
ധനകകാരരര

2021-2022   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബജറത്തിനന 
സരബനത്തിച്ച നപകാതു ചര്ച്ച.

നഡെപപ്യൂടത്തി  സസ്പീക്കര്  (ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ശശത്തി):  സര്,  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്,  അവതരത്തിപത്തിച്ച  2021-2022-നല

സരസകാന  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  സര്വകാത്മനകാ  സസകാഗതര  നചയ്യുന.

നത്തിയമസഭയത്തില്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്  ചര്ച്ചയസ്  തുടക്കരകുറത്തിക്കകാന്  അവസരര

ലഭത്തിച്ചതത്തില് എനത്തിക്കസ് വളനരതയനറ സതനകാഷമുണസ്. 

ഈ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തിതലറത്തി  ഒനകാമനത  ബഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ച അവസരതത്തില് സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ നയര വരക്തമകാക്കത്തി,  ധനമനത്തി

തഡെകാ.  തതകാമസസ്  ഐസകസ്  പറഞ്ഞ  വകാക്കുകള്  ഇതകാണസ്.  ''പണതത്തിനസ്

കുറവണസ്, തകരളര  രൂക്ഷമകായ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിനയ  തനരത്തിടുന.

എനകാല്  ഈ  പ്രതത്തിസനത്തി  മറയകാക്കത്തി  ദുര്ബല  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കസ്,

അടത്തിസകാന  ജനതയസ്,  നല്കുന  പദ്ധതത്തികളര  സഹകായങ്ങളര  ഒര

കകാരണവശകാലര  നത്തിതഷധത്തിക്കുകയത്തില.  അവ  നല്കുകതനന  നചയ്യുര''.  ഈ

സര്ക്കകാര്  ആ  വകാക്കസ്,   ആ  പ്രഖരകാപനര,  അക്ഷരര  പ്രതത്തി

പകാലത്തിച്ചുനവനള്ളതകാണസ് പത്തിനസ്പീടസ് നമുക്കുണകായ അനുഭവര. കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര,

നമ്മുനട  ധനമനത്തി അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  12-ാാമനത ബഡ്ജറസ് വകായത്തിച്ചു തസ്പീര്ന



ഉടനന പ്രതത്തിപക്ഷ പ്രതത്തികരണര വന, '' ഇതസ് നതരനഞ്ഞടുപസ് ബഡ്ജറകാണസ്''.

ഈ  ബഡ്ജറസ്  ജനതക്ഷമകരമകാനണനസ്  പരസരമകായത്തി  സമ്മതത്തിക്കുകയതല

പ്രതത്തിപക്ഷര  ഇതത്തിലൂനട  നടതത്തിയതസ്  എനസ്  സരശയത്തിതക്കണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

ശരത്തിയകാണസ്  നതരനഞ്ഞടുപസ്  മുനത്തില്  കണ്ടുനകകാണകാണസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  നകാല

ബഡ്ജറര ധനമനത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്.  നതരനഞ്ഞടുപസ് മുനത്തില് കകാണുതമ്പകാള്

ജനങ്ങനളയകാണസ്  ധനമനത്തി  മുനത്തില്  കകാണുനതസ്.  അധത്തികകാരതത്തില്

വരതമ്പകാള് തനന വസ്പീണ്ടുര നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന മുനത്തില് കകാതണണത്തിവരനമന

തബകാധരമകാണസ്  ഇക്കകാലതസ്  ജനതക്ഷമ  പദ്ധതത്തികള്  ഫലപ്രദമകായത്തി

നടപകാക്കകാന്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനന  തപ്രരത്തിപത്തിക്കുകയര  പ്രതചകാദത്തിപത്തിക്കുകയര

നചയ്തതസ്.  അതത്തിനസ് പണക്കുറവര സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയര തടസ്സമകായത്തില.

ജനങ്ങനള  മുനത്തില്  കണതുനകകാണകാണസ്  അടത്തിക്കടത്തിയണകായ  പ്രകൃതത്തി

ദുരനങ്ങനള  തനരത്തിടകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതസ്,  തലകാകനത  നടുക്കത്തിയ  മഹകാമകാരത്തിനയ

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതസ്,  സര്തവകാപരത്തി,  നത്തിതതരന

ജനവത്തിരദ്ധമകായത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ജനകാധത്തിപതര

വത്തിരദ്ധമകായ ഭരണ നടപടത്തികനള നചറുത്തു നത്തില്ക്കകാനകായതസ്. അതത ജനങ്ങനള

മുനത്തില്  കണകാണസ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്ക്കകാര്  കഴത്തിഞ്ഞ

നകാലര  വര്ഷക്കകാലമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതസ്.  അതത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തിലകാണസ്  ഈ  ബഡ്ജറര  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതത്തിനന



പതരകാക്ഷമകായത്തിനടങത്തിലര  പ്രശരസത്തിക്കകാന്  തയകാറകായ  പ്രതത്തിപക്ഷനത  ഞകാന്

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ്.  നമ്മുനട  രകാജരര  വലത്തിയ  നവല്ലുവത്തിളത്തി  തനരത്തിടുന

അവസരമകാണത്തിതസ്.   ജനകാധത്തിപതരതത്തിനസ്  പകരമകായത്തി  ഏകകാധത്തിപതരര,  

ഭരണഘടനയസ്  പകരര  മനുസ് മൃതത്തി,  മതതതരതസതത്തിനസ്  പകരര

ഫകാസത്തിസര, നഫഡെറലത്തിസതത്തിനസ് പകരര അധത്തികകാര തകന്ദ്രസ്പീകരണര, പഇൗരതസ

തഭദഗതത്തി  നത്തിയമര,  തദശസ്പീയ  പഇൗരതസ  രജത്തിസ്റ്റര്  തുടങ്ങത്തിയ  അപകടകരമകായ

നസ്പീക്കങ്ങള്,  പ്രസക്തത്തി  നഷ്ടനപട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഭരണഘടനകാ

സകാപനങ്ങള്,  പഇൗരകാവകകാശങ്ങനള  നത്തിതഷധത്തിക്കുന  നത്തിയമ  ചങ്ങലകള്,

നതകാഴത്തിലകാളത്തികളര  കര്ഷകരര  ഉള്നപനട  മുഴുവന്  ജനങ്ങളനടയര

നനടനലകാടത്തിക്കുന  സകാമ്പതത്തിക  നയങ്ങള്,  സരസകാനതത്തിനന്റെ

അധത്തികകാരങ്ങള്ക്കസ്  തമല്  അടത്തിതച്ചല്പത്തിക്കുന  കകാര്ഷത്തിക  –  വത്തിദരകാഭരകാസ

പരത്തിഷസ് ക്കകാരങ്ങള്,  നപകാതുതമഖല  വത്തിറ  തുലയ്ക്കുന  നയങ്ങള്,   അടത്തിമ

വരവസയസ്  തുലരമകായ  തട്രേഡെസ് യൂണത്തിയന്  നത്തിയമങ്ങള്,  പരത്തിസത്തിതത്തിനയ

തകര്ക്കുന  തഭദഗതത്തികള്  ഇങ്ങനനയള്ള  നത്തിരവധത്തി  നവല്ലുവത്തിളത്തികളയരന

തദശസ്പീയ  പശകാതലമകാണസ്  നമുക്കസ്  മുനത്തിലള്ളതസ്.  ഇതത്തിനു  പുറനമ  തകരള

രൂപസ്പീകരണതത്തിനുതശഷര  ഇത്രയര  നകടുതത്തികള്  തനരത്തിതടണത്തി  വന  ഒര

ഭരണകകാലര  തവനറ  ഉണകായത്തിടത്തില.   അടത്തിക്കടത്തി  രണസ്  പ്രകൃതത്തി  ദുരനങ്ങള്,

പത്തിനകാനല ഒര മഹകാമകാരത്തി,   അതത്തിനസ്   പുറതമ  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തില്നത്തിനര



നത്തിരനരര തനരത്തിതടണത്തിവന ഭരണപരമകായ ആഘകാതങ്ങള്,  ഇതത്തിനനനയലകാര

തനരത്തിടകാന്  ബദല്  ഭരണ  സകാമ്പതത്തിക  സരവത്തിധകാനതത്തിലൂനട  തകരളതത്തിനസ്

കഴത്തിഞ.  തലകാകവരകാപകമകായത്തി  അതത്തിനസ്  അരഗസ്പീകകാരര  കത്തിടത്തി.  അടത്തിസകാന

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്  എങ്ങനന  ചത്തിനത്തിക്കുന  എനറത്തിയകാന്  പഞകായതസ്

നതരനഞ്ഞടുപ്പുര  തുണയകായത്തി.  തകാനഴതടത്തിനലവനര  ജനഹത്തിതര  അതത്തില്

പ്രതത്തിഫലത്തിച്ചു. ഈ സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ ഭരണതത്തില് അടത്തിസകാന ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്

അര്പത്തിച്ച  വത്തിശസകാസര  ആതവശഭരത്തിതമകായത്തിരന.  ഏനറ  നതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുന

വരകാജ  പ്രചരണങ്ങള്  നകകാണസ്  വത്തികസന  രരഗതസ്  സര്ക്കകാര്  കകവരത്തിച്ച

തനടങ്ങള് പൂര്ണ്ണമകായര  ജനങ്ങളത്തില് എതത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  എനത്തിട്ടുര

ജകാതത്തി-മത-വര്ഗസ്പീയ  പ്രസ്പീണനങ്ങനള  അതത്തിജസ്പീവത്തിച്ചസ്  തകരളര  നടതത്തിയ

വത്തിധത്തിനയഴുതസ് ജനങ്ങളനട സകാക്ഷരപത്രമകായത്തി നമുക്കസ് മുനത്തിലണസ്.  ഈ സഭ

സതമ്മളത്തിച്ചതസ് തകന്ദ്ര കകാര്ഷത്തിക തഭദഗതത്തി ബത്തില്ലുകള്നക്കതത്തിനര ഒര പ്രതമയര

ഏകകണ്ഠമകായത്തി  പകാസ്സകാക്കത്തിയതത്തിനുതശഷമകാണസ്.  തകരളതത്തിനന്റെ

ഏകസസരതത്തിലള്ള  അഭരര്ത്ഥന  മകാത്രമല,  മുനറത്തിയത്തിപസ്  കൂടത്തിയകാണസ്  ഈ

പ്രതമയര.   മുടനന്  നരകായങ്ങള്   നത്തിരതത്തി  പ്രധകാനമനത്തി  വനര

തത്തിരസസ് ക്കരത്തിക്കകാന് ശമത്തിക്കുന ഈ പ്രതമയര തകരളതത്തിനന്റെ സമ്പദ്ഘടനനയ

സരബനത്തിച്ചസ് പരമ പ്രധകാനമകാണസ്. ഒര ഉപതഭകാക്തൃ സരസകാനമകാണസ് തകരളര.

നത്തിതതരകാപതയകാഗ  സകാധനങ്ങനളലകാര  വത്തില  നകകാടുതസ്  വകാതങ്ങണത്തിവരന



സരസകാനര.  കകാര്ഷത്തിക  തഭദഗതത്തി  നത്തിയമര  നടപത്തിലകായകാല്  തകരളര

തകകാര്പതററകളനട  കടുത  ചൂഷണതത്തിനസ്  ഇരയകാവകാന്  അധത്തിക  കകാലര

തവണത്തി  വരത്തില.  കകാര്ഷത്തിക  തമഖല,  ആഭരനര  കതമ്പകാളര  വത്തിടസ്  ആതഗകാള

കതമ്പകാളര  ലക്ഷരമകാക്കത്തി  കുതത്തിക്കുതമ്പകാള്,  കര്ഷകനസ്  നരകായവത്തിലയര

ജനങ്ങള്ക്കസ്   നരകായവത്തിലയസ്  ഭക്ഷരവസ്തുക്കളര  ഒരതപകാനല  അപ്രകാപരമകാകുര.

ആതഗകാളവത്തിപണത്തിയനട ആവശരങ്ങള്ക്കസ് അനുസൃതമകായത്തി നമ്മുനട കകാര്ഷത്തിക

വത്തിളകളത്തില് മകാറര സരഭവത്തിക്കുര.  തകവലര ധനമൂലധനതത്തില് അധത്തിഷത്തിതമകായ

പുതന് കകാര്ഷത്തികനയതത്തിനന്റെ മുനനകാരക്കമകാണസ് തകന്ദ്ര നത്തിയമ തഭദഗതത്തികള്.

ഇനസ്  പ്രതക്ഷകാഭരരഗത്തുള്ള  കര്ഷകര്  ഉനയത്തിക്കുന  വകാദങ്ങള്ക്കസ്  അപ്പുറര

ആഘകാതതശഷത്തിക്കുള്ള  നയങ്ങളകാണസ്  വരകാന്  തപകാകുനതസ്.  ഇനന

വത്തിലനത്തിലവകാരര  തപകാനല  ആതഗകാള  അടത്തിസകാനതത്തില്  നത്തിതതരകാപതയകാഗ

സകാധനങ്ങളനട  വത്തിലയര  അനുദത്തിനര  മകാറത്തിമറത്തിയന  കകാലര  വത്തിദൂരമല.

തകകാവത്തിഡെസ്  എന  മഹകാമകാരത്തിയത്തില്  ഈ  രകാജരര  അടച്ചുപൂടനപടത്തിരന

കകാലതകാണസ്  ഈ  തദശവത്തിരദ്ധ  കരത്തിനത്തിയമര  അടത്തിതച്ചല്പത്തിക്കനപടനതന

കകാരരര  നമ്മള്  മറക്കരതസ്.   തലകാകനത  ആകമകാനര  ഭസ്പീതത്തിയത്തിലകാക്കത്തിയ

തരകാഗബകാധയത്തില് ജനങ്ങള് തടവത്തിലകാക്കനപടതപകാള്,  റസ്പീനടയ്ല് ഓണ്കലന്

വരകാപകാരരവഴത്തി തകകാര്പതററകള്  വമ്പത്തിച്ച തനടമകാണസ് കകവരത്തിച്ചതസ്. റസ്പീനടയ്ല്

രരഗതസ്  അമ്പതു  ശതമകാനതത്തിലധത്തികര  വരകാപകാരര  ഇവര്  കകയടക്കത്തി.



ഇനത്തിയര മുതനറകാനുള്ള കുതത്തിപത്തിലകാണവര്. നമ്മുനട പ്രകാതദശത്തിക മകാര്ക്കറകളത്തില്

തപകാലര  ദൂരവരകാപകമകായ  പ്രതരകാഘകാതങ്ങള്  സൃഷ്ടത്തിച്ച  ഈ  പ്രതത്തിഭകാസര

കകാര്ഷത്തിക  നത്തിയമ  തഭദഗതത്തിയത്തിലൂനട  ഉത്പകാദന  തമഖലയത്തിലര  പത്തിടത്തിമുറുക്കുര.

തകവലര  ഒര  കകാര്ഷത്തിക  പ്രശസ് നര  എനതത്തിലപ്പുറര  ജനജസ്പീവത്തിതനത

ഗുരതരമകായത്തി  ബകാധത്തിക്കുന  സകാമൂഹരവത്തിപതകായത്തി  ഇതത്തിനന

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിതയണതകായത്തിട്ടുണസ്,  പ്രതത്തിതരകാധത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടുമുണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്

ഭസ്പീഷണത്തിയത്തില്,  തകരളര  ഇതപകാഴുര  തലകാക്ഡെഇൗണത്തിനന്റെ  പത്തിടത്തിയത്തില്നത്തിനര

മുക്തമകായത്തിടത്തില.  ആ  പ്രതത്തിസനത്തിനയ  തകരളര  തനരത്തിടുനതസ്  നമ്മുനട

നപകാതുവത്തിതരണ  സരവത്തിധകാനതത്തിനന്റെ  ഇടനപടലത്തിലൂനടയകാണസ്.  എലകാ

ഭവനങ്ങളത്തിലര സഇൗജനര തറഷനുര,  ഭക്ഷര കത്തിറര നല്കത്തിയര സമൂഹ അടുക്കള

സകാപത്തിച്ചുര  എലകാവരനടയര  പടത്തിണത്തി  മകാറകാന്  നമുക്കസ്  കഴത്തിഞ.  മകാതവലത്തി

തസ്റ്റകാറത്തില്  അവശരവസ്തുക്കള്ക്കസ്  അഞ്ചു  വര്ഷവര  വത്തിലകൂടകാനത  സസകകാരര

വത്തിപണത്തിയത്തില്  വത്തിലക്കയറര  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  തകരളതത്തിനസ്  കഴത്തിഞ.  തകന്ദ്ര

കകാര്ഷത്തിക  തഭദഗതത്തി  നത്തിയമര  നടപകായകാല്  ഇതസ്  സകാധരമകാകുതമകാ?  വത്തിതദശ-

സസതദശ കുതകളനട കകപത്തിടത്തിയത്തിലകായ കകാര്ഷത്തിക വത്തിപണത്തിയത്തിതലക്കസ് കടന

നചലകാന്  തകരളതത്തിനകാകുതമകാ?  മറത്തിച്ചസ്  മഹകാമകാരത്തികള്തപകാലര  മറയകാക്കത്തി

ജനങ്ങനള  നകകാള്ളയടത്തിക്കകാന്  ഇതസ്  തകകാര്പതററകള്ക്കസ്  വഴത്തി  നതളത്തിക്കുര.

നമ്മുനട  നപകാതുവത്തിതരണ  സരവത്തിധകാനനത  തകര്തസ്  തകരളനത



നകകാടുരനകടുതത്തികളനട  ഇരടത്തിതലയസ്  തള്ളത്തിവത്തിടുന  കരത്തിനത്തിയമമകാണസ്  ഈ

കകാര്ഷത്തിക  നത്തിയമതഭദഗതത്തിനയനസ്  നകാര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.   ബഡ്ജറസ്

പ്രസരഗതത്തിനല  14  മുതല്  19  വനരയള്ള  തപജുകളത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  രണസ്

സര്ക്കകാരകളനട  വത്തികസന  തനടതത്തിനന്റെ  തകാരതമര  വത്തിവരണര

നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  അതസ്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഭരണ  വത്തിജയതത്തിനന്റെ  രജത

തരഖയകാണസ്.  തക്ഷമ  നപന്ഷന്  വത്തിതരണതത്തില്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.

ഭരണകകാലനത  അതപക്ഷത്തിച്ചസ്  ഏതകാണസ്  മൂനര  ഇരടത്തിയര

നപകാതുവത്തിതരണതത്തിനസ്  ഇരടത്തി  തുകയര  സത്തി.എര.ഡെത്തി.ആര്.എഫസ്.

സഹകായവത്തിതരണതത്തില്  മൂനത്തിരടത്തിയത്തിലധത്തികവര  തറകാഡെസ്  നത്തിര്മ്മകാണതത്തില്

ഒനര  ഇരടത്തിയര  നനല്വയല്  വത്തിസ്തൃതത്തിയത്തില്  33  ശതമകാനവര  സ്റ്റകാര്ടസ്

അപ്പുകളനട എണ്ണതത്തില് 13  ഇരടത്തിയര പടയ വത്തിതരണതത്തില് 42 ശതമകാനര

വര്ദ്ധനവര  തരഖനപടുതത്തി.  പകാല്  ഉലകാദനര  ഇരടത്തിയകാക്കത്തി  സസയര

പരരകാപത്തിതയകാടടുത തനടവര  തരഖനപടുതത്തി.  ഇതതകാനടകാപര  തനന നഗയ്ല്

വകാതക കപപസ് കലന്,  കവദദ്യുതത്തി ഗത്തിഡെസ്,  തകരള ബകാങസ്,  നകകാച്ചത്തിന് നമതട്രേകാ

നറയത്തില്തവ എനസ്പീ വന്കത്തിട പദ്ധതത്തികള് പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയതുര  850  ഏക്കര്

റവനപ്യൂ  ഭൂമത്തി  തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിച്ചതുര  320  നഹക്ടര്  പുതുതകായത്തി  വനഭൂമത്തിയകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കകാന്  നടപടത്തി  സസസ്പീകരത്തിച്ചതുര  തനടങ്ങളനട  പടത്തികയത്തില്

എടുത്തുപറതയണവയകാണസ്.  അഭരസ്തവത്തിദരര്ക്കത്തിടയത്തിനല  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ



പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനസ്  നത്തിരവധത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ബഡ്ജറസ്  സസസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

തകരളനത  അറത്തിവത്തിനന്റെ  സമൂഹമകാക്കത്തി  മകാറകാന്,  വത്തിജകാന

സമ്പദസ് വരവസയത്തിതലക്കസ്  നയത്തിക്കകാന്,  ദസ്പീര്ഘ  വസ്പീക്ഷണവര  മൂലധന

നത്തിതക്ഷപവര  ഉറപ്പുവരത്തുന  സവത്തിതശഷമകായ  ഒതടനറ  കര്മ്മ  പദ്ധതത്തികള്

പ്രഖരകാപത്തിച്ച  ബഡ്ജറസ്  ചരത്തിത്രതത്തിനല  മകായകാമുദ്രയകായത്തി.  ഈ  തസ്പീരമകാനര

നമ്മുനട  സരസകാനതത്തിനസ്  ഏറവര  അനുതയകാജരമകായതുര  രകാജരതത്തിനുതനന

മകാതൃകകാപരവമകാണസ്.  വസ്പീടത്തിലത്തിരനസ് തജകാലത്തി, വസ്പീടത്തിനടുതസ് തജകാലത്തി എനത്തിവയനട

വലത്തിയ സകാദ്ധരതയകാണസ് തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് തുറനകത്തിടത്തിയതസ്. ഈ നതകാഴത്തില്

സകാദ്ധരതകള്  വത്തിപുലസ്പീകരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളര  ബഡ്ജറത്തിലണസ്.

തബകാക്കസ്-മുനത്തിസത്തിപല് തലങ്ങളത്തില് അയകായത്തിരര  ചതുരശ അടത്തിയത്തില് നകടത്തിട

സഇൗകരരര  ഉറപകാക്കത്തി  വര്ക്കസ്  തസ്റ്റഷനുകള്  തുടങ്ങുനതസ്  ഈ  നതകാഴത്തില്

സകാധരതനയ  ലക്ഷരമത്തിടകാണസ്.   മനറകാര  പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ്  ഡെത്തിജത്തിറല്  പകാറസ്

തഫകാര.  പരത്തിശസ്പീലനര കത്തിടത്തിയവരനടയര നപ്രകാഫഷണലകളനടയര വത്തിവരങ്ങള്

ഉള്നപടുതത്തിയകാണസ്  ഡെത്തിജത്തിറല് പകാറസ്  തഫകാര.  ഇതുവഴത്തി  കമ്പനത്തികള് തജകാലത്തി

നകകാടുക്കുന  ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കസ്  വത്തിവത്തിധ  ആനുകൂലരങ്ങള്  ഉറപകാക്കുന.

ഉപകരണങ്ങള് വകാങ്ങകാന് തകരള ബകാങസ്, നക.എഫസ്.സത്തി., നക.എസസ്.എഫസ്.ഇ.

വഴത്തി  വകാഴ്പ  ലഭരമകാക്കുകയര  നചയ്യുര.  ഈ  പകാറസ് തഫകാമത്തിലൂനട  ഇരപതുലക്ഷര

തപര്ക്കസ്  നതകാഴത്തില്  നല്കകാനകാകുനമനകാണസ്  കരതുനതസ്.  K-DISC (തകരള



നഡെവലപസ് നമന്റെസ്  ആന്റെസ്  ഇതനകാതവഷന്  സകാറജത്തികസ്  കഇൗണ്സത്തില്)

പുനനഃസരഘടപത്തിച്ചസ് പ്രവര്തനര വത്തിപുലസ്പീകരത്തിക്കകാന്  വത്തിജകാന സമ്പദ്ഘടന

ഫണകായത്തി ഇരന്നൂറസ്  തകകാടത്തി  രപ  ബഡ്ജറത്തില്  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

എലകാവസ്പീടത്തിലര ഇന്റെര്നനറസ് എതത്തിക്കുന നക-തഫകാണ് പദ്ധതത്തി ഈ നത്തിരയത്തില്

മനറകാര  സുപ്രധകാന  കകാല്നവയ്പകാണസ്.  എലകാ  വസ്പീടത്തിലര  ലകാപസ് തടകാപസ്

ഉറപകാക്കുനമനസ്  ബഡ്ജറസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  തകരള  തമകാഡെല്  വത്തികസന

ചരത്തിത്രതത്തില്        1970-നുള്ള പങസ് സുപ്രധകാനമകാണസ്.  അക്കകാലതസ് സത്തി.

അചദ്യുതതമതനകാന്  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  തനതൃതസതത്തില്  സകാപത്തിതമകായ  വത്തികസന

പഠന തകന്ദ്രര (CDS), ശസ്പീചത്തിത്ര നമഡെത്തിക്കല് നസന്റെര് തുടങ്ങത്തി അരഡെസനത്തില്

അധത്തികര  ഉനത  വത്തിദരകാഭരകാസ  മത്തികവത്തിനന്റെ  തകന്ദ്രങ്ങള്  ഇനര

പ്രസത്തിദ്ധമകാനണനസ്  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്  ഓര്മ്മനപടുത്തുന.  അതത

മകാതൃകയത്തില് അതരനകാധുനത്തിക വത്തിഷയങ്ങനള ആസദമകാക്കത്തിയള്ള മുപതതകാളര

മത്തികവത്തിനന്റെ തകന്ദ്രങ്ങള് സര്വകലകാശകാലകളകായത്തി സകാപത്തിക്കുനമനസ് ബഡ്ജറസ്

ഉറപകാക്കുന.  2021-2022  ധനവര്ഷതത്തില്  എട്ടുലക്ഷര  നതകാഴത്തിലവസരര

സൃഷ്ടത്തിക്കുനമനതകാണസ് ബഡ്ജറത്തിനല പ്രധകാനനപട മനറകാര പ്രഖരകാപനര.  മൂനസ്

ലക്ഷര അഭരസ്തവത്തിദരര്ക്കുര അഞസ് ലക്ഷര മറള്ളവര്ക്കുര. ആതരകാഗര വകുപത്തില്

4000  തസ്തത്തികകള്  ഇതത്തിനസ്  പുറനമയകാണസ്.  2500  പുതത്തിയ  സ്റ്റകാര്ടസ്  അപസ്,

തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കസ്  അധത്തികമകായത്തി  1000  തകകാടത്തി,  ആശകാ



വര്ക്കര്മകാര്ക്കുര,  അരഗന്വകാടത്തി  വര്ക്കര്മകാര്ക്കുര,  നഹല്പര്മകാര്ക്കുര തവതന

വര്ദ്ധന,  നതകാഴത്തിലറപ്പുനതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കസ്  തക്ഷമനത്തിധത്തി,  നപന്ഷന്,

പരമ്പരകാഗത  വരവസകായങ്ങള്ക്കസ്  മുന്ഗണന,  പടത്തിക  വത്തിഭകാഗക്കകാര്ക്കുര

മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കുര  കൂടുതല്  പദ്ധതത്തി  വത്തിഹത്തിതവര  പുതത്തിയ

പദ്ധതത്തികളര  എനത്തിവനയലകാര  എടുത്തുപറതയണ  പ്രഖരകാപനങ്ങളകാണസ്.

റബ്ബറത്തിനന്റെ  തകാങ്ങുവത്തില  170  രൂപയകായര,  നനലത്തിനന്റെ  സരഭരണ  വത്തില  28

രൂപയകായര,  നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ  സരഭരണ  വത്തില  32  രൂപയകായര

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചതസ്,  കൃഷത്തിക്കകാര്ക്കസ്  ആശസകാസവര  സതനകാഷവര  പകരന

തസ്പീരമകാനങ്ങളകാണസ്.  അരലക്ഷര തകകാടത്തി മുതല്മുടക്കസ് വരന മൂനസ് വരവസകായ

ഇടനകാഴത്തികളത്തില്നത്തിനര തുടങ്ങത്തി സ്റ്റകാര്ടപ്പുകള്, നചറുകത്തിട ഇടതരര വരവസകായ

യൂണത്തിറകള്,  നതകാഴത്തിലറപസ്  പദ്ധതത്തിയനട  ശകാക്തസ്പീകരണര പ്രവകാസത്തികള്ക്കുള്ള

പദ്ധതത്തികള്,  വത്തിതനകാദ  സഞകാര  മകാര്ക്കറത്തിരഗസ്  പദ്ധതത്തികള്,  കകാര്ഷത്തിതകതര

തമഖലകളത്തിനല സരരരഭങ്ങള് എനത്തിങ്ങനന നത്തിരവധത്തി നത്തിരവധത്തി പദ്ധതത്തികള്.

അതതകാനടകാപര തകവല ദകാരത്തിദ്രരര തുടച്ചുനസ്പീക്കുനതത്തിനുള്ള സൂക്ഷ്മ പദ്ധതത്തികള്...

വതയകാജനങ്ങള്ക്കസ്  ഒര  ശതമകാനര  ഇളതവകാനട  മരനകള്  വസ്പീടത്തിനലതത്തിച്ചസ്

നല്കല്, കകാരണര ഇന്ഷസറന്സസ് ലഭത്തിക്കകാതവര്ക്കകായത്തി നബനവലന്റെസ് ഫണസ്

ആനുകൂലരര  എനത്തിങ്ങനന  തകര്നതപകാകുമകായത്തിരന  ജസ്പീവത്തിതങ്ങനള

കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കകാനുര എഴുതനറ  നത്തിര്തകാനുര  പ്രതചകാദനകരമകാകുന   നത്തിരവധത്തി



പദ്ധതത്തികള്നകകാണസ്  സമ്പനമകാണസ്  ഈ  ബഡ്ജറസ്.  തകരളതത്തിനല  ഒര

മനുഷരനുര  ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  കരതലത്തിനന്റെ  കൂമ്പകാരമകായത്തി

അവതരത്തിപത്തിക്കുന  സരസകാന  ബഡ്ജറസ്,  ഒര  വത്തിഭകാഗവര  ഒഴത്തിവകാക്കുകതയകാ

അവഗണത്തിക്കനപടുകതയകാ  നചയ്യുനത്തിനലന  ഏറവര  വലത്തിയ  പ്രതതരകത

ഉള്നക്കകാള്ളുന  ബഡ്ജറസ്.  ഈ  തകകാവത്തിഡെസ്  കകാലതസ്  പ്രതരകാശയനട

പ്രകകാശരശത്തികള്  വകാരത്തി  വത്തിതറുന  ബഡ്ജറസ്.   അതുനകകാണ്ടുതനന  ഈ

ബഡ്ജറസ്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  അവസകാനനത  ബഡ്ജറല,  അഞകാമനത

മകാത്രര  ബഡ്ജറകാണസ്.  ഇനത്തിനയകാര  അഞസ്  ബഡ്ജറസ്  കൂടത്തി  ഈ  സര്ക്കകാര്

അവതരത്തിപത്തിക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  സരശയമത്തില,  തതദ്ദേശസസയരഭരണ

സകാപനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള  നതരനഞ്ഞടുപസ്  ഫലര  അതസ്  സകാക്ഷരനപടുത്തുന.

ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന

ഒരത്തിക്കല് കൂടത്തി സസകാഗതര നചയ്തു നകകാണസ് എനന്റെ വകാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ഡെത്തി  .    സതസ്പീശന്  : സര്,  നമ്മുനട  ഭരണഘടനയത്തില് ബഡ്ജറസ്

എന  വകാക്കല  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതസ്,  ആനുവല്  ഫത്തിനകാന്ഷരല്  തസ്റ്ററസ്നമന്റെസ്

എനകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷനത  വരവസ്  നചലവസ്  കണക്കുകളര  വരകാന്

തപകാകുന  വര്ഷനത  വരവസ്  നചലവസ്  കണക്കുകനള  സരബനത്തിച്ച

എസ്റ്റത്തിതമറമകാണസ്  ബഡ്ജറത്തില്  അവതരത്തിപത്തിതക്കണതസ്.  ബഹുമകാനനപട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ധകാരകാളര  ഭകാഗങ്ങള്  വകായത്തിക്കകാനത  വത്തിട്ടുകളഞ.



അങ്ങനന  വത്തിടത്തിലകായത്തിരനനവങത്തില്  നകാലസ്  മണത്തിക്കൂര്  നസ്പീണ്ടുനത്തില്ക്കുന

പ്രസരഗര  അതദ്ദേഹര   ഇവത്തിനട  നടത്തുമകായത്തിരന.    ബഡ്ജറസ്  മുഴുവന്

വകായത്തിക്കുമകായത്തിരനനങത്തില്  നകാലസ്  മണത്തിക്കൂതറകാളര  നസ്പീണ്ടുനത്തില്ക്കുന

പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  പ്രധകാനനപട  ഭകാഗങ്ങളത്തിനലവത്തിനടനയങത്തിലര

സരസകാനതത്തിനന്റെ പ്രധകാനനപട ധനസത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള യഥകാര്ത്ഥ ചത്തിത്രര

അതദ്ദേഹര  വരച്ചുവച്ചത്തിട്ടുതണകാ?    യഥകാര്ത്ഥ  ധനസത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുള്ള

കൃതരമകായ  വത്തിവരര  നകകാടുക്കുക  എനള്ളതസ്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

ഭരണഘടനകാപരമകായ  ചുമതലയകായത്തിരന.   അതദ്ദേഹര  അതസ്  മറച്ചുവച്ചു.

അതത്തിനുപകരര  പല  നപകാടത്തികക്കകളര  ജനങ്ങളനട  കണ്ണത്തില്  നപകാടത്തിയത്തിടുന

ധകാരകാളര  നമ്പരകളമകാണസ്  അതദ്ദേഹര  ഇപ്രകാവശരനത  ബഡ്ജറത്തില്

ഇറക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   ഉദകാഹരണതത്തിനസ്,  സസ്പീകള് വസ്പീടുകളത്തില്  എത്രമകാത്രര

കഷ്ടനപടുന.  അവര് നചയ്യുന തജകാലത്തി ആരര കണക്കകാക്കുനത്തില.  വസ്പീടമ്മമകാര്

അടുക്കളയത്തില് നചയ്യുന തജകാലത്തിക്കസ് സതപകാര്ടകായത്തി ഒര കുടത്തിയനട നല കവത്തിത.

ഈ  ഗവണ്നമന്റെസ്  ഇതകാ  വസ്പീടമ്മമകാരനട  തജകാലത്തി  കുറയകാന്  തപകാകുന,

അടുക്കളകള്  യനവല്ക്കരത്തിക്കകാന്  തപകാകുന,   ഇനത്തി  എലകാ  തഹകാര

അനപയന്സുര  ഗവണ്നമന്റെസ്  അവര് ക്കസ്  നകകാടുക്കകാന്  തപകാകുനനവനസ്

അതദ്ദേഹര പറയകയകാണസ്. അതപകാള് ഞങ്ങനളകാനക്ക നഞടത്തി.  അതത്തിനസ് സകാര്ടസ്

കത്തിച്ചണ് എനനകാര നല തപരസ്. അടുത വരത്തി എനകാണസ്? നക.എസസ്.എഫസ്.ഇ.



ഒര  കത്തിച്ചണ്  ചത്തിടത്തി  തുടങ്ങകാന്  തപകാകുന.   ആ  കത്തിച്ചണ്  ചത്തിടത്തി   തുടങ്ങുന

കകാരരമകാണസ്  അതദ്ദേഹര  ഇത്രമകാത്രര  വകാചകമടത്തിച്ചസ്  അവസകാനത്തിപത്തിച്ചതസ്.

നക.എസസ്.എഫസ്.ഇ.   കത്തിച്ചണ്  ചത്തിടത്തി  തുടങ്ങുനനതനത്തിനകാണസ്?  എനത്തിടസ്

പലത്തിശയനട  മൂനസ്  ശതമകാനതത്തിനലകാനസ്  സര്ക്കകാരര  ഒര  ശതമകാനര

ഉപതഭകാക്തകാവര ഒര ശതമകാനര പഞകായത്തുര നകകാടുക്കുര. തകരളതത്തില് തഹകാര

അനപയന്സസ്  നടത്തുന  എലകാ  സകാപനങ്ങളര  ഇന്സ്റ്റകാള്നമന്റെസ്

വരവസയത്തില്  ആളകള്ക്കസ്  സകാധനങ്ങള്  നകകാടുക്കുനണസ്.  പണസ്

ഇന്സ്റ്റകാള്നമന്റെസ്  വരവസയത്തില്  സകാധനങ്ങള്  നകകാടുക്കുതമ്പകാള്

പലത്തിശയണകായത്തിരന.   ഇതപകാള്  പലത്തിശയത്തില.  സസ്പീതറകാ  ഇന്റെറസ്റ്റത്തില്

ഇന്സ്റ്റകാള്നമന്റെസ് വരവസയത്തില് തഹകാര അനപയന്സസ് കമ്പനത്തികള് നകകാടുക്കുന

സകാധനതത്തിനകാണസ്  അങ്ങസ്  മതനകാഹരമകായത്തി  വസ്പീടമ്മമകാരനട

ദുരത്തിതനതക്കുറത്തിനച്ചലകാര  വര്ണ്ണത്തിച്ചസ്  നക.എസസ്.എഫസ്.ഇ.  ചത്തിടത്തി  തുടങ്ങുന

കകാരരര  പറഞ്ഞതസ്.  അതുതപകാനല  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  സസപ്ന  പദ്ധതത്തിനയനസ്

അങ്ങസ് വത്തിതശഷത്തിപത്തിച്ച എനനലകാര വകാക്കുകളകാണസ്.   ഡെത്തിജത്തിറല് പകാറസ്  തഫകാര,

ഡെത്തിജത്തിറല്  ഇതക്കകാണമത്തി,  തനകാളജസ്  ഇതക്കകാണമത്തി,  നക-ഡെത്തിസസ്,  സത്തില്

നട്രേയത്തിനത്തിരഗസ്,  റസ്പീ  സത്തില്  തുടങ്ങത്തിയവ.  എനത്തിടസ്  തകരളര  ഇതകാദരമകായത്തി

തകള്ക്കുന  ഭകാവതത്തില്  അതദ്ദേഹര  അവതരത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകടകാല്

ഒരമകാതത്തിരത്തിനപട  ആളകനളലകാര  നഞടത്തിതപകാകുന  ഒര  പദ്ധതത്തി.   എനത്തിടസ്



പറയകയകാണസ്,  അടുത  വര്ഷര  3  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്  തജകാലത്തി,  ഈ  അഞസ്

വര്ഷരനകകാണസ്  20  ലക്ഷര തപര്ക്കസ് തജകാലത്തി,  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷര മുമ്പസ് ഒര

ബഡ്ജറസ് അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള്  25 ലക്ഷര തപര്ക്കസ് തജകാലത്തി വകാഗകാനര നചയ്തസ്

അഞകാമനത  വര്ഷര  പൂര്തത്തിയകാക്കുന  സര്ക്കകാരകാണത്തിതസ്.   25  ലക്ഷര

തപരത്തില് എത്ര തപര്ക്കകാണസ് തജകാലത്തി കത്തിടത്തിയനതനസ് നമുക്കറത്തിയകാര.  അടുത  5

വര്ഷതതയസ്  20  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്  തജകാലത്തി  നകകാടുക്കുനമനസ്  പറയകാനുള്ള

നതകാലത്തിക്കടത്തി  അപകാരര  തനന.  ഇനതങ്ങനന  പറയകാന്  കഴത്തിയന;  എവത്തിനട

നത്തിനകാണസ് ഈ 3 ലക്ഷര തപര്ക്കുര 20 ലക്ഷര തപര്ക്കുര തജകാലത്തിയണകാകുനതസ്;

എനസ് ഡെകാറകാ തബസത്തിലകാണസ്  ഇങ്ങനന പറയനതസ്;  ഡെത്തിജത്തിറല് ഇതക്കകാണമത്തി

എനസ്  പറയനനതനകാണസ്?   യഥകാര്ത്ഥതത്തില് ഗവണ്നമന്റെസ്  ഒര തപകാര്ടല്

തുടങ്ങകാന് തപകാകുന.  നവബ്കസറര തപകാര്ടലര ആര് ക്കുര  തുടങ്ങകാര.  ആ

തപകാര്ടലത്തില്   തകരളതത്തിനല  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  നചറുപക്കകാര്ക്കസ്  അവരനട

തപരകള്  രജത്തിസ്റ്റര്  നചയകാര.    തലകാകനതലകായത്തിടത്തുമുള്ള  കമ്പനത്തികനള

നകകാണ്ടുവനസ് ഈ തപകാര്ടലത്തില് തപരസ്  രജത്തിസ്റ്റര് നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന ആളകള്ക്കസ്

തജകാലത്തി  നകകാടുക്കുനമനകാണസ്  ബഹുമകാനനപട  മനത്തി  പറയനതസ്.   കകാപടരര

നത്തിറഞ്ഞ  പദ്ധതത്തിയകാണസ്  അങ്ങസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്.    അങ്ങയനട

ധനസത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചസ്  അറത്തിയകാവനതുനകകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  മനസ്സത്തിലകാകുര.

കയത്തില് കപസയത്തിലകാത ഒരകാള്  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനുമുമ്പസ് ഇതുതപകാനലനയകാര



ബഡ്ജറസ്   പ്രഖരകാപത്തിക്കുതമ്പകാള്  ഇതരര  നപകാടത്തികക്കകളലകാനത

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി സരസകാന സര്ക്കകാരത്തിനസ് ബകാദ്ധരതയള്ള ഏതസ് പദ്ധതത്തിയര

പ്രഖരകാപത്തിക്കകാന് അങ്ങയനട  കകകള് ബനത്തിക്കനപടത്തിരത്തിക്കുന.   അതകാണസ്

തകരളതത്തിനല  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി.    2011  മുതല്  2016  വനരയള്ള

ഗവണ്നമന്റുമകായത്തി  തകാരതമരനപടുതത്തിനക്കകാണ്ടുള്ള  ഫത്തിസത്തിക്കല്  അച്ചസ്പീവ്നമന്റെസ്

കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരനത ബഡ്ജറത്തിലണകായത്തിരന ഒര പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ്.   ഇത്ര

കത്തിതലകാമസ്പീറര് തറകാഡെസ്  ഞങ്ങള് കൂടുതല് പണത്തിതു,  ഇത്ര കുടത്തിനവള്ള ടകാപ്പുകള്

ഞങ്ങള് നകകാടുത്തു.  1960-നല  ആര്.  ശങറത്തിനന്റെ ഗവണ്നമന്റെസ് നകകാടുതതുര

ഇതപകാഴനത ഗവണ്നമന്റെസ് നകകാടുതതുര തമ്മത്തില് തകാരതമരനപടുത്തുകയകാണസ്

ശരത്തിക്കുര  അങ്ങസ്  നചതയണത്തിയത്തിരനതസ്.  അതങ്ങസ്  നചയ്തകാലര  അത്ഭുതമത്തില.

ഇനതകാനക്ക  സകാമകാനര  യക്തത്തിക്കസ്  നത്തിരക്കുനതകാതണകാ;   2011-നല

സരസകാനതത്തിനന്റെ ഇതക്കകാണമത്തി  എനകാണസ്;  സമ്പദ് വരവസയനട  കസസസ്

എത്രയകാണസ്;  2011-ല്  സരസകാനതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി  വരമകാനര  എനകാണസ്;

2021-ല് ഈ ബഡ്ജറസ് അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള് അങ്ങയനട ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഇതക്കകാണമത്തിയനട  കസസസ്  എത്രയകാണസ്;  അങ്ങയനട  നത്തികുതത്തി  വരമകാനര

എത്രയകാണസ്;  തകാരതമരനപടുതകാന്  കഴത്തിയതമകാ?   അങ്ങനനയകാനണങത്തില്

ഞങ്ങനളകാരകകാരരര  നചയകാര.  2006  മുതല്  2011  വനര  അങ്ങസ്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരന  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഫത്തിസത്തിക്കല്  അച്ചസ്പീവ്നമന്റുര  2011



മുതല്  2016  വനരയള്ള  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചകാണത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലനത

ഫത്തിസത്തിക്കല്  അച്ചസ്പീവ്നമന്റുര  തകാരതമരനപടുതത്തി  ഞങ്ങനളകാര  തപപര്

പ്രസത്തിദ്ധസ്പീകരത്തിക്കകാര.  അങ്ങനന തകാരതമരനപടുത്തുനതസ് ശരത്തിയകാതണകാ;  എനസ്

യക്തത്തിയകാണസ്  അതത്തിലള്ളതസ്?   ഓതരകാ  കകാലഘടതത്തിനലയര  നമ്മുനട

ഇതക്കകാണമത്തിയനട കസസുര  നത്തികുതത്തി  വരമകാനവര തപ്രകാജക്ടത്തിനന്റെ കസസുര

ഫത്തിസത്തിക്കല്  അച്ചസ്പീവ്നമന്റുര  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരനമനള്ള  ഒര  മനുഷരനന്റെ

സകാമകാനരതബകാധനതയകാണസ്  അങ്ങസ്  നവല്ലുവത്തിളത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനസ്

വത്തിനയപൂര്വര  പറയകാന്  ഞകാനകാഗഹത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനട   അങ്ങസ്

മറച്ചുവച്ചത്തിരത്തിക്കുന  ധനസത്തിതത്തി എനകാണസ്? ഏറവര കൂടുതല്  സമയര വകായത്തിച്ച

ഒര ബഡ്ജറസ് എനതത്തിതനക്കകാള് ചരത്തിത്രതത്തില് തരഖനപടുതകാന് തപകാകുനതസ്

തകരള  ചരത്തിത്രതത്തിനല  ഏറവര  വലത്തിയ  കമ്മത്തിയള്ള  ബഡ്ജറസ്  എനകാണസ്.

25000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  കമ്മത്തി  ബഡ്ജറകാണസ്  അങ്ങത്തിവത്തിനട

അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  ഇനതലകാര  തകകാവത്തിഡെത്തിനന്റെയര  പ്രളയതത്തിനന്റെയര

തലയത്തിലകാണസ്  നകടത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്  പ്രതത്തിതരകാധതത്തില്  ഇഇൗ

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ തനടങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസ് വകാഷത്തിരഗ്ടണ് തപകാസ്റ്റത്തിലര നപ്യൂതയകാര്ക്കസ്

കടരസത്തിലര  വന  കകാരരങ്ങനള  സരബനത്തിച്ചകാണസ്  അങ്ങസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  തുടക്കതത്തില്  തനന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  ഏതസ്



കകാലഘടതത്തിലകാണസ്  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരത്തിനന  സരബനത്തിച്ചസ്  ഇഇൗ  പറയന

അനകാരകാഷ്ട്ര  മകാധരമങ്ങളത്തില്  വകാര്ത  വനതസ്?  മറസ്

സരസകാനങ്ങളത്തിനലലകാര  5000  തപരര  10000  തപരര  നത്തിതതരന

തരകാഗത്തികളകാകുകയര  നത്തിരവധത്തി  ആളകള്  മരണമടയകയര

നചയ്തുനകകാണത്തിരന  സമയതസ്,  തകരളതത്തില്  50-ഉര   100-ഉര

ആളകള്ക്കസ്  മകാത്രര  തരകാഗബകാധയണകാകുകയര  മരണനത്തിരക്കസ്

കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയര  നചയ്തത്തിരന  സമയതകാണസ്  ഇഇൗ  വകാര്ത  വനതസ്.

ഇതപകാഴനത സത്തിതത്തി അതകാതണകാ; അങ്ങസ് 2021 ജനുവരത്തി 15-ാം തസ്പീയതത്തി

ഇഇൗ ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച സമയതസ്  തകരളതത്തിനല തകകാവത്തിഡെത്തിനന്റെ

കണക്കസ്  എത്രയകാണസ്?  തകരളതത്തില്  തകകാവത്തിഡെസ്  ബകാധത്തിതരനട  എണ്ണര

ലക്ഷതത്തിനുമുകളത്തിലകാണസ്,  ഏറവര  കൂടുതല്  തകകാവത്തിഡെസ്  ബകാധയള്ള

രണകാമനത സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്

ബകാധമൂലര ഇഇൗ ജനുവരത്തി  15  വനര  3,463  തപര്  മരണനപട്ടുനവനകാണസ്

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഒഇൗതദരകാഗത്തിക  ഭകാഷരര.  ഇഇൗ   കണക്കസ്  ബഹുമകാനനപട

സസ്പീക്കര്ക്കുര  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തിക്കുര  അറത്തിയകാവനതതല;   ഇതസ്

നഎ.സത്തി.എര.ആര്.  പറയന  കണക്കകാതണകാ;   തകന്ദ്ര

ആതരകാഗരവകുപത്തിനന്റെ  കണക്കകാതണകാ?  കൂടുതല്  തപര്  മരത്തിച്ചുനവനസ്



പറഞ്ഞസ്  ഞകാന്   ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  കുറനപടുത്തുനതല;     തകകാവത്തിഡെസ്

പ്രതത്തിതരകാധതത്തില് ഇഇൗ സര്ക്കകാര് ആകകാശതത്തിനുതമല് നത്തില്ക്കുനനവനസ്

അങ്ങസ്  പറയതമ്പകാള്,  കഴത്തിഞ്ഞ  മൂനനകാലസ്  മകാസമകായത്തി  നമുക്കസ്

നത്തിയനത്തിക്കകാന്തപകാലര  കഴത്തിയകാത  തരതത്തില്  തകകാവത്തിഡെസ്

തരകാഗബകാധയണകാകുകയകാണസ്.  മനറകാര സരസകാനത്തുര ഇത്രയര ദത്തിവസര

തുടര്ച്ചയകായത്തി  ഇത്രയധത്തികര  തകകാവത്തിഡെസ്  ബകാധയണകായത്തിടത്തില.   അങ്ങസ്

യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങനള വത്തിസരത്തിക്കുകയകാണസ്.  

'റസ്പീ-ബത്തില്ഡെസ്  തകരള'നയക്കുറത്തിച്ചസ്  അങ്ങസ്  എനകാണസ്  മഇൗനര

പകാലത്തിക്കുനതസ്?  തലകാകബകാങത്തില് നത്തിനസ് ഒനകാര ഗഡുവകായത്തി  1825 തകകാടത്തി

രൂപയര ജര്മ്മന് വകായ്പയകായ 1000 തകകാടത്തി രൂപയര കത്തിടത്തി.  ആനക 2800

തകകാടത്തി  രൂപ കയത്തിലണസ്.   തലകാകബകാങത്തില് നത്തിനസ്  രണകാരഘടര   1800

തകകാടത്തി  രൂപ  കൂടത്തി  കത്തിട്ടുര.  എനകാല്,  ഇതപകാള്  റസ്പീ-ബത്തില്ഡെസ്  തകരള

എവത്തിനടനയതത്തി  നത്തില്ക്കുന?   അങ്ങസ്  ബഡ്ജറത്തില്  പറയത്തിനലനസ്

എനത്തിക്കറത്തിയകാര.  കകാരണര,  ധനകകാരര  വകുപത്തിനസ്  ഒര

ഉതരവകാദത്തിതസവമത്തിലകാത  പദ്ധതത്തിയകാണസ്  റസ്പീ-ബത്തില്ഡെസ്  തകരള.  ഇതസ്

എങ്ങനനയകാണസ്  നടക്കുനനതനസ്  ആര്ക്കുമറത്തിയകാന്  കഴത്തിയകാത

സത്തിതത്തിയകാണസ്.  പ്രളയദുരത്തിതബകാധത്തിതരകായ  ആളകനള



സഹകായത്തിക്കകാന്തവണത്തിയള്ള  ഒര  പദ്ധതത്തിയര  ഇനസ്  റസ്പീ-ബത്തില്ഡെത്തില്

നടക്കുനത്തില.   റസ്പീ-ബത്തില്ഡെസ്  തകരള  തകര്നസ്  തരത്തിപണമകായത്തി.   പ്രളയര

കഴത്തിഞ്ഞതത്തിനുതശഷമുള്ള  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  പ്രഖരകാപനര

എനകായത്തിരന?   പുതത്തിയ തകരളര,  നവതകരളര  എനനലകാമുളള വലത്തിയ

പ്രഖരകാപനങ്ങള് നടതത്തി.  റസ്പീ-ബത്തില്ഡെസ്  തകരളയസ് ഇനസ് ഇഇ്രതയര പണര

കത്തിടത്തിയത്തിട്ടുര, വത്തിതദശവകായ്പ കത്തിടത്തിയത്തിട്ടുര എങ്ങുനമതകാത അവസയത്തിലകാണസ്.

അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  അങ്ങസ്   നടതത്തിയ  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്  ഒര

പരകാമര്ശര തപകാലമത്തിനലനള്ളതസ് സങടകരമകാണസ്.  

അങ്ങയനട മകാസ്റ്റര്പസ്പീസസ് എനപറയനതസ് കത്തിഫ്ബത്തിയകാണസ്.  അങ്ങസ്

ഞങ്ങനളനയലകാര  ഇതപകാള്  കത്തിഫ്ബത്തിയനട  ശത്രുക്കളകാക്കത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഞങ്ങള്കൂടത്തി  അരഗസ്പീകരത്തിച്ചതുനകകാണകാണസ്

കത്തിഫ്ബത്തി വനതസ്. ഞങ്ങള് ആ നസഷരല് പര്പസസ് നവഹത്തിക്കത്തിളത്തിനനയല

എതത്തിര്തതസ്,  ഞങ്ങള്  അതത്തിനന  സസകാഗതര  നചയ്യുനണസ്.   എനകാല്

അതത്തിനന്റെ  ചത്തില  നടപടത്തികനളയര   സമസ്പീപനങ്ങനളയര

കടനമടുക്കുനതത്തിനനയര  അതത്തിനന്റെ  കണക്കസ്  സരബനത്തിച്ച

നമതതഡെകാളജത്തിനയയര ഞങ്ങള് തചകാദരര നചയ്തത്തിട്ടുണസ്.  കത്തിഫ്ബത്തി വനത്തിടസ്

ഇതപകാള്  നകാലകാമനത  വര്ഷതത്തിതലയസ്  കടക്കുകയതല,  ഇതുവനരയള്ള



എക്സസ്നപന്ഡെത്തിച്ചര്   6,000  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ്.   65,000  തകകാടത്തി

രൂപയത്തില്   ബകാക്കത്തി വരന 59,000 തകകാടത്തി രൂപയനട ബത്തില് എതപകാള്

നകകാടുക്കുര?  2021-2026  വനരയള്ള  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  തലയത്തിതലയസ്  ഇഇൗ

59,000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  കത്തിഫ്ബത്തി  ബത്തില്ലുകള്  തപകാകുകയകാണസ്.

അതകാണസ് ഞകാന് എതപകാഴുര പറയന നഎസക്കതണകാമത്തിക്സസ്.

 സര്ക്കകാര്  ജസ്പീവനക്കകാരനട  ശമ്പളര  2500  തകകാടത്തി  രൂപ

പത്തിടത്തിച്ചതപകാള് അതദ്ദേഹര പറഞ,  'നത്തിങ്ങള്ക്കതസ് തത്തിരത്തിച്ചുതരര'. ഇതപകാള്

പറയനതസ്,   പത്തി.എഫസ്.-ല് ലയത്തിപത്തിക്കുര,  അടുത നമയസ്  21-ാം തസ്പീയതത്തി

മുതല് പത്തിന്വലത്തിക്കകാര എനകാണസ്.  അടുത നമയസ് 21-ാം തസ്പീയതത്തി പുതത്തിയ

സര്ക്കകാര് വരനമനസ് അതദ്ദേഹതത്തിനസ് നനകായറത്തിയകാര.  ശമ്പള കമ്മസ്പീഷന്

റത്തിതപകാര്ടസ്  ഇതപകാള്  നറഡെത്തിയകാകുനമനര  ഏപ്രത്തില്  മകാസതത്തില്  ശമ്പള

പരത്തിഷ്ക്കരണ ഉതരവസ്  വരനമനനമകാനക്ക പറഞ.   ഇതസ്  തകടതപകാള്

എലകാ ഉതദരകാഗസരര സതനകാഷത്തിച്ചു.   മകാര്ച്ചസ്  മകാസര  ആദരനത ആഴ

നപരമകാറച്ചടര  നത്തിലവത്തില്  വരത്തികയകാണസ്.  നപരമകാറച്ചടര  നത്തിലവത്തില്

വനകാല്  ഏപ്രത്തിലത്തില്  ഉതരവത്തിറക്കകാന്  കഴത്തിയത്തിനലനതസ്  ഏറവര

ഭരഗത്തിയകായത്തി  അറത്തിയകാവന  ആള്   ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തിയകാണസ്.

അതപകാള്,  അതദ്ദേഹര  എത്ര  ഭരഗത്തിയകായത്തിടകാണസ്  ഇഇൗ  കകാരരങ്ങനളലകാര



നചയ്തത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  6,000 തകകാടത്തി  രൂപ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്

നചലവകാക്കത്തിയതപകാള്,  നമ്മുനട  പദ്ധതത്തിയനട  കകാരരര  കൂടത്തി  നത്തിങ്ങള്

അറത്തിയതണ;  2018-19-ല്  30,000  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തിരന  പകാന്

നനസസസ്.  2019-20  ആയതപകാള്,  നടപകാക്കുനതത്തിനുമുമ്പുതനന  അതസ്

27,000  തകകാടത്തി രൂപയകാക്കത്തി കുറച്ചു.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  30,000  തകകാടത്തി

രൂപയത്തില്  നത്തിനസ്  പത്തുശതമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചസ്  33,000  തകകാടത്തി

രൂപയകാതകണതകായത്തിരന   പദ്ധതത്തി  2019-20-ല്   27,000  തകകാടത്തി

രൂപയകാക്കത്തി. ഞകാന് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപകാള്, ഇഇൗ വര്ഷവര 27,000 തകകാടത്തി

രൂപ  തനനയകാണസ്  വരനതസ്.   ആദരനത  കണക്കനുസരത്തിച്ചസ്  37,000

തകകാടത്തി  രൂപയനട  പകാന്  നനസസുണകാകണമകായത്തിരന.   അതത്തിനുപകരര

27,000  തകകാടത്തി  രൂപയകാക്കത്തി  കുറച്ചു.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  പതത്തിനകായത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപ പകാനത്തില് കടസ്  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   എനത്തിടകാണസ്  6,000

തകകാടത്തി  രൂപയനട  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലകാക്കത്തിനയനസ്  പറയനതസ്.

പകാനത്തിനന്റെ  നചലവത്തിലകാതണകാ  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലകാക്കുനതസ്;

പകാനത്തിനന്റെ പുറതസ് പറനനടക്കുന ഒര സകാധനമകാതണകാ കത്തിഫ്ബത്തിനയനസ്

പറയനതസ്;   പകാന്  സഫര്  നചയ്തത്തിടകാതണകാ  കത്തിഫ്ബത്തി  തപ്രകാജക്ടസ്

നചയ്യുനതസ്?   പകാന്  തവണ,  തപ്രകാജക്ടസ്  മതത്തി  എനസ്  തസ്പീരമകാനത്തിക്കുനതസ്



തമകാദത്തി  തമകാഡെലകാണസ്.   അവരകാണസ്  പകാനത്തിരഗസ്  കമ്മസ്പീഷനന  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടസ്

തപ്രകാജക്ടുകളമകായത്തി  വനതസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിക്കസ്  ഞങ്ങള്  എതത്തിരല.  ഞകാന്

അങ്ങതയകാടസ്  പറയനതസ്,  അനതകാര  തസ്പീവ്ര  വലതുപക്ഷ

നത്തിലപകാടകാനണനകാണസ്.  പകാന്  നനസസസ്  കടസ്  നചയ്തസ്  തപ്രകാജക്ടത്തിതലയസ്

തപകാകുനതസ്  ഇടതുപക്ഷക്കകാരനകായ,  കമ്മപ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരനകായ  ഒര

ധകകാരരവകുപ്പുമനത്തിക്കസ് തയകാജത്തിച്ചതകാതണകാ?  അനതകാര  right  extreme

stand ആണസ്.  അങ്ങനയതപകാലള്ള ഒരകാള് ആ സ്റ്റകാന്ഡെസ് എടുക്കരനതനസ്

ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

ഒര  കകാരരര  കൂടത്തി,  അങ്ങസ്  റബ്ബറത്തിനന്റെ  തകാങ്ങുവത്തില 150  രൂപയത്തില്

നത്തിനസ്  170  രൂപയകാക്കത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  എനത്തിടസ്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ്  150  രൂപ  മകാത്രതമ  ഉണകായത്തിരനള്ളൂനവനസ്

പറഞ.  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ്,  റബ്ബറത്തിനസ്  80  രൂപ

വത്തിലയണകായത്തിരന സമയതകാണസ്  70  രൂപ കൂടത്തി  150  രൂപ തകാങ്ങുവത്തില

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്.   ഇതപകാള്  151  രൂപയകാണസ്  റബ്ബറത്തിനന്റെ  വത്തില.   19

രൂപയകാണസ്  കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   എങ്ങനനയകാണസ്  ഇതസ്  സരഭരത്തിക്കകാന്

തപകാകുനതസ്?  അങ്ങസ്  ഒരപകാടസ്  കകാരരങ്ങള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്,  ഞകാന്  അതത്തിതലയ്നക്കകാനര  തപകാകുനത്തില,



അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  അങണവകാടത്തി  നഹല്പര്മകാരനട  പ്രതത്തിമകാസ

അലവന്സസ്  10  വര്ഷതത്തില്  തകാഴയള്ളവര്ക്കസ്  500  രൂപ  വസ്പീതവര

അതത്തിനസ്  മുകളത്തിലള്ളവര്ക്കസ്  1000  രൂപ  വസ്പീതവര  കൂടത്തിനക്കകാടുക്കുനമനസ്

പറഞ്ഞതസ്  നല കകാരരര.   കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരനത ബഡ്ജറത്തിലര   500

രൂപ  കൂടത്തിനക്കകാടുക്കുനമനസ്  പ്രഖരകാപനമുണകായത്തിരന.  അതസ്  ഇതുവനര

കൂടത്തിനക്കകാടുതത്തിടത്തില.   മൂനനകാലസ്  വര്ഷമകായത്തി  എലകാ

ബഡ്ജറത്തിലമുള്ളതകാണസ്  ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജസ്,  കകാസര്തഗകാഡെസ്  പകാതക്കജസ്,

വയനകാടസ്  പകാതക്കജസ്,  തസ്പീരതദശ പകാതക്കജസ്  എനത്തിവ.  ഒര ഡെത്തി.പത്തി.ആര്.

