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“अचूकता  पाहशजे तर वराल मशत्वाचा.” 

 

16 हडवेंबर-राष्ट्रीय पत्रकार दिन 

ठश् ॐटना आणण ॐडाभॉडी 

चॊदाऱे लत्- 

१३९२- जऩानी ऴम्राट ॏॉ-्ाभेमाभाने ऩदत्याॏ ्ेरा. ॏॉ-्ॉभात्सु ऴम्राटऩदी. 

ऩंधयाऱे लत्- 

१४९७ -ऱास्कॉ द ॏाभाने ्ेऩ ऑप ॏुड वॉऩरा ऱशऴा ॐातरा. 
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ऴतयाऱे लत्- 

१६३९- इंगं्लडच्या ऴंऴदेन ेनाॏयी वक्कनाभा प्रसु्तत ्ेरा. 

अठयाऱे लत्- 

१७७३- अभेरय्न क्ांती-फौस्टन टी ऩाटी - टी ऍक्टच्या वऱयॉधात ऴन्स ऑप 
लरफटीच्या ऴदस्ांनी भौवौ् ऱेल धायण ्रून फौस्टनच्या फंदयात चवाची ॎॉ्ी पे्री. 

ए्ॉणणऴाऱे लत्- 

१८३८- ब्लड रयव्हयची रढाई - दलषण आफ्रि्ेत क्वाझुरु, नातार मेथे ऍंड्रीझ 
वप्रटॉरयमऴच्या नेतृत्वाॎारी पूयटे्रक्कय आणण दामु्बझा(न्झॉफॉ) ऱ ने्दरा ्ाऴॉम्पिऴी मा झुरु 
ईिी ऴयदायांच्या ऴैन्यात ॐनॐॉय मुद्ध. झुरंुच्या बारे आणण फाणांवऱरूद्ध फॉअय फंदु् ा. तीन पूयटे्रक्कय 
जॎभी ३,००० झुरु ठाय. 

१८६४- अभेरय्न मादऱी मुद्ध - भेजय जनयर जौजज एच. थौभऴच्या मुलनमन ऴैन्याने रेफ्टनंट जनयर जौन 
फेर रॄडच्या ्ौने्फडयटे आभी ऑप टेनऴेीरा वयवऱरे. 

वऱऴाऱे लत्- 

१९०३ -भुंफईतीर ताजभवार ऩोरेऴ वौटेर ग्राव्ांऴाठी ॎुरे ्यण्यात आरे. 

१९२२- ऱौऴोभध्ये ऩॉरंडचा अध्यष ॏेविमेर नारुतॉवऱझचा ॎून. 

१९३२ - ’प्रबात’चा ’भामाभच्छिं द्र’ वा चचत्रऩट प्रदणलित झारा. 

१९४२- ज्ूंचे णलय्ाण - वाईनरय् रवभरयन ेयॉभा(णजप्सी) रॉ्ांना ्त्तरीऴाठी ऑलिझरा ऩाठवऱरे. 

१९४४- दऴुय ेभवामुद्ध-फोटर ऑप द फल्ज - फेल्जल्जमभच्या आदेनेऴ प्रदेलात जनयर ड्वाइट डी. 
आमझेनवॉऱय आणण पील्ड भालजर ॏेडज पॉन रंूड्स्से्टटच्या ऴैन्यात रढाई. 

१९४६- रेओन बु्लभ िांऴच्या ऩंतप्रधानऩदी. 

१९४६ - थामरॅंडरा ऴंमुक्त याष्ट्ांत प्रऱेल. 

१९५७- ई.ई.चुंदयीॏयन ेयाजीनाभा फ्रदल्याऱय ऴय फ्रपयॉजॎान नून ऩाव्स्तानच्या ऩंतप्रधानऩदी. 

१९७१ - बायत ऩा् मुद्ध – ऩा् ऴैन्याची लयणाॏती, फांॏरादेलची लनलभि ती 

१९७१- फांॏरादेल भुचक्त मुद्ध - फांॏरादेल वऱजम फ्रदन. ऩाव्स्तानी पॊजेने लभत्रॉ फारवनी ऴभॉय ऴऩलेर 
लयणाॏवत ऩत्कयरी. 

