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ठळक बात&या    

· सिंवधानाBया उDेिशकेतील 'आGही लोक' Gहणजेच वचनबIता, JितKा आिण 

िवLास, Mयामळेु भारत देश लोकशाहीची जननी ठरला आहे, अस ंJधानमं2ी 

नर>R मोदी यांचं सिंवधान िदनािनिमS आय़ोिजत कायUVमात Jितपादन 
 

· २६/११ हWWयातWया शिहदांना आिण मतृ झालेWयांना रा-.पती, 

उपरा-.पती, JधानमंZयांसह देशभरातून \Iांजली / देशभरात िविवध 

कायUVमांच आयोजन 
 

· वषU २०१९, २०२० आिण २०२१ या वषा_साठी सगंीत नाटक अकादमी 

परुbकारांची सगंीत नाटक अकादमी क़डून घोषणा 
 

· आिण 

· PSLV  C-५४  अतंराळयानाचं \ीहhरकोटा इथWया  सतीश धवन अतंराळ 

क> Rातून यशbवी Jkेपण 

<><><><><> 

सिंवधानाBया उDेिशकेतील 'आGही लोक' Gहणजेच वचनबIता, JितKा आिण 

िवLास, Mयामळेु भारत देश लोकशाहीची जननी ठरला आहे, अस ंJधानमं2ी नर>R 

मोदी यांनी Gहटलं आहे,  ते आज सिंवधान िदनािनिमS नवी िदWली इथं सवlBच 

mयायालयात आयोिजत कायUVमात बोलत होते. भारतीय राMयघटना खलुी, 

भिव-यवादी आिण परुोगामी िवचारांसाठी Jिसoद आहे. ितचा आpमा यवुाक> िRत 

असWयाच ं ते Gहणाले. राMयघटना अिधक चांगWया Jकार े समजून घेqयासाठी 

तrणांनी चचाU आिण वादिववादांमoये सहभागी होqयाचं आवाहन मोदी यांनी केलं. 
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देशातील सवा_साठी mयाय सलुभता सिुनिsत करqयासाठी mयायपािलका ई-

इिनिशएिट<हसह अनेक पावलं उचलत असWयाचे मोदी यांनी अधोरिेखत केलं. 

मोदी पढेु Gहणाले कv, आजBया जागितक पhरिbथतीत सपूंणU जगाBया नजरा 

भारतावर आहेत आिण वेगाने होत असलेWया िवकासादरGयान देशाची जागितक 

Jितमा मजबूत होत आहे. ते असहंी Gहणाले, कv भारत एका आठवड्याBया 

कालावधीत G२० चं अoयkपद bवीकारले आिण लोकशाहीची जननी Gहणून देशाची 

Jितमा मजबूत होईल याची खा2ी करणं आवxयक आहे अस ंते Gहणाले. या Jसगंी 

pयांनी मुंबई दहशतवादी हWWयात Jाण गमावलेWयांना \Iांजली वािहली. 

कायUVमादरGयान, पंतJधानांनी ई-कोटU  JकWपांतगUत िविवध नवीन उपVमांच ं

उyाटन केलं. हा JकWप यािचकाकतz, वकvल आिण mयायपािलका यांना मािहती 

आिण तं2Kाना{ार ेसेवा Jदान करqयाचा Jयpन आहे.  

<><><><><> 

उपरा-.पती जगदीप धनखड यांनी नागhरकानंा आवाहन केलं  आहे कv, 

सवा_नी भारतीय राMयघटनेत अतंभूUत असलेWया मूWयांचं  सवंधUन करqयाची JितKा 

|यावी आिण आपWया पूवUजांBया कWपनेतWया  देशाBया उभारणीसाठी Jयpन 

करावेत. सिंवधान िदनािनिमS धनखड यांनी बोलताना , सिंवधान हे केवळ विकलाच ं 

दbतऐवज नाही, ते जीवन जगqयाचं   वाहन आहे आिण ितचा आpमा हा नेहमीच 

िचरजंीवी आहे. असे Gहणत  डॉ.आंबेडकरांBया  व�<याचा दाखला िदला.  

