
2ରୁ8 ଡେିସମ୍ଵର 2014 ପଯର୍ଂତ  
PLGAର 14ତମ ବସର୍ପୁତ uପଲେk ଧୁମ୍ ଧାମ୍ େର ମନାnୁ. 
ନେରଂd େମାଦଂିକ ମିଛ ବକିାଶଧାରାର ଭାଶଣର ଗରିବର େଭାକ େମଟଂିବନଂି. 
ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପାନୀ, ବଡ଼ ପୁଂଜପିତ ିo ଜମିଦାର ମାନକଂଠାରୁ େଶାଶଣ ମୁk 

େହବା ପାiଂ ସ୍ବା ନତାର ଲଢାi ନମିଂେତ... 
PLGAେର ସାମିଲ େହବା ପାiଂ ଆଗi ଆସnୁ. 

pିୟ ଜନତା,  
ଫାଶୀବାଦୀ ସଂଘ ପରବିାର pେୟାଜତି ନେରଂd େମାଦୀକ୍ଂ ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରମkୁ ଶାସନ, ସୁ୍ୟiସ୍ 

ବ୍ୟାଂକର କଳାଧନ େଫରାiବା, ମହଂଗାi କମ୍ କରବିା, ବକିାଶ ସହତି ସୁଶାସନ େଦବା ସଂକllକୁ ସାକାର 
କରବିା ପାiଂ ଶାସନଭାର େନବା ପେର ମାt ଶାସନର 6 ମାସ ମ େର େଦଖାେଦଲା- ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ମହଂଗାi 
o କୁଶାସନରୁ ଜାଣାପଡୁଛ ିପୂବର୍ ସରକାର ଠାରୁ େମାଦୀ ସରକାର େକuଂ ଗୁଣାେର କମ୍ ନୁହn.ି  

ପୁବର୍ ଦଶବଷର୍େର ମନେମାହନ ସଂି ମଖୂ୍ୟ ଭୁମକିା  gହଣ କର ିବେିଦଶୀ କଂପାନୀ o ଜମିଦାର ମାନକଂର 
ହତି ପାiଂ କାନୁନ୍ ବନାu େଲ ପୁଣି ବତର୍ମାନ ନେରଂd େମାଦୀ ନାଟକୀୟ ଭାଷଣ ଢ଼ଂଗେର େଖାଲାେଖାଲି 
ଭାବେର ପୁଂଜୀପତ,ି ଜମୀଦାର o ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପନୀ ମାନଂକର ହତି ପାiଂ କାନୁନ୍ psୁତ କରୁଛଂତ.ି 

ନେରଂd େମାଦ ି ସବୁଠୁ ବଡ଼ pହାର କରୁଛଂତ ି ଶ୍ରମିକ ବଗର୍ର େମରୁଦଂଡ o ଆଥର୍େନତୖକି ବକିାସକୁ 
ଭାଂଗୀ ପକାiଛ.ି କାରଣ ଶ୍ରମ ଆiନ୍, େଫକି୍ଟ  ଆiନ୍ o aେpଂଟସି ଆiନ୍ କୁ ବଦଳାi ଶ୍ରମକିଂକର ସମs 
a କାରକୁ ଛnି କରାଯାiଛ.ି େଯuଂ a କାର ପାiଂ ଶ୍ରମକମାେନ ପୂବର୍ରୁ ବହୁସଂଘଷର୍ କର ିpାp କରି େଲ, 
ତାହାକୁ ବଦଳାi ଶ୍ରମକି ସଂଘ ଗଠନ କରବିାେର କଟକଣା ଜାହରି କରାଯାiଛ.ି େଯuଂ େଦଶର ସଂବଧିାନର 
ନାଗରକିର େମୗଳକି a କାରକୁ ଛnି କର ି ପୁଂଜୀପତକିଂର ଫାiଦା ପାiଂ aେpଂଟସି କାନୁନକୁ ପରବିତର୍ନ 
କର ି ଦଆିଯାiଛ.ି ଯାହା ଫଳେର sାୟୀ ଶ୍ରମକିାଂକୁ କାରଖାନାରୁ ବାହାର କରେିଦବା ସହଜ ସା  
େହାiଯାiଛ.ି ଆଜରି ଶ୍ରମକ ବେିରାଧୀ େମାଦୀ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ pମାଣ କରଛିଂତ ି େଯ - 
'ଦୀନଦୟାଲ uପା ାୟ ଶ୍ରେମବ େଜ୍ୟାତ'ି େଯାଜନାର ସମାେରାହେର ଶ୍ରମକି o ଶ୍ରମକି ସଂଗଠନକୁ ବାଦ୍ 
େଦi ଟାଟା, ବରିାଳା, aଂବାନୀ, aଡାନୀ ଭଳ ିଦଲାଲ ପୂଂଜପିତମିାନଂକୁ ସ୍ବଗତମ୍ କରାଯାi ଲା.  

