ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಕನರಕಗಿಯೋ ಅಥವಕ ಸ ೋವಕರಕಗಿರಬ ೋಕು ನೋವ ೋ ನರ್ಾರಿಸಿರಿ
ಸವರ್ಾಭಕರತ ಪಕ್ಷ ಭಕರತದ ಏಕಮಕತರ ವಕಕ್ ಸಕವತಂತರಯಪಕ್ಷವಕಗಿದ . ನರ್ಾಂಧಿತ ಆರ್ಥಾಕ ಮಕರುಕಟ್ ೆಯ ವಯವಹಕರ ಸುವಯವಸ ೆಯುಳ್ಳ,
ಸುಖಶಕಂತಿ ಮ್ತುು ನ ಮ್ಮದಿಯಂದ ಜೋವಿಸಲು, ಆಸಿುಯ ಹಕುುಗಳ್ನುು ರ್ ೊಡುವಂತಹ ಪರರ್ಲವಕದ ಆದರ ಸಿೋಮಿತಗ ೊಂಡ ಚಿಕು
ಸರ್ಕಾರವ ೋ ನಮ್ಮ ಭಕರತವನುು ಜಗತಿುನಲ ಲೋ ಸವಾಶ ರೋಷ್ೆ ಮ್ತುು ಸಮ್ೃದಧ ದ ೋಶವನಕುಗಿ ಮಕಡರ್ಲಲದು, ಇದರ್ ು ನಕವು
ವಚನಭದರರಕಗಿರುವ ವು.
ನಮ್ಮ ಸವರ್ಾ ಭಕರತ ಪಕ್ಷದ ನೋತಿಗಳ್ು ರ್ ಳ್ಗಿನ ಅಂಶಗಳ್ನುು ನಸಸಂದ ೋಹದಿಂದ ಖಚಿತಗ ೊಳಿಸರ್ಲಲವು:
1.

ಹ ೊರ ಪರದ ೋಶಗಳ್ ದಕಳಿಯಂದಲಲದ ಆಂತರಿಕ್ ಸುರಕ್ಷ , ಭದರತ ಮ್ತುು ರ್ಕನೊನ್ ಸುವಯವಸೆತ

2.

ಅಲಪಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಮ್ತುು ಕಡಿಮೆ ಖಚಿಾನಲ್ಲಲ ನಕಯಯನಮಕಾರ್ ಪ್ಕರಪುವಕಗುವಂತಹ ಸುವಯವಸ ೆ

3.

ಕುಡಿಯುವ ನೋರು ಮ್ತುು ವಿದುಯತ್ ಪೂರ ೈರ್ , ನರಂತರ ಸಂಚಕರ ಸಕರಿಗ , ಬಕರಡ್ಕ್ಯಂಡ್ ಸಂಪಕಾ, ನ ೈಮ್ಾಲಯ
ಸುವಯವಸ ೆ ಮ್ತುು ಉನುತ ಗುರ್ಮ್ಟ್ೆದ ಮ್ೊಲಸೌಕಯಾ, ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸುವದು

4.

ಸರ್ಕಾರವು ನ ೋರ ಶಕಲ ಚಕಲನ ಇಂದ ಹ ೊರ ಬಿದುು ಎಲಲರಗೊ ಸಮಕನ್ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಕಯಾವನುು ರ್ ೊಟ್ುೆ ಅತಿೋ
ರ್ಡಮ್ಕುಳಿಗೊ ಕೊಡ ಸಮಕನ್ ಹಕಗು ಉಚಚ ಶಿಕ್ಷರ್ವನುು ಒದಗಿಸುವುದು

5.

ಜನರ ಸ ೋವಕರಕಗಿ ವಕಯಪ್ಕರದಂತಹ ಅನಕಗತಯ ರ್ಕಯಾಗಳ್ನುು ರ್ ೈಗ ೊಳ್ಳಲಕರದುರಿಂದ ತ ರ ಯ ಮ್ಟ್ೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಕಗುವುದು

6.

