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ଦୋରିଦ୍ର ୍ୟ ଦୂର କରିରୋ ପୋଇଁ ନୁ୍ୟନତମ ଆୟ ୍୍ୟୋଗରଣି୍ ରୋ ନୁ୍ୟନତମ ଆୟ ଗ�ୋଜନୋ (ନ୍ୟୋୟ)
ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ାନ ଜନକ ଜୀବନ ସକୁନିଶି୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନକୁୟୁନତମ ଆୟ ଗ�ାଜନା (ନୟୁାୟ) ଆରମ୍ଭ କରିବ 
�ାହା ମାଧ୍ୟମଗର ଭାରତର ସବକୁଠାରକୁ  ୍ରିବ 20% ପରିବାରଙ୍କୁ ପରେଗତୟୁକ ବର୍ଷ 72,000 ଟଙ୍ା ଦିଆ�ିବ । 
ଗ�ଗତଦକୁର ସମ୍ଭବ ଏହି ଟଙ୍ା ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍ ବୟୁାଙ୍ ଖାତାଗର ଜମା କରା�ିବ ।

ଗରୋଜ୍ୋର କ୍ର ୋନି୍ 
ଭାରତର �କୁବକ �କୁବତୀ ମାନଙ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାବ୍ଷଜନିକ ଏବଂ ଘଗରାଇ ଉଭୟ ଗଷେତରେଗର ଚାକିରି ୍କୁଡିକକୁ  ନିଜର ସବ୍ଷ 
ପରୋଥମିକତା ଭାଗବ ଉପସ୍ାପନ କରିବାର ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛି । ଆଗମ ସାବ୍ଷଜିନିକ ଗଷେତରେଗର 34 ଲଷେ ଚାକିରି ଗଦବା ସକୁନିଶି୍ତ 
କରିବକୁ ;
i. ମାର୍୍ଷ  2020 ପୂବ୍ଷରକୁ  ଗକନ୍ରେ  ସରକାରଙ୍ ସମସ୍ତ 4 ଖାଲି ପଦବୀ ୍କୁଡିକକୁ  ପକୁରଣ କରା�ିବ ।
ii. ରାଜୟୁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଡିଥିବା 20 ଲଷେ ପଦବୀ ୍କୁଡିକକୁ  ପକୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି କରା�ିବ । 
iii. ପରେଗତୟୁକ ୍ରୋମ ପଞ୍ାୟତ ଏବଂ ନ୍ରପାଳିକା୍କୁଡିକଗର ଆନକୁମାନିକ 10 ଲଷେ ନୂଆ ଗସବା ମିତରେ  ପଦ ସୃଷି୍ କରା�ିବ ।  

ଆଗମ ଘଗରାଇ ଉଗଦୟୁା୍୍କୁଡିକର ଚାକିରିଗର ଖାଲି ପଡିଥିବା ସ୍ାନଗର ତ୍ଵରିତ ନି�କୁକି୍ ପାଇଁ ସକୁଗ�ା୍ ସୃଷି୍ କରିବକୁ ;
i. ଗରାଜ୍ାର ସକୁଗ�ା୍ ଏବଂ ଅଧିକରକୁ  ଅଧିକ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ଗଦଇ ପାରକୁ ଥିବା କାରବାର ୍କୁଡିକକୁ  ଗପରୋତ୍ାହନ 

ଦିଆ�ିବ
ii. 100ରକୁ  ଅଧିକ କମ୍ଷଚାରୀ ରହକୁ ଥିବା ବୟୁବସାୟ ୍କୁଡିକଗର ଶି୍ଷୋନବିସ କା�୍ଷୟୁକରେମ ଲା୍କୁ କରାଇବା ପାଇଁ ୍କୁରକୁ ତ୍ୱ ଦିଆ�ିବ ।

