
1 
 

राष्ट्रीय बातमीपत्र - 09.15 P.M. 

 

दिनाांक : 18.04.2021                वार : रदववार 

 

कोरोनाचा प्रािुर्ााव पुन्हा वाढतो आह;े त्यामळेु सवाांनीच आवश्यक सुरक्षा उपायाांचां पालन करावां 

आदण पात्र नागररकाांनी न घाबरता लसीकरण करून घ्यावां, असां आवाहन करत आहोत. सुरदक्षत राहा 

आदण कोरोना सांसगा रोखण्यासाठी मास्क वापरा, हात वारांवार स्वच्छ धुवा, सुरदक्षत अांतर ठेवा. 

 

१. पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यानंी घेतला वाराणसीमधील कोरोना पररस्थथतीचा अढावा. 

२. वाढत्या कोरोना प्रादभुाावाचा पररणाम लसीकरण मोस्हमेवर होउ देउ नका – कें द्राची 

राजयानंा सूचना. 

३. रमेडेस्सवीर आंजेक्शनच ंईत्पादन येत्या १५ स्दवसातं  दपु्पट करणार – कें द्रीय मंत्री मनसखु 

माडंवीय याचंी मास्हती. 

४. देशात काल 2 लाख 61 हजार 500 नव्या कोरोना बास्धताचंी नोंद. 

५. जगभरात कोरोनामळेु ३० लाखाहूंन ऄस्धक नागररकांचा मतृ्यू.  

६. पस्िम बगंालमध्ये सहाव्या टप्प्याच्या प्रचाराचा ईया ा ऄखेरचा स्दवस. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

पांतप्रधान - वाराणसी 

पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अज वाराणसी या त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील कोरोना पररस्थथतीचा 

दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून अढावा घेतला. कोरोनावर मात करायची ऄसेल तर तपासणी, देखरखे, 

बास्धतांच्या संपकाात अलेलयांचा शोध अस्ण ईपचार हे धोरण ऄवलंबावं लागेल, ऄसं पतंप्रधान यावेळी 

म्हणाले. वाराणसी आथली तपासणी कें द्र; कोस्वड रुगणांच्या ईपचारासाठी ईपलब्ध खाटा, मनषु्यबळ अस्ण 

लसीकरणाबाबत त्यांनी मास्हती घेतली. कोरोनाशी लढा देताना अरोगय यंत्रणा बळकट करण्यासाठी अवश्यक 

सवा ईपाययोजना तातडीने राबवण्याचे स्नदेश त्यांनी ऄस्धकाऱयांना स्दले. 

  

कें द्र सरकार - लसीकरण मोहीम 

वाढत्या कोरोना प्रादभुाावाचा पररणाम लसीकरण मोस्हमेवर होता कामा नये, ऄशी सूचना कें द्र सरकारनं 

सवा राजय अस्ण कें द्र शास्सत प्रदेशांना केली अहे. कोस्वड १९ चा प्रादभुााव रोखण्यासाठी लावलेलया टाळेबदंी 

स्कंवा ऄन्य ईपाययोजनांमळेु कुठेही लसीकरण थांबवू नये, ऄसं कें द्रानं सवा  राजयांना पाठवलेलया पत्रात म्हटलं 

अहे. अरोगय मंत्रालयाचे ऄस्तररक्त सस्चव डॉक्टर मनोहर ऄगनानी यांनी स्लस्हलेलया या पत्रात संचारबदंी अस्ण 

टाळेबदंीमळंु लसीकरणाचे लाभाथी अस्ण लसीकरण प्रस्ियेत कायारत ऄसणारे प्रभास्वत होता कामा नये, तसंच 

लसीकरण कें द्र हे कोस्वड रुगणालयापासून वेगळं ऄसायला हवं. कोणत्याही पररस्थथतीत कोस्वड रुगणांचा 
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लसीकरण कें द्राशी संपका  येउ नये यासाठी अवश्यक ती सवा  खबरदारी घ्यायला हवी, ऄशा सूचना देण्यात 

अलया अहेत. 

  

िेश - लसीकरण 

देशभरात अतापयंत कोस्वड प्रस्तबधंक लसीच्या 12 कोटी 25 लाख मात्रा देण्यात अलया अहेत.   

