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गरिबी निर्मूलि
सर्व भारतीयांना सन्ानाचं जीरन जगता यारं म्हणून, काँग्रेस पक्ष ककमान उत्पन्न योजना  म्हणजरेच न्ूनतम आय योजना 
(NYAY) सुरु कररेल. या योजनरेअंतग्वत भारतातील सरा्वधिक गरीब २०% कुटंुबबयांना प्रबत रर्षी रु.७२०००/- दरेण्ात यरेतील. 
ही रक्कम कुटंुबातील मकहलरेच्ा बँक खात्ात जमा करण्ास प्रािान् असरेल.

िोजगाि काांती
दरेशातील युरकांसाठी, रोजगाराला पकहलरे प्रािान् दरेण्ाचरे रचन काँग्रेस पक्ष दरेत आहरे. हा रोजगार सार्वजननक  
आणण खासगी दोन्ी क्षरेतांमध्रे दरेण्ात यरेईल. आम्ही सार्वजननक क्षरेतामध्रे खालील प्रकाररे ३४ लाख रोजगार दरेण्ाचरे 
सुननश्चित करु;
i. माच्व २०२० पूरषी कें द्र सरकारमिील सर्व ४ लाख ररक्त पदरे भरणार.
ii. राज्य सरकारांमिील २० लाख ररक्त पदरे भरण्ासाठी, राज्य सरकारांकडरे पाठपुरारा करू.  
iii. प्रत्रेक ग्ाम पंचायत आणण शहरी स्ाननक स्वराज्य संस्ांमध्रे अंदाजरे १० लाख नरीन ‘सरेरा बमत’ पदांची ननबममि ती करू.

आम्ही खासगी क्षरेतातील रोजगारांना दरेखील खालील उपाययोजनांद्ाररे चालना दरेऊ;
i. रोजगार ननबममि ती आणण मकहलांना अधिकाधिक रोजगार दरेणाऱ्ा व्यरसायांना प्रोत्ाहन दरेऊ.
ii. १०० हून अधिक कम्वचारी असलरेल्ा व्यरसायांना पररबरक्षा (अॅप्रेंनटस) काय्वक्रम लागू करण्ारर भर दरेऊ.

शेतकिी आणि शेतरज्ि
शरेतकऱ्ांसाठी, काँग्रेस पक्ष ‘कज्वमाफी’पासून ‘कज्वमुक्ती’च्ा मागा्वरर नरेण्ाचरे रचन दरेत आहरे. त्ासाठी शरेतीमालाला 
हमीभार, उत्पादन खचा्वत कपात आणण संस्ात्मक पतपुररठ्ाची हमी दरेण्ासाठी उपाययोजना प्रभारीपणरे राबरण्ात 
यरेतील. दररर्षी कृर्ीक्षरेतासाठी स्वतंत ‘शरेतकरी अर्वसंकल्प’ सादर करु. आम्ही कृर्ी बरकास आणण ननयोजनासाठी एक 
स्ायी राष्टीय आयोग दरेखील स्ापन करु.

सराांसाठी आिोग्य सुवरधा 
सर्व नागररकांना उत्तम आरोग्य सुबरिरेचा हक्क बमळारा यासाठी कायदा करण्ाचरे रचन काँग्रेस पक्ष दरेत आहरे. सार्वजननक 
रुग्ालयरे आणण सूचचबद्ध खासगी रुग्ालयांच्ा माध्मातून प्रत्रेक नागररकाला मोफत रोग ननदान, बाह्य-रुग् सरेरा, 
मोफत और्िरे आणण रुग्ालयात भरती करून उपचारांची हमी नदली जाईल. आम्ही आरोग्य सुबरिांररील खच्व दुप्पट करुन 
२०२३-२४ पययंत सकल दरेशांतग्वत उत्पादनाच्ा (GDP) ३ %  ननिी उपलब्ध करुन दरेऊ.

GST २.०
काँग्रेस GST व्यरस्रेत आमूलाग् बदल करून सुसूतीकरण कररेल. त्ासाठी एकच दर, ननया्वतीरर शून् जीएसटी, आणण 
अत्ारश्यक रस्ु आणण सरेरांना सरलत हरे उपाय करे लरे जातील. आम्ही ग्ामपंचायत आणण नगर पाललकांना दरेखील GST 
महसुलातील राटा दरेण्ाचरे रचन दरेत आहोत.

