
 

                                                                                                                      
 

 
                                       आज लार- मंगळलार                              दिनांक- 20/12/2022  

                                                ममती-मागगळीऴग कृष्ण द्वािळी                            ळके-१९४४  

 
मभत्राच्या भतृ्यऩूषेा भतै्रीचा भतृ्यू अधध् द ुःॎदाम् अऴतॉ. 

 

आतंययाष्ट्रीम भानऱी ए्ता ददन 

ठश् ॐटना आणण ॐडाभॉडी 

ऴॉशाऱ ेलत्- 

१५२२ - नाइट्ऴ ऑप ऱवॉड्ऴची ऴ रेभान द भोग्निदपऴन्टऩ ढे लयणाॏतत. जीऱनदान मभशारेरे वे 
ऴयदाय भाल्टात ऱऴरे ऱ नाइट्ऴ ऑप भाल्टा म्हणून प्रसऴद्ध झारे. 

ए्ॉणणऴाऱे लत्- 

१८०३ - र ईसझमाना ॎयदेी ऩूणण. 

१८६० - दसषण ो् यॉमरना म नामटेड से्टट्ऴऩाऴून प टून मनॐारे. 

तऱऴाऱे लत्- 

  13 ऑगस्ट14 जून                    * पररपाठ तयारीवाठी उपयोगी PDF*   20~ रडवेंबर   ळाऱेय पररपाठ  

ळाऱेय पररपाठ 

          आजचे पंचांग 

         वुवलचार  

             दिनवलळेऴ  

https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC8QaIQQ79brCEP1ZaWsBXuw?view_as=subscriber


 

१९१७ - यसलमात ऩहवल्या ॏ प्त ऩॉरीऴ ऴंस्थेची (चे्ा) स्थाऩना. 

१९५२ - अभेहय्न वऱाई दराचे ऴी.१२४ जातीचे तऱभान ऱौसलिंग्टन याज्यात भॉझेऴ रे् मेथे ्ॉऴशरे. ८७ 
ठाय 

१९७३ - स्पेनच्या ऩंतप्रधान ॲडमभयर र इऴ ्ाययेॉ ब्ां्ॉचा भादिदभधे्य ्ाय फौम्बने ॎून. 

१९८९ - ऑऩयलेन जस्ट ्ौझ - अभेहय्ेने ऩनाभातीर भन एर नॉहयॏाचे ऴय्ाय उरथतऱण्याऴाठी ऴैन्य 
ऩाठतऱरे. 

१९९५ - नाटॉच ेलांततऴैन्य फौस्निमाभधे्य दाॎर. 

१९९५ - अभेहय्न एयराइन्स फ्लाइट ९६५ वे फॉईंॏ ७५७ जातीचे 
तऱभान ्ॉरंतफमात ्ारीजऱश ्ॉऴशरे. १६० ठाय. 

१९९९ - ऩॉत णॏारन ेभ्ाउचे फेट चीनरा ऩयत ्ेरे. 

१९४५ - भ ंफई - फंॏरॉय प्रऱाऴी तऱभानऴेऱा ऴ रू 

१९७१ - झ ग्नि्ाय अरी बूट्टॉ वे ऩात्स्तानचे चॊथे याष्ट्राध्यष फनरे. 

१९८८ - भतदानाचे त्भान ऱम २१ऱरून १८ऱय आणणायी ६१ऱी ॐटनाद रुस्ती ऴंऴदेत भंजूय. 

१९९४ - याष्ट्रऩती डौ. लं्यदमाश लभाण मांच्या वसे्त भरेसलमाचे ऩंतप्रधान डौ. भवाथीय भॉवम्मद मांना 
आंतययाष्ट्रीम ऴाभंजस्याऴाठीचा ’जऱावयरार नेवरू ऩ यस्काय’ प्रदान 

ए्तऱऴाऱे लत्- 

२००१ - आमथि् अडचणीत ऴाऩडरेल्या आजेन्टन्टनाच्या याष्ट्राध्यष पनाणन्डॉ ददरा रुआरा याजीनाभा देणे 
बाॏ ऩडरे. 

जन्म- 

१५३७ - जौन ततऴया, स्वीडनचा याजा. 