  

महाराष्ट्र - कोदवड 

महाराष्रात कोस्वडचा प्रादभुााव वाढत ऄसताना लसीकरण मोहीम वेगात सरुु अहे. राजयात काल २ 

लाख ३६ हजाराहून ऄस्धक जणांचं लसीकरण करण्यात अलं. मुंबइत काल सवाा स्धक ४२ हजार ८४९, त्या 

खालोखाल पणु्यात ३३ हजार ६८१ अस्ण ठाण्यात २५ हजार १६९ लसी देण्यात अलया. महाराष्रात 

अत्तापयंत  कोस्वड प्रस्तबंधक लसीच्या १ कोटी २१ लाख ३९ हजार  ७७१ मात्रा देण्यात अलया अहेत. 

  

कोदवड - अपडेट 

देशात काल 2 लाख 61 हजार 500 नव्या कोरोना  बास्धतांची नोंद झाली. त्यामळेु कोरोनाबास्धतांच्या 

तलुनेत ईपचाराधीन रुगणांचं प्रमाण वाढून अता 12 पूणांक 18 शतांश टक्के झालं अहे. काल 

अढळलेलयांपैकी 80 टक्के बास्धत हे महाराष्रासह कनााटक, स्दलली, तास्मळनाडू, छत्तीसगड, ईत्तरप्र देश, 

मध्य प्रदेश, गजुरात अस्ण केरळ या राजयांमधले अहेत. 

काल दीड हजार कोस्वड रुगणांच्या मतृ्युंची नोंद झाली ऄसून देशातील कोस्वड मतृ्युंची संख्या अता  1 

लाख 77 हजार 150 वर पोहोचली अहे. देशाचा कोस्वड रुगण बरे होण्याचा दर अता 86 पूणांक 62 शतांश 

टक्क्यांपयंत खाली अला अहे. दरम्यान काल स्दवसभरात 1 लाख 38 हजारांहून ऄस्धक रुगण बर े झाले. 

अतापयंत 1 कोटी 28 लाखांहून ऄस्धक रुगण कोरोनामकु्त झाले अहेत. 

  

रमेडेदसवीर 

कोस्वड रुगणांच्या ईपचारासाठी वापरलया जाणाऱया रमेडेस्सवीर आंजेक्शनचं ईत्पादन येत्या १५ 

स्दवसांत  दपु्पट करून ते तीन लाख कुप्यांपयंत वाढवलं जाइल, ऄशी मास्हती रसायन अस्ण खत राजय मंत्री 

मनसखु मांडवीय यांनी स्दली. सध्या देशात या औषधाचं ईत्पादन करणारे २० प्रकलप कायारत ऄसून यास्शवाय 

अणखी २० प्रकलपांना या औषधाचं ईत्पादन करण्यासाठी अधीच मंजुरी देण्यात अली अहे. या 

प्रकलपांमधून रमेडेस्सवीर आंजेक्शनच्या कुप्यांचं दररोज १ लाख ५० हजार आतकं ईत्पादन तयार करण्यात 

येइल, तसंच कें द्र सरकारनं सांस्गतलयानंतर प्रमखु औषधस्नमााण कंपन्यांनी रमेडेस्सवीरची स्कंमत कमी केली 

अहे, ऄसंही मांडवीय यांनी सांस्गतलं. 

  

आरोग्य सदचव 

सवा कें द्रीय मंत्रालयं अस्ण सावाजस्नक के्षत्रातील ईपिमांनी देशातील राजय अस्ण कें द्रशास्सत 

प्रदेशातील कोस्वड व्यवथथापनासाठी त्यांच्या ऄखत्यारीतील रुगणालयांच्या खाटा ईपलब्ध करून या ाव्यात, 

ऄसे स्नदेश कें द्र सरकारनं स्दले अहेत. अरोगय सस्चव राजेश भूषण यांनी याबाबत सवा  संबसं्धत मंत्रालयांना पत्र 

स्लस्हलं अहे. गेलया वषीप्रमाणेच सवा कें द्रीय मंत्रालयं अस्ण सावाजस्नक के्षत्रातील ईपिमांनी त्यांच्या 

ऄखत्यारीतील रुगणालयांमधून थवतंत्र कोस्वड स्नगा रुगणालय स्कंवा थवतंत्र कोस्वड स्वभाग सुरू करून 

त्यास्ठकाणी ऑस्क्सजन बेड, व्हेंटीलेटर, तपासणी प्रयोगशाळा, अरोगय कमाचाऱयांसाठी थवतंत्र थवयंपाकघर 
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ऄशा सवा  अवश्यक त्या यंत्रणा ईभाराव्यात; तसंच या कोस्वड रुगणालयात प्रवेशासाठी अस्ण बाहेर 

जाण्यासाठीही थवतंत्र व्यवथथा करावी, ऄसं या पत्रात सांस्गतलं अहे. 

