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2016-17    സസാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള പുതുകത്തിയ ബഡ്ജറത്തിനന
സസംബനത്തിച്ച നപസാതുചര്ച്ച

മത്തി  .    നഡെപപ്യൂടത്തി  സസ്പീകര്:   സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  2016-17-നലെ  പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്  സര്വസാത്മനസാ

സസസാഗതസം നചയ്യുന.  അഴത്തിമതത്തി വത്തിരുദ-മതനത്തിരതപക്ഷ ഭരണസം കസാഴ്ചവയ്ക്കുനമനന

കഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെന  തവളയത്തില്  ജനങ്ങള്കന  ഉറപ്പു  നല്കത്തിയത്തിരുന.

സസാമൂഹര്യ  സുരക്ഷയസം  സമഗ്രവത്തികസനവസം  എന  മുദസാവസാകര്യവസം  അനന  നമ്മള്

ജനങ്ങളുനടെ മുമ്പത്തില് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണസായത്തി.  "എല്.ഡെത്തി.എഫന. വരുസം എലസാസം

ശരത്തിയസാകുസം" എനന ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചതുസം അതുനകസാണസാണന.  നതരനഞ്ഞടുപ്പെന

ഫലെതത്തില്  അതസാണന  പ്രതത്തിഫലെത്തിച്ചതന.   ജനങ്ങളുനടെ  ആ  പ്രതസ്പീക്ഷ

സസാക്ഷസാത്കരത്തികസാനുതകുന  തസ്പീരുമസാനങ്ങളസാണന  ബഡ്ജറത്തിലുടെനസ്പീളസം

പ്രതത്തിഫലെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനന  കസാണുന.  ഇതന  വളനരതയനറ

സതനസാഷമുളവസാക്കുന കസാരര്യമസാണന.

നതരന്ദ്ര തമസാദത്തി  സര്കസാര് പഞ്ചവത്സര പദതത്തി ഉതപക്ഷത്തിച്ചന  തകസാര്പ്പെതററന

കമ്പനത്തികനള വളര്തസാനുള്ള നയപരത്തിപസാടെത്തികളുമസായത്തി മുതനസാട്ടുതപസാകുതമ്പസാള് ഒരു

പഞ്ചവത്സര  പദതത്തിയനടെ  രൂപതരഖയസം  ദത്തിശസാസൂചത്തികയമസായത്തി  സസംസസാന



ബഡ്ജറന  മസാറുകയസാണന.   ഭരണതത്തിലെത്തിരത്തിക്കുന  5  വര്ഷകസാലെയളവന  മുനത്തില്

കണ്ടുനകസാണ്ടു തനനയസാണന ബഡ്ജറത്തിനന  രൂപസം നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന.   ഇഇൗ  5

വര്ഷസം നകസാണന സസാമ്പതത്തിക വളര്ച്ച തസരത്തിതനപ്പെടെണനമങത്തില് വന്തതസാതത്തിലുള്ള

നത്തിതക്ഷപസം അനത്തിവസാരര്യമസാണന.  നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവന  25% വര്ദനവത്തിനലെതത്തിച്ചസാലുസം,

പുതത്തിയ തസത്തികകള് ഒഴത്തിവസാകത്തി  നചലെവകള് എത്ര ചുരുകത്തിയസാലുസം  വത്തികസത്തിത

തക്ഷമ  തകരളനമന  ലെക്ഷര്യസം  തനടെസാനസാവത്തില  എന  യസാഥസാര്തര്യസം

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞതുനകസാണസാണന ധനമനത്തി വത്തിപുലെമസായ ഒരു മസാനര്യവത്തിരുദ പസാതകജന

പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.   ബഡ്ജറത്തില്  ഏറവസം  വലെത്തിയ  പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കുന

നത്തിര്തദ്ദേശവസം ഇതുതനനയസാണന.  അടെത്തിസസാന സഇൗകരര്യ വത്തികസനതത്തിനന 12000

തകസാടെത്തി  രൂപയസം  ഇതത്തിനസാവശര്യമസായ ഭൂമത്തി  ഏനറടുകസാന്  8000  തകസാടെത്തി  രൂപയസം

സര്കസാര്  ഗര്യസാരനത്തി  നല്കത്തി  ലെഭര്യമസാക്കുകയസാണന.   തകരള  ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ചര്

ഇന്നവസനനമനന  ഫണന  തബസാര്ഡെന  ഇതത്തിനസായത്തി  രൂപസ്പീകരത്തിക്കുനമനസം

വര്യക്തമസാകത്തിയത്തിട്ടുണന.   അടെത്തിസസാന  സഇൗകരര്യങ്ങളുനടെ  വന്തതസാതത്തിലുള്ള

വത്തികസനമസാണന  പുതരസാഗതത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  പസാത  സുഗമമസാക്കുനതന.   ആ  നത്തിലെയന

മസാനര്യവത്തിരുദ  പസാതകജന  തനരസായ  വത്തിധതത്തില്  പ്രതയസാജനനപ്പെടുതസാനസായസാല്

സസംസസാനതത്തിനന മുഖചസായ തനന മസാറസാനസാകുനമന കസാരര്യതത്തില് സസംശയമത്തില.

സസംസസാനതത്തിനന  ആശങസാജനകമസായ  സസാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി



വത്തിശദമസാകത്തിനകസാണസാണന  ധനമനത്തി  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചു  തുടെങ്ങുനതന.

ആതഗസാളവത്കരണ നയങ്ങള്മൂലെസം കസാര്ഷത്തിക-വര്യവസസായതമഖലെകള് തനരത്തിടുന

സമ്മര്ദ്ദേങ്ങള്  വളനര  വലുതസാണന.   അതതസാനടെസാപ്പെസം  ഗള്ഫന  മലെയസാളത്തികള്

തനരത്തിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടെത്തിയസാകുതമ്പസാള്  സസാമ്പതത്തികരസംഗനത  പ്രതത്തിസനത്തി

അതത്തിരൂക്ഷമസാകുകയസാണന.  ഇഇൗ  പശസാതലെതത്തിലെസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ  മൂനന

വര്ഷകസാലെസം  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവന  ലെക്ഷര്യതത്തിലുണസായ  ഭസ്പീമമസായ  കുറവന  സൃഷത്തിച്ച

പ്രതത്തിസനത്തിനയ  തനസാകത്തികസാതണണതന.   കഴത്തിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷകസാലെസം

ലെക്ഷര്യമസാകത്തിയതത്തില്  നത്തിനന  239000  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  കുറവന  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിവത്തിനതത്തില് സസംഭവത്തിച്ചു എനസാണന കണകന.  നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവന കുറഞ്ഞതല;

കുറച്ചതസാനണന  ആതക്ഷപവസം  നത്തിലെവത്തിലുണന.   സസംസസാനനത

പരത്തിതസാപകരമസായ  സസാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിയത്തിനലെതത്തിച്ച  ഘടെകങ്ങളത്തില്

ഒനസാണത്തിതന.   ധനകസാരര്യ  നകടുകസാരര്യസതയസം അഴത്തിമതത്തിയമസായത്തിരുന ഇതത്തിനന

പത്തിനത്തിനലെന  ആതക്ഷപവസം  സസാര്വത്രത്തികമസായത്തി  ഉയര്നവരുന.    ഇഇൗ

സത്തിതത്തിവത്തിതശഷസം കണകത്തിനലെടുകസാനതയസം തനരത്തിടെസാനതയസം ഒരു വത്തികസനതക്ഷമ

ബഡ്ജറത്തിനന  രൂപസം  നല്കസാനസാവത്തില.   ഇഇൗ  യസാഥസാര്തര്യനത  തനരത്തിട്ടുനകസാണന

എങ്ങനന  തകരളനത  സസംരക്ഷത്തിച്ചന  വത്തികസതനസാന്മുഖമസാകസാനമന

അതനസഷണമസാണന വളനര വത്തിജയകരമസായത്തി ബഡ്ജറത്തില് നത്തിര്വഹത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.



വളനര  സസംശയതതസാനടെ  മസാനര്യവത്തിരുദ  പസാതകജത്തിനന  തനസാകത്തി

കസാണുനവരുണന.   റവനപ്യൂ വരുമസാനസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  അതത്തില് നത്തിനന  തകരളനത

വത്തികസത്തിപ്പെത്തികണനമനസായത്തിരത്തിക്കുസം അവര്കന പറയസാനസാവക.  അതന  സസാദര്യമല

എനന വസാര്ഷത്തിക വരുമസാനവസം നചലെവസം പരത്തിതശസാധത്തിക്കുനവര്കന മനസത്തിലെസാകുസം.

പദതത്തിതയതര  നചലെവകള്  ഗണര്യമസായത്തി  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുകനയനതന  ഒരത്തികലുസം

വത്തികസത്തിത തക്ഷമതകരളനമന ലെക്ഷര്യതത്തിനന അനുതയസാജര്യമല.  ഇത്രയസം വലെത്തിയ

സസാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി തനരത്തിടുതമ്പസാഴസം  കഴത്തിഞ്ഞ സര്കസാരത്തിനന അവസസാന

നസാളുകളത്തില് നചയ്ത നടെപടെത്തികള് തകരളതത്തിനലെ ജനങ്ങള്കന വന് ബസാദര്യതയസാണന

വരുതത്തിവച്ചതന.  പണച്ചസാക്കുകതളയസം  തവസാട്ടുബസാങ്കുകതളയസം  സസാപത്തിത

തസാല്പ്പെരര്യകസാതരയസം  മസാത്രസം  ലെക്ഷര്യസം  വച്ചസാണന  അവ  നചയ്തതന.   ജസാതത്തി-മത

ശക്തത്തികനള  പ്രസ്പീണത്തിപ്പെത്തികസാനസായത്തി  സ്കൂളുകളുസം  തകസാതളജുകളുസം  അനുവദത്തിക്കുകയസം

നപസാതുവക  ഭൂമത്തി  പഴയ  നസാടുവസാഴത്തികനളതപ്പെസാനലെ  ആശത്തിതവത്സലെനസാര്ക്കുസം

സ്തുതത്തിപസാഠകര്ക്കുസം  ബത്തിനസാമത്തികള്ക്കുസം  എഴതത്തി  നകസാടുതതുസം  സമസ്പീപകസാലെ

ചരത്തിത്രമസാണന.

തകരള  വത്തികസനതത്തിനന  അടെത്തിതറയസായ  ഭൂപരത്തിഷ്കരണനത്തിയമനത

അടത്തിമറത്തിച്ചത്തിലസാതസാകസാന്  കഠത്തിനസാധസസാനസം  നടെതത്തിയ  ഒരു  സര്കസാരത്തിനനയസാണന

കഴത്തിഞ്ഞ 5  വര്ഷസം തകരളസം കണതന.  ലെസാഭതമസാഹത്തികളസായ റത്തിതസസാര്ടന ഉടെമകള്,



വത്തിദര്യസാഭര്യസാസകച്ചവടെകസാര്,  സസകസാരര്യ  ആശുപത്രത്തിയടെമകള്  തുടെങ്ങത്തി  എലസാ

ഭൂമസാഫത്തിയകള്ക്കുസം  നനകവശസം  വയസാവന  ഭൂമത്തിയനടെ  പരത്തിധത്തിയയര്തസാന്  മുന്

സര്കസാര് നത്തിരനരസം ശമത്തിച്ചുനകസാതണയത്തിരുന.  തതസാടസം തമഖലെയത്തില് പരത്തിസത്തിതത്തി

ആഘസാതസം  തപസാലുസം  തനസാകസാനത  ഭൂമത്തി  പസാടകസാര്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന

എനസാവശര്യങ്ങള്ക്കുസം   ഉപതയസാഗത്തികസാന്  അനുമതത്തി  നല്കത്തി.   ധസാരസാളസം  ഭൂമത്തി,

തകസാടെതത്തിതകസുകളത്തില്  തതസാറ്റുനകസാടുതന  അനര്യസാധസ്പീനമസാകത്തി.  ഇങ്ങനന

ലെക്ഷകണകത്തിനന ഏകര് ഭൂമത്തി അനര്യസാധസ്പീനനപ്പെടുതമ്പസാള് വസ്പീടെന വയസാന് ഒരു തുണന

ഭൂമത്തിയത്തിലസാതവര്ക്കുസം  കര്ഷകര്ക്കുസം  വര്യസാജപടയസം  നല്കത്തി  സര്കസാര്  നസാടെകസം

കളത്തിച്ചു.   സര്വരസാലുസം  അസംഗസ്പീകരത്തികനപ്പെട  നനല്വയല്  തണസ്പീര്തടെ

നത്തിയമതത്തിനന അനന്തഃസത തകര്ക്കുസം വത്തിധസം ചടങ്ങളത്തില് തഭദഗതത്തി വരുത്തുക

മസാത്രമല, 2008  വനര നടെതത്തിയ നനല്വയല് നത്തികതലുകള്കന അസംഗസ്പീകസാരസം

നല്കസാനുസം കരഭൂമത്തിയസായത്തി പ്രഖര്യസാപത്തികസാനുസം തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചു.

കസാര്ഷത്തിക  തമഖലെയത്തിലെസാകനട,  കൃഷത്തി  വര്യസാപത്തിപ്പെത്തികസാനുസം  കര്ഷകനര

സഹസായത്തികസാനുസം  ലെക്ഷര്യസംവച്ചന  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  നടെപ്പെസാകത്തിയ

പദതത്തികള്  ഒനനസാനസായത്തി  ഇലസാതസാകുനതസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷസം  നമുകന

കസാണസാനസായതന.  കര്ഷകര്ക്കുണസായത്തിരുന  ആനുകൂലെര്യങ്ങള്  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുകതയസാ

നസാമമസാത്രമസായത്തി ചുരുക്കുകതയസാ നചയ.  നനലെനല, റബ്ബര്, നസാളത്തിതകരസം, ഏലെസം തുടെങ്ങത്തി



തകരളതത്തിനന സമ്പദന വര്യവസനയ തസാങ്ങത്തി നത്തിര്ത്തുന കസാര്ഷത്തിക ഉല്പനങ്ങള്കന

നറതകസാര്ഡെന  വത്തിലെതകര്ച്ച തനരത്തിട്ടു.   മതത്തിയസായ രസ്പീതത്തിയത്തില് ഇഇൗ ഉല്പനങ്ങള്

സസംഭരത്തികസാന്  മുന്സര്കസാര്  തയസാറസായത്തില  എനമസാത്രമല  നസാമമസാത്രമസായത്തി

സസംഭരത്തിച്ചതപ്പെസാള് അതത്തിനന വത്തിലെ നല്കസാതത്തിരത്തിക്കുകയസം നചയ.  തുടെര്നന കര്ഷക

ആത്മഹതര്യകള്  വസ്പീണ്ടുസം  തലെനപസാകത്തി.  പ്രശ്നതത്തിനന  ഗഇൗരവസം

ഉള്നകസാള്ളുനതത്തിനന പകരസം ആത്മഹതര്യകള്കന മറ്റു കസാരണങ്ങള് കനണതസാന്

ഗതവഷണസം നടെതസാനസായത്തിരുന മുന് സര്കസാര് ശമസം.

2011-ല്  3513  തകസാടെത്തി  രൂപ  ട്രഷറത്തിയത്തില്  നസ്പീകത്തിവച്ചുനകസാണസാണന

എല്.ഡെത്തി.എഫന. സര്കസാര് പടെത്തിയത്തിറങ്ങത്തിയതന.  എനസാല് യ.ഡെത്തി.എഫന. സര്കസാര്

173  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  കമ്മത്തി  അവതശഷത്തിപ്പെത്തിച്ചസാണന  2016-ല്  ഭരണസം

അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ചതന.  എനസാല് പറയനതസാകനട, 1643  തകസാടെത്തി രൂപയനടെ മത്തിച്ചസം

അവതശഷത്തിപ്പെത്തിച്ചു  എനസാണന.   നകസാടുത്തുതസ്പീര്തകണതസായ  1817  തകസാടെത്തിതയസാളസം

രൂപയനടെ  ബത്തില്ലുകള്  പലെതുസം  മസാറത്തിവച്ചത്തിടസാണന  ഇഇൗ  കൃത്രത്തിമമത്തിച്ചസം  ഉണസാകത്തി

എടുതനതനതസാണന  യസാഥസാര്തര്യസം.  ഇതന  നത്തിയമസഭതയസാടുള്ള

വത്തിശസസാസവഞ്ചനയസാണന.  ഇതരസം പ്രവൃതത്തികള് ബത്തിടസ്പീഷന പസാര്ലെനമനത്തില് ശത്തിക്ഷ

ലെഭത്തികതക തരതത്തില് കുറകരമസായ ഒനസാണന.  റവനപ്യൂകമ്മത്തി  രണന

സര്കസാരുകളുസം  കുറച്ചത്തിട്ടുണന.  എനസാലെതന  രണന  വര്യതര്യസ  വഴത്തികളത്തിലൂനടെയസാണന.



സസാമൂഹര്യതക്ഷമതത്തിനുളള ഫണന കുറവന നചയ്തന നചലെവന കുറച്ചത്തിടസാണന യ.ഡെത്തി.എഫന.

സര്കസാര്  റവനപ്യൂകമ്മത്തി  കുറച്ചതന.  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാരസാകനട

സസാമൂഹര്യതക്ഷമ,  മറന  ആവശര്യ  നചലെവകനളസാനസം  തനന  നവടത്തിക്കുറയസാനത

നത്തികുതത്തി  വരുമസാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചസാണന  റവനപ്യൂകമ്മത്തി  കുറച്ചതന.   2011-ല്  3673

തകസാടെത്തി  രൂപയസായത്തിരുന  റവനപ്യൂകമ്മത്തി  2015-ല്  13795  തകസാടെത്തി

രൂപയത്തിതലെയ്നകങത്തിലുസം  ചുരുകത്തിയതുതനന  അടെത്തിയനരമസായത്തി  നകസാടുത്തു

തസ്പീര്തകണതസായ തുക 2016-17 സസാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയന നസ്പീകത്തി വച്ചത്തിടസാണന.

പണസം  വകയത്തിരുതസാനത  ഓതരസാ  ബഡ്ജറത്തിലുസം  1000  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ

പ്രഖര്യസാപനങ്ങള് നടെതത്തിയതന ഒരുതരസം ഫത്തിസ്ക്കല് അനസാര്കത്തിയനടെ ലെക്ഷണമസാണന.

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പ്രധസാന  സസഭസാവസം  സസാമ്പതത്തിക

ദൃഢസ്പീകരണമസാണന.  ആവശര്യമസായ  വരുമസാനസം  കനണതത്തി  അവശര്യതമഖലെകളത്തില്

നചലെവന  ചുരുകസാനത,  വരുമസാന-നചലെവകളുനടെ സമനസയതത്തിലൂനടെ വത്തിഭവങ്ങളുനടെ

ഏറവസം  കസാരര്യക്ഷമമസായ  ഉപതയസാഗമസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

നനകവരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.  കൃഷത്തി,  മത്സര്യബനനസം,  പരമ്പരസാഗത  വര്യവസസായസം

തുടെങ്ങത്തിയ  അടെത്തിസസാന  തമഖലെകനള  പുനരുജസ്പീവത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം

കസാര്ഷത്തിതകസാത്പ്പെനങ്ങളുനടെ  മൂലെര്യവര്ദനവത്തിലൂനടെ  നനലെനല,  റബ്ബര്  തുടെങ്ങത്തിയവയന

തസാങ്ങുവത്തിലെ  ഉയര്തത്തി  കൂടുതല്  ഉത്പസാദനതത്തിനന  കര്ഷകനര



തപ്രസാത്സസാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം  നചയ്യുനതത്തിലൂനടെ  സമ്പദന  വര്യവസയന  പുതുജസ്പീവന്

നല്കുക  എനതസാണന  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ലെക്ഷര്യമത്തിടുനതന.

അതതസാനടെസാപ്പെസം തനന വത്തിദര്യസാഭര്യസാസനത വത്തികസനതത്തിനന ഭസാഗമസാക്കുക വഴത്തി മറന

ഭഇൗതത്തിക  വത്തിഭവങ്ങനളതപ്പെസാനലെ  മനുഷര്യ  വത്തിഭവങ്ങനളയസം

ഉപതയസാഗനപ്പെടുത്തുനതത്തിനന  ലെക്ഷര്യമത്തിടതത്തിനന  ഉദസാഹരണങ്ങളസാണന,  എലസാ

നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുസം  അനര്തദ്ദേശസ്പീയ  നത്തിലെവസാരമുളള  സ്കൂളുകള്

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതത്തിനന  1000  തകസാടെത്തി  രൂപ  നസ്പീകത്തിവച്ചതന  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസതമഖലെയന

നല്കത്തിയ പരത്തിഗണനയത്തില് നത്തിനസം മനസത്തിലെസാക്കുവസാനുളളതന.

നത്തികുതത്തി  വരുമസാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  കമ്മത്തി  നത്തികത്തുകയസം  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള്കന  ആവശര്യമസായ  ധനസം  കനണത്തുകയസം  നചയസാനസാകുനമനന

ധനമനത്തി ആത്മവത്തിശസസാസസം പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  നത്തികുതത്തി കുടെത്തിശത്തിക പത്തിരത്തിനച്ചടുത്തുസം

പുതത്തിയ തസസാതസ്സുകളത്തില് നത്തിനന നത്തികുതത്തി കനണതത്തിയസം നത്തികുതത്തി വരുമസാനതത്തില്

പ്രതത്തിവര്ഷസം  25  ശതമസാനസം  വര്ദനവസാണന  ധനമനത്തി  ലെക്ഷര്യമത്തിടുനതന.

വസാണത്തിജര്യനത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവന കൂടസാനസായത്തി ഒന്പതന മസാര്ഗ്ഗങ്ങള് അതദ്ദേഹസം വത്തിഭസാവനസം

നചയ്തത്തിട്ടുണന.  ബഡ്ജറത്തിനലെ  എലസാ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുസം  വത്തികസതനസാന്മുഖമസായ

സമസ്പീപനതത്തിനന  ഉഇൗനല്  നല്കുനവയസാണന.  ഞസാന്  അവനയ  സഹര്ഷസം

സസസാഗതസം  നചയ്യുന.  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്  എനന  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ



ഒനരണന  കസാരര്യങ്ങള്കൂടെത്തി  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനടെ

ശദയത്തില്നപ്പെടുതസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.

നപരുമസാതുറ-തസാഴമ്പളളത്തി-കഠത്തിനസംകുളസം  കസായല്,  അഞ്ചുനതങ്ങന  കസായല്,

കസായത്തികര  എനസ്പീ  തമഖലെകനള  ഉള്നകസാളളത്തിച്ചന  സമഗ്ര  ടൂറത്തിസസം  തപ്രസാജകന

നടെപ്പെസാകണസം.  ഇതത്തിനുളള  വത്തിശദമസായ  തപ്രസാജകന  റത്തിതപ്പെസാര്ടന  ഹസാര്ബര്

എഞ്ചത്തിനസ്പീയറത്തിസംഗന  വത്തിഭസാഗസം  തയസാറസാകത്തി  വരുനണന.  ഇതത്തിനസായത്തി   10  തകസാടെത്തി

രൂപനയങത്തിലുസം ബഡ്ജറത്തില്  വകനകസാളളത്തികണസം. 

ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴന  മണ്ഡലെതത്തിലൂനടെ  കടെനതപസാകുന  തദശസ്പീയപസാത  ഒഴത്തിനക

ബത്തി.എസം  &  ബത്തി.സത്തി.  സസാതങതത്തിക  വത്തിദര്യ  ഉപതയസാഗത്തിച്ചന  നത്തിര്മ്മത്തിച്ച  ഒരു

തറസാഡുതപസാലുമത്തിലസാനയനതന  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനടെ

ശദയത്തില്നപ്പെടുത്തുകയസാണന.  ഇതത്തിനുതവണത്തി സമര്പ്പെത്തിച്ച നപ്രസാതപ്പെസാസലുകള്കന

തടെസാകണ്  നപ്രസാവത്തിഷതനയളളൂനവന  വത്തിഷയവസം  അതദ്ദേഹതത്തിനന

ശദയത്തില്നപ്പെടുത്തുന.  മുമസം  ഇതന  തനനയസാണന  സസംഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതന.

ഇതത്തിനസാവശര്യമസായ  15  തകസാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തികണനമനകൂടെത്തി  ഞസാന്  ഇഇൗ

സനര്ഭതത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.

ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴന  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തില്  തപ്രസംനസസ്പീര്  ഫത്തിലെത്തിസം  സസയര്

എന തപരത്തില് ഒരു സസാസംസസാരത്തിക തകന്ദ്രസം സസാപത്തികസാന് 25 ലെക്ഷസം രൂപ 2014-



നലെ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിരുന.  തുടെര്നന  സസസ്പീകരത്തിച്ച  നടെപടെത്തികള്

പൂര്തത്തിയസാക്കുകതയസാ  തുക  അനുവദത്തിക്കുകതയസാ  നചയ്തത്തില.  ഇതപ്പെസാള്  സര്കസാര്

ഭൂമത്തിയസം നകടത്തിടെവസം ലെഭര്യമസാകസാനുളള നടെപടെത്തി പുതരസാഗമത്തിച്ചുവരുന. ഇഇൗ വര്ഷനത

പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറത്തില്  തനന  മറന  സസാസംസസാരത്തിക  തകന്ദ്രങ്ങള്കന

അനുവദത്തിച്ചതുതപസാനലെ  50  ലെക്ഷസം  രൂപനയങത്തിലുസം  തപ്രസംനസസ്പീര്  സസാരക

തകന്ദ്രതത്തിനന  അനുവദത്തികണനമനന ഞസാന് അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന.

കുമസാരനസാശസാനന  ജനസലെമസായ  കസായത്തികരയസം  വകസം  മഇൗലെവത്തിയനടെ

ജനസലെമസായ  വകവസം  തമ്മത്തില്  ബനത്തിപ്പെത്തിക്കുന പസാലെസം  പണത്തിയനതത്തിനസായത്തി

ഭൂമത്തി ഏനറടുക്കുനതത്തിനുളള നടെപടെത്തി ആറത്തിങ്ങല് എസം.എല്.എ.യസം ചത്തിറയത്തിന്കസ്പീഴന

എസം.എല്.എ.യസം  സമനസയത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാണന   പ്രസാഥമത്തിക  അതപ്രസാചന  തറസാഡെത്തിനുളള

ഭൂമത്തി ഏനറടുതത്തിട്ടുണന. പസാലെസം പണത്തിയനതത്തിനന 50 തകസാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തികണസം.

അഞ്ചുനതങ്ങന-പൂതറ-തസാഴമ്പളളത്തി പ്രതദശത്തുണസാകുന കടെല്തക്ഷസാഭസം മൂലെസം

മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തികളുനടെ കുടുസംബങ്ങള് ഭസ്പീതത്തിയത്തിലെസാണന. ഇവനര സസംരക്ഷത്തികസാന്

കടെല്ഭത്തിതത്തി  നത്തിര്മ്മത്തികണസം.  ഇതത്തിനസായത്തി  25  തകസാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തികണസം.

ഇതുകൂടെസാനത  ചത്തിലെ  നപസാതുകസാരര്യങ്ങള്കൂടെത്തി  ഇഇൗ  സഭയനടെ

ശദയത്തില്നപ്പെടുത്തുകയസാണന. 

 'റസ്പീ  സര്തവ  നനവകത്തി,  വസ്പീടമ്മ  ജസ്പീവനനസാടുകത്തി'  എന  വളനര



ഹൃദയതഭദകമസായ റത്തിതപ്പെസാര്ടന ഇനനത മലെയസാള മതനസാരമ പത്രതത്തിലുണന.  ഇതന

നപസാതുവസായതുസം  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമസായ  കസാരര്യവമസാണന.  നമ്മുനടെ  സസംസസാനതന

റസ്പീസര്തവ  പൂര്തത്തിയസാകത്തി  തപസാക്കുവരവന   നചയ്തന  നല്കസാതതുമൂലെസം  ജനങ്ങള്

അനുഭവത്തിക്കുന  ഗുരുതരമസായ പ്രയസാസമസാണന ഇനന ഒരു വസ്പീടമ്മയനടെ മരണതത്തില്

നകസാനണതത്തിച്ചതന.  അതുനകസാണന  കഴത്തിയനത്രതവഗസം റസ്പീസര്തവ പൂര്തത്തിയസാകത്തി

ഇതുമസായത്തി  ബനനപ്പെട  നടെപടെത്തികള്  എത്രയസംതവഗസം  പരത്തിഹരത്തികണനമനസാണന

എനത്തികന ഇഇൗ സനര്ഭതത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തികസാനുളളതന.  

നനകതറത്തി, ഖസാദത്തി തമഖലെകളത്തില് ആശസസാസതത്തിനന നചലെവത്തിടുന തുക അനര്യ

സസംസസാനതത്തിനന  തനടമുണസാകസാനത  തനസാകസാന്  പ്രതതര്യക  സസംവത്തിധസാനസം

തവണനമന  കസാരര്യതത്തില്  സസംശയമത്തില.  അതതസാനടെസാപ്പെസം  ഇവത്തിനടെ

ഉത്പസാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന  നനകതറത്തി  ഉത്പനങ്ങള്  വത്തിറഴത്തികസാനുസം  പരമസാവധത്തി

സഹസായങ്ങള്  സര്കസാര്  നചയ  നല്കണസം.  ഇതപ്പെസാള്  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ച  രണന

ശതമസാനസം  നസയത്തില്സന  ടെസാകന  ഇഇൗ  തമഖലെനയ  വളനര  പ്രതത്തികൂലെമസായത്തി

ബസാധത്തിക്കുനമന  കസാരര്യതത്തില്  ഒരു  സസംശയവമത്തില.   നനയ്ത്തുകസാര്  ടെസാകന  ആദര്യസം

നല്കനട  എനത്തിടന  റസ്പീഇസംതബഴന നചയ്തന  നല്കസാനമന  സമസ്പീപനസം  ഒരത്തികലുസം

ശരത്തിയല.   ഇഇൗ  വര്യവസസായസം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതന  റത്തിതബറ്റുസം  അതുതപസാനലെ  മറന

നത്തിരവധത്തി  ആനുകൂലെര്യങ്ങളുസം  നല്കത്തിനകസാണസാണന.   ഇഇൗ  തമഖലെനയ



സസംരക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി പ്രതതര്യകസം ഡെത്തിപ്പെസാര്ട്ടുനമനന  പ്രവര്തത്തിക്കുനതുസം ആ

പശസാതലെതത്തിലെസാണന.  2014-ല് തടെണ്  ഓവര്  ടെസാകന  പത്തിന്വലെത്തികസാന് നമ്മള്

ഒരുമത്തിച്ചന  ശബസം  ഉയര്തത്തിയതന  ഇഇൗ  സഭയത്തിലെസാണന.  അതന  അനന  പത്തിന്വലെത്തിച്ചു.

എനസാല്  വസ്പീണ്ടുസം  ഒരു  ശതമസാനസം  നസയത്തില്സന  ടെസാകന  നകസാണ്ടുവന.  ഇതപ്പെസാള്

നമ്മള് രണന ശതമസാനമസാകത്തി ഉയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  നനകതറത്തി വസ്ത്രങ്ങനളയസം

മറന പവര്ലൂസം വസ്ത്രങ്ങനളയസം ഒതര രസ്പീതത്തിയത്തില് കസാണുനതന ശരത്തിയല. നനകതറത്തി,

ഖസാദത്തി വസ്ത്രങ്ങള്കന രണന ശതമസാനസം നസയത്തില്സന ടെസാകന ബസാധകമസാകരുതന,  ആ

നത്തിര്തദ്ദേശസം പത്തിന്വലെത്തികണനമനസാണന എനത്തികന അറത്തിയത്തികസാനുളളതന.

ഭൂരഹത്തിതരസായ  ആദത്തിവസാസത്തികള്കന  ഒതരകര്  ഭൂമത്തി  വസ്പീതസം  നല്കുനമനന

പറഞ്ഞതന  നല  കസാരര്യമസാണന.  1975  മുതല്  നത്തിയമനത്തിര്മ്മസാണതത്തിലൂനടെ

ആദത്തിവസാസത്തികളുനടെ ഭൂപ്രശ്നസം നമ്മള് നനകകസാരര്യസം നചയ്യുകയസാണന.  എനസാല് പലെ

കസാരണങ്ങളസാല്  നമുകന  1975-നലെ  നത്തിയമസം  നടെപ്പെത്തിലെസാകസാനസായത്തില.  ഏറവസം

ഒടുവത്തില്  സര്കസാര്  നല്കത്തിയ  നത്തിര്തദ്ദേശസം  കൂടെത്തി  കണകത്തിനലെടുത്തുനകസാണസാണന

സുപ്രസ്പീസംതകസാടെതത്തിയനടെ വത്തിധത്തിയനടെ അടെത്തിസസാനതത്തില്  1999-നലെ  നത്തിയമസം  ഇഇൗ

സഭ  പസാസസാകത്തിയതന.  അതത്തിനന  അടെത്തിസസാനതത്തില്  ഭൂപ്രശ്നതത്തിനന  പരത്തിഹസാരസം

കസാണസാന്  നസാസം  ശമത്തികണസം.  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  അങ്ങനന  ശമത്തിക്കുകയസാനണങത്തില്

ഒതരകര് ഭൂമത്തിയല കൂടുതല് ഭൂമത്തി ആദത്തിവസാസത്തികള്കന നകസാടുകസാന് നത്തിയമസാനുസൃതസം



നമ്മള്  ബസാധര്യസരസാണന.  അതത്തിനുളള  നടെപടെത്തിയണസാകണനമനസാണന  എനത്തികന

അഭര്യര്തത്തികസാനുളളതന.  

തകരള  ജനതയനടെ  10  ശതമസാനസം  വരുന  ഇതര  സസംസസാന

നതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്  സസംസസാനതത്തിനന വത്തികസന നത്തിര്മ്മസാണ പ്രകത്തിയയന നല്കുന

സസംഭസാവന  വളനര  വലുതസാണന.  ഇതന  മനസത്തിലെസാകത്തി  അവരുനടെ  തക്ഷമവസം

പ്രശ്നങ്ങളുസം  നനകകസാരര്യസം  നചയസാനസായത്തി  ഒരു  പ്രതതര്യക  സസംവത്തിധസാനസം  നമ്മുനടെ

നസാടത്തില് ഉണസാകണനമനസാണന എനത്തികന ഇഇൗ സനര്ഭതത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തികസാനുളളതന.

അവരുനടെ ഇടെയത്തില് കത്തിമത്തിനലുകളുസം മയക്കുമരുനത്തിനന അടെത്തിമകളസായവരുസം ധസാരസാളസം

ഉനണങത്തിലുസം  അതതസമയസം   കലെസാകസാരനസാരുസം  സസാഹത്തിതര്യവസാസനയളളവരുസം

ഉനണനളള  കസാരര്യസം  നമ്മള്  മറനതപസാകരുതന.  നമ്മുനടെ  മറുനസാടെന്

മലെയസാളത്തികനളതപ്പെസാനലെ  തനന  അതരസം  ആളുകള്കന  തവദത്തികള്  സൃഷത്തിച്ചന

സസാസംസസാരത്തിക  പുതരസാഗതത്തിക്കുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  വര്യസാപകമസായത്തി  നടെത്തുവസാന്

നമ്മള് ശമത്തികണസം.

മസാറത്തിമസാറത്തി  വരുന  മനത്തിസഭകള്  ധസാരസാളസം  പടയതമളകള്

സസംഘടെത്തിപ്പെത്തികസാറുണന.   പതത്തിനസായത്തിരകണകത്തിനന  ആളുകള്കന  നനകവശഭൂമത്തികന

പടയസം  നല്കസാറുമുണന.   എനസാല്  ഒരു  പ്രതയസാജനവമത്തിലസാത  പടയസം

കയത്തില്പ്പെത്തിടെത്തിച്ചന  കഴത്തിയന  വലെത്തിയ  ഒരു  വത്തിഭസാഗസം  പസാവനപ്പെട  ജനങ്ങളുനടെ



പ്രശ്നങ്ങള്കന  പരത്തിഹസാരമുണസാകസാന്  ഒരു  സര്കസാരുസം  ശമത്തിച്ചത്തിടത്തില.

പടത്തികജസാതത്തി/പടത്തികവര്ഗ്ഗ  തകസാളനത്തികളത്തിലുസം  ലെക്ഷസംവസ്പീടെന  തകസാളനത്തികളത്തിലുസം

പസാവനപ്പെട  മറന  ജനവത്തിഭസാഗങ്ങള്  തസാമസത്തിക്കുന  സതങതങ്ങളത്തിലുമസാണന  ഇഇൗ

ജനവത്തിഭസാഗങ്ങള് തസാമസത്തിച്ചുതപസാകുനതന.  3-ഉസം 5-ഉസം നസനന ഭൂമത്തിയത്തിലെസാണന ഇവര്

കഴത്തിയനതന.  പണസം  നല്കത്തി  പടയഭൂമത്തി   ഇവര്  ശരത്തിയസായ  തരഖയത്തിലസാനത

വസാങ്ങത്തിയതസാണന. ഒറത്തിജത്തിനല് പടയസം ഇവരുനടെ നനകവശമുണന.  പനക്ഷ, അതത്തില്

തരഖനപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന  ഒറത്തിജത്തിനല്  പടയ  ഉടെമയനടെ  തപരസാണന.  ഭൂമത്തി

നനകവശമസായതപ്പെസാള്  പടയതത്തില്  തരഖനപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഉടെമസസാവകസാശസം

തത്തിരുതത്തിവസാങ്ങസാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരുനത്തില.  നനകമസാറ  കസാലെസാവധത്തി  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുസം

പടയതത്തില്  തത്തിരുതല്  വരുതസാന്  ഇവര്കന  ആകുനത്തിലസാനയനളളതസാണന

പ്രശ്നസം.  റവനപ്യൂ  ഉതദര്യസാഗസര്  ഇതരസം  പടയങ്ങള്  തത്തിരുതത്തി  നല്കസാന്

ശമത്തിക്കുനത്തില.  ഇതുമൂലെസം ഭവനനത്തിര്മ്മസാണസം ഉള്നപ്പെനടെയളള ഒരസാനുകൂലെര്യതത്തിനുസം

പടത്തിക  വത്തിഭസാഗതത്തില്നപ്പെട  ഇക്കൂടര്  അര്ഹരലസാതസായത്തി  തപസാകുന.  ഇതത്തിനന

പരത്തിഹസാരസം ഉണസാകണനമനസാണന എനത്തികന ഇഇൗ സനര്ഭതത്തില് റവനപ്യൂ വകുപ്പെന

മനത്തിതയസാടെന സൂചത്തിപ്പെത്തികസാനുളളതന. 

പടത്തികവത്തിഭസാഗ  വത്തികസന  ഫണന  ലെസാപസാക്കുക,  വക  മസാറത്തി  നചലെവഴത്തിക്കുക,

നപസാതുതമഖലെസാ  സസാപനങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കുസം  മറന  ചത്തിലെ  ഏജന്സത്തികളുനടെയസം



അകഇൗണത്തിതലെയന  മസാറത്തി  നത്തിതക്ഷപത്തിക്കുക  തുടെങ്ങത്തിയ  നടെപടെത്തികള്കന  തശഷമുളള

മത്തിച്ചസം തുകയസാണന പടത്തികവത്തിഭസാഗ വത്തികസനതത്തിനന ലെഭര്യമസാകുനതന. ഇതന ബഡ്ജറന

തുകയനടെ  50  ശതമസാനസം തപസാലുമത്തിലസാനയനസാണന കണക്കുകള് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന.

വളനര ലെസാഘവതതസാടുകൂടെത്തിയസാണന ഇഇൗ ഫണന എലസാ തലെങ്ങളത്തിലുസം നനകകസാരര്യസം

നചയ്യുനനതനന കസാണസാസം.  പടത്തികവത്തിഭസാഗങ്ങളുനടെ സര്വതതസാന്മുഖമസായ വത്തികസനസം

ഏനറടുകസാന്  തസറത്തിനന  അവകസാശവസം  ഉതരവസാദത്തിതസവമുണന.  അതന

ദുര്വത്തിനത്തിതയസാഗസം നചയ്യുനതന തടെയസാനുളള നടെപടെത്തി സസസ്പീകരത്തിതകണതന തസറത്തിനന

ഉതരവസാദത്തിതസമസാണന.  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതസം  പൂര്ണമസായസം  നചലെവഴത്തിക്കുനനവനസം

അതന ഫലെപ്രദമസായ പദതത്തികള്കസാണന വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുനനതനസം ഉറപ്പെസാകസാന്

നത്തിയമസം  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതത്തിനുളള  നടെപടെത്തി  സസസ്പീകരത്തികണസം.  ഗവര്ണറുനടെ

നയപ്രഖര്യസാപന  പ്രസസംഗതത്തില്  അതന  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  എനസാല്  ബഡ്ജറന

പ്രസസംഗതത്തില് അതന  പ്രതത്തിഫലെത്തിച്ചുകസാണുനത്തില.  ഇഇൗ വത്തിഷയതത്തില് മറന  പലെ

സസംസസാനങ്ങളത്തിലുസം  നചയ്തത്തിട്ടുളളതുതപസാനലെ ഒരു നത്തിയമനത്തിര്മ്മസാണസം നടെത്തുവസാന്

സര്കസാര്  തയസാറസാകണനമനസാണന  എനത്തികന  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തികസാനുളളതന.  ഇകഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ബഹുമസാനനപ്പെട  മനത്തി  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറന എന്തുനകസാണ്ടുസം ജതനസാപകസാരപപ്രദമസായ ബഡ്ജറസാണന.

എലസാ  തമഖലെകനളയസം  സര്ശത്തിച്ചുനകസാണ്ടുളള  ബഡ്ജറസാണന.  ആ  ബഡ്ജറത്തിനന



സര്വസാത്മനസാ പത്തിന്തുണച്ചുനകസാണന ഞസാന് എനന വസാക്കുകള് അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശസ്പീ  .   റത്തി  .   വത്തി  .   രസാതജഷന: സര്, തകരളസ്പീയ നതവസാതസാനതത്തിനന ദത്തിശസാതബസാധസം

നല്കത്തിയ  മഹസാനസായ  ശസ്പീനസാരസായണഗുരുവത്തിനന  ദര്ശനങ്ങളത്തില്  അടെത്തിയറച്ചുസം

മണത്തിതനയസം  മനുഷര്യതനയസം  മറന  കസാലെതതസാടെന  നടെതത്തിയ  തപസാരസാടതത്തിനന

വത്തിജയനകസാടെത്തി  ഉയര്തത്തിയതന  കസാണസാനത  നനമ്മ  വത്തിട്ടുപത്തിരത്തിഞ്ഞുതപസായ

തകരളതത്തിനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  കവത്തികന  ഉജസലെമസായ  സരണസാഞ്ജലെത്തി

അര്പ്പെത്തിച്ചുനകസാണ്ടുസം തകരളതത്തിനന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യവകുപ്പുമനത്തി തഡെസാ.

ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന ഐസകന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് സര്വസാത്മനസാ

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയസാണന. 

തകരളതത്തിനലെ  വത്തികസനതത്തിനന  വഴത്തി  എനസാനണനന  ഈ  ബഡ്ജറന

സസാക്ഷര്യനപ്പെടുത്തുന.  ഭസാവത്തി  തകരളതത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  ചൂണ്ടുപലെകയസാണന  ഈ

ബഡ്ജറന.  ജനങ്ങള് കസാതത്തിരുന,  തകരളസം കസാതതസാര്ത ഒരു ജനപക്ഷ ബദല്

വത്തികസന  നയമസാണന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  മുതനസാട്ടുവയ്ക്കുനതന.   തകരളതത്തിനന

സസാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി സസംബനത്തിച്ചന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ധവളപത്രതത്തില്  വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുനണന.   ഇവത്തിനടെ

വസാര്ഷത്തിക പദതത്തികള് നടെപ്പെത്തിലെസാക്കുനതത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന

കുറകരമസായ നമനലതപ്പെസാക്കുനയമസാണന സസസ്പീകരത്തിച്ചതന.   2013-2016 കസാലെയളവത്തില്



നത്തിയമസഭ  പസാസസാകത്തിയ  ബഡ്ജറന  തുകയനടെ  60-70  ശതമസാനസം  മസാത്രമസാണന

ഇവത്തിനടെ  നചലെവസാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന  എനന  ഗവര്ണറുനടെ  നയപ്രഖര്യസാപനതത്തില്

പറയകയണസായത്തി.  അതതസാനടെസാപ്പെസം  വരുമസാന  തസസാതസ്സുകള്  കനണതസാനത

തലെങ്ങുസം  വത്തിലെങ്ങുസം  പദതത്തികള്  പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുന  ഒരു  നത്തിലെയസാണന

ഇവത്തിനടെയണസായതന.  അധത്തിക  ധനസമസാഹരണ  ലെക്ഷര്യതത്തിനന  75  ശതമസാനസം

മസാത്രമസാണന ഇവത്തിനടെ തനടെസാന് കഴത്തിഞ്ഞതന.  24000 തകസാടെത്തി രൂപ പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാന്

കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കസാരത്തിനന  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  ഇവത്തിനടെ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുള്ള

ബഹുമസാനര്യനസായ  മുന്  മുഖര്യമനത്തിയനടെ  പ്രതത്തികരണസം  കണ്ടു.   തകരളതത്തില്

ഇതപ്പെസാള്  നത്തിലെവത്തില്  സര്കസാരത്തിനന  കയത്തില്  പണമുനണനസാണന  അതദ്ദേഹസം

പറഞ്ഞതന.  എനസാല്  2016  മസാര്ച്ചന  മസാസതത്തില്  തകസാസത്തിസംഗന  ബസാലെന്സസായത്തി

കസാണത്തിച്ചതന  1643.99  തകസാടെത്തി രൂപയസാണന.  പതക്ഷ മുന് മുഖര്യമനത്തി പറഞ്ഞ ഈ

ബസാലെന്സന യഥസാര്തതത്തില് തടത്തിപ്പെസാണന.  യഥസാര്തതത്തില് നകസാടുകസാനുള്ള കടെസം

1800  തകസാടെത്തി  രൂപയസാണന.   അതന  ഗവണ്നമനന  തലെതത്തില് പത്തിടെത്തിച്ചുവച്ചതസാണന.

അതുതപസാനലെ  തകരളതത്തിനന  ഇനനത  സസാഹചരര്യനതക്കുറത്തിച്ചന  ഞസാന് 

വത്തിശദസ്പീകരത്തിതകണ  കസാരര്യമത്തില.   അസസാധസാരണമസായ  സസാഹചരര്യങ്ങനള

തനരത്തിടുവസാന്  അസസാധസാരണമസായ  പ്രവൃതത്തികള്  അനത്തിവസാരര്യമസാണന.

പ്രതത്തിസനത്തിയനടെ  മുനത്തില്  പകച്ചുനത്തില്കസാനത,  നത്തിസഹസായത  കസാണത്തികസാനത



അതത്തിനന തനരത്തിടെസാനുള്ള ഒരു തതസമസാണന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

ഈ  മനത്തിസഭയ്ക്കുതവണത്തിയള്ള  ബഡ്ജറത്തില്  അവലെസംബത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.   ഇതന

ഇടെതുപക്ഷ  രസാഷസ്പീയതത്തിനന  പ്രസക്തത്തിനയയസാണന  കസാണത്തിക്കുനതന.   ഒരു

മജത്തിഷര്യനനതപ്പെസാനലെ അത്ഭുതവത്തിദര്യ കസാണത്തിക്കുകയല അതദ്ദേഹസം നചയ്തത്തിരത്തിക്കുനതന.

ഇടെതുപക്ഷതത്തിനന  അപസാരമസായ  ജനപക്ഷ  രസാഷസ്പീയതത്തിനന   അത്ഭുതസം

കസാണത്തികസാനുള്ള  തശഷത്തിയസാണന  യഥസാര്തതത്തില്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലുടെനസ്പീളസം

കസാണസാന്  കഴത്തിയനതന.   മതസായത്തിയനടെ  സുവത്തിതശഷതത്തിനലെ  പതത്തിനഞ്ചസാസം

അദര്യസായതത്തില്  അഞ്ചന  അപ്പെവസം  രണന  മസ്പീനുസംനകസാണന  അയസായത്തിരസം  തപരുനടെ

വത്തിശപ്പെകറത്തിയ സസംഭവസം വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുനണന.   യഥസാര്തതത്തില് അതരനമസാരു

അത്ഭുത  പ്രവര്തത്തിയസാണന  ഈ  ഗവണ്നമനത്തിനുതവണത്തി  ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി കസാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര് സൃഷത്തിച്ച

കടെനകണത്തിയനടെ  കരസാളഹസങ്ങളത്തില്നത്തിനന  തകരളനത  തമസാചത്തിപ്പെത്തികസാനുസം

ജനപക്ഷ  വത്തികസന  അജണ  മുതനസാട്ടുനകസാണ്ടുതപസാകസാനുമുള്ള  ഒരു  അത്ഭുത

പ്രവൃതത്തികസാണന   തകരളതത്തിനലെ ഇടെതുപക്ഷ സര്കസാര് തയസാറസായത്തിരത്തിക്കുനതന.  

നമഡെത്തികല്  തകസാതളജുകളുമസായത്തി  ബനനപ്പെടന  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ഇവത്തിനടെ

അടെത്തിയനര  പ്രതമയസം  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന  നമ്മനളലസാവരുസം  കണ്ടു.

എല്.ഡെത്തി.എഫന.  വന;  എലസാസം  ശരത്തിയസായത്തി.   മുന്മനത്തി  ശസ്പീ.  വത്തി.  എസന.



