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ദാരരിപദ്യ നരിർമ്ാർജ്ജനത്രിന് മരിനരിമം കവ്ന 
്രദ്ധ്രി അഥവാ ന്യയൂന്ം ആയ് കയാജന  
(ന്യായ്-NYAY)
എല്ലാ ഇന്ത്ലാക്ലാർക്്കും മലാനത്മലായ ഒര്ക ജീവിതും 
ഉറപ്ലാക്ലാൻ ക�ലാൺഗ്രസ്സ് നത്യൂനതും ആയസ് കയലാജന 
(നത്ലായസ്) അവതരിപ്ിക്്കന്്ക. ഇതന്കസരിച്സ്, രലാജത്ത്തെ 
20 ശതമലാനകതെലാളും ദരിഗദ �്കട്കുംബങ്ങൾക്സ് 
72000 രയൂപ അവര്കത്ട ബലാങ്സ് അക്കൗണ്ികേയസ്ക്സ് 
നികഷേപിക്്കും . ഇതസ് �ഴിയ്കന്ഗത ്രൃഹനലാഥയ്കത്ട 
അക്കൗണ്ികേയസ്ക്ലായിരിക്്കും നികഷേപിക്്കന്തസ്.

ഞ്്ാഴരിൽ വരി്ര്ളവം
ഇന്ത്യിത്േ  യ്കവജനങ്ങൾക്ലായി, 
ത്പലാത്കകമഖേയിേ്കും, സ്വ�ലാരത് കമഖേയിേ്കും 
ത്തലാഴിൽ േഭത്ത ഞങ്ങള്കത്ടഗപ�ടന പഗതി�യിൽ  
ഒന്ലാും സ്ലാനതെലായിരിക്്കത്മന്സ് ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  
ഗപതിജ്ഞ ത്െയ്്കന്്ക. ത്പലാത്കകമഖേയിൽ 34 േഷേും 
ത്തലാഴിേവസരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉറപ്്കവര്കതെ്കും;
1. 2020 മലാർച്ിനസ് മ്കൻപസ് 4 േഷേും ക�ഗദ്ര സർക്ലാർ 

ഒഴിവ്ക�ൾ മ്കഴ്കവന്കും നി�തെ്കും.
2. തങ്ങള്കത്ട 20 േഷേും ഒഴിവ്ക�ൾ നി�തെലാൻ 

സുംസ്ലാന സർക്ലാര്ക�ത്ള കഗപരിപ്ിക്്കും .  
3. ഓകരലാ ഗ്രലാമപഞ്ലായതെിേ്കും ന്രര-തകദേശീയ 

സ്ലാപനതെിേ്കും ഏതലാണ്സ് 10 േഷേകതെലാളും 
പ്കതിയ കസവലാ മിഗത ത്തലാഴിേവസരങ്ങളസ്   
ഉണ്ലാക്്കന്തലാണസ്.

ഞങ്ങൾ സ്വ�ലാരത്കമഖേയിൽ ത്തലാഴിേവസരങ്ങളസ്  
വർദ്ിപ്ിക്്കവലാൻ കവണ് കഗപലാത്ലാഹനങ്ങൾ നൽ�്കും. 
ഇതിനലായി; 
1. ത്തലാഴിേവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്്കന്ത്കും 

സസ്ഗതീ�ൾക്സ് �യൂട്കതൽ ത്തലാഴിൽ 
നൽ�്കന്ത്കമലായ  ബിസിനസസ് സ്ലാപനങ്ങൾക്സ് 
പലാരികതലാഷി�ും നൽ�്കന്തലാണസ്,

2. ഒര്ക പരിശീേന പരിപലാടി നടപ്ലാക്ലാൻ 100 ൽപ്രും 
ജീവനക്ലാർക്സ് കജലാേി നൽ�്കന് ബിസിനസസ് 
സ്ലാപനങ്ങളിൽ അഗപന്ീസസ് (കജലാേി പരിശീേന) 
പദ്തി നടപ്ലാക്്കും.

