ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ
ଉକ୍ରଭ : ଅଭ ବାଯତଫର୍ଷ ୧୯୪୭ ଭସିହା ଗଷ୍ଟ ନ୍ଦଯ ତାଯିଖୄଯ ସବାଧୀନତା ହାସର
କଯିଥିୄର ୄହେଁ ୄସୄତୄଫ ମଷୟନ୍ତ ଅଭ ୄଦଶୄଯ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନ ୄହାଆ ନଥିରା କି ଅଭ
ୄଦଶ ଆଂୄଯଜଭାନଙ୍କ କଫଯୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଭୁକ୍ତ ନଥିରା । ୄଦଶ ସବାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ୧୯୫୦
ଭସିହା ଜାନୁ ଅଯୀ ୨୬ ତାଯିଖୄଯ ବାଯତ ଏକ ସାଫଷୄବୌଭ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରଯୂୄ
ଯିଗଣିତ ୄହରା ।
ଏହି ଦିଫସକୁ ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ଫା ଜନଯାଜୟ ଦିଫସ ଫା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ବାଫୄଯ ନାଭିତ
କଯାମାଆଥାଏ । ଏଣୁ ୄଦଶୄଯ ାିତ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସଫଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ଏକ
ପ୍ରଧାନ ଦିଫସ ଯୂୄ ାିତ ୄହାଆ ଅସୁଛ ି । ଏଣୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁ ଅଯୀ ଛଫିଶ ତାଯିଖଟି
ଏକ ଫିତ୍ର ଦିଫସ ଯୂୄ ସଫଷଜନଫିଦତ
ି ।
ଏହା ବାଯତଯ ଏକ ଜାତୀୟ ଦିଫସ , ମାହାକି ବାଯତଯ ୄକାୄଣ ୄକାୄଣ ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ
ାନ କଯାମାଏ । – ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫା ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସଯ ଉାୄଦୟତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସଯ
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ : ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତିୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଡଃ. ଅୄଭେଦକଯ ସବାଧୀନ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ
ୄକୄତକ ନୀତି ନିୟଭୄଯ ଚାଆଫା ନିଭୄନ୍ତ ସମ୍ବି ଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଯିଥିୄର । ୄସହି ପ୍ରଣିତ
ସମ୍ବି ଧାନ ୧୯୫୦ ଭସିହା ଜାନୁ ଅଯୀ ୨୬ ତାଯିଖୄଯ ଗୃହୀତ ୄହାଆ କାମଷୟକାଯୀ କଯାମାଆଥିରା
।

ୄସହିଦନ
ି ଠାଯୁ ବାଯତ ଏକ ସାବଷୄଫୌଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରଯୂୄ ଯିଚତ
ି ୄହରା । ଏହି ଦିଫସଯ
ସ୍ମାଯକୀ ସବଯୂ ୄସହିଦନ
ି ଠାଯୁ ଦୟାଫଧୂ ପ୍ରୄତୟକ ଫର୍ଷ ଏକ ଜାତୀୟ ଦିଫସ ଯୂୄ ାିତ
ୄହାଆଅସୁଛ ି । ଏହି ଫିତ୍ର ଦିଫସୄଯ ୄଦଶଫାସୀ ଜାତୀୟ ତାକା ତୄ ୄଦଶ ଓ ଜାତିଯ ଉନ୍ନତି
କୄେ ଶଥ ଗ୍ରହଣ କଯିଥାନ୍ତି ।
ଏହି ଫିତ୍ର ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସୄଯ ଅୄଭ ସଫୁ ବାଯତୀୟ ଜାତି

, ଧଭଷ, ଫର୍ଣ୍ଷ ନିଫୄି ଶର୍ୄଯ

ଏକତ୍ରିତ ୄହାଆ ୄଦଶ ଓ ଜାତି ଉୄେଶୟୄଯ ଶଥ ଗ୍ରହଣ କଯି ଜାତୀୟ ୄପ୍ରଭୄଯ ଉଦଫୁ ଦ୍ଧ

ୄହାଆଥାଉ । ୄଦଶଯ ପ୍ରଗତି ଓ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି କୄେ ସଭୀକ୍ଷା କଯିଫାକୁ ଏହି ଦିଫସ
ସୁୄମାଗ ୄଦଆଥାଏ ।
ଏହି ଦିଫସୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରନାୟକଭାୄନ ବଫିର୍ୟତ ାଆେଁ ୄଦଶଯ ଉନ୍ନତିକୄେ ୄମାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯିଥାନ୍ତି
। ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୄନୈତକ
ି ସବାଭାନଙ୍କୄଯ ତୀତ କାମଷୟଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯିଫା ସୄେ ସୄେ ବଫିର୍ୟତ
ାଆେଁ କାମଷୟନ୍ଥା ନିଦ୍ଧଷାଯଣ କଯାମାଆଥାଏ ।
ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ମଦ୍ଦନାରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :

ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ଏକ ଭହାନ୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫଷ

ବାଫୄଯ ଯିଗଣିତ ୄହାଆାଯିଛ ି । ବାଯତଯ ହିଭାୟଠାଯୁ କୁ ଭାଯୀକା ମଷୟନ୍ତ ସଭସ୍ତ ଅଫା
ଫୃ ଦ୍ଧଫନିତା ଏହି ଉତ୍ସଫକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାୄଯ ାନ କଯନ୍ତି । ଫିୄଶର୍ ବାୄଫ ଯାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀୄଯ
ଏହା ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ ାନ କଯାମାଏ ।
ଦିଲ୍ଲୀଯ ରାରକିଲ୍ଲାଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରତି ବିଫାଦନ ଗ୍ରହଣ କଯି ସବାଭଞ୍ଚ ଉୄଯ ଫସ୍ଥାନ କଯିଥାନ୍ତି ।
ଆଣ୍ଡିଅ ୄଗଟଠାଯୁ ରାରକିଲ୍ଲା ମଷୟନ୍ତ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡିୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରତିଙ୍କୁ ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ
ନିଅମାଏ । ଶାନ୍ତିଶଙ୍ଖ
ୃ ା ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଆେଁ ୁରିସ୍ ଓ ୄସୈନୟଫାହିନୀ କ୍ଷଯୁ ଫୟାକ ଫୟଫସ୍ଥା
କଯାମାଆଥାଏ ।
ବିଫାଦନ ଭଞ୍ଚ ନିକଟୄଯ ଭନ୍ତ୍ରୀଭଣ୍ଡଯ ସଦସୟଫୃ ନ୍ଦ

, ଉଚ୍ଚଦାଧିକାଯୀ ଓ ନୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠତ
ି

ଫୟକ୍ତିଫୄି ଶର୍ ଉସ୍ଥିତ ଥାଅନ୍ତି । ଯାଷ୍ଟ୍ରତିଙ୍କୁ ସବାଗତ ସଭେଜଷନା ଜ୍ଞାନ କଯାମାଆ ଏକଫିଂଶ ୄତା
ପୁ ଟାଆ ବିଫାଦନ ଜ୍ଞାନ କଯାମାଆଥାଏ । ଯାଷ୍ଟ୍ରତି ୄଦଶଫାସୀଙ୍କ ଉୄେଶୟୄଯ ଫାର୍ତ୍ଷା ପ୍ରଦାନ
କଯନ୍ତି । ତାହା ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଫଗତି ନିଭୄନ୍ତ ଦୂ ଯଦଶଷନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄରାକଭାନଙ୍କ ନିକଟୄଯ
ହଞ୍ଚାଆ ଦିଅମାଆଥାଏ ।
ଯାଷ୍ଟ୍ରତି ଫୀଯ ୄସୈନୟଭାନଙ୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ଉାଧ୍ ଓ ପକ ପ୍ରଦାନ କଯି ସମ୍ମାନିତ କଯିଥାନ୍ତି । ଜ
ସ୍ଥ ଓ ଫିଭାନ ଫାହିନୀଯ ୄସୈନୟଗଣ ଫିଫଧ
ି ୄାର୍ାକ ଯିଧାନ ୂଫଷକ ଚିର୍ତ୍ାକର୍ଷକ ୟାଯଡ
ପ୍ରଦଶଷନ କଯିଥାନ୍ତି । ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୟଯୁ ଅସିଥିଫା ଗାଡିୄଯ ଜନସଭାଜୄଯ ୄରାକନୃ ତୟ ଯିୄଫର୍ଣ
କଯାମାଏ । ଏସଫୁ ଦୃ ଷ୍ଟିଯୁ ଫିଚାଯ କୄର ଦିଲ୍ଲୀ ରାରକିଲ୍ଲାୄଯ ନୁ ଷ୍ଠତ
ି ୄହଉଥିଫା ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର

,

ଦିଫସଯ କାମଷୟକ୍ରଭ ତୟନ୍ତ ଅନନ୍ଦପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ । ୄକଫ ଯାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀୄଯ କାହିଁକି
ବାଯତଯ ଫିବିନ୍ନ ଯାଜୟଯ ଯାଜଧାନୀ

