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ଦାରି ଦ୍ର ୍ୟ ଦୂ ର କରି ବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନତମ ଆୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବା ନ୍ୟୁନତମ ଆୟ ଯ�ୋଜନା (ନ୍ୟାୟ)
ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜନକ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନ୍ ୟୁନତମ ଆୟ ଯ�ୋଜନା (ନ୍ୟାୟ) ଆରମ୍ଭ କରି ବ
ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ସବୁ ଠାରୁ ଗରି ବ 20% ପରି ବାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 72,000 ଟଙ୍କା ଦି ଆଯି ବ ।
ଯେତେଦୁ ର ସମ୍ଭବ ଏହି ଟଙ୍କା ପରି ବାରର ମହି ଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯି ବ ।
ର�ୋଜଗାର କ୍ରାନ୍ତି
ଭାରତର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ବଜନି କ ଏବଂ ଘର�ୋଇ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକି ରି ଗୁଡି କୁ ନି ଜର ସର୍ବ
ପ୍ରାଥମି କତା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆମେ ସାର୍ବଜି ନି କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 34 ଲକ୍ଷ ଚାକି ରି ଦେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ
କରି ବୁ;
i. ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପୂର୍ବ ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ 4 ଖାଲି ପଦବୀ ଗୁଡି କୁ ପୁରଣ କରାଯି ବ ।
ii. ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଡି ଥିବା 20 ଲକ୍ଷ ପଦବୀ ଗୁଡି କୁ ପୁରଣ କରି ବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଯି ବ ।
iii. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନଗରପାଳି କାଗୁଡି କରେ ଆନୁ ମାନି କ 10 ଲକ୍ଷ ନୂ ଆ ସେବା ମି ତ୍ର ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯି ବ ।
ଆମେ ଘର�ୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ି କର ଚାକି ରି ରେ ଖାଲି ପଡି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତ୍ଵରି ତ ନି ଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯ�ୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ବୁ ;
i. ର�ୋଜଗାର ସୁଯ�ୋଗ ଏବଂ ଅଧି କରୁ ଅଧି କ ମହି ଳା ମାନଙ୍କୁ ଚାକି ରୀ ଦେଇ ପାରୁଥିବା କାରବାର ଗୁଡି କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ
ଦି ଆଯି ବ
ii. 100ରୁ ଅଧି କ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡି କରେ ଶିକ୍ଷାନବି ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ର ମ ଲାଗୁ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦି ଆଯି ବ ।
କୃ ଷକ ଏବଂ କ୍ଷେତ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ;
କୃ ଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ‘ଋଣ ଛାଡ଼’ରୁ’ ଋଣ ମୁକ୍ତି’ର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । ଆମେ ଏହି କାମ କୃ ଷକଙ୍କୁ
ଲାଭଦାୟକ ଦାମ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା କରି ବୁ । ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ
ଅଲଗା ଭାବରେ ‘କୃ ଷି ବଜେଟ’ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବୁ , ଆମେ କୃ ଷି ବି କାଶ ଏବଂ ଯ�ୋଜନା ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟ�ୋଗ
ର ସ୍ଥାପନ କରି ବୁ ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା
କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ର ଅଧି କାର ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏବଂ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା
ଗୁଡି କରେ ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡି କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ବହୁବି ଧ ଚି କିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଗଣା ଔଷଧ
ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମି ଳିବ । ଆମେ 2023 - 24 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁ ଦୁ ଇଗୁଣ କରି
ଜି ଡି ପି କୁ 3 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇବୁ ।
ଜି ଏସଟି 2.0
କଂଗ୍ରେସ ଗ�ୋଟି ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦର, ଆମଦାନୀର ଶୂନ ରେଟି ଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେବା ଗୁଡି କୁ ରି ହାତି ସହି ତ ଜି ଏସଟି କୁ
ସଠି କ, ସରଳ ଏବଂ ସହଜ କରାଇବ । ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ନଗରପାଳି କା କୁ ମଧ୍ୟ ଜି ଏସଟି ରାଜସ୍ବ ର ଏକ ଅଂଶ ଦେବାର
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ।
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହି ନୀ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରି କ ବାହି ନୀ
ଏନଡି ଏ ରାଜୁ ତିରେ ରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ରେ ଆସି ଥିବା ହ୍ରାସ ର ପ୍ରବୃତ୍ତି କୁ କଂଗ୍ରେସ ବଦଳାଇବ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହି ନୀର ସମସ୍ତ
ଆବଶ୍ୟକତା କୁ ପୁରଣ କରି ବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବ । ଆମେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହି ନୀର ତ୍ଵରି ତ ଆଧୁନିକୀକରଣରେ ସ୍ଵଚ୍ଛତା