  

रले्वे 

कोस्वड १९ शी लढा देण्यासाठी भारतीय रलेवे सजज झाली ऄसून महाराष्र राजयातलया नंदरुबार आथं 

स्वलगीकरण रलेवे डब्यांचं काम सरुू झालं ऄसून त्यामध्ये कोस्वड रुगण देखील दाखल झाले अहेत, ऄशी 

मास्हती रलेवे मंत्री स्पयषु गोयल यांनी स्दली. सध्या रलेवेकडं १६ स्वभागात चार हजार कोच कोस्वड रुगणांसाठी 

तयार अहेत. जे राजय सरकारांच्या मागणीनंतर ईपलब्ध करून स्दले जातील. अरोगय मंत्रालयाच्या मागादशाक 

सूचनांनुसार राजयांची ईपलब्ध वैया कीय यंत्रणा ऄपरुी पडलयावरच हे रलेवे कोच वापरता येतात. गेलया वषीच्या 

माचा, एस्प्रल, मे अस्ण जूनमध्येच भारतीय रलेवेनं हे रुपांतरीत कोच तयार केले अहेत. 

  

मनमोहन दसांग - पत्र 

माजी पतंप्रधान डॉक्टर मनमोहन स्संग यांनी कोरोना साथीच्या संदभाात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक 

पत्र स्लस्हलं अहे. कोरोनास्वरुद्धच्या लढ्यात लसीकरणाचे प्रयत्न वाढवण ंगरजेचं ऄसलयाचं या पत्रात त्यांनी 

म्हटलं अहे. लसीकरण स्कती जणांना झालं अहे यापेक्षा एकूण लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या तुलनेत स्कती 

जणांचं लसीकरण झालं अहे हे जाथत महत्त्वाचं अहे. सावाजस्नक अरोगयाच्या ऄणीबाणीच्या या पररस्थथतीत 

लस ईत्पादक कंपन्यांना त्यांच्या ईत्पादन ससु्वधांच्या स्वथतारासाठी अवश्यक तो स्नधी, ससु्वधा अस्ण सवलत 

कें द्र सरकारनं या ायला हवी, ऄसंही मनमोहन स्संग यांनी या पत्रात म्हटलं अहे. 

  

अरदवांि केजरीवाल 

राजधानी स्दललीत कोस्वड १९ च्या वाढत्या प्रादभुाावाच्या पार्श्ाभूमीवर स्दललीचे मखु्यमंत्री ऄरस्वंद 

केजरीवाल यांनी कें द्र सरकार संचास्लत स्दललीतलया रुगणालयांमध्ये कोस्वड रुगणांसाठी सात हजार खाटा 

ईपलब्ध करून या ाव्यात, ऄशी मागणी केली अहे. या संदभाात केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र 

स्लस्हलं अहे. राजधानी स्दललीत ऑस्क्सजनची अवश्यकता ऄसलेलया कोस्वड रुगणांचं प्रमाणही वाढलं ऄसून 

वैया कीय ऑस्क्सजनचा परुवठा करण्यासाठी कें द्र सरकारनं सहकाया  करावं, ऄशी मागणीही केजरीवाल यांनी 

केली अहे. 

  

कोरोना - जग 

जगभरातलया ऄनेक देशांमध्येही कोरोनानं हाहाकार माजवला ऄसून या अजारामळेु संपूणा जगात ३० 

लाखांहून ऄस्धक नागररकांचा मतृ्यू झाला अहे. ऄस्धक वतृ्तांत अमच्या प्रस्तस्नधीकडून... 

 ध्वनी -  

जगभरात कोरोनामळेु मतृ्यमुुखी पडलेलयांची संख्या स्शकागोसारख्या एका महत्त्वाच्या 

शहरातलया लोकसंख्येपेक्षाही जाथत ऄसलयाचं जॉन हॉपकीन स्वया ापीठानं म्हटलं अहे. ऄमेररका 

अस्ण ब्राझील या दोन देशांना या जागस्तक साथीचा सवाा स्धक फटका बसला ऄसला तरीही 

ऄनेक देश गेलया वषाभरापासून या स्वषाणूशी झुंज देत अहेत. 