�ർഷ�രും �ർഷ�ഞ്ത്ാഴരി�ാളരി�ളും
�ർഷ�ര്കത്ട �ലാർഷി� �ടങ്ങൾ 
എഴ്കതിതെള്്കന്തിേ്കപരി �ലാർഷി� �ടങ്ങളിൽ 
നിന്്കമ്കള് കമലാെനമലാണസ് ക�ലാൺഗ്രസ്ിത്ന് േഷേത്ും. 
ഇതസ്, ആദലായലാടിസ്ലാനതെിേ്കള് വിേ�ളിേയൂത്ടയ്കും 
�ലാർഷി� ത്െേവ്ക�ൾ �്കറയസ്ക്്കന്തിേയൂത്ടയ്കും 
ഇൻസ്റിറ്യൂഷണൽ വലായസ്പ�ൾ 
ഉറപ്്കവര്കതെ്കന്തിേയൂത്ടയ്കും ക�വരിക്്കന്തലാണസ്. 
ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവ്കും ഗപകതത്�മലായ “�ലാർഷി� 
ബഡസ്ജറ്സ്” അവതരിപ്ിക്്കന്തലാണസ്. �ലാർഷി� 
വി�സനതെിന്കും ആസയൂഗതണതെിന്കമലായി  ഒര്ക സ്ിരും 
കദശീയ �മ്ീഷന്കും ഞങ്ങൾ രയൂപി�രിക്്കും

സാർവപ്രി� ആകരാഗ്യ്രരരിരക്ഷ
ആകരലാ്രത് പരിരഷേലാ നിയമും നടപ്ിേലാക്്കത്മന്്കും 
ത്പലാത്ക ആശ്കപഗതി�ള്കത്ടയ്കും നിയ്കക്ത സ്വ�ലാരത് 
ആശ്കപഗതി�ള്കകടയ്കും  ശൃുംഖേയിേയൂത്ട, ഓകരലാ 

പകൗരന്കും സകൗജനത്  കരലാ്ര നിർണ്ണയവ്കും, ഔട്സ്-
കപഷത്ത്ന് പരിെരണവ്കും, സകൗജനത് മര്കന്്ക�ള്കും 
സകൗജനത് ആശ്കപഗതി പരിെരണവ്കും, ഉറപ്ലാക്്കത്മന്്കും 
ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. 2023-24 
ആ�്കക്ലാകഴക്്കും ആകരലാ്രത് പരിരഷേലാ ത്െേവസ് 
ഞങ്ങൾ ഇരട്ിയലാക്ി ജി.ഡി.പിയ്കത്ട  
3 ശതമലാനതെിത്േതെിക്്കും.

ജരി.എസ്.ടരി 2.0
മിതമലായ ഏ�നി�്കതി നിരക്്കും �യറ്്കമതിക്സ് 
സീകറലാ കററ്ിും്ര്കും നടപ്ലാക്ിത്ക്ലാണ്്കും, 
ഒപ്ും അവശത്സലാധനങ്ങള്കും കസവനങ്ങള്കും 
ഒഴിവലാക്ിത്ക്ലാണ്്കും ജി.എസസ്.ടി പദ്തി വളത്ര 
േളിതമലായി നടപ്ലാക്്കും. ക�ലാൺഗ്രസ്സ് ജിഎസസ്ടി 
വര്കമലാനതെിത്ന് ഒര്ക പങ്സ് പഞ്ലായതെ്ക�ൾക്്കും 
മ്കനിസിപ്ലാേിറ്ി�ൾക്്കും നൽ�്കത്മന്സ്  വലാ്രസ്ദലാനും 
ത്െയ്്കന്്ക.

