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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിനന 
സരബനത്തിക്കുന്ന നപകാതു ചര്ച

നഡെപപ്യൂടത്തി  സസ്പീക്കര്  (ശസ്പീ  .    ചത്തിറയര  തഗകാപകുമകാര്):  സര്,  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ചര്ച  തുടങ്ങുന്നതത്തിനുമുമ്പുതനന്ന  പ്രതത്തിപകര  സമരര  പ്രഖരകാപത്തിചതുമകായത്തി

ബനനപ്പെട  കകാരരങ്ങനളെലകാര  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  പറഞ്ഞതുനകകാണയ്ക്ക്

ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.  തകരളെതത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിനുര

തകമതത്തിനുരതവണത്തിയുള്ള  ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക്  ശസ്പീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല

ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  1956-ല  സത്തി.  അചച്യുതതമതനകാന് പുറതത്തിറക്കത്തിയ

ഒരു  നചറുപുസ്തകമകായത്തിരുന,  1957-നല  കമപ്യൂണത്തിസയ്ക്ക്  പകാര്ടത്തിയുനട

നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ്ക്ക്  പ്രകടന പതത്തികയകായതയ്ക്ക്.  "Towards  a  More  Prosperous

and  Plentiful  Kerala"  എന്ന  ശസ്പീര്ഷകതത്തിലകായത്തിരുന  ആ

ലഘുതലഖയത്തിറങ്ങത്തിയതയ്ക്ക്.   അതദ്ദേഹതതകാനടകാപ്പെര  തഡെകാ.  നക.  എന്.  രകാജയ്ക്ക്-ഉര

തചര്ന്നകാണയ്ക്ക് നകാര പറയുന്ന തകരളെ തമകാഡെലത്തിനന്റെ പ്രകാക യ്ക്ക് രൂപര തയകാറകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്.

'കൂടുതല ഉലപ്പെകാദനര,  കൂടുതല സമൃദത്തി'  എന്നസ്പീ രണയ്ക്ക് കകാരരങ്ങള്ക്കകായത്തിരുന
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സത്തി.  അചച്യുതതമതനകാനന്റെ കുറത്തിപ്പെത്തില  ഉഉൗന്നല  നലകത്തിയത്തിരുന്നതയ്ക്ക്.  അതകായതയ്ക്ക്

ഉലപ്പെകാദനതത്തിലര  വത്തിതരണതത്തിലര  തുലരമകായ  ഉഉൗന്നല  നലകത്തി

വത്തികസനതത്തിനന്റെ  ഭകാഗതയ്ക്ക്  പ്രകാധകാനരമുണകാകണനമന്നയ്ക്ക്  അതദ്ദേഹര

പ്രതതരകമകായത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിച.  ആതരകാഗരര,  വത്തിദരകാഭരകാസര  എന്നത്തിവയകായത്തിരുന

പ്രകാധകാനരര  നകകാടുത  മറയ്ക്ക്  രണ്ടുകകാരരങ്ങള്. ഇന്നനത  തഭദനപ്പെട

നപകാതുആതരകാഗര സരവത്തിധകാനതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനപ്രമകാണര അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

ആ പുസ്തകമകായത്തിരുന.  

തബകാധപൂര്വ്വതമകാ അവത്തിചകാരത്തിതതമകാനയന്നറത്തിയത്തില Constantin Brancusi

എന്ന നറകാമകാനത്തിയന് ശത്തിലപ്പെത്തിയുനട ബഹത്തിരകാകകാശ പകത്തി  (Bird  in  Space)

എന്ന അമൂര്ത ശത്തിലപ്പെതത്തിനന്റെ ചത്തിതമകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനല പുറരചടയയ്ക്ക്

നലകത്തിയത്തിട്ടുളെളെതയ്ക്ക്.  പരത്തിമത്തിതത്തികനളെ  അതത്തിജസ്പീവത്തിചയ്ക്ക്  ഭഉൗതത്തിക  തലകാകതത്തിനന്റെ

അതത്തിരുകനളെ തഭദത്തിചയ്ക്ക്  കടക്കകാനുള്ള ഒരു പകത്തിയുനട  അദമരമകായ ശമമകാണയ്ക്ക്

ഇഉൗ  ശത്തിലപ്പെതത്തിലൂനട  പ്രതസ്പീകകാത്മകമകായത്തി  ശത്തിലപ്പെത്തി  ചത്തിതസ്പീകരത്തിചതയ്ക്ക്.

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ആമുഖവരത്തികളെത്തിലൂനട കടനതപകാകുതമ്പകാള് ഇതത്തിനന്റെ മുഖചത്തിതര

സകാന്ദര്ഭത്തികമകായത്തി  തത്തികചര  പ്രക്ഷുബ്ധമകാനണന്നയ്ക്ക്  ഞകാന്  കകാണുന.  തനകാടയ്ക്ക്

നത്തിതരകാധനര,  അശകാസസ്പീയമകായ  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നടപ്പെകാക്കല,  ഓഖത്തി  ദുരനര,
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പ്രളെയത്തുടര്ചകള്,  തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക്  മഹകാവരകാധത്തി,  യുദര,  വത്തിലക്കയറര  തുടങ്ങത്തി

ഒന്നത്തിനുപുറനക മനറകാനന്നന്ന മടത്തില നനമ ഗ്രസത്തിച ദുരനപര്വ്വങ്ങനളെയകാനക

കടന്നയ്ക്ക്  അതത്തിജസ്പീവനതത്തിനന്റെയുര  വസ്പീനണടുപ്പെത്തിനന്റെയുര  സസ്വപര

യകാഥകാര്തരമകാക്കത്തിയ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയുനട ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക് തസ്പീര്ചയകായുര

നമ്മുനട പ്രതസ്പീകനയ യകാഥകാര്തരതത്തിതലയയ്ക്ക് നയത്തിക്കുന്നതകായത്തി നമുക്കയ്ക്ക് കകാണകാര.

സകാഹചരരങ്ങനളെയകാണയ്ക്ക്  നകാര  അതത്തിജസ്പീവത്തിചയ്ക്ക്  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതയ്ക്ക്.   എലകാ

പ്രതത്തിബനങ്ങനളെയുര മറത്തികടന്നയ്ക്ക് തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് പ്രശകാനസുന്ദരമകായ

ഒരു  ജസ്പീവത്തിതര  നകടത്തിപ്പെടുക്കുന്നതത്തിനകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ബഹുമകാനരനകായ

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശമത്തിചതയ്ക്ക്. "അനരമകായ തുണയത്തിനലങത്തിനലനയ്ക്ക്, തന്നത്തിലള്ള

ശകത്തി  ഇലകാതകാകകാതത്തിരുന്നകാലതപ്പെകാനര?"  എന്നയ്ക്ക്  രബസ്പീന്ദ്രനകാഥയ്ക്ക്  ടകാതഗകാര്

ഗസ്പീതകാഞ്ജലത്തിയത്തില  തചകാദത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.  അതകാണയ്ക്ക്  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട പ്രകടത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  

ബഡ്ജറത്തിനല 'തമക്കയ്ക്ക് ഇന് തകരളെ' പദതത്തിയുമകായത്തി ബനനപ്പെടയ്ക്ക് ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി പരകാമര്ശത്തിച ശസ്പീ. സത്തി. ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ "ബത്തിതലകാ ദത്തി റഡെകാര്"

എന്ന  പുസ്തകര  തകവലര  വരവസകായ  സരരരഭകനകായ  ഒരു  റത്തിടതയര്ഡെയ്ക്ക്

നഎ.എ.എസയ്ക്ക്.  ഉതദരകാഗസനന്റെ മനസത്തിനല ഭകാവനകാചത്തിതമല നമ്മുനട മുമ്പത്തില
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വരചകകാട്ടുന്നതയ്ക്ക്  മറത്തിചയ്ക്ക്,  അനര്തദശസ്പീയ  തലതത്തില  അറത്തിയനപ്പെടുന്ന

ശതദയനകായ ഒരു സരരരഭകനന്റെ  രണ്ടുപതത്തിറകാണയ്ക്ക് കകാലനത തകരളെതത്തിനല

വരവസകായ  അനുഭവനതപ്പെറത്തിയുള്ള  തനര്ക്കകാഴ്ചകളെകായത്തിരുന.  നല

വകാര്തകതളെനറയുണകായത്തിട്ടുര  അവനയകാനര  നന്നകായത്തി  ചര്ച

നചയനപ്പെടുന്നത്തിനലനള്ള ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയുനട അഭത്തിപ്രകായതതകാനടകാപ്പെര

ഞകാനുര  തചര്നനത്തിലക്കുന.  തകരളെനത  കമപ്യൂണത്തിസയ്ക്ക്  തകരളെര  എന്നയ്ക്ക്

പരകാമര്ശത്തിചയ്ക്ക് വരകാവസകായത്തിക തലകാകത്തുനത്തിനര ഒറനപ്പെടുതത്തി നത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനയ്ക്ക്

ഗൂഢലകാതക്കകാനട  തുടങ്ങത്തിയ  പരത്തിശമര  ഇനര  തുടരുനനവന്നതയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്

കകാണകാര.  ഇതരതത്തിലള്ള  കസ്പീതഷകളര  അപവകാദങ്ങളര  ആധത്തിപതരര

പുലര്ത്തുന്ന  ഇഉൗ  വത്തിഷയതത്തില  യഥകാര്ത  ചത്തിനയുര

ചര്ചയുമുണര്ത്തുകനയന്നതകാണയ്ക്ക്  തനന്റെ  കൃതത്തികളനട  ഉതദ്ദേശരനമനര

ശസ്പീ.  സത്തി.  ബകാലതഗകാപകാല  പറയുന.   ആതഗകാളെതലതത്തില  ശതദയമകായ

അന്പതയ്ക്ക്  പ്രമുഖ  വരവസകായ  സരരരഭകരുനട  അനുഭവങ്ങനളെ  കൂടത്തിതചര്തയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിനന്റെ  ഇതക്കകാ  സത്തിസര  നനഹനടക്കയ്ക്ക്  നത്തിര്മകാണ  വരവസകായങ്ങനളെ

അനുകൂലമകായത്തി  പരത്തിതപകാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുനനവന്ന  തനന്റെ  വകാദനത  അതദ്ദേഹര

അടത്തിവരയത്തിട്ടുറപ്പെത്തിക്കുന.  1970-കളെത്തില  നകലതടകാണ്  സകാപത്തിചനകകാണയ്ക്ക്
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ആധുനത്തിക  വരവസകായതത്തിനയ്ക്ക്  അടത്തിതറ  സൃഷത്തിച  സത്തി.  അചച്യുതതമതനകാനന്റെ

ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണതതകാനടയുള്ള നയങ്ങളെകാണയ്ക്ക് സരസകാനതത്തിനന്റെ സകാകരതയ്ക്കുര

ആതരകാഗര  രരഗനത  ശതദയമകായ  പുതരകാഗതത്തിക്കുര  വരവസകായ

ഉലപ്പെകാദനതത്തിനന്റെ  വളെര്ചയ്ക്കുര  സകാഹചരരനമകാരുക്കത്തിയതയ്ക്ക്.

സത്തി.  അചച്യുതതമതനകാനകാണയ്ക്ക്  സരസകാനതത്തിനന്റെ  സകാതങതത്തിക  നനവദഗരമുള്ള

മനുഷരശകത്തിയുനട  അടത്തിതറ  സൃഷത്തിചനതന്നയ്ക്ക്  അഭത്തിമകാനതതകാനട  പറയകാന്

കഴത്തിയുര.   "ബത്തിതലകാ  ദത്തി  റഡെകാര്"  എന്ന  വകായനകാനുഭവതത്തിനന്റെ  അവസകാനര

ഏനതകാരു സരരരഭകനന്റെയുര മനസത്തിനലത്തുന്ന ആശയര  "Below the  red,  we

are  quite  safe"  എന്നകാകുര.  ചുവപ്പെത്തിനന്റെ  കസ്പീഴത്തില  ഞങ്ങള്  തത്തികചര

സുരകത്തിതരകാനണന്നയ്ക്ക്  സരശയമത്തില.   ഇതത  ആശയര  തനന്നയകാണയ്ക്ക്  ബഹു.

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനട  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ജനങ്ങളനട

മനസത്തിലനമതത്തിതചര്ന്നതയ്ക്ക്.   തകരളെനത  വലകാനത  നഞക്കത്തിനഞരുക്കത്തി  തകന്ദ്രര

നകകാലകാന്തവണത്തി തകകാധതതകാനട നത്തിലക്കുന്ന അനരസ്പീകതത്തിലകാണയ്ക്ക് ബഡ്ജറയ്ക്ക്

ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.   കത്തിഫ്ബത്തി,  തസകാഷരല  നസകപ്യൂരത്തിറത്തി  നപന്ഷന്

തുടങ്ങത്തി ബഡ്ജറത്തിനയ്ക്ക് പുറതയ്ക്ക് ധനരസമകാഹരത്തിക്കുന്ന സരസകാനങ്ങളനട ബകാദരത

സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ബകാദരതയകായത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കുനമന്ന  നത്തിലപകാടുര
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നമ്മുനട  കടനമടുക്കകാനുള്ള  തശഷത്തിനയ  പരത്തിമത്തിതനപ്പെടുത്തുകയകാണയ്ക്ക്.   തകരളെര

വസ്പീഴകാതത്തിരത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്

അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.   തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  മുഴുവന്  കയടക്കത്തി

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  അര്ഹമകായ  വത്തിഹത്തിതരതപകാലര  നത്തിതഷധത്തിക്കുതമ്പകാള്,

തകമനപന്ഷന്തപകാലര  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നചയ്തതുതപകാനല

കുടത്തിശത്തികയകാക്കതണകാ;  അതതകാ  പരത്തിമത്തിതമകായ  വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തിലൂനട

ജനങ്ങളനട  തകമവര  നകാടത്തിനന്റെ  വത്തികസനവര  നടപ്പെകാക്കതണകാ?  അതത്തിനന്റെ

ഉതരമകാണയ്ക്ക്  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാര്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

മുതന്നകാട്ടുവചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇഉൗ യകാഥകാര്തരര കകാണകാനതയകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര

ചത്തിലര്  ഉറഞ്ഞുതുള്ളുന്നതയ്ക്ക്.   സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിതക്കണ  സഹകായര

ഓതരകാന്നകായത്തി  നത്തിതഷധത്തിക്കുതമ്പകാള്  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  മനറനയ്ക്ക്  മകാര്ഗ്ഗമകാണുള്ളതയ്ക്ക്.

അതയ്ക്ക് ഇഉൗ വത്തിമര്ശകര് ചത്തിനത്തിക്കതണ.  നമുക്കയ്ക്ക് നലതകണ വത്തിഹത്തിതര തകന്ദ്രര

നലകുന്നത്തില.  നനമ  പരമകാവധത്തി  നഞക്കത്തിനഞരുക്കത്തിയത്തിലകാതകാക്കകാന്

പരത്തിശമത്തിക്കുന.  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനതത്തില  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്   തകവലര  1.9

ശതമകാനര മകാതമകാണയ്ക്ക് തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിലൂനട ലഭത്തിചതയ്ക്ക്.  ഉതര്പ്രതദശത്തിനയ്ക്ക്  18

ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്  നലകത്തിയതയ്ക്ക്.   ജനസരഖരകാനുപകാതതത്തില  തകരളെതതക്കകാള്
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കുറവള്ള  ഛതസ്പീസ്ഗഢത്തിനയ്ക്ക്  3.4  ശതമകാനവര  ആസകാമത്തിനയ്ക്ക്  3.1  ശതമകാനവര

ഒഡെസ്പീഷയയ്ക്ക്  4.5  ശതമകാനവര  നലകത്തിയതത്തില  തകന്ദ്രതത്തിനയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിതനകാടയ്ക്ക്

ക്രൂരമകായ  അവഗണനനയന്ന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനട  വകാക്കുകള്ക്കകാണയ്ക്ക്

പ്രസകത്തി.   ഞകാന്  അതത്തിതനകാടയ്ക്ക്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  തയകാജത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  3.9

ശതമകാനതത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  1.9  ശതമകാനതത്തിതലയയ്ക്ക്  കൂപ്പുകുതത്തിനയങത്തില  തകരളെ

മക്കള്ക്കയ്ക്ക് നഷമകായതയ്ക്ക്  15,000  തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക്.  റവനപ്യൂ കമത്തിയത്തിനതത്തില

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് നഷര 700 തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക്. മനറകാരു 12,000 തകകാടത്തി രൂപയുര

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  നഷമകായത്തി.  ആവശരമുള്ളതുതപകായത്തിടയ്ക്ക്  അര്ഹമകായതുതപകാലര

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  തരുന്നത്തിനലന്നയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ആവര്തത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.  അതതല  സതരര?   ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  വത്തിഹത്തിതര  കൂടലര

ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരര  നസ്പീടലര  പ്രവകാസത്തി  പകാതക്കജര  പടത്തിണത്തി

പകാവങ്ങളനട തജകാലത്തിയുമടക്കര എലകാ ആവശരങ്ങളര ബഡ്ജറത്തില ഭയരഹത്തിതര

നത്തിരകാകരത്തിക്കനപ്പെട്ടുനവങത്തില  തകന്ദ്ര  അവഗണനനയന്ന  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയുനട  വകാക്കുകള്ക്കയ്ക്ക്  ഏനറ  പ്രസകത്തിയുണയ്ക്ക്.   നവള്ളമത്തിലകാനത

വരണ്ടുകസ്പീറത്തിയ  മണ്ണുകണയ്ക്ക്  കര്ണ്ണകാടകയയ്ക്ക്  സഹസ്രതകകാടത്തി  തസ്നേഹപൂര്വ്വര

നലകുതമ്പകാള്  തകരളെതത്തിനുര  ഓര്മയുണയ്ക്ക്  ഒരു  കഷകകാലര.   കഴുതറര
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നവള്ളതത്തില  മുങ്ങത്തി,  നത്തിലയത്തിലകാ  കയതത്തില  മുങ്ങത്തിതപ്പെകാകകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

നമനളെകാരുമത്തിചയ്ക്ക്  നകടത്തിപ്പെത്തിടത്തിചയ്ക്ക് മുടത്തിഞ്ഞകകാലതയ്ക്ക്,  തകന്ദ്രര നലകത്തിയ അരത്തിയുനട

പണര ഒഴത്തിവകാക്കത്തിതരണനമന്നയ്ക്ക്  നമള് ആവശരനപ്പെട്ടു.   പ്രധകാനമനത്തിതയകാടയ്ക്ക്

കരഞ്ഞുപറഞ്ഞത്തിട്ടുര ആ പണര ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയത്തില. അതയ്ക്ക് തത്തിരത്തിചപത്തിടത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്

ബത്തി.നജ.പത്തി.  സര്ക്കകാര്  ശമത്തിചതയ്ക്ക്.  ജനവത്തിരുദമകായ  മുഖരമനത്തിനയന്ന

മുദകാവകാകരതത്തില  കരത്തിനങകാടത്തിയുമകായത്തി  ഇറങ്ങുന്നതത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്,  പത്തിടത്തിചപറത്തിനയന്നയ്ക്ക്

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിനയ കുറരപറഞ്ഞയ്ക്ക് തകകാലര കതത്തിക്കകാനത്തിറങ്ങുന്നതത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്,

തകന്ദ്ര സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക് തകരളെതത്തിതനകാടയ്ക്ക് ഇത പകനയനത്തിനകാനണന്നയ്ക്ക് പ്രതത്തിപകര

ആര്ജ്ജവതതകാനട തചകാദത്തിതക്കണ തചകാദരമുണയ്ക്ക്;  പനക അവരതയ്ക്ക് തചകാദത്തിക്കത്തില;

അവര്  ഇതപ്പെകാഴുര  പഴയ  അമകായത്തിയമമകാനരതപ്പെകാനലയകാണയ്ക്ക്  നപരുമകാറുന്നതയ്ക്ക്.

മകന്  ചതകാലര  തവണത്തില  മരുമകളനട  കണ്ണസ്പീരുകണകാല  മതത്തിനയന്ന

സമസ്പീപനമകാണയ്ക്ക്  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സസ്വസ്പീകരത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെനത

ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ശസ്വകാസരമുടത്തിചയ്ക്ക്  നകകാല്ലുതമ്പകാഴുര  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങനളെ രകത്തിക്കകാന്തവണത്തി പരത്തിശമത്തിക്കുന്ന എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-

നന  തകര്ക്കുകനയന്ന  ലകരമകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  ചത്തിലര്

കണ്ണടചനടതത്തിയ  വത്തിമര്ശനങ്ങളമുണയ്ക്ക്.  പകപകാതനമന്നതത്തിനയ്ക്ക്  സമസ്പീപകകാല
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ചരത്തിതതത്തില  എതതയകാ  നതളെത്തിവണയ്ക്ക്.  സരസകാനനത  സകാഹചരരര

മനസത്തിലകാക്കത്തിയകാതണകാ  ഭകാവത്തിയത്തിതലയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെന്നയ്ക്ക്

തത്തിരത്തിചറത്തിഞ്ഞയ്ക്ക് പലരുര വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിടത്തില.  ' തഷകാക്കയ്ക്ക്, അടത്തിതയകാടടത്തി, തലയടത്തി,

പകലനക്കകാള്ള,  വഴത്തിയകാധകാരര,  ഉഉൗറത്തിപ്പെത്തിഴത്തിഞ്ഞു'  തുടങ്ങത്തിയ  എനനലകാര

നത്തിതഷധപദങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  അവര്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്. ഇതുപതയകാഗത്തിചയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില

അഴത്തിഞ്ഞകാടുന്നവതരകാടയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള് ഏതയ്ക്ക്  തലകാകതകാണയ്ക്ക്  ജസ്പീവത്തിക്കുന്നനതന്നകാണയ്ക്ക്

എനത്തിക്കയ്ക്ക്  തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  80  ലകര  കുടുരബങ്ങളെത്തില  62  ലകതത്തിനുര

ആനുകൂലരര  ലഭത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  തടയകാനകാതണകാ  നത്തിങ്ങളനട  പരത്തിശമര.   ഇഉൗ

ഹകാലത്തിളെക്കുന്നവര്  എന്തുനകകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനനതത്തിനര  ഒരകരര

മത്തിണ്ടുന്നത്തില;  തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് തുടര്ചയകായത്തി നപതടകാള്,  പകാചകവകാതക വത്തില

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച.  ആ തവളെയത്തിനലകാനര ഇഉൗ വകാക്കുകള് ആരുര പറഞ്ഞത്തിലതലകാ. 9

രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക് ഇനനതസ്പീരുവ 32 രൂപയത്തിതലയ്ക്കുയര്തത്തി.  നപതടകാള് വത്തില

തകന്ദ്രര പനണയ്ക്ക് തവണയുര തകരളെതത്തില യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്. സര്ക്കകാര് പതത്തിമൂന്നയ്ക്ക്

തവണയുരകൂടത്തി.   400  രൂപയകായത്തിരുന്ന പകാചകവകാതക സത്തിലത്തിണറത്തിനയ്ക്ക്  1800

രൂപയകായത്തി പുതുവര്ഷതത്തിലടക്കര വര്ദത്തിപ്പെത്തിച.  അനന്നകാനര മത്തിണകാതത്തിരുന്നവര്

ഇന്നയ്ക്ക്  എനത്തിനകാണയ്ക്ക്  എതത്തിര്ക്കുന്നതയ്ക്ക്.   സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  വരുമകാനര



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

10

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്  പരത്തിമത്തിതമകായ  മകാര്ഗ്ഗങ്ങതളെയുള്ളൂനവന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞകാല

അറത്തിയകാതവരല  ഇവര്.  ഒരു  നത്തിരക്കുരകൂടകാന്  പകാടത്തിനലന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞവര്

ബഡ്ജറത്തിനല  മത്തികച  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ഒനതപകാലര  കണതകായത്തി  ഭകാവത്തിചത്തില.

വസ്തുതകനളെ മുഴുവന് മറചയ്ക്ക് തകവലമകായ ഇടതുപക വത്തിതരകാധതത്തിനന്റെ മനസകാണയ്ക്ക്

ഇവര്ക്കുള്ളതയ്ക്ക്.  ഏറവര മത്തികച ജനകസ്പീയ ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക് ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്. തകരളെതത്തിനന്റെ വത്തികസന മുതന്നറതത്തില തകന്ദ്രര തടയത്തിടുതമ്പകാള്

അതത്തിനന മുഖവത്തിലയ്നക്കടുക്കകാനത തകരളെതത്തിനല എലകാ വത്തിഭകാഗര ജനങ്ങളനടയുര

തകമര ലകരമകാക്കത്തിയകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക്. 'എനന്റെ ജസ്പീവത്തിതര ഫലഭൂയത്തിഷ്ഠമകാക്കത്തിയ

മരങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ഞകാന്  നന്ദത്തി  പറഞ്ഞു,  എന്നകാല  എനന്റെ  ജസ്പീവത്തിതര  എനര

ഹരത്തിതകാഭമകാക്കത്തി നത്തിലനത്തിര്തത്തിയ പുലനകാമ്പുകനളെ ഓര്ക്കകാന് ഞകാന് വത്തിട്ടുതപകായത്തി'

എന്നയ്ക്ക് രബസ്പീന്ദ്രനകാഥയ്ക്ക്  ടകാതഗകാര് പകാടത്തിയതയ്ക്ക്  ഞകാന് ഓര്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇഉൗ ഭൂമത്തിനയ

ഹരത്തിതഭൂമത്തിയകാക്കകാന് പുലനകാമ്പുകളെകായ എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന,  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന

മറന്നകാലര  മറക്കകാനത  ജനങ്ങനളെനര  നനതഞകാടയ്ക്ക്  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുനമന്നകാണയ്ക്ക്

ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. പൂക്കളണകാകുന്നത്തിനലങത്തില  ഫലങ്ങളമുണകാകത്തില;

ഫലമകായത്തിതസ്പീരുന്നതത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്  പൂവത്തിനയ്ക്ക്  ഏനറക്കകാരരങ്ങള്  നചയകാനുണയ്ക്ക്.

ഫലതത്തിനുതവണത്തി ആര്തത്തിപത്തിടത്തിചയ്ക്ക് നത്തിലക്കുന്നവര് ഒരത്തിക്കലതപ്പെകാലര പൂവത്തിനന്റെ
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സഉൗന്ദരരമറത്തിയുന്നത്തില.  ഏതയ്ക്ക്  പൂവത്തിനന്റെയുര  ജനര  കണത്തികമകാനണങത്തിലര  ആ

കണതനരര  തലകാകതത്തിനല  ഏറവര  സുന്ദരമകായ  നത്തിമത്തിഷങ്ങളെകാണയ്ക്ക്.  ആ

നത്തിമത്തിഷങ്ങളര  കൂടത്തിയറത്തിയുതമ്പകാതഴ  ഒരു  കര്ഷകന്  യഥകാര്ത

കര്ഷകനകാകുനള്ളൂ. മകാമ്പൂക്കള് വത്തിരത്തിയുതമ്പകാള് കുയത്തിലകള് പകാടുര, ശലഭങ്ങള്

നൃതമകാടത്തിവരുര,  കകാറത്തില ഹൃദരമകായ സരഗസ്പീതര ഒഴുകത്തിനടക്കുര,  മതത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

ഗനര  എലകായത്തിടത്തുര  പരക്കുര.  കത്തിളെത്തികളര  ശലഭങ്ങളര  കകാറ്റുമത്തിനലങത്തില

മകാമ്പൂക്കള് കണ്ണത്തിമകാങ്ങകളെകായത്തി  രൂപര  മകാറത്തില.  കകാലരനതറത്തി  നപയ്തുതപകാകുന്ന

ഒരു  മഴയകായത്തി  മകാമ്പൂക്കനളെ  കരത്തിചകളെയുര.  ഋതുക്കളര  പ്രകൃതത്തിയുര

കനത്തിനഞ്ഞങത്തില  മകാതതമ  ഏതയ്ക്ക്  പൂവര  ഫലമകായത്തി  മകാറുകയുള്ളൂ.

ഫലതത്തിനുതവണത്തി  അതരകാഗ്രഹതതകാനട  ദത്തിവസങ്ങനളെണ്ണത്തി

കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നയകാളെത്തിനയ്ക്ക്  പവത്തിതമകായ  പുഷ്പജനനത  കകാണകാതനകാ

ഉള്നക്കകാള്ളകാതനകാ  കഴത്തിയത്തില.  മരതത്തിനന്റെ ഭകാവമകാറങ്ങനളെയുര  വര്ഷങ്ങനളെയുര

നതകാടറത്തിയുന്നവനകാണയ്ക്ക്  മണ്ണത്തിനന  അറത്തിയുന്നവന്.  അവനന്റെ  ജസ്പീവത്തിതമകാണയ്ക്ക്

സഫലമകാകുക.  അതരകാഗ്രഹര  കകാരണര  ചത്തിലര്ക്കയ്ക്ക്  പുഷ്പനതക്കകാണകാന്

കഴത്തിയകാനത  തപകാകുന.  പൂക്കള്  നമത്തിതലയയ്ക്ക്  പ്രപഞസഉൗന്ദരരനതയകാണയ്ക്ക്

നകകാണ്ടുവരുന്നതയ്ക്ക്.  അതകാണയ്ക്ക്  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഇഉൗ
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ബഡ്ജറത്തിലൂനട നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്. 

കര്ഷകനര സഹകായത്തിക്കകാന് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തില 971.71 തകകാടത്തിരൂപയകാണയ്ക്ക്

മകാറത്തിവചതയ്ക്ക്.  നകാളെത്തിതകരതത്തിനന്റെ  തകാങ്ങുവത്തില  32  രൂപയത്തിലനത്തിനര  34

രൂപയകാക്കത്തി  ഉയര്തത്തി.  റബ്ബര്  വത്തിലയത്തിടത്തിവയ്ക്ക്  തടയകാന്  600  തകകാടത്തിരൂപ

മകാറത്തിവച.  കകാര്ഷത്തികതമഖലനയ  സസ്വയരപരരകാപ്തതയത്തിനലതത്തിക്കുന്നതത്തിനകാണയ്ക്ക്

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശമത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്. വത്തിവത്തിധ തമഖലകനളെ മുന്നത്തിര്തത്തിയുള്ള

നത്തിരവധത്തി പദതത്തികളെകാവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. നനലഫയ്ക്ക് മത്തിഷനയ്ക്ക് 1436.26 തകകാടത്തി രൂപ

നസ്പീക്കത്തിവച.  ഗ്രകാമസ്പീണ  നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിനയ  തകന്ദ്രര  തകര്ക്കകാന്

ശമത്തിക്കുതമ്പകാള് ആ പദതത്തിനയ നനതഞകാടുതചര്തയ്ക്ക് തകരളെര  230.10  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക്  മകാറത്തിവചതയ്ക്ക്.  കുടുരബശസ്പീക്കയ്ക്ക്  260  തകകാടത്തി  രൂപയുര  സകാമൂഹര

സുരകകാ  നപന്ഷനയ്ക്ക്  9764  തകകാടത്തി  രൂപയുര  സകാര്ടപ്പെയ്ക്ക്  മത്തിഷനയ്ക്ക്  91  തകകാടത്തി

രൂപയുര  നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-ക്കയ്ക്ക്  131  തകകാടത്തി  രൂപയുര  ഗള്ഫയ്ക്ക്

മലയകാളെത്തികളനട  ഉയര്ന്ന  വത്തിമകാനക്കൂലത്തി  പ്രശര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  തകകാര്പ്പെസയ്ക്ക്

ഫണകായത്തി 15 തകകാടത്തി രൂപയുര മകാറത്തിവച. 

തനതകാതരകാഗരതത്തിനയ്ക്ക്  50  തകകാടത്തി  രൂപ  മകാറത്തിവചനകകാണയ്ക്ക്  'തനര്ക്കകാഴ്ച'

പദതത്തിയത്തിലൂനട  സഉൗജനരപരത്തിതശകാധനയുര  കണ്ണടയുര  നകകാടുക്കകാന്
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തസ്പീരുമകാനത്തിചതയ്ക്ക്  നചറത്തിയകകാരരമകാതണകാ?  അയങകാളെത്തി  നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്

65  ലകര  രൂപയുര  നതകാഴത്തിലത്തിടങ്ങളെത്തില  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  കഷത്തിനുര

വതയകാജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  തഡെ-നകയറത്തിനുര  10  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തി.

തറകാഡുകള്ക്കുര പകാലങ്ങള്ക്കുര 1144.22 തകകാടത്തി രൂപയുര ആതരകാഗരതമഖലയയ്ക്ക്

2828.33  തകകാടത്തി  രൂപയുര  വത്തിതനകാദസഞകാരതത്തിനയ്ക്ക്  362  തകകാടത്തി  രൂപയുര

തകരളെസ്പീയ  സസ്പീകളനട  സസ്വകാഭത്തിമകാന  തപകാരകാട  ചരത്തിതതത്തിനന്റെയുര  നതവകാതകാന

മുതന്നറതത്തിനന്റെയുര  സ്മരണ  കകാതലകാചത്തിതമകാനണന്ന  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഇചകാശകത്തിയത്തില  നകകാലര  പസ്പീരങത്തിനനമതകാനതയ്ക്ക് കല്ലുമകാലകാ

സസ്വയര്  യകാഥകാര്തരമകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  5  തകകാടത്തി  രൂപയുര  മകാറത്തിവച.

പടത്തികജകാതത്തി/പടത്തികവര്ഗ്ഗ വത്തികസനതമഖലകളെത്തില വത്തിവത്തിധ പദതത്തികള്ക്കയ്ക്ക് തുക

മകാറത്തിവച.  ശബരത്തിമല  മകാസര്  പകാനത്തിനയ്ക്ക്  30  തകകാടത്തി  രൂപയുള്നപ്പെനട  എലകാ

തമഖലയുനടയുര  സമഗ്രതകമമകാണയ്ക്ക്  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

ലകരമത്തിടത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനന കണ്ണടചയ്ക്ക് എതത്തിര്ക്കുന്നവതരകാടയ്ക്ക് ഒരു കകാരരതമ

എനത്തിക്കയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളൂ.  സൂരരനന്റെ  തനര്ക്കയ്ക്ക്  പരത്തിഹകാസര  നചകാരത്തിഞ്ഞയ്ക്ക്

കഉൗരക്കതത്തി തനന്റെ മൂര്ചനയപ്പെറത്തി അഭത്തിമകാനര നകകാള്ളുതമ്പകാള് ആ തത്തിളെക്കര

സൂരരനന്റെ  പ്രകകാശതത്തിലകാനണന്നയ്ക്ക്  കഉൗരക്കതത്തിക്കയ്ക്ക്  അറത്തിയകാന്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

14

കഴത്തിയുന്നത്തിനലന്ന യകാഥകാര്തരര മനസത്തിലകാക്കത്തിയകാല നന്നകായത്തിരുന. 

ഒനരണയ്ക്ക്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്കൂടത്തി  അങ്ങയ്ക്ക്  പരത്തിഗണത്തിക്കണര.  റത്തിടയര് നചയ്ത

മകാധരമ പ്രവര്തകര്ക്കയ്ക്ക് കഴത്തിഞ്ഞ എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്. ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതയ്ക്ക്

നപന്ഷന്  1000  രൂപ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച.  നത്തിലവത്തില  10000  രൂപയകായത്തിരുന

നപന്ഷന്.  അതയ്ക്ക്  11000  രൂപയകായത്തി  നകകാടുക്കണമകായത്തിരുന.  പതക  500

രൂപയുനട  വര്ദനവയ്ക്ക്  മകാതമകാണയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്  നലകുന്നതയ്ക്ക്.  അതുനകകാണയ്ക്ക്

തനരനത എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്. ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് പ്രഖരകാപത്തിച 1000 രൂപ വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്

പുപുഃനസകാപത്തിചയ്ക്ക്  നകകാടുക്കണനമന്നകാണയ്ക്ക് ബഹുമകാനനപ്പെട മനത്തിതയകാടയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്

അഭരര്തത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  എലകാ  മകാസവര  5-ാം  തസ്പീയതത്തി  നപന്ഷന്

ലഭരമകാക്കണനമനര  ആശത്തിത  നപന്ഷന്  കകാതലകാചത്തിതമകായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിക്കണനമനര  ആവശരനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  ആശകാപ്രവര്തകരുനട

ഓണതററത്തിയര വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക് അവനര സത്തിരര ജസ്പീവനക്കകാരകായത്തി നത്തിയമത്തിക്കണര.

കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളെത്തി  തകമനത്തിധത്തി  ആനുകൂലരര  കകാതലകാചത്തിതമകായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  അവരുനട  അരശദകായതത്തിനയ്ക്ക്  തുലരമകായ  അരശദകായര

അടയകാനുര  നത്തിലവത്തില  ലഭത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ആനുകൂലരര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്

കുടത്തിശത്തിക  നകകാടുക്കുന്നതത്തിനുര  ആവശരമകായ  നടപടത്തി  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കണര.
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സര്വ്വസ്പീസയ്ക്ക്  നപന്ഷന്കകാരുനട  നപന്ഷന്  പരത്തിഷ്കരത്തിക്കണര.  കുടത്തിശത്തികയുര

കകാമബത കുടത്തിശത്തികയുര നലകണര.  01-07-2024  എന്ന പ്രകാബലരതത്തില

ശമ്പളെ  നപന്ഷന്  പരത്തിഷ്കരണ  നടപടത്തി  ആരരഭത്തിക്കണര.  നമഡെത്തിനസപ്പെത്തിനല

അപകാകതകള്  പരത്തിഹരത്തിക്കണര.  നമചനപ്പെട  നത്തിലയത്തിലകാണയ്ക്ക്  ടൂറത്തിസര

തമഖലയത്തില  നക.ടത്തി.ഡെത്തി.സത്തി.  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  നക.ടത്തി.ഡെത്തി.സത്തി.-യുനട

ആഹകാര്  നറതസകാറന്റെയ്ക്ക്  തപകാനലയുള്ള  നറതസകാറന്റുകളര  ആരകാര

തഹകാടലകളള്നപ്പെനടയുള്ളവയുര  നതരനഞ്ഞടുതയ്ക്ക്   ഏറവര  മതനകാഹരമകായ

നത്തിലയത്തില  അവനയ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുര  അതയ്ക്ക്  വൃതത്തിയകായത്തി  സൂകത്തിചയ്ക്ക്

ആളകള്ക്കയ്ക്ക് എതത്തിതചരകാന് കഴത്തിയുന്ന രസ്പീതത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക് മകാറണര.

എനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല പനളെര ഫയര് തസഷന് തനരനത

അരഗസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്തിനകാല  ജസ്പീവനക്കകാനര  നത്തിയമത്തിചയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  സഉൗകരരങ്ങളണകാക്കണര.  2018-നല

ബഡ്ജറത്തില  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന്ന  സകാരസകാരത്തിക  സമുചയര  തുടര്ന്നയ്ക്ക്

നകകാണ്ടുതപകാകകാന് കഴത്തിയകാതതത്തിനകാല അതത്തിനയ്ക്ക് തുക അനുവദത്തിക്കണര. 

അടൂരത്തില  വരവസകായ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  കസ്പീഴത്തിലളെളെ  KENCOS-നന്റെ  ഏക്കര്

കണക്കത്തിനയ്ക്ക്  സലര  നവറുനത  കത്തിടക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അവത്തിനട  വരവസകായ
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വകുപ്പുമനത്തി മുന്കനയടുതയ്ക്ക്  വരവസകായ പകാര്ക്കയ്ക്ക് അനലങത്തില നഎ.ടത്തി. പകാര്ക്കയ്ക്ക്

സകാപത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  നടപടത്തി  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കണര.  ഞകാന്  നത്തിരവധത്തി

പ്രകാവശരര  ഉന്നയത്തിച  വത്തിഷയമകാണയ്ക്ക്  അടൂര്  ആനന്ദപ്പെള്ളത്തി  മരമടത്തി  മത്സരര.

അടൂരത്തില  മകാതമല,  തകരളെതത്തിനലകാടകാനക  മരമടത്തി  മത്സരര

നടത്തുന്നതത്തിനകാവശരമകായ നത്തിയമനത്തിര്മകാണര നടതകാനമന്നയ്ക്ക്  2018-ല കൃഷത്തി

വകുപ്പുമനത്തിയുര  നത്തിയമ  വകുപ്പുമനത്തിയുര  ഉറപ്പുനലകത്തിയതകാണയ്ക്ക്.  ആ

നത്തിയമനത്തിര്മകാണര  നടതത്തി  അടൂര്  ആനന്ദപ്പെള്ളത്തി  മരമടത്തി  മത്സരര

നടത്തുന്നതത്തിനകാവശരമകായ നടപടത്തി സസ്വസ്പീകരത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. 

സരസകാന  വത്തികസന  മുതന്നറതത്തിനനതത്തിനരയുള്ള  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ

അപ്രഖരകാപത്തിത  നത്തിരനരയുദനത  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുക  എന്നതകായത്തിരുന

സരസകാന ബഡ്ജറയ്ക്ക് വത്തിഭകാവനതത്തില  ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി തനരത്തിട ഏറവര

വലത്തിയ  നവല്ലുവത്തിളെത്തി.  ഒരു  ഉപതഭകാക്തൃ  സരസകാനനമന്ന  പരത്തിമത്തിതത്തിനയ

മുതനലടുതയ്ക്ക്  വത്തികലങ്ങളെകായ  നയങ്ങനളെ  അടത്തിതചലത്തിക്കുന്നതത്തിലൂനട

തനരത്തിടകാകമത്തിക്കകാനത  നത്തിഴലയുദതനതത്തില  നനമ  കസ്പീഴടക്കുന്നതത്തിനുള്ള

തകന്ദ്രനസ്പീക്കതത്തിനനതത്തിനരയുള്ള  സകായത്തിയകായ  നചറുത്തുനത്തിലക്കലത്തിനന്റെ

സകാദരത  കനണതലത്തിലകാണയ്ക്ക്  ആഭരനര  ഉലകാദന  സസ്വയരപരരകാപ്തത  എന്ന
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സൂതവകാകരതത്തില  നമ്മുനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  എതത്തിതചര്ന്നനതന്നയ്ക്ക്

ഞകാന്  കരുതുന.  സരസകാന  ആഭരനര  നതകാഴത്തില  സരരരഭക

നത്തിതകപതമഖലകനളെ തപകാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  'തമക്കയ്ക്ക് ഇന് തകരളെ'  പദതത്തി

വത്തിഭകാവനതത്തിലൂനട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി  'തമക്കര് ഓഫയ്ക്ക് നപ്യൂ തകരളെ'  എന്ന

വത്തിതശഷണനത  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  അനസ്വര്തമകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

സകാമ്പതത്തിക  സസ്വയരപരരകാപ്തതയത്തിതലയ്ക്കുള്ള  നവതകരളെതത്തിനന്റെ

നകാഴത്തികക്കലകായത്തി  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ഏനറക്കകാലര  ജനമനസത്തില

നത്തിറഞ്ഞുനത്തിലക്കുകതനന്ന നചയ്യുനമന്നയ്ക്ക് പറഞ്ഞുനകകാണയ്ക്ക്, ഞകാന് ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക്

ഒനകൂടത്തി പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക് എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    നന്ദകുമകാര്:  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  2023-24-നല  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  തലകാകര

മകാന്ദരതത്തിതലയയ്ക്ക്  നസ്പീങ്ങത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയുര  വത്തിലക്കയറതത്തിനന്റെ

പത്തിടത്തിയത്തിലമര്നനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുന്ന  പശകാതലതത്തില  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നയങ്ങള്മൂലര  പ്രതത്തിസനത്തികള്  തനരത്തിട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

സകാഹചരരതത്തിലകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.

പ്രയകാസകരമകായ ഇന്നനത ഘടതത്തില സകാമകാനരജനങ്ങനളെ തചര്ത്തുപത്തിടത്തിചയ്ക്ക്
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തകരളെതത്തിനന്റെ വളെര്ചയകായുള്ള ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക് ഇവത്തിനട അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കനപ്പെടതയ്ക്ക്.

തലകാകനതമ്പകാടുമുള്ള  മുതലകാളെത്തിതവരവസ  തകര്ചയത്തിതലയയ്ക്ക്

കൂപ്പുകുത്തുകയകാണയ്ക്ക്.  മുതലകാളെത്തിത  സകാമ്പതത്തിക  ശകാസജ്ഞര്  ഇതയ്ക്ക്

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  നഎ.എര.എഫയ്ക്ക്.,  തവള്ഡെയ്ക്ക്  ബകാങയ്ക്ക്,  ജത്തി-20 തലകാക

പ്രഖരകാപനതത്തിലര  ഇതുതനന്നയകാണയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  ഓകയ്ക്ക്ഫകാര  റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടുര

പുറത്തുവന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെര  കടനക്കണത്തിയത്തിലകാനണന്നയ്ക്ക്  പറയുന്ന

പ്രതത്തിപകവര എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  വത്തിതരകാധര വചപുലര്ത്തുന്ന ചത്തില പതങ്ങളര

ബപ്യൂതറകാകകാറ്റുകളര  തലകാകതത്തിനന്റെയുര  ഇനരയുനടയുര  അവസ  കകാണുന്നത്തില.

നപകാടക്കത്തിണറത്തില  കത്തിടക്കുന്ന  തവളെനയതപ്പെകാനല  ഓതരകാ  വത്തിഷയങ്ങനളെ

സരബനത്തിചയ്ക്ക് വത്തിലയത്തിരുതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന അവര് ഇന്നനത അവസനയ

സരബനത്തിചയ്ക്ക്  കകാണകാന്  തയകാറകാകുകതയകാ  ഇതരസരസകാനങ്ങനളെപ്പെറത്തി

മത്തിണ്ടുകതയകാ  തകന്ദ്രനയനതപ്പെറത്തി  പരകാമര്ശത്തിക്കുകതയകാ  നചയ്യുന്നത്തില.  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ റവനപ്യൂ തബകാതറകായത്തിരഗയ്ക്ക് 34 ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്. പ്രസ്തുത കടതത്തിനന്റെ

പലത്തിശ  20  ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്.  മറയ്ക്ക്  സരസകാനങ്ങളനട  കണക്കയ്ക്ക്  ഞകാന്

പറയുന്നത്തില.  തകന്ദ്ര  ധനക്കമത്തി  6  ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്.  പ്രതത്തിപകര  ഇതയ്ക്ക്

കകാണുന്നതതയത്തില.  നഫബ്രുവരത്തി  1-നയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി
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അവതരത്തിപ്പെത്തിച ബഡ്ജറയ്ക്ക് നത്തിരകാശകാജനകമകാണയ്ക്ക്. 2024-നല നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന

കണ്ടുനകകാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറകാനണന്നകാണയ്ക്ക്  പതങ്ങനളെലകാര  എഴുതത്തിയതയ്ക്ക്.

എന്നകാല,  ജനതകമ കകാരരങ്ങള് ബഡ്ജറത്തില ഇനലനമകാതമല,  നത്തിലവത്തില

നലകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  ആനുകൂലരങ്ങള്  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്  നചയ്തതയ്ക്ക്.

വത്തിലക്കയറര  രൂകമകായ  സമയതയ്ക്ക്  നപകാതുവത്തിതരണ  ശരഖല

ശകത്തിനപ്പെടുതകാനുള്ള  യകാനതകാനര  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തിലത്തില  എന്നതയ്ക്ക്

അപലപനസ്പീയമകാണയ്ക്ക്.  നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  ദയകാവധര

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകമ  പദതത്തികള്  നമകാതതത്തില

നവടത്തിക്കുറചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. നപ്യൂനപക വത്തികസന പദതത്തികള്ക്കകായുള്ള ഫണയ്ക്ക്

66.30  ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്  നവടത്തിക്കുറചതയ്ക്ക്.  നപതടകാളെത്തിയര  സബ്സത്തിഡെത്തി  75.38

ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്  കുറചതയ്ക്ക്.  എല.പത്തി.ജത്തി.  സബ്സത്തിഡെത്തി  65  ശതമകാനമകായത്തി

നവടത്തിക്കുറച.  ആതരകാഗര,  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലകളെത്തിലര  വന്  നവടത്തിക്കുറവയ്ക്ക്

വരുതത്തി.  നവടത്തിക്കുറവകളനട  കണക്കയ്ക്ക്  നത്തിരത്തുകയകാനണങത്തില

നത്തിരവധത്തിയകാണയ്ക്ക്. എന്നകാല, വരുമകാന പരത്തിധത്തിയുനണങത്തിലര തകന്ദ്ര സകാമ്പതത്തിക

നഞരുക്കര  നടത്തുതമ്പകാഴുര  തകരളെര  തകമ  പദതത്തികളെത്തിനലകാനരതനന്ന

നവടത്തിക്കുറവയ്ക്ക്  വരുതത്തിയത്തിടത്തിനലന്നതയ്ക്ക്  ശതദയമകാണയ്ക്ക്.  ഈ  സകാഹചരരതത്തില
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തകരളെതത്തിനല  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  പ്രതതരകതകള്  ശദത്തിക്കണര.  അടത്തിസകാന

സഉൗകരര  വത്തികസനര,  സസ്വകകാരര  നത്തിതകപര  ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

പദതത്തികള്,  തമക്കയ്ക്ക്  ഇന്  തകരളെ  പദതത്തി,  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  തുറമുഖ  ഇടനകാഴത്തി,

വരകാവസകായത്തിക ഇടനകാഴത്തികള് തുടങ്ങത്തിയവയത്തിലൂനട വരകാവസകായത്തിക തമഖലയുനട

കുതത്തിപ്പെത്തിനയ്ക്ക് ലകരമത്തിടുകയകാണയ്ക്ക്.

മസ്തത്തിഷ്ക  തചകാര്ച  തടയുവകാനുര  ഇവത്തിനടതനന്ന  തജകാലത്തി

ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള ശമങ്ങള് അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണയ്ക്ക്.  കകാര്ഷത്തിക തമഖലയ്ക്കുര

ബഡ്ജറത്തില  നല  പത്തിന്തുണയകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  റബ്ബര്  സബ്സത്തിഡെത്തി  600  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക്.  നനലകൃഷത്തി  വത്തികസന  പദതത്തി,  നകാളെത്തിതകരതത്തിനയ്ക്ക്  തറവത്തില

കൂടത്തിയതതകാനടകാപ്പെര  നകാളെത്തിതകരര  വരകാപകമകായത്തി  സരഭരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

സരവത്തിധകാനരകൂടത്തിയുണകാകണനമന്നയ്ക്ക്  ഞകാന്  അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

അതത്തിദകാരത്തിദരര  ഇലകാതകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പദതത്തികളര  പ്രശരസനസ്പീയമകാണയ്ക്ക്.

വത്തിപണത്തി ഇടനപടലത്തിനയ്ക്ക് 2000 തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക് നസ്പീക്കത്തിവചതയ്ക്ക്.

എലകാവര്ക്കുര  തനതകാതരകാഗരര  എന്ന  ലകരതതകാനട  എലകാ

കുടുരബങ്ങനളെയുര കകാഴ്ച പരത്തിതശകാധനയയ്ക്ക് വത്തിതധയമകാക്കുന്ന 'തനര്ക്കകാഴ്ച പദതത്തി'

ശകാഘനസ്പീയമകാണയ്ക്ക്.  ബഹുമകാനനപ്പെട  പ്രതത്തിപകര  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  വത്തിരുദ
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മഞ്ഞ കണ്ണടനകകാണകാണയ്ക്ക് എലകാ വത്തിഷയതതയുര കകാണുന്നതയ്ക്ക്.  അതുനകകാണയ്ക്ക്

അവര്ക്കയ്ക്ക് തനര്ക്കകാഴ്ച ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി പ്രസ്തുത കണ്ണട മകാറത്തി തനര്ക്കകാഴ്ച

കകാണകാന്  ഒരു  പ്രതതരക  കണ്ണട  അനുവദത്തിക്കകാന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

തയകാറകാകുതമകാ എന്നകാണയ്ക്ക് എനത്തിക്കയ്ക്ക് തചകാദത്തിക്കുവകാനുള്ളതയ്ക്ക്.

നതകാഴത്തില തമഖലനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക് ചത്തില കകാരരങ്ങള് പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്വയ.

പരമ്പരകാഗത തമഖലയത്തില കയര് , നനകതറത്തി, കശുവണത്തി തമഖലയയ്ക്ക് നലകത്തിയ

സഹകായര  ശതദയമകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല  കള്ളുനചതയ്ക്ക്  വരവസകായനത

വത്തിസ്മരത്തിചതയ്ക്ക്  ശരത്തിയകായത്തില,  അവനര സഹകായത്തിക്കണര.  ആശകാവര്ക്കര്മകാതരകാടയ്ക്ക്

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്ന  സമസ്പീപനതത്തില  മകാറര  വരണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്

പ്രഖരകാപത്തിച  സരഖര  നലകത്തിയത്തിടത്തില.  നത്തിരവധത്തി  വര്ക്കുകള്  അവനര

ഏലപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അവരുനട  പ്രശങ്ങളര  ആവശരങ്ങളര  പരത്തിഗണത്തിക്കകാന്

തയകാറകാകണര.  നമ്മുനട  രകാജരതയ്ക്ക്  വളെര്നവരുന്ന  ഒരു  തമഖലയകാണയ്ക്ക്  ഗത്തിഗയ്ക്ക്

പകാറയ്ക്ക്തഫകാര  നതകാഴത്തിലകാളെത്തികളനട  തമഖല.  അവര്ക്കയ്ക്ക്  തകമപദതത്തികള്

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ആതലകാചത്തിക്കണര.  തകരളെതത്തിനല

നപകാതുഗതകാഗതര  ആനക  വലത്തിയ  തകര്ചയത്തിലകാണയ്ക്ക്.  നഷതത്തിനന്റെ  കണക്കയ്ക്ക്

പറഞ്ഞുനകകാണയ്ക്ക്  സസ്വകകാരര  ബസ്സുകള്  നത്തിതതരനനയതന്നകാണര  സറണര്
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നചയ്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഈ  സകാഹചരരതത്തില  നപകാതുഗതകാഗതര

സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നപകാതുയകാതകാ  സഉൗകരരര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-ക്കയ്ക്ക്  എനകാണയ്ക്ക്  കൂടുതലകായത്തി  നചയകാന്  സകാധത്തിക്കുക

എന്നകകാരരര ആതലകാചത്തിതക്കണതുണയ്ക്ക്.  എര.എല.എ.-മകാരുമകായത്തി ചര്ച നചയ്തയ്ക്ക്

ആ വത്തിഷയനത സരബനത്തിചയ്ക്ക്  പരത്തിതശകാധന നടതണനമന്നകാണയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്

അഭരര്തത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  തകരളെനത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി

നഞരുക്കുതമ്പകാള്  തനതയ്ക്ക്  വരുമകാനര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തികള്

സസ്വസ്പീകരത്തിതക്കണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  എന്നകാല  സകാമകാനരജനങ്ങനളെ  വലകാനത

ബുദത്തിമുടത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കരുതയ്ക്ക്  എനമകാതതമയുള്ളൂ.  ഭൂമത്തിയുനട

നരകായവത്തില  നത്തിശയത്തിക്കുന്നതത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച  20  ശതമകാനനമന്നതയ്ക്ക്

പുനപുഃപരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന് കഴത്തിയുതമകാ എന്നയ്ക്ക് തനകാക്കണര. 