ଭାରତ iତହିାସେର କୃଷକ o ଆଦବିାସୀମାନଂକର ବsିାପନ ପାiଂ େଜାରେସାର psୁତ ି ନେରଂd 
େମାଦୀ ସରକାରକଂର େନତୃତ୍ବେର ଆେଗiଚାଲିଛ.ି େମାଦକିଂର ଜାପାନ୍, aେମରକିା ଯାtା o ଭାରତକୁ 
ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତ ିo aେମରୀକା ଶାସନ ସଚବି ମାନଂକର ଯାtାର କାରଣ eହାହଂି aେଟ. େମାଦୀ ସରକାର 
େଯାଜନା kେମ କୃଷ ିpଧାନ େଦଶକୁ uେଦ୍ୟାଗ pଧାନ େଦଶେର ବଦଳାiବାର ଲk୍ୟ. କାରଣ eହା ପଛେର 
ପୁଂଜପିତ ି o ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପାନୀ ମାନଂକର ହାତ ରହଛି.ି e େର ସାମଲି aଛଂତ ି - ଦlିୀ ମଂୁବାi 
uେଦ୍ୟାଗିକ କାରଡିାର, aମତୃସର କଲକାତା uେଦ୍ୟାଗିକ କାରଡିାର, େଚnାi ବାଂଗାେଲାର uେଦ୍ୟାଗିକ 
କାରଡିାର, ମଂୁବାi େଚnାi iେକାନାମକ୍ କାରଡିାର ମାେନ eହ ିେଯାଜନାେର ବହୁସଂଖ୍ୟାେର  ବଡ଼ ବଡ଼ 
କାରାଖାନା, େsଶାଲ iେକାନାମକି େଜାନ, uଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ଆି, ବଂଦରଘାଟ,  sାଟର୍ ସଟି,ି େରଳ ଲାiନ o 
ସଡ଼କ ଆଦ ିତଆିର ିକରାଯିବ. 

eହ ିସବୁ କୃଷକ o ଆଦବିାସୀ ମାନଂକର ଜମେିର ସଷ୍ଟି େହେଲ କୃଷକ, ଶ୍ରମକି o ଦଳତି ଆଦବିାସୀ 
ମାେନ ଯିେବ କୁଆେଡ଼? େତଣୁ ପୁବର୍ ପୁରୁଷର ଭିଠାମାଟରିୁ ଶ୍ରମକି eବଂ ଆଦବିାସୀ ମାନଂକୁ uେcଦ କରବିା 
ଛଡ଼ା ସରକାରକ ଠାେର ବାଟ ନାହଂି.  

ଆମକୁ େମାଦଂିକର ବନିାଶକାରୀ ପଦେkପକୁ େରାକବିା ଦରକାର, ଆମକୁ େଦଶର ସାmାଜ୍ୟବାଦ, 
ସାମଂତବାଦ, o ବଡ଼ ପୁଜଂତୀପତମିନଂକ ଠାରୁ ସ୍ବା ନତା କରବିାକୁ ପଡ଼ବି. େତେବ େଦଶର େଲାକହତିକର 
ବକିାଶ ସଂଭବ େହାiପରବି. େତଣୁ ଦଳଗତ ଭାେବ ଆେମ ସମେs ମଶି ିବଗର୍-ସଂଘଷର୍ କରବିାକୁ ପଡ଼ବି. 
ବହିାର, ଝାରଖଣ୍ତ, o ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟରତ kାଂତକିାରୀ ଜନ କମଟି ି eକମାt ବକିll aେଟ. eହ ି
kାଂତକିାରୀ ଜନ କମଟି ି େଦଶେର ଜନତାଂକା ଆଗେର ଆଥକ ସ୍ବାଲଂବୀ o ଜନହତି ବକିାଶ ପାiଂ eକ 
ନମନୁା pଦଶର୍ନ କରୁଛn.ି େତଣୁ eହ ିନମନୁା େଶାଷକ o ସରକାର ମ େର ଚnିାର କାରଣ େହାiଛ.ି ଜଳ-
ଜଂଗଲ-ଜମ ି uପେର େଲାକଂକର ଆ କାର ସାବ୍ୟs ପାiଂ ଆମର ଭାକପା (ମାoବାଦୀ)ର େନତୃତ୍ବେର 
ପିeଲଜeିର ସୁରkାବଳୟ  ସାରା େଦଶେର ବଛିାଯାiଛ.ି ଛତଶିଗଡ଼ର ଧମତରୀ, ଗରଆିବଂଦ, ମହାସଂମଂୁଦ, 
oଡ଼ଶିାର ନୁଆପଡ଼ା, ବଲାଂଗିର, ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡା, ନବରଂଗପୁର, ନୟାଗଡ, େବୗd, େସାନପୁର, 
ସଂବଲପୁର, ସୁଂଦରଗଡ, କାଳାହାଣି୍ତ, କଂଧମାଳର ଜନତା ଆମର କମଟିେିର aଂତଗର୍ତ େହାi ସଂଘଷର୍ ପଥେର 
ଆେଗi ଚାଲିଛn.ି  

