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గౌరవనీయ ప్రిన్సిపాల్, ప్రయ
ి మైన ఉపాధ్యాయులు మరియు నయ ప్రయ
ి మన
ై విద్యారథులు- అందరికీ హృదయపూరవక
శుభాకాంక్షలు!

భారత రిపబ్లిక్ ద్ినోతివం సందరభంగా మేము ఇకకడ సమావేశమయాామన్స మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ పాఠశాల వస్
ై
ప్రిన్సిపాల్ కావడంతో, గణతంతి ద్ినోతివం సందరభంగా స్ావగత పిసంగం చేసే అవకాశాన్సి నేను తీసుకుంటాను.

మేము ఈ రోజును ఉతయిహంగా మరియు పిదరశనతో ఎందుకు జరథపుకుంటామన్స విద్యారథులు మీరథ ఆలోచిసత
ూ
ఉండవచ్ుు. 1947 ఆగసుు 15 న బ్లిటిషరి నుండి భారతద్ేశాన్సకి స్ావతంతియం లభంచినందున ఇద్ి జరథగుత ంద్ి. ఈ
రోజును స్ావతంతియ ద్ినోతివంగా జరథపుకుంటారథ, అద్ే సమయంలో మన ద్ేశ రాజ్ాంగం 26 జనవరి 1950 న
అమలు చేయబడింద్ి, ద్ీన్సన్స మనమందరం పితి సంవతిరం గణతంతి ద్ినోతివంగా జరథపుకుంటాము. మన ద్ేశం
యొకక రాజ్ాంగం పితి విషయంలోనత సుప్్ిం గా పరిగణంచ్బడే ఒక పతిం. పితి వాాసం మన ద్ేశ రాజ్ాంగ అసంబ్లి
చేత చ్కకగా రూప ంద్ించ్బడింద్ి.

రిపబ్లిక్ అనే పద్యన్సకి ద్ేశంలో న్సవసరసూ ుని పిజల అత ానిత శకిూ అన్స అరధం మరియు ద్ేశాన్సి కరమంగా
నడిప్రంచ్డయన్సకి రాజకీయ నయయకులుగా తమ పితిన్సధులను ఎనుికునే హకుక పిజలకు మాతిమే ఉంద్ి. కాబటిు,
భారతద్ేశం ఒక "రిపబ్లిక్", ఇకకడ పిజలు తమ నయయకులను అధాక్షుడిగా, పిధ్యనమంతిిగా ఎనుికుంటారథ. మన
గొపప భారత స్ావతంతియ సమరయోధులు భారతద్ేశంలోన్స "పూరణ సవరాజ్" కోసం చయలా కషు పడయారథ. భవిషాత్ తరాలు
కషు పడకుండయ జీవించి, అభవృద్ిధ మరియు వృద్ిధ మారగ ంలో ద్ేశాన్సి ముందుకు తీసుకెళ్ి లలా వారథ ఇలా చేశారథ.

మన ద్ేశంలోన్స గొపప స్ావతంతియ సమరయోధులు భారతద్ేశాన్సి సేవచయా ద్ేశంగా మారుడయన్సకి బ్లిటిష్ పాలనకు
వాతిరేకంగా న్సరంతరం పో రాడయరథ. మీరందరూ మన ద్ేశం పటి చేసన
ర తయాగాలను గురథూంచ్ుకోవాలి మరియు తగిన
గౌరవం మరియు న్సవాళులు అరిపంచయలి. అలాంటి గొపప సందరాభలలో మనం కూడయ వారిన్స జ్ాపకం చేసుకొన్స
నమసకరించయలి. మన ద్ేశంలో ఎటువంటి బలవంతపు పాలన లేకుండయ ఇపుపడు మనం ఆలోచించి సేవచ్ాగా
జీవించ్గలం కాబటిు ఇవనీి స్ాధామయాాయి.

మన ద్ేశం యొకక మొదటి అధాక్షుడు డయకుర్ రాజేంది పిస్ాద్ "ఈ ద్ేశం మొతయూన్సి ఒక రాజ్ాంగం మరియు ఒక
యూన్సయన్ యొకక అధ్ికార పరిధ్ల
ి ోకి తీసుకువచయురథ, అద్ి న్సవసరంచే లక్షలాద్ి మంద్ి పిజల సంక్షేమాన్సకి
బాధాత తీసుకుంటుంద్ి" అన్స అనయిరథ. నేరం, అవినీతి మరియు హంసతో పో రాడుత నిపుపడు ఇద్ి మన ద్ేశాన్సకి
మరియు నయయకులకు అవమానయన్సి తెసూ ుంద్ి. పిధ్యన పివాహం అభవృద్ిధ మరియు పురోగతి వైపు వళళకుండయ మన
ద్ేశాన్సి వనకిక లాగుత నిందున మన ద్ేశాన్సి అటువంటి బాన్ససతవం నుండి కాపాడటాన్సకి కలిసర ఉండటమే గంట
అవసరం. మన ద్ేశంలో ప్ేదరికం, న్సరథద్య ాగం వంటి స్ామాజిక సమసాల గురించి మనమందరం తెలుసుకోవాలి.

