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ധനകകാരരര

2016-17   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള പുതുകത്തിയ ബഡ്ജറത്തിനന സരബനത്തിച
നപകാതുചര്ച 

ശശ  .    പത്തി  .    ടത്തി  .    എ  .    റഹശര:  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ

ഐസകസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ  ഒരു  സസ്വപ്ന  ബഡ്ജറകാണസ  എനകാണസ  ചത്തില  ആളുകള

ഇവത്തിനട  വത്തിമര്ശത്തിച്ചുകകാണുനതസ.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലനത

സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര കഴത്തിഞ്ഞ പതത്തിനഞ്ചുവര്ഷമകായത്തി ആളുകള സമരര നചയ്യുകയര

നത്തിരന്തര പ്രതകകാഭതത്തില് ഏര്നപ്പെടുകയര നചയത്തിട്ടുള്ള കൂളത്തിമകാടസ  കടവസ  പകാലതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില്  25  തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചുനകകാണസ എനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതതകാടസ

കൂറസ പുലര്തത്തിയത്തിട്ടുള്ള ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിനയ അഭത്തിനനത്തിക്കുവകാന

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  2006-ല്  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുനതപ്പെകാള  അതദ്ദേഹര  ഞങ്ങതളകാടസ  ആദരരതനന  പറഞ്ഞതസ

രണ്ടുവര്ഷകകാലതതയസ  നത്തിങ്ങള  ഒനര  ആവശരനപ്പെടരുതസ  എനകാണസ.  കകാരണര,

2000-3000  തകകാടത്തി  രൂപ  അനസ  കരകാറുകകാര്കസ  നകകാടുകകാന  ബകാകത്തിയകായത്തിരുന.

അതുനകകാണ്ടുതനന കരകാറുകകാര് നടണര് എടുക്കുന അവസരതത്തില് 50-60 ശതമകാനര

അധത്തികരത്തിച  തുകയകാണസ  എടുത്തുനകകാണത്തിരുനതസ.  അതത്തില്  കരകാറുകകാനര  കുറര

പറഞ്ഞത്തിട്ടസ കകാരരമത്തില. കകാരണര, അവര് എവത്തിനടനത്തിനനങത്തിലുനമകാനക കടര വകാങ്ങത്തിയര
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തലകാണ് എടുത്തുമകാണസ  കരകാര്  എടുക്കുനതസ.  രണ്ടുര  മൂനര വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞസ  പണര

കത്തിട്ടുനതുനകകാണസ സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര 50-60 ശതമകാനര അധത്തികരത്തിച തുകയകാണസ അവര്

കരകാര്  എടുക്കുനതസ.  പനക  രണ്ടുവര്ഷരനകകാണസ  കരകാറുകകാര്കസ  നകകാടുകകാനുള്ള

പണര  മുഴുവനുര  നകകാടുത്തുതശര്തതപ്പെകാള  പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികള  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുകയര

തചകാദത്തിചനതലകാര  നല്കുകയര  നചയ.  മകാത്രവുമല,  പത്തിനശടസ  കരകാറുകകാര്  പത്തുര

ഇരുപതുര  മുപ്പെതുര  ശതമകാനര  കുറഞ്ഞ  നത്തിരകത്തിലകാണസ  കരകാര്  എടുതതസ.  അതസ

സര്കകാരത്തിനസ  ഏനറ  ലകാഭമുണകാക്കുകയര  കൂടുതല്  പ്രവൃതത്തികള

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തില്  നടതകാന  സകാധത്തിക്കുകയര  നചയ  എനള്ളതസ  ഒരു

വസ്തുതയകാണസ.  അതുനകകാണസ ഇനതകാരു സസ്വപ്ന ബഡ്ജറല.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട തഡകാ.  ടത്തി.

എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുനണങത്തില്  അതസ  പൂര്ണ്ണമകായര

നടപ്പെകാക്കുര  എനതസ  അനുഭവതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  നമുകസ  പറയകാന

സകാധത്തിക്കുര.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര  20  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  എര.എല്.എ.-മകാരുനട

ആസത്തിവത്തികസന ഫണത്തിനസ ലഭത്തിചത്തിരുനതസ.  ഈ വര്ഷര അതസ  25  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി

വര്ദ്ധത്തികകാന തപകാവുകയകാണസ.  ഈ ആശയര ആദരമകായത്തി  മുതനകാട്ടുവചതസ  2006-നല

ബഡ്ജറത്തില്  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ  തനനയകാണസ.

വത്തിഷന  2010  എന നത്തിലയത്തില്  3  തകകാടത്തി  രൂപയര മകാനരവത്തിരുദ്ധ പകാതകജസ  എന
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നത്തിലയത്തില്  15  തകകാടത്തി  രൂപയര  തചര്തസ  18  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  അനസ  ഓതരകാ

എര.എല്.എ.-മകാര്ക്കുര അതദ്ദേഹര നല്കത്തിയതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ

അതസ തപരുമകാറത്തി ആസത്തിവത്തികസന ഫണസ എന രശതത്തിയത്തില്  20  തകകാടത്തി രൂപ തന.

ഇതപ്പെകാള ഞകാന ഇവത്തിനട സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുതപകാനല  25  തകകാടത്തി രൂപ അഞ്ചുവര്ഷതതയസ

നമുകസ  ലഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  തശര്ചയകായര  ഈ  കകാരരര  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികനള

സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര ഏനറ ആശസ്വകാസകരമകാണസ. 

അധത്തിക വത്തിഭവ സമകാഹരണതത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില് നത്തിര്തദ്ദേശത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള ചത്തില

കകാരരങ്ങള  ഉതദരകാഗസര്കസ  ഇഷരതപകാനല  വരകാഖരകാനത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുന

രശതത്തിയത്തിലകാകുര  എനനകാരു  ഭയപ്പെകാടുണസ.  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുള്ള

ഒറതവണ തശര്പ്പെകാകല് ഉളനപ്പെനടയള്ള  ചത്തില കകാരരങ്ങള ഉതദരകാഗസര് മുടത്തിനകാരത്തിഴ

കശറത്തി പരത്തിതശകാധത്തിചസ വരകാപകാരത്തികനള ഉപദ്രവത്തിക്കുന രശതത്തിയത്തിലകാക്കുന എനള്ളനതകാരു

വസ്തുതയകാണസ.   വരകാപകാര  സകാപനങ്ങളത്തില്  കയറത്തി  നതളത്തിവുകളത്തിലകാനത

അനകാവശരമകായത്തി നറയ്ഡസ നടതകാന ഉതദരകാഗസനര അനുവദത്തിക്കുകയത്തിലകാനയനകൂടത്തി

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  വരക്തമകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ബഡ്ജറസ

പ്രസരഗതത്തിനല  ഖണ്ഡത്തിക  248-ല്  പറയനതസ  എര.ആര്.പത്തി.  തരഖനപ്പെടുതത്തി

പകാകറത്തിലകാകത്തി  വത്തില്ക്കുന  ആട്ട,  മമദ  തുടങ്ങത്തിയ  ഭകണ  പദകാര്ത്ഥങ്ങളകസ  5
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ശതമകാനര  ടകാകസ  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  എനകാണസ.  ഒതനകാ  രതണകാ  മൂതനകാ

കത്തിതലകാഗ്രകാര  വകാങ്ങുന  സകാധകാരണ  ഉപതഭകാക്തകാകനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

ഇനതകാരു പ്രശ്നമകാകകാന സകാധരതയത്തില. പനക ചകാകസ കണകത്തില് വകാങ്ങുതമ്പകാള അതുര

പകാകസഡസ  കതമകാഡത്തിറത്തിയത്തില്  വരുതമകാ  എനള്ള  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായത്തിട്ടുള്ള  സരശയര

ഉതദരകാഗസര്ക്കുണകാകകാനുള്ള  സകാധരതയണസ.  അതുനകകാണസ  അകകാരരതത്തില്  ഒരു

കകാരത്തിഫത്തിതകഷന  ആവശരമകാണസ  എനനനത്തികസ  തതകാനന.  അതുതപകാലതനന

മൂലരവര്ദ്ധത്തിത ഉല്പ്പെനങ്ങളകായ ചക തപകാലുള്ള, നമ്മുനട നകാട്ടത്തില് തവസകായത്തിതപ്പെകാകുന

ഭകണ പദകാര്ത്ഥങ്ങളുനട കകാരരതത്തില് ശക്തമകായ നത്തിലപകാടുകള സസ്വശകരത്തികകാനുര ഈ

ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഭകാവനര നചയ്യുന എനതസ സതന്തകാഷമുള്ള കകാരരമകാണസ. 

മറ്റുചത്തില  കകാരരങ്ങളകൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിതകണതസ  ആവശരമകാനണനള്ളതുനകകാണസ

അതുകൂടത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തികകാന ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇനനല ബഹുമകാനനപ്പെട്ട പ്രതത്തിപക

തനതകാവുര ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ഒ.  രകാജതഗകാപകാലുര കൂടത്തി ഐ.എസസ.-നനക്കുറത്തിച്ചുള്ള പ്രശ്നര

സഭയത്തില്  ഉനയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അതസ  അടത്തിയന്തര  പ്രതമയമകായത്തി

നകകാണ്ടുവരകാതതത്തിനസ കകാരണര ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള ശശ. ഒ. രകാജതഗകാപകാലത്തിനനക്കൂടത്തി

കൂതട്ടണത്തിവരുര,  അതസ  പ്രശ്നര  സൃഷത്തിക്കുനമനള്ളതുനകകാണകാണസ  അനതകാരു

സബ്മത്തിഷനല് ഒതുകത്തി നത്തിര്തത്തിയതസ എനള്ളനതകാരു  വസ്തുതയകാണസ.  പനക അതസ
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വത്തിചകാരത്തിചതുതപകാനല  നപകാട്ടത്തിയത്തില.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഖരമനത്തി  ശക്തമകായ

രശതത്തിയത്തില്തനന  അതത്തിനസ  മറുപടത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ബഡ്ജറസ  മകാത്രമല,  എലകാ

കകാരരങ്ങളത്തിലുര  ഈ  ഗവണ്നമന്റെസ  ശക്തമകായ  നത്തിലപകാടുകള  സസ്വശകരത്തിക്കുര

എനള്ളതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  നതളത്തിവകാണസ  ഇനനല  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഖരമനത്തി

നത്തിയമസഭയത്തില്  പറഞ്ഞതസ.  നത്തിങ്ങള  ഓതരകാ  വത്തിഷയതത്തിലുര  എടുതത്തിട്ടുള്ള

നത്തിലപകാടുകള  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്  നമുകത്തിതസ  മനസത്തിലകാകകാന  സകാധത്തിക്കുര.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപകതനതകാവ്  ആഭരന്തര  മനത്തിയകായത്തിരുന  കകാലഘട്ടതത്തില്

തകകാഴത്തിതകകാടസ  നഹഡസ  തപകാസകാഫശസത്തിനന്റെയടുതസ  സമരര  നചയ

പ്രകായപൂര്തത്തിയകാകകാത  നപണ്കുട്ടത്തികളുളനപ്പെനടയള്ളവരുനട  തപരത്തില്  'ഡഡൗണ്

ഡഡൗണ് ഹത്തിന്ദുസകാന'  എന മുദ്രകാവകാകരര മുഴകത്തിനയനസ എഫസ.ഐ.ആര്.  ഇട്ടസ രകാത്രത്തി

പനണര മണത്തികസ മജത്തിതസ്ട്രേട്ടത്തിനന്റെ മുനത്തില് ഹകാജരകാകത്തി ജയത്തിലത്തിലടച സരഭവമുണകായത്തി.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഒരു  സമുദകായതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  അനകാവശരമകായ  ചര്ചകള

ഉണകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ശമതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടകാണസ  ഇതുതപകാനല  ഇലകാത

കകാരരങ്ങള  പറഞ്ഞസ  കുട്ടത്തികനള  ജയത്തിലത്തിലടചതസ.  ഈ  കുട്ടത്തികള  സമരര  നചയതസ

നസനട്രല്  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തില്  ഉണകായ  ചത്തില  വത്തിഷയങ്ങനള  സരബനത്തിചകാണസ.

നജ.എന.യ.-ല്  ഉണകായ  വത്തിഷയങ്ങളുര  ഇതുതപകാലതനനയകാണസ.  നജ.എന.യ.-ല്
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ഇലകാത മുദ്രകാവകാകരങ്ങള വത്തിളത്തിച്ചു എനപറഞ്ഞുനകകാണകാണസ ചത്തില പ്രശ്നങ്ങള സൃഷത്തിചസ

അവത്തിനട വലത്തിയ തകകാലകാഹലമുണകാകത്തിയതസ.  അതുതപകാനലയകാണസ നത്തിങ്ങള എതപ്പെകാഴുര

നചയനകകാണത്തിരുനതസ  എനനതകാരു  വസ്തുതയകാണസ.  ഇവത്തിനട  നലറര്  തബകാരബസ

തകസത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുര  അതസ  മകകകാരരര  നചയ  രശതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുര   നമുകറത്തിയകാര.

തത്തിരുവനന്തപുരതസ വത്തിമകാനതത്തില് തബകാരബുവച തകസത്തിനന സരബനത്തിച്ചുര അതത്തിനന്റെ

അതനസ്വഷണനതക്കുറത്തിച്ചുര  നമുകറത്തിയകാര.  അതുതപകാനല  ആനുകകാലത്തിക

പ്രസത്തിദ്ധശകരണങ്ങളത്തില്  ചത്തില  എര.എല്.എ.-മകാരുനടയര  തനതകാകനമകാരുനടയര  ഇ-

നമയത്തില് തചകാര്ത്തുന എനപറഞ്ഞുനകകാണസ ഉണകായ ഒരു തകസത്തിനന സരബനത്തിചസ

എനന്തലകാര  തകകാലകാഹലങ്ങളകാണസ  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തിലുണകായത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഒരു

സമൂദകായതത്തിനന  മുളമുനയത്തില്  നത്തിര്തകാനുള്ള  പരത്തിശമമകാണസ  പലതപ്പെകാഴുര

നടനത്തിട്ടുള്ളതസ.  തകകാഴത്തിതകകാട്ടസ  ലശഗസ  തനതകാകനകാര്  എലകാ  മതസരഘടനകളുനടയര

തയകാഗര വത്തിളത്തിച്ചു.  അതത്തിലുര എലകാവനരയര വത്തിളത്തിചത്തില.  ചത്തില ആളുകനള അവര്തനന

തശവ്രവകാദത്തികളകാകത്തി  മകാറത്തി  നത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  എനത്തികസ  അവതരകാടസ

പറയകാനുള്ളതസ ഒരത്തികലുര നമുകസ സസ്വന്തമകായത്തി തശര്കകാന കഴത്തിയന ഒരു വത്തിഷയമല

ഇതസ.  എലകാ  സമൂഹതത്തിനനയര  ഒനകായത്തിക്കൂട്ടത്തിനകകാണസ  ഇടതുപകര

നചയ്യുനതുതപകാനലയള്ള  ഒരു  സമശപനര  സസ്വശകരത്തിച്ചുനവങത്തില്  മകാത്രനമ  ഈ
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പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്നത്തിനസ  കരകയറകാന  സകാധത്തിക്കുകയള.  ഇങ്ങനന  പ്രതതരകര

പ്രതതരകമകായത്തി  തയകാഗര  വത്തിളത്തിചസ  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനു  പകരര  നപകാതു

സമൂഹനത ഒനകായത്തി നത്തിര്തത്തിനകകാണസ മുതനകാട്ടുതപകാകകാന നമുകസ സകാധത്തികണര. 

കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മണ്ണകാര്കകാടസ  എര.എല്.എ.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  നതരനഞ്ഞടുപ്പുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  ചത്തില  പരകാമര്ശങ്ങള

ഇവത്തിനട  ഉനയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  എ.  പത്തി.  അബൂബകര്  മുസലത്തിയകാര്  എതന്തകാ

നചയനവനകാണസ  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ.  മണ്ണകാര്കകാടസ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്

തപകായത്തി എ. പത്തി. അബൂബകര് മുസലത്തിയകാര് ഒരത്തികലുര നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ പ്രചരണതത്തില്

പനങടുതത്തിട്ടത്തില.  അവത്തിനട  ഒരു  കുടുരബതയകാഗതത്തിലുര  പനങടുതത്തിട്ടത്തില.  ഇഡൗ

നത്തിയമസഭയത്തിലത്തിലകാത  അതദ്ദേഹനത  സരബനത്തിചകാണസ  ഇവത്തിനട  ചത്തില  കകാരരങ്ങള

പറഞ്ഞതസ.  എ.  പത്തി.  അബൂബകര്  മുസലത്തിയകാനര  സരബനത്തിചകാണസ  പറഞ്ഞതസ,

തങ്ങനള സരബനത്തിച്ചുര നമുകസ പറയകാര.  നകകാടുവള്ളത്തിയത്തില് വനസ എലകാ വശടുകളത്തിലുര

കുടുരബതയകാഗങ്ങള തചര്നസ മഴയ്ക്കുതവണത്തി പ്രകാര്ത്ഥത്തികകാനകാനണനസ പറഞ്ഞസ സശകനള

വത്തിളത്തിച്ചുവരുതത്തി  തങ്ങള  പ്രസരഗത്തിചത്തിട്ടസ  മഴയര  നപയത്തില,  തവകാട്ടുര  കത്തിട്ടത്തിയത്തില.

അതുനകകാണകാണസ ശശ. കകാരകാട്ടസ റസകാഖസ ഇവത്തിനടയത്തിരത്തിക്കുനതസ.   ശശ. കകാരകാട്ടസ റസകാഖസ

നകകാടുവള്ളത്തി നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില് നത്തിനര വത്തിജയത്തിചകാണസ വനതസ.   മുസലത്തിയകാര്
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പറഞ്ഞതസ  നടനത്തിട്ടത്തിനലങത്തില്  തങ്ങള  പറഞ്ഞതുര  നടനത്തിട്ടത്തില.  ഞകാനത്തിവത്തിനട

ഇരത്തിക്കുനണസ,  ബഹുമകാനരരകായ  തത്തിരുവമ്പകാടത്തി  എര.എല്.എ.-യര  നകകാടുവള്ളത്തി

എര.എല്.എ.-യര  ഇവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുനണസ.  അതുനകകാണസ  അനകാവശരമകായ

വകാദപ്രതത്തിവകാദങ്ങനളകാനര  ആവശരമത്തില.  ഇങ്ങനനയള്ള  വത്തിഷയങ്ങളകപ്പുറര

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട മുഖരമനത്തി ഇനനല പറഞ്ഞതുതപകാനല പ്രശ്നങ്ങനള നമുനകകാനകായത്തി

അതത്തിജശവത്തികകാന  സകാധത്തികണനമനകാണസ  എനത്തികസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ.

ഡത്തിഫസ തശരത്തിയയനട  തകസസ  ഇനസ  പറഞ്ഞതലകാ.  മലപ്പുറര  ജത്തിലയത്തില്  ഒരുപകാടസ

അനവത്തിശസ്വകാസങ്ങളുര  അനകാചകാരങ്ങളുനമകാനക  നടക്കുനനണനകാണസ  പറയനതസ.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മനത്തിയനട  തനതൃതസ്വതത്തില്  ആദരര  തനന  തപകായതസ

പകാണകകാതട്ടയകാണസ.  അവത്തിനട  തപകായത്തി  കകാരരങ്ങള  തബകാദ്ധരനപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള

അതദ്ദേഹതത്തിനതസ തബകാദ്ധരനപ്പെട്ടു.  നല വത്തിഷയര തനന എനസ സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണസ ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിന്തകാങ്ങത്തിനകകാണസ ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

                                                         
ശശ  .    നക  .    സത്തി  .    തജകാസഫസ:  സര്,  യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധമത്തിലകാത  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന  എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  നഎസകസ

എകതണകാമത്തിസകായ ധനകകാരരമനത്തിയകാണസ.   പതക എകതണകാമത്തിസസ  പകാലത്തിതകണ

രകാഷശയ  സതരസനത  അങ്ങസ  പകാലത്തിച്ചുകകാണുനത്തില.  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  മുഖമുദ്ര
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political  and  economic  dishonesty  ആണസ.  ഞങ്ങള  എതന്തകാ  വലത്തിയ  പകാപര

നചയനവനര തകരളനത വലത്തിയ സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാകത്തിനയനമകാണസ

അങ്ങസ ആദരതമ പറയനതസ.   അതത്തിനുതവണത്തി ഒരു ധവളപത്രര നകകാണ്ടുവന.  ഇഡൗ

ധവളപത്രതത്തിനന്റെ  para 1.1.4-ല് അങ്ങസ പറയനതസ  -  Three dimensions of  the

Annual Plan that has in no small measure, contributed to this fiscal situation

are the following:  One, The original  Plan Size  itself  was fixed beyond

what the State could afford each year.  പദ്ധതത്തികള സരസകാന ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

സകാമ്പതത്തികതശഷത്തികപ്പുറമകാനണനസ  പറയന.  അങ്ങനനയകാനണങത്തില്  അങ്ങസ

തത്തിരുതതണ.  ഞങ്ങളുനട  പകാന  തനന  മകാറമത്തിലകാനത  അരഗശകരത്തിച്ചുനവനസ

പറയനതുതനന ഞങ്ങളുനട പകാനത്തിനുള്ള അരഗശകകാരമകാണസ.   Balance in  Current

Revenues വച്ചുമകാത്രതമ പകാന തയകാറകാക്കൂയള എനകാണസ അങ്ങസ പറയനതസ.  തകരളര

തപകാനല  നനഗറശവസ  ബത്തി.സത്തി.ആര്.  ഉള്ള  സരസകാനര,   ആ  രശതത്തിയത്തില്  പകാന

തയകാറകാകകാന തപകായകാല് നമുകസ പദ്ധതത്തിയണകാകുതമകാ; പുതരകാഗതത്തിയണകാകുതമകാ?  ആ

സങല്പതതകാടസ  ഞങ്ങള  തയകാജത്തിക്കുനത്തില.  അങ്ങസ  ഞങ്ങളുനട  നത്തിലപകാടസ

അരഗശകരത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  രണകാമനത കകാരരര - Schemes were announced in

the Budget that had no resources to finance them.  The expenditure incurred
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on  them  place  enormous  strains  on  the  Budget.  അങ്ങസ  എന്തകാണസ

നചയത്തിരത്തിക്കുനതസ.   ഞകാന  എര.എല്.എ.  ആയത്തിട്ടസ  ഇതപ്പെകാള  34  നകകാലമകായത്തി.

ഇനവനര ഇഡൗ സഭയത്തില് നചയകാത രശതത്തിയത്തില്,  ബഡ്ജറത്തില് പണര മകാറത്തിവയകാനത

മനറതന്തകാ  സസ്വപ്നര  കണ്ടുനകകാണസ  അങ്ങസ  പദ്ധതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണസ.  റവനന

വരുമകാനനമടുക്കുര,  പദ്ധതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുര,  പണര  മകാറത്തിവയ്ക്കുര  അങ്ങനനയകാണസ  ഇഡൗ

കകാലമത്രയര  നചയവനത്തിരുനതസ.  അങ്ങത്തിവത്തിനട  പുതത്തിയ  എര.എല്.എ.-മകാനര

കബളത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അങ്ങത്തിവത്തിനട  പ്രഖരകാപത്തിച  12000  തകകാടത്തി  രൂപയനട

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  പദ്ധതത്തികളക്കുള്ള ഫണസ ബഡ്ജറത്തിലുതണകാ?  ഒരു നനപസനയങത്തിലുര

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിട്ടുതണകാ.  അതത്തിനസ അങ്ങസ പറയനതസ  Infrastructure Development

Board ഉണകാകത്തി ഫണസ സമകാഹരത്തിക്കുനമനകാണസ.   ഇതസ embryonic stage-ല് ആണസ.

ആകസ തഭദഗതത്തി നചയകാന തപകാകുനനവനസ പറഞ്ഞു.  നല കകാരരര,  നചയനട്ട.  മകാണത്തി

സകാര്  പറഞ്ഞതുതപകാനല  ഇതസ  അകരകാര്ത്ഥതത്തില്  മലര്നപ്പെകാടത്തികകാരനന്റെ  സസ്വപ്നര

തനനയകാണസ.   ഇലകാത പദ്ധതത്തി കണ്ടുനകകാണസ;  ഇലകാത സമ്പതസ കണ്ടുനകകാണസ

പണര മകാറത്തിവയ്ക്കുനതസ ഇഡൗ സഭതയകാടുള്ള വലത്തിയ  dishonesty  ആണസ. 1475  തകകാടത്തി

രൂപയനട പകാലങ്ങള, 150 തകകാടത്തി രൂപയനട നനഫ്ലെെ ഓവറുകള, 40 തകകാടത്തി രൂപയനട

അണര്  പകാതസജസ,  2800  തകകാടത്തി  രൂപയനട  തറകാഡുകള  -  ഇതത്തിനനകാനക  ഒരു
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നനപസനയങത്തിലുര ബഡ്ജറത്തില് മകാറത്തിവചത്തിട്ടുതണകാ?  അങ്ങസ നചയ മനറകാരു വലത്തിയ ഒരു

ക്രൂരത,  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന ഇനനല ചൂണത്തികകാട്ടത്തി.  ബഡ്ജറത്തിനല  para 55-ല്

പറയനതസ -  മനസത്തിലകാതകണ്ടുന ഒരു കകാരരര, കത്തിഫ്ബത്തി സമകാഹരത്തിക്കുന പണര ഒരു

കകാരണവശകാലുര സര്കകാര് ഖജനകാവത്തില് നത്തിതകപത്തിക്കുകതയകാ ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടസനമന്റുകള വഴത്തി

നചലവഴത്തിക്കുകതയകാ  ഇല  എനതകാണസ.  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  നചതയണ  പ്രവൃതത്തികളക്കു

തവണത്തിയള്ള പണര മകാറത്തിവചത്തിട്ടസ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ നകകാടുകത്തില.  Time trusted-ഉര

well established-ഉര  ആയ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  സരവത്തിധകാനനത  മറത്തികടനനകകാണസ

മനറതന്തകാ മകാര്ഗര കണസ പണര നചലവഴത്തികകാന തപകാകുനതസ ശരത്തിയകായ നടപടത്തിയല.

പണര കനണത്തുനനവങത്തില് ആവശരമകായ ഫണസ പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ നകകാടുകണര.

അതുതപകാനല  അങ്ങസ  പറയന  മനറകാരു  കകാരരര,  ഇവത്തിനട  വലത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണകായത്തി.  തഗകാബല്  നനക്രെെസത്തിസസ,  ഗളഫത്തിനല  സകാമ്പതത്തികമകാനരര,

നകാണരവത്തിള  തകര്ച  എനശ  നത്തിയനണകാതശതമകായ  കകാരണങ്ങളകാല്  തകരളതത്തില്

വരുമകാന  തചകാര്ചയണകായത്തി. ഇഡൗ  കകാരണങ്ങനളലകാര  ഉണകായത്തിട്ടുര  ഞങ്ങള  80%

Additional  Resource  Mobilization  സമകാഹരത്തിച്ചു.  പതക  അങ്ങസ  എന്തകാണസ

നചയതസ.  അങ്ങസ  2005-06-ല്  ചുമതലതയല്ക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തിനന്റെ  നപകാതുകട

ബകാദ്ധരത 45929 തകകാടത്തി രൂപ, അധത്തികകാരനമകാഴത്തിയതമ്പകാള 88887 തകകാടത്തി.  5 നകകാലര
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നകകാണസ തകരളതത്തിനന്റെ കടബകാദ്ധരത വര്ദ്ധനവസ 93%.  ഇതത കകാലയളവത്തില്  25671

തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തിരുന  ആഭരന്തര  കടര  56288  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി,   വര്ദ്ധനവസ

119%.   തകരളനത  അങ്ങസ  കടനകണത്തിയത്തിലകാകത്തി.   2011-ല്  തകന്ദ്ര  പകാനത്തിരഗസ

കമശഷന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടനുസരത്തിചസ  ഇന്തരയത്തിനല  മൂനസ  സരസകാനങ്ങള

കടനകണത്തിയത്തിലകാണസ.  ഒനസ  തകരളര,  രണസ  പഞകാബസ,  മൂനസ  ബരഗകാള.   അഞസ

നകകാലകകാലര നകകാണസ ഇന്തരയത്തില് തകരളനത കടനകണത്തിയത്തിലകാകത്തിയകാണസ അങ്ങസ

തത്തിരത്തിച്ചുതപകായതസ.  അവത്തിനട  നത്തിനര  ഞങ്ങള  മുതമ്പകാട്ടു  തപകായത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചു

നകകാലകകാലമുണകായ  വമ്പത്തിച  വത്തികസന  മുതനറനത  സരബനത്തിചസ  കഴത്തിഞ്ഞ

നത്തിയമസഭയത്തിലുണകായത്തിരുന  എര.എല്.എ.-മകാര്കസ  അറത്തിയകാര.  സമകാനതകളത്തിലകാത

വമ്പത്തിച വത്തികസനങ്ങള തകരളതത്തിലുണകായത്തിതല.  ഇവത്തിനട ഫ്ലെെകാഗ്ഷത്തിപ്പെസ തപ്രകാഗകാമുകള;

എലകാര സമയതത്തിനസ പൂര്തത്തിയകാകകാന തപകാകുന.  കണ്ണൂര് വത്തിമകാനതകാവളര, നകകാചത്തി

നമതട്രകാ  നറയത്തില്,  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  തുറമുഖര  -   ഇനതലകാര  ആരരഭത്തിചസ  പൂര്തത്തിയകായത്തി

നകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  ഇതുമകാത്രമകാതണകാ?  അങ്ങസ  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച  ഒനകാര  മകാനരവത്തിരുദ്ധ

പകാതകജസ,   തകരള  വത്തിഷന  2010  തുടങ്ങത്തിയവയ്നകകാനക  ആരകാണസ  പണര

നകകാടുതതസ. ആ ബകാദ്ധരത മുഴുവന നകകാടുതതസ ശശ. നക. എര. മകാണത്തിയര കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റുമകാണസ.  അങ്ങസ അതസ കകാണകാനത തപകാകരുതസ.   ഇവത്തിനട ശശ. പത്തി.ടത്തി. എ.
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റഹശര പറഞ്ഞു, ഒനകാര മകാനരവത്തിരുദ്ധ പകാതകജത്തില് ഫണസ നകകാടുതതസ ഭരണകകത്തിക്കു

മകാത്രമകായത്തിരുന, പ്രതത്തിപകതത്തിനു നകകാടുതത്തില. ഞങ്ങളുനട കകാലതസ ശശ. നക. എര.