सशस्त्र दले आणि निरलष्किी दले
एनडीए सरकारच्ा काळात संरक्षणाररील खचा्वत मोठ्ा प्रमाणात कपात करण्ात आली आहरे. काँग्रेस सरकार संरक्षण 
खचा्वत राढ कररेल आणण सशस्त्र दलांच्ा गरजा पूण्व  करण्ासाठी भरीर तरतूद कररेल. आम्ही पारदश्वक पद्धतीनरे सशस्त्र 
दलांचरे आिुननकीकरण गबतमान करु. आमची ननमलष्करी दलरे आणण सैननकांच्ा कुटंुबबयांसाठी सामाणजक सुरणक्षतता, 
लशक्षण आणण आरोग्य सुबरिांमध्रे व्यापक सुिारणा करू.  

प्रत्ेक रुलाला दजजेदाि णशक्षि 
इयत्ता १ तरे  १२ री पययंतच्ा बरद्ार्ायंना सरकारी शाळांमध्रे मोफत र सक्तीचरे लशक्षण दरेण्ाचरे रचन काँग्रेस पक्ष दरेत आहरे. 
शैक्षणणक पररणामांरर आम्ही बरशरेर्त्ानरे लक्ष कें नद्रत करु. शाळांमध्रे अह्वताप्राप्त लशक्षकांची भरती आणण पुररेशा पायाभूत 
सुबरिा उपलब्ध करून दरेण्ासाठी आम्ही लशक्षणाररील तरतूद दुप्पट करुन २०२३-२४ पययंत सकल दरेशांतग्वत उत्पादनाच्ा 
(GDP) ६ % ननिी उपलब्ध करुन दरेऊ.   

रनिलाांिा न्ाय
लोकसभा आणण राज्य बरिानसभांमध्रे मकहलांसाठी ३३ टक्करे  आरक्षण दरेण्ासाठी मकहला आरक्षण बरिरेयक १७ व्या 
लोकसभरेच्ा पकहल्ाच अधिररेशनात मंजूर करण्ाचं रचन काँग्रेस पक्ष दरेत आहरे. कें द्र सरकारमध्रे सर्व पदं/ररक्त पदांरर ३३ 
टक्करे  जागा मकहलांसाठी आरणक्षत ठरेरण्ात यरेतील.

आददरासी 
काँग्रेस पक्ष ‘रन हक्क कायदा २००६’ची खऱ्ा अरा्वनरे तंतोतंत अंमलबजारणी करून या कायद्ांतग्वत हमी नदलरेलरे 
अनुसूचचत जमातीचरे हक्क सुरणक्षत करू. कोणत्ाही रनपट्रे िारकाला अन्ाय्य पद्धतीनरे हुसकारून लारलरे जाणार नाही. रन 
उत्पादनांसाठी राष्टीय आयोग स्ापन करू आनदरासींची उपजीबरका सुिारण्ासाठी आणण उत्पन्न राढरण्ासाठी प्रयत्न 
म्हणून गैर इमारती लाकडासह रन उत्पादनांना ककमान समर्वन मूल् लागू करू.

िक्ाचे घिकुल
स्वतःचरे घर ककंरा स्वतःची जमीन नसलरेल्ा प्रत्रेक ग्ामीण कुटंुबाला भूखंड दरेण्ासाठी आम्ही ‘हक्काचरे घरकुल कायदा’ 
मंजूर करू; जरेणरेकरुन तरे कुटंुब त्ा जबमनीरर स्वतःचरे घर बांिू शकरे ल. 

दे्षर्लक गुन्हाांचा अांत 
NDA सरकारच्ा गरेल्ा ५ रर्ा्वच्ा काय्वकाळात समाजातील कमजोर रगा्वबररुद्ध द्रेर्मूलक गुन्रे आणण छळाच्ा घटना 
अनरेक पटींनी राढल्ा आहरेत. द्रेर्ाची ही भारना संपरण्ासाठी काँग्रेस प्रयत्न कररेल. सामूकहक कहंसाचार आणण प्राणघातक 
हल्रे, अनुसूचचत जाती, अनुसूचचत जमाती, मकहला आणण अल्पसंख्ाक यांच्ाररील अत्ाचारांना पायबंद घालण्ासाठी 
प्रयत्न कररेल. दंगली, सामूकहक कहंसाचार आणण द्रेर्मूलक गुन्ह्याच्ा प्रकरणांमध्रे हलगजषीपणा ससद्ध झाल्ास, पोलीस 
आणण णजल्ा प्रशासनाला जबाबदार िरलरे जाईल.

