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ऴंमभ वा ॐऩू ॏडऱट अऴतो, ऩण त्याच पश पाय ॑ोड अऴत.ं 

 
19 डडवेंबर- र्ोला मुक्ती दिन  

ठशॏ ॒टना आणण ॒डाभोडी 

१९२७ - याभ प्रऴाद बफस्मिर, योलन सऴिं॑ आणण अश्पाॏुल्लाव ॐान मा क्ांबतॏायॏांना बिटटल ऴयॏायने 
पाली ददरे. 

१९४१ - दऴुय ेभवामुद्ध - अ ्डॎ्फ  टवटरय वा जभमनन ऴन्ाचा ऴयऴेनाऩती फनरा. 

२००२ - व्ही. एन. ॐय ेमांनी बायताचे ३३ ऱे ऴय्ामाधील म्हणुन ॏाममनबाय ऴांबाशरा. 

चौथ ेलतॏ 

३२४ - योभन ऴम्राट लरसऴनीमऴने ऩदत्या॑ ॏेरा 
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फायाऱ ेलतॏ 

११८७ - के्लभेंट बतऴया माची ऩोऩऩदी लनऱड 

अठयाऱ ेलतॏ 

१७७७ - अभेटयॏन क्ांती - जॎजमन ऱॎसलिंग्टनच्या ॏॉंटटनेन्टर आभीने व््हरी पोजमन मेथे टवऱाशी भुक्काभ ॏेरा 

बऱऴाऱ ेलतॏ 

१९०५ - रंडनभधे्य ऩटवरी ग्णवाऱाटवॏा ऴेऱा ऴु झ झारी 

१९१६ - ऩटवरे भवामुद्ध-व्हदुमननची रढाई - फ्ांऴच्या ऴन्ाने चढाई ॏयणाऱमा जभमनन ऴन्ाऴ भा॒ाय ॒ेण्याऴ 
बा॑ ऩाडरे 

१९६१ - बायताने दभण आणण दीऱचा ताफा ॒ेतरा.॑ोऱा भुक्ती ददन 

१९६३ - झांसझफायरा मुनामटेड बॏिं ग्डभ ऩाऴून स्वातंत्र्य. ऴुरतान वभुद बफन भोवम्मद याजेऩदी 

१९७२ - अऩोरो १७, चंद्राऱय ऩोचरेरे लेऱटचे ऴभानऱ अंतयाशमान मुजीन ऴेभन, यॎन एव्हान्स ऱ व्टयऴन 
स्मिट मांऴव ऩृथ्वीऱय ऩयतरे 

१९९७ - सऴल्क एयची फ्लाइट १८५ वे फोईं॑ ७३७-३०० जातीचे बऱभान इंडोनेसलमात ऩारेम्बॅं॑ जऱश भुऴी 
नदीत ॏोऴशरे. १०४ ठाय 

एॏबऱऴाऱ ेलतॏ 

२००१ - व्यं॑चचत्रॏाय आय.ॏे. रक्ष्मण मांच्या 'ॏॎभन भ्न'च्या ऩुतळ्याचे ऩुणे मेथे अनाऱयण 

२०१० - ऴचचन तेंडुरॏयने ॏऴोटी ऴाभ्ातीर बऱक्भी ५० ऱे लतॏ ॏेरे. वा बऱक्भ त्याने दसषण 
आदफ्ॏा बऱग्द्ध ऴेंच्युटयमन मेथीर ऴुऩयस्पोर् मनऴ ऩाॏमन  मा भनदानाऱय ॐेशल्या ॑ेरेल्या ॏऴोटी 
ऴाभ्ाभधे्य ॏेरा 

२०१० - याहुर द्रबऱडने ॏऴोटी ऴाभ्ातीर १२,००० धाऱांचा टप्पा ऩाय ॏेरा. वा बऱक्भ त्याने दसषण 
आदफ्ॏा बऱग्द्ध ऴेंच्युटयमन मेथीर ऴुऩयस्पोर् मनऴ ऩाॏमन  मा भनदानाऱय ॐेशल्या ॑ेरेल्या ॏऴोटी 
ऴाभ्ाभधे्य ॏेरा 

जन्म 

१५५४ - दपलरऩ बऱल्यभ, ऑयेंजचा याजॏुभाय. 

