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ठळक बातDया
१. रा#यात उपचाराधीन सं/ये1या वाढीचं 4माण काहीसं कमी, मा: चाच;यां1या
तल
ु नेत बािधतां1या 4माणात वाढ
२. लसीकरणासाठी पा: नागCरकांनी सेDफ रिजGHेशन डॉट कोिवन डॉट जी ओ Oही
डॉट इन या संकेतGथळावर नSदणी करावी
३. पिहला कोरोना VWण सापडDया1या वषY पतू [नंतरही िनयम पाळ;याबाबत गंभीरतेची
गरज
४. कोरोनावरील लस घे;यात #ये_ नागCरकांचं 4माण अिधक.
राFय कोिवड
रा#यात गेDया दोन िदवसांपासून नवीन बािधतां1या सं/येत झालेली काहीशी घट आिण बरे
होणाdया VWणां1या सं/येत झालेली मोठी वाढ यामळ
ु े उपचाराधीन सं/ये1या वाढीचं 4माण
काहीसं कमी झालं आहे. रा#यात गेDया दोन िदवसांत कोरोना चाच;यां1या तल
ु नेत
बािधतां1या 4माणात कालही सलग दस
ु dया िदवशी वाढ झाDयाचं िदसून आलं आहे.
आतापयeत कर;यात आलेDया कोिवड-19 1या 1 कोटी 64 लाख 21 हजार 879
चाच;यांपैकn, काल िदवसभरात 75 हजार 539 चाच;या झाDया. qयामrये बािधत
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आढळ;याचं दैनंिदन 4माण 10 पूणाeक 40 शतांश टtके इतकं आहे. रा#यात गेDया दोन
िदवसां1या आकडेवारीवuन कोिवड बािधतांची सं/या वाढDयाचं िदसून येत आहे. काल
िदवसभरात 7 हजार 8 शे 63 VWणांची नवीन बािधतांची नSद झाली. आतापयeत रा#यातील
कोरोनाबािधत VWणांची एकं दर सं/या 21 लाख 69 हजार 330 झाली आहे.
रा#यात काल िदवसभरात 6 हजार 3 शे 32 जण बरे झाले असून आतापयeत बरे
झालेDयांची एकं दर सं/या 20 लाख 36 हजार 7 शे 90 झाली असून रा#यातलं VWण बरे
हो;याचं 4माण 93 पूणाeक 89 शतांश टttयांवर आलं आहे.
रा#यात काल 54 कोरोनाबािधत VWणां1या मqृ यूंची नSद झाली असून एकं दर मतृ ांची सं/या
52 हजार 2 शे 38 झाली असून मqृ यचु ं एकं दर 4माण 2 पूणाeक 41 शतांश टtके इतका
रािहलं आहे.
दैनंिदन नवीन बािधतांमrये जे िजDहे आिण महानगरपािलका काही िदवसांपूव[ एक अंकn
होqया qया आता दहु ेरी आकडा दाखवत आहेत. यावuनच कोरोनाचा संसगY पyु हा एकदा
वाढDयाचं Gपz होत आहे. सवाY िधक सं/या मंबु ई महानगरपािलका |े:ात नSदवली गेली
असून ितथे ही सं/या 8 शे 49 , नागपूर मनपा 8 शे 9 तर पणु े मनपा |े:ात मा: 1 माचY 1या
तल
ु नेत बािधतां1या सं/येत 2 शे 76 ने वाढली असून ती 7 शे 3 झाली आहे. सवाeत कमी
बािधत कोDहापूर िजD}ात असून ितथे के वळ तीन नOया बािधतांची नSद झाली. सrया
रा#यात उपचाराधीन असणा-या VWणांची सं/या 79 हजार 93 आहे.
