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ಬಡತನಕೆಕೆ ಮದುದಾ –ನಾಯಾಯ್ (NYAY)
ಭಾರತೀಯ ಬಡ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಎತತಿ ಹಿಡಿಯ್ವ ಹಾಗೂ ಬಡತನ ನಿರೂಮೂಲನೆಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ದೀಶದ 
ಶೆೀ. 20 ರಷ್ಟು ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 6 ಸಾವಿರ ಮೀರದಂತೆ, ವರಮೂಕ್ಕೆ 72 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿೀಡ್ವ 
ವಾಗಾದಾನ (NYAY - Nyuntam Aay Yojana). ಗ್ಣರಟಟುದ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ರನೆಯ 
ಆಧಾರ ಸ್ಂಭವಾದ ರಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡ್ವ ತೀಮಾಮೂನ.

ಔದ�ಯಾೋಗಿಕ ಕಾ್ರಂತಿ
ಭಾರತದ ಯ್ವ ಜನರಿಗೆ ಸರಾಮೂರಿ ರತ್ತಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ೀತರಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದೂ್ಯೀಗವರಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ 
ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೆಗ್ಗುರಿ. 34 ಲಕ್ಷ ಉದೂ್ಯೀಗ ಸೃಷ್ಟುಯ ಭರವಸೆ.
i. ಮಾರ್ಮೂ 2020 ರ ಮೊದಲ್ಗೆ ಕ್ೀಂದರಿ ಸರಾಮೂರದ 4 ಲಕ್ಷ ಹ್ದದಾಗಳನ್ನು ಭತಮೂಗೆ ಕರಿರ
ii. ಖಾಲ್ ಇರ್ವ 20 ಲಕ್ಷ ಹ್ದದಾಗಳನ್ನು ತ್ಂಬಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರಾಮೂರಗಳಿಗೆ ಉತೆತಿೀಜನ. 
iii. ಪರಿತ ಗಾರಿರ ಪಂಚಾಯಿತಯಲ್ಲಿ ರತ್ತಿ ನಗರ ಸ್ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ‘ಸೆೀವಾ ಮತರಿ’ 

ಉದೂ್ಯೀಗಗಳ ಸೃಷ್ಟು.

ಖಾಸಗಿ ರಂಗ  :
i. ಉದೂ್ಯೀಗ ಸೃಜಸ್ವ ರತ್ತಿ ರಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಉದೂ್ಯೀಗ ನಿೀಡ್ವ ಉದ್ಯರಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಸಿ 

ಗೌರವಿಸ್ವುದ್
ii. ನೂರಕೂಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಉದೂ್ಯೀಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವ ಉದ್ಯರಗಳು ಅಪರಿಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ರಾಯಮೂಕರಿರಗಳ ಜಾರಿಗೆ 

ಪರಿೀತಾಸಾಹ 

ಕೃಷಿಕರು ಮತುತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕೃಷ್ಕರ ಸವಮೂತೊೀರ್ಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪರಿಥರ ಆದ್ಯತೆ. `ಸಾಲ ರನಾನು ‘ದಿಂದ `ಸಾಲ ರ್ಕ್ತಿ’ಯ ಪಥದತತಿ 
ಕ್ೂಂಡೂಯ್ಯವ ದೂರಾಲೂೀಚನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟು. 
ಪರಿೀತಾಸಾಹದಾಯಕ ಬೆಲ, ಕಡಿಮೆ ಉತಾಪಾದನಾ ವೆಚಚಿ, ರತ್ತಿ ಸಾಂಸಿ್ಕ ಸಾಲ ಕ್ೈಗೆಟಕ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ವ ರೂಲಕ 
ಈ ಗ್ರಿ ಸಾಧನೆ.  ಇದಲಲಿದ ಪರಿತ ವರಮೂ `ರೈತ ಬಜೆಟ್’ ರಂಡನೆ. ಕೃಷ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ರತ್ತಿ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ 
‘ರಾಷ್ಟು ್ೀಯ ಆಯೀಗ’ಕ್ಕೆ  ಚಾಲನೆ. 