തപകാലമകാകകാത പദ്ധതത്തികള് ഇപ്രകാവശരവര പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  

തകകാണ്ട്രേത്തിബപ്യൂടറത്തി  നപന്ഷന്  തകരളതത്തില്  വനതപകാള്

അതത്തിശക്തത്തിയകായത്തി എതത്തിര്ത രകാഷ്ട്രസ്പീയപ്രസകാനമകാണസ് എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.,

പ്രതതരകത്തിച്ചസ്  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര).  നത്തിങ്ങള്  അധത്തികകാരതത്തില്  വനകാല്

തകകാണ്ട്രേത്തിബപ്യൂടറത്തി നപന്ഷന് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുനമനസ് പറഞ.  നത്തിങ്ങള്

ഭരണതത്തില്  വന,  5  വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞസ്  നത്തിങ്ങള്  അധത്തികകാരതത്തിനന്റെ

പടത്തികള്  ഇറങ്ങുകയകാണസ്,    ഇതുവനര  തകകാണ്ട്രേത്തിബപ്യൂടറത്തി  നപന്ഷനന്റെ

ഫയല്  നത്തിങ്ങള്  നതകാടത്തിട്ടുതപകാലമത്തില.  അതുമകാത്രമല,  തകകാണ്ട്രേത്തിബപ്യൂടറത്തി

നപന്ഷന് വകാങ്ങുന ആളകള്ക്കസ് മത്തിനത്തിമര നപന്ഷന് ഉറപകാക്കുനമന ഒര



വകാക്കുതപകാലര  അങ്ങസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിടത്തില.   ഡെത്തി.എ.-യനട

കകാരരനമലകാര കഷ്ടതത്തിലകാണസ്.  

 എനത്തിക്കസ് സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ള ഏറവര പ്രധകാനനപട ഒര തപകായത്തിന്റെസ്,

വരമകാനര  കുറഞവരന,  നചലവസ്  കൂടത്തിവരന എനതകാണസ്.   നമ്മുനട

നത്തികുതത്തി ഭരണസരവത്തിധകാനര പൂര്ണ്ണമകായത്തി പരകാജയനപട്ടു.   ജത്തി.എസസ്.ടത്തി.

വനത്തിടസ് നകാലകാമനത വര്ഷമകായതപകാഴകാണസ് ബഡ്ജറത്തില്  ജത്തി.എസസ്.ടത്തി. റസ്പീ-

സക്ചര് നചയ്യുനതത്തിനുള്ള നപ്രകാതപകാസല് നകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  വകാറസ്-ല്

നത്തിനസ്  ജത്തി.എസസ്.ടത്തി-യത്തിതലയസ്  മകാറത്തിയതപകാള്  നത്തികുതത്തി  ഭരണര

പുന:സരഘടത്തിപത്തിതക്കണ  ചുമതല  അതദ്ദേഹര  ഏനറടുതത്തിടത്തില.

അക്കകാരരതത്തില് അതദ്ദേഹതത്തിനസ് അശദ്ധയര നകടുകകാരരസതയമുണകായത്തി.

"ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്,  നത്തിങ്ങള്  തനകാക്കത്തിതക്കകാള,  നത്തിങ്ങള്

ഭരത്തിച്ചതുതപകാനലയല,  ഞങ്ങളനട  ഭരണതത്തില്  30  ശതമകാനതത്തിനന്റെ

നത്തികുതത്തി വര്ദ്ധനവസ് ഞങ്ങള് ഉണകാക്കുര" എനസ് അതദ്ദേഹര ഇഇൗ സഭയത്തില്

വച്ചസ്  എതനകാടസ്  പറഞ്ഞതകാണസ്.  ഇനതകാനര  നചയകാന്  അതങ്ങയസ്

കഴത്തിഞ്ഞത്തില.    ഇതപകാള്  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധനവസ്  8  ശതമകാനമകാണസ്,   10

ശതമകാനതത്തിനസ്  തകാനഴയകാണസ്. നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തില്  അങ്ങസ്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി

പരകാജയനപട്ടു.  കുടത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിക്കുനതത്തില്  തകര്നതരത്തിപണമകായത്തി.



അങ്ങയനട   ആരനസ്റ്റത്തി  സസ്പീനമകാക്ക നപകാളത്തിഞതപകായ  പദ്ധതത്തികളകാണസ്.

അനതകാനക്ക  വസ്പീണ്ടുര  അങ്ങസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

ആവര്തത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  സരസകാനതത്തിനന്റെ  ധനസത്തിതത്തി

തമകാശമകാണസ്.  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ദുര്നച്ചലവകനള  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തില്

ധനകകാരര  വകുപ്പുര  വകുപ്പുമനത്തിയര   ദയനസ്പീയമകായത്തി  പരകാജയനപട്ടു.

അങ്ങയനട  കയത്തിതലയസ്  പ്രധകാനനപട  തപ്രകാജക്ടുകളനട  ഫയലകള്

വരനത്തില.  ഇഇൗ  സരസകാനനത  പ്രധകാനനപട  തപ്രകാജക്ടുകളനട

ഫത്തിനകാന്ഷരല്  സ്ക്രൂടത്തിണത്തി  നടക്കുനത്തില.  അതുനകകാണസ്,  വരവസ്

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയകാത,  നചലവസ്  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയകാത  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  യഥകാര്ത്ഥ  ധനസത്തിതത്തിനയ

മറച്ചുവച്ചുനകകാണ്ടുള്ള,  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനുമുന്പുള്ള  ഒര  അമത്തിടസ്

നപകാടത്തിക്കലകാനണനസ് മകാത്രര വത്തിനയപുരസ്സരര പറഞനകകാണസ് ഞകാന് ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ് നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള എതത്തിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    നക  .    സുതരഷസ്  കുറുപസ്:  സര്,   തകരളനത  സരബനത്തിച്ച

അസകാധകാരണമകായ  ഒര  മത്തിഷന്  തഡെകാകദ്യുനമന്റെകാണസ് ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്.

സകാധകാരണക്കകാനര  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചുര  തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനമുതനറതത്തില്

അവരനട  സകാനമുറപത്തിച്ചുര സസ്പീകനള  സമൂഹതത്തിനന്റെ  മുനത്തിതലയസ്



നകകാണ്ടുവരനമനസ്  പ്രതത്തിജനയടുത്തുര  ആധുനത്തിക  സകാതങതത്തികവത്തിദര

ഇനത്തിതമലത്തില്  കുറച്ചുതപരനട  മകാത്രര  കുതകയകായത്തിരത്തിക്കുകയത്തിനലനസ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചുര  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഡെത്തിനനവഡെത്തിനസ് അനരരകുറത്തിക്കുന

നടപടത്തികനളടുത്തുമകാണസ്  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനസ് തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  എസകസ്

രൂപരനകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതസ്.    ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ   മുമ്പുള്ള  ബഡ്ജറകളനട

തുടര്ച്ചയകാണത്തിതസ്. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന തതസമകാണസ് മുന്കകാല

ബഡ്ജറകളത്തിലണകായത്തിരനതസ്.  അതസ്  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തിയനട  സകാമ്പതത്തിക

രകാഷ്ട്രസ്പീയനയങ്ങളനട  പ്രതത്തിഫലനമകാണസ്.  ഇനരയത്തിനല  എലകാ  ഇതര

ഗവണ്നമന്റുകളത്തില്  നത്തിനര  വരതരസ്തമകായത്തി  ഉദകാരവത്ക്കരണതത്തിനസ്

സരസകാനബദല് കകാഴവയ്ക്കുന ഗവണ്നമന്റെകാണസ്  സഖകാവസ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ

തനതൃതസതത്തിലള്ള  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്.   കത്തിഫ്ബത്തി

ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെസ്  നടപകാക്കുന പദ്ധതത്തികള് കണത്തിടസ്   വത്തിമര്ശകര്

ഇതപകാള് വകായടച്ചത്തിട്ടുണസ്.  മറസ്  സരസകാന ഗവണ്നമന്റുകള് തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ മുനത്തില്

ഓചകാനത്തിച്ചുനത്തിനസ്  അവരനട   ഒഇൗദകാരരതത്തിനസ്  കകാത്തുനത്തില്ക്കുതമ്പകാഴകാണസ്  തകരളര

നപകാതുകതമ്പകാളതത്തില്നത്തിനസ്  കടനമടുക്കകാനുര  വത്തികസനക്കുതത്തിപത്തിനുതവണത്തി   അതസ്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാനുര  തയകാറകായത്തി  മുതനകാട്ടുവനതസ്.  വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി

കടനമടുക്കുകനയനതസ്  ഒര  പുതത്തിയ  കകാരരമല.  തലകാകതത്തിനല  എലകാ  വത്തികസത്തിത

രകാജരങ്ങളര  ഏനതങത്തിലര  ഘടതത്തില്  എതപകാനഴങത്തിലര  അവരനട

വത്തികസനകാവശരതത്തിനുതവണത്തി   കടനമടുതത്തിട്ടുണസ്.  അവരകാരര  കടനക്കണത്തിയത്തില്



വസ്പീണത്തിടത്തിനലങത്തില്   തകരളവര  കടനക്കണത്തിയത്തില്  വസ്പീഴകാന്  തപകാകുനത്തിനലനസ്

ഓര്ക്കണര.  അടഞകത്തിടന   ഒര  വകാതത്തില്  തുറനസ്  അതസ്  കകാണത്തിച്ചുതന

വഴത്തിയത്തിലൂനട  നനധരരപൂര്വര  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്   അതത്തിനന  അഭത്തിനനത്തിക്കകാന്

തയകാറകാകുനതത്തിനുപകരര,  തങ്ങളനട  മണ്ഡലങ്ങളത്തിനലലകാര  കത്തിഫ്ബത്തി

പദ്ധതത്തികള്ക്കുതവണത്തി  മുറവത്തിളത്തി  കൂട്ടുകയര  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  പലതുര

നടപകാക്കത്തിയതത്തിനനപറത്തി  സസയര  അഭത്തിമകാനര  നകകാള്ളുകയര  നചയ്യുന പ്രതത്തിപക്ഷര,

മകാറത്തിനത്തിനസ്  അതത്തിനന  കുറര  പറയരതസ്.   കത്തിഫ്ബത്തിമൂലര    തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുസമൂഹതത്തില് വനത്തിട്ടുള്ള മകാറവര തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തില് വനത്തിട്ടുള്ള

കുതത്തിപ്പുര  ഇനസ്   എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളര  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതകാണസ്,   അതസ്

മനസ്സത്തിലകാക്കകാനനങത്തിലര  പ്രതത്തിപക്ഷര  തയകാറകാകണര.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനര  ബഹുദൂരര  മുതനകാട്ടുതപകായത്തി.  അടത്തിസകാന  തമഖലകനളയര

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങനളയര   ഉയര്തത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാനുള്ള  ഒടനവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ്  വത്തിഭകാവനര  നചയ്യുന.  സകാമൂഹരതക്ഷമ  നപന്ഷന്  1600  രൂപയകാക്കത്തി,

നനലഫസ്  മത്തിഷന്  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര  ഒനര  ലക്ഷര  വസ്പീടസ്  വച്ചുനകകാടുക്കുര,   5

വര്ഷരനകകാണസ്  20  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്  നതകാഴത്തില്,  2021-22-ല്  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ

മൂനസ്  ലക്ഷര തപര്ക്കുര മറള്ള  അഞസ്  ലക്ഷര തപര്ക്കുര നതകാഴത്തില്,   റബ്ബറത്തിനന്റെ

തകാങ്ങുവത്തില  170 രൂപയകാക്കത്തി,  നനലത്തിനന്റെ  സരഭരണവത്തില  28  രൂപയകാക്കത്തി,

നകാളത്തിതകരതത്തിനസ്  32  രൂപ  തകാങ്ങുവത്തില,  ആശകാവര്ക്കര്മകാരനട  ശമ്പളര  കൂടത്തി,

നതകാഴത്തിലറപസ്  പദ്ധതത്തിയത്തില്നപടവരനട  തക്ഷമനപന്ഷന്  ഉറപകാക്കത്തി  തുടങ്ങത്തി



നത്തിരവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുതവണത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

ഉള്നക്കകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്. ഇതത്തിനന്റെ ഏറവര പുതുമതയറത്തിയ ഭകാഗര, പുതത്തിയ കകാലതത്തിനന്റെ

സവത്തിതശഷതയകായ  ഡെത്തിജത്തിറല്  സകാതങതത്തികവത്തിദര  സകാധകാരണക്കകാരത്തിതലയസ്

എതത്തിക്കകാനുള്ള  തസ്പീരമകാനമകാണസ്.  നക-തഫകാണത്തിനന ഇടതുപക്ഷ  ബദലകായത്തി

ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇന്റെര്നനറസ്  എലകാവര്ക്കുര  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  അവസരര

ഒരക്കുകവഴത്തി  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഡെത്തിനനവഡെസ്  തകരളതത്തില്  ഇലകാതകാക്കുകയകാണസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ്  നചയ്യുനതസ്.  ഇനരയത്തിനല  ഏനതങത്തിലനമകാര  ഗവണ്നമന്റെസ്  ഡെത്തിജത്തിറല്

ഡെത്തിനനവഡെസ്  മകാറത്തിനയടുക്കകാന്   എനനങത്തിലര  നചയ്തത്തിട്ടുതണകാ;  നചയ്യുനതണകാ;

അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ് ചത്തിനത്തിക്കുനതണകാ?  എലകാ വസ്പീടുകളത്തിലര  സഇൗജനര ഇന്റെര്നനറര

ലകാതപകാപ്പുര, സ്കൂളകള് മുതല് ഡെത്തിജത്തിറല് സകാതങതത്തികവത്തിദര പഠത്തിക്കകാനുള്ള സഇൗകരരര

എനത്തിങ്ങനന  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  എലകാ  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുര  സകാതങതത്തികവത്തിദര

പ്രകാപരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള പ്രഖരകാപനരവഴത്തി ഭൂപരത്തിഷ്കരണതത്തിനുതശഷമുള്ള  അടുത

വത്തിപവതത്തിനകാണസ്  തകരള ഗവണ്നമന്റെസ്  തുടക്കര കുറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.    സസ്പീകള്ക്കസ്

നല്കുന  കരതലകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  ഏറവര  ശദ്ധത്തിക്കനപതടണ   ഭകാഗര.

തലകാകമകാനക  ശദ്ധത്തിച്ച  തകരള  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  വത്തിജയവര  പരകാജയവമകായത്തി

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കനപടുനതസ്  സസ്പീകളനട അവസയകാണസ്.  അതകായതസ്,  സകാക്ഷരത,

വത്തിദരകാഭരകാസര,  കുടത്തികളനട  എണ്ണര  കുറച്ചതസ്  ഇനതലകാര  വലത്തിയ  വത്തിജയമകായത്തി

തലകാകതത്തിനന്റെ  മുനത്തിലണസ്,  ഇനതകാനക്ക  നമ്മുനട  തനടങ്ങളകാണസ്.  അതതസമയര,

സസ്പീകള്ക്കുതനനരയള്ള  അതത്തിക്രമര  വത്തിതവചനമകായര  കുറഞവരന  സസ്പീകളനട



നതകാഴത്തില്  പങകാളത്തിതനത്തിരക്കസ്  പരകാജയമകായര  വത്തിലയത്തിരതനപട്ടു.

സസ്പീകള്നക്കതത്തിനരയള്ള  അതത്തിക്രമര  കുറയകാന്  നമുക്കസ്  സകാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.

കുറച്ചുനകാളകളകായത്തി  കുറഞവന  സസ്പീകളനട  നതകാഴത്തില്പങകാളത്തിതവര  നമ്മുനട

പരകാജയമകായത്തി  കകാണനപട്ടു.   അതത്തിനസ്  അടുതത്തിനട  മകാറമുണകായത്തിട്ടുണസ്.   ഇനര

നവല്ലുവത്തിളത്തിയകായത്തി  തുടരന  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  സസ്പീകളനട  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുള്ള പരത്തിശമമകാണസ് ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതസ്.  കുടുരബശസ്പീ

വഴത്തി  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാരകായ  വസ്പീടമ്മമകാരനട  ശകാക്തസ്പീകരണര

നടത്തുനതുതപകാനല  നതകാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തിയര  സകാധകാരണക്കകാരകായ

സസ്പീകള്ക്കുതവണത്തിയള്ളതകാണസ്.  നതകാഴത്തിലത്തിടങ്ങളത്തില്നത്തിനര  മകാറത്തിനത്തിര്തനപടുന,

മകാറത്തി നത്തില്ക്കനപടുന,  നതകാഴത്തിനലടുക്കകാന് പ്രകാപരകായ,  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ സസ്പീകനള

നതകാഴത്തിലത്തിടതത്തിതലയസ്  കൂടത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാനുള്ള  പരത്തിശമമകാണസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലള്ളതസ്.  തകരള  സമൂഹനത  സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര  ഇതസ്   വലത്തിയ

ചുവടുവയ്പകാനണന  കകാരരതത്തില്  ഒര  സരശയവമത്തില.  ഇതത്തിനുമുമ്പസ്   ഇനരയത്തിനല

മതറനതകാര  ഗവണ്നമന്റുര    നചയ്തത്തിടത്തിലകാത   കകാരരമകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

ഗവണ്നമന്റെസ്  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതസ്.  ഫത്തിസല്  നഡെഫത്തിസത്തിറത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  ഇവത്തിനട

പറഞ,  ഫത്തിസല്  നഡെഫത്തിസത്തിറസ്  ഇതപകാള്  വലത്തിയ  കകാരരമകാതക്കണനകാണസ്

പലയകാളകളര  പറയനതസ്.  പറയനതത്തില്  ഒരകാള്  ആരകാണസ്?  വളനര

കണ്സര്തവറസ്പീവകായ  ഫത്തിസല്  നമതഷഴസ്  എടുക്കണനമനസ്  പറയന  റത്തിസര്വസ്

ബകാങത്തിനന്റെ ഗവര്ണ്ണറകായത്തിരന ശസ്പീ സത്തി.  രരഗരകാജന്,  അതദ്ദേഹര കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര



എഴുതത്തിയ  തലഖനതത്തില് പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ് ഞകാന് വകായത്തിക്കകാര, “It  may  be

recalled that in the aftermath of 2008 crisis, fiscal deficit was raised in

two successive years viz.  2008-09 and 2009-10 to 6.1 % and 6.6% of

GDP  respectively.  The 2020-21 covid crisis is a more serious   crisis.

Even if there is a slippage in fiscal deficit in two consecutive years, this

may  be  considered  acceptable  in  favour  of  restoring  growth"  എനസ്

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതകായതസ്,  ഇഇൗ  കകാലഘടതത്തില്  ഫത്തിസല്

പ്രൂഡെന്സസ് ശദ്ധത്തിതക്കണതത്തില. തകകാവത്തിഡെത്തിനന മറത്തികടക്കകാനുര  തകകാവത്തിഡുണകാക്കത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്നത്തിനസ്  മുതനകാട്ടുതപകാകകാനുര  അതസ്  കൂടത്തിതയ  കഴത്തിയൂ,  സര്ക്കകാര്

ജനങ്ങളത്തിതലയസ്  പണര   എതത്തിക്കണര.  അതകാണസ്  ഏറവര  പ്രധകാനനമനകാണസ്

ഇതപകാള്  പറയനതസ്.  അതുതനനയകാണസ്  റത്തിസര്വസ്  ബകാങസ്  ഗവര്ണ്ണറകായ  ശസ്പീ.

ശക്തത്തികകാനസ്   ദകാസസ്,  Palkhivala  Memorial  Lecture-ല്   പനങടുത്തുനകകാണസ്

പറഞ്ഞതസ്. “All the scale  of  fiscal spending was expected to breach the

quantitative targets of fiscal prudence  across most economies in the short

run. It was crucial in the context of the pandemic, from the perspective of

the welfare aspect of public expenditure.”ഇഇൗ തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് പബത്തികസ്

നസന്റെത്തിരഗസ് കൂടണര. ഗവണ്നമന്റെസ് ഫത്തിസല് പ്രൂഡെന്നസനപറഞ്ഞസ് യകാഥകാസത്തിതത്തിക

മതനകാഭകാവതതകാനടയത്തിരത്തിക്കരനതനസ്  തനനയകാണസ്  അവനരലകാര  പറയനതസ്.

അതുതനനയകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലമുള്ളതസ്.  നമ്മുതടതസ്   കമ്മത്തി  ബഡ്ജറകായത്തി,



അതുകൂടത്തി,   ഇതുകൂടത്തി എനപറഞ്ഞത്തിടസ്   കകാരരമത്തില.  ഇഇൗ കകാലതസ് തകകാവത്തിഡെസ്  19

എന  മഹകാമകാരത്തിയണകാക്കത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  മകാനരനത  മറത്തികടക്കകാന്  ഒര

സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്  അതത്തിനന്റെ  പരത്തിമത്തിതത്തിക്കുള്ളത്തില്നത്തിനനകകാണസ്

നചയകാവന  എലകാ  കകാരരങ്ങളര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്   ഉള്നക്കകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുനണനള്ള

കകാരരതത്തില്  ആര്ക്കുനമകാര  സരശയവര  തവണ.  അതകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഏറവര വലത്തിയ പ്രതതരകത.  ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് അസകാധകാരണമകായ ഒര സകാമ്പതത്തിക

തരഖയകാണസ്.  ഇനരയത്തില്  മനറകാര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുര  സങല്പത്തിക്കകാന്തപകാലര

പറകാത കകാരരമകാണസ് ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഭകാവനര നചയ്യുനതസ്.  തകരള സമൂഹതത്തിനല

എലകാവതരയര  കണക്കത്തിനലടുക്കുകയര  കരതുകയര  നചയ്യുന ഒര ബഡ്ജറസ്,  ഒര

ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുമകാത്രര  അവതരത്തിപത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന  ബഡ്ജറസ്,

അതകാണസ്  സഖകാവസ്  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  തകരളതത്തിനന്റെ  മുമ്പത്തില്  വച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

ഇതരതത്തില് ജനങ്ങനള തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചുനകകാണസ് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റുര മുനണത്തിയര

മുതനകാട്ടുതപകായതുനകകാണകാണസ്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിതനയര മുനണത്തിതയയര ജനങ്ങള്

ഹൃദയതതകാടുതചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചതസ്. പഞകായതസ് നതരനഞ്ഞടുപത്തിനല വത്തിജയര തകവലര

യകാദൃശത്തികമകായ  ഒര  കകാരരമകായത്തി  ആരര  കരതതണതത്തില.  തകരളതത്തില്  ഒര

രകാഷ്ട്രസ്പീയവമത്തിലകാനത  ഏനതങത്തിലര  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  ആനരങത്തിലര  തവകാടസ്

നചയ്തത്തിട്ടുതണകാ?   പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയമത്തില,  അതസ്  കണത്തിടസ്

ആരനമകാനര  വത്തിലയത്തിരതതനണനസ്  പറയനതസ്  എനത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തിലകാണസ്.  പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  വളനര  വരക്തമകായത്തി



രകാഷ്ട്രസ്പീയകാടത്തിസകാനതത്തില്തനന ജനങ്ങള് തവകാടസ്  നചയ്തു.  അതസ്  യകാദൃശത്തികമകായ

കകാരരമല.  ആ കകാരരര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.   മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയകാല് അവര്ക്കസ്  നകകാള്ളകാര.

ഇനസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  ഒര തകര്ന മുനണത്തിയകാണസ്. 39  വര്ഷമകായത്തി യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നനകാപര  നത്തിന  തകരള  തകകാണ്ഗസകാണസ്,  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന  വത്തിടസ്  ഇടതുപക്ഷ

മുനണത്തിയത്തിതലയസ്  വനതസ്.  1960-കളനട  മധരതത്തില്  തകരള  തകകാണ്ഗസസ്

രൂപസ്പീകൃതമകായതത്തിനുതശഷര  തകരള  രകാഷ്ട്രസ്പീയര  വസ്പീക്ഷത്തിക്കുന  ഏനതകാരകാള്ക്കുര

മനസ്സത്തിലകാകുന  ഒര  കകാരരമുണസ്,  തകരള  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ  രൂപസ്പീകരണരമൂലര

മധരതത്തിരവത്തിതകാരകൂറത്തില് കത്തിടത്തിയ പ്രഹരതത്തില്നത്തിനസ്  ഒരത്തിക്കലര തകകാണ്ഗസസ് കര

കയറത്തിയത്തിടത്തില, കര കയറകാനുര തപകാകുനത്തില. ആ തകരള തകകാണ്ഗസസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.

വത്തിടസ്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-തലയസ് വരകാനുണകായ രകാഷ്ട്രസ്പീയ സകാഹചരരനമനകാനണനതല

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  തകകാണ്ഗസസ്  തനതൃതസവര  വത്തിലയത്തിരതതണതസ്?  ഇടതുപക്ഷ

മുനണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ജനതക്ഷമ പദ്ധതത്തികള് വത്തിലയത്തിരതത്തിയത്തിടകാണസ്  തകരള

തകകാണ്ഗസസ്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-തലയസ് വനതസ്.   യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  തകകാണ്ഗസുര

ഒര തകര്ന മുനണത്തിയകാണസ്,  തകര്ന നയസമസ്പീപനങ്ങനള പത്തിന്തുടരനവരകാണസ്.

തനതൃതസമത്തിലകാനത, കപത്തിതകാന് ഇലകാനത ലക്കുനകടസ് സഞരത്തിക്കുന ഒര കപലകാണസ്

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  എനസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയത്തിടകാണസ്  തകരള  തകകാണ്ഗസസ്  ആ

കപലത്തില്നത്തിനര പുറത്തുകടനസ് ഇടതുപക്ഷ മുനണത്തിയത്തിതലയസ് വനതസ്.  ഇതസ്  തകരള

രകാഷ്ട്രസ്പീയനത മകാറത്തിമറത്തിച്ച ഒര കകാരരമകാണസ്. ഇഇൗ പ്രഹരതത്തില്നത്തിനര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നുര  തകകാണ്ഗസത്തിനുര  കര  കയറകാന്  പറത്തില.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  സകാഹത്തിബത്തിനന



ഡെല്ഹത്തിയത്തില്നത്തിനര  തകരളതത്തില്നകകാണ്ടുവനസ്  കളതത്തിലത്തിറക്കത്തിയതുനകകാണ്ടുര

കകാരരമത്തില.  കകാരണര  തകകാണ്ഗസത്തിനന്റെയര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെയര  ജനപത്തിന്തുണ

അത്രതമല്  കുറഞനവനതകാണസ്  വസ്തുത.  അതകാണസ്  പഞകായതസ്

നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന്റെ ഫലര നമ്മുനട മുനത്തില്  കകാണത്തിച്ചുതരനതസ്.  തകകാണ്ഗസുകകാര്

അതസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തി  തത്തിരതകാന്  തയകാറകായകാല്  തകകാണ്ഗസത്തിനുനകകാള്ളകാര.

അഖത്തിതലനരകാ  തലതത്തില്  എലകാ  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തത്തികതളയര  നത്തിസ്സഹകായരകായത്തി

തനകാക്കത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഒര  പകാര്ടത്തി,  തകരളതത്തില്  എലകാ  വര്ഗസ്പീയ

ശക്തത്തികളനടയര  മുനത്തില്  ഒര നചറു  പുഞത്തിരത്തി  കകാണത്തിച്ചുര  കണ്ണടച്ചുര  നത്തില്ക്കുന

തകകാണ്ഗസസ്,  അതകാണസ്  തകകാണ്ഗസസ്.  ആ  തകകാണ്ഗസത്തിനസ്  തകരളതത്തിനന്റെ

ഇനനത  സത്തിതത്തിയത്തില്  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  ജനങ്ങളനട  വത്തിശസകാസമകാര്ജത്തിക്കകാതനകാ

തകരളനത മുതനകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിതനകാ ഉള്ള ഏനതങത്തിലനമകാര പദ്ധതത്തികള്

നടപകാക്കുനതത്തിതനകാ  അതത്തിനനപറത്തി  ചത്തിനത്തിക്കകാതനകാ  കഴത്തിയത്തിനലനള്ളതകാണസ്

വകാസ്തവര.  അതസ്  ഇഇൗ  വരന  അസരബത്തി  നതരനഞ്ഞടുപത്തിലര  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കകാന്

തപകാകുകയകാണസ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്  നനതഞകാടസ്

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  സരശയമത്തില.  ഇഇൗ  ബജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച

സഖകാവസ്   തതകാമസസ്  നഎസക്കത്തിനനയര അതത്തിനസ്  തനതൃതസര  നകകാടുക്കുന സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനയര  അഭത്തിനനത്തിച്ചുനകകാണസ്  ഞകാന്  എനന്റെ

നചറത്തിയ വകാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന. 



മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  വളനര മകാതൃകകാപരമകായത്തി കൃതരസമയത്തുതനന അതദ്ദേഹര

തനന്റെ ചര്ച്ച അസനത്തിപത്തിച്ചു.

ശസ്പീ  .   റത്തി  .   എ  .   അഹമ്മദസ് കബസ്പീര്: സര്, ഇതസ് നതരനഞ്ഞടുപ്പുവര്ഷമകായതു

നകകാണസ്  വളനര  പ്രതസ്പീക്ഷതയകാനടയകാണസ്  വനതസ്.  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)-നന്റെ

നതരനഞ്ഞടുപസ് പ്രകടനപത്രത്തികയനട ഒര നത്തിയമസഭകാ പതത്തിപസ് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചകാണസ്

വനതസ്.   'തൃശ്ശൂര് പൂരര കകാണകാന് തപകായത്തി,  വടക്കുരതറ തവല കണസ്  മടങ്ങത്തി'

എനസ്  പറയകാവന രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള ഒര ബജറകാണസ്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില് ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്.  നമ്മുനട  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ച  കൃതരമകായത്തി  നമുക്കറത്തിയകാര.

ജത്തി.ഡെത്തി.പത്തി.  6.49%-ല്നത്തിനസ്   3.45%  ആയത്തി  കുറഞ.  അതസ്  തദശസ്പീയ

ശരകാശരത്തിതയക്കകാള്  തകാനഴയകാണസ്.  4.21%  ആണസ്  തദശസ്പീയ  ശരകാശരത്തി.  ഇഇൗ

സര്ക്കകാര്  അവരനട  വലതുകകാല്  വച്ചസ്  നസക്രതടറത്തിയറത്തിതലയസ്  പ്രതവശത്തിച്ച

അനമുതല് നമ്മുനട സരസകാനതസ് സസകാസരനമനകാനണനസ് അറത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.

വത്തിഭവലഭരതയത്തിലള്ള  പരത്തിമത്തിതത്തി  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരത്തിനന  എത്രമകാത്രര

ആകുലനപടുത്തുനനവനസ്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന  ഒര  തരഖയകാണത്തിതസ്.

അതുനകകാണ്ടുതനന  ഞകാന്  ആ  വത്തിഷയതത്തിതലയസ്  കടക്കുനത്തില.

ഭദ്രപ്രതത്തിഷമകായ ഒര  നവതകരള  നത്തിര്മ്മകാണര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നസ്  മകാത്രതമ

സകാധരമകാകൂനയനള്ളതുനകകാണസ് ഇഇൗ തജകാലത്തികള് ഏനറടുക്കകാന് കഴത്തിയന ഒര

ജനകാഭത്തിപ്രകായര  നഎകരജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയകാണസ്.



പഞകായതസ് നതരനഞ്ഞടുപ്പു കഴത്തിഞ്ഞതപകാള് നമ്മുനട മുഖരമനത്തിയനട ശരസ്പീര

ഭകാഷയത്തില്വന  മകാറര,   വത്തിഷയങ്ങള്  അവതരത്തിപത്തിക്കുനതത്തിലള്ള  മകാറര

ഇനതകാനക്ക  കണത്തിടസ്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ജനകായത  സരവത്തിധകാനനത

കണത്തിശമകായത്തി പത്തിന്തുടരകാന് ആഗഹത്തിക്കുന ഒരകാനളന നത്തിലയസ് വലത്തിയ തവദന

തതകാനത്തി.  നതരനഞ്ഞടുപ്പുഫലര  പുറത്തു  വനയടനന  അതദ്ദേഹര

നകകാലത്തുനത്തിനര തകരള പരരടനര  ആരരഭത്തിച്ചു.  അവത്തിനടവച്ചസ് തകരളതത്തിനല

ഒര മനത്തി പറഞ, ഭരണത്തുടര്ച്ച സരഭവത്തിക്കുനമനസ്.  ഭരണര അനുഭവത്തിക്കുന

ആളകള്  ഇറങ്ങത്തിതപകാകകാന്  ആഗഹത്തിക്കുനത്തില.  അതത്തിനന  ഒര  'ട്രേമ്പതരര'

എതന  പറയകാന്  കഴത്തിയൂ.   ട്രേമ്പതരര  വമ്പതരനമകാനമല.  തകവലര

മണതരമകാനണനസ് പറയകാനുര കഴത്തിയത്തില. അതത്തിനത്തിടയത്തില് മലയകാളതത്തില് ഒര

വകാക്കുണസ്,  ഞകാനകായത്തിടസ്  പറയനത്തില.   തസ്നേഹമുള്ളവനര,  ജനകാഭത്തിപ്രകായര

ആരനടനയങത്തിലര  കുതകയകാനണനസ്  നമ്മള്  പറഞ്ഞകാല്  അതസ്  ജനങ്ങനള

പരത്തിഹസത്തിക്കലകാണസ്.  അശസത്ഥകാമകാവത്തിനന്റെ  കഥ  നമുക്കറത്തിയകാര.   തദ്രകാണരനട

മകന്   ജനത്തിച്ചതപകാള്തനന  ഒര  കുതത്തിരയനട  ആതവശര  കകാണത്തിച്ചു.

അശസത്ഥകാമകാവസ് എന തപരസ് അങ്ങനനയകാണസ് വനതചര്നതസ്.  അശസത്ഥകാമകാവസ്

തദ്രകാണരനട സ്കൂളത്തിലര പരശുരകാമനന്റെ സ്കൂളത്തിലര പഠത്തിച്ചു.  യധത്തിഷത്തിരന് നടതത്തിയ

രകാജസൂയതത്തില് പനങടുത ആളകാണസ് അശസത്ഥകാമകാവസ്.  അഭത്തിമനദ്യുവത്തിനന്റെ

ധര്മ്മപതത്തി  ഉതരയനട  ഗര്ഭസ  ശത്തിശു  പരസ്പീക്ഷത്തിതത്തിനന  ഉനരവയകാന്



തക്കവണ്ണര  പ്രഹരതശഷത്തിയള്ള  ബ്രഹ്മശത്തിരകാസതത്തിനന്റെ  ഉടമസനകാണസ്

അശസത്ഥകാമകാവസ്.  ആ അശസത്ഥകാമകാവസ് കൃഷ്ണനന കകാണകാന് വന.  ഋജുബുദ്ധത്തിയര

ഋതവകാദത്തിയമകായ കൃഷ്ണന്,  കുരതക്ഷത്ര  ഭൂമത്തിയത്തില്തപകാലര  ധരകാനശസ്പീലനകായ

കൃഷ്ണന്,  ശസ്പീലനത്തിധത്തിയകായ  കൃഷ്ണന്,  കലരകാണപൂര്ണ്ണനുര  മുകത്തിലവര്ണ്ണനുമകായ

കൃഷ്ണന്,  ആ  കൃഷ്ണനന്റെ  അടുക്കല്  അശസത്ഥകാമകാവസ്  വനപറഞ.  'ഭഗവകാന്,

എനന്റെ ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര യദ്ധമുനണത്തിയത്തില് ആനരയര ഉനരവയകാന് തശഷത്തിയള്ള

ഒനകാണസ്.  പണസ്,  'Every leader of Hamas is  marked for death'  എനസ്

ഇസകാതയല്  തനതൃതസര  പലസ്തസ്പീനത്തികനളക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതുതപകാനല

ഉനരവയകാന് തശഷത്തിയള്ള,  പ്രഹരതശഷത്തിയള്ള ആയധമകാണസ് ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര.

ഭഗവകാന്, ആ ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര   ഞകാന് തകാങള്ക്കസ്  തരകാര. പകരര സുദര്ശന

ചക്രര  എനത്തിക്കസ്  തരതമകാ?'  കുതചലനന  തതകാളത്തിതലറത്തിയ  നമ്മുനട  കണ്ണന്

അശസത്ഥകാമകാവത്തിതനകാടസ്  പറഞ,   കുതഞ്ഞ  'ഇഇൗ  ആയധര  നസ്പീനയടുതതകാള'.

അശസത്ഥകാമകാവസ്  സുദര്ശനചക്രമുയര്തകാന്  ശമത്തിച്ചു,  അതസ്  നപകാങ്ങത്തിതയകാ?

ബഹുമകാനനപട ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി,  ജനകാഭത്തിപ്രകായതത്തിനന്റെ സുദര്ശന ചക്രര

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തസ്പീനറഴുതത്തി  കത്തിടത്തിനയനസ്  പറയനതസ്  അശസ്പീലവര

അനകാശകാസരവമകാണസ്,  മലയകാളത്തി  അരഗസ്പീകരത്തിക്കത്തില.   മലയകാളത്തികള്ക്കസ്  ഒര

രൂപമുണസ്.  1957  മുതല് ഇതുവനര പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്,  ആദര മനത്തിസഭയനട

രൂപമകാതണകാ  പത്തിനസ്പീടസ്  വന  മനത്തിസഭകള്ക്കസ്?  നത്തിങ്ങളത്തിനല  മുതത്തിര്ന



ആളകള്ക്കസ്  അറത്തിയകാര.  ആദരമനത്തിസഭയത്തില്,  എനന്റെ  തനതകാവസ്  ബകാഫകാഖത്തി

തങ്ങള് വത്തി.  ആര്. കൃഷ്ണയര്ക്കസ് അനുകൂലമകായത്തിരന. കൃഷ്ണയര് സസതനനകായത്തി

തലതശരത്തിയത്തിലര മുതത്തിര്ന തകകാണ്ഗസസ് തനതകാവകായത്തിരന തഡെകാ.  എ.  ആര്.

തമതനകാന്  നത്തിങ്ങളമകായത്തി  നതറത്തി  തൃശ്ശൂരത്തിലര  സസതനനകായത്തി  മതരത്തിച്ചു.  തഡെകാ.

തമതനകാനസ്  ലസ്പീഗത്തിനന്റെ  പത്തിന്തുണയമുണകായത്തിരന.  അവരനട

പത്തിന്തുണതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ്  ആദര  ഗവണ്നമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരനതസ്.

അനമുതല് ഇനവനര മലയകാളത്തിയനട മനസ്സസ് സസതനമകാണസ്.  മലയകാളത്തി ഇഇൗ

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തിശകാലമകായ  തകാലരരങ്ങള്ക്കനുകൂലമകായത്തി  നത്തിലപകാനടടുക്കുന

ഒര  ജനതയകാണസ്.  ആ  ജനതനയ  നത്തിങ്ങള്  പരത്തിഹസത്തിക്കരതസ്.  സര്,

ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട  പല  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളര  തകടത്തിടസ്  വലകാനത

വത്തിഷമര  തതകാനനതുനകകാണസ്  ഞകാന്  പറയകയകാണസ്.  ലസ്പീഗസ്  തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതു  മണ്ഡലതത്തില്  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  കഠത്തിനകാദ്ധസകാനര  നചയ്തസ്

വരനവരകാണസ്.  ഇഇൗ  സഭയനട  അദ്ധരക്ഷനകായത്തിരന  നക.  എര.  സസ്പീതത്തി

സകാഹത്തിബസ്, അതദ്ദേഹര നമ്മുനട നപകാതു മണ്ഡലനത ക്ഷസ്പീണത്തിപത്തിച്ച ആളകാതണകാ?

മുഖരമനത്തി,  തകാങള്  ഞങ്ങനള  പരത്തിഹസത്തിക്കരതകായത്തിരന.  ഇഇൗ  സഭയനട

തനതകാവകായത്തിരന സത്തി.  എച്ചസ്.  മുഹമ്മദസ്  തകകായ സകാഹത്തിബസ്,  നമ്മുനട  നപകാതു

മണ്ഡലതത്തിനസ്  നത്തിസ്സകാരമകായ  തസവനമകാതണകാ  നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതസ്?

നകകായത്തിലകാണത്തിയത്തിനല  ബകാഫഖത്തി  തങ്ങളപറത്തി  നകാണുതവടനസ് അറത്തിയകാമതലകാ,



ബകാഫഖത്തി തങ്ങള് മരത്തിച്ചതപകാള്,  തകരള കഇൗമുദത്തി പത്രതത്തില്  'പരത്തിശുദ്ധമകായ

ജസ്പീവത്തിതതത്തിനസ് വത്തിശുദ്ധമകായ അനരര' എന വലത്തിയ തലനക്കടത്തില് എടസ് തകകാളര

വകാര്തയണകായത്തിരന.  തകരള  കഇൗമുദത്തി  പത്രതത്തിലകാണസ്  അങ്ങനന വകാര്ത

വനതസ്.  ആ  ബകാഫഖത്തി  തങ്ങളനട  പകാര്ടത്തിനയയകാണസ്  നത്തിങ്ങള്

ആതക്ഷപത്തിക്കുനതസ്.   മലയകാളത്തിയനട  ഹൃദതത്തിനന്റെ  നചപത്തിലകാണസ്  ഒ.എന്.വത്തി.

കുറുപത്തിനന്റെ  സകാനര.  മലയകാളത്തികളനട  കരളത്തിനന്റെ  കഷണമകായ  ഒ.എന്.വത്തി.

കുറുപസ്,   മുഹമ്മദലത്തി  ഷത്തിഹകാബസ്  തങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതസ്

ദൃശരവത്തിസയനമനകാണസ്.  അങ്ങനനയള്ള  മുഹമ്മദലത്തി  ഷത്തിഹകാബസ്  തങ്ങളനട

പകാര്ടത്തിനയയകാണസ്  ഇഇൗ  സഭയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  ആതക്ഷപത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുനതസ്.

അതത്തില് വളനര തവദനയണസ്. ഇതത്തിനുപകരര തചകാദത്തിക്കകാന് ഞങ്ങള് മകാത്രമല,

മലയകാളത്തി സമൂഹര നമകാതതത്തിലണകാകുര.

മൂനസ്  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  വത്തിചകാരണ  നചയനപടുര.  ഒനസ്,

പുനര്വത്തിചകാരണയകാണസ്.  ശബരത്തിമല   വത്തിഷയതത്തില്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  മകാപത്തില.

അനസ് നത്തിങ്ങള് തത്തിടുക്കതത്തില് കകാടത്തിക്കൂടത്തിയ തപക്കൂത്തുകള്ക്കസ് തകരളര മകാപസ്

നല്കുകയത്തില. മറസ് രണസ് കകാരരങ്ങളത്തില് ഒനസ്, സരവരണ അടത്തിമറത്തി.  സര്വഥകാ

തയകാഗരനകായ തഡെകാ.  പല്പ്പു ബത്തിരദധകാരത്തിയകായത്തി കടനവനതപകാള് അവസരര

നത്തിതഷധത്തിച്ച  ഒര  സകാമൂഹരഘടനയ്നക്കതത്തിനര  തകരളര  നടതത്തിയ  ഒര

തപകാരകാടമുണസ്.  അതസ്  അനകായകാസര  തകര്ത്തുകളയകാനമനസ്  നത്തിങ്ങള്



വരകാതമകാഹത്തിക്കരതസ്.  അതസ്  മലയകാളത്തിക്കസ്  സസസ്പീകകാരരമല.  സരവരണ

അടത്തിമറത്തിനക്കതത്തിനര തകരളര പ്രതത്തികരത്തിക്കുര. 

ശസ്പീ  .    നക  .    സുതരഷസ്  കുറുപസ്:  സര്,   തകരളനത  സരബനത്തിച്ച

അസകാധകാരണമകായ  ഒര  മത്തിഷന്  തഡെകാകദ്യുനമന്റെകാണസ് ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്.

സകാധകാരണക്കകാനര  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചുര  തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനമുതനറതത്തില്

അവരനട  സകാനമുറപത്തിച്ചുര സസ്പീകനള  സമൂഹതത്തിനന്റെ  മുനത്തിതലയസ്

നകകാണ്ടുവരനമനസ്  പ്രതത്തിജനയടുത്തുര  ആധുനത്തിക  സകാതങതത്തികവത്തിദര

ഇനത്തിതമലത്തില്  കുറച്ചുതപരനട  മകാത്രര  കുതകയകായത്തിരത്തിക്കുകയത്തിനലനസ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചുര  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഡെത്തിനനവഡെത്തിനസ് അനരരകുറത്തിക്കുന

നടപടത്തികനളടുത്തുമകാണസ്  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനസ് തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  എസകസ്

രൂപരനകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതസ്.    ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ   മുമ്പുള്ള  ബഡ്ജറകളനട

തുടര്ച്ചയകാണത്തിതസ്. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന തതസമകാണസ് മുന്കകാല

ബഡ്ജറകളത്തിലണകായത്തിരനതസ്.  അതസ്  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തിയനട  സകാമ്പതത്തിക

രകാഷ്ട്രസ്പീയനയങ്ങളനട  പ്രതത്തിഫലനമകാണസ്.  ഇനരയത്തിനല  എലകാ  ഇതര

ഗവണ്നമന്റുകളത്തില്  നത്തിനര  വരതരസ്തമകായത്തി  ഉദകാരവത്ക്കരണതത്തിനസ്

സരസകാനബദല് കകാഴവയ്ക്കുന ഗവണ്നമന്റെകാണസ്  സഖകാവസ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ

തനതൃതസതത്തിലള്ള  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്.   കത്തിഫ്ബത്തി

ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെസ്  നടപകാക്കുന പദ്ധതത്തികള് കണത്തിടസ്   വത്തിമര്ശകര്



ഇതപകാള് വകായടച്ചത്തിട്ടുണസ്.  മറസ്  സരസകാന ഗവണ്നമന്റുകള് തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ മുനത്തില്

ഓചകാനത്തിച്ചുനത്തിനസ്  അവരനട   ഒഇൗദകാരരതത്തിനസ്  കകാത്തുനത്തില്ക്കുതമ്പകാഴകാണസ്  തകരളര

നപകാതുകതമ്പകാളതത്തില്നത്തിനസ്  കടനമടുക്കകാനുര  വത്തികസനക്കുതത്തിപത്തിനുതവണത്തി   അതസ്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാനുര  തയകാറകായത്തി  മുതനകാട്ടുവനതസ്.  വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി

കടനമടുക്കുകനയനതസ്  ഒര  പുതത്തിയ  കകാരരമല.  തലകാകതത്തിനല  എലകാ  വത്തികസത്തിത

രകാജരങ്ങളര  ഏനതങത്തിലര  ഘടതത്തില്  എതപകാനഴങത്തിലര  അവരനട

വത്തികസനകാവശരതത്തിനുതവണത്തി   കടനമടുതത്തിട്ടുണസ്.  അവരകാരര  കടനക്കണത്തിയത്തില്

വസ്പീണത്തിടത്തിനലങത്തില്   തകരളവര  കടനക്കണത്തിയത്തില്  വസ്പീഴകാന്  തപകാകുനത്തിനലനസ്

ഓര്ക്കണര.  അടഞകത്തിടന   ഒര  വകാതത്തില്  തുറനസ്  അതസ്  കകാണത്തിച്ചുതന

വഴത്തിയത്തിലൂനട  നനധരരപൂര്വര  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്   അതത്തിനന  അഭത്തിനനത്തിക്കകാന്

തയകാറകാകുനതത്തിനുപകരര,  തങ്ങളനട  മണ്ഡലങ്ങളത്തിനലലകാര  കത്തിഫ്ബത്തി

പദ്ധതത്തികള്ക്കുതവണത്തി  മുറവത്തിളത്തി  കൂട്ടുകയര  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  പലതുര

നടപകാക്കത്തിയതത്തിനനപറത്തി  സസയര  അഭത്തിമകാനര  നകകാള്ളുകയര  നചയ്യുന പ്രതത്തിപക്ഷര,

മകാറത്തിനത്തിനസ്  അതത്തിനന  കുറര  പറയരതസ്.   കത്തിഫ്ബത്തിമൂലര    തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുസമൂഹതത്തില് വനത്തിട്ടുള്ള മകാറവര തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തില് വനത്തിട്ടുള്ള

കുതത്തിപ്പുര  ഇനസ്   എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളര  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതകാണസ്,   അതസ്

മനസ്സത്തിലകാക്കകാനനങത്തിലര  പ്രതത്തിപക്ഷര  തയകാറകാകണര.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനര  ബഹുദൂരര  മുതനകാട്ടുതപകായത്തി.  അടത്തിസകാന  തമഖലകനളയര

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങനളയര   ഉയര്തത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാനുള്ള  ഒടനവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇൗ



ബഡ്ജറസ്  വത്തിഭകാവനര  നചയ്യുന.  സകാമൂഹരതക്ഷമ  നപന്ഷന്  1600  രൂപയകാക്കത്തി,

നനലഫസ്  മത്തിഷന്  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര  ഒനര  ലക്ഷര  വസ്പീടസ്  വച്ചുനകകാടുക്കുര,   5

വര്ഷരനകകാണസ്  20  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്  നതകാഴത്തില്,  2021-22-ല്  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ

മൂനസ്  ലക്ഷര തപര്ക്കുര മറള്ള  അഞസ്  ലക്ഷര തപര്ക്കുര നതകാഴത്തില്,   റബ്ബറത്തിനന്റെ

തകാങ്ങുവത്തില  170 രൂപയകാക്കത്തി,  നനലത്തിനന്റെ  സരഭരണവത്തില  28  രൂപയകാക്കത്തി,

നകാളത്തിതകരതത്തിനസ്  32  രൂപ  തകാങ്ങുവത്തില,  ആശകാവര്ക്കര്മകാരനട  ശമ്പളര  കൂടത്തി,

നതകാഴത്തിലറപസ്  പദ്ധതത്തിയത്തില്നപടവരനട  തക്ഷമനപന്ഷന്  ഉറപകാക്കത്തി  തുടങ്ങത്തി

നത്തിരവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുതവണത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

ഉള്നക്കകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്. ഇതത്തിനന്റെ ഏറവര പുതുമതയറത്തിയ ഭകാഗര, പുതത്തിയ കകാലതത്തിനന്റെ

സവത്തിതശഷതയകായ  ഡെത്തിജത്തിറല്  സകാതങതത്തികവത്തിദര  സകാധകാരണക്കകാരത്തിതലയസ്

എതത്തിക്കകാനുള്ള  തസ്പീരമകാനമകാണസ്.  നക-തഫകാണത്തിനന ഇടതുപക്ഷ  ബദലകായത്തി

ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇന്റെര്നനറസ്  എലകാവര്ക്കുര  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  അവസരര

ഒരക്കുകവഴത്തി  ഡെത്തിജത്തിറല്  ഡെത്തിനനവഡെസ്  തകരളതത്തില്  ഇലകാതകാക്കുകയകാണസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ്  നചയ്യുനതസ്.  ഇനരയത്തിനല  ഏനതങത്തിലനമകാര  ഗവണ്നമന്റെസ്  ഡെത്തിജത്തിറല്

ഡെത്തിനനവഡെസ്  മകാറത്തിനയടുക്കകാന്   എനനങത്തിലര  നചയ്തത്തിട്ടുതണകാ;  നചയ്യുനതണകാ;

അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ് ചത്തിനത്തിക്കുനതണകാ?  എലകാ വസ്പീടുകളത്തിലര  സഇൗജനര ഇന്റെര്നനറര

ലകാതപകാപ്പുര, സ്കൂളകള് മുതല് ഡെത്തിജത്തിറല് സകാതങതത്തികവത്തിദര പഠത്തിക്കകാനുള്ള സഇൗകരരര

എനത്തിങ്ങനന  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  എലകാ  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുര  സകാതങതത്തികവത്തിദര

പ്രകാപരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള പ്രഖരകാപനരവഴത്തി ഭൂപരത്തിഷ്കരണതത്തിനുതശഷമുള്ള  അടുത



വത്തിപവതത്തിനകാണസ്  തകരള ഗവണ്നമന്റെസ്  തുടക്കര കുറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.    സസ്പീകള്ക്കസ്

നല്കുന  കരതലകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  ഏറവര  ശദ്ധത്തിക്കനപതടണ   ഭകാഗര.

തലകാകമകാനക  ശദ്ധത്തിച്ച  തകരള  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  വത്തിജയവര  പരകാജയവമകായത്തി

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കനപടുനതസ്  സസ്പീകളനട അവസയകാണസ്.  അതകായതസ്,  സകാക്ഷരത,

വത്തിദരകാഭരകാസര,  കുടത്തികളനട  എണ്ണര  കുറച്ചതസ്  ഇനതലകാര  വലത്തിയ  വത്തിജയമകായത്തി

തലകാകതത്തിനന്റെ  മുനത്തിലണസ്,  ഇനതകാനക്ക  നമ്മുനട  തനടങ്ങളകാണസ്.  അതതസമയര,

സസ്പീകള്ക്കുതനനരയള്ള  അതത്തിക്രമര  വത്തിതവചനമകായര  കുറഞവരന  സസ്പീകളനട

നതകാഴത്തില്  പങകാളത്തിതനത്തിരക്കസ്  പരകാജയമകായര  വത്തിലയത്തിരതനപട്ടു.

സസ്പീകള്നക്കതത്തിനരയള്ള  അതത്തിക്രമര  കുറയകാന്  നമുക്കസ്  സകാധത്തിച്ചത്തിടത്തില.

കുറച്ചുനകാളകളകായത്തി  കുറഞവന  സസ്പീകളനട  നതകാഴത്തില്പങകാളത്തിതവര  നമ്മുനട

പരകാജയമകായത്തി  കകാണനപട്ടു.   അതത്തിനസ്  അടുതത്തിനട  മകാറമുണകായത്തിട്ടുണസ്.   ഇനര

നവല്ലുവത്തിളത്തിയകായത്തി  തുടരന  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  സസ്പീകളനട  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുള്ള പരത്തിശമമകാണസ് ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതസ്.  കുടുരബശസ്പീ

വഴത്തി  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാരകായ  വസ്പീടമ്മമകാരനട  ശകാക്തസ്പീകരണര

നടത്തുനതുതപകാനല  നതകാഴത്തിലറപ്പുപദ്ധതത്തിയര  സകാധകാരണക്കകാരകായ

സസ്പീകള്ക്കുതവണത്തിയള്ളതകാണസ്.  നതകാഴത്തിലത്തിടങ്ങളത്തില്നത്തിനര  മകാറത്തിനത്തിര്തനപടുന,

മകാറത്തി നത്തില്ക്കനപടുന,  നതകാഴത്തിനലടുക്കകാന് പ്രകാപരകായ,  അഭരസ്തവത്തിദരരകായ സസ്പീകനള

നതകാഴത്തിലത്തിടതത്തിതലയസ്  കൂടത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാനുള്ള  പരത്തിശമമകാണസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലള്ളതസ്.  തകരള  സമൂഹനത  സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര  ഇതസ്   വലത്തിയ



ചുവടുവയ്പകാനണന  കകാരരതത്തില്  ഒര  സരശയവമത്തില.  ഇതത്തിനുമുമ്പസ്   ഇനരയത്തിനല

മതറനതകാര  ഗവണ്നമന്റുര    നചയ്തത്തിടത്തിലകാത   കകാരരമകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

ഗവണ്നമന്റെസ്  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതസ്.  ഫത്തിസല്  നഡെഫത്തിസത്തിറത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  ഇവത്തിനട

പറഞ,  ഫത്തിസല്  നഡെഫത്തിസത്തിറസ്  ഇതപകാള്  വലത്തിയ  കകാരരമകാതക്കണനകാണസ്

പലയകാളകളര  പറയനതസ്.  പറയനതത്തില്  ഒരകാള്  ആരകാണസ്?  വളനര

കണ്സര്തവറസ്പീവകായ  ഫത്തിസല്  നമതഷഴസ്  എടുക്കണനമനസ്  പറയന  റത്തിസര്വസ്

ബകാങത്തിനന്റെ ഗവര്ണ്ണറകായത്തിരന ശസ്പീ സത്തി.  രരഗരകാജന്,  അതദ്ദേഹര കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര

എഴുതത്തിയ  തലഖനതത്തില് പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ് ഞകാന് വകായത്തിക്കകാര, “It  may  be

recalled that in the aftermath of 2008 crisis, fiscal deficit was raised in

two successive years viz.  2008-09 and 2009-10 to 6.1 % and 6.6% of

GDP  respectively.  The 2020-21 covid crisis is a more serious   crisis.

Even if there is a slippage in fiscal deficit in two consecutive years, this

may  be  considered  acceptable  in  favour  of  restoring  growth"  എനസ്

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതകായതസ്,  ഇഇൗ  കകാലഘടതത്തില്  ഫത്തിസല്

പ്രൂഡെന്സസ് ശദ്ധത്തിതക്കണതത്തില. തകകാവത്തിഡെത്തിനന മറത്തികടക്കകാനുര  തകകാവത്തിഡുണകാക്കത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്നത്തിനസ്  മുതനകാട്ടുതപകാകകാനുര  അതസ്  കൂടത്തിതയ  കഴത്തിയൂ,  സര്ക്കകാര്

ജനങ്ങളത്തിതലയസ്  പണര   എതത്തിക്കണര.  അതകാണസ്  ഏറവര  പ്രധകാനനമനകാണസ്

ഇതപകാള്  പറയനതസ്.  അതുതനനയകാണസ്  റത്തിസര്വസ്  ബകാങസ്  ഗവര്ണ്ണറകായ  ശസ്പീ.

ശക്തത്തികകാനസ്   ദകാസസ്,  Palkhivala  Memorial  Lecture-ല്   പനങടുത്തുനകകാണസ്



പറഞ്ഞതസ്. “All the scale  of  fiscal spending was expected to breach the

quantitative targets of fiscal prudence  across most economies in the short

run. It was crucial in the context of the pandemic, from the perspective of

the welfare aspect of public expenditure.”ഇഇൗ തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് പബത്തികസ്

നസന്റെത്തിരഗസ് കൂടണര. ഗവണ്നമന്റെസ് ഫത്തിസല് പ്രൂഡെന്നസനപറഞ്ഞസ് യകാഥകാസത്തിതത്തിക

മതനകാഭകാവതതകാനടയത്തിരത്തിക്കരനതനസ്  തനനയകാണസ്  അവനരലകാര  പറയനതസ്.

അതുതനനയകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലമുള്ളതസ്.  നമ്മുതടതസ്   കമ്മത്തി  ബഡ്ജറകായത്തി,

അതുകൂടത്തി,   ഇതുകൂടത്തി എനപറഞ്ഞത്തിടസ്   കകാരരമത്തില.  ഇഇൗ കകാലതസ് തകകാവത്തിഡെസ്  19

എന  മഹകാമകാരത്തിയണകാക്കത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  മകാനരനത  മറത്തികടക്കകാന്  ഒര

സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്  അതത്തിനന്റെ  പരത്തിമത്തിതത്തിക്കുള്ളത്തില്നത്തിനനകകാണസ്

നചയകാവന  എലകാ  കകാരരങ്ങളര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്   ഉള്നക്കകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുനണനള്ള

കകാരരതത്തില്  ആര്ക്കുനമകാര  സരശയവര  തവണ.  അതകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഏറവര വലത്തിയ പ്രതതരകത.  ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് അസകാധകാരണമകായ ഒര സകാമ്പതത്തിക

തരഖയകാണസ്.  ഇനരയത്തില്  മനറകാര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുര  സങല്പത്തിക്കകാന്തപകാലര

പറകാത കകാരരമകാണസ് ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഭകാവനര നചയ്യുനതസ്.  തകരള സമൂഹതത്തിനല

എലകാവതരയര  കണക്കത്തിനലടുക്കുകയര  കരതുകയര  നചയ്യുന ഒര ബഡ്ജറസ്,  ഒര

ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുമകാത്രര  അവതരത്തിപത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന   ബഡ്ജറസ്,

അതകാണസ്  സഖകാവസ്  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  തകരളതത്തിനന്റെ  മുമ്പത്തില്  വച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

ഇതരതത്തില് ജനങ്ങനള തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചുനകകാണസ് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റുര മുനണത്തിയര



മുതനകാട്ടുതപകായതുനകകാണകാണസ്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിതനയര മുനണത്തിതയയര ജനങ്ങള്

ഹൃദയതതകാടുതചര്ത്തുപത്തിടത്തിച്ചതസ്. പഞകായതസ് നതരനഞ്ഞടുപത്തിനല വത്തിജയര തകവലര

യകാദൃശത്തികമകായ  ഒര  കകാരരമകായത്തി  ആരര  കരതതണതത്തില.  തകരളതത്തില്  ഒര

രകാഷ്ട്രസ്പീയവമത്തിലകാനത  ഏനതങത്തിലര  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  ആനരങത്തിലര  തവകാടസ്

നചയ്തത്തിട്ടുതണകാ?   പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയമത്തില,  അതസ്  കണത്തിടസ്

ആരനമകാനര  വത്തിലയത്തിരതതനണനസ്  പറയനതസ്  എനത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തിലകാണസ്.  പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  വളനര  വരക്തമകായത്തി

രകാഷ്ട്രസ്പീയകാടത്തിസകാനതത്തില്തനന ജനങ്ങള് തവകാടസ്  നചയ്തു.  അതസ്  യകാദൃശത്തികമകായ

കകാരരമല.  ആ കകാരരര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.   മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയകാല് അവര്ക്കസ്  നകകാള്ളകാര.

ഇനസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  ഒര തകര്ന മുനണത്തിയകാണസ്. 39  വര്ഷമകായത്തി യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നനകാപര  നത്തിന  തകരള  തകകാണ്ഗസകാണസ്,  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന  വത്തിടസ്  ഇടതുപക്ഷ

മുനണത്തിയത്തിതലയസ്  വനതസ്.  1960-കളനട  മധരതത്തില്  തകരള  തകകാണ്ഗസസ്

രൂപസ്പീകൃതമകായതത്തിനുതശഷര  തകരള  രകാഷ്ട്രസ്പീയര  വസ്പീക്ഷത്തിക്കുന  ഏനതകാരകാള്ക്കുര

മനസ്സത്തിലകാകുന  ഒര  കകാരരമുണസ്,  തകരള  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ  രൂപസ്പീകരണരമൂലര

മധരതത്തിരവത്തിതകാരകൂറത്തില് കത്തിടത്തിയ പ്രഹരതത്തില്നത്തിനസ്  ഒരത്തിക്കലര തകകാണ്ഗസസ് കര

കയറത്തിയത്തിടത്തില, കര കയറകാനുര തപകാകുനത്തില. ആ തകരള തകകാണ്ഗസസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.

വത്തിടസ്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-തലയസ് വരകാനുണകായ രകാഷ്ട്രസ്പീയ സകാഹചരരനമനകാനണനതല

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  തകകാണ്ഗസസ്  തനതൃതസവര  വത്തിലയത്തിരതതണതസ്?  ഇടതുപക്ഷ

മുനണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ജനതക്ഷമ പദ്ധതത്തികള് വത്തിലയത്തിരതത്തിയത്തിടകാണസ്  തകരള



തകകാണ്ഗസസ്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-തലയസ് വനതസ്.   യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  തകകാണ്ഗസുര

ഒര തകര്ന മുനണത്തിയകാണസ്,  തകര്ന നയസമസ്പീപനങ്ങനള പത്തിന്തുടരനവരകാണസ്.

തനതൃതസമത്തിലകാനത, കപത്തിതകാന് ഇലകാനത ലക്കുനകടസ് സഞരത്തിക്കുന ഒര കപലകാണസ്

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  എനസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിയത്തിടകാണസ്  തകരള  തകകാണ്ഗസസ്  ആ

കപലത്തില്നത്തിനര പുറത്തുകടനസ് ഇടതുപക്ഷ മുനണത്തിയത്തിതലയസ് വനതസ്.  ഇതസ്  തകരള

രകാഷ്ട്രസ്പീയനത മകാറത്തിമറത്തിച്ച ഒര കകാരരമകാണസ്. ഇഇൗ പ്രഹരതത്തില്നത്തിനര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നുര  തകകാണ്ഗസത്തിനുര  കര  കയറകാന്  പറത്തില.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  സകാഹത്തിബത്തിനന

ഡെല്ഹത്തിയത്തില്നത്തിനര  തകരളതത്തില്നകകാണ്ടുവനസ്  കളതത്തിലത്തിറക്കത്തിയതുനകകാണ്ടുര

കകാരരമത്തില.  കകാരണര  തകകാണ്ഗസത്തിനന്റെയര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെയര  ജനപത്തിന്തുണ

അത്രതമല്  കുറഞനവനതകാണസ്  വസ്തുത.  അതകാണസ്  പഞകായതസ്

നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന്റെ ഫലര നമ്മുനട മുനത്തില്  കകാണത്തിച്ചുതരനതസ്.  തകകാണ്ഗസുകകാര്

അതസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കത്തി  തത്തിരതകാന്  തയകാറകായകാല്  തകകാണ്ഗസത്തിനുനകകാള്ളകാര.

അഖത്തിതലനരകാ  തലതത്തില്  എലകാ  വര്ഗസ്പീയ  ശക്തത്തികതളയര  നത്തിസ്സഹകായരകായത്തി

തനകാക്കത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഒര  പകാര്ടത്തി,  തകരളതത്തില്  എലകാ  വര്ഗസ്പീയ

ശക്തത്തികളനടയര  മുനത്തില്  ഒര നചറു  പുഞത്തിരത്തി  കകാണത്തിച്ചുര  കണ്ണടച്ചുര  നത്തില്ക്കുന

തകകാണ്ഗസസ്,  അതകാണസ്  തകകാണ്ഗസസ്.  ആ  തകകാണ്ഗസത്തിനസ്  തകരളതത്തിനന്റെ

ഇനനത  സത്തിതത്തിയത്തില്  ഇഇൗ  നകാടത്തിനല  ജനങ്ങളനട  വത്തിശസകാസമകാര്ജത്തിക്കകാതനകാ

തകരളനത മുതനകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിതനകാ ഉള്ള ഏനതങത്തിലനമകാര പദ്ധതത്തികള്

നടപകാക്കുനതത്തിതനകാ  അതത്തിനനപറത്തി  ചത്തിനത്തിക്കകാതനകാ  കഴത്തിയത്തിനലനള്ളതകാണസ്



വകാസ്തവര.  അതസ്  ഇഇൗ  വരന  അസരബത്തി  നതരനഞ്ഞടുപത്തിലര  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കകാന്

തപകാകുകയകാണസ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്  നനതഞകാടസ്

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  സരശയമത്തില.  ഇഇൗ  ബജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച

സഖകാവസ്   തതകാമസസ്  നഎസക്കത്തിനനയര അതത്തിനസ്  തനതൃതസര  നകകാടുക്കുന സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനയര  അഭത്തിനനത്തിച്ചുനകകാണസ്  ഞകാന്  എനന്റെ

നചറത്തിയ വകാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന. 

മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  വളനര മകാതൃകകാപരമകായത്തി കൃതരസമയത്തുതനന അതദ്ദേഹര

തനന്റെ ചര്ച്ച അസനത്തിപത്തിച്ചു.

ശസ്പീ  .    റത്തി  .    എ  .    അഹമ്മദസ്  കബസ്പീര്:  സര്,  ഇതസ്

നതരനഞ്ഞടുപ്പുവര്ഷമകായതുനകകാണസ്  വളനര  പ്രതസ്പീക്ഷതയകാനടയകാണസ്  വനതസ്.

സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)-നന്റെ നതരനഞ്ഞടുപസ് പ്രകടനപത്രത്തികയനട ഒര നത്തിയമസഭകാ

പതത്തിപസ് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചകാണസ് വനതസ്.  'തൃശ്ശൂര് പൂരര കകാണകാന് തപകായത്തി, വടക്കുരതറ

തവല  കണസ്  മടങ്ങത്തി'  എനസ്  പറയകാവന  രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള  ഒര  ബജറകാണസ്

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്.  നമ്മുനട  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ച

കൃതരമകായത്തി  നമുക്കറത്തിയകാര.  ജത്തി.ഡെത്തി.പത്തി.  6.49%-ല്നത്തിനസ്   3.45%  ആയത്തി

കുറഞ.  അതസ്  തദശസ്പീയ  ശരകാശരത്തിതയക്കകാള്  തകാനഴയകാണസ്.  4.21%  ആണസ്

തദശസ്പീയ  ശരകാശരത്തി.  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  അവരനട  വലതുകകാല്  വച്ചസ്

നസക്രതടറത്തിയറത്തിതലയസ്  പ്രതവശത്തിച്ച  അനമുതല്  നമ്മുനട  സരസകാനതസ്



സസകാസരനമനകാനണനസ് അറത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  വത്തിഭവലഭരതയത്തിലള്ള പരത്തിമത്തിതത്തി ഇഇൗ

സര്ക്കകാരത്തിനന  എത്രമകാത്രര  ആകുലനപടുത്തുനനവനസ്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന  ഒര

തരഖയകാണത്തിതസ്.  അതുനകകാണ്ടുതനന  ഞകാന്  ആ  വത്തിഷയതത്തിതലയസ്

കടക്കുനത്തില.  ഭദ്രപ്രതത്തിഷമകായ ഒര നവതകരള നത്തിര്മ്മകാണര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നസ്

മകാത്രതമ  സകാധരമകാകൂനയനള്ളതുനകകാണസ്  ഇഇൗ  തജകാലത്തികള്  ഏനറടുക്കകാന്

കഴത്തിയന  ഒര  ജനകാഭത്തിപ്രകായര  നഎകരജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയകാണസ്.  പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപ്പു കഴത്തിഞ്ഞതപകാള് നമ്മുനട

മുഖരമനത്തിയനട  ശരസ്പീര  ഭകാഷയത്തില്വന  മകാറര,   വത്തിഷയങ്ങള്

അവതരത്തിപത്തിക്കുനതത്തിലള്ള  മകാറര  ഇനതകാനക്ക  കണത്തിടസ്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

ജനകായത  സരവത്തിധകാനനത  കണത്തിശമകായത്തി  പത്തിന്തുടരകാന്  ആഗഹത്തിക്കുന

ഒരകാനളന  നത്തിലയസ്  വലത്തിയ  തവദന  തതകാനത്തി.  നതരനഞ്ഞടുപ്പുഫലര  പുറത്തു

വനയടനന  അതദ്ദേഹര  നകകാലത്തുനത്തിനര  തകരള  പരരടനര   ആരരഭത്തിച്ചു.

അവത്തിനടവച്ചസ്  തകരളതത്തിനല  ഒര  മനത്തി  പറഞ,  ഭരണത്തുടര്ച്ച

സരഭവത്തിക്കുനമനസ്.  ഭരണര  അനുഭവത്തിക്കുന  ആളകള്  ഇറങ്ങത്തിതപകാകകാന്

ആഗഹത്തിക്കുനത്തില.  അതത്തിനന  ഒര  'ട്രേമ്പതരര'  എതന  പറയകാന്  കഴത്തിയൂ.

ട്രേമ്പതരര  വമ്പതരനമകാനമല.  തകവലര  മണതരമകാനണനസ്  പറയകാനുര

കഴത്തിയത്തില.  അതത്തിനത്തിടയത്തില്  മലയകാളതത്തില്  ഒര  വകാക്കുണസ്,  ഞകാനകായത്തിടസ്

പറയനത്തില.   തസ്നേഹമുള്ളവനര,  ജനകാഭത്തിപ്രകായര  ആരനടനയങത്തിലര



കുതകയകാനണനസ് നമ്മള് പറഞ്ഞകാല് അതസ് ജനങ്ങനള പരത്തിഹസത്തിക്കലകാണസ്.

അശസത്ഥകാമകാവത്തിനന്റെ  കഥ  നമുക്കറത്തിയകാര.   തദ്രകാണരനട  മകന്

ജനത്തിച്ചതപകാള്തനന ഒര കുതത്തിരയനട ആതവശര കകാണത്തിച്ചു.  അശസത്ഥകാമകാവസ്

എന  തപരസ്  അങ്ങനനയകാണസ്  വനതചര്നതസ്.  അശസത്ഥകാമകാവസ്  തദ്രകാണരനട

സ്കൂളത്തിലര  പരശുരകാമനന്റെ  സ്കൂളത്തിലര  പഠത്തിച്ചു.  യധത്തിഷത്തിരന്  നടതത്തിയ

രകാജസൂയതത്തില് പനങടുത ആളകാണസ് അശസത്ഥകാമകാവസ്.  അഭത്തിമനദ്യുവത്തിനന്റെ

ധര്മ്മപതത്തി  ഉതരയനട  ഗര്ഭസ  ശത്തിശു  പരസ്പീക്ഷത്തിതത്തിനന  ഉനരവയകാന്

തക്കവണ്ണര  പ്രഹരതശഷത്തിയള്ള  ബ്രഹ്മശത്തിരകാസതത്തിനന്റെ  ഉടമസനകാണസ്

അശസത്ഥകാമകാവസ്.  ആ അശസത്ഥകാമകാവസ് കൃഷ്ണനന കകാണകാന് വന.  ഋജുബുദ്ധത്തിയര

ഋതവകാദത്തിയമകായ കൃഷ്ണന്,  കുരതക്ഷത്ര  ഭൂമത്തിയത്തില്തപകാലര  ധരകാനശസ്പീലനകായ

കൃഷ്ണന്,  ശസ്പീലനത്തിധത്തിയകായ  കൃഷ്ണന്,  കലരകാണപൂര്ണ്ണനുര  മുകത്തിലവര്ണ്ണനുമകായ

കൃഷ്ണന്,  ആ  കൃഷ്ണനന്റെ  അടുക്കല്  അശസത്ഥകാമകാവസ്  വനപറഞ.  'ഭഗവകാന്,

എനന്റെ ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര യദ്ധമുനണത്തിയത്തില് ആനരയര ഉനരവയകാന് തശഷത്തിയള്ള

ഒനകാണസ്.  പണസ്,  'Every leader of Hamas is  marked for death'  എനസ്

ഇസകാതയല്  തനതൃതസര  പലസ്തസ്പീനത്തികനളക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതുതപകാനല

ഉനരവയകാന് തശഷത്തിയള്ള,  പ്രഹരതശഷത്തിയള്ള ആയധമകാണസ് ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര.

ഭഗവകാന്, ആ ബ്രഹ്മശത്തിരകാസര   ഞകാന് തകാങള്ക്കസ്  തരകാര. പകരര സുദര്ശന

ചക്രര  എനത്തിക്കസ്  തരതമകാ?'  കുതചലനന  തതകാളത്തിതലറത്തിയ  നമ്മുനട  കണ്ണന്



അശസത്ഥകാമകാവത്തിതനകാടസ്  പറഞ,   കുതഞ്ഞ  'ഇഇൗ  ആയധര  നസ്പീനയടുതതകാള'.

അശസത്ഥകാമകാവസ്  സുദര്ശനചക്രമുയര്തകാന്  ശമത്തിച്ചു,  അതസ്  നപകാങ്ങത്തിതയകാ?

ബഹുമകാനനപട ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി,  ജനകാഭത്തിപ്രകായതത്തിനന്റെ സുദര്ശന ചക്രര

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തസ്പീനറഴുതത്തി  കത്തിടത്തിനയനസ്  പറയനതസ്  അശസ്പീലവര

അനകാശകാസരവമകാണസ്,  മലയകാളത്തി  അരഗസ്പീകരത്തിക്കത്തില.   മലയകാളത്തികള്ക്കസ്  ഒര

രൂപമുണസ്.  1957  മുതല് ഇതുവനര പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്,  ആദര മനത്തിസഭയനട

രൂപമകാതണകാ  പത്തിനസ്പീടസ്  വന  മനത്തിസഭകള്ക്കസ്?  നത്തിങ്ങളത്തിനല  മുതത്തിര്ന

ആളകള്ക്കസ്  അറത്തിയകാര.  ആദരമനത്തിസഭയത്തില്,  എനന്റെ  തനതകാവസ്  ബകാഫകാഖത്തി

തങ്ങള് വത്തി.  ആര്. കൃഷ്ണയര്ക്കസ് അനുകൂലമകായത്തിരന. കൃഷ്ണയര് സസതനനകായത്തി

തലതശരത്തിയത്തിലര മുതത്തിര്ന തകകാണ്ഗസസ് തനതകാവകായത്തിരന തഡെകാ.  എ.  ആര്.

തമതനകാന്  നത്തിങ്ങളമകായത്തി  നതറത്തി  തൃശ്ശൂരത്തിലര  സസതനനകായത്തി  മതരത്തിച്ചു.  തഡെകാ.

തമതനകാനസ്  ലസ്പീഗത്തിനന്റെ  പത്തിന്തുണയമുണകായത്തിരന.  അവരനട

പത്തിന്തുണതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ്  ആദര  ഗവണ്നമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരനതസ്.

അനമുതല് ഇനവനര മലയകാളത്തിയനട മനസ്സസ് സസതനമകാണസ്.  മലയകാളത്തി ഇഇൗ

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തിശകാലമകായ  തകാലരരങ്ങള്ക്കനുകൂലമകായത്തി  നത്തിലപകാനടടുക്കുന

ഒര  ജനതയകാണസ്.  ആ  ജനതനയ  നത്തിങ്ങള്  പരത്തിഹസത്തിക്കരതസ്.  സര്,

ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട  പല  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളര  തകടത്തിടസ്  വലകാനത

വത്തിഷമര  തതകാനനതുനകകാണസ്  ഞകാന്  പറയകയകാണസ്.  ലസ്പീഗസ്  തകരളതത്തിനന്റെ



നപകാതു  മണ്ഡലതത്തില്  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  കഠത്തിനകാദ്ധസകാനര  നചയ്തസ്

വരനവരകാണസ്.  ഇഇൗ  സഭയനട  അദ്ധരക്ഷനകായത്തിരന  നക.  എര.  സസ്പീതത്തി

സകാഹത്തിബസ്, അതദ്ദേഹര നമ്മുനട നപകാതു മണ്ഡലനത ക്ഷസ്പീണത്തിപത്തിച്ച ആളകാതണകാ?

മുഖരമനത്തി,  തകാങള്  ഞങ്ങനള  പരത്തിഹസത്തിക്കരതകായത്തിരന.  ഇഇൗ  സഭയനട

തനതകാവകായത്തിരന സത്തി.  എച്ചസ്.  മുഹമ്മദസ്  തകകായ സകാഹത്തിബസ്,  നമ്മുനട  നപകാതു

മണ്ഡലതത്തിനസ്  നത്തിസ്സകാരമകായ  തസവനമകാതണകാ  നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതസ്?

നകകായത്തിലകാണത്തിയത്തിനല  ബകാഫഖത്തി  തങ്ങളപറത്തി  നകാണുതവടനസ് അറത്തിയകാമതലകാ,

ബകാഫഖത്തി തങ്ങള് മരത്തിച്ചതപകാള്,  തകരള കഇൗമുദത്തി പത്രതത്തില്  'പരത്തിശുദ്ധമകായ

ജസ്പീവത്തിതതത്തിനസ് വത്തിശുദ്ധമകായ അനരര' എന വലത്തിയ തലനക്കടത്തില് എടസ് തകകാളര

വകാര്തയണകായത്തിരന.  തകരള  കഇൗമുദത്തി  പത്രതത്തിലകാണസ്  അങ്ങനന വകാര്ത

വനതസ്.  ആ  ബകാഫഖത്തി  തങ്ങളനട  പകാര്ടത്തിനയയകാണസ്  നത്തിങ്ങള്

ആതക്ഷപത്തിക്കുനതസ്.   മലയകാളത്തിയനട  ഹൃദതത്തിനന്റെ  നചപത്തിലകാണസ്  ഒ.എന്.വത്തി.

കുറുപത്തിനന്റെ  സകാനര.  മലയകാളത്തികളനട  കരളത്തിനന്റെ  കഷണമകായ  ഒ.എന്.വത്തി.

കുറുപസ്,   മുഹമ്മദലത്തി  ഷത്തിഹകാബസ്  തങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതസ്

ദൃശരവത്തിസയനമനകാണസ്.  അങ്ങനനയള്ള  മുഹമ്മദലത്തി  ഷത്തിഹകാബസ്  തങ്ങളനട

പകാര്ടത്തിനയയകാണസ്  ഇഇൗ  സഭയത്തില്  നത്തിങ്ങള്  ആതക്ഷപത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുനതസ്.

അതത്തില് വളനര തവദനയണസ്. ഇതത്തിനുപകരര തചകാദത്തിക്കകാന് ഞങ്ങള് മകാത്രമല,

മലയകാളത്തി സമൂഹര നമകാതതത്തിലണകാകുര.



മൂനസ്  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  വത്തിചകാരണ  നചയനപടുര.  ഒനസ്,

പുനര്വത്തിചകാരണയകാണസ്.  ശബരത്തിമല   വത്തിഷയതത്തില്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  മകാപത്തില.

അനസ് നത്തിങ്ങള് തത്തിടുക്കതത്തില് കകാടത്തിക്കൂടത്തിയ തപക്കൂത്തുകള്ക്കസ് തകരളര മകാപസ്

നല്കുകയത്തില. മറസ് രണസ് കകാരരങ്ങളത്തില് ഒനസ്, സരവരണ അടത്തിമറത്തി.  സര്വഥകാ

തയകാഗരനകായ തഡെകാ.  പല്പ്പു ബത്തിരദധകാരത്തിയകായത്തി കടനവനതപകാള് അവസരര

നത്തിതഷധത്തിച്ച  ഒര  സകാമൂഹരഘടനയ്നക്കതത്തിനര  തകരളര  നടതത്തിയ  ഒര

തപകാരകാടമുണസ്.  അതസ്  അനകായകാസര  തകര്ത്തുകളയകാനമനസ്  നത്തിങ്ങള്

വരകാതമകാഹത്തിക്കരതസ്.  അതസ്  മലയകാളത്തിക്കസ്  സസസ്പീകകാരരമല.  സരവരണ

അടത്തിമറത്തിനക്കതത്തിനര  തകരളര  പ്രതത്തികരത്തിക്കുര.  മൂനകാമതതതസ്  മലയകാളത്തിയനട

സമചത്തിതതയകാണസ്.  ഏതസ്  പ്രതത്തിസനത്തി  ഘടതത്തിലര  ആനരങത്തിലര

സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്  നമ്മുനട  സമൂഹതത്തിനന്റെ  സഹവര്തത്തിതസതത്തിനസ്

എതത്തിരകായത്തി  തനകാടതകാതലകാ  വകാക്കകാതലകാ  എനനങത്തിലര  വനകാല്  നമ്മള്

തതങ്ങത്തിക്കരഞ  തപകാകുര.  കകാരണര,  മലയകാളത്തി  പതത്തിറകാണസ്  കകാലമകായത്തി

വളര്തത്തിനയടുത  ഒനകാണസ്  സഹവര്തത്തിതസര.  മനതപനകാണസ്  നമ്മുനട

മകാതൃക.  സതഹകാദര  സമുദകായങ്ങള്നക്കതത്തിനര  തസ്തകാഭജനകമകായനതകാനര

അരനതനസ്  പറഞ്ഞ  മനതപന്,  മുഹമ്മദസ്  നബത്തിനയ  മുത്തുനബത്തി

എനവത്തിളത്തിച്ച നകാരകായണ ഗുരവത്തിനന്റെ നകാടസ്.  ആ നകാടത്തില് നമ്മുനട മുദ്രകാവകാകരര

സമചത്തിതതയര  സഹവര്തത്തിതസവമകായത്തിരന.  പതസ്  തവകാടത്തിനുര



തകാല്ക്കകാലത്തികമകായ തനടങ്ങള്ക്കുരതവണത്തി കഴത്തിഞ്ഞ കുതറ മകാസങ്ങളകായത്തി ഭകാവത്തി

തലമുറതയകാടസ്  നത്തിങ്ങള്  നചയ്യുന  പകാതകര  മലയകാളത്തി  മറക്കുകതയകാ

നപകാറുക്കുകതയകാ  നചയത്തില,  അതത്തിനസ്  മകാപസ്  നല്കത്തില.   വരര  നകാളകളത്തില്

നമുക്കതസ്  കകാണകാര,  ഒര  സരശയവര  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തവണ.  തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുജസ്പീവത്തിതതത്തില്  ഏറവമധത്തികര  പ്രയകാസര  അനുഭവത്തിനച്ചകാര  കകാലഘടര

എനള്ള നത്തിലയകാണസ് ഞകാന് ഇക്കകാരരര പറഞ്ഞതസ്. 

ഒര  കകാരരരകൂടത്തി  പറഞനകകാണസ്  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.

ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തി എനനലകാര പദങ്ങളകാണസ് ഉപതയകാഗത്തിച്ചതസ്; ഞങ്ങള്

ഒര  പുതത്തിയ  ജനുസ്സകാണുതപകാലര.  ഞങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര  ശസ്പീ.  എന്.  നക.

തപ്രമചന്ദ്രന്  എര.പത്തി.നയ  തകാങള്  എനകാണസ്  വത്തിളത്തിച്ചനതനസ്.  പത്രക്കകാതരകാടസ്

എനകാണസ് പറഞ്ഞനതനസ് ഞങ്ങള് ഒകാര്ക്കുനണസ്. സഞ്ജയന് പണസ് പറഞ,

'മുതസ്സകാളത്തിനത്തിയനട  കണ്ണസ്  ചുവനകാല്  അവത്തിസസ്പീനകായനട  മണ്ണസ്  ചുവക്കുര,  ഈ

കണ്ണശകാരനട  കണ്ണസ്  ചുവനകാല്  കണ്ണകാശുപത്രത്തിയത്തില്  എതത്തിച്ചസ്പീടുര'.  തവണ,

മലയകാളത്തിതയകാടതസ് തവണ. മലയകാളത്തി ആത്മകാഭത്തിമകാനമുള്ളവനകാണസ്, 

ശസ്പീ  .   സത്തി  .   ദത്തിവകാകരന്: സര്, നമ്മുനട പ്രത്തിയനപട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിച്ച ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് ഹൃദയപൂര്വര സസകാഗതര നചയ്യുന.

ഇതവണനത  ബഡ്ജറത്തിനസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  കകാലങ്ങളത്തിനല  ബജറത്തിതനക്കകാള്



ഒതടനറ  സവത്തിതശഷതകളണസ്.  ആ  സവത്തിതശഷതകള്  പലരര  ഇവത്തിനട

പറഞ്ഞതുനകകാണസ് ഞകാന് അനതകാനര ആവര്തത്തിക്കുനത്തില. 

ബജറസ്  തുടങ്ങുനതസ്  7-ാം  കകാസ്സുകകാരത്തി  നക.  തസ്നേഹയനട

കവത്തിതതയകാനടയര  അവസകാനത്തിക്കുനതസ്  നക.  പത്തി.  അമലത്തിനന്റെ

കവത്തിതതയകാനടയമകാണസ്.  അതത്തിമതനകാഹരമകായ,  വലത്തിനയകാര  കകാവരഹൃദയര

അതങ്ങയ്ക്കുനണനസ്  നത്തിയമസഭ  ഇതപകാഴകാണസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കുനതസ്.  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയനട  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  അതദ്ദേഹര  യകാത്ര  നചയ്യുനതസ്

തകരളതത്തിനന്റെ പുതത്തിയ തലമുറയത്തിതലയകാണസ്.  അതുനകകാണസ് ഈ ബഡ്ജറത്തിനന

ഞകാന് നപ്യൂനജന് ബഡ്ജനറനവത്തിളത്തിക്കകാന് ആഗഹത്തിക്കുകയണസ്.  ഇതസ് പുതത്തിയ

തലമുറനയയര  രകാഷ്ട്രതത്തിനന്റെ  ഭകാവത്തിനയയര  കകാണുകയകാണസ്.  തകരളതത്തിനന്റെ

ഭകാവത്തിതയകാടകാണസ്  ഈ  ബഡ്ജറസ്  സരവകാദര  നടത്തുനതസ്.  ഭകാവത്തി  തകരളര

എങ്ങനനയകായത്തിരത്തിക്കണര;  വത്തിസയകരമകായ  പുതത്തിയ  ശകാസ  സകാതങതത്തിക

മകാറങ്ങളനട  നടുവത്തില്  ഈ  നകകാച്ചു  തകരളതത്തിനസ്  പറനയരകാന്

കഴത്തിയനതരതത്തിലള്ള  പുതത്തിയ  അടത്തിസകാന  വത്തികസന

സഇൗകരരങ്ങളത്തിതലയകാണസ് ബഡ്ജറസ് വത്തിരല് ചൂണ്ടുനതസ്.  അതുനകകാണകാണസ് ഈ

ബഡ്ജറത്തിനസ് ഒതടനറ പുതുമകളനണനസ് ഞകാന് പറയനതസ്.

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിനയ  സരബനത്തിച്ചസ്  സകാമ്പതത്തിക

വത്തിദഗ്ദ്ധന്മകാരത്തില്  ഒരകാളകായ  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്  വളനര  ശക്തമകായത്തി



ഇവത്തിനട  പറയകയണകായത്തി.   ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്,  അങ്ങസ്

സകാമ്പതത്തികമകായ  ഒരപകാടസ്  കുഴപങ്ങള്  കൂനടക്കൂനട  കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചസ്  ഇവത്തിനട

പറയര.   അനതകാനക്ക  നല  കകാരരങ്ങളകാണസ്.  പതക്ഷ,  തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങള്ക്കസ് ആഹകാരര, വസ്പീടസ്,  കുടത്തിനവള്ളര, സുഖമകായത്തി ജസ്പീവത്തിക്കകാന് നതകാഴത്തില്

എനത്തിവനയലകാര  തവണര.  ഞങ്ങളനട  സകാമ്പതത്തിക  ശകാസര,  മകാര്ക്സത്തിനന്റെ

സകാമ്പതത്തിക  ശകാസര  പകാവനപടവനന്റെ  ശകാസമകാണസ്.  നമ്മള്  നകാടത്തില്

തപകാകുതമ്പകാള്  അവത്തിനട  നതകാഴത്തിലതണകാ,  തറഷന്  കടയത്തില്  അരത്തിയതണകാ

എനപറയകാനത  കമ്മത്തി  ബഡ്ജറകാണസ്,  റവനപ്യൂ  നഡെഫത്തിസത്തിറകാണസ്  എനസ്

പറഞ്ഞകാല് നകാട്ടുകകാര്ക്കതസ് മനസ്സത്തിലകാകത്തില. അവര്ക്കസ് അവരനട അടുപത്തില് തസ്പീ

പുകയണര. കുടത്തികള്ക്കസ് നതകാഴത്തില് ലഭത്തിക്കണര. അവരനട കുടത്തികള് തപകാകുന

സ്കൂളകള് നനകായത്തിരത്തിക്കണര.  യകാത്ര നചയ്യുന തറകാഡുകള് നനകായത്തിരത്തിക്കണര.

ഇതകാണസ് ഒര സകാധകാരണക്കകാരനന്റെ സകാമ്പതത്തിക സമസ്പീപനര. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില്

സകാതങതത്തികമകായ ഒരപകാടസ്  കുഴപങ്ങളണകാകകാര.  അനതലകാര  കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കകാര,

അതത്തിനസ് പരത്തിഹകാരവര കകാണകാര.  പതക്ഷ പകാവനപടവരനട കകാരരതത്തില് ഈ

ബഡ്ജറത്തില് എവത്തിനടയകാണസ് അവര് കുഴപര കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കുനതസ്;  ഏനതങത്തിലര

കകാരരതത്തില് എതത്തിര്പ്പുനണങത്തില് അവര് പറയനട. നമുക്കതസ് പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര,

മകാറകാര. 



സത്തി.ഡെത്തി.എസസ്.  നചയര്തപഴണ്മകാരനട  ഓണതററത്തിയര  8,000

രൂപയകാക്കത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു,  ഇതസ്  മകാറതണകാ;  സത്തി.ഡെത്തി.എസസ്.  അരഗങ്ങള്ക്കസ്

പ്രതത്തിമകാസര  500  രൂപ  റത്തി.  എ.  നല്കകാന്  തസ്പീരമകാനത്തിച്ചു,  അതസ്

നകകാടുക്കണതതല;  പകാചകനതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട പ്രതത്തിദത്തിന അലവന്സത്തില്  50

രൂപയനട  വര്ദ്ധനസ്  വരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  അങണവകാടത്തി  ടസ്പീച്ചര്മകാര്ക്കുള്ള

നപന്ഷന്  പ്രതത്തിമകാസര  2,000  രൂപയകാക്കത്തിയര  നഹല്പര്മകാരതടതസ്  1,500

രൂപയകായര  ഉയര്തത്തി,  അതസ്  തമകാശമകാതണകാ;  വയനകാടസ്  നമഡെത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിനസ്  300  തകകാടത്തി  രൂപ മകാറത്തിവച്ചു.  വയനകാടസ്  നമഡെത്തിക്കല് തകകാതളജസ്

തവതണ;  കശുവണത്തി തമഖലയത്തില് പുതുതകായത്തി  2,000  തപര്ക്കുകൂടത്തി നതകാഴത്തില്

നല്കുന.  കകാഷദ്യു  തബകാര്ഡെത്തിനസ്  40  തകകാടത്തി  രൂപ  നകകാടുത്തു;   ഗകാറവത്തിറത്തി

കുടത്തിശത്തിക  പൂര്ണ്ണമകായര  തസ്പീര്ക്കുര;  സ്കൂള്  യൂണത്തിതഫകാര  കൂടുതല്  നകകാടുക്കുര;

ഭക്ഷരകത്തിറസ്  വത്തിതരണര  തുടരര.  നസ്പീല,  നവള്ള  കകാര്ഡുകകാരകായ  50  ലക്ഷര

കുടുരബങ്ങള്ക്കസ് അധത്തികമകായത്തി പതസ് കത്തിതലകാ അരത്തി വസ്പീതര 15 രൂപയസ് നല്കുര.

ഈ ബഡ്ജറസ് നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തില് എനകാണസ്, ഏതകാണസ് മകാതറണതസ്?  ശസ്പീ. വത്തി.

ഡെത്തി.  സതസ്പീശന് പറയൂ,  ഇതത്തില് ഏതകാണസ് ജനതദ്രകാഹപരമകായ കകാരരര.  ഇതസ്

ജനങ്ങള്ക്കസ് തവണത്തിയള്ളതകാണസ്. ഇതത്തിനകാവശരമകായ സമ്പതസ് എവത്തിനടയകാണസ്

എനതകാണസ്  നത്തിങ്ങളനട  ആവര്തത്തിച്ചുള്ള  തചകാദരര.  സമ്പതസ്  ഇവത്തിനടയണസ്,

ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്  പറയനതുതപകാനല  നത്തികുതത്തി.  നത്തികുതത്തി



പത്തിരത്തിക്കുനതത്തില്  കര്ക്കശമകായത്തി  മുതനകാടസ്  തപകായകാല്  അതത്തില്തനന

ലകാഭമുണസ്. 

ബഹുമകാനനപട  പ്രതത്തിപക്ഷകാരഗങ്ങള്  പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്

ശസ്പീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  സരസകാന

സര്ക്കകാരത്തിതനകാടസ്  സസസ്പീകരത്തിക്കുന  സമസ്പീപനര  സരബനത്തിച്ചസ്  ഒരക്ഷരര

പറയനത്തില.  തകകാവത്തിഡെത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  ബഹുമകാനനപട  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന്

പറഞ്ഞതസ് എനത്തിക്കസ് വളനര തവദനയണകായത്തി.  അങ്ങനയതപകാനലയള്ള ഒരകാള്

അങ്ങനന പറയരതസ്.  തലകാകനതമ്പകാടുമുള്ള തകകാവത്തിഡെസ് തരകാഗത്തികളനട എണ്ണര

എത്രനയനസ്  കണക്കകാക്കുനതല,  മറത്തിച്ചസ്  ആ  തരകാഗനത  എങ്ങനന

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനനവനകാണസ് തനകാതക്കണതസ്.  ഇഇൗ വത്തിഷയര ഞകാന് കൂടുതല്

സരസകാരത്തിക്കുനത്തില, തകാങള് തപകായത്തി ശസ്പീ. വത്തി. എര സുധസ്പീരതനകാടസ് തചകാദത്തിച്ചകാല്

അതദ്ദേഹര പറഞതരര.  അതദ്ദേഹനതതപകാനലതനന ഞകാനുര ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.

ബഷസ്പീറുനമകാനക്ക  തകകാവത്തിഡെസ്  ബകാധത്തിച്ചസ്  നമഡെത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്

കത്തിടനവരകാണസ്.   ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശനസ്  അക്കകാരരര  മനസ്സത്തിലകാകകാതതസ്

തരകാഗര  വരകാതതുനകകാണകാണസ്,  വനത്തിരനനങത്തില്  മനസ്സത്തിലകാകുമകായത്തിരന.

വളതരതയനറ  ജകാഗതതയകാനടയര  സഇൗജനരമകായര   എലകാ  ഗവണ്നമന്റെസ്

ആശുപത്രത്തികളത്തിലര  തകകാവത്തിഡെസ്  ചത്തികത്തിതകാ  സഇൗകരരങ്ങള്

ഏര്നപടുതത്തിനയനള്ളതസ്  നത്തിതഷധത്തിക്കരതസ്.  വത്തിതദശ  രകാജരങ്ങള്  നമ്മുനട



ആതരകാഗര  വകുപ്പുമനത്തിനയക്കുറത്തിച്ചസ്  നല  വകാക്കസ്  പറഞ്ഞതത്തില്  ഇത്രയര

അസസസത  കകാണത്തിതക്കണതുതണകാ?   എനനകാനക്കയകാണസ്  നത്തിങ്ങളനട

തനതകാവസ് പറഞ്ഞതസ്,  അങ്ങനനനയകാനക്ക പറയകാതമകാ?  നമ്മുനട തകരളതത്തിനന്റെ

ആതരകാഗര  വകുപ്പുമനത്തിയകായ  വനത്തിതയതല,  അവര്  രകാത്രത്തിയര

പകലനമനത്തിലകാനത  കഷ്ടനപടത്തിതല;  നമ്മുനട  തപകാലസ്പീസുകകാര്,  ആതരകാഗര

പ്രവര്തകര്  തുടങ്ങത്തി  എലകാ  വകുപ്പുകളത്തിനലയര  ആളകള്  അതഹകാരകാത്രര

കഷ്ടനപടത്തിതല?  പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  തരകാഗത്തികളണകായത്തിരന.  ഇഇൗ

തരകാഗതത്തില് എനത്തിക്കസ് ഭയമുണകായത്തിരനനങത്തിലര നമ്മളതത്തിനന അതത്തിജസ്പീവത്തിച്ചു.

ആ  കകാരരതത്തിനലങത്തിലര  നത്തിങ്ങള്  ഒര  നലവകാക്കസ്  പറയകാതത്തിരനതസ്

നത്തിര്ഭകാഗരകരമകാണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്  മഹകാമകാരത്തി  വനതപകാഴുള്ള  ഗവണ്നമന്റെസ്

നത്തിലപകാടസ്  എനകായത്തിരന?  നത്തിങ്ങള് ഒനനകകാണ്ടുര ഭയനപടരതസ്,  നത്തിങ്ങളനട

വസ്പീടത്തില്  ആഹകാരമുണകാകുര,  കുടത്തികനള  ഞങ്ങള്  സരരക്ഷത്തിക്കുര

പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  തവകാളന്റെത്തിയര്മകാര്  നത്തിങ്ങളനട  വസ്പീട്ടുമുറതസ്  എത്തുര

എനകാണസ് ഗവണ്നമന്റെസ് പറഞ്ഞതസ്.  ഭക്ഷരധകാനരങ്ങള് സരഭരത്തിച്ചസ്,  പച്ചക്കറത്തി

സരഭരത്തിച്ചസ്,  ഗകാമങ്ങളത്തില്  കമപ്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിച്ചണുണകാക്കത്തി  രകാവത്തിനല  മുതല്

ആഹകാരര  പകാകര  നചയ്തസ്  നപകാതത്തിനക്കട്ടുകളകാക്കത്തി,   തകകാവത്തിഡെസ്

ബകാധത്തിച്ചയകാളകളള്ള  വസ്പീടുകളത്തില്  കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി.  അവത്തിനട   മൂനതനരര

ആഹകാരര  നകകാടുത്തു.  ആളകള്  അറച്ചുനകകാണസ്  മകാറത്തിനത്തിനത്തിടതസ്,



തകരളതത്തിനല  നൂറുകണക്കത്തിനസ്  യവജനങ്ങള്,  അവര്  ആരകാനണനസ്  ഞകാന്

ഇവത്തിനട പറയനത്തില,  തകരളതത്തിനന്റെ പുതത്തിയ തലമുറ സകാക്രത്തിനനഫസസ് നചയ്തു.

ഇതലകാര  നമ്മുനട  കണ്മുമ്പത്തില്  കണതതല;  അതപകാള്  നത്തിങ്ങള്

എവത്തിനടയകായത്തിരന;  നത്തിങ്ങള്  എവത്തിനട  ഉണകായത്തിരന?  ഇഇൗ

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  നകാടത്തിനലവത്തിനടയര   നത്തിങ്ങനള  ഞങ്ങള്  കണതത്തിലതലകാ.

ഇതത്തിനല കുറര പറയകാനുര കുഴപങ്ങള് കണ്ടുപത്തിടത്തിക്കകാനുര മകാത്രമകാണസ് നത്തിങ്ങനള

കണതസ്.  ശസ്പീ.  അന്വര്  സകാദതസ്  ഒര  പ്രതതരക  ആളകാണസ്,  എനത്തിക്കസ്

അതദ്ദേഹനത  ഇഷ്ടവമകാണസ്,  അതദ്ദേഹര  നലകകാരരങ്ങനളകാനക്ക  നചയകാറുമുണസ്.

എലകാവരര അങ്ങനനയകാനണനസ് വത്തിചകാരത്തിക്കരതസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്  ദുരനകകാലതസ്

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.കകാര്  തനകാക്കത്തിനക്കകാണത്തിരനതസ്  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരത്തിനന

നവള്ളതത്തിലകാക്കകാന് പറതമകാനയനകാണസ്.  അങ്ങനനയകാണസ് എനന്റെ അനുഭവര.

ശസ്പീ.  നക.  സത്തി.  തജകാസഫത്തിനസ്  തവനറ  അനുഭവമുണകായത്തിരത്തിക്കകാര.  ഞകാന്

പറഞ്ഞതസ് എനന്റെ അനുഭവമകാണസ്.  തത്തിരവനനപുരര ജത്തിലയത്തില് പലയത്തിടത്തുര

തപകായതപകാള്  എനത്തിക്കസ്  മനസ്സത്തിലകായതസ്  അവനരലകാര

തനകാക്കുകുതത്തികളകാനണനകാണസ്.... നത്തിങ്ങനളലകാവരര  പറയനതസ്  ഞകാന്

തകട്ടുനകകാണസ്  നത്തിനതതല....,  ഞകാന്  പറഞ്ഞതസ്  പറവൂര്

പഞകായതത്തിനനപറത്തിയല. യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  ഭരത്തിക്കുന പഞകായത്തുകള്  ഒനര

നചയ്തത്തില,  അതതപറത്തി  ഒനര പറതയണ.  ജനങ്ങള്നക്കലകാര  അറത്തിയകാമതലകാ,



നത്തിങ്ങള് നചയ്തതത്തിനന്റെ  ഫലമകായകാണസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന്റെ റത്തിസള്ടസ്  ഇങ്ങനന

വനതസ്.  ജനങ്ങള്ക്കസ് ഇനതലകാര അറത്തിയകാര,  ജനങ്ങളനട കണ്ണത്തില് മണ്ണത്തിടകാന്

തനകാതക്കണ. ആ സമയതസ് നത്തിങ്ങള് നചയ്തതസ് എനനകാനക്കയകാണസ്; ശസ്പീ. നക.

സത്തി.  തജകാസഫസ്,  നത്തിങ്ങള്   തകരളതത്തിനന്റെ  രകാഷ്ട്രസ്പീയകാനരസ്പീക്ഷതത്തില്

ഉയര്തത്തിയതസ്  നല കകാരരങ്ങളകാതണകാ?    സസര്ണ്ണക്കടതകായത്തിരന നത്തിങ്ങള്

ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിച്ചതസ്,  ഇതപകാള്  സസര്ണ്ണര  കടത്തുനതസ്  ആരകാനണനസ്

പത്രങ്ങളത്തില്  കണത്തിതല,  അവരനട  ഡെത്തിപകാര്ട്ടുനമന്റുതനനയകാണസ്  സസര്ണ്ണര

കടത്തുനതസ്.   കസ്റ്റരസുകകാര്  സസര്ണ്ണര  കടത്തുന.  സസര്ണ്ണക്കടത്തുര

ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്മന്റുമകായത്തി  ഒര  ബനവമത്തില.  നത്തിങ്ങള്  മകാത്രമല,  ശസ്പീ.

നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തിക്കുതപകാലര  അങ്ങനനയനണനസ്  നതളത്തിയത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയനത്തില.

ഉതദരകാഗസനകാര്ക്കസ്  ബനമുണകായത്തിരത്തിക്കകാര.   സസര്ണ്ണക്കടത്തുമകായത്തി

ബനനപട കകാരരര നത്തിങ്ങള് പറയതമ്പകാള് ഞകാന് എനന്റെ നനകയത്തിലള്ള ഒര

തരഖ   കകാണത്തിക്കനട,  നത്തിങ്ങളനട  നനകയത്തിലര  കത്തിടത്തിയതകാണസ്.  (തസകാളകാര്

കമ്മസ്പീഷന്  റത്തിതപകാര്ടസ്   ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുന.)  ഞങ്ങള്ക്കസ്  സകാമകാനര

മരരകാദയള്ളതുനകകാണസ് ഇതത്തിനകത്തുള്ളതസ് വകായത്തിക്കുനത്തില. ഇഇൗ റത്തിതപകാര്ടസ് ശസ്പീ.

ഉമ്മന്ചകാണത്തിയനട  തബബത്തിയകാണസ്,  ഇതസ്  ജസ്റ്റത്തിസസ്  ശത്തിവരകാജന്  സമര്പത്തിച്ച

തസകാളകാര്  കമ്മസ്പീഷന്  റത്തിതപകാര്ടകാണസ്.  ഇഇൗ  റത്തിതപകാര്ടസ്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

വകായത്തിക്കകാതമകാ,  ഞകാതനതകായകാലര  വകായത്തിക്കത്തില,  വകായത്തിക്കകാന്  നകകാള്ളത്തില.



നത്തിങ്ങള്  തമകാഷണര  നടതത്തിയതശഷര,  നത്തിങ്ങനള

പത്തിടത്തിക്കകാതനതനകാനണനകാതണകാ  തചകാദത്തിക്കുനതസ്;  ശസ്പീ.  വത്തി.  ടത്തി.  ബല്റകാര,

അങ്ങനന  തചകാദത്തിക്കുനതകാതണകാ  നരകായര?   ഇതസ്  ആരനട  റത്തിതപകാര്ടകാണസ്,

ഉമ്മന്ചകാണത്തി  സര്ക്കകാര്  നത്തിയമത്തിച്ച  ജസ്റ്റത്തിസസ്.  ജത്തി.  ശത്തിവരകാജന്  സമര്പത്തിച്ച

റത്തിതപകാര്ടകാണസ്.  മനത്തിമകാര്,  എര.എല്.എ.മകാര്,  എര.പത്തി.,  ഇനസ്

തകന്ദ്രതത്തിലത്തിരത്തിക്കുനവര്,  ഇവനരകാനക്ക  എനനകാനക്ക  നചയ്തുനവനസ്

ഇതത്തിനകതസ് പറയനണസ്. നത്തിങ്ങള് തകകാടതത്തിയത്തില് തകസസ് നകകാടുതസ് ഇതത്തിനല

പരകാമര്ശങ്ങള്  നസ്പീക്കരനചയകാന്  പറയകാതതസ്  എന്തുനകകാണകാണസ്?   ഇതസ്

നത്തിയമസഭയത്തില് വച്ച പബത്തികസ് തഡെകാകദ്യുനമന്റെകാണസ്,  ഇതു ഞകാന് വകായത്തിക്കത്തില.

അതുനകകാണസ് സസര്ണ്ണക്കടത്തുര മറ പഴങഥകളര പറഞ്ഞത്തിടസ്  കകാരരമത്തില.  ഒര

തകസുമത്തില, എലകാര നത്തിങ്ങളണകാക്കത്തിയ പുകമറയകാണസ്.  

നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിനട  ഒരപകാടസ്  കകാരരങ്ങള്  പറഞ,  നത്തിങ്ങളനട  രകാഷ്ട്രസ്പീയ

സമസ്പീപനര  എനകാണസ്,   എനന്റെ സുഹൃതസ് ശസ്പീ.  ടത്തി.  എ.  അഹമ്മദസ്  കബസ്പീര്

വളനര  വത്തികകാരഭരത്തിതനകായത്തി  എനനകാനക്കതയകാ  പ്രസരഗത്തിച്ചു.  ഞങ്ങള്

മുസസ്പീരലസ്പീഗത്തിനനപറത്തി  വലതുര  പറതഞ്ഞകാ;  മുസസ്പീരലസ്പീഗത്തിനസ്  ഇത്രയര

ധകാര്മ്മത്തികതരകാഷര എനത്തിനകാണസ്?  മുസസ്പീരലസ്പീഗത്തിനനപറത്തി  ഞങ്ങളല പറഞ്ഞതസ്,

പണ്ഡത്തിറസ് ജവര്ലകാല് നനഹ്റുവകാണസ്  മുസസ്പീരലസ്പീഗത്തിനനപറത്തി പറഞ്ഞതസ്.  നത്തിങ്ങള്

ചത  കുതത്തിരയകാണനസ്,  തട്രേകാജന്  തഹകാഴസ്  എനസ്  നത്തിങ്ങനള  വത്തിളത്തിച്ചതപകാള്



ശസ്പീ.  ടത്തി.  എ.  അഹമ്മദസ്  കബസ്പീര്  എവത്തിനടതപകായത്തിരന?  ലസ്പീഗുകകാരര

തകകാണ്ഗസുകകാരര വകായത്തിക്കണര. (ബുക്കസ് ഉയര്തത്തിക്കകാടത്തി വകായത്തിക്കുന)  ഇതസ്

നകാഷണല്  ബുക്കസ്  ട്രേസ്റ്റസ്  പ്രസത്തിദ്ധസ്പീകരത്തിച്ച  ജവര്ലകാല്  നനഹ്റു  എഴുതത്തിയ

ബുക്കത്തിലള്ളതകാണസ്,  Years of  Struggle  എനകാണസ്  പുസ്തകതത്തിനന്റെ തപരസ്.

Muslim league, Hindu Mahasabha and the struggle for the freedom

എനകാണസ് തലനക്കടസ്.  ആര്നക്കങത്തിലര സരശയമുനണങത്തില് തനകാക്കകാര,  ശസ്പീ.

വത്തി. ഡെത്തി. സതസ്പീശന് വകായത്തിക്കുനതകാണതലകാ, എനന്റെ നനകയത്തില് ബുക്കുണസ്.   

മത്തി  .   സസ്പീക്കര്:  ബഹുമകാനനപട അരഗര പ്രസരഗര ചുരക്കണര.

ശസ്പീ  .   സത്തി  .   ദത്തിവകാകരന്:  സര്, അതത്തില് ഇങ്ങനന പറയന,  I allude to

the Pakistan demand of the Muslim League and the recent speech of

Dr.  Shyama  Prasad  Mukherjee,  President  of  the  All  India  Hindu

Mahasabha  and ask what sacrifices for the Freedom of the country

have been made by both these communal organisations put together?

Their record of work has been nil, except for the mere criticism of the

Congress and exploiting the masses in the name of religion. These

organisations never participated in the actual fight, which would have

demonstrated their real worth.  I would like to know what campaigns

were launched by the Hindu Mahasabha and the Muslim League?...



മത്തി  .   നചയര്മകാന്: അങ്ങയനട  സമയര  കഴത്തിഞ,  തകകാസസ്  നചയണര.

പസ്പീസസ്....

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവകാകരന്:  സര്,  ഞകാന് തുടര്നള്ളതുര വകായത്തിക്കകാര, I ask

only one question from the leaders of communal organisations that,

what  part  have  they  taken  during  the  last  twenty  five  years,

particularly during the last three years, in the struggle for the freedom

of India?    I tell you, they have taken no part specially in the last

struggle when the entire nation had stoop up against the British raj....

എനത്തിക്കസ്  സമയമത്തില,  ഞകാന്  നത്തിങ്ങനള  ഡെത്തിസ്റ്റര്ബസ്  നചയ്യുനത്തില.  നത്തിങ്ങള്

പണ്ഡത്തിറസ്  ജവഹര്ലകാല്  നനഹ്റുവത്തിനന  അരഗസ്പീകരത്തിക്കുനതണകാ?  ഇനലങത്തില്

അതസ് പറയൂ. 

മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  അങ്ങസ്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കൂ,  ഇതത്തില് ഡെത്തിതബറസ്  തവണ,

അവസകാനത്തിപത്തിക്കൂ...  അടുതതകായത്തി  പ്രസരഗത്തിക്കകാനുള്ളയകാനള  വത്തിളത്തിക്കകാന്

തപകാകുകയകാണസ്.

 ശസ്പീ  .   സത്തി  .   ദത്തിവകാകരന്:  സര്, തകകാണ്ഗസുകകാരര നത്തിങ്ങളര ഇനസ് എതത്തി

നത്തില്ക്കുനതസ് എവത്തിനടയകാണസ്.   ഇതസ്  ചരത്തിത്രമതല.  ശസ്പീ.  ടത്തി.  എ.  അഹമ്മദസ്

കബസ്പീര്  എനത്തിനകാണസ്  എതനകാടസ്  ചൂടകാകുനതസ്,  നത്തിങ്ങള്  വകായത്തിക്കൂ.   ഇഇൗ

തകരളതത്തില്  ഇലകാത  കുഴപങ്ങള് ഉണകാക്കുകയകാണസ്  നത്തിങ്ങള് നചയ്യുനതസ്.



ഗകാനത്തിജത്തിനയ നവടത്തിവച്ചുനകകാന തഗകാഡ്തസയസ് മനത്തിരര പണത്തിയന രകാജരമകായത്തി

ഇനര  മകാറത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  കമ്മപ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരര  ക്രത്തിസ്തരകാനത്തികളര

മുസസ്പീങ്ങളര രകാജരനത ശത്രുക്കളകാനണനസ് പറഞ്ഞ അതദ്ദേഹതത്തിനുതവണത്തി ഒര

സകാരകര  പണത്തിയകയകാണസ്,  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  മത്തിണകാടമുതണകാ;  നത്തിങ്ങള്

എവത്തിനടയകായത്തിരന?

നഡെപപ്യൂടത്തി സസ്പീക്കര്: അങ്ങയനട സമയര അവസകാനത്തിച്ചു. 

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവകാകരന്  : നത്തിങ്ങള്  ഈ  രകാജരതസ്  എവത്തിനടയകാണസ്;

നത്തിങ്ങളനട  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  ബനനമനകാണസ്;  എന്തുനകകാണകാണസ്  നത്തിങ്ങള്

ഇങ്ങനനയകായതസ്? 

നഡെപപ്യൂടത്തി സസ്പീക്കര്: തകാങള്ക്കസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര. 

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവകാകരന്  : നത്തിങ്ങള്  തപകാപ്പുലര്  ഫ്രണ്ടുമകായര

എസസ്.ഡെത്തി.പത്തി.നഎ.യമകായര  എനത്തിനകാണസ്  ബനമുണകാക്കുനതസ്?  എനന്റെ

മണ്ഡലതത്തില്  ഒര  പഞകായതത്തില്  എസസ്.ഡെത്തി.പത്തി.നഎ.  തകകാണ്ഗസുമകായത്തി

തചര്നസ്  ഭരത്തിക്കുകയകാണതലകാ.  നത്തിങ്ങള്ക്കുതപകായത്തി  കകാണകാര.  .....(കമക്കസ്

ഒകാഫസ്).....

നഡെപപ്യൂടത്തി സസ്പീക്കര്: അങ്ങസ് തകകാസസ് നചയ....

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    ദത്തിവകാകരന്  : ഇങ്ങനന രകാജരതത്തിനന്റെയര തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെയര

അടത്തിസകാന  തതസങ്ങള്  മറനസ്  ജവഹര്ലകാല്  നനഹ്റുവത്തിനന



തള്ളത്തിപറയനവരകായത്തി  നത്തിങ്ങള്  മകാറത്തി.  ചരത്തിത്രതത്തിതലക്കസ്  നത്തിങ്ങള്

തത്തിരത്തിച്ചുതപകാകണര.  ഈ രകാജരതത്തിനന്റെ ഇനനത അവസ മനസ്സത്തിലകാക്കണര.

നതരന്ദ്രതമകാദത്തിനക്കതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള  വമ്പത്തിച്ച  തപകാരകാടതത്തിനസ്  കര്ഷകതരകാനടകാപര

തചരകാന്  ഈ  രകാജരനത  ജനങ്ങള്  തചരതമ്പകാള്  നത്തിങ്ങള്  അതത്തിനസ്

തയകാറകാകണര. ഞകാന് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പത്തി  .   നജ  .   തജകാസഫസ്: സര്, തഡെകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ് നഎസക്കത്തിനന്റെ

കഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തില് പറ ഞ്ഞ -  'ഗസ്പീന് ഫസ്പീല്ഡെസ്  നറയത്തില്പകാത

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്  തപകാകുകയകാണസ്.  അതസ്  തകരളതത്തിനല  ഏറവര  വലത്തിയ

മുടക്കുമുതല്  വരന  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ആകകാശ  സര്തവ

പൂര്തത്തിയകായത്തി,  അടുതതകായത്തി അകലന്നമന്റെസ് നത്തിശയത്തിക്കുര.  2020-ല് ഭൂമത്തി

ഏനറടുക്കല്  നടപടത്തികള്  ആരരഭത്തിക്കുര.  ഭൂമത്തി  ഏനറടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞകാല്

മൂനവര്ഷരനകകാണസ്  അതസ്  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാനകാകുര.  ഈ  പദ്ധതത്തിയത്തില്

മുതല്മുടക്കസ്  നടതകാന്   പല  രകാജരകാനര  ഏജന്സത്തികളര  തയകാറകായത്തിട്ടുണസ് -

ഇതത്തിനന്റെ  കകാരരര  എനകായത്തി?  ഇതവണ  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ്

60,000 തകകാടത്തി  രൂപയനട  സത്തില്വര്  കലന്  നസമത്തി  കഹസസ്പീഡെസ്  നറയത്തില്

പദ്ധതത്തി തകരള  നറയത്തില്തവ നഡെവലപ്നമന്റെസ്  തകകാര്പതറഷന് എന തകന്ദ്ര -

സരസകാന സരയക്ത സരരരഭര നടപകാക്കുര, 2021-ല് പരത്തിസത്തിതത്തി പഠനവര

ആവശരമകായ  അനുമതത്തികളര  വകാങ്ങത്തി  പദ്ധതത്തിയനട  ഭൂമത്തി  ഏനറടുക്കല്



നടപടത്തികളകാരരഭത്തിക്കുനമനകാണസ്.   കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷവര  ഭൂമത്തി  ഏനറടുക്കല്

നടപടത്തികളകാരരഭത്തിക്കുനമനസ്  പറഞ്ഞത്തിരന.  നസമത്തി  കഹസസ്പീഡെസ്  എനതസ്

തലകാകതത്തില് ഒരത്തിടത്തുര തകടത്തിടത്തിലകാത ഒര തടമകാണസ്.  കഹസസ്പീഡെസ് നറയത്തില്

തകകാറത്തിതഡെകാറുണസ്.  2008-ല്   മുരകബ-കനരകാകുമകാരത്തി  കഹസസ്പീഡെസ്  നറയത്തില്

തകകാറത്തിതഡെകാര്   എന   ആശയര  ഉനയത്തിച്ചുനകകാണസ്  ഞകാന് അവത്തിടര  മുതല്

യകാത്ര നചയ്തു.  മുരകബ-കനരകാകുമകാരത്തി കഹസസ്പീഡെസ് പകാതയനട യകാത്രകാസമയര

എത്രയകാനണനസ്  അറത്തിയകാതമകാ;  6  മണത്തിക്കൂര്നകകാണസ്  350  കത്തിതലകാമസ്പീറര്  ദൂരര

സഞരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.  ഗവണ്നമന്റെസ്  ഒകാഫസ്  ഇനരയനട  തപ്രകാഗകാമകാണതസ്.