,

, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ ଫିବିନ୍ନ କାମଷୟାୟଭାନଙ୍କୄଯ

ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ାିତ ହୁ ଏ ।
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଭାନଙ୍କୄଯ ପ୍ରତୁ ୟର୍ଯୁ ପ୍ରବାତୄପଯି , ୟାୄଯଡ, ଯାଭଧୁନ୍, ଜନଗଣଭନ ଜାତୀୟ
ସଂଗୀତ ଗାନ , ଜାତୀୟତାକା ଉୄର୍ତ୍ାନ , ବାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଭିଷ୍ଟାନ୍ନ ୄବାଜନ ଆତୟାଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା
ସହକାୄଯ କଯାମାଆଥାଏ । କୃ ତ ି ଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀଭାନଙ୍କୁ ୁଯସ୍କାଯ ଫିତଯଣ କଯାମାଆଥାଏ ।
ଏହି ଦିଫସୄଯ ଫିବିନ୍ନ ଭୄନାଯଞ୍ଜନ କାମଷୟକ୍ରଭଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଥାଏ । ୄକୄତକ ସ୍ଥାନୄଯ
ନୃ ତୟ, ଗୀତଯ ଅୄୟାଜନ ୂଫଷକ ାରା , ଦାସକାଠିଅ, ଓଡିଶୀ ନୃ ତୟ, ଘୁଭଯ
ୁ ା ନୃ ତୟଯ ଅୄୟାଜନ
କଯାମାଆଥାଏ ।
ଉପସଂହାର : ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶଯି ଅଭ ୄଦଶୄଯ ୄଗାଟିଏ ସମ୍ବି ଧାନ ଯହିଛ ି । ୄସହି ସମ୍ବି ଧାନକୁ
ଭାନି ଚିଫା ାଆେଁ ୄଦଶଫାସୀ ଏହି ଦିଫସୄଯ ସଂକେଫଦ୍ଧ ହୁ ନ୍ତି ।
ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସ ବାଯତଯ ଏକ ଜାତୀୟ ଦିଫସ ଯୂୄ ଯିାିତ ୄହଉଛି । ଏହା
ୄଦଶଫାସୀଙ୍କଯ ଅତ୍ମସଭୀକ୍ଷା ଓ ସଂକେ ଦିଫସ ୄଫାରି କହିୄର ତୁ ୟକ୍ତି ୄହଫ ନାହିଁ ।
ଏଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୟକ୍ତି ଫିୄଶର୍ ୄଦଶଯ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ ଯଖିଫାକୁ ସଦାୄଚଷ୍ଟିତ
ୄହାଆଥାଅନ୍ତି ।
ୄଦଶଯ ଫିବିନ୍ନ ସ୍ଥାନୄଯ ୄଦଖାୄଦଆଥିଫା ଦୁ ନଷୀତିକୁ ୄଦଶଯୁ ସଭୂୄ ନଷ୍ଟ କଯିଫା ନିଭୄନ୍ତ
ସଭୄସ୍ତ ଅୄଗଆ ଅସିଫା ଉଚିତ । ୄଦଶଯୁ ସନ୍ତ୍ରାସଫାଦୀ କାମଷୟକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଷ ଧ୍ୱଂସ କଯିଫା
ନିଭୄନ୍ତ ସଭସ୍ତ ନାଗଯିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଫଦ୍ଧ ୄହଫା ଉଚିତ ।
ୄଦଶଯୁ ୄଦାର୍ ଦୁ ଫଷତାକୁ ପ୍ରତିହତ କଯି ୄଦଶକୁ ଉନ୍ନତି ଥୄଯ ଅୄଗଆ ୄନଫା ାଆେଁ ସଭୄସ୍ତ
କାମଷୟ କଯିଫା ଉଚିତ । ଫୟକ୍ତିଯ ଉନ୍ନତି ସହିତ ୄଦଶଯ ଉନ୍ନତି ୄଦଖିଫା ପ୍ରୄତୟକ ନାଗଯିକଯ
ୄଧୟ ୄହଫା ଉଚିତ । ତାହାଦ୍ୱାଯା ୄଦଶଯ ତଥା ଫୟକ୍ତିଯ ଉନ୍ନତି ସାଧୁ ୄହାଆାଯିଫ । ୄଦଶଯ
ଫିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିଫସୄଯ ଏବି ଶଥ ୄନଫା ସଫୁ ନାଗଯିକଙ୍କଯ କର୍ତ୍ଷଫୟ ।