ಸಾವಮಿತಿ್ರಕ ಆರ�ೋಗಯಾ ಸೋವೆ 
ಆರೂೀಗ್ಯ ಸೆೀವೆ ಹಕ್ಕೆ ರಾಯಿದಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ ನಿಧಾಮೂರ. ಪರಿತ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸರಾಮೂರಿ ಆಸಪಾತೆರಿಗಳು ರತ್ತಿ ಆಯದಾ 
ಖಾಸಗಿ ಆಸಪಾತೆರಿಗಳ ಜಾಲಗಳ ರೂಲಕ ಉಚ್ತ ರೂೀಗ ಪತೆತಿ, ಹೊರರೂೀಗಿ ಸೆೀವೆ, ಉಚ್ತ ರದ್ದಾ ರತ್ತಿ ಆಸಪಾತೆರಿ ಸೆೀವೆ.  
2023-24ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಆರೂೀಗ್ಯ ಸೆೀವೆಯ ಮೆೀಲ ಮಾಡ್ವ ವೆಚಚಿವನ್ನು ಜಡಿಪಿಯ ಶೆೀ. 3ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವ ರೂಲಕ ಈ 
ಕ್ೀತರಿದ ಮೆೀಲ ಮಾಡ್ವ ವೆಚಚಿವನ್ನು ದ್ಪಪಾಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಕರಿರ. 

ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 2.0
ಏಕರೂಪದ ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ದರ, ರಫ್ತಿನ ಮೆೀಲ ಶೂನ್ಯ ದರ ರತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಸರಕ್ ರತ್ತಿ ಸೆೀವೆಗಳ ಮೆೀಲ ವಿನಾಯಿತ 
ರ್ಂತಾದ ಕರಿರಗಳ ರೂಲಕ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಸರಾಮೂರವು ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲ್ದ. ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 
ರತ್ತಿ ನಗರಪಾಲ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯದ ಒಂದ್ ಪಾಲನ್ನು ನಿೀಡ್ವ ಭರವಸೆ.  

ಸಶಸತು ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತುತು ಅರಸೋನಾ ಪಡೆಗಳು
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರಾಮೂರವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೀತರಿದ ಮೆೀಲ ಮಾಡಿರ್ವ ವೆಚಚಿವು 1962ರ ಇಂಡೂೀ-ಚ್ೀನಾ ಯ್ದಧಿದ ನಂತರ 
ದೀಶವು ಮಾಡಿರ್ವ ವೆಚಚಿಗಳ ಪೈಕ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಮಾಣದ ವೆಚಚಿವಾಗಿದ.
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರಾಮೂರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ವ ಈ ಇಳಿಕ್ಯನ್ನು ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸರಿಪಡಿಸಲ್ದ ರತ್ತಿ ಸಶಸತಿ ್ 
ಪಡಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ವುದರಾಕೆಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೆಚಚಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ದ. ಪಾರದಶಮೂಕ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಸಶಸತಿ ್ ಪಡಗಳ 
ಆಧ್ನಿೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೆೀಗ ನಿೀಡ್ವ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಲ್ದ. ನರ್ಮ ಅರಸೆೀನಾ ಪಡಗಳು ರತ್ತಿ ಅವರ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಸಾಮಾಜಕ ಭದರಿತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ರತ್ತಿ ಆರೂೀಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸ್ಧಾರಣೆ. 

ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗ� ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾವಮೂಜನಿಕ ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆೀ ತರಗತಯಿಂದ 12ನೆೀ ತರಗತ ತನಕ ಕಡಾಡಾಯ ರತ್ತಿ ಉಚ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದ 
ಫಲ್ತಾಂಶದಡಗೆ ಗರನ . ಶಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರತ್ತಿ ನ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೆೀರಕ. ಈ ಗ್ರಿ 
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ 2023-24ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೀತರಿದ ಮೆೀಲ್ನ ಅನ್ದಾನವನ್ನು ಜಡಿಪಿಯ ಶೆೀ. 6ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ವುದರ 
ರೂಲಕ ಈ ಕ್ೀತರಿದ ಮೆೀಲ್ನ ವೆಚಚಿವನ್ನು ದ್ಪಪಾಟ್ಟುಗೊಳಿಸ್ವ ನಿಧಾಮೂರ.

ಲಂಗ ನಾಯಾಯ
17ನೆೀ ಲೂೀಕಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೆೀಶನದಲ್ಲಿಯೀ ರಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತ ರಸೂದಯನ್ನು ರಂಜೂರ್ ಮಾಡ್ವ 
ರೂಲಕ ಲೂೀಕಸಭೆ ರತ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೆೀ. 33ರಷ್ಟು ಸಿೀಟ್ಗಳು ದೂರಯ್ವಂತೆ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪರಿತಜೆಞೆ. ಇದರೂಟಿಟುಗೆ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕ್ೀಂದರಿ ಸರಾಮೂರದ ಹ್ದದಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೀ.33ರಷ್ಟು 
ಸಾ್ನಗಳನ್ನು ರಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲ್ರಿಸಲ್ದ.

ಆದಿವಾಸಿಗಳು
ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕೆ ರಾಯಿದ, 2006 ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ ಈ ರಾಯಿದಯಡಿ ಪರಿಶಿರಟು ಪಂಗಡಗಳ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು 
ರಾಪಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಯಾವ ರಾರಣಕೂಕೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳನ್ನು ರಾಡಿನಿಂದ ಅನಾ್ಯಯದ ರೂಲಕ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ 
ನೊೀಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಗ್ವುದ್. ರರ ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಅರಣ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಾಷ್ಟು ್ೀಯ ಆಯೀಗ ಸಾ್ಪನೆ. 
ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಜೀವನರಟಟು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ರತ್ತಿ ಆದಾಯ ವೃದಿಧಿಸಲ್ ನಾವು ಎನ್ ಟಿ ಎಫ್ ಪಿ ಗೆ ಕನಿರ್ಠ ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲ. 

ವಾಸತುವಯಾ ಹಕುಕೆ 
ಸ್ವಂತ ರನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮ ಇಲಲಿದ ಪರಿತ ಗಾರಿಮೀಣ ನಿವಾಸಿಗೆ ರನೆ ನಿಮಮೂಸ್ವುದರಾಕೆಗಿ ಭೂಮಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ವಾಸತಿವ್ಯ ಹಕ್ಕೆ ರಾನೂನ್ ಜಾರಿ.

ದ್ೋಷದ ಹೆಸರಿನಲಲಿ ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಅಪರಾಧಕೆಕೆ ಅಂತಯಾ
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರಾಮೂರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದ್ ವರಮೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದ್ಬಮೂಲ ವಗಮೂಗಳ ವಿರ್ದಧಿ ದ್ವೀರದ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಯ್ತತಿರ್ವ ಅಪರಾಧಗಳು ರತ್ತಿ ದೌಜಮೂನ್ಯಗಳು ವಿಪರಿೀತವಾಗಿವೆ . ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು 
ಹೊೀಗಲಾಡಿಸ್ವುದಲಲಿದ, ಗ್ಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ರತ್ತಿ ದಾಳಿ - ರ್ಂತಾದ್ವುಗಳಿಗೆ ಕ್ೂನೆ ಹಾಡ್ವುದಾಗಿ ರಾಂಗೆರಿಸ್ 
ಪಕ್ಷವು ಭರವಸೆ ನಿೀಡ್ತತಿದ, ಅಲಲಿದ ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ, ರಹಿಳೆಯರ್ ರತ್ತಿ ಅಲಪಾಸಂಖಾ್ಯತರ ವಿರ್ದಧಿದ ದ್ವೀರ 
ರತ್ತಿ ದೌಜಮೂನ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ೂನೆಗೊಳಿಸ್ವ ವಾಗಾದಾನ. 