<><><><><> 

मुबंईतWया  २६/११ Bया दहशतवादी हWWयात Jाण गमावलेWयांचं देश 

कृतKतेन ंbमरण करत आहे, अस ंरा-.पती Rौपदी ममूुU यानंी Gहटलं आहे. आपलं 

कतU<य बजावताना सवlBच बिलदान देणा�या सरुkा रkकांना देश आदरांजली वाहत 

आहे, अस ं pयांनी Gहटलं आहे. सरंkणमं2ी राजनाथ िसगं यांनीही २६/११ Bया 
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हWWयात जीव गमावलेWयांना आदरांजली वािहली आहे. देशाला २६/११ Bया 

हWWयाच ं िवbमरण झालेलं नाही, आिण ते कधीही िवbमतृीत जाणार नाही, असं 

pयांनी Gहटलं आहे. या हWWयात शहीद झालेले पोलीस, सरुkा दलाचे  अिधकारी 

आिण नागhरकांना मािहती आिण Jसारणमं2ी अनरुाग िसगं ठाकूर यांनी आदरांजली 

वािहली आहे. रा-. नेहमीच या शूरवीरांBया pयाग आिण बिलदानाचं  bमरण करले, 

अस ंpयांनी आपWया सदंेशात Gहटलं आहे.  

<><><><><> 

दहशतवादामळेु मानवतेला धोका असWयाचं मत  पररा-. मं2ी डॉ. एस 

जयशंकर यांनी आज <य� केलं आहे . मुंबईतील २६/११ Bया दहशतवादी हWWयाच ं 

bमरण क�न डॉ. जयशंकर Gहणाले कv, भारतासह संपूणU जग  आज २६/११ Bया 

पीिडतचं bमरण करत आहे. भारत नेहमीच जागितक शांतता आिण सामािजक 

सौहादाUचा आ\यदाता रािहला आहे, परतंु दहशतवादाचा नायनाट करqयासाठी हा  

देश किटबI आहे अस ंलोकसभेचे अoयk ओम िबलाU Gहणाले.  

<><><><><> 

देशाची आिथUक राजधानी आिण देशाBया सावUभौमpवावर झालेला २६/११ चा 

हWला हा कधीही भ�न न येणारा घाव आहे; मा2 असं  दःुसाहस करणा�यांना 

सवUश�vिनशी नेbतनाबूत केलं  जाईल हे देशानं  कृतीतून दाखवून िदलं  आहे, असं 

उपम�ुयमं2ी देव>R फडणवीस यांनी सांिगतलं. मुंबईत हॉटेल ताजमहल पॅलेस इथं 

आयोिजत ’२६/११ मुंबई सकंWप’ या कायUVमात ते काल बोलत होते.  

<><><><><> 

देशालाच न<हे तर सपूंणU जगाला हादरवून टाकणा�या मुंबईवरBया २६/११ Bया 

दहशतवादी हWWयाला आज १४ वषU पूणU होत आहेत. या हWWयात जीवाची पवाU न 

करता दहशतवा�ांना सामोर ेगेलेले आिण Jाण गमावलेले पोलीस, सरुkा रkक आिण 
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िनरपराध नागhरकांना आदरांजली वाहqयासाठी आज िविवध कायUVम आयोिजत 

करqयात आले आहेत. राMयपाल भगतिसगं कोxयारी, म�ुयमं2ी एकनाथ िशंदे, 

उपम�ुयमं2ी देव>R फडणवीस यांनी शिहद पोिलसांBया bमारकाला भेट देऊन 

प-ुपहार अपUण क�न  आदरांजली  वािहली.  

<><><><><> 

आज अदंमान आिण िनकोबार बेटांवर जी-२० देशांBया िमशन Jमखुांची 

सवंादाpमक चचाU होणार आहे.pयापूव� , जी-२० िश�मंडळाचे काल पोटU  �लेअर इथं 

आगमन झालं . pयांBया आगमनानंतर लगेचच िश�मंडळान ं  नॅशनल मेमोhरयल 

सेWयलुर जेलला भेट िदली.  