१६८३ - दपलरऩ ऩाचऱा, स्पेनचा याजा. 

१८९४ - ॏसु्तयबाई रारबाई, बायतीम दानलूय ऱ उद्यो॑ऩती. 

१८९९ - भाटटि न ल्यूथय बॏिं ॑ – भानऱाचधॏायांऴाठी आजीऱन ऴं॒ळमन ॏयणाय ेनेते. 



 

१९१९ - ओभप्रॏाल फषी ऊपमन  ’’ओभप्रॏाल’’, टविं दी चचत्रऩटांतीर चटयत्र असबनेते. 

१९२७ - ऱऴंत ऱऱ्हाडऩांडे, भयाठी ऴभीषॏ ऱ बाळाअभ्याऴॏ 

१९४० - ॑ोबऱिंद लनवरानी, टविं दी चचत्रऩट ददग्दलमनॏ. 

१९६९ - नमन भोंल॑मा बायतीम बक्ॏेट ॐेशाडू. 

१७७८ - भयी तेयीऴ लारमनट, फ्ांऴचा याजा रुई ऴोशाऱा ऱ भयी आंत्वानेतची ऩटवरी भुर॑ी 

१९३४ - प्रबतबा ऩाटीर, बायतीम याजॏायणी, बायताच्या ऩटवल्या भटवरा ऱ १२व्या याष्ट्रऩती. 

१९७४ - टयॏी ऩॉंटटिं ॑, ऑस्ट्रेलरमाचा बक्ॏेट ॐेशाडू. 

भतृ्य ू

४०१ - ऩोऩ अनास्तासऴमऴ ऩटवरा 

१३७० - ऩोऩ अफमनन ऩाचऱा 

१७३७ - जेम्स ऴोफेस्की, ऩोरंडचा मुऱयाज 

१७४१ - व्हव्हटऴ फेटयिं॑, नेदयरॅंड्ऴचा लोधॏ 

१९२७ - अलपाॏ उल्ला ॐान - बायतीम स्वातंत्र ऴेनानी (ज. १९००) 

१९२७ - याभ प्रऴाद बफस्मिर - बायतीम स्वातंत्र ऴेनानी (ज. १८९७) 

१९३९ - वान्स रॅं॑डोपमन , जभमनन आयभायी अचधॏायी 

१९५३ - यॎफटमन अँडु्रझ लभलरॏन, नोफेर ऩाटयतोबळॏ बऱजेता 

१९९७ - डॎ. ऴुयने्द्र फायलरिं ॑े – स्वातंत्र्यऴनलनॏ, तत्त्वसानाचे अभ्याऴॏ, भवायाष्ट्र याज्य ऴाटवत्य आणण ऴंसृ्कती 
भंडशाचे अध्यष 

१९९८ - जनादमनन बऱठ्ठर तथा जे. एर. यानडे – बाऱ॑ीत॑ामॏ 

१९९८ - छ्यान चोंग्लू, चचनी बाळेभधीर रेॐॏ, अनुऱादॏ 

१९९९ - वेभचंद्र तुॏायाभ तथा फाश दाणी – यणजी ऱ ॏऴोटी बक्ॏेटऩटू, ॏुलर क्ीडा ऴं॒टॏ 

२०१० - ल॑यीधायीरार ॏेटडमा, बायतीम उद्यो॑ऩती 



 

 
जनगणमन अधधनायक जय शे 

भारत भाग्य-वलधाता | 

ऩंजाब, सविं धू, गुजरात, मराठा, द्रावलड, उत्कऱ, बंग, 

वलिंध्य, हशमाचऱ, यमुना, गंगा, 

उच्छऱ जऱधधतरंग, 

तल ळुभ नामे जागे तल ळुभ आसळव मागे, 

गाशे तल जयगाथा, 

जनगण मंगऱदायक जय शे, 

भारत भाग्य-वलधाता| 

जय शे, जय शे, जय शे, 

जय जय जय, जय शे || 

 
भारत माझा देळ आशे. 

