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19  फे�ुवारी, 2020 – बधुवार    

छ�पतीिशवाजी महाराजांची जयंती आज सव�� िविवध काय��मांनी साजरी केली जात आहे. उपरा!"पती एम $यंक%या नायडू आिण 

)धानमं�ी नर*+ मोदी यांनी ट्िवटरवर िशवाजी महाराजांना आदरांजली वािहली आहे.  मािहती आिण )सारणमं�ी )काश जावडेकर यांनीही 

िशवरायांना आदरांजली वािहली आहे.  

रा0यात  िशवजयंतीिनिम1 सव�� िविवध काय��म होत आहे. रा�यपाल भगतिसगं को&यारी यानंी िशवाजी महाराजा)ंया �ितमलेा 

पु*पहार घालून अिभवादन केल.ं मुंबईत महानगरपािलका आिण छ�पती िशवाजी महाराज 4मारक सिमतीनं दादरमधे िशवाजीपाक�  इथं 

आयोिजत केले7या काय��मात रा0यपाल भगतिसंग को9यारी आिण महापौर िकशोरी पेडणेकर यांनी िशवरायां;या पतु<याला प!ुपहार अप�ण 

क>न आदरांजली वािहली.  

रा0यात िशवजयंतीिनिम1 अनेक  िठकाणी  िविवध काय��मांचं आिण उप�मांचा आयोजन केलं आहे. त@कालीन 4वरा0याची 

राजधानी असले7या रायगडावर  िशवजयंती उ@सव  मोठ्या उ@साहात आिण आनंदात साजरा होत आहे. रा0यभरातून आले7या शेकडो 

िशवभAांनी आज िशवरायां;या पतु<याला  अिभवादन केलं. सकाळपासूनच संपूण� रायगड िशवगीतांनी, पोवाड्यांनी तसंच  जय भवानी, जय 

िशवराय;या घोषणांनी  दणाणून  गेला होता.आज पहाटे िशवरायांना अिभषेक कऱFयात आला. तसंच  महापूजा आिण आरती सोहळा संपGन 

झाला. @यानंतर राजदरबार ते िसIद9े वर मंिदरापयJत पालखी काढFयात आली. 

नादंडेमIये  साव�जिनक बांधकाम मं�ी अशोकच$हाण यांनी िशव)तीमेला प!ुपहार अप�ण क>न आदरांजली वािहली.  नांदडे शहरात 

रन फॉर छ�पती िशवाजी महाराज मॅरथेॉन 4पधा� घेFयात आली. या 4पधPचं उQाटन खासदार )तापराव पाटील िचखलीकर यां;या ह4ते झालं 

अिलबागमIये  नगराIयR )शांत नाईक यां;यासह िविवध पRीय ने@यांनी  िशवरायां;या पतु<यालाप!ुपहार घालून अिभवादन केलं.  

लातूर िज7Sात  उदगीर शहरातील छ�पती िशवाजी महाराजां;या पतु<याला पया�वरण,  रा0यमं�ी संजय बनसोडे यांनी प!ुपहार 

अप�ण कTन अिभवादन केलं. 

सोलापूरात हजारो मिहलां;या उपि4थतीत काल मIयरा�ी १२ वाजता िशवजGमो@सव साजरा झाला.  नवी मुंबई महानगरपािलके;या 

वतीनं  वाशी इथ7या मIयवतW छ�पती िशवाजी महाराज चौकातील छ�पती िशवरायां;या अXाTढ पतु<याला  महापौर जयवंत सतुार यां;या 

ह4ते प!ुपहार अप�ण करFयात आला.   

साता/यातही  िशवजयंतीचा उ@साह  आहे. सातारा शहरातला ऐितहािसक राजवाडा सजवFयात आला असून सायंकाळी शाही 

िमरवणूक िनघणार आहे.   