लसीकरण िनयोजन
कोरोना 4ितबंधक लसीकरणाचा ितसरा ट~पा सोमवारपासून सVु झाला आहे. या ट~~यात
45 ते 59 वयोगटातील सह OयाधीGत Oयn आिण 60 वषाY पढु ील #ये_ नागCरकांना
कोरोना लस टोच;यात येत आहे. परंत,ु िनयोजनाचा मोठा अभाव असDयाचे िदसून येत
आहे. लसीकरणासाठी पा: असलेDया नागCरकांनी सेDफ रिजGHेशन डॉट कोिवन डॉट जी
ओ Oही डॉट इन (selfregistration.cowin.gov.in) या संकेतGथळावर नSदणी करावी,
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असे आवाहन रा#या1या आरोWय िवभागाचे उपसंचालक डॉtटर संजय देशमख
ु यांनी के लं
आहे .
राFय लसीकरण
रा#यात काल रा:ी साडेआठ वाजेपयeत 594 लसीकरण क ामधून एकं दर 33 हजार 44
जणांना लस टोच;यात आली. qयापैकn 26 हजार 522 जणांना पिहली मा:ा तर 6 हजार
522 जणांना दस
ु री मा:ा दे;यात आली. तर 5 हजार 822 आरोWय कमY चारी तर 4 हजार
589 आघाडीवर कायY रत असणाdया कमY चाdयाचं लसीकरण कर;यात आले . qयाचबरोबर
6 हजार 507 आरोWय कमY चाdयाना लसीची दसु री मा:ा दे;यात आली. आतापयeत एकं दर
12 लाख 66 हजार 108 जणांना लस टोच;यात आली आहे. 31 हजार 964
लाभा याeना कोिविशDड तर 1 हजार 80 जणांना कोवॅिtसन लस दे;यात आली
असDयाची मािहती रा#या1या आरोWय िवभागाकडून दे;यात आली आहे. तर 1 माचY पासून
सहOयाधी असणा-या Oयn आिण 60 वषाY पढु ील नागCरकांसाठी सरकारी तसेच खासगी
आरोWय संGथमrये लस टोच;यात येत आहे. काल 45 ते 60 वष वयोगटातील 3 हजार
813 Oयnना तर 60 वषाY पढु ील 12 हजार 299 #ये_ नागCरकांना पिहली मा:ा दे;यात
आली.
मबुं ई लसीकरण
मंबु ईत काल कोिवड 4तीबंधाqमक लसीकरणा1या दस
ु -या िदवशी मोठ्या 4माणात #ये_
नागCरकांची गद[ िदसून आली तर बेGट अथाY त बहृ yमंबु ई िवतु परु वठा आिण पCरवहन1या
जवळपास 50 टtके बस चालक, वाहक आिण आघाडी1या इतर कमY चाdयांना कोरोना
4ितबंधाqमक लस टोच;यात आली. आतापयeत 16 हजार कमY चाdयांना लस टोच;यात
आली असDयाची मािहती बेGटचे म/ु य वैकnय अिधकारी अिनलकुमार िसंगल यांनी
सांिगतलं. तर गेDया ३ िदवसांपासून बेGटचा एकही कमY चारी कोरोना बािधत आढळला
नसDयाच qयांनी सांिगतलं. लसीवरील िविवध अफवांबल कमY चाdयांमrये जागuकता
अिभयान चालिव;यासंदभाY त बेGटने मंबु ई महापािलके ला प: िलिहले असून बेGट1या
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कमY चाdयांसाठी 7 माचY रोजी जागuकता िशिबराचे आयोजन कर;यात येणार असDयाचं
महापािलके 1या अिधकाdयांनी हटलं आहे.
