सरकार आमचे मालक की नोकर? तुम्हीच ननर्णय घ्या!

स्वर्ण भारत पक्ष हा भारतातील एकमेव स्वतंत्रतावादी पक्ष आहे . तुमचे स्वातंत्र्य, तुमचे हहत, सवण नागरी अधिकार आणर् यशस्वी जीवन
जगण्याचा बंिनववरहहत हक्क यांना आम्ही महत्वाचे मानतो. खुली बाजारव्यवस्था व नागररकांच्या हक्कांना बाि येवू न दे ता त्यांना
सहयोग करर्ारे मजबत
ू पर् छोटे सरकार असले तरच दे शाची अ्भत
ू पव
ु ण प्रगती होऊ शकते.

आमचे धोरर्:

१. कायदा व सुव्यवस्थेची हमी, सरकारचे प्राथममक कतणव्य व जबाबदारी.
२. कमी खधचणक व गतीमान न्यायव्यवस्था.

३. उच्च दजाणच्या पायाभूत सुवविा. (वीज, पार्ी, उत्तम रस्ते, वाहतुकीच्या जागततक दजाणच्या सोयी.)

४. सवण नागररकांना, (गरीबातील गरीबालाही) उच्च दजाणच्या आितु नक मशक्षर्ाची हमी, पर् सरकारचा मशक्षर् व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष
हस्तक्षेप नाही.

५. एसबीपीचा जाहीरनामा वास्तवात आल्यावर तीन वर्ाणत अतीव दाररद्र्य व भ्रष्टाचार तनमल
ुण न.
६. सरकारने अनावश्यक कामांतून दरू झाल्याने ककमान कर, नागररकांना अधिक स्वातंत्र्य!

७. शेतक-यांना सरकारी जाचातून मुक्त करत शेतमालाला अधिक भाव ममळण्यासाठी खुली बाजारपेठ (दे शांतगणत व दे शबाह्य) उपलब्ि
करुन दे त शेतक-यांचा समग्र ववकास.

८. सवाांना, गरीबातील गरीबालाही, उत्कृष्ठ आरोग्यसेवा.

९. व्यावसातयकांना उच्च दजाणच्या स्पिाणत्मक वातावरर्ात प्रगती सािण्याच्या संध्या.
१०. खाजगी क्षेत्राचा मुलभूत ववकास करत रोजगार वद्ध
ृ ीच्या मोठ्या संध्या.

आम्ही हे असे साध्य करू:

१. तनवडर्ुक पद्धतीत आमुलाग्र बदल. उमेदवारांना मतांच्या प्रमार्ात सरकारी आधथणक सहाय्य, म्हर्जे चांगले लोक तनवडर्ुकीच्या
राजकारर्ात येतील.

२. प्रशासनाचे उत्तरदातयत्व वाढवले जाईल. त्यासाठी उच्च स्तरीय अधिका-यांची सेवाकाळ हमी रद्द करण्यात येईल.
३. शासन आणर् िमण यात पर्
ण र्े फारकत करण्यात येईल व मानवी स्वातंत्र्यावर अनावश्यक लादली गेलेली बंिने हटवण्यात येतील.
ु प
संपर्
ु ण अमभव्यक्ती स्वातंत्र्य व व्यवसाय स्वातंत्र्य सवोपरी मानले जाईल.

४. नागरी स्वातंत्र्यातील अडथळे दरू करत नागररकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य, उदा. व्यवसाय व अमभव्यक्तीचे स्वातंत्र्य.

आजच स्वर्ण भारत पक्षात सदस्य (आजीव सदस्य फी केवळ रुपये १००/- मात्र) अथवा स्वयंसेवकाच्या रुपात दे शातील सवाणत मोठ्या
स्वतंत्रतावादी चळवळीत सामील व्हा. नोंदर्ीसाठी येथे भेट द्या: http://swarnabharat.in/register

आपर् पक्षाला यथाशक्ती दे र्गी दे वुनही आमच्या कायाणला आशशवाणद दे वू शकता. स्वर्ण भारत पक्षाला ददलेल्या दे र्ग्याच्या रकमेला
आयकरातून धारा 80GGB & 80GGC of the Income Tax Act नुसार सुट आहे.

. आपले स्वातंत्र्य पुन्हा शमळवुयात : दे शाचे ववराट भववष्य घडवुयात!
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