സായുധ കസനയും അർദ്ധസസനരി� കസന�ളും
എൻ.ഡി.എ സർക്ലാരിനസ് �ീഴിേ്കള് ഗപതികരലാധ 
ത്െേവ്ക�ളസ്   �്കറയ്കന് ഗപവണതത്യ ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  
ഇല്ലാതലാക്്ക�യ്കും സലായ്കധ കസനയ്കത്ട ആവശത്ങ്ങൾ 
നിറകവറ്്കവലാനലായി ഇതസ് ഉയർതെ്ക�യ്കും ത്െയ്്കും. 
സലായ്കധ കസനയിത്േ എല്ലാ ആധ്കനി�വൽക്രണ 
പരിപലാടി�ള്കും സ്കതലാരത്കതെലാത്ടയ്കും കവ്രതെിേ്കും 
ഞങ്ങൾ നടപ്ിേലാക്്കും. അർദ്കസനി� 
വിഭലാ്രങ്ങൾക്്കും അവര്കത്ട �്കട്കുംബങ്ങൾക്്കും 
സലാമയൂഹത് സ്കരഷേ, വിദത്ലാഭത്ലാസും, ആകരലാ്രത് 
സകൗ�രത്ങ്ങൾ എന്ിവ ത്മച്ത്പ്ട്കതെ്കും.  

എല്ാ �ുട്രി�ൾകും ഗുണകമന്മയുള്ള വരിദ്യാഭ്യാസം
പബ്ി�സ് സസ്�യൂള്ക�ളിൽ ഒന്ലാും ക്ലാസ്സ്  മ്കതൽ 
ക്ലാസസ് പഗന്ണ്സ് വത്രയ്കള് സസ്�യൂൾ വിദത്ലാഭത്ലാസും 
നിർബന്ിതവ്കും സകൗജനത്വ്കമലായിരിക്്കത്മന്സ് 
ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. 
പഠനതെിത്ന്  ഫേങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഗശദ് 
ക�ഗദ്രീ�രിക്്കും. സസ്�യൂള്ക�ളിൽ ആവശത്മലായ 
അടിസ്ലാനസകൗ�രത്ങ്ങള്കും കയലാ്രത്തയ്കള് 
അദ്ത്ലാപ�ത്രയ്കും  ഏർത്പ്ട്കതെ്കും. ഇതസ് കനടലാൻ, 2023-
24 ൽ വിദത്ലാഭത്ലാസ ബഡസ്ജറ്സ് വിഹിതും GDP-യ്കത്ട  
6 ശതമലാനമലായി വർദ്ിപ്ിക്്കും

�രിംഗനീ്രി
പതികനഴലാും കേലാ�സ്സഭയ്കത്ട ആദത് സകമ്ളനതെിൽ, 
കേലാ�സ്സഭയിേ്കും സുംസ്ലാന നിയമസഭ�ളിേ്കും 
സസ്ഗതീ�ൾക്സ് 33% സീറ്്ക�ൾ സുംവരണും 
ത്െയ്്കന്തിന്കള് വനിതലാ സുംവരണ ബിൽ 
പലാസ്ലാക്്കത്മന്സ് ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. 
അകതലാത്ടലാപ്ും, ക�ഗദ്രസർക്ലാരിത്ന് എല്ലാ 
തസസ്�ിത�ളിേ്കും ഒഴിവ്ക�ളിേ്കും വനിത�ൾക്സ് 33% 
സുംവരണും ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  ഉറപ്ലാക്്കന്തലാണസ്.

ആദരിവാസരി�ൾ 
വനലാവ�ലാശനിയമും-2006 ഞങ്ങൾ  
അഷേരലാർത്ഥതെിൽ നടപ്ിേലാക്്ക�യ്കും, ഈ 
നിയമതെിനസ് �ീഴിൽ പട്ി� വർ്രങ്ങൾക്സ് 

ഉറപ്്കനൽ�്കന് അവ�ലാശങ്ങൾ അവർക്ലായി 
സുംരഷേിക്്ക�യ്കും ത്െയ്്കും. ഒര്ക ആദിവലാസികയയ്കും 
അനത്ലായമലായി ഒഴിപ്ിക്്ക�യില്. മരും ഒഴിത്� ഉള് വന 
ഉൽപ്ന്ങ്ങൾക്ലായി ഒര്ക കദശീയ �മ്ീഷൻ ഞങ്ങൾ 
സ്ലാപിക്്കും. ആദിവലാസി�ള്കത്ട ഉപജീവനവ്കും 
വര്കമലാനവ്കും ത്മച്ത്പ്ട്കതെ്കന്തിനസ്, മരും ഒഴിത്� ഉള് 
വന ഉൽപ്ന്ങ്ങൾക്സ് (NTFP) മിനിമും തലാങ്ങ്കവിേ 
നൽ�്കന്തലായിരിക്്കും.