മകാണത്തി ധനകകാരര മനത്തിയകായതത്തിനുതശഷര  141  എര.എല്.എ.മകാര്ക്കുര 5  തകകാടത്തി രൂപ

അസറസ ഫണസ നകകാടുത്തു.  വരതരകാസര വരുതകാനത 4 നകകാലവുര നകകാടുത്തു. അതത്തിനന്റെ

ഫലമകായത്തി  വലത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  ബകാദ്ധരതയണകായത്തി.   വരുമകാനര  മകാത്രര  തനകാകത്തി

നചലവഴത്തികകാന  തപകായകാല്  തകരളതത്തിനന്റെ  വത്തികസനര  തകരകാറത്തിലകാകുര.

അതുനകകാണ്ടുതനനയകാണസ വരുമകാനര എന്തകാനണങത്തിലുര വത്തികസനര മുടങ്ങകാനത പുതത്തിയ

തകാലൂക്കുകള, പുതത്തിയ വത്തിതലജുകള, ജനറല് ആശുപത്രത്തികള, ജത്തിലകാ ആശുപത്രത്തികള,

തകാലൂകസ ആശുപത്രത്തികള,  നമഡത്തികല് തകകാതളജുകള,  ബത്തി.എര. &  ബത്തി.സത്തി.  നചയ

തറകാഡുകളുനട ശരഖല  -  ഇനതലകാമുണകായതപ്പെകാള സകാമ്പതത്തിക ബകാദ്ധരതയണകായത്തി.

അധത്തികകാരനമകാഴത്തിയതമ്പകാള  തകരളതത്തില്  ഭരണത്തുടര്ചയണകാകുനമനകാണസ  ഞങ്ങള

കരുതത്തിയതസ.  മടങ്ങത്തിവനകാല്തപ്പെകാലുര  പരത്തിഹരത്തികകാനമനള്ള  വത്തിശസ്വകാസര

ഞങ്ങളക്കുണകായത്തിരുന.   അങ്ങസ  പറയനതുതപകാനല  ഇവത്തിനട  കടനകണത്തിയത്തില.

സകാമ്പതത്തിക പ്രയകാസമുണസ;  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണസ.  അതസ മറത്തികടകകാന സകാധത്തികണര.  ഒരു

കകാരരര ചൂണത്തികകാണത്തികകാനുള്ളതസ, അങ്ങസ സകാരസകാരത്തിക വകുപ്പെത്തിനുതവണത്തി ഒരു പദ്ധതത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.   എനത്തികറത്തിതയണതസ,  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തില്  ശശ.  ഉമന  ചകാണത്തി



Uncorrected/Not for publication
14

പ്രഖരകാപത്തിച പദ്ധതത്തികളുണകായത്തിരുന.  അതത്തില് ചത്തിലതസ ഉളനപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ, ചത്തിലതസ

ഉളനപ്പെടുതത്തി കകാണുനത്തില.  നനവതലകാപ്പെത്തിള്ളത്തി സകാരകര, മലപ്പുറനത ചരത്തിത്ര മനസത്തിയര,

പകാലകായത്തിനല  മനര  സഡത്തി  നസന്റെര്,  ജവഹര്  ബകാലഭവനുകള,  വത്തി.  ടത്തി.  സകാരകര,

തകളപ്പെജത്തി  സകാരകര,  സതരന  സകാരകര,  ഗുരു  നചങ്ങന്നൂര്  സകാരകര,  കുടത്തിതയറ

മനസത്തിയര,  നനവകര മുഹമദസ  ബഷശര് സകാരകര തുടങ്ങത്തിയ പദ്ധതത്തികളകസ മകാറത്തിവച

ഫണസ നകാനളയണകാകുതമകാനയനസ പറയണര. അതല അതസ തവനണനസ വയ്ക്കുകയകാതണകാ.

ദയവകായത്തി തവനണനസ വയരുതസ. ഇഡൗ സകാരസകാരത്തികസകാപനങ്ങനളലകാര തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുവകായ  സമ്പതകാണസ.  അതുനകകാണ്ടുതനന  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കകാര്  അനുവദത്തിച

പണര  അനുവദത്തികണനമനസ  പറഞ്ഞുനകകാണസ  ദശര്ഘവശകണമത്തിലകാത  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  

ശശ  .   ഇ  .   നക  .   വത്തിജയന : സര്, ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി, തഡകാ.

ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  നഎസകസ  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറസ

പ്രസരഗനത ഏനറ സതന്തകാഷതതകാനടയര അതത്തിതനകകാതളനറ അഭത്തിമകാനതതകാനടയര

സസ്വകാഗതര നചയ്യുകയകാണസ. വത്തിയര്പ്പെത്തിനന്റെ വത്തില അറത്തിയനതുര മകാനുഷത്തികമുഖമുളളതുമകായ

ഒരു  ബഡ്ജറകാണത്തിതസ.  ഏനറ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയളള  സമയതകാണസ

ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ഇഡൗ  ചുമതല  ഏനറടുതതസ.
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ധവളപത്രതത്തിലൂനട  അതസ  തകരളശയ  സമൂഹതത്തിനസ  തബകാധരമകായത്തി.  എനകാല്

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനന്റെ

തനതൃതസ്വതത്തില്  ഇചകാശക്തത്തിതയകാനട  ഒരുലകര  തകകാടത്തി  രൂപ  സരസകാനതസ

മുതല്മുടകത്തി തകരളതത്തിനന്റെ മുരടത്തിപ്പെസ മറത്തികടകകാനുളള നത്തിര്തദ്ദേശമകാണസ ബഡ്ജറത്തിലൂനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.  ഇതത്തിനന  ജനങ്ങള  ഏനറ  സതന്തകാഷതതകാനടയകാണസ

കകാണുനതസ.  നമ്മുനട നകാട്ടത്തില് സകാധകാരണ പറയകാറുണസ,  അമമകാനരതപ്പെകാനല ഏറവുര

അനുകരണശയമകായത്തി  കുട്ടത്തികനള  തനകാക്കുനതസ  കകാകയകാനണനസ.  വളനര

സൂക്ഷ്മതതയകാനട  കകാലകാവസ  തനകാകത്തി  കൂടുണകാക്കുര.  അതത്തിനന്റെ  കൂടത്തിനുപറത്തിയ

രശതത്തിയത്തിലുളള  കമ്പസ,  ഇലകള  എനത്തിവ  തശഖരത്തിച്ചുവചസ  അവത്തിനട  മുട്ടയത്തിട്ടസ  കുഞ്ഞസ

വത്തിരത്തിഞ്ഞതത്തിനുതശഷര  അതത്തിനുതവണ്ടുന  ഭകണര  നല്കത്തി  പറകകാനുളള

സരവത്തിധകാനനമകാരുക്കുന.  അതുവനര  അതത്തിനന  സൂകത്തിക്കുന  സൂക്ഷ്മതയകാണസ  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  നമ്മുനട  കുട്ടത്തികള  മുതല്

വതയകാവൃദ്ധനകാര്  വനരയളളവരുനട  സരരകണതത്തിനുതവണത്തി  ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ

പ്രസരഗതത്തിലൂനട കകാണത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.  ഒരു പുതത്തിയ തകരളര സൃഷത്തിക്കുകനയന ലകരര

വച്ചുനകകാണസ ഇടതുപക ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ബഡ്ജറസ വശണ്ടുര ഒരു ജനപക ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിനയനളള  നത്തിലയസ  ഇവത്തിനട  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതകാണസ  നമുകസ  ഇഡൗ



Uncorrected/Not for publication
16

ബഡ്ജറത്തിലൂനട കകാണകാന കഴത്തിയനതസ.  

വത്തില്പ്പെന  നത്തികുതത്തിയനട  തചകാര്ചയത്തിനതത്തില്  എനത്തികസ  സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുളളതസ,

ഓണ്നനലന  തഡകാര്  നഡലത്തിവറത്തി  വത്തില്പ്പെനകള  തകരളതത്തില്  വരകാപകമകാണസ.

ഓണ്നനലന  ബത്തിസത്തിനസത്തില്  തകന്ദ്ര  ടകാകസ  ലഭത്തിക്കുനനണങത്തില്തപ്പെകാലുര  തസറത്തിനന്റെ

ഫണസ  ലഭത്തിക്കുനത്തിലകാനയന  ഒരു  പ്രശ്നമുണസ.  നചറുപ്പെകകാര്  അനലങത്തില്

വശടുകളത്തിലുളളവര്  കടകളത്തില്  തപകായത്തി  വകാങ്ങത്തിതകണതത്തിലകാനയന  നത്തിലയസ

ഗുണനത്തിലവകാരമുളള  എലകാ  സകാധനങ്ങളുര  ഒകാണ്നനലനകായത്തി  വകാങ്ങുന  സരവത്തിധകാനര

ഇനസ  ഇന്തരയത്തിലകാനക  വരകാപകമകായണസ.  തകന്ദ്ര  വത്തില്പ്പെന  നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തിതലകസ

വരുമകാനര വരുനനങത്തില് തപകാലുര സരസകാനതസ നത്തികുതത്തി വരുമകാനര വരുനത്തിലകാനയന

പ്രശ്നമുണസ. അതസ നമുകസ പരത്തിഹരത്തികനപ്പെതടണതകാണസ.

ബഡ്ജറസ  ഭകാഗര  2-ല്  നപനഷനുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  വത്തിഷയതത്തില്,

നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്റെ  തവളകളത്തിലുര  നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ  പ്രകടനപത്രത്തികയത്തിലുര  അതത്തിനന്റെ

കരകാമ്പയത്തിനുകളത്തിലുര  നപനഷന  വശടുകളത്തില്  എതത്തിക്കുനമനസ  എല്.ഡത്തി.എഫസ.

പറഞ്ഞതകാണസ.  വകാസവതത്തില്  എത്രമകാത്രര  ശരത്തിയകായ  പ്രചരണമകാണസ

എല്.ഡത്തി.എഫസ. നടതത്തിയനതനസ നതളത്തിയത്തികനപ്പെടുനതകാണസ സത്തി. ആന്റെസ എ.ജത്തി.-യനട

നപകാതുവകായത്തി വന റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടുര ഇനനത പത്ര-മകാധരമങ്ങളത്തിലൂനട വന  റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടുര.
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ഇകഴത്തിഞ്ഞ  പഞ്ഞ  മകാസര  ഉളനപ്പെനട  ലകകണകത്തിനസ  രൂപയകാണസ  നപനഷന

ലഭത്തിതകണവരുനട നനകകളത്തിതലകസ ലഭത്തികകാനത തചകാര്നസ തപകായനതനകാണസ നമുകസ

കകാണകാന  കഴത്തിയനതസ.  തശര്ചയകായര  അതസ  കുടത്തിശത്തിക  ഉളനപ്പെനട  അവരുനട

നനകകളത്തില്  എതത്തിക്കുനമനസ  തശരുമകാനത്തിച  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  ആരുനട

പകത്തുനത്തില്ക്കുനനവനതത്തിനന്റെ നതളത്തിവകായത്തി നമുകസ അതത്തിനന കകാണകാന കഴത്തിയര.  

പകാര്പ്പെത്തിടനമനതസ  മനുഷരനന്റെ  സസ്വപ്നമകാണസ.  ഇ.എര.എസസ.  ഭവന  പദ്ധതത്തി,

എര.എന. ലകര വശടസ പുനരുദ്ധകാരണ പദ്ധതത്തി ഇവനയലകാര കഴത്തിഞ്ഞ എല്.ഡത്തി.എഫസ.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  തുടങ്ങത്തിയതകാണസ.  അതസ  മുതനകാട്ടുതപകായത്തിരുനനവങത്തില്

ഇതത്തിനകര  തകരളര  പകാര്പ്പെത്തിടനമന  പ്രശ്നമത്തിലകാത  സരസകാനമകായത്തി  മകാറുമകായത്തിരുന.

അഞ്ചുവര്ഷര നകകാണസ തകരളതത്തിനല പകാര്പ്പെത്തിട പ്രശ്നതത്തിനസ പരത്തിഹകാരമുണകാക്കുനമനസ

തഡകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ നഎസകസ ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

എലകാവരുനടയര  സസ്വപ്നമകാണസ  ഒരു  വശടസ.  ആ  വശടത്തിനന്റെ  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തില്

ഇത്രതയനറ  നത്തിതഷധപരമകായ  സമശപനര  തവനറനയകാരു  ഗവണ്നമന്റുര  കഴത്തിഞ്ഞ

കകാലങ്ങളത്തില് ഉണകാകത്തിയത്തിട്ടത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ

വശടുപണത്തി തുടങ്ങത്തിവചവര്,  കലത്തിറകത്തിയവര്,  തറനകട്ടത്തിയവര്,  ചുമരുകള നത്തിര്മത്തിചവര്

അങ്ങനന  നത്തില്ക്കുന  തകരളതത്തില്  ഒതട്ടനറതപ്പെര്.  അവരുനട  പ്രശ്നങ്ങളകസ  ഇഡൗ
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തശരുമകാനതത്തിലൂനട  പരത്തിഹകാരര  ഉണകാകുനനവന  നത്തിലയത്തിതലകസ,  കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ വശടുകളുയര്ന ഓര്മകള വച്ചുനകകാണസ

ഇനസ തകരളശയ സമൂഹര ഇതത്തിനന സസ്വകാഗതര നചയ്യുകയകാണസ.

ഭകരസുരക  -  സഡൗജനര  തറഷന  വത്തിപുലശകരത്തിക്കുനമനതസ  ഏനറ

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.  വത്തിലകയറതത്തിനന്റെ നകടുതത്തിയത്തില്നപ്പെട്ടസ  ഇന്തരയത്തിനല  ജനങ്ങള

നപകാറുതത്തിമുട്ടുതമ്പകാള  ഇതരനമകാരു  സമശപനവുമകായത്തി  തകരളതത്തിനസ  തപകാകകാന

കഴത്തിഞ്ഞത്തിനലങത്തില്   ദകാരത്തിദ്രരര,  പട്ടത്തിണത്തി  മരണര  എനത്തിവയണകാകുര.  പ്രതതരകത്തിചസ

കകാര്ഷത്തിക  വത്തിളകളുനട  തകര്ചയനട  അടത്തിസകാനതത്തില്  ആയത്തിരങ്ങള  മരത്തിച

ഓര്മകള  നമ്മുനട  മുമ്പത്തിലുണസ.  അതത്തിനസ  പരത്തിഹകാരമുണകാകത്തിയതസ  കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെകാണസ.  അതുതപകാനല  തകരളതത്തില്  പട്ടത്തിണത്തിമൂലര  ഒരു

മനുഷരനുര  മരത്തികകാന  പകാടത്തില  എനതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  സഡൗജനര  തറഷന

വരകാപകമകാക്കുനനവനതസ ഏനറ സതന്തകാഷതതകാടുകൂടത്തി കകാണുവകാന കഴത്തിയര. സത്തിവത്തില്

സനനപസത്തിനന്റെ  വത്തിപണന  ശകാലകള  വഴത്തി  നത്തിശ്ചയത്തികനപ്പെട്ട  എണ്ണര  അവശര

ഭകരവസ്തുകളകസ  അഞ്ചുവര്ഷര  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികത്തിലകാനയനസ  ഇടതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയനട  പ്രകടന  പത്രത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുതപകാനല  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തില്  അതരനമകാരു  വര്ദ്ധനവുണകാകത്തിലകാനയനസ  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.
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കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  ഏഴസ  തവണയകാണസ  മകാതവലത്തി

തസകാറുകളത്തില്  നത്തിതതരകാപതയകാഗ  ഭകണ  സകാധനങ്ങളുനട  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതസ.

