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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബജറത്തിനന സരബനത്തിക്കുന
നപകാതു ചര്ച

ശശ  .    ഡത്തി  .    നക  .    മുരളത്തി:  സര്,  സമകകാലശക  യകാഥകാര്തരങ്ങള

മനസത്തിലകാകത്തിനകകാണര  നത്തിലവത്തിലുള്ള  പ്രതത്തിസനത്തികനള  അഭത്തിമുഖശകരത്തിചര

നകാടത്തിനന്  മുതനറകാനുള്ള  ദത്തിശകാതബകാധര  സൃഷത്തിക്കുന  ഒനകാണന്  ഇഇൗ  ബജറന്.

അതകാണന്  ഇഇൗ  ബജറത്തിനന്റെ  പ്രതതരകതയര.   ഞകാന്  ഇഇൗ  ബജറത്തിനന

പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ബജറന്  പുസ്തകതത്തിനന്റെ  മുഖചത്തിതരതനന  ബജറത്തിനന്റെ  ഉള്ളടകര

പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുനതകാണന്.  വളനര  മതനകാഹരമകായ  ഒരു  മുഖചത്തിതമകാണന്,

അനതലകാവരുര  കണ്ടതകാണന്.  Bird  in  Space  എന  ഒരു  നറകാതമനത്തിയന്

ചത്തിതകകാരനന്റെ   ശത്തില്പമകാണന്.  വത്തിലക്കുകതളയര  പ്രതത്തിസനത്തികതളയര

മുറത്തിചകടനന്  മുതനകാതട്ടേയന്  കുതത്തികകാനുള്ള  ചലനകാത്മകതയനട  ഒരു

പ്രതശകകാത്മകമകായ  ചത്തിതശകരണര.  ബജറന്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള  നമുകന്

കകാണകാനകാകുര ഇഇൗ മുഖചത്തിതതത്തിനന്റെ പ്രസകത്തി.  നമ്മുനട സരസകാനമത്തിതപകാള

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തികളത്തിലൂനടയകാണന്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനനതനന്

എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാവുനതകാണന്.  എന്തുനകകാണ്ടകാണന്  ഇഇൗ  സകാമ്പതത്തിക
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പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകായതന്?  പ്രളയര,  തകകാവത്തിഡന് മഹകാമകാരത്തിതപകാലുള്ള ദുരന്തങ്ങള

സൃഷത്തിച  സകാമൂഹത്തിക  പ്രതരകാഘകാതങ്ങളര  ഒരു  കകാരണമകാണന്.  അതുമകാതമല,

നമുകര്ഹതനപട്ടേ  സകാമ്പതത്തിക  സമകാഹരണതത്തിനന്  ഇനന്

തടസമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  അതത്തിനന്റെ  ഉതരവകാദത്തി  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെകാണന്.

ഇതപകാള  ജത്തി.എസന്.ടത്തി  നടപകാകത്തി.  അതന്  നടപകാകത്തിയ  നകാളകളത്തില്   ഒരു

പ്രതശക്ഷയണ്ടകായത്തിരുന. ടകാന്സ്ഫര് ഓഫന് ഗുഡ്സന്-നന്റെ  end ഒരു കണ്സസ്യൂമര്

തസ്റ്റേനറന  നത്തിലയത്തില്  സസകാഭകാവത്തികമകായര  കുറചകൂടുതല്  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര

തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുനമന  പ്രതശക്ഷയണ്ടകായത്തിരുന.  പനക്ഷ,  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ സമശപനര അതത്തിനനനയലകാര തകത്തിടര മറത്തിക്കുനതകായത്തിരുന.

അതകാണന്  അനുഭവങ്ങളത്തിലൂനട  കകാണുനതന്.  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.യത്തിലൂനട

സമകാഹരത്തിക്കുന നത്തികുതത്തി പങ്കുവയലത്തിനന്റെ അനുപകാതനമന്തകാണന്?  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.

വരുമകാനതത്തിനന്റെ വത്തിഹത്തിതതത്തില്  59  ശതമകാനര  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനുര  41

ശതമകാനര സരസകാനങ്ങളക്കുമകാണന്.  നമ്മുനട ഡത്തിമകാന്റെന്  60  ശതമകാനനമങത്തിലുര

സരസകാനങ്ങളകന്  ലഭത്തികണനമനള്ളതകാണന്.  യഥകാര്തതത്തില്  ഒരു

നഫഡറല്  സരവത്തിധകാനമുള്ള  രകാജരതന്  സരസകാനങ്ങനളക്കൂടത്തി

സരരക്ഷത്തിതകണ്ട ബകാധരത തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെന് ഏനറടുതകണ്ടതകാണന്.  
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[അദരക്ഷതവദത്തിയത്തില്  പകാനല്  ഓഫന്  നചയര്മകാന്  ശശ.  ഇ.  ടത്തി.  ടടസണ്

മകാസ്റ്റേര്]

ഇതപകാള  അതന്  നചയ്യുനത്തില.  41  ശതമകാനര  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.

വരുമകാനതത്തില്തനന വലത്തിയ നവട്ടേത്തിക്കുറവകാണന് തകരളതത്തിനന സരബനത്തിചന്

തനരത്തിതടണ്ടത്തി  വരുനതന്.  അതകാണന്  മനറകാരു  ദുരന്തനമനന്  പറയനതന്.

തകരളതത്തിനന്  ലഭത്തിക്കുനതത്തിതനകകാള  കൂടുതല്  വത്തിഹത്തിതര  മറന്

സരസകാനങ്ങളകന്  നല്കുനനണ്ടന  കകാരരവുര  നമുകന്  കകാണകാനകാകുര.

തകരളതത്തിനന്റെ  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  വത്തിഹത്തിതനതപറത്തി   തനരനത

സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതകാണന്.  1995-2000  കകാലയളവത്തിനല  പതകാര  ധനകകാരര

കമശഷനന്റെ  കകാലതന്  സരസകാനതത്തിനന്റെ  വത്തിഹത്തിതര  3.87

ശതമകാനമകായത്തിരുനതന് ഇതപകാള 1.249 ശതമകാനമകായത്തി കുറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

തകരളതത്തിതനകകാള  ജനസരഖര  കുറവകായ  ഛതശസ്ഗഢത്തില്  3.407

ശതമകാനവുര ആസകാമത്തിനന്  3.12  ശതമകാനവുര ഒഡശഷയന്  4.5  ശതമകാനവുമകാണന്

വത്തിഹത്തിതര ലഭത്തിചതന്.  ഇഇൗ നത്തികുതത്തി വത്തിഹത്തിതര പങ്കുവയ്ക്കുനതത്തിനല അനശതത്തിമൂലര

1,800  തകകാടത്തിതയകാളര രൂപ തകരളതത്തിനന് നഷമകാകുകയകാണന്.  ഇങ്ങനനനയകാരു

നത്തിലപകാടന്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിക്കുതമ്പകാള  ശകമകായ  പ്രതത്തിതഷധര
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തകരളതത്തിനന്റെ  തകാല്പരരര  മുന്നത്തിര്തത്തി  ഉയര്തത്തിനകകാണവതരണ്ടതതല?

ഇകകാരരതത്തില്  ബഹുമകാനനപട്ടേ  പ്രതത്തിപക്ഷര  എന്തുനകകാണ്ടകാണന്  മഇൗനര

പകാലത്തിക്കുനതന്;  എന്തുനകകാണ്ടകാണന് ഇതന്  കണ്ടത്തിനലനന് നടത്തിക്കുനതന്?  ഇവത്തിനട

നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പനങ്ങളകന്  രണരൂപ  കൂട്ടേത്തിയതപകാള  വലത്തിയ

പ്രതത്തിതഷധമകാണന്  നടക്കുനതന്.  കതത്തിനചറത്തിയകയകാണതലകാ;  അക്രമ

സമരങ്ങളത്തിതലയന്  കടക്കുകയകാണതലകാ;  പനക്ഷ  സരസകാനങ്ങളനട  എലകാ

സസകാതനരവുര  കവര്നനടുത്തുനകകാണ്ടന്  നമ്മുനട  ഫത്തിസ്കല്

നഫഡറലത്തിസതത്തിനുതനനര  വലത്തിയ  കടനകാക്രമണര  നടത്തുതമ്പകാള

എന്തുനകകാണ്ടകാണന് നത്തിങ്ങള മഇൗനര പകാലത്തിക്കുനതന്  ?  ഇന്തരയത്തിലകാനക വലത്തിയ

പ്രതത്തിതഷധര  ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടന്  വരകാന്  തനതൃതസര  നകകാടുതകണ്ട

പ്രസകാനമതല  പ്രതതരകത്തിചന്  തകകാണ്ഗ്രസന്.  അവര്  ആ  ഉതരവകാദത്തിതര

നത്തിറതവറ്റുനത്തിലതലകാ;  അതപകാള  നത്തിങ്ങളനട  ലക്ഷരര  തകവലര  സങ്കുചത്തിതമകായ

രകാഷശയമകാണന്,  ജനങ്ങളനട  തകാല്പരരമല.  എത  പ്രകാവശരമകാണന്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെന്  നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പനങ്ങളനട  വത്തില  കൂട്ടേത്തിയതന്;  പനണ്ടന്

പ്രകാവശരര.  അതുനകകാണ്ടകാണന്  ഇഇൗ  നത്തിലയത്തിതലയന്  നപതടകാളത്തിയര

ഉല്പനങ്ങളനട  വത്തില  വര്ദത്തികകാനത്തിടയകായതന്.  വത്തിലകയറതത്തിനന്റെ
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ഉതരവകാദത്തിതര തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിലകാണന് നത്തിക്ഷത്തിപ്തമകാകുനതന്.  അനതകാനര

കണ്ടത്തിനലനന്  നടത്തിക്കുകയകാണന്.  പത്തിനന  എന്തത്തിനകാണന്  സരസകാനര

നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പനങ്ങളനട  വത്തില  കൂട്ടേത്തിയതന്;  തകരളതത്തിനന്

മുതനകാട്ടുതപകാകതണ്ട;  ഇഇൗ  സരസകാനതത്തിനന  എലകാ  അര്തതത്തിലുര

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  നഞരുക്കുതമ്പകാള,  സരസകാനതന്  വത്തികസന  തക്ഷമ

പ്രവര്തനങ്ങള  നടകകാന്  പകാടത്തിനലന  തശരുമകാനതത്തിനലത്തുതമ്പകാള,

അവത്തിനട  അസ്തപ്രജ്ഞരകായത്തി  തനകാകത്തി  നത്തില്ക്കുകയകാതണകാ  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെന്

നചതയ്യേണ്ടതന്?  സസകാഭകാവത്തികമകായര  വത്തിഭവ  സമകാഹരണതത്തിനുള്ള  മകാര്ഗ്ഗങ്ങള

അതനസഷത്തിതകണ്ടത്തിവരുര. എന്തത്തിനകാണന് അങ്ങനന നചതയ്യേണ്ടത്തിവരുനതന്? തക്ഷമ

നപന്ഷനുകള മുടങ്ങകാതത്തിരത്തികകാന്.  ഇനന്  62  ലക്ഷര കുടുരബങ്ങളകന്  1,600

രൂപ  നവചന്  സകാമൂഹരതക്ഷമ  നപന്ഷനുകള  തകരളതത്തില്  മുടങ്ങകാനത

നകകാടുക്കുനണ്ടന്.  ആ  തുക   നകകാടുതകനണ്ടനകാതണകാ  നത്തിങ്ങള  പറയനതന്;

അതന്  നത്തിര്തലകാകണനമനകാതണകാ  നത്തിങ്ങള  പറയനതന്;  നത്തിങ്ങളനട

കകാലതതതുതപകാനല  ആ  തുക  കുടത്തിശത്തികയകാകണനമനകാതണകാ  നത്തിങ്ങള

പറയനതന്?  അതന് നകകാടുകണനമങത്തില് നമുകന് വരുമകാനമുണ്ടകാകണര.  തക്ഷമ

നപന്ഷനുകള  നകകാടുകകാന്തവണ്ടത്തി  തക്ഷമ  തബകാര്ഡുണ്ടകാകത്തി.  പനക്ഷ
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അതത്തിനനക്കൂടത്തി  കടനമടുപ്പുപരത്തിധത്തിയത്തിതലയന്  നകകാണവനത്തിരത്തിക്കുന.

ബഡ്ജറത്തിനുപുറത്തുള്ള  ഒരു  സകാമ്പതത്തിക  സമകാഹരണര,  കത്തിഫ്ബത്തി.  ഈ

സരവത്തിധകാനര  മുന്പുതനന  നത്തിലവത്തിലുണ്ടകായത്തിരുനതകാണന്.  അനന്

കത്തിഫ്ബത്തിനകതത്തിനര വലത്തിയ എതത്തിര്നപകാനകയണ്ടകായത്തിരുന. കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനട

ഒരുപകാടന്  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നമുകന്  നകാട്ടേത്തില്  നടത്തുവകാനകായത്തി.

അതത്തിനനയത്തിതപകാള  കടനമടുപന്  പരത്തിധത്തിയത്തിതലയന്  നകകാണവനത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

ഇതത്തിനന്റെനയകാനക  അടത്തിസകാനതത്തില്  തകരളതത്തിനന്  ഇനത്തി

കടനമടുകകാനകാവത്തില.  കടനമടുതന്  വത്തികസന,  തക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള

നടത്തുവകാനുര നകാടത്തിനന മുതനകാട്ടേന് നയത്തിക്കുവകാനുര തടസനപടുതല്,  വത്തിഹത്തിതര

നല്കകാതത്തിരത്തികല്.  ആ  നത്തിലയത്തില്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  നഞരുകത്തി  ഈ

സര്കകാരത്തിനന തകര്ക്കുക. അതത്തില് നത്തിങ്ങള ആഹ്ളകാദര നകകാള്ളുകയകാതണകാ;

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  നയത്തിക്കുനതന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ആണന്.  പനക്ഷ,  ഇതത്തിനന്റെ

ദുരത്തിതര  അനുഭവത്തിക്കുനതന്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളനല;  സസകാഭകാവത്തികമകായര

അതത്തിനനതത്തിനര  ഉയര്നവതരണ്ട  പ്രതത്തിതഷധതത്തിനന  മകാറത്തിവചന്  ഇതപകാള

അനത്തിവകാരരമകാനയകാരു വത്തിഭവ സമകാഹരണതത്തിനന് ഈ ഗവണ്നമന്റെന് അതത്തിനന്റെ

പരത്തിമത്തിതത്തികളകകത്തുനത്തിനനകകാണ്ടന് പരത്തിശമത്തിക്കുതമ്പകാള അതത്തിനനയത്തിങ്ങനന
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കതത്തിജസലത്തിപത്തികകാന്  തനകാക്കുകയകാണന്.  പനക്ഷ,  നത്തിങ്ങള

മനസത്തിലകാതകനണ്ടകാരു കകാരരര,  തകരളര  പഴയതുതപകാനലയല.  ഇതരതത്തില്

സമര  ആഭകാസങ്ങള  നടതത്തി  എനതുനകകാനണ്ടകാനര  തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുതബകാധര  നത്തിങ്ങളകന്  അനുകൂലമകാകത്തില.  കകാരണര,  അവര്കന്

അനുഭവമുണ്ടന്.  നപതടകാളത്തിയര ഉല്പനങ്ങളനട വത്തില  34  രൂപയത്തില്നത്തിനന്  39

രൂപയത്തില്നത്തിനര  108  രൂപയത്തിതലയന്  മകാറത്തിയതത്തിനന്റെ  ഉതരവകാദത്തിതസര

തകരളതത്തിനല  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനലന  നല  തത്തിരത്തിചറത്തിവന്

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളക്കുണ്ടന്.  നത്തിങ്ങളനട  ഭരണകകാലതന്  നപതടകാളത്തിനുര

ഡശസലത്തിനുര  വത്തില  വര്ദത്തിപത്തിചതത്തിനന്റെ  അനുഭവര  തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങളക്കുണ്ടന്.  അതുനകകാണതനന ഈ സര്കകാര് കഴത്തിഞ സര്കകാരത്തിനന്റെ

5  വര്ഷകകാലയളവത്തില്  നചയ്യേകാതത്തിരുനതന്  ഇതപകാള  നചയ്തതത്തിനന്റെ  കകാരണര

അതന്  അനത്തിവകാരരമകായതുനകകാണ്ടകാണന്.  അതന്  നകാടത്തിനന  നത്തിലനത്തിര്തകാനുര

തക്ഷമ, വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള മുതനകാട്ടേന് നകകാണതപകാകകാനുമകാനണന നല

തബകാധര നമ്മുനട നകാട്ടേത്തിനല ജനങ്ങളക്കുനണ്ടനതന് നത്തിങ്ങളകന് മനസത്തിലകായകാല്

നലതന്.  യഥകാര്തതത്തില്  നത്തിങ്ങള  ഒളത്തിതചകാടുകയകാണന്.  നത്തിങ്ങള

തകന്ദ്രതത്തിനനതത്തിനര  നടതതണ്ട  സമരതത്തില്നത്തിനര  മകാറത്തി  തകരള
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സര്കകാരത്തിനന  എങ്ങനനനയങത്തിലുര  തകര്തന്  ജനതരകാക്ഷര  അഴത്തിചവത്തിട്ടേന്

വരകാന്തപകാകുന  നതരനഞടുപത്തില്  അധത്തികകാരതത്തിതലയന്  കയറകാന്  പറ്റുതമകാ;

അതന് നവറര വരകാതമകാഹമകായത്തി മകാതര മകാറനമനതത്തിനന് ഒരു സരശയവുര തവണ്ട.

എനകാല്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന  സമശപനതമകാ;  കകാര്ഷത്തിക

തമഖലയത്തില് ഊനല് നല്കുകയകാണന്.  എന്തകാണന്  കകാരരര;  ഏറവുര കൂടുതല്

മൂലധനര  വര്ദത്തിപത്തികകാന്  കഴത്തിയനതന്,  നതകാഴത്തില്  സകാധരത  കനണ്ടതകാന്

കഴത്തിയനതന്,  ഉല്പകാദന  തമഖലയനട  വളര്ച,  അതത്തിലൂനട  ആഭരന്തര

സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച  അതത്തിനനനയകാനക  സഹകായത്തികകാന്  കഴത്തിയനതന്

കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തിലൂനടയകാണന്.  അതുനകകാണ്ടകാണന്  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയന്

കഴത്തിഞ ബഡ്ജറത്തിലുര ഈ ബഡ്ജറത്തിലുനമകാനക ഈ ഗവണ്നമന്റെന് ഊനല്

നല്കുനതന്.  ആസത്തിയകാന്  കരകാറത്തിനുതശഷര  റബ്ബര്  തമഖല  പകാനട

തകര്നത്തിരത്തിക്കുന.  ഇന്തരയത്തില്  ഉല്പകാദത്തിപത്തിക്കുന  ആഭരന്തര  റബ്ബര്

ഉല്പകാദനതത്തില് ഏകതദശര 90 ശതമകാനവുര തകരളതത്തില്നത്തിനകാണന്. ഒതട്ടേനറ

റബ്ബര് കര്ഷകരുണ്ടന്.  അവര്ക്കുതവണ്ടത്തി  600  തകകാടത്തി രൂപ ഈ ബഡ്ജറത്തില്

മകാറത്തി  വചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  വത്തിലസത്തിരത  ഉറപകാക്കുനതന്  റബ്ബര്

കൃഷത്തികകാര്നകകാരു  ആശസകാസമതല;   സസകാഭകാവത്തികമകായര  റബ്ബര്  കൃഷത്തികകാനര
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നത്തിലനത്തിര്തതണ്ടതന്  ആവശരമതല;  റബ്ബര്  കൃഷത്തികകാരുനട  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

ഇപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനവര്  മകാതമലതലകാ;  ഒരുപകാടുതപര്

അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനണ്ടതലകാ;  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്  റബ്ബര്  കൃഷത്തികകാനര

സഹകായത്തികകാന്  നചയ്ത  ഈ  പദതത്തി  നരകായമകാതണകാനയനന്  നത്തിങ്ങള

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടകാ;  നത്തിങ്ങളനട  പ്രസ്തകാവനകളത്തില്നത്തിനന്  അതന്

വരുനതണ്ടകാ;  ഇതരര  കകാരരങ്ങളകന്  ഊനല്  നല്കുവകാനകാണന്,  ഇതരര

കകാരരങ്ങള  നചയ്യുവകാനകാണന്  യഥകാര്തതത്തില്  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  തുക

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്.  ഒപര,  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളര  തക്ഷമ

പ്രവര്തനങ്ങളര മുതനകാട്ടുനകകാണതപകാകുനണ്ടന്. 

എതതയകാ  കകാരരങ്ങള  പറയകാര.  നതകാഴത്തിനലടുക്കുനവരുനട

കകാരരനമടുകകാര.  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തി  സരബനത്തിചന്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്

എന്തകാണന്  നചയ്യുനതന്;  വലത്തിയ  തതകാതത്തില്  ഓതരകാ  വര്ഷവുര  വത്തിഹത്തിതര

നവട്ടേത്തിക്കുറചനകകാണ്ടന് വരത്തികയകാണന്. ഓതരകാ ബഡ്ജറത്തിലുര നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകാണന്.

ഇതപകാഴര  പരത്തിമത്തിതനപടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.  ഇവത്തിനട  എന്തകാണന്  നചയ്യുനതന്;

നതകാഴത്തിലുറപ്പുകകാനര  സഹകായത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  തക്ഷമ  പദതത്തി

രൂപശകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  അവരുനട  കുടുരബകാരഗങ്ങനള  സഹകായത്തിക്കുന
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രൂപതത്തില്.  വളനര  വത്തിശദമകായ  ഒരു  തക്ഷമ  പദതത്തി  തയ്യേകാറകാക്കുവകാന് ഈ

ഗവണ്നമന്റെന്  തയ്യേകാറകായത്തിരത്തിക്കുന.  അതകാണന്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

പരത്തിതപ്രക്ഷരര.  എന്തകാണന്;  പകാവനപട്ടേവര്നകകാപര  നത്തില്ക്കുക.

സകാധകാരണകകാരനന സഹകായത്തിചനകകാണ്ടന് വത്തികസന തക്ഷമ പ്രവര്തനങ്ങള

മുതനകാട്ടേന്  നകകാണതപകാകുക.  സകാധകാരണകകാരനന്റെ  ജശവത്തിത  നത്തിലവകാരര

വര്ദത്തിപത്തിചനകകാണവരത്തിക.  തകന്ദ്രര  നഞരുകത്തിനകകാണ്ടന്,  നത്തിങ്ങളനടനയലകാര

കള്ള  പ്രചരണതവലകളത്തിലൂനട  വലത്തിയ  പ്രതരകാഘകാതങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുതമ്പകാഴര

അതത്തിനന  അതത്തിജശവത്തികകാന്  ആവശരമകായ  കകാരരങ്ങള  മകാതതമ  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട  നചയ്തത്തിട്ടുള്ളൂ  എനള്ള  കകാരരര  മറനതപകാകരുതന്.

തത്തിരുവനന്തപുരര  ജത്തിലയന്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ഒതട്ടേനറ  കകാരരങ്ങള

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ മനത്തികന്  നനത്തി  പറയകയകാണന്.  എനകാല്

കളത്തിയത്തികകാവത്തിള-കരമന തറകാഡത്തിനന്റെ കകാരരരകൂടത്തി അങ്ങന് ശദത്തികണര.  അതന്

തുടതരനണ്ടകാരു  പദതത്തിയകാണന്.  അതുകൂടത്തി  പരകാമര്ശത്തികകാന്  തയ്യേകാറകാകണര.

എനന്റെ  നത്തിതയകാജക  മണ്ഡലതത്തില്  പകാവനപട്ടേ  സശകനളലകാരകൂടത്തി  തജകാലത്തി

നചയ്യുനനകാരു ഖകാദത്തി  നസന്റെറണ്ടന്.  അതത്തിനന്റെ നകട്ടേത്തിടര  നപകാളത്തിഞ്ഞുവശഴകാറകായത്തി.

പ്രസ്തസ്തുത നകട്ടേത്തിടര നവശകരണതത്തിനുള്ള തുകകൂടത്തി ഈ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി
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അനുവദത്തികണര  എനതുകൂടത്തി  സൂചത്തിപത്തിചനകകാണ്ടന്  ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന അനുകൂലത്തിചന് ഞകാനനനന്റെ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശശ  .   മകാണത്തി സത്തി  .   കകാപന്: സര്, ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ബഹുമകാനരനകായ

നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയന്

അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് ശകത്തിയകര എതത്തിര്ക്കുന.

ഇരനന്  തത്തിനനവനന  തുരനന്  തത്തിനനനകാരു  ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തില് തകരളതതകാടന്  അനശതത്തി കകാണത്തിചനവനന് വത്തിലപത്തിച സരസകാന

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയത്തില്നത്തിനന്  സകാധകാരണകകാര്കന്  അനുകൂലമകായ

പ്രഖരകാപനങ്ങളര  തക്ഷമ  പദതത്തികളര  സസകാഭകാവത്തികമകായര  തകരള  സമൂഹര

പ്രതശക്ഷത്തിചത്തിരുന.  എനകാല്  അതത്തിനന്  തനര്വത്തിപരശതമകായകാണന്  ബഡ്ജറന്.

മുണടുകകാനമനന്  വത്തിചകാരത്തിചന്  അമകാവനന്റെ  വശട്ടേത്തില്  നചനതപകാള  അമകാവന്

തകാറടുത്തുനകകാണ്ടന് നടക്കുകയകാണന് എനള്ള സത്തിതത്തിയകായത്തിതപകായത്തി ഇനനത

തകരളതത്തിനല  ജനതയതടതന്.  ഇന്തരയത്തിനല  ഒരു  സരസകാനവുര  സമശപ

കകാലതന്  ഇതുതപകാനല  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  നത്തികുതത്തിനകകാള്ള  നടതത്തിയത്തിട്ടേത്തില.

അതകാണന് എലകാ വത്തിഭകാഗര ജനങ്ങളത്തില്നത്തിനര വരകാപകമകായ പ്രതത്തിതഷധതത്തിനന്

കകാരണമകായതന്.  കകാല്  നൂറകാണ്ടത്തിനത്തിനട  ഇതയര  വലത്തിനയകാരു  വത്തിഭവ
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സമകാഹരണതത്തിനന് സരസകാന സര്കകാര് തുനത്തിഞത്തിട്ടേത്തില. ഇതത്തിനന്റെ കകാരണര,

ധനകകാരര  മകാതനജ് നമന്റെത്തിനല  പത്തിടത്തിപ്പുതകടുര  സര്കകാരത്തിനന്റെ  തത്തികഞ

ധൂര്ത്തുമകാണന്.  ഓതരകാ  ഇനന  വത്തിലവര്ദനവത്തിലുര  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന

പഴത്തിക്കുകയര  പരമകാവധത്തി  തനട്ടേമുണ്ടകാക്കുകയര  നചയ്യുനതന്  സരസകാന

സര്കകാരകാണന്.  ഇതപകാളതനന  ഉയര്നനത്തില്ക്കുന  ഇനന  വത്തിലയത്തില്  2

രൂപ നസസന് കൂട്ടേത്തിയതതകാനട ഓതട്ടേകാ ടകാകത്തി നനഡ്രെെവര്മകാരടകര എലകാ വത്തിഭകാഗര

ജനങ്ങളക്കുതമലുര അധത്തികഭകാരര അടത്തിതചല്പത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്. തകരളതത്തില്

ഇനനവത്തില  കൂടുതലകായതത്തിനകാല്  നക.എസന്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  ബസ്സുകള

കര്ണ്ണകാടകയത്തില്നത്തിനര തമത്തിഴന് നകാട്ടേത്തില്നത്തിനര ഇനനര നത്തിറയകാന് നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച

സര്കകാരത്തില്നത്തിനകാണത്തിതന്  ഉണ്ടകായനതനതന്  വത്തിചത്തിതമകായത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനന

വത്തിലകയറര അതത്തില്മകാതര ഒതുങ്ങുന ഒനല.  ചരക്കുനശകതത്തിനന്റെ നചലവന്

വര്ദത്തിക്കുര.  ബഡ്ജറത്തിനന്  മുമ്പന്  പ്രഖരകാപത്തിച  മത്തില്മ  പകാലത്തിനന്റെയര

നനവദദ്യുതത്തിയനടയര നവള്ളതത്തിനന്റെയനമകാനക വത്തിലവര്ദനവുകൂടത്തി തചരുതമ്പകാള

ഇതപകാഴനത ഈ അധത്തിക നസസന്  തകരളതത്തില് വത്തിലകയറര  എതമകാതര

രൂക്ഷമകാക്കുനമനറത്തിയകാന് പകാഴൂര് പടത്തിപ്പുരവനര തപകാതകണ്ട കകാരരമത്തില.  ഒതട്ടേനറ

സരസകാനങ്ങള  ഇനന  നത്തികുതത്തി  കുറചന്  ജനങ്ങളനകകാപര  നത്തിന
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തവളയത്തിനലകാനര ഈ സര്കകാര് അതത്തിനന് തയ്യേകാറകായത്തിട്ടേത്തില. 

റബ്ബറത്തിനന്  250  രൂപ  വത്തില  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനമനകാണന്  വകാഗകാനര

നചയ്തത്തിരുനതന്. അധത്തികകാരതത്തില്വന സര്കകാര് നകാളത്തിതുവനര അകകാരരതത്തില്

യകാനതകാരു  നടപടത്തിയര  സസശകരത്തിചത്തിട്ടേത്തില.  നത്തിലവത്തിലുള്ള  തറവത്തില  170

രൂപയകാണന്.  എനകാല് മകാര്കറന് നനപ്രസന്  140  രൂപയത്തില് തകാനഴയകാണന്.  ഈ

വരതരകാസര വരുന തുക വത്തിലസത്തിരതകാ ഫണ്ടത്തില്നത്തിനര സമയബനത്തിതമകായത്തി

നല്കുനതത്തിനുതപകാലുര  സര്കകാര്  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടേത്തില.  കകാര്ഷത്തിക തകരളതത്തിനന്റെ

പ്രതശക്ഷകനള  തലത്തിനകടുത്തുനതകാണന്  ഈ  ബഡ്ജറന്  എന  കകാരരതത്തില്

സരശയമത്തില.

പകാലകാ  നത്തിതയകാജക  മണ്ഡലതത്തില്നത്തിനര  173  തകകാടത്തി  രൂപയനട  20

പദതത്തികള  ഞകാന്   സമര്പത്തിചത്തിരുന.  അതത്തില്  നവറര  മൂനന്

പദതത്തികളകകായത്തി  തകവലര  5  തകകാടത്തി  രൂപ  മകാതമകാണന്  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്. പകാലകായത്തില് ഒരു സകാരസ്കകാരത്തിക പഠന തകന്ദ്രര, തസകാര്ട്സന്

അകകാദമത്തി,  ടൂറത്തിസര  വത്തികസനര,  പകാലകാ  ഗവണ്നമന്റെന്  തകാലൂകന്

ആശുപതത്തിയത്തില് കകാതന് ലകാബന്,  പകാലകായത്തില് റബ്ബര് അധത്തിഷത്തിത വരവസകായ

സരരരഭര, മശനചത്തില് പഞകായതത്തില് പുതത്തിയ നഎ.ടത്തി.നഎ. നകട്ടേത്തിടര, കകാര്ഷത്തിക
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വത്തിഭവങ്ങള  സരഭരത്തിചന്  ശശതശകരത്തിചന്  മൂലരവര്ദത്തിത  ഉല്പനങ്ങളകാകത്തി

വത്തിപണത്തിയത്തിനലതത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി ഒരു ഫുഡന് പകാര്കന് എനത്തിവ ബഡ്ജറത്തില്

ഞകാന്  അഭരര്തത്തിചത്തിരുന.  നഗര  തകന്ദ്രശകൃത  വത്തികസനതത്തിനുപകരര

പകാലകായത്തിനല  ഗ്രകാമപ്രതദശങ്ങളത്തിതലയന്,  വത്തിശത്തിഷരകാ  മലതയകാര,  പത്തിതനകാക,

പട്ടേത്തികജകാതത്തി  പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗ  തമഖലയത്തിതലയന്  കൂടുതല്  വത്തികസനര

എതത്തിക്കുനമനന് വകാഗകാനര നചയ്തകാണന് ഞകാന് നതരനഞടുപ്പുകനള തനരത്തിട്ടേതന്.

എര.എല്.എ.  ഫണ്ടന് വത്തിതരണതത്തിലുര സര്കകാര് ഫണ്ടന് ലഭരമകാക്കുനതത്തിലുര

ആ വകാഗകാനര പരമകാവധത്തി പകാലത്തിക്കുനണ്ടന്. 

വളനര  ഹൃദയ  തവദനതയകാനടയകാണന്  ഞകാന്  ഈ  സഭയനട  മുമ്പത്തില്

നത്തില്ക്കുനതന്.  പകാലകാ  മണ്ഡലതത്തിനല  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി  ബനനപട്ടേ  ഏറവുര

പ്രധകാനനപനട്ടേകാരു  വത്തിഷയര  എനത്തികന്  സഭയനട  മുമ്പകാനക

അവതരത്തിപത്തിക്കുവകാനുണ്ടന്.  പകാലകായത്തിനല  ഏറവുര  പത്തിതനകാകര  നത്തില്ക്കുന

തതദ്ദേശ  സസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളകാണന്  മൂനത്തിലവന്,  തമലുകകാവന്

പഞകായത്തുകള.  2018  മുതലുള്ള  പ്രളയങ്ങളത്തിലുര  പ്രകൃതത്തിതക്ഷകാഭങ്ങളത്തിലുര

ഏറവുമധത്തികര  നകാശനഷമുണ്ടകായ  പ്രതദശങ്ങളകാണത്തിതന്.  ഇതത്തില്തനന

16.10.2021-ലുണ്ടകായ  അതത്തിതശവ്ര  മഴയത്തിലുര  ഉരുളനപകാട്ടേലത്തിലുര  തമചകാല്,
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വകാളകര  പ്രതദശങ്ങനള  മൂനത്തിലവന്  ടഇൗണുമകായത്തി  ബനത്തിപത്തിക്കുന  കടപുഴ

പകാലവുര  തറകാഡുര  തകര്ന.  05.08.2022-നല  പ്രകൃതത്തിതക്ഷകാഭതത്തില്  ഇതന്

പൂര്ണ്ണമകായര  തകര്നന്  ഗതകാഗത  തയകാഗരമലകാതകായത്തി.  ഇതപകാള  തമചകാല്,

വകാളകര  പ്രതദശത്തുള്ളവര്  5  കത്തിതലകാമശറര്  സഞരത്തിചന്  മൂനത്തിലവത്തില്

എത്തുനതത്തിനുപകരര  20  കത്തിതലകാമശറര്  ചുറത്തി  സഞരത്തിചന്  മൂനന്  വകാഹനങ്ങള

മകാറത്തിയകാണന്  മൂനത്തിലവത്തില്  എത്തുനതന്.  കുട്ടേത്തികളകന്  സ്കൂളകളത്തിതലയന്

തപകാകുനതത്തിനുള്ള  അവസരര  ഇതന്  നഷനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

ദുരന്തങ്ങളണ്ടകാകുതമ്പകാള  ആവര്തത്തികനപടുന  നടപടത്തിക്രമങ്ങളതപകാനല

കൃതരമകായ  അവതലകാകനര,  കണനകടുപന്,  ബഹുമകാനനപട്ടേ  മനത്തിമകാരുനട

സനര്ശനര  എനത്തിവ  മുറതപകാനല  നടക്കുനണ്ടന്.  ദുരന്ത  നത്തിവകാരണ

ഫണ്ടത്തില്നത്തിനര പട്ടേത്തികജകാതത്തി,  പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗ തകകാര്പസന് ഫണ്ടത്തില്നത്തിനര തുക

കനണ്ടതത്തി  ഈ  പകാലര  പുതുകത്തി  പണത്തിയനതത്തിനന്  അനുവദത്തിക്കുനമനന്

ജത്തിലയനട  ചകാര്ജ്ജുള്ള ബഹുമകാനരനകായ സഹകരണ വകുപ്പുമനത്തി ശശ.  വത്തി.

എന്.  വകാസവന്  ഉളനപനടയള്ള  മനത്തിമകാര്  അവതലകാകന  തയകാഗങ്ങളത്തിലുര

സനര്ശനതവളകളത്തിലുര ഉറപന് നല്കുകയര അവ പത-ദൃശര മകാധരമങ്ങളത്തിലൂനട

ജനങ്ങനള അറത്തിയത്തിക്കുകയര നചയ്തത്തിരുന.  പൂര്ണ്ണമകായര ആ പകാവങ്ങള അതന്
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വത്തിശസസത്തിക്കുകയര  പ്രതശക്ഷത്തിക്കുകയര  നചയ്തുനവങത്തിലുര  പ്രഖരകാപനങ്ങളലകാനത

ഒനര സരഭവത്തിചത്തിട്ടേത്തില. പകാലകായത്തിനല ഒരു സസകകാരര ടസ്റ്റേത്തിനന് ഈ ഗവണ്നമന്റെന്

രണ്ടന്  ബഡ്ജറ്റുകളത്തിലകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിചതന്  ആനര

തൃപ്തത്തിനപടുതകാനകാണന്?  ജനങ്ങള  തചകാദത്തിക്കുന  തചകാദരമകാണത്തിതന്.  ഇനതകാനന്

പ്രകാവര്തത്തികമകാകകാന്  2023-24 നല  ബഡ്ജറത്തില്  ഉളനപടുതത്തി  കടപുഴ

പകാലതത്തിനന്റെയര  അതപ്രകാചന്  തറകാഡത്തിനന്റെയര  തുക  അനുവദത്തിചന്  ആ  പകാലര

പണത്തിയണനമനന്  ഞകാന്  അഭരര്തത്തിക്കുന.  പകാലകായത്തിനല

ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തിയള്ള  എനന്റെ  ഈ  അഭരര്തന  ഗവണ്നമന്റെന്

കണകത്തിനലടുതന്  കടപുഴ  പകാലര  പുനര്  നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനന്  ബഡ്ജറത്തില്

ഉളനപടുതത്തി  തുക  അനുവദത്തിചതരണനമനന്  അഭരര്തത്തിക്കുന.

പ്രതത്തിസനത്തികനള  ശകമകായത്തി  തനരത്തിട്ടേന്  മുതനറകാനുള്ള

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളകാനമത്തിലകാത ,  വത്തിലകയറരമൂലര  സകാധകാരണകകാരനന്റെ

നടുനവകാടത്തിക്കുനതുമകായ ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് ശകത്തിയകര എതത്തിര്ക്കുന.

ശശ  .   പത്തി  .   എസന്  .   സുപകാല്: സര്, ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  എങ്ങനനയകാണന്

പത്തിന്തുണയകാതത്തിരത്തിക്കുനതന്;  ഇനതകാരു  ജനകശയ  ബഡ്ജറകാണന്.  തകന്ദ്ര
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സര്കകാര്  സൃഷത്തിച  ഗുരുതരമകായ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിനയ

അതത്തിജശവത്തികകാന് സരസകാനതത്തിനന്റെ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങനള മുതനകാട്ടേന്

നയത്തിക്കുനതത്തിനന്  സഹകായകരമകായ  ബഡ്ജറകാണന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിചതന്.  രകാജരത്തുതനന  ഇനതകാരു  ബദലകാണന്;  ഒരു  ജനകശയ

ബദലകാണന്;  ഒരു  ഇടതുപക്ഷ  ബദലകാണന്.  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറന്

ആര്ക്കുതവണ്ടത്തിയകാണന്?  അദകാനത്തിക്കുര  അരബകാനത്തിക്കുര  തകകാര്പതററ്റുകളക്കുര

തവണ്ടത്തിയളള  ബഡ്ജറകാണതന്.  തകകാടത്തികണകത്തിനന്  നതകാഴത്തിലകാളത്തികള

പണത്തിനയടുക്കുന  നതകാഴത്തിലുറപ്പുതമഖലനയ  അവഗണത്തിച  ബഡ്ജറകാണതന്.

വന്കത്തിട  തകകാര്പതററ്റുകളകന്  നത്തികുതത്തി  കുറയ്ക്കുന  നത്തിലപകാടകാണന്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിചതന്.  തകരളതത്തിനന്  എയത്തിരസന്  അനുവദത്തിചത്തില,

തകരളതത്തിനല  നറയത്തില്തവ  വത്തികസനവുമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്  യകാനതകാരു

പ്രഖരകാപനവുര നടതത്തിയത്തില,  തകരളര ആവശരനപട്ടേ ഒനരതനന നല്കകാനത

കടുത  അവഗണനയകാണന്  തകന്ദ്രര  പുലര്ത്തുനതന്.  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര

ഗണരമകായത്തി  കുറചനകകാണ്ടന്  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  നമ്മുനട  സരസകാനനത

ശസകാസരമുട്ടേത്തികകാന് ശമത്തിക്കുന. 3.85 ശതമകാനമകായത്തിരുന സരസകാനവത്തിഹത്തിതര

1.92  ശതമകാനമകായത്തി  കുറചതത്തിനകാല്  തകകാടത്തികളനട  നഷമകാണന്
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സരസകാനതത്തിനുണ്ടകാകുനതന്.  റവനസ്യൂ  കമത്തി  ഗ്രകാന്റെത്തില്  6,700  തകകാടത്തി

രൂപയനട കുറവകാണന് വരുതത്തിയതന്. നമ്മുനട കടനമടുപന് പരത്തിധത്തി കുറയ്ക്കുകയകാണന്

നചയ്തതന്. തകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിനന് പരത്തിധത്തി ലരഘത്തിചനകകാണ്ടന് വകായ്പനയടുക്കുനതത്തിനന്

തടസമത്തില,  പനക്ഷ  തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനര

തടസനപടണനമനള്ളതുനകകാണ്ടന്  കടനമടുകകാന്  പകാടത്തിനലനളള

സമശപനമകാണന്  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  സസശകരത്തിക്കുനതന്.  തകരളതത്തിനന്റെ

വത്തികസനതത്തിനന്  പുതത്തിയ  അദരകായര  രചത്തിച  കത്തിഫ്ബത്തിനയന  സരവത്തിധകാനര

അട്ടേത്തിമറത്തിക്കുനതത്തിനന്  അതുര  കടനമടുപത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്നപടുത്തുന

സമശപനമകാണന്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിചതന്.  സകാമൂഹരസുരക്ഷകാ

നപന്ഷന്  കമ്പനത്തിനയ  കടനമടുപന്  പരത്തിധത്തിയത്തില്  ഉളനപടുതത്തി  തക്ഷമ

നപന്ഷന്  മുടകകാനുളള  ശമമകാണന്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  നടതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്.

ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  വത്തിഹത്തിതര  നത്തിര്തലകാക്കുകയര  തകന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതര  കുറയ്ക്കുകയര

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദതത്തികള ഇലകാതകാക്കുകയര നചയ്തു.  പ്രളയകകാലതന് നമുകന്

നല്കത്തിയ  അരത്തിയനട  വത്തിലതപകാലുര  തചകാദത്തിചവകാങ്ങത്തിച  നത്തിലപകാടകാണന്  തകന്ദ്ര

സര്കകാര്  സസശകരത്തിചതന്.  ഇഇൗ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്  നത്തിനനകകാണ്ടകാണന്,  തക്ഷമ

പദതത്തികളകന്  കുറവുവരുതകാനത  വത്തികസന  കുതത്തിപത്തിതലയന്  നമ്മുനട
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സരസകാനനത നയത്തിക്കുനതത്തിനുതകുന ഇഇൗ വത്തികസനതക്ഷമ ബഡ്ജറത്തിനന

കകാതണണ്ടതന്. പ്രതത്തിപക്ഷര  ഇനന  നസസ്സുമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്

കഴത്തിഞദത്തിവസര  ഇവത്തിനട  സമരര  ആരരഭത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  ഒരു  ഓതട്ടേകാറത്തിക്ഷകാ

നതകാഴത്തിലകാളത്തിയനട  നഫയ്സന്  ബുകന്  തപകാസ്റ്റേത്തിനന  സരബനത്തിചന്

കഴത്തിഞദത്തിവസര  ഇവത്തിനട  പറഞതകാണന്.  അതദ്ദേഹര  പറഞതന്;  "എനത്തികന്

രണകുട്ടേത്തികളകാണന്,  രണതപരുര സര്കകാര് സ്കൂളത്തിലകാണന് പഠത്തിക്കുനതന്,  അതത്തിനന്

നചലവത്തില.  പ്രകായമകായ  അച്ഛനുര  അമയ്ക്കുര  അസുഖര  വരുതമ്പകാള  സര്കകാര്

ആശുപതത്തിയത്തിലകാണന്  ചത്തികത്തിതത്തിക്കുനതന്,  അതത്തിനുര  നചലവത്തില.  അവര്കന്

രണതപര്ക്കുര നപന്ഷനുണ്ടന്, 3,200 രൂപ വനര ലഭത്തിക്കുന. എനത്തിക്കുര എനന്റെ

കുടുരബതത്തിനുര  ഇതയധത്തികര  കകാരരങ്ങള  നചയ്യുന  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനന

സഹകായത്തിതകണ്ടതന്  എനന്റെ  ഉതരവകാദത്തിതസമകാണന്."  തകരളതത്തിനല

സകാധകാരണകകാരകായ  മുഴവന്  ജനങ്ങളനടയര  അഭത്തിപ്രകായമകാണന്  ആ

നതകാഴത്തിലകാളത്തിയത്തിലൂനട നമുകന് തകളകകാന് കഴത്തിഞതന്. നത്തിങ്ങളനട സമരതത്തിനന്

എന്തന്  ആത്മകാര്തതയകാണുളളതന്;  നത്തിങ്ങളകന്  സമരര  കത്തിടകകാന്

നകാണമത്തിതല?  ഇഇൗ  രകാജരതന്  ഇനനവത്തില  വര്ദത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടയകായത്തിട്ടുളള

സകാഹചരരനമകാരുകത്തിയതന് തകകാണ്ഗ്രസന് തകന്ദ്രര ഭരത്തിക്കുന അവസരതത്തിലതല?
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നത്തിങ്ങള  നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പനങ്ങളകന്  വത്തില  നത്തിര്ണ്ണയത്തികകാനുളള

അവകകാശര  നപതടകാളത്തിയര  കമ്പനത്തികളകന്  നല്കത്തിനകകാണ്ടന്  നപതടകാളത്തിനന്റെ

വത്തില  വര്ദത്തിക്കുനതത്തിനന്  സകാഹചരരനമകാരുകത്തി. പത്തിനശടന്  വന  ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഗവണ്നമനര  ആ സമശപനരതനന  സസശകരത്തിചതത്തിനകാലകാണന്  നപതടകാളത്തിയര

ഉല്പനങ്ങളകന് നമ്മുനട രകാജരതന് വത്തില വര്ദത്തിക്കുന സകാഹചരരമുണ്ടകായതന്.

നത്തിങ്ങള  ഇഇൗ  സമരര  നടത്തുതമ്പകാള  മറനതപകാകുനനകാരു  കകാരരമുണ്ടന്;

യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതന്  2011-ല്  7  തവണയകാണന്

നപതടകാളത്തിതന്റെയര  ഡശസലത്തിതന്റെയര  വത്തില  വര്ദത്തിപത്തിചതന്.  2011-ല്  26.64

ശതമകാനമകായത്തിരുന  ടകാകന്,  5.16  ശതമകാനര  വര്ദത്തിപത്തിചന്  31.8

ശതമകാനമകാകത്തിയതന്  നത്തിങ്ങളനട  ഭരണകകാലതകാണന്.  യഥകാര്ത

നകകാളളനടതത്തിയതന് യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാരകാണന്.  നത്തിങ്ങള വര്ദത്തിപത്തിച  31.8

ശതമകാനര  ടകാകന്  30.8  ശതമകാനമകായത്തി  കുറചതന്  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  സര്കകാരകാണന്.  1.90  രൂപയനട  കുറവകാണന്  അനന്

വരുതത്തിയതന്.  അതന് കണ്ടത്തിനലന പറയകാന് നത്തിങ്ങളകന്  കഴത്തിയതമകാ?  തകന്ദ്ര

സര്കകാര്  പലതപകാഴകായത്തി  ഇനനവത്തില വര്ദത്തിപത്തിച.  45  രൂപയണ്ടകായത്തിരുന

ഇനനവത്തില  106  രൂപയകായര  പകാചക  വകാതകതത്തിനന്റെ  വത്തില  410-ല്നത്തിനന്
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1062  ആയര  വര്ദത്തിപത്തിച.  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനനതത്തിനര  സമരര  നടതകാന്

നത്തിങ്ങളക്കു ഭയമകാതണകാ? ഇഇൗ നത്തിയമസഭയനട മുന്പത്തിലല പകാര്ലനമന്റെത്തിലകാണന്

നത്തിങ്ങള സമരര നടതതണ്ടതന്.  നത്തിങ്ങള അതത്തിനന് തയ്യേകാറതണ്ടകാ?  നത്തിങ്ങളകന്

ഭയമുനണ്ടങത്തില്  ഞങ്ങതളകാനടകാപര  വനകാല്  നമുനകകാരുമത്തിചന്  പകാര്ലനമന്റെത്തിനന്

മുന്പത്തില് സമരര നടതകാര.  നത്തിങ്ങളനട  18  എര.പത്തി.മകാര് അവത്തിനട എന്തകാണന്

നചയ്യുനതന്?  നപതടകാളത്തിയര  വത്തില  വര്ദനവുമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്  അവത്തിനട  ഒരു

സമരവുര  നടതകാനത  ഇവത്തിനട  സമരര  നടതത്തിയതുനകകാണ്ടന്  എനന്തങത്തിലുര

കകാരരമുതണ്ടകാ?  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനന്  പണര  തവണര,  ആ  പണര

എന്തത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണന്  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുനതന്?  ഇഇൗ  സരസകാനനത

പകാവനപട്ടേ  ആളകനള  സഹകായത്തികകാന്  തവണ്ടത്തിയകാണന്  തകരളതത്തിനല

എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കകാര് പണര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുനതന്. സകാധകാരണകകാരുനട

സുരക്ഷകാ നപന്ഷനുമകായത്തി ബനനപട്ടേ കകാരരങ്ങള നമുകറത്തിയകാര,  63  ലക്ഷര

തപര്കന്  1600  രൂപവശതര  നപന്ഷന്  നകകാടുക്കുന  ഗവണ്നമന്റെകാണന്

തകരളതത്തിനല  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാര്.  നത്തിങ്ങളനട  കകാലതന്  600

രൂപയകായത്തിരുന,  എതമകാസര നത്തിങ്ങളതന്  മുടകത്തി?  പനക്ഷ,  മുടങ്ങകാനത  1600

രൂപ  അവരുനട  വശടുകളത്തില്  എതത്തിക്കുന  ഗവണ്നമന്റെകാണന്  തകരളതത്തിനല
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ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി സര്കകാര്.  തക്ഷമ നപന്ഷന് നകകാടുകകാന്

പകാടത്തിനലനകാണന്  തകന്ദ്രര  പറഞതന്.  എനകാല്  തക്ഷമ  നപന്ഷന്

നകകാടുക്കുനമനകാണന്  തകരളതത്തിനല  മുഖരമനത്തി  പറഞതന്.  അകകാരരതത്തില്

ഉറച നത്തിലപകാടുമകായത്തി ഇഇൗ സര്കകാര് മുതനകാട്ടുതപകാകുര.  