କୃଷକ ଏରଂ ଗଷେତ କୋମ କରୁଥିରୋ ଶ୍ରମିକ; 
କୃରକ ମାନଙ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ‘ଋଣ ଛାଡ’ରକୁ ’ ଋଣ ମକୁକି୍’ର ରାସ୍ତା ପରେସ୍ତକୁତ କରିବାର ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛି । ଆଗମ ଏହି କାମ କୃରକଙ୍କୁ 
ଲାଭଦାୟକ ଦାମ, କମ ଖର୍୍ଷ  ଏବଂ ସଂସ୍ା୍ତ ଋଣ ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ସକୁନିଶି୍ତ ପହଞ୍ ମାଧ୍ୟମଗର ପକୁରା କରିବକୁ  । ଆଗମ ପରେଗତୟୁକ ବର୍ଷ 
ଅଲ୍ା ଭାବଗର ‘କୃରି ବଗଜଟ’ ଉପସ୍ାପନ କରିବକୁ , ଆଗମ କୃରି ବିକାଶ୍ ଏବଂ ଗ�ାଜନା ଉପଗର ଏକ ସ୍ାୟୀ ରାଷ୍ରେ ୀୟ ଆଗୟା୍ 
ର ସ୍ାପନ କରିବକୁ  ।

ସମସ୍ତଙ୍କ ପୋଇଁ ସ୍ଵୋସ୍୍ୟ ସୁରିଧୋ  
କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍ ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ୟୁ ର ଅଧିକାର ଆଇନ ଲା୍କୁ କରାଇବାର ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ରଖାନା 
୍କୁଡିକଗର ଗନଟୱାକ୍ଷ  ୍କୁଡିକ ମାଧ୍ୟମଗର ପରେଗତୟୁକ ନା୍ରିକଙ୍କୁ ମା୍ଣା ସ୍ାସ୍ୟୁ ପରୀଷୋ, ବହକୁ ବିଧ ଚିକିତ୍ା ବୟୁବସ୍ା, ମା୍ଣା ଔରଧ 
ଏବଂ ଡାକ୍ର ଖାନାଗର ଭର୍ତ୍ତି  ର ୍ୟୁାଗରଣି୍ ମିଳିବ । ଆଗମ 2023 - 24 ବର୍ଷ ସକୁଦ୍ା ସ୍ାସ୍ୟୁ ଗସବା ଉପଗର ଖର୍୍ଷକକୁ ଦକୁଇ୍କୁଣ କରି 
ଜିଡିପି କକୁ  3 ପରେତିଶ୍ତ ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ବଢାଇବକୁ  ।

ଜିଏସଟି 2.0
କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ାଟିଏ ଟୟୁାକ୍ସ ଦର, ଆମଦାନୀର ଶ୍ୂନ ଗରଟିଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟୁକ ବସ୍ତକୁ  ଏବଂ ଗସବା ୍କୁଡିକକୁ  ରିହାତି ସହିତ ଜିଏସଟିକକୁ 
ସଠିକ, ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରାଇବ । ଆଗମ ପଞ୍ାୟତ ଏବଂ ନ୍ରପାଳିକା କକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ରାଜସ୍ ର ଏକ ଅଂଶ୍ ଗଦବାର 
ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛକୁ ।  

ସଶସ୍ତ୍ର ରୋହିନୀ ଏରଂ ଅର୍୍ସୋମରିକ ରୋହିନୀ 
ଏନଡିଏ ରାଜକୁତିଗର ରଷୋ ଖର୍୍ଷ  ଗର ଆସିଥିବା ହରେ ାସ ର ପରେବୃରି୍ତକକୁ କଂଗ୍ରେସ ବଦଳାଇବ ଏବଂ ସଶ୍ସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସମସ୍ତ 
ଆବଶ୍ୟୁକତା କକୁ ପକୁରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିଗର ବୃଦି୍ କରିବ । ଆଗମ ସଶ୍ସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ତ୍ଵରିତ ଆଧକୁନିକୀକରଣଗର ସ୍ଵଚ୍ଛତା 
ଅବଲମ୍ବନ କରିବକୁ  । ଆଗମ ଆମର ଅଦ୍୍ଷସାମରିକ ବାହିନୀ ଏବଂ ଗସମାନଙ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସକୁରଷୋ, ଶି୍ଷୋ ଏବଂ 
ସ୍ାସ୍ୟୁ ସକୁବିଧାଗର ବୟୁାପକ ସକୁଧାର ଆଣବିକୁ  ।