ശത്തിവകുമസാറത്തിനന സസംസസാരതശഷത്തി തത്തിരത്തിച്ചുകത്തിടത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസനത അടെത്തിയനര

പ്രതമയതത്തിനന അവതരണ തവളയത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫന.  ആളുകള്ക്കുതപസാലുസം അതന

തബസാദര്യമസായത്തി.   നത്തിലെവത്തിലുള്ള  നമഡെത്തികല്  തകസാതളജത്തിനന  അവസ

എനസായത്തിരുനനവനന  നസാസം  പരത്തിതശസാധത്തിതകണതസാണന.  ഇതപ്പെസാള്  ഇടുകത്തി

നമഡെത്തികല്  തകസാതളജത്തിനലെ  മൂനസാസം  നസമസര്  വത്തിദര്യസാര്തത്തികള്  തകരളതത്തിനലെ

ഒട്ടുമത്തിക നമഡെത്തികല് തകസാതളജുകളത്തിലുസം കറങ്ങത്തി നടെക്കുകയസാണന.   നമഡെത്തിസത്തിന്,

സസകര്യസാട്രത്തികന,  സര്ജറത്തി  തുടെങ്ങത്തിയവയനടെ  തപസാസത്തിസംഗത്തിനുതവണത്തി

തത്തിരുവനനപുരസം  മുതല്  തകസാഴത്തിതകസാടുവനരയള്ള  നമഡെത്തികല്  തകസാതളജുകളത്തില്

കറങ്ങത്തി  നടെതകണ  ഗതത്തിതകടുണസാകത്തിയതന  ആരസാനണനള്ളതന

പരത്തിതശസാധത്തിതകണതസാണന.    തബസാര്ഡുകള് നവച്ചതുനകസാണ്ടുമസാത്രസം നമഡെത്തികല്

തകസാതളജന  ആവകയത്തില.   പസാവനപ്പെടവരുനടെ തസാല്പരര്യങ്ങള് സസംരക്ഷത്തികസാന് ഈ

ഗവണ്നമനന  പ്രതത്തിജസാബദമസാണന.   'അനവസ്ത്രസാദത്തി  മുടസാനത  തനരക്ഷത്തിച്ചു

 ഞങ്ങനള'  എനന  മഹസാനസായ  ശസ്പീനസാരസായണഗുരു   സദവദശകതത്തില്

പറഞ്ഞതുതപസാനലെ  എത്ര  സസാമ്പതത്തിക  നഞരുകമുണസായസാലുസം  നസാടത്തിനലെ

പസാവങ്ങതളസാടെന  ഞങ്ങള്  വസാക്കുപസാലെത്തിക്കുനമനസാണന  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനടെ  പറഞ്ഞതന.   ആ വസാകന  പസാലെത്തികസാനുള്ള നടെപടെത്തികളസാണന

ഒനനസാനസായത്തി ഈ ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  



വസ്പീടെന,  നവള്ളസം,  നവളത്തിച്ചസം,  കക്കൂസന,  പസാവനപ്പെടവനന  വത്തിദര്യസാലെയങ്ങള്,

അവന്  ആശയത്തിക്കുന  ആശുപത്രത്തികള്  അനതലസാസം  ഒരവകസാശമസായത്തി

പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുന  തകരള  രസാഷസ്പീയ  ചരത്തിത്രതത്തിനലെ  ഒരു  രജതതരഖയസാണന  ഈ

ബഡ്ജനറനന പറയസാന് ഞസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.   

 ഈ  രസാജര്യനത  നടുകത്തിയ,  തകരളതത്തിനന  യശസത്തിനന  തസ്പീരസാ  കളങസം

വരുതത്തിവച്ച  സസംഭവമസായത്തിരുനത്തിതല  നപരുമ്പസാവൂരത്തിനലെ  ജത്തിഷസാ  സസംഭവസം.

തപസാസ്റ്റുതമസാര്ടതത്തിനന  ധൃതത്തി  കസാണത്തികരുനതനന  ആ ജത്തിഷയനടെ  അമ്മ പറഞ്ഞു.

ആര്ക്കുതവണത്തിയസായത്തിരുന   തത്തിടുകസം  കസാണത്തിച്ചതന?  ഈ  ഗവണ് നമനന  വന,

പ്രതത്തികനള പത്തിടെത്തിച്ചു.  ഗവണ്നമനന വസാക്കുപസാലെത്തിച്ചു.  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുതവണത്തി പ്രതതര്യകസം

വകുപ്പെന രൂപസ്പീകരത്തികസാന് തകരളതത്തിനലെ സര്കസാര് തയസാറസാകുന.  

അതുതപസാനലെ വകസം പഞ്ചസായത്തുമസായത്തി ബനനപ്പെടന നടെതത്തിയ ഒരു സര്തവ

റത്തിതപ്പെസാര്ടന  നഞടത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസാണന.   തകരളതത്തിനലെ  85  ശതമസാനസം  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുസം

മൂത്രസാശയ  സസംബനമസായ  അസുഖങ്ങള്  വരുന.   കസാരണനമനസാണന?

തകരളതത്തിനലെ  ഏതന  ഠഇൗണത്തിലെസാണന  മൂത്രനമസാഴത്തികസാന്  വൃതത്തിയസായ

സഇൗകരര്യമുള്ളതന?  തകരളതത്തിനലെ എലസാ ജസംഗ്ഷനുകളത്തിലുസം ബസന സസാന്റുകളത്തിലുസം

ഏറവസം  വൃതത്തിയള്ള  ശഇൗചസാലെയങ്ങളുണസാകസാന്  ഈ  ഗവണ്നമനന

തസ്പീരുമസാനത്തിക്കുകയസാണന.   ഈ  അര്തതത്തില്  തകരളതത്തിനലെ  എലസാ  വത്തിഭസാഗസം



ജനങ്ങനളയസം  പരത്തിഗണത്തിക്കുന  ഒരു  ബഡ്ജറസാണന  ഈ  ഗവണ്നമനന  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.  

പടത്തികജസാതത്തി/പടത്തികവര്ഗ്ഗതത്തിനന  കസാരര്യതത്തില്  പടത്തികജസാതത്തികസാരുനടെയസം

പടത്തികവര്ഗ്ഗതത്തിനനയസം  സസംരക്ഷകരസാനണനന  നതളത്തിയത്തികസാന്തവണത്തി  ചത്തിലെ

ശക്തത്തികള്  കസാണത്തിക്കുന  ധൃതത്തിയസം  തത്തിടുകവസം  നമുനകലസാവര്ക്കുസം

അറത്തിയസാവനതസാണന.   എനസാല്    ജനസസംഖര്യസാനുപസാതത്തികമസായത്തി  തനസാകത്തിയസാല്

കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനന  പടത്തികവര്ഗ്ഗതത്തിനുതവണത്തി  രണന  ശതമസാനസം  ഫണസാണന

നസ്പീകത്തിവച്ചനതങത്തില്   ഇതവണ  സഖസാവന  പത്തിണറസായത്തിയനടെ  തനതൃതസതത്തിലുള്ള

ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യ  മുനണത്തി  ഗവണ്നമനത്തിനുതവണത്തി   തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.

തതസാമസന  ഐസകന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തില്  2.61  ശതമസാനസം  ഫണസാണന

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന.  ഈ  കസാരര്യതത്തില്  വളനര  വര്യക്തമസായ

സമസ്പീപനമസാണുള്ളനതനന  നസാസം  കസാതണണതുണന.  വയനസാടത്തിനലെ  സപ്രമറത്തി

കസാസുകളുള്ള  241  സ്കൂളുകളത്തില് ദത്തിവസതവതനസാടെത്തിസസാനതത്തില് ഒരു ആദത്തിവസാസത്തി

സ്ത്രസ്പീനയ നത്തിയമത്തികസാന് തപസാകുകയസാണന. നത്തിങ്ങളുനടെ കസാലെതതതുതപസാനലെ നവറുനത

ഉണയത്തിലസാത  നവടെത്തിയല,  മറത്തിച്ചന  നസാലെന  തകസാടെത്തി  രൂപ  തകസാര്പ്പെസന  ഫണത്തില്

മസാറത്തിവയ്ക്കുകയസാണന.    ആള്ടര്തനറസ്പീവന  സ്കൂളത്തിനന കസാരര്യതത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷസം

നത്തിങ്ങള് സസസ്പീകരത്തിച്ചതന  എനസായത്തിരുന?  എത്ര തവണ നസകതടറത്തിയറത്തിനുമുനത്തില്



സമരസം നടെതത്തി.   ആ പസാവങ്ങള് എത്ര തവണ അനനത മുഖര്യമനത്തിനയയസം

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിനയയസം  കണ്ടു.   അവരുനടെ  വസാക്കുകള്കന  നചവത്തി

നകസാടുകസാന്തപസാലുസം ഗവണ്നമനന തയസാറസായത്തിരുനത്തിനലനന നസാസം കസാതണണതുണന.

അതുതപസാനലെ നപസാതുവത്തിദര്യസാലെയതത്തിനന സത്തിതത്തി എനസായത്തിരുന;  കഴത്തിഞ്ഞ

വര്ഷസം  ഓണസം  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുസം  പുസകസം  ലെഭത്തികസാനത  വനതപ്പെസാള്  അനനത

ബഹുമസാനര്യനസായ പ്രതത്തിപക്ഷ തനതസാവന സഖസാവന വത്തി.  എസന.  അച്ചുതസാനനന് ഈ

സഭയത്തില്  ഒരു  സബ്മത്തിഷന്  ഉനയത്തിച്ചു.   പസാഠപുസകസം

ലെഭത്തികസാതതത്തിനനത്തുടെര്നണസായ പ്രശ്നങ്ങളസാണന ഉനയത്തിച്ചതന. ഓണസം തനരനത

വനതുനകസാണസാണന  പുസകസം  സവകത്തിയനതനസാണന   അനനത   വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ

വകുപ്പുമനത്തി നല്കത്തിയ മറുപടെത്തി.  ഇത്ര വത്തിചത്തിത്രകരമസായ അസസംബനസം പറയസാന്

ഒരു  മടെത്തിയസം  കസാണത്തികസാത  ഗവണ്നമന്റുസം  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  വകുപ്പുമനത്തിയസം

ആയത്തിരുനത്തിതല ഇവത്തിനടെ ഉണസായത്തിരുനതന? ഇതപ്പെസാഴത്തിതസാ സഹനടെകന വത്തിദര്യസാലെയസം,

അനസാരസാഷ  നത്തിലെവസാരതത്തിതലെയന  ഉയര്തസാന്  തപസാകുന.  ഇനത്തിതപ്പെസാള്  അണ്

എകതണസാമത്തികത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസാണന തര്കസം.  ആ തര്കസം നമുകന ചര്ച്ച നചയസാസം.

പതക്ഷ  നത്തിങ്ങളുനടെ  കസാലെതന  അണ്  എകതണസാമത്തികന  എന

പ്രതയസാഗമസാണുണസായത്തിരുനനതങത്തില്  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന

അണ് എകതണസാമത്തികന  (അനസാദസായകരസം)  എനനസാരു കസാരര്യസം ഒരു റത്തിതപ്പെസാര്ടത്തിലുസം



ഉണസാവകയത്തിലസാനയനന   ഈ  നത്തിയമസഭയത്തില്  ബഹുമസാനര്യനസായ  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ

വകുപ്പുമനത്തി അസനത്തിഗ്ദ്ധമസായത്തി പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  

എനന  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെവമസായത്തി  ബനനപ്പെട  ചത്തിലെ  കസാരര്യങ്ങള്കൂടെത്തി

പറയസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  കുടെത്തിനവള്ളതത്തിനന  കസാരര്യതത്തില്  ഈ

ഗവണ്നമനന  എടുത  ഉദസാരമസായ  സമസ്പീപനനത  ഞസാന്  മുക്തകണസം

പ്രശസംസത്തിക്കുകയസാണന.  പട്ടുവസം  കുടെത്തിനവള്ള  പദതത്തിയനടെ  രണസാസം  ഘടസം,

കലെര്യസാതശരത്തി, തളത്തിപ്പെറമ്പന, അഴസ്പീതകസാടെന എനസ്പീ മണ്ഡലെങ്ങളത്തില് 1200 കത്തിതലെസാമസ്പീറര്

വത്തിഭസാവനസം നചയ.  പത്തിനസ്പീടെന ഫണന കുറവസായതപ്പെസാള് 600 കത്തിതലെസാമസ്പീററസായത്തി അതന

കടനതഷസാര്ടന നചയ.  അതത്തിനന ഭസാഗമസായത്തി അവത്തിനടെ രൂക്ഷമസായ കുടെത്തിനവള്ളക്ഷസാമസം

തനരത്തിടുകയസാണന.  അതത്തിനന  പരത്തിഹസാരമുണസാകണസം.  ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷയത്തിലെസാണന.

അതുനകസാണന  ഈ  കുടെത്തിനവള്ള  പ്രശ്നതത്തിനന  ഫണന  നസ്പീകത്തിനവയണനമനന

ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തിതയസാടെന ആവശര്യനപ്പെടുകയസാണന.  

അതുതപസാനലെ  നതയസം,  പടെയണത്തി  കലെസാകസാരനസാരുനടെ  നപന്ഷന്  1500

രൂപയസാകത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതന  അഭത്തിനനനസാര്ഹമസാണന.   ഉതര  മലെബസാറത്തിനലെ

തക്ഷത്രസസാനസ്പീയരുനടെ നപന്ഷന് ഇതപ്പെസാള് 800 രൂപയസാണന.  ഏഴന മസാസമസായത്തി

കുടെത്തിശത്തികയസാണന.  ആ കുടെത്തിശത്തിക തസ്പീര്തന അതുസം  1500  രൂപയസായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന

നല്കസാനുള്ള   സമസ്പീപനസം   ഈ  ഗവണ്നമനന  സസസ്പീകരത്തിക്കുനമന  കസാരര്യതത്തില്



എനത്തികന യസാനതസാരുവത്തിധ സസംശയവമത്തില.  

മനറസാനന  കസാരുണര്യയസാണന.   കസാരുണര്യ  അവകസാശമസാനണനന  ഈ

ഗവണ്നമനന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  വളനരതയനറ പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന

കസാരര്യമസാണന.  തറസാഡെപകടെങ്ങളത്തില്നപ്പെടന ചത്തികത്തിത്സത്തികസാന് വകയത്തിലസാനത ധസാരസാളസം

ആളുകള് കഷനപ്പെടുനണന.  ആ പദതത്തി വത്തിപുലെസ്പീകരത്തിക്കുനമനന ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന.   തസ്പീര്ച്ചയസായസം  ആ  കസാരര്യതത്തില്

നടെപടെത്തിയണസാകുനമനന പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.  

കണ്ണൂര്  ജത്തിലയത്തില്  നപണ്കുടത്തികള്കസായള്ള  തപസാസന  നമട്രത്തികന

തഹസാസലുകളത്തില.  തസ്പീര്ച്ചയസായസം അതരസം ഒരു തഹസാസല് കണ്ണൂരത്തില് പണത്തിയസാന്

ഗവണ്നമനന മുന്സക എടുകണനമനന ഞസാന് അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന.  

അതുതപസാനലെ  കഴത്തിഞ്ഞ  ഇടെതുപക്ഷ  ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന

ബഹുമസാനര്യനസായ സഖസാവന  എസം.എ.  തബബത്തി തറകലത്തിട  കണപുരസം  കലെസാഗ്രസാമസം

അഞ്ചന വര്ഷമസായത്തി അതുതപസാനലെ കത്തിടെക്കുകയസാണന.  അതത്തിനനസാരു ശസാപതമസാക്ഷസം

ഉണസാകുനമനന  ഞസാന്  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.   ഇവത്തിനടെ  തസ്പീവ്രവസാദതതസാടുസം

വര്ഗ്ഗസ്പീയതതയസാടുസം  ഒരു  വത്തിട്ടുവസ്പീഴ്ചയമത്തിനലനന  ഈ  സര്കസാര്  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചു

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയസാണന. പസാവങ്ങള്ക്കുസം നത്തിരസാലെസംബര്ക്കുസംതവണത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച,

തകരളതത്തിനന വത്തികസനതത്തിനന പുതത്തിയ വഴത്തി  നവടത്തിത്തുറക്കുന,  തകരളതത്തില്



വന് കുതത്തിപ്പുണസാകസാന് തപസാകുന ഈ ജനപക്ഷ ബഡ്ജറത്തിനന സര്വസാത്മനസാ

ഞസാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയസാണന. 

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ഡെത്തി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറന നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള ഞസാന് എതത്തിര്ക്കുകയസാണന.  ഇഇൗ സഭയത്തില്

ഇതന  നസാലെസാമനത  നയപ്രഖര്യസാപനമസാണന.  ബഹുമസാനനപ്പെട  ഗവര്ണര്  നടെതത്തിയ

നയപ്രഖര്യസാപനപ്രസസംഗസം, അതത്തിനന നനത്തിപ്രതമയ ചര്ച്ചയത്തില് മറുപടെത്തി പറഞ്ഞുനകസാണന

ബഹുമസാനനപ്പെട മുഖര്യമനത്തി നടെതത്തിയ വത്തിശദസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖര്യസാപനസം,

അങ്ങയനടെ ധവളപത്രതത്തിലൂനടെ ഒരു ധനപരമസായ നയപ്രഖര്യസാപനസം,  അവസസാനസം ഒരു

മസാസതത്തിനുള്ളത്തില് നസാലെസാമനത വത്തിരസമസായ നയപ്രഖര്യസാപനസം കൂടെത്തി  കസാതണണ ഒരു

ദഇൗര്ഭസാഗര്യസം  നമുനകലസാവര്ക്കുമുണസായത്തി.   യഥസാര്തതത്തില്  ഇഇൗ  ധവളപത്രസം  ഒരു

മുഖസംമൂടെത്തിയസാണന.   യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  നചയ്ത  നല  കസാരര്യങ്ങനള

കഇൗതുകമുണര്ത്തുനതുസം  വത്തിചത്തിത്രവമസായ  കണക്കുകള്  ഉദരത്തിച്ചന  വത്തിലെകുറച്ചന

കസാണത്തികസാനുളള  കഇൗശലെസം നത്തിറഞ്ഞ ഒരു തരഖ എനന അതത്തിനന വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തികസാന്

ഞസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  അതത്തിനന മറവത്തില് നത്തിയനണങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുതസാനുള്ള

ധസാരസാളസം പരത്തിപസാടെത്തികള് മുഖസംമൂടെത്തിയത്തിട്ടുനകസാണന വരുനണന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഭസാവന  പസ്പീലെത്തി  വത്തിടെര്തത്തിയസാടുകയസാനണന  കസാരര്യതത്തില്  ഒരു

സസംശയവമത്തില.   അവസസാനസം  അതന  എതത്തിനത്തില്ക്കുനതന  ഉതടസാപര്യയനടെ



പടെത്തിവസാതത്തില്കലെസാണന എനനസാരു ആതക്ഷപമസാണന എനത്തിക്കുള്ളതന.  ഉദസാഹരണമസായത്തി,

ഒനസാസം  മസാനര്യപസാതകജന  ബഡ്ജറത്തിനകനത  കഇൗശലെമസായത്തിരുനനവങത്തില്  രണസാസം

മസാനര്യപസാതകജന ബഡ്ജറത്തിനു പുറനത ജസാലെവത്തിദര്യയസാണന എനളളതസാണന വര്യതര്യസാസസം.

ധവളപത്രതത്തില്  റവനപ്യൂ  വരുമസാനതത്തിനന  72%  വസം  പലെത്തിശയ്ക്കുസം  ശമ്പളതത്തിനുസം

നപന്ഷനുസംതവണത്തി  നചലെവസാകുനനവനന  വത്തിലെപത്തിക്കുന  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി ഇരുപതത്തിനസായത്തിരസം  തകസാടെത്തി  രൂപ മുതല് ഒരു ലെക്ഷസം തകസാടെത്തി  രൂപ വനര

പുറനമനത്തിനന  കടെനമടുതസാല്  അതത്തിനന  പലെത്തിശയസം  മുതലുസം  എങ്ങനനയസാണന

തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കുനനതനന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് പറയകതയസാ ചര്ച്ച നചയ്യുകതയസാ നചയ്തത്തിടത്തില.

അതുവഴത്തി  ഇഇൗ സസംസസാനതത്തിനലെ ജനങ്ങളുനടെ  തമല് അടെത്തിതച്ചല്പത്തിക്കുന പ്രതത്തിവര്ഷ

ബസാധര്യത  എത്രയസാകുനമനസം  അനതങ്ങനന  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കുനമനസം  പറയതണ?

യ.ഡെത്തി.എഫന.  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി  ഉയര്തത്തി  എനന  ആതരസാപത്തിക്കുന  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  ഭസ്പീമമസായ  റവനപ്യൂകമ്മത്തി

തകരളതത്തിനുണസാക്കുനമനള്ളതത്തിനന  സസാമ്പതത്തികശസാസ്ത്രനമസാനസം  പഠത്തിതകണ

ആവശര്യമത്തില,  ലെളത്തിതമസായ തകസാമണ്നസന്സന മസാത്രസം മതത്തി.  ഒരു ലെക്ഷസം തകസാടെത്തി രൂപ

പുറത്തുനത്തിനന സമസാഹരത്തിക്കുതമ്പസാള് ഇതന തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിലസാനത ആതരസാ നവറുനത തരുന

എന രസ്പീതത്തിയത്തിലെസാണന   ബഡ്ജറത്തില് ഇതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  പറയനതന.   ഇഇൗ പസാതകജന

ബഹുമസാനനപ്പെട  നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പുമനത്തി  ശദത്തികണസം.   നപസാതുമരസാമതന

വകുപ്പെത്തിനന ഇഇൗ മസാനര്യപസാതകജത്തിലൂനടെ ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന തടെകന ഓവര് നചയ്യുകയസാണന.



ഇവത്തിനടെ  തനരനതതനന പത്തി.ഡെബബ.ഡെത്തി.യത്തില്  ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ച്ചര്  ഫണ്ടുണന.   അതന

ഇലസാതസാകത്തി തകരള ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ച്ചര് ഇന്നവസനനമനന ഫണന തബസാര്ഡുസം (കത്തിഫ്ബത്തി)

എഫസാക്കുനമസാനക  നകസാണ്ടുതപസാകുകയസാണന.  അങ്ങയനടെ നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പെത്തിനന

ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന  വത്തിഴങ്ങുനതണസാനയനന  നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പുമനത്തി പ്രതതര്യകസം

ശദത്തികണനമനന അഭര്യര്തത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനടെ മസാണത്തി സസാര് ബഡ്ജറത്തിനന  Annual

Financial Statement ആനണനന സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു. നമ്മുനടെ ഒരു വര്ഷനത  വരവനചലെവ

കണക്കുകള്  ബഡ്ജറത്തില്  ഉണസാകണസം.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  യഥസാര്ത

തഡെസാകബനമനനസത്തില്  അങ്ങന  പറയന  എകനനപന്ഡെത്തിച്ചര്,  റവനപ്യൂ  ഇനതലസാസം

കസാണത്തികസാന്  കഴത്തിയതമസാ?  അതുനകസാണന  Annual  Financial  Statementഅലസാനത

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  ഭരണഘടെനസാവത്തിരുദമസാനണനന  പറയസാന്

ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനടെ  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തിനയക്കുറത്തിച്ചന  എതപ്പെസാഴസം

പറഞ്ഞുനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.    നതരനഞ്ഞടുപ്പുകസാലെതന  കടെനമടുതന  തകരളനത

മുടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന എനസായത്തിരുന  പറഞ്ഞതന.  എനസാല് ഇതപ്പെസാള് ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

പറയനതന  കടെനമടുതസാല്  കുഴപ്പെമത്തിലസാനയനസാണന.   കടെസം  എടുകണനമനസാണന

ഇതപ്പെസാള് പറയനതന.         ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചസാണത്തി ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച 2016-17-നലെ

ബഡ്ജറത്തില്  റവനപ്യൂ കമ്മത്തി 9897 തകസാടെത്തിരൂപയസായത്തിരുന.  എനസാല് രണ്ടുമൂനമസാസസം

കഴത്തിഞ്ഞന  റത്തിസവസന  നചയ്ത അങ്ങയനടെ  ബഡ്ജറത്തില് റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി 13066  തകസാടെത്തി

രൂപയസാണന.   റവനപ്യൂ കമ്മത്തി പസാടെത്തിലസാനയനന ഞങ്ങള്കന അങ്ങന ഉപതദശസം നല്കുകയസം



ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചസാണത്തി  ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനലെ  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തിനയകസാള്

മൂവസായത്തിരസം  തകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികസം  അങ്ങയനടെ  ബഡ്ജറത്തില്  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി

കണത്തിരത്തിക്കുകയമസാണന.  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  ഒനസം  ബസാകത്തിവച്ചത്തിലസാനയനസാണന

പറഞ്ഞതന.     ഇവത്തിനടെ ശസ്പീ. ടെത്തി.  വത്തി.  രസാതജഷന  2015-2016-നലെ വര്ഷസാനര്യ നരസാക

ബസാകത്തി  1643  തകസാടെത്തി  രൂപയസാനണന  പറഞ്ഞു.   ഇതപ്പെസാള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ

വര്ഷസാനര്യ നരസാക ബസാകത്തി  (-)816  തകസാടെത്തി  രൂപയസാണന.   കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷസം

യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരത്തിച്ചത്തിരുനതപ്പെസാള്  ഒരത്തികലുസം വര്ഷസാനര്യ നരസാക ബസാകത്തി സമനസന

ആയത്തിടത്തില.     വര്ഷസാനര്യ  നരസാക  ബസാകത്തിയസായത്തി  ബസാകത്തിപണസം  വയണനമനന

ധവളപത്രതത്തിലൂനടെ  പറയകയസം  പുറതന  പ്രസസംഗത്തിക്കുകയസം  നചയ്യുന  അങ്ങന

ആദര്യമസായത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  റത്തിസവസ്ഡെന  ബഡ്ജറത്തില്  വര്ഷസാനര്യ  നരസാക  ബസാകത്തി

(-)816  തകസാടെത്തി രൂപയസാണന.       ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചസാണത്തിയനടെ ബഡ്ജറ്റുസം  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറത്തിനന  എസത്തിതമറ്റുസം  എടുതസാല്   ഇനതലസാസം  വളനര  വര്യക്തമസായത്തി  കസാണസാന്

സസാധത്തിക്കുസം.  അതുതപസാനലെ  റത്തിസഷന് പസാതകജത്തില് വസാഹനനത്തികുതത്തിയനടെ 10% ആണന

പ്രധസാനനപ്പെട  വരുമസാന  മസാര്ഗ്ഗസം.  വസാഹനനത്തികുതത്തിയനടെ  10%  എത്രയണന?

വസാഹനനത്തികുതത്തി ആവതറജന 3,000 തകസാടെത്തി രൂപയസാണന. അതത്തിനന 10% - 300 തകസാടെത്തി

രൂപയണന.    ബഹുമസാനനപ്പെട  നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പുമനത്തി  ശദത്തികണസം,

ഇതപ്പെസാള്തനന തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിതലെയന തമസാതടസാര് നവഹത്തികത്തിള് ടെസാകത്തിനന 10%

തപസാകുനണന.  ഇഇൗ പറയന  300 തകസാടെത്തി രൂപ.  അതസാണന അങ്ങയനടെ കസ്പീഴത്തിലുള്ള



തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിനന തകസാര്പ്പെസന. അതന നഷനപ്പെട്ടു. അനതസാനക  കത്തിഫ്ബത്തിയസം

എഫസാക്കുസം   നകസാണ്ടുതപസാകുകയസാണന.    അങ്ങന  ശദത്തിച്ചത്തിനലങത്തില്  അങ്ങയനടെ

വകുപ്പെത്തിനന സസാധര്യതകള് വളനര കുറഞ്ഞുവരുസം.  ഇഇൗ 10% (300 തകസാടെത്തി രൂപ) എലസാ

വര്ഷവസം  തറസാഡെന  ഫണന  തബസാര്ഡെത്തിതലെയന  വരുന  സപസയസാണന.  അതസാണന

കഇൗശലെതതസാടുകൂടെത്തി  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  എടുത്തുനകസാണ്ടുതപസായതന.   അതസാണന

ഞസാന് നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പെത്തിനന വത്തിഴങ്ങത്തിനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാനണനന  പറഞ്ഞതന.

ഇതന  വളനരയധത്തികസം  ശദത്തിതകണ  കസാരര്യമസാണന.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിനന  കസാരര്യമസാണന

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  അവകസാശവസാദസം.    2003-ല്  VAT

നത്തിലെവത്തില്വന.  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു  മൂനവര്ഷസം നഷമസായത്തിരത്തിക്കുസം, തകന്ദ്രഗവണ്നമനന

തകസാമ്പന്തസറന നചയ്യുനമനന.  അനന തഡെസാ. ടെത്തി. എസം. തതസാമസന നഎസകന സമ്മതത്തിച്ചത്തില.

2006  ആയതപ്പെസാള് നഷസം  മസാറത്തി  10,000  തകസാടെത്തി  രൂപ ലെസാഭതത്തിലെസായത്തി.   ആരസാണന

അതത്തിനന നബനത്തിഫത്തിഷര്യറത്തി?  അനന തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന നഎസകന ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയസായത്തി ചുമതലെതയറതപ്പെസാള് VAT-ലൂനടെ വര്ദത്തിച്ച 10,000 തകസാടെത്തി രൂപയനടെ

നബനഫത്തിഷര്യറത്തി അങ്ങസായത്തിരുന.  ഇതപ്പെസാള് അങ്ങന പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുനടെ കസാലെതന 12%

നത്തികുതത്തി  വര്ദനവന  ഉണസാനയനന.   ഞങ്ങള്  അതന  25%  മസായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുസം.

കസാരണസം ജത്തി.എസന.റത്തി.  വരത്തികയസാണന.   ജത്തി.എസന.റത്തി.  വനസാല് തകരളമസാണന  ഏറവസം

വലെത്തിയ നബനത്തിഫത്തിഷര്യറത്തി. കസാരണസം തകരളസം കണ്സപ്യൂമര് തസറസാണന.  തകരളതത്തിനസാണന

തകസാടെസാനുതകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവന  ഉണസാകസാന്  തപസാകുനതന.   ഒരു



കസാരര്യതത്തില്  ഞസാന് അങ്ങനയ അപ്രസ്പീതഷര്യറന നചയ്യുന.  VAT  വളനര ലെളത്തിതമസാകത്തി

ടെസാകന  പത്തിരത്തിവത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികമങ്ങള്  ഏറവസം  സുതസാരര്യമസാകസാന്  അങ്ങന  അനസം

ശമത്തിച്ചത്തിട്ടുണന;  ഇതപ്പെസാഴസം  ശമത്തിക്കുനണന.  അതത്തിനന  ഞസാന്  അങ്ങനയ

അഭത്തിനനത്തികസാതത്തിരത്തികത്തില.   ഞസാനനതതപ്പെസാഴസം  പ്രതതര്യകമസായത്തി  പറയന  കസാരര്യമസാണന.

പറയസാനത  തപസാകുനതന  ശരത്തിയല.   അശസാസ്ത്രസ്പീയമസായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളസാണന

ഇതത്തിലുള്ളതന. പസാര 289-ല്,  കുടുസംബസാസംഗങ്ങള് തമ്മത്തിലുള്ള ഭസാഗപത്രസം, ഒഴത്തിമുറത്തി, ദസാനസം,

ധനനത്തിശയസം  എനത്തിവയന സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തി വച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന. രണന ഏകര് സലെമുള്ള

ഒരു കര്ഷകന്   അയസാളുനടെ മകള്കന വസ്തുകള് ഭസാഗസം വച്ചുനകസാടുതസാല് ആറന ലെക്ഷസം

രൂപ  മുതല്   പനണന  ലെക്ഷസം  രൂപ  വനര   ഭസാഗസം  വയ്ക്കുനതത്തിനന  സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി

നകസാടുതകണത്തിവരുസം.  നസനത്തിനന  ഒനന  അനലങത്തില്  രണന  ലെക്ഷസം  രൂപയസാണന

വത്തിലെനയങത്തില്,  കര്ഷകനന ഇഇൗ ഭൂമത്തി മസാത്രതമയള,  ഒരു നനപസതപസാലുസം  കയത്തിലെത്തില.

ഒനരലെക്ഷസം രൂപയസം മൂനന ലെക്ഷസം രൂപയനമസാനക അവര് എങ്ങനനയണസാക്കുസം; ഭസാഗസം

വയ്ക്കുനതത്തിനന  ഇത്രയസം   വലെത്തിയ സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  ചുമത്തുനതന  ശരത്തിയസാതണസാ?  ഒഴത്തിമുറത്തി

വയ്ക്കുനതത്തിനുതവണത്തി മുദവത്തിലെ മൂനന ശതമസാനമസായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  എതപ്പെസാഴസാണന ഒഴത്തിമുറത്തി

വയ്ക്കുനതന;  ഒരുമത്തിച്ചന  തസാമസത്തിക്കുതമ്പസാള്  ഒരസാള്  വസ്പീടുവച്ചന  മസാറണസം.  എവത്തിനടെ

നത്തിനനങത്തിലുസം  തലെസാനണടുത്തുസം  ആരത്തില്  നത്തിനനങത്തിലുസം  കടെസം  വസാങ്ങത്തിയസം  ഒരു  വസ്പീടെന

വയ്ക്കുനതത്തിനസായത്തി ഒഴത്തിമുറത്തി വച്ചന മസാറസാന് തനരതന നമസാതസം ഭൂമത്തിയനടെ മൂനന ശതമസാനസം

സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തി നകസാടുകണനമനന പറയനതന എത്ര ക്രൂരമസായ നടെപടെത്തിയസാണന. അങ്ങതന



പത്തിന്വലെത്തിക്കുനമനന ഞസാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.  മുദവത്തിലെ നത്തിരകന  8  ശതമസാനമസായത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.   ഭൂമത്തി  വത്തിലെയനടെ  വര്ദന  വന്തതസാതത്തില്  കര്യസാപ്പെത്തിറല്

നഗയത്തിന്  സൃഷത്തിക്കുനമന  മുടെനന്  നര്യസായമസാണന  അങ്ങന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന.

തകരളതത്തിനന  തഗ്രസാതന  തററന  തദശസ്പീയ  ശരസാശരത്തിനയകസാള്  കുറഞ്ഞുനവനന  അങ്ങന

പറഞ്ഞു.  എനസാണന  തദശസ്പീയ  ശരസാശരത്തിനയകസാള്  കൂടുതല്  തഗ്രസാത്തുണസായത്തിരുനതന.

ഏറവസം വലെത്തിയ construction boom തകരളതത്തിലുണസായത്തിരുന കസാലെതസാണന  ഇവത്തിനടെ

ഏറവസം വലെത്തിയ  ഇതകസാണമത്തിയനടെ തഗ്രസാത്തുണസായതന.  അങ്ങന ഒരു കസാരര്യമറത്തിയണസം.

എവത്തിനടെയസാണന നഷമുണസാകുനനതനന ഡെത്തിപ്പെസാര്ടനനമനന ശസാസ്ത്രസ്പീയ പഠനസം നടെതത്തിതയസാ?

ഇവത്തിനടെ ഗുലെസാതത്തി ഇന്സത്തിറപ്യൂടന  ഉണതലസാ.  തകരളതത്തില് ആയത്തിരസം തകസാടെത്തി രൂപയനടെ

ഭൂമത്തി  ട്രസാന്സസാക്ഷന്  നടെക്കുകയസാണന.   നചറത്തിയ  ഭൂമത്തിയനടെ  ട്രസാന്സസാക്ഷനനസാനസം

നടെക്കുനത്തില,  അതസാണന  സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  വരുമസാനമത്തിലസാതതന.   ആയത്തിരസം  തകസാടെത്തി

രൂപയനടെ ഭൂമത്തി ട്രസാന്സസാക്ഷന് നടെക്കുതമ്പസാള് ഗവണ്നമനത്തിനന (രജത്തിതസ്ട്രഷന് വകുപ്പെത്തിനന)

സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തിയസായത്തി നയസാ നനപസ  കത്തിട്ടുനത്തില. വന്കത്തിടെകസാര് എനസാണന നചയ്യുനതന?

തകരളതത്തില്  വന്കത്തിടെ ഭൂമത്തി ഇടെപസാടുകസാര് കമ്പനത്തികള് രൂപസ്പീകരത്തിച്ചന അവരുനടെ നഷയര്

ട്രസാന്സ്ഫര് നചയ്യുകയസാണന.  അങ്ങനന നചയ്യുതമ്പസാള്  അവര്കന അഞ്ചന നനപസതപസാലുസം

സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  അടെകണ.   നത്തിങ്ങള്  ആ  കളവസാണന  കണ്ടുപത്തിടെത്തിതകണതന.   ഒരു

സസംശയവസം  തവണ,  ഇതന  എടന   ശതമസാനമസായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചസാല്  ബസാകത്തിയള്ള

ഇടെതരകസാര് കൂടെത്തി  കമ്പനത്തികള് രൂപസ്പീകരത്തിച്ചന അവരുനടെ നഷയര് ട്രസാന്സ്ഫര് നചയ്യുന



സത്തിതത്തിയണസാകുസം.  ഒരു തുണന ഭൂമത്തി  തപസാലുസം പസാവനപ്പെടവര്കന വസാങ്ങസാന് കഴത്തിയസാത

സസാഹചരര്യമുണസാകുസം.  സമയക്കുറവനകസാണന  ഞസാന്  ദസ്പീര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.

നവളത്തിനച്ചണയനടെ നത്തികുതത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതത്തിനന  വത്തിചത്തിത്രമസായ നര്യസായസ്പീകരണമസാണുള്ളതന.

ചരക്കുവസാഹനങ്ങളുനടെ  നത്തികുതത്തി  10  ശതമസാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന

വത്തിലെകയറതത്തിനത്തിടെയസാക്കുസം.  അങ്ങയനടെ പസാര്പ്പെത്തിടെപദതത്തിനയനപറയനതന ശരത്തിയല.

അധത്തികസാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണസം നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയത്തിടന  തതദ്ദേശസസയസംഭരണ സസാപനങ്ങളുനടെ

പണസം  നചലെവഴത്തികസാനുള്ള  അധത്തികസാരതത്തിതനലുള്ള  കതയറമസാണന.  പലെത്തിശ  മസാത്രതമ

സര്കസാര്  നകസാടുക്കുനള.  അതുനകസാണന  തനന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ  പ്രധസാനനപ്പെട

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള ഞസാന് എതത്തിര്ക്കുന. 

 ശസ്പീ  .   സത്തി  .   ദത്തിവസാകരന്: സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച   ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്  ശക്തമസായ  പത്തിന്തുണ  പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുന.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന സസംബനത്തിച്ചന  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന് പറഞ്ഞതുതപസാനലെ സഭയനടെ

മുമ്പത്തില് നസാലെന  തരഖകള് വന.  അതത്തില് ഒരു തരഖ നനവറന  തപപ്പെറസാണന.  ഇനതലസാസം

ബഡ്ജറന ചര്ച്ചയന സഹസായകരമസായ, ശസാസ്ത്രസ്പീയ നത്തിഗമനങ്ങളുസം വസ്തുതകളുമസാണന. അതന

ഞങ്ങനള  തപസാനലെ  ബഡ്ജറന  ചര്ച്ചയത്തില്  പനങടുക്കുനവര്കന  വളനര

സഹസായകരമസാണന.  എനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  സുഹൃതന,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് നറഡെന ബഡ്ജറന എനന തപരത്തിടുന.

ഇതന  പസാവനപ്പെട  വത്തിപ്ലവപ്രസസാനതത്തില്  പണത്തിനയടുത  ആളുകനള  കനണടുതന



അവര്കന  ആശസസാസസം നല്കുന.  അതുനകസാണന  ഞസാന് ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിനയ

സലെപ്യൂടന  നചയ്യുന.  We  salute,  red  salute.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ഞസാന് കസാണുനതന

നലവനസായ  ഒരു  ആടത്തിടെയനന  കഥയസാണന.  നപസാനകസാടത്തില്  നഷനപ്പെട്ടുതപസായ,

വഴത്തിനതറത്തിതപ്പെസായ  പസാവനപ്പെട  ആടുകനള  നലവനസായ  ആടത്തിടെയന്  നകസാണ്ടുവനന

മുഖര്യധസാരയത്തിലെസാക്കുന.  അവശത  അനുഭവത്തിക്കുന,  അടെത്തിച്ചമര്തനപ്പെട  പസാവനപ്പെട

പടത്തികജസാതത്തികസാനര,  നതസാഴത്തിലെത്തിലസാതവനര,  നതസാഴത്തിലുറപ്പെന  പദതത്തിയത്തില്

ഉള്നപ്പെടവനരനയലസാസം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  തസാങള്  കണ്ടുനവനള്ളതന   ഏറവസം

പ്രശസംസനസ്പീയമസാണന. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന സസംബനത്തിച്ചന പ്രതത്തിപക്ഷത്തുനത്തിനസം ഒരുപസാടെന

ആതക്ഷപങ്ങള്  ഉയര്നത്തിട്ടുണന.  ഇനത്തിയസം  ധസാരസാളസം  ആതക്ഷപങ്ങള്  വരസാന്

തപസാകുകയസാണന.  ഞങ്ങളതന  കസാതത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  ശസ്പീ.   വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശനന

പ്രസസംഗസം  ഞസാന്  പൂര്ണമസായസം  തകട്ടു.   അങ്ങയനടെ  ശദയസായത്തി  പറയകയസാണന,

കഴത്തിഞ്ഞ സര്കസാരത്തിനന അവസസാന ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാണന മുന്മുഖര്യമനത്തി

ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചസാണത്തി തനന പ്രസസംഗസം അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ചതന ഇപ്രകസാരമസാണന. 'നപസാതുവസായ

സമനസയതതസാനടെ വത്തികസനസം എന കസാഴ്ചപ്പെസാടെസാണന ഗവണ്നമനന പത്തിന്തുടെര്നത്തിട്ടുള്ളതന.

എനസാല് വത്തികസനതതസാടെന  മുഖസംതത്തിരത്തിച്ചുസം  സസംഘര്ഷങ്ങളുസം  കലെസാപങ്ങളുസം  സൃഷത്തിച്ചുസം

വര്യക്തത്തിഹതര്യ  നടെതത്തിയസം  വത്തികസനതത്തില്നത്തിനസം  ഒളത്തിതച്ചസാടെസാന്  ശമത്തിക്കുനവര്കന

കസാലെസം മസാപ്പെന നല്കത്തില.'  കസാലെസം മസാപ്പെന നല്കത്തിയത്തിടത്തില,  അതസാണന നത്തിങ്ങളുനടെ അനുഭവസം.

നത്തിങ്ങളസാണന  ഒളത്തിതച്ചസാടുനതന,  മുന്മുഖര്യമനത്തി  പറഞ്ഞ  വസാക്കുകള്



അറസംപറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  ചരത്തിത്രസം  നത്തിങ്ങള്കന  മസാപ്പെന  തരസാതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു

അവസയസാണന.  കഴത്തിഞ്ഞ  മുഖര്യമനത്തിക്കുമുമ്പന  അനനത  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

ബഹുമസാനനപ്പെട  മസാണത്തിസസാര്  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

തസസാടെനസാത്മകമസായ അനരസ്പീക്ഷതത്തിലെസാണന മുന്ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി  2015-16  നലെ

ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന.  ആ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ആ  ഗവണ്നമനത്തിനന

അവസസാന  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തികസാന്  ഇലസാനതതപസായത്തി.   അതങ്ങയ്നകതത്തിനര

ഗൂഢസാതലെസാചന നടെതത്തി,  തകരളതത്തിനലെ യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തിനയ

പുറതസാകത്തി. എനന ദുരനമസാണന നടെനതന? വത്തികസനതത്തിനന അവസസാന നസാളുകളത്തില്

ഒരു  യ.ഡെത്തി.എഫന  ഗവണ്നമനത്തിനന  നസാലെന  വര്ഷസം  നയത്തിച്ച  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയത്തിലസാനത,  ഗൂഡെസാതലെസാചന  നടെതത്തി  അതദ്ദേഹനത  പുറതസാകത്തി.  എനന

ഗൂഢസാതലെസാചനയസാണന   നടെതത്തിയനതനന  അറത്തിയസാന്  ജനങ്ങള്ക്കുസം  സഭയ്ക്കുസം

അവകസാശമുണന.   അങ്ങന  ഇതപ്പെസാഴസം  അവത്തിനടെയസാണതലസാ  ഇരത്തിക്കുനതന.  ആരസാണന

ഗൂഢസാതലെസാചന നടെതത്തിയതന; എനസാണന അതത്തിനന പത്തിനത്തിലുള്ള നസാടെകസം?  ഞസാന് ചത്തിലെ

കസാരര്യങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയത്തില്  ഉനയത്തിക്കുകയസാണന.  ഇഇൗ  സഭയത്തില്

ഭരണപക്ഷതത്തിരത്തിക്കുനവരുസം   പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിരത്തിക്കുനവരുസം  സസാക്ഷത്തികളസായ   ഒരു

സസംഭവസം.  അതന  എനസായത്തിരുന?രണന  വത്തിഷയങ്ങളസാണന  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയത്തില്

ഉനയത്തിച്ചതന.  ഒനന  ബസാര്തകസാഴയസാണന.  അനന  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു  അനസാവശര്യമസായ

ആതരസാപണമസാനണനന.  ബസാര്തകസാഴയനടെ തപരത്തിലെനലങത്തില് എനത്തിനസാണന  മസാണത്തിസസാര്



പുറതസായതന;  എങ്ങനനയസാണന ശസ്പീ. നക. ബസാബു അകതസായതന? ഞങ്ങള് ഉനയത്തിച്ച

രണസാമനത ആതക്ഷപസം  തസസാളസാര് തകസസാണന.   നത്തിങ്ങള് ഞങ്ങനള ആതക്ഷപത്തിച്ചു,

ഞങ്ങള് സമരസം നചയ, നസകതടറത്തിയറന വളഞ്ഞു, പടസാളനത വത്തിളത്തിച്ചു, നസകതടറത്തിയറന

പൂടത്തി,  എനത്തിടന  എന്തു  നചയ?   ഇതപ്പെസാള്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന  പണസം  നകസാടുകണസം.

ജസത്തിസന ശത്തിവരസാജന് കമ്മസ്പീഷനന വച്ചു. ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതന കള്ളമസായത്തിരുനനവങത്തില്

നത്തിങ്ങളുനടെ  മുഖര്യമനത്തി  പതത്തിനസാലെന  മണത്തിക്കൂര്   ആ  കമ്മസ്പീഷനുമുനത്തില്  തപസായത്തി

കുതത്തിയത്തിരുനനതനത്തിനസായത്തിരുന;  സസാമ്പതത്തിക  കുറവത്തിചസാരണയനടെ  തകസാടെതത്തിയത്തില്

എനത്തിനസാണന അതദ്ദേഹസം പതത്തിനസാലെന  മണത്തിക്കൂര് കുതത്തിയത്തിരുനതന?  ഞങ്ങള് ഉനയത്തിച്ച

രണന  വത്തിഷയവസം  ജനങ്ങള്  അസംഗസ്പീകരത്തിച്ചു.  ഞസാന്  സസാമ്പതത്തിക

വത്തിദഗ്ദ്ധനലസാതതുനകസാണന  അതത്തിതലെയന  കടെക്കുനത്തില.  എനസാലുസം  ബഡ്ജറത്തിനലെ

പസാതകജന  അസസാധസാരണമസായ  ഒരു  പ്രതത്തിഭയസാണന.  ഇവര്  അമ്പരനത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.

എവത്തിനടെനത്തിനന  പണസം  നകസാണ്ടുവനന  നചലെവസാക്കുനമനന  വത്തിചസാരത്തിച്ചു.  ഞസാന്

പ്രതതര്യകമസായത്തി  പറയകയല.  ഏതന  പസാര്ടത്തിയസായസാലുസം  അവരവരുനടെ  കഴത്തിവത്തിനന

അസംഗസ്പീകരത്തികണസം.  ഇനര്യയത്തില്  അറത്തിയനപ്പെടുന  സസാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ദ്ധനസാരത്തില്

ഒരസാളസായത്തി തകരളതത്തിനന സസംഭസാവന നചയസാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണന.  നസാനള ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.

സതസ്പീശന് വനസാലുസം ഞസാന് അസംഗസ്പീകരത്തിക്കുസം.  അതസാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഏറവസം

വലെത്തിയ  തകസാണ്ട്രത്തിബപ്യൂഷന്. ഞസാന്  അതത്തിനന  നനമനപ്യൂടസായത്തിട്ടുള്ള  കസാരര്യങ്ങളത്തിതലെയന

തപസാകുനത്തില.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ   ഏതന  നത്തിര്തദ്ദേശമസാണന  നത്തിങ്ങള്  എതത്തിര്കസാന്



തപസാകുനനതനന  എനത്തികന  മനസത്തിലെസാകുനത്തില.  നതസാഴത്തിലുറപ്പെന  പദതത്തികന

എതത്തിര്പ്പുതണസാ?  ഞങ്ങളുസം നത്തിങ്ങളുസം കൂടെത്തി തകന്ദ്രസം ഭരത്തിച്ച കസാലെതന ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച്ച ഒരു

പദതത്തിയസാണതന,  ആ പദതത്തിനയ ഇതപ്പെസാള് തകന്ദ്രഗവണ്നമനന   cease     നചയ.

