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ादेिशक बात या 
दनांक – १९ फ ुवारी २०२० दपारी १.०० वा. 

**** 
छ पती िशवाजी महाराजां या जयंती या औिच यान ं यांना अिभवादन कर यासाठी 
मु यमं ी उ व ठाकर े यांनी आज, महाराजांच ं ज म थळ असले या िशवनेरी 
िक याला भेट दली. िक यावर साज या होत असले या िशवज मा या ”पाळणा” 
सोह याला उप थत रा न ठाकरे यांनी महाराजांना अिभवादन कल.ं यानंतर 
मु यमं यांनी िक या या िवकासकामाचंा आढावाही घेतला. काँ ेस देशा य  
बाळासाहेब थोरात, काँ ेस नेते अशोक च हाण, रा वादी काँ ेसच ेअ य  शरद पवार 
आिण िवधानसभेच े िवरोधी प  नते े देव  फडणवीस यांनी िशवाजी महाराजांना 
अिभवादन कल ंआह.े  
वरा याची राजधानी असले या रायगडावर आज ३९० वा िशवजयंती महो सव 

मो ा उ साहात साजरा होत आह.े रा यभरातून िशवगीत े आिण पोवाड े गात 
रायगडावर येणा या, िशवकालीन वषे प रधान कले या माव यामंळु ेगडावर िशवकाल 
अवतीण झा याचा भास होत अस याच,ं आम या वाताहरान ंकळवलं आह.े आज 
पहाट े गडावर िशवरायांना अिभषके कर यात आला, यानंतर राजदरबार त ेजगदी र 
मं दरापयत पालखी काढ यात आली. याअगोदर िशवरायां या समाधी थळाजवळ 
पोिलसांनी सलामी दली.  
औरंगाबाद या िज हािधकारी कायालयात िनवासी उपिज हािधकारी संजय जाधवर 
यां या ह त ेछ पत या ितमेला पु पहार अपण क न अिभवादन कर यात आलं. 
तसंच, ांती चौकात, िज हा िशवजयतंी उ सव सिमती या वतीन ं िशवजयंती उ सव 



साजरा करताना महाराजां या पतु यावर हेलोकॉ टरमधनू पु पवृ ी कर यात आली. 
या ठकाणी सकाळपासून िशव मे नी गद  कली आह.े शहरातून घोषणांसह िमरवणकुाही 
सु  आहेत.  
नांदेड इथ े सावजिनक बांधकाम मं ी अशोक च हाण यां या ह त े िशवाजी 
महाराजां या ितमेला पु पहार अपण क न अिभवादन कर यात आलं. नांदेड 
िज ात आिण शहरातही िशवजयतंी उ सवािनिम  शालेय िव ाथ  सायकलवर भगव े
झड ेलावून फ या काढत आहेत. 
लातूर इथ ं युवा िशव पंदन समहूान े यंदा थमच मिहलांची पारंपा रक वेशभूषेत तीन 
िकलोमीटर अंतराची चाल याची पधा घे यात आली. तीन िविवध वयोगटात 
झाले या या पधत शालेय िव ािथन सह सुमार ेदीडश ेमिहलानंी सहभाग घेतला. 
सोलापूर इथ ंहजारो मिहलां या उप थतीत िशवज मो सवाचा पाळणा सोहळाम यरा ी 
साजरा झाला. पारंप रक वेशभूषेसह बाल िशवाजी या पात आललेी बालक यावळेी 
ल  वेधनू घेत होती 

**** 
पंत धान नर  मोदी ये या रिववारी आकाशवाणीव न सा रत होणा या “मन क  बात” 
या काय मातनू दशेवािसयांशी संवाद साधणार आहेत. या काय म मािलकचा हा ६२ 
वा भाग असेल.  

**** 
अमे रकचे रा पती डोना ड ट प यांच ं भ य आिण सं मरणीय वागत कर यासाठी 
भारत िस  झाला आहे, अस ंपंत धान नर  मोदी यांनी हटल ंआह.े ट प यां या या 
भेटीन ं भारत आिण अमे रकच े मै ीसंबंध अिधक ढ होतील, असा िव ास 
पंत धानानंी य  कला आह.े तर, भारत भेटीसाठी आपण उ सुक आहोत, अस ं
डोना ड ट प यांनी हटल ंआह.े पुढ या सोमवारी २४ तारखलेा ट प भारत भेटीवर 
येत आहेत 

**** 
ज म ूका मीर या पुलवामा िज ात आज सुर ा दलाशी झाले या चकमक त तीन 
अितरके  ठार झाले. यापैक  एकजण िहजबुल मुजािहदीन या अितरेक  संघटनेचा 



वयंघोिषत कमांडर तर एकजण जैश ए महंमद या अितरेक  संघटनेचा सद य होता. या 
अितरे यांकडचा श  ंआिण दा गो याचा साठा ज  कर यात आला आह.े 

**** 
फ ेिशक त हा मराठी िच पट भारतीय ल करा या सं हालयात ठेवला जाणार आह.े 
या िच पटाच े द दशक द पाल लांजेकर यांनी ही मािहती दली आहे. छ पती 
िशवाजी महाराज आिण मुघल सरदार शािय तेखान यां यात पुण े इथ े झाले या 
लढाईवर बेतलेला हा िच पट, ल करा या मराठा लाईट इ फटी या यके जवानाला 
दाखव यात यणेार अस याची मािहती लांजेकर यांनी दली आह.े 

**** 
यावष  अिनयिमत आिण अवकाळी वादळी पाऊस आिण महापुरासारखी संकट ं
येऊनही देशात िव मी अ धा य उ पादन अपेि त आह.े एकोणतीस कोटी एकोणीस 
लाख प ास हजार कोटी टन अ धा याच ंउ पादन यावष  होईल, असा अंदाज कषी 
िवभागान ंकाल जाहीर कला आह.े 

**** 
जगभरात साखरे या उ पादनात ८० ते ९० लाख टनाची घट आ यान,ं वाढलेली 
साखरेची मागणी ल ात घेता क  सरकारन ंचाल ूवषात ६० लाख टन साखर िनयात 
करायला परवानगी द याच ंसाखर उ पादक संघान ं हटल ंआह.े  

**** 