നമ്മുനട  നകാട്ടേത്തില്  ഭക്ഷണര  കഴത്തികകാത  ആരുര  ഉണ്ടകാകകാന്

പകാടത്തിനലനകകാരരതത്തില്  പ്രതതരക  തകാല്പരരനമടുതകാണന്  വത്തിശപ്പുരഹത്തിത

തകരളതത്തിനുതവണ്ടത്തി  'സുഭത്തിക്ഷ തഹകാട്ടേല്'  ആരരഭത്തിചന് ആ പ്രവര്തനങ്ങളകന്

സര്കകാര് തനതൃതസര നല്കത്തിയതന്. അതത്തിദകാരത്തിദര ലഘൂകരണതത്തിനുതവണ്ടത്തി 50

തകകാടത്തി  രൂപയര കകാരുണരപദതത്തികകായത്തി  574.50  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണന്  ഈ

സര്കകാര്  നശകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുനതന്.  സസന്തമകായത്തി  വശടത്തിലകാതവര്കന്  നനലഫന്

പദതത്തി  മുതഖന  ലക്ഷകണകത്തിനന്  വശടുനത്തിര്മത്തിചനകകാടുത  ഗവണ്നമന്റെകാണന്

തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്.  2.5  ലക്ഷര

വശടുകളകാണന്  കഴത്തിഞ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതന്  നത്തിര്മത്തിചനല്കത്തിയതന്.   ഇഇൗ

സര്കകാരത്തിനന്റെ കകാലതന് 108025 വശടുകള നത്തിര്മത്തിചനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന. ഇനതലകാര

നമ്മുനട മുന്പത്തിലുളള യകാഥകാര്തരങ്ങളകാണന്. 

അയ്യേന്കകാളത്തി  നതകാഴത്തില്ദകാന  പദതത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  150  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്
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വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്. 65 ലക്ഷര നതകാഴത്തില് ദത്തിനങ്ങളകാണന് ലക്ഷരമത്തിടുനതന്.

തദശശയ  ഗ്രകാമശണ  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തി  തകരളതത്തില്  ശകമകായത്തി

നടപത്തിലകാക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ശകമകായത്തിട്ടുളള  ഇടനപടലകാണന്  തകരള  സര്കകാര്

നടപത്തിലകാക്കുനതന്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച  കണക്കുപ്രകകാരര  ഒരു  വത്തിദരകാര്തത്തികന്  50,000

രൂപയകാണന്  ഒരു  വര്ഷര  തകരള  സര്കകാര്  നചലവഴത്തിക്കുനതന്.  കഴത്തിഞ

എല്.ഡത്തി.എഫന്. സര്കകാരത്തിനന്റെ കകാലതന് 10 ലക്ഷതതകാളര വത്തിദരകാര്തത്തികളകാണന്

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തിതലയന്  കടനവനനതനപറയതമ്പകാള  തകരള

സര്കകാര് വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലനയ എതമകാതര ശകത്തിനപടുതത്തിനയനളളതത്തിനന

സരബനത്തിചന് കൂടുതല് വത്തിശദശകരത്തിതകണ്ട കകാരരമത്തില.  

കകാര്ഷത്തികതമഖലനയ  സരബനത്തിചന്,  റബ്ബറത്തിനന്  600  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്

നശകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുനതന്.  നകാളത്തിതകര  സരഭരണവത്തില  32  രൂപയത്തില്  നത്തിനന്  34

രൂപയകാക്കുകയര  നനല്കൃഷത്തികന്  95  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുത്തുകയര  നചയ്തു.

കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തില്  വലത്തിയ  മുതനറതത്തിനന്  വഴത്തിനയകാരുക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി

മൂലരവര്ദത്തിത കകാര്ഷത്തിക മത്തിഷന് രൂപശകരത്തിചനകകാണ്ടന് തകരളതത്തിനല കകാര്ഷത്തിക

തമഖലനയ  ശകത്തിനപടുതകാനുളള  നത്തിലപകാടുമകായകാണന്  സരസകാന  സര്കകാര്
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മുതനകാട്ടുതപകാകുനതന്.  

വരവസകായതമഖലയത്തില്,  ഇനന് ഇന്തരയത്തില് ഏറവുര നത്തിതക്ഷപ സഇൗഹൃദ

സരസകാനമകായത്തി മകാറത്തിയത്തിട്ടുളളതന്  തകരളമകാനണനളളതന്  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി

നമുകന് പറയകാന് സകാധത്തിക്കുര. നചറകത്തിട വരവസകായങ്ങളമകായത്തി ബനനപട്ടേന്, ഒരു

വര്ഷരനകകാണ്ടന് ഒരു ലക്ഷര സരരരഭങ്ങള തുടങ്ങകാനകാണന് തശരുമകാനത്തിചത്തിരുനതന്,

രണമകാസര ബകാകത്തിയത്തിരത്തിനക ഏതകാണ്ടന് ഒരു ലക്ഷതത്തിലധത്തികര സരരരഭങ്ങള

നമുകന്  തുടങ്ങകാന്  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  6282  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നത്തിതക്ഷപമകാണന്

അതത്തിനന്റെയടത്തിസകാനതത്തില് ഉണ്ടകായത്തിട്ടുളളതന്,  220500  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങളര

സൃഷത്തികകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടന്.  വത്തിലകയറര നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി ശകമകായ

നടപടത്തികള  സസശകരത്തിച  ഗവണ്നമന്റെകാണന്  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്.   ഇതത്തിനകായത്തി  2000  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനനവനന്  പറയതമ്പകാളതനന  പ്രസ്തുത  കകാരരതത്തില്

എതമകാതര തകാത്പരരര സസശകരത്തിക്കുനനവനന് നമുകന് കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുര.

പ്രതത്തിസനത്തി  ഘട്ടേങ്ങളത്തിനലലകാര  തകരളതതകാനടകാപരനത്തിന  ഗവണ്നമന്റെകാണന്

ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്.  നമ്മുനട  സരസകാനതന്

പ്രളയദുരന്തവുര  തകകാവത്തിഡന്  മഹകാമകാരത്തിയമുണ്ടകായതപകാള  ജനങ്ങനള
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തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച  സര്കകാരത്തിനന  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള

നനതഞകാടുതചര്ത്തുപത്തിടത്തിച,  അവര്  വശണര  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിനയ അധത്തികകാരതത്തില് നകകാണവന.  കഴത്തിഞദത്തിവസര

ശശ.  രതമശന്  നചനത്തിതല  പറഞതന്,  ജനങ്ങളകന്  ഒരു  അബദര  പറത്തി,

നനകപത്തിഴ പറത്തിനയനകാണന്. ജനങ്ങളകന് നനകപത്തിഴ പറത്തിയത്തിട്ടേത്തില; ഇഇൗ സര്കകാര്

വശണര അധത്തികകാരതത്തില് വതരണ്ടതന് തകരളതത്തിനല ജനങ്ങളനട തകാത്പരരര

സരരക്ഷത്തിക്കുനതത്തിനന്  ആവശരമകാനണനതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തിലകാണന്

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള  വശണര  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനന

അധത്തികകാരതത്തിതലറത്തിയതന്.  അതുനകകാണ്ടകാണന്  നത്തിങ്ങള  അപ്പുറത്തുര  ഞങ്ങള

ഇപ്പുറത്തുര  ഇരത്തിക്കുനതന്.  ഒരല്പര  പ്രതത്തിസനത്തി  നമ്മുനട  മുമ്പത്തിലുനണ്ടനതന്

യകാഥകാര്തരമകാണന്; അതന് സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയകാണന്.  തകന്ദ്രര സൃഷത്തിച

ആ പ്രതത്തിസനത്തി മറത്തികടകകാന് നമുകന് സകാധത്തിക്കുര. തകരളതത്തിനല ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി സര്കകാര് ഇതുവനരയള്ള എലകാ പ്രതത്തിസനത്തികനളയര

മറത്തികടനതുതപകാനല,  ജനങ്ങനള  വത്തിശസകാസതത്തിനലടുത്തുനകകാണ്ടന്  ഇഇൗ

പ്രതത്തിസനത്തിനയയര  മറത്തികടക്കുനമനള്ള  കകാരരതത്തില്  യകാനതകാരു

സരശയവുമത്തില,  അതുനകകാണതനന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  ശകമകായത്തി
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പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    നക  .    പത്തി  .    എ  .    മജശദന്:  സര്,  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന അനുകൂലത്തികകാന്

നത്തിര്വകാഹമത്തിനലനന്  ആദരമകായത്തി  അറത്തിയത്തികനട്ടേ.  ഇവത്തിനട  നപതടകാള-ഡശസല്

എനത്തിവയന്  സകാമൂഹര  സുരക്ഷകാ  നസസന്  ഏര്നപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനന

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ഭരണകക്ഷത്തി  അരഗങ്ങള  സതന്തകാഷതതകാനട  സസകാഗതര

നചയ്യുകയണ്ടകായത്തി.  ഇനനവത്തില  വര്ദനവത്തിനനതത്തിരകായത്തി  എലകാകകാലത്തുര

ധകാരകാളര  പ്രതത്തിതഷധങ്ങളര  സമരപരത്തിപകാടത്തികളര  നടതത്തിയവരകാണന്  നമള.

അതുണ്ടകാക്കുന  ദുഷന് ഫലങ്ങള,  തന്മൂലമുണ്ടകാകുന  വത്തിലകയറര,  അവ

ജനങ്ങളനട  ജശവത്തിതര  ദുസഹമകാക്കുനതന്  എനത്തിവനയനയലകാര  സരബനത്തിചന്

സഭയകത്തുര  പുറത്തുര  നമനളലകാവരുര  പ്രതത്തിതഷധമറത്തിയത്തിചത്തിട്ടുള്ള

കകാരരവുമകാണന്.  ഇനനവത്തില  വര്ദത്തിപത്തികകാന്  തകന്ദ്രര  തശരുമകാനത്തിക്കുതമ്പകാള

അവര്കന് അതത്തിനുള്ള കകാരണങ്ങളണ്ടകാകുര, അവര് അതന് നരകായശകരത്തിക്കുകയര

നചയ്യേകാറണ്ടന്.  അതുതപകാനലതനനയകാണന്  ഇവത്തിനടയര  ഇനന  നസസന്

ഏര്നപടുത്തുനതത്തിനുള്ള  നരകായശകരണര,  സുരക്ഷകാ  സ്കശമുകളകന്

തവണ്ടത്തിയകാനണന  നരകായര  പറയനതന്.  ഇനനവത്തില  വര്ദനവത്തിനന

അനുകൂലത്തിചന്  സരസകാരത്തിക്കുനവരുനട  നതകാലത്തികട്ടേത്തി  ഓര്തകാല്
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കണ്ടകാമൃഗരതപകാലുര  കരയനമനകാണന്  എനത്തികന്  പറയകാനുള്ളതന്.

എങ്ങനനയകാണന്  നത്തിങ്ങള  ഇതത്തിനന  അനുകൂലത്തിക്കുനതന്;  ഇതുണ്ടകാക്കുന

ഫലങ്ങനള  സരബനത്തിചന്  നത്തിങ്ങള  ചത്തിന്തത്തിചത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  ഒരു  ബഡ്ജറന്

അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള  വത്തിഭവസമകാഹരണര  നടത്തുനതത്തിനന്  നമളകാരുര

എതത്തിരല. പതക്ഷ വത്തിഭവസമകാഹരണര എങ്ങനന നടതണനമനന് അറത്തിയണര.

വത്തിഭവസമകാഹരണര  നടതതണ്ടതന്  സകാധകാരണ  ജനങ്ങനള  തദകാഹത്തിക്കുകയര

പ്രയകാസനപടുത്തുകയര നചയ്യുന രശതത്തിയത്തിലകാതണകാ? ഇവത്തിനട വനത്തിട്ടുള്ള ഓതരകാ

കകാരരവുര എടുത്തുതനകാക്കൂ, ഇനനവത്തിലനയക്കുറത്തിചന് ഞകാന് സൂചത്തിപത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.

ഭൂമത്തിയനട നരകായവത്തിലയത്തില് 20% വര്ദനയണ്ടകായത്തി,  വത്തിപണത്തി മൂലരര വര്ദത്തിച

പ്രതദശങ്ങളത്തില് നരകായവത്തില 30% വര്ദത്തിക്കുതമ്പകാള ഫലതത്തില് 50 ശതമകാനര

വത്തില വര്ദത്തിക്കുന. ദശര്ഘകകാലമകായത്തി ഒഴത്തിഞ്ഞുകത്തിടക്കുന വശടുകള, അതകായതന്

ഗളഫന്  നകാടുകളളനപനട  വത്തിതദശങ്ങളത്തില്  തപകായത്തിട്ടുള്ള  പ്രവകാസത്തികളനട

വശടുകള  ഇവത്തിനട  പൂട്ടേത്തികത്തിടക്കുകയകായത്തിരത്തിക്കുര,  അതത്തിനന്  പ്രതതരകമകായത്തി

നത്തികുതത്തി  ഏര്നപടുത്തുകയകാണന്.  വകാണത്തിജര-വരവസകായ  യൂണത്തിറ്റുകളകന്

നനവദദ്യുതത്തി  തശരുവ  5  ശതമകാനമകാകത്തി വര്ദത്തിപത്തിചന്  20  ടപസ  മുതല്  35

ടപസ വനര വര്ദത്തിപത്തിക്കുന സകാഹചരരര വരത്തികയകാണന്. 5 ലക്ഷര രൂപവനര
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വത്തിലയള്ള  കകാറകളകന്  1%,  പുതുതകായത്തി  വകാങ്ങുന  2  ലക്ഷര  രൂപ  വനര

വത്തിലയള്ള  തമകാതട്ടേകാര്  നനസകത്തിളകളനട  ഒറതവണ  നത്തികുതത്തിയത്തില്  2%

എനത്തിങ്ങനനയള്ള വര്ദന വരുത്തുകയര ഇലകത്തികന് തമകാതട്ടേകാര് വകാഹനങ്ങളകന്

ആദര  5  വര്ഷതതയന് നല്കത്തിയത്തിരുന  5 0%  നത്തികുതത്തിയത്തിളവന് ഒഴത്തിവകാക്കുകയര

നചയ്തതത്തിലൂനട  സകാധകാരണകകാനര  ബകാധത്തിക്കുന  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശമകാണന്

ബഡ്ജറത്തിലുള്ളതന്  എനതുനകകാണ്ടകാണന്  ഞങ്ങള  ഇതത്തിനന  എതത്തിര്ക്കുനതന്.

ഇങ്ങനനനയലകാര നചയ്യുനതന് തകന്ദ്ര അവഗണനയനട തപരന് പറഞകാണതലകാ,

തകന്ദ്ര  അവഗണന  പറയകാനത  ഇഇൗ  നത്തിയമസഭയത്തില്  ഏതന്  ബഡ്ജറകാണന്

അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്?  തകന്ദ്രതത്തില്  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്നമന്റെന്

അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങള  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിലുര  ഇഇൗ

സരസകാനതത്തിനന്റെ പ്രശ്നങ്ങളര തകന്ദ്ര അവഗണനയര പറഞത്തിട്ടുണ്ടന്. എനകാല്

അകകാരരങ്ങനളലകാര  പറഞന്  ജനങ്ങനള  നകകാള്ളയടത്തിക്കുകയല;  അവരുനട

തപകാകറടത്തിക്കുകയല  നചതയ്യേണ്ടതന്.  ഇങ്ങനനനയലകാര  നചയ്യേണനമനന്

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയ  ആരകാണന്  ഉപതദശത്തിചതന്!

ഇതത്തിനന്റെനയകാനക  ഫലര  എന്തകാകുനമനന്  അങ്ങന്  ഒരത്തികനലങത്തിലുര

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമകാ?  തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തിവനത്തിട്ടുള്ള  സകാമ്പതത്തിക
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മകാനരതത്തില്നത്തിനര  പ്രയകാസതത്തില്നത്തിനര  കരകയറനതത്തിനത്തിടയത്തില്  അങ്ങന്

നചയ്തത്തിട്ടുള്ള ഇഇൗ മകായകാജകാലര, കടുരനനക എവത്തിതടയകാണന് നകകാണതപകാകുനതന്?

നത്തിങ്ങനള  പറത്തിചതന്  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെല,  കത്തിഫന് ബത്തിയകാണന്.  അതത്തിനന്റെ

ഭവത്തിഷരതത്തിനനക്കുറത്തിചര  ഭകാവത്തിയത്തില്  ഉണ്ടകാകകാവുന  പ്രയകാസങ്ങനളക്കുറത്തിചര

ഞങ്ങള  അനന്  ഇവത്തിനടനത്തിനര  പറഞത്തിട്ടുണ്ടന്,  ഇതപകാള  സത്തി.&എ.ജത്തി.

റത്തിതപകാര്ട്ടേന്  വനര  അതുസരബനത്തിചന്  വനതലകാ?  യകാനതകാരു

ദശര്ഘവശക്ഷണവുമത്തിലകാത  രശതത്തിയത്തില്  നചയ്തത്തിട്ടുള്ള  ചത്തില  തശരുമകാനങ്ങളര

നത്തിലപകാടുകളരനകകാണ്ടകാണന്  ഇഇൗനയകാരു  സരഗതത്തി  വനഭവത്തിചനതനന്  ഞകാന്

അങ്ങയനട  ശദയത്തില്നപടുത്തുകയകാണന്.  വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തിനകായത്തി

നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിനചടുക്കുന  കകാരരരതനനനയടുകകാര,

നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തിലുര  നത്തികുതത്തിതയതര  ഇനതത്തിലുര  നമള  ലക്ഷരരവച

രശതത്തിയത്തില് അവ പത്തിരത്തിനചടുകകാന് സകാധത്തിചത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  അനതകാനക ബഡ്ജറന്

അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാഴള്ള  വത്തിഭകാവനയത്തില്മകാതമുള്ളതകാണന്,  യഥകാര്തതത്തില്

സകാധത്തിക്കുനത്തില.  ഇവത്തിനട  ആരനനസ്റ്റേത്തി  സ്കശര  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരുനതലകാ,

നടപ്പുവര്ഷതത്തില്  നത്തികുതത്തിതയകാ  നത്തികുതത്തിതയതര  വരുമകാനതമകാ  വനത്തില.

നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനചടുക്കുനതത്തില്  അലരഭകാവമുണ്ടകാകുനതന്
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പരത്തിതശകാധത്തികനപടണര.  നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശത്തിക  പലത്തിശയര  പത്തിഴപലത്തിശയര

ഒഴത്തിവകാകത്തി  പരത്തിനചടുക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ആദരഘട്ടേതത്തില്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച

ആരനനസ്റ്റേത്തി സ്കശര പരകാജയനപട്ടു. രണ്ടകാമതുര ഒരു സ്കശര വനനങത്തിലുര അതുമകായത്തി

ബനനപട്ടേവര്  സഹകരത്തിതചകാ;  അതന്  ലക്ഷരതത്തിനലതത്തികകാന് സകാധത്തിതചകാ?

നരകായമകായര  കത്തിതട്ടേണ്ട  ആനുകൂലരങ്ങളര  നത്തികുതത്തിയടകമുള്ള  വത്തിഭവ

സമകാഹരണവുര  യഥകാസമയര  ലഭരമകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുനത്തിനലനതന്  ഏറവുര

പ്രധകാനനപട്ടേ  വത്തിഷയമകാണന്.  സരസകാരത്തിചവരത്തില്  ഒതനകാ  രതണ്ടകാ  അരഗങ്ങള

തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ നസ്യൂനപക്ഷ വത്തിരുദ സമശപനവുര തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തില് പ്രസ്തുത

വത്തിഭകാഗനത സരബനത്തിച അവഗണനയര തസ്കകാളര്ഷത്തിപന് തുക കുറചതുനമലകാര

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച.  എനകാല്  അതത  വത്തിഷയതത്തില്  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെന്

നശതത്തിപുലര്തത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടകാ;  അവത്തിനടയത്തിരുനന്  തകന്ദ്രനത  കുറര  പറയതമ്പകാള

സരസകാനര  സസശകരത്തിച  നത്തിലപകാടന്  എന്തകാനണനന്  തനകാകതണ്ട?  നത്തിങ്ങള

ഗവണ്നമന്റെത്തിനനക്കുറത്തിചന്  എതപകാഴര  ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി,  രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി

എനപറയകാറണ്ടതലകാ,  ഇഇൗ  രണ്ടന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയര  മുതനകാടത്തിയകായത്തി

നകകാണവന പ്രകടനപതത്തികയത്തില് പറഞ ഏറവുര പ്രധകാനനപട്ടേ ഒരു കകാരരര

എന്തകായത്തിരുനനവനന്  ഓര്മയതണ്ടകാ?  അതന്  അറബത്തികന്  യൂണത്തിതവഴന് സത്തിറത്തി



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

31

നകകാണവരുനമനകായത്തിരുന.  നത്തിങ്ങളനട പ്രകടനപതത്തികയത്തില് പറഞ എലകാ

കകാരരങ്ങളര ഭരണതത്തില്വനതപകാള നടപത്തിലകാകത്തിനയനകാണതലകാ മുഖരമനത്തി

കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  ഇവത്തിനട  പറഞതന്.  അറബത്തികന്  യൂണത്തിതവഴന് സത്തിറത്തി

നകകാണവരുനമന  നത്തിങ്ങളനട  വകാഗകാനര  ഇതുവനര  നടപത്തിലകാതയകാ?

നനമതനകാരത്തിറത്തികന്  എതതുക വകയത്തിരുതത്തി,  മറ്റുള്ള കകാരരങ്ങളകന് എത തുക

വകയത്തിരുതത്തി  എനനലകാമുള്ളതന്  ഇതപകാള  ചര്ച  നചയ്യേനപടുന  ബഡ്ജറന്

പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്തനന  മനസത്തിലകാകുര.  തക്ഷമനത്തിധത്തി  തസ്കകാളര്ഷത്തിപ്പുകള

നവട്ടേത്തിക്കുറചതത്തിനന  സരബനത്തിചന്  പരകാമര്ശത്തികകാതത്തിരുന  നത്തിങ്ങള

നസ്യൂനപക്ഷങ്ങതളകാടന് നശതത്തിപുലര്ത്തുകതയകാ അതത്തിനകായത്തി ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഹത്തിതര

അനുവദത്തിക്കുതയകാ നചയ്തത്തില.  എനകാല്  സരസകാനതത്തിനന്റെ മറ്റുകകാരരങ്ങളകന്

ഫണ്ടന്  നശകത്തിവചതുര  കകാണകാര.  നവറതത  സരസകാരത്തിക്കുനമനലകാനത

നസ്യൂനപക്ഷങ്ങതളകാടന്  അവഗണനയകാണന്  കകാട്ടുനതന്,  നരകായമകായ  രശതത്തിയത്തില്

കകാരരങ്ങള  നടതത്തിനകകാണതപകാകുനതത്തിനന്  ഒരു  നടപടത്തിയര

സസശകരത്തിക്കുനത്തിനലനതകാണന് വസ്തുത.  സമയക്കുറവുമൂലര കൂടുതല് കകാരരങ്ങള

ഞകാന് പറയനത്തില, എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല കുറചന് കകാരരങ്ങള പറയകയകാണന്.

പരപനങ്ങകാടത്തി  എല്.ബത്തി.എസന്  നസന്റെറത്തിനന്റെ  കകാരരമകാണന്  ഞകാന്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

32

സൂചത്തിപത്തിക്കുനതന്,  സചകാര്  കമത്തിറത്തി  റത്തിതപകാര്ട്ടേത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്

രൂപശകൃതമകായ  പകാതലകാളത്തി  മുഹമദന്  കുട്ടേത്തി  അദരക്ഷനകായ  നനമതനകാറത്തിറത്തി

കമശഷനന്റെ  ശത്തിപകാര്ശയനട  അടത്തിസകാനതത്തില്  അനന്  മലപ്പുറതന്  L.B.S.

Integrated Institute of  Science and  Technology (LBSIIST)  തുടങ്ങകാന്

തശരുമകാനത്തിചതകാണന്.  ഇഇൗ  അനനപ്ലെെഡന്  സയന്സന്  തകകാതളജത്തിനന്

എഞത്തിനശയറത്തിരഗന്  തകകാതളജന്,  തപകാളത്തിനടകത്തികന്  തകകാതളജന്  എനത്തിവയര

എല്.ബത്തി.എസന്.-നല പത്തി.ജത്തി.ഡത്തി.സത്തി.എ., മളട്ടേത്തിമശഡത്തിയ തുടങ്ങത്തിയ തകകാഴ്സുകളര

ഉണ്ടകാകണനമനകാണന്  ഉതദ്ദേശത്തിചത്തിരുനതന്.  ഇതത്തിനന്റെ  സയന്സന്  തകകാതളജന്

വകാടകനകട്ടേത്തിടതത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന.  ഇഇൗ  സരരരഭതത്തിനന്  സസന്തമകായത്തി,

നകട്ടേത്തിടതത്തിനന്  ആവശരമകായ  സലര  കനണ്ടത്തുനതത്തിനകായത്തി  മലപ്പുറര

ജത്തിലകാകളക്ടറമകായത്തി ധകാരണകാപതര ഒപ്പുവയ്ക്കുകയര റവനസ്യൂ വകുപന് രണ്ടന് സലര

അളനന്  തത്തിട്ടേനപടുത്തുകയര  നചയ്തത്തിരുന.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലതന്  ഇതത്തിനകായത്തി  130  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിചതുമകാണന്.  എനകാല്

ഇതപകാഴനത  ഗവണ്നമന്റെന്  ആ  കകാരരതത്തില്  ഒനര  നചയ്തത്തില.  മുതത്തിര്ന

സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)  തനതകാവുര  സകാതസത്തികനുമകായ  പകാതലകാളത്തി  മുഹമദന്  കുട്ടേത്തി

സകാഹത്തിബന് ബഹുമകാനനപട്ടേ മുഖരമനത്തിനയതനന വനകണ്ടന് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില്
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പ്രസ്തുത സകാപനതത്തിനകായത്തി പണര വകയത്തിരുതണനമനന് ആവശരനപനട്ടേങത്തിലുര

അതത്തിനന്റെ  സത്തിതത്തി  എന്തകാണന്?  ബഡ്ജറത്തില്  ഇതത്തിനകായത്തി  വകയത്തിരുതത്തിയതന്

ആനക നൂറന് രൂപ മകാതമകാണന്,  ഇതന് ശരത്തിയകായ കകാരരമകാതണകാനയനന് നത്തിങ്ങള

പരത്തിതശകാധത്തികണര.  അതുതപകാനലതനന  സൂക്ഷ്മ  നശര്തട  പദതത്തിയത്തില്

ഉളനപടുത്തുനതത്തിനുള്ള എലകാ പരത്തിതശകാധനയര നടതത്തികഴത്തിഞന് പ്ലെെകാനത്തിരഗന്

തബകാര്ഡത്തിനന്  സമര്പത്തിച  തത്തിരൂരങ്ങകാടത്തിയത്തിനല  സ്കശമുര  ബഡ്ജറത്തില്

ഉളനപടുതകാന് നല്കത്തിയത്തിരുന.  ഒരു എര.എല്.എ.  പത്തിനകാനല നടനന്  ഒരു

പദതത്തി  ഉണ്ടകാകത്തിനയടുക്കുനതത്തിനല  ബുദത്തിമുട്ടേന്  അതങ്ങയ്ക്കുര  അറത്തിയകാമതലകാ?

തൃതകാല,  തത്തിരൂരങ്ങകാടത്തി  മണ്ഡലങ്ങള  മകാതമകാണന്  അതരനമകാരു  പദതത്തി

സമര്പത്തിചതന്, എനകാല് ബഡ്ജറന് പ്രസരഗതത്തില് തത്തിരൂരങ്ങകാടത്തിനയ മകാറ്റുകയര

തൃതകാലയന്  പകരര  മനറകാരു  സലതതയന്  അതന്  അനുവദത്തിക്കുകയരനചയ്ത

നടപടത്തി നരകായമകാതണകാ?

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: ബഹുമകാനനപട്ടേ അരഗര പ്രസരഗര ചുരുകണര.

ശശ  .    നക  .    പത്തി  .    എ  .    മജശദന്:   സര്,   അങ്ങയനട  മനനഃസകാക്ഷത്തിതയകാടന്

അകകാരരര  തചകാദത്തികണര.  ഇഇൗ  നത്തിലപകാടന്  സസശകരത്തിക്കുനതന്

ഗുണകരമകാതണകാനയനന്  അങ്ങന്  സസയര  ചത്തിന്തത്തികണനമനകാണന്  എനത്തികന്
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പറയകാനുള്ളതന്.  തകാങളനട  ബഡ്ജറന്  പ്രസരഗതത്തില്,  കക്ഷത്തി

രകാഷശയതത്തിനതശതമകായത്തി  എലകാവരുര  തയകാജത്തികണനമനന്  പറയനണ്ടതലകാ,

ഭരണ-പ്രതത്തിപക്ഷ എര.എല്.എ.മകാര് എന വത്തിതവചനര മകാറത്തിവചന്  വത്തികസന

കകാരരതത്തില്  തുക  നശകത്തിവയണനമന  നശതത്തിയകമകായ  നത്തിലപകാടന്

നനകനകകാള്ളകാനത  തകരളതത്തിനുതവണ്ടത്തി  തചര്ത്തുപത്തിടത്തികണനമനന്

പറയനതത്തില്  അര്തമത്തിലകാതതത്തിനകാല്  ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുന.        

ശശ  .    നസബകാസ്റ്റേരൻ  കുളത്തുങല്:  സര്,  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപത്തിച  സൃഷത്തിപരവുര  ക്രത്തിയകാത്മകവുമകായ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  അതുതപകാനലതനന  ഇഇൗ  പ്രതത്തിസനത്തി

ഘട്ടേതത്തിലുര  ഇതയര  നനലകാരു  കകാഴ്ചപകാതടകാടുകൂടത്തി  ഇഇൗ  സരസകാനനത

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിചനകകാണ്ടന്  ഒരു  ബഡ്ജറന്  അവതരത്തിപത്തികകാന്  കകാണത്തിച

ധത്തിഷണകാനനവഭവതത്തില് ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയ  ഞകാന്

പ്രശരസത്തിക്കുകയകാണന്. 

ഒരു  കകാലഘട്ടേതത്തിലുമത്തിലകാതവത്തിധര  തകന്ദ്രസര്കകാര്  സരസകാനനത

നഞരുകത്തിനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു  സകാഹചരരതത്തിലൂനടയകാണന്  നമള



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

35

മുതനകാട്ടുതപകായത്തിനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതന്. അതത്തിനന്റെ വത്തിശദകാരശങ്ങനളകാനക ഇവത്തിനട

പ്രതത്തിപകാദത്തികനപട്ടേതകാണന്.  നമ്മുനട  ധനകകാരര  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുകയര

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദതത്തികളത്തില്  ചത്തിറമ  നയരവചപുലര്ത്തുകയര  നചയ്യുന.

ഓഫന്  ബഡ്ജറന്  തബകാതറകാവത്തിങ്നസലകാര  നമ്മുനട  കടനമടുപ്പു പരത്തിധത്തിയത്തിതലയന്

നകകാണവരത്തികയര  ഫത്തിസ്കല്  നഫഡറലത്തിസതത്തിനന്റെ  എലകാതതസങ്ങളര

ലരഘത്തിചനകകാണ്ടന്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയര  നചയ്യുന.  ഇവത്തിനടപറഞതുതപകാനല,

ദുരത്തിതകകാലനത  അരത്തിയനട  പണരതപകാലുര  നഞകത്തിപത്തിഴത്തിഞന്  വകാങ്ങത്തിക്കുന,

ആപത്ഘട്ടേതത്തില്  സഹകായത്തികകാന്  വരുന  നനകകനള  തട്ടേത്തിമകാറ്റുന

ക്രൂരവത്തിതനകാദര,  ഇതരനമകാരു  നയവുമകായത്തി  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  തപകാകുതമ്പകാഴര

അതത്തില്നത്തിനനലകാര ഇഇൗ നകാടത്തിനന സരരക്ഷത്തിചനകകാണ്ടന് തപകാകകാനുളള വലത്തിയ

കകാഴ്ചപകാതടകാടുകൂടത്തിയകാണന്  ബഡ്ജറന്  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപത്തികനപട്ടേത്തിരത്തിക്കുനനതനന്  വസ്തുനത്തിഷമകായത്തി  വത്തിലയത്തിരുത്തുന

ഓതരകാരുതര്ക്കുര മനസത്തിലകാകകാന് സകാധത്തിക്കുനതകാണന്. 

അതുതപകാനലതനന  സമശപദത്തിനങ്ങളത്തില്  രണ്ടന്  ബഡ്ജറ്റുകള  നമള

കണ്ടതലകാ;  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റുര  സരസകാന  ബഡ്ജറ്റുര.  എന്തകാണന്  അതത്തിനന്റെ

വരതരകാസര?  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്  ആനുകൂലരങ്ങനളലകാര  നവട്ടേത്തിക്കുറചനകകാണ്ടന്
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നത്തികുതത്തികള വലകാനത വര്ദത്തിപത്തിച. എന്തത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാണതന്; കുതബരനകാര്കന്

തടത്തിചനകകാഴകകാന്  അവസരര  സൃഷത്തികകാന്.  അതതസമയര  തകരളതത്തില്,

ദുര്ബല  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങനള  ആനക  സരരക്ഷത്തിചനകകാണ്ടന്  കുതചലനകാനര

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുന  ബഡ്ജറകാണന്  ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്

അവതരത്തിപത്തിചനതനന് സൂചത്തിപത്തികകാന് ഞകാനത്തിവത്തിനട ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  ഈ

രകാജരത്തുതനന  സഇൗജനര  വത്തിദരകാഭരകാസവുര  ആതരകാഗരതമഖലയത്തിനല

സരരക്ഷണവുര  സകാര്വതത്തികമകായ  സകാമൂഹരസുരക്ഷകാ  നപന്ഷനടകമുളള

പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഏകഗവണ്നമന്റെകാണന്  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന്  സര്കകാര്.  42  ലക്ഷര  ആളകളകന്  കകാരുണര  ചത്തികത്തിതകാ

പദതത്തിയനട  ആനുകൂലരര,  60  ലക്ഷര  ആളകളകന്  സകാമൂഹര  സുരക്ഷകാ

നപന്ഷന്, 30 ലക്ഷര ആളകളകന് നമഡത്തിനസപന് ഇനതലകാര നടതത്തിനകകാണ്ടന്

മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാഴര  ഏറവുര  മത്തികച  ധനകകാരര  മകാതനജുനമന്റെകാണന്

തകരളതത്തിതന്റെനതനന് റത്തിസര്വന് ബകാങന്  ഓഫന് ഇന്തര പറഞത്തിട്ടുണ്ടന്.  റത്തിസര്വന്

ബകാങന്  ഓഫന്  ഇന്തരയനട  ഏറവുര  അവസകാനനത അവതലകാകന റത്തിതപകാര്ട്ടേന്

പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്,  ഇന്തരന് സരസകാനങ്ങളത്തില് ഏറവുര മത്തികച സകാമ്പതത്തിക

മകാതനജുനമന്റെന്  നടത്തുന  ഗവണ്നമന്റെന്  തകരളനമനകാണന്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

37

വത്തിലയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്. 

ചത്തില  കകാരരങ്ങള  എടുത്തുപറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന്,  ഇഇൗ

സര്കകാരത്തിനന്റെ വത്തികസതനകാന്മുഖ കകാഴ്ചപകാടത്തിനന്റെ കകാരരങ്ങളകൂടത്തിയകാണന്.  എനന്റെ

നത്തിതയകാജക മണ്ഡലതത്തിലുളനപട്ടേ എരുതമലത്തി,  ശബരത്തിമല തശര്തകാടനവുമകായത്തി

ബനനപട്ടേ  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടേ  പ്രതവശന  കവകാടമകാണന്.  ആ

എരുതമലത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  ഒരു  മകാസ്റ്റേര്  പ്ലെെകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

അവതരത്തിപത്തികകാനുളള  മതനകാഭകാവര  കകാണത്തിച  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയ

ശബരത്തിമല  തശര്തകാടന  കകാരരവുമകായത്തി  ബനനപട്ടേ  കകാരരങ്ങളത്തില്

നനത്തിപറയകാനുര  അഭത്തിനനത്തികകാനുരകൂടത്തി  ഇഇൗ  അവസരര

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണന്.  ശബരത്തി  ഗ്രശന്  ഫശല്ഡന്  എയര്തപകാര്ട്ടേന്

യകാഥകാര്തരമകാക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സലര  ഏനറടുക്കുനതടകര  പ്രകാഥമത്തിക

നചലവുകളകന്  പണര  അനുവദത്തിചതുളനപനടയള്ള  കകാരരങ്ങളമകായത്തി  ഇഇൗ

സര്കകാര്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതന്  എടുത്തുപറതയണ്ട  കകാരരമകാണന്.

അതുതപകാനലതനന,  റബ്ബര്  കര്ഷകരുനട  കകാരരര  ചര്ച  നചയ്തു;  റബ്ബര്

വത്തിലസത്തിരത  ഫണ്ടത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തി  മുമ്പുണ്ടകായത്തിരുന  500  തകകാടത്തി

രൂപയത്തില്നത്തിനന്  600 തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിപത്തികകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില്
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പ്രഖരകാപനമുണ്ടകായതത്തിനന് പ്രതതരകര നനത്തി അറത്തിയത്തിക്കുന. അതതകാനടകാപര ഒരു

കകാരരരകൂടത്തി  കൂട്ടേത്തിതചര്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുനതന്  600  തകകാടത്തി

രൂപയകത്തുനത്തിനനകകാണതനന  ഇതപകാള  നത്തിലവത്തിലുളള  അടത്തിസകാനവത്തില

170  എനളളതന്  വര്ദത്തിപത്തികകാന്  കഴത്തിയതമകാ  എനളളതന്

പരത്തിതശകാധത്തികണനമനന്  അഭരര്തത്തികകാന്  ഇഇൗ  അവസരര  ഞകാന്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണന്.  കകാരണര,  ഇതപകാള  നതറകായ  തകന്ദ്ര

നയങ്ങളനടനയകാനക നവളത്തിചതത്തില് റബ്ബര്  രരഗതന്  മുരടത്തിപന്  വനത്തിരത്തിക്കുന

സകാഹചരരതത്തില്  പഴയ  നത്തിലയത്തിലുനള്ളകാരു  ഉല്പകാദനമത്തില  എനതന്

വസ്തുതയകാണന്.  അതത്തിനന്റെകൂടത്തി  നവളത്തിചതത്തില്  ഡത്തിമകാന്റെന്  കുറയനമനളളതു

കണകകാകത്തിനകകാണ്ടന്  ഇഇൗ  തുകയത്തില്നത്തിനനകകാണതനന  വത്തിലസത്തിരത

ഫണ്ടത്തില്  ഒരു  വര്ദനവന്  വരുത്തുന  കകാരരര  പരത്തിഗണത്തികണനമനന്

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്. അതതകാനടകാപര തകരള റബ്ബര് ലത്തിമത്തിറഡത്തിനന് 20 തകകാടത്തി

രൂപ വകയത്തിരുതത്തി റബ്ബര് തമഖലയന്  ഒരു തപ്രകാതകാഹനര നല്കുനതത്തിനുളള

സമശപനനമടുതതത്തില് പ്രതതരകമകായത്തി അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണന്. 

പ്രതത്തിപക്ഷര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  വലകാനതകണ്ടന്  എതത്തിര്ക്കുതമ്പകാള,

സമശപനകാളകളത്തില്  ബഫര്തസകാണുമകായത്തി  ബനനപട്ടുര  കൂടകാനത,
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ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിരകായര  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ  സമരര  നടക്കുനണ്ടന്.

മുന്കകാലങ്ങളത്തില്നത്തിനന്  വരതരസ്തമകായത്തി  വസ്തുതകള  തമസ്കരത്തിചനകകാണര

വക്രശകരത്തിചനകകാണര  ജനങ്ങനള  നതറത്തിദരത്തിപത്തിചനകകാണമുളള  സമരമുഖതന്

പ്രതത്തിപക്ഷര  നത്തില്ക്കുനതന്  സര്കകാരത്തിനനതത്തിനര  ശരത്തിയകായ  വസ്തുതകള

കത്തിട്ടേകാതതത്തിനകാലുര  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ  ആഭരന്തര  പ്രശ്നങ്ങള

മൂടത്തിവയ്ക്കുനതത്തിനുമകാണന്.  അവത്തിനട വലത്തിയ  തര്കമകാണന്;  ആരകാണന്  അടുത

മുഖരമനത്തി ആതകണ്ടതന് എനളളതകാണന് തര്കര.  കഴത്തിഞ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

അവസകാന കകാലത്തുര ഇതത തര്കവുര ഇതത ചര്ചയര പ്രതത്തിപക്ഷര നടതത്തി.

എന്തകാണന്  ആ  ചര്ചയത്തില്  അവസകാനര  ഉരത്തിതത്തിരത്തിഞന്  എതത്തിതചര്നതന്?

ഉണ്ടകായത്തിരുന  പ്രതത്തിപക്ഷ  തനതകാവത്തിനന  മകാറത്തി  മനറകാരു  പ്രതത്തിപക്ഷ

തനതകാവത്തിനന  നകകാണവന.  ഇഇൗ  ചര്ചയനട  അവസകാനര  സരഭവത്തികകാന്

തപകാകുനതുര അതുതനനയകായത്തിരത്തിക്കുര എനകാണന് ഇഇൗ നതറകായ സമരവുമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുന  പ്രതത്തിപക്ഷതതകാടന്  എനത്തികന്  സൂചത്തിപത്തികകാനുളളതന്.

പകാര്ലനമന്റെന്  നതരനഞടുപകാണന്  ഏറവുര  ആദരര  വരുനതന്.  ആ

നതരനഞടുപത്തില്  മതരത്തികകാന്  തയ്യേകാറകാകകാനത,  തങ്ങള

മതരരരഗതത്തിനലനന്  മകാസങ്ങളക്കുമുമ്പുതനന  പ്രഖരകാപത്തിചനകകാണ്ടന്
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നത്തിലവത്തിലുളള  എര.പത്തി.മകാര്  ഓടത്തിനയകാളത്തിക്കുന  സത്തിതത്തിയകാണുള്ളതന്.  രകാഷശയ

അപചയവുര  പകാപരതസവുര  ജനങ്ങളനട  മുമ്പത്തില്  മൂടത്തിവയകാനുളള

കുതത്തിതശമതത്തിനന്റെ  ഭകാഗരമകാതമകാണന്  ഇതരര  നതറകായ  വകാദമുഖങ്ങള

ഉയര്തത്തിനകകാണളള  സമരര.  അതത്തില്നത്തിനന്  പ്രതത്തിപക്ഷര  പത്തിനകാറത്തി,  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെന്   നടത്തുന ക്രത്തിയകാത്മകവുര സൃഷത്തിപരവുമകായ പ്രവര്തനങ്ങനള

പത്തിന്തുണയണനമനന്  അഭരര്തത്തിക്കുന.  ഇഇൗ  പ്രതത്തിസനത്തികളകത്തിടയത്തിലുര

നവതകരള സൃഷത്തിയര നനവജ്ഞകാനത്തിക സകാമൂഹര വളര്ചയര ലക്ഷരമത്തിട്ടുനകകാണ്ടന്

ദശര്ഘവശക്ഷണതതകാനട  ഇതയര  നല  നത്തിലയത്തില്  ഇഇൗ  നകാടത്തിനന

മുതനകാട്ടുനയത്തിക്കുന  ബഡ്ജറന്  അവതരത്തിപത്തിച  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയയര

സര്കകാരത്തിനനയര  ഒരത്തികല്കൂടത്തി  അഭത്തിനനത്തിചനകകാണ്ടന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

സര്വകാത്മന സസകാഗതര നചയ്യുകയര പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയര നചയ്തതകായത്തി അറത്തിയത്തിചന്

വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.  

ശശ  .    എൻ  .    നക  .    അക്ബര്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണന്. രകാജരതകാനക സകാമ്പതത്തിക തകര്ചയര വളര്ചകാമുരടത്തിപ്പുര

തനരത്തിടുതമ്പകാള  തകരളതത്തിനല  ആഭരന്തര  ഉല്പകാദനതത്തില്  12  ശതമകാനവുര

കകാര്ഷത്തിക തമഖലയത്തില് ഏകതദശര  7  ശതമകാനവുര വരവസകായ തമഖലയത്തില്
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17.3  ശതമകാനവുര  വര്ദനവുണ്ടകാകകാന്  കഴത്തിഞ്ഞുനവനളളതന്

അഭത്തിമകാനകരമകായളള  കകാരരമകാണന്.  വരവസകായ  തമഖലയത്തിതലതന്  ഏറവുര

വലത്തിയ  റത്തികകാര്ഡകാണന്.  അതുതപകാനല  തകരളതത്തിനല  സകാമൂഹത്തിക  തമഖല,

പ്രതതരകത്തിചന്  ജനസരഖരകാനത്തിരകത്തിനന്റെ  വളര്ച  കുറയന.  വതയകാജനങ്ങളനട

എണ്ണര  ആനക  ജനസരഖരയനട  20  ശതമകാനതത്തിതലയന്  കടക്കുതമ്പകാള

അതത്തിനനപറത്തിയളള ഒരു ശകാസശയ പഠനര നടതകാനുളള തശരുമകാനര തത്തികചര

സസകാഗതകാര്ഹമകാണന്. 

ഗളഫത്തില്നത്തിനര  തത്തിരത്തിചവരുനവര്ക്കുളള  നതകാഴത്തില്  ദത്തിനപരത്തിപകാടത്തി,

പ്രവകാസത്തികളനട  വത്തിമകാന  ടത്തികറന്  നകകാള്ളയടത്തിക്കുനതന്  തടയകാനുളള  നടപടത്തി

തുടങ്ങത്തിയവനയലകാര  അഭത്തിനനനകാര്ഹമകായ  കകാരരങ്ങളകാണന്.  ബശഡത്തി,  ഖകാദത്തി,

നനകതറത്തി,  മതരര  തുടങ്ങത്തിയ  പരമ്പരകാഗത  തമഖലകളത്തിനല

നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന് കഴത്തിഞവര്ഷനതകകാള അധത്തികമകായത്തി  4  തകകാടത്തി രൂപ

നശകത്തിവചതുര ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ നതകാഴത്തിലകാളത്തിപക്ഷര വരകമകാക്കുനതകാണന്.

ഒരു  ഹകാര്ഡന്  ബഡ്ജറന്  പ്രതത്തിബനമകാണന്  നകാര  തനരത്തിടുനനതനന്

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി വത്തിശദശകരത്തിക്കുന.  തകന്ദ്ര സര്കകാര്

നമുകന്  തനതര  സകാമ്പതത്തിക  അടത്തിയന്തരകാവസ  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.
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എന്തകാണന്  ഇതത്തിനുകകാരണര;  എന്തുനകകാണ്ടകാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഇതത്തിനന്

പത്തിന്തുണ  നല്കുനതന്?  കകാരണര  മനറകാനമല,  ഇവര്  രണതപരുതടയര

പുതനകായത്തിട്ടുളള  ആതഗകാളവല്കരണതത്തിനന  നകാര

എതത്തിര്ക്കുനനവനളളതകാണന്.  അവര്  സസകകാരരവല്കരണനതക്കുറത്തിചന്

പറഞതപകാള  നമള  നപകാതുതമഖലനയ  ശകത്തിനപടുത്തുന,

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര,  നപകാതുജനകാതരകാഗരര,  നപകാതുവത്തിതരണ  സമ്പ്രദകായര,

പകാവങ്ങളകന്  നപന്ഷന്,  പകാവങ്ങളകന്  വശടന്  എനത്തിവ  നല്കുന.  ഇതന്

തകര്കണര;  ഇതുതകര്നകാല്  തകരളര  തകരുര;  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  തകരുര.  പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാരത്തിനന്റെ  രണ്ടകാര  വരവന്

ഇവനര  വലകാനത  പ്രതകകാപത്തിതരകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.  സകാമൂഹരതക്ഷമ  തമഖല

തചര്ത്തുപത്തിടത്തിചതകാണന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്  തുടര്ഭരണര  ലഭത്തികകാന്

കകാരണനമനന് ഇവര്കറത്തിയകാര. ഇതുതടയകാന് ബത്തി.നജ.പത്തി. തകരളതത്തിനുതനനര

സകാമ്പതത്തിക  ഉപതരകാധര  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  കസ്യൂബയ്നകതത്തിനര

അതമരത്തിക  ഉപതരകാധര  പ്രഖരകാപത്തിചതന്  തവണനമങത്തില്  അതന്  രണ്ടന്

രകാഷങ്ങളകാനണനന്  പറയകാര.  എനകാല്  ഇന്തരയനട  ഭകാഗമതല  ഇഇൗ  തകരളര;

ഈ  തകരളനത  ഇങ്ങനന  നചറക്കുതമ്പകാള,  നഞരുക്കുതമ്പകാള  ഇവര്
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ഇതത്തിനനക്കുറത്തിചന് ഒനര പറയനത്തിലകാനയനളളതന് സങടകരമകായ കകാരരമകാണന്.

തകരളതത്തിനന്റെ  തക്ഷമതമഖലയ്ക്കുര  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുരപുറതമ

നകകാലവത്തിളയമകായത്തി  ബത്തി.നജ.പത്തി.  എന  പത്തി.ടത്തി.-7  മദയകാന  ചത്തിനര

വത്തിളത്തിക്കുതമ്പകാള യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഒരു കുങത്തിയകാനനയതപകാനല വനന് ബത്തി.നജ.പത്തി-

നയ നമരുക്കുനമനന് നകാര കരുതത്തി. ഭകാരതന് തജകാതഡകാ യകാത കഴത്തിഞത്തിട്ടുര അവര്

ഇവത്തിനട  പടയപയര  കബകാലത്തിയമകാകുകയകാണന്.  പത്തി.ടത്തി.-7  എന  ബത്തി.നജ.പത്തി.

മദയകാനനയ  തധകാണത്തിയകാകത്തി  നമരുകകാന്  നത്തിങ്ങള  സര്കകാരുമകായത്തി

സഹകരത്തികണനമനകാണന്  എനത്തികന്  അതപക്ഷത്തികകാനുള്ളതന്.  ഇവത്തിനട

യ.ഡത്തി.എഫന്.  സമരരരഗതകാണന്.  63  ലക്ഷര തപര്കന്  11,000  തകകാടത്തി രൂപ

വത്തിതരണര നചയ്യുന നപന്ഷന് തവനണ്ടനന് വയണനമനകാണന് സമരര.  തകരള

ജനസരഖരയത്തില് ആറത്തിനലകാരകാള നപന്ഷന് വകാങ്ങുന, ഇത വലത്തിയ തുകയത്തില്

ഇതയധത്തികര  ആളകളകന്  നപന്ഷന്  നല്കുനതന്  എവത്തിനടയകാണന്;

തകകാണ്ഗ്രസന്  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനങ്ങളത്തിലുതണ്ടകാ? 75,000  രൂപയര  ഒനര

ലക്ഷര  രൂപയര  ഭവനനത്തിര്മകാണതത്തിനന്  സഹകായര  നല്കുതമ്പകാള  ഇവത്തിനട

നകാലന്  ലക്ഷര  രൂപയകാണന്  നല്കുനതന്.  ഇതന്  ഉതപക്ഷത്തികതണകാ?

മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന് വശടുര സലവുര നല്കകാന്  10  ലക്ഷര രൂപയനട



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

44

ധനസഹകായര  നല്കുന.  ഇപ്രകാവശരര  നകാലന്  തകകാടത്തി  രൂപ  കൂടുതലകായത്തി

ഗവണ്നമന്റെന്  നശകത്തി  വയ്ക്കുകയകാണന്.  തദശശയപകാതയര  തമല്പകാല

നത്തിര്മകാണങ്ങളളനപനടയളള  പശകാതലവത്തികസനര തവനണ്ടനന്  വയതണകാ;

സഇൗജനര യൂണത്തിതഫകാമുര  ഉചഭക്ഷണവുര ചത്തികത്തിതയര നത്തിര്തണനമനകാണന്

ആഗ്രഹനമങത്തില്  അതത്തിനന്  മനസത്തിലകാനയനകാണന്  ഞങ്ങളകന്  മറപടത്തിയകായത്തി

പറയകാനുളളതന്.  തകന്ദ്രര  തരുനത്തിലകാനയനന്  പറഞന്  കരഞത്തിരത്തികകാനുമല,

തക്ഷമ  പദതത്തികള   വഴത്തിയത്തില്  ഉതപക്ഷത്തികകാനുമല  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

തശരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുളളതന്.  വത്തിഭവ  സമകാഹരണതത്തിനന്റെ  ആവശരക  ജനങ്ങനള

തബകാധരനപടുതത്തിയര ബത്തി.നജ.പത്തി., യ.ഡത്തി.എഫന് നയതത്തിനനതത്തിനര ജനങ്ങനള

അണത്തിനത്തിരതത്തിയര  ഞങ്ങള  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുര.  ഇവത്തിനട  സമരര

നചയ്യുനവതരകാടന്  ഞങ്ങള  തചകാദത്തികനട്ടേ,  തകന്ദ്രസര്കകാര്  തകരളതത്തിനന്

എയത്തിരസന് നത്തിതഷധത്തിചതപകാള നത്തിങ്ങനളന്തുനകകാണ്ടന് സമരര നചയ്തത്തില? 28,000

തകകാടത്തി രൂപ നതകാഴത്തിലുറപന് പദതത്തിയ്ക്കുതവണ്ടത്തി നവട്ടേത്തിക്കുറചതപകാള  എന്തുനകകാണ്ടന്

നത്തിങ്ങള മത്തിണ്ടത്തിയത്തില?  യ.പത്തി.-യ്ക്കുര,  അസമത്തിനുര വകാരത്തിതകകാരത്തിയര തകരളതതകാടന്

ചത്തിറമനയവുര  സസശകരത്തിചതപകാള  നത്തിങ്ങനളന്തുനകകാണ്ടന്  മത്തിണ്ടത്തിയത്തില?  അബ്ദുള

വഹകാബന്-മകാര്കന്  ബത്തി.നജ.പത്തി.,  വത്തികസനതത്തിനന്റെ അരബകാസത്തിഡറര  അനത്തില്
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ആന്റെണത്തി-മകാര്കന്  ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തിയ്നകതത്തിനര  പറയനതന്

തദശവത്തിരുദവുമകാകുര.  ആ നത്തിങ്ങളത്തില്നത്തിനന് ഞങ്ങള നന  പ്രതശക്ഷത്തിക്കുനത്തില.

കത്തിഫ്ബത്തി വകായ്പ സസശകരത്തിചകാല് നതറന്;  തകന്ദ്ര സര്കകാര് എന്.എചന്.എ.നഎ.-

യന്  3  ലക്ഷര  രൂപ  കടനമടുതകാല്  ശരത്തി;  ഇനതന്തന്  സകാമ്പതത്തികരശതത്തി,

നഫഡറല്  സരവത്തിധകാനര?  ശശ.  ഉമന്ചകാണ്ടത്തിയനടയര  ശശ.  എ.  നക.

ആന്റെണത്തിയനടയര  കകാലതന്  തകരളതത്തിനന്റെ  കടബകാധരത  39

ശതമകാനമകായത്തിരുനതന്   ഇതപകാള  കടബകാധരത  37  ശതമകാനമകായത്തി  ചുരുങ്ങത്തി

എനത്തിട്ടുര  ധൂര്തന്,  ധൂര്തന്  എനന്  നത്തിങ്ങള  ഞങ്ങനള  തനകാകത്തി  പറയന.

ഇനനല  ശശ.  പത്തി.  സത്തി  വത്തിഷ്ണുനകാഥന്  'അടത്തിതയകാടന്  അടത്തി  ഇടത്തിതയകാടന്  അടത്തി'

തുടങ്ങത്തിയ  ഒരുപകാടന്  മകാധരമതലനകട്ടുകനളക്കുറത്തിചന്  പറഞ്ഞു.

മഹകാത്മകാഗകാനത്തിനയ നവടത്തിവചന്  നകകാനതകാരന്  എനതത്തിനനക്കുറത്തിചന്  നമളകാണന്

നകകാനനതനകാണന് അതത മകാധരമമകായ മലയകാള മതനകാരമ പറഞതന്. മലയകാള

മതനകാരമ  ഗകാനത്തി  ശത്തിഷരനകാര്കന്  വലത്തിയതരതത്തിലുളള  ആതവശമകാകുതമ്പകാള

എന്തകായകാലുര  മകാധരമപരത്തിലകാളന  ഏറ്റുവളര്നവരല  ഞങ്ങനളനളള  കകാരരര

നത്തിങ്ങള  മനസത്തിലകാകണര.  ഇവത്തിനട  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത

പദതത്തികള  കുറയ്ക്കുന.  എസന്.എസന്.എ.,  എന്.എചന്.എര.  എനശ
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പദതത്തികളത്തില്  സരസകാന  വത്തിഹത്തിതര  വര്ദത്തിപത്തിക്കുന.  വകാട്ടേര്  അതതകാറത്തിറത്തി

തമഖലയത്തിലുനമലകാര  തകന്ദ്രര  പദതത്തി  അനുവദത്തികണനമങത്തില്  സരസകാന

വത്തിഹത്തിതര  വര്ദത്തിപത്തികണനമന   രശതത്തിയത്തില്  പറയകയര

ഭശക്ഷണത്തിനപടുത്തുകയര  നചയ്യുന.  ഇഇൗ  ഒരു  സനര്ഭതത്തില്തപകാലുര

തകരളതത്തിനന്റെ  പ്രയകാസങ്ങളകത്തിടയത്തിലുര  സകാമ്പതത്തികമകായ

നമചനപടലുകളക്കുര  തവണ്ടത്തിയളള  ശകാസശയമകായ  രശതത്തിയത്തിലുളള

പ്രവര്തനങ്ങള ഞങ്ങളത്തിവത്തിനട സരഘടത്തിപത്തിക്കുകയകാണന്.  അതുനകകാണതനന

ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെന് നടപത്തിലകാക്കുന ശതദയമകായ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള

ഇനത്തിയര  മുതനകാട്ടുനകകാണ്ടന്  തപകാകണനമങത്തില്  തശര്ചയകായര

വത്തിഭവസമകാഹരണര  തവണര.  ആ  വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തിനുതവണ്ടത്തിയളള

ശമങ്ങള  ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിക്കുതമ്പകാള  അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി  ഇടുങ്ങത്തിയ

രകാഷശയ  തപ്രരണ  വചനകകാണ്ടന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.

നസ്യൂനപക്ഷങ്ങളകന്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെന് എന്തുനചയ്തുനവനന് ശശ.  നക.  പത്തി.  എ.

മജശദന്  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞു.  നസ്യൂനപക്ഷ  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപട്ടേ

എസന്.എസന്.എല്.സത്തി.  മുതല്  ബത്തിരുദകാന്തര  തലരവനരയളള  സമര്തരകായ

വത്തിദരകാര്തത്തികളക്കുര  സശവത്തില്  സര്വശസന്   മതരകാര്തത്തികളക്കുര  നപ്രകാഫ.
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തജകാസഫന് മുണ്ടതശരത്തി തസ്കകാളര്ഷത്തിപന് അനുവദത്തിക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി 6 തകകാടത്തി 52

ലക്ഷര  രൂപയര  തകരള  സരസകാന  നസ്യൂനപക്ഷ  വത്തികസന  ധനകകാരര

തകകാര്പതറഷനന് ഓഹരത്തി മൂലധനമകായത്തി  13  തകകാടത്തി രൂപയര ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെന്

ബഡ്ജറത്തില്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുളളതന്.  ഇഇൗ  നകാട്ടേത്തിനല

മതനസ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ഏറവുര  വലത്തിയതതകാതത്തിലുളള  ഫണ്ടന്

തനനയകാണന്  നശകത്തിവചത്തിട്ടുളളതന്.  കഴത്തിഞദത്തിവസര  ഗവര്ണറനട

നയപ്രഖരകാപന പ്രസരഗതത്തില് ഇവത്തിനട  നസ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി നത്തിങ്ങള

എന്തുനചയ്യുനമനന്  ശശ.  നജശബന്  കകാന്തപുരര  പറഞ്ഞു.

നസ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ഒരു ഗവണ്നമനര നചയ്യേകാത രശതത്തിയത്തിലുളള മത്തികച

പ്രവര്തനങ്ങള  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  ഗവണ്നമന്റെന്

തകരളതത്തിനല  ബഡ്ജറത്തില്  എലകാ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലുര  തുക  നശകത്തി

വയ്ക്കുനണ്ടന്.  അതതസമയര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യനട  തമകാദത്തി  ഗവണ്നമന്റെന്

മതനസ്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കുളള  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  വന്തതകാതത്തില്  നവട്ടേത്തിക്കുറച.

അവത്തിനട  മുസശരലശഗത്തിനന്റെ  എര.പത്തി.-യത്തിതല;  എന്തകാ  ശശ.  പത്തി.  വത്തി.  അബ്ദുള

വഹകാബന് പറഞതന് 'അരബകാസത്തിഡര്' എനകാണന്. തമകാദത്തിനയകാനക നത്തിങ്ങളകന്

അമശറര  ഖകായത്തിതദ  മത്തിലത്തുമകായത്തിമകാറന  അപമകാനകരമകായ
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സകാഹചരരമകാണുളളതന്.  അതുനകകാണ്ടന്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യ.ഡത്തി.എഫന്.

തകരളതത്തിനന്റെ മണ്ണത്തില്  ഭകായന്, ഭകായന് ആയത്തി കളത്തിക്കുന. ഇതന് ഇഇൗ രകാജരനത

ജനങ്ങള  തത്തിരത്തിചറത്തിയകതനന  നചയ്യുര.  നത്തിങ്ങളകന്  എതത്തിരകായത്തി  രകാജരനത

എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങനളയര  അണത്തിനത്തിരതത്തിനകകാണ്ടന്  തകരളതത്തിനന്റെ

സകാമ്പതത്തിക  നഞരുകതത്തിനന്റെയര പ്രയകാസതത്തിനന്റെയര ഇടയത്തിലുര വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതത്തിനന്റെ  ശരത്തിയകായ  രകാഷശയര

ജനങ്ങനള പഠത്തിപത്തിചര തമകാദത്തി-യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതത്തിനര ജനങ്ങനള

അണത്തിനത്തിരതത്തിനകകാണമുളള  ശകമകായ  തപകാരകാട്ടേതത്തിനുമകാണന്  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  തശരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുളളനതന  കകാരരരകൂടത്തി  ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപത്തിചനകകാണ്ടന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരത്തികല്കൂടത്തി  പത്തിന്തുണചനകകാണ്ടന്

ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്  കുമകാർ:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെന്  അവതരത്തിപത്തിച  ജനവത്തിരുദ

ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  പത്തിന്വലത്തികണനമനന്

ആവശരനപട്ടുനകകാണ്ടന്  നത്തിയമസഭകാകവകാടതത്തില്  സമരര  നടത്തുന

സഭകാരഗങ്ങളകായ ശശ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില്,  ശശ. നജശബന് കകാന്തപുരര, ശശ. സത്തി.
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ആര്.  മതഹഷന്,  തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴല്നകാടൻ  എനത്തിവര്കന്  ആദരമകായത്തി

അഭത്തിവകാദരര  അര്പത്തിക്കുകയകാണന്.  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തിയളള

സമരമകാണന്  അവര്  നത്തിയമസഭകാകവകാടതത്തില്  നടത്തുനതന്.  തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങളനട  അവസനയന്തകാണന്?  നത്തിങ്ങനളകാനക  ജനങ്ങളമകായത്തി  നത്തിരന്തരര

ബനനപടുനവരകാണന്. ഒരു ഭകാഗതന് അതത്തിരൂക്ഷമകായ നതകാഴത്തിലത്തിലകായ, വലത്തിയ

രശതത്തിയത്തിലുളള  വത്തിലകയറര,  സകാമ്പതത്തികമകാനരര,  ഇനന്  ഒരു  കട  തുറനകാല്

നകാനള  ആ  കട  അടയ്തകണ്ടത്തിവരത്തികയര  കചവട  സകാപനങ്ങള

അടചപൂട്ടേത്തിതപകാതകണ്ട  സകാഹചരരവുമകാണുളളതന്.  ഇങ്ങനന  എലകാരനകകാണര

തകര്നനത്തില്ക്കുന തകരളര ഒരു പ്രതശക്ഷതയകാടുകൂടത്തി തനകാകത്തികണ്ടതന് തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെന്  ബഡജ്റ്റുര  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തിരുന.

ഇഇൗ  രണ്ടന്  ബഡ്ജറ്റുരകൂടത്തി  വനതപകാള  തകരളതത്തിനല  സത്തിതത്തി,  നമ്മുനട

നകാട്ടേത്തിന്പുറനതകാരു  നചകാല്ലുണ്ടതലകാ;  ഇടത്തിനവതട്ടേറവനന  പകാമ്പന്

കടത്തിചനവനളളതന്.  യഥകാര്തതത്തില്  തകരളതത്തിനല  ഇനനത  ജനങ്ങളനട

സത്തിതത്തി അതത്തിനന് സമകാനമകാണന്. ശശമതത്തി നത്തിര്മലകാ സശതരകാമനന്റെ ഇടത്തിനവതട്ടേറന്

തരത്തിചനത്തിന  മലയകാളത്തിനയ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  നക.  എന്.

ബകാലതഗകാപകാല്  പകാമ്പത്തിനനവത്തിട്ടേന്  കടത്തിപത്തിച  അവസയകാണത്തിനളളതന്.
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അതമകാതര ദയനശയ സകാഹചരരതത്തില് തകരളര ഇനന് നത്തില്ക്കുന. എന്തുപറത്തി

അതങ്ങയന്?  അങ്ങയനട  മകാതര  കുഴപമലകാനയനന്  എനത്തികറത്തിയകാര.  5

വര്ഷകകാലനത  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ,  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.

തതകാമസന്  നഎസകത്തിനന്റെ   യകാനതകാരു  തതസദശക്ഷയമത്തിലകാത  ധനകകാരര

രരഗത്തുളള മത്തിസന്  മകാതനജന് നമന്റെകാണന്  അങ്ങയന്  ഇതുതപകാനലനയകാരു ബഡ്ജറന്

അവതരത്തിപത്തിതകണ്ട  സകാഹചരരമുണ്ടകായതന്.  എനത്തികന്  അറത്തിയകാവുന  കകാരരര,

അങ്ങന്  സകാധകാരണ  സഞരത്തിക്കുന  ആളകാണന്.  നമ്മുനട  ബസന്  തസ്റ്റേകാപ്പുകള,

നമ്മുനട  ചകായകടകള,  നമ്മുനട  ഓതട്ടേകാറത്തിക്ഷകാ  സ്റ്റേകാന്ഡന്,  കലരകാണപന്തല്

ഇവയനട  ഇതപകാഴനത  അവസ  ഒനന്  നചനതനകാക്കൂ.  ഒരു

ചര്ചമകാതതമയള്ളൂ,  അതന്  തകരളതത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറത്തിചകാണന്.

നത്തിങ്ങനളനന്തകാനക  ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറത്തിചന്  പറഞകാലുര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളകന്  എന്തുമകാതര  പ്രയകാസങ്ങളണ്ടകാകത്തിനയനന്

നത്തിങ്ങളകറത്തിയകാര. പതക്ഷ നത്തിങ്ങളകന് ഇതത്തിനന സതപകാര്ട്ടേന് നചയ്യേകാന് മകാതതമ

സകാധത്തിക്കുകയളള.  നത്തിങ്ങളനട ഒരവസ ഞങ്ങളകറത്തിയകാര.  ധനകകാരരമനത്തി...,

കുറനചങത്തിലുര  ഒരുമത്തിചന്  ഇതതതകാളമുളള  അടത്തി,  കൂട്ടേയടത്തി

തവണ്ടകായത്തിരുനനവനകാണന്  എനത്തികന്  അങ്ങതയകാടന്  സൂചത്തിപത്തികകാനുള്ളതന്.  ഇഇൗ
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ബഡ്ജറന്  തത്തികചര  അശകാസശയവുര  നനവരുദരവുര  നത്തിറഞതകാണന്,  തത്തികചര

വത്തിചത്തിതമകാണന്.  ഒരു  ബഡ്ജറന്  വരുതമ്പകാള  നമുകന്  അതത്തിനലകാരു

സമശപനമുണ്ടകാകണര.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനല സമശപനനമന്തകാണന്?  ഒരുഭകാഗതന്

2000  തകകാടത്തി  രൂപ  വത്തിലകയറര  തടയനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നശകത്തിവയ്ക്കുന

മറഭകാഗതന്  അതത്തിരൂക്ഷമകായ  വത്തിലകയറമുണ്ടകാകകാനുളള  നടപടത്തികള

ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിക്കുകയര  നചയ്യുന.  എങ്ങനനയകാണന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്

ഇങ്ങനനനയകാരു  ദസശമുഖ  സമശപനമുണ്ടകാകുക?  വത്തിലകയറര  നത്തിയനത്തികകാന്

പണര നശകത്തിവയ്ക്കുതമ്പകാള സസഭകാവത്തികമകായര  വത്തിലകയറര  കുറയ്ക്കുവകാനുളള  മറന്

സൂചകങ്ങനളക്കൂടത്തി തകാതഴകാട്ടേന്  നകകാണവരത്തികയകാണന് തവണ്ടതന്.  പതക്ഷ ഇവത്തിനട

2000  തകകാടത്തി  രൂപ  വയ്ക്കുനതത്തിനപുറതതയന്  1000  കണകത്തിനന്  തകകാടത്തി

രൂപയനട  നത്തികുതത്തികള  വചന്  എലകായത്തിടത്തുര  വത്തില  വര്ദത്തിപത്തിക്കുകയകാണന്.

ഇതരര  കകാരരങ്ങളത്തില്  എങ്ങനനയകാണന്  നമുകന്  വത്തിലകയറര  നത്തിയനത്തിചന്

നത്തിര്തകാന്  കഴത്തിയക?  ഞങ്ങനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  ശകമകായ  നത്തിലപകാടകാണുള്ളതന്.

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ബഡ്ജറന് പകാവനപട്ടേവര്കന് എതത്തിരകായ ബഡ്ജറകാണന്.

തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  നകകാണവന  ബഡ്ജറന്  പകാവനപട്ടേവര്കന്  എതത്തിരകായ
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ബഡ്ജറകാണന്.  തകകാണ്ഗ്രസന്  നകകാണവന  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തിനയ

അട്ടേത്തിമറത്തിക്കുനതുര  നസ്യൂനപക്ഷ  തമഖലയത്തിനല  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുര

പദതത്തികളക്കുര  തുരങര  വയ്ക്കുനതുമകായ  ബഡ്ജറകാണന്.  പട്ടേത്തികജകാതത്തി

പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗ വത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുള്ള പ്ലെെകാന് ടസസന് നവട്ടേത്തിക്കുറച ഗവണ്നമന്റെകാണന്.

എലകാ അര്തതത്തിലുര ഞങ്ങള തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിരകാണന്.

ഇനനലയര  ഇനമകായത്തി  അങ്ങുപറഞ  ബഡ്ജറത്തിനല  മനറകാരു  ടവരുദരര

ഞകാന് സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണന്. തകരളതത്തില് വലത്തിയ രശതത്തിയത്തിലുള്ള തത്തിരത്തിചവരവന്

നടക്കുന.  ആഭരന്തര  ഉത്പകാദനതത്തിനന്റെ  വളര്ച,  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തിനല

വളര്ച,  വരവസകായത്തിക  തമഖലയത്തിനല  വളര്ച…...  2022-23  വര്ഷനത

ആഭരന്തര  ഉത്പകാദനര  9.99  ലക്ഷര  തകകാടത്തി  രൂപയകാകുനമനകാണന്

പ്രതശക്ഷത്തിചത്തിരുനതന്.  പതക്ഷ പുതുകത്തിയ കണക്കുകള പ്രകകാരര  10.18 ലക്ഷര

തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ആഭരന്തര ഉത്പകാദനര  വര്ദത്തിച.  2020-21-ല്  54,955

തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരുന തനതന് വരുമകാനര. ഈ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര 85,000

തകകാടത്തി  രൂപതയകാളമകായത്തി  ഉയരുനമനകാണന്  പ്രതശക്ഷ.  ഈ  സൂചകങ്ങനളലകാര

നല്കുതമ്പകാള  സമ്പദ്ഘടനയത്തിലുര  മറ്റുര  വളര്ച  കകാണുന  തകരളതത്തില്

ഇതയര വലത്തിയ നത്തികുതത്തി എന്തത്തിനന്റെ തപരത്തിലകാണന് അങ്ങന് വയ്ക്കുനതന്?  അതത്തിനന്
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അതങ്ങയ്നകകാരു  മറപടത്തിയണ്ടന്;  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തില്

നവട്ടേത്തിക്കുറവുണ്ടകാകത്തി എനകാണന്. തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ നത്തിലപകാടന് ശകമകായത്തി

എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.  പതക്ഷ  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറന്  തനകാക്കുതമ്പകാള  അങ്ങന്

പറഞ  പല  കകാരരങ്ങളത്തിലുര  അവരകത  നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണന്.  10-ാ

ധനകകാരര കമശഷനന്റെ കകാലതന് തകരളതത്തില് ലഭത്തിചനകകാണ്ടത്തിരുന നത്തികുതത്തി

3.875  ശതമകാനമകാണന്.  ഇതപകാള  1.95  ശതമകാനമകാണന്.  14-ാ  ധനകകാരര

കമശഷനത്തില്  2.5  ശതമകാനവുര  13-ാ  ധനകകാരര  കമശഷനത്തില്  2.341

ശതമകാനവുമകാണന്. 10-ാ ധനകകാരര കമശഷനത്തില്നത്തിനന് ഇവത്തിതടയ്ക്കുള്ള വരവല,

13-ഉര 14-ഉര കഴത്തിഞ്ഞുള്ള വരവകാണന്. അങ്ങന് പറയന പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനന്

തകകാടത്തി  രൂപയനട  വരതരകാസര  ഈനയകാരു  മകാറരനകകാണ്ടന്  14-ാ  ധനകകാരര

കമശഷനത്തില്നത്തിനന്  15-ാ  ധനകകാരര  കമശഷനത്തിതലയ്ക്കുണ്ടകാകത്തില.  അതരര

കകാരരങ്ങള അങ്ങന് പറഞന് നപരത്തിപത്തിക്കുകയകാണന് നചയ്യുനതന്.  റവനസ്യൂ കമത്തി

ഗ്രകാന്റെത്തില്  തകന്ദ്രര  കുറവന്  വരുതത്തിയതുമൂലര  ഏകതദശര  6700  തകകാടത്തി  രൂപ

നമുകന്  നഷമകാനയനന്  അങ്ങന്  പറഞ്ഞു.  ഇവത്തിനട  പ്രസരഗത്തിചവരുര  ഇനത്തി

പ്രസരഗത്തികകാനത്തിരത്തിക്കുനവരുര  അതന്  പറയകയകാണന്.  എനത്തികന്  അതന്

തബകാദരമകാകുനത്തില,  അങ്ങന് മറപടത്തിയത്തില് തബകാദരനപടുതണര.  റവനസ്യൂ കമത്തി
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ഗ്രകാന്റെന്  ഒരു  കകാലഘട്ടേതത്തിലുമത്തിലകാത  രശതത്തിയത്തില്  തകരളതത്തിനന്  ലഭത്തിചതന്

പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമശഷനത്തിലകാണന്.  മുഴവന്  ധനകകാരര  കമശഷനുര

പരത്തിതശകാധത്തിചകാല് ഇന്തരയത്തില് ഏറവുര  കൂടുതല് റവനസ്യൂ  കമത്തി  ഗ്രകാന്റെന്  ലഭത്തിച

സരസകാനര  തകരളമകാനണനകാണന്  ഞകാന്  മനസത്തിലകാക്കുനതന്.  തകരളതത്തില്

എവത്തിനടയകാണന്  6700  തകകാടത്തി  രൂപ  നഷനപട്ടേന്  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി

എനപറയനതന്.  പ്രതത്തിക്രത്തിയകാ  വകാദത്തികളര  പ്രതത്തിതലകാമ  ശകത്തികളര

പ്രതരക്ഷതത്തില് എതത്തിരകാനണങത്തിലുര അന്തര്ധകാര സജശവമകായത്തിരുനനവനന് ഒരു

സത്തിനത്തിമയത്തില്  പറയനതുതപകാനല  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-ഉര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യര

തമത്തിലുള്ള അന്തര്ധകാര സജശവമകായതുനകകാണ്ടകാണന് ഇതയധത്തികര റവനസ്യൂ കമത്തി

ഗ്രകാന്റെന്  നത്തിങ്ങളകന്  ലഭത്തിക്കുനതന്.  കൂടകാനത ശശമതത്തി  നത്തിര്മലകാ സശതകാരകാമന്

കഴത്തിഞവര്ഷര  നത്തിങ്ങളകന്  അനുവദത്തിച  ഒരു  ലക്ഷര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

വകായ്പയനട  ഭകാഗമകായത്തി  രണ്ടകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപ  നത്തിങ്ങളകന്  കത്തിട്ടേത്തി.  ഈ

വര്ഷവുര നത്തിങ്ങളകന് രണ്ടകായത്തിരര തകകാടത്തി രൂപ ലഭത്തിക്കുനമനകാണന് പറഞതന്.

ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരതത്തില്  ഏഴകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

വരതരകാസമുണ്ടകായതന്  5  വര്ഷര  അതന്  ലത്തിമത്തിറന്  നചയ്തതന്  ആരകായത്തിരുന?

ജത്തി.എസന്.ടത്തി.-കഇൗണ്സത്തിലത്തില്  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ശകമകായത്തി  സരസകാരത്തിചതന്
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തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസന്  ഐസകന്  അതല;  അതന്  5  വര്ഷര  നകകാണ്ടന്

നത്തില്ക്കുനമനന്  നത്തിങ്ങളകറത്തിയത്തിതല?  എനത്തിട്ടേന്  ഇതപകാഴകാതണകാ  5

വര്ഷരനകകാണ്ടന്  കഴത്തിഞ്ഞുനവന  കണകത്തില്  ഏഴകായത്തിരതത്തിനന്റെ  കകാരരര

പറയനതന്.  നപകാതുകടതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  പബത്തികന്  അകഇൗണ്ടന്

കടബകാധരതയകായത്തി  കണകകാകത്തിയ  പതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

വരുമകാനനഷമുണ്ടകാകുനനവനന്  പറയന.  കത്തിഫ്ബത്തിയനട  കകാരരതത്തില്  സത്തി.

ആന്ഡന് എ.ജത്തി.-യനട റത്തിതപകാര്ട്ടുള്ളതപകാള ഇതന് സസകാഭകാവത്തികമകായര കടതത്തിനന്റെ

പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുനമനന്  അതങ്ങയറത്തിയത്തിതല?  ഞകാന്  തചകാദത്തിതചകാനട്ടേ,

കത്തിഫ്ബത്തിയര  നപന്ഷന്  തബകാര്ഡുമുണ്ടകാക്കുതമ്പകാള  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

പത്തിന്തുണയത്തിലകാനത,  ബഡ്ജററത്തി സതപകാര്ട്ടേത്തിലകാനത കത്തിഫ്ബത്തി എടുത വകായ്പകാ

പണര എങ്ങനന തത്തിരത്തിചടക്കുനനവനന് അങ്ങന് പറയണര. ഒരു രൂപനയങത്തിലുര

വരുമകാനര  ജനതററന്  നചയ്യേകാന്  നത്തിങ്ങളകന്  കഴത്തിയനതണ്ടകാ?  പത്തിനന

എങ്ങനനയകാണന്  നത്തിങ്ങള  തത്തിരത്തിചടയ്ക്കുനതന്?  നത്തിങ്ങള  ആളകനള

വത്തിഡത്തികളകാകത്തിനകകാണ്ടന്  ഇലകാത  കടര  പറഞ്ഞുനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  കത്തിട്ടേകാത

തുക  കത്തിട്ടുനമനന്  പ്രതശക്ഷത്തിചന്  നത്തിങ്ങള  അതന്  കണകത്തില്  വയ്ക്കുന.  അതന്

യഥകാര്തതത്തില്  നത്തിങ്ങളനട  മത്തിസന്  മകാതനജ് നമന്റെകാണന്.  കഴത്തിഞ  5
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വര്ഷകകാലര  നത്തിങ്ങള  നടതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങളകാണന്.  ഇതയര  വലത്തിയ

ദുരന്തമകായത്തി,  ദുരത്തിതമകായത്തി.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെകാണന്  വരുനനതങത്തില്

ധനകകാരരമനത്തിയനട  തലയത്തിരത്തികനട്ടേനയനവചന്   ശശ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസന്

ഐസക്കുണ്ടകാകത്തിയ  ഈ  മകാന്തഡ്രെെകന്  കഷകകാലതത്തിനന്  അങ്ങയനട

തലയത്തില്തനനയകാണന്  വനനപട്ടേതന്.  ഈ  5  വര്ഷകകാലരനകകാണ്ടന്

എന്തകായത്തിരുന  സത്തിതത്തി?  5  വര്ഷകകാലനത  ഭരണപരത്തിഷ്കകാര  കമശഷനന്റെ

തപരത്തില്  എത  തകകാടത്തി  രൂപ  നചലവഴത്തിച.  ഈ  രകാജരനത  ഒകാതട്ടേകാറത്തിക്ഷ

നതകാഴത്തിലകാളത്തി  ആ പണര അടയതണകാ?  ഡല്ഹത്തിയത്തില് കഴത്തിഞ  5  വര്ഷവുര

ഇതപകാഴര ഉപതദഷകാകനള പ്രതശക്ഷത്തിചന്  തകകാടത്തികള നചലവഴത്തിച.  ആ പണര

ഇവത്തിടനത  ബസന്  നതകാഴത്തിലകാളത്തി  നല്കതണകാ?  യവജനകമശഷന്

നചയര്മകാന്മകാര്ക്കുതവണ്ടത്തി  ലക്ഷകണകത്തിനന്  രൂപ  നചലവഴത്തിക്കുതമ്പകാള

പകാടത്തുര പറമ്പത്തിലുര  പണത്തിനയടുക്കുന നതകാഴത്തിലകാളത്തിയനട  വത്തിയര്പത്തില്നത്തിനര

പത്തിടത്തിചവകാങ്ങതണകാ?  യഥകാര്തതത്തില്  നത്തിങ്ങളനട  പകാളത്തിചകളകാണന്,

സകാമ്പതത്തികരരഗത്തുള്ള  മത്തിസന്  മകാതനജ് നമന്റെകാണന്,  ദശര്ഘ  കകാഴ്ചപകാടത്തിലകാത

നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിനല  വശഴ്ചയകാണന്  ഇതയര  വലത്തിയ  തകര്ചയത്തിതലയന്

തകരളനതനകകാനണ്ടതത്തിചതന്.  ആ  തകര്ചയത്തില്നത്തിനന്
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രക്ഷനപടുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി പകാവനപട്ടേ ജനങ്ങനള ഇതുതപകാനല കഴതന് നഞരത്തിചന്

നത്തിങ്ങള നകകാലരുനതനകാണന് എനത്തികന് അഭരര്തത്തികകാനുള്ളതന്. അങ്ങന് ഇതത്തിനന്

മറപടത്തി  പറയതമ്പകാള  ജനങ്ങളനട  പ്രയകാസങ്ങളര  ബുദത്തിമുട്ടുകളര

മനസത്തിലകാകത്തിനകകാണ്ടന്  എലകാ  തമഖലയത്തിലുര  എനത്തികന്……

സമയപരത്തിമത്തിതത്തിയണ്ടന്.  ഡശസലുര  നപതടകാളര  പറയനത്തില.  റത്തിയല്  എതസ്റ്റേറ്റുര

വരുനതകാണന്,  20  ശതമകാനര  ആകത്തില.  കണനകടുതന്  തനകാകണര.

അവസകാനര  വരുതമ്പകാള നത്തിലവത്തിനല  കണകനുസരത്തിചന്  40  ശതമകാനതത്തിനന്

മുകളത്തിതലയന് തപകാകുര.  അതുതപകാനല ഓതരകാ തലതത്തിലുര വര്ദനവുണ്ടകാക്കുന.

ടമനത്തിരഗന്  നസക്ടറത്തിലുണ്ടകാക്കുന  നത്തികുതത്തി  -  5  നസന്റെത്തില്  ഒരു  വശടന്  വയ്ക്കുന

സകാധകാരണകകാരന് കരത്തിങലന് ല്ല്  വകാങ്ങുതമ്പകാള അതത്തിനന ബകാധത്തിക്കുന ഒനകായത്തി

മകാറര.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ് ജറകാണന്  തകകാര്പതററന്  ബഡ്ജനറനന്

അടത്തിസകാനപരമകായത്തി  നത്തിങ്ങള  പറയനണ്ടതലകാ;  യഥകാര്തതത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറ്റുര  തകകാര്പതററന്  ബഡ്ജറകാണന്.

തകരളതത്തിനല  പകാവനപട്ടേ  പട്ടേത്തിണത്തികകാരനന്റെ  മുതുകത്തില്  കൂടുതല്  ഭകാരര

കയറത്തിവയ്ക്കുന  ബഡ്ജറകാണന്  നത്തിങ്ങളനട  ബഡ്ജറന്  എന  കകാരരതത്തില്

യകാനതകാരു  സരശയവുര  തവണ്ട.  അവസകാനര  ഒരു  കകാരരര  കൂടത്തി  പറയനട്ടേ,
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മദരതത്തിനന്റെ  വത്തില  അനത്തിയനത്തിതമകായത്തി  കൂട്ടേത്തിനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഒരു

ഭകാഗതന്  ലഹരത്തിനകതത്തിനര  തപകാരകാട്ടേര  നടത്തുന.  ഇതത്തിനന്റെനയലകാര

ഫലനമന്തകാണന്?  ഒരു വര്ഷര  കഴത്തിയതമ്പകാള മദരതത്തിനന്  ഉപതഭകാഗര  കുറയര.

ഇതപകാളതനന  കുറഞ്ഞുവരുനണ്ടന്,  ഇനത്തിയര  കുറയര.  ഇതയര  പണര

നചലവഴത്തിചന്  മദരര  വകാങ്ങകാന്   കഴത്തിയകാതവര്  തനനര  തപകാകുനതന്

കഞകാവത്തിതലയകാണന്.  നത്തിങ്ങള  നടത്തുന  ലഹരത്തിനകതത്തിനരയള്ള  തപകാരകാട്ടേര

യഥകാര്തതത്തില്  ലഹരത്തി  ഉത്പകാദനവുര  ഉപതഭകാഗവുര  വര്ദത്തിപത്തിക്കുന

സകാഹചരരമുണ്ടകാക്കുര.   കകാഴ്ചപകാടുര    ദശര്ഘവശക്ഷണവുര ഇലകാനത നത്തികുതത്തി

വര്ദനവുനകകാണ്ടന്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനള  ബുദത്തിമുട്ടേത്തിക്കുകയകാണന്.

അതുനകകാണ്ടന്  അങ്ങന്  ഇനതകാരു  ദുരഭത്തിമകാനമകാനയടുകരുതന്,

വകാശത്തിയകാനയടുകരുതന്.  ജനങ്ങനള  സഹകായത്തിക്കുന  സമശപനമുണ്ടകാകണര.

ബഡ്ജറന് പ്രസരഗതത്തില്  ഇതന് പത്തിന്വലത്തികണനമനന് അഭരര്തത്തിചനകകാണ്ടന്

ഞകാന് ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.

ശശ  .    നക  .    എൻ  .    ഉണ്ണത്തിക്കൃഷ്ണൻ:  സര്,  2023-24  വര്ഷതതയ്ക്കുതവണ്ടത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  പ്രത്തിയനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  നക.  എന്.

ബകാലതഗകാപകാല്  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  സര്വകാത്മനകാ  ഞകാന്
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പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണന്.  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ ചര്ച തകട്ടേതപകാള എനന്റെ മനസത്തില്

ഉയര്നവന  ആശയര,  മകനള  സരരക്ഷത്തികകാന്  ബകാദരതയള്ള  പത്തിതകാവന്

മകനള  നകകാലകാന്  ശമത്തിക്കുന.  രക്ഷത്തികകാന്  ബകാദരതയള്ള  സതഹകാദരന്

പത്തിതകാവത്തിനനതത്തിനര  നത്തിലപകാനടടുകകാനത  നകകാലകാന്  കൂട്ടുനത്തില്ക്കുന

ഒരനുഭവമകാണന്  ഇകകാരരതത്തില്  എനത്തികന്  അനുഭവനപട്ടേതന്.  ശശ.  എ.  പത്തി.

അനത്തില്  കുമകാര്  ഇവത്തിനടനയകാരു  ചകാരത്തിതര  പ്രസരഗമകാണന്  നടതത്തിയതന്.

ചത്തിലകകാരരങ്ങള  ഞകാന്  അവസകാനര  പറയകാര.  വളനര  സവത്തിതശഷവുര

പരത്തിമത്തിതനപട്ടുരനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  തകന്ദ്ര-സരസകാന  ബനങ്ങളനടയര

നടുവത്തിലകാണന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  അവതരത്തിപത്തികകാനത്തിടയകായതന്.  അധത്തികകാരങ്ങളര

വത്തിഭവങ്ങളര  തകന്ദ്രതത്തില്  തകന്ദ്രശകരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഇതന്  ഇനകാരരഭത്തിച

പ്രവണതയല. തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ അധത്തികകാരക്കുതക നത്തിലനത്തിനകകാലതതകാളര

ഇതത്തിനന്റെ  തവരുകള  പടര്നകത്തിടക്കുകയകാണന്.  സര്കകാരത്തിയ

കമശഷനനനയലകാര  നത്തിതയകാഗത്തിചതുര  അതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതപശകാതലവുര

എലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാവുന  കകാരരമകാണന്.  ഞകാന്  അതത്തിനന്റെ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയന്  തപകാകുനത്തില.  തകന്ദ്രവുര  സരസകാനങ്ങളര  തമത്തിലുള്ള

തകാല്പരര  സരഘര്ഷര  വളനരകകാലമകായത്തി  നത്തിലനത്തില്ക്കുന  ഒരു



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

60

ഘട്ടേതത്തിലകാണന്  1983-ല്  സുപ്രശരതകകാടതത്തിയത്തില്നത്തിനര  വത്തിരമത്തിച

ജഡ്ജത്തിയകായത്തിരുന  സര്കകാരത്തിയയനട  അദരക്ഷതയത്തില്  കമശഷനന

നത്തിതയകാഗത്തിചതന്.  അങ്ങനനനയകാരു  ചരത്തിതപശകാതലര  തകന്ദ്ര-സരസകാന

ബനങ്ങളനട  കകാരരതത്തില്  ഉനണ്ടനള്ളതന്  ഞകാന്  പറയകയകാണന്.  ഇനന്

നതരന്ദ്രതമകാദത്തി സര്കകാര് വലത്തിയതതകാതത്തില് അമത്തിതകാധത്തികകാര പ്രവണതയത്തിതലയ്ക്കുര

നവലത്തിബറല്  നയങ്ങള  തശവ്രമകായത്തി  നടപകാക്കുനതത്തിതലയ്ക്കുര  നശങ്ങുകയകാണന്.

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെന് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഉള്ളടകര പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്

ഇതന് കകാണകാന് കഴത്തിയര.  ഇനനല നകകാചത്തിയത്തിനലകാരു പ്രമുഖ പതര നടതത്തിയ

ബഡ്ജറന്  പ്രഭകാഷണതത്തില്      തഡകാ.  ബത്തിശസജത്തിതന്  ദര് നടതത്തിയ

പ്രഭകാഷണതത്തില്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  അവതലകാകനര  നചയ്തുനകകാണ്ടന്  ഒട്ടുര

നരകായശകരത്തികകാതവത്തിധര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിരകായള്ള  പ്രതത്തികരണങ്ങള

വനത്തിരുന.  ഒനന്,  ഉല്പകാദനതമഖല  നമചനപട്ടേത്തിട്ടേത്തിനലനര  ഇന്തരയത്തില്

ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  നത്തിതക്ഷപര  കുറയകയകാനണനര  എനകാല്

തകരളതത്തിനന്റെ  ആതരകാഗരരരഗത്തുവരുന  മകാറര  തകരള  തമകാഡല്  ഇന്തരയന്

മകാതൃകയകാനണനര  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  അല  വളര്ചയനട  അളവന്,  ജനതത്തിനന്റെ

അനുഭവമകാണന് പ്രധകാനനമനര തദശശയ ഭക്ഷരസുരക്ഷയന് തുക തകന്ദ്രസര്കകാര്
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കുറചതുളനപനടയള്ള  ഉത്കണ്ഠകള  അതദ്ദേഹര  അതത്തില്

പരകാമര്ശത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട  ഇന്തരയത്തിനല  പ്രധകാനനപട്ടേ

തനതകാവുര പകാര്ലനമന്റെന് അരഗവുമകായ ശശ. എളമരര കരശര ഇനന് തദശകാഭത്തിമകാനത്തി

പതതത്തിലൂനട  ആ  ബഡ്ജറത്തിനന  അവതലകാകനര  നചയ്തത്തിട്ടുണ്ടന്.

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെന് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഉള്ളടകര പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്

ബഡ്ജറന്  അവതരണതത്തിനുമുമ്പന്  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  ഇകതണകാമത്തികന്

സര്തവ  വരകാറള്ളതന്  വളനര  പ്രധകാനമകാണന്.  അതത്തില്  ഇതവണനത

ബഡ്ജറത്തിനല  ഡകാറകാ  വളനര  പ്രധകാനമകാണന്.  ഡകാറകായകാണന്  അതത്തിനന്റെ

പ്രധകാനനപട്ടേ  നനഹനനലറന്.  എനകാല്  അതന്  പലതുര  വരകാജമകാണന്.

ഏറവുരകൂടുതല്  തപജുകള  വതരണ്ട  ഡകാറകാ  ഡശനറയത്തില്സന്

ഒഴത്തിവകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  എനളളതകാണന്.  അതന്  കകാരരമകായത്തി  ഇലകാനയനന്

മകാതമല,  എട്ടുവര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പുള്ള  2013-നല  ഡകാറകാ  വചകാണന്  ബഡ്ജറന്

അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  പല  റത്തിസര്ചകളനമലകാര  നടതത്തി  ആ

പരകാമര്ശങ്ങതളകാടുകൂടത്തിയകാണന്  പലതപകാഴര  ബഡ്ജറത്തില്  ഇകകാരരങ്ങനളലകാര

വരുനതന്.  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.,  വരുനതന് എട്ടുപത്തുവര്ഷനത വളനര ഗഇൗരവമകായ

നനനഷണത്തികമകായ റത്തിസര്ചകളനടയര ചര്ചകളനടയര അടത്തിസകാനതത്തിലകാണന്.
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ആര്.ബത്തി.നഎ.-യനട  നവകാതകഷണല്  തപപറളനപനട  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

അനുബനമകായത്തി  വരകാറണ്ടന്.  അങ്ങനനയകാണന്  സകാധകാരണ  ബഡ്ജറ്റുകള

അവതരത്തിപത്തിക്കുനതന്.  അതുര നമുകന് കകാണകാന് കഴത്തിയത്തില.  തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തില്

സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  മൂനന്  കകാരരങ്ങളകാണന്  പ്രധകാനമകായര  നനകകകാരരര

നചയ്യുനതന്.  ഒനന്,  പണനപരുപതത്തിനന്റെയര  ദകാരത്തിദരതത്തിനന്റെയര

നതകാഴത്തിലത്തിലകായയനടയര  പ്രശ്നര.  മനറകാനന്  ഇന്തഫകാമലത്തി  ഇതകകാണമത്തി  എന

നനടറത്തിലത്തില്  കതമ്പകാളനതയര  കൃഷത്തിനയയര  മതരതമഖലനയയര

പരകാമര്ശത്തിക്കുനണ്ടന്.  ആ  തമഖലയര  അവഗണത്തികനപട്ടേത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

പണനപരുപതത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തിലകാനണങത്തില്  പണനപരുപര

വര്ദത്തിക്കുകയകാണന്.  ഉല്പനങ്ങളനട  പത്തിന്ബലമത്തിലകാനത  തനകാട്ടുകള

അടത്തിചത്തിറക്കുനതുളനപനട  പണനപരുപതത്തിതലയന്  നയത്തിക്കുന

കകാരരങ്ങളതനനയകാണന്  വത്തിലകയറമുളനപനട  സരഭവത്തിക്കുനതന്.

ദകാരത്തിദരതത്തിനന്റെ  കകാരരനമടുതകാല്  ദരത്തിദജനതകകാടത്തികളനട  ജശവത്തിത

പ്രയകാസങ്ങള  പരത്തിഹരത്തികകാന്  പരരകാപ്തമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളകാനര  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തിലത്തില.  ഇന്തരയത്തില്  ദകാരത്തിദരര  അതത്തിരൂക്ഷമകാനണനന്

ഇഇൗയടുതകകാലതന് ആര്.എസന്.എസന്.-നന്റെ സമുനതനകായ മുതത്തിര്ന തനതകാവന്
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ദതകാതതയ  നഹകാസബനലയന്  പറതയണ്ടത്തിവന.  ദകാരത്തിദരതരഖയന്

തകാനഴയള്ളവരുനട  എണ്ണനതക്കുറത്തിചന്   അതദ്ദേഹര  അടയകാളനപടുതത്തിയതന്

ഇരുപതന് തകകാടത്തിയകാണന്.  യഥകാര്തതത്തില് ഇരുപതത്തിയകാറന് തകകാടത്തിയത്തിലധത്തികര

വരുനയകാളകള  ദകാരത്തിദരതത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തിലകാണന്.  ദകാരത്തിദര

ലഘൂകരണതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഗ്രകാമശണതമഖലയത്തില്  നതകാഴത്തിനലടുകകാന്

സനദമകായ  അവത്തിദഗ്ദ്ധനതകാഴത്തിലകാളത്തികളള്ള  ഒരു  കുടുരബതത്തിനന്

സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  കുറഞതന്  നൂറദത്തിവസനമങത്തിലുര  നതകാഴത്തില്  ലഭരമകാകത്തി

അവരുനട ജശവത്തിതനത്തിലവകാരര ഉയര്ത്തുക എന ലക്ഷരതതകാനടയകാണന്  2005

നസപ്റരബര്  അഞത്തിനന്  നതകാഴത്തിലുറപന്  നത്തിയമര  നത്തിലവത്തില്വനതന്.  അനന്

ഇടതുപക്ഷ  പകാര്ട്ടേത്തികള  അതത്തില്  നത്തിര്ണ്ണകായക  പങകാണന്  വഹത്തിചതന്.  2014

മുതല് മഹകാത്മകാഗകാനത്തിയനട തപരുര നല്കത്തി നത്തിയമതഭദഗതത്തി വരുതത്തി അതന്

പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  2020-21  സകാമ്പതത്തികവര്ഷതത്തില്  നതകാഴത്തിലുറപന്

തമഖലയത്തില്  1,13,000/-തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  ബഡ്ജറത്തില്  ഉളനപടുതത്തിയതന്.

2021-22  ആകുതമ്പകാള  അതന്  98,000/-  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി

കുറയകയകാണുണ്ടകായതന്.  2022-23-ല്  നവറര  89,400/-  തകകാടത്തി  രൂപ

മകാതമകായത്തി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പദതത്തിവത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.
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ഏതകാണ്ടന്  16.6 തകകാടത്തി  വരുന  കുടുരബങ്ങളത്തിലകായത്തി  30.40  തകകാടത്തി

നതകാഴത്തിലകാളത്തികള  ഇനന്  രജത്തിസ്റ്റേര്  നചയ്തത്തിട്ടുണ്ടന്.  അതത്തില്   7.26  തകകാടത്തി

കുടുരബങ്ങളത്തിലകായത്തി  10.62 തകകാടത്തി നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന് മകാതമകാണന്  നതകാഴത്തില്

ലഭത്തിചതന്.  അതകായതന്  എട്ടുശതമകാനതതകാളര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന്   50

ശതമകാനതത്തില്തകാനഴ  നതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള  മകാതമകാണന്  ലഭത്തിചതന്.  എനകാല്

അവര്കന്   യഥകാസമയര  കൂലത്തിയര  ലഭരമകായത്തിലകാനയനള്ളതകാണന്  വസ്തുത.

തകരളതത്തില്  2010-ല്  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെന്  ഇകകാരരതത്തില്

സസശകരത്തിചതന്...,  അയ്യേങകാളത്തി  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തിയളനപനട

നടപകാക്കുകയണ്ടകായത്തി.  തകന്ദ്രര  ഗ്രകാമശണതമഖലയത്തിനല  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ

രൂക്ഷമകാകകാനുര  അവനര  തദകാഹത്തിക്കുന  നത്തിലപകാടന്  സസശകരത്തിക്കുതമ്പകാള

തകരളതത്തില്  അയ്യേങകാളത്തി  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തി  നഗരതത്തില്

നടപകാക്കുകയണ്ടകായത്തി,  അതകാണന്  നകാര  സസശകരത്തിച  നത്തിലപകാടന്.  തകരളതത്തില്

മകാതമുള്ള  കകാരരമകാണന്.  നതകാഴത്തിലുറപന്  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന്  ഇന്തരയനട

ചരത്തിതതത്തിലകാദരമകായത്തി  സരസകാനതന്  തക്ഷമനത്തിധത്തി  ഏര്നപടുതത്തിയതന്

തകരളതത്തിനല ഗവണ്നമന്റെകാനണനന് നമുകറത്തിയകാര. തകന്ദ്ര സര്കകാര് ഇതപകാള

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  ദകാരത്തിദരനത്തിര്മകാര്ജ്ജനതത്തില്നത്തിനര  യഥകാര്തതത്തില്
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പത്തിനത്തിതലയന്  തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഒരു  പുതത്തിയ  തപ്രകാജക്ടുതപകാലുര  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന് മുതനകാട്ടുവയകാന് കഴത്തിഞത്തിട്ടേത്തില.  എനകാല് തകരളതത്തിലകാകനട്ടേ,

അതത്തിദകാരത്തിദരര  നത്തിര്മകാര്ജ്ജനര  നചയ്യേകാനുള്ള  പദതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര

ഏതകാണ്ടന്  64000-തതകാളര  കുടുരബങ്ങനള  അടയകാളനപടുത്തുകയര

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളനട  സകാധകാരണജശവത്തിതതതകാനടകാപര

മുഖരധകാരയത്തിതലയന്  നകകാണവരകാനുള്ള  പദതത്തികള

തയ്യേകാറകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയമകാണന്.  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ  പരത്തിഹരത്തികകാന്  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തില്  യകാനതകാരു  നടപടത്തിയമത്തില.  പത്തുലക്ഷര  ഒഴത്തിവുകളകാണന്

തകന്ദ്രസര്കകാര് സര്വശസുകളത്തില് നത്തികതകാനുള്ളതന്.  തകന്ദ്ര സര്കകാര് തനന

സമതത്തിചത്തിട്ടുള്ള കണക്കുകളകാണന്. 2022 ഡത്തിസരബറത്തില്  ശശ. ശത്തിവദകാസനുള്ള

മറപടത്തിയത്തില് തകന്ദ്രസര്കകാര് സമതത്തിച കകാരരമകാണന്.  എനകാല് തകരളതത്തില്

സസശകരത്തിക്കുന  നത്തിലപകാതടകാ;  തകരളതത്തിനല  ക്ഷുഭത്തിത  യഇൗവനനത

സരതൃപ്തമകായ  ജശവത്തിതതത്തിതലയന്  നയത്തികകാന്  കഴത്തിയനവത്തിധതത്തില്

നതകാഴത്തിലത്തിലകായ  പരത്തിഹരത്തികകാനുള്ള  നടപടത്തികളകാണന്  നകാര  സസശകരത്തിക്കുനതന്.

പത്തി.എസന്.സത്തി.  വഴത്തി   ലഭരമകാകത്തിയ  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങളണ്ടന്.  അതത്തിനനലകാര

കണക്കുകള  ലഭരമകായതുനകകാണ്ടന്  ഞകാനത്തിവത്തിനട  ആവര്തത്തിക്കുനത്തില.
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വരവസകായ വകുപന്  വളനര  അഭത്തിമകാനകരമകായ പദതത്തിയകാണന്  പ്രഖരകാപത്തിചതന്.

