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 ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിനന 
സരബനത്തിക്കുന്ന നപകാതുചര്ച

ശശ്രീമതത്തി  കകാനതത്തില്  ജമശ്രീല:  സര്,  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  സഭയുനടെ  അരഗശ്രീകകാരതത്തിനകായത്തി  സമര്പത്തിച  2023-2024

വര്ഷനത  സരസകാന  ബഡ്ജറത്തിനന  അതത്തിയകായ  അഹകാദതതകാടര

അതത്തിതലനറെ  അഭത്തിമകാനതതകാടരകൂടെത്തി  ഞകാന്  അരഗശ്രീകരത്തിക്കുന.

വത്തികസനതത്തിനന്റെ  ഒരു  ബദല്  മകാതൃകയകാണണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  നകാര

കകാണുന്നതണ്.  ഒരു  നഫെഡറെല്  ഭരണഘടെനയുനടെ  ചട്ടക്കൂടെത്തിനകതണ്

പ്രവര്തത്തികകാന്  ബകാധരസരകായത്തിട്ടുള്ള  നമ്മുനടെ  യൂണത്തിയന്  ഗവണ്നമന്റെണ്,

തകരളര തപകാനലയുനള്ളകാരു സരസകാനനത തുടെര്ചയകായത്തി അവഗണത്തിക്കുകയുര

നഞകത്തിനകകാല്ലുകയുര  നചയ്യുന്ന  സത്തിതത്തിവത്തിതശേഷമകാണണ്  ഇന്നണ്  നമ്മള

അനുഭവത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ചങകാത  മുതലകാളത്തിതതത്തിനന്റെ

തകാല്പരരങള സരരകത്തികകാനുര സങ്കുചത്തിത രകാഷശ്രീയ തനട്ടങള നകകായകാനുര

എനര നചയകാന് മടെത്തികകാനത ഭരണഘടെനകാ മൂലരങള കകാറത്തില്പറെത്തുകയകാണണ്

ഇവര് നചയ്യുന്നതണ്.  സകാമ്പതത്തിക നഫെഡറെലത്തിസനത നഞരത്തിചണ് തകര്ക്കുകയുര

സരസകാനതത്തിനന്റെ അര്ഹതനപട്ട വത്തിഭവങള കവര്നന്നടക്കുകയുര നചയ്യുന.
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പതകാര ധനകകാരര കമ്മശ്രീഷന് മുതല് തകരളതത്തിനണ് ലഭത്തിതകണ്ടുന്ന വത്തിഹത്തിതര

കുറെച്ചുകുറെചണ്  1.92  ശേതമകാനമകാകത്തി.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി  നടെപത്തിലകാകത്തിയതത്തിലൂനടെ

സരസകാന  സര്കകാരത്തിനണ്  ഭശ്രീമമകായ  നഷ്ടമകാണണ്  തനരത്തിതടെണത്തി  വന്നതണ്.

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  തകകാമ്പന്തസഷന് നത്തിര്തലകാകത്തിയതത്തിലൂനടെ തകരള സമൂഹനത

നനറെത്തിതകടകളുനടെ  ഇരകളകാകത്തി  മകാറ്റുകയകാണണ്  നചയ്തതണ്.  ഇതത്തിനനതത്തിനര

പ്രതത്തികരത്തിക്കുകയുര  ചങ്കൂറതതകാനടെ  തനരത്തിതടെണവരുമകായ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര

തനതകാകനകാരുര  പകാര്ലനമന്റെത്തിനകത്തുര  പുറെത്തുര  തുടെരുന്ന  കുറകരമകായ

നത്തിസരഗത  നമ്മനള  അമ്പരപത്തിക്കുകയകാണണ്.  പത്തിറെന്ന  നകാടെത്തിനണ്  തനനരയുള്ള

നകകാടര  ക്രൂരതകള  കണണ്  ആനനത്തിക്കുന്ന  ഇതരര  സകാഡത്തിസ്റ്റുകളുനടെ

മഇൗനകാനുവകാദതതകാനടെ  തകരളനത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ശേശകാസര  മുട്ടത്തിചണ്

നകകാലകാനുള്ള തനങളകാണണ് ഒളത്തിഞര നതളത്തിഞര തകന്ദ്ര ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള

തുടെര്നനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇതപകാള സതരകാഗ്രഹനമന്ന തപരത്തില് നകാലണ് തപര്

സഭയണ്  പുറെതത്തിരത്തിക്കുനണണ്.  ഇതപകാള  മുതലകണശ്രീര്  ഒഴുക്കുന്നതണ്

എനത്തിനകാണണ്?  2014-ല്  നപതടകാളത്തിനണ്  45  രൂപയുര  ഡശ്രീസലത്തിനണ്  40

രൂപയുമകായത്തിരുന.  അവത്തിനടെനത്തിനര  ഘട്ടരഘട്ടമകായകാണണ്  106  രൂപ

വനരയകായതണ്.  ആയത്തിരതത്തി  ഇരുന്നൂതറെകാളര  രൂപ  നല്കത്തിയകാല്  മകാത്രതമ
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ഇതപകാള  പകാചകവകാതകര  ലഭത്തിക്കുകയുള.  ഘട്ടരഘട്ടമകായത്തി  ഇങനന  വത്തില

ഉയര്തത്തിയതപകാള  ഒരു  വത്തിരല്  ചൂണത്തിനയങത്തിലര  അതത്തിനന  തചകാദരര

നചയ്യുകതയകാ  എതത്തിര്ക്കുകതയകാ  നചയകാതവരകാണണ്  തകരളതത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറണ്

അവതരത്തിപത്തിചതപകാള  സതരകാഗ്രഹനമന്ന  തപരത്തില്  നത്തിയമസഭയുനടെ

വകാതത്തില്കല്  ഇരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇഇൗ  മുതലകണശ്രീര്  ജനങള  കകാണുകയകാണണ്.

ജനങള  പരത്തിഹകാസതതകാനടെ  മകാത്രതമ  ഇതത്തിനന  കകാണുകയുളള.

തകരളതത്തില്നത്തിനര  ജനങള  തവകാട്ടണ്  നചയ്തണ്  നതരനഞ്ഞെടതണ്  അയചത്തിട്ടുള്ള

18  എര.പത്തി.-മകാരുണണ്.  അവര്  അവത്തിനടെ  സതരകാഗ്രഹര  നചയണനമന്നത്തില,

ഒരകാനളങത്തിലര ഒരു വത്തിരല് ചൂണത്തി എതത്തിര്തകാല് മതത്തിയകായത്തിരുന. അതുതപകാലര

നചയ്തത്തിട്ടത്തില.  തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറണ്  അവതരത്തിപത്തിചതപകാള  ഒനരനചയകാനത,

തകരളതത്തില് ബഡ്ജറണ് അവതരത്തിപത്തിചതപകാള ഇവത്തിനടെ മുതലകണശ്രീര് ഒഴുകത്തി

സതരകാഗ്രഹര  കത്തിടെക്കുകയകാണണ്.  ഇഇൗ  രശ്രീതത്തിയത്തിലള്ള  കകാരരങളകാണണ്

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.  നചയ്യുന്നതണ്.  ഫെണത്തിനന്റെ  കകാരരര  തപകാകനട്ട,  പ്രളയകകാലത്തുര

തകകാവത്തിഡുകകാലത്തുര  നമ്മള  നല്കത്തിയ  അരത്തിയുനടെ  തുക  തത്തിരത്തിനക

തചകാദത്തിചതപകാനഴെങത്തിലര  എനനങത്തിലനമകാരകരര  പറെഞ്ഞെണ്

പ്രതത്തിതരകാധത്തികകാതവരകാണണ്  പുറെതണ്  സതരകാഗ്രഹര  കത്തിടെക്കുന്നതണ്.  ഇഇൗ
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ദുഷ്ടശേകത്തികനളലകാമുണകായത്തിട്ടുര ഓതരകാ കകാരരങളത്തിലര പ്രതത്തിതരകാധത്തിച്ചുര ജയത്തിച്ചുര

തകരളര മുതന്നറുകയകാണണ്.  തതകാല്കകാന് ഞങളകണ് മനസത്തിനലന്നണ് ധശ്രീരമകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്ന  ബഡ്ജറകാണണ്  ഇനതനള്ള  രശ്രീതത്തിയത്തില്  ജനങള

നനഞത്തിതലറ്റുകയകാണണ്. 

എനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിനല  പ്രത്തിയ  കവത്തി  ശശ്രീ.  സതരചന്ദ്രന്

നപകായത്തില്കകാവത്തിനന്റെ  കുറുങവത്തിതകളത്തില്  'കുമ്മകായര'  എനന്നകാരു  കവത്തിതയുണണ്.

“നത്തിനകറെത്തിയത്തില  എത്ര  നവനത്തിട്ടകാണണ്  ഇഇൗ  നത്തിറെനമന്നണ്  ”എന്നതകാണണ്  ആ

കവത്തിത.  കുമ്മകായതത്തിനന്റെ  നവണ്മയണ്  പത്തിന്നത്തിലള്ള  നശ്രീറല്  തപകാനല  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  പത്തിന്നത്തിലള്ള  നശ്രീറല്  ജനങള  തത്തിരത്തിചറെത്തിയുകയകാണണ്.

തകരളതത്തിനന്റെയുര  കര്ണകാടെകതത്തിനന്റെയുര  എണ  വത്തില  ഇതപകാള  പലരുര

തകാരതമരര നചയ്യുകയകാണണ്. കര്ണകാടെകതത്തില് കഞ്ഞെത്തികുടെത്തികകാന് വകയത്തിലകാത

പകാവനപട്ട ജനവത്തിഭകാഗതത്തിനണ് അവര് നല്കത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന നപന്ഷന് 600

രൂപയകാണണ്. എന്നകാല് തകരളതത്തില്  നല്കുന്ന നപന്ഷന് 1600 രൂപയകാണണ്.

കടെമകാനണങത്തിലര  ഒരുപകാടെണ്  പ്രതത്തിതരകാധത്തിചത്തിട്ടകാനണങത്തിലര  ഒരു

പ്രയകാസവുമത്തിലകാനത  ഇനവനര  അതണ്  നല്കകാന്  നമ്മള  തയകാറെകാകുനണണ്.

62  ലകര  ജനങളകകാണണ്  1600  രൂപ  വശ്രീതര  നല്കുന്നതണ്.  ഇതണ്
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മനസത്തിലകാകകാനതയകാണണ്  കര്ണകാടെകതത്തിനല  കകാരരര  പറെയുന്നതണ്.

സകാമൂഹരതകമ നപന്ഷന് എന്ന ഊനവടെത്തിയത്തില്  തകാങത്തി മകാത്രര ജശ്രീവത്തിതര

മുതന്നകാട്ടണ്  തപകാകുന്ന  62  ലകതതകാളര  കുടരബങള  തകരളതത്തിലണണ്.

അവരത്തില് 35 ലകരതപരുര സശ്രീ ജനങളകാണണ്. അവനര കണശ്രീര്കയതത്തിതലയണ്

തള്ളത്തിവത്തിടകനയനള്ള  ദുഷ്ടലകാതകകാടകൂടെത്തിയകാണണ്  തകന്ദ്രര  മുതന്നകാട്ടണ്

നപകായ്നകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്. അവര് നപന്ഷന്  നത്തിധത്തികണ്  വത്തിലക്കുകള

ഏര്നപടത്തുകയകാണണ്.  തകരളതത്തില്  ദരത്തിദ്രവത്തിഭകാഗനത  ഇഇൗ  രശ്രീതത്തിയത്തില്

സര്കകാര്  തചര്തണ്  പത്തിടെത്തിക്കുന്നതുനകകാണകാണണ്  ദകാരത്തിദ്രമത്തിലകാനത  മുതന്നകാട്ടണ്

തപകാകുന്നതണ്. 

തശ്രീരതദശേ  തമഖലയത്തില്  തകാമസത്തിക്കുന്ന  ആളുകളക്കുര  കടെലത്തിനന്റെ

മകളക്കുര  വലത്തിയ  രശ്രീതത്തിയത്തില്  ആഹകാദത്തികകാന്  കഴെത്തിയുന്ന  ബഡ്ജറകാണത്തിതണ്.

തശ്രീരതദശേതതകാടര അവത്തിടെനത ജനതതയകാടര ഇഇൗ ബഡ്ജറണ് പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുന്ന

കരുതലര  കകാവലര  തശ്രീരതദശേ  മണ്ഡലങളത്തിനലകാന്നകായ  നകകായത്തിലകാണത്തിയുനടെ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിനയന്ന  രശ്രീതത്തിയത്തില്  അഭത്തിമകാനതതകാനടെയകാണണ്  ഞകാന്

ഉളനകകാള്ളുന്നതണ്.  നകാടെകാനക  ദുരത്തിതകയതത്തില്  മുങത്തിതകാനണകാരു  കകാലതണ്

തകരളതത്തിനന്റെ സശനര നനസനരനമന്നണ്  നമ്മുനടെ  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി
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വത്തികകാരവകായ്തപകാനടെ  വത്തിതശേഷത്തിപത്തിച  മതരനതകാഴെത്തിലകാളത്തികളുനടെ

സര്തവകാത്മുഖമകായ  തകമര  ലകരമകാകത്തി  322  തകകാടെത്തിതയകാളര  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയകാണണ് കടെലത്തിനന്റെ മകനള ഇഇൗ സര്കകാര് തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിക്കുന്നതണ്.

മതരരരഗനത അടെത്തിസകാന സഇൗകരര വത്തികസനതത്തിനകായത്തി  സമുദ്ര തപ്രകാജകണ്,

സമുദ്രതത്തില്നത്തിനര  പകാസത്തികണ്  നശ്രീകര  നചയ്യുന്ന  ശുചത്തിതശസകാഗരര  പദ്ധതത്തി,

ഫെത്തിഷത്തിരഗണ്  തബകാട്ടുകളുനടെ  ആധുനത്തികവല്കരണര,  ഫെത്തിഷറെശ്രീസണ്

സര്വകലകാശേകാല, തകന്ദ്ര-സരസകാന ഗതവഷണ സകാപനങള എന്നത്തിവരുനടെ

ഉപതദശേ-നത്തിര്തദ്ദേശേങള,  മതരനതകാഴെത്തിലകാളത്തികളുനടെ  സജശ്രീവ  പങകാളത്തിതര

ഉറെപകാക്കുന്ന  അകശകാഫെകാമത്തിരഗണ്  (ജലകൃഷത്തി),  സമുതദ്രകാല്പന്നങള,

മൂലരവര്ദ്ധത്തിത ഉല്പന്നങളകാകത്തി മകാറകാനുള്ള സകാതങതത്തികവത്തിദരകള,  സശ്രീഫുഡണ്

തപ്രകാസസത്തിരഗണ്  പകാര്കണ്,  മകാനവവത്തിഭവതശേഷത്തി  വത്തികസനതത്തിനുര

തശ്രീരസരരകണതത്തിനുര  തവണത്തി  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികള  എന്നത്തിവനയലകാമകാണണ്

ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് വചത്തിട്ടുള്ളതണ്. 

ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തിയുര  സരഘവുര  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  യൂതറെകാപണ്

പരരടെനതത്തിനന്റെ  ഗുണഫെലങള  സമൂഹതത്തില്  നടെപത്തിലകാകകാന്

തപകാകുകയകാണണ്. നൂതന ആശേയങള പ്രതയകാഗത്തികമകാകത്തിനകകാണണ്  ഭകാവത്തിയുനടെ
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വകാഗകാനമകായത്തി  തശ്രീര്ചയകായുര  ഫെത്തിഷറെശ്രീസണ്  ഇനന്നകാതവഷന്  കഇൗണ്സത്തില്

മകാറുനമന്നതത്തില്  തര്കമത്തില.  കകാപകാടെണ്  ചരത്തിത്ര  മമ്യൂസത്തിയതത്തിനന്റെ  പ്രകാരരഭ

പ്രവര്തനങളകകായത്തി ബഡ്ജറത്തില്  10  തകകാടെത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.

ഇതണ്  അവത്തിനടെയുള്ള  ജനങളുനടെ  ചത്തിരകകാല  അഭത്തിലകാഷവുര  തകരളതത്തിനണ്

അഭത്തിമകാനമകായത്തിട്ടുനള്ളകാരു  കകാരരവുമകാണണ്.  ഇതത്തിനകരതനന്ന  തലകാകശദ്ധ

ആകര്ഷത്തിചത്തിട്ടുള്ള  ബ്ലൂഫകാഗണ്  പദവത്തിയത്തിലള്ള  കകാപകാടെത്തിനണ്  ഇഇൗ  രശ്രീതത്തിയത്തിലള്ള

അരഗശ്രീകകാരര  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തില്  വലത്തിയ  സതനകാഷമുണണ്.  തകന്ദ്രര  ഇതപകാള

നതകാഴെത്തിലറെപണ്  പദ്ധതത്തിനയ  തകര്കകാനുള്ള  ഗതവഷണതത്തിലകാണണ്.  ആ

നവല്ലുവത്തിളത്തി ഏനറടത്തുനകകാണണ് ഗ്രകാമശ്രീണ നതകാഴെത്തിലറെപണ് പദ്ധതത്തി മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടു

തപകാകുന്നതതകാനടെകാപര  നഗരങളത്തിനല  അയങകാളത്തി  നതകാഴെത്തില്  പദ്ധതത്തി

സജശ്രീവമകാകകാനുമകാണണ്  തകരള  സര്കകാര്  ഊന്നല്  നല്കുന്നതണ്.

വശ്രീടെത്തിലകാതവനരയുര അധധഃസത്തിത വത്തിഭകാഗങനളയുര തചര്തണ് പത്തിടെത്തിക്കുനന്നകാരു

ഗവണ്നമനന്റെന്ന രശ്രീതത്തിയത്തില് വശ്രീടെത്തിലകാതവര്ക്കുര കഷ്ടനപടന്നവര്ക്കുര നനലഫെണ്

പദ്ധതത്തി വഴെത്തി വശ്രീടെണ്  നല്കുകയകാണണ്. 323844  വശ്രീടകളകാണണ് നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതണ്.

നനലഫെണ്  പദ്ധതത്തിയുനടെ  കകാരരതത്തില്  തനരനത  പ്രതത്തിപകര  വലത്തിയ

രശ്രീതത്തിയത്തിലള്ള  ചര്ചകള  നടെതത്തി.  നനലഫെണ്  പദ്ധതത്തി  ഇലകായത്തിരുനന്നങത്തില്
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വഴെത്തിയകാധകാരമകാകുന്ന  ധകാരകാളര  ആളുകളുണകായത്തിരുനനവന്നണ്  നമുകറെത്തിയകാര.

കടെതത്തിണയത്തില്  കത്തിടെകകാന്  ഒരകാളുമുണകാകരുതണ്,  അങനനയുനള്ളകാരു

അവസയുണകാകരുതണ്  എന്നതുനകകാണണ്  ശശ്രീ.  വത്തി.  എസണ്.  അച്ചുതകാനനനന്റെ

കകാലനത ഇടെതുപക ഗവണ്നമന്റെണ് നകകാണ്ടുവന്നതകാണണ് ഇ.എര.എസണ്.  ഭവന

പദ്ധതത്തി.  ഉമ്മന് ചകാണത്തി സര്കകാര് വന്നതപകാള ഇ.എര.എസണ്.  ഭവന പദ്ധതത്തി

ഇനത്തിയുണകാകത്തിനലന്നണ്  പറെഞ.  അങനന  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ളവരകാണണ്  ഇതപകാള

തഘകാരതഘകാരര  പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതണ്.

 തകരളര വത്തിലകയറര പത്തിടെത്തിച്ചു നത്തിര്തകാനുള്ള ഭഗശ്രീരഥ യജ്ഞതത്തിലകാണണ്.

രണകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  ഇതത്തിനകായത്തി  നശ്രീകത്തി  വചത്തിട്ടുള്ളതണ്.  രകാജരര

ഇതപകാഴുര ഒന്നകാര തലമുറെ വത്തികസന സൂചത്തികയത്തില് അള്ളത്തിപത്തിടെത്തിചത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള

തകരളര തനരത്തിടന്ന സവത്തിതശേഷമകായ....

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പശ്രീസണ്... പശ്രീസണ്... കണ്ക്ലൂഡണ്... 

ശശ്രീമതത്തി കകാനതത്തില് ജമശ്രീല: സര്, വര്കണ് അറണ് തഹകാമത്തില്നത്തിനര വര്കണ്

നത്തിയര് തഹകാമത്തിതലക്കുര അവത്തിനടെനത്തിന്നണ് വര്കണ് ഫര തഹകാളത്തിതഡ തഹകാമത്തിതലയ്ക്കുര

നമ്മുനടെ  ചുവടകള  നശ്രീളുകയകാണണ്.  ജശ്രീവത്തിതവുര  തജകാലത്തിയുര  ഒന്നത്തിചണ്

ആസശദത്തികകാന് വര്കണ്  ഫര  തഹകാളത്തിതഡ തഹകാര  സശ്രീര  എനള്ള രശ്രീതത്തിയത്തില്
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എലകാരതനന്ന നടെപത്തിലകാകത്തിനകകാണണ് എലകാവത്തിഭകാഗര ജനങനളയുര  തചര്തണ്

പത്തിടെത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതപകാകുന്ന  ബഡ്ജറകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപത്തിചതണ്

എനളളതുനകകാണണ്  ഈ ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിനകാങത്തിനകകാണണ് എനന്റെ വകാക്കുകള

നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ്രീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസണ്:  സര്,  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  അവതരത്തിപത്തിച  2023-24  ബഡ്ജറത്തിനന

ഞകാന്  നത്തിശേത്തിതമകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുന.  'തചചശ്രീ,  നത്തിങളനകകാനക  സുഖമതല,

ഞങനളകാനക നതണത്തികളതല',  ഞകാന് ഇഇൗ പറെഞ്ഞെ വകാകരതത്തിനന്റെ സനര്ഭര

അപ്പുറെതത്തിരത്തിക്കുന്നവര്  അറെത്തിയണര.  ഇതണ്  ചകാനലത്തില്  വന്ന  ഒരു  ഓതട്ടകാ

നനഡ്രെെവറുനടെ പ്രതത്തികരണമല. ശശ്രീ. കടെകരപള്ളത്തി സുതരന്ദ്രന് സഭയത്തില് പറെഞ്ഞെ

നനഡ്രെെവറെത്തിതന്റെതുമല. എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല ഒരു ഓതട്ടകാ നതകാഴെത്തിലകാളത്തി നനവറത്തില

ജരഗ്ഷനത്തില് വചണ്  ഈ ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്,  തനന്റെ ശേത്തിഷ്ടകകാലര എങനന

ജശ്രീവത്തിചണ്  തശ്രീര്ക്കുനമന്നറെത്തിയകാനത  മനസത്തില്  തട്ടുന്ന  രശ്രീതത്തിയത്തില്  എതന്നകാടെണ്

പ്രതത്തികരത്തിച വകാചകങളകാണത്തിതണ്.  തകന്ദ്ര സര്കകാര് നപതടകാള,  ഡശ്രീസല് വത്തില

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുനനവന്നണ് ആതകപര പറെയുന്ന സരസകാന സര്കകാര്  ഇവത്തിനടെ

ഇനനവത്തിലയത്തില് രണണ്  രൂപ നസസണ്  ഏര്നപടതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ജനര നട്ടര
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തത്തിരത്തിയുന്ന  സകാഹചരരതത്തില്  സരസകാന  സര്കകാരത്തിനന്റെ  വക  ഇരുട്ടടെത്തി.

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയക്കുറെത്തിചണ്  എനന്റെ  മനസത്തിനല  സങല്പര

ഇനതകാനമകായത്തിരുന്നത്തില.   കഴെത്തിഞ്ഞെ  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷനത  ബഡ്ജറണ്

പ്രകകാരര  തകരളനത  വളര്ചയുതടെയുര  അഭത്തിവൃദ്ധത്തിയുതടെയുര

പകാതയത്തിനലതത്തിനചന്ന  സതനകാഷര  അറെത്തിയത്തിച്ചുനകകാണകാണണ്  ബഹുമകാനനപട്ട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ആമുഖപ്രസരഗര  ആരരഭത്തിചതണ്.  2022-23-ല്

സുരകത്തിത  പകാതയത്തിലകാനണന്നണ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തില്  എടതകാല്  നപകാങകാത  സകാമ്പതത്തികഭകാരര  ജനങളത്തില്

അടെത്തിതചല്പത്തിക്കുന്ന  നത്തിര്തദ്ദേശേങളകാണണ്  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

അവതരത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഓതരകാ  വര്ഷവുര  അടെത്തിമ  നല്തകണ  ചുങര

എത്രനയന്നണ്  യജമകാനന്  കുറെത്തിച  ബഡ്ജറകാണത്തിതണ്.  ഒനമത്തില,

നപകാള്ളയകാനണന്നണ്  മകാത്രമല  ചട്ടത്തിയത്തില്  ഉള്ളതുകൂടെത്തി  മടെത്തിക്കുതത്തിലകാക്കുകയതല

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഓതരകാ ദത്തിവസവുര രകാവത്തിനല ചുരുങത്തിയതണ് നകാതലകാ അതഞകാ

സശ്രീകനളങത്തിലര  എനന്റെ  ഓഫെശ്രീസത്തില്  എത്തുനണണ്,  ഇതത്തില്  അധത്തികവുര

വത്തിധവകളകാണണ്.  അവര് പറെയുന്നതണ്,  തകകാവത്തിഡണ് കകാരണമുണകായ പ്രശ്നങളകാല്,

വത്തിവത്തിധ  ബകാങ്കുകളത്തില്നത്തിനര  അനലങത്തില്  മറണ്  സഹകരണ
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സകാപനങളത്തില്നത്തിനര വകായ്പനയടതതണ്   തത്തിരത്തിനകയടെയകാന് സകാധത്തികകാനത

ജപത്തി  തനകാട്ടശ്രീസുര  കയത്തിതലനത്തി  കണശ്രീനരകാലത്തിപത്തിചണ്,  ആത്മഹതരയലകാനത

മനറകാരു  മകാര്ഗ്ഗമത്തിനലന്നകാണണ്.   വണ്നനടെര  നസറത്തില്നമന്റെണ്  തുകയടെചണ്  ജപത്തി

ഒഴെത്തിവകാകകാന്  അവര്കണ്  പ്രകാപത്തിയത്തില.  കുറെചണ്  സകാവകകാശേര  നകകാടതതകാ,

അതനലങത്തില്  എഴുതത്തിതള്ളത്തിതയകാ  മകാത്രതമ  ഇകകാരരതത്തില്നത്തിനര  അവനര

രകത്തികകാനകാകൂ.  എലകാ  മകാധരമങളുര  ഒരുതപകാനല  ബഡ്ജറത്തിനന

വത്തിമര്ശേത്തിചതപകാള,  'കത്തിട്ടകാത  മുനത്തിരത്തി  പുളത്തിക്കുര  എന്നതുതപകാനല  മകാധരമ

പരത്തിലകാളന  ഏറ്റുവളര്ന്നവരല  ഞങള'  എന്നണ്  അപ്പുറെതണ്  ഒരു  നമമ്പര്

പറെയുന്നതുതകട്ടു. എങനന പരത്തിലകാളത്തിക്കുര? തതലകാടെലത്തിനുള്ള ഒരുരശ്രീതത്തി തപകാലര

കകാണുന്നത്തില.  നചയ്തത്തികനളകാനമത്തിലകാനത  എങനന  പരത്തിലകാളത്തിക്കുര.

ഉപനതനരനഞ്ഞെടപണ് കകാലതണ് 20 മനത്തിമകാരുര തൃകകാകര നത്തിതയകാജകമണ്ഡലര

തനരത്തിട്ടണ് സനര്ശേത്തിചണ്,  അവരുനടെ പ്രശ്നര തനരത്തിട്ടണ് കണറെത്തിഞ്ഞെതതല;  എനനലകാര

വകാഗകാനങളകാണണ് ഓതരകാരുതരുര നടെതത്തിയതണ്. അവരുനടെ നകാട്ടത്തിലള്ള പലരുര

ജശ്രീവത്തിതതകാപകാധത്തിക്കുതവണത്തി  തൃകകാകര  മണ്ഡലതത്തില്വന്നണ്  തകാമസത്തിക്കുന്നതണ്

കണത്തിട്ടുണകായത്തിരത്തിക്കുമതലകാ; 99 സശ്രീറണ് തനടെത്തി രണകാര എല്.ഡത്തി.എഫെണ്. സര്കകാര്

നതനരനഞ്ഞെടകനപട്ടതുമുതല്  അഹങകാരതത്തിനണ്  നനകയുര  കകാലര  മുളച
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രശ്രീതത്തിയത്തില്,  കണ്ണുകളത്തില്  തത്തിമത്തിരര  ബകാധത്തിചണ്,  മരണനതതപകാലര

സഇൗഭകാഗരമകായത്തി കകാണുന്ന ഇഇൗ ഏകകാധത്തിപതര പ്രവണത ഇവത്തിനടെ നടെകത്തില.

ഇഇൗ നത്തിയമസഭകാ കവകാടെതത്തിനണ് മുമ്പത്തില് സര്വശശ്രീ ഷകാഫെത്തി പറെമ്പത്തില്,  നജശ്രീബണ്

കകാനപുരര,  സത്തി.  ആര്.  മതഹഷണ്,  തഡകാ.  മകാതത്യു  കുഴെല്നകാടെന്  തുടെങത്തിയ

ഞങളുനടെ  പ്രത്തിയനപട്ട  നകാലണ്  നമമ്പര്മകാര്  നടെത്തുന്ന  സതരകാഗ്രഹ

സമരതപകാരകാട്ടതത്തില്  കടകത്തിടെ  വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ചയത്തിലകാനത  ഞങളുണണ്.

ഞങളനകകാപര  തകരള  ജനതയുണണ്.  ഇനത്തിയുര  കത്തിറ്റുകള  തയകാറെകാകത്തി

ജനങളുനടെ  കണത്തില്  നപകാടെത്തിയത്തിതടെണ.  പ്രതതരകത്തിചണ്  പുതത്തിയ  കര്മ്മ

പദ്ധതത്തികനളകാനമത്തിലകാനത  ശേമ്പളര  നകകാടകകാനുര  നപന്ഷന്  നകകാടകകാനുര

മകാത്രമകായത്തിട്ടതല  ഇഇൗ  പുതത്തിയ  നത്തികുതത്തികള  അടെത്തിതചല്പത്തിക്കുന്നതണ്;

തകമനപന്ഷന്  ഒരു  രൂപനയങത്തിലര  കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടുതണകാ;  ഓതരകാ  വര്ഷവുര

വര്ദ്ധത്തിച്ചു വരുന്ന കകാന്സര് തരകാഗത്തികളകകായത്തി  ഇതപകാഴുര  1000  രൂപയകാണണ്

നല്കുന്നതണ്.  ഭകാരത്തിച  ചത്തികത്തിതകാ  നചലവുകളുര  തുടെര്പരത്തിതശേകാധനയകായത്തി

നത്തിവൃതത്തിയുമത്തിലകാത  നത്തിര്ധനരകായ  കകാന്സര്  തരകാഗത്തികളക്കുള്ള  നപന്ഷന്

3000  രൂപനയങത്തിലമകാകത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തികണനമന്നകാണണ്  എനന്റെ  അഭരര്ത്ഥന.

നനലഫെണ്-നന്റെ അര്ത്ഥര ഇത്രയുരനകാള  'ജശ്രീവത്തിതര'  എന്നകായത്തിരുനന്നങത്തില്,  ഇന്നണ്
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'കകാതത്തിരത്തിപണ്'   എന്നകാണണ്   അതത്തിനന്റെയര്ത്ഥനമന്നണ്  പറെഞ്ഞെ ശശ്രീ.  പത്തി.  നക.

ബഷശ്രീര്,  എര.എല്.എ.-യുനടെ  വകാക്കുകളകണ്  ഞകാന്  നനകതകകാര്ക്കുകയകാണണ്.

അതുതനന്നയകാണണ്  നനലഫെത്തില്  നടെക്കുന്നതണ്.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിനല

നകടകകാരരസത  കകാരണമതല  ഇന്നണ്  ഇഇൗ  സത്തിതത്തിയത്തില്  എതനപട്ടതണ്.

കഴെത്തിഞ്ഞെ  5  വര്ഷര  നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില്  പത്തിരത്തികകാന്  സകാധത്തികകാത  തുക

70000  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തിതലനറെയകാനണന്നണ്  സര്കകാര്  കണക്കുകള

സൂചത്തിപത്തിക്കുന.  തൃകകാകര  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലൂനടെ  കടെനതപകാകുന്ന

എര.ജത്തി. തറെകാഡണ് പുതലപടെത്തി-തമ്മനര-നനബപകാസണ്- അരകകടെവണ്- സശ്രീ തപകാര്ട്ടണ്

- എയര് തപകാര്ട്ടണ് തറെകാഡത്തില് എതത്തിതചരുന്ന തറെകാഡണ്  എറെണകാകുളര സത്തിറത്തിയുനടെ

വത്തികസനവുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  ഏറവുര  പ്രകാധകാനരമുള്ളതകാണണ്.

നക.എര.ആര്.എല്.  നസകന്റെണ്  തഫെസണ്  (നകകാചത്തി  നമതടകാ  നറെയത്തില് ലത്തിമത്തിറഡണ്

തഫെസണ്- 2) പ്രവര്തനര തുടെങ്ങുതമ്പകാള ഒരു പകാരലല് ടകാഫെത്തികണ് റൂട്ടണ് ഇതകാണണ്.

ബത്തി.എര.സത്തി. മുതല്  ചത്തിത്രപ്പുഴെ  വനരയുള്ള  സശ്രീതപകാര്ട്ടണ്-എയര്തപകാര്ട്ടണ്

തറെകാഡത്തിനന്റെ  രണകാരഘട്ട  വത്തികസനര  സമയബനത്തിതമകായത്തി

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുകയകാനണങത്തില് കകാകനകാടെണ് പ്രതദശേനത ഗതകാഗതക്കുരുകത്തിനണ്

ഒരു പരത്തിധത്തി വനര പരത്തിഹകാരമകാകുര. ഗരകാസണ് നനപപണ് നനലന് ഇടെകാനകായത്തി കുഴെത്തിച
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തറെകാഡുകളത്തില് മത്തികവകാറുര  തറെകാഡുകളുര ഇതുവനര നറെനസകാതറെഷന് വര്ക്കുകള

നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില.  മദരതത്തിനണ്  ഇരുപതുര  നകാല്പതുര  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള

ഇഇൗ  നകാടെത്തിനുണകാകകാന്  തപകാകുന്നനതനകാണണ്;  വശ്രീട്ടത്തിനലത്തുന്ന  തുകയതല

കുറെയകാന്  തപകാകുന്നതണ്;  മദരപനകാര്  തശ്രീര്ചയകായുര  മദരപത്തിക്കുര,  വശ്രീട്ടത്തിനല

സശ്രീകളകതല പണര കുറെയുക.  ഇനതലകാര ലഹരത്തികണ് അടെത്തിമനപടെകാനുള്ള ഒരു

വഴെത്തിയകാണണ്  കകാണത്തിച്ചുതരുന്നതണ്.  ജനങളുനടെ  നടനവകാടെത്തിക്കുന്ന  വത്തിവത്തിധ

നത്തികുതത്തികളത്തിലൂനടെ  ജനജശ്രീവത്തിതനത  ബുദ്ധത്തിമുട്ടത്തികകാന്  സൃഷ്ടത്തിച  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന   ഒരത്തികല്കൂടെത്തി  ശേകമകായത്തി  എതത്തിര്ത്തുനകകാണണ്  ഞകാന്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന. 

ശശ്രീ  .    ഇ  .    ടെത്തി  .    ടടെസണ്  മകാസര്:  സര്,  ആദരണശ്രീയനകായ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  നത്തിയമസഭയ്ക്കുമുമ്പകാനക

അവതരത്തിപത്തിച  അതത്തിജശ്രീവനതത്തിതന്റെയുര  വശ്രീനണടപത്തിതന്റെയുര  2023-24

വര്ഷനത  ബഡ്ജറണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങനള  ഞകാന്  ഹൃദയപൂര്വര  പത്തിനകാങ്ങുന.

പത്തിറെകകാനത്തിരത്തിക്കുന്ന  നവതകരളതത്തിനന്റെ  ബ്ലൂപ്രത്തിന്റെകായത്തി  ബഡ്ജറത്തിനന

തനകാകത്തികകാണുന്നവരകാണണ്  തകരള  ജനത.  ഇതര  സരസകാനങനള

അതപകത്തിചണ്  തകരളര  ആര്ജത്തിനചടത  നത്തിരവധത്തി  സകാമൂഹത്തിക  മകാറങള
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അതുലരമകാനണന്നണ് എലകാവര്ക്കുമറെത്തിയകാര. ശേത്തിശുമരണ നത്തിരകണ്, ജനന നത്തിരകണ്,

മരണ  നത്തിരകണ്,  ആയുര്നനദര്ഘരര,  സകാകരത  അങനനനയത്രതയകാ

കകാരരങളത്തില്  തകരളര  മുന്നത്തിലകാണണ്.  തകരളതത്തില്  ജനത്തിക്കുന്ന  ആയത്തിരര

ശേത്തിശുകളത്തില്  6  തപര്  മകാത്രമകാണണ്  മരത്തിച്ചുതപകാകുന്നതണ്.  കഇൗമകാരപ്രകായതത്തിനല

ഗര്ഭധകാരണ  നത്തിരക്കുര  തകരളതത്തില്  കുറെവകാണണ്.  അതുനകകാണകാണണ്

നനദവതത്തിനന്റെ  സശനര  നകാനടെന്നണ്  തകരളനത  വത്തിതശേഷത്തിപത്തികകാനത്തിടെയകായതണ്.

എന്നകാല്  നകാര  തനടെത്തിയ  സകാമൂഹത്തിക  തനട്ടങനള  നമ്മുനടെ  കുഴെപമകായത്തി

തകന്ദ്രസര്കകാര് വത്തിലയത്തിരുത്തുന്ന സകാഹചരരര  പരത്തിതശേകാധത്തിതകണതണ് വളനര

പ്രധകാനമകാണണ്.  തകരളതത്തിനണ്  അര്ഹത്തിക്കുന്ന  വത്തിഹത്തിതര  ലഭത്തിക്കുന്നതുമകായത്തി

ബനനപട്ടണ്   എനനകാനക കകാരരങളകാണണ്  അവര്  തടെസമകായത്തി  പറെയുന്നതണ്?

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാടെണ്  മനറകാരര്ത്ഥതത്തില്  നനത്തി  പറെയകാനുള്ളതണ്,

തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ സമശ്രീപനര സരബനത്തിചണ് വളനര സജശ്രീവമകായ ഒരു ചര്ച

നടെക്കുന.  തനരനത  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  അരഗര  സൂചത്തിപത്തിചതുതപകാനല

ഓതട്ടകാറെത്തികയത്തിനല ആളുകള വനര ചര്ച നടെത്തുന്ന ഒരു തലതത്തിതലയണ് ഇതണ്

ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടുവരകാന്  കഴെത്തിഞനവനളളതുതനന്നയകാണണ്  വലത്തിയ  കകാരരര.

സകാധകാരണകകാര്  നകാട്ടത്തില്  ചര്ച  നചയ്യുന്നനതനകാണണ്;  വകായ്പകാ  പരത്തിധത്തി
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ഉയര്ത്തുന്നതത്തില്,  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തിനന്റെ  അര്ഹമകായ  വത്തിഹത്തിതര

നല്കുന്നതത്തില്,  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാര  തുക  നല്കുന്നതത്തില്,  നമ്മള

ആവശേരനപട്ട  AIIMS,  ശേബരത്തി നറെയത്തില് പകാത,  തകകാചണ് ഫെകാകറെത്തി തുടെങത്തിയവ

തകരളതത്തിനണ് അനുവദത്തിക്കുന്നതുസരബനത്തിചണ് എനനങത്തിലര ഒരു തശ്രീരുമകാനതമകാ

അനുകൂല  മതനകാഭകാവതമകാ  ബഹുമകാനനപട്ട  തകന്ദ്ര  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശശ്രീമതത്തി  നത്തിര്മ്മലകാ  സശ്രീതകാരകാമന്  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിലതണകാ;

ബഡ്ജറത്തില്  അതത്തിശേകമകായ  ഭൂതകണകാടെത്തി  വചണ്  തനകാകത്തിയകാല്  തപകാലര

തകരളതത്തിനുള്ള  സകാമ്പതത്തിക  പത്തിനണതയകാ  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികതളകാ

കനണതകാന്  കഴെത്തിയത്തില.  അങനന  കനണതകാന്  കഴെത്തിയകാതത്തിടെതണ്,

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  ഉളനപനടെയുള്ള  കകാരരങളത്തില്  സരസകാനതത്തിനണ്  പല

നത്തിയനണങളുര  ഉണകാകുകയകാണണ്.  നമുകണ്  എവത്തിനടെയകാണണ്  നത്തികുതത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാന് കഴെത്തിയുന്നതണ്;  ഇഷ്ടനപട്ടുനകകാണല,  മനറകാരു മകാര്ഗവുമത്തിലകാനത

നത്തിര്ബനത്തിതമകായ  സകാഹചരരതത്തിലകാണണ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തികണ്

നപതടകാള,  ഡശ്രീസല്  വത്തില  ഉയര്തതണത്തി  വന്നതണ്.  ടെത്തി  സകാഹചരരനത

ശേരത്തിയകായ  അര്ത്ഥതത്തില്  കകാതണണതത്തിനുപകരര,  100  ഡത്തിഗ്രത്തി

നസല്ഷരസത്തില്  നവള്ളര  തത്തിളയ്ക്കുന്നതുതപകാനല  പ്രതത്തിപകര  എലകായത്തിടെത്തുര
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പ്രതകകാഭങളുര  സമരങളുര  സരഘടെത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇഇൗ  സര്കകാര്

മകാത്രമകാതണകാ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതണ്;  ഉമ്മന്  ചകാണത്തി  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതണ്

എത്രതയകാ തവണ തുക ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുണണ്. വത്തില 56 രൂപയകായത്തിരുന്നതണ്   100

രൂപയത്തില്  കൂടെത്തിയതപകാനഴെകാനര  ഒരു  പ്രശ്നവുമത്തില.  അറുപതതകാളര  രൂപ

വര്ദ്ധത്തിചതപകാള  പ്രശ്നമത്തില.  രണണ്  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള  വലത്തിയ

തപകാരകായ്മയകായത്തി   വരകാഖരകാനത്തികനപടനനവനളളതകാണണ്  പ്രശ്നര.

തകന്ദ്രസര്കകാര്  നമ്മുനടെ  സരസകാനനത  നത്തിര്ദകാകത്തിണരര  പത്തിനളളുന്ന

സമയത്തുര അവര് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിലളള പ്രതതരകതനയനകാനണന്നണ്

നമുകണ്  കകാണകാന്  കഴെത്തിയുര.  ഒന്പതണ്  സരസകാനങളുമകായത്തിതചര്ന്നണ്

തയകാറെകാകത്തിയ  'തവകാട്ടണ്  തയകാജന  പത്രത്തിക'  അനലങത്തില്  'തവകാട്ടണ്  യകാചന'

എനപറെയകാവുന്ന   ഒരു  ബഡ്ജറകാണണ്  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  അവതരത്തിപത്തിചതണ്.

ഒന്പതണ്  വര്ഷമകായത്തി  അചകാദത്തിന്  നല്കകാമനമന്നണ്  പറെഞ്ഞെണ്  തകന്ദ്ര സര്കകാര്

നമ്മനള നകകാതത്തിപത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്, അചകാദത്തിന് എനകായത്തി; അചകാദത്തിന്

മര്ഗതയ,  അനതകാനക  തപകായത്തി.  ഇതപകാള  പുതത്തിയ  കകാരരര  പറെയുകയകാണണ്;

മരണമത്തിലകാത കകാലതത്തിനന്റെ വരവകാണണ്, അടത ഇരുപതത്തിയഞണ് വര്ഷങള

'അമൃതകകാലര'  എന്നകാണണ്   സൂചത്തിപത്തികനപടന്നതണ്.  അചകാദത്തിന്  നകകാണണ്  ക്ലചണ്
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പത്തിടെത്തിച  ഏക ആള ആരകാനണന്നണ്  നമുനകലകാവര്ക്കുമറെത്തിയകാര,  അതണ്  ഗഇൗതര

അദകാനത്തിയകാണണ്.  അതദ്ദേഹര ഇതപകാള  ഹത്തിന്ഡന്ബര്ഗ്ഗത്തിനന്റെ അടെത്തിതയറണ് ഓഹരത്തി

കതമ്പകാളതത്തില്  അടെപടെലര  തകര്ന്നണ്  നവന്റെത്തിതലററെത്തിലകാനണന്നകാണണ്  പുതത്തിയ

മകാധരമ വകാര്ത.  അതദ്ദേഹതത്തിനണ് അതത്തില് നത്തിനര പുറെതതയണ് വരകാന് ഇനത്തി

'അമൃതകകാലര' വരണര. ഏതകായകാലര നമ്മുനടെ സരസകാനതതകാടെണ് കകാണത്തിക്കുന്ന

വത്തിതവചനര തുറെനപറെയകാന്  തശ്രീര്ചയകായുര യു.ഡത്തി.എഫെണ്. ഉളനപനടെയുളള ഇഇൗ

സഭയത്തിനല  എലകാവരുര  ഒരുമത്തിച്ചുണകാകണര.   അതത്തിനന  തകവലര  രകാഷശ്രീയ

ലകാഭതത്തിനണ് തവണത്തി ഉപതയകാഗത്തികകാന് കഴെത്തിയുതമകാ?   ശശ്രീ.  പത്തി.  നക.  ബഷശ്രീർ

അടെത്തിയനരപ്രതമയമകായത്തി  നകകാണ്ടുവന്നതണ്  നനലഫെണ്  ഭവന  പദ്ധതത്തി

തകരകാറെത്തിലകാനണനര  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര  തകരകാറെത്തിലകാനണനമകാണണ്.  ഏതണ്

സമ്പ്രദകായനമടതകാലര  അതണ്  തകരകാറെകാനണന്നണ്  മഞ്ഞെകതണകാടകൂടെത്തി

വശ്രീകത്തിതകണതുതണകാ?  നതറണ്  തത്തിരുത്തുക  തനന്ന  തവണനമന്നണ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇനരന്  ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള  ഇതപകാള  ഇനരനയ

നകകാനണതത്തിച  അവസ  പരത്തിതശേകാധത്തിച്ചുതനകാക്കുന്നതണ്  നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര.

ആതഗകാള വത്തിശേപണ് സൂചത്തികയത്തില്  121 രകാജരങളത്തില് 107-ാം സകാനവുര മകാനവ

ദകാരത്തിദ്രരസൂചത്തികയത്തില്  107  രകാജരങളത്തില്  62-ാംസകാനവുര
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ജനകാധത്തിപതരസൂചത്തികയത്തില്  179  രകാജരങളത്തില്  93-ാം  സകാനവുമകാണണ്

ഇനരയ്ക്കുളളതണ്. നഞട്ടത്തിക്കുന്ന കണക്കുകള  പറെയകാനകായത്തി ഇനത്തിയുര പലതുമുണണ്.

പ്രസകമകായ  തചകാദരമത്തിതകാണണ്;  ഇനരയത്തില്  140   തകകാടെത്തി  ജനങളക്കുര

സുരകത്തിതമകായത്തി  ജശ്രീവത്തികകാന്   കഴെത്തിയുന്ന  ഒരു  സകാമ്പതത്തിക  ശേകത്തിയകായത്തി

മകാറകാന്  നമുകണ്  കഴെത്തിയുതമകാ;  അതത്തിനുളള  സകാധരതയുതണകാ?  അതകാണണ്

നമ്മനളനയകാനക  ഭയനപടത്തുന്ന  പ്രശ്നര.   എനന്റെ  സുഹൃതണ്  തകരളതത്തിനന്റെ

പ്രത്തിയനപട്ട  കവത്തി   ശശ്രീ.  പത്തി.  എന്.  തഗകാപശ്രീകൃഷ്ണന്  'ബത്തിരത്തിയകാണത്തി'   എന്ന

തപരത്തില്  ഒരു  കവത്തിതനയഴുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തില്  ഇങനനയകാണണ്

എഴുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്; 

''ചരത്തിത്രനത നവറുര ചപകാതത്തി മകാത്രമകാകത്തി  

തത്തിരത്തിച്ചുര മറെത്തിച്ചുമത്തിട്ടണ്  അവര് അതണ് നചയ്യുര''. 

ബത്തിരത്തിയകാണത്തി നത്തിതരകാധത്തികണനമന്നകാണണ് അവര് പറെയുന്നതണ്.

 ''തലതശ്ശേരത്തിയത്തിനല, തകകാഴെത്തിതകകാനട്ട, തഫെകാര്ട്ടണ് നകകാചത്തിയത്തിനല,

പഴെകമുളള ബത്തിരത്തിയകാണത്തിനചമ്പുകനള 

അവര് തബകാരബണ് വചണ് തകര്തതക്കുര''.  

ചരത്തിത്രനമന്നതണ് വര്തമകാനകകാലര ഭൂതകകാലവുമകായത്തി നടെത്തുന്ന നത്തിരനര
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സരവകാദതത്തിനന്റെ  ചുരുകതപരകാണണ്.   'മുഗള  ഗകാര്ഡന്'  -നണ്  'അമൃതണ്  ഉദരകാന്'

എന്നണ്   തപരണ്  മകാറത്തി  വത്തിളത്തിക്കുതമ്പകാള  അവര്  ചരത്തിത്രനത  മകാത്രമല  നമ്മുനടെ

പലതരതത്തിലളള രശ്രീതത്തികനളയുര  പകാരമ്പരരനതയുനമലകാര തകര്ക്കുകയകാണണ്.

ഇവത്തിനടെയകാണണ് തകരളനമന്നണ് പറെയുന്ന നകകാച്ചുതകരളതത്തിനന്റെ അഭത്തിമകാനകരമകായ

തനട്ടര.  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെണ്  എലകാ  വത്തിഭകാഗര

ജനങനളയുര  യകാനതകാരു തരതത്തിലര പ്രശ്നമത്തിലകാത, വര്ഗ്ഗശ്രീയ ലഹളയത്തിലകാത

തരതത്തില്  ഒരുമത്തിച്ചുതചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചുനകകാണണ്  തപകാകുന്നതത്തിതനകകാള  കൂടതല്

നമചമകായത്തി  നമ്മള  എനകാണണ്  ആഗ്രഹത്തിതകണതണ്.  പ്രത്തിയനപട്ടവതര,  നമ്മുനടെ

തകരളര  വളര്ചയുനടെയുര  അഭത്തിവൃദ്ധത്തിയുനടെയുര  ഒരു  ഘട്ടതത്തിതലയണ്  വരുനമന്ന

ശുഭകാപത്തി  വത്തിശേശകാസര  വശ്രീണ്ടുര  വശ്രീണ്ടുര  അരകത്തിട്ടുറെപത്തികകാനകാണണ്  നമ്മുനടെ

ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ

ശമത്തിചത്തിട്ടുളളതണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ  ആഭരനര  ഉലകാദനര  പനണണ്  ശേതമകാനര

വളര്നനവന്നതണ്  തദശേശ്രീയ  നത്തിരകണ്  ഏഴെണ്  ശേതമകാനര  മകാത്രമകായത്തിരത്തിക്കുന്ന

സകാഹചരരതത്തിലകാണണ് നമ്മുനടെ ഇഇൗ തനട്ടനമതന്നകാര്കണര.  അതുമകാത്രമല, മറണ്

പലകകാരരങളത്തിലര  നമ്മള ഉയര്ചയത്തിതലയണ്  തപകാകുകയകാണണ്.   തകരളര ഒരു

പ്രതശ്രീകയ്ക്കുര  വകയത്തിലകാത  നകാടെകായത്തി  മകാറുനനവന്നണ്  ചത്തില  മകാധരമങള
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എഴുതുനണണ്,  സതരമതകാതണകാ;  ഒരു പ്രതശ്രീകയ്ക്കുര വകയത്തിലകാത നകാടെകാതണകാ?

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ സരരകണവുര അതുമകായത്തി ബനനപട്ട പ്രവര്തനങളുര

വത്തിദരകാഭരകാസ  കകാരരങളത്തിലളള  പുതരകാഗതത്തിയുനമകാനക  നമ്മുനടെ  മകനള

ഉപരത്തിപഠനര നടെത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തി വത്തിതദശേതതയണ് തപകാകകാന് സജമകാകകാന്

കഴെത്തിഞ്ഞെതണ് തനട്ടനമന്നതല പറെതയണതണ്. നമ്മുനടെ തകരളര ഒരു വൃദ്ധസദനമകായത്തി

മകാറുനതവകാനയന്നണ്  ആശേങനപടത്തുന്ന  അര്ത്ഥതത്തിതലയണ്  കകാരരങള

തപകാകുനനവനളളതണ്   നകാര  തത്തിരത്തിചറെത്തിയനപതടെണതുണണ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണ്

യുവകാകളകണ്  ഒരുപകാടെണ്  നതകാഴെത്തിലവസരങള  സൃഷ്ടത്തിക്കുനമനള്ളതണ്  ഉറെപകായ

ഒരു  കകാരരമകാണണ്.  എര.എസണ്.എര.ഇ.- കള  മുതഖന വരവസകായ വകുപണ് 245

ദത്തിവസരനകകാണണ് 2023 ജനുവരത്തി ആകുതമ്പകാള 1,64,463 നതകാഴെത്തിലവസരങള

പുതത്തിയതകായത്തി സൃഷ്ടത്തികനപട്ടുനവന്നതകാണണ്. അഞണ് വര്ഷരനകകാണണ്  25  ലകര

നതകാഴെത്തിലവസരങള  സൃഷ്ടത്തികണനമന്ന  ഇടെതുമുന്നണത്തിയുനടെ  കകാഴ്ചപകാടെണ്

തശ്രീര്ചയകായുര നത്തിറെതവറനപടെകാന് കഴെത്തിയുന്ന രശ്രീതത്തിയത്തിലളള  ഉയര്ചയത്തിതലയകാണണ്

വരവസകായവകുപണ് തപകാകുന്നതണ്.  നമ്മുനടെ ഉലന്നങള ഇവത്തിനടെ ഉലകാദത്തിപത്തിക്കുന്ന

തരതത്തിതലയണ്  സരസകാനനത  മകാറ്റുന്നതത്തിനുതവണത്തി  'തമകണ്  ഇന്  തകരള'

പദ്ധതത്തികണ് അടെങല് തുകയകായത്തി ഏകതദശേര 100 തകകാടെത്തി രൂപ പ്രതതരകമകായത്തി
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വകയത്തിരുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെര  തുറെമുഖര,  നവസണ്  തകകാസണ്  കനകാല്

എന്നത്തിവ തകന്ദ്രശ്രീകരത്തിച്ചുളള വരകാപകാര ഇടെനകാഴെത്തി, നകകാചത്തി-പകാലകകാടെണ് വരവസകായ

ഇടെനകാഴെത്തി,  കണ്ണൂര് നഎ.ടെത്തി.  പകാര്കത്തിനന്റെ നത്തിര്മ്മകാണര ഇനതലകാര തചരുതമ്പകാള

നതകാഴെത്തിലവസരസൃഷ്ടത്തിയുനടെ  ഒരു  പൂകകാലമകാണണ്  ആര്ത്തുണരുന്നതണ്.

'രകാതമശേശരനത കഇൗരര' എന്നണ് സകാധകാരണയകായത്തി പറെയകാറുണണ്;  ഒരു പദ്ധതത്തി

തുടെങത്തിയകാല്  ഇടെയണ്  ഇടെയണ്  ഉതപകത്തികനപടന്ന  രശ്രീതത്തിയകാണണ്.  2021-ല്

അവതരത്തിപത്തികനപട്ട പദ്ധതത്തി  2022-തലകാ, 2023-തലകാ കകാണകാനത തപകാകുന.

ഇഇൗ  സര്കകാര്  അങനനയല.  പദ്ധതത്തിയുനടെ  തുടെര്ചയകായത്തി  മുന്-പത്തിന്

ബനങളത്തില്  ശദ്ധനകകാടതകാണണ് മുതന്നകാട്ടണ് തപകാകുന്നതുര അതനുസരത്തിച്ചുളള

പദ്ധതത്തികള വചത്തിട്ടുനണനളളതുര വളനര ആശേശകാസകരമകായ സരഗതത്തിയകാണണ്.

സതമ്മകാഹനമകായ  ഭകാവത്തിയുനടെ  വഴെത്തിവത്തിളക്കുകളകായത്തി  മകാറുന്ന  പുതത്തിയ

പ്രവര്തനങളകണ് ഇഇൗ ബഡ്ജറണ്  തുടെകമത്തിടന.  സശ്രീകളകകായത്തി  പ്രതതരക

നമന്സ്ട്രല് കപണ് ഉപതയകാഗര പ്രചരത്തിപത്തികകാന്  10  തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിചതണ്

ഇഇൗ  തമഖലയത്തിലണകാക്കുന്ന  മകാറര  നചറുതനലനര  അത്രയുര

ആശേശകാസകരമകായത്തിട്ടുളള ഒരു പദ്ധതത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുനമനര കകാലര നവളത്തിവകാക്കുക

തനന്നനചയ്യുര.  മണ്ഡലവുമകായത്തി  ബനനപട്ട  ഒന  രണണ്  കകാരരങള
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സൂചത്തിപത്തികകാന്  ഇഇൗ  അവസരര  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണണ്.   ഒന്നണ്,  കഴെത്തിഞ്ഞെ

പ്രകാവശേരര  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച  ഏറവുര  ബൃഹതണ്  പദ്ധതത്തിയകായ

അഴെശ്രീതകകാടെണ്-മുനമ്പര പകാലര സരബനത്തിചകാണണ്. അതത്തിനന്റെ നടെണര് നടെപടെത്തികള

പൂര്തത്തിയകാകുകയുര  കുറെചണ്  അധത്തിക  തുക  പകാസകാക്കുന്നതത്തിനുളള

ഘട്ടതത്തിലമകാണണ്. ബഹുമകാനനപട്ട മനത്തി പ്രതതരകമകായത്തി തകാലരരനമടതണ് അതണ്

അനുവദത്തിചണ്  നല്കണനമന്നണ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണണ്.  രണണ്,  നകകാടങല്ലൂര്-

ഗുരുവകായൂര്  നറെയത്തില്പകാത  സരബനത്തിചകാണണ്.  അതത്തിനന്റെ  സകാധരതകാപഠനര

തനരനത  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അടത  പടെത്തിയകായത്തി  പ്രസ്തുത  പദ്ധതത്തിയ്ക്കുളള

തുകനയങനന  ഉളനപടതകാന്  കഴെത്തിയുകനയന്നകാതലകാചത്തികണര.  മൂന്നണ്,

റെത്തിപബത്തികത്തിനന്റെ  ആദര  രകസകാകത്തി  സഖകാവണ്  സര്ദകാര്  തഗകാപകാലകൃഷ്ണനന്റെ

തപരത്തിലളള  ഒരു  പഠനഗതവഷണ  തകന്ദ്രര  ഇടെത്തുരുതത്തിയത്തില്

സകാപത്തികകാനുളള കകാരരര കൂടെത്തി ആതലകാചത്തികണര.

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പശ്രീസണ്  പശ്രീസണ്… …

ശശ്രീ  .    ഇ  .    ടെത്തി  .    ടടെസണ്  മകാസര്:  സര്,  ഒരു  കകാരരര  കൂടെത്തിപറെഞ്ഞെണ്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  സകാധകാരണയകായത്തി  ഒരു  കുട്ടത്തിയുനടെ  ജശ്രീവന്

രകനപടതകാന്  തവണത്തിയകാണണ്  സത്തിതസറെത്തിയന്  പ്രവസവര  നടെത്തുന്നതണ്.
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തശ്രീര്ചയകായുര നമ്മുനടെ ബഹുമകാനനപട്ട മനത്തി നചയ്തത്തിട്ടുളളതണ് തകരളതത്തിനന്റെ ഒരു

വലത്തിയ  വത്തികസനര  സശപര  കണ്ടുനകകാണണ്  ഒരു  സര്ജത്തികല്  നനസ്ട്രകകാണണ്

അതദ്ദേഹര  നചയ്തതണ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണ്  നമ്മുനടെ  നപകാതുവകായ  അനരശ്രീകനത

നമചനപടതകാന്  സഹകായത്തിക്കുനമന്നണ്  മകാത്രര  സൂചത്തിപത്തിച്ചുനകകാണണ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിനണയ്ക്കുന.

ശശ്രീ  .    അനൂപണ്  തജകബണ്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങനള

ഞകാന്  എതത്തിര്ക്കുകയകാണണ്.  നത്തികുതത്തിയുനടെ  വലത്തിനയകാരു  ഭകാരര  ജനങളുനടെ

ചുമലത്തില് നകട്ടത്തിവയ്ക്കുന്ന  നത്തിലയത്തിതലയണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണ്  മകാറെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.

കഴെത്തിഞ്ഞെ നതരനഞ്ഞെടപണ് സമയതണ് ഏകതദശേര 10 തരതത്തിലളള സകാധനങള

കത്തിറ്റുകളകായത്തി  നല്കത്തി   ജനങനള  കത്തിറ്റുകളത്തിലത്തിറെകത്തി,  അതണ്  തവകാട്ടുകളകാകത്തി

മകാറകാനുളള  രകാഷശ്രീയശമര  നടെന.  തനരനത  ഞകാന്  സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്,  ഇഇൗ

സര്കകാരത്തിനന്റെ  ഭരണത്തുടെര്ചനയനപറെയുന്നതണ്  അന്നനത  ഒരു

സകാമൂഹരകാനരശ്രീകനത  വരകമകായത്തി  മുതനലടത്തുനകകാണ്ടുളള  ഒന്നകായത്തിരുന.

വശ്രീണ്ടുര അധത്തികകാരതത്തില്വന്നതശേഷര  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലണകാകത്തിയ വലത്തിനയകാരു

നത്തികുതത്തിഭകാരര  എന്നതണ്  നകട്ടത്തിടെ  നത്തികുതത്തി,  നനവദത്യുതത്തിചകാര്ജണ്,  തമകാതട്ടകാര്

നനസകത്തിള,  തകകാർട്ടണ്  ഫെശ്രീ  സകാമ്പണ്,   തമകാതട്ടകാര്  കകാറുകള,  മദരര,  നരകായവത്തില
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വര്ദ്ധന,  നപതടകാള  -  ഡശ്രീസല് നസസണ്,  ഇതപകാള നവളളകരര  മുതലകായവ

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതടെകര  ജനങളുനടെ  തമല്  നകട്ടത്തിവച്ചുനകകാണണ്  നത്തിങള  മുതമ്പകാട്ടണ്

തപകാകുതമ്പകാള,  അതത്തിനനതത്തിനരയുളള വലത്തിയ തതകാതത്തിലളള ജനകശ്രീയ വത്തികകാരര

തകരളതത്തിലയരുതമ്പകാള  അതത്തിനന  പ്രതത്തിഫെലത്തിപത്തിച്ചുനകകാണകാണണ്

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നല  നകാലണ്  എര.എല്.എ.-മകാര്  ഇന്നത്തിവത്തിനടെ  സതരകാഗ്രഹര

അനുഷത്തിക്കുന്നതണ്.  അവര് ഇവത്തിനടെ പ്രകടെമകാക്കുന്നതണ് ജനങളുനടെ വത്തികകാരമകാണണ്.

സര്കകാരത്തിനന്റെ  നകടകകാരരസതയുര  നത്തികുതത്തികുടെത്തിശ്ശേത്തിക  പത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിലളള

വലത്തിയ  അപകാകതയുര   മൂലമുണകായ  സകാമ്പതത്തിക  ഭകാരര  ജനങളുനടെ  തമല്

തളളത്തിവത്തിടന്ന  ഒരു  സകാഹചരരര  ഇവത്തിനടെയുണകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.

നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  റെത്തിതട്ടണുകളകണ്  ഘടെനകാപരമകായ  പരത്തിഷ്കരണങള

നടെപകാകകാതതത്തിനകാല് 5 വര്ഷര നകകാണണ് സര്കകാരത്തിനുണകായ നഷ്ടര 25000

തകകാടെത്തി  രൂപയകാനണന്നണ്  എകണ്നപന്ഡത്തിചര്  റെത്തിവമ്യൂ  കമ്മത്തിറത്തി  തനന്ന

പറെഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന്ന  വത്തിഷയമകാണണ്.  അതകായതണ്  പ്രതത്തിവര്ഷര  5000  തകകാടെത്തി

രൂപയുനടെ നഷ്ടര കണകകാക്കുന.  വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തിനണ് ഇതരതത്തിലളള

അനവധത്തി പദ്ധതത്തികള  നമ്മുനടെ മുന്നത്തില് നത്തില്നക നത്തികുതത്തി കുടെത്തിശ്ശേത്തികയടെകര

പത്തിരത്തിനചടക്കുന്ന  കകാരരതത്തില്  വലത്തിയ  രശ്രീതത്തിയത്തിലളള  വശ്രീഴ്ചകള
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സരഭവത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  അതത്തിനന്റെ  എലകാഭകാരവുര  കൂടെത്തി  ജനങളുനടെ

ചുമലത്തില്നകട്ടത്തിനവചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  2022-നല   എ.ജത്തി.-യുനടെ  ഓഡത്തിറണ്

റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തില് പരകാമര്ശേത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ് മൂലധന നചലവത്തില് സര്കകാര് പത്തിന്നത്തിതലയണ്

തപകാകുനനവന്നകാണണ്.  കരകാപത്തിറല്  എകണ്നപന്ഡത്തിചര്  ഉ ളനപനടെയുള്ള

പ്രവൃതത്തികള  പൂര്തശ്രീകരത്തികകാന്  കഴെത്തിഞ്ഞെത്തിട്ടത്തില.  അതത്തില്  354

പ്രവൃതത്തികളകകായത്തി  ആനക   1362  തകകാടെത്തി  രൂപ  മകാത്രമകാണണ്

നചലവഴെത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  കരകാപത്തിറല്  എകണ്നപന്ഡത്തിചര്  വളനരയധത്തികര

കുറെഞവരുന.  ഓഫെണ്  ബഡ്ജറണ്  പദ്ധതത്തിയകായ  കത്തിഫ്ബത്തിനയ  നത്തിങള

ഉയര്തത്തികകാണത്തിക്കുതമ്പകാള,  993  പദ്ധതത്തികള  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്

പ്രഖരകാപത്തിചതത്തില്  120  പദ്ധതത്തികള  മകാത്രമകാണണ്  പൂര്തത്തിയകായതണ്.

അവനയകാനക തമകാശേമകാനണതന്നകാ കുറെവകാനണതന്നകാ  എനള്ള അര്ത്ഥതത്തില്

അല  ഞകാന്  പറെയുന്നതണ്.  അതത്തിനന്റെ  എണര  നത്തിങള  പരത്തിതശേകാധത്തികണര.

