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वारः बुधवार
ठळक बातम्या

• राज्यात काल नव्यानां शनदान झालेल्या कोरोना बाशधताांपेक्षा, बरे झालेल्या कोशवड 19
रुगणाांची सांख्या 4 हजार 66 नां जास्त.
• कोशवड 19 च्या साथीमळ
ु े गेल्या चार मशहनयाांहून बांद असणारे राज्यातले मॉल, रेस्टॉरांट
आशण हॉटेलां आज पासून सरू
ु होणार.
• टाळे बदां ीच्या काळात लातूरमध्ये शनवत्त
ृ ीवेतनधारक आशण शासकीय योजनेतील
लाभधारकाांना बँकाांची घरपोच सेवा.
• कोरोनाच्या सांकटाचा फटका बसलेल्या खासगी लक्झरी बस व्यासाशयकाांकडून शनबंध
उठवण्या बरोबरच कर सवलतींची मागणी.
• जीम चालू करण्याची रीतसर परवानगी द्या,अनयथा उद्यापासून शवनापरवाना व्यवसाय
चालु करू, महाराष्ट्र शजम ओनसस असोशसएशनचा इशारा.
आशण
• कमसचायांणना कोशवड 19 ची लागण झाल्यानां अहमदनगर पाठोपाठ साांगली शजल्हा
पररषदेच्या मख्ु यालयातलां कामकाजही स्थशगत.
कोशवड राज्य
राज्यात काल नव्यानं ननदान झालेल्या कोरोना बानितांपेक्षा बरे झालेल्या कोनिड 19 रुग्ांची संख्या 4
हजार 66 नं जास्त होती. काल कोनिड 19 चे १२हजार ३२६ रुग् बरे होऊन घरी गेले. आजपयंत
राज्यातले एकं दर २ लाख ९९ हजार ३५६ रुग् बरे झाले आहेत. यामळ
ु े राज्यातील रुग् बरे होण्याचे
प्रमा् ६५ प्ु ांक ३७ शतांश टक्के झाले आहे. राज्यात काल ७ हजार ७६० निीन रुग्ांचं ननदान झालं.
त्यामळ
ु े आतापयंतच्या कोरोनाबानितांची संख्या, 4 लाख 57 हजार 956 झाली. काल ३०० रुग्ांच्या
मत्ृ ययंची नोंद झाल्यानं, कोनिड 19 मळ
ु े दगािलेल्यांची संख्या आता १६ हजार १४२ झाली आहे. सध्या
राज्यातील मत्ृ ययदर ३ प्ु ांक ५२ शतांश टक्के एिढा आहे. राज्यात सध्या १ लाख ४२ हजार १५१
रुग्ांिर उपचार सरू
ु आहेत.
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मॉल-हॉटेल
कोनिड 19 च्या साथीमळ
ु े गेल्या चार मनहनयांहून बंद अस्ारे राज्यातले मॉल आन् हॉटेलं आज पासयन
सरू
ु होत आहेत. त्यासाठी सरकारनं आखयन नदलेल्या आचारसंनहतेचं पालन करािं लाग्ार आहे. काल
निनिि नजल््ांच्या आन् महानगरपानलकांच्या प्रशासनानं यासंदर्ाा तली ननयमािली जारी के ली.
पण्ु यातल्या आमच्या प्रनतननिीनं नदलेला त्याबाबतचा हा ित्
ृ ांत.
पुणे महापालिके तर्फे प्रलतबंलित क्षेत्र वगळता शहरातीि लिवासी सुलविा पुरवणारी हॉटेल्स, िॉज,
अलतथीगृह, मॉि आलण माके ट पाच ऑगस्टपासूि चािू करण्याची लियमाविी जाहीर करण्यात आिी
आहे. महापालिका आयुक्त लवक्रमकुमार यांिी याबाबतचे आदेश काि जारी के िे. या व्यवसायांिा तयांच्या
के वळ 33 टक्के क्षमते सह काही अटींवर परवािगी देण्यात आिी आहे. व्यवसालयकांिी संबंलित लिकाणी
गदी होणार िाही याची काळजी घ्यायची असूि, बैिक व्यवस्था आलण रांगेत उभे राहण्यासािी खुणा
आखाव्या िागणार आहेत. यालशवाय थमम ि स्क्रीलिंग, सॅलिटायझर स्टॅन्ड, मास्क, हातमोजे, लडलजटि
ऑििाइि पेमेंट, क्यू आर कोड, ओळखपत्र, प्रवासाची मालहती आदी लियमांची पूतमता करावी िागणार
आहे. लशवराज सणस आकाशवाणी बातमयांसािी पुणे.
