
Independence Day Speech in Marathi 

येथे उप&ःथत आदरणीय ूमखु पाहुणे सर, ूाचाय6 महोदय, सव6 िश;क कम6चार= आ&ण मा>या ?ूय िमऽांनो, 
तCुहा सवाDना सुू भात आ&ण ःवातंFयGदनाHया खपू खपू शभेुHछा. 

या वषL देशाHया ःवातंFयाला ७५ वे वष6 पणू6 झाQयाHया िनिमRाने आCह= ःवातंFयाचा अमतृ महोUसव 
साजरा करत आहोत. आजपासनू 75 वषाDपवूL 15 ऑगःट 1947 रोजी आपQया देशाला ःवातंFय िमळाले. हा 
Gदवस सव6 देशवासीय रा[ीय सण Cहणनू साजरा करतात. देशाHया कानाकोपढयात ःवातंFयाचा जQलोष 
साजरा होत आहे. 

या Gदवशी पंतूधान GदQलीHया लाल GकQQयावर आपला रा[^वज ितरंगा फडकवतात. Uयाच वेळ=, रा[पती 
दरवषL ःवातंFयGदनाHया पवू6सं^येला संपणू6 देशाला संबोिधत करतात. तसेच ःवातंFय िमळवनू देणाढया शरू 
सिैनक आ&ण देशभcांना 21 तोफांची सलामी Gदली जाते. यासोबतच सव6 श;ै&णक संःथा, शासकdय काया6लये 
इUयाद= Gठकाणी या Gदवशी अनेक काय6बमांचे आयोजन केले जाते. 

दरवषL ूमाणे याह= वेळ= 15 ऑगःट हा सण मोhया थाटामाटात साजरा करत आहोत. देशाHया ःवातंFयाचा 
उUसव यंदा अशा ूकारे साजरा केला जात असनू, पंतूधान मोद=ंनी सiु केलेQया ‘हर घर ितरंगा’ 
मोGहमेअतंग6त नागkरकांनी घरोघर= ितरंगा फडकावला आहे. आपला देश 200 वषl इंमजांचा गुलाम आहे हे 
आपQयाला लहानपणापासनू माह=त आहे. आ&ण या गुलामिगर=Hया बेnया तोडoयासाठp आपQया देशाHया 
ःवातंFयसिैनकांनी सव6तोपर= ूयq केले आ&ण गरज पडली तेrहा आपQया ूाणांची आहुती Gदली. UयांHया 
बिलदानामळेुच आज आपQयाला ःवतंऽ भारतात राहoयाची संधी िमळाली आहे. 

15 ऑगःट रोजी सव6 नागkरकांनी आपQया हुताUCयांचे बिलदान कधीह= rयथ6 जाऊ देऊ नये अशी ूितtा 
uयावी. Uयासाठp आपQया पातळ=वर देशाHया ?वकासाHया ?व?वध पलैूंकडे ल; vावे लागेल. जेणेकiन आपला 
देश ?वकासाHया मागा6वर पढेु जाऊ शकेल. देशाHया ?वकासात अडथळा ठरणाढया समःयांकडेह= ल; vावे 
लागेल. जसे कd – ूदषूण, वाढती लोकसंxया, बेरोजगार= इUयाद=. या सव6 समःया कोणUया ना कोणUया 
नाUयाने एकमेकांशी संबंिधत आहेत. ूUयेकाने आपापQया पातळ=वर UयांHयाशी वागायला सzुवात केली 
आ&ण ूयq सiु ठेवले तर लवकरच आपला देश पवूLपे;ा चांगQया &ःथतीत येईल. 

यासोबतच आपली संःकृती आ&ण सांःकृितक वारसाह= जपायचा आहे. आपला देश ?व?वधतेतील एकतेसाठp 
ओळखला जातो. येथे ?व?वध धम6 आ&ण संःकृतीचे लोक राहतात. आ&ण हे फc आपQया देशातच आहे. हे 
सव6 पढेुह= Gटकवायचे असेल तर आपण सवाDनी जात, धम6 Gकंवा अशा कोणUयाह= बंधनािशवाय एकऽ राहणे 
आवँयक आहे. यामळेु आपला देश एकसंध राह=ल. पाGकःतान आ&ण बांगलादेश सारखे देश िनमा6ण झाले 
तेrहा याच आधारावर आपQया देशाचे तकुडे कसे झाले ते आपण आपQया भतूकाळातनू िशकले पाGहजे. 
असेच वेगळे होत राGहलो तर ते कोणाचेच भले होणार नाह=. 

सरतेशेवट=, माझे ?वचार मोhया संयमाने ऐकQयाब�ल मी तCुहा सवाDचे आभार मानतो. आ&ण या ओळ=ंनी मी 
श�द संपवतो. 

 