ब्राझीलमध्ये गेलया 24 तासांत कोस्वड १९ च्या 67 हजार 636 नवीन रुगणांची तर दोन 

हजार 929 मतृ्युचंी नोंद झाली. ब्राझीलमध्ये अतापयंत 1 कोटी 39 लाखांहूनही जाथत रुगणांची 
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नोंद झाली ऄसून तीन लाखांहून जाथत मतृ्युंची नोंद झाली अहे. कोस्वड संसगााचा सवाा स्धक 

फटका ऄमेररकेपाठोपाठ ब्राझीलला बसला अहे. 

पास्कथतानमध्येही कोरोनाचा कहर सुरूच अहे. स्तथे बास्धतांची एकंदर संख्या ७ लाख 

५६ हजार २८५ झाली अहे; तर 16 हजार 243 जणांचा या अजाराने मतृ्यू झाला अहे. 

तकुीमध्ये काल 62 हजार 606 नवीन बास्धतांची तर 288 मतृ्युंची नोंद झाली. मसु्थलम 

धस्मायांच्या पस्वत्र रमजान मस्हन्याच्या पार्श्ाभूमीवर संसगा स्नयंत्रणात ठेवण्यासाठी तुकीमध्ये 

यापूवीच ऄंशतः टाळेबदंी जाहीर करण्यात अली अहे. तुकीमध्ये या अजाराने अतापयंत ३५ 

हजार ६०८ लोकांचा मतृ्यू झाला अहे; तर बास्धतांची एकंदर संख्या ४० लाखांच्या वर गेली 

अहे. 

दरम्यान, आस्राइलमध्ये बहुसंख्य लोकांचं लसीकरण पूणा झालं ऄसून गेलं संपूणा वषाभर 

बदं ऄसलेलया शाळा अता सुरू झालया अहेत. आस्राइलमध्ये सावाजस्नक स्ठकाणी माथक वापरण ं

देखील अता बधंनकारक नाही; मात्र बसं्दथत जागेत सावाजस्नक कायािम होत ऄसतील तर स्तथे 

मात्र माथक वापरावा लागणार अहे. 

अकाशवाणी बातम्यांसाठी माधवी कुलकणी, पणेु. 

 

पदिम बांगाल - दनवडणूक 

पस्िम बगंालमधील स्वधानसभा स्नवडणकुीच्या सहाव्या टप्प्यासाठीच्या प्रचाराचा ईया ा शेवटचा स्दवस 

ऄसलयानं स्तथं प्रचार स्शगेला पोहोचला अहे. गहृमंत्री अस्ण भाजपा नेते ऄस्मत शहा यांनी अज पूबाशाली ईत्तर 

आथं सभा घेतली; तर तृणमूल कॉगें्रसच्या नेत्या अस्ण पस्िम बगंालच्या मखु्यमंत्री ममता बॅनजी यांनी अज 

कृष्णानगर दस्क्षण आथं सभा घेतली. कोरोनाच्या पार्श्ाभूमीवर राजयातलया स्नवडणकुांचे टप्पे स्नवडणूक अयोगानं 

कमी करावेत, ऄसं अवाहन यावेळी बॅनजी यांनी केलं. दरम्यान कॉगें्रस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या सवा  प्रचार 

सभा कोरोनाच्या वाढत्या प्रादभुाावाच्या पार्श्ाभूमीवर रद्द केलया अहेत. सवा राजकीय नेत्यांनी मोठ्या सभा 

घेण्यामळेु काय दषु्पररणाम होउ शकतील याचा स्वचार करावा, ऄसं अवाहन गांधी यांनी ट्वीटरद्वारे केलं अहे. 

या सहाव्या टप्प्यात चार स्जल्ांमधलया 43 जागांसाठी येत्या 22 तारखेला मतदान होणार अहे. यासाठी 

एकंदर 306 ईमेदवार ररगंणात ऄसून त्यामध्ये 27 मस्हलांचा समावेश अहे. या स्नवडणकुीत मखु्य 

प्रस्तथपधी ऄसलेले भाजपा अस्ण तृणमूल कााँगे्रस हे दोन्ही पक्ष या सवा  43 जागा लढवत अहेत. स्नवडणूक 

अयोगाच्या अदेशांनसुार मतदानाच्या 72 तास अधी म्हणजे ईया ा हा प्रचार थांबणार अहे. 