അതത്തിനന  നത്തിങ്ങള്  എതത്തിര്ക്കുനത്തില.  അതുതപസാനലെ  ഒരു  സസംസസാനതത്തിനന

സസാമ്പതത്തിക  വത്തികസനതത്തില്   തകന്ദ്രഗവണ്നമനത്തിനനസാരു  പങ്കുണന.  ആ

പങത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറത്തില് ശക്തമസായത്തി

ചൂണത്തികസാണത്തികണമസായത്തിരുന.   എനസാണന   സസസാതനര്യസാനനര  തകരളതത്തിനന

അവസ?  ഇനര്യയത്തില്  ഏറവസം  കുറഞ്ഞ  നത്തിരകത്തിലുള്ള  തകന്ദ്ര  നത്തിതക്ഷപസം

തകരളതത്തിലെസാണന.   അങ്ങയനടെ  കണകത്തില്   ഇനന  2.6  ശതമസാനമസാണന  തകന്ദ്ര

നത്തിതക്ഷപസം.   1970-ല്  അതന  3.1   ശതമസാനമസായത്തിരുന.  തമത്തിഴ് നസാടത്തിലുസം

കര്ണസാടെകതത്തിലുസം     തകന്ദ്രനത്തിതക്ഷപസം  യഥസാകമസം  7.8-ഉസം    7.4 -ഉസം  ആണന.

തകന്ദ്രഗവണ്നമനത്തിനന പലെ പരത്തിപസാടെത്തികളുസം തകരളനത കബളത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.

പസാലെകസാടെന തകസാച്ചന ഫസാകറത്തി,  ആലെപ്പുഴ  വസാഗണ് റത്തിപ്പെയര് യസാര്ഡെന,  പസാപ്പെനസംതകസാടെന

ഷണത്തിസംഗന  യസാര്ഡെന   ഇവനയസാനസം  നടെനത്തില.   ഇതപ്പെസാള്  എനസാണന

സസംഭവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന;  2015-16-നലെ തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തില്  തൂത്തുക്കുടെത്തി തുറമുഖതത്തിനന



7,500  തകസാടെത്തിരൂപ   അനുവദത്തിച്ചന  നഡെവലെപന  നചയ.   നമുകത്തിതപ്പെസാള്  പറത്തിയതന

എനസാണന;   അദസാനത്തിനയ ഇവത്തിനടെ നകസാണ്ടുവന.  അതദ്ദേഹസം കല്ലുസം മണസം നപറുകസാന്

തുടെങ്ങത്തിയതപ്പെസാള്   കുളച്ചല്   അനസാരസാഷ  തുറമുഖമസായത്തി   പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചു.

എന്തുനകസാണസാണന  തകന്ദ്രസം ഭരത്തിച്ച നത്തിങ്ങള്കന മത്തിണസാടസം ഇലസാതതന;  കുളച്ചലെത്തിനസായത്തി

തകരളനത  തസാഴത്തിനകടത്തി.   തകരളതത്തില്  ഒരു  വര്യവസസായവസം  ആരസംഭത്തികസാനുള്ള

യസാനതസാരു  അനരസ്പീക്ഷവമത്തില  എനസാണന  പഠനറത്തിതപ്പെസാര്ടത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന.

മനന്തഃപൂര്വമുണസാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന റത്തിതപ്പെസാര്ടസാണന.   തകസാണ്ഗ്രസന  തകന്ദ്രസം ഭരത്തിച്ചതപ്പെസാഴസം

ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുതമ്പസാഴസം  "രസാമന്  വസാണസാലുസം,  രസാവണന്  വസാണസാലുസം,   തകസാരനന

കുമ്പത്തിളത്തില്  കഞ്ഞത്തി."   ഈയവസയത്തിലെസാണന  ഇതപ്പെസാള്  തകരളസം.  തകന്ദ്രസാവത്തിഷ്കൃത

പദതത്തിയത്തിനലെസാനസം ഒരു മസാറവമത്തില. ഇതപ്പെസാഴസം അതന തുടെരുകയസാണന. 

എനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  തകസാണ്ഗ്രസന  സുഹൃത്തുകള്കന   ഇതപ്പെസാഴസം  കമ്മപ്യൂണത്തിസന

പ്രസസാനതതസാടുള്ള  അലെര്ജത്തി  മസാറുനത്തില.   ഞസാന്  ഈ  സഭയത്തില്  വനതത്തിനന

അനമുതല് തകള്ക്കുകയസാണന  കമ്മപ്യൂണത്തിസന  വത്തിരുദ പ്രസസംഗങ്ങള്.  എനസാണതത്തിനന

കസാരണസം?  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റുവത്തിനന  ഒരു   പുസകനത



സസംബനത്തിച്ചന  ബഹുമസാനനപ്പെട പത്തി. ടെത്തി. തതസാമസന ഒരു പ്രസസംഗസം നടെതത്തി. അതങ്ങയ്ക്കുള്ള

മറുപടെത്തിയസാണന ഞസാന് പറയനതന. ജവഹര്ലെസാല് നനഹ്റുവത്തിനന 'Discovery of India'

 എന പുസകതത്തില്, Page No.29, Para-1-ല് പറയനതന, 'A study of Marx and

Lenin  produced a powerful effect on my mind and helped me to see history

and  current  affairs  in  a  new  light…......I  had  no  doubt  that  the  Soviet

Revolution had advanced human society by a great leap and had lit a bright

flame which could not be smothered, and that it had laid the foundations for

that  new civilization towards which the world could advance.'  ശസ്പീ.  പത്തി.ടെത്തി.

തതസാമസന തസാങള് ഇതുകൂടെത്തി വസായത്തികണസം. ഇതന ജവഹര്ലെസാല് നനഹ്റു പറഞ്ഞതസാണന.

നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞതല.   ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റുവത്തിനന  ജസ്പീവത്തിതസാവസസാനസം  വനരയസം

അതദ്ദേഹസം നസാസത്തികനുസം  പസാവനപ്പെടവതരസാടെന തസാല്പ്പെരര്യമുള്ളവനുമസായത്തിരുന.   അതദ്ദേഹസം

കമ്മപ്യൂണത്തിസസം അനമസായത്തി വത്തിശസസത്തിച്ചത്തില.   എ.നക.ജത്തി.  പ്രതത്തിപക്ഷതനതസാവസായത്തിരുന

പസാര്ലെനമനത്തില്   എ.നക.ജത്തി.  എഴതനല്ക്കുതമ്പസാള്  ആദര്യസം  വരുനതന

പ്രധസാനമനത്തിയസായത്തിരുന   ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റുവസായത്തിരുന. ആ  ബഹുമസാനസം

ഉണസായത്തിരുന.   മസാര്കത്തിസസം  എനസാനണനന  അതദ്ദേഹതത്തിനറത്തിയസാസം;   നത്തിങ്ങള്



എതങ്ങസാടസാണന  ഈ  യസാത്ര;   നത്തിങ്ങള്  എവത്തിനടെ  എതത്തി;  മഹസാത്മസാഗസാനത്തിയനടെ

ജനനസാടുതപസാലുസം  ആര്.എസന.എസന.-നന  നനകമസാറത്തി.  എലസാസം  തസ്പീര്ത്തു.

ഫസാസത്തിസതത്തിതലെയന ഇനര്യനയ നനകമസാറസം നടെതത്തിയ  പസാപപങത്തിലെമസായ ചരത്തിത്രമസാണന

നസാനള  ചരത്തിത്രകസാരന്മസാര്  എഴതസാന്  തപസാകുനതന.   ഞങ്ങളസാതണസാ  നത്തിങ്ങനള

നവളത്തിയത്തിലെസാകത്തിയതന;   നത്തിങ്ങള്  പരസാജയനപ്പെടത്തിടെതന  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ആതണസാ

വനതന;  ബത്തി.നജ.പത്തി.  അതല വനതന;  നത്തിങ്ങള് തകരളതത്തില് നടെതത്തിയ അവത്തിഹത്തിത

ബനതത്തിനന  ഫലെമസാണന  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  ബത്തി.നജ.പത്തി.  അസംഗതത്തിനന  സസാനത്തിദര്യസം.

യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന  സസാനസാര്തത്തികന   തത്തിരുവനനപുരതന  നഡെതപ്പെസാസത്തിറന

എങ്ങനനയസാണന നഷനപ്പെടതന;  അവത്തിഹത്തിതമസായ രസാഷസ്പീയബനസം.  ജനങ്ങള് ഇനതലസാസം

കസാണുകയസാണന.  ഇനത്തിനയങത്തിലുസം  ചരത്തിത്രതത്തിനന  ചുവനരഴതന  മനസത്തിലെസാകത്തി

ഇനര്യയനടെ  രസാഷസ്പീയതത്തില്  പുതത്തിയ  നത്തിലെപസാടുകള്  സസസ്പീകരത്തികണസം.  അതതസാനടെസാപ്പെസം

തനന  തകന്ദ്രഗവണ്നമനന  തകരളതതസാടെന കസാണത്തിക്കുന നത്തിരനരമസായ  അവഗണനയന

ഈ സഭയത്തില് ഒരു വസാകന പറയസാന് ബത്തി.നജ.പത്തി അസംഗതത്തിനന കഴത്തിയണസം.  ശസ്പീ.  ഒ.

രസാജതഗസാപസാല്    നറയത്തില്തവ  മനത്തിയസായത്തിരുനതപ്പെസാള്  ഞങ്ങള്കന  ഒനരണന

നട്രയത്തിനുകള്  ലെഭത്തിച്ചു.  അതലസാനത  ഇനവനര  തകന്ദ്രതത്തില്  നത്തിനസം



നത്തിരനരമസായത്തി.....ഇതപ്പെസാള്  വത്തിഴത്തിഞ്ഞസം തുറമുഖസം അടെത്തിച്ചുമസാറത്തി.  അങ്ങന അറത്തിഞ്ഞത്തിതല;

അനങ്ങസാരു  പ്രസസാവന നടെതസാതനതനസാണന; കുളച്ചല് അല വത്തിഴത്തിഞ്ഞമസാണന  ആദര്യസം

തസ്പീതരണതന;  അങ്ങന  വനതന  എനന  സസാഹചരര്യതത്തിലെസാനണനന

നമുനകലസാവര്ക്കുമറത്തിയസാസം.   അതന ഏതസായസാലുസം പറഞ്ഞത്തിടന  കസാരര്യമത്തില.  അതുനകസാണന

ഒരു  ഗുണസം  തകസാണ്ഗ്രസത്തിനുണസാകതണ;  ആ  ഗുണമുണസാകണനമങത്തില്  തകരളനത

സഹസായത്തികതണ;   നത്തിങ്ങള്കന  തത്തിരത്തിച്ചുവരതണ.  ബഡ്ജറത്തില്    പതത്തിനസായത്തിരസം

കൂടുതലെസാണന,   ആയത്തിരസം  കുറവസാണന   എനനസാനക  നനവദഗ്ദ്ധര്യസംനകസാണന   പറയസാസം.

പതക്ഷ  എലസാ  ബഡ്ജറത്തിനുസം  ഒരു  നപസാളത്തിറത്തികല്  ബസാകനഗ്രഇൗണ്ടുണന.  ബത്തി.നജ.പത്തി.

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന ബഡ്ജറസായസാലുസം തകസാണ്ഗ്രസന അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന ബഡ്ജറസായസാലുസം

ഞങ്ങള്  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ബഡ്ജറസായസാലുസം  എലസാ  ബഡ്ജറത്തിനുസം  രസാഷസ്പീയ

പശസാതലെമുണന.  തകരളതത്തിനലെ രസാഷസ്പീയ പശസാതലെസം ഇനത്തിനയസാരത്തികലുസം  കഴത്തിഞ്ഞ

അഞ്ചുനകസാലസം  അനുഭവത്തിച്ച  ദുരനരങ്ങള്  അനുഭവത്തികസാന്  പസാടെത്തില.   ശസ്പീ.  വത്തി.ഡെത്തി.

സതസ്പീശന്   ഭൂമത്തിയനടെ   തകസന  പറഞ്ഞു.  എനന  പ്രത്തിയനപ്പെട   വത്തി.ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്,

നത്തിങ്ങളുനടെ ഭരണതത്തിനന അവസസാന കസാലെഘടതത്തിലെസാണന  ഏറവസം വലെത്തിയ തകരളസം

കണത്തിടത്തിലസാത  ഭൂമത്തി  കുസംഭതകസാണതത്തിനന  ഉതരവകളത്തിറങ്ങത്തിയതന.  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.



സതസ്പീശനന  ഞസാന്  കുറസം  പറയനത്തില.   അതദ്ദേഹസം  നത്തിയമസഭയത്തില്  അകസാരര്യസം

ഉയര്തത്തിയത്തിരുന.   വളനര  നല  കസാരര്യസം.  പതക്ഷ  അതന  ഞങ്ങനള  പഠത്തിപ്പെത്തിതകണ.

ഞങ്ങള് ഒരുതര്ക്കുസം  ഭൂമത്തി തസ്പീനറഴതത്തിനകസാടുക്കുകയത്തില. നകസാടുകസാന്   തപസാകുന ഭൂമത്തി

റദ്ദേസാകത്തിയതസായത്തി ശസ്പീ. ഇ.പത്തി. ജയരസാജന് ഇവത്തിനടെ പറഞ്ഞു.  

ശസ്പീ  .   പത്തി  .   ടെത്തി  .   തതസാമസന: സര്, അങ്ങനയ തപസാനലെ  പ്രഗത്ഭനസായ ഒരു വര്യക്തത്തിനയ

ഇതുവനരയസം തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയസാതനതന്തുനകസാണസാണന? 

മത്തി  .   നചയര്മസാന്: നയസന....അങ്ങയനടെ സമയസം കഴത്തിഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവസാകരന്:  സര്, ശസ്പീ.  പത്തി.ടെത്തി.  തതസാമസത്തിതനസാടെന ഒരുപസാടെന നനത്തിയണന.

എനന എതങ്ങസാടന  മസാറണനമനന തസ്പീരുമസാനത്തിക്കുനതന ഞസാനുസം എനന പസാര്ടത്തിയമസാണന.

വത്തിലെകയറസം തടെയസാനസായത്തി ബഡ്ജറത്തില് നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  അപരര്യസാപ്തമസാണന. അതു

കൂടണസം.   നനടുമങ്ങസാടെന  മണ്ഡലെതത്തിനുതവണത്തി  എനനങത്തിലുസം  നചയസാന്  പറ്റുനമങത്തില്

അതുകൂടെത്തി നചയണസം.  

ശസ്പീ  .   സത്തി  .   നക  .   നസാണു: സര്, ഇടെതുപക്ഷജനസാധത്തിപതര്യ മുനണത്തി ഗവണ്നമനത്തിനന

ആദര്യ  ബഡ്ജറന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതപ്പെസാള്  തകരളതത്തിലുടെനസ്പീളസം  സസാധസാരണകസാരസായ

ജനങ്ങള്കന ഒരു ആശസസാസമുണസായത്തി.    വത്തിവത്തിധ തമഖലെകളത്തില് സസാധസാരണകസാരുനടെ



പ്രശ്നങ്ങള്  തകര്നതപസാകുതമസാ  എന  ധരത്തിച്ചതന   ഇവത്തിനടെ  അധത്തികസാരതത്തില്  വന

ഗവണ്നമനന സസംതൃപ്തത്തിതയസാടുകൂടെത്തി  പരത്തിഹരത്തിക്കുനമനന  കരുതുന.  ഇഇൗ സസാമ്പതത്തിക

വര്ഷസം  അവസസാനത്തിക്കുതമ്പസാള്  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനടെ

നല്കത്തിയ വസാഗസാനങ്ങള്/സമസ്പീപനങ്ങളുനടെ  ഫലെമസായത്തി  എതത്തിര്ഭസാഗത്തുള്ളവര് തപസാലുസം

അതദ്ദേഹനത  പുകഴ്ത്തുന  രൂപതത്തിതലെയന  കസാരര്യങ്ങള്  നകസാനണതത്തികസാന്

അതദ്ദേഹതത്തിനന  സസാധത്തിക്കുനമനന  ഞസാന്  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.  സമയക്കുറവനകസാണന

ഒനരണന കസാരര്യങ്ങള് മസാത്രസം പറയസാസം. 

ഇകഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പുകസാലെതന  തവസാട്ടുതചസാദത്തിച്ചന   എനന

നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  നനകതറത്തി  സഹകരണ  സസംഘങ്ങളത്തില്  തപസായതപ്പെസാള്

അവത്തിടെനത  നതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്കന  ലെഭത്തിതകണ  നചറത്തിയ  കൂലെത്തിയസാനണങത്തില്തപ്പെസാലുസം

അതന  ലെഭത്തികസാനത  വളനര  വസാടെത്തിയ  മുഖതതസാടുകൂടെത്തി  തവദനത്തിച്ചന  നത്തിന

നനകതറത്തിനതസാഴത്തിലെസാളത്തികനള കസാണസാന് ഇടെയസായത്തി.  നനകതറത്തിനതസാഴത്തി ലെസാളത്തികളുനടെ

പ്രശ്നങ്ങള് പരത്തിഹരത്തികണനമങത്തില് നനകതറത്തി-ഖസാദത്തികന നമ്മള് പത്തിന്തുണ നല്കണസം.

വത്തിദര്യസാര്തത്തികള്കന  യൂണത്തിതഫസാസം  നല്കുനതത്തിനനകറത്തിച്ചന  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  വകുപ്പുമനത്തി

പറയകയണസായത്തി. എനന നസാടത്തിനലെ  നനകതറത്തി സഹകരണ സസംഘതത്തിനലെ ചത്തിലെ നല

മനുഷര്യര്  അവത്തിടെനത  സ്കൂളുകളത്തിനലെ  കുടത്തികള്കന  നനകതറത്തി  വസ്ത്രങ്ങള്



നല്കത്തിയത്തിരുന.  പഴയ  ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന  അനനത  വര്യവസസായ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  നത്തിര്തദ്ദേശപ്രകസാരസം  ആഴ്ചയത്തില്   ഒരു  ദത്തിവസസം  ഉനതരസായ

ഉതദര്യസാഗസരടെകമുള്ളവര്  നനകതറത്തി-ഖസാദത്തി വസ്ത്രസം ധരത്തികസാന്  നത്തിര്തദ്ദേശസം നല്കത്തി.

ആ  രൂപതത്തില്  നനകതറത്തിനയ   സസംരക്ഷത്തിക്കുനമനള്ളതന  മസാത്രമല,  നനകതറത്തികന

മസാര്കറ്റുണസാകണനമങത്തില്    ഗവണ്നമനത്തിനന  ഭസാഗത്തുനത്തിനന  നമ്മള്  അതത്തിനന

തപ്രസാല്സസാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുനനവന   തരതത്തിലുള്ള  സമസ്പീപനങ്ങള്  സസസ്പീകരത്തികസാന്

സസാധത്തികണസം.  അതുതപസാനലെ കടെതലെസാര  സസംരക്ഷണനത സസംബനത്തിച്ചന  അതദ്ദേഹസം

പറഞ്ഞു.   ഇനന  കടെല്തക്ഷസാഭസം  ഉണസാകുകയസാണന.   ഒരു  എസം.എല്.എ.  എന

നത്തിലെയന  ഇവത്തിനടെ  വരുനതന  ഓതരസാ  ദത്തിവസവസം  ഭയപ്പെസാതടെസാടുകൂടെത്തിയസാണന.

എവത്തിതടെകസാണന കടെല് കയറത്തിവരുനനതന ഭസ്പീതത്തിയത്തിലെസാണന കടെതലെസാരത്തുള്ളവരുസം.

അതുമസാത്രമല,  കഴത്തിഞ്ഞ  കുനറ  മസാസങ്ങളസായത്തി  കടെതലെസാരതന  ദസാരത്തിദര്യമസാണന.

മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്കന  ഒരു  വരുമസാനവമത്തില.    എനനനയസാനക

ചരത്തിത്രതത്തിലെസാദര്യമസായത്തി  മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തികള് മത്സര്യസം  പത്തിടെത്തിക്കുന  തമഖലെയത്തില്

നത്തിനന  മസാറത്തി,  അനര്യസസംസസാന  നതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്  വരുനതുതപസാനലെ,  കുടത്തികനള

തപസാറസാനസായത്തി തജസാലെത്തികന തപസാകുനനവനന പറയന ദയനസ്പീയ അവസയത്തിലെസാണന.

അതത്തിനന  കസാരണനമനന;  നമ്മള്  കുനറ  കസാലെങ്ങളസായത്തി  വത്തിതദശ  തട്രസാളറുകനള



സസംബനത്തിച്ചന  നത്തിരനരമസായത്തി  പറഞ്ഞുനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.   പനക്ഷ,  ആ

തട്രസാളറുകള്  നമ്മുനടെ  കടെലെത്തിനന  സമ്പതത്തിനന  പത്തിടെത്തിച്ചുനകസാണ്ടുതപസാകുനതത്തിനന

തടുകസാന് നമുകന  സസാധത്തിക്കുനത്തില.   ഇതപ്പെസാള് ചസ്പീനവലെ വരുന.  ആ ചസ്പീനവലെ

ഉപതയസാഗത്തിച്ചന  നചറത്തിയ  മത്സര്യക്കുഞ്ഞുങ്ങനളതപ്പെസാലുസം  പത്തിടെത്തിക്കുകയസം  അവനയലസാസം

ചതതത്തിനുതശഷസം  കടെലെത്തില്  എറത്തിയകയസം  നചയ്യുന  ഒരവസയസാണുള്ളതന.

ബഹുമസാനനപ്പെട ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച അവസരതത്തില്

കുതറ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണതതസാടുകൂടെത്തി  തകരളതത്തിനലെ  മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തി/കടെതലെസാര

തമഖലെനയ  എങ്ങനന  സസംരക്ഷത്തികസാനമനതത്തിനന  സസംബനത്തിച്ചന  പറഞ്ഞു.

അതതസാനടെസാപ്പെസം,  തകരളതത്തിനന  ഒരുകസാലെതന  ഏറവസം  കൂടുതല് വത്തിതദശ നസാണയസം

തനടെത്തിതന  മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തി  തമഖലെ  ഇനന  പടത്തിണത്തിയത്തിലെസാണന.   അവനര

രക്ഷത്തികസാന് അടെത്തിയനരമസായത്തി  എനന  നടെപടെത്തി  സസസ്പീകരത്തികസാന് സസാധത്തിക്കുസം.   ആ

വകുപ്പെന  സകകസാരര്യസം  നചയ്യുന  ബഹുമസാനനപ്പെട  മനത്തിയസം  ഗവണ്നമന്റുസം

ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനമലസാസം  ഗഇൗരവമസായത്തി  ഈ  പ്രശ്നനത

സസംബനത്തിച്ചന  ആതലെസാചത്തികണനമനന  ഞസാന്  പറയന.   കൂടുതല്

ദസ്പീര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.    നതങ്ങുകള്  ധസാരസാളമുളള  ഒരു  തമഖലെയത്തില്  നത്തിനന

വരുനയസാളസാണന  ഞസാന്.   നതങ്ങന  കയറുന  നതസാഴത്തിലെസാളത്തികളുനടെ  എണസം

കുറഞ്ഞുവരത്തികയസാണന.   അതത്തിനന  കസാരണസം,  തതങ്ങ  പറത്തിക്കുന  അവസരതത്തില്



തസാനഴ  വസ്പീണസാല് ആ നതസാഴത്തിലെസാളത്തി  നചറുപ്പെകസാരനസാനണങത്തിലുസം ജസ്പീവത്തിതസാവസസാനസം

വനര  എഴതനറന  ഇരത്തികസാന്  കഴത്തിയസാനത  അവനന  വസ്പീടത്തിലുള്ളവര്  അവനന

ശുശ്രൂഷത്തിതകണ  ഒരവസയണസാകുസം.  നതങ്ങന  കയറനതസാഴത്തിലെസാളത്തികന  അപകടെസം

സസംഭവത്തിച്ചസാല്  ആവശര്യമസായ  സസാമ്പതത്തിക  സഹസായസം  കഴത്തിഞ്ഞ  കസാലെനതസാനസം

തവണതപസാനലെ  നല്കസാന്  നമുകന  സസാധത്തിച്ചത്തില.  അതുനകസാണന   എനന  ഒരു

അഭര്യര്തന, നതങ്ങന  കയറനതസാഴത്തിലെസാളത്തിനയ  ഏനതലസാസം  രൂപതത്തില്

സസംരക്ഷത്തികസാന് സസാധത്തിക്കുതമസാ, എനനങത്തിലുസം നചറത്തിയ അബദസം വനസാല് അവനന

സസംരക്ഷത്തികസാന് ആവശര്യമസായ സഹസായസം ഗവണ്നമനത്തിനന ഭസാഗത്തുനത്തിനന ഉണസാകുസം

എനന പറഞ്ഞസാല് മസാത്രതമ നമ്മുനടെ നസാടത്തില് നതങ്ങന കയറസാനുള്ള നതസാഴത്തിലെസാളത്തികനള

ലെഭത്തിക്കുന  അവസയണസാകൂ.   അതുനകസാണന  ഒരത്തികല്കൂടെത്തി  ബഹുമസാനനപ്പെട

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  അതങ്ങയറസം

അസംഗസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണന എനന വസാക്കുകള് അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  

തഡെസാ  .    എന്  .    ജയരസാജന  : സര്,  ഞസാന്  ഈ  ബഡ്ജറന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള

എതത്തിര്ക്കുകയസാണന.   കഴത്തിഞ്ഞ  നവള്ളത്തിയസാഴ്ച  ബഹുമസാനനപ്പെട  സസ്പീകര്  കൂടെത്തി

പനങടുത ഒരു പുസക പ്രകസാശന ചടെങ്ങത്തില് ശസ്പീ. എബഹസാസം മസാതബവത്തിനന 'ഓതരസാ

പുഴയസം'  എന  ഒരു  പുസകസം  റത്തിലെസ്പീസന  നചയ.   അവത്തിനടെ  ബഹുമസാനര്യനസായ  സത്തി.

ദത്തിവസാകരന്,  അതദ്ദേഹസം  ഇതപ്പെസാള്  സസ്പീറത്തില്  നത്തിനന  തപസായത്തി......  അതത്തിനകതന



നലെനത്തിനുസം  കര്ഷകനുസം  എനനസാരു  നചറുകഥയണസായത്തിരുന.   കര്ഷകന്,

തനരനതയണസായത്തിരുന ഒരു മസാതനജര് അതദ്ദേഹതത്തിനന കുടെത്തിശത്തികയസായ 18,000/-

രൂപ തസ്പീര്കസാന് നത്തിര്ബനത്തിച്ചതപ്പെസാള്......  വത്തി.  ഐ.  നലെനത്തിന് എന ഒരു പുതത്തിയ

മസാതനജര്  വനതപ്പെസാള്  തസസാഷര്യലെത്തിസസം  വരുനമനനസാനക  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ച  ഒരു

കൃഷത്തികസാരനസായത്തിരുന.   പുതത്തിയ  മസാതനജര്  വനതപ്പെസാള്  അതദ്ദേഹസം  പറഞ്ഞു,

18,000/-  രൂപയല  23,000/-  രൂപയസാനണനന.  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  വരുസം,  എലസാസം

ശരത്തിയസാകുനമനന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ച ആളുകള്കന,  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെഘടതത്തില്  എനത്തികന  തതസാനനതന  ഇടെതുപക്ഷ

പ്രസസാനങ്ങള് ഏറവസം കൂടുതല് സമരസം നചയ്തതന വത്തിലെകയറതത്തിനനതത്തിനരയസാണന.

ബഹുമസാനര്യനസായ  മുന്  ഭക്ഷര്യവകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപസാനലെ,  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന  ഏറവസം  പ്രധസാനനപ്പെട  ഒരു  പ്രശ്നസം  വത്തിലെകയറസം  തടെയനതത്തിനന

കസാരര്യമസായ ഒരു നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുസം ഈ ബഡ്ജറത്തിലെത്തില എനള്ളതസാണന. അതന വളനര

ദു:ഖകരമസായ ഒരു കസാരര്യമസാണന.  സത്തിവത്തില് സസപ്ലസന തകസാര്പ്പെതറഷനന  75  തകസാടെത്തി

രൂപ അധത്തികമസായത്തി നല്കുനതന ഒഴത്തിച്ചസാല് വത്തിലെകയറസം തടെയനതത്തിനന കസാരര്യമസായ

ഒരു  നത്തിര്തദ്ദേശവസം  ഇതത്തിലെത്തില.   കതമ്പസാളതത്തില്  ഇനന  നത്തിതതര്യസാപതയസാഗ

സസാധനങ്ങളുനടെ വത്തിലെ കമസാതസ്പീതമസായത്തി വര്ദത്തിച്ചുനകസാണത്തിക്കുന ഒരവസയസാനണനന

അതങ്ങകന  അറത്തിയസാസം.   ഞസാന്  അതന  സസാനര്ഭത്തികമസായത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തികസാന്



ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.   മസാത്രമല,  വത്തിലെകയറസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാന്  ഉതകുനതസായ

ഒതടനറ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളസാണന  ഇവത്തിനടെ  ഉണസായതന.   ബഹുമസാനനപ്പെട  വത്തി.  ഡെത്തി.

സതസ്പീശന്  അടെകമുളളയസാളുകള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപസാനലെ,  ഡെത്തിതസസാസത്തിബത്തിള്

ഗസാസത്തിനന ഉള്നപ്പെനടെയള്ള വത്തിലെകയറസം, 20 ശതമസാനതതസാളസം നത്തികുതത്തി വര്ദനവന

നത്തിതതര്യസാപതയസാഗ  സസാധനങ്ങളുനടെ  കസാരര്യതത്തില്  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന

തഹസാടലുകളത്തിനലെസാനകതനന വത്തിലെവര്ദനവത്തിനന ഇടെയസാക്കുനമനള്ള കസാരര്യതത്തില്

സസംശയമത്തില.  അതതസാനടെസാപ്പെസം തനനയസാണന തഗസാതമ്പന  ഉത്പനങ്ങളുനടെ നത്തികുതത്തി

ഏകതദശസം  അഞ്ചന  ശതമസാനതതസാളമസാണന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.  വളനര

പ്രധസാനനപ്പെട നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളലസാസംതനന........  ശസ്പീ പത്തി.  സത്തി.  തജസാര്ജന പ്ലസാതതസാടസം

തബസാകത്തിനന കുറത്തിനച്ചസാനക തചസാദത്തിക്കുന.

മത്തി  .   നചയര്മസാന്  : അതദ്ദേഹതത്തിനന തവനറ സമയമുണന, അതപ്പെസാള് തചസാദത്തികസാസം.

തഡെസാ  .    എന്  .    ജയരസാജന  : അതതസാനടെസാപ്പെസം  ചരക്കു  വസാഹനങ്ങളുനടെ  പതന

ശതമസാനസം വര്ദനവന.  ചുരുകതത്തില് കതമ്പസാളതത്തില് വത്തിലെ വര്ദത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

എലസാ  സസാഹചരര്യങ്ങളുസം  ഈ  ബഡ്ജറന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തില്  ഉനണനള്ളതസാണന

ഏറവസം പ്രധസാനനപ്പെട  കസാരര്യസം.   തസസാഷര്യലെത്തിസസം  വരുനമനന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ച,  സസയസം

വത്തിധത്തികന  കസ്പീഴടെങ്ങത്തിയ  കൃഷത്തികസാരനനതപ്പെസാനലെ  തകരളതത്തിനലെ  ആളുകള്  ഈ

ഗവണ്നമനന  അധത്തികസാരതത്തില്  വനകഴത്തിഞ്ഞസാല്  വത്തിലെകയറസം  പത്തിടെത്തിച്ചു



നത്തിര്തത്തിനകസാണന  വത്തിലെക്കുറവന  ഉണസാകുനമനന  ധരത്തിച്ചയസാളുകള്  ഇനന  സസയസം

വത്തിധത്തികന  കസ്പീഴടെങ്ങുന കസാഴ്ചയസാണന  നപസാതുനവ കസാണസാന് കഴത്തിയനനതനന  ഞസാന്

ആമുഖമസായത്തി  പറയസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.   ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഏറവസം

അടെത്തിസസാന ഘടെകനമനന പറയനതന ഇതത്തിനന പസാതകജസാണന.  ഈ പസാതകജത്തിനന

അടെത്തിസസാന ഘടെകനമനന പറയനന തനരനത സസംസസാന ഗവണ്നമനന ഇറകത്തിയ

ധവളപത്രമസാണന.  അതത്തില് ഒന രണന കസാരര്യങ്ങളസാണന ബഹുമസാനനപ്പെട ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ശദയത്തില്നപ്പെടുതസാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനതന,  1998-2001

കസാലെയളവത്തിലെസാണന  തകരളസം  കണ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  ധനകസാരര്യ  തകര്ച്ചയണസായ

കസാലെസം.   അനന  ഏകതദശസം  212  ദത്തിവസസംവനര  ഓവര്  ഡസാഫന  എടുത

കസാലെഘടമസായത്തിരുന.   ശസ്പീ.  വത്തി.  എസന.  അച്ചുതസാനനന്  സര്കസാര്  ഇറങ്ങുന

സമയതന 1913.47 തകസാടെത്തി രൂപയസായത്തിരുന ട്രഷറത്തി മത്തിച്ചസം.  പനക്ഷ യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനന  കടെനവനതത്തിനുതശഷസം,  ശസ്പീ.  നക.  എസം.  മസാണത്തി  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയസായതത്തിനുതശഷസം  ഏകതദശസം  2154  തകസാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികമസായത്തി

നകസാടുത്തു  തസ്പീര്തകണ  വലെത്തിനയസാരു  ബസാധര്യതയണസായത്തി.   ആ  സമയതസാണന

1913.47 തകസാടെത്തി രൂപ ട്രഷറത്തിയത്തില് ഉണസായത്തിരുനതന.  അതതസാനടെസാപ്പെസംതനനയസാണന

1500  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  പഴയ  മസാനര്യപസാതകജത്തിതനസാനടെസാപ്പെസം  തനന  115  തകസാടെത്തി

രൂപയനടെ  വത്തിഷന്  2010.   ഈ  ബസാധര്യതകനളലസാസം  യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനന



ഏനറടുക്കുകയസം അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന തകരളതത്തിനന ചരത്തിത്രതത്തിലുണസായ ഏറവസം

വലെത്തിയ  നമഗസാ  തപ്രസാജക്ടുകള്  നടെപ്പെസാകസാന്  മുന്സക  എടുക്കുകയസം  നചയ്ത  ഒരു

കസാലെഘടതത്തിലൂനടെയസാണന  കടെനതപസായതന.   അവത്തിനടെ  ഒരു  പ്രധസാനനപ്പെട  കസാരര്യസം

ഞസാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന,  ഫത്തിനസാന്സന  മസാതനജന നമനത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന

ധവളപത്രതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പസാള്  ഒരു  ദത്തിവസസംതപസാലുസം  ഓവര്  ഡസാഫന

എടുതത്തിലസാനയനതസാണന പ്രധസാനനപ്പെട ഒരു കസാരര്യസം.  ഈ ധവളപത്രതത്തില്തനന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഒരു  കസാരര്യമുണന,  നമ്മുനടെ  കഴത്തിഞ്ഞ  കസാലെയളവത്തില്  ലെത്തികസത്തിഡെത്തിറത്തി

മസാതനജന നമനത്തിനന കസാരര്യതത്തില് തവയ്സന ആനന മസ്പീന്സന അഡെസസാന്സന 2011 മുതല്

2016  വനരയള്ള യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന കസാലെഘടതത്തില് ഏകതദശസം രണന പ്രസാവശര്യസം

18 ദത്തിവസതതകന മസാത്രസം എടുതതന.  ആ സമയതന ഒരു ദത്തിവസസംതപസാലുസം ഓവര്

ഡസാഫന  എടുതത്തിടത്തില.  പനക്ഷ  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിനന  2006-2011

കസാലെയളവത്തില് 179 ദത്തിവസസം മുതല് തവയ്സന ആനന മസ്പീന്സന അഡെസസാന്സന എടുത

ദത്തിവസങ്ങളുണന.   ആ  സമയതന  ഏകതദശസം  61  ദത്തിവസസം  വനര  ഓവര്  ഡസാഫന

എടുത  ഒരു  കസാലെഘടമുണന.   നമ്മള്  ഈ  രണന  കസാലെഘടനതക്കുറത്തിച്ചുസം  ഒരു

തസാരതമര്യ  പഠനതത്തിനന  തയസാറസാകുതമ്പസാള്  ഈ  പറയന  ധനകസാരര്യ

മസാതനജന നമനത്തിനന കസാരര്യതത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡെത്തി.എഫന. ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന

ഓവര്  ഡസാഫന  എടുകസാന്  ഒരു  ദത്തിവസസം  തപസാലുസം  തയസാറസാകസാനത  വന്കത്തിടെ



പദതത്തികള് നടെപ്പെസാകസാനസായത്തി മുതനസാട്ടുവനനവനള്ളതന വത്തിസരത്തികസാന് കഴത്തിയത്തില.  

അടുത  കസാലെതന  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുതനന  പുറതത്തിറകത്തിയ  ഇകതണസാമത്തികന

സര്തവയത്തില് ദസാരത്തിദര്യതരഖയത്തില് ഏറവസം കുറച്ചസാളുകളുള്ള സസംസസാനമസായത്തി തകരളസം

മസാറത്തിയത്തിട്ടുണന.  മറത്തിതര  സസംസസാനങ്ങളുമസായത്തി ബനനപ്പെട്ടു  തനസാക്കുതമ്പസാള്  അതന

7.10  ശതമസാനസം  മസാത്രതമയള.  മസാത്രമല  നമ്മുനടെ  Monthly  Percapita

consumption  Expenditure-ല്  ഇനര്യയത്തില്  ഏറവസം  ഒനസാസം  നത്തിലെയത്തില്

നത്തില്ക്കുനതന തകരള സസംസസാനമസാണന.  ജനങ്ങളുനടെ ജസ്പീവത്തിത നത്തിലെവസാരനമസാനക

വളനരയധത്തികസം  വര്ദത്തിച്ച  ഒരു  കസാലെഘടതത്തിലൂനടെയസാണന  നമ്മള്

കടെനതപസാകുനതന.  അതന  കണത്തിനലന  നടെത്തികസാന്  തസ്പീര്ച്ചയസായസം

കഴത്തിയത്തിനലനസാണന  ഞസാന്  ആമുഖമസായത്തി  പറഞ്ഞതന.  അതുനകസാണന  ഈ

ധവളപത്രതത്തിനന  തബസത്തില്  നത്തിനനകസാണന  അതദ്ദേഹസം  തയസാറസാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന

ബഡ്ജറന  എത്രമസാത്രസം  പ്രസാവര്തത്തികമസാകുനമനള്ള  കസാരര്യതത്തിലെസാണന  സസംശയസം.

ശസ്പീനസാരസായണ  ഗുരുതദവനന  ഏറവസം  പ്രശസമസായ  നനദവദശകതത്തിനലെ

വരത്തികതളസാടുകൂടെത്തിയസാണന  അതദ്ദേഹസം ആദര്യസം  തുടെങ്ങുനതുതനന.  പതക്ഷ അതത്തിനന

ഒരു വരത്തി അതദ്ദേഹസം വത്തിട്ടുതപസായതസാണന. അടുത വരത്തിയസായത്തിരുന കുതറക്കൂടെത്തി ഭസംഗത്തി

എനനനത്തിക്കു തതസാനന. 

"നസ്പീയതലസാ മസായയസം മസായസാ-



വത്തിയസം  മസായസാവത്തിതനസാദനുസം" എന  പറയനതസാണന  കുതറക്കൂടെത്തി  ശരത്തി.

കസാരണസം  അതദ്ദേഹസം  ഒരു  വലെത്തിയ  മസായസാവത്തിനയതപ്പെസാനലെസാരു  മസായയസാണത്തിവത്തിനടെ

കസാണത്തിച്ചതന.  വലെത്തിനയസാരു  ഫണന  എവത്തിനടെനത്തിതനസാ  വരുനമനനള്ളസാരു

പ്രതസ്പീക്ഷയത്തില്  വലെത്തിയ  പദതത്തികള്ക്കുതവണത്തി  അതദ്ദേഹസം  തയസാറസാവകയസാണന.

അതന  എത്രമസാത്രസം  പ്രസാവര്തത്തികമസാകുസം.  അങ്ങയനടെ  ഈ  പദതത്തികള്

പ്രസാവര്തത്തികമസാകസാന്  കഴത്തിഞ്ഞസാല്  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരളതത്തില്  വലെത്തിനയസാരു

മസാറതത്തിനന  വഴത്തിനതളത്തിയത്തിക്കുസം  എനള്ള  കസാരര്യതത്തില്  ഞങ്ങനളസാനക  വളനര

തപസാസത്തിറസ്പീവസായത്തിതനന ചത്തിനത്തിക്കുനണന.  പതക്ഷ അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുള്ള ഒതത്തിരത്തി

ആശങകള്  യഥസാര്തതത്തില്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന  എനള്ളതസാണന  ഏറവസം

പ്രധസാനനപ്പെനടസാരു  കസാരര്യസം.  അതുനകസാണന  ഒ.എന്.വത്തി.  കുറുപ്പുസസാറത്തിനന

'ദത്തിനസാനര്യ'മസാണന അങ്ങന അവസസാനസം എഴതത്തിപറഞ്ഞ ഒരു വസാചകനമങത്തിലുസം ഞസാന്

കുറുപ്പുസസാറുനന  മനറസാരു  കവത്തിത,  അതദ്ദേഹതത്തിനന  'അപരസാഹസം'  എന

മതനസാഹരമസായ പുസകതത്തിനലെ 'തരസാഗസം'  എന പറയന കവത്തിതയനടെ അവസസാന

വരത്തിയത്തില്  പറയനനസാരു  കസാരര്യമുണന.  അതുകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുനകസാണന  ഞസാനനനന

വസാക്കുകള്  അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.  ആ  കവത്തിത  മുഴവന്  ഞസാന്

വസായത്തിക്കുനത്തില. 

"ഒടുവത്തിലെസ്പീ ഭൂമത്തി, നസാ -



നമസാനത്തിച്ചു വത്തിതതയറത്തി

കതത്തിര് നകസായ്യുസം 

വയതലെലെയസാകുനമനസം,

ഒരു നപസാനനസാലെസ്പീവ-

നമസാരസ്പീനല്പ്പെനയ, മത്തി-

നങ്ങസാരു തബസാധത്തിതരുവമസായന

സലപത്തിനക,

ഒടുവത്തിലെസ്പീ ഭൂവത്തിനലെ 

നമ്മുനടെയസാവസാസസം

ഒരു സസംഘസസംഗസ്പീത-

മസാകുനമനസം

നവറുതത ഞസാതനസാതരസാതരസാ

സസപ്നങ്ങള് കസാണുന!” എനസാണന കുറുപ്പുസസാര് പറഞ്ഞതന.

അങ്ങനന സസപ്നങ്ങളസായത്തി മസാറസാതത്തിരത്തികനടനയനന വളനര ആത്മസാര്തമസായത്തി

അഭത്തിനനത്തിക്കുനതതസാനടെസാപ്പെസം  കസാഞ്ഞത്തിരപ്പെള്ളത്തി  നനബപ്പെസാസത്തിനന  പണസം

അനുവദത്തിച്ചതത്തിനന പ്രതതര്യകമസായ നനത്തി അറത്തിയത്തിക്കുകയസം നചയനകസാണന ഞസാന് ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന ശക്തമസായത്തി എതത്തിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    അബ്ദുറഹത്തിമസാന്:  സര്,  തകരളതത്തിനന  നതവസാതസാന

പസാരമ്പരര്യനത  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ചുനകസാണ്ടുതനന  മുതനസാട്ടു  തപസാകുനമന  ഈ

സര്കസാരത്തിനന  പ്രഖര്യസാപനതതസാനടെയള്ള  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്



പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയസാണന.  സസാധസാരണകസാരനന  പ്രശ്നങ്ങള്  മുഴവന്

പഠത്തിച്ചുനകസാണ്ടുതനന  യസാനതസാരു  യനതത്തിനനയസം  സഹസായമത്തിലസാനത

തയസാറസാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  ഈ  ബഡ്ജറന  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരള  ജനത

സസസ്പീകരത്തിക്കുകതനന  നചയ്യുസം.  എലസാ  രസംഗത്തുസം,  സസാമൂഹത്തിക-സസാമ്പതത്തിക

രസംഗത്തുസം അതതസാനടെസാപ്പെസം തനന നപന്ഷന് തപസാലുള്ള കസാരര്യങ്ങതളയസം തസ്പീരതദശ

ജനതതയസാടുള്ള  പ്രതത്തിബദതതയയസം  എലസാ  രസംഗങ്ങതളയസം  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറത്തില്  ഉള്നപ്പെടുതത്തിയതന  ഉയര്തത്തികസാണത്തിതകണതസാണന.  പ്രതത്തിപക്ഷസം

ഈ ബഡ്ജറത്തിനന പലെ സസാതങതത്തിക കസാരണങ്ങള് പറഞ്ഞന എതത്തിര്ക്കുനമങത്തിലുസം

തകരളതത്തിനലെ  ബഹുഭൂരത്തിപക്ഷസം  വരുന  ജനങ്ങള്  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാധത്തിപതര്യ  മുനണത്തിയനടെ  കൂനടെതനനയസാനണനന  നതളത്തിയത്തികനപ്പെടത്തിട്ടുണന.

ബഹുമസാനര്യനസായ  മുഖര്യമനത്തി  ഇനന  സഭയത്തില്  നടെതത്തിയ  പ്രഖര്യസാപനസം  നമ്മള്

ഓര്തകണതസാണന.  മുസസ്പീസം  ജനവത്തിഭസാഗനത  മസാത്രസം  അടെച്ചസാതക്ഷപത്തിക്കുന

രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രസസാവനകതളയസം,  പലെ  ഭസാഗത്തുനത്തിനസം  വരുന  അതരസം

കസാരര്യങ്ങതളയസം  എതത്തിര്കനപ്പെതടെണതുണന.  അതുനകസാണ്ടുതനനയസാണന

ശസ്പീനസാരസായണ  ഗുരുവത്തിനന  വസാകര്യസം  ഇവത്തിനടെ  മഹതസവല്കരത്തിക്കുനതന.

തകരളതത്തിനലെ  ഒരു  ജസാതത്തി,  ഒരു  മതസം,  ഒരു  നനദവസം  എന

വത്തിശസസാസതതസാടുകൂടെത്തിതനന  നമ്മള്  മുതനസാട്ടു  തപസാകണനമനതസാണന  എനത്തികന



പറയവസാനുള്ളതന. 

തസ്പീരതദശനത  മത്സര്യനതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്  ഇനനുഭവത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്

വളനര രൂക്ഷമസാണന.  കടെലെത്തില് വളനര വര്ഷങ്ങളസായത്തി മത്സര്യസമ്പതത്തിനന കുറവന

അവനര  പടത്തിണത്തികസാരസായത്തി  മസാറത്തിയത്തിട്ടുണന.  ആ  രസംഗതന  മനനറന്  ഫത്തിഷത്തിസംഗന

തപസാനലെയള്ള അനലങത്തില് കടെലെത്തില് മത്സര്യസം വളര്ത്തുനതുതപസാനലെയളള നൂതന

സസംവത്തിധസാനങ്ങള്  നമ്മള്  നകസാണ്ടുവതരണതുണന.  കസാരണസം  പഞ്ഞമസാസങ്ങളത്തില്

അവരനുഭവത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള്  നമുകറത്തിയസാസം.  തസ്പീരതദശതന  കുടെത്തിനവള്ള

ക്ഷസാമസംതനന വളനര  കൂടുതലെസാണന.  ശുദജലെസം  കുടെത്തികസാനുള്ള സഇൗകരര്യസം  ഇനന

ലെഭര്യമല.  ഞങ്ങളുനടെ  മണ്ഡലെതത്തിനലെലസാസം  ഇതപ്പെസാഴസം  ടെസാങറത്തില്  നവള്ളസം  അടെത്തിച്ചു

നകസാടുക്കുനനസാരു  സത്തിതത്തിയസാണുള്ളതന.  ഇത്രയസം  മഴ  വനത്തിട്ടുസം  ഉപ്പുനവള്ളസം

കുടെത്തിതകണ,  അനലങത്തില്  ഉപ്പു നവള്ളതത്തില്  കുളത്തിതകണ,  ശുദത്തി  വരുതതണ

രസ്പീതത്തിയത്തിതലെകസാണന അവരുനടെ കസാരര്യങ്ങള് തപസാകുനതന.  ഓതരസാ  20  വസ്പീടുകളത്തിലുസം

ഒരു  കര്യസാന്സര്  തരസാഗത്തി  അനലങത്തില്  കത്തിഡ്നത്തി  തരസാഗത്തി  എനള്ള  നത്തിലെയസാണന

ഞങ്ങളുനടെ ഭസാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്. 

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസസം  തനടെസാത  നത്തിരവധത്തി  തപര്  ഇനസം  കടെതലെസാരത്തുണന.

പരത്തിഷ്കസാരങ്ങള്  വനനങത്തിലുസം  അവര്കസാവശര്യമസായ  സഇൗകരര്യങ്ങനളസാനമത്തില.

നമ്മള്  ആദത്തിവസാസത്തികളുനടെ  കസാരര്യങ്ങളത്തിനലെലസാസം  മുന്പുസം  ഇടെനപടത്തിട്ടുണന.  പതക്ഷ



എങ്ങുനമതസാത  ആദത്തിവസാസത്തി  തമഖലെനയതപ്പെസാനലെ  ഈ  മത്സര്യതമഖലെനയ

വത്തിട്ടുനകസാടുകരുനതനസാണന  എനത്തിക്കു  പറയവസാനുള്ളതന.  ഇകസാരര്യങ്ങളത്തില്

ശക്തമസാനയസാരു  ഇടെനപടെല്  ഉണസാവണസം.  അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ

തമഖലെയത്തില് വരുതസാന് തപസാകുന മസാറങ്ങള് തസ്പീര്ച്ചയസായസം സസസാഗതസാര്ഹമസാണന.