മുരകബ-കനരകാകുമകാരത്തി  അതത്തിതവഗ  നറയത്തില്പകാത  ആരരഭത്തിക്കുനമനസ്

ശസ്പീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാഡെത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനുമുമ്പസ്  നകകാലത്തുവനസ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചു. എനകാല് അതത്തിനുപകരര മുരകബ-അഹമ്മദകാബകാദസ് കഹസസ്പീഡെസ്

നറയത്തില്  തകകാറത്തിതഡെകാര്  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  അതസ്  പൂര്ണ്ണമകായര

ജപകാന്  ഗവണ്നമന്റുമകായത്തി  സഹകരത്തിച്ചകാണസ്  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  അതത്തിനുള്ള

സകാമ്പതത്തിക  സഹകായര  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതുര   നടകത്തിക്കല്  അകഡെസസുര

ജപകാന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിതന്റെതകാണസ്.  അങ്ങനനനയകാര  സകാദ്ധരതയള്ളതപകാള്,

ഇനരകാ  ഗവണ്നമന്റെസ്   ഇങ്ങനനനയകാര  സസ്പീര  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞതപകാള്

അതത്തിനുതവണത്തി   ശമത്തിക്കുനതത്തിനുപകരര,   ഇതവണനത  ബജറത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ്,   ഗസ്പീന്  ഫസ്പീല്ഡെസ്  നറയത്തില്പകാത  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്



തപകാകുകയകാനണനകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര  പറഞ്ഞതുതനന  ഇതവണയര

ആവര്തത്തിച്ചു  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്,  ഒനര  നടനത്തിടത്തില.  നടക്കകാത  ചത്തില

പദ്ധതത്തികനളപറത്തി  ആവര്തത്തിച്ചസ്  പറഞനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതസ്

ഗവണ്നമന്റെസ്  ഒകാഫസ്  ഇനര  ഏനറടുതക്കണ  പദ്ധതത്തിയകാണസ്.  സരസകാന

ഗവണ്നമന്റെസ്  മുതല്മുടതക്കണ  ഒര  കകാരരവമത്തില.  നത്തിലവത്തില്  ഇനരയത്തില്

ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  മുരകബ-അഹമ്മദകാബകാദസ്  അതത്തിതവഗ

നറയത്തില്പകാത  പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായര  ജപകാനുമകായത്തി  എഗത്തിനമന്റെസ് വച്ചകാണസ്

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുനതസ്. നമുക്കസ് അവകകാശനപട മുരകബ-കനരകാകുമകാരത്തി കഹസസ്പീഡെസ്

നറയത്തില് തകകാറത്തിതഡെകാറത്തിനുതവണത്തി  ശബ്ദമുയര്ത്തുനതത്തിനസ്  പകരര

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുള്ള  ഇഇൗ  തസ്റ്ററസ്,  ഇതരര  പരത്തിപകാടത്തിയമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതസ് മണതരമകാണസ്. ഇതുവനര ഒനര നടനത്തിടത്തില, നടക്കകാനുര

തപകാകുനത്തില.  മുരകബയത്തില്നത്തിനസ്  ആറുമണത്തിക്കൂര്നകകാണസ്  കനരകാകുമകാരത്തിയത്തില്

എത്തുന ഒര നറയത്തില്പകാതയസ് സകാദ്ധരതയണസ്. തകന്ദ്ര ബജറത്തില്തപകാലര അതസ്

സൂചത്തിപത്തിച്ചത്തിരനതകാണസ്.  തസ്റ്ററസ്  ഗവണ്നമന്റെസ്  പണര  മുടതക്കണ  കകാരരമത്തില.

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെസ് നചയണനമനസ് ആവശരനപതടനണകാര കകാരരമകാണസ്, അവര്

ഉതരവകാദത്തിതസര  ഏനറടുതക്കണ  കകാരരമകാണസ്.  ഞകാന്  അത്രതയ  പറയനള്ളൂ.

ഇവത്തിനട  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷനത  ബജറത്തില്   തതകാടപള്ളത്തി  സത്തില്തവ -ക്കസ്  280

തകകാടത്തി  രൂപ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  അതസ്  ഏറവര  പ്രധകാനനപട  ഒര



കകാരരമകായത്തിരന.  പമ്പ-അച്ചന്തകകാവത്തില്  നദത്തിയത്തിനല  നവള്ളര  തതകാടപത്തിള്ളത്തി

സത്തില്തവയത്തില്ക്കൂടത്തി തപകായകാല് കുടനകാടത്തില് നവള്ളനപകാക്കമുണകാകത്തില.  മുന്നൂറസ്

മസ്പീറര് വസ്പീതത്തിയണസ്. പതക്ഷ ഇതപകാള് അതത്തിനന്റെ വസ്പീതത്തിനയലകാര കുറഞതപകായത്തി.

വസ്പീയപുരതസ്  നത്തിനള്ള  11 കത്തിതലകാമസ്പീറര്  ദൂരര  വസ്പീതത്തി  കൂടത്തിയകാല്  കുടനകാടത്തില്

നവള്ളനപകാക്കമുണകാകത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷനത  280  തകകാടത്തി  രൂപയനട

പ്രഖരകാപനര  ഞകാന്  സസകാഗതര  നചയ്തത്തിരന.  ഒര  വര്ഷമകായത്തിട്ടുര

ഒനരനചയ്തത്തിടത്തില.  ഞകാന് അവത്തിനട തപകായത്തി ഒര ദത്തിവസനത സമരര നടതത്തി.

നവള്ളര  ഒഴുകത്തിതപകാതകണ  സലത്തുള്ള  മരങ്ങള്തപകാലര  നവടത്തിയത്തിടത്തില.

ബജറത്തില് 280 തകകാടത്തി രൂപ പ്രഖരകാപത്തിച്ചതലകാനത ഒനര നചയ്തത്തിടത്തില.  ഇതരര

പ്രഖരകാപനങ്ങളനട  നപരമഴയകാണസ്  ബജറത്തിലള്ളതസ്.  'പകാതക്കജത്തി'തനകാടസ്

അതദ്ദേഹതത്തിനസ്  വലത്തിയ  തസ്നേഹമകാണസ്.   ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജത്തിനസ്  അയകായത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപനയനസ്  അങ്ങസ്  ഇവത്തിനട  എഴുതനറനത്തിനസ്  പറഞ,  ഒര

രൂപനയങത്തിലര  മുടക്കത്തിതയകാ?  പഴയ  കഥയകാണസ്,  നത്തിങ്ങള്നക്കലകാര

അറത്തിയകാവനതകാണസ്.  പകാലകായത്തില്  ഒര  കകാരണവര്  നപണ്ണത്തിനന്റെ  കലരകാണ

സമയതസ്   നചറുക്കനന്റെ  പത്തിതകാവസ്  നചനതപകാള്  പറഞ്ഞതസ്,  'പത്തുലക്ഷര

രൂപയര  നൂറസ്  പവനുര,  ഈ  പറഞ്ഞതലകാനത'  ഒരകപസയര

തരത്തികയത്തിനലനകാണസ്.  പത്തിനസ്പീടസ്  തചകാദത്തിച്ചതപകാള്  പറ ഞ,   'അതന

പറഞ്ഞതതല  പറഞ്ഞതലകാനത  ഒരകപസയര  തരത്തികയത്തിനല'നസ്.



അതുതപകാനലയകാണസ്  ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജത്തിനസ്  അയകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപ,  ഈ

പറഞ്ഞതലകാനത ഒര കപസതപകാലര നചലവകാക്കത്തിയത്തിടത്തില.  മത്തിക്കവകാറുര എലകാ

പകാതക്കജത്തിനന്റെയര  സത്തിതത്തി  അതകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷതതയര  ഈ

വര്ഷതതയര ബജറത്തിനന്റെ രണസ് പുസ്തകങ്ങളര എനന്റെ കയത്തിലണസ്.  മത്തിക്കവകാറുര

കകാരരങ്ങള്  ആവര്തത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതുനകകാണസ്  എനത്തിക്കസ്

ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തിതയകാടസ്  പറയകാനുള്ളതസ്,  തതകാടപത്തിള്ളത്തി

സത്തില്തവ എങത്തിലര നചയണര.  കകാരണര കുടനകാടത്തില് നവള്ളനപകാക്കര തടയകാന്

ഏറവര അതരകാവശരമകാണതസ്.   വസ്പീയപുരര മുതല് 11  കത്തിതലകാമസ്പീറര് ദൂരര വസ്പീതത്തി

കൂടണര.  അതസ്  ഇതപകാള്  75 മസ്പീററകായത്തി  ചുരങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്,   മുന്നൂറസ്

മസ്പീററകാക്കണര.  അതസ്  ഏതസ്  ഗവണ്നമന്റെസ്  വനകാലര  നചതയണ  കകാരരമകാണസ്.

അടത്തിസകാനപരമകായ  കകാരരങ്ങളത്തില്  അടത്തിയനരമകായ  നടപടത്തികള്

സസസ്പീകരത്തിക്കണര.   ഈ  ബജറത്തില്  അങ്ങസ്  നകാളസ്പീതകരതത്തിനസ്  32   രൂപ

തകാങ്ങുവത്തില പ്രഖരകാപത്തിച്ചു. യഥകാര്ത്ഥതത്തില് സസകാമത്തിനകാഥന് കമ്മസ്പീഷനന്റെ 2007-

നല  റത്തിതപകാര്ടത്തില്   ഒകാതരകാ  സരസകാനത്തുമുള്ള   ഉത്പനങ്ങള്ക്കസ്  മത്തിനത്തിമര

സതപകാര്ടസ്  കപ്രസസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  അതത്തില്  നകകാപ്ര  ഉള്നപടുതത്തി.   നമ്മള്

അതത്തില് എത്ര രൂപ അധത്തികമകായത്തി നചലവകാക്കത്തിയകാലര തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്

അവകകാശനപടകാര.  32 രൂപയസ് ആനരങത്തിലര സരഭരണര നടത്തുതമകാ? തതങ്ങയസ്

ഇതപകാള്  38 രൂപ  വത്തിലയണസ്. 



മത്തി  .   നഡെപപ്യൂടത്തി സസ്പീക്കര്: സര് പസ്പീസസ്....

ശസ്പീ  .   പത്തി  .   നജ  .   തജകാസഫസ്  : ഇങ്ങനന പറയതല സര്, ഞകാന് പറതഞ്ഞകാനട,

ഞകാന് ഇവത്തിനട  തകട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്,   പലരര  ആറുര  ഏഴുര  മത്തിനത്തിടസ്

അധത്തികര എടുതത്തിട്ടുണസ്.

മത്തി  .   നഡെപപ്യൂടത്തി സസ്പീക്കര്: രണര മത്തിനത്തിടകായത്തി. 

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    നജ  .    തജകാസഫസ്  : രണസ്  മത്തിനത്തിട്ടുകൂടത്തി  തരണര.  തതങ്ങയസ്

40 രൂപനയങത്തിലര തകാങ്ങുവത്തില പ്രഖരകാപത്തിക്കണര. എങത്തില് മകാത്രതമ സരഭരണര

നടക്കുകയള്ളൂ,  തകന്ദ്ര  ഗവനണ്മന്റെത്തിനന്റെ  സഹകായര  കത്തിട്ടുകയള്ളൂ.  മത്തിനത്തിമര

സതപകാര്ടസ്  കപ്രസത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്  സസകാമത്തിനകാഥന്  കമ്മസ്പീഷന്

റത്തിതപകാര്ടനുസരത്തിച്ചസ് ഒകാതരകാ തസ്റ്ററത്തിനുര ഒകാതരകാ ഉത്പനങ്ങനള നസലക്ടസ്പീവകായത്തി

ഉള്നപടുതകാര. നകകാപ്ര പ്രതതരകര എടുത്തുപറഞ.  അതത്തിനകാല് നകകാപ്രയനട

തകാങ്ങുവത്തില മത്തിനത്തിമര  40 രൂപനയങത്തിലമകാക്കണര,  ഇതപകാഴുള്ള വത്തിലതയക്കകാളര

രണസ്  രൂപ കൂടണര.   അതത്തില്തകാനഴ  വത്തില  വരകാന് പകാടത്തില.  അതുതപകാലള്ള

കകാരരങ്ങളത്തില് യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാനടയനട  സമസ്പീപനര സസസ്പീകരത്തിക്കണര.

ഒര  കകാരരര  ഞകാന്  സസകാഗതര  നചയ്യുകയകാണസ്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്

മഹകാത്മകാഗകാനത്തി യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തിനല സ്കൂള് ഒകാഫസ് ഇന്റെലത്തിജന്സസ്, സ്കൂള് ഓഫസ്

ഫുഡെസ്  നടതകകാളജത്തി  തുടങ്ങത്തി ആറസ്  സ്കൂളകളര  പ്രധകാനനപടവയകാണസ്.  അതരര

കകാരരങ്ങള് ആ നത്തിലയസ് നടപകാക്കത്തിയകാല് വളനര നല കകാരരമകാണസ്. തനകാളഡ്ജസ്



നസകാനനസറത്തിയകാണസ്  വരകാന്  തപകാകുനതസ്.  ആ  നത്തിലയസ്  ഹയര്

എഡെപ്യൂതക്കഷനുതവണത്തിയള്ള ഇഇൗ കരതലകള് നലതകാണസ്. 

മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  പസ്പീസസ്.....  അങ്ങസ്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.  ഇതസ്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിടസ് ഒര ബത്തിലത്തിനന്റെ അവതരണര കൂടത്തിയള്ളതകാണസ്.

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    നജ  .    തജകാസഫസ്:   സര്,  ഞകാനത്തിതപകാള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.

നമ്മുനട അടത്തിസകാനപരമകായ ഏറവര പ്രധകാനനപട തമഖലകളത്തില്.....  വസ്പീണ്ടുര

ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  ഇനതലകാര  നടപകാക്കുതമകാ  എനസ്

എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.  ഏറവര  പ്രധകാനനപട  ക്ഷസ്പീരതമഖലയത്തില്,

സരസകാനതത്തിനകാവശരമുള്ള  മുഴുവന്  പകാലര  ഉല്പകാദത്തിപത്തിക്കകാന്  ഇടുക്കത്തിക്കസ്

കഴത്തിയര. അവത്തിനട പുല്തമടുകളത്തില് പുലസ് വളര്തകാനുള്ള അനുവകാദര നല്കണര.

നമുക്കസ്  തസ്പീറപ്പുലത്തില.  അങ്ങനനയള്ള  തമഖലകളത്തിതലയസ്  കടനസ്

നചതലണതകായത്തിരന.

മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  അങ്ങസ്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.  ഒര  ബത്തിലത്തിനന്റെ

അവതരണര കൂടത്തിയള്ളതകാണസ്.

ശസ്പീ  .   പത്തി  .   നജ  .   തജകാസഫസ്:  സര്, ഞകാന് ഇനത്തി ദസ്പീര്ഘത്തിപത്തിക്കുനത്തില. വത്തിഭവ

സമകാഹരണനതപറത്തി  അങ്ങയനട  കണക്കുകൂടലകനളലകാര  നതറത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ

വര്ഷര  പറഞ്ഞതത്തിനന്റെ  അടുനതങ്ങുര  എതത്തിയത്തിടത്തില.  അടുത  വര്ഷവര

വലത്തിയ  തുക  വരനമനസ്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതത്തിനുള്ള  സകാധരത



കകാണുനത്തില.  അതുനകകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞ  കകാരരങ്ങള്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാനുള്ള  സതസര  നടപടത്തികളണകാകണര.   തതകാടപള്ളത്തി

സത്തില്തവ പൂര്ണ്ണമകായര പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയകാതല പമ്പ-അച്ചന്തകകാവത്തിലകാറുകളത്തിനല

നവള്ളര  നമുക്കസ്  തടയകാന്  കഴത്തിയകയള്ളൂ.  ആ  ഒനരകാറ  പരത്തിപകാടത്തിനയങത്തിലര

ഏനറടുക്കുനമങത്തില്  കുടനകാടത്തിനന  രക്ഷത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.  ഞകാന്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .   മുരളത്തി നപരനനലത്തി:  സര്, ധനകകാരരവര കയറുര വകുപ്പുമനത്തി തഡെകാ.

ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  2021-22  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണ്ണമകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  ഭകാവത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  പദ്ധതത്തിക്കുര  അതുതപകാനല  മുതനകാട്ടുള്ള  തപകാക്കത്തിനുര

സരസകാനനത  ജനങ്ങളനട  തക്ഷമതത്തിനുര  മതനത്തിരതപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര

മൂലരങ്ങളനട  സരരക്ഷണതത്തിനുര  സഹകായകരമകായ  ബഡ്ജറസ്  എന

നത്തിലയത്തിലകാണസ്  ഇതത്തിനന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതസ്.  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

നയത്തിക്കുന ഇഇൗ സര്ക്കകാര് ഇനരയത്തിനല ഏക ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കകാരകാനണന

കകാരരര നമുക്കറത്തിയകാര. ഇനരയ്ക്കുര തലകാകതത്തിനുര നത്തിരവധത്തി ഉദകാത മകാതൃകകള്

സരഭകാവന നചയ്തുനകകാണകാണസ് ഇഇൗ സര്ക്കകാര് മുതനകാട്ടുതപകാകുനതസ്.  അതത്തിനന്റെ

തുടര്ച്ചയകായകാണസ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  നമ്മള്  കകാതണണതസ്.  "ഒരത്തിക്കല്

സരഭവത്തിക്കുനതസ്  യകാദൃശത്തികമകാകകാര,  രണകാമതതതസ്  തസ്പീര്ച്ചയകായര



അതത്തിനപ്പുറമകാണസ്.  രണസ്  വര്ഷരമുമ്പസ്  പ്രളയതത്തിലകനപട  തകരളനത

തളരകാനത  പത്തിടത്തിച്ചുനത്തിര്തത്തിയ  ആ  ശബ്ദര  വസ്പീണ്ടുര  ഇതപകാള്

തകള്ക്കുകയകാണസ്”എനകാണസ്  2020  മകാര്ച്ചസ്  മകാസര  നടലഗകാഫസ്  പത്രര

പറഞ്ഞതസ്. ഏതകാണസ് ആ ശബ്ദര? ശസ്പീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ, തകരളതത്തിനന്റെ

ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട  ശബ്ദമകാണതസ്.  തകരളര  രകാജരതത്തിനസ്

മകാതൃകയകാനണനള്ളതസ്  പ്രമുഖ  ചകാനലകളര  പത്രങ്ങളനമകാനക്ക

വത്തിശദസ്പീകരത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ശസ്പീ.  നതരന്ദ്രതമകാദത്തി

നത്തിരകാശനപടുത്തുതമ്പകാള്  ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തി  അതത്തിജസ്പീവനതത്തിനുള്ള

ഉഇൗര്ജര  നമ്മുനട  മനസ്സുകളത്തില്  നത്തിറയ്ക്കുകയകാനണനകാണസ്  അവര്

സൂചത്തിപത്തിക്കുനതസ്.                   ശസ്പീ. നതരന്ദ്രതമകാദത്തിക്കുര മറസ് മുഖരമനത്തിമകാര്ക്കുര

തകരളതത്തിനന്റെ  മുഖരമനത്തി  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന

മകാതൃകയകാക്കകാനമനള്ളതുര ചത്തില മകാധരമപ്രവര്തകര് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുനണസ്.

അതുമകാത്രമല,  തകരളര  ലക്ഷരങ്ങളള്ള  സരസകാനമകാനണനകാണസ്  പല

മകാധരമങ്ങളര തകരളനതപറത്തി പറയനതസ്.  ''Let's  copy  Kerala''  എനകാണസ്

മുരനനബ  മത്തിറര്  പറഞ്ഞതസ്.  ഇഇൗ  നകകാച്ചുതകരളതത്തില്നത്തിനസ്  ഒരപകാടസ്

പഠത്തിക്കകാനുണസ്  എനകാണസ്  കര്ണ്ണകാടകതത്തിനല ആതരകാഗര  വകുപ്പുമനത്തി തഡെകാ.

നക. സുധകാകര് പറഞ്ഞതസ്.  നപകാതുജനകാതരകാഗരര,  പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗരര എനത്തിവ

മത്തികവറതകാണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്  പ്രതത്തിതരകാധരതനന  തലകാകതത്തിനസ്  മകാതൃകയകാണസ്



എനകാണസ് അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ്.  തനന്റെ സരസകാനതസ് എണ്പതസ് ശതമകാനര

സസകകാരര  ആശുപത്രത്തികളര  അടഞകത്തിടക്കുകയകാണസ്,  തകരളര  ആ  രരഗതസ്

വളനര  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  എനള്ള  കകാരരര  അതദ്ദേഹര  പറഞ.  അങ്ങനന

നത്തിരവധത്തി  പത്രങ്ങളര  മകാധരമങ്ങളര  വരക്തത്തികളര  പ്രമുഖരര  തകരളതത്തിനല

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിനയ,  ഇനരയത്തിനല  ഏക  ഇടതുപക്ഷ

ഭരണനതയര അതത്തിനന്റെ തനടങ്ങനളയര പുകഴത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള് ഇവത്തിനട

തകരളതത്തില് പ്രതത്തിപക്ഷര തലതത്തിരത്തിഞ്ഞ നത്തിലയത്തിലകാണസ് കകാരരങ്ങള് മുതനകാടസ്

നകകാണ്ടുതപകാകുനനതനസ് നമുക്കറത്തിയകാര.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ് വര്ഷര ഇടതുപക്ഷ

സര്ക്കകാര്  നടപകാക്കത്തിയ  പദ്ധതത്തികള്വഴത്തി  തകരളര  ഒര  തുടര്ഭരണതത്തിതലയസ്

നസ്പീങ്ങകാന്  തപകാകുനനവന  സൂചന  തകരളതത്തിനല  പ്രതത്തിപക്ഷനത

അതലകാസരനപടുത്തുനണസ്.  അതത്തിനന്റെ  പ്രതത്തികരണങ്ങള്

നത്തിയമസഭയത്തിലടനസ്പീളര നമുക്കസ് കകാണകാന് കഴത്തിയര.  ആ നവപ്രകാളമകാണസ് നമ്മള്

സഭയത്തില്  നത്തിരനരര  കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  എനകാല്  അവതരകാടസ്

ഞങ്ങള്ക്കസ്  തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതസ്,  ഇഇൗ  ഇടതുപക്ഷ  ഭരണര  മകാറത്തിയകാല്

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കസ്  നത്തിങ്ങള്  സരഭകാവന  നചയകാന്  തപകാകുനതസ്

എനകാണസ്  എനനകാര  മകാതൃക  കകാണത്തിച്ചുനകകാടുതക്കണതകാണസ്.   2011  മുതല്

2016  വനരയള്ള അഞസ് വര്ഷക്കകാലനത ഭരണര നമ്മനളലകാര  കണതതല;

എനകായത്തിരന?  ഇനനത  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ  ഭരണതതക്കകാള്



നമച്ചനപട  ഭരണമകായത്തിരതനകാ  ആ  കകാലഘടതത്തിലണകായത്തിരനതസ്?

നമച്ചമനലനസ് മകാത്രമല,  ഏറവര തമകാശനപട ഒരവസയകായത്തിരന.  തനരനത

ഇവത്തിനട  ശസ്പീ.  സത്തി.  ദത്തിവകാകരന്  ആ  റത്തിതപകാര്ടസ്  തനന  എടുതസ്

സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി.  തകകാണ്ഗസത്തിനന്റെ  ഇനരയത്തിനല  തലതത്തിരത്തിഞ്ഞ

നയതത്തിനന്റെ ഫലമകായകാണസ് പല സരസകാനങ്ങളത്തിലര അവര് പരകാജയനപടതസ്,

അഥവകാ  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഇവത്തിനട  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതസ്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.  പല

സരസകാനങ്ങളത്തില്  ഭരത്തിക്കുനനണങത്തിലര  കുറച്ചസ്  സരസകാനങ്ങളത്തില്

തകകാണ്ഗസ്സുര  ഭരത്തിക്കുനണതലകാ.  ആ  സരസകാനനതങത്തിലര  ഇഇൗ

തകരളതതക്കകാള്  നമച്ചനപട  ഭരണര  നകകാണ്ടുവനസ്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  ഞങ്ങനള

തബകാധരനപടുതകാന്  കഴത്തിയതമകാ?  കഴത്തിയത്തിനലന  കകാരരര  നത്തിരവധത്തി

ഉദകാഹരണങ്ങനളടുത്തുനകകാണസ്  നമുക്കസ്  പറയകാന്  കഴത്തിയര.

അനദകാതകാക്കളകാണസ്  നമ്മുനട  കര്ഷകര്  എനള്ള  കകാരരര  നമുക്കറത്തിയകാര.

തകകാണ്ഗസുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യര  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനള്ള

അനദകാതകാക്കളകായ  കര്ഷകര്  ഡെല്ഹത്തിയത്തില്  സമരതത്തില്

ഏര്നപട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  തഡെകാ. എര. എസസ്. സസകാമത്തിനകാഥന് റത്തിതപകാര്ടസ്

നടപത്തിലകാക്കണനമനകാണസ്  പറയനതസ്.  പ  തക്ഷ  തകരളതത്തില്  എനകാണസ്

നമുക്കസ്  കകാണകാന്  കഴത്തിയനതസ്?  തകരളതത്തില്  നനല്കൃഷത്തിയത്തിലൂനട  നമുക്കസ്

ഉണ്ണകാനകാവശരമകായ അരത്തിയണകാക്കുനത്തില.  മൂതനകാ നകാതലകാ മകാസര ഉണ്ണകാനുള്ള



അരത്തിയകാണസ്  തകരളതത്തില്  ഉല്പകാദത്തിപത്തിക്കുനതസ്.  പുറത്തുനത്തിനകാണസ്  അരത്തി

വരനതസ്.  അരത്തി ഉല്പകാദനതത്തില് തകരളമല,  മറസ് പല സരസകാനങ്ങളമകാണസ്

മുനത്തില്.  പതക്ഷ  ആ  സരസകാനങ്ങളത്തിനലകാനമത്തിലകാത  വത്തിധതത്തില്,  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തില്തനന, ഒര കത്തിതലകാ നനല്ലുല്പകാദത്തിപത്തിച്ചസ് സത്തിവത്തില് സനനപസത്തിനസ്

നകകാടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  ഇരപതത്തിനയടസ്  രൂപ  ആ  കര്ഷകനന്റെ

അക്കഇൗണത്തിതലയസ് വരന സരസകാനര ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഭരത്തിക്കുന

തകരളമലകാനത ഇനരയത്തില് ബത്തി.നജ.പത്തി.-യര  തകകാണ്ഗസുര ഭരത്തിക്കുന ഏതസ്

സരസകാനമുനണനസ്  പറയകാതമകാ?  നനല്കൃഷത്തിക്കകാര്  തകവലര

നനല്ലുല്പകാദത്തിപത്തിക്കുന പ്രവര്തനര മകാത്രമല നചയ്യുനതസ്,  അതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള

വളനര  മഹതരമകായ  പ്രവര്തനമകാണസ്  നടത്തുനതസ്.  കുടത്തിനവള്ള

സരരക്ഷണതത്തിനുര  പരത്തിസത്തിതത്തി  സരരക്ഷണതത്തിനുര  നനല്കര്ഷകര്

വളനരയധത്തികര  പങസ്  വഹത്തിക്കുനണസ്.   ഒര  നഹക്ടര്  സലതസ്

നനല്കൃഷത്തിയള്ള  കര്ഷകനസ്  രണകായത്തിരര  രൂപ  തറകായല്റത്തി  നകകാടുക്കുന

സരസകാനര ശസ്പീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഭരത്തിക്കുന ഇഇൗ നകകാച്ചു തകരളമലകാനത

തകകാണ്ഗസുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യര  ഭരത്തിക്കുന  ഇനരയത്തിനല  ഏതസ്

സരസകാനമകാണുള്ളതസ്;  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  പറയകാന്  കഴത്തിയതമകാ;  നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയതമകാ;  അതസ്  പറതയണ  കകാരരമതല;  ഇനരനയകാട്ടുക്കുര  കൃഷത്തിക്കകാര്

ആത്മഹതരയത്തിതലയസ്  തപകാകുകയതല?  തകരളതത്തില്  കര്ഷക  ആത്മഹതര



നമുക്കസ്  കകാണകാന്  കഴത്തിയനതണകാ?  ഇല.  പതത്തിനകാറത്തിനര  പച്ചക്കറത്തികള്ക്കസ്

തകാങ്ങുവത്തില  നത്തിശയത്തിച്ചു.  ഇതസ്  ഇനരയത്തിനല  ഏതസ്  സരസകാനത്തുണസ്;

തകരളതത്തില്  പച്ചക്കറത്തി  വരനതസ്  മറസ്  സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനതല;

തകകാണ്ഗസസ് ഭരത്തിക്കുന സരസകാനങ്ങളത്തിലര മറസ് സരസകാനങ്ങളത്തിലരനത്തിനതല

പച്ചക്കറത്തി  വരനതസ്?  അവത്തിനടനയങ്ങുമത്തിലകാതവത്തിധര,  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന്  ഭരത്തിക്കുന  ഇഇൗ  നകകാച്ചുതകരളതത്തിലകാണസ്  പതത്തിനകാറത്തിനര

പച്ചക്കറത്തികള്ക്കസ് തകാങ്ങുവത്തില നത്തിശയത്തിച്ചുനകകാണസ് പച്ചക്കറത്തി കര്ഷകനന ഇഇൗ

തകകാവത്തിഡെസ്  കകാലഘടതത്തില്  സരരക്ഷത്തിക്കകാനുള്ള  നടപടത്തിനയടുതത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

ഇന്റെര്നനറസ്  പഇൗരനന്റെ അവകകാശമകാക്കത്തി മകാറത്തിയതസ് തകരളമതല?  ഇവത്തിനട നക-

തഫകാണ്  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലകാകുകയകാണസ്.   നത്തിങ്ങള്  എനത്തിനകാണസ്

എതത്തിര്ക്കുനതസ്?  നക-തഫകാണ്  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട  ഇവത്തിനട  പകാവനപടവര്ക്കസ്

സഇൗജനര  ഇന്റെര്നനറസ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുനതതകാകൂടത്തി  ആ കുതക നനകവശര

വച്ചത്തിരത്തിക്കുന റത്തിലയന്സസ് അടക്കമുള്ള കുതക മുതലകാളത്തിമകാര്ക്കസ് തവദനത്തിക്കുര.

ആ  തവദനതയകാനടകാപമകാണസ്  പ്രതത്തിപക്ഷര  നത്തില്ക്കുനതസ്.  മഹകാഭൂരത്തിപക്ഷര

വരന തകരളതത്തിനല സകാധകാരണക്കകാരനന്റെ കൂനടയല അവര് എനസ് നമുക്കസ്

ഇവത്തിനട  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.  നടപകാകകാത  നകാഷണല്  നനഹതവ  ശസ്പീ.

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ തനതൃതസതത്തില് ഇവത്തിനട നടപകാകുകയകാണസ്.  നഗയത്തില്

നനപപസ് നനലന് പദ്ധതത്തി പ്രകാവര്തത്തികമകാകുകയകാണസ്.  ഇതസ് രണ്ടുര നടപകായകാല്



തതന്റെടവര  നത്തിശയദകാര്ഢരവമുള്ള മുഖരമനത്തിയകാണസ്  നത്തിങ്ങനളനസ്  പറതയണത്തി

വരനമനസ്   2016-ല് ശസ്പീ.  നക.  സുതരന്ദ്രന് നഫയ്സ്ബുക്കസ് തപകാസ്റ്റത്തിടതലകാ.

ശസ്പീ.  നക.  സുതരന്ദ്രന്  ഇതപകാള്  പറയത്തില.  നത്തിങ്ങനളങത്തിലര  പറയതണ.

ഇക്കകാരരങ്ങനളലകാര തകരളതത്തില് നടപകാക്കത്തിനക്കകാണസ് മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണസ്.

തകകാവത്തിഡെസ്  സഇൗജനര  ചത്തികത്തിത  ഇനരയത്തില്  ഏതസ്  സരസകാനത്തുണസ്:

തകകാണ്ഗസസ്  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനത്തുതണകാ:  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന

സരസകാനത്തുതണകാ?  ഇല.  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  നയത്തിക്കുന  ഇഇൗ

നകകാച്ചു തകരളതത്തിലകാണസ് സഇൗജനരമകായത്തി തകകാവത്തിഡെസ് ചത്തികത്തിത ലഭരമകാകുനതസ്

എന കകാരരര നത്തിതഷധത്തിക്കകാന് കഴത്തിയതമകാ?  ഉനണങത്തില് നത്തിങ്ങള് നത്തിതഷധത്തിച്ചസ്

പറയണര.

ഇനരയത്തില്  ആദരനത  നനഹനടകസ്  സരസകാനര  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന്  ഭരത്തിക്കുന  തകരളമകാണസ്.  തകകാണ്ഗസ്സസ്  ഭരത്തിക്കുന

സരസകാനത്തുതണകാ,  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനത്തുതണകാ?  ഇല,

അടുനതകാനര  വരകാനുര  തപകാകുനത്തില.  ഇവത്തിനട  നകകാച്ചുകുടത്തികള്തപകാലര

ഇന്റെര്നനറമകായത്തി  ബനനപടുതമ്പകാള് അപ്പുറതസ്  60%  കുടത്തികള്ക്കസ്  സ്കൂളത്തിനന്റെ

പടത്തിതപകാലര  കകാണകാന്  കഴത്തിയനത്തില.  വസ്പീടസ്  തപകാറനതത്തിനുതവണത്തി

അചനമ്മമകാതരകാനടകാപര  വയതലലകളത്തിലര  പണത്തിശകാലകളത്തിലര  പകാടുനപടസ്

പണത്തിനയടുക്കുന കുടത്തികനളയകാണസ് അവത്തിനട നമുക്കസ് കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുനതസ്.



അതത്തിലകാത ഒര സരസകാനര ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഭരത്തിക്കുന നമ്മുനട

തകരളമകാണസ്.  തക്ഷമ  നപന്ഷന്  600  രൂപയത്തില്നത്തിനര  1600  രൂപയകാക്കത്തി

ഉയര്തത്തി.  ഉമ്മന്ചകാണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്  തക്ഷമ  നപന്ഷന്  600  രൂപ

നകകാടുതത്തിരനനവനസ് പറഞ്ഞതലകാ, 1980-ല് ഇ. നക. നകായനകാര് ഗവണ്നമന്റെസ്

നകകാടുതത്തിരന  45  രൂപയത്തില്നത്തിനര  600  രൂപവനരനയതകാന്  40

വര്ഷനമടുത്തു.  എനകാല്  ആ  600  രൂപയത്തില്നത്തിനര  1600  രൂപയകാകകാന്

തകവലര  5  വര്ഷമകാണസ്  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ

ഭരണതത്തിന്കസ്പീഴത്തിലള്ള  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരത്തിനസ്  തവണത്തിവനതസ്.  ഇവത്തിനട  നനലഫസ്

പദ്ധതത്തി  മുതഖന  എലകാവര്ക്കുര  വസ്പീടസ്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുനകകാടുക്കുകയതല.  ആ

പദ്ധതത്തിനയ ആകമകാനര തകര്ക്കുന നത്തിലപകാടതല നത്തിങ്ങള് സസസ്പീകരത്തിക്കുനതസ്?

തൃശ്ശൂര് ജത്തിലയത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നസ് ലഭത്തിച്ച ഒതരനയകാര മണ്ഡലര  43  തവകാടത്തിനസ്

ജയത്തിച്ച  വടക്കകാതഞരത്തി  മണ്ഡലമകാണസ്.  അവത്തിനടയകാണസ്  നനലഫസ്  പദ്ധതത്തി

നത്തിലനത്തില്ക്കുനതസ്.  ആ  മണ്ഡലതത്തിനല  എര.എല്.എ.യകായ  ശസ്പീ.  അനത്തില്

അക്കരയ്നക്കതത്തിനര  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡെന്റെത്തിനസ്  നകകാടുത  ഒര  കതസ്

എനന്റെ കയത്തിലണസ്. 'നത്തിരനരമകായത്തി വത്തിവകാദങ്ങള്ക്കസ് പത്തിനകാനല തപകാകുന ശസ്പീ.

അനത്തില്  അക്കര,  എര.എല്.എ.-യനട  നടപടത്തി  ഇഇൗ  മണ്ഡലനത

പരകാജയതത്തിനന്റെ പടുകുഴത്തിയത്തിതലയസ് നയത്തിക്കുര'  എനകാണസ് അതത്തില് പറയനതസ്,

ഞകാന് പറയനതല.  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡെന്റെത്തിനസ്  നകകാടുത  ആ  കതസ്



വടക്കകാതഞരത്തി  മുനത്തിസത്തിപല്  കഇൗണ്സത്തിലര്,  മുന്  മണ്ഡലര  പ്രസത്തിഡെന്റെസ്  ശസ്പീ.

എസസ്.എ.എ.  ആസകാദസ് നല്കത്തിയ  കതകാണസ്.   എര.എല്.എ.

വത്തിവകാദങ്ങളമകായത്തി  തപകാകുകയകാണസ്  എനകാണസ്  കതത്തില്  പറയനതസ്.

അതുതനനയതല നനലഫസ് പദ്ധതത്തിയനട കകാരരതത്തിലണകായതസ്?  പകാവങ്ങള്ക്കസ്

വസ്പീടസ്  നകകാടുക്കുന  പദ്ധതത്തിനയതപകാലര  തകര്ക്കുന  നത്തിലപകാടകാണസ്  നത്തിങ്ങള്

എടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്  എനസ്  നമുക്കസ്  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.  അതുതപകാനല

നത്തിരവധത്തി  കകാരരങ്ങള്  തവനറയണസ്.  അതത്തിനന്റെനയലകാര  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയസ്

കടക്കകാന് ഞകാന് ആഗഹത്തിക്കുനത്തില. തക്ഷമ നപന്ഷന് വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്,  മറസ്

ഒടതനകര  നടപടത്തികളനമടുതത്തിട്ടുണസ്.  മുസസ്പീര  ലസ്പീഗത്തിനനപറത്തി  ഇവത്തിനട

പറയകയണകായത്തി. നമുക്കറത്തിയകാര, തകരളതത്തിനല നനഡ്രെെവത്തിരഗസ് തഫകാഴകാണസ് ലസ്പീഗസ്

എനപറയനണസ്. ശസ്പീ. പത്തി. നക. കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി തകരളതത്തില് വരനതത്തില്

ചത്തിലര്ക്കസ്  നവപ്രകാളനമനകാണസ്  പറയനതസ്.  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളകാരകുഴത്തി  അലത്തി  അതസ്

പറയതമ്പകാള് അതസ്  തകകാണ്ഗസത്തിനകാതണകാ മറകാര്നക്കങത്തിലര  ആതണകാ എനസ്

നമുക്കറത്തിയകാന് സകാധത്തിക്കത്തില. പ്രധകാനമനത്തി ആകകാനകാണസ് ശസ്പീ. രകാഹുല് ഗകാനത്തി

തകരളതത്തിതലയസ്  വനതസ്.  ആ  പ്രധകാനമനത്തിനയകാനടകാപര

മനത്തിസഭയത്തിതലയ്നക്കതകാന് സകാധത്തിക്കുനമനസ് കരതത്തിയകാണസ് ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  എര.എല്.എ.  സകാനര  രകാജത്തിവച്ചസ്  അതങ്ങകാട്ടുതപകായതസ്.

പനക്ഷ  എനകാണസ്  സരഭവത്തിച്ചതസ്?  ശസ്പീ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തി



പ്രധകാനമനത്തിയമകായത്തില,  പ്രതത്തിപക്ഷ  തനതകാവമകായത്തില.  ഇതപകാള്

തകരളതത്തിതലയസ് വരന ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി തകരളതത്തില് എനസ്

ആകകാന്  തപകാകുന?  പ്രതത്തിപക്ഷ  ഉപതനതകാവതപകാലമകാകകാന്  കഴത്തിയകാത

അവസയത്തിതലയസ്  കകാരരങ്ങള്  തപകാകുതമകാനയനസ്  നമുക്കസ്  കകാതണണതുണസ്.

അതദ്ദേഹര  പഞകായതസ്  നതനരനഞ്ഞടുപത്തില്  പറഞ്ഞ  കകാരരമകാണസ്  'ഒര

നതനരനഞ്ഞടുപത്തില്ക്കൂടത്തി  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)  ജയത്തിച്ചകാല്  ഇവത്തിനട

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നുര മുസസ്പീര ലസ്പീഗത്തിനുര നത്തിലനത്തില്പത്തില' എനസ്. സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)

ജയത്തിക്കകാന് പകാടത്തില. നമ്മുനട ശത്രു ബത്തി.നജ.പത്തി. അല. ആരകാണസ് നമ്മുനട ശത്രു?

സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര) ആണസ് നമ്മുനട ശത്രു എനതല പറഞ്ഞതസ്? ഇതത്തില്നത്തിനര

കൃതരമകായത്തി  അവരനട  നത്തിലപകാടസ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ആ  വസ്പീഡെത്തിതയകാ

പുറതസ്  വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അധത്തികകാരര  തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടത്തിക്കകാന്  നനകവത്തിട

കളത്തികളമകായത്തി  സരഘപരത്തിവകാറത്തിനന്റെ  കളത്തിപകാവകളകായത്തി  മുസസ്പീരലസ്പീഗുര

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  ഇവത്തിനട  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന്റെ  തുടര്ഭരണര  അവര്  നലതുതപകാനല  ഭയക്കുനണസ്.   മുഗള്

ചക്രവര്തത്തിയകായ  ഷകാജഹകാനന്റെ മൂനകാമനത  പുത്രന് ഒഇൗറരഗതസബസ്  തനന്റെ

രണസ് സതഹകാദരനകാനര നകകാലനപടുതത്തി,  മൂനകാമനന തടവത്തിലത്തിട്ടു,  പത്തിതകാവത്തിനന

ആഗ  തകകാടയത്തിലത്തിട്ടു.  എനത്തിനകാണതസ്  നചയ്തതസ്?   സസനര  ശത്തിരസ്സത്തില്

രകാജകത്തിരസ്പീടര  അണത്തിയകാന്,  രകാജകസ്പീയ  നചതങകാല്  കയത്തിലണത്തിയകാന്.



അതത്തിനുതവണത്തിയകാണസ്  ഇങ്ങനനനയകാനക്ക  നചയ്തതസ്.  ഏകതദശര  ആ

പരവതത്തിലകാണസ്  ലസ്പീഗസ്  നപകായ്നക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ് എനസ് നമുക്കസ്  കകാണകാന്

സകാധത്തിക്കുര.  എനകാണസ്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ  അവസ?  നബനരകാമത്തിനന്റെ  'അല്

അതറബരന് തനകാവല് ഫകാക്ടറത്തി'  എനപറയന തനകാവലത്തില് ഒര വരത്തിയണസ്.

'കപലത്തിനുള്ളത്തിലത്തിരത്തിക്കുനവര്ക്കസ്  കപല്  വഴത്തിനതറനതസ്  അറത്തിയത്തില.

പുറതത്തിറങ്ങകാന്  ശമത്തിക്കുതമ്പകാതഴകാ  പുറത്തുനത്തിനര  ആനരങത്തിലര

വത്തിളത്തിച്ചുപറയതമ്പകാതഴകാ  മകാത്രതമ  അറത്തിയകയള്ളൂ'.  ആ  അവസയത്തിലകാണസ്

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.,  പനക്ഷ ചത്തിലര്ക്കതസ് മനസ്സത്തിലകായത്തി.  അതുനകകാണസ് ശസ്പീ.  തജകാസസ്

നക.  മകാണത്തി  അടക്കമുള്ളവര്  അതത്തില്നത്തിനര  പുറത്തുവന.  കഴത്തിഞ്ഞ

പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  അവരനട  കൂനട  നത്തിനത്തിരന  നത്തിരവധത്തി

ജനങ്ങള് ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തിക്കസ് അനുകൂലമകായത്തി തവകാടസ് നചയ്തസ്

ആ  കപലത്തില്നത്തിനര  പുറത്തുവരന  കകാഴയകാണസ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിച്ചതസ്.

അടുത  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന  സരബനത്തിച്ചസ്  ഞകാന്  മനറകാനര  പറയനത്തില.

അടുത നതരനഞ്ഞടുപത്തില് ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചകാണത്തി യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന നയത്തിക്കുതമകാ

എനസ്  16-09-2020-നസ്  പത്രക്കകാര് തചകാദത്തിച്ചതപകാള് അതദ്ദേഹര ഒര നത്തിമത്തിഷര

മഇൗനത്തിയകായത്തി.  പത്തിനസ്പീടസ് പറഞ്ഞതസ് അടുത നതനരനഞ്ഞടുപത്തിനസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന  ജനങ്ങള്  നയത്തിക്കുര  എനകാണസ്.  ഒര  തര്ക്കവര  തവണ,  തകരളതത്തില്

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയനട  തുടര്ഭരണവര  മുഖരമനത്തിയര



ഇവത്തിനടയണകാകുര.  അതസ്  ജനങ്ങള്  തസ്പീരമകാനത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.   അതരതത്തില്

ജനങ്ങള് തസ്പീരമകാനത്തിക്കുന ഒരവസയത്തിതലയസ്  കകാരരങ്ങള് മുതനകാട്ടുതപകാകുന

ഒര  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷമകാണുള്ളതസ്.  തലത്തിനക്കകാഴത്തിക്കുന  കകാറത്തിനനതപടത്തിച്ചസ്

നതച്ചത്തിയര  മുലയര  പൂക്കകാതത്തിരത്തിക്കത്തില,  അതസ്  പൂത്തുനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുര.

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  എനപറയന  ഇഇൗ  നതച്ചത്തിനയയര

മുലനയയര  തലത്തിനക്കകാഴത്തിക്കകാന്തവണത്തി  ജനങ്ങളത്തില്  സുഗനര  പരതത്തി

അവര്ക്കസ്  സുഭത്തിക്ഷമകായ ജസ്പീവത്തിതര  പ്രദകാനര  നചയ്തുനകകാണസ്  മുതനകാട്ടുതപകാകുന

ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തിനയ തലത്തിനക്കകാഴത്തിക്കകാന് യ.ഡെത്തി.എഫസ്. അല

അതത്തിനപ്പുറത്തുള്ള  ആരസ്  പരത്തിശമത്തിച്ചകാലര  നടക്കകാന്  തപകാകുനത്തില.  ഇതസ്

തകരളമകാണസ്.  ഇതസ് വടതക്ക ഇനരന് സരസകാനങ്ങളല.  അതുനകകാണ്ടുതനന

സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാര്  മൂനരതക്കകാടത്തി  മലയകാളത്തികനള

നനഞത്തിതലറത്തി അവരനട ദുനഃഖങ്ങളത്തില് ആശസകാസര നല്കത്തി അവരനട ജസ്പീവത്തിതര

സുഭത്തിക്ഷമകാക്കത്തി  അവരനട  മനസ്സത്തില്  നതച്ചത്തിയനടയര  മുലയനടയര  സുഗനര

പരതത്തിനക്കകാണസ്  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്  തകരളതത്തിനന്റെ  നനലഫത്തിനനയര

കത്തിഫ്ബത്തിനയയര  വത്തികസന  മുതനറനതയര  തകര്ക്കകാന്  നകകാടുങകാറകായത്തി

ഞങ്ങളത്തിതകാ  വരനനവനസ്  പലവടര  പ്രതത്തിപക്ഷ  തനതകാവസ്  ഇവത്തിനട

പറയനണസ്.  'ആഞ്ഞടത്തിക്കുര  അഴത്തിമതത്തിനക്കതത്തിനര'  അങ്ങനന

പറഞനകകാണകാണസ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിനയ  ആക്രമത്തിക്കകാന്



മുതനകാട്ടുവരനതസ്.   ആരകാണസ്  ഇഇൗ അഴത്തിമതത്തിനക്കതത്തിനര ആഞ്ഞടത്തിക്കുനവര്?

അഴത്തിമതത്തിയനട  നചളത്തിക്കുണത്തില്  കത്തിടനസ്  പത്തിടയനവരകാണവര്.  എങ്ങനന

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  ആഞ്ഞടത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര?   പനക്ഷ  ഒര  കകാരരതത്തില്  തര്ക്കര

തവണ,  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  പറഞ്ഞതുതപകാനല  ഇതസ്  നജനുസസ്

തവനറതനനയകാണസ്.  ഇതത്തിനന തകര്ക്കകാന്,  എതത്തിര്ക്കകാന് നത്തിങ്ങള്ക്കകാര്ക്കുര

കഴത്തിയകയത്തില.  തുടര്ഭരണവമകായത്തി  അടുത  നത്തിയമസഭകാ  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  വരന  ആ  കകാഴ  കണസ്  അനരവത്തിടസ്

നത്തില്ക്കുന ഒര പ്രതത്തിപക്ഷനത മകാത്രതമ നമുക്കസ്  കകാണകാന് കഴത്തിയകയള്ളൂ.

അതസ്  തകരളസ്പീയ  ജനത  ഉറപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  തങ്ങളനട  ജസ്പീവത്തിതര  ഭ ദ്രമകാക്കത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുന,  അതത്തിനുതവണത്തി  ഇഇൗ  പുതത്തിയ  ബഡ്ജറര

അവതരത്തിപത്തിച്ചുനകകാണസ് അവരനട തക്ഷമങ്ങള്ക്കുതവണത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുന ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെസ്  തുടരണനമനകാണസ്  തകരള  ജനത  ആഗഹത്തിക്കുനതസ്.  ആ

ആഗഹര അടുത തമയസ് മകാസര സഫലസ്പീകരത്തിക്കകാന് തപകാകുകയകാണസ് എനള്ള

യകാഥകാര്ത്ഥരരകൂടത്തി  സൂചത്തിപത്തിച്ചുനകകാണസ്  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായര  പത്തിന്തുണച്ചുനകകാണസ്

നത്തിര്ത്തുന.  

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജകാര്ജസ്:  സര്,  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ് നഎസകത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗര  കകാണകാനുര  നകകാള്ളകാര,  തകള്ക്കകാനുര  നകകാള്ളകാര,  നല



നഎശസരരമുണസ്.  സുനരമകാനയകാര ബഡ്ജറകായത്തിടകാണസ് എനത്തിക്കസ് തതകാനത്തിയതസ്.

പനക്ഷ  എനത്തിക്കസ്  അതദ്ദേഹതത്തിതനകാനടകാര  സരശയമുണസ്.  എന്തുനകകാണകാണസ്

കൃഷത്തിക്കകാതരകാടസ്  ഇത്രയര  പത്തിണക്കര?  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗര  മുഴുവന്  372

ഖണ്ഡത്തികകളണസ്.  ഇത്രയര തപജസ് വകായത്തിച്ചത്തിട്ടുര, ഇതത്തില് ആനക കൃഷത്തിക്കകാരനട

കകാരരര  പറയനതസ്  17,  18  എനസ്പീ  രണസ്  ഖണ്ഡത്തികകളത്തില്  മകാത്രമകാണസ്.

തഡെകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ് നഎസക്കത്തിനസ് എന്തുപറത്തി? കൃഷത്തിക്കകാര് വല ഉപദ്രവവര

നചയ്തതകാ അങ്ങതയകാടസ്?  ഇനസ് തകരളതത്തിനല ജനങ്ങനള തസ്പീറത്തിതപകാറന ഇഇൗ

പകാവനപട  കൃഷത്തിക്കകാരന്  അനുഭവത്തിക്കുനത്ര  തവദന  തവനറയകാനരങത്തിലര

അനുഭവത്തിക്കുനതണകാ?  നചറുകത്തിട  കച്ചവടക്കകാരര  കര്ഷകരമതല  നനമ്മ

തസ്പീറത്തിതപകാറനതസ്?  ഇഇൗ  രണസ്  വത്തിഭകാഗതതകാടുര  നസ്പീതത്തി  കകാണത്തിക്കകാത

ബഡ്ജറകാണസ്  അങ്ങസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  അതകാണസ്  എനത്തിക്കസ്

തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസക്കത്തിതനകാടുള്ള  പരകാതത്തി.  ഖണ്ഡത്തിക  18-ല്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ്  നനലത്തിനന്റെ  സരഭരണവത്തില  28  രൂപയകാക്കത്തിനയനകാണസ്.

അതസ്  35  രൂപയകാതക്കണ  മരരകാദ  കകാണത്തിക്കതണ;  അതങ്ങയസ്

മനനഃസകാക്ഷത്തിയതണകാ? നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ സരഭരണവത്തില 27 രൂപയത്തില്നത്തിനര

32  രൂപയകാക്കത്തി.  നകാളത്തിതകരര  പുറത്തുനത്തിനര  വകാങ്ങണനമങത്തില്  38  രൂപ

തവണര.  മരരകാദയനണങത്തില്,  മന:സകാക്ഷത്തിയനണങത്തില്  അങ്ങതസ്  40

രൂപയകാക്കൂ.  റബ്ബറത്തിനന്റെ  തറവത്തില  170  രൂപയകാക്കത്തി  ഉയര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.



എനത്തിക്കതസ്  തകടതപകാതഴ  അരത്തിശര  കയറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  151  രൂപ

അതത്തിനുപുറതസ്  കത്തിടകാനുണസ്.  അതപകാള്  170  രൂപയകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  250

രൂപയകാക്കകാനുള്ള മരരകാദ അങ്ങസ് കകാണത്തിക്കതണ? എനത്തിടസ് അങ്ങസ് പ്രസരഗത്തിച്ചതസ്

'തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെസ്  200  രൂപയകാക്കണര'  എനകാണസ്.   എങത്തില്പത്തിനന

അതങ്ങയസ്  അതസ്  നചയകാന്  പകാടത്തിതല?  അതങ്ങയ്ക്കുര  പറമതലകാ.  റബ്ബര്

നവടത്തിക്കളയകാന്  ഞകാനകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  ഞകാന്  പറയര.  കകാരണര  ഒതരക്കര്

റബ്ബറുനണങത്തില്  അര  ഏക്കര്  റബ്ബര്  നവടത്തിക്കളയണനമന

അഭത്തിപ്രകായക്കകാരനകാണസ്  ഞകാന്.   കൂടത്തിനവള്ളനമങത്തിലര  ഇഇൗ  നകാടത്തില്  കത്തിടനട.

അതുതപകാനല  ശമ്പളവര്ദ്ധനവസ്  എനപറയനതസ്  മരരകാദയകാതണകാ?  ഒതരക്കര്

റബ്ബര്  തതകാടമുനണങത്തില്  ഒര  വര്ഷര  ലഭത്തിക്കുനതസ്  12,000/-  രൂപയകാണസ്.

എങ്ങനന ജസ്പീവത്തിക്കുര കര്ഷകര്? ഞകാന് നവറുനത പറയനതല.  പതസ് ഏക്കര്

തതകാടനത  അഞസ്  ഏക്കര്  വസ്പീതര  വച്ചസ്  രണസ്  തതകാടങ്ങളകായത്തി  തനകാക്കത്തിയത്തിടസ്

60,000/-  രൂപയകാണസ് കത്തിട്ടുനതസ്.  ഒര വര്ഷര 12,000/-  രൂപ വച്ചസ് ഒതരക്കര്

റബ്ബര്  തതകാടമുള്ളവനസ്  ജസ്പീവത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ?  ഇവത്തിനട  ശമ്പളമകായത്തി

നകകാടുക്കുനതസ് എത്രയകാണസ്?  3,21,000  തകകാടത്തി  രൂപ കടമകായത്തി  നത്തില്ക്കുന

അങ്ങതല  ഇഇൗ  ബഡെജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  പത്തിനന  ശമ്പളര

കൂടത്തിനകകാടുക്കുനതസ് ആര്ക്കകാണസ്?  3,21,000 തകകാടത്തി രൂപ കടതത്തിലകാണസ് ഇഇൗ

സര്ക്കകാര്,  സര്ക്കകാര്  എനപറഞ്ഞകാല്  നമ്മള്.  മകാറത്തിമകാറത്തിവരന



സര്ക്കകാരകള്  കടനമടുത്തുണകാക്കത്തിയതകാണസ്  ഇഇൗ  തുക.  എനത്തിടസ്  പത്തിനനയര

ശമ്പളര കൂടത്തിനക്കകാടുക്കുകയകാണസ്.  519000  വരന ഉതദരകാഗസര്ക്കസ് ശമ്പളര

നകകാടുക്കകാനകാനകായത്തി  മകാത്രമകാണസ്  തകരളതത്തിനന്റെ  വരമകാനതത്തിനന്റെ  44%

ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതസ്.  നപന്ഷന്കകാരകായ  മൂതനകകാല്  ലക്ഷര  ആളകള്ക്കസ്

തകരളതത്തിനന്റെ വരമകാനതത്തിനന്റെ  24%  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്

നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അങ്ങനന നമകാതര 68 ശതമകാനമകായത്തിതല?

ഇവത്തിടനത  കടതത്തിനന്റെ  പലത്തിശ  18%  നകകാടുക്കുകയകാണസ്.  നൂറസ്  രൂപ

വരമകാനമുനണങത്തില്  86  രൂപയര ഇതരതത്തില് ശമ്പളര പറന  519000  ഉര

325000  ഉര  വരന  ആളകള്ക്കകായത്തി  നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

മൂനരതക്കകാടത്തി  ജനമത്തിതല തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസതക്ക,  ഇഇൗ തകരള

സരസകാനതസ്.  ആ  3  തകകാടത്തി  40  ലക്ഷതതകാടസ്  നസ്പീതത്തി  കകാണത്തിക്കതണ.?

പത്തിനനയര ശമ്പളര കൂടത്തിനകകാടുക്കുകയകാണസ്.  

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പസ്പീസസ്... പസ്പീസസ്. 

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജകാര്ജസ്:  സര്,  ഞകാന് നത്തിര്തകാര.  ആര്ക്കകാണസ്  ഇതസ്

കൂടത്തിനകകാടുക്കുനതസ്.  3  തകകാടത്തി  40  ലക്ഷര  തപര്  പടത്തിണത്തി  കത്തിടക്കുതമ്പകാള്

അവരത്തില്നത്തിനസ് വസ്പീണ്ടുര പത്തിടത്തിച്ചുപറത്തിച്ചസ് ഇഇൗ 10 ലക്ഷതത്തിനസ് നകകാടുക്കുനതത്തില്

നരകായനമനകാണസ്?  ഇതസ്  പറയതമ്പകാള്  പലര്ക്കുര  സുഖത്തിക്കത്തില.  എനത്തിക്കസ്

അങ്ങനന  തപടത്തിക്കകാനനകാനര  പറത്തില.  ഒര  കകാരരര  ഞകാന്  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.



തതകാമസസ് നഎസക്കത്തിതനകാടസ് പറയകാര,  തജകാലത്തിക്കകാര്ക്കസ് തജകാലത്തി നചയ്യുനതത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തില്  ശമ്പളര  നകകാടുക്കണര.  പകാവനപടവന്  ഒര  നത്തിതവദനര

നല്കത്തിയകാല് രണസ് നകകാലര കഴത്തിതഞ്ഞ മറുപടത്തി കത്തിട്ടുകയള്ളു.  ഒര ഫയല് ഒര

ഉതദരകാഗസനന്റെ തമശപ്പുറതസ് ...

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: അതങ്ങയസ് അനുവദത്തിച്ചതത്തിനന്റെ ഇരടത്തി സമയര കഴത്തിഞ.  

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജകാര്ജസ്:  സര്,  ഞകാന്  നത്തിര്തകാനമനസ്  പറഞ്ഞതലകാ

പത്തിനനനയനത്തിനകാണസ് വഴക്കുണകാക്കുനതസ്?  ഞകാന് നത്തിര്തകാര.  ഒര ഫയല്

ഒര  ഉതദരകാഗസനസ്  കത്തിടത്തിയകാല്  ഇത്ര  ദത്തിവസതത്തിനകര  ആ  ഫയലത്തിനന

സരബനത്തിച്ചസ്  തസ്പീരമകാനനമടുക്കണര,  ഒനകത്തില്  'തനകാ'  അനലങത്തില്  'നയസസ്'

എനകാനണനസ്  അറത്തിയത്തിക്കകാനുള്ള  മരരകാദ  കകാണത്തിക്കണര.  എന്തുനകകാണസ്

തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസക്കത്തിനസ്  അതസ്  നചയകാന്  കഴത്തിയത്തില.   ആ

രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള  ഒര നസ്പീക്കനതപറത്തി  തകാങള് ചത്തിനത്തിക്കുതമകാ?  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.

തതകാമസസ്  നഎസകസ്  ആയതുനകകാണകാണസ്  ഞകാന്  ഇനതകാനക്ക  പറയനതസ്.

തകാങള് ഒര നല ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകാനണനസ് വത്തിശസസത്തിക്കുനയകാളകാണസ്

ഞകാന്. അങ്ങസ് വളനര കഴത്തിവനള്ളകാര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകാണസ്, സമ്മതത്തിച്ചു.

ആ  കഴത്തിവസ്  ഇഇൗ  തമഖലയത്തിതലയസ്  മകാറത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  തനകാക്കത്തിയകാല്

നടക്കത്തിതല?  അക്കകാരരതത്തില്  പ്രതതരകമകായത്തി  ശദ്ധത്തിക്കണനമനസ്  മകാത്രര

പറയന.  



