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गरजेच्या लेषी उऩयोगी ऩडतो तोच खरा नमत्र.  

 
17 डडवेंबर- ऩेन्ळनवग डे {राष्ट्रीय वेलाननलृत्त ददन} 

ठश् ॐटना आणण ॐडाभॉडी 

चॊदाऱे लत्- 

१३९८- तैभूय रंॏन ेददल्रीजऱश ऴुरतान नणऴरुद्दीन भेवभूदच्या ऴैन्याचा ऩाडाऱ ्ेरा. 

ऴॉशाऱे लत्- 

१५३८ - ऩॉऩ ऩौर ततऴऱ्याने इंगं्लडच्या वेन्री आठव्यारा ऱाशीत टा्रे. 
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ळाऱेय ऩडरऩाठ 

          आजचे ऩांचाांग 

         वुवलचार  

             ददनवलळेऴ  
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अठयाऱे लत्- 

१७१८- ग्रेट तिटनने स्पेनतऱरुद्ध मुद्ध ऩु्ायरे. 

ए्ॉणणऴाऱे लत्- 

१८१९- णऴभॉन फौलरव्हायने ग्रान ्ॉरंतफमाच्या प्रजाऴत्ता्चे स्वातंत्र्य ॐॉतळत ्ेरे. 

१८३४- डब्लिन अँड त ि्ं ग्सटाउन यलेे्व वी आमरंडभधीर ऩहवरी यलेे्व ऴुरू झारी. 

१८६२- अभेहय्न मादऱी मुद्ध - उत्तयचे्या जनयर मुलरणऴऴ एऴ. 
ग्रॅंटने टेनेऴी, लभणऴणऴऩी आणण े्ं ट्ीभधून ज्यू व्यक्तींना वद्दऩाय ्ेरे. 

तऱऴाऱे लत्- 

१९०३- त्ट्टी वौ्, उत्तय ो् यॉलरना मेथे याइट फंधूंनी आऩरे याइट फ्लामय वे ऩहवल्या तऱभानाचे ऩहवरे उड्डाण 
्ेरे. 

१९२६- लरथुएलनमातीर उठाऱात अंतानाऴ स्मेतॉनाने ऴत्ता फश्ाऱरी. 

१९२७- हवन्दसु्तान हयऩब्लि्न अऴॉणऴएलनचे क्ांतत्ाय् याजेन्द्र नाथ राहवयी मांना तिहटल ऴय्ायने 
लनधााहयत तायॎेच्या दॉन ददऱऴ आधीच ॏोंडा तुरंुॏात पाली ददरे. 

१९२८- बॏतणऴिंॏ, ऴुॎदेऱ, याजॏुरू मांनी तिहटल ऩॉरीऴ ऑदपऴय जेम्स ऴॉंडऴा माची रावॉय मेथे वत्या ्ेरी. 

१९३५- डग्लऴ डी.ऴी. ३ प्र्ायच्या तऱभानाचे ऩहवरे उड्डाण. 

१९४४- दऴुय ेभवामुद्ध-फोटर ऑप द फल्ज-भाल्मेडी वत्या्ांड - ऱापेन 
एऴ.एऴ.च्या ऴैलन्ांनी अभेहय्ेच्या २८५व्या पील्ड आहटि रयी ऑब्झऱेलन फटालरमनच्या मुद्ध्ैद्ांना ठाय 
भायरे. 

१९४७- फॉईंॏ फी-४७ प्र्ायच्या तऱभानाचे ऩहवरे उड्डाण. 

१९६१- ॏॉऱा भुक्तक्तऴंग्राभ - बायतीम ऴैन्याने ॏॉव्यारा ऩॉतुाॏारऩाऴून भुक्त ्ेरे. 

१९६७- ऑस्ट्रेलरमाचा ऩंतप्रधान वोयॉल्ड वॉल्ट ऩॉटाऴी, व्हव्हक्टॉहयमाजऱश ऴभुद्रात ऩॉवत अऴताना ॏामफ. 

१९७०- ऩॉरंडभध्ये ग्डडलनमा लवयात ऴैलन्ांनी ्ाभॏायांऱय ॏॉळ्या झाडल्या. ऴुभाय े२५ ठाय. 

