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ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਨਊਨਤਮ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰਟੰੀ ਜਾਂ ਨਨਊਨਤਮ ਆਯ ਯੌਜਨਾ  (Nyuntam Aay Yojana-NYAY)
ਸਾਰ ੇਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵਮੈਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਗਂਰਸ ਜ਼ਨਊਨਤਮ ਆਯ ਯੋਜਨਾ (Nyuntam Aay Yoja-
na-NYAY) ਸ਼ੂਰ ੁਕਰਗੇੀ, ਜ਼ਜਸਦ ੇਤਜ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦ ੇ20% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੰੂ ਿਰ ਸਾਲ 72,000 ਰਪੁਏ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਜੱਥੋਂ ਤਕੱ ਿ ੋ
ਸਜ਼ਕਆ,ਇਿ ਪੈਸੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਕਸੇ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਜ਼ਵਿੱ ਜ਼ਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ।

ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਕ੍ਰਾਤਂੀ 
ਭਾਰਤ ਦ ੇਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜ਼ਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿ ਰਿੁਗਾਰ  ਮੁਿਈੱਆ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਗਂਰਸ ਦੀ ਅੱਵਲ ਪਜ਼ਿਲ ਿ,ੈ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਜ਼ਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱ 34 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਿਠੇ ਜ਼ਲਖੇ ਕਦਮ ਿੁੱਕ ੇਜਾਣਗੇ :
i. ਮਾਰਿ 2020 ਤੋਂ ਪਜ਼ਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ  ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ii. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਰਾਜ ਜ਼ਵਿੱ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ  ਮਨਾਇਆ ਜਾਵਗੇਾ।  
iii. ਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਿਾਇਤ ਅਤ ੇਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਰ ੇਜ਼ਵਿੱ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ‘ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੱਤਰ’ ਨਾਮਕ ਪਦ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ  ਜ਼ਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਠੇਾਂ ਜ਼ਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵਾਗਂੇ :
i. ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੁਗਾਰ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬੋਾਰਾਂ ਨੰੂਉਤਸ਼ਾਜ਼ਿਤ  ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ ਜ਼ਜਸ ਨਾਲ ਜ਼ਕ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਰਿੁਗਾਰ ਦ ੇਵਧੇਰ ੇ

ਮੌਕ ੇਜ਼ਮਲਣ।
ii. 100 ਤੋਂ ਵਧੱ ਕਰਮਿਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਜ਼ਵਿੱ ਅਪਰੈਂਟਜ਼ਸ਼ਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (apprenticeship programme)  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤ ੇਿੋਰ  

ਜ਼ਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਨਕਸਾਨ ਅਤ ੇਖੇਤ ਮਜ਼ਦਰੂ 
ਕਾਗਂਰਸ, ਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਕਰਿ ਮਾਫ਼ੀ’ ਤੋਂ ‘ਕਰਿ ਮੁਕਤੀ’ ਦ ੇਰਾਿ ਉਪੱਰ ਜ਼ਲਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਿੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈਇਿ ਟੀਿਾ 
ਲਾਿਵੇਦੰ ਭਾਅ,ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਖਰਿ ਅਤ ੇਜ਼ਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਿ ਤਕੱ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਿਤ ਪਿੁਿੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕ ੇਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਅਸੀਂ 
ਿਰ ਸਾਲ ਇਕੱ ਵਖੱਰਾ ‘ਜ਼ਕਸਾਨ ਬਜਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਵਕਾਸ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਉਤੱ ੇਇਕੱ ਸਥਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਜ਼ਪਤ 
ਕਰਾਗਂੇ।

ਸਭ ਲਈ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਕਾਗਂਰਸ ਸਭ ਲਈ ਜ਼ਸਿਤ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਿਰ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤ ੇਸੂਿੀਬੱਧ  
ਜ਼ਨੱਜੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਇਕੱ ਨੈਟਵਰਕ ਦਆੁਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਿ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਖੇ-ਭਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆ,ਂ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਿਸਪਤਾਲ ਜ਼ਵਿੱ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਗਾਰਟੰੀ 
ਜ਼ਮਲੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਜ਼ਸਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੱ ੇਖ਼ਰਿ ਦਗੁੋਣਾ ਕਰਕ ੇਸਾਲ 2023-24 ਤਕੱ ਇਸਨੰੂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 3 % ਤਕੱ ਵਧਾਵਾਗਂੇ।