ഒരുവര്ഷര ഒരു ലക്ഷര നതകാഴത്തില് സരരരഭങ്ങള, 1,23,000 പുതത്തിയ  നതകാഴത്തില്

സരരരഭങ്ങള  ആരരഭത്തിച.  7500  തകകാടത്തിയത്തിലധത്തികര  വരുന  നത്തിതക്ഷപങ്ങള

വന.  രണലക്ഷതത്തിലധത്തികര  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  അതുവഴത്തിയണ്ടകാകകാന്

കഴത്തിഞ്ഞു.  കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തിലകാനണങത്തില്  ഞങ്ങളര

കൃഷത്തിയത്തിതലയ്നകനള്ള  കകാരരങ്ങള,  നഷനപട്ടുതപകായ  കകാര്ഷത്തികസരസ്കകാരര

വശനണ്ടടുകകാനുര  ഉല്പകാദനര  വര്ദത്തിപത്തികകാനുര  ഉല്പകാദത്തിപത്തിക്കുന

ഉല്പനങ്ങള   മൂലരവര്ദത്തിത  ഉല്പനങ്ങളകാകത്തിമകാറകാനുര

സരഭരണതത്തിനന്റെയര  വത്തിതരണതത്തിനന്റെയര  തമഖലകളത്തില്  ശകാസശയമകായ

നത്തിലപകാടുകള  സസശകരത്തിചന്  ധകാരകാളമകാളകളകന്  പുതത്തിയ  നതകാഴത്തിലവസരര

സൃഷത്തികകാനുര  കഴത്തിയനണ്ടന്.  ഇരുപതുലക്ഷതതകാളര  അഭരസ്തവത്തിദരര്കന്

അവതശഷത്തിക്കുന മൂനവര്ഷങ്ങളനകകാണ്ടന് തനകാളഡ്ജന് മത്തിഷന്വഴത്തി നതകാഴത്തില്

ലഭരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള  കര്മപദതത്തിയര  ആവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  തകരള

ബഡ്ജറത്തിനന  പ്രതത്തിപക്ഷര  വത്തിമര്ശത്തിക്കുതമ്പകാള  തകന്ദ്രബഡ്ജറത്തിനന്റെ

സമശപനവുമകായത്തി  തകാരതമരര  നചയ്യേകാനുരകൂടത്തി  സകാധത്തിതകണ്ടതകാണന്.

തകരളതത്തില് തക്ഷമവുര കരുതലുര വത്തികസനവുര തുടരുനതത്തിനകാണന് സരസകാന
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സര്കകാര്  ബഡ്ജറത്തില്  വത്തിഭവസമകാഹരണ  മകാര്ഗ്ഗങ്ങള  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിചതന്.

ജത്തി.എസന്.ടത്തി.-തയകാനട  നത്തികുതത്തിയധത്തികകാരര  നപതടകാള,  ഡശസല്,  മദരര

എനത്തിവയത്തില്മകാതര  ചുരുങ്ങത്തിയ  പശകാതലതത്തിലകാണന്  നകാമമകാതമകായ

അധത്തികവരുമകാനര  ഉറപകാക്കുനതത്തിനന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശമത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.

ഇതത്തിനന  യകാഥകാര്തരതബകാധതതകാടുകൂടത്തി  സമശപത്തികകാന്  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്

കഴത്തിതയണ്ടതകായത്തിരുന.  തകരളതത്തിനന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുര

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കുര ആവശരമകായ പണര കനണ്ടതതണ്ട; ആ ഒരു

സമശപനര  പ്രതത്തിപക്ഷര  സസശകരത്തിതകണ്ടതതല;  ഇഇൗ

പരത്തിമത്തിതത്തികളകകത്തുനത്തിനനകകാണ്ടന്  തകരളനത   വത്തിജ്ഞകാനകാധത്തിഷത്തിതമകായ

സമ്പദന് വരവസയത്തിതലയന്  കുതത്തിയ്ക്കുവകാന്തവണ്ടത്തി  ശമത്തിക്കുകയകാണന്.  25

വര്ഷമകാകുതമ്പകാള  വത്തികസത്തിതരകാജരങ്ങതളകാനടകാപര  വരുമകാനതത്തിലുര

ജശവത്തിതനത്തിലവകാരതത്തിലുര  തകരളനത  എതത്തികകാനുള്ള  പരത്തിശമങ്ങളകാണന്

നടക്കുനതന്.  വത്തിജ്ഞകാനകാധത്തിഷത്തിതമകായ സമ്പദന് വരവസയനട പതകാകവകാഹകര്

നമ്മുനട വത്തിദരകാഭരകാസതമഖലയകാനണനന് അവര്ക്കുമറത്തിയകാര. നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ

തമഖലയത്തിലുര  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലകളത്തിലുര  ഗവണ്നമന്റെന്

ഭകാവനകാസമ്പനതതയകാനടയകാണന്  പ്രവര്തത്തിക്കുനതന്.  തകരളതത്തില്
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60 ലക്ഷതതകാളര വത്തിദരകാര്തത്തികള ഒനകാര കകാസന്  മുതല് പനണ്ടകാര കകാസന്

വനര പഠത്തിക്കുന. പനണ്ടകാരകകാസന് വനര എത്തുതമ്പകാള 50 ശതമകാനതതകാളര

വരുന  വത്തിദരകാര്തത്തികള  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനന്റെ  തമഖലകളത്തിതലയന്

തപകാകുന.  50 ശതമകാനതതകാളരതപര്  മറന്  നതകാഴത്തിലുകള  തതടത്തിതപകാകുര.

നതകാഴത്തില്  തതടത്തിതപകാകുന  വത്തിദരകാര്തത്തികളകന്  തവണ്ടത  നതകാഴത്തിലുകളത്തില്

നനനപുണരര  ലഭത്തിക്കുനത്തില.  അവര്കന്  നതകാഴത്തിലുകളത്തിതലര്നപടകാനുള്ള

ആത്മവത്തിശസകാസര  നഷനപടുന.  ഇതന്  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനകാണന്  സത്തിലബസന്

പരത്തിഷ്കരണതത്തില്  ഇരുപതതഞകാളരവരുന  പ്രധകാനനപട്ടേ  നഎറര

ഉളനപടുതത്തിനകകാണ്ടന്,  വളനര  ജനകശയമകായ  ചര്ചകളകന്  തുടകര

കുറത്തിചനകകാണ്ടന്  തകരളതത്തിനല  ഗവണ്നമന്റെന്  ആ  പരത്തിഷ്കകാരതത്തിനന

മുതനകാട്ടുനയത്തിക്കുനതന്.  എനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിനല  രണകകാരരങ്ങളകൂടത്തി  പറഞന്

അവസകാനത്തിപത്തികകാര. തകരളതത്തില് വളനര പ്രധകാനനപട്ടേ നകകാചത്തിയത്തിനല ഏറവുര

ജനസകാന്ദ്രതയള്ള  മണ്ഡലങ്ങളത്തിനലകാനകാണന്  നനവപത്തിന്.  അവത്തിടനത

പ്രധകാനനപട്ടേ  ജനകശയകാവശരങ്ങളമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയനട  ശദയത്തില്നപടുത്തുകയകാണന്.  തശരസരരക്ഷണവുമകായത്തി

ബനനപട്ടേന്  മദകാസന്  നഎ.നഎ.റത്തി.  നടതത്തിയ  ഒരു  പഠനമുണ്ടന്.  ആ
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പഠനനതത്തുടര്നന്  കടലകാക്രമണര  ഉളനപനട  പ്രതത്തിതരകാധത്തികകാനുള്ള

ആശയങ്ങള  മുതനകാട്ടുവചത്തിട്ടുണ്ടന്.  ആ  പദതത്തി  നടപകാകണനമങത്തില്  250-

300 തകകാടത്തി  രൂപ  തവണര.  അവത്തിനട  ദസശപന്  വത്തികസനതത്തിനുതവണ്ടത്തി

രൂപശകരത്തിച  ജത്തിഡയനട  നനകവശമുള്ള  പണര  ഇതത്തിനുതവണ്ടത്തി

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തികകാവുനതകാണന്.  തശര്ചയകായര  അതത്തിനന്റെ  അദരക്ഷന്

മുഖരമനത്തിയകാണന്.  ആ  നത്തിലയത്തില്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  മുന്കനയ്യേടുതന്

അതത്തിനനകാരവസരരകൂടത്തി  സൃഷത്തികണനമനകൂടത്തി  അഭരര്തത്തിചനകകാണ്ടന്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. നനത്തി. 

ശശ  .    തതകാട്ടേതത്തില്  രവശന്ദ്രന്:  സര്,  2023-24  വര്ഷനത  ബഡ്ജറന്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിന്തകാങ്ങുന.  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്    എലകാ

അര്തതത്തിലുര  നമ്മുനട  സരസകാനനത  നഞകത്തിനകകാലകാന്

ശമത്തിക്കുന  അവസരതത്തില്  അതത്തിനനതത്തിനര  പ്രതത്തിതരകാധര

തശര്ത്തുനകകാണ്ടന്  ബദല്നയങ്ങള  ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിചനകകാണ്ടകാണന്

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറന്  അവതരത്തിപത്തിചതന്.

സരസകാനതത്തിനന്  ലഭത്തിതകണ്ട  നത്തികുതത്തിവത്തിഹത്തിതര  നല്കകാന്  തകന്ദ്ര

സര്കകാര്  തയ്യേകാറകാകുനത്തില.  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  തകന്ദ്രസര്കകാര്
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അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തില്  തത്തികഞ  അവഗണനയകാണന്

സരസകാനതതകാടന്  കകാണത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.   തകരളതത്തിനന്  15-ാ

ധനകകാരരകമത്തിഷന്  ശത്തിപകാര്ശനചയ്ത  നമകാതര  നത്തികുതത്തിയനട  1.925

ശതമകാനര  മകാതമകാണന്  ലഭത്തിക്കുനതന്.  പതകാര  ധനകകാരരകമശഷനന്റെ

കകാലതന്  3.875  ശതമകാനര  ലഭത്തിചത്തിരുന.  എനകാല്  തകരളനതകകാള

ജനസരഖരകുറഞ  ഛതശസ്ഗഡന്  തപകാനലയള്ള  സരസകാനങ്ങളകന്  3.40

ശതമകാനര  നത്തികുതത്തി  നല്കുന....;  ഇങ്ങനന  കടുത  അവഗണന

കകാണത്തിക്കുതമ്പകാഴര  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഇതത്തിനനതത്തിനര  ഒരക്ഷരര

പ്രതത്തികരത്തിക്കുനത്തിനലനതന് അവരുനട തനത്തിനത്തിറര വരകമകാക്കുനതകാണന്. തകരളര

കടനകണത്തിയത്തിലകാനണനകാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യര  ഒരുകൂട്ടേര

മകാധരമങ്ങളര  പ്രചരത്തിപത്തിക്കുനതന്.  എനകാല്  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  നമകാതര

വരുമകാനതത്തില്  15.4  ലക്ഷര  തകകാടത്തി  കടനമടുത  പണമകാനണനന്  ആരുര

കകാണുനത്തില.  നമകാതര  വരവത്തിനന്റെ  34  ശതമകാനര  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  കടമകാണന്.

എനകാല്  സരസകാനര  3.5  ശതമകാനതത്തില്  കൂടുതല്  കടനമടുകകാന്

പകാടത്തിനലനന് തകന്ദ്രര നത്തിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന.  മകാതമല കത്തിഫ്ബത്തി,  സകാമൂഹരസുരക്ഷകാ

നപന്ഷന്  ഫണ്ടന്  എനത്തിവയ്നകടുത  വകായ്പതപകാലുര  സരസകാനതത്തിനന്റെ
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വകായ്പകാപരത്തിധത്തിയത്തില്നപടുത്തുന  ഇഇൗ  ഇരട്ടേതകാപത്തിനനതത്തിനര  യ.ഡത്തി.എഫന്.

ശബത്തിക്കുനത്തില.  ഇടതുപക്ഷര ബദല് നയങ്ങളകാണന് ഉയര്തത്തിപത്തിടത്തിക്കുനനതനന്

ഇതവണനത ബഡ്ജറന് പരത്തിതശകാധത്തിചകാല് മനസത്തിലകാകുര.  

തകന്ദ്രസര്കകാര്  സകാധകാരണകകാര്കന്  ആശസകാസമകാകുന  എലകാ

പദതത്തികളനടയര  വത്തിഹത്തിതര  വന്തതകാതത്തില്  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുതമ്പകാള,  എന്തന്

പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകായകാലുര  തക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  പത്തിറകത്തിതലയന്

തപകാകത്തിനലനന് തകരളര ഉറനക പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണന്.  തകന്ദ്രസര്കകാര് ഭക്ഷര

സബ്സത്തിഡത്തി  89844  തകകാടത്തി  രൂപ  കുറചതപകാള  വത്തിലകയറര

പത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാന്  സരസകാനര  2000  തകകാടത്തി  രൂപ  പ്രതതരകമകായത്തി

വകയത്തിരുതത്തി.  തകന്ദ്ര സര്കകാര് നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തിയത്തില്  29400  തകകാടത്തി

രൂപയര  ഉചഭക്ഷണ  പരത്തിപകാടത്തിയത്തില്  1200  തകകാടത്തി  രൂപയര  നവട്ടേത്തിക്കുറച.

നസ്യൂനപക്ഷ  വത്തിദരകാര്തത്തികളക്കുള്ള  തസ്കകാളര്ഷത്തിപത്തിനന്  തുക  നശകത്തിവചത്തില.

തലകാകതന് സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി രൂക്ഷമകാകുകയകാണന്. ഇന്തരയത്തിനല തമകാദത്തി

സര്കകാര്  ജനവത്തിരുദ  നയങ്ങളകാല്  ജനങ്ങനള  ദുരത്തിതതത്തിതലയന്

തള്ളത്തിവത്തിട്ടുനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനടയകാണന്  നവതകരള  സൃഷത്തി  ലക്ഷരമകാകത്തി

മത്തികവകാര്ന  ഒരു  ബഡ്ജറന്  അവതരത്തിപത്തികകാന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തികന്
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സകാധത്തിചതന്.  ദകാരത്തിദരമത്തിലകാത സരസകാനമകായത്തി തകരളനത മകാറകാന്, കഴത്തിഞ

ബഡ്ജറത്തില്  ആരരഭത്തിച  പദതത്തി  ലക്ഷരതത്തിതലയ്നകത്തുകയകാണന്.

അതത്തിദരത്തിദരകായത്തി  കനണ്ടതത്തിയ  64006  കുടുരബങ്ങളനട  ഉനമനതത്തിനകായത്തി

50  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  ബഡ്ജറത്തില്  നശകത്തിവചതന്.   ഇനതകാരു  ബദല്

തനനയകാണന്.  

തകരളതത്തിനന്റെ നതകാഴത്തിലത്തിലകായ പരത്തിഹരത്തികകാന് ആഭരന്തര ഉല്പകാദനവുര

വര്ദനവത്തിനുള്ള  കരുത്തുപകരകാന്  നത്തിതക്ഷപകാവസരങ്ങള  കൂട്ടുനതുര

ലക്ഷരമകാകത്തിയകാണന്  'തമകന്  ഇന്  തകരള'  പദതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിചതന്.

യവതലമുറയന്  പ്രതശക്ഷ  നല്കുന  പ്രഖരകാപനമകാണത്തിതന്.  സരരരഭക

വത്തികസനതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി ഒരു ലക്ഷതത്തിലധത്തികര സരരരഭങ്ങള ആരരഭത്തിചന്

തലകാക അരഗശകകാരര പത്തിടത്തിചപറത്തിയ നമുകന് തമകന് ഇന് തകരള പദതത്തി ഒരു

പുതത്തിയ ചുവടുവയ്പ്പുതനനയകാണന്.  

തകരളര  അതത്തിതവഗര  നഗരവല്കരത്തികനപടുന  സരസകാനമകായതു

നകകാണ്ടന്  മത്തികച  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  നഗരകാസൂതണര  അനത്തിവകാരരമകാണന്.

നവനഗരങ്ങനള സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനന് നഗരനയര രൂപശകരത്തികകാനുള്ള ഇടനപടല്

ഏനറ  ഗുണകരമകാണന്.  നഗരനയര  രൂപശകരത്തികകാന്  അന്തകാരകാഷ  വത്തിദഗ്ദ്ധനര
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ഉളനപടുതത്തി  കമശഷന്  രൂപശകരത്തിക്കുനമന  പ്രഖരകാപനര  തകരള

വത്തികസനതത്തിനന് ഏനറ പ്രതശക്ഷ നല്കുനതകാണന്. 

സര്കകാര്  വകുപ്പുകളനടയര  സകാപനങ്ങളനടയര  പ്രവര്തനര

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതത്തിനുര  കൂടുതല്  കകാരരക്ഷമമകാക്കുനതത്തിനുര  അവയനട

വകാര്ഷത്തിക  റത്തിതപകാര്ട്ടുകള  തയ്യേകാറകാകണനമന  ബഡ്ജറന്  പ്രഖരകാപനര

മകാതൃകകാപരമകാണന്.   തകരളതത്തിനന്റെ സമഗ്ര വത്തികസനതത്തിനന്  അനത്തിവകാരരമകായ

'നവസ്റ്റേന് തകകാസ്റ്റേന് കനകാല്' പദതത്തികകായത്തി  300  തകകാടത്തി രൂപ നശകത്തിവചത്തിട്ടുണ്ടന്.

ഇഇൗ പദതത്തിയര തകകാഴത്തിതകകാടുള്ള കതനകാലത്തി കനകാല് നവശകരണ പദതത്തിയര

ജലഗതകാഗതര,  വരവസകായര,  കൃഷത്തി  എനശ തമഖലകളത്തിനല വത്തികസനതത്തിനന്

ഏനറ ഗുണര നചയ്യുര.

തകരളതത്തിനന്റെ തദശശയപകാതകാ വത്തികസനര ആനരയര അത്ഭുതനപടുത്തുന

തരതത്തിലകാണന്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതന്.  തദശശയപകാത  നത്തിര്മകാണര

തകന്ദ്രതത്തിതന്റെതകാനണങത്തിലുര  സലനമടുപത്തിനകായത്തി  25  ശതമകാനര  തുക

സരസകാന  സര്കകാര്  നല്കകാന്  നത്തിലപകാടന് സസശകരത്തിചതുനകകാണ്ടകാണന്

പ്രവര്തനങ്ങളകന്  തവഗതതയറത്തിതന്.   യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്റെ  കകാലതന്  ഭൂമത്തി

ഏനറടുകകാന് ചുമതലനപടുതത്തിയ ഓഫശസുകള അടചപൂട്ടേത്തിയതന് തകരള ജനത
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മറകത്തില.  വലത്തിയ പശകാതല വത്തികസനമകാണന് ഇതുവഴത്തി നടക്കുനതന്.  5580

തകകാടത്തി രൂപയകാണന് സരസകാനര  ഇതുവനര ഇഇൗ തമഖലയത്തില് നചലവഴത്തിചതന്.

തദശശയപകാത വത്തികസന പ്രവര്തനര നടക്കുതമ്പകാള ജനങ്ങനള ബകാധത്തികകാന്

സകാധരതയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിതകണ്ടതുണ്ടന്.  സര്കകാര്  അതത്തിനുള്ള

നടപടത്തിയര സസശകരത്തിക്കുനമനന് പ്രതശക്ഷത്തിക്കുന. 

തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തില്  സകാധകാരണകകാരുനട  ജശവത്തിതര

നമചനപടുതകാനുര നതകാഴത്തിലത്തിലകായ  പരത്തിഹരത്തികകാനുമുതകുന ഒരു സമശപനവുര

കകാണുനത്തില.  ഇന്തരയനട  വളര്ചയനട  നനട്ടേലകായ  നപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള തകന്ദ്രസര്കകാര് തങ്ങളനട സസന്തകകാരകായ തകകാര്പതററ്റുകളകന്

വത്തില്ക്കുകയകാണന്  നചയ്യുനതന്.  എനകാല്  തകന്ദ്രര  വത്തില്പനയ്ക്കുവച

നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  ഏനറടുത്തുനടത്തുന  മകാതൃകകാപരമകായ

സമശപനമകാണന് തകരളതത്തിനല ഇടതുപക്ഷ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി സര്കകാര്

സസശകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  

കര്ഷകരുനട ജനകശയ പ്രതക്ഷകാഭര കണ്ട നകാടകാണന് നമ്മുതടതന്.  എനകാല്

കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയനട  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തികകാന്  തകന്ദ്രസര്കകാര്  ഒനര

നചയ്തത്തില.  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയനട  ബഡ്ജറന്  വത്തിഹത്തിതര  9000  തകകാടത്തി
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രൂപതയകാളര  നവട്ടേത്തിക്കുറച.  കൂടകാനത  വത്തിള  ഇന്ഷസറന്സന്,  പ്രധകാനമനത്തി

കത്തിസകാന് സമകാന് നത്തിധത്തി തുടങ്ങത്തിയവയനട വത്തിഹത്തിതവുര നവട്ടേത്തിക്കുറച.  മത്തിനത്തിമര

തകാങ്ങുവത്തില  ഉറപകാകണനമന  ആവശരര  തകന്ദ്രര  പരത്തിഗണത്തിചത്തില.  എനകാല്

കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയന്  മുന്തത്തിയ  പരത്തിഗണന  നല്കത്തി  തകരളര  മകാതൃകയകായത്തി.

തതങ്ങയനട സരഭരണ വത്തില 34 രൂപയകാകത്തി ഉയര്ത്തുകയര റബ്ബര് വത്തിലയത്തിടത്തിവന്

തടയകാന് 600 തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിക്കുകയര  കകാര്ഷത്തിക തമഖലയന് നമകാതര

971.71  തകകാടത്തി  രൂപ വകയത്തിരുത്തുകയര നചയ്തു.  തവതങ്ങരത്തിയത്തിനല കകാര്ഷത്തിക

വത്തിപണന  തകന്ദ്രര  അന്തകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുയര്തകാന്  നടപടത്തി

സസശകരത്തികണനമനന് അഭരര്തത്തിക്കുന.  

പകാവനപട്ടേവനന് ഒരു വശടന് എന ലക്ഷരവുമകായത്തി സരസകാന സര്കകാരത്തിനന്റെ

നനലഫന്  പദതത്തി  മുതനകാട്ടേന്  കുതത്തിക്കുകയകാണന്.  ഇതുവനര  322922  വശടുകള

പൂര്തത്തിയകാകത്തിനയനളളതന്  ചരത്തിത  തനട്ടേമകാണന്.  പുതത്തിയതകായത്തി  71861

വശടുകളകന്  ആവശരമകായ  തുക  വകയത്തിരുതത്തി.  തകന്ദ്ര  ഏജന്സത്തികനള

കൂട്ടുപത്തിടത്തിചന്  മകാധരമങ്ങളനട  പത്തിന്തുണതയകാനട  നനലഫന്  പദതത്തിനയ

അട്ടേത്തിമറത്തികകാന് ശമത്തിചവരകാണന് പ്രതത്തിപക്ഷനമനളളതന് മറകകാന് പകാടത്തില.  

തലകാകതത്തിനല  മത്തികച  ടൂറത്തിസ്റ്റേന്  തകന്ദ്രമകാകത്തി  തകരളനത  മകാറകാന്
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തപകാകുകയകാണന്.   തലകാകജനത  കകാതണണ്ട  പ്രധകാനനപട്ടേ  സലങ്ങളനട

പട്ടേത്തികയത്തില്  തകരളര  ഇടരതനടത്തിനയനതന്  നമുകന്  അഭത്തിമകാനത്തികകാവുനതകാണന്.

ടൂറത്തിസതത്തിനന്  വന്സകാധരതകളള്ള  ജത്തിലയകാണന്  തകകാഴത്തിതകകാടന്.  ഇവത്തിനടയളള

സതരകാവരര  ബതയകാപകാര്കന്,  ബശചന്,  തബപ്പൂര്,  കകാപകാടന്  എനത്തിവനയലകാര

തചര്ത്തുനകകാണ്ടന്  ഒരു  സമഗ്ര  ടൂറത്തിസര  പദതത്തികന്  രൂപര  നല്കണനമനന്

ആവശരനപടുകയകാണന്.  

വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗരര,  സകാക്ഷരത,  വതയകാജന  സരരക്ഷണര

തുടങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി  തമഖലകളത്തില്  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന്റെയര  വത്തിവത്തിധ

ഏജന്സത്തികളനടയര  പുരസ്കകാരങ്ങള  ഇകകാലയളവത്തില്  തകരളതത്തിനന്

ലഭത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  എനകാല്  ഏതകാനുര  ചത്തില  മകാധരമങ്ങനള  കൂട്ടുപത്തിടത്തിചന്

നുണപ്രചരത്തിപത്തിചന്  തകരളനത  തകര്കകാന്  ശമത്തിക്കുന  ശകത്തികനള

തത്തിരത്തിചറത്തിയകാന് നമുകന് സകാധത്തികണര. 

 40  രൂപയകായത്തിരുന നപതടകാളത്തിനന്റെ വത്തില വര്ദനവത്തിനനപറത്തി ധകാരകാളര

തപര്  ഇവത്തിനട  സരസകാരത്തിചതുനകകാണ്ടന്  അതത്തിനനക്കുറത്തിചന്  വത്തിശദശകരത്തികകാന്

ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനത്തില.  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളത്തിനല  തനതന്

വരുമകാനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  നടപടത്തി  സസശകരത്തികണനമനന്  കക്ഷത്തിരകാഷശയ
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പരത്തിഗണനയതശതമകായത്തി  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങള

ആവശരനപടുകയകാണന്.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സര്കകാര്  സസശകരത്തിച  ചത്തില

നടപടത്തികനള  വക്രശകരത്തികകാനകാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷര  ശമത്തിക്കുനതന്.  തങ്ങളകന്

അധത്തികകാരമത്തിനലങത്തില്  സരസകാനര  തകരണനമന  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്റെ

നത്തിലപകാടത്തിനന് തകരള ജനത ശകമകായ തത്തിരത്തിചടത്തി നല്കുര.  

സമസ്ത  തമഖലകളത്തിലുര  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കനയ്യേകാപന്  പതത്തിചനകകാണ്ടന്

സര്കകാര് മുതനറകയകാണന്.  കുടുരബശശ സരവത്തിധകാനര,  നതകാഴത്തിലുറപന് പദതത്തി,

അങണവകാടത്തികള  എനത്തിവനയലകാര  വലത്തിയതതകാതത്തില്  പുതരകാഗതത്തി

നനകവരത്തിക്കുകയകാണന്.  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയനണ്ടങത്തിലുര  ഇനവനര

പകാവനപട്ടേവര്കന്  നല്തകണ്ട  ഒരു  ആശസകാസവുര  സര്കകാര്  തവനണ്ടനന്

വചത്തിട്ടേത്തില.  ജശവനകകാരുനട  ശമ്പളവുര  നപന്ഷനുര  മുടക്കുകതയകാ  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുകതയകാ നചയ്തത്തിട്ടേത്തില. 

ആതരകാഗര  തമഖലയത്തിനല  ആതഗകാള  സകാധരതകള  കണനകകാണ്ടന്

തകരളനത  ഒരു  നഹല്തന്  ഹബ്ബകാകത്തി  മകാറകാനുള്ള  വലത്തിയ  ശമമകാണന്

നടക്കുനതന്.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  മകാതര  30  തകകാടത്തി  രൂപ  നശകത്തിവചത്തിട്ടുണ്ടന്.

ശബരത്തിമല മകാസ്റ്റേര്പ്ലെെകാനത്തിനല വത്തിവത്തിധ ഘടകങ്ങളകകായത്തി  30  തകകാടത്തി രൂപയര
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വത്തിവത്തിധ  സഇൗതരകാര്ജ്ജ  പദതത്തികളകകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.  മകാനകാഞത്തിറ-നവള്ളത്തിമകാടന് കുനന് തറകാഡത്തിനന് ആവശരമകായ

പണവുര  മഞ്ചുനകാഥ  റകാവു  തറകാഡത്തിനന്റെ  വശതത്തികൂട്ടേകാന്  ആവശരമകായ  പണവുര

അനുവദത്തികണനമനര  എന്.ജത്തി.ഒ.  കസകാര്തട്ടേഴത്തിനന്റെ  മകാസ്റ്റേര്പ്ലെെകാന്

തയ്യേകാറകാക്കുനതത്തിനുതവണ്ട  തുക  ബഡ്ജറത്തില്  ഉളനപടുതണനമനര

ആവശരനപട്ടുനകകാണ്ടന് ഞകാന് എനന്റെ വകാക്കുകള ചുരുക്കുന.  

ശശ  .   ടത്തി  .   നജ  .   വത്തിതനകാദന് :  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.  ബഡ്ജറന് അവതരത്തിപത്തിചന് സരസകാനനത ജനങ്ങളകന്

നത്തിതരദുരത്തിതര  സരഭകാവന  നചയ്ത  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  നടപടത്തിയത്തില്

പ്രതത്തിതഷധത്തിചന് നത്തിയമസഭകാ കവകാടതത്തില് സമരര നടത്തുന യ.ഡത്തി.എഫന്.-നല

നകാലന്   എര.എല്.എ.-മകാരകായ  സര്വശശ  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തില്,  സത്തി.  ആര്.

മതഹഷന്, നജശബന് കകാന്തപുരര,  തഡകാ. മകാതദ്യു കുഴല്നകാടന് എനത്തിവനര ഞകാന്

അഭത്തിവകാദരര നചയ്യുന. 

 സകാമ്പതത്തിക വത്തികസനവുര തക്ഷമവുമകാണന് ഏനതകാരു ബഡ്ജറത്തിനന്റെയര

അടത്തിസകാനലക്ഷരര.  കകാലകാകകാലങ്ങളത്തില്  സരസകാനവുര  ജനസമൂഹവുര

തനരത്തിടുന  പ്രയകാസങ്ങളര  നവല്ലുവത്തിളത്തികളര  ലഘൂകരത്തിക്കുനതത്തിനുര  വത്തികസന
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ലക്ഷരങ്ങള  തനടുനതത്തിനുരതവണ്ടത്തിയള്ള  ക്രത്തിയകാത്മകമകായ  ഉപകരണമകാണന്

ബഡ്ജറന്.  എനകാല് എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ 2023-2024 ബഡ്ജറന്

ഇതത്തിനന്  അപവകാദമകാണന്  എനള്ളതുനകകാണ്ടകാണന്  ഞകാന്  ഇതത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുനതന്.   പ്രളയതത്തിനന്റെയര  തകകാവത്തിഡത്തിനന്റെയര  ദുരന്തതത്തില്നത്തിനന്

ജനങ്ങള  സകാധകാരണ  നത്തിലയത്തിതലയന്  തത്തിരത്തിചന്  വരുനതത്തിനത്തിടയത്തിലകാണന്

ഇടത്തിതശതപകാനല  സരസകാനര  ഒരു  നത്തികുതത്തി  ഭകാരര  ജനങ്ങളനട  തമല്

അടത്തിതചല്പത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  നത്തിരകാശകാജനകവുര  വഞനകാപരവുര

പ്രഖരകാപനങ്ങള പ്രസരഗങ്ങളത്തില് മകാതര ഒതുങ്ങുനതുമകാണന്. 

 2020-21-നല പദതത്തി നചലവന് 32290.3 തകകാടത്തി രൂപയര 2021 -22-നല

പദതത്തി  നചലവന്  34459.39  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണന്.  നടപ്പുസകാമ്പതത്തിക

വര്ഷനത പുതുകത്തിയ എസ്റ്റേത്തിതമറന്  32345.3  തകകാടത്തി  രൂപയര  2023-24-നല

എസ്റ്റേത്തിതമറന്  29329.01  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണന്.  അതകായതന്  2021-22-നന

അതപക്ഷത്തിചന്  2023-24 -നല  പ്ലെെകാന്  നചലവത്തില്  5130.78  തകകാടത്തി  രൂപയനട

കുറവുര  2022-23-നന  അതപക്ഷത്തിചന്  3106.02  തകകാടത്തി  രൂപയനട

കുറവുമകാണുള്ളതന്.  176540.14  തകകാടത്തി  രൂപ  നചലവന്  വത്തിഭകാവനര  നചയ്യുന



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

80

2023-24-നല  ബഡ്ജറത്തിനല  മൂലധനനചലവന്  14539.38  തകകാടത്തി  രൂപ

മകാതമകാണന്.  2022-23-നല  പുതുകത്തിയ  എസ്റ്റേത്തിതമറത്തില്  മൂലധനനചലവന്

14833.38  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്.   അതകായതന്  മൂലധനനചലവത്തില് വര്ദനവത്തില

എനമകാതമല കുറവുര സരഭവത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  4040 തകകാടത്തി രൂപയനട അധത്തിക

വത്തിഭവസമകാഹരണ പ്രഖരകാപനര  ജനങ്ങളനട  തമല് അടത്തിതചല്പത്തിച അധത്തിക

നത്തികുതത്തി ഭകാരമകാണന്.  ബഡ്ജറത്തിനന് മുന്തപ നവള്ളകരവുര നനവദദ്യുതത്തിചകാര്ജ്ജുര

വര്ദത്തിപത്തിച  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച  നപതടകാള,  ഡശസല്

നസസന്  എനത്തിവ  വത്തിലകയറതത്തിനന്  കകാരണമകാകുര.  വത്തിലകയറരമൂലര

ജനജശവത്തിതര  ദുസഹമകാകുര.  വത്തിലവര്ദനവന്  മകാതമല  യകാതകാനചലവുര

വര്ദത്തിക്കുര.  നപതടകാള,  ഡശസല്  വത്തിലവര്ദനവുമൂലര  തകരളതത്തിനല

യകാതകാനചലവന്  വര്ദത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  തശരുമകാനനമടുതകണ്ടത്തിവരുനമനന്

ബഹുമകാനരനകായ  ഗതകാഗത  വകുപ്പുമനത്തി  ഇനനല  പതതലഖകതരകാടന്

സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  2023-നല ബഡ്ജറത്തിനല റവനസ്യൂ കമത്തി  23942.24

തകകാടത്തി  രൂപയര   നപകാതുകടര  28522.79  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണന്.  അതകായതന്

റവനസ്യൂകമത്തി നത്തികതത്തികഴത്തിഞകാല് വത്തികസനതത്തിനന് ബകാകത്തി 4610.55 തകകാടത്തി

രൂപ  മകാതതമയള്ളൂ.  ഇതകാണന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച
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ബഡ്ജറത്തിനല  ചുരുകനമനന്  സൂചത്തിപത്തികകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.

സരസകാനര ഗുരുതരമകായ സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാനണനന് നത്തിരന്തരര

പറയന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അനകാവശരനചലവന്  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുന  ഒരു

പ്രഖരകാപനവുര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  നടതത്തിയത്തിട്ടേത്തിനലനതന്  ധൂര്തത്തിനന്

വത്തിരകാമമത്തിനലന പ്രഖരകാപനതത്തിനന് തുലരമകാണന്.  

നമ്മുനട  നകാടന്  ഏറവുര  വലത്തിയ  നവല്ലുവത്തിളത്തി  തനരത്തിടകാന്  തപകാകുനതന്

വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതകാണന്.  ഓതരകാ  വര്ഷവുര  വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതന്

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  എകന്നപന്ഡശചര് കുറഞ്ഞുവരത്തികയകാണന്.  2017-18-ല്  17.3%

ആയത്തിരുനനവങത്തില്  ഇതപകാള  അതന്  13.98%  ആയത്തി  കുറഞത്തിരത്തിക്കുന.

ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ രരഗതത്തിനന് കൂടുതല് ഉഇൗനല് നല്കത്തി നമ്മുനട കുട്ടേത്തികനള

വത്തിതദശതതയന്  തപകാകകാനത  ഇവത്തിനടതനന  പത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാന്  കഴത്തിയന

രശതത്തിയത്തില്  വത്തിദരകാഭരകാസരശതത്തി  മകാതറണ്ടതുണ്ടന്.  ഉക്രയത്തിനത്തിനന  റഷര

ആക്രമത്തിചതപകാള ഉക്രയത്തിനത്തില്നത്തിനന് പ്രകാണരക്ഷകാര്തര ഓടത്തിതപകാനതന് 3226

മലയകാളത്തി  കുട്ടേത്തികളകാനണന  വസ്തുത  നമള  ഓര്തകണ്ടതുണ്ടന്.   യ.നക.,

കകാനഡ, നസ്യൂസശലകാന്ഡന്, ഓതസ്ട്രേലത്തിയ തുടങ്ങത്തിയ യൂതറകാപരന് രകാജരങ്ങളത്തിതലയന്

ഉനത  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനകായത്തി  തപകാകുനതന്  ആയത്തിരകണകത്തിനന്
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വത്തിദരകാര്തത്തികളകാണന്.  ഇരുപതുര ഇരുപതഞ്ചുര ലക്ഷര രൂപ ബകാങത്തില്നത്തിനന്

വകായ്പനയടുതകാണന് വത്തിവത്തിധ യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തികളത്തില് അവര് അഡത്തിഷന് തനടുനതന്.

പഠനതത്തിനുതശഷര ഇന്തരയത്തിതലയന്  വരുനവര് വളനര  ചുരുകമകാണന്.  അവര്

ഇവത്തിനട  ഇന്നവസ്റ്റേന്  നചയ്യേകാന്  തയ്യേകാറകാകകാതതന്  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുള്ള

സകാമൂഹര  പ്രതരകാഘകാതങ്ങള  സമൂഹതത്തില്  ഉണ്ടകാക്കുനമന  കകാരരതത്തില്

യകാനതകാരു  സരശയവുമത്തില.  അതുനകകാണ്ടന്  അതരര  വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതന്

മകാറങ്ങളണ്ടകാകത്തി  നമ്മുനട  കുട്ടേത്തികള  ഇവത്തിനടതനന  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗതതയന്  കടനവരകാനുള്ള വത്തിദരകാഭരകാസരശതത്തി  അനുവര്തത്തിതകണ്ട കകാലര

അതത്തിക്രമത്തിചനവനന് സൂചത്തിപത്തിക്കുവകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  

നനലഫന്  പദതത്തിയകാണന്  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടേ

പദതത്തിയകായത്തി  പറയനതന്.  ആനക  9  ലക്ഷര  അതപക്ഷകളകാണന്

നത്തിലവത്തിലുള്ളതന്. അതത്തില് കഴത്തിഞ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര 106000 തപര്കകായത്തി

1871.82  തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിച.  ഇതപകാള അതന്  1436  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി

കുറചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.   ഏകതദശര  71861  കുടുരബങ്ങളകകാണന്  ഇഇൗ വര്ഷര

ഭവനര  നകകാടുകകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുനതന്.  കഴത്തിഞ  വര്ഷതതകകാള  35000

കുടുരബങ്ങനള  കുറചനകകാണ്ടകാണന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  നനലഫത്തില്തപകാലുര
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ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്.  അങ്ങനന  സകാധകാരണകകാനര  മറന  ഒരു

സര്കകാരകാണത്തിതന്.  

കത്തിടപ്പുതരകാഗത്തികനള പരത്തിചരത്തിക്കുനവര്ക്കുളള 'ആശസകാസകത്തിരണര' പദതത്തി

കഴത്തിഞ  5  മകാസമകായത്തി  കുടത്തിശത്തികയകാണന്.  കുട്ടേത്തികളക്കുതവണ്ടത്തിയളള

'തസ്നേഹപൂര്വര'  പദതത്തി  2018  മുതല്  നകാളത്തിതുവനര  14.95  തകകാടത്തി  രൂപ

കുടത്തിശത്തികയകാണന്.  സകാമൂഹര  സുരക്ഷ  മത്തിഷനന്റെ  'സമകാശസകാസര'  പദതത്തി,

മകാതകാപത്തിതകാകള  മരത്തിചതപകായ  കുട്ടേത്തികളക്കുതവണ്ടത്തിയളള  'തസ്നേഹപൂര്വര'

പദതത്തി എനത്തിവ 10 മകാസമകായത്തി കുടത്തിശത്തികയകാണന്. പകാവനപട്ടേവരുനട ആതരകാഗര

ഇന്ഷസറന്സന്  പദതത്തിയകായ  കകാരുണര ആതരകാഗര  സുരക്ഷകാ

പദതത്തിയത്തിലുളനപട്ടേ  തരകാഗത്തികളകന്  ചത്തികത്തിത  നല്കത്തിയ  ആശുപതത്തികളകന്

സര്കകാര്  ഇന്ഷസറന്സന്  തുക  നല്കകാതതത്തിനകാല്  ആശുപതത്തികള  ഇഇൗ

പദതത്തിയത്തില്നത്തിനന് പത്തിന്മകാറകാന് ശമത്തിചനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  

നഗരസഭകളക്കുര തതദ്ദേശസസയരഭരണ സകാപനങ്ങളക്കുമകായത്തി ആയത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപയനട  സകാമ്പതത്തിക  വത്തിഭവ  സമകാഹരണമകാണന്  ഗവണ്നമന്റെന്

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  വശടുകളനട ടകാകന് വര്ദത്തിപത്തിചത്തിട്ടേത്തിനലനള്ള രശതത്തിയത്തിലകാണന്

അതത്തില്  പറയനതന്.  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളനട  തനതുഫണ്ടന്
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ആയത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി,  കുറഞ  വര്ദനവന്  ലക്ഷരമത്തിട്ടേന്  ബഡ്ജറത്തില്

സര്കകാര് നടപത്തിലകാകകാന് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന നടപടത്തികള ജനജശവത്തിതര  കൂടുതല്

ദുരത്തിതപൂര്ണ്ണമകാക്കുര.  

വസ്തു  നത്തികുതത്തി  പരത്തിഷ്കകാരര  കുറചനകാളകായത്തി  നടപകാകത്തിയത്തിട്ടേത്തിനലന

ബഡ്ജറത്തിനല  പരകാമര്ശര  നതറകാണന്.  1992-നുതശഷര  പല  കകാരണങ്ങളകാല്

ടകാകന്  റത്തിവത്തിഷന് നടനത്തിനലനളളതന്  യകാഥകാര്തരമകാണന്.  എനകാല്  2003-ലുര

2016-ലുര  അതുമകായത്തി  ബനനപട്ടുള്ള  ഉതരവുകള  പുറനപടുവത്തിക്കുകയര

2021-ല് നടപടത്തികള ആരരഭത്തിക്കുകയര  2023-നന്  മുമ്പകായത്തി  സരസകാനനത

മുഴവന്  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളത്തിലുര  ടകാകന്  റത്തിവത്തിഷന്  നടതത്തി

കൂടത്തിയതതകാതത്തിനലത്തുനമനന്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര നചയ്ത സകാഹചരരമകാണുളളതന്.

നകാളത്തിതുവനരയകായത്തി സരസകാനതന് തതദ്ദേശസസയരഭരണ സകാപനങ്ങളനട ടകാകന്

വര്ദത്തിപത്തിചത്തിട്ടേത്തിനലനന് മനത്തി ബഡ്ജറന് പ്രസരഗതത്തില് പറഞതന് ശരത്തിയനലന

കകാരരര സൂചത്തിപത്തികകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  

നകകാചത്തി  തപകാലുളള നഗരതത്തിനന്  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ഒരു പദതത്തിയമത്തില.

ഇതന് ഞകാന് പറയനതല,  നകകാചത്തി തമയര്,  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)-നന്റെ തനതകാവന്

പറഞതകാണന്.  'State budget: Kochi has been let down, says Mayor' -
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4 -ാ തശയതത്തിയത്തിനല ഇന്തരന് എകന്പ്രസത്തില് വന വകാര്തയകാണത്തിതന്. നകകാചത്തി

തപകാനല റവനസ്യൂ  വരുമകാനതത്തിനന്റെ ഭൂരത്തിഭകാഗവുര  സരസകാനതത്തിനന്  സരഭകാവന

നചയ്യുന  നഗരതത്തില്  ഒരു   KSRTC  സ്റ്റേകാന്റെന്  തവതണ്ട?  എട്ടേന്  KSRTC

സ്റ്റേകാനകളകകാണന്  20  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  ആ  പദതത്തി

ഉയര്തണനമനന്  ഞകാന്  ആവശരനപടുകയകാണന്.  മനറകാരു  പ്രധകാനനപട്ടേ

വത്തിഷയര ഒരു മഴ വനകാല് നകകാചത്തി നഗരര മുങ്ങുന സകാഹചരരമകാണുള്ളതന്. ആ

സകാഹചരരനത മുന്നത്തിര്തത്തിനകകാണ്ടന് ബഹുമകാനനപട്ടേ തമയറര ഞങ്ങളനമലകാര

പല  പദതത്തികള  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  മുനത്തില്  സമര്പത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.

'ഓപതറഷന്  തബ്രേകന്  ത'  എന  പദതത്തിയകാണന്  അതത്തില്  ഏറവുര

പ്രധകാനനപട്ടേതന്.  തലകാകതത്തിനന്റെ  ടൂറത്തിസര  ഭൂപടതത്തില്  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടേ

തകന്ദ്രമകാണന്  നകകാചത്തി.  നകകാചത്തി  ഇനന്  നവള്ളനകട്ടേന്  ഭശഷണത്തിയത്തിലകാണന്.

അതുനകകാണ്ടന്  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  സമകാപനപ്രസരഗതത്തില്  ബഹുമകാനനപട്ടേ

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി 'ഓപതറഷന് തബ്രേകന് ത'-നന ഉളനപടുതത്തി ഏകതദശര

30  തകകാടത്തി  രൂപനയങത്തിലുര  അധത്തികമകായത്തി  അനുവദത്തികണനമനന്  ഇഇൗ

സനര്ഭതത്തില് ഞകാന് അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പ്ലെെശസന്.... പ്ലെെശസന്..... കണ്ക്ലൂഡന്.
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ശശ  .    ടത്തി  .    നജ  .    വത്തിതനകാദന്:  സര്,  ഇതയര ജനവത്തിരുദമകാനയകാരു ബഡ്ജറന്

പ്രസരഗര ബഹുമകാനനപട്ടേ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി നടതത്തിയതുനകകാണര ഇഇൗ

പ്രസരഗതതകാടന്  തയകാജത്തികകാന്  കഴത്തിയകാതതുനകകാണര  ഞകാന്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.  

ശശ  .    നക  .    വത്തി  .    സുതമഷന്:  സര്,  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  ഇടത്തിയത്തില്നത്തിനര

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനള  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുന  കരുത്തുനറകാരു  ബഡ്ജറകാണന്

ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപത്തിചതന്.  അസകാധകാരണമകായ ഒരു സകാഹചരരര,  അതന് തകരളതത്തില്

മകാതമല  തലകാകനമമ്പകാടുര  തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷര  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുള്ള

ബുദത്തിമുട്ടേകാണന്  അനുഭവത്തിക്കുനതന്.  വലത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ദ്ധനകാര്തനന

പറഞത്തിരത്തിക്കുനതന്  തഗ്രറന്  ഡത്തിപ്രഷനന്  സമകാനമകായ  ഒരു  പ്രശ്നനത  തലകാകര

അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുനനവനകാണന്.  ഇന്റെര്നകാഷണല്  തലബര്

ഓര്ഗനനനതസഷനന്റെ കണക്കുപ്രകകാരര 40 തകകാടത്തി ആളകള പട്ടേത്തിണത്തിയത്തിതലയന്

തപകാകുകയര  അതതനന  ആളകളകന്  നതകാഴത്തിലുര  നഷനപടുനമനകാണന്.

ഭശതത്തിജനകമകാനയകാരു  സകാമ്പതത്തിക  സകാഹചരരനത  തലകാകര

അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുതമ്പകാള  രകാഷശയ  തകരളതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതതത്തില്  ഒരു  തുടര്
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ഭരണര നയത്തിക്കുന ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് തനതൃതസര നകകാടുക്കുന ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെന്  മലയകാളത്തിനയ  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിച  അതത്തിശതദയമകാനയകാരു

ബഡ്ജറകാണന്  തകരള  നത്തിയമസഭയത്തില്  അവതരത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  എലകാ  തമഖലയര  സൂക്ഷ്മമകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിചതനകാകത്തിയകാല്

നവതകരള  സൃഷത്തികന്  ശകത്തിപകരുന  ആധുനത്തിക  കകാഴ്ചപകാടകാണന്

മുതനകാട്ടുവചത്തിരത്തിക്കുനനതന  കകാണകാര.  നനഹഡ്രെെജനകാണന്  ആധുനത്തിക

തലകാകതത്തിനന്റെ വകാതകമകായത്തി/ഫദ്യുവലകായത്തി വരകാന് തപകാകുനതന്.  നകകാചത്തിയത്തിലുര

തത്തിരുവനന്തപുരത്തുര  ഹബ്ബുകള  ആരരഭത്തികകാന്  തശരുമകാനത്തിചതന്  എതമകാതര

ശതദയമകാണന്.  അങണവകാടത്തിയത്തിനല  ജശവനകകാര്കന്  ഇന്ഷസറന്സന്

ഏര്നപടുതകാനുള്ള  ബഡ്ജറത്തിനല  തശരുമകാനര  എതമകാതര

ഹൃദയസര്ശത്തിയകാനണനന് ആതലകാചത്തിചതനകാക്കൂ.  അതത്തിദകാരത്തിദരര ഇലകാതകാകകാന്

ഏതകാണ്ടന്  രണ്ടകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്.

ശതദയമകായ  വത്തിലകയറര  പത്തിടത്തിചനത്തിര്തകാന്  ബഡ്ജറത്തില്  രണ്ടകായത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപ  ഗവണ്നമന്റെന്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

നത്തിയമതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി രൂക്ഷമകായത്തിനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന തകരളതത്തിനല റബ്ബര്

കര്ഷകരുനട  പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  600  തകകാടത്തി  രൂപ  ഇഇൗ
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ബഡ്ജറത്തില്  നശകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുന.   നമ്മുനട  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങനള

ആധുനത്തികതയത്തിതലയന്  നയത്തികകാനുര   തലകാകതന്  ആദരമകായത്തി

ഡത്തിജത്തിറനനലതസഷനത്തിലൂനട  ആധുനത്തിക  മലയകാളത്തി  വത്തിദരകാര്തത്തിനയ

തലകാകനത്തിലവകാരതത്തിനലതത്തികകാനുര  കഴത്തിയന  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനന്റെ

ആധുനത്തികവത്കരണതത്തിനന്  ശതദയമകായ  പദതത്തി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  ഉളനപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  തസകാര്ട്സന്,

നകാട്ടേത്തിന്പുറനത  കളത്തികളങ്ങള  അതകായതന്  പഞകായതന്  കളത്തികളങ്ങനള

ആധുനത്തികശകരത്തികകാന് 'ഒരു പഞകായതത്തില് ഒരു കളത്തികളര' എന പദതത്തികന്

ശതദയമകായ തുകയകാണന് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്.  ടൂറത്തിസര തമഖലയത്തിനല

ആധുനത്തികവത്കരണതത്തിനന്  സഹകായകമകായ  പദതത്തിയര  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായണ്ടന്. 

