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പ്രതതിപക്ഷനനേതതാവവ്  (ശശ  .    വതി  .    ഡതി  .    സതശശന):  സര,  ഒരു  കതാരരര

അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയതില്ടപ്പെടുതതാന ആഗ്രഹതിക്കുകയതാണവ്.  സരസതാനേതതിടന

ചരതിത്രതതില്  ഇതുവടര  വരതാതതരതതിലുള്ള  ഏറ്റവര  നമതാശമതാടയതാരു

ബഡ്ജറ്റതാണവ്  കഴതിഞ്ഞ  ദതിവസര  ബഹ.  ധനേകതാരര  വകുപ്പുമനതി

അവതരതിപ്പെതിച്ചതവ്.  മഹതാമതാരതി,  മഹതാപ്രളയര  എനതിങ്ങടനേയുള്ള

പ്രതതിസനതികള്ടകതാണവ്  തകരനതിരതിക്കുന നകരളതതിടലെ ജനേങ്ങളുടടെമശടത

ഇടെതിതശനപതാടലെ  ടപയതിറങ്ങതിയതിരതിക്കുന  മടറ്റതാരു  മഹതാ  ദുരന്തമതായതി  ഇഇ

ബഡ്ജറ്റവ്  മതാറുകയതാണവ്.  ബഡ്ജറ്റതിടലെ  നനേരതിട്ടുള്ള  നേതികുതതി  നേതിരനദ്ദേശങ്ങള്

3000 നകതാടെതി  രൂപ,  പനരതാക്ഷ  നേതികുതതി  നേതിരനദ്ദേശങ്ങള്  1000 നകതാടെതി  രൂപ

എനതിങ്ങടനേ  4000 നകതാടെതി  രൂപയുടടെ  അധതികബതാദ്ധരത  നകരളതതിടലെ

ജനേങ്ങളുടടെനമല്  ടകടതിവച്ചതിരതിക്കുകയതാണവ്.  അശതാസശയമതായ  ഇഇ  നേതികുതതി

നേതിരനദ്ദേശങ്ങള്  നകരളതതിടന  സമ്പദവ് വരവസയുടടെ  തതാളര

ടതറ്റതികതാനനപതാകുകയതാണവ്.  നേതികുതതിഭതാരര  മതാത്രമല,  നകരളതതിടന

സമ്പദവ് വരവസടയയുര  ജനേജശവതിതടതയുര  ഇതവ്  ഗഇരവതരമതായതി

ബതാധതിക്കുര.  അതുടകതാണവ്  ഇഇ  സഭയ്ക്കകതവ്  ഞങ്ങടളതാരു  പ്രതതിനഷേധസമര

പരതിപതാടെതികവ് തുടെകര കുറതിക്കുകയതാണവ്.  അതതിടന ഭതാഗമതായതി  സരകതാരതിടന



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

2

അശതാസശയവര  അനേരതായവമതായ  നേതികുതതി  നേതിരനദ്ദേശങ്ങള്

പതിനവലെതികണടമനതാവശരടപ്പെട്ടുടകതാണവ് ശശ. ഷേതാഫതി പറമ്പതില്, നഡതാ. മതാതത

കുഴല്നേതാടെന,  ശശ.  നേജശബവ് കതാന്തപുരര,  ശശ.  സതി.  ആര.  മനഹഷേവ് തുടെങ്ങതിയ

നേതാലെവ്  എര.എല്.എ.-മതാര  ഇഇ  സഭതാകവതാടെതതിനുമുനതില്  ഇന്നുമുതല്

സതരതാഗ്രഹ  സമരര  ആരരഭതിക്കുകയതാടണനകതാരരര  അങ്ങയുടടെയുര

സഭയുടടെയുര ശദ്ധയതില്ടപ്പെടുത്തുകയതാണവ്.   

(സഭതാ കവതാടെതതില് സതരതാഗ്രഹ സമരര ആരരഭതിക്കുന അരഗങ്ങള്കവ്

ഐകരദതാരഢരര പ്രഖരതാപതിച്ചുടകതാണവ് പ്രതതിപക്ഷതാരഗങ്ങള് ഒനടെങര സഭവതിടവ്

പുറത്തുനപതാകുകയുര അല്പ്പെസമയതതിനുനശഷേര തതിരതിടച്ചത്തുകയുര ടചയ.)

ധനേകതാരര  വകുപ്പുമനതി    (ശശ  .    ടക  .    എന  .     ബതാലെനഗതാപതാല്):  സര,

സതാധതാരണഗതതിയതില്  ബഡ്ജറ്റവ്  ചരച്ച  ആരരഭതിച്ചവ്  അതവസതാനേതിപ്പെതിക്കുന

സമയതവ്  അതുസരബനതിച്ചുള്ള  അഭതിപ്രതായങ്ങള്  പറയുകയതാണവ്  ധനേകതാരര

വകുപ്പുമനതിടയന നേതിലെയതില് ബഡ്ജറ്റവ്  അവതരതിപ്പെതിച്ച  മനതി  ടചനയ്യേണതവ്.