അതത്തിനന്റെ മകാറ്റുരയ്ക്കുതമ്പകാള ഇതത്തിനന്റെ വരതരകാസര നമുകസ തബകാദ്ധരനപ്പെടുര.  തശര്ചയകായര

അതത്തിനനയര  ഏനറ  സസ്വകാഗതതതകാനടയകാണസ  തകരളശയ  സമൂഹര  സസ്വശകരത്തിക്കുനതസ.

അതത്തിനന്റെ എലകാ വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലക്കുര ഞകാന തപകാകുനത്തില. 

ഇങ്ങനന  അടത്തിതട്ടത്തില്  നത്തിനര  തമതലനകടുതസ  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള

ആദത്തിവകാസത്തി  സമൂഹതത്തിനസ  വശടുകള,  കുട്ടത്തികളുനട  പഠനര,  അവരുനട  സഡൗകരരങ്ങള

തുടങ്ങത്തിയവയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  കകാരരങ്ങളത്തില്  25  ശതമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനമന

തശരുമകാനവുര ഏനറ സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ. എല്.ഡത്തി.എഫസ.-നന്റെ പ്രഖരകാപത്തിത നയമകാണസ

ആദത്തിവകാസത്തികളകസ  ഒതരകര്  ഭൂമത്തി  നകകാടുക്കുകനയനതസ.  ഒതരകര്  ഭൂമത്തിനയങത്തിലുര

ആദത്തിവകാസത്തികളകസ ലഭത്തിക്കുന നത്തിലപകാടുകള സസ്വശകരത്തിചസ മുതനകാട്ടു തപകാകുനമനളളതസ

ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുണസ.  

മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ  ഏനറ  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.  ഇനനല  ഒതട്ടനറതപ്പെര്

അകകാരരര  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  തശര്ചയകായര  അതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  തനരനത

ആരരഭത്തിചസ  വത്തിജയകരമകായത്തി  നടപ്പെത്തിലകാകകാന  പരത്തിശമത്തിചതത്തിനന്റെ  അടുത  ഘട്ടനമന

നത്തിലയസ  അതത്തിലൂനട  തകരളതത്തിനസ  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന  കഴത്തിയനമന  കകാരരതത്തില്
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തര്കമത്തില.  

കകാര്ഷത്തിക രരഗര എടുത്തു പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്,  കകാര്ഷത്തിക പദ്ധതത്തിയനട അടങല്

600  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി  ഉയര്ത്തുന്നൂനവനതസ  ഏനറ  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.   ഇനസ

കകാലത്തുര  പചകറത്തി  കൃഷത്തിനയപ്പെറത്തി  വരകാപകമകായ  ചര്ചകള  നടന.  തകരഗ്രകാമര

പദ്ധതത്തി  വരകാപകമകായത്തി  നടപ്പെത്തിലകാകണര.  ഏനതങത്തിലുര  ഒരു വകാര്ഡത്തില് അനലങത്തില്

ഒരു പഞകായതത്തിനന്റെ ചത്തില തമഖലകളത്തിനലനതസ മകാറണര. തകരളതത്തിനന്റെ കൃഷത്തിനയനസ

പറയനതസ  നതങ്ങകാണസ.  അതുനകകാണസ  തകരഗ്രകാമര  പദ്ധതത്തി  തകരളതത്തില്

വരകാപകമകായത്തി  നടപ്പെത്തിലകാക്കുന  ഒരു  പരത്തിപകാടത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തികകാനുളള

സരവത്തിധകാനങ്ങളുണകാകണര.  അതത്തിനുതവണ്ടുന  സഹകായങ്ങളുര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനസ  ഉണകാകണര.  തകരഗ്രകാമര  പദ്ധതത്തിതയകാടനുബനത്തിചസ

നനജവകൃഷത്തിനയക്കുറത്തിചസ നകാര ഏനറ സരസകാരത്തിക്കുനണസ.  നനജവ വളര എവത്തിനടനത്തിന

ലഭത്തിക്കുര.  അതത്തിനസ  പരത്തിഹകാരമുണകാക്കുന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി

വതരണതുണസ.  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങളകസ

പരത്തിഹകാരമുണകാകണര.  പചകറത്തിനയക്കുറത്തിചസ ചര്ച നചയ്യുതമ്പകാള പയറത്തിനനക്കുറത്തിചസ

ചര്ച നചയകാറത്തില.  നമുകസ നനജവവളര ഉണകാക്കുനതത്തിനസ മണ്ണത്തിനല മകാറതത്തിനുതവണത്തി

പയര്  വര്ഗങ്ങള  കൃഷത്തി  നചതയണതുണസ.  മലബകാര്  തമഖലയത്തില്  തനരനത
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നചറുപയര്,  ഉഴുനസ  തുടങ്ങത്തിയ പയര് വര്ഗങ്ങനളലകാര കൃഷത്തി നചയതകാണസ.  അതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  മണ്ണത്തിനന്റെ  മകാറതത്തിനസ  സഹകായകരമകായ  നനനട്രജനന്റെ  അളവസ

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനസ  സഹകായകരമകായ  നത്തിലപകാടുകളുര  സസ്വശകരത്തിചത്തിരുന.  അതസ

വരകാപകമകാതകണതുണസ.  സമത്തിശ  കൃഷത്തി  തകരഗ്രകാമതത്തിലൂനട  നകകാണ്ടുവനസ  നമുകസ

അതത്തിനനകാരു  പരത്തിഹകാരമുണകാകത്തിനയടുകകാന  കഴത്തിയര  എനതകാണസ  അതുമകായത്തി

ബനനപ്പെട്ടസ  സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുളളതസ.  നനജവകാരശര  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന  സകാഹചരരതത്തില്

തനരനത  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുതപകാനല,  ഇലകറത്തി  കൃഷത്തിയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  ആതരകാഗര

സരരകണതത്തിനസ  നകാര എങ്ങനന മുതനകാട്ടു തപകാകണനമനസ  ആതലകാചത്തിക്കുന ചര്ച

ഇതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  ഉയര്നവരണര.  പണസ  പറയകാറുണസ,  'ഒഴക തവരകസ  അഴക

തചകാര'. ഒഴക, അഴക, ഉരത്തി എനസ പറയനതസ പണനത അളവകാണസ.  ഒഴക തവര

എടുതകാല്  അഴക  തചകാര  ലഭത്തിക്കുനമനസ  വലരമമകാര്  പറഞ്ഞുതനത്തിട്ടുണസ.  ഒരു

നചലവുമത്തിലകാനത തവര നമുകസ പറമ്പുകളത്തില് ലഭത്തിക്കുര.  ഇഷരതപകാനല ഇലകറത്തികള

നമുകകാവശരമുളളതസ  ഉണകാകകാനുളള  സഡൗകരരരകൂടത്തി  നമുകസ  അതുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ

നമചനപ്പെടുതത്തിനയടുകകാന  കഴത്തിയര.  അതുനകകാണസ  തകരഗ്രകാമര  പദ്ധതത്തി  വളനര

വരകാപകമകായത്തി നകകാണ്ടുവരകാനുളള പരത്തിശമര ഇതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി ഉണകാകണനമനകാണസ

എനത്തികസ സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുളളതസ.  
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നനകതറത്തി,  ഖകാദത്തി  തമഖലനയ  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തില്

സൂചത്തിപ്പെത്തിചതസ  ഏനറ  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകായ  കകാരരമകാണസ.  നമ്മുനട  നനകതറത്തി

നസകാനനസറത്തികള പരത്തിതകാപകരമകായ അവസയത്തിലകാണസ.  എടുത തുണത്തികളുനട വത്തില

ലഭത്തികകാതതത്തിനകാല് ഹകാനന്റെകര ഹകാനവശവുര നത്തിതരനത്തിദകാന നചലവത്തിനസ  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുന.

ഇഡൗ  തുചമകായ  കൂലത്തി  അവര്കസ  എത്രതയകാ  മകാസനത  കുടത്തിശത്തികയകായത്തി

നത്തില്ക്കുകയകാണസ.  തശര്ചയകായര  നല നത്തിര്തദ്ദേശമകാണസ  അതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  വനതസ.

ഒന  മുതല്  എട്ടസ  വനര  കകാസ്സുകളത്തിനല  കുട്ടത്തികളകസ  സഡൗജനരമകായത്തി  യൂണത്തിതഫകാര

വത്തിതരണര  നചയ്യുതമ്പകാള  അതത്തിനസ  നമചനപ്പെട്ട  രശതത്തിയത്തിലുളള  നനകതറത്തി  വസര

നല്കകാന  ഒരു  പരത്തിപകാടത്തി,  ഇതുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  തമനതയറത്തിയ  തുണത്തിതരങ്ങള

വത്തിതരണര  നചയ്യുന  പദ്ധതത്തികൂടത്തി  ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  വരുനനവനതസ

സതന്തകാഷതത്തിനസ  വക  നല്കുനതകാണസ.  അതതകാനടകാപ്പെര  സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി

സൂചത്തിപ്പെത്തികനട്ട,  ഇഡൗ  നനകതറത്തി  സരഘങ്ങളകസ  ഹകാനന്റെകത്തില്നത്തിനര  പണര

ലഭത്തികകാനുളള  അവസകൂടത്തി  ഇതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടുവരണര.

തശര്ചയകായര  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  ആരുനട  ഭകാഗതകാനണനതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ആര്ക്കുര

തര്കമത്തില. 

ഇഡൗ നകാട്ടത്തില് പുതത്തിയ ഭരണസരവത്തിധകാനര നകകാണ്ടുവരകാന, അതമരത്തികന തമകാഡല്
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ഭരണ  സരവത്തിധകാനര  നകകാണ്ടുവരുനതത്തിനനതത്തിനരയളള  ഉജസ്വലമകായ  സമരമകാണസ

പുനപ്ര-വയലകാറത്തില്  നടതത്തിയതസ.  അതസ  തദശശയ  സസ്വകാതനര  സമരതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകാനണനസ  കണ്ടുനകകാണസ  അവനര അരഗശകരത്തിചതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായകാണസ  അവര്കസ

നപനഷന  ലഭത്തിചതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷര  മുടങ്ങത്തിതപ്പെകായ  ഡത്തി.എ.  കുടത്തിശത്തിക

നല്കുനനവനതസ  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  ആരുനട  പകത്തുനത്തില്ക്കുനനവനതത്തിനന്റെ

മകാറ്റുരയ്ക്കുനതകാണസ. തശര്ചയകായര അതത്തിനന ഏനറ സതന്തകാഷതതകാനട ഞകാന സസ്വകാഗതര

നചയ്യുകയകാണസ.  

(ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന തുടരുര)പത്തി. 12.07.2016

ബത്തി.എസസ./ബത്തി.സത്തി.(2)
11.30-11.40

(ശശ. ഇ. നക. വത്തിജയന......തുടര്ച) 

സ്കൂള  വത്തിദരകാഭരകാസര:  എത്ര  സൂക്ഷ്മതതയകാനടയകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിചനതനസ ഞകാന തനരനത സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  ഒനകാര കകാസസ മുതല് ഉനത

വത്തിദരകാഭരകാസതമഖല  വനരയള്ള  എലകാ  തമഖലകതളയര  സശദ്ധര

വശകത്തിച്ചുനകകാണകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറസ  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതസ.   അതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായകാണസ   വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലയസ  ഊനല് നല്കുന ഈ സകാഹചരരര.

അന്തര്തദ്ദേശശയ  നത്തിലവകാരതത്തിതലയസ  നമ്മുനട  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലനയ
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നകകാനണതത്തികകാനുര  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസര  ശക്തത്തിനപ്പെടുതത്തിനകകാണസ  നമ്മുനട

ഭരണഘടന  അനുശകാസത്തിക്കുനതുതപകാനല  മതതതര  മൂലരങ്ങളത്തില്  ഊനത്തി

നത്തിനനകകാണസ  ഒരു പുതത്തിയ തലമുറനയ വകാര്നതടുതകണതസ  വര്തമകാനകകാല

തകരളതത്തിനന്റെ  സവത്തിതശഷതയകാനണന  തത്തിരത്തിചറത്തിവത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്

നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസനത  ശക്തത്തിനപ്പെടുതകാനുമുള്ള  തശരുമകാനങ്ങളകാണസ  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട  വനത്തിട്ടുള്ളതസ.   അതത്തിനകാണസ  ഏറവുര  കൂടുതല്  പണര

നചലവഴത്തികകാനുര ഗവണ്നമന്റെസ തശരുമകാനത്തിക്കുനതസ. ഭകാവത്തി അവരുനട കയത്തിലകാണസ.

ഈ രകാജരനത രകത്തിതകണ ബകാദ്ധരത ആ തലമുറയകാനണനസ  കണ്ടുനകകാണസ

സമസ തമഖലകളത്തിലുര അവരുനട കഴത്തിവുകള പ്രകടത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ള സമശപനങ്ങള

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തിലൂനട  കടനവരുന  എനതസ  ഏനറ  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകായ

കകാരരമകാണസ.   ഒതട്ടനറ  ആശുപത്രത്തികള  തകാലൂകസ-ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തികളകായത്തി

ഉയര്തത്തിയത്തിരുന.   ആ  ആശുപത്രത്തികനളകാനക  അപ്തഗ്രഡസ  നചയത്തിട്ടുള്ള

മകാനദണ്ഡങ്ങളനുസരത്തിച്ചുള്ള തസത്തികകള സൃഷത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടത്തില.  അതത്തിനകാവശരമകായ

തസത്തികകള  ഈ  വര്ഷര  അനുവദത്തിക്കുനമനതസ  ഏനറ  സതന്തകാഷമകാണസ.

പ്രതതരകത്തിചസ  ഒതട്ടനറ  തരകാഗങ്ങനളകാനകയള്ള  ഈ  സകാഹചരരതത്തില്

സതന്തകാഷതതകാനടയകാണസ  ഇതത്തിനന  സസ്വശകരത്തിക്കുനതസ.  പുതത്തിയ
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തലകാകസകാഹചരരതത്തില്   ഇന്തരയത്തിനല  ഇടതുപകകകാര്,  പുതരകാഗമന

ചത്തിന്തകാഗതത്തികകാര്, ഏനറ മകാതൃകകാപരമകായത്തി ഈ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന കകാണുകയകാണസ.

നമ്മുനട രകാജരതത്തിനന്റെ സസ്വകാതനരനതതപ്പെകാലുര പണയനപ്പെടുത്തുന നത്തിലയത്തിതലയസ

രകാജരര  മകാറുന സകാഹചരരതത്തില് ഇതകാ ഒരു സൂരരന ഉദത്തിക്കുന തകരളതത്തില്

എനസ  നതളത്തിയത്തിക്കുകയകാണസ  തകരളതത്തിനല  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ.

