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ಬಡತನಕ್ಕೆ ಮದ್ದು –ನ್ಯಾಯ್ (NYAY)
ಭಾರತೀಯ ಬಡ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ
ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 6 ಸಾವಿರ ಮೀರದಂತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 72 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ
ವಾಗ್ದಾನ (NYAY - Nyuntam Aay Yojana). ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯ
ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಭವಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ.
ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ
ಭಾರತದ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆಗ್ಗುರಿ. 34 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭರವಸೆ.
i. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 4 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
ii. ಖಾಲಿ ಇರುವ 20 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ.
iii. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ‘ಸೇವಾ ಮಿತ್ರ’
ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ.
ಖಾಸಗಿ ರಂಗ :
i. ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಗೌರವಿಸುವುದು
ii. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕೃಷಿಕರ ಸರ್ವತ�ೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. `ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ‘ದಿಂದ `ಸಾಲ ಮುಕ್ತಿ’ಯ ಪಥದತ್ತ
ಕೊಂಡೊಯ್ಯವ ದೂರಾಲ�ೋಚನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಬೆಲೆ, ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಾಲ ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಈ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ `ರೈತ ಬಜೆಟ್’ ಮಂಡನೆ. ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ
‘ರಾಷ್ಟ ್ರೀಯ ಆಯೋಗ’ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ.
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧಾರ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ರ�ೋಗ ಪತ್ತೆ, ಹೊರರ�ೋಗಿ ಸೇವೆ, ಉಚಿತ ಮದ್ದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇವೆ.
2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 3ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ.
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 2.0
ಏಕರೂಪದ ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ದರ, ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ದರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನಾಯಿತಿ
ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು
ಮತ್ತು ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ.
ಸಶಸ್ತ ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚವು 1962ರ ಇಂಡ�ೋ-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ
ದೇಶವು ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಪೈಕಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ.
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಪಡಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ
ಪಡೆಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ
ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅರೆಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ.
ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಫಲಿತಾಂಶದೆಡೆಗೆ ಗಮನ . ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ. ಈ ಗುರಿ
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023-24ರ ವೇಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ. 6ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ
ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ.
ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯ
17ನೇ ಲ�ೋಕಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಲ�ೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ. 33ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ದೊರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.33ರಷ್ಟು
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಿದೆ.
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ಆದಿವಾಸಿಗಳು
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ, 2006 ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಕಾಪಾಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ
ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಾಷ್ಟ ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ನಾವು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಪಿ ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ
ಬೆಲೆ.
ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಕ್ಕು
ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ.
ದ್ವೇಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷದ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿವೆ . ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ಹ�ೋಗಲಾಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದಾಳಿ - ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಪಕ್ಷವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವೇಷ
ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ವಾಗ್ದಾನ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನೀಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯವನ್ನು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸಮ್ಮತಿ
ಸೂಚಿಸುವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು
ಖಾಸಗಿತನದ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ; ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ; ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು,
ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪಂಡಿತರು, ಕಲಾಕಾರರು, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕಾಪಾಡಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು
ಅಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುವ, ನ್ಯಾಯವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿದೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಇಸಿಐ, ಸಿಐಸಿ, ಸಿಬಿಐ ಮುಂತಾದ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ
ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ
ತಂದಿರುವ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು . ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಧಿಯ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ.
ನಗರಗಳ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ
ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ನಗರಾಡಳಿತ, ಜೀವನ�ೋಪಾಯ, ಮನೆ,
ಆವಾಸಸ್ಥಾನ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಗರೀಕರಣದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಕ್ರಮ. ನಗರದ
ಬಡಜನರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. ಕೊಳಚೆ
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆ.
ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೇಯರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ
ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟ ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಆರ�ೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ ್ರೀಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಜಲ ಸಂಪತ್ತು, ನದಿಗಳು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ವಲಯಗಳು
ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು
ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ
ಹಾಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
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