
ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ 

ଉକ୍ରଭ : ଅଭ ବାଯତଫର୍ଷ ୧୯୪୭ ଭସହିା ଗଷ୍ଟ ନ୍ଦଯ ତାଯଖିୄଯ ସବାଧୀନତା ହାସର 
କଯଥିିୄର ୄହେଁ ୄସୄତୄଫ ମଷୟନ୍ତ ଅଭ ୄଦଶୄଯ ସମି୍ବଧାନ ପ୍ରଣୟନ ୄହାଆ ନଥିରା କ ିଅଭ 
ୄଦଶ ଆଂୄଯଜଭାନଙ୍କ କଫଯୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଭକୁ୍ତ ନଥିରା । ୄଦଶ ସବାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ୧୯୫୦ 
ଭସହିା ଜାନୁଅଯୀ ୨୬ ତାଯଖିୄଯ ବାଯତ ଏକ ସାଫଷୄବୌଭ ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରଯୂୄ 
ଯଗିଣିତ ୄହରା ।  

ଏହ ିଦଫିସକୁ ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ଫା ଜନଯାଜୟ ଦଫିସ ଫା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ବାଫୄଯ ନାଭିତ 
କଯାମାଆଥାଏ । ଏଣୁ ୄଦଶୄଯ ାତି ଜାତୀୟ ଉତ୍ସଫଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ଏକ 
ପ୍ରଧାନ ଦଫିସ ଯୂୄ ାତି ୄହାଆ ଅସଛୁ ି। ଏଣୁ ପ୍ରୄତୟକ ଫର୍ଷଯ ଜାନୁଅଯୀ ଛଫଶି ତାଯଖିଟ ି
ଏକ ଫତି୍ର ଦଫିସ ଯୂୄ ସଫଷଜନଫଦିତି ।  

ଏହା ବାଯତଯ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଫିସ , ମାହାକ ିବାଯତଯ ୄକାୄଣ ୄକାୄଣ ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ 
ାନ କଯାମାଏ । – ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫା ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସଯ ଉାୄଦୟତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସଯ  

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :  ବାଯତଯ ସ୍ଵାଧୀନତା ପ୍ରାପି୍ତୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ ଡଃ. ଅୄଭେଦକଯ ସବାଧୀନ ଯାଷ୍ଟ୍ରକୁ 
ୄକୄତକ ନୀତ ିନୟିଭୄଯ ଚାଆଫା ନଭିୄନ୍ତ ସମି୍ବଧାନ ପ୍ରଣୟନ କଯଥିିୄର । ୄସହ ିପ୍ରଣିତ 
ସମି୍ବଧାନ ୧୯୫୦ ଭସହିା ଜାନୁଅଯୀ ୨୬ ତାଯଖିୄଯ ଗହୃୀତ ୄହାଆ କାମଷୟକାଯୀ କଯାମାଆଥିରା 
।  

ୄସହଦିନିଠାଯୁ ବାଯତ ଏକ ସାବଷୄଫୌଭ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାଷ୍ଟ୍ରଯୂୄ ଯଚିତି ୄହରା । ଏହ ିଦଫିସଯ 
ସ୍ମାଯକୀ ସବଯୂ ୄସହଦିନିଠାଯୁ ଦୟାଫଧୂ ପ୍ରୄତୟକ ଫର୍ଷ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଫିସ ଯୂୄ ାତି 
ୄହାଆଅସଛୁ ି। ଏହ ିଫତି୍ର ଦଫିସୄଯ ୄଦଶଫାସୀ ଜାତୀୟ ତାକା ତୄ ୄଦଶ ଓ ଜାତଯି ଉନ୍ନତ ି
କୄେ ଶଥ ଗ୍ରହଣ କଯଥିାନ୍ତ ି।  

ଏହ ିଫତି୍ର ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସୄଯ ଅୄଭ ସଫୁ ବାଯତୀୟ ଜାତି , ଧଭଷ, ଫର୍ଣ୍ଷ ନଫିିୄ ଶର୍ୄଯ 
ଏକତ୍ରତି ୄହାଆ ୄଦଶ ଓ ଜାତ ିଉୄେଶୟୄଯ ଶଥ ଗ୍ରହଣ କଯ ିଜାତୀୟ ୄପ୍ରଭୄଯ ଉଦ ଫୁଦ୍ଧ 



ୄହାଆଥାଉ । ୄଦଶଯ ପ୍ରଗତ ିଓ ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ିକୄେ ସଭୀକ୍ଷା କଯଫିାକୁ ଏହ ିଦଫିସ 
ସୁୄ ମାଗ ୄଦଆଥାଏ ।  