शनवत्त
ृ ी वेतन
टाळे बदं ीच्या काळात लातयरमध्ये संपकामंत्री अनमत देशमख
ृ ीिेतनिारक आन्
ु यांच्या सयचनेनस
ु ार ननित्
संजय गांिी योजनेसह इतर शासकीय योजनेतील लार्िारकांना, घरपोच सेिा देण्याचं राष्ट्रीयकृत बँकांनी
मानय के लं असयन ,त्यासाठी त्यांच्याकडयन शहराच्या ननरननराळ्या र्ागात, निनिि संस्थांच्या प्रनतननिींची
ननयक्त
ु ी करण्यात आली आहे. अनिक मानहती आमच्या प्रनतननिीकडयन..
टाळे बदं ीच्या काळात सावम जलिक वाहतूक व्यवस्था बंद आहे, स्वतःचं वाहि घेऊि ही घराबाहेर पडता येत
िाही, बँकेत जाऊि पैसे काढता येत िाहीत. तयामुळे अिेक अडचणींिा सामोरं जावं िागत असल्याची
तक्रार लिवृत्तीवेति िारकांच्या वतीिं संपकममंत्री अलमत लविासराव देशमुख यांच्याकडे करण्यात आिी
होती.लिवृत्तीवेति िारकांच्या या तक्रारींची तातडीिं दखि घेऊि देशमुख यांिी महाप र लवक्रांत गोजमगुडं े
आलण आयुक्त टेकाळे यांच्याशी संपकम करूि ही गैरसोय दूर करण्याच्या सूचिा के ल्या होतया. सोमवारी
महाप र आलण आयुक्त यांिी या संदभाम त राष्ट्रीयकृत बँक अलिकायाां्शी संपकम करूि तयांची बैिक घेतिी.
या बैिकी दरमयाि लिवृत्तीवेतििारक तसंच शासकीय योजिेतीि िाभिारकांिा घरपोच सेवा देण्याचा
लिणम य झािा आहे. तयासािी संबलं ित बँकाकडूि शहराच्या लिरलिराळ्या भागात लवलवि संस्थामार्फमत संपकम
प्रलतलििी िेमिे आहेत.
आकाशवाणी बातमयांसािी िातूरहूि अरूण समुद्रे.
खाजगी बस
कोरोनाच्या संकटाचा खासगी लक्झरी बस व्यिसायाला मोठा फटका बसला आहे. अनलॉक ३ मध्ये बस
सरू
ु होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, तीही िळ
ु ीस नमळाली आहे.आता बस सरू
ु झाल्या तरी प्रनतसाद
नमळण्याबाबत व्यािसानयक साशंक आहेत, अनिक ित्
ृ ांत आमच्या प्रनतननिीकडयन.
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देशात ८३ टक्के प्रवासी बसिे, तर १७ टक्के रेल्वे आलण हवाई मागाम िे प्रवास करतात. महाराष्ट्रात १७
हजार िक्झरी बस रस्तयावर िावतात. तया ४ मलहन्यांपासूि जाग्यावर उभ्या आहेत. या बसवर ड्रायव्हर,
क्िीिर, बुलकं ग स्टार्फ, एजंट, मेकॅलिक असे ३० िाखांहूि अलिक जण अविंबूि आहेत. बस बंद
असल्यािं तयांच्यावर उपासमारीची वेळ आिी आहे. तर कजाम चा हप्ता, कमम चाऱयांचं वेति, लवमा, जागेचं
भाडं आलण आगाऊ पथकर कसा भरावा अशी लचंता व्यावसालयकांसमोर आहे. िक्झरी बसिा ३
मलहन्यांचा ५७ हजार ७५० रुपयांचा पथकर आगाऊ भरावा िागतो. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थाि,
ओलडशामध्ये बस सुरू झाल्यावर पुढीि ६ मलहिे कर ि भरण्याची सूट लदिी आहे. महाराष्ट्रात अशी सूट
लमळावी, ५० िाखांच्या बसवर वर्ाम कािी दीड िाखाचा लवमा िागतो, तो मार्फ व्हावा, अशी अपेक्षा बस
ओिर अँड रॅव्हल्स एजंटस वेल्र्फेअर असोलसएशि संघटिेचे अध्यक्ष राजि अग्रवाि यांिी व्यक्त के िी.
आकाशवाणी बातमयांसािी भुर्ण राजगुरू पुणे.