ପ୍ରଗତ୍ୟକ ପି�ୋକୁ ଉତ୍ତମ ୍ୁଣରତ୍ତୋ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିଷେୋ 
କଂଗ୍ରେସ ପରେତିଶ୍ୃତି ଗଦଉଛି ଗ� ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ୍କୁଡିକଗର ପରେଥମ ଗଶ୍ରେଣୀ ଠାରକୁ  ଦ୍ାଦଶ୍ ଗଶ୍ରେଣୀ ପରେ�ୟୁନ୍ତ ମା୍ଣା ଏବଂ 
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶି୍ଷୋ ଗହବ । ଆଗମ ଶି୍ଷେଣ ଫଳାଫଳ ଉପଗର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଗକଂଦରେିତ କରିବକୁ  । ସ୍କୁଲ ୍କୁଡିକଗର �ଗଥଷ୍ ଗମୌଳିକ 
ଢାଞ୍ା ଏବଂ ଗ�ା୍ୟୁ ଶି୍ଷେକ ଶି୍ଷେୟିତରେ ୀ ରହିଗବ । ଏଇଥି ପାଇଁ ଆଗମ ବର୍ଷ 2023–24 ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ଶି୍ଷୋର ବଗଜଟ ଆବଣ୍ନ କକୁ ଦକୁଇ 
୍କୁଣ କରି ଜିଡିପି ର 6 ପରେତିଶ୍ତ ପ�୍ଷୟୁନ୍ତ ବଢାଇ ଗଦବକୁ  ।

ଗ�ୈଙି୍କ ନ୍ୟୋୟ:
କଂଗ୍ରେସ ଗଲାକସଭା ଏବଂ ରାଜୟୁ ବିଧାନସଭା ୍କୁଡିକଗର ମହିଳାମାନଙ୍ ପାଇଁ 33 ପରେତିଶ୍ତ ଆସନ ଆରଷିେତ କରିବା ପାଇଁ 17 
ତମ ଗଲାକସଭା ର ପରେଥମ ଅଧିଗବଶ୍ନ ଗର ମହିଳା ଆରଷେଣ ବିଗଧୟକ ପାସ କରାଇବାର ପରେତିଶ୍ୃତି ଗଦଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା 
ମାନଙ୍ ପାଇଁ ଗକନ୍ରେ  ସରକାର ଗର ସମସ୍ତ ପଦବୀ/ଖାଲି ସ୍ାନ ୍କୁଡିକଗର 33% ଆରଷେଣ ଗଦବାର ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛି 

ଆଦିରୋସୀ 
ଆଗମ ତଫସିଲ ଭକୁ କ୍ ଉପଜାତି ମାନଙ୍ ପାଇଁ ବନ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2006 ର ସଠିକ ଭାବଗର ଅଥ୍ଷ �କୁକ୍ ଲା୍କୁ କରାଇବକୁ  
ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନକୁ�ାୟୀ ୍ୟୁାଗରଣି୍ କରି ଦିଆ�ାଇଥିବା ଅଧିକାର ୍କୁଡିକକୁ  ସକୁରଷିେତ କରିବକୁ  । ଗକୌଣସି ବି ବନବାସୀ ବା 
ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅନୟୁାୟ ଭାବଗର ବାହାର ଗହବାକକୁ ଗଦବକୁ  ନାହିଁ । ଆଗମ ଅଣ- ଭବନ କାଠ (non-timber) ସହିତ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ 
ଦରେବୟୁ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଆଗୟା୍ ୍ଠନ କରିବକୁ  । ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍ର ଜୀବିକା ଉପାଜ୍ଷନ ଏବଂ ଆମଦାନୀଗର ସକୁଧାର ଆଣବିା 
ପାଇଁ ଅଣ ଭବନ କାଠ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦରେବୟୁ ୍କୁଡିକ ପାଇଁ ନକୁୟୁନତମ ସମଥ୍ଷନ ମୂଲୟୁ ପରେଦାନ କରିବକୁ  । 