१९७३- यॉभच्या लरमॉनादो दा व्हव्हिं ची तऱभानतशाऱय ऩोरेस्टाइनच्या अततयके्ांनी वल्रा चढऱून ३० 
प्रऱाश्ांना ठाय भायरे. 

१९८३- आम.आय.ए.न ेरंडनच्या वोयौड्ऴ हडऩाटाभेंट स्टॉयऱय फौम्बवल्रा ्ेरा. ऴवा ठाय. 



 

जन्म- 

१२६७- ॏॉ-उदा, जऩानी ऴम्राट . 

१७७८- ऴय वम्फ्री डेव्ही, इंब्लग्लल बॊतत्लास्त्रस आणण यऴामनलास्त्रस. 

१७७४- तऱल्यभ ल्यौन भो्ेन्झी त ि्ं ॏ, ो् नडाचा १०ऱा ऩंतप्रधान. 

१८४९- रारभॉवन ॐॉळ, ्ाँग्रेऴचे १६ ऱे अध्यष. 

१८८१- ऑिे पौ्नय, दलषण आदर्ेचा तक््ेट ॎेशाडू. 

१८८८- अरेकझांडय ऩहवरा, मुॏॉस्लाव्हव्हमाचा याजा. 

१९००- भेयी ्ाटायाइट, इंब्लग्लल ॏणणतस. 

१९०१- मलऱंत ॏॉऩाश तथा म.ॏॉ. जॉली, भयाठी रॐु्था्ाय ऱ ’प्रऴाद’ भाणऴ्ाचे ऴंऩाद्. 

१९०५: भुवम्मद हवदामतुल्राव – बायताचे ऴवाऱे उऩयाष्ट्रऩती (२० ऑॏस्ट १९७९ - २० ऑॏस्ट १९८४) आणण 
अ्याऱे ऴयन्यामाधील (२५ पेिुऱायी १९६८ - १६ हडऴेंफय १९७०) 

१९०८- तऱल्रडा लरब्बी,्ाफान १४ त्यणॉत्सॏा ्ारभाऩन ऩद्धतीचा लॉध राऱणाया नॉफेर 
ऩाहयतॉतळ् तऱजेता अभेहय्न यऴामनलास्त्रस. 

१९११: डी. डी. यॏेे – तऱरषण फॉरक्ा आणण णजऱंत व्यक्तक्तक्तचत्रणाच्या अत्यंत दलुभि श वातॉटीभुशे अने्  
नाभऱंतां्डून ऴन्मालनत झारेरे क्तचत्र्ाय ऱ रेॎ्, रॉ्ऴबा ऱ तऱधानऴबेतीर अने् याष्ट्रऩरुुळांची 
क्तचत्रे त्यांनी ्ाढरेरी आवेत. 

१९२४: रेॎ् ऱ हविं दतु्वाच ेअभ्याऴ् ऴ. व. देलऩांडे 

१९२४: ॏॉऩारन ्सु्तयी – ऩत्र्ाय, ’द हवन्द’ूचे ऴऩंाद् 

१९४७: दीऩ् वशदण्य – ददग्दला् ऱ चरक्तचत्र्ाय (Cinematographer) 

१९७२- जौन अिावभ, हविं दी क्तचत्रऩट अलबनेता. 

१९७७- आनौा के्लभेंट, रें च टेलनऴ ॎेशाडू. 

१९७८- हयतेल देलभुॎ, हविं दी क्तचत्रऩट अलबनेता. 

 
 



 

भृत्य-ू 

५३५- अं्न, जऩानी ऴम्राट. 

११८७- ऩॉऩ ग्रॏेॉयी आठऱा. 

१९०७- लरमॉऩॉल्ड दऴुया, फेल्जल्जमभचा याजा. 

१७४०: क्तचभाजी अप्पा – ऩेलऱाईतीर ऩयाक्भी ऴेनाऩती. त्यांनी ऩॉतुाॏीजांच्या ताब्यातून ऩलिभ त्नाया भुक्त 
्ेरा. भॉठ्या लन्याची झुंज देऊन ऩॉतुाॏीजांच्या ताब्यातीर ऱऴईचा त्ल्रा ऱ ऴाष्टी फेट णजिं ्ून ॐेतरे. 