ശസ്പീ  .    നക  .    യ  .    ജനസ്പീഷസ്  കുമകാര്:  സര്,  തകരളതത്തിനന്റെ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ച 2021-22 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തിനന

അഭത്തിമകാനപൂര്വര  സസകാഗതര  നചയ്യുകയകാണസ്.  ഇഇൗ നകാടസ്  ഇതത്തിതനകാടകരതനന

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായര  ഹൃദയതത്തില്  സസസ്പീകരത്തിച്ചസ്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ദത്തിവസമുളള

മലയകാളതത്തിനല  എലകാ  ദൃശര  മകാധരമങ്ങളര  പത്തിതറദത്തിവസനത  എലകാ  പത്ര

മകാധരമങ്ങളര  ഞകാന്  ശദ്ധത്തിച്ചു.  ഒരകാള്ക്കുതപകാലര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

അധത്തികമകായത്തി  ഒര  നത്തികുതത്തിഭകാരര  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുതമല്

അടത്തിതച്ചല്പത്തിച്ചുനവനസ്  കനണതകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  മലയകാളതത്തിനല പ്രമുഖ

മകാധരമങ്ങളത്തിനല  തലനക്കട്ടുകള്തനന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പ്രകസ്പീര്തത്തിച്ചുനകകാണകായത്തിരന.  'തക്ഷമ  വകാക്സത്തിന്',  'തക്ഷമ  കത്തിറസ്',  'അക്ഷയ

പകാത്രര',  'സകാര്ടസ്  തകരളര',  'ഇഇൗ  വഴത്തിയത്തില്  തകരള'  തുടങ്ങത്തിയവയകായത്തിരന

തലനക്കട്ടുകള്.  വസ്പീക്ഷണര  പത്രതത്തിനുതപകാലര  ജനങ്ങളനടതമല്  ഒര  ഭകാരര

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  അടത്തിതച്ചല്പത്തിച്ചുനവനസ്  കനണതകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.

സമസ്ത ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളര സസസ്പീകരത്തിച്ച ഒര ബഡ്ജറകാണസ്. എലകാ ആളകളനടയര

തക്ഷമതത്തിനുള്ള  പദ്ധതത്തികള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലണകായത്തിരന;  യവകാക്കള്ക്കസ്,

വതയകാജനങ്ങള്ക്കസ്,  പ്രവകാസത്തികള്ക്കസ്,  ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കസ്,  സസ്പീകള്ക്കസ്,

ആശകാ  വര്ക്കര്മകാര്ക്കസ്,  അരഗന്വകാടത്തി  ടസ്പീച്ചര്മകാര്ക്കസ്,



പകാചകനതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കസ്  അങ്ങനന  എലകാവര്ക്കുമുണസ്.  അതത്തിനന്റെ

വത്തിശദകാരശങ്ങള്  ഇവത്തിനട  പലരര  സൂചത്തിപത്തിച്ചു,  അതത്തിതലയ്നക്കകാനര  ഞകാന്

കടക്കുനത്തില.  ചത്തിലരകാണസ്  ആശങ  പങ്കുവച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇനതകാനക്ക

നടക്കകാനകാതണകാ,  ഇനതകാനക്ക നടതകാനകാതണകാ എനസ്പീ ആശങകളകാണസ് ചത്തില

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള് പങ്കുവച്ചതസ്.   അവര് എലകാ ഘടതത്തിലര ഇതസ്

പങ്കുവച്ചത്തിട്ടുണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ്  വന  സമയര  ബഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള് മുതല് ഇഇൗ ആശങകള് പങ്കുവച്ചത്തിട്ടുണസ്.  അനസ് നനലഫസ്

മത്തിഷനന  അവര്  എതത്തിര്ത്തു.   രണര  ലക്ഷര  വസ്പീടസ്  നകകാടുതത്തിടകാണസ്,  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തില്  ഇനത്തിയര  ഒനര  ലക്ഷര  വസ്പീടുകള്കൂടത്തി  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെസ്

നകകാടുക്കുനമനസ്  പറയന.  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  ആയത്തിരര  വസ്പീടസ്

മകാത്രമകാണസ് അവരനട മനസ്സത്തിലള്ളതസ്. 

തക്ഷമ നപന്ഷന്  600  രൂപയകായത്തിരനതസ്  18  മകാസര കുടത്തിശത്തികയകായത്തി

നകകാടുക്കകാനതയത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരന.  കുടത്തിശത്തിക തസ്പീര്തസ് ഇതസ് പകാവനപടവനന്റെ

വസ്പീടുകളത്തില്  നകകാണ്ടുതപകായത്തി  നകകാടുക്കുനമനസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതപകാള്  നമുക്കസ്

ഭകാനകാനണനസ് ഇവര് പറഞ.  അതസ്  1500  രൂപയകാക്കത്തി, 1500  രൂപനയനസ്

പറയതമ്പകാള് ശരകാശരത്തി മൂനര നകാലര തപര് നപന്ഷന് വകാങ്ങുന വസ്പീടുകളണസ്.

ശരകാശരത്തി  രണസ്  ആളകളനണനസ്  പറഞ്ഞകാല്  ഒര  ദത്തിവസര  3000  രൂപ

പകാവനപടവനന്റെ  വസ്പീടത്തില്നകകാണ്ടുതപകായത്തി  നകകാടുതത്തിടകാണസ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെസ്



ഇതപകാള് ബഡ്ജറത്തിലൂനട പറയനതസ്, ഇനത്തിയര ഞങ്ങളതസ് വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുര.  600

രൂപയകാക്കത്തി  ഇനത്തിയര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുര  അതത്തില്  നത്തിങ്ങള്നക്കകാര  ആശങയര

തവണ.  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള

എലകാ  കകാരരങ്ങളര  ഇവത്തിനട  നടപത്തിലകാക്കുര.  അനതകാനക്ക

നടപത്തിലകാക്കത്തിയതുനകകാണകാണസ്  തകരളതത്തിനല  തതദ്ദേശഭരണ

സകാപനങ്ങളത്തിതലക്കുളള  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  ഇടതുപക്ഷതത്തിനസ്  ഇത്ര  വലത്തിയ

സസസ്പീകകാരരത ജനങ്ങളത്തില്നത്തിനര കത്തിടത്തിയതസ്.  യ.ഡെത്തി.എഫസ്., ബത്തി.നജ.പത്തി. തകന്ദ്ര

ഏജന്സത്തികള്,  വലതുപക്ഷ  മകാധരമങ്ങള്  എലകാരകൂടത്തി  തചര്നസ്  കഴത്തിഞ്ഞ

കകാലങ്ങളത്തില് ഇവത്തിനട എനസ് പ്രചരണമകായത്തിരന;  എനത്തിടസ് അവസകാനര ഫലര

വനതപകാള്  എനകായത്തി;  ഇതപകാള്  ഇവത്തിനട  ലസ്പീഗുകകാര്  പറയനനതനകാണസ്?

തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന ദുര്ബ്ബലനപടുതരനതനസ് മതഞരത്തി അരഗര കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര

ഇഇൗ സഭയത്തില് പറഞ.  ഞങ്ങള്നക്കങ്ങനന  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന രക്ഷത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയര? ഞങ്ങള്ക്കസ് രക്ഷത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില അത്രമകാത്രര വലത്തിയ കുഴത്തിയത്തിതലയസ്

നത്തിങ്ങള്  അകനപട്ടു,  അതതല  പലരര  ആ  വള്ളതത്തില്നത്തിനര  ചകാടത്തി

രക്ഷനപടുനതസ്.  ഞങ്ങള്ക്കസ്  രക്ഷനപടുതകാന്  കഴത്തിയത്തില.  ഞങ്ങളകാതണകാ

പറഞ്ഞതസ്,  നത്തിങ്ങളനട യൂതസ് ലസ്പീഗതല കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര പറഞ്ഞതസ്.   ഇഇൗ

നത്തിയമസഭയത്തിനല  ഒരരഗര  സരഘപരത്തിവകാറത്തിനന്റെ  കൂടകാരതത്തിതലയസ്  നകാട്ടുകകാനര

കൂടത്തിനക്കകാണ്ടുതപകാകുകയകാണസ്,  ഇതദ്ദേഹര  നവള്ളത്തിമൂങ്ങ സത്തിനത്തിമയത്തിനല മണത്തിമല



മകാമച്ചനകാനണനസ്  പ്രതമയര  പകാസ്സകാക്കത്തിയതസ്  ഞങ്ങള്  ഡെത്തി.നനവ.എഫസ്.നഎ.

ആതണകാ?  അല  യൂതസ്  ലസ്പീഗകാണസ്.  അതുമതത്തിതയകാ;   ഞങ്ങളകാരമല,  ഇഇൗ

നത്തിയമസഭയത്തിനല  ഒര  പ്രതത്തിപക്ഷകാരഗമകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  തതദ്ദേശഭരണ

സകാപനങ്ങളത്തിതലക്കുളള  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന്റെ  റത്തിസള്ടസ്  വനതപകാള്

പ്രതത്തിപക്ഷത്തുനത്തിനസ്  ക്രത്തിയകാത്മകമകായത്തി  എന്തുനചയകാന്  കഴത്തിഞ?  ഒനര

നചയകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  അതരകാചകമകായ വകാര്തകാസതമ്മളനങ്ങള് മകാത്രമകാണസ്

നടതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്  എനപറഞ്ഞതസ്  എതനകാനടകാപര  സതരപ്രതത്തിജ  നചയ്ത

അരൂരത്തില്നത്തിനള്ള പ്രതത്തിപക്ഷ ബഞത്തിലത്തിരത്തിക്കുന അരഗമകാണസ്.   ഞങ്ങള്ക്കസ്

എനസ് നചയകാന് പറര?  ഇനത്തി അതരകാചകമകായ വകാര്തകാസതമ്മളനരനകകാണസ്

നത്തിങ്ങള്  പ്രവര്തനര  അവസകാനത്തിപത്തിതച്ചകാ.  അതരകാചകമകായ  നത്തിയമസഭകാ

പ്രസരഗങ്ങളര നത്തിങ്ങള് നടത്തുകയതല?  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര ഇവത്തിനട ശസ്പീ. പത്തി.

ടത്തി.  തതകാമസത്തിനന്റെ  വക  പ്രസരഗര  തകരളതത്തിനന്റെ  ആദരണസ്പീയനകായ

മുഖരമനത്തിയനട തനനരയകായത്തിരന,  തതനക്കകാള് തമകാശമകായത്തി സരസകാരത്തിക്കകാന്

ഇഇൗ  പ്രതത്തിപക്ഷ  നത്തിരയത്തില്  ആരര  തയകാറകാകത്തിനലനകാതണകാ  അതദ്ദേഹര

കരതത്തിയതസ്?   സതരതത്തില്  എനത്തിക്കത്തിവത്തിനടയത്തിരനസ്  ആ  പ്രസരഗനമകാനക്ക

തകടതപകാള് ഓര്മ്മ വനതസ് ശസ്പീ.  ഉനനസന് തബകാള്ടത്തിനനയകാണസ്,  അമ്മകാതത്തിരത്തി

ഓടമകായത്തിരന. നത്തിയമസഭകാരഗമകായത്തി നമ്മള്തപകാലര ലജത്തിച്ചുതലതകാഴത്തിയത്തിതല?

കള്ളക്കടതസ്, റത്തിയല് എതസ്റ്ററസ് മകാഫത്തിയ സരഘങ്ങള്നക്കകാപര തചര്നത്തിരനത്തിടസ്



ആദകായ  നത്തികുതത്തി  ഉതദരകാഗസര്  വനതപകാള്  അവത്തിനടനത്തിനള്ള  ആ  ഓടര.

എനത്തിടസ് ഇവത്തിനടവനസ് വകാസവദതയനട ചകാരത്തിത്രര പ്രസരഗര നടത്തുകയകാണസ്.

ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനനയകാണസ് വത്തിലയത്തിടതസ്.  ആരകാണസ് ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന്?  26-ാം വയസ്സത്തില് ഇഇൗ സഭയത്തിനലതത്തി, 1970, 1977, 1991, 1996

എനസ്പീ വര്ഷങ്ങളത്തില് മനത്തിയകായത്തി, പകാര്ടത്തി നസക്രടറത്തിയകായത്തി, മുഖരമനത്തിയകായത്തി.

ശസ്പീ. പത്തി. ടത്തി. തതകാമതസ, ഇതുവനര എങ്ങുര മുണസ് തലയത്തിലത്തിട്ടുനകകാണസ് ഓതടണ

ഗതത്തിതകടസ് സഖകാവസ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനുണകായത്തിടത്തില. ജയത്തിലത്തില് തപകായത്തിട്ടുണസ്.

എതനകാനടകാപര സതരപ്രതത്തിജ നചയ്ത നത്തിങ്ങളനട മതഞശസരര അരഗര തപകായ

കുറതത്തിനല  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ജയത്തിലത്തില്  തപകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.   മറസ്

പലരര  തപകായത്തിട്ടുണതലകാ.  എനന്റെ  മകാനരതനകകാണസ്  അനതകാനര  ഞകാന്

പറയനത്തില.  ആ  കുറതത്തിനുമല  തപകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അടത്തിയനരകാവസയനട

കറുത നകാളകളത്തില് അതത്തിനനതത്തിനര പ്രതക്ഷകാഭര നടതത്തിയതത്തിനസ് എര.എല്.എ.

ആയത്തിരനതപകാഴകാണസ്  ജയത്തിലത്തില്  തപകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.   പത്തിനനനകാണസ്  നത്തിങ്ങള്

പറഞ്ഞതസ്,  മുകളത്തില് ഇ.ഡെത്തി.  തകാനഴ കസ്റ്റരസസ്,  വലതസ്  സത്തി.ബത്തി.നഎ.,  ഇടതസ്

എന്.നഎ.എ.  എനനകാനക്ക  പറയന,  ഇനതകാക്ക  കണകാല്

തപടത്തിക്കുനമനകാതണകാ?  അങ്ങനന  തപടത്തിക്കുനവനരകാനക്ക  നത്തിങ്ങളനട

കൂടതത്തിലണസ്.  ഇതല?  അതകാണസ്  നത്തിങ്ങളനട  പല  തദശസ്പീയ  തനതകാക്കളര

മുഖരമനത്തിമകാരനമകാനക്ക ഇഇൗ തപടത്തിനകകാണസ്  എടുത്തുചകാടത്തി  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യത്തില്



തപകായതസ്.   ഞങ്ങള്  ഇനതകാനക്ക  ഒരപകാടസ്  കണതകാണസ്.   തകരളതത്തിനന്റെ

മുഖരമനത്തിയര  കണതകാണസ്.  ഒര  കകാലതസ്  ആര്.എസസ്.എസസ്./  ബത്തി.നജ.പത്തി.

നകകാലനപടുതകാന്  ഉഇൗരത്തിയ  വകാളമകായത്തി  തനര്ക്കുവരതമ്പകാള്  മുട്ടുവളയകാനത

നനടലസ്  വളയകാനത  നത്തിവര്നസ്  തനനരതപകായ  ആളകാണസ്  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന്.  അതദ്ദേഹര മകാത്രമല,  ആ ബഞത്തിലത്തിരത്തിക്കുന പലരര.  ശസ്പീ.  ഇ.  പത്തി.

ജയരകാജനന  നകകാലനപടുതകാന്  നത്തിങ്ങള്  വകാടകനക്കകാലയകാളത്തിനയ

വത്തിജയവകാഡെയത്തിതലയസ്  വത്തിടത്തിതല?   നത്തിങ്ങള്  സമ്മകാനത്തിച്ച  നവടത്തിയണയര

തലയത്തില്  തപറത്തിനകകാണകാണസ്  സഖകാവസ്  ഇ.പത്തി.  ജയരകാജന്  ജസ്പീവത്തിക്കുനതസ്.

നത്തിങ്ങള് വകാടക നകകാലയകാളത്തികനള വത്തിടതപകാള് ആളമകാറത്തിതപകായതുനകകാണകാണസ്

ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  ഇനസ്

ജസ്പീവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   അങ്ങനന നത്തിരവധത്തി തപര്,  സഖകാവസ് ജത്തി.  സുധകാകരന്,

അതദ്ദേഹതത്തിതനകാടുള്ള  പക  തസ്പീര്ക്കകാന്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  സതഹകാദരനന

നകകാലനപടുതത്തിയത്തിട്ടുര പതറകാനത ഇഇൗ നകാടത്തിനന നയത്തിച്ച തപകാരകാളത്തിയകാണസ്. ശസ്പീ.

എര.  എര.  മണത്തി,  നത്തിങ്ങള്  ഓപതറഷന്  റത്തിരഗ്തടകാണത്തിലൂനട  അകതകാക്കത്തി

നകാടുകടതത്തി  ജയത്തിലത്തിലടച്ചസ്  തതകാല്പത്തിക്കകാനമനസ്  കരതത്തിയ  വരക്തത്തിയകാണസ്

സൂരരപ്രഭതയകാനട  ഇഇൗ  നകാടത്തിനന  നയത്തിക്കുനതസ്.   നത്തിങ്ങള്  തത്തിരതകാന്

തയകാറകാകണര.  എനകാണസ്  നത്തിങ്ങള്  ഇതപകാള്  നചയ്യുനതസ്;  ഇനസ്  രകാവത്തിനല

എനകാണസ്  നചയ്തതസ്;   ആതരകാ  ഒരകാള്  കകാല്  നവട്ടുനമനസ്  പറഞതപകാലര.



അക്രമതത്തിനനതത്തിനര പറയകാന് എനസ് ധകാര്മ്മത്തിക അവകകാശമകാണസ്  ലസ്പീഗത്തിനുര

തകകാണ്ഗസ്സത്തിനുമുളളതസ്?  കകാസര്തഗകാഡെത്തിനല കകാഞ്ഞങ്ങകാടസ്  എന സലതസ്

ക്രത്തിസ്തുമസസ്  ദത്തിനതത്തിലതല   നചറുപക്കകാരനകായ  അബ്ദുള്  റഹ്മകാനന  നത്തിങ്ങള്

നകകാലനപടുതത്തിയതസ്.   ഗര്ഭത്തിണത്തിയകായ  ഭകാരരനയ  ആശുപത്രത്തിയത്തില്

നകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിനകായത്തി കകാശസ് കടര വകാങ്ങത്തി തത്തിരത്തിനക വരതമ്പകാഴകാണസ് ആ

നചറുപക്കകാരനന  നത്തിങ്ങള്  നകകാനതസ്.  എനത്തിടസ്  നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിനട

അക്രമതത്തിനനതത്തിനര പ്രസരഗത്തിക്കുകയകാതണകാ;  തത്തിരതവകാണനകാളത്തിനല ഉത്രകാടര

രകാത്രത്തിയത്തില്  നവഞ്ഞകാറമൂനടന  സലതസ്  നത്തിങ്ങള്  നകകാലനപടുതത്തിയ  ഹഖസ്

മുഹമ്മദത്തിനന്റെ  ഭകാരര  നജസ് മ   കഴത്തിഞ്ഞ  നവളളത്തിയകാഴയകാണസ്   കുഞ്ഞത്തിനസ്  ജനര

നല്കത്തിയതസ്.   തലകാകതസ്  ഒരത്തിക്കല്  തപകാലര  തനന്റെ  അചനന  കകാണകാന്

കഴത്തിയകാത ആ കുഞ്ഞത്തിതനകാടസ്  തകകാണ്ഗസ്സുകകാര് എനസ് സമകാധകാനര പറയര;

ഒനര  വയസ്സുളള  മനറകാര  കുഞ്ഞകായ  നഎറതമകാതളകാടസ്  നത്തിങ്ങള്  എനസ്

സമകാധകാനര  പറയര.   എത്രതപനര  നത്തിങ്ങള് നകകാനതളളത്തി.  സത്തിയകാദത്തിതനയര

സനൂപത്തിനനയര മത്തിഥത്തിലകാജത്തിതനയര  മണത്തിലകാലത്തിനനയനമകാനക്ക നത്തിങ്ങള് നകകാനസ്

തളളത്തിയത്തിതല?   എനത്തിട്ടുര  നത്തിങ്ങള്  തത്തിരതകാന്  തയകാറകാകുനത്തില.

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളനട  മുമ്പത്തില്  നത്തിങ്ങള്  നകാടകര  കളത്തിക്കുകയകാണസ്.

ഇതപകാള് ഇവത്തിനട എനകാണസ് പ്രസരഗത്തിച്ചതസ്.  തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് ഇഇൗ നകാടസ്

ഏനറടുത തനടങ്ങള് ഉള്നക്കകാളളകാനുളള മകാനസത്തികകാവസ നത്തിങ്ങള്ക്കസ് ഇതല;



തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് എങ്ങനനയകാണസ്  ഗവണ്നമന്റെസ് ഇടനപടനതനളളതസ് ഇഇൗ

നകാടസ്  കണ്ടു.   നമ്മുനട  രകാജരതസ്  ഇതുവനര  152311  തപര്  മരണനപട്ടു.

തകരളതത്തില്  3442  തപരര തകരളതതകാടസ്  തചര്നസ് നത്തില്ക്കുന തമത്തിഴകാടത്തില്

12257 തപരര   കര്ണ്ണകാടകയത്തില്  12162  തപരര  മഹകാരകാഷ്ട്രയത്തില്  50388

തപരമകാണസ് മരണമടഞ്ഞതസ്.   പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനസ് ആളകളനട ജസ്പീവന്

രക്ഷത്തിച്ച ഗവണ്നമന്റെകാണസ്          ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെനതനകാണസ്

തഡെകാ. മുരളത്തി തുമ്മകാരകുടത്തി പറഞ്ഞതസ്.   ഇനതലകാര ഇഇൗ നകാടസ് കകാണുനണസ്.   

ബഡ്ജറത്തിനന  സരബനത്തിച്ചസ്  ഇതപകാള്  ഇവത്തിനട  പൂഞ്ഞകാര്  അരഗര

പറഞ്ഞതസ്  കര്ഷകര്ക്കസ്  ഒനമത്തിലകാനയനകാണസ്.   ഒനമത്തിലകാനയനസ്  പറഞ്ഞ

അതദ്ദേഹര  തനന  പറഞ,  കര്ഷകര്ക്കസ്  ഇനനതലകാമുണസ്  എനസ്.

ആസത്തിയകാന്  കരകാര്  വഴത്തി  നത്തിങ്ങള്  നശത്തിപത്തിച്ച  തകരളതത്തിനല  റബ്ബര്

കര്ഷകര്ക്കസ്  തകാങ്ങുവത്തിലയകായത്തി   170  രൂപയര  നനലത്തിനസ്  28  രൂപയര

നകാളത്തിതകരതത്തിനസ്  32  രൂപയര  കകാപത്തിക്കുരവത്തിനസ്  90  രൂപയര  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.

എലകാവത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങള്ക്കുര  പത്തിന്തുണ  നല്കുന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

അഭത്തിമകാനപൂര്വര ഒരത്തിക്കല്കൂടത്തി സസകാഗതര നചയ്തുനകകാണസ് നത്തിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    അന്വര് സകാദതസ്:  സര്,  ഞകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള

ശക്തത്തിയകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന.  എനന്റെ   സുഹൃതസ് ശസ്പീ. നക. യ.  ജനസ്പീഷസ്  കുമകാര്

ഇവത്തിനട  ശസ്പീ.  പത്തി.  ടത്തി.  തതകാമസത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുര   ബഹുമകാനനപട  പത്തിണറകായത്തി



വത്തിജയനന്റെ  മഹതസനതക്കുറത്തിച്ചുര   പറയകയണകായത്തി.   ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനനക്കകാള്  എത്രതയകാ  മഹതകായ  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  ജസ്പീവത്തിതമുളള  നനലകാര

വരക്തത്തിയകാണസ്  ശസ്പീ.  പത്തി.  ടത്തി.  തതകാമസസ്.  അതത്തില് യകാനതകാര സരശയവമത്തില.

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മഹതസനതക്കുറത്തിച്ചസ്  തകാങള്ക്കസ്  അറത്തിയത്തില.   ശസ്പീ.  പത്തി.  ടത്തി.

തതകാമസത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  ഞങ്ങള് അഭത്തിമകാനതതകാനടതനന പറയര.  അതദ്ദേഹര

അത്രയസ്  മഹതകായ,  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  പകാരമ്പരരമുളള,  ഇനര  ചുറുചുറുതക്കകാടുകൂടത്തി

വത്തിഷയങ്ങനള  തനരത്തിടുന  നനലകാര  വരക്തത്തിയകാനണനതത്തില്  യകാനതകാര

സരശയവമത്തില.   ഞകാന് അതത്തിതലയസ്  തപകാകുനത്തില.   ഇനര  നചറുപതത്തിനന്റെ

ആതവശതതകാനടയകാണസ്  അതദ്ദേഹര നത്തില്ക്കുനതസ്.

  ഇവത്തിനട  ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി.   ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് സുനരമകാണസ്. കകാണുതമ്പകാള് നല

സുനരമകാനണന  കകാരരതത്തില്  യകാനതകാര  സരശയവമത്തില.   അതകാണതലകാ

പത്രങ്ങള്  എഴുതത്തിയനതനസ്  നത്തിങ്ങള്  അവകകാശനപടുനതസ്.   എനകാല്

ഇവത്തിനടനയനകാണസ് ഒര രകാഷ്ട്രസ്പീയ ഗത്തിമത്തിക്കസ്.  അടുത നതരഞ്ഞടുപത്തില് ഭരണര

തനടകാനുളള  ഒര  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  ഗത്തിമത്തിക്കകായത്തിടകാണസ്   ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞങ്ങളര

നപകാതുസമൂഹവര  കകാണുനതസ്.   കകാരണര  തനരനത   ശസ്പീ.  വത്തി.   ഡെത്തി.

സതസ്പീശന്  സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാനല,  സകാര്ടസ്  കത്തിച്ചന്  എനനകാര  തടത്തിപകാണസ്.

നക.എസസ്.എഫസ്.ഇ.-യത്തില്നത്തിനര  തലകാനണടുതസ്  സകാര്ടസ്  കത്തിച്ചന്  നല



രസ്പീതത്തിയത്തില്  നകകാണ്ടുവരനമനസ്  പറഞ്ഞകാല്  അനതകാര  ഗത്തിമത്തിക്കസ്  അതല;

ഇതുതപകാനല ഓതരകാ കകാരരങ്ങനളടുതസ് തനകാക്കത്തിയകാല് അറത്തിയകാര,   ഇനതലകാര

ജനങ്ങളനട  കണ്ണത്തില്  നപകാടത്തിയത്തിടസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  തത്തിരത്തിച്ചുവരകാനുളള  ഒര

തസരയകാനണനസ്.   അതത്തിനുതവണത്തിയളള  ഒര  പ്രഹസന  നകാടകമകാണസ്  ഇഇൗ

നടനതസ്.  നമുക്കറത്തിയകാര,  കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലനത പ്രവര്തനങ്ങനള

ഞകാന് ഒനസ് ഓടത്തിച്ചസ് തനകാക്കത്തി.   കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറകള് അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള്

നത്തിങ്ങള് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ച  പ്രധകാനനപട  ഇരപതത്തിയതഞകാളര പദ്ധതത്തികള്

കണത്തികണത്തിടത്തില.  ഇതപകാള് ആദത്തിവകാസത്തികള്ക്കസ് ഒതരക്കര് ഭൂമത്തി നകകാടുക്കുനമനസ്

പറഞ,  അനതകാനരണ്ണര  മകാത്രര,  അങ്ങനന  ഇരപതത്തിയതഞകാളര

പദ്ധതത്തികളണസ്.  ഏകതദശര മൂവകായത്തിരര തകകാടത്തി രൂപയനട തസ്പീരതദശ പകാതക്കജസ്

അങ്ങനന  ഒതത്തിരത്തി  പകാതക്കജുകള്.   ഏറവര  ഒടുവത്തില്  ഗള്ഫത്തിനല

മലയകാളത്തികനള   നപകാടത്തിയത്തിടകാന്  തവണത്തി  ഗള്ഫത്തില്  പബത്തികസ്  സ്കൂളര

നപ്രകാഫഷണല് തകകാതളജുകളര ആരരഭത്തിക്കുനമനസ് പറഞ.   അങ്ങനന ഓതരകാ

കകാരരങ്ങളര.   ഏകതദശര  ഇരപതത്തിയതഞകാളര  പദ്ധതത്തികള്

നടപത്തിലകായത്തിടത്തിനലന വസ്തുത അറത്തിയകാര.   കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിയണസ്.   എനന്റെ

മണ്ഡലതത്തിനല രണസ് പദ്ധതത്തികള്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് ഉള്നപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  ഒനസ്

എയര്തപകാര്ടസ്-സസ്പീതപകാര്ടസ്  തറകാഡെസ്,  മനറകാനസ്  പുറയകാര്  ഓവര്ബ്രത്തിഡ്ജസ്.

അതത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  മനഗതത്തിയത്തിലകാണസ്  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.



അതത്തിനസ്  കകാരണര  എനകാനണനറത്തിയത്തില.   മനഗതത്തിയത്തില്

ആക്കത്തിയതകാതണകാനയനര  അറത്തിയത്തില.  ഇതത്തിനനലകാര  ഫണസ്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുനമനളളതുനകകാണസ്  ഞങ്ങളനട  മണ്ഡലങ്ങളത്തിനലകാനക്ക  അവ

തകാളര തടത്തിതപകാനടയകാനണനകാണസ്  തതകാനനതസ്.    കത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തി വഴത്തി

സ്കൂളകള് നത്തിര്മ്മത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്,  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചത്തിടത്തിലകാനയനസ് ഞകാന് പറയനത്തില.  ഞകാന്

കത്തിഫ്ബത്തിനയയര അതത്തിനന്റെ പദ്ധതത്തികനളയര എതത്തിര്ക്കുനതല. അതത്തിനന്റെ ചത്തില

നടപടത്തിക്രമങ്ങനളയകാണസ് എതത്തിര്ക്കുനതസ്.  തനരനത ശസ്പീ. വത്തി. ഡെത്തി. സതസ്പീശന്

അതുസരബനത്തിച്ചസ്  പറയകയണകായത്തി.  ഇവത്തിനട  പറഞ,  ജത്തിലകാ

പഞകായതത്തിനന്റെ  പ്രസത്തിഡെന്റുമകാര്  വത്തിളത്തിക്കുകയകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ

വര്ഷങ്ങളത്തിനലകാനക്ക 66 തകകാടത്തി രൂപയകാണസ് നമയത്തിന്റെനന്സസ് ഗകാന്റെകായത്തി നസ്പീക്കത്തി

വച്ചതസ്.   എനകാല്  ഇതവണ   അതത്തിനസ്  മൂനരതക്കകാടത്തി  രൂപനയ

നസ്പീക്കത്തിവച്ചത്തിട്ടുളള.   തതദ്ദേശ  സസയരഭരണ  സകാപനങ്ങനള  നകാലരവര്ഷമകായത്തി

തകര്തത്തിതല;  ഓതരകാ തവണ ബത്തിലസ് വരതമ്പകാഴുര ട്രേഷറത്തി പൂട്ടുന,  അവനര

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  നഞരക്കത്തി.   അനതകാര  വസ്തുതയതല?  നത്തിങ്ങളതസ്

മനസ്സത്തിലകാക്കണര.  തകകാവത്തിഡെത്തിനന്റെ കകാരരനത സരബനത്തിച്ചസ് ഇവത്തിനട പറഞ.

തകകാവത്തിഡെത്തിനന്റെ കകാലഘടതത്തില് നമ്മനളലകാവരര പ്രവര്തത്തിച്ചു.  ഇവത്തിനട ചത്തില

പഞകായത്തുകള്  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിലകാനയനസ്  കണ്ണത്തില്  തചകാരയത്തിലകാത

വര്തമകാനമകാണസ്   പറഞ്ഞതസ്.  എലകാ  പഞകായതസ്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളര



ഒറനക്കടകായത്തി  നത്തിനനകകാണസ്  അവരനട  എലകാ  എഫര്ട്ടുനമടുതസ്

പ്രവര്തത്തിച്ചതപകാള്  അവര്ക്കുണകായ  സകാമ്പതത്തിക  ബകാധരത  അവരനട

തലയത്തിതലയകാണസ് വച്ചതസ്.   എനകാലര തനന്റെ നകാടത്തില് വലത്തിനയകാര മഹകാമകാരത്തി

വനതപകാള്  പഞകായതത്തിനല  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്  മുനത്തിടത്തിറങ്ങത്തി,  ഇനര

അതുമകായത്തി  ബനനപടസ്  ബകാധരതയളള  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളണസ്.  ആ

സകാഹചരരതത്തില്  ഒര വത്തിഭകാഗനത അടച്ചസ് പറയനതസ് ശരത്തിയല.  തകകാവത്തിഡെസ്

തരകാഗര  ബകാധത്തിച്ച   എടര  ലക്ഷര  തരകാഗത്തികള്  നമ്മുനട  നകാടത്തിലണകായത്തിരന.

അതത്തിനസ്  എനകാണസ്  കകാരണര.  ഞകാനുര തകകാവത്തിഡെസ്  വനനകാര വരക്തത്തിയകാണസ്.

ഒര ഘടതത്തില്,  തകകാവത്തിഡെസ് തരകാഗത്തികളനട എണ്ണര കുറഞ്ഞതപകാള്,  അവകാര്ഡെസ്

കത്തിടത്തിയത്തിടത്തിലകാനയനസ് പറയനത്തില.  എനകാല് നചയ്ത പ്രവൃതത്തികളത്തില്  നലതത്തിനന

നലനതനസ്  പറയര.  അതത്തിനനകാര  സരശയവമത്തില.  പതക്ഷ  അതത്തിലര

അഹങരത്തിക്കണ,  വസ്പീഴകള് പലതുമുനണന കകാരരതത്തില് ഒര സരശയവമത്തില.

തകകാവത്തിഡെത്തിനന്റെ കകാരരനത സരബനത്തിച്ചസ്  എനത്തിക്കസ്  ഇതകാണസ്  പറയകാനുളളതസ്.

സമയക്കുറവസ്  നകകാണസ്  മനറകാര  വത്തിഷയതത്തിതലയസ്  കടക്കുനത്തില.  ഞകാനുര

ബഹുമകാനനപട  എസസ്.  ശര്മ്മ,  എര.എല്.എ.  അതുതപകാനല  എര.പത്തി.-

മകാനരകാനക്ക   ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിക്കസ്  നത്തിതവദനര  നകകാടുതതത്തിനന

തുടര്നസ് ആലവ യ.സത്തി. തകകാതളജത്തിനസ് നനലബ്രറത്തി നത്തിര്മ്മത്തിക്കകാന് 5 തകകാടത്തി രൂപ

അനുവദത്തിച്ചു.  പതക്ഷ  അവത്തിനട  നനലബ്രറത്തിയനട  നകാമകരണര  സരബനത്തിച്ചസ്



രകാഷ്ട്രസ്പീയപരമകായത്തി  വലത്തിയ  പ്രതത്തിതഷധര  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

നനലബ്രറത്തിക്കസ്  പത്തി.  നക.  വത്തി.-യനടയര   പത്തി.  തഗകാവത്തിന  പത്തിള്ളയനടയര  തപരസ്

ഇടുനതത്തിനനപറത്തിയകായത്തിരന  പ്രതത്തിതഷധര.  പത്തി.  നക.  വത്തി.

മുന്മുഖരമനത്തിയകായത്തിരന ആളര അവത്തിടനത പഴയകകാല വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിയമകാണസ്.

അതത്തിനകതസ്  യകാനതകാര  ആതക്ഷപവമത്തില.  പതക്ഷ  പത്തി.  തഗകാവത്തിനപത്തിള്ള

പ്രമുഖനകായ  ഒര  എഴുതകകാരനകാണസ്  അതത്തിനലകാനര  തര്ക്കമത്തില.

അതുതപകാനലതനന  ധകാരകാളര  ആളകള്  അവത്തിനട  പഠത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  തഗകാവത്തിന

പത്തിള്ളയനട  അദ്ധരകാപകനകായത്തിരന  കുറത്തിപ്പുഴ  കൃഷ്ണപത്തിള്ള,  ഗുര

നത്തിതരനനചതനരയതത്തി,  മലയകാറ്റൂര്  രകാമകൃഷ്ണന്,  തകന്ദ്രമനത്തിയകായത്തിരന

സത്തി.  എര.  സ്റ്റസ്പീഫന്  അതുതപകാനല  ധകാരകാളര  ആളകള്.   തത്തിര-നകകാച്ചത്തി

സരസകാനനത  ആദരനത  മുഖരമനത്തിയര  തത്തിരവത്തിതകാരകൂറത്തിനന്റെ

അവസകാനനത പ്രധകാനമനത്തിയമകായത്തിരന  പറവൂര് ടത്തി. നക. നകാരകായണ പത്തിള്ള

യ.സത്തി.  തകകാതളജസ്  സത്തിതത്തി  നചയ്യുന  കരത്തിമകാനൂര്  പഞകായതസ്

നത്തിവകാസത്തിയകായത്തിരന.  കൂടകാനത  തഡെകാ.  പത്തി.  സത്തി.  അലക്സകാണര്  അങ്ങനന

ഒടനവധത്തി  ആളകളണസ്.  ഇവനരനയകാക്ക  എന്തുനകകാണസ്  അവഗണത്തിച്ചു?  ഇതസ്

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാശകാണസ്. അലകാനത ഒര പകാര്ടത്തിയനടതയകാ മറള്ളവയനടതതകാ

അല. ഇതസ് ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാശകാകുതമ്പകാള്,   രകാഷ്ട്രസ്പീയ ചകായസ് തവകാടുകൂടത്തിയള്ള

ഇഇൗ  സമസ്പീപനനത  നമുക്കസ്  അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കത്തില.  അതുനകകാണസ്



അതസ്  പുന:പരത്തിതശകാധത്തിച്ചസ്  ബനനപട ആളകനള  അനലങത്തില് ഇഇൗ പറഞ്ഞ

മഹകാനകാര്  പ്രവര്തത്തിച്ച,  അതത്തിതന്റെതകായ  ഒര  അരഗസ്പീകകാരനമങത്തിലര

നകകാടുക്കണനമനകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.  5 തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിച്ചതത്തില്  വളനരയധത്തികര  സതനകാഷമുണസ്,  അതത്തില്   യകാനതകാര

സരശയവമത്തില. 

അതുതപകാനലതനന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതത്തിനുതശഷര  പത്തിന്വകാതത്തില്  നത്തിയമനങ്ങള്  നടത്തുന.  തകരനഫഡെത്തില്

വളഞ്ഞ വഴത്തിയത്തില് പത്തിന്വകാതത്തില് നത്തിയമനങ്ങള് സത്തിരനപടുതകാനുള്ള ശമര

നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ചടര  മറത്തികടനനകകാണസ്  അനധത്തികൃതമകായത്തി

തകരനഫഡെത്തില് തുടരന തകാല്ക്കകാലത്തിക കരകാര് ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കസ് തജകാലത്തിയത്തില്

തുടരകാന് സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ പച്ചനക്കകാടത്തിയകാണസ് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  നടകത്തിക്കല്,

തനകാണ്-നടകത്തിക്കല്  വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തില്  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  തജകാലത്തിനചയ്യുന

ജസ്പീവനക്കകാരനട  അനുഭവസമ്പതസ്  തകരനഫഡെത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്

അതരനകാതപക്ഷത്തിതമകാനണന മറയത്തിലകാണസ് ഇതസ് നടതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

തസവന  കകാലകാവധത്തി  നസ്പീടത്തിനല്കുനതസ്  എത്രകകാലതതയ്നക്കനസ്

പരകാമര്ശത്തിക്കകാനത  പത്തി.എസസ്.സത്തി.  വഴത്തി  സത്തിരര  ജസ്പീവനക്കകാര്  വരനതുവനര

ഇവനര തുടരകാനകാണസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  തകരനഫഡെത്തിനന്റെ പത്തി.എസസ്.സത്തി.

നത്തിയമനങ്ങള്ക്കുള്ള  നസഷരല്  റൂള്  മകാസങ്ങളകായത്തി  അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാത



സര്ക്കകാര്  പത്തിന്വകാതത്തില്  നത്തിയമനങ്ങനള  തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിക്കുകയകാനണന

ആതരകാപണര  ഇതതകാനട  ശക്തമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകാല്ക്കകാലത്തിക  കരകാര്

ജസ്പീവനക്കകാനര തുടരകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിനലങത്തില്  300 തകകാടത്തി  രൂപ വത്തിറവരവള്ള

തകരനഫഡെസ്  അടച്ചുപൂതടണത്തിവരനമനസ്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ച  എര.ഡെത്തി.-യനട

കത്തുകള്   പരത്തിഗണത്തിച്ചകാണസ്  നടപടത്തി.  പതക്ഷ  ഒതക്ടകാബര്  28-നസ്  തചര്ന

തകരനഫഡെത്തിനന്റെ എക്സത്തികപ്യൂടസ്പീവസ് തയകാഗതസ്പീരമകാനപ്രകകാരമകാണസ് ഡെത്തിസരബര് 1-നസ്

എര.ഡെത്തി.  കൃഷത്തി  വകുപസ്  നസക്രടറത്തിക്കസ്  കതസ്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

തകരനഫഡെത്തില് കരകാര് നത്തിയമനര പകാടത്തിനലനര എരതപകായ്നമന്റെസ് എക്സസ്തചഞസ്

വഴത്തി  തകാല്ക്കകാലത്തിക  നത്തിയമനര  തനടത്തി  കകാലകാവധത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കുനവനര

പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടസ്  പുതത്തിയ  നത്തിയമനര  നടതണനമനര  മകാസങ്ങള്ക്കുമുതമ്പ

കൃഷത്തിവകുപസ്  പ്രത്തിന്സത്തിപല്  നസക്രടറത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചത്തിരനതത്തിനസ്

കടകവത്തിരദ്ധമകാണസ് ഇതപകാഴനത ഉതരവസ്.  നനഹതക്കകാടതത്തി തനന എത്രയര

നപനടനസ്  നസഷരല് റൂള് രൂപസ്പീകരത്തിക്കണനമനര അതത്തിലൂനട  പത്തി.എസസ്.സത്തി.

നത്തിയമനര  നടതണനമനര  ആവശരനപടുകയകാണസ്.  ബഹുമകാനനപട

മനത്തിയനട  മുമ്പത്തിലകാണസ്  ആ  ഫയലത്തിരത്തിക്കുനതസ്,  അതസ്  അനങ്ങത്തിയത്തിടത്തില.

ഇവത്തിനട  മകാത്രമല,  കത്തിലയത്തിലര  അതുതപകാനല  നകല്തട്രേകാണത്തിലമടക്കര

അനധത്തികൃത  നത്തിയമനങ്ങള്  നടക്കുകയകാണസ്.  ഇനതകാര  വലത്തിയ  പ്രശ്നമകാണസ്.



ഗവണ്നമന്റെസ്  പകാവനപട  നചറുപക്കകാതരകാടസ്  കകാട്ടുന  വലത്തിയ

അനസ്പീതത്തിയകാണത്തിനതനസ് പറയകാന് ആഗഹത്തിക്കുന. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:   അങ്ങയനട സമയര കഴത്തിഞ.

     ശസ്പീ  .   അന്വര് സകാദതസ്: സര്, എലകാവര്ക്കുര കൂടുതല് സമയര അനുവദത്തിച്ചു.

ശസ്പീ.  സത്തി.  ദത്തിവകാകരന് ഇവത്തിനട  മുസസ്പീര  ലസ്പീഗത്തിനന  ആതക്ഷപത്തിക്കുകയണകായത്തി.

ചത  കുതത്തിര  എനനകാനക്ക  പറഞ്ഞതസ്,  അതത്തിനുതശഷമകാണതലകാ;  1964-ല്

ഇ.എര.എസസ്.-നന്റെ  രണകാര  മനത്തിസഭ  സത്തി.  എച്ചസ്.  മുഹമ്മദസ്  തകകായനയയര

അതുതപകാനല  Ahamad  Kurikkal-തനയര  മനത്തിസഭയത്തിനലടുതതസ്.  അനസ്

ഇടതുപക്ഷതത്തിനന്റെ  കൂനട  നത്തിനതപകാള്  എനകാണസ്  സരഭവത്തിച്ചതസ്;  അനസ്

സസര്ഗസ്പീയമകായത്തിരനത്തിതല;  ഇനസ്  അതസ്  വത്തിടതപകാള്  വര്ഗസ്പീയമകായത്തി  മകാറത്തി.

അതപകാള്  ഇവരനട  ഇഇൗ  ഇരടതകാപസ്  നയമകാണസ്  ഇനര  ഇഇൗ  നകാടത്തില്

നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   സസര്ണ്ണക്കടതത്തില്  നത്തിനര  സര്ക്കകാര്

മുക്തരകായത്തിടത്തില.  യകാനതകാര  സരശയവമത്തില.  ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട

പ്രത്തിന്സത്തിപല്  നസക്രടറത്തിനയ  അറസ്റ്റസ്  നചയ്തതതകാനട  അതത്തിനന്റെ  ബനര

തകരളതത്തിനല ജനങ്ങള് കണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  1991-ല് ജത്തിലകാ കഇൗണ്സത്തില്

ഇലക്ഷനത്തില് വലത്തിയ വത്തിജയര തനടത്തി.  അനസ്  മുഖരമനത്തി  ഇ. നക. നകായനകാര്

മനത്തിസഭ  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടതശഷര  പുതത്തിയ  ഇലക്ഷനന  തനരത്തിടുനനകാര

സകാഹചരരമുണകായത്തി.  പതക്ഷ അനസ് എനകാണസ്  സരഭവത്തിച്ചതസ്?  തകരളതത്തിനല



യ.ഡെത്തി.എഫസ് തത്തിരത്തിച്ചുവരനനകാര രകാഷ്ട്രസ്പീയ സകാഹചരരമുണകായത്തി.  അതസ് ഞകാന്

പറയകാന്  ആഗഹത്തിക്കുന.  ഇഇൗ  തതദ്ദേശഭരണ  നതരനഞ്ഞടുപത്തിനല  വത്തിജയര

കണ്ടുനകകാണ്ടുര  അഹങരത്തിച്ചുനകകാണ്ടുര  നത്തിങ്ങളതസ്  കകാണുകയകാനണങത്തില്

മലര്നപകാടത്തിക്കകാരനന്റെ  സസപ്നമകായത്തിട്ടുമകാത്രതമ  അതത്തിനന  ഞങ്ങള്ക്കസ്

തനകാക്കത്തിക്കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.  അതുനകകാണസ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

നതറകായ നയങ്ങള് തകരളതത്തിനല ജനങ്ങള് വത്തിലയത്തിരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

പഞകായതസ്  ഇലക്ഷനത്തില്  രകാഷ്ട്രസ്പീയര  ചര്ച്ച  നചയ്തത്തിടത്തില.  അതുനകകാണസ്  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെസ്  തസ്പീര്ച്ചയകായര  തത്തിരത്തിച്ചുവരത്തികയത്തില.  ഇവത്തിനട  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ

തനതൃതസതത്തില് നനലകാര സര്ക്കകാര് വരനമനകാണസ് ജനര പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുനതസ്.

നരകായസ്  തപകാലള്ള  പദ്ധതത്തികള്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്  ആഗഹത്തിക്കുന.

അതുനകകാണസ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെസ്  പരകാജയനപടുനമനതത്തില്  യകാനതകാര

സരശയവമത്തില.   യ.ഡെത്തി.എഫസ്  സര്ക്കകാര്  വസ്പീണ്ടുര  അധത്തികകാരതത്തില്

വരനമനമകാത്രര  പറഞനകകാണസ്,    ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടത്തി

എതത്തിര്ത്തുനകകാണസ്  ഞകാന് എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

 ശസ്പീ  .   സത്തി  .   നക  .   നകാണു: സര്, ഞകാന് ഈ ബഡ്ജറത്തിനന അനുകൂലത്തിക്കുന.

ഇതപകാള്  തകരളതത്തില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്

ഭരത്തിക്കുന.   കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണ  കകാലതസ്   സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്

അവരനട  മക്കനള  നനപ്രവറസ്  വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില്  തചര്തസ്  മകാസരതതകാറുര



പണരനകകാടുക്കകാന്  കഷ്ടനപടത്തിരന ഒര കകാലഘടമുണകായത്തിരന.  എനകാല്

ഇനസ്  അതല.   ഇനസ്  രക്ഷത്തിതകാക്കള്  അവരനട  മക്കനള  സര്ക്കകാര്

വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില് തചര്ക്കകാന് വകാശത്തി പത്തിടത്തിക്കുന. കകാരണര ആ രൂപതത്തിലള്ള

വത്തിജയശതമകാനര,  നല  നകടത്തിടങ്ങള്,  കുടത്തികള്ക്കസ്  ഏതസ്  രൂപതത്തിലര

പഠത്തിക്കകാന്  സഇൗകരരമകായനതലകാര  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി

ഗവണ്നമന്റെസ്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനത്തിയര  കൂടുതല്  നമച്ചനപടതുര

ശകാസസ്പീയവമകായ  പരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  നടതണര.  ഓതരകാ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനലയര  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങനള

വത്തിശസകാസതത്തിനലടുതസ്  രകാഷ്ട്രസ്പീയര  തനകാക്കകാനത  രക്ഷത്തിതകാക്കള്  അവരനട

മക്കനള  അവത്തിതടയസ്   അയയ്ക്കുര.  തകരളതത്തില്  അഞ്ചുനകകാലര  മുമ്പസ്

കണത്തിടത്തിലകാതവത്തിധര സരസകാനത്തുടനസ്പീളര ഓതരകാ ഗകാമതത്തിലര നഗരതത്തിലര

പുതത്തിയ  തറകാഡുകള്  വന.  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഭരണകകാലതസ്  തജകാലത്തി

ലഭത്തിക്കകാതത്തിരന ലക്ഷക്കണക്കത്തിനസ് സകാധകാരണക്കകാരകായ നചറുപക്കകാര് ഓതരകാ

കണ്സക്ഷന് കമ്പനത്തിയനടയര കസ്പീഴത്തില് എഞത്തിനസ്പീയര്മകാരര മറമകായത്തി തജകാലത്തി

നചയ്യുന.  കഴത്തിഞ്ഞ  കകാലനതകാനര  ഉണകായത്തിടത്തിലകാതവത്തിധര  അവര്

തകരളതത്തിലടനസ്പീളമുള്ള  തറകാഡെത്തിനന്റെയര   നകടത്തിടങ്ങളനടയര  പണത്തിയത്തില്

ഏര്നപടുന.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുനകകാലര  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെയര  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്



നഎസക്കത്തിനന്റെയര  തനതൃതസതത്തിലള്ള  ഗവണ്നമന്റെസ്,  എഞത്തിനസ്പീയറത്തിരഗസ്,

നഎ.റത്തി.നഎ.-യത്തിലടക്കര  വത്തിദരകാഭരകാസ  തയകാഗരതയള്ള   സകാധകാരണക്കകാരകായ

നതകാഴത്തിലത്തിലകാതത്തിരന  നചറുപക്കകാര്ക്കസ്  തജകാലത്തി  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   

കകാര്ഷത്തികതമഖലനയ  എങ്ങനന  മുതനകാട്ടു  നയത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുനമനസ്

ഈ  സര്ക്കകാര്   നതളത്തിയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തില്

ഉത്പകാദനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാന്  ഒര  നസന്റുസലരതപകാലര  നവറുനതയത്തിടകാനത

ഏനതലകാര  തരതത്തില്  കൃഷത്തിനചയകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ  ആ  വത്തിധതത്തില്

അവത്തിനടനയലകാര  കൃഷത്തി  നചയ്തു.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലനമകാനര  ഒര

കകാര്ഷത്തികതമഖലയല.  എനകാല് സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ നത്തിര്ബന സമസ്പീപനതത്തിനന്റെ

ഫലമകായത്തി  തകകാവത്തിഡെസ്  മഹകാമകാരത്തിയനട  കകാലത്തുര  ഒരത്തിഞ്ചുസലര  തപകാലര

നവറുനതയത്തിടകാനത  അവത്തിനട  കൃഷത്തിയത്തിറക്കകാന്  ജനങ്ങള്  സനദ്ധരകായത്തി.

ഇതരതത്തിലള്ള  വത്തികസന  പരത്തിപകാടത്തികള്  നമ്മുനട  സരസകാനതസ്  ഓതരകാ

തമഖലയത്തിലര നടക്കുനണസ്.  ഇഇൗ സര്ക്കകാര് നകാനള അധത്തികകാരതത്തില് വരതമകാ

ഇലതയകാനയനള്ളതസ് തവനറ പ്രശ്നര.  കഴത്തിഞ്ഞകകാലങ്ങളത്തില് ഒര ഗവണ്നമന്റുര

നചയ്തത്തിടത്തിലകാതവത്തിധര സരസകാനതത്തിനന്റെ പ്രശ്നങ്ങനളലകാര  പരത്തിഹരത്തിച്ചു.   ഒര

അഞ്ചുനകകാലരനകകാണസ്  സരസകാനതത്തിനന്റെ  എലകാ  പരത്തിപകാടത്തികളര   നൂറസ്

ശതമകാനവര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുനമനസ് ആരര പറയത്തില.  എങത്തിലര ഈ

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചസ്  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി  പറയകാന്



സകാധത്തിക്കുര.   ഏതു  തരതത്തിലകാണസ്  സയന്റെത്തിസ്റ്റുകള്ക്കസ്......അങ്ങനന

എലകാവര്ക്കുര.......  ഞകാന്  ഓര്ക്കുന,  ഒരത്തിക്കല് വടകരയത്തിനല  സര്ക്കകാര്

വത്തിദരകാലയതത്തില് പഠത്തിച്ച  ഒര വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിക്കസ് വത്തിതദശ രകാജരതസ് പഠത്തിക്കകാന്

അവസരര ലഭത്തിച്ചു.  ആ കുടത്തിയനട  രക്ഷത്തിതകാക്കള് ഞങ്ങള് കുറച്ചുതപനര ആ

വസ്പീടത്തിതലയസ് ക്ഷണത്തിച്ചു.  ഞങ്ങള് അവത്തിനട നചനസ് ആ കുടത്തിനയ യകാത്ര അയച്ചു.

രണ്ടുനകകാലതത്തിനുതശഷര  ആ  പത്തിതകാവസ്  എനന  വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ,  എനന്റെ

മകള്ക്കസ്,  അവള്  ബ്രത്തിടണത്തില്  തപകായതപകാള്  മകാസതത്തില്  75000/-രൂപ

ശമ്പളര ലഭത്തിക്കുന  തജകാലത്തി   ലഭത്തിച്ചുനവനസ്.   വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലയത്തില് ഈ

സര്ക്കകാര് എലകാ സഇൗകരരങ്ങളര ഏര്നപടുതത്തി.  ഞകാന് സമയക്കുറവനകകാണസ്

ഓതരകാ  തമഖലനയക്കുറത്തിച്ചുര പറയനത്തില.  നല തസ്റ്റഡെത്തിയങ്ങള് നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന.

തസകാര്ട്സസ്,   നഗയത്തിരസസ്  തുടങ്ങത്തിയ   ഏതസ്  തമഖലയത്തിലകായകാലര  അതത്തിനസ്

തകരളതത്തിനല  നചറുപക്കകാനര   സജമകാക്കുന  രൂപതത്തിലള്ള

സരവത്തിധകാനങ്ങള്  തകരളതത്തില്  നടക്കുകയകാണസ്.  എലകാ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലര  അതരതത്തില്  തമകാതഡെണകായ  സസത്തിമ്മത്തിരഗസ്  പൂള്

തപകാലള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങള്  തയകാറകാക്കുന.   സകാധകാരണക്കകാരനട  മക്കള്

സര്ക്കകാര്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ച  സസത്തിമ്മത്തിരഗസ്  പൂളത്തില്  നസ്പീനകാന്  പഠത്തിക്കുന.

ഇതരതത്തിലള്ള  കകാരരങ്ങളകാണസ്  തകരളതത്തിനന്റെ  എലകാ  ഭകാഗങ്ങളത്തിലര

നടക്കുനതസ്.  ഞകാന് രകാഷ്ട്രസ്പീയമല പറയനതസ്.  ചത്തിലനതകാനക്ക പറഞ്ഞതപകാള്



കുറച്ചു  കകാലങ്ങള്ക്കസ്  മുമ്പുള്ള  കകാരരമകാണസ്  എനത്തിതക്കകാര്മ്മ  വനതസ്.

നചറുപക്കകാരനുര  രകാഷ്ട്രസ്പീയപ്രവര്തകനുമകായത്തിരന  കകാലതസ്  ഞകാന്

അനുഭകാവത്തിയകായത്തി  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരന  പകാര്ടത്തി  അനസ്  തകരളതത്തിനല  എലകാ

തകകാര്പതറഷനുകളത്തിലര മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തികളത്തിലമകായത്തി  90  ശതമകാനര വത്തിജയത്തിച്ച

കകാലമുണകായത്തിരന.  അക്കകാലനതക്കുറത്തിച്ചസ് ഞകാനത്തിതപകാള് പറയനത്തില.  ഞകാന്

നചറുപക്കകാരനകായത്തിരനതപകാള്  ഖദറത്തിട എനന്റെ  പകാര്ടത്തി തകരളതത്തിനല എലകാ

മണ്ഡലങ്ങളത്തിലര  ജയത്തിച്ച   കകാലമുണകായത്തിരന.  അക്കകാലര  കഴത്തിഞ.

അതത്തിനുതശഷര വത്തിവത്തിധ കക്ഷത്തികള് വന.  ഞകാന് പഴയ ചരത്തിത്രര പറഞ്ഞത്തിടസ്

കകാരരമത്തില.  ഇനനത യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങള് പറയണര. 

 ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെസ്  ഇനരയത്തിനല  എലകാവര്ക്കുര  മകാതൃകയകാകുന

രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള  ഭരണമകാണസ്  നടത്തുനതസ്.   അതരനമകാര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ബഹുമകാനനപട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി സമര്പത്തിച്ച ബഡ്ജറസ്,  തകരളതത്തിനല

സകാധകാരണ ജനങ്ങളനട പ്രശ്നങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷര നചയ്തതത്തിതനക്കകാള്

മഹതരമകായത്തി  നകാനളയര  നചയകാന്  സകാധത്തിക്കുന  രസ്പീതത്തിയത്തില്  ഒകാതരകാ

തമഖലകനളയര ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചുനകകാണകാണസ്  അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ്.  തകന്ദ്രര

ഭരത്തിക്കുന  ഗവണ്നമന്റെസ്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  സരസകാനങ്ങനള

സഹകായത്തിക്കുനതത്തില്  പ്രതതരകത  കകാണത്തിക്കുന  അവസരതത്തില്

ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണകാകകാര.   പനക്ഷ  അതരര  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകനളനയലകാര



അതത്തിജസ്പീവത്തിച്ചുനകകാണസ്  നമ്മുനട  സരസകാനനത  മുതനകാടസ്

നയത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  നല  സരവത്തിധകാനങ്ങതളകാടുകൂടത്തി  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന് തനതൃതസര നകകാടുക്കുന ഗവണ്നമന്റെസ് അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി മുതനകാട്ടു

നപകായ്നക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന.  നനവദദ്യുതത്തിയനട  കകാരരനമടുതകാല്,  ഇനസ്

ഇനരയത്തിനല  പല  സരസകാനങ്ങളത്തിലര   ആവശരതത്തിനസ്  നനവദദ്യുതത്തി

ലഭത്തിക്കുനത്തില.  തകരളതത്തില് അതരനമകാര പ്രശ്നമുതണകാ?  കുടത്തിനവള്ളതത്തിനന്റെ

പ്രശ്നനമടുതകാല്,   ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ഭരണകകാലതസ്  ഏതസ്  വസ്പീടുകളത്തിലര

കുടത്തിനവള്ളര  ലഭത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  സഇൗകരരമുണകാക്കുന.    കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ഭരണകകാലതസ്  നകാലസ്  ലക്ഷര  വസ്പീടുകളത്തിലകാണസ്  കുടത്തിനവള്ളര

നല്കത്തിയനതങത്തില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്  പതസ്

ലക്ഷര  വസ്പീടുകളത്തില്  കുടത്തിനവള്ളര  നല്കത്തിക്കഴത്തിഞ.   ഇനത്തിയര  നകാലസ്  ലക്ഷര

വസ്പീടുകള്ക്കുകൂടത്തി  കൂടത്തിനവള്ളര  നല്കകാന്  തപകാകുന.  എലകാ

ജനവത്തിഭകാഗതത്തിനന്റെയര  കകാരരങ്ങള്  നനകകകാരരര  നചയ്യുന.    ദരത്തിദ്രമകായ

ഇനരയനട  ഭകാഗമകായല,  മറത്തിച്ചസ്   ഇനരയത്തിനല  മറസ്  സരസകാനങ്ങള്ക്കുകൂടത്തി

മകാതൃകയകാകുന തരതത്തിലകാണസ്  ശസ്പീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ ഗവണ്നമന്റെസ് ഈ

അഞസ്  നകകാലര  പ്രവര്തത്തിച്ചതസ്.   നകാനള  ഈ   തകരളനത  ആ

നത്തിലയത്തിനലതത്തിക്കകാനുള്ള  പരത്തിപകാടത്തികളമകായത്തിടകാണസ്  സര്ക്കകാര്   മുതനകാടസ്

തപകാകുനതസ്.  ഇതത്തിനന പത്തിന്തുണയതണ; അഭത്തിമകാനതതകാനട നമ്മുനട നകാടത്തിനല



ജനങ്ങള്ക്കസ്   ഇതത്തിനന മുതനകാടസ്  നയത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തിതല?  അതുനകകാണസ്

ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന വത്തിനയപൂര്വര ഞകാന് പത്തിനകാങ്ങുന.  