ബഹുമകാനനപ്പെട  പ്രതത്തിപകര  ഇവത്തിനട  ബഹളെര

കൂടത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക-രകാഷസ്പീയ

നയങ്ങനളെ  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ഒരകരര  പറയകാനത്തില.

നപതടകാളെത്തിനടക്കമുള്ള  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുന്നതത്തിനുള്ള  അധത്തികകാരര  സരസകാന

ഗവണ്നമന്റെത്തിലനത്തിനര  കവര്നന്നടുതതത്തിനന സരബനത്തിചയ്ക്ക്  അവര്  ഒരകരര
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സരസകാരത്തിക്കുന്നത്തില.  2016-ല  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാര്

ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാഴുണകായത്തിരുന്ന  അവസ  അവര്  മറക്കണ.  ഖജനകാവത്തിനന്റെ

സത്തിതത്തിനയനകായത്തിരുന?  കരകാറുകകാര്ക്കയ്ക്ക്  3000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  ബകാക്കത്തി,

ടഷറത്തി  കകാലത്തി,  പല  ദത്തിവസങ്ങളെത്തിലര  ടഷറത്തി  അടയ്ക്കുന്ന  അവസ,

ലകാഭകരമലകാത സ്കൂളകള് അടചപൂട്ടുന്ന സകാഹചരരര,  തകമനപന്ഷന്  600

രൂപ നകകാടുതത്തിരുന്നതയ്ക്ക് മകാസങ്ങതളെകാളെര കുടത്തിശത്തികയകായത്തി നത്തിര്തത്തി, ധന റവനപ്യൂ

കമത്തികള് കൂടത്തിക്കൂടത്തി വരുന, ബഡ്ജറയ്ക്ക് പ്രഖരകാപനര കടലകാസത്തില മകാതമകാണയ്ക്ക്

ഉണകായത്തിരുന്നതയ്ക്ക്. ഇനതകാനര മറക്കണ. 

ശസ്പീ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തിയുനട  യകാതയുമകായത്തി  ബനനപ്പെടയ്ക്ക്  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്

പ്രചരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  'നവറുപ്പെത്തിനന  കസ്പീഴടക്കത്തിയ  നനജതയകാത'  എന്നകാണയ്ക്ക്.

നവറുപ്പെത്തിനന്റെ  രകാഷസ്പീയതത്തിനന്റെ  പരസ്പീകണശകാലയകായ  ഗുജറകാതത്തില  യകാത

തപകായതതയത്തില. കശസ്പീരത്തില പ്രസരഗത്തിചതപ്പെകാള് ജമ്മു-കശസ്പീര് സരസകാനതത്തിനന്റെ

പ്രതതരക  അവകകാശങ്ങള്  റദ്ദേകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്  പുനപുഃസകാപത്തിക്കകാന്

ആവശരനപ്പെടതതയത്തില. ഏക സത്തിവത്തില തകകാഡെയ്ക്ക്, അതയകാദരയത്തിനല രകാമതകത

പ്രശര  എന്നത്തിവനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഉറനചകാരു  അഭത്തിപ്രകായര  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്

പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതതയത്തില.  പത്തിനന്ന  എനയ്ക്ക്  നവറുപ്പെത്തിനന്റെ  കകാരരമകാണയ്ക്ക്  അവര്
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പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്?  ബഹുമകാനനപ്പെട  പ്രതത്തിപക  ഉപതനതകാവയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്,

വകാളെയകാറത്തിനപ്പുറര  തകകാണ്ഗ്രതസയുള്ളൂനവന്നകാണയ്ക്ക്.  എത  യകാഥകാര്തര

തബകാധതതകാനടയകാണയ്ക്ക്  പ്രശങ്ങനളെ  കകാണുന്നതയ്ക്ക്;  ഇനരയത്തിനല

അവസനയനകാണയ്ക്ക്;  ഇനരയത്തിനല  പ്രധകാനനപ്പെട  10  സരസകാനങ്ങളെത്തില

തകകാണ്ഗ്രസ്സുതണകാ;  അവത്തിടനത  പ്രധകാന  പ്രതത്തിപകര  ആരകാണയ്ക്ക്;  അവത്തിനട

ആരകാണയ്ക്ക്  ഭരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്;  ഇനതകാനര  മനസത്തിലകാക്കകാനത,  വകാളെയകാറത്തിനപ്പുറര

തകകാണ്ഗ്രതസയുള്ളൂനവന്നയ്ക്ക്  അതദ്ദേഹര  പറയുകയകാണയ്ക്ക്.  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  ഒതന്ന

പറയുവകാനുള്ളൂ,  പനണകാരു  മഹകാന്  പറഞ്ഞു,  "സസ്വപങ്ങള്  ഒരു

കുതത്തിരയകായത്തിരുനനവങത്തില  ആ  കുതത്തിരപ്പുറതയ്ക്ക്  കയറത്തി  സവകാരത്തി

നചയകാമകായത്തിരുന"  എന്നയ്ക്ക്.  ബഹുമകാനനപ്പെട പ്രതത്തിപകതനതകാവയ്ക്ക്  കണതയ്ക്ക്  ആ

സസ്വപതത്തിനല കുതത്തിരനയ മകാതമകാണയ്ക്ക്. 

ഒരുകകാരരരകൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഈ

ബഡ്ജറത്തിതനകാനടകാപ്പെര ഒരു  R  &  D  ബഡ്ജറ്റുകൂടത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന എന്നയ്ക്ക്

ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി പറയുകയുണകായത്തി.  നല കകാരരമകാണയ്ക്ക്.

പഴയതുര  പുതത്തിയതുമകായ  വത്തിജ്ഞകാനനത  ഉള്തചര്ത്തുനകകാണയ്ക്ക്  ഒരു

കകാഴ്ചപ്പെകാടുണകാക്കുന്നതയ്ക്ക് നല കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല,  ലഭരമകാകുന്ന വത്തിജ്ഞകാനര



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

25

പ്രതയകാഗതത്തില  നകകാണ്ടുവരുതമ്പകാള്  സകാധകാരണയകായത്തി  അതത്തില

പങ്കുവഹത്തിക്കുന്നവരകാണയ്ക്ക്  ബുദത്തിജസ്പീവത്തികളര  നടതകകാകകാഫ്റ്റുകളര.  അതയ്ക്ക്

സസ്വകാഭകാവത്തികര  മകാതമകാണയ്ക്ക്.  പ്രസ്തുത  ആളകളനട  പരമകാവധത്തി  സഹകായര

ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുകതനന്ന  തവണര.  പനക,  ബുദത്തിയുര  വത്തിതവകവമകായത്തി

ബനനപ്പെടുതത്തിനക്കകാണ്ടുതവണര.  മകാതവകായുനട  ഒരു  കസ്വതടഷന്കൂടത്തി

ഉദരത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  മകാതവകായുനട  Military

Writings-ല  പറനഞ്ഞകാരു  കകാരരര,  “ബുദത്തിജസ്പീവത്തികള്,  സകാതങതത്തിക

വത്തിദഗനകാര് നമ്മുനട മുതലക്കൂടകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല അവരുനട ബുദത്തിതയകാനടകാപ്പെര

അനുഭവസമ്പതത്തിനന്റെ  പ്രകാതയകാഗത്തികതകൂടത്തി  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതണര".

അക്കകാരരരകൂടത്തി  ശദത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

തയകാറകാകണനമന്നയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  എനന്റെ  വകാക്കുകള്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഈ ബഡ്ജറത്തിനയ്ക്ക് എലകാവത്തിധ പത്തിന്തുണയുര നലകുന.

ശസ്പീ  .   രതമശയ്ക്ക് നചന്നത്തിതല: സര്, ഈ ബഡ്ജറയ്ക്ക് നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെ ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്. 'പഞതനര കഥയത്തില സനരകാസത്തിയകായത്തി തവഷരനകടത്തിയ

ഒരു  കകാട്ടുപൂചയുനട  കഥയുണയ്ക്ക്.  തസ്പീക്ഷ്ണദരഷര  എന്നകാണതത്തിനന്റെ  തപരയ്ക്ക്.

പുഴവക്കത്തില  ദര്ഭപ്പുല്ലുര  കയത്തിലപ്പെത്തിടത്തിചയ്ക്ക്  മനങ്ങള്  ഉരുക്കഴത്തിചയ്ക്ക്
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ധര്മകാധര്മങ്ങനളെക്കുറത്തിചര  ദസ്പീനകാനുകമ്പനയക്കുറത്തിചര  പ്രസരഗത്തിക്കലകാണയ്ക്ക്

പരത്തിപകാടത്തി.  ഇനതകാനക്ക  കണയ്ക്ക്  ഇയകാള്  നനലകാരു  സത്തിദനകാനണനര

ധര്മത്തിഷനകാനണനര  കരുതത്തി  ഒരു  കുരുവത്തിയുര  മുയലര  ഉപതദശര  തതടത്തി

സനരകാസത്തിപ്പൂചയുനട  അടുനതതത്തി.  'തപടത്തിക്കകാനത  അടുത്തുവതന്നകാള,  ഞകാന്

നരകകകാരണമകായ  ഹത്തിരസ  ഉതപകത്തിചയ്ക്ക്  ധര്മ  മകാര്ഗ്ഗര

സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്'  എന്നയ്ക്ക് പൂച പറഞ്ഞു,  ദുഷനകായ പൂചയുനട പഞകാര

വകാക്കുകളെത്തില  വസ്പീണുതപകായ  കുരുവത്തിയുര  മുയലര  പൂചയുനട  അടുനതതത്തി.

രണത്തിനനയുര പൂച ഒറചകാടതത്തിനയ്ക്ക് പത്തിടത്തിചതത്തിന.' ഇടതുസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ ബഡ്ജറയ്ക്ക്

തകടതപ്പെകാള്  ഈ  കഥയകാണയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  ഓര്മ  വന്നതയ്ക്ക്.  എലകാ  ദത്തിവസവര

വവകുതന്നരര  6  മണത്തിക്കയ്ക്ക്  എനനലകാര  പഞകാര  വകാക്കുകളെകായത്തിരുന

തകരളെതത്തിനന്റെ  ബഹുമകാനനപ്പെട  മുഖരമനത്തി  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  ഉറുമ്പത്തിനുതപകാലര  ഭകണര  കഴത്തിക്കുന്ന  കകാരരനതക്കുറത്തിചകാണയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  ദസ്പീനകാനുകമ്പയുനട മൂര്തസ്പീമദ്ഭകാവമകായ തകരളെതത്തിനന്റെ മുഖരമനത്തി

ഇതപ്പെകാള് 4000 തകകാടത്തി രൂപയുനട അധത്തിക നത്തികുതത്തി തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങളനട

തലയത്തില  അടത്തിതചലപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  പഞതനര  കഥയത്തിനല

കകാട്ടുപൂചയുനട അതത വകാക്കുകള്. പുറനമ, ജനങ്ങളനട പണനമടുതയ്ക്ക് അവര്ക്കയ്ക്ക്
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കത്തിറ്റുര  നകകാടുത്തു.  അങ്ങനന തമകാഹവലയതത്തില വസ്പീണുതപകായ ജനങ്ങളെകാണയ്ക്ക്

ഇടതുപകനത  വസ്പീണ്ടുര  അധത്തികകാരതത്തിതലയയ്ക്ക്  നകകാണ്ടുവന്നതയ്ക്ക്.  അതതകാനട

കകാട്ടുപൂച  അതത്തിനന്റെ  യഥകാര്ത  സസ്വഭകാവര  പുറത്തുനകകാണ്ടുവന.  ഇതവണ

ബഡ്ജറത്തില ഒറ ചകാടതത്തിനയ്ക്ക് ജനങ്ങനളെയകാനക കശകാപ്പെയ്ക്ക് നചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

വസ്പീണ്ടുര അധത്തികകാരതത്തിതലറത്തി എന്ന ഏക കുറമകാണയ്ക്ക് തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങള്

നചയ്തതയ്ക്ക്.  തങ്ങള്നക്കകാരു  കയബദര  പറത്തിയതകാനണന്നയ്ക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കത്തിതപ്പെകാള്

തബകാധരമുണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനല പകാവനപ്പെട ജനങ്ങളനട തലയത്തില 4000 തകകാടത്തി

രൂപയുനട  അധത്തിക  ബകാധരത  അടത്തിതചലപ്പെത്തിച  1957  മുതല  ഇതുവനരയുള്ള

ഗവണ്നമന്റുകളെത്തില  ആദരനത  ഗവണ്നമന്റെകാണയ്ക്ക്  ഇനതന്ന  കകാരരതത്തില

ആര്ക്കുര  തര്ക്കമുണകാകത്തില.  സര്ക്കകാര്  എതമകാതര  ജനവത്തിരുദമകാനണന്നതയ്ക്ക്

നപതടകാള്,  ഡെസ്പീസല എന്നത്തിവയുനട  കകാരരര  മകാതനമടുതകാല മതത്തി.  തതനസ്പീച

പൂവത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  തതനനടുക്കുന്നതുതപകാനലയകാണയ്ക്ക്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനവന്നയ്ക്ക്  അര്ത

ശകാസതത്തില  ചകാണകരന്  പറയുനണയ്ക്ക്.  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  കകാണുതമ്പകാള്  നമ്മുനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

തയകാറകാക്കകാന്  കസ്വതടഷന്  സരഘനത  ഏലപ്പെത്തിചതപകാതയകാ  എന്നയ്ക്ക്

സരശയത്തിതക്കണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന എന്നകാണയ്ക്ക് എനത്തിക്കയ്ക്ക് പറയുവകാനുള്ളതയ്ക്ക്. നപതടകാള്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

28

വത്തിലവര്ദനവത്തില  ജനങ്ങള്  ഇതപ്പെകാള്തനന്ന  നടര  തത്തിരത്തിയുകയകാണയ്ക്ക്.

ശസ്പീ.  നതരന്ദ്ര തമകാദത്തിയുനട ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് ഓതരകാ ദത്തിവസവര നപതടകാളെത്തിനന്റെ വത്തില

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  അതത്തിനനതത്തിനര  സമരര  നചയ്തവരകാണയ്ക്ക്  നമനളെലകാവരുര.

നത്തിങ്ങളെത്തിതപ്പെകാള്  നകാടത്തിനല  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്  എനകാണയ്ക്ക്  പറയുക;  നപതടകാള്,

ഡെസ്പീസല വത്തിലവര്ദനവത്തിനനതത്തിനര നമനളെലകാര സമരര നചയ്തത്തിതല;  ഇതപ്പെകാള്

നത്തിങ്ങള്തനന്ന  രണയ്ക്ക്  രൂപ  വത്തില  കൂടത്തിയതപ്പെകാള്  നമള്  ഉന്നയത്തിച

വകാദഗതത്തികള്ക്കയ്ക്ക് എനയ്ക്ക് മറുപടത്തിയകാണുള്ളതയ്ക്ക്; നത്തിങ്ങളര ശസ്പീ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തിയുര

തമത്തില  എനയ്ക്ക്  വരതരകാസമകാണുള്ളതയ്ക്ക്?  തകന്ദ്ര-സരസകാന  ഗവണ്നമന്റുകള്

ജനങ്ങനളെ  നകകാള്ളയടത്തിക്കുകയതല;  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശസ്പീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ വകാക്കുകള് വലത്തിനയകാരു തമകാശയകാണയ്ക്ക്.

അതദ്ദേഹര  പറയുന്നതയ്ക്ക്,  നപതടകാളെത്തിനന്റെ  തമല  നസസയ്ക്ക്  ചുമതത്തി  ജനനത

പത്തിഴത്തിയകാനുള്ള  അവകകാശര  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  മകാതമുള്ളതകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രര

അധത്തിക നത്തികുതത്തി ചുമതത്തി ജനങ്ങനളെ നകകാള്ളയടത്തിക്കുതമ്പകാള് ഞങ്ങള് തനകാക്കത്തി

നത്തിലക്കതണകാ എന്നകാണയ്ക്ക് അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ വകാക്കുകള് തകടകാല തതകാനന്നതയ്ക്ക്.

യഥകാര്തതത്തില രണ്ടുതരര നകകാള്ളയകാണയ്ക്ക് സരസകാനതയ്ക്ക് നടക്കുന്നതയ്ക്ക്. ഒന്നയ്ക്ക്,

തകന്ദ്രര  നത്തികുതത്തി  കൂടത്തി  നകകാള്ളനടത്തുതമ്പകാള്  നത്തിര്ലജ്ജര  അതത്തിനന്റെ  പങയ്ക്ക്
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പറ്റുന.  രണയ്ക്ക്,  സസ്വനര  നത്തിലയയ്ക്ക്  നത്തികുതത്തി  കൂടത്തി  ജനങ്ങനളെ  പറത്തിക്കുന.  മുമ്പയ്ക്ക്

യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഞങ്ങള്

വകാക്കഉൗടയ്ക്ക്  നചയ്ത  സമയതയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  മനത്തി  പറയുകയുണകായത്തി.

നകാലതവണ അധത്തികനത്തികുതത്തി വരുമകാനര തവനണനവച ഗവണ്നമന്റെകായത്തിരുന

അന്നനത ഉമന് ചകാണത്തി ഗവണ്നമനന്റെന്നതയ്ക്ക് നത്തിങ്ങള് മറക്കരുതയ്ക്ക്. ഞങ്ങളെതയ്ക്ക്

നചയ്തതയ്ക്ക്  വലത്തിയ  മണതരമകായത്തിതപ്പെകായത്തി  എന്നയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്ക്കത്തിതപ്പെകാള്

തതകാനനണകാകുര.  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര  രകാജരതയ്ക്ക്  മത്തിക്കവകാറുര  സരസകാനങ്ങള്

നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  വത്തിലകുറച,  തകരളെര  കുറചത്തില.  ഇതപ്പെകാള്  തകരളെതത്തിനല

നപതടകാളെത്തിനന്റെയുര  ഡെസ്പീസലത്തിനന്റെയുര  വത്തില  തമത്തിഴകാടത്തിതനക്കകാളര

കര്ണ്ണകാടകതതക്കകാളര  കൂടുതലകാണയ്ക്ക്.  ബഹുമകാനനപ്പെട  സസ്പീക്കര്ക്കയ്ക്ക്

നപതടകാളെടത്തിക്കണനമങത്തില  തലതശരത്തിയത്തിലനത്തിനര  തനനര  നതകാടടുത

മകാഹത്തിയത്തില തപകായത്തി അടത്തിചകാല മതത്തി.  അവത്തിനട വളെനര വത്തിലകുറചയ്ക്ക് നപതടകാളര

ഡെസ്പീസലര  കത്തിട്ടുര.  ഒരുകകാരരര  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്  ജനങ്ങനളെ

നകകാള്ളയടത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക് നത്തിങ്ങള് നത്തിര്തണര. 4000  തകകാടത്തി രൂപയുനട അധത്തിക

നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര  ജനങ്ങളനട  തലയത്തില  നകടത്തിവചത്തിടയ്ക്ക്  സകാമൂഹര

സുരകനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്  സരസകാരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  കകാണുതമ്പകാള്  ജനങ്ങള്
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അത്ഭുതനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള് പ്രളെയ നസസയ്ക്ക് ഏര്നപ്പെടുതത്തി.  അതുനകകാണയ്ക്ക്

നത്തിങ്ങള്  എന്തുനചയ്തു?  പ്രളെയ  നസസ്സുനകകാണയ്ക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി

എന്തുകകാരരങ്ങള്  നചയ്തുനവന്നയ്ക്ക്  ഇതുവനര  വരകമകാക്കനപ്പെടത്തിടത്തില.  നമ്മുനട

നകാടത്തിനല ചത്തില കള്ളനകാരുനട തമകാഷണരസ്പീതത്തിയകാണയ്ക്ക് എനത്തിക്കയ്ക്ക് ഓര്മവരുന്നതയ്ക്ക്.

തപകാക്കറടത്തിചതത്തിനുതശഷര പതതകാ ഇരുപതതകാ രൂപ തപഴയ്ക്ക് സത്തിലത്തിടയ്ക്ക് ഉടമസനന്റെ

തപകാക്കറത്തില തത്തിരത്തിചവയ്ക്കുര.  ഇഉൗ രസ്പീതത്തിയകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ബഹുമകാനനപ്പെട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  തകമ  നപന്ഷന്  നകകാടുക്കകാന്

നപതടകാള് വത്തില കൂടണനമന്നയ്ക്ക് ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പറയുന.

തകമ  നപന്ഷന്  നകകാടുക്കകാന്തവണത്തി  എലകാ  സകാധനങ്ങള്ക്കുര  വത്തില

കൂടതണകാ?  എലത്തിനയ  നകകാലകാന്  ഇലര  ചുടുന്ന  നടപടത്തിയകാണയ്ക്ക്  നചയ്തത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.

1600  രൂപ തകമ നപന്ഷന് ലഭത്തിക്കുന്നവരുള്നപ്പെനട  അമത്തിത നത്തികുതത്തിയുനട

ഭകാരര  തപതറണവരകാനണന്ന  കകാരരര  നത്തിങ്ങനളെങ്ങനന  മറക്കുന?  നനവദച്യുതത്തി,

വകാടര്  ചകാര്ജ്ജയ്ക്ക്  വര്ദനവകകാരണര  ഇതപ്പെകാള്തനന്ന ജനര  വടര  കറങ്ങുന്ന

അവസയത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ഭൂമത്തിയുനട നരകായവത്തില,  രജത്തിതസ്ട്രേഷന് ഫസ്പീസയ്ക്ക്,  തകകാര്ടയ്ക്ക് ഫസ്പീ

സകാമ്പയ്ക്ക് ഫസ്പീസയ്ക്ക്,  വകാഹന നത്തികുതത്തി,  വസ്പീട്ടുകരര ഇനതലകാര വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

തകരളെതത്തിനന്റെ ധനകകാരര സത്തിതത്തിനയനകാണയ്ക്ക്?  എ.ജത്തി.-യുനട കണനക്കടുക്കകാര.
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ഇനവനര  തകരളെതത്തിലണകായ  ഗവണ്നമന്റുകളനട  ആനക  കടര  1,57,370

തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണയ്ക്ക് അതയ്ക്ക്  3,37,592  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി.  കത്തിഫ്ബത്തി ഒഴത്തിനകയുള്ള കണക്കകാണയ്ക്ക് ഞകാന് പറയുന്നതയ്ക്ക്. നത്തിങ്ങള്

കടര  സൃഷത്തിച.  തകരളെതത്തിനല  ഓതരകാ  കുടത്തിയുര  1,05,000/-  രൂപയുനട

കടക്കകാരനകായകാണയ്ക്ക്  ജനത്തിചവസ്പീഴുന്നതയ്ക്ക്.  നത്തിതരനത്തിദകാന  നചലവകള്ക്കുതവണത്തി

മകാതമകാണയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്  കടനമടുക്കുന്നതയ്ക്ക്.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റുര  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റുകളര  കടനമടുക്കുന്നതയ്ക്ക്  നത്തിതരനത്തിദകാന

നചലവകള്ക്കുതവണത്തിയല.  That  is  not  a  good  economics.  നത്തിങ്ങള്

നചതയണതയ്ക്ക് എനകാണയ്ക്ക്?  വരുമകാന വര്ദനവത്തിനുതവണത്തിയുള്ള പദതത്തികള്ക്കയ്ക്ക്

മുതലമുടക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്  തയകാറകായത്തിടത്തില.  പകാവനപ്പെടവനന  ചകാടവകാര്നകകാണയ്ക്ക്

അടത്തിക്കുന. ശസ്പീ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല ധനത്തികനര എണ്ണ തതപ്പെത്തിക്കുന.

അതകാണയ്ക്ക് ഇന്നയ്ക്ക് തകരളെര കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ച.  അതസ്പീവ ഗുരുതരമകായ

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിടകാന്  സര്ക്കകാര്  നടപടത്തി

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലന്നതയ്ക്ക്  നമള്  കകാതണണകകാരരമകാണയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള്  ധൂര്തയ്ക്ക്

ഒഴത്തിവകാക്കുന്നത്തില.  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ധൂര്തത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പറയുനമനര

ധൂര്തയ്ക്ക് ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനനക്കുറത്തിചള്ള നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് വയ്ക്കുനമനര വത്തിചകാരത്തിച.
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പതക  ഒനര  നചയ്തത്തില.  കത്തിഫ്ബത്തിയുനട  ചരമഗസ്പീതര  ബഹുമകാനനപ്പെട  മനത്തി

എഴുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില  ഇനത്തിനയകാരു  പദതത്തിയുര  നടക്കത്തില.

നക-നറയത്തില പദതത്തിക്കുതവണത്തി നത്തിങ്ങള് അനകാവശരമകായത്തി പണര നചലവഴത്തിച.

എവത്തിനട  നത്തിനവരുര  പണര?   ഇലകാത  പദതത്തികളനട  തപരത്തില  പണര

നചലവഴത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഞങ്ങള്  അനപറഞ്ഞതകാണയ്ക്ക്.

ബഹുമകാനനപ്പെട  സസ്പീക്കര്  അന്നത്തിവത്തിനട  ഉണകായത്തിരുന്നതലകാ;

അതദ്ദേഹതത്തിനറത്തിയകാര.  കത്തിഫ്ബത്തി,  ബഡ്ജറത്തിനുപുറത്തുള്ള  ധനസമകാഹരണര

അപകടതത്തിലകാനണന്നയ്ക്ക്  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതകാണയ്ക്ക്.  ഒരു  കുഴപ്പെവമത്തിനലന്നയ്ക്ക്

നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  ഇതപ്പെകാള്  എനകാണയ്ക്ക്  സത്തിതത്തി;  നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  പുതത്തിനയകാരു

പദതത്തി  ഏനറടുക്കകാന്  കഴത്തിയുനതണകാ;  കത്തിഫ്ബത്തിനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  സത്തി.  ആന്ഡെയ്ക്ക്

എ.ജത്തി.  പറഞ്ഞതപ്പെകാള്  സത്തി.  ആന്ഡെയ്ക്ക്  എ.ജത്തി.-നക്കതത്തിരകായത്തി  ഇഉൗ  സഭയത്തില

നത്തിങ്ങള്  പ്രതമയര  പകാസകാക്കത്തിയത്തിതല?   ഇന്നയ്ക്ക്  സരസകാനനത  ജനങ്ങള്

ബുദത്തിമുടയ്ക്ക് അനുഭവത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ചയകാണയ്ക്ക് കകാണകാന് കഴത്തിയുന്നതയ്ക്ക്. 

മത്തി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസയ്ക്ക്....

ശസ്പീ  .   രതമശയ്ക്ക് നചന്നത്തിതല:  സര്, രണ്ടുമത്തിനത്തിട്ടുകൂടത്തി. 

മത്തി  .    സസ്പീക്കര്:  അതുപറത്തില.  നത്തിങ്ങള് പഞതനര കഥപറഞ്ഞയ്ക്ക് സമയര
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കളെഞ്ഞതകാണയ്ക്ക്.  പസ്പീസയ്ക്ക്....പസ്പീസയ്ക്ക്....

ശസ്പീ  .    രതമശയ്ക്ക്  നചന്നത്തിതല:  ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തില വന്നത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  തകാങ്ങകാന്  കഴത്തിയകാതതകാണയ്ക്ക്;  പകാവനപ്പെടവര്ക്കയ്ക്ക്

തകാങ്ങകാന്  കഴത്തിയകാതതകാണയ്ക്ക്.  സകാധുക്കനളെ  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളെര

ബുദത്തിമുട്ടുണകാക്കുന്നതകാണയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാര്  ലക്കുര  ലഗകാനുമത്തിലകാനത  ധൂര്ത്തുര

അഴത്തിമതത്തിയുരനകകാണയ്ക്ക്  സരസകാനനത  ജനങ്ങനളെ  കബളെത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ധൂര്തത്തിനന്റെ കണക്കുകള് ഞകാനത്തിവത്തിനട പറയുന്നത്തില.  ധൂര്തത്തിനന്റെ കണക്കുകള്

പറയകാന്  തപകായകാല  നമള്  എങ്ങുര  നത്തിലക്കത്തില.  അതതകാനടകാപ്പെരതനന്ന

സരസകാനനത  ജനങ്ങളനട  തലയത്തില  ഭകാരതമറത്തിവചനകകാണയ്ക്ക്  ജനങ്ങനളെ

ബുദത്തിമുടത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത്തിനനതത്തിരകായ  അതത്തിശകമകായ

ജനവത്തികകാരര  തകരളെതത്തില  ഉയരുനമന്ന  കകാരരതത്തില  സരശയര  തവണ.

പകാര്ലനമന്റെയ്ക്ക്  നതരനഞ്ഞടുപ്പെയ്ക്ക്  വന്നകാല  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  കരത്തിയത്തില  തപകാനല

പറനതപകാകുനമന്നയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  മുഖരമനത്തി  ഗവര്ണറുനട

നന്ദത്തിപ്രതമയതത്തിനയ്ക്ക്  മറുപടത്തി  പറഞ്ഞതപ്പെകാള്  പറഞ്ഞു.  ഇഉൗ  ജനവത്തിരുദ

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതതകാടുകൂടത്തി  തകരളെതത്തിനല  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  മണ്ണകാരകടതപകാനല  ഒലത്തിചയ്ക്ക്  തപകാകുനമന്ന  കകാരരതത്തില  തര്ക്കര
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തവണ.  ഇന്നയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങള്നക്കതത്തിരകാണയ്ക്ക്.  നപകാതുകടര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചര  അനകാവശര  ധൂര്ത്തുര  അഴത്തിമതത്തിയുര  നടതത്തിയുര  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങനളെ  കബളെത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  ഇഉൗ  സര്ക്കകാരത്തിനനതത്തിരകായ  അതത്തിശകമകായ

തപകാരകാടവമകായത്തി  ഞങ്ങള്  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനമന്നയ്ക്ക്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന

അറത്തിയത്തിക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഞകാന്  എനന്റെ  വകാക്കുകള്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ശശത്തി:  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശസ്പീ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല അവതരത്തിപ്പെത്തിച 2023-24-നല ബഡ്ജറത്തിനന

ഞകാന് സര്വ്വകാത്മനകാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇടതുപക ഗവണ്നമന്റെത്തിലനത്തിനര ഒരു

ജനതദകാഹ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങള്  പ്രതസ്പീകത്തിക്കുന്നത്തിലകാനയന്ന

ഉതമതബകാദരമുള്ള  ഒരകാളെകാണയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി.

തകരളെര ഭരത്തിക്കുന്ന ഗവണ്നമന്റുര ഇടതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തിയുര അതയ്ക്ക്

അനുവദത്തിക്കത്തിലകാനയനര  ജനങ്ങള്ക്കുറപ്പുണയ്ക്ക്.  ആ  ജനവത്തിശസ്വകാസര

ഉള്നക്കകാണ്ടുതനന്നയകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഉള്ളടക്കര  വകായത്തിചയ്ക്ക്  വത്തിലയത്തിരുത്തുന്ന  ഏനതകാരകാള്ക്കുര  മറത്തിനചകാരഭത്തിപ്രകായര

തരഖനപ്പെടുതകാനകാകത്തിനലന്നകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  കരുതുന്നതയ്ക്ക്.  2023  നഫബ്രുവരത്തി
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3-ാം  തസ്പീയതത്തിയകാണയ്ക്ക്  2023-24-നല  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  സഭയത്തില  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.

ഇതത്തിതനലള്ള  ചര്ചയകാണയ്ക്ക്  ഇന്നയ്ക്ക്  തുടക്കര  കുറത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളര

തഭദഗതത്തികളര  വകാദപ്രതത്തിവകാദങ്ങളനമലകാര  സഭയത്തില  ഉയര്നവരുര.

നപകാതുസമൂഹവര ചര്ചയത്തില പങകാളെത്തികളെകാകുര.  അങ്ങനനനയകാരു ജനകാധത്തിപതര

പ്രകത്തിയയത്തിലൂനടയകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തിതനല  തസ്പീരുമകാനമുണകാകുന്നതയ്ക്ക്.

അങ്ങനനതനന്നയകാകണര അതയ്ക്ക് നടതക്കണതയ്ക്ക്.  എന്നകാല പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  പ്രതത്തികരണര  കകാണുതമ്പകാള്  അങ്ങനനനയകാരു  സമസ്പീപനമല

സസ്വസ്പീകരത്തിചകകാണുന്നനതന്നയ്ക്ക്  തഖദപൂര്വ്വര  പറതയണത്തിവരുന.  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

അവസകാന ഭകാഗതയ്ക്ക് 2955 തകകാടത്തി രൂപയുനട വത്തിഭവ സമകാഹരണനതക്കുറത്തിചയ്ക്ക്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളണയ്ക്ക്.  അതത്തിനന ഉയര്തത്തിനക്കകാണ്ടുള്ള തകകാലകാഹലങ്ങളനട  ഒരു

തസ്പീമഴ  സൃഷത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്  പ്രതത്തിപകര  തുടക്കര  കുറത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അധത്തിക

വത്തിഭവ  സമകാഹരണതത്തിതലയയ്ക്ക്  തപ്രരത്തിപ്പെത്തിച  കകാരണങ്ങള്  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ആമുഖതത്തിലതനന്ന വരകമകാക്കത്തിയത്തിരുന. അതുകൂടത്തി ഉള്നപ്പെടുതത്തി സമഗ്രമകായ

ചര്ചയയ്ക്ക്  തസ്പീനകകാളതത്തിയത്തിരുനനവങത്തില  എത  നന്നകായത്തിരുനനവന്നയ്ക്ക്

ആഗ്രഹത്തിചതപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനല  പ്രതത്തിപക  പകാര്ടത്തികള്ക്കയ്ക്ക്

അങ്ങനനനയകാരു കടമകൂടത്തിയുനണന്നയ്ക്ക് ഞങ്ങള് കരുതുകയകാണയ്ക്ക്. 
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രകാജരതയ്ക്ക്  നപകാതുനവയുര  തകരളെതത്തില പ്രതതരകത്തിചര  തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര്

സസ്വസ്പീകരത്തിചതപകാരുന്ന  നടപടത്തികള്  വളെനര  ലളെത്തിതമകായ  കകാരരങ്ങളെകാനണന്നയ്ക്ക്

ആര്ക്കുര  കരുതകാനകാകത്തില.  ഇനരയത്തിനല  നഫഡെറല  ധനവരവസയത്തില

വരുതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  മകാറങ്ങളര  ഒരത്തിക്കലര  ഒരു  നചറത്തിയ  വത്തിഷയമല.

ഭരണഘടനകാപരമകായ  അധത്തികകാര  തകന്ദ്രസ്പീകരണവര  സരസകാനങ്ങതളെകാടുള്ള

വത്തിതവചനവര അവഗണനയുര ഒരത്തിക്കലര അരഗസ്പീകരത്തിക്കകാനകാവത്തില.  അനതലകാര

ഭരണഘടനകാ വത്തിരുദമകാനണന്നയ്ക്ക് മകാതമല തകരളെനത സരബനത്തിചത്തിടതതകാളെര

ആത്മകാഭത്തിമകാനതത്തിനന്റെ  പ്രശര  കൂടത്തിയകാണയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  വത്തിഷയര  പ്രതത്തിപകര

ഗഉൗരവമകായത്തി  കണത്തിരുനനവങത്തില  ചര്ച  അര്തപൂര്ണ്ണവര

ഫലപ്രദവമകാകുമകായത്തിരുന.  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനട

ഉതദ്ദേശരശുദത്തിനയ  ശകാഘത്തിക്കുകതപകാലര  നചയ്യുമകായത്തിരുന.  എനകായകാലര

ഇനത്തിനയങത്തിലര  ഇഉൗ  വത്തിഷയര  പ്രതത്തിപകര  വളെനര  ഗഉൗരവമകായത്തി

കകാണുനമനതനന്നയകാണയ്ക്ക് ഞകാന് കരുതുന്നതയ്ക്ക്. 

പതകാര ധനകകാരര കമത്തിഷനന്റെ കകാലതയ്ക്ക് ലഭത്തിചതപകാന്ന 3.85 ശതമകാനര

1.92  ശതമകാനമകായത്തി കുറഞ്ഞു.  ഇതത്തിലൂനട നമുക്കുണകായ നഷര പതത്തിനകായത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്.  റവനപ്യൂ  കമത്തി  ഗ്രകാന്റെത്തിനതത്തില  6200  തകകാടത്തി  രൂപയുനട
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നഷമുണകായത്തി.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാര  വത്തിഹത്തിതതത്തിലര  7000  തകകാടത്തി

രൂപ കുറഞ്ഞു.  പബത്തികയ്ക്ക് അക്കഉൗണയ്ക്ക് കട ബകാദരതയകാക്കത്തി മകാറത്തിയതുകകാരണര

10,000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  നഷര  വസ്പീണ്ടുമുണകായത്തി.  വത്തിപണത്തിയത്തിലനത്തിനര

കടനമടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പരത്തിധത്തിയത്തില  വരുതത്തിയ  കുറവകകാരണര  3100

തകകാടത്തിയുനട  വരുമകാനമകാണയ്ക്ക്  കുറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനനലകാരപുറനമ  കത്തിഫ്ബത്തി,

തസകാഷരല  നസകപ്യൂരത്തിറത്തി  നപന്ഷന് കമ്പനത്തി  എന്നത്തിവ ബഡ്ജറത്തിനയ്ക്ക്  പുറതയ്ക്ക്

സമകാഹരത്തിച  ധനരകൂടത്തി  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ബകാദരതയകായത്തി

പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതുകകാരണര 4000 തകകാടത്തി രൂപയുനട കടനമടുപ്പെയ്ക്ക് പരത്തിമത്തിതത്തിയത്തില

കുറവണകാകുന.  ഇനതലകാരകൂടത്തി  നകാലപ്പെതത്തിനകായത്തിരതത്തിലപ്പെരര  തകകാടത്തി

രൂപയുനട  കുറവകാണയ്ക്ക്  സരസകാനത്തുണകായതയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  അവഗണനനയ

നരകായസ്പീകരത്തിക്കകാനകാകുതമകാ?  ഇതുകണയ്ക്ക്  ആതഘകാഷത്തിക്കകാന്  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങള്  എനകായകാലര   പ്രതത്തിപകതതകാനടകാപ്പെമുണകാകുനമന്നയ്ക്ക്  കരുതുന്നത്തില.

ഗുരുതരമകായ  പ്രതത്തികൂല  സകാഹചരരതത്തിലര  സരസകാനതത്തിനന്റെ  പശകാതല

സഉൗകരരവത്തികസനതത്തിനുര  സകാമൂഹത്തിക  സുരകകാ  തമഖലയത്തിനല  നചലവകള്ക്കുര

യകാനതകാരു  മുടക്കവര  വരുതത്തിയത്തിടത്തില.  ജസ്പീവനക്കകാരുനട  ശമ്പളെ ര,  നപന്ഷന്

എന്നത്തിവ പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയുര  അതത്തില  അധത്തിക ബകാധരത ഏനറടുക്കുകയുര  നചയ്തു.
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ചുരുക്കതത്തില  മുനമ്പകാരത്തിക്കലമത്തിലകാതവത്തിധര  ഭസ്പീമമകായ  വത്തിഭവതശകാഷണര  ഒരു

വശത്തുര  മറുവശതയ്ക്ക്  അധത്തികമകായത്തി  ഏനറടുതക്കണത്തിവന്ന  നചലവകളനട

ബകാധരതയുമകാണയ്ക്ക്.  ഇവ  രണ്ടുര  കൂടത്തിതചര്തയ്ക്ക്  വകായത്തിചകാണയ്ക്ക്  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

ധനനഞരുക്കനത  സമഗ്രമകായത്തി  വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നനതന്ന  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയുനട  അഭരര്തന  കണത്തിനലന്നയ്ക്ക്  നടത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  ശരത്തിയല.

നടപ്പുസകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതക്കകാള്  വലത്തിയ  ധനനഞരുക്കമകാണയ്ക്ക്  2023-24

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തിലര പ്രതസ്പീകത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. റവനപ്യൂ ഗ്രകാന്റെത്തിനതത്തില 2022-23-

തനക്കകാള് 8400 തകകാടത്തിരൂപയുനട കുറവകാണുണകാകകാന് തപകാകുന്നനതന്നയ്ക്ക് ബഡ്ജറയ്ക്ക്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുന.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാര  ഇനതത്തില  നഷനപ്പെടുന്നതയ്ക്ക്

5800  തകകാടത്തിരൂപയകാണയ്ക്ക്.  കൂടകാനത കടപരത്തിധത്തിയത്തിനല  കുറവമൂലമുണകാകുന്ന  5000

തകകാടത്തിരൂപയുര  ഒരു  ഹകാര്ഡെയ്ക്ക്  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക്  സരസകാനനത

നകകാനണതത്തിചത്തിരത്തിക്കുനനയന്ന  യകാഥകാര്തരര   ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  നമ്മുനട

മുന്നത്തില  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   സരസകാനതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി

അധത്തികകാരനത പരത്തിമത്തിതനപ്പെടുത്തുന്നതതകാനടകാപ്പെര വകായകാ പരത്തിധത്തിയുര കര്ശനമകായത്തി

നത്തിയനത്തിക്കനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന.  ഇഉൗ  സത്തിതത്തി  വത്തിതശഷരകൂടത്തി

കകത്തിരകാഷസ്പീയതത്തിനതസ്പീതമകായത്തി വത്തിലയത്തിരുതത്തി മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് കഴത്തിയണര. ഇഉൗ
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പുതത്തിയ സകാഹചരരതത്തില ഒരു തത്തിതല നയര സര്ക്കകാര് സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ഇനരന്  ഭരണഘടനയുനട  നഫഡെറല  മൂലരങ്ങതളെയുര  സരസകാന

ധനകകാരരയത്തിടങ്ങനളെയുര  സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  വത്തിവത്തിധ  സരസകാനങ്ങനളെക്കൂടത്തി

പങകാളെത്തികളെകാക്കത്തി തയകാജത്തിനചകാരു നചറുത്തുനത്തിലയ്ക്ക് സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുകനയന്ന നത്തിര്തദ്ദേശര

ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി ബഡ്ജറത്തില മുതന്നകാട്ടുവചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  കൂടകാനത

ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.-നത്തികുതത്തി  വകുപ്പുകനളെ  ശകാസസ്പീയമകായത്തി  പുനപുഃസരഘടത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  നത്തികുതത്തി

ഭരണര  കകാരരകമമകാക്കകാന്  നടപടത്തികള്  സസ്വസ്പീകരത്തിചവരത്തികയകാണയ്ക്ക്.  വത്തിഭവങ്ങളനട

കകാരരകമമകായ ഉപതയകാഗര ഉറപ്പെകാക്കകാനുള്ള നടപടത്തികളര സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന. അധത്തിക

വത്തിഭവ  സമകാഹരണനമന്ന  നത്തിലയത്തില  ഇക്കകാരരങ്ങനളെലകാര

കണക്കത്തിനലടുതകായത്തിരത്തിക്കണര  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെ  വത്തിലയത്തിരുതതണതയ്ക്ക്.

നപതടകാളെത്തിനുര ഡെസ്പീസലത്തിനുര ലത്തിററത്തിനയ്ക്ക് 2 രൂപ നത്തിരക്കത്തില നസസയ്ക്ക് ഏര്നപ്പെടുതത്തി 800

തകകാടത്തിതയകാളെര  രൂപ സമകാഹരത്തിചയ്ക്ക്  സകാമൂഹര സുരകകാ ഫണത്തിതലയയ്ക്ക്  നല്കണനമന്ന

നത്തിര്തദ്ദേശര  വലത്തിയ വത്തിമര്ശനര ഉയര്ത്തുകയകാണയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക്  മനറകാരു കകാരരതത്തിനുര

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കത്തിനലന്നയ്ക്ക്  വരകമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  8.3

രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  31.5  രൂപയകായുര  ഡെസ്പീസലത്തിനയ്ക്ക്  2.10  രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  30

രൂപയകായുര  ഘടരഘടമകായത്തി  നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച  തശഷമകാണയ്ക്ക്  10  രൂപയുര  5
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രൂപയുര  യഥകാകമര  കുറചതയ്ക്ക്.  ഡെസ്പീസലത്തിനയ്ക്ക്  12.30  രൂപയുര  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  6.56

രൂപയുര എന്ന നത്തിരക്കത്തിലകാണയ്ക്ക് തകരളെതത്തില വത്തില കുറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക് 2.30

രൂപയുര  ഡെസ്പീസലത്തിനയ്ക്ക്  1.56  രൂപയുര  അധത്തികമകായത്തി  കുറഞ്ഞതയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനന്റെ

വകയകായകാണയ്ക്ക്. അതുനകകാണയ്ക്ക് തകരളെര നത്തികുതത്തി കുറചത്തിനലന്നയ്ക്ക് പറയുന്നതയ്ക്ക് ശരത്തിയല.

തകരളെതത്തില  നത്തികുതത്തി  കുറഞ്ഞത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതരതത്തിലള്ളതകാണയ്ക്ക്  സരസകാനനത

മൂലരകാധത്തിഷ്ഠത്തിത നത്തികുതത്തിഘടന. തകന്ദ്രതതക്കകാള് സരസകാന സര്ക്കകാര് വരുതത്തിയ

2.30 രൂപയുതടയുര 1.56 രൂപയുതടയുര കുറവത്തിലൂനട ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് ഇഉൗ സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷര  തനന്ന  ഏകതദശര  500  തകകാടത്തിതയകാളെര  രൂപയുര  അടുത  വര്ഷര

ഏകതദശര  1000  തകകാടത്തിതയകാളെര  രൂപയുതടയുര  സഹകായമുണകാകുനമന്നതകാണയ്ക്ക്

യകാഥകാര്തരര.  തകരളെതത്തിലണകായ നത്തികുതത്തി  കുറവത്തിനന ആനുപകാതത്തിക കുറനവന്നയ്ക്ക്

പരകാമര്ശത്തിചയ്ക്ക്  കുറചകകാതണണതത്തില.  പകരര  നമ്മുനട  നത്തികുതത്തി  ഘടനയുനട

പ്രതതരകത  നകകാണ്ടുതനന്ന  നത്തികുതത്തി  നത്തിരക്കത്തില  തകരളെതത്തിലര  കുറവയ്ക്ക്

വരുതത്തിനയനതനന്ന  സൂചത്തിപ്പെത്തിതക്കണത്തിവരുര.  നത്തികുതത്തി  കുറയല

പ്രഖരകാപനമുണകായത്തിനലതന്നയുള്ളൂ.   ഇനന  വത്തിലയത്തില  2  രൂപ

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചനതകാനമല  ഇവത്തിടനത  പ്രശര.   തകരളെര  സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന

സകാമ്പതത്തിക  നയമകാണയ്ക്ക്  പ്രതത്തിപകതത്തിനുര  തകന്ദ്രതത്തിനുര  പ്രശമകാകുന്നതയ്ക്ക്.
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സസ്വകകാരരസസ്വത്തുര കതമ്പകാളെവല്കരണവര  എലകാതലങ്ങളെത്തിലര  ഉറപ്പുവരുത്തുകനയന്ന

നവലത്തിബറല നയനത പരമകാവധത്തി നചറുത്തുനത്തിര്തകാന് നമള് ശമത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.

കതമ്പകാളെവല്കരണര  ഉറപ്പെകാക്കകാന്  ആദരര  നചതയണതയ്ക്ക്  നപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങനളെ  സസ്വകകാരരവലക്കരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്,    അതയ്ക്ക്  സരസകാന  സര്ക്കകാര്

നചയ്യുന്നത്തില.  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങനളെ  നകാര  പരത്തിതപകാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്

നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.  കുടത്തിനവള്ള  വത്തിതരണര,  ഗതകാഗതര  തുടങ്ങത്തിയ   സര്വ്വസ്പീസയ്ക്ക്

തമഖലയത്തിലനത്തിനന്നലകാര  സര്ക്കകാര്  പത്തിനകാറണനമന്നകാണയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്.  അതുര

നമള്  നചയ്യുന്നത്തില.  വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗരര,  നപന്ഷന്  തുടങ്ങത്തിയ

സകാമൂഹരതകമ  തമഖലയത്തിലര  സര്ക്കകാര്  ഇടനപടകാന്  പകാടത്തിനലന്നതകാണയ്ക്ക്  നവ

ഉദകാരവല്കരണ  നയര.  എന്നകാല  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  പൂര്ണ്ണമകായുര  ഇഉൗ

തമഖലയത്തില ഇടനപടുന. മകാതമല, വത്തിദരകാഭരകാസ-ആതരകാഗര തമഖലകളെത്തില വലത്തിയ

സകാമ്പതത്തിക  ഇടനപടലകളെകാണയ്ക്ക്   നടതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  നപന്ഷന്

സകാര്വ്വതത്തികമകാക്കത്തി.           65  ലകര ആളകള്ക്കകാണയ്ക്ക് ഇതപ്പെകാള് നപന്ഷന്

നല്കുന്നതയ്ക്ക്.  നവ  ഉദകാരവല്കരണ  നയര  നടപ്പെകാക്കുന്ന  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  ഒരത്തിക്കലര

നമുക്കനുകൂലമകാകത്തില.  നവലത്തിബറലത്തിസതത്തിനന്റെ സൃഷത്തിയകായ ധന ഉതരവകാദത്തിത

നത്തിയമര  ശകമകായത്തി  സരസകാനതത്തിനുതമല  അടത്തിതചലപ്പെത്തിക്കുര.  നമള്
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സസ്വസ്പീകരത്തിചതപകാരുന്ന  ജനസഉൗഹൃദ  സകാമ്പതത്തിക  നയതത്തിലള്ള  അമര്ഷര

നകകാണകാണയ്ക്ക്  അവരത്തിതയ്ക്ക്  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.  നമള്  ഏനറടുതത്തിട്ടുള്ള  ദഉൗതരര  വളെനര

വലതകാണയ്ക്ക്. ഇതുവനര നമുക്കയ്ക്ക് വത്തിജയത്തിചയ്ക്ക് മുതന്നറകാന് സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇനത്തിയുര ഇതത

പകാത പത്തിന്തുടരണനമന്നകാണയ്ക്ക് എനത്തിക്കയ്ക്ക് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്. 

മത്തി  .   സസ്പീക്കര്: നയസയ്ക്ക്.. പസ്പീസയ്ക്ക്....കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്.....

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ശശത്തി:  സര്,  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  2023-24

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷനത ബഡ്ജറയ്ക്ക് നമുക്കയ്ക്ക് മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് ഉഉൗര്ജ്ജര പകരുന്ന

ഒന്നകാണയ്ക്ക്.  ബഡ്ജറത്തിനല നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെലകാര അതത നത്തിലയത്തില വത്തിലയത്തിരുതകാന്

കഴത്തിയണര. ഞകാന് ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഒരത്തിക്കലകൂടത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശസ്പീ  .    മഞ്ഞളെകാരകുഴത്തി അലത്തി:  സര്,  ഞകാന് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

ബഡ്ജറയ്ക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിച ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയുനട അസകാമകാനര

നനധരരനതക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പ്രതതരകര  എടുത്തുപറതയണതകാണയ്ക്ക്.  തകകാവത്തിഡെത്തിനുതശഷര

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി നടുനവകാടത്തിഞ്ഞയ്ക്ക് കഷനപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളനടതമല ഇതയുര ഭകാരത്തിച

നത്തികുതത്തി അടത്തിതചലപ്പെത്തിക്കകാന് അതസ്പീവ നനധരരമുള്ളവര്ക്കു മകാതതമ കഴത്തിയുകയുള്ളൂ.

പത്തിചക്കകാരുനട  പത്തിചചടത്തിയത്തിലനത്തിനര  പത്തിചക്കകാശയ്ക്ക്  തടത്തിനയടുക്കുന്ന  ചത്തില

ദുഷനകാരുണയ്ക്ക്.  അതത്തിതനക്കകാള് കഷമകാണത്തിതയ്ക്ക്.  സകാധകാരണക്കകാരകായ ആള്ക്കകാര്ക്കയ്ക്ക്
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നത്തിതരവൃതത്തിക്കുതപകാലര  കഴത്തിയകാത  ഇഉൗ  സമയതയ്ക്ക്  അവര്  വകാങ്ങുന്ന  എലകാ

സകാധനങ്ങള്ക്കുര  അധത്തിക  നത്തികുതത്തി,  അധത്തിക  നസസയ്ക്ക്  എന്നത്തിവയകാണയ്ക്ക്

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  രണ്ടുരൂപ  നപതടകാള്

നസസത്തിനനക്കുറത്തിചല.  അതയ്ക്ക്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  പത്തിന്വലത്തിക്കകാനുള്ളതകാനണന്നയ്ക്ക്

എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര. സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-നന്റെ ഒരു സത്തിരര നടകത്തിക്കകാണത്തിതയ്ക്ക്. എലകാ

അവശരസകാധനങ്ങള്ക്കുര  സര്വ്വസ്പീസുകള്ക്കുര  ടകാകയ്ക്ക്  കൂട്ടുര.  പത്തിന്നസ്പീടയ്ക്ക്

പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ  ഉള്നപ്പെനട  എലകാവരുതടയുര  എതത്തിര്പ്പുണകാകുതമ്പകാള്  അതയ്ക്ക്

പത്തിന്വലത്തിക്കകാനകായത്തി   ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണയ്ക്ക് ഈ  നപതടകാള്,  ഡെസ്പീസല

എന്നത്തിവയയ്ക്ക്  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  നസസയ്ക്ക്.  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവത്തിനനക്കുറത്തിചള്ള

പ്രതത്തിതഷധനമലകാര  നപതടകാള്  നസസയ്ക്ക്  പത്തിന്വലത്തിക്കുന്നതതകാനട  ഇലകാതകാകുനമന്ന

തനര,  ഒരു തരര കണ്ണത്തില നപകാടത്തിയത്തിടലകാണതയ്ക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില 99

സസ്പീറയ്ക്ക് നല്കത്തി നത്തിങ്ങനളെ വസ്പീണ്ടുര അധത്തികകാരതത്തിനലതത്തിച ജനങ്ങതളെകാടുതനന്നയകാണയ്ക്ക്

ഇങ്ങനനനയകാരു  യുദപ്രഖരകാപനര  നടതതണതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  യഥകാര്തതത്തില  ടകാകയ്ക്ക്

പത്തിരത്തിവല; നത്തികുതത്തി ഭസ്പീകരതയകാണയ്ക്ക്, കണ്ണത്തില തചകാരയത്തിലകായ്മയകാണയ്ക്ക്. 

 സരസകാനര  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമകായ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാണയ്ക്ക്.