ശശ്രീ.  ഇ.  ടെത്തി.  നനടെസണ്  മകാസറുനടെ  പ്രസരഗതത്തില്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  കത്തിഫ്ബത്തി  വര്കത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്   സൂചത്തിപത്തിച്ചുവതലകാ

അതത  അവസയകാണണ്  എലകാ  സലങളത്തിലമുള്ളതണ്.  കത്തിഫ്ബത്തി  വര്ക്കുകള

പൂര്ണമകായുര സരഭനകാവസയത്തില് അനലങത്തില് പൂര്തത്തിയകാകകാന് കഴെത്തിയകാത
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നത്തിലയത്തില്   വലത്തിയ  കകാലതകാമസമുണകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരര

നത്തിലനത്തില്ക്കുന.  ഗവണ്നമന്റെണ്  സഹകരണ നത്തിതകപങള സര്കകാരത്തിതലയണ്

നകകാണ്ടുവരകാന്  ശമത്തിക്കുന.  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തികളുനടെ  സത്തിരര  നത്തിതകപര

ടഷറെത്തികളത്തിതലയണ്  മകാറകാന്  തപകാകുനനവന്നകാണണ്  ഇതപകാള  അവസകാനമകായത്തി

വരുന്ന  റെത്തിതപകാര്ട്ടുകള  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതണ്.  സര്വകലകാശേകാലകളുനടെ  സശയര

ഭരണതത്തിലര  സകാമ്പതത്തിക  അവകകാശേതത്തില്തപകാലര  കടെനകയറുന്ന

നത്തിലയത്തില് അവരുനടെ തുകകൂടെത്തി ടഷറെത്തിയത്തിതലയണ്  മകാറകാനുള്ള നടെപടെത്തികളത്തിതലയണ്

നശ്രീങ്ങുകയകാണണ്.  ഗവണ്നമന്റെണ്  ഗ്രകാന്റുകളതപകാലര  നകകാടകകാന്  കഴെത്തിയകാത

നത്തിലയത്തില് നത്തില്ക്കുതമ്പകാഴെകാണണ്,  സര്വകലകാശേകാലകളുനടെ തുക ടഷറെത്തിയത്തിതലയണ്

മകാറകാനുള്ള നടെപടെത്തി ഇന്നണ് സര്കകാര് സശശ്രീകരത്തിച്ചുവരുന്നതണ്.  ഗവണ്നമന്റെണ് വളനര

നകകാട്ടത്തിതഘകാഷത്തിചണ്  നകകാണ്ടുവന്ന  ഒന്നകാണണ്  Education  Loan  Repayment

Support  Scheme.  ഇതത്തില്  78000  അതപകകള വന്നതത്തില്  37000-ഓളര

അതപകകള  നത്തിരസത്തിച്ചു.  അവസകാന  തശ്രീയതത്തിയകായ  2018-നുതശേഷര  ഇഇൗ

പദ്ധതത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തി  2017-ല്

നത്തിയസഭയത്തില്  ചട്ടര  300  അനുസരത്തിചണ്  പ്രസകാവന  നടെതത്തി  നകകാണ്ടുവന്ന

പദ്ധതത്തിയകാണണ്.  ഇഇൗ  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര,  യഥകാര്ത്ഥ  ഗുണതഭകാകകാകളകണ്
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പദ്ധതത്തിയുനടെ  പ്രതയകാജനര  ലഭത്തികകാത  സകാഹചരരമകാണുള്ളതണ്.  ഇഇൗ

പദ്ധതത്തിയത്തില്  തുക  അടെചവര്ക്കുതപകാലര  വശ്രീണ്ടുര  തുക

അടെയണനമന്നകാവശേരനപട്ടുനകകാണണ്  ബകാങണ്  തനകാട്ടശ്രീസണ്  വനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

സകാഹചരരമകാണുള്ളതണ്.  Education  Loan  Repayment  Support  Scheme

വളനര  പ്രതശ്രീക  നല്കത്തിയ  ഒന്നകായത്തിരുന.   പകാവനപട്ട  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകണ്

അവരുനടെ വകായ്പ തത്തിരത്തിചടെകകാനുള്ള സതപകാര്ട്ടണ്  നത്തിയമസഭയത്തില് ഗവണ്നമന്റെണ്

പ്രഖരകാപത്തിചതുതപകാലര  നടെപത്തിലകാകുന്നത്തില.  പല  പ്രഖരകാപനങളുര

ഉണകാകുന്നതലകാനത  അതത്തിനന്റെ  തുടെര്നടെപടെത്തികള  വരുന്നത്തിനലന്നതകാണണ്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  20  വര്ക്കുകള

എര.എല്.എ.-മകാതരകാടെണ്  തചകാദത്തിചണ്  വകാങത്തിനയടക്കുനണണ്.  അങണ്

വകാങ്ങുന്നവതരകാടെണ്  നശ്രീതത്തി  പുലര്തണനമന്നകാണണ്  എനത്തികണ്

അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുള്ളതണ്.  തപരത്തിനുതവണത്തി മകാത്രര ഒരു വര്കണ്  നല്കുതമ്പകാള,

പലതപകാഴുര  പ്രധകാനനപട്ട  പല  വര്ക്കുകളുര  അവഗണത്തികനപട്ടണ്  തപകാകുന.

ഓതരകാ  പ്രതദശേനതയുര  പ്രധകാനനപട്ട  പദ്ധതത്തികള  എനകാനണന്നണ്

മനസത്തിലകാകത്തി  അതത്തിനനുസരത്തിചണ്  പ്രകാതദശേത്തിക  വത്തികസനര  നകകാണ്ടുവരകാന്

തയകാറെകാകണര.  അനലങത്തില്  20  വര്ക്കുകള  ദയവകായത്തി  തചകാദത്തിചണ്
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വകാങരുനതനകൂടെത്തി  ഞകാന്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണണ്.

എര.എല്.എ.മകാരത്തില്നത്തിനര  തചകാദത്തിച്ചു  വകാങ്ങുന്ന  വര്ക്കുകള

പൂര്തത്തിയകാകകാനുള്ള സനനസര രകാഷശ്രീയമകായ ഉതരവകാദത്തിതശവുര ഗവണ്നമന്റെണ്

കകാണത്തികണനമന്നണ് കൂടെത്തി ഇഇൗ സനര്ഭതത്തില് സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.

ശശ്രീ  .   പ്രതമകാദണ് നകാരകായണ്: സര്, ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല് അവതരത്തിപത്തിച ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന്

പൂര്ണമകായത്തി  പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണണ്.  തകന്ദ്ര  ഭരണതത്തിനന്റെ  കുടെത്തിലതകളുനടെ

കകാലത്തുര പുതത്തിനയകാരു തകരളതത്തിനകായുള്ള ആഗ്രഹങളുര അഭത്തിനത്തിതവശേങളുര

ഉള്ളത്തില്  സൂകത്തിക്കുന്ന  മുഴുവന്  മലയകാളത്തി  സമൂഹതത്തിനുമുള്ള  സഞകാരപകാത

തുറെന്നത്തിടന്നതകാണണ്  ഈ  ബഡ്ജറണ്  എന്നണ്  ആമുഖമകായത്തി  പറെയനട്ട.  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന  നകാര  വത്തിലയത്തിരുതതണതണ്  ഇനരയുനടെ  ഇന്നനത

സകാഹചരരതത്തിലകാണണ്.  ജനകാധത്തിപതരതത്തിനന്റെയുര  നഫെഡറെലത്തിസതത്തിനന്റെയുര

അവതശേഷത്തിക്കുന്ന  പകാദമുദ്രകനളതപകാലര  മകായ്ച്ചുകളയുന്ന  തകകാണത്തികണ്

കകാപത്തിറലത്തിസവുര  തകകാര്പതറെറണ്  അജണയുര  സരസകാനങളുനടെ

പരമകാധത്തികകാരനതയുര  സകാമ്പതത്തിക  സശകാതനരങനളനയലകാര  ധശരസത്തിക്കുന്ന

ഒരു കകാലതകാണണ് നകാര ജശ്രീവത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇവത്തിനടെ ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര
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വകുപ്പുമനത്തി  പറെഞ,  നഫെഡറെലത്തിസതത്തിനന്റെ  ആധകാര  തപ്രരണ  ഫെത്തിസല്

നഫെഡറെലത്തിസമകാനണന്നണ്.  സരസകാനങളക്കുള്ള  തകന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതര

നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചുര  വകായ്പകാപരത്തിധത്തി  കമശ്രീകരത്തിച്ചുര  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്നത്തിനള്ള

നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  അവസകാനത്തിപത്തിച്ചുര  റെവനമ്യൂ  കമ്മത്തി  ഗ്രകാന്റെണ്  പൂര്ണമകായത്തി

ഇലകാതകാകത്തിയുര  കത്തിഫ്ബത്തി  തപകാനലയുള്ള  ബഡ്ജറത്തിനണ്  പുറെതതയണ്

സകാമ്പതത്തികര സമകാഹരത്തികകാനുള്ള സശകാതനരര തലത്തിനകടത്തുകയുര നമ്മുനടെ

സരസകാനങനള  മുഴുവന്  സകാമ്പതത്തിക  ബനത്തികളകായത്തി  തകന്ദ്രര  മകാറ്റുതമ്പകാള

ഇതപകാള  ഇനരയത്തില്  നടെക്കുന്നതണ്  ഫെത്തിസല്  നഫെഡറെലത്തിസനത

അട്ടത്തിമറെത്തികലല,  ഫെത്തിസല്  ഫെകാസത്തിസമകാനണന്നണ്  ഒരുമത്തിച്ചു  ആവുന്നത്ര

ശേബ്ദതത്തില്  പറെയകാന്  കഴെത്തിയണനമന്നണ്  ചൂണത്തികകാണത്തികകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണണ്.  അധത്തിക  വത്തിഭവസമകാഹരണതത്തിനുള്ള  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശേങനള  വത്തിമര്ശേത്തിക്കുകയുണകായത്തി.  എന്നകാല്  നത്തികുതത്തി

എനത്തിനുതവണത്തിയകാണണ്  സമകാഹരത്തിക്കുന്നതണ്;  സര്കകാര്  അതണ്  എവത്തിനടെയകാണണ്

നത്തിതകപത്തിക്കുന്നതണ്;  ആര്ക്കുതവണത്തിയകാണണ്  നചലവഴെത്തിക്കുന്നതണ്?  ഒരു

ഉദകാഹരണര  മകാത്രര  ചൂണത്തികകാണത്തികകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണണ്.

തലകാകതത്തിനന്റെയുര    ഇനരയുനടെയുര  സമ്പദണ്  വരവസകളുനടെയുര
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അവകകാശേവകാദങള,  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.-യുനടെ  വര്ദ്ധന  ചൂണത്തികകാട്ടത്തി  ഒഴുകത്തി

പരക്കുകയകാണണ്.  എന്നകാല്,  ഇതരര  വര്ദ്ധനനയലകാര  വരുതമ്പകാഴുര  നകാര

കകാതണണതണ്  തജകാബണ് നലസണ്  തഗ്രകാതകാണണ്.  തകകാര്പതറെറ്റുകളുനടെ  നകകാഴുത

പണതത്തില്നത്തിനര  ചത്തിതറെത്തിനതറെത്തിക്കുന്ന  trickle  down  ഔദകാരരങള

മകാത്രരമതത്തി  ഇനരയത്തിനല  അസരഘടെത്തിത  നതകാഴെത്തില്തമഖലയണ്  എന്നണ്  പറെയുന്ന

തകന്ദ്ര  ഭരണതത്തിനന്റെ  കകാലതണ്  ഇനരയുനടെ  നതകാഴെത്തില്  നഷ്ടര

വര്ദ്ധത്തിക്കുനനവന്നതുര നകാര തത്തിരത്തിചറെത്തിയണര. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പശ്രീസണ്…. പശ്രീസണ്  സമയര കഴെത്തിഞ… …..

ശശ്രീ  .    പ്രതമകാദണ്  നകാരകായണ്:  സര്,  നചറെത്തിയ  പ്രസരഗമകാണണ്,  സനഷ്ട

പ്രസരഗമകാകകാന്  അങണ്  അനുവദത്തികണര.  തകരളതത്തിനല  സര്കകാര്

നതകാഴെത്തിലത്തിനന്റെയുര  നത്തിതകപതത്തിനന്റെയുര  ആഭരനര  ഉത്പകാദനതത്തിനന്റെയുര

കകാരരതത്തില്  'തമകണ്  ഇന് തകരള'  എന്ന പദ്ധതത്തികകായത്തി  നൂറെണ്  തകകാടെത്തി  രൂപ

മകാറത്തിവച്ചു  എന്നതണ്  തകരളതത്തിനല  യുവകാകളകണ്  പ്രതശ്രീക  നല്കുന്നതകാണണ്.

നകാര അതത്തിനന കകാണകാനത തപകാകരുതണ് എനകൂടെത്തി ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുകയകാണണ്.

എത്രതയകാ  കകാലമകായത്തി  നമ്മുനടെ   പ്രവകാസത്തികള  അവനര  നകകാള്ളയടെത്തിക്കുന്ന

വത്തിമകാന  യകാത്രകാക്കൂലത്തിനയകുറെത്തിചണ്  പറെയുന.  ഇതത്തില്  തകകാര്പസണ്  ഫെണകായത്തി
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പതത്തിനഞണ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  പ്രവകാസത്തികളകണ്  നല്കകാന്  ഈ  സര്കകാര്

തയകാറെകായത്തി.  മൂന്നണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങളകൂടെത്തി  പറെഞനകകാണണ്  ഞകാന്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  അതത്തില്  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ടതണ്,   റെബ്ബര്

കര്ഷകര്കണ്  നല്കുന്ന  സബ്സത്തിഡത്തി  വത്തിഹത്തിതര   600 തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാന്  അങണ്  തയകാറെകായത്തി. റെബ്ബറെത്തിനന്റെ  തകാങ്ങുവത്തില,  സരഭരണവത്തില

170  രൂപയത്തില്നത്തിനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചണ്  കര്ഷകനര  സഹകായത്തികണനമന്നണ്

ഒരത്തികല്ക്കൂടെത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണണ്.  ടവജ്ഞകാനത്തിക  സമൂഹമകായത്തി

തകരളനത  മകാറകാനുള്ള  പ്രയകാണതത്തിനണ്  തവഗത  നല്കുന്നതകാണണ്  ഈ

ബഡ്ജറണ്.  സഹകരണ  തമഖലയുനടെ  സഹകരണതതകാനടെ,  തലകാകത്തുള്ള

ആധുനത്തിക  വത്തിജ്ഞകാനര  മുഴുവന്  തകരളതത്തിതലയണ്  നകകാണ്ടുവരകാന്

ബൃഹതകായത്തിട്ടുള്ള നത്തിതകപര ആവശേരമകാണണ്.   വലത്തിയ നകട്ടത്തിടെസമുചയങള,

അതത്തിനകായത്തി  സഹകരണ  തമഖലയുനടെ  സഹകരണതതകാനടെ  അകകാഡമത്തികണ്

സത്തിറത്തികള ആരരഭത്തികകാന് കഴെത്തിയുതമകാനയന്നതണ്   പരത്തിതശേകാധത്തികണനമന്ന ഒരു

നത്തിര്തദ്ദേശേരകൂടെത്തി  എനത്തിക്കുണണ്.  അതതകാനടെകാപര  തകരളര  ടവജ്ഞകാനത്തിക

സമൂഹമകായത്തി  മകാറുതമ്പകാള  അങണവകാടെത്തികള  മുതല്  ഉന്നത  വത്തിദരകാഭരകാസര

സകാപനങള വനരയുള്ള സകാപനങനള മത്തികവത്തിതലയണ് നയത്തിക്കുന്ന, നതകാഴെത്തില്
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ടവദഗരമുണകാകകാന് സഹകായത്തിക്കുന്ന, തകരളതത്തിനണ് മകാതൃകയകാകുന്ന  'റെകാന്നത്തി

തനകാളഡ്ജണ് വത്തിതലജണ് ' എന്ന പദ്ധതത്തികണ് സര്കകാര് നല്കുന്ന പത്തിനണയണ് നനത്തി

പറെയുകയുര  അതത്തില് ഈ ടവജ്ഞകാനത്തിക സമൂഹതത്തിനകായുള്ള പദ്ധതത്തികള

ഉളനപടതത്തി  കൂടതല്  സകാമ്പതത്തിക  സഹകായര  നല്കണനമന്നണ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുന.  ഒരു  കകാരരരകൂടെത്തി  പറെഞനകകാണണ്  ഞകാന്

അവസകാനത്തിപത്തികകാര, History  എന്നകാല്  His Story  അല.  അതണ്  Her Story

കൂടെത്തിയകാണണ്. ചരത്തിത്രനമന്നകാല് അവളുതടെതുകൂടെത്തിയകാനണന്നണ് നതളത്തിയത്തിച അഭത്തിമകാന

പദ്ധതത്തിയകാണണ് കുടരബശശ്രീ.  തകരളര നടെപത്തിലകാക്കുന്ന ലഹരത്തിനകതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള

പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനന്റെ  മകാതൃകയത്തില്  ക്ലകാസണ്  മുറെത്തികള  മുതല്  കുടരബശശ്രീ  വനര

തകകാര്തത്തിണകത്തി  ലത്തിരഗ  സമതശതത്തിനകായുള്ള  ഒരു  വലത്തിയ  കരകാമ്പയത്തിന്

ഇനരയകാനക  മകാതൃകയകായത്തി  ഉയര്തത്തികകാണത്തികകാന്

പ്രഖരകാപനമുണകാകണനമനകൂടെത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുനകകാണണ്  ഈ  ബഡ്ജറണ്  ഒരു

നപകാരുതലകാണണ്,  പ്രതത്തിതരകാധമകാണണ് എനകൂടെത്തി ചൂണത്തികകാണത്തിച്ചുനകകാണണ് ഞകാന്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .    എ  .    പ്രഭകാകരൻ:  സര്,  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന്  പൂര്ണമകായുര

പത്തിനകാങ്ങുന.   പ്രതത്തിസനത്തികളുനടെ  നടവത്തില്തപകാലര  തകരളതത്തിനന്റെ  തനത്തിമ
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നനകവത്തിടെകാനത  2023-24-നല  ബഡ്ജറണ്  അവതരത്തിപത്തിച  ബഹുമകാനനപട്ട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയ ഞകാന് അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണണ്.   തകന്ദ്ര സര്കകാര്

ഒരു  പ്രതതരക  പകവച്ചുനകകാണകാണണ്  തകരളതതകാടെണ്

നപരുമകാറെത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  നമ്മുനടെ  സരസകാനത്തുനത്തിനര  ഒരു  രൂപ

നത്തികുതത്തി  പണര  തകന്ദ്രതത്തിതലയണ്  തപകാകുതമ്പകാള  നമുകണ്  തകവലര

ഇരുപതത്തിയഞണ്  നനപസയകാണണ്  തത്തിരത്തിച്ചുകത്തിട്ടുന്നതണ്.ഇനരയത്തിനല  ഒരു

സരസകാനമകാണതലകാ ഉതര്പ്രതദശേണ്.  അവര് ഒരുരൂപ നകകാടക്കുതമ്പകാള  1.69

രൂപ  അവര്കണ്  കത്തിട്ടുകയകാണണ്.  തകന്ദ്രര  തകരളതതകാടെണ്  കകാണത്തിക്കുന്ന

അവഗണന  ഇഇൗ  ഡത്തിസകാരത്തിറത്തി  തനകാകത്തിയകാല്  മനസത്തിലകാകുര.  ഇന്നണ്

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തില്   നനലഫെണ്  ഭവന  പദ്ധതത്തിയത്തിനല  വത്തിഷയര  ചര്ച

നചയ്യുതമ്പകാള,  വശ്രീടകളുനടെ  കകാരരതത്തിലര  അതുതനന്നയകാണണ്  പ്രശ്നര.

ബഹുമകാനനപട്ട  തതദ്ദേശേസശയരഭരണ  വകുപ്പുമനത്തി  പറെഞ,  വശ്രീടെത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില്  15  ശേതമകാനമകാണണ്  തകരളതത്തിനണ്  കത്തിട്ടുന്നനതങത്തില്

ഉതര്പ്രതദശേത്തിനണ്  65  ശേതമകാനമകാണണ്  ലഭത്തിക്കുന്നതണ്.  ചത്തില   ഉദകാഹരണങള

മകാത്രമകാണണ് ഞകാനത്തിവത്തിനടെ സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതണ്. തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ് തകരളതതകാടെണ്

ഇത്രതതകാളര  കടത  വത്തിതവചനര  കകാണത്തിക്കുതമ്പകാള,  തകരളതത്തിനന്റെ
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അവകകാശേര  തനടെത്തിനയടക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  ഇവത്തിനടെ  കകത്തി  രകാഷശ്രീയ

വരതരകാസതത്തിനണ്  അ തശ്രീതമകായത്തി  ഒറനകട്ടകായത്തി  നത്തില്ക്കുന്നതത്തിനുപകരര,

യു.ഡത്തി.എഫെണ്. ഇവത്തിനടെ സമരര നടെത്തുകയകാണണ്. തകരളതത്തില്നത്തിന്നണ് തപകായ 18

എര.പത്തി.-മകാര്  അവത്തിനടെ  സമരര  നടെതത്തിയകാല്  ഒരുപതക  നരകായമകായത്തി

ലഭത്തിതകണ വത്തിഹത്തിതര  ലഭത്തിക്കുര.  അങനനനയങത്തില് ഇവത്തിനടെ  ചുമതത്തിനയന്നണ്

പറെയനപടന്ന  നചറെത്തിയ  തതകാതത്തിലള്ള  നസസര  നത്തികുതത്തിയുര  ഒഴെത്തിവകാകകാന്

കഴെത്തിയുമതലകാ;  അതത്തിനുതവണത്തി  ശമത്തിചത്തിട്ടുര  നടെന്നത്തിനലങത്തില്  ഇവത്തിനടെ  സമരര

നടെത്തുന്നതത്തില്   നരകായമുണണ്.  തകകാണ്ഗ്രസണ്  ഇതപകാള  ബത്തി.നജ.പത്തി.-

തയകാനടെകാപമകാണണ്.  സതരതത്തില് ഇവര് ആനരതയകാ ഭയക്കുന്നത്തിതല,  കകാരരങള

പറെയകാന്  ഇവനരനത്തിനകാണണ്  തപടെത്തിക്കുന്നതണ്?  ഇകകാരരതത്തില്

നരകായതത്തിതനകാനടെകാപര  നത്തില്കകാനുളള  ആര്ജവര  തകകാണ്ഗ്രസണ്

പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുനമന്നണ് ഞകാന് പ്രതശ്രീകത്തിക്കുകയകാണണ്.  പനക മുസശ്രീര ലശ്രീഗത്തിനണ് ഒരു

മനരമകാറര  വന്നത്തിട്ടുനണനതതകാനന.  ഇതപകാള  അവര്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന

തപകാനലയല, കകാരരങള  മനസത്തിലകാകകാന്  തുടെങത്തിയത്തിട്ടുണണ്. തകന്ദ്രര  ഇഇൗ

പ്രശ്നങനള  ഏതണ്  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണണ്  നനകകകാരരര  നചയ്യുന്നതണ്;  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ

ധനപ്രതത്തിസനത്തി  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതണ്  നപകാതുസശതണ്  വത്തിറ്റുര  കടെരനമടത്തുമതല.
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തകന്ദ്ര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ശശ്രീമതത്തി നത്തിര്മ്മല സശ്രീതകാരകാമന് അവതരത്തിപത്തിച

ഈ വര്ഷനത ബഡ്ജറത്തില് കടെനമടകകാന് തപകാകുന്നതണ് 15.4 ലകര തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്.  തകരളര  കടെനമടകകാന് പകാടെത്തിനലനര തകരളതത്തിനണ്  ലഭത്തിതകണ

പദ്ധതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  ലഭരമകാകകാനതയുര  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ  തകകാമ്പന്തസഷന്

അനുവദത്തികകാനതയുര  ഒരു  ശേത്രുരകാജരതതകാടെണ്  നപരുമകാറുന്ന  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണണ്

തകന്ദ്രസര്കകാര്  സരസകാനതതകാനടെ  നപരുമകാറുന്നതണ്.   യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നണ്

ഇകകാരരതത്തില് ബദല് നത്തിര്തദ്ദേശേര എനനങത്തിലര അവതരത്തിപത്തികകാനുനണങത്തില്

അതത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  ആതലകാചത്തികകാവുന്നതകാണണ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയുര ഗവണ്നമന്റുര അതണ് സശശ്രീകരത്തിക്കുനമന്നണ് ഞകാന് പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന.

പ്രതത്തിപകര അങനനനയകാരു കകാരരര ഉന്നയത്തിക്കുന്നത്തിലതലകാ;  അവര് കുറങള

പറെയകാന്  മകാത്രര  സമയര കനണത്തുകയലകാനത  മനറകാനര  നചയ്യുന്നത്തിലതലകാ.

കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  വത്തിരുദ്ധതയത്തില്  നകട്ടത്തിപത്തിടെത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന്ന  തകകാണ്ഗ്രസര

ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുര കകാരരങള മനസത്തിലകാകത്തിയത്തിനലങത്തില് നത്തിങളകണ് ജനങള

മറുപടെത്തി നല്കുനമന്നകാണണ് എനത്തികണ് പറെയുവകാനുളളതണ്.  ഈ ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടെണ്

അവര് എടക്കുന്ന  സമശ്രീപനനമനകാണണ്? 'കകാടെന്പൂച  മകാനക'  എന്ന  നകാടെന്

നചകാലത്തിതല,  ആ രശ്രീതത്തിയത്തില് തകകാണ്ഗ്രസുര യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-ഉര ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുര



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

37

കുനറെ  പത്രങളുര  കൂടെത്തി  പത്തിണറെകായത്തി  സര്കകാരത്തിനന

മകാനത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇഇൗ മകാനലത്തിനലകാനര പതറുന്ന ഗവണ്നമന്റെല

തകരളര  ഭരത്തിക്കുന്നതണ്.  തകരളനത  തകര്കകാന്  സകാധത്തികത്തിനലനര  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  ഒരു  തകകാട്ടവുമുണകാവത്തിനലനര  നത്തിങള  മനസത്തിലകാക്കുന്നതണ്

നലതകാണണ്.  എട്ടണ് വര്ഷര നകകാണണ് ഡശ്രീസലത്തിനണ് ഒന്പതണ് മടെങ്ങുര നപതടകാളത്തിനണ്

മൂന്നണ്  മടെങ്ങുര  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചണ്  26  ലകര  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെണ്  ജനങളത്തില്നത്തിന്നണ്  നകകാളളയടെത്തിചതണ്.  അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി

യു.ഡത്തി.എഫെണ്. ഒനര സരസകാരത്തിക്കുന്നത്തില. ഒന്നകാര പത്തിണറെകായത്തി സര്കകാരത്തിനുമുമ്പണ്

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.  ഭരണകകാലതണ്  ഏഴെണ്  തവണ  ഡശ്രീസലത്തിനുര  17  തവണ

നപതടകാളത്തിനുര  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിതല?  62  ലകര  സകാധകാരണകകാരകായ

ജനങളകണ്,  ജശ്രീവത്തികകാന്  വഴെത്തിയത്തിലകാതവര്കണ്  സമകാശേശകാസ  നപന്ഷന്

നല്കുന്ന തകമ പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി രണണ് ശേതമകാനര നസസണ് ചുമതത്തിയതത്തിനണ്

നമ്മുനടെ നകാട്ടത്തില് ഇത്രമകാത്രര തകകാലകാഹലര സൃഷ്ടത്തിതകണ കകാരരമുതണകാ?  ഇഇൗ

നപന്ഷന് നല്തകനണന്നകാനണങത്തില് അതണ് തുറെനപറെയുവകാനുളള ആര്ജവര

തകകാണ്ഗ്രസണ് കകാണത്തികണര.  അവര് ആര്ജവര കകാണത്തിചകാലര ഇതത്തില്നത്തിന്നണ്

പത്തിതന്നകാട്ടുതപകാകുവകാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്  തയകാറെനലന്നണ്  ബഹുമകാനനപട്ട
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ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനടെ പ്രഖരകാപത്തിച്ചുകഴെത്തിഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്. രകാജരതണ് ധകാരകാളര

കകാരരങള നചയകാനുളളതപകാള നമ്മുനടെ സുഹൃത്തുകള പുറെതണ് സതരകാഗ്രഹര

നടെത്തുന്നതണ്  കണതപകാള  എനത്തിനകതനകാ  ഒരു  വത്തിതരകാധകാഭകാസമകായത്തിട്ടകാണണ്

തതകാനന്നതണ്.  ജനങനളപറത്തികകാന്  നകാലണ്  ദത്തിവസര  സതരകാഗ്രഹര

കത്തിടെന്നതുനകകാനണകാനര  മനര  മകാറമുണകാകുനമന്നണ്  നത്തിങള പ്രതശ്രീകത്തികണ.

നമ്മള  ഒറനകട്ടകായത്തി  സരസകാനതത്തിനന്റെ  അവകകാശേങളക്കുതവണത്തി

ശേബ്ദമുയര്തത്തിയകാല് നന്നകായത്തിരുന. പതക, തകകാണ്ഗ്രസണ് അതണ് നചയ്യുന്നത്തില.

അവരുനടെ  പകാരമ്പരരര  അങനനയകാണണ്.  ഇവത്തിനടെ  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്ന

ആദരനത ഇടെതുപക ഗവണ്നമന്റെണ് നലകകാരരങളകാണണ് നചയ്തതണ്.  കകാര്ഷത്തിക

പരത്തിഷ്കരണ നത്തിയമവുര വത്തിദരകാഭരകാസ പരത്തിഷ്കരണ നത്തിയമവുര നകകാണ്ടുവന്നതപകാള

അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി വത്തിതമകാചന സമരര നടെതത്തി ആ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  356-ാം

വകുപണ്  ഉപതയകാഗത്തിചണ്  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടു.  പതക  തകന്ദ്രഭരണര  അവരുനടെ  കയത്തില്

ഇതപകാഴെത്തില. 356-ാം വകുപണ്  പ്രതയകാഗത്തികകാന് സകാധത്തിക്കുകയുമത്തില.  വത്തിതമകാചന

സമരതത്തിനുപകരര  ബത്തി.നജ.പത്തി.-തയകാനടെപര  തചര്ന്നണ്  വത്തിതരകാധ  സമരര

സരഘടെത്തിപത്തിക്കുകനയന്നതകാണണ് തകകാണ്ഗ്രസണ് ഇവത്തിനടെ അനുവര്തത്തിച്ചുവരുന്നതണ്.

ഉളളത്തിയുനടെ  ഗുണനതപറത്തി  നശ്രീതത്തിസകാരതത്തില്  ഒരു  തശകാകമുണണ്.
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'കര്പ്പൂരതടെതത്തില്  ഉളളത്തി  നട്ടണ്  അതത്തിനന  കസ്തൂരത്തി  വളമകായത്തിട്ടണ്  പനത്തിനശ്രീരു

നകകാണഭത്തിതഷകര  നചയ്തകാലര  ഉളളത്തി  അതത്തിനന്റെ  പഴെയ  ഗനനത

ഉതപകത്തിക്കുന്നത്തില.'  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ സശഭകാവര  മകാറകാന് ആരുവത്തിചകാരത്തിചകാലര

സകാധത്തികത്തില.  അതണ്  അലത്തിഞ്ഞെലത്തിഞ്ഞെണ്  ഇലകാതകാകുന്ന  പ്രവണതയത്തിതലയകാണണ്

തപകാകുന്നനതന്നണ് അവര് മനസത്തിലകാകത്തിയകാല് നലതകാണണ്.  ഇതത്തിനുമുമ്പണ് കടത

പ്രതത്തിസനത്തിയുണകായതപകാഴുര  തകരളര  പതറെത്തിയത്തിട്ടത്തില.  ജനങനള

തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിചണ്  ജനങളുനടെ  സഹകരണതതകാനടെയകാണണ്  പത്തിണറെകായത്തി

സര്കകാര്  പ്രശ്നങനള  തരണര  നചയ്തത്തിട്ടുളളതണ്.  ഏനതങത്തിലര  ഒരു  വത്തികസന

പദ്ധതത്തി  തകരളര  മുതന്നകാട്ടുവചകാല്  അതണ്  മുടെകകാന്  18  എര.പത്തി.-മകാര്

ഡല്ഹത്തിയത്തിലണണ്.  ഇനതകാനക  തകരള  ജനത  തത്തിരത്തിചറെത്തിയുനണണ്.   തകകാചണ്

ഫെകാകറെത്തി യു.പത്തി.എ. ഗവണ്നമന്റെണ് പ്രഖരകാപത്തിച ഒരു പദ്ധതത്തിയകാണണ്. ആ പദ്ധതത്തി

നടെപകാകകാന് ജനങനള  തബകാധരനപടതകാന് തവണത്തിനയങത്തിലര  ഒരു  സമരര

നടെതതതണ; അവര് സമരര നടെതത്തിയത്തില. എനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല

കഞത്തിതകകാടെകാണണ്  ആ  തകകാചണ്  ഫെകാകറെത്തി  വതരണതണ്.  പനക  ശശ്രീ.  ഷകാഫെത്തി

പറെമ്പത്തിലത്തിനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല തകകാട്ടനനമതകാനതണ് നകകാണ്ടുതപകായത്തി

തറെകലത്തിട്ടത്തിട്ടണ്  മുങത്തിയതകാണണ്  ഇതുവനര  നപകാനത്തിയത്തിതട്ടയത്തില.
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തകരളതത്തില്നത്തിനര  ജയത്തിച്ചുതപകായ  18  എര.പത്തി.-മകാര്   തകരളതത്തിനല

ജനങനള അപമകാനത്തിക്കുന്ന സമശ്രീപനമകാണണ്  തകകാണ്ഗ്രസണ്  സശശ്രീകരത്തിക്കുന്നതണ്.

എനന്റെ ബലമകായ സരശേയര സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  മഹകാഭകാരത കഥയത്തില് ഒരു

കണകാടെത്തിയുനടെ  കഥയുണണ്.  ഛകായകാമുഖത്തിനയന്നകാണണ്  ആ  കണകാടെത്തിയുനടെ  തപരണ്.

വനവകാസകകാലതണ്  ഹത്തിഡുരബത്തിയുമകായത്തി  ഭശ്രീമതസനന്  പ്രണയതത്തിലകായത്തി

ഘതടെകാല്കചന് എന്ന ഒരു കുട്ടത്തിയുര ജനത്തിച്ചു.  ഛകായകാമുഖത്തിനയന്ന കണകാടെത്തിയുനടെ

പ്രതതരക  അതത്തില്  തനകാക്കുന്നയകാളുനടെ  പ്രതത്തിബത്തിരബമല  കണകാടെത്തിയത്തില്

പതത്തിയുന്നതണ്  മനസത്തില്  ആരകാതണകാ  ഉള്ളതണ്   അവരുനടെ  പ്രതത്തിബത്തിരബമകാണണ്

അതത്തില്  പതത്തിയുന്നതണ്.  ഭശ്രീമതസനനന്റെ  തസ്നേഹര  അളകകാന്തവണത്തി

ഛകായകാമുഖത്തിയത്തില്  തനകാകത്തിപത്തിചതപകാള  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മനസത്തില്

ഹത്തിഡുരബത്തിയല ദ്രഇൗപതത്തിയകാനണന്നകാണണ് മനസത്തിലകായതണ്.  തകകാണ്ഗ്രസകകാരുനടെ

മുമ്പത്തില്  ആ  കണകാടെത്തി  കകാണത്തിചകാല്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനനയുര  ശശ്രീ.  രകാഹുല്

ഗകാനത്തിനയയുമല  കകാണുക  ബത്തി.നജ.പത്തി.-നയയുര  ശശ്രീ.  നതരകാന്ദ്ര

തമകാദത്തിനയയുമകാണണ്  കകാണുകനയന്നതത്തിനണ്  യകാനതകാരു  സരശേയവുമത്തില.  ആ

രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണണ് തകകാണ്ഗ്രനസന്നകാണണ്   എനത്തികണ് പറെയകാനുളളതണ്. തശ്രീര്ചയകായുര

അവര് ഇതത്തില് മകാറര വരുത്തുനമന്നകാണണ് പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന്നതണ്. കഴെത്തിഞ്ഞെപ്രകാവശേരര
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പകാലകകാടെണ് ജത്തിലയത്തിനല എലകാ ഡകാമുകളത്തിലര ധകാരകാളര നവളളമുണകായത്തിരുന.  

മത്തി  .   നചയര്മകാന്: പശ്രീസണ് 

ശശ്രീ  .    എ  .    പ്രഭകാകരൻ:  സര്,  ഒരു മത്തിനത്തിട്ടണ്.  ഇതണ്  ജനകശ്രീയ പ്രശ്നമകാണണ്.

ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറണ്

പ്രസരഗതത്തിനല  174,  178  ഖണ്ഡത്തികയത്തില്  കനകാലകളുര  കകാഡകാ  ചകാലകളുര

നവശ്രീകരത്തികകാന്  യഥകാകമര  8  തകകാടെത്തി  രൂപയുര  22  തകകാടെത്തി  രൂപയുര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തില്  വകാളയകാര്  ഡകാര  ഉളനപട്ടത്തിട്ടത്തില,

അതുകൂടെത്തിയുളനപടതണര.  തകരളതത്തില്  74000  കര്ഷകരത്തില്നത്തിന്നണ്  ആദര

വത്തിളയത്തില്  നനലണ് ല്ല്  സരഭരത്തിച്ചു.  അതത്തില്  പകാലകകാടെണ്  ജത്തിലയത്തിനല  45943

കര്ഷകരത്തില്  27815  തപര് നനലണ് ല്ല്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുര കഴെത്തിഞ്ഞെ അഞണ് മകാസമകായത്തി

പണര  ലഭത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ഗവണ്നമന്റെണ്  ഇകകാരരതത്തില്  തകാത്പരരനമടതണ്,

ബഹുമകാനരരകായ  മുഖരമനത്തിയുനടെയുര  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനടെയുര  ഭകര-

നപകാതുവത്തിതരണ  വകുപ്പുമനത്തിയുനടെയുര  തനതൃതശതത്തില്  തകരളകാ  ബകാങ്കുമകായത്തി

ചര്ചനടെതത്തി  കര്ഷകര്കണ്  തവഗതത്തില്  പണര  നല്കകാനുളള  എഗ്രത്തിനമന്റെണ്

തയകാറെകായത്തിട്ടുണണ്.  ഇന്നണ്  അതത്തിനന്റെ  ഉതരവണ്  ഇറെങ്ങുനമന്നണ്  ഞകാന്

പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന.  പനക  ഭകാവത്തിയത്തില്  ഇതരതത്തിലളള  ഒരു
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പ്രതത്തിസനത്തിയുണകാകകാതത്തിരത്തികകാനുര  നനല്കര്ഷകനര  രകത്തികകാനുര

ശേകാശേശതമകായ  പരത്തിഹകാരര  കൂടെത്തി  ബഡ്ജറണ്  പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  മറുപടെത്തിയത്തില്

അതദ്ദേഹര  സൂചത്തിപത്തിക്കുനമന്നണ്  ഞകാന്  പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന.  തശ്രീര്ചയകായുര

തകരളതത്തിനന്റെ  പുതരകാഗതത്തിക്കുര  വത്തികസനതത്തിനുരതവണത്തി  തകരളതത്തിനന്റെ

പ്രതതരകത ഉയര്തത്തിപത്തിടെത്തിച്ചുനകകാണണ് ബഹുമകാനനപട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന് പൂര്ണമകായത്തി പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണണ്. 

ശശ്രീ  .    രകാമചന്ദ്രന്  കടെന്നപള്ളത്തി:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണണ്.  തകന്ദ്രസര്കകാര്  സൃഷ്ടത്തിച  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിബനങനളയുര  പ്രയകാസങനളയുര  കത്തിയകാത്മകമകായത്തി  തനരത്തിട്ടുനകകാണണ്

സരസകാനതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  തമഖല  ശേകത്തിനപടതകാന്

വത്തികസനപഥങളത്തിലൂനടെ  സഞരത്തിക്കുന്ന  പ്രതശ്രീകകാനത്തിര്ഭരമകായ  യകാഥകാര്ത്ഥര

തബകാധതതകാടകൂടെത്തിയുളള ഒരു ബഡ്ജറകാണണ് ശശ്രീ.  നക.  എൻ.  ബകാലതഗകാപകാല്

ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപത്തിചതണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ സമഗ്ര പുതരകാഗതത്തികണ്  എനനലകാര

വത്തിഘകാതമുണകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാനയന്നണ്  തകന്ദ്ര  ഭരണഭശ്രീകരതയുനടെ

നശ്രീകങളകാണണ്  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന്റെ പ്രവര്തനങളത്തില്  കകാണുന്നതണ്.

തകരളതത്തിനണ്  കടെനമടകകാവുന്ന  തുകയത്തില്  2,700  തകകാടെത്തി  രൂപ
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തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  നവട്ടത്തിക്കുറെചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  സരസകാന  ബഡ്ജറണ്

അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെ  തതലദത്തിവസമകാണണ്  അതണ്  സരഭവത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.

ഇനത്തിയുര  മൂന്നണ്  മകാസതത്തിനുളളത്തില്   937 തകകാടെത്തി  രൂപനയ  കടെനമടകകാന്

സകാധത്തിക്കുകയുളള.  തകരളതത്തില്  വത്തില്ക്കുന്ന  ഒരു  ലത്തിറര്  നപതടകാളത്തിനണ്  30

രൂപയുര  ഡശ്രീസലത്തിനണ്  27  രൂപയുര  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  നത്തികുതത്തിയകായത്തി

പത്തിരത്തിക്കുനമുണണ്.  നമ്മുനടെ  സരസകാനതത്തിനന്റെ  ഓതരകാ  കകാരരങളത്തിലര

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  പ്രതത്തിബനങളുണകാക്കുകയകാണണ്.  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്

വത്തിപണത്തിയത്തില്നത്തിനളള കടെനമടപണ് പരത്തിധത്തി നവട്ടത്തിക്കുറെചതുമൂലര  4,000  തകകാടെത്തി

രൂപയുനടെ  കുറെവകാണുണകായത്തിട്ടുളളതണ്.  കത്തിഫ്ബത്തി,  സകാമൂഹരസുരക  നപന്ഷന്

തബകാര്ഡണ്  എന്നത്തിവയകായത്തി  എടത  വകായ്പ  സരസകാനതത്തിനന്റെ  നമകാതര

കടെതത്തില്  ഉളനപടതത്തിയതുനകകാണണ്  ഈ  വര്ഷര  മകാത്രര  3100  തകകാടെത്തി

രൂപയുനടെ  കടെനമടപത്തില് കുറെവുണകാകുര. കടെനമടപ്പുപരത്തിധത്തി  സരസകാനതത്തിനന്റെ

നമകാതര  ആഭരനര  ഉല്പകാദനതത്തിനന്റെ  നകാലണ്  ശേതമകാനമകാകത്തി

ഉയര്തണനമന്ന ആവശേരര പരത്തിഗണത്തിചകാല് വത്തിഹത്തിതര ഗണരമകായത്തി കുറെയുന്ന

ദുരവസയുണതയകകാര.  ഇവ രണ്ടുര ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള പൂളത്തിലകായത്തിരുനനവങത്തില്

2023-24  വര്ഷര  6,634  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലഭത്തിക്കുമകായത്തിരുന.  നപകാതു  വത്തിഭവ
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സമകാഹരണര  കടെബകാധരതയകായത്തി  കണകത്തിനലടത തകന്ദ്ര നയരമൂലര  ഒരു

വര്ഷര  10,000  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  വകായ്പ  നഷ്ടമുണകായത്തിട്ടുണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  നത്തിര്തലകാകത്തിയതുമൂലര  നടെപണ്  സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  7,000

തകകാടെത്തി രൂപയുനടെ കുറെവുര  2023-24  സകാമ്പതത്തികവര്ഷര ഏകതദശേര  5,200

തകകാടെത്തി രൂപയുനടെ കുറെവുമുണകാകുര. റെവനത്യു നഡഫെത്തിസത്തിറണ് ഗ്രകാന്ഡണ് 2021-22-നണ്

അതപകത്തിചണ്  84  തകകാടെത്തി  രൂപ  കുറെയുകയുര  അടത  വര്ഷര

അതത്തിലകാതകാകുകയുര  നചയ്യുര.      പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമ്മശ്രീഷന്

തകരളതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  41 ശേതമകാനമകായത്തി  കുറെചണ്  തകരളതത്തിനന്റെ

വത്തിഹത്തിതര 1.925 ശേതമകാനമകാകത്തി.  ഇതുമൂലര 10,000/- തകകാടെത്തി രൂപയുനടെ കുറെവണ്

ഒതരകാ  വര്ഷവുമുണകായത്തി.   ഈ  സകാഹചരരതത്തിലകാണണ്  അതത്തിജശ്രീവനതത്തിനന്റെ

കരുത്തുമകായത്തി ബഹുമകാനനപട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി ഈ സരസകാനതത്തിനന്റെ

വത്തികസനപ്രവര്തനങളകണ്  രൂപരനകകാടതതണ്.  ജനങളുനടെ  കണത്തില്

നപകാടെത്തിയത്തിടെകാനുള്ള,  യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധമത്തിലകാത,  പ്രഹസനപരമകായ

ബജറകായത്തിരുന  ഇനതങത്തില്  വത്തിമര്ശേകര്കണ്  കൂടതല്  പറെയകാന്

കഴെത്തിയുമകായത്തിരുന.  യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാടകൂടെത്തി

അവതരത്തിപത്തിചതുനകകാണകാണണ്  വത്തിമര്ശേകര്കണ്  കൂടതനലകാനര  പറെയകാന്
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സകാധത്തികകാതതണ്.   തശ്രീര്ചയകായുര  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതത്തിപകകാരഗങളക്കുര

ഇകകാരരങള ഉളനകകാള്ളകാന് കഴെത്തിയുനമന്നണ് പ്രതശ്രീകത്തിക്കുകയകാണണ്. 

സരസകാനതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങനളക്കുറെത്തിചണ്  ഹ്രസശമകായത്തി

ഒനരണ്ടു കകാരരങള പറെയുകയകാണണ്.  'തമകണ് ഇന് തകരള' പദ്ധതത്തികകായത്തി 100

തകകാടെത്തി രൂപ, വത്തിലകയറര തടെയകാന് 2,000 തകകാടെത്തി രൂപ, റെബ്ബര് വത്തിലയത്തിടെത്തിവണ്

തടെയകാന്  600  തകകാടെത്തി  രൂപ,  വത്തിതനകാദ  സഞകാരതത്തിനകായത്തി  362.15  തകകാടെത്തി

രൂപ,  നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-കണ്  1,325.77 തകകാടെത്തി രൂപ,  തറെകാഡുര പകാലവുര

1,144.22 തകകാടെത്തി രൂപ, കുടരബശശ്രീകകായത്തി 260 തകകാടെത്തി രൂപ, 'ടലഫെണ് മത്തിഷന്'

പദ്ധതത്തികണ്  1,436.26  തകകാടെത്തി  രൂപ  എന്നത്തിങനന  ബഡ്ജറത്തില്

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  ഇതരര  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള

നടെപകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള രൂപതരഖകൂടെത്തി  ഈ ബജറത്തിലണണ്.  ഇതണ്  വത്തിമര്ശേത്തികകാന്

കഴെത്തിയത്തിനലന്നനതകാരു വസ്തുതയകാണണ്. അതുനകകാണണ് യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാടകൂടെത്തി

ബജറത്തിനന  വത്തിലയത്തിരുതത്തി  മുതന്നകാട്ടണ്  നകകാണ്ടുതപകാകകാന്  എലകാവരുര

സന്നദ്ധരകായകാല്  തശ്രീര്ചയകായുര  നമ്മുനടെ  സരസകാനതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക

ഭദ്രതയണ് വളനര കരുത്തുനല്കുര.  

തകരളതത്തിനണ്  സമഗ്രമകായ  പുതരകാഗതത്തിയുണകാകരുനതന്നണ്  തകന്ദ്രര
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ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  കകാരണര,  പലതപകാഴുര  പറെഞ്ഞെതുതപകാനല  തകന്ദ്രതത്തിനണ്

മുന്നത്തില്  ഒരു  തദശേശ്രീയ  ബദനലന്നണ്  പറെയുന്ന  പ്രതശ്രീകയകാണണ്,  ഭരണപരമകായ

കകാരരങളത്തിലര  രകാഷശ്രീയപരമകായ  തശ്രീരുമകാനങളത്തിലര  ഈ  സരസകാനര

സശശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്.  ആ  യകാഥകാര്ത്ഥരര  അറെത്തിയകാവുന്ന  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്

സരസകാനനത  നഞരുകകാനുര  അമര്ച  നചയകാനുരതവണത്തി  നടെത്തുന്ന

ശമങനളലകാര ശേകമകായത്തി തുടെരുന. 

ഈ  സനര്ഭതത്തില്  സകാമ്പതത്തിക  പരത്തിമത്തിതത്തികളുര  പ്രയകാസങളുര

സൃഷ്ടത്തികകാന്  തബകാധപൂര്വമുള്ള  നത്തിരവധത്തി  പ്രതത്തിബനങള

ഉണകാകത്തിനയടതത്തിട്ടുനണന്നതണ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ

ജനസകാന്ദ്രത,  രൂകമകായത്തി  വരുന്ന  അഭരസവത്തിദരരുനടെ  നതകാഴെത്തിലത്തിലകായ്മ

ഇവനയലകാമുണണ്. പരത്തിമത്തിതമകായ സരസകാനതത്തിനന്റെ സകാമ്പതത്തിക സമകാഹരണ

സരവത്തിധകാനനത  എങനന  തകര്കണനമന്നകാണണ്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്

ആതലകാചത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തിനുപകരര നഫെഡറെല് സരവത്തിധകാനര നത്തിലനത്തില്ക്കുന്ന

രകാജരതണ്,  ഭരണഘടെനകാപരമകായ  അവകകാശേര  സരരകത്തിച്ചുനകകാണണ്

ജനകാധത്തിപതരപരമകായത്തി  പ്രവര്തത്തികകാനുള്ള  സശകാതനരവുര  പരമകാധത്തികകാരവുര

നല്കകാനുള്ള സകാമകാനര ജനകാധത്തിപതര മരരകാദതപകാലര നല്കുന്നത്തിനലങത്തില് അതണ്
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ആപല്കരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ആ നശ്രീകതത്തിനന്റെ ഫെലമകായത്തിട്ടകാണണ് പ്രളയകകാലതണ്

നല്കത്തിയ തറെഷന് അരത്തിയുനടെ പണര തത്തിരത്തിനക തചകാദത്തിചതണ്. സതരരപറെഞ്ഞെകാല്,

അതണ്  മകാനുഷത്തിക  പരത്തിഗണനയ്ക്കുര  മനുഷരതശതത്തിനുര  മരരകാദയ്ക്കുര  തചര്ന്ന

നടെപടെത്തിയല.  പനക  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തി  പറെഞ്ഞെ

സമയതത്തിനുള്ളത്തില്തനന്ന  ആ  പണര  തത്തിരത്തിനക  നല്കത്തി.  തകരളതത്തിനന്റെ

ആത്മകാഭത്തിമകാനര  സരരകത്തികകാന്  തര്കര  പറെഞ്ഞെണ്  ഒത്തുതത്തിര്പ്പുണകാകകാനത

തത്തിരത്തിച്ചുനകകാടക്കുകതനന്നയകാണണ്  നചതയണത്തിയത്തിരുന്നതണ്.  പണര  തത്തിരത്തിനക

തചകാദത്തിചവരകാണണ്  മകാനരതയുര  സരസകാരവുര  കകാണത്തിതകണതണ്.

അതുനകകാണ്ടുതനന്ന  ഈ  നത്തിലയത്തിലള്ള  നത്തിലപകാടകനളടക്കുതമ്പകാള  തകരളര

അവതരത്തിപത്തിച  പദ്ധതത്തി  പ്രവര്തനങള  നത്തിരകാകരത്തിക്കുകയലകാനത,

സശശ്രീകരത്തിക്കുന്ന  യകാനതകാരു  സമശ്രീപനവുനമടക്കുന്നത്തില. അതത്തിനന്റെ  ഫെലമകായത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക,  സകാമൂഹത്തിക,  വരകാവസകായത്തിക  തമഖലയത്തില്

ഒരുപകാടെണ്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകളുനണന്നനതകാരു  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണണ്.  അകകാരരര

കണകത്തിനലടത്തുനകകാണണ് തകന്ദ്രതത്തിനനതത്തിരകായുള്ള ശേകമകായ തപകാരകാ ട്ടതത്തില്

സരസകാനതത്തിനന്റെ  അവകകാശേങളുര  തകാല്പരരങളുര  സരരകത്തികകാനുള്ള

പ്രവര്തനങളത്തില്  പ്രതത്തിപകര  ആ  ഉതരവകാദത്തിതശര  നത്തിര്വഹത്തിക്കുന്നതണ്
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നന്നകായത്തിരത്തിക്കുനമന്നണ് അവനര ഓര്മ്മത്തിപത്തിച്ചുനകകാണണ് തകരളതത്തിനന്റെ സമഗ്രമകായ,

സമതശമകായ,  സര്വജനസര്ശേത്തിയകായ,  വത്തികസതനകാന്മുഖമകായ  ബജറത്തിനന

ഒരത്തികല്ക്കൂടെത്തി പത്തിനണയ്ക്കുന.   

ശശ്രീമതത്തി   നക  .    നക  .    രമ:   സര്,  സരസകാനര  എതത്തിനത്തില്ക്കുന്ന

ഗുരുതരമകായ  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലകാ,  ജനജശ്രീവത്തിതര  തനരത്തിട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന

ദുരത്തിതങതളകാ, കമസമകാധകാനപ്രശ്നങതളകാ ഒനര യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാതടെകാ,

ആത്മകാര്ത്ഥതതയകാതടെകാ,  ആത്മവത്തിമര്ശേനപരമകാതയകാ,  അഭത്തിസരതബകാധന

നചയകാന് തയകാറെകാകകാത അകര നപകാള്ളയകായ ഈ ബ ഡ്ജറത്തിനന ശേകമകായത്തി

എതത്തിര്ക്കുന.  സരസകാനര  അതത്തിഗുരുതരമകായ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാണണ്

എതത്തിനത്തില്ക്കുന്നതണ്.  ഭരണപരമകായ  കഴെത്തിവുതകടകള  മറെച്ചുവചണ്

നപകാതുജനനത  പകല്നകകാള്ള  നടെതകാന്  സര്കകാര്  ജനകശ്രീയതയുനടെ

മുഖമണത്തിയുന.  സകാമൂഹത്തിക സുരകകാ നപന്ഷനുകളത്തില് ഒരു രൂപ തപകാലര

വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാനത  സകാമൂഹത്തിക  സുരകയകായത്തി  നസസണ്  ഏര്നപടതത്തിയതണ്

ജനങനള നകകാള്ളയടെത്തികകാന് ശമത്തിക്കുന്ന വത്തിതരകാധകാഭകാസമകാണണ്.  ബഡ്ജറത്തില്

അടെത്തിസകാന  സഇൗകരര  വത്തികസനതത്തിനകായത്തി  ഒരു  വരത്തിതപകാലമത്തില.

നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ഉളനപനടെയുള്ള  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങളുനടെ
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രകയകായത്തി  ഒരു  പദ്ധതത്തിയുമത്തില.   ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളുനടെ  ധൂര്തത്തിനന്റെയുര

നകടകകാരരസതയുനടെയുര  വത്തിഴുപ്പുഭകാണ്ഡര  സകാധകാരണ  ജനങളുനടെ  തലയത്തില്

നകട്ടത്തിവയകാന്  ശമത്തിക്കുകയകാണണ്.  ലകങള  നചലവത്തിട്ടണ്

നപ്രകാഫെ.  നക.  വത്തി.  തതകാമസത്തിനന  സരസകാനതത്തിനന്റെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകായത്തി

ഡല്ഹത്തിയത്തില്  കൂടെത്തിയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഗതത്തിനകട്ട  ജനങളുനടെ

നത്തികുതത്തിപത്തിരത്തിചണ്  അവസരവകാദത്തികനളയുര  അധത്തികകാരതമകാഹത്തികനളയുര  അഭശ്രീഷ്ട

പദവത്തികളത്തില്  അരത്തിയത്തിട്ടുവകാഴെത്തിക്കുന്ന  ഈ  സര്കകാര്,  ജനങളുനടെ  കമ

പരശ്രീകത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഖജനകാവത്തില് പൂചതപറെണ് നടെക്കുന്ന ഒരു സരസകാനതണ്

മുഖരമനത്തിയുനടെ  വസതത്തിയത്തിനല  ആര്ഭകാടെനതകാഴുതത്തിനണ്  42  ലകര  രൂപ;

ലത്തിഫത്തിനണ്   25  ലകര  രൂപ;  സകാധകാരണകകാരനന്റെ  വശ്രീടെത്തിനണ്  4  ലകര  രൂപ

ഇതകാണണ് ഇടെതുപക സമശ്രീപനര.  ഇതപകാള അതുര നകകാടക്കുന്നത്തില.  കത്തിണത്തി

മുതല്  കത്തിണരവനര  പണയതത്തിലകായ  ഒരു  സരസകാനതണ്  സര്കകാരത്തിന്റെ

വകാര്ഷത്തിക  ആതഘകാഷനമകാനക തകകാടെത്തികള  വകാരത്തിനയറെത്തിഞ്ഞെണ്

മതഹകാതവമകാക്കുന്നനതനത്തിനകാണണ്?  ഒരു  സകാധകാരണകകാരനണ്  2  നസന്റെണ്  ഭൂമത്തി

വകാങത്തി  ഒരു  നചറെത്തിയ  വശ്രീടവയകാന്  കഴെത്തിയകാത  അവസയകാണണ്.  ഭൂമത്തിയുനടെ

നരകായവത്തില  30  ശേതമകാനരവനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.   നപര്മത്തിറണ്,  വശ്രീട്ടുകരര  എലകാര
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വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  

ഭത്തിന്നതശേഷത്തികകാരകായ  കുട്ടത്തികളുനടെ  അവസ  വലത്തിയ  കഷ്ടമകാണണ്.

പ്രതത്തിമകാസര  600/-  രൂപ  നല്കുന്ന  'ആശേശകാസകത്തിരണര'  പദ്ധതത്തികണ്  രണ്ടു

വര്ഷനത കുടെത്തിശ്ശേത്തികയുണണ്.  ഇതത്തിനണ് ബഡ്ജറത്തില് അനുവദത്തിചതണ്  54  തകകാടെത്തി

രൂപ മകാത്രമകാണണ്.  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക നല്കകാന് മകാത്രര ഏകതദശേര  584  തകകാടെത്തി രൂപ

ആവശേരമകാണണ്.   ഒരു രൂപ തപകാലര വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാന് തയകാറെകായത്തിട്ടത്തില.   ഇതണ്

പുന:പരത്തിതശേകാധത്തികകാന്  സര്കകാര്  തയകാറെകാകണര.  അവര്കണ്  പ്രതതരക

പരത്തിഗണന  ആവശേരമകാണണ്.   ഭത്തിന്നതശേഷത്തികകാര്കകായുള്ള  സ്കൂളബസകളുനടെ

നത്തികുതത്തി കുറെചതണ് സശകാഗതകാര്ഹമകാണണ്.  പനക അനതകാനടെകാപര അവര് വലത്തിയ

ബസകളത്തിലലകാനത  ഓതട്ടകാറെത്തികകളത്തിലര  വകാനുകളത്തിലര  തപകാകുനണണ്.

ഇനതകാനര  ചകാരത്തിറബത്തിള  നസകാടസറത്തികളുനടെ  കശ്രീഴെത്തില്  രജത്തിസര്

നചയ്തത്തിട്ടുള്ളവയല,  ആ  വകാഹനങളുനടെകൂടെത്തി  നത്തികുതത്തി  കുറെയണനമന്നണ്

ആവശേരനപടകയകാണണ്.   അതുതപകാനലതനന്ന,  സരസകാനതണ്  എചണ്.ഐ.വത്തി.

തരകാഗബകാധത്തിതര് വലത്തിയ തതകാതത്തിലണണ്.  അവരുനടെ സഹകായധനര മുടെങത്തിയത്തിട്ടണ്

എട്ടുമകാസമകായത്തി,  1,000  രൂപയകാണണ്  നല്കുന്നതണ്.  ഇതത്തിനണ്  ഏകതദശേര  12

തകകാടെത്തി രൂപ തവണത്തിവരുര. ആ തുക നല്കുന്നതത്തിനണ് തവണവത്തിധതത്തിലള്ള ഒരു
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പരത്തിഗണനയുര  ബജറത്തില്  നടെതത്തിയത്തിട്ടത്തില.   എചണ്.ഐ.വത്തി.,  കരകാന്സര്

തരകാഗബകാധത്തിതര്കണ്  നല്കത്തിവരുന്ന  1000  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാന്  സര്കകാര്

തയകാറെകാകണര.  ഇവര്ക്കുള്ള  ചത്തികത്തിതകാമരുനകള  എലകാ  സലങളത്തിലര

ലഭരമല.  സര്കകാര് ആശുപത്രത്തികളത്തില് മരുനകള ലഭരമകാകകാനുള്ള നടെപടെത്തി

സശശ്രീകരത്തികണര. 

കത്തിഫ്ബത്തിനയക്കുറെത്തിച്ചുള്ള  ആശേങകള  ഇന്നണ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുകയകാണണ്.

കത്തിഫ്ബത്തി  മുതഖനയുള്ള  പദ്ധതത്തികള  പ്രഖരകാപത്തിചണ്  ബഡ്ജറണ്  പ്രസരഗതത്തില്

ഉളനപടത്തുകയുര  കത്തിഫ്ബത്തിക്കുള്ള  തത്തിരത്തിചടെവണ്  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  നടെത്തുകയുര

നചയ്യുന്ന  സര്കകാര്  കത്തിഫ്ബത്തിയുനടെ  കടെര  ബഡ്ജറത്തിലളനപടതകാതതണ്

വത്തിചത്തിത്രമകായ  വകാദമകാണണ്.  പ്രതത്തിസനത്തി  മൂകറര  മൂടെത്തിനത്തില്ക്കുന്ന

സമയത്തുതപകാലര കടെനമടപണ് സമ്പദണ് വരവസയത്തില്നത്തിന്നണ് പുറെത്തുകടെകകാനുള്ള

മകാര്ഗ്ഗങനളക്കുറെത്തിചണ്  ഒരകാതലകാചനയുര  നടെക്കുന്നത്തില.  സരസകാനതത്തിനന്റെ

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വരുമകാനര  2020-21  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  -8.4%-ല്നത്തിന്നണ്

2021-22  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  12.01  ശേതമകാനമകായത്തി  വളര്നനവന്നകാണണ്

സകാമ്പതത്തിക  അവതലകാകന  റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തില്  പറെയുന്നതണ്.  20.4  ശേതമകാനര

വളര്ചയുണകായത്തിരത്തിക്കുനനവന്നണ്  ഊറരനകകാള്ളുന്ന  സര്കകാര്,  നപന്ഷന്
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നല്കകാനനന്ന വരകാതജന വന്നത്തികുതത്തികള പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്. 

തപകാലശ്രീസണ്  വകുപത്തിനന്റെ  ആധുനത്തികവല്കരണതത്തിനണ്  152.90  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  കമസമകാധകാന  നത്തിലയകാനക

തകര്നകത്തിടെക്കുന്ന  അതശ്രീവഗുരുതരമകായ  സകാഹചരരമകാണണ്

സരസകാനത്തുള്ളതണ്.  തപകാലശ്രീസണ്  തസനയത്തിനല  ഉതദരകാഗസര്,

ഭരണപകപകാര്ട്ടത്തികകാരുനടെയുര  ലഹരത്തി  കടെത്തുകകാരുനടെയുര  മനത്തിമകാരുനടെയുര

എതസകാര്ട്ടകായത്തിമകാത്രര മകാറുകയകാണണ്.  നപകാതുജനങതളകാടര നത്തിരപരകാധത്തികതളകാടമുള്ള

ക്രൂരമകായ  നപരുമകാറതത്തിനന്റെയുര  തലകാകപണ്  നകകാലകളുനടെയുര

കസഡത്തിമര്ദ്ദേനങളുനടെയുര തകസണ് അട്ടത്തിമറെത്തിയുനടെയുര ഗുണകാസഇൗഹൃദങളുനടെയുര

മകാഫെത്തിയ  ചങകാതതത്തിനന്റെയുനമകാനക  തപരത്തിലകാണണ്  ഈ  ആധുനത്തിക  വകുപണ്

പ്രതത്തിക്കൂട്ടത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്. തപകാലശ്രീസ് തസനനയ ആധുനത്തികവല്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്

മുമ്പണ് നചയകാനുള്ളതണ് ഇവനര തപകാലശ്രീസുകകാരകാകത്തി മകാറ്റുകനയന്നതകാണണ്.  

മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  പശ്രീസണ്.... കണ്ക്ലൂഡണ്.

ശശ്രീമതത്തി   നക  .    നക  .    രമ:  സര്,  തപകാലശ്രീസണ്  തസനയത്തിനല  ഭത്തിന്നതകളുര

ലഹരത്തി  മകാഫെത്തിയതയയുര  കത്തിയകാത്മകമകായത്തി  അമര്ച  നചയ്തണ്  ഇവനര

മനുഷരരകാക്കുന്ന  നടെപടെത്തികളകാണണ്  തവണതണ്.   ഇനതകാനര  പ്രതത്തിപകാദത്തികകാത
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ബജറത്തിനന ഞകാന് എതത്തിര്ക്കുന.

 ശശ്രീ  .    എര  .    നഇൗഷകാദണ്:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  സശകാഗതര

നചയ്യുകയകാണണ്.  തകരളനത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  വരത്തിഞമുറുക്കുന്ന

തകന്ദ്രസമശ്രീപനര  നത്തിലവത്തിലള്ളതപകാള  അതത്തിനന്റെ  ആഘകാതര  തകരളതത്തിനല

ജനങളകണ് ഏല്കകാതവത്തിധര  സമസ  ജനവത്തിഭകാഗങനളയുര   ആതരകാഗരര,

വത്തിദരകാഭരകാസര,  വരകാവസകായത്തികര,   കകാര്ഷത്തികര,  റെബ്ബര്   തമഖലകനളയുര

നതകാഴെത്തിലറെപണ്  പദ്ധതത്തി,  കുടരബശശ്രീ  എന്നത്തിവതയയുര  സരരകത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള

ബഡ്ജറകാണണ് ബഹു. ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്. 1,76,089

തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  നചലവണ്  വരുന്ന  ബഡ്ജറകാണണ്  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്.  ഇത്രയുര തുക നചലവണ് വരുതമ്പകാള സരസകാനതത്തിനണ്

ലഭത്തിതകണ  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര  നല്കകാനത  തകരളനത  വരത്തിഞമുറുക്കുതമ്പകാള

അതത്തിനനതത്തിനര  ശേബ്ദത്തികകാന്  പ്രതത്തിപകതത്തിനണ്  സമയമത്തില.  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രതത്തിപകര  വശ്രീണ്ടുര  പുതത്തിയ  നത്തിര്തദ്ദേശേങള

വയ്ക്കുകയകാണണ്.  അതത്തിനണ്  എവത്തിനടെനത്തിന്നകാണണ്  പണര  കണതതണതണ്?