१९०१: रेॎ् म. ॏॉ. जॉली 

१९२७: याजेन्द्र नाथ राहवयी – क्ांतत्ाय् 

१९२९- भनुएर ॏॉम्स दा ्ौस्टा, ऩॉतुाॏारचा ९६ऱा ऩंतप्रधान आणण १०ऱा याष्ट्राध्यष. 

१९३८: चारुचंद्र फदंॉऩाध्याम – फंॏारी ्थारेॎ् ऱ ्ादंफयी्ाय. ’प्रऱाऴी’, ’भौडना’, ’हयव्ह्यू’ इ. ऩत्र्ांच्या 
ऴंऩादनात त्यांचा ऱाटा वॉता. 

१९४२: अलबनेते ऱ नाट््ाय तऱषू्ण वयी ऒधं्य 

१९५६: ऩं. लं्ययाऱ व्याऴ – ॏाम् ऱ ऴंॏीतणलष्, ऩं. तऱषू्ण ददॏंफय ऩरुऴ्य मांचे णलष्य 

१९५९: डौ. बॉॏयाजू ऩट्टाबी ऴीतायाभय्या – स्वातंत्र्यऴैलन्, इततवाऴ्ाय आणण ्ाँग्रेऴचे नेते. ्ाँग्रेऴच्या 
ऴुऱणाभवॉत्सऱालनलभत्त त्यांनी लरहवरेरा ’हवस्ट्री ऑप द इंहडमन नोलनर ्ाँग्रेऴ’ वा ग्रंथ भवत्त्वऩूणा आवे. 

१९६४- व्हव्हक्टय रांझ वेऴ, नॉफेर ऩाहयतॉतळ् तऱजेता अभेहय्न बॊतत्लास्त्रस. 

१९६५: जनयर ्ॉडेन्डेया ऴुफय्या तथा ्े. एऴ. लथभय्या – बायतीम बूदराचे ६ ऱे ऴयऴेनाऩती, ऩद्मबूळण, 
भऱाऱीयचक्. १९४८ भधे ्ाश्मीयभधीर ऩात्स्तानी आक्भ्ांचा ऩयाबऱ ्यणाऱ्या बायतीम ऴैन्याचे ते 
प्रभुॎ वॉते. 

१९६७- वोयॉल्ड वॉल्ट, ऑस्ट्रेलरमाचा ऩंतप्रधान. 

१९८५: भधुऴूदन ्ारेर्य – नाट््ाय, ्था्ाय आणण ऩट्था्ाय 

२०१०: देऱदत्त दाबॉश्य – ऩुणे तऱद्ाऩीठाचे ्ुरॏुरू, णलषणतस, ॏांधीऱादी ऱ ऴभाजऱादी 

 

 



 

 
जनॏणभन अक्तधनाम् जम वे 

बायत बाग्य-तऱधाता | 

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

तऱिंध्य, हवभाचर, मभुना, ॏंॏा, 

उच्छर जरक्तधतयंॏ, 

तऱ लुब नाभे जाॏे तऱ लुब आणलऴ भाॏे, 

ॏावे तऱ जमॏाथा, 

जनॏण भंॏरदाम् जम वे, 

बायत बाग्य-तऱधाता| 

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 

तऱतऱधतेने 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 प्रततसा ्यीत आवे. 
त्यांचे ्ल्याण आणण 

त्यांची ऴभृद्धी यांतच भाझे 
ऴॊख्य ऴाभाऱरे आवे. 