കസാരണസം  നത്തിലെവത്തിലുള്ള  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  രസ്പീതത്തി  അടെത്തിതച്ചല്പ്പെത്തികസാനത

സസതനമസായത്തിട്ടുള്ള  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  രസ്പീതത്തിയസാണന  ആവശര്യസം.  നചലെതവറത്തിയ

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  രസ്പീതത്തി  സസാധസാരണകസാരനന  മകള്കന  സസപ്നസം  കസാണസാത

തരതത്തിലുള്ളതസാണന.  ഇനന  പലെ  സ്കൂളുകളത്തിലുസം  30,000-50,000  രൂപയമസാണന

പ്ളസന  ടു  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസതത്തിനുതവണത്തി  നഡെസാതണഷന്  വസാങ്ങുനതന.  മലെപ്പുറസം

ജത്തിലയത്തില് വര്യസാപകമസായത്തി പലെ പരസാതത്തികളുസം ലെഭത്തിക്കുകയണസായത്തിട്ടുണന. പ്ലസന ടുവത്തിനന

30,000 രൂപ മുതല് 50,000 രൂപ വനര ഓതരസാ സ്കൂളുകളത്തിലുസം കര്യസാപത്തിതറഷന് ഫസ്പീ

വസാങ്ങുകയസാണന.   ആനുപസാതത്തികമസായത്തിട്ടുള്ള  സസ്പീറന  അനുവദത്തികസാന്  അങ്ങയനടെ

ഭസാഗത്തുനത്തിനസം  ബഹുമസാനനപ്പെട  നചയറത്തിനന  ഭസാഗത്തുനത്തിനസം  ഒരു  തസ്പീരുമസാനസം

ഉണസാകണനമനന പറയകയസാണന.  സസാധസാരണകസാരനന സസപ്നതത്തിനനുസരത്തിച്ചുള്ള

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  സസാപനങ്ങള്,  അതത്തിനന  അടെത്തിസസാന  സഇൗകരര്യങ്ങള്

വളര്തതണതത്തിനന ആവശര്യകത  ഇവനയലസാസം ഞസാന് പറയസാനത തനന ഈ

സഭ മുതനസാട്ടു വച്ചത്തിട്ടുണന. തസ്പീര്ച്ചയസായസം ഞസാനതത്തിനന സസസാഗതസം നചയ്യുകയസാണന. 



ഭവന  നത്തിര്മ്മസാണ  തമഖലെനയ  സസംബനത്തിച്ചന  ഇവത്തിനടെ  തചസാതദര്യസാതര

തവളയത്തില്  പറയകയണസായത്തി.  എനന  സസനസം  മണ്ഡലെമസായ  തസാനൂരത്തില്  മസാത്രസം

ഏകതദശസം രണസായത്തിരതതസാളസം വസ്പീടുകള്ക്കുള്ള അതപക്ഷ നകടത്തികത്തിടെക്കുകയസാണന.

ഭൂരഹത്തിതരത്തിലസാത ഭൂമത്തി എന സസപ്നനമലസാസം പറനഞ്ഞങത്തില്ക്കൂടെത്തി ഞങ്ങളത്തിനനലെ

പരത്തിതശസാധത്തിച്ച  സമയതന  ഏകതദശസം  1,500-ഓളസം  ഭവന  രഹത്തിതരുസം

ഭൂരഹത്തിതരുമസായത്തിട്ടുള്ള  ആളുകള്  ഇനസം  അവത്തിനടെ  നത്തില്ക്കുകയസാണന.

പഞ്ചസായത്തുകള് രസാഷസ്പീയമസായ വത്തിതവചനസം  നടെതത്തിനകസാണ്ടുതനന പസാവങ്ങനള

രണസായത്തി  തത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  സസസാധസ്പീനമുള്ള  കക്ഷത്തികള്ക്കുമസാത്രമസായത്തി

വസ്പീടുനല്കുന ഒരു രസ്പീതത്തി ഇനന നത്തിലെവത്തിലുണന.  അതത്തിനന മസാറസം വരുതതണതുണന.

ആ  രസ്പീതത്തിയത്തില്  മസാറസം  വരുത്തുതമ്പസാള്  എലസാവര്ക്കുസം  വസ്പീടെന  എന  സസപ്നസം

പൂവണത്തിയത്തികസാന്  ഈ  മുനണത്തികന  കഴത്തിയസം,  ഈ  സര്കസാരത്തിനന

കഴത്തിയനമനള്ളതസാണന എനന വത്തിശസസാസസം. 

അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന  തകരളതത്തിനന  സമ്പദന  ഘടെനനയ  നത്തിലെനത്തിര്ത്തുന

വത്തിതദശ  മലെയസാളത്തികളുനടെ  കസാരര്യതത്തില്  ശക്തമസാനയസാരു  ഇടെനപടെല്

ഉണസാവണനമനള്ളതസാണന  എനന  അഭര്യര്തന.  കസാരണസം  അവര്  അവത്തിനടെ

തജസാലെത്തിക്കു തപസാകുതമ്പസാള് എനനങത്തിലുസം  അപകടെതത്തില്നപ്പെട്ടു തപസായസാല് നവറുസം

കതയസാനടെ  അവനന  കുടുസംബസം  കസാതത്തിരത്തിക്കുന  അവസയസാണന.  ഞസാനനസാരു



ഉദസാഹരണസം  പറയസാസം,  എനന  നസാടത്തില്  അടുത  ദത്തിവസസം  വത്തിതദശത്തുവച്ചന

മരത്തിച്ചുതപസായ ഒരു വര്യക്തത്തിയനടെ കുടുസംബസം ഞങ്ങനള സമസ്പീപത്തിക്കുകയണസായത്തി.  വസ്പീടെന

വയസാന്  ബസാങത്തില്നത്തിനന  തലെസാണ്  വസാങ്ങത്തി.  ആ  തലെസാണ്  തത്തിരത്തിച്ചടെയസാനുള്ള  ഒരു

മസാര്ഗ്ഗവസം ആ കുടുസംബതത്തിനത്തില. ആ വസ്പീടെന ഒഴത്തിഞ്ഞു തപസാതകണ ഗതത്തിതകടെത്തിലെസാണന

ആ  വത്തിധവയസം  കുടത്തികളുസം  ഇനള്ളതന.  ഒരുപതക്ഷ  ഇന്ഷസറന്സന  തപസാലുള്ള

പരത്തിരക്ഷയണസായത്തിരുനനവങത്തില്  അവര്കന  അതന  തത്തിരത്തിച്ചടെയസാന്

സസാധത്തിക്കുമസായത്തിരുന.  വത്തിതദശതതകന തജസാലെത്തിക്കു തപസാകുന സസാധസാരണകസാരസായ

തജസാലെത്തികസാനര  തസറന  ഇന്ഷസറന്സത്തിനന പരത്തിധത്തിയത്തില്  നകസാണ്ടുവനന  അവര്കന

ഇന്ഷസറന്സന  നത്തിര്ബനമസാകസാനുള്ള ഒരു പദതത്തി അങ്ങയനടെ ഭസാഗത്തുനത്തിനസം

ഉണസാകണനമനന  വത്തിനസ്പീതമസായത്തി  അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന.  അതതസാനടെസാപ്പെസം

പഞ്ചസായത്തുകള് നകസാണ്ടുവരുന പദതത്തികളത്തില് കൂടുതല് നതസാഴത്തില് സസാധര്യതകള്

ഉണസാകുന  രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള  മസാറങ്ങള്  ഉണസാകണസം.  കസാരണസം  സഇൗദത്തി  അതറബര്യ

തപസാലുള്ള  സലെങ്ങള്  മലെയസാളത്തികള്കന  കൂടുതല്  നതസാഴത്തില്

തമഖലെകളുള്ളവയസാണന.  ആ  സലെങ്ങളത്തില്  നത്തിനന  കൂടുതല്  ആളുകള്

മടെങ്ങത്തിവനനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  അതപ്പെസാള്  അതരസം  സലെങ്ങളത്തില്  നത്തിനന

മടെങ്ങത്തിവരുനവര്കസായത്തി പഞ്ചസായത്തുകളത്തില്നത്തിനന നമ്മുനടെ പസാരമ്പരര്യ നതസാഴത്തില്

രസ്പീതത്തികളത്തിലെസായസാലുസം  ഏതന  രസംഗതസായസാലുസം   പദതത്തികള്  തയസാറസാക്കുതമ്പസാള്



നതസാഴത്തില് അധത്തിഷത്തിതമസായത്തിട്ടുള്ള കൂടുതല് കസാരര്യങ്ങള് ഉള്നപ്പെടുതസാന് അങ്ങയനടെ

ഭസാഗത്തുനത്തിനസം നത്തിര്തദ്ദേശമുണസാകണനമനന അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന. 

അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന  തക്ഷമനപന്ഷനുകള്,  ആതരസാഗര്യ  ഇന്ഷസറന്സന,

പസാര്പ്പെത്തിടെസം,  സസാമൂഹര്യനസ്പീതത്തി  വകുപ്പെന,  ഭക്ഷര്യസുരക്ഷ,  പടത്തികജസാതത്തി  പടത്തികവര്ഗ്ഗ

തമഖലെകള്  തുടെങ്ങത്തി  എലസാ  രസംഗത്തുസം  അങ്ങന  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിച്ച  എലസാ

തസ്പീരുമസാനങ്ങതളയസം  ഈ  ബഡ്ജറത്തിതനയസം  സസസാഗതസാര്ഹമസായത്തിട്ടുസം

അസംഗസ്പീകരത്തിക്കുന. 

എനത്തികന  ദുന്തഃഖകരമസായ  ഒരു  വസ്തുത  എനന  മണ്ഡലെനതക്കുറത്തിച്ചു

പറയവസാനുള്ളതന   കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസസം  ബഡ്ജറത്തില്  തസാനൂരത്തിനന  പണസം

വകയത്തിരുതത്തിയത്തില എന രസ്പീതത്തിയത്തില് സസനസം മുണ്ടുനപസാകത്തി എനന ഓഫസ്പീസത്തിനു

മുനത്തില് നൃതസം വയ്ക്കുന രസാഷസ്പീയ പസാര്ടത്തികനള നത്തിലെയന  നത്തിര്തസാന് ഞങ്ങള്കന

കഴത്തിയസാതതുനകസാണല.  മറുഭസാഗത്തുള്ള  ആളുകളുസം  ശദത്തികണസം.  തകസാഴത്തിമുടയസം

ചസ്പീഞ്ഞ  തകസാളത്തിയനമലസാസം  ഞങ്ങള്ക്കുസം  സുലെഭമസായത്തി  കത്തിട്ടുസം.  അതരനമസാരു

സസംസസാരതത്തിനുസം സഭയത്തില് മുണ്ടു നപസാനത്തിക്കുന സസംസസാരസം നകസാണ്ടുവന പസാര്ടത്തി,

ആ പസാര്ടത്തി ഞങ്ങളുനടെ തമല് അതരസം സസംസസാരങ്ങളുമസായത്തി വരരുതന എനമസാത്രസം

പറഞ്ഞുനകസാണന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന സര്വസാത്മനസാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.



(അദര്യക്ഷതവദത്തിയത്തില്  പസാനല്  ഓഫന  നചയര്മസാന്  ശസ്പീമതത്തി  ഇ.  എസന.

ബത്തിജത്തിതമസാള്)

ധനകസാരര്യവസം  കയറുസം  വകുപ്പുമനത്തി  (തഡെസാ  .    ടെത്തി  .  എസം  .    തതസാമസന  നഎസകന):

സര്,  ബഡ്ജറത്തില്  ബഹുമസാനനപ്പെട  നമമ്പറുനടെ  മണ്ഡലെതത്തിനലെ   പ്രവൃതത്തികള്

വരസാതത്തിരുനതത്തിനന  ഫലെമസായത്തി  തനരത്തിതടെണത്തിവന  ആതക്ഷപങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചന

എതനസാടെന   വര്യക്തത്തിപരമസായത്തി  പറയകയണസായത്തി,  അതദ്ദേഹതത്തിനന  മരര്യസാദവച്ചന

അതദ്ദേഹസം അതന  സഭയത്തില് ഉനയത്തിച്ചത്തില.   മറുപടെത്തി  പറയതമ്പസാള് ആ തപസാരസായ

കൃതര്യമസായത്തി നത്തികത്തുനതസാണന.

ശസ്പീ  .    നക  .    ബസാബു:  സര്,  ക്ഷസാമമസാനണങത്തിലുസം  തക്ഷമതത്തിലൂനത്തി,

വത്തികസനതത്തിനന  കുതത്തിപ്പെന,  പൂവത്തിനന  തനസാവത്തികസാനത  തതന്  നുകരുന

ചത്തിത്രശലെഭനതതപ്പെസാനലെ എനസം,  എലസാ മസാധര്യമങ്ങളുസം ഒരുതപസാനലെ വസാഴത്തിപ്പെസാടെത്തിയ

ബഡ്ജറത്തിനന,  എല്.ഡെത്തി.എഫന-നന  ആദര്യ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്  പൂര്ണമസായസം

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറന  ചരത്തിത്രതത്തില് ഇടെസം  തനടെസാന്  തപസാകുകയസാണന.

സസാമൂഹര്യനസ്പീതത്തിക്കുതവണത്തി മുറവത്തിളത്തികൂട്ടുന ട്രസാന്സ്നജന്ഡെറുകള്ക്കുസം, സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുസം

കുടത്തികള്ക്കുസം  പ്രതതര്യക  വകുപ്പുസം,  60  കഴത്തിഞ്ഞ  ട്രസാന്സ്നജന്ഡെറുകള്കന

നപന്ഷനുസം  അതുതപസാനലെ  തനന  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  ആനുകൂലെര്യവസം  നല്കുന  ഇഇൗ



ബഡ്ജറന  ചരത്തിത്രതത്തില്  ഇടെസംതനടുസം  എനതത്തിനന  സസംശയമത്തില.   ഇവത്തിനടെ

മുന്മുഖര്യമനത്തി ഉമ്മന്ചസാണത്തി സസാര്, നത്തിരനരസം പറയനതന ഖജനസാവത്തില് 1643.99

തകസാടെത്തി രൂപയനണനസാണന.  കപ്യൂവത്തില് നത്തില്ക്കുന ബത്തില്ലു മസാത്രസം മസാറത്തിയസാല് 1800

തകസാടെത്തി  രൂപ  നകസാടുതകണത്തിവരുസം.   അങ്ങനന  വനസാല്  ഖജനസാവന

വടപൂജര്യതത്തിതലെകന  അതസായതന   നനമനസന  173.46  തകസാടെത്തി  രൂപയസാനണനന

ആര്കസാണന മനസത്തിലെസാകസാതതന.  ഉടെന് നകസാടുത്തു തസ്പീര്കസാനുളള ബസാധര്യതകള്

ഓതരസാനനടുത്തു  തനസാകത്തിയസാല്  6302  തകസാടെത്തി  രൂപയസം  തഷസാര്ടന  തടെസം

ലെയബത്തിലെത്തിറത്തിയസായത്തി  4326  തകസാടെത്തിരൂപയസം ഉള്നപ്പെനടെ  10628  തകസാടെത്തിരൂപ ഉടെന്

നകസാടുത്തുതസ്പീര്തകണ ബസാധര്യതസാ പടത്തികയത്തില് നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയസാണന.  അങ്ങനന

ബസാധര്യതസാപടത്തികയത്തിലുസം  കടെനകണത്തിയത്തിലുസം  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനന

നകസാനണതത്തിച്ചത്തിട്ടുതപസാലുസം  ജനതക്ഷമകരമസായ  പദതത്തികള്  പ്രഖര്യസാപത്തികസാന്

സസാധത്തിച്ച  എല്.ഡെത്തി.എഫന-നന  ആദര്യ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്  സസസാഗതസം

നചയ്യുകയസാണന.  സസംസസാന ഖജനസാവന വറ്റുതമ്പസാഴസം 881 തകസാടെത്തിരൂപയനടെ നത്തികുതത്തി

ഇളവസം,  440  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  വസാണത്തിജര്യ  നത്തികുതത്തികന  തസയസം  നല്കത്തിയതന,

യ.ഡെത്തി.എഫന  സര്കസാരത്തിനന  ഏതു  നയതത്തിനന  ഭസാഗമസാണന?  അഴത്തിമതത്തിയനടെ

ഭസാഗമസാണന എനസാണന പറയസാനുളളതന.   2015 മസാര്ച്ചുവനര 13019 തകസാടെത്തിരൂപയനടെ

നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാനുണസായത്തിരുന.  അതത്തില് 5158 തകസാടെത്തിരൂപയനടെ കുടെത്തിശത്തിക



സസംബനത്തിച്ച  തകസ്സുസം  ഉണസായത്തിരുന.  7861  തകസാടെത്തിരൂപ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാന്

കഴത്തിയമസായത്തിരുനത്തിട്ടുസം,  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാരത്തിനന  പത്തിടെത്തിപ്പുതകടെന

നകസാണ്ടു  മസാത്രമസാണന  ആ  സസംഖര്യ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാന്  അവര്കന  കഴത്തിയസാനത

തപസായതന.  1957 മുതല് 2011 വനരയളള നപസാതുകടെവസം, ബസാധര്യതയസം 78,673.44

തകസാടെത്തിരൂപയസാണന.  എനസാല്  2011  മുതല്  2016  വനര കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെത്തുളള  കടെവസം,   ബസാധര്യതയസം  76,716.09  തകസാടെത്തി

രൂപയസായത്തിരുന.  ആനക കടെസം  1,55,389.33  തകസാടെത്തി  രൂപ.  അതത്തിനര്തസം  55

വര്ഷസം നകസാണന വത്തിവത്തിധ ഗവണ്നമനന ഉണസാകത്തിയ കടെതത്തിനന തനനര പകുതത്തിയസം

കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷസം നകസാണസാണന ഉമ്മന്ചസാണത്തി സസാര് വരുതത്തിയതന എന

നമുകറത്തിയസാസം.    കടെനമടുതന  ധൂര്തടെത്തിച്ചന  കുലെസം  മുടെത്തിച്ച  പഴയ

നസാട്ടുപ്രമസാണത്തിനയതപ്പെസാലുസം  നസാണത്തിപ്പെത്തിക്കുന  തരതത്തിലെസായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ

ഉമ്മന്ചസാണത്തി  ഗവണ്നമനന.   അഴത്തിമതത്തിയനടെ  കസാരര്യതത്തില്  അതത്തിതവഗതത്തിലുസം,

ധൂര്തത്തിനന  കസാരര്യതത്തില്  ബഹു  തകമതത്തിലുമസായത്തിരുന.  അതുനകസാണസാണന

കടെനമടുതന പലെത്തിശകയറത്തി ആത്മഹതര്യയത്തിതലെകന നടെക്കുന തകരളസ്പീയനര തനസാകത്തി

ചത്തിലെ  കവത്തികള്  പസാടെത്തിയതന  "പലെത്തിശ  പടത്തിണത്തി  പടെത്തി  കയറുതമ്പസാള്  പുറകത്തിനലെ

മസാവത്തില് കയറുകള് കസാണസാസം".  പതക്ഷ ഇവത്തിനടെ ആ പലെത്തിശ പടത്തിണത്തി പടെത്തികയറത്തി

ആത്മഹതര്യയത്തിതലെകന  തപസാകുന  ഓതരസാ  തകരളസ്പീയനന  തലെയത്തിലുസം



കസാണസാകടെമസായത്തി  47000-തത്തിലെധത്തികസം  രൂപ  നകടത്തിവച്ചതുസം  കഴത്തിഞ്ഞ

യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരണതത്തിനന  തനടമസാതണസാ,  തകസാടമസാതണസാ  എനവര്

ചത്തിനത്തികണസം.   കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന  ഞസാന്

ടെത്തി.വത്തി.യത്തിലൂനടെ  ഇവത്തിനടെ  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന  കസാണസാനത്തിടെയസായത്തി.

അനസാണന  എനത്തികന  മനസത്തിലെസായതന  യ.ഡെത്തി.എഫന-നലെ  അസംഗങ്ങള്നകസാനക

ഒപ്പെനപ്പെസാട്ടുസം,  ഒപ്പെനകളത്തിയസം  അറത്തിയസം  എനന.   നടുകന  നസാണസം  മറയ്ക്കുനതത്തിനന

തവണത്തി  മസാണത്തിസസാറത്തിനന  നത്തിര്തത്തി  ഇഇൗ  സഭയകതന  വനന  ഒരു  കടെലെസാസന

ഉയര്തത്തി ബഡ്ജറന,  ബഡ്ജറന,  ബഡ്ജറന എനപറഞ്ഞന അതപ്പെസാള് തനന സഭ

പത്തിരത്തിഞ്ഞതുസം തകരളസ്പീയര് കണതസാണന.  അതപ്പെസാഴസാണന മസാണത്തിസസാറത്തിനന ലെഡ്ഡുവത്തിനന

മധുരസം  നകസാടുതതന.   മസാണത്തിസസാര്  ലെഡ്ഡു  കഴത്തിച്ചന  മധുരസം  നുണഞ്ഞതപ്പെസാള്

വത്തിലെകയറതത്തിതനയസം  വത്തിലെതകര്ച്ചയതടെയസം  പടത്തിണത്തിയതടെയസം

ദസാരത്തിദര്യതത്തിതനയസം  നതസാഴത്തിലെത്തിലസായയതടെയസം  തകര്ച്ചയത്തില്  കയത്തിനന  കണനസ്പീര്

കുടെത്തിതകണത്തിവന തകരളതത്തിനന മൂതനകസാല് തകസാടെത്തി ജനങ്ങള് എന ഞങ്ങള്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന.    അതുനകസാണ്ടുതനന  ഇഇൗ  കയത്തിനന  കണനസ്പീര്  കുടെത്തിക്കുന

തകരളസ്പീയ  ജനതയന  ഒരു  ആശസസാസതത്തിനന  നപസാന്കത്തിരണസം  തപസാനലെയസാണന

ഇതപ്പെസാള് ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറന,  അതത്തില് ഞസാന് അഭത്തിമസാനത്തിക്കുന.

അഴത്തിമതത്തികന പുതത്തിയ മുഖസം വനത്തിരത്തിക്കുകയസാണന, അതത്തിര്തത്തി കടെനവരുന എലസാ



നചക്കുതപസാസ്റ്റുകളത്തിലുസം  ഇതപ്പെസാള്  അഴത്തിമതത്തിയനടെ  പുതത്തിയ  മുഖസം  വനത്തിരത്തിക്കുന.

ആര്.ടെത്തി.ഒ.യന പണന ആര്.സത്തി ബുകത്തിനകതന പണസം നകസാടുതത്തിരുനതന പത്തിനസ്പീടെന

ഒഴത്തിഞ്ഞ കുപ്പെത്തികകത്തുസം,  കസാലെത്തിയസായ കരത്തികത്തിനകത്തുസം ഇതപ്പെസാള് അതന പണസം

പറ്റുന  രസ്പീതത്തിയത്തിതലെക്കുമസാണന  മസാറുനതന.   ഗവണ്നമനത്തിതലെകന  അടെയ്തകണ

നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില്  29000  രൂപയസാണന  ഉണസായത്തിരുനനതങത്തില്,  അനന

അനത്തികന  വസ്പീതസംവനച്ചടുകസാന്  അവത്തിടുനത  സര്കസാര്

ഉതദര്യസാഗസന്മസാര്ക്കുതവണത്തി  ചവറ്റുകുടയത്തില്  മസാറത്തി  വച്ചതന  39000  തകസാടെത്തി

രൂപയസാണന.   എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിലെസാണന,  സഖസാവന  പത്തിണറസായത്തി

വത്തിജയന്  നയത്തിക്കുന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനത്തിലെസാണന  ജനങ്ങള്ക്കുളള  വത്തിശസസാസസം.

അഴത്തിമതത്തിനകതത്തിനരയളള  വത്തിട്ടുവസ്പീഴ്ചയത്തിലസാത  തപസാരസാടസം,  ശക്തമസായ  ഇടെനപടെല്

ഇഇൗ ഗവണ്നമനത്തിനന ഭസാഗത്തുനത്തിനസം ഉണസാകുസം എന ഞസാന് വത്തിശസസത്തിക്കുന.

ഞസാന് ഇവത്തിനടെ ഒരു തചസാദര്യസം നകസാടുതതത്തിനന, സസംസസാന തപസാലെസ്പീസന തസനയത്തില്

കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷതത്തിനത്തിനടെ  നനകക്കൂലെത്തി,  അഴത്തിമതത്തി  തകസ്സുകളത്തില്നപട  എത്ര

തപസാലെസ്പീസന  ഉതദര്യസാഗസര്നകതത്തിനര  തകസന  ചസാര്ജന  നചയ്തത്തിട്ടുണന  എനതത്തിനന

വത്തിശദമസായ മറുപടെത്തി കത്തിടത്തി,  നഎ.പത്തി.എസന. - 1, ഡെത്തിനനവ.എസന.പത്തി. - 2, സത്തി.നഎ.

- 10,  എസന.നഎ - 15, എ.എസന.നഎ - 7,  എസന.സത്തി.പത്തി.ഒ. - 8, സത്തി.പത്തി.ഒ. - 7,

നനഡവര്  (എസന.സത്തി.പത്തി.ഒ)  -  1  ഉള്നപ്പെനടെ  51  തപര്നകതത്തിനര  വത്തിജത്തിലെന്സന



തകസന ചസാര്ജന നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന.  സമരസം നടെത്തുനവരുനടെ തനര്കന ചസ്പീറത്തിപ്പെസായന

തപസാലെസ്പീസത്തിനനയല,  ആ  സമരസം  നടെത്തുനവരുനടെ  കസാരര്യങ്ങളത്തില്  ഇടെനപടുന

ജനപക്ഷ തപസാലെസ്പീസത്തിനനയസാണന ജനങ്ങള് ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന.  അഴത്തിമതത്തികസാരസായ,

തവലെത്തിതനന  വത്തിളവന  തത്തിനന  ഇഇൗ  കസാലെഘടതത്തില്  അതരസം

ഉതദര്യസാഗസന്മസാര്നകതത്തിനര ശക്തമസായ നത്തിലെപസാനടെടുകസാന് ഇഇൗ ഗവണ്നമനത്തിനന

കഴത്തിയസം,  അതസാണന  ജനങ്ങളുസം  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുനതന.  ഏനറ

പ്രതത്തിസനത്തിയനണങത്തിലുസം  അഭത്തിമസാനസാര്ഹമസായ  ചത്തിലെ  കസാരര്യങ്ങള്  നനന്മസാറ

മണ്ഡലെതത്തിലുസം  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതത്തില്  ഏനറ  സതനസാഷത്തിക്കുന

നനന്മസാറയത്തിനലെ  ജനങ്ങള്,  എങത്തിലുസം  മഴനത്തിഴല്  പ്രതദശമസായത്തി

മസാറത്തിനകസാണത്തിരത്തിക്കുന ചത്തിറ്റൂര് തമഖലെയത്തിനലെ ചത്തിലെ കസാരര്യങ്ങളുണന.  അതത്തിനലെസാനന

പണ്ടു പതണ മറനതപസായ പറമ്പത്തിക്കുളസം-ആളത്തിയസാര് കരസാറത്തിനന പുതുകലെസാണന. 30

വര്ഷതത്തിനലെസാരത്തികല്  പുതുതകണ  കരസാര്  ഇതപ്പെസാഴസം  പുതുകത്തിയത്തിടത്തില.

അതുനകസാണ്ടുതനന  കുടെത്തിനവളളതത്തിനുസം,  ജലെതസചന  സഇൗകരര്യതത്തിനുസം

പ്രയസാസനപ്പെടുന  ഒരു  മണ്ഡലെതത്തിനലെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയസാണന  ഞസാന്.   അവത്തിനടെ

പറമ്പത്തിക്കുളസം-ആളത്തിയസാര്-കുരത്തിയസാര്കുറത്തി  പദതത്തിക്കു  പകരസം  കുരത്തിയസാര്കുറത്തിയത്തില്

നത്തിനസം  ഒഴകത്തിതപസാകുന  നവളളനത  ടെണല്  വഴത്തി  തസാതഴകന  ചുളളത്തിയസാര്

ഡെസാമത്തിതലെകന  എതത്തിച്ചസാല്  ജലെസഇൗകരര്യസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാനുസം  കുടെത്തിനവളള  പ്രശ്നസം



പരത്തിഹരത്തികസാനുസം  കഴത്തിയസം.   1911-ല്  ബടസ്പീഷുകസാര്  പണത്തിത  ഉഇൗടറപസാലെസം

അപകടെകരമസായ  അവസയത്തിലെസാണന.  106   വര്ഷസം  പത്തിനത്തിടത്തിരത്തിക്കുന,

അവത്തിനടെനയസാരു  പസാലെസം  നമുകന  കഴത്തിയണസം.   വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  രസംഗനത  തലെസാക

നത്തിലെവസാരതത്തിതലെക്കുയര്ത്തുന,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനകതന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതുതപസാനലെ

ഒരുപതക്ഷ സസംസസാനനത നത്തിയമസഭസാ മണ്ഡലെനമടുതന തനസാകത്തിയസാല് ഉനത

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  രസംഗതന  ഗവണ്നമനന  തകസാതളതജസാ,  എയ്ഡെഡെന  തകസാതളതജസാ

ഇലസാത ഒരു മണ്ഡലെസം,  അതുനകസാണന  ഒരു തകസാതളജന  ഞസാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.

അതുതപസാനലെ  തനനയസാണന  ഏഷര്യയത്തിനലെ  മസാസംതഗസാ  സത്തിറത്തി  എനറത്തിയനപ്പെടുന

മുതലെമടെ  ഉള്നപ്പെനടെയളള  പ്രതദശങ്ങളത്തില്  6000-തത്തിലെധത്തികസം  ഏകറുസം,

പച്ചകറത്തി,  മസാവന  കൃഷത്തി,  പഴവര്ഗ്ഗ  രസംഗതത്തില്  3000-തത്തിലെധത്തികസം

കൃഷത്തികസാരുമുണന.   അവത്തിനടെ പഴസം,  പച്ചകറത്തി സസംഭരണ-സസംസരണ-പസാകത്തിസംഗന-

വത്തിപണന  രസംഗതന  ഒരു  ഹബ്ബന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.   ടൂറത്തിസതത്തിനന  ഏനറ

സസാധര്യതയളള പറമ്പത്തിക്കുളസം,  നനലത്തിയസാമ്പതത്തി,  ചുളളത്തിയസാര്,  മസ്പീങര,  തപസാത്തുണത്തി

ഡെസാമുകള്  ഉള്നപ്പെടുന  ആ  തമഖലെയന  ഒരു  പുതത്തിയ  ടൂറത്തിസസം  പസാതകജുസം

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.   അതുനകസാണ്ടുതനന  ഇഇൗ  ജനപക്ഷ  വത്തികസനതത്തിനന,

സ്ത്രസ്പീപക്ഷ  വത്തികസനതത്തിനന,  വത്തിദര്യസാര്തത്തിപക്ഷതത്തിനന,  യവജനപക്ഷതത്തിനന,

നതസാഴത്തിലെസാളത്തിപക്ഷതത്തിനന,   വത്തികസനസം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന  ഇഇൗ  ജനകസ്പീയ



ബഡ്ജറത്തിനന സസസാഗതസം നചയ്യുകയസം,  അനുതമസാദത്തിക്കുകയസം നചയനകസാണന ഞസാന്

നത്തിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ആബത്തിദന ഹുനനസന് തങ്ങള്:  സര്,  പതത്തിനസാലെസാസം തകരള നത്തിയമസഭയത്തില്

തകസാടയല്  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെനത  പ്രതത്തിനത്തിധസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണന  ഞസാന്  ഇവത്തിനടെ

നത്തില്ക്കുതമ്പസാള്,  പഴയകസാലെ  ബഡ്ജറ്റുകളടെകമുള്ള  ഏനറ  കസാരര്യങ്ങള്

പരത്തിതശസാധത്തികസാന്  സമയനമടുക്കുകയണസായത്തി.   1970-80  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്   സത്തി.

അച്ചുതതമതനസാനനയസം  മഹസാനസായ  സത്തി.എച്ചന.  മുഹമ്മദന  തകസായയനടെയസം  കൂനടെ

നപരത്തിനല്മണ നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെനത പ്രതത്തിനത്തിധസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണന  എനന പത്തിതസാവന

നക.നക.എസന.  തങ്ങള്  അടെകമുള്ളവരുനടെ  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്നത്തിനസം  വര്യതര്യസമസായ,

യസാഥസാര്തര്യതബസാധമത്തിലസാത  ഒരു  സസപ്ന  ബഡ്ജറസാണന  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന എനള്ളതുനകസാണന  ആ ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന്

എതത്തിര്ക്കുകയസാണന.    ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന

വസ്തുതകള്കന  നത്തിരകസാതതുസം  സസംസസാനതത്തിനന  നകഡെത്തിബത്തിലെത്തിറത്തിനയ

ഇലസാതസാക്കുനതുമസാനണനന  പറയവസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  മുന്കൂര്  ജസാമര്യനമടുക്കുകയസാണന.

സസംസസാനതന   സസാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയണന  എനന  തുടെകതത്തില്  തനന



സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ   വകുപ്പുമനത്തി   പ്രസാതയസാഗത്തികരസ്പീതത്തിയത്തില്

മസാനര്യനത  മറത്തികടെകസാനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ഒനസം  പറയസാനതയസാണന  ഇവത്തിനടെ

ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.   സസാമൂഹര്യസുരക്ഷസാ  തമഖലെയത്തിലുള്ള  പദതത്തികള്

പ്രതസ്പീക്ഷ ഉളവസാക്കുനവയസാനണങത്തിലുസം ഇതന നടെപ്പെത്തില് വരുത്തുനതത്തിനുള്ള സസാമ്പതത്തിക

തസസാതസ്സുകനളപ്പെറത്തി  വര്യക്തമസായത്തി  പരസാമര്ശത്തികസാനതയസാണന  ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന.  നത്തികുതത്തിയത്തിലുള്ള വര്ദനവന ഇഇൗ

നചലെവകള് മറത്തികടെകസാന് അപരര്യസാപ്തമസാണന.   ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള,  മസാനര്യസം

മറത്തികടെകസാനുള്ള  പദതത്തികളത്തില്  വലെത്തിയ  തതസാതത്തിലുള്ള  അവര്യക്തത  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന.

മസാനര്യസം മറത്തികടെകസാന്  'കത്തിഫന ബത്തി'-നയ    ഉപതയസാഗത്തിച്ചന കതമ്പസാളതത്തില്നത്തിനസം പണസം

സമസാഹരത്തിച്ചന അടെത്തിസസാന വത്തികസനതത്തിനന ഉപതയസാഗനപ്പെടുത്തുനമനസാണന പറയനതന.

സസകസാരര്യ നത്തിതക്ഷപകരുമസായത്തി കൂടെത്തിതച്ചര്നളള അടെത്തിസസാന വത്തികസന രസ്പീതത്തിനകതത്തിനര

ശക്തമസായ  എതത്തിര്പ്പുകള്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുതമ്പസാള്തനന  ഏതന  നത്തിതക്ഷപകരസാണന

(തകരളതത്തില്  വലെത്തിയ  സസാമ്പതത്തിക  മസാനര്യമുനണനന  പറയന  ഇഇൗ  സമയതന)

തകരളതത്തില് നത്തിതക്ഷപസം നടെതസാന്  വരുനനതനന നമ്മള് ശദത്തിതകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

നയപ്രഖര്യസാപന പ്രസസംഗതത്തില്  സസകസാരര്യതമഖലെയത്തില്  നത്തിനതപസാലുസം  ധസാരസാളസം

നത്തിതക്ഷപനമതത്തിക്കുനമനന   പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതത്തിനുതശഷസം  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന   ഒരു



ബഡ്ജറസാണത്തിതന.   അതുനകസാണന   ആ  മസാനര്യസം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുതമ്പസാള്  സസകസാരര്യ

തമഖലെയത്തില്നത്തിനസം  നത്തിതക്ഷപകര്  വരസാതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷസം   ഇഇൗ

സസംസസാനതന  ഉണസാകുനമനള്ള  കസാരര്യതത്തില്  സസംശയമത്തില.   നകടുകസാരര്യസതയസം

അഴത്തിമതത്തിയസം  ഒഴത്തിവസാകത്തിയസാല്  നത്തികുതത്തി  വരുമസാനസം  ഗണര്യമസായത്തി  ഉയര്തസാന്

കഴത്തിയനമനസം  ആതരസാഗര്യതമഖലെനയസാഴത്തിനക  പുതത്തിയ  സസാപനങ്ങതളസാ  തസത്തികകതളസാ

സൃഷത്തിക്കുനതന  രണന  വര്ഷതതയന  മസാറത്തിവച്ചസാല്  റവനപ്യൂ  നചലെവന

നത്തിയനണവത്തിതധയമസാകസാനമനസം  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  തനന

ബഡ്ജറവതരണ  തവളയത്തില്  പറയകയണസായത്തി.    ബഡ്ജറന  പ്രഖര്യസാപനതത്തില്

ആതരസാഗര്യ  തമഖലെ  ഒഴത്തിനകയള്ള  തമഖലെകളത്തില്  നത്തിയമനസം  നടെത്തുകയത്തിലസാനയനസം

പുതത്തിയ  സസാപനങ്ങള്  ആരസംഭത്തിക്കുകയത്തിലസാനയനസം  പറയതമ്പസാള്  കഴത്തിഞ്ഞ

നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന  സസംസസാനതന ആരസംഭത്തിച്ച

ഹയര്നസകന് റത്തി  സ്കൂളുകളത്തിനലെ  2500-ഓളസം  വരുന  തപസാസ്റ്റുകള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയസാണന.  കൂടെസാനത ഗവണ്നമനന  തകസാതളജുകളത്തിലുസം  ആയത്തിരതത്തിലെധത്തികസം

തപസാസ്റ്റുകള്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയസാണന.   ആ  തപസാസ്റ്റുകളത്തില്   നത്തിയമനസം

നടെത്തുകയത്തിലസാനയനന  പറയതമ്പസാള്  നയപ്രഖര്യസാപന  പ്രസസംഗതത്തിലുസം

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തിലുമടെകസം  തകരളതത്തിനലെ  യവജനങ്ങളുനടെ  നതസാഴത്തിലെത്തിലസായ



പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനസാവശര്യമസായ നടെപടെത്തികള് സസസ്പീകരത്തിക്കുനമനന പറഞ്ഞ   ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാതത്തിപതര്യമുനണത്തി  ഗവണ്നമനന,  ആ  യവസാകളുനടെ  നതസാഴത്തിലെത്തിലസായ

പരത്തിഹരത്തികസാനസാവശര്യമസായ  നടെപടെത്തികളുമസായത്തി   മുതനസാടന  തപസാകത്തിലസാനയനന

വര്യക്തമസാക്കുകയസാണന.    അതുമസാത്രമല   നത്തിയമന  നടെപടെത്തികള്  നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കുക

എനതത്തിനപ്പുറതന  നത്തിയമന  നടെപടെത്തികള്  ഇലസാതസായത്തിതപ്പെസാകുതമ്പസാള്  ആ  രണന

വര്ഷകസാലെസം  തകരളതത്തിനലെ വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ തമഖലെയടെകമുള്ള തമഖലെകള് പുറതകസാടന

തപസാകുന ഒരു അവസസാവത്തിതശഷസം തകരളതത്തില് സസംജസാതമസാകസാന് സസാധര്യതയണന.

അതുനകസാണന    തകരളതത്തിനലെ  പ്രത്തിയനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഏറവസം  വലെത്തിയ

ധനകസാരര്യ  വത്തിദഗനസാനണനസം   ഉനതനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയസാനണനന

നമ്മളടെകമുള്ള  ആളുകള്  പറയതമ്പസാള്,  ഇഇൗ  സസംസസാനതത്തിനന  കസാതലെസായ

വത്തിഷയങ്ങനളപ്പെറത്തി   പറയസാനത  സസംസസാനതന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇങ്ങനനനയസാരു

ഉഇൗഹസാതപസാഹ തസറനനമനന അങ്ങയത്തില്നത്തിനസം ഉണസാകസാന് പസാടുണസായത്തിരുതനസാനയനന

ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിതനന  ആതലെസാചത്തിതകണതസായത്തിരുനനവനന

ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തികസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   അതത്തിനുതശഷസം  ഇഇൗ

ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗതത്തില്  ബഹുമസാനര്യനസായ  വകുപ്പുമനത്തി  പറയനതന  ഒരു

ലെക്ഷതതസാളസം തകസാടെത്തി രൂപ സസംസസാനതന മുതല് മുടെക്കുണസാകസാന് കഴത്തിഞ്ഞസാല് ഇഇൗ



സസംസസാനതത്തിനന  മുരടെത്തിപ്പെന  മസാറുനമനസാണന.    ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിക്കുസം

തകരളതത്തിനലെ ഗവണ്നമനത്തിനുസംതനന സസംശയസം വരത്തികയസാണന.  ഇഇൗ സസംസസാനതന

ഒരു  ലെക്ഷസം  തകസാടെത്തി  രൂപ  ഉണസാകസാന്  കഴത്തിഞ്ഞസാല്  എന   പറയതമ്പസാള്

സസംശയതത്തിനുസം മുകളത്തില് നത്തിനനകസാണസാണന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

ഇഇൗ ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനതന  തഖദകരമസാണന.  ഇഇൗ സസംസസാനതന

അനസാവശര്യ നചലെവകള് ചുരുകസാതനസാ ധൂര്ത്തുകള് അവസസാനത്തിപ്പെത്തികസാതനസാ ഉള്ള ഒരു

നടെപടെത്തിയസം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  തകസാണ്കസ്പീറസായത്തി  പറയസാതതുനകസാണ്ടുതനന

അതരനമസാരു ബഡ്ജറത്തിനന പ്രസാതയസാഗത്തികത നടെപ്പെത്തില് വരുത്തുവസാന് സസാധത്തികസാനത

തപസാകുന  ഒരു  അവസസാവത്തിതശഷസം  ഉണസാകുവസാന്  തപസാകുകയസാണന.  2006-11-നലെ

ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി  ഗവണ്നമനന  ആ  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്  സര്കസാര്

ജസ്പീവനകസാരുനടെ ശമ്പള പരത്തിഷ്കരണസം നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയത്തിരുന.  എനസാല്   2006-11-നലെ

ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യ  ഗവണ്നമനന  അനന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ച  ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം,

അതത്തിനുതശഷസം  അധത്തികസാരതത്തില്വന  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി  സര്കസാരസാണന

ശമ്പളവര്ദന  നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തി  പ്രതയസാഗവല്കരത്തിച്ചതന.    2011 മുതല്  2016  വനര

സസംസസാനതന  നത്തിലെവത്തിലുണസായത്തിരുന  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  അതത

സര്കസാര്  തനനയസായത്തിരുന   തകരളതത്തില്  രണസാമനതസാരു  ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം



നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിനയനള്ളതന സ്തുതര്യര്ഹമസായ കസാരര്യമസാണന.  പ്രസാതയസാഗത്തിക തലെതത്തില് രണന

ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം  നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തി  ഇഇൗ  സസംസസാനനത  ജസ്പീവനകസാര്കന  മുഴവന്

ശമ്പളസം  നല്കത്തി  അഭത്തിനനനസാര്ഹമസായ  നത്തിലെപസാനടെടുത

നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  സര്കസാരത്തിനന  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്

അഭത്തിനനത്തികസാന്കൂടെത്തി  സമയസം  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുകയസാണന.   അങ്ങുതനന  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറന പ്രസസംഗതത്തില് പറയന  23,900  തകസാടെത്തി രൂപയസാണന റവനബ കമ്മത്തിയസായത്തി

പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാനുള്ളനതനന.   20,000  തകസാടെത്തി  രൂപ  ഒരു  വര്ഷതത്തില്

കമ്മത്തിയണസാകുനമനന  അങ്ങന  തനന  അങ്ങയനടെ  പ്രസസംഗതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം

നചയ്യുന.   23,000  തകസാടെത്തി രൂപ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാനുള്ള ഇചസാശക്തത്തിയസം ആര്ജവവസം

ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തിയസം ഗവണ്നമന്റുസം കസാണത്തിച്ചസാല് ബസാകത്തിവരുന

3000 തകസാടെത്തി രൂപ ഇഇൗ സസംസസാനതത്തിനന നപസാതുസമൂഹതത്തിനന ഉപകസാരപ്രദമസാകുന

രസ്പീതത്തിയത്തില്  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തികസാന്  കഴത്തിയന  ഒരു  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷമുണസാകസാനുള്ള

ആര്ജവവസം  ഇചസാശക്തത്തിയസം  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയസം

ഗവണ്നമന്റുസം ഉണസാക്കുവസാന് ശമത്തിക്കുതമസാനയനന തചസാദത്തിക്കുവസാന് ഞസാന് ഇഇൗ സമയസം

വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുകയസാണന.  അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ആദര്യപസാദതത്തില്

സസംസസാന  വരുമസാനതത്തിനന  മുഖര്യഘടെകസം  ഗള്ഫന  തമഖലെയത്തില്  നത്തിനള്ള



വരുമസാനമസാനണനന   പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുകയണസായത്തി.   അതന  സതനസാഷസം  പകരുനതുസം

സസസാഗതസാര്ഹവമസായ  കസാരര്യമസാണന.   ജസ്പീവത്തിതതത്തിനന  രണറവസം  കൂടത്തിമുടത്തികസാനസായത്തി

ഗള്ഫന  രസാജര്യങ്ങളത്തില്  തപസായത്തി  തനന  കുടുസംബങ്ങനളനയലസാസം  മറനനകസാണന

തജസാലെത്തിനചയ്തന   ഇഇൗ  സമൂഹതത്തിനനസാനസാനക  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  തകരളസ്പീയ  സമൂഹതത്തിനന

ഗുണകരമസായ  സസാമ്പതത്തിക  ഉനതത്തിയണസാകസാന്  ശമത്തിക്കുന  ഇഇൗ   രസാജര്യതത്തിനലെ

പ്രവസാസത്തികള്  അവരുനടെ  മസാതൃരസാജര്യതത്തിതലെയന   മടെങ്ങത്തിവരുനതത്തിനുള്ള  ഒരു

സസാഹചരര്യമസാണന  ഗള്ഫത്തില്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുനനതനന  നമുനകലസാതപര്ക്കുസം  അറത്തിയസാസം.

സസതദശസ്പീവല്കരണസംനകസാണ്ടുസം  നത്തിയമതത്തിനന  പത്തിടെത്തിയത്തിലെകനപ്പെട്ടുസം  തത്തിരത്തിച്ചുവരുന

ഗള്ഫന  മലെയസാളത്തികള്ക്കു  തവണത്തി  നവറുസം  24  തകസാടെത്തി  രൂപ  മസാത്രമസാണന  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറത്തില്  നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനന  ബഡ്ജറന  പരത്തിതശസാധത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനസം

മനസത്തിലെസാകസാന്  സസാധത്തിച്ചു.  ഇതന  അപരര്യസാപ്തമസായ  തുകയസാനണനന

നമുനകലസാതപര്ക്കുമറത്തിയസാസം.   തത്തിരത്തിച്ചന  വരുന  ഗള്ഫന  മലെയസാളത്തികനള

പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തികസാനുള്ള  ഒരു  നടെപടെത്തിയസം  അങ്ങയനടെയസം  അങ്ങയനടെ

ഗവണ്നമനത്തിനനയസം  ഭസാഗത്തുനത്തിനമുണസാകസാന്  സസാധര്യതയതണസാനയനന

പരത്തിതശസാധത്തിതകണതസാണന  എനന  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്  പറയവസാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസംതനന  അധത്തികസാര  വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണവസം



തസാനഴതടത്തിലുള്ള  ആസൂത്രണവനമസാനക  ജനസാധത്തിപതര്യതത്തില്  വത്തിശസസത്തിക്കുന

ആളുകളുസം  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  സര്കസാരുസം  നകസാണ്ടുവന

കസാരര്യങ്ങളസാണന. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലുസം അങ്ങയനടെ നയപ്രഖര്യസാപന പ്രസസംഗതത്തിലുനമസാനക

ജനകസ്പീയസാസൂത്രണവമസായത്തി  ബനനപ്പെട്ടുനകസാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമസായത്തി

മുതനസാട്ടുതപസാകുനമനന  പറയതമ്പസാള് കഴത്തിഞ്ഞ ഇടെതുപക്ഷ സര്കസാര് നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയ

ജനകസ്പീയസാസൂത്രണതത്തിനന  പസാതയത്തിലൂനടെയസാണന  അങ്ങയനടെ  ഗവണ്നമന്റുസം

സഞ്ചരത്തികസാന് തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതങത്തില് അതന നമ്മുനടെ തകരളതത്തിനന  വലസാത

നഷമസാണന  ഉണസാക്കുവസാന്  തപസാകുനതന.   അതുനകസാണന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന

യസാഥസാര്തര്യതബസാധമത്തിലസാനത  സസപ്നങ്ങളുനടെ  മുകളത്തില്  നത്തിനനകസാണന,

ഉഇൗഹസാതപസാഹങ്ങളുനടെ  മുകളത്തില്   നത്തിനനകസാണന  അവതത്തിരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന

തകരളതത്തിനന ഗുണകരമലസാനയനന പറയകയസം ''ഉപ്പെന ചുമനന നടെക്കുനവനനസാരു കപ്പെലെന

കടെലെത്തിലെത്തിറകസാന് തമസാഹസം'' എനന പറയനതുതപസാനലെ അങ്ങുസം അങ്ങയനടെ ഗവണ്നമന്റുസം

ഒരു  തമസാഹവലെതത്തില്നപ്പെടന  ഇഇൗ  തകരളസ്പീയ  സമൂഹനത  നകസാണ്ടുതപസാകസാന്

ശമത്തിക്കുനനതന  തഖദകരമസായ  വസ്തുത  പറയകയസാണന.  തകസാടയല്

നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  തൃശ്ശൂര്  മുതല്  തകസാഴത്തിതകസാടെന  വനരയള്ള  ഭസാഗങ്ങളത്തില്

ഏറവസം  കൂടുതല് ഗതസാഗതക്കുരുകന  അനുഭവനപ്പെടുന വളസാതഞ്ചരത്തി  പ്രതദശതന  റത്തിസംഗന



തറസാഡെന  അനുവദത്തിച്ചുനകസാണന  അവത്തിടുനത  ഗതസാഗതക്കുരുകന  ഒഴത്തിവസാകസാന്

സഹസായത്തികണനമനകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുനകസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്

എതത്തിര്ക്കുകയസാണന. 