ബഡ്ജറത്തില്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ള  നത്തികുതത്തി  പത്തിന്വലത്തികണനമന്നകാണണ്  പ്രതത്തിപകര

ആവശേരനപടന്നതണ്.  1,76,089  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  ബഡ്ജറണ്
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അവതരത്തിപത്തിചതപകാള  750  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  നപതടകാളത്തിനന്റെ  നസസത്തിലകാണണ്

അവര്കണ്  പ്രതത്തിതഷധര.  തകരളര  ഭരത്തിചത്തിരുന്ന  ശശ്രീ.  ഉമ്മന്  ചകാണത്തി

സര്കകാരത്തിനന്റെ  2011  കകാലയളവത്തില്  നപതടകാളത്തിനണ്  26  ശേതമകാനര

നസസണകായത്തിരുന്നതണ്  2016-ല്  31.8  ശേതമകാനമകാകത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടകാണണ്

അധത്തികകാരതത്തില്നത്തിനര  തപകായതണ്.  5  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്  17 തവണ

അതത്തിലത്തിടെനപടകയുര  4  തവണ  നസസണ്  കുറെയ്ക്കുകയുര  13  തവണ

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുകയുര  നചയ.  അതകാണണ്  26.64  ശേതമകാനനമനള്ളതണ്  31.8

ശേതമകാനമകായത്തി  മകാറെത്തിയതണ്.  അതുതപകാനല  ഡശ്രീസലത്തിനണ്  22.76

ശേതമകാനമകായത്തിരുന്നതണ്  24.76  ശേതമകാനമകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  അതപകാള

നപതടകാളത്തിനുര  ഡശ്രീസലത്തിനുര  നസസണ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  നപതടകാളത്തിനുര

ഡശ്രീസലത്തിനുനമകാനക നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള അന്നനത സര്കകാരത്തിനന്റെ

നചലവണ് എത്രയകാണണ്?  സകാമൂഹര സുരകകാ നപന്ഷന്  600  രൂപയകായത്തിരുന.

മുപതത്തിമൂന്നണ്  ലകര  തപര്കകാണണ്  നകകാടത്തുനകകാണത്തിരുന്നതണ്.   200  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്  ആ  ഇനതത്തില്  നചലവണ്  വരുന്നതണ്.  അന്നണ്  അവര്കണ്

ലഭത്തിച്ചുനകകാണത്തിരുന്ന  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര  കൃതരമകായത്തി  ലഭത്തിക്കുനണകായത്തിരുന.

ഇതപകാള സകാമൂഹരസുരകകാ നപന്ഷനുമകാത്രര  950  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  ഒരു
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മകാസര  നചലവണ്  വരുന്നതണ്.  അതുതപകാനല  ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള  പൂളത്തില്നത്തിനര

സരസകാനതത്തിനണ്  ലഭത്തിച്ചുനകകാണത്തിരുന്ന  3.875  ശേതമകാനര  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര

1.92 ശേതമകാനമകായത്തി കുറെച്ചു.    അതകാണണ് ഇന്നണ് തകരളര തനരത്തിടന്ന പ്രതത്തിസനത്തി.

ആസകാമത്തിനുര  ഛതശ്രീസ്ഗഡത്തിനുര   നകകാടക്കുന്ന  പരത്തിഗണനതപകാലര

തകരളതത്തിനണ്  നല്കകാതതത്തില്   ഇവത്തിടെനത  യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നണ്  ഒരു

പ്രതത്തിതഷധവുമത്തില.   ഈ  പ്രതത്തിസനത്തികളകത്തിടെയത്തിലര  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ

നഷ്ടപരത്തിഹകാരര നത്തിര്തത്തി പനണകായത്തിരതതകാളര തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് ആയതണ്.

റെവനമ്യൂ കമ്മത്തി ഗ്രകാന്റുര നത്തിര്ത്തുന. 8460 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്  ആ ഇനതത്തില്

നഷ്ടര.   ഈ  നഷ്ടങനളലകാമുണകായത്തിട്ടുര   തകരളതത്തിനല  സമസ  വത്തിഭകാഗര

ജനങളുനടെയുര   ജശ്രീവത്തിതര  ഉയര്ത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  പ്രവര്തനങള

നടെതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന. 1600  രൂപ നത്തിരകത്തില്  62  ലകര തപര്കകാണണ്

സരസകാനതണ്   സകാമൂഹര  സുരകകാ  നപന്ഷന്  നല്കുന്നതണ്.   ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  കകാലകാവധത്തി  അവസകാനത്തിക്കുതമ്പകാള  അതണ്    മത്തിനത്തിമര   രണണ്

ലകനമങത്തിലര വര്ദ്ധത്തിക്കുര.  ആ കണനകകാനര കകാണകാനത, യകാഥകാര്ത്ഥരങള

മനസത്തിലകാകകാനതയകാണണ്  പ്രതത്തിപകര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇവത്തിനടെ  ശശ്രീമതത്തി

ഉമ  തതകാമസത്തിതനകാടെണ്  തൃകകാകരയത്തിനല  ഓതട്ടകാടഡ്രെെവര്  സുഖമകാതണകാ  തചചത്തി
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എന്നണ്  തചകാദത്തിച്ചു;  ആ  തചകാദരര  കറെകകാണണ്.  തകരളതത്തിനണ്  അര്ഹമകായ

വത്തിഹത്തിതവുര റെവനമ്യൂ കമ്മത്തി ഗ്രകാന്റുര ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരവുര നല്കകാനത

നതകാഴെത്തിലറെപണ്  പദ്ധതത്തി  നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചുര   നപതടകാളത്തിനുര  ഗരകാസത്തിനുര

കമകാതശ്രീതമകായത്തി  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചുര  തകന്ദ്രസര്കകാര്  30  രൂപവനര  നസസണ്

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  ഇവത്തിനടെ  രണണ് രൂപ വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള പ്രതത്തിപകര ബഹളര

വയ്ക്കുകയകാണണ്.   നപതടകാളത്തിനണ്  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിക്കുതമ്പകാള  അതത്തിനന്റെ  വത്തിഹത്തിതര

തകരളതത്തിനുര  ലഭത്തിക്കുനമന്നണ്   ഇവത്തിനടെ  പ്രചരത്തിപത്തിക്കുനണണ്.  നസസത്തിനന്റെ

നഷയര് തകരളതത്തിനണ്  ലഭത്തികത്തില.  പത്തിന്നശ്രീടെണ്  തകന്ദ്രര  10  രൂപ കുറെനചങത്തിലര

ഇതപകാഴുര  20  രൂപ നസസുണണ്.  2  രൂപ വര്ദ്ധത്തിചതപകാള  750  തകകാടെത്തി രൂപ

തകരളതത്തിനണ് ലഭത്തിക്കുനമങത്തില്  20  രൂപ നസസള്ളതപകാള  7500  തകകാടെത്തി രൂപ

ഓതരകാ  വര്ഷവുര  തകന്ദ്രസര്കകാര്  ഇവത്തിനടെനത്തിനര

പത്തിരത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തില്  പ്രതത്തിതഷധത്തികകാനത,  ഈ

പ്രതത്തിസനത്തികളകത്തിടെയത്തിലര  തകരള  ജനതനയ  സരരകത്തിക്കുന്ന

പ്രവര്തനങള  നടെത്തുന്ന  ഈ  സര്കകാരത്തിനനതത്തിനര  സമരര  നചയ്യുന്ന

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന തനകാകത്തിയകാണണ്,  ശശ്രീമതത്തി ഉമ തതകാമസത്തിതനകാടെണ് സുഖമകാതണകാ

തചചത്തി എന്നണ്  ആ ഓതട്ടകാറെത്തിക നതകാഴെത്തിലകാളത്തി തചകാദത്തിചനതന്നണ് മനസത്തിലകാകണര.
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എനകാണണ്  അഭത്തിപ്രകായനമന്നണ്  പകാലകകാനട്ട  ഓതട്ടകാറെത്തികകാ  നതകാഴെത്തിലകാളത്തികതളകാടെണ്

ഏഷരകാനനറണ്  തചകാദത്തിചതപകാള അവര് കൃതരമകായത്തി മറുപടെത്തി പറെഞ്ഞെതലകാ.  തകന്ദ്ര

സര്കകാര് ഇങനന ശേശകാസര മുട്ടത്തിക്കുതമ്പകാള  തകരള സര്കകാരത്തിനണ്........ 

ശശ്രീ  .     തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  അവര്  സത്തി.ഐ.ടെത്തി.യു.-

വത്തിതനകാടെകാണണ് തചകാദത്തിചതണ്. 

ശശ്രീ  .    എര  .    നഇൗഷകാദണ്:  സര്,  അതപകാള  ശശ്രീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസത്തിതനകാടെണ്

തചകാദത്തിചതണ്  തകകാണ്ഗ്രസുകകാരകാതണകാ;  സത്തി.ഐ.ടെത്തി.യു.  ആനണന്നണ്  എഴുതത്തി

വചത്തിട്ടുതണകാ?  സത്തി.ഐ.ടെത്തി.യു.  ആതണകാനയന്നണ്  തചകാദത്തിചത്തിട്ടല  ഏഷരകാനനറണ്

അവതരകാടെണ്  അഭത്തിപ്രകായര  തചകാദത്തിചതണ്.   ആ  നതകാഴെത്തിലകാളത്തികതളകാടെണ്  അങനന

തചകാദത്തിചതണ്  കണത്തിട്ടകാണണ്  ശശ്രീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസത്തിതനകാടെണ്  സുഖമകാതണകാനയന്നണ്

തചകാദത്തിചതണ്. എഫെണ്.ആര്.ബത്തി.എര. ആകണ് (Fiscal Responsibility and Budget

Management  Act)  അനുസരത്തിചതല  കടെനമടക്കുന്നതണ്;  തകരളര  ഇനവനര

അതത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തി  ലരഘത്തിചത്തിട്ടുതണകാ;  കടെനമടക്കുന്ന  പണര  ആര്ക്കുതവണത്തി

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന?  ഈ  നകാട്ടത്തിനല  സ്കൂളുകളുര  ആശുപത്രത്തികളുര  തറെകാഡുകളുര

നന്നകാകകാനുര  തറെഷനുര നപന്ഷനുര കത്തിറ്റുര   നകകാടകകാന് ഉപതയകാഗത്തിക്കുന.

നത്തിങള  ആതകപത്തിക്കുനമങത്തിലര  ജനജശ്രീവത്തിതര  സുരകത്തിതമകാക്കുക
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എനള്ളതകാണണ്.  അങനന കടെനമടതണ്  ഈ പ്രവൃതത്തികള നടെതത്തിയതത്തിനന്റെ

തപരത്തില്  കടെനമടകല്  പരത്തിധത്തിയത്തില്  തകരളനത  ഉളനപടതത്തി

ഔതദരകാഗത്തികമകായത്തി  വശ്രീണ്ടുര  കടെനമടകകാനുള്ള  കടെതത്തില്  കുറെവണ്

വരുത്തുകയകാണണ്.  ഇതത്തിനലകാനര  നത്തിങളകണ്  പ്രതത്തിതഷധമത്തില.  കകാരണര

നത്തിങനള  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടണ്  കകാരരമത്തില.   കകാരണനമനകാണണ്?   ബത്തി.നജ.പത്തി.

എനതകട്ടകാല്   നത്തിങള   സകായത്തിപത്തിനന  കകാണുതമ്പകാള  കവകാതണ്

മറെക്കുനമനള്ളതുതപകാനലയകാണണ്.   ആര്.എസണ്.എസണ്.  ശേകാഖയണ്   സരരകണര

നകകാടക്കുനമന്നണ്  പരസരമകായത്തി  പറെഞ്ഞെ  ശശ്രീ.  നക.  സുധകാകരനകാണതലകാ

നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തി  ഡന്റെണ്.  ഡത്തി.പത്തി.സത്തി.  റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തിനനതത്തിനര പരസരമകായത്തി

പ്രതത്തികരത്തിച  ശശ്രീ.  അനത്തില്  ആന്റെണത്തിയകാണതലകാ  നത്തിങളുനടെ  തനതകാവണ്.

അതുതപകാനല  അഡശതകറണ്  അനത്തില്  തബകാസണ്  ടലവകായത്തി  നകകാടതതണ്  നകാര

കണതലകാ;  തജകാതഡകാ  യകാത്ര  നടെതത്തിയതപകാള  നത്തിങള  അടെല്  ബത്തിഹകാരത്തി

വകാജ്തപയത്തിയുനടെ സ്മൃതത്തിമണ്ഡപതത്തില് പുഷകാര്ചന നടെതത്തിയതലകാ; ബത്തി.നജ.പത്തി.

എനതകട്ടകാല് നത്തിങളകണ് മുട്ടുവത്തിറെയ്ക്കുര.  അതരതത്തില് ബത്തി.നജ.പത്തി.  അനുകൂല

നത്തിലപകാടെണ്  സശശ്രീകരത്തിക്കുന്നതണ്  തകരളതത്തിനല  ജനങള

കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  നത്തിലവത്തിലള്ള  തകന്ദ്രസര്കകാര്  തകരളനത
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സകാമ്പതത്തികമകായത്തി   നഞരുക്കുതമ്പകാള  അതത്തിനന  പ്രതത്തിതരകാധത്തികകാന്

തകരളതത്തിനല ജനങള തയകാറെകാണണ്. 2018-ല് സരസകാന സര്കകാര് നത്തികുതത്തി

കുറെചതണ്  കകാണകാനത  തപകാകരുതണ്.   പ്രളയകകാലത്തുര    തകകാവത്തിഡുകകാലത്തുര

നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തില.  മുന്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ഒരു  രൂപയുനടെ

നത്തികുതത്തിതപകാലര വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തില.  അനര നത്തിങള ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ത്തു.

തകരളതത്തിനല ജനങള അതലകാര മനസത്തിലകാക്കുനണണ്.   ഈ ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിനണച്ചുനകകാണണ് ഞകാന് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .    ലത്തിതന്റെകാ  തജകാസഫെണ്:  സര്,  തകന്ദ്രര  തകരളതത്തിനണ്  ഏര്നപടതത്തിയ

സകാമ്പതത്തിക  ഉപതരകാധനത  മറെത്തികടെക്കുന്നതത്തിനുള്ള  കത്തിയകാത്മക

നത്തിര്തദ്ദേശേങളകാണണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  തകരളതത്തിനന്റെ  പ്രത്തിയങരനകായത്തിട്ടുള്ള

ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്.  ഞകാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശേങനള

പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണണ്.   മകന്  മരത്തിചകാലര  തവണത്തില,  മരുമകളുനടെ  കണശ്രീരണ്

കണകാല്  മതത്തിനയന്ന  അമ്മകായത്തി  അമ്മയുനടെ  നത്തിലപകാടെകാണണ്  ഇതപകാള

തകരളതത്തിനല യു.ഡത്തി.എഫെണ്-തന്റെതണ്.  തകരളര എങനനനയങത്തിലര നശേത്തിചകാലര

തവണത്തില,  പത്തിണറെകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  അസത്തിവകാരര  കണകാല്
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മതത്തിനയന്ന നത്തിലയത്തിതലയണ്  തരരതകാഴണ്  തപകാകുന്ന നത്തിലപകാടെകാണണ്  യു.ഡത്തി.എഫെണ്.

തകരളതത്തില് സശശ്രീകരത്തിക്കുന്നനതനള്ളതണ് വരസനസതമതര ഇഇൗയവസരതത്തില്

ഞകാന്  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  സശശ്രീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന,

തകരളതത്തിനന സകാമ്പതത്തികമകായത്തി വരത്തിഞമുറുകകാന് തയകാറെകാകുന്ന നയങനള

സമരര  നടെത്തുന്ന  യു.ഡത്തി.എഫെണ്-നന്റെ  ആളുകളകണ്  കകാണകാന്

കഴെത്തിയുന്നത്തിലകാനയനള്ളതണ്  വരസനകരമകായത്തിട്ടുള്ള കകാരരമകാണണ്. 

തകരളര  അതത്തിജശ്രീവനതത്തിനുതവണത്തി  മുതന്നകാട്ടത്തിറെങ്ങുതമ്പകാള,

അതത്തിനുതവണത്തി  തകരളര  തയകാനറെടക്കുന്ന  കകാരരങളുനടെ  ഭകാഗമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുവചത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിര്തദ്ദേശേങളനകതത്തിനര സമരര നചയ്യുതമ്പകാള,  തകന്ദ്രര

സശശ്രീകരത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടകളനകതത്തിനര  പ്രതത്തിതഷധത്തികകാനനങത്തിലര

തയകാറെകാതകണതുനണന്നണ്  യു.ഡത്തി.എഫെണ്-നന  വത്തിനയപുരസരര

ഇഇൗയവസരതത്തില് ഓര്മ്മത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്. 

ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള  പൂളത്തില്  വന്നത്തിട്ടുള്ള  മകാറര,  തകന്ദ്രര  പത്തിരത്തിനചടക്കുന്ന

നത്തികുതത്തിയുനടെ 59 ശേതമകാനര തകന്ദ്രതത്തിനുര 41 ശേതമകാനര സരസകാനങളക്കുര

വശ്രീതര വചണ് നല്തകണതകാണണ്.  തകരളതത്തിനണ് പതകാര ധനകകാരര കമ്മശ്രീഷനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി ആ വശ്രീതര വചണ് നല്തകണ 41 ശേതമകാനതത്തില്  ലഭരമകായത്തിരുന്നതണ്
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3.87 ശേതമകാനമകായത്തിരുന.  എന്നകാല് പതത്തിനഞകാര ധനകകാരര കമ്മശ്രീഷനത്തിതലയണ്

എത്തുതമ്പകാള അതണ്  1.925  എന്ന  നത്തിലയത്തിതലയണ്  മകാറെത്തി.  ചുരുകത്തിപറെഞ്ഞെകാല്

100  രൂപ ലഭരമകായത്തിനകകാണത്തിരുന്ന കകാലയളവത്തില് നമുകണ്  ലഭത്തിചത്തിരുന്നതണ്  3

രൂപ 87 ടപസയകായത്തിരുനനവങത്തില് ഇതപകാഴെതണ് ഒരു രൂപ 92 ടപസയകാണണ്.

അതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി തകരളതത്തില്  18,000 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് കുറെവണ് വന്നതണ്.

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  റെവനമ്യൂ നമ്യൂടല് തറെറ്റുമകായത്തി ബനനപട്ടുനകകാണണ്  16-ല് നത്തിന്നണ്  11-

തലയണ് മകാറത്തിയതപകാള നമുകണ് നഷ്ടര വന്നതണ്  15000 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്.  ഇഇൗ

രണണ്  മകാറങളത്തിലൂനടെ  മകാത്രര  തകരളതത്തില്  കുറെവണ്  വന്നതണ്  33000  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്.   നമുകണ്  ഇഇൗ  കുറെവണ്  എങനനയകാണണ്  പരത്തിഹരത്തികകാന്

കഴെത്തിയുന്നതണ്?   തകരളതത്തില്  ദുരത്തിതകകാലത്തുതപകാലര  നമുകണ്  തന്നത്തിട്ടുള്ള

അരത്തിയുനടെ  വത്തില  തചകാദത്തിക്കുന്ന തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  സശശ്രീകരത്തിക്കുന്ന സമശ്രീപനര

നമുനകതത്തിരകാകുതമ്പകാള  അതത്തിനനതത്തിനര  ശേബ്ദത്തികകാന്  യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നണ്

കഴെത്തിയുന്നത്തിലകാനയനള്ളതണ് ഏറവുര പ്രധകാനനപട്ട കകാരരമകാണണ്.  

1957-ല് അധത്തികകാരതത്തില്വന്ന ഇ.എര.എസണ്. ഗവണ്നമന്റെണ് മുതല് ഇന്നണ്

2023-ല്  അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന  പത്തിണറെകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെണ്

വനരയുള്ള  കകാലഘട്ടങളത്തില്  എലകാ  ഗവണ്നമന്റുകളുനടെയുര  മുഖരവരുമകാനര
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നത്തികുതത്തിയകാണണ്.  കകാലകാനുസൃതമകായ  മകാറങള  എലകാകകാലഘട്ടതത്തിലര

നത്തികുതത്തിയത്തില്  വരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതകാണണ്  ഗവണ്നമന്റുകനള

മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുന്നതണ്.  നത്തികുതത്തിനയക്കുറെത്തിചണ്  ചര്ച  നചയ്യുതമ്പകാള,

2011-16 -ല്  ഉമ്മന് ചകാണത്തി ഗവണ്നമന്റെണ് അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരുന്ന സമയതണ്

തകരളതത്തില്  നപതടകാളത്തിനണ്  17  തവണയുര  ഡശ്രീസലത്തിനണ്  7  തവണയുമകാണണ്

നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതണ്. യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ കകാലതണ്  2021-ല് നത്തിന്നണ് 24.52

ശേതമകാനതത്തിതലയ്ക്കുണ്  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.   നപതടകാളത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി  26-ല്

നത്തിന്നണ്  31.8  ശേതമകാനതത്തിതലയ്ക്കുര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  ഇഇൗ  സമരവുമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള   ഇവര്  ഓര്തകണ ഒരു  കകാരരമുണണ്.   യു.ഡത്തി.എഫെണ്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതണ്  ഇത്രയുമധത്തികര  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിചത്തിട്ടുര

വനരവതയകാധത്തികരകായത്തിട്ടുള്ളവര്കണ്  നപന്ഷന്  നകകാടക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  600

രൂപ  വശ്രീതര   33  ലകര  ജനങളക്കുതവണത്തി  നകകാടതകണ  ഘട്ടതത്തില്

പകാവനപട്ട  മനുഷരനര  18  മകാസര  ബകാങത്തിനണ്  മുന്നത്തില് കമ്യൂ  നത്തിര്തത്തിയവരകാണണ്

ഇവര്.   നത്തിങള  വരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  1473  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക

നകകാടത്തുതശ്രീര്തതണ്  തകരളതത്തിനല  ഇടെതുപക  ഗവണ്നമന്റെകാണണ്.

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ   നകടകകാരരസതയുനടെ  ഭകാഗമകായത്തി  തദശേശ്രീയപകാതയുനടെ
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വത്തികസനര  കൃതരമകായത്തി  നടെപകാകകാതതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  ഒന്നകാര  പത്തിണറെകായത്തി

ഗവണ്നമന്റെണ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപകാള  അതത്തിനുതവണത്തി   തകരളതത്തിനണ്

മുടെതകണത്തിവന്ന അധത്തികതുക 5570 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്.  

 നമ്മുനടെ  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖല,  നപകാട്ടത്തിയ  ബഞത്തിലത്തിരുന്നണ്

ആകകാശേനത തനകാകത്തി വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള പഠത്തിച്ചുനകകാണത്തിരുന്ന കകാലഘട്ടതത്തില്

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.  തകരളതത്തിനല  നപകാതുവത്തിദരകാലയങളകണ്  നല്കത്തിയ

ഓമനതപരകാണണ്  അണ്  ഇകതണകാമത്തികണ്.  എന്നകാല്  ഒന്നകാര  പത്തിണറെകായത്തി

വത്തിജയന്  ഗവണ്നമന്റെണ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപകാള  ഒരു  മതനകാഹരമകായ

തപരണ് നല്കത്തി; 'നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ സരരകണ യജ്ഞര'.  ഇവര്   ടമക്കുര

പത്തിടെത്തിച്ചുതപകായതണ്  നമ്മള  കണതലകാ.   ഓതട്ടകാറെത്തികകാ  നതകാഴെത്തിലകാളത്തികള,

കയറത്തിറെകണ്  നതകാഴെത്തിലകാളത്തികള,  ദത്തിവസതവതനകകാര് എന്നത്തിവരുനടെ  മകളകണ്

പഠത്തികകാനുള്ള വത്തിദരകാഭരകാസ സകാപനങള നകട്ടത്തിനപകാകത്തി നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ

സരരകണ യജ്ഞതത്തിലൂനടെ 10 ലകര കുട്ടത്തികനള നപകാതുവത്തിദരകാലയതത്തിതലയണ്

നകകാണ്ടുവന്നതണ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെകാനണന്നണ്  ഇവര്  മറെനതപകാകരുതണ്.

തകരളതത്തിനല  ചത്തില  മകാധരമങള  സശശ്രീകരത്തിക്കുന്ന  സമശ്രീപനനമനകാണണ്;

തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  നത്തിലപകാടകള  പ്രയകാസമല.   തകരളതത്തിനന്റെ
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അതത്തിജശ്രീവനതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  തപകാരകാട്ടനത  ഉഇൗതത്തിനപരുപത്തിചണ്  ഇഇൗ

തകരളതത്തിനണ്  വലത്തിയ  ഭശ്രീകരതയുനണന്നണ്  സൃഷ്ടത്തിക്കുന്ന  മകാധരമങനള  നമ്മള

തത്തിരത്തിചറെത്തിയണര.  തകരളതത്തില്  വശ്രീടെത്തിലകാതത്തിരുന്ന  എത്ര  ആളുകളകകാണണ്

ടലഫെണ് പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനടെ വശ്രീടെണ് നത്തിര്മ്മത്തിചണ് നല്കത്തിയതണ്. 

ഇന്നനത  അടെത്തിയനരപ്രതമയര  വളനര  രസകരമകായത്തിട്ടകാണണ്  എനത്തികണ്

തതകാന്നത്തിയതണ്.  അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തില് ടലഫെണ് പദ്ധതത്തി അനുവദത്തിചതുമകായത്തി

ബനനപട്ടുനകകാണണ്  വലത്തിയരൂപതത്തിലള്ള  ചര്ച  നടെന.  തകരളതത്തില്

ഇടെതുപകജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതണ്  3,22,922

വശ്രീടകള നത്തിര്മ്മത്തിച്ചു നല്കത്തി. അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിനന്റെ ചര്ചയുനടെ ഭകാഗമകായത്തി

മറുപടെത്തി  പറെഞനകകാണണ്  ബഹു.  പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  ഒരുപകാടെണ്  കകാരരങള

സൂചത്തിപത്തിച്ചു.  പതത്തിമൂന്നകാര  തകരള  നത്തിയമസഭയുനടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ആറെകാര

സതമ്മളനതത്തില്  ഇനത്തിര  ആവകാസണ്  തയകാജന  പദ്ധതത്തിയുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്

സര്വശശ്രീ  നക.  മുരളശ്രീധരന്,  തതറെമ്പത്തില്  രകാമകൃഷ്ണന്,  എര.  എ.  വകാഹശ്രീദണ്,

പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണനകാഥണ് എന്നത്തിവര് ഉന്നയത്തിച തചകാദരര; തകന്ദ്രസര്കകാരത്തിനന്റെ എനണ്

ധനസഹകായമകാണണ് ഇഇൗ പദ്ധതത്തികണ് ലഭത്തിക്കുന്നതണ്;  വത്തിശേദമകാകകാതമകാ?  മറുപടെത്തി

ഇങനനയകാണണ്;  ഇനത്തിര  ആവകാസണ്  തയകാജന  പദ്ധതത്തി  പ്രകകാരര
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അനുവദനശ്രീയമകായ  പരമകാവധത്തി  ധനസഹകായര  48,500  രൂപ.  ഇതത്തില്

തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര 36,375 രൂപ, 75 % തകന്ദ്ര വത്തിഹത്തിതര, സരസകാന വത്തിഹത്തിതര

12,125  രൂപ.  48,500  രൂപ  വശ്രീടെണ്  വയ്ക്കുന്നവനണ്  നകകാടതത്തിട്ടണ്  അവന്  കടെര

വകാങത്തി  ബകാങ്കുകളത്തില്നത്തിന്നണ്  തലകാണ്  എടതണ്  ഉണകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള  വശ്രീടകളുനടെ

എണമകാണണ് ഇഇൗ നത്തിയമസഭയത്തില്വന്നണ് വലത്തിയരൂപതത്തില് വത്തിളത്തിച്ചുപറെഞ്ഞെതണ്.

ടലഫെണ്  പദ്ധതത്തിയുനടെ  ഭകാഗമകായത്തി  തകരളതത്തില്  സകാധകാരണകകാരനണ്

വശ്രീടവയ്ക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെണ്

നകകാടക്കുന്ന തുക നകാലലകര രൂപയകാനണനള്ളതണ് ഓര്കണര.  

ഇവത്തിനടെ  കൃഷത്തികകാനരക്കുറെത്തിചണ്  വളനര  വരകാകുലതതയകാടകൂടെത്തി  അരഗങള

പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതണ്  തകട്ടതപകാള   എനത്തികണ്  അത്ഭുതമകാണണ്  തതകാന്നത്തിയതണ്.

ആരകാണണ് ഇഇൗ രകാജരതത്തിനന്റെ വകാതത്തിലകള തുറെന്നത്തിട്ടുനകകാടതതണ്? ആസത്തിയകാന്

കരകാര്  നടെപകാക്കുന്ന  സമയതണ്  തകരളതത്തിനണ്  സമകാനമകായ  ഭൂപ്രകൃതത്തിയുര

കകാലകാവസയുമുള്ള,  നകാണരവത്തിളകളുര  സുഗനവരജ്ഞനങളുര  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന

ആ  രകാജരങളകണ്  ഇഇൗ  രകാജരതത്തിനന്റെ  വകാതത്തിലകള  തുറെന്നത്തിട്ടുനകകാടതകാല്

ഇതങകാട്ടണ്  ഇറെക്കുമതത്തി  വരുനമനര  തകരളതത്തിനല  നകാണരവത്തിളകളക്കുര

സുഗനവരഞ്ജനങളക്കുര  വത്തിലയുണകാവത്തിനലന്നണ്  തകരളതത്തിനല  ഇടെതുപകര
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വത്തിളത്തിച്ചുപറെഞ്ഞെതപകാള  കകാതടെചവരകാണണ്  ഇവര്.   സകാധകാരണകകാരകായ

കര്ഷകനര ഇവര്  കകാണകാനത തപകായവരകായത്തിട്ടുര തകരളതത്തിനല ഇടെതുപക

ഗവണ്നമന്റെണ്  അവനര  തള്ളത്തികളയുകയല  നചയ്തതണ്.  തകരളതത്തിനല  റെബ്ബര്

കര്ഷകനര രകത്തികകാന്  600  തകകാടെത്തി രൂപ നശ്രീകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.   ഇഇൗ

രകാജരതണ്,  ഏറവുര  ഉയര്ന്ന  നത്തിലയത്തില്  നനലണ് ല്ല്  സരഭരത്തിക്കുന്നതണ്  നമ്മുനടെ

സരസകാനതകാണണ്.  നകാളത്തിതകരതത്തിനന്റെ തകാങ്ങുവത്തില 32 രൂപയത്തില് നത്തിനര 34

രൂപയകായത്തി  ഉയര്തത്തി.  തകരളതത്തില്  16  ഇനര  പഴെര-പചകറെത്തികളകണ്  വത്തില

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള തകാങ്ങുവത്തില പ്രഖരകാപത്തിച ഏക സരസകാനര തകരളമകാണണ്.

തകരളതത്തിനല  ഗവണ്നമന്റുകളുനടെ  നത്തിലപകാടെണ്  ഇങനന

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണണ്. 

വനരമൃഗശേലരര  അതത്തിരൂകമകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒരു

കകാലഘട്ടമകാണത്തിതണ്.  അതത്തിനുതവണത്തി  50.85  തകകാടെത്തി  രൂപ

നശ്രീകത്തിവചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  1972-ല്  നടെപത്തിലകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള  വനരമൃഗ

സരരകണ  നത്തിയമവുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  വനരമൃഗങള  ആകമത്തികനപടന്ന

അനലങത്തില്  കകാടകള  കതയറുന്ന  കകാലഘട്ടതത്തില്  ഏര്നപടതത്തിയ

നത്തിയമമകാണണ്.  
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മത്തി  .   നചയര്മകാന്:  കണ്ക്ലൂഡണ് നചയ്യുക. 

ശശ്രീ  .    ലത്തിതന്റെകാ  തജകാസഫെണ്:  സര്,  അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വലത്തിയ

രൂപതത്തിലകാണണ്  വനരമൃഗ ശേലരര  രൂകമകായത്തി  വരുന്നതണ്.   ആ നത്തിയമതത്തില്

കകാതലകാചത്തിതമകായ  മകാറര  വരുതതണതുണണ്.   അതത്തിനകാവശേരമകായ

നത്തിയമനത്തിര്മ്മകാണര നടെതകാന് തകന്ദ്രതത്തിനണ് ശേത്തിപകാര്ശേ നചയകാന് ആവശേരമകായ

ഇടെനപടെലകള  നമുകണ്  നടെതതണതകായത്തിട്ടുണണ്  എനള്ളതകാണണ്

ഇഇൗയവസരതത്തില് എനത്തികണ് സൂചത്തിപത്തികകാനുള്ളതണ്. 

ഒരു കകാരരര  കൂടെത്തി  ഇവത്തിനടെ സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.   ഇവത്തിനടെ ധൂര്തത്തിനന്റെ

കകാരരര  പറെഞ.  ബഹു.  മുഖരമനത്തികണ്  വകാഹനര  വകാങ്ങുതമ്പകാള  അതണ്

ധൂര്തകാണണ്.  ഞങളകറെത്തിയകാതതുനകകാണണ്  തചകാദത്തിക്കുകയകാണണ്,

തകരളതത്തിനല  ബഹു.  പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിനണ്  വകാങ്ങുന്ന  കകാര്  ധൂര്തത്തിനന്റെ

പരത്തിധത്തിയത്തില് വരുതമകാ;  അതണ് എനനകകാണകാണണ് വരകാതതണ്?  ബഹുമകാനനപട്ട

മുഖരമനത്തി  കകാര്  വകാങ്ങുതമ്പകാള  ധൂര്തകാകുന;  പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  കകാര്

വകാങ്ങുതമ്പകാള അതണ് ധൂര്തകാകകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതണ് എങനനയകാണണ്?  ആവശേരമുള്ള

വകാഹനങള  മുഖരമനത്തിക്കുര  മറണ്  മനത്തിമകാര്ക്കുര  പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിനുര

വകാങ്ങുന്നതത്തിനനക്കുറെത്തിചണ് ഞകാന് തര്കത്തിക്കുന്നത്തില.  
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മത്തി  .    നചയര്മകാന്:   പശ്രീസണ്  കണ്ക്ലൂഡണ്....  ബഹുമകാനനപട്ട  മനത്തിമകാര്കണ്

മറുപടെത്തി പറെയകാനുള്ളതകാണണ്.

(അദ്ധരകതവദത്തിയത്തില് മത്തി. സശ്രീകര്)

ശശ്രീ  .    ലത്തിതന്റെകാ  തജകാസഫെണ്:  സര്,  ഇവരുനടെ  ഇതരര  നത്തിലപകാടകനള,

നപകാള്ളയകായ  ആശേയങനള,  കപടെ  രകാഷശ്രീയനത  തത്തിരത്തിചറെത്തിയകാന്

തകരളതത്തിനല ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി നത്തില്ക്കുന്ന ജനങള തയകാറെകാകുര.

ഇവരുനടെ നതറകായ നത്തിലപകാടകനള പുറെരകകാലനകകാണണ് തട്ടത്തിനതറെത്തിപത്തിക്കുനമന്നണ്

സൂചത്തിപത്തിച്ചുനകകാണണ് ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.

തഡകാ  .   എര  .   നക  .   മുനശ്രീര്:  സര്, ഞകാന് ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

'പലകത്തിതലറെകാന്  തമകാഹമുണണ്  പനക  ഊന്നത്തികയറെകാന്  ശേകത്തിയത്തില'  എന്ന

അവസയത്തില് നത്തില്ക്കുന്ന ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയയകാണണ്

ബഡ്ജറണ്  അവതരത്തിപത്തിചതപകാള  നമ്മനളലകാവരുര  കണതണ്.   ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഓതരകാ തപജണ് മറെത്തിക്കുതമ്പകാഴുര വകാവത്തിട്ടുള്ള കരചത്തിലകാണണ് ഞങളകണ് തകളകകാന്

സകാധത്തിക്കുന്നതണ്.  'നവതകരളര ഉണകാകകാന് ഞങനള സമ്മതത്തിക്കുന്നത്തിതല' എന്ന

ആര്തനകാദമകാണണ്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലടെനശ്രീളര  തകളകകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതണ്.

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തി  വശ്രീതരവയ്പത്തില്  തകന്ദ്രര  തകരളനത
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അവഗണത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഈ അവഗണനനയ ആതഘകാഷത്തിക്കുന്നവര് ആരുനടെ

പകതകാണണ്  നത്തില്ക്കുന്നനതന്നണ്  അതദ്ദേഹര  തചകാദത്തിക്കുനണണ്.  പനക

ടവരുദ്ധരര  അവത്തിനടെയല.  ഇതത്തിനനത്തുടെര്ന്നണ്  പല  സലത്തുര

തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനള്ള  വത്തിഹത്തിതര  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  ഒരു  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിനയ നമ്മള കകാണുകയകാണണ്.  മൃഗസരരകണതത്തിനണ്  9.91  തകകാടെത്തി

രൂപയുര  ഗ്രകാമവത്തികസനതത്തിനണ്  4515.29  തകകാടെത്തി  രൂപയുര  പ്രധകാനമനത്തി

സ ഡകണ് തയകാജനയണ് 120 തകകാടെത്തി രൂപയുര പ്രതശ്രീകത്തിക്കുനനണന്നണ് ബ ഡ്ജറത്തില്

പറെയുന.  നമ്മനള  അവഗണത്തിക്കുന്നവരത്തില്നത്തിനര  എനനങത്തിലര

പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന്നവനര  (ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിനയ) 'സശപകാടെകന്'  എന്നലകാനത

എനണ് വത്തിളത്തികകാനകാണണ്;  എന്നത്തിട്ടണ് എലകാ ചശ്രീതയുര ഞങളകകാണണ്.  തദശേശ്രീയ

രകാഷശ്രീയതത്തില്  നവറുപത്തിനന്റെ  കതമ്പകാളതത്തില്  തസ്നേഹതത്തിനന്റെ  ഒരു

നപട്ടത്തികടെനയങത്തിലര  തുറെകകാനുര  അദകാനത്തി-നതരന്ദ്രതമകാദത്തി  കൂട്ടുനകട്ടത്തിലണകായ

തകകാണത്തി കരകാപത്തിറലത്തിസനതക്കുറെത്തിചണ് മുഖത്തുതനകാകത്തി പറെയകാനുര ശശ്രീ. രകാഹുല്

ഗകാനത്തി  ടധരരര  കകാണത്തിചത്തിട്ടുണണ്.   അങനനയുള്ള  രകാഷശ്രീയ  പ്രസകാനര

നതരന്ദ്രതമകാദത്തിനയ  സഹകായത്തിക്കുനനവന്നണ്  പറെയുന്നതത്തില്  എനണ്

അര്ത്ഥമകാണുള്ളതണ്;  ആര്.എസണ്.എസണ്.-കകാനര  സഹകായത്തിചതകാരകാനണന്നണ്
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ഇവത്തിനടെയത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രത്തിയനപട്ട  ഇ.  ചന്ദ്രതശേഖരതനകാടെണ്  തചകാദത്തിചകാല്

മനസത്തിലകാകുര.  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  തലകാകല്  കമ്മത്തിറത്തി  തനതകാകനകാര്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങനള  വത്തിമര്ശേത്തിച്ചുനകകാണണ്  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  തദശേശ്രീയ

നത്തിര്വകാഹക  സമത്തിതത്തിയരഗര  ശശ്രീ.  പ്രകകാശേണ്  ബകാബു  തഫെസ്ബുകത്തില്

എഴുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തിലൂനടെ  ആര്.എസണ്.എസണ്.-നന  സഹകായത്തിക്കുന്നതണ്

ഞങളനലന്നണ്  നത്തിങള മനസത്തിലകാകണര.  ശശ്രീ.  ഇ.  ചന്ദ്രതശേഖരനന അടെത്തിച

ആര്.എസണ്.എസണ്.-കകാര്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മൂകത്തിനന്റെ  മുന്നത്തിലൂനടെ  ഇതപകാഴുര

അതങകാട്ടുര  ഇതങകാട്ടുര  നടെക്കുകയകാണണ്.   അവനര  നതകാടെകാന്  ഈ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  സകാധത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  തപകാലശ്രീസത്തിനനപറത്തി  ഒരു

വകാക്കുതപകാലര  പറെയകാനുള്ള  ടധരരര  ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല്

കകാണത്തികകാതതത്തില്  എനത്തികണ്  സതനകാഷമുണണ്.  തപകാലശ്രീസണ്  എനന്നകാരു

വത്തിഭകാഗതമ  ബഡ്ജറത്തിലത്തില.   തപകാലശ്രീസത്തിനനനകകാണണ്  ഒരു  കകാരരവുമത്തിനലന്നണ്

മനസത്തിലകാകത്തിയ  ഒരു  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകാണത്തിനതന്നണ്  ഞങളകണ്

തതകാനകയകാണണ്.  മകാത്രമല മറണ് പല സലത്തുര സകാമ്പതത്തിക ഭദ്രതയത്തിലകാത,

വത്തികസത്തിത രകാജരമകായ ബത്തിട്ടനത്തില്തപകാലര മൂന്നണ് പ്രധകാനമനത്തിമകാര് വനനവന്നണ്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  പറെയുനണണ്.   അതത്തിനന്റെയര്ത്ഥര  എനകാണണ്;
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സകാമ്പതത്തിക  നഷ്ടമുണകായത്തിട്ടുര  ഒരു  മുഖരമനത്തി  തനന്നയകാണണ്  ഇവത്തിനടെ

ഭരത്തിക്കുന്നതണ്  എന്നതത്തിലള്ള  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  തഖദമകാണണ്  ഇവത്തിനടെ

പ്രകടെത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്. അതണ് വകായത്തിചത്തിനട്ടങത്തിലര കകാരരര മനസത്തിലകാകുന്നത്തിനലങത്തില്

 ഞങള എന നചയകാനകാണണ്?  

ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  Hard  Budget  Constraints എനപറെയുന്ന  പദര

പ്രതയകാഗത്തിചത്തിട്ടുണണ്.   അതണ്  അപകടെകരമകാനയകാരു  പദമകാണണ്.   നകാനള

സകാമ്പതത്തിക  അചടെകമത്തിനലന്ന  തപരത്തില്  സകാമ്പതത്തിക  അരകാജകതശര

നകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനണ്  തവണത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  പദമകാണത്തിതണ്.   Jonathan  A.

Rodden,  Gunnar  S.  Eskeland and Jennie  Litvack  എന്നത്തിവര് എഡത്തിറണ്

നചയ്ത  Fiscal  Decentralization  and  the  Challenge  of  Hard  Budget

Constraints  എന്ന പുസകതത്തില്  fiscal  discipline  ഇലകാതതുനകകാണകാണണ്

hard budget  constraints  ഉണകാകുന്നനതന്നണ് പറെയുനണണ്.  ഇവത്തിനടെ  Fiscal

discipline  ഇനലന്നണ്  നതളത്തിയത്തിക്കുന്ന നത്തിരവധത്തി കകാരരങളുണണ്.  Expenditure

Review  Report  തമശേപ്പുറെതണ്  വചത്തിട്ടത്തില.   റെത്തിതപകാര്ട്ടണ്  സമര്പത്തിച്ചുകഴെത്തിഞ.

അതത്തില്  IGST  (Integrated  Good  Service  Tax)-നന്റെ  റെത്തിതട്ടണത്തിനന്റെ

ഘടെനകാപരമകായ പരത്തിഷ്കകാരതത്തില് വന്നത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നരനകകാണണ് ഒരു വര്ഷര 5000
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തകകാടെത്തി  രൂപവചണ്  അഞണ്  വര്ഷരനകകാണണ്  25000  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ

നഷ്ടമുണകായത്തിട്ടുനണന്നണ് Expenditure Review Report-ല് പറെയുനണണ്. IGST

റെത്തിതട്ടണ്  ഫെയല്  നചയ്യുന്നതത്തിലള്ള  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്  tax  return

form-ല്  മകാറര  വരുതതണതുണണ്.  അതത്തിനണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  കഇൗണ്സത്തിലത്തില്

തപകായത്തി  വകാദത്തികണര.   Fiscal  discipline  ഇലകാനത  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ

തപരത്തില് നമുകണ് വന്നത്തിട്ടുള്ള നഷ്ടര തവനറെ ആരുനടെ തലയത്തിലര എടത്തുവചത്തിട്ടണ്

കകാരരമത്തില.  ബഹുമകാനനപട്ട  മുന്ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.

തതകാമസണ്  ഐസകണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  കഇൗണ്സത്തിലത്തില്  ആതവശേതതകാനടെ

പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതുതകട്ടണ്  ഞങളകണ്  ഉളപ്പുളകര  തതകാന്നത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  ഉപതഭകാക

സരസകാനമകായതുനകകാണണ് ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി. ഇനതത്തില് നമുകണ് 30 ശേതമകാനര തുക

കത്തിട്ടുനമന്നകാണണ്  അതദ്ദേഹര  പറെഞ്ഞെതണ്.  ഇവത്തിനടെ  ടപസ  വന്നണ്  നത്തിറെയുനമന്നണ്

ഞങള സശപര  കണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇതപകാള  തനകാക്കുതമ്പകാള  ഉപതഭകാക

സരസകാനതത്തിനണ് കത്തിതട്ടണ പണരതപകാലര കത്തിട്ടുന്നത്തില.  പഞകാബത്തിലണകാക്കുന്ന

സകാധനതത്തിനന്റെ  ഉപതഭകാഗര  നമ്മളകാണണ്  നചയ്യുന്നനതങത്തില്  അതത്തിനന്റെ  50

ശേതമകാനര  നമുകണ്  തരണനമന്നകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.   അതണ്

വകാങത്തിനയടകകാന്തപകാലര  കഴെത്തിയകാനത  നമ്മള  ഇന്നണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ
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തപരത്തില്  നട്ടര  തത്തിരത്തിയുനന്നകാരവസയത്തില്  എതത്തിനത്തില്ക്കുകയകാണണ്.

എനനലകാമകാണണ്  പറെ ഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ളതണ്;  വടെത്തിവകാള,  കുനര  എനന്നകാനക

പറെഞ്ഞെത്തിട്ടണ്….,  നചക്തപകാസ്റ്റുകളത്തില്  സകാപത്തിചത്തിട്ടുള്ള  Artificial  intelligence

camera  തനകാക്കുകുതത്തിയകായത്തി നത്തില്ക്കുകയകാണണ്.  വകാഹനങളുനടെ നമ്പര് തപറണ്

റെശ്രീഡത്തിരഗത്തിനണ്  കരകാമറെ  വകാങത്തിയത്തിട്ടണ്  ഒരു  കകാരരവുമുണകായത്തിട്ടത്തില.

തസകാഫണ് നവയറുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനന്റെ  നയര

സശശ്രീകരത്തികണതമകാനയന്നണ് ആതലകാചത്തിചണ് നകാലണ് വര്ഷര കകാതത്തിരുന. ഇതത്തിനന്റെ

തപരത്തിനലകാനക വന്നത്തിട്ടുള്ള നഷ്ടങള ചത്തിലറെയല. ഈ നഷ്ടര ആരുനടെ കയത്തില്

നത്തിനര പത്തിടെത്തികകാനകാണണ് ഉതദ്ദേശേത്തിക്കുന്നതണ്;  ഇനതകാനക പകാവനപട്ട ജനങളത്തില്

നത്തിന്നകാണണ്  പത്തിടെത്തിനചടക്കുന്നതണ്.  എനണ്  വന്നകാലര  (പ്രളയര,  തകകാവത്തിഡണ്)

പകാവനപട്ട ജനങളുനടെ കശ്രീശേയത്തില് കയത്തിടന്നതണ് എനത്തിനകാണണ്;  നത്തിങളതല ഒരു

കകാലതണ് സകാലറെത്തി ചലഞണ് നകകാണ്ടുവന്നതണ്; ഏനതങത്തിലര ഒരു കകാരരര വന്നകാല്

നസസണ് ചുമത്തുകയകാണണ്. ഇതപകാള കള്ളുകുടെത്തിയനകാര്കണ് പറെയകാന് ഒരു നരകായര

കത്തിട്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്. കള്ളുകുടെത്തിയനകാര് വശ്രീട്ടത്തില് നചല്ലുതമ്പകാള നത്തിങള മൂകറര

കുടെത്തിചത്തിട്ടത്തിതലനയന്നണ്  തചകാദത്തിചകാല്  സകാമൂഹര  സുരകകാ  നപന്ഷനുതവണത്തി

കുടെത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാനണന്നകാണണ്  മറുപടെത്തി  പറെയുന്നതണ്.  എനണ്  നചയകാന്
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സകാധത്തിക്കുര;  ഞങള  ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാലത്തിനന  എണ

തതയ്പത്തികകാന്  കകാതത്തിരുന്നതപകാള  അതദ്ദേഹര  ഞങനള  നപതടകാള  തതചണ്

കുളത്തിപത്തിചണ്  കത്തിടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  എലകാതത്തിനുര നസസണ് ചുമത്തുകയകാണണ്.

സകാധകാരണകകാരനതല നസസത്തിനന്റെ പ്രശ്നര വരുന്നതണ്? 

ടലഫെണ് പദ്ധതത്തിപ്രകകാരര 4 ലകര രൂപയണ് ഒരു വശ്രീടെണ് പൂര്തശ്രീകരത്തികകാന്

സകാധത്തിക്കുതമകാ?  കലത്തിനുര സത്തിമന്റെത്തിനുര വത്തില കൂടെത്തി.  നകാലണ് ലകര രൂപനയന്നതണ്

അഞണ് ലകര രൂപയകാകണനമന്നണ് പറെയകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണണ്.  നത്തിങള

വത്തില  കൂട്ടുതമ്പകാള,  ടലഫെണ്  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി  പ്രതതരകര  കതലകാ  സത്തിമതന്റെകാ

വരകാനുതണകാ;   ഇനതകാനക  കകാണുതമ്പകാള  ടലഫെണ്  പദ്ധതത്തിതപകാലര

നടെപകാകകാന്  പകാടെത്തിനലന്നതകാണണ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയുനടെ  ലകരനമന്നണ്

ഞങളകണ്  തതകാന്നത്തിതപകാകുകയകാണണ്.  എന്നകാല് ഇവത്തിടെനത പണകകാര്തകകാ

തനതകാകളതകകാ പ്രശ്നമത്തില.  പശുവത്തിനണ്  തറെകാകണ് മമ്യൂസത്തികണ്  തകളക്കുന്നതത്തിനുള്ള

സഇൗകരരവുര  എ.സത്തി.-യുര  ലത്തിഫര  ഏര്നപടത്തുനണണ്.  തകരള  സരസകാന

യുവജനകമ്മശ്രീഷന്  അദ്ധരക  ശശ്രീമതത്തി  ചത്തിന  നജതറെകാമത്തിനണ്  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക

നകകാടക്കുന്നതത്തിനണ്  ടപസയുണണ്.  അവര്  ഇത്രയുരകകാലര  റെത്തിതസകാര്ട്ടത്തിലകാണണ്

തകാമസത്തിച്ചുനകകാണത്തിരുന്നതണ്.  ആ റെത്തിതസകാര്ട്ടത്തിനണ്  50  ലകര രൂപ ഗവണ് നമന്റെണ്
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നകകാടത്തുകഴെത്തിഞ.  നത്തിങള  വത്തിതദശേ  യകാത്രകളക്കുതവണത്തി  പണര

നചലവഴെത്തിക്കുന. 

ശശ്രീ  .    എന്  .    നക  .    അക്ബര്: സര്,  തപകായത്തിന്റെണ് ഓഫെണ് ഓര്ഡര്,  സഭയത്തില്

ഇലകാത ആനളക്കുറെത്തിച്ചുള്ള പരകാമര്ശേര തരഖയത്തിലണകാകകാന് പകാടെത്തില. 

തഡകാ  .   എര  .   നക  .   മുനശ്രീര്:  സര്, ഒരു തപകായത്തിന്റുമത്തിലകാനത തപകായത്തിന്റെണ് ഓഫെണ്

ഓര്ഡര്  ഉന്നയത്തിക്കുന്നനതനത്തിനകാണണ്;  റൂളസണ്  ഓഫെണ്  നപ്രകാസശ്രീഡത്യുര്  എടതണ്

തനകാകതണ?  ഇവത്തിനടെ  പകാവനപട്ടവനന  പത്തിഴെത്തിയുകയകാണണ്.  ശശ്രീ.  നക.  വത്തി.

തതകാമസണ് അഞണ് ലകതത്തിനന്റെ വശ്രീടെണ് കത്തിട്ടുതമകാനയന്നണ് തനകാകത്തി നടെക്കുകയകാണണ്.

അതദ്ദേഹര   കരകാബത്തിനറണ്  എനപറെഞ്ഞെതപകാള  ഓടെത്തിയതകാണണ്.  പതക

എതത്തിയതപകാള തകരള ഹഇൗസത്തിലകായത്തിതപകായത്തി.  മന്തമകാഹന്സത്തിരഗത്തിനന്റെ കൂനടെ

ഇരുന്ന                      ശശ്രീ. നക. വത്തി. തതകാമസണ് കരകാബത്തിനറണ് എന്ന പദര

തകട്ടതപകാള അതങകാതട്ടയണ് ചകാടെത്തിയതകാണണ്.  ആ കരകാബത്തിനറ്റുര ഇഇൗ കരകാബത്തിനറ്റുര

തമ്മത്തില്  അജഗജകാനര വരതരകാസമുണണ്.  പതക അതദ്ദേഹതത്തിനുതവണത്തി  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെണ് നനപസ നകകാടകകാന് തപകാകുകയകാണണ്.  തദശേശ്രീയ രകാഷശ്രീയതത്തില്

തകന്ദ്രതത്തിനന  എതത്തിര്ക്കുന്നതത്തിനണ്  ഞങളകണ്  ഒരു  പ്രശ്നവുമത്തില.

ആര്.എസണ്.എസണ്.-നന  തപടെത്തിചണ്  കഴെത്തിയുന്നവരല  ഞങള.  ഇതപകാഴുര
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ഇനരയത്തില്  ഫെകാസത്തിസര  വന്നത്തിട്ടത്തിനലന്നകാണണ്   ശശ്രീ.  എര.  എ.  തബബത്തി

പറെഞ്ഞെതണ്.  അതദ്ദേഹതത്തിനണ്  തനരര  നവളുതത്തിട്ടത്തില.  നമുകണ്  സശതനമകായത്തി

സരസകാരത്തികകാന്  പറ്റുനണതലകാനയന്നകാണണ്  അതദ്ദേഹര  പറെയുന്നതണ്.  എന്നകാല്

ശശ്രീ. സശ്രീതകാറെകാര നയച്ചൂരത്തി ഇനരയത്തില് ഫെകാസത്തിസര എതത്തിനയന്നണ് പറെയുനണണ്.

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ കൂനടെയകായത്തിരുന ശശ്രീ.  വത്തി.  എസണ്.  അച്ചുതകാനനന്.  എന്നകാല്

ശശ്രീ.  എര.  എ.  തബബത്തി ശശ്രീ.  പ്രകകാശേണ് കകാരകാട്ടത്തിനന്റെ കൂനടെയകാണണ്.  ഇനരയത്തില് 

ഫെകാസത്തിസര എതത്തിയത്തിട്ടത്തിനലങത്തില് എനത്തിനകാണണ് ശശ്രീകുമകാറുര ടെശ്രീസയുര സഞ്ജശ്രീവണ്

ഭട്ടുര  ജയത്തിലത്തില്  കത്തിടെക്കുന്നതണ്;  അവര്കണ്  സരസകാരത്തികകാനുള്ള  വഴെത്തിയുതണകാ?

നടെലത്തിവത്തിഷനുകളത്തില് സരസകാരത്തികകാനമന്നണ്  ശശ്രീ.  എര.  എ.  തബബത്തി പറെയുന.

നടെലത്തിവത്തിഷനുകനളകാനക  ഫെകാസത്തിസ്റ്റുകള  വകാങത്തികഴെത്തിഞനവന്ന  സതരര

മനസത്തിലകാകതണ?  Ramachandra Guha എഴുതത്തിയ പുസകവുര  Christophe

Jaffrelot  എഴുതത്തിയ പുസകവുര വകായത്തിച്ചു തനകാകത്തിയകാല്  Dr.  moonje  എന്ന

ആള  ഇറലത്തിയത്തില്തപകായത്തി  മുതസകാളത്തിനത്തിയുമകായത്തി  തനരത്തിട്ടണ്  നടെതത്തിയ

ചര്ചകളത്തിലൂനടെ  ഉണകായതകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  നടെക്കുന്ന  ആര്.എസണ്.എസണ്.-ഉര

സരഘ്പരത്തിവകാറുര  എന്നണ്  മനസത്തിലകാകകാന്  ഇനത്തിനയങത്തിലര

ശശ്രീ. എര. എ. തബബത്തിനയതപകാനലയുള്ളവര്കണ് സകാധത്തികണര.  രണണ് കകാലത്തിലര
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മനള്ള  നത്തിങള  ഒരു  കകാലത്തില്  ഉണലതപകാലമത്തിലകാത  ഞങനള  തനകാകത്തി

മനകകാലകാ  എന്നണ്  വത്തിളത്തിക്കുന്നതത്തില്  എനര്ത്ഥമകാണുള്ളത?  ഇവത്തിനടെ

സതരകാഗ്രഹമത്തിരത്തിക്കുന്ന  സര്വശശ്രീ  ഷകാഫെത്തി  പറെമ്പത്തില്,  നജശ്രീബണ്  കകാനപുരര,

സത്തി.  ആര്.  മതഹഷണ്,  തഡകാ.  മകാതത്യു  കുഴെല്നകാടെന്  എന്നശ്രീ  നകാലണ്

എര.എല്.എ.- മകാരുനടെ ജശ്രീവന് അപകടെതത്തിലകാണണ്. ബഹുമകാനനപട്ട ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  അവരുമകായത്തി  സരസകാരത്തിചണ്  അവര്കണ്  എനകാണണ്

പറെയകാനുള്ളനതന്നണ്  തകളകണര.  തകരളതത്തിനല  ജനങളക്കുതവണത്തി

സതരകാഗ്രഹര  കത്തിടെക്കുന്ന  സമര  സഖകാകനള   അവത്തിനടെ  തപകായത്തി

തനകാകകാന്തപകാലര  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

കൂട്ടകാകത്തിയത്തിട്ടത്തിനലങത്തില്  ഇതത്തില്നത്തിനര  എനകാണണ്  ഉതദ്ദേശേത്തിക്കുന്നനതനമകാത്രര

തചകാദത്തിച്ചുനകകാണണ് എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലര ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ശേകമകായത്തി ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുന.  എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല ഒരു വത്തിഷയവുര പറെയകാനുള്ള സമയര

എനത്തികണ്  കത്തിട്ടത്തിയത്തില.  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടണ്  കകാരരവുമത്തില.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണ്

പത്തിന്വലത്തികണനമന്നണ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  സരസകാന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

ശശ്രീ.  നക.  എന്.  ബകാലതഗകാപകാല് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറത്തിനന ശേകത്തിയകായത്തി
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പത്തിനകാങ്ങുകയകാണണ്.  മുങത്തികയറെകാന്  കഴെത്തിയകാത  മനത്തിയകാണണ്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിനയന്നണ്  പറെഞനകകാണകാണണ്  തഡകാ.  എര.  നക.  മുനശ്രീര്   ഇവത്തിനടെ

സരസകാരത്തിചണ്  തുടെങത്തിയതണ്.  മുന്ഗണനകാ  കമതത്തില്  വത്തിഭവ

ലഭരതയ്ക്കുള്ളത്തില്നത്തിനനകകാണണ്  നചയകാവുന്നതത്തിനന്റെ  പരമകാവധത്തി

നചയ്യുകനയന്നതകാണണ്  പ്രധകാനനപട്ട  കകാരരര,  അതരതത്തിനലകാന്നതല

ശശ്രീ. നക. എന്. ബകാലതഗകാപകാല് അവതരത്തിപത്തിച ബഡ്ജറണ് എന്നകാണണ് എനത്തികണ്

തഡകാ.  എര.  നക.  മുനശ്രീറെത്തിതനകാടെണ് തചകാദത്തികകാനുള്ളതണ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്

എലകാവരുര  ഇവത്തിനടെ  സരസകാരത്തിച്ചു.   സരസകാനതണ്  അവതരത്തിപത്തിച

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  വരവണ്  കുറെവകാണണ്,  അതകായതണ്  വരുമകാനര  1,35,419

തകകാടെത്തിരൂപയുര  നചലവണ്  1,76,089  തകകാടെത്തിരൂപയുമകാണണ്.  സശകാഭകാവത്തികമകായുര

വരവണ്  കുറെവുര  നചലവണ്  കൂടതലമകായ  ഒരു  ബഡ്ജറകാണണ്  ഇവത്തിനടെ

അവതരത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇതത്തില്   ശേമ്പളതത്തിനുര  നപന്ഷനുര  മറണ്

സകാമൂഹരതകമ  പ്രവര്തനങളക്കുനമലകാര  പണര  കനണതതണതുണണ്.

വരുമകാനതത്തില്  കവത്തിഞ്ഞെ  ഇഇൗ  നചലവുകനളലകാര  നത്തിര്വഹത്തിചണ്  വത്തികസനര

സകാധരമകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  പ്രവര്തനങളകാണണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

പ്രധകാനമകായ ഉഇൗന്നല്.  ഇതപകാള നത്തികുതത്തിപത്തിരത്തിവണ് പൂര്ണമകായുര തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ
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അധത്തികകാരപരത്തിധത്തിയത്തിലകാണണ്.  സരസകാനങളകണ്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തികകാനുള്ള

നകാമമകാത്രമകായ അധത്തികകാരമകാണുള്ളതണ്.  തകന്ദ്രര പത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തികുതത്തിയത്തില്നത്തിന്നണ്

ജനസരഖരകാനുപകാതത്തികമകായത്തി  തകരളതത്തിനനുവദത്തിതകണ  വത്തിഹത്തിതര

നല്കുന്നത്തില.  തകന്ദ്രനതതപകാനല നപകാതുതമഖലകാ സകാപനങള വത്തില്കകാന്

സരസകാനങളകണ് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.  തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര കത്തിതട്ടണ വത്തിഹത്തിതര

കത്തിട്ടുകയുര തവണര. ജനങളത്തില്നത്തിനര സരസകാനതത്തിനണ് തനരത്തിട്ടണ് പത്തിരത്തികകാന്

കഴെത്തിയുന്ന  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുകയുര  നചയണര.  അങനനയലകാനത

സരസകാനനത ജനങളുനടെ വത്തികസന, തകമ ആവശേരങള എങനനയകാണണ്

നത്തിറെതവറകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇതത്തിനകായത്തി  പ്രതതരക  മകാജത്തികണ്

എനനങത്തിലമുനണങത്തില് പറെഞതന്നകാല് നന്നകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഏതണ്  നത്തികുതത്തിയുര

ജനങളത്തില്  കുറെച്ചുതപര്നകങത്തിലര  എനനങത്തിലര  പ്രയകാസങള  സൃഷ്ടത്തിക്കുര.

ആര്ക്കുര  ഒരു  പ്രയകാസവുമുണകാകകാത  ഒരു  നത്തികുതത്തിയുമത്തില.  സര്കകാര്

ജനങളത്തില്നത്തിന്നണ്  തവറെത്തിട്ടുനത്തില്ക്കുന്ന  ഒരു  സരവത്തിധകാനമല,  ജനങളുനടെ

ഭകാഗമകാണണ്  സര്കകാര്.  പതക  ബഡ്ജറണ്  വന്നതത്തിനന്റെ  നതകാട്ടടത  ദത്തിവസര

ജനങനള എങനന ഇളകകാനമന്നകാണണ് ഒരു മലയകാള ദത്തിന പത്രര ശദ്ധത്തിചതണ്.

ആ  പത്രതത്തിനന്റെ  പ്രധകാന  നഹഡണ് നനലന്  "  അടെത്തിതയകാടെടെത്തി
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അതയകാ!”എന്നകായത്തിരുന.  നവണയ  അകരതത്തില്  അച്ചുനത്തിരതത്തി

അതത്തിനുതശേഷര  "ഭരത്തികണര  പതക  ഭകാരമകാകരുതണ്"  എനന്നകാരു

എഡത്തിതറകാറെത്തിയലര  എഴുതത്തി.  ഉപതദശേതത്തിനണ്  നനത്തി.  ചകാനലകകാര്  ഇതുതകട്ടണ്

നകാടമുഴുവന്  ഓടെത്തിനടെന.  പലനരയുര  ഇന്റെര്വമ്യൂ  നടെതത്തി.  പതക  അതണ്

തനരത്തിട്ടുള്ള സരതപ്രകണമകായതത്തിനകാല് ഒനര മറെയകാന് സകാധത്തിചത്തില.  അതത്തില്

സരസകാരത്തിചതണ്  സത്തി.നഎ.ടെത്തി.യു.-കകാരകാനണന്നകാണണ്  ബഹുമകാനരനകായ

തത്തിരുവഞ്ചൂര്   രകാധകാകൃഷ്ണന്    അവത്തിനടെയത്തിരുന്നണ്  പറെഞ്ഞെതണ്.  അവരുനടെ

തപനരകാനര  അതത്തില്  കണത്തില.  പകാവനപട്ട  ഒരു  ഓതട്ടകാറെത്തികകാ  നനഡ്രെെവറുര

നത്തിരത്തുവഴെത്തി  സഞരത്തിക്കുന്ന  ആളുകളുമകാണണ്  അതത്തില്  സരസകാരത്തിചതണ്.

പകാവനപട്ടവനരലകാരതനന്ന  സത്തി.നഎ.ടെത്തി.യു.-കകാരകാനണന്ന

കണ്നസപ്റത്തിലകാനണങത്തില്  ഞകാനതത്തിനന  അരഗശ്രീകരത്തിക്കുന.  ആളുകനളലകാര

ബഡ്ജറത്തിനന സശശ്രീകരത്തിക്കുന്ന സകാഹചരരമകാണുള്ളതണ്.  ഷവര്മ്മ കഴെത്തിചണ് ഒരകാള

മരണനപട്ടതത്തിനന്റെ  പത്തിതറദത്തിവസര  രകാവത്തിനല  ഇഇൗ  പത്രതത്തില്,  "ഇനത്തിനയത്ര

ജശ്രീവന് തവണര സര്കകാതര"  എന്നണ്  നഹഡണ് നനലന് നകകാടതണ് അചടെത്തിച്ചുവന.

