
 
 

राष्ट्रीय बातमीपत्र  - 01.30 P.M. 

ददनाांकः 19.04.2021        वारः सोमवार  

 

कोरोनाचा प्रादुर्ााव पुन्हा वाढतो आहे  . यामुं े  सवाननीच सुर ा पपायाांचां पानन करावां आदण 

पात्र नागरूरकाांनी न घाबरता नसीकरण करन नयावां, असां आवाहन करत आहोत  .सुरद त राहा 

आदण कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धुवा आदण सुरद त अांतर 

राखा. 

ठंक बातम्या 

 

1. देशभरात चोवीस तासात दोन लाख 73 हजार 810 नवे कोरोनाबाधधत, कोधवड-१९ मळेु एक 

हजार 619 जणाांचा मतृ्य ु

2. राजधानी धदल्लीमध्ये आज मध्यरात्रीपासून आठवडाभर टाळेबांदी 

3. प्रधानमांत्री गरीब कल्याण धवमा योजनेअांतगगत कोधवड योदध््याांच्या धवम्याचे दावे 24 तारखेपयंत 

धनकाली काढण्यात येणार 

4. वाहन आधण माध्यम उद्योगाच्या रोखयाांमध्ये मोठी घसरण झाल्यामळेु मुांबई शेअर बाजारात 

एक हजार अांकाांनी घट 

 

कोदवड सद्यदस्थती 

 

देशात लसीकरण मोठ्या प्रमाणात सरुु असून आतापयंत लसीच्या 12 कोटी 38 लाख मात्रा 

देण्यात आल्या आहेत. काल एका धदवसात 12 लाख 30 व्यक्तींना लस देण्यात आली.कोरोनाचा 

सांसगग देशभरात वाढत असून काल धदवसभरात दोन लाख 73 हजार 810 नवे बाधधत सापडले. बर े

होणाऱ्या लोकाांपेक्षा नवबाधधताांची सांखया अधधक असून देशात बाधधताांची एकां दर सांखया एक कोटी 50 

लाख झाली आहे. काल एक लाख 44 हजार बाधधत बर ेहोऊन घरी गेले असून रुग्ण बर ेहोण्याचा दर 

86 टक्के आहे. सध्या 19 लाख 29 हजारापेक्षा अधधक रुग्ण उपचार घेत आहेत.  देशात काल एक 

हजार 619 जणाांचा कोधवड 19 मळेु मतृ्यू झाला असून आतापयंत या आजारामळेु समुार ेएक लाख 78 

हजार जणाांचा बळी गेला आहे.  

 

 

 



 
 

मोदी बैठक 

 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आज एका बैठकीद्वार ेदेशातल्या कोधवड 19 चां सद्यधथथतीधवषयी आढावा 

घेणार आहेत. आरोग्य मांत्रालयातले वररष्ठ अधधकारी बैठकीला उपधथथत असतील. पांतप्रधानाांनी 

शधनवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीत लसीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या सूचना धदल्या आहेत. 

 

 

ददल्नी – टांेबांदी  

राजधानी धदल्लीमध्ये कोरोना सांसगागची धथथती गांभीर झाली असून , मखुयमांत्री अरधवांद 

केजरीवाल याांनी धदल्लीत आजपासून 6 धदवसाांच्या टाळेबांदीची घोषणा केली आहे . त्यानसुार आज 

रात्री 10 पासून पढुील सोमवारी सकाळपयंत धदल्लीत टाळेबांदी असेल . धदल्लीत गेल्या 24 तासात 

साडे २३हजाराांपेक्षा जाथत नवीन कोरोना  रुग्णाांची भर पडली असून , त्यामळेु पररधथथती गांभीर 

झाल्याचां केजरीवाल याांनी साांधगतलां. आरोग्य यांत्रणेवर वाढत्या रुग्ण सांखयेचा  प्रचांड  ताण असून 

धदल्लीत  आय सी यू बेड्स आधण रमेडेधसवीर  इांजक्शनचा ही मोठा तटुवडा जाणवत असल्याचां 

केजरीवाल म्हणाले. धदल्लीत कोरोना चाचण्याांच्या सांखयेत ही वाढ केली असून ,धदल्ली सध्या 

कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचा सामना करत आहे.ही लाट रोखायची असेल तर टाळेबांदी आवश्यक 

असल्याचां साांगून , उप-राज्यपालाांच्या बरोबर चचाग करून हा धनणगय जाहीर करत असल्याचांही अरधवांद 

केजरीवाल याांनी साांधगतलां. या टाळेबांदीच्या पार्श्गभूमीवर, परप्राांतातील मजरुाांनी धदल्ली सोडून जाऊ 

नये असां आवाहन ही केजरीवाल याांनी केलां आहे.     

 

 

पुदु्दचेरी कोदवड 

पदु्दचेुरीमध्ये कोरोनाचा मोठा सांसगग झालेल्या काही भागात टाळेबांदी जाहीर केली जाण्याचा 

इशारा नायब राज्यपाल ताधमळसाई सौंदरराजन याांनी धदला आहे. चाचण्या आधण लसीकरणावर भर 

देण्यात येत असून गदीच्या धठकाणी लसीकरणाच्या धिरत्या गाड्या सरुु करण्यात आल्याचांही त्याांनी 

साांधगतलां.         

 

 

 

छत्तीसगढ 

छत्तीसगढमध्ये दगुगम भागात कोधवड19 साठी आरोग्य सेवा पोहोचवण्याचे प्रयत्न सरुु आहेत. 

आजारी व्यक्तींच्या उपचाराबरोबरच लसीकरणावर भर धदला जात आहे. ऑधक्सजन परुवठ्यावर लक्ष 



 
 

ठेवले जात असून बथतर धजल्याच्या आधदवासी भागात जगदाळपूर इथे बाांधण्यात आलेला 

ऑधक्सजन प्रकल्प कायागधववत झाला आहे.  