ରୋସଭୂମିର ଅଧିକୋର 
ଆଗମ ପରେଗତୟୁକ ୍ରୋମାଞ୍ଳ ପରିବାରଙ୍କୁ, �ାହାଙ୍ ପାଖଗର ନିଜର ଘର ନାହିଁ ବା ନିଜର ଜମି ନାହିଁ, �ାହା ଉପଗର ଗସମାଗନ ଘର 
କରି ପାରିଗବ, ଗସମାନଙ୍କୁ ଡିହ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ପରେଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବାସ ଭୂମିର ଅଧିକାର ଆଇନ ପାସ କରାଇବକୁ ।

�ୃଣ୍ୟ ଅପରୋଧ ୍ୁଡିକର ଅନ୍ 
ବି୍ତ 5 ବର୍ଷର ଏନଡିଏ ଶ୍ାସନ ସମୟଗର ଘୃଣୟୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ଦକୁବ୍ଷଳ ଗଶ୍ରେଣୀର ଗଲାକଙ୍ ବିରକୁ ଦ୍ଗର ଅତୟୁାଚାର ଗର ବହକୁ ୍କୁଣ 
ବୃଦି୍ ପାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଣ୍ଡ ମକୁକି୍ର ଭାବନା ର ଅନ୍ତ କରିବା, ଉଗର୍ତଜିତ ଭିଡର ହିଂସା ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ହତୟୁା ଗରାକିବା 
ତଥା ଏସସି, ଏସଟି, ମହିଳା ଓ ସଂଖୟୁା ଲଘକୁଙ୍ ବିରକୁ ଦ୍ଗର ଅତୟୁାଚାର ଏବଂ ଘୃଣୟୁ ଅପରାଧ କକୁ ଗରାକିବାର ପରେତିଶ୍ୃତି ଗଦଉଛି । 
କଂଗ୍ରେସ ଦଙ୍ଗା, ଉଗର୍ତଜିତ ଭିଡର ହିଂସା ଏବଂ ଘୃଣୟୁ ଅପରାଧ ୍କୁଡିକ ମାମଲାଗର ଅବଗହଳା ପରେମାଣତି ଗହଗଲ ଗପାଲିସ ଏବଂ 
ଜିଲ୍ା ପରେଶ୍ାସନକକୁ ଉର୍ତରଦାୟୀ ଧା�୍ଷୟୁ କରିବ । 

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତୋର ଉତ୍ସର    
କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତର ସମି୍ବଧାନ ର ଅନ୍ତନ୍ତିହିତ ମୂଲୟୁ ୍କୁଡିକକୁ  ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ଗ�ା୍କୁଁ ମିଳିଥିବା ସ୍ାଧୀନତା, 
ଗ�ଉଁଥିଗର ଅସହମତି ର ସ୍ାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭକୁ ୍ଷ କ୍ ଗସ୍କୁଡିକର ରଷୋ କରିବାକକୁ ପରେତିଶ୍ରୁତି ଗଦଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏକାନ୍ତତା ଉପଗର 
ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପରେଣ�ନ କରାଇବ; ଆଧାରର ଉପଗ�ା୍କକୁ ଆଧାର ଅଧିନିୟମ ମୂଳ ଉଗଦଶ୍ୟୁ ୍କୁଡିକ ମଧ୍ୟଗର ସୀମିତ କରିବ; 
ପରେଗତୟୁକ ନା୍ରିକ ବିଗଶ୍ର କରି ଛାତରେ  ଛାତରେ ୀ, ପତରେକାର, ଶି୍ଷୋବିତ, କାଳାକାର ସାମାଜିକ କା�୍ଷୟୁକର୍ତ୍ଷ ା ଏବଂ ଗବସରକାରୀ 
ସଂ୍ଠନ ମାନଙ୍ର ଅଧିକାର କକୁ ରଷୋ କରିବ । କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ କାନକୁନ ୍କୁଡିକର ସମୀଷୋ କରିବ ଏବଂ  ପକୁରକୁ ଣା ଅନୟୁାୟ ପୂର୍୍ଷ  
ଅଥବା ଅନକୁ ଚିତ ଢଙ୍ଗଗର ଗଲାକ ମାନଙ୍ର ସ୍ତନ୍ତ୍ରତା ଗର ବାଧା ପହଞ୍ାଇଥିବା ଧାରା୍କୁଡିକକୁ  ରଦ୍ଦ କରିବ ।