ಸಾ್ತಂತ್ರ ಯಾವನುನು ಸಂಭ್ರರ್ಸುವುದು   
ನರ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಿೀಡಿರ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತತಿ ಹಿಡಿಯ್ವುದಾಗಿ ರತ್ತಿ ಸಾ್ವತಂತರಿ ್ಯವನ್ನು, ರ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಅಸರ್ಮತ 
ಸೂಚ್ಸ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾ್ವತಂತರಿ ್ಯವನ್ನು ರಾಪಾಡ್ವುದಾಗಿ ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಭರವಸೆ ನಿೀಡ್ತತಿದ. ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು 
ಖಾಸಗಿತನದ ಕ್ರಿತ್ ರಾನೂನ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲ್ದ; ಆಧಾರ್ ರಾರ್ಮೂ  ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ರಾಯಿದಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಚ್ಸಿರ್ವ ರೂಲ ಉದದಾೀಶಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮತಗೊಳಿಸಲ್ದ; ಪರಿತ ನಾಗರಿಕರ್, ರ್ಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮೂಗಳು, 
ಪತರಿಕತಮೂರ್, ಪಂಡಿತರ್, ಕಲಾರಾರರ್, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕೆ ರಾಯಮೂಕತಮೂರ್ ರತ್ತಿ ಸರಾಮೂರೀತರ ಸಂಸೆ್ಗಳ ಹಕ್ಕೆಗಳನ್ನು 
ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ರಾಪಾಡಲ್ದ. ಎಲಾಲಿ ರಾನೂನ್ಗಳನ್ನು ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ದ ರತ್ತಿ 
ಅಪರಿಸ್ತಿತವೆನಿಸ್ವ, ನಾ್ಯಯವಲಲಿದ ರತ್ತಿ ಜನರ ಸಾ್ವತಂತರಿ ್ಯವನ್ನು ನಿಬಮೂಂಧಿಸ್ವ ರಾನೂನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲ್ದ.

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸಥೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಳೆದ ಐದ್ ವರಮೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ವ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ಇಸಿಐ, ಸಿಐಸಿ, ಸಿಬಿಐ ರ್ಂತಾದ 
ಸಂಸೆ್ಗಳನ್ನು ಪುನಶೆಚಿೀತನಗೊಳಿಸಲ್ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಸಂಸೆ್ಗಳು ನೆೀರವಾಗಿ ಸಂಸತತಿಗೆ ಜವಾಬಾದಾರರಾಗಿರ್ತತಿವೆ. ಅವುಗಳ 
ಗೌರವ, ಅಧಿರಾರ ರತ್ತಿ ಸಾ್ವಯತೆತಿಯನ್ನು ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ರರ್ಸಾ್ಪಿಸಲ್ದ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರಾಮೂರವು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಿರ್ವ ಅಪಾರದಶಮೂಕ ಚ್ನಾವಣಾ ಬಾಂರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ರದ್ದಾಗೊಳಿಸಲ್ದದಾೀವೆ ರತ್ತಿ . ರ್ಕತಿ ರತ್ತಿ 
ನಾ್ಯಯಸರ್ಮತ ಚ್ನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡಸ್ವುದರಾಕೆಗಿ ರಾಷ್ಟು ್ೀಯ ಚ್ನಾವಣಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲ್ದದಾೀವೆ ರತ್ತಿ 
ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಪಾಟಿಟುರ್ವ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಧಿಯ ರರ್ ಹಂಚ್ಕ್. 