അതത്തിനസ നത്തിദകാനനമന നത്തിലയകാണസ ഈ ബഡ്ജറസ.   ഒരു ജനകശയ മുനണത്തിനയ

രകാജരതസ  ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടുവരകാനുള്ള  തുടകമകായത്തി,  ഈ  ബഡ്ജറസ  അതത്തിനസ

സകാഹചരരനമകാരുക്കുനമന  പ്രതശകതയകാനട  എലകാ  അര്ത്ഥതത്തിലുര  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന  സസ്വകാഗതര  നചയനകകാണസ  ഞകാന  എനന്റെ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശശ  .    ഐ  .    ബത്തി  .    സതശഷസ:  സര്,  2016-17  വര്ഷനത  പുതുകത്തിയ

ബഡ്ജറത്തിനന  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയകാണസ.   പരത്തിമത്തിതത്തികളുനട  പത്മവനഹതത്തിനസ

നടുവത്തില് നത്തിനനകകാണകാണസ, ബകാദ്ധരതകളുനട പകാരമരതയത്തില് നത്തിനനകകാണകാണസ,

അസകാമകാനരമകായ  ധശരതയര  അചഞലമകായ  നത്തിശ്ചയ  ദകാര്ഢരവുര

ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമകായ  സമശപനവുര  വഴത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  കകാണകാന

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ശമത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.   ഭകാവത്തിതകരളനത
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സരബനത്തിച  പ്രതശകയകാണത്തിതസ.  ഒരു  ബഡ്ജറസ,  വരവസ  നചലവസ

കണക്കുകളുനടയര  അകങ്ങളുനടയര  മകാത്രര  തരഖയല.   അനതകാരു  നകാടത്തിനന്റെ

സകാമൂഹര  രകാഷശയ  പശ്ചകാതലതത്തിനന്റെ  വത്തിളരബരര  കൂടത്തിയകാണസ.

അതുനകകാണ്ടുതനനയകാണസ  നകാര  പ്രതതരക  ജകാതത്തിയത്തിതലകാ  മതതത്തിതലകാ

ഉളനപ്പെടുനത്തിനലന  ശശനകാരകായണ  ദര്ശനതത്തിനന്റെ  കകാതല്  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലുടനശളര  പത്തിന്തുടരുനതസ.   ഏറവുര  ശരത്തിയകായ,  അനത്തിവകാരരമകായ  ഒരു

സമശപനമകാണസ നതവകാത്ഥകാന പകാരമ്പരരങ്ങനള കകാത്തുസൂകത്തിക്കുന കകാരരതത്തിലുര

പുതത്തിയ  തലമുറയസ  പരത്തിചയനപ്പെടുത്തുന  കകാരരതത്തിലുര  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.  നമുകറത്തിയകാവുനതുര  അറത്തിയകാതതുമകായ  ധകാരകാളര

നതവകാത്ഥകാന പകാരമ്പരരങ്ങളുണസ.  ഓതരകാ നകാടത്തിതന്റെയര സലനകാമ ചരത്തിത്രവുമകായത്തി

ബനനപ്പെട്ടസ  വളര്നസ  വത്തികസത്തിച്ചുവന  ചരത്തിത്രമുണസ.   അനതലകാര  തലമുറനയ

പഠത്തിപ്പെത്തികകാന  നമുകകാവണര.   ചരത്തിത്രതത്തില്  ഇടര  തനടകാനതതപകായ,  തവണ

രശതത്തിയത്തില് പരത്തിഗണത്തികനപ്പെടകാനത തപകായ,  നതവകാത്ഥകാന മുതനറങ്ങനള പുതത്തിയ

തലമുറയസ  പരത്തിചയനപ്പെടുതകാനകാകണര.   ഒനനറ  ജകാതത്തി,  ഒനനറ  മതര,  ഒനനറ

ഉലകസ,  ഒനനറ  അരശസ  എനപറഞ്ഞ  മവകുണ്ഠ  സസ്വകാമത്തികള,  ഒരു  പതക

അര്ഹമകായ  പരത്തിഗണന  പകാഠപുസകങ്ങളത്തില്  കത്തിട്ടകാനതതപകായ  നതവകാത്ഥകാന
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നകായകനകാണസ.  മവകുണ്ഠ  സസ്വകാമത്തികളുനട  തപരത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  പഠന

ഗതവഷണ  തകന്ദ്രതത്തിനകാവശരമകായ,  യക്തത്തിസഹമകായ,  പരത്തിഗണനയര

ധനസഹകായവുര നല്കണനമന അഭരര്ത്ഥന ഞകാന ഉനയത്തിക്കുകയകാണസ.  

അതതകാനടകാപ്പെര  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തില്  അധ:സത്തിതനന്റെ  മകളകസ  അകരര

പഠത്തികകാന കഴത്തിയകാതത്തിരുന ഒരു കകാലതസ പഞമത്തി എന ഒരു നപണ്കുട്ടത്തിതയയര

നകകാണസ എനന്റെ നകാട്ടത്തിനല കണല കുടത്തിപ്പെള്ളത്തിക്കൂടതത്തില് കയറത്തിനചന മഹകാനകായ

അയങകാളത്തി  നടതത്തിയ  ഐതത്തിഹകാസത്തികമകായ  ഒരു  പ്രതകകാഭമുണസ.   ഞങ്ങളുനട

തചകാരയത്തില്പ്പെത്തിറന  മകളകസ  നത്തിങ്ങള  അകരര  നത്തിതഷധത്തിചകാല്  നത്തിങ്ങളുനട

വയലത്തിലത്തിറങ്ങകാന, വത്തിത്തുവത്തിതയകാന, കളപറത്തികകാന, കറ നകകായകാന ഞങ്ങളകസ

മനസത്തിലകാ  എനസ  പ്രഖരകാപത്തിച  മഹകാനകായ  അയങകാളത്തി  കണല  ലഹള  എന

പ്രതകകാഭതത്തിനകാണസ തുടകര കുറത്തിചതസ.  കണല ലഹളയനട സകാരകമകായത്തി അനസ

ജനത്തിമകാര്  തശയത്തിട്ടസ  നശത്തിപ്പെത്തിച  ഒരു  പള്ളത്തിക്കൂടതത്തിനന്റെ  സകാരകമകായത്തി  പകുതത്തി

കതത്തികരത്തിഞ്ഞ ഒരു ബഞസ ഇതപ്പെകാഴുര ഊരൂട്ടമ്പലര ഗവണ്നമന്റെസ യ.പത്തി. സ്കൂളത്തില്

സൂകത്തിക്കുനണസ.   അതത്തിനന  നതവകാത്ഥകാന  മുതനറതത്തിനന്റെ  ഒരു  സകാരകമകായത്തി

കകാതസ  സരരകത്തികകാനുള്ള  സമശപനര  സസ്വശകരത്തികണനമനസ  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  
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ഈ  ബഡ്ജറസ  പ്രതത്തിപകനത  നത്തിരകാശയനട  അഗകാധ  ഗര്തതത്തിതലയസ

തള്ളത്തിവത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.   നകടുകകാരരസതനകകാണ്ടുര  അഴത്തിമതത്തിനകകാണ്ടുര

കഴുതകകാല് വനര  കവര്നതപകായ ഒരു ഭരണര.   അതത്തിനുതശഷര  വരുന ഒരു

ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ  ഒരത്തിഞ്ചുതപകാലുര  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന  കഴത്തിയത്തിനലനകായത്തിരുന

പ്രതത്തിപകര  കരുതത്തിയത്തിരുനതസ.   എനകാല്  കമനണത്തിസസ  മധരരരനകകാണ്ടുര

ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമകായ  ധകാരണനകകാണ്ടുര  ഭകാവത്തിതകരളനത  സരബനത്തിച

പ്രതശകകള  നകകാണ്ടുര   മുതനകാട്ടുതപകാകകാനുള്ള  ശമമകാണസ  ഇവത്തിനട

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതസ.  2015-2016 ബഡ്ജറസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പകാള  മകാണത്തി  സകാര്  ഏഴസ  വര്ണ്ണങ്ങള  തചര്നണകാകുന

നവളത്തിചനത സസ്വപ്നര കണ്ടുനകകാണകാണസ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിചതസ.  എനകാല് 

നതകാട്ടടുത  ധനകകാരര  വര്ഷനത  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ  അനനത

ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തിയകായത്തിരുന.  അനസ നത്തിസഹകായനകായത്തി ആ ബഡ്ജറസ

പ്രസരഗര  തകളതകണത്തിവന  മകാണത്തി  സകാറത്തിനന്റെ  മനസത്തില്  ഇരുട്ടകായത്തിരുതനകാ

നവളത്തിചമകായത്തിരുതനകാ  എനസ  നമുകറത്തിയത്തില.   പതക  ഒനറത്തിയകാര,    മലയകാളത്തി

സമൂഹതത്തിനന്റെ  മനസത്തില്  ഇരുള  കലര്ന  അഞസ  വര്ഷമകായത്തിരുന  കഴത്തിഞ്ഞ

യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലര.   മലയകാളത്തി  സമൂഹര അപമകാനത്തിതരകായത്തി.
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ഇവത്തിനട  ധവളപത്രനത  നത്തിങ്ങള  എന്തത്തിനകാണസ  ഭയക്കുനതസ.   ധവളപത്രര

മകാത്രമലതലകാ,  അഴത്തിമതത്തിയനട  ആഴങ്ങള  എത്രയകാനണനസ  ഈ  നകാട്ടത്തിനല

ജനങ്ങള  അനുഭവത്തിചറത്തിഞ്ഞതതല?  നത്തിയമസഭയകതസ  കുത്തുവകാക്കുകളകായര

നത്തിയമസഭയസ  പുറതസ  നതറത്തിവകാക്കുകളകായര  യ.ഡത്തി.എഫസ.  തനതകാകള  തനന

ആടത്തിതത്തിമത്തിര്തതപ്പെകാള  പരത്തിഹകാസരരകായതസ,  നഗ്നരകായതസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.

തനതൃതസ്വമകാണസ എനതസ ഈ തകരളര കണതകാണസ.  തശര്ചയകായര ആ കകാലതസ

നടന  ഭരണതത്തിനന്റെ  ബകാകത്തിപത്രര  ഇനസ  സസ്വയര  സരസകാരത്തിക്കുന

കണക്കുകളകായത്തി  നമ്മുനട  മുനത്തിലുണസ.   ധനപരമകായ  കകാപടരര  മകാത്രമകായത്തിരുന

മുനസര്കകാരത്തിനന്റെ  പ്രവര്തന  മശലത്തി.   2015-2016-ല്  അടത്തിസകാന

വത്തികസതത്തിനകായത്തി  2,000  തകകാടത്തി  രൂപ  നശകത്തിവചത്തിരുനനവങത്തിലുര  ഒരു

രൂപതപകാലുര  നചലവഴത്തിചത്തിട്ടത്തിനലനസ  ഈ  നത്തിയമസഭയകത്തുതനന

തബകാദ്ധരനപ്പെട്ടതകാണസ.  തതദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങളകസ  4,200  തകകാടത്തി

രൂപ  ബഡ്ജറത്തില്  വകാഗകാനര  നചയ,  നല്കത്തിയതസ  27  ശതമകാനര  മകാത്രമകാണസ.

റബ്ബര് വത്തിലസത്തിരതയനട തപരത്തില് പ്രഖരകാപത്തിചതസ 300 തകകാടത്തി രൂപ,  നല്കത്തിയതസ

64  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ.   അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരുന  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്

പത്തിന്തുടര്നതസ വലതുപക രകാഷശയ സകാമ്പതത്തിക നയര തനനയകാണസ.  ആ നയര
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തനനയകാണസ  എന.ഡത്തി.എ.  ഗവണ്നമന്റുര  പത്തിന്തുടരുനതസ.   എന.ഡത്തി.എ.

ഗവണ്നമന്റുര  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്നമന്റുര  അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരുന  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ഗവണ്നമന്റുര  തമത്തില്  സകാമ്പതത്തിക  നയതത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്  എന്തസ

വരതരകാസമകാണുള്ളനതനസ  തബകാദ്ധരനപ്പെടുതതണതുണസ.   ഇനത്തിതപ്പെകാള  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറസ പരത്തിസത്തിതത്തി സഡൗഹൃദ ബഡ്ജറകാണസ.  പരത്തിസത്തിതത്തിനയ

വരുര  തലമുറയസ  കരുതത്തിവയ്ക്കുക  എന  സമശപനര.   ഇവത്തിനട  ഇനനല  ചത്തില

സുഹൃത്തുകള  മകാര്കത്തിതന്റെയര  ഏരഗല്സത്തിതന്റെയര  ചത്തില  ഉദ്ധരണത്തികള

ഉരുവത്തിടുനത്തിലകാ  എനതത്തിനനക്കുറത്തിതചകാര്തസ  വത്തിലപത്തിക്കുനതസ  കണ്ടു.   ഞങ്ങനള

സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര ഉദ്ധരണത്തികള ഉരുവത്തിടുനതത്തിലല,  ഉരുകഴത്തിക്കുനതത്തിലല

അവരുനട ആശയങ്ങള പ്രകാവര്തത്തികപഥതത്തില് എതത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള

മുദ്രകാവകാകരങ്ങളകാണസ,  ജശവത്തിതമകാണസ  ഓതരകാ  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരതനയര  മുതനകാട്ടസ

നയത്തിക്കുനതസ.   ആ  ദര്ശനര  തനനയകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുനനതനസ ഓര്മനപ്പെടുതകാന ഞകാന ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  

(ശശ. ഐ. ബത്തി. സതശഷസ .......തുടരുര)

P-12.07.2016.MI-BC-2
11.40-50
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(ശശ. നഎ. ബത്തി. സതശഷസ........................ തുടര്ച)

ഇവത്തിനട  സശകളക്കുതവണത്തി  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  സസ്വശകരത്തിച  സമശപനര,  സഖകാവസ

തതകാമസസ നഎസകസ പഴയ കകാലതസ  ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുനതപ്പെകാള എടുത

നജനഡര്  ബഡ്ജറസ  എന  കകാഴ്ചപ്പെകാടസ  എന്തുനകകാണകാണസ  അതത്തിനുതശഷര  വന

യ.ഡത്തി.എഫസ. സര്കകാരത്തിനസ തുടരകാന കഴത്തിയകാനത തപകായതസ എനസ ഞകാന തചകാദത്തികകാന

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.    എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാരത്തിനന്റെ   കകാലതസ

പദ്ധതത്തിയടങലത്തിനന്റെ  പത്തുശതമകാനര  സശവത്തികസന  തപ്രകാജക്ടുകളകകായത്തി

നശകത്തിവചത്തിരുന.   അതസ  മൂനവര്ഷര  നകകാണസ  ഇരട്ടത്തിയകായത്തിരുന.   എനകാല്

യ.ഡത്തി.എഫസ. അതസ അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ നചയതസ.  ഇതപ്പെകാള നജനഡര് ഓഡത്തിറസ

വരുനമനര  എലകാ  തപ്രകാജക്ടുകളത്തിലുര  പത്തുശതമകാനര  അടങല്  സശകളകസ

പ്രതതരകതയള്ള തപ്രകാജക്ടുകളകകായത്തി മകാറത്തിവയ്ക്കുര എന പ്രഖരകാപനവുര തകരളതത്തിനന്റെ

ചരത്തിത്രതത്തില്  തത്തിളങ്ങുന  അദ്ധരകായമകായത്തി  മകാറുര  എന  കകാരരതത്തില്  യകാനതകാരു

സരശയവുമത്തില.  അതതകാനടകാപ്പെര നമുകസ ജലസമൃദ്ധമകായ ഒരു സരസകാനനതക്കുറത്തിചസ

ആതലകാചത്തിതകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   അപകടകരമകായത്തി  ജലവത്തിതകാനര  തകാഴുന  ഇഡൗ

പശ്ചകാതലതത്തില്  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തില്  നഷനപ്പെട്ടുതപകായ  കുളങ്ങള,  കത്തിണറുകള,

പ്രകൃതത്തിദതമകായ  നശര്പ്രവകാഹങ്ങള  ഇവ  നത്തിലനത്തിര്തകാനുര  സരരകത്തികകാനുര



Uncorrected/Not for publication
32

ജലസമൃദ്ധമകായ  ഒരു  നകാടത്തിനന  പുനനഃസൃഷത്തികകാനുമുള്ള  ശമങ്ങളകസ  തുടകര

കുറത്തിതകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്  വളനര  മകാതൃകകാപരമകായത്തി

സകാധകാരണകകാരനന്റെ  മകളകസ  അകരര  പഠത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  അവകകാശര

കകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ധശരമകായ  ശമങ്ങള  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  എടുതത്തിട്ടുണസ.