वार ेभारतीय माझे बांधल आशेत. 
माझ्या देळालर माझे प्रेम आशे. 
माझ्या देळातल्या वमृद्ध आसण 

वलवलधतेने नटऱेल्या ऩरऩंरांचा मऱा अभभमान आशे. 
त्या ऩरंऩरांचा ऩाईक शॉण्याची ऩात्रता 

माझ्या अंगी याली म्हणून मी वदैल प्रयत्न करने. 

 मी माझ्या ऩाऱकांचा, गरुुजनांचा 
आसण लडीऱधाऱ्या माणवांचा मान ठेलीन 

आसण प्रत्येकाळी वॊजन्याने लागेन. 
माझा देळ आसण माझे देळबांधल 

यांच्याळी भनष्ठा राखण्याची 
मी प्रवतज्ञा करीत आशे. 
त्यांचे कल्याण आसण 

त्यांची वमृद्धी ह्ांतच माझे 
वॊख्य वामालऱे आशे. 

जय हशिं द 

              राष्ट्रर्ीत   



 

 

खरा तॉ एकची धमम जगाऱा प्रेम अऩामले 

जगी जे शीन अवतऩवतत, जगी जे दीन ऩददभऱत 
तया जाऊन उठलाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

जयांना ना कॉणी जगती वदा ते अंतरी रडती 
तया जाऊन वुखलाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

वमस्ां धीर तॉ द्याला, वुखाचा ळब्द बॉऱाला 
अनाथा वाह् ते द्याले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

वदा जे आतम अवतवलकऱ, जयांना गांजती वकऱ 
तया जाऊन शवलाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

कुणा ना व्यथम सळणलाले, कुणा ना व्यथम हशणलाले 
वमस्ां बंधु मानाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

प्रभूची ऱेकर ेवारी तयाऱा वलमशी प्यारी 
कुणा ना तुच्छ ऱेखाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

अवे जे आऩणाऩाळी अव,े जे वलत्त ला वलद्या 
वदा ते देतची जाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

भराला मॉद वलश्वात अवाले वॊख्य जगतात 
वदा शे ध्येय ऩूजाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

अवे शे वार धमामचे अवे शे वार वत्याचे 
ऩराथी प्राणशी द्याले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

जयाऱा धमम तॉ प्यारा, जयाऱा देल तॉ प्यारा 
त्याने प्रेममय व्हाले, जगाऱा प्रेम अऩामले 

कली :- वाने गुरुजी 

 

              प्रार्गना    



 

 
भं॑ र देला 

भं॑र देला, ऩबऱत्र देला, भवायाष्ट्र देला 
प्रणाभ घ्याऱा भाझा वा श्रीभवायाष्ट्र देला || 

 
याॏट देला, ॏणॐय देला, द॑डांच्या देला 

नाजुॏ देला, ॏोभर देला, पुरांच्याटव देला 
 

अंजन ॏांचन ॏयऱंदीच्या ॏाटेयी देला 
फॏुरपुरांच्या प्राजक्तीच्या दशदायी देला 

 
बाऱबचक्तच्या देला आणणॏ फुद्धीच्या देला 

लावीयांच्या देला ॏत्यामन भदाांच्या देला 
 

धे्यम जे तुझ्या अंतयी, लनलाणाऱयी, नाचते ॏयी; 
जोडी इव ऩय रोॏांऴी, व्यऱवाया ऩयभाथामनऴी, 

ऱनबऱासऴ, ऱनयाग्याऴी 
जटयऩटक्याऴव ब॑व्या झेंड्याच्या एॏचच देला 

प्रणाभ घ्याऱा भाझा वा श्रीभवायाष्ट्र देला ॥१॥ 
 

अऩाय सऴिंधुच्या बव्य फांधऱा, भवायाष्ट्र देला 
ऴह्याद्रीच्या ऴख्या, सजऱर॑ा, भवायाष्ट्र देला 