ఉపాధ్యాయులుగా మేము మీ జీవితయలోి చయలా ముఖ్ామైన పాతి పో షరసూ ునయిము మరియు మన ద్ేశ అవినీతిన్స
రహతంగా చేయాలనుకుంటే, మనమందరం చేత లు జోడించి మన ద్ేశాన్సి ముందుకు నడిప్రంచ్డయన్సకి స్ాధామైన
పియతయిలు చేయాలి. చిని దశలు భారీ తేడయలకు ద్యరితీస్ాూయి. పితి వాకిూ పియతిం చేయాలి, అపుపడు మన ద్ేశం
పూరిూగా వేరే పిద్శ
ే ంగా ఉంటుంద్ి. ఈ శుభ సందరభంగా మనమందరం సమాజంలో ఇలాంటి సమసాలను
పరిషకరిస్ూ ామన్స పితిజా చేయాలిిన అవసరం ఉంద్ి.

ధనావాద్యలు!
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గౌరవనీయ ప్రిన్సిపాల్, వస్
ై ప్రన్స
ి ిపాల్, ప ి ఫసరథి మరియు నయ ప్రయ
ి మన
ై సేిహత లు - అందరికీ శుభోదయం!

నేను, బ్ల.కామ్ (హెచ్) పో ి గారం నుండి అజయ్, మా కళ్ాశాల రిపబ్లిక్ డే ఫంక్షన్్కు మీ అందరికీ స్ావగతం. ఇద్ి
మనందరికీ చయలా పితేాకమన
ై సందరభం, ఈ రోజున మన ద్ేశ రాజ్ాంగాన్సి 1950 వ సంవతిరంలో స్వకరించయరథ. ఈ
రోజున, భారత పిభుతవ చ్టు ం, 1935 భారత రాజ్ాంగం ద్యవరా భరీూ చేయబడింద్ి.

జనవరి 26 న మన జ్తీయ సలవుద్ినం ఉందన్స పితేాకంగా చెపపనవసరం లేదు, ఇకకడ పితి భారతీయుడు పూరిూ
సేవచ్ాను ప ందుతయడు. భారత రాజ్ాంగాన్సి 1950 జనవరి 26 న భారత రాజ్ాంగ సభ ఆమోద్ించింద్ి. జనవరి 26
తేద్న్స
ీ ఎనుికునయిరథ ఎందుకంటే 1930 లో భారత జ్తీయ కాంగెరస్ జనవరి 26 న “పూరణ సవరాజ్” పికటించింద్ి.

భారతద్ేశ 70 వ గణతంతి ద్ినోతివం, 2019 లో ముఖ్ా అతిథిగా ఎవరథ హాజరవుతయరనే ద్యన్స గురించి మీలో
ఎంతమంద్ికి తెలుసు. సరే, మీలో తెలియన్స వారథ మాతయమలా సరరల్
ి రామాఫో స్ా అవుతయరథ. అతను ఐదవ
మరియు పిసూ ుత దక్షిణయఫరక
ి ా అధాక్షుడు. నవంబర్-డిసంబర్ 2018 లో అరెజంటీనయ రాజధ్యన్స బూానస్ ఎయిరోలో
న్సరవహంచిన జి 20 శిఖ్రాగర సదసుి సందరభంగా సరరిల్ రమాఫో స్ాను మన పిధ్యన మంతిి శ్రర నరేంది మోడీ జి
ఆహావన్సంచయరథ.

ఈ ముఖ్ామన
ై రోజుకు ఆయనను ఎనుికోవటాన్సకి కారణం, మన ద్ేశం బాపు 150 వ జయంతిన్స జరథపుకోవడం,
అంటే దక్షిణయఫరక
ి ా స్ాున్సకులతో చయలా సన్సిహతంగా ఉని మహాతయా గాంధ్ీ. అంతేకాకుండయ, పిధ్యన్స నరేంది మోడీ
పికారం, ఆయన మన ద్ేశ పరాటన దక్షిణయఫరక
ి ాతో బలమన
ై సంబంధ్యన్సి ఏరపరచ్ుకోవడంలో సహాయపడుత ంద్ి.