पुणे गलथान
रा#यातील कोरोनाचा पिहला VWण प;ु यात सापडDया1या घटनेला या मिहyयातच एक वषY
पूणY होत असून वषY भरातील कोरोना 4ादभु ाY वा1या कटू आठवणीतून अजूनही आपण काही
िशकDयाचं िदसून आलेलं नाही. पणु े आिण पCरसरात गेDया काही िदवसांपासून लागू
असलेले रा:ीचे िनबeध सराY स धायावर बसव;याचेच 4कार सVु असून qयामळ
ु ं पyु हा एकदा
कोरोनाचा 4ादभु ाY व वाढला तर कोण असा 4 आता िनमाY ण झाला आहे qयाबलचा हा
िवशेष व
ृ ांत
पणु े शहर आिण िजD}ा1या ामीण भागातील कोरोनाचा वाढता 4ादभु ाY व ल|ात घेऊन
खबरदारीचा उपाय हणून रा:ी 11 ते सकाळी 6 वाजेपयeत अनेक 4कारचे िनबeध जारी
कर;यात आले असले तरी 4qय|ात मा: qयाची अंमलबजावणी 4भावीपणे होताना िदसून
आलेली नाही qयामळ
ु ं भिवयात VWणांची सं/या वाढDयास आिण टाळे बंदीसारखे उपाय
योजावे लागDयास qयाला जबाबदार कोण असा 4 िनमाY ण झाला आहे . उपम/ु यमं:ी
अिजत पवार यां1या उपिGथतीत गेDया मिहyयात झालेDया आढावा बैठकnत कोरोना1या
वाढqया 4ादभु ाY वाबल िचंता Oय कर;यात येऊन 22 फे वु ारी पासून रा:ीची मयाY िदत
Gवuपाची संचारबंदी लागू कर;यात आली मा: qयानंतरही 4qय|ात शहरा1या अनेक
भागाबरोबरच शहरालगत1या पCरसरातही qयाची अंमलबजावणी होताना िदसत नाही .
नागCरकांकडूनही या िनबeधांना के राची टोपली दाखवDयासारखी पCरिGथती िदसत आहे .
अनेक हॉटेल रा:ी उिशरापयeत सVु असून रा:ी 12 नंतरही तVणाई िवनामाGक बाहेर
िफरताना िदसून आलेली आहे . रा:ी उिशरा बाहेर गावाहन परत येणाdयांची साधी चौकशी
देखील होत असताना िदसत नाही .या सवाeचा एकि:त पCरणाम शहर आिण िजD}ातील
कोरोना VWणांची सं/या वाढ;यात झाला आिण पCरणामी टाळे बंदीसारखी कठोर उपाय
योजना लागू कर;याची वेळ आDयास बेजबाबदार नागCरकांबरोबरच गलथान 4शासनही
qयाला जबाबदार असेल अशी सावY ि:क 4ितिया आता Oय होऊ लागली आहे .
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परभणी
परभणी िजD}ात कोरोना संसगाY 1या वाढqया 4ादभू ाY वा1या पाY भूमीवर िजDहा 4शासनाने
टाळे बंदी संदभाY त सu
ु के लेDया हालचालना Oयापाdयांसह अyय उोजकांनी ती िवरोध
के ला आहे. या संदभाY त िजDहािधकारी कायाY लयात काल िजDहािधकारी दीपक मगु ळीकर
यां1या अrय|तेखाली एका बैठकnचं आयोजन कर;यात आलं होतं. qयावेळी Oयापाdयांनी
टाळे बंदीला िवरोध दशY िवत रा:ी1या संचारबंदीस मा: सहमती दशY िवली आहे. कोरोनाची
साखळी तोड;यासाठी िकमान 7 िदवसां1या टाळे बंदीची आवयकता असDया1या मदु 
् ावर
मत िवचारले असता ; गेDया वषY भरापासून संपूणY Oयवहार पूणYतः िवGकळीत झाले असून
पyु हा टाळे बदं ी नको असDयाचं Oयापाdयांनी हटलं आहे.
कोरोना पुणे िवभाग
पणु े महसूल िवभागातील पणु े , सातारा , सांगली , कोDहापूर आिण सोलापूर या िजD}ातील
5 लाख 90 हजार 625 कोरोना बािधत VWण बरे होऊन घरी गेले आहेत. qयामळ
ु े बरे होणाया VWणांचे 4माण 95 पूणाeक 28 शतांश टtके झालं आहे. िवभागात कोरोना बाधीत
VWणांची सं/या 6 लाख 19 हजार 854 झाली आहे. तर 12 हजार 866 VWण उपचाराधीन
आहेत. कोरोनाबाधीत एकं दर 16 हजार 3 शे 63 VWणांचा मqृ यू झाला असून मqृ यूचे 4माण 2
पूणाeक 64 शतांश टtके असDयाची मािहती िवभागीय आय
ु सौरभ राव यांनी िदली आहे.