जम हविं द 

              राष्ट्रगीत   



 

 

ॎया तॉ ए्ची धभा जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

जॏी जे वीन अततऩततत, जॏी जे दीन ऩददलरत 
तमा जाऊन उठऱाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

जमांना ना ्ॉणी जॏती ऴदा ते अंतयी यडती 
तमा जाऊन ऴुॎऱाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

ऴभस्तां धीय तॉ द्ाऱा, ऴुॎाचा लब्द फॉराऱा 
अनाथा ऴाय ते द्ाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

ऴदा जे आता अतततऱ्र, जमांना ॏांजती ऴ्र 
तमा जाऊन वऴऱाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

्ुणा ना व्यथा णलणऱाऱे, ्ुणा ना व्यथा हवणऱाऱे 
ऴभस्तां फंधु भानाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

प्रबूची रे्य ेऴायी तमारा ऴऱावी प्यायी 
्ुणा ना तुच्छ रेॎाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

अऴे जे आऩणाऩाली अऴ,े जे तऱत्त ऱा तऱद्ा 
ऴदा ते देतची जाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

बयाऱा भॉद तऱश्वात अऴाऱे ऴॊख्य जॏतात 
ऴदा वे ध्येम ऩूजाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

अऴे वे ऴाय धभााचे अऴे वे ऴाय ऴत्याचे 
ऩयाथी प्राणवी द्ाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

जमारा धभा तॉ प्याया, जमारा देऱ तॉ प्याया 
त्याने प्रेभभम व्हाऱे, जॏारा प्रेभ अऩााऱे 

्ऱी :- ऴाने ॏुरुजी 

 

              प्राथगना    



 

 

फरऴाॏय बायत वॉऱॉ, तऱश्वात लॉबुनी यावॉ 

वे ्ं्ण ्हय फांक्तधमरे, जनऴेऱे जीऱन ददधरे 
याष्ट्राथा प्राण वे उयरे, भी णऴद्ध भयामारा वॉ 

ऱैबऱी देल चढऱीन, ऴऱास्व त्याऴ अऩीन 
ततभीय ॐॉय ऴंवायीन, मा फंधु ऴवाय्यारा वॉ 

वातांत वात ॐेऊन, हृदमाऴ हृदम जॉडून 
ऐक्ाचा भंत्र जऩून, मा ्ामा ्यामारा वॉ 

्हय ददव्य ऩता्ा ॐेऊ, तप्रम बायतॏीते ॏाऊ 
तऱश्वाऴ ऩयाक्भ दाऱू, वी भाम लनजऩदा रावॉ 

मा उठा ्रू वॉ लथा, ऴंऩाद ुददव्य ऩुरुळाथा 
वे जीऱन ना तहय व्यथा, बाग्यऴूमा तशऩत यावॉ 

वी भाम थॉय वॉईर, ऱैबऱे ददव्य लॉबेर 
जॏताऴ लांतत देईर, तॉ ऴॉन्याचा ददन मेऱॉ 

्ऱी : ऴाने ॏुरुजी 

बाऱगीत- 

ए आई मऱा ऩालवात जाउ दे 

ए आई भरा ऩाऱऴात जाउ दे 
ए्दाच ॏ लबजुनी भरा क्तचिं फ क्तचिं फ वॉऊ दे 

 
भेॐ ्ऴे फॐ ॏडॏड ्हयती 

ऱीजा नबातुन भरा ॎुणतऱती 
त्यांच्याऴंॏे अंॏणात भज ॎूऩ ॎूऩ नाच ुदे 

 

            देळभक्तीऩर  

   गीत  



 

फद्ांचा फॐ थऱा नाचतॉ 
फेडु् दादा वा् भायतॉ 

ऩाण्याभधुनी त्यांचा भजरा ऩाठराॏ ्रु दे 
 

धायॎेारी उबा यारृनी 
ऩामाने भी उडतऱन ऩाणी 

ताऩ, ॎॉ्रा, णलिं्ा, ऴदी, ऱाटे्टर ते वॉऊ दे 

्ऱक्तमत्री : ऱंदना तऱटण्य 

                                                                                        

आता तऱश्वात्म े्ं  देऱें । मेणे ऱाग्यसें तॉळाऱें । 
तॉळॉलनिं  भज द्ाऱे । ऩऴामदान वें ॥ 

 
जें ॎशांची वं्य्टी ऴांडॉ । तमा ऴत्कभी- यती ऱाढॉ । 

बूतां ऩयस्पय ेऩडॉ । भतै्र णजऱाचें ॥ 
 

दहुयतांचे ततलभय जाऱॉ । तऱश्व स्वधभा ऴूमें ऩावॉ । 
जॉ जे ऱांब्लच्छर तॉ तें रावॉ । प्राणणजात ॥ 