 ശസ്പീ  .    വത്തി  .    നക  .    സത്തി  .    മമ്മതസ് തകകായ:  സര്,  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷങ്ങളത്തില്  നത്തിരവധത്തി  ദുരത്തിതങ്ങളകാണസ്

കടനവനത്തിട്ടുള്ളതസ്.    ആവശരമകായ യകാനതകാര മുനനകാരക്കവമത്തിലകാനത 2016

നവരബര്  എടത്തിനസ്  നടപകാക്കത്തിയ  തനകാടസ്  നത്തിതരകാധനമകാണസ്  ആദരമകായത്തി

ഏറവമധത്തികര  പ്രയകാസമുണകാക്കത്തിയതസ്.  പകരര  നല്കകാനുള്ള  തനകാട്ടുകള്

തയകാറകാക്കകാനതയകാണസ്  ആയത്തിരര,  അഞ്ഞൂറസ്  എനസ്പീ  തനകാട്ടുകളനട

നത്തിതരകാധനമുണകായതസ്.  സസനര  ആവശരതത്തിനകായത്തി  സസരൂപത്തിച്ചസ്  നത്തിതക്ഷപത്തിച്ച

പണര ബകാങത്തില് നത്തിനര തത്തിരത്തിനച്ചടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാനത പല പരത്തിപകാടത്തികളര

മുടങ്ങത്തിതപകായത്തിട്ടുണസ്.   ആളകള്ക്കസ്  ആവശരമുള്ള  സകാഹചരരങ്ങളത്തില്

ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത  തരതത്തിലള്ള  നത്തിതരകാധത്തിച്ച  തനകാട്ടുകളകാണസ്

അവരനട  കയത്തിലണകായത്തിരനതസ്.  തനകാടസ്  നത്തിതരകാധനര  കഴത്തിഞ്ഞസ്

നകാളകള്ക്കുതശഷര ലഭത്തിച്ചതസ് രണകായത്തിരര രൂപയനട തനകാട്ടുകളകാണസ്.  നചറത്തിയ

ആവശരങ്ങള്ക്കകായത്തി രണകായത്തിരതത്തിനന്റെ തനകാട്ടുപതയകാഗത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാനത

വന.  എലകാ കടക്കകാരര ചത്തിലറ ലഭരമനലനസ് പറഞ്ഞസ് ആളകനള തത്തിരത്തിച്ചയച്ചു.

അതരതത്തില്  രണകായത്തിരതത്തിനന്റെ  തനകാടസ്  നനകവശമുള്ള  ആളകള്  തപകാലര

പടത്തിണത്തി കത്തിടതക്കണത്തി വന അവസയണകായത്തിട്ടുണസ്.  അതരതത്തില് പലതരര



പ്രയകാസങ്ങളര അനസ് ആളകള്ക്കുണകായത്തി.  നമ്മുനട ജസ്പീവത്തിതതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായ

സഹകരണ പ്രസകാനങ്ങനള തകര്ക്കകാന് തവണത്തി പകാന് നചയ്തസ് നടതത്തിയ ഒര

പരത്തിപകാടത്തികൂടത്തിയകായത്തിരനനവനസ്  തവണര പറയകാന്.  എനകാല് തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങള്ക്കസ് ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തിയടക്കമുള്ളവരനട  വകാക്കുകളത്തില്നത്തിനസ്

ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തിയത്തിലമുള്ള വത്തിശസകാസര കകാരണര നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

ഒര  ആപത്തുര  വരത്തിനലനസ്   നനധരരര  നല്കത്തിയതപകാള്  ആളകള്  അതസ്

പൂര്ണ്ണമകായര വത്തിശസസത്തിച്ചു.  ആ വത്തിശസകാസതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനതത്തില് നമ്മുനട

എലകാ  സഹകരണ  സകാപനങ്ങളര  പൂര്വകാധത്തികര  ശക്തത്തിതയകാനട

നത്തിലനത്തില്ക്കകാനുള്ള അവസരങ്ങളണകായത്തി. 

തകരളതത്തില്  2017  നവരബര്  29  മുതല്  ഡെത്തിസരബര്  6  വനരയള്ള

ദത്തിവസങ്ങളത്തില് വത്തിലനപട 143 ജസ്പീവനുകള് അപഹരത്തിച്ച ഓഖത്തി ദുരനമുണകായത്തി.

ഓഖത്തി ദുരനര നമുക്കസ് തസ്പീരകാനഷ്ടമകാണുണകാക്കത്തിയതസ്.  ആ ദുരനര നനകകകാരരര

നചയകാനകായത്തി ഗവണ്നമന്റെസ് എലകാവത്തിധ സഹകായങ്ങളര നചയ്തുനകകാടുത്തു. മുഴുവന്

ആളകനളയര  പുനരധത്തിവസത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുര  അവര്ക്കകാവശരമകായ  മറസ്

സഇൗകരരങ്ങള്  നചയ്തുനകകാടുക്കുനതത്തിനുര  ഗവണ്നമന്റെസ്  വലത്തിയ  തതകാതത്തിലള്ള

പ്രവര്തനമകാണസ് അനസ് നടതത്തിയതസ്.  എനകാല് ദുരത്തിതര അതപകാഴുര നമ്മനള

വത്തിട്ടുപത്തിരത്തിഞ്ഞത്തില.   2018  നമയസ്  മകാസതത്തിലകാണസ്  ആനള  നകകാല്ലുന 'നത്തിപ'

തകകാഴത്തിതക്കകാടസ് ഭസ്പീകരകാവസ സൃഷ്ടത്തിച്ചതസ്.  തരകാഗത്തിനയ കകാണകാന് സകാധത്തിക്കത്തില.



തരകാഗത്തി  മരത്തിച്ചകാല്  തരകാഗത്തിയനട  അടുതസ്  തപകാകകാതനകാ  തരകാഗത്തിയനട  മുഖര

ബന്ധുക്കള്ക്കുതപകാലര  കകാണകാതനകാ  സകാധത്തിക്കത്തില.   തരകാഗത്തികനള  ചത്തികത്തിതത്തിച്ച

ഒര  നഴസ്  അനസ്  മരത്തിക്കകാനത്തിടവന.   അത്രയര  ഗുരതരമകായ  അവസയത്തില്

നമ്മുനട  ബഹുമകാനരയകായ  ആതരകാഗര  വകുപ്പുമനത്തിയര

ആതരകാഗരപ്രവര്തകരനമലകാര രകാപകല് അതത്തിനുതവണത്തി കഷ്ടനപടസ് അവനര

പരത്തിപകാലത്തിക്കുനതത്തിനുര ആവശരമകായ ചത്തികത്തിത നല്കുനതത്തിനുര നത്തിരനരമകായത്തി

അവത്തിനട  പ്രവര്തത്തിച്ചതപകാള്  അതത്തിനന  കളത്തിയകാക്കകാനകാണസ്  ചത്തിലയകാളകള്

ശമത്തിച്ചതസ്.  ഇവത്തിനട ഒര ബഹുമകാനനപട അരഗര മുഖര മൂടത്തിയര കയ്യുറയര ധരത്തിച്ചസ്

നത്തിയമസഭയത്തില്  വനസ്  ആളകള്ക്കത്തിടയത്തില്  ഭസ്പീകരകാവസ  സൃഷ്ടത്തിക്കകാനകായത്തി

ശമത്തിച്ച  അനുഭവവര  നമുക്കുണകായത്തിട്ടുണസ്.  ഇത്രയര  ഭസ്പീകരമകായ  ഒര  തരകാഗര

അതത്തിക്രമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  ഇങ്ങനന  തമകാശ  കകാണത്തിക്കകാന്  തതകാനത്തിയതസ്

എന്തുനകകാണകാനണനസ്  അറത്തിയത്തില.   ഏതകായകാലര  ആ  കകാരരങ്ങള്

ബഹുമകാനനപട  മനത്തിയള്നപനടയള്ളവര്  ഊണുര  ഉറക്കവമത്തിലകാനത

നനകകകാരരര  നചയ്തു.   ബഹുമകാനരയകായ മനത്തിനയ ചത്തിലര്  'തകകാവത്തിഡെസ്  റകാണത്തി'

എനസ് വത്തിളത്തിച്ചസ് ആതക്ഷപത്തിച്ച സരഭവങ്ങളര ഉണകായത്തിട്ടുണസ്. 

ജൂനനല,  ആഗസ്റ്റസ്  മകാസങ്ങളത്തിലകാണസ്  മുനമ്പകാരത്തിക്കലര  നമ്മള്

കണത്തിടത്തിലകാത രസ്പീതത്തിയത്തില് ഗുരതരമകായ പ്രളയ ദുരത്തിതമുണകായതസ്.  ഒരത്തിക്കലര

നമ്മള്  പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കകാതതുര  തകട്ടുതകള്വത്തി  തപകാലമത്തിലകാത  തരതത്തിലള്ള



നവള്ളനപകാക്ക  ദുരത്തിതമകാണുണകായതസ്.  ആ  നവള്ളനപകാക്ക  ദുരത്തിതമുണകായ

ഭരണകകാലതത്തിനന്റെ  തുടക്കതത്തില്  നമ്മുനട  പ്രതത്തിപക്ഷതനതകാനവകാനക്ക

കൂനടതനന  ഉണകായത്തിരന.  പതക്ഷ  ഇതസ്  ഗുരതരമകായത്തിത്തുടങ്ങത്തിയതപകാള്

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാരരമകായ സഹകായമത്തിലകാത ഒരവസയണകായത്തി. ആ

സമയതസ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റുതനന  ഇതത്തിനന്റെകൂനട  ഒലത്തിച്ചുതപകാകുനമനസ്

കരതത്തിയകാതണകാ  എതനകാ  സഹകായത്തിച്ചസ്  കൂനടനത്തിനത്തിരന  ആളകള്  തനനര

അപ്പുറതസ്  തപകാകുന  ഒര  സത്തിതത്തിയകാണുണകായതസ്.  പതക്ഷ  നകാടത്തിനല

ജനങ്ങനളലകാര  ഒനത്തിച്ചുനത്തിന.  നകാടത്തിനല  ജനങ്ങളര

മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളടക്കമുള്ള  ആളകളര  അതത്തിനുതവണത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ചതപകാള്,  പടകാളനത  വത്തിളത്തിച്ചസ്  കകാരരങ്ങള്  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകാണസ്

അനസ്  പ്രതത്തിപക്ഷര  പറഞ്ഞതസ്.  ജനങ്ങളകാനക  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  കൂനടനത്തിനസ്

പ്രവര്തത്തിച്ചു. എലകാവത്തിഭകാഗര ആളകളര അതകായതസ് എതത്തിര്ക്കുന പകാര്ടത്തികളനട

അനുയകായത്തികളടക്കര  ഇതത്തിനന്റെ  കൂനടനത്തിനസ്  ആളകനള  സഹകായത്തിക്കുകയര

സരരക്ഷത്തിക്കുകയര നചയ്യുന നത്തിലയകാണുണകായതസ്.  സരഭകാവനകള് ഉള്നപനട

നമുക്കകാവശരമകായ സഹകായങ്ങള് നല്കരനതനസ് പറഞ്ഞ അനുഭവമുണകായത്തി.

തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരര  നനമ്മ  സഹകായത്തിച്ചത്തില.  പ്രതത്തിപക്ഷര  മുഖരതത്തിരത്തിഞ്ഞസ്

നത്തില്ക്കുന  സത്തിതത്തിയകാണസ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിച്ചതസ്.  പതക്ഷ  ബഹുമകാനനപട

മുഖരമനത്തിയനട ആഹസകാനര ജനങ്ങളകാനക ഏനറടുത്തു.  നചറത്തിയ കുടത്തികളടക്കര



അവരനട കകാശത്തി കുഞത്തിവനര നപകാടത്തിച്ചസ്  സരഭകാവന നല്കത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന

സഹകായത്തിക്കുന  ഒര  സത്തിതത്തിയകാണസ്  നമുക്കസ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിച്ചതസ്.  2019

ആഗസ്റ്റത്തില്  വസ്പീണ്ടുര  പ്രളയമുണകായതപകാള്  ദുരത്തിതകാശസകാസനത്തിധത്തിയത്തിതലയസ്

സഹകായര  നല്കരനതനള്ള  ആഹസകാനര  ഒര  ഭകാഗതസ്,

സഹകായത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള എലകാ ശമവര വലത്തിയ തതകാതത്തില് നടനനങത്തിലര

ജനങ്ങള്  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെയര  ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട

ആഹസകാനതത്തിനന്റെയര  കൂനടനത്തിന.  അതുകഴത്തിഞ്ഞകാണസ്  തകകാവത്തിഡെസ്  19-നന്റെ

വരവസ്. തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെടക്കര സഹകായത്തിക്കുനത്തില. സരഭകാവന നല്കരനതനസ്

തകരളതത്തിനല  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  തനതകാക്കനകാരത്തില്  ചത്തിലര്  പറയന

സനര്ഭമുണകായത്തി.  പതക്ഷ  എലകാവത്തിഭകാഗര  ആളകളര,  തകരളതത്തിനല

ഡെത്തി.നനവ.എഫസ്.നഎ.  അടക്കമുള്ള  യവകാക്കളനട  സരഘടനകള്

ആക്രത്തിനപറുക്കത്തി  അതത്തിലൂനട  തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനസ്  രൂപ  സസരൂപത്തിച്ചസ്

ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്  സരഭകാവന  നല്കത്തിയ  സരഭവര  നമുക്കസ്  മറക്കകാന്

കഴത്തിയകാതതകാണസ്.   തകരളതത്തിലകാനക  നടനസ്  ആക്രത്തിനപറുക്കത്തി  സസരൂപത്തിച്ചസ്

വലത്തിയ തതകാതത്തിലള്ള സരഭകാവനയകാണസ് അവര് ഇഇൗ സമയതസ് ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇഇൗ സനര്ഭതത്തിലകാണസ്  ആയത്തിരര  വസ്പീടുകള് നല്കകാനമന

തകകാണ്ഗസ്സുകകാരനട ഒര പ്രഖരകാപനര വനതസ്.  ഒര വസ്പീടുര നല്കത്തിയത്തിനലനസ്

പത്തിനസ്പീടകാണസ് മനസ്സത്തിലകായതസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്-19  വനതപകാള് ആനക അടച്ചുപൂട്ടുന



സത്തിതത്തിവത്തിതശഷര  വന.  കടകള്  ഉള്നപനടയള്ളവനയലകാര  അടച്ചു

പൂടത്തിയതപകാള്  ആളകള്  പടത്തിണത്തി  കത്തിടക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്തവണത്തി  ആവശരമകായ

നടപടത്തികളര സകാമൂഹര അടുക്കള,  എലകാ ഭകാഗത്തുര ആര്ക്കസ്  തവണനമങത്തിലര

ഭക്ഷണര  എതത്തിച്ചു  നകകാടുക്കകാന്  ആവശരമകായ  നടപടത്തികള്  സസസ്പീകരത്തിച്ചു.

ജനങ്ങള്  ഭയനപടകാതത്തിരത്തിക്കകാനുര  ഉഇൗഹകാതപകാഹങ്ങള്  പരക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുര

എലകാ  നനവകുതനരങ്ങളത്തിലര  ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തി  പത്രസതമ്മളനര

നടതത്തി.  ആ  പത്രസതമ്മളനതത്തില്  എനകാണസ്  നടക്കുനനതനറത്തിയകാന്

തകരളതത്തില്  മകാത്രമല,  തലകാകര  മുഴുവനുമുള്ള  മലയകാളത്തികളര  കകാതത്തിരന.

ചത്തിലര്നക്കലകാര  അതസ്  പരത്തിഹകാസരമകായത്തിരന.  ജനങ്ങനള

വത്തിശസകാസതത്തിനലടുതകാണസ്  ആ  കകാരരങ്ങനളലകാര  നടനതസ്.  ഒരകാളര  പടത്തിണത്തി

കത്തിടക്കകാന്  പകാടത്തില,  മനുഷരന്  മകാത്രമല,  പക്ഷത്തിമൃഗകാദത്തികള്തപകാലര  പടത്തിണത്തി

കത്തിടക്കകാന് പകാടത്തിനലനസ് ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തി പറഞ്ഞതപകാള് ജനങ്ങള്

അതസ്  ഏനറടുത്തു.  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  എന്തുതനന  പറഞ്ഞകാലര  ജനങ്ങള്

ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തിയനട വകാക്കസ് അതുതപകാനല ഏനറടുതസ്,  ജനങ്ങള്

സഹകായത്തിച്ചസ് ഒര മനുഷരനുര പടത്തിണത്തി കത്തിടക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള സത്തിതത്തിഗതത്തികള്

തകരളതത്തിലണകാക്കത്തി.  ഇതരസരസകാന  നതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കസ്  എലകാ

സഇൗകരരങ്ങളര  നചയ്തുനകകാടുത്തു.  ഇതരതത്തിലള്ള  പ്രതത്തിസനത്തികളണകായത്തിട്ടുര

ജനങ്ങള്ക്കസ് ഒര ബകാധരതയര ഉണകാക്കകാനതകാര ബജറകാനണനതകാണസ് ഇഇൗ



ബജറത്തിനന്റെ  പ്രതതരകത.  ടകാക്സത്തിനതത്തില്  വലത്തിയ  ബകാധരത  വരര,  ബജറത്തില്

ഒരപകാടസ്  നവടത്തിക്കുറവകളണകാകുര എനനകാനക്ക ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചതകാണസ്.

പതക്ഷ ഇങ്ങനനനയകാര സരഭവര ഉണകായത്തി എനള്ളതുതപകാലര സര്ശത്തിക്കകാത

തരതത്തിലള്ള  ബജറകാണത്തിതസ്.  ഇഇൗ  ബജറത്തില്  നടതകാന്  കഴത്തിയനതുര  ഇനസ്

നകാടത്തിനകാവശരമകായ  നത്തിരവധത്തി  തക്ഷമപദ്ധതത്തികളകാണുളളതസ്.  പ്രധകാനമകായര

തകരളതത്തിനന്റെ  ഭകാവത്തി  എങ്ങനനയകായത്തിരത്തിക്കണനമനര  യവജനതനയ

വകാതനകാളമുയര്ത്തുനതുമകായ  കകാരരങ്ങളകാണസ്.  ഭകാവത്തി രൂപനപടുത്തുനതസ് കകാസസ്

മുറത്തികളത്തിലകാണസ് എന തതസര വച്ചുനകകാണകാണസ് ഇഇൗ ബജറത്തിനന ബഹുമകാനനപട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  കണത്തിട്ടുള്ളതസ്.  തകരളനത  തലകാകതത്തിനന്റെ  മുമ്പത്തില്

ശദ്ധകാതകന്ദ്രമകാക്കത്തി  മകാറനതത്തിനുതകുന  നയങ്ങളകാണുള്ളതസ്.  മത്തിടുക്കരകായ

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികനള  നമ്മുനട  നകാടത്തില്  നത്തിര്തകാനുര  നകാടത്തിനന്റെ  ഭകാവത്തിക്കസ്

ഉപകകാരനപടുതകാനുര  കഴത്തിയനതരതത്തില്  നഫതലകാഷത്തിപസ്  നല്കകാനുള്ള

തസ്പീരമകാനര നകാടകാനക സസകാഗതര നചയ്തു. ദുരനനത്തിവകാരണതത്തില് തകരളതത്തിനന്റെ

നത്തിലപകാടുകള്  തലകാകശദ്ധ  തനടത്തി.  തലകാകതത്തിനകാവശരമകായ  ഹപ്യൂമണ്

റത്തിതസകാഴത്തിനന്റെ  തകന്ദ്രമകാക്കകാനുര  അതുവഴത്തി  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാനുര  ആവശരമകായ കകാഴപകാടസ്  നമുക്കസ്  ഇഇൗ ബജറത്തില് കകാണകാന്

സകാധത്തിക്കുര.  വത്തിതവകശകാലത്തികളകായ  ആളകള്  ഇഇൗ  തസ്പീരമകാനര  ജനങ്ങള്ക്കസ്

മുമ്പത്തില്  പറയകയര  ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട



ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണനത  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയര  നചയ്യുന.  കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറത്തില്

ആരനസ്റ്റത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  മുപതയകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  വരകാപകാരത്തികള്ക്കസ്

അതത്തിനന്റെ  കുടത്തിശത്തിക  തസ്പീര്ക്കകാനുര  അവരനട  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുര

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്. അതസ് ഇഇൗ ബജറത്തിലര അതുതപകാനല തുടരണര. അതത്തില് കുറച്ചസ്

വരതരകാസനപടുതത്തി,  ഇളവകള്  കുറയ്ക്കുന  തരതത്തിലകാണസ്  ബജറത്തില്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ്. തസ്പീര്ച്ചയകായര അതസ് മകാറത്തി ഇതസ് തുടരകാനുര  മുഴുവന് തകസ്സുകളര

ഒനത്തിച്ചസ് തസ്പീര്ക്കണനമനള്ള വരവസ മകാറത്തി ഓതരകാ വര്ഷതതതകാക്കത്തി അതസ്

തസ്പീര്ക്കകാനുള്ള  ഒര നത്തിലപകാടുണകാകണനമനസ്  ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.

വരകാപകാരത്തികനള സരബനത്തിച്ചത്തിടതതകാളര നത്തിരവധത്തി പ്രശ്നങ്ങളകാണസ്.  നകാഷണല്

നനഹതവ  തറകാഡെത്തിനുതവണത്തി  വരകാപകാരത്തികനള  ഒഴത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള്  അവര്

വഴത്തിയകാധകാരമകാകുകയകാണസ്.  അവര്ക്കസ്  പുനരധത്തിവകാസതത്തിനസ്  യകാനതകാര

സഹകായവര നല്കുന നത്തിലപകാടസ് ഇതപകാള് ഇല. അതുനകകാണസ് വരകാപകാരത്തികനള

വഴത്തിയകാധകാരമകാക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള ഏനതങത്തിലനമകാര പദ്ധതത്തിയണകാകണനമനസ്

ഞകാന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്. 

മത്തി  .    നചയര്മകാന്:  ബഹുമകാനനപട  വത്തി.  നക.  സത്തി.  മമ്മതസ്  തകകായ,

അങ്ങയനട സമയര കഴത്തിഞ.

ശസ്പീ  .   വത്തി  .   നക  .   സത്തി  .   മമ്മതസ് തകകായ: സര്, ഇതപകാള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.

അതുതപകാനല  കരകാറുകകാര്ക്കുര  ചത്തില  വത്തിഷയങ്ങളണസ്.  അവര്ക്കസ്



പ്രവൃതത്തിക്കകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളകായ കലസ്, മരര, സത്തിമന്റെസ്, ഓടസ് എനത്തിവയസ്

എഗത്തിനമന്റെസ്  വയ്ക്കുതമ്പകാഴുണകാകുന  തററത്തിതനക്കകാളര  വത്തില

കൂടത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  വത്തിലകൂടുന  സമയതസ്  പഴയ  എഗത്തിനമന്റെത്തില്

നചയ്തുതസ്പീര്ക്കുനതത്തിനസ് വലത്തിയ നഷ്ടമകാണുണകാകുനതസ്.  ടകാര് വകാങ്ങുതമ്പകാള് മുമ്പസ്

ഇങ്ങനനനയകാര വത്തിഷയമുണകാകുകയര അതസ്  നല്കുകയര നചയ്തത്തിരന.  വത്തില

വര്ദ്ധനയണകാകുതമ്പകാള് അതത്തിനന്റെ യഥകാര്ത്ഥ വത്തിലയനട വര്ദ്ധനവസ് വകവച്ചസ്

നല്കകാനകാവശരമകായ  നത്തിലപകാടസ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്  ഉണകാകണര.  മരകാമതസ്

വകുപത്തില്  പ്രതതരകത്തിച്ചസ്  പഞകായതസ്,  മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തി  തപകാലള്ള

വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തില്  പണത്തിനയടുക്കുന  ആളകള്ക്കസ്  വര്ദ്ധത്തിക്കുനതസ്

തചര്ത്തുനകകാടുക്കുവകാനകാവശരമുള്ള  ഒര  നത്തിലപകാടുകൂടത്തി  ഉണകാകണനമനസ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.  വരവസകായരരഗത്തുണകായത്തിട്ടുള്ള  വളര്ച്ച  വളനര

കൂടുതലകാണസ്.  എനന്റെ  സമയര  അവസകാനത്തിക്കുനതുനകകാണസ്  ഞകാന്  ഇനത്തി

അതത്തിതലയസ്  കടക്കുനത്തില.  ഇഇൗ  കകാലഘടതത്തില്  ഏവരകാലര

അഭത്തിനനത്തിക്കനപടുനതുര  അഭത്തിനനത്തിച്ചത്തിട്ടുമുള്ള  ഒര  ബജറസ്  കൂടത്തിയകാനണനള്ള

കകാരരര പറഞനകകാണസ് ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടത്തി ഇതത്തിനന പത്തിനകാങ്ങത്തിനക്കകാണസ് ഞകാന്

എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സത്തി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  നമ്മുനട  രകാജരതസ്  തമകാദത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

നവലത്തിബറല്  നയങ്ങളര  അതത്തിനത്തിരയകായ  കൃഷത്തിക്കകാരര  ജനങ്ങളര



ഒരഭകാഗത്തുനത്തിനനകകാണ്ടുള്ള  ഒര  വലത്തിയ  തപകാരകാടര  ഇതപകാള്

നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  നയപരമകായത്തി  എലകാ  രരഗങ്ങളത്തിലര

ഏറമുടലകാണസ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുനതസ്.  ആ  സമരര  ഓതരകാ  ദത്തിവസര

കഴത്തിയതനകാറുര  വരകാപത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയര  ശക്തത്തിനപട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയര

നചയ്യുന.  പതകാര  തവണനത  കൂടത്തിയകാതലകാചനയര  ഒര  തസ്പീരമകാനതത്തിലര

എതകാനത  ആ  സമരര  അങ്ങനന  നസ്പീണ്ടുതപകാകുകയകാണസ്  നചയ്യുനതസ്.

അതരനമകാര  സനര്ഭതത്തിലകാണസ്,  തകരളതത്തില്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ആറകാമനത  ബജറസ്  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ഐസകസ്

ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ആ  ബജറസ്  വനതപകാള്  അതത്തിനന്റെ

പ്രതത്തികരണങ്ങള്  തകരളതത്തിനല  നത്തിയമസഭയകതസ്  മകാത്രമല,

രകാജരവരകാപകമകായത്തി അതത്തിനന്റെ പ്രതത്തികരണങ്ങള് വനത്തിട്ടുണസ്. യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

തമകാദത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  നവലത്തിബറല്  നയങ്ങള്നക്കതത്തിനര  ബദല്

നയങ്ങളകാണസ്  ബജറത്തില്   പ്രതത്തിഫലത്തിക്കനപടത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അത്രമകാത്രര  അതസ്

സസകാഗതര  നചയനപടത്തിട്ടുണസ്.  കടുത  പ്രതത്തിസനത്തിക്കത്തിടയത്തിലര  തകരളതത്തിനല

എലകാ  വത്തിഭകാഗങ്ങളനടയര  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്  പരത്തിഹകാരര  കകാണതക്ക

വത്തിധതത്തിലള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  അടങ്ങത്തിയതകാണസ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഇഇൗ ബജറസ്.  നമ്മുനട കകാര്ഷത്തികതമഖല,  നതകാഴത്തില്

തമഖല അനലങത്തില് നതകാഴത്തിലത്തിലകായയത്തില്  വലയന യവതസ്പീയവകാക്കള്, നമ്മുനട



വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖല  എനത്തിങ്ങനന  എലകാ  തമഖലകനളയര  ബജറത്തില്

പരകാമര്ശത്തിച്ചുനകകാണസ്  ഉ യര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുനനണനസ്  നമുക്കറത്തിയകാര.

വരവസകായ  തമഖലയത്തിലര  മുനത്തിയ  പരത്തിഗണന  നല്കത്തിയതത്തിലൂനടയള്ള

തനടങ്ങനളലകാര  നമുക്കസ്  ഇവത്തിനട  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  പ്രതതരകത്തിച്ചസ്

പരമ്പരകാഗത,  നചറുകത്തിട  വരവസകായ  തമഖലകള്.  പരമ്പരകാഗത  വരവസകായ

തമഖലകളത്തില് കയറുര നനകതറത്തിയര കശുവണത്തിയര ഖകാദത്തിയര ഉള്നപനടയള്ള

എലകാ  വരവസകായതമഖലകനളയര  നവസ്പീകരത്തിച്ചസ്  സരരക്ഷത്തിക്കുകനയനള്ള

കകാഴപകാടകാണസ്  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  നയങ്ങളത്തില്

മുതനകാട്ടുവച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്. അതസ് ഏതകാണസ് പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കതക്ക വത്തിധതത്തിലള്ള

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  അവസകാനഘടതത്തിലളള  ഇഇൗ  ബജറത്തിലനണനസ്

നമുനക്കലകാവര്ക്കുര  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  മറസ്  തമഖലകനളക്കുറത്തിച്ചസ്  ഞകാന്

പറയനത്തില.  ഇഇൗ ബജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള് നമ്മുനട നകാടത്തിന്പുറനതലകാര

അതത്തിനനുകൂലമകായത്തി  വലത്തിയ  തതകാതത്തിലള്ള  പ്രതത്തികരണങ്ങളകാണസ്

ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഒര  പരകാതത്തിയമത്തില  എനളളതല.  വരവസകായങ്ങളനട

കൂടതത്തില്  നമ്മുനട  ദുര്ബല  വരവസകായങ്ങളത്തിനല  നതകാഴത്തിലകാളത്തികനള

സഹകായത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  ഇന്കര  സതപകാര്ടസ്  സസ്പീര  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്  നകകാണ്ടുവനതകാണസ്.  ഇതവണയര  72

തകകാടത്തി  രൂപ  അതത്തിനുതവണത്തി  വകയത്തിരതത്തിയതസ്  സസകാഗതകാര്ഹമകായത്തിട്ടുള്ള



കകാരരമകാണസ്.  നമ്മുനട  പരമ്പരകാഗത വരവസകായ തമഖലകളത്തില്നപട ഒനകാണസ്

ഖകാദത്തി  ഗകാമവരവസകായങ്ങള്.  തകകാവത്തിഡെസ്  19  -നന്റെ  പശകാതലതത്തില്

ഖകാദത്തിതമഖല വലത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തി തനരത്തിട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഉല്പകാദനര

കുറയനതത്തിലൂനട  ഉല്പനങ്ങള്  വത്തിറഴത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാനത

നതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കസ്  കൂലത്തി  നകകാടുക്കകാതനകാ  അസരസ്കൃത  സകാധനങ്ങള്

വകാങ്ങത്തിക്കകാതനകാ  സകാധത്തിക്കുനത്തില.  അതരനമകാര  സകാഹചരരര

നത്തിലനത്തില്ക്കുനണസ്.  ബജറത്തില്  16.1  തകകാടത്തി  രൂപ  ഖകാദത്തിക്കുതവണത്തി

വകയത്തിരതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.   അതസ്  ഏനറ  പരത്തിമത്തിതമകാനണന  കകാരരര  ഞകാന്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇത്രയര  വകയത്തിരതത്തിനയനള്ളതസ്

സസകാഗതകാര്ഹമകായ  കകാരരമകാണസ്.  ഖകാദത്തിയനട  കകാരരതത്തില്  ഒര  പ്രതതരക

പരത്തിഗണനയണകാതകണതുണസ്.  ഇഇൗ  ബജറത്തിനന്റെ  ചര്ച്ചയസ്  മറുപടത്തി  പറയന

സമയതസ്  അക്കകാരരര  ശദ്ധത്തിക്കുനമനകാണസ്  ഞകാന്  കരതുനതസ്.  കകാരണര,

മനറലകാ തമഖലകളത്തിലര നവസ്പീകരണതത്തിനുള്ള പദ്ധതത്തികള് വനതപകാള് ഖകാദത്തി

തമഖലയത്തില് അതുണകായത്തിടത്തില എ നള്ളതകാണസ്.  അതത്തിനുള്ള നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളണസ്.

ആ  പദ്ധതത്തി  നടപത്തിലകാക്കകാനകാവശരമകായ  വകയത്തിരതലകള്

ഇതത്തിലണകായത്തിടത്തിനലനകകാരരര  ഞകാന്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണസ്.

അതുതപകാനല,  റത്തിതബറസ്  നല്കത്തിയ  വകയത്തില്  30  തകകാടത്തിതയകാളര  രൂപ

സകാപനങ്ങള്ക്കസ്  കത്തിടകാനുണസ്.  ഓതരകാ  വര്ഷവര  ബജറത്തില്  അതസ്



നകകാടുക്കുനതുതപകാനല ഇഇൗ ബജറത്തിലര 14 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

പതക്ഷ,  അതസ്  കുറനച്ചങത്തിലര  നകകാടുത്തുതസ്പീര്തകാല്  മകാത്രതമ  അവര്ക്കസ്

മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.  തക്ഷമപദ്ധതത്തികളത്തില്  എലകാ

വത്തിഭകാഗനതയര  ഉള്നപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അക്കകാരരങ്ങള്  പ്രതതരകര

എടുത്തുപറയകാന്  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനത്തില.  സഭയത്തിനല  ചര്ച്ചയത്തില്  കത്തിഫ്ബത്തി

പദ്ധതത്തിനയ ഞങ്ങള് എതത്തിര്ക്കുനത്തിനലനസ് പ്രതത്തിപക്ഷത്തുള്ള അരഗങ്ങനളലകാര

പറയനണസ്.  ഞങ്ങള്  അതത്തിനല  നപ്യൂനതകനളയകാണസ്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചതസ്.

കത്തിഫ്ബത്തി  ഒര  തടത്തിപകാനണനസ്  തനരനത  പ്രചരത്തിപത്തിച്ചുനവങത്തിലര

എലകാവരനടയര  മണ്ഡലതത്തില്  എലകായത്തിടത്തുര  കത്തിഫ്ബത്തിയണസ്.

നപ്യൂനതകളണകാകുര,  അതസ് പരത്തിഹരത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടുണസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയള്നപനട

ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി ഗവണ്നമന്റെസ് നല്കത്തിയ വകാഗകാനങ്ങനളലകാര

ഇക്കകാലതസ് നടപത്തിലകാക്കത്തിയ അനുഭവങ്ങളകാണസ് ഞങ്ങള്നക്കലകാവര്ക്കുമുള്ളതസ്.

അതത്തില് ഏനതങത്തിലനമകാനസ് മകാറത്തി നത്തിര്തത്തിയത്തിടത്തില. അതകാണസ് എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.

ഗവണ്നമന്റെസ്.  ഇതുവച്ചുനകകാണസ്  ഇതപകാഴനത  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്

നടപത്തിലകാക്കുകതനന  നചയ്യുര.  അതത്തിനസ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ്

തുടര്ച്ചയണകാകുനമനതത്തില്  ജനങ്ങള്ക്കസ്  യകാനതകാര  സരശയവമത്തില.

കത്തിഫ്ബത്തിനയ  സരബനത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതപകാള്  മലതയകാര  നനഹതവനയയര

തദശസ്പീയ  പകാതനയക്കുറത്തിച്ചുനമലകാര  പറഞ.   കണ്ണൂര്  ജത്തിലയത്തിനല  എനന്റെ



മണ്ഡലമകായ  പയന്നൂര്  അതുതപകാനല  ഇരത്തിക്കൂര്,  തപരകാവൂര്  എനസ്പീ

മണ്ഡലങ്ങളത്തിലൂനടയകാണസ്  110  കത്തിതലകാമസ്പീറര് മലതയകാര നനഹതവ കടനതപകായത്തി

വയനകാടത്തിതലയസ് കടക്കുനതസ്. ഒര വര്ഷരമുമ്പസ് പൂര്തത്തിയകായ 110 കത്തിതലകാമസ്പീറര്

മലതയകാര  നനഹതവ  കഴത്തിഞ്ഞ  മകാര്ച്ചസ്  മകാസതത്തില്  ഉദ്ഘകാടനര

നചയകാനത്തിരനതകാണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്-19  വന  സകാഹചരരമകായതത്തിനകാല്  അതസ്

മകാറത്തിവച്ചതകാണസ്.  മലതയകാര  തമഖലയത്തിലള്ള  നചറുപുഴ മുതല്  അയന്കുനസ്

വനരയള്ള അഞസ് ഗകാമപഞകായത്തുകള് ദസ്പീര്ഘകകാലമകായത്തി ഇടതുപക്ഷതത്തിനന്റെ

കൂനട  ആയത്തിരനത്തില.  പതക്ഷ  ഇഇൗ  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്,  അഞസ്

പഞകായത്തുകളത്തിലര  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയകാണസ്  വത്തിജയത്തിച്ചതസ്.

എനകാണസ്  അതത്തിനസ്  കകാരണര?  ഇനതലകാര  ജനങ്ങള്  കകാണുനണസ്.

ഇതത്തിനനതത്തിരകായ  പ്രചരണങ്ങള്  ഒര  ഭകാഗതസ്  നടത്തുതമ്പകാഴുര  ഇനതലകാര

തനരത്തിടസ്  അനുഭവത്തിക്കുകയകാണസ്  നചയ്യുനതസ്.  ഇതുതനനയകാണസ്

എലകായത്തിടത്തുമുള്ള അനുഭവങ്ങള്.  തദശസ്പീയപകാത എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല ഒര

പഞകായതത്തിലൂനട  കടനതപകാകുനണസ്.  അതസ്  11  കത്തിതലകാമസ്പീറര്  മകാത്രതമ

വരനളള.  കണ്ണൂര് ജത്തിലയത്തില്  11  കത്തിതലകാമസ്പീററത്തില് ആദര റസ്പീച്ചത്തിനസ്  കത്തിഫ്ബത്തി

അരഗസ്പീകകാരര, ഭരണകാനുമതത്തി കത്തിടത്തിക്കഴത്തിഞ.  ഞകാന് മറസ് വത്തികസന കകാരരങ്ങള്

പറയനതത്തിനുതവണത്തിയല പറയനതസ്.  എലകാ തമഖലയത്തിലര പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

പദ്ധതത്തികനളലകാര  കത്തിഫ്ബത്തി  നടപത്തിലകാക്കത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന.  തകകാവത്തിഡെസ്-19



എന  മഹകാമകാരത്തി  ഇലകായത്തിരനനങത്തില്  തനരനത  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുമകായത്തിരന  പല  പദ്ധതത്തികളര  നമുക്കസ്  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുമകായത്തിരന.   ഇതരര  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇനത്തിയര  മുതനകാടസ്

നകകാണ്ടുതപകാതകണതകായത്തിട്ടുണസ്.  ഇതുവനരയര  ശദ്ധത്തിക്കനപടകാതത്തിരന  പല

തമഖലകളമുണസ്.  പുരകാതരഖ,  പുരകാവസ്തു,  മപ്യൂസത്തിയര  വകുപസ്.  അതത്തിനന്റെ

വകുപ്പുമനത്തി ബഹുമകാനനപട രകാമചന്ദ്രന് കടനപളളത്തിയകാണസ്. നകാടത്തില് ഒരപകാടസ്

പദ്ധതത്തികള്  പൂര്തസ്പീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  ഇതവണ  ഗകാനത്തിജത്തിയനട  150-ാം

ജനദത്തിനതതകാടനുബനത്തിച്ചസ്  സരസകാനതല  ഉദ്ഘകാടനര  നചയ്തതസ്

പയന്നൂരത്തിലകാണസ്.  അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി,  പുരകാവസ്തു  വകുപസ്  ഏനറടുതത്തിട്ടുള്ള

പഴയ  തപകാലസ്പീസസ്  തസ്റ്റഷന്  നകടത്തിടര  ഉപതയകാഗനപടുതത്തിനക്കകാണസ്  അവത്തിനട

ഗകാനത്തി സ്മൃതത്തി മപ്യൂസത്തിയര സകാപത്തിക്കകാന് തസ്പീരമകാനത്തിച്ചു.  അതത്തിനുതവണത്തി പണര

മകാറത്തിവയ്ക്കുകയര  ആ  മപ്യൂസത്തിയര  സജസ്പീകരത്തിച്ചസ്  ഇഇൗ  16-ാം  തസ്പീയതത്തി

ബഹുമകാനനപട വകുപ്പുമനത്തി അതസ്  നകാടത്തിനസ്  സമര്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  അതസ്  തദശസ്പീയ

പ്രസകാനതത്തിനന്റെ  ഒര പ്രധകാന തകന്ദ്രമകാണസ്,  ഗകാനത്തിജത്തി വനസ് ഒര ദത്തിവസര

തകാമസത്തിച്ച  പ്രതദശമകാണസ്.  അങ്ങനനനയകാനക്കയളള  വലത്തിയ  പ്രകാധകാനരമുണസ്.

ഗകാനത്തിസ്മൃതത്തി  മപ്യൂസത്തിയവര  കര്ഷക  തപകാരകാടങ്ങനളലകാര  ചത്തിത്രസ്പീകരത്തിക്കുന

പഠനകാര്ഹമകായ  അതത്തിമതനകാഹരമകായ  മപ്യൂസത്തിയവര  അവത്തിനട  സകാപത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.



അയത്തിതതത്തിനനതത്തിനരയള്ള  തപകാരകാടതത്തിനന്റെ  പ്രധകാന  തകന്ദ്രമകാണസ്

പയന്നൂര്.  അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായകാണസ്  സസകാമത്തി  ആനനതസ്പീര്ത്ഥന്  1931-ല്

പയന്നൂരത്തില് എതത്തിനപടതസ്.   പ്രസത്തിദ്ധമകായ ഗുരവകായൂര് സതരകാഗഹതത്തിനന്റെ

നതകാട്ടുമുമ്പസ്  അയത്തിതതത്തിനനതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള  കരകാമ്പയത്തിനത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി,

മഹകാനകായ  എ.നക.ജത്തി.-യനടയര  മറര  തനത തൃതസതത്തില്  അവത്തിനട  അയത്തിതര

കല്പത്തിക്കനപടവനര  പനങടുപത്തിച്ചുനകകാണസ്  ഒര  ജകാഥനടതത്തി.  ആ  ജകാഥനയ

അവത്തിടനത പ്രമകാണത്തിമകാര് കടനകാക്രമത്തിച്ചു.  എ.നക.ജത്തി.  ഉള്നപനടയള്ളവര്ക്കസ്

മകാരകമകായത്തി  പരത്തിതക്കല്ക്കനപട്ടു.  ആശുപത്രത്തിയത്തില്വച്ചസ്  മജത്തിതസറസ്  വനസ്

എ.നക.ജത്തി.-യനട  മരണനമകാഴത്തിനയടുത്തു.  മരത്തിച്ചുതപകാകുനമനസ്

കണക്കകാക്കത്തിയതകാണസ്.   ആ വകാര്തയറത്തിഞ്ഞകാണസ് സസകാമത്തി  ആനനതസ്പീര്ത്ഥന്

പയന്നൂരത്തില് വനതസ്.  അതദ്ദേഹര പത്തിനന തത്തിരത്തിച്ചുതപകായത്തിടത്തില.  ശസ്പീനകാരകായണ

ഗുരവത്തിനന്റെ  അവസകാനനത  ശത്തിഷരന്  എന  നത്തിലയത്തിലകാണസ്  അതദ്ദേഹര

അറത്തിയനപടുനതസ്.   അവത്തിനട  ഒര ആശമമുണസ്.  അതദ്ദേഹര മരത്തിക്കുനതുവനര

അവത്തിനട അയത്തിതതത്തിനനതത്തിരകായര സകാമൂഹരമുതനറതത്തിനസ് തവണത്തിനയലകാമുള്ള

പ്രവര്തനതത്തിനുതവണത്തി  പങ്കുവഹത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ഒര  വരക്തത്തിയകാണസ്.

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ സകാരകര അവത്തിനടയണസ്. സസകാമത്തി ആനനതസ്പീര്ത്ഥനന്റെ സകാരകര

എനള്ളനത്തിലയത്തില്  അവത്തിനട  ഒര  ഹകാള്/കണ്നവന്ഷന്  നസന്റെര്



തവണനമനള്ള  അഭത്തിപ്രകായര  ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട

ശദ്ധയത്തില്നപടുതത്തിയതപകാള്  ഈ  ബജറത്തില്  അതത്തിനുതവണത്തി  പത്തുതകകാടത്തി

രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  സസകാമത്തി ആനനതസ്പീര്ത്ഥനന്റെ സകാരകമകായത്തി പയന്നൂരത്തില്

ഒര  കണ്നവന്ഷന്  നസന്റെര്  സകാപത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  തുക

വകയത്തിരതത്തിയതത്തിനസ്  മണ്ഡലതത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  ഞകാന്

അതദ്ദേഹനത  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ്,  എലകാവത്തിധ  അഭത്തിവകാദരങ്ങളര

അര്പത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതുതപകാലളള നത്തിരവധത്തി പദ്ധതത്തികള് ഞങ്ങള് അവത്തിനട

നടപത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്.   ഇതത്തിനന്റെകൂനട  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുളള  ഒര  കകാരരര

വത്തിവത്തിധ രരഗത്തുളള കലകാകകാരന്മകാര് ഈ തകകാവത്തിഡെസ് കകാലതസ് ഏറവമധത്തികര

അവശത  അനുഭവത്തിക്കനപടവരകാണസ്.  കകാരണര  അവര്ക്കസ്  പരത്തിപകാടത്തികളത്തില,

ഉതവങ്ങളത്തില,  ഒനര  നടത്തുനതത്തിനസ്  സകാധത്തിക്കുനത്തില.  അങ്ങനനയളള

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  ആളകളകാണസ്  ഓതരകാ  തമഖലയത്തിലമുള്ളതസ്.   അവനര

സഹകായത്തിക്കകാന് നതകാഴത്തില് വകുപത്തിനന്റെയര മറര ഭകാഗമകായത്തി ചത്തില സഹകായങ്ങള്

സര്ക്കകാര്  നചയ്തത്തിട്ടുണസ്.  പതക്ഷ  അതുനകകാണകാനര  മതത്തിയകാകുനതല,

ഇതുനകകാണസ്  മകാത്രര  ജസ്പീവത്തിക്കുനവരകാണസ്.   അവര്  ഈ  സമൂഹതത്തിനസ്

തസവനമനുഷത്തിക്കുനവരകാണസ്.  അതുനകകാണസ്  കലകാകകാരന്മകാനര

സഹകായത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി ഈ ബജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി എനനങത്തിലര പദ്ധതത്തി

ഉള്നപടുതകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ  എനകകാരരര  പരത്തിഗണത്തിക്കണനമനസ്  ഞകാന്



സൂചത്തി പത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

ഗവണ്നമന്റെസ്  അതത്തിനന്റെ   പ്രകടനപത്രത്തികയത്തിനല  99  ശതമകാനര  കകാരരങ്ങളര

നടപത്തിലകാക്കത്തിനക്കകാണസ്  മുതനകാട്ടുതപകാനയങത്തില്  ഇതപകാഴനത  ഈ  ബജറത്തിനല

പ്രഖരകാപനങ്ങളര  അവര്ക്കസ്  നടപത്തിലകാക്കുവകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  അതത്തിനസ്

ഭരണത്തുടര്ച്ച  ഉണകാകുനമന  കകാരരതത്തില്  യകാനതകാര  സരശയവമത്തില.

തകരളതത്തിനല  പ്രത്തിയനപട  മുഖരമനത്തിയര  അതുതപകാനലതനന  ഗവണ്നമന്റുര

മനത്തിമകാരനമലകാര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നയങ്ങള്  നടപത്തിലകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തി

ജനങ്ങനള  നയത്തിച്ചുനകകാണസ്  ജനങ്ങനള  കൂടത്തിതചര്ത്തു  പത്തിടത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള  ഈ

പ്രവര്തനതത്തില്  എലകാവത്തിഭകാഗര  ആളകളര  മുതമ്പകാടസ്  തപകാകുതമ്പകാള്

ജനങ്ങള്ക്കത്തിടയത്തില്  മതപരമകായ,  ജകാതസ്പീയമകായ  തചരത്തിതത്തിരത്തിവകളണകാക്കത്തി

ജനങ്ങളനട  ശദ്ധ  മനറകാരവഴത്തിക്കസ്  തത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടുനതത്തിനുതവണത്തിയളള  എലകാ

ശമങ്ങളര  തള്ളത്തിക്കളതയണതകാണസ്.  അതത്തിനനതത്തിരകായ  നത്തിലപകാടസ്

സസസ്പീകരത്തിച്ചുനകകാണസ്  ജനങ്ങള്  ഒനത്തിച്ചുനത്തില്ക്കകാന്  തയകാറകാകുനമന

കകാരരതത്തില്  യകാനതകാര  സരശയവമത്തില.  ആ  തരതത്തിലള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഈ  സനര്ഭതത്തില്

അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ബജറത്തിനന എലകാവത്തിധതത്തിലര പത്തിനകാങ്ങത്തിനക്കകാണസ് ഞകാന്

എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.  



ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടത്തി  .    കടസണ്  മകാസ്റ്റര്:  സര്,   ആദരണസ്പീയനകായ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി തഡെകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ് നഎസകസ് അവതരത്തിപത്തിച്ച മൂനസ് മണത്തിക്കൂര്

പതത്തിനനടസ്  മത്തിനത്തിടസ്  നസ്പീണ്ടുനത്തിന  സുദസ്പീര്ഘമകായ  ബജറസ്  പ്രസരഗര

അവസകാനത്തിപത്തിച്ചതസ്  കുഞ്ഞസ് കവത്തിതയത്തിലൂനടയകാണസ്.  അതസ് ഇങ്ങനനയകാണസ്;

'നമനലനയന് സസപസ് നങ്ങള്ക്കസ് 

ചത്തിറകുകള് മുളയനട 

ഉയരനട അതത്തിനലകാര മതനകാജമകാര 

നവയഗതത്തിനന്റെ പ്രഭകാത ശരനഖകാലത്തി.’ 

ഇതസ് ഇടുക്കത്തി കണ്ണരപടത്തി ജത്തി.ടത്തി.എച്ചസ്.എസസ്.-നല നക. പത്തി. അമല് എന

മത്തിടുക്കനന്റെ വരത്തികളകാണസ്.   യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിതസ്പീരന സസപ്നങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചുള്ള

ശുഭകാപത്തി വത്തിശസകാസമകാണസ് ആ വരത്തികളത്തിലള്ളതസ്. ഭകാവത്തിവത്തികസനതത്തിനന്റെ ശരത്തിയര

സകായത്തിയമകായ  പകാത  സൃഷ്ടത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള രൂപതരഖയകാണസ്  ഈ  ബജറസ്

എനപറഞ്ഞതത്തിനുതശഷമകാണസ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ഈ  വരത്തികള്

ഉദ്ധരത്തിക്കുനതസ്.  Victor Hugo-നന്റെ ഇതത്തിഹകാസ തനകാവലകായ  'പകാവങ്ങളത്തില്'

ഇങ്ങനന ഒര വകാകരമുണസ്.  'There is nothing like dream to create the

future.  Utopia  to-day,  flesh  and  blood  tomorrow'  എനകാണസ്.

പച്ചയ്ക്കുപറഞ്ഞകാല് ഭകാവത്തിനയ സൃഷ്ടത്തിക്കുനതസ് സസപ്നമകാനണനര്ത്ഥര.  ഇനനത

സങല തലകാകമകാണസ്  നകാനള  ജസ്പീവന്വയ്ക്കുനതസ്.  ഭകാവത്തിയത്തില് യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തി



തസ്പീര്നനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഒരപകാടസ്  സസപ്നങ്ങള്കകാണുന  ധനമനത്തിയകാണസ്

നമ്മുനട പ്രത്തിയനപട തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ് നഎസകസ്.  അനലങത്തില് മുപതസ്

നകകാലതത്തിനപ്പുറത്തുനള്ളകാര  യൂതറകാപരന്  രകാജരനതതപകാനല  വത്തികസത്തിതമകായ

തകരളനത  ശത്തിരസ്സത്തില്  വഹത്തിക്കുകയര  അതസ്  സതരമകായത്തിതസ്പീരകാന്  വമ്പന്

പ്രവര്തനങ്ങള് ഇതന ആസൂത്രണര നചയ്യുകയര നചയ്യുന ഒര ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിനയ  നമുക്കസ്  ലഭത്തിച്ചതസ്  തസ്പീര്ച്ചയകായര  വലത്തിയ  ഭകാഗരര

തനനയകാനണനസ് എനത്തിക്കസ് തതകാനന.  ഈ കകാലരകകാത്തുവച്ച പുണരമകാണസ്

എനപറയനതത്തില്  എനത്തിക്കസ്  ഏനറ  സതനകാഷമുണസ്.   ഈ  വഴത്തിയത്തില്

തകരളനമനര  സകാര്ടസ്  തകരളനമനര  എത്ര  കൃതരമകായകാണസ്  ചത്തില  പത്രങ്ങള്

ബജറത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്   തലനക്കനടഴുതത്തിയതസ്.   സകാര്ടസ്  തകരളതത്തിനന്റെ തനകാതളജസ്

ഇതക്കകാണമത്തിയനട അടത്തിതറയകാണസ് ഈ ബജറസ് നകടത്തിപടുക്കുനതസ്. തലകാകതസ്

സമ്പൂര്ണ്ണ ഡെത്തിജത്തിറലകായ രണസ് രകാജരങ്ങളനണനസ് നമുക്കറത്തിയകാര.  അതത്തിനലകാനസ്

പഴയ  തസകാവത്തിയറസ്  യൂണത്തിയനത്തില്നത്തിനര  പത്തിരത്തിഞതപകായ  എതസ്തകാണത്തിയയര

രണകാമതതതസ്  സത്തിരഗപ്പൂരമകാണസ്.  എതസ്തകാണത്തിയനയക്കുറത്തിച്ചസ്  നപ്യൂതയകാര്ക്കസ്

കടരസത്തില്  വന  വകാര്തയനട  ഒര  ഭകാഗര  Andrew  Keen  തനന്റെ  ഒര

പുസ്തകതത്തില് എടുത്തുതചര്ക്കുനണസ്.  'Estonians embrace life in a digital

world, lives first and foremost online'. അങ്ങനന ഡെത്തിജത്തിറല് സമൂഹമകായത്തി

മകാറത്തിയതതകാനട  ഏറവര  ചലനകാത്മകമകാകുകയര  ഭരണര  സുതകാരരമകാകുകയര



കവജകാനത്തിക  സമ്പദ് വരവസയത്തിതലയസ്  നസ്പീങ്ങുകയര  നചയ്യുന

അവസയകാണസ് അവത്തിനട ഉണകാകുനനതനസ് തലഖകന് പറയനണസ്.  തകരളര

അതരര  സസപ്നങ്ങള്  കകാണുകയകാണസ്.  സുരക്ഷത്തിതമകായ  വരമകാനവര

അനസ്സുള്ള  ജസ്പീവത്തിതവര  തനടത്തിനയടുക്കുനതത്തിനന്റെ  ചവത്തിട്ടുപടത്തിയകായത്തി  ഡെത്തിജത്തിറല്

സമൂഹവമകായള്ള രൂപകാനരനത കകാണുന. ഒര പുതത്തിയ തകരള തമകാഡെലത്തിനന്റെ

ഉദയ  മുഹൂര്തമകാണസ്  ഇനതനസ്  നത്തിസരശയര  പറയകാര.  എലകാ  വസ്പീടുകളത്തിലര

സകാപനങ്ങളത്തിലര  ഇന്റെര്നനറസ്  എതത്തിക്കകാനുള്ള  നക-തഫകാണ്  പദ്ധതത്തി

പ്രവര്തനക്ഷമമകാകുകയകാണസ്.   അതുതപകാനലതനന  ഇന്റെര്നനറസ്  കഹതവ

ഇനത്തി  ആരനടയര  കുതകയകാകത്തില.   നനറത്തിനന്റെ ഗുണനത്തിലവകാരര  ഉയരകയര

ആര്ടത്തിഫത്തിഷരല്  ഇന്റെലത്തിജന്സസ്,  തബകാക്കസ്  നചയത്തിന്,  ഇന്റെര്നനറസ്  ഓഫസ്

തത്തിരഗ്സസ്  എനസ്പീ  തമഖലകളനട  വളര്ച്ചയസ്  സഹകായകമകാകുകകൂടത്തി

നചയ്യുകയകാണസ്.  ഇപ്രകാവശരനത  ബജറത്തില്  നക-തഫകാണത്തിനന്റെ  ഒകാഹരത്തി

മൂലധനതത്തില്  മകാത്രര  166  തകകാടത്തിരൂപ  വകയത്തിരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   എലകാ

വസ്പീടത്തിതലയ്ക്കുര ലകാപസ് തടകാപസ് എന ആശയവര വളനര പ്രതതരകത നത്തിറഞ്ഞതകാണസ്.

നമുക്കറത്തിയകാര കത്തിഫ്ബത്തി എന അത്ഭുതവത്തികസന സമവകാകരതത്തിനുതശഷര ഈ

ബജറത്തില് K-DISC എന പുതന് സരവത്തിധകാനര കടനവരത്തികയകാണസ്. Kerala

Development and Innovation Strategic Council  എന K-DISC ആണസ്

ഇതവണനത മകാസ്റ്റര്തസകാക്കസ് എനസ് പറയകാന് സതനകാഷമുണസ്.  ഡെത്തിജത്തിറല്



സതങതങ്ങളത്തിലൂനട  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്  കനണതകാനുര  തകരളനത

കവജകാനത്തിക  സമ്പദ് വരവസയകാക്കത്തി  മകാറകാനുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ്

തനത തൃതസര  നല്കകാനകാണസ്  K-DISC  രൂപവല്ക്കരത്തിക്കുനതസ്.  അഞസ്

വര്ഷരനകകാണസ്  ഏകതദശര  ഇരപതസ്  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്   ഡെത്തിജത്തിറല്

പകാറസ്തഫകാരവഴത്തി  നതകാഴത്തില്  നകകാടുക്കുന  പദ്ധതത്തിയകാണസ്  ഇതത്തിലൂനട  തുടക്കര

കുറത്തിക്കകാന്  തപകാകുനതസ്.   നത്തിരവധത്തിയകായ  മറകകാരരങ്ങള്,  കരത്തിയര്  തബ്രക്കസ്

നചയ്തസ്  വസ്പീടത്തിലത്തിരത്തിക്കുന  അഞസ്  ലക്ഷതതകാളര  വരന  സസ്പീ

നപ്രകാഫഷണലകള്ക്കസ്  വലത്തിയ  സകാധരത  മുനത്തില്  കണ്ടുനകകാണ്ടുള്ള

ബജറകാണത്തിതസ്.   മുഴുവന്  സസ്പീ  നതകാഴത്തില്തസവകരനടയര കണനക്കടുതകാല്

നകാല്പതസ്  ലക്ഷര  വരനമനകാണസ്  പറയനപടുനതസ്.   ഇവനര  നതകാഴത്തില്

തമഖലയത്തിതലയസ്  കകപത്തിടത്തിച്ചുകയറകാനുള്ള  മഹതകായ  ദഇൗതരതത്തിനസ്

നകാനത്തികുറത്തിക്കകാന് ഈ ബജറത്തിലൂനട കഴത്തിയനനവനള്ളതസ് വലത്തിയ കകാരരമകാണസ്.

ആതഗകാളതലതത്തില്  നതകാഴത്തില്ദകാതകാക്കളകായ  കമ്പനത്തികതളകാടസ്  നത്തിരനരര

ബനരപുലര്തത്തിയര  അവരനട  ആവശരങ്ങള്  കണക്കത്തിനലടുതസ്

നതകാഴത്തിലതനസഷകര്ക്കസ്  കനപുണര  പരത്തിശസ്പീലനര  നല്കത്തിയര  അവരനട

വത്തിവരങ്ങള് നല്കുന പകാറസ്തഫകാര പരത്തിപകാലത്തിച്ചുര വത്തിവത്തിധ പ്രവര്തനങ്ങളകാണസ്

K-DISC ഏനറടുക്കകാനത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  ഡെകാറ അനനലറത്തികസ്, നമഷരന് തലണത്തിരഗസ്,

ആര്ടത്തിഫത്തിഷരല്  ഇന്റെലത്തിജന്സസ്,  തറകാതബകാടത്തികസ്  തപ്രകാസസസ്  ഓതടകാതമഷന്



തുടങ്ങത്തിയ  ആധുനത്തിക  സകാതങതത്തിക  തമഖലകളത്തില്  കനപുണരപരത്തിശസ്പീലനര

വലത്തിയ  വത്തികസന  മുതനറമകാണസ്  തകരളര  കകാതതകാര്ക്കുനതസ്.  ഇതത്തിനനലകാര

വളനര  നത്തിസകാരമടത്തില്  ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതത്തിപക്ഷതനതകാവര

പ്രതത്തിപക്ഷകാരഗങ്ങളര  ചത്തിരത്തിച്ചുതള്ളുനതസ്  കകാണുതമ്പകാള്  വത്തിഷമമലകാനത

മനറകാനര തതകാനനത്തില.   ആനള തത്തികയകാനത വനകാല് തമത്തിഴസ് നകാടത്തില്നത്തിനസ്

ആനളയത്തിറക്കത്തി  ഒഴത്തിവനത്തികതകാന്  അതദ്ദേഹര  കച്ചനകടത്തിനത്തില്ക്കുനതസ്

കകാണുതമ്പകാള്  സങടര  തതകാനന.  പകാലകാരത്തിവടര  പകാലര  പണത്തിയകാണസ്

വത്തികസനതത്തിനന്റെ  പരമകകാഷനയനസ് വത്തിചകാരത്തിച്ചു നടക്കുനവര്ക്കസ് ഈ ബജറസ്

ബഡെകായത്തി  ബജറകായത്തി  തതകാനത്തിയതത്തില്  ഒര  അത്ഭുതവമത്തില.  എര.എല്.എ.

