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ପିeଲଜeିର ସୁରkାବଳୟ  ସାରା େଦଶେର ବଛିାଯାiଛ.ି ଛତଶିଗଡ଼ର ଧମତରୀ, ଗରଆିବଂଦ, ମହାସଂମଂୁଦ, oଡ଼ଶିାର ନୁଆପଡ଼ା, ବଲାଂଗିର, ବରଗଡ଼, 
ରାୟଗଡା, ନବରଂଗପୁର, ନୟାଗଡ, େବୗd, େସାନପୁର, ସଂବଲପୁର, ସଂୁଦରଗଡ, କାଳାହାଣି୍ତ, କଂଧମାଳର ଜନତା ଆମର କମିଟେିର aଂତଗର୍ତ େହାi 
ସଂଘଷର୍ ପଥେର ଆେଗi ଚାଲିଛn.ି  

ବେିଦଶୀ କଂପାନମିନଂକର ଦଲାଲ ରମନସଂି, ନବନି ପଟନାୟକ o େମାଦ ିଆମର ସଂଘଷର୍ର େତାଡ଼ େଦଖି  ଭୟଭୀତ େହେଲଣି, କାରଣ eହ ି
ଆଂଦେଳାନ ଆଗାମୀ ଦନିର ମନମାନୀ ଲୁଟତରାଜକୁ ହଟାiପାରବି. e ପାiଂ େମାଦୀ ସରକାର (ଜନତାର ରk ପିପାସ ିଗହୃମଂtୀ ରାଜନାଥ ସଂି, 
aଥର୍ମଂtୀ aରୁଣ େଜଟଲି, ବେିଦଶମଂt ିସଷୁମା 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 ିଜମିଦାରମାନଂକର କବଳରୁ ମkୁୀ ପାiଂ ଆଗାମୀ ଦନିେର 
ହୃଦୟର ସହତି ଜନମkିୁ େଗାରlିା େସନା (ପିeଲଜeି)େର ସାମିଲ େହାi, ସହଦି ଭଗତସଂି ଭଳ ିେଦଶର ଦାୟାଦ ସଂତାନ େହାi ମାତୃଭୁମି ପର ି
ଭିଠାମାଟରି ରkା ପାiଂ eକ ମନ pାଣେର ଆେଗi ଆସnୁ. 

 
pବkା  

ଶରତ୍ ଚଂd ମାଝ ି

oଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ କମିଟ ି

ଭାକପା (ମାoବାଦୀ) 