പനക്ഷ  ഇവതിടടെ  സതാധതാരണ  സസ്വഭതാവതതില്നേതിനവ്  വരതരസ്തമതായതി

ഇതതാരരഭതിക്കുന  സമയത്തുതടന  ബഹമതാനേടപ്പെട  പ്രതതിപക്ഷനനേതതാവവ്

ഇങ്ങടനേടയതാരഭതിപ്രതായര പറഞ്ഞതുടകതാണവ് അതുസരബനതിച്ചുള്ള കതാരരങ്ങള്
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പറനയണതിവരുര.  നകരളതതിടലെ  ഇഇ നേതികുതതി  നേതിരനദ്ദേശങ്ങള് വളടരനയടറ

അധതികമതായ പ്രശ്നങ്ങളതാടണനതാണവ് അനദ്ദേഹര പറഞ്ഞതവ്.  നകന്ദ്രഗവണ്ടമനവ്

ഇഇ  സമയതവ്  എടുത  കതാരരങ്ങടളപ്പെറ്റതിടയതാന്നുര  അനദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതില.

നകന്ദ്രഗവണ്ടമനതിടന  നേടെപടെതിക്രമങ്ങളനുസരതിച്ചവ്  വലെതിയനതതാതതില്  ടസസര

ടെതാകര  ഏരടപ്പെടുത്തുടമന്നുള്ളതവ്  ഒരു  കതാരരമതാണവ്.  അനതതാടടെതാപ്പെര  ഇഇ

ബഡ്ജറ്റവ്  അവതരതിപ്പെതിക്കുന  തനലെദതിവസര  നകന്ദ്രബജറ്റതില്  നകരളതതിനേവ്

കതിനടണ  2700-ലെധതികര നകതാടെതിനയതാളര രൂപ ടവടതിക്കുറയ്ക്കുകയുര  937 നകതാടെതി

രൂപമതാത്രമതായതി  നബതാനറതായതിരഗവ്  പരതിധതി  ഇഇ  മൂനവ്  മതാസകതാലെനതയ്ക്കവ്

നേതിജടപ്പെടുത്തുകയുര  ടചയതടെകമുള്ള  സരഭവങ്ങളുണവ്.  ടെതാകവ്  സരബനതിച്ചവ്

ഇടെതുപക്ഷ  ജനേതാധതിപതരമുനണതികവ്  ഒരു  കതാഴ്ചപ്പെതാടുണവ്.  നേതികുതതിടയ

പതാടെതിലതാടയടനതാരു സമശപനേര ഒരതികലുര ഒരു ഗവണ്ടമനതിനേവ് സസ്വശകരതികതാന

കഴതിയതില.  ഒരു  കതാരരരമതാത്രര  അനദ്ദേഹതതിടന   ഓരമ്മയതിനലെയ്ക്കുനവണതി

പറയുകയതാണവ്;  ശശ.  ഉമ്മന ചതാണതി സരകതാരതിടന കതാലെതവ് യു.ഡതി.എഫവ്.

സരകതാര  2011 മുതല്  ഏഴവ്  തവണ  നേതികുതതിയതില്  ഇടെടപട്ടു.  2014-ല്

21 ശതമതാനേമതാകതി  വരദ്ധതിപ്പെതിച്ച  നേതികുതതി  ആ  വരഷേരതടന

22 ശതമതാനേമതാക്കുകയുര  ടചയ.  2015-ല്  അതവ്  23.1  ശതമതാനേമതാകതി
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വരദ്ധതിപ്പെതിച്ചു.  2015-ല്  23.23 ശതമതാനേമതായതി  ഡശസലെതിടന  നേതികുതതിയുര