ଅବଲମ୍ବନ କରି ବୁ । ଆମେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରି କ ବାହି ନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରି ବାର ପାଇଁ ସାମାଜି କ ସୁରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିବୁ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପି ଲାକୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି ଯେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡି କରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଏବଂ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେବ । ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅଧି କ ଧ୍ୟାନ କେଂଦ୍ରି ତ କରି ବୁ । ସ୍କୁଲ ଗୁଡି କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମ�ୌଳି କ
ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଯ�ୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟି ତ୍ରୀ ରହି ବେ । ଏଇଥି ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷ 2023–24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ କୁ ଦୁ ଇ
ଗୁଣ କରି ଜି ଡି ପି ର 6 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେବୁ ।
ଲ�ୈ ଙ୍ଗିକ ନ୍ୟାୟ:
କଂଗ୍ରେସ ଲ�ୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବି ଧାନସଭା ଗୁଡି କରେ ମହି ଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 33 ପ୍ରତିଶତ ଆସନ ଆରକ୍ଷିତ କରି ବା ପାଇଁ 17
ତମ ଲ�ୋକସଭା ର ପ୍ରଥମ ଅଧି ବେଶନ ରେ ମହି ଳା ଆରକ୍ଷଣ ବି ଧେୟକ ପାସ କରାଇବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ମହି ଳା
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରେ ସମସ୍ତ ପଦବୀ/ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡି କରେ 33% ଆରକ୍ଷଣ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି
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ଆଦି ବାସୀ
ଆମେ ତଫସି ଲ ଭୁକ୍ତ ଉପଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ ଅଧି କାର ଅଧି ନିୟମ 2006 ର ସଠି କ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ଲାଗୁ କରାଇବୁ
ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରି ଦି ଆଯାଇଥିବା ଅଧି କାର ଗୁଡି କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବୁ । କ�ୌଣସି ବି ବନବାସୀ ବା
ଆଦି ବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ବାହାର ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଅଣ- ଭବନ କାଠ (non-timber) ସହି ତ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ
ଦ୍ର ବ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଆୟ�ୋଗ ଗଠନ କରି ବୁ । ଆଦି ବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବି କା ଉପାର୍ଜ ନ ଏବଂ ଆମଦାନୀରେ ସୁଧାର ଆଣିବା
ପାଇଁ ଅଣ ଭବନ କାଠ ସହି ତ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ର ବ୍ୟ ଗୁଡି କ ପାଇଁ ନ୍ ୟୁନତମ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବୁ ।
ବାସଭୂମି ର ଅଧି କାର
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରି ବାରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ନି ଜର ଘର ନାହିଁ ବା ନି ଜର ଜମି ନାହିଁ , ଯାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଘର
କରି ପାରି ବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡି ହ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ପାଇଁ ବାସ ଭୂମି ର ଅଧି କାର ଆଇନ ପାସ କରାଇବୁ ।
ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ
ବି ଗତ 5 ବର୍ଷର ଏନଡି ଏ ଶାସନ ସମୟରେ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲ�ୋକଙ୍କ ବି ରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ରେ ବହୁଗୁଣ
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତିର ଭାବନା ର ଅନ୍ତ କରି ବା, ଉତ୍ତେଜି ତ ଭି ଡ଼ର ହି ଂସା ଏବଂ ହି ଂସାତ୍ମକ ହତ୍ୟା ର�ୋକି ବା
ତଥା ଏସସି , ଏସଟି , ମହି ଳା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁଙ୍କ ବି ରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କୁ ର�ୋକି ବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି ।
କଂଗ୍ରେସ ଦଙ୍ଗା, ଉତ୍ତେଜି ତ ଭି ଡ଼ର ହି ଂସା ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ଗୁଡି କ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ପ�ୋଲି ସ ଏବଂ
ଜି ଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ବ ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉତ୍ସବ
କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତର ସମ୍ବି ଧାନ ର ଅନ୍ତର୍ନିହି ତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡି କୁ ବଜାୟ ରଖି ବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ଯ�ୋଗୁଁ ମି ଳିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା,
ଯେଉଁ ଥିରେ ଅସହମତି ର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଗୁଡି କର ରକ୍ଷା କରି ବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି । କଂଗ୍ରେସ ଏକାନ୍ତତା ଉପରେ
ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣଯନ କରାଇବ; ଆଧାରର ଉପଯ�ୋଗକୁ ଆଧାର ଅଧି ନିୟମ ମୂଳ ଉଦେଶ୍ୟ ଗୁଡି କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ କରି ବ;
ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରି କ ବି ଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ, ପତ୍ର କାର, ଶିକ୍ଷାବି ତ, କାଳାକାର ସାମାଜି କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବେସରକାରୀ
ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଅଧି କାର କୁ ରକ୍ଷା କରି ବ । କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତ କାନୁ ନ ଗୁଡ଼ି କର ସମୀକ୍ଷା କରି ବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଅନ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଅଥବା ଅନୁ ଚି ତ ଢଙ୍ଗରେ ଲ�ୋକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଧାରାଗୁଡି କୁ ରଦ୍ଦ କରି ବ ।
ଆମର ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା
କଂଗ୍ରେସ, ଆରବି ଆଇ, ଇସି ଆଇ, ସି ଆଇସି , ସି ବିଆଇ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗଠନ ଗୁଡି କୁ ପୁନର୍ଜୀବି ତ କରି ବାର ପ୍ରତିଶୃତି
ଦେଉଛି , ଯେଉଁ ଗୁଡି କୁ ବି ଗତ 5 ବର୍ଷ ରେ ସମ୍ପୂ ର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରି ଦି ଆଯାଇଛି । କଂଗ୍ରେସ ସେଗୁଡି କୁ ସଂସଦ ପ୍ରତି
ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରି ବା ସହ ସେଗୁଡି କର ଗ�ୌରବ, ଅଧି କାର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କରି ବ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ
ନି ରପେକ୍ଷ ନି ର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏନଡି ଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଥିବା ଅପାରଦର୍ଶୀ ନି ର୍ବାଚନୀ
ଧାରାକୁ ଶେଷ କରି ଦେବୁ ଏବଂ ଗ�ୋଟି ଏ ଜାତୀୟ ନି ର୍ବାଚନୀ କ�ୋଷର ସ୍ଥାପନା କରି ବୁ , ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନି ର୍ବାଚନ ସମୟରେ
ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନ�ୈତିକ ଦଳକୁ ଧନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯି ବ ।
ନଗରୀୟ ଏବଂ ସହରୀ ଶାସନ
କଂଗ୍ରେସ ଆମର ସହର ଏବଂ ବସ୍ତି ଗୁଡି କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିରେ ସହରୀ ପ୍ରଶାସନ, ଆଜି ବି କା, ଆବାସ, ରହି ବାଶ�ୈଳୀ,
ପ୍ରଦୂଷଣ ,ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତ ନ, ସହରୀ ପରି ବହନ ଏବଂ ବି ପଦ ପରି ଚାଳନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେଗୁଡି କର ସମାଧାନ କରି ବା ପାଇଁ
ସହରୀ କରଣ ସହି ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତି ଆଣିବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି । ସହରୀ ଗରି ବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆବାସର
ଅଧି କାର ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଢଙ୍ଗରେ ବେଦଖଲରୁ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପରି ବର୍ତ୍ତ ନ ଯ�ୋଜନା ଆଣିବାର କଥା ଦେଉଛୁ ।
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନି ର୍ବାଚନ ମହାପ�ୌର ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତି ଏବଂ ସହର ଗୁଡି କ ପାଇଁ ଶାସନର ଏକ ନୂ ଆ ମଡେଲ
ଉପସ୍ଥାପନ କରି ବୁ । ଆମେ ସହର ଗୁଡି କୁ ଆର୍ଥିକ ବି କାଶର ଇଞ୍ଜି ନ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବୁ ।
ପରି ବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତ ନ
କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଙ୍ଗ ଏବଂ ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ବି ରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲି ଥିବା ଲଢେଇରେ ସବୁ ଠାରୁ ଆଗରେ
ରଖି ବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଓ ପନ୍ଥାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଉଛି । ଆମେ ଏ କଥା ସ୍ଵୀକାର କରୁ ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜାତୀୟ
ସ୍ତରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଦ କାଳ ପରି ଅଟେ, ଆମେ ଜାତୀୟ ସ୍ବଚ୍ଛ ବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ର ମ କୁ ବହୁତ ସୁଦୃଢ କରି ବୁ । ଜଙ୍ଗଲ,
ବନ୍ୟଜୀବ, ଜଳାଶୟ, ନଦୀ,ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏବଂ ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ରହି ଛି । ଯେଉଁ ଗୁଡି କ ଉପରେ
ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧି କାର ରହି ଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଗୁଡି କୁ ରକ୍ଷା କରି ବୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର , ସଶକ୍ତ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ
ପ୍ରାଧିକରଣ ର ସ୍ଥାପନା କରି ବୁ । ବନ ବି ଭାଗର ଭୂମି କାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପରି ଭାସି ତ କରି ବୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ୍ର କୁ ବଢ଼ାଇବୁ

“ମୁଁ କରି ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୁଁ କେବେବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ”

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

