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प्रादेशशक वतृ्तशवभाग 

प्रादेशशक बातम्या 

सकाळी 7 वा 10 शि. 

ददनाांकः 05.06.2020                                                वारःशकु्रवार 

ठळक बातम्या 

 

 वस्तू आशण सेवा करातला प्रलांशबत वाटा राजयाांना शवतरीत  

 टाळेबांदी शशशिल करतानाच कोरोनापासून बचावासाठीच्या िागगदशगक 

सूचना जारी. 

 पाणी आशण वीज वाचवण्याचां पयागवरण िांत्री प्रकाश जावडेकर याांचां 

आवाहन. 

 टाळेबांदीनां सुरू केलेल्या पयागवरणशुद्धी िोशहिेला शनसगग चक्रीवादळाचा 

हातभार. 

 पुणे नाशशक सेिी हायस्पीड रेल्वे िागागला रेल्वे िांत्रालयाची िांजुरी. 

 जयेष्ठ  शचत्रपट ददग्दशगक बासु चॅटजी याांचां शनधन 

 

GST  

वस्तू आशण सेवा कराचा गेल्या काही िशहनयाांपासून प्रलांशबत असलेला 

राजयाांचा वाटा कें द्रानां काल शवतरीत केला.  शडसेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2020 

या िशहनयाांसाठीची 36 हजार 400 कोटी रुपयाांची GST भरपाईची रक्कि 

राजय सरकार आशण कें द्रशाशसत प्रदशेाांना शवतररत केल्याचां अिग िांत्रालयानां जारी 

केलेल्या शनवेदनात म्हटलां आहे.  

 

सूचना  

कोरोना प्रशतबांधासाठी लागू केलेली टाळेबांदी क्रिशः शशशिल करत 

असताना कें द्रीय आरोग्य िांत्रालयानां काल नव्या िागगदशगक सूचना जारी केल्या. 

कान, नाक आशण घशाचे आजार असलेल्या रुग्णाांना तपासण्यापूवी तयाांचां 

तापिान तपासावां, कोशवड सांसगागचा सांशय असलेल्या रुग्णाांची स्वतांत्र कक्षात 
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तपासणी करावी,  िास्क - हातिोजे आशण शारीररक अांतर राखण्यासह शवशवध 

सूचनाांचा तयािध्ये सिावेश आह.े 

राजय शासनानांही काल आणखी काही नवीन उपक्रिाांना परवानगी ददली आह.े 

यासाठी ३१ िे रोजी जारी केलेल्या शासन आदशेात काही सुधारणा केल्या 

आहते. प्रशतबांशधत क्षेत्र वगळता इतर रठकाणी सि शवषि या शनयिाने दकुानां 

तयाांच्या शनयशित वेळेत सुरु राहतील, तसांच वृत्तपत्राांचां घरोघरी शवतरण 

करण्यालाही ७ जून पासून परवानगी दणे्यात आली आहे.    

 

कोरोना  

दशेात कोरोनाग्रस्ताांचां बरे होण्याचां प्रिाण जवळ जवळ 48 टके्क झालां 

आह.े गेल्या 24 तासात दशेात 3 हजार 804 रुग्ण बरे झाले, आतापयंत 1 लाख 

4 हजार 107 रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहते. गेल्या 24 तासाांत दशेात 

कोरोनाची लागण झालेले 9 हजार 304 नवीन रुग्ण आढळले. तयािुळे देशातली 

रुग्णसांख्या 2 लाख 16 हजार 919 झाली आह.े या पैकी 1 लाख 4 हजार 106 

रुग्णाांवर सध्या उपचार सुरू आहते. गेल्या 24 तासात या आजारािुळे 260 

रुग्णाांचा िृतयू झाला असून,  िृताांची एकां दर सांख्या 6 हजार 75 झाली आह.े  

राजयात काल 1 हजार 352 रुग्ण बरे झाले तर 2 हजार 933  नवे कोरोना 

बाशधत आढळून आले तयािुळे एकां दर बाशधताांची सांख्या 77 हजार 793 झाली 

आह.े बरे झालेल्याांची सांख्या 33 हजार 681 आह ेतर कोशवड 19 नां आतापयंत 

2 हजार 790 रुग्णाांचा िृतयू झाला. या पैकी 123 िृतयूांची नोंद काल झाली. 