జ్తీయ కీరూ న్స
ి జరథపుకోవడం మరియు మా మాతృభూమి స్ాధ్ించిన విజయాలలో ఆనందం ప ందడం మినహా, మన
ద్ేశం యొకక పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే మన సమాజం నుండి స్ామాజిక చెడులను న్సరూాలించ్డయన్సకి పితిజా
కూడయ తీసుకోవాలి. అవినీతి, ప్ేదరికం, న్సరథద్య ాగం, న్సరక్షరాసాత మొదల ైనవి మన ద్ేశం మొతూ ం అభవృద్ిధన్స
స్ాధ్ించ్న్సవవన్స స్ామాజిక చెడులు. అన్సి తరథవాత, ఒక ద్ేశం తన జనయభాలో ఎకుకవ మంద్ి న్సరథద్య ాగం, ప్ేదరికం
మరియు అవకాశాల కొరతతో బాధపడుత నిపుపడు ఎలా అభవృద్ిధ చెందుత ంద్ి?

పితి సంవతిరం ద్ేశభకిూ, స్ో దరభావం, ఐకాత మరియు సమగరత యొకక సంద్ేశాలను మేము వింటునయిము, కాన్స
మన కులం, తరగతి, జ్తి మరియు మత భేద్యలతో సంబంధం లేకుండయ మన ద్ేశాన్సి ఐకాంగా ఉంచ్డయన్సకి మనలో
ఎంతమంద్ి న్సజంగా బాధపడతయరథ? మన స్ావరు పియోజనయలను కొనస్ాగించే చ్రాలో, మాతృభూమి కోసం పాిణయలను
అరిపంచిన మన గొపప స్ావతంతియ సమరయోధుల తయాగాలను, సరిహదుులోి పో రాడే మన సన్స
ై కులను, మనలను,
మన ద్ేశాన్సి ఎలాంటి ఉగరవాద ద్యడి నుండి కాపాడటాన్సకి మనం ఎపపటికీ మరిుపో కూడదు.

కాబటిు మన ద్ేశం యొకక కీరూ ి మరియు ద్యన్స విజయాలలో ఆనంద్ిసూ ునిపుపడు, మన ఆలోచ్నలలో సవచ్ాత, మన
హృదయాలలో ప్ేిమ మరియు వచ్ుదనం మరియు ఇతరథల పటి సున్సితతయవన్సి తీసుకురావడం ద్యవరా మనలో

స్ానుకూల మారథపను తీసుకురావడయన్సకి పియతిించయలి. అపుపడే మనం మంచి ద్ేశంగా, జీవించ్డయన్సకి మంచి
పిద్శ
ే ంగా మారథతయం.

ఆ వేడుక న్సజమన
ై వేడుక అవుత ంద్ి మరియు మన స్ావతంతియ సమరయోధులకు న్సవాళులరిపంచే ఏకెక
ై మారగ ం
ఇద్ే.

జెై హంద్!
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అందరికీ హలో - మా ఆఫ్స్ ఆడిట ోరియంలో రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు వచ్ున్స స్ావగతం!

నేను, ఎబ్లసర గూ
ై రోజున ఈ కారాకరమాన్సకి ఆతిథ్ాం ఇవవడం చయలా ఆనందంగా
ర ప్ నుండి స్ో నయక్షి కలాి, ఈ పవితిమన
ఉంద్ి. ఈ రోజు నయటికి మనందరికీ ఇద్ి చయలా ముఖ్ామన
ై తేద్ీ అన్స పితాే కంగా చెపపనవసరం లేదు, అంటే 1950
జనవరి 26 భారత రాజ్ాంగం ఆమోద్ించ్బడింద్ి. పితి ద్ేశాన్సకి, ఎరథపు అక్షరాల రోజులుగా గురిూంచ్బడిన కొన్సి న్సరిుషు
రోజులు ఉనయియి. భారతీయులుగా మనకు, రిపబ్లిక్ ద్ినోతివం ద్ేశవాాపూ ంగా గొపప ఉతయిహంతో జరథపుకునే ఒక
రోజుగా గురిూంచ్బడింద్ి. ఈ రోజు ఎందుకు ముఖ్ామన
ై ద్ి ఎందుకంటే ఈ రోజుతో మన ద్ేశం రిపబ్లిక్ ద్ేశంగా మారింద్ి.
అందువలి , ఈ రోజు భారతీయులుగా మన జీవితంలో చయలా పాిముఖ్ాతను కలిగి ఉంద్ి మరియు పితి సంవతిరం
మనం ఎందుకు ఎదురథచ్తసుూనయిము.