 
ऩाळाणाच्या देवी ऱटयऴी तू टवयव्या ऱेळा 

॑ोदा, ॏृष्णा, बीभा तुसझमा रराटटिं च्या यळेा 
 

तुसझमा देवी ॏयी प्रबतष्ठा प्रथभ प्राणांची 
भं॑र ऱऴती जनस्थालनिं ची श्रीय॒ुनाथांची 

धे्यम जे तुझ्या अंतयी ॥२॥ 
 
 

            िेळभक्तीपर  

   र्ीत  



 

बाऱर्ीत- 
नाच य ेभोया 

नाच य ेभोया, अंब्याच्या फनात , नाच य ेभोया नाच ! 
 

ढ॑ांसल ऱाया झुंजरा य े
ॏाशाॏाशा ॏाऩूऴ बऩिंजरा य े

आता तुझी ऩाशी, ऱीज देते टाशी 
पुरऱ बऩऴाया नाच ! 

 
झयझय धाय झयरी य े

झाडांचच सबजरी इयरी य े
ऩाऱऴात न्हाऊ, ॏाटवतटय ॑ाऊ 

ॏग्न ऩुॏाया नाच ! 
 

थेंफथेंफ तळ्यात नाचती य े
टऩटऩ ऩानांत ऱाजती य े

ऩाऱऴाच्या ये॒ ांत, ॐेश ॐेशु दो॒ांत 
लनळ्या ऴौं॑ड्या नाच ! 

 
ऩाऱऴाचच टयभसझभ थांफरी य े

तुसझभासझ जोडी जभरी य े
आबाशात छान छान, ऴातयं॑ ी ॏभान 

ॏभानीॐारी त्या नाच ! 
 

ॏऱी : ॑. दद. भाड॑ूशॏय 
 

प्रश्नभजंळुा 

१) ॒ोड्याच्या लनऱा-मारा ॏाम म्हणतात? 
- तफेरा 

२) ॏोंफड्याच्या लनऱा-मारा ॏाम म्हणतात ? 
- ॐुयाडे 

३) भधभालीच्या लनऱा-मारा ॏाम म्हणतात ? 
- ऩोशे 

४) भुंग्याच्या लनऱा-मारा ॏाम म्हणतात ? 
- ऱा झश 

५) ॑ामीच्या लनऱा-मारा ॏाम म्हणतात ? 
- ॑ोठा 

 

 



 

                                                                                        

आता वलश्वात्मकें  देलें । येणे लाग्यज्ञें तॉऴालें । 
तॉऴॉभनिं  मज द्याले । ऩवायदान शें ॥ 

 
जें खषांची वं्यकटी वांडॉ । तया वत्कमी- रती लाढॉ । 

भूतां ऩरस्पर ेऩडॉ । मतै्र सजलाचें ॥ 
 

दहुरतांचे वतभमर जालॉ । वलश्व स्वधमम वूयें ऩाशॉ । 
जॉ जे लांच्छच्छऱ तॉ तें ऱाशॉ । प्रासणजात ॥ 

 
लऴमत वकष मंगषी । ईश्वरभनष्ठांची मांददयाषी । 

अनलरत भूमंडषी । भेटतु भूतां ॥ 
 

चऱां कल्पतरंचे आरल । चेतना धचिं तामणींचें गाल । 
बॉऱते जे अणमल । ऩीयूऴाचे ॥ 

 
चंद्रमे ज ेअऱांछन । मातंड जे ताऩशीन । 
ते वलांशी वदा वज्जन । वॉयर ेशॉतु ॥ 

 
वकिं बहुना वलम वुखी । ऩूणम शॉऊभन वतन्हीं ऱॉकी । 

भसजजॉ आददऩुरुखी । अखंहडत ॥ 
 

आसण ग्रथंॉऩजीवलये । वलळेऴीं ऱॉकीं इयें । 
दृष्टादृष्ट वलजयें । शॉआले जी ॥ 

 
येथ ह्मण ेश्री वलश्वेळराओ । शा शॉईऱ दान ऩवालॉ । 

येणें लरें ज्ञानदेलॉ । वुखखया जाऱा ॥ 

आजच्या फातम्या 

रोॏामुक्त ॏामद्यारा भंत्रीभंडशाची भंजुयी. 
  