ଏହ ିଦଫିସୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରନାୟକଭାୄନ ବଫରି୍ୟତ ାଆେଁ ୄଦଶଯ ଉନ୍ନତକିୄେ ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯଥିାନ୍ତ ି
। ଫବିିନ୍ନ ଯାଜୄନୈତକି ସବାଭାନଙ୍କୄଯ ତୀତ କାମଷୟଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯଫିା ସୄେ ସୄେ ବଫରି୍ୟତ 
ାଆେଁ କାମଷୟନ୍ଥା ନଦି୍ଧଷାଯଣ କଯାମାଆଥାଏ ।  

ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଓ ମଦ୍ଦନାରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :  ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ଏକ ଭହାନ୍ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫଷ 
ବାଫୄଯ ଯଗିଣିତ ୄହାଆାଯଛି ି। ବାଯତଯ ହଭିାୟଠାଯୁ କୁଭାଯୀକା ମଷୟନ୍ତ ସଭସ୍ତ ଅଫା 
ଫୃଦ୍ଧଫନତିା ଏହ ିଉତ୍ସଫକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାୄଯ ାନ କଯନ୍ତ ି। ଫିୄ ଶର୍ ବାୄଫ ଯାଜଧାନୀ ଦଲି୍ଲୀୄଯ 
ଏହା ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ ାନ କଯାମାଏ ।  

 

ଦଲି୍ଲୀଯ ରାରକଲି୍ଲାଠାୄଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିବିଫାଦନ ଗ୍ରହଣ କଯ ିସବାଭଞ୍ଚ ଉୄଯ ଫସ୍ଥାନ କଯଥିାନ୍ତ ି। 
ଆଣି୍ଡଅ ୄଗଟ ଠାଯୁ ରାରକଲି୍ଲା ମଷୟନ୍ତ ଏକ ସସୁଜ୍ଜତି ଗାଡିୄ ଯ ଯାଷ୍ଟ୍ରତଙୁି୍କ ୄଶାବାମାତ୍ରାୄଯ 
ନଅିମାଏ । ଶାନ୍ତଶିଙୃ୍ଖା ଯକ୍ଷା କଯଫିା ାଆେଁ ୁରିସ୍ ଓ ୄସୈନୟଫାହନିୀ କ୍ଷଯୁ ଫୟାକ ଫୟଫସ୍ଥା 
କଯାମାଆଥାଏ ।  

ବିଫାଦନ ଭଞ୍ଚ ନକିଟୄଯ ଭନ୍ତ୍ରୀଭଣ୍ଡଯ ସଦସୟଫୃନ୍ଦ , ଉଚ୍ଚଦାଧିକାଯୀ ଓ ନୟ ପ୍ରତଷି୍ଠତି 
ଫୟକି୍ତଫିୄ ଶର୍ ଉସି୍ଥତ ଥାଅନ୍ତ ି। ଯାଷ୍ଟ୍ରତଙୁି୍କ ସବାଗତ ସଭେଜଷନା ଜ୍ଞାନ  କଯାମାଆ ଏକଫଂିଶ ୄତା 
ପୁଟାଆ ବିଫାଦନ ଜ୍ଞାନ କଯାମାଆଥାଏ । ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିୄଦଶଫାସୀଙ୍କ ଉୄେଶୟୄଯ ଫାର୍ତ୍ଷା ପ୍ରଦାନ 
କଯନ୍ତ ି। ତାହା ଜନସାଧାଯଣଙ୍କ ଫଗତ ିନଭିୄନ୍ତ ଦୂଯଦଶଷନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄରାକଭାନଙ୍କ ନକିଟୄଯ 
ହଞ୍ଚାଆ ଦଅିମାଆଥାଏ ।  

ଯାଷ୍ଟ୍ରତ ିଫୀଯ ୄସୈନୟଭାନଙୁ୍କ ଫବିିନ୍ନ ଉାଧ୍ ଓ ପକ ପ୍ରଦାନ କଯ ିସମ୍ମାନତି କଯଥିାନ୍ତ ି। ଜ , 

ସ୍ଥ ଓ ଫଭିାନ ଫାହନିୀଯ ୄସୈନୟଗଣ ଫଫିଧି ୄାର୍ାକ ଯଧିାନ ୂଫଷକ ଚରି୍ତ୍ାକର୍ଷକ ୟାଯଡ 
ପ୍ରଦଶଷନ କଯଥିାନ୍ତ ି। ଫବିିନ୍ନ ଯାଜୟଯୁ ଅସଥିିଫା ଗାଡିୄ ଯ ଜନସଭାଜୄଯ ୄରାକନୃତୟ ଯିୄ ଫର୍ଣ 
କଯାମାଏ । ଏସଫୁ ଦୃଷି୍ଟଯୁ ଫଚିାଯ କୄର ଦଲି୍ଲୀ ରାରକଲି୍ଲାୄଯ ନୁଷ୍ଠତି ୄହଉଥିଫା ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର 