എലത്തിവത്തിഷര തപകാലള്ള വത്തിഷര കഴെത്തിചകാണണ്  ആള മരണനപട്ടനതന്നണ് പത്തിന്നശ്രീടെണ്

തപകാസ്റ്റുതമകാര്ട്ടര  റെത്തിതപകാര്ട്ടണ്  വന്നതപകാള   മനസത്തിലകായത്തി.  എത്ര  തമകാശേമകായ
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വകാര്തയകാണണ്  ദത്തിനപത്രങള  നല്കുന്നതണ്.  ഇടെകകാലതണ്  "നകരതുലരമശ്രീ

ജശ്രീവത്തിതര"  എനപറെനഞ്ഞെകാരു തലഖനര വന.  അതങനനയനലന്നണ് പത്തിന്നശ്രീടെണ്

മനസത്തിലകായത്തി. ഇഇൗ അവസരതത്തില് എനത്തിനകകാരു കകാരരര പറെയകാനുള്ളതണ്, ഒരു

സകാമുദകായത്തിക  തനതകാവണ്  ഒരു  ചകാനലകകാരതനകാടെണ്  പറെഞ്ഞെകകാരരര  ഞകാന്  ഇഇൗ

അവസരതത്തില്  പറെയകാന്  പകാടെത്തില,  ഞകാനതണ്  പറെയുന്നത്തില.  പതക  ആ

പദപ്രതയകാഗര  തവണത്തിവരുനമന്നണ്  ഞകാന്  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  ജനങനള

നത്തിങളകണ്  മനസത്തിലകാകുന്നത്തില.  അവര്കണ്  കകാരരങള  നന്നകായത്തി  അറെത്തിയകാര.

കഴെത്തിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടപ്പുകളത്തില്   അതണ്   കൃതരമകായത്തി  മനസത്തിലകായതകാണണ്.

ഇവത്തിനടെ         തഡകാ. എര. നക. മുനശ്രീര് സരസകാരത്തിചതപകാള  തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പ്രതശ്രീകത്തിക്കുകയകാണണ്, ഇങനന ഓതരകാ കകാരരങളത്തിലര

പ്രതശ്രീകത്തിക്കുകയകാനണന്നണ്  പറെഞ.  അങനന  പ്രതശ്രീകത്തികതണ;

ആരുനടെനയങത്തിലര  കുടരബസശതത്തില് നത്തിനന്നടതകാതണകാ നമുകണ്  തതരണതണ്?

നരകായമകായത്തി തകരളതത്തിനണ് ലഭത്തിതകണ വത്തിഹത്തിതര കൃതരമകായത്തി തരണര.  മുസശ്രീര

ലശ്രീഗുകകാര്  പ്രതതരകര  ശദ്ധത്തിതകണ  ഒരു  കകാരരമുണണ്,  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി

ബനനപട്ടണ്  നത്തിങള  അനമകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇഇൗ  വര്ഷനത

തകന്ദ്ര  ബഡ്ജറത്തില്  തസകാളര്ഷത്തിപണ്  ഇനതത്തില്  87  ശേതമകാനവുര  മദ്രസ
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നമ്യൂനപക  സകാപന  ഫെണത്തില്നത്തിനര  93  ശേതമകാനവുര  നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചു.  ആ

ബഡ്ജറത്തിനനതത്തിനര  മുസശ്രീരലശ്രീഗുകകാര്  ഒരകരര  സരസകാരത്തിതചകാ?  ഇല.

നമ്യൂനപകമനകാലയതത്തിനന്റെ  ആനക വത്തിഹത്തിതര  38  ശേതമകാനമകായത്തി ചുരുകത്തി.

നമ്യൂനപക  വത്തിഭകാഗങളത്തില്നത്തിനര   നപ്രകാഫെഷണല്  നടെകത്തികല്  തകകാഴ്സുകള

പഠത്തിക്കുന്ന വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ ബഡ്ജറത്തില് നല്കുന്ന 365 തകകാടെത്തി

രൂപ തസകാളര്ഷത്തിപത്തില്നത്തിനര  44  തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തി കുറെച്ചു.  മദ്രസകളക്കുര

നമ്യൂനപക  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങളക്കുര  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന്ന  തകന്ദ്ര

സഹകായര  160  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്നത്തിനര  10  തകകാടെത്തി  രൂപയകാകത്തി  കുറെച്ചു.

അതപകാഴുര  തഡകാ.  എര.  നക.  മുനശ്രീറെത്തിനണ്  ഇതത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  ഒനര പറെയകാനത്തില.

സത്തി.പത്തി.നഎ.  ആര്.എസണ്.എസണ്.-കകാനര  സഹകായത്തിക്കുകയകാനണന്നണ്  പറെഞ.

ഇവത്തിനടെ  സത്തി.പത്തി.നഎ.-യുനടെ  ഒരു  തനതകാവണ്  പറെഞ്ഞെ  കകാരരനതക്കുറെത്തിചകാണണ്

അതദ്ദേഹര  സരസകാരത്തിചതണ്.  ശശ്രീ.  കകാനര  രകാതജന്ദ്രന്   പറെയുന്നതണ്

വത്തിശേശസത്തിചകാല്തപകാനര,  തവനറെ  ആനരങത്തിലര  പറെയുന്നതണ്  വത്തിശേശസത്തിതകണ

കകാരരമുതണകാനയന്നതണ്   നത്തിങള  പരത്തിതശേകാധത്തികണര.  ഞകാന്  മറണ്

കകാരരങളത്തിതലയണ് തപകാകുന്നത്തില. ഞകാന് തത്തിരുവനനപുരത്തുകകാരനകാണണ്. ഒതട്ടനറെ

ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകളക്കുര പ്രയകാസങളകത്തിടെയത്തിലര ഇഇൗ ബഡ്ജറണ് തലസകാനതത്തിനണ്
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നനകനത്തിറെനയ സഹകായങള  നല്കത്തി,  അനതലകാര പ്രതതരകര പ്രതതരകമകായത്തി

പറെയകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില.  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെര പദ്ധതത്തിയുമകായത്തി  ബനനപട്ട

തകകാറെത്തിതഡകാറെത്തിനണ്  1000 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് നശ്രീകത്തിവചതണ്.  ആര്.സത്തി.സത്തി.-നയ

സരസകാന  കകാന്സര്  നസന്റെറെകാക്കുന്നതണ്,  നഗരതത്തിനല  കുടെത്തിനവള്ള

പദ്ധതത്തിയുമകായത്തി ബനനപട്ടണ്,  സയന്സണ് പകാര്കണ്,  നനഹഡ്രെെജന് ഹബ്ബണ്,  നത്തിഷണ്-

നണ്  സഹകായര,  ടൂറെത്തിസര  പദ്ധതത്തി  അങനന  തുടെങത്തി  തത്തിരുവനനപുരനത

സരബനത്തിചണ്  പ്രധകാനനപട്ട  കകാരരങളനകലകാര  തുക  നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.

കരമന-കളത്തിയത്തികകാവത്തിള  തറെകാഡത്തിനന്റെ  പണത്തി  പകുതത്തി

പൂര്തത്തിയകാകത്തിയത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇതണ്  ബഹുമകാനനപട്ട  മനത്തിയുനടെ

ശദ്ധയത്തില്നകകാണ്ടുവരകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണണ്. സകാമൂഹരസുരകകാ നപന്ഷന്

നല്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നപതടകാളത്തിനന്റെ  നസസണ്  2  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.

പ്രതത്തിപകകാരഗങള  അവരവരുനടെ  മണ്ഡലങളത്തില്തപകായത്തി  തനകാകണര.

നപന്ഷനകായത്തി ലഭത്തിക്കുന്ന 1600 രൂപ തനകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന നത്തിരവധത്തി പകാവനപട്ട

ആളുകളുനണന്നണ് ഓര്കണര. ഗുളത്തിക വകാങകാനുര രകാവത്തിനലയുര നനവകുതന്നരവുര

പുറെതത്തിറെങ്ങുതമ്പകാള  ചകായ  കുടെത്തികകാനുര  തപരക്കുട്ടത്തികണ്  ബത്തിസ്ക്കറണ്

വകാങകാനുനമകാനക  പണര  കനണത്തുന്നതണ്  ഇതത്തില്നത്തിന്നകാനണന്നണ്



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

84

മനസത്തിലകാകണര.  ഇതണ്  നല്കകാന്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്  സമ്മതത്തികത്തില.

ഇതത്തിനകായത്തി  തസകാഷരല്  നസകമ്യൂരത്തിറത്തി  ഫെണണ്  പകാടെത്തില,  ഖജനകാവത്തില്

പണമുനണങത്തില്  നപന്ഷന് നകകാടതകാല്മതത്തിനയന്നകാണണ്. പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ

അഭത്തിപ്രകായര  നപന്ഷന്  നകകാടകരുതണ്  ആളുകള  മുഴുവന്

ഭരണപകതത്തിനനതത്തിരകാകണനമന്നകാണണ്.  ആ തുക നല്കകാന്തവണത്തി നസസണ്

ഏര്നപടതത്തി.  നത്തിങള  മനസത്തിലകാതകണ  ഒരു  കകാരരര,  തകരളതത്തിലകാണണ്

ഏറവുര  കൂടതല്  നപന്ഷന്  വകാങ്ങുന്നവരുള്ളതണ്.  തമത്തിഴെണ് നകാട്ടത്തില്  21

തപനരനയടതകാല്  അതത്തില്  ഒരകാളക്കുര  കര്ണകാടെകയത്തില്  12

തപനരനയടതകാല് ഒരകാളത്തിനുമകാണണ് നപന്ഷന് നകകാടക്കുന്നതണ്. തകരളതത്തില് 6

തപനരനയടതകാല് ഒരകാളകണ് നപന്ഷന് നകകാടക്കുനണണ്. നപതടകാളത്തിനന്റെ വത്തില

സരബനത്തിചണ്  തനരനത  ഇവത്തിനടെ  ആതരകാ  സൂചത്തിപത്തിച്ചു.  നതലങകാനയത്തിലകാണണ്

നപതടകാളത്തിനന്റെ  വത്തില  ഏറവുര  കൂടതലള്ളതണ്  അവത്തിനടെ  111.83  രൂപയകാണണ്.

തകകാണ്ഗ്രസണ്  ഭരത്തിക്കുന്ന  രകാജസകാനത്തില്  108.44  രൂപയുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഭരത്തിക്കുന്ന  മഹകാരകാഷയത്തിലര  മധരപ്രതദശേത്തിലര  108  രൂപയുമകാണുള്ളതണ്.

ഇനതകാനര മനസത്തിലകാകകാനതയകാണണ് ഇവത്തിനടെ സരസകാരത്തിക്കുന്നതണ്. നത്തികുതത്തിയുനടെ

കകാരരര  എലകാവര്ക്കുര  അറെത്തിയകാവുന്നതകാണണ്.  നത്തികുതത്തി  തകരളതത്തിനണ്  1.9
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ശേതമകാനര,  യു.പത്തി.-കണ്  18  ശേതമകാനര,  തകരളതത്തിനനകകാള  ജനസരഖര

കുറെഞ്ഞെ  ഛതശ്രീസണ് ഗഢത്തിനണ്  3.4  ശേതമകാനര,  അസമത്തിനണ്  3.1  ശേതമകാനര,

ഒഡശ്രീഷയണ്  4.5  ശേതമകാനര.  ഇനതനണ്  നരകായമകാണണ്?  തകരളതത്തില്  ഇന്നണ്

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഭരത്തിക്കുന.  ഭകാവത്തിയത്തില്  എനന്നങത്തിലര....

അതണ്  നടെകകാന്  തപകാകുന്നത്തില.....,  ഒരുപതക  എനന്നങത്തിലര  തകകാണ്ഗ്രസണ്

ഭരണതത്തില്വന്നകാല്  ഇകകാരരങള  മനസത്തിലകാകതണ?  ഇവത്തിനടെ  നത്തിങളത്തില്

നകാലതപര്  സതരകാഗ്രഹസമരതത്തിലകാണണ്.   തഡകാ.  എര.  നക.  മുനശ്രീര്

പറെഞ്ഞെതുതപകാനലയല, അഞ്ചുതനരര ഭകണര കഴെത്തിച്ചുനകകാണകാണണ് അവരവത്തിനടെ

കത്തിടെക്കുന്നതണ്.  സതരകാഗ്രഹമകാണണ്,  നത്തിരകാഹകാര  സതരകാഗ്രഹമല.  എലകാ

സരവത്തിധകാനങതളകാടരകൂടെത്തി സുഖതലകാലപതയത്തിലകാണണ് അവരവത്തിനടെ കത്തിടെക്കുന്നതണ്.

അതപകാഴെകാണണ് നത്തിങള പുറെതണ് ആനളയത്തിറെകത്തി മനത്തിയുനടെ വണത്തി തടെയുകയുര

കറുത  നകകാടെത്തി  കകാണത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുന്നതണ്,   ഇഇൗ  നകാടമുഴുവന്

അകമങളത്തിതലയണ്  തപകാകുന്നതണ്.  നപതടകാളത്തിനുര  ഡശ്രീസലത്തിനുര  50  രൂപ

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള  കകാലണയുനടെ  സമരര,...  ഒരു  പ്രതരക  സമരര

രൂപനപടതകാന്  കഴെത്തിയകാത  പകാര്ട്ടത്തിയകാണണ്  തകകാണ്ഗ്രസണ്  പകാര്ട്ടത്തി.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനനപറത്തി  പറെയകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണണ്  തഭദര,  ഞകാന്
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ദശ്രീര്ഘത്തിപത്തിക്കുന്നത്തില. തകകാണ്ഗ്രസണ് പകാര്ട്ടത്തിയുനടെ ലശ്രീഡര്ഷത്തിപ്പുതനന്ന പ്രശ്നമകാണണ്.

I  will  go  with  BJP  എന്നണ്  പറെഞ്ഞെ  ആളത്തിനന  നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.

പ്രസത്തിഡന്റെകാക്കുന.  അങനനയുള്ളയകാളത്തിനന  ഒരു  മണ്ഡലര  തകകാണ്ഗ്രസണ്

പ്രസത്തിഡന്റെകാക്കുതമകാ   നത്തിങള?  അങനനയുള്ള  ആളത്തിനന  നത്തിങള

നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റെകാക്കുന.  പണ്ഡത്തിറണ്  ജവഹര്ലകാല്

നനഹ്റുവത്തിനനക്കൂടെത്തി  ആതകപത്തിചണ്  ശേരകാമ  പ്രസകാദണ്  മുഖര്ജത്തിനയന്ന

ആര്.എസണ്.എസണ്.-കകാരനന നത്തിങള ഇതപകാഴുര തകാതലകാലത്തിചണ് നകകാണ്ടുനടെക്കുന്ന

സകാഹചരരമകാണുള്ളതണ്.  ഇവത്തിനടെ  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യുനടെ  തഡകാകമ്യൂനമന്റെറെത്തിനയ

സരബനത്തിചണ്  പറെഞ.  തകരളതത്തിനലയുര  ഇനരയത്തിനലയുര  അറെത്തിയനപടന്ന

തകകാണ്ഗ്രസണ്  തനതകാവത്തിനന്റെ  മകനകായ  ശശ്രീ.  അനത്തില്  ആന്റെണത്തിയുനടെ

ഉള്ളത്തിലത്തിരത്തിനപനകായത്തിരുന?  ബത്തി.നജ.പത്തി.-തയകാടെണ്  ചങകാതര.  'അതയകാ

തമകാദത്തിജത്തിനയപറത്തി അങനന പറെയതല'  എന്നകായത്തിരുന. 2002-നല ഗുജറെകാതണ്

കലകാപതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ട  രരഗങള  ചത്തിത്രശ്രീകരത്തിച്ചുനകകാണ്ടുര

അതത്തിനന്റെ പ്രതതരകതകള കകാണത്തിച്ചുനകകാണ്ടുമുള്ള         ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യുനടെ

തഡകാകത്യുനമന്റെറെത്തിനകതത്തിരകായുള്ള  ഒരു  തകകാണ്ഗ്രസണ്  തനതകാവത്തിനന്റെ  ശേബ്ദമകാണണ്

ഇഇൗ നകാടെണ് കണതണ് അനലങത്തില് തകട്ടനതന്ന കകാരരര നത്തിങള മനസത്തിലകാകണര.
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ഞകാന്  ദശ്രീര്ഘത്തിപത്തിക്കുന്നത്തില,  ഒരു  കകാരരര  ഞകാന്  നത്തിങതളകാടെണ്  പറെയകാര.

നത്തിങളകണ് ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനനയുര അതത്തിനന്റെ

തലവനകായ  സഖകാവണ്  പത്തിണറെകായത്തി  വത്തിജയനനയുര  തകര്കണര.

അതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  എലകാ  ശമങളുര  നത്തിങള   നമ്മുനടെ  നകാട്ടത്തില്

നടെതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഞകാന് അതത്തിനന്റെ മറണ്  വത്തിശേദകാരശേങളത്തിതലയണ്

തപകാകുന്നത്തില.  ഒരു കകാരരര ഞകാന് നത്തിങതളകാടെണ് പറെയകാര. 

മത്തി  .   സശ്രീകര്: പശ്രീസണ്....പശ്രീസണ്....

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  എലകാ  അരഗങളക്കുര  ഒരു  മത്തിനത്തിട്ടണ്  സമയര

അധത്തികര നല്കത്തി,  ദയവകായത്തി എനത്തിക്കുകൂടെത്തി ആ സമയര അനുവദത്തികണനമന്നണ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണണ്. ഞകാന് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്. തകകാണ്ഗ്രസകകാനര

സരബനത്തിചത്തിടെതതകാളര നത്തിങളുനടെ തനതകാകനകാനര നത്തിങളുനടെ പ്രധകാനനപട്ട

ആളുകളക്കുതപകാലര വത്തിശേശകാസമത്തില. നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി. പ്രസത്തിഡന്റെണ് കഴെത്തിഞ്ഞെകാല്,

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ ഏറവുര പ്രധകാനനപട്ട ആള നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുനടെ ടഷറെര്

ആണണ്.  അതണ്  നല  തകകാണ്ഗ്രസകകാരനകായത്തിരുന്ന  യശേ:ശ്ശേരശ്രീരനകായ  പ്രതകാപ

ചന്ദ്രനകായത്തിരുന.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ മകള തകരളതത്തിനന്റെ മുഖരമനത്തികണ്  ഒരു

ഇ-നമയത്തില്  സതനശേമയച്ചു.  ആ  ഇ-നമയത്തിലത്തില്  പറെയുന്നതണ്  എനന്റെ  അച്ഛന്
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ഹൃദയസരഭനരമൂലര മരണനപട്ടു,  ഹൃദയ തവദനതയകാനടെ മരണനപട്ടു എന്നകാണണ്.

അങനന ഒരു കതയച്ചു, എനകാണണ് കകാരണര? അതദ്ദേഹതത്തിനന ജശ്രീവതനകാനടെ

നകകാല്ലുകയകായത്തിരുന.  മുഖരമനത്തിതയകാടെകാണണ്  ഞങളകണ്  വത്തിശേശകാസര,

തകരളതത്തിനന്റെ മുഖരമനത്തി സഖകാവണ് പത്തിണറെകായത്തി വത്തിജയതനകാടെകാണണ് ഞങളകണ്

വത്തിശേശകാസനമന്നണ്  അവര്  പറെഞ.  ഇതപകാള  ഒരു  മുന്  മുഖരമനത്തിയുനടെ

സതഹകാദരന് ഒരു കതണ് നക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യുനടെ പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനല നകകാടതതണ്,

പ്രതത്തിപക തനതകാവത്തിനല നകകാടതതണ്, ആ കതണ് നകകാടതതണ് തകരളതത്തിനന്റെ

മുഖരമനത്തികകാണണ്.  കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  പകാര്ട്ടത്തി  ഒരു  നചറെത്തിയ  പകാര്ട്ടത്തിയകാണണ്,  അതണ്

ഞങള സമ്മതത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇനരയത്തില് സത്തിരഹങനളകകാള കൂടതലള്ളതണ്

കഴുതകളുനടെ  എണമകാണണ്.  എങത്തിലര  എണക്കൂടതല്നകകാണണ്  കഴുതകളകാണണ്

നലനതന്നണ്  ആരുര  പറെയത്തിലതലകാ.  ഇത്രയുര  പറെഞനകകാണണ്  ഞകാന്  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിനകാങ്ങുന.

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  (ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേന്):  സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ

ബജറണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങനള  ശേകത്തിയകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുന.  കഇൗടെത്തിലരന്,

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  'അര്ത്ഥശേകാസര'  എന്ന പുസകതത്തില്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുന്ന

ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളകണ്  ഒരുപതദശേര  നല്കുനണണ്.  നത്തിങള  നത്തികുതത്തി



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

89

പത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  തുമ്പത്തി  പൂവത്തില്നത്തിനര  തതന്  നുകരുന്നതുതപകാനല

പൂവറെത്തിയകാനതതവണര  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തികകാന്  എന്നകാണണ്.   ബഹുമകാനനപട്ട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  പൂവണ്  നത്തില്ക്കുന്ന  നചടെത്തിതനന്ന  പത്തിഴുനതടതണ്

കകാല്ച്ചുവട്ടത്തിലത്തിട്ടണ് ചവത്തിട്ടത്തിയരയ്ക്കുന്ന രരഗമകാണണ് ഇഇൗ ബജറണ് അവതരത്തിപത്തിചതപകാള

നമുകണ് തതകാനന്നതണ്.  ഞകാന്  22  വര്ഷമകായത്തി നത്തിയമസഭയത്തിനല അരഗമകാണണ്.

ഇഇൗ  22  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപത്തിച  എലകാ  ബജറണ്

ചര്ചയുനടെയുര ഭകാഗമകാകകാന്  എനത്തികണ്  സകാധത്തിച്ചു.  ഞകാന് എനന്റെ നത്തിയമസഭകാ

അനുഭവരനകകാണണ് പറെയുകയകാണണ്,  ഇത്രമകാത്രര പരത്തിതകാപകരമകായ,  ഇത്രമകാത്രര

ദത്തിശേകാതബകാധമത്തിലകാത,  ദശ്രീര്ഘവശ്രീകണമത്തിലകാത  സകാമൂഹത്തിക-സകാമ്പതത്തിക

യകാഥകാര്ത്ഥരങനളക്കുറെത്തിചണ്  വത്തിസ്മരത്തിച്ചുതപകായ  ഒരു  ബജറണ്  തകരള  നത്തിയമസഭ

ഇഇൗ കകാലഘട്ടതത്തില് കണത്തിട്ടത്തില. ഞകാന് ഇന്നനല സൂചത്തിപത്തിചത്തിരുന, എതപകാഴുര

ഒരു  ബജറണ്  തയകാറെകാക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പണ്  സകാമ്പതത്തിക-സകാമൂഹത്തിക

യകാഥകാര്ത്ഥരങനളനകാനണന്നണ്  കൃതരമകായത്തി  വത്തിലയത്തിരുതണര.  ഏതണ്

രരഗതതയണ് ടെകാകണ് ഏര്നപടത്തുതമ്പകാഴുര ഒരു പ്രതതരക നസകറെത്തിതലയണ് നത്തികുതത്തി

നകകാണ്ടുവരുതമ്പകാള,  ആ നസകര് എനകാനണന്നണ്  പഠത്തികണര.  ഇഇൗ നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശേര  വന്നകാല് ആ നസകറെത്തിനണ്  എനകാണണ്  സരഭവത്തികകാന് തപകാകുന്നതണ്;
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അതത്തിനന്റെ  ഇരപകാകണ്  എനകായത്തിരത്തിക്കുനമന്നണ്  പരത്തിതശേകാധത്തിചത്തിട്ടുതവണര

നടെപകാതകണതണ്.  ഇങനന  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശേത്തികകാനനങത്തില്  ജനകാധത്തിപതര

വരവസത്തിതത്തിയുനടെ  ആവശേരമത്തില,  ഉതദരകാഗസനര ഏല്പത്തിചകാല് മതത്തി  അവര്

അവരുനടെ  ഇഷ്ടരതപകാനല  നചയനകകാള്ളുര.  നതരനഞ്ഞെടകനപട്ട

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുനടെ തനതൃതശതത്തില്, മനത്തിസഭയുനടെ അരഗശ്രീകകാരതതകാടകൂടെത്തി

ഒരു  ബജറണ്  അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള.....,  ഞകാന്  പറെയുന,  ഇതത്തില്നത്തിനര

നത്തിങള  ലകാഭമുണകാകത്തില.  ഞകാന്  പറെയുന്ന  കകാരരങള  നത്തിങള

എഴുതത്തിവച്ചുനകകാള,  ഇതണ്  തകരളതത്തിനന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനതനന്ന  ഡശ്രീനറെയത്തില്

നചയനപടര.  കകാരണര  നതറകായ  മകാര്ഗ്ഗതത്തിലൂനടെയകാണണ്  നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശേങളുമകായത്തി  തപകാകുന്നതണ്.  ഇഇൗ  സര്കകാര്  ഇത്രയുര  വലത്തിയ

ധനപ്രതത്തിസനത്തിയത്തിനലതത്തിയതുനകകാണകാണണ്,  സകാമൂഹര  സുരകകാ  നപന്ഷന്

നകകാടതകണതുള്ളതുനകകാണകാണണ്,  ഒരുപകാടെണ്  ബകാധരതകളുള്ളതുനകകാണകാണണ്

നകാലകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശേര  നടെത്തുന്നനതന്നകാണണ്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  പറെയുന്നതണ്.  തകരളര  എനനകകാണകാണണ്  ഇത്രയുര

വലത്തിയ ധന പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിനലതകാന് കകാരണര? ഒന്നണ്, തകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിനന്റെ

നഡവലമ്യൂഷനുമകായത്തി  ബനനപട്ട  കകാരരങളകാണണ്.  ഞകാന് അതത്തിതലയണ്  വരകാര.
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ഞകാന് ഇഇൗ പ്രതത്തിസനത്തിയുനടെ ഒന്നകാമനത കകാരണമകായത്തി കകാണുന്നതണ് നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിവത്തിലണകായ  ദയനശ്രീയമകായ  പരകാജയമകാണണ്.   ഞകാനതണ്  നതളത്തിയത്തികകാര.

മകാനുഫെകാക്ചറെത്തിരഗണ് തപകായത്തിന്റെത്തില് ടെകാക്സുണകായത്തിരുന്ന ഒരു സത്തിസമകായത്തിരുന വകാറണ്.

അതണ്  തകരളതത്തിനണ്  വളനര  തദകാഷകരമകായത്തിരുന.  കകാരണര  തകരളര  ഒരു

ഉപതഭകാക  സരസകാനമകായത്തിരുന.  പതക  വകാറണ്  നത്തിലവത്തില്വന്നതപകാള

തകകാമ്പന്തസഷന് പശ്രീരത്തിയഡത്തില്  ഒരു സത്തിസര തകരളര അന്നണ് എസകാബത്തിഷണ്

നചയ്തത്തിരുന. 2012-13-ല് 24 ശേതമകാനമകായത്തിരുന ടെകാകത്തിനന്റെ വളര്ച. ശേരകാശേരത്തി

പതത്തിനകാലണ്  ശേതമകാനര.  വകാറണ്  നത്തിലവത്തിലണകായത്തിരുന്ന  കകാലതണ്  നത്തികുതത്തി

നത്തിരകത്തില്  വര്ദ്ധനവുണകായത്തി,  പ്രതത്തികൂലമകായ  വകാറണ്  സത്തിസതത്തിലകാണണ്.

ഇനരയത്തില് നമ്പര് വണ് ആകണമകായത്തിരുന ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ കകാരരതത്തില്.

കകാരണര  തകരളമകാണണ്  ഇനരയത്തിനല  ഏറവുര  വലത്തിയ  കണ്സമ്യൂമര്  തസറണ്.

കണ്സമ്യൂമര്  തപകായത്തിന്റെത്തില്  ടെകാതകഷനുള്ള  സത്തിസമകാണണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  ഇഇൗ

സത്തിസര നടെപകാകത്തിയതപകാള തനരനത ഇവത്തിനടെ പറെഞ്ഞെതുതപകാനല,  തഡകാ.  ടെത്തി.

എര. തതകാമസണ് നഎസകണ് അന്നനത തകന്ദ്ര ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുന്ന

അരുണ് ജയണ് റണ് ലത്തിയുനടെ കൂനടെനത്തിന്നണ് തകരളതത്തിനതണ് ഗുണകരമകായത്തിരത്തിക്കുനമന്നണ്

പറെഞ.  തകരളമകായത്തിരത്തിക്കുര നമ്പര് വണ് നബനത്തിഫെത്തിഷരറെത്തി.  എലകാ വര്ഷവുര
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30  ശേതമകാനതത്തിലധത്തികര  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനതത്തില്  വര്ദ്ധനവുണകാകുനമന്നണ്

പറെഞ. കഴെത്തിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷനത കണകണ് എനകാണണ്? ശേരകാശേരത്തി തഗ്രകാതണ്

തറെറണ്  രണണ്  ശേതമകാനമകാണണ്.  ഇനരയത്തിനല  പനതകാന്പതണ്  പ്രധകാനനപട്ട

സരസകാനങളുമകായത്തി  തകാരതമരര  നചയ്തതപകാള  തകരളമകാണണ്  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിവത്തില്  ഏറവുര  അവസകാനര  നത്തില്ക്കുന്ന  സരസകാനര.  ആ  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിക്കുന്ന  സരവത്തിധകാനര  മുഴുവന്...,  ഞകാന്തനന്ന  അര  ഡസന്

തവണനയങത്തിലര  വകാറത്തിനന്റെ  കശ്രീഴെത്തിലള്ള  നത്തികുതത്തിഭരണ  സരവത്തിധകാനര  മകാറത്തി

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-കണ്  അനുതരകാധമകായ  ഒരു  ടെകാകണ്  അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രഷന്  സത്തിസര

റെശ്രീസ്ട്രക്ചര്  നചയണനമന്നണ്  ആവശേരനപട്ടത്തിരുന.  അതത്തിനന്റെ  നതളത്തിവുണണ്.

എന്നകാല് ഇതപകാഴെകാണണ്  മുഖരമനത്തി അതുമകായത്തി  ബനനപട്ട ഒരു പ്രഖരകാപനര

നടെതത്തിയതണ്.  അതുര  പൂര്ണമകാനയകാരു  റെശ്രീസ്ട്രക്ചറെത്തിരഗല.  അഞ്ചുനകകാലര

നമുക്കുണകായ  നഷ്ടര  ആരണ്  സഹത്തിക്കുര?  ഇനരയത്തിനല  നതകാണ്ണൂറെണ്  ശേതമകാനര

സരസകാനങളുര റെശ്രീസ്ട്രക്ചറെത്തിരഗണ് നടെതത്തിയത്തിട്ടുര തകരളര അതത്തിനണ് തയകാറെകായത്തില,

ഉഴെപകായത്തിരുന.  ഉഴെപല  ഞകാന്  അതത്തിനന  പറെയകാന്  തപകാകുന്നതണ്

തകകാമ്പന്തസഷന് ആലസരനമന്നകാണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ തകകാമ്പന്തസഷന്

കത്തിട്ടുര.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വരുമകാനര  14  ശേതമകാനതത്തില് കുറെവകാനണങത്തില് അതത്തിനണ്
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തകകാമ്പന്തസഷന് കത്തിട്ടുമകായത്തിരുന, ഇഷ്ടരതപകാനല തകമ്പന്തസഷന് കത്തിട്ടുനമന്നണ്

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസണ്  നഎസകണ്  സഭയത്തില്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  പത്തിനന്ന

എനത്തിനകാണണ് നമ്മള ഇത്രയുര വലത്തിയ എന്തഫെകാഴനമന്റെത്തിനണ് തപകാകുന്നതണ്.  ഒരു

ദത്തിവസര  തകകാമ്പന്തസഷന്  പശ്രീരത്തിയഡണ്  തശ്രീരുനമന്നണ്  അന്നണ്  ഞകാന്  പറെഞ.

തകകാമ്പന്തസഷന്  പശ്രീരത്തിയഡണ്  എനത്തിനകാണണ്  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്?

തകകാമ്പന്തസഷന്  പശ്രീരത്തിയഡണ്  പുതത്തിയ  ഒരു  സത്തിസനത  എസകാബത്തിഷണ്

നചയ്യുന്നതത്തിനുതവണത്തിയകാണണ്.  ആ  തകകാമ്പന്തസഷന്  പശ്രീരത്തിയഡത്തിലകാണണ്

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നയ  തകരളതത്തിനണ്  അനുതയകാജരമകായ  രശ്രീതത്തിയത്തില്  റെശ്രീസ്ട്രക്ചര്

നചയ്തണ്  മകാറത്തിനയടതകണതണ്.  ആ സമയതണ്  നത്തിങള നന്നകായത്തികത്തിടെനറെങത്തി.

ആ അനകാസയകാണണ് ഇന്നണ് തകരളനത ഗഇൗരവകരമകായത്തി ബകാധത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.

ഉദകാഹരണതത്തിനണ്,  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നടെതത്തിപത്തിനല  പരകാജയമകാണണ്  ഞകാന്

ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുന്നതണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  രണണ് വത്തിധതത്തിലനണന്നണ് നമുകറെത്തിയകാര.

ഒന്നണ്,  എസണ്.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യകാണണ്,  സരസകാനതത്തിനകതണ്  നടെക്കുന്ന

വരകാപകാരങളത്തില്നത്തിനര  സര്വശ്രീസുകളത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുന്ന  ടെകാകണ്,

പത്തിനന്നയുള്ളതണ്  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യകാണണ്.  സരസകാനകാനര  ബത്തിസത്തിനസണ്

നടെക്കുതമ്പകാള  ലഭത്തിക്കുന്ന  ടെകാകകാണതണ്.  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്നത്തിനര
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ലഭത്തിക്കുന്ന  ടെകാകണ്  തനരനത  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  പൂളത്തിതലയകാണണ്  തപകാകുന്നതണ്.

അവത്തിനടെനത്തിനര തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ് അതത്തിനന്റെ നഷയര് നമുകണ് തരത്തികയകാണണ്

നചയ്യുന്നതണ്.  ഉദകാഹരണതത്തിനണ്  ഹരത്തിയകാനയത്തില്നത്തിനര  ഒരകാള  ഒരു  കകാര്

വകാങ്ങുന, ആ കകാറെത്തിനണ് ഇന്പുട്ടണ് ടെകാകണ് നകഡത്തിറണ് ഉപതയകാഗത്തിച്ചുനകകാണണ് അവത്തിനടെ

ടെകാകണ് നകകാടക്കുന. ആ കകാര് ഡശ്രീലര് ഇവത്തിനടെയുള്ള ഒരു ഡശ്രീലര്കണ് വത്തില്ക്കുന.

ശേരത്തിക്കുപറെഞ്ഞെകാല്  ഇയകാളുനടെ  കണകണ്  ശേരത്തിയകായത്തി  സൂകത്തിചകാല്  അവത്തിനടെ

വകാങത്തിയ നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നസറണ് ഓഫെണ് നചയ്യുര.  എന്നത്തിട്ടണ് നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

പൂളത്തില്നത്തിനര  നമ്മുനടെ  സരവത്തിധകാനതത്തിതലയണ്  വരുര.  ഇഇൗ  സരവത്തിധകാനര

ഇവത്തിനടെ  നടെക്കുന്നത്തില.  ഇതുമൂലര  ആയത്തിരകണകത്തിനണ്  തകകാടെത്തിരൂപയുനടെ

നഷ്ടമകാണുണകാകുന്നതണ്. IGST (Integrated Goods and Services Tax) ഡശ്രീല്

നചയ്യുന്നതത്തില്  വലത്തിയ  പകാളത്തിചകള  സരഭവത്തിചതുനകകാണണ്  തകകാടെകാനുതകകാടെത്തി

രൂപയുനടെ  നഷ്ടമകാണുണകായത്തിട്ടുള്ളതണ്.  എകണ്നപന്ഡത്തിചര്  കമ്മത്തിറത്തിയുനടെ

റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തില്  അതുനണന്നകാണണ്  എനന്റെ  അറെത്തിവണ്.  ഞങള  ഇതത്തിനുമുമ്പുര

ഇതതക്കുറെത്തിചണ്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  പത്തിരത്തിനചടക്കുന്നതത്തില്

ദയനശ്രീയമകായത്തി  പരകാജയനപട്ടു.  അതുതപകാനല ഇന്പുട്ടണ്  ടെകാകണ്  നകഡത്തിറത്തിലകാത

ചത്തില  തകസകളുണണ്,  അതത്തില്  രജത്തിതസ്ട്രഷനുണകാകത്തില.    സകാധനങള
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നകകാണ്ടുവന്നണ്  നമ്മുനടെ  സരസകാനതണ്  വത്തില്ക്കുതമ്പകാള  വത്തില്പന ഡത്തിക്ലയര്

നചയ്യുന്നത്തില.  ഡത്തിനക്ലയര്  നചയകഴെത്തിഞ്ഞെകാല്  മകാത്രതമ  ശേരത്തിയകായത്തി

നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വകാങകാന്  കഴെത്തിയുകയുള.  വത്തില്പന  ഡത്തിക്ലയര്

നചയകാതതത്തിനകാല്  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വകാങകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇകകാരരര

ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തി  ശദ്ധത്തികണര.  ഇതത്തിലൂനടെ  അയകായത്തിരര

തകകാടെത്തിരൂപയകാണണ്  നമുകണ്  നഷ്ടനപട്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  പൂളത്തില്

കത്തിടെക്കുന്ന  പണര  നമ്മുനടെ  സത്തിസതത്തിലണകായ  പരകാജയര  കകാരണര

വകാങത്തിനചടകകാന്  കഴെത്തിഞ്ഞെത്തില.  പത്തിനന്ന  ബത്തിസത്തിനസണ്  ട  കസമര്

സരവത്തിധകാനമുണണ്.   ഇതപകാള  നചകണ്തപകാസണ്  ഇലകാതകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണതലകാ.

ആറെണ്  തകകാടെത്തിരൂപയുനടെ  കരകാമറെ  നചകണ്തപകാസത്തില്  തകര്നതരത്തിപണമകായത്തി

കത്തിടെക്കുകയകാണണ്.    ഇത്രമകാത്രര  കള്ളകചവടെര  നടെക്കുന്ന  ഒരു  കകാലര

തകരളതത്തിലണകായത്തിട്ടത്തില. ഇരുപതത്തിനയട്ടണ് ശേതമകാനര ടെകാക്സുള്ള ഐറരസണ് വനര

കര്ണകാടെകയത്തില്നത്തിനര  തമത്തിഴെണ് നകാട്ടത്തില്നത്തിനര  നകകാണ്ടുവന്നണ്  തകരളതത്തില്

വത്തില്ക്കുകയകാണണ്.  ഞകാന് ഇതത്തിനുമുമ്പുര ഇകകാരരര സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ഇതുമൂലര

നമുകണ്  രണണ്  അപകടെമുണണ്.  ഒന്നണ്,  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുള്ള  ടെകാകണ്

നഷ്ടനപടര.  രണണ്,    വകാടെകയുര  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  ചകാര്ജര  വകാട്ടര്  ചകാര്ജര
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നകകാടതണ്  എരതപകായശ്രീസത്തിനന  വചണ്  സകാപനര  നടെത്തുന്ന  ജനുവത്തിന്  ടെകാകണ്

നപതയഴ്സുണണ്.  ആനയകാരു  നത്തികുതത്തിദകായകനണ്  കടെ  അടെച്ചുതപകാതകണത്തി  വരുര.

കകാരണര അയകാളുനടെ കടെയത്തില് ആരുര വരുന്നത്തില. ടെകാകണ് നകകാടകകാനത സകാധനര

പുറെത്തുകത്തിട്ടുന്നതത്തിനകാല്  പുറെത്തുതപകായത്തി  വകാങ്ങുന്ന  സത്തിതത്തിവത്തിതശേഷമകാണണ്.

ജനുവത്തിന്  ടെകാകണ്  നപതയഴത്തിനന   സരരകത്തികകാനുള്ള  ബകാധരത

സരസകാനതത്തിനുണണ്.    ജനുവത്തിന്  ടെകാകണ്  നപയര്  നഫെയത്തിലകായകാല്  നകാനള

വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്ന നമ്മുനടെ വരുമകാനര ഇലകാതകാകുര.   ഈ കള്ളകചവടെതത്തിനണ്

എനണ്  സര്വയലന്സകാണുള്ളതണ്:  എനണ്  സരവത്തിധകാനമകാണണ്

സരസകാനത്തുള്ളതണ്?  നസന്ടല് ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-ക്കുള്ള അതത അധത്തികകാരങള

തസറണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-ക്കുമുനണനള്ളതണ്    നത്തിയമതത്തിലണണ്.    എന്നകാല് ഒരു

കകാരരവുര  നചയ്യുന്നത്തില,  ഒരു  സലത്തുര  പത്തിടെത്തിക്കുന്നത്തില,  തനകാക്കുന്നത്തില,

അതനശഷത്തിക്കുന്നത്തില,  യകാനതകാരു  കകാരരവുര  നചയ്യുന്നത്തില.   ടെകാകണ്  ഇലകാനത

തകകാടെകാനുതകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  കചവടെര  തകരളതത്തില്

നടെനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്. ഞകാന് അതത്തിനനകാരു ഉദകാഹരണര പറെയകാര,  ഒരു

സകാമ്പതത്തിക ശേകാസജ്ഞ പറെഞ്ഞെതണ്  സശര്ണതത്തിനണ്  മകാത്രര പതത്തിനയകായത്തിരര

തകകാടെത്തിരൂപയുനടെ ടെകാകണ് തകരളതത്തില്നത്തിനര കത്തിട്ടുനമന്നകാണണ്. തവളഡണ് തഗകാളഡണ്
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കഇൗണ്സത്തില്  പറെയുന്നതണ്  തലകാകതത്തില്തനന്ന  ഏറവുര  കൂടതല്  സശര്ണര

വകാങ്ങുന്നതണ്  തകരളതത്തിലകാനണന്നകാണണ്.  ഒരു  മലയകാളത്തിയുനടെ  per  capita

expenditure  per  month  ഇരുനൂറത്തിനയട്ടുരൂപയകാണണ്.  നതകാട്ടടത്തു നത്തില്ക്കുന്ന

തമത്തിഴെണ് നകാട്ടത്തില്  നകാല്പതത്തിനകാലണ്  രൂപതയയുള.  അത്രമകാത്രര  സശര്ണര

വകാങത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സരസകാനമകാണണ്  തകരളര.  VAT  (Value-added  tax)

നത്തിലവത്തിലണകായത്തിരുന്ന  കകാലതണ്  ടെകാകണ്  ഇനതത്തില്  ഏറവുര  അവസകാനര

750 തകകാടെത്തിരൂപ നമുകണ് കത്തിട്ടത്തിയത്തിരുന. VAT 1.25 ആണണ്.   സരയുക ഘടെന

(compounding  structure)  ആയത്തിരുന  VAT  പ്രകകാരമുള്ള

സശര്ണതത്തിനുണകായത്തിരുന്നതണ്.   ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില് അതണ് മൂനശേതമകാനമകായത്തി.

അതപകാള  ടെകാകണ്  ഇരട്ടത്തിയത്തിലധത്തികര  ആതവണതതല;  2021-2022-ല്

സശര്ണതത്തിനന്റെ  ടെകാകണ്  ഇനതത്തില്  ലഭത്തിചത്തിരുന്ന  343  തകകാടെത്തിരൂപ

എവത്തിനടെതപകായത്തി?  മകാത്രമല  VAT  ഉണകായത്തിരുന്ന  കകാലതണ്  ഒരു  ഗ്രകാര

സശര്ണതത്തിനന്റെ  വത്തില  2,500  രൂപയകായത്തിരുന.  ഇതപകാള  ഒരു  ഗ്രകാര

സശര്ണതത്തിനന്റെ  വത്തില  5,200  രൂപയകാണണ്.  അതകായതണ്  തടെകാട്ടല്  തുക

ഇരട്ടത്തിയകായതത്തിനകാനുപകാതത്തികമകായത്തി  ടെകാക്സുര ഇരട്ടത്തിയകാകതണ?  പതത്തിനയകായത്തിരര

തകകാടെത്തി  രൂപ  എനന്നകാനര  ഞകാന്  പറെയുന്നത്തില,  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്
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സശര്ണതത്തിനണ്  അയകായത്തിരര  തകകാടെത്തിരൂപയ്ക്കുര  പതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തിരൂപയ്ക്കുര

ഇടെയത്തില്   ടെകാകണ് കളകണ് നചയകാന് സകാധത്തിക്കുമകായത്തിരുന.  ഇതപകാള കലരകാണര

തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചുകഴെത്തി ഞ്ഞെകാല്  ഉടെനന  briefcase-ഉര  ആയത്തി  ആളുകള  എത്ര

പവനകാണണ് നകകാടക്കുന്നനതനര തചകാദത്തിചണ് വശ്രീട്ടത്തില് വരത്തികയകാണണ്.  നൂറെണ് പവന്

എനപറെയുതമ്പകാള  നൂറെണ്  പവന്  ഞങള  തരകാര,  നല  സശര്ണമകാണണ്,  ഒരു

കുഴെപവുമത്തില,  ടെകാകണ്  നകകാടകണ  എനപറെയുതമ്പകാള  ആളുകള  അവരുനടെ

കയത്തില്നത്തിനര  വകാങ്ങുകയകാണണ്.  യഥകാര്ത്ഥ  കടെകളത്തില്നത്തിന്നല  ആളുകള

ഇതപകാള സശര്ണര  വകാങ്ങുന്നതണ്.     വശ്രീടകള വകാടെകയണ്  എടതണ്  സശര്ണര

പണത്തിയത്തിചണ്  നകകാടക്കുകയകാണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വകുപണ്  ഇതണ്  അറെത്തിയുനതണകാ;

വരകാപകമകായത്തി  സശര്ണതത്തിനന്റെ  കള്ളകചവടെമകാണണ്  നടെക്കുന്നതണ്.

പണ്ടുണകായത്തിരുന്ന  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  പതത്തിരട്ടത്തി  വരുമകാനര  ഉണകാതകണ

സമയതണ് സശര്ണതത്തിനന്റെ വരുമകാനര എവത്തിനടെ തപകാനയന്നണ് അതനശഷത്തികകാന്

ഒരു സരവത്തിധകാനവുര ഇലകാത അരകാജകതശമകാതണകാ  തകരളതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി

രരഗതത്തിലണകായതണ്,  അതണ് പറെതയണ കകാരരമതല?

ബകാറുകളുനടെ  തടെണ്  ഓവര്  ടെകാകണ്  പതണ്ശേതമകാനമകാണണ്.

ടകാന്തസകാര്തട്ടഷന്,  തലകാഡത്തിരഗണ്-അണ്  തലകാഡത്തിരഗണ്,  അവരുനടെ  വത്തില്പന
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ഇനതലകാരകൂടെത്തി  കഴെത്തിഞ്ഞെത്തിട്ടണ്  പതണ്  ശേതമകാനര  തടെണ്  ഓവര്  ടെകാകണ്  ആണണ്

ബത്തിവതറെജസത്തില്നത്തിന്നണ്  വകാങ്ങുന്നതണ്.    2019-2020-ല്  കത്തിട്ടത്തിയതണ്

603 തകകാടെത്തിരൂപയകാണണ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഇത്രയുര  കത്തിട്ടത്തിയകാല്  തപകാരകാ.

2021-2022-ല് കത്തിട്ടത്തിയതണ്  107 തകകാടെത്തിരൂപയകാണണ്.  603  തകകാടെത്തി  രൂപതനന്ന

കുറെവകാണണ്. 2021-2022-ല് ബകാറുകളുനടെ തടെണ് ഓവര് ടെകാകണ്  107 തകകാടെത്തിരൂപ

ആയനതങനനയകാണണ്?  ബകാറെത്തില് കചവടെര  കുറെതഞ്ഞെകാ;  ബകാറുകളുനടെ  എണര

കൂടകയതല നചയ്തതണ്.  ബകാറെത്തിനന്റെ എണര കൂടെത്തിയത്തിട്ടുര  ബകാറെത്തിനന്റെ തടെണ് ഓവര്

ടെകാകണ് കുതനന തകാതഴെകാട്ടുവരത്തികയകാണണ്.  പരത്തിതശേകാധനയത്തിലകാതതകാണണ് ഇതത്തിനണ്

കകാരണര.  ബകാറുകളത്തില്തപകായത്തി  അവര്  നകകാടക്കുന്ന  നപഗ്ഗത്തിനന്റെ  അളവുവചണ്

റെത്തിതട്ടണ് നകകാടക്കുനതണകാ എനതപകാലര പരത്തിതശേകാധത്തികകാനുള്ള സരവത്തിധകാനര

ഇവത്തിനടെ ഇല. തപ്രകാപറെകായത്തി റെത്തിതട്ടണ് നകകാടകകാത എത്രതയകാ ബകാറുടെമകളുണണ്.

റെത്തിതട്ടണ് നകകാടക്കുന്നവരുര നന്നകായത്തി ബത്തിസത്തിനസണ് നചയ്യുന്നവരുര  കൃതരമകായത്തി

ടെകാകണ്  അടെയ്ക്കുന്നവരുമുണണ്.  എന്നകാല്  ടെകാകണ്  കുറെഞവരുന്നതത്തിനുള്ള

കകാരണനമനകാണണ്?  ഈ  സത്തിസര  പരത്തിതശേകാധത്തികകാനുള്ള  സരവത്തിധകാനമത്തില.

സത്തിസര പരത്തിതശേകാധത്തികകാനുള്ള സരവത്തിധകാനമത്തിനലങത്തില് നത്തികുതത്തി നവട്ടത്തികകാനുള്ള

tendency  കൂടര.  ടെകാകണ് നവട്ടത്തിചകാല് പത്തിടെത്തിക്കുനമന്നണ് കണകാല് പരമകാവധത്തി ടെകാകണ്
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അടെയകാന്  തനകാക്കുര.  പത്തിടെത്തികത്തിനലന  കണകാല്  നത്തികുതത്തി  നവട്ടത്തിപത്തിനുള്ള

സകാധരത  വര്ദ്ധത്തിക്കുര.  അതത്തിനകാലകാണണ്  ടെകാകണ്  തനനര  കുതനന

തകാതഴെയ്ക്കുതപകായതണ്.  ബകാറെത്തില്  ആളുകള  മദരപകാനര  കുറെതചകാ;  ബത്തിവതറെജസണ്

തകകാര്പതറെഷനന്റെ  നഷയര്  നമ്മുനടെ  ടെകാകണ്  ഇനതത്തില്

കൂടെത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണതലകാ;  ആ  ബത്തിവതറെജസത്തില്  നത്തിനതനന്നയകാണണ്

ബകാറുകകാര്  സകാധനര  വകാങ്ങുന്നതണ്.  അതപകാള  കള്ളത്തിനന്റെ/ലത്തികശറെത്തിനന്റെ

കണ്സരപ്ഷനത്തില്  ഒരു  കുറെവുമത്തില;  പതക  ടെകാകണ്  കുറെയുന.  എങനന

കുറെയുന;  ഗവണ്നമന്റെണ്  അതത്തിനണ്  ഉതരര  പറെയണര.  അതണ്  സര്കകാരത്തിനന്റെ

പരകാജയമകാണണ്. 

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനനക്കുറെത്തിചണ് എലകാവരുര ഒതര കകാരരമകാണണ് പറെഞ്ഞെതണ്.

സരസകാനതത്തിനുള്ള  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  1.95  ശേതമകാനമകായത്തി  എന്നകാണണ്

പറെയുന്നതണ്. അതണ് തകരളതത്തില് മകാത്രമല. ഇനരയത്തിനല ഒരുപകാടെണ് ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഇതര  തസറ്റുകളത്തില്  ഫെത്തിനകാന്സണ്  കമ്മശ്രീഷനന്റെ  അവകാര്ഡത്തില്  കുറെവുകള

വന്നത്തിട്ടുണണ്.  തകകാണ്ഗ്രസണ്  അതത്തിനന  ശേകമകായത്തി  തദശേശ്രീയതലതത്തില്

എതത്തിര്ക്കുനണണ്.  തകരളതത്തിനണ്  കുറെവണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.    2014-ല്  2.5

ആയത്തിരുന്നതണ് ഇതപകാള 1.95 ശേതമകാനമകാണണ്.  ഞങള സമരര നടെത്തുനണണ്.
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ഞങള  പുറെനപടവത്തിച  ടവറണ്  തപപറെത്തില്  പ്രതതരകമകാനയകാരു  ചകാപ്റര്

ഉളനപടതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനനതത്തിരകായ  സമരര  ഞങള

തദശേശ്രീയതലതത്തില്  നചയ്യുന്നതതകാനടെകാപര  പകാര്ലനമന്റെത്തിലര  ഇകകാരരങള

ശേകമകായത്തി  ഉന്നയത്തികകാറുണണ്.    തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര  കുതറെ  ആനുകൂലരങള

ലഭത്തിചത്തിട്ടുണതലകാ;  റെവനമ്യൂ  നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെണ്  തകരളതത്തിനണ്  ലഭത്തിചത്തിട്ടുണണ്.

തകരളതത്തിനകാണണ്  ഏറവുര  കൂടതല്  തുക  കത്തിട്ടത്തിയതണ്.  2025-2026  വനര

നമുക്കുള്ള  തുക  53,137  തകകാടെത്തിരൂപയകാണണ്.  ഇതുവനര  നമുകണ്  39,605

കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്ന വര്ഷങളത്തില്  ബകാകത്തികൂടെത്തി  കത്തിട്ടുര.    റെവനമ്യൂ

നഡഫെത്തിസത്തിറത്തിനന്റെ ഗ്രകാന്റെണ് ലഭത്തിക്കുന്നതണ് അതണ് ഫെത്തില് നചയകാന് തവണത്തിയത്തിട്ടകാണണ്.

യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ  കകാലതണ്  കത്തിട്ടത്തിയതത്തിതനകകാള  ഇരട്ടത്തിയത്തിലധത്തികര  തുക

എല്.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ  കകാലതണ്  റെവനമ്യൂ  നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെണ്  കത്തിട്ടത്തിയത്തിരുന.

കത്തിട്ടത്തിയ കകാരരര മറെകണ.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  തകകാമ്പന്തസഷന് കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നണ്

ഇവത്തിനടെ  ആതരകാ  പറെയുന്നതണ്  തകട്ടു.  എനത്തികണ്  തതകാനന്നതണ്  അവസകാനര

750 തകകാടെത്തിരൂപ  മകാത്രതമ  ബകാകത്തി  ഉണകായത്തിരുനള  എന്നകാണണ്.  ബകാകത്തി

മുഴുവനുര കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടുനണന്നകാണണ്.  എലകാ വര്ഷവുര  പകാര്ലനമന്റെത്തില് ശേകമകായത്തി

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി. തകകാമ്പന്തസഷന് തപ്രകാപര് ടടെരമത്തില് നകകാടകണനമന്ന കകാരരര
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ഉന്നയത്തികകാറുള്ളതകാണണ്.  ഇടെയണ്  കകാലതകാമസര  വനനവങത്തിലര  പത്തിന്നശ്രീടെണ്

നകകാടതത്തിട്ടുണണ്.   തകന്ദ്രര നഡവലമ്യൂഷനത്തില് വരുതത്തിയ കുറെവണ്  സരബനത്തിചണ്

നമ്മള  തനരത്തിട്ടണ്  ടഫെറണ്  നചയണര.  ആ  വത്തിഷയതത്തില്  ഞങള

കൂനടെയുനണന്ന കകാരരതത്തില് യകാനതകാരുവത്തിധ സരശേയവുര തവണ.  

 യഥകാര്ത്ഥതത്തില് എനകാണണ് ഇവത്തിനടെ ഉണകായത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഏകതദശേര

പതണ്  തമഖലയത്തിലകാണണ്  നത്തികുതത്തി  കണകകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അത്രനയ

സകാധത്തിക്കുകയുള.  പരമകാവധത്തി  നചയ്തത്തിട്ടുണണ്.  ഇവത്തിനടെ  എലകാ  നസകറെത്തിനനയുര

കടെന്നകാകമത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഒരു നസകറെത്തിനനയുര  നവറുനത വത്തിട്ടത്തിട്ടത്തില.  ഈ

തമഖലകളത്തിനലലകാര  ഉണകാകുന്ന  ഇരപകാകണ്  എനകാനണന്നണ്

പരത്തിതശേകാധത്തിചത്തിട്ടുതണകാ?  സകാമൂഹരസുരക  ഫെണത്തിനുതവണത്തിനയന്നകാണണ്

പറെയുന്നതണ്.  അതണ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ലയബത്തിലത്തിറത്തിയകാണണ്.  ഗവണ്നമന്റെണ്  അതണ്

നചയണര.  പതക  അതത്തിനുതവണത്തി  മദരതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.   മദരതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി  കൂട്ടത്തിയകാല്  സകാധകാരണ

പ്രതത്തിപകര  ഒനര  പറെയകാറെത്തില.  പനക,  ഞങള  പറെയുര.  കകാരണര

ഇതപകാളതനന്ന  മദരതത്തിനണ്  251%  നത്തികുതത്തിയുണണ്.  മദരതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി

കൂട്ടത്തിയകാല്  ഉപതഭകാഗര  കുറെയുനമന്നണ്  പറെയുന്നതണ്  നതറകാണണ്.  ഇതുവനര
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തകരളതത്തില് അങനന കുറെഞ്ഞെത്തിട്ടത്തില. എനകാണണ് സരഭവത്തികകാന് തപകാകുന്നതണ്;

മദരതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി കൂട്ടത്തിയകാല് ഇന്നനല വനര മൂന്നണ് നപഗ്ഗണ് കഴെത്തിചയകാള ഇന്നണ്

രണണ് നപഗ്ഗകാകത്തില.  അയകാള വശ്രീട്ടത്തിതലയണ് നല്കുന്ന നനപസയത്തില് കുറെവുവരുര.

എലകാ കകാലഘട്ടതത്തിലര മദരതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  പനക, വലകാനത

കൂട്ടത്തിയകാല്  ഇതകാണണ്  സരഭവത്തിക്കുക.  ഇതത്തിനലകാരു  അപകടെരകൂടെത്തിയുണണ്.

എല്.ഡത്തി.എഫെണ്.  സര്കകാര്  ലഹരത്തി വത്തിരുദ്ധ കരകാനമ്പയത്തിന് നടെത്തുകയകാണണ്.

മദരതത്തിനണ് വലകാനത വത്തില വര്ദ്ധത്തിചകാല് അതത്തിതനകകാള ചശ്രീപകായത്തി ലഭത്തിക്കുന്ന

ഡ്രെെഗ്സത്തിതലയണ് ആളുകള തപകാകുനമന്നതകാണണ് അപകടെര.  നമ്മള ഒരു വശേതണ്

ലഹരത്തി  വത്തിരുദ്ധ  കരകാനമ്പയത്തിന്  നടെത്തുകയുര  മറുവശേതണ്  ലഹരത്തി

ഉപതയകാഗതത്തിതലയണ്  ആളുകനള  കണത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുനന്നകാരു  നയമകാണണ്.

ലത്തികര് സരബനത്തിചണ് ആളുകളുനടെ കണ്സരപ്ഷന് എങനനയകാനണനര ആ

തമഖലയത്തില്  എനകാനണനര  പരത്തിതശേകാധത്തിചതത്തിനുതശേഷമതല  നത്തികുതത്തി

ചുമതതണതണ്?

നത്തിങള  പ്രസരഗത്തിചതപകാള  നത്തിങളകണ്  പറെയകാനുള്ളനതലകാര

പറെഞകഴെത്തിഞ്ഞെതതല;  ഞകാനനകാന്നണ്  പറെയനട്ട.  യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനള്ള  കകാരരങളതല  ഞകാന്  പറെയുന്നതണ്.  നത്തിങള



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

104

സരസകാരത്തിചതപകാള  നത്തിങളുനടെ  അഭത്തിപ്രകായര  പറെഞ്ഞെതതല;

എലകാകകാരരങളത്തിലര കമന്റെണ് പറെയരുതണ്.

ഇനന നസസണ് കൂട്ടത്തിയകാല് എനകാണണ് കുഴെപനമന്നകാണണ് തചകാദത്തിക്കുന്നതണ്;

നമ്മനളലകാര  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനനതത്തിരകായത്തി  സമരര  നചയ്യുകയതല;  ഞങളുര

നത്തിങളുനമകാനക എത്ര സമര പരത്തിപകാടെത്തികളകാണണ് നടെതത്തിയതണ്; ഇനന നത്തികുതത്തി

അതത്തിനന്റെ  പശ്രീകത്തില്  നത്തില്ക്കുകയകാണണ്.  ആ  സമയതണ്  വശ്രീണ്ടുര  നമ്മളതണ്

കൂട്ടത്തികഴെത്തിഞ്ഞെകാല്  വത്തിലകയറര  രൂകമകാകത്തിതല.  കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷര  ഒരു

വശ്രീടെത്തിനുണകായത്തിരുന്ന  നചലവുര  ഈ  വര്ഷര  ഒരു  സകാധകാരണ  അഞരഗ

കുടരബതത്തിനുണകാകുന്ന  നചലവുര  കണകകാകത്തിയകാല്  3,500  മുതല്  4,000

രൂപ  വനര  വത്തിലകയറരനകകാണണ്  പുതത്തിയ  ബകാധരത  ഉണകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.

അകകാരരര  പരത്തിതശേകാധത്തിതകണതതല;  ഇനന  നത്തികുതത്തി  കൂട്ടുതമ്പകാള

നകാചശറെലകായ,  ഓര്ഗകാനത്തികകായത്തിട്ടുള്ള ഒരു വത്തിലകയറമുണകാകുര.  അതുകൂടെകാനത

ആര്ട്ടത്തിഫെത്തിഷരലകായത്തിട്ടുള്ള  വത്തിലകയറവുര  മകാര്കറത്തിലണകാകുര.

വത്തിലകയറമുണകാകുനമന്നണ്  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

സമ്മതത്തിക്കുനണണ്.  നമുകതണ്  തകാങകാന്  പറകാത  തലതത്തിതലയണ്  തപകാകുര.

ഉമ്മന് ചകാണത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതണ്  17  പ്രകാവശേരര നത്തികുതത്തി കൂട്ടത്തിനയന്നണ്
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കഴെത്തിഞ്ഞെ ദത്തിവസര പലരുര പറെഞ.  ബഹുമകാനനപട്ട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അതണ് 13 ആനണന്നണ് പറെഞ. ശശ്രീ. ഉമ്മന് ചകാണത്തിയുനടെ കകാലതണ് 6 പ്രകാവശേരര

നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  പല  ഗവണ്നമന്റുകളുര  മകാറെത്തിമകാറെത്തി  നത്തികുതത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  വത്തി.  എസണ്.  അച്ചുതകാനനന്  ഗവണ്നമന്റുര  ഉമ്മന്  ചകാണത്തി

ഗവണ്നമന്റുര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ഉമ്മന് ചകാണത്തി  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതണ്  6

പ്രകാവശേരര  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള  നകാലപ്രകാവശേരര,  അതകായതണ്,

നപതടകാളത്തിനന്റെയുര ഡശ്രീസലത്തിനന്റെയുര വത്തില അതത്തിനന്റെ തടെകാപത്തില്നത്തിന്ന സമയതണ്

നമ്മളതണ് ഒഴെത്തിവകാകത്തി.  അറുന്നൂറത്തിചത്തിലശകാനര തകകാടെത്തിരൂപ അന്നണ് തവനണനവച്ചു.

ബകാരലത്തിനണ്  110  രൂപ  യു.എസണ്.  തഡകാളര്  വനര  ഉയര്ന്ന  സമയതകാണണ്

നമ്മളത്തിതണ് തവനണന്നണ് വചതണ്.  ഇന്റെര്നകാഷണല് മകാര്കറത്തില് ക്രൂതഡകായത്തിലത്തിനന്റെ

വത്തില 45 തഡകാളറെകായത്തി കുറെഞ്ഞെ സമയതകാണണ് ഇവത്തിനടെ നത്തികുതത്തി കൂട്ടത്തിയതണ്. ആ

സമയത്തുള്ള  റെവനമ്യൂ  നമ്യൂടല്  അഡ്ജസണ്  നചയകാന്തവണത്തി  കൂട്ടത്തിയതകാണണ്.

പലപ്രകാവശേരര നമ്മള നത്തികുതത്തി കുറെചത്തിട്ടുണണ്. ഇനത്തി യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ കകാലതണ്

നത്തികുതത്തി  വരുമകാനതത്തിനല  വര്ദ്ധനവത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  ലഭത്തിചതണ്  500  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്. നത്തിങളകണ് കത്തിട്ടത്തിയതണ് എത്രയകാനണന്നണ് അറെത്തിയകാതമകാ; നത്തിങളകണ്

5000  തകകാടെത്തിരൂപ  കൂടതലകായത്തി  കത്തിട്ടത്തി.  തകന്ദ്രര  ഇതണ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാഴുള്ള
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അധത്തിക നത്തികുതത്തിയകായത്തി ലഭത്തിച്ചു.  അതുകൂടെകാനത നപതടകാള,  ഡശ്രീസല് നസസത്തിനണ്

900  തകകാടെത്തിരൂപ,  അതകാണണ് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയണ് തപകാകുന്ന തുക.  ഞങളകണ്

500 തകകാടെത്തിരൂപ ലഭത്തിചതപകാള നത്തിങളുനടെ കകാലതണ് 6000 തകകാടെത്തിരൂപ ലഭത്തിച്ചു.

തകന്ദ്രതത്തില് വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള സരസകാനതത്തിനുര കത്തിട്ടുര. അവത്തിനടെ നസസണ്

കൂട്ടത്തിയകാതല  കത്തിട്ടകാതത്തിരത്തിക്കുകയുള.  അവത്തിനടെ  നത്തികുതത്തി  കൂട്ടത്തിയകാല്

കത്തിട്ടകാതത്തിരത്തികത്തില.  അത്രയുരതുക  നത്തിങളുനടെ  കകാലതണ്  കത്തിട്ടത്തി.  എന്നത്തിട്ടുര  ഇതണ്

വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാനുള്ള തശ്രീരുമകാനര ഉചത്തിതമല. 

കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷര 10 ശേതമകാനവുര ഈ വര്ഷര 20 ശേതമകാനവുര നഫെയര്

വകാലത്യു  കൂട്ടത്തി.  ഇതപകാളതനന്ന  ആതകപമുണണ്.  ബഹുമകാനനപട്ട  റെവനമ്യൂ

വകുപ്പുമനത്തികറെത്തിയകാര.  പല  സലത്തുര  അശേകാസശ്രീയമകാണണ്.   എനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  ഒരു പ്രതദശേമുണണ്.  അവത്തിടെനത  ആളുകള ഭയങര

കരചത്തിലകാണണ്.  നഫെയര്  വകാലത്യു  മകാര്കറണ്  വത്തിലതയകകാള  കൂടതലകാണണ്.  ഈ

അശേകാസശ്രീയമകായ  കകാരരര  പരത്തിതശേകാധത്തിചണ്  ജത്തിലകാ  കളകര്മകാനരനകകാണണ്  അതണ്

മകാതറണതതല;  ഇതണ്  നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണണ്.    നഫെയര്  വകാലത്യു  മകാര്കറണ്

വകാലത്യുവത്തിതനകകാള  കൂടതലകായകാല്  ഒരു  സലവുര  വത്തില്കകാന്  പറത്തില.