திர  .    எஸ  .    ரராஐஐேந்திரன  :  சராச,  பட்ஜஜெட்டடை  ஆதராதாிப்பஐதராட

வரஐவற்கிஐறேன.  முனபு பராரதி ஒர பராடைல் பராடியிரக்கிறேராராச. அதில்,

'எனறு தணியும் இந்த சுதந்திர தராகம்

எனறு மடியும்  இந்த சுதந்திர ஐமராகம்' 

இது  சுதந்திர  இந்தியராவிற்க்கு  முனபு  பராடைப்பட்டைது.   இந்தியரா  சுதந்திரம்

அடடைந்து எழுபது ஆண்ட கராலம் ஆகியஐபராதும் இந்த வராதாிகளின அராசத்தடத

இனியும்  மராற்றேப்படைஐவண்டம்  எனறே  எண்ணம்  யராரக்கும்  ஏற்படைவில்டல,

எனபது  மட்டமல்ல இந்த சடப ஜதராடைங்கிய நராள் முதல் எல்லரா ஆண்டம் இந்த

வராதாிகடளை  மீண்டம்  மீண்டம்  நிடனைவுகூரகினறே  வடகயிலும்

தராழ்த்தப்பட்டைவராசகளுக்கும்  அடிடமபடத்தப்பட்வராசகளுக்கும்  இந்தியராவில்

அவராசகளுடடைய வராழ்நிடலயில் மராற்றேம் வரவில்டல எனறே எண்ணத்தில் நரான

இனியும்  ஆழமராக  இரக்கினறே  நிடலடயத்  தரான  உணரகிஐறேன.   ஜபரமராள்

முரகன  நராட்டப்புறே  கிரராமீயகவி,  கனடனையராகுமராராச  ஒர  புரட்சிகரமரானை

மராணவன,  ஐரராகித்  விமுல்லரா  புரட்சிகரமரானை  மராணவன,  நிலம்பராதாிஜல

கராங்கிரஸ  ஆபீஸில்  அடித்து  ஜகராடலஜசய்யப்பட்டை  ஜபண்  ரராதரா

இவராசகளுடடைய  வராழ்க்டககள்   எல்லராம்  இனறும்  அரசியல்  சூழ்நிடலயில்



அதிகராரத்தில்  கடைந்துஐபராகினறேபராடத,   சூழ்நிடலகள்  எல்லராம்  இந்த

உதராரணங்கள்   அடனைத்தும்  ஜபராரளைராதரார  சமுக   வராழ்விஐல  மராற்றேம்

ஏற்படைவில்டல  எனபடத  சுட்டிக்கராட்டகிறேது  எனபதில்  எந்தவிதமரானை

சந்ஐதகமுமில்டல.  ஆகஐவ  தராழ்த்தப்பட்டைவராசகளுக்கு  ஐகரளைராடவ  ஐபரானறே

இடைதுசராராதாிகள் ஆளுகினறே மராநிலங்களில் சில மராற்றேங்கள் ஏற்ப்பட்டிரக்கலராம்,

சில முனஐனைற்றேங்கள் ஏற்ப்பட்டிரக்கலராம்.  எங்கடளைஐபரானறேவராசகள் பதவியில்

வந்திரக்கலராம்.   ஆனைரால்  இந்தியராவில்  ஒட்டஜமராத்தமராக  எந்தவிதமரானை

மராற்றேங்ஙகளும் ஏற்ப்படைவில்டலஜயனறு ஆணித்தரமராக கூறேமுடிகினறேது.  

'அழுது எனனை புலம்பி எனனை ஐதராழரா 

ஒனறுஐம நடைக்கவில்டல ஜரராம்ப நராளைரா 

அரடம ஐதராழரா இந்நராட்டிஐல' 

எனறு  பட்டக்ஐகராட்டடையினுடடைய  பராடைலும்   இதின  பினனைணியில்  இனறும்

மராறிவிடைவில்டல.   சுதந்திர  இந்தியராவில்  சுதந்திரத்திற்கும்  முனபும்  பினபும்

பிஜஜெபியும்  கராங்கிரஸஸும்  ஆளுகினறே  நிடலயிலும்  இதில்  மராற்றேம்

இல்டலஎனபதுதரான  பிஜஜெபி,  கராங்கிரஸ  ஆட்சியின  சராதடனைகளைராக

ஜதராடைராசகினறேது எனடத சுட்டிக்கராட்டை ஆடசப்படகிஐறேன.  ஆகஐவ, 

 'எனறு தணியும் இந்த சுதந்திர தராகம்

எனறு மடியும் இந்த சுதந்திர ஐமராகம்' 

எனபது இனியும் தராழ்த்தப்பட்டைவராசகளுக்கு ஜதராடைராசகினறேது, அவராசகளுக்கு

நீதி எனபது எட்டைராக்கனியராக இனறும் ஜதராடைராசகினறேது.  ஐகளைராவில் புதுடம



ஜபண்ணராக  புரட்சிஜபண்ணிற்க்கு  பராரதி  கண்டை  ஜபண்ணராக  கனைவு

கராண்கினறே  ஐகரளைராவில்  புதிய  இலராகரா  அனுமதிக்கப்பட்டைது  எனபடத

இந்த சந்தராசப்பத்தில் நரான இந்த அரடச பராரராட்டை  கடைடமபட்டிரக்கிஐறேன.

எனைது  ஜதராகுதி  மிகவும்  பின  தங்கிய  ஆதிவராசிகளும்

ஐதராட்டைத்ஜதராழிலராளிகளும்  அதுஐபரானறு  வறுடமஐகராட்டில்இரக்ககூடிய

விவசராயிகளுக்கு இரக்ககூடிய பிரச்சிடனையில் வராழ்வராதராரத்தில் மிகவும்

பினதங்கிய ஜதராகுதி.  வராழ்க்டகதரம் பல்ஐவறு நிடலகளில் இரக்கினறேது

எனபதில்  ஜதராழிலராளிகடளைஜபராறுத்வடரயில்  வறுடம  இப்ஐபராதும்

அவராசகடளை  விட்டவிடைவில்டல. அஐத  சந்தற்ப்பத்தில்  1950-  ல்  இசந்த

மராநிலஐம  உரவராவதற்கு  முனபு  முதல்  இங்கு  வராழ்ந்தத்றேக்கரானை

அத்தராட்சி   ஐகட்ட  மராணவராசகளும்.........   OBC க்கும்    SC க்கும்  ஐேராதி

சரானறிதழ்  வழங்குதில்  இப்ஐபராதும்  மராற்றேம்  ஏற்ப்பவில்டல.

அவராசகளுக்கு  ஐேராதி  சரானறிதழ்  கிடடைக்க  ஐவண்டிய  அவசியம்

இரக்கினறேது.   Entrance ஐதராசவு  எழுதுவதற்க்குகூடை  அனுமதி

ஜகராடக்கப்படவதில்டல.     APL BPL எனறே  நிடலயிலும்

வறுடமஐகராட்டக்குள்  இரக்ககூடிய  ஆதிவராசிளுக்கும்   ஐதராட்டை

ஜதராழிலராளிளுக்கும் எந்தவித சலுடககள் கிடடைப்பதில்டல.  இப்படிபட்டை

நிடலகள்  எல்லராம்  ஜதராடைராசவது  மட்டமல்ல,  இடக்கிடய

ஜபராறுத்தவடரயில்  1977-ல்  குறிப்பிட்டள்  பட்டைராபமி  எனறேநிடலயில்

விவசராயிகளுக்கும்  ஜதராழிலராளிகளுக்கும்  ஆதிவராசிகளுக்கும்



வீடகட்டவதற்கரானை  உராதாிடம,  அத்தராட்சி,  கட்டிய  வீட்டில்  இரக்ககூடிய

உராதாிடம,   ,  EFL ESI CRZ கராட்கில், கஸதுராராதாிரங்கன றிப்ஐபராராசட் இவற்றில்

இரக்ககூடிய  ஜநரக்கடி  இடவஅடனைத்தும்  அந்த  மண்டணவிட்ட

ஜவளிஐய  எங்கராவது  ஜசல்லஐவண்டிய  நிடல  உரவராகியுள்ளைது.

ஜசனஷன-5-ல்  மரம்  ஜவட்டிவிடைகூடைராது  எனறே  உத்தரவில்லராமல்

சட்டைமில்லராமல்    வனைதுடறேமுலமராக பட்டைராநிலத்தில் நட்ட வளைராசத்திய

மரத்டத ஜவட்டை முடியராதநிடல கடைந்த கராங்கிரஸ  ஆட்சியில் இரந்தது.

இப்ஐபராதும் ஜதராடைராசகினறேது, இதனமூலமராக பமிடய விற்க முடியவில்டல

கடைடனை அடடைக்கமுடியவில்டல,  இப்படி வராழ்க்டகயினுடடைய பிரச்சிடனை

ஜதராடைராசந்துள்ளை சூழ்நிடலயில் ஜதராழிலராளிகளுக்கு சம்பளைமில்டல, கடைந்த

கராங்கிரஸ  ஆட்சிகராலத்தில்  சம்பளைத்திற்க்கு  ஒப்பந்தம்

ஏற்படத்தப்படைவில்டல  எனபது  மட்டமல்லராமல்  அதிக  ஐவடல  அதிக

கூலி  எனறு  தமிழ்நராட்டில்  இரப்பதுஐபரானறு  அதிக  ஐவடல  ஜசய்தரால்

அதிக கூலி எனறு ஒப்பந்தம் ஏற்படத்தரால்  இப்ஐபராதும் அவராசகளுக்கு

ஜபராரளைராதரார  ஜநரக்கடி  ஜதராடைராசந்துஜகராண்டிரக்கினறேது.  இசப்படிப்பட்டை

சந்தராசப்பத்திலும்  றீ  சராசஐவ  மூலமராக  ரராஜெராக்களுடடைய  கராலத்தில்

சுதந்திரத்திற்க்குமுனபு  1958  கராலகட்டைத்தில்  ஜகராடத்த  பட்டைராவினுடடைய

பமிடய மீண்ஜடைடக்ககூடிய நிடலயில் வனைதுடறேயினைரடடைய பிரச்சிடனை

மிகவும்  அதிகமராக  இரக்கினறேது.   இப்படிபட்டை  சந்தராசப்பத்தில்  தமிழ்

மக்களுடடைய  வராழ்க்டக  சூழ்நிடலகடளை  மனைதில்  டவத்துஜகராண்ட

அண்ணரா  டிஎம்ஜக  ஐபரானறே  தமிழககட்சிகள்  பணத்டதஜகராடத்து



ஆட்கடளை ஏமராற்றி அங்குள்ளை மற்றே இயக்கங்கஐளைராட ஐசராசந்து ஜகராண்ட

ஜமராழிவராராதாி பிரச்சிடனைகடளை உரவராக்ககூடிய நிடலகளும் இரக்கினறேது

எனபடத  அரசு  எச்சராதாிக்டகஐயராட  ஜசயல்படைஐவண்டம்  எனறு  இந்த

சந்தராசப்பத்தில்  சுட்டிகராட்டிஜகராள்ளை  ஆடசபடகினஐறேன.  2006-ல்

இடைதுசராராதாி  ஆட்சிகராலத்தில்  ஐதராழராச  வி.எஸ.  அச்சுதரானைந்தனும்  ஐதராழராச

ஜக.பி.   ரராஐஐேந்திரன ஆவராசகள் மந்திராதாியராக இரந்த ஐநரத்திலும்  3400

ஐபரக்கு  பமி  ஜகராடக்கப்பட்டைது.   அனறு  பத்து  ஜசனட்  வீதம்

ஜகராடக்கப்பட்டைது, பலரம் வீடம் கட்டிவிட்டைராராசகள். அஞ்சு ஜசனட் வீதம்

ஜகராடக்கப்பபட்டைபமி  பட்டைராஜகராடக்கப்பபட்டைது,  வராதாி

அடடைக்கபடகிறேது,   ஆனைரால்  பமிக்கு  ஜசனறே  146  ஐபடர  கராங்கிரஸ

ஆட்சியில்  புறேக்கணித்தராராசகள்.  இனியும்   2400   ஐபரக்குபமி

ஜகராடக்கராமல் அவராசகள் இப்ஐபராதும் வராதாி அடடைக்கினறே நிடலயுள்ளைது.

அது  மராறேப்படைஐவண்டம்.   அவராசகளுக்குவீட  கட்டை   பணமும்,

அனுமதியும் ஜகராடக்கப்படைஐவண்டம்.  குட்டியராராச வயலில் அவராசகளுக்கு

ஜசல்ல  அனுமதியும்  அளிக்கஐவண்டம்.   ஜதராழிலராளிகளும்

ஆதிவராசிகளும்  விவசராயிகளும்  கராடகளுக்கு  ஜசல்லும்ஐபராதும்

வனைவிலங்குகளைரால்  ஏற்படம்  நஷ்டைம்  அதிகமரா  உள்ளைது.   அது

முடறேயீட்டினைரால்  தீரவதில்டல.   அவராசகளுடடைய  நஷ்டைத்திற்க்கு

ஜகராடக்ககூடிய   பணம்  மிகவுத்  குடறேவு.   எனஐறேரா  நிச்சயிக்கப்பட்டை

அஞ்சும்  பத்தும்  ரூபராயராக  உள்ளைது.   இனடறேய  விடலவராசியின

அடிப்பபடடையில்  நஷ்டைஈட  அதிக  அளைவில்  ஜகராடக்கபடைஐவண்டம்.



சமீபத்தில்  குஞ்சுதனியில்  மூனறு  ஜபண்  ஜதராழிலராளிகள்  மடழயினைரால்

மரம்  முறிந்து  விழுந்து  மரணம்  அடடைந்தராராசகள்,   அவராசகளுடடைய

பராதாிதராபமரானை  குடம்ப  நிடலயில்   கூடை  அவராசகளுக்கு  உதவி  ஜசய்ய

முடியராத  நிடல  இரந்தது.    Disaster management னுடடைய  நிடல

இனறும் பல இசடைங்களில் னறு  ஐசரராத சூழ்நிடல இரக்கினறேது.  ஆகஐவ

அவராசகளுடடைய  இயற்டகயினைரால்  ஏற்ப்படைகூடிய  பிரச்சிடனைகடளை

தீராசக்கவும் அவராசகளுடடைய ஜபராரளைராதரார பிரச்சிடனைகடளை தீராசக்கவும் தக்க

நடைவடிக்டககள்  எடக்கபடைஐவண்டம்,  வனைமிரகங்கள்  இப்ஐபராதும்

வனைபகுதிகளில்  ஜகராடக்ககூடிய  ஜதராந்தரவுகடளை  தீராசக்கூடிய

நடைவடிக்டககள் எடக்கபடைஐவண்டம்.  ஆகஐவ இந்  j கராராதாியங்கடளை நல்ல

முடறேயில்  ஆரராய்நது  தீராசவு  கராணஐவண்டம்.     நமது  ஐதராழராச  திர

பிணறேராயி  விஜெயன  அவராசகள்  முல்டல  ஜபராதாியராராச

விஷயத்திற்க்கு  ஒர  முற்றுப்புள்ளி  டவக்கவும்   ஜதராடலதுரார

கண்ஐணராட்டைத்திஐல  கராணவும்  அவராசகள்  எடத்த  நடைவடிக்டக

பராரராட்டிற்க்குராதாிய  விஷயம்  எனபடதயும்  இந்த  சந்தராசப்பத்தில்

கூறியஜகராள்ளை  ஆடசபடகிஐறேன.  ஆகஐவ  எல்லரா  விதமரானை

பராரராட்டக்கடளையும்  இந்த  அரசிற்கு  ஜதராதாிவித்துஜகராண்ட  பட்ஜஜெட்டடை

வரஐவற்றும் ஆதராதாித்தும் எனனுடடைய உடரடய நிடறேவு ஜசய்கிஐறேன.  

(திர பி.சி. ஐஜெராராசஜ) 

 



ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജസാര്ജന  പ്ലസാതതസാടസം:   സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറന  സസാമസാതനര്യന തഭദനപ്പെട ബഡ്ജറസാനണനസാണന

എനന അഭത്തിപ്രസായസം.  പതക്ഷ ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് തഡെസാ.  തതസാമസന നഎസകത്തിനന സസപ്നസം

കൂടുതലെസാണന.  അതദ്ദേഹസം  മറനതപസായ ഒരു കസാരര്യസം ഞസാന് ഓര്മ്മത്തിപ്പെത്തികസാസം.  നസാടെസാര്/

മുസസ്പീസം  നപണ്കുടത്തികള്കന  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  തസസാളര്ഷത്തിപ്പെന  125  രൂപയസാണന.

ബഹുമസാനനപ്പെട  മുന്  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  1000  രൂപയസാ  കത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനന

പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതസാണന.  ഇതുവതരയസം  അതന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടത്തില.  അതന

വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാനുളള  നടെപടെത്തികള്  സസസ്പീകരത്തികണനമനസാണന  എനത്തികന  ആദര്യമസായത്തി

പറയവസാനുളള  ഒരു  കസാരര്യസം.  കൂടെസാനത  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  വസായയമസായത്തി  ബനനപ്പെടന

കടെനകണത്തിയത്തിലെസായ  ജനങ്ങനള രക്ഷത്തികസാന്  ഒരു നടെപടെത്തി ആവശര്യമസാണന.  അതത്തിനന

100  തകസാടെത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തില്  നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുണന.  അതന  എങ്ങനന  നചലെവഴത്തികസാന്

തപസാകുന എനന വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുക മസാത്രമല,  ഇഇൗ കര്കടെക മസാസതത്തില്  ജനങ്ങള്

വളനര  ഗതത്തിതകടെത്തിലെസാണന.  ഇതുമുഴവന്  മുഖര്യമനത്തിയമസായത്തി  ആതലെസാചത്തിച്ചതത്തിനുതശഷസം

നത്തിര്ബനമസായസം   ജപ്തത്തി  നടെപടെത്തികള്  നത്തിര്തത്തിവയണസം.  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  റത്തിലെയന്സന



കമ്പനത്തി  വസ്പീട്ടുകസാനരതപ്പെസാലുസം  നകസാങ്ങയ്ക്കുപത്തിടെത്തിക്കുന  നത്തിലെയത്തിലെസാണന  നസ്പീങ്ങുനതന.

അതുനകസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന   തസ നചയ്തതുതപസാനലെ തലസാലെസം

അതന  നത്തിര്തത്തിവച്ചസാല്  നനസായത്തിരത്തിക്കുനമനസാണന  എനന  അഭത്തിപ്രസായസം.

അതുതപസാനലെതനന  സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  വനതത്തില്...  ശസ്പീ.  തതസാമസന  നഎസകന  അതന

നചയ്തത മതത്തിയസാകൂ. ഭസാഗസം ഉടെമ്പടെത്തികകതന 3 ശതമസാനസം  ടെസാകന ഏര്നപ്പെടുതത്തി. അതന

ആനര നകസാലസാനസാണന?  ഇതുതപസാനലെ  26,000  തകസാടെത്തി  രൂപ ഉണസാകസാനുളള   പണത്തി

കനണത്തുന  തഡെസാ.  തതസാമസന  നഎസകന  എനത്തിനസാണന  പസാവനപ്പെട  കുടുസംബങ്ങളുനടെ

ഭസാഗസം  ഉടെമ്പടെത്തിയത്തിയത്തില്  കയറത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുനതന?  തവനറ  എത്രതയസാ   മസാര്ഗ്ഗസം

നത്തിങ്ങള്കറത്തിയസാസം.  നത്തിങ്ങള്  ഒരു   കസാരര്യസം  നചയ,  തപസാലെസ്പീസുസം  എനനകസുസം

പത്തിടെത്തിനച്ചടുത  എത്രതയസാ  വസാഹനങ്ങള്  എനനകസന  ഓഫസ്പീസത്തിനനയസം  തപസാലെസ്പീസന

തസഷനനയസം  റവനപ്യൂ  ഓഫസ്പീസത്തിനനയസം  മുമ്പത്തില്  കത്തിടെപ്പുണന.   അതന  തലെലെസം

നചയനകസാടുതസാല്  നത്തിങ്ങള്കന   അതത്തിനന  പണസം  മതത്തിയസാകുസം.  പത്തിനന  നത്തിങ്ങള്

എനത്തിനസാണന  പസാവനപ്പെട  മനുഷര്യനന,  രണന  ഏകറുകസാരനന  ഭൂമത്തിയത്തില്

കയറത്തിപ്പെത്തിടെത്തികസാന് തപസാകുനതന?  ഒരു കസാരണവശസാലുസം ആ ഭസാഗസം അസംഗസ്പീകരത്തികസാന്

കഴത്തിയത്തില.  അങ്ങന അതന തനസാടന നചയണസം; വത്തിത്തഡസാ നചയണസം.  യസാനതസാരു മടെത്തിയസം



ഇലസാനത.......

മത്തി  .  സസ്പീകര്: അങ്ങയനടെ സമയസം കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  

ശസ്പീ  .    പത്തി  .  സത്തി  .    തജസാര്ജന  പ്ലസാതതസാടസം:  സര്,   ഒരു നമമ്പര്കന ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തിനന

അടെത്തിസസാനതത്തില് സമയസം അനുവദത്തികണസം.    മൂനന  മുനണത്തികതളയസം തതസാല്പ്പെത്തിച്ചന

ഇവത്തിനടെ വനവനസാണന ഞസാന്.   എനത്തികന പറയസാനുള്ള കസാരര്യതത്തിനന  അങ്ങന സമയസം

അനുവദത്തിതച്ച പറ്റൂ.  ഇവത്തിനടെ വളനര പ്രധസാനനപ്പെനടസാരു വത്തിഷയസം ഞസാന് പറയസാസം.  അയസാ

സവകുണസസസാമത്തികനള  അങ്ങന  എന്തുനകസാണന  മറനതപസായത്തി?     'ജസാതത്തിനയസാനന,

മതനമസാനന,  കുലെനമസാനന,  സദവനമസാനന,  തലെസാകനമസാനന'  എനന ആദര്യമസായത്തി തലെസാകതന

പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതന  അയ സവകുണ സസസാമത്തികളസാണന.   ഇതന നമ്മുനടെ പബത്തികന  സര്വസ്പീസന

കമ്മസ്പീഷന്  നടെത്തുന  പരസ്പീക്ഷയത്തിലുള്ളതസാണന.   അങ്ങന  ഇകസാരര്യസം  മറനതപസായത്തി.

അതദ്ദേഹതത്തിനന  ഓര്മ്മയസായത്തി  അനര്തദശസ്പീയ  പഠനഗതവഷണതത്തിനന

നത്തിര്ബനമസായസം  പണസം  നസ്പീകത്തിവയണസം.   അതുതപസാനലെ  തകരളസാ  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തി

സവകുണസസസാമത്തി  നചയര്  സസാപത്തിച്ചന അതത്തിനന  നടെതത്തിപ്പെത്തിനസായത്തി  നടെപടെത്തി

സസസ്പീകരത്തികണസം.  ഈ കസാരര്യങ്ങളത്തില് മസാറസം വരുതരുതന.  അതങ്ങയന ഗുണസം ലെഭത്തിക്കുന

കസാരര്യമസാണന  ഞസാന്  പറഞ്ഞതന.   തത്തിരുവനനപുരസം  ജത്തിലയത്തില്  അയങസാളത്തിയനടെ



നസാമതധയതത്തിലുള്ള  സസാസംസസാരത്തിക  സമുച്ചയതത്തിനന  നസാല്പ്പെതന  തകസാടെത്തി  രൂപ

നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുണന. പതക്ഷ അതന തപസാര. 

മത്തി  .   സസ്പീകര്: ശസ്പീ. പത്തി. സത്തി. തജസാര്ജന, അങ്ങന തവഗസം അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കൂ.  ശസ്പീ  .

പത്തി  .  സത്തി  .    തജസാര്ജന  പ്ലസാതതസാടസം:  സര്,  എനത്തികന  28,000  തവസാടത്തിനന  ഭൂരത്തിപക്ഷമുണന.

അങ്ങന ഒരു തസ്നേഹസം കസാണത്തികതണ?

മത്തി  .    സസ്പീകര്  :   അങ്ങനയ  പരമസാവധത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുനണന.   ഉള്ള  സമയസം

കളതയണ.  

 ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജസാര്ജന  പ്ലസാതതസാടസം:  അങ്ങന തസ്നേഹത്തിച്ചന  എനന നകസാലരുതന.

അങ്ങയനടെ പുസകതത്തില് അങ്ങന ഗുരുതദവനനക്കുറത്തിച്ചന മുപ്പെതന പ്രസാവശര്യസം പരസാമര്ശത്തിച്ചു.

അതന വളനര നനസായത്തി.  ഞസാന് അതത്തിനന അനുകൂലെത്തിക്കുന.  പതക്ഷ അങ്ങന ഒരു കസാരര്യസം

മനസത്തിലെസാകണസം.   അയങസാളത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  സസംസസാരസം  അങ്ങയനടെ  ഭസാഗത്തുനത്തിനന

അവസസാനസം  ഉണസാകണസം.   ഞസാനത്തിവത്തിനടെ  രസാഷസ്പീയസം  പറയകയസാനണനന

നതറത്തിദരത്തികരുതന.  ഞസാന് രസാഷസ്പീയനമസാനസം പറയനത്തില.  ഇവത്തിനടെ ഇടെതുപക്ഷസം വളനര

ശക്തമസാണന.   ശസ്പീ.  പത്തിണറസായത്തി വത്തിജയന് സഖസാവത്തിനന ഇവത്തിനടെ സുഖമസായത്തി ഭരത്തികസാസം.



കസാരണസം  ഇപ്പുറതന  തകസാണ്ഗ്രസന  ശത്തിഥത്തിലെസ്പീകരത്തികനപ്പെട്ടു.   മസാത്രമല,  പ്രധസാനനപ്പെട

രണസാമനത കക്ഷത്തിയത്തില് മുസസ്പീസം  ലെസ്പീഗന  മസാത്രസം   പ്രതത്തിപക്ഷസം.   മൂനസാമനത കക്ഷത്തി

എതപ്പെസാള് തവണനമങത്തിലുസം          ശസ്പീ. പത്തിണറസായത്തി വത്തിജയനുതവണത്തി ഓശസാന പസാടെസാന്

തയസാറസായത്തി നത്തില്ക്കുകയസാണന.  അതസാണതലസാ ശസ്പീ. ജയരസാജനന പ്രസസംഗസം.  അതദ്ദേഹസം

തനന പ്രസസംഗതത്തില് എനസാണന പറഞ്ഞതന?  അതദ്ദേഹതത്തിനന പ്രസസംഗസം തകടന ഞസാന്

അത്ഭുതനപ്പെട്ടുതപസായത്തി.   പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന  ഏറവസം  പ്രമുഖ  കക്ഷത്തിയനടെ  തനതസാവസായ

ശസ്പീ. ജയരസാജന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന അനുകൂലെത്തിച്ചു എനന പറഞ്ഞസാല് എനസാണന ഉതദ്ദേശസം?

ഉതദ്ദേശസം  തവനറസാനമല.   നവറുനത  സഖസാവന  പത്തിറണറസായത്തി  വത്തിജയനന

കളത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.  തല്കസാലെസം  അഞ്ചന  നകസാലതതയന  പത്തിടെത്തിച്ചു  നത്തില്ക്കുനതത്തിനുള്ള

കച്ചവടെമസാണത്തിനതനന ഓര്തസാല് നനസായത്തിരത്തിക്കുനമനകൂടെത്തി അറത്തിയത്തിച്ചുനകസാണന ഞസാന്

നത്തിര്ത്തുന.   

ശസ്പീ  .    എന്  .    വത്തിജയന് പത്തിള്ള:  സര്,  ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന  മനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് അനുകൂലെത്തിക്കുന.  സമസ തമഖലെകളത്തിതലെയസം

ജനങ്ങനള  പൂര്ണമസായസം  ഉള്നകസാണ്ടുനകസാണസാണന  ഈ  ബ ഡ്ജറന

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.   ഭൂമത്തി  ഇലസാതവര്കന  മൂനന  നസനന  ഭൂമത്തി,  വസ്പീടെന



നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതത്തിനന  ഫണന,  വസ്പീടെന  പണത്തി  പൂര്തത്തിയസാക്കുനവര്കന  ധനസഹസായസം,

തക്ഷമനപന്ഷനുകളുനടെ  തുക  വര്ദനവന  തുടെങ്ങത്തിയവ  സസാധസാരണകസാരസായ

പസാവങ്ങള്കന  ആശസസാസസം  പകരുസം.   വന്കത്തിടെ  പദതത്തികള്  മുടെകസം  കൂടെസാനത

പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുനമനസം  അതതസാനടെസാപ്പെസം  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ-ആതരസാഗര്യ  തമഖലെകളത്തില്

വരുത്തുന  ഗുണപരമസായ  മസാറസം  സമൂഹമസാനക  പ്രതത്തിഫലെത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസം

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.   തറസാഡുകളുസം പസാലെങ്ങളുസം ഏനറടുതന പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുനതത്തിനന

ഫണന വത്തിഭസാവനസം നചയ്യുന മസാനര്യവത്തിരുദ പസാതകജത്തിനന സസസാഗതസം നചയ്യുന.  എനന

മണ്ഡലെതത്തിനലെ  ഒന്പതന  തുരുത്തുകനള  തയസാജത്തിപ്പെത്തികസാന്  സസാധത്തിക്കുന  ഫസാതത്തിമ

ഐലെനന-മുകസാര്ഡെന  പസാലെതത്തിനന  പതത്തിനഞ്ചന  തകസാടെത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയതത്തിനന

അഭത്തിനനത്തിക്കുന.   എനസാല് ബഡ്ജറത്തിനന അച്ചടെത്തിയത്തില് വന ഫസാതത്തിമ-അരുളപ്പെന്

തുരുതന എന പത്തിശകന ഒഴത്തിവസാകണസം.   കഴത്തിഞ്ഞ എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിനന

ഭരണ  കസാലെതന  വന്  ലെസാഭതത്തിലെസായത്തിരുന  ചവറ സടെറസാനത്തിയസം  ഇതപ്പെസാള്

നഷതത്തിലെസാണന.   പ്രസസ്തുത  സസാപനനത വസ്പീണ്ടുസം ലെസാഭകരമസാകസാന്  സസാധത്തികണസം.

അതുതപസാനലെ  ചവറ  സടെറസാനത്തിയസം  കമ്പനത്തിയത്തിനലെ    മലെത്തിനസ്പീകരണസം  കസാരണസം  180

ഏകറത്തില് തസാമസത്തിക്കുന കുടുസംബങ്ങനള ഒഴത്തിപ്പെത്തിച്ചന സലെസം ഏനറടുകണസം.  ഇതത്തിനസായത്തി



വര്യവസസായ വത്തികസനതത്തിനന മസാറത്തി വച്ചത്തിരത്തിക്കുന  തുക  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തികണസം.  കസാരണസം

പസാരത്തിസത്തിതത്തിക പ്രശ്നസം അത്രയസം ഗുരുതരമസാണന.   അതുതപസാനലെ നസ്പീണകര  തസാലൂകന

ആശുപത്രത്തിയനടെ  വത്തികസനവസം  അടെത്തിയനത്തിരമസായത്തി  നടെപ്പെസാകണസം.   കര്യസാന്സര്

തരസാഗബസാധത്തിതനരനകസാണന  ഏറവസം  കുടുതല്  വലെയന  ഒരു  പ്രതദശമസാണന  ചവറ.

ആയതത്തിനസാല്  നസ്പീണകരയത്തില്  കര്യസാന്സര്  ചത്തികത്തിത്സയസായത്തി  ഒരു  തഹസാസത്തിറല്

പണത്തിയനതത്തിനുള്ള തുക കനണതണസം.  ഇനര്യയത്തില് കര്യസാന്സര് തരസാഗ ബസാധത്തിതരുനടെ

കസാരര്യതത്തില്  നസാലെസാസം  സസാനതന  നത്തില്ക്കുന  ഒരു  തസാലുകസാണന  കരുനസാഗപ്പെള്ളത്തി.

ആയതത്തിനസാല്   അതത്തിനുതവണത്തിയസം  ശദ  തകന്ദ്രസ്പീകരത്തികണനമനന  ബഹുമസാനനപ്പെട

ധനകസാരര്യ  മനത്തിതയസാടെന  അതപക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.    എലസാസം  ശരത്തിയസായത്തി  വരുനമന

ആത്മവത്തിശസസാസസം  നല്കുന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാനുസം  എനന  കക്ഷത്തിയസം

സര്വസാത്മനസാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ആര്  സുനത്തില്  കുമസാര്:   സര്,  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണതതസാടുകൂടെത്തി

ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  തഡെസാ.  തതസാമസന  ഐസകന  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനന  ആദര്യമസായത്തി  സസസാഗതസം  നചയ്യുന.   കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമനത്തിനന  ഭരണനത  ഞസാന്  കവത്തി  അയപ്പെനന  വരത്തികളത്തിലൂനടെ  പറയസാന്



ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  

"നത്തിരതത്തില് കസാറത്തിടെത്തിച്ചന കത്തിടെക്കുന ഒരുവന്  

അവനന കസ്പീശയത്തില് നത്തിനന പറനതപസായ  

അഞ്ചന രൂപ തനസാടത്തിലെസായത്തിരുന എനന തനസാടസം"..   സസനസം കസാരര്യങ്ങള് മസാത്രസം

നടെതത്തിനകസാണന തസസാളസാറത്തിലൂനടെയസം അതുതപസാനലെതനന ബസാര് തകസാഴയത്തിലൂനടെയനമലസാസം

സസനസം  കസ്പീശ  വസ്പീര്പ്പെത്തിക്കുന  രസ്പീതത്തിയത്തിതലെയന   തകരളതത്തിനന  സസാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തിതയയസം   അവസതയയനമലസാസം  നകസാനണതത്തിക്കുകയസം  സസാമ്പതത്തിക

അരസാജകതസവസം  അതുതപസാനലെ  അഴത്തിമതത്തി  സസാപനവല്കരത്തിക്കുകയസം  വഴത്തി

സസംസസാനനത സസാമ്പതത്തിക മുരടെത്തിപ്പെത്തിതലെയ്ക്കുസം കടെനകണത്തിയത്തിതലെക്കുസം തള്ളത്തിവത്തിട ഒരു

ഗവണ്നമനസായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ  കസാലെങ്ങളത്തില്  ഭരത്തിച്ചുനകസാണത്തിരുനതന.   നസാസം

മനസത്തിലെസാതകണതന  ഇതനവനര  തകരളസം  കണത്തിടത്തിലസാത  രസ്പീതത്തിയത്തിതലെയന,

ബഡ്ജറത്തിനനതനന  വത്തിറഴത്തിക്കുന  രസ്പീതത്തിയത്തിതലെയന  സസര്ണകടെത്തുകസാര്ക്കുസം  ബസാര്

മുതലെസാളത്തിമസാര്ക്കുസം  മസാത്രമസായത്തി  നത്തികുതത്തി  നവടത്തിക്കുറച്ചുനകസാണന  സസാധസാരണകസാരസായ

ജനവത്തിഭസാഗങ്ങനള   ബസന  ചസാര്ജന  വര്ദനവത്തിലൂനടെയസം    ഇലെകത്തിസത്തിറത്തി  ചസാര്ജന

വര്ദനവത്തിലൂനടെയസം  നവള്ളകരസം  വര്ദനവത്തിലൂനടെയസം  അതത്തിഭസ്പീകരമസായ

വത്തിലെകയറതത്തിലൂനടെയനമലസാസം  തകരളനത  തള്ളത്തിവത്തിട്ടുനകസാണന  ഭരത്തിച്ച  ഒരു



ഭരണകൂടെമസായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ  കസാലെത്തുണസായത്തിരുനതന  എനതത്തില്  യസാനതസാരു

തര്കവമത്തില.  അതത്തിനന പ്രതത്തികരണമസായസാണന ഇനന തകരളസം ഭരത്തികസാന് ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാധത്തിപതര്യ മുനണത്തിനയ  തകരള ജനത ഏല്പ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന എനതന യസാഥസാര്തര്യസം

തനനയസാണന.     ഈ ബഡ്ജറത്തിനന തസ്പീര്ച്ചയസായസം സസാധസാരണകസാരുനടെ ബഡ്ജറസായത്തി

നമുകന കസാണസാന് സസാധത്തിക്കുസം.   കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമനന സസാധസാണ ജനങ്ങളുനടെ തമല്

അതത്തിഭസ്പീമമസായ നത്തികുതത്തി ഭസാരമസാണന അടെത്തിതച്ചല്പ്പെത്തിച്ചത്തിരുനതന.  മുതലെസാളത്തിമസാര്കന നത്തികുതത്തി

നവടത്തിപ്പെന  നടെത്തുവസാനുള്ള  അവസരങ്ങള്   നല്കുകയസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനന

നചയ്തത്തിട്ടുള്ളനതനതന  യസാഥസാര്തര്യസം തനനയസാണന.   പ്രകടെന പത്രത്തിക  വസാഗസാനങ്ങള്

പസാലെത്തികനപ്പെടെസാനുളളതസാനണനസാണന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  വത്തിലെയത്തിരുതനപ്പെടുനതന.

ഈ ബഡ്ജറന സര്വ തമഖലെകളത്തിലുസം  പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുനതസാണന.  ഒരു സസാമ്പതത്തിക

വത്തിദഗ്ദ്ധനന  എലസാവത്തിധ  സവദഗ്ദ്ധര്യങ്ങളുസം  പ്രകടെത്തിപ്പെത്തിക്കുനതുസം  യസാഥസാര്തര്യ

തബസാധതതസാടുകൂടെത്തിയളളതുമസാണന  ഈ ബഡ്ജറന.   സുസത്തിര വത്തികസനതത്തിനന  നസാനത്തി

കുറത്തിക്കുന മസാറതത്തിനന ദത്തിശസാ സൂചത്തികയസായത്തിടസാണന നസാസം ഇതത്തിനന കസാതണണതന.  നസാസം

പ്രതതര്യക  ജസാതത്തിയത്തിതലെസാ  മതതത്തിതലെസാ  ഉള്നപ്പെടുനത്തിലസാനയനള്ള  ശസ്പീനസാരസായണ

ഗുരുതദവനന  വചനങ്ങള്  അനസര്തമസാക്കുന  മതതതര  ബജ്ഡെറസാണത്തിതന.   അഞ്ചന



വര്ഷസം  നകസാണന  തകരളതത്തില്  വരസാന്  തപസാകുന  പരത്തിവര്തനതത്തിനന  ദത്തിശസാ

സൂചത്തികയസായത്തിടസാണന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരളതത്തിനലെ  ജനത

സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  അടുത അഞ്ചന വര്ഷസംനകസാണന ഒരു ലെക്ഷതതസാളസം തകസാടെത്തി രൂപ

സസംസസാനതന  മുതല്  മുടെക്കുണസാകസാന്  കഴത്തിയനമനന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.  സസാമൂഹര്യ

തക്ഷമ  നപന്ഷന്  ആയത്തിരസം  രൂപയസാകത്തി  ഉയര്തത്തിയതന  സസാധസാരണ

ജനവത്തിഭസാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  വലെത്തിയ  തനടമസാണന.    അതത്തിനനലസാസം  ഉപരത്തിയസായത്തി  ഒരു

തസസാഷര്യലെത്തിസന  സസാമൂഹര്യകമസം  നകടത്തിപ്പെടുക്കുക  എനള്ള  ലെക്ഷര്യതതസാടുകൂടെത്തിതനന

എലസാവര്ക്കുസം  വസ്പീടെന,  എലസാവര്ക്കുസം നവളത്തിച്ചസം,  എലസാവര്ക്കുസം നവള്ളസം,  എലസാവര്ക്കുസം

കക്കൂസന  എനള്ള  പ്രസസാവന  തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരളതത്തിനലെ  അടെത്തിസസാന

ജനവത്തിഭസാഗങ്ങള്കന ഗുണകരമസാനണനന മസാത്രമല എലസാവര്ക്കുസം ഒരുതപസാനലെ സസാമൂഹര്യ-

സസാമ്പതത്തിക   സത്തിതത്തിയത്തിതലെയന  ഉയര്നവരുനതത്തിനുള്ള  സസാഹചരര്യങ്ങള്  ഈ

ഗവണ്നമനന  ഒരുക്കുനമനള്ളതത്തിനന  സൂചനയസായത്തിടസാണന  കസാതണണതന.   ഇനന

തകരളതത്തിനലെ സസാധസാരണ ജനവത്തിഭസാഗങ്ങളത്തില്   ഭൂമത്തിയസം വസ്പീടുമത്തിലസാതവരുനടെ എണസം

വളനരയധത്തികസം  വര്ദത്തിച്ചുനകസാണത്തിരത്തിക്കുന  സസാഹചരര്യമസാണുള്ളതന.   അവര്കന

അതസാണത്തിയസായത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  ഭൂരഹത്തിതര്കന  മൂനന  നസനന  ഭൂമത്തി  നല്കസാന്

തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചതന ശസാഘനസ്പീയമസായ കസാരര്യമസാണന.  നപസാതു ആതരസാഗര്യ സസംവത്തിധസാനതത്തിനന



ഊനല്  നല്കത്തിനകസാണന  സമഗ്ര  ആതരസാഗര്യ  ഇന്ഷസറന്സന  തമഖലെയത്തിനലെ

പരത്തിഷ്ക്കസാരങ്ങള്  വലെത്തിയ  തനടമസായത്തിടസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

എടുത്തുകസാണത്തിക്കുനതന.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  പ്രതതര്യകത

സസാമ്പതത്തിക മസാനര്യനത തനരത്തിടെസാനുള്ള പസാതകജസാണന. കഴത്തിഞ്ഞ എല്.ഡെത്തി.എഫന.

സര്കസാര്  നകസാണ്ടുവന  ഒനസാസം  മസാനര്യവത്തിരുദ  പസാതകജന  ആര്.ബത്തി.നഎ.

പ്രതതര്യകസം പ്രകസ്പീര്തത്തിച്ചതസാണന.  ധനമനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച രണസാസം മസാനര്യവത്തിരുദ

പസാതകജന  ഗള്ഫത്തിനലെ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂനടെ  രൂപനപ്പെടത്തിട്ടുള്ള  സസാമ്പതത്തിക

മസാനര്യനത  തനരത്തിടുനതത്തിനുള്ള  തുറുപ്പെന  ചസ്പീടനകൂടെത്തിയസായത്തിടസാണന  കസാതണണതന.

പ്രതതര്യക  നത്തിതക്ഷപ പദതത്തി  എന  ഇഇൗ  സസ്പീസം  സസസാഗതസാര്ഹമസാണന.

പനണസായത്തിരസം  തകസാടെത്തിരൂപയനടെ  പസാതകജത്തിനന  തകരള  ജനതയനടെ

പത്തിന്തുണയണസാവക  തനന  നചയ്യുസം.  2008-ല്  അഞ്ഞൂറന  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ

പസാതകജസാണന ഉണസായത്തിരുനതന.  

ആസത്തിയസാന്  കരസാറത്തിലൂനടെയസാണന  നമ്മുനടെ  നസാളത്തിതകര  തമഖലെയസം  റബ്ബര്

തമഖലെയസം  തകരസാനത്തിടെയസായതന.  കസാര്ഷത്തിക  തമഖലെയന  പ്രതതര്യക  ഉഇൗനല്

നല്കത്തിനകസാണന  പച്ചകറത്തി  കൃഷത്തിയത്തില്  സസയസംപരര്യസാപ്തതയസം  നസാളത്തിതകര

സസംഭരണസം,  നനല്വയല്  സസംരക്ഷണമുള്നപ്പെനടെയളളവ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുതമ്പസാള്  നസാനളകളത്തില്  കസാര്ഷത്തിക  തമഖലെ  ഉയര്നതഴതനല്പത്തിനന



പസാതയത്തില്  വരുസം  എനള്ളതത്തില്  യസാനതസാരു  തര്കവമത്തില.  സസാധസാരണ

ജനവത്തിഭസാഗങ്ങളുനടെ  നതസാഴത്തിതമഖലെയസായ  നതസാഴത്തിലുറപ്പെന  പദതത്തികന

സനദരസായവര്കന  നൂറന  ദത്തിവസനത  തജസാലെത്തി  നല്കുനമനന  പറയനതുസം,

നപസാതുവത്തിദര്യസാഭര്യസാസതത്തിനന  സസംരക്ഷണസം  നല്കത്തിനകസാണന  ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാധത്തിപതര്യ  മുനണത്തി   അനസാരസാഷ  നത്തിലെവസാരമുള്ള  സ്കൂളുകള്  അനുവദത്തിക്കുന

എനള്ളതുസം ശസാഘനസ്പീയമസാണന.  ഞസാന് നസ്പീടത്തിനകസാണ്ടു തപസാകുനത്തില.  ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാധത്തിപതര്യ മുനണത്തി ഗവണ്നമനത്തിനുതവണത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ബഡ്ജറത്തിനന

പൂര്ണമസായത്തിട്ടുള്ള പത്തിന്തുണ അറത്തിയത്തിച്ചുനകസാണന ഞസാന് നത്തിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    റത്തി  .    ബല്റസാസം:  സര്,  വളനരയധത്തികസം  കസാല്പനത്തികനമങത്തിലുസം

യസാഥസാര്തര്യതബസാധസം  വളനര  കുറഞ്ഞതുസം  പ്രതയസാഗവല്കരത്തികസാന്  വലെത്തിയ

രസ്പീതത്തിയത്തില്  ബുദത്തിമുടന  തനരത്തിടുനമനന  ഉറപ്പുള്ളതുമസായ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

അകസാരണങ്ങള് നകസാണ്ടുതനന എതത്തിര്തകണത്തി വരത്തിയസാണന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന

ഒരു  ബസാകനതഡസാപ്പുണന.  അതന  ഏതസാണന  പതന  ദത്തിവസസം  മുന്പന  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ധവളപത്രമസാണന.  ഒരു  ഫത്തിനസാന്ഷര്യല്  തഡെസാകബനമനന  എനള്ള

നത്തിലെയത്തിലെല ആ ധവളപത്രനത നമുകന കസാണസാന് സസാധത്തിക്കുക. മറത്തിച്ചന കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമനത്തിനന  അകസാരണമസായത്തി  കുറനപ്പെടുതസാന്  തവണത്തി  തയസാറസാകത്തിയ

കുറപത്രമസായത്തിടസാണന അതത്തിനന കസാണസാന് സസാധത്തിക്കുക. ഏറവസം പ്രധസാനനപ്പെട പലെ



കസാരര്യങ്ങളുസം ധവളപത്രതത്തില് നത്തിനന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ മനത്തി രസാഷസ്പീയ

കസാരണങ്ങളസാല്  മറച്ചു  പത്തിടെത്തിക്കുകയസാണന.   കസാരണസം  അതന  പരസാമര്ശത്തിച്ചസാല്

കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനത്തിനന  ചത്തിലെ  നകഡെത്തിറ്റുകള്  നകസാടുതകണത്തി  വരുസം.

ബഹുമസാനര്യനസായ അനനത മുന്മുഖര്യമനത്തി ഉമ്മന് ചസാണത്തി തനന സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു,

റവനബ  ഇതര  വരുമസാനസം,  തലെസാടറത്തിയടെകമുള്ള  വരുമസാനസം,  പതത്തിനനസാനത്തിരടത്തി

വര്ദത്തിച്ചതന ഇഇൗ ധവളപത്രതത്തില് പ്രതത്തിഫലെത്തിക്കുനത്തില.  അതതസാനടെസാപ്പെസം എനത്തികന

ആശരര്യകരമസായത്തി തതസാനനതന ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി. നയക്കുറത്തിച്ചന ഒരു പരസാമര്ശതമസാ

അനലങത്തില് ഒരു തടെബത്തിതളസാ  ഫത്തിഗതറസാ  ധവളപത്രതത്തില് ഇലസാനയനള്ളതസാണന.

ബസാകത്തിനയലസാമുണന.  പതന്പതന ചസാര്ട്ടുണന,  ഫത്തിഗറുണന,  ഗ്രസാഫുണന എലസാമുണന.

പതക്ഷ  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.യനടെ  വളര്ച്ച  കഴത്തിഞ്ഞ  പത്തു  വര്ഷതത്തില്

എങ്ങനനയസാണന  എനള്ളതത്തിനനകുറത്തിച്ചന  ഒരു  പരസാമര്ശസം  തപസാലുമത്തില.  എനസാല്

ബസാകത്തിനയലസാകസാരര്യങ്ങളുസം  തസാരതമര്യനപ്പെടുത്തുനതന  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.

യമസായത്തിടസാണന.  റവനബ നഡെഫത്തിസത്തിറന ടു ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി., ഫത്തിസ്ക്കല് നഡെഫത്തിസത്തിറന

ടു  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.,  നഡെബ്റന  ടു  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി. ഒനകയസാണന  പറയനതന.

