2ରୁ8 ଡିେସମ୍ଵର 2014 ପଯର୍ଂତ

PLGAର 14ତମ ବସର୍ପୁତ uପଲେk ଧୁମ୍ ଧାମ୍ େର ମନାnୁ .

ନେରଂd େମାଦିଂକ ମିଛ ବିକାଶଧାରାର ଭାଶଣର ଗରିବର େଭାକ େମଟିଂବନିଂ.
ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପାନୀ, ବଡ଼ ପୁଂଜିପତି o ଜମିଦାର ମାନକଂଠାରୁ େଶାଶଣ ମୁk
େହବା ପାiଂ ସ୍ବା ନତାର ଲଢାi ନିମଂେତ...

PLGAେର ସାମିଲ େହବା ପାiଂ ଆଗi ଆସnୁ .
pି ୟ ଜନତା,
ଫାଶୀବାଦୀ ସଂଘ ପରିବାର pେୟାଜିତ ନେରଂd େମାଦୀକ୍ଂ ସରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରମୁk ଶାସନ, ସୁ୍ୟiସ୍
ବ୍ୟାଂକର କଳାଧନ େଫରାiବା, ମହଂଗାi କମ୍ କରିବା, ବିକାଶ ସହିତ ସୁଶାସନ େଦବା ସଂକllକୁ ସାକାର
କରିବା ପାiଂ ଶାସନଭାର େନବା ପେର ମାt ଶାସନର 6 ମାସ ମ େର େଦଖାେଦଲା- ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ମହଂଗାi
o କୁ ଶାସନରୁ ଜାଣାପଡୁଛି ପୂବର୍ ସରକାର ଠାରୁ େମାଦୀ ସରକାର େକuଂ ଗୁଣାେର କମ୍ ନୁ ହnି.
ପୁବର୍ ଦଶବଷର୍େର ମନେମାହନ ସିଂ ମୂଖ୍ୟ ଭୁମିକା gହଣ କରି ବିେଦଶୀ କଂପାନୀ o ଜମିଦାର ମାନକଂର
ହିତ ପାiଂ କାନୁ ନ୍ ବନାu େଲ ପୁଣି ବତର୍ମାନ ନେରଂd େମାଦୀ ନାଟକୀୟ ଭାଷଣ ଢ଼ଂଗେର େଖାଲାେଖାଲି
ଭାବେର ପୁଂଜୀପତି, ଜମୀଦାର o ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପନୀ ମାନଂକର ହିତ ପାiଂ କାନୁ ନ୍ psୁ ତ କରୁଛଂତି.
ନେରଂd େମାଦି ସବୁ ଠୁ ବଡ଼ pହାର କରୁଛଂତି ଶ୍ରମିକ ବଗର୍ର େମରୁଦଂଡ o ଆଥର୍େନୖତକ
ି ବିକାସକୁ
ଭାଂଗୀ ପକାiଛି. କାରଣ ଶ୍ରମ ଆiନ୍, େଫକି୍ଟ ଆiନ୍ o aେpଂଟିସ ଆiନ୍ କୁ ବଦଳାi ଶ୍ରମିକଂକର ସମs
a କାରକୁ ଛିn କରାଯାiଛି. େଯuଂ a କାର ପାiଂ ଶ୍ରିମକମାେନ ପୂବର୍ରୁ ବହୁ ସଂଘଷର୍ କରି pାp କରି େଲ,
ତାହାକୁ ବଦଳାi ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାେର କଟକଣା ଜାହିର କରାଯାiଛି. େଯuଂ େଦଶର ସଂବିଧାନର
ନାଗରିକର େମୗଳିକ a କାରକୁ ଛିn କରି ପୁଂଜୀପତିକଂର ଫାiଦା ପାiଂ aେpଂଟିସ କାନୁ ନକୁ ପରିବତର୍ନ
କରି ଦିଆଯାiଛି. ଯାହା ଫଳେର sାୟୀ ଶ୍ରମିକାଂକୁ କାରଖାନାରୁ ବାହାର କରିେଦବା ସହଜ ସା
େହାiଯାiଛି. ଆଜିର ଶ୍ରିମକ ବିେରାଧୀ େମାଦୀ ସରକାର ସବୁ ଠାରୁ ବଡ଼ pମାଣ କରିଛଂତି େଯ 'ଦୀନଦୟାଲ uପା ାୟ ଶ୍ରେମବ େଜ୍ୟାତି' େଯାଜନାର ସମାେରାହେର ଶ୍ରମିକ o ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନକୁ ବାଦ୍
େଦi ଟାଟା, ବିରାଳା, aଂବାନୀ, aଡାନୀ ଭଳି ଦଲାଲ ପୂଂଜିପତିମାନଂକୁ ସ୍ବଗତମ୍ କରାଯାi ଲା.
ଭାରତ iତିହାସେର କୃ ଷକ o ଆଦିବାସୀମାନଂକର ବିsାପନ ପାiଂ େଜାରେସାର psୁ ତ ି ନେରଂd
େମାଦୀ ସରକାରକଂର େନତୃ ତ୍ବେର ଆେଗiଚାଲିଛ.ି େମାଦିକଂର ଜାପାନ୍, aେମରିକା ଯାtା o ଭାରତକୁ
ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି o aେମରୀକା ଶାସନ ସଚିବ ମାନଂକର ଯାtାର କାରଣ eହାହିଂ aେଟ. େମାଦୀ ସରକାର
େଯାଜନା kେମ କୃ ଷି pଧାନ େଦଶକୁ uେଦ୍ୟାଗ pଧାନ େଦଶେର ବଦଳାiବାର ଲk୍ୟ. କାରଣ eହା ପଛେର
ପୁଂଜିପତି o ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂପାନୀ ମାନଂକର ହାତ ରହିଛ.ି e େର ସାମିଲ aଛଂତି - ଦିlୀ ମୁଂବାi
uେଦ୍ୟାଗିକ କାରିଡାର, aମୃତସର କଲକାତା uେଦ୍ୟାଗିକ କାରିଡାର, େଚnାi ବାଂଗାେଲାର uେଦ୍ୟାଗିକ
କାରିଡାର, ମୁଂବାi େଚnାi iେକାନାମିକ୍ କାରିଡାର ମାେନ eହି େଯାଜନାେର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର ବଡ଼ ବଡ଼
କାରାଖାନା, େsଶାଲ iେକାନାମିକ େଜାନ, uଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ, ବଂଦରଘାଟ, sାଟର୍ ସିଟ,ି େରଳ ଲାiନ o
ସଡ଼କ ଆଦି ତିଆରି କରାଯିବ.