തകരളതത്തില്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറന്

രകാജരതത്തിനുതനന മകാതൃകയകായത്തി മകാറത്തി. തകന്ദ്ര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശശമതത്തി

നത്തിര്മല സശതകാരകാമന് ഏതകാണ്ടന് ഒരകാഴ്ചയ്ക്കുമുമ്പന് പകാര്ലനമന്റെത്തില് അവതരത്തിപത്തിച

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  സത്തിതത്തിനയന്തകാണന്?  പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്  സലകകാല

വത്തിഭകാന്തത്തിയകാണുള്ളതന്,  അവര്  സമരര  നടത്തുന.  അവര്കന്
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മകാറത്തിതപകായതകാനണനന്  എനത്തിക്കുതതകാനന.  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങതളകാടന്

എനന്തങത്തിലുര  ആത്മകാര്തതതയകാ  പ്രതത്തിബദതതയകാ  ഉനണ്ടങത്തില്

യഥകാര്തതത്തില്  അവര്  സമരര  നടതതണ്ടതന്  തമകാദത്തി

ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതത്തിരകായത്തിട്ടേകായത്തിരുനത്തിതല  എനളളതകാണന്  വസ്തുത.  നത്തിങ്ങള

എന്തത്തിനകാണന്  കണ്ണടചന്  ഇരുട്ടേകാക്കുനതന്.  ഇഇൗ  കഴത്തിഞ  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറന്

തകരളതതകാടന്  എതമകാതര  നനവരനത്തിരരകാതന  ബുദത്തിയകാണന്

സസശകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.  പതകാര ധനകകാരര കമശഷനത്തില്നത്തിനര പതത്തിനഞകാര

ധനകകാരര  കമശഷനത്തിതലയ്നകത്തുതമ്പകാള  3.92-ല്   നത്തിനമുണ്ടകായ  കുറവന്

1.92  ആണന്.  ഭരണഘടനകാവത്തിരുദമകായര  നഫഡറല്  തതസങ്ങളകന്

വത്തിരുദമകായര  ഒരു  സരസകാനതതകാടന്  രകാഷശയ  നനവരനത്തിരരകാതന

ബുദത്തിതയകാനട  അതത്തിനുനല്തകണ്ട ഗ്രകാനതപകാലുര  നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിതനകാടന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-ല്നത്തിനര സരസകാരത്തിചവര് ആരുര തങ്ങളനട രകാഷശയ നത്തിലപകാടന്

പറഞത്തിലതലകാ?  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  ഇനതത്തില്  18000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നഷര

തകരളതത്തിലുണ്ടകായത്തി.  തകകാമ്പന്തസഷന്  പകാതകജന്  നല്കകാനമനന്  പറഞന്

'ഒരു  രകാജരര  ഒരു  നത്തികുതത്തി'  എന  നത്തിലയത്തില്  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.

നടപത്തിലകാകത്തിയതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  തകരളതത്തില്  20000  തകകാടത്തി  രൂപയടുതന്
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നഷമുണ്ടകായത്തിതല;  പ്രതരക്ഷമകായര  പതരകാക്ഷമകായര  തകരളതത്തില്

ആനകയണ്ടകായ  33000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  നഷര  എങ്ങനന പരത്തിഹരത്തിക്കുര?

തകരളര  ഭരത്തിച  ഒരു  രകാഷശയ  മുനണത്തിയകായ  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്റെ  ബദല്

എന്തകാണന്;  ആരുര ഒനര പറയകാതനതന്തകാണന്?  ഞങ്ങളനട മണ്ഡലതത്തിനന്റെ

നതകാട്ടേടുതകാണന്  തകന്ദ്രഭരണ പ്രതദശമകായ തപകാണ്ടത്തിതചരത്തി സത്തിതത്തിനചയ്യുനതന്.

അവത്തിനട  തറഷന്കടയത്തിലകാതതത്തിനകാലുര  മരുനത്തിനന്  ഇരട്ടേത്തിയത്തിതലനറ  ടകാകന്

ഏര്നപടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതത്തിനകാലുര  അവത്തിനടയള്ളവര്  സകാധനര  വകാങ്ങകാന്

വരുനതന്  തലതശരത്തിയത്തിലകാണന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ  മുന്  പ്രതത്തിപക്ഷതനതകാവന്

തറഷന്കടകള  അപ്രതരക്ഷമകാകുനനവനന്  ഇനനല  പറയകയണ്ടകായത്തി.

ഇന്തരയത്തിനല  പകാവനപട്ടേവനന്റെ  ജശവത്തിതനത  ചവത്തിട്ടേത്തിനമതത്തിക്കുന,

തകന്ദ്രസര്കകാര്  തകരളതതകാടന്  കകാണത്തിക്കുന  രകാഷശയ  വത്തിതവചനതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  സരസകാനതത്തിനുണ്ടകാകുന  വലത്തിയ  നഷര  എങ്ങനന

പരത്തിഹരത്തികകാന്  കഴത്തിയര?  തകരളതത്തില്  മകാതമതലയത്തിതന്.  തകരളനതകകാള

ജനസരഖര  കുറഞ  ആസകാമത്തിനന്  3.82-ഉര  ഒഡശഷയന്  4.42-ഉര

ഉതര്പ്രതദശത്തിനന്   19.12-ഉര  ആണന്  നകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതന്.  എത  വലത്തിയ

വരതരകാസമകാണത്തിതന്.  ഒരു  ജനകാധത്തിപതര  രകാജരതന്  നതരനഞടുകനപട്ടേ  ഒരു
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ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടന് രകാഷശയ വത്തിതരകാധമുനണ്ടനതത്തിനകാലകാതണകാ?  തകരളതത്തില്

കമസ്യൂണത്തിസ്റ്റേന്  ഗവണ്നമന്റെന്  തുടരുനനവനതകാണന്  നത്തിങ്ങളകന്  ഞങ്ങതളകാടുള്ള

വത്തിതരകാധനമനന്  അറത്തിയകാര.  മകാതവുമല,  പഇൗരതസ  തഭദഗതത്തി  നത്തിയമര

നടപത്തിലകാകകാന് അനുവദത്തികത്തിനലനന് ഞങ്ങള പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര സഹകരണ

തമഖലനയ  തകര്കകാന്  വനതപകാള  സഹകരണ  തമഖലനയ  നതകാടകാന്

അനുവദത്തികത്തിനലനന് പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര നചയ്തു.  ഒരു രകാജരര,  ഒരു ഭകാഷ,  ഏതന്

അര്തതത്തിലകായകാലുര  ഒരു  രകാജരനത  തകര്കകാന്  നതരനഞടുപന്

കമശഷനന  ഉപതയകാഗനപടുത്തുക,  രകാജരനത  വര്ഗ്ഗശയതയനട  തകന്ദ്രമകാകത്തി

മകാറ്റുനതത്തിനന്  ഭരണഘടനകാ  സകാപനങ്ങനള  ഉപതയകാഗത്തിക്കുക  തുടങ്ങത്തിയ

കകാരരങ്ങളകാണന് ഇന്തരയത്തില് ബത്തി.നജ.പത്തി.  നടപത്തിലകാക്കുനതന്.  അവത്തിനടനയലകാര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനനതയകാ  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നനതയകാ  തപകാനലയല;

ആര്ജ്ജവതതകാനടനത്തിനന് അതന് എനന്റെ നകാട്ടേത്തില് നടപത്തിലകാകത്തിനലനന് പറഞ

മുഖരമനത്തിയനട  നകാടകാണന്  തകരളര.  ആ  തകരളനത  വരത്തിഞ്ഞുമുറകത്തി

എങ്ങനനയര നശത്തിപത്തികകാനകാണന് നത്തിങ്ങള ശമത്തിക്കുനതന്. 

തലകാകതത്തിനന്  മകാതൃകയകായ  തകരളതത്തില്,  തകകാവത്തിഡുര  അതത്തിനുമുമ്പന്

പ്രളയവുര  വനതപകാള  നചറത്തിനയകാരു  സരസകാനമകായതത്തിനകാല്  വത്തിഭവങ്ങള
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പരത്തിമത്തിതമകായത്തിരുന.  നകാര ആശയത്തിക്കുന പ്രധകാനനപട്ടേ വരുമകാനമകായ നത്തികുതത്തി

വരുമകാനതത്തിലുണ്ടകായ  ഇടത്തിവന്  ഞങ്ങനള  തകര്ക്കുനമനന്  അറത്തിയകാനമങത്തിലുര

തകര്കകാതനകാ തകരകാതനകാ നത്തിനനകകാടുതതല പത്തിനശടന് നകാര കണ്ടതന്.  തകരള

സര്കകാര്  ഒരു അടത്തിസകാന വത്തികസനനത്തിധത്തി  രൂപശകരത്തിക്കുകയകാണുണ്ടകായതന്.

എന്തകാണന്  കത്തിഫ്ബത്തിനയനന്  തചകാദത്തിചതലകാ,  തകരളതത്തില്  തലനയടുതപകാനട

അരബരചുരബത്തികളകായത്തി  നത്തില്ക്കുന  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങള,  ആതരകാഗര

സകാപനങ്ങള,  തറകാഡുകള,  പകാലങ്ങള എനത്തിവനയ ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിചനകകാണ്ടന്

പ്രതത്തിസനത്തികകാലതന്  സകാമ്പതത്തിക  മകാനരമത്തിലകാനത  സമ്പദ്ഘടനനയ

ചലത്തിപത്തികകാന്  ഗവണ്നമന്റെന്  നടപത്തിലകാകത്തിയ  നശകര   എതതയകാ  മകാറങ്ങള

തകരളതത്തിലുണ്ടകാകത്തി.  ആ  വലത്തിയ  മകാറര  രകാഷശയ  തപ്രരത്തിതമകായത്തിരുതനകാ;

അതത്തിനന്  യ.ഡത്തി.എഫന്,  എല്.ഡത്തി.എഫന്.  എനന് വരതരകാസമുതണ്ടകാ?  മലയകാളത്തി

പത്തിടത്തിചനത്തിന.  അതുനകകാണ്ടകാണന്  തലകാകതത്തിനല  വളനര  ശതദയമകായ  ഒരു

പതര  'The  Crisis  Manager'  എനന്  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ

തനതൃതസതത്തിലുള്ള  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  വത്തിളത്തിചതന്.  തലകാകതത്തിനുര  ഇന്തരയ്ക്കുര

ഇന്തരയത്തിനല  മറന്  സരസകാനങ്ങളക്കുര  മകാതൃകയകായത്തി  നത്തില്ക്കുന  ഒരു

ഗവണ്നമന്റെന്  തകരളനത  അതത്തിശകമകായത്തി  മുതനകാട്ടുനകകാണതപകാകുകയകാണന്.
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ഇടത്തിനവതട്ടേറവനന പകാമ്പന് കടത്തികകാനല;  മലയകാളത്തിനയ നതകാടകാന്,  മലയകാളത്തിനയ

തദകാഹത്തികകാന്  തകന്ദ്രനത  അനുവദത്തികത്തിനലനന്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന

അതത്തിശകമകായ  ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.  തകരളനത  തതകാലത്തികകാനുര

രകാഷശയവത്തിതരകാധതകാല്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ഉപതരകാധര  തശര്കകാനുമുള്ള

ശകമകായ ശമമകാണത്തിതന്.  തകരളനത ഞങ്ങളകന് അറത്തിയകാര,  മുഖരമനത്തിനയ

വശഴ്ത്തണനമന  അജണ്ട  നടപത്തിലകാകകാന്  തവണ്ടത്തിയള്ള  ആസൂതത്തിത  ശമര

സരഘ്പരത്തിവകാറത്തിനന്റെ അജണ്ടയത്തിലുണ്ടന്.  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന വശഴ്ത്തുനതത്തിനുള്ള

വഴത്തിനയലകാര  അവര്  ആസൂതണര  നചയ്തുനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഞങ്ങള

ഒറനകട്ടേകാനണനന്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളകറത്തിയകാര.  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര

ഇവത്തിനട നത്തിങ്ങള എനന്തലകാര തകകാലകാഹലങ്ങളര പ്രശ്നങ്ങളമുണ്ടകാകത്തി. 1957-ല്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന  ഇ.എര.എസന്.  സര്കകാര്,  1967-നല  ഇ.എര.എസന്.

സര്കകാര്,  1980-നലയര  1987-നലയര  1996-നലയര  നകായനകാര്  സര്കകാര്,

2006-നല വത്തി.  എസന്.  അചതകാനനന് സര്കകാര്, 2016-നലയര  2021-നലയര

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന് സര്കകാര്  എനതുടങ്ങത്തി  ഒരു കകാലത്തുര മലയകാളത്തികന്

വത്തിരുദമകായ  തശരുമകാനനമടുകകാത  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയനട

പകാരമ്പരരര  ഇഇൗ  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളകറത്തിയകാര.  അതുനകകാണ്ടന്
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തകരളനത  തതകാലത്തികകാനുര  തകര്കകാനുമുള്ള  നശകനത

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതകാണന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  നക.  എന്.

ബകാലതഗകാപകാല്  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറന്.  ആ  ബഡ്ജറന്  തകരളതത്തിനന്റെ

പ്രതത്തിതരകാധമകായതത്തിനകാല് ഞകാന് അതത്തിനന ശകമകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

 ശശ  .    എര  .    മുതകഷന്:  സര്, 2023-2024  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള

ബഡ്ജറന്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള ഞകാന് പൂര്ണ്ണമകായര  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  നത്തിലവത്തിലുള്ള

സകാമൂഹത്തിക സകാമ്പതത്തിക സകാഹചരരങ്ങനള അഭത്തിസരതബകാധന നചയ്തുനകകാണ്ടന്

വളനര  യകാഥകാര്തരതബകാധതതകാനട  രൂപനപടുതത്തിയ  ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.

സകാമ്പതത്തിക  അചടകവുര  പുതുധനകാഗമന  മകാര്ഗ്ഗങ്ങളര  കനണ്ടതത്തിയ,

സകാധകാരണ  ജനങ്ങളകന്  ആശസകാസര  പകരകാന്  നത്തിലപകാടന്  സസശകരത്തിച

ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.  വത്തിലകയറര തടയകാന്  2000  തകകാടത്തി  രൂപ നശകത്തിവചതുര

അതത്തിദകാരത്തിദര  നത്തിര്മകാര്ജ്ജനതത്തിനകായത്തി  50  തകകാടത്തി  രൂപ  ഗരകാപന് ഫണ്ടന്

രൂപശകരത്തിചതുര  നതകാഴത്തില്  നഷനപട്ടേന്  വത്തിതദശത്തുനത്തിനര

മടങ്ങത്തിനയതത്തിയവര്കന്  100  നതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള  ഉറപ്പുവരുതത്തിയതുര

പരമ്പരകാഗത  മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന്  മതരബനനതത്തിനന്  തബകാട്ടുകള

വകാങ്ങകാന് പുതത്തിയ പദതത്തികള പ്രഖരകാപത്തിചതുര ഭവനരഹത്തിതരകായ പട്ടേത്തികജകാതത്തി
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വത്തിഭകാഗകകാരുനട  പുനരധത്തിവകാസതത്തിനകായത്തി  45 തകകാടത്തി  രൂപ  മകാറത്തിവചതുര

അതുനകകാണ്ടകാണന്.  ഞകാന് ഓതരകാനര എണ്ണത്തിനയണ്ണത്തിപറയകാന് ശമത്തിക്കുനത്തില.

ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന തനരത്തിട്ടുര അലകാനതയര എതത്തിര്ക്കുനവര്ക്കുള്ള വരകമകായ

രകാഷശയ  കകാരണങ്ങനള  ഞകാന്  തചകാദരര  നചയ്യുനത്തില,  പകരര  ഒറകകാരരര

മകാതതമ പറയനള്ളൂ. ഇഇൗ ബഡ്ജറന് ഒരു മുഖര മത്തിനുകല് ബഡ്ജറല, കയ്യേടത്തി

തനടകാനുള്ള  തകാലകാലത്തിക  ഗത്തിമത്തിക്കുകള  കൂട്ടേത്തിതചര്ത  ബഡ്ജറ്റുമല.

അതരനമകാരു  ബഡ്ജറന്  അവതരണര  നകാര  പകാര്ലനമന്റെത്തില്  കണ്ടതകാണന്.

ഒനകാരതരര  മുഖര  മത്തിനുകല്  ബഡ്ജറന്,  തകരളര  തകന്ദ്രതതകാടന്  17

ആവശരങ്ങള ഉനയത്തിനചങത്തിലുര ഒനത്തിനുര ഒരു സകാനവുര മറപടത്തിയര ലഭത്തിചത്തില.

സരസകാനതത്തിനന്റെ കടനമടുപന്  പരത്തിധത്തി  അര ശതമകാനനമങത്തിലുര  കൂട്ടുനതത്തിലുര

ജത്തി.എസന്.ടത്തി. നഷപരത്തിഹകാരര ലഭരമകാക്കുനതത്തിലുനമകാനര മറപടത്തിയത്തില. ഇവത്തിനട

ബഹളമുണ്ടകാക്കുന  പ്രത്തിയ  സുഹൃത്തുകളകന്  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര

യകാനതകാരു പരകാതത്തിയമത്തില.  മുഖര മത്തിനുകലത്തിനന് അപ്പുറമുള്ളതന് കകാണകാന് അവര്

ശമത്തിക്കുനതതയത്തില.  മുഖര  മത്തിനുകകാന്  തകന്ദ്രതത്തിനുള്ള  മത്തിടുകന്  നമുകന്

അറത്തിയകാമതലകാ?  

ഇന്തരകാ  സനര്ശനതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  അതമരത്തികന്  പ്രസത്തിഡന്റെന്
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കുറചകകാലരമുമ്പന്    അഹമദകാബകാദന്  സനര്ശത്തിചതപകാള തകന്ദ്രസര്കകാര് ഒരു

പ്രതതരക മുഖര മത്തിനുകല് നടതത്തി. അതമരത്തികന് പ്രസത്തിഡന്റെന് കടനതപകാകുന

നതരുവുകളകന്  ഇരുവശവുര  കൂറന്  സശനുകള  സകാപത്തിചന്  കകാഴ്ചമറച.

ഇരുവശവുമുള്ള  തചരത്തികളര  പട്ടേത്തിണത്തികകാരകായ  പകാവര  മനുഷരരുനട

അതത്തിദയനശയ  ജശവത്തിതവുര  അതമരത്തികന്  പ്രസത്തിഡനര  സരഘവുര

കകാണകാതത്തിരത്തികകാനകായത്തിരുന  ഇഇൗ  സശന്  വത്തിപ്ലെെവര  നടതത്തിയതന്.

'അഹമദകാബകാദന് ഹകാ എത സുനരര! Very prosperous country, no poverty

at  all'  എനനകാനകപറഞന്  അതമരത്തികന്  പ്രസത്തിഡനര  സരഘവുര  മടങ്ങത്തി.

തകന്ദ്ര  ധനമനത്തി  നടതത്തിയ  ബഡ്ജറന്  പ്രഖരകാപനവുര  തമല്പറഞ  സശന്

വത്തിപ്ലെെവതത്തിനന് തുലരമകാണന്. ഒളത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന ദുരന്തങ്ങനള തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിനല

തട്ടേത്തിക്കൂട്ടേന്  പ്രഖരകാപനങ്ങളനകകാണ്ടന്  മറചപത്തിടത്തികകാന്  കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന;

ജനങ്ങളനട  കണ്ണത്തില്  നപകാടത്തിയത്തിടകാന്  നടതത്തിയ  ഇതരര  നടപടത്തികള

ചരത്തിതതത്തില് സശന് റവലസ്യൂഷന് എനതപരത്തില് അറത്തിയനപടകാതത്തിരത്തികത്തില.  ജത്തി-

20 സതമളനങ്ങള രകാജരതന് വരുര മകാസങ്ങളത്തില് നടകകാന് തപകാകുകയകാണന്.

ഇഇൗ  സതമളനങ്ങള  നടക്കുന   ചത്തില  സരസകാനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള  കൂറന്

സശനുകള നടണ്ടര് നകകാടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞുനവനകാണന് അറത്തിയകാന് കഴത്തിഞതന്. 
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സരസകാന  ബഡ്ജറത്തിനന  രകാഷശയമകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുനവര്  ചത്തില

കകാരരങ്ങള ഓര്കകാറത്തില.  സരസകാനനത  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങളനട

വളര്ചയകാണന്  ഇവര്  കകാണകാനത  തപകാകുനതന്.  60  നപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള  ലകാഭതത്തിലകാനണന  കണക്കുകള  ആര്കകാണന്

അവഗണത്തികകാന്  കഴത്തിയനതന്?  കഴത്തിഞവര്ഷര  52  സകാപനങ്ങളകായത്തിരുന

ലകാഭതത്തിലുണ്ടകായത്തിരുനതന്.  ഈ വര്ഷര അതന് 60 ആയത്തി ഉയര്ന. ടവദദ്യുതത്തി

തബകാര്ഡുര  നക.എര.എര.എല്.-ഉര  ഉളനപനടയള്ള  50  നപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള തകരളതത്തിനന് അഭത്തിമകാനത്തികകാനുള്ള അവസരമകാണന് നല്കുനതന്.

സര്കകാരത്തിനന്റെ  നപകാതുതമഖലതയകാടുള്ള  കകാഴ്ചപകാടത്തിനന്റെ  സകാക്ഷരപതര

കൂടത്തിയകാണന് ലകാഭമുണ്ടകാകത്തിയ ഇഇൗ 60 സകാപനങ്ങള.  

നകകാലര  ജത്തിലയത്തിനല  ജനങ്ങനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തില്  അഭത്തിമകാനത്തികകാന്  ധകാരകാളര  വകകളണ്ടന്.  നകകാലര  ജത്തിലയനട

വരകാപകാര-വകാണത്തിജര  ചരത്തിതവുര  പ്രകാധകാനരവുര  വത്തിശദശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

തങതശരത്തിയത്തില്  മസ്യൂസത്തിയവുര  സമുദ  വത്തിജ്ഞകാന  തകന്ദ്രവുര

സകാപത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  10  തകകാടത്തി  രൂപ ബഡ്ജറത്തില് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.

നകകാലര  തുറമുഖതത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിനുര  സഹകായകരമകായ  തുക
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വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.  കശുവണ്ടത്തി തമഖലയനട  പുനരുജ്ജശവന പകാതകജത്തില്

30  തകകാടത്തി  രൂപയര  കകാഷസ്യൂ  തബകാര്ഡത്തിനന്  43  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുതത്തിയതന്  സസകാഗതകാര്ഹമകാണന്.  സര്ഗ്ഗകാത്മകമകായ  ചത്തില  ടൂറത്തിസര

ചുവടുവയ്പ്പുകളര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  കണ.  തശരതദശ  ടഹതവ,  ജലപകാത

കനകാല്,  തദശശയ  പകാത,  ഹത്തില്  ടഹതവ,  നറയത്തില്തവ  എനത്തിവ

അടത്തിസകാനമകാകത്തിയള്ള ടൂറത്തിസര തകകാറത്തിതഡകാര് പദതത്തി നവശന ആശയമകാണന്.

അനുഭവതവദര ടൂറത്തിസതത്തിനകായത്തി നകകാലര അഷമുടത്തി ഉളനപടുന പദതത്തികകായത്തി

50 തകകാടത്തി രൂപയകാണന് വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്. 

സകാമൂഹര  നതവകാതകാന  മുതനറതത്തില്  നകകാലര  ജത്തില  അതത്തിതന്റെതകായ

പങ്കുവഹത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  1915-ല്  നകകാലര  പശരങത്തി  നനമതകാനതന്  നടന  ഒരു

മഹകാതയകാഗര,  മകാറമറചന്  വസര  ധരത്തികകാനുള്ള  തകരളശയ  സശകളനട

തപകാരകാട്ടേതത്തിനല  ധശരമകായ  ഏടകായത്തി  ചരത്തിതതത്തില്  സകാനര  പത്തിടത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.

അതത്തിനന്റെ  ഓര്മയകായത്തി  പശരങത്തി  ടമതകാനതന്  കല്ലുമകാല  സ്കസയര്

നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനന്  ബഡ്ജറത്തില്  5  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന് വകയത്തിരുതത്തിട്ടുള്ളതന്.

സകാമൂഹര  മുതനറ  സ്മരണകളക്കുമുനത്തില്  ഇടതുസര്കകാര്  ആദരവന്

അര്പത്തിക്കുനതത്തിനന്റെ തനര്കകാഴ്ചയകാണന്  നകകാലതന്  വത്തിഭകാവന നചയ്ത കല്ലുമകാല
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സ്കസയര്. 

നമ്മുനട  രകാജരര  ഇനന്  അപ്രഖരകാപത്തിത  അടത്തിയന്തരകാവസയത്തിലൂനട

കടനതപകാകുകയകാണന്.  എതത്തിര്  ശബങ്ങള  അടത്തിചമര്തനപടുന,

ഏകകാധത്തിപതരതത്തിനന്റെ  സുവര്ണ്ണകകാലര  പകാര്ലനമന്റെത്തിനന  സജശവമകാകകാനുള്ള

ശമര  നടത്തുന,  സരസകാനങ്ങളനട  അധത്തികകാരര  കവര്നനടുക്കുന.  ഒരു

തഡകാകദ്യുനമന്റെറത്തിതയകാടുതപകാലുര  അസഹത്തിഷ്ണുതയകാണന്.  രകാജരതദകാഹര,

കലകാപകാഹസകാനര  എനശ  കകാരണങ്ങള  പറഞന്  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യനട  ഒരു

തഡകാകദ്യുനമന്റെറത്തി നത്തിതരകാധത്തിച.  അതന് കകാണകാന് ശമത്തിചവനര ജയത്തിലത്തില് അടച.

കലകാപകാഹസകാനര,  രകാജരതദകാഹര  എനശ  രണ്ടന്  വകാക്കുകള  തകളക്കുതമ്പകാള

എനത്തികന് പഴനയകാരു ചരത്തിതസരഭവമകാണന് ഓര്മവരുനതന്. 1886-ല് തലകാകര

കണ്ട ഏറവുര വലത്തിയ ഫകാസത്തിസ്റ്റേന് ക്രൂരനകായ സര്ചക്രവര്തത്തി ഒരു പ്രഖരകാപനര

നടതത്തി. 'കലകാപകാഹസകാനര, രകാജരതദകാഹര എനശ കുറങ്ങളകന് കഇൗണ്ടന് ലത്തിതയകാ

തടകാളതസ്റ്റേകായത്തിയനട  എലകാ  കൃതത്തികളര  നത്തിതരകാധത്തിക്കുന'.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  'ദ

പവര് ഓഫന് ഡകാര്കന്നസന്'  എന നകാടകര പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ സമയമകായത്തിരുന

അതന്. റഷരയത്തില് ആ പുസ്തകങ്ങള കൂട്ടേത്തിയത്തിട്ടേന്  കതത്തിച. എനകാല് അവത്തിടനത

നചറപകകാര്  ആ  സമയതന്  നകകാടുരവനതത്തിനുള്ളത്തിലുര  ഇരുട്ടുമുറത്തികളത്തിലുര
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നമഴകുതത്തിരത്തി  കതത്തിചവചന്  ഇഇൗ  പുസ്തകര  വകായത്തിചന്  ആതവശരനകകാണ്ടന്

മുദകാവകാകരര വത്തിളത്തിച. ഇതറത്തിഞ ചക്രവര്തത്തി നകകാട്ടേകാരതത്തില് വശണര തയകാഗര

വത്തിളത്തിചന് നത്തിതരകാധത്തിച ഇഇൗ പുസ്തകര വകായത്തിചത്തിനലനന് പറയകയര അങ്ങനന ആ

പുസ്തകര വകായത്തിക്കുകയര നചയ്തു.  ഇതയര ക്രൂരനകായ സര് ചക്രവര്തത്തിതപകാലുര

വകായത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടയത്തില് പതത്തിമൂതനകാ പതത്തിനകാതലകാ പ്രകാവശരര നപകാട്ടേത്തികരഞ്ഞു

എനകാണന്  ചരത്തിത  സരഭവര.   ഇതയര  നല  പുസ്തകമകാതണകാ  ഞകാന്

നത്തിതരകാധത്തിചതന്,   നകാനള  മുതല്   എലകാവരുര  സഇൗജനരമകായത്തി  ഈ  പുസ്തകര

വകായത്തികനട്ടേ  എനന്  പ്രഖരകാപത്തിച.  അതകാണന്  കലയനട  ശകത്തി.  റഷരന്

വത്തിപ്ലെെവതത്തിനന്റെ തുടകര അവത്തിനട നത്തിനകായത്തിരുന. വലത്തിയ മണ്ടതരമകാണന് സര്

ചക്രവര്തത്തി  നചയ്തനതങത്തിലുര  ഫകാസത്തിസനതയര  അടത്തിചമര്തലത്തിനനയര

എതത്തിരത്തിടകാന് കലയ്ക്കുര സകാഹത്തിതരതത്തിനുര മകാതതമ കഴത്തിയൂനവന വലത്തിയ സതരര

തലകാകതത്തിനന്   മനസത്തിലകായത്തി.  നമ്മുനട രകാജരത്തുര ഏകതദശര അതരനമകാരു

നവളളത്തിനവളത്തിചതത്തിനന്റെ രശത്തികള പതത്തിഞ്ഞുതുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.  കുനറകകാലമകായത്തി

കലകാകകാരനകാര്ക്കുര  കലകാപ്രവര്തകര്ക്കുനമതത്തിനര  വധര  ഉളനപനടയള്ള

കകാരരങ്ങള  നടതത്തിനകകാണതപകാകുന.   എനകാല്  അവസകാനനത  നമ്മുനട

ഉദകാഹരണര  'പതകാന്'  എന  സത്തിനത്തിമയകാണന്.  എനന്തകാനക
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തകകാലകാഹലങ്ങളകായത്തിരുന  രണ്ടകാഴ്ച  മുമ്പുവനര  ഇവത്തിനട  നടനതന്.  ചത്തിതര

പ്രദര്ശത്തിപത്തികകാന്  സമത്തിതത്തികത്തില,  അതന്  രകാജരതദകാഹമകാണന്,  തത്തിതയററത്തില്

കയറത്തി കര്ട്ടേന് തശയത്തിടുന, സശന് തശയത്തിടുന. അവസകാനര തലകാക ജനതയനട

മുനത്തില് നകാണരനകടുനമനന്  കണ്ടതപകാള അതത്തിനന്  പ്രദര്ശനകാനുമതത്തി  നല്കത്തി.

മൂതനകാ നകാതലകാ ദത്തിവസര നകകാണ്ടന് 500 തകകാടത്തി കബ്ബത്തില് കയറകയര ആയത്തിരര

തകകാടത്തി  കബ്ബത്തിതലയടുക്കുകയര  നചയ്യുന.  എന്തകാണന്  ഇതത്തില്നത്തിനര

മനസത്തിലകാതകണ്ടതന്?  ഒരുപതക്ഷ  സത്തിനത്തിമ  നനകായതുനകകാണ്ടന്  മകാതമല,

നത്തിഷ്പക്ഷമതത്തികളര  പ്രബുദരുമകായ  ഇന്തരന്  ജനത  അടത്തിചമര്തലത്തിനനയര

ഫകാസത്തിസനതയര  എതത്തിര്ക്കുകയര  കലനയ  കൂട്ടുപത്തിടത്തിക്കുകയര  നചയ്യുന.

വരുരകകാലങ്ങളത്തില്  തശര്ചയകായര  കലകാസകാഹത്തിതര  തമഖലകള  ഉണരകാന്

തപകാകുകയകാണന്.  കലകാസകാഹത്തിതര  വത്തിപ്ലെെവരതനന  നമ്മുനട  നകാട്ടേത്തില്  നടക്കുര.

അങ്ങനന  നടതന  മതത്തിയകാകൂ.   ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില് ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി  നമ്മുനട

നകാട്ടേത്തിനല  കലകാകകാരനകാനരയര  കലകാസസകാദകനരയര  സ്മരത്തിചനകകാണര

ശശ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല് നകകാണവന ഇഇൗ ഗരഭശരമകായ ബഡ്ജറത്തിനന

അനുകൂലത്തിചനകകാണര ഞകാനനനന്റെ വകാക്കുകള ചുരുക്കുന. നനത്തി.   

ശശ  .    എ  .    നക  .    എര  .    അഷ്റഫന്:  സര്,  എനത്തിക്കുമുതമ്പ  സരസകാരത്തിച
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നകകാലര എര.എല്.എ. ശശ. എര. മുതകഷന് ഉളനപനടയള്ള ഭരണകക്ഷത്തിയത്തിനല

എര.എല്.എ.-മകാര്  അവരവരുനട  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിതലയന്  കത്തിട്ടേത്തിയ  50

തകകാടത്തി  രൂപയനടയര  100  തകകാടത്തി  രൂപയനടയര   വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കഥ

പറയതമ്പകാള,  ജനശതകാബത്തി  എകന്പ്രസന്  തത്തിരുവനന്തപുരത്തുനത്തിനര പുറനപട്ടേന്

അവസകാനനത  തസ്റ്റേകാപകായ  കണ്ണൂരത്തില്  അവസകാനത്തിക്കുനതുതപകാനല,

ശശ. നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറന്  കണ്ണൂര്  വനരയള്ള

ജനശതകാബത്തി ബഡ്ജറകാതണകാനയനന് ഞകാന് സരശയത്തിക്കുകയകാണന്.  തകകാവത്തിഡന്

മഹകാമകാരത്തിക്കുര  തനകാട്ടേന്  നത്തിതരകാധനതത്തിനുര  സകാമ്പതത്തിക  മകാനരതത്തിനുര

തകരളതത്തിനല ജനങ്ങനള ഏറവുര ശകമകായത്തി തദകാഹത്തിക്കുന തകന്ദ്ര ജനതദകാഹ

ബഡ്ജറത്തിനുരതശഷര  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെന്  അവതരത്തിപത്തിച  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  വളനര  പ്രതശക്ഷതയകാനടയകാണന്  എലകാവരുര  തനകാകത്തികണ്ടതന്.

സത്തി.അചദ്യുതതമതനകാന് ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകായതത്തിനുതശഷര തകരളതത്തിനന്റെ

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിമകാര് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറ്റുകളത്തില് ഏറവുര തമകാശവുര

ജനതദകാഹപരവുമകായ ബഡ്ജറന് ഏതകാനണനന് തചകാദത്തിചകാല്,  ബഹുമകാനനപട്ടേ

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറകാനണനന്  ചരത്തിതര  തരഖനപടുത്തുനമന  കകാരരതത്തില്  സരശയമത്തില.
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തകരളതത്തിനന്റെ  അതത്തിര്തത്തിയത്തില്  തകകാവത്തിഡന്  മഹകാമകാരത്തി  ബകാധത്തിചന്  22  തപര്

മരത്തിച ദയനശയകഥ പലപ്രകാവശരര  ഞകാന്  ഇഇൗ സഭയത്തില് പറഞതകാണന്.

ഉമന്  ചകാണ്ടത്തി  ഗവണ്നമന്റെന്  ഞങ്ങളകന്  പ്രഖരകാപത്തിച  നമഡത്തികല്

തകകാതളജത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്  കകാസര്തഗകാഡന്  ജത്തിലയത്തിനല  എര.എല്.എ.-മകാര്

സമരമുഖതകാണന്.  ശശ.  എന്.  എ.  നനലത്തിക്കുനന്  ഈ  വത്തിഷയതത്തിതനല്

നത്തിരവധത്തി  തവണ  തചകാദരങ്ങളര  സബ്മത്തിഷനുര  ഉനയത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.

ബഹുമകാനരരകായ നക. വത്തി. സുതമഷര എര. മുതകഷര ഉളനപനടയള്ള അരഗങ്ങള

നവതകരള സൃഷത്തികകായത്തി അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറകാണന് ഇനതനന് പറയതമ്പകാള

കകാസര്തഗകാഡന്  തകരളതത്തിനന്റെ  ഭൂപടതത്തിലുള്ളതതല?  ആ  നമഡത്തികല്

തകകാതളജത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്  ഒരു  തുകതപകാലുര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്

നശകത്തിവചത്തിട്ടേത്തില.  തകകാവത്തിഡന്  കകാലതന്  സത്തി.എസന്.ആര്.  ഫണ്ടത്തിലൂനട

ടകാറയത്തില്നത്തിനര ഞങ്ങളകന് ലഭത്തിച ടകാറ തഹകാസത്തിറലത്തിനന സരരക്ഷത്തിക്കുനമന

പരകാമര്ശര മകാതതമ  ഈ ബഡ്ജറത്തിലുള്ളൂ.  അകകാരരതത്തിനകായത്തി ഒരു തടകാകണ്

തുകതപകാലുര  നശകത്തിവചത്തിട്ടേത്തില.  ശശ.  രതമശന്  നചനത്തിതല  കകാസര്തഗകാഡന്

നത്തിനര  യകാത  നടതത്തിയതത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തി  ഉമന്  ചകാണ്ടത്തി  ഗവണ്നമന്റെന്

കകാസര്തഗകാഡന് ജത്തിലകകാര്കന് ഏര്നപടുതത്തിയ, സ്കൂള നകട്ടേത്തിടങ്ങള, പകാലങ്ങള,
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തറകാഡുകള തുടങ്ങത്തി എലകാ വത്തികസനങ്ങളക്കുര പ്രതശക്ഷയള്ള, കകാസര്തഗകാഡന്

ഡത്തിസ്ട്രേത്തിക്ടന്  പകാതകജത്തില്  150  തകകാടത്തി  രൂപനയങത്തിലുര  നശകത്തിവയ്തകണ്ടതത്തിനു

പകരര  വശണര  75  തകകാടത്തി  രൂപമകാതര  നശകത്തിവചന്  ഞങ്ങളനട  ജത്തിലയനട

വത്തികസന  മുരടത്തിപത്തിനന്  കകാരണമകാക്കുന  ബഡ്ജറകാണന്  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപത്തികനപട്ടേത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഒരു  കനഡ  എര.എല്.എ.  എന  നത്തിലയത്തില്

കനഡയത്തിനല മഹകാകവത്തി ഡത്തി.വത്തി.ജത്തി. പണ്ടന് എതപകാതഴകാ ഒരു പ്രശസ്തമകായ ഒരു

കവത്തിത  ആലപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്  ഞകാനത്തിവത്തിനട  ഓര്ക്കുകയകാണന്.  അതന്

ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരരമനത്തി   നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറത്തിനന  മുന്കൂട്ടേത്തി  കണനകകാണള്ള  ഒരു  കവത്തിതയകാതണകാനയനന്  ഞകാന്

സരശയത്തിക്കുകയകാണന്.  ആ കവത്തിത ഇങ്ങനനയകാണന്, 

        '.......ഹുലകാഗു നബട്ടേദഡത്തി മനനനഗ മലത്തിനഗയകാഗു

കലകാഗു കഷകള വത്തിധത്തി മനള സുരത്തിനയ

നബല സകനരയകാഗു ദശന ദുര്ബലരത്തിനഗ

എലനറളര നഗകാരദകാഗു മരകുതത്തിമ

എലനറളര നഗകാരദകാഗു മരകുതത്തിമ....'. 

ഏനതങത്തിലുനമകാരു  വത്തികസനര  വരുതമ്പകാള  അതന്  പകാവങ്ങനള
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തചര്ത്തുനത്തിര്തത്തിനകകാണള്ള  വത്തികസനമകാകണനമനര അതന് ദുര്ബ്ബലരുനടയര

കണ്ണശരുള്ളവനന്റെയര  കണ്ണശനരകാപ്പുന  ബഡ്ജറകാകണനമനര  അതദ്ദേഹര  ആ

കവത്തിതയത്തിലൂനട  പറഞതന്  ഞകാനത്തിവത്തിനട  സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി

പരകാമര്ശത്തിക്കുകയകാണന്.  കകാസര്തഗകാഡത്തിനന ഇതമകാതര  അവഗണത്തിക്കുതമ്പകാള

തകരളതത്തിനന്റെ  ഭൂപടതത്തില്  ഞങ്ങളനട  ജത്തിലയതണ്ടകാ  എനതപകാലുര

സരശയത്തിക്കുന ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.  കകാസര്തഗകാഡുകകാര്കന് സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-

നന്റെ കനഡകകാരനകായ        രകാമണ്ണതറ എനനകാരു എര.പത്തി.  ഉണ്ടകായത്തിരുന.

തകരളതത്തിനന്റെ പ്രത്തിയനപട്ടേ        ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് കകാസര്തഗകാഡന്

നത്തിനന് ഒരു യകാത നയത്തിക്കുതമ്പകാള എലകാ കണ്ണുകളര കകാതുകളര വശക്ഷത്തിചതന്,

എര.പത്തി.-യകായ  രകാമണ്ണതറ  അനനത  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-നന്റെ  യകാതയനട

ഉദ്ഘകാടന  തവദത്തിയത്തിലത്തിലകായത്തിരുന  എനതകാണന്.   പത്തിതറദത്തിവസനത

പതതത്തില് അതന്  വലത്തിനയകാരു ചര്ചയകായത്തി.   കകാസര്തഗകാഡത്തിനന്റെ വത്തികസന

അവഗണനയത്തില്  സഹത്തിനകട്ടേന്  കനഡ  സരഘകകാര്  കര്ണ്ണകാടകതത്തിനന്റെ

മുഖരമനത്തിനയകണ്ടന് നത്തിതവദനര സമര്പത്തിക്കുന ടശമത്തില് അതദ്ദേഹര പനങടുത

തഫകാതട്ടേകായകാണന്  പത്തിതറദത്തിവസര  വനതന്.   സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)  അതദ്ദേഹനത

ശകാസത്തിചതുര  നടപടത്തിയത്തിതലയന്  തപകായതുര  നമുകന്  ഓര്മയണ്ടന്.
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കകാസര്തഗകാഡത്തിനന   അവഗണത്തിച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  ഞങ്ങനള  പ്രതതരകര

പരത്തിഗണത്തികണനമന  അഭരര്തനയകാണന്  ഞകാനത്തിവത്തിനട  നത്തിങ്ങളനട  മുമ്പത്തില്

സമര്പത്തിക്കുനതന്.  (...ബഹളര...)

ശശ  .   എര  .   രകാജതഗകാപകാലന്: സര്, തപകായത്തിന്റെന് ഓഫന് ഓര്ഡര്........  

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: എന്തകാണന് തപകായത്തിന്റെന് ഓഫന് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    എര  .    രകാജതഗകാപകാലന്:  സര്,  മുന്  എര.പത്തി.  ആയത്തിരുന  രകാമണ്ണ

തറനയക്കുറത്തിചന്  നടതത്തിയ  പരകാമര്ശര  തശര്ത്തുര  വകാസ്തവവത്തിരുദമകാണന്.

സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)-വുമകായത്തി ബനനപട്ടേന് അങ്ങനനനയകാരു സരഭവര നടനത്തിട്ടേത്തില.

ഇതന് തരഖകളത്തില്നത്തിനര നശകര നചയ്യേണര.  

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  അതന് പരത്തിതശകാധത്തികകാര.*

ശശ  .    എ  .    നക  .    എര  .    അഷ്റഫന്:  അതുസരബനത്തിച  പത  കട്ടേത്തിരഗന്

ഹകാജരകാകകാന് ഞകാന് തയ്യേകാറകാണന്.  നത്തിയമസഭയത്തിലകാണന് ഇകകാരരര വരുനതന്.

അതന്  ബഹുമകാനരനകായ  സശകറത്തിനന്റെ  മുമ്പത്തില്  ഹകാജരകാകകാന്  തയ്യേകാറകാണന്.

ഞകാന് വകാസ്തവവത്തിരുദമകായ കഥയല പറഞതന്.  കകാസര്തഗകാഡന് നമഡത്തികല്

തകകാതളജത്തിനന്റെയര വത്തികസനതത്തിനന്റെയരകകാരരതത്തില് തൃകരത്തിപ്പൂര് എര.എല്.എ.

* ബഹുമകാനനപട്ടേ സശകറനട ഉതരവത്തിന് പ്രകകാരര (ഫയല് നമ്പര് 2309/ഇ.ബത്തി./2023/ നത്തി.നസ. തശയതത്തി 07-02-2023) 

തരഖയത്തില് നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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കൂനടനത്തില്കകാതതത്തിനന്റെ  തവവലകാതത്തി  ഞകാന്  സങടതതകാനട

പറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  കകാസര്തഗകാഡത്തിതനകാടന് മകാതമല, മതഞശസരനത

ഭകാഷകാനസ്യൂനപക്ഷങ്ങളകന്  പ്രഖരകാപത്തിച  തുള  അകകാദമത്തിക്കുര  ഉര്ദു

അകകാദമത്തിക്കുര  ഒരു  രൂപതപകാലുര  നശകത്തിവചത്തിട്ടേത്തില.  മതഞശസരനത

ജനങ്ങളകന്  ഉമന് ചകാണ്ടത്തി ഗവണ്നമന്റെന് നല്കത്തിയ മത്തിനത്തി സത്തിവത്തില് തസ്റ്റേഷനന്റെ

കകാരരര  പതന്  വര്ഷതത്തിലധത്തികമകായത്തി  ഇഇൗ  നത്തിയമസഭയത്തില്  എനനകകാള

മുമ്പുവന  എര.എല്.എ.-മകാരടകര  നത്തിരന്തരമകായത്തി  ആവശരനപട്ടേതന്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  കകാലനതങത്തിലുര  ലഭത്തിക്കുനമനന്  ഞങ്ങളകന്  വലത്തിയ

പ്രതശക്ഷയകായത്തിരുന.   അതത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്തപകാലുര  ഒനര  മത്തിണ്ടകാനത

കടനതപകായ  ബഡ്ജറകാണത്തിതന്.  തകരളതത്തിനന്റെ  അതത്തിര്തത്തിയകായ

കകാസര്തഗകാഡന്  ജത്തില  ദത്തിവതസന  തമകാഷണങ്ങളര  കുറകൃതരങ്ങളര

നകകാലപകാതകങ്ങളര  നടക്കുന  പ്രതദശമകാണന്.   മതഞശസരനത  ഉപളയര

പതയ്യേകാളത്തിയര തകന്ദ്രശകരത്തിചന്  നമരത്തിറടത്തിസകാനതത്തില് ഒരു തപകാലശസന്  തസ്റ്റേഷന്

എന  നത്തിര്തദ്ദേശര  ഇവത്തിനട  സമര്പത്തിചത്തിരുന.   കകാസര്തഗകാഡുകകാരുനട

പ്രത്തിയനപട്ടേ മഹകാകവത്തി ടത്തി. ഉനനബദന്,

'...വത്തിട തരത്തികതമ വത്തിട തരത്തികതമ 
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കനഡധകാതത്തി 

വത്തിളത്തിതകളക്കുന വത്തിളത്തിതകളക്കുന 

                                മകാതകാവത്തിന് വത്തിളത്തിതകളക്കുന...'   എനന് പകാടത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  കകാസര്തഗകാഡത്തിനന  ശകമകായത്തി  അവഗണത്തിച,

മതഞശസരനത മത്തിനത്തി സത്തിവത്തില് തസ്റ്റേഷനന് ഒരു രൂപതപകാലുര നശകത്തിവയകാത,

ജനപക്ഷവത്തിതരകാധത്തിയകായ ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ശകത്തിയകര എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടന്

എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന. 

തഡകാ  .    നക  .    ടത്തി  .    ജലശല്: സര്,  2023-24  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറത്തിചന്  പറയകാനത  തകരള  ബഡ്ജറത്തിനന  സരബനത്തിചന്

സരസകാരത്തികകാന് കഴത്തിയത്തില.  തകന്ദ്രസര്കകാരുര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശശമതത്തി

നത്തിര്മല  സശതകാരകാമനുര  തകരളനത  ശത്രുരകാജരരതപകാനല  കണ്ടകാണന്  ഇഇൗ

സകാമ്പതത്തികവര്ഷനത  ബഡ്ജറന്  പകാര്ലനമന്റെത്തില്  അവതരത്തിപത്തിചതന്.

ജനസരഖരകാനുപകാതത്തികമകായത്തി  തനകാകത്തിയകാല്,  രകാജരതന്  ഏറവുര  കുറഞ

ബഡ്ജറന് വത്തിഹത്തിതര ലഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന് തകരളതത്തിനകാണന്.   'ഒരു രകാജരര ഒരു

നത്തികതത്തി'  എന  ഓമനതപരത്തിട്ടേന്  നടപത്തിലകാകത്തിയ  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  എലകാ

സരസകാനങ്ങളത്തിലുര  ദുരന്തമകാണന്  വത്തിതറത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതന്.  അമത്തിത  നത്തികുതത്തി

ചുമതത്തിയതത്തിനനത്തുടര്നന്  രൂക്ഷമകായ  വത്തിലകയറമകാണന്
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രകാജരനതങ്ങുമുണ്ടകായതന്.  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  നടപത്തിലകാക്കുനതത്തിനന്  മുന്പന്

നപകാതുമകാര്കറത്തില് ഒരു കത്തിതലകാ അരത്തികന്  34  രൂപയകായത്തിരുന.  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.

നടപത്തിലകാകത്തിയതത്തിനുതശഷര  ഒരു  കത്തിതലകാ  അരത്തികന്  63  രൂപ

നകകാടുതകണ്ടതകായത്തി  വന.   ധനകകാരര  കമശഷന്  റത്തിതപകാര്ട്ടേന്  അനുസരത്തിചന്

തകരളതത്തിനന് അര്ഹമകായത്തി കത്തിതട്ടേണ്ട ബഡ്ജറന് വത്തിഹത്തിതര 3.87 ശതമകാനമകാണന്.

എനകാല്  നമുകന്  ലഭത്തിചതന്  1.925  ശതമകാനര  മകാതമകാണന്.  ഒനരകാറ

വര്ഷരനകകാണ്ടന്  24,000  തകകാടത്തി രൂപയനട കമത്തിയകാണന് ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനതന്.

ഇതത്തിനന്റെ  കകാരണര  സുവരകമകാണന്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.-നയ  തകരളതത്തിനന്റെ

അധത്തികകാരഭൂമത്തികയനട  നകാലയലത്തുതപകാലുര  അടുപത്തികകാന്  മലയകാളത്തിയനട

മതതതര മനസന് തയ്യേകാറകായത്തില.  അതത്തിലുള്ള പകയകാണന് ശശ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തിയര

ശശ.  അമത്തിതന് ഷകായര അര്ഹതനപട്ടേതന് നത്തിതഷധത്തിചന് തകരളതതകാടന് വശട്ടുനതന്.

ആര്.എസന്.എസന്.-നന്റെ  രകാഷശയതതകാടന്  വത്തിതയകാജത്തിച  എനതകാണന്  തകരളര

നചയ്ത  നതനറങത്തില്  ആ  നതറന്  ഒരകായത്തിരര  തവണ  ഇനത്തിയമകാവര്തത്തികകാന്

മലയകാളത്തികളകന്  യകാനതകാരു  മടത്തിയമത്തില.  പട്ടേത്തിണത്തി  കത്തിടനന്  മരത്തിചകാലുര

ബത്തി.നജ.പത്തി.-നയ ജയത്തിപത്തിചന് നലപത്തിള്ള ചമയകാന് ശശനകാരകായണഗുരുവത്തിനന്റെയര

അയ്യേങകാളത്തിയനടയര  മനതന്  പത്മനകാഭനന്റെയര  വകര  അബ്ദുള  ഖകാദര്
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മഇൗലവത്തിയനടയര ചകാവറയചനന്റെയര മണ്ണത്തിനകാകത്തില.  വര്ഗ്ഗശയ ഫകാസത്തിസ്റ്റുകളകന്

സലസ്യൂട്ടേടത്തിചകാതല  തകരളതതകാടന്  കനത്തിവന്  കകാണത്തിക്കുകയള്ളൂനവനകാനണങത്തില്

അതത്തിനന്  ഞങ്ങളകന്  മനസത്തിനലനകാണന്  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയനട സര്കകാര് പ്രഖരകാപത്തിക്കുനതന്.  തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ

നകകാടത്തിയ  വത്തിതവചനതത്തിനനതത്തിരകായള്ള  ബദല്,  എന്തന്  തരകാഗര  സഹത്തിചര

തകരളര പടുത്തുയര്ത്തുനമനതകാണന്.  മുഴവന് മതതതര വത്തിശസകാസത്തികനളയര ആ

നഎകരനത്തിരയത്തില്  പങകാളത്തികളകാക്കുര.  2022-നല  നകാഷണല്  നനക്രര

നറതകകാര്ഡ്സന്  ബസ്യൂതറകായനട  കണകനുസരത്തിചന്  554034  ജയത്തില്

തടവുകകാരകാണന്  രകാജരത്തുള്ളതന്.   അതത്തിനന്റെ  77.21  ശതമകാനവുര  വത്തിചകാരണ

കകാതന്  കഴത്തിയന  സകാധകാരണകകാരകായ  പകാവനപട്ടേ  മനുഷരരകാണന്.

അനന്തമകായത്തി  വത്തിചകാരണ  നശട്ടേത്തിനകകാണതപകായത്തി  അവനര  നകകാലകാനകകാല

നചയ്യുകയകാണന്  തകന്ദ്രഭരണകൂടര.  വത്തിചകാരണ  തടവുകകാരത്തില്  60

ശതമകാനതത്തിലധത്തികര മുസത്തിര  നസ്യൂനപക്ഷ വത്തിഭകാഗതത്തില്നത്തിനള്ളവരുര  22.8

ശതമകാനര  പട്ടേത്തികജകാതത്തികകാരുര  10.7  ശതമകാനര  പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗകകാരുമകാണന്.