ഭവനാവ�ാശം 
സ്വന്മലായിട്സ് വീകടലാ അത്ല്ങ്ിൽ വീട്കത്വയസ്ക്ലാൻ 
സ്േകമലാ ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഗ്രലാമീണ �്കട്കുംബങ്ങൾക്്കും 
സ്വന്മലായി വീട്ക നിർമിക്ലാന്കള് സ്േും 
നൽ�്കന്തിനലായി ഞങ്ങൾ ഭവനലാവ�ലാശ നിയമും 
പലാസ്ലാക്്കും.

വരികദവേഷകുറ്റങ്ങൾ  അവസാനരിപ്രികും 
എൻ.ഡി.എ സർക്ലാരിത്ന് �ീഴിൽ �ഴിഞ്ഞ 
5 വർഷക്ലാേതെസ് സമയൂഹതെിത്േ ദ്കർബ്ബേ 
വിഭലാ്രങ്ങൾത്ക്തിരലായ്കള് വികദ്വഷ �്കറ്�ൃതത്ങ്ങള്കും 
അതിഗ�മങ്ങള്കും പതിമടങ്ങസ് വർദ്ിച്്ക. 
ശിഷേലാഭീതിയില്ലായസ്മ അവസലാനിപ്ിക്ലാന്കും, 
ആൾക്യൂട് അഗ�മങ്ങള്കും ത്�ലാേപലാത�ങ്ങള്കും, 
പട്ി�ജലാതി, പട്ി�വർഗ്ഗങ്ങളിത്േ സസ്ഗതീ�ൾക്്കും 
നത്യൂനപഷേങ്ങൾക്്കും എതിരലായ്കള് 
വികദ്വഷ �്കറ്�ൃതത്ങ്ങള്കും അതിഗ�മങ്ങള്കും 
അടിച്മർതെ്കന്തിന്കും ക�ലാൺഗ്രസ്സ് 
ഗപതിജ്ഞലാബദ്മലാണസ്. �േലാപും, അഗ�മും, സുംഘർഷും, 
വികദ്വഷ �്കറ്�ൃതത്ങ്ങൾ എന്ിവ ക��ലാരത്ും 
ത്െയ്്കന്തിൽ �ൃതത്വികേലാപും ത്തളിയിക്ത്പ്ട്ലാൽ, 
അതിത്ന് ഉതെവലാദിത്വും കപലാേീസ്കും ജില്ലാ 
ഭരണ�യൂടവ്കും ഏത്റ്ട്കക്്കന്തസ് ക�ലാൺഗ്രസ്സ് 
ഉറപ്്കവര്കതെ്കും.