തകരളതത്തിനല  ഒരുപകാടെണ്  സലതണ്  ഈ  പ്രശ്നമുണണ്.  അതണ്  നത്തിങളുനടെ
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ഗതവര്ണന്സത്തിനന്റെ  കുഴെപമകാണണ്.  അതണ്  ഗുഡണ്  ഗതവര്ണന്സത്തിനന്റെ  ഭകാഗമല.

അതണ് നത്തിങള മകാറണര, അതണ് കറെകണ് നചയണര. അതണ് കറെകണ് നചയ്തത്തിട്ടുതവണര

നത്തിശ്ചത്തിത  ശേതമകാനര  കൂട്ടകാന്.  ഇതപകാള  കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷവുര  ഈ  വര്ഷവുര

കൂടെത്തിയകായതപകാള  30  ശേതമകാനമകാണണ്  നഫെയര്  വകാലത്യു  കൂടന്നതണ്.  ഇതണ്

നത്തിങളകണ്  നഷ്ടര  വരുത്തുര.  എനകാനണന്നറെത്തിയകാതമകാ;  കയവത്തികയങള

കുറെയുര. ടെകാകത്തിനന്റെ തബസത്തികണ് പ്രത്തിന്സത്തിപത്തിള അതകാണണ്.  അമത്തിതമകായത്തി നത്തികുതത്തി

കൂട്ടുകതയകാ മതറകാ നചയ്തകാല് അവത്തിനടെ ആകത്തിവത്തിറത്തികള ഇലകാതകാകുര.  ബഡ്ജറണ്

എതപകാഴുര  ഇകതണകാമത്തികണ്  ആകത്തിവത്തിറത്തി  ഉണകാകകാനകായത്തി

സത്തിമുലസകായത്തിരത്തികണര.  ബഡ്ജറണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങള  അതത്തിനുള്ള

ഉതതജകമകായത്തിരത്തികണര.  ഇതണ് വത്തിപണത്തിനയ നകടത്തുന്ന നത്തിര്തദ്ദേശേങളകാണണ്.

അവത്തിനടെയകാണണ്  നത്തിങളകണ്  സരഭവത്തിച ഏറവുര വലത്തിയ പകാളത്തിച.  ഈനയകാരു

മകാനരതത്തിനണ്  സമകാനമകായ കകാലതണ് ബഡ്ജറണ്  നപ്രകാതപകാസല് ഇറെക്കുതമ്പകാള

വത്തിപണത്തിനയ  ഉതതജത്തിപത്തികകാന്,  വത്തിപണത്തി  ആകശ്രീവകായത്തി,  നമുകണ്  നത്തികുതത്തി

വരുമകാനമുണകാകകാനുള്ള സരവത്തിധകാനര ഉണകാക്കുന്നതത്തിനുപകരര നകട്ടുതപകാകുന്ന

വത്തിപണത്തിനയ  സൃഷ്ടത്തിക്കുനന്നകാരു  ബഡ്ജറകാണത്തിനതന്നകാണണ്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഏറവുര വലത്തിയ കുഴെപമകായത്തി ഞകാന് കകാണുന്നതണ്.



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

108

 കത്തിഫ്ബത്തിയുനടെ  പ്രകാധകാനരര  ഇനത്തിനയനകാണണ്;  കത്തിഫ്ബത്തി

വചനതനത്തിനകാണണ്;  പത്തി.ഡബമ്യൂ.ഡത്തി.,  ഇറെത്തിതഗഷന് തുടെങത്തിയ എലകാ വകുപ്പുകളുര

പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്ന  പദ്ധതത്തികള  ബഡ്ജറത്തിനകതകാണണ്.  കത്തിഫ്ബത്തി  ബഡ്ജറത്തിനണ്

പുറെത്തുനള്ളകാരു നസപതറെറണ്  നവഹത്തികത്തിളകാണണ്.    കടെനമടപത്തിനന്റെ പരത്തിധത്തിയത്തില്

വരകാതത്തിരത്തികകാന്തവണത്തി അതത്തിനന്റെ പുറെത്തുനത്തിന്നണ്  കടെര  വകാങ്ങുകനയന്നതകാണണ്.

ഞങള  ഇതണ്  നകകാണ്ടുവന്നതപകാള  മുന്നറെത്തിയത്തിപണ്  നല്കത്തിയതുതപകാനല,

തുടെര്ചയകായ  രണണ്   സത്തി.&എ.ജത്തി.  റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തില്  ചൂണത്തികകാണത്തിചതുതപകാനല,

തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  പറെഞ്ഞെതുതപകാനല  ഇനത്തി  കത്തിഫ്ബത്തിയുനടെ  കടെനമടപണ്

സരസകാനതത്തിനന്റെ  കടെനമടപത്തിനന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുര.  അങനന  വന്നകാല്

കത്തിഫ്ബത്തി ഇനത്തിനയനത്തിനകാണണ്; അങനനനയങത്തില് പത്തി.ഡബമ്യൂ.ഡത്തി.-യുനടെ വര്കണ്

പത്തി.ഡബമ്യൂ.ഡത്തി.-കണ്  നചയ്തകാല്തപകാനര;  കത്തിഫ്ബത്തിനയന്ന  നവള്ളകാനനയ  ഇനത്തി

തപകാറ്റുന്നനതനത്തിനകാണണ്;  നത്തിങള  എനത്തിനുതവണത്തിയകാണണ്  കത്തിഫ്ബത്തി

തകകാണ്സത്തിറമ്യൂട്ടണ്  നചയ്തതണ്;  ആ പര്പസണ്  പരകാജയനപട്ടു.  You  cannot  avail

loan from outside. It should be within the limit of your fiscal limit.

അതത്തിനപ്പുറെതതയണ്  നത്തിങളകണ്  തപകാകകാന്  പറത്തില.  അതപകാഴെതത്തിനണ്

പ്രസകത്തിയത്തില.  ഇതുനവറുനത  nurse  നചയ്തണ്  nurture  നചയ്തണ്, റെത്തിട്ടയര്  നചയ്ത
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കുനറെ ആളുകനള സരരകത്തിചണ്.....

നത്തിയമര,  വരവസകായര,  കയര് വകുപ്പുമനത്തി  (ശശ്രീ  .    പത്തി  .    രകാജശ്രീവണ്):  സര്,

തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിതന്റെതകായത്തി  സമകാനമകായത്തിട്ടുനള്ളകാരു  സരവത്തിധകാനര

ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചര്  നഡവലപ്നമന്റെത്തിനുതവണത്തി  ഫെത്തിനകാന്സണ്  തകകാര്പതറെഷന്

രൂപശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  വകായ്പകാ  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരകാതത്തിരത്തിക്കുകയുര

നമ്മുനടെ വകായ്പകാ പരത്തിധത്തിയത്തില് ഉളനപടത്തുകയുര നചയ്ത വത്തിതവചനനതക്കുറെത്തിചണ്

അങയുനടെ അഭത്തിപ്രകായനമനകാണണ്?

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേന്:  സര്,  അതണ് നതറകാണണ്.  പനക,  ഞങളത്തിതണ്

തനരനത മുന്കൂട്ടത്തി പറെഞ്ഞെത്തിരുന. ഒരു തസറ്റുര ഇതണ് നചയകാന് സമ്മതത്തികത്തില.

തകന്ദ്രര തനരനത നചയ്തത്തിരുന. തകന്ദ്രര 2014 മുതല് അതത്തില്നത്തിന്നണ് വത്തിത്തഡ്രെെകാ

നചയ്യുകയകാണണ്.  ശശ്രീ.  പത്തി.  ചത്തിദരബരതത്തിനന്റെ സമയതത്തില്നത്തിനര വത്തിത്തഡ്രെെകാ

നചയവരത്തികയകാണണ്. ഇതപകാഴുനണങത്തില് നമ്മളതണ് ചൂണത്തികകാണത്തികണര. നമുകണ്

തവനറെ ഓപ്ഷനത്തിലതലകാ;   നമ്മുനടെ ഫെത്തിസല് ലത്തിമത്തിറനകതണ്,  കടെനമടപത്തിനന്റെ

പരത്തിധത്തിയത്തില്  ഇതുവരുനമന്നണ്  പറെഞകഴെത്തിഞ്ഞെകാല്  നമുകത്തിനത്തി  തവനറെ

ഓപ്ഷനനകാനമത്തില.  കകാരണര,  അവര്  പണര  തരത്തില.  അതപകാള  പത്തിനന്ന

കത്തിഫ്ബത്തി  എനത്തിനകാനണന്നതകാണണ്  എനന്റെ  തചകാദരര;  പത്തിനന്ന  കത്തിഫ്ബത്തി
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ഇനറെലവന്റെകായത്തി.  നത്തിങള  ആതലകാചത്തിച്ചുതനകാക്കൂ.  കത്തിഫ്ബത്തികണ്  ഇനത്തി  ഒരു

പ്രസകത്തിയുമത്തില. കത്തിഫ്ബത്തി നത്തിങളകത്തിനത്തിനയകാരു അധത്തിക ബകാധരതയകാണണ്.   

ഞകാന്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  കഴെത്തിഞ്ഞെ  ദത്തിവസര  ബഹുമകാനനപട്ട

തതദ്ദേശേസശയരഭരണ  വകുപ്പുമനത്തി  ശശ്രീ.  എര.  ബത്തി.  രകാതജഷണ്  ഇവത്തിനടെ

സരസകാരത്തിചതപകാള തകന്ദ്ര ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിച്ചുര  നതകാഴെത്തിലറെപണ് പദ്ധതത്തിയത്തില്

നനപസ  കുറെചതത്തിനനക്കുറെത്തിച്ചുര  പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  ഒനര  പറെഞ്ഞെത്തിനലന്നണ്

പറെയുകയുണകായത്തി,  അങണ്  പത്രര  വകായത്തികകാഞ്ഞെത്തിട്ടകാതണകാ

ശദ്ധത്തികകാഞ്ഞെത്തിട്ടകാതണകാ  അതതകാ  മനധഃപൂര്വര  പറെഞ്ഞെതകാതണകാ  എന്നറെത്തിയത്തില,

'ബഡ്ജറണ്  കണക്കുകളനകകാണ്ടുള്ള  കഇൗശേലര  മകാത്രര'-  മലയകാള  മതനകാരമ

ദത്തിനപത്രതത്തില്വന്ന  വകാര്തയകാണണ്.  (മലയകാള  മതനകാരമ  ദത്തിനപത്രതത്തിനന്റെ

കട്ടത്തിരഗണ്  ഉയര്തത്തികകാണത്തിച്ചു.)  എലകാ  പത്രങളത്തിലര  അതണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.

നതകാഴെത്തിലറെപണ്  പദ്ധതത്തിനയ  വത്തിമര്ശേത്തിചത്തില  എനപറെഞ.  'നതകാഴെത്തിലറെപണ്

പദ്ധതത്തിനയ  നഞരത്തിച്ചുനകകാല്ലുന്ന  ബഡ്ജനറന്നണ്  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശ്രീശേന്'.  എലകാ

പത്രതത്തിലര  വകാര്തയുണകായത്തിരുന.  മലയകാള  മതനകാരമയത്തില്  ഒരു  ദത്തിവസര

നനവകത്തിയകാണണ്  വന്നതണ്.  പനക,  ഞകാന്  പറെഞ്ഞെ  കകാരരങനളലകാര  വളനര

നന്നകായത്തി  അചടെത്തിച്ചുവന്നത്തിരുന.  ഞകാന്  കകാശേണ് മശ്രീരത്തിലകായത്തിരുന.  അവത്തിനടെ  നല
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മഞ്ഞെകായത്തിരുന.  ഒരു പ്രതതരക അനുഭവമകായത്തിരുനനവന്നണ് കഴെത്തിഞ്ഞെ ദത്തിവസര

ഞകാന് പറെഞ്ഞെത്തിരുന.  ഞകാന് അവത്തിനടെനത്തിന്നണ്  ഒരു തഫെകാതട്ടകാ അയച്ചു.  പതക

ബഹുമകാനനപട്ട  മനത്തി  ശശ്രീ.  എര.  ബത്തി.  രകാതജഷണ്  മുകളത്തില്നത്തിനര

തകാനഴെയത്തിറെങത്തിയകാണണ്  അവത്തിനടെ  ഇരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തിനനകകാളുര  xxxxxx+

തകാതഴെയണ് തപകാകരുതണ്. ഇലകാത കകാരരങള അങനന ദയവുനചയ്തണ് പറെയരുതണ്.

(...ബഹളര...)

ഞകാന്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  അശേകാസശ്രീയമകായുര  അനരകായമകായുര

ഏര്നപടതത്തിയ  മുഴുവന്  നത്തികുതത്തിയുര  പത്തിന്വലത്തികണര.  സര്കകാര്  നത്തികുതത്തി

ഏര്നപടതകാന് പകാടെത്തിനലനന്നകാനര ഞങള പറെയുന്നത്തില. ഫെമ്യൂവല് നസസത്തിനന്റെ

നത്തികുതത്തി  പത്തിന്വലത്തികണര.  നഫെയര്വകാലത്യു  കുറെയണര.  മദരതത്തിനന്റെ

അനകാവശേരമകായ നത്തികുതത്തി കുറെയണര.  നത്തിങളകണ് ആവശേരമുള്ള,  ഒഴെത്തിവകാകകാന്

പറകാത നത്തികുതത്തികള ഏര്നപടത്തുന്നതത്തില് കുഴെപമത്തില.  ഈ നത്തികുതത്തി മുഴുവന്

തകരളതത്തിനണ്  വലത്തിയ  തദകാഷകരമകായ  സകാഹചരരമുണകാക്കുര  എനമകാത്രര

പറെഞനകകാണണ്  ഈ  ബഡ്ജറണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേങനള  ഞകാന്  ശേകത്തിയകായത്തി

എതത്തിര്ക്കുന.

തതദ്ദേശേസശയരഭരണര,  എടകസണ്  വകുപ്പുമനത്തി  (ശശ്രീ  .    എര  .    ബത്തി  .

+ ബഹുമകാനനപട്ട അരഗര പത്തിന്വലത്തിച്ചു.
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രകാതജഷണ്):  സര്,  ഞകാനനകാരു രകാഷശ്രീയ വത്തിമര്ശേനമകാണണ് ഉന്നയത്തിചതണ്.  അതത്തിനണ്

ഇവത്തിനടെ  ഉപതയകാഗത്തിച  വകാകണ്  ഈ  സഭയണ്  നത്തിരക്കുന്നതകാതണകാനയന്നണ്

പരത്തിതശേകാധത്തിതകണതകാണണ്.  മകാത്രമല,  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്

പറെഞ്ഞെതണ്   എലകാവരുര  തകട്ടതകാണണ്.  അവത്തിനടെനത്തിന്നണ്  ഇവത്തിനടെ  തകാനഴെ

വന്നകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തിനനകകാള  xxxxx  അതത്തിനര്ത്ഥര  നചയറെത്തില്

ഇരത്തിക്കുതമ്പകാള  xxxxxx+ നപരുമകാറെത്തിയതണ്  എന്നകാതണകാ;  അങനനയകാതണകാ

അങണ് തനരനത പറെഞ്ഞെതണ്?

മത്തി  .   സശ്രീകര്: അകകാരരര പരത്തിതശേകാധത്തികകാര.

ശശ്രീ  .    എര  .    ബത്തി  .    രകാതജഷണ്:  സര്,  ഇകകാരരതത്തില്  ഒരു  അവരകത

ഉണകാകകാന് പകാടെത്തില.  ഞകാനത്തിവത്തിനടെ പറെഞ്ഞെതണ് ഇത്രതയയുള.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

തഫെസ്ബുകണ് തപജത്തില് തകന്ദ്ര ബഡ്ജറണ് വന്ന ദത്തിവസര കകാശേണ് മശ്രീരത്തില്നത്തിനള്ള

ഒരു  തഫെകാതട്ടകാ  ആണണ്  കണതണ്.  അതത്തിനലനകാണണ്  നതറകായ  കകാരരമുള്ളതണ്.

അതകാണതലകാ  ഉള്ളതണ്.  അതദ്ദേഹര  നതകാഴെത്തിലറെപണ്  പദ്ധതത്തിനയ  കുറെത്തിച്ചുതപകാലര

ഒനര  പ്രതത്തികരത്തിചതകായത്തി  തഫെസ്ബുകണ്  തപജത്തില്  കണത്തില  എനമകാത്രതമ

പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള. അതദ്ദേഹര പ്രസകാവന ഇറെകത്തിതയകാ ഇലതയകാ എനള്ളതണ് ഞകാന്

പറെഞ്ഞെത്തിട്ടത്തില.  തഫെസ്ബുകണ്  തപജത്തില്  കണകകാരരര  പറെഞനവന്നണ്

+ ബഹുമകാനനപട്ട അരഗര പത്തിന്വലത്തിച്ചു



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

113

മകാത്രതമയുള.  അതത്തിനനകാനക  ഇത്ര  പ്രതകകാപത്തിതനകായത്തി  അതദ്ദേഹര

സരസകാരത്തിതകണ കകാരരമത്തിലകായത്തിരുന.

ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി (ശശ്രീ  .   നക  .   എന്  .   ബകാലതഗകാപകാല്):  സര്,

തകരളതത്തിനല  അടനതകാരു  വര്ഷനത  ആനകയുളള  പ്രവര്തനങളകണ്

മകാര്ഗ്ഗനത്തിര്തദ്ദേശേര  നല്കുന്ന  ബഡ്ജറണ്  സരബനത്തിചകാണണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ  മൂന്നണ്

ദത്തിവസമകായത്തി നത്തിയമസഭയത്തില് ചര്ച നടെന്നതണ്.   ഇഇൗ ചര്ചകളുനടെ ഭകാഗമകായത്തി

നത്തിരവധത്തി  പുതത്തിയ  നത്തിര്തദ്ദേശേങള  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണണ്.  നപകാതുവത്തില്  തകരളര

ഇന്നണ്  അഭത്തിമുഖശ്രീകരത്തിക്കുന്ന നപകാതുവകായ പ്രശ്നങളകുറെത്തിചണ്   തലകാകതത്തിതന്റെയുര

നമ്മുനടെ  രകാജരതത്തിതന്റെയുര  പശ്ചകാതലതത്തിലളള  വത്തിലയത്തിരുതലകളുര

വന്നത്തിട്ടുണണ്.   സകാമ്പതത്തിക  രരഗതണ്  വലത്തിനയകാരു  പ്രതത്തിസനത്തിയകാണണ്

തലകാകതകാനകയുര  നമ്മുനടെ  രകാജരത്തുമുളളനതന്നണ്  ഭരണ-പ്രതത്തിപക

വരതരകാസമത്തിലകാനത എലകാ അരഗങളുര അരഗശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ഒരു hard budget

constraint-നകതണ്  നത്തിനനകകാണകാണണ്  ഇഇൗ  കകാരരങള

നടെത്തുനനവനളളതുര  ആ  കണക്കുകളത്തില്കൂടെത്തി  സരസകാരത്തിച്ചു.   പനക

അങനന  പറെയുതമ്പകാള  രകാഷശ്രീയതത്തിനന്റെ  അതത്തിപ്രസരര  പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തിലണകാകുനമന്നണ്  ഞകാന്  കരുതത്തിയത്തില.
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രകാഷശ്രീയമകായ തചരത്തിതത്തിരത്തിവുകളുര വരതരകാസവുനമലകാര ഉനണങത്തിലര നപകാതുവത്തില്

ഇതരനമകാരു സകാഹചരരനത തനരത്തിടെകാന് നമുകണ് എങനന കഴെത്തിയുനമനളളതണ്

വളനര  ഗഇൗരവതതകാടകൂടെത്തി  ചര്ച  നചതയനണകാരു  ഘട്ടതത്തിലകാണണ്  ഇതപകാള

എതത്തിനത്തില്ക്കുന്നതണ്.   1930-കളക്കുതശേഷമുള്ള തലകാകനത ഏറവുര കടത

പ്രതത്തിസനത്തിയകാനണന്ന  തരതത്തിതലയ്ക്കുളള  പല  പഠനങളുര  നടെന്നത്തിട്ടുണണ്.

തലകാക  സകാമ്പതത്തിക  വത്തിദഗ്ധര്  അഭത്തിപ്രകായനപടനമുണണ്.  ഇനരയുനടെ

പ്രധകാനമനത്തി ഉളനപനടെയുളളവര്   ഇതകാദരമകായത്തി സകാമ്പതത്തിക രരഗനതപറത്തി

പറെയുന.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില് എലകാര ഉജശലമകായത്തി തപകാകുനമന്നണ് പറെയുന്ന

സമശ്രീപനമകാണണ് ഇനരയത്തിനല ഇന്നനത ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള സശശ്രീകരത്തിക്കുന്നതണ്.

എന്നകാല് ഏറവുര വലത്തിനയകാരു പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാണണ് നമ്മള എനപറെയുന,

അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായുളള  തലകാകതത്തിനല  ഉദകാഹരണങനളലകാര  ഇവത്തിടെനത

ചര്ചകളത്തിലണകായത്തിരുന.  ആ ചര്ചകളുനടെ ഭകാഗമകായത്തി വന്ന കകാരരങനളകാനര

ഞകാനനടതണ് പറെയുന്നത്തില.    നൂറെണ് വര്ഷകകാലതത്തിനത്തിടെയത്തിലളള ഏറവുര വലത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തി  ഇനരയത്തില്  അധത്തികര  വരത്തിനലന്നണ്   കരുതത്തിയത്തിരുനന്നകാരു

ഘട്ടമകാണണ്.  തലകാക രകാജരങളത്തിലണകായ സരഭവങളുനടെ തുടെര്ച   ഇനരയത്തിലര

ഉണകാകുതന്നകാനയന്ന  തരതത്തില്  ആശേങനപടത്തുന്ന  സരഭവങള  കഴെത്തിഞ്ഞെ
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ദത്തിവസര അഖത്തിതലനരകാതലതത്തില് ഉണകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്. 

തലകാകതണ്  സൂരരനസമത്തികകാത  സകാമകാജരര  സൃഷ്ടത്തിച  ബത്തിട്ടനത്തില്

രണ്ടുമകാസതത്തിനത്തിടെയത്തില്  അവരുനടെ  മൂന്നണ്  പ്രധകാനമനത്തിമകാര്

മകാറെത്തിതപകായത്തിനയനളളതണ്  ഒരു  പ്രധകാനനപട്ട  കകാരരമകാണണ്.   അതത്തില്

കഴെത്തിഞ്ഞെതവണ  മകാറെത്തിയ  ലത്തിസണ്  ടസണ്  എന്ന  പ്രധകാനമനത്തി  ഇന്നനല

സരസകാരത്തിചതണ്  പത്രമകാധരമങളത്തില്  ഇന്നണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.  തലകാക  ബകാങത്തിനലയുര

നഎ.എര.എഫെണ് .(ഇന്റെര്നകാഷണല്  തമകാണത്തിററെത്തി  ഫെണണ്)-തലയുര  ഉതദരകാഗസര്

പറെഞ്ഞെ  ചത്തിലകകാരരങള  നടെപത്തിലകാകകാന്  ഞകാന്  ശമത്തിചതുനകകാണകാണണ്

ഇത്രയുനമകാരു ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണകായനതന്നണ് അവര് പറെഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന.  എനകായകാലര

എലകാ  കകാരരങളത്തിലര  ഞകാന്  എടത  തശ്രീരുമകാനങള  ശേരത്തിയകായത്തില,  എന്നണ്

പ്രധകാനമനത്തി സകാനത്തുനത്തിനര ഒഴെത്തിവകായതശേഷര അവര്  ഒരു നസമത്തിനകാറെത്തില്

സരസകാരത്തിചതപകാള  പറെഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന.   കകാരണര  അതരര  തശ്രീട്ടൂരങള,

അതകായതണ്  തലകാക  ബകാങത്തിതന്റെയുര  തവളഡണ്  ബകാങത്തിതന്റെയുര  സകാമ്പതത്തിക

കരകാപണ് സമ്യൂളുകള  നടെപത്തിലകാകകാന്  ശമത്തിചകാല്  ഇഇൗ  തലകാകതണ്

പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തില്കകാന്  കഴെത്തിയത്തിനലന്ന  കകാരരര  എനത്തികണ്  തവണത്ര

മനസത്തിലകായത്തിനലന്ന  തരതത്തിലകാണണ്  അവര്  സരസകാരത്തിചതണ്.   ആ
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സരഭവങനളലകാര  എനനകകാണകാണണ്;   ഇതപകാള  മനുഷരനന  കകാണകാത,

മനുഷരനന്റെ  വത്തികസനര  കകാണകാത  സകാമ്പതത്തിക  നയര

നടെപത്തിലകാക്കുന്നതുനകകാണകാണതണ്.  അതത്തിനന്റെ അടതഘട്ടമകായത്തി തലകാകതകാനക

വരുന്നതണ് ജനകാധത്തിപതരതത്തിനന്റെ തകര്ചയകാണണ്. ജനകാധത്തിപതരതത്തിനന്റെ ഏറവുര

വലത്തിയ  പത്തിള്ളനതകാട്ടത്തിനലന്നണ്  അവകകാശേനപടന്ന  അതമരത്തികയത്തിലര  മറ്റുര

ജനകാധത്തിപതരപരമകായത്തി നതരനഞ്ഞെടകനപട്ട ഗവണ്നമന്റുകനള അട്ടത്തിമറെത്തിക്കുന്ന

സരഭവങളുണകാകുന.  അവത്തിനടെയകാണണ്  കരകാപത്തിതറകാള  ഹത്തില്സത്തിതലയ്ക്കുതപകായ,

തതകാനറങത്തിലര  ഞങള  അധത്തികകാരര  വത്തിടെത്തിനലന്നണ്  പറെഞ്ഞെ  ടരമ്പത്തിനന്റെ

നപരുമകാറമുണകായതണ്.  അതത്തിനന  സരബനത്തിച്ചുളള  അതനശഷണര  അവത്തിടെനത

പകാര്ലനമന്റെണ് നടെത്തുനണണ്.  ഇതപകാള ബസശ്രീലത്തില് വന്ന ലല ഡത്തിസത്തില്വയുനടെ

അധത്തികകാരര ഞകാന് അരഗശ്രീകരത്തികത്തിനലന്നണ് പറെഞനകകാണണ് പകാര്ലനമന്റെത്തിതലയണ്

പ്രകടെനര  നടെതത്തിയ  നബല്സനകാതരകായുനടെ  വലത്തിയ  സമരവുര  അതുതപകാനല

തനന്നയകാണണ്. നതരനഞ്ഞെടപത്തില്ക്കൂടെത്തി അധത്തികകാരതത്തില്വന്ന ഗവണ്നമന്റുകനള

ഞങള  അരഗശ്രീകരത്തികകാന്  തയകാറെല,  ഇതണ്  ഗവണ്നമന്റെല,  ഞങള

പറെയുന്നതകാണണ് ഗവണ്നമന്റെണ് എന്നതകാണണ് അവരുനടെ നത്തിലപകാടെണ്.  അധത്തികകാരര

വളനര  ഫനനജയ ത്തിലകായത്തിട്ടുളള  അവസയത്തില്,  തലകാകനത  പല
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രകാജരങളത്തിനലയുര  ജനകാധത്തിപതര  സരവത്തിധകാനര  ഫനനജലകായ

സത്തിറ്റുതവഷനത്തിലൂനടെ  കടെനതപകാകുനണണ്.  മുമ്പുര ഇകകാരരങള ഇഇൗ ഹഇൗസത്തില്

തനന്ന  പരകാമര്ശേത്തികനപട്ടത്തിട്ടുള്ളതകാണണ്.   മുതസകാളത്തിനത്തിക്കുതശേഷര  തലകാകതണ്

ആദരമകായത്തി  ഒരു  ഫെകാസത്തിസണ്  ഭരണകാധത്തികകാരത്തി  അധത്തികകാരതത്തില്

വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഞകാന്  ഫെകാസത്തിസകാണണ്,  മുതസകാളത്തിനത്തി  പറെയുന്ന

കകാരരങളകാണണ് ഞകാന് അരഗശ്രീകരത്തിക്കുന്നനതന്നണ് പറെയുന്ന 45 വയസകകാരത്തിയകായ

ഒരു  പ്രധകാനമനത്തി  ഇന്നണ്  ഇറലത്തിയത്തില്  അധത്തികകാരതമറത്തിരത്തിക്കുന.   ഇതരര

സരഭവങള  തലകാകതണ്  നടെക്കുകയകാണണ്.  തലകാകതണ്  ഇതരര  സരഭവ

വത്തികകാസങളുണകാകുന്നതത്തിനന്റെ  അടെത്തിസകാന  കകാരണര  സകാധകാരണജനങളുനടെ

കയത്തില്  പണമത്തിലകാതതകാണണ്.  ജനങളകണ്  നതകാഴെത്തിലര  ശേമ്പളവുര

ഭകണവുമത്തില,  ചത്തികത്തിതയ്ക്കുതപകാലര  അവരുനടെ  നനകയത്തില്  പണമത്തില.

അതരനമകാരു  സകാഹചരരര,  നമ്മള  തനരത്തിട്ടണ്  അനുഭവത്തിചത്തിട്ടത്തിലകാത  ഒന്നകാര

തലകാക  മഹകായുദ്ധതത്തിതന്റെയുര  രണകാര  തലകാക  മഹകായുദ്ധതത്തിതന്റെയുര

കകാലതതയണ്   തലകാകനത വലത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതപകാകുനമന്ന ആശേങ സകാമ്പതത്തിക

ശേകാസജ്ഞന്മകാര് ഉന്നയത്തിക്കുതമ്പകാള,  അനതകാനക ചുമ്മകാ പറെയുന്നതകാനണനര

തകരളതത്തില്  ഇനതകാനര  വരകാന്  തപകാകുന്നത്തിനലനര  ഞങള  ഇവത്തിടെനത
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ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  പ്രവര്തത്തികകാന്  അനുവദത്തികത്തിനലനമുളള  വളനര

പരത്തിമത്തിതമകായ  രകാഷശ്രീയര  മകാത്രര  പറെതയണവരകാതണകാ  തകരളതത്തിനല

പ്രതത്തിപകര?  ഇനരയത്തില് ഇതരനമകാരു സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി ഇനണണ്.

2008-ല്  ആ  പ്രതത്തിസനത്തി  വന്നത്തിരുന്നത്തില.   ജവഹര്ലകാല്  നനഹ്റുവത്തിനന്റെ

തനതൃതശതത്തിലള്ള  ഇനരയത്തിനല  ഒന്നകാമനത  ഗവണ്നമന്റുമുതല്  നമ്മള

സശശ്രീകരത്തിച സമ്മത്തിശ സമ്പദ ണ് വരവസ (മത്തികഡണ് ഇതകകാണമത്തി)യുനടെ ഭകാഗമകായത്തി

നപകാതുതമഖലകാ  ബകാങ്കുകളുര  നപകാതുസകാമ്പതത്തിക  സരവത്തിധകാനവുനമലകാര

ഉണകായത്തിരുന്നതുനകകാണകാണണ്  2008-ല്  സകാമ്പതത്തിക  തകര്ച

ഉണകാകകാതത്തിരുന്നനതന്നണ്  നമ്മള  പറെഞ്ഞെത്തിരുന.    ലശ്രീനമന്സണ്   ബകാങണ്

(Lehman  Brothers) തപകാനല  നൂറുര  നൂറത്തിഅന്പതുര  വര്ഷര  പഴെകമുളള

ബകാങ്കുകള  തകര്ന്നടെത്തിഞ്ഞെഘട്ടതത്തില്  ഇനരയത്തിനല  പബത്തികണ്  ഫെത്തിനകാന്സണ്

അടെകമുള്ള സകാമ്പതത്തിക തമഖലയത്തില് നമുകണ്  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തില്കകാന് കഴെത്തിഞ.

നമ്മുനടെ  സമ്പദണ് വരവസ  ഊതത്തിവശ്രീര്പത്തിച  ഒരു  ബലൂണകാതണകാനയന്നണ്

ആശേങനപടന്ന  തരതത്തില്  കഴെത്തിഞ്ഞെദത്തിവസര  ചത്തില  സരഭവങളുണകായത്തി.

തലകാകനത  മൂന്നകാമതതയുര  ഇനരയത്തിനല  ഒന്നകാമതതയുര  സമ്പന്നനകായത്തി

ഉയര്നവന്ന  ബത്തിസത്തിനസകകാരനകായ  അദകാനത്തിയുനടെ  നഷയര്മകാര്കറത്തിനല
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ആസത്തി  ഇടെത്തിഞ്ഞെണ്  പതത്തിനകാറെമതതതയകാ,  ഇരുപതകാമതതതയകാ,

ഇരുപതത്തിയഞകാമനതതയകാ  നത്തിലയത്തിതലയണ്  എതത്തിനയനളളതണ്

നഷയര്മകാര്കറത്തില്  പണര  നത്തിതകപത്തിചവരുനടെമകാത്രര  പ്രശ്നമല.     എലകാ

കമ്പനത്തികളത്തിലര സകാധകാരണ LIC (Life Insurance Corporation of India)-

നയ തപകാലളള സകാപനങനളനകകാണണ് നത്തിതകപത്തികകാറുണണ്.  പണണ് യു.പത്തി.എ.

ഭരത്തിക്കുന്ന  കകാലതണ്  UTI  (Unit  Trust  of  India)  തകര്ന്ന  സരഭവര

ഓര്മ്മയുണകാകുമതലകാ;  ഹര്ഷദണ്  തമതയുനടെ  കകാലഘട്ടതത്തില്   നഷയര്

മകാര്കറത്തിനല  നകകാള്ളകമ്പനത്തികളത്തില്  നത്തിതകപത്തിചതത്തിനന്റെ  ഫെലമകായത്തി

യു.ടെത്തി.നഎ.-നയനപറെയുന്ന  പ്രസകാനര  തകര്നതപകാനയങത്തില്  ഇന്നത്തിതപകാള

എല്.നഎ.സത്തി.-നയ  വത്തില്കകാന്  വചത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  എല്.നഎ.സത്തി.-യുനടെ

നഷയറെത്തിനന്റെ വത്തില വലകാനതയത്തിടെത്തിഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന.  അങനന ഇടെത്തിയുതമ്പകാള ഒരു

കകാരരരകൂടെത്തി മനസത്തിലകാകണര, ഇഇൗ നകാട്ടത്തിനല സകാധകാരണകകാരുനടെ നത്തിതകപര

സഹകരണതമഖലയുളനപനടെ  ഓതരകാ  തമഖലയത്തിലമുള്ളതത്തിനകാല് നചറെത്തിനയകാരു

പ്രശ്നര  വന്നകാലര  വലകാനത  തവദനത്തിക്കുന്നവരകാണണ്  തകരളശ്രീയര്.  ഇതരര

സരഭവങള  ഇനരയത്തിനല  സകാധകാരണകകാരുതടെയുര

ഇടെതരകകാരുതടെയുനമകാനക  ലകകണകത്തിനണ്  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  നഷയര്
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ഇടെത്തിഞതപകാകുന്ന  തരതത്തിതലയണ്  കകാരരങനളതത്തിക്കുര.   ഇനരയുനടെ

ഇകതണകാമത്തികണ്  തപ്രകാസത്തിരത്തിറത്തിയുര  തപ്രകാഗ്രസര  വലകാത  അപകടെതത്തിതലയണ്

തപകാകുനനവന്നതണ് ആശേങനപടത്തുന്നതകാണണ്.  

ഇന്നനല  ശശ്രീ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തി  പകാര്ലനമന്റെത്തില്  നടെതത്തിനയകാരു

പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  കുനറെ  ഭകാഗര  ഞകാന്  കണ്ടു.  അതദ്ദേഹര   പ്രസരഗതത്തിലൂനടെ

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  നത്തിലപകാടകള  വരകമകാകത്തി.   മുമ്പണ്

തലകാക ണ്സഭയത്തിലണകായത്തിരുന്ന  അരഗങള  ഇന്നണ്  ഇവത്തിനടെയുണണ്.  പലതപകാഴുര

തകകാണ്ഗ്രസണ് തനതകാകനകാര്തനന്ന അതദ്ദേഹര പറെയുന്നതത്തിനണ് വലത്തിയ സതപകാര്ട്ടണ്

നകകാടതത്തിട്ടത്തിനലന്ന  കകാരരമകാണണ്  ഞകാന്  പറെയുന്നതണ്,  അതണ്  ഇതന്റെണലകായ

വത്തിഷയമകാണണ്.  അതദ്ദേഹര  ഇന്നനല  അതത്തിശേകമകായത്തി  ഇനരന്

പ്രധകാനമനത്തിനയപറത്തി  ഓതരകാ  കകാരരങളുര  എടത്തുപറെയുതമ്പകാള  കഴെത്തിഞ്ഞെ

കുനറെകകാലങളത്തില്നത്തിനര  വരതരസമകായത്തി  ഏനറെക്കുനറെ  നത്തിശേബ്ദതതയകാനടെ

അവര് തകട്ടത്തിരുന. ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനടെ ഭരണതത്തില് ആദരമകായത്തിട്ടകാണണ് ഇത്രയുര

നനസലന്റെകായ  അവസ  വരുന്നതണ്.   ഇനരന്  രകാഷശ്രീയതത്തിലളനപനടെ

അധത്തികകാരതത്തിനന്റെ  എലകാ  അഹങകാരവുരതപറെത്തിനത്തില്ക്കുന്ന  ബത്തി.നജ.പത്തി.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  നത്തിലപകാടകള  ജനവത്തിരുദ്ധമകാനണന്നണ്  നതളത്തിയത്തിക്കുന്ന
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സരഭവങള ഓതരകാതന്നകാതരകാന്നകായത്തി ഓതരകാ ദത്തിവസവുര പുറെതണ്  വരത്തികയകാണണ്.

ആ  സരഭവങളുനടെ  പശ്ചകാതലതത്തിലകാണണ്  നമ്മള  നത്തില്ക്കുന്നതണ്.

അങനനയുള്ള  സകാഹചരരതത്തില്  നമ്മള  ബഡ്ജറണ്  അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള,

ഭകാവത്തിയത്തിതലയണ്  തനകാകകാനത  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  കകാരരങള  നചയകാന്

പറ്റുതമകാ?    ഒരു  മഹകാവനതത്തിനല  കകാടെണ്  കകാണകാനത  മരര  കകാണുനനവന്നണ്

പറെയുന്നതുതപകാനല,  ഇഇൗ രൂകമകായ അവസ കകാണകാനത ഇവത്തിനടെയുള്ള ചത്തില

ഒറനപട്ട  കകാരരങളമകാത്രര  കണ്ടുനകകാണണ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയുര

സരസകാനതത്തിനന്റെയുര  പ്രവര്തനര  വത്തിലയത്തിരുത്തുനനവനളളതണ്  വളനര

ദുധഃഖകരമകായ കകാരരമകാണണ്.   തകരളതത്തില് അവതരത്തിപത്തികനപട്ട 27 ബഡ്ജറണ്

പ്രസരഗങള  തകട്ടത്തിട്ടുനണനര  അതത്തില്  ഏറവുര  തമകാശേമകായ,

ലകരതബകാധമത്തിലകാത  ബഡ്ജറകാണത്തിനതനര  ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  ചര്ചയത്തില്  പറെഞ.  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ചത്തില  പഴെയ

തരഖകളത്തില്ക്കൂടെത്തി  ഞകാന്  കടെനതപകായത്തി.  ആ  പ്രസരഗങള

എടത്തുതനകാകത്തിയകാല്,  അതത്തിനകത്തുര  ഇഇൗ  തനതകാകനകാരത്തില്പലരുര

പറെയുന്നതണ്,  ഇത്രയുര തമകാശേമകാനയകാരു ബഡ്ജറണ് കണത്തിട്ടത്തിനലന്നകാണണ്.  ഓതരകാ

ബഡ്ജറത്തിലര  ഇങനന  പറെയുര,  നമ്മള  റെശ്രീസണബത്തിളകായത്തിട്ടുളള  കകാരരങള
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പറെയണര.  എലകാ  ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിച്ചുര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  ലകരതബകാധമത്തില,

ബഡ്ജറത്തില്  ഒനമത്തിനലന്നണ്  പറെയുന്നതകാതണകാ  ശേരത്തി;  ജനങള

കണ്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയതല?  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  ലകരതബകാധമുണണ്.

ഇടെതുപകജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തികണ് ലകരതബകാധമുനണനള്ളതണ് കൃതരമകായത്തി

കകാണകാര.   ഇതപകാള  പഴെയകകാലനത  നല  കകാരരര  പറെയുര,  എതപകാഴുര

അങനനയകാണണ്.  ഒന്നകാര ഗവണ്നമന്റെണ് മുതല് നചയ്ത നല കകാരരങനളക്കുറെത്തിചണ്

ഇവത്തിനടെ  പറെയുനണണ്.   അങനന  നലകകാരരങള  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടണ്  കകാരരമത്തില.

ഇവത്തിനടെ  ഞകാന്  പറെഞ്ഞെ  കണക്കുകനളകാനക  ഈ  കകാരരങള

ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുന്നതകാണണ്.   തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുര  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റുര

തമ്മത്തിലളള  സകാമ്പതത്തിക  നനശേലത്തിയത്തിനല  വരതരകാസനതപറത്തിനയങത്തിലര

പറെതയണതതല;  പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനര   ആരുര  അങനന

പറെയുന്നതുകണത്തില.   കഴെത്തിഞ്ഞെ ദത്തിവസര  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ്  ഒരു  ബഡ്ജറണ്

അവതരത്തിപത്തിച്ചു.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്  അവതരത്തിപത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  അതത

രശ്രീതത്തിയത്തില്  തനന്നയകാണണ്  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയുര  സമശ്രീപനനമന്നണ്

പ്രതത്തിപകനത  ചത്തില  തനതകാകനകാര്  പറെഞ്ഞെതലകാ?   തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്

എത്രവലത്തിയ നത്തികുതത്തി ഇളവകാണണ് വലത്തിയ തകകാര്പതറെറ്റുകളകണ് നകകാടക്കുന്നതണ്.



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

123

ഇന്നനല രകാജരസഭകാരഗമകായ ശശ്രീ. എ. എ. റെഹശ്രീര തചകാദത്തിച ഒരു തചകാദരതത്തിനണ്

വന്ന  മറുപടെത്തിയത്തില്,  കഴെത്തിഞ്ഞെ  രണണ്  വര്ഷമകായത്തി  രണര  ലകര  തകകാടെത്തി

തകകാര്പതറെറണ് ടെകാകണ് മകാത്രര കുറെച്ചുനകകാടതതത്തിനന്റെ കണകണ് വന്നത്തിട്ടുണണ്.  രണര

ലകര  കുറെഞനവന്നണ്  പറെഞ്ഞെകാല്  അതത്തില്  ഇതപകാള  കത്തിട്ടുന്ന  ശേതമകാനര

ഉപതയകാഗത്തിചകാല്തപകാലര  നമുകണ്  5000  തകകാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികര  ലഭത്തിക്കുര.

അതകായതണ്, ഞകാന് ഈ പറെയുന്ന ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള പൂളത്തില്നത്തിന്നണ് കുറെച്ചുനകകാണണ്

ഇതപകാള  നമുകണ്  കത്തിട്ടുന്ന  തുകയുണതലകാ,  ആ  തുകയനുസരത്തിചണ്

കത്തിട്ടത്തിയകാല്തപകാലര  നമുകണ്  5000  തകകാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികര  ലഭത്തിക്കുര.   30

ശേതമകാനമകായത്തിരുന്ന  തകകാര്പതറെറണ്  ടെകാകണ്  22  ശേതമകാനമകാകത്തിനകകാടത്തു.

അങനന വന്ന കുറെവകാണണ് ഞകാന് ഈ പറെഞ്ഞെ രണരലകര തകകാടെത്തിതയകാളര

രൂപ.   ആ  തകകാര്പതറെറണ്  ടെകാകണ്  കുറെച്ചുനകകാടത്തു,   എലകാ  തമഖലയ്ക്കുര  ടെകാകണ്

കുറെച്ചുനകകാടത്തു.   പതക  മറുവശേതണ്  ഏറവുര  സകാധകാരണകകാരനന്റെ

ആനുകൂലരങനളലകാര  നവട്ടത്തികളയുകയുര  നചയ.  രകാജരതണ്  ഓതരകാ

തമഖലയത്തിനലയുര  കൃതരമകായ  കണക്കുണകാകുര.  ദരത്തിദ്രര്കണ്  നകകാടക്കുന്ന

നതകാഴെത്തിലറെപണ് പദ്ധതത്തിയുളനപനടെ ഒരു  തമഖലയത്തിലര പണര വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടത്തില.

അഖത്തിതലനരകാ  തലതത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസണ്  പകാര്ട്ടത്തി  അകകാരരതത്തില്  ഒരു
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തസറണ്നമന്റെണ്  നകകാടതത്തിട്ടുണണ്.  തകരളതത്തിനല തകകാണ്ഗ്രസണ് പകാര്ട്ടത്തി അകകാരരര

കണമട്ടണ്  കകാണുന്നത്തില. കകാരണര,  ഇവത്തിനടെയങനന  നകകാടകകാന്

കഴെത്തിയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുര.  സഭയത്തിലര അകകാരരര പരകാമര്ശേത്തിചത്തിട്ടുമത്തില.  നതകാഴെത്തിലറെപണ്

പദ്ധതത്തിയുനടെ  കകാരരതത്തില്  വലത്തിയ  നവട്ടത്തിക്കുറെവുണണ്.  ഭകരസുരകകാ  പദ്ധതത്തി

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ ഭരണകകാലതണ് വന്നതകാണണ്.  അതത്തില് വലത്തിയ തതകാതത്തിലള്ള

നവട്ടത്തിക്കുറെവുണണ്.  പകുതത്തികണ് പകുതത്തി,  അതകായതണ് ഒനന്നകാന്നര ലകര തകകാടെത്തി

രൂപയുനടെ  നവട്ടത്തിക്കുറെവണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.  നനല്ലുര  തഗകാതമ്പുനമകാനക

തശേഖരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള പണതത്തിലര നവട്ടത്തിക്കുറെവണ് വന്നത്തിട്ടുണണ്.  വളര

സബ്സത്തിഡത്തിയത്തില്  50,000  തകകാടെത്തി രൂപയുര നപതടകാളത്തിയര സബ്സത്തിഡത്തിയത്തില്

6900  തകകാടെത്തി  രൂപയുര  നവട്ടത്തിക്കുറെചത്തിട്ടുണണ്.   ഇങനന  എലകാകകാരരതത്തിലര

നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചു.  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രധകാനമനത്തി  പ്രസരഗത്തിചതണ്  ഇനരയത്തിനല

കര്ഷകരുനടെ  വരുമകാനര  ഇരട്ടത്തിയകാക്കുനമന്നകാണണ്.   കര്ഷകരുനടെ  വലത്തിയ

പ്രതകകാഭതത്തിനന്റെ  പശ്ചകാതലര  നമ്മുനടെ  നതകാട്ടുമുമ്പത്തിലണണ്.   ഒനര

ഇരട്ടത്തിയകാകത്തിയത്തിനലനമകാത്രമല,   PM-KISAN  FUND  സശ്രീമത്തില്  മകാത്രര

ആയത്തിരകണകത്തിനണ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചു.   നപകാതുതമഖലനയ

വത്തില്ക്കുന്നതണ് തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ നയമകാണണ്.  അവരുനടെ സകാമ്പതത്തിക നയതത്തിനന്റെ
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ഭകാഗമകായത്തി  ആദരര  വന്നതണ്  ഡശ്രീതമകാണത്തിനനറതസഷന്  ആയത്തിരുന.

തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനമുണകാകത്തിയ  അപകടെങനളക്കുറെത്തിചണ്  ഞകാന്  പറെതയണതത്തില.

ഇതപകാള  വന്ന  പുതത്തിനയകാരു  തപകാളത്തിസത്തിയകാണണ്  തമകാണത്തിനനറതസഷന്.   ഇതണ്

നത്തിലവത്തില് വന്നത്തിട്ടണ് രണ്ടുവര്ഷമകായത്തി.  തമകാണത്തിനനറതസഷന് എന്നണ് പറെഞ്ഞെകാല്

എലകാ  നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങളുര  വത്തില്ക്കുകനയന്നതകാണണ്.   അതുവഴെത്തി

ലകാഭമുണകാക്കുകയകാണണ്  ലകരര.  ഏറവുര  അവസകാനര  വത്തില്കകാന്

വചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്  എല്.നഎ.സത്തി.-നയയകാണണ്.  തകരളതത്തിനല  പ്രമുഖമകായ  പല

നറെയത്തില്തവ  തസഷനുകളുര  വത്തില്ക്കുന്നതത്തിനണ്  ലത്തിസണ്  നചയകഴെത്തിഞ.

തകരളതതകാടര മനറലകാ സരസകാനങതളകാടര അവര് പറെയുന്നതണ് ഇതുതപകാനല

നപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങനള  വത്തില്കണനമന്നകാണണ്.   ആ  നയമല

തകരളതത്തിതന്റെതണ്.   തകന്ദ്രര  ഇറെചത്തി  വത്തിലയ്ക്കുണ്  വത്തിറ  സകാപനങള  വത്തില

നകകാടത്തുവകാങത്തി  നടെത്തുന്നതകാണണ്  തകരളതത്തിനല  അനുഭവര.   നവളര്

നക.പത്തി.പത്തി.എല്.,  പഴെയ  ഹത്തിന്ദുസകാന്  നമ്യൂസണ്  പ്രത്തിന്റെണ്  അതത്തില്

ഉളനപടന്നതകാണണ്.   ഇന്നനലയുര  ഇനനമകാനക  നമ്മള  വകായത്തിച  ഹത്തിന്ദു

പത്രതത്തിനന്റെ  ഉളതപജുകള  അചടെത്തിചതണ്  അവര്  അടെച്ചുപൂട്ടത്തിതപകായ  നമ്യൂസണ്

പ്രത്തിന്റുകളത്തില്നത്തിന്നണ്  ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെണ്  വശ്രീണ്ടുര പ്രവര്തനമകാരകാരഭത്തിച  തപപര്
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മത്തിലത്തിനല  തപപര്  ഉപതയകാഗത്തിചകാണണ്.   അതരതത്തില്  സത്തിറെകാജുര  ചന്ദ്രത്തികയുര

മരഗളവുര  തദശേകാഭത്തിമകാനത്തിയുര  ഉളനപനടെ  എലകാവരുര  വകാങ്ങുന്ന  പല

പത്രങളുമുണണ്.   ആ  അടെച്ചുപ്പൂട്ടത്തിയ  ഫെകാകറെത്തിയത്തില്  വശ്രീണ്ടുര  ആ  പത്രര

അചടെത്തിക്കുന, പ്രവര്തത്തിക്കുന.   വലത്തിയ ഒരു ഏരത്തിയയത്തിലകാണണ് നവളര് നമ്യൂസണ്

പ്രത്തിന്റെണ്  സത്തിതത്തി  നചയ്തത്തിരുന്നതണ്.   അതത  സലത്തുതനന്നയകാണണ്  നമ്മള

ഏകറുകണകത്തിനണ് സലര എടതത്തിട്ടണ് റെബ്ബര് പകാര്കണ് ആരരഭത്തിചതണ്.  ആ റെബ്ബര്

പകാര്കത്തിനണ് ഇഇൗ വര്ഷവുര 20  തകകാടെത്തി രൂപ നശ്രീകത്തി വചത്തിട്ടുണണ്.  ഇഇൗ നവളര്

നമ്യൂസണ്  പ്രത്തിന്റെത്തിനന്റെയുര   കകാസര്തഗകാഡുള്ള  നടെല്കത്തിനന്റെ  ഫെകാകറെത്തിയുനടെയുര  മറണ്

ഫെകാകറെത്തികളുനടെയുര  അനുഭവമകാണണ്  നമുക്കുള്ളതണ്.   ഏറവുര  ലകാഭതത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന സകാപനമകാണണ് തത്തിരുവനനപുരനത എചണ്.എല്.എല്.  ആ

സകാപനനത  ഏനറടതതകാളകാനമന്നണ്  പറെഞ.  നമുകതത്തില്  രണണ്

തകാല്പരരമുണണ്.  അവത്തിടെനത അസരസ്കൃത പദകാര്ത്ഥര റെബ്ബറെകാണണ്.  എന്നകാല്

അവരതണ്  തലലതത്തിനുര  തരത്തിനലന്നകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.   ഞങള  തലലതത്തിനണ്

തചരകാനമന്നണ്  പറെഞ്ഞെതപകാള സരസകാന സര്കകാരത്തിനണ്  തലലതത്തില് തചരകാന്

നപ്രകാവത്തിഷന്  ഇനലന്നകാണണ്  അവര്  പറെയുന്നതണ്.   ഇഇൗ  ലത്തിസണ്

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തില്  സരസകാന  സര്കകാരുകനള  ഉളനപടതത്തിയത്തിട്ടത്തില,
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നനപ്രവറണ്  തപതയഴണ് മകാത്രതമയുള്ളുനവന്നകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.  അങനന  നമുകണ്

ഏനറടകകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.   തത്തിരുവനനപുരര  എയര്തപകാര്ട്ടണ്  ഇതപകാള

വലത്തിയ വത്തിവകാദതത്തില്നപട്ടവരുനടെ ഉടെമസതയത്തിലകാണതലകാ; സത്തിയകാല് (CIAL)

ഇനരയത്തിനലന്നല  തലകാകതത്തിനലതനന്ന  ഏറവുര  മത്തികച  തമകാഡലകാണണ്.  ആ

എയര്തപകാര്ട്ടുര  നമ്മള  ഏനറടകകാന്  തനകാകത്തിനയങത്തിലര  നല്കത്തിയത്തില.

പതക  അങനന  ഏനറടതണ്  പ്രവര്തത്തിപത്തികകാന്  പ്രകാപമകാണണ്  തകരളര.

തകരളതത്തിനന്റെ ആ തനട്ടര തകവലര ഇടെതുപകതത്തിതന്റെതണ് മകാത്രമകായത്തി ഞങള

അവകകാശേനപടകയല.  നമുനകകാരുമത്തിചണ്  അവകകാശേനപടെകാവുന്ന  ഒരുപകാട

തനട്ടങളുണണ്.  ഇഇൗ  സകാഹചരരതത്തില്  അതരര  കകാരരരതപകാലര

അരഗശ്രീകരകകാതനകാ  പറെയകാതനകാ  തയകാറെകാകുന്നത്തില.   നമ്മുനടെ  നയര  ഇതരര

കകാരരങള നചയ്യുകകാനയന്നതകാണണ്.  തനനരമറെത്തിചണ് തകന്ദ്ര സര്കകാര് എടക്കുന്ന

നത്തിലപകാടെല  നമ്മുതടെതണ്.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  കകാഴ്ചപകാടര  അതുതനന്നയകാണണ്.

നറെയത്തില്തവ റെത്തിക്രൂട്ടണ്നമന്റെണ് തബകാര്ഡണ് മുതല് ബകാങത്തിരഗണ് റെത്തിക്രൂട്ടണ്നമന്റെണ് തബകാര്ഡുര

യു.പത്തി.എസണ്.സത്തി.-യുര  ഉളനപനടെയുള്ള  എലകാ  സരവത്തിധകാനങളുര  തകന്ദ്രര

തകര്ത്തു.   പത്തുലകര  ഒഴെത്തിവുകളുള്ളതത്തില്  കുതറെ  ഒഴെത്തിവുകള  നത്തികതത്തി

നത്തിയമനങള  നടെത്തുനമന്നണ്  ഇതപകാള  തകന്ദ്രര  പ്രസരഗത്തിച്ചു.   ഒന്നര  ലകര
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ഒഴെത്തിവുകളകണ്  പ്രധകാനമനത്തിതനന്ന  തനരത്തിട്ടണ്  ആദരനത  അതപകായത്തിന്റെണ്നമന്റെണ്

ഓര്ഡര്  അയച്ചു  നകകാടക്കുന്ന  പരത്തിപകാടെത്തിയുണകായത്തിരുന.   പതണ്  ലകര

ഒഴെത്തിവുകള  ഒഴെത്തിഞ  കത്തിടെക്കുകയകാണണ്.  എത്രതയകാ  വര്ഷമകായത്തി  തകന്ദ്ര

സര്കകാരത്തില് ഇഇൗ ഒഴെത്തിവുകള നത്തികതകാനത കത്തിടെക്കുന.  അതത്തില് ഒന്നര ലകര

ഒഴെത്തിവുകള  മകാത്രതമ  നത്തികത്തുനള.  37000  അധരകാപക  തസത്തികകള

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തികളത്തില്  റെത്തിതപകാര്ട്ടണ്  നചയ്യുനമന്നണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരുന.  37000 അധരകാപക തപകാസണ് എന്നണ് പറെഞ്ഞെകാല് നസന്റെടല്

യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തിനല  50  ശേതമകാനര  ഒഴെത്തിവുകളത്തില്  ഒരു  ശേതമകാനര  മകാത്രതമ

വരുനള.   പട്ടകാളതത്തില്  റെത്തിസര്തവഷന്  പകാലത്തിക്കുന്നത്തില  എന്ന  വത്തിവകാദര

തനരതത വന്നതകാണണ്.  അതുതപകാനല പട്ടകാളതത്തിലളനപനടെയുള്ള വകുപ്പുകളത്തില്

നകാല വര്ഷനത തകകാണ്ടകാകത്തിലകാണണ് ആളുകനള നത്തിയമത്തിക്കുന്നതണ്. 5  വര്ഷര

തത്തികചണ്  നല്കുന്നത്തില.  തകന്ദ്രര  അങനനനയകാരു  സമശ്രീപനനമടക്കുതമ്പകാള

നമ്മുനടെ സമശ്രീപനര എനകാണണ്;   കഴെത്തിഞ്ഞെ ഒന്നകാര പത്തിണറെകായത്തി സര്കകാരത്തിനന്റെ

കകാലതണ്  സരസകാനനത  പത്തി.എസണ്.സത്തി.  വഴെത്തി  തകരളതത്തില്  161361

നത്തിയമനങളകാണണ്  നടെതത്തിയതണ്.   അന്നണ്  37840  തസത്തികകള  പുതുതകായത്തി

സൃഷ്ടത്തിച്ചു.   ഇതപകാള  ഇഇൗ  സര്കകാര്  വന്നതത്തിനുതശേഷര  രണകാര  പത്തിണറെകായത്തി
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സര്കകാര്....   രണകാര  പത്തിണറെകായത്തി  സര്കകാര്  വന്നതപകാള  അഹങകാരര

വനന്നന്നണ്  നത്തിങള  പറെഞ്ഞെതലകാ;  അഹങകാരമല,  നകാട്ടുകകാര്ക്കുതവണത്തി

നചയകാനുള്ള  കകാരരങളത്തില്  കൂടതല്  തകാല്പരരമകാണണ്  കകാണത്തിചതണ്.  ഇഇൗ

സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതണ്  8731  തസത്തികകള  പുതുതകായത്തി  സൃഷ്ടത്തിക്കുകയുര

37340  തപനര  നത്തിയമത്തിക്കുകയുര  നചയ്തത്തിട്ടുണണ്.   ഓതരകാ  വര്ഷവുമുള്ള  ആ

വരതരകാസമകാണണ് ഞകാന് പറെഞ്ഞെതണ്.  ഇതത സമയതണ് പത്തി.എസണ്.സത്തി.-കളുനടെ

ശേരകാശേരത്തി   കണകണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.   നചറെത്തിയ കറെകനനകാനക കകാണുര നമുകണ്

ലഭത്തിച  കണക്കുകള  വചകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.  തകരളതത്തില്  ശേരകാശേരത്തി  33396

തപനര  ഒരു  വര്ഷര  പത്തി.എസണ്.സത്തി.  വഴെത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുനണണ്.   ഗുജകാറെകാതത്തില്

628-ഉര  നവസണ്  ബരഗകാളത്തില്  937-മകാണണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ  ഇരട്ടത്തി

ജനസരഖരയുണണ്  ഇവത്തിനടെകാനകനയന്നണ്  ഞകാന്  പറെതയണതത്തിലതലകാ;

ഇടെതുപകര  ഏനറെകകാലര  ഭരത്തിച  ഒരു  സരസകാനമകാണണ്  നവസണ്  ബരഗകാള.

ഇടെതുപകര  ഭരത്തിച  ആ  സരസകാനതണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ  പതണ്

വര്ഷതത്തിലധത്തികമകായത്തി പത്തി.എസണ്.സത്തി.  വഴെത്തി ആനക പതത്തിനകായത്തിരതത്തിലധത്തികര

അളുകനള മകാത്രതമ നത്തിയമത്തിചത്തിട്ടുള്ളു. ഇവത്തിനടെ അതതസമയരനകകാണണ് ഏകതദശേര

രണര-മൂന്നണ്  ലകതതകാളര  ആളുകളകണ്  നത്തിയമനര  നല്കത്തി.  ഇടെതുപകര
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തകര്ന്നകാല്  എനകായത്തിരത്തിക്കുര  ഉണകാകുകനയനള്ളതണ്  നവസണ്  ബരഗകാളുര

ത്രത്തിപുരയുര  തകരളതത്തിനണ്  ഉദകാഹരണമകാണണ്.  ഈ

പരത്തിമത്തിതത്തികകത്തുനത്തിനനകകാണണ്  ഇനതലകാര  നചയ്യുന്നതണ്  ഇടെതുപകതത്തിനന്റെ

ഒരു  നപകാതുരകാഷശ്രീയതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായകാണണ്.  അതുതപകാനല  ലകാഭകരമകായ

നപകാതുതമഖലകാ  സപനങളുനടെ  കണകണ്  എത്രയകാണണ്

വനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്;  നപകാതുതമഖലകാ സപകാനങളത്തില്നത്തിന്നണ്   കഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷര  നത്തികുതത്തിയകായുര  ലകാഭമകായുര  ലകാഭവത്തിഹത്തിതമകായുര  387  തകകാടെത്തി  രൂപ

സര്കകാരത്തിതലയണ് അടെചത്തിട്ടുണണ്. നപകാതുതമഖലകാ സകാപനങനള തകര്ക്കുന്നതല

നമ്മുനടെ  സമശ്രീപനര.   ഇതരതത്തില്  സവത്തിതശേഷമകായ  ഒരുപകാടെണ്  കകാരരങള

നചയനകകാണ്ടുതനന്നയകാണണ്  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതണ്.  അതുനകകാണകാണണ്  ഞകാന്

ഇകകാരരങനളകാനക പറെഞ്ഞെതണ്.  നമ്മുനടെ സമ്പദണ്  വരവസയുനടെ ഇതപകാഴുള്ള

സത്തിതത്തിയത്തിതലയണ്  വളനര  നപനട്ടന്നണ്  വന്നതല.  ഞകാന്  ബഡ്ജറണ്

പ്രസരഗതത്തിനകതണ്  ഒരു  കകാരരര  ചൂണത്തികകാണത്തിചത്തിരുന.  ടവകര

സതരകാഗ്രഹതത്തിനന്റെ  നൂറെകാര  വകാര്ഷത്തികമകാണണ്  അടതവര്ഷര  നടെകകാന്

തപകാകുന്നതണ്.  ആ  സതരകാഗ്രഹര  നടെക്കുതമ്പകാള  ഇനരയത്തില്നത്തിന്നണ്

തകരളതത്തിതലയണ്  മഹകാത്മ  ഗകാനത്തി  ഉളനപനടെയുള്ളവരുനടെ  ശദ്ധ
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പതത്തിഞ്ഞെതകാണണ്.  സത്തിഖണ്  സമര  തസനകാനത്തികളുര  നപരത്തിതയകാര്  ഉളനപനടെയുള്ള

തമത്തിഴകാട്ടത്തിനല പ്രമുഖ തനതകാകളുര പനങടതത്തിരുന.  ഇനരയത്തിനല സശകാതനര

സമരതത്തില്  ഏറവുര  വലത്തിയ  കടത  വത്തിതവചനവുര  അയത്തിതവുര

നതവകാത്ഥകാനവുനമന്നണ്  പറെയുന്ന  ഒന്നകാണണ്  ടവകര  സതരകാഗ്രഹര.

ഇതപകാഴെനത  സത്തിതത്തിയത്തില്നത്തിനര  തനനര  വത്തിപരശ്രീതമകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങള

നടെക്കുന്ന  കകാലഘട്ടമകാണണ്.  തകത്രതത്തില്  തപകാകണനമന്നകാഗ്രഹത്തിച

ആനളതപകാലര ചവത്തിട്ടത്തിതകാഴത്തി നകകാന്ന കുളങളുള്ള.... ആ ടവകര സതരകാഗ്രഹര

നടെന്നതത്തിനന്റെ  നൂറെകാര  വകാര്ഷത്തികര  വന്നതപകാള  ഈ  തകരളര  ഇനരയത്തിലര

തലകാകത്തുര  ശതദ്ധയമകായ  സകാമൂഹര  പുതരകാഗതത്തിയുനടെയുര

നതവകാത്ഥകാനതത്തിനന്റെയുര തകന്ദ്രമകായത്തി മകാറെത്തിനയങത്തില്,  അതത്തിനന്റെ അടെത്തിസകാനര

ഈ  നകാട്ടത്തിനല  നതവകാത്ഥകാന  പ്രസകാനവുര  ഇടെതുപകവുമകാനണന്നണ്

നമുനകലകാവര്ക്കുര  ഒരുമത്തിചണ്  അവകകാശേനപടെകാവുന്നതകാണണ്.* സര്,  എ.  നക.

തഗകാപകാലനുര  തകളപനുര  ഉളനപനടെയുള്ള  എലകാവരുമുണകായത്തിരുന.  .......

(ബഹളര).....പനക  ഇതപകാള  ആ  തകകാണ്ഗ്രസണ്  പകാര്ട്ടത്തിയുനടെ  ആത്മകാവണ്

തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  അതത്തിനണ് ആത്മകാവത്തില,  ആ പകാര്ട്ടത്തിയുനടെ സശഭകാവമകാനക

മകാറെത്തി.  അന്നനത  തകകാണ്ഗ്രസണ്  തനതകാകകാനകാരകായത്തിരുന  ഇ.എര.എസണ്.-ഉര

* 08-02-2023-നല ബഹുമകാനനപട്ട സശ്രീകറുനടെ ഉതരവണ് പ്രകകാരര (ഫെയല് നമ്പര് 2364/ഇ.ബത്തി/2023/നത്തി.നസ ) സഭകാ 
നടെപടെത്തികളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തകാന് തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചു.
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എ.നക.ജത്തി.-യുര                                സത്തി .  അചത്യുതതമതനകാനുര

ഉളനപനടെയുള്ളവര്.  അവനരകാനക  പഴെയ  തകകാണ്ഗ്രസകകാരകാണണ്.  ആ

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ  സശഭകാവര  തകര്ന്നണ്  ഇനന്നവത്തിനടെ

തപകായത്തിനത്തില്ക്കുനനവനള്ളതണ്  ഞകാന്  പറെതയണ  കകാരരമത്തില.  നമുകണ്  ആ

പുതരകാഗതത്തിയുനടെ ഭകാഗമകായത്തി ധകാരകാളര…..