ବେିଦଶୀ କଂପାନମିନଂକର ଦଲାଲ ରମନସଂି, ନବନି ପଟନାୟକ o େମାଦ ିଆମର ସଂଘଷର୍ର େତାଡ଼ 
େଦଖି  ଭୟଭୀତ େହେଲଣ,ି କାରଣ eହ ିଆଂଦେଳାନ ଆଗାମୀ ଦନିର ମନମାନୀ ଲୁଟତରାଜକୁ ହଟାiପାରବି. 
e ପାiଂ େମାଦୀ ସରକାର (ଜନତାର ରk ପିପାସ ିଗହୃମଂtୀ ରାଜନାଥ ସଂି, aଥର୍ମଂtୀ aରୁଣ େଜଟଲି, 
ବେିଦଶମଂt ି ସୁଷମା ସ୍ବରାଜ) ସହତି ନବନି o ରମନ ସରକାର ଆମର ଆଂେଦାଳନ ପାiଂ ଆପେରଶନ 
gିନହଂଟର ତୃତୀୟ ଚରଣର pତବିଂଧକ ପାiଂ ଲk-ଲk େପାଲିସ o aଧର୍ ସାମରକି ବାହନିୀ psୁତ 
କରଛିn.ି େମାଦଂିକର େନତୃତ୍ବେର ଜନତା uପେର ବା ସଂଘଷର୍କୁ ଆ କ pଳୟଂକରୀ କରବିାପାiଂ େପାଲିସ 
ବହନିୀ ସହତି  ସାମରକି ବାହନିୀ 120 ବଟାଲିୟନରୁ, 147 ବଟାଲିୟନକୁ ବଢ଼ାiଛn.ି ସାମରକି ବହାନୀ 
pତ୍ୟk ଭାବେର ମାoବାଦୀ ଆଂେଦାଳନକୁ ସମାp କରବିାପାiଂ ମାଗର୍ଦଶର୍ନ କରୁଛn.ି  

େତଣୁ ଆm oଡ଼ଶିାବାସଂିକୁ ବନିm aନୁେରାଧ େଯ, ବେିଦଶୀ କଂପାନୀ, ପୂଂଜପିତ ିଜମଦିାରମାନଂକର 
କବଳରୁ ମkୁୀ ପାiଂ ଆଗାମୀ ଦନିେର ହୃଦୟର ସହତି ଜନମkୁି େଗାରlିା େସନା (ପିeଲଜeି)େର ସାମଲି 
େହାi, ସହଦି ଭଗତସଂି ଭଳ ିେଦଶର ଦାୟାଦ ସଂତାନ େହାi ମାତୃଭୁମ ିପର ିଭିଠାମାଟରି ରkା ପାiଂ eକ 
ମନ pାଣେର ଆେଗi ଆସnୁ.  

 
 ଜନତା uପେର ଯୁd (aେପେରସନ gିନହଂଟ)ର ତୃତୀୟ ଚରଣରକୁ ହାରାiବା ପାiଂ ପିeଲଜeିେର 

ସାମିଲ ହୁanୁ. 
 ଜନତାଂକ ବsିାପନ ବେିରାଧେର, oେଦ୍ୟାଗିକ କାରିଡାର, aଭୟାରଣ୍ୟ, ବଡ଼ pକll େରାକବିା ପାiଂ ସଂଘଶର୍ 

କରnୁ.  
 pିତ ିଗାଂ େର kାଂତକିାରୀ ଜନ କମଟି ିନମିର୍ାଣ କରnୁ.  
 ଭାକପା (ମାoବାଦୀ) ଜଂିଦାବାଦ‐ଜଂିଦାବାଦ. 

oଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ କେମଟୀ  

ଭାରତର କମୁ୍ୟନଷ୍ଟ ପାଟ (ମାoବାଦୀ)  