സകാനര  രകാജത്തിവച്ചസ്  തലകാകസ് സഭകാ  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  എര.പത്തി.  ആയത്തി

ഫകാസത്തിസതത്തിനനതത്തിനര  ഡെല്ഹത്തിയത്തില്  യദ്ധര  നചയകാന്  തപകായവര്ക്കസ്

ഇതപകാള് രകാജത്തിവച്ചസ് ഇതങ്ങകാടസ് തത്തിരത്തിച്ചുവരണര.  ഒരകാള് വനത്തിട്ടുമുണസ്.  അടുത

അഞസ്  വര്ഷരനകകാണസ്  എലകാ  ജത്തിലകളത്തിലമകായത്തി  മുപതസ്,  നകാല്പതസ്

പകാലകാരത്തിവടര  പകാലനമങത്തിലര  പണത്തിയകാനുള്ള  അവസരവര  അതത്തിനസ്  കത്തിട്ടുന

ചത്തിലറയമകാതണകാ  അവര്ക്കസ്  അവത്തിനട  ഇരത്തിക്കനപകാറുതത്തിയത്തിലകാതനതനസ്

ഒകാര്ക്കുതമ്പകാള്  'ഹകാ!  കഷ്ടര'  എതന  പറയകാനുള്ളൂ.  2016-ല്  കത്തിഫ്ബത്തിനയ

വന്കത്തിട  അടത്തിസകാന  സഇൗകരര  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  ബകാക്കസ്  തബകാണകായത്തി

അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള് പ്രതത്തിപക്ഷര കൂടര  തചര്നകാണസ്  കൂകത്തിവത്തിളത്തിച്ചതസ്.  അനസ്



പറഞ്ഞകകാരരര  ഇതപകാഴുര  മനസ്സത്തിലണസ്.  മലര്നപകാടത്തിക്കകാരനന്റെ സസപ്നര  എനസ്

മകാത്രമകാണസ്.   അഴത്തിമതത്തി  തകന്ദ്രമകായത്തിട്ടുള്ള  കത്തിഫ്ബത്തി  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടണനമനസ്

ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതത്തിപക്ഷതനതകാവത്തിനന്റെ  വകാക്കുകള്  തതദ്ദേശസസയരഭരണ

സകാപന നതരനഞ്ഞടുപത്തില് നനകായത്തി മുഴങ്ങത്തി.  പതക്ഷ ആ  സമയനതലകാര

ജനര  അതസ്  പുചത്തിച്ചുതള്ളത്തി.   ഇതപകാള് ആ വകാചകതത്തിനനകാനക്ക ഒര പതര

വനത്തിട്ടുണസ്.   തകന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികള്ക്കസ്  കതയച്ചസ്  അതനസഷണമുണകാക്കത്തി

കത്തിഫ്ബത്തിനയ  തകര്ക്കകാന്  ശമത്തിച്ചവര്ക്കസ്  ഇതപകാള്  പഴയ  ശഇൗരരര

കകാണുനത്തില.  ധനമനത്തി  ഒര  വര്ഷര  മുമ്പസ്,  കൃതരമകായത്തി  പറഞ്ഞകാല്  2019

ഒതക്ടകാബര് മകാസര  29-ാംതസ്പീയതത്തി നത്തിയമസഭയത്തില് നക്ഷത്രചത്തിഹ്നമത്തിട  50-ാം

നമ്പര്  തചകാദരതത്തിനസ്  മറുപടത്തിയകായത്തി  പറഞ  -   കത്തിഫ്ബത്തി,  വന്കത്തിട

വത്തികസനതത്തിനസ്  ഓതരകാ  മണ്ഡലതത്തിനുര  500  തകകാടത്തി  രൂപ  ലഭരമകാക്കുന

പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ്.   അനസ്  പ്രതത്തിപക്ഷര  സസസ്പീകരത്തിച്ച  അനലങത്തില്  അതുമകായത്തി

ബനനപടസ്  പറഞ്ഞ കകാരരങ്ങള്   വസ്പീണ്ടുര  വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുനത്തില.  ഇതപകാള്

ചകാനലകളനട മുമ്പത്തില് എനന്റെ മണ്ഡലതത്തില് ഏകതദശര  500  തകകാടത്തി,  600

തകകാടത്തി രൂപയനട വത്തികസനര നടനനവനസ് ചത്തിരത്തിച്ചുനകകാണസ് പറയതമ്പകാള് ഇതസ്

കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി  ലഭത്തിച്ച  ഫണകാണസ്  എനനങത്തിലര  പറയകാന്....,  അവര്

ഇതത്തിനനതത്തിരകായത്തി  എത്രമകാത്രര  പ്രവര്തത്തിച്ചുനവനകൂടത്തി  കകാണകാന്

തയകാറകാകണനമനകാണസ്  പറയകാനുള്ളതസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയനട  ശകാസസ്പീയ  അടത്തിതറ



മനസ്സത്തിലകാക്കകാന്  എസസ്.ബത്തി.നഎ.-യനട  ജനറല്  മകാതനജര്  എസസ്.

ആദത്തിതകശവന് എഴുതത്തിയ തലഖനനമകാനസ്  വകായത്തിക്കകാനുള്ള അവസരനമങത്തിലര

അവര് തനകാക്കണനമനകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.    സകാമ്പതത്തിക

ശകാസജനകായ  നസ്റ്റഫകാനത്തി  നകല്ടണ്  തമകാതഡെണ്  തമകാണത്തിററത്തിരഗസ്

തത്തിയറത്തിയനട  വക്തകാവകാണസ്.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  നഡെഫത്തിസത്തിറസ്  മത്തിതസ്  എന

പുസ്തകതത്തില് പണമത്തിനലങത്തില് വകായ്പനയടുത്തുര വത്തികസനര നടതതണതത്തിനന്റെ

അനത്തിവകാരരതനയക്കുറത്തിച്ചസ്  അതദ്ദേഹര  പറയന.   സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

കടബകാ ദ്ധരതനയക്കുറത്തിച്ചുര  ആതളകാഹരത്തി  കടനതക്കുറത്തിച്ചുര  നനഞതടത്തിച്ചസ്

നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുനവനന്റെ  അര്ത്ഥശൂനരതനയക്കുറത്തിച്ചുര  അതത്തില്  വരക്തമകായത്തി

പറയനണസ്.    നഡെഫത്തിസത്തിറസ്  ഫത്തിനകാന്സത്തിരഗസ്  എനതസ്  എക്കതണകാമത്തിക്സത്തിനന്റെ

ഒര പ്രധകാന സത്തിദ്ധകാനമകാണസ്.  അതസ് നനകായത്തി പഠത്തിച്ചയകാളകാണസ് തഡെകാ. ടത്തി. എര.

തതകാമസസ്  നഎസകസ്.   അതത്തിനന്റെ സര്ഗകാത്മകമകായ പ്രതയകാഗമകാണസ്  കത്തിഫ്ബത്തി

എന  പറയനതസ്.   അണ്ണകാന്  കുഞ്ഞത്തിനന  മരര  കയറകാന്  പഠത്തിപത്തിക്കരതസ്

എനമകാത്രതമ എനത്തിക്കസ്  ഇക്കകാരരതത്തില് പ്രതത്തിപക്ഷതതകാടസ്  പറതയണതുള്ളൂ.

2021-22  മുതല്  ഏകതദശര  15000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  തപ്രകാജക്ടുകളകാണസ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് പൂര്തത്തിയകാകുനതസ്.   അതത്തിതനകാടനുബനത്തിച്ചസ്  40100  തകകാടത്തി

രൂപയനട  പദ്ധതത്തികള്ക്കസ്  അരഗസ്പീകകാരര  നല്കത്തി  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരന.   ഇനത്തിയര

ഒരപകാനടണ്ണതത്തിനന്റെ തപ്രകാസസ്സത്തിലകാണസ്.  ബഡ്ജറസ് പ്രസരഗതത്തില് നകാര തകട



കകാരരങ്ങള്  അതസ്  മനസ്സത്തിലകാക്കകാനത  പറയനതകാണസ്.   അനത്തിച്ചനയത്തിനല

ആരവര  സൃഷ്ടത്തിക്കുന  പണത്തിയകാണസ്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഇതപകാള്  ഇവത്തിനട

നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   മഹകാമകാരത്തി തസ്പീര്ത കൂരത്തിരടത്തില് കരതലത്തിനന്റെ ഒര

തത്തിരത്തി  നകകാളതകാനമനസ്  പറയന  കണ്ണൂരത്തിനല  ഏഴകാര  കകാസുകകാരത്തി  ഇനകാര

അലത്തിയനട  കവത്തിത  ധനമനത്തി  നചകാലത്തിയത്തിരന.  തകകാവത്തിഡെസ്  മഹകാമകാരത്തി

ആഞ്ഞടത്തിച്ചസ്  തകര്തസ്  കളഞ്ഞ  കുടുരബങ്ങനള  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുനതത്തിനസ്

നത്തിരവധത്തി  പദ്ധതത്തികള്  ബഡ്ജറത്തിലണസ്.   തക്ഷമനപന്ഷനുകള്  1600  രൂപ,

കത്തിറസ് വത്തിതരണര നചയ്യുനതസ്, നസ്പീല, നവള്ള കകാര്ഡുകള്ക്കസ് 15 രൂപ നത്തിരക്കത്തില്

10 കത്തിതലകാഗകാര അരത്തി നല്കുനതസ്,  പ്രവകാസത്തികള്ക്കസ് നപന്ഷന് നല്കുനതസ്,

റബ്ബറത്തിനുര നകാളത്തിതകരതത്തിനുനമലകാര  ഉയര്ന തകാങ്ങുവത്തില തസ്പീരമകാനത്തിക്കുനതസ്,

നതകാഴത്തിലറപത്തിനസ്  75  ദത്തിവസര നല്കുനതസ്....,  അങ്ങനന ഒരപകാടസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ

നകാലരവര്ഷര  കൂരയത്തിലകാതവര്ക്കസ്  വസ്പീടസ്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചസ്  നല്കത്തിയതസ്,  ഇനത്തിയര

ഒനരലക്ഷതതകാളര തപര്ക്കസ് നല്കുനമനസ് പറയനതസ്.  അങ്ങനന എത്രനയത്ര

പകാവനപടവര്ക്കസ്,  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കസ്  ഒനക്കയള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകാണസ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലള്ളതസ്.   നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  സരരക്ഷണയജര,  ആര്ദ്രര,

ഹരത്തിതതകരളര  എനസ്പീ  മത്തിഷനുകനളകാനക്ക  ഞങ്ങള്  വനകാല്  കളയനമനസ്

നത്തിങ്ങള് പറയന. നനലഫസ് പദ്ധതത്തി നത്തിര്തലകാക്കുനമനനകാനക്ക പരത്തിഹസത്തിച്ചു.

അതത്തിനുള്ള  ആദരനത  ശത്തിക്ഷ  അവര്ക്കസ്  കത്തിടത്തി.   വടക്കകാതഞരത്തിയത്തിനല



ഫകാറമകായത്തി  ബനനപടസ്  ക്രമതക്കടസ്  നചറുതസ്  പറഞ്ഞസ്  പറഞ്ഞസ്  വലതകാക്കത്തി

തസ്പീരന  അവസ.   തകരളതത്തിനല  വസ്പീടത്തിലകാത  സകാധകാരണക്കകാരനന

മഞ്ഞത്തുര  മഴയത്തുര  കത്തിടതകാനമനകാണസ്  അവര്  വരകാതമകാഹത്തിക്കുനതസ്.

അവരനട  നുണഫകാക്ടറത്തികളത്തില്  നത്തിരനരമകായത്തി  വരകാജവകാര്തകള്

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുകയകാണസ്.   മകാധരമങ്ങള്  അതസ്  ഏറപത്തിടത്തിക്കുന  സത്തിതത്തി  അതുര

വളനര  ഗുരതരമകായ  ഒര  വത്തിതശഷമകാണസ്.  ഒര  നുണ  പത്തുപ്രകാവശരര

ആവര്തത്തിച്ചകാല്  ഗസ്പീബല്സത്തിയന്  സത്തിദ്ധകാനര,.... അതത്തിനന്റെ

പുതുക്കത്തിനക്കകാണ്ടുള്ള  കുതനമകാണസ്  അവര്  പയറനതസ്.   നമുക്കത്തിതപകാള്

മനസ്സത്തിലകാക്കകാന് കഴത്തിയര, ഒടുവത്തില്...

വസ്പീണത്തിതതലകാ കത്തിടക്കുന ധരണത്തിയത്തില്

തശകാണത്തിതവമണത്തിഞ്ഞതയകാ ശത്തിവ ശത്തിവ! 

എന  അവസയത്തിലകാണസ്  പ്രതത്തിപക്ഷര.   2030-കളത്തിതലകാ  2040-കളത്തിതലകാ

വത്തികസത്തിതമകാകുന തകരളതത്തിനന്റെ ബ്ലൂ  പ്രത്തിന്റെകാണസ്  2021-22-നല ബഡ്ജറത്തില്

തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.   ഭകാവത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  ബസ്പീജകാക്ഷരങ്ങള്  വകായത്തിനച്ചടുക്കകാനറത്തിയകാതവര്

ഇരടത്തിലൂനടയകാണസ്  നടക്കുനതസ്.   മനുഷരര്ക്കസ്  തലകാകനത  മകാറകാന്

കഴത്തിയനമനര  അവര്ക്കസ്  സസനര  കകാലനത  മനുഷരരകായത്തി  വളരണനമങത്തില്

തലകാകനത  മകാറകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  പനങടുതക്കണതുനണനള്ള



ചരത്തിത്രജനരമകായ  പ്രതസ്പീക്ഷയകാണസ്  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  തകരള  സമൂഹതത്തിനസ്

നല്കുനതസ്.   മതതത്തിനന്റുയര ജകാതത്തിയനടയര തപരത്തില് സമൂഹനത ഭത്തിനത്തിപത്തിച്ചസ്

അധത്തികകാരര  നനകക്കലകാക്കകാന്  നുണകളനട  അക്ഷയപകാത്രമകായത്തി  വരനവര്

മതതത്തിനുര  ജകാതത്തിക്കുമപ്പുറര  നത്തിങ്ങളര  ഞങ്ങളര  മനുഷരരകാനണനസ്

ഉതമതബകാധരമുണകാക്കത്തി.  മനുഷരര്ക്കത്തിടയത്തിനലകാനക്ക  പുതത്തിയ  രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള

വത്തികസന  പ്രവര്തനതത്തിനലകാനക്ക  മുതനറുന  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനന്റെ  സര്ക്കകാര്  നമുക്കറത്തിയകാര.....,  എസസ്.  എസസ്.  ജകാക്സന്  എഴുതത്തിയ

അവസകാന വരത്തി ധനമനത്തി ഉരവത്തിടതസ് ഞകാന് ഒനകൂടത്തി ഓര്ക്കുന. 

എത്ര തകാഴകള് കണവര് നമ്മള്

എത്ര ചുഴത്തികളത്തില് പത്തിടഞ്ഞവര് നമ്മള്

എത്ര തസ്പീയത്തിലമര്നവര് നമ്മള്

ഉയര്നതണസ്പീക്കകാനകായത്തി ജനത്തിച്ചവര് നമ്മള്

മരത്തിക്കത്തിലര തതകാല്ക്കത്തില നമ്മള്

ശരത്തിയകാണസ്.  മരത്തിക്കത്തില,  തതകാല്ക്കത്തില ഒരത്തിക്കലര എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.  എനകൂടത്തി

പറഞനകകാണസ് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

 ശസ്പീ  .    പത്തി  .    നക  .    ബഷസ്പീര്:   സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്റത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.    എനകാണസ്  നല  ധനകകാരര  മകാതനജസ് നമന്റെസ്.   ഏറവര

കൂടുതല്  കടര  വകാങ്ങുന  ധനമനത്തിയകാതണകാ  ഏറവര  നല  ധനമനത്തി,



നടപത്തിലകാക്കകാന്  കഴത്തിയകാത പ്രഖരകാപനങ്ങള് നടത്തുന ധനമനത്തിയകാതണകാ

ഏറവര  നല  ധനമനത്തി,   കുടത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിനച്ചടുക്കുന;  റവനപ്യൂ  വരമകാനര

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന  സത്തി.&എ.ജത്തി.-നയ  തപടത്തിക്കകാത  ധനമനത്തിയകാതണകാ  നല

ധനമനത്തി.   ഞകാന്  അതത്തിനസ്  ഒര  ഉദകാഹരണര  പറയകാര.   ഇവത്തിനട  ബഹു.

ധനകകാരര  മനത്തി,  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്   ഒരപകാടസ്  പ്രഖരകാപനങ്ങള്

നടതത്തി.   അതത  ധനകകാരരമനത്തി  തനനയകാണസ്  പത്തിനസ്പീടസ്  പത്രക്കകാനര

കണ്ടുപറഞ്ഞതസ്,   ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്  നതരനഞ്ഞടുപസ്  കഴത്തിഞ്ഞകാല്  മകാറുനമനസ്.

നതരനഞ്ഞടുപസ്  കഴത്തിഞ്ഞകാല്  നത്തിങ്ങള്  മകാറണര,  ഞങ്ങള്  മകാറര.   ഞങ്ങള്

അവത്തിനട  വരനമനസ്  ഉറപതല.   സരശയനമനകാണസ്?    ചത്തിലതപകാള് നത്തിങ്ങള്

സതരര  പറയനമനനനത്തിക്കസ്  നല  നനധരരമകാണസ്.   കകാരണര  നനലഫസ്

ഭവനപദ്ധതത്തിയത്തില്  നകാലരതക്കകാടത്തി  രൂപ  കമ്മത്തിഷന്  കത്തിടത്തിനയന  സതരര

പറഞ്ഞ  തകരളതത്തിനല  ഒര  മനത്തിയനണങത്തില്  അതസ്  അതങ്ങയള്ളൂ  എനസ്

എനത്തിക്കസ്  നനകായത്തിടറത്തിയകാര.   കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തിനല  പ്രഖരകാപനതത്തില്

ഏതകാണസ്  നടനതസ്.   നടതകകാപകാര്ക്കത്തില്  നത്തിസ്സകാന് കമ്പനത്തിയനട ഇലകത്തികസ്

വകാഹന നത്തിര്മ്മകാണര - 2000 തപര്ക്കസ് നതകാഴത്തില്, തത്തിരവനനപുരതസ് എയര്

ബസസ്  ബത്തിസകാന്, തത്തിരവനനപുരതസ്  നതവകാത്ഥകാന  മപ്യൂസത്തിയര,  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലര നതവകാത്ഥകാന മതത്തില്,.....  കണവരതണകാ?.  നനലഫസ് സയന്സസ്

പകാര്ക്കത്തില്  230  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നമന്സസ്  പകാര്ക്കസ്, നകകാച്ചത്തിയത്തിതലയസ്



ബഹുരകാഷ്ട്ര കമ്പനത്തികള് - ഫദ്യുജത്തിത, ഹത്തിറകാച്ചത്തി ..... എവത്തിനട? നത്തിങ്ങള്ക്കസ് ഒര

നത്തിലവകാരമുണസ്  തകരളതത്തില്.  ആ  നത്തിലവകാരര  നത്തിങ്ങള്  കളയരതസ്  എതന

ഞകാന് പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളൂ. രണകാമതസ് പറഞ, ഗസ്പീന്ഫസ്പീല്ഡെസ് നറയത്തില്തവ പകാതയസ്

2020-ല്  ഭൂമത്തിതയനറടുക്കകാന്  നടപടത്തി  ആരരഭത്തിക്കുനമനര  കഴത്തിഞ്ഞ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  കവത്തിതകാസമകാഹകാരണതത്തില്  പറഞ.  അതത്തിനന്റെ

അവസനയനകാണസ്?  2021-ല് ആലപ്പുഴയത്തില് ഒര ഡെസന് മപ്യൂസത്തിയനമങത്തിലര

ജനങ്ങള്ക്കസ് തുറനനകകാടുക്കകാന് കഴത്തിയനമനസ് പറഞ.  സസനര ജത്തിലയത്തിനല

ജനങ്ങതളകാനടങത്തിലര  കബളത്തിപത്തിക്കകാനത  കകാരരങ്ങള്  പറയതണ?

വത്തിതദശരകാജരതസ്  സത്തിരര  തകാമസമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  മലയകാളത്തി  കുടുരബങ്ങളത്തിനല

വതയകാജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  സകാധകാരണനത്തിലയത്തില്  വത്തിതദശതസ്  ലഭരമകാകുന

സഇൗകരരങ്ങള്  ഉറപ്പുവരതത്തിനക്കകാണ്ടുള്ള  നകയര്തഹകാര  അഥവകാ  ഗകാര്ഡെന്

ഓഫസ് നനലഫസ് പദ്ധതത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  ഇതത്തിനുള്ള

കമ്പനത്തിക്കസ്  തനകാര്ക്കയനട  ഓഹരത്തിയകായത്തി  ആദരയൂണത്തിറത്തിനസ്  5 ഏക്കര്  ഭൂമത്തി

ലഭരമകാക്കുനമനസ്  പറഞ്ഞത്തിരന.   ഇഇൗ  ഗകാര്ഡെന്  ഓഫസ്  നനലഫസ്

പൂവണത്തിതഞ്ഞകാ,  എവത്തിനടനയതത്തി?  ഡെച്ചസ് പകാന്റെത്തില് എന ബഹുരകാഷ്ട്രകമ്പനത്തി

വകാളയകാറത്തില്  ഒര  ചകത്തിരത്തിതച്ചകാറസ്  തപ്രകാസസ്സത്തിരഗസ്  കമ്പനത്തി  ആരരഭത്തിക്കുനമനസ്

പറഞ്ഞത്തിരന.   എവത്തിനടയകാണസ്?   സര്ക്കകാര്-അര്ദ്ധസര്ക്കകാര്,  പ്രമുഖ

തകകാര്പതററകള്  അനലങത്തില്  സകാപനങ്ങള്  എനത്തിവയത്തില്  നത്തിനസ്  വര്ക്കസ്



ഓര്ഡെറുള്ളവര്ക്കസ്  ആസ്തത്തി  നസകപ്യൂരത്തിറത്തിയത്തിലകാനത  വകായ്പ  ലഭരമകാക്കുനമനര

വര്ക്കസ് ഓര്ഡെറത്തിനന്റെ  90  ശതമകാനര പരമകാവധത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ നവറുര  10

ശതമകാനര  പലത്തിശയസ്  വകായ്പ  ലഭരമകാക്കുനമനസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരന. നകകാടുത വകായ്പയനട കണക്കസ് പറയകാതമകാ?  ഇനതകാനക്കയകാണസ്

കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്.  അങ്ങസ്  പറഞ മുണ്ടുമുറുക്കത്തി,  നചലവസ്

ചുരക്കത്തി ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനല പദ്ധതത്തിക്കസ് പണര കനണതത്തി നടപത്തിലകാക്കുനമനസ്

പറഞ.  എവത്തിനട  നടപത്തിലകാക്കത്തി?  ആദരനത  മനത്തിസഭകാ  സതരപ്രതരജകാ

ചടങ്ങത്തിനസ് മൂതനമുക്കകാല് തകകാടത്തി, നൂറകാര ദത്തിവസര ആതഘകാഷത്തിച്ചതസ് രതണകകാല്

തകകാടത്തി,  ഒനകാര വര്ഷര ആതഘകാഷത്തിച്ചതസ് പതത്തിനനടര തകകാടത്തി രൂപ,  ആയത്തിരര

ദത്തിനര  ആതഘകാഷത്തിച്ചതസ്  പതരതകകാടത്തി  രൂപ  സഹകരണ  സകാപനങ്ങള്,

റബ്തകകാ അതത്തിനന്റെ കട ബകാധരത മകാറനതത്തിനകായത്തി 238 തകകാടത്തി രൂപ, മകാര്ക്കറസ്

നഫഡെസ്  27  തകകാടത്തി രൂപ,  റബ്ബര് മകാര്ക്കറസ്  നഫഡെസ്  41  തകകാടത്തി രൂപ.  ആനക

306  തകകാടത്തി  രൂപ.  ഒര  ശത്തിപകാര്ശതപകാലര  നടപത്തിലകാക്കകാത  വത്തി.  എസസ്.

അചദ്യുതകാനനനന്റെ  ഭരണപരത്തിഷ്കകാര  കമ്മസ്പീഷനസ്  ഒമ്പതതകകാല്  തകകാടത്തി രൂപ.

തകരളതത്തിനന്റെ ചരത്തിത്രതത്തില് ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തിക്കസ് ആദരമകായത്തി ആറസ്

ഉപതദശത്തികള്.  ഇതത്തിനകായത്തി  എത്ര  രൂപയകാണസ്  നചലവകായതസ്.  ആറത്തിങ്ങല്

തലകാകസ് സഭകാ  മണ്ഡലതത്തില്  തതകാറ  തഡെകാ.  എ.  സമ്പതത്തിനസ്  ഒര  ലക്ഷതത്തി

എഴുപതത്തി  അയകായത്തിരര  രൂപയകാണസ്  നകകാടുക്കുനതസ്.   അയകാളനട



സഹകായത്തികള്ക്കസ്  പ്രതത്തിമകാസര  ഒര  നത്തിശത്തിത  തുക.  നഹലത്തിതകകാപ്ററത്തിനന്റെ

പ്രതത്തിമകാസ  വകാടക  എത്രയകാണസ്?  ഷുനനഹബസ്,  കൃതപഷസ്,  ശരതസ്  ലകാല്

എനത്തിവരനട  നകകാലയകാളത്തികനള  സരരക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി

തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനസ്  രൂപയതല  വക്കസ്പീലനകാര്ക്കസ്  നകകാടുതത്തിട്ടുളളതസ്.

എവത്തിനടയകാണസ് നത്തിങ്ങള് നചലവസ് ചുരക്കുനതസ്?  നത്തിങ്ങള്ക്കസ് എവത്തിനടയകാണസ്

നചലവസ് ചുരക്കകാന് കഴത്തിയനതസ് എനളളതസ് പറയണര. ബഡ്ജറത്തില് പറഞ്ഞ

കകാരരങ്ങളത്തില് എനകാണസ് നടക്കുനതസ്?

ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തി പറഞ, രകാജരതസ് നകകാളളയര അഴത്തിമതത്തിയര

ഇലകാത നമ്പര് വണ് സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറത്തിനയനസ്.  ഓഖത്തി ഫണസ്

തടത്തിപസ്,  പ്രളയ ഫണസ് തടത്തിപസ്,  നപന്ഷന് തടത്തിപസ്,  കസകാറത്തി അഴത്തിമതത്തി,  മണല്

നകകാളള,  ബകാര്  തടത്തിപസ്,  ബ്ലൂവറത്തി  തടത്തിപസ്, ഭൂമത്തി  തടത്തിപസ്,  കകായല് നത്തികതല്,

ബന്ധുനത്തിയമനര,  സസകാശയ  ഫസ്പീ  തകകാഴ, നഹലത്തിതകകാപ്റര്  അഴത്തിമതത്തി,  ഡെകാറ

തടത്തിപസ്,  മകാര്ക്കസ്  ദകാനര,  ഭൂമത്തികതയറര,  തഡെകാളര്  കടതസ്,  മയക്കുമരനസ്

വരകാപകാരര,  സസര്ണ്ണക്കടതസ്,  സഞത്തി വകാങ്ങല്, ശര്ക്കര തടത്തിപസ്,  ഓണക്കത്തിറസ്,

സത്തിരഗ്ലർ, മസകാല തബകാണസ് തടത്തിപസ്, കത്തിഫ്ബത്തി അഴത്തിമതത്തി, പ്രളയ ഫണസ് തുടങ്ങത്തി

ഇനത്തി  ഏതസ്  കകാരരമകാണസ്  പറയകാനുളളതസ്.   എവത്തിനടയകാണസ്  നത്തിങ്ങളളളതസ്;

നത്തിങ്ങള്  പറയണര.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന്ചകാണത്തി  തകരള  മുഖരമനത്തിയകായതപകാള്

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കസ്  കകാണത്തിക്കകാന്  തവണത്തി  ഞങ്ങള്  പറഞ,



വത്തിഴത്തിഞ്ഞര തുറമുഖ പദ്ധതത്തി, നകകാച്ചത്തി നമതട്രേകാ, കണ്ണൂര് വത്തിമകാനതകാവളര, സകാര്ടസ്

സത്തിറത്തി പദ്ധതത്തി, നനലറസ് നമതട്രേകാ പദ്ധതത്തി, കഴക്കൂടര നനബപകാസസ്, 12 നമഡെത്തിക്കല്

തകകാതളജസ്,  എലകാ  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലര  സര്ക്കകാര്  തകകാതളജസ്  നകകാണ്ടുവനതസ്

ആരകാണസ്;  നത്തിങ്ങള്  നകകാണ്ടുവനതസ്  എനകാണസ്?  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

പ്രഖരകാപത്തിക്കകാനുളളതസ്  എനകാണസ്;  നത്തിങ്ങള്  പറയണര.  പ്രകാതദശത്തിക

ഇലക്ഷനത്തില് തതകാനറനസ്  വത്തിചകാരത്തിച്ചസ്  നടക്കണ.  എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല ഏഴസ്

പഞകായതത്തില്  ആറസ്  പഞകായത്തുര  ഇരപതത്തിനകായത്തിരതത്തി  അറുന്നൂറസ്

തവകാടത്തിനന്റെ ലസ്പീഡുര  18-ല്  18  സസ്പീറര...  അമ്പതസ് നകകാലര നത്തിന ഇ.എര.എസസ്.

നമ്പൂതത്തിരത്തിപകാടത്തിനന്റെ  പഞകായതസ്  നഷ്ടനപട്ടു.  പത്തിനനയകാണസ്  പത്തി.  നക.

ബഷസ്പീറത്തിനന്റെ പഞകായതസ് തപകായതത്തിനസ് പറയനതസ്. ആലപ്പുഴയത്തില് ശസ്പീ. സജത്തി

നചറത്തിയകാന്  ജത്തിലകാ  നസക്രടറത്തിയകായത്തി  ഒരപകാടസ്  പഞകായത്തുകള്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

ലഭത്തിച്ചതലകാ.  ശസ്പീ.  ജത്തി.  സുധകാകരന്  മത്തിനത്തിസ്റ്ററുര,  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്

നഎസക്കുര..... ഇതപകാള് നത്തിങ്ങള്ക്കസ് 8 പഞകായത്തുകള് നഷ്ടമകായത്തിതല. 25-ഉര

30-ഉര  വര്ഷര  നത്തിങ്ങളനട  നനകവശമുണകായത്തിരന  8  പഞകായത്തുകള്

നത്തിങ്ങള്ക്കത്തിതപകാള്  നഷ്ടമകായത്തിതല;  കണനക്കകാനര  എനനനക്കകാണസ്

പറയത്തിപത്തിക്കണ.  പഞകായതസ്  ഇലക്ഷനത്തില്  കുടുരബ  ബനങ്ങനളകാനക്ക

ഉണകാകുര.  എനന്റെ  ബന്ധുക്കളകാരര  പഞകായതത്തിതലയസ്  നത്തിനത്തിടത്തില.  അതസ്

നത്തിങ്ങളകാദരര മനസ്സത്തിലകാക്കണര. 



എനത്തിക്കസ്  സത്തി.പത്തി.നഎ.-യനട  തനതകാക്കനകാതരകാടസ്  പറയവകാനുള്ളതസ്,

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തകരള  രകാഷ്ട്രസ്പീയതത്തില്  ഒര  അടത്തിതറയര  നത്തിലപകാടുര

ഉണകാക്കത്തിതനതസ് എല്.ഡെത്തി.എഫസ്-നന്റെ കൂനട കൂടത്തിയതത്തിനുതശഷമല,  ഞങ്ങള്

വനതത്തിനുതശഷമകാണസ്.  ഇവത്തിനട  സത്തി.  അചദ്യുതതമതനകാന് രകാജരസഭകാ  എര.പത്തി.

ആയതപകാള്  1969-ല്  കറത്തിതവപത്തില  തപകാനല  നത്തിങ്ങനള  തടത്തിയതപകാള്

ഞങ്ങളകാണസ് നത്തിങ്ങനള മുഖരമനത്തിയകാക്കത്തിയതസ്. അനസ് മകാര്ക്സത്തിസ്റ്റുകകാര്  'തചലകാടസ്

അചദ്യുതതമതനകാനന  തചലത്തിലകാപണത്തി  നചയ്തകാലസ്  തചലകാതടക്കസ്  മടങ്ങത്തില' എനസ്

പറഞ്ഞത്തിതല.  അനസ്  നത്തിങ്ങനള  തകാങ്ങകാന്  ഞങ്ങളര  തകകാണ്ഗസ്സുര  മകാത്രതമ

ഉണകായത്തിട്ടുളള.  എവത്തിനടയകാണസ്  നത്തിങ്ങളണകായതസ്.  നത്തിങ്ങള്  1970-ലര,

അടത്തിയനരകാവസ  കകാലഘടതത്തിലര  1977-ലര  ഞങ്ങളനട  കൂനടയതല.

ഇന്ദ്രജത്തിതസ് ഗുപനന ആഭരനര വകുപ്പുമനത്തിയകാക്കത്തിയതസ് തകകാണ്ഗസസ് അതല;

കമ്മപ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരകാതണകാ?  അവര്  ആ  മനത്തിസഭയത്തില്  തനന  തചര്നത്തില.

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  വരനതത്തിലകാണസ്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തപടത്തി.  എനത്തിനകാണസ്  ഇത്രയര

തപടത്തി.  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപസ്  കുമകാറത്തിനന  തകകാഴത്തിതക്കകാടസ്  നത്തിനസ്  തകരള

നത്തിയമസഭയത്തിതലയകാണസ്  നതരനഞ്ഞടുക്കനപടത്തിട്ടുളളതസ്.  ശസ്പീ.  ചത്തിറയര

തഗകാപകുമകാറത്തിനനയര  ശസ്പീ.  സത്തി.  ദത്തിവകാകരനനയര  തകരള

നത്തിയമസഭയത്തിതലയകാണസ്  നതരനഞ്ഞടുക്കനപടത്തിട്ടുളളതസ്.

പകാര്ലനമന്റെത്തിതലയയതച്ചകാ?  പത്തിനന  എനകാണസ്  സരഭവത്തിച്ചതസ്;  ജനങ്ങള്



ഇവത്തിനടതനന  നത്തിനകാല്  മതത്തിനയനകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  നത്തിയമസഭയത്തില്  നത്തിനസ്  രകാജത്തിവച്ചസ്  പകാര്ലനമന്റെത്തിതലക്കകാണസ്

തപകായതസ്.  തത്തിരത്തിച്ചു ഇതങ്ങകാടസ് വനകാല് ജനങ്ങള് അരഗസ്പീകരത്തിക്കുര.  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

ജന  പത്തിന്തുണയത്തിലകാത  തനതകാക്കനകാര്  ഇലകാതതത്തിനകാല്  ഞകാന് എനകാണസ്

നചതയണതസ്.  നത്തിങ്ങള്  നവറുനത  ലസ്പീഗത്തിനന  പറഞ്ഞത്തിടസ്  എനകാണസ്  കകാരരര.

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  ആര്നക്കങത്തിലര  മനുഷരനകാര്  തവകാടസ്  നചയ്യുതമകാ?  തകരളതത്തില്

പഞകായതസ് ഇലക്ഷനത്തില് 2010 ഒഴത്തിച്ചസ് ഒര കകാലഘടതത്തിലര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.നസ്

ഭൂരത്തിപക്ഷര  ലഭത്തിച്ചത്തിടത്തില.  2010-ല്  നത്തിങ്ങള്  ഭരത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണസ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്

കത്തിടത്തിയതസ്.  2011-ല്  ഞങ്ങള്  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതസ്.  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

അച്ചുതകാനനനനയര സുധകാകരനനയര തതകാല്പത്തിച്ച പകാരമ്പരരര നത്തിങ്ങള്ക്കുണസ്.

സുധകാകരനന  കകായരകുളതസ്  വച്ചതകാരകാണസ്;  കമ്മപ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരകാണസ്.  മനത്തി

ശുദ്ധനകായതുനകകാണസ്  പറഞ്ഞത്തിതല?  നത്തിങ്ങള്  ആനരയകാണസ്

തതകാല്പത്തിക്കകാതതസ്?  വത്തി.  എസസ്.  അച്ചുതകാനനനന  തതകാല്പത്തിച്ച  കൂടരകാണസ്

നത്തിങ്ങള്.  നത്തിങ്ങള്  പറഞ  ഞങ്ങനള  സരരക്ഷത്തിക്കകാനമനസ്.  നത്തിങ്ങനള

സരരക്ഷത്തിക്കകാന്  ബരഗകാളത്തില്  തകകാണ്ഗസ്സകാണസ്.  നത്തിങ്ങളനട

നത്തിലനത്തില്പത്തിനുതവണത്തിയകാണസ്  മുപതത്തിനയടസ്  നകകാലര  ഭരത്തിച്ച  ബരഗകാളത്തില്

ഉളപത്തിലകാനത തകകാണ്ഗസ്സത്തിനസ് പത്തിനകാനല നടനസ് സസ്പീറസ് വകാങ്ങുനതസ്.  നത്തിങ്ങള്

ബത്തി.നജ.പത്തി.നയ  എതത്തിരത്തിടകാന്  നത്തിങ്ങള്  വലത്തിയ  ശക്തരകാണസ്.  എവത്തിനടയകാണസ്



നത്തിങ്ങളളളതസ്.  ത്രത്തിപുരയത്തില്  ഒറ  സസ്പീറസ്  ബത്തി.നജ.പത്തി.ക്കസ്  ഇലകായത്തിരന.

ഇരപതത്തിയഞസ് നകകാലര നത്തിപന് ചക്രവര്തത്തി .....  ത്രത്തിപുരയത്തില് ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഭരത്തിച്ചു.  എവത്തിനടയകാണസ്  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.നജ.പത്തി.നയ  തളയ്ക്കുനതസ്.  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്

എവത്തിനടയകാണസ്  കപകാസത്തിറത്തിയളളതസ്.  ബരഗകാളത്തില്  38  നകകാലര  ഭരത്തിച്ചു.  ആ

നനമതനകാറത്തിറത്തികനള  മുഴുവന്  ചതത്തിച്ചു.  സച്ചകാര്  കമ്മസ്പീഷന്  റത്തിതപകാര്ടത്തില്

നപ്യൂനപക്ഷ  വത്തിഭകാഗങ്ങള്  തകാമസത്തിക്കുന  തമഖലയത്തില്  ഒര  വത്തികസനവര

നടനത്തിടത്തിനലനസ് സച്ചകാര് കമ്മസ്പീഷന് പറഞ. ജനങ്ങള് മുഴുവന് ശസ്പീമതത്തി മമതകാ

ബകാനര്ജത്തിയനട  കൂനടതപകായത്തി.   ഇതപകാള്  അവനര  തതകാല്പത്തിക്കകാന്  തവണത്തി

നടക്കുന.  എത്ര  തകന്ദ്ര  കമ്മത്തിറത്തിയര  തപകാളത്തിറസ്  ബപ്യൂതറകാകളര  72  മണത്തിക്കൂറുര

കൂടത്തിയത്തിടസ്  കകാരരമത്തില.  നത്തിങ്ങളനട  തലയത്തില്  കളത്തിമണ്ണകാണസ്.  ഒര  കുനവര

നടക്കത്തില.  നത്തിങ്ങളര ഞങ്ങളര തമത്തിഴകാടത്തില്....ഞങ്ങളര നത്തിങ്ങളര ഒരമത്തിച്ചതല?

ഞങ്ങള് നത്തിങ്ങള്ക്കസ് തവകാടസ് നചയ്തു.

എനന്റെ  ബകാപ  ഉണകായത്തിരന  സമയതസ്  എടവണ്ണ  പഞകായതസ്

നഷ്ടനപടത്തിട്ടുണസ്.  അതസ് അറത്തിയതമകാ നത്തിങ്ങള്ക്കസ്.  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെ

ബൂതത്തിലകാണസ് വടകര തലകാകസ് സഭകാ മണ്ഡലതത്തില് ശസ്പീ. നക. മുരളസ്പീധരന് ലസ്പീഡെസ്

നചയ്തതസ്.  അക്കകാരരര  പറയകാതതസ്  എനകാണസ്?  അതസ്  പ്രതതരക

ജനുസകാണതലകാ.  എനത്തിടസ്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  കത്തിടത്തിതയകാ.  എനനനക്കകാണസ്  കൂടുതല്

പറയത്തിപത്തിക്കണ.  ഒര  നബല്ലുര  തബ്രക്കുര  എനത്തിക്കത്തിലകാതതകാണസ്.  നത്തിങ്ങള്



മനസ്സത്തിലകാക്കത്തിനക്കകാളള.     തഡെകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ് നഎസക്കസ് ഇഇൗ ബഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്  പ്രതതരക  ജനുസത്തിനന്റെ  അനുയകായത്തി  ആയതുനകകാണകാണസ്

ഇങ്ങനന തടത്തിപ്പുര നവടത്തിപത്തിനന്റെയര വകാഗകാനങ്ങളനടയര നപരമഴ നകകാടുതതസ്.

നപകാനകാര  മക്കനള  നത്തിങ്ങള്  വത്തിചകാരത്തിക്കണ  2021-ല്  ഞങ്ങള്  ശക്തമകായത്തി

തത്തിരത്തിച്ചുവരര.  നത്തിങ്ങളനട  കുറച്ചകാളകള്  ഇപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുര  ഞങ്ങള്

അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുര.  അതകാണസ്  സരഭവത്തിക്കകാന്  തപകാകുനതസ്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.നയ

വളര്തകാന്തവണത്തി  ഭൂരത്തിപക്ഷ  വര്ഗസ്പീയതനയ  തകാതലകാലത്തിച്ചസ്  ഇങ്ങനന

നടക്കുനണതലകാ;  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)തനകാടസ്  പറയകാനുളളതസ്  നത്തിങ്ങള്

കുറച്ചുദത്തിവസമകായത്തി  ഞങ്ങളനട  തനനരയത്തിങ്ങനന  കൂടുനതസ്.  നത്തിങ്ങള്

ആനരയകാണസ്  വളര്ത്തുനതസ്;  ആര്.എസസ്.എസസ്.നനതയകാ;   എവത്തിനടയകാണസ്

സത്തി.പത്തി.നഎ  (എര) നന്റെ  നയനമകാനക്ക  തപകായതസ്?  നപ്യൂനപക്ഷര  പറഞ്ഞസ്,

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി,  ഹസ്സന്,  നമകായ്തത്തിയകാര്  എനനകാനക്ക  പറഞ

നടക്കുനണതലകാ;  അമസ്പീറത്തിനന്റെ  പച്ച  മലയകാളമകാണസ്  നമകായ്തത്തിയകാര്.  നത്തിങ്ങള്

എവത്തിനടയകാണസ്  തപകാകുനതസ്.  തഗകാള്വകാക്കര്  പറഞ്ഞ  പ്രസ്തകാവന  നത്തിങ്ങള്

തകള്ക്കണര. “Hindus,  don't waste your energy fighting the  British;

save  your  energy to  fight  our  internal  enemies that  are  Muslims,

Christians and  Communists”അവത്തിനടയകാണസ്  തഗകാള്വകാക്കര്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുളളതസ്.  അതകാണസ്  നത്തിങ്ങള്  മനസ്സത്തിലകാതക്കണതസ്.   നത്തിങ്ങള്ക്കസ്



പണനത ബനമുണതലകാ;  എല്.  നക.  അദസകാനത്തി,  വകാജ്തപയത്തി,  ഹര്കത്തിഷന്

സത്തിരഗസ്  സൂര്ജത്തിതസ്,  തജരകാതത്തിബസു ഒനക്ക തപകായത്തി  തചകാറുര  ചകായയര  കഴത്തിച്ചസ്

ഒനരനകകാലര  ഒരമത്തിച്ചസ്  നത്തിനതത്തിനന്റെ ആ ബനതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനതത്തില്

നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങനള  പറയരതസ്.  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.നജ.പത്തി.നയ  വളര്ത്തുകയകാണസ്.

ഭൂരത്തിപക്ഷ  വര്ഗസ്പീയതനയ  വളര്ത്തുകയകാണസ്.  എവത്തിനടയകാണസ്  സത്തി.പത്തി.നഎ.

(എര)നന്റെ  തപകാക്കസ്.  ഞങ്ങള്  നവല്ഫയര്  പകാര്ടത്തിയമകായത്തി

ധകാരണയണകായതത്തിനന്റെ തപരത്തില്...  നത്തിങ്ങള് ജമകാഅനത ഇസകാമത്തിയനട കൂനട

1977  മുതല്  മലപ്പുറര  ജത്തിലയത്തിനല  പറപ്പൂരസ്  പഞകായതത്തില്  ഞങ്ങനള

തതകാല്പത്തിച്ചതസ്  നത്തിങ്ങള്  എലകാവരരകൂടത്തിയതല;  ഞകാന്  ഏറവര  കൂടുതല്

തസ്നേഹത്തിക്കുന,  ബഹുമകാനത്തിക്കുന,  ഒര  നല  കമ്മപ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരനകാണസ്  ശസ്പീ.

പകാനലകാളത്തി മുഹമ്മദ്കുടത്തി.  അതദ്ദേഹര സതരര പറഞ്ഞതലകാ.  ആ പത്രര എടുതസ്

വകായത്തിച്ചു തനകാക്കൂ.  നത്തിങ്ങള് തദശകാഭത്തിമകാനത്തി മകാത്രര വകായത്തിക്കരതസ്. ബകാക്കത്തിയളള

പത്രര കൂടത്തി  എടുതസ്  വകായത്തിക്കണര.  നത്തിങ്ങള് എലകാ പത്രങ്ങളര വകായത്തിച്ചകാല്

മകാത്രതമ  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  വത്തിവരര  കത്തിട്ടുകയളള.  അനലങത്തില്  നത്തിങ്ങള്നക്കകാനര

കത്തിടത്തില. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്   : സമയര കഴത്തിഞ. പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    നക  .    ബഷസ്പീര്:  ബഹുമകാനനപട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാടസ്

ഒര കകാരരര പറയകാനുണസ്.  വരകാപകാരത്തികളനട ആരനസ്റ്റത്തി സസ്പീമത്തില് പ്രശ്നര എനസ്



പറയനതസ്.  മൂനനകാലസ്  നകകാലര വരകാപകാരത്തികള്ക്കസ്  ഒറതവണ തസ്പീര്പകാക്കല്

പദ്ധതത്തി  പറഞ.  അതസ്  നടപത്തിലകാനണങത്തില്   അതത്തില്  വരകാപകാരത്തികള്

പനങടുക്കകാതതസ്  എന്തുനകകാണകാണസ്?  ആരനസ്റ്റത്തി  സസ്പീര  പ്രകകാരര  അഞസ്

നകകാലതത്തിനസ് ഒനകായത്തിടകാണസ് എടുക്കണനമനസ് പറയനതസ്. അതസ് രണസ് നകകാലര

ex-parte  assessment  ആയത്തിരത്തിക്കുര.  അവതരകാടസ്  തനകാടസ്പീസസ്  ഇലകാനത ബൂസ്റ്റസ്

നചയ്തസ്  എമഇൗണസ് നകടത്തിയത്തിട്ടുണകാകുര.  ഉദകാഹരണതത്തിനസ്  അഞസ് നകകാലതത്തിനസ്

അമ്പതസ്  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ്  തനകാടസ്പീസസ്  നകകാടുതനതങത്തില്,  ആദര  രണസ്

നകകാലര ex-parte assessment ആകുതമ്പകാള് 30 തകകാടത്തി രൂപയണകാകുര. അതസ്

വരകാപകാരത്തികള്  അടയ്തക്കണ  തുകയല.  തകസസ്  നകകാടുതത്തിട്ടുണകാകുര.

തനനരമറത്തിച്ചസ്  മൂനസ്  നകകാലതത്തിനസ്  assessment  clear  ആക്കത്തി നകകാടുത്തുകൂനട.

അതത്തിനസ്  ആരനനസ്റ്റത്തി  ഓതരകാ  നകകാലതത്തിനസ്  വയകാര.  മറതസ്  ആ  തകസുമകായത്തി

തപകാകതണ.  ഇതസ്  പ്രകാതയകാഗത്തികമകായത്തി  നടക്കകാനുളള  നത്തിലപകാടസ്  മകാത്രമകാണസ്

പറഞ്ഞതസ്.  50  തകകാടത്തി  രൂപയസ് അഞസ് നകകാലതത്തിനസ്  ex-parte  assessment

കൂടത്തി  ബകാങത്തില്  വയണനമനസ്  പറഞ്ഞകാല്  ബുദ്ധത്തിമുടകാണസ്.  അതുകൂടത്തി  അങ്ങസ്

പരത്തിഗണത്തിക്കണനമനസ് മകാത്രമകാണസ് പറയകാനുളളതസ്. 

2019-നല  തകരള  ഫത്തിനകാന്സസ്  ആക്ടസ്  പ്രകകാരര  2010  ആഗസ്റ്റസ്  മുതല്

തകരള പ്രളയ നസസസ് ഏര്നപടുതത്തി.  ഇതുപ്രകകാരര 2010  മുതല് നകാളത്തിതുവനര

എത്ര  രൂപ  പത്തിരത്തിഞകത്തിടത്തിയതസ്  സരബനത്തിച്ചസ്  യകാനതകാരവത്തിധ  നതളത്തിവകളര



തകരള  ജത്തി.എസസ്.ടത്തി.  ഡെത്തിപകാര്ട്ടുനമന്റുത്തിനന്റെ  നനസറത്തില്  കകാണുനത്തില.  മകാത്രമല,

പ്രളയ നസസസ് എനസ് പറയതമ്പകാള് ഏതസ് പര്പസത്തിനകാണസ് ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതസ്.

ആ  പര്പസത്തിനുതനന  ഉപതയകാഗത്തിക്കതണ;  അതത്തിനുതവണത്തി

ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ;  ടത്തി  തുക  പ്രളയ  ദുരത്തിതകാശസകാസതത്തിനു  തവണത്തിയകാതണകാ

ഉപതയകാഗത്തിച്ചതസ്  സരബനത്തിച്ചസ്  അങ്ങയനട  മറുപടത്തി  പ്രസരഗതത്തില്

വരക്തമകാക്കണനമനസ്  ആവശരനപടുകയകാണസ്.  എങ്ങനന  തനകാക്കത്തിയത്തിട്ടുര  ഇതസ്

നവബ്നനസറത്തില്  കകാണുനത്തില.  തചകാദരര  തചകാദത്തിച്ചകാല്  മറുപടത്തിയര  ലഭത്തിക്കത്തില.

എനത്തിക്കസ്  അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുന  ആളകതളകാടസ്  പറയകാനുളളതസ്,  പ്രകാതദശത്തിക

നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  നത്തിങ്ങളനട  വത്തിജയര  ഉഇൗറര  നകകാളളണ.  സുനകാമത്തിയനട

സമയതസ്  കടല്  ഉള്വലത്തിഞ്ഞതപകാള്  അതുകണസ്  ആസസദത്തിക്കകാന്  ഒരപകാടസ്

ആളകള്  ഓടത്തിക്കൂടത്തി.  പത്തിനസ്പീടസ്  ആ  കടല്  തത്തിരത്തിച്ചടത്തിച്ചസ്  എലകാ

പ്രതത്തിബനങ്ങനളയര  തകര്തസ്  തരത്തിപണമകാക്കത്തി.  ആഞ്ഞടത്തിഞ്ഞ

തത്തിരമകാലയകായത്തി  അതസ്  മകാറത്തി.  അതുതപകാനല  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  2021-നല

നത്തിയമസഭകാ  നതരഞ്ഞടുപത്തില്  അതത്തിശക്തമകായത്തി  തത്തിരത്തിച്ചുവരനമനസ്  മകാത്രര

പറഞനകകാണസ്  ബഡ്ജറത്തിനന  എതത്തിര്ത്തുനകകാണസ്  ഞകാന്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    പത്തി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  പകാലക്കകാടസ്  കുഴല്മനര  സ്കൂളത്തിനല  തസ്നേഹ  എന



നപണ്കുടത്തിയനട  ഒര  കവത്തിത  ഉദ്ധരത്തിച്ചുനകകാണകാണസ്  അങ്ങയനട   ബഡ്ജറസ്

ആരരഭത്തിച്ചതസ്.  അതത്തിനുതശഷര  ആ  സ്കൂളത്തിനന്റെ  സത്തിതത്തി  സരബനത്തിച്ചസ്

പത്രമകാധരമങ്ങളത്തിലൂനട  പ്രതതരകത്തിച്ചസ്  തസകാഷരല്  മസ്പീഡെത്തിയയത്തിലൂനട   വളനര

കവറലകായത്തി  വനനവനള്ളതസ്  അങ്ങയനട  ശദ്ധയത്തില്നപട്ടുകകാണുര.

എര.എല് .എ.മകാരനട  അസ്സറസ്   നഡെവലപ്നമന്റെസ്  ഫണ്ടുര  മറര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചസ്

ഞങ്ങളനടനയകാനക്ക  മണ്ഡലങ്ങളത്തിനല  എലകാ  സ്കൂളകളര  തമകാഡെ ത്തികഫ  നചയ്തു.

ഇക്കകാരരര  അങ്ങയനട  ശദ്ധയത്തില്നപടുത്തുകയകാണസ്.  അങ്ങയനട  മറുപടത്തി

പ്രസരഗതത്തില് ആ സ്കൂള്  നവസ്പീകരത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി തുക ഉള്നപടുത്തുനമനസ്

പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുന.  ബഡ്ജറത്തിനല  എലകാ  തപജുകളത്തിലര  നകകാച്ചുകുടത്തികളനട

മതനകാഹരങ്ങളകായ  കവത്തിതകളകാണസ്.  ഇതസ്  കകാണുതമ്പകാള്   പ്രശസ്ത  കവത്തി

എസസ്. തജകാസഫത്തിനന്റെ കവത്തിതയകാണസ് എനത്തിക്കസ് ഓര്മ്മ വരനതസ്.

"ദുനഃഖങ്ങനളകാനക്ക കവത്തിതകളകാക്കുവകാന്

ദുനഃഖതമ നത്തിനയനന്റെ കൂനടയണകാകതണ"

എനകാണസ്  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  ദുനഃഖങ്ങള്നകകാണ്ടുര

ദുരനങ്ങള്നകകാണ്ടുര   പുകമറ  തസ്പീര്തസ്  ആ  പുകമറയത്തില്  രക്ഷനപടകാന്

ശമത്തിക്കുന ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയയകാണസ്  ഈ ബഡ്ജറത്തിലൂനട  കകാണകാന്

കഴത്തിയനതസ്.    ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ച എലകാ ബഡ്ജറകളര

വകായത്തിച്ചുകഴത്തിയതമ്പകാള്  നമുക്കസ്  തകകാള്മയത്തിര്നകകാള്ളുന  അവസയണകാകുര.



ഈ ബഡ്ജറര അങ്ങനനതനനയകാണസ്. ഉദകാഹരണതത്തിനസ്, പ്രകായമകായ ഒരകാള്

92-ാം വയസ്സത്തില് അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ അനരര അടുത്തുനവനസ് തതകാനത്തിയതപകാള്

അതദ്ദേഹവമകായത്തി പത്തിണങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിരന എലകാ മക്കതളയര അടുതസ് വത്തിളത്തിച്ചു.

അനഞടസ്  മക്കളണകായത്തിരന.  അവര്ക്കസ്  ഓതരകാരതര്ക്കുര  ഓതരകാ  സലര

വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുനണനസ്  പറഞ.  വണന്തമടത്തില്  നത്തിനക്കസ്  5  ഏക്കര്

വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണസ്.   എറണകാകുളര  സത്തിറത്തിയത്തില്  തബ്രകാഡെസ് തവയത്തില്  ഒര  നകടത്തിടര

നത്തിനക്കകായത്തി  വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുനണനസ്  ഇളയ  ആളത്തിതനകാടസ്  പറഞ.  വയനകാടത്തില്

തതയത്തിലതതകാടര  വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുനണനസ്  മൂനകാമനത  ആളത്തിതനകാടസ്  പറഞ.

ഇതത്തിനന്റെനയലകാര വത്തില്പത്രര അവനര വകായത്തിച്ചസ്  തകള്പത്തിക്കുകയകാണസ്.   അതസ്

വകായത്തിച്ചസ്  തകടതപകാള് മക്കള്ക്കുര അപതനകാടസ്   വലത്തിയ ബഹുമകാനര തതകാനത്തി.

കകാരണര  ഇനതലകാര  വകാങ്ങത്തി  ഞങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  ഇത്രയരകകാലര

കകാത്തുസൂക്ഷത്തിച്ചത്തിരന  അപതനകാടസ്  മക്കള്ക്കസ്  വളനര  ബഹുമകാനര  തതകാനത്തി.

അപനന്റെ   ആയസ്സത്തിനുതവണത്തി വസ്പീണ്ടുര അവര് പ്രകാര്ത്ഥത്തിക്കുയകാണസ് നചയ്തതസ്.

അപനന്റെ കകാലതശഷര മക്കള് ഈ വത്തില്പത്രവമകായത്തി തപകാക്കുവരവസ് നചയകാനുര

അവരവരനട  തപരത്തിലകാക്കകാനുര  നചനതപകാള്  അപന്  നവറുനത  വത്തില്പത്രര

തയകാറകാക്കത്തി  വച്ചത്തിരത്തിക്കുനതലകാനത  തരഖകളത്തിനലകാനമത്തില.  92  വയസ്സകായ

അപന് വത്തില്പത്രര തയകാറകാക്കത്തി വച്ചതുതപകാനല കകാലകാവധത്തി പൂര്തത്തിയകാക്കകാന്

തപകാകുന ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയര തരഖ തയകാറകാക്കത്തി വയ്ക്കുകമകാത്രമകാണസ് ധനകകാരര



വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട  നചയ്തതസ്.   എലകാര  പ്രഖരകാപനങ്ങളകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ

ബഡ്ജറത്തിലര ഞകാന് അങ്ങതയകാടസ് ഒര കകാരരര പറഞ.  അങ്ങസ് ധനകകാരരവര

കയറുര  വകുപ്പുമനത്തിയകാണസ്.   അങ്ങയനട  വകുപത്തില്  പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപന

വകുപ്പുമനത്തി  എനകൂടത്തി  തചര്ക്കണര.   കകാരണര  ഈ  ബഡ്ജറകനളലകാര

എടുത്തുതനകാക്കുതമ്പകാള്  പ്രഖരകാപനങ്ങളകാണുള്ളതസ്.  അതുനകകാണസ്  കയറുര

ധനകകാരരവര  പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപനവര  വകുപ്പുമനത്തി  എനകാക്കണര.  ഈ

ബഡ്ജറകളത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള പ്രഖരകാപനങ്ങതളനതങത്തിലര നടതത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?

പ്രതത്തിപക്ഷര  പറയനതസ്  ആതരകാപണമകാതണകാ  എനള്ളതത്തിനസ്  ഞകാന്

കുറച്ചുകകാരരങ്ങള്  തചകാദത്തിക്കുകയകാണസ്.   ആദത്തിവകാസത്തികള്ക്കസ്  ഒതരക്കര്  ഭൂമത്തി

വസ്പീതര,   അതുകൂടകാനത  3000  തകകാടത്തി  രൂപയനട തസ്പീരതദശപകാതക്കജസ്  -  രണസ്

പകാതക്കജുകള് പ്രഖരകാപത്തിച്ചു. 5000 തകകാടത്തി രൂപയനട ഇടുക്കത്തി പകാതക്കജസ്, 3400

തകകാടത്തി രൂപയനട കുടനകാടസ് പകാതക്കജസ് - രണസ് ബഡ്ജറകളത്തിലകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.