eହି ସବୁ କୃ ଷକ o ଆଦିବାସୀ ମାନଂକର ଜମିେର ସୃଷ୍ଟି େହେଲ କୃ ଷକ, ଶ୍ରମିକ o ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ
ମାେନ ଯିେବ କୁ ଆେଡ଼? େତଣୁ ପୁବର୍ ପୁରୁଷର ଭିଠାମାଟିରୁ ଶ୍ରମିକ eବଂ ଆଦିବାସୀ ମାନଂକୁ uେcଦ କରିବା
ଛଡ଼ା ସରକାରକ ଠାେର ବାଟ ନାହିଂ.
ଆମକୁ େମାଦିଂକର ବିନାଶକାରୀ ପଦେkପକୁ େରାକିବା ଦରକାର, ଆମକୁ େଦଶର ସାmାଜ୍ୟବାଦ,
ସାମଂତବାଦ, o ବଡ଼ ପୁଜଂତୀପତିମନଂକ ଠାରୁ ସ୍ବା ନତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. େତେବ େଦଶର େଲାକହିତକର
ବିକାଶ ସଂଭବ େହାiପରିବ. େତଣୁ ଦଳଗତ ଭାେବ ଆେମ ସମେs ମିଶି ବଗର୍-ସଂଘଷର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ.
ବିହାର, ଝାରଖଣ୍ତ, o ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟେର କାଯର୍୍ୟରତ kାଂତିକାରୀ ଜନ କମିଟ ି eକମାt ବିକll aେଟ. eହି
kାଂତିକାରୀ ଜନ କମିଟ ି େଦଶେର ଜନତାଂକା ଆଗେର ଆଥକ ସ୍ବାଲଂବୀ o ଜନହିତ ବିକାଶ ପାiଂ eକ
ନମୁନା pଦଶର୍ନ କରୁଛnି. େତଣୁ eହି ନମୁନା େଶାଷକ o ସରକାର ମ େର ଚିnାର କାରଣ େହାiଛି. ଜଳଜଂଗଲ-ଜମି uପେର େଲାକଂକର ଆ କାର ସାବ୍ୟs ପାiଂ ଆମର ଭାକପା (ମାoବାଦୀ)ର େନତୃ ତ୍ବେର
ପିeଲଜିeର ସୁରkାବଳୟ ସାରା େଦଶେର ବିଛାଯାiଛି. ଛତିଶଗଡ଼ର ଧମତରୀ, ଗରିଆବଂଦ, ମହାସଂମୁଂଦ,
oଡ଼ିଶାର ନୁ ଆପଡ଼ା, ବଲାଂଗିର, ବରଗଡ଼, ରାୟଗଡା, ନବରଂଗପୁର, ନୟାଗଡ, େବୗd, େସାନପୁର,
ସଂବଲପୁର, ସୁଂଦରଗଡ, କାଳାହାଣି୍ତ, କଂଧମାଳର ଜନତା ଆମର କମିଟେି ର aଂତଗର୍ତ େହାi ସଂଘଷର୍ ପଥେର
ଆେଗi ଚାଲିଛnି.
ବିେଦଶୀ କଂପାନିମନଂକର ଦଲାଲ ରମନସିଂ, ନବିନ ପଟନାୟକ o େମାଦି ଆମର ସଂଘଷର୍ର େତାଡ଼