राजयात 41 हजार 393 रुग्णाांवर सध्या उपचार सुरू आहते. 

 

शनवडणकुा  

राजयातल्या 12 हजार 668 ग्रािपांचायतींच्या शनवडणुका स्िशगत 

करण्यात आल्या आहते. या ग्रािपांचायतींवर प्रशासक नेिले जाणार  आहते. 

शनवडणुकाांिुळां होणाऱ्या गदीत कोरोनाचा सांसगग होण्याची भीती असून तो  

रोखण्यासाठी यावषी जुलै ते शडसेंबर दरम्यान होणाऱ्या ग्रािपांचायतींच्या 

शनवडणुका पुढे ढकलण्याची शवनांती राजय शासनाने राजय शनवडणूक आयोगाला 
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केली होती. तयानुसार या शनवडणुका स्िशगत केल्याांच शनवडणुक आयोगानां 

कळवल आह ेअशी िाशहती ग्रािशवकास िांत्री हसन िुश्रीफ याांनी ददली. 

 

पयागवरण ददन सांदशे  

आज जागशतक पयागवरण ददवस आह.े पाणी वीज आशण पयागवरण 

वाचवण्याचा सांकल्प करा असां आवाहन कें द्रीय पयागवरण िांत्री प्रकाश जावडेकर 

याांनी या शनशित्तानां ददलेल्या सांदशेात म्हटलां आहे. 

Sound Byte - Minister of Environment 

 

पयागवरण ददन  

कोरोना शवषाणू सांसगागिुळ यांदाचा आांतरराष्ट्रीय पयागवरण ददन 

दरवषीप्रिाणे शेतात जाऊन नव्ह ेतर घराघरातूनच ऑनलाईन पद्धतीनां साजरा 

केला जात आहे,  पयागवरण रक्षणासाठीची जनजागृती करण्यावरच यांदा भर 

ददला जाणार असून शवशवध सांस्िा आशण सांघटनाांनी या शनशित्तानां ऑनलाईन 

पररसांवाद आशण चचागसत्राांचां आयोजन केलां आहे. 

सवगसाधारणपणे दरवषी पयागवरण ददनाच्या ददवशी बाहरे जाऊन िोठ्या 

प्रिाणावर वृक्षारोपण करण्याची िोहीि राबवली जाते पण यांदा जगभर कोरोना 

शवषाणूचा प्रकोप सुरु असल्यानां जागशतक पातळीवरही पयागवरण ददन 

ऑनलाईन पद्धतीचां साजरा होत आह े. पयागवरणाचा एक भाग असलेल्या 

जैवशवशवधतेला सध्या शनिागण झालेला धोका , जागशतक हवािान बदलािुळां 

शनिागण होणारी वादळासारखी  सांकट , तयाचबरोबर कोरोना प्रादभुागवाच्या 

शनशित्तानां प्रदषूण शनयांत्रणावर ददला जाणारा भर अशा अनेकशवध शवषयाांवर 

यांदा ऑनलाईन पद्धतीनां अभ्यासकाांची ितां जाणून घेतली जात आहते . 

 

चक्रीवादळ नकुसान  

शनसगग चक्रीवादळानां आपलां रौद्र रूप दाखवत बुधवारी रत्नाशगरी, रायगड 

आशण ससांधुदगुग शजल्याला जोरदार तडाखा ददला. जनजीवन शवस्कळीत झालां. 

यांत्रणा, सावगजशनक सुशवधाांची वाताहात झाली. शतिली कालची शस्िती 

रटपणारा हा वृत्ताांत.... 
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शनसगग चक्रीवादळानां रायगड शजल्यात लाखो घराांचां नुकसान झालां. एक 

लाखाहून अशधक झाडां उनिळून पडली. पडलेली झाड बाजूला करून रस्ता 

िोकळा करण्याचे काि एनडीआरएफ च्या िदतीने शजल्हा प्रशासन करत आहे. 