ಪಕ್ಷದ ಪರಣಕಳಿರ್ ಯನುು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಿ ಅನಟಸರಿಸಿ ಮ್ೊರ ೋ ವಷ್ಾಗಳ್ಲ್ಲಲ ರ್ಡತನ ಹಕಗು ಭರಷ್ಕೆಚಕರ ಮ್ುಕುಗ ೊಳಿಸುವುದು

7.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನ ಬೆಲೆ ಮ್ುಗಿಲ ೋರುಲಕರದ ರ ೈತರಿಗ ತಮ್ಮ ಅನಕಜುತಪನುದ ಬ ಲ ಸರ್ೋಾತುಮ್ ಲಕಭಧಕಯಕಃವಕಗಿರುವಸುವುದು

8.

ಅತಿ ರ್ಡವರಿಗೊ ಸಹ ದ ೊರಕುವಂತಹ ಆರ ೊೋಗಯ ಮ್ತುು ಆಸಪತ ರಗಳ್ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಒದಗಿಸುವುದು

9.

ಅತಯಂತ ಸಪಧಕಾತಿಮಕ ಆರ್ಥಾಕ ವಕತಕವರರ್ದಲ್ಲಲ ಸಕಮಕನಯ ಸುಲಭತ ಯಂದ್ ವಕಯಪ್ಕರದ ಕ್ಷಮ್ತ

10.

ಖಕಸಗಿ ವಲಯಗಳ್ಲ್ಲಲ ಉದ ೊಯೋಗಕವರ್ಕಶಗಳ್ನುು ರಚಿಸಿ ಎಲಲರಿಗೊ ರ್ ಲಸ/ಉದ ೊಯೋಗ ಪ್ಕರಪ್ತುಸುವುದು

ಮೆೋಲುಂಡ ಗುರಿಗಳ್ನುು ಸಕಧಿಸಲು ಸವರ್ಾ ಭಕರತ ಪಕಷವು:
*

ಯೋಗಯ ಅಭಯರ್ಥಾಗಳ್ು ಚುನಕವಲ ಯಲ್ಲಲ ಭಕಗವಹಿಸಲ ಂದು ಖಚಾನುು ರಕಜಯ ಅನುನುದಕನದಿಂದ ಮಕಡುವುದು

*

ಆಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ್ ಹ ೊಣ ಗಕರಿರ್ ಖಚಿತಗ ೊಳಿಸುವ ರ್ಕರರ್ ಅವರನುು ಸಪಧಕಾತಮಕವಕಗಿ ನ ೋಮ್ಕ
ಮಕಡಲಕಗುವುದು. ಇದನುುಹಂತ ಹಂತವಕಗಿ ನ ರವ ೋರಿಸಲಕಗುವುದು.

*
*

ರಕಜ್ಕಯಡಳಿತ ಮ್ತುು ರ್ಮ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ನುು ಅಸಂದಿಗಧವಕಗಿ ಪರತ ಯೋಕವಕಗಿರಿಸುವುದು
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಲ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳನಟನತರುವ ಅನಕಗತಯ ರ್ಕಯ್ದು ರ್ಕನೊನುಗಳ್ನುು ತ ಗ ದು ಹಕಕುವುದು
ರ್ನು, ಜ್ ೊತ ಗೊಡಿ ದ ೋಶದ ಉಜವಲ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಮಕಾನಸ ೊೋರ್, ವಕರ್ಕಸಾತಂತರಯವನುು ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಪಡಿಯೋರ್

ಪಕ್ಷರ್ ು ಸದಸಯ ಅಥವಕ ಸವಯಂಸ ೋವಕನಕಗಿ ಸ ೋರಲು ಸಂಪರ್ಕಾಸಿ: http://swarnabharat.in/register ಜೋವಮಕನ ಸದಸಯತವ
ಶುಲು ಪರಸುುತ 100 ರೊಪ್ಕಯ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಭಾಗ 80GGB ಮ್ತುು 80GGC ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕೆೆ ದೆೇಣಿಗೆ ಆದಾಯ
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ನಮ್ಮ ಪರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಾಸಿ info@swarnabharat.in
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