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शशवाजी महाराज
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हास महाराष्ट्राचा
जाणता राजा छत्पती मशवाजी महाराज याांच्या मवषयी मामहती साांगत आहे.
शिवाजी महाराजाांचा जन्म शिवनेरी शिल्यावर 1630 मध्ये झाला.तयाांनी
आशिलिहा , शनजामिहा,मोघलिहा याांच्या शवरुद्ध अनेि लढाया िे ल्या. तयाांच्या िरबारात
सवव जाती धमाांची शनष्ठावान माणसे होती.
तयाांच्या अांगी अनेि चाांगले गणु होते.तयाांनी स्वराज्य स्थापन िे ले व सवव जनता
सख
ु ी िे ली.
अिा थोर महापरुु षाला माझे िोटी िोटी सलाम.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र....!

राजमाता जजजाबाई
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हास राजमाता
मजजाबाई याांच्या बद्दल चार शब्द साांगत आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र मवनांती.
‘शजच्या हाती पाळण्याची िोरी,
ती राष्ट्राचा उद्धार िरी.’
शजजाबाईनीां शिवरायाांना घडशवले,तयामळ
ु े तयाांच्या हातनू स्वराज्य शनशमवतीचे पशवत्र
िायव घडले.सवव जनता सख
ु ी झाली, मराठयाांचे स्वतत्रां राज्य तयार झाले.
माता ििी असावी याचा आििव शजजाबाईनीां शनमावण िे ला आहे.
शजजाबाईनाां माझे िोटी िोटी सलाम.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ....!
जय महाराष्ट्र.....!

लोकमान्य जिळक
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हास लोकमान्य
मिळक याांच्या मवषयी चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र मवनांती.
तयाांचा जन्म 23 जल
ु ै 1856 रोजी रतनाशगरी शजल्यातील शचखल गाव येथे झाला.तयाांचे पणू व
नाव बाळ गांगाधर शटळि असे होते.भारताला इग्रां जाांच्या ताब्यातनू मक्त
ु िरण्यासाठी ते
आयष्ट्ु यभर झटले.
'स्वराज्य हा माझा जन्ममसद्ध हक्क आहे आमण तो मी ममळवणारच’ अशी तयाांनी
घोषणा के ली.तयाांना अनेक वेळा तरुु ां गात जावे लागले .शेविी भारत देश स्वतांत् झाला.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

सर्वसमार्ेशक
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हास चार शब्द
साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र मवनांती.
ज्ञान हा माणसाचा शतसरा डोळा आहे.शिक्षणामळ
ु े माणसाची प्रगती
होते.शिक्षणाला ाार महतव आहे.्हणनू तर ्हणतात शशििाल तर शटिाल.श
मल
ु ा - मल
ु ीत भेिभाव िरू निा.मल
ु ींचे शिक्षण अध्याववर सोडू निा.शमल
ु ा पेक्षा
मल
ु गी बरी,प्रिाि िेते िोन्ही घरी.श गभवशलांग परीक्षण िरू निा.मल
ु ींची सांख्या िमी झाली
आहे तयामळ
ु े सरिारने शलेि वाचवा अशभयान सरुु िे ले आहे.
सवाांनी िौचालय बाांधनू तयाचा वापर िे ला पाशहजे.जातीभेि मानला न
पाशहजे.आपण सववजण एिाच परमेश्वराची लेिर आहोत.आपण सववजण आनांिाने व सख
ु ाने
राहूयात.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सपां शवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

आपला राष्ट्रध्वज
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हास आपल्या
राष्ट्रध्वजामवषयी चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र मवनांती.
आपल्या िेिाचा राष्ट्रध्वज शतरांगी आहे.्हणजेच तयामध्ये तीन रांग आहेत.सवावत
वरच्या बाजल
ू ा िे िरी,मध्यभागी पाांढरा व सवावत खाली शहरवा रांग आहे.
मध्यभागी पाांढऱ्या रांगामध्ये शनळ्या रांगाचे अिोिचक्र आहे,तयास 24 आरे
आहेत. िे िरी रांग तयागाचे प्रतीि आहे ,पाांढरा रांग िाांततेचे प्रतीि आहे तर शहरवा रांग
समद्ध
ृ ीचे प्रतीि आहे.
ध्वज ाडिताच आपण सववजण ध्वजाला सलामी िेऊन मान राखतो.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

साजित्रीबाई फुले
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हाला
सामवत्ीबाई फुले याांच्या बद्दल चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही
नम्र मवनांती.
साशवत्रीबाई ाुले याांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी सातारा शजल्यातील
नायगाव या गावी झाला.स्त्री प्रथम शििली पाशहजे.
परुु षा प्रमाणे शतलाही न्याय हक्ि शमळाले पाशहजेत , तया शिवाय हा समाज
सधु ारणार नाही हे तयाांनी मनोमन जाणले होते.तयासाठी तयाांनी प्रथम स्वतः शिक्षण घेतले व
नांतर मल
ु ींसाठी पण्ु यात िाळा सरुु िे ली.तयात तयाांना अपमान,शिव्या- िाप सोसावे
लागले.प्रसांगी शचखल, िेण याांचा अगां ावर मारा सोसावा लागला.पण तयाांनी माघार घेतली
नाही.
्हणनू च आहे सवव क्षेत्रात शस्त्रया-मल
ु ी चमित आहेत.स्त्री जातीवर साशवत्रीबाई
याांचे अनांत उपिार आहेत.तयाांना माझे िोटी िोटी प्रणाम...!
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