१९८५ - ्ल्पक् ् भ मेथीर ’इंफ्रदया ॏांधी अणूऴंलॉधन े्ं द्रातीर (IGCAR) प्रामॉचॏ् ’पास्ट िीडय रयअ ोक्टय’ 
याष्ट्ारा ऴभवऩित 



 

१९९१ - ऩुऱीच्या ऴॉवऱएत ऴंॐयाज्ातुन (USSR) पुटून ्झा्स्तान वा स्वतंत्र देल झारा. 

१९९८- ऑऩयलेन डेझटज  पौक्स - अभेरय्ा ऱ मनुामटेड व ि्ं ग्डभने इया्ऱय फॉंफपे् ्ेरी. 

ए्वऱऴाऱे लत् 

२०१२- फ्रदल्लीत ए्ा तरुणीऱय फऴभध्ये लनॐृजण ऴाभूरव् फरात्काय ऱ अत्याचाय. तरुणीचा भृत्यू झाल्याऱय 
ऴय्ायने फरात्काय ्ामदा फदररा. 

२०१४- ऩाव्स्तानी तालरफानने ऩेलाऱयभधीर ए् रष्कयी लाशेऱय वल्ला चढऱून १३२ वऱद्यार्थ्ाांना ठाय 
भायरे. 

जन्म- 

१४८५- अयाॏौनची ो् थयेीन, इंगं्लडची याणी. 

१७७०- रुडवऱॏ पान फीथॉवे्हन, जभजन ऴंॏीतस. 

१७७५- जेन ऑसे्टन, विटील रेॎ्. 

१७९०- लरओऩॉल्ड ऩरवरा, फेल्जल्जमभचा याजा. 

१८८२- ऴय जो् वौब्स, इंच्ग्लल वक््ेट ॎेशाडू. 

१८८८- अरेक्झांडय, मुॏॉस्लाव्हव्हमाचा याजा. 

१९१७- ऴय आथजय ऴी. क्ला ज् , विटील रेॎ्. 

१९२६- फफन प्रब,ू प्रवऴन अलबनेता. 

१९३३- डौ. प्रबा्य भांडे, रॉ्ऴारवत्याचे अभ्याऴ्. 

१९५२- जॉएर ॏानजय, ऱेस्ट ईंडीझचा वक््ेट ॎेशाडू. 

मृत्यू- 

१५१५- अपॉन्सॉ फ्रद आल्बु् ज् , ऩॉतुजॏारचा भ्रभंत. 

१९२२- ॏेविमेर नारुतॉवऱझ, ऩॉरंडचा ऩरवरा याष्ट्ाध्यष. 

१९६०- चचिं ताभण ॏणेल ्ऱे, भयाठी ्ॉल्ाय ऱ रेॎ्, भवायाष्ट् लब्द्ॉल, भवायाष्ट् ऱाकं्सप्रदाम ्ॉल, 
लास्त्रीम ऩरयबाळा ्ॉल मांचे ऴंऩाद्. 

२००४- रक्ष्मी्ांत फेडे, अलबनेता. 



 

 
जनॏणभन अचधनाम् जम वे 

बायत बाग्य-वऱधाता | 

ऩंजाफ, णऴिं धू, ॏुजयात, भयाठा, द्रावऱड, उत्कर, फंॏ, 

वऱिंध्य, रवभाचर, मभुना, ॏंॏा, 

उछर जरचधतयंॏ, 

तऱ लुब नाभे जाॏे तऱ लुब आणलऴ भाॏे, 

ॏावे तऱ जमॏाथा, 

जनॏण भंॏरदाम् जम वे, 

बायत बाग्य-वऱधाता| 

जम वे, जम वे, जम वे, 

जम जम जम, जम वे || 

 
बायत भाझा देल आवे. 

ऴाय ेबायतीम भाझे फांधऱ आवेत. 
भाझ्या देलाऱय भाझे प्रेभ आवे. 
भाझ्या देलातल्या ऴभृद्ध आणण 

वऱवऱधतेने नटरेल्या ऩयऩंयांचा भरा अलबभान आवे. 
त्या ऩयंऩयांचा ऩाई् वॉण्याची ऩात्रता 

भाझ्या अंॏी माऱी म्हणून भी ऴदैऱ प्रमत्न ्यने. 