ശശ്രീ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്: സര്, തപകായത്തിന്റെണ് ഓഫെണ് ഓര്ഡര്...…

മത്തി  .    സശ്രീകര്:  എനകാണണ്  തപകായത്തിന്റെണ്  ഓഫെണ്  ഓര്ഡര്,  റൂള  പറെഞ്ഞെകാല്

മതത്തിയകാകുര.

ശശ്രീ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  തകരളതത്തിനല  ജനങനള

സരബനത്തിചത്തിടെതതകാളര  ഏറവുര  അഭത്തിമകാനതതകാടകൂടെത്തി  ആതലകാചത്തിക്കുന്ന

സതരകാഗ്രഹമകാണണ്  ടവകര  സതരകാഗ്രഹര.  ആ  സതരകാഗ്രഹതത്തില്

കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  പകാര്ട്ടത്തിക്കുള്ള  പങത്തിനനക്കുറെത്തിചകാണണ്  ബഹുമകാനനപട്ട  മനത്തി

പറെഞ്ഞെതണ്.   തകരളതത്തിലര  ടവകത്തുര കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  പകാര്ട്ടത്തിയുനടെ  ജനനര

എന്നകാനണന്നതത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  അതദ്ദേഹര  പറെതയണതതല;   ഇവത്തിനടെ  ഇനരന്

നകാഷണല്  തകകാണ്ഗ്രസണ്,  എ.ഐ.സത്തി.സത്തി.-യുനടെ  തശ്രീരുമകാനപ്രകകാരര

മഹകാത്മകാഗകാനത്തിയുനടെ  അരഗശ്രീകകാരതതകാടകൂടെത്തി  നടെതത്തിയ  സമരനത  ഈ
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നത്തിയമസഭയുനടെ  മറെ  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുനകകാണണ്  തട്ടത്തിയടെത്തികകാന്  ശമത്തിക്കുന്നതണ്

ശേരത്തിതയകാതണകാ എന്നണ് അങണ് പരത്തിതശേകാധത്തികണര.

മത്തി  .   സശ്രീകര്: അതണ് പരത്തിതശേകാധത്തികകാര.*

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,    കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  പകാര്ട്ടത്തി  ആ

സമരതത്തില്  പനങടത്തുനവന്ന  ഒരു  വകാനകങത്തിലര  ഞകാന്  പറെതഞ്ഞെകാ?

അങയുനടെ മനസത്തില് കുറതബകാധര കത്തിടെന്നണ് കുത്തുന്നതുനകകാണകാണണ്,  നത്തിങള

അതത്തില്നത്തിനന്നലകാര  അകനതപകായ  കകാരരരനകകാണകാണണ്  അങനന

തതകാനന്നതണ്.  എ.  നക.  തഗകാപകാലനുര  പത്തി.  കൃഷ്ണപത്തിള്ളയുര   ഗുരുവകായൂര്

സതരകാഗ്രഹതത്തില്  പനങടതതണ്  കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  പകാര്ട്ടത്തി  രൂപശ്രീകരത്തിചണ്

അതത്തിശേകരകായ  പ്രവര്തകരകായത്തി  മകാറെത്തിയതത്തിനുതശേഷമലതലകാ?  എന്നത്തിട്ടുര

എത്രതയകാ വലത്തിയ പ്രവര്തനര അവര് നടെതത്തി.  എ.നക.ജത്തി.  പറെഞ്ഞെ കകാരരര

ഞകാന് ഒനകൂടെത്തി സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്,  “ഞകാന് എനന്റെ ജശ്രീവത്തിതകകാലര മുഴുവന്

എനത്തിനുതവണത്തിയകാതണകാ  സമരര  നചയ്തതണ്  ആ  മഹതകായ  ഇനരയുനടെ

സശകാതനരര തനരത്തിട്ടണ്  കകാണകാന് എനത്തികണ്  അവസരര വന്നത്തില,  അന്നണ് ഞകാന്

ജയത്തിലഴെത്തികളകകതണ്  ആയത്തിതപകായത്തി  ”-  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ  ഗവണ്നമന്റെണ്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപകാള  എ.നക.ജത്തി.  ജയത്തിലത്തിനകതകായത്തിരുന.

* 08-02-2023-നല ബഹുമകാനനപട്ട സശ്രീകറുനടെ ഉതരവണ് പ്രകകാരര (ഫെയല് നമ്പര് 2364/ഇ.ബത്തി/2023/നത്തി.നസ ) സഭകാ 
നടെപടെത്തികളത്തില് നത്തിലനത്തിര്തകാന് തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചു.
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തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്  അന്നണ്  ആളുകനള  നനകകകാരരര  നചയ്തതണ്

എങനനയകാനണന്നതത്തിനന്റെ ഉദകാഹരണമകാണണ്  ചൂണത്തികകാണത്തിചതണ്.  സശകാതനര

സമരതത്തിനന്റെ  പശ്ചകാതലനതക്കുറെത്തിച്ചുര  അതത്തിനന്റെ

നപകാതുധകാരനയക്കുറെത്തിച്ചുമകാണണ്  ഞകാന്  പറെഞ്ഞെതണ്.  ഏതകായകാലര

സശകാതനരസമരതത്തിനന്റെ  നപകാതുധകാരയത്തില്  ആര്.എസണ്.എസണ്.  ഇലതലകാ,

അങനന  ഇനലന്നതത്തില്  തര്കത്തില.  ഇഇൗ  കകാരരങനളലകാര  പറെയുതമ്പകാള

നത്തിങളകണ്  വലകാനത  നകകാതള്ളണതത്തില.  സശകാതനര  സമരതത്തിനന്റെ

ഉജശലമകായ  പശ്ചകാതലതത്തില്  ഉയര്നവന്ന  വഴെത്തിനടെകകാനുള്ള

അവകകാശേതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള  നനവകര  സതരകാഗ്രഹതത്തിനന്റെ   കകാരരമകാണണ്

ഞകാന് പറെഞ്ഞെതണ്.  നത്തിങളകണ് ബഡ്ജറണ്  എന്നതണ്  നവറുര കണകണ് പുസകര

മകാത്രമകാതണകാ;  ഇഇൗ  രകാജരത്തുണകായ  മകാറനമകാനര  സൂചത്തിപത്തികതണ?

തകരളതത്തില് വഴെത്തിനടെകകാന് അവകകാശേമത്തിലകാതവര്ക്കുതവണത്തി സമരര  നചയ്ത

മഹകാത്മകാ  അയങകാളത്തിനയക്കുറെത്തിചണ്  പരകാമര്ശേത്തിക്കുന്ന,  ഉജശലമകായ  കല്ലുമകാലകാ

സമരനതക്കുറെത്തിചണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  സൂചത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  മകാറെണ്  മറെയകാന്

അവകകാശേമത്തിലകാത  സശ്രീകള   തദശേകാഭത്തിമകാന  പ്രതചകാദത്തിതരകായത്തി  നടെതത്തിയ

ഉജശലമകായ  സമരതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  അവര്  അണത്തിയണനമന്നണ്
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നത്തിഷ്ക്കര്ഷത്തികനപട്ടത്തിരുന്ന  കലയുര  മകാലയുര  പറെത്തിനചറെത്തിഞ്ഞെ  ആ  സമരര

ഇന്നനത  ബഡ്ജറണ്  തയകാറെകാക്കുന്നതത്തിനലത്തുന്ന  അവസയുനടെ

അടെത്തിസകാനമതല?  ബഡ്ജറത്തില് എനമകാകകാനമന്നല,  ഇനരയത്തിനല  മറണ്  ചത്തില

സരസകാനങളത്തില്  ഇതപകാഴുര  വഴെത്തിനടെകകാനുര  മറ്റുര  അവകകാശേമത്തിലകാത

പ്രതദശേങളുണണ്,  ആ അവസയത്തിതലയണ് തകരളവുര തത്തിരത്തിച്ചുതപകാകരുതണ്,  നമുകണ്

ഇഇൗ  അവകകാശേങനളലകാര  ലഭരമകായതണ്  നതവകാത്ഥകാനതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായകാണണ്.

ആ പ്രവര്തനങളുനടെ ഭകാഗമകായത്തി ഉയര്നവന്ന തകരളര അഭത്തിമകാനകരമകായത്തി

ആ  മൂലരങള  തുടെരുനനവന്നകാണണ്  ഞകാന്  പറെഞവന്നതണ്.  എല്.പത്തി.

സ്കൂളുകളുളനപനടെ  13300-ല്  അധത്തികര  സ്കൂളുകള  തകരളതത്തിലണണ്.  അന്നണ്

സ്കൂളുകളത്തില്  പഠത്തികകാനകായത്തി  കയറെത്തിയത്തിരത്തികകാന്  കഴെത്തിയകാത

അവസയുണകായത്തിരുന.  എനന്റെ  സമുദകായതത്തില്നപട്ട  കുട്ടത്തികനള  നത്തിങള

പഠത്തിപത്തികകാന്  തയകാറെകായത്തിനലങത്തില്  ഞങള  പകാടെതത്തിറെങത്തി  പണത്തി

നചയത്തിനലന്നണ്  പറെഞനകകാണണ്  ഉജശലമകായ  സമരര  നടെതനപട്ടു,  ആ

പ്രതകകാഭങളക്കുരമറ്റുര  തുടെര്ചകളുണകായത്തി.  ആ  അനുഭവതത്തിനന്റെ

തുടെര്ചകളകായത്തി  സകാമൂഹര  നതവകാത്ഥകാന  പ്രസകാനങള  രൂപരനകകാണ്ടു.

അതത്തിനന്റെ  തനരവകകാശേത്തികളകായ  ഇടെതുപകകകാരുര  കമ്മമ്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരുമകാണണ്
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അതണ്  ഇനര  നകകാണ്ടുനടെക്കുന്നനതന്ന  കകാരരതത്തിതലയണ്  എതണനമങത്തില്

ബഹുമകാനനപട്ട  ചത്തില  അരഗങനളങത്തിലര  ഞകാന്  പറെഞ്ഞെ  കകാരരങള

മനസത്തിലകാതകണത്തിവരുര.  ഇതപകാള  നത്തിങളുനടെ  തചകാദരങളകണ്  മറുപടെത്തി

പറെയകാന്  കഴെത്തിയത്തില.  ചര്ചകളക്കുള്ള  മറുപടെത്തി  കഴെത്തിഞ്ഞെതശേഷര  പറെയകാര.

ബഹുമകാനനപട്ട  സശ്രീകര്  അരഗശ്രീകരത്തിക്കുനമങത്തില്  അവസകാനര  ഒരു

തചകാതദരകാതര നസഷനണ് ഞകാന് വഴെങകാന് തയകാറെകാണണ്.  കകാരണര അനുവദത്തിച

സമയതത്തിനകതണ്  ഇകകാരരങനളലകാര  പറെഞതശ്രീര്തകണതുണണ്.  ഞകാന്

സൂചത്തിപത്തിചതരതത്തിലള്ള  അനരശ്രീകതത്തിതലയണ്  തകരളനത  മകാറത്തിനയടത

തുടെര്ചകളത്തിതലയണ്  നകാര  തപകാകുതമ്പകാള  ദഇൗര്ഭകാഗരകരനമന്നണ്  പറെയതട്ട,

ചരത്തിത്രനത മകാറകാനുര തമസരത്തികകാനുര ശമത്തിക്കുന്ന ശേകത്തികളകാണണ് ഇനരയത്തില്

അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തിനന  പത്തിനണച്ചുനകകാണണ്  നകാര  തപകാകകാന്

പകാടെത്തില. ചരത്തിത്രനത ഫെകാസത്തിസ്റ്റുകള തത്തിരസരത്തികകാറുണണ്.  തലകാകനത ഏറവുര

വലത്തിയ  ശേത്തിലകാ  പ്രതത്തിമകളകായ  ബകാമത്തിയന്  ബുദ്ധവത്തിഗ്രഹങനള  തകര്ക്കുന്ന

പ്രവൃതത്തിയകാണണ് തകാലത്തിബകാന് ആദരര നചയ്തതണ്.  ഇനരയത്തിലര അതരതത്തിലള്ള

ഓര്മ്മകനളയുര  അവതശേഷത്തിപ്പുകനളയുര  ഇലകാതകാക്കുനനവന്നണ്  മകാത്രമല,

ചരത്തിത്രപുസകങളുര  എനത്തിതനനറെ   ആധുനത്തികത  നകകാണ്ടുവരകാനത
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സയന്സത്തിലര  നടെതകകാളജത്തിയത്തില്തപകാലര  മകാറങള  വരുതകാനുള്ള  ശമങള

നടെക്കുകയകാണണ്.  അതരനമകാരു  ഘട്ടതത്തില്  അതത്തിനനകാക  എതത്തിരകായത്തി

തകരളതത്തില്  കുതറെതയനറെ  കകാരരങള  നടെക്കുനനണന്നണ്  പറെയതണ?

ഇത്രതയനറെ  സ്കൂളുകളുള്ളതണ്  തകരളതത്തില്  മകാത്രമകാണണ്.   തനരതത  ഞകാന്

പറെഞകഴെത്തിഞ്ഞെതകാണണ്,  50,000  രൂപനയങത്തിലര  ഒരു  കുട്ടത്തിക്കുതവണത്തി  നകാര

നചലവകാക്കുനണണ്.  സ്കൂളത്തിനല അധരകാപകരുനടെ കണനകടതകാല്  1:40  എന്ന

അനുപകാതമല, വകാസവതത്തില്  1:21,  1:22 എന്നശ്രീ അനുപകാതങള  ഇവത്തിനടെ

പലയത്തിടെത്തുര  പ്രതയകാഗതത്തില്വരുനണണ്.  കുട്ടത്തികള  കുറെഞ്ഞെതടെകര  എലകാ

സ്കൂളുകളുര  നടെതത്തിനകകാണ്ടുതപകാകുന്നതുനകകാണ്ടുള്ള  വലത്തിയ  കകാരരമകാണതണ്.

വത്തിദരകാഭരകാസമകാണണ്  ഏറവുര  പ്രധകാനനമന്നതത്തിനകാല്  ആ  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനണ്

നമ്മള  നകകാടക്കുന്ന  പ്രകാധകാനരര  ഒരു  വശേതണ്  നത്തില്ക്കുതമ്പകാള  മറുവശേതണ്

വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനകായുള്ള  ആനുകൂലരങനളലകാര  ബഡ്ജറത്തില്  കട്ടണ്

നചയ്യുകയകാണണ്.  എന്നകാല്  നമ്മള  ഇഇൗ  തമഖലയത്തില്  ഒരു  നനപസതപകാലര

കുറെചത്തിലതലകാ?  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്  കൂടതല്  പണര

വകയത്തിരുതത്തിനകകാണണ്  കകാരരങള  മുതമ്പകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകകാന്

ശമത്തിക്കുനനവന്നതകാണണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  നപകാതുവകായ  കകാഴ്ചപകാടെണ്.
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വത്തിദരകാഭരകാസനമന്നതണ്  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര  മകാത്രമല,

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനന്റെ തമഖലകൂടെത്തി ഉളനപട്ടതകാണണ്..

ശശ്രീ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെണ്:  സര്, ഒന്നണ് വഴെങ്ങുതമകാ?

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്, ഞകാന് പത്തിന്നശ്രീടെണ് വഴെങകാനമന്നണ്

പറെഞ്ഞെതലകാ; അനലങത്തില് സശ്രീകര് സമയതത്തിനന്റെ പ്രശ്നര പറെയുര...അവസകാനര

വഴെങകാര. നമ്മുനടെ നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനണ് വളനരയധത്തികര പുതരകാഗതത്തിയുണണ്.

എന്നകാല്  അതുമകാത്രരതപകാരതലകാ,  മറണ്  തസറ്റുകളുനടെയുര  സ്കൂളുകളുനടെയുര

കണനകകാനര ഇതപകാള പരകാമര്ശേത്തിക്കുന്നത്തില. നമ്മുനടെ ഇരട്ടത്തി ജനസരഖരയുള്ള

തസറ്റുകളത്തില്തപകാലര  നമ്മുനടെ  സ്കൂളുകളുനടെ  എണതത്തിനന്റെ  പകുതത്തിതപകാലര

സ്കൂളുകള  ഇനലനള്ള  കകാരരര  കണക്കുകള  വചണ്  പത്തിന്നശ്രീടെണ്  പറെയകാര.

ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്  നമ്മുനടെ  നത്തിലവകാരര  കൂടതല്

ഉയതരണതകായത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തിനകായുള്ള കകാരരങള ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലര കഴെത്തിഞ്ഞെ

ബഡ്ജറത്തിലര  സശശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി

ഗവണ്നമന്റുകനളലകാര ഇതത സമശ്രീപനരതനന്നയകാണണ് സശശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്. 1957

-നല ഒന്നകാര ഗവണ്നമന്റെണ് മുതലള്ള തുടെര്ചയകാണത്തിതണ്,  അലകാനത ഞങള ഇഇൗ

വര്ഷര നചയ്യുന, കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷര നചയ എന്നനത്തിലയത്തിലല.  ഇനതകാനക ആ
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തുടെര്ചയുനടെ ഭകാഗമകായത്തിട്ടകാണണ് വരുന്നതണ്.  ഒന്നകാര കമ്മമ്യൂണത്തിസണ് ഗവണ്നമന്റെത്തിനന

അധത്തികകാരതത്തില്നത്തിനര  തകാനഴെ  ഇറെകത്തിയതത്തിനല  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ട

പ്രതകകാപനര  വത്തിദരകാഭരകാസ  നത്തിയമമടെകമുള്ള  കകാരരങളകാണണ്.

നത്തിയമനത്തിര്മ്മകാണര  ഉളനപനടെയുള്ള  കകാരരങളത്തിലൂനടെ  തകരളതത്തിനല

സകാധകാരണകകാരനണ്  ഭൂമത്തിയുര  വത്തിദരകാഭരകാസവുര  കത്തിട്ടകാനുള്ള  പ്രവര്തനങള

നചയ്തതപകാള  അതത്തിനനതത്തിരകായത്തി  അനനടെന്നതണ്  ഒരു  നത്തിരകാഹകാരമല,  ആ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതനന്ന  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാനുള്ള  തശേഷത്തി  അന്നണ്

നത്തിങളക്കുണകായത്തിരുന.  എന്നകാല്  ഇതപകാള   അതത്തിലകാതതുനകകാണണ്  ചത്തില

സമരങതള  പറ്റുകയുള.   ഇതപകാള  സതരകാഗ്രഹര  നടെത്തുന,  അന്നണ്

എ.നഎ.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റെത്തിനനയുര  ഇനരന്  പ്രധകാനമനത്തിനയയുര

സശകാധശ്രീനത്തിചണ് ആ ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതനന്ന പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ട ആളുകളകാണണ് നത്തിങള.

അങനനയുള്ള  ചരത്തിത്രവുമുണണ്,  അതത്തിനനനയലകാര  തനരത്തിട്ടണ്  വലത്തിയ  മുതന്നറര

നടെതത്തിയകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  എതത്തിയതണ്.  വരവസകായതത്തിലര  കൃഷത്തിയത്തിലര

സര്വശ്രീസണ്  നസകറെത്തിലനമലകാര  വലത്തിയ  പുതരകാഗതത്തി  നനകവരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

കകാരരങള ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ഉളനകകാള്ളത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  അതതകാനടെകാപര  11,000

തകകാടെത്തി രൂപ സകാമൂഹരതകമ നപന്ഷന് നല്കുന്ന സരസകാനമകാണണ് തകരളര.
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നപന്ഷന് നല്കുന്നതണ് 60 ലകതത്തില് കൂടതല് ആളുകളകകാണണ്. കൃതരമകായത്തി

പറെഞ്ഞെകാല്  4.5  ലകര തപര്കണ് നപന്ഷന് നല്കുന്നതണ് തകമനത്തിധത്തികളത്തില്

നത്തിന്നകാണണ്.  6.75  ലകര  തപര്  തകമനത്തിധത്തി  അരഗങളകാനണങത്തിലര  പല

തകമനത്തിധത്തികളുര  നചറുതുര  പണമത്തിലകാതവയുമകായതത്തിനകാല്  നപന്ഷന്

നല്കകാന്  കഴെത്തിയകാത  അതരര  തകമനത്തിധത്തികളത്തിലള്ളവര്ക്കുര  51

ലകതതകാളര  വരുന്ന  മറകാളുകളക്കുര  പൂര്ണമകായുര  1600  രൂപ  വശ്രീതര

നല്കുന്ന  ഒരു  വലത്തിയ  നപന്ഷന്  പദ്ധതത്തിയകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  നത്തിലവത്തിലള്ളതണ്.

തകരളതത്തില് ഏകതദശേര 85 ലകര വശ്രീടകളകാണുള്ളതണ്. 85 ലകര വശ്രീടകളുള്ള

തകരളതത്തില്  60  ലകര  തപര്കണ്  സകാമൂഹരതകമ  നപന്ഷന്  നകകാടക്കുന്ന

സരസകാനമകാണണ്  നമ്മുതടെതണ്.  അങനന  നല്കുന്ന  11,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

എന്നതണ്  നമ്മുനടെ  ബഡ്ജററെത്തി  എകണ് നപന്ഡശ്രീചറെത്തിനല  ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ട

മൂന്നകാമതതതയകാ  നകാലകാമതതതയകാ  ഇനമകാണണ്.  ശേമ്പളര,  പലത്തിശേ,  തതദ്ദേശേ

സശയരഭരണ  സകാപനങളക്കുള്ള  വത്തിഹത്തിതര  തുടെങത്തിയ  കമതത്തില്

അടതതകായത്തി  ഇഇൗ  തുകയുരവരുര.  അത്രയുര  പണര  സകാമൂഹരതകമ

നപന്ഷനുകളകകായത്തി  മകാറത്തിവയ്ക്കുനണണ്.  നപന്ഷന്  നല്കത്തിനകകാണണ്  ഇഇൗ

നകാട്ടത്തിനല  സകാധകാരണകകാനര  സരരകത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടെണ്  ശേകമകാകണനമന്ന
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കകാഴ്ചപകാടെണ്  അതത്തിശേകമകായത്തി  ഞങള  മുതമ്പകാട്ടുവയ്ക്കുതമ്പകാള

അതത്തിലകാതകാകണനമന്ന  ആഗ്രഹര  പറെഞ്ഞെകാല്  ഞങള  സമ്മതത്തികത്തില,

അതുമകാത്രതമ ഞങള പറെഞള.  ചത്തികത്തിതയുനടെ കകാരരതത്തിലകാനണങത്തില് 42

ലകര  കുടരബങളകണ്  പ്രതത്തിവര്ഷര  5  ലകര  രൂപവനര

ലഭരമകാകുന്നതരതത്തിലള്ള  ചത്തികത്തിതകാ  പദ്ധതത്തിയകാണണ്  ഇവത്തിനടെയുള്ളതണ്.

പ്രതത്തിവര്ഷര  1400  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  ഇതത്തിനകാവശേരമകായത്തി  വരുന്നതണ്.

ബഡ്ജറത്തില്  800  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന്നനതങത്തിലര

നചലവകാകത്തി  വന്നതപകാള  1400  തകകാടെത്തി  രൂപ  ആവശേരമകായത്തിവന.   നനലണ്ല്ല്,

നകാളത്തികരര തുടെങത്തിയവയ്നകകാനക ഇനരയത്തില്തനന്ന ഏറവുര ഉയര്ന്ന വത്തില

ലഭരമകാകുന്നതണ്  തകരളതത്തിലകാണണ്.  റെബ്ബറെത്തിനണ്  തകാങ്ങുവത്തില  നല്കുന്നതത്തിനണ്

വകയത്തിരുത്തുന്ന  തുക  600  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധപത്തിച്ചു.  സബ്സത്തിഡത്തി

നത്തിരകത്തില്  അരത്തി  നല്കുന്നതത്തിനുര  സരസകാനതതയണ്  അരത്തി

എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുനമകാനകയകായത്തി 810 തകകാടെത്തി രൂപ നചലവകാക്കുന.  ഇങനന

ഓതരകാ  തമഖലയത്തിലര  നചയ്യുന്ന  കകാരരങനളക്കുറെത്തിചണ്  ഞകാന്  വത്തിശേദമകായത്തി

പറെയുന്നത്തില.  നപകാതു സ്കൂളുകളത്തില്  10 ലകര കുട്ടത്തികള വര്ദ്ധത്തിച്ചുനവന്നനതകാനക

ഇതത്തിനല കണക്കുകളത്തിലണണ്.  നമ്മുനടെ നകാട്ടത്തില് ഒരു കകാരരവുര നചയ്യുന്നത്തിനലന്നണ്



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

142

പറെയകാന്  പറ്റുതമകാ?  നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-കണ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്

വന്നതത്തിനുതശേഷര 3376 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് നല്കത്തിയതണ്,  നടെപണ് സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷര  1325  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇന്നണ്

രകാവത്തിനലയുള്ള  അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തില്  നനലഫെണ്  പദ്ധതത്തി  സരബനത്തിച

കകാരരങള പറെഞ്ഞെത്തിരുന, എലകാവര്ക്കുര വശ്രീടെണ് എന്നതകാണണ് നമ്മുനടെ കകാഴ്ചപകാടെണ്.

ഏകതദശേര  3  ലകര ആളുകളക്കുകൂടെത്തി  വശ്രീടെണ്  ഉണകായത്തികഴെത്തിഞ്ഞെകാല്,  മുഴുവന്

ആളുകളക്കുര  വശ്രീടണകായത്തിരത്തിക്കുന്ന,  തസകാഷരലത്തിസണ്  രകാജരതത്തിനണ്  പുറെത്തുള്ള

ആദരനത പ്രതദശേര തകരളമകായത്തി മകാറുര, അതകാണണ് നനലഫെണ് പദ്ധതത്തി.  രകാവത്തിനല

വത്തിശേദമകായത്തി  ചര്ച  നടെന്നതത്തിനകാല്  അകകാരരങള  വശ്രീണ്ടുര  പറെതയണതത്തില.

തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസന  മകാതൃകയുനടെ  പ്രതതരകത  എനനനതനകാകകാര,

ഇനരയത്തിനല ആനകയുള്ള സശതത്തിനന്റെ 40%  ജനസരഖരയുനടെ ഒതന്നകാ രതണകാ

ശേതമകാനര  മകാത്രര  വരുന്ന  ധനത്തികരുനടെ  പകലകാനണന്നണ്  Oxfam-നന്റെ

കണക്കുണണ്.  എന്നകാല്  തകരളതത്തില്  അങനനയല,  ഭൂമത്തിയുനടെ  വത്തിതരണര

നടെന്നതത്തിനകാല്  ആളുകളകണ്  മകാനരമകായത്തി  ജശ്രീവത്തികകാന്  സകാധത്തിക്കുനണണ്,

നമ്മുനടെനയലകാര  കകാഴ്ചപകാടര  അങനനതനന്നയകാണണ്.  ആ  തരതത്തിലള്ള

വത്തികസനമുണകാകകാന്  നമുകണ്  സകാധത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  തദശേശ്രീയ  ശേരകാശേരത്തിതയകകാള
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ഒന്നര  ഇരട്ടത്തിയത്തിലധത്തികമകാണണ്  നമ്മുനടെ  ആതളകാഹരത്തി  വരുമകാനര.  ഇതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  തകരളതത്തിനണ്  കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടുള്ള  വത്തിവത്തിധ  പുരസകാരങനളപറത്തി  ഞകാന്

ഓര്മ്മത്തിപത്തിക്കുന്നത്തില.  ആതരകാഗര-വത്തിദരകാഭരകാസ-കമസമകാധകാന  തമഖലകളത്തിലര

സരസകാന പുതരകാഗതത്തിയത്തിലര വത്തിവത്തിധ അവകാര്ഡുകള നമുകണ് ലഭരമകായത്തിട്ടുണണ്.

ഇങനനനയകാനക  ലഭരമകായത്തിനയന്നണ്  പറെഞ്ഞെണ്  നകാര  സരതൃപത്തിയടെഞ്ഞെണ്

മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുകനയന്ന  നയമല  നകാര  സശശ്രീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  ബഡ്ജറത്തില്

അഭത്തിമുഖശ്രീകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രധകാനനപട്ട പ്രശ്നര എനനകാനകയകാണണ്?  ഇതത്തിനന്റെ

ആമുഖതത്തില്തനന്ന  പറെഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷങളത്തിനലലകാര

പറെഞ്ഞെ കകാരരങളുനടെ നത്തിലവത്തിനല സത്തിതത്തിയകാണണ്.  നവറുനത പ്രസരഗരനടെതത്തി

തപകായതല,  അന്നണ്  പ്രഖരകാപത്തിച  കകാരരങളത്തില്  ചത്തിലതണ്  തുടെങത്തിയത്തിട്ടുണണ്,

അനതകാനര വശ്രീണ്ടുര ഞകാന് എടതണ് പറെയുന്നത്തില.  ഓതരകാ സകാമകാജത്തികരുനടെയുര

മണ്ഡലങളത്തിലര  ജത്തിലകളത്തിലര  ഓതരകാ  പ്രതദശേത്തുര  ആ  പ്രവര്തനങള

തശ്രീര്ചയകായുര  വരുര.  ഗ്രകാഫെശ്രീന് തപകാലള്ളവയത്തില് ഒരുസലതണ്  ഗതവഷണര

നടെനനകകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  മനറകാരത്തിടെതണ്  ഉത്പകാദനര  നടെക്കുകയകാണണ്.

Carborundum Universal Ltd. അതത്തിനന്റെ ചത്തില ഉത്പന്നങള നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന

ഘട്ടതത്തിതലയണ്  എതത്തിനയന്നണ്  ബഹുമകാനനപട്ട  വരവസകായ  വകുപ്പുമനത്തി
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തനരതത  ഇവത്തിനടെ  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  പല  തമഖലകളത്തിലര  നമ്മള  ആധുനത്തിക

സകാതങതത്തികവത്തിദര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുനകകാണണ്  വത്തികസനര ഉറെപകാക്കുനണണ്.  1970-

80-കളത്തില് കശുവണത്തി ഫെകാകറെത്തികളുര കയര് ഫെകാകറെത്തികളുര നമുക്കുണകായത്തിരുന,

ബഹുമകാനനപട്ട പത്തി.  നക.  കുഞ്ഞെകാലത്തിക്കുട്ടത്തി സകാഹത്തിബണ് അടെകമുള്ളവര്കണ് ആ

ചരത്തിത്രനമലകാര അറെത്തിയകാവുന്നതകാണണ്.  നമ്മുനടെ പരമ്പരകാഗത വരവസകായ തമഖല

സശകാഭകാവത്തികമകായുര  ഒരു  Sunset  industry  ആണണ്.  ആ  തമഖലനയ

ശേകത്തിനപടതണനമന്നണ്  പറെയുതമ്പകാളതനന്ന  പ്രസ്തുത  തമഖലയത്തിനല

വളര്ചയത്തില്  തവഗര  കുറെഞ.  വരകാവസകായത്തിക  ഉത്പകാദനതത്തില്  7%  വനര

കുറെവുണകായത്തിരുന.  എന്നകാല്  അഭത്തിമകാനതതകാനടെ  പറെയകാര  നമ്മള  അതത്തില്

15%  എതത്തികഴെത്തിഞ. ഇതത്തില്തനന്ന ഉത്പകാദനര മകാത്രര തനകാകത്തിയകാല് 18

ശേതമകാനതത്തില് കൂടതലണണ്.  ശശ്രീ.  സത്തി.  ബകാലതഗകാപകാല് നഎ.എ.എസണ്.-നന്റെ

പുസകതത്തില്  ഇവത്തിനടെയുള്ള  50  വരവസകായ  സരരരഭങനളപറത്തി

എടത്തുപറെയുനണണ്, അതകാണണ് ഞകാന് തനരതത സൂചത്തിപത്തിചതണ്.  ഇവത്തിനടെ ഒരു

അരഗര ഈ ബഡ്ജറത്തിനന സരബനത്തിചണ് കുനറെ നഹഡത്തിരഗുകനളടതണ് വകായത്തിച്ചു.

ഇനരയത്തിനല  പ്രഗത്ഭ  ഇകതണകാമത്തിസ്റ്റുകളകായ  തഡകാ.  നക.  പത്തി.  കണനുര

ശശ്രീമതത്തി  നത്തിര്മ്മല  പത്മനകാഭനുര  അതുതപകാനല  ….. മറണ്  സകാപനങളത്തിനല
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വരവസകായ രരഗനത വത്തിദഗരുനമകാനക ഈ ബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  പറെഞ്ഞെ

പല  വകാര്തകളുര  അനകാലത്തിസത്തിസുമുണണ്.   ഞകാന്  അതണ്  പറെഞ്ഞെ

സുഹൃത്തുകളകണ്  അയച്ചുതരകാര.   ഈ  ബഡ്ജറണ്  ഭകാവത്തിനയ  അറെത്തിയുന്ന

ബഡ്ജറകാനണന്നണ്  പറെഞ.  നമ്മള  നചയ്ത  കകാരരങള  മകാത്രമല,  നമ്മുനടെ

തകരളതത്തിനന്റെ  പ്രതതരകതനയനകാണണ്?  തകരളതത്തിനല  നഡതമകാഗ്രഫെത്തിയുനടെ

മകാറര നമ്മള ഗഇൗരവതതകാനടെ ആതലകാചത്തിതകണ പ്രശ്നമകാണണ്.  ഇന്നണ് നമ്മുനടെ

നകാട്ടത്തില്   ഒരു  വര്ഷര   4.6  ലകര   കുട്ടത്തികള  പുതുതകായത്തി  ജനത്തിക്കുനണണ്.

തനരനത  ഇതണ്  5.6  ലകവുര  1980-കളത്തില്  6.6  ലകവുമകായത്തിരുന.

പ്രകായമകായവരുനടെ  എണര  വര്ദ്ധത്തിക്കുകയകാണണ്.  നജറെത്തിയകാടത്തികണ്  തപകാപ്പുതലഷന്

വര്ദ്ധത്തിക്കുന്നതണ്  നലതകാണണ്.  നമ്മുനടെ  ആതരകാഗരര  നമചമകായതുനകകാണകാണണ്

അവരുനടെ  എണര  വര്ദ്ധത്തിക്കുന്നതണ്.  പനക  പുതത്തിയ  കുട്ടത്തികളുനടെ  ജനനവുര

എണവുര  കുറെയുന.  അടത  പത്തുവര്ഷര  കഴെത്തിയുതമ്പകാള   3.6  ലകമകായത്തി

കുറെയുര.  ഒരുപനക  തകരളര  അഭത്തിമുഖശ്രീകരത്തികകാന്  തപകാകുന്ന  ഏറവുര

ഗഇൗരവമകായ  പ്രശ്നര  ഇതകായത്തിരത്തിക്കുനമന്നകാണണ്  എനത്തികണ്  തതകാനന്നതണ്.

ഇനരയത്തിനല  മറണ്  സരസകാനങളത്തിലള്ള  പ്രശ്നര  തപകാനലയകാതണകാ?

തകരളതത്തിനല  ഏറവുര  പ്രധകാന  പ്രശ്നര  ഇതകാണണ്.  പ്രകായമുള്ള  4
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ആളുകളക്കുതവണത്തി  2  ആളതപകാലര  ഇവത്തിനടെ  കകാണത്തില  എനപറെയുന്നതണ്

നചറെത്തിയ പ്രശ്നമകാതണകാ; എത്ര പണമുനണങത്തിലര എത്ര മറ്റുകകാരരങളുനണങത്തിലര

നമ്മുനടെ  നകാട്ടത്തില്  ആളുകളത്തിലകാതത്തിരുന്നകാല്  ശേരത്തിയകാകത്തില.  അതുനകകാണണ്

നജറെത്തിയകാടത്തികണ്  പ്രശ്നങള  പരത്തിഹരത്തികണര.  അതുതപകാനല  ഏറവുര  നല

നതകാഴെത്തില്  സകാഹചരരങളുര  സഇൗകരരങളുര  വരകാനുള്ള  കകാരരങളകണ്

മുന്ഗണന നകകാടക്കുന്നതത്തിനുതനന്നയകാണണ്  പ്രകാധകാനരര  നല്കുന്നതണ്.  അതത്തിനണ്

വത്തിവത്തിധ പദ്ധതത്തികള നടെപകാകണര. നമ്മനളനയലകാര ഒരുതപകാനല ബകാധത്തിക്കുന്ന

പ്രശ്നമകാണത്തിതണ്.  തകരളതത്തിനണ് പുറെതണ് പഠത്തികകാനകായത്തി ആളുകള തപകാകുനണണ്.

അവരത്തില്  ചത്തിലര്  അവത്തിനടെതനന്ന  തകാമസമകാക്കുനമുണണ്.  ആ

സഇൗകരരങനളകാനക ഇവത്തിനടെ ഒരുകത്തിയകാല് ആളുകള തത്തിരത്തിച്ചുവരുര. അതരര

സഇൗകരരങനളകാരുക്കുന്നതത്തിനണ്  തറെകാഡുകളത്തിലര  നകട്ടത്തിടെങളത്തിലര  അടെത്തിസകാന

ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചറെത്തിലനമകാനക  വലത്തിയ  മകാറമുണകാതകണതുണണ്.  അതത്തിനണ്

ഒതരകാന്നത്തിനുര  പണര  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  തമകണ്  ഇന്   തകരള  എന്ന

പരത്തിപകാടെത്തി  സരബനത്തിചണ്  പ്രകാഥമത്തികമകായത്തി  സത്തി.ഡത്തി.എസണ്.  നടെതത്തിയ

പഠനതത്തില്  തടഡണ്  നഡഫെത്തിസത്തിറ്റുതനന്ന അറുപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി

രൂപയടതകാനണന്നകാണണ് മനസത്തിലകായതണ്.  ഇവത്തിനടെനത്തിനര പുറെതതയ്ക്കുതപകാകുന്ന
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സകാധനങനളകകാളുര ഇരട്ടത്തിയത്തിലധത്തികര സകാധനങള അകതതയണ് വരുനണണ്.

പുറെതതയണ്  തപകാകുന്നതത്തില്  ഏറവുര  കൂടതല്  തറെകാ  റെബ്ബര്  തപകാനലയുള്ള

സകാധനങളകാണണ്.  പതത്തിരുപതണ്  ശേതമകാനനമങത്തിലര  നപ്രകാഡകന്  വന്നകാല്

അത്രയുര  തജകാലത്തിയുര  ഉത്പകാദനവുമുണകാകുര.  അതുതപകാനല  കകാര്ഷത്തിക

തമഖലയത്തിനല വകാലമ്യൂ ആഡഡണ് നപ്രകാഡകനുതവണത്തി മുന്ടകനയടക്കുന്നതകായത്തി

ഇന്നനത  തചകാതദരകാതരതവളയത്തില്  ബഹുമകാനനപട്ട  കൃഷത്തിവകുപ്പുമനത്തി

പറെഞ്ഞെത്തിരുന. ഇതരര കകാരരങള വരുതമ്പകാള നമ്മുനടെ നകാട്ടത്തിനല ഉത്പകാദനര

വര്ദ്ധത്തിക്കുര;  കൂടതല് നതകാഴെത്തിലവസരങളുര  ലഭത്തിക്കുര.  അതത്തിനുതവണത്തി  തമകണ്

ഇന് തകരള.  ഇതപകാഴുള്ള ഇന്ഡസ്ട്രശ്രീസത്തിനന്റെ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ കൂനടെ നപകാതുവത്തില്

ഉത്പകാദനതത്തിനകായത്തി ആയത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപയുനടെ പദ്ധതത്തി പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്ന ഈ

വര്ഷര  100  തകകാടെത്തി രൂപ അതത്തിനകായത്തി മകാറത്തി വയ്ക്കുനണണ്.  രണകാമതണ് ഇവത്തിനടെ

പറെ ഞ്ഞെതണ് പുതത്തിയ  വത്തികസനവുമകായത്തി ബനനപട്ടണ് വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെര തുറെമുഖതത്തിനന്റെ

കകാരരമകാണണ്.   കത്തിഫ്ബത്തി  തപകാലള്ള  പദ്ധതത്തികനള  ശേശകാസരമുട്ടത്തികകാന്

ശമത്തിക്കുന്നതത്തിനന്റെനയലകാര  ചര്ച  നടെതത്തിയതുനകകാണകാണണ്  ഞകാന്

അതത്തിനുതവണത്തി  സമയനമടകകാതതണ്.  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തി  ഇലകാതകാകകാന്

തകന്ദ്രര  ശമത്തിചകാല്  ഇനത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി  ഇല,  അതുനകകാണണ്  നമ്മനളലകാവരുര
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കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലകാതതുതപകാനല  നപരുമകാറെണനമന്നല   ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തില്നത്തിനര  ഞങള  പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന്നതണ്.

ഇനരകാഗവണ്നമന്റെത്തിനുള്ള  അവകകാശേരതപകാനല  നമുക്കുര

അവകകാശേമുനണനപറെഞ്ഞെണ്  തപകാരകാടെകാനുര  നപകാരുതകാനുര

പ്രതത്തിപകതനതകാവുരകൂടെത്തി  തകരളതത്തിനന്റെകൂനടെ  നത്തില്ക്കുനമന്നകാണണ്  ഞങള

പ്രതശ്രീകത്തിചതണ്.  അതകാണണ്  തവണതണ്.  മറണ്  സരസകാനങളകായ  രകാജസകാനുര

നതലങകാനയുര  തമത്തിഴകാടര  അതണ്  പറെയുനണതലകാ;  രകാജസകാനത്തില്

തകകാണ്ഗ്രസതല  ഭരത്തിക്കുന്നതണ്?  അങനനനയകാരു  സമശ്രീപനനമടക്കുകയുര

ശേകത്തിനപടത്തുകയുര തവണര.  അതതകാനടെകാപര തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തില്

എങനനയകാണണ്  പുതത്തിയ കകാരരങള നചയ്യുന്നതണ്?  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെതണ് ഏകതദശേര

70 കത്തിതലകാമശ്രീറര്  നശ്രീളര വരുന്ന ഒരു ഇന്ഡസ്ട്രത്തിയല് തകകാറെത്തിതഡകാറെകാണണ് നമ്മള

പകാന്  നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതണ്  സകാധകാരണ  ഒരു  തറെകാഡല,  അതത്തിതനകകാള

കൂടതല് വത്തിസകാരതത്തില്  70 മശ്രീററെത്തിലധത്തികര വരുന്ന തറെകാഡകാണണ്.  സത്തിരഗപ്പൂര്,

ദുബകായത്തി,  ഷകാങ്ഹകായണ്  തപകാനലയുള്ള  തലകാകനത  വലത്തിയ  തപകാര്ട്ടുകളുനടെ

ചുറ്റുമകാണണ്  വലത്തിയ നഗരങള വന്നത്തിട്ടുള്ളതണ്.  അതകാണണ് വലത്തിയ തപകാര്ട്ടുകളുനടെ

പ്രതതരകത.  എകണ്തപകാര്ട്ടണ്  നപ്രകാതമകാഷനുതവണത്തിയുള്ള  കകാരരങള
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നത്തിര്മ്മത്തികകാനുര  അതുമകായത്തി  ബനനപട്ട  ആകത്തിവത്തിറത്തി  നടെതകാനുമുള്ള

സഇൗകരരങളുണണ്.  അങനന  വരുതമ്പകാള   വത്തിഴെത്തി ഞ്ഞെതത്തിനണ്  ചുറ്റുപകാടമുള്ള

സലതണ്  പുതത്തിയ  വത്തികസനര  വതരണതുണണ്.  തറെകാഡണ്  വന്നതുനകകാണ്ടുമകാത്രര

കകാരരമത്തില. ഞങള പുതത്തിയ കകാഴ്ചപകാടെണ് വചത്തിട്ടുണണ്. ഇതത്തില് ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെയുര

ടപ്രവറത്തിനന്റെയുര  സതപകാര്ട്ടുണകാകുര  അതതകാനടെകാപര  ലകാന്ഡണ്  പൂളത്തിരഗണ്

ഉളനപനടെയുണകാകുര.  വസ്തുവത്തിനന്റെ ഉടെമസര്കണ്   ആ വത്തിലയുനടെ  നല ഗുണര

കത്തിട്ടുര.   നമ്മനളലകാവരുര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകായത്തിരുന്ന  സമയതണ്,  അതകായതണ്

നടെതകകാപകാര്കത്തിനന്റെ  വത്തികസന  ഘട്ടതത്തില്  ആയത്തിരര  രൂപയ്ക്കുതപകാലര   ഒരു

നസന്റെണ് സലര അവത്തിനടെ കത്തിട്ടുമകായത്തിരുന. ഇന്നണ് അവത്തിനടെനയകാനക എത്ര ലകര

രൂപ  വരുനമന്നണ്  തനകാകണര.  അങനന  വലത്തിയതതകാതത്തില്  വത്തില

വര്ദ്ധനവുണകാകുര. സകാധകാരണകകാര്കണ് ഗുണര കത്തിട്ടുന്ന തരതത്തിതലയണ് ലകാന്ഡണ്

പൂളത്തിരഗണ്  നടെതകാന് ഫെലപ്രദമകായത്തിട്ടുള്ള  പത്തി.പത്തി.പത്തി.  തുടെങത്തിയ  പദ്ധതത്തികള

വഴെത്തി   വലത്തിയതതകാതത്തിലള്ള  വത്തികസനര  ആ  തമഖലയത്തില്  നകകാണ്ടുവരുര.

ഭകാവത്തിയത്തില്  ലകകണകത്തിനണ്  ആളുകളകണ്  തജകാലത്തി  നല്കകാന്  കഴെത്തിയുന്ന,

ഏറവുര  വലത്തിയ  സകാധരതകളുള്ള  സലമകാണണ്.  വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള

ഏറവുര  പ്രധകാനനപട്ട  പ്രതയകാറെത്തിറത്തിയകാണണ്  ഇതത്തില്  നകകാടതത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.
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തകരളതത്തിനന്റെ ഭകാവത്തിയുനടെ ഏറവുര പ്രധകാനനപട്ട തകന്ദ്രമകായത്തിരത്തിക്കുര വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെര

പദ്ധതത്തി.  തകകാ-ഒകാപതറെറശ്രീവണ്  നസകറെത്തിനനയുര  മറ്റുനമകാനക  എങനന

ഉപതയകാഗത്തികകാനമന്നണ് ശശ്രീ.  പത്തി.  അബ്ദുല് ഹമശ്രീദണ് തചകാദത്തിച്ചു.  തകകാ-ഓപതറെറശ്രീവണ്

നസകറെത്തില്  രണരലകര  തകകാടെത്തി  രൂപ  നമുക്കുണണ്.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറത്തില് ഒരു പുതത്തിയ പ്രശ്നര വന്നത്തിട്ടുണണ്.  തനരനത വത്തിതലജണ്  തലതത്തില്,

പഞകായത്തുകളത്തില്  അവരുനടെ  തകകാ-ഓപതറെറശ്രീവ്സണ്  ഇലകായത്തിരുന.  ആനക

തസറണ്  അടെത്തിസകാനതത്തില്,  മളട്ടത്തി തസറണ്  മകാത്രതമയുണകായത്തിരുനള.  ഇതപകാള

എലകാ  പഞകായത്തുകളത്തിലര  തകകാ-ഓപതറെറശ്രീവണ്  നസകര്  വരകാന്  ശമത്തിക്കുന.

അതണ്  നമ്മുനടെ  തകകാ-ഓപതറെറശ്രീവണ്  നസകറെത്തിനന  തകര്കകാനുള്ള  നത്തിയമമകാണണ്.

അങനന  വരുതമ്പകാള നമ്മള വളനര  ശദ്ധകാപൂര്വര  തപകാകണര.   നമ്മുനടെ

നത്തിതകപര   നഡഡണ്  മണത്തിയകായത്തി  കത്തിടെന്നത്തിട്ടത്തില.  സരസകാന  സര്കകാര്

പലതപകാഴുര  ടഷറെത്തിയത്തില്  നഡതപകാസത്തിറണ്  നചയകാറുണണ്.  എന്നകാലര  ധകാരകാളര

പണമുണണ്.  നമ്മുനടെ  നകാട്ടത്തില് പത്തി.പത്തി.പത്തി.  തറെകാഡുകളകാണണ്  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ്

നകകാണ്ടുവരുന്നതണ്.  പലകകാരരങളത്തിലര  നന്നകായത്തി  റെത്തിതട്ടണ്  കത്തിട്ടുന്ന

പദ്ധതത്തികളകണ് സഹകരണ തമഖലയുനടെയുര സര്കകാരത്തിനന്റെയുര സരയുകമകായ

പദ്ധതത്തികള  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകനയനള്ളതണ്  വളനര  പ്രധകാനമകാണണ്.
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അതത്തിനുതവണത്തിയുള്ള പദ്ധതത്തികള തയകാറെകാക്കുര.  അതുര ഉപതയകാഗത്തികകാര. ഈ

വത്തിഴെത്തിഞ്ഞെര  പദ്ധതത്തിനയക്കുറെത്തിചണ്  പറെഞ്ഞെതുതപകാനല  ഞകാന് കഴെത്തിഞ്ഞെ ദത്തിവസര

ഒരു  അരഗതത്തിനന്റെ  സബ്മത്തിഷനണ്  മറുപടെത്തി  പറെഞനകകാണണ്  പറെഞ,

തകകാ-ഒകാപതറെറശ്രീവണ്  തമഖലതയയുര  മറണ്  തമഖലകതളയുര  ഉപതയകാഗത്തിചണ്  വലത്തിയ

വത്തികസന  കകാരരങള  നകകാണ്ടുവരകാനമനള്ളതകാണണ്. അതുതപകാനല

തകരളതത്തിനന്റെ  നഹല്തണ്  നസകര്  ഏറവുര  ശതദ്ധയമകായ തകാണണ്.  അതത്തിനണ്

കൂടതല്  ശദ്ധനകകാടതണ്  തലകാകതത്തിനന്റെ  പലഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഇനരയത്തിതലയണ്

ചത്തികത്തിതയണ്  ആളുകനള  എതത്തിക്കുക  എനപറെയുന്നതണ്  നചറെത്തിയ  കകാരരമത്തില.

അതത്തിനന്റെ  പ്രകാഥമത്തികമകായ  പ്രവര്തനങളകണ്  30  തകകാടെത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  തലകാതകകാതരമകായത്തിട്ടുള്ള  ആശുപത്രത്തികള,  അതരര

പല  സരവത്തിധകാനങള  നചയ്യുന്നതത്തിനകാണണ്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതണ്.  ഇങനന

ഓതരകാ  തമഖലനയയുര  സരബനത്തിചണ്  ഇങനന  പറെഞകഴെത്തിഞ്ഞെകാല്

അതത്തിതലയ്നകലകാര വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  പനക അനതകാനര പ്രതത്തിപകര

കണത്തിതട്ടയത്തില.  കകാരണര  ആനക  ശദ്ധ  ഒരു  രൂപ  കുറെയ്ക്കുനമന്നണ്  പത്രങള

റെത്തിതപകാര്ട്ടണ്  നചയ്തതുനകകാണണ് അതണ് തകന്ദ്രശ്രീകരത്തിചണ്  സമരര നചയകാന് തപകായകാല്

ഇനതകാക  ആരകാണണ്  ചര്ച  നചയ്യുന്നതണ്;  ഇതണ്  ചര്ച  നചതയണതതല;
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തകരളതത്തില്  ഇത്രയുര  സകാധരതകളുണണ്.  തകരളതത്തിനകതണ്

നത്തിര്തദ്ദേശേങളകൂടെത്തി  വചത്തിട്ടതല  ഒരു  ബഡ്ജറണ്  പൂര്തശ്രീകരത്തിതകണതണ്;

തകരളതത്തില് നചറെത്തിയ പ്രതദശേങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള എയര്തപകാര്ട്ടുകള,  തമകണ്  ഇന്

തകരള എന്ന പറെയുന്നതുതപകാനലതനന്ന വര്കണ് നത്തിയര് തഹകാര-നന്റെ ഭകാഗമകായത്തി

ഒരു ലകര സശ്രീറ്റുകനളങത്തിലര  നമ്മുനടെ  തതദ്ദേശേസശയരഭരണ സകാപനങളത്തില്

ഉണകാകണര.  റെകാന്നത്തിയത്തിനല  തനകാളഡ് ജണ്  ഹബ്ബത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  റെകാന്നത്തി  അരഗര

സൂചത്തിപത്തിച്ചു.  ഓതരകാ  പ്രതദശേത്തുര  ഒരു  സശ്രീറത്തിനണ്  ഒരു  ലകര  രൂപ  വശ്രീതര

തവണത്തിവരുര. നൂറെണ് ഇരുന്നൂറെണ് സശ്രീറ്റുകനളകാനകയുള്ള നസന്റെറുകളകാകകാര. അതത്തിനണ്

നവറുനത പണര നകകാടതണ് നകട്ടത്തിടെര നകട്ടത്തിയത്തിട്ടണ് കകാരരമത്തില. ആദരര നമ്മള ഒരു

സശ്രീമുണകാക്കുര, അവത്തിനടെ ആളുകള തജകാലത്തികണ് വരുന്നമുറെയണ്  കത്തിഫ്ബത്തിയുനടെകൂടെത്തി

സഹകായതതകാടകൂടെത്തി  ആ  പണര  നകകാടക്കുര.

അതണ്  നഡവലപണ്  നചയ്യുതമ്പകാള പലത്തിശേ സഹത്തിതര  തത്തിരത്തിചടെയ്തകണതകാണണ്.

ഏനഴെട്ടണ്  വര്ഷര  നകകാണണ്  സകാധകാരണ  റെത്തിതട്ടണ്  കത്തിട്ടുര.  അതരതത്തിലള്ള

പരത്തിപകാടെത്തികള  ഇതുസരബനത്തിചണ്  ആതലകാചത്തിക്കുന.  ഇതുതപകാനല  വത്തിവത്തിധ

കകാരരങള,  നവസണ്  തകകാസണ്  കനകാലമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  അതത്തിനണ്

ഭൂമത്തിനയടകകാനുര അതത്തിനന്റെ വശേങളത്തി ല് വത്തികസനര നടെതകാനുര ടൂറെത്തിസതത്തിനന്റെ
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ഭകാഗമകായത്തി  കുനറെതയനറെ  കകാരരങള  അതത്തിനന്റെ

തകകാറെത്തിതഡകാറുകനളക്കുറെത്തിച്ചുനമകാനക  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ഇതുതപകാനല  കുനറെ

കകാരരങള, നവറുനത പറെഞ്ഞെതല, ഗ്രശ്രീന് ടഹഡ്രെെജനണ് ഏറവുര സകാധരതയുള്ള

സലമകാണണ് തകരളര.  ഗ്രശ്രീന് ടഹഡ്രെെജന് എനപറെഞ്ഞെകാല് തസകാളകാര് പവര്

നകകാണണ്  നല  നവള്ളര  കത്തിട്ടുന്നതത്തിനുതവണത്തി  അതത്തിനന  വത്തിഘടെത്തിപത്തിനചടക്കുന്ന

പുതത്തിയ  നടെതകകാളജത്തിയകാണണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ  പ്രതതരകത  ഇഷ്ടരതപകാനല

നവയത്തിലര  നല  ശുദ്ധമകായ  നവള്ളവുമുണണ്.  ഇതുരണ്ടുര  ഉപതയകാഗത്തികകാവുന്ന

ഇത്രയുര  നല  തവനറെ  സലങളത്തില.  ഒരു  മരുഭൂമത്തിയത്തില്തപകായത്തി  ഗ്രശ്രീന്

ടഹഡ്രെെജന് ഉണകാകകാന് സകാധത്തികത്തില. അങനനയുണകാക്കുന്ന തകരളതത്തിനല

ഗ്രശ്രീന്  ടഹഡ്രെെജന്  ഹബ്ബണ്,  ഇതപകാളതനന്ന  ഇനരകാ  ഗവണ്നമന്റെണ്  ഇതത്തില്

കുനറെതയനറെ ഇനത്തിതഷരറശ്രീവ്സണ്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ഗ്രശ്രീന് ടഹഡ്രെെജന് ഹബ്ബത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  ഗ്രശ്രീന്  ടഹഡ്രെെജന്  ഉത്പകാദത്തിപത്തികകാനുള്ള  എലകാ  അനുവകാദവുര

നടെപടെത്തികമങളുമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണണ്.  അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  200

തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  ഒരു  പദ്ധതത്തിയകാണണ്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ളതണ്.  ഈ  വര്ഷരതനന്ന

അതത്തിനണ്  പണര  മകാറത്തിവയ്ക്കുന.  അതുതപകാനലതനന്നയകാണണ്  പുതത്തിയ

തരതത്തിലള്ള  നമ്യൂ  എനര്ജത്തി  പകാര്കണ്,  എനപറെഞ്ഞെകാല്  പലതരര
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എനര്ജത്തിയുണണ്.  ഞകാന് പറെതയണ കകാരരമത്തില.  ഇലകത്തികണ് നവഹത്തികത്തിളുകളുണണ്,

ബകാററെത്തിയത്തില്  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതുണണ്.  അതുതപകാനല  നമ്മള  പണണ്

വത്തിചകാരത്തിചത്തിരുന്നതുതപകാനല  കകാറകാടെത്തി,  പങയത്തില്  നത്തിനള്ള  കറെണണ്,  തസകാളകാര്

അതരതത്തില്  കൂടതല്  ഫെലപ്രദമകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങള  വന്നത്തിട്ടുണണ്.

അതത്തിനുതവണത്തി  ഒരു  പ്രതതരക  പകാര്കണ്  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പണര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  ഇനതകാനക  പുതത്തിയ  ലകരതതകാടകൂടെത്തി  വയ്ക്കുന്ന

കകാരരമകാണണ്.  ഇതുതപകാനല  പരത്തിസത്തിതത്തി  കകാരരങളത്തില്  കുനറെതയനറെ

ഇനത്തിതഷരറശ്രീവ്സുണണ്.  അതുതപകാനല  നമന്സ്ട്രുവല്  കപണ്,   അതുസരബനത്തിചണ്

ഒരു  കരകാമ്പയത്തിനണ്  10 തകകാടെത്തി  രൂപതയയുള.  നമ്മുനടെ  വനത്തിതകാ  അരഗങള

തനന്നയകാണണ്  ഇതരര  നത്തിര്തദ്ദേശേര  വചതണ്.   കഴെത്തിഞ്ഞെ  പ്രകാവശേരരതനന്ന

ആതരകാഗര  രരഗനത  പ്രവര്തകര്  നല്കത്തിയത്തിരുന.  ശശ്രീമതത്തി  ദലശ്രീമ

അതുസരബനത്തിചണ്  വശ്രീണ്ടുര  ഒരു  തനകാട്ടണ്  നല്കത്തിയതത്തിനണ്  അവനര

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണണ്.  കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷരതനന്ന ഇതുസരബനത്തിചണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേര

വന്നതകാണണ്.  ഒരു  സര്കകാര്  അതണ്  നടെപകാക്കുതമ്പകാള  അതത്തിനന്റെ  സത്തിസര

അനുസരത്തിചണ്  നടെപത്തിലകാകണര.  അതണ് വനകഴെത്തിഞ്ഞെകാല് ആയത്തിരകണകത്തിനണ്

ടെണത്തിനന്റെ തവസണ്, നകാപ്കത്തിന് പകാഡണ് ഡത്തിതസകാസണ് നചയ്യുന്നതത്തിലൂനടെ ഒഴെത്തിവകാകകാന്
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കഴെത്തിയുര. കകാരണര അതണ് ഭൂമത്തിയത്തില് അലത്തിയുന്നതല. വളനര നന്നകായത്തി അതരര

കകാരരര  നകകാണ്ടുവരുന.  ഈ  ബഡ ണ്ജറത്തിനകതണ്  പരത്തിസത്തിതത്തിയുമകായത്തി

ബനനപട്ട  കുനറെതയനറെ  കകാരരങളകാണണ്.  അതരര  കകാരരങനളകാനക

നചയ്തത്തിട്ടുണണ്.  അതുതപകാനല ശശ്രീ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണനന അഭത്തിനനത്തികകാന്

ഈ  അവസരര  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണണ്.   അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  എര.എല്.എ.

ഫെണണ് ഉപതയകാഗത്തിചകാണണ് തകകാട്ടയര ജത്തിലയത്തിനല നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസണ്

തസഷന്  നത്തിര്മ്മത്തിചതണ്.   നല  കകാരരര  ആരണ്  നചയ്നതലകാര

അഭത്തിനനത്തികണമതലകാ?  പ്രശ്രീ-ഫെകാബണ് നടെതകകാളജത്തി ഉപതയകാഗത്തിചകാണണ് ആ ബസണ്

തസഷന്  നത്തിര്മ്മത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.   ഞകാന് അവത്തിനടെ  തപകായത്തിരുന.  അതത്തിനന്റെ

നത്തിര്മ്മകാണതത്തിനണ് ഒരു സശയര് ഫെശ്രീറത്തിനണ്  1500/-  രൂപയത്തില് തകാനഴെ മകാത്രമകാണണ്

നചലവകായതണ്.  ഞകാന്  എനനകകാണകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  ഇതുപറെയുന്നനതന്നകാല്,

പലതപകാഴുര നത്തിര്മ്മകാണനചലവുകള കൂടെകാറുണണ്.   എര.എല്.എ. കശകാര്തട്ടഴത്തിനന്റെ

പുതത്തിയ  നകട്ടത്തിടെതത്തിനന്റെ  നത്തിര്മ്മകാണവുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  ബഹുമകാനനപട്ട

മുഖരമനത്തിയുനടെ  അദ്ധരകതയത്തില്  ഒരു  തയകാഗര  തചര്ന.  അതത്തില്

ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതത്തിപക  തനതകാവുര  നപകാതുമരകാമതണ്-വത്തിതനകാദസഞകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയുര പനങടതത്തിരുന. അതത്തിതന്റെതണ് വളനര കൂടതല് നചലവണ് വരുന്ന
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നത്തിര്മ്മകാണരശ്രീതത്തിയകാണണ്.  എന്നകാല്  നചലവണ്  കുറെഞ്ഞെ  ധകാരകാളര

നത്തിര്മ്മകാണരശ്രീതത്തികളുമുണണ്.  ആ  നത്തിര്മ്മകാണ  രശ്രീതത്തിയുനടെ  ഭകാഗമകായകാണണ്  ശശ്രീ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണനന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്  ബസണ്  തസഷന്  നത്തിര്മ്മത്തിചതണ്.

നത്തിലവത്തിലളള  ബസണ്  തസഷനന്റെ  പ്രധകാന  നകട്ടത്തിടെര  1  തകകാടെത്തി  രൂപയണ്

നത്തിര്മ്മത്തികകാന്  കഴെത്തിഞ.  സകാധകാരണരശ്രീതത്തിയകാനണങത്തില്  രണണ്  മുതല്  രണര

തകകാടെത്തി  രൂപവനര നചലവകാകുമകായത്തിരുന.  നചലവണ്  കുറെയ്ക്കുക,  നചലവണ്  കുറെയ്ക്കുക

എന്നണ് പറെഞ്ഞെകാല്... ഇവത്തിനടെ സകാധകാരണ ചര്ച നചയ്യുന്നതുതപകാനല ഒരു കകാര്

ആനരങത്തിലര  വകാങത്തിക്കുകതയകാ  വത്തിതദശേതണ്  പതണ്  തപര്  തപകാകുകതയകാ

നചയ്യുകയകാനണങത്തില്,  അനതകാനര  ഒഴെത്തിവകാക്കുന്നതല  നചലവണ്  ചുരുകനലന്നണ്

പറെയുന്നതണ്.  ഇകകാരരങനളലകാര  രകാഷശ്രീയ പ്രചരണതത്തിനണ്  നടെതകാര.  ഞകാന്

നകകാലര  ജത്തിലയത്തിനല  ഒരനുഭവര  പറെയകാര.  ഒരു  തകകാടെതത്തി  നകട്ടത്തിടെതത്തിനന്റെ

നത്തിര്മ്മകാണവുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  അതത്തിനന്റെ  ഇനത്തിഷരല്  റെത്തിതപകാര്ട്ടത്തില്  147

തകകാടെത്തി  രൂപ  നചലവണ്  വരുനമന്നകാണുണകായത്തിരുന്നതണ്.  ഇകകാരരര  ഞകാന്

ബഹുമകാനനപട്ട  നപകാതുമരകാമതണ്-വത്തിതനകാദസഞകാരര  വകുപ്പുമനത്തിതയകാടെണ്

സരസകാരത്തിക്കുകയുര നചയ്തത്തിരുന. അതത്തിനണ് അത്രയുര നചലവത്തിനന്റെ ആവശേരമത്തില.

രണകാമതണ്  പരത്തിതശേകാധത്തിചതപകാള  70  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില് എതത്തികകാനമന്നകാണണ്
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പറെയുന്നതണ്.  ഓവര്  ഡത്തിനനസന്  വരുന്നതകാണണ്  പ്രശ്നര.  അതുനകകാണണ്

തകരളതത്തിനനുതയകാജരമകായ  ഡത്തിനനസനുര  പുതത്തിയ  നമറശ്രീരത്തിയല്സുമകാണണ്

ഉതമര.  സഭയത്തില്  ഇതണ്  പറെയകാന്  കകാരണര,  നചലവണ്  കുറെയ്ക്കുകനയന്നതത്തില്

തകരളകാ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാഴ്ചപകാടെണ്  പ്രകാതയകാഗത്തികവുര  ശേകാസശ്രീയവുമകാണണ്.

അതുനകകാണകാണണ്  തകകാട്ടയനത  നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസണ്  തസഷനന്റെ

കകാരരര  പറെഞ്ഞെതണ്.  നചലവണ്  കുറെഞ്ഞെ  നത്തിര്മ്മകാണരശ്രീതത്തികള   ഉപതയകാഗത്തിചണ്

സരസകാനതണ്  നത്തിര്മ്മത്തികകാന്  ഉതദ്ദേശേത്തിക്കുന്ന  എട്ടണ്  നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.

ബസണ് തസഷന് മനത്തിരങളുനടെ തപരുകള ബഡ്ജറത്തില് പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്. അതത്തില്

ഒരു  കകാരരര  കൂടെത്തി  പറെയകാനുള്ളതണ്,  മലപ്പുറെര  ബസണ്  സകാന്റെത്തിനന്റെ  നത്തിര്മ്മകാണര

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശേരമകായ  സമശ്രീപനര  സശശ്രീകരത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  പതക

ഇഇൗ  തമകാഡലത്തില്  അല.  മകാധരമങളത്തില്  വരുന്ന  വകാര്തകള  പലതപകാഴുര

നത്തിയമസഭയത്തില്  വന്നണ്  ചര്ച  നചയ്യുതമ്പകാള,  സതരസനമകായത്തി  കകാരരങള

പറെയുകനയന്നതണ്  പ്രധകാനനപട്ട  ഒരു  കശകാളത്തിറത്തിയകാണണ്.  ഇന്നത്തിവത്തിനടെ

ബഹുമകാനനപനട്ടകാരരഗര,  ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തിയുനടെ  ഒഇൗതദരകാഗത്തിക

വസതത്തിയകായ ക്ലത്തിഫെണ് ഹഇൗസത്തില് പണത്തിത ഒരു നതകാഴുതത്തിനണ് നകാല്പതത്തിരണണ്

ലകര  രൂപ  നചലവഴെത്തിച്ചുനവനപറെഞ.  ഞകാന്  അതത്തിനന്റെ  കണക്കുകള
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പരത്തിതശേകാധത്തിച്ചു.  ക്ലത്തിഫെണ്  ഹഇൗസണ്  സത്തിതത്തി  നചയ്യുന്നതണ്  വലത്തിനയകാരു

തകകാമ്പഇൗണത്തിനകതകാണണ്.  അതത്തിനന്റെ  ചുറ്റുമതത്തില്  നത്തിര്മ്മകാണതത്തിനുര  മറ്റു

പ്രവൃതത്തികളക്കുര നചലവകായ ആനക തുകയകാണണ് നകാല്പതണ് രണണ് ലകര രൂപ.