१९४० - मामभनी ्ृष्णभूती – बयतनाट्यभ ऱ ्थ्थ् नतति्ा, ऩद्मश्री 

१९४२ - याणा बॏऱानदाऴ – ऩात्स्तानातीर ऩहवरे ’हवन्द’ू भ ख्य न्यामाधील (Chief Justice) 

भतृ्य-ू 

२१७ - ऩॉऩ झेदपहयनऴ. 

१७३१ - छत्रऴार फ ंदेरा – फ ंदेरॎंडचा भवायाजा 

१९१५ - रेॎ्, ऴभाजऴ धाय् ऱ बायतीम छऩाईतंत्रात भवत्त्वाचे फदर आणणाय ेउऩेंित्लॉय यौमचॊधयी 



 

१९३३ - तऱष्णू ऱाभन फाऩट – ऴंसृ्कत तऱद्रान, बाळांतय्ाय ऱ लास्त्रऴ धाय्, लं्याचामाांच्या ग्रंथांचे ऱ इतय 
ऴंसृ्कत ग्रंथांचे भयाठीत अन ऱाद ्ेरे. 

१९५६   - देफ जी सझिंॏयाजी जानॉय्य ऊपण  ’ऴंत ॏाडॏे भवायाज’ – ्भारीचे असान, अमनष्ट चारीयीती ऱ 
अंधश्रद्धा ऩारॄन त्यांनी मनयऩेष ऴेऱेचे व्रत ॐेतरे आणण त्याऴाठी ्ीतणनाचे भाध्यभ प्रबाऱीऩणे ऱाऩयरे. 

१९८१ - ऴंॏीत ददग्दलण् ्न  यौम 

१९९३ - ऱाभन नायामण तथा डब्ल्यू. एन. बट – आंतययाष्ट्रीम ्ीतीचे छामाधचत्र्ाय 

१९९६ - दॏडू भारुती तथा ’दमा’ ऩऱाय – ’फर त’ं्ाय दमरत रेॎ् 

१९९८ - फंॏश रू ऱें्ट तथा फी. व्ही. यभण – जाॏतत् ्ीतीचे परज्यॉततळी 

२००४ - ऩॉरीऴ्थारेॎ् ऱ. ्ृ. जॉली 

२००९ - ्ऱी अरुण ्ांफशे 

२०१० - ऴ बाळ बेंडे – रेॎ् 

२०१० - नमरनी जमऱंत – असबनेत्री 

 
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 || 

              राष्ट्रगीत   



 

 
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 

 

 

्ेलऱा, भाधऱा, त झ्या नाभात य ेॏॉडऱा 

त झ्याऴायॎा तूच देऱा, त रा  ् णाचा नावी वेऱा 
ऱेशॉऱेशी ऴं्टात नी ताहयली भानऱा 

ऱेडा वॉऊन बक्तीऴाठी, ॏॉऩॏड्ांऴव मभ ना्ाठी 
नंदाॐयच्या ॏाई वात्ली ॏॉ  ् शी मादऱा 

ऱीय धन धणय ऩाथाणऴाठी, चक्र ऴ दलणन ॐेऊन वाती 
यथ वा  ् मनमा ऩांडऱांचा ऩशतऱली ्ॊयऱा 

 

              प्रार्गना    



 

 
भॏंर देला 

भंॏर देला, ऩतऱत्र देला, भवायाष्ट्र देला 
प्रणाभ घ्याऱा भाझा वा श्रीभवायाष्ट्र देला || 

 
या्ट देला, ्णॎय देला, दॏडांच्या देला 

नाज ् देला, ्ॉभर देला, प रांच्याहव देला 
 

अंजन ्ांचन ्यऱंदीच्या ्ाटेयी देला 
फ  ् रप रांच्या प्राजक्तीच्या दशदायी देला 

 
बाऱबधक्तच्या देला आणण् फ द्धीच्या देला 

लावीयांच्या देला ्त्याण भदाांच्या देला 
 

धे्यम जे त झ्या अंतयी, मनलाणाऱयी, नाचते ्यी; 
जॉडी इव ऩय रॉ्ांऴी, व्यऱवाया ऩयभाथाणऴी, 

ऱैबऱासऴ, ऱैयाग्याऴी 
जहयऩटक्याऴव बॏव्या झेंड्ाच्या ए्धच देला 
प्रणाभ घ्याऱा भाझा वा श्रीभवायाष्ट्र देला ॥१॥ 