2000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വയനകാടസ്  പകാതക്കജസ്,  5000  ഏക്കറത്തില്

ഇന്ഡെസത്തിയല് പകാര്ക്കസ്,  ഐ.ടത്തി.,  ബതയകാനടതകകാളജത്തി,  ടൂറത്തിസര തമഖലകളത്തില്

പതസ് ലക്ഷര തപര്ക്കസ് നതകാഴത്തില്,  കൃഷത്തി,  നത്തിര്മ്മകാണര, നചറുകത്തിട വരവസകായ

തമഖലയത്തില്  15  ലക്ഷര  തപര്ക്കസ്  നതകാഴത്തില്,   എലകാവര്ക്കുര  ആതരകാഗര

ഇന്ഷസറന്സസ്,  മറസ്  സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  സലര  പകാടതത്തിനനടുതസ്

കശുവണത്തി കൃഷത്തി ആരരഭത്തിക്കുര,  മലതയകാര കഹതവയസ്  3500  തകകാടത്തി രൂപ,



തസ്പീരതദശ കഹതവയസ് 6580 തകകാടത്തി രൂപ,  തത്തിരവനനപുരര കലറസ് നമതട്രേകായസ്

4219  തകകാടത്തി  രൂപ,   തകകാഴത്തിതക്കകാടസ്  കലറസ്  നമതട്രേകായസ്  2509  തകകാടത്തി  രൂപ,

വരവസകായ  പകാര്ക്കുകള്ക്കസ്  6700  ഏക്കര്  ഭൂമത്തി,  പതത്തിനകായത്തിരര

പടത്തികവത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കസ്  പുതത്തിയതകായത്തി  നതകാഴത്തില്,  കവദദ്യുതത്തിയള്ള  എലകാ

വസ്പീടുകള്ക്കുര ഇന്റെര്നനറസ്  കണക്ഷന്,  ആഴക്കടല് മണല് ഖനനര തുടങ്ങുര,

മൂനസ്  നമകാകബല്  തഫകാണ്  നത്തിര്മ്മകാണ  യൂണത്തിറകള്  തുടങ്ങുര,  സസകകാരര

തമഖലയത്തില്  നതകാഴത്തിലകളത്തില്  സരവരണര,  ഗള്ഫത്തില്  പബത്തികസ്  സ്കൂളകളര

നപ്രകാഫഷണല് തകകാതളജുകളര തുടങ്ങുര,  അണ്എയ്ഡെഡെസ് അദ്ധരകാപകര്ക്കസ്

മത്തിനത്തിമര  തവതന  നത്തിയമര,  തകകാസ്റ്റല്  ഷത്തിപത്തിരഗസ്  പദ്ധതത്തി,  കടല്

മകാലത്തിനരതത്തില്നത്തിനസ്  ഡെസ്പീസല്,  ഖരമകാലത്തിനരതത്തില്നത്തിനസ്  ഊര്ജര

ഉലകാദത്തിപത്തിക്കുന  പകാന്റെസ്  തുടങ്ങത്തി  ഇനത്തിയര  ഒടനവധത്തി  പദ്ധതത്തികളണസ്.

അനതലകാരകൂടത്തി  പറയകാന് നത്തിനകാല് എനത്തിക്കസ്  ബകാക്കത്തി കകാരരങ്ങള് പറയകാന്

കഴത്തിയകാതതുനകകാണസ്   പറയനത്തില.   ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.  ബഷസ്പീര്

സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാനല,   അങ്ങസ്  നല  സകാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ദ്ധനകാനണനകാണസ്

ഞങ്ങനളലകാര  വത്തിശസസത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  അങ്ങസ്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരന ഈ നകാലര വര്ഷക്കകാലതത്തിനത്തിടയത്തില് തകരളതത്തിനന്റെ

സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിയനട  യഥകാര്ത്ഥ  കണക്കസ്  പുറത്തുവത്തിടകാന്  കഴത്തിയതമകാ?

നമ്മുനട  സരസകാനര  കടതത്തില്നത്തിനസ്  കടതത്തിതലയസ്



കൂപ്പുകുതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   അതരകാവശരതത്തിനസ്  കടര   വകാങ്ങണര.

അതത്തിനനകാനര  ഞങ്ങള്  എതത്തിരല.  തകരളര  തപകാനലകാര  സരസകാനതസ്

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതണനമങത്തില്  കടര  വകാങ്ങകാനത  മുതനകാടസ്

തപകാകകാന്  കഴത്തിയത്തില.  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരര  ഒഴത്തിയതമ്പകാള്

നപകാതുകടര  109730  തകകാടത്തി  രൂപയര   കടബകാദ്ധരത  157370  തകകാടത്തി

രൂപയമകായത്തിരന.    30.11.2020-ല്  അതസ്   യഥകാക്രമര  തനകാക്കുതമ്പകാള്

നപകാതുകടര  190982  തകകാടത്തി  രൂപയര  കടബകാദ്ധരത  251200  തകകാടത്തി

രൂപയമകായത്തി.    അതകായതസ് കടബകാദ്ധരത  157000  തകകാടത്തി രൂപയത്തില്നത്തിനസ്

251000  തകകാടത്തി  രൂപയത്തിതലയ്ക്കുയര്ന.   60  വര്ഷര  തകരളര  ഭരത്തിച്ച  എലകാ

സര്ക്കകാരകളരകൂടത്തി വരതത്തിയ അത്രയര കടമകാണസ് സകാമ്പതത്തിക വത്തിദഗ്ദ്ധനകായ

തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ഐസകസ്   നകാലര  വര്ഷരനകകാണസ്

തകരളതത്തിനുതവണത്തി  സരഭകാവന  നചയ്തതസ്.  കടര  വകാങ്ങലലകാനത  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിനച്ചടുക്കകാന്   ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  കകാരരമകാനയകാനര  നചയ്യുനത്തില.

നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിനച്ചടുക്കതണ?   അതത്തിനുപകരമകായത്തി കടര വകാങ്ങുകയകാണസ്.  കടര

വകാങ്ങകാന്  ആര്ക്കുര  കഴത്തിയര.  നപകാതുകടതത്തിനുര  ബകാക്കത്തിയള്ള

കടങ്ങള്ക്കുനമലകാര  പുറനമ   കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിനല  കടര  15000  തകകാടത്തി  രൂപ

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.   ആരകാണസ്  ഈ  കടനമലകാര  വസ്പീട്ടുനതസ്?  ഇനത്തി  വരകാന്

തപകാകുന  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ബകാദ്ധരതയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കകാര.   സരസകാന



സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഈ  നപകാതുകടര  വസ്പീടകാന്  ഒതരനയകാര  സകാപനതമ

നത്തിലവത്തിലള്ളൂ,  അതസ് ഊരകാളങല് നസകാകസറത്തിയകാണസ്.  അവര് വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല്

ഒരപതക്ഷ ഈ കടര  വസ്പീടകാന് കഴത്തിതഞ്ഞയകാര.   തവനറകാരകാള്ക്കുര ഈ കടര

വസ്പീടകാന്  കഴത്തിയനമനസ്  തതകാനനത്തില.    കടര  വകാങ്ങത്തി  ധൂര്തടത്തിക്കകാന്

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഒര  സകാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ദ്ധനന്റെ  ആവശരമത്തില.    ഐസകസ്

എനസ്  തപരള്ളവനര  ശദ്ധത്തിച്ചകാല്  അവനരലകാവരര  വളനര

മത്തിടുക്കനകാരകായത്തിരത്തിക്കുര.  നമ്മുനട നകാടത്തില് തനകാക്കത്തിയകാല് എലകാവരര കകാണകാനുര

നല ഗറപകാണസ്.  കൂടകാനത അവര്നക്കലകാര ഒര പ്രതതരകത കകാണുര.  ഒനകത്തില്

ബുദ്ധത്തിജസ്പീവത്തികതളകാ   അനലങത്തില്  നപ്രകാഫസര്മകാതരകാ   വകായനക്കകാതരകാ

ആയത്തിരത്തിക്കുര.  നമ്മുനട  തതകാമസസ്  ഐസകസ്  സകാറത്തിനന  കണകാലര  ഏകതദശര

അതുതപകാനലനയകാനക്കയകാണസ്.   കണ്ടുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  നല  മത്തിടുക്കനകാണസ്,

കകാണകാനുര  നകകാള്ളകാര,  നല  കഷണത്തിയകാണസ്.   അതദ്ദേഹര  നല  ബുദ്ധത്തിമകാനുര

സകാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ദ്ധനുമകാനണനനകാനക്ക  ധരത്തിച്ചസ്  നമ്മളര  ഇങ്ങനന

തപകാകുകയകാണസ്.  ചരത്തിത്രനമടുതസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്  ഐസകസ്  എനസ്

തപരള്ള  എലകാ  ആളകളര  നല  മത്തിടുക്കനകാരകാണസ്.   അതകായതസ്  ഐസകസ്

നപ്യൂടനന്റെ  മൂനകാമനത തത്തിയറത്തിയത്തില് “for every action there is an equal

and  opposite  reaction”  എനകാണസ്  അതദ്ദേഹര കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചതസ്.  തഡെകാ.  ടത്തി.

എര.  തതകാ മസസ്  ഐസകസ് സകാര് കണ്ടുപത്തിടത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്  “every  auction



there is equal  commission”  എനകാണസ്.  അതകായതസ് തലലര വത്തിളത്തിക്കുക,

അതത്തില്നത്തിനള്ള കമ്മസ്പീഷനനകാനക്ക വകാങ്ങുക.   ഞങ്ങള് കലഫസ് പദ്ധതത്തിക്കസ്

അനുകൂലമകായത്തി  നത്തില്ക്കുനവരകാണസ്.   കകാരണര   കലഫസ്  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട

ധകാരകാളര  ആളകള്ക്കസ്  വസ്പീടസ്  വച്ചുനകകാടുതതുനകകാണസ്   ഞങ്ങള്  അതത്തിനന

തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിക്കുന.   അതത്തിനല  അഴത്തിമതത്തിയകാണസ്  ഞങ്ങളത്തിവത്തിനട

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചതസ്.  അലകാനത തവനറനയകാനമല.  കലഫസ് പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി

കടര വകാങ്ങത്തിയ തുകയത്തില് ആനക  20  തകകാടത്തി  രൂപ മകാത്രതമ വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള്ളൂ.

അതത്തില്തനന ഒന്പതര തകകാടത്തി രൂപ സസപ്നയര ശത്തിവശങറുര മറസ്  ടസ്പീമുകളര

അടത്തിച്ചുമകാറത്തി.   നമ്മുനട  ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി  മുന്കൂടത്തി കണസ് ഒര കകാരരര

നചയ്തു.   ജയത്തില്  നവസ്പീകരണതത്തിനുതവണത്തി  18  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിച്ചു.

കകാരണര  അതസ്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണമകാണസ്.    സസപ്നയ്ക്കുര

ശത്തിവശങറത്തിനുര  ബകാക്കത്തി  പുറനക  നചല്ലുന  ആളകള്ക്കുര  സുഖമകായത്തി

തകാമസത്തിക്കകാന്തവണത്തി അങ്ങസ് അങ്ങനനനയകാര ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണര  നചയ്തതത്തിനന

ഞകാന്  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ്.   നമ്മുനട  നകാടത്തില്  കടര  വകാങ്ങുനവര്ക്കുര

പലത്തിശക്കകാര്ക്കുര ഒതര  മതനകാഭകാവമകാണസ്.  കകാരണര വകാങ്ങുനവന് എതപകാഴുര

വകാങ്ങത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുര,  നകകാടുക്കുനതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചസ്  ചത്തിനത്തിക്കുകയത്തില.

പലത്തിശക്കകാരനകാനണങത്തില്  പലത്തിശക്കസ്  പണര  നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുര,

അവനസ്  മുതല്  കത്തിടണനമനത്തില.  പലത്തിശ  മകാത്രര  കത്തിടത്തിയകാല്  മതത്തി.   അതത



വത്തികകാരതത്തിലകാണസ്  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ഐസകസ്  സകാര്  നകാലര

വര്ക്കകാലര നപകായ്നക്കകാണത്തിരനതസ്.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മനസ്സസ് ഇനത്തിനയങത്തിലര

മകാറുനമനകാണസ് ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുനതസ്.   ഉദകാഹരണമകായത്തി,  എനന്റെ നകാടത്തില്

കുറുപസ്  എന  ഒര  പലത്തിശക്കകാരനുണസ്.   അതദ്ദേഹര  പലത്തിശയസ്  പണര

നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുര.     പലത്തിശ  വകാങ്ങത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുര.    മുതല്

തരകാനമനസ്  പറഞ്ഞകാല്   തവണ  കയത്തില്  ഇരതനകാനട,  പലത്തിശ  തനകാല്

മതത്തിനയനസ്  പറയര.   അതദ്ദേഹതത്തിനസ്  51,  52  വയനസ്സകാനക്കയകായത്തി.

പ്രകായനമകാനക്കയകായ  സമയതസ്  ഇങ്ങനനനയകാനക്ക  തപകായകാല്  മതത്തിതയകാ?

തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനസ്  സസതകായത്തി.   അതദ്ദേഹനത  കലരകാണര  കഴത്തിപത്തിക്കകാന്

ബന്ധുക്കളര  മനറലകാവരരകൂടത്തി  നത്തിര്ബനത്തിച്ചു.  കകാരണര  ഇതത്തിനനലകാര

അവകകാശത്തികള്  തവതണ?   അവകകാശത്തികളണകാകകാന്തവണത്തി  അതദ്ദേഹനത

നത്തിര്ബനത്തിച്ചസ്  കലരകാണര  കഴത്തിപത്തിച്ചു.  കലരകാണനമകാനക്ക  കഴത്തിപത്തിച്ചസ്

അതദ്ദേഹനത  ആദരരകാത്രത്തി   മുറത്തിയത്തില്നക്കകാണത്തിരതത്തി.  ആദരരകാത്രത്തിയത്തില്

കലരകാണര  കഴത്തിച്ച  നപണ്കുടത്തി  ഒര  ഗ്ലകാസസ്  പകാലമകായത്തി  മുലപ്പൂനവകാനക്ക  ചൂടത്തി

വന.   മുലപ്പൂവസ്  ചൂടത്തി  അകത്തുവനതപകാള്  നല  മണനമകാനക്ക  വന.  ആ

സമയതസ്  പലത്തിശക്കകാരന്  കുറുപസ്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  പലത്തിശ  പുസ്തകനമടുതസ്

തനകാക്കത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.    കലരകാണ  ദത്തിവസവര  പലത്തിശ  വകാങ്ങകാന്

കഴത്തിയകാതതുനകകാണസ്  ആളകളനട  ലത്തിനസ്റ്റടുതസ്  തനകാക്കുകയകാണസ്.  ആ



നപണ്കുടത്തി അതങ്ങകാട്ടുമത്തിതങ്ങകാട്ടുനമകാനക്ക മകാറത്തിയര മറത്തിഞനമകാനക്ക തപകായത്തിട്ടുര

ഒര  രക്ഷയമത്തില.  അതദ്ദേഹര  തത്തിരത്തിഞതപകാലര  തനകാക്കുനത്തില.   പലത്തിശ

പുസ്തകതത്തില് മകാത്രമകാണസ്  തനകാക്കത്തി  ഇരത്തിക്കുനതസ്.   അവസകാനര  നപണ്കുടത്തി

ജനലത്തിനന്റെ  വകാതത്തില്  പതുനക്ക  തുറനസ്  പുറതതയ്ക്കുതനകാക്കത്തി  പറഞ,  എത്ര

മതനകാഹരര,  എത്ര  നല  നത്തിലകാവസ്  പുറതസ്  എനപറഞ്ഞതപകാള്

അങ്ങനനയകാനണങത്തില്  ഞകാന്  പുറത്തുതപകായത്തി  മസ്പീന്  കച്ചവടക്കകാരനന്റെ

കയത്തില്നത്തിനര പലത്തിശ വകാങ്ങത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാനമനസ് പറഞ്ഞസ് ആദരരകാത്രത്തിയത്തില്

ഇറങ്ങത്തിതപകായ  ആ  പലത്തിശക്കകാരന്  കുറുപത്തിനന്റെ  അവസയകാണസ്  നമ്മുനട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ഐസകത്തിതന്റെതസ്.

തകരളതത്തിനല   ആളകനള  കടനക്കണത്തിയത്തിലകാക്കത്തി   വസ്പീണ്ടുര  വസ്പീണ്ടുര  കടര

വകാങ്ങകാന്  തപകാകുന  സത്തിതത്തിയത്തിതലയകാണസ്  ഇനസ്  തകരളര

നപകായ്നക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.     കത്തിഫ്ബത്തി ആയകാലര  നപകാതുകടര  ആയകാലര

പലത്തിശ കുറച്ചുനകകാണ്ടുവരകാനുള്ള സത്തിതത്തിയണകാകണനമനകാണസ് എനത്തിക്കസ് തഡെകാ.

ടത്തി. എര. തതകാമസസ് ഐസകസ് സകാറത്തിതനകാടസ് പറയകാനുള്ളതസ്. അനലങത്തില് വരകാന്

തപകാകുന യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തില് ഈ ബകാദ്ധരതകനളലകാര  വനതചരര.

ബഹുമകാനനപട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാടസ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്  തവനറകാര

അഭത്തിപ്രകായവരതരകാസവമത്തില.   കടര  വകാങ്ങുനതസ് കുറയകാനുള്ള സഇൗകരരങ്ങള്



നചയ്തുതരണനമനസ് പറഞനകകാണ്ടുര ഈ ബഡെ സ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടുര

ഞകാന് എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    സജത്തി  നചറത്തിയകാന്:  സര്,  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതമറതപകാള്

ഏതകാണസ്  എലകാ  തമഖലയര  വറത്തിവരണ  അവസയത്തിലകായത്തിരന.

സമസ്തതമഖലയര ഊര്വരമകാക്കുകനയന ഉതരവകാദത്തിതസമകാണസ് ഇവത്തിനട അഞസ്

വര്ഷമകായത്തി  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെസ്

നത്തിര്വഹത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.   അതുനകകാണ്ടുതനന  ധനമനത്തി  തഡെകാ.  ടത്തി.

എര.  തതകാമസസ്  നഎസകസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഏറവര വലത്തിയ പ്രതതരകത ഇനതകാര

ബദല്  ബഡ്ജറകാണസ്.   തകന്ദ്ര  അവഗണനയര  അടത്തിക്കടത്തിയണകായ

പ്രതത്തിസനത്തികനളയര  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കകാനുതകുന  ബഡ്ജറകാണത്തിതസ്.

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തിജകാനസമൂഹനത  ഉയര്നതഴുതനല്പത്തിക്കുന

ബഡ്ജറകാണസ്.   സമസ്ത  തമഖലനയയര  സര്ശത്തിച്ച  ബഡ്ജറകാണസ്.   ദകാരത്തിദ്രരര

അനുഭവത്തിക്കുനവര്,  സസ്പീകള്,  പടത്തികജകാതത്തി/പടത്തികവര്ഗര,  ആദത്തിവകാസത്തികള്,

മുതനകാക്കക്കകാരത്തിനല  പത്തിതനകാക്കക്കകാര്,  പകാര്ശസവല്ക്കരത്തിക്കനപടവര്  ഇവനര

അഡ്രെെസ്സസ് നചയ്ത ഒര ബഡ്ജറകാണസ്.  തക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളനട നൂറുകണക്കത്തിനസ്

പദ്ധതത്തികള് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന ഒര ബഡ്ജറകാണസ്.  തകകാവത്തിഡെസ്-19,  ഓഖത്തി,



നത്തിപ, പ്രളയര ഇവയനടനയലകാര അതത്തിജസ്പീവനതത്തിനന്റെ ബഡ്ജറകാണസ്.   വലത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തിയകാണസ് ഇഇൗ കകാലയളവത്തില് നമ്മള് തനരത്തിടതസ്.  

കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കകാലര  തദശസ്പീയ വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കത്തിതനക്കകാള് ഉയര്ന

വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കകായത്തിരന   തകരളതത്തിതന്റെതസ്.   എനകാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര

വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കസ് തകാതഴകാട്ടുതപകായത്തി.  അതത്തിനസ് ഒരപകാടസ് കകാരണങ്ങളണസ്.  ഓഖത്തി

ചുഴലത്തിക്കകാറസ്,  പ്രളയര, തകകാവത്തിഡെസ്-19 ആതഗകാളവരകാപകാരരരഗര നത്തിലച്ചതസ്, മത്തിക്ക

കകാര്ഷത്തികവത്തിളകളനടയര  ആഭരനരവത്തില  കുതനന  ഇടത്തിഞ്ഞതസ്,  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെസ്  നയങ്ങള്,  സസകകാരരവല്ക്കരണര,  കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തിനല

തകകാര്പതററസ് നയങ്ങള്, തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനര,  സരസകാനതതകാടസ് കകാണത്തിക്കുന

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ചത്തിറമ്മ  നയര,  ദുരനഘടങ്ങളത്തില്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെയര  എതത്തിര് നത്തിലപകാടുകള്

എനത്തിവനയനയലകാര അതത്തിജസ്പീവത്തിച്ചകാണസ്  തകരളര മുതനകാട്ടുതപകായതസ്.  ധകാരകാളര

പദ്ധതത്തികള് ഇഇൗ സരസകാനതസ് നമുക്കസ്  നടപകാക്കകാന് കഴത്തിഞ.  20,000

തകകാടത്തി  രൂപയനട  പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചസ്  നടപകാക്കകാനകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകായത്തി.

ബഹുമകാനനപട  മുഖരമനത്തിയനട  രണസ്  ഘടങ്ങളത്തിനല  നൂറത്തിന  പരത്തിപകാടത്തികള്,

60,000  തകകാടത്തി രൂപയനട കത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തികള്,  അഴത്തിമതത്തിരഹത്തിത ഭരണര,

നത്തിശയദകാര്ഢരമുള്ള സമസ്പീപനര,  പുതത്തിയ പകാലര നത്തിര്മ്മകാണര അങ്ങനന  5

വര്ഷരനകകാണസ് 5.9 ശതമകാനര സകാമ്പതത്തിക വളര്ച്ച തനടത്തിയ സരസകാനമകായത്തി



തകരളര മകാറത്തി.  വത്തിലക്കയറര നത്തിയനത്തിച്ചു,  തകരള ബകാങസ് രൂപസ്പീകരത്തിച്ചു, മതര

ഉലകാദന  തമഖലയത്തില്  വലത്തിയ  മകാറമുണകായത്തി,  ജലതസചന  വത്തിസ്തൃതത്തിയത്തില്

മകാറമുണകായത്തി,   വനഭൂമത്തിയനട  അളവത്തില് മകാറമുണകായത്തി,  ഹരത്തിതതകരള മത്തിഷന്

വഴത്തി  ജലസരരക്ഷണവര  മകാലത്തിനരനത്തിര്മ്മകാര്ജനവര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കത്തി.

വത്തിപുലമകായ  നപകാതുവത്തിതരണ  ശരഖലയത്തിലൂനട  ഭക്ഷരസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരതത്തി.

ഇഇൗസസ് ഓഫസ് ഡൂയത്തിരഗസ് ബത്തിസത്തിനസ്സസ് പരത്തിഷ്കകാരര, 46,081 നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്

തകരളതത്തിനല നചറുകത്തിട ഇടതരര തമഖലയത്തിലൂനട ലഭത്തിച്ചു.  കയര്, കശുവണത്തി,

ഖകാദത്തി അടക്കമുള്ള പരമ്പരകാഗത വരവസകായങ്ങള്  ഉയര്നതഴുതനറ.  സ്റ്റകാര്ടസ്

അപ്പുകള്  വഴത്തി  1500 തകകാടത്തി  രൂപയനട  നത്തിതക്ഷപവര  ഒരലക്ഷര  തകകാടത്തി

രൂപയനട മൂലരസൃഷ്ടത്തികളര 25,000 നതകാഴത്തിലവസരങ്ങളര തനടത്തി.  

2018-19-നല   പ്രളയര  അതത്തിതവഗര  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കുനതത്തിനസ്  കഴത്തിഞ.

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്,  സ്കൂളകനള  മത്തികവത്തിനന്റെ  തകന്ദ്രങ്ങളകാക്കത്തി  മകാറത്തി.

45,000 കകാസസ് മുറത്തികള് കഹനടക്കകാക്കത്തി.  എലകാ സ്കൂളകളര കഹനടക്കകാക്കത്തി.

ബഹുഭൂരത്തിപക്ഷര  സ്കൂളകള്ക്കുര  നകടത്തിടങ്ങള്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുവരന.

ആതരകാഗരതമഖല  ഇനരയ്ക്കുര തലകാകതത്തിനുര മകാതൃകയകായത്തി.  ഇഇൗ ഘടതത്തില്

നത്തിതക്ഷപസഇൗഹൃദ  സരസകാനമകായത്തി  തകരളര  മകാറത്തി.   സകാമൂഹര  സുരക്ഷകാ

നപന്ഷന്  600  രൂപയത്തില് നത്തിനസ്  1600  രൂപയകായത്തി വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.   തകരളര

നതകാഴത്തിലകാളത്തി സഇൗഹൃദ സരസകാനമകായത്തി മകാറത്തി.  സസ്പീകളനട നതകാഴത്തില് 16.4-ല്



നത്തിനസ്  20.4-തലയസ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.   കനപുണരവത്തികസന  രരഗതസ്

മകാറങ്ങളണകായത്തി.  കകായത്തികരരഗതസ് തകരളര ഇനരയസ് മകാതൃകയകായത്തി.  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലര  അനകാരകാഷ്ട്ര  നത്തിലവകാരമുള്ള   തസ്റ്റഡെത്തിയര  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചുവരന.

പ്രവകാസത്തി ബഡ്ജറസ് ഉറപ്പുവരതത്തി.  പ്രവകാസത്തിതക്ഷമനത്തിധത്തി, തലകാക തകരളസഭ,

പ്രവകാസത്തി നപന്ഷന് എനത്തിവ നടപകാക്കത്തി.   അടത്തിസകാന വത്തികസന തമഖല,

തറകാഡെസ്,  പകാലങ്ങള്,  നകടത്തിടങ്ങള്,  മലതയകാര കഹതവ,  തസ്പീരതദശ കഹതവ,

നകാഷണല്  കഹതവ,  തദശസ്പീയ  ജലപകാത,  നറയത്തില്  തകകാറത്തിതഡെകാര്

പദ്ധതത്തിയടക്കര  തകരളനത  തലകാകതത്തിനന്റെ  മുനത്തിതലയസ്

ഉയര്തത്തിനക്കകാണ്ടുവരകാന് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ് കഴത്തിഞ. 

 റസ്പീബത്തില്ഡെസ്  തകരളയത്തില്  7000 തകകാടത്തി  രൂപയനട  പദ്ധതത്തികള്,

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനട  670  പദ്ധതത്തികളത്തിലകായത്തി  54,391 തകകാടത്തി  രൂപയനട

വര്ക്കുകള്  സരസകാനതസ് ആരരഭത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞ; എലകാവര്ക്കുര പകാര്പത്തിടര

നല്കകാന് കഴത്തിഞ.  ഞകാന് ഇവത്തിനട  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന  വത്തിമര്ശത്തിക്കുനത്തില.

അവരനട  മണ്ഡലതത്തിലടക്കര  2,57,258  വസ്പീടുകള്  പണത്തിതസ്  തലകാകതത്തിനസ്

മകാതൃകയകായ  സരസകാനമകാണത്തിതസ്.   സമ്പൂര്ണ്ണ  തരത്തിശുരഹത്തിത  തകരളര,

കകാര്ഷത്തികതമഖലയനട  ഉയര്നതഴുതനല്പസ്  എനത്തിവയര  തനടങ്ങളകാണസ്.

കുടനകാടസ്  പകാതക്കജത്തിനനപറത്തി  ഇവത്തിനട  ആതക്ഷപത്തിച്ചു.   കുടനകാടസ്

വത്തികസനനതപറത്തി  അവത്തിനട  വനസ്  കണകാല്  ആ  പകാതക്കജസ്  എനകാനണനസ്



അവര്ക്കസ്  മനസ്സത്തിലകാകുര.   അതത്തിതലയസ്  ഞകാന്  കടക്കുനത്തില.   പ്രകാതദശത്തിക

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന ശക്തത്തിനപടുത്തുന തരതത്തിലള്ള ആസൂത്രണര നടപകാക്കകാന്

കഴത്തിഞ.   നഎ.എസസ്.ഒ.  നത്തിലവകാരതത്തിതലയസ്  എലകാ  തതദ്ദേശസസയരഭരണ

സകാപനങ്ങനളയര  മകാറകാന്  കഴത്തിഞ.   പടത്തികജകാതത്തി/പടത്തികവര്ഗ  തക്ഷമര,

4225  ഭൂരഹത്തിത  കുടുരബങ്ങള്ക്കസ്  വസ്പീടുര  സലങ്ങളര  വകാങ്ങത്തി,   4556

പഠനമുറത്തികള് നല്കത്തി.  3799  ഏക്കര് സലര ആദത്തിവകാസത്തികള്ക്കസ് നല്കത്തി.

പടത്തികജകാതത്തി  തകകാളനത്തികളനട  നവസ്പീകരണര  സമ്പൂര്ണ്ണമകായത്തി  നടപകാക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചു.   ഇങ്ങനന  ഇഇൗ  സരസകാനതസ്  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  ഒര

നകകാടുങകാറകാണസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കകാലരനകകാണസ്

ഇടതുപക്ഷജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ് നടപകാക്കകാന് കഴത്തിഞ്ഞതസ്. 

 ഇവത്തിനട ആതക്ഷപത്തിക്കുനവതരകാടസ് ഞകാനനകാര കകാരരര പറയകാര.  പുരകാണ

കഥകാപകാത്രങ്ങളത്തിനല  ഏറവര  കരതനകായ  ആള്  ഭഗസ്പീരഥനകാനണനകാണസ്

എനന്റെ അഭത്തിപ്രകായര.   സൂരരവരശ രകാജകാവകായത്തിരന  അതദ്ദേഹതത്തിനസ്  ഭസ്പീമനന്റെ

അത്ര  ആതരകാഗരതമകാ  കര്ണ്ണനന്റെ  അത്ര  ആതയകാധനകാപകാടവതമകാ  നകുലനന്റെ

സഇൗനരരതമകാ  ഇലകായത്തിരന.   എനകാല്  ഏനറടുത  കകാരരര  എത്ര  വലത്തിയ

പ്രതത്തിബനങ്ങനളയര  അതത്തിജസ്പീവത്തിച്ചസ്  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  ഇചകാശക്തത്തി

ഭഗസ്പീരഥനുണകായത്തിരന.   രകാജഭരണര  ഏനറടുതതപകാള്  ആകകാശഗരഗനയ

ഭൂമത്തിയത്തിനലതത്തിക്കുന ദഇൗതരമകാണസ് അതദ്ദേഹര നത്തിര്വഹത്തിച്ചതസ്.  തനന്റെ നകാടത്തിനന



ഉഇൗഷരമകാക്കുവകാന്തവണത്തി  അസകാദ്ധരനമനസ്  കരതത്തിയ  ആ  കൃതരര

നത്തിര്വഹത്തിക്കുവകാന്  അതദ്ദേഹതത്തിനസ്  മഹകാതദവന്  മുതല്  ജഗനു

മഹര്ഷത്തിവനരയള്ള  നത്തിരവധത്തിതപനര  ഉപവസത്തിതക്കണത്തിവന.   നത്തിരവധത്തി

എതത്തിര്പ്പുകനള  അതത്തിജസ്പീവത്തിതക്കണത്തിവന.   ലക്ഷരപൂര്തസ്പീകരണര

മകാത്രമകായത്തിരന അതദ്ദേഹതത്തിനുമുനത്തിനല ഏക അജണ.  അതുനകകാണ്ടുതനന

ഗരഗ ഭൂമത്തിയത്തിലൂനട ഒഴുകത്തി.    ഞകാന് ഉറപകായത്തി പറയന ഇഇൗ തകരളതത്തിനന്റെ

ഭഗസ്പീരഥനകാണസ്  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്.    ഏനറടുത  മുഴുവന്

പദ്ധതത്തികളര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന്  കഴത്തിഞനവനള്ള  വസ്തുത

അഭത്തിമകാനതതകാനട  പറയകാന്  ഞകാന്  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.   സകാമ്പതത്തിക

വളര്ച്ച  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ  കകാലതസ്  5  വര്ഷരനകകാണസ്   4.9

ശതമകാനമകായത്തിരന.  ഇതപകാള് 5.9 ശതമകാനമകാണസ്. നപന്ഷന് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന്റെ കകാലതസ്  നകകാടുതതസ്  9011 തകകാടത്തി  രൂപനയങത്തില്   ഇതപകാള്  32034

തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ്.   നപന്ഷന്  ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ

കകാലതസ്  34  ലക്ഷര,  ഇതപകാള്  48.6  ലക്ഷമകാണസ്.  മുഖരമനത്തിയനട

ദുരത്തിതകാശസകാസനത്തിധത്തി  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ   കകാലതസ്  503  തകകാടത്തി

രൂപയകാനണങത്തില്   ഇതപകാള്  1703  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ്.  പൂര്തസ്പീകരത്തിച്ച

തറകാഡുകള് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ കകാലതസ് 7,780 കത്തിതലകാമസ്പീറര്, ഇതപകാള് 11580

കത്തിതലകാമസ്പീറര്, കുടത്തിനവള്ള കണക്ഷന് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ കകാലതസ് 4.9 ലക്ഷര,



ഇതപകാള് 11.02  ലക്ഷര,  കവദദ്യുതത്തി ഉലകാദനര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.നന്റെ കകാലതസ്  88

നമഗകാവകാടസ്  ഇതപകാള്  236  നമഗകാവകാടസ്,  നപകാതുതമഖലകാ നഷ്ടര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന്റെ കകാലതസ് 213 തകകാടത്തി രൂപയര എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ കകാലതസ് 102 തകകാടത്തി

രൂപ  ലകാഭവമകാണസ്.   സ്റ്റകാര്ടപസ്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ  കകാലതസ്  300  ഇതപകാള്

3900. യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ കകാലതസ് നപകാതുവത്തിദരകാലയതത്തിനല വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്

4.99 ലക്ഷര  കുറഞ.  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ കകാലതസ് 6.79 ലക്ഷര കുടത്തികള്

കൂടത്തി.   വസ്പീടത്തിനുള്ള സഹകായര രണര ലക്ഷര രൂപയത്തില് നത്തിനസ്  നകാലസ്  ലക്ഷര

രൂപയകായത്തി വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  ഇഇൗ തരതത്തിലള്ള ഒര ബഡ്ജറകാണസ് തകരളതത്തിനന്റെ

വത്തികസനരരഗതസ് സമൂലമകായ പരത്തിവര്തനമുണകാക്കത്തിയതസ്.  ഇഇൗ ബഡ്  ജറത്തില്

ഏറവര  പ്രധകാനമകായത്തി  ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുനതസ്  തകരളതത്തിനന്റെ  ദകാരത്തിദ്രരര

പൂര്ണ്ണമകായത്തി തുടച്ചുനസ്പീക്കണനമനള്ള ലക്ഷരമകാണസ്. 2011-നല ആര്.ബത്തി.നഎ-

യനട  കണക്കനുസരത്തിച്ചസ്  11.3  ശതമകാനര  ആളകള്  തകരളതത്തില്

ദകാരത്തിദ്രരതരഖയസ്  തകാനഴയകാണസ്.   ഇതസ്  ഇനരയത്തിനല  ഏറവര  കുറഞ്ഞ

കണക്കകാണസ്.  ഒര ദശകാബ്ദര ഇതപകാള് കഴത്തിഞ.  ഏകതദശര 5 ശതമകാനമകായത്തി

തകാഴത്തിട്ടുണകാകകാനകാണസ്  സകാദ്ധരത.   ഏതകാണസ്  4  ലക്ഷതതകാളര  കുടുരബങ്ങള്

ഇതപകാഴുര  ദകാരത്തിദ്രരതരഖയസ്  തകാനഴയനണനള്ളതസ്  വസ്തുതയകാണസ്.  ഇഇൗ

ദകാരത്തിദ്രരതത്തില്നത്തിനര  അവനര  ഉയര്തകാന്  കൃതരമകായ   കുടുരബകാധത്തിഷത്തിത

കമതക്രകാ പകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുനണസ്.  ആലപ്പുഴയത്തില് പത്തി.



നക.  കകാളന് പദ്ധതത്തി പ്രകകാരര ഉള്ളകാടര് വത്തിഭകാഗതത്തില്നപട കുടുരബങ്ങള്ക്കസ്

ഇതരതത്തില്  കമതക്രകാ  പകാന്  തയകാറകാക്കത്തി  നടപകാക്കകാന്  കഴത്തിയര.  അതസ്

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിലര  ദകാരത്തിദ്രരനത്തിര്മ്മകാര്ജനതത്തിലര  വലത്തിയ

മകാറമുണകാക്കകാന്  കഴത്തിയന  ഒര   വലത്തിയ  പ്രഖരകാപനമകായത്തിടകാണസ്   ഞകാന്

കകാണുനതസ്.  അതുനകകാണ്ടുതനന  ഏതകാണസ്  140  തകകാടത്തി  രൂപ

ഇതത്തിനുതവണത്തിമകാറത്തിവച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറസ് തകരളതത്തിനന്റെ വളര്ച്ചയസ് ഒര വലത്തിയ

മകാറതത്തിനസ്  ഇടവരത്തുനതകാണസ്.  എലകാ  തക്ഷമ  നപന്ഷനുകളര  1600

രൂപയകാക്കത്തി. സ്കൂള് പകാചകനതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കസ് പ്രതത്തിദത്തിനര 50 രൂപ വര്ദ്ധന,

സര്ക്കകാര് ജസ്പീവനക്കകാരനട ശമ്പള പരത്തിഷ്കണര ഏപ്രത്തില് മുതല് നടപത്തിലകാക്കുര,

അന്പതത്തിനകായത്തിരര തകകാടത്തി രൂപയനട മൂനസ് വരകാവസകായത്തിക ഇടനകാഴത്തി,  ഉനത

വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലയത്തില്  തകരളതത്തിനന്റെ  നനവജകാനത്തിക വത്തികകാസതത്തിനസ്

അയകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയനട  പദ്ധതത്തി,  ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  നകാലകായത്തിരര

പുതത്തിയ  തസ്തത്തിക,  നമഡെത്തിക്കല്  തകകാതളജുകളനട  നവസ്പീകരണതത്തിനസ്  3222

തകകാടത്തി രൂപ, നനലഫസ് മത്തിഷന് പദ്ധതത്തിയത്തില്  ഒനര ലക്ഷര പുതത്തിയ വസ്പീടുകളനട

നത്തിര്മ്മകാണര,  റബ്ബറത്തിനസ്  170  രൂപയനട വത്തില വര്ദ്ധന,  നനലത്തിനന്റെ തകാങ്ങുവത്തില

28  രൂപ,  നകാളത്തിതകരതത്തിനസ്  32  രൂപ  തറവത്തില,  പുതത്തിയ  ജല  നനവദദ്യുത

പദ്ധതത്തികള്, തകകാതളജുകളത്തില് ആയത്തിരര പുതത്തിയ അദ്ധരകാപക നത്തിയമനര, എലകാ

വസ്പീടുകളത്തിലര ഇന്റെര്നനറര ലകാപസ് തടകാപ്പുര, കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി പതത്തിനയകായത്തിരര തകകാടത്തി



രൂപയനട  പുതത്തിയ  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനര,  മുതനകാക്കക്കകാരത്തിനല

പത്തിതനകാക്കക്കകാര്ക്കസ്  31  തകകാടത്തി  രൂപയനട  അധത്തിക  സഹകായര,   തതദ്ദേശ

സസയരഭരണ സകാപനങ്ങള്ക്കസ് അധത്തികമകായത്തി ആയത്തിരര തകകാടത്തി രൂപ, 20,000

തപര്ക്കസ്  പുതത്തിയ  തജകാലത്തി  നല്കുന  രണകായത്തിരതത്തിയഞ്ഞൂറസ്  പുതത്തിയ

സ്റ്റകാര്ടപ്പുകള്,  ശബരത്തി  നറയത്തില്പകാതയസ്  രണകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപ,  വനത്തിത

സരഘടനകള്ക്കസ്  1347  തകകാടത്തി  രൂപ,  കുടുരബശസ്പീക്കസ്  1749  തകകാടത്തി  രൂപ,

നതകാഴത്തിലറപസ് പദ്ധതത്തിയത്തില് മൂനസ് ലക്ഷരതപര്ക്കുകൂടത്തി നതകാഴത്തില്  എനത്തിവ നല

പ്രഖരകാപനങ്ങളകാണസ്. തക്ഷമനത്തിധത്തിയര ഉതവബതയര പ്രഖരകാപത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള

ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ്   സകാധകാരണ  ജനങ്ങനള  ആകര്ഷത്തിക്കുന  ബഡ്ജറകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ആശകാ  വര്ക്കര്മകാരനടയര  അരഗനവകാടത്തി

ജസ്പീവനക്കകാരനടയര  പ്രതത്തിഫലര  കൂടത്തി.  ഒര  കകാരരര  സൂചത്തിപത്തിക്കുനതസ്,  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ്  കകാരത്തിരമ്പത്തിനന്റെ  കരത്തുര  പകാമ്പന്  പകാലതത്തിനന്റെ  ബലവമുള്ള

സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുതവണത്തി  അവതരത്തിപത്തിച്ച

ബഡ്ജറകാണസ്.  ഇതുപറയകാന്  കകാരണര,  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചു  ബഡ്ജറകള്

അതകായതസ്,  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  നഎസക്കത്തിനന്റെ  തനതൃതസതത്തില്

അവതരത്തിപത്തിച്ച  അഞസ്  ബഡ്ജറര  വകാചകമടത്തിയകായത്തിരനത്തില.  എലകാ

വകാഗകാനങ്ങളര  അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണസ്  നടപകാക്കത്തിയ  ബഡ്ജറകളകായത്തിരന.

ഇതത്തിനനയകാണസ്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതസ്.   കഴത്തിഞ്ഞ



അഞ്ചുവര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പസ്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തില്

പകാലകാരത്തിവടര  പകാലതത്തിനന്റെ  ബലക്കുറവര  തുരമ്പത്തിച്ച  കമ്പത്തിയനട

കരതത്തിലകായയമകാണസ്  പ്രകടത്തിപത്തിച്ചനതങത്തില്  ഇനസ്  കരത്തുള്ള,  നടപകാക്കുന

ബഡ്ജറകാ  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതസ്.

ഇവത്തിനട ഒരപകാടസ് അഭത്തിപ്രകായങ്ങള് യ.ഡെത്തി.എഫസ്. അരഗങ്ങള് പറഞ. ഞകാന്

അതത്തിനന്റെനയലകാര  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയസ്  തപകാകുനത്തില.  ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.

കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി  തകരളതത്തിതലയസ്  വരതമ്പകാള്  ഞങ്ങള്നക്കതനകാ

ആശങയനണനസ്  പറഞ.  ഞങ്ങള്  ശസ്പീ.  പത്തി.  നക.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തിനയ

എതത്തിര്തത്തിടത്തില.  മുസസ്പീര  ലസ്പീഗത്തിനന്റെ  സരസകാന  പ്രസത്തിഡെന്റെത്തിനന്റെ  പ്രത്തിയനപട

മകനകാണസ്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  വരവത്തിനന  എതത്തിര്തനതന  കകാരരര  പറയകാന്

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  കുഞ്ഞകാലത്തിക്കുടത്തി സകാഹത്തിബസ് മടങ്ങത്തിവനസ് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന  നയത്തിക്കകാന്  ഇതപകാള്  സഖരപര്വതനമകാനര  ഇടത്തിഞവസ്പീണത്തിടത്തില.

അതത്തിനന്റെ  കകാരണനമനകാനണനള്ളതസ്  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ  പ്രമുഖന്മകാരകായ

തനതകാക്കതളകാടസ്  തചകാദത്തിച്ചകാല്  മനസ്സത്തിലകാകുര.  അവരനട  കകാരരര  ഒര

തസ്പീരമകാനമകാക്കുനതത്തില്  ലക്ഷരരവച്ചുനകകാണകാണസ്  അതദ്ദേഹര  വരനനതനസ്

വരകാപകമകായ  ചര്ച്ചയണസ്.  അതസ്  ഞകാനത്തിതപകാള്  സൂചത്തിപത്തിക്കകാന്

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനത്തില.  ത്രത്തിതല പഞകായതസ് നതരനഞ്ഞടുപത്തില് എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-

നന്റെ വത്തിജയനത നത്തിങ്ങള് കുറച്ചസ് കകാതണണ.  നത്തിങ്ങള് പറഞ, 2010-നല



നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നകായത്തിരന  ഭൂരത്തിപക്ഷര  എനസ്.  അതസ്

ശരത്തിയകായത്തിരത്തിനത്തില  സര്.  കഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  തകരളതത്തിനല  ഏഴസ്

ജത്തിലകാ പഞകായത്തുകളത്തില്   യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര ഏഴസ് ജത്തിലകാ പഞകായത്തുകളത്തില്

എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര വത്തിജയര തനടത്തി.  ആ നതരനഞ്ഞടുപത്തില് യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര

എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര    ഏകതദശര  തുലരനത്തിലയത്തിലകായത്തിരന.  2011-നല

നതരനഞ്ഞടുപത്തില് നത്തിങ്ങള് അധത്തികകാരതത്തില് വന, പനക്ഷ ഇതപകാള് അതല

സത്തിതത്തി.  തകരളതത്തിനല  പതത്തിനകാലസ്  ജത്തിലകാ  പഞകായത്തുകളത്തില്   11-ലര

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയകാണസ്  ഭരണര  നടത്തുനതസ്.

തകകാര്പതറഷനുകളത്തിലര  മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തികളത്തിലര  പഞകായത്തുകളത്തിലര

ഞങ്ങള്ക്കുണകായ  അഭൂതപൂര്വമകായ   വത്തിജയനത  അഹങകാരതതകാനടയല

ഞങ്ങള്  കകാണുനതസ്.   ഒര  സരശയവരതവണ  നകാലസ്  മകാസതത്തിനുള്ളത്തില്

നടക്കുന  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്  വന്  ഭൂരത്തിപക്ഷതതകാടുകൂടത്തി  അധത്തികകാരതത്തില്

വരകാന്  കഴത്തിയന  പത്തിന്തുണയകാണസ്  ത്രത്തിതല  പഞകായതസ്  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്

ഞങ്ങള്ക്കസ്  ലഭത്തിച്ചതസ്.  ഇവത്തിനട  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-നന്റെ  സത്തിതത്തിനയനകാണസ്?

ബഹുമകാനനപട  നക.  സുതരഷസ്  കുറുപസ് രകാവത്തിനല  ഇവത്തിനട  പറഞ,

തകര്നനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഒര  വഞത്തിയകാണസ്  തകകാണ്ഗസസ്,

ഉണകായത്തിരനവനരലകാര  കൂടുവത്തിട്ടുതപകായത്തി  എനസ്.  നത്തിങ്ങളനട

ശക്തത്തിതകന്ദ്രങ്ങനളലകാര  ദുര്ബലനപട്ടു.  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  പഴയ  കരത്തുനണനസ്



പറഞ്ഞസ്  അഹങരത്തിക്കരതസ്.  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  ഓടത്തി  വനസ്

തവകാട്ടുനചയ്യുനമനസ്  ധരത്തിക്കരതസ്.  തകര്നനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര

വളര്നനകണത്തിരത്തിക്കുന  എല്.ഡെത്തി.എഫസ്.-ഉര  തമ്മത്തിലകാണസ്  തകരളതത്തില്

ഏറമുടകാന് തപകാകുനതസ്.  തകകാണ്ഗസത്തിതലയര യ.ഡെത്തി.എഫസ്.-തലയര ആഭരനര

പ്രശ്നങ്ങനള  തകര്ത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  തയകാജത്തിച്ച

ഒരഭത്തിപ്രകായമത്തില. കകാര്ഷത്തിക സമരതത്തിനന്റെ മുഖതസ് നത്തിങ്ങനള കകാണകാനത്തില, ഇഇൗ

നത്തിലയത്തില്  തകരന  ഒര  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.--നനയകാണസ്  ഇനസ്  നത്തിങ്ങള്

കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ്.  അവരനട തനതൃതസതത്തില് ഒര നതരനഞ്ഞടുപത്തിനന

തനരത്തിടുതമ്പകാള് തകരളതത്തിനല ഇടതുപക്ഷ മുനണത്തി വലത്തിയ ഭൂരത്തിപക്ഷതത്തില്

അധത്തികകാരതത്തില് വരന രകാഷ്ട്രസ്പീയ പശകാതലര രൂപനപട്ടുവരനതസ് ഏറവര

അഭത്തിമകാനകരമകായ  കകാരരമകാണസ്.  അവര്ക്കസ്  ഏനതങത്തിലര  കകാരരതത്തില്

തയകാജത്തിപ്പുതണകാ?  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  തനതകാക്കന്മകാര്  പല  കകാരരങ്ങളത്തിലര

വരതരസ്തമകായ  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളകാണസ്  തരഖനപടുത്തുനതസ്.  നനലഫസ്  മത്തിഷനന്റെ

കകാരരതത്തില് എടുത നത്തിലപകാടസ് എനകാണസ്? ഒര സമയതസ് പറയന, നനലഫസ്

മത്തിഷന്  പദ്ധതത്തി  പരത്തിച്ചുവത്തിടുനമനസ്.  പത്തിനസ്പീടസ്  പറയന,  പത്തിരത്തിച്ചസ്  വത്തിടത്തിനലനസ്.

ഏനതങത്തിലനമകാര കകാരരതത്തില് തയകാജത്തിപ്പുതണകാ?  അഴത്തിമതത്തിയനട കകാരരതത്തില്

യ.ഡെത്തി.എഫസ്.  പുകമറ  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന് ശമത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഞകാന് യ.ഡെത്തി.എഫസ്-

കകാരനട അഴത്തിമതത്തിനയപറത്തിനയകാനര പറയനത്തില.  പനക്ഷ ചത്തില എര.എല്.എ.



മകാര് നടതത്തിയ അഴത്തിമതത്തികനളലകാര  പുറത്തുവരത്തികയര നത്തിയമതത്തിനന്റെ മുമ്പത്തില്

എത്തുകയര  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന.  നത്തിങ്ങള്  അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര  ഭരണര

നടതത്തിയതപകാള് നത്തിങ്ങളനട മനത്തിസഭയനട  അവസകാന കരകാബത്തിനറത്തില്  822

തസ്പീരമകാനങ്ങളകാണസ് എടുതതസ്.  ആ  822  തസ്പീരമകാനങ്ങള് തമശപ്പുറത്തുവയകാന്

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  നനധരരമുതണകാ?  ആ  822  തസ്പീരമകാനങ്ങള്  മുഴുവന്

നകകാള്ളയടത്തിക്കുന  തസ്പീരമകാനങ്ങളകായത്തിരന. തകകാടയനത  നമത്രകാന്  കകായല്

നത്തികതല്, തകകാടത്തിമത  നമകാബത്തിലത്തിറത്തി പദ്ധതത്തിയടക്കമുള്ള   എറണകാകുളര

ജത്തിലയത്തിനല കണയന്നൂര് തകാലൂക്കത്തില് കടമക്കുടത്തി പഞകായതത്തില്  47  ഏക്കര്

നനല്പകാടവര  തകകാടയര  ജത്തിലയത്തിനല  നചമ്പസ്  വത്തിതലജത്തില്  150  ഏക്കര്  ഭൂമത്തി

നത്തികത്തുനതത്തിനുള്ള അരഗസ്പീകകാരവര 25,000 നഹക്ടര് ഭൂമത്തി നത്തികത്തുനതത്തിനുള്ള

അനുവകാദവമകാണസ്   822  തസ്പീരമകാനങ്ങളത്തിലൂനട  നല്കത്തിയതസ്.  യ.ഡെത്തി.എഫസ്.

ഭരണതത്തിലത്തിരന അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര തസ്തത്തികകള് നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകായത്തിരന.

നത്തിങ്ങള്ക്കസ്  എത്ര  നചറുപക്കകാര്ക്കസ്  തജകാലത്തി  നകകാടുക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചു;  ഇനസ്

നത്തിങ്ങള് നചറുപക്കകാനര ഓര്തസ്  കണ്ണുനസ്പീര് നപകാഴത്തിക്കുന. ഇഇൗ സരസകാനതസ്

നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനമകായത്തിരന.  ഒഴത്തിവകള്തപകാലര  റത്തിതപകാര്ടസ്  നചയകാത

സകാഹചരരമകായത്തിരന.  നത്തിയമന ഉതരവസ് നല്കകാത അവസയകായത്തിരന.

അഞ്ചുവര്ഷര  തകരളതത്തിനല  നതകാഴത്തിലത്തിലകാത   നചറുപക്കകാതരകാടസ്  അനസ്പീതത്തി

കകാണത്തിച്ച  നത്തിങ്ങളകാണസ്  ഇനസ്  നചറുപക്കകാര്ക്കുതവണത്തി



മുതലക്കണ്ണുനസ്പീനരകാഴുക്കുനതസ്.  ഞകാന്  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി  പറയന,  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെസ് അധത്തികകാരതത്തില്വനതത്തിനുതശഷര പത്തി.എസസ്.സത്തി.  യത്തിനല എലകാ

ഒഴത്തിവകളര  നത്തികതത്തിനയനസ്  മകാത്രമല,  ലക്ഷക്കണക്കത്തിനകാളകള്ക്കസ്

സര്ക്കകാര്/അര്ദ്ധസര്ക്കകാര്  തമഖലകളത്തിലര  മറസ്  വത്തിവത്തിധ  തമഖലകളത്തിലമകായത്തി

നതകാഴത്തില്  നല്കകാന്  കഴത്തിഞ.  2011  മുതല്  2016  വനരയള്ള

അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര ഇഇൗ സരസകാനതസ് നത്തിങ്ങളനട മനത്തിമകാര്നക്കതത്തിനര  96

അഴത്തിമതത്തി  തകസ്സുകളകാണസ്   തലകാകകായക്തയത്തില്  രജത്തിസ്റ്റര്  നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതസ്.

നത്തിങ്ങളനട തനതകാവസ് ബഹുമകാനനപട മുഖരമനത്തിനക്കതത്തിനര വളനര തമകാശമകായ

ആതക്ഷപമകാണസ്  ഉനയത്തിച്ചതസ്.  ഒരത്തിക്കലര  തകകാണ്ഗസസ്  പകാര്ടത്തിയനട  ഒര

തനതകാവത്തില്നത്തിനര അങ്ങനന പ്രതസ്പീക്ഷത്തിച്ചതല. നമ്മള് രകാഷ്ട്രസ്പീയക്കകാര് പസരര

ബഹുമകാനര  പുലര്ത്തുനവരകാണസ്.  പനക്ഷ,  അനസ്സുര

അഭത്തിമകാനതബകാധവമത്തിലകാത  പ്രശ്നങ്ങളര  പദങ്ങളമകാണസ്  ഇഇൗ  തകരളതത്തിനല

പ്രത്തിയനപട  മുഖരമനത്തിനക്കതത്തിനര  നത്തിങ്ങളനട  ഒര  ജനപ്രതത്തിധത്തി  ഉനയത്തിച്ചതസ്.

ഞകാനനകാര  കകാരരര  പറയകാന്  ആഗഹത്തിക്കുനതസ്,  അങ്ങനന

ആതരകാപണമുനയത്തിച്ച  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തി  വരകാന്  തപകാകുന  നതരനഞ്ഞടുപത്തില്

അതത്തിനന്റെ  ഫലര  അനുഭവത്തിക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  യകാനതകാര  സരശയവര

തവണ.  കകാരണര  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ആരകാനണനസ്  തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങള്ക്കസ് അറത്തിയകാര.  അതുനകകാണകാണസ് ജനങ്ങള് ഇടതുപക്ഷ മുനണത്തിക്കസ്



തവകാടസ്  നചയ്തതസ്.  ഞകാനനകാര  ആതക്ഷപമുനയത്തിക്കകാന്  ആഗഹത്തിക്കുന.

നത്തിങ്ങളനട  നഎ.എന്.റത്തി.യ.സത്തി. തനതകാവകായത്തിരന എന്. ഹരത്തിദകാസസ് ആലപ്പുഴ

ജത്തിലക്കകാരനകാണസ്. അതദ്ദേഹര 2018 നവരബറത്തില് എറണകാകുളര ജത്തിലയത്തിനല ഒര

സസകകാരര  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  മരണനപട്ടു.  രണസ്  മകാസര  കഴത്തിഞ്ഞതപകാള്

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ഭകാരര  ശസ്പീമതത്തി  വസ്പീണ,  നട്രേയത്തിനത്തില്  യകാത്ര  നചയ്യുതമ്പകാള്

തതവരയത്തില്വച്ചസ് കകായലത്തില് ചകാടത്തി ആത്മഹതര നചയ്തു.  ഇതത്തിനന്റെ പത്തിനത്തിലള്ള

ഒര  അഴത്തിമതത്തിയകാതരകാപണര  ഞകാന്  ഉനയത്തിക്കുകയകാണസ്.

ടകാന്തകാനത്തിയയത്തില്നത്തിനര  ആഫ്രത്തിക്കന്  രകാജരങ്ങളത്തില്നത്തിനര  സസര്ണ്ണര

ഇറക്കുമതത്തി  നചയ്യുന  ഒര  വരവസകായ  ഗ്രൂപസ്   നചനനന  തകന്ദ്രസ്പീകരത്തിച്ചസ്

പ്രവര്തത്തിക്കുനണസ്.  ആ  വരവസകായ  ഗ്രൂപ്പുമകായത്തി  ബനനപടസ്  അനനത

തകകാണ്ഗസസ്  തനതൃതസതത്തിലള്ള  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  സഹകായര

തതടുനതത്തിനുതവണത്തി  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ തനതകാക്കളമകായത്തി  ബനനപടസ്  കകാരരര

സകാധത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഇഇൗ  ഗ്രൂപസ്  ഹരത്തിദകാസത്തിനന  സമസ്പീപത്തിക്കുകയര

അതുരപ്രകകാരര ഡെസ്പീല് ഉറപത്തിച്ചതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനതത്തില് തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനസ്

രൂപ ഇഇൗ ഗ്രൂപത്തില്നത്തിനര തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ പ്രമുഖനകായ സരസകാന/തദശസ്പീയ

തനതകാക്കനകാര്  വകാങ്ങത്തി.  അതത്തിനുതശഷര  ഭരണര  മകാറുകയര  ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഗവണ്നമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരത്തികയര  നചയ്തു.  ഇതതകാനട  അവരനട

ആവശരങ്ങള്  നത്തിറതവറകാന്  കഴത്തിയകാനത  വരത്തികയര  അവര്  പണര  തത്തിരത്തിനക



തചകാദത്തിക്കുകയര  നചയ്തു.  പണര  തത്തിരത്തിനക  നകകാടുക്കകാന്  കഴത്തിയകാതതത്തിനന്റെ

വത്തിഷമതത്തില്  ഹൃദയരനപകാടത്തി  നഎ.എന്.റത്തി.യ.സത്തി.  സരസകാന

തനതകാവകായത്തിരന ഹരത്തിദകാസസ് മരണനപട്ടു.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മരണര കഴത്തിഞ്ഞസ്

രണസ് മകാസങ്ങള്ക്കുതശഷര പണമകാവശരനപട്ടുനകകാണസ് നത്തിരവധത്തി തവണ ഇഇൗ

സരഘതത്തിനല ആളകള് അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ ഭകാരരനയ സമസ്പീപത്തിച്ചു.  അവസകാനര

നത്തിവ  തൃതത്തിയത്തിലകാനത  വനതപകാഴകാണസ്  എറണകാകുളര  ജത്തിലയത്തിനല  തതവരയത്തില്

വച്ചസ്  ഓടത്തിനക്കകാണത്തിരന  നട്രേയത്തിനത്തില്നത്തിനര  കകായലത്തില്  ചകാടത്തി  ആത്മഹതര

നചയ്തതസ്.  ഞകാന്  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപത്തിക്കുനതസ്,  ആ   തകസസ്  സരസകാന

ഗവണ്നമന്റെസ്  അതനസഷത്തിക്കണനമനകാണസ്.  ആ  തകസസ്  അതനസഷത്തിച്ചകാല്

നൂറുകണക്കത്തിനസ്  തകകാണ്ഗസ്സത്തിനന്റെ  പ്രമുഖനകാരകായ  തനതകാക്കനകാര്  കുടുങ്ങുര.

ഇവരകാണസ്  അഴത്തിമതത്തിനക്കതത്തിനര  വകാചകാലമകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കുനതസ്.  ഇഇൗ

നത്തിലയത്തില്   സരസകാനതസ്  അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലര  ജനതക്ഷമകരമകായ

പ്രവര്തനങ്ങളര  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളര  നടതത്തിയ  ഇടതുപക്ഷമുനണത്തി

സര്ക്കകാര് അവതരത്തിപത്തിച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട കൂടുതല് കരതകാര്ജത്തിക്കകാന്

തപകാകുന,  ജനങ്ങളനട  അരഗസ്പീകകാരര  കത്തിടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  അഴത്തിമതത്തിനക്കതത്തിനര

ശക്തമകായ തപകാരകാടര  നടത്തുന ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെസ്  തസ്പീര്ച്ചയകായര  ഒര തുടര്

ഭരണതത്തിതലയസ്  തപകാകുനമന  കകാരരതത്തില്   സരശയമത്തില.  തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.



തതകാമസസ് നഎസകസ് അവതരത്തിപത്തിച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന അതങ്ങയറര സസകാഗതര

നചയ്തുനകകാണസ് ഞകാന് എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.