നത്തിങള  പറെയുന്നതണ്  തകട്ടകാല്  എ.സത്തി.  കകാലത്തിനതകാഴുതകാണണ്  അവത്തിനടെ

നത്തിര്മ്മത്തിചനതന്നണ്  തതകാനര.  ഇങനനനയകാനര പറെയകാന് പകാടെത്തില.  ഇനതലകാര

ധൂര്തകാനണന്നണ്  പറെയുന്നതണ്  ശേരത്തിയല.  കകാടെണ്  കകാണകാനത  മരര  കകാണരുതണ്.

ക്ലത്തിഫെണ്  ഹഇൗസത്തിനന്റെ തകകാമ്പഇൗണത്തില് തകകാണ്ഗ്രസണ്  പ്രവര്തകര് മഞ്ഞെ കലണ് ല്ല്

സകാപത്തികകാന്  വന്നതണ്  ഓര്മ്മയുതണകാ?  നസകമ്യൂരത്തിറത്തിയുനടെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടകാണണ്

ചുറ്റുമതത്തില്  നകട്ടത്തിയതണ്.  മകാധരമങളത്തിനല  വകാര്ത  കകാണുതമ്പകാള  ജനങള

എനകാണണ് വത്തിചകാരത്തിക്കുന്നതണ്? അതുനകകാണണ് നതറകായ പ്രചരണങള നടെതകാന്

പകാടെത്തിനലന്നകാണണ്  എനത്തികണ്  പറെയകാനുള്ളതണ്.  ഞകാന്  എലകാകകാരരങളുര

എടത്തുപറെയുന്നത്തില. ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി ഒനരണണ് കകാരരങളത്തില് പുതത്തിയ

ഇനത്തിതഷരറശ്രീവണ് നകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുണണ്.    

 നജന്ഡര് ബഡ്ജറണ് ഇതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തിട്ടുണണ്. 2023-24-നല നജന്ഡര്

ബഡ്ജറത്തില്  അതലകാതകറണ് നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്ന തുക 4670.22 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്.

2022-23-ല്  20.90  ശേതമകാനമകായത്തിരുന്നതണ്  ഇതപകാള  21.12  ശേതമകാനമകായത്തി
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വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ചരത്തിത്രതത്തിലകാദരമകായത്തി  ബഡ്ജറത്തിനന്റെകൂനടെ  ഒരു  R&D

(Research  and  Development)  ബഡ്ജറ്റുര  അവതരത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.

ഇനരയത്തില് ശേരകാശേരത്തി  0.2  ശേതമകാനമകാണണ്  R&D-ക്കുതവണത്തി മകാറത്തിവയ്ക്കുന്നതണ്.

എന്നകാല് തകരളതത്തിലതണ്  0.3  ശേതമകാനമകാനണനളളതണ് അഭത്തിമകാനതതകാടകൂടെത്തി

പറെയകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന. അനതലകാര ഉളനകകാള്ളത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ളതകാണണ് R&D

ബഡ്ജറണ്. ഇതത്തിലൂനടെ തകരളതത്തിനന്റെ നപകാതു അഭത്തിമകാനനമന്നനത്തിലയത്തില്   R&D

രരഗനത  പ്രവര്തനങള  ഉയര്തത്തികകാണത്തികകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

കകാലകാവസകാ വരതത്തിയകാനവുര തലകാകനമമ്പകാടര വലത്തിയ നവല്ലുവത്തിളത്തി ഉയര്ത്തുന്ന

പരത്തിസത്തിതത്തി പ്രശ്നങളുമകായത്തി ബനനപട്ടണ് പരത്തിസത്തിതത്തി ബഡ്ജനറന്ന നത്തിലയത്തില്

അവതരത്തിപത്തിക്കുനമന്നണ്  പറെഞ്ഞെത്തിരുന.  ബഹുമകാനനപട്ട  നചയര്

അനുവദത്തിക്കുകയകാനണങത്തില് ഇഇൗ സതമ്മളനകകാലയളവത്തില്തനന്ന  അതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായ  ഒരു  സമശ്രീപനതരഖ  ഇഇൗ  സഭയത്തില്  സമര്പത്തികകാര.  2023-24

ബഡ്ജറത്തിനല  അനുബനര  IV-നല  തപജണ്  നമ്പര്  34-ല്  92-ാകാമനത

ശേശ്രീര്ഷകതത്തില് ഒരു പത്തിശേകുവന്നത്തിട്ടുണണ്.  അതണ്  'ഭത്തിന്നതശേഷത്തി'  എന്നണ് തത്തിരുതത്തി

വകായത്തികണനമനളള  കറെകന്കൂടെത്തിയുണണ്.  ഞകാന്  അതത്തിനന്റെ  വത്തിശേദകാരശേര

സമര്പത്തികകാര. നപകാതുവത്തില് ഇകകാരരങളകാണണ് പറെയകാനുള്ളതണ്. 
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സര്കകാരത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രവര്തനങനള  സരബനത്തിച

വത്തിമര്ശേനങള  വന്നത്തിട്ടുണണ്.  ഓതരകാനര  എടത്തുപറെയുന്നത്തില.  അതത്തില്  ഒരു

കകാരരര  പറെയകാനുളളതണ്,  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്  കകാരരമകായത്തിനട്ടകാനര

പ്രവര്തത്തിചത്തിട്ടത്തിനലനര  സകാമ്പതത്തിക  രരഗതണ്  യകാനതകാരുവത്തിധതത്തിലളള

ശമങളുര  നടെതകാതതുനകകാണകാണണ്  വര്ദ്ധനനവകാനര

ഉണകാകകാതനതനമുളള  രശ്രീതത്തിയത്തിലളള  വത്തിമര്ശേങള  വന.  ഒരു  കകാരരര

ജനങള വത്തിശേശസത്തികണനമങത്തില് വസ്തുതകള വരകമകാകണര. 2020-21-ല്

State's  Own  Tax  Revenue  (SOTR)  കുറെഞനവന്നണ്  ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  പറെഞ. എനനകകാണകാണണ് അതണ് കുറെഞ്ഞെതണ്; അതത്തിനന്റെ

അടെത്തിസകാനനമനകാണണ്?  തകകാവത്തിഡണ്,  രണണ് പ്രളയങള,  നത്തിപ,  ഓഖത്തി  തുടെങത്തി

ഇത്രതയനറെ  പ്രതത്തിസനത്തികള  ഇനരയത്തിനല  മതറനതങത്തിലര

സരസകാനത്തുണകായത്തിട്ടുതണകാ?  ഇഇൗ  പ്രതത്തിസനത്തി  ഘട്ടങളത്തില്  അതങകാട്ടണ്

പണര നചലവഴെത്തിക്കുകയലകാനത ഒനര നമുകണ് തത്തിരത്തിചണ് കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തില. അങനന

നകാര  കകാരരങള  നചയ.  ആ  സമയതണ്  ഉണകായതത്തില്  നത്തിനന്നകാരു

വളര്ചയുണകായത്തി  തുടെങത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തിനുതവണത്തി  നമ്മള പരത്തിശമത്തിചത്തിട്ടുണണ്.

തനകാണ്-ടെകാകണ്  കൂട്ടകാനത  47660.84  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തിരുന  State's  Own
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Tax.  അതണ്  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ആദരനത  വര്ഷനത  അവസകാനനത

അകഇൗണണ്  വന്നതമ്പകാള  58,340  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി.  എനപറെഞ്ഞെകാല്

പതത്തിനനകാന്നകായത്തിരതത്തി  ചത്തിലശകാനര  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  വര്ദ്ധനവണ്  വന.

അതകായതണ്  20  ശേതമകാനതത്തിലധത്തികര വര്ദ്ധനവണ് വന. ഇഇൗ വര്ഷര ഞങള

പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന്നതണ്  70,188 തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്.  അതകായതണ്  വശ്രീണ്ടുര 12,000

തകകാടെത്തി രൂപയത്തിലധത്തികമകാണണ്. ഇതണ്  തനകാണ്-ടെകാകണ് കൂടെത്തി വരുതമ്പകാള ഒരു വര്ഷര

13,000 തകകാടെത്തി രൂപയകാകുര. ഇഇൗ വര്ഷര 15,000 തകകാടെത്തി രൂപയത്തിലധത്തികമകാണണ്

വര്ദ്ധനവണ്.  ഇതപകാള  പറെഞ്ഞെ  ടെകാകണ്  നത്തിര്തദ്ദേശേനമകാനക  നത്തില്കനട്ട,

നത്തിങനളലകാവരുര  സഹകരത്തിക്കുകയകാനണങത്തില് അടത വര്ഷര തനകാണ്-ടെകാകണ്

കൂട്ടകാനത 81,000 തകകാടെത്തി രൂപയുര തനകാണ്-ടെകാകണ് കൂടെത്തി തചര്ക്കുതമ്പകാള 95,000

തകകാടെത്തി രൂപയത്തിലനമത്തുര. ഇഇൗ വര്ഷനത ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി. വര്ദ്ധനവണ് മകാത്രര 25

ശേതമകാനമകാണണ്.  അതുതപകാനല  Value  Added  Tax  (VAT)-നകതണ്  20

ശേതമകാനതത്തിനണ്  മുകളത്തിലണണ്.  തനകാണ്-ടെകാകത്തിനകതണ്  നല  വര്ദ്ധനവുണണ്.

അതുനകകാണണ്  ഇഇൗ  സര്കകാര്  നചയ്ത  കകാരരങള  അരഗശ്രീകരത്തികണര.

ഇകകാരരങളത്തില്  തവണത്ര  ശദ്ധ  നചലതത്തിയത്തിട്ടത്തിനലന്നകാണണ്  ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപക  തനതകാവണ്  പറെഞ്ഞെതണ്.  ഇവത്തിനടെ  ഇകതണകാമത്തികണ്  ഫെകാതകഴത്തിനന്റെ
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ഡത്തിതനകാമത്തിതനതറഴണ്  തനകാക്കുതമ്പകാള നമ്മുനടെ റെവനമ്യൂ നഡഫെത്തിസത്തിറത്തിലര ഫെത്തിസല്

നഡഫെത്തിസത്തിലനമകാനക  വലത്തിയ  വരതരകാസര  വരുതത്തിയത്തിതല?  കഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷനത  ബഡ്ജറത്തില്  ധനകമ്മത്തി  3.91  ആയത്തിരത്തിക്കുനമന്നകായത്തിരുന

പറെഞ്ഞെത്തിരുന്നതണ്.  എന്നകാല്  അതത്തിനന  3.61-തലയണ്  എതത്തികകാന് സകാധത്തിച്ചു.

അടത  വര്ഷര  3.5  ആകുര.  ഇതുതപകാനല  നമ്മുനടെ  ആനക  കടെതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തിലര  ഒതന്നമുകകാല്  ശേതമകാനതതകാളര  കുറെവണ്  വന്നത്തിട്ടുണണ്.

അതുനകകാണണ്  തകരളമകാനക  കടെനകണത്തിയത്തിലകാണണ്,  കട്ടപ്പുറെതകാനണന്നണ്

പറെയരുതണ്.  അങനന  കട്ടപ്പുറെതകാനണന്നണ്  കരുതുന്നവരുനടെ  സശപര

കട്ടപ്പുറെതകാകുനമന്നലകാനത  തകരളനത  കട്ടപ്പുറെതകാകത്തി

മുതന്നകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകകാനല  ഞങള  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതണ്.  ഇവത്തിനടെ

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നയ  സരബനത്തിചണ്  അങണ്  പറെഞ്ഞെ  കുതറെ  കകാരരമുണണ്.

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ കകാരരതത്തില് എനണ് വരുമകാന വര്ദ്ധനവുണകായത്തി?  ഇവത്തിനടെ

കുനറെതയനറെ കണക്കുകനളപറത്തി  അതദ്ദേഹര പറെഞ. ഇതപകാള സശര്ണതത്തിനന്റെ

കണകണ്  പരത്തിതശേകാധത്തിചകാല്  നമുകണ്  വരുമകാനതത്തിനന്റെ  കുറെവുണണ്.  തനരനത

അതത്തില്നത്തിനള്ള  വരുമകാനര  5  ശേതമകാനമകായത്തിരുന.  ഇതപകാള  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

വന്നതപകാള  അതണ്  3  ശേതമകാനമകായത്തി  കുറെഞ.  നമുകതത്തിനന്റെ  പകുതത്തി  (1.5
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ശേതമകാനര)  മകാത്രതമ  ലഭത്തിക്കുനളള.  സശര്ണതത്തിനന്റെ  തമഖലയത്തില്നത്തിനര

ഇനത്തിയുര ടെകാകണ്  കത്തിട്ടകാനുണണ്.  പഴെയ കരപകാരത്തിസണനുസരത്തിചണ്  തനകാക്കുതമ്പകാഴുളള

കുറെവല പ്രശ്നര.  നമുകണ് വരുമകാനര കത്തിട്ടകാനുനണന്ന കകാരരതത്തില് സരശേയമത്തില.

പതക  ഇതപകാഴെനത  സത്തിതത്തിയത്തില്  അകകാരരതത്തില്  കുറെവണ്

വന്നത്തിട്ടത്തിനലനളളതകാണണ്  കണക്കുകള  കകാണത്തിക്കുന്നതണ്.  അതുതപകാനല

കത്തിട്ടകാനുളള  കടെതത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്  പറെഞ്ഞെ  കണക്കുകള  പൂര്ണമകായുര

ശേരത്തിയല.  നമ്മുനടെ  കണകനുസരത്തിചണ്  12,923  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  നത്തികുതത്തി

കുടെത്തിശ്ശേത്തികയകാണുള്ളതണ്.  അതത്തില്  4,799  തകകാടെത്തി  രൂപ

നനഹതകകാടെതത്തിയുളനപനടെയുളള  വത്തിവത്തിധ  തകകാടെതത്തികള  തസ

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  6,739  തകകാടെത്തി  രൂപ  റെവനമ്യൂ  റെത്തികവറെത്തി  അതതകാറെത്തിറത്തി

മുമ്പകാനകയുര 1,384 തകകാടെത്തി രൂപ മറണ് നടെപടെത്തിയത്തിലമകാണണ്. ഇനതലകാര പലതവണ

ഇവത്തിനടെ  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുളളതകാണണ്.  ഇതണ്  ലഭത്തികകാനുള്ള  നടെപടെത്തി  ആവശേരമകാണണ്.

അതത്തിനണ് അങയുനടെ അഭത്തിപ്രകായര കൂടെത്തി പരത്തിഗണത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  VAT  നത്തിയമര

പ്രകാബലരതത്തിലണകായത്തിരുന്ന സമയനത കുനറെതയനറെ കുടെത്തിശ്ശേത്തിക ലഭത്തികകാനുണണ്.

നത്തിലവത്തിനല  നത്തിയമമനുസരത്തിചണ്  ആകണ്  അനമന്റെണ്നമന്റെണ്  നടെതത്തി,  ജുഡശ്രീഷരല്

തപ്രകാസസത്തില്ക്കൂടെത്തി മകാത്രതമ കുടെത്തിശ്ശേത്തിക തശ്രീര്പകാകകാന് സകാധത്തിക്കുകയുള. VAT
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നത്തിയമമനുസരത്തിചണ് നബസണ് ജഡ്ജണ് നമന്റെത്തില് ഒരകാളകണ്  100  തകകാടെത്തി രൂപ ടെകാകണ്

ആനണന്നണ്  പറെഞ്ഞെകാല്  അതണ്  തശ്രീര്പകാക്കുന്നതത്തിനണ്   ഏനതങത്തിലനമകാരു

ജുഡശ്രീഷരല്  തപ്രകാസസണ്  തവണര.  ആ  ഒരു  തപ്രകാസസണ്

നകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നത്തിയമതത്തില്  തഭദഗതത്തി  വരുതകാന്

ആവശേരനപട്ടത്തിട്ടുണണ്.  തഭദഗതത്തി  പ്രകാബലരതത്തില്  വന്നകാല്  ഇകകാരരതത്തില്

കുറെച്ചുകൂടെത്തി  എഫെക്ടുണകാകുര.  ബകാറുകളുനടെ  കണക്കുകളുനടെ  കകാരരതത്തില്  ഒരു

വര്ഷനത കുറെവണ് വന്നത്തിട്ടുനണന്നണ് അങണ് പറെഞ്ഞെതണ് ശേരത്തിയകാണണ്. തകരളതത്തില്

ബകാറുകള പ്രവര്തത്തികകാതത്തിരുന്ന തലകാക്ഡഇൗണ് സമയനത സരബനത്തിചകാണണ്

അങണ്  പറെഞ്ഞെതണ്.  തലകാക്ഡഇൗണത്തിനണ്  നതകാട്ടടത  വര്ഷര  എങനനയകാണണ്

തടെണ് ഒകാവര് ടെകാകണ് വരുന്നതണ്?  അതകാണണ് അതത്തിനല പ്രശ്നര.  ടെകാകണ് സരബനത്തിച

അങയുനടെ  നത്തിര്തദ്ദേശേങളുര  വത്തിമര്ശേനങളുര  ഞകാന്  പൂര്ണ  ഹൃദയതതകാനടെ

സശശ്രീകരത്തിക്കുന. നത്തികുതത്തി ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനണ് ശേകമകായത്തി പ്രവര്തത്തികണനമന്നണ്

പറെയുന്നതത്തില്  തര്കര  എനത്തിനകാണണ്;  നത്തികുതത്തി  പരമകാവധത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്

ശേകമകായ  പ്രവര്തനര  തവണനമന്നണ്  പറെയുന്നതത്തില്  ഭരണ-പ്രതത്തിപക

വരതരകാസനമകാനമത്തില.  ഇവത്തിനടെ  പറെഞ്ഞെ  ചത്തില  കകാരരങള

ശദ്ധയത്തില്നപട്ടത്തിട്ടുണണ്.  നചകത്തിരഗണ്,  അതനശഷണര,  ആഡത്തിറണ്
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എന്നത്തിവയത്തിനലലകാര  വകുപണ്  നൂറുശേതമകാനര  ശേരത്തിയകായത്തിനലങത്തിലര  അതരര

കകാരരങള  കകാരരകമമകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  വകുപത്തിനന  ഇതപകാള

പുന:സരഘടെത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  മുമ്പുണകായത്തിരുന്നതത്തിനനകകാളുര  വരതരസമകായത്തി

കുനറെക്കൂടെത്തി  കകാരരങള  നചയ്യുനണണ്.  വകുപത്തിനന  ആഡത്തിറണ്,  ഇന്റെലത്തിജന്സണ്

ആന്ഡണ്  എന്തഫെകാഴണ്നമന്റെണ്,  ടെകാകണ്  തപയര്  സര്വശ്രീസസണ്  എന്നത്തിങനന  മൂന്നണ്

സരവത്തിധകാനമകായത്തി  പുന:സരഘടെത്തിപത്തിച്ചു.  അതത്തിനുളള  സരവത്തിധകാനങളുര

നടയത്തിനത്തിരഗുര  നല്കകാന്  തപകാകുന.  ഡകാറ  അനനലറത്തികണ്  ഉളനപനടെ

നടെപത്തിലകാക്കുര.  ആഡത്തിറകാണണ്  പ്രധകാനനപട്ട  കകാരരര.  അതുളനപനടെ

നചയനകകാണണ് നമ്മള മുതന്നകാട്ടുവരുര. ഇനരയത്തില്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

വന്നതത്തിനുതശേഷര  പ്രകാതയകാഗത്തികമകായ  പ്രശ്നങളുണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നയ

സരബനത്തിച ആശേങകനളകാനക ശേരത്തിയകാനണന്നണ് നതളത്തിയത്തിക്കുന്നതകാണണ് ടെകാകണ്

കുറെചതുളനപനടെയുളള പ്രശ്നങള.  റെവനമ്യൂ നമ്യൂടല് തറെറണ്  സരബനത്തിചണ്  ഞകാന്

ആവര്തത്തിചണ്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നടെപത്തിലകാകത്തിയ  സമയതണ്  100

രൂപയണ്  16  ശേതമകാനമകാണണ്  ടെകാകണ്  ഉണകായത്തിരുന്നനതങത്തില്  ഇതപകാഴെതണ്  11

ശേതമകാനതമയുള.  അതകാണണ് റെവനമ്യൂ നമ്യൂടല് ടെകാകണ് കുറെഞനവന്നണ് പറെഞ്ഞെതണ്.

ലകശറെത്തി നഎറങളുനടെ ടെകാകകാണണ് അവര് കുറെചതണ്.  ആ ടെകാകണ് കുറെചതുനകകാണണ്
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കസതമഴത്തിനണ്  ഗുണര  ലഭത്തിചത്തില.  ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  നമുകണ്  മൂന്നത്തിനലകാന്നണ്

നത്തികുതത്തി  കുറെഞ.  ഞങളുനടെ  തനതകാവുര  മുന്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയുമകായത്തിരുന്ന തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസണ്  ഐസകണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

വനകഴെത്തിഞ്ഞെകാലള്ള  കകാരരങനളക്കുറെത്തിചണ്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

വനകഴെത്തിഞ്ഞെകാല് ആ തറെറണ്  അനുസരത്തിചണ്  പ്രകാതയകാഗത്തികമകായ ചത്തില ഗുണങള

ഉണകാകുര.  അനതലകാര  ചര്ച  നചയണര.  ഇങനനയല  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

നടെപത്തിലകാതകണനതന്നകാണണ്  അതദ്ദേഹര  ഉളനപനടെയുളള  ഞങളുനടെ  പകാര്ട്ടത്തി

പറെഞ്ഞെതണ്.  ഞകാന്  രകാജരസഭകാരഗമകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

നടെപത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനനതത്തിനര  നല്കത്തിയ  വത്തിതയകാജനക്കുറെത്തിപത്തിനല

പ്രധകാനനപനട്ടകാരു കകാരരര അങയുനടെ അറെത്തിവത്തിതലയകായത്തി പറെയകാര. സത്തി.പത്തി.ഐ.

(എര.)  പകാര്ട്ടത്തിയുനടെ  നപകാതുവകായ  തശ്രീരുമകാനതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഞകാനുര

സഖകാവണ്  ഡത്തി.  രകാജയുര  ഒരുമത്തിചകാണണ്  വത്തിതയകാജനക്കുറെത്തിപണ്  എഴുതത്തിയതണ്.

അതത്തില്  “Goods and Services Tax Bill are likely to adversely impact

the  federal  structure  of  the  country.  There  is  a  need  for

decentralization of powers and devolution of the taxes in favour of

the  States  and  further  to  the  Local  bodies.  Fiscal  Federalism  and
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protection of the powers of the states is important while a frame work

is  created  for  a  Pan  Indian  Common  Economic  Zone  and  market

through  goods  and  services  Tax  Structure.............”  അതത്തിനന്റെ

അവസകാനര  “GST  should  not  be  in  the  interest  of  big  corporate

houses,  who  want  a  free  flow  of  goods  and  services  with  the

technology promoted and owned by them. With the Centre having an

absolute say over the decision making process on the GST, the States

will lose its financial independence in the long run and corporate will

dictate the policies of even the local Governments. So, these concerns

must be given due consideration in the Bill.”ഈ വത്തിതയകാജനക്കുറെത്തിപണ്

2015  ജൂനനല  21-നണ്  നല്കത്തിയതകാണണ്.  അനമുതതല ഞങളുനടെ  സമശ്രീപനര

ഇതകാണണ്.  ഞങള അതന്ന ഇകകാരരര  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണകായത്തിരുന.  സത്തി.പത്തി.നഎ.

(എര.)-നന്റെയുര ഇതപകാഴെനത സത്തി.പത്തി.നഎ.(എര.)-നന്റെ ജനറെല് നസകട്ടറെത്തിയകായ

ശശ്രീ.  ഡത്തി.  രകാജയുര  ഞകാനുര  ഒരുമത്തിചകാണണ്  വത്തിതയകാജനക്കുറെത്തിപണ്  നല്കത്തിയതണ്.

അന്നണ്  നടെപത്തിലകായ  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  അനുസരത്തിചകാനണങത്തില്  തകരളതത്തിനണ്

ഇതത്തിനനകകാള  വരുമകാനര  ലഭത്തികണര.  അങണ്  ഇവത്തിനടെ  നപര്സതന്റെജണ്
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കുറെചതത്തിനന  സരബനത്തിച്ചുര  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നയ  സരബനത്തിച്ചുര  പറെഞ.

Expenditure  Committee  Report-കനളകാനര  ഇതുവനര  സമര്പത്തിചത്തിട്ടത്തില.

എന്നകാല്  നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യുനടെ  കകാരരതത്തില്  ടെകാകണ്  റെത്തിതട്ടണ്  ഫെയല്

നചയ്യുന്നതുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  പ്രശ്നമുനണന്ന  കകാരരര  ഞകാന്  തനന്നയകാണണ്

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  ഓഫെശ്രീസര്മകാരുനടെ  മശ്രീറത്തിരഗത്തിലര  മറ്റുര  പറെഞ്ഞെതണ്.

നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്  ടെകാകണ്  റെത്തിതട്ടണ്  നചയ്യുന്നതുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്

സകാതങതത്തിക പ്രശ്നങളുണണ്. നമ്മള അതുമകായത്തി ബനപട്ടണ് വര്കണ് നചയ്യുനണണ്.

നഎ.ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  അതകായതണ്  ഉതതരനരയത്തില്നത്തിന്നണ്/തമത്തിഴകാട്ടത്തില്നത്തിന്നണ്

വകാങ്ങുന്ന  ഒരു  സകാധനതത്തിനന്റെ  കൃതരമകായ  കളകന്  തകരളതത്തിനണ്

ലഭത്തിക്കുന്നത്തില. അതുസരബനത്തിച കണക്കുകള സശശ്രീകരത്തിക്കുനണണ്. അതണ് കുറെചണ്

സങശ്രീര്ണമകാണണ്.  സങശ്രീര്ണമകായ കകാരരമകാനണങത്തിലര അതണ് നമുകണ്  ലഭത്തിക്കുര.

തകരളതത്തിനണ് നകാലര ശേതമകാനതത്തിലധത്തികര ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  ഉണണ്.  അതനുസരത്തിചണ്

വരുമകാനര  ലഭത്തിതകണതകാനണന്ന  കകാരരതത്തില്   തര്കമത്തില.   അതുമകായത്തി

ബനനപട്ടണ്  വര്കണ് നചയ്യുനണണ്,  അതത്തിനന്റെ ഗുണര ലഭത്തിക്കുനമന്നണ് കരുതുന.

ശശ്രീ.  എന്.  ഷരസുദ്ദേശ്രീനന്റെ  ശദ്ധയത്തിതലയകായത്തി  ഒരു  കകാരരര  പറെയുകയകാണണ്.

ഞങള മകാത്രതമ ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നകതത്തിനര പകാര്ലനമന്റെത്തില് വത്തിതയകാജനക്കുറെത്തിപണ്



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

169

നല്കത്തിയത്തിട്ടുളള.  നത്തിങളകാരുര നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില.  ഇഇൗ അഭത്തിപ്രകായങള ഞങള

അതന്ന ചൂണത്തികകാട്ടത്തിയതകാണണ്.  നത്തിങളുനടെ കുഞ്ഞെകാണതണ്,  അതത്തിനന വളര്തത്തി

തമകാശേമകാകത്തിനയന്നകാണണ്  നത്തിങള  പറെയുന്നതണ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  പ്രണബണ്

മുഖര്ജത്തിയുനടെ സമയതകാണണ് നത്തിങള  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി. നകകാണ്ടുവന്നതണ്.

ശശ്രീ  .   എന്  .   ഷരസുദ്ദേശ്രീന്  : സര്,....(നനമകണ് ഓഫെണ്)....

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല്:  Academic  interest  ആനണങത്തില്

തശ്രീര്ചയകായുര തചകാദത്തികകാര. 

മത്തി  .  സശ്രീകര്: അവസകാനര Academic interest-ല്  നത്തില്കത്തില.  

ശശ്രീ  .   എന്  .   ഷരസുദ്ദേശ്രീന്: സര്, ജത്തി.എസ് .ടെത്തി. തുടെങത്തിയതത്തിനുതശേഷര അഞണ്

വര്ഷവുര  അതത്തിനുമുമ്പുള്ള  അഞണ്  വര്ഷവുര  പരത്തിതശേകാധത്തിചകാല്

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുന്ന  ടെകാക്സുര  അതത്തിനുമുമ്പണ്  വകാറകായത്തി

ലഭത്തിചത്തിരുന്നതുര  ഇതപകാള  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുന്ന  നഷയറുര

പരത്തിതശേകാധത്തിക്കുതമ്പകാള  അതത്തില്  ഏറവുര  കൂടതല്  ഏതകാനണന്നതണ്

സരബനത്തിചണ് ഏനതങത്തിലര പരത്തിതശേകാധനതയകാ പഠനതമകാ നടെതത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

വരുന്നതത്തിനുമുമ്പുണകായത്തിരുന്ന നമ്മുനടെ നത്തികുതത്തി സമ്പ്രദകായര തനന്നയകായത്തിരുന
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തനട്ടര.  അതത്തിനണ് യകാനതകാരു തര്കവുമത്തില.  ഇതുമകായത്തി ബനനപട്ടണ് പഠനങള

നടെതത്തിയത്തിട്ടുണണ്,  വളനര വരകവുമകാണണ്.  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസണ്  ഐസകണ്

പറെഞ്ഞെ കകാരരങളത്തിനലകാനര ഒരു വരതരകാസവുമത്തില. നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില് അന്നണ്

16  ശേതമകാനമകായത്തിരുന  ലഭത്തിചത്തിരുന്നനതങത്തില്  ഇതപകാഴെനത  വളര്ചകാ

നത്തിരകനുസരത്തിചണ് ഈ വര്ഷര 42,000 തകകാടെത്തി രൂപ നമുകണ് ലഭത്തിക്കുമകായത്തിരുന.

ഈ വര്ഷര പരമകാവധത്തി പ്രതശ്രീകത്തിക്കുന്നതണ് 30,000 തകകാടെത്തി രൂപ മകാത്രമകാണണ്.

നമ്മുനടെ  വര്കത്തില്  കുറെചണ്  നമചര  വന്നതുനകകാണകാണണ്  30,000  തകകാടെത്തി

രൂപയത്തിതലയണ്  എത്തുന്നതണ്.  കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷര  24,000  തകകാടെത്തി  രൂപയണ്

തകാനഴെയകായത്തിരുന.  25  ശേതമകാനര വര്ദ്ധനവണ്  വരുര.  എന്നത്തിരുന്നകാലര പഴെയ

നത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായമകായത്തിരുനനവങത്തില്  നമുകണ്  42,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

ലഭത്തിക്കുമകായത്തിരുന.  നത്തികുതത്തി  11  ശേതമകാനമകായത്തി  കുറെചതുകകാരണര  അതത്തിനന്റെ

മൂന്നത്തില് രണണ് ഭകാഗതമ നമുകണ് ലഭത്തിക്കുനള.  മുഴുവനുര ലഭത്തിക്കുകയകാനണങത്തില്

ആ വര്ദ്ധനവുകൂടെത്തി ലഭത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  ആ കണക്കുകള പരത്തിതശേകാധത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  

നഷ്ടപരത്തിഹകാരനതക്കുറെത്തിചണ്  ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതത്തിപക  തനതകാവണ്

പറെഞ്ഞെതലകാ;  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  ബകാകത്തി  കത്തിട്ടകാനുള്ളതല.   തകരളതത്തിനണ്  4000

തകകാടെത്തി  കത്തിട്ടകാനുണകായത്തിരുന്നതണ്  സരബനത്തിചണ്  തഡകാ.  ശേശേത്തി  തരൂര്
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പകാര്ലനമന്റെത്തില്  ഒരു  തചകാദരര  ഉന്നയത്തിചതത്തിനണ്  750  തകകാടെത്തി  രൂപ  മകാത്രതമ

തകരളതത്തിനണ് ലഭത്തികകാനുളനവന്നകാണണ് മറുപടെത്തി നല്കത്തിയതണ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

തകരളതത്തിനണ്  4000  തകകാടെത്തി രൂപ ലഭത്തികകാനുണകായത്തിരുന.  ധനകകാരരവകുപണ്

ഉതദരകാഗസനകാര്  കതയയ്ക്കുകയുര  തകന്ദ്രസര്കകാരുമകായത്തി  തനരത്തിട്ടണ്

ബനനപടകയുര  നചയ്തതത്തിനന്റെ  ഫെലമകായത്തി  യൂണത്തിയന്  ഫെത്തിനകാന്സണ്  മത്തിനത്തിസര്

ഇടെനപട്ടണ് കുറെചണ് വത്തിഹത്തിതര നല്കത്തി.  അതത്തിനന്റെ ബകാകത്തി 750 തകകാടെത്തി രൂപതയ

ലഭത്തികകാനുള.  അങണ് പറെഞ്ഞെതണ് ശേരത്തിയകാണണ്.  ഇനരയത്തിലകാനക സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയുര  തകകാവത്തിഡണ്  19-നന്റെ  പശ്ചകാതലതത്തിലള്ള  പ്രശ്നങളുര

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തില്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  നശ്രീട്ടത്തി

നല്കണനമന്ന  നപകാതുവകായ  നത്തിര്തദ്ദേശേമകാണണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  കഇൗണ്സത്തിലത്തില്

സരസകാനങള  ഉന്നയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്.  അഞണ്  വര്ഷതതയണ്  നശ്രീട്ടത്തി

നല്കണനമന്നകാണണ്  തകരളര  ആവശേരനപടന്നതണ്.  രണണ്  വര്ഷനമങത്തിലര

തവണനമന്നണ്  പറെയുന്ന  സരസകാനങളുണണ്.  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന്ന

സരസകാനങളുര  അങനനയകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.  രകാഷശ്രീയപരമകായത്തി  അനത്തിമ

തശ്രീരുമകാനര  വരുതമ്പകാള  സരസകാനങനള  തകാരതമരര  നചയ്യുന്നതല.  ചത്തില

സരസകാനങളകണ്  total  budget  cost-നന്റെ  65  ശേതമകാനര  വരുതമ്പകാള
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തകരളതത്തിനണ്  35  ശേതമകാനര  മകാത്രതമ  വരുനളള.  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-യത്തില്നത്തിനര

മകാത്രമല  അലകാനത  വരതരസമകായ  നത്തിരവധത്തി  തമഖലകളത്തിലര  ഇതരര

പ്രശ്നങളുനണന്നകാണണ്  അതദ്ദേഹര  തനരനത  പറെഞ്ഞെതണ്.  എലകാ  തമഖലയത്തിലര

അങനനയകാണണ്.  നപന്ഷന്  നല്കുന്നതത്തിനണ്  ആനക  11,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

തവണര.  പനക  250  തകകാടെത്തി  രൂപതയ തകന്ദ്ര വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  ലഭത്തിക്കുനള.

തകന്ദ്രര വത്തിഹത്തിതര നല്കുനനണന്നകാണണ് ബത്തി.നജ.പത്തി.  പ്രവര്തകര് പറെഞ

നടെക്കുന്നതണ്.  തകന്ദ്ര സര്കകാര് വത്തിഹത്തിതമകായത്തി 250 തകകാടെത്തി രൂപതയ കത്തിട്ടുനളള.

കഴെത്തിഞ്ഞെ രണണ് വര്ഷര ഒനരകാറ കകാശേണ് തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ് ടെകാകണ് വത്തിഹത്തിതതത്തില്

നല്കത്തിയത്തിട്ടത്തില.  യു.ജത്തി.സത്തി.യുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  750  തകകാടെത്തി  രൂപ

നല്കകാനുണണ്.  ഞകാന്  ഓതരകാനര  പറെയുന്നതത്തിനകായത്തി  സമയനമടക്കുന്നത്തില.

ഇതരനമകാരു  സകാഹചരരതത്തില്  എനണ്  സമശ്രീപനര  സശശ്രീകരത്തിചണ്  എങനന

മുതന്നകാട്ടണ്  തപകാകകാനമന്നണ്  ആതലകാചത്തിതകണതുണണ്.  ഇതുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്

പ്രതത്തിപകതത്തിനന്റെ  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  പറെഞ്ഞെ  സശശ്രീകരത്തികകാന്  കഴെത്തിയുന്ന

നത്തിര്തദ്ദേശേങള  സശശ്രീകരത്തികകാര.  എന്നകാല്  പറെഞ്ഞെതത്തില്  ചത്തില  കകാരരങളത്തില്

വന്നത്തിട്ടുള്ള നതറകായ ധകാരണകള മകാറത്തിനയടക്കുന്നതത്തിനുളള കകാരരങള ഞകാന്

പറെഞ. 
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ചര്ചകള നടെക്കുതമ്പകാള അധത്തികര ഡത്തിമകാന്റുകള എങനന വനനവന്നണ്

പറെയകാന്  സകാധത്തികത്തില.  സരസകാനതത്തിനന്റെ  നപകാതുവകായ  സകാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തിനയക്കുറെത്തിചണ്  അറെത്തിയകാനമനര  എലകാരകൂടെത്തി  ഒരുമത്തിചണ്  പറെയകാന്

സകാധത്തികത്തിനലന്നനര  വരകത്തിപരമകായത്തി  കകാണുതമ്പകാള  അവര്  പറെയുനണണ്.

ഞകാന് വരകത്തികനള തമകാശേനപടതകാന് പറെയുന്നതല. ഇവത്തിടെനത സകാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തി  സരബനത്തിചണ്  എലകാവര്ക്കുമറെത്തിയകാര.  ഇഇൗ  സത്തിതത്തിയത്തില്,  തകന്ദ്രര

കുറെചതുതപകാനല നമ്മള ഒന്നത്തിനുര കുറെവണ് വരുതത്തിയത്തിട്ടത്തില.  തതദ്ദേശേസശയരഭരണ

സകാപനങളകണ്  0.5%  തുക  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  ഇതരനമകാരു

സകാഹചരരനത സരബനത്തിചണ് സഭയത്തില് ചര്ച നചയ്യുതമ്പകാള ചത്തില കകാരരങള

പറെഞ.  പ്രതതരകത്തിചണ്  കകാസര്തഗകാഡണ്  ജത്തിലയത്തിനല  മതഞശേശരര

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനണ് ഒനര ലഭത്തിചത്തിനലന്നണ് പറെഞ്ഞെതണ് ശേരത്തിയല.  എന്നകാല്

അതദ്ദേഹര അങനന  പറെഞ്ഞെതണ്  ശേരത്തിയല.  അവത്തിനടെ  തുളു  അകകാദമത്തിയുണണ്.

അതത്തിനനകാനര  നചയ്തത്തിട്ടത്തിലകാനയന്നണ്  അതദ്ദേഹര പറെഞ.  അതണ്

പരത്തിതശേകാധത്തികണര. അവത്തിടെനത  തുളു  അകകാദമത്തിക്കുര  യകഗകാനര

അകകാദമത്തിക്കുര  തഗകാവത്തിന  നനപ  സ്മകാരക  തകന്ദ്രതത്തിനുനമകാനക  തുക

നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.  കകാസര്തഗകാഡത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങളകകായത്തി  ഒനര
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നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടത്തിലകാനയന്നണ് അതദ്ദേഹര പറെഞ്ഞെതുനകകാണണ്  ഞകാന് പറെഞ്ഞെതകാണണ്.

ബകാകത്തിയുളള  ജത്തിലകനള  സരബനത്തിനചകാനര  ഞകാന്  പറെയുന്നത്തില.

ലകാരതഗശജത്തിനന്റെ പ്രതതരകയുളളതുനകകാണണ് അവത്തിടെതതയണ് തുക നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.

കകാസര്തഗകാഡണ്  ബസണ്  സകാന്ഡത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനതത്തിനകായത്തി  തുക

നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.  ടെകാറ തഹകാസത്തിറലത്തിനണ് കുനറെയധത്തികര തപകാസ്റ്റുകള അനുവദത്തിച്ചു.

ഞകാന്  അകകാരരര  എടതണ്  പറെഞ്ഞെത്തിനലതന്നയുള.  ആതരകാഗര

വകുപ്പുമനത്തിയുമകായത്തി  സരസകാരത്തിചണ്  സൂപര്  നസഷരകാലത്തിറത്തി

ആശുപത്രത്തികകാവശേരമകായ  സഇൗകരരങളുര  മറ്റുകകാരരങളുര  നചയ്യുന്നതത്തിനണ്

ബഡ്ജറത്തില് തുക നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  (ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേന്):  സര്,  ഇഇൗ

അവസരമുപതയകാഗത്തിച്ചുനകകാണണ് ഞകാന് ഒരു കകാരരര പറെയുകയകാണണ്.  തനരനത

ബഹുമകാനനപട്ട മനത്തി ശശ്രീ. എര. ബത്തി. രകാതജഷത്തിനനതത്തിരകായത്തി ഞകാന് നടെതത്തിയ

പരകാമര്ശേര തഖദര പ്രകടെത്തിപത്തിചണ്  പത്തിന്വലത്തിക്കുന.  അകകാരരര  ബഹുമകാനനപട്ട

സശ്രീകനറെ  ഞകാന്  അറെത്തിയത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  തലകാകല്  തബകാഡത്തിയത്തിതലയ്ക്കുള്ള

നഡവലമ്യൂഷനന്റെ കകാരരതത്തില് ഒരു വരതരകാസവുര വന്നത്തിട്ടത്തിനലന്നണ്  അങത്തിവത്തിനടെ

പറെഞ.  എറെണകാകുളര ജത്തിലകാ പഞകായതത്തിനന്റെ തറെകാഡണ് നമയത്തിന്റെനന്സുമകായത്തി
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ബനനപട്ട തകസണ് ഉദകാഹരണമകായത്തി പറെയകാര. തനരനത 52 തകകാടെത്തി രൂപ, 51

തകകാടെത്തി രൂപ, 53 തകകാടെത്തി രൂപ, 61 തകകാടെത്തി രൂപ വനരയകാണണ് നകകാടതതണ്. ഇഇൗ

വര്ഷര  12  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണുള്ളതണ്.  ഇതണ്  എറെണകാകുളര  ജത്തിലകാ

പഞകായതത്തിനന്റെ മകാത്രര  തകസല.  ബഡ്ജറണ് തഡകാകത്യുനമന്റെണ്സണ് തനകാക്കുതമ്പകാള

തലകാകല്  തബകാഡത്തിയത്തിതലയണ്  നകകാടക്കുന്നതത്തില്  ഗണരമകായ  കുറെവണ്

കകാണുനണണ്.  അകകാരരര  പരത്തിതശേകാധത്തിചണ്  ആവശേരമകായ  നടെപടെത്തികള

സശശ്രീകരത്തികണനമന്നണ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്  കുമകാര്:  സര്,  ഞകാന്  പറെയുന്നതത്തില്

അകകാദമത്തികമകായ കകാരരങളകാണുള്ളതണ്,  നപകാളത്തിറത്തികത്തില.  നഫെയര് വകാലമ്യൂവത്തില്

ഇരുപതണ് ശേതമകാനര നനഹകകാണണ് പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ളതണ്. തനകാട്ടത്തിഫെത്തിതകഷന് വന്നതണ്

2010-ലകാനണന്ന  കകാരരര  നമുകറെത്തിയകാര.  അതത്തിനുതശേഷര  ഇതത്തിനകര  100

ശേതമകാനര  നനഹകണ്  വനകഴെത്തിഞ.  അങനന  ഇരുന്നൂറെണ്  ശേതമകാനര

നനഹകത്തിനലതത്തി  നത്തില്ക്കുകയകാണണ്.  നത്തിങള  20  ശേതമകാനര  നനഹകണ്

പറെഞ്ഞെകാലര  2010-നല  തനകാട്ടത്തിഫെത്തിതകഷനനുസരത്തിചനലങത്തില്  40

ശേതമകാനതത്തിനന്റെ വര്ദ്ധനവണ്  അവത്തിനടെ  വരുര.  ഇവത്തിനടെ  ഒരു  ക്ലകാരത്തിറത്തി

ആവശേരമകാണണ്.  രണകാമതതതുര  അകകാദമത്തികമകായ  തചകാദരരതനന്നയകാണണ്.
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റെവനമ്യൂ  നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെത്തില് 6700  തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  കുറെവുനണന്നണ്

ബഡ്ജറത്തില് ബഹുമകാനനപട്ട മനത്തി പറെഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന. പതക തഡകാകത്യുനമന്റെണ്സണ്

തനകാക്കുതമ്പകാള  ഇകകാരരര  കകാണുന്നത്തില.  ഇകകാരരതത്തില്ക്കൂടെത്തി  വരകത

വരുതത്തിയകാല് നന്നകായത്തിരുന.

ശശ്രീ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെണ്: സര്, രണണ് കകാരരങളകാണണ് പറെയകാനുള്ളതണ്. ഒന്നണ്,

സ്കൂള  കുട്ടത്തികളുനടെ  ഉചഭകണതത്തിനകായത്തി  ഒരു  കുട്ടത്തികണ്  എട്ടണ്  രൂപനയന്ന

കണകത്തിലകാണണ്  നകകാടക്കുന്നതണ്.  ഇപ്രകകാരര  ആഴ്ചയത്തില്  അഞണ്  ദത്തിവസര

ഉചഭകണര നകകാടക്കുന്നതത്തിനണ് നകാല്പതണ് രൂപയകാണണ് ലഭത്തിക്കുന്നതണ്. ഇഇൗ തുക

ഉപതയകാഗത്തിചണ്  രണണ്  ദത്തിവസര  പകാലര  ഒരു  ദത്തിവസര  മുട്ടയുര  നകകാടകണര.

ഇന്നനത  സകാഹചരരതത്തില്  പ്രസ്തുത  തുക  തശ്രീര്ചയകായുര  വര്ദ്ധത്തിപത്തികണര

എനന്നകാരകാവശേരര  അങയുനടെ മുന്നത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  രണകാമനത

കകാരരര,  ബഡ്ജറണ്  നവറുനമകാരു  കണകണ്  പുസകര  മകാത്രമല  എന്നണ്

സകാപത്തികകാനകായത്തി  കല്ലുമകാല സമരനതക്കുറെത്തിചണ്  അങണ്  പറെഞ.  അങയുനടെ

മുന്ഗകാമത്തി ഇതുതപകാനലകാരു ബഡ്ജറണ് പ്രസരഗതത്തിനന്റെ മറുപടെത്തിയത്തില് മഹകാനകായ

അയന്കകാളത്തി സകാപത്തിച അയന്കകാളത്തി സ്കൂള ഏനറടക്കുകയുര ആ സ്മകാരകനത

നവശ്രീകരത്തിക്കുകയുര  നചയ്യുനമന്നണ്  പ്രഖരകാപത്തിനചങത്തിലര  നകാളത്തിതുവനര  അതുമകായത്തി
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ബനനപട്ടണ്  ഒരു  നടെപടെത്തിയുമുണകായത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമകാനരനകായ  വത്തി.  ശേശേത്തിയുനടെ

പ്രസ്തുത  ആവശേരര  അതദ്ദേഹര  തപനരടതണ്  പറെഞനകകാണകാണണ്

ഇതരതത്തിനലകാരു പ്രഖരകാപനര അന്നണ് നടെതത്തിയതണ്.  കല്ലുമകാല സമരതത്തിനന്റെ

സ്മകാരകതത്തിനണ്  അതരതത്തിനലകാരു  ഗതത്തിയുണകാകരുനതനകൂടെത്തി  ഞകാന്

പറെയുകയകാണണ്.

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  അയന്കകാളത്തി സ്മകാരകതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില്,  ആ  പ്രതദശേതണ്  തകകാടെതത്തി  തകസുര  മറണ്  തടെസങളുമുണണ്.

അയന്കകാളത്തിയുനടെ  തപരത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച  പ്രസനത  സ്മകാരകതത്തിനന്റെതയകാ

സ്കൂളത്തിനന്റെതയകാ കകാരരതത്തില് ഒരു തടെസവുര വരത്തില. കല്ലുമകാല സ്മകാരകതത്തിനകായത്തി

നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്ന  സലര  ഒരു  നനമതകാനമകാണണ്.  വലത്തിയ  സരഭവര  നടെന്ന

പ്രസനത  സലതണ്  സ്മകാരകര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്  യകാനതകാരു

തടെസവുമുണകാവത്തില.  തകരളതത്തിനല  ഏറവുര  പ്രമുഖമകായ  ഹകാളത്തിനണ്  വത്തി.നജ.ടെത്തി.

ഹകാള  എന്നല  ഇതപകാള  തപരണ്  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തിനണ്  മഹകാത്മകാ

അയന്കകാളത്തി ഹകാള എന്നണ് തപരത്തിട്ടതണ് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെകാണണ്. 

ഗ്രകാന്റെത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില് കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷര ലഭത്തിചതത്തില്നത്തിന്നണ് ഇഇൗ വര്ഷര

കുറെവണ്  വന.  കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷതതകകാള  ഇഇൗ  വര്ഷര  ഏകതദശേര  6,700
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തകകാടെത്തി  രൂപയുനടെ  കുറെവണ്  വന.  ഫെത്തിനകാന്സണ്  കമ്മശ്രീഷന്  വളനര

ഡത്തിടത്തിനമന്റെലകായകാണണ് സരസകാനതതകാടെണ്  നപരുമകാറെത്തിയതണ്.  ഞകാന്

ഇകകാരരങള  പറെയുന്നതണ്  എനത്തികണ്  നത്തികുതത്തിയുനടെ  കകാരരതത്തിതലകാ

സരസകാനനത വത്തിഷമമുള്ള കകാരരങതളകാ........... ഇവത്തിനടെ കഴെത്തിഞ്ഞെ രണ്ടുമൂന്നണ്

ദത്തിവസമകായത്തി  എനമകാത്രര  വത്തിമര്ശേനമകാണണ്  തകളക്കുന്നതണ്.  അതരര

വത്തിമര്ശേനങളകണ്  മറുപടെത്തി  പറെയകാതത്തിരത്തികകാന്  കഴെത്തിയുതമകാ?  ഇവത്തിനടെ

സരസകാനതത്തിനണ്  ധനകകാരര  കമ്മശ്രീഷന്  നല്തകണ  തുകയത്തില്  അവര്

സശശ്രീകരത്തിച തത്തിയറെത്തിതയകാടെണ് വത്തിതയകാജത്തിപ്പുണണ്. അവര് ഒരുമത്തിചണ് ഒരു തുക പറെഞ.

കഴെത്തിഞ്ഞെ  വര്ഷര  19,000  തകകാടെത്തി  രൂപ,  അതത്തിനടത  വര്ഷര  ഏകതദശേര

13,000 തകകാടെത്തി രൂപ, അതത്തിനടത വര്ഷര 3,000 തകകാടെത്തി  രൂപ എന്നകാണവര്

പറെഞ്ഞെതണ്. അതകായതണ് അടത വര്ഷര മൂവകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപ മകാത്രതമയുള.

അടത  വര്ഷര  നമുകണ്  വരുന്ന  യഥകാര്ത്ഥ  വരുമകാനക്കുറെവണ്  ഇഇൗ  വര്ഷര

കത്തിട്ടുന്ന  13,000  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്നത്തിന്നണ്  3,000  തകകാടെത്തി

രൂപയത്തിതലയ്നകത്തുതമ്പകാള  പതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയടതണ്  കുറെവണ്

സരഭവത്തിക്കുര. നത്തിങളകണ് ആ കകാരരതത്തില് തര്കമുതണകാ? 

ശശ്രീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില് കുമകാര്:  സര്,  നതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തികരുതണ്.  ഫെത്തിനകാന്സണ്
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കമ്മശ്രീഷന് 2021 മുതല് 2026 വനര നമുകണ് ഫെത്തികണ് നചയ്ത തുക 53,137 തകകാടെത്തി

രൂപയകാണണ്.  ഇതത്തിനകരതനന്ന  അതത്തില്നത്തിന്നണ്  39,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

വകാങത്തികഴെത്തിഞ.  ബകാകത്തിയുള്ള തുകയകാണണ് കത്തിട്ടകാനുള്ളതണ്.  അങനനയതല;

അതതകാ  മറെത്തിചകാതണകാ?  ഓതരകാ  വര്ഷവുര  അവര്  ഫെത്തികണ്  നചയ്തണ്  തരുന.

അതത്തിനന്റെ  കണകണ്  നത്തിങളുനടെ  പകലണണ്.  ആ  തഡകാകത്യുനമന്റെത്തില്  വളനര

ക്ലത്തിയറെകായത്തി പറെയുനണണ്.  

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  തങള  നകകാടക്കുന്ന

പണരനകകാണകാണണ്  തകരളതത്തിനല  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനടെ

ജശ്രീവത്തിക്കുന്നനതന്നണ്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനടെ  ഒരു  സരസകാന  തനതകാവണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ

ദത്തിവസര  പറെയുകയുണകായത്തി.  അതണ്  നത്തിങള  അരഗശ്രീകരത്തിക്കുനതണകാ?  ഓതരകാ

വര്ഷവുര കുറെഞനവന്നണ് നത്തിങള പറെഞ. 3.92 ശേതമകാനതത്തില്നത്തിന്നണ്  1.92

ശേതമകാനമകാകുതമ്പകാള  ഈ  വര്ഷര  നമുകണ്  കത്തിട്ടുന്നതണ്  ഏകതദശേര  18,500

തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ്.  തകകാര്പതറെറണ്  ടെകാകണ് നവട്ടത്തിക്കുറെചതത്തിനുതശേഷര ഈ വര്ഷര

തകരളതത്തിനണ്  ലഭത്തിക്കുന്നതണ്  18,000  തകകാടെത്തി  രൂപയകാനണന്നണ്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ബഡ്ജറണ്  പ്രസരഗതത്തില് ശശ്രീമതത്തി  നത്തിര്മ്മല സശ്രീതകാരകാമന്

പറെഞ.  തനരനതയുള്ള  3.92  എന്ന തറെറകായത്തിരുനന്നങത്തില്  18,000  തകകാടെത്തി
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രൂപനയന്നതണ്  ഇരട്ടത്തിയകാകുമകായത്തിരുന,  അതകായതണ്  36,000  തകകാടെത്തി

രൂപയകാകുമകായത്തിരുന.  തകരളതത്തിനണ്  കത്തിതട്ടണ  18,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

നവട്ടത്തിക്കുറെചണ്  വണ് നനടെര  ആയത്തി എഫെണ്.ഡത്തി.  ഗ്രകാന്റെല തവണതണ്  എന്നതകാണണ്

ഒന്നകാമനത പ്രശ്നര.  രണകാമതണ്,  അതണ് കുറെഞകുറെഞ്ഞെണ് ഏറവുര അവസകാനര

രണര  ശേതമകാനമകായത്തിരുനനവന്നണ്  അവര്  പറെയുന.  അങനന  രണര

ശേതമകാനമകാനണങത്തിലര  നമുകണ്  ഒരു  വര്ഷര  അയകായത്തിരതമകാ  ആറെകായത്തിരതമകാ

തകകാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികര  ലഭത്തിതകണതകാണണ്.  ഇതണ്  സരസകാനതത്തിനന്റെ

പ്രശ്നമകാണണ്.  അതത്തില്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനടെ  തകന്ദ്രമനത്തിതയകാ  ഉതദരകാഗസതരകാ

പറെയുന്ന നരകായതത്തിനുപത്തിന്നകാനലയല തപകാതകണതണ്.  തകരളതത്തിനണ്  കഴെത്തിഞ്ഞെ

തവണ ലഭത്തിച  19,000  തകകാടെത്തി  രൂപ ഇതപകാള  13,000  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി

കുറെഞ.  

ശശ്രീ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്  കുമകാര്:  സര്,  13 -ാം  ധനകകാരര  കമ്മശ്രീഷനന്റെ

കകാലയളവത്തിലകാണണ്  ഞങളുനടെ  ഗവണ്നമന്റെണ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതണ്.

അന്നനത തഡകാകത്യുനമന്റെണ്സണ് പരത്തിതശേകാധത്തികണര. അന്നണ് ഞങളകണ് ലഭത്തിചതണ്

2  ശേതമകാനതത്തിലധത്തികമകായത്തിരുന.  അതത്തിനുതശേഷര  വര്ദ്ധനവണ്  വന.  14-ാം

ധനകകാരര കമ്മശ്രീഷന് വന്നതപകാള 2.5 ശേതമകാനമകായത്തിരുന. ഇതപകാള തകാതഴെകാട്ടണ്
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തപകായത്തി. ഞങള ഭരത്തിക്കുതമ്പകാഴുര വളനര കുറെവകായത്തിരുന ലഭത്തിചത്തിരുന്നതണ്. റെവനമ്യൂ

നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെണ്  സരബനത്തിചണ്  ഇതപകാനഴെകാരു  തകാരതമരര  നടെതത്തിയകാല്,

തകരളതത്തിനന്റെ ചരത്തിത്രതത്തില് ഇതുതപകാനല ലഭത്തിച ഒരു കകാലഘട്ടമുണകായത്തിട്ടത്തില.

അതങയണ് തഡകാകത്യുനമന്റെണ്സണ് പരത്തിതശേകാധത്തികകാവുന്നതകാണണ്.  

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  ബത്തി.നജ.പത്തി.  പറെയുന്ന

നരകായരതനന്നയകാണണ്  അങണ്  പറെയുന്നതണ്.  നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെത്തിനനപറത്തിയല,

ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള പൂളത്തില്നത്തിനര കത്തിതട്ടണ പണനതക്കുറെത്തിചകാണണ് ഒന്നകാമതകായത്തി

ആതലകാചത്തിതകണതണ്. തകന്ദ്രതത്തിനണ് എനനകാനക നത്തികുതത്തിയകാണണ് ലഭത്തിക്കുന്നതണ്?

ഇന്കര  ടെകാകണ്,  എടകസണ്  നത്തികുതത്തി,  തകകാര്പതറെറണ്  ടെകാകണ്  തുടെങത്തിയവനയലകാര

തകന്ദ്രമകാണണ്  പത്തിരത്തിനചടക്കുന്നതണ്.  തനരനത  സരസകാനതത്തിനണ്

ലഭത്തിച്ചുനകകാണത്തിരുന്ന  നസയത്തില്സണ്  ടെകാകണ്  പൂര്ണമകാനയടതണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.

ആകത്തി. അതത്തില് സരസകാനതത്തിനണ് നതകാടെകാതന കഴെത്തിയത്തില. ഒകാതരകാ പ്രകാവശേരവുര

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറണ്  അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള  സത്തിഗരറത്തിനണ്  വത്തില

കൂടതമകാ,  എണയണ്  വത്തില  കുറെയുതമകാ  എനന്നകാനകയകായത്തിരുന  ചത്തിനത്തിക്കുന്നതണ്.

ഇതപകാള ആനക നപതടകാളത്തിനുര  ഡശ്രീസലത്തിനുര  മദരതത്തിനുര  മകാത്രമകാണണ്  വത്തില

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതണ്. ഗരകാസത്തിനുതപകാലര വത്തിലവര്ദ്ധനവണ് വരുതത്തിയത്തിട്ടത്തില.  തകന്ദ്ര
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സര്കകാര് ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നടെപത്തിലകാകത്തിത്തുടെങത്തിയതപകാള അതത്തിനല ശേതമകാനര

അവര് തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചു. 16  ശേതമകാനര കത്തിട്ടത്തിനകകാണത്തിരുന്നതണ്  11  ശേതമകാനമകായത്തി

കുറെചതപകാള  നമുകണ്  ലഭത്തിക്കുന്ന  ടെകാകത്തിനന്റെ  മൂന്നത്തിനലകാന്നണ്  കുറെഞ.

അതത്തിനനനയലകാര  അരഗശ്രീകരത്തിചതശേഷര  അവര്  പറെയുന്നതകാണണ്  ശേരത്തിനയന്നണ്

പറെഞ്ഞെകാല്  അതത്തില്  നരകായമുണണ്.  അതത്തില്  ഇതപകാഴെനത  സകാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തിതയ പറെഞള. കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷനത 19,000 തകകാടെത്തി രൂപയത്തില്നത്തിന്നണ്

13,000  തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തി.  മൂവകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപയ്ക്കുര നകാലകായത്തിരര തകകാടെത്തി

രൂപയ്ക്കുമടതകാണണ്  അടത  വര്ഷര  വരുന്നതണ്.  ഇതത്തിനല

കണനകടത്തുതനകാകത്തിയകാല്  ഗ്രകാന്റെത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുന്ന  വരുമകാനതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില്  മൂന്നണ്  വര്ഷവുര  നമ്മുനടെ  ധനകകാരര  സത്തിതത്തി  ഒതര

നത്തിലയത്തില്തനന്ന  നത്തില്ക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയകാണുള്ളതണ്.  ഗ്രകാന്റെണ്-ഇന്-എയ്ഡണ്

31,000 തകകാടെത്തി രൂപ ഉണകായത്തിരുന്നതണ് യഥകാകമര 30,017-ഉര 30,505 തകകാടെത്തി

രൂപയുര 2022 -23-ല് 29,940 തകകാടെത്തി രൂപയുമകായത്തി. ഈ വര്ഷമുള്ള 29,940

തകകാടെത്തി രൂപയത്തില്നത്തിന്നണ് അടത വര്ഷര 15,866 തകകാടെത്തി രൂപയകാകുര. കഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷനത ബഡ്ജറണ് എസത്തിതമറണ് 1,34,097 തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തിരുന്നതണ് അടത

വര്ഷര  1,35,000  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തിതട്ട  നത്തില്ക്കുനള.  കകാരണര  ഈ
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പതത്തിനകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപകൂടെത്തി നവട്ടത്തിക്കുറെചതത്തിനകാല് അത്രയുര പണതമയുള.

അങനനനയകാരു സകാഹചരരതത്തില് ഓതരകാ വര്ഷവുര നചലവണ്  പതത്തിനകായത്തിരര

തകകാടെത്തി  രൂപനയങത്തിലര  അധത്തികര  വര്ദ്ധത്തിക്കുര.  ഇതണ്  നനമ്മ  ശേശകാസര

മുട്ടത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  ഇതത്തിനനകാപമകാണണ്  എതപകാഴുര  ആവര്തത്തിക്കുന്ന

കത്തിഫ്ബത്തിയുനടെയുര  നപന്ഷന് കമ്പനത്തിയുനടെയുര  തപരത്തിലള്ള  കടെനമടതതണ്.

2,700  തകകാടെത്തി  രൂപ  കൂടെത്തി  ഇഇൗ  വര്ഷര  കട്ടണ്  നചയ്തതകായത്തി  ബഡ്ജറണ്

അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്  തതലദത്തിവസര  അവത്തിനടെനത്തിന്നണ്  ഒരു  കത്തുവന.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറണ്  റെത്തിതകകാര്ഡത്തിലള്ള  കണക്കുകളകാണണ്  ഇവത്തിനടെ

പറെഞ്ഞെതണ്.  ആനക  937  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  ഇഇൗ  വര്ഷര  അടത  മൂന്നണ്

മകാസകകാലതതയണ്  തകരളതത്തിനണ്  കടെനമടകകാന്  അവകകാശേമുള്ളതണ്

എനപറെഞ്ഞെകാല്  നനകയടെത്തിചണ്  ഒരു  കണകണ്  പുസകമകായത്തി  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടണ്

അവര്കനുകൂലമകായത്തി നത്തിങള പറെയൂ. 22,000  തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് കഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷര  മകാര്ചണ്  മകാസതത്തില്  ശേമ്പളര  നല്കുന്നതത്തിനുര  നത്തിര്മ്മകാണര,

പഞകായതത്തിനന്റെയുര  തകകാണ്ടകാകര്മകാരുനടെയുര  ബത്തില്ലുകള  തുടെങത്തി  മറണ്

കകാരരങളക്കുമകായത്തി  ടഷറെത്തിയത്തില്നത്തിന്നണ്   നകകാടതതണ്.  22,000  തകകാടെത്തി  രൂപ

നകകാടതകണ  സകാനതണ്  കഴുതത്തിനണ്  പത്തിടെത്തിചണ്  തുക  നവട്ടത്തിക്കുറെയ്ക്കുതമ്പകാള
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നത്തിങള  ആര്ക്കുതവണത്തിയകാണണ്  ഇഇൗ  കണക്കുകള  പറെയുന്നതണ്?

തകരളതത്തിനനതത്തിരകായകാണണ്  നപരുമകാറുന്നതണ്  എനമകാത്രതമ  പറെഞള.

ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനടെ  സരസകാന  പ്രസത്തിഡന്റുര  തകന്ദ്രമനത്തിയുര  പറെയുന്നതണ്

നരകായശ്രീകരത്തികകാനകാണണ്  നത്തിങളത്തിരത്തിക്കുന്നനതങത്തില് നത്തിങളതണ്  പറെഞ്ഞെകാല്മതത്തി.

തകരളതത്തിനര്ഹമകായ പണര കത്തിട്ടുന്നത്തിലകാനയനള്ള പ്രശ്നതമ ഞകാന് പറെഞള.

അതണ്  നപകാളത്തിറത്തികകാണണ്.  നത്തിങള ടെകാകണ്  പത്തിരത്തികകാനുള്ള അവകകാശേര  നമകാതര

എടത്തുകളഞ. ഇതപകാള  16 ശേതമകാനര  കത്തിതട്ടണ  ടെകാകണ്  11 ശേതമകാനമകായത്തി

കുറെച്ചു.   നമ്മള  മത്തിണകാതത്തിരത്തികണനമന്നകാതണകാ?  തകരളതത്തിനകാവശേരമകായ

സ്കൂളുണണ്,  തകരളതത്തിനല   എലകാവശ്രീട്ടത്തിലര  ശേഇൗചകാലയമുണണ്,  വശ്രീടകളകണ്

സഇൗകരരമുണണ്  എന്നതുനകകാണണ് തകരളതത്തിനണ് നല്തകണ ഡത്തിവത്തിസശ്രീവ്പൂളത്തിനന്റെ

ശേതമകാനതത്തില്  മകാര്കണ്  കുറെച്ചു.  ഞകാന്  മറണ്  സരസകാനങനളക്കുറെത്തിനചകാനര

പറെയുന്നത്തില.   കഴെത്തിഞ്ഞെ  ദത്തിവസര  പറെഞ്ഞെതലകാ,  നമ്മനളകകാളുര

ജനസരഖരകുറെഞ്ഞെ,  പലതരതത്തിലര  പരത്തിഗണന  കത്തിതട്ടണകാത

സരസകാനങളനകകാനക  തുക  കൂടതല്  നകകാടക്കുന.  അതത്തിനന

നരകായശ്രീകരത്തിക്കുന്നതണ്  അതങയറര  ദഇൗര്ഭകാഗരകരമകാണണ്.  തകരളതത്തിനല

നത്തിയമസഭയത്തില് യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നന്റെ ഒരു തനതകാവണ് തകരളതത്തിനണ് ഇത്രയുര തുക
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കത്തിതട്ടണകാ എനന്നകാരു നരകായര പറെയുനണതലകാ; എനണ് അകകാഡമത്തികകായകാലര

അതണ്  ശേരത്തിയല.  ....(ബഹളര)...  തകരളതത്തിനണ്  കത്തിട്ടകാനുള്ളതണ്  കത്തിട്ടണനമന്നണ്

പറെയണര.  അതകാണണ്  നലതണ്.  നപകാളത്തിറത്തികലകായ  കകാരരരതനന്നയകാണണ്,

നപകാളത്തിറത്തികലകായ  തസറണ്നമന്റെകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.    പ്രണബണ്  കുമകാര്  മുഖര്ജത്തി

ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നകകാണ്ടുവന്ന  സമയതണ്  ഞങള  ഡത്തിസന്റെണ്  പറെഞ്ഞെതകാണണ്.