लातूर
कोरोना संसगाY 1या वाढqया पाY भूमीवर लातूर िजD}ातील लातूर शहर महानगरपािलका,
औसा, िनलंगा, उदगीर आिण अहमदपूर नगरपCरषद |े:ात कालपासून रा:ी 11 ते पहाटे 5
वाजेपयeत िजDहािधकारी पृ वीराज बी पी यां1या आदेशानस
ु ार रा:ीची संचारबंदी लागू
कर;यात आली आहे. अqयावयक सेवा मा: या आदेशातून वगळ;यात आDया आहेत.
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लातूर Mामीण
लातूर िजD}ातDया ामीण भागात गेDया दोन िदवसांत 745 िवा याeची तपासणी
कर;यात आली आहे. 3 िवा याeचा अहवाल सकराqमक आढळून आला. शालेय
िवा याeमrये कोरोनाचं वाढतं 4माण रोखता यावं हणनू लातूर ामीण मतदारसंघातील
शालेय िवा याeची कोरोना तपासणी कर;याचे िनदश आमदार धीरज देशमख
ु यांनी िदले
होते. गेDया काही िदवसांत रा#यातDया िविवध भागातील िवा याeना कोरोनाची लागण
झाDया1या पाY भूमीवर 4ितबंधाqमक उपाय हणनू शाळांमधील िवा याeची कोरोना
तपासणी करणं आवयक वाटDयाचं देशमख
ु यांनी सांिगतलं तर उवY Cरत मतदारसंघातील
इतर शाळांतील िवा याeची तपासणी आठवडाभरात पूणY के ली जाणार आहे.
लातूर या5ा
लातूर िजD}ात कोरोना1या वाढqया 4ादभु ाY वामळ
ु े यावष[ ामदैवत िसेर आिण रqनेर
देवGथानची महािशवरा:ी या:ा पूणYतः र कर;यात आली आहे. धमाY दाय उपाय
ु ीमती
य.ु एस.पाटील यां1या अrय|तेखाली सोमवारी झालेDया बैठकnत हा िनणY य घे;यात आला.
दरयान महािशवरा:ीिनिम मोजtया भािवकां1या उपिGथतीत पूजाअचाY होणार असून
िशवरा:ीला के ला जाणारा दWु धािभषेक आिण पु पािभषेक के वळ 5 Oय1या उपिGथतीत
होणार आहे. माना1या काठ्यांची िमरवणूकदेखील यावष[ र कर;यात आली असून या
काठ्यांचे गाभाdयातच पज
ू न के लं जाणार आहे. या:ा कालावधीत के ले जाणारे भजन-कnतY न
आिण काकडा हे देखील कोरोना िवषयक िनयम पाळून के ले जाणार आहेत.
वाशीम
वाशीम िजD}ात कोरोना लसी1या ितसdया ट~~याला सVु वात झाDयानंतर पिहDया िदवशी
िजD}ातील 6 क ावर 90 जे_ नागCरकांनी लसीची पिहली मा:ा घेतली आहे. िजD}ात
गेDया 15 िदवसात VWणांची सं/या 4चंड वेगाने वाढत आहे. नागCरक कोरोना चाचणी
6

Corona Maharashtra 03.03.2021

कuन घे;यास टाळाटाळ करीत असDयाने qयाचा सवाY िधक धोका घरातील वयोव
ृ
नागCरकांना होत आहे.
याबरोबरच कोरोना महाराH हे िवशेष बातमीप: संपलं. कोरोनाची VWण सं/या वाढू नं देणं
आपDयाच हातात आहे. हणून हात वारंवार िनजeतक
ु करा. चेहरा आिण माGकला पढु ील
बाजूने हातांनी GपशY कV नका. गद[ करणं आिण गद[त जाणं टाळा. सरु ि|त अंतर राखा
आिण िवासाहY बातयांसाठी ऐकत राहा, आकाशवाणी, नमGकार.
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