 

 

दवमा सांर ण 

आपल्यानांतर आपल्या कुटुांबाची आधथगक बाजू सावरली जाण्याची खात्री कोधवड योदध््याांचां 

मानधसक सांतलुन कायम ठेवून त्याांना लढण्यासाठी बळ देते. प्रधानमांत्री गरीब कल्याण धवमा 

योजनेअांतगगत कोधवड योदध््याांच्या धवम्याचे दावे 24 तारखेपयंत धनकाली काढण्यात येऊन त्याांना देय 

रक्कम पोहोचवण्यात येईल, असां सरकारतिे जाहीर करण्यात आलां आहे. कोधवड योध्याांसाठी गेल्या 

वषीच्या माचगमध्ये सरुु करण्यात आलेल्या या योजनेला एक वषागत तीन वेळा मुदत वाढ देण्यात आली. 

या वषागसाठीही ही धवमा योजना सरुु राहणार आहे. या योजनेअांतगगत कोधवड योदध््याांना 50 

लाखापयंतचे धवमा सांरक्षण देण्यात येते. धवमा कां पवयाांनी आतापयंत अश्या 287 कुटुांबाांना धवम्याची 

रक्कम धदली आहे.  

 

 

सीतरामन 

कें द्रीय अथगमांत्री धनमगला सीतरामन याांनी आज उद्योजकाांबरोबर चचाग केली. कोधवड19 

साथीमळेु उद्योगाांवर होत असलेल्या धवपरीत पररणामाांची सरकारला कल्पना असून उद्योगधवर्श्ाला या 

पररधथथतीत तारून नेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक नागररकाला या काळात 

उपजीधवकेचां साधन उपलब्ध व्हावां ही सरकारची प्राथधमकता असल्याचां ट्वीट सीतरामन याांनी केलां 

आहे. 

 

शेअर 

वाहन आधण माध्यम उद्योगाच्या रोखयाांमध्ये आज सकाळी मोठी घसरण झाल्यामळेु समुार ेएक 

हजार अांकाांनी शेअर बाजार कोसळला. मुांबई शेअर बाजाराच्या धनदेशाांकात बाजार सरुु होताना 

झालेली 891 अांकाांची घसरण एक हजार 19 अांकाांपयंत पोहोचली.  आधण धनदेशाांक 47 हजार 813 

अांकावर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या धनदेशाांकातही 314 अांकाांची घट होऊन , धनफ्टी 

१४ हजार 301 अांकाांवर पोहोचला.  

 

 

 

 



 
 

नाकोदटक्स  

मुांबई अांमलीपदाथग धवरोधी पथकानां दधक्षण मुांबईतील आगरीपाडा, नागपाडा आधण बदलापूर 

भागात काल छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात अांमली पदाथग जप्त केले आहेत. या प्रकरणी तीन जणाांना 

ताब्यात घेण्यात आलां आहे. 

 

र्ावे 

ज्येष्ठ मराठी धचत्रपट धदग्दधशगका सधुमत्रा भावे याांचां ककग रोगाच्या दीघग आजारानां आज पहाटे 

पणु्यात धनधन झालां. त्या ७८ वषांच्या होत्या. सधुमत्रा भावे या मराठी धचत्रपट धदग्दधशगका, धनमागत्या 

आधण पटकथालेखक होत्या. त्याांनी  समुार े१४ धचत्रपट, ५०हून अधधक लघपुट आधण चार 

दूरधचत्रवाधहनी माधलकाांचां लेखन आधण धदग्दशगनही केलां होतां.  त्याांना अनेक आांतरराष्ट्रीय सवमान 

धमळाले आहेत. त्याांच्याबद्दल श्रद्ाांजली व्यक्त करताना अधभनेत्री देधवका दप्तरदार याांनी 

आकाशवाणीकडे आपल्या भावना या शब्दाांत व्यक्त केल्या... 

(बाईट देधवका दप्तरदार....) 

 

पबां प्रचार  

पधिम बांगालमध्ये धवधानसभा धनवडणकुीच्या सहाव्या टप्पप्पयातील प्रचार आज सांपत आहे. 

राज्यात वाढत्या कोरोना सांसगागच्या वाढत्या पार्श्गभूमीवर धनवडणूक आयोगाने 72 तास आधी 

प्रचाराला बांदी घातली आहे. 22 तारखेला चार धजल्याांतील 43 धवधानसभा मतदारसांघात या टप्पप्पयात 

मतदान होणार आहे. 27 मधहलाांसह 306 उमेदवार धनवडणकुीच्या ररांगणात आहेत.  

 

 

कुस्ती  

कझाकथतानमधल्या अल्माते इथां काल पार पडलेल्या आधशयाई जागधतक कुथती थपधेत 

भारताच्या दीपक पधुनया यानां 86 धकलो वजनी गटात रौप्पयपदक पटकावलां आहे. त्यानां इराणचा 

खेळाडू आधण ऑधलधम्पक धवजेता हासन याझदानी चराती याचा 10 – 0 असा पराभव केला. तर 

दसुरा भारतीय कुथतीपटू सांजीत यानां काांथयपदक धजांकलां. या थपधेत भारतीय सांघानां परुुष गटात फ्री 

थटाईल प्रकारात एकां दर सात पदके पटकावली. तर एकां दर पदक ताधलकेत पाच सवुणग, तीन रौप्पय 

आधण सहा काांथयपदकाांची कमाई केली आहे. 

 

 



 
 

 

याबरोबरच ह ेराष्ट्रीय बातमीपत्र सांपनां. नमस्कार.  