ഞങള ആ നത്തിലപകാടെകാനണടതതണ്.  അന്നണ് തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ ഒരകാളുതപകാലര

ഡത്തിസന്റെണ്  പറെഞ്ഞെത്തില.  അന്നണ്  ഇനരയത്തിനല അപൂര്വര ചത്തിലയകാളുകള മകാത്രതമ

ഡത്തിസന്റെണ്  പറെഞള.  ഇന്നത്തിതപകാള  എലകാവരുര  പറെയുന.  എന്നത്തിട്ടണ്  ആ

കണക്കുകനള നരകായശ്രീകരത്തിക്കുന.  ഞങള കത്തിട്ടത്തിയ പണര നചലവകാകത്തിനയന്നണ്

പറെയകാനതല; അതല ശേരത്തി. 

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേന്:  സര്,  ഒരുകകാരരര  അങണ്  രണ്ടുമൂന്നണ്

പ്രകാവശേരമകായത്തി  ആവര്തത്തിച്ചുപറെയുന.  നത്തിങള  പനണകാരു  അമന്റെണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

തനകാട്ടശ്രീസുര  നകകാടതത്തിട്ടണ്,  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.  നകകാണ്ടുവന്നതത്തിനന

തകകാണ്ഗ്രസകകാരകാരുര  എതത്തിര്തത്തിലകാനയന്നണ് പറെയുന. ഞങള ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി

നകകാണ്ടുവരകാന്  ആതലകാചത്തിചതകാണണ്.  പതക  ഞങള  നകകാണ്ടുവരകാന്

ഉതദ്ദേശേത്തിചതുതപകാനലയല തകന്ദ്രതത്തിനല ബത്തി.നജ.പത്തി. ഗവണ്നമന്റെണ് ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.
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നകകാണ്ടുവന്നതണ്.  വത്തികലമകായ  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി  നടെപകാക്കുന്നതണ്.

അതണ്  നനപലറകായത്തി  നചയണര.  സകാന്തഡര്ഡണ്  ടെകാകണ്  തറെറത്തിനന സരബനത്തിചണ്

ഞങളുര  ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഗവണ്നമന്റുര  തമ്മത്തില്  അഭത്തിപ്രകായ

വരതരകാസമുണകായത്തിരുന. ഇകകാരരങള ഞങളുനടെ പ്രമുഖരകായ തനതകാകനകാര്

പകാര്ലനമന്റെത്തിനകത്തുര  പുറെത്തുര  പറെഞ്ഞെതകാണണ്.  ശശ്രീ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തിയുനടെ

ഏറവുര വലത്തിയ പ്രഖരകാപനര,  ഇതണ്  'Gabbar Singh Tax'   ആനണന്നകാണണ്.

ഞങള ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി.-നകതത്തിരകായത്തി  ശേകമകായ നത്തിലപകാടെണ്  സശശ്രീകരത്തിചത്തിരുന.

ശശ്രീ.  എ.  പത്തി.  അനത്തില്  കുമകാര്  തചകാദത്തിചനതനകാണണ്;  ധനകകാരര  കമ്മശ്രീഷന്

റെവനമ്യൂ  നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെണ്   ഫെത്തിനകാന്സണ്  കമ്മശ്രീഷനന്റെ  കകാലകാവധത്തിയത്തിതലയണ്

(2026-27 വനര) 53,000 തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തി ഫെത്തികണ് നചയ്തത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  ആ

53,000  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഓതരകാ  വര്ഷമകായത്തി  നമുകണ്

നല്കത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്. അതത്തില് ഒതരകാ വര്ഷനത തറെറണ് അതല ഫെത്തികണ്

നചയ്തത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്;  അതതല നമുകണ് കത്തിട്ടത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  അതത്തില് കുറെവണ്

വന്നത്തിട്ടത്തിലതലകാ  എന്നകാണണ്  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  തചകാദരര.  അതത്തിനുതവണത്തി

ബത്തി.നജ.പത്തി.-യുനടെ  തകന്ദ്രമനത്തിയുര  സരസകാന  പ്രസത്തിഡന്റെണ്  ശശ്രീ.  നക.

സുതരന്ദ്രനുര  പറെയുന്നതകാണണ്  ശശ്രീ.  എ.  പത്തി.  അനത്തില് കുമകാര്  പറെയുന്നനതന്നണ്
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അങണ് പറെയുന്നതണ്  ശേരത്തിയല.  നഡവലമ്യൂഷനന സരബനത്തിചണ്  ഞകാന് തചകാദത്തിച

തചകാദരമുണണ്.  ഇതപകാള  തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര  തകരളതത്തിനണ്

കത്തിട്ടുന്നതത്തിനനക്കുറെത്തിചകാണണ്  ഇവത്തിനടെ  പറെഞ്ഞെതണ്.  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെണ്

തലകാകല്  തബകാഡത്തികണ്  നകകാടതത്തിരത്തിക്കുന്ന  പകാന്  ഫെണത്തില്  കുറെവണ്

വരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്. അവരുനടെ നമയത്തിന്റെനന്സണ് ഗ്രകാന്റെത്തില് കുറെവണ് വരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.

എറെണകാകുളര  ജത്തിലകാ  പഞകായത്തുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  പറെഞ്ഞെതപകാഴെകാണണ്

ഞകാനതണ് തചകാദത്തിചതണ്. 

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  ഞകാന്  അതണ്

ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില,  ഒറ  കകാരരര  മകാത്രതമ  പറെയുനള.  സരസകാനങളുനടെ

അര്ഹമകായ അവകകാശേര നവട്ടത്തിക്കുറെയകാന് തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ് ശമത്തിക്കുനണണ്.

സകാതങതത്തികമകായ  അവരുനടെ  കണകണ്  അരഗശ്രീകരത്തികകാന്  പറത്തില  കകാരണര

3  ലകര  തകകാടെത്തി  രൂപ  എന്.എചണ്.എ.-യ്ക്കുതവണത്തി  തകന്ദ്രര  എടക്കുനണണ്

എന്നകാല്  കത്തിഫ്ബത്തി  എടകരുതണ്  എന്നവര്  പറെയുന്നതണ്  ശേരത്തിയകാതണകാ?

തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ ഫെത്തിസല് നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  6.9%  ആണണ്,  എന്നകാല് തകരളതത്തിനണ്

3.5%  മകാത്രതമ  എടകകാന്  പകാടളളനവന്നകാണണ്  പറെയുന്നതണ്.  ആനകയുള്ള

ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.-യുനടെ  70%  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ് കടെമുണണ്.  തകരളതത്തിനന്റെ കടെര
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30%-32% ആകണനമന്നണ് തകന്ദ്രര പറെഞ. അതണ് ശേരത്തിയകാണതലകാ? ആ ശേരത്തി

ശേരത്തിയലകാനയന്നകാണണ്  ഇനരയത്തിനല  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന്റെ  ഗവണ്നമന്റെണ്

എലകാസലങളത്തിലര പറെയുന്നതണ്. അകകാരരര മകാത്രതമ ഞകാന് പറെഞള.  ആ

ഭകാഗര പറെയുന്നതണ് നവറുര നടെകത്തികല് നരകായമകാണണ്.  തസറത്തിനന്റെ തകാല്പരരമല.

ഇവത്തിനടെ  നടെത്തുന്ന  മകാതനജുനമനന്റെകാനര  ശേരത്തിയലകാനയന്ന  നരകായര

പറെഞ്ഞെതുനകകാണകാണണ്  ഞകാന്  ആദരതമ  പറെഞ്ഞെതണ്,  ഞങള  ഈ  രണണ്

വര്ഷമകായത്തി 27000 തകകാടെത്തി രൂപ നത്തികുതത്തി  അധത്തികര പത്തിരത്തിനചടതത്തിട്ടുനണന്നണ്.

സകാധകാരണരശ്രീതത്തിയത്തില്  ഒരു  തസറത്തിനണ്  അതത്തിനപ്പുറെര  പത്തിരത്തിനചടകകാന്

സകാധത്തിക്കുതമകാ;  ഞങള അകകാരരര നചയ്യുനണണ്.  അതുനകകാണണ് ഇനരയത്തിനല

ബത്തി.നജ.പത്തി.  ഇതര  ഗവണ്നമന്റുകള  എടക്കുന്ന  നത്തിലപകാടകളുനടെ

സമശ്രീപനതത്തിതലയണ്  ശശ്രീ.  എ.  പത്തി.  അനത്തില്കുമകാര്  ഉളനപനടെയുള്ളവര്

ദയവുനചയ്തണ്  നത്തില്കണനമനള്ള അഭത്തിപ്രകായമകാണണ്  എനത്തിക്കുള്ളതണ്.  അലകാനത

തവനറെനയകാരു കകാരരവുര പറെയുന്നത്തില.  അതകാണണ് തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനനതത്തിനര

എടതകണ  ഒരു  നത്തിലപകാടെണ്.  പഞകായത്തുകളകണ്  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

തുകനയ  സരബനത്തിചണ്   ബഹുമകാനനപട്ട  പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  പറെഞ.

നമയത്തിന്റെനന്സണ് ഗ്രകാന്റെത്തില് പുതുകല് വന്നതുനകകാണകാണണ് വരതരകാസര വന്നതണ്.
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ഇതണ് ആസത്തിയുനടെ അടെത്തിസകാനതത്തിലള്ളതകാണണ്.  കഴെത്തിഞ്ഞെ പ്രകാവശേരവുര ഇതത

പ്രശ്നര  വന്നത്തിരുന.  ജത്തിലകാ  പഞകായത്തുകളുനടെ  ആസത്തിതയകകാള

പഞകായത്തുകളുനടെയുര   മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തികളുനടെയുര  ആസത്തി  കൂടതല്  വരുര.

ശശ്രീ.  എസണ്.  എര.  വത്തിജയകാനനണ്   നചയര്മകാനകായത്തിട്ടുള്ള  ആറെകാര  ധനകകാരര

കമ്മശ്രീഷന്  ഒരു  തഫെകാര്മുല  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ഇതണ്  ആസത്തിയുനടെ

അടെത്തിസകാനതത്തിലകായത്തിരത്തികണര  എന്നകാണണ്  അതത്തില്  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുള്ളതണ്.

സതരതത്തില് ജത്തിലകാപഞകായത്തുകളകകാണണ്  വലത്തിയ കുറെവണ് വരുന്നതണ്. അതത്തിനണ്

ഒരു  പ്രതതരക  പഞകായതണ്  എനന്നകാനമത്തില.  എലകാവനരയുര

ബകാധത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  കഴെത്തിഞ്ഞെ പ്രകാവശേരര  ഇതത പ്രശ്നര  വന്നതപകാള,  നമ്മള

തല്കകാലതതയണ് അതണ് തുടെരകാന് തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചു. ഇപ്രകാവശേരര നത്തിര്ബനമകായുര

ആസത്തിയുനടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെണ്  പറെഞ്ഞെതനുസരത്തിച്ചുള്ളതണ്

നചയണനമന്നണ്  പറെഞ.  അതനുസരത്തിചകാണണ്  ഇതണ്  വന്നതണ്.  പഞകായതത്തിനന്റെ

വത്തിഹത്തിതര  26.50%  എന്നതണ്  27.1%  ആയത്തിട്ടുണണ്.  നപകാതുവത്തില്  ശേതമകാനര

വര്ദ്ധത്തിനചങത്തിലര ആസത്തിയുനടെ കകാരരതത്തില് ഈ പ്രശ്നമുണണ്. ആ തമഖലയുമകായത്തി

ബനനപട്ടവര്കണ്  അതറെത്തിയകാര.  ആറെകാര  ധനകകാരര  കമ്മശ്രീഷന്  റെത്തിതപകാര്ട്ടണ്

അനുസരത്തിചകാണണ് അതണ് നചയ്തതണ്. 



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

190

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേൻ:  സര്,  അതണ് വളനര ഗുരുതരമകായ പ്രശ്നമകാണണ്.

പകാന്  ഫെണ്ടുര  നമയത്തിന്റെനന്സണ്  ഗ്രകാന്റുര  കുറെയുന.  എറെണകാകുളര  ജത്തിലകാ

പഞകായതത്തിനണ് 750 കത്തി. മശ്രീ. തറെകാഡുണണ്. അതണ് നമയത്തിന്റെയത്തിന് നചയണനമങത്തില്

60  തകകാടെത്തി രൂപ തവണര.  അവത്തിനടെ  12  തകകാടെത്തി രൂപ നകകാടതകാല് അനസറണ്

എങനനയകാണണ്  നമയത്തിന്റെയത്തിന്  നചയ്യുന്നതണ്?  പകാന്  ഫെണണ്  എനനകകാണണ്

കുറെയുന. പകാന് ഫെണണ് കുറെയകാന് പകാടെത്തിലതലകാ? 

മത്തി  .    സശ്രീകര്:  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി,  ഡത്തിതബറണ്

നടെത്തുന്നതത്തിനണ്  നചയറെത്തിനണ്  എതത്തിര്പത്തില,  പനക  13  മത്തിനത്തിട്ടണ്  മകാത്രതമ

ബകാകത്തിയുള. 

ശശ്രീ  .    പത്തി  .    നക  .    ബഷശ്രീര്  : സര്,  5  തകകാടെത്തി രൂപയകാണണ് ആസത്തി വത്തികസന

ഫെണണ്.    18  ശേതമകാനമകാണണ്  അതത്തിനണ്  ജത്തി.എസണ്.ടെത്തി..  അതണ്  ഏകതദശേര  90

ലകര രൂപ വരുനണണ്.  അതുനകകാണണ്  ആസത്തി വത്തികസന ഫെണണ്  6  തകകാടെത്തി

രൂപയകാകത്തിക്കൂനടെ;  ഏതകായകാലര  നത്തിങളകണ്  ഒനര  തരകാന്  കഴെത്തിയുന്നത്തില.

അനതങത്തിലര  ഒരു  തകകാടെത്തി  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്  ഒരു

മകാര്ഗ്ഗമുണകാകത്തിക്കൂനടെ?

ശശ്രീ  .    എന്  .    ഷരസുദ്ദേശ്രീന്:  സര്,   2012-ല് ഉമ്മന്ചകാണത്തി സര്കകാരത്തിനന്റെ
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കകാലതകാണണ് ഈ 5  തകകാടെത്തി രൂപ വന്നതണ്.  ഇതപകാള 11  വര്ഷമകായത്തി,  ആസത്തി

ഫെണത്തില് ഒരു തകകാടെത്തി രൂപയുനടെ വര്ദ്ധനവണ് നരകായമകാണണ്.

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  വളനര  അകകാദമത്തിക്കുര

പ്രകാകത്തികലമകായ  കകാരരമകാണണ്.  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി  കഴെത്തിഞ്ഞെ  ഒനരണണ്

വര്ഷമകായത്തി  നമ്മനള  നഞരുക്കുനനവന്നകാണതലകാ  നമ്മള

പറെഞനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിനര  ലഭത്തിതകണ  വരുമകാനര

നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചു.  യഥകാര്ത്ഥ വരുമകാനര  കുറെഞ്ഞെതുനകകാണകാണണ് നചറെത്തിനയകാരു ടെകാകണ്

ഏര്നപടതകാനമന്നണ്  വചതണ്.  നത്തിലവത്തിലള്ള  വരുമകാനര  നത്തിലനത്തിര്തകാന്

തവണത്തിയകാണതണ്.  അതുതപകാലര പറത്തില,  പനക ഇതണ് തവണനമന്ന പറെഞ്ഞെകാല്

എങനനയകാണണ്  സകാധത്തിക്കുന്നതണ്.  നമുകണ്  വരുമകാനര  തവതണ?  ഈ

കണക്കുകകള  അനുസരത്തിചണ്  വരുന്ന  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷമകാണണ്  ഏറവുര

കൂടതല് ബുദ്ധത്തിമുട്ടണ് വരുന്നതണ്.  അതുകഴെത്തിയുതമ്പകാള നമുകണ് തനകാകകാര.  ഇതപകാള

അതത്തിനനപറത്തിയുള്ള  കകാരരങള  എടക്കുന്നത്തില.  ഞകാന്  അധത്തികര

ദശ്രീര്ഘത്തിപത്തിക്കുന്നത്തില. ഇതപകാളതനന്ന സമയര ഏനറെയകായത്തി.

ശശ്രീ  .    തമകാന്സണ് തജകാസഫെണ്:  സര്,  ഇതപകാള എര.എല്.എ.  ഫെണത്തില്  20

നപ്രകാതപകാസലകാണണ്  നല്കകാന്  കഴെത്തിയുന്നതണ്.  പഞകായത്തുകളുനടെ  ഗ്രകാമശ്രീണ
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തറെകാഡുകളനകകാനര  ഇതപകാള  ഫെണത്തിലകാനത  ടപസ  നവട്ടത്തിക്കുറെച്ചുനകകാണണ്

എലകാസലത്തുര  പ്രശ്നര  തനരത്തിടകയകാണണ്.  അതുനകകാണണ്  ഗ്രകാമശ്രീണ

തറെകാഡുകളനകലകാര  ഫെണണ്  നല്തകണത്തി  വരത്തികയകാണണ്.   അതുനകകാണണ്

20 നപ്രകാതപകാസല്  എനള്ളതണ്  30  നപ്രകാതപകാസലകാകത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാനുള്ള

നടെപടെത്തി  അതരകാവശേരമകാണണ്.  അനതകാരു  നഷ്ടവുമുള്ള  കകാരരമല.  ഓതരകാ

തറെകാഡുകളകണ്  മകാത്രമകായത്തി  ഇതപകാള  നപ്രകാതപകാസല്  നകകാടതകണത്തി

വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  തനരതത  രണ്ടുരമൂനര  ഒന്നത്തിചണ്  നകകാടകകാമകായത്തിരുന.

അനതലകാര  മകാറത്തി.  അതുനകകാണണ്  20  എനള്ളതണ്  40 ആക്കുകയകാനണങത്തില്

ഏറവുര  ആശേശകാസകരമകാണണ്.  ആവശേരമുള്ള  എര.എല്.എ.-മകാര്കണ്  അതണ്

ഉപകരത്തിക്കുര.  അനലങത്തില്  30  എങത്തിലമകാകത്തി  അതണ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തികണര.

എര.എല്.എ.  ഫെണണ്  കൂട്ടുകനയന്നതണ്  രകാഷശ്രീയതത്തിനതശ്രീതമകായ

നപകാതുആവശേരമകാണണ്.  എര.എല്.എ.  ഫെണണ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തികകാനുരകൂടെത്തി

നടെപടെത്തിനയടകണര. 

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  കകാതലകാചത്തിതമകായ വര്ദ്ധനവണ്

റെവനമ്യൂവത്തിലമുണകാകണനമന്നകാണണ്  അങ്ങുര  പറെയുന്നതണ്.  ബഹുമകാനനപട്ട

നമമ്പര്മകാര്  പറെഞ്ഞെ  കകാരരങള  പരത്തിതശേകാധത്തികകാര.   വര്ദ്ധനവണ്  വരുത്തുന്ന
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കകാരരതത്തില് ഉറെപണ് പറെയുന്നത്തില.  

ശശ്രീ  .   എന്  .   എ  .   നനലത്തിക്കുന്നണ്: സര്, .......(ടമകണ് ഓഫെണ്)...

മത്തി  .    സശ്രീകര്:പശ്രീസണ്...  പശ്രീസണ്....  ബഹുമകാനനപട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി,

സമയര അധത്തികരത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനകാല്  ഇനത്തി വഴെതങണ.  

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്  പറെഞ്ഞെ കകാരരനതക്കുറെത്തിചണ്  പറെയകാര.   2020-2021-ല്

ബകാറെത്തിനന്റെ  തടെണ്ഓവര്  ടെകാകണ്  200.47 ആയത്തിരുന്നതണ്  2021-22-ല്  539.96

ആയത്തി.   2022-2023-ല്  507  ഇതുവനര  വന്നത്തിട്ടുണണ്.  ബകാറെത്തിനന്റെ  കണകണ്

ശദ്ധത്തിതകണതകായതുനകകാണകാണണ് പറെഞ്ഞെതണ്.  റെവനമ്യൂ നഡഫെത്തിസത്തിറണ്  ഗ്രകാന്റെത്തില്

കഴെത്തിഞ്ഞെ വര്ഷര കത്തിട്ടത്തിയതത്തിതനകകാള 24000 തകകാടെത്തി രൂപ കുറെവകാണണ് വന്നതണ്.

ഞകാനതണ്  കൃതരമകായത്തി  പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.   തതദ്ദേശേസശയരഭരണ സകാപനങളകണ്

പകാന്  തുക  കുറെഞ്ഞെത്തിട്ടത്തില.  ലഭത്തിച  പണതത്തില്നത്തിന്നണ്  ജത്തിലകാ

പഞകായത്തുകളത്തിതലയ്ക്കുള്ള  അതലകാതകഷനന്റെ  കകാരരതത്തിലകാണണ്  വരതരകാസര

വന്നതണ്. പകാന് ഫെണണ് 0.5-ലധത്തികര കൂടെത്തിയത്തിതട്ടയുള. ആസത്തിയുമകായത്തി ബനനപട്ട

കകാരരങതള വന്നത്തിട്ടുള.  

ചര്ചയുനടെ  ഭകാഗമകായത്തി  എ.നക.ജത്തി.  സ്മകാരകതത്തിനണ്  പണര  നകകാടക്കുന്ന
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കകാരരര  ബഹുമകാനനപട്ട  കുണറെ  എര.എല്.എ.  പറെഞ.  സലര  വകാങത്തി

അതത്തിനന്റെ ഒന്നകാരഘട്ട  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  രണകാര  ഘട്ടതത്തിനല

കകാരരമകാണണ്  തനരനത  പറെഞ്ഞെതണ്.  അങണ്  മണ്ഡലതത്തിനല  ഏനതങത്തിലര

തകകാണ്ഗ്രസകകാതരകാടെണ്  അതനശഷത്തിചത്തിരുനന്നങത്തില്  അവര്  കൃതരമകായത്തി

പറെഞതരുമകായത്തിരുന.  ഇവത്തിനടെ  നതറകായ  കകാരരര  പറെതയണകായത്തിരുന.

(....ബഹളര....)

ശശ്രീ  .   എര  .   വത്തിന്നസന്റെണ്:  സര്, ഒരു കകാരരര പറെയകാനുണണ്. (ടമകണ് ഓഫെണ്)

മത്തി  .   സശ്രീകര്: ഇനത്തിനയകാരു കകാരരവുമത്തില.  

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  സമകാധകാന  സതമ്മളനര

ഉളനപനടെയുള്ള  കകാരരര  ഇവത്തിനടെ  വളനര  ആതകപഹകാസരതത്തില്  പറെഞ.

ബഹുമകാനനപട്ട  മുഖരമനത്തി  വത്തിതദശേതണ്  തപകായതപകാള  തനകാബല്  സമ്മകാനര

നകകാടക്കുന്ന ഏജന്സത്തിയുനടെ നഹഡ്കശകാര്തട്ടഴണ് സനര്ശേത്തിചതുര സരസകാരത്തിചതുര

പറെഞ.  അതുമകായത്തി ബനനപട്ട  കകാരരങള നടെക്കുനണണ്.  ഇങനനനയകാരു

സമകാധകാന  സതമ്മളനര  നടെതകാന്  തശ്രീരുമകാനത്തിചതുനകകാണണ്  ശശ്രീ.  വകാദത്തിമത്തിര്

പുടെത്തിനുര  ശശ്രീ.  വകാഡത്തിമത്തിര്  നസലന്സത്തിയുര അഭത്തിപ്രകായര  മകാറത്തിനയനര

ആതകപഹകാസരതത്തില്   ഇവത്തിനടെ  പറെഞ.  പകാതബകാ  പത്തിതകകാതസകായുനടെ
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പ്രശേസമകായ  രചനകള,  നമ്മുനടെ  നകാട്ടത്തില്  സമകാധകാനതത്തിനുതവണത്തി

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  രചനകനളകാനക...  അങനന  പറെഞ്ഞെകാല്   ആര്ക്കുര

രചനകനളകാനര നടെതകാന് കഴെത്തിയത്തില.  അതരര കകാരരങനള തമകാശേയകായത്തി

കകാതണണകാനയന്നകാണണ് പറെയകാനുള്ളതണ്. 

ചത്തില  കകാരരങനള  സരബനത്തിചണ്  വന്ന  നത്തിര്തദ്ദേശേങള  ഞകാനത്തിവത്തിനടെ

പറെയകാര. 2023-24 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷനത ബഡ്ജറണ് ചര്ചയത്തില് നത്തിലമ്പൂര്

നനബപകാസുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  ബഹു.  എര.എല്.എ.  ഒരു  കകാരരര

പറെഞ്ഞെത്തിരുന.   അതദ്ദേഹര  അകകാരരര   എഴുതത്തിയുര  നല്കത്തിയത്തിരുന.

അതത്തിനകായത്തി 29.5 തകകാടെത്തി രൂപ പകാന് ഫെണത്തില്തനന്ന വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.

അവത്തിനടെ  സലനമടക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി   തുക  ലഭത്തികകാനുണണ്.   അതുനകകാണണ്

സലനമടപത്തിനുതവണത്തി  ഈ  തുക  ഉപതയകാഗത്തികകാന്  അനുവദത്തികണനമന്നണ്

ആവശേരര   തചകാദത്തിചത്തിരുന.  അതണ്   അനുവദത്തികകാനമന്നകാണണ് പറെയകാനുള്ളതണ്.

അമല ആര്.ഒ.ബത്തി.  തറെകാഡണ്  കുപത്തികഴുതണ് തപകാനലയുള്ള തറെകാഡകായതുനകകാണണ്

തൃശ്ശൂര്-കുറത്തിപ്പുറെര തറെകാഡണ് വത്തികസനതത്തിനകായത്തി പ്രഖരകാപത്തികനപട്ടത്തിട്ടുള്ള കത്തിഫ്ബത്തി

പദ്ധതത്തിയത്തില്  അതുകൂടെത്തി  തചര്കണനമനന്നകാരു  ആവശേരര  വന്നത്തിരുന.

പ്രകാതയകാഗത്തികമകായ ആ തറെകാഡത്തിനന്റെ വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി അതുകൂടെത്തി കത്തിഫ്ബത്തി
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പദ്ധതത്തിയത്തില്  തചര്കകാനമന്നകാണണ്  പറെയകാനുള്ളതണ്.  കരമന-കളത്തിയത്തികകാവത്തിള

തറെകാഡത്തിനന്റെ കകാരരര നമുനകലകാവര്ക്കുര അറെത്തിയകാവുന്നതകാണണ്.  ആ തറെകാഡത്തിനന്റെ

അടതഘട്ട  വര്കണ്  നടെതകണതകാണണ്.  കരമന-കളത്തിയത്തികകാവത്തിള  തറെകാഡത്തിനന്റെ

വത്തികസന പരത്തിപകാടെത്തിക്കുള്ള നടെപടെത്തികള അതത്തിതവഗതത്തില് സശശ്രീകരത്തികകാനമന്നണ്

സഭയത്തില്  പറെയുകയകാണണ്.  തകകാഴെത്തിതകകാടെണ്  എയര്തപകാര്ട്ടത്തിതലയ്ക്കുള്ള

നപകാളത്തിഞകത്തിടെക്കുന്ന  തറെകാഡണ്  നമചനപടതത്തി  വത്തികസത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തി  സശശ്രീകരത്തിക്കുര.  ഇതപകാള  എയര്തപകാര്ട്ടണ്  അതതകാറെത്തിറത്തിയുനടെ

നനകവശേമുള്ള ഒതരനയകാരു തറെകാഡണ് അതുമകാത്രമകാണണ്. അതണ് വത്തികസത്തിപത്തികകാനുള്ള

കകാരരങള  നചയകാര.   ഇനരയത്തില്  ആദരമകായത്തി  നടെക്കുന്ന  ഭത്തിന്നതശേഷത്തി

കുട്ടത്തികളുനടെ കലകാതമളയകാണണ്  മകാജത്തികണ്  പകാനറത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  Different

Arts  Centre  (DAC)  സരഘടെത്തിപത്തിക്കുന്ന  'സതമ്മകാഹനര'  എന്ന  പരത്തിപകാടെത്തി.

അതത്തിനകായത്തി  20  ലകര  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  അരൂര്  മണ്ഡലതത്തിനല

നവള്ളനകട്ടത്തിനന്റെ  പ്രശ്നര  ബഹുമകാനനപട്ട  എര.എല്.എ.  പറെഞ്ഞെത്തിരുന.

നവള്ളനകട്ടണ്  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനണ്  5  തകകാടെത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  പകാലകകാടെണ്  ജത്തിലയത്തിനല കനകാലകള നന്നകാകകാന് ഒരു

പദ്ധതത്തി  തശ്രീരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തില്  വകാളയകാര്  ഡകാമത്തിനന്റെ  ഏരത്തിയകൂടെത്തി
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ഉളനപടതണനമന്നണ്  ശശ്രീ.  എ.  പ്രഭകാകരന്  എര.എല്.എ.  പറെഞ്ഞെത്തിരുന.

അതുകൂടെത്തി  ഉളനപടതത്തി  നചയകാവുന്നതകാണണ്.  അതത്തിനണ്  തുക

വചത്തിട്ടുള്ളതുനകകാണകാണണ്  അങനന  പറെയുന്നതണ്.  അതുതപകാനല   തനരനത

പറെഞ്ഞെ  നത്തിലമ്പൂര്  നനബപകാസത്തിനണ്  തുക  വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുണണ്.   അതണ്

ടഡനവര്ട്ടണ്  നചയ്യുന്നതത്തിനനക്കുറെത്തിചകാണണ്  പറെഞ്ഞെതണ്.  തവനറെ  അധത്തിക

തുകനയകാനര  വകയത്തിരുത്തുന്നത്തില. തകരളതത്തിനല  അഭത്തിഭകാഷകര്കണ്

തുടെര്വത്തിദരകാഭരകാസര  ഉറെപ്പുവരുത്തുകനയന്ന  ഉതദ്ദേശേരതതകാനടെ  തകരള  ബകാര്

കഇൗണ്സത്തില്  സകാപത്തിക്കുന്ന  തകരള  ലകാതയഴണ്  അകകാഡമത്തികണ്  ഒരു  ഏകര്

സലര  സര്കകാര്  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുണണ്.  അവത്തിനടെ  നത്തിര്മ്മകാണര

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഒരു  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുര.  മറണ്  വലത്തിയ

പദ്ധതത്തികനളകാനര ഞകാന് പറെയുന്നത്തില.  കകായത്തിക വകുപ്പുര തതദ്ദേശേസശയരഭരണ

സകാപനങളുര  50:50  അനുപകാതതത്തില്  വത്തിഹത്തിതര  വകയത്തിരുതത്തി

പഞകായത്തുതല  തസകാര്ട്സണ്  കഇൗണ്സത്തിലത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനര

വത്തിപുലശ്രീകരത്തികകാന്  പദ്ധതത്തി  തയകാറെകാകത്തിയത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തിനകായത്തി  തസകാര്ട്സണ്

കഇൗണ്സത്തിലര  പഞകായത്തുര  തുക  നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.  അതത്തില്  സ്കൂളുകളത്തിനല

തസകാര്ട്സണ് പരത്തിശേശ്രീലനതത്തിനകായത്തി 3 തകകാടെത്തി രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  അഷ്ടമുടെത്തി
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കകായല്  ശുചശ്രീകരണതത്തിനകായത്തി  5  തകകാടെത്തി  രൂപ അനുവദത്തിക്കുന.   മലപ്പുറെര

കഞ്ഞെത്തിപ്പുര-മൂടെകാല്  നനബപകാസത്തിനണ്  5  തകകാടെത്തി  രൂപ  ആവശേരനപട്ടത്തിരുന്നതണ്

അനുവദത്തിക്കുന.  ടൂറെത്തിസര ഇടെനകാഴെത്തിയത്തില് മലതയകാര തമഖലയത്തിനല അരുവത്തികര,

നനയകാര്ഡകാര,  തബകാണകകാടെണ്,  നപകാന്മുടെത്തി  എന്നശ്രീ  വത്തിതനകാദസഞകാര

തകന്ദ്രങനളയുര  പരവൂരത്തിനനയുര  വര്കലനയയുര ഉളനപടതണനമനന്നകാരു

അഭത്തിപ്രകായര  വന.   അതത്തിനണ്  തുക  വചത്തിട്ടുള്ളതകാണണ്.   ആ  സശ്രീമുകളകൂടെത്തി

അതത്തില്  വരതകരശ്രീതത്തിയത്തില്  അതണ്  ഉളനപടത്തുന.  എറെണകാകുളര

നഗരതത്തിനല  നവള്ളനകട്ടത്തിനന്റെ  പ്രശ്നര  ഇവത്തിനടെ  പറെഞ്ഞെത്തിരുന.  ഓപതറെഷന്

തബകണ്  ത്രൂ  പദ്ധതത്തികണ്  10  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  തലതശ്ശേരത്തി

മണ്ഡലതത്തിനല  മയഴെത്തി  വത്തിതനകാദസഞകാര  പദ്ധതത്തിയുനടെ  പ്രകാഥമത്തിക

പ്രവര്തനങളകകായത്തി  ഒരു  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.  ഹജണ്

എരബകാര്തകഷനുതവണത്തി  കണ്ണൂര്  എയര്തപകാര്ട്ടത്തില്  ഒരു  പുതത്തിയ  തപകായത്തിന്റെണ്

അരഗശ്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.   അതത്തിനകായത്തി  ഒരു  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുന.

മട്ടന്നൂരത്തില്  അനകാരകാഷ  തയകാഗ  പരത്തിശേശ്രീലന  തകന്ദ്രര  ആരരഭത്തികകാനുള്ള

നടെപടെത്തികള  ആരരഭത്തിക്കുര.  അവത്തിനടെ  സലനമടത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.

ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയകാറെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികമങള  സശശ്രീകരത്തിച്ചുവരുന.
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മലപ്പുറെര  നക.എസണ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസണ്  സകാന്ഡത്തിനന്റെ  പണത്തി  പകുതത്തി

കഴെത്തിഞ്ഞെതതയുള.  അതുനകകാണണ്  തുക  ഇതപകാള  പറെയുന്നത്തില.  ആവശേരമകായ

തുക  വകയത്തിരുതത്തി  പ്രവൃതത്തി  പൂര്തശ്രീകരത്തികകാനകാവശേരമകായ  നടെപടെത്തികമര

സശശ്രീകരത്തിക്കുര.  എര.എല്.എ.-മകാര്കണ്  പ്രതതരക  വത്തികസന  ഫെണത്തില്നത്തിനര

ഗ്രകാമവണത്തികണ്   തുക  അനുവദത്തികകാനുള്ള  അനുമതത്തി  നകകാടക്കുനണണ്.

ഗ്രകാമവണത്തികണ് അനുമതത്തി തവണനമന്നണ് ബഹുമകാനനപട്ട ഗതകാഗത വകുപ്പുമനത്തി

പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.  ആവശേരമുള്ളവര്  എടക്കുന്നതത്തിനണ്  അനുവകാദര  നകകാടകകാര.

പട്ടയര മത്തിഷന് എന്നതണ് സരസകാനനത ഒരു സശ്രീമകാണണ്.  അതത്തിനണ്  2  തകകാടെത്തി

രൂപ അനുവദത്തിക്കുനണണ്.  അങണവകാടെത്തിയത്തിനല  ആശേകാവര്കര്,  പ്രശ്രീനനപ്രമറെത്തി

അധരകാപകര്,  പകാചകനതകാഴെത്തിലകാളത്തികള,  സകാകരതകാ  പ്രവര്തകര്

തുടെങത്തിയവരുനടെ തവതനതത്തില് പ്രശ്നമുണണ്.  ഇഇൗ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷരതനന്ന

അതണ്  നകകാടക്കുന്നതത്തിനുളള  നടെപടെത്തി  സശശ്രീകരത്തിക്കുര.  മനറകാരു  പ്രധകാനനപട്ട

കകാരരര,  വലത്തിയ  തുകയനലങത്തില്തപകാലര  തുര്കത്തി-സത്തിറെത്തിയ  ഭൂകമ്പ  ബകാധത്തിത

തമഖലയത്തിനല  ദുരത്തിതകാശേശകാസതത്തിനണ്  മരുനര  മറണ്  സഹകായങളക്കുമകായത്തി

10  തകകാടെത്തി  രൂപ  തകരള  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  നശ്രീകത്തിവചത്തിട്ടുണണ്.

അതണ്  നമ്മുനടെ  തകരള  നത്തിയമസഭയുനടെ  ഗുഡണ് വത്തില്  നജസറെകാണണ്.  തകന്ദ്ര
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ഗവണ്നമന്റുമകായത്തി  ബനനപട്ടുമകാത്രതമ  അതണ്  നകകാടകകാന്  സകാധത്തിക്കുകയുള.

മറുപടെത്തി  പ്രസരഗതത്തില് കുതറെതയനറെ കകാരരങള പറെയുന്നതകാണണ്  സകാധകാരണ

രശ്രീതത്തി.   സശ്രീതപകാര്ട്ടണ്  -എയര്തപകാര്ട്ടണ്  തറെകാഡത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില് തുക ഇതപകാള

കണകകാകത്തി  വചത്തിട്ടത്തില.   അതണ്  പൂര്തശ്രീകരത്തിതകണതണ്  വളനര  പ്രധകാനനപട്ട

കകാരരമകാണണ്.  രണ്ടുമൂന്നണ്  നമമ്പര്മകാരുര  മനത്തിയുര  ആ  കകാരരര  പറെഞ.

വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കകാരരമകായതുനകകാണണ്  വളനര  തവഗതത്തില്തനന്ന

നചയ്യുന്നതകാണണ്.   ഇതുമകായത്തി  ബനനപട്ടണ്  ഇത്രയുര  കകാരരങനള  ഞകാന്

പറെയുനള.  

ശശ്രീമതത്തി സത്തി  .   നക  .   ആശേ: സര്, (നനമകണ് ഓഫെണ്).

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  നനവകതത്തിനന്റെ  കകാരരര

പറെഞ്ഞെത്തിട്ടുണണ്.   ഓതരകാനര  ഇനത്തി  എടത്തുപറെയകാന്  പറത്തില.   തനരനത

കകാല്ക്കുതലറണ്  നചയ്തണ്,   ടടെ ഉളനപനടെ  കണകകാകത്തിയതകാണണ്.   അനുവദത്തിച

തുക നല്കുന്ന കകാരരതത്തില് പ്രശ്നമത്തില. നനലണ്ല്ല് എടക്കുന്നതത്തിനന്റെ കകാരരര ഇവത്തിനടെ

പറെഞ്ഞെത്തിരുന.  തകരള ബകാങത്തില്നത്തിനര പണനമടതണ് നനല്ലുനകകാടകകാനുള്ള

കകാരരങള  സരസകാനര നചയ്യുനണണ്. ഒനരണണ് കകാരരങള പറെഞനകകാണണ്

ഞകാന്  പ്രസരഗര  ചുരുകകാര.  1957  ഏപ്രത്തില്  5-നണ്  തകരളതത്തിനല  പ്രഥമ
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സര്കകാരത്തിനന്റെ  സമയതണ്,  കമ്മമ്യൂണത്തിസണ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  നയപ്രഖരകാപനര

നടെതത്തിനകകാണണ്  യുഗപ്രഭകാവനകായത്തിട്ടുള്ള  സഖകാവണ്  ഇ.എര.എസണ്.  നടെതത്തിയ

നയപ്രഖരകാപനതത്തിനല  ആതവശേര  ജനത്തിപത്തിക്കുന്ന  വകാക്കുകള  ഇഇൗ

അവസരതത്തില്  സഭയുനടെ  ശദ്ധയത്തിതലയണ്  നകകാണ്ടുവരത്തികയകാണണ്.   അതദ്ദേഹര

പറെഞ,  "ഞങള  തത്തികച്ചുര  ഇഷ്ടനപടെകാത  നത്തിയമങളുര  നടെപടെത്തികമങളുര

ചട്ടങളുര  മറ്റുമടെങ്ങുന്ന  ഒരു  ഭരണവരവസയുനടെ  ചട്ടക്കൂടെത്തിനകതണ്

നത്തിനനകകാണ്ടുതവണര  പ്രവര്തത്തികകാന്.  എന്നകാല്  ഇഇൗ  പ്രതത്തികൂല

സകാഹചരരങനളനയലകാര തനരത്തിട്ടുനകകാണണ് മുതന്നറെകാന് കഴെത്തിയുനമന്നണ് ഞങളകണ്

വത്തിശേശകാസര  നല്കുന്ന രണണ്   മുഖരഘടെകങളുണണ്.   അതത്തില് ഒന്നകാമതതതണ്,

ഞങള ഇഇൗ ചുമതല ഏനറടക്കുന്നതണ്  ഏതകാനുര  വരകത്തികനളന്ന നത്തിലയല.

കകാല്നൂറകാതണകാളര  പഴെകമുള്ള  ഒരു  മഹനശ്രീയമകായ  പ്രസകാനതത്തിനന്റെ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളകായത്തിട്ടകാനണന്ന  പരമകാര്ത്ഥമകാണണ്.  ഞങളത്തിതപകാള

ഏനറടതത്തിട്ടുള്ള  ഭകാരതമറെത്തിയ  ചുമതല  ശേരത്തിയകാവണര  നത്തിറെതവറ്റുന്നതത്തില്നത്തിന്നണ്

ഞങനള  പത്തിനത്തിരത്തിപത്തികകാന്  യകാനതകാന്നത്തിനനയുര  ഞങള  അനുവദത്തികത്തില.

സശനര കടെമ നത്തിറെതവറ്റുന്നതത്തിനണ്  തടെസമകായത്തി നത്തില്ക്കുന്ന ശേകത്തികനളനയലകാര

എതത്തിര്ക്കുന്നതത്തില്  മണ്മറെഞ്ഞെ  സഖകാകള  പ്രകടെത്തിപത്തിച  തരകാഗസന്നദ്ധത
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ഞങള  പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുന”.   65 വര്ഷതത്തിനപ്പുറെര  സഖകാവണ്  പത്തിണറെകായത്തി

വത്തിജയന്  മുന്നത്തില്നത്തിന്നണ്  നയത്തിക്കുന്ന  ഇടെതുപകസര്കകാരത്തില്  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  ഞകാന്  പറെയുന  തകരളതത്തിനല

ജനങളക്കുതവണത്തി,  സരസകാനങളക്കുതവണത്തി  എലകാ  തടെസങനളയുര

പ്രതത്തിസനത്തികനളയുര  നചറുതണ്  തതകാല്പത്തിച്ചുനകകാണണ്  ഒരു  നവതകരളതത്തിനന്റെ

സൃഷ്ടത്തികകായത്തി  ഞങള  മുതന്നകാട്ടണ്  തപകാകുകതനന്ന  നചയ്യുര.  ഒരു  സശകാശയ

സകാമ്പതത്തിക  ശേകത്തിയകായത്തി  ഇഇൗ  തകരളനത  മകാറ്റുന്നതത്തിനുള്ള

ചകാലകശേകത്തിയകായത്തി നകാനള ചരത്തിത്രര ഇഇൗ സര്കകാരത്തിനന്റെ പ്രവര്തനങനളയുര

ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനനയുര  അടെയകാളനപടത്തുനമന്നണ്  ആത്മകാര്ത്ഥതതയകാനടെ

പറെഞനകകാണണ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  നത്തിര്തദ്ദേശേങള  അരഗശ്രീകരത്തികണര.

അതതകാനടെകാപര നത്തികുതത്തി നത്തിര്തദ്ദേശേങള ...

ശശ്രീ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശ്രീശേന്: സര്,.....( ടമകണ് ഓഫെണ്)... 

 ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്  : സര്, ഞകാന്  അതുകൂടെത്തി

പറെഞ്ഞെതത്തിനുതശേഷതമ  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുനള.  നപകാതുവത്തില്

പറെനഞ്ഞെകാരുഭകാഗര  നപകാതുബഡ്ജറത്തിനനക്കുറെത്തിചകാണണ്.  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശേങള

സരബനത്തിചണ് കുനറെതയനറെ കകാരരങള പറെഞ.   ഇവത്തിനടെ വലത്തിയ വത്തിമര്ശേനര
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വന.  ഇത്രയുര  വലത്തിയ  നത്തികുതത്തി  ഉണകായത്തിട്ടത്തിലകാനയന്നണ്  പറെഞ.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  നത്തികുതത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  ചത്തില  ഡയറെകനുകളകാണണ്

അതത്തിലള്ളതണ്.  പലതുര  റൂളസത്തില്  മകാറരവരുതത്തി  നചയകാവുന്നതതയുള.

കശകാറെത്തികളുനടെ കകാരരര ഇവത്തിനടെ പറെഞ. അതണ്  നനമനത്തിരഗണ് ആന്ഡണ് ജത്തിതയകാളജത്തി

വകുപത്തിനന്റെ  റൂളത്തിനകതണ്  വരുന്നതകാണണ്.  ഇതണ്  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്

പണര  ലഭത്തിക്കുന്നതല.   1960-1970  വര്ഷങളത്തിനല   നത്തികുതത്തിയകാണണ്

പലതപകാഴുര  പഞകായത്തുകളത്തിനലകാനക   വകാങ്ങുന്നതണ്.  നമ്മുനടെ  നകാട്ടത്തിനല

കകാരരങള തവണത്ര നന്നകായത്തിട്ടണ്  നടെപത്തിലകാകകാന് പറ്റുന്നത്തില. പഞകായതത്തില്

നനലകാരു ഭകാഗര യു.ഡത്തി.എഫെണ്.  ആണണ്.  എല്.ഡത്തി.എഫുര യു.ഡത്തി.എഫുര ഉണണ്.

ഇനതകാനര  സരസകാന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  കത്തിട്ടുന്നതല.    ആ  നത്തികുതത്തി

കകാതലകാചത്തിതമകായത്തി  പരത്തിഷ്കരത്തിതകണതുണണ്.  എന്നകാല്  മകാത്രതമ

തതദ്ദേശേസശയരഭരണ സകാപനങളകണ്  മുതന്നകാട്ടണ്  വരകാന് കഴെത്തിയൂ.   ഇനതലകാര

സരസകാനര  വകാങത്തിക്കുനനവന്നണ്  പറെതയണ  കകാരരമത്തില.  രണ്ടുമൂന

തമഖലകളത്തില് മകാത്രമകാണണ് നമ്മുനടെ നത്തികുതത്തി.  തകകാര്ട്ടണ് ഫെശ്രീ സകാമ്പത്തിനന്റെ തുകയുനടെ

വലത്തിപനതക്കുറെത്തിചണ്  പറെഞ.  പല  പരത്തിപകാടെത്തികളക്കുര  തപകാകുതമ്പകാള

ജുഡശ്രീഷരറെത്തിയത്തിനലതനന്ന ഉന്നത ഉതദരകാഗസന്മകാര് പറെയുന്നതണ് തകകാര്ട്ടണ്  ഫെശ്രീ
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സകാമ്പത്തിനന്റെ  തുക  വളനര  കുറെവകായതുനകകാണണ്  അതത്തിനണ്  പരത്തിഷ്കരത്തികണര

വരുതണനമന്നകാണണ്.  തമകാതട്ടകാര്  നവഹത്തികത്തിളത്തിനന്റെ കകാരരതത്തിലര  കര്ണകാടെക,

തമത്തിഴകാടെണ്  തുടെങത്തിയ  തസറ്റുകളത്തിനല  കകാരരങളകൂടെത്തി  പരത്തിതശേകാധത്തിചത്തിട്ടകാണണ്

നത്തികുതത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  നനപ്രവറണ്  ബസുകനളകാനക  സര്വശ്രീസുകള

നത്തിര്തത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.  വകാസവതത്തില്  കുറെച്ചുകൂടെത്തി

നകകാടകണനമന്നകാണണ്  എനന്റെ  വരകത്തിപരമകായ  അഭത്തിപ്രകായര.   പനക

ഇന്നനത സത്തിതത്തിയത്തില് അങനന നകകാടകകാന് പറത്തില. പബത്തികണ് ടകാന്തസകാര്ട്ടണ്

ഇനലങത്തില്  യകാത്ര  സകാധരമല.   10  ശേതമകാനമകാണണ്  കുറെചതണ്.   28  തകകാടെത്തി

രൂപയകായത്തിരുന്നതണ് കുറെച്ചുനകകാടതത്തിട്ടുണണ്.  

മദരതത്തിനണ് കഴെത്തിഞ്ഞെ രണ്ടു വര്ഷമകായത്തി നത്തികുതത്തി കൂട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തില.  കഴെത്തിഞ്ഞെ

വര്ഷര  നനപ്രസണ്  അഡ്ജസണ്നമന്റെണ്  നടെതത്തിയതണ്,  TOT യുനടെ

അഡ്ജസ്റ്റുനമന്റെകാണണ്.   അതണ്  10  രൂപയത്തില്  തകാനഴെ  വരുന്ന  നത്തികുതത്തിയകാണണ്.

രണണ്  വര്ഷമകായത്തി  ഒരു  നത്തികുതത്തിയുര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടത്തില.   അരത്തിക്കുര  ചകായയ്ക്കുര

പകാലത്തിനുര  വത്തില  കൂടന്നതുതപകാനല  മദരതത്തിനണ്  വത്തിലകൂടെത്തില.  അനതകാരു

തകകാണ്സന്റെണ്  നനപ്രസകാണണ്.  സര്കകാര്  തശ്രീരുമകാനത്തിചകാതല  ആ  നത്തികുതത്തി

കൂടകയുള.  രണ്ടു വര്ഷമകായത്തി മദരതത്തിനണ്  ഒറ വത്തിലയകാണണ്.   അതത്തില് മകാറര



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

205

വന്നത്തിട്ടത്തില.   500 രൂപയണ്  മുകളത്തില്  1000  രൂപവനരയുള്ളതുര  1000  രൂപയണ്

മുകളത്തില്  ഉള്ളതുര  എന്നശ്രീ  രണ്ടു  വത്തിഭകാഗങളകായത്തി  തത്തിരത്തിചത്തിട്ടുണണ്.   അതത്തില്

500 രൂപ  മുതല്  1000 രൂപ  വനരയുള്ളതത്തിനണ്  20  രൂപയുര  1000  മുതല്

മുകളത്തിതലകാട്ടുള്ളതത്തിനണ്  40  രൂപയുമകാണണ്  നത്തികുതത്തി.  1000  മുതല്

മുകളത്തിതലയ്ക്കുള്ളതത്തിനന്റെ  നസയത്തില്സണ്  8 ശേതമകാനതമയുള.  500  രൂപയണ്

തകാനഴെയുള്ള വത്തിഭകാഗര മദരമകാണണ് ഏറവുര കൂടതല്  വത്തിറഴെത്തികനപടന്നതണ്.  ആനക

വത്തില്കനപടന്ന മദരതത്തിനന്റെ നനലകാരു ഭകാഗവുര തകാനഴെ നലവലത്തിലകാണണ്.  ഇതണ്

തസകാഷരല് നസകമ്യൂരത്തിറത്തി സശ്രീഡണ് ഫെണണ് എനന്നകാരു ഫെണ്ടുണകാകത്തി അതത്തിതലകണ്

തപകാകുകയകാണണ്.  സശ്രീഡണ്  ഫെണത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  നമ്മള  പറെയകാന്

കകാരണനമനകാണണ്?  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  അസരബത്തിയത്തില്  നകകാണ്ടുവന്നണ്

അതത്തിനനക്കുറെത്തിചണ്  പറെതയണ  കകാരരമത്തിലതലകാ?  സശ്രീഡണ്  ഫെണണ്  ഒരു  പ്രതതരക

ഫെനണന്ന  നത്തിലയത്തിലകാണണ്  നകകാണ്ടുവന്നതണ്.   ആനക  തവണ്ടുന്ന  നപന്ഷനന്റെ

10 ശേതമകാനതത്തില്  തകാനഴെ  തുകമകാത്രതമ  ഇതത്തില്നത്തിന്നണ്  ലഭത്തിക്കുകയുള,

അലകാനത ആനക നപന്ഷന് നകകാടകകാനല.   

തകരളതത്തില് നത്തിന്നണ് പത്തിരത്തിക്കുന്ന നപതടകാള നത്തികുതത്തിയത്തില്, ഒരു ലത്തിററെത്തിനണ്

20  രൂപ  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  ഇതപകാള  തശേഖരത്തിക്കുനണണ്.   ഡശ്രീസലത്തിനുര



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

206

തശേഖരത്തിക്കുനണണ്.   750  തകകാടെത്തി  രൂപനയന്നണ്  ഇതത്തില്  പറെയുതമ്പകാള  7500

തകകാടെത്തി  രൂപയകാണണ്  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  പത്തിരത്തിക്കുന്നതണ്.  സര്ചകാര്ജര

നസസത്തിനുനമതത്തിനര ഒരു നത്തിലപകാടെണ് ഞങള പറെഞ.  സര്ചകാര്ജര നസസുര

പകാടെത്തിലകാനയന്നല,   ഇതത്തില്  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്  ഇടെനപടന്നതുനകകാണകാണണ്.

കകാരണര  ആര്ട്ടത്തികത്തിള  261  അനുസരത്തിചണ്  നപതടകാള,  ഡശ്രീസല്,  ലത്തികശര്

എന്നത്തിവ  തസറത്തിനന്റെ  സബ്ജകണ്  ആണതലകാ?  ഇഇൗ  കകാരരങളത്തില്

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെത്തിനണ്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തികകാന്  അവകകാശേമത്തില.  അവര്കണ്

എനനകസണ് ഡമ്യൂട്ടത്തിനയ പറ.  പതക നസഷരല് സര്ചകാര്തജകാ അഡശ്രീഷണല്

ഡമ്യൂട്ടത്തിതയകാ  ചുമതണനമങത്തില്  ഒരു  നപ്രകാവത്തിഷനുണണ്-പ്രതതരക

സകാഹചരരതത്തില്  പത്തിരത്തികകാര.  ആ  പ്രതതരക  സകാഹചരരര  എനകാണണ്?

നകാച്ചുറെല് കലകാമത്തിറശ്രീസണ്,  യുദ്ധര തുടെങത്തിയ കകാരരങള വരുതമ്പകാള ഒരു നചറെത്തിയ

പശ്രീരശ്രീഡത്തിതലയണ് ഇതണ് കളകണ് നചയകാനമന്ന അവകകാശേര ഉപതയകാഗത്തിചണ്  20  രൂപ

വശ്രീതര  പത്തിരത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണണ്.  എത്ര  വര്ഷമകായത്തി  പത്തിരത്തിക്കുകയകാണണ്.

നമ്മുനടെ  കണകനുസരത്തിചണ്  മത്തിനത്തിമര  7500  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികര

പത്തിരത്തിക്കുനണണ്.  അങനന  കഴെത്തിഞ്ഞെ  എത്രതയകാ  വര്ഷമകായത്തി  പത്തിരത്തിക്കുന.

അനതകാനര കൂടെത്തിയതപകാള ഒനര തതകാനന്നത്തിതല;  സരസകാന ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ
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ബഡ്ജറണ് സമയതണ് ഇങനനനയകാരു പ്രതത്തിതഷധര നടെത്തുന്നതണ് ശേരത്തിയല.  27

ബഡ്ജറണ്  പ്രസരഗങള  തകട്ടത്തിട്ടുള്ള  ആളകാണണ്  ബഹുമകാനനപട്ട

പ്രതത്തിപകതനതകാവണ്.  അത്രതതകാളര  നമ്മള  തകട്ടത്തിട്ടത്തിനലങത്തിലര

ഇവത്തിനടെയത്തിരത്തിക്കുന്നവര്  അതുതപകാനല  പരത്തിചയമുള്ളവരകാണണ്.  ബഡ്ജറണ്

നപ്രകാതപകാസല് വരുതമ്പകാളതനന്ന, ഇങനനനയകാരു പ്രതത്തിതഷധവുര തമകാതട്ടകാര്

നനസകത്തിള  കതത്തിപ്പുനമകാനക  നചയ്യുന്നതണ്  ശേരത്തിയല.  ഏറുര

അടെത്തിയുനമകാനകയുണകാകുനമങത്തിലര വണത്തിനകകാണ്ടുവന്നണ് കതത്തിക്കുന്ന പ്രവണത

ഒഴെത്തിവകാകകാമകായത്തിരുന. അങനനയുള്ള സമരര ഉളനപനടെ നടെക്കുകയകാണണ്. ആ

ഒരു  സകാഹചരരതത്തില്,  ഇഇൗ  നത്തികുതത്തി  അസകാമകാനര  ഭകാരമുള്ള  നത്തികുതത്തിയല.

60-62  ലകര തപര്കണ് നപന്ഷന് നകകാടക്കുന്ന പദ്ധതത്തി നത്തിര്തത്തി വയതണകാ;

ഇതണ്  തവണകാനയന്നണ് തശ്രീരുമകാനത്തികതണകാ;  അതതകാ തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസനര

മുതന്നകാട്ടണ് നകകാണ്ടുതപകാകണതമകാ?

ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശേന്:  സര്,  തകന്ദ്രര  നസസര  നത്തികുതത്തിയുര

പത്തിരത്തിക്കുനനവന്നണ് അങണ് പറെഞ്ഞെതലകാ; സരസകാനര 30 ശേതമകാനതത്തിലധത്തികര

നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുനണണ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയണ്  വശ്രീണ്ടുര  നപതടകാളത്തിനന്റെയുര

ഡശ്രീസലത്തിനന്റെയുര നസസണ് പത്തിരത്തിക്കുനണണ്. ഇനതകാരു ലയബത്തിലത്തിറത്തി അതല; ഇതണ്
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സരസകാനര  നകകാടതകണ  കകാരരമതല;  നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പന്നങളകണ്

വശ്രീണ്ടുര  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചു.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്  നപതടകാള/ഡശ്രീസല്  വത്തില

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതപകാള  അതത്തിനനതത്തിനര  നമ്മനളലകാവരുര  സമരര  നചയ്തവരകാണണ്.

നപതടകാളത്തിയര  ഉല്പന്നങളുനടെ  വത്തില  പശ്രീകത്തില്  നത്തില്ക്കുന്ന  സമയതണ്

സരസകാനരകൂടെത്തി  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചണ്  വത്തിലകയറമുണകാകുന്ന

അനരശ്രീകമുണകാക്കുന്ന  രശ്രീതത്തിതയകാടെണ്  തയകാജത്തിക്കുന്നതണ്  ശേരത്തിയല.  ഞങളകണ്

അതത്തിതനകാടള്ള  ശേകമകായ  പ്രതത്തിതഷധര  പറെയുകയകാണണ്.  അങണ്  ഇതപകാള

പറെഞ്ഞെതണ്,  വത്തിലകയറര  ഒരു  കകാരണവശേകാലര  പത്തിന്വലത്തികത്തില  എന്നകാണണ്.

സര്കകാര്  ഒരു  നത്തികുതത്തിയുര  പത്തിന്വലത്തികത്തിനലന്ന  ഇഇൗ  നത്തിലപകാടെത്തിതനകാടെണ്

ഞങളുനടെ  ശേകമകായ  പ്രതത്തിതഷധര  പ്രകടെത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്.  ഇതുമകായത്തി

ഞങളകണ് തയകാജത്തിചണ് മുതന്നകാട്ടണ് തപകാകകാന് കഴെത്തിയത്തില. 

(ഇനന  നസസണ്  ഉളനപനടെയുളള  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശേങള

പത്തിന്വലത്തികകാത സര്കകാര് നത്തിലപകാടെത്തില് പ്രതത്തിതഷധത്തിചണ് പ്രതത്തിപകകാരഗങള

ഒന്നടെങര മുദ്രകാവകാകരര വത്തിളത്തിചണ് സഭ ബഹത്തിഷ്കരത്തിചണ് പുറെത്തുതപകായത്തി)

മത്തി  .    സശ്രീകര്:  ഇ-നത്തിയമസഭകാ  ആപത്തിതകഷനന്റെ  (ഒന്നകാര  ഘട്ടര)

ഒഇൗപചകാരത്തിക  ഉദ്ഘകാടെനവുര  അതുസരബനത്തിച  പ്രഖരകാപനവുര  ആര്.
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ശേങരനകാരകായണന് തമ്പത്തി നമതമ്പഴണ് തലകാഞത്തില് വചണ് നടെക്കുന്നതകാണണ്. അതത്തിനണ്

പ്രതത്തിപകര  സഹകരത്തികണര.

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനല

നത്തിര്തദ്ദേശേങനളലകാര ഞകാന് പറെഞ. തകരളതത്തില്  2018-നല ബഹുമകാനനപട്ട

മുഖരമനത്തി  ശശ്രീ.  പത്തിണറെകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ  ഒന്നകാര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഭരണകകാലതണ്  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപത്തിചതത്തിനുതശേഷര  സരസകാനര

വര്ദ്ധത്തിപത്തിചത്തിട്ടത്തിലകാനയന്നതണ്  ശേരത്തിയകാണണ്.  അതുവനര  എലകാ  വര്ഷവുര

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  ഇതണ്  വരുന്നതകാണണ്.  ഇനത്തി  ടെകാകണ്  ഏര്നപടതകാനത

മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന് കഴെത്തിയത്തില.  ഇതണ്  വലത്തിനയകാരു ടെകാകല.  പത്രങളത്തില്   ഒരു

രൂപ കുറെയ്ക്കുനമന്നണ് വകാര്ത വന്നതകാണണ് യു.ഡത്തി.എഫെണ്.-നണ് വത്തിഷമമകായതണ്.  ഒരു

രൂപ  കുറെയ്ക്കുനമന്നണ്  വന്നതപകാള  സമരര  കത്തിടെന്നണ്  ഞങള  കുറെപത്തിച്ചുനവന്ന

വരുതകാനകാണണ്  ശമത്തിക്കുന്നതണ്.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

കകാരരമകായത്തി  വരുന്നതണ്   കുറെയ്ക്കുന്നതല.  തകരളതത്തിനല  60  ലകതത്തിലധത്തികര

വരുന്ന  കുടരബങളുനടെ  തസകാഷരല്  നസകമ്യൂരത്തിറത്തി  നപന്ഷന്  സഹകായര,

ചത്തികത്തിത എന്നത്തിവയ്നകകാനക നപകാതുവത്തില് സഹകായകരമകായ ഒരു ബഡ്ജറണ്

നത്തിര്തദ്ദേശേമകാണത്തിതണ്.  ഇതണ്  അരഗശ്രീകരത്തിചണ്  പകാസകാകണനമന്നണ്
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അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുനകകാണണ് എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

മത്തി  .    സശ്രീകര്:  ബഹുമകാനനപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  2023-2024

ബഡ്ജറണ് എസത്തിതമറണ് വകായത്തിക്കുനതണകാ?

ശശ്രീ  .    നക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല്:  സര്,  2023-2024-നല പുതുകത്തിയ

ബഡ്ജറണ് എസത്തിതമറണ് ഞകാന് അവതരത്തിപത്തിക്കുകയകാണണ്. 

  (രൂപ തകകാടെത്തിയത്തില്)

റെവനമ്യൂ വരവണ് 135418.67

റെവനമ്യൂ നചലവണ് 159360.91

റെവനമ്യൂ കമ്മത്തി (-)23942.24

മൂലധന നചലവണ് (തനത്തി) (-)14539.23

വകായ്പകളുര മുന്കൂറുകളുര (തനത്തി) (-)1180.76

നപകാതുകടെര (തനത്തി) 28552.79

നപകാതുകണകണ് (തനത്തി) 11073.94

ആനക കമ്മത്തി (-)35.49

വര്ഷകാരരഭ നരകാക ബകാകത്തി (-)314.76

വര്ഷകാനര നരകാക ബകാകത്തി (-)350.25

ഇതപകാള  പ്രഖരകാപത്തിച  അധത്തിക
നചലവണ്

(-)2640

നത്തികുതത്തി ഇളവുകള (-)50

അധത്തിക വത്തിഭവ സമകാഹരണര 2955

വര്ഷകാനര നരകാക ബകാകത്തി (-)85.25

ഇതപകാള സഭയത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച (-)44.20
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അധത്തിക നചലവണ്

ഇതപകാള സഭയത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച
അധത്തിക വത്തിഭവ സമകാഹരണര

               ഇല

ഇതപകാള സഭയത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച
നത്തികുതത്തി ഇളവുകള

            ഇല

വര്ഷകാനര നരകാക ബകാകത്തി (-)129.45

മത്തി  .    സശ്രീകര്:  ഇ-നത്തിയമസഭകാ  ആപത്തിതകഷനന്റെ  (ഒന്നകാര  ഘട്ടര)

ഒഇൗപചകാരത്തിക  ഉദ്ഘകാടെനവുര  പ്രഖരകാപനവുര  സഭ  പത്തിരത്തിഞ്ഞെകാലടെന്    ആര്.

ശേങരനകാരകായണന് തമ്പത്തി നമതമ്പഴണ് തലകാഞത്തില് വചണ് ബഹുമകാനനപട്ട മുഖരമനത്തി

നത്തിര്വഹത്തിക്കുന്നതകാണണ്.  എലകാ  ബഹുമകാനനപട്ട  അരഗങളുര  സഭ

പത്തിരത്തിഞ്ഞെകാലടെന് അവത്തിനടെ എതത്തിതചരണനമന്നണ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപകാള  പത്തിരത്തിയുന്നതുര  നകാനള

രകാവത്തിനല 9.00 മണത്തികണ് വശ്രീണ്ടുര സതമ്മളത്തിക്കുന്നതുമകാണണ്. 

(2023  നഫെബ്രുവരത്തി  മകാസര  09-ാം  തശ്രീയതത്തി  വരകാഴെകാഴ്ച  രകാവത്തിനല  9.00

മണത്തികണ്  വശ്രീണ്ടുര  സതമ്മളത്തിക്കുന്നതത്തിതലയകായത്തി  സഭ  ടവകുതന്നരര  04.01-നണ്

പത്തിരത്തിഞ.) 

* * * * *