ನಗರಗಳ ಮತುತು ಪಟ್ಟಣಗಳ ಆಡಳಿತ
ನರ್ಮ ಪಟಟುಣಗಳು ರತ್ತಿ ನಗರಗಳನ್ನು ರಾಡ್ವ ಸರಸೆ್ಯಗಳಾದ ನಗರಾಡಳಿತ, ಜೀವನೊೀಪಾಯ, ರನೆ, 
ಆವಾಸಸಾ್ನ, ಮಾಲ್ನ್ಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ರತ್ತಿ ವಿಪತ್ತಿ ನಿವಮೂಹಣೆ ರ್ಂತಾದ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿವಮೂಹಿಸ್ವುದರಾಕೆಗಿ ನಗರಿೀಕರಣದ ಮೆೀಲ ಸರಗರಿ ನಿೀತ ರೂಪಿಸಲ್ ಕರಿರ.  ನಗರದ 
ಬಡಜನರಿಗಾಗಿ ರನೆ ಹೊಂದ್ವ ಹಕ್ಕೆ ರತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಿರಂಕ್ಶವಾಗಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ವ ಕರಿರಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. ಕ್ೂಳಚೆ 
ಪರಿದೀಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ  ರತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಉತೆತಿೀಜನದಂತಹ ಸಂಗತಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಿ ನಿೀಡ್ವ ಘೀರಣೆ. 
ನೆೀರವಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಗ್ವ ಮೆೀಯರ್ ಗಳ ರೂಲಕ ಪಟಟುಣಗಳು ರತ್ತಿ ನಗರಗಳ ಆಡಳಿತ ನಡಸ್ವುದರಾಕೆಗಿ 
ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ದದಾೀವೆ. ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ಆರ್ಮೂಕ ಪರಿಗತಯ ಚಾಲಕಗಳಾಗಿ 
ಪರಿವತಮೂಸಲ್ದದಾೀವೆ.

ಪರಿಸರ ಮತುತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ
ರಾಂಗೆರಿಸ್ ಪಕ್ಷವು ಕ್ರಿಯಾ ಯೀಜನೆಯಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲ್ದ್ದಾ, ಇದ್ ಜಾಗತಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕ್ ರತ್ತಿ ಪರಿಸರ 
ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ರ್ಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ದ. ವಾಯ್ ಮಾಲ್ನ್ಯವನ್ನು ರಾಷ್ಟು ್ೀಯ ಸಾವಮೂಜನಿಕ 
ಆರೂೀಗ್ಯ ತ್ತ್ಮೂ ಸಿ್ತ ಎಂಬ್ದಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರ್ತಸಲ್ದದಾೀವೆ ರತ್ತಿ ರಾಷ್ಟು ್ೀಯ ಪರಿಶ್ದಧಿ ಗಾಳಿ ರಾಯಮೂಕರಿರಕ್ಕೆ 
ಬಲ ನಿೀಡಲ್ದದಾೀವೆ. ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು, ಜಲ ಸಂಪತ್ತಿ, ನದಿಗಳು, ಶ್ದಧಿ ಗಾಳಿ ರತ್ತಿ ಕರಾವಳಿ ವಲಯಗಳು 
ಅತ್ಯರೂಲ್ಯ ಪಾರಿಕೃತಕ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾ ಅವು ಜನರಿಗೆ ಸೆೀರಿವೆ ರತ್ತಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ದದಾೀವೆ. ನಾವು 
ಒಂದ್ ಸ್ವತಂತರಿ, ಅಧಿರಾರ ಹೊಂದಿರ್ವ ರತ್ತಿ ಪಾರದಶಮೂಕ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾರಿಧಿರಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲ್ದದಾೀವೆ 
ಹಾಗೂ ಈ ರೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಾತರಿವನ್ನು ಪುನರ್ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲ್ದದಾೀವೆ ರತ್ತಿ ನರ್ಮ ಅರಣ್ಯವನ್ನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ದದಾೀವೆ.
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“ಈ ತನಕ ನಿೋಡಿದ ಎಲಾಲಿ ಭರವಸಗಳನುನು ನಾನು ಈಡೆೋರಿಸಿದದಾೋನೆ” 
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