ଆମର ସଂସ୍ୋନ ୍ୁଡିକର ସୁରଷେୋ 
କଂଗ୍ରେସ, ଆରବିଆଇ, ଇସିଆଇ, ସିଆଇସି, ସିବିଆଇ ଆଦି ୍କୁରକୁ ତ୍ୱପୂର୍୍ଷ  ସଂ୍ଠନ ୍କୁଡିକକୁ  ପକୁନଜ୍ଷ ୀବିତ କରିବାର ପରେତିଶ୍ୃତି 
ଗଦଉଛି , ଗ�ଉଁ ୍କୁଡିକକୁ  ବି୍ତ 5 ବର୍ଷ ଗର ସମୂ୍ର୍୍ଷ  ଭାବଗର ଦକୁବ୍ଷଳ କରି ଦିଆ�ାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଗସ୍କୁଡିକକୁ ସଂସଦ ପରେତି 
ଉର୍ତରଦାୟୀ କରିବା ସହ ଗସ୍କୁଡିକର ଗ୍ୌରବ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସ୍ତନ୍ତ୍ରତାକକୁ ପକୁଣ ିଥଗର ପକୁନଜ୍ଷ ା୍ରଣ କରିବ । ସ୍ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ 
ନିରଗପଷେ ନିବ୍ଷାଚନ ସକୁନିଶି୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗମ ଏନଡିଏ ସରକାର ଦ୍ାରା ଆରମ୍ଭ କରା�ାଇ ଥିବା ଅପାରଦଶ୍୍ଷୀ ନିବ୍ଷାଚନୀ 
ଧାରାକକୁ ଗଶ୍ର କରିଗଦବକୁ  ଏବଂ ଗ୍ାଟିଏ ଜାତୀୟ ନିବ୍ଷାଚନୀ ଗକାରର ସ୍ାପନା କରିବକୁ  , �ାହା ମାଧ୍ୟମଗର ନିବ୍ଷାଚନ ସମୟଗର 
ମାନୟୁତା ପରୋପ୍ତ ରାଜଗନୈତିକ ଦଳକକୁ ଧନ ଆବଣ୍ନ କରା�ିବ । 