  को0हापुरातील )िसQ िशवाजी चौकात असणाZया छ�पती िशवरायां;या पणुा�कृती पूणा�कृती पतु<याला ,महापौर िनरोप आजरकेर 

यां;यासह अGय माGयवरांनी प!ुपहार अप�ण कTन अिभवादन केलं.  िशवजयंतीच औिच@य साधून को7हापरु िज7हा पोिलस दला;या वतीनं 

 आिण काँ̂ ेसचे आमदार चं+कांत जाधव यां;या पढुाकारातून सेफ िसटी मोिहमेअंतग�त को7हापूर शहरात सीसीटीवी कॅमेरा बसवFयाचं काम 

स>ु झालं.   

परभणीत  िशवाजी महाराज यां;या पतु<याला महापौर अिनता सोनकांबळे, उपमहापौर भगवान वाघमार,े यांनी अिभवादन केलं.  

अहमदनगर िज7Sात  राह_री फॅ`टरी इथ7या पणुा�कृती अXाTढ पतु<यावर पॅरामोटर ;या साहा%यानं हवेतून प!ुपवaृी कTन, 

िशवछ�पती परु4कार )ाb आंतररा!"ीय खेळाडू आcपासाहेब ढुस यांनी आज आग<या वेग<या पQतीनं  िशवजयंती साजरी केली.  

िशवाजी महाराज यां;या जयंतीचा अभूतपूव� उ@साह मIयरा�ी सांगली मIये पाहायला िमळाला. िवशेष dहणजे या िशवजGम 

सोह<याला  मिु4लम मिहलांनी मोठ्या संeयेने हजेरी लावली. नािशकमंIयेही िशवजयंतीचा उ@साह आहे.  

<><><><> 

  सनई-चौघड्यांचे मंजूळ 4वर, ततुारg;या  गगनभेदी गज�ना, ढोल-ताशांचा िननाद,  भग$या पताका, ''छ�पती िशवाजी महाराज कh 

जय'चा जयघोष अशा आनंदमयी वातावरणात  मeुयमं�ी उQव ठाकर े आिण  उप मeुयमं�ी अिजत पवार यां;या उपि4थतीत िशवरायांचं 

जGम4थान असले7या  िशवनेरीवर िशवजGमो@सव आज उ@साहात साजरा झाला. 

गोरगiरबां;या मनात हे माझे सरकार आहे, अशी भावना िनमा�ण झाली पािहजे. छ�पती िशवाजी महाराजां;या िवचारांचा वारसा पढेु 

नेFयासाठी शासन वचनबQ  आहे असा िवXास उIदव ठाकर ेयांनी यावेळी बोलताना $यA केला. 

िशवनेरी आपलं वभैव आहे. या वभैवाचा वारसा जतन करFयासाठी आिण पढेु नेFयासाठी आव9यक ते सव� )य@न केले जातील, 

असंही ते dहणाले.  



 

िशवनेरी पiरसराचा िवकास आिथ�क तरतदुी अभावी )लंिबत राहता कामा नये, याची दRता घेतली जात आह,े असं अिजत पवार 

यांनी सांिगतलं. पiरसरातील िवकास कामांसाठी तातडीने २३ कोटी >पये उपलlध कTन िदले जातील, असंही  ते dहणाले. 

<><><><> 

  फ4ेिशक5त हा मराठी िच�पट भारतीय ल*करा)या स9ंहालयात ठेवला जाणार आह.े या िच�पटाच े िद:दश;क िद:पाल 

लाजंेकर यानंी ही मािहती िदली आह.े छ�पती िशवाजी महाराज आिण मघुल सरदार शािय5तेखान या)ंयात पुणे इथ ेझाले0या लढाईवर 

बेतललेा हा िच�पट, ल*करा)या मराठा लाईट इBफंCी)या �Dयके जवानाला दाखवEयात यणेार अस0याची मािहती लाजंेकर यांनी िदली 

आह.े 

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