ഭരണതത്തിനന്റെ  ധൂര്തയ്ക്ക്,  സകാമ്പതത്തിക  അചടക്കമത്തിലകായ്മ  എന്നത്തിവയകാണയ്ക്ക്
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അതത്തിഗുരുതരമകായ സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക് സരസകാനനത നയത്തിചതയ്ക്ക്.

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷവര  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.

നഷപരത്തിഹകാരര നല്കത്തിയത്തിരുന. ഇഉൗ സമയതയ്ക്ക് ചരക്കയ്ക്ക്-തസവന നത്തികുതത്തി വകുപ്പെത്തിനന

പരത്തിഷ്കരത്തിചയ്ക്ക്  ശകത്തിനപ്പെടുതത്തിയത്തില;  നമനളെലകാവരുര  ഉറങ്ങത്തിതപ്പെകായത്തി

എനതവണനമങത്തില പറയകാര.  മറ്റുള്ള സരസകാനങ്ങള്  6%  മുതല  11.5%  വനര

നത്തികുതത്തി വര്ദനവത്തില വളെര്ച തരഖനപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള് തകരളെതത്തില നവറുര  2%

മകാതമകായത്തിരുന.  ഇക്കകാരരതത്തില  തകരളെര  ഏറവര  പത്തിറകത്തിലകാണയ്ക്ക്.   4000

തകകാടത്തിരൂപയുനട  അധത്തിക  നത്തികുതത്തി  ബഡ്ജറത്തില  പ്രതസ്പീകത്തിക്കുന.

70,000 തകകാടത്തിരൂപ  ഇനത്തിയുര  പത്തിരത്തിനചടുക്കകാന്  ബകാക്കത്തിയുണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്

പത്തിരത്തിനചടുക്കകാനുള്ള  നടപടത്തികളെതല  ആദരര  നചതയണതയ്ക്ക്;  നഫയര്  വകാലച്യുവത്തിനന്റെ

അപകാകത  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനത  ഭൂമത്തിക്കയ്ക്ക്  20%  വത്തില  കൂടത്തി.  രജത്തിതസ്ട്രേഷന്

അതപകകാഫസ്പീസയ്ക്ക്, പരത്തിതശകാധനകാ ഫസ്പീസയ്ക്ക്, നപര്മത്തിറയ്ക്ക് ഫസ്പീസയ്ക്ക് തുടങ്ങത്തി എലകാ ഫസ്പീസുര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച. കരത്തിങല, നചങല തുടങ്ങത്തിയ നത്തിര്മകാണ സകാമഗ്രത്തികള്നക്കലകാര വത്തില

കൂടത്തി.  2  വസ്പീടുള്ളവര്ക്കയ്ക്ക്  അധത്തിക നത്തികുതത്തി  ഏര്നപ്പെടുത്തുന.  പ്രവകാസത്തികളനട  വസ്പീടയ്ക്ക്

അടചത്തിടത്തിരുന്നകാല   അതത്തിനുര  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുനവന്നയ്ക്ക്  പറയുന.  ഈ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

നത്തിര്തദ്ദേശര വന്നതതകാടുകൂടത്തി  രണയ്ക്ക്  ദത്തിവസരനകകാണയ്ക്ക് ഫകാറ്റുകള്ക്കയ്ക്ക്  സസ്വയര് ഫസ്പീറത്തിനയ്ക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

45

300  രൂപ  വനര  വത്തിലകൂടത്തി,  ഇക്കകാരരര  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശദത്തിക്കണര.  ഫകാറ്റുകളെത്തില  തകാമസത്തിക്കുന്നവനരലകാര  വലത്തിയ  പണക്കകാരകാതണകാ;  

സരസകാനനത  നകാളെത്തിതുവനരയുള്ള  പദതത്തിനചലവയ്ക്ക്  49%  മകാതമകാണയ്ക്ക്.

കഷത്തിചയ്ക്ക്  രണ്ടുമകാസമകാണയ്ക്ക്  ഇനത്തി  തശഷത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഏകതദശര  16000

തകകാടത്തിരൂപതയകാളെര  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തില   നചലവഴത്തിക്കകാന്  ബകാക്കത്തിയുണയ്ക്ക്.

വകയത്തിരുതത്തിയതത്തിനുതപകാലര  പണര  കനണതകാനകാകകാത  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറത്തിനല  പുതത്തിയ  പ്രഖരകാപനങ്ങള്  നവറുതതയകാനണന്നയ്ക്ക്  മകാതതമ  പറയകാന്

കഴത്തിയുകയുള്ളൂ.    1,30,000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  സത്തിലവര്  നനലന്  പദതത്തി

നടപ്പെകാക്കകാന് പുറനപ്പെട സരസകാനമകാണത്തിതയ്ക്ക്.  എന്നകാല തറകാഡുകള് അറകുറപ്പെണത്തി

നചയകാന്  5-10  തകകാടത്തിരൂപ  ആവശരനപ്പെടകാല   ഫണത്തിനലന്നകായത്തിരത്തിക്കുര  മറുപടത്തി

ലഭത്തിക്കുക.  തറകാഡുകളനട  തശകാചനസ്പീയകാവസനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  അറത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്

നമകാനനബല ആപ്പെയ്ക്ക്,  മത്തിനത്തിസര് മസ്പീറത്തിരഗയ്ക്ക്,  എര.എല.എ.-മസ്പീറത്തിരഗയ്ക്ക്,  മലപ്പുറര കതത്തി

എനനലകാമകായത്തിരുന,  വകാഗകാനങ്ങള്.   ഇതപ്പെകാള്  തറകാഡുകനളെലകാര

തകര്നകത്തിടക്കുന.  വലതപ്പെകാഴുമുള്ള  തകന്ദ്ര  എന്.എചയ്ക്ക്.  പദതത്തികളെലകാനത

തവനറകാനര സരസകാനതയ്ക്ക് നടക്കുന്നത്തില.  എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല അങ്ങകാടത്തിപ്പുറര-

വളെകാതഞരത്തി  തറകാഡെയ്ക്ക്,  തറകാഡെകാതണകാ  തതകാടകാതണകാനയന്നയ്ക്ക്  തത്തിരത്തിചറത്തിയകാന്  വളെനര
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പ്രയകാസമകാണയ്ക്ക്.  ഒരു  ദശകാബര  മുതമ്പ  ബത്തി.എര.&ബത്തി.സത്തി.  നചയ്ത  തറകാഡെകാണതയ്ക്ക്.

നത്തിരവധത്തി  തവണ  ബഹുമകാനനപ്പെട  വകുപ്പുമനത്തിക്കയ്ക്ക്  നത്തിതവദനര  നല്കുകയുര

സബ്മത്തിഷനകായത്തി   സഭയത്തില  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുര  നചയ്തു.  15

തകകാടത്തിരൂപതയകാളെമകാണയ്ക്ക്  എസത്തിതമറയ്ക്ക്.  ബഡ്ജറത്തില  ഒരു  മണ്ഡലതത്തിനയ്ക്ക്  ആനക

തരുന്നതയ്ക്ക്  5  തകകാടത്തിരൂപയകാണയ്ക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക്  ഇനത്തി  ഒരു  പദതത്തിയുര

ആവശരനപ്പെടരുനതന്നയ്ക്ക്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തകാക്കസ്പീതയ്ക്ക്  നചയ്യുന.  ഇഉൗ

തറകാഡുകള്ക്കയ്ക്ക്  ഫണയ്ക്ക്  നലകുന്നതയ്ക്ക്  ആരകാണയ്ക്ക്;  ഇതുതപകാലള്ള  പദതത്തികള്

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്  എങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്;    എനന്റെ  മുന്നത്തിലള്ള  ആതരകാ  ഒരകാള്,

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  തപരയ്ക്ക്  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നത്തില,  അതദ്ദേഹര  പറയുന്നതുതപകാനല

ഇതപ്പെകാള്  തറകാഡെത്തിലത്തിറങ്ങത്തി  നടക്കകാന്  പറകാതകായത്തിരത്തിക്കുന.  കകാന്സര്

തരകാഗത്തികള്ക്കയ്ക്ക് മരുന്നയ്ക്ക് വകാങ്ങകാനുള്ള ഫണത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  നമഡെത്തിക്കല സര്വ്വസ്പീസസയ്ക്ക്

തകകാര്പ്പെതറഷന് തനരനത 3.5 തകകാടത്തിരൂപയുനട കുറവവരുതത്തി. തരകാഗത്തികളനട

എണ്ണര  വര്ദത്തിചവരുന്ന  ഇക്കകാലതയ്ക്ക്  നത്തിലവത്തിലള്ള  ഫണയ്ക്ക്  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുന്ന

നടപടത്തി  അര്ബുദര  ബകാധത്തിച  ഇഉൗ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ആതരകാഗര  നയതത്തിനയ്ക്ക്

ഉ ദകാഹരണമകാണയ്ക്ക്.  അതുതപകാനല,  വൃക്ക മകാറത്തിവചവര്ക്കയ്ക്ക് ജസ്പീവത്തിതകകാലര മുഴുവന്

കഴത്തിതക്കണ  മരുന്നയ്ക്ക്  ആറുമകാസകകാലമകായത്തി  കകാരുണര  നമഡെത്തിക്കല
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തസകാറുകളെത്തിലത്തില.  ശസകത്തിയയ്ക്കുള്ള  അനുബന  വസ്തുക്കളനട  വത്തിതരണവര

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ഏകതദശര  200  തകകാടത്തിരൂപതയകാളെര

കുടത്തിശത്തികയുള്ളതത്തിനകാല  വത്തിതരണര നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കുനമന്നകാണയ്ക്ക് തകള്ക്കുന്നതയ്ക്ക്. 

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗനതക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പറയകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണയ്ക്ക്  തഭദര.

ഇഉൗ സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ കകാലതയ്ക്ക് ഗവര്ണ്ണറുര സര്ക്കകാരുര തമത്തില നടന്ന തപകാരയ്ക്ക്

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗനതയുര  സരസകാനനത  സര്വ്വകലകാശകാലകനളെയുര

കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഇവത്തിനടയുള്ള  വത്തിദരകാര്തത്തികളെത്തില  സൃഷത്തിച  അവമതത്തിപ്പെയ്ക്ക്  നചറുതല.

ഉന്നത വത്തിദരകാഭരകാസരരഗര കലഷത്തിതമകാനണനര നത്തിലവകാരമത്തിലകാതതകാനണനര

ഗവര്ണ്ണര്തനന്ന  പതസതമളെനര  നടതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

എങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  വത്തിദരകാര്തത്തികള്  പഠത്തിക്കകാന്  തയകാറകാകുന്നതയ്ക്ക്?

വകാഴക്കുല  തഡെകാക്ടതററയ്ക്ക്,  തനതകാക്കനകാരുനട  മകാതര  ബന്ധുക്കള്ക്കയ്ക്ക്

സര്വ്വകലകാശകാലയത്തില  അനധത്തികൃതമകായത്തി  നത്തിയമനങ്ങള്  ലഭത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്

എന്നത്തിവനയലകാര  സര്വ്വകലകാശകാലകളെത്തില  കൃതരമകാനയകാനര

നടക്കുന്നത്തിനലനള്ള ഒരു തതകാന്നല നപകാതുസമൂഹതത്തിലണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. 

 കത്തിഫ്ബത്തി ഇതപ്പെകാള്  പഴയ നപകാതുമരകാമതയ്ക്ക് വകുപ്പുമനത്തി ഏതുസമയത്തുര

പറയുന്നതുതപകാനല ശരത്തിക്കുര കത്തിരഫത്തിയകായത്തി.  74,000  തകകാടത്തിരൂപയുനട  993
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പദതത്തികളെത്തില  ആനക  6,200  തകകാടത്തിരൂപയുനട  പദതത്തികള്  മകാതമകാണയ്ക്ക്

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്.  860  സ്കൂള്  നകടത്തിട  നത്തിര്മകാണര  ഏനറടുതതത്തില  288

എണ്ണര മകാതമകാണയ്ക്ക് പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില ധകാരകാളെര നടകത്തിക്കല

സകാഫത്തിനനയുര ജസ്പീവനക്കകാനരയുര കരകാര് വരവസയത്തില ഉയര്ന്ന ശമ്പളെതത്തില

നത്തിയമത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇതുമൂലമുണകായ അധത്തിക നചലവയ്ക്ക് വളെനര വലതകാണയ്ക്ക്.  തത്തിരത്തിചയ്ക്ക്

കത്തിട്ടുനമന്നയ്ക്ക്  ഉറപ്പെത്തിലകാതതത്തിനകാല  കത്തിഫ്ബത്തിക്കയ്ക്ക്  കടര  നകകാടുക്കകാന്  ആരുര

തയകാറകാകുനമത്തില.  പണമത്തിലകാത ഇഉൗ സകാഹചരരതത്തില പത്തി.ഡെബപ്യൂ.ഡെത്തി.-നയ

റസ്പീ-വകാമ്പയ്ക്ക്  നചയ്തയ്ക്ക്  കത്തിഫ്ബത്തിനയ  പത്തിരത്തിചവത്തിടുന്നതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഗഉൗരവമകായത്തി

ആതലകാചത്തിക്കണനമന്നകാണയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിതയകാടയ്ക്ക് പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്.

 തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ സകാപനങ്ങളനട സത്തിതത്തി പറയകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണയ്ക്ക്

തഭദര.  1000  തകകാടത്തിരൂപ  ടകാകയ്ക്ക്  ഇനതത്തില  പത്തിരത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  എവത്തിനടനത്തിന്നയ്ക്ക്  കത്തിട്ടുര;  നവതകരളെര  ഇതപ്പെകാള്

ശവതകരളെമകാണയ്ക്ക്.  നനലഫയ്ക്ക്  മത്തിഷന്  അവതകാളെതത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ഹഡ്തകകാ

(ഹഉൗസത്തിരഗയ്ക്ക് ആന്ഡെയ്ക്ക് അര്ബന് നഡെവലപ്നമന്റെയ്ക്ക് തകകാര്പ്പെതറഷന് ലത്തിമത്തിറഡെയ്ക്ക്)-

ലനത്തിന്നയ്ക്ക്  ഇനത്തിയുര  കടര  ലഭത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക്  ഒരു  ഉറപ്പുമത്തില.  തകകാടത്തികളനട  കടര
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കുടത്തിശത്തികയകാണയ്ക്ക്.  ആര്ദര  പദതത്തിപ്രകകാരര  എലകാ  പ്രകാഥമത്തിക  ആതരകാഗര

തകന്ദ്രങ്ങനളെയുര  കുടുരബകാതരകാഗര  തകന്ദ്രങ്ങളെകാക്കകാനുള്ള  പദതത്തിയുര

ഉതപകത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  മത്തിഷന്  പ്രകകാരര  1000

വത്തിദരകാലയങ്ങനളെ മത്തികവത്തിനന്റെ തകന്ദ്രങ്ങളെകാക്കുനമന്നകാണയ്ക്ക് ഇവത്തിനട പ്രസരഗത്തിചതയ്ക്ക്.

അതയ്ക്ക്  cold  storage-ല  അതല;  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഡെത്തിജത്തിറല  വത്തിദരകാഭരകാസനമന്ന

വകാഗകാനവര  നവള്ളതത്തിലകാണയ്ക്ക്.  നഗരമകാലത്തിനര  പകാന്റുകള്  എന്ന

പദതത്തിനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ആരുര ഒനര പറയുന്നതതയത്തില.  ഇനതലകാര  ബഡ്ജറത്തില

ഉള്നപ്പെടുതകാന് മറനതപകാതയകാ;  ഉചഭകണതത്തിനകായത്തി  181  തകകാടത്തിരൂപയുനട

കുറവകാണയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഒരു  കുടത്തിക്കയ്ക്ക്  8

രൂപതയകാളെമകാണയ്ക്ക്  സര്ക്കകാര്  നലകുന്നതയ്ക്ക്.  നഹഡെയ്ക്ക് മകാസറുനട  സസ്വനര

കകാതശകാ/നകാട്ടുകകാരുനട   സഹകായമനസതയുനട  കരുണ  നകകാതണകാ  ആണയ്ക്ക്

ഇതുവനരയുള്ള  കകാരരങ്ങള്  നടനതപകാകുന്നതയ്ക്ക്.  ഈ  പദതത്തി  പൂര്ണ്ണമകായുര

അവതകാളെതത്തിലകാകുര.  അതുതപകാനല,  എല.എസയ്ക്ക്.എസയ്ക്ക്. (Lower Secondary

Scholarship)  തപകാലള്ള തസകാളെര്ഷത്തിപ്പുകളനട കുടത്തിശത്തിക നലകകാനകാവശരമകായ

തുക വകയത്തിരുതണര.  

ഒരു വര്ഷര ഒന്നരലകര തകകാടത്തിരൂപയകാണയ്ക്ക്  പ്രവകാസത്തികള് നകാടത്തിതലയയ്ക്ക്
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അയയ്ക്കുന്നതയ്ക്ക്.   പ്രവകാസത്തികള്  ഏനതങത്തിലര  കകാര്ഡുണകാക്കത്തിയകാല  അതത്തിനയ്ക്ക്

ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നതയ്ക്ക്  കണ്ണത്തില  തചകാരയത്തിലകാത  പ്രവൃതത്തിയകാണയ്ക്ക്.

ഇനതകാരു  നചറത്തിയ  കകാരരമതല;  ഇതുവനര  ഇലകാതത്തിരുന്നവയയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാഴകാണയ്ക്ക്

ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  ചുമതകാന്  തുടങ്ങത്തിയതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പത്തിന്വലത്തിക്കണനമന്നകാണയ്ക്ക്

എനത്തിക്കയ്ക്ക് ആവശരനപ്പെടകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  

15  തകകാടത്തിരൂപ  നചലവത്തില   എങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്  ചകാര്തടര്ഡെയ്ക്ക്  നനഫറയ്ക്ക്

നത്തിര്മത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയുന്നതയ്ക്ക്;  അക്കകാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുനണങത്തിലര  പണര

എവത്തിനട  നത്തിന്നകാണയ്ക്ക്  കനണത്തുക.   കര്ണ്ണകാടകയത്തില  തപകായത്തി  ഡെസ്പീസല

അടത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്   സര്ക്കകാര്   നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-തയകാടയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്.

ജസ്പീവത്തിക്കണനമങത്തില  മറയ്ക്ക്  നകാടുകളെത്തിതലയയ്ക്ക്  പലകായനര  നചയ്യൂനവന്നകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്.   പലകായനര  നചയ്യുന്നവര്ക്കയ്ക്ക്

തവണനമങത്തില ഒരു എസയ്ക്ക് തകപ്പെയ്ക്ക് ടകാക്സുകൂടത്തി സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക് ചുമതകാര.  അനതകാരു

പുതത്തിയ  ആശയമകാനണന്നതയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

തകള്ക്കണര. 

ഇരുപതത്തിരതണകാളെര വര്ഷമകായത്തി നത്തിമയസഭകാരഗമകായ ഞകാന്  ഇതുവനര

ഇതയുര  തമകാശമകാനയകാരു  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ഒരു  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുര
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അവതരത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  കണത്തിടത്തില.   ഇതരതത്തിനലകാരു ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്

ആനരകാനക്കയകാണയ്ക്ക്  അങ്ങതയകാടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതയ്ക്ക്;  അങ്ങയ്ക്ക് വരകത്തിപരമകായത്തി വളെനര

നനലകാരു  മനുഷരനകാണയ്ക്ക്.  ഇതയുര  അബദജടത്തിലമകായ  തലത്തിനപ്പെകാളെത്തി

ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് എതത്തിര്ക്കുന.

ചസ്പീഫയ്ക്ക്  വത്തിപ്പെയ്ക്ക്  (തഡെകാ  .    എന്  .    ജയരകാജയ്ക്ക്  ):  സര്,  ഞകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെ  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  എനത്തിക്കുമുമ്പയ്ക്ക്  സരസകാരത്തിച

ബഹുമകാനനപ്പെട  മഞ്ഞളെകാരകുഴത്തി  അലത്തി  വരകത്തിപരമകായത്തി  വളെനര  നനലകാരു

മനുഷരനകാണയ്ക്ക്.  അതദ്ദേഹര  ചത്തില  കകാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്  ശരത്തിയനലന്നയ്ക്ക്

പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  തകന്ദ്ര/സരസകാന  ബഡ്ജറ്റുകളമകായത്തി

ബനനപ്പെടയ്ക്ക് ഞകാന് നചറത്തിനയകാരു ബുക്കയ്ക്ക് നലറയ്ക്ക് തയകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. കണക്കുകള്

പറയുതമ്പകാള് നപനടന്നയ്ക്ക്  മനസത്തിലകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാതതത്തിനകാല കൃതരമകായത്തി

ഗ്രകാഫയ്ക്ക് വരചകാണയ്ക്ക് ബുക്കയ്ക്ക് നലറയ്ക്ക് തയകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  സരസകാനതയ്ക്ക് നത്തികുതത്തി

വരുമകാനമുണകായത്തിടത്തിനലന്നകാണയ്ക്ക്  അതദ്ദേഹര  പറനഞ്ഞകാരു  കകാരരര.  ഇഉൗ

ബുക്കയ്ക്ക് നലറത്തിനകതയ്ക്ക് ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  വരുമകാനര വര്ദത്തിചനവന്നതത്തിനയ്ക്ക് വരകമകായ

കണക്കുകളണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനന്റെ  ധനകകാരര  രരഗതയ്ക്ക്  എനനകാനക്കതയകാ

കുഴപ്പെമുനണനള്ള  രസ്പീതത്തിയത്തില  സത്തിരമകായത്തി  ഇങ്ങനന
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പറഞ്ഞുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. 

ഞകാന്  ഒനരണയ്ക്ക്  കകാരരങ്ങള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

തകരളെതത്തിനന്റെ  ധനസത്തിതത്തിനയ  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  നതറത്തിദകാരണ

പരത്തുന്നവത്തിധതത്തില  പറയുനനവന്നതകാണയ്ക്ക്  പ്രധകാനനപ്പെട  കകാരരര.

എനത്തിക്കുമുമ്പയ്ക്ക്  സരസകാരത്തിച  ബഹുമകാനരരകായ  പ്രതത്തിപകകാരഗങ്ങള്

സൂചത്തിപ്പെത്തിനചകാരു കകാരരമകാണതയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനയ്ക്ക്  ആധത്തികകാരത്തികമകായത്തി എടുക്കുന്ന തരഖ

റത്തിസര്വയ്ക്ക്  ബകാങയ്ക്ക്  ഓഫയ്ക്ക്  ഇനരയുനട  State  of  State  Finances  എന്ന

റത്തിതപ്പെകാര്ടകാണയ്ക്ക്.    യഥകാര്തതത്തില  ഇതയ്ക്ക്  തയകാറകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിനന്റെ തനരനതയുള്ള ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ഡെത്തി.പത്തി.(തഗ്രകാസയ്ക്ക് തസറയ്ക്ക് നഡെകാമസത്തികയ്ക്ക്

തപ്രകാഡെക്ടയ്ക്ക്)-യുനട  എസത്തിതമറഡെയ്ക്ക്  തററത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ആക്ചസ്വലത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തില കൃതരമകായ പരത്തിതശകാധന നടതത്തിയകാല തനരനതയുള്ളതുര

ഇഉൗ കണക്കുകളര തമത്തില വരതരകാസമുനണനള്ളതയ്ക്ക് മനസത്തിലകാക്കകാന് കഴത്തിയുര.

റത്തിസര്വയ്ക്ക്  ബകാങയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്  നതറകാനണന്നല  ഞകാന്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  പനക

റത്തിസര്വയ്ക്ക്  ബകാനങടുത  ഡെകാറയത്തിനല  പ്രശമകാണയ്ക്ക്  ഇതത്തിനയ്ക്ക്  കകാരണമകാകുന്നതയ്ക്ക്.

ആര്.ബത്തി.നഎ.-യുനട  റത്തിതപ്പെകാര്ടത്തില   കടവര  ആഭരനര  ഉലപ്പെകാദനവര

തമത്തിലള്ള  അനരനതക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതത്തിതനക്കകാള്  രണയ്ക്ക്  ശതമകാനര
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കുറവകാണയ്ക്ക് ഇതപ്പെകാള് നത്തിലവത്തിലള്ള debt-ഉര ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ഡെത്തി.പത്തി. തററ്റുര തമത്തിലള്ള

വരതരകാസര.  ഇതയ്ക്ക്  പഴയ  എസത്തിതമറയ്ക്ക്  തററത്തിനലടുക്കുന്നതുനകകാണയ്ക്ക്

മകാതമുണകാകുന്ന തകരകാറകാണയ്ക്ക്.   തനത്തിയകാവര്തനര പറഞ്ഞയ്ക്ക്,  സരസകാനതയ്ക്ക്

എതനകാ  കുഴപ്പെമുനണന്നയ്ക്ക് വരുതത്തി തസ്പീര്ക്കുന്നതയ്ക്ക് ശരത്തിയനലന്നതകാണയ്ക്ക് എനന്റെ

അഭത്തിപ്രകായര. ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ഡെത്തി.പത്തി.-യുനടയുര                  debt-നന്റെയുര തറതഷരകാ

39.1 ശതമകാനമകാനണന്നകാണയ്ക്ക് തനരനത റത്തിസര്വയ്ക്ക് ബകാങയ്ക്ക് പറഞ്ഞതയ്ക്ക്. എന്നകാല

ആക്ചസ്വല  കണക്കുകള്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്  അതയ്ക്ക്  37.1  ശതമകാനര

മകാതമകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  രണയ്ക്ക് ശതമകാനതത്തിനന്റെ വരതരകാസര വന്നത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  Debt ratio

കുറഞ്ഞുനവനള്ളതയ്ക്ക്  യകാഥകാര്തരമകാണയ്ക്ക്.  ധനകകാരര  ഇന്ഡെത്തിതക്കററത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നത്തിലപകാടുകള്/ധനകകാരര  മകാതനജനമന്റെയ്ക്ക്

ശരത്തിയകാനണന്നയ്ക്ക്  നതളെത്തിയത്തിക്കുന്ന  വളെനര  പ്രധകാനനപ്പെട  കകാരരമകാണത്തിതയ്ക്ക്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ പുതത്തിയ കണക്കനുസരത്തിചയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്  36.38  ശതമകാനതത്തിതലയയ്ക്ക്

തകാഴുനമന്നകാണയ്ക്ക്  ബസ്പീഫയ്ക്ക്-ഇന്-ബഡ്ജറയ്ക്ക്  തഡെകാകച്യുനമന്റെത്തില   സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

അതത്തിനകാല അക്കകാരരതത്തില ഇഉൗ പറയുന്ന പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില.  

വളെനര  പ്രധകാനനപ്പെട  ചത്തില  ധനകകാരര  സൂചകങ്ങനളെ  സരബനത്തിചകാണയ്ക്ക്

പറയുന്നതയ്ക്ക്.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില  ഒരു  സരസകാനതത്തിനന്റെ   ധനകകാരര



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

54

മകാതനജനമന്റെയ്ക്ക്  അനലങത്തില   ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  വത്തിഷയങ്ങള്

അനനനലസയ്ക്ക്  നചയ്യുതമ്പകാള്  കണക്കത്തിനലടുക്കുന്നതയ്ക്ക്  റവനപ്യൂ  റസസ്പീപ്റ്റുമകായത്തി

ബനനപ്പെട കകാരരങ്ങളെകാണയ്ക്ക്.  ഇനതലകാര കണക്കുകളെകായതത്തിനകാല അതത്തില ഒരു

കള്ളവര പറയകാന് കഴത്തിയത്തില. 2021-22-ല  1,16,640  തകകാടത്തിരൂപയകായത്തിരുന്ന

റവനപ്യൂ  നറസസ്പീപ്റയ്ക്ക്  2022-23-ല  1,29,268  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി

ഉയര്നനവന്നതയ്ക്ക്  കണക്കുകള്തനന്ന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.

അതത്തിനര്തര  ഏകതദശര  12,628  തകകാടത്തിരൂപയുനട  വര്ദനവയ്ക്ക്  റവനപ്യൂ

നറസസ്പീപ്റത്തിലണകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക് എന്നകാണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക് നല ധനകകാരര മകാതനജനമന്റെത്തിനന്റെ

ലകണമതല എന്നതകാണയ്ക്ക് എനന്റെ  വത്തിനസ്പീതമകായ തചകാദരര. 

സരസകാനതത്തിനന്റെ  OTR  (Own  Tax  Revenue)   2021-2022-ല

58,340 തകകാടത്തിരൂപയകായത്തിരുന്നതയ്ക്ക്  2022-2023-ല 70,188 തകകാടത്തിരൂപയകായത്തി

വര്ദത്തിച.  അതകായതയ്ക്ക്  11,848  തകകാടത്തിരൂപയുനട  വര്ദനവയ്ക്ക്  തനതയ്ക്ക്  നത്തികുതത്തി

വരുമകാനതത്തില  ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതകാണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  പ്രതത്തിസനത്തിയുനട

കകാലഘടതത്തിലണകായ  വളെനര  പ്രധകാനനപ്പെട  ഒരു  മകാറമകാണയ്ക്ക്.   വളെനര

പ്രധകാനനപ്പെട,  എതപ്പെകാഴുര  പറയുന്ന  വത്തിഷയമകാണയ്ക്ക്  സരസകാനതത്തിനന്റെ

ധനക്കമത്തി  (ഫത്തിസല  നഡെഫത്തിസത്തിറയ്ക്ക്)-യുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  കകാരരര.
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2021-2022-ല 4.11 ശതമകാനമകായത്തിരുന്ന ഫത്തിസല നഡെഫത്തിസത്തിറയ്ക്ക്  2022-2023

ആയതപ്പെകാള്  3.61  ശതമകാനമകായത്തി  കുറഞ്ഞു.  ഫത്തിസല  നഡെഫത്തിസത്തിറയ്ക്ക്  തററയ്ക്ക്

കുറയുകനയനളെളെതയ്ക്ക്  നനലകാരു  ഫത്തിസല  മകാതനജനമന്റെത്തിനന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന

പ്രധകാന  ഘടകമകാനണനളെളെതകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  പഠത്തിച  ധനതതസ്വശകാസര.   ആ

അര്തതത്തില  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഫത്തിസല  മകാതനജനമന്റെയ്ക്ക്  ഏറവര

നമചനപ്പെടതകാനണന്നകാണയ്ക്ക് കണക്കുകള് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  

അടുതതകായത്തി പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്  വരുമകാനവര നചലവര തമത്തിലളെളെ ബനര

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന റവനപ്യൂ കമത്തിയുമകായത്തി ബനനപ്പെട കകാരരമകാണയ്ക്ക്. 2021-2022-ല

2.29  ശതമകാനമകായത്തിരുന്ന  റവനപ്യൂ  കമത്തി  2022-2023 ആയതപ്പെകാള്

1.96 ശതമകാനമകായത്തി കുറഞ്ഞുനവന്നകാണയ്ക്ക് കണക്കുകള് സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇഉൗ

സൂചകങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  പ്രധകാനമകായുര  ഒരു  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ധനകകാരര

മകാതനജനമന്റെത്തിനന  സരബനത്തിച  ആധത്തികകാരത്തിക  തരഖകള്.  ഇഉൗ

കണക്കുകനളെലകാര സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്   പ്രതത്തിസനത്തികള്ക്കത്തിടയത്തിലര ഒരു നല

ഫത്തിസല  മകാതനജനമന്റെത്തിലൂനട  സരസകാന  സര്ക്കകാര്

കടനതപകാകുനനവന്നതത്തിനയ്ക്ക്  നതളെത്തിവകാണയ്ക്ക്.   തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  ഇതത്തിനത്തിടയത്തില

പലവത്തിധ  സമര്ദ്ദേങ്ങളര  നചലതത്തി  സരസകാനതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക
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സത്തിതത്തിനയ തമകാശനപ്പെടുത്തുന്ന കകാരരങ്ങനളെക്കുറത്തിചയ്ക്ക് ആരുര ഒരു വകാക്കുതപകാലര

പറഞ്ഞത്തില.    യു.പത്തി.എ.  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ   കകാലതയ്ക്ക്  നടപ്പെത്തിലകാക്കത്തിയ

നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിനയ   ഇലകാതകാക്കകാനുളെളെ  ശമങ്ങള്  നടക്കുതമ്പകാള്

അതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഒരു  വകാനക്കങത്തിലര  പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനമുണകാകുനമന്നയ്ക്ക്

സതരതത്തില പ്രതസ്പീകത്തിച.   പതക ആരുനട  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  അതരനമകാരു

പരകാമര്ശമുണകായത്തില.  സകാമ്പതത്തിക  നഞരുക്കതത്തിനത്തിടയത്തിലര  ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തിനകനതകാരു പ്രതതരകതകൂടത്തി കകാണകാന് കഴത്തിയുര.    ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക്

വത്തിഭകാവനര  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്  രണകാര  തലമുറയത്തിനല  തകരളെതത്തിനന്റെ പ്രശങ്ങളെകാണയ്ക്ക്.

ജനസരഖരകാനുപകാതതത്തിനുര   നനമതഗ്രഷന്  ഉള്നപ്പെനടയുളെളെവനയയുര

കൃതരമകായത്തി  അഡ്രസയ്ക്ക്  നചയ്തയ്ക്ക്  ഏറവര   ഭരഗത്തിയകായത്തി  ഇക്കകാരരങ്ങള്

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കകാനുളെളെ  ദസ്പീര്ഘകകാല കകാഴ്ചപ്പെകാടകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തില ഉളെളെനതന്നയ്ക്ക്

സൂചത്തിപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരത്തിക്കലകൂടത്തി  പത്തിനകാങ്ങത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്

എനന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    തമകാൻസയ്ക്ക്  തജകാസഫയ്ക്ക്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   എലകാ  മകാധരമങ്ങളര  ഒരുതപകാനല  വത്തിമര്ശത്തിച

തകരളെതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതതത്തിനല  ആദരനത  സരഭവമകാണയ്ക്ക്   ഇപ്രകാവശരനത
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ബഡ്ജറത്തിനുണകായ  രൂകമകായ  വത്തിമര്ശനനമന്നയ്ക്ക്  ആദരര  തനന്ന  ഞകാന്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  മതനകാരമയത്തിനല  "ഭരത്തിക്കണര,  പതക

ഭകാരമകാകരുതയ്ക്ക്" ആ തലനക്കടത്തില എലകാര അടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. എലകാ മകാധരമങ്ങളര

ഒരുതപകാനല  ഇങ്ങനന  വത്തിമര്ശത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  കകാരണനമനകാണയ്ക്ക്?  ഇഉൗ

സര്ക്കകാരത്തിനുതവണത്തി  ബഹുമകാനരനകായ  ശസ്പീ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിലള്ളതയ്ക്ക്  കടുത  ജനതദകാഹനയങ്ങളെകാണയ്ക്ക്.   ഇഉൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ സമസ്പീപനനത ഉതദരകാഗസര് എങ്ങനന കകാണുനനവന്നതയ്ക്ക്

ഓഫസ്പീസയ്ക്ക്  ഗരകാലറത്തിയത്തില  തനകാക്കത്തിയകാല  മനസത്തിലകാകുര.  ശസ്പീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്,  ശസ്പീ.  നക.  ബകാബു  (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളെകാരകുഴത്തി അലത്തി,

ശസ്പീ.  രതമശയ്ക്ക്  നചന്നത്തിതലനയകാനക്ക  ഇഉൗ  വത്തിഷയര  സത്തിരര

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാറുളെളെതകാണയ്ക്ക്.  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  സസ്പീരത്തിയസയ്ക്ക്  ചര്ച

ആരരഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനന

ഉതദരകാഗസവൃന്ദര  എങ്ങനന  കകാണുനനവന്നതത്തിനന്റെ  ഏറവര  വലത്തിയ

നതളെത്തിവകാണയ്ക്ക്   ശൂനരമകായ  ഗരകാലറത്തി.  ചസ്പീഫയ്ക്ക്  നസകടറത്തിനയ

ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയകാലതനന്നയുര  ഫത്തിനകാന്സയ്ക്ക്  ഡെത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെത്തിനല  ഏനതങത്തിലര

പ്രധകാന ഉതദരകാഗസന് ഗരകാലറത്തിയത്തിലത്തിരത്തിക്കകാന് തയകാറകാകുനതണകാ? ധനകകാരര
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വകുപ്പുമനത്തിനയയുര  ഇഉൗ  സര്ക്കകാരത്തിനനയുര  ഉതദരകാഗസ  സരവത്തിധകാനര

അരഗസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തിനലന്നതത്തിനന്റെ   ഏറവര  വലത്തിയ  നതളെത്തിവതല ;  ഇതയ്ക്ക്

നത്തിയമസഭനയ  നവല്ലുവത്തിളെത്തിക്കുകയതല:   ഇനതനനകാരു  അപമകാനകരമകായ

കകാരരമകാണയ്ക്ക്.   ഇതകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ നകടുകകാരരസതയുനട  ഏറവര

വലത്തിയ നതളെത്തിനവന്നയ്ക്ക് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  

1996-ലകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്   ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകായത്തി  ആദരമകായത്തി

നത്തിയമസഭയത്തിനലതത്തിയതയ്ക്ക്.   ഇതയുര കകാലതത്തിനത്തിടയത്തില ഇതുതപകാനലനയകാരു

ബഡ്ജറയ്ക്ക് കകാതണണത്തി വന്നത്തിടത്തില.  ഇതയ്ക്ക് വളെനര നത്തിര്ഭകാഗരകരമകാണയ്ക്ക്. ശസ്പീ. നക.

എന്. ബകാലതഗകാപകാലര  ഞകാനുനമകാനക്ക  ഒരുമത്തിചയ്ക്ക്  നസകതടറത്തിയറയ്ക്ക്  പടത്തിക്കല

തകരളെതത്തിനന്റെ  ആവശരങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  നത്തിരകാഹകാര  സതരകാഗ്രഹവര

തപകാരകാടങ്ങളനമകാനക്ക  നടതത്തിയത്തിട്ടുളെളെവരകാണയ്ക്ക്.  അങ്ങനയതപ്പെകാനല

ഒരകാളെത്തിലനത്തിനര   ഇതരനമകാരു  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ഉണകായതയ്ക്ക്  ഒരത്തിക്കലര

പ്രതസ്പീകത്തിക്കകാത കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  പതക ഇതയ്ക്ക് അങ്ങയുനട കുറമകാനണന്നയ്ക്ക് ഞകാന്

കരുതുന്നത്തില,  ഇഉൗ സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ പരകാജയമകാണയ്ക്ക്.  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാര്

ജനങ്ങളനട മുന്നത്തില  ഇതുതപകാനല ഒറനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ നതളെത്തിവകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ

ബഡ്ജനറന്നയ്ക്ക്  പറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. 
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പ്രത്തിയനപ്പെട  തഡെകാ.  എന്.  ജയരകാജയ്ക്ക്  എനത്തിക്കു  നതകാട്ടുമുമ്പയ്ക്ക്  സരസകാരത്തിച.

തഡെകാക്ടതററയ്ക്ക് ലഭത്തിചത്തിട്ടുള്ള  അ  തദ്ദേഹതത്തിനന്റെ ഒരു ലഘുതലഖ ഇന്നനത കവറത്തില

എലകാവര്ക്കുര  ലഭത്തിച.  തകരളെ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  സമഗ്ര  പുതരകാഗതത്തി  ലകരര

വയ്ക്കുന്നതകാനണന്നകാണയ്ക്ക് അതദ്ദേഹര അതത്തില എഴുതത്തിപ്പെത്തിടത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  എത

എഴുതത്തിയകാലര  ഇതയ്ക്ക്  സമഗ്ര  പുതരകാഗതത്തിയുണകാക്കുതമകാ,  എനനങത്തിലര  നരകായര

ഇതത്തിലതണകാ? തഡെകാ. എന്. ജയരകാജയ്ക്ക് അടക്കമുളെളെവതരകാടയ്ക്ക് ഞകാന് തചകാദത്തിക്കനട;

നമ്മുനട  കൃഷത്തിക്കകാരുനട  അവസനയനകാണയ്ക്ക്,  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയ്ക്കുതവണത്തി

ബഡ്ജറത്തില  സസ്വസ്പീകരത്തിച  സമസ്പീപനനമനകാണയ്ക്ക്?   കകാര്ഷത്തിക  തമഖലനയ

പൂര്ണ്ണമകായത്തി  അവഗണത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   റബ്ബറത്തിനയ്ക്ക്  250  രൂപ  വത്തില

സത്തിരതകാഫണയ്ക്ക്  ഇപ്രകാവശരമുണകാകുനമന്നയ്ക്ക്  എലകാവരുര  പ്രതസ്പീകത്തിച.

എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ  പ്രകടനപതത്തികയത്തില റബ്ബറത്തിനയ്ക്ക് 250 രൂപ  നലകുനമന്നയ്ക്ക്

പറഞ്ഞത്തിരുന.  പതക  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ  കകാലതയ്ക്ക്  നത്തിശയത്തിച   150

രൂപയത്തിലനത്തിനര  7  വര്ഷനത എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക് ഭരണകകാലഘടതത്തിനുളെളെത്തില

വന്നത്തിരത്തിക്കുന്ന  വര്ദനവയ്ക്ക്  20  രൂപയകാണയ്ക്ക്.  റബ്ബര്  കര്ഷകര്  എങ്ങനന

പത്തിടത്തിചനത്തിലക്കുര,  അവര്  ആത്മഹതരയുനട  വക്കത്തില  നത്തിലക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  പ്രഖരകാപത്തിച  250  രൂപ ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിലണകാകുനമന്നയ്ക്ക് റബ്ബര്
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കര്ഷകര്   പ്രതസ്പീകതയകാനട  കകാതത്തിരുന.  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനട

മറുപടത്തി  പ്രസരഗതത്തില  റബ്ബറത്തിനന്റെ  തറവത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക്  വസ്പീണ്ടുര

ആവശരനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  

ഇഉൗ നത്തികുതത്തി നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെലകാര പത്തിന്വലത്തിചത്തിനലങത്തില  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങള് എങ്ങനന ജസ്പീവത്തിക്കുര?   കൃഷത്തിയടക്കര സമസ്ത തമഖലകളര തകര്ന.

ഓതടകാറത്തികക്കകാര്ക്കുര  സ്കൂടറുകകാര്ക്കുര  ജസ്പീവത്തിക്കകാന്  രകയത്തില,  വസ്പീടമമകാരുര

തകരുകയകാണയ്ക്ക്,  എലകാ  തമഖലയത്തിലര   പ്രതത്തിസനത്തിയുണകാകുന്ന സകാഹചരരര

നത്തിലനത്തിലക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   നനലകര്ഷകനന്റെ  അവസനയനകാണയ്ക്ക്?   വലത്തിയ

തതകാതത്തില  നനലകൃഷത്തിയത്തിറക്കകാന്  എലകാവരുര  ആഹസ്വകാനര  നചയ്യുന.

നനലകൃഷത്തിക്കകായത്തി ബഡ്ജറത്തില നസ്പീക്കത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന്ന വത്തിഹത്തിതര ഇപ്രകാവശരവര

കുറഞ്ഞുതപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   നനലയ്ക്ക്ല്ല്  സരഭരത്തിചതത്തിനന്റെ  പണര  തപകാലര

നകകാടുത്തുതസ്പീര്ക്കകാനുള്ള  നടപടത്തിയുണകായത്തിടത്തില.   ഇതുതപകാനലയുളെളെ

പ്രതത്തിസനത്തി നനലകൃഷത്തി  തമഖലയത്തിലണകാകുന.  നകാളെത്തിതകര  കര്ഷകര്ക്കയ്ക്ക്  2

രൂപ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചത്തിടയ്ക്ക്  എനനങത്തിലര  കകാരരമുതണകാ,  നകാളെത്തിതകര  കര്ഷകരുനട

ആവശരര   അങ്ങയ്ക്ക്  തത്തിരത്തിചറത്തിയണര.  നകാളെത്തിതകര  സരഭരണര  സരസകാനതയ്ക്ക്

പൂര്ണ്ണമകായുര പരകാജയനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. കകാര്ഷത്തിക തമഖലനയ രകത്തിക്കകാന്
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കഴത്തിയുന്ന   നടപടത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണകാകണനമന്നയ്ക്ക്

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. 

 നപതടകാള്,  ഡെസ്പീസല  വത്തിലവര്ദനവത്തിനന്റെ  കകാരരര  പറഞ്ഞതപ്പെകാള്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയടക്കര  തകന്ദ്രനത  വത്തിമര്ശത്തിചനകകാണയ്ക്ക്   നപതടകാള്,

ഡെസ്പീസല  വത്തിലവര്ദനവയ്ക്ക്  അനരകായമകാനണന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞയ്ക്ക്

പ്രസ്തകാവനയത്തിറക്കത്തിനക്കകാണത്തിരുന്നതപ്പെകാള്  ഓര്തക്കണ  ഒരു  കകാരരമുണയ്ക്ക്.

ശസ്പീ.  ഉമന്  ചകാണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലഘടതത്തില  നപതടകാള്,  ഡെസ്പീസല

വത്തിലവര്ദനവയ്ക്ക്  ഉണകായതപ്പെകാള്  തകരളെതത്തില  സബ്സത്തിഡെത്തി  നകകാടുത്തു.

തകരളെതത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ  7  വര്ഷതത്തിനുളെളെത്തില  ഒരുപ്രകാവശരര  തപകാലര

സബ്സത്തിഡെത്തി  നകകാടുതത്തിടത്തില.  സബ്സത്തിഡെത്തി  നകകാടുതത്തിനലന  മകാതമല

ഇതപ്പെകാള് വത്തില വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുര നചയ്തു.  ഇതയുര വലത്തിനയകാരു തദകാഹമകാണയ്ക്ക്

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നനതനളെളെതത്തില പ്രതത്തിതഷധമുണയ്ക്ക്. 

മദരതത്തിനന്റെ വത്തില കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്,  വത്തില കൂടത്തിയകാല ആനരങത്തിലര

കുടത്തി നത്തിര്ത്തുതമകാ? ആരുര കുടത്തി നത്തിര്തത്തിനലന മകാതമല കൂടുതല കുടത്തിക്കുകയുര

നചയ്യുര.   അതുമകാതമല  വസ്പീട്ടുകകാര്ക്കയ്ക്ക്  ലഭത്തിചനകകാണത്തിരുന്ന  പണര  വസ്പീണ്ടുര

കുറയുകയുര നചയ്യുര.  ആളകള് മയക്കുമരുന്നയ്ക്ക്  ഉപതയകാഗതത്തിതലയയ്ക്ക്  തത്തിരത്തിയുര.
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ഇതുതപകാനലയുളെളെ  സകാഹചരരങ്ങള്  സൃ ഷത്തിചതയ്ക്ക്  തത്തികചര

നത്തിര്ഭകാഗരകരമകാനണന്നയ്ക്ക് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

   കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റുകളെത്തില പ്രഖരകാപത്തിച കകാരരങ്ങള്തപകാലര  നടക്കകാത

അവസ  പല  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളെത്തിലര  നത്തിലനത്തിലക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   എനന്റെ

മണ്ഡലതത്തില കഴത്തിഞ്ഞ സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ സമയതയ്ക്ക് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലള്നപ്പെടുതത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചതകാണയ്ക്ക്  35  തകകാടത്തിരൂപയുനട കുറവത്തിലങ്ങകാടയ്ക്ക് തകാലൂക്കയ്ക്ക് ആശുപതത്തി.

ഏഴയ്ക്ക്  വര്ഷമകാനയങത്തിലര ഇതുവനരയുര ഒനര നടന്നത്തിടത്തില.    മണ്ഡലങ്ങളെത്തിനല

വത്തികസന  കകാരരങ്ങളെത്തിലര  പ്രതത്തിസനത്തി  നത്തിലനത്തിലക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്

പരത്തിഹരത്തിക്കകാന് സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക് കഴത്തിയകാത അവസയകാണയ്ക്ക്.

 5  വര്ഷര  മുമ്പയ്ക്ക്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലള്നപ്പെടുതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച  ഇടതക്കകാലത്തി-

തകകാടയര  നമഡെത്തിക്കല  തകകാതളെജയ്ക്ക്  തറകാഡെയ്ക്ക്  പ്രവൃതത്തിയുര  യകാഥകാര്തരമകായത്തില.

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളെത്തിനല വത്തികസനരരഗത്തുര ദയനസ്പീയമകായ പരകാജയമകാണയ്ക്ക്.

തറകാഡുകളനട അറകുറപ്പെണത്തി നടത്തുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  നത്തിരവധത്തി പദതത്തികളനണങത്തിലര

ആവശരമകായ  ഫണയ്ക്ക്  ലഭത്തിചകാല  മകാതതമ  പ്രതയകാജനമുള്ളൂ.  തറകാഡുകളനട

കുഴത്തിയടയകാന്  തപകാലമുളെളെ  പണമത്തിലകാനത   വത്തിഷമത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   അതരര

പ്രശങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  പരത്തിഹകാരമുണകാകണര.  മണ്ഡലങ്ങളമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടുളെളെ
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പ്രവൃതത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  അര്ഹമകായ  പരത്തിഗണന  നലകകാന്  കഴത്തിയുന്ന

സകാഹചരരമുണകാകണര. 

ഒനരണ്ടു കകാരരങ്ങള്കൂടത്തി പറയകാന് അനുവദത്തിക്കണര.   പരത്തിവര്തത്തിത

നനകസ്തവ  വത്തിഭകാഗതത്തിനല  പകാവനപ്പെട  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കകായത്തി  ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തില  6  തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്  മകാറത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  പരത്തിവര്തത്തിത

നനകസ്തവ വത്തിഭകാഗങ്ങള് ആവശരനപ്പെടുന്ന സരവരണതത്തിനയ്ക്ക് തകന്ദ്ര-സരസകാന

സര്ക്കകാരുകള്  തടസങ്ങള്  ഉന്നയത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അവര്ക്കര്ഹമകായ

ആനുകൂലരങ്ങനളെങത്തിലര  നകകാടുക്കതണ.  അവര്ക്കകായത്തി  നസ്പീക്കത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന്ന  6

തകകാടത്തിരൂപ  അപരരകാപ്തമകായതത്തിനകാല  തുക  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചനകകാടുക്കകാനുളെളെ

നടപടത്തിയുണകാകണനമന്നയ്ക്ക് അഭരര്തത്തിക്കുന.  

 ബഹുമകാനനപ്പെട  സസ്പീക്കര്  അടക്കര  നമുനക്കലകാവര്ക്കുര   ആവശരമുളെളെ

സരവത്തിധകാനമകാണയ്ക്ക്  'ഗ്രകാമവണത്തി'  പദതത്തി.  നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-യുനട

ബസുകള് ഇനത്തി  പുതത്തിയതകായത്തി  തുടങ്ങകാനുളെളെ  ലകണനമകാനര  കകാണുന്നത്തില.

നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലമകാണയ്ക്ക്.  പല

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളെത്തിലര  നടപ്പെത്തിലകാക്കത്തിയ  ഗ്രകാമവണത്തി  പദതത്തിയുനട

ഗുണഫലര  ലഭത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. 
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 മത്തി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. തമകാന്സയ്ക്ക് തജകാസഫയ്ക്ക്,  പസ്പീസയ്ക്ക്  …

ശസ്പീ  .    തമകാൻസയ്ക്ക് തജകാസഫയ്ക്ക്:  സര്,  ഞകാന് നത്തിര്ത്തുകയകാണയ്ക്ക്   ഗ്രകാമവണത്തി…

പദതത്തി  നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്  തബകാക്കയ്ക്ക്  പഞകായത്തുര  ഗ്രകാമ

പഞകായത്തുനമകാനക്കയകാണയ്ക്ക്.  അവര്ക്കയ്ക്ക്  അതത്തിനയ്ക്ക്  പരത്തിമത്തിതത്തികളണയ്ക്ക്.

എര.എല.എ.  ഫണയ്ക്ക്  ഗ്രകാമവണത്തി  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  നലകകാന്  കഴത്തിയുന്ന

സകാഹചരരമുനണങത്തില നമുക്കയ്ക്ക്  പതതകാ പതത്തിനനകാതന്നകാ ലകര രൂപയയ്ക്ക്  ഒരു

വണത്തി  നത്തിരതത്തിലത്തിറക്കകാന്  കഴത്തിയുനമന്നകാണയ്ക്ക്  മനസത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്

ഓടത്തിക്കകാന്  നക.എസയ്ക്ക്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  തയകാറകാനണനര  പറയുന.

ബഹുമകാനനപ്പെട  സസ്പീക്കര്കൂടത്തി  ഇടനപടയ്ക്ക്  ഗ്രകാമവണത്തി  പദതത്തിക്കുതവണത്തി

എര.എല.എ.  ഫണയ്ക്ക് അനുവദത്തിക്കുന്ന കകാരരതത്തില നടപടത്തിയുണകാകണനമന്നയ്ക്ക്

അഭരര്തത്തിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    നക  .    തപ്രരകുമകാര്:  സര്,  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷനത  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായുര

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   മുന്  പ്രതത്തിപകതനതകാവര  22  വര്ഷമകായത്തി

നത്തിയമസഭയത്തില  പരത്തിചയമുളെളെ  അരഗവര  1996  മുതല  നത്തിയമസഭയത്തില

പരത്തിചയവമുളെളെ അരഗവനമകാനക്ക ഇവത്തിനട സരസകാരത്തിക്കുകയുണകായത്തി.  എന്നകാല
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നമ്മുനട  സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്  അര്ഹമകായത്തിട്ടുളെളെ,  രകാജരനത   ഭകരസുരകനയ

ആനക  ബകാധത്തിക്കുന്ന  ഭകര  സബ്സത്തിഡെത്തി  നതകാണ്ണൂറകായത്തിരര  തകകാടത്തിരൂപ

തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്   നവടത്തിക്കുറചതത്തിനന  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  ഒരകരര  പറയകാനത്തില.

അതരനമകാരു   സകാഹചരരതത്തിലകാണയ്ക്ക്   ഇഉൗ  രകാജരതയ്ക്ക്  ഒരു  സരസകാനവര

മുതന്നകാടയ്ക്ക്  വരകാത  നത്തിലയത്തില  വത്തിലക്കയറര  തടയുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  രണകായത്തിരര

തകകാടത്തിരൂപ  സരസകാന  ബഡ്ജറത്തിലള്നപ്പെടുതത്തിയതയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  6.8

ശതമകാനര  മകാതര   സകാമ്പതത്തിക  വളെര്ച  തനടുന്ന  സന്ദര്ഭതത്തിലകാണയ്ക്ക്

ഇനരയത്തിനലതനന്ന മനറകാരു സരസകാനതത്തിനുര കഴത്തിയകാത നത്തിലയത്തിലളെളെ 12.1

ശതമകാനര  സകാമ്പതത്തിക  വളെര്ച  തനടുന്ന  സരസകാനമകായത്തി  തകരളെര

അഭത്തിമകാനതതകാനട തല ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച നത്തിലക്കുന്നതയ്ക്ക്.  

നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക് പദതത്തിക്കയ്ക്ക് മുപ്പെതത്തിനകായത്തിരര തകകാടത്തിരൂപ നവടത്തിക്കുറച തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറയ്ക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക് ദത്തിവസങ്ങള്ക്കുതശഷമകാണയ്ക്ക് തകരളെതത്തിനല സര്ക്കകാര്

230  തകകാടത്തിരൂപ  നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിനയ  സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

നസ്പീക്കത്തിവയ്ക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഗ്രകാമവത്തികസന ഫണത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക് 5113 തകകാടത്തിയുര ഉചഭകണ

പരത്തിപകാടത്തിക്കയ്ക്ക്  1200  തകകാടത്തിരൂപയുര തകന്ദ്രര നവടത്തിക്കുറചതത്തിനന സരബനത്തിചയ്ക്ക്

പ്രതത്തിപകതത്തിനയ്ക്ക് ഒരകരര മത്തിണകാടമത്തില.    ശസ്പീമതത്തി നത്തിര്മല സസ്പീതകാരകാമന്
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അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തില  മദസകള്ക്കുളെളെ  സഹകായര  93  ശതമകാനര

നവടത്തിക്കുറചത്തിട്ടുര  മുസസ്പീരലസ്പീഗത്തിനയ്ക്ക്  മത്തിണകാടമത്തില.   കര്ഷക  നപന്ഷന്  8000

തകകാടത്തിരൂപ  കുറച.  വളെര  സബ്സത്തിഡെത്തി  22  ശതമകാനര  നവടത്തിക്കുറച,  വത്തിളെ

ഇന്ഷസ്വറന്സയ്ക്ക്  പദതത്തിയുനട  വത്തിഹത്തിതവര  നവടത്തിക്കുറച.  അതരനമകാരു

സകാഹചരരതത്തിലകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില കകാര്ഷത്തിക തമഖലയയ്ക്ക്  1380  തകകാടത്തിരൂപ

അനുവദത്തിക്കുന്നതുര  പകാലക്കകാടുര  തൃശ്ശൂരുര  ആലപ്പുഴയത്തിലര  നനലയ്ക്ക് ല്ല്  സരഭരണ

തകന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങകാനുളെളെ തസ്പീരുമകാനനമടുതതുര നകാളെത്തിതകരതത്തിനന്റെ തകാങ്ങുവത്തില

34  രൂപയകാക്കത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതുമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതയ്ക്ക്. 

റബ്ബര്  തബകാര്ഡെയ്ക്ക്  തനന്ന  നത്തിര്തലകാക്കകാന്  തകന്ദ്രര

ആതലകാചത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക്  റബ്ബര്  സബ്സത്തിഡെത്തിക്കകായത്തി  600  തകകാടത്തിരൂപ

അനുവദത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  പടത്തികവര്ഗ്ഗ  വത്തികസനതത്തിനയ്ക്ക്  860  തകകാടത്തിരൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  സരസകാനങ്ങള്  വകായനയടുതയ്ക്ക്

തകമപ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതയ്ക്ക് തടയുനമന്നയ്ക്ക് തകന്ദ്രധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

പറയുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക് സകാമൂഹരസുരക പദതത്തികള് മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുനമനര

സരരകത്തിക്കുനമനര ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി തകരളെര ഉറപ്പുനലകുന്നതയ്ക്ക്.
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ഇനരയത്തില  ഏറവര  കുറവയ്ക്ക്  അതത്തിദരത്തിദരുളെളെ  സരസകാനമകായത്തി  തകരളെര

നത്തിലനകകാള്ളുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക് നത്തിലവത്തിലളെളെ ദരത്തിദനരയുരകൂടത്തി തമകാചത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ഗരകാപ്പെയ്ക്ക്

ഫണകായത്തി  50  തകകാടത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വകയത്തിരുത്തുന്നതയ്ക്ക്.

മനുഷര-വനരജസ്പീവത്തി  സരഘര്ഷര  ലഘൂകരത്തിക്കകാന്  50.85  തകകാടത്തി  രൂപയുര

ഗള്ഫയ്ക്ക്  മലയകാളെത്തികളനട  ഉയര്ന്ന  വത്തിമകാനക്കൂലത്തിപ്രശര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  15

തകകാടത്തി  രൂപയുര  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാര്

ഓഫസ്പീസുകളെത്തില  ഒന്പതയ്ക്ക്  തകകാടത്തി  രൂപ  നചലവഴത്തിചയ്ക്ക്  ഭത്തിന്നതശഷത്തിസഉൗഹൃദ

ബകാരത്തിയര് ഫസ്പീ പദതത്തിയുര അടത്തിസകാന സഉൗകരരവത്തികസനതത്തിനകായത്തി പുതത്തിയ

കണ്തസകാര്ഷരനമന്ന  ആശയവര  വസ്പീടുകളെത്തില  നനപപ്പെയ്ക്ക്  നനലന്  വഴത്തി

ഗരകാനസതത്തിക്കകാനുളെളെ  പദതത്തിയുര  യകാഥകാര്തരമകാക്കകാനുളെളെ

ഇടനപടലമുണകാകുനണയ്ക്ക്.  സഉൗജനര  ചത്തികത്തിത്സയത്തില  തകരളെര

ഒന്നകാമനതതത്തിനത്തിലക്കുനണയ്ക്ക്.  ഇനരയത്തില  മനറകാരു  സരസകാനവര

മുതന്നകാട്ടുവയകാത സമ്പൂര്ണ്ണ പകാര്പ്പെത്തിടനമന്ന ലകരതതകാനട നനലഫയ്ക്ക് പദതത്തി

പ്രകകാരര  70,000  വസ്പീടുകള്കൂടത്തി പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാനുളെളെ പത്തിന്തുണയുര നലകുന്ന

നത്തിര്തദ്ദേശരകൂടത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വരുനണയ്ക്ക്.  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.

ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള്  പ്രതത്തിമകാസ  തകമനപന്ഷനുതവണത്തി  200  തകകാടത്തി
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രൂപയകായത്തിരുന  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന്നതയ്ക്ക്.  ഇതപ്പെകാള്  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  950

തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുളെളെതയ്ക്ക്. യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ ഭരണകകാലതയ്ക്ക്

33  ലകര  ആളകള്ക്കയ്ക്ക്  സകാമൂഹരസുരക  നപന്ഷന്  നലകുന്നനതങത്തില

എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ  ഭരണകകാലതയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്  63  ലകര  ആളകള്ക്കയ്ക്ക്

സകാമൂഹരസുരക നപന്ഷന് നലകുനണയ്ക്ക്.  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് ലഭത്തിതക്കണ

തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതനത സരബനത്തിചയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  സരസകാരത്തിച.  യു.പത്തി.-ക്കയ്ക്ക്  17.939

ശതമകാനര  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള്  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  1.925  ശതമകാനര

മകാതമകാണയ്ക്ക്  ലഭത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെനതക്കകാള്  ജനസരഖര  കുറവളെളെ

സരസകാനങ്ങളെകായ  ഛതസ്പീസ്ഗഢത്തിനുര  ത്സകാര്ഖണ്ഡത്തിനുര  ഒഡെസ്പീഷയ്ക്കുര

അസമത്തിനുര മൂന്നയ്ക്ക് ശതമകാനതത്തില കൂടുതല  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര നസ്പീക്കത്തിവയ്ക്കുതമ്പകാള്

ഇതയ്ക്ക്  വത്തിതവചനനമന്നയ്ക്ക്  പറയകാന്  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ  ഒരരഗരതപകാലര  ഇഉൗ

സഭയത്തിലത്തിനലന്നതകാണയ്ക്ക്  ഈ  ചര്ചയുനട  ഭകാഗമകായത്തി  മനസത്തിലകാക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിക്കയ്ക്ക് ഖജനകാവത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക് ഒനര നസ്പീക്കത്തിവചത്തിടത്തിനലന്നയ്ക്ക്

ഇവത്തിനട പറഞ്ഞു.  കത്തിഫ്ബത്തി ആനക നപകാളെത്തിഞ്ഞു,  അതയ്ക്ക് പത്തിരത്തിചവത്തിടണനമന്നയ്ക്ക്

പറയുന്നവര്  ഡെസ്പീനനറലഡെയ്ക്ക്  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  എസത്തിതമറയ്ക്ക്  വകാലരര-II  വകായത്തിചകാല

മനസത്തിലകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര. Share of Kerala Infrastructure Investment
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Fund  Board  from  motor  vehicle  tax  -  2215  തകകാടത്തി  രൂപ,  Share  of

Kerala Infrastructure Investment Fund Board from cess on petrol and

diesel  594  തകകാടത്തി  രൂപ.  ഇതകാണയ്ക്ക്  കത്തിഫ്ബത്തിക്കുതവണത്തി  സര്ക്കകാര്

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  പത്തിനന്ന  വകുപ്പുകള്ക്കുതനന്ന  ആ  പണര

ഉപതയകാഗത്തിചയ്ക്ക്  പണത്തി  നചയകാന്  പകാടത്തിതലനയന്നയ്ക്ക്  തചകാദത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.  പണര

ലത്തിവതറജയ്ക്ക് നചയ്തയ്ക്ക് പല മടങ്ങയ്ക്ക് മൂലധനനത്തിതകപര ഉറപ്പുവരുത്തുകനയന്നതകാണയ്ക്ക്

കത്തിഫ്ബത്തിയുനട  ലകരര.  അലകാനത  മുന്പ്രതത്തിപകതനതകാവയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതുതപകാനലയനലന്നയ്ക്ക്  ഇഉൗ  സന്ദര്ഭതത്തില  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

അടുതതകായത്തി നപതടകാള്, ഡെസ്പീസല എന്നത്തിവയുനട നത്തികുതത്തിയുമകായത്തി ബനനപ്പെട

കകാരരമകാണയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  അതുസരബനത്തിചയ്ക്ക്  വളെനര കൃതരമകായ ചര്ചകള്ക്കുര

സരവകാദങ്ങള്ക്കുര  സമൂഹര  വത്തിതധയമകാകുനണയ്ക്ക്.  സകാധകാരണക്കകാര്

ഉള്നപ്പെനടയുളെളെവര്  എനകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നയനമനര

എങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്  തകരളെര   ബദല  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുന്നനതനര  കൃതരമകായത്തി

കകാണുനണയ്ക്ക്.   നപതടകാളെത്തിനന്റെ  തബസത്തിക്കയ്ക്ക്  എനനകസയ്ക്ക്  ഡെപ്യൂടത്തിമകാതമകാണയ്ക്ക്

സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  വത്തിഹത്തിതര  നലതകണതയ്ക്ക്.  14-09-2012-ല  ഒരു  ലത്തിറര്

നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില  ചുമതത്തിയത്തിരുന്നതയ്ക്ക്  1.20  രൂപയകായത്തിരുന.
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അതയ്ക്ക്  13-11-2014-ല  2.70  രൂപയകായുര  31-01-2016-നയ്ക്ക്  9.48  രൂപയകായുര

ഉയര്തത്തി.  എന്നകാല  06-05-2020  ആയതപ്പെകാതഴയ്ക്കുര  അതയ്ക്ക്  കുറചയ്ക്ക്  2.98

രൂപയകാക്കത്തി.  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  വത്തിഹത്തിതര  നലതകണ  നപതടകാളെത്തിനന്റെ

തബസത്തിക്കയ്ക്ക്  എനനകസയ്ക്ക്  ഡെപ്യൂടത്തി  9.48  രൂപവനരയുണകായത്തിരുന്നതയ്ക്ക്  2.98

രൂപയകായത്തി  കുറയ്ക്കുകയുര  14-09-2012-നയ്ക്ക്  ആറയ്ക്ക്  രൂപയകായത്തിരുന്ന  നസഷരല

അഡെസ്പീഷണല  എനനകസയ്ക്ക്  ഡെപ്യൂടത്തി  06-05-2020  ആയതപ്പെകാതഴയ്ക്കുര  12

രൂപയകായത്തി  ഉ  യര്ത്തുകയുര  നചയ്തു.  അതത്തിലനത്തിനര  ഒരു  രൂപതപകാലര

സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് നലതകണതത്തില.  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക് നസഷരല അഡെസ്പീഷണല

എനനകസയ്ക്ക് ഡെപ്യൂടത്തിക്കയ്ക്ക് പുറനമ അഡെസ്പീഷണല എനനകസയ്ക്ക് ഡെപ്യൂടത്തിനയന്ന തവനറകാരു

ഡെപ്യൂടത്തികൂടത്തി ചുമതത്തി,  ഒരു ലസ്പീററത്തിനയ്ക്ക്  14-09-2012-നയ്ക്ക് രണയ്ക്ക് രൂപയകായത്തിരുന്നതയ്ക്ക്

06-05-2020  ആയതപ്പെകാതഴയ്ക്കുര  18  രൂപയകായത്തി.  സരസകാനതത്തിനുമകാതര

നത്തികുതത്തി  ചുമതകാന് അവകകാശമുളെളെത്തിടതയ്ക്ക്  ഒരു ലത്തിറര്  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  30  രൂപ

നസസയ്ക്ക്  ചകാര്ജ്ജകായത്തി  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഇവത്തിനടനത്തിന്നയ്ക്ക്  പത്തിരത്തിനചടുക്കുനണയ്ക്ക്.

ഇതത്തിനന്റെ  വത്തിഹത്തിതര  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  നലതകണതത്തില.  ഡെസ്പീസലത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില  14-01-2012-നയ്ക്ക്  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  വത്തിഹത്തിതര  നലതകണ

തബസത്തിക്കയ്ക്ക് എനനകസയ്ക്ക് ഡെപ്യൂടത്തി  1.46  രൂപയകായത്തിരുന.  അതയ്ക്ക്  01-07-2017-നയ്ക്ക്
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10.33  രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുര  06-05-2020-നയ്ക്ക്  4.83  രൂപയകായത്തി

ചുരുക്കുകയുര നചയ്തു. സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് വത്തിഹത്തിതര നലതകണ നത്തികുതത്തി 10.33

രൂപയത്തിലനത്തിനര  4.83  രൂപയകായത്തി  ചുരുക്കത്തി.  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  വത്തിഹത്തിതര

നലതകണകാത  നസഷരല  അഡെസ്പീഷണല  എനനകസയ്ക്ക്  ഡെപ്യൂടത്തി  രണയ്ക്ക്

രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  ഒന്പതയ്ക്ക്  രൂപയകായത്തി  ഉയര്തത്തി.  രണയ്ക്ക്  രൂപയകായത്തിരുന്ന

അഡെസ്പീഷണല എനനകസയ്ക്ക് ഡെപ്യൂടത്തി 18 രൂപയകാക്കത്തി. അങ്ങനന സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്

വത്തിഹത്തിതര  നലതകണകാത  ഈ  നത്തികുതത്തി  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  ഇവത്തിനടനത്തിന്നയ്ക്ക്

പത്തിരത്തിചനകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനന  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  ഒരു  കകാരരവര  പറയകാന്

തകരളെതത്തിനല  പ്രതത്തിപകതത്തിനയ്ക്ക്  ശബമത്തിനലനളെളെതകാണയ്ക്ക്  ഇതത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്

മനസത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്. തകരളെര നശത്തിചകാലര കുഴപ്പെമത്തില, തകരളെതത്തിനന്റെ ഇടതുപക

ഭരണതത്തിനന്റെ  ബദലത്തിനന  ഞങ്ങള്  അരഗസ്പീകരത്തിക്കത്തിനലന്ന  സമസ്പീപനര

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. ആരുപറയുനനവന്നകാണയ്ക്ക് തചകാദത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക് 'എലകാവരത്തിലര'

ആരുണയ്ക്ക് ?. തകരളെതത്തിനല ഓതടകാറത്തികകാനതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്, സകാധകാരണക്കകാര്,

പകാവനപ്പെടവര്,  തകന്ദ്രര  നടത്തുന്ന  ജനവത്തിരുദ  സമസ്പീപനനത  കൃതരമകായത്തി

തത്തിരത്തിചറത്തിയുകയുര  അതത്തിനന  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുന്ന  കകാഴ്ചയകാണയ്ക്ക്

കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെ  സര്ക്കകാര്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തില
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അനകാസകകാണത്തിക്കുനനവന്നയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഒരകാനകാസയുര

തകരളെതത്തിനല  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  കകാണത്തിക്കുന്നത്തില.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷതതക്കകാള്  25  ശതമകാനര  വളെര്ചയകാണയ്ക്ക്

നനകവരത്തിചത്തിട്ടുളെളെനതന്നയ്ക്ക്  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ഇവത്തിനട  തുടര്സകാകരത

തപ്രരക്കുമകാരുനട പ്രശവര ആശവര്ക്കര്മകാരുനട തസവന-തവതന വരവസകളര

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക് പരത്തിശമര നടതതണതുനണന്ന നത്തിര്തദ്ദേശരകൂടത്തി ഇതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തിവചനകകാണയ്ക്ക്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന

പൂര്ണ്ണമകായത്തി  ഒരത്തിക്കലക്കൂടത്തി  പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  എനന്റെ  വകാക്കുകള്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ശസ്പീ  .    നക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷയ്ക്ക്  കുമകാര്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  കകാരണര,  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില  തകരളെതത്തിനുതവണത്തി

ഒനരതനന്നയത്തിലകായത്തിരുന.  തകന്ദ്രവത്തിതദശകകാരരവകുപ്പെയ്ക്ക്  സഹമനത്തി  ശസ്പീ.  വത്തി.

മുരളെസ്പീധരന്  ഒഴത്തിനക  തലകാകതകാരുര  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തില

തകരളെതത്തിനന  പരത്തിഗണത്തിനചന്നയ്ക്ക്  പറയുകയത്തില.  തകരളെനത  അവഗണത്തിചയ്ക്ക്

കൂടത്തിലകാക്കുകനയന്നതകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  നത്തിലപകാടയ്ക്ക്.

ആനക്കൂടുണകാക്കത്തി  ആനനയ  അകതത്തിട്ടുകുത്തുന്നതുതപകാനല  തകരളെതത്തിനല
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ജനങ്ങനളെ  കുതത്തിയുര  അടത്തിചര  പസ്പീഡെത്തിപ്പെത്തിചര  നമരുക്കത്തിനയടുക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക്  കരുതുന്നതയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിന്റെത്തിനന്റെ  ഒരു  നയമകാണയ്ക്ക്.

അവര്ക്കയ്ക്ക്  ജയത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാത സരസകാനങ്ങളെത്തില ഗവര്ണ്ണനറ മുതല

ആനരതവണനമങത്തിലര  ഉപതയകാഗത്തിചയ്ക്ക്  ആ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നടതത്തിപ്പുകനളെ

തടസനപ്പെടുത്തുര.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  വത്തിഹത്തിതര  സമയതയ്ക്ക്  ലഭരമകാക്കുന്നത്തില.

സമയതയ്ക്ക് ലഭത്തിനചങത്തിലമകാതമതല അതയ്ക്ക് ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയുളെള.

എന്നകാല  കടര  വകാങ്ങകാനമന്നയ്ക്ക്  വത്തിചകാരത്തിചകാല  വകായയുനട  പരത്തിധത്തി  കുറച.

അസമത്തിനനക്കകാള് തമശമകായത്തിടകാണയ്ക്ക് തകരളെനത കകാണുന്നതയ്ക്ക്. ഹത്തിമകാലയതത്തില

സത്തിതത്തി  നചയ്യുന്ന  സരസകാനനതക്കകാള്  ഏകതദശര  3.5  തകകാടത്തിതയകാളെര

ജനസരഖരയുളെളെ  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങനളെ  പത്തിഴത്തിയുകയകാണയ്ക്ക്.  സപ്യൂസത്തിരഗയ്ക്ക്

നമഷത്തിനത്തില  കടുവനയ പത്തിടത്തിചനകകാണ്ടുവന്നത്തിടയ്ക്ക്  കറക്കത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല  പത്തിനന്ന

അതത്തിനന ഓപ്പെതറഷന് നചയ്യുകതയകാ  കുതത്തിവയ്ക്കുകതയകാ  എന്തുതവണനമങത്തിലര

നചയകാര.  അതയ്ക്ക്  അനങ്ങുകയത്തില.  അതുതപകാനല  തകരളെതത്തിനല

സര്ക്കകാരത്തിനനയുര  ജനങ്ങനളെയുര തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  സപ്യൂസയ്ക്ക് നചയ്യുകയകാണയ്ക്ക്.

ഞങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  തവകാടയ്ക്ക്  നചയ്തത്തിനലങത്തില നത്തിങ്ങനളെ ഞങ്ങള് നനകകകാരരര  നചയ്യുര.

വകായനയടുതയ്ക്ക്  ജസ്പീവത്തിക്കകാന്തപകാലര  സമതത്തിക്കത്തിനലന്ന  നത്തിലപകാടകാണയ്ക്ക്
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സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  എങത്തിലതപ്പെകാലര  അതത്തിനനനയലകാര  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കകാന്

മകാര്ഗ്ഗങ്ങളണയ്ക്ക്.  ചരത്തിതര  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല  അതത്തിപുരകാതനകകാലര  മുതല

ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള്  ടകാകയ്ക്ക്  പത്തിരത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.  ഒരു  രകാജരതയ്ക്ക്  ജസ്പീവത്തിക്കുതമ്പകാള്

അവത്തിടനത  നത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായങ്ങനളെയുര  നത്തിയമങ്ങനളെയുര

അനുസരത്തിചതവണര  യഥകാര്ത  മുസലമകാന്  ജസ്പീവത്തിതക്കണനതന്നയ്ക്ക്

ഖുറകാനത്തിലതപ്പെകാലര  പറയുനണയ്ക്ക്.  ആ  നത്തികുതത്തി  സമ്പകാദനര

സകാധത്തിക്കകാനതവരുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക്.....  മദരതത്തിനുര  നകടത്തിടതത്തിനുര

വകാഹനതത്തിനുമുളെളെ  നത്തികുതത്തി  മകാതതമ  സരസകാന  സര്ക്കകാരുകള്ക്കയ്ക്ക്

പത്തിരത്തിക്കകാന് അധത്തികകാരമുളെള.  ആ തമഖലയത്തിലലകാനത എവത്തിനടയകാണയ്ക്ക് നത്തികുതത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിതക്കണതയ്ക്ക്?  ഇവത്തിനട  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളെളെ  158  തപജകളളെളെ  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തില  ഏതകാണയ്ക്ക്  134

തപജകളെത്തിലര  നകാടത്തിനന്റെ  പുതരകാഗതത്തിക്കുളെളെ  പദതത്തികളെകാണയ്ക്ക്

മുതന്നകാട്ടുവചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  വരവസകായ  രരഗതയ്ക്ക്  പുതത്തിയ  സകാര്ടപ്പുകള്

നകകാണ്ടുവരകാനുര  നത്തിലവത്തിലളെളെ  വരവസകായങ്ങളനട  വത്തിജയര  ജനങ്ങനളെ

അറത്തിയത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  സബ്സത്തിഡെത്തി  നലകത്തി  കൂടുതല  യുവതസ്പീയുവകാക്കനളെ

ഇന്നവസ്റ്റുനമന്റെത്തിതലയയ്ക്ക്  നകകാണ്ടുവരകാനുര  സകാധത്തിക്കണര. പുതത്തിയ
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വരവസകായങ്ങളെത്തില  സസ്പീകള്ക്കയ്ക്ക്  ഏകതദശര  35  ശതമകാനര  സബ്സത്തിഡെത്തി

ലഭത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.  മുടക്കുമുതലത്തിനന്റെ ഒന്പതയ്ക്ക്  ശതമകാനര നത്തിതകപകനയ്ക്ക്  തത്തിരത്തിനക

നലകുന്ന  വത്തിധതത്തിലളെളെത  ആകര്ഷകമകായ  പദതത്തികള്  വരവസകായ

വകുപ്പെത്തിലണയ്ക്ക്.  അതത്തിതലയയ്ക്ക്  നചറുപ്പെക്കകാര്  ആകര്ഷത്തിക്കനപ്പെടുകയുര

കടനവരത്തികയുര  നചയ്യുനണയ്ക്ക്.  ആളകനളെ  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്തവണത്തി  നമ്മുനട

നകാടത്തില  വത്തിജയത്തിച  വരവസകായങ്ങളനട  തമകാഡെലകള്  കകാണത്തിചനകകാടുതയ്ക്ക്

തകരളെര  വരവസകായതത്തിനയ്ക്ക്  പറത്തിയ  സലമനലന്ന  ചത്തിനകാഗതത്തി  മകാറ്റുകയകാണയ്ക്ക്

നചതയണതയ്ക്ക്.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  വന്നതപ്പെകാള്  പറഞ്ഞ  ഒരു  കകാരരമുണയ്ക്ക്,  തകരളെര

ഉലകാദനമത്തിലകാത  സരസകാനമകാനണനര  എലകാര  വകാങ്ങുന്ന  കണ്സപ്യൂമര്

സരസകാനമകാനണനര അതുനകകാണയ്ക്ക് ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി. വത്തിഹത്തിതര കുറയുനമനമകാണയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതയ്ക്ക്. ഇടതുപക ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് അധത്തികകാരതത്തില വന്നതത്തിനുതശഷര ആറയ്ക്ക്

ശതമകാനര  മകാതമകായത്തിരുന്ന  ആഭരനര  വരകാവസകായത്തിക  ഉലകാദനര  18.5

ശതമകാനതത്തിതലയയ്ക്ക്  ഉയര്ന്നത്തിരത്തിക്കുനനവന്നതയ്ക്ക്  വളെനര  വലത്തിയ  തനടമകാണയ്ക്ക്.

നമ്മുനട സരസകാനതത്തിനന്റെ വരകാവസകായത്തിക ഉലകാദനര വര്ദത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

പടത്തികജകാതത്തി,  പടത്തികവര്ഗ്ഗ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട  ഇരത്തിപ്പുണയ്ക്ക്.   അതദ്ദേഹനത

ഇരുതത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  പറയുന്നതല.  വളെനര  പുകഴത്തിപറതയണ  കകാരരര
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തനന്നയകാണയ്ക്ക്.  ആ വകുപ്പെത്തില പകാവനപ്പെട കുടത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  പഠത്തിക്കകാനുര അവര്ക്കയ്ക്ക്

ഉയരകാനുര കഴത്തിയുന്ന വലത്തിയ പദതത്തികള് പൂര്ണ്ണമകായുര ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ഒരു  വടബല  വത്തിദരകാര്തത്തിക്കയ്ക്ക്  തപകാസയ്ക്ക്  ഗ്രകാജതവഷനയ്ക്ക്  വത്തിതദശത്തുതപകായത്തി

പഠത്തിക്കകാന്  25,00,000  രൂപ  രണ്ടുദത്തിവസര  നകകാണകാണയ്ക്ക്

അനുവദത്തിചനകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്. അതയ്ക്ക് വളെനര പ്രശരസനസ്പീയമകായ പ്രവര്തനമകാണയ്ക്ക്.

നകകാലര ജത്തിലയത്തിനല എനന്റെ മണ്ഡ ലതത്തില ഇന്നനല പടത്തികജകാതത്തി വകുപ്പെത്തിനന്റെ

ഒരു തയകാഗര  ഞകാന് വത്തിളെത്തിചത്തിരുന.  നകകാലര ജത്തിലയത്തില പടത്തികജകാതത്തി വകുപ്പെത്തിനയ്ക്ക്

ഈ  വര്ഷര  അനുവദത്തിച  തുകയത്തില  94  ശതമകാനവര  ജനുവരത്തി

മകാസതത്തിലതനന്ന ജത്തിലകാ ഓഫസ്പീസര്  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനനവന്നയ്ക്ക്

പറയുന്നതയ്ക്ക്  ഒരു ഭരണതത്തിനന്റെ തനടര  തനന്നയകാണയ്ക്ക്.  അനുവദത്തിക്കുന്ന പണര

പലതുര  ഉപതയകാഗത്തിക്കനപ്പെടുന്നത്തില.  അതുതപകാനല,  നതകാഴത്തില  വകുപ്പുമനത്തി

ഇവത്തിനട  ഇരത്തിപ്പുണയ്ക്ക്.  പല  എതസറ്റുകളെത്തിനലയുര  ലയങ്ങളെത്തില  തകാമസത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയകാത  അനരസ്പീകമകാണയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്  മകാറ്റുന്നതത്തിനുതവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  10  തകകാടത്തി  രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന.  അതത്തില എത രൂപ

നചലവകാക്കത്തിനയന്നയ്ക്ക് അറത്തിയത്തില.  ഈ  വര്ഷര വസ്പീണ്ടുര  10  തകകാടത്തി രൂപ ആ

വകയത്തില അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.   അതയ്ക്ക്  വളെനര അതരകാവശരമുള്ള കകാരരമകാണയ്ക്ക്.   
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വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലയത്തിനല വളെര്ചനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക് ഞകാന് പറയുന്നത്തില.  നല

നത്തിലയത്തില   വളെരുന്ന ഒരു സകാഹചരരര വത്തിദരകാഭരകാസ രരഗത്തുണയ്ക്ക്.  തകകാതളെജയ്ക്ക്

വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതതയയ്ക്ക്  പുതത്തിയ  പദതത്തികളമകായത്തി  വരത്തികയകാണയ്ക്ക്.

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതയ്ക്ക്  വലത്തിയ  മകാറങ്ങളണകാക്കകാന്  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്

ആതലകാചത്തിക്കുന.  അതത്തിനുള്ള  പദതത്തിക്കകായത്തി  പണര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുനണനള്ളതയ്ക്ക് സതനകാഷമുള്ള കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  

റബ്ബറത്തിനന്റെ  വത്തിലക്കയറനതക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പറയുകയകാനണങത്തില  റബ്ബറത്തിനന്റെ

വത്തില  വര്ദത്തിതക്കണതുതനന്നയകാണയ്ക്ക്.   തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  റബ്ബര്  ഇറക്കുമതത്തി

നചയ്യുതമ്പകാള്  തകരളെതത്തിനല  കര്ഷകര്  പടത്തിണത്തിയകാകുര.   അവര്  കയറ്റുമതത്തി

നചയകാന് അനുവകാദര നകകാടുക്കുതമ്പകാള് നമള് പണക്കകാരകാകുര.  ഈ സത്തിതത്തി

മകാതറണതുണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തില  റബ്ബറധത്തിഷ്ഠത്തിത  വരവസകായങ്ങളണകാനയങത്തില

മകാതതമ നമുക്കയ്ക്ക്  പ്രതയകാജനമുള്ളൂ.  ആഭരനര വത്തിപണത്തിയത്തില റബ്ബര് വകാങ്ങകാന്

ആളനണങത്തില  നമുക്കയ്ക്ക്  നല  നത്തിലയത്തില  വളെരകാന്  കഴത്തിയുര.  റബ്ബറത്തിനന്റെ

റത്തിനടഡത്തിരഗയ്ക്ക് നമറസ്പീരത്തിയല ഉലപ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന ഏതകാണയ്ക്ക്  700  കമ്പനത്തികളെ കാണയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിലണകായത്തിരുന്നതയ്ക്ക്.  ദഉൗര്ഭകാഗരവശകാല ഇന്നതയ്ക്ക്  70-ലതകാനഴയകായത്തി

കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതയ്ക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞ  മുപ്പെതതകാളെര  വര്ഷനത  കണക്കുവചയ്ക്ക്
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പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  അതരതത്തില  വരകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  നവള്ളൂര്  നപ്യൂസയ്ക്ക്  പ്രത്തിന്റെയ്ക്ക്

ഏനറടുതത്തിടതയ്ക്ക്  റബ്ബറധത്തിഷ്ഠത്തിത  വരവസകായതത്തിനയ്ക്ക്  ഒരു  പുതത്തിയ  കമ്പനത്തി

ആരരഭത്തിക്കകാന്  സര്ക്കകാര്  തസ്പീരുമകാനത്തിചയ്ക്ക്  മുതന്നകാട്ടുനസ്പീങ്ങുകയകാണയ്ക്ക്.   റബ്ബര്

പകാര്ക്കുകളെടക്കമുളെളെ സലങ്ങളെത്തില റബ്ബറധത്തിഷ്ഠത്തിത വരവസകായങ്ങളര നചറുകത്തിട

വരവസകായങ്ങളര നകകാണ്ടുവരകാന്, അതയ്ക്ക് വളെനര നചറത്തിയ വരവസകായമല,  രണയ്ക്ക്

തകകാടത്തി  രൂപ  മുതല  അഞയ്ക്ക്  തകകാടത്തി  രൂപവനര  നചലവകാക്കത്തി  നചറുപ്പെക്കകാനര

റബ്ബറധത്തിഷ്ഠത്തിത വരവസകായതത്തിതലയയ്ക്ക് നകകാണ്ടുവരകാനുള്ള പദതത്തികള് സര്ക്കകാര്

തയകാറകാക്കത്തിവരുന.  ഇനതകാനക്ക നലതകാണയ്ക്ക്.  കകാരണര,  നതകാഴത്തില  ദകാതകാവര

നതകാഴത്തിലകാളെത്തിയുര  ഒരുതപകാനലയകാണയ്ക്ക്.   നതകാഴത്തില  ദകാതകാവനണങത്തില  മകാതനമ

നതകാഴത്തിലകാളെത്തിയുള്ളൂ.  അതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള ശമങ്ങള്  കണത്തിനലന്നയ്ക്ക് നടത്തിക്കരുതയ്ക്ക്.

കകാര്ഷത്തികരരഗതയ്ക്ക്  റബ്ബറത്തിനന്റെ  വത്തിലസത്തിരത  ഉറപ്പെകാക്കകാന്  600  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക്,  സബ്സത്തിഡെത്തിക്കുള്ള  വപസ  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്,  ഈ  ബഡ്ജറത്തില

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   

തതങ്ങയുനട  സരഭരണ  വത്തില  32  രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  34  രൂപയകാക്കത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇനതലകാര  കര്ഷകനര   സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

പദതത്തികളെകാണയ്ക്ക്.  കകാര്ഷത്തികരരഗതയ്ക്ക് ധകാരകാളെര പദതത്തികള് മുതന്നകാട്ടുവചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.
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അതുതപകാനലയകാണയ്ക്ക്  കയര്,  കശുവണത്തി  തമഖലകള്.  കയര്  തമഖലയത്തില

ആധുനത്തികവൽക്കരണര  തവണനമനള്ളതകാണയ്ക്ക്.   അതത്തിനുതവണത്തി  പണര

മകാറത്തിവചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  നമള്  ഇതുവനര  കണത്തിട്ടുള്ള  ചവത്തിട്ടുനമതയുര

ചുവരത്തിനലകാടത്തിക്കുന്ന കയറുമലകാനത തലകാക വത്തിപണത്തിയത്തില വത്തിലക്കകാന് കഴത്തിയുന്ന

പുതത്തിയ  കയറുലന്നങ്ങള്   ഉലകാദത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ള  ശമങ്ങള്  കയര്  വകുപ്പെയ്ക്ക്

ആരരഭത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.     

നകകാലര  ജത്തിലയത്തിനല  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങളെകായ  കശുവണത്തി

ഫകാക്ടറത്തികളെത്തില  ആധുനത്തികവൽക്കരണര നടതത്തിനക്കകാണയ്ക്ക് നതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കയ്ക്ക്

നതകാഴത്തില  നലകുന്ന  പുതത്തിയ  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  30  തകകാടത്തി  രൂപ  മകാറത്തിവചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.

അനതലകാര  വര്ക്കഉൗടകായത്തി  വരുതമ്പകാള്  തസ്പീര്ചയകായുര  നതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കയ്ക്ക്

ഏറവര  കൂടുതല  നതകാഴത്തില  ദത്തിനങ്ങള്  നലകകാന്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്

കഴത്തിയുനമന്നയ്ക്ക്  മകാതമല  ആ  തമഖലയത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാരകായ

നതകാഴത്തിലകാളെത്തികനളെ  രകത്തിക്കകാനുര കഴത്തിയുര. 

തകരളെതത്തില  നടന്നത്തിട്ടുള്ള  ഏറവര  വലത്തിയ  തകമപദതത്തി  വലഫയ്ക്ക്

പദതത്തിയകാണയ്ക്ക്.   ആ പദതത്തിയത്തിന്കസ്പീഴത്തില ഓതരകാ പഞകായതത്തിലര ഇതപ്പെകാള്

മത്തിനത്തിമര അറുപതതകാളെര അതപകകരുണയ്ക്ക്.   ഇവത്തിനട 4000 തകകാടത്തി രൂപയുനട
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ടകാകയ്ക്ക്  വര്ദനനയകാനക്ക  പറയുതമ്പകാഴുര  1436  തകകാടത്തി  രൂപ  ഈ  വലഫയ്ക്ക്

പദതത്തിക്കുതവണത്തിമകാതര  വസ്പീടുകള്  നത്തിര്മത്തിചനലകകാനകായത്തി

മകാറത്തിവചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ജനങ്ങളനട  തകമതത്തിനുതവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ടകാകയ്ക്ക്

ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നതയ്ക്ക്. അലകാനത അതകാരുര വസ്പീടത്തില നകകാണ്ടുതപകാകുന്നത്തില.  

എനത്തിക്കയ്ക്ക്  ചത്തില  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളരകൂടത്തി  വയകാനുണയ്ക്ക്.  നത്തിയമസഭകാ

കവകാടതത്തിനുമുന്നത്തില  ഒരു  സമരര  നടക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   വര്ദത്തിപ്പെത്തിച  ഇനന

നസസയ്ക്ക്  രണയ്ക്ക്  രൂപയത്തിലനത്തിനര  ഒരു  രൂപയകാക്കത്തി  മകാറ്റുനമന്നയ്ക്ക്   കഴത്തിഞ്ഞ

രണ്ടുദത്തിവസമകായത്തി  മകാധരമങ്ങള്  പറയുന.  സര്ക്കകാര്  അങ്ങനന

കുറയ്ക്കുനനണങത്തില  അതവര്  സതരകാഗ്രഹര  കത്തിടന്നതുനകകാണകാനണന്നയ്ക്ക്

പറയകാനത്തിടവരുര.   അതത്തിനുള്ള തവലയകാണത്തിതയ്ക്ക്.  പ്രതത്തിപകര ഒരു മുഴര മുതമ്പ

എറത്തിയുതമ്പകാള് ഇടതുപക മുന്നണത്തിയത്തിനല എര.എല.എ.-മകാര് ഒരു മുഴര മുതമ്പ

എറത്തിയുകയകാണയ്ക്ക്.   അങ്ങനന  എനനങത്തിലര  കുറയ്ക്കുനനണങത്തില  ആ  സമരര

നകകാണല, ഇടതുപക മുന്നണത്തിയത്തിനല എര.എല.എ.-മകാര് പറഞ്ഞത്തിടകാനണന്നയ്ക്ക്

ബഹുമകാനനപ്പെട മനത്തി പറയണര.   

പ്രവകാസത്തികള് വസ്പീടയ്ക്ക് പൂടത്തിയത്തിടയ്ക്ക്  തപകാകുന്നതത്തിനയ്ക്ക് ടകാകയ്ക്ക്  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതയ്ക്ക്

മനത്തി  ഒഴത്തിവകാക്കണര.   അനതകാരു  നല  കകാരരമല.  കകാരണര,  പ്രവകാസത്തികള്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

81

നകാടത്തില  വരുതമ്പകാള്  അവര്  കുടുരബവസ്പീടത്തില  തകാമസത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുര.

അവര്ക്കയ്ക്ക് മൂനര ആറുര മകാസര  കൂടുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക് നകാടത്തില വരകാന് സകാധത്തിക്കുക.

അതപ്പെകാള്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  തഹകാടലത്തില  തകാമസത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.   അതുനകകാണയ്ക്ക്

പ്രവകാസത്തികളനട  അടചത്തിടത്തിരത്തിക്കുന്ന  വസ്പീടുകള്ക്കയ്ക്ക്  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ടകാകയ്ക്ക്

ഒഴത്തിവകാക്കണര. അടചത്തിടത്തിരത്തിക്കുന്ന വസ്പീടുകനളെലകാര പ്രവകാസത്തികളതടതകാണയ്ക്ക്.    ശസ്പീ.

മകാതച്യു ടത്തി.  തതകാമസത്തിനന്റെ നകാടകായ തത്തിരുവലയത്തിനല എലകാ വസ്പീടുകള്ക്കുര ഇരടത്തി

ടകാകകായത്തി  മകാറുര.   തത്തിരുവലയത്തിനല  ഏകതദശര  ആളകളര  വത്തിതദശതകാണയ്ക്ക്.

വത്തിതദശ  മലയകാളെത്തികള്  വസ്പീടയ്ക്ക്  പൂടത്തിയത്തിടത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്

തവണകാതതുനകകാണല,   അവര് വരുതമ്പകാള് തകാമസത്തിക്കകാന് തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്.

ആ  ടകാകയ്ക്ക്  ഒഴത്തിവകാക്കുന്ന  കകാരരര  ബഹുമകാനനപ്പെട  മനത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കണര.

ഞകാന്  നപതടകാളെത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്  മനത്തി  തകടത്തിട്ടുണകാകുനമന്നയ്ക്ക്

വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.  നത്തിയമസഭകാ കവകാടതത്തിനുമുന്നത്തില കുറചതപര് സതരകാഗ്രഹര

കത്തിടക്കുനണയ്ക്ക്.  ഈ  സഭയുനട  മുന്നത്തില  ഞകാനുര  ശസ്പീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണനുനമകാനക്ക  സഭയുനട  പുറതയ്ക്ക്  നത്തിരകാഹകാരര  കത്തിടന്നത്തിട്ടുള്ളതകാണയ്ക്ക്.

ഇന്നനത സമരര നത്തിരകാഹകാരമനലന്നകാണയ്ക്ക് ഞകാന് മനസത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അതത്തിനയ്ക്ക്

അതതതകാളെര  ഗഉൗരവതമയുള്ളൂ.  അവര്  സതരകാഗ്രഹര  നടതത്തിയത്തിടകാണയ്ക്ക്  ഒരു
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രൂപ  കുറചനതന്നയ്ക്ക്  പറയകാന്തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ഇങ്ങനന  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.  പനക

അങ്ങനന  പറയരുതയ്ക്ക്,  ഇടതുപക  എര.എല.എ.-മകാര്  പറഞ്ഞുനവന്നയ്ക്ക്

പറയണര. 

ശസ്പീ  .   നക  .   എന്  .   ബകാലതഗകാപകാല: സര്, ടകാകയ്ക്ക്  കുറയ്ക്കുന്നത്തില. 

ശസ്പീ  .    നക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷയ്ക്ക് കുമകാര്:  സര്,  ടകാകയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുതമകാ ഇലതയകാനയന്നയ്ക്ക്

ബഹുമകാനനപ്പെട മനത്തിയുനട  മറുപടത്തി പ്രസരഗതത്തിലകാണയ്ക്ക് പറതയണതയ്ക്ക്.  നസസയ്ക്ക്

കുറയരുനതനള്ള  ഉതദ്ദേശരതതകാനടയകാതണകാ  ഈ  സതരകാഗ്രഹനമനര  ഞകാന്

സരശയത്തിക്കുന.   കുറയകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള   ചതത്തിയകാതണകാനയനര

സരശയത്തിതക്കണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   

ശസ്പീ  .    ടത്തി  .    സത്തിദ്ദേത്തിഖയ്ക്ക്:  ടകാകയ്ക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്തിനലന്നയ്ക്ക് പറഞ്ഞതപ്പെകാള് അങ്ങയ്ക്ക് ഹകാപ്പെത്തി

ആതയകാ?

ശസ്പീ  .    നക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷയ്ക്ക് കുമകാര്: സര്, ഞകാന് ഹകാപ്പെത്തിയകായതുനകകാണല,

ടകാകയ്ക്ക്  കുറയനണനള്ള ഉതദ്ദേശരര   സതരകാഗ്രഹതത്തിനന്റെ പുറകത്തിലതണകാനയന്നയ്ക്ക്

ഞങ്ങള് സരശയത്തിക്കുന.   ഞകാന് ദസ്പീര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നത്തില,  എര.എല.എ. ഫണയ്ക്ക്

അലര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  തരണനമന്നയ്ക്ക്  അഭരര്തത്തിക്കുന.   5  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിചകാല  അതത്തിനന്റെ  18  ശതമകാനവര  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.-യകായത്തി
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തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.  18  ശതമകാനതത്തിനന്റെ  കുറവയ്ക്ക്

എര.എല.എ.  ഫണത്തില വന്നത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്   നമ്മുനട  വത്തികസനനത തദകാഷമകായത്തി

ബകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  അതത്തില ബഹുമകാനനപ്പെട മനത്തി വത്തിചത്തിനനര നടതത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്

എര.എല.എ.  ഫണയ്ക്ക്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  തരണനമന്നകാണയ്ക്ക്  അഭരര്തത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.

നത്തികുതത്തി  വകാങ്ങകാനത  രകാജരര  ഭരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.   അതുനകകാണയ്ക്ക്

അതത്തിനനകാനര  ഞകാന്  അഭത്തിപ്രകായര  പറയുന്നത്തില.  വളെനര  നലനത്തിലയത്തില

തകമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  മുന്തൂക്കര  നലകുന്ന  അങ്ങയുനട  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക് ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    എര  .    വത്തിജത്തിന്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായുര

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  അടത്തിതചലപ്പെത്തിക്കുന്ന  വത്തിവത്തിധ

സകാമ്പതത്തിക   നഞരുക്കങ്ങളനടയുര  തുടരുന്ന  വത്തിതവചനങ്ങളനടയുര

മധരതത്തിലനത്തിനനകകാണകാണയ്ക്ക്  തകരളെനത  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കകാനുതകുന്ന

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.

2022-2023-നല  സരസകാന  ബഡ്ജറത്തില  പ്രഖരകാപത്തിച  സുപ്രധകാന

പദതത്തികളെത്തിലര തമഖലകളെത്തിലര ശകമകായ മുതന്നറമുണകാക്കകാന് ഇതത്തിതനകാടകര

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  പ്രതത്തിപകനത്തിരയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  ചത്തില  അരഗങ്ങള്
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സരസകാരത്തിചതപ്പെകാള് അതരതത്തിലണകാകുന്നത്തിനലന്ന തരതത്തില പ്രചരണങ്ങള്

നടത്തുന്നതയ്ക്ക്  തകട്ടു.  തകരളെതത്തിനന്റെ  ആതരകാഗര-വരവസകായ-തകമരരഗത്തുര

വത്തിതനകാദസഞകാര തമഖലകളെത്തിലര നകാര ലകരരവച തനടങ്ങള് വകവരത്തിക്കകാന്

ഇതത്തിതനകാടകര  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലനയ  ഒരു  ഹയര്

എഡെപ്യൂതക്കഷന്  ഹബ്ബകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തികമങ്ങള്  ആരരഭത്തിചതത്തിനന്റെ

ഉയര് ച  ഈ  ഘടതത്തില  കകാണകാന്  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗതയ്ക്ക് കുടത്തികള് വര്ദത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ചയുര കകാണകാന് സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  സകാര്ടപ്പെയ്ക്ക്

രരഗര ഈ കകാലഘടതത്തില മുതന്നറമുണകാക്കത്തി. 2021-2022-ല നപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള്  21 എണ്ണര  ലകാഭതത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിച.  സരരരഭകവര്ഷര

പദതത്തിയത്തിലൂനട  ഒരു  വര്ഷരനകകാണയ്ക്ക്  ഒരുലകര  സരരരഭങ്ങനളെനള്ളതയ്ക്ക്

എട്ടുമകാസരനകകാണയ്ക്ക്  ആ  ലകരര  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാനുര  അതുവഴത്തി  രണയ്ക്ക്

ലകതത്തിലധത്തികര  നതകാഴത്തില  നലകകാനുര  സകാധത്തിചനവനള്ളതയ്ക്ക്  വലത്തിയ

തനടമകായത്തി  പങ്കുവയകാന് സകാധത്തിക്കുര.  അതതകാനടകാപ്പെര  സരസകാനനത തനതയ്ക്ക്

നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര  വര്ദത്തിച.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുന്നത്തിനലനള്ള

പ്രചരണങ്ങനളെകാനക്ക  പ്രതത്തിപകനത്തിരയത്തിലനത്തിനര  വരുനനണങത്തിലര

കണക്കുകള്  സതരസനമകായ കകാരരങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  10,860
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തകകാടത്തി  രൂപയുനട  അധത്തികവരുമകാനര  തനതയ്ക്ക്  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായുണകായത്തിനയന്നതയ്ക്ക്  എടുത്തുപറതയണതകാണയ്ക്ക്.  ആഭരനര  ഉത്പകാദന

വളെര്ച 12.01 ശതമകാനമകാണയ്ക്ക്.  ഇനരയത്തില ഏറവര കൂടത്തിയ ശതമകാനതത്തിതലയയ്ക്ക്

അതയ്ക്ക്  മകാറകാന്  നമുക്കയ്ക്ക്  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രര  കടുത

പ്രതത്തിബനങ്ങളയര്ത്തുതമ്പകാഴുര  ജനകസ്പീയ  ബദല  നസ്പീക്കത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്

അതത്തിലനത്തിനര  വരതത്തിചലത്തിക്കകാനത  തകരളെ  തമകാഡെല

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുനനവന്നതയ്ക്ക് ഏനറ അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകായ കകാരരമകാണയ്ക്ക്.

കടനമടുപ്പെത്തില  2700  തകകാടത്തി  രൂപ  നവടത്തിക്കുറചയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്

ഇരുടടത്തി  നലകത്തിയ സകാഹചരരതത്തിലകാണയ്ക്ക്  തകരളെ  നത്തിയമസഭയത്തില ബഡ്ജറയ്ക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിചനതന്നയ്ക്ക്  നകാര  കകാണണര.  പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമസ്പീഷന്

ശത്തിപകാര്ശപ്രകകാരര  തകന്ദ്രര  സമകാഹരത്തിക്കുന്ന  ആനക  നത്തികുതത്തിയുനട  1.925

ശതമകാനര  മകാതമകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ആ  കണക്കുകള്

എനത്തിക്കുമുമ്പയ്ക്ക്  സരസകാരത്തിച  അരഗങ്ങള്  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  പതകാര

ധനകകാരര  കമസ്പീഷനന്റെ  കകാലതയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിചതയ്ക്ക്  3.875

ശതമകാനമകാനണന്നതുകൂടത്തി  കൂടത്തിതചര്ത്തുനകകാണകായത്തിരത്തിക്കണര  ഈ

കണക്കത്തിനന നകാര കകാതണണതയ്ക്ക്.  ജനസരഖരയത്തില തകരളെനതക്കകാള് കുറവള്ള
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ഛതസ്പീസ്ഗഡെത്തിനയ്ക്ക് 3.407  ശതമകാനവര  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  സമകാനമകായ

ജനസരഖരയുള്ള  ത്സകാര്ഖണ്ഡത്തിനയ്ക്ക്  3.307  ശതമകാനവര  തുകയകാണയ്ക്ക്

അനുവദത്തിചതയ്ക്ക്.  ഉതര്പ്രതദശത്തിനകാണയ്ക്ക് ഏറവര കുടുതല അനുവദത്തിചതയ്ക്ക്,  17.939

ശതമകാനര.  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിതക്കണ  പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനയ്ക്ക്  തകകാടത്തി

രൂപയുനട വരുമകാനക്കുറവയ്ക്ക് ഇതത്തിലൂനടയുണകായത്തിനയന്നതുര തകരളെനകാടയ്ക്ക്  രകാഷസ്പീയ

തഭദമതനര  വളെനര  ഗഉൗരവതതകാനട  ചര്ച  നചതയണതകാണയ്ക്ക്.  റവനപ്യൂ  കമത്തി

ഗ്രകാന്റെത്തില  കുറവവരുതത്തിയതത്തിലൂനട തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  6,700  തകകാടത്തി  രൂപയുനട

നഷവര  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരര  അവസകാനത്തിപ്പെത്തിചതതകാടുകൂടത്തി  7000

തകകാടത്തി രൂപയുനട കുറവമുണകായത്തി.  കത്തിഫ്ബത്തിതയയുര സകാമൂഹര നപന്ഷനനയുര

തകര്ക്കകാനകായത്തി  തസകാഷരല നസകപ്യൂരത്തിറത്തി  നപന്ഷന് കമ്പനത്തിയുനട ബകാധരത

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ബകാധരതയകാക്കത്തി  കടനമടുപ്പെത്തിനന  ബകാധത്തിചയ്ക്ക്  അതുവഴത്തി  3100

തകകാടത്തി രൂപ കുറയുന്ന സകാഹചരരമുണകായത്തി.  വത്തിപണത്തിയത്തിലനത്തിനള്ള കടനമടുപ്പെയ്ക്ക്

പരത്തിധത്തി കുറചതത്തിലൂനട വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തില 4000 തകകാടത്തി രൂപ കുറയുന്ന

സകാഹചരരമുണകായത്തി.  ഇഉൗ  ഘടതത്തില  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

സമസ്പീപനനതക്കൂടത്തി  തചര്ത്തുനത്തിര്തത്തി  അവര്  സൃഷത്തിച  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിബനങ്ങനളെലകാര മറത്തികടനനകകാണയ്ക്ക് സരസകാനതത്തിനന്റെ വത്തികസനനത
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മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കകാനുതകുന്ന  ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനന്റെ  ബഹുമകാനനപ്പെട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  ഇവത്തിനട  കത്തിഫ്ബത്തി  തകരകാന്

തപകാകുന;  കത്തിഫ്ബത്തി  ഇലകാതകാകുന  എനന്നകാനക്ക  മുന്പ്രതത്തിപക

തനതകാവള്നപ്പെനടയുള്ളവര് സഭയത്തില പറഞ്ഞു.   കത്തിഫ്ബത്തി ഇലകാതകാകുന്നത്തില.

ഞങ്ങള് അതന്ന പറഞ്ഞതതല;  അതയ്ക്ക് വരകമകാക്കത്തിനക്കകാണ്ടുള്ള ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക്

ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  അതുതകടത്തിട്ടുര  പ്രതത്തിപകകാരഗങ്ങള്തനന്നയകാണയ്ക്ക്

സതരതത്തിനയ്ക്ക്  നത്തിരക്കകാത  കകാരരങ്ങള്  പ്രചരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

ഖജനകാവത്തിലനത്തിനള്ള  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  ഉറപ്പെകാക്കുകവഴത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി

തുടരുനമന്ന  പ്രഖരകാപനമകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  മുതന്നകാട്ടുവചത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.

