
ପ୍ରତଫିର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାଯଖି ଏହ ିଦନିକୁ ସଦବାଫନା ଦଫିସ ବାୄଫ ଭଧ୍ୟ ାନ କଯାମାଏ। 
ବାଯତଯ ସଭସ୍ତ ଧଭଷଯ ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଜାତୀୟ ଏକୀକଯଣ , ଶାନ୍ତ,ି ୄେହ ଏଫଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ 
ୄସୌହାର୍ଦ୍ଦଷୟକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯଫିା ାଇଁ ଏହ ିଦନିକୁ ପ୍ରତୀକ କଯାମାଇଛ ି।ଏହ ିଦନି ଯଫିାଯ 
ସଦସୟ, କଂୄେସଯ ଫଯଷି୍ଠ ୄନତା ଭାୄନ ୂଫଷତନ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀଙୁ୍କ ଭରୂ୍ତ୍ତିୄ ଯ 
ୁଷ୍ପଭାରୟ ଅଷଣ କଯ ିଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜ ିଅଷଣ କଯଥିାନ୍ତ।ି ସଦବାଫନା ଦଫିସଯ ଭଖୁୟ ଫରି୍ୟଫସୁ୍ତ 
ୄହଉଛ ିସଭସ୍ତ ଧଭଷ ଏଫଂ ବାର୍ାଯ ୄରାକଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଜାତୀୟ ଏକୀକଯଣ ଏଫଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ 
ସଭନୱୟକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯଫିା। 

ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫରି୍ୟୄଯ:ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀ ୄଦଶଯ ସଫଷ କନଷି୍ଠ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଥିୄର। ୄସ 40 ଫର୍ଷ 
ଫୟସୄଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ୄହାଇଥିୄର । ବାଯତଯ ପ୍ରଥଭ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଜଫାହାଯରାର ୄନୄହଯୁ 
ତାଙ୍କ ଦାଦା ଥିୄର।ଇନ୍ଦଯିା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଭା ' ଥିୄର । ମିଏ ବାଯତଯ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଥିୄର । ଇନ୍ଦଯିା 
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହତୟା ୄଯ ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ୄହାଇଥିୄର। ୄସ 1984-89 ମଷୟନ୍ତ ୄଦଶଯ 
ୄସଫାୄଯ ନଜିକୁ ନିୄ ୟାଜତି କଯଥିିୄର।ଜାତଯି ଫକିାଶୄଯ ୄସ ଉୄେଖନୀୟ ସହୄମାଗ 
କଯଥିିୄର | ୄସ ବାଯତୄଯ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା କାମଷୟକ୍ରଭକୁ ଆଧୁନକିୀକଯଣ ଏଫଂ ଫସି୍ତାଯ କଯଫିା ାଇଁ 
1986ୄଯ ଶକି୍ଷା ଉୄଯ ଜାତୀୟ ନୀତ ିୄଘାର୍ଣା କଯଥିିୄର।1986 ୄସ ର୍ଷ୍ଠଯୁ ଦ୍ୱାଦଶ ୄଶ୍ରଣୀ 
ମଷୟନ୍ତ ଭାଗଣାୄଯ ଆଫାସକି ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଯୁଥିଫା ସଭାଜଯ ୋଭାଞ୍ଚଯ ଉନ୍ନତ ିାଇଁ 1986 
ୄଯ ଜଫାହାଯ ନୄଫାଦୟ ଫଦିୟାୟ ସଷି୍ଟଭ ନାଭକ ଏକ ୄକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯୀ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କଯଥିିୄର।ୋଭାଞ୍ଚୄଯ ୄେରିୄପାନ ଫସି୍ତାଯ ାଇଁ ୄସ ସଫଷସାଧାଯଣ କର ଅପିସ ( PCO) ଭଧ୍ୟ 
ସଷୃ୍ଟି କଯଥିିୄର । 

ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫରି୍ୟୄଯ 10େ ିଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥୟ:ଯାଜୀଫ ଗାନ୍ଧୀ ପଲାଇଙ୍ଗ କଲଫଯ ସଦସୟ 
ଥିୄର । ୄମଉଁଠାୄଯ ୄସ ୄଫସାଭଯକି ଫଭିାନ ଚାଚ ଫରି୍ୟୄଯ ତାରିଭ େହଣ କଯଥିିୄର।ୄସ 
1970 ୄଯ ଏୟାଯ ଇଣି୍ଡଆୄଯ ୄମାଗ ୄଦଇଥିୄର ଏଫଂ 1980 ୄଯ ଯାଜନୀତିୄ ଯ ପ୍ରୄଫଶ 



କଯଫିା ମଷୟନ୍ତ ୄସଠାୄଯ କାମଷୟ କଯଥିିୄର।ୄସ କମୁ୍ପ୍ୟେଯ ଏଫଂ ଗୟାୄଜେଗୁଡକୁି ବର 
ାଉଥିୄର । ଭନ୍ତ୍ରୀ ବାଫୄଯ ୄସ ୄଦଶ ଭଧ୍ୟୄଯ ଡଜିେିାଇୄଜସନ ଅେଗତ ିଉୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱାୄଯା 
କଯଥିିୄର।ୄସ 1981 ଭସହିାୄଯ କଂୄେସଯ ମୁଫ ୱିଙ୍ଗଯ ସବାତ ିବାଫୄଯ ନଫିଷାଚତି 
ୄହାଇଥିୄର।ଆଜ ିମଷୟନ୍ତ ୄସ ୄଦଶଯ ସଫଷ କନଷି୍ଠ ପ୍ରଧାନଭନ୍ତ୍ରୀ ଅେନ୍ତ।ି ୄସ 40 ଫର୍ଷ ଫୟସୄଯ 
ଏହ ିଦ େହଣ କଯଥିିୄର।ତାଙ୍କ ୄନତୃତ୍ୱୄଯ କଂୄେସ ୄରାକସବାୄଯ ସଫଷାଧିକ ସଂଖୟାଗଯଷି୍ଠତା 
ହାସର କଯ ି542 େ ିୄଯକଡଷ ଫଶିଷି୍ଟ 411 େ ିଆସନ ାଇଥିରା।ଦୁନଷୀତ ିଫିୄ ଯାଧୄଯ ରୄଢଇ 
ୄହତୁ ତାଙୁ୍କ ଶ୍ରୀ କିଲନ ନାଭୄଯ ନାଭିତ କଯାମାଇଥିରା।ୄଭ 1991ୄଯ , ୄସ ତାଭିରନାଡୁଯ 
ଶ୍ରୀୄଯୁଭୱଦୁୁଯୄଯ ଇନ୍ଦଯିା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତଭିରୂ୍ତ୍ତିୄ ଯ ଭାରୟାଷଣ କଯଫିା ାଇଁ ଏକ ଅନଦି୍ଧଷାଯତି ଷ୍ଟ 
କଯଥିିୄର।ଏହ ିଭାରୟାଷଣ ସଭାୄଯାହୄଯ ତାଙୁ୍କ ଶ୍ରୀରଙ୍କାଯୁ ଫଚି୍ଛନି୍ନତାଫାଦୀ ସଂଗଠନ LTTE ଦ୍ୱାଯା 
ହତୟା କଯାମାଇଥିରା। 