डॉ.बाबासाहेब आंबड
े कर
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हाला
डॉ.बाबासाहेब आबां ेडकर याांच्या मवषयी चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण
घ्यावेत ही नम्र मवनांती.
तयाांचा जन्म 14 एशप्रल 1891 रोजी महू या गावी झाला.तयाांचे पणू व नाव
भीमराव रामजी आांबेडिर असे होते.तयाांनी हरीजनाांच्या उद्धारासाठी अशवरत िष्ट
िे ले.भारतीय राज्यघटनेचे िाम तयाांनी उत्तम प्रिारे पार पाडले.तयाांना शभातरतनश हा शिताब
िेण्यात आला.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

महात्मा ज्योजतबा फुले
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हाला महातमा
ज्योमतबा फुले याांच्या बद्दल चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र
मवनांती.
ज्योशतबा ाुले हे थोर समाजसधु ारि होते.तयाांनी सतयिोधि समाजाची
स्थापना िे ली.1851 मध्ये मल
ु ींसाठी िाळा िाढली.आपली पतनी साशवत्रीबाई शहला शििवनू
शिशक्षिा बनशवले.िष्टिरी लोिाांना शिक्षण शमळाले पाशहजे तयाशिवाय िेिाचा शविास होणार
नाही,तयासाठी शिक्षणाचा प्रसार िे ला.तयाांनी समाजातील स्पश्ृ य-अस्पश्ृ य भेिभाव
िरण्यासाठी अतोनात िष्ट घेतले.अिा या महान समाज सधु ारिाचा 27 नोव्हेंबर 1879 रोजी
मतृ य झाला.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सपां शवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

15 ऑगस्ट/स्वातंत्र दिन
अध्यक्ष महाशय व पज्ू य गरुु जन वगग व बालममत्ाांनो आज मी तम्ु हाला 15
ऑगस्ि/स्वातत्ां मदना मनममत्त चार शब्द साांगणार आहे,ते तम्ु ही शाांत पणे एकूण घ्यावेत ही नम्र
मवनांती.
आपला भारत िेि इग्रां जाांच्या ताब्यात होता.िीडिे वषव आपल्या िेिावर
इग्रां जाांची गल
ु ामशगरी होती.तयाांनी आपल्यावर शितीतरी िडि िायिे लािले.यात भारतीय
लोंिाांचे अतोनात हाल झाले.
या त्रासातनू मक्त
ु होण्यासाठी लोिाांनी तयाांच्या शवरुद्ध लढा शिला.महातमा गाधां ी,
सभु ाषचांद्र बोस, लोिमान्य शटळि,पांशडत नेहरू,सावरिर,नाना पाटील,तातया टोपे,भगतशसांग
अिा अनेि वीराांनी जीवाची पवाव िे ली नाही.सवाांच्या प्रयतनाांना यि आले .आपला भारत
िेि 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातत्रां झाला .तेव्हापासनू आपण 15 ऑगस्ट हा शिवस स्वातत्रां
शिन ्हणनू साजरा िरतो.
एवढे बोलनू मी माझे भाषण सांपशवतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!

लेक वाचवा ,िेश वाचवा

“लेक वाचवा, देश वाचवा”, “स्त्री जन्माचे स्वागत िरूया”अिा घोषणा
आपल्याला वारांवार ऐिायला शमळतात िारण आजच्या समाज्यामध्ये मल
ु गी पोटात वाढते
्हटल शि मल
ु ीला पोटातच मारतात.
िा हा मल
ु ीवर अन्याय िरतात?
मल
ु ींनाही जगण्याचा हक्ि आहे,तयाांना जगू द्या.पोटातील ते छोटस बाळ सद्ध
ु ा
्हणत असलां शि आहे मला जगायचांय,मला पण हे जग बघायचां, मला जन्माला येऊ िे ना.
ाक्त मल
ु गाच वांिाचा शिवा असू िितो िा?? नाही
मल
ु ीसद्ध
ु ा आपल्या आईवशडलाचां ा आधार बनतात,मल
ु ींचाही गौरव िे ला
पाशहजे,्हणनू च माझी त्ु हाला िळिळीची शवनांती आहे शि मल
ु ीला मारू निा, तयाांना
जन्माला घाला व वाढवा.
मी सद्ध
ु ा एि मल
ु गीच आहे याचा मला अशभमान वाटतो.
जय शहिां ...!
जय महाराष्ट्र...!
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