നപതടകാളെത്തിനുര  ഡെസ്പീസലത്തിനുര  നസസയ്ക്ക്  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതയ്ക്ക്...   പകാവനപ്പെട

ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  തകമനപന്ഷന്  1600/-  രൂപ  നലകുന്നതത്തിനകാണയ്ക്ക്  ആ  തുക

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നനതന്നയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതനന്ന

പറഞ്ഞതകാണയ്ക്ക്.  പ്രതത്തിപകര  നപന്ഷന്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിതചകാനയന്ന

തചകാദരമുയര്ത്തുതമ്പകാള്  അവര്  തങ്ങളനട  കകാലനത

പ്രവര്തനനതക്കുറത്തിചകൂടത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  നത്തിങ്ങളനട  കകാലതയ്ക്ക്

തകരളെതത്തില  തകമനപന്ഷന്   600/- രൂപ മകാതമകാണയ്ക്ക് നലകത്തിയതയ്ക്ക്.  ഒരു
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രൂപതപകാലര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചനക്കകാടുക്കകാന്  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചകാണത്തി  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്

തയകാറകായത്തിടത്തിനലന്ന  വസ്തുത  നകാര  കകാണണര.   ഇവത്തിടനത  പ്രതത്തിപകര

ഭരണപകമകായത്തിരുന്നതപ്പെകാള്  18  മകാസനത  നപന്ഷന്  തുക

കുടത്തിശത്തികയുമുണകായത്തിരുന.  അതുകൂടത്തി  ആത്മപരത്തിതശകാധന

നടതത്തിയകായത്തിരത്തിക്കണര  നത്തിങ്ങള്  നപന്ഷനന്റെ  കകാരരര  ചര്ച  നചതയണതയ്ക്ക്.

1473.61  തകകാടത്തി രൂപ നപന്ഷന് കുടത്തിശത്തികയകാക്കത്തിയവരകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല

ഇന്നനത  പ്രതത്തിപകനമനകൂടത്തി  ഓര്ക്കണര.  അന്നയ്ക്ക്  33  ലകര

ആളകള്ക്കുമകാതമകാണയ്ക്ക്  നപന്ഷന്  നലകത്തിയതയ്ക്ക്.  എന്നകാല  ഇതപ്പെകാള്

പ്രതത്തിമകാസര  63  ലകര  ആളകളനട  വകകളെത്തിതലയയ്ക്ക്  1600/-  രൂപ  വസ്പീതര

എതത്തിക്കുന്ന  സരവത്തിധകാനതത്തിതലയയ്ക്ക് തകരളെര മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  

ഇതപ്പെകാള്  പ്രതത്തിപകര  സമരര  നടത്തുനണയ്ക്ക്.   നത്തിങ്ങളനട  കകാലതയ്ക്ക്

600/- രൂപതപകാലര നകകാടുക്കകാന് കഴത്തിയകാത സകാമ്പതത്തിക സത്തിതത്തിനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക്

അന്നനത  മുഖരമനത്തിയകായത്തിരുന്ന  ശസ്പീ.  ഉമന്ചകാണത്തി  നടത്തുന്ന  ഒരു

പതസതമളെനര   ഇതപ്പെകാള്  തസകാഷരല  മസ്പീഡെത്തിയയത്തില  വരുനണയ്ക്ക്.  സമരര

നടത്തുന്ന  പ്രതത്തിപകര  അതുകൂടത്തി  കണ്ടുര  ചര്ച  നചയ്തുര  ഇഉൗ  നകാടത്തിനന

വത്തിലയത്തിരുതത്തി  തപകാകണനമന്നകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ഘടതത്തില  എനത്തിക്കയ്ക്ക്
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സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.   യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ കകാലതയ്ക്ക് പ്രതത്തിമകാസര 2000 തകകാടത്തി

രൂപ  തവണത്തിയത്തിരുന്നത്തിടതയ്ക്ക്  950  തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്  ഇന്നനത  നചലവയ്ക്ക്

എന്നതുകൂടത്തി  ജനങ്ങള്  കകാണണര.  ഇനതലകാര  ജനങ്ങള്  കകാണുനണയ്ക്ക്.

ജനങ്ങനളെലകാര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതത്തിരകാനണന്നയ്ക്ക്  വരുതത്തിതസ്പീര്ക്കകാന്  ഇവത്തിനട

പ്രതത്തിപകര ശമര നടത്തുന.  തകരളെതത്തില ബഡ്ജറയ്ക്ക് പ്രഖരകാപത്തിച ദത്തിവസര

ഒരു മുഖരധകാര മകാധരമര ജനങ്ങളനട അഭത്തിപ്രകായര തതടകാന് തപകായതയ്ക്ക് വലവകായത്തി

നമനളെലകാവരുര  കണതകാണയ്ക്ക്.  എനകായത്തിരുന  ജനങ്ങളനട  അഭത്തിപ്രകായര;

അവര് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന അരഗസ്പീകരത്തിചനകകാണയ്ക്ക് തകന്ദ്രനത വത്തിമര്ശത്തിക്കുകയുര

അതത്തില  ഒരകരര  മത്തിണകാത  മകാധരമനതയുര  പ്രതത്തിപകനതയുര

വത്തിമര്ശത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്  വലവകായത്തി  തകരളെര  കകാണുന്ന

സകാഹചരരമുണകായത്തിതല;  ഇതകാണയ്ക്ക്  ജനങ്ങളനട മനസയ്ക്ക്.   തകരളെ ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിതനകാനടകാപ്പെര  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങളനട  മനസ്സുണയ്ക്ക്.

പ്രതത്തിപക മനസത്തില; 

ഇവത്തിനട ശസ്പീ. ഉമന് ചകാണത്തി അധത്തികകാരതത്തില വന്നതപ്പെകാഴുള്ള സരസകാന

നത്തികുതത്തിയുനട  കണക്കുകള്  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപ്പെത്തിച.  അധത്തികകാരര

ഒഴത്തിഞ്ഞുതപകാകുതമ്പകാള്  നപതടകാള്  നത്തികുതത്തി  31.80  ശതമകാനവര  ഡെസ്പീസല
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നത്തികുതത്തി  24.52  ശതമകാനവമകായത്തിരുന.  ഇതപ്പെകാള്  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നന്റെ

കകാലതയ്ക്ക് നപതടകാള് നത്തികുതത്തി  30.08  ശതമകാനവര ഡെസ്പീസല നത്തികുതത്തി  22.76

ശതമകാനവമകാണയ്ക്ക്.  തകരളെ  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  മുതന്നകാട്ടുവച

ഏറവര  പ്രധകാനനപ്പെട  കകാരരങ്ങള്  സമയപരത്തിമത്തിതത്തിനകകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്

വത്തിവരത്തിക്കുന്നത്തില.  വത്തിലക്കയറര നത്തിയനത്തിക്കകാനുര  പത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാനുര  2000

തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്  പ്രഖരകാപത്തിചതയ്ക്ക്.   അധത്തികകാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണര  കൂടുതല

ഫലപ്രദമകാക്കുതമ്പകാള് തതദ്ദേശസകാപനങ്ങനളെ ശകാകസ്പീകരത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലള്ള

ഒരു  ബഡ്ജറകാണയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  തദശസ്പീയ  വത്തിദരകാഭരകാസ

നയതത്തിലൂനട  കചവടര  നടത്തുകയകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്.  എന്നകാല

അതത്തിനനകാരു  ബദലകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്.

തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  നത്തിര്തലകാക്കത്തിയ  ഒ.ബത്തി.സത്തി./നപ്യൂനപക  തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്

പുനപുഃരകാരരഭത്തിക്കകാന് തസ്പീരുമകാനത്തിചനകകാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറകാണത്തിതയ്ക്ക്.  കര്ഷകനരയുര

കകാര്ഷത്തിക തമഖലനയയുര സരരകത്തിക്കുകയുര വരവസകായതമഖലയുനട വളെര്ചയയ്ക്ക്

1250 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുകയുര നചയ്ത ബഡ്ജറകാണത്തിതയ്ക്ക്. 

മത്തി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസയ്ക്ക്..... പസ്പീസയ്ക്ക്..... കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്....

ശസ്പീ  .   എര  .   വത്തിജത്തിന്:  സര്, അങ്ങനന  തകരളെതത്തിനന്റെ  എലകാ
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തമഖലയത്തിലര  മുതന്നറമുണകാക്കുന്ന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  സമരനകാടകങ്ങളെത്തിലൂനട

നത്തിങ്ങള്  അടത്തിമറത്തിക്കകാന്  ശമത്തിചകാലര  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

യകാഥകാര്തരമറത്തിയകാര.   ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായുര  പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക്

ഞകാന് എനന്റെ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അന്വര്:  സര്,  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  നമനളെലകാവരുര  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  സതമളെനര

കഴത്തിഞ്ഞയുടന്തനന്ന  ഒരു  പകാര്ലനമന്റെയ്ക്ക്  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്റെ

രരഗതതയത്തിറങ്ങുകയകാണയ്ക്ക്.   പ്രതത്തിപകനത  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്തനന്ന

അതത്തിനന്റെ  നനഞത്തിടത്തിപ്പെയ്ക്ക്  ആരരഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ

നകാലഞ്ചുമകാസമകായത്തി   അതങ്ങകാളെമത്തിതങ്ങകാളെര  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-ഉര  തകകാണ്ഗ്രസ്സുര

പ്രസരഗത്തിചയ്ക്ക്  നടക്കുന്നതയ്ക്ക്,  തജകാതഡെകാ  യകാതയത്തില  സത്തി.പത്തി.നഎ(എര)

പത്തിന്തുണചത്തില,  ആ  യകാതനയ  കളെത്തിയകാക്കുകയകാണയ്ക്ക്,  പകാര്ടത്തിയുനട  സരസകാന

നസകടറത്തി നത്തിലപകാടത്തിലകാത ഒരു പകാര്ടത്തിയകാണയ്ക്ക് തകകാണ്ഗ്രനസന്നയ്ക്ക്  കളെത്തിയകാക്കത്തി

എനന്നകാനക്കയകാണയ്ക്ക്. ഈ  രസ്പീതത്തിയത്തിലള്ള  വകാര്തകളര  പ്രചരണങ്ങളര

പ്രസരഗങ്ങളര ഇഉൗ സഭയകത്തുര കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസങ്ങളെത്തിലകായത്തി നടക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്നക്കതത്തിനര  ഒരു
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നത്തിലപകാടുമത്തിലകാനയനതനന്നയകാണയ്ക്ക്  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-നന്റെ  നത്തിലപകാടയ്ക്ക്.  ആ

വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്നക്കതത്തിനരയുര  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക

നത്തിലപകാടുകള്നക്കതത്തിനരയുര  കര്ഷകര്നക്കതത്തിനരയുണകായത്തിട്ടുള്ള  പല

വത്തിഷയങ്ങളെത്തിതനലര  പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ  പ്രതതരകത്തിചര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ

നത്തിലപകാടത്തിലകായ്മ  തനന്നയകാണയ്ക്ക് ഞങ്ങള് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിചതയ്ക്ക്.  

ഇന്നയ്ക്ക് രകാജരര തനരത്തിടുന്ന ഏറവര വലത്തിയ പ്രശര, വര്ഗ്ഗസ്പീയതയകാണയ്ക്ക്.   ആ

വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്നക്കതത്തിനരയുള്ള തജകാതഡെകാ യകാതയത്തില നകാലകായത്തിരതത്തി ചത്തിലസ്വകാനര

കത്തിതലകാമസ്പീററകാണയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  രകാഹുല  ഗകാനത്തി  നടന്നതയ്ക്ക്.  ഒരു

സലത്തുതപകാലര  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്നക്കതത്തിരകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിനലന്നയ്ക്ക്  ഞങ്ങള്

പറയുതമ്പകാള്,  ഞങ്ങള് അതുമകാതതമ പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നരസ്പീതത്തിയത്തിലകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ

സഭയത്തില  പ്രതത്തിപകകാരഗങ്ങള്  പ്രസരഗത്തിചതയ്ക്ക്.  ഞകാന്  ഒരു  കകാരരര  ഇഉൗ

സഭയുനട ശദയത്തിലനപ്പെടുത്തുകയകാണയ്ക്ക്.  ജനുവരത്തി  27-ാം തസ്പീയതത്തി  24-നപ്യൂസയ്ക്ക്

ചകാനലത്തില  നടന്ന  ഒരു  ചര്ചയകാണയ്ക്ക്.   അതത്തിനന്റെ  അവതകാരകനകായത്തി  ശസ്പീ.

തവണുവര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനട  വകകാവകായത്തി  ശസ്പീ.  നക.  ഗതണഷര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ വകകാവകായത്തി അഡെസ്വ. അനത്തില തബകാസുമകാണയ്ക്ക് വന്നതയ്ക്ക്. അഡെസ്വ.

അനത്തില തബകാസയ്ക്ക് നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുനട സകാരസകാരത്തിക വത്തിഭകാഗര നസകടറത്തിയുര
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എ.നഎ.സത്തി.സത്തി.-യുനട പ്രചകാര വത്തിഭകാഗര ഭകാരവകാഹത്തിയുരകൂടത്തിയകാണയ്ക്ക്. രകാജരമകാനക

നടന്നയ്ക്ക്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-നക്കതത്തിനരയുര  തമകാദത്തിനക്കതത്തിനരയുര  വരകത്തിഹതര

നടത്തുന്ന യകാതയതല നത്തിങ്ങളനട യകാത എന്നയ്ക്ക്  ചര്ചയത്തിടയത്തില ബത്തി.നജ.പത്തി.-

യുനട വകകാവയ്ക്ക് ശസ്പീ. നക. ഗതണഷയ്ക്ക് തചകാദത്തിച. ആ  വസ്പീഡെത്തിതയകാ  ഇവത്തിനട

പ്രദര്ശത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്  മകാര്ഗ്ഗമത്തിലകാതതുനകകാണയ്ക്ക്  അതത്തില  പറഞ്ഞ  കകാരരങ്ങള്

കൃതരമകായത്തി  വകായത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക്  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനട

വകകാവയ്ക്ക് ശസ്പീ.  നക.  ഗതണഷയ്ക്ക്  - "നത്തിങ്ങള് തമകാദത്തി വത്തിതരകാധര പറഞ്ഞുനകകാണയ്ക്ക്

രകാജരര  മുഴുവന്  സഞരത്തിചകാല  ഇനരയത്തിനല  ജനങ്ങള്  നത്തിങ്ങനളെ

മുന്പ്രധകാനമനത്തിയുനട  മകന്  എന്ന  നത്തിലയത്തില  മകാതര  കകാണകാന്  വരുര

അനലങത്തില  നപകാതറകാട  കഴത്തിക്കകാതനകാ  കടന്  ചകായ  കുടത്തിക്കകാതനകാ  തപകാകുന്ന

സലതയ്ക്ക്....”  അവതകാരകന്  ശസ്പീ.   തവണു  ഇടനപട്ടുനകകാണയ്ക്ക്  രകാഹുല

ഗകാനത്തിനക്കകാപ്പെര ഇഉൗ യകാതയത്തിലടനസ്പീളെമുള്ള അഡെസ്വ. അനത്തില തബകാസയ്ക്ക് ഇതപ്പെകാള്

നടലത്തിതഫകാണ് വലനത്തിലനണന്നയ്ക്ക് പറഞ്ഞയ്ക്ക് അതദ്ദേഹതതകാടയ്ക്ക് തചകാദത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്,

അഡെസ്വ. അനത്തില തബകാസയ്ക്ക്, എനകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ ഭകാരതയ്ക്ക് തജകാതഡെകാ യകാതയുനട ഭകാവത്തി

പരത്തിപകാടത്തിയകായത്തി  നത്തിങ്ങള്  ആതലകാചത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്?    അതത്തിനയ്ക്ക്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

മറുപടത്തിയകാണയ്ക്ക്,  'ഏതയ്ക്ക്  മഹകാനകാണയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്;  എനത്തിനക്കകാനര
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മനസത്തിലകായത്തില'.  കകാരണര  അതദ്ദേഹര  തഫകാണത്തിലകാണയ്ക്ക്   സ്റ്റുഡെത്തിതയകായത്തിലല.

എന്നത്തിടയ്ക്ക്  പറയുന,  'ഞകാന്  ഭകാരതയ്ക്ക്  തജകാതഡെകാ  യകാതയത്തിലകാണയ്ക്ക്.   ഞങ്ങള്

ഏനതങത്തിലര ഒരു തവദത്തിയത്തില തമകാദത്തി വത്തിതരകാധര പറഞ്ഞതകായത്തി അതദ്ദേഹതത്തിനയ്ക്ക്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുവകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ'  എന്നകാണയ്ക്ക്?  ആരുനട  തചകാദരമകാണത്തിതയ്ക്ക്;

ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന്റെതയകാ ശസ്പീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന് മകാസററുനടതയകാ

അല.  ഏതയ്ക്ക് മഹകാനകാണയ്ക്ക് ഇതപ്പെകാള് പറഞ്ഞനതന്നയ്ക്ക് എനത്തിക്കയ്ക്ക് മനസത്തിലകായത്തിടത്തില;

കകാരണര ഞകാന് ഭകാരതയ്ക്ക് തജകാതഡെകാ യകാതയത്തിലകാണയ്ക്ക്, ഞങ്ങള് ഏനതങത്തിലര ഒരു

തവദത്തിയത്തില  തമകാദത്തി  വത്തിതരകാധര  പറഞ്ഞതകായത്തി  അതദ്ദേഹതത്തിനയ്ക്ക്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയുതമകാനയന്നയ്ക്ക്  4080  കത്തിതലകാമസ്പീറര്  യകാത  നചയ്ത

മുഴുവന്  യകാതത്തികനകായ  അഡെസ്വ.  അനത്തില  തബകാസയ്ക്ക്  തചകാദത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

അവസകാനത്തിചത്തില  തുടരുകയകാണയ്ക്ക്....  'ഏനതങത്തിലര  ഒരു  തവദത്തി  പറയകാന്

കഴത്തിയുതമകാ;  ഞകാന്  കനരകാകുമകാരത്തിയത്തിലനത്തിനര  ആരരഭത്തിചയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്

നബനത്തിഹകാല കഴത്തിഞ്ഞയ്ക്ക് ശസ്പീനഗറത്തിതലയയ്ക്ക് തപകാകുന്ന യകാതകാമതധരയകാണുള്ളതയ്ക്ക്.

ഇതുവനര പനങടുത മുഴുവന്സമയ പഥയകാതത്തികനകായ ഞകാന് തകടത്തില തമകാദത്തി

വത്തിതരകാധ വകാക്കയ്ക്ക്'.  ശസ്പീ. തമകാദത്തിനക്കതത്തിനര ഈ യകാതയത്തില ഒരു വകാക്കുതപകാലര

പറഞ്ഞതയ്ക്ക്  ഞകാന്  തകടത്തിലകാനയന്നയ്ക്ക്  4080 കത്തിതലകാമസ്പീറര്  ജകാഥയത്തില  നടന്ന



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

95

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ,  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുനട  പ്രചകാരക  വത്തിഭകാഗതത്തിനന്റെ

ഭകാരവകാഹത്തിയകായ  മുഴുവന്  യകാതത്തികന്  പറയുകയകാണയ്ക്ക്.   'നവറുപ്പെത്തിനന്റെ

രകാഷസ്പീയതത്തിനനതത്തിനര തസ്നേഹതത്തിനന്റെ ഒരു തസ്പീര്തയകാത എന്ന നത്തിലയത്തിലകാണയ്ക്ക്

ഇഉൗ  യകാത  കടനതപകാകുന്നനതനര  ഞങ്ങള്  തസ്നേഹര

വത്തിതറത്തിതപ്പെകാകുകയകാനണനര'  അതദ്ദേഹര  പറയുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങള്  തകള്തക്കണതകാണയ്ക്ക്,  ഇതയ്ക്ക്  പത്തി.  വത്തി.  അന്വറത്തിനന്റെതയകാ

ഇടതുപകതത്തിനന്റെതയകാ  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-നന്റെതയകാ  വകാക്കല,  ഇഉൗ

യകാതയത്തില  മുഴുനസ്പീളെര  പനങടുത  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുനട  ഭകാരവകാഹത്തി

അഡെസ്വതക്കറയ്ക്ക് അനത്തില തബകാസയ്ക്ക് ഇഉൗ വകാര്തയത്തില തുടരുകയകാണയ്ക്ക്.  അതദ്ദേഹര

പറയുകയകാണയ്ക്ക്,  'ഞങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  അങ്ങനന  RSS  വത്തിതരകാധമുനണങത്തില  അടല

ബത്തിഹകാരത്തി  വകാജ്തപയത്തിയുനട.....  എന്നത്തിടയ്ക്ക്  നത്തിര്ത്തുകയകാണയ്ക്ക്. ഞകാന്

സ്റ്റുഡെത്തിതയകായത്തിലല,  തഫകാണത്തിലകാണയ്ക്ക് സരസകാരത്തിക്കുന്നനതനര അതുനകകാണയ്ക്ക് ആ

പ്രത്തിവത്തിതലജയ്ക്ക്  എടുതയ്ക്ക്  എനന്റെ  നനഞതയ്ക്ക്  കയറകാന്  വരരുനതനര  വലകാനത

വര്തമകാനര പറയരുനതനര അതദ്ദേഹര ബത്തി.നജ.പത്തി. തനതകാവത്തിതനകാടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു.

അതദ്ദേഹര തുടരുകയകാണയ്ക്ക്….    അതപ്പെകാള് തവണു ഇടനപട്ടു. 'ഇലയത്തില ആരുര

ഒനര  പറഞ്ഞത്തിടത്തില'.   അഡെസ്വ.  അനത്തില  തബകാസത്തിനന്റെ  ഭകാഷയകാണത്തിതയ്ക്ക്.
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തനര്ക്കുതനര്  സരഭകാഷണമകാണയ്ക്ക്.   ഇതയ്ക്ക്  നതളെത്തിവകായത്തി  ഈ  പകാറയ്ക്ക്തഫകാമത്തില

നകകാണ്ടുവരകാന്  ഞകാന്  തയകാറകാണയ്ക്ക്.   അനലങത്തില  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ

തനതകാക്കനകാര് ഇതയ്ക്ക് നത്തിതഷധത്തിക്കകാന് തയകാറകാകണര.  'ഇനരന് പ്രധകാനമനത്തി

അടല  ബത്തിഹകാരത്തി  വകാജ്തപയത്തി  ബത്തി.നജ.പത്തി.  തനതകാവകാണയ്ക്ക്.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

സ്മൃതത്തി  മണ്ഡപതത്തിലതപകായത്തി  പുഷ്പകാര്ചന  നടതത്തി  വരുന്ന  ഞങ്ങള്

എനത്തിനകാണയ്ക്ക് ബത്തി.നജ.പത്തി.-തയകാടയ്ക്ക് ശത്രുത വയ്ക്കുന്നതയ്ക്ക്';  തജകാ തഡെകാ യകാതയുമകായത്തി

ബനനപ്പെടയ്ക്ക്  അടല ബത്തിഹകാരത്തി വകാജ്തപയത്തിയുനട സ്മൃതത്തി മണ്ഡപതത്തിലതപകായത്തി

പുഷ്പകാര്ചന നടതത്തിയതയ്ക്ക് ഞങ്ങള് ആനരങത്തിലര അറത്തിതഞ്ഞകാ;  നമള് ആരുര

അറത്തിഞ്ഞത്തില.   ഒരു  വര്തകാചകാനലര  അങ്ങനനനയകാരു  വകാര്ത

പുറത്തുവത്തിടത്തിടത്തില.   ഒരു  സകാധു  സരഘത്തി  തകകാണ്ഗ്രസകായതുനകകാണയ്ക്ക്

നത്തിഷ്കളെങനകായ  അയകാളനട  വകായത്തിലനത്തിനര  വനതപകായതകാണയ്ക്ക്.   ഇതത്തിനയ്ക്ക്

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  മറുപടത്തി  പറയതണ;   അങ്ങനന  ശത്രുതയുനണങത്തില  അടല

ബത്തിഹകാരത്തി  വകാജ്തപയത്തിയുനട  സ്മൃതത്തി  മണ്ഡപതത്തില  ഞങ്ങള്  എനത്തിനയ്ക്ക്

തപകാകണര;   തജകാ തഡെകാ  യകാതയത്തില  പനങടുക്കുന്ന  ഞങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

രകാഷസ്പീയപരമകാതയകാ  വരകത്തിപരമകാതയകാ  ആതരകാടുര  വത്തിതരകാധമത്തില.

നവറുപ്പെത്തിനനതത്തിനര  തസ്നേഹതത്തിനന്റെ  തസ്പീര്തയകാതയകാണത്തിതയ്ക്ക്.   തകരളെതത്തില
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സത്തി.പത്തി.ഐ.  (എര)-ഉര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുമകായത്തി  തചര്ന്നയ്ക്ക്

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണന്നയ്ക്ക്  ഇവരകാണയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്.   നമുനക്കകാന്നയ്ക്ക്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.   കഴത്തിഞ്ഞ  അനഞടയ്ക്ക്  വര്ഷമകായത്തി  ഇനരയത്തിലനത്തിനര

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  വത്തിട്ടുതപകായവരുനട  ഒരു  നത്തിരതനന്നയുണയ്ക്ക്.   മുഴുവന്

വകായത്തിക്കുകയകാനണങത്തില  രണ്ടുദത്തിവസനമടുക്കുര.  ഇനരയത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ  പതയ്ക്ക്

വര്ഷതത്തിനത്തിടയയ്ക്ക്  പനണയ്ക്ക്  മുഖരമനത്തിമകാരകാണയ്ക്ക്  തകകാണ് ഗ്രസയ്ക്ക്  വത്തിട്ടുതപകായതയ്ക്ക്.

ബത്തി.നജ.പത്തി.-യത്തില  തചര്ന്നവനര  നമള്  മറനതപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.   നമുക്കത

നപനടന്നയ്ക്ക് മറക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയത്തില.  എന്.ഡെത്തി. തത്തിവകാരത്തി (നകാരകായൺ ദതയ്ക്ക്

തത്തിവകാരത്തി),  സര്വ്വശസ്പീ  നകാരകായൺ റകാനണ,  വത്തിജയയ്ക്ക് ബഹുഗുണ,  എന്.  ബസ്പീരന്

സത്തിരഗയ്ക്ക് (മണത്തിപ്പൂര് മുഖരമനത്തി),  അമരസ്പീന്ദർ സത്തിരഗയ്ക്ക്  (മുന് പഞകാബയ്ക്ക് മുഖരമനത്തി),

ദത്തിഗരബര് കമതയ്ക്ക്  (തഗകാവ മുഖരമനത്തി),  നലകാരത്തി കത്തിരൺ കുമകാർ നറഡത്തി  (മുന്

ആനകാപ്രതദശയ്ക്ക്  മുഖരമനത്തി)  തപമ  ഖണ്ഡു  (മുന്  അരുണകാചല  മുഖരമനത്തി)

ജഗദകാരബത്തികകാ പകാൽ (മുന് ഉതര്പ്രതദശയ്ക്ക് മുഖരമനത്തി)  എസയ്ക്ക്. എര. കൃഷ്ണ (മുന്

കര്ണ്ണകാടക മുഖരമനത്തി) മണത്തികയ്ക്ക് സകാഹ (തത്തിപുര മുഖരമനത്തി)  ഹത്തിമന ബത്തിശസ്വ

 ശർമ  (ആസകാര  മുഖരമനത്തി)  തുടങ്ങത്തിയവര്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിനര

ബത്തി.നജ.പത്തി.യത്തിതലയയ്ക്ക്  തപകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.   ഇതത്തിനുപുറനമ  ഇഉൗയടുതക്കകാലതകായത്തി
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ഉതരകാഖണ്ഡത്തില  നത്തിന്നയ്ക്ക്  9  എര.എല.എ.-മകാരുര  അരുണകാചലപ്രതദശത്തില

നത്തിന്നയ്ക്ക്  43  എര.എല.എ.-മകാരുര  മണത്തിപ്പൂരത്തില നത്തിന്നയ്ക്ക്  4  എര.എല.എ.-മകാരുര

ഗുജറകാതത്തില  നത്തിന്നയ്ക്ക്  16  എര.എല.എ.-മകാരുര  തഗകാവയത്തില  നത്തിന്നയ്ക്ക്  10

എര.എല.എ.-മകാരുര  കര്ണ്ണകാടകയത്തില  നത്തിന്നയ്ക്ക്  17 എര.എല.എ.-മകാരുര

മധരപ്രതദശത്തില നത്തിന്നയ്ക്ക് 19 എര.എല.എ.-മകാരുര പുതുതചരത്തി/തപകാണത്തിതചരത്തിയത്തില

നത്തിന്നയ്ക്ക്  5  എര.എല.എ.-മകാരുര  ഉള്നപ്പെനട  180  ഓളെര  എര.എല.എ.-മകാരുര

എര.പത്തി.  മകാരുര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിനര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യത്തിതലയയ്ക്ക്  തപകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.

മുസസ്പീര ലസ്പീഗയ്ക്ക്, ജമകാഅനത ഇസകാമത്തി തനതകാക്കളനട തതകാളെത്തില കയത്തിടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന

തകരളെതത്തിനല ഏതയ്ക്ക് തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക് എര.എല.എ.-യുര ഏതയ്ക്ക് തനതകാവര ഏതയ്ക്ക്

സമയതകാണയ്ക്ക്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-തലയയ്ക്ക്  തപകാകുകനയന്നയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  പറയകാന്

സകാധത്തിക്കത്തില.   തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിനര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യത്തിതലയയ്ക്ക്  തപകായ  തകന്ദ്ര

മനത്തിമകാരുനട എണ്ണര തനകാക്കകാര.  സര്വ്വശസ്പീ തജരകാതത്തിരകാദത്തിതരസത്തിനര,  റകാവ

ഇന്ദ്രജത്തിതയ്ക്ക്  സത്തിരഗയ്ക്ക്,  ജത്തിതത്തിന്  പ്രസകാദ,  ശസ്പീമതത്തി  ഡെത്തി.  പുരതന്ദശസ്വരത്തി

(തകകാണ്ഗ്രസത്തില നത്തിനര ബത്തി.നജ.പത്തി.-തലയയ്ക്ക് തപകായ തകന്ദ്രമനത്തി),  സര്വ്വശസ്പീ

ജഗദകാരബത്തിക പകാല  (ഉതര്പ്രതദശത്തിനല തലകാകയ്ക്ക് സഭകാ എര.പത്തി.),  സതരപകാല

മഹകാരകാജയ്ക്ക്  (ഉതരകാഖണ്ഡത്തിലനത്തിനര  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  എര.പത്തി.-യകായത്തിരത്തിനക്ക
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ബത്തി.നജ.പത്തി.-തലയയ്ക്ക്  തപകായത്തി),   രകാര  ദയകാല  ഉയത്തി  (ഛതസ്പീസ്ഗഡെത്തിനല

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  തനതകാവയ്ക്ക്),  ഭരതയ്ക്ക്  സത്തിരഗയ്ക്ക്,  തരുണ്  നഗകാതഗകായയ്ക്ക്  (ആസകാമത്തിനല

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  തനതകാവയ്ക്ക്),   ഹകാര്ദ്ദേത്തികയ്ക്ക്  പതടല  (മഹകാരകാഷ  പത്തി.സത്തി.സത്തി.

വര്ക്കത്തിരഗയ്ക്ക്  പ്രസത്തിഡെന്റെയ്ക്ക്),  ഹരത്തിയകാന മുന്മുഖരമനത്തി  ഭജന് ലകാലത്തിനന്റെ  മകനുര

സരസകാനനത  പ്രധകാന  തനതകാവമകായ  കുൽദസ്പീപയ്ക്ക്  ബത്തിഷയ്ക്ക് തണകായയ്ക്ക് ,  ചഉൗധരത്തി

ബസ്പീതരന്ദര്  സത്തിരഗയ്ക്ക്  (ഹരത്തിയകാന),  ശസ്പീമതത്തി  റസ്പീത  ബഹുഗുണ  തജകാഷത്തി,

നജ്മനഹപയ്ക്ക് തുള്ള   തുടങ്ങത്തിയ  തകന്ദ്രമനത്തിമകാര്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിനര

ബത്തി.നജ.പത്തി.-യത്തിതലയയ്ക്ക്  തപകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  2014-ല തലകാകസഭകാ ഇലകന് നടന്ന

സമയതയ്ക്ക്  തലകാകസഭകാ  എര.പത്തി.-മകാര്,  തകന്ദ്രമനത്തിമകാര്,  എര.എല.എ.-മകാര്

ഉള്നപ്പെനട 30 തപരകാണയ്ക്ക് തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക് വത്തിട്ടുതപകായതയ്ക്ക്.

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക് കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്......

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അന്വര്:  ഇഉൗ  രസ്പീതത്തിയത്തില  തപകാകുന്ന  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-

തനകാനടകാപ്പെര  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങള്  നത്തിലക്കണനമന്നകാണയ്ക്ക്  ഇവര്

പ്രചരത്തിപ്പെത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ഇക്കകാരരങ്ങള്  വളെനര

വരകമകാണയ്ക്ക്.  ഇന്നയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ഒരു  രകയുമത്തില,  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്

പറയകാനനകാനമത്തില,  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുമകായത്തി  തയകാജത്തിചയ്ക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

100

തപകാകുനനവന്ന  കള്ളപ്രചരണര  മകാതമകാണയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്

പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  അതത്തിനന്റെ ഏറവര വലത്തിയ ദൃഷകാനമതല,  നതളെത്തിവതല തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറയ്ക്ക്;

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക് ...... പസ്പീസയ്ക്ക്.........

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അന്വര്:  തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക് അഞയ്ക്ക് നനപസയുനട

ആനുകൂലരര  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിചത്തിനലന്നതയ്ക്ക്  അതത്തിനയ്ക്ക്  നതളെത്തിവതല?    കളെളെ

രകാഷസ്പീയര,  കളെവയ്ക്ക്,  ചതത്തി  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്  കകാണത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുമകായത്തി  ഒടത്തിതചര്നള്ള തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെയുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.യുനടയുര

ഇഉൗ  തപകാക്കയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  ജനര  തത്തിരത്തിചറത്തിയുര.  വരുര  നകാളകളെത്തില

ഇതത്തിനനതത്തിനര ശകമകായ പ്രചരണര നടതകാന് തസ്പീരുമകാനത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

 മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക് ...... പസ്പീസയ്ക്ക്.........

ശസ്പീ  .   പത്തി  .   വത്തി  .   അന്വര്: ഇതത്തിനനതത്തിനരയുള്ള പ്രചരണതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി

പകാര്ടത്തിയുനട  സരസകാന  ജകാഥ  കകാസര്തഗകാഡുനത്തിന്നയ്ക്ക്  ആരരഭത്തിചയ്ക്ക്

തത്തിരുവനനപുരതയ്ക്ക്  എതത്തിതചരുതമ്പകാള്  ലഭത്തിക്കുന്ന  ജനപത്തിന്തുണ,  ജനകസ്പീയ

അമര്ഷര തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങള് കകാണകാന് തപകാകുന.  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക് ഞകാന് എനന്റെ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  
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ശസ്പീ  .    സജസ്പീവയ്ക്ക്  തജകാസഫയ്ക്ക്:  സര്,  ജനവത്തിരുദ ബഡ്ജറയ്ക്ക്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെ

ഞകാന്  ശകമകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുന.  തകരളെതത്തിനല  നപകാതുജനവത്തികകാരര

മകാനത്തിചനകകാണകാണയ്ക്ക് നകാലയ്ക്ക് പ്രതത്തിപക എര.എല.എ.-മകാര് സഭകാകവകാടതത്തില

സതരകാഗ്രഹ സമരമത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അവര്ക്കയ്ക്ക്  അഭത്തിവകാദരര  തനരകാന്കൂടത്തി  ഞകാന്

ഇഉൗയവസരര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന.  

അരങ്ങതയ്ക്ക്  മുന്നത്തിരയത്തില  മുറുക്കത്തിത്തുപ്പെത്തി,  ചുമകാചത്തിരത്തിചനകകാണയ്ക്ക്

ഇടരകണ്ണത്തിനകാല  കുറതത്തിനയ  കടകാകത്തിക്കുന്ന  കരനകാഥനകാര്ക്കയ്ക്ക്  തനതര

വത്തിരലചൂണത്തിനക്കകാണകാണയ്ക്ക് തചകാദത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. 

നത്തിങ്ങനളെനന്റെ കറുതമക്കനളെ ചുട്ടുതത്തിനതന്നകാ?

നത്തിങ്ങളെവരുനട നത്തിറഞ്ഞകണ്ണുകള് ചുനഴ്ന്നെടുക്കുതന്നകാ?

നത്തിങ്ങള് ഞങ്ങനട കുഴത്തിമകാടര കുളെര തതകാണ്ടുതന്നകാ?

നത്തിങ്ങതളെകാര്ക്കുക നത്തിങ്ങനളെങ്ങനന നത്തിങ്ങളെകാനയന്നയ്ക്ക്!

കടമനത്തിട രകാമകൃഷ്ണനന്റെ ഇഉൗ വരത്തികള് അധത്തികകാരതത്തിനന്റെ മതയ്ക്ക്പത്തിടത്തിചയ്ക്ക്

മതതകാനതരകായ,  കടനവന്ന  വഴത്തിതകാരകള്  മറന്ന  രണകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ തനനരയുളെളെ ജനങ്ങളനട തചകാദരമകായത്തി ഇന്നയ്ക്ക് മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

പകാവനപ്പെടവനന്റെയുര  അദസ്വകാനത്തിക്കുന്നവനന്റെയുര  തചകാര  നസ്പീരകാക്കത്തിയവനന്റെയുര
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രകാഷസ്പീയര  പറഞ്ഞയ്ക്ക്  വളെര്നവന്ന  ഇടതുപകപ്രസകാനര  അധത്തികകാരതത്തില

എതത്തിയതപ്പെകാള്  അവനര  ചൂഷണര  നചയ്യുന്ന  നടപടത്തിയകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട പുറത്തുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. ചുമക്കകാവന്നതത്തിലധത്തികര നത്തികുതത്തി ഭകാരര

അവനന  അടത്തിതചലപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   അവര്  ഇഉൗ  സര്ക്കകാരത്തിനനതത്തിനര

വത്തിരലചൂണത്തി  തചകാദത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്  'നത്തിങ്ങതളെകാര്ക്കുക  നത്തിങ്ങനളെങ്ങനന

നത്തിങ്ങളെകാനയന്നയ്ക്ക്';  ശസ്പീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തിയുര  സരഘ്പരത്തിവകാറുര

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതത്തിതനക്കകാള് തസ്പീവ്ര വലതുപക നത്തിലപകാടുകളര നയങ്ങളമകാണയ്ക്ക്

ഈ ബഡ്ജറത്തിനല നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളെകായത്തി പുറത്തുവന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനനതത്തിനര

ശകമകായ  തചകാദരമകാണയ്ക്ക്  ജനസമൂഹതത്തിലനത്തിനര  ഉയര്നവരുന്നതയ്ക്ക്.

സസ്വകാശയ  തകകാതളെജകള്നക്കതത്തിനര  സമരര  നചയ്തയ്ക്ക്,  പകാവനപ്പെട  പകാര്ടത്തി

സഖകാക്കനളെ  രകസകാകത്തികളെകാക്കത്തി  ബലത്തികുടസ്പീരങ്ങളെത്തില  കുടത്തിയത്തിരുതത്തി  ഇന്നയ്ക്ക്

നത്തിങ്ങള്  വത്തിതദശ  സര്വ്വകലകാശകാലകള്ക്കുതവണത്തി  ചുവന്ന  പരവതകാനത്തി

വത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  എവത്തിനടതപ്പെകായത്തി  ഈ  തനതൃതസ്വതത്തിനന്റെ  ആദര്ശ  ധസ്പീരത;

'സ്മരണകളെത്തിരമ്പുര രണസ്മകാരകങ്ങനളെ' എന്നയ്ക്ക് കണ്ണൂരത്തിനല സഖകാക്കള് പകാടുന്നതയ്ക്ക്

കൂത്തുപറമ്പത്തിനല  അഞയ്ക്ക് രകസകാകത്തികനളെയുര പുഷ്പനനയുരകൂടത്തി ഓര്തകാണയ്ക്ക്.

എന്നകാല  അതയ്ക്ക്   സഉൗകരരപ്രദമകായത്തി  പകാര്ടത്തി  മറക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  പകാര്ടത്തി
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ഭരണകകാലതയ്ക്ക്  സസ്വകാശയ  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങള്നക്കതത്തിനര  സമരര

നടതത്തിയതപ്പെകാതഴകാ,  പരത്തിയകാരര  നമഡെത്തിക്കല  തകകാതളെജയ്ക്ക്  ഭരണര

പത്തിടത്തിനചടുതതപ്പെകാതഴകാ,  മകാതമല,  എര.വത്തി.രകാഘവനന

പതത്തിറകാണ്ടുകള്ക്കുതശഷര  ആതശഷത്തിചതുര  മകനയ്ക്ക്  നത്തിയമസഭകാ   സസ്പീറയ്ക്ക്

നകകാടുതതുര  ഈ  കകാപടരതത്തിനന്റെ  നതളെത്തിവകാണയ്ക്ക്.  പകാര്ടത്തിക്കപ്പുറര  ഒരു

വകാക്കുതപകാലമത്തിലകാത  ശസ്പീ.  പുഷ്പന്  ഒരു  എതത്തിര്പ്പുര  ഒരു  എതത്തിര്ശബവര

ഉയര്തത്തിയത്തിടത്തില.  വര്ഷങ്ങളനട  കത്തിടപ്പുജസ്പീവത്തിതതത്തിനന്റെ  സഹനമകാകകാര  ആ

മനസത്തിനന പകാകനപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  കൂത്തുപറമ്പയ്ക്ക് സരഭവനത രകാഷസ്പീയമകായത്തി

വകവത്തിനടങത്തിലര  പകാര്ടത്തി  തവദത്തികളെത്തില  ശസ്പീ.  പുഷ്പന്  ഇനര

ആതഘകാഷത്തിക്കനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇതുതപകാനല  മരത്തിചയ്ക്ക്  ജസ്പീവത്തിക്കുന്ന  നത്തിരവധത്തി

പുഷ്പന്മകാനര  സകാകത്തിനത്തിര്തത്തിയകാണയ്ക്ക്  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര.)  ഇതപ്പെകാള്

വലതുപക  സകാമ്പതത്തിക  നയങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ചൂട്ടുപത്തിടത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   എന്നത്തിടയ്ക്ക്  പകാടയ്ക്ക്

പകാടുകയകാണയ്ക്ക്.  "പുഷ്പനനയറത്തിയകാതമകാ;  നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  പുഷ്പനനയറത്തിയകാതമകാ;”

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര.)-നന്റെ  മുഖത്തുതനകാക്കത്തി  കകാലര  ഒരത്തിക്കല  തചകാദത്തിക്കുന്ന

സമയര വരുര. പുഷ്പനനയറത്തിയകാതമകാ; നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് പുഷ്പനനയറത്തിയകാതമകാനയന്നയ്ക്ക്; 

ഈ  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷനത തകരളെ ബഡ്ജറയ്ക്ക് തകരളെ ചരത്തിതതത്തിനല
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ഏറവര  വലത്തിയ  നത്തികുതത്തി  നകകാള്ളയയ്ക്ക്  കകാരണമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനന

നത്തികുതത്തി  നകകാള്ളനയന്നയ്ക്ക്  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിതനക്കകാള്  ഉചത്തിതര  നത്തികുതത്തി

ഭസ്പീകരതനയന്നയ്ക്ക്   വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതകാനണന്നയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  തതകാനകയകാണയ്ക്ക്.

ബഹുമകാനനപ്പെട  മുഖരമനത്തി  ജനപ്രത്തിയ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  എന്നകാണയ്ക്ക്   ഇതത്തിനന

വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  പനക  ഇനതകാരു  ഹകാര്ഡെയ്ക്ക്  ബഡ്ജറകാനണന്നയ്ക്ക്

ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതനന്ന  ഇവത്തിനട  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച.

യഥകാര്തതത്തില  എനകാണയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  സരഭവത്തിചതയ്ക്ക്;   അടുത  വര്ഷര

തകന്ദ്രതത്തിലനത്തിനര  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ലഭത്തിതക്കണ  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തില

25,000 തകകാടത്തി രൂപയുനട  കുറവണകാകുനമന്നയ്ക്ക് ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനട

പറഞ്ഞു.  ഇതത്തിനന്റെ ഉതരവകാദത്തി ആരകാണയ്ക്ക്;  സരസകാന സര്ക്കകാര് മകാതമകാണയ്ക്ക്

ഇതത്തിനന്റെ ഉതരവകാദത്തി.  കത്തിഫ്ബത്തി തപകാലള്ള അധത്തിക ബകാധരതകള് ബഡ്ജറയ്ക്ക്

പരത്തിധത്തിയത്തില  ഉള്നപ്പെടതയ്ക്ക്,  സരസകാനതത്തിനന്റെ  നപകാതുകടര  പരത്തിധത്തി  വത്തിടയ്ക്ക്

കുതത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്,  കടബകാധരതകള്  അനുവദനസ്പീയമകായ  പരത്തിധത്തിക്കയ്ക്ക്  മുകളെത്തിതലയയ്ക്ക്

തപകാകുന്നതയ്ക്ക്,  ഇനതലകാര  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നത്തിയനണങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

കകാരണമകായത്തിനയനള്ളതകാണയ്ക്ക്  യകാഥകാര്തരര.   ഇനതലകാര  അരത്തിയകാഹകാരര

കഴത്തിക്കുന്ന  മലയകാളെത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  നന്നകായത്തി  മനസത്തിലകാകുനണയ്ക്ക്.   സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ
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ധൂര്തത്തിനുര  സകാമ്പതത്തിക  അചടക്കമത്തിലകായ്മയ്ക്കുര  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന  കുറര

പറഞ്ഞയ്ക്ക്  മകാതര  രകനപ്പെടുന്ന  ആ  പതത്തിവയ്ക്ക്  രസ്പീതത്തി  ഇവത്തിനട  നടപ്പെകാകകാന്

തപകാകുന്നത്തില.   വസ്തുതകള് ഇതകായത്തിരത്തിനക്ക തങ്ങളനട  കഴത്തിവതകടയ്ക്ക്  മറചവചയ്ക്ക്

അനതലകാര  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  മകാതര  തലയത്തിലനകടത്തിവചയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങളെത്തിലനത്തിനര  നത്തികുതത്തി  കൂടുതലകായത്തി  പത്തിഴത്തിഞ്ഞയ്ക്ക്  ഖജനകാവയ്ക്ക്  നത്തിറയ്ക്കുന്ന

കകാഴ്ചയകാണയ്ക്ക്  ഇന്നയ്ക്ക്  തകരളെര  നത്തിസകാഹയതതകാടുകൂടത്തി  തനകാക്കത്തിക്കകാണുന്നതയ്ക്ക്.

ഇതകാതണകാ മുഖരമനത്തിയടക്കമുള്ളവര് നകകാടത്തിതഘകാഷത്തിക്കുന്ന ജനതകമ ഭരണര;

ഇതകാതണകാ മുഖരമനത്തിയടക്കമുള്ളവര് നകാഴത്തികയയ്ക്ക് നകാലപ്പെതുവടര വത്തിളെത്തിചകൂവന്ന

നവതകരളെര;  നത്തികുതത്തി   ഭസ്പീകരത  അടത്തിതചലപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  സരവരണനതക്കുറത്തിചര

നവതകരളെനതക്കുറത്തിചര  പറയകാന്  ലജ്ജയത്തിതല?  ഫലതത്തില  ഇടതുപക

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  പത്തിടത്തിപ്പുതകടത്തിനയ്ക്ക്  ജനങ്ങള്  ബലത്തിയകാടകാകുന്ന  അവസയകാണയ്ക്ക്

ഇതപ്പെകാഴുള്ളതയ്ക്ക്.  നകാട്ടുകകാനര  പത്തിഴത്തിഞ്ഞയ്ക്ക്  ഖജനകാവയ്ക്ക്  നത്തിറയ്ക്കുന്ന  സര്ക്കകാര്

പകാഴയ്ക്ക് നചലവയ്ക്ക്  ഒഴത്തിവകാക്കകാനുള്ള  യകാനതകാരു  നടപടത്തിയുര  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില.

മുന്നണത്തിയത്തിനല പകാര്ടത്തികനളെ തൃപ്തത്തിനപ്പെടുതകാനുര തനതകാക്കനളെ കുടത്തിയത്തിരുതകാനുര

സ്മകാരകങ്ങള് നകടത്തിനപ്പെകാക്കകാനുരതവണത്തി തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനയ്ക്ക്  രൂപയതല  ഇഉൗ

കകാമ  കകാലത്തുര  നചലവഴത്തിക്കകാന്  ഇഉൗ  സര്ക്കകാര്  മുതത്തിരുന്നനതന്നയ്ക്ക്
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തചകാദത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   ഉപ്പുനതകാടയ്ക്ക്  കര്പ്പൂരര  വനര,

പത്തിടത്തിചപറത്തി,  പകലനക്കകാള്ള,  ജനനത  പത്തിഴത്തിയല  എലകാ  ആലങകാരത്തിക

പ്രതയകാഗങ്ങളര  സകാധുവകാക്കുന്നതകായത്തി  തകരളെ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

നകാലകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  അധത്തികഭകാരമകാണയ്ക്ക്  ജനങ്ങള്ക്കുതമല

അടത്തിതചലപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   എടുത്തുപറയകാവന്ന  ഒരു  തകമപദതത്തിയുര

ഇവത്തിനടയത്തില.   തകമ  നപന്ഷനുകളെത്തില  വര്ദനവത്തില.   ഒരു   നൂറയ്ക്ക്

രൂപയുനടനയങത്തിലര  വര്ദനവയ്ക്ക്  വരുതകാന്  സര്ക്കകാര്  തയകാറകാകകാതതയ്ക്ക്

ജനങ്ങതളെകാടുള്ള,  പ്രതതരകത്തിചയ്ക്ക് പകാവനപ്പെടവതരകാടുള്ള നവല്ലുവത്തിളെത്തിയകായത്തി മകാതതമ

കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുകയുള്ളൂ.  നതകാഴത്തിലകാളെത്തികളതടനതന്നയ്ക്ക്  അവകകാശനപ്പെടുന്ന

ഇടതുസര്ക്കകാര് അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഈ ബഡ്ജറയ്ക്ക് വരുമകാനര അതങ്ങയറര കൂട്ടുന്ന

പക്കകാ  മുതലകാളെത്തി  ബ ഡ്ജറകാണയ്ക്ക്.   1,17,000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  വരുമകാനര

പ്രതസ്പീകത്തിക്കുന്ന  ബഡ്ജറത്തില  മൂലധനനചലവയ്ക്ക്  നവറുര  17,000  തകകാടത്തി  രൂപ

മകാതമകാണയ്ക്ക്.   ഇതുനകകാണയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്  വത്തികസനമകാണയ്ക്ക്  നകാടത്തില  നടപ്പെകാക്കകാന്

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്;   ഭകാവത്തി  തലമുറയ്ക്കുതവണത്തി എനയ്ക്ക്  സസ്വപങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

നലകകാനുള്ളതയ്ക്ക്;   തകരളെതത്തിനല  മനുഷരവത്തിഭവതശഷത്തി  ഇവത്തിനടതനന്ന

ഉപതയകാഗത്തിക്കണര,  പുറതതയ്ക്കുള്ള  പകാലകായനര  അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക്
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പറയുന്ന ബഹുമകാനനപ്പെട മുഖരമനത്തിയടക്കമുള്ളവര്ക്കയ്ക്ക് ഭകാവത്തിനയക്കുറത്തിചയ്ക്ക് എനയ്ക്ക്

സസ്വപങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  യുവജനങ്ങളമകായത്തി  പങ്കുവയകാനുള്ളതയ്ക്ക്;   നകാല  ലകര തകകാടത്തി

രൂപയുനട  നപകാതുകടമലകാനത  എനനങത്തിലര  പ്രതസ്പീകകള്  നമ്മുനട

നചറുപ്പെകകാര്ക്കകായത്തി  നലകകാന്  നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  സകാധത്തിക്കുനതണകാ?

നകാളെത്തിതകരതത്തിനന്റെ  തകാങ്ങുവത്തില  32  രൂപയത്തിലനത്തിനര  34  രൂപയകായത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്  നമമകാത  വര്ദനവയ്ക്ക്  മകാതമകാണയ്ക്ക്,  ഇതലകാനത

കര്ഷകര്ക്കുതവണത്തി  എനയ്ക്ക്  കകാരരമകാണയ്ക്ക്  ഈ  സര്ക്കകാര്  നചയ്തതയ്ക്ക്;  നനല

കര്ഷകനര  തത്തിരത്തിഞ്ഞുതനകാക്കത്തിതയകാ;  റബ്ബറത്തിനന്റെ  വത്തിലയത്തിടത്തിവമൂലര  ജസ്പീവത്തിതര

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകായ  ലകക്കണക്കത്തിനുവരുന്ന  തകരളെതത്തിനല  റബ്ബര്

കര്ഷകനര  തത്തിരത്തിഞ്ഞുതനകാക്കത്തിതയകാ;  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിയുനട

പ്രകടനപ്പെതത്തികയത്തില റബ്ബറത്തിനയ്ക്ക്  250  രൂപ തറവത്തിലയകായത്തി നത്തിശയത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതയ്ക്ക്  നടപ്പെകാക്കകാന്  സകാധത്തിതചകാ?   അതുതപകായത്തിടയ്ക്ക്  കുടത്തിശത്തികതപകാലര

നകകാടുത്തുതസ്പീര്ക്കകാന്  ഇഉൗ  സര്ക്കകാര്  തയകാറകായത്തിടത്തിലകാനയനള്ളതയ്ക്ക്

ഗഉൗരവമകായുള്ള  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.   വനരമൃഗങ്ങളനട  ആകമണതകാല  വലയുന്ന

തകരളെതത്തിനല മലതയകാര കര്ഷകനര തത്തിരത്തിഞ്ഞുതനകാക്കകാന് ഈ സര്ക്കകാര് ഒരു

ശമവര  നടതത്തിയത്തിടത്തിനലനള്ളതയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.
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നടുനവകാടത്തിഞ്ഞുകത്തിടക്കുന്ന  പകാവനപ്പെടവര്ക്കയ്ക്ക്  ഒരു  ആശസ്വസവര  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലത്തില.   അവരുനട  നത്തിതരജസ്പീവത്തിതര  നരകതുലരമകാക്കുന്ന

തജകാലത്തിഭകാരമകാണയ്ക്ക് ഇവത്തി നട അടത്തിതചലപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  നപതടകാളെത്തിനുര ഡെസ്പീസലത്തിനുര

രണയ്ക്ക്  രൂപ  നസസയ്ക്ക്  ഏര്നപ്പെടുതകാനുള്ള  തസ്പീരുമകാനര  വലത്തിയ

പ്രതരകാഘകാതങ്ങളെകാണയ്ക്ക് നമ്മുനട സരസകാനത്തുണകാകകാന് തപകാകുന്നതയ്ക്ക്.  

മത്തി  .  നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക് …...കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്.