ഞകാന്  ഈയടുതത്തിനട  നബലകാരത്തി  ജയത്തില്  സനര്ശത്തിച  സമയതന്

അവത്തിനടകണ്ട  വത്തിചകാരണ  തടവുകകാതരകാടന്  സരസകാരത്തിചതപകാള  ഇകകാരരര
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എനത്തികന്  തബകാധരമകായതകാണന്.   മകാതവകായത്തിസ്റ്റുകള  എനന്  മുദകുതത്തിയകാണന്

പട്ടേത്തികജകാതത്തി/പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗ  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപടുനവനര  നമ്മുനട  രകാജരനത

വത്തിവത്തിധ  ജയത്തിലുകളത്തില്  വത്തിചകാരണ  തടവുകകാരകായത്തി  പകാര്പത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.

അതുതപകാനലതനന തശവ്രവകാദ മുദകുതത്തി മുസത്തിര വത്തിഭകാഗതത്തില്നപടുനവനരയര

രകാജരനത പല ജയത്തിലുകളത്തിലുര അടചത്തിരത്തിക്കുന.  വശട്ടുതടങലത്തിനന് സമകാനമകായ

ജകാമരവരവസയത്തില് കഴത്തിയന അബ്ദുള നകാസര് മഅദനത്തി ഇക്കൂട്ടേതത്തിനല ഒരു

ഹതഭകാഗരനകാണന്.  ഇതരനമകാരു  സങശര്ണമകായ  രകാഷശയ-സകാമ്പതത്തിക-

സകാമൂഹര  സകാഹചരരതത്തിലകാണന്  ബഹുമകാനരനകായ  തകരളതത്തിനന്റെ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്കകാരത്തിനുതവണ്ടത്തി  2023-24  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  സരസകാന  ബഡ്ജറന്

അവതരത്തിപത്തിചതന്.  രണ്ടകാഴ്ചകളകന്  മുമ്പന്  പതന്  ദത്തിവസര  ഞകാന്

ഗുജറകാതത്തിലകായത്തിരുന.  തകരളതത്തിനന്റെ  അഞത്തിരട്ടേത്തി  ഭൂവത്തിസ്തൃതത്തിയകാണന്

ഗുജറകാതത്തിനുള്ളതന്.   എനകാല്  ജനസരഖരയനട  കകാരരതത്തില്  കഷത്തിചന്  ഒരു

ഇരട്ടേത്തി  മകാതതമ  കൂടുതലുള്ളൂ.  മൂനരതകകാടത്തിയകാണന്  തകരളതത്തിനല

ജനസരഖരനയങത്തില്  ഗുജറകാതത്തില്  ആറന്  തകകാടത്തിയകാണന്  ജനസരഖര.

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര,  നപകാതുജനകാതരകാഗരര,  നപകാതുവത്തിതരണര,  ആതളകാഹരത്തി
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വരുമകാനര,  ദത്തിവസതവതനര,  സകാക്ഷരത,  സശവത്തിദരകാഭരകാസര,  ജനങ്ങളനട

സമൃദത്തി,  ജശവത്തിതനത്തിലവകാരര,  മതസഇൗഹകാര്ദ്ദേര,  ജനങ്ങളകത്തിടയത്തിനല

വത്തിതവചനരകാഹത്തിതരര  തുടങ്ങത്തി  സര്വതമഖലകളത്തിലുര  തകരളതത്തിനന്റെ

അടുനതതകാന്  ഗുജറകാതത്തിനന്  ഒരു  നൂറന്  നകകാലനമങത്തിലുര  യകാത

നചതയ്യേണ്ടതകായത്തി വരുര.  അധത്തിക വത്തിഭവസമകാഹരണനതക്കുറത്തിചന് പ്രതത്തിപക്ഷര

ചത്തില വത്തിമര്ശനങ്ങള സഭയത്തില് ഉനയത്തിക്കുനതന് തകട്ടു.  വലതുപക്ഷ മകാധരമ

പത്തിന്തുണയത്തില് അവര് ഒരു സമരപ്രഹസനവുര നടത്തുനണ്ടന്.  തകരളതത്തിനല

ബഹുഭൂരത്തിഭകാഗര വത്തിദരകാര്തത്തികളര നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിലകാണന് പഠത്തിക്കുനതന്.

ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാര്  ആരരഭത്തിച  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  സരരക്ഷണ

യജ്ഞതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി കഴത്തിഞ നകാലന്  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില് പതന് ലക്ഷര

കുട്ടേത്തികളകാണന്  അധത്തികമകായത്തി  നമ്മുനട  നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില്  എതത്തിയതന്.

നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില്  പഠത്തിക്കുന  ഒരു  കുട്ടേത്തികന്  ഒരു  വര്ഷനത  നചലവന്

50,000 രൂപയകാണന്.  അധരകാപകരുനട ശമ്പളര, സഇൗജനര യൂണത്തിതഫകാര തുക,

സഇൗജനര  ഉചഭക്ഷണ തുക,  സഇൗജനര  പകാഠപുസ്തക നചലവന്,  പുതത്തിയ സ്കൂള

നകട്ടേത്തിടങ്ങളകകായത്തി ഒഴക്കുന തകകാടത്തികള ഇനതലകാര തചര്ത്തുള്ള സരഖരനയ

നമകാതര വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിനല കുട്ടേത്തികളനട എണ്ണരനകകാണ്ടന് ഹരത്തിചകാല് കത്തിട്ടുന
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സരഖരയകാണന് 50,000 രൂപ.  എലകാ സര്കകാര് എയ്ഡഡന് വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിലുര

മലയകാളര  മശഡത്തിയവുര  ഇരഗശഷന്  മശഡത്തിയവുര  പ്രവര്തത്തിക്കുന.   ഇന്തരയത്തില്

തകരളതത്തില്  മകാതര  കകാണകാന്  കഴത്തിയന  ഒരു  സവത്തിതശഷതയകാണത്തിതന്.

പുതുതകായത്തി  നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില് എത്തുന കുട്ടേത്തികളകന്  മുന്വര്ഷങ്ങനള

അതപക്ഷത്തിചന് വനത്തിരത്തിക്കുന അധത്തിക നചലവന് (10,00000 x 50,000)  5,000

തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്.   ഇഇൗ  5,000  തകകാടത്തി  രൂപ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാര്

ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള  ഇലകാതത്തിരുന  നചലവകാണന്.  രണമൂനന്  വര്ഷര  മുമ്പുവനര

ലക്ഷകണകത്തിനന്  കുട്ടേത്തികള  തകാങ്ങകാനകാകകാത  ഫശസന്  നകകാടുതന്  സസകകാരര

സ്കൂളകളത്തിലകാണന്  പഠത്തിചത്തിരുനതന്.  പുതുതകായത്തി  നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിനലതത്തിയ

പതന്  ലക്ഷര  കുട്ടേത്തികളനട  പഠന  നചലവത്തിനന്  പണര  കനണ്ടതകാനകാണന്

നപതടകാളത്തിനുര ഡശസലത്തിനുര രണ്ടന്  രൂപ നസസന്  ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖരകാപത്തിചതന്.

അലകാനത ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയനട വശട്ടേത്തില് നകകാണതപകാകകാന് തവണ്ടത്തിയല.

ഗുജറകാതത്തിനലതപകാനല ഭൂരത്തിഭകാഗര കുട്ടേത്തികളര വലത്തിയ ഫശസന് നകകാടുതന് നനപ്രവറന്

സ്കൂളകളത്തിലകാണന്  പഠത്തിചത്തിരുനനതങത്തില്  രണ്ടന്  രൂപ  അധത്തിക  നസസന്  ഇവത്തിനട

ഏര്നപടുതതണ്ടത്തി  വരുമകായത്തിരുനത്തില.  തദശശയപകാതയ്ക്കുതവണ്ടത്തി  സലര

ഏനറടുതതപകാള ഇന്തരയത്തിനല മനറലകാ സരസകാനങ്ങളക്കുര ഭൂമത്തി ഏനറടുത
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തുകയന്  സമകാനമകായത്തിട്ടുള്ള തുക തകന്ദ്രര നല്കത്തി,  പതക്ഷ തകരളതത്തിനുമകാതര

അവരതന് നല്കത്തിയത്തില.  ഭൂവത്തിലയനട 25 ശതമകാനര തുക സരസകാന സര്കകാര്

നല്കണനമനന് തകന്ദ്രര ശഠത്തിചതപകാള  സരസകാന സര്കകാര് അതന് നല്കത്തി.

ആ  ഇനതത്തില്  സരസകാന  സര്കകാരത്തിനന്  നചലവകായതന്  5,570  തകകാടത്തി

രൂപയകാണന്.  ആ  പണര  കനണ്ടതകാനകാണന്  നകാമമകാത  തമഖലകളത്തില്

അധത്തികനത്തികുതത്തി  ചുമതകാന്  സര്കകാര്  തശരുമകാനത്തിചതന്.  അനതങ്ങനന

അനരകായമകാകുര;   നമ്മുനട  സരസകാനത്തുള്ള  ഭൂവുടമകളകന്  വത്തിലയനട  75

ശതമകാനര  മകാതതമ  തങ്ങള  നല്കുകയള്ളൂനവനന്  തകന്ദ്രര  പറഞതപകാള

ബകാകത്തി  25  ശതമകാനര  സരസകാന  സര്കകാര്  നല്കകാനമനന്  പറഞതന്

നതറകായത്തിതപകാതയകാ; അതത്തിനുതവണ്ടത്തിയത്തിട്ടുള്ള വത്തിഭവസമകാഹരണമകാണന് സര്കകാര്

നടത്തുനതന്.    1600  രൂപ തക്ഷമ നപന്ഷന് ഇന്തരയത്തിനല  മതറനതങത്തിലുര

സരസകാനര  നല്കുനതണ്ടകാ;   തകകാണ്ഗ്രസന്  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനങ്ങള

നല്കുനതണ്ടകാ;   62  ലക്ഷര  ആളകളകകാണന്  1600  രൂപ  വശതര  ഒതരകാ

മകാസവുര  മുടങ്ങകാനത  അവരുനട  ടകനവള്ളയത്തില്  എതത്തിചനല്കുനതന്.

തകരളതത്തില്  അഞ്ചുതപരത്തില്  ഒരകാളകന്  തക്ഷമ  നപന്ഷന്  ലഭത്തിക്കുനണ്ടന്.

വൃദജനങ്ങളക്കുര വത്തിധവകളക്കുര ഭത്തിനതശഷത്തികകാര്ക്കുര മുടങ്ങകാനത, തുടര്നര
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1600  രൂപ വശതര നപന്ഷന് നല്കകാന് ഭൂമത്തിയനട നരകായവത്തില 20 ശതമകാനര

കൂട്ടേത്തിയതത്തിനനയകാതണകാ പ്രതത്തിപക്ഷര എതത്തിര്ക്കുനതന്;62 ലക്ഷര പകാവനപട്ടേവനര

നനതഞകാടന് തചര്ത്തുവയകാന് പ്രതത്തിവര്ഷര നചലവകാകുന തുക എതയകാനണനന്

പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിനന്  അറത്തിയകാതമകാ;  1190  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്

അതത്തിനുതവണ്ടത്തിവരുനതന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.  ഭരത്തിചത്തിരുനകകാലതന്  തകവലര  600

രൂപ  മകാതമകായത്തിരുന  തക്ഷമനപന്ഷന്.  അതുര  രണ്ടര  നകകാലനത

കുടത്തിശത്തികയകാകത്തിയകാണന്  ശശ.  ഉമന്  ചകാണ്ടത്തിയനട  സര്കകാര്

ഭരണതത്തില്നത്തിനര  ഇറങ്ങത്തിതപകായതന്.  അനതതതത്തിനനകകാള  ഏതകാണ്ടന്

മൂനത്തിരട്ടേത്തി തുകയകാണന് പത്തിണറകായത്തി സര്കകാര് തക്ഷമനപന്ഷനകായത്തി നല്കുനതന്.

ഇതപകാള  ചുമതത്തിയ  അധത്തിക  നത്തികുതത്തിനയ  എതത്തിര്ക്കുനവര്കന്  ആ

ഒകാര്മയണ്ടകാകണര.  

ശശ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥന്: സര്, തപകായത്തിന്റെന് ഒകാഫന് ഒകാര്ഡര്.....

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: എന്തകാണന് തപകായത്തിന്റെന് ഓഫന് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥന്:  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്റെ  കകാലതന്

സകാമൂഹരനപന്ഷനത്തില്  രണ്ടര  നകകാലനത   കുടത്തിശത്തികയണ്ടകായത്തിരുനനവനന്

പറഞതന്  അവകാസ്തവമകായ  കകാരരമകാണന്  അതന്  തരഖയത്തില്നത്തിനര  നശകര
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നചയ്യേണര. (.....ബഹളര......)

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: അതന് പരത്തിതശകാധത്തികകാര.

 തഡകാ  .    നക  .    ടത്തി  .    ജലശല്:  സര്,  ബഹുമകാനരനകായ  അരഗര

പറഞതനുസരത്തിചന്  രണ്ടര  നകകാലമല  ഒനര  നകകാലനത  കുടത്തിശത്തികയകാണന്

(പതത്തിനനട്ടേന്  മകാസനത)   ഉണ്ടകായത്തിരുനതന്.  അതന്   സതരമകാണന്.  തദശശയ

തലതത്തില് നഗര തമഖലയത്തില്........  (.....ബഹളര......)

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥന്:  സര്,  അതദ്ദേഹര  പറയന  കകാരരങ്ങളനട

വരകത  കണ്ടത്തിതല;  രണ്ടര  നകകാലമകാനണനന്  പറഞ്ഞു.  ഞകാന്

മത്തിണ്ടകാതത്തിരുനനവങത്തില്  അതന്  രണ്ടര  നകകാലമകായത്തിതനന  തപകാകുമകായത്തിരുന.

പത്തിനശടന്  അര  നസകന്റെന്  നകകാണ്ടന്  അതന്  ഒനരനകകാലമകായത്തി.  നകാനള

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  മറപടത്തി  പറയതമ്പകാള

ഒനരനകകാലനത കുടത്തിശത്തിക സരബനത്തിച കണക്കുകള പറയണര. 

തതദ്ദേശസസയരഭരണര-എടകസന്  വകുപ്പുമനത്തി  (ശശ  .    എര  .    ബത്തി  .

രകാതജഷന്): സര്, പതത്തിനനട്ടേന് മകാസമകാനണനന് തത്തിരുതത്തിയതത്തിനന് ബഹുമകാനരനകായ

പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിനന്  നനത്തി  തരഖനപടുതകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.

പതത്തിനനട്ടേന്  മകാസനത  കുടത്തിശത്തിക  ബകാകത്തിവചകാണന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാര്



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

117

അധത്തികകാരനമകാഴത്തിഞതന്.  

    ശശ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥന്: സര്, തപകായത്തിന്റെന് ഒകാഫന് ഒകാര്ഡര്......

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: എന്തകാണന് തപകായത്തിന്റെന് ഓഫന് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥന്:   പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥന്  ഒനര നകകാലമകായത്തി

തത്തിരുതത്തിനയനകാണന്  ബഹുമകാനനപട്ടേ  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  വകുപ്പുമനത്തി

പറഞതന്.  എങ്ങനനയകാണന്  എലകാവരുര  തകട്ടേകകാരരര  ഇത  വകാസ്തവ

വത്തിരുദമകായത്തി  പറയകാന്  സകാധത്തിക്കുനതന്;  ഞകാന്  തത്തിരുതത്തിതയകാ;  ഞകാന്

തത്തിരുതത്തിയത്തിലതലകാ;  ഒനരനകകാലനത  കുടത്തിശത്തിക  നതളത്തിയത്തികകാനുള്ള  തരഖ

ഹകാജരകാകണനമനകാണന് ഞകാന് പറഞതന്.  

തഡകാ  .    നക  .    ടത്തി  .    ജലശല്:  സര്,  രണ്ടര നകകാലനമനന്  ഞകാന് പറഞതന്

പ്രതത്തിപക്ഷതത്തിരത്തിക്കുന  ആളകള  പ്രസരഗര  ശദത്തിക്കുനതണ്ടകാനയനന്

അറത്തിയകാന്  തവണ്ടത്തിയകാണന്.  ഏതകായകാലുര  നനകായത്തി,  ഒനര  നകകാലനമനന്

തത്തിരുതത്തിയതലകാ;  ഒനര നകകാലനത തക്ഷമ നപന്ഷന് നകകാടുകകാനതയകാണന്

ഉമന് ചകാണ്ടത്തി സര്കകാര് ഇറങ്ങത്തിതപകായനതനന്  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥന്

ഇവത്തിനട  സമതത്തിചതത്തിനന്  നനത്തി.  തദശശയ  തലതത്തില്  നഗരതമഖലയത്തില്

നതകാഴത്തിലുറപന് പദതത്തിയള്ളതന് തകരളതത്തില് മകാതമകാണന്. 2006-നല വത്തി. എസന്.
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അചതകാനനൻ സര്കകാരകാണന് അതത്തിനന് തുടകമത്തിട്ടേതന്.  അയ്യേങകാളത്തി നതകാഴത്തിലുറപന്

പദതത്തിനയനകാണന്  ഇതന്  അറത്തിയനപടുനതന്.  സമശപകകാലതന്  തകരള  മകാതൃക

പത്തിന്തുടര്നകാണന് രകാജസകാനത്തില് നഗര നതകാഴത്തിലുറപന് പദതത്തികന് തുടകമത്തിട്ടേതന്.

നഗര  തമഖലയത്തിനല  പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനന്  പകാവനപട്ടേവര്കന്  നതകാഴത്തില്

ദത്തിനങ്ങള  നല്കത്തിനകകാണ്ടന്  അവരുനട  പട്ടേത്തിണത്തി  മകാറകാന്  നല്കുന

തകകാടത്തികണകത്തിനന്  രൂപയത്തിതലയന്  ധനസമകാഹരണര  നടതകാന്  ഫകാറ്റുകളനട

മുദവത്തിലയത്തില് രണ്ടന്  ശതമകാനര വര്ദന വരുതത്തിയതകാതണകാ മഹകാപരകാധമകായത്തി

പ്രതത്തിപക്ഷര ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതന്.  2020 -21-ല് സര്കകാര് ജശവനകകാര്കന്

ശമ്പളവുര നപന്ഷനുര നല്കകാന് നചലവകായതന്  46,754 തകകാടത്തി രൂപയകാണന്.

എനകാല്  2021 -22  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തില്  അതന്  71,393  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി വര്ദത്തിച.  ഒരു നകകാലര നകകാണണ്ടകായ അധത്തിക ബകാധരത 24,000

തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്.  ഗവണ്നമന്റെന്  ജശവനകകാരുനട  ശമ്പളവുര  നപന്ഷനുര

നല്കുന  തുകയത്തിതലയന്  ധനര  കനണ്ടതകാന്  മദരകുപത്തികന് 20  രൂപ

കൂട്ടേത്തിയതകാതണകാ  ഹത്തിമകാലയന്  നതറകായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷര  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതന്.

തകന്ദ്രര  ഭരത്തിക്കുന  ബത്തി.നജ.പത്തി.  സര്കകാര്  തകരളതത്തിനന്റെ  കയ്യുര  കകാലുര

വരത്തിഞ്ഞുമുറകത്തി  നത്തിലയത്തിലകാ കയതത്തിതലയന്  വലത്തിനചറത്തിഞത്തിട്ടേന്  നശന്തത്തി
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രക്ഷനപടകാന്  പറഞന്  കരയത്തിരുനന്  ആര്തന്  ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ആ

നകട്ടുകളഴത്തിചന്  വത്തികസനതത്തിനന്റെയര  പ്രതശക്ഷകളനടയര  തശരമണയകാന്

നപടകാപകാടുനപടുകയകാണന്  മലയകാളത്തികളനട  മകാതൃഭൂമത്തി.  തകരളര  മുങ്ങത്തി

ചകാകുനതുകകാണകാന്  കകാതത്തിരത്തിക്കുന  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിതനകാടന്  തചര്നന്

കയ്യേടത്തികരുനതനന്  മകാതമകാണന്  പ്രതത്തിപക്ഷതതകാടന്  എനത്തികന്

ഉണര്തകാനുള്ളതന്.  ഈ  അതപക്ഷതയകാനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശശ  .    തതകാമസന്  നക  .    തതകാമസന്:  സര്,  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണന്.  സമകാനതകളത്തിലകാത  ദുരത്തിതങ്ങനള  തനരത്തിട്ടുകണ്ട

സര്കകാരകാണന്  ഇവത്തിനട ഭരത്തിക്കുനതന്.  അതത്തിനന്റെ ബുദത്തിമുട്ടുകളര പ്രയകാസങ്ങളര

വളനര  വരകമകായത്തി  അറത്തിയകാവുന  മുഖരമനത്തിയകാണന്  നമ്മുനട  പ്രത്തിയങരനകായ

മുഖരമനത്തിനയന  കകാരരതത്തില്  ഒരു  സരശയവുര  തവണ്ട.  സതരതത്തില്  ഇതന്

നനലകാരു  ബഡ്ജറകാനണനന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നല  എനന്റെ

സതഹകാദരനകാര്കറത്തിയകാര. പതക്ഷ അവരത്തിതന് സമതത്തികത്തില. കകാരണര ഇതയര

വത്തിതവകതതകാടുര  ബുദത്തിതയകാടുരകൂടത്തി  ശശ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല്

എങ്ങനന ഇതന് അവതരത്തിപത്തിചനവനള്ളതകാണന് അവരുനട വത്തിഷയര.  അവരുനട
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നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിനലലകാര കകാശന് തവണര. എറണകാകുളര ബസന് സ്റ്റേകാന്ഡന്

ശരത്തിയകാകകാന് തുക അനുവദത്തികണനമനന്  ശശ.  ടത്തി.  നജ.  വത്തിതനകാദന് പറഞ്ഞു.

എത പ്രകാവശരര നത്തിങ്ങളനട പകാര്ട്ടേത്തി ഭരത്തിച;  അനന് ഇനതകാനര ശരത്തിയകാകകാന്

സകാധത്തിചത്തിലതലകാ;  നത്തിങ്ങളകന്  ടപസതവണര  പതക്ഷ  ഒരുരശതത്തിയത്തിലുമുള്ള

വരുമകാനര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്  വരരുതന്.  നസസന്  വര്ദത്തിപത്തിചനവനതകാണന്

നത്തിങ്ങളനട  പ്രയകാസര.  രണരൂപ  വര്ദത്തിപത്തിചതന്  വലത്തിനയകാരു  വത്തിഷയമകായത്തി

നത്തിങ്ങള  നകകാണവനത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  നത്തിങ്ങളനകലകാവര്ക്കുര  ടപസ

ആവശരവുമകാണന്  എനകാല്  സര്കകാരത്തിനന്റെ  വരുമകാനമകാര്ഗ്ഗര  അടയ്ക്കുകയര

തവണര.  നത്തിങ്ങള ഒരുകകാരരര  ചത്തിന്തത്തികണര,  2017 -നല  തനകാട്ടേന്  നത്തിതരകാധനര

നമ്മുനടനയലകാര നടുനവകാടത്തിച.  അനുഭവത്തിക്കുനവര്കകാണന് അതത്തിനന്റെ ബുദത്തിമുട്ടേന്

മനസത്തിലകാകുനതന്.  സരസകാനങ്ങളനട  നടുനവകാടത്തിച  പത്തിന്തത്തിരത്തിപന്

തശരുമകാനമകായത്തിരുന  അനതനന്  കകാലര  നതളത്തിയത്തിച.  എനത്തിട്ടുര  നത്തിങ്ങള

അതത്തിനന  എതത്തിര്ക്കുകതയകാ  അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി  സമരര  നടത്തുകതയകാ

നചയ്തത്തിട്ടേത്തില.  ഇവത്തിനടയള്ള  നചറപകകാര്  മുഴവന്  തജകാലത്തി  തതടത്തി  മറന്

രകാജരങ്ങളത്തിതലയന് തപകാകുനനകാരു അവസയണ്ടകായത്തി. നമ്മുനട മകളക്കുര പുറര

രകാജരങ്ങളത്തില്  തപകായത്തി  പഠത്തിതകനണ്ടകാരു  അവസവന.  തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനര
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സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ഇന്തരകാ  രകാജരനത  ഒരുപകാടന്  വര്ഷര  പുറതകകാട്ടുവലത്തിച.

തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനതത്തിലൂനട  ഗുജറകാതത്തിനല  സൂററന്  എന  ഗ്രകാമതത്തില്മകാതര

മൂനലക്ഷര  നതകാഴത്തില്  തമഖലയകാണന്  ഇലകാതകായതന്.  അതരതത്തില്

ദൂരവരപകമകായ  പ്രതരകാഘകാതങ്ങളകാണന്  ഈ  രകാജരത്തുണ്ടകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളനതനന്

നകാര തത്തിരത്തിചറത്തിയണര. തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനര കഴത്തിഞയടന് ഉണ്ടകായ 2018 -നലയര

2019-നലയര  നവള്ളനപകാകര  നമുകന്  കത്തിട്ടേത്തിയ  അടുത  അടത്തിയകായത്തിരുന.

ആദരര  കുട്ടേനകാട്ടേത്തിലകാണന്  ഏറവുര  കൂടുതല്  നവള്ളനപകാകമുണ്ടകായതന്.   എലകാ

കണ്ണുകളര  ഞങ്ങളനട  തദശതതയകാണന്  വനതന്.   എലകാവരുര  സഹകായ

ഹസ്തവുമകായത്തി  വനതന്  കുട്ടേനകാട്ടേത്തിതലയകാണന്.   പത്തിനശടതന്   തകരളനതയകാനക

ഒരുതപകാനല ബകാധത്തിച.  ബഹുമകാനനപട്ടേ മുഖരമനത്തി ആലപ്പുഴയത്തില് വരത്തികയര

കുട്ടേനകാടന്  സനര്ശത്തിക്കുകയര ഈ വത്തിഷയങ്ങളത്തിനലലകാര തനരത്തിട്ടേന്  ഇടനപടുകയര

എലകാകകാരരങ്ങളര  വളനര  ഭരഗത്തിയകായത്തി  നചയ്യുകയര  നചയ്തു.  ആദരനത

നവള്ളനപകാകമുണ്ടകായത്തി ഒരു മകാസതത്തിനുതശഷര രണ്ടകാമനത നവള്ളനപകാകര

വന.  ആദരനത നവള്ളനപകാകതത്തിനനകകാളര രണ്ടടത്തികൂടത്തി ഉയരതത്തിലകാണന്

അടുത നവള്ളനപകാകര വനതന്.  എന്തുമകാതര പ്രയകാസങ്ങള സഹത്തിചനവനതന്

തനരത്തിട്ടേന്  അനുഭവമുള്ള  ആളകാണന്  ഞകാന്.  ഇങ്ങനനയള്ള  കകാരരങ്ങനള
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അതത്തിജശവത്തികണനമങത്തില്  മുകന്  അതത്തിനുള്ള  ആര്ജ്ജവവുര  സകാമ്പതത്തിക

ഭദതയര തവണര.  നത്തിങ്ങള  പറയനതന് ഒരുരശതത്തിയത്തിലുര സകാമ്പതത്തിക ഭദത

തവനണ്ടനകാണന്.   കര്തകാവകായ  തയശുക്രത്തിസ്തു  അഞന്  അപവുര  രണ്ടന്  മശനുര

സസര്ഗ്ഗതത്തിതലയന്  ഉയര്തത്തി  അയ്യേകായത്തിരര  തപര്കന്  നല്കത്തിയതുതപകാനല

ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ  കയ്യേത്തില്  മകാജത്തിനകകാനമത്തില.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്

വരുമകാനമുനണ്ടങത്തില്  മകാതതമ  വശതത്തിചന്  നല്കകാന്  സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.

അതത്തിനുള്ള  മകാര്ഗ്ഗങ്ങളകാണന്  ഞങ്ങളനട  ഗവണ്നമന്റെന്  കണപത്തിടത്തിക്കുനതന്.

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി   ശശ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല്

നത്തിങ്ങള  എലകാവരുര  വത്തിചകാരത്തിചതത്തിനനകകാളര  ഊര്ജ്ജസസലമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന ആളകാണന്.   ഒരുപകാടന്  സരസകാരവുര സകാഹത്തിതരവുമത്തിനലങത്തിലുര

പ്രവര്തത്തികകാന് അറത്തിയകാവുന ഒരു ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകാണന് അതദ്ദേഹര.

അതുനകകാണ്ടന് നത്തിങ്ങള ഭകാരനപതടണ്ട.  നത്തിങ്ങള സമരനമകാനക നചയ്തതകാള.

അതന് നത്തിങ്ങളനട രകാഷശയ ലക്ഷരതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായകാനണതനയള്ളൂ.  അലകാനത

ഹൃദയപൂര്വമല.  ഞകാന്   അവനര  കണ്ടന്  സരസകാരത്തിചതത്തിനുതശഷമകാണന്

ഇതങ്ങകാട്ടുവനതന്.  അവരുനട  തനതകാകള  പറയനതന്  അവര്കന്

നചയ്യേകാതത്തിരത്തികകാന് സകാധത്തികത്തില.   അവര്  നചയ്യുര  അതന്  നടകനട്ടേ,  അതത്തില്
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ഞങ്ങളകന് വത്തിതരകാധനമകാനമത്തില.  2019-നല  തകകാവത്തിഡന്  മഹകാമകാരത്തി

വനതപകാള  നമ്മുനട  എലകാവരുതടയര  നടുനവകാടത്തിഞത്തിതല?  'ഒരു  നനഫറ്റുര

ഉയരുകയത്തില, ഒരു മനുഷരനുര യകാതനചയ്യുകയത്തില, ഇവത്തിനടനയലകാര പ്രശ്നമകാകുര,

ബകാങ്കുകള  വര്കന്  നചയ്യുകയത്തില'  എന  രശതത്തിയത്തിലുനള്ളകാരു   അവസ  ഒരു

പ്രവകാചകന്  പ്രവചത്തിച.  എലകാവരുര  അതത്തിനന  പുച്ഛത്തിചതള്ളത്തി.  പതക്ഷ,  ഇതന്

സരഭവത്തിചന് കഴത്തിഞതപകാള തലകാകനതങ്ങുര ഒരു നനഫറ്റുതപകാലുര ഉയര്നത്തില.

എനന്തലകാര പ്രതത്തികൂല സകാഹചരരങ്ങളത്തിലൂനടയകാണന് നകാര കടനതപകായതന്. ഇതന്

വലത്തിനയകാരു  സരഭവര  തനനയകായത്തിരുന.  ഒരു  മനുഷരനുര  വശടത്തിനന്

പുറതത്തിറങ്ങത്തിയത്തില.  അങ്ങനനയനള്ളകാരു  സകാഹചരരതത്തില്  എലകാ  ദത്തിവസവുര

നടലത്തിവത്തിഷനത്തിലൂനട  ആരകാധരനകായ  മുഖരമനത്തി  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

തകകാവത്തിഡന്-19-നനക്കുറത്തിചള്ള  വത്തിവരണര  നല്കത്തിയത്തിരുന.  ഇതത്തിനന്റെ

ആവശരമുതണ്ടകാനയനന്  തചകാദത്തിചന്  ആദരനമലകാര  ഇതത്തിനന  കളത്തിയകാകത്തി.

അവസകാനര  ഇതന്  തകളകകാനത  തപകാകുന  ഒരു  വരകത്തിയമത്തിലകാതകായത്തി.

തകകാടത്തികണകത്തിനന്  ജനങ്ങള  ദത്തിവസവുര  കണനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതന്  ഇഇൗ

വകാര്തകാ സതമളനമകാനണനകാണന് അനനത ഒരു നടലത്തിവത്തിഷന് റത്തിതപകാര്ട്ടേര്

പറഞതന്.  രകാജരതത്തിനുര  തകരളതത്തിനുര  എന്തകാണന്  സരഭവത്തിക്കുനനതനര
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ഏനതകാനക  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  കകാരരങ്ങളകാണന്  മുതനകാട്ടേന്  നചതയ്യേണ്ടനതനര

തകളകകാന്  ജനങ്ങളകകാഗ്രഹമുണ്ടന്.   കകാരണര,  ഇതന്  പറയനതന്

തവനറയകാരുമനലനതകാണന്  ഏറവുര  പ്രതതരകത.  നമ്മുനട  മകാതമല,

തലകാകതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തികസത്തിതത്തി  തനന  പ്രതത്തികൂലതത്തിലകാനയകാരു

സനര്ഭമകായത്തിരുന  അതന്.  പ്രത്തിയനപട്ടേ  യ.ഡത്തി.എഫന്.  സതഹകാദരങ്ങതളകാടന്

നത്തിങ്ങള   ഇതത്തിനന  ഒരത്തികലുര  എതത്തിര്തന്  സരസകാരത്തികരുനതനന്  ഞങ്ങള

പറയകയത്തില.  നത്തിങ്ങള  എതത്തിര്തതകാള,  വത്തിതരകാധനമകാനമത്തില.  ഇതത്തിനുമുമ്പന്

നപതടകാളത്തിനന്  ദത്തിവതസന  25,  30,  40  നനപസ  വശതര  വര്ദത്തിപത്തിചതപകാള

നത്തിങ്ങളനട  വത്തികകാരര  എവത്തിനടയകായത്തിരുന.   ഒരു മകാസരനകകാണ്ടന്  എട്ടേന്  മുതല്

പതന് വനര രൂപ കൂടത്തിയതപകാള നത്തിങ്ങനളയകാനരയര ഒരു പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനുര

കണ്ടത്തിലതലകാ!  അനന്  നത്തിങ്ങളനട  സമരവശരരവുര  നത്തിരകാഹകാരവുര

എവത്തിനടയകായത്തിരുന;  നത്തിങ്ങള  എന്തുനകകാണ്ടന്  അനന്  ഇകകാരരങ്ങനളകാനര

നചയ്തത്തില;  ഇതപകാള  എന്തുനകകാണ്ടന്  നചയ്യുന?  നമള  വലത്തിനയകാരു

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂനട കടനതപകാകുനതന്.  ശശ.  എ.  നക.  എര.  അഷ്റഫത്തിനന്റെ

പ്രതദശമകായ  കകാസര്തഗകാഡത്തിനന  മറനതപകാനയനര  2023-24-നല

ബഡ്ജറത്തില് ഒരു തുകയര അനുവദത്തിചത്തിട്ടേത്തിനലനര അതദ്ദേഹര പറയകയണ്ടകായത്തി.
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നത്തിങ്ങളനകലകാര  ഫണ്ടന്  തവണനമനള്ള  ആഗ്രഹമുണ്ടന്;  പതക്ഷ,  ബഹു.

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  കയ്യേത്തിതലയന്  ഫണ്ടന്  വരുന  സകല  മകാര്ഗ്ഗങ്ങളര

അടയണനമനള്ള  ഒരു  ചത്തിന്തകാഗതത്തിയകാണന്  നത്തിങ്ങളക്കുള്ളതന്.  ഞങ്ങളനട

നകാട്ടേത്തിനലലകാര ഒരു പഴനമകാഴത്തിയണ്ടന്  "മകന് മരത്തിചകാലുര കുഴപമത്തില,  മരുമകളനട

കണ്ണുനശര്  കണ്ടകാല്  മതത്തി.”  എനന്.  അതുതപകാലുനള്ളകാരു  സരവത്തിധകാനമകാണന്.

തകരളതത്തിനനന്തന് സരഭവത്തിചകാലുര വത്തിഷയമത്തില; എങ്ങനനനയങത്തിലുര         ശശ.

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനനയര  കൂട്ടേനരയര  തകര്കണനമനനകാരു

ചത്തിന്തകാഗതത്തിയകാണന്  നത്തിങ്ങളക്കുള്ളതന്.  അനതലകാര  മനസത്തില്  വചകാല്  മതത്തി,

അനതകാനര ഇവത്തിനട  നചലവകാകത്തില.   ഇതത്തിനനനയലകാര  തനരത്തിടകാന് കഴത്തിവുള്ള

ഒരു ശകനകായ മുഖരമനത്തി തനനയകാണന് തകരളതത്തിനുള്ളതന്.  നത്തിങ്ങള തകന്ദ്ര

സര്കകാരത്തിനന്റെ പ്രതത്തികകാര രകാഷശയര കകാണകാനത തപകാകരുതന്. അവര് എന്തകാണന്

നചയ്യുനനതനന്  നത്തിങ്ങള  കകാണണര.  ഞകാന്  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയമകായത്തി  സരസകാരത്തിചതപകാള  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞു,'  2400  തകകാടത്തി

രൂപ  ഇനനല  പ്രഖരകാപത്തിച,   എലകാര  എഴതത്തികഴത്തിഞതത്തിനുതശഷമകാണന്

വനതന്'.   കകാരണര, അനതകാരു  വലത്തിയ  ബുദത്തിമുട്ടേകാണന്.  തകന്ദ്രസര്കകാര്

ഏനതകാനക  രശതത്തിയത്തില്  നനമ  നഞരുകകാതമകാ  ആ  രശതത്തിയത്തിനലലകാര
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നഞരുക്കുതമ്പകാള  ഒരു  വകാകന്  തപകാലുര  പറയകാനത  18  എര.പത്തി.-മകാര്

അവത്തിനടയണ്ടതലകാ;  രകാജരസഭകാ നമമ്പര്മകാരുണ്ടതലകാ,   ഇതത്തിനന എതത്തിര്കകാന്

അവതരകാടന്  പറയക.  എന്തുനകകാണ്ടന്  തരുനത്തിനലനനകാരു  തചകാദരര

തചകാദത്തികകാനുനള്ളകാരു  ആര്ജ്ജവര  തപകാലുര  കകാണത്തികകാനത  നത്തിങ്ങള

ബഹുമകാനനപട്ടേ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന്റെ

കഴതത്തിനന്  പത്തിടത്തികകാന്  വനത്തിട്ടേന്  ഒരു  കകാരരവുമത്തില.  അതദ്ദേഹര  ഇവത്തിനട

ആവശരമുള്ള  കകാരരങ്ങള  മകാതതമ  നചയ്യുനള്ളൂ.  ഇതുനണ്ടങത്തില്  മകാതതമ

കകാരരങ്ങള മുതനകാട്ടേന് തപകാകുകയള്ളൂ. ഫണ്ടത്തിലകാനത എനന്തങത്തിലുര പ്രവൃതത്തികള

നടതകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ?  കുട്ടേനകാട്ടുകകാര്കന്  ഏറവുമധത്തികര  തസ്നേഹവുര

ബഹുമകാനവുമുള്ളതന്  2016-നലയര  2021-നലയര  ഗവണ്നമനകതളകാടകാണന്.

കകാരണര  ഞങ്ങള  നനകകൂപത്തിനകകാണ്ടന്  പറയന;  അവത്തിനട  ഞങ്ങളകന്

നനലകാരു  പകാലതമകാ  തറകാതഡകാ  ഇലകായത്തിരുന,  നവള്ളതത്തിനുള്ള

സരവത്തിധകാനമത്തിലകായത്തിരുന.  സതരതത്തില്  നനലഫന്  മത്തിഷന്  പദതത്തിയത്തില്

കുട്ടേനകാട്ടുകകാരുനട  തപരത്തിലകായത്തിരുന.  ഓതരകാനര  തകര്നടത്തിഞ്ഞുനകകാണ്ടത്തിരുന

ഞങ്ങളകന്,  ഇടതുപക്ഷ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  2016  മുതല്  2023  വനരയള്ള

കകാലഘട്ടേങ്ങളത്തില്   തകകാടത്തികണകത്തിനന്  രൂപ  നല്കുകയര  ഞങ്ങനള
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സഹകായത്തിക്കുകയര  നചയ്തത്തിട്ടുണ്ടന്.   ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കയ്യേത്തില്  ഫണ്ടത്തിനലങത്തില്

ഇനതലകാര  എവത്തിനട  നത്തിനന്  നല്കുര?  എ.സത്തി  തറകാഡത്തിനന്റെ നവശകരണതത്തിനന്

750 തകകാടത്തി രൂപ നല്കത്തി.  ആ തറകാഡത്തിനന്റെ നത്തിര്മകാണര പൂര്തത്തിയകാകത്തിയകാല്

പുതത്തിനയകാരു കുട്ടേനകാടത്തിനന്റെ ഉയര്നതഴതനല്പകാകുര വരത്തിക. ഇതത്തിനനലകാര തുക

തരണനമങത്തില്  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ടകവശര  ഫണ്ടന്  ആവശരമകാണന്.  ഇവര്

പറയനതന് ഒരു രശതത്തിയത്തിലുര....

ശശ  .   തജകാബന് നനമകത്തിള: സര്, (....നനമകന് ഓഫന്.....)

ശശ  .   തതകാമസന് നക  .   തതകാമസന്  : സര്, നക.സത്തി. പകാലതത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില്

ശശ.  തജകാബന്  നനമകത്തിളത്തിനന്റെ  അക്ഷശണമകായ  പ്രവര്തനര  അതത്തിനന്

പത്തിനത്തിലുണ്ടന്. 46 തകകാടത്തി രൂപ......

ശശ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥന്: സര്,....(നനമകന് ഓഫന്).....

ശശ  .    തതകാമസന് നക  .    തതകാമസന്:സര്, 2016-നല കകാരരമകാണന് പറഞതന്.

തതകാമസന്  ചകാണ്ടത്തിയകാണന്  നചയ്തതന്.  തതകാമസന്  നക.  തതകാമസന്  അതത്തിനന്റെ

പുറകത്തിലുണ്ടകായത്തിരുനനവതനയള്ളൂ.  തതകാമസന്  ചകാണ്ടത്തി  മരത്തിചതന്  2019-ലകാണന്.

2016  മുതല്  2023  വനര  ഞങ്ങളകന്  ലഭത്തിചത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങ്ങളകാണന്  ഞകാന്

സൂചത്തിപത്തിചതന്. ശശ. തജകാബന് നനമകത്തിള നക.സത്തി. പകാലനതക്കുറത്തിചന് സൂചത്തിപത്തിച,
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ശരത്തിയകാണന്.  ആരകാധരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി തനരത്തിട്ടുവനന് കണ്ടതകാണന്.

അതന്  അനത്തിവകാരരമകാണന്.  കകാരണര  നവള്ളനപകാകമുണ്ടകായകാല്

ചങ്ങനകാതശരത്തിയത്തിതലയ്തകകാ  കുട്ടേനകാട്ടേത്തിതലയ്തകകാ  തപകാകകാന് കഴത്തിയത്തില.  മുമ്പന്

ഒരു  പകാലര  നത്തിര്മത്തിചത്തിരുന,  അതന്   അനനത  കകാലഘട്ടേതത്തിലകായത്തിരുന.

എന്തകായത്തിരുനകാലുര  ഇതത്തിനന്  46  തകകാടത്തി  രൂപ  തചകാദത്തിചകാല്  എവത്തിനട  നത്തിനന്

തരുര? അതത്തിനന് ഫണ്ടന് ആവശരമകാണന്. ഇനതലകാര ശശ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിനന്

വളനര  വരകമകായത്തിട്ടേറത്തിയകാര.   അതദ്ദേഹര  നചങ്ങനരത്തില്  നത്തിനന്  മതരത്തിച

വരകത്തിയകാണന്,  അപര്  കുട്ടേനകാട്ടുകകാരനകാണന്.  അതത്തിനുതശഷമകാണന്

കുണ്ടറയത്തിതലയന്  തപകായതന്.   ഫണ്ടത്തിലകാനത  കകാരരങ്ങള  നടപകാകകാന്

സകാധത്തികത്തിനലനന് ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിനുര അറത്തിയകാവുനതകാണന്.  ഫണ്ടന്

അനത്തിവകാരരമകാണന്.  അതുനകകാണ്ടന്  എങ്ങനനനയങത്തിലുര  നമള  ഒനന്  മുതനകാട്ടേന്

തപകാകനട്ടേ,  നനദവനതതയകാര്തന് ആവശരമത്തിലകാത പ്രശ്നങ്ങള സൃഷത്തികരുതന്.

ഞങ്ങളനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  മതനകാവശരരനത  ഇലകാതകാകരുതന്.

അതദ്ദേഹര   കഴത്തിവുനള്ളകാരു  വരകത്തിയകാണന്.   ഇഇൗ  മനത്തിസഭയത്തിലുള്ള  21

മനത്തിമകാരുര   നല  രശതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുനവരുര  കുട്ടേനകാട്ടുകകാര്കന്

എനന്തങത്തിലുര തരുനവരുമകാണന്. അതുനകകാണ്ടന് നനദവനതതയകാര്തന് അവരുനട
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മതനകാവശരരര  നകടുതരുതന്.  അവര്  നലരശതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തിചനകകാള്ളനട്ടേ.

ഒനര നചയ്തത്തിനലങത്തിലുര കുഴപമത്തില,  ഉപദവത്തികകാതത്തിരുനകാല് മതത്തി. ഞങ്ങളകന്

ലഭത്തിചത്തിട്ടുള്ളനതലകാര  തകരളതത്തിലുള്ള  എലകാവര്ക്കുര  ലഭത്തികണര.  ഞകാന്

കുട്ടേനകാടത്തിനുതവണ്ടത്തി സരസകാരത്തികകാനകാണന് ഇവത്തിനട വനത്തിരത്തിക്കുനതന്.  ശശ.  നക.

പത്തി.  തമകാഹനന്  എനത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  സരസകാരത്തിക്കുതമകാ?   ഒരത്തികലുര

സരസകാരത്തികത്തില.   ശശ.  ജത്തി.എസന്.  ജയലകാതലകാ,  ശശമതത്തി  നക.നക.  രമതയകാ

കുട്ടേനകാട്ടേത്തിനനപറത്തി  സരസകാരത്തികത്തില.  കുട്ടേനകാടത്തിനുതവണ്ടത്തി സരസകാരത്തികകാന് ഇഇൗ

സഭയത്തില്  ഞകാന്  മകാതതമയള്ളൂ.  അതുനകകാണ്ടന്  നമുകന്  ലഭത്തിചത്തിട്ടുള്ള

സഹകായങ്ങള  വത്തിസ്മരത്തിചനകകാണ്ടന്  ഒരത്തികലുര  ബഡ്ജറത്തിനന

അലതങകാലനപടുത്തുന  രശതത്തിയത്തില്  സരസകാരത്തികരുതന്.  ഇതന്  നനലകാരു

ബഡ്ജറകാണന്. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പ്ലെെശസന്... സമയര ഒനന് ശദത്തികണര.

ശശ  .    തതകാമസന് നക  .    തതകാമസന്:  സര്,  ഒരുമത്തിനത്തിട്ടേന് കൂടത്തി അനുവദത്തികണര.

ബഹുമകാനനപട്ടേ  മുഖരമനത്തിനയയര  മറന്  മനത്തിമകാനരയര  അപവകാദ നമകാനര

പറയകാതത്തിരുനകാല്  മതത്തി.  അവര്  നല  രശതത്തിയത്തില്  ഭരത്തിചന്  കകാലകാവധത്തി

പൂര്തത്തിയകാക്കുര. നമുകകാവശരമുള്ള കകാരരങ്ങനളലകാര തരുര. ഞങ്ങളനട നകാട്ടേത്തില്
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പറയനതുതപകാനല ഉപകകാരനമകാനര നചയ്തത്തിനലങത്തിലുര ഉപദവത്തികകാതത്തിരുനകാല്

മതത്തി.  അതുനകകാണ്ടന്  എനത്തികന്  പറയകാനുള്ളതന്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  ഏറവുര  നല

ബഡ്ജറകാണന്.  ആലപ്പുഴയത്തിനലകാരു  സൂപര്  നസഷരകാലത്തിറത്തി  തഹകാസത്തിറലുണ്ടന്.

അവത്തിനട  ബഹുമകാനനപട്ടേ  മുഖരമനത്തി  സനര്ശത്തിചതപകാള  ഒരു  വകാകന്

പറഞത്തിരുന.  അതന്  എനന്റെ  ഹൃദയനത  വളനരയധത്തികര  സര്ശത്തിച.   'ഇഇൗ

നകട്ടേത്തിടര  തപകാനലതനന  ഇതന്  നല  രശതത്തിയത്തില്  പ്രവര്തത്തികകാനകാവശരമകായ

എലകാ  തയകാഗരതയമുള്ള  രശതത്തിയത്തിലകാകത്തിതശര്ക്കുര;   തയകാഗരതയമുള്ള  നല

തഡകാക്ടര്മകാരുളനപനടയള്ള  സരവത്തിധകാനര  നല്കുര'  എനന്  അതദ്ദേഹര

പറഞത്തിട്ടുണ്ടന്.  അതകാണന്  ആവശരര.    നകട്ടേത്തിടര  തപകാനലതനന  നനലകാരു

പ്രവര്തന  നനശലത്തിയണ്ടകാകത്തിതരുനമനന്  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞു.  അതന്

വലത്തിനയകാരു കകാരരര തനനയകാണന്.   കകാരണര കുട്ടേനകാട്ടുകകാര് ഏറവുര കൂടുതല്

ആശയത്തിക്കുനതന്  ആലപ്പുഴ  നമഡത്തികല്  തകകാതളജത്തിനനയകാണന്.  എന്തന്

വത്തിഷയമുനണ്ടങത്തിലുര  അതങ്ങകാട്ടേകാണന്  ഓടത്തിനചല്ലുനതന്.  അതത്തിനന്റെ

പുന:രുദകാരണര  ഞങ്ങനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര   വലത്തിയ  കകാരരമകാണന്.

പ്രസ്തുത  നമഡത്തികല്  തകകാതളജത്തിനന  സൂപര്  നസഷരകാലത്തിറത്തി  തഹകാസത്തിറലകാകത്തി

മകാറത്തിയതകാണന്.  ശശ.  എചന്.  സലകാമത്തിനകാണന്  അതത്തിനന്റെ  നക്രഡത്തിറന്.  പതക്ഷ
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അതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  ഉപതഭകാകകാവന്  ഞകാനകാണന്.   അതുനകകാണ്ടകാണന്

അകകാരരര പ്രതതരകനമടുതന് പറയനതന്. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: ബഹുമകാനനപട്ടേ നമമ്പര് പ്രസരഗര ചുരുകണര. 