സവോ്പത്്യം ആക�ാഷരികൽ 
ഇന്ത്ൻ ഭരണഘടനയിൽ നൽ�ിയിട്്കള് മയൂേത്ങ്ങൾ 
ഉയർതെിപ്ിടിക്്കന്തിന്കും, വകയലാജനങ്ങൾക്്കള് 
സ്വലാതഗന്ത്ും ഉൾത്പ്ത്ടയ്കള് അവ�ലാശങ്ങൾ 
സുംരഷേിക്്കന്തിന്കള് നടപടി�ൾ ക�ലാൺഗ്രസ്സ് 
വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. സ്വ�ലാരത്ത സുംരഷേിക്്കന്തിനസ് 
ക�ലാൺഗ്രസ്സ് നിയമും നടപ്ലാക്്കും; ആധലാർ 
നിയമതെിത്ന് യഥലാർത്ഥ േഷേത്തെിനലായി 
മലാഗതും അതിത്ന് ഉപകയലാ്രും പരിമിതത്പ്ട്കതെ്കും; 
ഓകരലാ പകൗരൻകറയ്കും ഗപകതത്�ിച്സ് വിദത്ലാർത്ഥി�ൾ, 
പഗതഗപവർതെ�ർ, അദ്ത്ലാപ�ർ, �േലാ�ലാരൻമലാർ, 
സലാമയൂഹി� ഗപവർതെ�ർ, NGO-�ൾ എന്ിവര്കത്ട 
അവ�ലാശങ്ങൾ സുംരഷേിക്്കും. എല്ലാ നിയമങ്ങള്കും 
ക�ലാൺഗ്രസ്സ് പ്കനരവകേലാ�നും ത്െയ്്ക�യ്കും, 
�ലാേഹരണത്പ്ട്വയ്കും, നത്ലായരഹിതമലായവയ്കും,  
അനലാവശത്മലായി ജനങ്ങള്കത്ട സ്വലാതഗന്ത്ത്തെ 
ഹനിക്്കന്വയ്കും ആയ നിയമങ്ങത്ള റദേലാക്്ക�യ്കും 
ത്െയ്്കും.

നമ്ുഞ്ട സ്ാ്രനങ്ങൾ സുരക്ഷരി്മാകൽ  
�ഴിഞ്ഞ അഞ്്ക വർഷങ്ങളിൽ മന:പയൂർവ്ും 
ത�ർക്ത്പ്ട് റിസർവസ് ബലാങ്സ്, തിരത്ഞ്ഞട്കപ്സ് 
�മ്ീഷൻ, സി.എ. ജി, സിബിഐ 
ത്കടങ്ങിയ സ്ലാപനങ്ങത്ള ക�ലാൺഗ്രസ്സ് 
പ്കനര്കജ്ീവിപ്ിക്്കന്തലാണസ്. അവയ്കത്ട 
അന്സസ്, അധി�ലാരങ്ങൾ, സ്വയുംഭരണും എന്ിവ 
പ്കനഃസ്ലാപിച്സ് അവയ്കത്ട ആതത്ന്ി� ഉതെരവലാദിത്വും 
പലാർേത്മന്ികനലാടലാക്്കത്മന്സ് ക�ലാൺഗ്രസ്സ്  വലാ്രസ് ദലാനും 
ത്െയ്്കന്്ക. സ്വതഗന്വ്കും നീതിയ്കക്തവ്കമലായ 
തിരത്ഞ്ഞട്കപ്്ക�ൾ ഉറപ്ലാക്ലാൻ, എൻ.ഡി.എ 
്രവൺത്മൻറസ് അവതരിപ്ിച് സ്കതലാരത്മല്ലാതെ 
ത്തരത്ഞ്ഞട്കപ്സ് കബലാണ്്ക�ൾ ഞങ്ങൾ 
നിരലാ�രിക്്ക�യ്കും അും്രീ�രിക്ത്പ്ട് രലാഗഷ്ീയ 
പലാർട്ി�ളികേക്സ് തിരത്ഞ്ഞട്കപ്സ് സമയതെസ് ഫണ്സ് 
അന്കവദിക്്കന് ഒര്ക കദശീയ തിരത്ഞ്ഞട്കപ്സ് ഫണ്സ് 
സ്ലാപിക്്ക�യ്കും ത്െയ്്കും.