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവയ്ക്ക്  തജകാസഫയ്ക്ക്:   ഇനനവത്തില  ഉയരുന്നതതകാനട  സകലമകാന

സകാധനങ്ങളനടയുര  വത്തില  കൂടുര.   അതത്തിനനക്കുറത്തിനചതപ്പെകാഴുര  വകാചകാലരകാകുന്ന

ഇടതുപക  തനതകാക്കള്  ഇതപ്പെകാള്  മഉൗനര  പകാലത്തിക്കുന്നതുര  നരകായസ്പീകരത്തിചയ്ക്ക്

നടക്കുന്നതുര  നതറകാനണന്നയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.   തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കര്ഷകതദകാഹ, ജനതദകാഹ നടപടത്തികനളെതപ്പെകാനലതനന്ന അതത പകാതയത്തിലൂനട

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന  തകരളെതത്തിനല  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നതറകായ  നയങ്ങളെത്തിലൂനടയുര  ജനവത്തിരുദമകായ

തസ്പീരുമകാനങ്ങളെത്തിലൂനടയുര  നടപ്പെകാക്കത്തിയ  ഈ  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവയ്ക്ക്

പത്തിന്വലത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  കര്ഷകര്ക്കുര  പകാവനപ്പെടവര്ക്കുര  കൂടുതല

ആശസ്വകാസപദതത്തികള്  പ്രഖരകാപത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക്  ഈ  സന്ദര്ഭതത്തില
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അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  പ്രത്തിയനപ്പെട അരഗര  ശസ്പീ.  നക.  ബത്തി.  ഗതണഷയ്ക്ക് കുമകാര്,

എര.എല.എ.മകാരുനട  ആസ്തത്തിവത്തികസന  ഫണയ്ക്ക്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക്

പറഞ്ഞതുതനന്നയകാണയ്ക്ക്  എനത്തിക്കുര  പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇക്കകാരരര

പരത്തിഗണത്തിക്കണനമന്ന  നത്തിര്തദ്ദേശരകൂടത്തി ഞകാന് മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന. 

മത്തി  .  നചയര്മകാന്:  Please, അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കണര

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവയ്ക്ക്  തജകാസഫയ്ക്ക്:   ഇരത്തിക്കൂര്  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല

തപകാളെത്തിനടകത്തിക്കത്തിനയ്ക്ക് AICTE (All India Council for Technical Education)-

യുനട അരഗസ്പീകകാരര ലഭത്തിചത്തിടയ്ക്ക്  വര്ഷങ്ങളെകായത്തി.  ഏഴയ്ക്ക്  തകകാടത്തി രുപ നചലവഴത്തിചയ്ക്ക്

നത്തിര്മകാണര  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഇഉൗ  തപകാളെത്തിനടകത്തിക്കത്തിനയ്ക്ക്

പ്രവര്തനകാനുമതത്തി   നലകണനമനര,  ആവശരമകായ  തസ്തത്തികകള്

അനുവദത്തിക്കകാന് ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി തയകാറകാകണനമനര

തസ്നേഹപൂര്വ്വര  അഭരര്തത്തിചനകകാണ്ടുര  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെ  ശകമകായത്തി

എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടുര എനന്റെ വകാക്കുകള് നത്തിര്ത്തുന, നന്ദത്തി.

ശസ്പീ  .    നക  .    നജ  .    മകാകയ്ക്ക് സത്തി:  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

ശസ്പീ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല  2023-24  വര്ഷതതയയ്ക്ക്   അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ബഡ്ജറത്തിനന ശകമകായത്തി പത്തിനകാങ്ങുന. 
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പഞതനര കഥയത്തിനല  'പൂച സനരകാസത്തി'നയപ്പെറത്തി   ബഹുമകാനനപ്പെട മുന്

പ്രതത്തിപകതനതകാവയ്ക്ക് ഇവത്തിനട സരസകാരത്തിച. ശസ്പീ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തി സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

ജനവത്തിരുദനയങ്ങളര  അതത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തി  രൂപനപ്പെട  നപകാതുസകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിക്കുര  നടുവത്തിലനത്തിനനകകാണകാണയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ശസ്പീ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല  ഈ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിചനതന്നയ്ക്ക്  ഓര്ക്കണര.   എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

പ്രഖരകാപത്തിത  ലകരമകായ  നവതകരളെ  സൃഷത്തിക്കകായുള്ള  പ്രയകാണതത്തിനയ്ക്ക്

ഗതത്തിതവഗര  നലകുന്നതകാണയ്ക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്.   ഏനതലകാരതരതത്തില  ഒരു

സര്ക്കകാരത്തിനന  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  നഞരുക്കകാതമകാ,   അതത്തിനന്റെനയലകാര

സര്വ്വസസ്പീമകളര  ലരഘത്തിക്കുകയുര  അര്ഹതനപ്പെട  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.

വത്തിഹത്തിതരതപകാലര  അനുവദത്തിക്കകാനത സരസകാനനത  വരത്തിഞ്ഞുമുറുക്കുകയകാണയ്ക്ക്

തകന്ദ്രര.  ഈ ദുര്ഘട സകാഹചരരതത്തിലകാണയ്ക്ക്  ശസ്പീ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല

സര്വതല സര്ശത്തിയകായതുര നവസ്പീന ആശയങ്ങള്നക്കകാണ്ടുര സമ്പന്നമകായ ഈ

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   രകാജരനത  ഏറവര  വലത്തിയ

പകാതന്റെഷന് തമഖല തകരളെതത്തിലകാണയ്ക്ക്.  റബ്ബര് കര്ഷകര് വലത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തി

തനരത്തിടുകയകാണയ്ക്ക്.   തകന്ദ്രനയമകാണയ്ക്ക്  ഇതത്തിനുകകാരണര.   റബ്ബര്  കര്ഷകനര
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സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായകാണയ്ക്ക്  റബ്ബര്  സബ്സത്തിഡെത്തിക്കുള്ള  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

വത്തിഹത്തിതര 600 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച നടപടത്തി.  ഇതയ്ക്ക് ഈ തമഖലനയ

ആശയത്തിക്കുന്ന  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനയ്ക്ക്  കര്ഷകര്ക്കയ്ക്ക്  വളെനരയധത്തികര  ഗുണര

നചയ്യുനമന്നതത്തില  സരശയമത്തില.   സ്കൂള്,  തകകാതളെജയ്ക്ക്,  സര്വ്വകലകാശകാല

എന്നത്തിങ്ങനനയുള്ള  വത്തിദരകാഭരകാസതമഖലനയ

പുതരകാഗതത്തിയത്തിനലതത്തിക്കുന്നതത്തിനകാണയ്ക്ക് ഈ സര്ക്കകാര് പ്രകാധകാനരര നലകുന്നതയ്ക്ക്.

ഒരു  വര്ഷര  ഒരു  സ്കൂള്  വത്തിദരകാര്തത്തിക്കുതവണത്തി  സര്ക്കകാര്  മുടക്കുന്നതയ്ക്ക്

ഏകതദശര  50,000/-  രൂപയകാണയ്ക്ക്.  ഇതത്തിനന്റെ പലമടങ്ങയ്ക്ക് ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗതയ്ക്ക്   നചലവഴത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.   ഇതര  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ഇനതകാരു

മകാതൃകയകാണയ്ക്ക്.  വരവസകായ വകുപ്പെയ്ക്ക് ഏനറടുക്കുന്ന 'സരരരഭക വര്ഷര'  പദതത്തി,

സകാര്ടപ്പെയ്ക്ക്  മത്തിഷനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എന്നത്തിവതയകാടയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  യുവ

സരരരഭക  സമൂഹതത്തിലനത്തിനര  ലഭത്തിച  ആതവശകരമകായ  പ്രതത്തികരണമകാണയ്ക്ക്

'തമക്കയ്ക്ക്  ഇന്  തകരളെ'  തപകാലള്ള  ഒരു  ബൃഹതകായ  പദതത്തി  ഏനറടുക്കകാന്

സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  ആത്മവത്തിശസ്വകാസര  നലകത്തിയതയ്ക്ക്.   'തമക്കയ്ക്ക്  ഇന്  തകരളെ'

പദതത്തിക്കകാലയളെവത്തില  1,000  തകകാടത്തി  രൂപ  അധത്തികമകായത്തി

അനുവദത്തിചനകകാണ്ടുള്ള സര്ക്കകാര് തസ്പീരുമകാനവര നടപ്പുവര്ഷര 100 തകകാടത്തി രൂപ
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ഇതത്തിതലയകായത്തി  നസ്പീക്കത്തിവയകാനുള്ള  നടപടത്തികളര  തത്തികചര  ശകാഘനസ്പീയമകാണയ്ക്ക്.

ഇതത്തിലൂനട സരസകാനനത വരവസകായതമഖലയയ്ക്ക്  പുതനുണര്വയ്ക്ക് വരുനമനള്ള

കകാരരതത്തില   സരശയമത്തില.   തകരളെതത്തിലനത്തിനള്ള  നമഡെത്തിക്കല,  നഴത്തിരഗയ്ക്ക്

നപ്രകാഫഷണലകള്  തലകാകതത്തിനുതനന്ന  മകാത തൃകയകാണയ്ക്ക്.   2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില  25  നഴത്തിരഗയ്ക്ക്  തകകാതളെജകള്  പുതുതകായത്തി

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  20  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയതയ്ക്ക്

അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണയ്ക്ക്.   കൃഷത്തിക്കയ്ക്ക്  സവത്തിതശഷമകായ  പരത്തിഗണനയകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ

സര്ക്കകാര്  നലകുന്നതയ്ക്ക്.  നനലകൃഷത്തി  വത്തികസനതത്തിനയ്ക്ക്  നലകത്തിയത്തിരുന്ന  76

തകകാടത്തി  രൂപ  95.10  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ഉയര്തത്തിയതുര നകാളെത്തിതകരതത്തിനന്റെ

തകാങ്ങുവത്തില  32  രൂപയത്തിലനത്തിനര  34  രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതുര  ഈ

രരഗനത  കര്ഷകര്ക്കയ്ക്ക്  വളെനരയധത്തികര  ഉപകകാരര  നചയ്യുന്ന  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.

മത്സരബനന തബകാട്ടുകനളെ ആധുനത്തികവലക്കരത്തിക്കകാന്  10  തകകാടത്തി  രൂപയുനട

പുതത്തിയ  പദതത്തി  സര്ക്കകാര്  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   കൂടകാനത

മത്സരബനന  തബകാട്ടുകളനട  എഞത്തിനുകള്  ഘടരഘടമകായത്തി

നപതടകാള്/ഡെസ്പീസല എഞത്തിനുകളെകാക്കത്തി മകാറ്റുന്നതത്തിനുര ഒരു പുതത്തിയ പദതത്തിക്കയ്ക്ക്

രൂപര  നലകത്തി.    ഇഉൗ  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  8  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.
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'പുനര്തഗഹര'  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  അനുവദത്തിചത്തിരുന്ന 16  തകകാടത്തി  രൂപ  20  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതുര  മത്സരനതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  സഹകായര  നലകുന്ന

സമ്പകാദര  സമകാശസ്വകാസ  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  27  തകകാടത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തില

വകയത്തിരുതത്തിയതുര തത്തികചര സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണയ്ക്ക്.   2023-24-ല  10  തകകാടത്തി

നതകാഴത്തിലദത്തിനങ്ങള് സൃഷത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക് 230.10 തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയതുര

വത്തിവത്തിധ പ്രതദശങ്ങളെത്തില   ഇഉൗ പ്രവൃതത്തി ഏനറടുതയ്ക്ക് നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

കുടുരബശസ്പീക്കയ്ക്ക്  260  തകകാടത്തി രൂപ നസ്പീക്കത്തിവചതുര നനലഫയ്ക്ക് മത്തിഷനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി

71,861  വസ്പീടുകളര  30  ഭവന  സമുചയങ്ങളര  നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  1436.26

തകകാടത്തി  രൂപ  നസ്പീക്കത്തിവചതുര  അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണയ്ക്ക്.   അതുതപകാനല  1991-

92 നുതശഷര രകാജരനത  ഏറവര തമകാശര സകാമ്പതത്തിക പ്രകടനര ബത്തി.നജ.പത്തി.

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  8  വര്ഷങ്ങളെകാനണന്നയ്ക്ക്  കണക്കുകളെത്തിലനത്തിനര  വരകമകാണയ്ക്ക്.

2015-16-ല  8  ശതമകാനതത്തിതലനറ  എതത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  വളെര്ച

തകകാവത്തിഡെത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്  4  ശതമകാനമകായത്തി  തകാഴഴ.  തനകാടയ്ക്ക്  നത്തിതരകാധനനത

തുടര്നണകായ  ഇഉൗ  തകാതഴകാട്ടുള്ള  വളെര്ചയത്തിലനത്തിനര   രകാജരര  ഇനര

രകപ്രകാപത്തിചത്തിടത്തില.  തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിനന്റെ നകാലത്തിനലകാന്നയ്ക്ക് വരുമകാനര വത്തികസന

ഫണയ്ക്ക് പൂര്ണ്ണമകായുര തകന്ദ്ര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയുനട തന്നത്തിഷതത്തിനുതവണത്തി
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വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  നലകുന്ന  പലവത്തിധ

സഹകായങ്ങളര  നത്തിലചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന്ന

സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  പ്രധകാനമനത്തി  പ്രതതരക  പകാതക്കജകള്

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  തകരളെമടക്കമുള്ള  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഇതര സര്ക്കകാരുകനളെ

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി   വരത്തിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന  സമസ്പീപനമകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര  തുടരുന്നതയ്ക്ക്.

എന്.ഡെത്തി.എ.  സര്ക്കകാര്  നമ്മുനട  രകാജരതത്തിനന്റെ  നഫഡെറല

സരവത്തിധകാനതത്തിനുതനനര  ദത്തിനരപ്രതത്തി  നവല്ലുവത്തിളെത്തികള്

ഉയര്തത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  15-ാം  ധനകകാരര  കമസ്പീഷന്  ശത്തിപകാര്ശ

നചയ്ത  സരസകാനങ്ങള്ക്കുള്ള  42  ശതമകാനര  നത്തികുതത്തിവത്തിഹത്തിതര  നലകകാന്

തയകാറകാകകാനത  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  നമ്മുനട  സരസകാനനത  സകാമ്പതത്തിക

അടത്തിയനരകാവസയ്ക്കുര  സമകാനമകായ  അവസയത്തിതലയ്ക്കുര  തള്ളത്തിവത്തിടുകയകാണയ്ക്ക്.

2014-15 മുതല 2022-23 വനരയുള്ള കകാലളെവത്തില തകന്ദ്രര സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

നലകത്തിയ  ശരകാശരത്തി  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  32.54  ശതമകാനര  മകാതമകാണയ്ക്ക്.

അതത്തിഭസ്പീമമകായ തുകയകാണയ്ക്ക് സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് ഇതുവഴത്തി നഷമകായതയ്ക്ക്. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക്.........കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്.......
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ശസ്പീ  .    നക  .    നജ  .    മകാകത്തി:  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങനളെ

വത്തിറ്റുതുലചനകകാണയ്ക്ക്  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  തുടക്കരകുറത്തിച  സസ്വകകാരരവത്ക്കരണ

നയപരത്തിപകാടത്തികള്  കൂടുതല  തവഗതത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നടപടത്തി

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്  എന്.ഡെത്തി.എ.  സര്ക്കകാര്.   തകന്ദ്രഭരണകകാലതയ്ക്ക്

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  സൃഷത്തിച  ശതതകകാടസ്പീശസ്വരനകാരുനട  എണ്ണതത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  ഇന്നയ്ക്ക്

ഇനരയത്തില  അരബകാനത്തി, അദകാനത്തി അടക്കമുള്ള ശതതകകാടസ്പീശസ്വരനകാരുനട എണ്ണര

വര്ദത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  സര്വ്വകാത്മനകാ  പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക്

ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .   തസവരര് ചത്തിറത്തിലപ്പെത്തിള്ളത്തി: സര്, അടത്തിസകാന സഉൗകരരവത്തികസനവര

ഭകാവത്തി വത്തികസന തകമപ്രവര്തനങ്ങളര മുന്നത്തിര്തത്തി ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് പത്തിനകാങ്ങുന. 

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  സൃഷത്തിച  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിബനങ്ങനളെ

കത്തിയകാത്മകമകായത്തി  മറത്തികടന്നയ്ക്ക്  സരസകാനനത  വത്തികസനപകാതയത്തിലൂനട

മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനയ്ക്ക്  സകാധത്തിക്കുനമന്ന  പ്രതസ്പീകയകാണയ്ക്ക്

എനത്തിക്കുള്ളതയ്ക്ക്.  നമ്മുനട  രകാജരതയ്ക്ക്   അധത്തികകാരവര  വരുമകാനവര   തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനകാണയ്ക്ക്,  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റുകള്ക്കയ്ക്ക്  ഉതരവകാദത്തിതവര
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കടമകളര  കൂടുതലകാണയ്ക്ക്.  ജനങ്ങളനട  പ്രധകാന  വത്തികസനകാവശരങ്ങള്

നത്തിറതവതറണതയ്ക്ക് സരസകാന ഗവണ്നമന്റെകാണയ്ക്ക്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.  അധത്തികകാരതത്തില

വന്നതത്തിനുതശഷര   ഒരു  മരരകാദയുമത്തിലകാനത  സരസകാനങ്ങളനട  പരത്തിമത്തിതമകായ

ഇഉൗ  സകാധരതകനളെക്കൂടത്തി  ഇലകാതകാക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  സകാമ്പതത്തിക-രകാഷസ്പീയ

പശകാതലതത്തിലനത്തിനനകകാണ്ടുതവണര   ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

തനകാക്കത്തിക്കകാതണണതയ്ക്ക്.  ഇനതകാനര  അറത്തിയകാതവരല  തകരളെതത്തിനല

പ്രതത്തിപകവര  തകന്ദ്ര  ഭരണകകത്തിയുര  ഒരു  വത്തിഭകാഗര  മകാധരമങ്ങളര.

തകരളെതത്തിനല  പ്രതത്തിപകവര  തകന്ദ്ര  ഭരണകകത്തിയുമകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗനയകാരു

സകാഹചരരര  ഇനരയത്തില  സൃഷത്തിചതയ്ക്ക്.   ഇവര്നക്കകാനക്ക  തവണതയ്ക്ക്,

തകരളെതത്തിനല   ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

തചകാരയകാണയ്ക്ക്.   അതത്തിനുതവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ തകകാലകാഹലങ്ങള്.  അതയ്ക്ക്  തകരളെ

ജനത  അര്ഹത്തിക്കുന്ന  അവജ്ഞതയകാടുകൂടത്തി  തള്ളുനമന്നയ്ക്ക്  ഉറപ്പെകാണയ്ക്ക്.

പുറത്തുനടക്കുന്ന സമരനത സരബനത്തിചയ്ക്ക് ഇവത്തിനട പറഞ്ഞതയ്ക്ക് നമനളെലകാവരുര

തകട്ടു.  തകരളെ  ജനതനയ  ഒറത്തിനക്കകാടുക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  സമരമകാണയ്ക്ക്

ഇതപ്പെകാള്  പുറതയ്ക്ക്  നടക്കുന്നനതന്നയ്ക്ക്  നകാര  തത്തിരത്തിചറത്തിയണര.  ഏനതലകാര

നത്തിലയത്തില,  സമകാനതകളെത്തിലകാത  പ്രതത്തിസനത്തികളെത്തിലൂനടയകാണയ്ക്ക്  2018  മുതല
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തകരളെര  സഞരത്തിചതയ്ക്ക്.  രണയ്ക്ക്  ഘടങ്ങളെത്തിലകായത്തി  വന്ന  പ്രളെയതത്തില

50,000 തകകാടത്തി  രൂപയുനട  നഷമുണകായത്തി.   അനതകാനക്ക   നകാര

തത്തിരത്തിചപത്തിടത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  നവള്ളര കയറത്തിയ എലകാ വസ്പീടുകള്ക്കുര 10,000 രൂപ

മുതല....  റസ്പീബത്തിലഡെയ്ക്ക്  തകരളെ   ഇന്തഷരറസ്പീവയ്ക്ക്  പദതത്തിയത്തിലൂനട   നത്തിരവധത്തി

പ്രവര്തനങ്ങള് നമ്മുനട സരസകാനതയ്ക്ക്  നടനവരത്തികയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെനത

പുനര്നത്തിര്മത്തിക്കകാന് ഒരു ലകര തകകാടത്തി  രൂപനയങത്തിലര തവണത്തിവരുര.  ഒന്നര

ലകര തകകാടത്തി  രൂപയുനട നഷവര നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനവര ആ നത്തിലയത്തില

തനകാക്കുതമ്പകാള്  നമുക്കയ്ക്ക് അധത്തിക നചലവയ്ക്ക് വരുര. ഇതത്തിനത്തിടയത്തിലകാണയ്ക്ക് തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക്

മഹകാമകാരത്തിയുണകായതയ്ക്ക്.   ഇഉൗ തരകാഗര ഇനരയത്തില ആദരര റത്തിതപ്പെകാര്ടയ്ക്ക്  നചയ്തതയ്ക്ക്

തൃശ്ശൂരത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ജനറല ആശുപതത്തിയത്തിലനത്തിനര നമഡെത്തിക്കല തകകാതളെജത്തിതലയയ്ക്ക്

ഇഉൗ തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക് തരകാഗത്തിനയ നകകാണ്ടുവന്ന അന്നയ്ക്ക് നനവകുതന്നരരതനന്ന  ശസ്പീമതത്തി

നക.  നക.  നനശലജ  ടസ്പീചര്  അവത്തിനട  എത്തുകയുണകായത്തി.  അതത്തിനന്റെ  ചര്ച

നത്തിങ്ങനളെലകാവരുര ശദത്തിചതകാണയ്ക്ക്.  നമഡെത്തിക്കല തകകാതളെജത്തില എത പത്തി.പത്തി.ഇ.

കത്തിറ്റുണയ്ക്ക്;  എത ഗഉൗസുണയ്ക്ക്;  എത മകാസ്കുണയ്ക്ക്;  പത്തി.പത്തി.ഇ കത്തിറയ്ക്ക്  ആ സമയതയ്ക്ക്

തകരളെതത്തില  സര്വ്വസകാധകാരണമകായത്തിരുന്നത്തില.  നത്തിപ്പെ  നനവറസയ്ക്ക്

വന്നതത്തിനനത്തുടര്ന്നകാണയ്ക്ക്  നകാര  ഇനതലകാര  കകാണകാന്  ആരരഭത്തിചതയ്ക്ക്.  നത്തിപ്പെ
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നനവറസയ്ക്ക്  വരകാപനര  തകകാഴത്തിതക്കകാടുനത്തിനര    തൃശ്ശൂരത്തിലമുണകാകുനമന്ന

പ്രതസ്പീകയത്തില  അവത്തിനട  ഒതടനറ  സരവത്തിധകാനങ്ങള്  കരുതത്തിയത്തിരുന.

തരകാഗവരകാപനര തടയുന്നതത്തിനുര  തരകാഗത്തികനളെ സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനുര ചത്തികത്തിത്സ

നലകുന്നതത്തിനുര   സഉൗജനരമകായത്തി  നടതത്തിയ  നത്തിരവധത്തി  ഇടനപടലകളണയ്ക്ക്.

സമയപരത്തിമത്തിതത്തിമൂലര  അവ  ഓതരകാനര  വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തില.   ഇഉൗ

ഇടനപടലകള്നക്കലകാര   ഗവണ്നമന്റെത്തിനയ്ക്ക്  നചലവകായതയ്ക്ക്  തകകാടത്തിക്കണക്കത്തിനയ്ക്ക്

രൂപയകാണയ്ക്ക്.   ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  50,000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  അധത്തിക

നചലവണകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക്. ഇഉൗ ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് ഇവനയലകാരതനന്ന നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഏനതങത്തിലനമകാരു   വത്തികസന  പ്രവര്തനര  നമ്മുനട   സരസകാനതയ്ക്ക്

തടസനപ്പെടത്തിട്ടുതണകാ;    നപന്ഷന്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നത്തിതലനയന്നയ്ക്ക്

പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനര  തചകാദത്തിച.  നത്തിങ്ങള്  നചയ്തതുതപകാനല  കുടത്തിശത്തികയകാക്കത്തി

നത്തിര്തത്തിയത്തിട്ടുതണകാ;  കടര  വകാങ്ങത്തി  നചലവയ്ക്ക്  നചയരുനതനര   ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

ആശസ്വകാസര നലകുന്നതയ്ക്ക് ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നയമനലനമകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  തകരളെതത്തില  വന്നതപ്പെകാള്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.    ആ  ആശസ്വകാസര

ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  നലകുനമന്നകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  ഇടതുപക

ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്   പ്രഖരകാപത്തിചതയ്ക്ക്.  ആ  ആശസ്വകാസര
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ജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  നലകുന്നതത്തിനുര  വത്തികസനര  മുതന്നകാടയ്ക്ക്

നകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനുരതവണത്തി  ബഡ്ജറത്തിനുപുറതയ്ക്ക്  കനണതത്തിയ

പണനമലകാരതനന്ന  തകരളെതത്തില  കടര  വരുന്നതത്തിനുള്ള  തടസങ്ങളെകായത്തി,

സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്  കടര  നലകകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്  തകന്ദഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.  നഫഡെറല

ഭരണഘടന തതസ്വതത്തിനയ്ക്ക്  വത്തിരുദമകായ ഇഉൗ നടപടത്തിനക്കതത്തിരകായത്തി   ഒരകരര

മത്തിണകാന്  തകരളെതത്തിനല  പ്രതത്തിപകര  കൂടകാക്കുന്നത്തിനലന്നതുനകകാണകാണയ്ക്ക്  ഇതയ്ക്ക്

ഒറത്തിനക്കകാടുക്കലകാനണന്നയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  ഞകാന്   നത്തിയമസഭയത്തില  വന്ന

അവസരതത്തില തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക് വകാകത്തിന് സഉൗജനരമകായത്തി നകകാടുക്കണനമന്നയ്ക്ക് തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടയ്ക്ക്  ആവശരനപ്പെടുന്ന  പ്രതമയതത്തിനുതവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ആദരര

നനകനപകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്  ഒരു പ്രതത്തിതരകാധ വകാകത്തിനയ്ക്ക് പണര ഏര്നപ്പെടുതത്തിയ തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നടപടത്തിനക്കതത്തിരകായ അതത്തിശകമകായ പ്രതത്തികരണമകായത്തിരുന

അതയ്ക്ക്.   തകരളെതത്തില  ഒരകാള്ക്കുതപകാലര   പണര  നലകത്തി  വകാകത്തിന്

നലകത്തിനലനര  പണര  നകകാടുതയ്ക്ക്  വകാങ്ങുന്ന  വകാകത്തിന്  സഉൗജനരമകായത്തി

തകരളെതത്തില  നകകാടുക്കുനമനര  മുഖരമനത്തി  ശസ്പീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ

തനതൃതസ്വതത്തിലള്ള  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  പ്രഖരകാപത്തിച.  തകരളെ  ജനത
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അനതകാരു ചലഞകായത്തി ഏനറടുതയ്ക്ക്, അതത്തിനുതവണ പണര പ്രവഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിലണകായതയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട   ഇഉൗ  സരസകാനനത

വത്തികസനതകമ പദതത്തികള് നത്തിലനത്തിര്ത്തുനമന്നയ്ക്ക് തകരളെ ജനതതയകാടയ്ക്ക്  തകരളെ

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അനതകാരു ചലഞകായത്തി തകരളെ

ജനത ഏനറടുക്കുകതനന്ന നചയ്യുര എന്നതകാണയ്ക്ക്  അതത്തിനന്റെ പ്രതതരകത. 

തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്   വലത്തിയ  പ്രയകാസതത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ശസ്പീ.  രകാഹുല

ഗകാനത്തി  ഭകാരതയ്ക്ക്  തജകാതഡെകാ  യകാത  നടതത്തിയതത്തിനന്റെ  ബലതത്തില

ജയത്തിചവരുനമന്ന  പ്രതസ്പീകയത്തിലകാണയ്ക്ക്.  യു.പത്തി.-യത്തില  ശസ്പീ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തി

മത്സരത്തിചയ്ക്ക്  ഒരു  സസ്പീറത്തിനലങത്തിലര   ബത്തി.നജ.പത്തി.നയ തതകാലപ്പെത്തിക്കണര.  യു.പത്തി.-

ലനത്തിനര  ഒരു ബത്തി.നജ.പത്തി.  എര.പത്തി.നയ കുറയകാന് ശസ്പീ.രകാഹുല ഗകാനത്തിയുനട

മത്സരര  നകകാണകാകണനമനമകാതമകാണയ്ക്ക്  അക്കകാരരതത്തില

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്. 

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വടക്കകാതഞരത്തി  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല

ഒനരണയ്ക്ക്  കകാരരങ്ങള്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   ഒന്നയ്ക്ക്,

തൃശ്ശൂര്-  കുറത്തിപ്പുറര തറകാഡെത്തിനല ഒരു കുപ്പെത്തിക്കഴുതകാണയ്ക്ക് അമല നഗറത്തിനല ഓവര്

ബത്തിഡ്ജയ്ക്ക്.  നത്തിലവത്തിലതയ്ക്ക്   രണ്ടുവരത്തി  പകാതയകാണയ്ക്ക്.  അതത്തിനന  നകാലവരത്തി
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പകാതയകായത്തി  ഉയര്തതണതുണയ്ക്ക്.   അതത   റൂടത്തിലതനന്ന  കത്തിഫ്ബത്തിയുമകായത്തി

ബനനപ്പെടയ്ക്ക് ഇതപ്പെകാള് നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രവൃതത്തിയുനട ഭകാഗമകാക്കത്തി  ആ

ഓവര്  ബത്തിഡ്ജത്തിനന്റെ  നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്കൂടത്തി

മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകണനമന്ന  നത്തിര്തദ്ദേശമകാണയ്ക്ക്  എനത്തിക്കയ്ക്ക്  പറയകാനുള്ളതയ്ക്ക്.

മനറകാന്നയ്ക്ക്,  വടക്കകാതഞരത്തി  മണ്ഡലതത്തിനല  മുളെങ്കുന്നത്തുകകാവത്തില  നകലതടകാണ്

കമ്പനത്തിയുനട  സലര  ഏനറടുക്കുന്നതത്തിനുതവണ  വരവഹകാര

നടപടത്തികനളെലകാതനന്ന  ഒരു  പ്രതതരക  ഘടതത്തില  എതത്തിനത്തിലക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

കുറചയ്ക്ക് തുകകൂടത്തി ലഭത്തിചകാല  അതതനറടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര.  അതത്തിനകാവശരമകായ

നടപടത്തി സസ്വസ്പീകരത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക് അഭരര്തത്തിക്കുന.  വടക്കകാതഞരത്തിയത്തിനല ടൂറത്തിസര

സകാധരതകള്,  പ്രതതരകത്തിചയ്ക്ക്  ഓണ് നനലന്  ടൂറത്തിസര   ഉള്നപ്പെനടയുള്ളവ

ഉതരവകാദത്തിത  ടൂറത്തിസതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനുതവണ  സഹകായങ്ങള്കൂടത്തി  ഉണകാകണനമന്നയ്ക്ക്

അഭരര്തത്തിചനകകാണ്ടുര  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പത്തിന്തുണചനകകാണ്ടുര  ഞകാന്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബത്തി  .    സതസ്പീഷയ്ക്ക്: സര്, 2023-2024 വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തിനന

ഹൃദയര  നത്തിറഞ്ഞയ്ക്ക്  കവത്തിയുന്ന  സതനകാഷതതകാനട  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയകാണയ്ക്ക്.
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ബഡ്ജറയ്ക്ക്  പ്രസരഗതത്തില  സ്ഫടത്തിക  തുലരമകായ  നതളെത്തിമയുണയ്ക്ക്,  സ്ഫുടതയുണയ്ക്ക്,

സതന്ദശവമുണയ്ക്ക്.  ആതഗകാളെവലക്കരണ  കകാലതത്തിനയ്ക്ക്  മറുപടത്തിയത്തില,  ഇതയ്ക്ക്

തലയത്തിനലഴുതകാനണന്നയ്ക്ക്  പറയുന്നവര്ക്കയ്ക്ക്  നലകുന്ന  മറുപടത്തിയകാണയ്ക്ക്;  ഒപ്പെര

പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനന്റെയുര പ്രതത്തിതഷധതത്തിനന്റെയുര മുതന്നറതത്തിനന്റെയുര മകാതൃകകൂടത്തി

ഈ ബഡ്ജറത്തില കകാണകാന് കഴത്തിയുര. നമ്മുനട മുന്നത്തില സസ്വയര സരസകാരത്തിക്കുന്ന

ചത്തില  യകാഥകാര്തരങ്ങളണയ്ക്ക്.  ഇനരനയന്ന  നഫഡെറല  തസറയ്ക്ക്,  സരതൃപ്തമകായ

സരസകാനങ്ങള് എന്ന കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിനന തകര്ക്കുന്ന സമസ്പീപനര തമകാദത്തി സര്ക്കകാര്

സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന. അതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി തകരളെര 40,000 തകകാടത്തി രൂപയുനട

കുറവത്തിനന  അഭത്തിമുഖസ്പീകരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്  ഡെത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള്

പൂളെത്തിലനത്തിനര 3.75  ശതമകാനര  കത്തിടത്തിയത്തിരുനന്നങത്തില ഇതവണ അതയ്ക്ക്  1.925

ശതമകാനമകായത്തി  കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അതുവഴത്തി  12,000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട

കുറവണകാകുന.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരര  നത്തിര്തത്തിയതുവഴത്തി  12,000

തകകാടത്തി  രൂപയുനട  നഷര,  റവനപ്യൂ  നപ്യൂടല  തററയ്ക്ക്  (Revenue  Neutral  Rate

(RNR))  16  ശതമകാനതത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  11  ശതമകാനമകായത്തി  കുറചതുവഴത്തി  15,000

തകകാടത്തി രൂപയുനട കുറവണകാകുന.  ആനക  40,000  തകകാടത്തി രൂപയുനട കുറവയ്ക്ക്

ഈ  ധനകകാരര  വര്ഷമുണകാകുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക്  സരസകാന  ബഡ്ജറയ്ക്ക്
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അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.   കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തില  പറഞ്ഞ  കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിനന

ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞുനവന്ന  ചകാരത്തിതകാര്തരതതകാനടയകാണയ്ക്ക്

ധനകകാരരമനത്തി  സരസകാന  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  ചത്തില

ഉദകാഹരണങ്ങള്  ഞകാന് പറയകാര.

ഗ്രകാഫസ്പീനത്തില  ഭകാവത്തി  തകരളെതത്തിനന്റെ  അപകാരമകായ  സകാദരതകള്

കനണതത്തിയ  ബഡ്ജറകായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷനത  ബഡ്ജറയ്ക്ക്.  ഇനര

ഇനന്നകാതവഷന് നസന്റെര് തഫകാര് ഗ്രകാഫസ്പീന്  (India  Innovation  Centre  for

Graphene),  86.41  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  ഭരണകാനുമതത്തി

നലകത്തിയതത്തിനുതശഷമകാണയ്ക്ക് ഈ  ബഡ്ജറത്തിതലക്കയ്ക്ക് വരുന്നതയ്ക്ക്.  മൂന്നയ്ക്ക്  സയന്സയ്ക്ക്

പകാര്ക്കുകളെത്തില  ഒരു  ഡെത്തിജത്തിറല  സയന്സയ്ക്ക്  പകാര്ക്കയ്ക്ക്  ആരരഭത്തിക്കുനമന്ന

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന. നടതകകാപകാര്ക്കത്തില 10,000 സസ്വയര് ഫസ്പീറയ്ക്ക് നകടത്തിടതത്തില

സലര കനണതത്തി ഈ മകാസര പ്രവര്തനര ആരരഭത്തിക്കകാന് തപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.

പറയുന്ന  വകാക്കുര  നചയ്യുന്ന  പ്രവൃതത്തിയുര  ഒന്നകാകുന്ന  ഒരു  കകാഴ്ചപ്പെകാടയ്ക്ക്  എന്ന

രസ്പീതത്തിയത്തിലളെളെ  സമസ്പീപനമകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

പ്രതത്തിപകര ഇവത്തിനട ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുനണയ്ക്ക്. തകരളെ ബഡ്ജറയ്ക്ക്  3-ാം

തസ്പീയതത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  രണയ്ക്ക്  ദത്തിവസര  മുമ്പയ്ക്ക്  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്
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ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച.  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  നഫഡെറല  തതസ്വങ്ങളനട

ലരഘനമകാണയ്ക്ക്.  ഇനരന് ജനസരഖരയുനട  2.59  ശതമകാനര മലയകാളെത്തികളെകാണയ്ക്ക്.

പതക തകന്ദ്ര വത്തിഹത്തിതര 1.92 ശതമകാനര മകാതമകാണയ്ക്ക്. ഒറതനകാടതത്തിലതനന്ന

നരകായസ്പീകരത്തിക്കകാനകാവകാത  നതറകാണയ്ക്ക്  മലയകാളെത്തികതളെകാടയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.

തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതപ്പെകാള്  ഇവത്തിനട  ഒരു  ഇലയനക്കരതപകാലര

ഉണകായത്തിലതലകാ;  ഇവത്തിനട അകമകാസക സമരതത്തിനയ്ക്ക് തസ്പീ നകകാളതണനമന്നയ്ക്ക്

ആഹസ്വകാനര  നചയ്ത പ്രതത്തിപകര തകന്ദ്ര ബഡ്ജറയ്ക്ക്  വന്നതപ്പെകാള് നത്തിശബരകായത്തി

ഇരുന്നത്തിതല;  എനനങത്തിലര  ചലനര  തകരളെതത്തിലണകാതയകാ;  എനകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  നഖചത്തിതര;  കണക്കുകള്  സരസകാരത്തിക്കുര.  ഭകര

സബ്സത്തിഡെത്തിയത്തില  89844  തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്  കുറവയ്ക്ക്  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

33  ശതമകാനര  കുറവകാണയ്ക്ക്.  നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിയത്തില  29400  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക് കുറവയ്ക്ക്  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഗ്രകാമ വത്തികസന ഫണത്തില  5113  തകകാടത്തി

രൂപയുനട  കുറവയ്ക്ക്  വന്നത്തിരത്തിക്കുന.  ഉചഭകണ  പരത്തിപകാടത്തിയത്തില  1200  തകകാടത്തി

രൂപയുനട  കുറവയ്ക്ക്  വന്നത്തിരത്തിക്കുന.  മദസകള്ക്കുള്ള  സഹകായര  93  ശതമകാനര

നവടത്തിക്കുറചത്തിരത്തിക്കുന.  ഈ  കണക്കുകള്ക്കയ്ക്ക്  മുന്നത്തില  എന്തുനകകാണകാണയ്ക്ക്

പ്രതത്തിപകര  നത്തിശബത  പകാലത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്?  നമ്മുനട  നകാടത്തില  സകാധകാരണ
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മനുഷരനന്റെ  ജസ്പീവത്തിതര  അസഹനസ്പീയമകാകുന്ന  തരതത്തില  നത്തിതയകാലത്തിബറല

നയങ്ങള് നടപ്പെകാക്കകാന് തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ശമത്തിക്കുതമ്പകാള് അതത്തിനനതത്തിനര

തയകാജത്തിച  പ്രതകകാഭതത്തിനയ്ക്ക്  തനതൃതസ്വര  നലതകണ  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  തനതൃതസ്വര

നലകുന്ന  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  അപകടകരമകായ  നത്തിശബതയകാണയ്ക്ക്

കകാത്തുസൂകത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇവത്തിനട  ശകമകായ  സമരതത്തിനയ്ക്ക്  ആഹസ്വകാനര  നചയ്ത

യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ചത്തില  കകാരരങ്ങള്  മറനതപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.  പഞതനര

കഥനയകാനര തവണ,  നമ്മുനട നകാടത്തിനല സകാധകാരണ മനുഷരനന്റെ അഭത്തിപ്രകായര

മകാതര  മതത്തി.  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  നതകാഴത്തിലറപ്പു  പദതത്തിയുനട  വത്തിഹത്തിതര  കുറച.

നതകാഴത്തിലറപ്പു പദതത്തിനയ സരരകത്തിക്കകാനുള്ള സമസ്പീപനമകാണയ്ക്ക് തകരളെ സര്ക്കകാര്

സസ്വസ്പീകരത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. ഓതടകാറത്തിക വഡ്രവര് പറയുന്നതയ്ക്ക് എനകാണയ്ക്ക്?

ഇന്നയ്ക്ക് നവമകാധരമതത്തില വവറലകായ ഒരു ഓതടകാറത്തിക വഡ്രവറുനട അനുഭവര

ഉണയ്ക്ക്.  അയകാള് കണക്കുകള് ഉദരത്തിചനകകാണകാണയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്.  'ഒരു മകാസര

എനത്തിക്കയ്ക്ക്  നപതടകാള്  വര്ദനവവഴത്തി  ഉണകാകുന്ന  നഷര  ഇതയകാണയ്ക്ക്,  എനന്റെ

മകള് പഠത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക് സര്ക്കകാര് സ്കൂളെത്തിലകാണയ്ക്ക്, അവത്തിനട ഉചഭകണര കത്തിട്ടുനണയ്ക്ക്,

എനന്റെ അചനുര അമയ്ക്കുര തകമ നപന്ഷന് കത്തിട്ടുനണയ്ക്ക്.'  ഇതകാണയ്ക്ക് പചയകായ

ജസ്പീവത്തിത  അനുഭവങ്ങളനട  അടത്തിസകാനതത്തില  വത്തിശദസ്പീകരത്തിക്കുന്ന  ഓതടകാറത്തിക
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വഡ്രവറുനട  അനുഭവര.  ഇവത്തിനട  മകാധരമ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  അബദര

പറത്തിയത്തിതല;  വലവയ്ക്ക്  നടലത്തികകാസത്തിനുതവണത്തി  വമതകകാതഫകാണുമകായത്തി

നചന്നതപ്പെകാള്  നപതടകാളെത്തിനന്റെയുര ഡെസ്പീസലത്തിനന്റെയുര വര്ദനവണകായ കഥ അവര്

ഓര്മത്തിപ്പെത്തിച.  നപതടകാള്  40  രൂപയത്തിലനത്തിനര  110  രൂപയകായതയ്ക്ക്  എങ്ങനന?

ഡെസ്പീസലത്തിനന്റെ വത്തില 35 രൂപയത്തിലനത്തിനര  105 രൂപയകായതയ്ക്ക് എങ്ങനന? ഗരകാസയ്ക്ക്

സത്തിലത്തിണറത്തിനന്റെ വത്തില 350 രൂപയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക് 1080 രൂപയകായനതങ്ങനന? അതയ്ക്ക്

നയങ്ങളനട  സൃഷത്തിയകാണയ്ക്ക്.  ഞങ്ങള്  നയങ്ങളനട  ഇരയകായത്തിരുന്നതപ്പെകാള്

നത്തിങ്ങള്  എവത്തിനടയകായത്തിരുനനവന്ന  തചകാദരമകാണയ്ക്ക്  തചകാദത്തിചതയ്ക്ക്.  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കനപ്പെടതത്തിനുതശഷര  ഏഷരകാനനറ്റുര  മലയകാളെ  മതനകാരമയുര

ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  മകാധരമങ്ങള്  തകരളെതത്തിനല  മൂതന്നകകാല  തകകാടത്തി  വരുന്ന

മലയകാളെത്തികളനട മുന്നത്തില നഗ്നരകായത്തി നത്തിലക്കുന്ന കകാഴ്ച നമള് കണ്ടുകഴത്തിഞ്ഞു.

മകാധരമങ്ങള്  സൃഷത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന്ന  ഒരു  നപകാതുതബകാധതത്തിനനകാപ്പെര

ഒഴുകത്തിതപ്പെകാകുന്നവരല  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങനളെന്നയ്ക്ക്  തകരളെര

നതളെത്തിയത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്. കഴത്തിഞ്ഞ നത്തിയമസഭകാ നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില നമളെതയ്ക്ക് കണ്ടു.

വസ്പീണ്ടുര അതയ്ക്ക്  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   പ്രതത്തിപകര സസ്വപര  കകാണുന്ന ഒരു

തകരളെമുണയ്ക്ക്.  ആ തകരളെര,  വലഫയ്ക്ക്  പദതത്തിയത്തില വസ്പീടയ്ക്ക്  നലകകാത തകരളെര,
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തകമനപന്ഷനുകള്  നലകകാത  തകരളെര,  കുടത്തിശത്തിക  വരുത്തുന്ന  തകരളെര,

പകാവനപ്പെട കുടത്തികള്ക്കയ്ക്ക് ഉചഭകണര നകകാടുക്കകാത തകരളെര,  അങ്ങനനനയകാരു

തകരളെമുണകാകകാന്  ഇടതുപകര  അനുവദത്തിക്കുകയത്തിനല  പ്രഖരകാപനമകാണയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിനന്റെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  പ്രസരഗതത്തിലൂനട

നടത്തുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെര  മുതന്നകാടയ്ക്ക്  കുതത്തിക്കുര.  തകരളെര   ഒരു  സത്തിരഗയ്ക്ക്

തബകാര്ഡെത്തിലകാണയ്ക്ക്.  ഇവത്തിനടനത്തിനര  ഊര്ന്നയ്ക്ക്  ഇറങ്ങുകയല,

കുതത്തിചനപകാന്തുകതനന്ന  നചയ്യുര.  അടുത  കകാലതതയയ്ക്ക്,  പുതത്തിയ  തലമുറയയ്ക്ക്

മകാറതത്തിനനുസരത്തിചയ്ക്ക് ഒരു പുതത്തിയ ജസ്പീവത്തിതര നലകകാന് പ്രതത്തിജ്ഞകാബനമകാണയ്ക്ക്.

പുതത്തിയ  കകാലതത്തിനന്റെ  സകാതങതത്തിക  വത്തികകാസതതകാനടകാപ്പെര  സഞരത്തിക്കുന്ന

വത്തികസത്തിത  രകാജരങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  മുന്നത്തിലനടക്കുന്ന  ഒരു  നകാടകാക്കത്തി  തകരളെനത

മകാറത്തിതസ്പീര്ക്കകാനുള്ള  ഇചകാശകത്തിയുനട  പ്രതത്തിഫലനമകാണയ്ക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറത്തില

കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നനതന്നയ്ക്ക്  വളെനര  വത്തിനയതതകാനട  ഓര്മത്തിപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്

ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരത്തിക്കലകൂടത്തി  പത്തിന്തുണചയ്ക്ക്  ഞകാന്  എനന്റെ  വകാക്കുകള്

നത്തിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    എര  .    എസയ്ക്ക്  .    അരുണ്  കുമകാര്:   സര്,  തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക്  മഹകാമകാരത്തിയുര

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയുര  തസ്പീര്ത  നവല്ലുവത്തിളെത്തികനളെ
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അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കുവകാനകായത്തി  സകലതശഷത്തിയുര  ഉപതയകാഗത്തിചയ്ക്ക്  തകരളെര

പരത്തിശമത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണയ്ക്ക്  ഒടുങ്ങകാത  പകതയകാടുകൂടത്തി,  രകാഷസ്പീയ

വത്തിതദസ്വഷതതകാടുകൂടത്തി  നമ്മുനട  സരസകാനനത  വലത്തിഞ്ഞുമുറുക്കകാന്  തകന്ദ്രര

ശമത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില  തകരളെനതയകാനക

അവഗണത്തിക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  അര്ഹമകായ  വത്തിഹത്തിതര  നമുക്കയ്ക്ക്

നത്തിതഷധത്തിക്കനപ്പെടുന്ന  സകാഹചരരമകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇങ്ങനന  പ്രതത്തിസനത്തികളനട

നത്തിലയത്തിലകാ കയങ്ങളെത്തിതലയയ്ക്ക്  തകരളെനത തള്ളത്തിവത്തിടുന്ന കകാലതകാണയ്ക്ക് നമ്മുനട

ബഡ്ജറയ്ക്ക് ഇവത്തിനട അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കനപ്പെടതയ്ക്ക്.  വളെനരയധത്തികര പ്രകാധകാനരമുള്ള ഒരു

ബഡ്ജറകാണത്തിതയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  അവഗണന,  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തി  എന്നത്തിവ  അതത്തിജസ്പീവത്തിചയ്ക്ക്  ബദല  നയങ്ങളെത്തിലൂന്നത്തിയ  ഭകാവത്തി

തകരളെനത  വത്തിഭകാവനര നചയ്യുന്ന ഒരു ബഡ്ജറയ്ക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാന് ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിക്കയ്ക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞുനവന്നതയ്ക്ക്  അതരധത്തികര  അഭത്തിമകാനര  നലകുന്ന

കകാരരമകാണയ്ക്ക്. ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന്  സര്വ്വകാത്മനകാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

പ്രതത്തിപകര  ഇതപ്പെകാള്  വലകാനത  തകകാലകാഹലമുണകാക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ബഡ്ജറയ്ക്ക്   അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  അന്നയ്ക്ക്  തദശകാഭത്തിമകാനത്തി  പതതത്തിലല,  നത്തിങ്ങള്

ഇവത്തിനട  ഉയര്ത്തുന്ന  ഒരു  പ്രധകാനനപ്പെട  പതമുണതലകാ;  ആ  പതതത്തിനന്റെ
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ഏറവര ഫണയ്ക്ക് തപജത്തില വന്ന വകാര്തയകാണയ്ക്ക് ഞകാന് ഇവത്തിനട വകായത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

'തകരളെ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  ഇന്നയ്ക്ക്,  കടനമടുപ്പെത്തില  2700  തകകാടത്തി  രൂപ  നവടത്തി  തകന്ദ്രര'

അതത്തിനല  വകാര്ത  ഇങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്,  'ഇന്നയ്ക്ക്  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കകാനത്തിരത്തിനക്ക  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  വക

മനറകാരു ഇരുടടത്തികൂടത്തി.  ഈ വര്ഷര കടനമടുക്കകാവന്ന  തുകയത്തില 2700 തകകാടത്തി

രൂപകൂടത്തി ഒറയടത്തിക്കയ്ക്ക് തകന്ദ്രസര്ക്കകാര് നവടത്തിക്കുറച.'  ഇവത്തിനട 'മനറകാരു ഇരുടടത്തി'

എന്നയ്ക്ക്  പ്രതതരകമകായത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  എതമകാതര  ഇരുടടത്തികളെകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനുതമല  ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.

നഷപരത്തിഹകാരര നത്തിര്തലകാക്കത്തിയതുവഴത്തി പ്രതത്തിവര്ഷര പനണകായത്തിരര തകകാടത്തി

രൂപയുനട  നഷമുണകാകുന.  റവനപ്യൂ  കമത്തി  ഗ്രകാന്റെത്തിനതത്തില  6,700  തകകാടത്തി

രൂപയുനട  നഷമുണകാകുന.  വത്തിപണത്തിയത്തിലനത്തിനള്ള  കടനമടുപ്പെയ്ക്ക്  പരത്തിധത്തി

കുറചതുവഴത്തി  വത്തിഭവ  സമകാഹരണതത്തിലണകായ  നഷര  4,000  തകകാടത്തിതയകാളെര

രൂപ വരുര.  തകരളെതത്തിനന്റെ വത്തിഹത്തിതര 3.875  ശതമകാനതത്തിലനത്തിനര  1.925

ശതമകാനനമന്ന  നത്തിലയത്തില  നവടത്തിക്കുറചതത്തിലൂനട   പതത്തിനകായത്തിരതത്തിലധത്തികര

തകകാടത്തി  രൂപയുനട നഷമകാണുണകായത്തിട്ടുള്ളതയ്ക്ക്.   കപ്യൂബനയന്ന രകാജരതത്തിനുതമല

അതമരത്തിക്ക  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയ  ഉപതരകാധനത  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  ഞകാന്  എനന്റെ
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നചറുപ്പെകകാലതയ്ക്ക്  പഠത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഒരു  നകകാച  രകാഷനത  ഇലകാതകാക്കകാന്

എനനലകാര  പ്രവര്തനങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  അതമരത്തിക്ക  നടതത്തിനക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

അവത്തിനട  അതരര  ഉപതരകാധങ്ങനളെനയലകാര  നത്തിഷ്പ്രഭമകാക്കത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്  കപ്യൂബ

മുതന്നറുന്ന സകാഹചരരമുണകായത്തി.  ഇഉൗ നകാടത്തിനകതയ്ക്ക്,  ഇഉൗ രകാജരതത്തിനന്റെതനന്ന

ഒരു  സരസകാനതത്തിനകതയ്ക്ക്,  രകാജരര ഭരത്തിക്കുന്ന ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനട രകാഷസ്പീയര

നത്തിരവധത്തിയകായ രകാഷസ്പീയ  ഉപതരകാധങ്ങള് സരഘടത്തിപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ നകകാച

തകരളെനത  തകര്ക്കകാന്  ശമത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള്  എത  തകര്ക്കകാന്

ശമത്തിചകാലര അങ്ങനനനയകാനര തകരുന്ന നകാടല ഇഉൗ നകകാചതകരളെനമന്നയ്ക്ക് ഇഉൗ

അവസരതത്തില  ഉറനക്ക  പറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  പ്രളെയകകാലതയ്ക്ക്

തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് നലകത്തിയ അരത്തിയുനട വത്തിലയകായ 205.81  തകകാടത്തി രൂപ തത്തിരത്തിനക

നലകണനമന്നയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നത്തിഷ്കര്ഷത്തിചത്തിരുന.   ഇന്റെതഗ്രറഡെയ്ക്ക്

നനചലഡെയ്ക്ക്  നഡെവലപ യ്ക്ക്നമന്റെയ്ക്ക്  സസ്പീര,  എസയ്ക്ക്.സത്തി./എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  തപകാസയ്ക്ക്-നമടത്തികയ്ക്ക്

തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്,  സകാകരതകാ  മത്തിഷന്,  പത്തിന്നകാക്ക  വത്തിദരകാര്തത്തി  തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്

എന്നത്തിവനയലകാര  നത്തിര്തലകാക്കുന്നതത്തിതനകാ  നവടത്തിക്കുറയ്ക്കുന്നതത്തിതനകായുള്ള

സമസ്പീപനങ്ങള് തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി കകാണുകയകാണയ്ക്ക്. നപതടകാളെത്തിനന്റെ

വത്തില  ഇതമകാതര  വര്ദത്തിചതത്തിനന്റെ  കകാരണനമനകാനണന്നയ്ക്ക്  നമുനക്കലകാവര്ക്കുര
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നന്നകായത്തി അറത്തിയകാവന്ന കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് എത തവണയകാണയ്ക്ക്

നപതടകാളെത്തിനന്റെ  വത്തില  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഇതരര

സമസ്പീപനങ്ങള്ക്കുര  നയങ്ങള്ക്കുനമതത്തിരകായത്തി,  തകരളെനത  തകര്ക്കകാനുള്ള

സമസ്പീപനങ്ങള്നക്കതത്തിരകായത്തി  പ്രതത്തിപകര  ഇതപ്പെകാള്  എനകാണയ്ക്ക്  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്?