പതക്ഷ  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.  ഫത്തിഗര്  എത്രനയനന  പറയനത്തില.   റത്തിതവഴന

കസാല്ക്കുതലെഷനത്തിതലെകന  തപസായസാല്  കസാണസാന്  സസാധത്തിക്കുനതന  2011-ല്  2.87

ലെക്ഷസം തകസാടെത്തിയസായത്തിരുന ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.നയങത്തില് 2016-ല് ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.



5.85  ലെക്ഷസം  തകസാടെത്തിയസായത്തി, ഏതസാണന  ഇരടത്തിയത്തിലെധത്തികമസായത്തി  204  ശതമസാനസം

വര്ദത്തിച്ചുനവനള്ളതസാണന. തനരനത  നനനസാറ  നമമ്പര്  അടെകസം  കടെസം

വര്ദത്തിച്ചുനവനന  പറഞ്ഞു.  കടെസം  വര്ദത്തിച്ചുനവനതന  ശരത്തിയസാണന.  കടെസം  ഏതസാണന

ഇരടത്തിയസായത്തിട്ടുണന.  പതക്ഷ  കടെസം  വര്ദത്തിച്ചതതസാനടെസാപ്പെസം  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.യസം

ഇരടത്തിയസായത്തിട്ടുണന.  അതപ്പെസാള്  നഡെബ്റന  ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.  തറതഷര്യസാ  ആണന

തനസാക്കുനനതങത്തില്  2014-ല്  നഡെബ്റന   ജത്തി.എസന.ഡെത്തി.പത്തി.  തറതഷര്യസാ 27

ശതമസാനമസായത്തിരുനതന  26  ശതമസാനമസായത്തി  ഇതപ്പെസാള്  ഇസംപ്രൂവന

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.   അതസായതന കടെനകണത്തി എനള്ള ഒരുവസ തകരളതത്തില്

ഇല  എനള്ളതസാണന  യസാഥസാതര്യസം.  ഇഇൗ  യസാഥസാര്തര്യനത  മറച്ചു  വയ്ക്കുന

തരതത്തിലെസാണന  ധവളപത്രസം  മുതനസാടന  തപസാകുനതന.  ബഡ്ജറ്റുസം  അതത്തിനന  ഒരു

തുടെര്ച്ചയസായത്തി   വളനര  യക്തത്തിസഹമലസാത  കണക്കുകളസാണന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന.

തനരനത  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു,  രണ്ടുമൂനന  മസാസസം  മുന്പന

ഇടെകസാലെ ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച അതത ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന ഇതപ്പെസാള് അതത്തില്

നത്തിനസം  തസ്പീര്ത്തുസം  വര്യതര്യസമസായത്തിട്ടുള്ള  കണക്കുകളസാണന  പറയനതന.  റവനബ

വരുമസാനസം  524  തകസാടെത്തി  രൂപ  കൂടുസം  എനന  നവറുനത  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.

മൂലെധനവരുമസാനസം  ഏതസാണന  2600  തകസാടെത്തി  രൂപ  വര്ദത്തിക്കുനമനന

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.  ഇഇൗ  പ്രതസ്പീക്ഷകനളസാനക  എങ്ങനന



യസാഥസാര്തര്യവത്കരത്തികസാന്  സസാധത്തിക്കുനമനള്ളതന  ധനകസാരര്യ  മനത്തി

വത്തിശദസ്പീകരത്തിതകണതുണന  എനസാണന  എനത്തികന  തതസാനനതന.   അകസാരര്യതത്തില്

അതദ്ദേഹതത്തിനന തപസാലുസം ക്ളസാരത്തിറത്തി ഉതണസാ എനള്ളതന സസംശയമസാണന.  കത്തിഫ്ബത്തി

ഇവത്തിനടെ  പുനന്തഃസൃഷത്തിക്കുനമനസാണന  പറയനതന.  പ്രതയസാഗതലെതത്തില്  ഞസാന്

മനസത്തിലെസാക്കുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  പസാരലെല്  ട്രഷറത്തിയസായത്തി

മസാറുനമനള്ളതസാണന.  തനരനത  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്  പറഞ്ഞു

നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പെത്തിനന കത്തിഫ്ബത്തി തടെകനഓവര് നചയ്യുകയസാനണനന.  എനത്തികന

തതസാനന ഇവത്തിടെനത സര്കസാരത്തിനന മുഴവന് തനന ഇഇൗ കത്തിഫ്ബത്തി തടെകന ഓവര്

നചയസാന് തപസാകുന എനസാണന.  കസാരണസം നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പെത്തിനന മസാത്രമല

ഇഇൗ നസാടത്തിനലെ എലസാ അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രറസ്പീവന ഡെത്തിപ്പെസാട്ടുനമന്റുകളുനടെ എലസാ പദതത്തികളുസം

ഇനത്തി കത്തിഫ്ബത്തി വഴത്തിയസാണന വരസാന് തപസാകുനതന. വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ വകുപ്പെത്തില് സ്കൂളുകള്

നനസാക്കുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി,  ടൂറത്തിസസം  പദതത്തികള്  നടെപ്പെസാക്കുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി,  മറന

ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ച്ചര്  പദതത്തികള്  നടെപ്പെസാക്കുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി,  ധസാരണസാപത്രസം  ഒപ്പെന

വയ്ക്കുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി,  വര്കന  ഇന്നസക്ഷന് നടെത്തുനതന  കത്തിഫ്ബത്തി,  ബത്തില്ലുകള്

സമര്പ്പെത്തിതകണതന  കത്തിഫ്ബത്തികന,  പരത്തിതശസാധത്തിതകണതന  കത്തിഫ്ബത്തി,

തകസാണ്ട്രസാകര്മസാര്കന  പണസം  നല്തകണതന  കത്തിഫ്ബത്തി.  ഒരു  ട്രഷറത്തികന  പകരസം

തവനറസാരു ട്രഷറത്തി ഇവത്തിനടെ കത്തിതയറന  നചയനപ്പെടുകയസാണന.   ഇവത്തിനടെ ഒരു സൂപ്പെര്



മുഖര്യമനത്തിയസായത്തി  ധനകസാരര്യ  മനത്തി  മസാറുനതണസാ  എനള്ളതസാണന

സസംശയത്തിതകണതസായത്തിട്ടുള്ളതന.  റവനബ  കമ്മത്തി  13000 തകസാടെത്തി രൂപനയസാണനന

പറയന.  നപസാതുകടെസം  17926  തകസാടെത്തി രൂപയസാനണനന  പറഞ്ഞു.  അതത്തിനു

പുറനമയസാണന  20,000  തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  അധത്തികവത്തിഭവസമസാഹരണസം  ഇഇൗ

രസ്പീതത്തിയത്തില്  പുറത്തുണസാക്കുനതന.  അതപ്പെസാള്  ഇഇൗ  ഒരു  വര്ഷതത്തില്  തനന

ഏതസാണന  മുപ്പെതത്തിനയണസായത്തിരസം  തകസാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികമസായത്തി  കടെനമടുകസാന്

തപസാകുകയസാണന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന.  കടെബസാദര്യതകളുനടെ  തപരത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമനത്തിനന വത്തിമര്ശത്തിച്ചത്തിരുന ആളുകള്   മുപ്പെതത്തിനയണസായത്തിരസം തകസാടെത്തി രൂപ

ഇഇൗ ഒരു വര്ഷസം തനന കടെനമടുകസാന് തപസാകുകയസാണന.  സമയക്കുറവന നകസാണന

ഞസാന്  മറന  വത്തിമര്ശനങ്ങളത്തിതലെയന  വളനര  വത്തിശദമസായത്തിടന  കടെക്കുനത്തില.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറന  തകരളതത്തിനന  എതകസാണമത്തിനയ   ഏറവസം  കൂടുതല്

സഹസായത്തിച്ചുനകസാണത്തിരത്തിക്കുന  പ്രവസാസത്തികതളസാടെന  യസാനതസാരു  അനുഭസാവപൂര്ണമസായ

സമസ്പീപനവസം  സസസ്പീകരത്തിക്കുനത്തില.  വത്തിതദശത്തു  നത്തിന  വരുന  റമത്തിറന്സത്തിനന

കുറവത്തിനനകുറത്തിച്ചന  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ആശങനപ്പെടുനണന.   പതക്ഷ

പ്രവസാസത്തികള്ക്കുതവണത്തിയള്ള  സമൂര്തമസായത്തിട്ടുള്ള യസാനതസാരു  കര്മ്മപദതത്തിയസം

ഇതത്തില് ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുനത്തില.  ഡെത്തിസസാസര് മസാതനജുനമനന എനപറയന സുരക്ഷ

എന  ആശയനത   ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  സര്ശത്തിക്കുനത്തില.  ഓതരസാ  വര്ഷവസം



എണസായത്തിരതതസാളമസാളുകള് അപകടെങ്ങള്മൂലെസം മരണനപ്പെടുന ഇഇൗ തകരളതത്തില്

അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  മത്തിണ്ടുനത്തില.  സസാര്ടപ്പെന  പദതത്തികനളക്കുറത്തിച്ചന  മത്തിണ്ടുനത്തില.

നപന്ഷന് വസ്പീടത്തിനലെതത്തിക്കുനമനന  പറയന.  പതക്ഷ  ഇതപ്പെസാള് പറയന  അതന

കുടുസംബശസ്പീ  വഴത്തി  പരത്തിതശസാധത്തിക്കുനമനന.  നതരനഞ്ഞടുപ്പെന  കസാലെതന  പറഞ്ഞതന

എലസാ  വസ്പീടത്തിലുനമതത്തിക്കുനമനസാണന.  ഇതപ്പെസാള്  അതന  കുടുസംബശസ്പീ  വഴത്തി

പരത്തിതശസാധത്തിച്ചന  പഠനങ്ങള് നടെതത്തി കസാരര്യങ്ങള് നചയ്യുനമനന പറയന.  ട്രസാന്സന

ജനറുകള്കന  നപന്ഷന്  ഏര്നപ്പെടുത്തുനമനന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന

പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുകയസാണന.  മുന്പന സസംസസാരത്തിച്ച എലസാവരുസം അനതകുറത്തിച്ചന വളനര നല

രസ്പീതത്തിയത്തില് പറഞ്ഞു.  എനത്തികന  അതത്തിനന  യക്തത്തി  മനസത്തിലെസാകുനത്തില.  ബഡ്ജറന

പ്രസസംഗതത്തില്  ധനകസാരര്യ  മനത്തി  പറയനതന  60  വയസ്സു  കഴത്തിഞ്ഞ  ട്രസാന്സന

നജനറുകള്കന നപന്ഷന് എനസാണന.  60 വയസ്സു കഴത്തിഞ്ഞ മുഴവന് ആളുകള്ക്കുസം

ഇതപ്പെസാള് തനന വസാര്ദകര്യകസാലെ നപന്ഷനുണന.  പ്രസവസാനുകൂലെര്യസം നല്കുനമനന

പറഞ്ഞത്തിടന അതന സ്ത്രസ്പീകള്കന എനന എടുതന പറതയണ കസാരര്യമുതണസാ? 60 വയസ്സു

കഴത്തിഞ്ഞ  മുഴവന്  ആളുകള്ക്കുസം   നപന്ഷനുണന.  ട്രസാന്സന  നജനറുകള്കന

നപന്ഷന്  ഏര്നപ്പെടുതസാനുള്ള  തസ്പീരുമസാനസം  ആത്മസാര്തതതയസാനടെയസാനണങത്തില്

60 വയസന എനള്ളതന 50 വയസസാകത്തിനയങത്തിലുസം കുറയസാന് ബഹുമസാനനപ്പെട മനത്തി

തയസാറസാകണസം.  കസാരണസം  അവത്തിവസാഹത്തിതരസായത്തിട്ടുള്ള  50  വയസന  പൂര്തസ്പീകരത്തിച്ച



സ്ത്രസ്പീകള്കന നപന്ഷന് നകസാടുക്കുനണന.  ഒനകത്തില് വയസന കുറയ്ക്കുക അനലങത്തില്

സസാധസാരണ  നകസാടുക്കുന  വസാര്ദകര്യകസാലെ  നപന്ഷനത്തില്  നത്തിനന  കൂടെത്തിയ   തുക

ട്രസാന്സന  നജനര്  നപന്ഷനസായത്തി  ഏര്നപ്പെടുതസാന്  ബഹുമസാനനപ്പെട  മനത്തി

തയസാറസാകണനമനസാണന  എനത്തികന  പറയസാനുള്ളതന.  സര്കസാരത്തിനന  ഇഇൗ

വത്തിഷയതത്തിനലെ  ആത്മസാര്തത  തചസാദര്യസം  നചയനപ്പെടുകയസാണന.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതസാണന ഇനര്യയത്തില് ആദര്യമസായത്തി  ഒരു സസംസസാനസം ഒരു

ട്രസാന്സന നജനര് തപസാളത്തിസത്തി രൂപസ്പീകരത്തിച്ചതന.  ബഹുമസാനര്യനസായ അനനത മനത്തി

തഡെസാ.  എസം.  നക.  മുനസ്പീര്  ഇതസാ  ഇഇൗ  സഭയത്തിലുണന  അതദ്ദേഹനത  ഞസാന്

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയസാണന.   പതക്ഷ  ഏറവസം  കൂടുതല്  നപ്രസാടക്ഷനുസം  ആനുകൂലെര്യവസം

സസാമൂഹര്യ അസംഗസ്പീകസാരവസം   ട്രസാന്സന  നജനറുകള്കന  ലെഭത്തിതകണ  തകരളതത്തില്

ഇനന ഇഇൗ സര്കസാരത്തിനന കസ്പീഴത്തില് വലെത്തിയ രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള പസ്പീഡെനങ്ങളസാണന ആ

വത്തിഭസാഗങ്ങള്  അനുഭവത്തിക്കുനതന.  മത്തിനത്തിഞ്ഞസാനന  ഞസാന്  തൃശ്ശൂരത്തിനലെ  വത്തിയര്

നസന്ട്രല് ജയത്തിലെത്തില് തപസായത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന അനനത

എസം.എല്.എ.  മസാര്  തപസായതുതപസാനലെ  കത്തിര്മസാണത്തി  മതനസാജത്തിനനയസം  നകസാടെത്തി

സുനത്തിതയയസം  തപസാനലെയളള  കത്തിമത്തിനലുകനള  കസാണസാനല.  ഇഇൗ  സര്കസാരത്തിനന

തനതൃതസതത്തില്,  തപസാലെസ്പീസത്തിനന  തനതൃതസതത്തില്  ചരത്തിത്രതത്തിലെസാദര്യമസായത്തി

പതത്തിനനസാനന ട്രസാന്സന നജനറുകള് ഇനന അതത്തിഭസ്പീകരമസായ കുറങ്ങള് ചുമതനപ്പെടന



വത്തിയര് നസന്ട്രല് ജയത്തിലെത്തില് അടെയനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയസാണന. ഇതന അപമസാനകരമസായ

സസാഹചരര്യമസാണന.  ഒരു  ആധുനത്തിക  സമൂഹതത്തിനന  തയസാജത്തികസാന്  കഴത്തിയസാത

തരതത്തിലുള്ള പസ്പീഡെനങ്ങളസാണന  എറണസാകുളതന  തപസാലെസ്പീസത്തിനന കസ്പീഴത്തില് നത്തിനന

അവര്കന അനുഭവത്തിതകണത്തി വനതന.  അവനര പുരുഷന്മസാരുനടെ നസലത്തിലെസാതണസാ

സ്ത്രസ്പീകളുനടെ  നസലത്തിലെസാതണസാ  അടെയ്തകണതന  എന  കസാരര്യതത്തില്  തപസാലുസം

ചര്ച്ചയണസായത്തി.  അവസസാനസം  ഇതപ്പെസാള്  മസാറത്തി  തസാമസത്തിപ്പെത്തിച്ചുണന.  നല  കസാരര്യസം.

പതക്ഷ  തപസാലെസ്പീസന  തസഷനത്തില്  അവര്കന  തനരത്തിതടെണത്തി  വനതന  വലെത്തിയ

മനുഷര്യസാവകസാശ  ലെസംഘനങ്ങളസാണന.  എലസാ  നത്തിയമങ്ങതളയസം  കസാറത്തില്  പറതത്തി

അവരുനടെ  അടെത്തിവസ്ത്രങ്ങള്  തപസാലുസം  അഴത്തിച്ചുവസാങ്ങത്തി  പരത്തിതശസാധത്തികസാനസാണന

അവത്തിടെനത  തപസാലെസ്പീസുകസാര്  തയസാറസായതന.  തപസാലെസ്പീസന  ജസ്പീപ്പെത്തില്  വലെത്തിയ

രസ്പീതത്തിയത്തിലുള്ള  ശസാരസ്പീരത്തികമസായ  പസ്പീഡെനങ്ങള്  അവര്കന  തനരത്തിതടെണത്തി  വന.

പരസാതത്തി  പറയസാനസാണന  അവര്  നചനതന.   ഇഇൗ  ഗവണ്നമനത്തിനന  നപസാതു

സമസ്പീപനമസാണതന.  ഇതന തനനയസാണന  കുടത്തിമസാക്കൂലെത്തില് നമ്മള് കണതന. പരസാതത്തി

പറയസാന്  തപസാലെസ്പീസന  തസഷനത്തില്  നചന  ആളുകനള  കള്ളതകനസടുതന

ജയത്തിലെത്തിലെടെയ്ക്കുക.  395  നഎ.പത്തി.സത്തി.   dacoity-കന  പത്തുവര്ഷസം  കഠത്തിനതടെവന

അനലങത്തില്  ജസ്പീവപരര്യനസം  തടെവന  അടെകസം  കത്തിടസാവന  കുറമസാണന  ചുമതത്തി

അടെയനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുനതന. ജസാമര്യസം  തപസാലുസം  കത്തിട്ടുതമസാനയനന  ഉറപ്പെത്തില.  ഇഇൗ



ഗവണ്നമനന  മത്തിണ്ടുനത്തില.  ആഭര്യനര  വകുപ്പെത്തിനന  ചുമതലെയള്ള  മുഖര്യമനത്തി

ഇതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  മത്തിണ്ടുനത്തില.  ആ  തപസാലെസ്പീസന  ഉതദര്യസാഗസനസാര്നകതത്തിനര

അതത്തിശക്തമസായ  നടെപടെത്തി  സസസ്പീകരത്തികണസം.  തമലെത്തില്  ഇതസാവര്തത്തികത്തിലസാനയനന

ഉറപ്പു  വരുതണസം.  ആ  നത്തിലെയത്തിലുള്ള  മസാതൃകസാപരമസായ  നടെപടെത്തികള്

സസസ്പീകരത്തിക്കുനതത്തിതനസാനടെസാപ്പെമസാണന നത്തിങ്ങള് ട്രസാന്സന നജനറുകള്ക്കു തവണത്തിയള്ള

വസാഗസസാദങ്ങള്   നടെത്തുനനതങത്തില്  അതത്തിനന  ആത്മസാര്തനയ  ഞങ്ങള്കന

ഉള്നകസാള്ളസാന് സസാധത്തിക്കുമസായത്തിരുന.  ഇഇൗ ഗവണ്നമനന ഇതരസം കസാരര്യങ്ങളത്തില്

നതറന  തത്തിരുതണസം  എനന  ഒരത്തികല്  കൂടെത്തി  ശക്തമസായത്തി  ആവശര്യനപ്പെട്ടുനകസാണന

ഞസാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിതനസാടുള്ള  എനന  വത്തിതയസാജത്തിപ്പെന  ഒരത്തികല്  കൂടെത്തി

അറത്തിയത്തിക്കുകയസാണന. 

ശസ്പീ  .    നക    .    നക  .    രസാമചന്ദ്രന്  നസായര്:  സര്,  മലെയസാളത്തികളുനടെ  മസാതൃഭൂമത്തിയസായ

തകരളതത്തിനന  മണത്തിതനയസം  മനുഷര്യതനയസം  ശരത്തിയസായ  നത്തിലെയത്തില്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞുനകസാണസാണന  സസാമ്പതത്തിക ശസാസ്ത്രവത്തിദഗ്ദ്ധന്  കൂടെത്തിയസായ തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.

തതസാമസന  നഎസകന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  തകരളതത്തിനന

വത്തികസനമുരടെത്തിപ്പെന  അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുസം  മഹസാഭൂരത്തിപക്ഷസം  തകരളസ്പീയര്കന

തക്ഷമവസം  നഎശസരര്യവസം  പ്രദസാനസം  നചയ്യുനമനള്ളതത്തിനസാല് ഞസാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന



സര്വസാത്മനസാ  സസസാഗതസം  നചയ്യുകയസം  പത്തിനസാങ്ങുകയസം  നചയ്യുന. 

ആതഗസാളവത്കരണ  നയതത്തിനന  ബദല്  ഇല  എനനസാരു  വസാദസം  ശക്തമസായത്തി

ഉനയത്തിക്കുതമ്പസാള് ഇഇൗ നകസാച്ചുതകരളസം ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ അതത്തിനന ബദല് ഉനണനന

പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുകയസാണന.  കസാരണസം  1987  മുതല്  കമ്മപ്യൂണത്തിസന  ഇടെതുപക്ഷ

ഗവണ്നമന്റുകള്  ഇഇൗ  തകരളതത്തില്  നടെപ്പെസാകത്തിയ  തലെസാകപ്രസത്തിദമസായ  തകരള

വത്തികസന തമസാഡെലെത്തിനന പത്തിന്തുടെര്ച്ചയസാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറന. അതുനകസാണന ഒരു ബഡ്ജറന

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പസാള്  ഗവണ്നമന്റുകനള  സസംബനത്തിച്ചുള്ള  തസാരതമര്യപഠനസം

അതര്യസാനസാതപക്ഷത്തിതമസാണന.  സസാമ്പതത്തിക  ശസാസ്ത്രവത്തിദഗ്ദ്ധനസാര്  പറയനതന  ബഡ്ജറന

സമൂഹതത്തില്  അനലങത്തില്    സസാമ്പതത്തിക  തമഖലെയത്തില്  വമ്പത്തിച്ച  മസാറങ്ങള്

വരുത്തുനനവനന  പറയതമ്പസാള് കഴത്തിഞ്ഞ  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിനനയസം

അതത്തിനുതശഷമുള്ള  യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തിനനയസം  സസംബനത്തിച്ചന  ഒരു

തസാരതമര്യപഠനസം  നടെതതണതന  വളനര  അതര്യസാനസാതപക്ഷത്തിതമസാനണനന  ഞസാന്

കസാണുകയസാണന.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷകസാലെസം  അധത്തികസാരതത്തിലെത്തിരുന യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനന  സസംസസാനതത്തിനന  ഉതമ  തസാല്പ്പെരര്യങ്ങനള  ബലെത്തികഴത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന

നചയ്തതന.  നമ്മുനടെ  നസാടെത്തിനന  പത്തിതനസാടടെത്തിച്ചുസം  അഴത്തിമതത്തി  സസാര്വത്രത്തികമസാകത്തിയസം

വത്തിഭവങ്ങള് സസയസം പങത്തിനടടുക്കുനതത്തിനസായത്തിരുന അവര് ശദതകന്ദ്രസ്പീകരത്തിച്ചതന എനന

ഏവര്ക്കുസം തബസാദര്യമുള്ള കസാരര്യമസാണന.  ഇഇൗ യസാഥസാര്തര്യങ്ങനള തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞ തകരള

ജനത യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന  നത്തിഷ്കരുണസം ശത്തിക്ഷത്തിക്കുകയസം ശസ്പീ.  പത്തിണറസായത്തി വത്തിജയനന



തനതൃതസതത്തിലുള്ള  ശക്തമസായ  ഭരണസസംവത്തിധസാനനത  അധത്തികസാരതത്തില്

നകസാണ്ടുവരത്തികയസം  നചയ.  സസാധസാരണ  ജനതയനടെ  ആശയങ്ങളുസം  അഭത്തിലെസാഷങ്ങളുസം

സസാക്ഷസാത്കരത്തിക്കുന  ഒരു  ബഡ്ജറസാണന  ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരണകസാലെതന  തക്ഷമസാനുകൂലെര്യങ്ങള്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  വത്തിലെകയറസം

തടെയനതത്തിനുസം  നചലെവന  ചുരുകസാനതയസം  വലെത്തിയതതസാതത്തില്  പണസം  അനുവദത്തിച്ചുസം

ശമ്പളപരത്തിഷ്കരണസം  നടെപ്പെസാകത്തിയനമസാനക  കഴത്തിഞ്ഞ   എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനന

പ്രവര്തത്തിച്ചതപ്പെസാള്  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി  കുറയകയസാണന  ഉണസായതന.  2001-05-ല്  3.45

ശതമസായത്തിരുന റവനപ്യൂ കമ്മത്തി എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരണകസാലെതന 1.86  ആയത്തി കുറഞ്ഞു.

മൂലെധനതത്തിനന  കുതത്തിച്ചുകയറമസാണന  എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരണകസാലെതന

ഉണസായനതങത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരണകസാലെതന  ആനസാവശര്യമസായ റവനബനച്ചലെവത്തിനന

കുതത്തിച്ചുകയറമസാണന ഉണസായത്തിട്ടുള്ളതന. 1.806 ആയത്തിരുന കമ്മത്തി 2.59 ആയത്തി വര്ദത്തിച്ചു.

ധനകമ്മത്തി  3.95  ശതമസാനമസായത്തി  ഉയര്ന.  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കസാരത്തിനന  കസാലെതന  20

ശതമസാനസം  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവന  നടെപ്പെസാകത്തിയത്തിട്ടുസം  എന്തുനകസാണന  നത്തികുതത്തിവരുമസാനസം

ഭസ്പീമമസായത്തി  കുറഞ്ഞുനവനതന  പ്രതതര്യകസം  പരത്തിതശസാധത്തിതകണതസാണന.  യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനത്തിനന  നയങ്ങള്  സൃഷത്തിച്ച  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയസം  വത്തികസനമുരടെത്തിപ്പുസം

നപസാതുതമഖലെസാ  ഗള്ഫന  പണപ്രതത്തിസനത്തിയസം   പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

അതത്തിസമര്തമസായ  ഇടെനപടെലെസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന.

വത്തികസന  രസംഗനത  കുതത്തിപ്പെത്തിതലെകന  നയത്തിക്കുനതത്തിനന  വന്തതസാതത്തിലുള്ള



മൂലെധനനത്തിതക്ഷപമസാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറന ഉഇൗനല് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന എനതന ഏനറ

പ്രശസംസനസ്പീയമസായ  കസാരര്യമസാണന.  തറസാഡുകള്,  പസാലെങ്ങള്,  സബപ്പെസാസുകള്  അടെകസം

5000 തകസാടെത്തിരൂപ വത്തിലെയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന ഇഇൗ നസാടെത്തിനന ആസത്തിവത്തികസനതത്തിനുസം

പുതരസാഗതത്തിക്കുസം  ഉഇൗര്ജസസലെത  നല്കുനതസാണന. ഇഇൗ  നടെപടെത്തിനയ  സഹര്ഷസം

സസസാഗതസം  നചയ്യുനതത്തിനുപകരസം  അതത്തിനന  കുറനപ്പെടുത്തുകയസം  ആതക്ഷപത്തിക്കുകയസം

നചയ്യുന  പ്രവണത  ശരത്തിയസാതണസാ?  സമ്പൂര്ണ  ആതരസാഗര്യ  സുരക്ഷയടെകമുള്ള

കസാരര്യങ്ങള്കന   ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന   ആയത്തിരസം  തകസാടെത്തിരൂപ  മസാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതുസം

കസാരുണര്യ  ചത്തികത്തിത്സസാസഹസായസം  അവരുനടെ  അവകസാശമസാകത്തി  മസാറത്തിയതുസം

ആശുപത്രത്തികനളലസാസം  സൂപ്പെര്  നസഷര്യസാലെത്തിറത്തി  ആകത്തി  മസാറത്തിയതടെകമുള്ള  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  എനസ്പീ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  തകരള  സമൂഹതത്തില്

വലെത്തിയ പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കുന. അതുനകസാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് പരത്തിപൂര്ണമസായത്തി

സസസാഗതസം നചയ്യുന. 

എനന  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  ചരത്തിത്രപ്രസാധസാനര്യമുള്ള  മസാനസാര്

(ഓട്ടുപസാത്രവര്യവസസായസം) ഗ്രസാമനത സപതൃകഗ്രസാമമസായത്തി അസംഗസ്പീകരത്തിച്ച ബഹുമസാനനപ്പെട

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  നടെപടെത്തിനയ  മസാനസാറത്തിനലെ  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  ഞസാന്

സസസാഗതസം  നചയ്യുകയസം  നനത്തി  പറയകയസം  നചയ്യുന.  എനസാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  25

വര്ഷകസാലെമസായത്തി  നചങ്ങന്നൂര്  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  വത്തികസനരസംഗസം

വളനരതയനറ  മുരടെപ്പെത്തില്  നത്തില്ക്കുകയസായത്തിരുന.  പമ്പയസാറുസം  അച്ചന്തകസാവത്തിലെസാറുസം



ജലെസമൃദത്തിയണസാകുതമ്പസാള് നചങ്ങന്നൂര്  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  ജനങ്ങള്കന

കുടെത്തിനവള്ളമത്തിലസാത അവസയസാണന നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതന. കഴത്തിഞ്ഞ 25 വര്ഷമസായത്തി ഒരു

കുടെത്തിനവള്ളപദതത്തിതപസാലുസം  ആവത്തിഷ്കരത്തികസാന് കഴത്തിയസാത  മണ്ഡലെമസായത്തി  നചങ്ങന്നൂര്

മസാറത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  അതുനകസാണന സമഗ്രമസാനയസാരു കുടെത്തിനവള്ളപദതത്തി  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ ഉണസാകുനമനന പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.  

അതുതപസാനലെ  ഏഷര്യയത്തിനലെ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  സസാപനമസായത്തിരുന  നസന്ട്രല്

ഹസാച്ചറത്തിയസം പ്രഭുറസാസം മത്തില്ലുസം. നചങ്ങന്നൂര് തസാലൂകത്തിനലെ മസാനസാര് അലെത്തിന്ഡെന അടെകമുള്ള

പ്രധസാനനപ്പെട  വര്യവസസായ  സസാപനങ്ങനളലസാസം  ഇനന  അടെച്ചുപൂടല്  ഭസ്പീഷണത്തി

തനരത്തിട്ടുനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  നസന്ട്രല് ഹസാച്ചറത്തി തകരളതത്തിലെസാനക മുട വത്തിപണന

തകന്ദ്രമസാകത്തി  വലെത്തിയ  വത്തികസനതത്തിനന  സസാദര്യതയസായത്തി  നത്തിനതന  ഇനന  ഏറവസം

ദുരത്തിതമസായ  അവസയത്തിതലെകന  മസാറത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.    അതത്തിനനലസാസം

പദതത്തികള്  നകസാണ്ടുവരതണ?  കഴത്തിഞ്ഞ  പത്തുപതത്തിനഞ്ചുവര്ഷകസാലെമസായത്തി  ഇഇൗ

സസാപനങ്ങളുനടെ  തസാല്പ്പെരര്യങ്ങനളസാനസം  സസംരക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന   ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തി

ഇലസാനത  തപസായതസാണന  ആ  നസാടെത്തിനുപറത്തിയ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  ദുരനസം.

അതുതപസാനലെതനന  ലെക്ഷകണകത്തിനന  അനര്യസസംസസാന  തസ്പീര്തസാടെകര്  വരുനനസാരു

സലെമസാണന നചങ്ങന്നൂര്.  വര്ഷങ്ങളസായത്തി  ശബരത്തിമലെയനടെ  ഇടെതസാവളനമനന

പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചുനകസാണന,  അതത്തിനുതവണത്തി  വത്തികസന  പസാതകജന  എനന  പറയനനങത്തിലുസം

അനര്യസസംസസാനത്തുനത്തിനസം  ലെക്ഷകണകത്തിനന  വരുന  ശബരത്തിമലെ



തസ്പീര്തസാടെകര്ക്കുതവണത്തി  യസാനതസാനസം  നചയ്തത്തില  എനള്ളതസാണന  ഇതുവനരയള്ള

സതര്യസം.  പത്തില്ഗ്രത്തിസം  ടൂറത്തിസവമസായത്തി  ബനനപ്പെട്ടുനകസാണന  വമ്പത്തിച്ച  വത്തികസന

സസാദര്യതകളുള്ള  ഒരു  പ്രതദശമസാണതന.  പഞ്ചപസാണ്ഡവതക്ഷത്രങ്ങളുസം  പസാണ്ഡവന്പസാറ

അടെങ്ങുന  വലെത്തിനയസാരു  വത്തികസനപദതത്തി  പത്തില്ഗ്രത്തിസം  ടൂറത്തിസമസായത്തി  നടെപ്പെസാകത്തിയസാല്

വലെത്തിയ തനടമുണസാകസാന് കഴത്തിയന ആ ശബരത്തിമലെ ഇടെതസാവളതത്തിനന യസാനതസാരുവത്തിധ

പദതത്തിയസം  നകസാണ്ടുവനത്തിടത്തില  എനള്ളതന  തഖദകരമസാണന.  വലെത്തിയ  സമരങ്ങളുസം

പ്രതക്ഷസാഭങ്ങളുമസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ  കസാലെങ്ങളത്തില്  നടെനനകസാണത്തിരുനതന.

ലെക്ഷകണകത്തിനന  അനര്യസസംസസാന  തസ്പീര്തസാടെകര്  വരുതമ്പസാള്  അവര്ക്കുതവണത്തി

സമഗ്രമസാനയസാരു  പദതത്തി  നകസാണ്ടുവരുനതത്തിനന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

നത്തിര്തദ്ദേശമുണസാകണനമനന ഞസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന. അതുതപസാനലെ മനറസാരു പ്രധസാനനപ്പെട

കസാരര്യസം,  തറസാഡെത്തിനനയസം  പസാലെതത്തിനനയമസാണന.  ഏറപ്പുഴ പസാലെനത  സസംബനത്തിച്ചന

പറയസാതത്തിരത്തികസാന് സസാധത്തികത്തില.  നക.എസന.ടെത്തി.പത്തി.യസാണന പ്രസ്തുത തറസാഡെത്തിനന പണത്തി

ഏനറടുതത്തിരത്തിക്കുനതന.    നചങ്ങന്നൂര്  മുതല്  ഏറ്റുമസാനൂര്  വനരയള്ള  തറസാഡെന

നത്തിര്മ്മസാണതത്തിനന നകടുകസാരര്യസതയസം മനഗതത്തിയത്തിലുള്ള തപസാകത്തിനനയസം ഫലെമസായത്തി

വലെത്തിയ  ഗതസാഗതകുരുകസാണന  ഇനന  നചങ്ങന്നൂര്  മണ്ഡലെതത്തില്

സസംഭവത്തിച്ചുനകസാണത്തിരത്തിക്കുനതന.  അതുവഴത്തി  യസാത്രനചയ്യുന  ബഹുമസാനനപ്പെട

മനത്തിമസാര്നകലസാസം  ഇതന  അറത്തിയസാവനതസാണന.  അതന  അടെത്തിയനരമസായത്തി

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  ഉണസാകണനമനന  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാണന  ഇഇൗ



ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമസായത്തി  പത്തിനസാങ്ങത്തിനകസാണന  ഞസാന്  എനന  പ്രസസംഗസം

അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശസ്പീമതത്തി യ  .    പ്രതത്തിഭ ഹരത്തി:  സര്,  ധനകസാരര്യവകുപ്പുമനത്തി തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.

തതസാമസന  നഎസകന  നത്തിയമസഭയത്തില്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  2016-17-നലെ  സസംസസാന

ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണ മനതസസാനടെ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. കടെനകണത്തിയത്തില്നപ്പെടന തകര്ന

തകരളതത്തിനന  നവജസ്പീവന്  നല്കസാനുള്ള  ശമമസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന.  മസാനര്യസം

മസാറസാനുസം  മറത്തികടെകസാനുമുള്ള പരത്തിശമസം,  സസാമ്പതത്തിക  അരസാജകതസതത്തില്നത്തിനന

സസാമ്പതത്തിക നതവസാതസാനതത്തിതലെയ്ക്കുള്ള ധസ്പീരമസായ ചുവടുവയന. അതുനകസാണ്ടുതനന

2016-17  ബഡ്ജറന  സസംസസാനതത്തിനനതനന  നതവസാതസാന  ബഡ്ജറസായത്തി

മസാറുന.  തകരളസ്പീയ  ജസ്പീവത്തിതതത്തിനന  നതവസാതസാനതത്തിനന  വഴത്തി  തുറന

ശസ്പീനസാരസായണ  ഗുരുതദവനന  'നനദവദശക  സരണ'  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

കടെനവനതന  തകവലെസം  യസാദൃശത്തികമസാനണനന  തതസാനനത്തില.  ഗുരുതദവനന

നതവസാതസാന മൂലെര്യതബസാധസം സര്കസാരത്തിനന ധനകസാരര്യ മൂലെര്യതബസാധമസായത്തി ഇവത്തിനടെ

രൂപനപ്പെടുന.  സസാമൂഹര്യ  ദുരസാചസാരങ്ങള്നകതത്തിനര  ഗുരുതദവന്  നനകനകസാണ

നതവസാതസാന  നത്തിലെപസാടെത്തിനന  അനുസരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന  യ.ഡെത്തി.എഫന.

സര്കസാരത്തിനന  സസാമ്പതത്തിക  ദുരസാചസാരങ്ങള്കന  അറുതത്തി  വരുതസാന്

അവതരത്തിപ്പെത്തികനപ്പെട നതവസാതസാന ബഡ്ജറന. 



ഒനരലെക്ഷസം  തകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികസം  കടെമുള്ള  ഒരു  വലെത്തിയ  തറവസാടെതല

ഇനനത  തകരളസം.  ഇഇൗ  തറവസാടത്തില്നത്തിനന  10000  തകസാടെത്തി  രൂപ ഉടെന്

നകസാടുത്തുതസ്പീര്തകണ അവസ.  ഇതത്തില്തനന  4326  തകസാടെത്തി രൂപ ബഡ്ജറന

വത്തിഹത്തിതമലസാത  കസാരര്യങ്ങള്കന  നകസാടുതകണത്തിവരുന.  തകരളനമന  വലെത്തിയ

തറവസാടെന  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചന  വര്ഷസം  ഭരത്തിച്ച  കസാരണവന്മസാര്  കസാടത്തിക്കൂടത്തിയ

നകടുകസാരര്യസതയസം  വരുതത്തിയ  ദുര്നച്ചലെവമതല  ഇഇൗ  തറവസാടെന  ക്ഷയത്തികസാന്

കസാരണമസായതന?  ഇഇൗ  കസാരണവന്മസാര്  തറവസാടെന  തവണവത്തിധസം  തനസാകത്തി

നടെതത്തിയത്തില,  ദുര്നച്ചലെവന  നത്തിയനത്തിച്ചുമത്തില,  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനച്ചടുതത്തില.   ഇവര്

തകസുസം കൂടവമസായത്തി നടെന. ഇവരുനടെ പ്രത്തിയനപ്പെട വത്തിതനസാദസം വര്യവഹസാരമസായത്തിരുന.

ഇടെനത്തിലെകസാരുസം  വകസ്പീലെന്മസാരുസം  ഇഇൗ  കസാരണവന്മസാനര  വഴത്തിനതറത്തിച്ചു.  ഇവര്

ഓതരസാതരസാ  ഉഇൗരസാക്കുടുകത്തില്  വസ്പീണുനകസാതണയത്തിരുന.  വസ്പീണതന

വത്തിദര്യയസാകത്തിനകസാണത്തിരുന,  രക്ഷനപ്പെടത്തില.  ഒടുവത്തില്  തറവസാടെന  അനര്യസാധസ്പീനനപ്പെട്ടു.

അങ്ങനന തകര്നതപസായ തകരളനമന തറവസാടെത്തിനന രക്ഷത്തികസാനുള്ള ശമമസാണന

പതത്തിനസാലെസാസം തകരളനത്തിയമസഭയനടെ ആദര്യ ബഡ്ജറന. 

ധവള  പത്രതത്തിനലെ  കണക്കുകള്  വളനര  വര്യക്തമസാണന.  ധനമനത്തിയനടെ

ധവളപത്രസം  തകവലെനമസാരു  ധനതരഖയസായത്തി  കസാണസാന്  കഴത്തിയത്തില.  സമകസാലെസ്പീന

ചരത്തിത്ര  തരഖയസാണതന.  തകരളസം  എങ്ങനന  ഭരത്തികനപ്പെടെരുതന  എനന  അടുത



തലെമുറയന റഫര് നചയ്തന മനസത്തിലെസാകസാനുതകുന ഇഇൗ ചരത്തിത്രതരഖ സസംസസാനനത

എലസാ  പ്രധസാന  നനലെബറത്തികളത്തിലുസം  ലെഭര്യമസാകണസം.  ധവളപത്രനത  കരത്തിമ്പത്രസം

എനന  പ്രതത്തിപക്ഷസം  വത്തിമര്ശത്തിച്ചുകണ്ടു.  പ്രത്തിയനപ്പെട  പ്രതത്തിപക്ഷതതസാടെന  -

ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റുവത്തിനന  അനുസരത്തികസാന്  ഇഇൗ  അവസരതത്തില്

അവര്നകസാരു  അവസരസം  നല്കുന.  ജവഹര്ലെസാല്  നനഹ്റു  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന,

'വസ്തുതകള് വസ്തുതകള് തനനയസായത്തി നത്തിലെനത്തില്ക്കുസം.  അതന നത്തിങ്ങളുനടെ സസനസം

ഇഷസാനത്തിഷങ്ങളുനടെ നചലെവത്തില് ഇലസാതസാവകയത്തില'. 

നസാനളനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള  പ്രതസ്പീക്ഷയസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഏറവസം

മതനസാഹരമസായ  വശര്യത.  കുതഴത്തിഞ്ഞ  സസാമ്പതത്തിക  നത്തിലെയന  മൂനനസാലെന

വര്ഷസംനകസാണന  മസാറസം  വരുത്തുനമന  ധനമനത്തിയനടെ  ഉറപ്പെസാണന  പ്രതസ്പീക്ഷയനടെ

ശക്തത്തി.  അനത,  നസാനളയനടെ  ഉദര്യസാനങ്ങളത്തില്നത്തിനന  ഇനകളത്തിതലെയന  മസാധുരര്യസം

നചസാരത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന  തകരളതത്തിനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  ധനമനത്തി.  തകരളതത്തിനന

ധനകസാരര്യ  നയതത്തില്  സമൂലെമസായ  നപസാളത്തിനച്ചഴതത്തിനുള്ള  തുടെകമസായത്തി  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  കസാണുന.  സസംസസാനതത്തിനന  സമസാനതകളത്തിലസാത

സസാമ്പതത്തികതകര്ച്ചയസാണന  ധനകസാരര്യ  നയതത്തില്  ഇതുതപസാനലെ  ഒരു

നപസാളത്തിനച്ചഴതന അനത്തിവസാരര്യമസാകത്തിയതന. 

കസംപന തട്രസാളര് ആനന ആഡെത്തിറര് ജനറലെത്തിനന 2014-നലെ ഏഴസാസം റത്തിതപ്പെസാര്ടത്തില്



പറഞ്ഞ നഞടത്തിക്കുന ചത്തിലെ കണക്കുകള് - വസാണത്തിജര്യ നത്തികുതത്തി ഇനതത്തില് മസാത്രസം

12608.91  തകസാടെത്തി രൂപ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാമസായത്തിരുനത്തിടന  നടെപടെത്തിയണസായത്തിടത്തില.

നത്തികുതത്തിനവടത്തിപ്പെന നത്തിയമവത്തിതധയമസാകത്തിയതു തപസാനലെയസായത്തിരുന. നമസാതസം 20000

തകസാടെത്തി  രൂപയനടെ നത്തികുതത്തി  നവടത്തിപ്പെന  നടെനതസായസാണന  അനുമസാനസം.  വസാണത്തിജര്യ

നത്തികുതത്തി  വകുപ്പെത്തിനന  വത്തിവത്തിധ  അപ്പെതലെറന  അതതസാറത്തിറത്തികളത്തില്  തസ്പീര്പ്പെന

കല്പ്പെത്തികസാനത  3702.62  തകസാടെത്തി രൂപ  കുടുങ്ങത്തികത്തിടെക്കുന.  നത്തികുതത്തി

എന്തഫസാഴനനമനന  വത്തിഭസാഗനത  നത്തിഷത്തിയമസാകത്തി.  30165  തകസുകള്

തസ്പീര്പ്പെസാകത്തിയത്തിടത്തില. 

തകരളതത്തില്  ഇനന  സസാമ്പതത്തിക  മസാനര്യസം  മസാത്രമല,  മൂലെര്യങ്ങള്ക്കുസം

മസാനര്യമുണന.  നമുകന  എങ്ങനനനയങത്തിലുസം  വത്തിജയത്തികണസം,  അടുത  തലെമുറ

എങ്ങനനതയസാ  കഴത്തിയനട  എന  സസസാര്തതയസാണന  ഇഇൗ  മൂലെര്യമസാനര്യസം.  ഇഇൗ

മൂലെര്യരസാഹത്തിതര്യതത്തിനന  ഏറവസം  ക്രൂരമസായ  ഉദസാഹരണമസാണന  നനല്വയല്

സസംരക്ഷണ നത്തിയമസം തഭദഗതത്തി നചയ്ത കഴത്തിഞ്ഞ സര്കസാരത്തിനന നടെപടെത്തി. കഴത്തിഞ്ഞ

ജൂനനലെയത്തിലെസായത്തിരുന  ഇഇൗ  തഭദഗതത്തി.  കുടനസാടത്തില്  ജനത്തിച്ചുവളര്ന

ഞങ്ങനളതപ്പെസാനലെയള്ളവര്  വളനര  തവദനതയസാടുകൂടെത്തിയസാണന  ആ

നത്തിയമതഭദഗതത്തിനയ അനന തനസാകത്തികണതന.  വയലുസം തണസ്പീര്തടെങ്ങളുസംനകസാണന

എന്തുകസാരര്യസം  എന  പരത്തിസത്തിതത്തി  വത്തിരുദ  സമസ്പീപനതത്തിനന  മുഖമടെച്ചുള്ള



മറുപടെത്തിയസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  നല്കുനതന.  നനല്വയല്  നത്തികതല്

തഭദഗതത്തിതനന  റദ്ദേസാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തകരളതത്തിനന  ഭസാവത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള

സമ്പൂര്ണതബസാധര്യമസാണന  ഇഇൗ  തസ്പീരുമസാനതത്തിനന  പത്തിനത്തില്.  മണസം  നവള്ളവസം

നകസാള്ളയടെത്തികസാനുള്ള  നസ്പീകസം  തടെസനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.  സസസാഭസാവത്തിക  വനങ്ങളുനടെ

സസംരക്ഷണതത്തിനന  49  തകസാടെത്തി അനുവദത്തിച്ചുനകസാണ്ടുള്ള പുതത്തിയ നത്തിര്തദ്ദേശസം വളനര

സസസാഗതസാര്ഹമസാണന.  മരസംനകസാണന  എനന  പ്രതയസാജനനമനന  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന

ഒരു തചസാദര്യസം ഞസാന് തകട്ടു. ഇതപ്പെസാള് മരസം നടസാല് ആര്കന പ്രതയസാജനസം എനന ഒരു

ചര്ച്ചയത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫന. പ്രതത്തിനത്തിധത്തി തചസാദത്തിക്കുനതുസം തകട്ടു. ഇനന തകരളതത്തില്

പലെസലെത്തുസം  മുഴങ്ങുന  പരത്തിസത്തിതത്തിവത്തിരുദ  മതനസാഭസാവമസാണന  ഇഇൗ

തചസാദര്യതത്തിനുപത്തിനത്തില്.  അങ്ങനനനയങത്തില്  നമുകന  തണല്  തരുന  പടുകൂറന്

മരങ്ങള്  ഒരത്തികല്  നടവര്കന  അതത്തില്നത്തിനന  എനന  പ്രതയസാജനമസായത്തിരത്തിക്കുസം

ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  അവര്  ഇനന  ഇഇൗ  ഭൂമത്തിയത്തില്തനന  ഇല.  ഒരസാള്  നടുനതന

അനനരതലെമുറയ്ക്കുസം  നസാടെത്തിനുസം  തവണത്തിയസാനണന  സസാമൂഹര്യതബസാധസം  പലെര്ക്കുസം

ഇനന  ഇലസാതസായത്തിരത്തിക്കുന.  നമുകന  എന്തുകത്തിട്ടുനമന  സസസാര്ത  ചത്തിനയസാണന

ഇതരതത്തിലുള്ള വൃക്ഷസം നടുന പദതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചന  തകടതപ്പെസാള് ഇവരത്തില്നത്തിനന

പുറത്തുചസാടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന. 

മഹതസായ മനുഷര്യതസതത്തിനന പസാഠസം ഇഇൗ ബഡ്ജറന പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന. എലസാ



പദതത്തികളത്തിലുസം  10%  സ്ത്രസ്പീകള്ക്കുള്ള  വത്തിഹത്തിതനമന  പ്രഖര്യസാപനസം

വത്തിപ്ലവകരമസാണന.  സ്ത്രസ്പീ  തക്ഷമതത്തിനന  പ്രതതര്യക  വകുനപ്പെന  പ്രഖര്യസാപനസം

യസാഥസാര്തര്യമസാകുന.  വളനര  ഹര്ഷസാരവതതസാടുകൂടെത്തിയസാണന

ഞങ്ങനളതപ്പെസാനലെയള്ള  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  വനത്തിതസാ  എസം.എല്.എ.  മസാര്  ആ

പ്രഖര്യസാപനനത വരതവറതന.  91  തകസാടെത്തി  രൂപ മസാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന. ഏഷര്യയത്തിനലെ

ഏറവസം  മത്തികച്ച  സസംഘടെനസാ  സസംവത്തിധസാനമസായ  കുടുസംബശസ്പീകന  ബദല്  മനറസാരു

സസംവത്തിധസാനസം ഉണസാകസാന് ശമത്തിച്ചവര്കന അങ്ങന നല മറുപടെത്തി നകസാടുതത്തിരത്തിക്കുന.