श्रीवधगनचां दळणवळण ठप्प झालां असून पाचशे िोबाईल टॉवर, हजारो शवजेचे 

खाांब पडल.े पाच हजार हके्टर शेतीच नुकसान झालां. रायगडिधील आांबा 

शपकाांचां िोठे नुकसान झाले आहे. झाडाांखाली आांब्याचे सडे पडले. आांबा 

बागाईतदार हवालददल झाले आहते. रत्नाशगरी शजल्यात दापोली आशण 

िांडणगड तालुक्यात सवागशधक नुकसान झालां. तीन हजाराहून अशधक झाडां 

1962 शवजेचे खाांब धारातीिी पडले आहते. ससांधुदगुग शजल्यात चक्रीवादळाचा 

सवागशधक तडाखा िालवण तालुक्याला बसला आहे. उपकें द्राांना वीज पुरवठा 

करणाऱ्या वाशहनयाांवर अनेक रठकाणी िोठे वृक्ष उनिळून पडल्यान शवजेचे शेकडो 

खाांब जिीनदोस्त झाले आहते. तयािुळे अख्खा िालवण तालुका अांधारात आहे. 

 

हवा गणुवत्ता  

आपत्तीही कधी कधी ईष्टापत्ती ठरतात ह ेकोरोना पाठोपाठ शनसगग 

चक्रीवादळानांही शसद्ध केलां आहे. कसां ते साांगणारा हा वृत्ताांत... 

कोरोना शवषाणूचां सांकट आलां, प्रशतबांधासाठी टाळेबांदी आली. जनजीवन ठप्प 

झालां, तयाचा एक सकारातिक पररणािही झाला. हवेतलां वाहनाांच्या धुराचां 

तसांच उद्योगाांिुळे होणारां प्रदषूण किी झालां. लाांबवरचे डोंगर ददसू लागले. 

टाळेबांदीच्या या शुद्धीकरण िोशहिेला परवाच्या शनसगग चक्रीवादळानां हातभार 

लावला, हवेतले धुलीकणही पुनहा िातीत शिसळले. आजचा पयागवरण ददवस 

आपण आणखी स्वच्छ वातावरणात साजरा करत आहोत. पुण्या- िुांबईतल्या 

हवेच्या गुणवत्ता शनदेशाांकान सकारातिक वाढ नोंदवली आहे. िुांबईत तो 

यावषीच्या सवोतकृष्ट 17 या स्तरावर पोहोचला आह.े सफर अिागत हवा 

गुणवत्ता आशण हवािान अांदाज सांशोधन प्रणालीच्या िाध्यिातून ही िाशहती 

शिळाली आह.े हवेतल्या सुक्ष्ि धूशलकणाांची सांख्याही 15 या चाांगल्या स्तरावर 

पोहोचली आह.े शनसगागनां हवा स्वच्छ करून ददली आह ेती तशीच राखण्याचा 

प्रयत्न िाणूस करेल का हा प्रश्न आहे 
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तटकरे  

चक्रीवादळाच्या पार्श्गभूिीवर रायगडच्या सांपकग  िांत्री अददती तटकरे याांनी 

शजल्यात झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. नुकसान भरपाई म्हणून 

िुख्यिांत्री उद्धव ठाकरे याांच्याकडे शवशेष आर्िगक पॅकेजची तयाांनी िागणी केली 

आह.े  

 

ठाकरे  

शनसगग चक्रीवादळािुळे झालेल्या नुकसानीचे पांचनािे दोन ददवसाांत सादर 

करावेत आशण तातडीने वीज पुरवठा सुरू करावा, असे आदशे िुख्यिांत्री उद्धव 

ठाकरे याांनी ददले आहेत. वादळािुळां घराांचे नुकसान झालेल्या नागररकाांपयंत 

तवररत अन्नधानय पोहोचशवण्याची व्यवस्िा करण्याचे आदशेही तयाांनी ददले. 

शनसगग चक्रीवादळािुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा काल  शव्हडीओ 

कॉनफरनसद्वारे िुख्यिांत्रयाांनी घेतला. तयावेळी ते बोलत होते. िुांबई पररसरातील 

छावण्याांिध्ये हलवलेल्या नागररकाांना सोडताना तयाांची कोरोना चाचणी करून 

घ्यावी, असांही तयाांनी साांशगतलां. 