തകരളെനത  തകര്ക്കകാന്  തകരളെതത്തിനല  പ്രതത്തിപകര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-നക്കകാപ്പെര

തചര്നനത്തിനനകകാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനമകാണയ്ക്ക്  സരസകാനതയ്ക്ക്

സരഘടത്തിപ്പെത്തിചനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനുതവണത്തി  വത്തിവത്തിധ  കകാരരങ്ങള്

നടപ്പെകാക്കകാന്  നത്തിരവധത്തി  എര.പത്തി.-മകാനര  ഇവത്തിനടനത്തിനര  നതരനഞ്ഞടുതയ്ക്ക്

അയയ്ക്കുനണയ്ക്ക്. ഇഉൗ സര്ക്കകാരത്തിനനതത്തിനര സമരര നചയ്യുന്നതുനകകാണയ്ക്ക് യകാനതകാരു

കകാരരവമത്തില,   ഇഉൗ  സര്ക്കകാരത്തിനനതത്തിനര  സമരര  നചയ്യുന്നതത്തിനുതവണത്തി

കുറചതപര്  പുറത്തുനത്തിലക്കുനണയ്ക്ക്,  അവനരക്കൂടത്തി  പകാര്ലനമന്റെത്തിതലയയ്ക്ക്

അയയണര. തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് തകരളെനത തകര്ക്കുതമ്പകാള് അതത്തിനനതത്തിനര

സമരര  നചയകാന്കൂടത്തി  അവനര  പഠത്തിപ്പെത്തിക്കണര.   നമുക്കയ്ക്ക്  അര്ഹതനപ്പെടതയ്ക്ക്

തനടത്തിനയടുക്കകാന്കൂടത്തി  ആവശരനപ്പെടകാന്  പ്രതത്തിപകര  എര.പത്തി.-മകാനര

ഉപതയകാഗത്തിക്കണര.  ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിതലയയ്ക്ക് തനകാക്കുതമ്പകാള്,  ആതരകാഗര രരഗതയ്ക്ക്

വലത്തിയ  മകാറങ്ങള്  സൃഷത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയുന്ന  പുതത്തിയ  കകാലഘടതത്തില  ഏറവര
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മതനകാഹരമകായത്തി ആതരകാഗര തമഖലനയ നകകാണ്ടുതപകാകകാന് 2,828 തകകാടത്തി രൂപ

മകാറത്തിവയ്ക്കുന.  നമ്മുനട  വത്തിദരകാര്തത്തികള്  പഠനതത്തിനകായത്തി  പുറതതയയ്ക്ക്

തപകാകുന്നതത്തിനനയുര  അവരുനട  കുടത്തിതയറനത  സരബനത്തിചര  രകാവത്തിനല

ശദകണത്തിക്കലത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണകായത്തി.   പുതത്തിയ  നഴത്തിരഗയ്ക്ക്

തകകാതളെജകള്  ആരരഭത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തില  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  നഴത്തിരഗയ്ക്ക്

തമഖലയത്തില നത്തിരവധത്തി വത്തിദരകാര്തത്തികള് തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് പുറതതയയ്ക്ക് തപകാകുന.

അതത്തിനകാല  തകാലൂക്കയ്ക്ക്-ജനറല  ആശുപതത്തികള്ക്കുസമസ്പീപര  പുതത്തിയ  നഴത്തിരഗയ്ക്ക്

തകകാതളെജകള്  ആരരഭത്തിക്കുന.  നമ്മുനട  നകാടത്തിലതനന്ന  ഇതരര

വത്തിദരകാര്തത്തികള്ക്കയ്ക്ക്  കൂടുതല  നന്നകായത്തി  ഇടനപടകാന്  കഴത്തിയുന്ന,  വത്തിദരകാര്തത്തി

കുടത്തിതയറര  പരമകാവധത്തി  അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയുന്ന  നത്തിലയത്തിലള്ള

ഇടനപടലണകാകുനമന്നകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  അവസരതത്തില  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.

തനരനത  കടമനത്തിട രകാമകൃഷ്ണനന്റെ കവത്തിത ഇവത്തിനട സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയുണകായത്തി.

ഞകാനുര  കടമനത്തിടയുനട  ഒരു  കവത്തിതയത്തിനല  ചത്തില  വരത്തികള്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അതദ്ദേഹര മുന് നത്തിയമസഭകാ സകാമകാജത്തികനുര പ്രധകാനനപ്പെട

കവത്തിയുമകാണയ്ക്ക്.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മലയകാളെതത്തിതലയയ്ക്ക്  വത്തിവര്തനര  നചയ്ത

കവത്തിതയത്തിനല ഏതകാനുര ചത്തില വരത്തികളെകാണയ്ക്ക് ഇവത്തിനട ഉദരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.
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''മതനകാഹരര മഹകാവനര

 ഇരുണഗകാധനമങത്തിലര അതനമുണ്ടു

 കകാതത്തിതടണ മകാമകപ്രതത്തിജ്ഞകള്

അനക്കമറ്റു നത്തിദയത്തില ലയത്തിപ്പെതത്തിന മുന്പത്തിലകായത്തി

എനത്തിക്കതസ്പീവദൂരമുണവത്തിശമര നടക്കുവകാന്'' 

കവത്തിതയുനട  അവസകാന  വരത്തികളെകാലതനന്ന  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

അടയകാളെനപ്പെടുതകാന് സകാധത്തിക്കുര. എലകാ പ്രതത്തിസനത്തികള്ക്കുമുപരത്തിയകായത്തി ഇഉൗ

നകാടത്തിനന  മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കകാന്  ഇഉൗ  സര്ക്കകാര്  പ്രതത്തിജ്ഞകാബദമകാണയ്ക്ക്.  ഏതയ്ക്ക്

നകകാടത്തിയ  അവഗണനകതളെയുര  അതത്തിജസ്പീവത്തിചയ്ക്ക്  ഒരു  രകാഷസ്പീയ  കുടത്തിലതയ്ക്കുര

അടത്തിയറവപറയകാനത,  ഒരു  പ്രതത്തിസനത്തിയുനട  ആഴതത്തിലര  മുങ്ങത്തിതകാഴകാനത,

യകാനതകാന്നത്തിനുമുന്നത്തിലര  തകര്നതപകാകകാനത  ഇഉൗ  നകാടത്തിനന  ഒന്നകായത്തി

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  നവതകരളെനമന്ന  ലകരതത്തിതലയയ്ക്ക്

ജ്ഞകാനസമൂഹനമന്ന  ലകരതത്തിതലയയ്ക്ക്  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  പകാതയത്തില

നമുക്കതസ്പീവദൂരമുണവത്തിശമര  നടക്കുവകാന്.  ഇഉൗ  യകാതയയ്ക്ക്

കരുത്തുപകരുന്നതകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജനറന്നയ്ക്ക്  ഒരത്തിക്കലക്കൂടത്തി  പറഞ്ഞുനകകാണയ്ക്ക്

എനന്റെ വകാക്കുകള് ഉപസരഹരത്തിക്കുന. 
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നപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദയ്ക്ക് ഹുനനസന് തങ്ങള്:  സര്,  ഞകാന് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനല സമസ്ത തമഖലയത്തിനലയുര ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്

ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന തുടര്ചയകായത്തി എതത്തിര്ത്തുനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ചയകാണയ്ക്ക്

കഴത്തിഞ്ഞ രണ്ടുദത്തിവസമകായത്തി കകാണകാന് കഴത്തിയുന്നതയ്ക്ക്.  അതകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസങ്ങളെത്തിനലലകാര കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇഉൗ സഭയത്തില ബഹുമകാനനപ്പെട

ശസ്പീ. രതമശയ്ക്ക് നചന്നത്തിതല ആരരഭത്തിച പ്രസരഗര മുതല ഇതുവനര നടന്ന എലകാ

പ്രസരഗങ്ങളര  അങ്ങയുനട  ബ  ഡ്ജറത്തിനന്റെ  പ്രയകാസകരമകായ  അനുഭവര

എങ്ങനനയകാനണന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഉന്നതര്  മുതല

സകാധകാരണക്കകാര്വനര  ഇഉൗ  ബ ഡ്ജറത്തിനല  പ്രയകാസങ്ങള്  അനുഭവത്തിക്കകാന്

തപകാകുകയകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്ര-സരസകാന  സര്ക്കകാരുകളനട  രണയ്ക്ക്  ബ ഡ്ജറ്റുകളര

ജനങ്ങനളെ  തസ്പീനര  നത്തിരകാശനപ്പെടുത്തുന്നതകായത്തിരുനനവന്നയ്ക്ക്  നമള്

അനുഭവത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  പനക  സരസകാനതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതതത്തിനല  ഏറവര

അപ്രത്തിയ  ബ ഡ്ജറകായത്തി  അങ്ങയുനട  ഇഉൗ   ബഡ്ജറയ്ക്ക്  മകാറത്തിയതത്തില  വളെനര

പ്രയകാസമുണയ്ക്ക്.  ഒരു  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  നനകവയകാവന്ന  എലകാതത്തിനുര

നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്  സകാധകാരണക്കകാരനന്റെ  ജസ്പീവത്തിതര

വളെനര  ദുപുഃസഹമകാക്കുനമന്നതത്തില  സരശയമത്തില.  അടത്തിസകാന  വത്തികസനതത്തിനയ്ക്ക്
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പണര  കനണതകാന്  സര്ക്കകാര്  പരകാജയനപ്പെടതകാണയ്ക്ക്  ജനങ്ങളനടതമല

നകാലകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപ  നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില  അടത്തിതചലപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്

ഇഉൗനയകാരു  തരതത്തില  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിതക്കണത്തി  വന്നതയ്ക്ക്.

ഇനതകാരുതരര  'നത്തികുതത്തി  ഭസ്പീകരത'യകായത്തി മകാറത്തിതപ്പെകാനയന്നയ്ക്ക്  പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

വയ.  സകാധകാരണ  നത്തിങ്ങളനട  തതസ്വനമന്നയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്  മുതലകാളെത്തിയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്

അനലങത്തില ഉള്ളവനത്തിലനത്തിനനമടുതയ്ക്ക് ഇലകാതവനയ്ക്ക് നകകാടുക്കുകനയന്നതകാണയ്ക്ക്.

ആ നനവരുദരകാധത്തിഷ്ഠത്തിത ഭഉൗതത്തിക വകാദതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനതത്തില ആ തതസ്വര

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്ന  ആളകളെകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല ഇവത്തിനട   ഇലകാതവനന  ഏറവര

തമകാശകരമകായ രൂപതത്തിതലയയ്ക്ക്  നകകാണ്ടുനചനന്നതത്തിക്കുന്ന ഒരു തരതത്തിതലയയ്ക്ക്

ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  മകാറത്തിനയന്നയ്ക്ക്  പറയകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  വയ.  ഇതയ്ക്ക്  മനറകാരു  തരര

തകകാര്പ്പെതററയ്ക്ക്  സഹകായതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  മകാറുകയകാനണനള്ളതകാണയ്ക്ക്

പ്രയകാസകരമകായ  കകാരരര.  പ്രഖരകാപനങ്ങള്നക്കകാനര  യകാനതകാരു

വത്തിശസ്വകാസരതയുമത്തിലകാനതയകായത്തി,  കഴത്തിഞ്ഞ  കകാലങ്ങളെത്തില  പറഞ്ഞനതകാനക്ക

വസ്പീണ്ടുര  വസ്പീണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിക്കുതവണത്തി  പണര

കടനമടുതയ്ക്ക്...  ഇനത്തി  കടനമടുക്കരുതതനയന്നയ്ക്ക്  കൃതരമകായത്തി  ഞങ്ങനളെലകാര

പറഞ്ഞത്തിരുന.  പനക,  കടനമടുത്തുകടനമടുതയ്ക്ക്  ഇനതലകാര  ജനതത്തിനയ്ക്ക്
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ഭകാരമകാകുനമന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതുതപകാനലതനന്ന,  ജനര  ഇന്നയ്ക്ക്  ആ  കടനമലകാര

നകകാടുതക്കണത്തിവരുന്ന  അവസയത്തിലകായത്തിതപ്പെകായത്തി.  ഇതപ്പെകാള്  ആ  കത്തിഫ്ബത്തി

അങ്ങയ്ക്ക് മടക്കത്തിവയ്ക്കുകയുര നചയ്തു.  കടരവസ്പീടകാന് മകാര്ഗ്ഗമത്തിലകാനതയകായത്തി,  അതകാണയ്ക്ക്

ജനര  സഹത്തിതക്കണത്തിവരുന്നതയ്ക്ക്.  നചലവയ്ക്ക്  ചുരുക്കുന്നതത്തിതനകാ  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിതനകാ കകാരരമകായത്തി ഒനര നചയകാന് കഴത്തിയുനമത്തില. ഇനനതത്തിനുര

മണ്ണത്തിനുര  വകാഹനതത്തിനുര  മദരതത്തിനുര  നകടത്തിടതത്തിനുര  നവള്ളതത്തിനുര

വസ്പീടുനത്തികുതത്തിക്കുനമലകാര വര്ദനവയ്ക്ക് വരുതത്തിയതത്തിലൂനട ഒരു മലയകാളെത്തിക്കുതപകാലര

പ്രയകാസങ്ങളെത്തിലനത്തിനര  മകാറത്തിനത്തിലക്കകാന്  കഴത്തിയകാതവത്തിധര  തകരളെതത്തിനല

ജനങ്ങനളെ  അതമകാതര  പരത്തിതകാപകരമകായ  അവസയത്തിലകാക്കത്തി.  തകന്ദ്രര

തകരളെതതകാടയ്ക്ക്  അവഗണന  കകാണത്തിക്കുനനവന്നതയ്ക്ക്  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായ

സതരമകാണയ്ക്ക്. ഒരു സരസകാനതത്തിനന്റെ നഫഡെറല സരവത്തിധകാനനതയുര നമ്മുനട

കടനമടുപ്പെത്തിതനയുര  സരസകാനതത്തിനന്റെ  മറയ്ക്ക്  ആവശരങ്ങതളെകാടുമുള്ള

അവഗണനകാപരമകായ  നത്തിലപകാടകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര്  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നനതന്നയ്ക്ക്

അതങ്ങയ്ക്കുര   ഞങ്ങള്ക്കുര  തബകാദരമുള്ള  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  പനക

അതത്തിനനുസരത്തിചള്ള ഒരു എക്കതണകാമത്തികയ്ക്ക് മകാതനജയ്ക്ക് നമന്റെയ്ക്ക് നടതകാന് അതങ്ങയയ്ക്ക്

കഴത്തിതയണതകായത്തിരുന. ആ മകാതനജയ്ക്ക് നമന്റെയ്ക്ക് നടതകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തില എന്നതകാണയ്ക്ക്
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നമുക്കയ്ക്ക്  കകാണകാന്  കഴത്തിയുന്നതയ്ക്ക്.  അതത്തില  അങ്ങയ്ക്ക്  പരകാജയനപ്പെട്ടുതപകായത്തി.

തവദനയത്തിലകാനത  കകാതുകുത്തുനമനര  തവദനയത്തിലകാനത  പ്രസവര

നടത്തുനമനന്നകാനക്ക നമള് പതങ്ങളെത്തിലൂനട പരസരര കകാണുനണയ്ക്ക് .  ഇവത്തിനട

തവദനയത്തിലകാനത  ഒരു  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനചടുക്കുന്നതയ്ക്ക്  എങ്ങനനയകാനണന്നയ്ക്ക്

എനത്തിക്കയ്ക്ക് മനസത്തിലകാകുന്നത്തില. സകാധകാരണക്കകാരകായ ജനങ്ങള് ഇഉൗ നത്തികുതത്തിഭകാരര

എങ്ങനന  സഹത്തിക്കുനമനര  എങ്ങനന  സഹത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുനമനര  എനത്തിക്കയ്ക്ക്

മനസത്തിലകാകുന്നത്തില,  അതയ്ക്ക്  അതങ്ങയ്ക്കുമകാതനമ  മനസത്തിലകാകുകയുളെള.   ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തില  അങ്ങയ്ക്ക്  ഒരുപകാടയ്ക്ക്  കകാരരങ്ങനളെപ്പെറത്തി  പറഞ്ഞു.  അനതലകാര

എലകാവരുര  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനകാല  വസ്പീണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.

നപ്യൂനപക  തസ്നേഹവമകായത്തി  നടക്കുകയുര  അതത്തിനുതവണത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുകയുര

പ്രസരഗത്തിക്കുകയുനമലകാര  നചയ്യുനണയ്ക്ക്.  നപ്യൂനപക  തസകാളെര്ഷത്തിപ്പുമകായത്തി

ബനനപ്പെട  കകാരരങ്ങള്  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല,  കഴത്തിഞ്ഞ  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ കകാലതയ്ക്ക്  173 തകകാടത്തി രൂപ നപ്യൂനപകതകമ വകുപ്പെത്തിനുതവണത്തി

നസ്പീക്കത്തിവചത്തിരുനനവങത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതയ്ക്ക്  43  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി  കുറയുകയകാണുണകായതയ്ക്ക്.  അതതകാനടകാപ്പെര  മുതന്നകാക്ക-പത്തിന്നകാക്ക

ഡെത്തിസകാരത്തിറത്തി വളെനര വലതകാണയ്ക്ക്. മറ്റുള്ളവര്ക്കയ്ക്ക് നകകാടുക്കുന്നതുനകകാണല, പനക
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പത്തിന്നകാക്ക  വത്തിഭകാഗതത്തിനുള്ള  വത്തിഹത്തിതര  കുറചനകകാണയ്ക്ക്  മറ്റുള്ളവനര

സഹകായത്തിക്കുന്ന നത്തിലപകാടയ്ക്ക്  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നത്തിടതകാണയ്ക്ക് നത്തിങ്ങളനട  ഇരടതകാപ്പെയ്ക്ക്

നമുക്കയ്ക്ക് തബകാദരമകാകുന്നതയ്ക്ക്. തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നപ്യൂനപകങ്ങളനട

തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്  കുറച,  അതയ്ക്ക്  നലകുന്നത്തിലകാനയന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്

പ്രസരഗത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല  തകരളെതത്തില   എതടകാളെര

പദതത്തികളെത്തിലകായത്തി/തമഖലകളെത്തിലകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപതയകാളെര  തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്

നകകാടുക്കകാനുള്ള സകാനതയ്ക്ക് ആ തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെത്തിനയ്ക്ക് അതപകതപകാലര ഇതുവനര

സസ്വസ്പീകരത്തിചത്തില.   വത്തിധവകള്ക്കുള്ള  ഒരു  ഫകാഗ്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക്  തപ്രകാഗ്രകാനമന്ന  നത്തിലയയ്ക്ക്

അവര്ക്കയ്ക്ക്  വസ്പീടയ്ക്ക്  വയകാനുള്ള  സഉൗകരരമുണകായത്തിരുന.  അതത്തിനയ്ക്ക്  അനുമതത്തി

നലകകാത  അവസ  നത്തിലവത്തിലണയ്ക്ക്.  തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെത്തിനന

ജനസരഖരകാനുപകാതത്തികമകാക്കത്തിനക്കകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിലണകാക്കത്തിയ  വലത്തിയ

പ്രശങ്ങള് കഴത്തിഞ്ഞ കകാലങ്ങളെത്തില നമള് കണതകാണയ്ക്ക്.  തകന്ദ്രവര തകരളെവര

ഒരുതപകാനല  നപ്യൂനപകങ്ങതളെകാടയ്ക്ക്   വത്തിതരകാധകാഭകാസമകായ   നത്തിലപകാടയ്ക്ക്

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുനനവന്നതയ്ക്ക്  പരത്തിതകാപകരമകായ  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  മദസകാദരകാപരുനട

തകമനത്തിധത്തി  നപന്ഷന്,  തസ്പീരതദശ  മലതയകാര  തമഖലയത്തിലള്ള  മുസസ്പീങ്ങളനട

പത്തിന്നകാക്കകാവസ പരത്തിഹരത്തിക്കല ഇതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക് ബഡ്  ജറത്തില   ഒരു കകാരരവര
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അങ്ങയ്ക്ക് സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തില.  പ്രവകാസത്തികളമകായത്തി ബനനപ്പെടയ്ക്ക്  ഒരുപകാടയ്ക്ക്  കകാരരങ്ങള്

ഇവത്തിനട  പറഞ്ഞു.  എന്നകാല  തകരളെതത്തിനന്റെ  വത്തിദൂര  പഠനതകന്ദ്രര  ഗള്ഫത്തില

തുടങ്ങുന്നതത്തിനന  സരബനത്തിചയ്ക്ക്  യകാനതകാരു  പരകാമര്ശവര  അങ്ങയുനട

ബഡ്ജറത്തില ഉണകായത്തില. അറബത്തികയ്ക്ക്  സര്വ്വകലകാശകാല എന്നതയ്ക്ക് തകരളെതത്തിനന്റെ

ഏറവര വലത്തിയ ആഗ്രഹമകായത്തിരുന.  അതയ്ക്ക് നടപ്പെത്തിലകാക്കുനമന്നയ്ക്ക് പറയുന്നത്തിടതയ്ക്ക്

വടത്തി  കകാണത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെര  ഒരു

വൃദസദനമകായത്തി,  വൃദതകന്ദ്രസ്പീകൃത  സരസകാനമകായത്തി   മകാറുകയകാനണനര

നമ്മുനട  യുവകാക്കനളെലകാര  പുറതതയയ്ക്ക്  തപകാകുകയകാനണനര  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

പ്രസരഗതത്തില  അങ്ങയ്ക്ക്  പറഞ്ഞത്തിരുന.  ഇതത്തിനയ്ക്ക്  പരത്തിഹകാരര  കകാതണണതയ്ക്ക്

ആരകാണയ്ക്ക്?  ഗവണ്നമന്റെകാണയ്ക്ക്.  ആ  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് അതയ്ക്ക് സസ്വസ്പീകരത്തിതക്കണതതല;

ഉന്നത വത്തിദരകാഭരകാസ രരഗതയ്ക്ക്   ആ തരതത്തിലള്ള മകാറര  വരുതകാന് നമള്

ശമത്തിക്കുതമ്പകാഴതല അങ്ങനനനയകാരു ഗുണപരമകായ മകാറമുണകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കൂ.

രകാഷസ്പീയമകായ  അതത്തിപ്രസരര,  നത്തിയമനങ്ങളെത്തിനല  പ്രശങ്ങള്,  അധരകാപകര്ക്കയ്ക്ക്

ലഭത്തിതക്കണ  കകാരരങ്ങളെത്തില  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  തസ്പീനര  അവഗണനകാപരമകായ

നത്തിലപകാടയ്ക്ക്  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കല ഇനതകാനക്കയകാണയ്ക്ക്  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്

ഇന്നനത   മകാതൃഭൂമത്തി  പതമകാണയ്ക്ക്  (പതര  ഉയര്തത്തിക്കകാടത്തി)  'തകന്ദ്രര
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ഓര്മത്തിപ്പെത്തിച,  തകരളെര  തകടത്തില'.  750  തകകാടത്തി  രൂപയകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല

തകകാതളെജയ്ക്ക്  അദരകാപര്ക്കയ്ക്ക്   കത്തിടകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  അതത്തിനയ്ക്ക്  അതപകതപകാലര

തകരളെതത്തിലനത്തിനര  നകകാടുതത്തിനലന്നയ്ക്ക്  പറയുതമ്പകാള്  എത

നത്തിസകാരവലക്കരത്തിചനകകാണകാണയ്ക്ക്  തകരളെതത്തിനല  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലതയകാടയ്ക്ക്

അങ്ങുര  അങ്ങയുനട  ഗവണ്നമന്റുര  കകാണത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാനടന്നയ്ക്ക്  അങ്ങയ്ക്ക്

പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  മുഖരമനത്തിയുര  ഉന്നത  വത്തിദരകാഭരകാസ

വകുപ്പുമനത്തിയുര തകരളെനത വത്തിദരകാഭരകാസ ഹബ്ബകാക്കത്തി മകാറ്റുനമന്നയ്ക്ക്  പറയുതമ്പകാഴുര

വത്തിദരകാര്തത്തികനളെ ഇവത്തിനട പത്തിടത്തിച നത്തിര്തകാന് ആവശരമകായ തകകാഴ്സുണകാക്കകാനുര

അതയ്ക്ക് പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന അദരകാപകനര സഹകായത്തിക്കകാന് കഴത്തിയുന്ന നത്തിലപകാടത്തിതലയയ്ക്ക്

തപകാകകാനുര അതരതത്തില മകാറങ്ങള് വരുതകാനുര സകാധത്തിതക്കണതതല; ഞകാന്

അതത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  കൂടുതല  പറഞ്ഞയ്ക്ക്  ആ  തമഖലയത്തിതലയ്നക്കകാനര

തപകാകുന്നത്തില. 

 എനന്റെ  മണ്ഡലനത  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളെര  പരത്തിതകാപകരമകായ

അവസകാവത്തിതശഷമകാണുള്ളതയ്ക്ക്. ഒന്നയ്ക്ക്,  പത്തുപനണയ്ക്ക് വര്ഷമകായത്തി കഞ്ഞത്തിപ്പുര-

മൂടകാല  വബപ്പെകാസുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  കകാരരങ്ങള്

പറഞ്ഞുനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അവത്തിനടയുള്ള  തറകാഡെത്തിലൂനട  ആളകള്ക്കയ്ക്ക്
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പുറതത്തിറങ്ങകാന്  വയ,  ആശുപതത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക്  തപകാകകാന്  വയ,  വസ്പീടുകളെത്തില

തരകാഗത്തികളെകായത്തി  കത്തിടക്കുന്നവനര  ആശുപതത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക്  നകകാണ്ടുതപകാകകാന്

കഴത്തിയകാത  അവസയകാണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഗതകാഗത  തയകാഗരമകാക്കകാനുള്ള

നത്തിലപകാനടങത്തിലര  അങ്ങയുനട  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഉണകാകണനമന്നയ്ക്ക്  വളെനര

വത്തിനസ്പീതമകായത്തി  അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  രണകാമതകായത്തി,  തകരളെതത്തിനല

ആയുര്തവദതത്തിനന്റെ  മറുവകാക്കയ്ക്ക്  എനപറയുന്ന  തകകാടക്കലത്തിനന  കുറത്തിചകാണയ്ക്ക്.

പകാര്ലനമന്റെത്തില  തകരളെതത്തിനന്റെ പ്രത്തിയനപ്പെട  എര.പത്തി.  ശസ്പീ.  ഇ.  ടത്തി.  മുഹമദയ്ക്ക്

ബഷസ്പീര് സകാഹത്തിബയ്ക്ക് തചകാദത്തിച ഒരു തചകാദരതത്തിനയ്ക്ക് തകന്ദ്ര ആതരകാഗരവകുപ്പുമനത്തി

നലകത്തിയ മറുപടത്തി, ആയുഷത്തിനുകസ്പീഴത്തില ഒരു അതപക ഞങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് നലകൂ, ആ

അതപക  ഞങ്ങള്  സസ്വസ്പീകരത്തിചയ്ക്ക്  അനുവദത്തിക്കകാന്  ആവശരമകായ  നടപടത്തി

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കകാനമന്നതകാണയ്ക്ക്.  ആ  അതപകതപകാലര  ഈ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  നകകാടുതത്തില.   അതദ്ദേഹര   കസ്വകാടയ്ക്ക്  നചയ്തയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്,

ആഫത്തിക്കന്  കണ്ടത്തിയത്തിനല  ഒരു  പ്രസത്തിഡെന്റെയ്ക്ക്  തകകാടക്കല

ആരരവവദരശകാലയത്തില വന്നയ്ക്ക്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ തരകാഗര   മകാറത്തി.  അതമകാതര

പ്രസകമകായ  ഒരു  ആയുര്തവദശകാലയുര  ആരരവവദരശകാലയുര  ആയുര്തവദ

ചത്തികത്തിത്സയുമകാണയ്ക്ക്  തകകാടക്കലത്തില  ലഭരമകാകുന്നതയ്ക്ക്.  അതുനകകാണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  ഏനറ
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പ്രകാധകാനരമര്ഹത്തിക്കുന.  ഒരു  അതപക  കത്തിടത്തിയകാല  ഞങ്ങള്  അനതകാരു

ആയുര്തവദ  സര്വ്വകലകാശകാലയുര  റത്തിസര്ചയ്ക്ക്  ഇന്സത്തിറപ്യൂട്ടുമകായത്തി  നടതകാന്

ആവശരമകായ  പരത്തിഗണന  നലകകാനമന്നകാണയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.  അതപക

നകകാടുക്കകാതന  ഞകാന്  അങ്ങതയകാടയ്ക്ക്  പറയുനള്ളൂ.  അതപക

നകകാടുക്കുകനയങത്തിലര  നചയണനമന്നയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  തകകാടക്കല

വബപ്പെകാസുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  കകാരരങ്ങള്,  പുത്തൂര്-നചനയല  വബപ്പെകാസയ്ക്ക്;

ഇവനയലകാര  പത്തുപതത്തിനഞയ്ക്ക്  വര്ഷങ്ങളെകായത്തി. ഒതരകാവര്ഷര  കഴത്തിയുതനകാറുര

സലതത്തിനന്റെ  വത്തിലകൂടുന,  പണതത്തിനന്റെ  നചലവയ്ക്ക്  കൂടുന.  ഇനതലകാര

വര്ദത്തിചനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞകകാലങ്ങളെത്തില  ബഡ്ജറത്തില  20

ശതമകാനര തുക വകയത്തിരുതത്തിയ ഒരുപകാടയ്ക്ക് പദതത്തികളണയ്ക്ക്. 

ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന  വകുപ്പുമനത്തി  (  ശസ്പീമതത്തി  വസ്പീണകാ

തജകാര്ജയ്ക്ക്):  സര്,  ഒരു അതപക നകകാടുതകാല ഉടനനതനന്ന തകന്ദ്ര ആതരകാഗര

സഹമനത്തി  ഇതയ്ക്ക്  നകകാടുക്കകാനകായത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുയകാനണന്നകാണയ്ക്ക്

ബഹുമകാനരനകായ  അരഗര  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.   എതവര്ഷങ്ങളെകായത്തി   എയത്തിരസയ്ക്ക്

തചകാദത്തിക്കുന.  നലകുനതണകാ?  എന്തുനകകാണകാണയ്ക്ക്  അതങ്ങയയ്ക്ക്  അതത്തില  ഒരു

വത്തിഷമവര  ഇലകാതതയ്ക്ക്.   വയനകാടയ്ക്ക്  നമഡെത്തിക്കല  തകകാതളെജത്തിനന്റെ  നകടത്തിട
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നത്തിര്മകാണതത്തിനകായത്തി  പണര  തചകാദത്തിച.  ഒരു  രൂപ  നലകുനതണകാ?

അതുനകകാണയ്ക്ക് ദയവകായത്തി അങ്ങത്തിതയ്ക്ക് പറയരുതയ്ക്ക്. 

നപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദയ്ക്ക്  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  സര്,  ഞകാന്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്

തകകാടക്കല  ആരരവവദരശകാലനയക്കുറത്തിചകാണയ്ക്ക്.  അവത്തിനട  വന്നയ്ക്ക്  ചത്തികത്തിത്സത്തിച

ഇനരന്  പ്രസത്തിഡെന്റെകായത്തിരുന്ന  ശസ്പീ.  വത്തി.  വത്തി.  ഗത്തിരത്തി  മുതല  ആവശരനപ്പെട

കകാരരമകാണയ്ക്ക്.   ഇനരന്  പ്രസത്തിഡെന്റെകായത്തിരുന്ന  ശസ്പീമതത്തി  പ്രതത്തിഭകാ  പകാടസ്പീല

കഴത്തിഞ്ഞ ആഴ്ച അവത്തിനടവന്നയ്ക്ക്  ചത്തികത്തിത്സത്തിച തപകായത്തി.  ആഫത്തിക്കന് രകാജരനത

ഒരു  പ്രസത്തിഡെന്റെയ്ക്ക്  അവത്തിനട  ചത്തികത്തിത്സത്തിച.  ബഹുമകാനനപ്പെട  മനത്തി  ശസ്പീ.  വത്തി.

അബ്ദുറഹത്തിമകാനുര അവത്തിനട ചത്തികത്തിത്സയയ്ക്ക് വന്നത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  അവത്തിനട ഒരു ആയുര്തവദ

സര്വ്വകലകാശകാലയുര   റത്തിസര്ചയ്ക്ക്  ഇന്സത്തിറപ്യൂട്ടുര  സകാപത്തിക്കണനമന്നതകാണയ്ക്ക്

ആവശരര. അലകാനത എയത്തിരസയ്ക്ക് കത്തിടകാതതത്തിനനക്കുറത്തിചല പറഞ്ഞതയ്ക്ക്. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പസ്പീസയ്ക്ക്....കണ്ക്ലൂഡെയ്ക്ക്.... 

 നപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദയ്ക്ക്  ഹുവസന്  തങ്ങള്:  സര്,  20  ശതമകാനര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്നക്കങത്തിലര  നടപ്പെത്തിലകാക്കകാനകാവശരമകായ

എ.എസയ്ക്ക്.  നലകണര.  അതത്തില  ഫയര്തസഷനുണയ്ക്ക്,  വബപ്പെകാസുകളണയ്ക്ക്,

കുറത്തിപ്പുറര  തകാലൂക്കയ്ക്ക്  ആശുപതത്തിയുണയ്ക്ക്,  ഇനതലകാര  പൂര്തസ്പീകരത്തിക്കകാനുള്ള
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നടപടത്തിനയങത്തിലര  അങ്ങയുനട  ഭകാഗത്തുനത്തിനണകാകണര.  അതത്തില  ഏറവര

പ്രധകാനരര  നലകത്തി  കഞ്ഞത്തിപ്പുര-മൂടകാല വബപ്പെകാസുര  തകകാടയലത്തിനല  പുത്തൂര്-

നചനയല  വബപ്പെകാസുര  ഉള്നപ്പെടുതത്തിതരണനമനകൂടത്തി  അങ്ങതയകാടയ്ക്ക്

പറയുകയകാണയ്ക്ക്.

ശസ്പീ  .    ജത്തി  .    എസയ്ക്ക്  .    ജയലകാല:  സര്,  ഞകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.   ഉലപ്പെകാദനര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചര  വത്തിഭവങ്ങളനട  നസ്പീതത്തിയുക

വത്തിതരണര  നടതത്തിയുര  സകാമൂഹത്തിക  നസ്പീതത്തിയത്തിലധത്തിഷ്ഠത്തിതവമകായ  മുതന്നറര

സൃഷത്തിക്കകാനകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക് ശമത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്. എലകാവതരയുര ഉള്നക്കകാള്ളകാന്

ശമത്തിക്കണനമങത്തില  എലകാവര്ക്കുര  ഉപജസ്പീവനതത്തിനുള്ള  മകാര്ഗ്ഗങ്ങള്

സൃഷത്തിതക്കണതുണയ്ക്ക്.  അതത്തിനകായത്തിട്ടുള്ള  വരകമകായ  ഗൃഹപകാഠതത്തിനന്റെ

അടത്തിസകാനതത്തില  തയകാറകാക്കത്തിയ  കൃതരമകായ  പരത്തിപകാടത്തികളമകായത്തിടകാണയ്ക്ക്

എല. ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

ഇഉൗ ബഡ്ജറയ്ക്ക് അവതരത്തിപ്പെത്തിചതപ്പെകാള് യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.-നല വളെനര സസ്പീനത്തിയറകായ

അരഗങ്ങള്തപകാലര ഇതുതപകാനല തമകാശനപ്പെനടകാരു ബഡ്ജറയ്ക്ക് കണത്തിടത്തിലകാനയന്നയ്ക്ക്

പറയുന്നതയ്ക്ക് തകട്ടു.  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്. എര.എല.എ.-മകാര് ഇതുപറയുതമ്പകാള് അവര്

ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  പശകാതലനത,  തകരളെനത  തുറന്ന
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മനതസകാടുകൂടത്തി  കകാണകാന്  ശമത്തിക്കകാതനതനകാണയ്ക്ക്  എന്നകാണയ്ക്ക്

തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്?   തകരളെതത്തിനന്റെ  ഇന്നനത  അവസനയനകാണയ്ക്ക്?

നഫഡെറലത്തിസതത്തിനയ്ക്ക് വലത്തിയ നവല്ലുവത്തിളെത്തി തനരത്തിടുന്ന കകാലതകാണയ്ക്ക് നകാര ഇന്നയ്ക്ക്

ജസ്പീവത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   തകകാവത്തിഡെയ്ക്ക്,  രണയ്ക്ക്  പ്രളെയങ്ങള്,  തനകാടയ്ക്ക്  നത്തിതരകാധനര,

ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.,  തകന്ദ്രതത്തിനല നയങ്ങള്മൂലമുണകാകുന്ന വത്തിഹത്തിതതത്തിനല കുറവയ്ക്ക്

ഇഉൗ  പ്രതത്തിസനത്തികനളെനയലകാര  അതത്തിജസ്പീവത്തിക്കകാനുള്ള  തസ്പീവ്രശമതത്തിലകാണയ്ക്ക്

തകരളെ  സര്ക്കകാര്.  തകരളെനത  തസ്നേഹത്തിക്കുന്നവര്  അതത്തിതനകാനടകാപ്പെര

നത്തിലക്കുകയതല നചതയണതയ്ക്ക്?  അതത്തിനനകാപ്പെര നത്തിലതക്കണ പ്രതത്തിപകര ആ

പരത്തിശമനത  തകര്ക്കകാന്തവണത്തി  ശമത്തിക്കുന്ന  ചത്തിതമകാണയ്ക്ക്  നകാര

കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനന്റെ  അഥവകാ  എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.

സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ ചത്തിറകരത്തിയകാന് കകാത്തുനത്തിലക്കുന്ന കങകാളെരൂപങ്ങളെകായത്തി തസ്പീരുന്ന

തകന്ദ്രസര്ക്കകാര് ഒരു ഭകാഗതയ്ക്ക് നത്തിലക്കുതമ്പകാള്, തകരളെതത്തിനന്റെ അവകകാശങ്ങള്

തനടത്തിനയടുക്കകാന്  തകരളെര  ഒരുമത്തിചയ്ക്ക്  നത്തിലതക്കണ  കകാലമകാണത്തിനതന്നകാണയ്ക്ക്

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കകാനുള്ളതയ്ക്ക്.  15-ാം ധനകകാരര കമസ്പീഷനന്റെ നത്തികുതത്തി വത്തിഭജനതത്തിനന്റെ

ഘടനയനുസരത്തിചയ്ക്ക് സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് 41 ശതമകാനര  ലഭത്തിതക്കണ സകാനതയ്ക്ക്

ഇന്നയ്ക്ക് നസസ്സുര സര്ചകാര്ജര ഡെത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള്പൂളെത്തിലനത്തിനള്ള കുറവരമൂലര  29
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ശതമകാനതത്തില തകാനഴയകായത്തി വത്തിഹത്തിതര കുറയുന്ന സകാഹചരരര ഇന്നയ്ക്ക് രകാജരതയ്ക്ക്

നത്തിലനത്തിലക്കുന. ആ ഇനതത്തില മൂവകായത്തിരര തകകാടത്തിരൂപ  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് നഷര

വരുന.  തകന്ദ്രര  അവരുനട  നയതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില  നമ്മുനട

സകാമ്പതത്തിക  തസകാഴ്സുകളര  കടനമടുക്കകാനുള്ള  പരത്തിധത്തികളര

നവടത്തിക്കുറചനകകാണകാണയ്ക്ക് മുതന്നകാടയ്ക്ക് തപകാകുന്നതയ്ക്ക്. മറയ്ക്ക് സരസകാനങ്ങളെത്തിലത്തിലകാത

തരതത്തിലള്ള  വത്തികസനപരത്തിപകാടത്തികളെത്തിനല  തകകാണ്ടത്തിബപ്യൂഷന്,  നകാഷണല

നനഹതവയ്ക്കുതപകാലര 25 ശതമകാനര നകകാടുക്കണനമന്നയ്ക്ക് തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് മകാതമകായത്തി

അടത്തിതചലപ്പെത്തിക്കുന്ന രസ്പീതത്തി....  5,580  തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക് കഴത്തിഞ്ഞ 3  വര്ഷര

തകരളെര  നചലവകാക്കത്തിയതയ്ക്ക്.   നയങ്ങള്  മൂലമുണകാകുന്ന  പ്രശങ്ങള്  മകാതമല,

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളെത്തിലളെളെ  ഇതരര  നനവരുദരങ്ങളള്നപ്പെനട

ഏനറടുത്തുനകകാണ്ടു  തപകാകുന്ന  ഇഉൗ  സര്ക്കകാര്,   നമുക്കയ്ക്ക്  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതമകായത്തി

ലഭത്തിതക്കണ  നത്തികുതത്തിയുനട  യഥകാര്ത  വത്തിഹത്തിതരതപകാലര  കത്തിടകാത

അവസയുണയ്ക്ക്. മറയ്ക്ക് സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് നകകാടുക്കുന്ന കണക്കുകളമകായത്തി തടത്തിചയ്ക്ക്

തനകാക്കുതമ്പകാള്,  തകന്ദ്രര സമകാഹരത്തിക്കുന്ന വത്തിഹത്തിതതത്തിനന്റെ  1.925  ശതമകാനര

മകാതര  തകരളെതത്തില  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള്  ബത്തി.നജ.പത്തി.  സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

സുഭത്തികമകായത്തി  നകകാടുക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇനതകാനക്ക  പ്രതത്തിപകര  കകാതണതണ?
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തകന്ദ്രസര്ക്കകാര് ഉതര്പ്രതദശത്തിനയ്ക്ക്  17  ശതമകാനര വത്തിഹത്തിതവര സമകാനമകായ മറ്റു

സരസകാനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് മൂനര നകാലര ശതമകാനര വത്തിഹത്തിതവര നകകാടുക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

ഇതുസരബനത്തിച  കകാരരങ്ങള് പല  നമമ്പര്മകാരുര  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനകാല ഞകാന്

അതത്തിനന്റെ വത്തിശദകാരശങ്ങളെത്തിതലയയ്ക്ക് കടക്കുന്നത്തില.  അങ്ങനനയുളെളെ സകാമ്പതത്തിക

പശകാതലര  നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന  കകാലമകാണത്തിതയ്ക്ക്.   തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്

കര്ണ്ണകാടകതത്തിനയ്ക്ക്  വരള്ചകാ  പകാതക്കജയ്ക്ക്  നകകാടുക്കുതമ്പകാഴുര  തകരളെതത്തിനയ്ക്ക്

പ്രളെയകകാലതയ്ക്ക്  നലകത്തിയ  അരത്തിയുനട  വത്തിലതപകാലര  ഇഉൗടകാക്കുനണയ്ക്ക്.  ഇതയ്ക്ക്

എന്തുനകകാണയ്ക്ക്  പ്രതത്തിപകതത്തിനയ്ക്ക്  കകാണകാന്  കഴത്തിയുന്നത്തില.  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയുളെളെ  ഈ  കകാലത്തുര  സര്ക്കകാര്   തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങനളെ

തചര്ത്തു  പത്തിടത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  എങ്ങനനയകാനണനള്ളതയ്ക്ക്  പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതതല?

തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ ബഡ്ജറയ്ക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിചകാല ഭകരസബ്സത്തിഡെത്തി കുറയ്ക്കുന,

നതകാഴത്തിലറപ്പു  പദതത്തിയുനട  തുക  കുറയ്ക്കുന,  ഉചഭകണ  പരത്തിപകാടത്തിയുനട

വത്തിഹത്തിതര  കുറയ്ക്കുന,  യൂറത്തിയ സബ്സത്തിഡെത്തി കുറയ്ക്കുന,  കര്ഷക നപന്ഷനുളെളെ

വത്തിഹത്തിതര കുറയ്ക്കുന, നപ്യൂനപക തസകാളെര്ഷത്തിപ്പെയ്ക്ക് ഇലകാതകാക്കുന, ഗ്രകാമവത്തികസന

ഫണയ്ക്ക്  കുറയ്ക്കുന  എന്നസ്പീ  കകാരരങ്ങളെകാനണന്നയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപ്പെത്തിച.  എന്നകാല

അതത്തിസമ്പന്നരുനട  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതവര  കുറയ്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  പകാവനപ്പെടവനന്റെ
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ജസ്പീവത്തിത  സകാഹചരരങ്ങനളെ ശകാകസ്പീകരത്തിക്കകാനുളെളെ വത്തിഹത്തിതങ്ങള് കുറചനകകാണയ്ക്ക്

സമ്പന്നനര  സഹകായത്തിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

ഇനതലകാര എന്തുനകകാണകാണയ്ക്ക് പ്രതത്തിപകര ഈ സഭയത്തില ചര്ച നചയകാതതയ്ക്ക്?

അതത്തിനനകാരു ബദല സമസ്പീപനമതല തകരളെതത്തിനല ഇടതുപക ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  കകാണത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തില

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്ന പദതത്തികളനട മനുഷരമുഖര തനകാതക്കണതതല?  തകരളെതത്തിനല

സകാമൂഹരതകമ  നപന്ഷനുതവണത്തിയകാണയ്ക്ക്   നസസ്സുള്നപ്പെനട ഇവത്തിനട

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്.  സകാമൂഹരതകമ  നപന്ഷന്  തകരളെവര  തകന്ദ്രവര

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക് എങ്ങനനയകാനണന്നയ്ക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതതല?  ഏകതദശര

62 ലകര തപര്ക്കകാണയ്ക്ക് സരസകാനതയ്ക്ക്  1,600/-  രൂപ നത്തിരക്കത്തില സകാമൂഹര

തകമ  നപന്ഷന്  നകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്. തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  വത്തിഹത്തിതര  ആതറകാ

ഏതഴകാ  ലകര  തപര്ക്കകാണയ്ക്ക്  ലഭത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനല  ഇടതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് 1,600/-  രൂപ  നത്തിരക്കത്തില  സകാമൂഹര

നപന്ഷന് നകകാടുക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  പ്രതത്തിവര്ഷര  ഏകതദശര  11000  തകകാടത്തി  രൂപ

മകാറത്തി  വയ്ക്കുതമ്പകാള്,  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  200/-  രൂപ കത്തിട്ടുന്നതത്തിനന്റെ

ഫലമകായത്തി തകരളെതത്തിനയ്ക്ക് 116 തകകാടത്തി രൂപ ലഭത്തിക്കുന. 11000 തകകാടത്തി രൂപയുനട
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രണയ്ക്ക്  ശതമകാനര  തപകാലര  വരുന്നത്തില.  തകന്ദ്രര  പറയുന്ന  രസ്പീതത്തിയത്തിലകാതണകാ

തകരളെര ഇവത്തിനട സകാമൂഹരതകമ നപന്ഷന് നകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്? 1,600/- രൂപ ഒരു

പകാവനപ്പെടയകാള്ക്കയ്ക്ക്  നപന്ഷന്  നകകാടുക്കുതമ്പകാള്  നവറുര  32  രൂപയകാണയ്ക്ക്

തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര  ലഭത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.   തകരളെര  അങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  തനകാതക്കണതതല?  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള്

നകകാടുക്കകാത  നപന്ഷനകാണയ്ക്ക്.  തകരളെതത്തിനന്റെ  ആ  കകാഴ്ചപ്പെകാടയ്ക്ക്

മനസത്തിലകാതക്കണതകാണയ്ക്ക്.   കകാരുണര  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്ക്ക്  പദതത്തി  22  ലകര

തപര്ക്കയ്ക്ക് നകകാടുക്കകാനകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര പറയുന്നതയ്ക്ക്.  എന്നകാല തകരളെര അതയ്ക്ക്  42

ലകര  കുടുരബങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  നകകാടുക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  അതത്തിനയ്ക്ക്  നചലവകാകുന്ന  തുക

കണക്കകാതക്കണതതല?  സകാഹചരരങ്ങള്ക്കനുസരത്തിചയ്ക്ക്  കകാരരങ്ങള്

മനസത്തിലകാതക്കണതതല?  കഴത്തിഞ്ഞ  തവണ  കകാരുണര  ഇന്ഷസ്വറന്സയ്ക്ക്

പദതത്തിക്കുതവണത്തി തകരളെര  1400  തകകാടത്തി  രൂപ നചലവകാക്കത്തിയതപ്പെകാള് തകന്ദ്ര

വത്തിഹത്തിതമകായത്തി 138 തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക് ലഭത്തിചതയ്ക്ക്. നവറുര 10 ശതമകാനര മകാതര.

തകരളെര അതയ്ക്ക് ഏനറടുക്കുകയതല. 1400 തകകാടത്തി രൂപയകാണയ്ക്ക് നമകാതര നചലവയ്ക്ക്.

അങ്ങനന  സകാമൂഹരതകമ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  പണര  കനണതകാന്

ശമത്തിക്കുന്ന  ഗവണ്നമന്റെകാണത്തിതയ്ക്ക്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തിലര
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ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലര  സരഭവത്തിക്കുന്ന  മകാറങ്ങനളെക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  പറഞ്ഞു.

ഒരു വത്തിദരകാര്തത്തിക്കയ്ക്ക്  50,000/-  രൂപ നചലവഴത്തിചനകകാണയ്ക്ക് നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗതയ്ക്ക്  ഇടനപടുന്ന  സര്ക്കകാരകാണത്തിതയ്ക്ക്.   അതരതത്തിലളെളെ  സകാമൂഹരതകമ

പ്രവര്തനങ്ങളനട മനുഷരമുഖര  തകര്ക്കകാനകായത്തി  അനകാവശര  വത്തിവകാദങ്ങള്

ഉണകാക്കകാന് ശമത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്  ഗുണകരമകാതണകാ?  സരസകാന

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  പുറതകകാടടത്തിക്കകാന്,  തനരനത  പറഞ്ഞ  കരകാളെഹസ്തവമകായത്തി

നത്തിലക്കുന്ന  ബത്തി.നജ.പത്തി.  സര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  സ്തുതത്തി  പകാടുകയതല  പ്രതത്തിപകര

തകരളെതത്തില  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്?  ഭകാവത്തി  തലമുറയ്ക്കുതവണത്തിയുളെളെ  കരുതലതല  ഇഉൗ

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്?  പകാര്പ്പെത്തിടവമകായത്തി  ബനനപ്പെടയ്ക്ക്  പത്തി.എര.എ.നനവ.  സസ്പീര

നടപ്പെത്തിലകാക്കുനമന്നയ്ക്ക്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-ക്കകാര്  പറയുന.  ആ  സസ്പീമത്തിനന്റെ

പ്രതതരകതനയനകാണയ്ക്ക്;  തകരളെതത്തില  അതയ്ക്ക്  നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്

എങ്ങനനയകാണയ്ക്ക്?  നഗരപ്രതദശതയ്ക്ക്  വസ്പീടയ്ക്ക്  വയകാന്  രണര  ലകര  രൂപ

മതത്തിനയന്നകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്   പറയുന്നതയ്ക്ക്.  അതത്തിനന്റെ  60  ശതമകാനമകായ

നവറുര  ഒന്നരലകര  രൂപയകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്രര  തരുന്നതയ്ക്ക്.  എന്നകാല  വസ്പീടയ്ക്ക്

നത്തിര്മത്തിക്കകാന് തകരളെ ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്         6 ലകര രൂപയകാണയ്ക്ക് നകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്.

മനുഷരനന്റെ  ജസ്പീവത്തിതപ്രശങ്ങളെത്തില  തകരളെ  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  സമസ്പീപനമതകാണയ്ക്ക്.
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തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  നയമനുസരത്തിചയ്ക്ക്  ഗ്രകാമപ്രതദശതയ്ക്ക്  വസ്പീടുവയകാന്

ഒന്നരലകര രൂപ മതത്തിനയന്നകാണയ്ക്ക്. അതുനകകാണയ്ക്ക് അതത്തിനന്റെ 60 ശതമകാനമകായ

72000 രൂപ മകാതമകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നലകുന്നതയ്ക്ക്. ബകാക്കത്തി

നകാലലകര  രൂപ  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തില  നത്തിന്നകാണയ്ക്ക്  നകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്.  അങ്ങനന

പകാവനപ്പെടവനന്റെ ജസ്പീവത്തിതര സരരകത്തിക്കകാന് തവണത്തിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളെകാണയ്ക്ക്

സര്ക്കകാര് നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതയ്ക്ക്.  ജലജസ്പീവന് മത്തിഷനുമകായത്തി ബനനപ്പെടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന

പ്രവര്തനങ്ങളെത്തില സരസകാന സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ വത്തിഹത്തിതര കണക്കകാക്കത്തിയകാല

നമുക്കയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  മനസത്തിലകാകുര.  നമ്മുനട  നകാടത്തിനല  സകാധകാരണക്കകാരുനട

ജസ്പീവത്തിതവമകായത്തി  ബനനപ്പെട  പ്രശങ്ങളെത്തില  പണര  കനണതകാനുളെളെ

പരത്തിശമതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായകാണയ്ക്ക്, സകാമൂഹരനസ്പീതത്തിയത്തില അധത്തിഷ്ഠത്തിതമകായ തകരളെര

സൃഷത്തിക്കകാന്  തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഭരത്തിചതപ്പെകാള്  ഇതകായത്തിരുതന്നകാ  സത്തിതത്തി?