शजम व्यवसाय
लक्झरी बस प्रमा्ेच राज्यातला नजम व्यिसाय ही बंदच आहे. जीम चालक आता हातघाईिर आले असयन,
जीम चालय करण्याची रीतसर परिानगी द्या,अनयथा उद्यापासयन निनापरिाना व्यिसाय चालु के ला
जाईल,असा इशारा महाराष्ट्र नजम ओनसा असोनसएशननं नदला आहे. यासंदर्ाा त आमच्या सांगलीतल्या
िाताा हरानं पाठिलेला हा ित्
ृ ांत.
गेल्या पाच मलहन्यां पासूि लजम व्यवसाय संपूणम देशात बंद आहे. कोरोिाच्या महामाररत महाराष्ट्रातीि
सािारण १५ हजार लजम चािक, मािक, रेिर हाउसकीलपंग स्टार्फ, योगा टीचर, झुबं ा टीचर,
डायटीलशयि, मसालजस्ट, न्यूलरशि दुकािाचे मािक तयांचे कमम चारी, न्यूलरशि कं पिीचे कामगार, व्यायाम
शाळा सालहतय बिवणारे कामगार, तसेच इतर अिेक पूरक व्यवसाय कामगार हे गेल्या पाच मलहन्या पासूि
बेरोजगार आहेत. तयांिा आलथम क समस्यांिा तोंड द्यावे िागत आहे. लजम व्यवसालयकांिा िाखो रुपयांचं
थकीत भाडं, कमम चारी पगार, िाईट लबि, मेंटेिन्स हे सारं कसं भागवायचं याची लचंता िागिी आहे. चार
मलहिे सहकायम के िं आता िाही, लजम सुरू करण्यास परवािगी द्या िाहीतर ५ ऑगस्ट पासूि आमही तो
परवािगीची वाट ि बघता सुरु करू असा इशारा महाराष्ट्र लजम ओिसम असोलसएशितर्फे देण्यात आिा
आहे.
आकाशवाणी बातमयांसािी सांगिीहूि लशवाजी कांबळे सह मंलजरी गािू, पुणे.
नगर-साांगली
अहमदनगर पाठोपाठ सांगली नजल्हा पररषदेच्या मख्ु यालयातलं कामकाजही, कोनिड 19 मळ
ु े स्थनगत
करण्याची िेळ आली आहे. सोमिारी अहमदनगर नजल्हापररषदेत 8 कोरोनाबानित सापडल्यानं ती 8
नदिस बंद ठेिण्याचा नन्ा य झाला होता. सोलापरु ात नशक्ष्ानिकारी, मख्ु य नित् अनिकाऱयांसह 9 ज्
कोरोनाबानित झाल्यानं नजल्हा पररषदेच्या मख्ु यालयातील कामकाज अनननित कालाििीसाठी स्थनगत
करण्यात आलं. आता नतथलं कामकाज िका फ्रॉम होम नस
ु ार सरुु आहे. सांगली नजल्हानिकारी
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कायाा लयातही कोरोनाचा नशरकाि झाला असयन एका िररष्ठ अनिकारी मनहलेला कोरोनाची लाग् झाली
आहे.
सोलापूर
सोलापयर शहर आन् नजल््ात सध्या कोरोनाचा संसगा िाढत चालला आहे. याचा फटका पानलके ला ही
बसला असयन अनेक कमा चायांचना कोरोनाचा संसगा झाला आहे. त्यामळ
ु े आता सोलापयर पानलके त ई
ऑफीस प्र्ाली राबनिण्यात ये्ार असयन, ऑनलाईन काम करण्यात ये्ार असल्याची मानहती आयक्त
ु पी
नशिशंकर यांनी काल नदली.
राठोड
नशिसेना उपनेते माजी आ. अननल राठोड यांचे ह्रदयनिकाराच्या तीव्र झटक्याने ननिन झाले आहे.
कोरोनाची बािा झाली असल्याने त्यांच्यािर खासगी रुग्ालयात उपचार चालय होते. या दरम्यान आज
पहाटे त्यांचे ननिन झाले. गेली 30-35 िषा नगर शहराच्या राजकार्ाच्या कें द्रस्थानी रानहलेल्या राठोड
यांच्या ननिनाने नशिसैननकांना मोठा िक्का बसला आहे. सलग पाच िेळा त्यांनी नििानसर्ेत नगर शहराचे
प्रनतनननित्ि के ले.
आकाशिा्ी प्ु े कें द्रािरचं कोरोना महाराष्ट्र, हे निशेष बातमीपत्र संपलं.
तम्ु ही मात्र शक्यतो घरीच रहा, ननरोगी रहा आन् निश्वासाहा बातम्यांसाठी ऐकत रहा,
आकाशिा्ी.
नमस्कार.
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