 

पांचनाि े 

पुणे िहसूल शवभागातील पुण्यासह सातारा आशण कोल्हापूर शजल्यात 

कालच्या शनसगग चक्रीवादळाांन नुकसान झालां असून तयाचे पांचनािे करण्याचे 

आदशे दणे्यात आले असल्याची िाशहती शवभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हसैेकर 

याांनी कालपत्रकार पररषदते ददली. सवागत जास्त नुकसान पुणे शजल्यातच झालां 

असून एकां दर शतघाांचा िृतयू झाला  आहे. पुणे शजल्यातील िावळ , 

िुळशी,हवेली , खेड , जुन्नर आशण आांबेगाव तालुक्यात सवागशधक नुकसान झालां 

असून येतया 2 ददवसाांत या नुकसानीचे पांचनािे पूणग केले जातील,असां 

शजल्हाशधकारी नवल दकशोर राि याांनी यावेळी साांशगतलां.  
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नाशशक  

शनसगग चक्री वादळािुळे नाशशक शजल्यात िोठ्या प्रिाणात नुकसान झालां 

आह.े शजल्यात 191 हके्टर क्षेत्रावरील नुकसान झाल्याचा प्रािशिक अांदाज 

िहासूल शवभागाने व्यक्त केला आहे. 

 

सोन ूसूद  

शनसगग चक्रीवादळाच्या तडाख्यािुळे नुकसान झालेल्या दकनारपट्टीजवळ 

राहणाऱ्या 28 हजार नागररकाांच्या भोजनाची आशण शनवा-याची व्यवस्िा 

अशभनेता सोनू सूद आशण तयाच्या सहकाऱ्याांनी केली. या लोकाांना जवळच्या 

पाशलका शाळाांिध्ये आशण िहाशवद्यालयाांिध्ये शनवारा देण्यात आला. सोनू सूदनां 

आसाििधील दोनशे शवस्िाशपत िजुराांना परत तयाांच्या गावी जाण्यासाठी 

वाहतुकीची व्यवस्िा केली होती. 

 

रेल्व े

पुणे नाशशक या सेिी हाय स्पीड रेल्वे िागागला रेल्वे िांत्रालयानां सांिती 

ददली आह.े िहाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुशवधा शवकास िहािांडळ अिागत MIRDC  

हा िागग बाांधणाऱ आह.े हा दशेातला पशहला हाय स्पीड िागग आहे. MIRDC ने 

या प्रकल्पाचा अहवाल राजय शासनाला सादर केला आहे. 200 दकलोिीटरचा 

हा रेल्वे िागग झाल्याने पुणे आशण नाशशक दोनही शहर िेट जोडली जाणार 

आहते. या िागागिुळे हा प्रवास 2 तासाांचा होणार आह.े पुणे अहिदनगर आशण 

नाशशक या तीन शजल्याांिधून हा िागग जाणार आह.े यािुळे नाशशक आशण पुणे 

शजल्यातील औद्योशगक वसाहती रेल्वे िागागने जोडल्या जाणार असून दोनही 

शजल्यतील उद्योगाांचा िहसूल वाढणार आह.े सुरुवातीला या िागागवर 6 

डब्याांची गाडी धावणार आह;े काही ददवसानी ती 12 डब्याांची केली जाईल अस 

MIRDC ने कळवलां आह.े 

 

 



REGIONAL 5.6.20 

 

रेशन सांप  

शविा सांरक्षणासह शवशवध िागण्याांसाठी रेशन दकुानदार १ जूनपासून 

बेिुदत सांपावर गेले आहते. कोरोनाच्या सांकट काळात सवगत्र टाळेबांदी असताना 

सवग दकुानदार धानय वाटप करत होते. परांतु, शासनाकडून कोणतेही सहकायग 

शिळाले नाही असां या दकुानदाराांचां म्हणण आहे. ई पॉस यांत्रावरील अांगठ्याचे 

ठसे घेणे रद्द करणे, प्रशत िशहना प्रशत काडग 100 रुपये प्रिाणे िानधन दणे्यात, 

कोरोनाची पररशस्िती पाहून धानय वाटप करण्यास िुभा द्यावी, अशी रेशन 

दकुानदाराांची िागणी आहे. 

 

 राष्ट्रवादी  

येतया 10 जून रोजी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा स्िापना ददवस असून 

याददवशी कायगकतयांनी कोणतेही सावगजशनक कायगक्रि आयोशजत करू नयेत असां 

आवाहन उपिुख्यिांत्री अशजत पवार आशण पक्षाचे जयेष्ठ नेते जयांत पाटील याांनी 

केलां आह.े याददवशी कोशवड -19 चे सवग शनयि पाळून रक्तदान शशबीर 

आयोशजत करावां असांही साांगण्यात आलां आहे. 