നഗരങ്ങളും നഗരഭരണവ്യവസ്യും
ന്രര ഭരണവ്കും, ഉപജീവന മലാർഗ്ഗങ്ങള്കും, 
ഭവനപദ്തി�ള്കും, ആവലാസ വത്വസ്യ്കും, 
മേിനീ�രണവ്കും, �ലാേലാവസ്ലാ വത്തിയലാനവ്കും, ന്രര 
്രതലാ്രതവ്കും, ദ്കരന് നിവലാരണവ്കും ഉൾപ്ത്ട, നമ്്കത്ട 
ന്രരങ്ങകളയ്കും പട്ണങ്ങകളയ്കും സുംബന്ിച് 
ഗപശസ്നങ്ങത്ള പരിഹരിക്്കന്തിനലായി സമഗ്രമലായ 
ഒര്ക ന്രരവൽക്രണ നയും നടപ്ലാക്്കത്മന്സ്  
ക�ലാൺഗ്രസ്സ് വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. ന്രരതെിത്േ 
പലാവത്പ്ട്വർക്ലായി, പലാർപ്ിടലാവ�ലാശവ്കും 
കസ്വച്ലാപരമലായ �്കടിത്യലാഴിപ്ിക്ൽ തടയേ്കും, 
കെരി�ള്കത്ട  ഒര്ക നവീ�രണ, രയൂപലാന്രണ പദ്തിയ്കും 
ഞങ്ങൾ വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. ജനങ്ങൾ കമയർമലാത്ര 
കനരിട്സ് തിരത്ഞ്ഞട്കക്്കന്തിേയൂത്ട  ന്രരങ്ങളിേ്കും 
പട്ണങ്ങളിേ്കും ഞങ്ങൾ 
ഒര്ക പ്കതിയ ഭരണവത്വസ് നടപ്ലാക്്കും. ന്രരങ്ങത്ള 
സലാ്തെി� വളർച്യ്കത്ട അടിസ്ലാന ഘട�ങ്ങളലാക്ി 
ഞങ്ങൾ മലാറ്്കന്തലാണസ്. 

്രരരിസ്രി്രിയും �ാ�ാവസ്ാമാറ്റവും
ആക്രലാള തലാപനതെിന്കും പലാരിസ്ിതി� 
സുംരഷേണതെിന്കും എതിരലായ കപലാരലാട്തെിൽ 
മ്കൻപന്ിയിൽ ഇന്ത്ത്യ നയിക്്കന് ഒര്ക ഗപവർതെന 
അജണ് ക�ലാൺഗ്രസസ് വലാ്രസ്ദലാനും ത്െയ്്കന്്ക. 
വലായ്ക മേിനീ�രണും കദശീയ ത്പലാത്കജനലാകരലാ്രത് 
അടിയന്രഗപശസ്നമലാത്ണന്സ് ഞങ്ങൾ മനസ്ിേലാക്്കന്്ക. 
അതന്കസരിച്സ്  കദശീയ ശ്കദ്വലായ്ക പരിപലാടി 
ഞങ്ങൾ ്രണത്മലായി ശക്തിത്പ്ട്കതെ്കന്തലായിരിക്്കും. 
ജനങ്ങൾക്സ് അവ�ലാശത്പ്ട് വിേകയറിയ ഗപ�ൃതി 
വിഭവങ്ങളലായ വനങ്ങള്കും, വനത്ജീവി�ള്കും, 
ജേലാശയങ്ങള്കും, നദി�ള്കും, ശ്കദ്വലായ്കവ്കും, തീരകദശ 
കമഖേയ്കും സുംരഷേിക്ലാൻ ഞങ്ങൾ ഗപതിബദ്രലാണസ്. 
ഞങ്ങൾ സ്വതഗന്വ്കും, ശലാക്തീ�രണലാധിഷസ്ഠിതവ്കും, 
സ്കതലാരത്വ്കമലായ പരിസ്ിതി സുംരഷേണ 
അകതലാറിറ്ി രയൂപീ�രിക്്ക�യ്കും വനും  വ�്കപ്ിത്ന് 
പങ്സ് പ്കനർനിർണ്ണയിക്്ക�യ്കും, വന വതസ്�രണും 
നടപ്ിേലാക്്ക�യ്കും ത്െയ്്കും .
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ഇത്്യൻ നാഷണൽ ക�ാൺപഗസ്

“്രറഞെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞാൻ 
നരിറകവറ്റാ്രിരുന്രിട്രില്” രാഹുൽ ഗാന്രി 