<><><><><> 

पqुयाBया िवकासाला क> R सरकारचं Jाधाmय राहील अशी �वाही क> Rीय नागरी 

हवाई वाहतूक मं2ी Mयोितरािदpय िशंदे यांनी िदली. काल पqुयातWया लोहगांव 

िवमानतळावर उभारलेWया एरोमॉल मWटीलेवल कार पािक_ गचं उyाटन काल िशंदे 

यांBया हbते झाले. pयावेळी ते बोलत होते. कला,संbकृतीचं माहेरघर असलेWया 

पqुयात <यापार,उ�ोग,मािहती तं2Kान आदी kे2ही  िवकिसत झाली आहेत pयामळेु 

क> R सरकारन ंपqुयाला Jाधाmय िदलं आहे. लोहगाव िवमानतळावर नवीन टिमUनल 

इमारतीच ंकाम सSर ट�के पूणU झालं असWयाचं ते Gहणाले. यावेळी उBच आिण 

तं2िशkण मं2ी चंRकांत पाटील, खासदार िगरीश बापट, आदी माmयवर उपिbथत 

होते. 

<><><><><> 

सगंीत नाटक अकादमीनं २०१९,२०२० आिण २०२१ या वषा_साठी सगंीत 

नाटक अकादमी परुbकारांची काल घोषणा केली. या परुbकारासाठी १२८ 

कलाकारांची िनवड करqयात आली आहे. तर कला kे2ातील दहा नामवंत <य��ची 
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अकादमी सहoयायी Gहणून िनवड करqयात आली आहे. अकादमी  सहाoयाय�Bया 

परुbकाराच ंbव�प ३ लाख rपये आहे; तर ता�प2,शाल आिण  १ लाख rपये असं 

अकादमी परुbकाराचं bव�प आहे. हे  परुbकार रा-.पत�Bया हbते एका िवशेष 

समारभंात Jदान केले जातील. राMयातील िविवध नामवंत कलाकारांचा यात समावेश 

आहे. JिसI शा�ीय गाियका मािलनी राजूरकर, आरती अंकलीकर िटकेकर, 

क�थक नpृय गrु डॉ. नंदिकशोर कपोते, शमा भाटे, JिसI अिभनेता Jशांत दामले, 

िद�दशUक कुमार सोहोनी, कठपतुली कला Jकारात पारगंत असलेWया मीना नाईक 

यांना हा मानाचा परुbकार जाहीर झाला आहे.  

<><><><><> 

इसरो अथाUत भारतीय अतंराळ सशंोधन सbंथेनं आज \ीहhरकोटा इथWया  

सतीश धवन अतंराळ क> Rातून  PSLV C-५४ या अतंराळ यानाचं  यशbवी Jkेपण 

केलं. या अतंराळ यानाBया  पेलोडमoये एक महासागर िनरीkण उप�ह आिण आठ 

सू�म उप�ह असून ते  दोन तासांBया िनधाUhरत वेळेत सूयाUBया कkेत bथािपत केले 

जाणार आहेत. अतंराळ यानाBया ११७ िकलो वजनी  पेलोडमoये ओशन मॉिनटर, 

सी सरफेस मॉिनटर, के.यू. बडँ, bकॅब.ोमीटर आिण �ाmसचा पेलोड अगlस यांचा 

समावेश आहे. या अगlसBया मदतीनं पॅhरस करारानसुार आधीच अतंराळ कkेत 

असलेWया इंडो-�> च हवामानिवषयक उप�हांची स�ंया आिण कायUkमता वाढवली 

जाईल. 

<><><><><> 

     केरळमoये, कmनूर िजW�ातWया  एिझमाला इथWया  भारतीय नौदल 

अकादमीमधून उSीणU झालेWया २५८ िमडिशपमन आिण कॅडेट्सचा शानदार दीkांत 

समारभं आज झाला.  या िव�ा�या_नी ने<हल ओhरएटेंशन अ�यासVम पूणU केला 

आहे. यामoये  बांगलादेश, मादागाbकर, मॉhरशस, Gयानमार, सेशेWस, \ीलंका आिण 
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टांझािनया यांसार�या भारताशी नौदल bतरावर मै2ीपूणU संबधं असलेWया १६ 

कॅडेटसन ंदेखील हे  Jिशkण पूणU केलं आहे.  

//<><><><>// 