 भी भाझ्या ऩार्ांचा, ॏरुुजनांचा 
आणण ऱडीरधाऱ्या भाणऴांचा भान ठेऱीन 

आणण प्रत्ये्ाली ऴॊजन्याने ऱाॏेन. 
भाझा देल आणण भाझे देलफांधऱ 

मांच्याली लनष्ठा याॎण्याची 
भी प्रवतसा ्यीत आवे. 
त्यांचे ्ल्याण आणण 

त्यांची ऴभृद्धी ह्ांतच भाझे 
ऴॊख्य ऴाभाऱरे आवे. 

जम रविं द 

              राष्ट्रर्ीत   



 

 
्ेलऱा, भाधऱा, तुझ्या नाभात य ेॏॉडऱा 

तुझ्याऴायॎा तूच देऱा, तुरा ्ुणाचा नावी वेऱा 
ऱेशॉऱेशी ऴं्टातुनी तारयली भानऱा 

ऱेडा वॉऊन बक्तीऴाठी, ॏॉऩॏड्ांऴव मभुना्ाठी 
नंदाॐयच्या ॏाई वाव्ली ॏॉ्ुशी मादऱा 

ऱीय धनुधजय ऩाथाजऴाठी, चक् ऴुदलजन ॐेऊन वाती 
यथ वा्ुलनमा ऩांडऱांचा ऩशवऱली ्ॊयऱा 

 
आता उठलू वार ेरान 

आता उठऱू ऴाय ेयान 
आता ऩेटऱू ऴाय ेयान 

लेत्ऱ्यांच्या याज्ाऴाठी राऱू ऩणारा प्राण ! 
 

व्ऴान भजूय उठतीर 
्ंफय रढण्या ्ऴतीर 

ए्जुटीची भलार ॐेउनी ऩेटऱवतर वे यान ! 
 

्ॉण आम्हा अडऱीर 
्ॉण आम्हा यडऱीर 

अडऱणू् ्यणाऱ्यांची उडऱू दाणादाण ! 
 

लेत्ऱ्यांची पॊज लनॐे 
वातात त्यांच्या फेडी ऩडे 

वतयंॏी झेंडे ॐेती, ॏाती स्वातंत्र्याचे ॏान ! 
 

ऩडून ना यारॄ आता 
ॎाऊ ना आता राथा 

लेत्यी अन् ्ाभ्यी भांडणाय वॉ ठाण ! 

              प्रार्गना    

            िेळभक्तीपर  

   र्ीत  



 

                                                                                        

आता वऱिात्म े्ं  देऱें । मेणे ऱाग्यसें तॉळाऱें । 
तॉळॉलनिं  भज द्याऱे । ऩऴामदान वें ॥ 

 
जें ॎशांची वं्य्टी ऴांडॉ । तमा ऴत्कभी- यती ऱाढॉ । 

बूतां ऩयस्पय ेऩडॉ । भतै्र णजऱाचें ॥ 
 

दरुयतांचे वतलभय जाऱॉ । वऱि स्वधभज ऴूमें ऩावॉ । 
जॉ जे ऱांच्छर तॉ तें रावॉ । प्राणणजात ॥ 

 
ऱळजत ऴ्श भंॏशी । ईियलनष्ठांची भांफ्रदमाशी । 

अनऱयत बूभंडशी । बेटतु बूतां ॥ 
 

चरां ्ल्पतरंूचे आयऱ । चेतना चचिं ताभणींचें ॏाऱ । 
फॉरते जे अणजऱ । ऩीमूळाचे ॥ 

 
चंद्रभे ज ेअरांछन । भातांड जे ताऩवीन । 
ते ऴऱाांवी ऴदा ऴज्जन । ऴॉमय ेवॉतु ॥ 

 
व ि्ं फरृना ऴऱज ऴुॎी । ऩूणज वॉऊलन वतन्हीं रॉ्ी । 

बणजजॉ आफ्रदऩुरुॎी । अॎंरडत ॥ 
 

आणण ग्रथंॉऩजीवऱमे । वऱलेळीं रॉ्ीं इमें । 
रॅष्टारॅष्ट वऱजमें । वॉआऱे जी ॥ 

 
मेथ ह्मण ेश्री वऱिेलयाओ । वा वॉईर दान ऩऴाऱॉ । 

मेणें ऱयें सानदेऱॉ । ऴुव्हॎमा जारा ॥ 
 

मराठी बातम्या  
भवायाष्ट्ातीर तब्बर दीड राॎ तरुणांना नॉ्यी लभशणाय, णलिं दे-पडणऱीऴ ऴय्ायचं भॉठं 
चॏफ्ट 