स्ातांत्राचा उत्सर 
भारताच्ा राज्यघटनरेतील असहमतीच्ा स्वातंत्रासह सर्व मूल्ांचरे संरक्षण करण्ाचरे रचन काँग्रेस दरेत आहरे. व्यक्तीस्वातंत्र 
अबाधित ठरेरण्ासाठी काँग्रेस एक कायदा मंजूर कररेल. ‘आिार’चा रापर आिार कायद्ाच्ा मूळ उद्रेशांपुरताच मया्वदीत 
ठरेरला जाईल. काँग्रेस पक्ष प्रत्रेक नागररकाच्ा हक्कांचरे संरक्षण कररेल. बरशरेर्तः बरद्ारषी, पतकार, लशक्षणतज्ञ, 
कलाकार, सामाणजक काय्वकतते आणण स्वयंसरेरी संस्ांच्ा हक्कांचरे रक्षण कररेल. काँग्रेस पक्ष जुन्ा ठरलरेल्ा, कालबाह्य, 
अन्ायकारक आणण लोकांच्ा स्वातंत्रारर अनुचचत पद्धतीनरे ननबयंि घालणाररे कायदरे सबमक्षा करून रद् करे लरे जातील.

आपल्ा सांसाांचे सांिक्षि  
गरेल्ा पाच रर्ायंमध्रे ररझर््व बँक इंकडया, ननरडणूक आयोग, माकहती आयुक्त, सीबीआय इत्ादी संस्ांचरे खच्ीकरण 
करण्ात आलरे. या संस्ांचरे पुनरूज्ीरन करण्ाचरे रचन काँग्रेस पक्ष दरेत आहरे. या संस्ांना संसदरेप्रती उत्तरदायी करतानाच 
त्ांची प्रबतष्ा, अधिकारआणण स्वायतत्ता काँग्रेस पुन्वस्ाबपत कररेल. ननरडणूक प्रकक्रया मुक्त आणण ननष्पक्ष पद्धतीनरे 
होतील, हरे सुननश्चित करे लरे जाईल. NDA सरकारद्ारा जारी अपारदश्वक इलरेक्ोरल बाँड्स रद् करून एक राष्टीय ननरडणूक 
ननिी स्ापन करण्ात यरेईल. मान्ताप्राप्त राजकीय पक्षांना ननरडणुकीच्ा ररेळी हा ननिी बरतरीत करे ला जाईल. 

शिि ेआणि शििी प्रशासि
काँग्रेस पक्ष शहररे आणण पररसराशी ननगकडत समसांरर उपाय करण्ासाठी एक सर्वसमाररेशक िोरण आणण्ाचरे रचन 
दरेत आहरे. यामध्रे शहरांचरे प्रशासन, आजीबरका, गृहननमा्वण, रसाहत, प्रदूर्ण, हरामान बदल, शहरी राहतूक आणण आपत्ती 
व्यरस्ापन यांचा समाररेश राहील. शहरी गरीबांसाठी आम्ही आरास हक्क आणण मनमानी पद्धतीनरे  त्ांना हटबरण्ापासून 
संरक्षणाचरे आणण झोपडपट्ी सुिार आणण रूपांतर योजनरेचरे रचन दरेत आहोत. आम्ही ररेट ननरा्वचीत महापौरांद्ाररे शहररे आणण 
पररसरांसाठी प्रशासनाचा एक नरा आकृतीबंि लागू करू. आम्ही शहरांना आधरमि क रृद्धीच्ा यंतणरेत रूपांतरीत करू. 

पयामूरिि आणि िराराि बदल 
जागबतक तापमानराढीबररूद्धचा लढा आणण पया्वररणाच्ा संरक्षणामध्रे भारत सरा्वत आघाडीरर राहील, असा कृती 
काय्वक्रम आखण्ाचरे रचन काँग्रेस दरेत आहरे. आम्ही नमूद करतो की, हररेचरे प्रदूर्ण ही एक राष्टीय सार्वजननक आरोग्य 
आपत्ती आहरे. यासोबतच राष्टीय स्वच्छ हरा काय्वक्रमाला आम्ही लक्षणीय बळ दरेऊ. रनरे, रन्जीर, जलाशय, स्वच्छ नद्ा 
आणण सागरी ककनाररे हरे सार्वजननक मालकीचरे मौल्रान नैसबगमि क स्त्रोत आहरेत; आम्ही त्ाचरे संरक्षण करू. आम्ही एक 
स्वतंत, सक्षम आणण पारदश्वक पया्वररण संरक्षण प्राधिकरणाची स्ापना करू. रनबरभागाच्ा भूबमकरे च्ा पररभार्रेत बदल 
करून आपलरे रनक्षरेत राढरू.
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भवारतीय रवाष्टीय कवांग्ेस

“दिलेले प्रत्ेक आश्वासन मी पवाळतो.”
िाहुल गाांधी