ഓട്ടത്തിസര  ബകാധത്തിച  നത്തിരവധത്തി  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുണസ.   അവര്കസ  നല്കുന  ചത്തികത്തിതയസ

കൂടുതല് നമചനപ്പെട്ട സഡൗകരരര സൃഷത്തിതകണതകായത്തിട്ടുണസ എനതകാണസ ഒരു നത്തിര്തദ്ദേശര.  

തറകാഡുനത്തിര്മകാണവുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  നപകാതുമരകാമതസ

വകുപ്പുമനത്തി  നടതത്തിയ  ഒരു  പ്രഖരകാപനമുണസ.   അതസ  ഓടയത്തിലകാത  തറകാഡുകള

ഇനത്തിയണകാവത്തിനലനളളതകാണസ.  അതതകാനടകാപ്പെര  യൂട്ടത്തിലത്തിറത്തി  തകകാറത്തിതഡകാറുകള,

ഇലകത്തിസത്തിറത്തി,  വകാട്ടര്  മപപ്പുകള  എനത്തിവ  സകാപത്തികകാനകാകണര.   ഞകാന  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  പത്തിന്തകാങ്ങുകയകാണസ.  ചവത്തിട്ടത്തി  നത്തില്ക്കുനതസ  നവള്ളതത്തിലകാതണകാ

കരയത്തിലകാതണകാ  എനസ  തബകാദ്ധരമുള്ള  എലകാവര്ക്കുര  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്തകണത്തിവരുര  എനകാണസ  എനന്റെ  വത്തിശസ്വകാസര.   തശര്ചയകായര  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  തകരളസമൂഹര  അരഗശകരത്തിക്കുനമന  പ്രതശകതയകാനട  ഞകാന

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബ്ബസ  :  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി
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അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  മുനരകാഷപതത്തി തഡകാ.

എ. പത്തി. നജ. അബ്ദുള കലകാര കുട്ടത്തികളകസ സത്തിരമകായത്തി നലകാറുള്ള ഉപതദശര 'നത്തിങ്ങള

സസ്വപ്നര  കകാണുക'  എനതകായത്തിരുന.  ഭകാവത്തിനയക്കുറത്തിചസ  അവര്ക്കുള്ള    സസ്വപ്നങ്ങളുര

ആഗ്രഹങ്ങളുര സഫലമകാകകാന നനകായത്തി പരത്തിശമത്തികകാന അതവനര സഹകായത്തിക്കുന.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരമനത്തി  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭശമഭകാഗവുര  സസ്വപ്നങ്ങളത്തിലൂനട

സഞരത്തിച്ചുനകകാണകാണസ കടനതപകായതസ. 

 'അരത്തിമണത്തിനയകാനസ നകകാറത്തികകാനത്തില 

തരത്തിവളയത്തിട്ടസ കത്തിലുകകാന തമകാഹര'

 എന  പറഞ്ഞതുതപകാനല  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  പ്രഖരകാപനങ്ങള  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന

കഠത്തിനകാധസ്വകാനരതനന തവണത്തിവരുര. ബഡ്ജറസ ജനപ്രത്തിയമകാകണനമന ഉതദ്ദേശതതകാനട

പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികള  പ്രഖരകാപത്തിക്കുതമ്പകാള  സര്കകാരുകള  ഒനസ  മനറകാനത്തിനന്റെ

തുടര്ചയകാനണന  കകാരരര  പലതപ്പെകാഴുര  അതദ്ദേഹര  വത്തിസരത്തിക്കുകയകാണസ.   കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  174  മഹസ്കൂളുകള  ഹയര്  നസകണറത്തിയകായത്തി

ഉയര്ത്തുകയണകായത്തി.  2011-ല്  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതപ്പെകാഴകാണസ ഇഡൗ മഹസ്കൂളുകളത്തില് പുതത്തിയ തസത്തികകള അനുവദത്തിചതസ.   ഇഡൗ 174

മഹസ്കൂളുകളത്തിനലയര തസത്തികകള റദ്ദേസ നചയ്യുകയല, 1500-ഓളര പുതത്തിയ  തസത്തികകള
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അരഗശകരത്തിച്ചുനകകാണസ  ഉതരവത്തിറക്കുകയകാണസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  നചയതസ.

കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  അനുവദത്തിച  ഹയര്നസകണറത്തി

സ്കൂളുകള,  ഹയര്  നസകണറത്തി  ബകാച്ചുകള  അതത്തിനന്റെനയലകാര  ഉതരവുകള   പല

തകകാടതത്തികളത്തിലുര  പലസമയങ്ങളത്തിലകായത്തി  തപകാകുകയര   അതസ  അതത്തിനന്റെ

അവസകാനഘട്ടതത്തിനലത്തുകയര നചയ.  ഇഡൗ ജൂണ് മകാസര കകാസസ തുടങ്ങുതമ്പകാള ആ

തസത്തികകള  അരഗശകരത്തികനപ്പെടുനമനള്ള  പ്രതശകയകാണുണകായത്തിരുനതസ.   പനക,

ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  വനതത്തിനുതശഷര  അടത്തിയന്തരമകായത്തി  നചതയണ  കകാരരങ്ങളത്തില്

ഇതുവനര  നടപടത്തികള  ഉണകായത്തില.  രണ്ടുവര്ഷതത്തിലധത്തികമകായത്തി  ശമ്പളര  കത്തിട്ടകാനത

തജകാലത്തി  നചയ്യുന  ഇവരുനട  അലവനസുകള  പത്തി.റത്തി.എ.യര  മറ്റുമകാണസ  ഇതപ്പെകാള

നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ.  എത്രയര നപനട്ടനസ ഇഡൗ തസത്തികകള സൃഷത്തികകാനുള്ള

നടപടത്തികള ഉണകാകണര എനസ ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ. കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെസ

എലകാ  പഞകായത്തുകളത്തിലുര  ഹയര്  നസകണറത്തി  സ്കൂളുകള  അനുവദത്തിച്ചു.   ഓതരകാ

ജത്തിലയത്തിലുര  ആവശരതത്തിനനുസരത്തിച്ചുള്ള  ഹയര്  നസകണറത്തി  സ്കൂളുകള  അനുവദത്തിച്ചു.

അതുനകകാണ്ടുതനന  കൂടുതല്  തകകാതളജുകള  ഹയര്  നസകണറത്തി  കഴത്തിഞ്ഞകാല്

തവണനമനള്ള  നത്തിലപകാടസ  വന.  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  തകകാതളജുകള

ഇലകാത  എലകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  പുതത്തിയ  ഗവണ്നമന്റെസ  തകകാതളജുകള



Uncorrected/Not for publication
35

തുടങ്ങത്തി. 22-ഓളര ഗവണ്നമന്റെസ തകകാതളജുകളുര 6 എയ്ഡഡസ തകകാതളജുകളുര തുടങ്ങത്തി.

തകകാതളജുകള ഇലകാത മണ്ഡലങ്ങളത്തിനല എര.എല്.എ.  മകാതരകാനടലകാര ആവശരനപ്പെട്ടസ

അവരുനട  മണ്ഡലങ്ങളത്തില്  തകകാതളജുകള  തുടങ്ങത്തി.  20  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലകാണസ

തുടങ്ങത്തിയതസ.   തുടങ്ങകാത  2  മണ്ഡലങ്ങളത്തില്   ഒനസ,  അനനത

പ്രതത്തിപകതനതകാവകായത്തിരുന  ശശ.  വത്തി.  എസസ.  അച്ചുതകാനനനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിലുര

രണകാമതതതസ,  ശശ.  എര.  ചന്ദ്രനന്റെ മണ്ഡലതത്തിലുമകായത്തിരുന.  ബകാകത്തിയള്ള എലകാ

മണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര തുടങ്ങത്തി.  അവത്തിനടനയലകാര തനന തസത്തികകള സൃഷത്തികകാനതവണത്തി

കത്തിടക്കുകയകാണസ.   നമള  വത്തിദരകാഭരകാസര  അന്തകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിലകാകകാന

ശമത്തിക്കുതമ്പകാഴുര  നത്തിലവത്തിലുള്ള  കണ്നവനഷണല്  വത്തിദരകാഭരകാസ  സമ്പ്രദകായതത്തില്

കുട്ടത്തികളകസ  ഉപരത്തിപഠനതത്തിനുള്ള  സഡൗകരരങ്ങള  ഉണകാതകണതസ  വളനര

ആവശരമകാണസ.   മകാത്രമല,  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ  ഏകതദശര  320-ഓളര  പുതത്തിയ

തകകാഴ്സുകള രണ്ടുഘട്ടങ്ങളത്തിലകായത്തി  അനുവദത്തിക്കുകയര നചയ.  എലകാ കകാലഘട്ടങ്ങളത്തിലുര

നമ്മുനട  കുട്ടത്തികള  പഴയ  തകകാഴ്സുകള  തനന  പഠത്തിച്ചുനകകാണസ  മുതനകാട്ടസ

തപകാകുകനയനള്ളതസ തകരളനത തപകാലുള്ള ഒരു സരസകാനതത്തിനസ അനുതയകാജരമല,

ഭൂഷണമല  എനള്ളതുനകകാണകാണസ  ഗവണ്നമന്റെസ  അങ്ങനനനയകാരു

തശരുമകാനനമടുതതസ.   ഇവത്തിനട  ഓതരകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനുര  ഒകാതരകാ  സ്കൂള
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(നടകകാവസ സ്കൂള രശതത്തിയത്തില്)  അന്തകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തിലുയര്ത്തുനമന പ്രഖരകാപനര

സര്കകാരത്തിനന്റെ വലത്തിയ പദ്ധതത്തിയകായത്തി ഇവത്തിനട നകകാണ്ടുവനത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  ശശ.  എ.  പ്രദശപ്കുമകാറകാണസ  അവത്തിനട  എര.എല്.എ.

ആയത്തിരുനതസ.   അവത്തിനട  ഏകതദശര  22  തകകാടത്തിയത്തില്പ്പെരര  രൂപ

നചലവഴത്തിച്ചുനകകാണകാണസ  ആ സ്കൂള അന്തകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തിതലയസ  ഉയര്തത്തിയതസ.

അതത്തില്  15  തകകാടത്തി  രൂപയര  ദുബകായത്തിലുള്ള  മഫസല്  ആന്റെസ  ഷബകാന

ഫഡൗതണഷനകാണസ  നചലവഴത്തിചതസ.   ബകാകത്തിയള്ള  പണമകാണസ  ഗവണ്നമന്റുര

എര.എല്.എ.  ഫണ്ടുനമകാനകയകായത്തി  നചലവഴത്തിചതസ.   മകാത്രമല,  സരസകാനതസ  100

സ്കൂളുകള ആ ഒരു നലവലത്തിതലയസ ഉയര്തണനമനള്ള ഉതദ്ദേശതതകാടുകൂടത്തി ഗവണ്നമന്റെസ

മഫസല് ആന്റെസ ഷബകാന ഫഡൗതണഷനുമകായത്തി ഒരു കരകാറത്തില് ഏര്നപ്പെടുകയണകായത്തി.

അതനുസരത്തിചസ ആദരഘട്ടതത്തില് ഓതരകാ ജത്തിലയത്തിലുര ഓതരകാ സ്കൂള,  രണകാരഘട്ടതത്തില്

53  നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട്ട  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങള,  മൂനകാരഘതത്തില്  33  സ്കൂളുകള

അങ്ങനനയകാണസ   നതരനഞ്ഞടുതതസ.   10  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  ഒരു സ്കൂളത്തിനുതവണത്തി

കണകകാകത്തിയതസ.  10 തകകാടത്തിയത്തില് 50% മഫസല് ആന്റെസ ഷബകാന ഫഡൗതണഷനുര

ബകാകത്തി  25%  ഗവണ്നമന്റുര  25%  പത്തി.റത്തി.എ.യര  മറ്റുര   സസ്വരൂപത്തിച്ചുനകകാണസ

ഉണകാകണനമനകാണസ  പറഞ്ഞത്തിരുനതസ.  അതത്തിനുതവണത്തി  ബഹുമകാനരനകായ
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നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ  നസക്രെെട്ടറത്തി  നചയര്മകാനകായത്തി  ഒരു  കമത്തിറത്തിനയയര  ഗവണ്നമന്റെസ

രൂപശകരത്തിക്കുകയണകായത്തി.   അതത്തിനന്റെ  തുടര്നടപടത്തികള  ആരരഭത്തിക്കുതമ്പകാള

ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി പ്രഖരകാപത്തിച ഇഡൗ കകാരരങ്ങളത്തില് ഇനനവസസ

നചയകാന തയകാറുള്ള ആളുകനളക്കൂടത്തി അതത്തിതലയസ നകകാണ്ടുവരകാന സകാധത്തിക്കുര എനകാണസ

എനത്തികസ  തതകാനനതസ.   എന്തകായകാലുര  വളനര  നനലകാരു  പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ  അതസ

തുടര്ന നകകാണ്ടുതപകാകണനമനകാണസ എനത്തികസ പറയകാനുള്ളതസ.   അതുതപകാനലതനന

ASAP-നനപ്പെറത്തി പറഞ്ഞു. 

ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമകാര്:  സര്,.....

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബ്ബസ  : സര്,  സമയമത്തില....  ആനക  8

മത്തിനത്തിതറയള.......തസകാറത്തി, പ്രദശപസ ഞകാന തമകാശമകായത്തിട്ടസ ഒനര പറഞ്ഞത്തില; നനകായത്തിതട്ട

പറഞ്ഞത്തിട്ടുള. എനന്റെ സമയര തപകാകുര; ഞകാന വഴങ്ങുനത്തില.  

മത്തി  .   സശകര്:  ..… ആയത്തിതകകാനട്ട.........വഴങ്ങുനത്തിനലങത്തില് പ്രദശപസ ഇരത്തിക്കൂ.