େଦଖି ଭୟଭୀତ େହେଲଣି, କାରଣ eହି ଆଂଦେଳାନ ଆଗାମୀ ଦିନର ମନମାନୀ ଲୁ ଟତରାଜକୁ ହଟାiପାରିବ.
e ପାiଂ େମାଦୀ ସରକାର (ଜନତାର ରk ପିପାସି ଗୃହମଂtୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, aଥର୍ମଂtୀ aରୁଣ େଜଟଲି,
ବିେଦଶମଂtି ସୁଷମା ସ୍ବରାଜ) ସହିତ ନବିନ o ରମନ ସରକାର ଆମର ଆଂେଦାଳନ ପାiଂ ଆପେରଶନ
gି ନହଂଟର ତୃ ତୀୟ ଚରଣର pତିବଂଧକ ପାiଂ ଲk-ଲk େପାଲିସ o aଧର୍ ସାମରିକ ବାହିନୀ psୁ ତ
କରିଛnି. େମାଦିଂକର େନତୃ ତ୍ବେର ଜନତା uପେର ବା ସଂଘଷର୍କୁ ଆ କ pଳୟଂକରୀ କରିବାପାiଂ େପାଲିସ
ବହିନୀ ସହିତ ସାମରିକ ବାହିନୀ 120 ବଟାଲିୟନରୁ, 147 ବଟାଲିୟନକୁ ବଢ଼ାiଛnି. ସାମରିକ ବହାନୀ
pତ୍ୟk ଭାବେର ମାoବାଦୀ ଆଂେଦାଳନକୁ ସମାp କରିବାପାiଂ ମାଗର୍ଦଶର୍ନ କରୁଛnି.
େତଣୁ ଆm oଡ଼ିଶାବାସିଂକୁ ବିନm aନୁ େରାଧ େଯ, ବିେଦଶୀ କଂପାନୀ, ପୂଂଜିପତି ଜମିଦାରମାନଂକର
କବଳରୁ ମୁkୀ ପାiଂ ଆଗାମୀ ଦିନେର ହୃ ଦୟର ସହିତ ଜନମୁkି େଗାରିlା େସନା (ପିeଲଜିe)େର ସାମିଲ
େହାi, ସହିଦ ଭଗତସିଂ ଭଳି େଦଶର ଦାୟାଦ ସଂତାନ େହାi ମାତୃ ଭୁମି ପରି ଭିଠାମାଟିର ରkା ପାiଂ eକ
ମନ pାଣେର ଆେଗi ଆସnୁ .





ଜନତା uପେର ଯୁd (aେପେରସନ gିନହଂଟ)ର ତୃତୀୟ ଚରଣରକୁ ହାରାiବା ପାiଂ ପିeଲଜିeେର
ସାମିଲ ହୁ anୁ .
ଜନତାଂକ ବିsାପନ ବିେରାଧେର, oେଦ୍ୟାଗିକ କାରିଡାର, aଭୟାରଣ୍ୟ, ବଡ଼ pକll େରାକିବା ପାiଂ ସଂଘଶର୍
କରnୁ .
pିତ ି ଗାଂ େର kାଂତିକାରୀ ଜନ କମିଟ ି ନିମର୍ାଣ କରnୁ .
ଭାକପା (ମାoବାଦୀ) ଜିଂଦାବାଦ‐ଜିଂଦାବାଦ.

oଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେମଟୀ

ଭାରତର କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ (ମାoବାଦୀ)