ଦଫିସଯ କାମଷୟକ୍ରଭ ତୟନ୍ତ ଅନନ୍ଦପ୍ରଦ ୄହାଆଥାଏ । ୄକଫ ଯାଜଧାନୀ ଦଲି୍ଲୀୄଯ କାହିଁକି , 

ବାଯତଯ ଫବିିନ୍ନ ଯାଜୟଯ ଯାଜଧାନୀ , ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଫବିିନ୍ନ କାମଷୟାୟଭାନଙ୍କୄଯ 
ଭହାସଭାୄଯାହୄଯ ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ାତି ହୁଏ ।  
 

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଭାନଙ୍କୄଯ ପ୍ରତୁୟର୍ଯୁ ପ୍ରବାତୄପଯି , ୟାୄଯଡ, ଯାଭଧୁନ୍, ଜନଗଣଭନ ଜାତୀୟ 
ସଂଗୀତ ଗାନ , ଜାତୀୟତାକା ଉୄର୍ତ୍ାନ , ବାର୍ଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଭିଷ୍ଟାନ୍ନ ୄବାଜନ ଆତୟାଦ ିଶ୍ରଦ୍ଧା 
ସହକାୄଯ କଯାମାଆଥାଏ । କୃତ ିଛାତ୍ର, ଛାତ୍ରୀଭାନଙୁ୍କ ୁଯସ୍କାଯ ଫତିଯଣ କଯାମାଆଥାଏ ।  

ଏହ ିଦଫିସୄଯ ଫବିିନ୍ନ ଭୄନାଯଞ୍ଜନ କାମଷୟକ୍ରଭଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଥାଏ । ୄକୄତକ ସ୍ଥାନୄଯ 
ନୃତୟ, ଗୀତଯ ଅୄୟାଜନ ୂଫଷକ ାରା , ଦାସକାଠଅି, ଓଡଶିୀ ନୃତୟ, ଘଭୁଯୁା ନୃତୟଯ ଅୄୟାଜନ 
କଯାମାଆଥାଏ ।  

ଉପସଂହାର : ପ୍ରୄତୟକ ୄଦଶଯ ିଅଭ ୄଦଶୄଯ ୄଗାଟଏି ସମି୍ବଧାନ ଯହଛି ି। ୄସହ ିସମି୍ବଧାନକୁ 
ଭାନ ିଚଫିା ାଆେଁ ୄଦଶଫାସୀ ଏହ ିଦଫିସୄଯ ସଂକେଫଦ୍ଧ ହୁନ୍ତ ି।  

ସାଧାଯଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସ ବାଯତଯ ଏକ ଜାତୀୟ ଦଫିସ ଯୂୄ ଯିାତି ୄହଉଛ ି। ଏହା 
ୄଦଶଫାସୀଙ୍କଯ ଅତ୍ମସଭୀକ୍ଷା ଓ ସଂକେ ଦଫିସ ୄଫାରି କହିୄ ର ତୁୟକି୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ । 
ଏଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଫୟକି୍ତ ଫିୄ ଶର୍ ୄଦଶଯ ଜାତୀୟ ସଂହତ ିକ୍ଷରୁ୍ଣ୍ ଯଖିଫାକୁ ସଦାୄଚଷି୍ଟତ 
ୄହାଆଥାଅନ୍ତ ି।  

ୄଦଶଯ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ଥାନୄଯ ୄଦଖାୄଦଆଥିଫା ଦୁନଷୀତକୁି ୄଦଶଯୁ ସଭୂୄ  ନଷ୍ଟ କଯଫିା ନଭିୄନ୍ତ 
ସଭୄସ୍ତ ଅୄଗଆ ଅସଫିା ଉଚତି । ୄଦଶଯୁ ସନ୍ତ୍ରାସଫାଦୀ କାମଷୟକାକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଷ ଧ୍ୱଂସ କଯଫିା 
ନଭିୄନ୍ତ ସଭସ୍ତ ନାଗଯକି ପ୍ରତଜି୍ଞାଫଦ୍ଧ ୄହଫା ଉଚତି ।  

ୄଦଶଯୁ ୄଦାର୍ ଦୁଫଷତାକୁ ପ୍ରତହିତ କଯ ିୄଦଶକୁ ଉନ୍ନତ ିଥୄଯ ଅୄଗଆ ୄନଫା ାଆେଁ ସଭୄସ୍ତ 
କାମଷୟ କଯଫିା ଉଚତି । ଫୟକି୍ତଯ ଉନ୍ନତ ିସହତି ୄଦଶଯ ଉନ୍ନତ ିୄଦଖିଫା ପ୍ରୄତୟକ ନାଗଯକିଯ 
ୄଧୟ ୄହଫା ଉଚତି । ତାହାଦ୍ୱାଯା ୄଦଶଯ ତଥା ଫୟକି୍ତଯ ଉନ୍ନତ ିସାଧୁ ୄହାଆାଯଫି । ୄଦଶଯ 
ଫତି୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଫିସୄଯ ଏବ ିଶଥ ୄନଫା ସଫୁ ନାଗଯକିଙ୍କଯ କର୍ତ୍ଷଫୟ । 