ശശ  .    തതകാമസന്  നക  .    തതകാമസന്:  സര്,  ഞകാന്  നത്തിര്ത്തുന.  ഇഇൗ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായര  പത്തിന്തുണചനകകാണര  അതത്തിനുള്ള  എലകാ  കഴത്തിവുര

ഞങ്ങളനട പ്രത്തിയങരനകായ മുഖരമനത്തിക്കുര      ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിക്കുര 

സസര്ഗ്ഗതത്തില് നനദവര നല്കനട്ടേനയനന് അനുഗ്രഹത്തിചനകകാണ്ടന് നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    നക  .    ആന്സലന്:  സര്,  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശശ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  അവതരത്തിപത്തിച  2023-24-നല

നപകാതുബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്  അരഗശകരത്തിക്കുകയകാണന്.  നനയ്യേകാറത്തിന്കര

മണ്ഡലവുമകായത്തി  ബനനപട്ടേന്  ഒനരണ്ടന്  കകാരരങ്ങള  സൂചത്തിപത്തികകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഒനന്,  വത്തിഴത്തിഞര തുറമുഖര  യകാഥകാര്തരമകാകുതമ്പകാള

ലക്ഷകണകത്തിനന്  വരുന  നതകാഴത്തില്സകാദരതയര  അതത്തിനപ്പുറതന്

തത്തിരുവനന്തപുരര  ജത്തിലയത്തിനല  നപകാതുവകായ വത്തികസനസകാദരതകളര

ഉണ്ടകാകുനനകാരു  ഘട്ടേതത്തില്   ഇതപകാഴള്ള  നപ്രകാതപകാസ്ഡന്  റത്തിരഗന്  തറകാഡന്

യഥകാര്തതത്തില് നനയ്യേകാറത്തിന്കര ഭകാഗതന് വരുനതല. നനയ്യേകാറത്തിന്കരയമകായത്തി
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ബനനപട്ടേന്  തപകാകുന  പ്രധകാനനപട്ടേ  തറകാഡകാണന്  കരമന-കളത്തിയത്തികകാവത്തിള

പകാത.  അതത്തിനന്റെ രണ്ടകാര ഘട്ടേ പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തശകരത്തിച.  മൂനകാര ഘട്ടേ

പ്രവര്തനതത്തിതലയന്  ഗവണ്നമന്റെന്  കടനത്തിട്ടുണ്ടന്.  എനകാല്  തശഷത്തിക്കുന

നനയ്യേകാറത്തിന്കര പട്ടേണര തുടങ്ങുന വഴത്തിമുകന് മുതല് കളത്തിയത്തികകാവത്തിള വനര  17

കത്തിതലകാമശറര്  ദൂരര  തറകാഡത്തിനന്റെ  വത്തികസനര  അതരകാവശരമകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്. നനയ്യേകാറത്തിന്കര ആര്.ടത്തി.ഒ.-യത്തില് തനന ഇനന് രജത്തിസ്റ്റേര്

നചയ്തത്തിട്ടുള്ള  വകാഹനങ്ങളനട  എണ്ണര  ഒരു  ലക്ഷതത്തി

അമ്പതത്തിയകാറകായത്തിരതത്തിലധത്തികമകാണന്.  ഗതകാഗതക്കുരുകന്  വലത്തിയ  തതകാതത്തില്

അനുഭവനപടുന  ഒരു  അന്തര്സരസകാന  പകാതനയന  രൂപതത്തിതലയന്

തറകാഡത്തിനന്റെ അനനലന്നമനകള മകാതറണ്ടതുണ്ടന്.  ഒനന് രണ്ടന് ഘട്ടേതത്തില് നമള

നപ്രതപകാസലുകള  അരഗശകരത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  എനകാല്  കുറചകൂടത്തി  വരകതതയകാനട

റഡകാര് സര്നവ നടതത്തിനകകാണ്ടന് തറകാഡത്തിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളനട കകാരരങ്ങള

പരത്തിതശകാധത്തികകാന്  acquisition  വകുപന്  നടപടത്തി  സസശകരത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  അതത്തിനന്റെ

പ്രകാരരഭഘട്ടേ  പ്രവര്തനതത്തിനുള്ള  തുകയനട  കകാരരരകൂടത്തി   അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

മറപടത്തി  പ്രസരഗതത്തില്  ഉണ്ടകാകണനമനകാണന്  അഭരര്തത്തികകാനുള്ളതന്.

തത്തിരുവനന്തപുരര  ജത്തിലയത്തില്തനന  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടേ  വത്തികസന
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പദതത്തിയകായത്തി  അതന്  മകാതറണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടന്.  മനറകാനന്,  തകരളതത്തിനല തകാലൂകന്

തകന്ദ്രങ്ങളത്തില്  ഏറവുര  കൂടുതല്  തകകാടതത്തികള  പ്രവര്തത്തിക്കുനനകാരു

പ്രതദശമകാണന്  നനയ്യേകാറത്തിന്കര.  അവത്തിനട  കുടുരബതകകാടതത്തി  ആരരഭത്തികകാന്

വലത്തിയ  ബുദത്തിമുട്ടുണ്ടകായത്തിരുനനങത്തിലുര  ലകാതയഴന്  യൂണത്തിയനന്റെ  ഓഫശസന്

ഒഴത്തിപത്തിചനകകാണ്ടന്  തകാല്കകാലത്തികമകായത്തി പ്രസ്തുത തകകാടതത്തി  പ്രവര്തത്തിപത്തികകാന്

സകാധത്തിച.  ഇതപകാള  തപകാതകകാ  ഫകാസ്റ്റേന്ടകാകന്  തകകാടതത്തിയര  മറന്  നസഷരല്

തകകാടതത്തികളര അനുവദത്തികനപട്ടേത്തിട്ടുണ്ടന്.  ഇതപകാളതനന തത്തിരുവനന്തപുരനത

കുടുരബതകകാടതത്തിയത്തില് നടക്കുന തകസ്സുകളത്തില് എണ്ണകായത്തിരതതകാളര തകസ്സുകള

ഇഇൗ തകകാടതത്തിയത്തിതലയന് നനകമകാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്. നകട്ടേത്തിടങ്ങളനട അപരരകാപ്തത വലത്തിയ

തതകാതത്തില്  തകകാടതത്തികളനട  പ്രവര്തനനത  ബകാധത്തിക്കുനണ്ടന്.  അതത്തിനനകാരു

നത്തിര്തദ്ദേശര  നല്കത്തിയത്തിരുന.  അതത്തിനകായത്തി  തടകാകണ്  നപ്രകാവത്തിഷന്

അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  അതന്  ഇഇൗ  വര്ഷര  തനന  പ്രവര്തനര  ആരരഭത്തിതകണ്ട

വത്തിധതത്തില്  ഒരു  തകകാര്ട്ടേന്  തകകാരപ്ലെെകത്തിനകാവശരമകായ  ഫണ്ടന്  നനയ്യേകാറത്തിന്കര

മണ്ഡലതത്തിനന്  അനുവദത്തികണനമനകൂടത്തി   അഭരര്തത്തിക്കുന.  ബഡ്ജറത്തിനന

സരബനത്തിചന്  നല  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  ചര്ച  നടനത്തിട്ടുണ്ടന്.  പ്രതത്തിപക്ഷര

ബഡ്ജറത്തിനന  തനകാകത്തികകാണുനതന്,  അവനര  സരബനത്തിചന്  എലകാര
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കമഴ്ത്തുകനയന ലക്ഷരതതകാനടയകാണന് അവര് നത്തില്ക്കുനതന്. അവര്കത്തിനതകാനര

പത്തിടത്തിക്കുനത്തില.  ഗതത്തികത്തിട്ടേകാത  തപ്രതനതതപകാനലയകാണന്  തകരളതത്തിനല

പ്രതത്തിപക്ഷര ഇനന് അലയനതന്.  കകാരണര അവര്നകന്തന് നചയ്യേണനമനന് ഒരു

നത്തിശയവുമത്തില.  എവത്തിനട  എന്തുപറയണനമനന്  ഒരു  പത്തിടത്തിയമത്തില.  അങ്ങനന

നടക്കുകയകാണന്.  നകാലന്  പകാവങ്ങനള  നകകാണ്ടന്  നത്തിയമസഭയന്  മുനത്തില്

ഇരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  നകാനള  കഴത്തിഞന്  മനറനകാള  സഭകാസതമളനര

അവസകാനത്തിക്കുര.  നപകാടത്തിയരതട്ടേത്തി  എഴതനറ്റുതപകാകുക  എനതത്തിനപ്പുറര  ഒനര

നടകകാനത്തില.    ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്,   നകാടത്തിനന

ബകാധത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളത്തിനലങ്ങനനയകാണന്  പ്രതത്തികരത്തിക്കുനനതനര

തകരളനതക്കുറത്തിചന്   തകന്ദ്രസര്കകാര്  സമശപകകാലതന്  നടതത്തിയ

വത്തിലയത്തിരുതലുകളര ബഹുമകാനനപട്ടേ പ്രതത്തിപക്ഷര കണ്ണന് തുറനന് തനകാകണര.

തകരളതത്തിനല  മൂനരതകകാടത്തിതയകാളര  ജനങ്ങളനട  ഭകാഗമകായകാണന്  നത്തിങ്ങളര

പ്രവര്തത്തിക്കുനതന്.   ഒരു  ദത്തിവസര  ഒരു  തനരര  മകാതര  ആഹകാരര  കത്തിട്ടുന

ആളകളനട   കണനകടുപന്  അടുത  കകാലതന്  തകന്ദ്രസര്കകാര്

നടത്തുകയണ്ടകായത്തി.  ആ  കണനകടുപത്തിനന്റെ  പട്ടേത്തിക

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയകാനണങത്തില്  ബശഹകാറത്തില്  56%  കുടുരബങ്ങളകന്
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ഒരുതനരനത  ആഹകാരമത്തില.  ഉതര്പ്രതദശത്തില്  47%,  ഇന്തരയത്തിനല  എലകാ

പ്രതദശങ്ങളര   പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള  20%-56%  വനര  കുടുരബങ്ങള

മുഴപട്ടേത്തിണത്തിയത്തിലകാണന്.  ഇന്തരയത്തില് പട്ടേത്തിണത്തിമൂലര,  ഒരു മത്തിനത്തിട്ടേത്തില്  11 ആളകള

മരണനപടുനനനകാണന്  തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ  കണക്കുകള  വരകമകാക്കുനതന്.

തലകാകതന്  കടുത  പട്ടേത്തിണത്തി  ബകാധത്തികനപട്ടേ  7  തകകാടത്തി  ജനങ്ങളത്തില്,

5,60,00,000  ജനങ്ങള വസത്തിക്കുന മഹകാരകാജരതത്തിനകതന്  തകരളതത്തിനന്റെ

പ്രതതരകത എന്തകാണന്; ആ കണനകടുപന് പൂര്തശകരത്തികനപടുതമ്പകാള തകരളര

0.7%,  അതകായതന്  64,000  കുടുരബങ്ങളകാണന്  തകരളതത്തില്  നചറത്തിയ

തതകാതത്തിലുള്ള പ്രയകാസങ്ങള തനരത്തിടുനതന്.  ഇതരര കുടുരബങ്ങളനട അവസ

മകാറകാന്  തവണ്ടത്തിയകാണന്  50  തകകാടത്തി  രൂപ  പ്രതതരകമകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിചതന്.

തതദ്ദേശസസയരഭരണ സകാപനങ്ങളനട  തനതൃതസതത്തില് ഇതരര കുടുരബങ്ങനള

കനണ്ടതത്തി അവനര തകരളതത്തിനന്റെ നപകാതുജശവത്തിതതത്തിതലയന്  നകകാണവരകാന്

കഴത്തിഞ്ഞു.  ആറന്  മകാസര  കഴത്തിയതമ്പകാള,  പട്ടേത്തിണത്തിയര  ദകാരത്തിദരവുര  ഇലകാത

സലമകായത്തി,  തലകാക  ചരത്തിതതത്തില്  തകരളര  മകാറനതന്  കണ്ടന്  നമുകന്

അഭത്തിമകാനത്തികകാന് കഴത്തിയര. 
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എനത്തികന്  56  വയസകാകകാറകായത്തി.  അതകായതന്  40  വര്ഷനത അനുഭവര

എനന്റെ മുനത്തിലുണ്ടന്.  സ്കൂള തുറക്കുന സമയതന് സസന്തര മകളകന് ഒരു മുഴര

തുണത്തിനയടുതന്  തയ്യേല്കടയത്തില്  നകകാണതപകായത്തി  തയ്പത്തിചന്  പുതത്തിയ  വസര

നകകാടുകകാതനകാ, ഓണര, ക്രത്തിസ്തുമസന്, വത്തിഷ തുടങ്ങത്തിയ വത്തിതശഷ ദത്തിവസങ്ങളത്തില്

മകളകന്  പുതത്തിയ  വസര  വകാങ്ങത്തിനകകാടുകകാതനകാ  കഴത്തിയകാതതുനകകാണ്ടന്

അനരനന്റെ വശട്ടേത്തില്നത്തിനന് പഴയ വസര വകാങ്ങത്തി അതന് ചുരുകത്തി തയ്ചന് മകളകന്

നകകാടുതകണ്ട അവസ  40  വര്ഷര മുമ്പന്  നമ്മുനട നകാട്ടേത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന.  ഒരു

തനരനത  ആഹകാരര  നകകാടുകകാന്  കഴത്തിയകാതതുനകകാണ്ടന്,   12 ഉര  13-ഉര

വയസ്സുള്ള  7, 8 കകാസുകളത്തില് പഠത്തിക്കുന മകനള പട്ടേണതത്തിനല സമ്പനരുനട

വശടുകളത്തില്  തജകാലത്തികന്  ഏല്പത്തിക്കുന   ദുരത്തിതപൂര്ണ്ണമകായ  അവസ  നമ്മുനട

നകാട്ടേത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന.  ഇതരര   അവസത്തിലൂനടയകാണന്  കഴത്തിഞ  നകാലതന്

വര്ഷകകാലര  പത്തിനത്തിടുതമ്പകാള  തകരളര  ഇനനത  മഹതകായ  പ്രതദശമകായത്തി

മകാറത്തിയതന്.  തകരളതത്തിനല  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയത്തില്  വന

ദശര്ഘവശക്ഷണമുള്ള  പദതത്തിയനട  ഭകാഗമകാണന്  സഖകാവന്  ശശ.  നക.  എന്.

ബകാലതഗകാപകാല് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറന്.  എലകാ  പ്രതത്തിസനത്തികളര  ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.  നമുകന് ലഭത്തിതകണ്ട പദതത്തി വത്തിഹത്തിതര നവട്ടേത്തിക്കുറച. 3.87%
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പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തില്  നത്തിനന്

മരവകാഴകനളതപകാനലയള്ള  18  എര.പത്തി.-മകാര്  പകാര്ലനമന്റെത്തില്

തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  സഖകാവന് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനന ജയത്തിലത്തില് അടയകാന്

എനന്തങത്തിലുര  വഴത്തിയതണ്ടകാ;  ആ  തകസന്  എന്തകായത്തി?  ഇതരര  തചകാദരങ്ങള

മകാതര  എഴതത്തിനകകാടുകകാനകാണന്  അവര്  അവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുനതന്.

തകരളതത്തിനനതത്തിരകായ  നത്തിലപകാടുകള  സസശകരത്തിക്കുന  തകരളതത്തിനല  18

എര.പത്തി.-മകാരുനട  നത്തിലപകാടുകനള  സരബനത്തിചന്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയകാണന്.

നമ്മുനട  നകാടത്തിനന  സരബനത്തിച  ഏനതങത്തിലുര  ഒരു  പ്രശ്നതത്തിനന്

പരത്തിഹകാരമുണ്ടകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ? (..............ബഹളര......)

ശശ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെന്: സര്, തപകായത്തിന്റെന് ഓഫന് ഓര്ഡര്

മത്തി  .  സശകര്:   തപകായത്തിന്റെന്  ഓഫന്  ഓര്ഡര്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ  പ്രതത്തിപക്ഷ

എര.എല്.എ.  റൂള വരകമകാകണര. 

ശശ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെന്: സര്, 307.

മത്തി  .  സശകര്:  307 അങ്ങനനനയകാരു റൂള ഇല.     ശശ. നക. ആന്സലനന്

പ്രസരഗര തുടരകാര.
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ശശ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെന്: സര്,  ഒരു പരകാമര്ശര....

മത്തി  .  സശകര്:  ഒരകാള  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നര  ഉനയത്തിക്കുതമ്പകാള..

(...ബഹളര...)You should learn the rule.

ശശ  .    നക  .    ആന്സലന്:  സര്,  തകരളതത്തിനല  തകാലരരങ്ങള

സരരക്ഷത്തികകാന്  ബകാദരതയത്തിലകാതവരകായത്തി,  തകരളതത്തിനന്റെ  അവകകാശങ്ങള

തനടത്തിനയടുകകാന്  വകാ  തുറകകാതവരകായത്തി  തകരളതത്തിനല  18  എര.പത്തി.-മകാര്

അധനഃപതത്തിചത്തിട്ടുനണ്ടനതന്  തകരളശയ  സമൂഹര  2024-നല  പകാര്ലനമന്റെന്

നതനരനഞടുപത്തില്   നതളത്തിയത്തികകാന്  തപകാകുകയകാണന്.  ഒരു  കകാരരതത്തിലുര

അവര്കന്  പ്രതത്തിതഷധമത്തിലതലകാ;   തകരളതത്തിനന്റെ  അവകകാശങ്ങള

നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുതമ്പകാഴര  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുതമ്പകാഴര  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.

തകകാമ്പന്തസഷനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  ലഭത്തിതകണ്ട ഏകതദശര 15,000 തകകാടത്തി രൂപ

തരത്തിനലനന്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുതമ്പകാഴര  തകരളതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടേ  17-

ഓളര  അവകകാശങ്ങള  നപകാതുബഡ്ജറത്തിനകതന്  നത്തിര്തദ്ദേശമകായത്തി

തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ  മുനത്തിതലയന്  അവതരത്തിപത്തികനപടുതമ്പകാള,  അനതലകാര

തനടത്തിനയടുക്കുനതത്തിനന്  ഒരു  വകാചകര  തപകാലുര  പകാര്ലനമന്റെത്തില്

എഴതത്തിനകകാടുകകാതവനര സരബനത്തിചന്  ഇതത പദപ്രതയകാഗമകാണന്  ഇതപകാള
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നകാട്ടേത്തിനല ആളകള  സൂചത്തിപത്തിക്കുനതന്.  നപതടകാളത്തിനുര ഡശസലത്തിനുര രണ്ടന് രൂപ

വശതര  നസസന്  ഏര്നപടുതത്തിയതപകാള  അതുമകായത്തി  ബനനപട്ടേ  നസസത്തിനന

തചകാദരര നചയ്തുനകകാണ്ടകാണന് ഇവത്തിനട സമരര നടത്തുനതന്. നമുകറത്തിയകാര. തഡകാ.

മന്തമകാഹന്  സത്തിരഗന്  സര്കകാര്  നപതടകാളത്തിതന്റെയര  ഡശസലത്തിതന്റെയര  വത്തില

വര്ദത്തിപത്തികകാനുള്ള  തശരുമകാനര  പത്തിന്വലത്തിക്കുതമ്പകാള  42  രൂപയകായത്തിരുന

നപതടകാളത്തിനന്റെ വത്തില. ടത്തി സര്കകാര് അധത്തികകാരനമകാഴത്തിഞന്  4 വര്ഷര കഴത്തിഞന്

ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തിയനട  സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരുതമ്പകാള  70

രൂപയത്തില് എതത്തിയത്തിരുന നപതടകാള  50  രൂപ വര്ദത്തിചന്  110  രൂപയത്തിതലയന്

എതത്തി. ഇഇൗ അവസരതത്തില് ഒരക്ഷരര തപകാലുര മത്തിണ്ടകാനത, അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി

സമരര  നടതകാനത  തകന്ദ്രസര്കകാര്  തകരളതതകാടുകകാണത്തിക്കുന

അവഗണനയ്നകതത്തിരകായത്തി  ഒരു  നടപടത്തിയര  സസശകരത്തികകാനത  ഇവത്തിനട

കുഴല്നകാടന്മകാനര  നകകാണ്ടന്  കുഴലൂതന്  നടതത്തി  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)  -നന്റെ

സദകാചകാര പ്രവര്തനങ്ങനളക്കുറത്തിചന്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന  നത്തിങ്ങനള സരബനത്തിചന്

സൂചത്തിപത്തികകാനുള്ളതന്,  സഭയകത്തുള്ള നത്തിങ്ങളനട ചത്തില ആളകളനട സദകാചകാര

വത്തിരുദ  പ്രവര്തനങ്ങള  സരബനത്തിചന്  ആദരര  തത്തിരുതകാന്  തയ്യേകാറകായത്തി

മുതനകാട്ടുവരണനമനകാണന്  എനത്തികന്  നത്തിങ്ങതളകാടന്  സൂചത്തിപത്തികകാനുള്ളതന്.
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സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)  എന പ്രസകാനര ഇഇൗ നകാട്ടേത്തിനല ജനങ്ങളനട ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി   സര്കകാരത്തിനന്റെ  തുടര്ഭരണര  7  വര്ഷര

പൂര്തശകരത്തികനപടുതമ്പകാള  തകരളര  അഭത്തിമകാനകരമകായ  തനട്ടേങ്ങളനട

പട്ടേത്തികയത്തിതലയന്  തലകാകശദ  ആകര്ഷത്തിക്കുന  രൂപതത്തിലുള്ള

നടപടത്തിയമകായകാണന്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതന്.  അതന്  കകാണുതമ്പകാള  നത്തിങ്ങളകന്

വട്ടേത്തിളകുര.  നത്തിങ്ങളകന് പ്രയകാസമുണ്ടകാകുര.  നത്തിങ്ങള ഉറഞ്ഞു തുള്ളുര.  ഇലകാത

സമരകഥകളമകായത്തി  മുതനകാട്ടുവരുര.  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യമകായത്തി  അണ്ണന്-തമ്പത്തി

ബനര  സകാപത്തിചനകകാണ്ടന്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-ക്കുര   ആര്.എസന്.എസന്.-നുര

അനുകൂലമകായ നത്തിലപകാടന്  സസശകരത്തിക്കുര.  ആര്.എസന്.എസന്.  ശകാഖയന്  കകാവല്

നത്തിന മഹകാമകാനരനന നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യനട പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തി  വകാഴത്തിചനകകാണ്ടന്

ആര്.എസന്.എസന്.  കൂടകാരതത്തിതലയ്ക്കുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.  കൂടകാരതത്തിതലയ്ക്കുര

തപകാകുനതത്തിനന്  അനുകൂലമകായ നത്തിലപകാടന്  സസശകരത്തിക്കുന പകാപരതര പത്തിടത്തിച

രകാഷശയ  പകാര്ട്ടേത്തിയകായത്തി  തകരളതത്തിനല  യ.ഡത്തി.എഫന്.-ഉര   യ.ഡത്തി.എഫന്.-നന്

തനതൃതസര  നല്കുന തകകാണ്ഗ്രസസ്തുര മകാറത്തിനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതന്  തകരളതത്തിനല

മത നത്തിരതപക്ഷതയന് അടത്തിതറയള്ള ഇഇൗ മണ്ണന് കകാതത്തിരുനന് കകാണുകയകാണന്.

ഇവത്തിനട പ്രളയമുണ്ടകാകണനമനകാണന് നത്തിങ്ങളനട പ്രതശക്ഷ.
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മത്തി  .  സശകര്:  ശശ. നക. ആന്സലന്, പ്ലെെശസന് കണ്ക്ലൂഡന്. 

ശശ  .    നക  .    ആന്സലന്:  സര്,  ഇഇൗ  നത്തിയമസഭയത്തില്   പകാരമ്പരരമുള്ള

ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപത്തിചതന്  ഇനത്തിയര  ഇവത്തിനട

പ്രളയവുര തകകാവത്തിഡന് മഹകാമകാരത്തിയര ഉണ്ടകാകകാന് തപകാകുനനവനകാണന്.

മത്തി  .  സശകര്:  പ്ലെെശസന് കണ്ക്ലൂഡന്. 

ശശ  .    നക  .    ആന്സലന്:  സര്,  ഇകകാരരങ്ങള  നകകാണണ്ടകാകകാന്

തപകാകുന  നഷങ്ങളനട  കണകന്  പറയന  പ്രതത്തിപക്ഷര  ഗതത്തികത്തിട്ടേകാത

തപ്രതമകായത്തി . (നനമകന് ഓഫന്).

ശശ  .    യ  .    എ  .    ലതശഫന്:  സര്,  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  ഇഇൗ

സഭകാകവകാടതത്തില്  സതരകാഗ്രഹമത്തിരത്തിക്കുന നകാലന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  അരഗങ്ങനള

ഞകാന് ആദരമകായത്തി അഭത്തിവകാദരര നചയ്യുന. 

ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  എതത്തിര്ക്കുന.  നത്തിതതരകാപതയകാഗ

സകാധനങ്ങളനട  വത്തിലകയറര,  അതത്തിരൂക്ഷമകായ  നതകാഴത്തിലത്തിലകായ,

നകകാലപകാതകങ്ങള,  ബലകാതരഗങ്ങള,  നനസബര്  തട്ടേത്തിപ്പുകള,  തപകാതകകാ

തകസുകള,  ഗുണ്ടകാക്രമണങ്ങള,  കര്ഷക  ജപ്തത്തി  തുടങ്ങത്തിയവനയലകാര  നമ്മുനട
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സരസകാനതന്  നകകാടത്തികുതത്തിവകാഴതമ്പകാള,  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട  നടതത്തിയ  ബഡ്ജറന്  പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  ആമുഖവുര

ഉപസരഹകാരവുര  വത്തിവത്തിധ  പതങ്ങളനട  തലനകട്ടുകളനട  അടത്തിസകാനതത്തില്

ജനങ്ങളകന് വലത്തിയ തമകാശയകായത്തി തതകാനര. ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി ബനനപട്ടേ കുറചന്

ഭകാഗര ഞകാനത്തിവത്തിനട വകായത്തിക്കുകയകാണന്.  ''തകരളനത സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

അതത്തിജശവനതത്തിനന്റെയര വശനണ്ടടുപത്തിനന്റെയര വര്ഷമകാകുര വരകാന് തപകാകുനതന്

എന  ശുഭപ്രതശക്ഷ  പങ്കുവചനകകാണ്ടകാണന്  കഴത്തിഞ  വര്ഷനത  ബഡ്ജറന്

പ്രസരഗര  ഞകാന്  ആരരഭത്തിചതന്.  ആ  പ്രതശക്ഷ  യകാഥകാര്തരമകായത്തി  എന

സതന്തകാഷര  അറത്തിയത്തിചനകകാണ്ടന്  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള

ബ ഡ്ജറന് പ്രസരഗര ആരരഭത്തികകാര''. എലകാര ശരത്തിയകായത്തി, എലകാര അരഗശകരത്തിചന്

ഉഷകാറകാനയനകാണന്  ആമുഖതത്തില്  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതന്.  ബഡ്ജറത്തിനല

(മലയകാളര)  151-ാ  തപജത്തിനല 568-ാ  പകാരഗ്രകാഫത്തില്  ''ബഡ്ജറന്  തകവലര

കണക്കുകള മകാതമല, നകാടത്തിനന കൂടുതല് കരുതതകാനട മുതനകാട്ടുനയത്തികകാനുള്ള

ഒരു സമശപന തരഖയകാണന്.  നമ്മുനട നകാടത്തിനന കൂടുതല് പുതരകാഗതത്തിയത്തിതലയ്ക്കുര

വത്തികസനതത്തിതലയ്ക്കുര നയത്തികകാനുള്ള പ്രവര്തന തരഖയകായത്തി ഇഇൗ ബഡ്ജറന്

മകാറനമനകാണന് എനന്റെ പ്രതശക്ഷ.''  എനതകാണന്  ഉപസരഹകാരര.  'പകാവങ്ങളനട
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പടതലവന്'  എനന്  എലകാവരുര  വത്തിതശഷത്തിപത്തിക്കുന  എ.നക.ജത്തി.  ഇതപകാള

ജശവത്തിചത്തിരത്തിപ്പുണ്ടകായത്തിരുനനങത്തില്,  പകാവനപട്ടേവരുനട  നടുനവകാടത്തിക്കുന  ഇഇൗ

ബഡ്ജറന്  പ്രസരഗര  നപകാതുസലത്തുവചന്  കതത്തിക്കുമകായത്തിരുന  എനകാണന്

എനത്തികന്  അഭത്തിപ്രകായനപടകാനുള്ളതന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ഇവത്തിനട ബഡ്ജറന് പ്രസരഗതത്തില്  153  തപജുകളത്തിലകായത്തി  570  കകാരരങ്ങളകാണന്

പ്രതത്തിപകാദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതന്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  പ്രസരഗതത്തില്  ഇടതുപക്ഷ

സസഭകാവമത്തിനലനന്  മകാതമല  സകാധകാരണകകാരുനട  ജശവത്തിതനത

നവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയമകാണന്  നചയ്യുനതന്.  ഇതത്തില്  6  മുതല്  16  വനരയള്ള

പകാരഗ്രകാഫുകളത്തില്  തകന്ദ്രനയനതക്കുറത്തിചകാണന്  പ്രതത്തിപകാദത്തിക്കുനതന്.  15-ാ

ധനകകാരര  കമശഷനന്റെ കകാലതന്  തകരളതത്തിനന്  ലഭത്തിതകണ്ട വത്തിഹത്തിതതത്തില്

6700 തകകാടത്തി  രൂപയനട കുറവന്,  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  വരുമകാനതത്തില്  7000  തകകാടത്തി

രൂപയനട കുറവന്,  കടനമടുപന് കുറവന് വരുതത്തിയതത്തില്  4000  തകകാടത്തി രൂപയനട

കുറവന്,  പബത്തികന്  അകഇൗണ്ടന്സന്   കടബകാധരതയകായത്തി  കണകകാകത്തിയ

തകന്ദ്രനയര കകാരണര 10,000 തകകാടത്തി രൂപയനട വരുമകാന നഷര, ബഡ്ജറത്തിനന്

പുറതന്  ധനര  സമകാഹരത്തിക്കുനതത്തിനന്  സരസകാന  സര്കകാരത്തിനന്

കടബകാധരതയകായത്തി  കണകകാക്കുനതത്തിനകാലുര  കടനമടുപന്  കുറവന്
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വരുതത്തിയതത്തിനകാലുര 7100 തകകാടത്തി രൂപയനട നഷര,  പദതത്തികളനട വത്തിഹത്തിതര

വയ്പത്തിലുര  നഷര  എനകാണന്   സൂചത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്.   ഇനതലകാര

പ്രസരഗതത്തില് പറയകനയനലകാനത തനടത്തിനയടുകകാന് എന്തന് നടപടത്തിയകാണന്

സര്കകാര്  സസശകരത്തിചതന്?  മുമ്പന്  തകകാണ്ഗ്രസന്  പകാര്ട്ടേത്തി  തകന്ദ്രര  ഭരത്തിചത്തിരുന

സമയതന്  ഭരണവുര  സമരവുര  ഒനത്തിചന്  നടതത്തിയത്തിരുന  ഇടതന്  സര്കകാര്,

ഇതപകാള  ബത്തി.നജ.പത്തി.  സര്കകാരത്തിനനതത്തിനര  ഇഇൗ  നയര  സസശകരത്തികകാനത

മൃദുസമശപനര   നടത്തുനതന്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യമകായത്തി  രഹസരസനത്തി

നചയ്തതുനകകാണ്ടകാനണനകാണന്  ജനങ്ങള ധരത്തിക്കുനതന്.   ബഡ്ജറത്തിനല  37-ാ

പകാരഗ്രകാഫത്തില്  'തമകന്  ഇന്  തകരള'    പദതത്തികന്    തയകാജത്തിച  നതകാഴത്തില്

സരസ്കകാരര   ഇവത്തിനട  നടപകാക്കുനതത്തില്  സര്കകാര്

പരകാജയനപട്ടേത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.   തകരളതത്തില്  ഇന്നവസ്റ്റേന്നമന്റെത്തിനന്

സകാമര്തരമുളള  വരവസകായത്തികള   ആരുര  തയ്യേകാറകാകുനത്തില.   54-ാ

പകാരഗ്രകാഫത്തില് പ്രവകാസത്തികനളക്കുറത്തിചന് ധകാരകാളര പറയനണ്ടന്. പതക്ഷ അവരുനട

വത്തിമകാനയകാതകാ  ടത്തികറ്റുകള   ഓതരകാ  ദത്തിവസവുര  അഞന്  ഇരട്ടേത്തിയര  പതന്

ഇരട്ടേത്തിയമകായത്തി  വര്ദത്തിക്കുതമ്പകാള   അതന്  കുറയകാനുളള  നടപടത്തി

സസശകരത്തികണനമനന്  അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്.  66  മുതല്  84  വനരയളള
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പകാരഗ്രകാഫുകളത്തില് കൃഷത്തിനയ സരബനത്തിചകാണന് പ്രതത്തിപകാദത്തിക്കുനതന്.  നത്തിതതരന

ഇഇൗ  തമഖലയത്തില്  കൂലത്തി  വര്ദത്തിക്കുന,  വളങ്ങളനട  വത്തില  വര്ദത്തിക്കുന,

നമഷത്തിനറത്തികളനട  വത്തില  വര്ദത്തിക്കുന,  ഉലനങ്ങളകന്  മതത്തിയകായ  വത്തില

ലഭത്തിക്കുനത്തില,  അതുനകകാണ്ടന്  കര്ഷകര്  അതശവ  വത്തിഷമതത്തിലകാണന്.   ഇതന്

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുളള  ഒരു  നടപടത്തിയര  ബഡ്ജറന് പ്രസരഗതത്തില്

കകാണകാനത്തില.   മകാതമല നനലന് ല്ല്,  നകാളത്തിതകരര  എനത്തിവയനട സരഭരണതത്തിലുര

പരകാജയമകായത്തി.  140-ാപകാരഗ്രകാഫത്തില്  തതദ്ദേശസസയരഭരണനതക്കുറത്തിചകാണന്

പറയനതന്,   പദതത്തിവത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറചനകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

സരസകാനനത  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളകന്  പ്രവര്തത്തികകാന്

സകാധത്തികകാത അവസയകാണന്.   നനലഫന്  പദതത്തിയത്തില് വശടന്  നത്തിര്മത്തികകാന്

സകാധത്തികകാത  തരതത്തിലുളള  മകാനദണ്ഡങ്ങള  വയ്ക്കുന.  തകന്ദ്രവുര

തതദ്ദേശസസയരഭരണസകാപനവുര  ഇതത്തിനന്  പണര  നചലവഴത്തികണര  അഥവകാ

വശടന്  നത്തിര്മത്തിചകാല്   അതത്തിനന്റെ  തപരന്  സരസകാന  സര്കകാരത്തിനുര.   പുതത്തിയ

വശടുകള  നത്തിര്മത്തികകാന്  ഇതപകാള  സകാധത്തികകാനത  തപകായത്തിരത്തിക്കുന.  153-ാ

പകാരഗ്രകാഫത്തില്  സഹകരണ  തമഖലനയക്കുറത്തിചകാണന്  പറഞത്തിരത്തിക്കുനതന്.

സഹകരണതതസങ്ങള തനന ഇലകാതകായത്തിരത്തിക്കുന.    പുതത്തിയ കരടന് ബത്തിലത്തിലുര
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അധത്തികകാര  വത്തിതകന്ദ്രശകരണനതക്കുറത്തിചന്  സരസകാരത്തിക്കുനത്തില;

അധത്തികകാരതകന്ദ്രശകരണമകാണന്;  രജത്തിസ്ട്രേകാറര ഗവണ്നമനര,  ഇവര്കന് നല്കുന

അധത്തികകാരര വളനര വത്തിശകാലമകാണന്.   അതുതപകാനല സഹകരണബകാങ്കുകള ഒരു

പരസരര തപകാലുര നല്കകാന് പകാടത്തിനലനന് മലപ്പുറതന് തജകായത്തിന്റെന് രജത്തിസ്ട്രേകാര് ഒരു

രകാജകലന  പുറനപടുവത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  205  മുതല് 250 വനരയളള

പകാരഗ്രകാഫുകളത്തില്  വരവസകായനതക്കുറത്തിചകാണന്  പറയനതന്.  യ.ഡത്തി.എഫന്.

ഭരത്തിചതപകാള  ധകാരകാളര  വരവസകായങ്ങള  ആരരഭത്തിചതത്തിലൂനട

ആയത്തിരകണകത്തിനകാളകളകന്  തജകാലത്തി  ലഭരമകായത്തിട്ടുണ്ടന്.   എനകാല്   ഒരു

വന്കത്തിട വരവസകായര  തപകാലുര ഇഇൗ സര്കകാര് ഇവത്തിനട നകകാണവനത്തിട്ടേത്തില.  

ഇവത്തിനട    ശശ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിനന് മകാസ്റ്റേര്  മുസശര  ലശഗത്തിനന്  നല

സര്ട്ടേത്തിഫത്തികറന്  നല്കുകയണ്ടകായത്തി.   അതന്  അരഗശകരത്തികകാന് ബഹുമകാനനപട്ടേ

കകാനര  രകാതജന്ദ്രനന്  സകാധത്തിചത്തില.  അതദ്ദേഹര  എതത്തിര്ത്തു,  എനകാല്  ഇതപകാള

ഇടതു  സര്കകാരത്തിനനക്കുറത്തിചന്  ധകാരകാളര  കകാരരങ്ങള   സരസകാരത്തിച.   പതക്ഷ

അചദ്യുതതമതനകാന്  സര്കകാര്  ഭൂപരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമര  തകരളതത്തില്

നടപകാകത്തിയതപകാള. ,…

 മത്തി  .   സശകര്: പ്ലെെശസന്  പ്ലെെശസന്… …



Uncorrected/Not for Publication
07.02.2023

147

ശശ  .    യ  .    എ  .    ലതശഫന്:   സര്, എനന്റെ മണ്ഡലതത്തില് ഒരു നമഡത്തികല്

തകകാതളജുണ്ടന്.  അവത്തിനടയളള  ജനറല്  ആശുപതത്തിയനട  വത്തിപുലശകരണര

ഏനറടുകണര.    എനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിനല      ജരഗ്ഷന്  മുതല്  നചരണത്തി

വനരയളള   തറകാഡത്തിനന്റെ  അവസ  ബഹുമകാനനപട്ടേ  മനത്തി  തനരത്തിട്ടേന്

കണ്ടതകാണന്. ...........(നനമകന് ഓഫന്)

ശശ  .    വകാഴൂര്  തസകാമൻ:   സര്,  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശശ.  നക.  എന്. ബകാലതഗകാപകാല്   അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന്

പൂര്ണ്ണമകായത്തി അനുകൂലത്തിക്കുകയര അഭത്തിനനത്തിക്കുകയര നചയ്യുന. 

സമകാനതകളത്തിലകാത  പ്രതത്തിസനത്തികനള  അതത്തിജശവത്തിചകാണന്   ഇഇൗ

സര്കകാര് വശണര അധത്തികകാരതത്തിനലതത്തിയതന്.  തകന്ദ്രബഡ്ജറത്തില് കര്ഷകനര

വഞത്തിക്കുന  നത്തിലപകാടകാണന്   ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  സര്കകാര്  സസശകരത്തിചതന്.

പ്രതതരകത്തിചന്  തതകാട്ടേര  തമഖലനയ  തശര്ത്തുര  അവഗണത്തിക്കുന  നത്തിലപകാടകാണന്

തകന്ദ്രസര്കകാര്  സസശകരത്തിചതന്.  എനകാല്   സരസകാന  ബഡ്ജറത്തില്  റബ്ബര്

സബ്സത്തിഡത്തിക്കുളള  ബഡ്ജറന്  വത്തിഹത്തിതര  600  തകകാടത്തി  രൂപയര  നനല്കൃഷത്തി

വത്തികസനതത്തിനന്  95.10  തകകാടത്തി  രൂപയര  സമഗ്ര  പചകറത്തി  കൃഷത്തി

വത്തികസനപദതത്തിയത്തിതലയന് 93.45 തകകാടത്തി രൂപയര അനുവദത്തിചതന് കര്ഷകര്കന്
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ഏറവുര  ആശസകാസമകായ നടപടത്തിയകാണന്.   നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ തകാങ്ങുവത്തില  32

രൂപയത്തില്നത്തിനര  34  രൂപയകായത്തി  ഉയര്തത്തിയതന്  കര്ഷകതരകാടുളള

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ   ആത്മകാര്തതയര  പ്രതത്തിബദതയമകാണന്

കകാണത്തിക്കുനതന്.   തതകാട്ടേര  ഉല്പനങ്ങളനട  സുരക്ഷത്തിത തശഖരണതത്തിനകായത്തി

നപകാതുസസകകാരരപങകാളത്തിത  മകാതൃകയത്തില്   ആധുനത്തിക  നവയര്ഹഇൗസുകള

സകാപത്തികകാനുര   മറനുബന  വത്തികസനതത്തിനന്  2  തകകാടത്തി  രൂപയര

വകയത്തിരുതത്തി.  തതകാട്ടേര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട ലയങ്ങളനട അറകുറപണത്തികന്  10

തകകാടത്തി  രൂപയര  തതകാട്ടേര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട  ദുരത്തിതകാശസകാസ  നത്തിധത്തി

പദതത്തികകായത്തി  1.10  തകകാടത്തി രൂപയര അനുവദത്തിചതന്  ഒരു തടഡന് യൂണത്തിയന്

പ്രവര്തകനനന  നത്തിലയത്തില്  ഞകാന്  ബഹുമകാനനപട്ടേ  മനത്തിനയ

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണന്.  എനകാല് വത്തിലതകര്ചയത്തില് ദുരത്തിതര അനുഭവത്തിക്കുന

തതയത്തില, കകാപത്തി, ഏലര കര്ഷകര്കന് ആശസകാസ നടപടത്തികള  സസശകരത്തികകാന്

ഇനത്തിയര  തകാമസത്തികരുതന്.   കഴത്തിഞ  22  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  പൂട്ടേത്തികത്തിടക്കുന

പശരുതമട്ടേത്തിനല  തബകാണകാമത്തി,  തകകാട്ടേമല,  ചശന്തലകാര്,  തലകാണ്ടശ  എനശ

എതസ്റ്റേറ്റുകള  തുറനപ്രവര്തത്തികകാന്  നടപടത്തി  സസശകരത്തിതകണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടന്.

തതകാട്ടേര നതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട ലയങ്ങളനട അവസയന് പരത്തിഹകാരര കകാണകാനകായത്തി
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കഴത്തിഞ വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തിലുര  ഇഇൗ വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തിലുര 10 തകകാടത്തി

രൂപ  വശതര   നശകത്തിവചതന്  സസകാഗതകാര്ഹമകാണന്.  എനകാല്  എനത്തിനകകാരു

അഭരര്തനയണ്ടന്,  കഴത്തിഞ 22  വര്ഷമകായത്തി പശരുതമട്ടേത്തില് പൂട്ടേത്തികത്തിടക്കുനതുര

തതകാട്ടേമുടമ  ഉതപക്ഷത്തിചതപകായതുമകായ  തബകാണകാമത്തി,  തകകാട്ടേമല,  ചശന്തലകാര്,

തലകാണ്ടശ എനശ എതസ്റ്റേറ്റുകളത്തിനല ലയങ്ങളനട അവസ  പരത്തിതകാപകരമകാണന്.

സസകകാരര  എതസ്റ്റേറന്  മകാതനജന് നമനകളനട  ഉടമസതയത്തിലുളള  ലയങ്ങള

സര്കകാര്  ഫണപതയകാഗത്തിചന്   അറകുറപണത്തികള  നടതകാന്

നത്തിയമതടസമുനണ്ടനകാണന്  കരുതുനതന്.   അതുതപകാനലതനന

തകര്നകത്തിടക്കുന ലയങ്ങളനട അറകുറപണത്തികള നടതകാന് ഉതദരകാഗസനര

ഏലത്തിചകഴത്തിഞകാല് യഥകാര്തലക്ഷരര  നനകവരത്തികകാന് സകാധത്തിക്കുതമകാനയന

സരശയവുമുണ്ടന്.   ആയതത്തിനകാല്  ഇഇൗ  20  തകകാടത്തി  രൂപ  ഉപതയകാഗത്തിചകാല്

പൂട്ടേത്തികത്തിടക്കുന തതകാട്ടേര നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന് തതകാട്ടേതത്തിനല സലതമനറടുതന് 4

ലക്ഷര രൂപ ഉപതയകാഗത്തിചന്  500  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന് തവണ്ടത്തിയളള ഫകാറ്റുകള

നത്തിര്മത്തികകാന് സകാധത്തിക്കുര.  ഇതത്തിതലയന് തവണ്ടത്തിയളള സമഗ്രമകായ ഒരു പദതത്തി

നടപത്തിലകാകകാന് സര്കകാര് മുതനകാട്ടേന് വരണനമനന് അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്. 

തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ  നതറകായ  ധനകകാരര  മകാതനജന് നമന്റെത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തി
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പണനപരുപതത്തിനുര  രൂപയനട  മൂലരതശകാഷണതത്തിനുര  വഴത്തിനയകാരുകത്തി.

രകാജരതന്  ഉപതഭകാക്തൃവത്തിലസൂചത്തിക  സമശപകകാലനത  ഏറവുര  ഉയര്ന

നത്തിരകകായ  7.41  ശതമകാനതത്തിതലയന്  എത്തുകയണ്ടകായത്തി.   എനകാല്

സരസകാനനത  വത്തിലകയറര  തദശശയ  ശരകാശരത്തികന്  തകാനഴയകായത്തി

പത്തിടത്തിചനത്തിര്ത്തുനതത്തിനന്  നപകാതുവത്തിപണത്തിയത്തില്  എല്.  ഡത്തി.  എഫന്.  സര്കകാര്

നടതത്തിയത്തിട്ടുളള  ഇടനപടലുകള  വളനരയധത്തികര  സഹകായകരമകായത്തിട്ടുണ്ടന്.

സര്കകാരത്തിനന്റെ  വത്തിപണത്തി  ഇടനപടല്   പദതത്തിയനട  ഭകാഗമകായത്തി  13  ഇനര

സബ്സത്തിഡത്തി  സകാധനങ്ങള  20  ശതമകാനര  മുതല്  50  ശതമകാനര  വനര

വത്തിലക്കുറവത്തില്  സനനപ്ലെെതകകാ  വത്തിലനശകാലയത്തിലൂനട   വത്തിതരണര  നചയ്തുവരുന.

പ്രസ്തുത  സബ്സത്തിഡത്തി  വത്തിലനവത്തിലകള  2016  ഏപ്രത്തില്  മകാസതത്തിനുതശഷര

വര്ദത്തിപത്തിചത്തിട്ടേത്തില.  ഇപ്രകകാരര 2021-22 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര 270.68 തകകാടത്തി

രൂപയനടയര  2022-23 സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  312.48 തകകാടത്തി  രൂപയനടയര

പ്രതയകാജനര  വത്തിലകത്തിഴത്തിവത്തിനന്റെ  രൂപതത്തില്   നപകാതുജനങ്ങളകന്

ലഭരമകാകത്തിയത്തിട്ടുനണ്ടനളളതന്  എടുത്തുപറതയണ്ട  കകാരരമകാണന്.

സനനപ്ലെെതകകായനട നമകാനനബല് മകാതവലത്തി വകാഹനങ്ങള വഴത്തി  സരസകാനനത

എലകാ  തകാലൂക്കുകളത്തിലുര  സനനപ്ലെെതകകാ  വത്തിലനശകാലകള  കുറവുളള
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ഇടങ്ങളത്തിനലലകാര അരത്തിയര മറന് അവശരസകാധനങ്ങളര ലഭരമകാക്കുനതത്തിനകായത്തി 3

ലക്ഷര കത്തിതലകാ  അരത്തിയകാണന്  അരത്തിവണ്ടത്തി  മുതഖന സരസകാനതന്  വത്തിതരണര

നചയ്തതന്.    പുതത്തിയതുര  നവശകരത്തിച  തഗ്രഡന്  നചയ്തതുമകായ  85  സനനപ്ലെെതകകാ

വത്തിലനശകാലകള ഇഇൗ സര്കകാരത്തിനന്റെ കകാലയളവത്തില് ആരരഭത്തിചതന്   പകാവനപട്ടേ

ജനങ്ങളകന്  വലത്തിയ നനകതകാങ്ങകായത്തി  മകാറത്തി.   വത്തിലകയറര  നത്തിയനത്തിക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങളനട ഭകാഗമകായത്തി വത്തിപണത്തിയത്തില് ഇടനപടകാനകായത്തി   ഇഇൗ വര്ഷര

ബഡ്ജറത്തില്  2000  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയതന്  പ്രതതരകര

എടുത്തുപറതയണ്ടതുര  അഭത്തിനനനകാര്ഹവുമകാണന്.   ഇന്തരയത്തില്തനന  ഏറവുര

കുറവന്  വത്തിലകയറനത്തിരക്കുളള  സരസകാനമകായത്തി  തകരളര

അടയകാളനപടുതനപട്ടുനവനന് ബഡ്ജറത്തില് വരകമകാക്കുന.  ഇഇൗ വര്ഷനത

ബഡ്ജറന്  തറകാഡുകളക്കുര  പകാലങ്ങളക്കുമകായത്തി  1144.22 തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  2020-21  ഒതക്ടകാബറത്തില്  പശരുതമട്ടേത്തിനല

നകകാകയകാറത്തിലുണ്ടകായ  പ്രളയതത്തില്  തകര്ന  ഏന്തയകാര്  പകാലര

പുനര്നത്തിര്മത്തികകാന്  4.7  തകകാടത്തി  രൂപയനട  എസ്റ്റേത്തിതമറ്റുര  പ്ലെെകാനുര  തയ്യേകാറകാകത്തി

എ.എസന്.  കമത്തിറത്തി  വനര  ഫയനലതത്തിചത്തിട്ടുര   ഭരണകാനുമതത്തി

ലഭത്തിചത്തിട്ടേത്തിലകാനയനളളതന്   ദുനഃഖകരമകായ  വത്തിഷയമകാണന്.   ആയതത്തിനകാല്
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ഇകകാരരതത്തില്  തവണ്ട  ശദയണ്ടകാകുനമനന്  പ്രതശക്ഷത്തിക്കുന.

ഗ്രകാമശണതമഖലയത്തില്  നതകാഴത്തിലുറപന്  ദത്തിനങ്ങളനട  ആവശരര  കൂടുതമ്പകാഴര

തദശശയ നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തിയനട  വത്തിഹത്തിതര  തകന്ദ്രബഡ്ജറത്തില്  29,400

തകകാടത്തി  രൂപ  തകന്ദ്രസര്കകാര്  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകാണന്  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുനതന്.

രകാജരതന്  നതകാഴത്തിലത്തിലകായയനട  നത്തിരകന്  വര്ദത്തിചവരുതമ്പകാഴകാണന്

തകന്ദ്രസര്കകാര് ഇഇൗ നടപടത്തി സസശകരത്തിചനവനതന്  പ്രതത്തിതഷധകാര്ഹമകാണന്. 10

തകകാടത്തി നതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുര 310  തകകാടത്തി രൂപ നതകാഴത്തിലുറപന്

തവതനര  ലഭരമകാക്കുനതത്തിനുര  മഹകാത്മകാഗകാനത്തി   തദശശയ  ഗ്രകാമശണ

നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തിയത്തിലൂനട  ലക്ഷരമത്തിടുന.   പദതത്തിയനട  സരസകാന

വത്തിഹത്തിതമകായത്തി 230.10 തകകാടത്തി രൂപയര അയ്യേങകാളത്തി നതകാഴത്തിലുറപന് പദതത്തിയത്തില്

65  ലക്ഷര  നതകാഴത്തില്ദത്തിനങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  150 തകകാടത്തി  രൂപയര

സരസകാന  ബഡ്ജറത്തില് വകയത്തിരുതത്തിയതന്  പകാവനപട്ടേ ജനങ്ങളക്കുളള ഒരു

നനകതകാങ്ങകാണന്. 

തകന്ദ്രബഡ്ജറത്തില്  ഭക്ഷര  സബ്സത്തിഡത്തിയനട  കകാരരതത്തില്  വലത്തിയ

കുറവകാണുണ്ടകായതന്.  2022-23 ബഡ്ജറത്തില്  പുതുകത്തിയ കണക്കുകള പ്രകകാരര

2,87,194 തകകാടത്തി രൂപയകാണന് സബ്സത്തിഡത്തിക്കുതവണ്ടത്തി മകാറത്തിവചതന്.   എനകാല്
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നത്തിലവത്തില്  1,97,350  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ചുരുങ്ങത്തി  31 ശതമകാനതത്തിനന്റെ

കുറവകാണന് ഇഇൗയത്തിനതത്തില് തകന്ദ്രസര്കകാര് വരുതത്തിയതന്.  വത്തിതനകാദസഞകാര

തമഖലയന് 362.15 തകകാടത്തി രൂപ മകാറത്തിവചതന് ശതദയമകായ നടപടത്തിയകാണന്. ഏഴന്

ടൂറത്തിസര ഇടനകാഴത്തികളകായത്തി  തകകാവളര,  ആലപ്പുഴ,  കുട്ടേനകാടന്,  കുമരകര,  നകകാലര,

അഷമുടത്തി,  മൂനകാര്  എനശ  നഡസ്റ്റേത്തിതനഷനുകനള  തലകാതകകാതര  ടൂറത്തിസര

തകന്ദ്രമകായത്തി വത്തികസത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനകാണന് ഇഇൗ തുക മകാറത്തിവചതന്.   അന്തകാരകാഷ

ടൂറത്തിസര  തകന്ദ്രമകായ എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിലുളള തതകടത്തിനയയര  ഇഇൗ ടൂറത്തിസര

ഇടനകാഴത്തിയത്തില് ഉളനപടുതകാനുളള നടപടത്തി സസശകരത്തികകാന് അഭരര്തത്തിക്കുന.