గణతంతి ద్ినోతివం యొకక మూలాన్సి తెలుసుకుంద్యం! ఇద్ి 1929 నయటి సవతంతి పూరవ కాలాన్సకి వళుత ంద్ి, ఈ
సమయంలో లాహో రోి జరిగన
ి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగెస్
ర పారీు పండిట్ ఆధవరాంలో ఒక తీరాానయన్సి ఆమోద్ించింద్ి.
జవహర్్లాల్ నహర
ూ - అపపటి భారత జ్తీయ కాంగెరస్ అధాక్షుడు. ఈ తీరాానం ‘సంపూరణ స్ావతంతియం’ పికటించ్డం
మరియు ఈ రోజును ద్ేశవాాపూ ంగా స్ావతంతియ ద్ినోతివంగా జరథపుకోవడం.

అయితే, తరథవాత 1950 జనవరి 26 న భారత రాజ్ాంగం అమలోికి వచిునపుపడు, భారతద్ేశం స్ారవభౌమ,
గణతంతి మరియు పిజ్స్ావమా ద్ేశంగా పికటించ్బడింద్ి. అపపటి నుండి, ఈ రోజు మన ద్ేశ గణతంతి ద్ినోతివంగా
చయరితయితాకంగా ఉంద్ి.

వేడుక కిక్ ఉదయం నుండే పాిరంభమవుత ంద్ి, ఇకకడ అమర్ జవాన్ జోాతి వదు భారత గేట్ వదు పిధ్యన్స దండలు
వేస్ూ ారథ. మా మాతృభూమి కోసం పాిణయలను అరిపంచిన మన అమరవీరథలకు లేద్య గొపప స్ావతంతియ
సమరయోధులకు న్సవాళులరిపంచే మారగ ం ఇద్ి. ఉదయం 8 గంటలకు, మా అధాక్షుడు ముఖ్ా అతిథితో కలిసర
రాజ్్పథ్ చేరథకుంటారథ. రక్షణ మంతిితో సహా మా గౌరవ పిధ్యనమంతిి వారికి ఆతీాయ స్ావగతం పలికారథ.

పితాే కంగా రూప ంద్ించిన పో డియాన్సకి చేరథకుని తరథవాత, మా అధాక్షుడు జ్తీయ జెండయను ఎగురవేస్ూ ారథ. ద్ీన్స
తరథవాత, రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ పాిరంభమవుత ంద్ి, ఇద్ి మనమందరం ఆసకిూగా ఎదురథచ్తసుూందన్స నేను ఖ్చిుతంగా
అనుకుంటునయిను. ఈ మార్ు, మనందరికీ తెలిసరనటు
ి గా, యుదధ వీరథలు, స్ాయుధ దళ్ాలు, ధ్ెైరా పురస్ాకరంతో
సతకరిస్ూ ారథ. ఆ తరథవాత ఆ సంవతిరంలో జ్తీయ ధ్ెైరా పురస్ాకరాన్సి ప ంద్ిన యువత లు మరియు బాలురథ
వారిన్స అనుసరిస్ూ ారథ.

సతరథాడు అసూ మించేటపుపడు, రాషు ప
ర తి భవన్ ఉని రెస
ై రనయ కొండ ల ైటితో అలంకరించ్బడి తద్యవరా అదుభతమన
ై
మరిసే దృశాాన్సి పిదరిశసుూంద్ి. ఈ వేడుక 3 రోజుల పాటు కొనస్ాగుత ంద్ి మరియు జనవరి 28 స్ాయంతిం ‘బ్లటింగ్
ద్ి రిటట్
ీి వేడుక’ అనే వేడుకతో ముగుసుూంద్ి. ఈ వేడుక మన స్ాయుధ దళ్ాలచే న్సరవహంచ్బడుత నిందున ఇద్ి
చయలా బాగుంద్ి. ఇద్ి కాకుండయ, రిపబ్లిక్ డే వేడుకలను జిలాి పిధ్యన కారాాలయాలు, రాషు ర రాజధ్యనులు,
పంచయయతీలతో పాటు స్ాున్సక పిజలు హాజరయియా బాికులలో ఘనంగా న్సరవహస్ాూరథ.
మొతయూన్సకి, రిపబ్లిక్ డే ఒక గొపప చయరితక
ి ద్ినంగా పరిగణంచ్బడుత ంద్ి, ద్ీన్స యొకక పాిముఖ్ాతను ఏ విధంగానత
తగిగంచ్లేము. కాబటిు మనం కలిసర ఈ రోజును ఆనందంగా చేద్ు యం; రపుర్ మరియు ఉతయిహంతో న్సండి ఉంద్ి.
ధనావాద్యలు!