ਜੀ.ਐਸੱ.ਟੀ 2.0
ਕਾਗਂਰਸ ਇਕੱ ਟਕੈਸ ਦਰ, ਜ਼ਨਰਯਾਤ ਦੀ ਿੀਰ ੋਰਜ਼ੇਟਗੰ ਅਤ ੇਜਰਰੂੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੱ ੇਛੋਟ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸੱ.ਟੀ. ਨੰੂ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਜ਼ਵਿੱ 
ਸਰਲ ਅਤ ੇਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗੀ।ਅਸੀਂ ਪੰਿਾਇਤਾਂ ਅਤ ੇਨਗਰ ਪਾਜ਼ਲਕਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀ.ਐਸੱ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਕੱ ਜ਼ਿਸੱਾ ਦਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਿਾਂ।

ਹਨਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਅਤ ੇਅਰਧਸੈਨਨਕ ਬਲ
ਐਨੱ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਰੌਾਨ ਰਜ਼ੱਖਆ ਖਰਿ ਜ਼ਵਿੱ ਆਈ ਜ਼ਗਰਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਜ਼ਵਰਤੀ ਨੰੂ ਕਾਗਂਰਸ ਬਦਲੇਗੀ ਅਤ ੇਿਜ਼ਥਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖਰਿ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗੀ।ਕਾਗਂਰਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਿਜ਼ਥਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦ ੇਸਾਰ ੇਆਧੁਜ਼ਨਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਵਿੱ 
ਤਿੇੀ ਜ਼ਲਆਵਗੇੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣ ੇਅਰਧਸੈਜ਼ਨਕ ਬਲਾਂ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਪਜ਼ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ਼ਜਕ ਸੁਰਜ਼ੱਖਆ,ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਅਤ ੇਜ਼ਸਿਤ ਸੁਜ਼ਵਧਾਵਾਂ ਜ਼ਵਿੱ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਗਂੇ। 

ਹਰਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਗੁਣਵਤੱਾਪੂਰਨ ਨਸੱਨਖਆ  
ਕਾਗਂਰਸ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰਦੀ ਿ ੈਜ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਜਮਾਤ ਪਜ਼ਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਵੀਂ ਤਕੱ ਸਕੂਲੀ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਲਾਿਮੀਅਤ ੇਮੁਫ਼ਤ ਿਵੋਗੇੀ। ਕਾਗਂਰਸ 
ਖਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਨਤੀਜ਼ਜਆਂ ’ਤ ੇਜ਼ਧਆਨ ਕੇਂਦਜ਼ਰਤ ਕਰਗੇੀ।ਬੱਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਜ਼ਿਤ ਬੁਜ਼ਨਆਦੀ ਢਾਂਿਾ ਅਤ ੇਯੋਗ ਅਜ਼ਧਆਪਕ 
ਿਣੋਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਗਂਰਸ 2023-24 ਤਕੱ ਜ਼ਸੱਜ਼ਖਆ ਦੀ ਬਜਟ ਵਡੰ ਨੰੂ ਦਗੁੋਣਾ ਕਰਕ ੇਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕੱ ਵਧਾਵਗੇੀ।   

ਲੈਂਨਗਕ ਨਨਆਂ
ਕਾਗਂਰਸ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦ ੇਪਜ਼ਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਵਿੱ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਬੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ ੈਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤ ੇਰਾਜ 
ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜ਼ਵਿੱ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਕਰਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦਵੇਗੇਾ। ਕਾਗਂਰਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਵਿੱ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 
ਜ਼ਵਿੋਂ 33% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੰੂਦਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ ੈ।

ਆਨਦਵਾਸੀ
ਕਾਗਂਰਸ ਅਨੁਸੂਜ਼ਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਜੰਗਲ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਐਕਟ,2006 ਨੰੂ ਸਿੀ ਅਰਥਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਲਾਗੂ ਕਰਗੇੀ ਅਤ ੇਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦ ੇਤਜ਼ਿਤ 
ਜ਼ਦੱਤ ੇਗਏ ਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਜ਼ੱਖਆ ਕਰਗੇੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਸੇ ਵੀ ਵਨਵਾਸੀ ਨੰੂ ਅਜ਼ਨਆਂਪੂਰਨ ਢਗੰ ਨਾਲ ਉਝੜਣ ਨਿੀਂ ਦਵੇਾਗਂੇ। ਕਾਗਂਰਸ ਜੰਗਲ 
ਦੀ  ਗ਼ੈਰ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ (Non-Timber Forest Produce)   ਲਈ ਇਕੱ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੋਗ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕਰਗੇੀ। 
ਆਜ਼ਦਵਾਸੀਆਂ ਦ ੇਗੁਿਾਰ ੇਅਤ ੇਆਮਦਨ ਲਈ ਕਾਗਂਰਸ ਜੰਗਲ ਦੀ  ਗ਼ੈਰ  ਇਮਾਰਤੀ  ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਦਾਵਾਰ (Non-Timber Forest 
Produce) ਲਈ, ਜ਼ਨਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ  ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਗੇੀ । 

ਨਰਹਾਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ
ਕਾਗਂਰਸ ਉਸ ਿਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਜ਼ਰਵਾਰ ਨੰੂ ਿਮੀਨ ਦਾ ਇਕੱ ਜ਼ਿਸੱਾ ਦਣੇ ਲਈ ਜ਼ਨਵਾਸ ਭੂਮੀ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਗੇੀ, ਜ਼ਜਸ ਕਲੋ ਆਪਣਾ 
ਘਰ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਿੀਂ ਿ ੈ। 

ਨਘਰਣਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ 
ਐਨੱ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਅਧੀਨ ਜ਼ਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਜ਼ਘਰਣਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤ ੇਕਮਿੋਰ ਵਰਗ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਜ਼ਵਰੁਧੱ ਅੱਜ਼ਤਆਿਾਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਕਈ ਗੁਣਾ 
ਵਾਧਾ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਕਾਗਂਰਸ ਸਿਾ-ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਿਿੂਮੀ ਜ਼ਿਸੰਾ,ਿਜ਼ੱਤਆ, ਅੱਜ਼ਤਆਿਾਰ, ਐਸੱ.ਸੀ, ਐਸੱ.ਟੀ ਔਰਤਾਂ ਤ ੇਘੱਟ ਜ਼ਗਣਤੀ 
ਜ਼ਵਰੁਧੱ ਅੱਜ਼ਤਆਿਾਰ ਅਤ ੇਜ਼ਘਰਣਾ ਅਪਰਾਧਾਨੰੂਂ ਰਕੋਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈਕਾਗਂਰਸ ਦਜ਼ੰਗਆ,ਂ ਿਿੂਮੀ ਜ਼ਿਸੰਾ ਅਤ ੇਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਥਤੀ ਜ਼ਵਿੱ 
ਲਾਪਰਵਾਿੀ ਸਾਜ਼ਬਤ ਿਣੋ ’ਤ ੇਪੁਜ਼ਲਸ ਅਤ ੇਜ਼ਿਲ੍ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਅੈ ਕਰਗੇੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਕਾਗਂਰਸ ਭਾਰਤ ਦ ੇਸੰਜ਼ਵਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਖੱਣ ਅਤ ੇਉਸ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਿਾਦੀ ਨੰੂ ਸੁਰਜ਼ੱਖਅਤ ਰਖੱਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਅਸਜ਼ਿਮਤੀ ਦੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ੱਖਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈਕਾਗਂਰਸ ਜ਼ਨੱਜਤਾ ‘ਤ ੇਇਕੱ ਕਾਨੰੂਨ ਪਾਸ ਕਰਗੇੀ, ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦ ੇਮੂਲ 
ਉਦੇਸ਼ਾਤਂਕੱ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਜ਼ਮਤ ਕਰਗੇੀ, ਿਰਕੇ ਨਾਗਜ਼ਰਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰੌ ’ਤ ੇਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਥੀ,ਪੱਤਰਕਾਰ,ਕਲਾਕਾਰ, ਜ਼ਸਜ਼ਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 
ਐਕਟੀਜ਼ਵਸਟ ਅਤ ੇਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦ ੇਅਜ਼ਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਜ਼ੱਖਅਤ ਕਰਗੇੀ। ਕਾਗਂਰਸ ਸਾਰ ੇਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਜ਼ਖਆ ਕਰਗੇੀ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਨੰੂ 
ਰਦੱ ਵੀ ਕਰਗੇੀਜੋ ਪੁਰਾਣ ੇਿਨ ਅਤ ੇਜੋ ਅਜ਼ਨਆਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਣਉ ੱਜ਼ਿਤ ਤਰੌ ’ਤ ੇਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਤਤੰਰਤਾ ਰਕੋਦ ੇਿਨ ।

ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਿਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰਨੱਖਅਤ ਕਰਨਾ
ਕਾਗਂਰਸ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ.ਸੀ.ਆਈ, ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਆਜ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਤੱਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾ,ਂ ਜ਼ਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਪਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 
ਜ਼ਵਿੱ ਐਨੱ.ਡੀ.ਏ. ਦਆੁਰਾ ਕਮਿੋਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਿ,ੈ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਕਾਗਂਰਸ ਇਿਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ 
ਜਵਾਬਦਿੇ ਬਣਾਕ ੇਇਿਨਾਂ ਦ ੇਸਨਮਾਨ, ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਅਤ ੇਸੁਤਤੰਰਤਾ ਨੰੂ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਗੇੀ। ਆਿਾਦ ਅਤ ੇਜ਼ਨਰਪੱਖ ਿੋਣਾਂ ਸੁਜ਼ਨਸ਼ਜ਼ਿਤ ਕਰਨ 
ਲਈ,ਅਸੀਂ ਐਨੱ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਧੁੰਦਲੇਿਣੁਾਵੀ ਬਾਡਂ (opaque electoral bonds) ਖਤਮ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿੋਣ ਫੰਡ ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕਰਾਗਂੇ ਜ਼ਜਸ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਜ਼ਤਕ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਿੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਸ਼ਨਹਰ ਅਤ ੇਸ਼ਨਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਾਗਂਰਸ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਜੀਵਨ,ਜ਼ਨਵਾਸ,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ,ਜਲਵਾਯੂ ਪਜ਼ਰਵਰਤਨ, ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤ ੇਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮੇਤ ਸਾਡ ੇਨਗਰਾਂ ਅਤ ੇ
ਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੱੁਜ਼ਦਆਂ ਦ ੇਿਲੱ ਲਈ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀਕਰਨ ‘ਤ ੇਜ਼ਵਆਪਕ ਨੀਤੀ ਜ਼ਲਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈਅਸੀਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ 
ਜ਼ਨਵਾਸ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਅਤ ੇਮਨਮੰਨੇ ਢਗੰ ਨਾਲ ਉਜਾੜਣ ਤੋਂ  ਸੁਰਜ਼ੱਖਆ ਅਤ ੇਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਦ ੇਸੁਧਾਰ ਅਤ ੇਪਜ਼ਰਵਰਤਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਲਆਉਣ 
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦ ੇਿਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਸੱਧੇ ਤਰੌ ‘ਤ ੇਿਣੁ ੇਮੇਅਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਨਗਰਾਂ ਅਤ ੇਸ਼ਜ਼ਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਜ਼ਿਰ ਨੰੂ 
ਆਰਜ਼ਥਕ ਵਾਧੇ ਦ ੇਇੰਜਣ ਦ ੇਤਰੌ ‘ਤ ੇਬਦਲਾਗਂੇ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤ ੇਜਲਵਾਯੂ ਪਨਰਵਰਤਨ 
ਕਾਗਂਰਸ, ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤ ੇਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰਜ਼ੱਖਆ ਜ਼ਵਰੁਧੱ ਯੁੱਧ  ਜ਼ਵਿੱ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਖੱਣ ਲਈ ਇਕੱ ਕਾਰਜ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਲਆਉਣ 
ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ ੈ।ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਿ ੈਜ਼ਕ ਿਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱ ਰਾਸ਼ਰਟੀ ਜ਼ਸਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿ ੈਅਤ ੇਅਸੀਂ ਮਿਤੱਵਪੂਰਨਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਾਫ਼ ਿਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਮਿਬੂਤ ਕਰਾਗਂੇ। ਜੰਗਲ,ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਪਾਣੀ ਦ ੇਸਰਤੋ, ਨਦੀਆ,ਂ ਸਾਫ਼ ਿਵਾ ਅਤ ੇਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦ ੇਇਲਾਕ ੇ
ਵਡੱਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਿਨ, ਜ਼ਜਿਨਾਂ ‘ਤ ੇਸਾਜ਼ਰਆਂ ਦਾ ਅਜ਼ਧਕਾਰ ਿ,ੈ ਕਾਗਂਰਸ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ੱਖਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱ 
ਆਿਾਦ,ਸਮਰਥੱ ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰਜ਼ੱਖਆ ਅਥਾਰਟੀ (Environment Protection Authority)  ਸਥਾਜ਼ਪਤ ਕਰਾਗਂੇ। 
ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਵਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਜ਼ਮਕਾ ਪੁਨਰ-ਪਜ਼ਰਭਾਜ਼ਸ਼ਤ ਕਰਾਗਂੇ ਅਤ ੇਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਗਂੇ।
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भारतीय राष्टीय कांग्रेस

“ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਈੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਤਨੋਿਆ”
 ਰਾਹਲੁ ਗਾਧਂੀ