भुंफई : भवायाष्ट् ऴय्ायचा रविं दजुा ग्रुऩऴॉफत आज ऴाभंजस् ्याय झाराम. भुख्यभंत्री ए्नाथ णलिं दे आणण 
रविं दजुा ग्रुऩच ेभुख्य जी ऩी रविं दजुा मांच्याऴॉफत आज फैठ्ीदयम्यान आज वा ्याय झारा. मा ्यायानुऴाय 
रविं दजुा ग्रुऩ भुंफई आणण भवायाष्टात ए्ूण 12 षेत्रात ॏुंतऱणू् ्यणाय आवे. वी ॏुंतऱणू् तब्बर 35 वजाय 
्ॉटी रुऩमांची आवे. तय मा ॏुंतऱणु्ीतून दीड राॎ नाॏरय्ांना यॉजॏाय लभशणाय आवे. 

 

 

                पवायिान     



 

 

वलय  

ए्ा भाणऴाने त्याच्या ॐयी ए् ऩॉऩट ऩाशरा वॉता. वऩिंज-मात ठेऱरेल्या ऩॉऩटारा चांॏरे ॎामरा प्यामरा 
लभशत अऴे ऱ ऩॉऩट फॉर्ा अऴल्याने ॐयातीर रॉ्ां्डून त्याचे पाय ्ॊतु्वी ्ेरे जाई. ऩण 
ऩॉऩटाच्याऴ भनात भात्र ऩायतंत्र्याचे लल्य दाटून मेई. 

अॎेय ए्े फ्रदऱली ऩॉऩटारा ऴंधी चारून आरी. त्याय भाणऴाने ऩॉऩटारा ॎाणे देण्याऴाठी वऩिंज-माचे दाय 
उॐडरे वॉते ऱ त्याच्या वातून ते तऴेच उॐडे यारवरे वॉते. भाणऴारा अचान् ्ावी ्ाभ आल्याने तॉ ते दाय 
उॐडे टा्ून लनॐून ॏेरा अऴता ऩॉऩट वऩिंज-माच्या फावेय लनॐून ॏेरा. 

ऩण रवानऩणाऩाऴूनच वऩिंज-मात यारवरा अऴल्यान ेत्यारा पायऴे नीट उडताच मेत नव्हते. ए्ा झाडाऱय 
ॏेरा अऴता त्यारा इतय ऩॉऩटांली फॉरता मेईना ्ायण रवानऩणाऩाऴूनच तॉ ऩय्ी बाळा णल्त 
अऴल्याने त्यारा ऩॉऩटांची बाळा मेत नव्हती म्हणनू इतय ऩॉऩटवी त्यारा ऴव्ायी भानत नव्हते. 

वऩिंज-मात आमते ॎामची ऴऱम अऴल्याने त्यारा अन्न लभशऱणे अऱॐड जाऊ राॏरे ऱ ऊन, ऱाया, ऩाऊऴ 
मांची ्धीच ऴऱम नऴल्याने तॉ आजायी ऩडरा ऱ भरून ॏेरा. 

तात्पमज: जास्त ्ाश ऩायतंत्र्यात(ॏुराभचॏयीत) यारवल्याने तलीच ॏुराभचॏयीची ऴऱम अंॏात भुरुन यावते. 
भॏ ऩयक्याची बाळा, ऴंसृ्कतीच आऩरी ऱाटू राॏते आणण लभशारेरे स्वातंत्र्य रट्ऱण्याऴाठीची णजद्द अंॏी 
यावत नावी. ऩयक्या ऴसृं्कतीचे चांॏरे ्ावी ॐेताना आऩल्या ऴंसृ्कतीचे वऱस्मयण वॉऊ न देणे वाच ॎया 
लवाणऩणा. 

 

**************************************ok******************************************* 

ॐयचा अभ्याऴ ऱ ऩरयऩाठ ऩावण्याऴाठी active guruji  ऱेफऴाईटरा 
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