 
अऩाय सऴिंध च्या बव्य फांधऱा, भवायाष्ट्र देला 
ऴह्यािीच्या ऴख्या, सजऱरॏा, भवायाष्ट्र देला 

 
ऩाळाणाच्या देवी ऱहयऴी तू हवयव्या ऱेळा 

ॏॉदा, ्ृष्णा, बीभा त सझमा रराहटिं च्या यळेा 
 

त सझमा देवी ्यी प्रततष्ठा प्रथभ प्राणांची 
भंॏर ऱऴती जनस्थामनिंची श्रीयॐ नाथांची 

धे्यम जे त झ्या अंतयी ॥२॥ 
 
 

            िेळभक्तीपर  

   गीत  



 

बाऱगीत- 

ए आई भरा ऩाऱऴात जाउ दे 
ए्दाच ॏ सबज नी भरा धचिंफ धचिंफ वॉऊ दे 

भेॐ ्ऴे फॐ ॏडॏड ्हयती 
ऱीजा नबात न भरा ॎ णतऱती 

त्यांच्याऴंॏे अंॏणात भज ॎूऩ ॎूऩ नाच  दे 

फद्ांचा फॐ थऱा नाचतॉ 
फेड ् दादा वा् भायतॉ 

ऩाण्याभध नी त्यांचा भजरा ऩाठराॏ ्रु दे 

धायॎेारी उबा यारृनी 
ऩामाने भी उडतऱन ऩाणी 

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

्तऱमत्री : ऱदंना तऱटण्य 

 
 

प्रश्नभजं ळा 

ऱळाणतीर ऴऱाणत रवान ददऱऴ ्ॉणत्या तायॎेरा अऴतॉ? 
-22 हडऴेंफय 
  
ऴंत त ्ायाभ भवायाज मांचे जन्मस्थान  ्ॉणत्या हठ्ाणी आवे? 
-देरॄ 
  
365 ददऱऴ अऴणाऱ्या ऱळाणरा ्ाम म्हणतात? 
-ऴॊयऱळण 
  
आऩल्या ॐयाऴभॉय राऱण्यात मेणाऱ्या ऒळधी ऱनस्पतीचे नाऱ ्ाम? 
-त शली 
  
आऱाजाची तीव्रता ्लाच्या ऴवाय्याने भॉजतात? 
-डेसऴफर 

 

 



 

                                                                                        

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 ॥ 

 

 

 

 

 

 

                पवायिान     



 

व्यक्ती तऱलळे  

*ॏाडॏ ेभवायाज* 

डेफूजी सझिंॏयाजी जानॉय्य 
"ऴंत ॏाडॏे भवायाज असान, अमनष्ट चारीयीती ऱ अंधश्रद्धा ऩारॄन त्यांनी  ऴेऱेचे व्रत ॐेतरे आणण त्याऴाठी 
्ीतणनाचे भाध्यभ प्रबाऱीऩणे ऱाऩयरे. 
 अला मा भवान ऴंताऴ त्यांच्या ऩ ण्यततथी मनमभत्त तऱनम्र असबऱादन! 
  
जन्म :~ २३ पेब्र ऱायी १८७६ 
लेणॏाऱ अंजनॏाऱ, ्ॉल्हट ऴ जी तार ्ा, अभयाऱती सजल्हा, भवायाष्ट्र 
भृत्यू :~ २० हडिंऴेंफय १९५६ 
ऱरॏांऱ (अभयाऱती) 
ॏाडॏे भवायाज- 
  वे ईश्वय ्लात आवे ऴ द्धा नेभ्ी जाणीऱ अऴरेरे ऴंत आणण ॏॉयॏयीफ, दीनदमरत मांचा ऐहव् ऱ 
आध्यात्मि् तऱ्ाऴ वॉण्याऴाठी; असान, अंधश्रद्धा, अस्वच्छता मांचे उच्चाटन ्यण्याऴाठी तशभशीने ्ामण 
्यणाय ेवॉते. तीथी धोंडाऩाणी देऱ यॉ्डा ऴज्जनी |" अऴे ऴांॏत दीन, द फशे, अनाथ, अऩंॏांची ऴेऱा ्यणाय े
थॉय ऴंत म्हणजे ॏाडॏेफाफा. 
  