വരദ്ധതിപ്പെതിച്ചു.  അവസതാനേര  2014-ല്  24.52 ശതമതാനേമതായതി ഡശസലെതിടന വതിലെ

വരദ്ധതിപ്പെതിക്കുകയുര ടചയ.  എനതാല് പതിണറതായതി വതിജയന സരകതാര  01-06-

2018-ല്   നേതികുതതി  22.76 ശതമതാനേമതായതി  കുറച്ചു.  അതതിനുനശഷേര  ഇതുവടര

നേതികുതതിയതില്  വരദ്ധനേവവ്  വരുതതിയതിടതില.  എനതാല്  ടപനടതാളതിടന

കതാരരതതിലെതാടണങതില്  2011-മുതല് 2015-വടര യു.ഡതി.എഫവ്.-ടന കതാലെതവ്

17  തവണയതാണവ്  നേതികുതതി  വരദ്ധതിപ്പെതിച്ചതവ്.  അതവ്  24  ശതമതാനേതതില്നേതിനവ്

31.8  ശതമതാനേമതായതി  വരദ്ധതിപ്പെതിച്ച  യു.ഡതി.എഫവ്.-ടന  ടപനടതാളതിടന

വതിലെനേതിലെവതാര  കണകവ്  എടന  ടടകവശമുണവ്.  സതരഗ്രഹതതിലെതിരതിക്കുന

അരഗങ്ങള് ഇടതതാനവ് വതായതിച്ചുനനേതാക്കുനതവ് നേലതതാണവ്. 01-06-2018-ല്

പതിണറതായതി  വതിജയന  ഗവണ്ടമനവ്  ടപനടതാളതിടന  നേതികുതതി  30.08

ശതമതാനേമതായതി  കുറച്ചു,  അതതിനുനശഷേര  വരദ്ധതിപ്പെതിച്ചതിനടയതില.  ഞതാന  ഇഇ

കതാരരര  സൂചതിപ്പെതിച്ചതവ്,  നകരളതതിടന  വതികസനേതതിനുനവണതി  വളടര

പരതിമതിതമതായ  ചതിലെ  നേതികുതതികള്  വരദ്ധതിപ്പെതിനകണതിവരുര.  ഒരു  ബഡ്ജറ്റവ്

അവതരതിപ്പെതിക്കുനമ്പതാള്  നകരളതതിടന  തതാല്പ്പെരരര  കണകതിടലെടുതവ്

ആവശരമതായ  മതിനേതിമര  വരുമതാനേടമങതിലുര  വരുനതതിനുള്ള  ഉതരവതാദതിതസ്വര
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എടറ്റടുക്കുനമ്പതാള്  റതിസ്ക്കുണവ്.  നപരുനദതാഷേര  നകള്ക്കുടമന്നുപറഞ്ഞവ്

വരകതിപരമതാടയതാരു  കയ്യേടെതികതിടതി  ഇഇ  സഭയതില്നേതിനവ്  നപതാകതാനേല,

നകരളതതിടന തതാല്പ്പെരരമതാണവ് മുനനതാട്ടുവച്ചതവ്. 

നകന്ദ്രഗവണ്ടമനവ് വതാങ്ങതിക്കുന ടപനടതാളതിടനയുര ഡശസലെതിടനയുര ടെതാകവ്

സരബനതിച്ചവ് എടന ടടകവശര കണക്കുണവ്.  ഒരു ലെതിറ്റര ടപനടതാളതില്നേതിന്നുര

ടസ്പെഷേരല് അഡശഷേണല് എടടകസവ് ഡഡ്യൂടതിയതായതി 12 രൂപയുര അഡശഷേണല്

എടടകസവ്  ഡഡ്യൂടതിയതായതി  നറതാഡവ്  ഇനഫതാസ്ട്രക്ച്ചറതിനേവ്  18 രൂപയുര  കളകവ്

ടചയ്യുന്നുണവ്.  അതുപ്രകതാരര  നകരളതതില്  വതില്ക്കുന  ഓനരതാ  ലെതിറ്റര

ടപനടതാളതില്നേതിന്നുര  മുപ്പെതവ്  രൂപയുര  ഡശസലെതില്നേതിന്നുര  27 രൂപയുര

നേതികുതതിയതായതി  ഈടെതാക്കുന്നുണവ്.  സരസതാനേതതിനേകതവ്  നകന്ദ്രതതിനേവ്

പതിരതികതാനേവകതാശമതില.  ടസസര  സരച്ചതാരജര  സരബനതിച്ചവ്

ഇടെതുപക്ഷതതിനേവ്  ഒരു  സമശപനേമുണവ്, നകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനതിടനമതാത്രര

അവകതാശമല,  സരസതാനേടത  ടപനടതാള്  നേതികുതതി.  അതതില്നേതിന്നുര

പതിരതിച്ചുടകതാണ്ടുനപതാകുനതുസരബനതിച്ചവ് നകരളതതിനേവ് ഒരു പ്രതതിനഷേധവമതില.

കഴതിഞ്ഞ  ദതിവസര  ബഡ്ജറ്റവ്  അവതരതിപ്പെതിച്ചനപ്പെതാള്  സരസതാനേതതിനേടെകര

വലെതിയനതതാതതില്  പണര  ടവടതിക്കുറച്ചതതിടനേപ്പെറ്റതിയുര  ഒരഭതിപ്രതായവമതില.
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നേമ്മളതിനപ്പെതാള്  നേടെതതിടകതാണതിരതിക്കുന  കതാരരങ്ങടളതാടക  തടെയണര.

ശമ്പളവര  ടപനഷേനുര  പറ്റുടമങതില്  തടെയതാന  പറ്റണര,  സതാമൂഹതിക

നക്ഷമപ്രവരതനേങ്ങള്  തടെയതാന  പറ്റണര,  വതികസനേകതാരരങ്ങള്  തടെയതാന

പറ്റണര,  അതരടമതാരു  കതാഴ്ചപ്പെതാടെവ്  അനങ്ങയറ്റര  ദഇരഭതാഗരകരവര

നകരളതതിടന തതാല്പ്പെരരതതിടനേതതിരുമതാണവ്.  ബതി.ടജ.പതി.യുടടെ സതാമ്പതതിക

നേയങ്ങടള  സനപ്പെതാരടവ്  ടചയ്യുന  സമശപനേടമടുതതുടകതാണതാണവ്  ഞതാന

ഇകതാരരര  ശദ്ധയതില്ടപ്പെടുത്തുനതവ്. 