 
ऱळात ऴ्श भंॏशी । ईश्वयलनष्ठांची भांददमाशी । 

अनऱयत बूभंडशी । बेटतु बूतां ॥ 
 

चरां ्ल्पतरंूचे आयऱ । चेतना क्तचिं ताभणींचें ॏाऱ । 
फॉरते जे अणाऱ । ऩीमूळाचे ॥ 

 
चंद्रभे ज ेअरांछन । भातंड जे ताऩवीन । 
ते ऴऱांवी ऴदा ऴज्जन । ऴॉमय ेवॉतु ॥ 

 
त ि्ं फरृना ऴऱा ऴुॎी । ऩूणा वॉऊलन ततन्हीं रॉ्ी । 

बणजजॉ आददऩुरुॎी । अॎंहडत ॥ 
 

आणण ग्रथंॉऩजीतऱमे । तऱलेळीं रॉ्ीं इमें । 
दृष्टादृष्ट तऱजमें । वॉआऱे जी ॥ 

 
मेथ ह्मण ेश्री तऱश्वेलयाऑ । वा वॉईर दान ऩऴाऱॉ । 

मेणें ऱयें सानदेऱॉ । ऴुव्हॎमा जारा ॥ 
 
 
 

                ऩवायदान     



 

 

्ॉल्ह्याची पणजती:- 
ए्दा ए् ्ॉल्हा ऱ भांजय णल्ायी ्ुत्र्यातऱळमी फॉरत वॉते. 
्ॉल्हा म्हणारा, "भरा णल्ायी ्ुत्र्यांच्या ॎूऩ याॏ मेतॉ." "भरावी मेतॉ," भांजय म्हणारी. 
्ॉल्हा म्हणारा, "ते ॎूऩ ऱेॏाने धाऱतात. ऩण ते भरा ऩ्डू ल्त नावीत ्ायण भरा त्यांच्याऩाऴून दयू 
ऩशण्याच्या अने् मकु्त्या भाहवत आवेत." 
"तू ्ॉण्ॉणत्या मुक्त्या ्यतॉऴ?" भांजयीने तऱचायरे. 
"अने् मुक्त्या!" ्ॉल्हा पुलाय्ी भायत म्हणारा. "्धी भी ्ाटेयी झुडऩातून धाऱतॉ. ्धी ्धी 
जंॏरातल्या दाट झुडऩात जाऊन फऴतॉ. तय ्धी भॉठ्या तफशात रऩून फऴतॉ. अला अने् मुक्त्या 
भाझ्या्डे आवेत." 
भांजय म्हणारी,"भरा तय पक्त ए् चांॏरी मुक्ती भाहवत आवे." 
"अयये!े पक्त ए्च मुक्ती? ती ्ॉणती आवे?" ्ॉल्हाने तऱचायरे. 
"फॐच आता! आता भी तीच मुक्ती ्यणायच आवे. ते ऩवा, णल्ायी ्ुत्रे इ्डेच मेत आवेत. " अऴे म्हणत भांजय 
जऱशच्याच ए्ा झाडाऱय चढून फऴरी. ततथे ती णल्ायी ्ुत्र्याऩाऴून अॏदी ऴुयलषत याहवरी. 
णल्ायी ्ुत्र्यांनी ्ॉल्ह्याचा ऩाठराॏ ऴुरू ्ेरा. ्ॉल्हा ए्ाभाॏून ए् मुक्त्या ऱाऩयत वॉता. ऩण त्याचा 
्ावीवी उऩमॉॏ झारा नावी. अॎेयीऴ णल्ायी ्ुत्र्यांनी त्या ्ॉल्ह्यारा ऩ्डरे आणण ठाय भायरे. 
भांजय भनात म्हणारी,. "तफचाया ्ॉल्हा! त्याच्या अने् मुक्त्या ऩेषा भाझी ए्च मुक्ती चांॏरी वॉती." 
तात्पयग: कोणत्याशी एकाच वलऴयात प्रावलण्य नमषला. नाशीतर एक ना धड भाराभर चचिं ध्या. 
**************************************ok******************************************* 
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