  

आवाम की बात 

जम्मू अस्ण काश्मीरमध्ये प्रशासन अस्ण जनतेमधले संबंध ऄस्धक दृढ व्हाहेत यासाठी प्रशासन ऄनेक 

ईपाय योजना राबवत अहे. नायब राजयपाल मनोज स्सन्हा यांनी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी सरुू केलेला 

“अवाम की बात” हा अकाशवाणीवरील कायािम हे त्यातलंचं एक पढुच पाउल... 

 ध्वनी -  

जम्मू अस्ण काश्मीरच्या जनतेशी संवाद साधण्यासाठी नायब राजयपाल मनोज स्सन्हा 

यांनी सुरू केलेलया अवाम की बात या कायािमाचा पस्हला भाग अज सादर झाला. सकाळी 

११.०० वाजता अकाशवाणीची राजयातली सवा कें द्र अस्ण दूरदशानच्या प्रादेस्शक भाषेतील 

डीडी काशीर अस्ण दूरदशान जम्मू या कें द्रांवरून हा संवाद प्रसाररत झाला. 
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आथून पढेु दर मस्हन्याच्या स्तसऱया रस्ववारी ऄध्याा  तासाचा हा कायािम सादर केला 

जाइल. या कायािमाच्या माध्यमातून प्रशासनानं हाती घेतलेले स्वस्वध ईपिम जनतेपयंत 

पोहोचवले जातील; तसंच जनतेच्या प्रस्तस्िया, सूचना, मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाइल. 

प्रशासन अस्ण जनतेमधले सौहादापूणा संबधं ऄस्धक मजबूत व्हावेत अस्ण राजयासाठी धोरण 

तयार करताना त्यात जनतेचा सस्िय सहभाग ऄसावा या हेतूनं  “अवाम की बात” कायािम सरुू 

करण्यात अला अहे. 

अकाशवाणी बातम्यांसाठी श्रीनगरहून सनुील कौल यांच्यासह माधवी कुलकणी, पणेु. 

  

एन.आय.ए. 

नक्षलवादी माडवी स्हडमा याच्या ऄटकेसाठी राष्रीय तपास यंत्रणेनं सात लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर 

केलं अहे. छत्तीसगडचे अमदार भीमा मंडावी यांच्या हत्येसंदभाात २०१९ च्या प्रकरणात हे बक्षीस जाहीर 

करण्यात अले अहे. एन.अय.ए.नं गेलया वषी भीमा मंडावी खून प्रकरणात माडवी स्हडमा याच्यास्वरूद्ध 

अरोपपत्र दाखल केलं होतं. स्हडमा हा माओवाया ांच्या पीपलस स्लबरशेन गोररला अमी या संघटनेशी संबस्धत 

अहे. छत्तीसगड राजयातलया सकुमा-स्वजापूर सीमेवर या मस्हन्याच्या सरुुवातीला नक्षलवाया ांनी केलेलया 

हललयात या संघटनेचा सहभाग होता. या हललयात २२ सरुक्षा कमाचारी शहीद झाले होते.  

                    

मषु्टीयुद्ध 

पोलंडमध्ये सुरू ऄसलेलया जागस्तक युवा मसु्ियुद्ध थपधेत भारताच्या पाच मिुीयोदध््यानंी ईपांत्य पूवा  

फेरीत प्रवेश केला अहे. मस्हला गटात गीस्तका तर परुुष गटात ऄंस्कत नरवाल, स्बर्श्ास्मत्र चोंगथम, सस्चन अस्ण 

 स्वशाल गपु्ता यांचा यात समावेश अहे. भारताचे  20 खेळाडू या थपधेत सहभागी झाले ऄसून 52 देशातलया 

४१४ मिुी योदध््यांनी यात भाग घेतला अहे. 

  

  

आय.पी.एल. 

अय.पी.एल. स्िकेट थपधेत अज दोन सामने झाले. पस्हला सामना रॉयल चॅलेंजसा बगंळूरू अस्ण 

कोलकाता नाआट राआडसा यांच्यात झाला. यात रॉयल चॅलेंजसा बगंळूरू संघांनं कोलकाता नाआट राआडसावर ३८ 

धावांनी स्वजय स्मळवला. तर दसुरा सामना स्दलली कॅस्पटलस अस्ण पजंाब स्कंगस यांच्यात सरुू अहे. यात 

पजंाब स्कंगस संघानं स्दलली कॅस्पटलस समोर स्वजयासाठी १९६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं अहे. 

 

 

 

 

 