"देऱशात जाऊ न्ा, भूतति ऩूजा ्रू न्ा, ऴाऱ्ायाचे ्जण ्ाढू न्ा, अडाणी यारॄ न्ा, ऩॉथी-ऩ याणे, भंत्र-
तंत्र, देऱदेऱस्की, चभत्काय अऴल्या ॏॉष्टींऱय तऱश्वाऴ ठेऊ न्ा." अली सल्ऱण आम ष्यबय त्यांनी रॉ्ांना 
ददरी. 
  
भाणऴात देऱ लॉधणाऱ्या मा ऴंताने रॉ्ांनी ददरेल्या देणग्यांतीर ऩैलातून यजंल्या-ॏांजल्या, अनाथ 
रॉ्ांऴाठी भवायाष्ट्रात हठ्हठ्ाणी धभणलाशा, अनाथारमे, आश्रभ, ऱ तऱद्यारमे ऴ रू ्ेरी. यजंरे-ॏांजरे, 
दीन-द फशे, अऩंॏ-अनाथ वेच त्यांचे देऱ. मा देऱांतच ॏाडॏेफाफा अधध् यभत अऴत. 
  
डॉक्याऱय सझिंज्या, त्याऱय ॎाऩयाच्या त ्ड्ाची टॉऩी, ए्ा ्ानात ्ऱडी, तय द ऴऱ्या ्ानात प टक्या 
फांॏडीची ्ाच, ए्ा वातात झाडू, द ऴऱ्या वातात भड्े अऴा त्यांचा ऱेल अऴे. 

 

 

भनातीर आऱाज 
नदीच्या त्नाऱ्याऱयीर ए्ा झाडाऱय ए् भा्ड त्याच्या भैत्रीण भा्डीणऴव ॏप्पा भायत फऴरेरे 
वॉते. अचान् आ्ालऱाणी ऴ रू झारी... 
"जॉ ्ॉणी आ्ालऱाणी ऴंऩल्या ऴंऩल्या ह्या नदीच्या ऩाण्यात उडी भायरे तॉ याज  ् भाय त ि्ं ऱा याज  ् भायी 
फनून फावेय मेईर... " 
  
आ्ालऱाणी ऴ रूच अऴते. भा्ड,भा्डीण ऐ्त अऴतात. भनात तऱचायांचे थैभान ऴ रू अऴते.... ्ाम 
्रू...? ्ाम ्रू.... ? ्ाम ्रू... ? 
  



 

दॉॐे तऱचाय ्यत अऴतात. आ्ालऱाणी ऴंऩते, तेऱढ्यात भा्डीण नदीच्या ऩाण्यात उडी भायते... भा्ड 
ऑयडतॉ, "ऱेडी झारीऴ ्ा? अऴं  ् ठे ॐडतं ्ा ? आ्ालऱाणी ॎॉटी ठयरी तय...." 
  
तेऱढ्यात ऩमर्डून भा्डीण ए् ऴ ंदय याज  ् भायी फनून फावेय मेते. ती भा्डारा म्हणते, " अय ेभा्डा, 
आ्ालऱाणी जयी ॎॉटी ठयरी अऴती, तयी भी ऩाण्यातून फावेय मेऊन भा्डीणच याहवरी अऴते; ऩण ए् 
ऴंधी ॐेतल्याभ शे आता भी याज  ् भायी झारी आवे. 
  
ऴंधी अऴून पक्त तऱचायच ्यत फऴल्याभ शे त ि्ं ऱा मनणणम न ॐेतल्याभ शे आज त  भा्डच याहवराऴ. ऴंधी 
दययॉज मभशत नावी. तू ऴंधी ऑशॎू न ल्ल्याभ शे, लं्ा ॐेत फऴल्याभ शे आणण अतततऱचायी स्वबाऱाभ शे 
भा्डच याहवराऴ..!!" 
  
तात्पमण :- 
मभत्रांनॉ, भनातीर आऱाज वा आ्ालऱाणी ऴायॎाच अऴतॉ. जीऱनात आऩणवी आरेरी प्रत्ये् ऴंधी ऴाधून 
ऴंधीचे ऴॉने ्याऱे; अन्यथा भा्डाप्रभाणे तऱचाय ्यीत पांदीऱयच फऴून ‘भा्ड‘ फनून यावाऱे राॏेर. 
 
 **************************************ok******************************************* 
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