ऴात वजायांहून अचधॏ ग्राभऩंचामतींऴाठी भतदान प्रबक्मा ऩूणमन, वजायो उभेदऱायांचं बबऱतव्य ईव्हीएभभधे्य 
ॏन द, ददग्गजांची प्रबतष्ठा ऩणारा, 20 टडऴेंफयरा भतभोजणी. 
   
रोॏामुक्त ॏामद्याचं फीर माच अचधऱेलनात भांडणाय, भुख्यभंत्रीवी रोॏामुक्तांच्या ॏषेत - देऱेंद्र पडणऱीऴ. 
  
ऩटवल्या ॏऴोटीत बायताचा फां॑रादेलऱय 188 धाऱांनी भोठा बऱजम, ऑस्ट्रेलरमानं ॏेऱश दोन ददऱऴांत 
सजिं ॏरा ॏऴोटी ऴाभना, दसषण आदफ्ॏेच्या ऩयाबऱाचा बायतारा पामदा. 

 

                पवायिान     



 

 

भुं॑ ी ऱ ॏोलातरा बॏडा 

एॏदा एॏ भंु॑ी आऩरे ॐाद्य लोधत दपयत अऴता ॏोलातून नुॏताच एॏ बॏडा फावेय ऩडरेरा बतरा 
ददऴरा. ॏोलातून फावेय ऩडरेरे त्याचे ऩाम तो वशूवशू वारऱीत वोता. ते ऩाहून भंु॑ी म्हणारी, 'अयये,े ॏाम वी 
तुझी स्थस्थती ? भरा ऱाटेर बतॏडे दपयता मेतं. ऩण तुरा मा ॏोलात फंदीऱान वोऊन ददऱऴ ॏाढाऱे रा॑तात. 
तेव्हा तुझ्या ऱ भाझ्या स्थस्थतीत पायच अंतय आवे अऴं म्हटरे ऩाटवजे. 
 
माऱय बॏडा ॏावीच फोररा नावी. ऩुढे ॏावी ददऱऴांनी ती भुं॑ी ऩुनः तेथे ॑ेरी अऴता त्या बॏड्याचे पक्त 
ॏऱच भात्र तेथे ऩडरे अऴून तो बॏडा ॏोठेतयी लन॒ून ॑ेरा आवे अऴे बतरा ददऴते. ती इॏडे बतॏडे दपयत 
आवे तोच एॏ ऴंुदय ऩतं॑ आऩल्या ऩंॐांनी बतरा ऱाया ॒ारत अऴताना बतरा ददऴरा. 
 
तो बतरा म्हणारा, 'अ॑, त्या ददऱली फंददऱान म्हणून तू भाझी ॏीऱ ॏयीत वोतीऴ, भाझ्याऩेषा तुझी स्वतःची 
स्थस्थती फयी अऴं म्हणत वोतीऴ, तोच ॏोलातरा बॏडा भी आवे वे रषात ॒े. 
 
आऩल्यारा ऱाटेर बतॏडे दपयता मेतं अली फढाई भायामची अऴेर तय ॐुलार भाय. तोऩमांत भी ऴवज थोडा 
आॏालात दप झन मेतो. इतॏे फोरून त्याने एॏ बयायी भायरी ऱ उंच आॏालात ॑ेरा. 
तात्पममन:- 
ऴंॏटात अऴरेरा भाणूऴ ऩुनः ॏधीवी ऱय डोॏे ॏाढणाय नावी अला ऴभजुतीने त्याचा उऩवाऴ ॏ झन 
त्याच्याजऱश स्वतःच्या ऱनबऱाफद्दर फढाई भायणे वा भूॐमनऩणा वोम. 
**************************************ok******************************************* 
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