ബഡ്ജറത്തിനന സരബനത്തിചയ്ക്ക് പറയുതമ്പകാള്, ഞകാന് കഴത്തിഞ്ഞ 10 വര്ഷര മുന്തപ

നത്തിയമസഭയത്തില വന്നയകാളെകാണയ്ക്ക്.    2011-16-നല ഉമന്ചകാണത്തി സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ

കകാലതയ്ക്ക്  നപതടകാളെത്തിനയ്ക്ക്  26.64  ശതമകാനമകായത്തിരുന്ന  ടകാകയ്ക്ക്  5.16  ശതമകാനര

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചയ്ക്ക്  31.8  ശതമകാനമകാക്കത്തിയത്തിരുന.  അതയ്ക്ക്  എനയ്ക്ക്  നകകാളെളെയകാണയ്ക്ക്?
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ഇതപ്പെകാഴുളെളെ  നപ്രതടകാളെത്തിനന്റെ  വത്തില  വചതനകാക്കുതമ്പകാള് ഒരു  ലത്തിററത്തിനയ്ക്ക്  5  രൂപ

50 നനപസയകാണയ്ക്ക്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതയ്ക്ക്.  അങ്ങനനയുളെളെവരകാണയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്

മുതലക്കണ്ണസ്പീനരകാഴുക്കുന്നതയ്ക്ക്. എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്. സര്ക്കകാര് 30.08 ശതമകാനമകാക്കത്തി

അതയ്ക്ക്  കുറച.  യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമനന്റെടുത  നത്തികുതത്തിയത്തില  നത്തിനര  1.72

ശതമകാനര  കുറചതയ്ക്ക്  ഇടതുപക  മുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെകാണയ്ക്ക്.  അതത്തിനന്റെ

ഫലമകായത്തി കഴത്തിഞ്ഞ 7 വര്ഷക്കകാലമകായത്തി ഒരു ലത്തിറര് നപതടകാളെത്തിനുണകായത്തിരുന്ന

ലകാഭനമന്നയ്ക്ക്  പറയുന്നതയ്ക്ക്  ഒരു രൂപ നതകാണ്ണൂറയ്ക്ക്  നനപസയകാണയ്ക്ക്.  അങ്ങനന ഒരു

രൂപ  നതകാണ്ണൂറയ്ക്ക്  നനപസ  ടകാകയ്ക്ക്  കുറച  ഗവണ്നമന്റെകാണയ്ക്ക്  പത്തിണറകായത്തി

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  പ്രതത്തിപകര  മനസത്തിലകാക്കണര.  അങ്ങനന  നചയ്തതയ്ക്ക്

ജനങ്ങനളെ  സരരകത്തിക്കകാന്  തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്.  മുതലക്കണ്ണസ്പീനരകാഴുക്കുന്നവര്

അതുകൂടത്തി മനസത്തിലകാക്കണര.  തകരളെതത്തിനല ജനങ്ങനളെ തചര്ത്തു പത്തിടത്തിക്കുന്ന

ഇഉൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന പ്രതത്തിപകര  തനകാക്കുന്നതയ്ക്ക്  'കസ്പീരമുതള്ളകാരകത്തിടത്തിന്

ചുവടത്തിലര  തചകാര  തനന്ന  നകകാതുകത്തിന  കഉൗതുകര'  എന്നതുതപകാനലയകാണയ്ക്ക്,

അതരര  സമസ്പീപനങ്ങള്  മകാറണര.  ആരയ്ക്ക്  നചയ്യുനനവനളെളെതല,  എന്തു

നചയ്യുനനവന്നയ്ക്ക് തനകാക്കത്തി നമ്മുനട നകാടത്തിനല സകാധകാരണക്കകാനര സരരകത്തിക്കുന്ന,

തകകാര്പ്പെതററ്റുകള്ക്കയ്ക്ക് വത്തിരുദമകായ ഒരു ബദല സമസ്പീപനമുണകാക്കുന്ന, നനയുനട
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പചത്തുരുതകായ  തകരളെനത  സരരകത്തിക്കകാന്,  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  പത്തിന്തുണയകാന്  തകരളെര  എതപ്പെകാഴുര

ഒപ്പെമുണകാകുനമന്നയ്ക്ക്  പ്രതത്തിപകര  തത്തിരത്തിചറത്തിയണര,  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

അതത്തിനുതവണത്തിയുളെളെതകാണയ്ക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥയ്ക്ക്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  സമസ്പീപകകാലതയ്ക്ക് ഇതയധത്തികര മകാധരമ ശദകത്തിടത്തിയ ഒരു

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  തകരളെതത്തില  ഉണകായത്തിടത്തില.  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  തകരളെതത്തിനല

പ്രധകാനനപ്പെട  മകാധരമങ്ങള് വത്തിലയത്തിരുതത്തിയതയ്ക്ക്  എങ്ങനനയകാനണന്നയ്ക്ക് ഞകാന്

സഭയുനട ശദയത്തില നകകാണ്ടുവരകാര.   'പത്തിടത്തിചപറത്തി'നയന്നയ്ക്ക് മകാധരമര പതവര

'തസ്പീനവടത്തിനക്കകാളെളെ'നയന്നയ്ക്ക്   തകരളെ  കഉൗമുദത്തിയുര   'തഷകാക്കത്തിരഗയ്ക്ക്  തകരളെ'നയന്നയ്ക്ക്

മരഗളെര  പതവര  'പകലനക്കകാളെളെ'നയന്നയ്ക്ക്  ചന്ദ്രത്തിക  പതവര    'അതയകാ

അടത്തിതയകാടയ്ക്ക്  അടത്തി'നയന്നയ്ക്ക്  മലയകാളെ  മതനകാരമ  പതവര  'വഴത്തിയകാധകാരര'  എന്നയ്ക്ക്

മകാതൃഭൂമത്തി  പതവര  'തസ്പീനവടത്തിനക്കകാളെളെ'നയന്നയ്ക്ക്  വസ്പീകണര  പതവര

'ഇനനനക്കകാളെളെ'നയന്നയ്ക്ക് ദസ്പീപത്തിക പതവര  ബഡ്ജറത്തിനന വത്തിലയത്തിരുതത്തി.  ഇഉൗ

വര്ഷനത  ബഡ്ജറയ്ക്ക്   ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിച,  അതദ്ദേഹര ഇതത്തിനു മുന്പയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച ബഡ്ജറ്റുര  നമ്മുനട
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മുന്പത്തിലണയ്ക്ക്.   യകാനതകാരു  കഡെത്തിബത്തിലത്തിറത്തിയുമത്തിലകാത  ഒരു  ബഡ്ജറകാണത്തിതയ്ക്ക്.

കകാരണര  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തിനല  ആദരനത  പ്രഖരകാപനര

തനന്ന  ഇഉൗ  തലകാകനത  പ്രതതരക  സകാഹചരരതത്തില,  തലകാകനമമ്പകാടുമുളെളെ

ദുപുഃഖതത്തിനന്റെ അനരസ്പീകതത്തില,  തലകാക സമകാധകാനതത്തിനുതവണത്തി രണ്ടുതകകാടത്തി

രൂപ നസ്പീക്കത്തിവയ്ക്കുന എന്നകാണയ്ക്ക്. ഇഉൗ പ്രഖരകാപനര സര്വ്വശസ്പീ  തജകാനനബഡെന്,

വകാഡെത്തിമര് പുടത്തിന്, ഇമകാനുവല മകാതകകാണ് തുടങ്ങത്തിയവര്വനര വളെനര സകാകൂതര

തകട പ്രഖരകാപനമകാണയ്ക്ക്. തകരളെതത്തിനന്റെ ഇഉൗ രണ്ടുതകകാടത്തി രൂപതയകാടുകൂടത്തി റഷര-

ഉനനകന് യുദതത്തിനടക്കര ഒരു പരത്തിസമകാപ്തത്തിയുണകാകുനമന കരുതത്തി.  പനക

തലകാകസമകാധകാനനത  ഓര്നതങത്തിലര  ആ  രണ്ടുതകകാടത്തി  രൂപയത്തില  ഒരു

രണ്ടുരൂപ  നചലവഴത്തിക്കകാന്   തയകാറകായത്തിടത്തിനലന  പറയുതമ്പകാള്  ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തിനല  കഡെത്തിബത്തിലത്തിറത്തി  തചകാദരര  നചയനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  അതുതപകാനല

കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തില  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  നടതത്തിയ  മനറകാരു

സുപ്രധകാനമകായ പ്രഖരകാപനര  2023-24  ബഡ്ജറത്തില പരത്തിസത്തിതത്തി ബഡ്ജറയ്ക്ക്

എന്ന  തപരത്തില    പകാരത്തിസത്തിതത്തിക  നചലവയ്ക്ക്  വത്തിവരങ്ങള്  അടങ്ങത്തിയ  ഒരു

തരഖകൂടത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനളെളെതകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല  ഇഉൗ  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

തഡെകാകച്യുനമന്റെയ്ക്ക്സത്തിനകതയ്ക്ക്  ഒരു  പകാരത്തിസത്തിതത്തിക  തരഖയുര  കകാണുന്നത്തില.  ഈ
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ബഡ്ജറത്തില കണ്ണൂര്,  നപരളെതശരത്തി  എ.നക.ജത്തി.  മപ്യൂസത്തിയതത്തിനകായത്തി  6  തകകാടത്തി

രൂപ  മകാറത്തിവചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  2018-ല  തഡെകാ.  തതകാമസയ്ക്ക്  നഎസകയ്ക്ക്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ബഡ്ജറയ്ക്ക് എനന്റെ കയത്തിലണയ്ക്ക്. അതത്തില അതദ്ദേഹര എ.നക.ജത്തി.-നയക്കുറത്തിനചലകാര

പറഞ്ഞു, എ.നക.ജത്തി.  ഞങ്ങള്ക്കുര ബഹുമകാനമുളെളെ തനതകാവകാണയ്ക്ക്.  ഗുരുവകായൂര്

സതരകാഗ്രഹതത്തിനയ്ക്ക്  തകകാണ്ഗ്രസയ്ക്ക്  തനതകാവകായത്തി  തനതൃതസ്വര  നകകാടുത

ബഹുമകാനരനകായ എ.നക.ജത്തി., അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ ജനനകാടകായ നപരളെതശരത്തിയത്തില

എ.നക.ജത്തി.  സ്മകാരകര  നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ  2018-നല

ബഡ്ജറത്തില   തഡെകാ.  തതകാമസയ്ക്ക്  നഎസകയ്ക്ക്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന. സര്ക്കകാര്

അതയ്ക്ക് നത്തിര്മത്തിചത്തിനലന മകാതമല        ശസ്പീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകായതപ്പെകാള് അതയ്ക്ക്  6  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി ചുരുക്കുകയുര

നചയ്തു.  10 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിചത്തിരുന്നതയ്ക്ക് 6 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി ചുരുക്കത്തിയതയ്ക്ക്

എ.നക.ജത്തി.-തയകാടുളെളെ  തസ്നേഹക്കുറവനകകാണകാതണകാ?  എ.നക.ജത്തി.

സ്മകാരകതത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില  നടതത്തിയ  പ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ  സത്തിതത്തി

ഇതകാനണങത്തില  ഒഉൗടര്  റത്തിരഗയ്ക്ക്  തറകാഡെത്തിനനക്കുറത്തിചയ്ക്ക്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളെളെതത്തിനന്റെ

സത്തിതത്തിനയനകാകുര?  സമയക്കുറവമൂലര  ഞകാന്  അതയ്ക്ക്  വകായത്തിക്കുന്നത്തില.  1000

തകകാടത്തി  രൂപയുനട  ഒഉൗടര്  റത്തിരഗയ്ക്ക്  തറകാഡെത്തിനന്റെ കകാരരര  കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തിലര
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ഉളെളെതകാണയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിലര  അതുതപകാനല  എടുത്തു

തചര്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  എനകാണയ്ക്ക് ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ വത്തിശസ്വകാസരത.  2021-

ല അങ്ങയുനട ആദര ബഡ്ജറത്തില തകരളെതത്തില വകാകത്തിന് നത്തിര്മകാണ കമ്പനത്തി

സകാപത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞത്തിരുന.  ഇതപ്പെകാള്  പറയുന്നതയ്ക്ക്

തപവത്തിഷതത്തിനനതത്തിനരയുളെളെ വകാകത്തിന് വത്തികസത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി ഒരു സരരരഭര

ആരരഭത്തിക്കുനമന്നകാണയ്ക്ക്.  2021-നല  പ്രഖരകാപനര  2022-ഉര  കഴത്തിഞ്ഞയ്ക്ക്  2023

തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുര  എങ്ങുനമതത്തിയത്തിടത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  സമയതയ്ക്ക്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുന്ന     തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസയ്ക്ക്  നഎസകയ്ക്ക്

ഇറക്കത്തിയ ധവളെപതതത്തിനല ഒരു വകാചകര വകായത്തിക്കകാര,  സമയക്കുറവനകകാണയ്ക്ക്

വകായത്തിക്കുന്നതകാണയ്ക്ക്, അനലങത്തില  ഇതുസരബനത്തിചയ്ക്ക് ധകാരകാളെര പറതയണത്തിവരുര.

“യകാഥകാര്തരവര  പ്രസ്തകാവനയുര  തമത്തിലള്ള  നപകാരുതമത്തിലകായ്മ  വകാര്ഷത്തിക

ബഡ്ജറത്തിനന  കകാലപ്പെനത്തിക   സസ്വപങ്ങളനട  ആചകാരമകായത്തി  തരരതകാഴ്ത്തുകയുര,

അങ്ങനന  നത്തിര്ഭകാഗരവശകാല  സരസകാനര  സകാമ്പതത്തിക

കള്ളതരതത്തിനുള്ളത്തിലകാണയ്ക്ക് കഴത്തിഞ്ഞുകൂടുന്നതയ്ക്ക് ”-  ഇക്കകാരരര തഡെകാ.  ടത്തി.  എര.

തതകാമസയ്ക്ക് നഎസകയ്ക്ക് അന്നയ്ക്ക് പറഞ്ഞതകാനണങത്തിലര അതയ്ക്ക് ശരത്തിയകാകുന്നതയ്ക്ക് ഇഉൗ

സമയതകാണയ്ക്ക്.  ഇവത്തിനട കസ്പീഴയ്ക്ക് വഴക്കങ്ങളനട ലരഘനര നടക്കുന,  നത്തിയമസഭകാ
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സതമളെനര  നടക്കുതമ്പകാള്  നയപരമകായ  തസ്പീരുമകാനങ്ങള്  ബഹുമകാനനപ്പെട

മനത്തിമകാര് പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക് സഭയത്തിലകാണയ്ക്ക്, ആ കസ്പീഴയ്ക്ക് വഴക്കര ലരഘത്തിചനകകാണയ്ക്ക്

നത്തിയമസഭകാ  സതമളെനര  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  നവള്ളക്കരര

കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ഇഉൗ  നടപടത്തി  നത്തിയമസഭതയകാടുള്ള  അവതഹളെനമതല?

ബഡ്ജറയ്ക്ക്  പ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ  അനതനന്ന  നവള്ളക്കരര  കൂടകാനുള്ള

തസ്പീരുമകാനതത്തിനന്റെ  ഉതരവയ്ക്ക്  പുറതത്തിറക്കത്തി.  പുതുക്കത്തിയ  നവള്ളക്കരര  മകാര്ചയ്ക്ക്

മകാസര  മുതലകാണയ്ക്ക്  നത്തിലവത്തില  വരുന്നനതന്നയ്ക്ക്  മനത്തിതനന്ന  പറഞ്ഞത്തിരുന.

എന്നകാല കൂടത്തിയ നവള്ളക്കരര നഫബ്രുവരത്തി മുതല വരകാന് തപകാകുകയകാണയ്ക്ക്. ഇതയ്ക്ക്

നത്തിയമസഭതയകാടുള്ള അവതഹളെനമകാണയ്ക്ക്, കസ്പീഴയ്ക്ക് വഴക്കതത്തിനന്റെ പ്രശമകായതത്തിനകാല

നചയര് അക്കകാരരര ശദത്തിക്കുനമന്നയ്ക്ക് കരുതുകയകാണയ്ക്ക്.  

എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്-നന്റെ  'വത്തികസന  പരത്തിതപ്രകരര'  എന്ന  ആശയനമലകാര

നപകാളെത്തിഞ്ഞു. കകാരണര ഇനവനര തനകാക്കുതമ്പകാള് പകാന് എകയ്ക്ക് നപന്ഡെത്തിചര് 53

ശതമകാനതമയുള്ളൂ.  പകാനത്തിലനത്തിനര  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയയ്ക്ക്  ഒറചകാടമകായത്തിരുന.

ഇതപ്പെകാള്  പകാനുമത്തില,  കത്തിഫയ്ക്ക് ബത്തിയുമത്തില,  വത്തികസനവണത്തി

ഇടത്തിചനത്തിന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  രണയ്ക്ക്  രൂപ  ഇനന  നത്തികുതത്തി  കൂടത്തി  ജനങ്ങനളെ

പത്തിഴത്തിയുന്നതയ്ക്ക് സകാമൂഹരസുരകകാ പരത്തിപകാടത്തികള്ക്കകാനണന്നയ്ക്ക് പറയുന.  നനലഫയ്ക്ക്
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മത്തിഷനന്റെ  കകാരരര  ശസ്പീ.  ജത്തി.  എസയ്ക്ക്.  ജയലകാല  ഇവത്തിനട  പറയുകയുണകായത്തി,

അതദ്ദേഹര  പറയുന്നതയ്ക്ക്  തകടതപ്പെകാള്  രണ്ടുരൂപ  അധത്തികമകായത്തി  നത്തികുതത്തി

കൂടത്തിയതത്തിനയ്ക്ക്  ആഹകാദര  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  നകകാടത്തിയര  ടഉൗണത്തില  ഒരു

സതമളെനര  ഇന്നയ്ക്ക്  നനവകുതന്നരരതനന്ന  വത്തിളെത്തിചതചര്ക്കകാവന്നതകാനണന്നയ്ക്ക്

തതകാന്നത്തി.  മുന്വര്ഷര നനലഫയ്ക്ക് മത്തിഷനുതവണത്തി വകയത്തിരുതത്തിയതയ്ക്ക്  1871  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക്,  എന്നകാല  ഇഉൗ  വര്ഷര  വകയത്തിരുതത്തിയതയ്ക്ക്  1436  തകകാടത്തി

രൂപയകാണയ്ക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര  നസ്പീക്കത്തിവചതത്തിതനക്കകാള്  കുറഞ്ഞ  തുകയകാണയ്ക്ക്

ഇതപ്പെകാള്  നസ്പീക്കത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  നനലഫയ്ക്ക്  പദതത്തി  പ്രകകാരമുള്ള

ആനുകൂലരങ്ങള്ക്കകായുള്ള  അതപകകള്  കഴത്തിഞ്ഞ  പഞകായതയ്ക്ക്

നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്   വകാങ്ങത്തിവചതകാണയ്ക്ക്.  പുതത്തിയ  ഭരണസമത്തിതത്തി

വന്നതത്തിനുതശഷര  ഏനതങത്തിലര  പഞകായതത്തില  നനലഫയ്ക്ക്  പദതത്തിയത്തില

ഉള്നപ്പെടുതത്തി പുതത്തിയതകായത്തി വസ്പീടയ്ക്ക് നലകത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?

ശസ്പീ  .   ജത്തി  .   എസയ്ക്ക്  .   ജയലകാല: സര്, ഒന്നയ്ക്ക് വഴങ്ങകാതമകാ?

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: അങ്ങയ്ക്ക് വഴങ്ങുനതണകാ?

ശസ്പീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥയ്ക്ക്:  സര്,  ഞകാന്  വഴങ്ങുന്നത്തില.  എനത്തിക്കയ്ക്ക്

സരസകാരത്തിക്കകാന്  ഒരു  മത്തിനത്തിട്ടുകൂടത്തിതയയുള്ളൂ,  അതുനകകാണകാണയ്ക്ക്.  ആ
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അതപകകളള്നപ്പെട അനത്തിമ ലത്തിസയ്ക്ക് ഇതുവനര പ്രസത്തിദസ്പീകരത്തിചത്തിടത്തില. ഇതപ്പെകാഴുര

പണര  അനുവദത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  പഴയ  ലത്തിസത്തിലള്ള  വസ്പീടുകള്ക്കകാണയ്ക്ക്.  വസ്പീടുകളനട

എണ്ണതത്തിലതപ്പെകാലര  കുറവണയത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  നനലയ്ക്ക്ല്ല്  സരഭരണര

പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പരകാജയപ്പെടത്തിരത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്,  സമയബനത്തിതമകായത്തി  ഒരു

കരകാറത്തിനലതകാന്തപകാലര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിടത്തില.  ബഹുമകാനനപ്പെട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി ശസ്പീ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില നകകാലര-

നചതങകാട തറകാഡെയ്ക്ക് വത്തികസനതത്തിനകായത്തി  1000 തകകാടത്തി രൂപ പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരുന.

എനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലമകായ കുണറയത്തില ഗതകാഗതക്കുരുക്കയ്ക്ക്  രൂകമകാണയ്ക്ക്.

അവത്തിനട  ഒരു  തമലപ്പെകാലതത്തിനകായുള്ള  പദതത്തിക്കയ്ക്ക്  തനരതത

അഡെയ്ക്ക് മത്തിനത്തിതസ്ട്രേറസ്പീവയ്ക്ക് സകാങ്ഷന് ലഭത്തിചതകാണയ്ക്ക്. 1000 തകകാടത്തി രൂപയുനട പദതത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചതത്തിനകാല  യഥകാര്തതത്തില  ആ  പദതത്തിയുര  തടയനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.

പ്രഖരകാപത്തിക്കനപ്പെട  1000  തകകാടത്തി  രൂപയുനട  പദതത്തിയത്തിലനത്തിനര  തുക

മകാറത്തിവചനകകാണയ്ക്ക്  കുണറയത്തില  തമലപ്പെകാലര   നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

പ്രതതരകമകായ  ഒരു  പദതത്തി  അനുവദത്തിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനമുണകാകണനമന്നയ്ക്ക്

കുണറയത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  അങ്ങതയകാടയ്ക്ക്  ഞകാന്  വത്തിനസ്പീതമകായത്തി

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.  ധൂര്തത്തിനയ്ക്ക്  ഇവത്തിനട  എനനങത്തിലര  കുറവതണകാ?
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രകാഷസ്പീയ  ഭത്തികകാരതദഹത്തികനളെ  ഡെലഹത്തിയത്തില  കുടത്തിയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനകായത്തി

പ്രതത്തിമകാസര  5  ലകര രൂപ പകാവനപ്പെട ജനങ്ങള് നകകാടുക്കണര.  നപതടകാള്,

ഡെസ്പീസല,  ഭൂമത്തിയുനട  നരകായവത്തില,  നവള്ളക്കരര,  നനവദച്യുതത്തി  ചകാര്ജ്ജയ്ക്ക്  തുടങ്ങത്തി

എലകാതരര  നത്തികുതത്തികളര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതത്തിലൂനട  ജനങ്ങള്  നലകുന്ന

നത്തികുതത്തിപ്പെണര  ശസ്പീ.  നക.  വത്തി.  തതകാമസത്തിനനതപ്പെകാലള്ള  രകാഷസ്പീയ

ഭത്തികകാരതദഹത്തികനളെ  ഡെലഹത്തിയത്തില  കുടത്തിയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനകായത്തി

ഉപതയകാഗത്തിക്കുതമ്പകാള്,  ഇഉൗ പകാവങ്ങള് അതത്തിനുള്ള പണര നകകാടുക്കണനമന്നയ്ക്ക്

പറയുന്നതയ്ക്ക് അനസ്പീതത്തിയതല?  വത്തിമര്ശനര മകാതമല പറയുന്നതയ്ക്ക്,  ബഡ്ജറത്തിലള്ള

ചത്തില നലകകാരരങ്ങനളെക്കുറത്തിചര പറയകാര,  സകാനത്തിടറത്തി നകാപയ്ക്ക് കത്തിനുകള്ക്കയ്ക്ക് പകരര

നമന്സ്ട്രുവല  കപ്പുകളനട  ഉപതയകാഗര  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

സ്കൂളകളെത്തിലര  തകകാതളെജകളെത്തിലര   നതകാഴത്തിലത്തിടങ്ങളെത്തിലര  തബകാധവലക്കരണവര

പ്രചകാരണവര  സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുനമന്ന  പ്രഖരകാപനര  വളെനര  നലതകാണയ്ക്ക്.  എനന്റെ

തസ്നേഹത്തിതന്       ശസ്പീ.  നനഹബത്തി ഇഉൗഡെന് എറണകാകുളെതയ്ക്ക് 'Cup of Life'

എന്ന കരകാനമ്പയത്തിന് നടതത്തിയതയ്ക്ക്  വന് വത്തിജയമകായത്തിരുന.  അതയ്ക്ക്  സരസകാന

വരകാപകമകായത്തി  നകകാണ്ടുവരുനനവനളെളെതയ്ക്ക്  സതനകാഷകമകായ  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.

ഞകാന്  എനന്റെ  പ്രസരഗര  അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കകാര, ജനങ്ങനളെ
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തചര്ത്തുനത്തിര്ത്തുന്നതല,  ജനങ്ങനളെ  തചര്തയ്ക്ക്  നഞരുക്കുന്ന,  കഴുതയ്ക്ക്

നഞരത്തിചനകകാണയ്ക്ക്  അവനര  ജസ്പീവത്തിക്കകാന്  അനുവദത്തിക്കകാത  ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  തകരളെതത്തിനല  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  സര്വ്വശസ്പീ  ഷകാഫത്തി

പറമ്പത്തില,  നജസ്പീബയ്ക്ക്  കകാനപുരര,  സത്തി.  ആര്.  മതഹഷയ്ക്ക്,  തഡെകാ.  മകാതപ്യൂ

കുഴലനകാടന്  എന്നസ്പീ  അരഗങ്ങള്  ഇവത്തിനട  നടത്തുന്ന  സതരകാഗ്രഹനത

അഭത്തിവകാദരര  നചയ്തുനകകാണ്ടുര  ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനനയുര  അതത്തിനല

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളെയുര എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടുര ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    കടകരപളെളെത്തി  സുതരന്ദ്രന്:  സര്,  ബഹുമകാനപ്പെട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  2023-24  വര്ഷതതയ്ക്കുളെളെ  വത്തികസന-തകമ

ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  സര്വ്വകാത്മനകാ  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുന.  ബഡ്ജറയ്ക്ക്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്  പ്രതത്തിപകര  ഉയര്തത്തിയ  എതത്തിര്പ്പുകള്  എതമകാതര

ശുഷ്കവര  അര്തമത്തിലകാതതുമകാനണന്നയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്  മനസത്തിലകാകുര.  ഇതയ്ക്ക്  കൂടുതല

തബകാധരനപ്പെടണനമങത്തില  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  അമൃതകകാല  ഇനരനയ

വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതയ്ക്ക് നലതകാണയ്ക്ക്.  World Inequality  Report-2022  പ്രകകാരര

ജനങ്ങളനട  ശരകാശരത്തി  വരുമകാനതത്തില  ഏറവമധത്തികര  അസമതസ്വര

നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന  രകാജരങ്ങളനട  മുന്പനത്തിയത്തില  നത്തിലക്കുന്നതയ്ക്ക്  ഇനരയകാണയ്ക്ക്.
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രകാജരനത  നമകാതര  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  22%  എത്തുന്നതയ്ക്ക്  1%  വരുന്ന

അതത്തിസമ്പന്നരത്തിതലയ്ക്കുര  57%  വരുമകാനതത്തിനയ്ക്ക്  ഉടമകള്  10%  വരുന്ന

സമ്പന്നരുമകാണയ്ക്ക്.  അടത്തിതടത്തിനല  50%  ജനങ്ങളെത്തിതലയയ്ക്ക്  എത്തുന്നതയ്ക്ക് തകവലര

13%  വരുമകാനര  മകാതമകാണയ്ക്ക്.  സമ്പതത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തിലകാനണങത്തില  2023

ജനുവരത്തിയത്തില പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ Oxfam India's Report-ല പറയുന്നതയ്ക്ക്      21

ഇനരന്  ധനകാഢരരുനട  സസ്വതയ്ക്ക്  ഇനരയത്തിനല  70  തകകാടത്തി  ജനങ്ങളനട

സസ്വതത്തിതനക്കകാള്  അധത്തികമകാനണന്നകാണയ്ക്ക്.  നനവരുദരനമന്നയ്ക്ക്  പറയനട,

ഇനരയത്തിനല  70  തകകാടത്തി  ജനങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  ഇനരയുനട  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.

വരുമകാനതത്തിനന്റെ  64  ശതമകാനവര  സരഭകാവന  നചയ്യുന്നതയ്ക്ക്.   ധനകാഢരരുനട

സരഭകാവന  തകവലര  3%  മകാതമകാണയ്ക്ക്.  ആതഗകാളെവത്ക്കരണ  നയങ്ങള്

ആരരഭത്തിചകകാലര  മുതല  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിനയ്ക്ക്  അവരുനട  രകാഷസ്പീയനമന്നതയ്ക്ക്

ചങ്ങകാതമുതലകാളെത്തിതമകാണയ്ക്ക്.  കുതക മുതലകാളെത്തിമകാരുമകായത്തി പരസരര പങ്കുപറത്തി

രകാജരതത്തിനന്റെ  നപകാതുസമ്പതയ്ക്ക്  നകകാള്ളയടത്തിക്കുകയുര  അതത്തിനയ്ക്ക്

അനുതയകാജരമകായ  നയര  സര്ക്കകാര്  ഒരുക്കത്തിനക്കകാടുക്കുകയുര

കുതകമുതലകാളെത്തിമകാര് തചകാര്തലത്തിനയ്ക്ക് തനതൃതസ്വര നലകുകയുര നചയ്യുന. ഏറവര

ലളെത്തിതമകായത്തി  പറഞ്ഞകാല  ഇനരയത്തില  വര്ദത്തിചവരുന്ന  അസമതസ്വതത്തിനന്റെ
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മൂലകകാരണര  ഇതകാണയ്ക്ക്.  ഇനരയത്തില  ആതഗകാളെവത്ക്കരണ-

സസ്വകകാരരവത്ക്കരണ  നയങ്ങള്  നടപ്പെകാക്കകാന്  ആരരഭത്തിച  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുര

ഇതപ്പെകാള്  അതയ്ക്ക്  നത്തിര്ലജ്ജര  മുതമ്പകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുന്ന  ബത്തി.നജ.പത്തി.-ക്കുര

ഇക്കകാരരതത്തില  തുലരപങകാണുള്ളതയ്ക്ക്.  ഇതവണനത  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

അനപുഃസത ഇതുതനന്നയകാണയ്ക്ക്. കുതകമുതലകാളെത്തിമകാര് നലതകണ തകകാര്പ്പെതററയ്ക്ക്

നത്തികുതത്തിയത്തില  ഇളെവയ്ക്ക്  നലകുക,  നപകാതുതമഖലകാ  സസ്വതയ്ക്ക്  കൂടുതലകായത്തി

വത്തിറ്റുതുലയ്ക്കുക,  പകാവങ്ങള്ക്കുര  കര്ഷകര്ക്കുമുള്ള  സബയ്ക്ക് സത്തിഡെത്തികളര

തകമപ്രവര്തനങ്ങളര  നവടത്തിചരുക്കുക  എന്നത്തിവനയകാനക്കയകാണയ്ക്ക്  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഉള്ളടക്കര.  കകാര്ഷത്തിക തമഖലയ്ക്കുള്ള വകയത്തിരുതല കുറഞ്ഞു.

നതകാഴത്തിലറപ്പെയ്ക്ക്  പദതത്തിക്കുര  ആതരകാഗര-വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലകള്ക്കുമുള്ള

വകയത്തിരുതല  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില  വലത്തിയ  തതകാതത്തില  നവടത്തിക്കുറയലകള്

ഉണകായത്തിട്ടുനണന്നയ്ക്ക് നകാര  കകാണണര.   കൂടകാനത ഒരു കകാരരരകൂടത്തി  ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  നടപ്പെത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണയ്ക്ക്,  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഇതര  ഗവണ്നമന്റുകനളെ,

പ്രതതരകത്തിചയ്ക്ക്  തകരളെനത  തദകാഹത്തിക്കുന്ന  നടപടത്തികളെകാണയ്ക്ക്  സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.

തകരളെതത്തിലനത്തിനര തകന്ദ്രസര്ക്കകാര് നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില പത്തിരത്തിക്കുന്ന ഓതരകാ

രൂപയത്തിലനത്തിനര തകന്ദ്രര സരസകാനതത്തിനയ്ക്ക്  തത്തിരത്തിചനലകുന്നതയ്ക്ക്  25  നനപസ
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മകാതമകാണയ്ക്ക്.  എന്നകാല ഉതര്പ്രതദശത്തിലനത്തിനര പത്തിരത്തിക്കുന്ന ഓതരകാ രൂപയ്ക്കുര

1.79  രൂപ  തത്തിരത്തിചനലകുന്ന  സകാനതകാണയ്ക്ക്  നമതളെകാടയ്ക്ക്  ഇഉൗ  സമസ്പീപനര

സസ്വസ്പീകരത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്.  തകരളെതതകാടയ്ക്ക്  കകാണത്തിക്കുന്ന  അവഗണന  ഇതത്തിനലകാനര

ഒതുങ്ങുന്നത്തില. നമള് ആവശരനപ്പെട ഒരു പദതത്തിതപകാലര അനുവദത്തിചത്തില. റവനപ്യൂ

കമത്തി  ഗ്രകാന്റെയ്ക്ക്  നവടത്തിക്കുറച,  ജത്തി.എസയ്ക്ക്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരര  നത്തിര്തലനചയ്തു,

സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനന്റെ  വകായകാ  പരത്തിധത്തി  നവടത്തിക്കുറച.  ഭരണഘടന

വത്തിഭകാവനര  നചയ്യുന്ന  സഹകരണ  നഫഡെറലത്തിസനമന്ന  അടത്തിസകാന

പ്രമകാണനത  നത്തിരകാകരത്തിക്കുന്ന  നടപടത്തികളെകാണയ്ക്ക്  ബഡ്ജറത്തില  ഉടനസ്പീളെര

നത്തിഴലത്തിചകണതയ്ക്ക്.  എന്നകാല  ഇതരതത്തിലള്ള  തകന്ദ്ര  അവഗണനയത്തിടയ്ക്കുര

നമ്മുനട സരസകാനര വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പെത്തിലകാനണനള്ള കകാരരതത്തില ആര്ക്കുര

സരശയമുണകാകത്തില.  തകരളെര  വലത്തിയതതകാതത്തില  വത്തികസനക്കുതത്തിപ്പെയ്ക്ക്

നടതത്തിയതകായത്തി സരസകാന ആസൂതണ തബകാര്ഡെയ്ക്ക് പുറത്തുവത്തിട 2021-22-നല

സകാമ്പതത്തിക  സര്നവ്വ  ഫലര  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുന.   സരസകാന

സമ്പദയ്ക്ക് വരവസ 12.01%  വളെര്ന. എന്നകാല  രകാജരതത്തിനന്റെ നമകാതര വളെര്ച

6.5%  ആനണന്നകകാരരര  നകാര  ഓര്ക്കണര.   ജനങ്ങളനട  പ്രതത്തിശസ്പീര്ഷ

വരുമകാനര  രകാജരശരകാശരത്തിതയക്കകാള്   തകരളെതത്തില  50%  അധത്തികമകാണയ്ക്ക്.
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മകാതമല,  ഉള്ളവനുര  ഇലകാതവനുര  തമത്തിലള്ള  അനരവര  തകരളെതത്തില

കുറവകാണയ്ക്ക്.  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തില  4.64%,  വരകാവസകായത്തിക  തമഖലയത്തില

3.90%,  തസവന  തമഖലയത്തില  17.30%  എന്നത്തിങ്ങനന  വത്തികസനതത്തില

വന്കുതത്തിചചകാടര  പ്രസ്തുത  തമഖലകളെത്തിനലലകാര  ഉണകായത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ഇനരയത്തില

പണനപ്പെരുപ്പെര  7.41%  തതകാതത്തില വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതപ്പെകാള്  തകരളെതത്തില  അതയ്ക്ക്

6.45%-ല പത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാന് നമുക്കയ്ക്ക് കഴത്തിഞ്ഞു. നപകാതുവത്തിതരണ തമഖലയത്തില

സര്ക്കകാര്  നടതത്തിയ  ഇടനപടലത്തിലൂനടയകാണയ്ക്ക്  അങ്ങനന  സകാധത്തിചതയ്ക്ക്.  പുതത്തിയ

ഒരു  വരവസകായ  വത്തികസന  സരസകാരര  വളെര്തത്തിനയടുക്കകാന്  നമുക്കയ്ക്ക്

സകാധത്തിചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  ജനങ്ങളെത്തിതലയയ്ക്ക്  തനരത്തിടയ്ക്ക്  എതത്തിക്കുന്ന  തകമനപന്ഷനന്റെ

കകാരരതത്തില സമകാനതകളെത്തിലകാത തനടമകാണയ്ക്ക്  നമുക്കുള്ളതയ്ക്ക്.  തനരതത അതയ്ക്ക്

ഇവത്തിനട  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിചതത്തിനകാല  ഞകാന്  ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില,  2016-ല

യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക് ഭരണര വത്തിനടകാഴത്തിയുതമ്പകാള് നപന്ഷന് തുക 600/-

രൂപ ആയത്തിരുനന്നങത്തില ഇന്നയ്ക്ക് അതയ്ക്ക്  1,600/-  രൂപയകായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച.  അന്നയ്ക്ക്

35  ലകര  തപര്ക്കയ്ക്ക്  നപന്ഷന്  ലഭരമകാനയങത്തില  ഇന്നയ്ക്ക്  അതയ്ക്ക്  62  ലകര

തപര്ക്കയ്ക്ക്  ലഭത്തിക്കുനണയ്ക്ക്.   തകരളെതത്തിനല  വതയകാജനങ്ങളെത്തില  77%

ആളകള്ക്കുര  ഏനതങത്തിലനമകാരു  നപന്ഷന്  ലഭത്തിക്കുനനണന്നതയ്ക്ക്  നമുക്കയ്ക്ക്
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എതതയകാ  അഭത്തിമകാനകരമകായ  കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  നത്തികുതത്തി

വര്ദനവത്തിനനക്കുറത്തിനചലകാര  വകാചകാലമകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്

യഥകാര്തതത്തില  നത്തിങ്ങള്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  ഇതപ്പെകാള്  നപന്ഷന്  വകാങ്ങുന്ന

77%   വതയകാജനങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  ലഭരമകാകുന്ന  നപന്ഷന്  എങ്ങനനനയങത്തിലര

ഇലകാതകാക്കകാന് കഴത്തിയുതമകാനയന്നതല;  ആ ഒരു ഗൂഢതകാത്പരരമതല നത്തിങ്ങളനട

എതത്തിര്പ്പെത്തിനയ്ക്ക് പത്തിന്നത്തിലള്ളതയ്ക്ക്?  നപതടകാളെത്തിനന്റെയുര ഡെസ്പീസലത്തിനന്റെയുര സര്ചകാര്ജ്ജയ്ക്ക്

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനന സരബനത്തിചയ്ക്ക് നത്തിങ്ങള് പറയുന്നണതലകാ, 108/-  രൂപ വനര

നപതടകാള്  ചകാര്ജ്ജയ്ക്ക്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതപ്പെകാള്  നത്തിങ്ങള്ക്കുണകകാതത്തിരുന്ന  സങടര

നപതടകാളെത്തിനന്റെ  വത്തില  110  രൂപ  ആകുതമ്പകാള്  എങ്ങനന  ഉണകാനയന്നയ്ക്ക്

മനസത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.   യു.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  ഭരത്തിക്കുന്ന

രകാജസകാനത്തില നപതടകാളെത്തിനന്റെ വത്തില ഒരു ലത്തിററത്തിനയ്ക്ക്  112  രൂപയകാണയ്ക്ക്.  അവത്തിനട

112  രൂപയകാനണങത്തിലര  ഇവത്തിനട  110  രൂപയകാകുതമ്പകാള് വലകാത തബജകാറുര

വത്തിഷമവമകാണയ്ക്ക്.   നമ്മുനട  110  രൂപയത്തിനല  രണയ്ക്ക്  രൂപ സരസകാനനത  62

ലകതതകാളെര  വരുന്ന  പകാവനപ്പെട  ആളകളനട  നപന്ഷന്  കൃതരമകായത്തി

നകകാടുക്കുന്നതത്തിനു  തവണത്തിയകാനണന്ന  കകാരരര  നത്തിങ്ങള്   വത്തിസ്മരത്തിക്കരുതയ്ക്ക്.

നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  അതത്തില  വത്തിഷമമുണകാകകാര.  രണകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്
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അധത്തികകാരതത്തില  വരകാന്  കകാരണമകായതയ്ക്ക്  സരസകാനതയ്ക്ക്  ഇഉൗ  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്

നടതത്തിയ  അതരനര  ശതദയമകായ തകമപ്രവര്തനങ്ങളര  ഉജ്ജസ്വലമകായ

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളരനകകാണകാനണന്നയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര.

സരസകാനതയ്ക്ക്   തകമ  പ്രവര്തനതമകാ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങതളെകാ

തുടങ്ങകാന്  അനുവദത്തിചകൂടകാനയന്നതയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങള്   ഇതന്നകാ  ഇന്നനലതയകാ

തുടങ്ങത്തിയതല.  നത്തിങ്ങള് ഒളെത്തിഞ്ഞുര നതളെത്തിഞ്ഞുനമലകാര വത്തിഴത്തിഞ്ഞര പദതത്തിനയ

എതത്തിര്ക്കകാന്  തയകാറകായത്തിതല;  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  പദതത്തിനയ  എതത്തിര്ക്കകാനുണകായ

കകാരരനമനകാണയ്ക്ക്?  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  പദതത്തി  സരസകാനതയ്ക്ക്  പ്രകാവര്തത്തികമകായകാല

ഇവത്തിനടയുണകാകകാന് തപകാകുന്നതകായ വമ്പത്തിച വത്തികസന മുതന്നറനത നത്തിങ്ങള്

ഭയനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.  നക-നറയത്തില  പദതത്തിനയ  നത്തിങ്ങള്  എതത്തിര്തതത്തിനന്റെ

കകാരണനമനകാണയ്ക്ക്; മനറകാനമല, നക-നറയത്തില ഇഉൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതയ്ക്ക്

സകാപത്തിതമകായകാല  അതയ്ക്ക്  സരസകാനതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  കുതത്തിപ്പെത്തിനന

സൃഷത്തിക്കുന്നതകായത്തിട്ടുള്ള  വലത്തിയ  മുതന്നറനത  നത്തിങ്ങള്  ഭയനപ്പെടുകയകാണയ്ക്ക്.

അങ്ങനന എലകാ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങനളെയുര തകമപ്രവര്തനങ്ങനളെയുര

നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക് അടത്തിമറത്തിക്കണനമന്നതലകാനത അതത്തിനപ്പുറമുളെളെ ഒരു തകാലപ്പെരരവര

നത്തിങ്ങള്ക്കത്തില എനളെളെതുനകകാണ്ടുതനന്നയകാണയ്ക്ക് ഇതത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന്നനതന്നയ്ക്ക്
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ആര്ക്കുര മനസത്തിലകാക്കകാന് കഴത്തിയുര. മകാധരമങ്ങനളെ കൂട്ടുപത്തിടത്തിചനകകാണയ്ക്ക്, നത്തിങ്ങള്

വകായത്തിചത്തിട്ടുളെളെ  മകാധരമങ്ങള്  ഏതുകകാലതകാണയ്ക്ക്  ഇടതുപകനത

പത്തിന്തുണചത്തിട്ടുളെളെതയ്ക്ക്.  2016-ല  അധത്തികകാരതത്തിലവന്ന  ഇടതുപക

ഗവണ്നമന്റെത്തിനനയുര  നത്തിലവത്തിലളെളെ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനയുര  ഈ  മകാധരമങ്ങള്

പത്തിന്തുണചത്തിട്ടുതണകാ?  2021-നല  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനുമുമ്പുളെളെ  ഏകതദശര  ഒന്നര

വര്ഷകകാലതതകാളെര മകാധരമങ്ങള് നചയ്ത പണത്തി എനകാണയ്ക്ക്;  ദൃശരമകാധരമങ്ങളര

പ്രത്തിന്റെയ്ക്ക്  മസ്പീഡെത്തിയകായുര  ഏനതലകാര  മകാര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഉപതയകാഗത്തിചയ്ക്ക്  ഇഉൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  അപമകാനത്തിക്കകാന്  ശമത്തിച;  ഇതപ്പെകാള്  രണ്ടുരൂപ  നസസയ്ക്ക്

വര്ദത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനനതത്തിനര മകാധരമങ്ങളമകായത്തി വന്തകകാലകാഹലമതല നടത്തുന്നതയ്ക്ക്;

ആ  തകകാലകാഹലതത്തിനയ്ക്ക്  ആയത്തിരര  മടങ്ങയ്ക്ക്  തകകാലകാഹലമതല  നമ്മുനട

സരസകാനതയ്ക്ക്  2021-നല  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനയ്ക്ക്  ഒതന്നകകാല  വര്ഷതത്തിനുമുമ്പയ്ക്ക്

നത്തിങ്ങള് നത്തിരനരമകായത്തി നടതത്തിയതയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള് എനകാ വത്തിചകാരത്തിചതയ്ക്ക്;  നത്തിങ്ങള്

മനത്തികുപ്പെകായര വനര തയത്തിചവരതല;  മുഖരമനത്തി ആരകായത്തിരത്തിക്കണനമന്നയ്ക്ക് ചര്ച

നചയ്തവരതല;  വകുപ്പെത്തിനനക്കുറത്തിചര ചര്ച നചയ്തത്തിതല;  പനക,  എനകായത്തി?  ഇഉൗ

സരസകാനനത  ജനങ്ങനളെ  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളെര  അവരവരുനട

ജസ്പീവത്തിതകാനുഭവതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തിലകാണയ്ക്ക്   തസ്പീരുമകാനങ്ങനളെടുക്കുന്നതയ്ക്ക്.
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ചത്തില  ചകാനലകള്  നനമക്കുരനകകാണയ്ക്ക്  പകാവനപ്പെട  ഓതടകാറത്തികക്കകാരനന്റെ

അടുതതയയ്ക്ക് തപകായതപ്പെകാള് ഓതടകാറത്തികക്കകാരന് പറഞ്ഞതയ്ക്ക്:  ഞങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര

രണ്ടുരൂപ  നകകാടുക്കുന്നതയ്ക്ക്  ഇഉൗ  നകാടത്തിനല  പകാവനപ്പെടവനയ്ക്ക്  നപന്ഷന്

നകകാടുക്കകാന്തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്,  എനന്റെ വസ്പീടത്തിതലയയ്ക്ക്  ഇഉൗ  പണര  തത്തിരത്തിനക  വരുര,

എനന്റെ  അചനുര  അമയ്ക്കുര  ഇഉൗ  പണര  തത്തിരത്തിനകകത്തിട്ടുര,  അവര്ക്കയ്ക്ക്

തത്തിരത്തിചതരകാന്തവണത്തിയകാണയ്ക്ക്  ഞങ്ങളനട  കയത്തിലനത്തിന്നയ്ക്ക്  രണ്ടുരൂപ

വകാങ്ങത്തിക്കുന്നതയ്ക്ക്  എന്നകാണയ്ക്ക്.  നനലവകായതുനകകാണയ്ക്ക്  അവര്ക്കയ്ക്ക്  കടയ്ക്ക്  നചയകാന്

സകാധത്തിചത്തില.  എഡെത്തിറയ്ക്ക്  നചയകാന്  കഴത്തിയുന്ന  സകാഹചരരമുണകായത്തിരുനന്നങത്തില

അങ്ങനന  നചയ്യുമകായത്തിരുന.  ഇഉൗ  ഓതടകാറത്തിക  നതകാഴത്തിലകാളെത്തി

ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതത്തിനര  സരസകാരത്തിക്കുനമന്ന  ധകാരണതയകാടുകൂടത്തിയകാണയ്ക്ക്

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  അടുതതയയ്ക്ക്  നനമക്കുമകായത്തി  തപകായതയ്ക്ക്.  പനക  ഓതടകാറത്തിക

നതകാഴത്തിലകാളെത്തി പറയുന്നതുതകടയ്ക്ക് നകാണരനകടത്തിട്ടുര ഇഉൗ തകമ പ്രവര്തനതത്തിനയ്ക്ക്

പണര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതകാതണകാ നലനതന്നയ്ക്ക്   വസ്പീണ്ടുര തചകാദത്തിക്കുകയകാണയ്ക്ക്.

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതുതനന്നയകാണയ്ക്ക്  ഞങ്ങളനട  അഭത്തിപ്രകായര.  രണ്ടുരൂപ

നകകാടുക്കുന്നതത്തിനയ്ക്ക്  യകാനതകാരു  പ്രയകാസവമത്തില.  കകാരണര  ഇഉൗ  നകാടത്തിനല  62

ലകതതകാളെര  വരുന്ന  കുടുരബങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്  1,600/-  രൂപവചയ്ക്ക്   60  വയസയ്ക്ക്
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കഴത്തിഞ്ഞ രണ്ടുതപര് വസ്പീടത്തിലനണങത്തില  3,200/-  രൂപയുര സഉൗജനര അരത്തിയുര

കത്തിട്ടുതമ്പകാള് കുടുരബര പടത്തിണത്തിയത്തിലകാനത കഴത്തിയുന്ന അതരനമകാരു സകാഹചരരര

സരസകാനതയ്ക്ക്  സൃഷത്തിക്കനപ്പെടുന്നതുര  അതയ്ക്ക്  തുടരുന്നതുര  നത്തിങ്ങള്ക്കയ്ക്ക്

സഹത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയുന്നത്തില.  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  പദതത്തിയുനട  ഭകാഗമകായത്തി

വരകാന്തപകാകന്ന  ഒഉൗടര്  റത്തിരഗയ്ക്ക്  തറകാഡെത്തിനന്റെകകാരരര  കഴത്തിഞ്ഞ   ബഡ്ജറത്തില

വചത്തിരുന,  ഇഉൗ ബഡ്ജറത്തിലര  വചത്തിട്ടുണയ്ക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തിലണകായത്തിരുന്ന

ഒരു  വര്ഷക്കകാലര  ഇതത്തിനന  പുറതകകാടയ്ക്ക്  വലത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്  എനനലകാര

ശമങ്ങളെകാണയ്ക്ക്  നടതത്തിയതയ്ക്ക്.  അതയ്ക്ക്  നകാട്ടുകകാര്നക്കലകാര  അറത്തിയകാവന്ന

കകാരരമകാണയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള് നടതത്തിയ സമരവര  സമരകാഭകാസവര അതത്തിനുപത്തിന്നത്തില

നടതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങളനമലകാരതനന്ന  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  പദതത്തി

യകാഥകാര്തരമകാകുന്നതതകാടുകൂടത്തി,  ഒഉൗടര്  റത്തിരഗയ്ക്ക്  തറകാഡെയ്ക്ക്  വരുന്നതതകാടുകൂടത്തി

സരസകാനനത  മൂനലകതതകാളെര  വരുന്ന  ആളകള്ക്കയ്ക്ക്  പുതത്തിയതകായത്തി

നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള്  ലഭത്തിക്കുന്നതകാണയ്ക്ക്.  അതരതത്തിലളെളെ   വലത്തിയ

പദതത്തിയകാണയ്ക്ക്  സരസകാനതയ്ക്ക്  വരുന്നതയ്ക്ക്.  നത്തിങ്ങള് എതതനന്ന  ശമത്തിചകാലര

അതരര  പദതത്തികനളെകാനര  ഇലകാതകാക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  കകാരണര

സരസകാനനത  ജനങ്ങള്  ഒന്നടങര  ഇടതുപക
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ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തിതയകാനടകാപ്പെമകാണയ്ക്ക്.  ഇന്നയ്ക്ക്  രകാവത്തിനല  ബഹുമകാനനപ്പെട  മുന്

പ്രതത്തിപകതനതകാവയ്ക്ക്  സരസകാരത്തിചതപ്പെകാള്  ദസ്പീനകാനുകമ്പയുനട

മൂര്തത്തിമതകാവമകാണയ്ക്ക്  ബഹുമകാനനപ്പെട  മുഖരമനത്തിനയന്നയ്ക്ക്  പറയുകയുണകായത്തി.

അതദ്ദേഹര  അതയ്ക്ക്  സതരസനമകായത്തിതനന്നയകാണയ്ക്ക്  പറഞ്ഞതയ്ക്ക്.   ജനങ്ങളനട

വത്തിഷമകരമകായ പരത്തിതസത്തിതത്തികളെത്തില ഇഉൗ സരസകാനര അനുഭവത്തിചത്തിട്ടുളെളെതകായ

ദുരന സമകാനമകായ സകാഹചരരങ്ങളെത്തില  ജനങ്ങനളെ തചര്ത്തുനത്തിര്തത്തിയ ഒരു

മുഖരമനത്തിനയ  ദസ്പീനകാനുകമ്പയുനട  ആള്രൂപമകായകാണയ്ക്ക്  സരസകാനര

കണത്തിട്ടുളെളെതയ്ക്ക്. ഓതരകാരുതരുനടയുര  കുടുരബനകാഥനകായകാണയ്ക്ക് അതദ്ദേഹനത ആ

കകാലഘടതത്തില ജനങ്ങള് കണതയ്ക്ക്. തമകാശയുനട രൂപതത്തില ഒനര പറതയണ

കകാരരമത്തില.      എല.ഡെത്തി.എഫയ്ക്ക്.  ഗവണ്നമന്റെയ്ക്ക്  മണ്ണകാരകടതപകാനല

ഒലത്തിചതപകാകണനമന്നകാണയ്ക്ക്  മുന്പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിനന്റെ  ആഗ്രഹര.  അതയ്ക്ക്

യകാഥകാര്തരമകാക്കകാന്  കഴത്തിയകാത  സസ്വപര  മകാതമകാണയ്ക്ക്.  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളര  തകമപ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി  സരസകാനനത

മൂന്നരതക്കകാടത്തിവരുന്ന ജനങ്ങനളെ സരരകത്തിചനകകാണയ്ക്ക് എലകാതപര്ക്കുര ഭവനവര

ജസ്പീവത്തിത  സഉൗകരരങ്ങളര  നകകാടുത്തുനകകാണയ്ക്ക്  ഒരു  വത്തികസത്തിത  തകരളെനമന്ന

സസ്വപനത യകാഥകാര്തരമകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയുളെളെ പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി ഇഉൗ
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ഗവണ്നമന്റെത്തിനന മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് സഹകായത്തിക്കുന്ന ബഡ്ജറകാണത്തിതയ്ക്ക്.   ഇഉൗ

ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  നകാലയ്ക്ക്  അരഗങ്ങള് ആഹകാരവര കഴത്തിചത്തിടയ്ക്ക്   സതരകാഗ്രഹര

കത്തിടക്കുന്നതത്തില  ഒരു  കകാരരവമത്തില.  സരസകാനനത  ദശലകക്കണക്കത്തിനയ്ക്ക്

ആളകള്  ഇഉൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  പത്തിന്നത്തില  ശകമകായത്തി

അണത്തിനത്തിരക്കുനനണനളെളെ കകാരരര നത്തിങ്ങള് മറക്കരുനതന്നയ്ക്ക്  പറഞ്ഞുനകകാണയ്ക്ക്

ഇഉൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  സര്വ്വകാത്മനകാ  പത്തിന്തുണചനകകാണയ്ക്ക്   എനന്റെ  വകാക്കുകള്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: ഓര്ഡെര്....... ഓര്ഡെര്.......സഭ ഇതപ്പെകാള് പത്തിരത്തിയുന്നതുര

നകാനളെ രകാവത്തിനല 9 മണത്തിക്കയ്ക്ക് വസ്പീണ്ടുര സതമളെത്തിക്കുന്നതുമകാണയ്ക്ക്.

(2023  നഫബ്രുവരത്തി  മകാസര  7-ാം  തസ്പീയതത്തി  നചകാവ്വകാഴ്ച  രകാവത്തിനല  9.00

മണത്തിക്കയ്ക്ക്  വസ്പീണ്ടുര  സതമളെത്തിക്കുന്നതത്തിതലയകായത്തി  സഭ  നനവകുതന്നരര  3.25-നയ്ക്ക്

പത്തിരത്തിഞ്ഞു.)

******