ନ୍ରୀୟ ଏରଂ ସହରୀ ଶୋସନ
କଂଗ୍ରେସ ଆମର ସହର ଏବଂ ବସି୍ତ ୍କୁଡିକ ସମ୍ବନ୍ୀୟ ପରେସଙ୍ଗ ଗ�ଉଁଥିଗର ସହରୀ ପରେଶ୍ାସନ, ଆଜିବିକା, ଆବାସ, ରହିବାଗଶ୍ୈଳୀ, 
ପରେଦୂରଣ ,ଜଳବାୟକୁ  ପରିବର୍ତ୍ଷ ନ, ସହରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଅନ୍ତଭକୁ ୍ଷ କ୍ । ଗସ୍କୁଡିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ 
ସହରୀ କରଣ ସହିତ ସମୃ୍କ୍ ଏକ ବୟୁାପକ ନୀତି ଆଣବିାର ପରେତିଶ୍ୃତି ଗଦଉଛି । ସହରୀ ୍ରିବ ମାନଙ୍ ପାଇଁ ଆଗମ ଆବାସର 
ଅଧିକାର ଏବଂ ମନମକୁଖୀ ଢଙ୍ଗଗର ଗବଦଖଲରକୁ  ସକୁରଷୋ ତଥା ବସି୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ଷ ନ ଗ�ାଜନା ଆଣବିାର କଥା ଗଦଉଛକୁ। 
ଆଗମ ପରେତୟୁଷେ ଭାଗବ ନିବ୍ଷାଚନ ମହାଗପୌର ମାନଙ୍ ମାଧ୍ୟମଗର ବସି୍ତ ଏବଂ ସହର ୍କୁଡିକ ପାଇଁ ଶ୍ାସନର ଏକ ନୂଆ ମଗଡଲ 
ଉପସ୍ାପନ କରିବକୁ  । ଆଗମ ସହର ୍କୁଡିକକୁ  ଆଥି୍ଷକ ବିକାଶ୍ର ଇଞି୍ନ ଭାବଗର ବଦଳାଇ ଗଦବକୁ  ।

ପରିଗରଶ ଏରଂ ଜଳରୋୟୁ ପରିରତ୍୍ତନ
କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକକୁ ଗ୍ଲାବାଲ ୱାମ୍ତିଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିଗବଶ୍ ସଂରଷେଣ ବିରକୁ ଦ୍ଗର ଚାଲିଥିବା ଲଗଢଇଗର ସବକୁଠାରକୁ  ଆ୍ଗର 
ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ କା�୍ଷୟୁ ପଦ୍ତି ଓ ପନ୍ାର ପରେତିଶ୍ୃତି ଗଦଉଛି । ଆଗମ ଏ କଥା ସ୍ଵୀକାର କରକୁ  ଗ� ବାୟକୁ  ପରେଦୂରଣ, ଜାତୀୟ 
ସ୍ତରଗର ସାବ୍ଷଜନୀନ ସ୍ାସ୍ୟୁ ଆପଦ କାଳ ପରି ଅଗଟ, ଆଗମ ଜାତୀୟ ସ୍ଚ୍ଛ ବାୟକୁ  କା�୍ଷୟୁକରେମ କକୁ ବହକୁ ତ ସକୁଦୃଢ କରିବକୁ  । ଜଙ୍ଗଲ, 
ବନୟୁଜୀବ, ଜଳାଶ୍ୟ, ନଦୀ,ସ୍ଚ୍ଛ ବାୟକୁ  ଏବଂ ତଟୀୟ ଗଷେତରେଗର ବହକୁ  ମୂଲୟୁ ପରୋକୃତିକ ସଂସାଧନ ରହିଛି । ଗ�ଉଁ ୍କୁଡିକ ଉପଗର 
ସମସ୍ତଙ୍ର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ଆଗମ ଗସ୍କୁଡିକକୁ ରଷୋ କରିବକୁ  ଆଗମ ସ୍ତନ୍ତ୍ର , ସଶ୍କ୍ ଏବଂ ପାରଦଶ୍୍ଷୀ ପରିଗବଶ୍ ସଂରଷେଣ 
ପରୋଧିକରଣ ର ସ୍ାପନା କରିବକୁ  । ବନ ବିଭା୍ର ଭୂମିକାକକୁ ପକୁଣ ିଥଗର ପରିଭାସିତ କରିବକୁ  ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଗଷେତରେକକୁ  ବଢାଇବକୁ  
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ଭୋରତୀୟ ଜୋତୀୟ କଂଗ୍୍ରସ

“ମୁଁ କରିଥିରୋ ପ୍ରତିଶରୁତି, ମୁଁ ଗକଗରରି ଭୋଙି୍ ନୋହିଁ”
ରୋହୁ� ୍ୋନ୍ୀ