രകാജരതന്  തചരത്തികളത്തില്  6.54 തകകാടത്തി  ആളകളകാണന്  തകാമസത്തിക്കുനതന്.

ഗുജറകാതത്തിനല  സൂററന്  നഗരതത്തില്  മകാതര   നകാലുലക്ഷതത്തില്പരര  തപര്

ഇതപകാഴര  തചരത്തികളത്തിലുനണ്ടനകാണന്  കണക്കുകള വരകമകാക്കുനതന്.  പ്രധകാന

സരസകാനങ്ങളത്തില് തചരത്തികളത്തില് തകാമസത്തിക്കുന കുടുരബങ്ങള ഏറവുര കുറവുളള

സരസകാനര തകരളമകാണന്.   ബത്തി.  നജ.  പത്തി.  തുടരുന തകകാര്പതററന്  അനുകൂല

സകാമ്പതത്തികനയങ്ങളര  രകാജരതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  മകാതൃക  അതങ്ങയറര

ജനവത്തിരുദമകാനണനതത്തിനന്റെ  നതളത്തിവുകൂടത്തിയകാണന്  ഇഇൗ  കണക്കുകള.

ധനപരമകായ നഫഡറലത്തിസര തകര്ക്കുന പ്രവണതയകാണന് തകന്ദ്രബഡ്ജറത്തില്
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ആവര്തത്തിക്കുനതന്.  വരുമകാനതത്തില്നത്തിനര സരസകാനങ്ങളകന്  അര്ഹമകായ

വത്തിഹത്തിതര  നല്കുനത്തില.  സരസകാനങ്ങള  കടനമടുക്കുനതത്തിനന്  കൂടുതല്

നത്തിബനനകള   അടത്തിതചലത്തിക്കുതമ്പകാള  സമ്പനര്ക്കുളള  ഇളവുകള

തുടനരത്തുടനര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനതന്  ശശലമകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്

തകന്ദ്രസര്കകാര്.  2020-ല്  ഇന്തരയത്തില്  തകകാടശശസരനകാര്

102 തപരകായത്തിരുനനവങത്തില്  ഇതപകാഴതന്  166  ആണന്.  2022-ല്മകാതര

അദകാനത്തിയനട സസതന്  42  ശതമകാനര ഉയര്നത്തിരുന.  ഇതപകാള അദകാനത്തിയനട

അവസ  രകാജരനത  സമ്പദ്ഘടനയന്  ഭശഷണത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.

രകാജരനത  ജത്തി.എസന്.ടത്തി.-യനട   64  ശതമകാനര  ഏറവുര  പകാവനപട്ടേ  50

ശതമകാനര ജനങ്ങളതടതകാനണനന് ഓര്കണര.  പതക്ഷ സരസകാനങ്ങളക്കുള്ള

ജത്തി.എസന്.ടത്തി.  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറയ്ക്കുന  നത്തിലപകാടകാണന്  തകന്ദ്രതത്തിതന്റെതന്.

നനവദദ്യുതത്തി  തമഖലയത്തില്  സസകകാരരതമഖലയന്  നത്തിയനണരഹത്തിതമകായത്തി  ലകാഭര

നകകായ്യുവകാനുര  കര്ഷകര്ക്കുള്ള  സബ്സത്തിഡത്തി  ആനുകൂലരമത്തിലകാതകാകകാനുര

പകാവനപട്ടേ  സകാധകാരണകകാര്കന്  നനവദദ്യുതത്തി  സഇൗകരരങ്ങള നത്തിതഷധത്തികകാനുര

വഴത്തിവയ്ക്കുനതത്തിനന്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിചത്തിട്ടുള്ള  നനവദദ്യുത  നത്തിയമതഭദഗതത്തികള  തകന്ദ്ര

സര്കകാര്  തലകാകന് സഭയത്തില്  അവതരത്തിപത്തിചതന്  അതങ്ങയറര  ജനവത്തിരുദ
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നടപടത്തിയകാണന്.  നനവദദ്യുതത്തി  തബകാര്ഡുകള  സസകകാരരവത്കരത്തിചന്

സരസകാനങ്ങളത്തിനല  നനവദദ്യുതത്തിനത്തിരകന് വര്ദത്തിപത്തിചതപകാള,  ഇവത്തിനട തക്രകാപന്

സബ്സത്തിഡത്തിയളനപനടയള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങള  ഫലപ്രദമകായത്തി  നടപകാകത്തി

തകാങ്ങകാവുന  നത്തിരകത്തില്  നപകാതുജനങ്ങളകന്  നനവദദ്യുതത്തി

നല്കത്തിവരുനനവനള്ളതന്  എടുത്തുപറതയണ്ട  വത്തിഷയമകാണന്.

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകായ തതയത്തില ഫകാക്ടറത്തികളനട നനവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജ്ജത്തില് ഇളവന്

നല്കകാന് സര്കകാര് ഗഇൗരവമകായത്തി ആതലകാചത്തികണനമനന് ഇഇൗ സനര്ഭതത്തില്

അഭരര്തത്തിക്കുന.  നവതകരളര  സൃഷത്തിക്കുകനയന  ലക്ഷരതതകാനട

അതത്തിജശവനതത്തിനന്റെയര വശനണ്ടടുപത്തിനന്റെയര വര്ഷനത മുനത്തില് കണനകകാണ്ടന്

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറന്

എന്തുനകകാണര എടുത്തുപറതയണ്ടതകാണന്. ഒരു കകാരരരകൂടത്തി ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  നൂണ്  ഫശഡത്തിരഗന്  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഏര്നപട്ടേത്തിട്ടുള്ള

പകാചകനതകാഴത്തിലകാളത്തികളനട  തവതന  കുടത്തിശത്തിക  കൃതരമകായത്തി  നല്കകാനുര

അവര്ക്കുള്ള  ശമ്പളര  യഥകാസമയര  നല്കകാനുര  മുന്കനയ്യേടുകണനമനന്

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്.  തകന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതര  കത്തിട്ടുനത്തിനലന  കകാരണതകാല്

പകാവനപട്ടേ  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകന്  ഇഇൗ  ആനുകൂലരങ്ങള
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നത്തിതഷധത്തികരുനതനകൂടത്തി  വത്തിനശതമകായത്തി  അഭരര്തത്തിചനകകാണ്ടന്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയനട ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന അതങ്ങയറര പ്രശരസത്തിചനകകാണ്ടന് എനന്റെ

വകാക്കുകള നത്തിര്ത്തുന. നനത്തി നമസ്കകാരര.

ശശ  .   അന്വര് സകാദതന്: സര്, ജനങ്ങളകന് അമത്തിതഭകാരര ഏല്പത്തിക്കുന

ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള  ഞകാന്  ശകമകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുകയകാണന്.

ജനതദകാഹ  ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനരയള്ള  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങളനട

നപകാതുവത്തികകാരര  മനസത്തിലകാകത്തിനകകാണ്ടന്  സഭകാകവകാടതത്തിനുമുമ്പത്തില്  നമ്മുനട

സഹപ്രവര്തകരകായ  ശശ.  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തില്,  തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴല്നകാടന്,

ശശ.  നജശബന് കകാന്തപുരര,  ശശ.  സത്തി.  ആര്.  മതഹഷന് എനത്തിവര് സതരകാഗ്രഹര

ഇരത്തിക്കുകയകാണന്. അവര് നകാലുതപനരയര ഞകാന് ഇതരുണതത്തില് അഭത്തിവകാദരര

നചയ്യേകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ  സശകര്  ഇനനല  അവനര

വനന്  കണ്ടത്തിരുന.  സഭയ്ക്കുപുറതന്  സതരകാഗ്രഹര  കത്തിടക്കുന

സഹപ്രവര്തകരുനട അടുത്തുതപകായത്തി അതനസഷത്തികകാനുര അവരുനട വത്തികകാരര

ഉളനകകാള്ളകാനുര  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  മനസന്

കകാണത്തികണനമനകാണന് ഇതരുണതത്തില് ഓര്മനപടുതകാനുള്ളതന്. 

ജനവത്തിരുദ ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര ഇനന് തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ തനതൃതസതത്തില്
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തകരളതത്തിനല  എലകാ  ജത്തിലകളത്തിലുര  പ്രതത്തിതഷധങ്ങള  നടക്കുകയകാണന്.   ആ

പ്രതത്തിതഷധങ്ങനള  അടത്തിചമര്തകാനകാണന്  തകരളതത്തിനല  സര്കകാരുര

തപകാലശസുര  ശമത്തിക്കുനതന്.  എറണകാകുളര  ജത്തിലയത്തില്  ഡത്തി.സത്തി.സത്തി.

പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനന്റെ തനതൃതസതത്തില് നടതത്തിയ പ്രതത്തിതഷധ മകാര്ചത്തിതലയന് ഗ്രതനഡുര

ടത്തിയര് ഗരകാസുര എറത്തിഞന്, ഞങ്ങളനട പ്രത്തിയങരനകായ നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി. ജനറല്

നസക്രട്ടേറത്തി                ശശ. അബ്ദുല് മുതലത്തിബത്തിനനയടകര ആശുപതത്തിയത്തില്

പ്രതവശത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഇങ്ങനന  തപകാലശസന്  അതത്തിക്രമര

നടതത്തിനകകാണ്ടന്  ഞങ്ങളനട  സമരങ്ങനള  അടത്തിചമര്തകാന്  തനകാകത്തിയകാല്

അതത്തിനന  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള  ഒനത്തിചനത്തിനന്  എതത്തിര്ക്കുന  രകാഷശയ

സകാഹചരരമുണ്ടകാകുനമനന്  ഞകാന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  ഓര്മനപടുത്തുകയകാണന്.

പണ്ടന്  രകാജകാകനകാര്  ചത്തില  നത്തികുതത്തികള  ഏര്നപടുതത്തിയത്തിരുന.  സശകളനട

മകാറമറയ്ക്കുനതത്തിനന്  നത്തികുതത്തി  ഏര്നപടുതത്തിയത്തിരുന.  മശശകരര

ഏര്നപടുതത്തിയത്തിരുന.  അവമകാതമകാണന് ഈ സര്കകാര് ഒഴത്തിവകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.

ബകാകത്തിനയലകാ  തമഖലകളത്തിലുര  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുന  സകാഹചരരമകാണന്  ഇനന്

തകരളതത്തിലുള്ളതന്.  അതന്  തത്തിരത്തിചവരുതമകാനയനകാണന്  സര്കകാരത്തിനന്റെ

തപകാക്കുകണ്ടന്  ജനങ്ങള  ഭയകാശങരകാകുനനതനന്  ഇതരുണതത്തില്
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ഓര്മനപടുതകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഞകാന്  പഴനയകാരു  സത്തിനത്തിമ

ഓര്ക്കുകയകാണന്.  അനണ്ടകായത്തിരുന  രണ്ടന്  വത്തിലന്  കഥകാപകാതങ്ങളകാണന്

ബകാലന്  നക.  നകായരുര  തജകാസന്  പ്രകകാശുര.  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറ്റുര  സരസകാന

ബഡ്ജറ്റുര കഴത്തിഞതപകാള,  അതകാണന് എനത്തികന് ഓര്മ വരുനതന്.  വത്തിലനകായ

ബകാലന്  നക.  നകായരുനട  അടുതന്  നചനനപട്ടേ  നകായത്തിക  അവത്തിനടനത്തിനര

രക്ഷനപട്ടേന് തജകാസന് പ്രകകാശത്തിനന്റെ വശട്ടേത്തില് കയറന അവസയകാണന് ഇനന് തകന്ദ്ര

ബഡ്ജറ്റുര  സരസകാന  ബഡ്ജറ്റുര  അവതരത്തിപത്തിചതപകാള  മനസത്തിലകാകകാന്

സകാധത്തിചതന്.  അതമകാതര  ജനങ്ങള നപകാറതത്തിമുട്ടുകയകാനണനകാണന്  ഈ രണ്ടന്

ബഡ്ജറത്തിലൂനടയര മനസത്തിലകാകകാന് സകാധത്തിചതന്.   ഇനന വത്തില കുറയ്ക്കുനമനന്

പറഞത്തിട്ടേന്  ഒറയടത്തികന്  രണ്ടന്  രൂപ  വര്ദത്തിപത്തിച.  ഇലകത്തികന്  വകാഹനര

വകാങ്ങകാനമനന്  വചകാല്  ഇലകത്തികന്  വകാഹനങ്ങളകന്  ആദരര  നല്കത്തിയത്തിരുന

50%  നത്തികുതത്തിയത്തിളവന്  പത്തിന്വലത്തിച.  മകാതമല,  ഇതപകാള  ഇലകത്തികന്

വകാഹനങ്ങളകന് വലത്തിയ വത്തിലയകാണന്. വശട്ടേത്തില് നവറനത ഇരത്തികകാനമനന് വചകാല്

വശട്ടുകരര  കുതനന  കൂട്ടേത്തി.  വശടന്  അടചത്തിട്ടേന്  എതങ്ങകാനട്ടേങത്തിലുര  തപകാകകാനമനന്

വചകാല്  അടചത്തിട്ടേ  വശടത്തിനന്  പ്രതതരക  നത്തികുതത്തി.  വശടന്  വത്തിറന്  എതങ്ങകാനട്ടേങത്തിലുര

തപകാകകാനമനന്  വചകാല്  നരകായവത്തില  20%  കൂട്ടേത്തിയതപകാള  വശടന്  വകാങ്ങകാനുര
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ആളത്തില.  അതുകകാരണര വത്തില്കകാനുര കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരര വനതചരുര.

ഇനതകാനക മറകകാന് രനണ്ടണ്ണര അടത്തികകാനമനന് വചകാല് അതത്തിനുര വത്തിലകൂട്ടേത്തി.

എനകാല്  തകാന് തകസന് നകകാടുനകനന്  സര്കകാര് പറ ഞകാല്, തകകാര്ട്ടേന് ഫശസുര

വര്ദത്തിപത്തിച.  ജനങ്ങള വലത്തിയ ദുരത്തിതതത്തിലകാണന്.   കരകാപസ്യൂള നകകാടുക്കുനമനന്

ശശ.  എര.  വത്തി.  ജയരകാജന്  പറഞതന്  വകാട്സകാപന്  നമതസജത്തില്  നമള

കണ്ടതകാണന്.  ഇതത്തിനന  നരകായശകരത്തികകാന്  ഇനന്   കരകാപസ്യൂള  തപകാരകാ

വകാകത്തിന്തനന  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  ഇറതകണ്ടത്തിവരുര.  എനകാലുര  ജനങ്ങള

പുച്ഛതതകാനട  തള്ളുര.  ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.-യനട  അഖത്തിതലന്തരകാ

പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തിരുന  ആളകാണന്  ഇനന്  നമ്മുനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി.

ബഡ്ജറത്തിനല  27-ാ  ഖണ്ഡത്തികയത്തിനല  ഒരു  കകാരരര  ഞകാന്  അതദ്ദേഹനത

ഓര്മത്തിപത്തിക്കുകയകാണന്.  'തകരളതത്തില്  നത്തിനന്  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനുര

നതകാഴത്തിനലടുക്കുനതത്തിനുമകായത്തി   വത്തിതദശതന്  തപകാകുന  നചറപകകാര്  അവത്തിനട

സത്തിരതകാമസമകാക്കുന  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷര  വരകാപകമകായണ്ടന്.  ഇതുമൂലര

നതകാഴത്തിനലടുകകാന് പരരകാപ്തരകായ യവജനങ്ങള തകരളതത്തില് കുറയകയകാണന്  '

എനകാണന്  അതത്തില്  അതദ്ദേഹര  പറഞതന്.   ഇങ്ങനനനയകാരു  ഖണ്ഡത്തികയത്തില്

ഇതന്  കൂട്ടേത്തിതചര്കകാന്   ഒരു  ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.  തനതകാവത്തിനന്  എങ്ങനന
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സകാധത്തിച?  കുറചനകാളകളക്കുമുമ്പകാണന്  'Where  is  my  job?'  എനതചകാദത്തിചന്

തകന്ദ്രതത്തിനനതത്തിനര  ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.  ഇവത്തിനട  സമരര  നടതത്തിയതന്.

നചറപകകാര്കന് നതകാഴത്തിലത്തിലകാതതുനകകാണ്ടകാണന് ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.  സമരര

നടതത്തിയതന്.  അതന്  ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാടന്

തചകാദത്തികണനമനകാണന് ഇതരുണതത്തില് ഓര്മനപടുതകാനുള്ളതന്.   ഇവത്തിനട

നതകാഴത്തിലത്തിലകാതതുനകകാണതനനയകാണന്  'where is my job?'  എനതചകാദത്തിചന്

ഡത്തി.ടവ.എഫന്.ഐ.-യന്  അങ്ങനനനയകാരു  സമരര  നചതയ്യേണ്ടത്തിവനതന്.

ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ആ  നതറന്  തത്തിരുതണനമനകാണന്

എനത്തികന്  ഓര്മനപടുതകാനുള്ളതന്.  തകന്ദ്ര സര്കകാര്  നചയ്ത ഏറവുര  വലത്തിയ

നശചപ്രവൃതത്തി  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറചതകാണന്.

നതകാഴത്തിലുറപന്   പദതത്തിയത്തിലൂനട  ഇന്തരയത്തിതലയര തകരളതത്തിതലയര എതതയകാ

പകാവനപട്ടേ  ആളകളകന്  നതകാഴത്തില്  കത്തിട്ടേത്തി.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്  നതകാഴത്തിലുറപന്

പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്  ഒരത്തികലുര  അരഗശകരത്തികകാന്  കഴത്തിയത്തില.

അതത്തിനന് ശകമകായത്തി പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കുന. ഈ സര്കകാര് ഭൂമത്തിയനട നരകായവത്തില

കഴത്തിഞ  വര്ഷര  10%  കൂട്ടേത്തി,  ഇതവണ  20%  കൂട്ടേത്തി,  പത്തിനശടന്  30%

കൂട്ടേത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണന്.  ഞകാന്  തനരനത  സൂചത്തിപത്തിചതുതപകാനല,  ഭൂമത്തി
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വത്തില്കകാനുര   വകാങ്ങകാനുര  കഴത്തിയകാത    സത്തിതത്തിവത്തിതശഷമകാണുളളതന്.

ഉചഭക്ഷണ  പദതത്തികന്  വത്തിഹത്തിതര  ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടേത്തില.  അതുകകാരണര

എല്.പത്തി./യ.പത്തി.  സ്കൂളകളത്തിനല  പ്രധകാനകാദരകാപകരകാണന്  ഏറവുര

പ്രയകാസനപടുനതന്.  ബഹുമകാനനപട്ടേ വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപ്പുമനത്തി  'ശരത്തിയകാകകാര'

എനപറഞ്ഞു.  പതക്ഷ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാ   ഈ  ഗവണ്നമതന്റെകാ

അതത്തിനന്  ഫണ്ടന്  അനുവദത്തികകാതതുനകകാണ്ടന്  സ്കൂളകളത്തില്  ഉചകഞത്തി

നല്കുനതത്തിനന്റെ  അവസ  വളനര  ദയനശയമകാണന്.  ടലഫന്  മത്തിഷനത്തില്  വശടന്

നകകാടുക്കുനത്തില.  ടലഫന്  മത്തിഷനുണ്ടന്  എനലകാനത  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്

അധത്തികകാരതത്തില്വനത്തിട്ടേന്  ഒരു  വശടുതപകാലുര  ടലഫന്  മത്തിഷനത്തില്  നകകാടുകകാന്

കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരമകാണുള്ളതന്.  ഒനരണ്ടന്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  എനത്തികന്

ബഹുമകാനനപട്ടേ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയനട ശദയത്തില്നപടുതകാനുണ്ടന്. 

തതദ്ദേശസസയരഭരണര,  എടകസന്  വകുപ്പുമനത്തി  (ശശ  .    എര  .    ബത്തി  .

രകാതജഷന്):  സര്,  ടലഫന് മത്തിഷനത്തില് ഒരു വശടുതപകാലുര നകകാടുകകാന് പറകാത

സത്തിതത്തിയകാനണനന്  അതദ്ദേഹര  പറഞതന്  വസ്തുതകാപരമകായത്തി  നതറകാണന്.

322000-തത്തിലധത്തികര  വശടുകള  നകകാടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞു.  60000  വശടുകളനട

നത്തിര്മകാണര   വത്തിവത്തിധ  ഘട്ടേങ്ങളത്തിലകാണന്.  ഈ  വര്ഷര   46000  വശടുകള
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അനുവദത്തിചനകകാണള്ള ഉതരവുമത്തിറങ്ങത്തി.  ഇതകാണന് വസ്തുത.   

ശശ  .    അന്വര് സകാദതന്: സര്, ഞകാന് പറഞതത്തില് യകാനതകാരു വകാസ്തവ

വത്തിരുദമകായ  കകാരരവുമത്തില.  കകാരണര  ഇഇൗ  തവണ  ഗവണ്നമന്റെന്

അധത്തികകാരതത്തില് വനതത്തിനുതശഷര നല്കത്തിയത്തിട്ടേത്തിനലനകാണന് പറഞതന്. 2017-

നല  പട്ടേത്തികയനട  കകാരരമല  പറഞതന്,  2021-ല്  പുതത്തിയ  പട്ടേത്തിക  പ്രകകാരര

ഉണ്ടകായത്തിട്ടേത്തിനലനകാണന് പറഞതന്.  

ഒരു നപകാതുവത്തിഷയമകായ എയര്തപകാര്ട്ടേന്-സശതപകാര്ട്ടേന്  തറകാഡത്തിനന്റെ കകാരരര

അങ്ങയനട  ശദയത്തില്നപടുത്തുകയകാണന്.  എയര്തപകാര്ട്ടേന്-സശതപകാര്ട്ടേന്  തറകാഡന്

ആലുവ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  മകാതര  പ്രശ്നമല.  ഒരു  സുപ്രധകാന

തപ്രകാജക്ടകാണന്.  എചന്.എര.ടത്തി.  മുതല്  മഹത്തിളകാലയര  വനര  മകാതതമ  അതത്തിനന്

ഫണ്ടന് അനുവദത്തിചത്തിട്ടുളള.  മഹത്തിളകാലയര മുതല് എയര്തപകാര്ട്ടേന് വനര ഏകതദശര

160  തകകാടത്തി  രൂപ  തവണ്ടത്തിവരുര.  ആ  160  തകകാടത്തി  രൂപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന്

പ്രസരഗതത്തിനന്റെ അവസകാനഘട്ടേതത്തില് ബഹുമകാനനപട്ടേ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചകാല്  അവത്തിടുനത  യകാതകാദുരത്തിതതത്തിനന്  ശകാശസത  പരത്തിഹകാരര

കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  ആലുവയത്തിനല  രൂക്ഷമകായ  ഗതകാഗതക്കുരുകത്തിനന്

പരത്തിഹകാരര  കകാണകാന്  ഒരു  പദതത്തി  ആസൂതണര  നചയ്തത്തിട്ടുണ്ടന്.  ഇകകാരരര
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പലതവണ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ മുമ്പത്തിലുര നത്തിയമസഭയത്തിലുര അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണ്ടന്.

അതുവഴത്തി തപകാകുനതുനകകാണ്ടന്  അവത്തിടുനത ഗതകാഗതക്കുരുകന് ബഹുമകാനനപട്ടേ

മനത്തിമകാര്കറത്തിയകാര.  അതുനകകാണ്ടന്  ആലുവ  മകാര്കറന്  തറകാഡന്

വത്തികസത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  പത്തുതകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തികണനമനന്

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണന്.  ആലുവയത്തില്  190 MLD-യനട പുതത്തിയ കുടത്തിനവളള

പദതത്തിയണ്ടന്.  ഇതന്  ആലുവയനട  മകാതര  പദതത്തിയല.  ഏകതദശര

പതത്തിനകാതലകാളര  പഞകായത്തുകളര  അതഞകാളര  മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തികളര  നകകാചത്തി

തകകാര്പതറഷനുമടകമുളള കുടത്തിനവളള പദതത്തിയകാണന്. അതത്തിനന് ഏകതദശര 316

തകകാടത്തി  രൂപ  ആവശരമകാണന്.  എര.എല്.എ.  ഇഇൗ  പദതത്തിയമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുനത്തിനലനകാണന്  അവത്തിനട  സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര)  അടകമുളള

പകാര്ട്ടേത്തികള  പറയനതന്.  ഫണ്ടന്  അനുവദത്തികകാനത  എര.എല്.എ.  ഇഇൗ

പദതത്തിയമകായത്തി  എങ്ങനന  മുതനകാട്ടുതപകാകകാനകാണന്?  ഇഇൗ  കുടത്തിനവള്ള

പദതത്തിക്കുര  ഫണ്ടന്  അനുവദത്തികണനമനന്  ഞകാന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടന്

ആവശരനപടുകയകാണന്.   ജനതദകാഹ  ബഡ്ജറകായതുനകകാണ്ടന്  ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി

ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ശകമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന.   

ശശ  .    നക  .    ബകാബു    (  നനനകാറ  ): സര്,  കകാല് നൂറകാണ്ടന്  മുനത്തില്കണ്ടന്
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വത്തിജ്ഞകാനകാധത്തിഷത്തിത സമൂഹര വകാര്നതടുതന് നവതകരളര വത്തിഭകാവനര നചയ്യുന

കകാര്ഷത്തിക-വരകാവസകായത്തിക-ഉല്പകാദന-നതകാഴത്തില്  തമഖലകളത്തില്  മുതനറവുര

എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങനളയര  തചര്ത്തുപത്തിടത്തിക്കുന  എല്.ഡത്തി.എഫന്.

സര്കകാരത്തിനുതവണ്ടത്തി  ബഹുമകാനനപട്ടേ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച

ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് സര്വകാത്മനകാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. സഭകാകവകാടതത്തിനുമുനത്തില്

യ.ഡത്തി.എഫന്.  അരഗങ്ങള  സതരകാഗ്രഹര  നടത്തുനനണ്ടനന് ശശ.  അന്വര്

സകാദതന് പറഞ്ഞു.  തകരളതത്തിനന്റെ നതരുതവകാരങ്ങളത്തിതലയന് സമരകാഭകാസവുമകായത്തി

ചത്തിലര്  ഇറങ്ങത്തി  തത്തിരത്തിക്കുനണ്ടന്.   അതത്തിക്രമസമരര  നടതത്തിയകാല്

അതത്തിനനനയലകാര  കയ്യുരനകട്ടേത്തി  തനകാകത്തിനത്തില്ക്കുന  ഗവണ്നമന്റെകാണന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്.  ഗവണ്നമനന്റെനന്  ധരത്തിക്കുനതന്  തത്തിരുതണനമനകാണന്

എനത്തികന് അവതരകാടന് അഭരര്തത്തികകാനുള്ളതന്.  എലകാവര്ക്കുര സമരര നടതകാന്

അവകകാശമുണ്ടന്.  അവര്  സമരര  നടതനട്ടേ.  ആസൂതണ  കമശഷനന

പത്തിരത്തിചവത്തിട്ടേന്  രകാഷശയ  തകാല്പരരങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ഓതരകാ  സരസകാനതത്തിനുര

വശതരവയ്പന് നടത്തുന തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെകാണന് ഇനന് അധത്തികകാരതത്തിലുള്ളതന്.

അതുനകകാണ്ടകാണന് പതകാര ധനകകാരര കമത്തിഷനന്റെ കകാലതന് സരസകാനതത്തിനന്

ലഭത്തിതകണ്ട  3.875  ശതമകാനര  1.94  ശതമകാനമകാകത്തി  നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്.
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ജത്തി.എസന്.ടത്തി.-യത്തില്  16  ശതമകാനര  ആഡരബര  നത്തികുതത്തിയണ്ടകായത്തിരുനതന്

സമ്പനര്ക്കുതവണ്ടത്തി 11 ശതമകാനമകായത്തി കുറച.  മകാതമല നത്തികുതത്തി കുറചതപകാള

സകാധനങ്ങളനട വത്തില കുറചത്തില, അതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി 6,000 തകകാടത്തി രൂപയനട

നഷമകാണന് തകരളതത്തിനുണ്ടകായതന്.  തകന്ദ്ര ധനകമത്തിയനട,  ജത്തി.എസന്.ഡത്തി.പത്തി.-

യനട  5.9  ശതമകാനമകാണന്  തകന്ദ്രതത്തിതന്റെതന്.   സരസകാനതത്തിതന്റെതന്  3.5

ശതമകാനമകാണന്.  തകകാവത്തിഡന്,  പ്രളയര,  നത്തിപ,  ഓഖത്തി  മുതലകായ  നകടുതത്തികനള

അതത്തിജശവത്തിചനകകാണ്ടന്  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഈ  കകാലഘട്ടേതത്തില്

തകകാവത്തിഡകാനന്തരര,  തകരളതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച  12  ശതമകാനവുര

വരകാവസകായത്തിക വളര്ച 17 ശതമകാനവുര കകാര്ഷത്തിക വളര്ച 4 ശതമകാനവുമകാണന്.

ഇതന്  തകരളതത്തിനന്  വലത്തിയ  ആശകാവഹരതനനയകാണന്.   തകന്ദ്രര

അനുവദത്തികനപട്ടേ  പരത്തിധത്തികന്  പുറത്തുനത്തിനന്  തകരളര  കടനമടുതകാല്  തകന്ദ്രര

വകാനളടുക്കുര.  ചത്തില  മകാധരമങ്ങള  തകരളര  കടനകണത്തിയത്തിലകാനണനന്  മുറവത്തിളത്തി

കൂട്ടുകയകാണന്.  തകന്ദ്രതത്തിനന്  പരത്തിധത്തിയത്തിലകാനത  കടനമടുകകാന് അവകകാശമുണ്ടന്.

ആരകാണന് തചകാദരര നചയ്യുനതന്? തകരളതത്തിനന്റെ മൂലധനനത്തിതക്ഷപതത്തിനന് ശകത്തി

പകരകാന്  നകകാണവന  കത്തിഫ്ബത്തിനയ  തകര്കകാന്  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്

ശമത്തിക്കുകയകാണന്.  നകാട്ടേത്തില്  വത്തികസനര  നടകതണ്ട?  നകാടത്തിനന്റെ
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വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കകാരരര  പറഞന്   പകാര്ലനമന്റെത്തിതലയന്  18 എര.പത്തി.-മകാനര

തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങള  നതരനഞടുതന്  വത്തിട്ടേത്തിട്ടുണ്ടന്.  പകാര്ലനമന്റെത്തില്

അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തില്  ഒനരകാറ  പദതത്തിയര  തകരളതത്തിനന്

ഇലകാതത്തിരുനതപകാള  വകായര  തുറനത്തിരത്തിക്കുകനയനലകാനത  തകരളതത്തിനന്റെ

അവകകാശങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  18  എര.പത്തി.-മകാരത്തില്  ആനരങത്തിലുനമകാരകാള

ശബത്തിതചകാ;   അതത്തിനന്  യ.ഡത്തി.എഫന്.  മറപടത്തി  പറയതണ്ട;  പത്തിനന

എങ്ങനനയകാണന് തകരളര മുതനകാട്ടുതപകാകുനതന്?  സരസകാന സര്കകാരത്തിനന് ഒട്ടുര

ഇഷമത്തിലകാതത്തിരുനത്തിട്ടുര  നചറത്തിയ  നത്തികുതത്തികള  വര്ദത്തിപത്തിതകണ്ടത്തിവനനവനന്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതനന  ഇവത്തിനട  പറഞതകാണന്.  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനകാഥന്  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി ബനനപട്ടേന്  ഇവത്തിനട സരസകാരത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടയത്തില്

ചത്തില  പതനകട്ടുകനളക്കുറത്തിചന്  ഇവത്തിനട  പറയകയണ്ടകായത്തി.   അതത്തിനലകാനന്

'അടത്തിതയകാടടത്തി  അതയ്യേകാ'  എനകാണന്.   എനകാല്  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥന്

മനസത്തിലകാതകണ്ടതന്  'അടത്തിതയകാടടത്തി  'ഐ.'  'എ.'  എനകാണന്  പറഞതന്.

തകരളതത്തിനല  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനകത്തുള്ള  പ്രബലമകായ  രണ്ടന്  ഗ്രൂപ്പുകളനട

അടത്തിയകാണന്  അതത്തില്  സൂചത്തിപത്തിചതന്.  അതത്തിനല  ചത്തിതങ്ങള  തനകാകത്തിയത്തിതല;

ഒരുഭകാഗതന് പ്രതത്തിപക്ഷതനതകാവന് ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന്,  മറഭകാഗതന് ശശ.
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രതമശന്  നചനത്തിതല,  മനറകാരുഭകാഗതന്  ശശ.  നക.  മുരളശധരന്,

അപ്പുറത്തുനത്തില്ക്കുനതന്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ  സരസകാന  പ്രസത്തിഡന്റെന്

ശശ.  നക.  സുധകാകരന്.  ഇതത്തിനനലകാര മുകളത്തിലകായത്തി തഡകാ.  ശശത്തി തരൂര് നത്തിനന്

ചത്തിരത്തിക്കുനതുമകാണന്.  'ഐ.'  'എ.'  അടത്തിതയകാടടത്തി'  എനകാണന്  ആ  പതര

സൂചത്തിപത്തിചനതനന് മനസത്തിലകാക്കുനതന് നലതകാണന്.  ചത്തില മകാധരമ സുഹൃത്തുകള

നചണ്ടയര  തകകാലുമകായത്തിട്ടേകാണന്  ജനങ്ങളകത്തിടയത്തിതലയന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന

നകകാട്ടേകാന്  തകരപകാര്തന്  തപകായതന്.  എനകാല്  എന്തകാണന്  സത്തിതത്തി?

ഇലഞത്തിതറ  തമളവുര  പകാണ്ടത്തി  തമളവുര  ഒടുവത്തില്  നപകാങകാലയത്തിട്ടേകാണന്  ഈ

മകാധരമങ്ങനള തകരളതത്തിനല ജനങ്ങള ബഡ്ജറത്തിനുതശഷര തത്തിരത്തിചയചനതനന്

മനസത്തിലകാകകാന്  കഴത്തിയര.   60  കഴത്തിഞ  വതയകാധത്തികരകായ  62  ലക്ഷര

ആളകളകന്  അനര  മുട്ടേകാതത്തിരത്തികകാന്  നപന്ഷന്  നല്കുനതത്തിനന്

എതത്തിരകായകാതണകാ  യ.ഡത്തി.എഫന്.-നല നകാലന് എര.എല്.എ.-മകാര് നത്തിയമസഭയന്

മുനത്തിലത്തിരുനന്  സതരകാഗ്രഹര നടത്തുനതന്?  നകാനള നത്തിങ്ങനളനയകാനക അനര

മുടകത്തികനളനന്  തകരളതത്തിനല  ജനത  വത്തിളത്തിക്കുനമനന്  നത്തിങ്ങള

മറനതപകാകരുതന്.  ഇന്തരയത്തില് ദരത്തിദരുനട എണ്ണര  28  തകകാടത്തിയത്തില്നത്തിനര  32

തകകാടത്തിയകായത്തി  വര്ദത്തിച.  ഭക്ഷര  സബ്സത്തിഡത്തി  89,844  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്
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നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്.  എനകാല്  തകരളതത്തില്  സബ്സത്തിഡത്തിക്കുമകാതമകായത്തി  2190

തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  ബഡ്ജറത്തില്   വകയത്തിരുതത്തിയതന്.  അതന്

സകാധകാരണകകാരനന്റെ  അനര  മുട്ടേകാതത്തിരത്തികകാനകാനണന  തത്തിരത്തിചറത്തിവന്

യ.ഡത്തി.എഫന്.-നുണ്ടകാകണര.  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തികന്

29,400  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്.   ആ  നതകാഴത്തിലുറപത്തിനനകാരു

ഉറപ്പുണ്ടകാകകാന്  തകരളതത്തില്  230  തകകാടത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തില്

വകയത്തിരുതത്തിയതത്തിനന  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകാണന്  അരഗശകരത്തിക്കുനതന്.  സ്കൂള

കുട്ടേത്തികളക്കുളള  ഉചഭക്ഷണ  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  1200  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്

തകന്ദ്രര നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്. പതക്ഷ അങണവകാടത്തിയത്തിനല കുട്ടേത്തികളക്കുതപകാലുര പകാലുര

മുട്ടേയര  നല്കകാന്  63.5  തകകാടത്തി  രൂപ  ഈ  സര്കകാര്  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

പ്രഖരകാപത്തിച.  ഗ്രകാമവത്തികസന  രരഗതന്  5113  തകകാടത്തി  രൂപയകാണന്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെന്  ബഡ്ജറത്തില് നവട്ടേത്തിക്കുറചതന്.  എനകാല് തകരളര  14149  തകകാടത്തി

രൂപയകാണന് തത്തിതല പഞകായത്തുകനള ശകത്തിനപടുത്തുനതത്തിനകായത്തി മകാറത്തിവചതന്.

നസ്യൂനപക്ഷ-പത്തിതനകാക  വത്തിഭകാഗ  തസ്കകാളര്ഷത്തിപ്പുകള  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെന്

നവട്ടേത്തിക്കുറചതപകാള സരസകാനര ടസ്റ്റേപന്റെത്തിനുര തസ്കകാളര്ഷത്തിപത്തിനുര മകാതമകായത്തി

1013  തകകാടത്തി  രൂപ  മകാറത്തി  വചനവനതന്  ആരുനട  പക്ഷതകാണന്  ഈ
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ഗവണ്നമനന്റെനന്  നതളത്തിയത്തിക്കുകയകാണന്.   ഇന്തരയത്തില്  സശകളര  കുട്ടേത്തികളര

പ്രതതരകത്തിചന്  പട്ടേത്തികജകാതത്തി-പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗ  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപട്ടേ

നപണ്കുട്ടേത്തികളളനപനട  അതത്തിക്രൂരമകായത്തി  പശഡത്തിപത്തികനപടുതമ്പകാഴര

തകരളതത്തില്  സശസുരക്ഷ  ഉറപകാകകാന്  14  തകകാടത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തില്

വകയത്തിരുതത്തി.  നത്തിര്ഭയ,  കുടുരബശശ,  വനത്തിത സഹകരണ സരഘര,  വനത്തിത

നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള എനത്തിവയ്ക്കുര തുക വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടന്.   അങണവകാടത്തി

പ്രവര്തകര്കകായത്തി  ഇന്ഷസറന്സന്  ഏര്നപടുതത്തി.   പട്ടേത്തികജകാതത്തി

യവതത്തികളകന്  വത്തിവകാഹ  ധനസഹകായര,  80  ശതമകാനര  സശകളമകാതര

പണത്തിനയടുക്കുന  നതകാഴത്തിലുറപന്  പദതത്തികന്  230  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. നജന്ഡര് പകാര്കന്,  മഴവത്തില് പദതത്തി എനത്തിവയ്ക്കുര

തുക  വകയത്തിരുതത്തി.  അതത്തിനുമപ്പുറമകാണന്  ആര്തവ  സുരക്ഷയര

ഉല്പനങ്ങളനട അമത്തിതവത്തിലയര പരത്തിസത്തിതത്തി മലത്തിനശകരണവുര മറത്തികടക്കുക

എന   ലക്ഷരതത്തിനകായത്തി  നമന്സ്ട്രുവല്  കപ്പുകളനട  ഉപതയകാഗര

തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിക്കുനതത്തിനന്  തുക  വകയത്തിരുതത്തി.  അതുര  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനകാഥന്  മറകാരുനടനയകാനകതയകാ  പത്തിതൃതസതത്തിതലയന്  നകകാണതപകാനയങത്തിലുര

അതത്തിനന  അരഗശകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന  എനതത്തില്  ഏനറ
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അഭത്തിമകാനത്തിതകണ്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തതദ്ദേശസസയരഭരണ  സകാപനങ്ങളത്തിനല

പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തില്നത്തിനര  5  ശതമകാനര  തുക  വനത്തിതകളക്കുതവണ്ടത്തി

മകാറത്തിവയ്ക്കുനനവനതന്  സശകതളകാടന്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്  സസശകരത്തിക്കുന  നടപടത്തി

എങ്ങനനയകാനണനള്ളതന്  വരകമകാകുര.  2023  ജനുവരത്തി  26-നന്  റത്തിപബത്തികന്

ദത്തിനതത്തില് തകരളതത്തിനല  3.9  ലക്ഷര കുടുരബശശ യൂണത്തിറ്റുകളത്തില്നത്തിനമകായത്തി

46  ലക്ഷര  വനത്തിതകളര  വതയകാധത്തികരുര  കുട്ടേത്തികളര  ഉളനപനട  ഭരണഘടന

സരരക്ഷത്തികകാനുള്ള തപകാരകാട്ടേതത്തില് പങകാളത്തികളകായത്തിനയനതന് അഭത്തിമകാനത്തിക്കുന.

അതത്തിനന്  തനതൃതസര  നകകാടുത  വകുപത്തിനനയര  മനത്തിനയയര  പ്രതതരകര

അഭത്തിനനത്തിക്കുന.

തകന്ദ്രര  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  ഓതരകാനകായത്തി  അടചപൂട്ടുക

മകാതമല,  അതന്  വത്തില്പനയന്  വചത്തിരത്തിക്കുന.  തകരളതത്തിനന്റെ  സ്റ്റേകാര്ട്ടേപന്

മത്തിഷനകാണന്   അന്തകാരകാഷ  നത്തിലയത്തില്  നകാലകാര  സകാനര  ലഭത്തിചനതനതത്തില്

നമുകന്  അഭത്തിമകാനത്തികകാര.  വരകാവസകായത്തിക  ഇടനകാഴത്തി,  ആയത്തിരര

സരരരഭങ്ങളത്തിലൂനട  നകാലുവര്ഷതത്തിനകര  ലക്ഷര  തകകാടത്തിയനട   ഉല്പകാദന

പകാതകജന്,  വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖതത്തിനന്റെ  ചുറ്റുമകായത്തി  വരകാവസകായത്തിക  ഇടനകാഴത്തി,

തമകന്-ഇന്-തകരള എന നത്തിലയത്തിതലയന് നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള സൃഷത്തിചനകകാണ്ടന്
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തകരളതത്തിനല  യവജനങ്ങനള  പുതത്തിയ  തലകാകതത്തിതലയന്  പടുത്തുയര്ത്തുക

എനതകാണന്  വരവസകായ  വകുപത്തില്  നകകാണവനത്തിട്ടുള്ള  മകാറര.

തകകാവത്തിഡകാനന്തരര  വത്തിതനകാദസഞകാര  തമഖലയത്തില്  ടൂറത്തിസ്റ്റുകളനട

കുടുരബസതമതമുള്ള  ഒഴകകാണന്.  ആഭരന്തരമകാകനട്ടേ,  വത്തിതദശത്തികളകാകനട്ടേ,

ടൂറത്തിസ്റ്റുകള  തകരളതത്തിനന്റെ  പല  തവദത്തികളത്തിതലയ്ക്കുര  ഒഴകത്തിനയത്തുകയകാണന്.

അന്തകാരകാഷ  അരഗശകകാരര  തകരളതത്തിനന്  തനടത്തിനയടുകകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.

തകരളതത്തിനല  എഴപതത്തിനകായത്തിരര  തപര്കകാണന്        നക-തഫകാണ്

സഇൗജനരമകായത്തി നകകാടുക്കുനതന്. വത്തിദരകാഭരകാസ രരഗത്തുര ഒനകാമതകാണന് തകരളര.

നഴത്തിരഗന്  പഠനതത്തിനുളനപനട  തകാലൂകകാശുപതത്തികനള

ഉപതയകാഗനപടുത്തുനമനന്  പറയനതന്  തകരളതത്തിനല  പുതത്തിയ

നതകാഴത്തിലവസരങ്ങളക്കുള്ള കകാരരമകായത്തി കകാണുന. തലകാകകാതരകാഗരരരഗതന് നകാര

ഒനകാമനതതത്തി  നത്തില്ക്കുതമ്പകാള  തലകാതകകാതര  നഹല്തന്  കബ്ബകാകത്തി

തകരളനത  മകാറ്റുര.  രണവര്ഷരനകകാണ്ടന്  ഭൂമത്തിയത്തിലകാത  അമ്പതത്തിനകായത്തിരര

തപര്കന് ഭൂമത്തിയനട അവകകാശര നകകാടുകകാന് കഴത്തിനഞങത്തില്,  മുതങ്ങയത്തിനല

242  തപര്ക്കുളനപനട  പട്ടേത്തികവര്ഗ്ഗതത്തില്നപട്ടേ  1752  തപര്കകാണന്

തകരളതത്തില്  ഭൂമത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതന്.   വശടത്തിലകാത  71861  തപര്കകാണന്
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ടലഫന്  മത്തിഷനത്തിലൂനട  പുതുതകായത്തി  വശടന്  നകകാടുകകാന്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന്

തശരുമകാനത്തിചതന്.  തസകാര്ട്സന്  ആക്ടന്  പ്രകകാരര  തതദ്ദേശസസയരഭരണ

സകാപനതലതത്തില്,  തകകാര്പതറഷന്,  മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തി,  പഞകായതന്

തലതത്തില്,  ആദരമകായത്തി  തസകാര്ട്സന്  കഇൗണ്സത്തില്  നത്തിലവത്തില്  വനതത്തില്

അഭത്തിമകാനത്തികകാര.  ബഡ്ജറന്  സതമളനതതകാടനുബനത്തിചന്  ചത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷ

എര.എല്.എ.-മകാര് പരത്തിഹകാസരൂതപണ തചകാദത്തിച,  മുഖരമനത്തിയനട  തനകാര്നവ

സനര്ശനതത്തിനല  പ്രധകാന  തനട്ടേങ്ങളത്തിനലകാനകായത്തി  കണ്ടന്  പതങ്ങള

പ്രചരത്തിപത്തിചത്തിരുന  ഒരുകകാരരര  അവര്  കണ്ടത്തില  എനതകാണന്.  പതങ്ങള

വകായത്തികകാന്  അവര്  തയ്യേകാറകാകണര.  തകരളതത്തിനല  തലകാകസമകാധകാന

സതമളനര  വത്തിളത്തിചതചര്കകാനുള്ള  തകരള  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ആവശരനത

ഗഇൗരവമകായത്തി പരത്തിഗണത്തികകാനമനന് Nobel Peace Center Executive Director

Kjersti  Flogstad മുഖരമനത്തിയമകായള്ള   കൂടത്തികകാഴ്ചയത്തില്   പറഞകകാരരര

ഞകാന്  ഒനകൂടത്തി   നത്തിങ്ങനള  ഓര്മനപടുത്തുകയകാണന്.  തജകാതഡകാ

യകാതനയക്കുറത്തിചന് ധകാരകാളര എര.എല്.എ.-മകാര് ഇവത്തിനട സരസകാരത്തിച.  അതത്തില്

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  പനങടുതത്തിനലനകാണന്  അവരുനട  ആതക്ഷപര.  തജകാതഡകാ

യകാതയത്തില്            ശശ.  നതരന്ദ്ര തമകാദത്തിനകതത്തിനരയര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-
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നകതത്തിനരയര   നകാലകായത്തിരര  കത്തിതലകാമശറര്  ദൂരര  സഞരത്തിചകാണന്  അവര്

പ്രതത്തിതഷധത്തിചതന്.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  മുതലമട

പഞകായതത്തിലകാണന് തജകാതഡകാ യകാത അവസകാനത്തിചന് ഒരകാഴ്ചയകര ബത്തി.നജ.പത്തി.-

യമകായത്തി  ടകതകകാര്ത്തുപത്തിടത്തിചന്  എല്.ഡത്തി.എഫന്.-നന്റെ  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനനതത്തിനര

അവത്തിശസകാസ  പ്രതമയര  പകാസകാകത്തിയതന്.   നത്തിങ്ങനള  എങ്ങനനയകാണന്

വത്തിശസസത്തിക്കുക;  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യമകായത്തി  സനത്തി നചയ്യുനവരതല നത്തിങ്ങള?  ഈ

ഭരണനത അട്ടേത്തിമറത്തിക്കുനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  കൂട്ടുനത്തിനവരകാണന്  ബത്തി.നജ.പത്തി.   

ബഡ്ജറന്  ചര്ചയത്തിനട  ബഹുമകാനനപട്ടേ  അരഗര  സജത്തി   തജകാസഫന്

ഞങ്ങതളകാടന്  തചകാദത്തിക്കുന,  'നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കുക  നത്തിങ്ങനളങ്ങനന  നത്തിങ്ങളകായത്തി'

എനന്.   കടമനത്തിട്ടേ  കവത്തിത  നചകാല്ലുകയകാണന്  അതദ്ദേഹര.   ഞങ്ങളക്കുര

അതുതനനയകാണന്  പറയകാനുള്ളതന്.  80  മുതല്  100  വനര  സശറ്റുണ്ടകായത്തിരുന

നത്തിങ്ങളത്തിതപകാള  നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കുക  നത്തിങ്ങനളങ്ങനന  ഈ  ഗതത്തിയത്തിലകാനയനന്

ചത്തിന്തത്തിക്കുനതന്  നലതകായത്തിരത്തിക്കുര.  'പുഷ്പനന  അറത്തിയകാതമകാ'  എനനകാരു  പകാട്ടേന്

അതദ്ദേഹര  പകാടുനതന്  തകട്ടു.  എന്തര്തതത്തിലകാണന്  അതന്  പകാടത്തിയനതനന്

എനത്തികന്  മനസത്തിലകായത്തില.   ആകകാശരമുനട്ടേ  പറനയതരണ്ട  ഞങ്ങളനട

പ്രത്തിയനപട്ടേ  പുഷ്പനന്റെ  ചത്തിറകരത്തിഞവരകാണന്  നത്തിങ്ങള.   ഞങ്ങളതന്
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മറനതപകായത്തിട്ടേത്തില.  അതന് വശണര ഓര്മനപടുതരുതന്. 1994-നല വത്തിദരകാഭരകാസ

കചവടതത്തിനനതത്തിനര  പടനപകാരുതത്തിയ സഖകാകള നക. നക.  രകാജശവന്, മധു,

തറകാഷന്,  ബകാബു,  ഷത്തിബുലകാല്  എനശ  രകനക്ഷതങ്ങനള  നനഞത്തിതലറത്തി

നടക്കുനവരകാണന്  ഞങ്ങള.  നത്തിങ്ങള  ഞങ്ങനള   വശണര  വശണര  അതന്

ഓര്മനപടുത്തുതമ്പകാള നത്തിങ്ങതളകാടന് ഒതന പറയകാനുള്ളൂ, കുതത്തി തനകാവത്തികരുതന്

എനന്.   ചകാവകകാടന്  ഖനശഫനയ  നത്തിങ്ങള  ഓര്ക്കുതനകാ;   നത്തിങ്ങളതല

നകകാലനപടുതത്തിയതന്;   അയ്യേതന്തകാളത്തിനല  മധു  ഈചരതത്തിനനയര

ലകാല്ജത്തിതയയര  നത്തിങ്ങള  ഓര്ക്കുതനകാ?  അതുനകകാണ്ടന്  നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കുക

നത്തിങ്ങനളങ്ങനന  നത്തിങ്ങളകാനയനന്  എനമകാതര  പറഞ്ഞുനകകാണ്ടന്   ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് അനുകൂലത്തിക്കുന.

മത്തി  .    സശകര്:  ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപകാള

പത്തിരത്തിയനതുര നകാനള രകാവത്തിനല 9.00 മണത്തികന് വശണര സതമളത്തിക്കുനതുമകാണന്.

(2023  നഫബ്രുവരത്തി  മകാസര  08-ാ  തശയതത്തി  ബുധനകാഴ്ച  രകാവത്തിനല  9.00

മണത്തികന്  വശണര  സതമളത്തിക്കുനതത്തിതലയകായത്തി  സഭ  ഉചയ്ക്കുതശഷര  3.24-നന്

പത്തിരത്തിഞ്ഞു.)

* * * * * * * 