200  തകസാടെത്തി  രൂപ  കുടുസംബശസ്പീകന  മസാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗസം

എന്തുനകസാണന  ഏറവസം  നനദര്ഘര്യമുള്ളതസായത്തി  എനന  ഇതത്തിലുള്നപ്പെട

നനവവത്തിധര്യമസാര്ന പദതത്തികളുനടെ പടത്തിക തബസാധര്യമസാക്കുന. 

കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണതത്തില്  നസാടത്തിനലെലസാസം   ഭദമസായത്തി  എനനസാരു  വലെത്തിയ

പ്രചരണസം നടെന. ആ പ്രചരണതത്തിനന ചൂടെടെങ്ങുസം മുമ്പതല ഹരത്തിപ്പെസാടെന ഒരു കുടുസംബസം

രണന  നപണ്മകതളസാനടെസാപ്പെസം  തസ്പീവണത്തി  മുറത്തികളത്തില്  അനത്തിയറങ്ങുകയസാനണന

വസാര്ത പുറത്തുവനതന.  ഒരു സത്തിനത്തിമസാ  തസാരസം  വനന   ആ കുടുസംബതത്തിനന  വസ്പീടെന

വസാഗസാനസം നചയ.  ഇതസാണന യ.ഡെത്തി.എഫന.  അവതശഷത്തിപ്പെത്തിച്ച യഥസാര്ത തകരളസം.

മനുഷര്യപുത്രനന  തലെ  ചസായസാന്  ഇടെമത്തിനലന  ഏറവസം  പുതത്തിയ  വസാര്ത  വനതന

ഹരത്തിപ്പെസാടെന  നത്തിനസാണന.  ഹരത്തിപ്പെസാടെന  അനുഭവസം  ഇനത്തി  തകരളതത്തില്



ആവര്തത്തികരുനതന നത്തിശയദസാര്ഢര്യമസാണന ബഡ്ജറത്തിനലെ എലസാവര്ക്കുസം വസ്പീടെന

എന പദതത്തി. 

മള്ടത്തി  നസാഷണല്  ഫുഡെന  ബസാന്ഡുകള്ക്കുള്ള  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശസം

കസാതലെസാചത്തിതമസാണന.  അതന  പറയസാനത തപസാകസാന് കഴത്തിയത്തില.  സസാധസാരണകസാനര,

വത്തിശപ്പെടെകസാന് ഭക്ഷണസം കഴത്തിക്കുനവനര ആ നത്തിയമസം ബസാധത്തിക്കുനതതയത്തില. ഇഇൗ

നത്തികുതത്തികന  ഫസാറന  ടെസാനകനന  ധനമനത്തിയനടെ  വത്തിതശഷണസംതപസാലുസം  എത്ര

ഒഇൗചത്തിതര്യപൂര്ണമസാണന.  ജങന  ഫുഡെന  അമത്തിത വണമുണസാക്കുനമനന  നമുകറത്തിയസാസം.

അമത്തിതവണതത്തിനുസം  അനസാതരസാഗര്യതത്തിനുനമതത്തിരസായ  ജസാഗ്രതസാനത്തിര്തദ്ദേശമസാണന

അതത്തിനന വഴത്തിനയസാരുക്കുനവര്ക്കുതമല് ചുമതനപ്പെടുന ഫസാറന ടെസാകന. 

ചത്തികത്തിത്സയനടെ  തപരത്തില്  പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തി  നടെത്തുന  ചത്തിലെ  സസകസാരര്യ

ആശുപത്രത്തികനളക്കൂടെത്തി  ഫസാറന  ടെസാകത്തിനന  സമസാനമസായ  നത്തികുതത്തിയനടെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്

നകസാണ്ടുവരണനമന  ഒരഭര്യര്തനകൂടെത്തി  ഇക്കൂടതത്തില്  വയ്ക്കുകയസാണന.  ചത്തിലെ

ആശുപത്രത്തികള്  പലെതപ്പെസാഴസം  ഹൃദയമത്തിലസാത  നത്തിലെപസാടെസാണന

ഹൃതദസാഗത്തികതളസാടുതപസാലുസം  സസസ്പീകരത്തിക്കുനതന.  അതുനകസാണന  ഹസാര്ടന  ടെസാകന  എന

തപരത്തില്  ഇഇൗ  ചത്തികത്തിത്സസാ  പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തിനയ  നത്തിയനത്തികസാന്  ടെസാകന

ഏര്നപ്പെടുതണനമന അഭത്തിപ്രസായമുണന. ബഡ്ജറത്തില് ഇഇൗ തമഖലെയത്തിലുസം ധസ്പീരമസായ

ചുവടുവയസാണന കണത്തിരത്തിക്കുനതന. നമഡെത്തികല് തകസാതളജന മുതല് പ്രസാഥമത്തികസാതരസാഗര്യ



തകന്ദ്രങ്ങള് വനരയള്ളവയനടെ നവസ്പീകരണതത്തിനന  1000 തകസാടെത്തി മസാറത്തിവച്ചുനകസാണന

സര്കസാര് ആശുപത്രത്തികളത്തിനലെ ആധുനസ്പീകരണസം സസകസാരര്യ ചത്തികത്തിത്സസാ പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തി

സസംഘനത നത്തിയനത്തികസാനുള്ള ആദര്യ ചുവടുവയസായത്തി കസാണുകയസാണന. 

2016-17-നലെ  ബഡ്ജറന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് നതവസാതസാന മൂലെര്യങ്ങള്കസായള്ള

അഭത്തിവസാഞ്ജയനടെ  പ്രതത്തിഫലെനമസാണന.  മനുഷര്യരുനടെ  ഭഇൗതത്തിക  നത്തിലെവസാരവസം

ധസാര്മ്മത്തിക  നത്തിലെവസാരവസം  ഉയര്തസാനുള്ള  തവറത്തിട  ശമമസാണന  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന.  കടുത  സസാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണസായത്തിട്ടുസം  അതത്തിനന  പഴത്തിപറഞ്ഞന  കടെമകളത്തില്നത്തിനന  സര്കസാര്

വഴത്തിമസാറസാതതന  ഇടെതുപക്ഷ  സസംസസാരതത്തിനന  മൂലെര്യതബസാധസംനകസാണ്ടുസം

പ്രതത്തിജസാബദതനകസാണ്ടുമസാണന.  പതക്ഷ  ജനങ്ങതളസാടെന

പ്രതത്തിബദതയത്തിലസാതത്തിരുന  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  സൃഷത്തിച്ച  സസാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിനയന  നചനസായ്ക്കുമുനത്തില്  ജനങ്ങനളന  കുഞ്ഞസാടുകനള  ഉതപക്ഷത്തിച്ചന

രക്ഷനപ്പെടെസാനസാണന യ.ഡെത്തി.എഫന. ശമത്തിച്ചതന. ഇതരകസാനരക്കുറത്തിച്ചന നനബബത്തിളത്തില്

പറഞ്ഞ ഒരു വസാചകസം പറഞ്ഞുനകസാണന അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.  നനബബത്തിള്

തയസാഹനസാനന സുവത്തിതശഷസം  10-ാം  അദര്യസായതത്തില് ഇങ്ങനന സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

"നല  ഇടെയന്  ആടുകള്ക്കുതവണത്തി  തനന  ജസ്പീവനന  നകസാടുക്കുന.  ഇടെയനുസം

ആടുകളുനടെ  ഉടെമസനുമലസാത  കൂലെത്തികസാരന്  നചനസായന  വരുനതുകണന



ആടുകനളവത്തിടന  ഓടെത്തികളയന.  നചനസായന  അവനയ  പത്തിടെത്തിക്കുകയസം  ഛത്തിനത്തിച്ചന

കളയകയസം  നചയ്യുന.  അവന്  കൂലെത്തികസാരനുസം  ആടുകനളക്കുറത്തിച്ചന

വത്തിചസാരമത്തിലസാതവനുമസാണതലസാ.”  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമസായത്തി

പത്തിനസാങ്ങത്തിനകസാണന എനന പ്രസസംഗസം അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

തഡെസാ  .    എസം  .    നക  .    മുനസ്പീര്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  ഒരു  പുതത്തിയ

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുമത്തില  എനന  വര്യക്തമസാക്കുന  പ്രസസംഗങ്ങളസാണന  ഇവത്തിനടെ

നടെനത്തിട്ടുള്ളതന.  പലകത്തിതലെറസാന്  തമസാഹമുണന  പതക്ഷ  ഊനത്തികയറസാനുള്ള

ശക്തത്തിയത്തില.  ഇതത്തില്  15  മുതല്  20  വനരയള്ള   തപജുകള്  പരത്തിതശസാധത്തിച്ചസാല്

അതുമുഴവന്  ഉണസാകസാന്  സസാധര്യതയള്ള  സസപ്നങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസാണന.  മസാത്രമല,

അതത്തില്  പറയന  കസാരര്യങ്ങള്  ഇവത്തിനടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചതുതപസാനലെ

സഞ്ചത്തിതനത്തിധത്തിയമസായത്തി  യസാനതസാരു  ബനവമത്തിലസാതതസാണന.  മുമ്പന  ഒരു

വര്യക്തത്തിതയസാടെന മനറസാരസാള് 400 രൂപ കടെസം തചസാദത്തിച്ചുവന. വര്യക്തത്തി പറഞ്ഞു, എനന

നനകയത്തില്  1,000  രൂപയനണനസം  അതത്തില്  500  രൂപ  നത്തിങ്ങള്കന

തരുനനവനസം  അനുമസാനത്തിക്കുക.  കടെസം  തചസാദത്തിച്ചയസാള്  അങ്ങനന  അനുമസാനത്തിച്ചു.

നത്തിനകന 400 രൂപയതല തവണതന. നത്തിനകന ഞസാന് 500 തനത്തിരത്തിക്കുന. ബസാകത്തി

100  രൂപ  തത്തിരത്തിച്ചുതരണസം  എനപറയന  ഒരു  കഥയണന.  അതുതപസാനലെ

ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന  മുഴവന്



കത്തിഫ്ബത്തി ഉണസായത്തിവനസാല് തകരളതത്തില് എത്ര പസാലെസം പണത്തിയസാസം,  എത്ര നനഫ

ഓവര്  പണത്തിയസാസം  എനള്ളതസാണന.  ഞസാന്  നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പുമനത്തിനയ

ഓര്തന  പരത്തിതപത്തിക്കുകയസാണന.  ശസ്പീനസാരസായണഗുരു  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  കുനറ

കസാരര്യങ്ങള്  ഇതത്തില്  പറഞ്ഞു.  പതക്ഷ  അതത  ശസ്പീനസാരസായണഗുരുതനന

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന  'മനുഷര്യസാണസാസം  മനുഷര്യതസസം'  എനന.  മനുഷര്യനന

മനുഷര്യതസമസായത്തിരത്തികണസം ജസാതത്തി.  അങ്ങന അല്പ്പെസം മനുഷര്യതസസം  നപസാതുമരസാമതന

വകുപ്പുമനത്തിതയസാടെന  കസാണത്തികണസം  എനസാണന  എനത്തികന  സൂചത്തിപ്പെത്തികസാനുള്ളതന.

കസാരണസം  നസാലെന  തപജുകളത്തില്  പസാലെങ്ങളുനടെ  തപരന  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന.  അനതസാനക

ഇവത്തിനടെ വസായത്തിക്കുകയസം നചയ. പതക്ഷ ഇഇൗ പസാലെങ്ങള് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനടെ പണസം

കത്തിട്ടുതമ്പസാള്  മസാത്രതമ  നചയസാന്  പറ്റുകയള  എനന  പറഞ്ഞുനകസാണസാണന

പസാലെങ്ങളുനടെ  തപരന  പറയനതന.  ഇഇൗപറഞ്ഞതുതപസാനലെ  500  തകസാടെത്തി  രൂപ

അനുമസാനത്തിച്ചന  നത്തിങ്ങള്കന  തരുന,  എനത്തിടന  നസാനള  അങ്ങതയസാടെന  ഇഇൗ  പസാലെസം

എവത്തിനടെനയനന  തചസാദത്തിക്കുസം.   ഇവത്തിനടെയള്ള  എലസാ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുസം

അങ്ങതയസാടെസാണന  പസാലെനമവത്തിനടെനയനന  തചസാദത്തിക്കുനതന.   ഇഇൗ  പസാലെങ്ങള്

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  പണസം  എവത്തിനടെനത്തിന  കത്തിട്ടുസം?  അതുതപസാനലെതനന  ഇവത്തിനടെ

രൂപസംനകസാടുതത്തിട്ടുള്ള  'കത്തിഫ്ബത്തി'  (തകരള  ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ചര്  ഇന്നവസനനമനന  ഫണന

തബസാര്ഡെന)  എനസാനണനന  അതങ്ങയന  മനസത്തിലെസാതയസാ?  ഇഇൗ  'കത്തിഫ്ബത്തി'



എനപറയനതന ഇതപ്പെസാഴള്ള തകരള തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിനന സമസാനമസായതസാണന.

അതത്തില്  പറയന  എലസാ  കസാരര്യങ്ങളുസം  'കത്തിഫ്ബത്തി'യത്തിലുസം  വരുനണന.   നസാലുവരത്തി

പസാതകള്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുനതന  ഇനത്തിമുതല്  'കത്തിഫ്ബത്തി'യസാണന.   തകരള  തറസാഡെന  ഫണന

തബസാര്ഡെന ഞസാന് സഭയത്തില് അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചന ബത്തിലസാകത്തിയതസാണന.  തകരള തറസാഡെന ഫണന

തബസാര്ഡെത്തിലുള്ള എലസാ പ്രഗത്ഭരുസം ഫത്തിനസാന്ഷര്യല് എകനനപര്ടനസന ആയത്തിരത്തികണനമനന

ബത്തിലത്തില് പറയനണന.  അങ്ങനന നഎ.എല്.എഫന.എസന.,  എസന.ബത്തി.നഎ.,  എനസ്പീ

സസാപനങ്ങളത്തിലുള്ള ആളുകള് ഡെയറകര് തബസാര്ഡെത്തിലുണസായത്തിരുന. 10% നവഹത്തികത്തിള്

ടെസാകന ഇഇൗ തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിനന നല്കണനമനന തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചു.  പനക്ഷ ആ 10%

നവഹത്തികത്തിള് ടെസാകന തപസാലുസം ഇതപ്പെസാള് തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിനന ലെഭത്തിക്കുനത്തില. ഇതത

രസ്പീതത്തിയത്തില് ഫത്തിനസാന്ഷര്യല് എകനനപര്ടനതസസാടുകൂടെത്തി മനറസാരു തബസാര്ഡെന രൂപസ്പീകരത്തികസാന്

തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചതപ്പെസാള്  സതര്യതത്തില്  തകരള  തറസാഡെന  ഫണന  തബസാര്ഡെന  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെസാന്

തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനവന കസാരര്യമസാണന ആദര്യസം ബഡ്ജറത്തില് പറതയണത്തിയത്തി രുനതന.

അനലങത്തില്  10%  ടെസാകന  തകരള  തറസാഡെന  ഫണന  തബസാര്ഡെത്തിനുസം  തവനറസാരു  10%

'കത്തിഫ്ബത്തി'ക്കുസം നകസാടുതകണത്തി വരുസം.  കുറച്ചുകസാലെസം കഴത്തിയതമ്പസാള് 50% നവഹത്തികത്തിള്

ടെസാകസം  'കത്തിഫ്ബത്തി'യത്തിലെസാണന  വരസാന് തപസാകുനനതനന  അതദ്ദേഹസംതനന പറയനമുണന.

സതര്യതത്തില്  നവഹത്തികത്തിള്  ടെസാകന  എന  നസാമകരണസം  തനന  ശരത്തിയല.  അതന

യഥസാര്തതത്തില്  തറസാഡെന  ടെസാകസാണന.  നമ്മനളസാരു  വസാഹനതത്തിനന  അടെയ്ക്കുന  ടെസാകന

ഉപതയസാഗത്തിച്ചന ഗവണ്നമനന തറസാഡെന നനസാകത്തിനകസാടുകണസം.  ഒരസാള് നല്കുന ടെസാകത്തിനന



അയസാള്കന  കത്തിട്ടുന  പ്രതത്തിഫലെസം  എനപറയനതന  ആ  വസാഹനസം  നനസായത്തി

ഓടെത്തികസാനുള്ള  പ്രതലെമുള്ള  തറസാഡുകളസാണന.  അവ  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുതരസാന്  ഗവണ്നമനന

ബസാധര്യസമസാണന. പലെതപ്പെസാഴസം ഇഇൗ തറസാഡെന ടെസാകന നവഹത്തികത്തിള് ടെസാകന എനപറഞ്ഞന മറ്റു

കസാരര്യങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  നചലെവഴത്തിക്കുകയസാണന.   അതുനകസാണസാണന  ഒരു  ബത്തില്

മുഖസാനത്തിരസം 10% ടെസാകന തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിതലെയന നകസാണ്ടുവരസാന് തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചതന.

എയര്തപസാര്ടന നത്തിര്മ്മസാണതത്തിനുസം  ഗര്യസാസന സപപ്പെന സസാപത്തിക്കുനതത്തിനുനമസാനകയസായത്തി

ഇഇൗ  പണസം  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുന  ഒരവസയത്തിതലെയന  വരുതമ്പസാള്  തറസാഡെന

എനസാകുനമനള്ളതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  ഞസാന്  പറയനത്തില,  ആലെപ്പുഴവഴത്തി

തപസായത്തികഴത്തിഞ്ഞസാല്  നത്തിങ്ങള്കതന  തബസാധര്യമസാകുസം.   കസാരണസം,  ആലെപ്പുഴയത്തില്

അങ്ങയനടെ  മണ്ഡലെതത്തിലെടെകമുള്ള  തറസാഡുകള്  നമയത്തിനയത്തിന്  നചയസാന്

സസാധത്തിക്കുനത്തില.   അതുനകസാണന  ഇഇൗ  തറസാഡുകളുസം  പസാലെങ്ങളുസം  വരുതമസാനയനള്ളതന

നമ്മള് കണറത്തിതയണ കസാരര്യമസാണന.    

ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗസം  മസാറത്തിവച്ചന  ബഡ്ജറന  തഡെസാകബനമനനടുതന

പരത്തിതശസാധത്തികസാസം.   കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചസാണത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറന  തഡെസാകബനമന്റുസം  ഇഇൗ  തഡെസാകബനമന്റുസം  തമ്മത്തില്  എനന

വര്യതര്യസാസമസാണുളളതന?  മൂനമസാസസംനകസാണന  ഒരു  ബഡ്ജറന  തഡെസാകബനമനന

നമസാതതത്തില് മസാറസാന് കഴത്തിയത്തിലസാനയനളളതന  എലസാവര്ക്കുമറത്തിയസാവന കസാരര്യമസാണന.

അതുനകസാണന  നചറത്തിയ നചറത്തിയ മസാറങ്ങളുണസാകത്തിനയനള്ളതലസാനത രണന  ബഡ്ജറന



തഡെസാകബനമന്റുസം  ഏതസാണന  ഒരുതപസാനലെയസാണന.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുളള

കസാരര്യങ്ങനളസാനക ഞങ്ങള് തനരനത പ്രഖര്യസാപത്തിച്ച കസാരര്യങ്ങളസാണന.   അതത്തിനലെസാനസം

മസാറസം  വരുതത്തിയത്തിടത്തില  എനളളതത്തിലുസം  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചസാണത്തിയനടെ  ബഡ്ജറന  തനന

ഇതപ്പെസാള് എടുതവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനവനതത്തിലുസം ഞങ്ങള്കന സതനസാഷമുണന.  

  അങണവസാടെത്തി  ടെസ്പീച്ചര്മസാരുനടെ  തവതനസം  10,000  രൂപയസാകത്തിയതത്തിനന  നത്തിങ്ങള്

പരത്തിഹസത്തിക്കുകയസാണന നചയ്തതന.   സതര്യതത്തില്  10,000  രൂപയസാക്കുകയസം അങ്ങനന

വരുന  നചലെവത്തിനന  പകുതത്തി  തുക  ബഡ്ജറത്തില്  നകസാണ്ടുവനത്തിലസായത്തിരുനനവങത്തില്

10,000  രൂപ  അങണവസാടെത്തി  ടെസ്പീച്ചര്മസാര്കന  ലെഭത്തികത്തിലസായത്തിരുന.   ഇതത്തിനന  ഗുണസം

എത്രതയസാ തപര്കന കത്തിടത്തി.  ചത്തിലെ പഞ്ചസായത്തുകതളസാടെന  നതരനഞ്ഞടുപ്പെന സമയതന ഇഇൗ

തുക നകസാടുതകണതത്തിലസാനയനന പറഞ്ഞതുനകസാണന നകസാടുതത്തിലസാ നയനള്ളതലസാനത

എത്രതയസാ  പഞ്ചസായത്തുകളത്തിലെതന  നകസാടുത്തു.  നസാദസാപുരസം  പഞ്ചസായതത്തില്

അതനസഷത്തിച്ചസാല്  ആ  പഞ്ചസായതത്തിനലെ  എലസാ  അങണവസാടെത്തി  ടെസ്പീച്ചര്മസാര്ക്കുസം  ഇഇൗ

തവതനസം  ലെഭത്തിച്ചുനവനന  മനസത്തിലെസാകുസം.  തതദ്ദേശസസയസംഭരണ  സസാപനങ്ങള്കന  ഇതന

അധത്തിക ബസാധര്യതയസാനണനന നത്തിങ്ങള് പറഞ്ഞത്തിടന ഇതത്തിനന 50% നചലെവന വഹത്തികസാന്

പഞ്ചസായതത്തിനന  ഏല്പ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.   അധത്തിക  ബസാധര്യതയസാനണങത്തില്

പഞ്ചസായതത്തിനന  നമസാതതത്തില്  അതത്തില്നത്തിനസം  ഒഴത്തിവസാക്കുകയതല

നചതയണത്തിയത്തിരുനതന?  അതപ്പെസാള്  100%  ശരത്തിയനലങത്തിലുസം  50%  ഞസാന്  നചയ്തതന

ശരത്തിയസാനണനന  സമ്മതത്തിക്കുനതസാണന  നത്തിങ്ങളുനടെ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗനമനന



പറയസാനസാഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  സവകലെര്യമുള്ളവര്/ഭത്തിനതശഷത്തികസാര് എനത്തിവര് ഒഴത്തിനക

ബസാകത്തിയള്ളവര്കന  ഒരു  നപന്ഷന്  മസാത്രനമയളളൂനവനസാണന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന.

അങണവസാടെത്തി  ടെസ്പീച്ചര്മസാര്കന  ഒരു  ഉതരവത്തിലൂനടെ  രണന  നപന്ഷന്  വസാങ്ങസാനുള്ള

അനുമതത്തി മുന് സര്കസാര് നല്കത്തിയത്തിട്ടുണന.   അനതസാരത്തികലുസം പത്തിന്വലെത്തികരുനതനസാണന

എനത്തികന  പറയസാനുളളതന.   കസാരണസം  അവര്കന  നവല്നഫയര്  ഫണത്തില്നത്തിനസം

ലെഭത്തിക്കുന നപന്ഷന് അപരര്യസാപ്തമസായതുനകസാണന തകന്ദ്രസര്കസാരത്തില്നത്തിനസം ലെഭത്തിക്കുന

നപന്ഷന്കൂടെത്തി  നല്കസാസം  എനള്ള  ഒരുതരവണന.  ഇതത്തിനന  തപരത്തില്  പലെര്ക്കുസം

ഇതപ്പെസാള്  നപന്ഷന്  ഇലസാനതയസാകുന  സത്തിതത്തിയണന.  ഒരു  നപന്ഷന്

എനപറയതമ്പസാള്,  80  വയസന  കഴത്തിഞ്ഞവര്കന  പ്രതത്തിമസാസസം  1,200  രൂപയസം  80

ശതമസാനതത്തിലെധത്തികസം  സവകലെര്യമുള്ളവര്കന  1,100  രൂപയസം  75  വയസന

കഴത്തിഞ്ഞവരുനടെ പ്രതത്തിമസാസ നപന്ഷന് 1,500 രൂപയസം ആയത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുണന. ഇഇൗ

നപന്ഷന്  ഏകസ്പീകരണതത്തിനന  തപരത്തില്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ച  തുക

കുറവവരുത്തുകയസാനണങത്തില്  ഇവനരനയലസാസം  ബസാധത്തിക്കുസം.  അതുനകസാണന  അങ്ങയനടെ

പ്രസസംഗതത്തില് ഇഇൗ പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള ആളുകനള രണന നപന്ഷന് വസാങ്ങുനതത്തില്നത്തിനന

ഒഴത്തിവസാകരുനതനന പറയസാനസാഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  നപന്ഷന് നല്കുനതത്തില് ഡെയറകന

നബനത്തിഫത്തിറന  ട്രസാന്സ്ഫര്  (ഡെത്തി.ബത്തി.റത്തി.)  എനപറയന  ഒരു  സത്തിസസം  നകസാണ്ടുവനതന

കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനസാണന.   തപസാസല്  ഡെത്തിപ്പെസാര്ട്ടുനമനത്തില്  വനത്തിട്ടുള്ള

കസാലെതസാമസമസായത്തിരുന  അതത്തിനലെ  അപസാകത.  ആ  പണസം  മുഴവന്  ഞങ്ങളവര്കന



സകമസാറത്തിയതസാണന.   നപന്ഷന്  നല്കുനതന  ബസാങന  വഴത്തിയസാതണസാ,  മണത്തി

ഓര്ഡെറസായസാതണസാ  അനലങത്തില്  തവനറ  ഏനതങത്തിലുസം  രസ്പീതത്തിയത്തില്  നചയ്യുനതസാതണസാ

നലതന  എനന  കണ്ടുപത്തിടെത്തികസാനുള്ള  സമയസം  നത്തിങ്ങളുസം  ആവശര്യനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.

യഥസാര്തതത്തില്  ഡെത്തി.ബത്തി.റത്തി.യത്തില്  ഞങ്ങള്  തപസാസല്  ഡെത്തിപ്പെസാര്ട്ടുനമനത്തിനന

നൂറുശതമസാനസം  വത്തിശസസത്തിച്ചു.  കസാരണസം  അങ്ങനന  ഒരു  സത്തിസസം  വത്തിജയകരമസായത്തി

നടെപ്പെസാകസാന്  കഴത്തിഞ്ഞസാല്  എലസാവര്ക്കുസം  കൃതര്യമസായത്തി  നപന്ഷന്  ലെഭത്തിക്കുന  ഒരു

സസാഹചരര്യമുണസാകുമസായത്തിരുന.   കുടെത്തിശത്തിക  വരസാനുസം  സവകസാനുസം

പസാടെത്തിലസാനയനളളതുനകസാണസാണന  ആ  തുക  മുഴവന്  നചക്കുകളസാകത്തി

തകസാര്പ്പെതറഷനുകളത്തിലുസം പഞ്ചസായത്തുകളത്തിലുസം എതത്തിച്ചന  ഡെത്തിസ്ട്രത്തിബപ്യൂടന  നചയ്തതന.  എത്ര

തുക കുടെത്തിശത്തികയണസായത്തിരുന? നപന്ഷന് തുക എത്ര വര്ദത്തിച്ചുനവന കസാരര്യവസം നമ്മള്

മനസത്തിലെസാതകണതസാണന.   നപന്ഷന് ലെഭത്തിക്കുന പ്രസായപരത്തിധത്തി  65  വയനസനള്ളതന

60  വയസസാകത്തി  ഞങ്ങള്  കുറച്ചത്തിതല;  അതുതപസാനലെതനന  വസാര്ഷത്തിക  വരുമസാനസം

25,000 രൂപയസായത്തിരുനതന ഞങ്ങള് ഒരു ലെക്ഷസം രൂപയസാകത്തിയത്തിതല; അതത്തിലൂനടെ എത്ര

വര്ദനവണസായത്തിനയനന  നമ്മള്  തനസാകണസം.  12  ലെക്ഷസം  എണമസാണന  കഴത്തിഞ്ഞ

ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്നമനത്തിനന സമയതന നപന്ഷനുണസായത്തിരുനനതങത്തില് അതന  34.4

ലെക്ഷസം എണമസായത്തി വര്ദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. വര്ഷസംതതസാറുസം 220 തകസാടെത്തി രൂപയസാണന നമ്മള്

നപന്ഷന്  ഇനതത്തില്  നകസാടുക്കുനതന.  ആ  കുടെത്തിശത്തിക  ഇഇൗ  മസാസമസാകുതമ്പസാതഴയ്ക്കുസം

തസ്പീര്ക്കുനമനന പറഞ്ഞത്തിട്ടുസം അതത്തിനന അപഹസാസര്യമസായ രസ്പീതത്തിയത്തില് ചത്തിത്രസ്പീകരത്തിക്കുനതന



അതങ്ങയറസം  ദഇൗര്ഭസാഗര്യകരമസായത്തിതപ്പെസായത്തി  എനമസാത്രസം  പറയകയസാണന.   കുതറ

കസാരര്യങ്ങള്  പറയസാനുണസായത്തിരുന.   എലസാസം  പറയസാനുള്ള  സമയമത്തിലസാതതുനകസാണന

ഞസാന് ചുരുക്കുന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .   തകസാവൂര് കുഞ്ഞുതമസാന്: സര്,  ഞസാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമസായസം

പത്തിനസാങ്ങുകയസാണന.  ദരത്തിദരത്തിലസാത  തകരളസം  എന  നല  ഒരു  നമതസജസാണന  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  തകരളതത്തിനന  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന.

സസംസസാനതത്തിനന  നപസാതുനവയസം  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  നകസാലസം  ജത്തിലയത്തിലുസം

നസാളത്തിതുവനരയത്തിലസാത  തരതത്തിലുള്ള  വത്തികസന  തനടതത്തിനന  വലെത്തിയ  പടത്തികയസാണന

ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് നല്കത്തിയത്തിട്ടുളളതന.   700  തകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികസം പദതത്തികളസാണന

നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില്  മസാത്രസം  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.  അതത്തില്  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസതത്തിനുസം

സസംസസാരതത്തിനുസം  സത്തിനത്തിമയ്ക്കുസം   പസാലെങ്ങള്ക്കുസം  തറസാഡുകള്ക്കുസം  ജനങ്ങളുനടെ  മനറലസാ

കസാരര്യങ്ങളത്തിലുസം  നകസാലസം  ജത്തിലയന  മുനത്തിയ  പരത്തിഗണനയസാണന  ബഹുമസാനനപ്പെട  മനത്തി

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന.   വത്തിഷമസനത്തിയത്തില്  ഉഴലുന  തകരളതത്തിനന  ധനസത്തിതത്തിനയ

നമച്ചനപ്പെടുതസാന് ദത്തിശസാതബസാധമുള്ള ഒരു ബഡ്ജറസാണന  ഇനന  തകരളസം  കണത്തിട്ടുള്ളതന.

നമ്മുനടെ  സസംസസാനതന  കശുവണത്തി  തമഖലെ  നപസാതുനവ  വലെത്തിയ  തകര്ച്ചയത്തിതലെയന

നപസായ്നകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  കശുവണത്തി  തമഖലെയത്തില്  തതസാടണത്തി  ഇറക്കുമതത്തി

നചയ്യുനതത്തിനന  തകന്ദ്രഗവണ്നമനന  പത്തുശതമസാനസം  ടെസാകന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.

അടെത്തിയനരമസായസം സസംസസാന ഗവണ്നമനന അതത്തില് ഇടെനപടന  വരുന മസാസസംതനന



തകരളതത്തിനലെ  മുഴവന്  കശുവണത്തി  ഫസാകറത്തികളുസം  തുറനപ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാണന

പസാവനപ്പെട  നതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്കന  നതസാഴത്തില്  നകസാടുക്കുന  ഒരു  സസംരസംഭസം  ഇവത്തിനടെ

ഉണസാകണസം. നകസാലസം ജത്തിലയത്തില് ഇടെതുപക്ഷ ജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ പതത്തിനനസാനന

എസം.എല്.എ.മസാരുസം  തകരള  നത്തിയമസഭയത്തില്  എതത്തി.  ഒരു  പസാര്ടത്തിയനടെ  തനതസാവസം

രണ്ടുമൂനന  ആള്കസാരുസം  നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില്  കമ്മപ്യൂണത്തിസന  പസാര്ടത്തി  ഓഫന  ഇനര്യ

(മസാര്കത്തിസന)-നനയസം  ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യ  മുനണത്തിനയയസം  നവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചു.  ഈ

നത്തിയമസഭസാ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില്  സത്തി.പത്തി.ഐ(എസം.)  അകഇൗണന

തുറകത്തിലസാനയനന  ഒരു തനതസാവന  നവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചു.  ആ നവല്ലുവത്തിളത്തി  നകസാലസം  ജത്തിലയത്തിനലെ

സത്തി.പത്തി.ഐ(എസം)-ഉസം,  സത്തി.പത്തി.ഐ.-യസം ആര്.എസന.പത്തി.-യസം അടെകമുള്ള ഇടെതുപക്ഷ

പ്രവര്തകര്  ഏനറടുതതത്തിനന  ഫലെമസായത്തിടസാണന  നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില്നത്തിനന

പതത്തിനനസാനതപര്  നത്തിയമസഭയത്തില്  വനതന.  ചത്തിലെ  പസാര്ടത്തികള്  ഇനന  തകരളതത്തില്

പത്തിടെത്തികത്തിടസാതപ്രതസംതപസാനലെ  അലെഞ്ഞുതത്തിരത്തിഞ്ഞന  നടെക്കുകയസാണന.  അവര്

എവത്തിനടെതപ്പെസാനയനന   കസാണസാനത്തില.  തകരള  നത്തിയമസഭയത്തില്  ഒരുകസാലെതന

ഉണസായത്തിരുന,  അവര്  ഇതപ്പെസാള്  തകരള  രസാഷസ്പീയതത്തില്നത്തിനസം  പൂര്ണമസായസം

അപ്രതര്യക്ഷമസായത്തിതപ്പെസായത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ ആഴ്ച സമസാപത്തിച്ച തകസാപ്പെ-അതമരത്തിക ഫുട്തബസാള്

ടൂര്ണനമനത്തില് ചത്തിലെത്തിതയസാടെന  ഷൂടനഔടത്തില് തതസാറ അര്ജനസ്പീനയനടെ നമസത്തി അടെകമുള്ള

തസാരങ്ങള്  കളത്തികളസം  വത്തിടതന  തലെകുനത്തിച്ചുപത്തിടെത്തിച്ചുനകസാണസാണന.  അതുതപസാനലെയസായത്തി

തകരളതത്തിനലെ  ആര്.എസന.പത്തി.  എനപറയന  പ്രസസാനസം.  ആ  പ്രസസാനസം  തകരള



രസാഷസ്പീയതത്തില്നത്തിനന  പൂര്ണമസായസം  അപ്രതര്യക്ഷമസായത്തി.  ഞങ്ങള്കന  അഭത്തിമസാനസം

തതസാനന.  ചത്തിലെ നനറത്തിനകട  രസാഷസ്പീയ നത്തിലെപസാടുകള് ആ പസാര്ടത്തി  സസസ്പീകരത്തിച്ചതത്തിനന

ഫലെമസായത്തിടസാണന ഇനവര് ഇവത്തിനടെ ഇലസാതതന. ഞങ്ങള് ശരത്തിയസായ ദത്തിശയത്തിലൂനടെയസാണന

സഞ്ചരത്തിക്കുനതന.  നല  നത്തിലെയത്തില്  ചത്തിനത്തിക്കുകയസം  നല  രൂപനപ്പെടുതലുകള്

തകരളതത്തിനുതവണത്തി സസംഭസാവന നചയ്തതുനകസാണ്ടുമസാണന ഞങ്ങള് ഇവത്തിനടെ വനത്തിട്ടുള്ളതന.

നകസാലസം  ജത്തിലയത്തില് കശുവണത്തി  ഫസാകറത്തികള്  മുഴവന്  തുറനപ്രവര്തത്തിച്ചുന  അവരുനടെ

പടത്തിണത്തി  മസാറസാന് ഈ ഗവണ്നമനന  തയസാറസാകണസം എനകൂടെത്തി  ഈ അവസരതത്തില്

അറത്തിയത്തിച്ചുനകസാണന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണമസായസം പത്തിന്തുണച്ചുനകസാണന നത്തിറുത്തുന.

ശസ്പീ  .    തജസാണ്  നഫര്ണസാണസന:  സര്,  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനന  സര്വസാത്മനസാ  സസസാഗതസം  നചയ്യുന.  ഈ

ബഡ്ജറന  തകരളതത്തിനന  സര്വതതസാന്മുഖമസായ  പുതരസാഗതത്തി  ലെക്ഷര്യസം  വച്ചുനകസാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറസാണന.  തകരളസം  എങ്ങനന  ചത്തിനത്തിക്കുന  എനതന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

നതളത്തിയസാന് തപസാവകയസാണന.  ഈ ബഡ്ജറത്തില് എറണസാകുളസം ജത്തിലയന  പ്രതതര്യകമസായ

പരത്തിഗണനയസം  കത്തിടത്തിയത്തിട്ടുണന.  കസാരണസം  എറണസാകുളസം  ജത്തില  തകരളതത്തിനനതനന

വളര്ച്ചയനടെ  ദത്തിശസാസൂചത്തികയസാണന.  ആ  നത്തിലെയന  ജത്തിലയന  നല  പരഗണന  നല്കത്തിയ

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിനയ  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയസാണന.  ഇതത്തിനുമുനമ്പസാനമത്തിലസാതവണസം

ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരു  പ്രതതര്യകതനയനപറയനതന  തകരളതത്തിനന  സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെനയ ഈ ബഡ്ജറന  നലതുതപസാനലെ അഭത്തിസസംതബസാധന നചയ്യുന എനതസാണന.



കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുനകസാലകസാലെനത  യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന  ഭരണസം  സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെയത്തിലുസം  വലെത്തിയ  തകര്ച്ചയസാണുണസാകത്തിയതന.  ആ  തകര്ച്ചയനടെ  ഒരു  ഭസാഗസം

കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസനത ഒരു പത്രതത്തില് വസായത്തികസാന് കഴത്തിഞ്ഞു.  യനതസസാ സപതൃക

കലെയസായത്തി അസംഗസ്പീകരത്തിച്ച ഒനസാണന കൂടെത്തിയസാടസം.  അതന തകരളതത്തിനന സപതൃകമസാണന.

നൂറസാണ്ടുകളുനടെതനന  പഴകമുള്ള  കൂടെത്തിയസാടനമന  കലെനയ  അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു

രസാഷസ്പീയ  കക്ഷത്തി  വളനര  തമസാശനപ്പെട  രസ്പീതത്തിയത്തില്,  അപഹസത്തിക്കുന  തരതത്തില്  ഒരു

പ്രസസാവന  ഇറക്കുകയണസായത്തി.  തകരള  തകസാണ്ഗ്രസത്തിനന  'പ്രതത്തിചസായ'  എന

മസാസത്തികയത്തില് ഒരു തലെഖനമുണസായത്തിരുന. ആ തലെഖനതത്തിനന തലെനകടന "ഒറ്റുകസാരുനടെ

കൂടെത്തിയസാടസം" എനസാണന. അതത്തില് പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതന " നസാലുമനത്തിമസാനര നവളളസം കുടെത്തിപ്പെത്തിച്ചു,

ഒരു മനത്തിനയ രസാജത്തി വയത്തിച്ചു, മനറസാരു മനത്തിനയ തതസാല്പത്തിച്ചന വസ്പീടത്തിലെത്തിരുതത്തി, മറ്റുള്ളവനര

പ്രതത്തിപക്ഷത്തുസം ഇരുതത്തി, എനത്തിട്ടുസം അയസാതളസാടെന എനനസാരു തസ്നേഹമസാണന ചത്തിലെര്കന "

എനസാണന. കൂടെത്തിയസാടസം തപസാനലെസാരു മഹതസായ കലെനയ ഇങ്ങനന അവതഹളത്തിക്കുന ഒരു

മുനണത്തിയനടെ  തനതൃതസമസാണന  അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനതന.  അവര്കത്തിനതസാനസം

മനസത്തിലെസാകത്തില.  അവര്കന കലെയസം സസംസസാരവനമസാനക അനര്യമസാണന.  തകരളതത്തിനന

സസാസംസസാരത്തിക  സപതൃകനതയസം  നതവസാതസാന  മൂലെര്യങ്ങനളയസം  സസംരക്ഷത്തികസാന്

ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  നകസാണ്ടുവനത്തിട്ടുള്ള

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള തസ്പീര്ച്ചയസായസം സസാസംസസാരത്തിക പ്രവര്തകന്കൂടെത്തിയസായ തഡെസാ. എസം. നക.

മുനസ്പീര്  നലനത്തിലെയത്തില്  പ്രശസംസത്തിക്കുനമനസാണന  കരുതത്തിയതന.  പനക്ഷ  അതദ്ദേഹവസം



'ക്ഷസ്പീരമുനള്ളസാരകത്തിടെത്തിന്  ചുവടത്തില്  നകസാതുകത്തിനന  തചസാരതനനയസാണതലസാ  കഇൗതുകസം'

എനപറയനതുതപസാനലെ അതദ്ദേഹസം അതരസം കസാരര്യങ്ങനളസാനസം പരസാമര്ശത്തിച്ചത്തില.  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനകതന  തകരളതത്തിനന  സസാസംസസാരത്തിക  തമഖലെയ്ക്കുതവണത്തി  വലെത്തിയ

സസംഭസാവനകള് നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുണന.  തകരളതത്തിനന സസാസംസസാരത്തിക നതവസാതസാന രസംഗതന

വലെത്തിയ സസംഭസാവനകള് നല്കത്തിയ പതത്തിനസാലെന മഹസാരഥന്മസാരുനടെ തപരത്തില് സസാസംസസാരത്തിക

നതവസാതസാന  സമുച്ചയങ്ങള്  സസാപത്തികസാനസായത്തി  അങ്ങന  തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.

ഇങ്ങനനയണസാക്കുന സസാസംസസാരത്തിക നതവസാതസാന തകന്ദ്രങ്ങള് എനത്തിനുതവണത്തിയസാണന

എനകൂടെത്തി  അങ്ങന  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന.  നസാടെകസം,  സത്തിനത്തിമസാ  തത്തിതയറര്,  സസംഗസ്പീതശസാലെ,

ഗര്യസാലെറത്തി,  പുസകകടെകള്,  ചര്ച്ചകള്ക്കുസം  മററുമുള്ള  ഇടെങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തിയവയസാണന.

സസാസംസസാരത്തിക മസാള് എനതവണനമങത്തില് നമുകതത്തിനന ഭസാവത്തിയത്തില് പറയസാന് കഴത്തിയസം.

അങ്ങനന രൂപകല്പ്പെന നചയ്യുതമ്പസാള് അതത്തിനന നത്തിര്മ്മസാണ ചുമതലെ തസ്പീര്ച്ചയസായസം ആ

തമഖലെയത്തില്  സവദഗ്ദ്ധര്യമുള്ള  സസംഘടെനകനളതയസാ  ശസ്പീ.  ശങറത്തിനനതപ്പെസാനലെയള്ള

പ്രഗത്ഭമതത്തികളസായ  വര്യക്തത്തികനളതയസാ  കൂടെത്തി  പനങടുപ്പെത്തിച്ചുനകസാണസായത്തിരത്തികണസം

എനസാണന അങ്ങതയസാടെന പറയസാനുള്ളതന. സസാസംസസാരത്തിക സസാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ഗ്രസാനന 50

ശതമസാനസം വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഞസാന് കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുനകസാലനത ബഡ്ജറന പരത്തിതശസാധത്തിച്ചു.

അതത്തിനലെസാനസം  സസാസംസസാരത്തിക  സസാപനങ്ങള്കന  സസംഖര്യ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതസായത്തിതടസാ

അതത്തിനന  പ്രവര്തനങ്ങള്  വത്തിപുലെനപ്പെടുതസാനസായത്തിതടസാ  യസാനതസാരു  നസ്പീകവസം  ആ

ഗവണ്നമനന  നടെതത്തിയതസായത്തി  കണത്തില.  2014-15-നലെ  സസാസംസസാരത്തികസം  സസംബനത്തിച്ച



സബ്ജകന കമ്മത്തിറത്തിയനടെ റത്തിതപ്പെസാര്ടസാണന എനന കയത്തിലെത്തിരത്തിക്കുനതന.  ഞസാന് അനതസാനസം

വസായത്തിക്കുനത്തില.  അതത്തിനന  പ്രവര്തനങ്ങനളടുതസാല്  കുതറ  നത്തിര്മ്മസാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതത്തി അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ചനതസാഴത്തിച്ചസാല് തകരളതത്തിനന സസാസംസസാരത്തിക

തമഖലെയ്ക്കുതവണത്തി  ആ  ഗവണ്നമനത്തിനന  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളസായത്തിരുനവര്  ഒരു  കസാരര്യവസം

നചയ്തത്തില.  അങ്ങന  50  ശതമസാനസം  തുക  വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാന്  തയസാറസായതന  ഏനറ

അഭത്തിനനനസാര്ഹമസാണന.  അങ്ങന  തകരളതത്തിനലെ  കലെസാകസാരനസാരുനടെയസാനക  പ്രശസംസയന

ഇടെയസായത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.  കലെസാകസാരന്മസാരുനടെ  നപന്ഷന്  തുക  1,500  രൂപയസായത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഒരു  തനരനത  ചസായ  കുടെത്തികസാന്തപസാലുസം  കഴത്തിവത്തിലസാത   അതനകസം

കലെസാകസാരന്മസാര്  തകരളതത്തിലുണന.  ആ  കലെസാകസാരന്മസാരുനടെ  പ്രസാര്തനയസായത്തിരുന

അവരുനടെ നപന്ഷന് വര്ദത്തിപ്പെത്തികണനമനതന. അതസാണന അങ്ങന സദവദൂതനനതപ്പെസാനലെ

തകടന അവരുനടെ നപന്ഷന് വര്ദത്തിപ്പെത്തികസാനസായത്തി തസ്പീരുമസാനനമടുതതന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസം

ഒരു  കസാരര്യസംകൂടെത്തി  അങ്ങയനടെ  ശദയത്തില്നകസാണ്ടുവരത്തികയസാണന.  നമ്മുനടെ  മലെയസാള

സത്തിനത്തിമയന  വലെത്തിയ  സസംഭസാവന  നല്കത്തിയ  നടെനുസം  എഴത്തുകസാരനുമസായത്തിരുന  ഭരതന

പത്തി.നജ.ആനണത്തിയനടെ  ഭസാരര്യയന  ഒരു  പ്രതതര്യക  ഉതരവത്തിലുനടെ  കഴത്തിഞ്ഞ  18

നകസാലകസാലെമസായത്തി  3,000  രൂപ  നപന്ഷന്  നകസാടുത്തുവരുനണന.  ആ  തുക

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുകസാനുള്ള  തസ്പീരുമസാനനമടുകണനമനന  വത്തിനയതതസാടുകൂടെത്തി

അഭര്യര്തത്തിക്കുകയസാണന.  കലെസാകസാരന്മസാതരസാടെന  മസാത്രമല  ഈ  നസാടെത്തിനന

സസസാതനര്യതത്തിനുതവണത്തി പടെനപസാരുതത്തി ഇനസം ജസ്പീവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന ധസ്പീരരസായ സസസാതനര്യ



സമര  തസനസാനത്തികതളസാടെന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഉമ്മന്  ചസാണത്തി  ഗവണ്നമനന  നസ്പീതത്തിതകടെന

കസാണത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  അവര്കന  തകന്ദ്രഗവണ്നമനന  2011  മുതല്  ഡെത്തി.എ.

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുതത്തിരുന.  അങ്ങനന വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന ഡെത്തി.എ.  കസാലെസാകസാലെങ്ങളത്തില്

തകരളതത്തിലുസം നകസാടുക്കുമസായത്തിരുന.  എനസാല്  2011  മുതല് തകരളതത്തില് സസസാതനര്യ

സമരതസനസാനത്തികള്കന  ഒരു  രൂപതപസാലുസം  ഡെത്തി.എ.  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  നകസാടുകസാന്

തയസാറസാകസാനത  സസസാതനര്യ  സമരതസനസാനത്തികതളസാടുതപസാലുസം  ക്രൂരമസായ  പ്രതത്തികസാരസം

നത്തിര്വഹത്തിച്ച  ഒരു  ഗവണ്നമനസായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുനകസാലകസാലെനത

ഗവണ്നമനന.  അങ്ങന  അവരുനടെ  പ്രസാര്തന  തകള്ക്കുകയസം  അവരുനടെ  ആവശര്യസം

അസംഗസ്പീകരത്തിക്കുകയസം  നചയ.  തകന്ദ്രസര്കസാര്  നകസാടുക്കുനതനുസരത്തിച്ചന  ഡെത്തി.  എ.