 

कापसू  

परभणी शजल्यात पीककजागच्या शवतरणासह कापूस खरेदीतील 

शवलांबाच्या शनषेधािग भारतीय जनता पक्षाच्या पदाशधकारी आशण कायगकतयांनी 

आांदोलन केल होत. या सवागशवरुध्द आपत्ती व्यवस्िापन कायद्याचा भांग केल्या 

प्रकरणी काल गुनहा दाखल करण्यात आला.  

 

ऊस रक्कि  

नाांदडे शवभागातील िागील वषीच्या ऊस उतपादकाांना एफ आर पी ची 

रक्कि खरीप हांगाि पेरणीपूवी शेतकऱ्याांना दणे्यात यावी अशी िागणी एका 

शनवेदनाद्वारे साखर सहसांचालकाांकडे याांच्याकडे करण्यात आली  आह.े साखर 

कारखानयाकडील िदकत रक्कि शेतकऱ्याांना दणे्यास भाग पाडावे अनयिा 10 जून 



REGIONAL 5.6.20 

पासून प्रादेशशक साखर सहसांचालक कायागलयासिोर आांदोलन करण्याचा इशारा 

शेतकरी नेते प्रल्हाद इांगोले याांनी ददला आहे.    

 

शनधन  

जयेष्ठ  शचत्रपट ददग्दशगक बासु चॅटजी याांचां काल  िुांबईत शनधन झालां. ते 

93 वषांचे होते. निगशवनोदी, हलक्याफुलक्या  शैलीत िध्यि वगीयाांचां जीवन 

पडद्यावर रेखाटणां ही तयाांची खाशसयत.  सवगसािानय िाणसाला आपल्यातल्या 

वाटतील अशा व्यक्तीरेखा आशण सशक्त किानकातून साकारलेले तयाांचे शचतचोर, 

छोटी सी बात, खट्टा िीठा, जनीगांधा ह ेशचत्रपट अतयांत लोकशप्रय ठरले. रजनी, 

व्योिकेश बक्षी या तयाांनी ददग्दर्शगत केलेल्या दरूदशगन िाशलका ही प्रेक्षकाांच्या 

पसांतीला उतरल्या होतया. 

 

हवािान  

शनसगग चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरताच िानसूनची आगेकूच पुनहा सुरू 

झाली. 1 जूनला केरळ व्यापून शतिेच िाांबलेले िोसिी वारे कनागटकच्या सांपूणग 

दकनारपट्टीवर दाखल झाले आहते. िानसून गोव्याच्या वेशीवर पोहोचला असला 

तरी गोवेकराांना तयाची अजून िोडी प्रशतक्षा करावी लागेल कारण उद्या 

िानसूनची आगेकूच तशिळनाडू आशण कनागटकच्या अांतगगत भागात अपेशक्षत आहे.  

शनसगग चक्रीवादळ ओसरल्यानांतर राशहलेला किी दाबाचा पट्टा काल जळगाव 

शजल्यातून बुलडाणा, अकोला, अिरावती िागे िध्यप्रदशेात गेला तयािुळे 

शवदभागत काल अनेक रठकाणी पाऊस झाला. वादळासोबत आलेल्या बाष्पािुळे 

कोकणात काल बहुताांश रठकाणी तर पशिि िहाराष्ट्रात अनेक रठकाणी पावसानां 

हजेरी लावली. िराठवाड्यातही काही रठकाणी पाऊस झाला. 

हवािान खातयाच्या अांदाजानुसार आज कोकणात सवगत्र, पशिि िहाराष्ट्रात 

काही रठकाणी तर शवदभग – िराठवाड्यात तुरळक रठकाणी पाऊस अपेशक्षत 

आह.े   

आकाशवाणी पुणे कें द्रावरचां प्रादशेशक बातिीपत्र सांपलां. पण यानांतर सकाळी 10 वाजून 10 

शिशनटाांनी ऐका, कोरोना सांकटाशी सुरु असलले्या युद्धाच्या, राजयभरातल्या बातम्या 

कोरोना िहाराष्ट्र या शवशेष बातिीपत्रात. तुम्ही िात्र शक्यतो घरीच राहा, शनरोगी राहा 

आशण शवर्श्ासाहग बातम्याांसाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी, निस्कार. 


