नेहमीच 

Aो.साहन िदल गेल ंआह.े देशात गzरबां,या आका@ंा पूण2 करNयाच ंकाम स4ु आह,े अस ं.यांनी सांिगतल.ं 

<><><><><> 

कG H सरकारन ं रा��ीय िश@ण धोरण २०२० ,या अमंलबजावणी अतंग2त रा��ीय पाठ्यLम आराखडा तयार 

करNयासाठी िविवध घटकांना आमिं�त केल ं आह.े यासाठी ऑनलाईन जनमत सवV@ण स4ु करNयात आल ं असून या 

सवV@णा|ार ेरा��ीय पाठ्यLम आराखडा तयार करNयासाठी  आव}यक मािहती एकि�त केली जाईल. २३ भाषांमDये होत 

असलेFया या सवV@णात सहभागी होNयासाठी िव]ाथU, िश@क, मु&याDयापक, िश@णत~, खासगी स;ंथा, लोकAितिनधी 

यांना आमिं�त करNयात आल ंआह.े  

देशातFया िश@ण @े�ात गुणव_ापूण2 सधुारणा करNयासाठी िश@ण म�ंालयान ंजुलै २०२० मDये रा��ीय िश@ण 

धोरण जाहीर केल ंहोत.ं 

<><><><><> 

िहमाचल Aदशेा,या कुFल ू िजF�ात आज सकाळी एक खासगी बस खोल दरीत कोसळून झालेFया अपघातात 

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

बचाव पथकान ंघटना;थळी पोहोचून काही जणांना बाहरे काढल.ं  

या दुघ2टनेबाबत Aधानम�ंी नरGH मोदी यांनी दुःख IयB केल ंआह.े ;थािनक Aशासन सव2 ते सहा�य करत आह,े 

अस ं.यांनी ट्िवटरवर $हटलं आह.े मृ.युमुखी पडलेFया A.येका,या कुटंुिबयांना Aधानम�ंी रा��ीय िनधीतून दोन लाख 4पये 

देNयाची घोषणा .यांनी केली. तसचं A.यके जखमीला ५० हजार 4पये िदल ेजातील.  

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