തകരളതത്തിലുസം  നകസാടുകസാനുസം  ഇതുവനരയള്ള  കുടെത്തിശത്തിക  നകസാടുത്തുതസ്പീര്കസാനുമുള്ള

തസ്പീരുമസാനനമടുതതന  വളനര അഭത്തിനനനസാര്ഹമസാണന.   ഇതുവനരയത്തിലസാത രസ്പീതത്തിയത്തില്

തകരളതത്തിനലെ  നനലെബറത്തി  പ്രസസാനതത്തിനന  50%  ഗ്രസാനന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകസാടുകസാന്

തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചു.  എന  മസാത്രമല,  കുടെത്തിശത്തികയണസായത്തിരുന 4  തകസാടെത്തി  രൂപ

നകസാടുകസാനസായത്തി  അതങ്ങയന  കഴത്തിഞ്ഞു.   തസ്പീര്ച്ചയസായസം  തകരളതത്തിനലെ  നതവസാതസാന

മുതനറതത്തിനുസം  തകരളനത  ഇനനത  തകരളമസായത്തി  രൂപനപ്പെടുതത്തിയതത്തിലുസം

ഗ്രന്ഥശസാലെസാ പ്രസസാനസം വലെത്തിയ പങന വഹത്തിച്ചത്തിട്ടുണന.  പത്തി. എന്. പണത്തികരുസം പത്തിനസ്പീടെന

കടെമ്മനത്തിട  രസാമകൃഷ്ണനുസം  നഎ.വത്തി.  ദസാസുമടെകമുള്ള  മഹസാരഥനസാരസായ  അതത്തിനന  മുന്

ഭരണസസാരഥത്തികളുനടെ  സസപ്നസം  പൂവണത്തിയന.  50%  ഗ്രസാനന  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുക  മസാത്രമല



അങ്ങന നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതന എല്.സത്തി.ഡെത്തി.  നപ്രസാജകറടെകസം അവത്തിനടെ സസാപത്തിച്ചന  A  തഗ്രഡെന

ഗ്രന്ഥശസാലെകനള  ആധുനത്തികവത്കരത്തികസാന്  10  തകസാടെത്തി  രൂപ  പ്രതതര്യകമസായത്തി

നസ്പീകത്തിവച്ചതന  വളനര  നല  കസാരര്യമസാണന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസം  ഒരു  അതപക്ഷ  കൂടെത്തിയണന.

1996-ല്  അനനത  മുഖര്യമനത്തിയസായത്തിരുന  ഇ.  നക.  നസായനസാര്  തറകലത്തിട  ഒരു

സസാപനമസാണന  ഗ്രന്ഥശസാലെ  പ്രസസാനതത്തിനന  ആസസാനമനത്തിരസം.  ആ  ഗ്രന്ഥശസാലെ

പ്രസസാനതത്തിനന  ആസസാനമനത്തിരസം  പണത്തിയസാന്  പസാളയതന  അനുവദത്തിച്ചുകത്തിടത്തിയ

സലെസം മുന് ഗവണ്നമനന  തത്തിരത്തിനച്ചടുതത്തിരുന.  ആ സലെസം തത്തിരത്തിച്ചുനല്കത്തിനകസാണന

അവത്തിനടെ  ആസസാനമനത്തിരസം  പണത്തി  പൂര്തസ്പീകരത്തികസാനസാവശര്യമസായ തസ്പീരുമസാനസം  അങ്ങന

എടുകണനമനസാണന പറയസാനുള്ളതന.  മനറസാരു കസാരര്യസം പറയസാനുള്ളതന,  തകരളതത്തിനന

സസാസംസസാരത്തിക  രസംഗതന   വലെത്തിയ  സസംഭസാവന  നല്കത്തിയ  വര്യക്തത്തിയസാണന  സസാസംസസാരത്തിക

മനത്തിയസായത്തിരുന  ടെത്തി.  നക.  രസാമകൃഷ്ണന്,  അതദ്ദേഹതത്തിനന  സരണസാര്തസം

എറണസാകുളതന  ടെത്തി.  നക.  രസാമകൃഷ്ണന്  കള്ച്ചറല്  നസനറുണന.   ആ  കള്ച്ചറല്

നസനറത്തിനുതവണത്തി ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് തുക അനുവദത്തിച്ചു തരണസം.  ഞസാന് ഒരു പ്രതതര്യക

സമുദസായതത്തിനന  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയസാണന.  തകരളതത്തിനന  ആസംതഗസാ  ഇനര്യന്

സമുദസായതത്തില്നപ്പെട  വത്തിദര്യസാര്തത്തികള്  3000-ല്  തസാനഴ  മസാത്രമസായത്തിരത്തിക്കുസം.

വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ തപ്രസാത്സസാഹനസാര്തസം അവര്കന  നചറത്തിയ തതസാതത്തിലുള്ള  ലെസംപസം ഗ്രസാനന

നകസാടുകസാന് അങ്ങന തയസാറസാകണസം. അങ്ങന മുമ്പന അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ആസംതഗസാ ഇന്ഡെര്യന്

സമുദസായതത്തിനസായള്ള  കള്ച്ചറല്  നസനര്  സസാപത്തികസാനസാവശര്യമസായ  തുകയസം



അനുവദത്തികണനമനന  വത്തിനയതതസാടുകൂടെത്തി  അഭര്യര്തത്തിച്ചുനകസാണന  ഇവത്തിനടെ  അങ്ങന

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിനന എലസാ അര്തതത്തിലുസം സസസാഗതസം നചയനകസാണന ഞസാന്

അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  നനത്തി.

 ശസ്പീ  .    ഷസാഫത്തി പറമ്പത്തില്:  സര്,  കസാല്പനത്തികമസായ ഇഇൗ കത്തിഫ്ബത്തി ബഡ്ജറത്തിനലെ

യസാഥസാര്തര്യമസാകസാന്  സസാധര്യതയത്തിലസാത  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങതളസാടുള്ള  എതത്തിര്പ്പെന  ഞസാന്

ആദര്യതമ തരഖനപ്പെടുതസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  അങ്ങന തകരളതത്തിനന ധനമനത്തിയസായത്തി

ഒരത്തികല്ക്കൂടെത്തി  അധത്തികസാരതത്തില്  വരുതമ്പസാള്  തകരളതത്തിനലെ  ജനങ്ങളുസം  അങ്ങയനടെ

കൂനടെയത്തിരത്തിക്കുന  ആളുകളുസം  അങ്ങയത്തില്നത്തിനന  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചതന  ഇതസായത്തിരുനത്തില

എനള്ളതന വളനര വര്യക്തമസാണന. ഇവത്തിനടെ പ്രസസംഗത്തിച്ച ആളുകള് മുഴവന് ബഡ്ജറത്തിനന

ഏറവസം  വലെത്തിയ  തമനയസായത്തി  എടുതന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന  തപ്രസാജക്ടുകളത്തില്  പലെതുസം

ഇനത്തിയസം  എവത്തിനടെനത്തിനസം  കത്തിട്ടുനമനറത്തിയസാത  ധനസാഗമ  മസാര്ഗ്ഗനത

ചുറത്തിപ്പെറത്തിയള്ളതസാനണനള്ളതന വളനര വര്യക്തമസായത്തി നമുകന മനസത്തിലെസാകസാന് കഴത്തിയസം.

ഇഇൗ  കത്തിഫ്ബത്തി  ബഡ്ജറന  ഏനതലസാസം  ഡെത്തിപ്പെസാര്ടനനമന്റുകളുനടെ  അവകസാശങ്ങനള

കവര്നനടുക്കുനനവതനസാ ഏനതലസാസം വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള് സസസാഭസാവത്തികമസായസം

നടെതകണനതന സസപ്നതലെസാകതതയന  നകസാണ്ടുനചനനതത്തിച്ചത്തിടന  അവസസാനസം

ഉറകതത്തില്നത്തിനന  വത്തിളത്തിച്ചുണര്തത്തിയത്തിടന  തചസാറത്തില  എനന  പറയനതുതപസാലുള്ള

സസാഹചരര്യങ്ങളത്തിതലെയന നകസാണ്ടുതപസാകുനമനനസാനകയസാണന ഭയസം.

  ഇവത്തിനടെ ബഹു. തകസാവൂര് കുഞ്ഞുതമസാന് അതദ്ദേഹതത്തിനന പസാര്ടത്തിയസായ ആര്.എസന.പത്തി.



(തകസാ.കു.)-നന  തനതൃതസതത്തില്  നമസത്തിയമസായത്തി  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  തസാരതമര്യസം  നടെതത്തി.

നമസത്തിതയസാടെന അതരസം ഒരു നചയന തന അതദ്ദേഹസം നചയരുതസായത്തിരുനനവനള്ളതസാണന

എനന  വത്തിനസ്പീതമസായത്തിട്ടുള്ള  അഭര്യര്തന.   ഇനത്തി  നമസത്തിനയ  ഇഇൗ  സഭയത്തില്

നകസാണ്ടുവരത്തികയസാനണങത്തില്  തനന  അതങ്ങയന  നല  ഒരു  തസാരതമര്യമുണസായത്തിരുന.

ഇത്രയസം  പ്രതസ്പീക്ഷകള്  വസാതനസാളസം  നല്കത്തി  സസപ്നതലെസാകതതയന  ആളുകനള

നകസാണ്ടുനചനനതത്തിച്ചത്തിടന  അവസസാനസം  അതന  നടെപ്പെത്തിലെസാകസാന്  കഴത്തിയസാനത

തപസാകുതമ്പസാള് 29-ാംവയസത്തില് കളത്തി നത്തിര്തതണത്തി വന നമസത്തിനയതപ്പെസാനലെ 5 വര്ഷസം

തത്തികയ്ക്കുനതത്തിനുമുമ്പന ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി സസാനസം തവനറയസാര്നകങത്തിലുസം തഡെസാ.  ടെത്തി.

എസം.  തതസാമസന  നഎസകന  നല്തകണത്തി  വരുതമസാ  എനള്ളതസാണന  ഒരുപതക്ഷ  മറ്റു

പലെതലെതത്തിലുസം ആളുകള് ചത്തിനത്തിതകണത്തി യത്തിരത്തിക്കുനതന.   

ഇവത്തിനടെ  കടുവനയയസം  ആടത്തിടെയനനയസം  സസംബനത്തിനച്ചസാനക  പ്രസസംഗത്തിക്കുനതു

തകട്ടു.  എനന  വത്തിവരമത്തിലസായ  നകസാണസാതണസാ  എനറത്തിഞ്ഞുകൂടെസാ.  നത്തിങ്ങള്  എലസാവരുസം

മുടത്തിപ്പെസായയത്തില്  പ്രസാര്തത്തിച്ചതുനകസാണന  ഇവത്തിനടെനയതത്തിയതു  നകസാണസാതണസാ  എനസം

അറത്തിഞ്ഞുസംകൂടെസാ. ഇവത്തിനടെ കസസാടന നചയ്യുനവനരലസാസം ഒനകത്തില് നനബബത്തിള് അനലങത്തില്

ഭഗവദ്ഗസ്പീത അതുമനലങത്തില് നനഹ്റു.  ആ കസാറല് മസാര്കത്തിനനയസം ഏസംഗല്സത്തിനനയസം

എവത്തിനടെനയങത്തിലുസം  ഒരു  തവണ  ഇഇൗയത്തിരത്തിക്കുന  ആനരങത്തിലുസം  ഒനന  കസസാടന  നചയ്തന

പ്രസസംഗത്തിക്കുനതന  തകള്കസാന്  ഞങ്ങള്ക്കുസം  ആഗ്രഹമുണസാകത്തിതല?   നനഹ്റുവത്തിനന

അനന  നത്തിങ്ങള്  എതത്തിര്നതങത്തിലുസം  പത്തിനസ്പീടെന  കസസാടന  നചയ്തതത്തില്  ഞങ്ങള്കന



അഭത്തിമസാനമുണന.  എതപ്പെസാഴസാണന  നത്തിങ്ങള്  ഇത്രയസം  നനബബത്തിള്  പഠത്തിച്ചുനവനതസാണന

ഞസാന്  ആതലെസാചത്തിച്ചുനകസാണത്തിരത്തിക്കുനതന.   അതുതപസാനലെ  ഗുരുതദവനനയസം  കസസാടന

നചയ്യുനണന.  അതത്തിനന  നതറ്റുപറയസാന്  കഴത്തിയത്തില.   നല  കസാരര്യസം.

മറനതപസാകസാതത്തിരത്തികസാന്തവണത്തി  കസാറല്  മസാര്കത്തിനനയസം  ഏസംഗല്സത്തിനനയസം

പ്രസസംഗതത്തില് എവത്തിനടെനയങത്തിലുനമസാനക കസസാടന നചയസാന് ശമത്തികണസം.  ഏതസായസാലുസം

പസാര്ടത്തി  ഓഫസ്പീസത്തില്  ഇതപ്പെസാഴണസാകസാന്  സസാധര്യതയത്തില.    നനലെബറത്തിയത്തില്

തകസാപ്പെത്തിയണസാകുസം.  ശസ്പീ.  വത്തി.  റത്തി.  ബല്റസാമത്തിതനസാടെന  തചസാദത്തിച്ചസാല്  തവണനമങത്തില്

എടുത്തുതരുസം.  അതദ്ദേഹസം  എവത്തിനടെനയങത്തിലുനമസാനക  ചത്തിലെതപ്പെസാള്  കസസാടന  നചയ്യുനതന

കണത്തിട്ടുണന. അതപ്പെസാള് അതന ഇടെയന കസസാടന നചയ്യുനതന നലതസാണന.

ഞസാനത്തിവത്തിനടെ നത്തിനന ഇങ്ങനന തനസാല്ക്കുതമ്പസാള് ശസ്പീ.  എസം.  സസരസാജന,  ശസ്പീ.  എ.

എന്.  ഷസംസസ്പീര്,  ശസ്പീ.  ആര്.  രസാതജഷന,  ശസ്പീ.  റത്തി.  വത്തി.  രസാതജഷന,  ശസ്പീ.   മുഹമ്മദന

മുഹസാസത്തിന്,  ശസ്പീ.  എല്തദസാ  എബഹസാസം  ഇവനരസാനകയത്തിരത്തിക്കുന.  ഒതത്തിരത്തി

നചറുപ്പെകസാരുണന,  നല കസാരര്യസം.  ഇത്രയസം നചറുപ്പെകസാര് അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുന ആദര്യനത

ബഡ്ജറത്തിനകതന തനന ഇനത്തി  രണ്ടുവര്ഷതതയന  ഒരു കസാരണവശസാലുസം ആതരസാഗര്യ

വകുപ്പെത്തിലെലസാനത മനറസാരു വകുപ്പെത്തിലുസം ഒരു തസത്തികയസം സൃഷത്തികസാന് തപസാകുനത്തില എനന

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  പറയതമ്പസാള്  ഇതത്തിരത്തി  പ്രയസാസസം  നത്തിങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  കൂടെത്തി

ഞസാനത്തിവത്തിനടെ തരഖനപ്പെടുതസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന. 25  ലെക്ഷസം തപര്കന  5  വര്ഷസം

നകസാണന  നതസാഴത്തില്  നകസാടുക്കുനമനന  പറഞ്ഞു.   അങ്ങുസം  നചറുപ്പെകസാരനസാണന.



ബഹുമസാനനപ്പെട  മുഖര്യമനത്തി  അനന  പറഞ്ഞതപ്പെസാഴസാണന  അതങ്ങയന  ഇത്രയസം

പ്രസായമുനണനളളതന  ഞങ്ങള്ക്കുതപസാലുസം  മനസത്തിലെസായതന.  എനസാലുസം  അങ്ങനയ

ഞങ്ങള്  നചറുപ്പെസാകസാരനസായത്തിടന  തനനയസാണന  കണകസാക്കുനതന.   അങ്ങന  നചയര്

നചയ്യുന ഇഇൗ സഭയത്തിലെസാണന  രണന  വര്ഷതതയന  ആതരസാഗര്യ  വകുപ്പെത്തിനലെസാഴത്തിനക ഒരു

തസത്തികയസം  സൃഷത്തികസാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനത്തിനലനന  വളനര  വര്യക്തമസായത്തി  തകരളതത്തിനന

ധനമനത്തി  പറഞ്ഞതന.   ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷസംസസ്പീറത്തിനുസം  ശസ്പീ.  എസം.  സസരസാജത്തിനുസം

അതങ്ങയ്ക്കുസം  മറ്റു  നചറുപ്പെകസാര്നകലസാവര്ക്കുസം  തവണത്തി;  നത്തിങ്ങള്കന  പറയസാന്

കഴത്തിയത്തിനലനന എനത്തികറത്തിയസാസം, നത്തിങ്ങള്നകലസാവര്ക്കുസം തവണത്തി ഇഇൗ ഗവണ്നമനത്തിനന

ആ യവജനവത്തിരുദ നയങ്ങള്നകതത്തിരസായള്ള ശക്തമസായ പ്രതത്തിതഷധസം ഇഇൗ സഭയത്തില്

തരഖനപ്പെടുതസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.   അതുതപസാനലെ  കടുവ  വനതപ്പെസാള്

ആടെത്തിനന ഇതടച്ചുതപസായ ആള്കസാരസാണന ഞങ്ങനളനസം ഇവത്തിടെനത സസാധസാരണകസാരനന

തവണത്തി  ഒനസം  നചയ്തത്തിനലനസം  ശസ്പീമതത്തി  പ്രതത്തിഭസാ  ഹരത്തി  പ്രസസംഗമതദര്യ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

അത്രയസം വലെത്തിയ ജനതസവന പ്രവര്തനങ്ങളുനടെ എനന തകമതമസാണസാതവസാ കഴത്തിഞ്ഞ

5  വര്ഷകസാലെസം ഇവത്തിനടെയണസായത്തിട്ടുള്ളനതനന ബഹുമസാനനപ്പെട ധനകസാരര്യ വകപ്പുമനത്തി

ഒരു ദത്തിവസസം പ്രസസംഗത്തിക്കുതമ്പസാള് തചസാദത്തിക്കുനതുതകട്ടു.    ഇഇൗ ഗവണ്നമനന തകരളനത

ഇതപ്പെസാള്  തനസാകത്തികസാണുനതന  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമന്റുണസാകത്തിയ

തനടങ്ങളുനടെ  ചുമലെത്തിലെത്തിരുനസാനണങത്തില്  ആ  ഉയരസം  മുഴവന്  നത്തിങ്ങളുതടെതസാനണനന

നതറത്തിദരത്തികരുതന  എനകൂടെത്തി  ഇവത്തിനടെ  സൂചത്തിപ്പെത്തികസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.



ആ തനടങ്ങള് ഞങ്ങള് ഉണസാകത്തിയത്തിട്ടുണന.   കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷകസാലെസംനകസാണന  808

തകസാടെത്തി  രൂപ  മുഖര്യമനത്തിയനടെ  ചത്തികത്തിത്സസാ  ധനസഹസായതത്തില്നത്തിനന  ഞങ്ങളുനടെ

ഗവണ്നമനന  അനലങത്തില്  നമ്മുനടെ  ഗവണ്നമനന  നല്കത്തിയത്തിട്ടുനണനന  ഇനന  ഒരു

സബ്മത്തിഷനന  മറുപടെത്തിയസായത്തി  ബഹുമസാനനപ്പെട  തകരള  മുഖര്യമനത്തി  പറഞ്ഞു.  അതത്തിനന

മുമണസായത്തിരുന 5 വര്ഷനത കണക്കുകള് കൂടെത്തി നത്തിങ്ങള് പരത്തിതശസാധത്തികണസം.  200

തകസാടെത്തിയത്തിലെസാണന  അതന  വന  നത്തില്ക്കുനതന.   അതപ്പെസാള്  ഇവത്തിടെനത  ആടത്തിടെയന്

ആരസാണന;  യഥസാര്തതത്തില് ജനങ്ങള്കന തവണത്തി നത്തിലെനകസാണതന ആരസാനണനള്ളതന

നത്തിങ്ങള് പരത്തിതശസാധത്തികണസം.  കസാരുണര്യ നബനവലെനന  ഫണന ഒരു അവകസാശമസാകത്തി

ഞങ്ങള്  മസാറ്റുനമന  പ്രഖര്യസാപനസം  ഭയങര  നനകയടെത്തിതയസാനടെ  എലസാവരുസം

സസസ്പീകരത്തിക്കുനതന  തകട്ടു.   നല  കസാരര്യസം.   കസാരുണര്യ  നബനവലെനന  സസ്പീസം  പ്രകസാരസം

ചത്തികത്തിത്സയ്നകത്തുന  തപഷര്യനത്തിനന  ചത്തികത്തിത്സ  നടെക്കുനതത്തിനുമുമ്പന  അനലങത്തില്

ശസ്ത്രകത്തിയയ്ക്കുമുമ്പന  പണസം  അവനന  നനകയത്തിതലെയ്തകസാ  ആശുപത്രത്തിയത്തിതലെയ്തകസാ

എതത്തിച്ചുനകസാടുകസാന്  കഴത്തിയന  നവസ്പീനമസായ  ഒരു  പദതത്തി  ഇവത്തിടെനത

സസാധസാരണകസാര്ക്കുതവണത്തി  നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തി  ഏതസാണന  ആയത്തിരതതസാളസം  തകസാടെത്തി  രൂപ

ഇവത്തിടെനത  സസാധസാരണകസാരനന  എതത്തിച്ചുനകസാടുതതന  യ.ഡെത്തി.എഫന.-നന

ഗവണ്നമനയത്തിരുന.  അതത്തിനുമുമ്പന  അതരതത്തിനലെസാരു  പദതത്തി  തകരളതത്തില്

നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയത്തിട്ടുണസായത്തിരുനത്തില.    അതപ്പെസാള്  252  തകസാടെത്തി  രൂപ  ഇടെതുപക്ഷ

ഗവണ്നമനത്തിനന  കസാലെതന  തകരളതത്തില്  ചത്തികത്തിത്സസാധനസഹസായമസായത്തി



നകസാടുതത്തിരുനനവങത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷകസാലെസംനകസാണന  ഇപ്പുറതത്തിരുനന

പ്രസസംഗത്തിച്ചത്തിരുന  ആളുകളുനടെ  ഓതരസാ  പ്രസസംഗവസം  വത്തിമര്ശനങ്ങളുനടെ

ശരങ്ങനളയനകസാണസായത്തിരുന.  എനത്തിടന  നമനല  അപ്പുറത്തുകൂനടെ  മുഖര്യമനത്തിയനടെ

അടുതതയന  കളകറുനടെ റത്തിതപ്പെസാര്ട്ടുസം  വച്ചുനകസാണന  നചനത്തിടന  'എത്രയസാണന  സര്'  എനന

തചസാദത്തിച്ചത്തിടന  അവത്തിനടെനത്തിനന  എഴതത്തി  ഒപ്പെന  വസാങ്ങത്തിച്ചന  തപസാകുകയസാണന.  അതന

അവകസാശമസാണന.  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞതത്തിനകതന  മറുപടെത്തിയണന.  ആ  അവകസാശസം

അനമുണസായത്തിരുന.

അതുതപസാനലെ  നപസാതുവത്തിദര്യസാഭര്യസാസ  തമഖലെ,  തലെതശരത്തി  ഉള്നപ്പെനടെ  പുതത്തിയ

നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെസം  വനതപ്പെസാള്  21  പുതത്തിയ  സര്കസാര്  തകസാതളജുകള്......,

ഗവണ്നമനന  തകസാതളതജസാ എയ്ഡെഡെന തകസാതളതജസാ ഇലസാത അടപ്പെസാടെത്തി  ഒഴത്തിനകയള്ള

20  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെങ്ങളത്തില്  ഗവണ്നമനന  തകസാതളജന  തുടെങ്ങത്തിയതുസം  ഹയര്

നസകനറത്തി  ഇലസാത  137  പഞ്ചസായത്തുകളത്തില്  ഹയര്  നസകനറത്തി  സ്കൂളുകള്

തുടെങ്ങത്തിയതുസം തകസാകത്തിയര് ഇസംപ്ലസാതനഷന് സര്ജറത്തി, 12 ലെക്ഷസം തപര്കന നകസാടുതത്തിരുന

നപന്ഷന്  34.5  ലെക്ഷസം  തപര്കസാകത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതുസം  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡെത്തി.എഫന.

ഗവണ്നമനസായത്തിരുനനവനള്ളതന നത്തിങ്ങള് മറകരുതന.  അതുതപസാനലെ തനന ഇവത്തിനടെ

നപന്ഷന്  1,000  രൂപയസാകത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചുനവനള്ളതന.   അറത്തിതയണ ഒരു കസാരര്യസം,

നമ്മള്  1,200  രൂപ  നകസാടുത്തുനകസാണത്തിരുന  നപന്ഷന്  അതന  1,000

രൂപയസാകത്തിലതലസാ എനള്ള ഒരു അതപക്ഷ കൂടെത്തി......



 മത്തി  .   സസ്പീകര്: പ്ലസ്പീസന കണ്ക്ലൂഡെന, പ്ലസ്പീസന.....

 ശസ്പീ  .    ഷസാഫത്തി  പറമ്പത്തില്:  സര്,  അങ്ങന  ഇഇൗജത്തിപ്റത്തില്നത്തിനസം  ഫസാന്സത്തിതലെയന

വനതത്തിനന  ഞങ്ങള്  സസസാഗതസം  നചയ്യുന.  പതക്ഷ  ഗജത്തിനത്തി  സത്തിനത്തിമയത്തിനലെ

നസായകനനതപ്പെസാനലെ അങ്ങന ദയവസായത്തി ഇത്രയസം നപനടനന ഇടെനപടന.......  അതുനകസാണന

എനന  പ്രസസംഗസം  ഞസാന്  അവസസാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസാണന.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനന

തകരളതത്തിനന വത്തികസനരസംഗത്തുസം സസാമൂഹര്യതക്ഷമ നടെപടെത്തികളത്തിലുസം ഒരുപസാടെന തനടങ്ങള്

ഉണസാകത്തിയത്തിട്ടുണന.  ആ തനടങ്ങളുനടെ തുടെര്ച്ച തനനയസാണന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് നത്തിങ്ങള്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  പലെ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുസം.  പുതുതസായത്തി  ഒനസം  നകസാണ്ടുവരസാന്  നത്തിങ്ങള്കന

കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.   നല  കസാരര്യങ്ങള്  തകരളതത്തില്   ഒരുമത്തിച്ചന  നടെപ്പെത്തിലെസാതകണതുണന.

അതലസാനത  കഴത്തിഞ്ഞകസാലെതന  നടെനതു  മുഴവന്  നതറസായത്തിരുന  എനന  പറയകയസം

തമസാഹനവസാഗസാനങ്ങള് നല്കത്തി അതത്തിനന വത്തിരുദമസായത്തി പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുകയസം നചയ്യുന ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനലെ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങതളസാടുള്ള എതത്തിര്പ്പെന തരഖനപ്പെടുതത്തിനകസാണന ഒരത്തികല് കൂടെത്തി

25  ലെക്ഷസം  തപര്കന  5  വര്ഷസം  നകസാണന  നതസാഴത്തില്  നകസാടുകസാനമനന  പറഞ്ഞ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനലെ......, അതത്തിനന ആവതറജന എടുത്തുതനസാക്കുതമ്പസാള് 5 ലെക്ഷസം തപര്കന ഇഇൗ

വര്ഷസം  നതസാഴത്തില്  നകസാടുകസാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  ആരസംഭത്തിതകണതസാണന.   എന്തു

നടെപടെത്തിയസാണന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന  ഇവത്തിനടെ  ആരസംഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന  എനന  ഇവത്തിടെനത

യവജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി തചസാ ദത്തിച്ചുനകസാണന ഞസാന് ഉപസസംഹരത്തിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    നക  .    സുതരഷന  കുറുപ്പെന :  സര്,  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.



തതസാമസന നഎസകന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് സസസാഗതസം നചയ്യുന.

തകരളതത്തിനന ചരത്തിത്രതത്തിനലെ ഏറവസം ധസ്പീരമസായ ബഡ്ജറസാണന ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന  നഎസകന ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.   ധനസാകരര്യ

നകടുകസാരര്യസതയനടെ  വത്തിശദവത്തിവരങ്ങള്  കസാണത്തിക്കുന  ധവളപത്രസം

പുറത്തുവനകഴത്തിഞ്ഞു.  അതത്തിനകനത  കസാരര്യങ്ങള്  ഇവത്തിനടെ  എടുത്തു

പറതയണതസായത്തിടത്തില.  ഇഇൗ  ധവളപത്രതത്തില്  കസാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  ദുര്വര്യയങ്ങള്

നത്തിയനത്തിച്ചസാലുസം  നമ്മുനടെ  നത്തികുതത്തി  വരുമസാനസം  പരമസാവധത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചസാലുസം  മസാത്രസം

തകരളതത്തിനന  വത്തികസന  സസപ്നങ്ങള്  സസാക്ഷസാത്കരത്തികസാന്  കഴത്തിയത്തിലസാനയനളളതന

എലസാവര്ക്കുസം അറത്തിയസാവന കസാരര്യമസാണന.  ഇഇൗ പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില് നത്തിനസം കരകയറത്തി

മുതനസാട്ടു  തപസാകുനതത്തിനുളള  ഏക  വഴത്തി  മറന  മസാര്ഗ്ഗങ്ങളത്തിലൂനടെ  വത്തിഭവസമസാഹരണസം

നടെത്തുകനയനളളതസാണന.  തലെസാകതന  സമ്പന  രസാജര്യങ്ങനളലസാസം,  ഇനന

സസാമ്പതത്തികമസായത്തി  മുന്നത്തിരയത്തില്  നത്തില്ക്കുന  രസാജര്യങ്ങനളലസാസം  വളര്ച്ചക്കുതവണത്തി

കുതത്തിച്ചതന കടെസം വസാങ്ങത്തിനകസാണസാണന. അതന തലെസാകരസാജര്യങ്ങളുനടെ സസാമ്പതത്തിക ചരത്തിത്രസം

പരത്തിതശസാധത്തിക്കുന  ആര്ക്കുസം  മനസത്തിലെസാകുസം.  കടെസം  വസാങ്ങത്തി  സമസാഹരത്തിച്ച  വമ്പത്തിച്ച

മൂലെധനമസായത്തിരുന  അവരുനടെ  സസാമ്പതത്തിക  കുതത്തിപ്പെത്തിനന  അടെത്തിതറ.  വത്തികസന

സസപ്നങ്ങളുസം വസാഗസാനങ്ങളുസം നവറുസം വസായന തസാരത്തിയസാകസാനത അവയ്ക്കുതവണത്തി പ്രസാതയസാഗത്തിക

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതസാണന  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന തമന.   മനറസാരു ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയസം യസാത്ര നചയസാന് തയസാറസാകസാതത്തിരുന ഒരു പുതത്തിയ പസാതയത്തിലൂനടെ യസാത്ര



നചയസാനുസം  അങ്ങനന  വത്തിഭവസമസാഹരണസം  നടെത്തുനതത്തിനുസം  തയസാറസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ സസപ്നങ്ങനള മലെര്നപസാടെത്തികസാരനന ദത്തിവസാസസപ്നങ്ങനളനന പറഞ്ഞസാണന

ചത്തിലെര്  പരത്തിഹസത്തിച്ചതന.  ബഡ്ജറന   പ്രസസംഗതത്തിനന  50  മുതല്  58  വനരയളള

ഖണ്ഡത്തികകള്  ഇഇൗ  സസപ്നസം  എങ്ങനനയസാണന  സസാക്ഷസാത്കരത്തികസാന്

തപസാകുനനതനളളതത്തിനന  പ്രസാതയസാഗത്തികമസായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളസാണന.  കൃതര്യമസായത്തി  അവ

വര്യക്തമസാക്കുനണന.  കഴത്തിഞ്ഞ ഇടെതുപക്ഷ ഗവണ്നമനത്തിനന അവസസാന വര്ഷതത്തില്

തതസാമസന  നഎസകന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറന  കൂടുതല്  വത്തിപുലെമസാകത്തിയസം

വര്യക്തതവരുതത്തിയമസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതന.  ഇഇൗ  പദതത്തി

നടെപ്പെത്തിലെസാക്കുനതത്തിനലെ  ഓതരസാ  കസാല്വയ്പ്പുസം  പ്രസസംഗസം  വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുനണന.   ഒരു

അവര്യക്തതയമത്തില.  ഇതന  നടെപ്പെസാകസാന്  തപസാകുന  സസപ്നമസാണന.  തകരളതത്തിനന

വത്തികസനനതപ്പെറത്തി  ഇടെതുപക്ഷ  മുനണത്തി  ജനങ്ങളുനടെ  മുമ്പത്തില്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച

സസപ്നങ്ങള്  സസാക്ഷസാത്കരത്തിക്കുനതത്തിനുളള  ആദര്യനത  ചുവടുവയ്പ്പെസാണന.  ഇതത്തിനന

മുമളള  സര്കസാര്,  വത്തികസനതത്തിനന  അനലങത്തില്  ഉദസാരവത്കരണ  സസാമ്പതത്തിക

പ്രകത്തിയയനടെ  പ്രചസാരകര്,  അവര്  പ്രചരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന  എനസാണന?  വത്തികസനതത്തിനന

സസകസാരര്യ തമഖലെനയ മസാത്രതമ ആശയത്തിച്ചത്തിട്ടു കസാരര്യമുളളൂനവന ധസാരണയസാണന അവര്

എതപ്പെസാഴസം  പരതത്തിനകസാണത്തിരത്തിക്കുനതന.  വത്തികസനതത്തിനന  സര്കസാര്  മുതല്മുടെക്കുസം,

മുതല്മുടെകസാനുളള പണസം സര്കസാര് സമസാഹരത്തിക്കുസം.  സമസാഹരത്തികസാനുളള വര്യക്തമസായ

മസാര്ഗ്ഗസം  ഇതസാണന  എനസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുനതന.   ഇതത്തില്



എവത്തിനടെയസാണന  അവര്യക്തത.  ഇതന  തകരളതത്തിലുസം  ഇനര്യയത്തിലുസം  ഇടെതുപക്ഷ  മുനണത്തി

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുന സസാമ്പതത്തിക സമസ്പീപനതത്തിനന പ്രസാതയസാഗത്തിക രൂപതരഖയസാണന.

ഇടെതുപക്ഷ  മുനണത്തി  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടെത്തിക്കുന  രസാഷസ്പീയ  സസാമ്പതത്തിക  സമസ്പീപനങ്ങള്

ഇതത്തില്  സുവര്യക്തമസാണന.  സര്കസാരത്തിനന  ഇടെനപടെല്,  സര്കസാരത്തിനന  മുതല്മുടെകന,

അതത്തിനന  സര്കസാര്  സമസാഹരത്തികസാന്  തപസാകുന  തുക,  ഇതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  കൃതര്യമസായസം

വര്യക്തമസായസം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന.  സര്കസാര്  തബസാണ്ടുകള്  ഇറകത്തിയസം,

അതന  മുഖസാനരസം  പണസം  സമസാഹരത്തിക്കുനമനതന  പുതത്തിയ  കസാരര്യമസാണന.   ആ  കസാരര്യസം

വളനര  ഫലെപ്രദമസായത്തി  വര്യക്തമസായത്തി  നചയ്യുനമനസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന.  ഇഇൗ  വര്യതര്യസത  ബഡ്ജറത്തിലുടെനസ്പീളസം  പ്രകടെമസാണന.  തക്ഷമ

നപന്ഷനുകള്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതുസം  കുടെത്തിശത്തിക  മുഴവന്  ഓണതത്തിനന  മുമ്പന  വത്തിതരണസം

നചയ്യുനമനന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതുസം  അതത്തിനന  തുക  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനന  പറഞ്ഞതുസം  ആ

പ്രതത്തിബദതയനടെ ഉദസാഹരണമസാണന.  തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന  നഎസകന എങ്ങനന

നടെപ്പെസാക്കുനമനന  തചസാദത്തിച്ചസാല്,  കഴത്തിഞ്ഞ എല്.ഡെത്തി.എഫന.  ഗവണ്നമനത്തില് ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയസായത്തിരുന  തതസാമസന  നഎസകസാണതലസാ  ഇവത്തിനടെയളള  സകലെ

കരസാറുകസാരുനടെയസം കുടെത്തിശത്തിക തസ്പീര്ത്തുനകസാടുതതന.  ആ തതസാമസന നഎസകസാണതലസാ

ട്രഷറത്തി  ഒരു ദത്തിവസസം തപസാലുസം  അടെപ്പെത്തികസാതത്തിരുനതന.  ഇവത്തിടെ  ബത്തില്ലു മസാറസാന് തവണത്തി

മസാസങ്ങള്  മനത്തി  മനത്തിരങ്ങളത്തില്  കയറത്തിയത്തിറങ്ങുന  അവസ  അവസസാനത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഒരു

ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തിയതല സഖസാവന ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന നഎസകന.  ആ ധനകസാരര്യ



വകുപ്പുമനത്തി,  ഒരു പുതത്തിയ ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം അതത്തിനന ധനസമസാഹരണസം

നടെത്തുനമനന  പറയകയസം  നചയ്യുനതന  അവത്തിശസസത്തിതകണ  കസാരര്യതമയത്തില.

വത്തികസനതത്തിനന  അടെത്തിതറ  ഉറപ്പെത്തിച്ച  രണന  നനപതൃകങ്ങള്  നമുക്കുണന.  ഇതസാണന

തകരളനതക്കുറത്തിച്ചന  വലെത്തിയ  ഖര്യസാതത്തി  തലെസാകനമമ്പസാടുസം  ഉണസാകത്തിതനതന.  അതന

എലസാവര്ക്കുസം  അറത്തിയസാസം.  അതന  രണ്ടുസം  നമ്മള്  കണത്തിനലെ  കൃഷ്ണമണത്തി  തപസാനലെ

സസംരക്ഷത്തിതകണ  നനപതൃകങ്ങളസാണന.  നപസാതുവത്തിദര്യസാഭര്യസാസവസം

നപസാതുജനസാതരസാഗര്യവമസാണന  രണന  കസാരര്യങ്ങള്.  ഇഇൗ  രണന  തമഖലെകളത്തിലുസം  തകരളസം

ഉണസാകത്തിയ തനടങ്ങളസാണന ഞസാന് തനരനത പറഞ്ഞതുതപസാനലെ തകരളനത തലെസാക

ശദയത്തിതലെകന  നകസാണ്ടുവനതന.  തകരളതത്തിനലെ  സര്കസാര്  സ്കൂളുകളുനടെ  നത്തിലെവസാരസം

ഉയര്തസാനുളള  ബൃഹതന  പദതത്തി  തകരള  വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ തമഖലെയത്തില് വത്തിപ്ലവകരമസായ

പരത്തിവര്തനമുണസാക്കുനമന  കസാരര്യതത്തില്  സസംശയമത്തില.  അതതതപസാനലെ

സസാധസാരണകസാരുനടെ  കുടത്തികള്  പഠത്തിക്കുന  എയ്ഡെഡെന  സ്കൂളുകനളയസം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന

പരത്തിഗണത്തിച്ചുനവനതുസം  ഏറവസം  സസസാഗതസാര്ഹമസാണന.  അതതതപസാനലെ

നപസാതുജനസാതരസാഗര്യതമഖലെയത്തില് ഏറവസം  decisive  ആയ ഇടെനപടെലെസാണന ബഡ്ജറത്തില്

ലെക്ഷര്യമത്തിടുനതന. ഇഇൗ രണന തമഖലെകളുസം ജനപക്ഷത്തുനത്തിനസം വളര്തത്തിനയടുക്കുനതത്തില്

ഇടെതുപക്ഷതത്തിനന നത്തിര്ണസായകമസായ സസസാധസ്പീനമുനണനന സമകസാലെസ്പീന തകരള ചരത്തിത്രസം

പരത്തിതശസാധത്തിക്കുന  ആര്ക്കുസം  അറത്തിയസാസം.  ആ  ചരത്തിത്രപരമസായ  ദഇൗതര്യസം  കൂടുതല്

ഫലെവതസായത്തി  മുതമ്പസാട്ടു നകസാണ്ടുതപസാകുന ബഡ്ജറസാണന സഖസാവന തതസാമസന നഎസകന



അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന.  അതതതപസാനലെ,  കസാര്ഷത്തിക  തമഖലെയത്തില്  നസാണര്യവത്തിളകളുനടെ

കസാരര്യതത്തില്  നത്തിര്ണസായകമസായ  ഇടെനപടെല്  നടെതതണതുണന.  അതത്തിനന  ഏറവസം

അതര്യസാവശര്യമസായ  സനര്ഭമസാണത്തിതന.  കസാര്ഷത്തിക  തമഖലെയത്തില്  നത്തിനന  കസാര്ഷത്തിതകതര

തമഖലെയത്തിതലെകന  ഏറവസം  അധത്തികസം  ആളുകള്  നതസാഴത്തില്  നചയസാന്  തപസാകുന

സസംസസാനസം  തകരളമസാണന.  അതന  അനത്തിവസാരര്യമസായ  പ്രകത്തിയയസാണന.  കസാര്ഷത്തിക

തമഖലെയത്തില്  നമ്മള്  ആനരയസം  തളച്ചത്തിടെസാന്  പസാടെത്തില.  അങ്ങനന  തളച്ചത്തിടെസാന്  നമ്മള്

നത്തിര്ബനത്തികരുതന. അതതതപസാനലെ ഗതത്തിതകടുനകസാണന കസാര്ഷത്തികതമഖലെ വത്തിട്ടുതപസാകുന

ഒരു സത്തിതത്തി ഉണസാകരുതന.  ഇനന തകരളതത്തില് സസംഭവത്തിക്കുനതന എനസാണന?  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമനന  ഇടെനപടന  റബ്ബര്  തബസാര്ഡെന  ഉണസാകത്തി  റബ്ബര്  പ്രചരത്തിപ്പെത്തിച്ചന  ബസാകത്തി

വത്തിളകനളലസാസം മസാറത്തി കൃഷത്തികസാരനന തപ്രരത്തിപ്പെത്തിച്ചന കൃഷത്തി നചയ്ത റബ്ബറത്തിനന കസാരര്യതത്തില്

തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമനന  ഇനന  നനകമലെര്ത്തുകയസാണന.  നത്തിര്ണസായകമസായ  ഇടെനപടെല്

സസംസസാന  ഗവണ്നമനന  നടെതതണതസായത്തിട്ടുണന.  ഇവത്തിനടെ  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ച  കസാരര്യങ്ങള്

വത്തിസരത്തിച്ചുനകസാണല ഇതന പറയനതന.  അരത്തിയസം തഗസാതമസം സസംഭരത്തിച്ചന അതത്തിനന വത്തിലെ

ഓതരസാ  വര്ഷവസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചന  അതന  വലെത്തിയ  തഗസാഡെഇൗണുകളത്തില്  സൂക്ഷത്തിക്കുന

സസംവത്തിധസാനസം ഇനര്യയത്തിനലെമ്പസാടുസം ഉനണങത്തില് റബ്ബര്,  കുരുമുളകന,  ഏലെസം എനത്തിങ്ങനന

തകരളസം  സമ്പനമസായത്തി  സമൃദമസായത്തി  കൃഷത്തി  നചയ്യുന  ഇഇൗ  നസാണര്യവത്തിളകളുനടെ

കസാരര്യതത്തിലുസം  സര്കസാരത്തിനന  ഫലെപ്രദമസായ  ഇടെനപടെലുകള്  ഉണസാകണനമനസാണന

എനത്തികന  അഭര്യര്തത്തികസാനുളളതന.  നമ്മള്  തഗസാഡെഇൗണുകള്  ഉണസാകണസം.  റബ്ബര്



മസാര്കറത്തില്  സസംഭരത്തികണസം.  ബസാകത്തി  നസാണര്യവത്തിളകള്  സസംഭരത്തികണസം.  അരത്തിയസം

തഗസാതമസം സൂക്ഷത്തിക്കുനതുതപസാനലെ തനന തകരളതത്തിനലെ വലെത്തിയ തഗസാഡെഇൗണുകളത്തില്

സൂക്ഷത്തിക്കുവസാനുസം അങ്ങനന കൃഷത്തികസാരനന നര്യസായവത്തിലെ ഉറപ്പെസാക്കുനതത്തിനുമുളള സസംരസംഭസം

തകരളസം ഏനറടുതകണതുനണനസാണന എനത്തികന പറയസാനുളളതന.  വസാര്ദകര്യ കസാലെതന

കൃതര്യമസായ  നപന്ഷനുസം  ആതരസാഗര്യസസംരക്ഷണവസം  എലസാവരുനടെയസം  സസപ്നമസാണന.

എനസാല്  ഒരു  പരത്തിധത്തിവനര  എലസാവരുനടെയസം  അവകസാശവസംകൂടെത്തിയസാണന.  ജനങ്ങളുനടെ

പ്രസായഘടെനയത്തില്  നത്തിര്ണസായകമസായ  മസാറങ്ങള്  സസംഭവത്തിച്ചുനകസാണത്തിരത്തിക്കുനതസാണന

തകരളതത്തിനന ഒരു പ്രതതര്യകത.   സസസാതനസം കത്തിട്ടുന കസാലെതന  നമ്മുനടെ  ശരസാശരത്തി

ആയര്നനദര്ഘര്യസം 45 വയസസായത്തിരുനനവങത്തില് ഇനന 75 വയസസാണന.  അതന ഇനത്തിയസം

കൂടുസം.  തകരളതത്തില്  നതസാഴത്തില്  രസംഗത്തുനത്തിനന  വത്തിരമത്തിച്ചതത്തിനുതശഷസം  ആതരസാഗര്യ

പ്രശ്നങ്ങളത്തിലസാനത സുദസ്പീര്ഘ ജസ്പീവത്തിതസം സസാധര്യമസാകുന വലെത്തിയ ഒരു ജനവത്തിഭസാഗതത്തിനന

കൃതര്യമസായ  വരുമസാനവസം  ആതരസാഗര്യ  പരത്തിരക്ഷയസം  നമ്മുനടെ  സര്കസാര്  മുന്കനയടുതന

നടെപ്പെസാതകണതുണന.  സസംഘടെത്തിതവസം  അസസംഘടെത്തിതവമസായ  തമഖലെകളത്തില്നത്തിനന

പത്തിന്വസാങ്ങുന  എലസാ  നതസാഴത്തിലെസാളത്തികള്ക്കുസം  അവരുനടെ  അവസസാനനത  വസാര്ഷത്തിക

വരുമസാനതത്തിനന  മൂനത്തില്  രണന  ഭസാഗസം  നപന്ഷനസായത്തി  ലെഭത്തിക്കുന  സസാനത്തിതനവത്തിയന്

രസാജര്യങ്ങളുനടെ മസാതൃകയത്തില് ഒരു പദതത്തി രൂപനപ്പെടുതത്തിനയടുകണനമനസാണന എനത്തികന

പറയസാനുളളതന.  വതയസാജനങ്ങളുനടെ  പരത്തിരക്ഷ  പ്രധസാനനപ്പെട  അജണയസായത്തി

തകരളതത്തില് എടുതകണതസായത്തിട്ടുണന. വൃദരസായ ആളുകള്, തരസാഗസം ബസാധത്തിച്ചവര്, മറവത്തി



തരസാഗസം  ബസാധത്തിച്ചവര്  എനത്തിവര്  എലസാ  വസ്പീടുകളത്തിലുമുണന.  ഇടെതരകസാരസായ

ആളുകള്ക്കുതപസാലുസം അവരുനടെ സസംരക്ഷണസം ബുദത്തിമുടസായത്തിരത്തിക്കുന.  അവര്ക്കുതവണത്തി

വൃദജനങ്ങളുനടെ  നകയര്തഹസാസംസന  തകരളതത്തിലുടെനസ്പീളസം  സനദസസംഘടെനകളുനടെ

സഹസായതതസാടുകൂടെത്തി  രൂപസം  നകസാടുക്കുനതത്തിനന  ഗവണ്നമനന  മുന്നനക

എടുകണനമനസാണന  എനത്തികന  പറയസാനുളളതന.  അവസസാനമസായത്തി,  കഴത്തിഞ്ഞ

ബഡ്ജറ്റുകളത്തിനലെലസാസം  നത്തിരനരമസായത്തി  അവഗണത്തികനപ്പെട  ഒരു  മണ്ഡലെമസായത്തിരുന

ഏറ്റുമസാനൂര് മണ്ഡലെസം.  മുഖര്യമനത്തി,  ധനകസാരര്യ മനത്തി,  കുറച്ചുനസാള് ചസ്പീഫന വത്തിപ്പെസായത്തിരുന

ആള്,  വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകള്  നനകകസാരര്യസം  നചയ്ത  മനത്തി  ഇവനരലസാമുളള  തകസാടയസം

ജത്തിലയത്തില്  വത്തികസനനമലസാസം  ആ  മണ്ഡലെങ്ങളത്തിതലെകന  ഒഴകത്തിയതപ്പെസാള്

ഏറ്റുമസാനൂരത്തിനുതവണത്തി  നടെതത്തിയ  എലസാ  നത്തിതവദനങ്ങളുസം  അവഗണത്തികനപ്പെട

സസാനതസാണന സഖസാവന തതസാമസന നഎസകന ഏറ്റുമസാനൂരത്തിനന പ്രധസാനനപ്പെട വത്തികസന

പ്രശ്നങ്ങള്  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുളള  ചത്തിലെ  നടെപടെത്തികനളടുതനതനളളതന  ഇഇൗ

അവസരതത്തില് തത്തികഞ്ഞ കൃതജതതയസാടുകൂടെത്തി ഏറ്റുമസാനൂരത്തിനലെ ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി

അനുസരത്തിച്ചുനകസാണന ഞസാന് എനന നചറത്തിയ വസാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന.

മത്തി  .    സസ്പീകര്  : ഓര്ഡെര്...............ഒസാര്ഡെര്..................  സഭ  ഇതപ്പെസാള്

പത്തിരത്തിയനതുസം നസാനള രസാവത്തിനലെ 8.30 -നന വസ്പീണ്ടുസം സതമ്മളത്തിക്കുനതുമസാണന.