ശശ  .    പത്തി  .  നക  .    അബ്ദു  റബ്ബസ :  സര്, ASAP  പദ്ധതത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലതസ നകകാണ്ടുവനതകാണസ.  ഹയര്നസകന്റെറത്തി തലതത്തിലുര തകകാതളജസ തലതത്തിലുര

വളനര നനകായത്തി അതസ നടക്കുകയകാണസ.  ധകാരകാളര സ്കൂളുകളത്തിലുര തകകാതളജുകളത്തിലുര ആ

പദ്ധതത്തി നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  പഠത്തിക്കുന തകകാഴത്തിതനകാനടകാപ്പെര തനന സമകാന്തരമകായത്തി
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ഒരു  സത്തില്  തകകാഴ്സുകൂടത്തി  പഠത്തിക്കുകനയനതകാണസ  അതത്തിനന്റെ  ലകരര.  അതുമകായത്തി

ബനനപ്പെട്ടസ  ഓതരകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലുര  സത്തില്  നസന്റെറുകളുണകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനന്റെ  മൂനകാര  ഘട്ടനമന  നത്തിലയത്തില്  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളക്കുമകാത്രമല

പുറത്തുനത്തില്ക്കുനവര്ക്കുകൂടത്തി  സത്തില്  ആര്ജത്തികകാന,  സത്തില്  പകാര്ക്കുകള  തുടങ്ങകാന

കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെസ തശരുമകാനത്തിച്ചു.  ഏഷരന നഡവലപ്നമന്റെസ ബകാങസ അതത്തിനുതവണത്തി

സകാമ്പതത്തിക സഹകായര നചയകാനമനര തശരുമകാനത്തിച്ചു.  ഏകതദശര  14  തകകാടത്തിതയകാളര

രൂപ നചലവത്തില് ഒകാതരകാ മണ്ഡലതത്തിലുര ഓതരകാ സത്തില് പകാര്ക്കുകള  ആരരഭത്തികകാനുള്ള

തശരുമകാനനമടുത്തു.  അതത്തിനന്റെ  സരസകാനതല  ഉദ്ഘകാടനവുര  നടതത്തിയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  പ്രസരഗതത്തിനലകാനര

പരകാമര്ശത്തിചതകായത്തി  കകാണുനത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലത്തുതനന

അദ്ധരകാപക പകാതകജത്തിനന്റെ എലകാ   നടപടത്തിക്രെെമങ്ങളുര പൂര്തത്തിയകായതകാണസ. 2011-വനര

ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഒരു അഭത്തിമകാന പദ്ധതത്തിയകായത്തിരുന ആ അദ്ധരകാപക പകാതകജസ.

അതനുസരത്തിചസ  2011  വനരയള്ള  എലകാ  അദ്ധരകാപകര്ക്കുര  നത്തിയമനകാരഗശകരകാവുര

ശമ്പളവുര  നകകാടുത്തു.  അതത്തിനുതശഷര  2016  വനരയള്ള  ആളുകളകസ

നകകാടുക്കുനതുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ടസ  ധകാരകാളര തകസുകളുണകായത്തി.  എലകാര പൂര്തത്തിയകായത്തി.

സ്കൂളുകളത്തില്  ആറകാമനത  പ്രവര്തത്തി  ദത്തിവസര  അവത്തിനടയള്ള കുട്ടത്തികളുനട
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എണ്ണതത്തിനനുസരത്തിചസ  അദ്ധരകാപകനര  നകകാടുകണനമനകാണസ  നത്തിയമര.  അതത്തിനന

അരഗശകരത്തിചസ   ഇഡൗ  അദ്ധരകാപകനര  മുഴുവന  വത്തിനരസത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  ബകാകത്തിയള്ള

അദ്ധരകാപകനര എസസ.എസസ.എ-യത്തിലുര   ആര്.എസസ.എ-യത്തിലുര  ആര്.എര.എസസ.എ.-

ലുര  നകകാടുകകാന സകാധത്തിക്കുര. 

 മത്തി  .   സശകര്: പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ........

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു റബ്ബസ:  സര്,  ബഹുമകാനരനകായ ശശ.  എ.  പത്തി.  നജ അബ്ദുള

കലകാമുര  ബഹുമകാനരനകായ  സകാര  പത്തിതത്രകാദയര  ഇവത്തിനട   വനതപ്പെകാള  തകരളനത

ഇന്തരയനട  മകാത്രമല  തലകാകതത്തിനല   അന്തകാരകാഷ  എഡനതകഷണല്  ഹബ്ബകായത്തി

മകാറണനമനള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുകയണകായത്തി.  അതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്

ഒരു തഗകാബല് എഡനതകഷന മശറസ  ഗവണ്നമന്റെസ  നടത്തുകയര അകകാദമത്തികസ  സത്തിറത്തി

സകാപത്തികകാനുള്ള  തശരുമകാനനമടുക്കുകയര  നചയ.  തഗകാബല്  എഡനതകഷന  മശറസ

കഴത്തിഞ്ഞു. അതത്തിനന്റെ തുടര്നടപടത്തികള  മുതനകാട്ടുനകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിനസ ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

മനത്തി ശദ്ധത്തികണനമനകാണസ എനത്തികസ പറയകാനുള്ളതസ. 

മത്തി  .   സശകര്: പശസസ......... സമയനത്തിഷ്ഠ ഒരകാള നതറത്തിചകാല് പത്തിനനയള്ളവര് അതസ

ആവര്തത്തിക്കുര. 

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു റബ്ബസ:  സര്,  എനന്റെ മണ്ഡലതത്തിനല പരപ്പെനങ്ങകാടത്തിയത്തിനല
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ഷത്തിപ്പെത്തിരഗസ  ഹകാര്ബറത്തിനസ  കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റുകളത്തിനലകാനക   തുക  മകാറത്തിവചത്തിരുന.

എനകാല്  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ഇഡൗ  വര്ഷര  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ബഡ്ജറത്തില്  അതത്തിനനക്കുറത്തിനചകാനര  പ്രതത്തിപകാദത്തിചത്തിട്ടത്തില.  അതത്തിനസ  പണര

അനുവദത്തികണര.  അതുതപകാനല  കുണ്ടൂര്  തതകാടസ,  കൃഷത്തിക്കുര  കുടത്തിവള്ളതത്തിനുര

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന    പദ്ധതത്തിയകാണസ.  ആയതത്തിനുര  തുക  അനുവദത്തികണനമനസ

പറഞ്ഞുനകകാണ്ടുര   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  എതത്തിര്ത്തുനകകാണ്ടുര  എനന്റെ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി വശണകാ തജകാര്ജസ:  സര്,   തഡകാ.  തതകാമസസ നഎസകസ അവതരത്തിപ്പെത്തിച

2016-17  നല  പുതുകത്തിയ  ബഡ്ജറസ  വലത്തിയ  ഭൂരത്തിപകതതകാനട  തകരളതത്തില്

അധത്തികകാരതത്തിനലതത്തിയ ഇടതുപകജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി സര്കകാരത്തിനന്റെ ആദരനത

ബഡ്ജറകാണസ.  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയര  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിനതുണയ്ക്കുകയര  നചയ്യുന.  ഇതസ  സസ്വപ്നതലകാകനത

ബഡ്ജറകാനണനകാണസ പ്രതത്തിപകര പറയനതസ.  ഇനസ  കഡൗതുകകരമകായ ഒരു കകാരരര

ഇഡൗ  സഭയത്തിലുണകായത്തി.   കകാല്പ്പെനത്തികനമനസ  ഇനനല  അവര്  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിച,

സസ്വപ്നനമനസ   ആവര്തത്തിചസ  പറഞ്ഞുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന,  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തില്
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അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  മണ്ഡലതത്തിനല  ഒരു  തറകാഡസ  ഉളനപ്പെടുതത്തിയത്തിനലനള്ളതകാണസ

സബ്മത്തിഷനത്തിലൂനട  ശശ.  വത്തി.  റത്തി.  ബല്റകാര  ഉനയത്തിച വത്തിഷയര.  ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന

ഇവര്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുനനവനര  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  പദ്ധതത്തികള

നടപ്പെത്തിലകാകുനമനര  അവര്കസ  ഉതമതബകാദ്ധരമുനണനമുള്ളതത്തിനസ  ഇതത്തില്പ്പെരര

നതളത്തിവസ  തവതണകാ?  ഞകാന  പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിക്കുനതസ  ആറന്മുള

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലനതയകാണസ. 

'അന്തര്ജനതത്തിനുര കതത്തിര്ബനത്തിചത്തിടുര പുലയത്തിക്കുര

 അന്തരരഗതത്തില് ഒരുതപകാലുയത്തിര് ബനത്തിചശടുന ഭവകാന' 

എന  പകാടത്തിയ   കവത്തിരകാമകായണതത്തിലൂനട  വതരണരവര്ഗതത്തിനന്റെ

സകാഹത്തിതരകുതകകനള  നവല്ലുവത്തിളത്തിച  സരസകവത്തി  മൂലൂരത്തിനന്റെയര   'നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കുക

നത്തിങ്ങനളങ്ങനന നത്തിങ്ങളകാനയനസ'  കുറതത്തിനയനകകാണസ പകാടത്തിപ്പെത്തിച കടമനത്തിട്ടയനടയര

നകാട്ടത്തില്നത്തിനകാണസ  ഞകാന  വരുനതസ.  പട്ടത്തികജകാതത്തി-പട്ടത്തികവര്ഗ  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപ്പെട്ട

ആളുകള   പ്രത്തിയനപ്പെട്ടവരുനട  മൃതതദഹവുര  ചുമനനകകാണസ,  മൃതതദഹര  അടകര

നചയകാന സലമത്തിലകാനത നനതട്ടകാട്ടതമകാടുന നകാടകാണസ  എതന്റെതസ,  കുടത്തിനവള്ളമത്തിലകാനത,
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സതഹകാദരത്തിമകാരുര അമമകാരുര കത്തിതലകാമശററുകതളകാളര  സഞരത്തിചസ കുടത്തിനവള്ളതത്തിനകായത്തി

അലയന  നകാടകാണസ  എതന്റെതസ.  പട്ടയമത്തിലകാത  ആളുകള  തകാമസത്തിക്കുന  നകാടകാണസ

എതന്റെതസ,  വശടത്തിലകാതവരുനട  നകാടകാണസ  എതന്റെതസ,  അവര്  പറയനതസ  ഞകാന

അരഗശകരത്തിക്കുന.  ഇതസ  സസ്വപ്നതലകാകനത  ബഡ്ജറകാണസ.  ഇതസ  പകാവങ്ങളുനടയര

സകാധകാരണകകാരുനടയര സസ്വപ്നങ്ങനള സകാകകാത്കരത്തികകാന തപകാകുന, ആ സസ്വപ്നങ്ങനള

ഏനറടുതത്തിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറകാണത്തിതസ.  മൂനസ  നസന്റെസ  ഭൂമത്തിയള്ളവന,  ആ  മൂനസ  നസന്റെത്തില്

വശടുവചവന,  സസ്വന്തര  അടുകള നപകാളത്തിചസ   അചനന്റെയര   അമയതടയര  മൃതതദഹര

അടകര  നചയ്യുതമ്പകാള  അവനന്റെ  കണ്ണശരത്തില്  നത്തിനര  ഉതത്തിരുന  സസ്വപ്നമകാണസ  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിലുള്ളതസ.  ജത്തിഷനയതപ്പെകാനല  നപണ്മകളുള്ള  അമമകാരുനട  നനഞത്തിനല

അഗ്നത്തിയത്തില്  നത്തിനയരുന   സസ്വപ്നമകാണസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിലുള്ളതസ.   പ്രകായമകായ

നപണ്മകളുള്ള വശടുകളത്തില്,  ശഡൗചകാലങ്ങളത്തിലകാത വശടുകളത്തില് അവരുനട പ്രകാഥമത്തിക

ആവശരങ്ങള നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുതമ്പകാള അതത്തിനസ കകാവല് നത്തില്ക്കുന  മകാതകാപത്തിതകാകളുനട

നനഞത്തിനല  സസ്വപ്നമകാണസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിലുള്ളതസ.  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  പദ്ധതത്തികനള

സകാകകാത്കരത്തിക്കുവകാന ചങ്കൂറമുള്ള ഒരു സര്കകാരകാണസ തകരളതത്തില് അധത്തികകാരതത്തില്
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ഇരത്തിക്കുനതസ.  എനത്തികറത്തിയകാര  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷര  തകരളതത്തിനല

സകാമ്പദസ വരവസനയ കുട്ടത്തിതചകാറകാകത്തിയ യ.ഡത്തി.എഫസ.-നന്റെ നത്തിസഹകായതയത്തില്നത്തിനര

ഉയരുന  ജല്പ്പെനങ്ങളകാണസ  ഇതസ  എനള്ളതസ  ആര്കകാണസ  തത്തിരത്തിചറത്തിയകാന

കഴത്തിയകാതതസ.  അവര് പറയന, 2016 മകാര്ചസ 31 നസ ട്രഷറത്തിയത്തിലുണകായത്തിരുനതസ 1,643

തകകാടത്തി രൂപയകാനണനസ. അനസ സബ്മത്തിറസ നചയത്തിരുന ബത്തില്ലുകള മകാറത്തിയത്തിരുനനവങത്തില്

ട്രഷറത്തിയത്തില്  173  തകകാടത്തി  രൂപയനട കമത്തിയണകാകുമകായത്തിരുന.  അവത്തിനട നത്തിനകാണസ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  തുടങ്ങുനതസ.  ഒനര  ലകര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

നപകാതുകടതത്തില്  നത്തിനമകാണസ എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര് അടുത അഞ്ചുവര്ഷനത

തകരളതത്തിനന്റെ ധനവത്തിനത്തിതയകാഗനതക്കുറത്തിച്ചുള്ള രൂപതരഖ വത്തിഭകാവന നചയത്തിരത്തിക്കുനതസ.

ഭൂമത്തിയത്തിലകാനത,  വശടത്തിലകാനത  പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനകാളുകള   തകരളതത്തില്

അതങ്ങകാളമത്തിതങ്ങകാളമുള്ളതപ്പെകാള  ഇവര്  എന്തകാണസ  നചയതസ?   ഭൂമകാഫത്തിയകളകസ

എതസറ്റുകളകസ,  വനകത്തിടകകാര്കസ ഭൂമത്തി എഴുതത്തിനകകാടുത്തു,  അവതരകാടസ കരുണ കകാട്ടത്തി.

സമ്പദസ വരവസ  ഭദ്രമകാനണനള്ള  ഇവരുനട   വകാദതത്തിനല  നപകാള്ളതരനത

തകരളതത്തിനല ജനര തത്തിരത്തിചറത്തിയന.  ഞകാന അത്ഭുതനപ്പെടുകയകാണസ,   തകരളതത്തിനല
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നത്തിയമസഭകാ നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനല ജനവത്തിധത്തിനയ അരഗശകരത്തിക്കുവകാന എന്തുനകകാണകാണസ

നത്തിങ്ങള  മടത്തികകാട്ടുനതസ?  നത്തിങ്ങള  നചയതസ  നലതകായത്തിരുനനവങത്തില്,  നത്തിങ്ങള

ജനതകമകരമകായ  പദ്ധതത്തികളകാണസ  നചയത്തിരുനനതങത്തില്  ഇഡൗ  ഒരു  അവസ

നത്തിങ്ങളക്കുണകാകുമകായത്തിരുതനകാ? എന്തുനകകാണകാണസ നത്തിങ്ങള ഇതസ അരഗശകരത്തിക്കുവകാന

മടത്തികകാണത്തിക്കുനതസ?  

കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതസ  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനതത്തില്

ഗണരമകായ  കുറവുണകായത്തി.   2006-2011  കകാലഘട്ടതത്തില് തഡകാ.  തതകാമസസ നഎസകസ

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  പടത്തിപടത്തിയകായത്തി  നത്തികുതത്തിവരുമകാനര

ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടുവന.   2011  ആയതപ്പെകാള  ഏതകാണസ  17.41  ശതമകാനര  വനര

തകരളതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര  ഉയര്ന.   കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷര  പത്തുമുതല്

പനണസ ശതമകാനര വനര മകാത്രമകായത്തി തകരളതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി വരുമകാനര കുറഞ്ഞതസ

എന്തുനകകാണകാണസ?  ആരുനട  ഉതരവകാദത്തിതസ്വമകാണസ?  അടുത  അഞസ  വര്ഷര

സരസകാനതത്തിനന്റെ മൂലധന നചലവുകളകസ പണര കനണതണര.  ഇവര് പറയന.

കത്തിഫ്ബത്തി ഒരു സമകാന്തര ട്രഷറത്തിയകാനണനസ.  ഇവര് വകാക്കുകള നകകാണസ  ആളുകളുനട
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കണ്ണത്തില്  നപകാടത്തിയത്തിടകാന  ശമത്തിക്കുകയകാണസ.  എന്തകാണസ  തഡകാ.  തതകാമസസ  നഎസകസ

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട  വത്തിഭകാവനര  നചയത്തിരത്തിക്കുനതസ?  തമകാതട്ടകാര്  വകാഹന

നത്തികുതത്തിയനട  ഒരു ശതമകാനര  മൂലധന നത്തിതകപ നചലവത്തിനതത്തിനകായത്തി  മകാറത്തിവയ്ക്കുന.

ഇനന  നസസത്തില്നത്തിനസ  ഒരു  തുക  അതത്തിനകായത്തി  മകാറത്തി  വയ്ക്കുന.    അതുതപകാനല

ആളട്ടര്തനറശവസ  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  നഡവലപ്നമന്റെസ  ഒരു  നപ്രകാഡകശവസ

ഇനനവസസനമന്റെകാണസ.  അതത്തിനസ  പലത്തിശ  ആവശരമത്തില.  അതസ   റവനന  കമത്തി

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസ  നത്തിങ്ങള  വശണ്ടുര  പറഞ്ഞുനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുന.   കത്തിഫ്ബത്തി

എനള്ളതസ  നസഷരല്  പര്പ്പെസസ  നവഹത്തികത്തിളകാണസ.  അടുത  അഞ്ചുവര്ഷര

തകരളതത്തിനന്റെ  മൂലധന  നത്തിതകപനത  ഉയര്തകാനതവണത്തി,  മൂലധനനചലവുകള

നടത്തുവകാന  തവണത്തിയള്ള,  ഒരു  നസഷരല്  പര്പ്പെസസ   നവഹത്തികത്തിളകാണസ  കത്തിഫ്ബത്തി.

സമകാന്തര  ട്രഷറത്തിനയനസ  പറഞ്ഞുനകകാണസ  നത്തിങ്ങള   ആളുകളുനട  കണ്ണത്തില്

നപകാടത്തിയത്തിടകാന തനകാതകണ. ..... എനന്റെ സമയര തശരുകയകാണസ. ഞകാന വളനര നപട്ടനസ

എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പെത്തികകാര. 

പകാര്പ്പെത്തിടപ്രശ്നതത്തില്  നത്തിരവധത്തിയകായ  പ്രശ്നങ്ങളുണസ.  കുറചസ  കകാരരങ്ങള  മകാത്രര
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പറയനട്ട.  ഇനനല  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ഇവര്  പറഞ്ഞു.

സകാര്ട്ടസസത്തിറത്തിയത്തില്  പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനസ  നതകാഴത്തിലുകള  സൃഷത്തിക്കുനമനതകായത്തി

രുനതലകാ  അവരുനട  വകാഗകാനര.  സകാര്ട്ടസ  സത്തിറത്തിയനട  ആദരഘട്ടര  ഉദ്ഘകാടനര

നചയതപ്പെകാള തലകാകര നകകാചത്തിയത്തിതലയസ വരുനമനകാണസ  പറഞ്ഞതസ. ആരകാണസ വനതസ?

കലൂരത്തിലുര കടവനയത്തിലുമുള്ള 22 കമ്പനത്തികളകാണസ സകാര്ട്ടസസത്തിറത്തി, കകാകനകാതട്ടയസ വനതസ.

ഇഡൗ സര്കകാര് പ്രതത്തിജകാബദ്ധമകാണസ.  ഏതകാണസ ഒരു തകകാടത്തി   ചതുരശ അടത്തിയനട

നഎ.ടത്തി.  പകാര്ക്കുകളുനട   തശഷത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനള്ള  എല്.ഡത്തി.എഫസ.

പ്രകടപത്രത്തികയത്തിനല  ഉറപ്പെത്തിനന  പ്രകാതയകാഗത്തികമകാക്കുന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകാണസ

ബഡ്ജറത്തിലുള്ളതസ. ഞകാന പ്രതത്തിപകത്തുള്ള യവ എര.എല്.എ. മകാതരകാടസ തചകാദത്തികനട്ട,

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷര  തകാല്കകാലത്തികനത്തിയമനങ്ങളത്തില്  തകകാഴ  വകാങ്ങത്തി  നത്തിങ്ങള

നടതത്തിയ  നത്തിയമനങ്ങളത്തിനല   അഴത്തിമതത്തിയനട  സതരകാവസ  പുറത്തുനകകാണ്ടുവരകാന

നത്തിങ്ങള  തയകാറുതണകാ  ?   നത്തിങ്ങള  പതനരതത്തിട്ടയത്തിതലയസ  വരൂ.  ആദത്തിതര  ബത്തിര്ളകാ

ഗ്രൂപ്പെത്തിനന്റെ  തമകാര്  മകാര്കറത്തിനന്റെ  തസകാണല്  മകാതനജരുനട  ഭകാരര  തജകാലത്തി

നചയ്യുനനതവത്തിനടയകാനണനസ  നത്തിങ്ങളകറത്തിയകാതമകാ?  നനയനട  പതനരതത്തിട്ടയത്തിനല
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റശജത്തിയണല്  ഓഫശസത്തിലകാണസ.  ഇതസ  ആനര  സഹകായത്തികകാനകാണസ?  ഇവര്  പറയന.

തകരളതത്തിനല നപകാതുവത്തിതരണ സമ്പ്രദകായനത ശക്തത്തിനപ്പെടുത്തുനത്തിനലനസ.  കഴത്തിഞ്ഞ

അഞ്ചുവര്ഷര  അതത്തിനന  ദുര്ബലനപ്പെടുതത്തിയവരകാണസ  പറയനതസ  തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുവത്തിതരണ  സമ്പ്രദകായനത  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി   സര്കകാര്

ഇതത്തിതനകാടകര ശക്തത്തിനപ്പെടുതത്തിയത്തിനലനസ. 

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട എര.എല്.എ. മകാനര ബഹുമകാനത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതനന പറയനട്ട,  സശ

തുലരത സരബനത്തിചസ ഒരു വനത്തിതകാ എര.എല്.എ. എനള്ള നത്തിലയത്തില്, ഇഡൗ സര്കകാര്

ഏനറടുതത്തിരത്തിക്കുന ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഭകാവന നചയത്തിരത്തിക്കുന പദ്ധതത്തികനള പൂര്ണ്ണ

മനതസകാനട സസ്വകാഗതര നചയ്യുന.  കകാരണര സശ എനതസ തപരത്തിനസ  മകാത്രര ഒതുകകാന

കഴത്തിയന ഒരു വരക്തത്തിയനലനര അങ്ങനനതപകാലുര  അവത്തിനട  ഒരകാളത്തിനലങത്തില്തപകാലുര

സശയനട ശകാക്തശകരണര,  അതസ അവളുനട സകാമ്പതത്തിക ഭദ്രത അനലങത്തില് അവനള

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  സസ്വതനമകാക്കുനതത്തിലൂനട  സകാധരമകാകുനമന  ലകരതതകാനട

ബഡ്ജറത്തില്  വത്തിഭകാവന  നചയത്തിരത്തിക്കുന  ജനഡര്  ബഡ്ജറസ,  ജനഡര്  ആഡത്തിറത്തിരഗസ

തുടങ്ങത്തിയ  എലകാ  പദ്ധതത്തികനളയര  സര്വ്വകാത്മനകാ  ഞകാന  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയകാണസ.
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സശകളകസ ഒരു വകുപ്പുതനന സര്കകാര് രൂപശകരത്തികകാന തപകാകുകയകാണസ.  ഒപ്പെര ശശ

നകാരകായണ ഗുരുതദവനന്റെ വകാക്കുകള ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തില് ഉളനശളര ആവര്തത്തിച്ചുനകകാണസ

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡകാ.  തതകാമസസ  നഎസകസ  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനല

രകാഷശയര ചത്തികയകയകാണസ ബഹുമകാനനപ്പെട്ട പ്രതത്തിപകര നചയ്യുനതസ.  പതക എനത്തികസ

സതന്തകാഷമുണസ,  കകാരണര  ശശ  നകാരകായണ  ഗുരുതദവനന്റെ  വകാകസ  പറയനതുര

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  ഓര്മ  പുതുക്കുനതുര  ഒരു  സകാരസകാരത്തിക  പ്രതത്തിതരകാധമകാണസ.

ഇടതുപകപ്രസകാനതതയര  നതവകാത്ഥകാന  മുതനറതത്തിലൂനട  തകരളര  ഉണകാകത്തിയ

തകരളതത്തിനന്റെ  മൂലരങ്ങതളയര  തച്ചുടകകാന ശമത്തിക്കുന വലതുപകശക്തത്തികള,  ആ

രശതത്തിയത്തില് പറയതമ്പകാള, അതസ തകളക്കുതമ്പകാള സതന്തകാഷമുണസ. തശര്ചയകായര തഡകാ.

തതകാമസസ നഎസകസ അവതരത്തിപ്പെത്തിച ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന പൂര്ണ്ണ മനതസകാനട സസ്വകാഗതര

നചയ്യുന.

ശശ  .   നക  .   ഡത്തി  .   പ്രതസനന  : സര്, സകാമൂഹര ജശവത്തിതതത്തിലുര രകാഷശയ സകാമ്പതത്തിക

ദര്ശനതത്തിലുര  തകരളതത്തിനന്റെ  നതവകാത്ഥകാന  പകാരമ്പരരര  ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിക്കുനതത്തിനന്റെ

മഹതകായ  ഉദകാഹരണമകായത്തി  മകാറത്തിയ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  അഭത്തിമകാനപൂര്വ്വര  ഞകാന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ദരത്തിദ്ര കര്ഷകരുര കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തികളുര തത്തിങ്ങത്തിപ്പെകാര്ക്കുന ഒരു
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മണ്ഡലനതയകാണസ ഞകാന പ്രതത്തിനത്തിധശകരത്തിക്കുനതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷകകാലതസ

കര്ഷക  വഞനയനട  നപരുമഴകകാലതസ  ജശവത്തിത  സസ്വപ്നങ്ങനളലകാര  തകര്കനപ്പെട്ട

കര്ഷകനര രകത്തിക്കുന അനവധത്തി നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകാണസ ഈ ബഡ്ജറത്തിലകാനക നത്തിറഞ്ഞു

തുളുമ്പുനതസ.   2011-2016  വനരയള്ള  യ.ഡത്തി.എഫസ.  കകാലഘട്ടതത്തില്  128-ലധത്തികര

കര്ഷകര് കടരകയറത്തി  ആത്മഹതര നചയനവനള്ളതകാണസ  നകാട്ടത്തിനല  കണകസ.   ഇതസ

കര്ഷക  ആത്മഹതരയല.  ഭരണകൂട  ഭശകരതയനട  പത്തിനബലതത്തില്  നടന

തബകാധപൂര്വ്വമകായ കൂട്ടനകകാലയകാണസ ഈ തകരളതത്തില് നടനതസ.  ആസത്തിയകാന കരകാര്

തപകാലുള്ള  അന്തകാരകാഷ  കചവടകരകാറത്തിനന്റെ  അനുബനമകായ  കൂട്ടനകകാലയകാണസ

തകരളതത്തിനല  കര്ഷക  ആത്മഹതരകനളനസ  നകാര  തത്തിരത്തിചറത്തിയണര.   യ.ഡത്തി.എഫസ.

സര്കകാര്  കര്ഷകര്കസ  നല്കകാതത്തിരുന  471  തകകാടത്തി  രൂപ  നല്കത്തിനയനസ  മകാത്രമല,

സരഭരണ വത്തില ഉയര്തത്തി നനലസ ല്ല് സരഭരത്തിക്കുനതത്തിനസ 385 തകകാടത്തി രൂപ നശകത്തിവയ്ക്കുകയര

അനവധത്തി  അനുബന  പദ്ധതത്തികള  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര  നചയ  ഒരു  മഹതകായ

ബഡ്ജറകാണസ ഇതസ.   കകാര്ഷത്തിക മൂലരവര്ദ്ധത്തിത വരവസകായങ്ങളകായത്തി പ്രഖരകാപത്തികനപ്പെട്ട

അതഗ്രകാ  പകാര്കസ  ഏനറ  പ്രശരസനശയമകാണസ.   ഈ  പ്രഖരകാപനനത  വലത്തിയ

പ്രതശകതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ കര്ഷകരുനട മണ്ഡലമകായ ആലത്തൂര് വശകത്തിക്കുനതസ.  പഴയ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഭരണകകാലതസ  2010-ല് ആരരഭത്തിച  ആലത്തൂര്  തമകാതഡണ് മറസസ
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മത്തില്  യ.ഡത്തി.എഫസ.-കകാര്  അടച്ചുപൂട്ടത്തിയതകാണസ.   പകാലകകാട്ടസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട

സകാപത്തിക്കുനമനസ  പ്രഖരകാപത്തിച  മറസസ  പകാര്കസ  ആലത്തൂര്  തമകാതഡണ്  മറസസ

മത്തിലത്തിനന്റെയര  സമശത്തുള്ള  സശഡസ  ഫകാമത്തിനന്റെ  സലവുര  ഉപതയകാഗനപ്പെടുതത്തി

സകാകകാത്കരത്തികണനമനസ  ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  പ്രകാതയകാഗത്തിക പരത്തിസത്തിതത്തി

സരരകകരകാണസ  ഇടതുപകകകാനരനസ  നതളത്തിയത്തിച്ചുനകകാണകാണസ  നനല്വയലുകളുര

തണ്ണശര്തടങ്ങളുര  സരരകത്തികകാന  മുനകകാല  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  നത്തിയമര

നകകാണ്ടുവനതസ.  എനകാല് അതത്തിനന്റെ കഥകഴത്തികകാന ഭൂമകാഫത്തിയകളത്തില് നത്തിനര അചകാരര

വകാങ്ങത്തി യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ കകാവല് നത്തിനനകകാണകാണസ  2013-ല് മകാത്രര  10873

നഹകര്  നനല്വയലുകള  മണ്ണത്തിട്ടുനത്തികതത്തിയതസ.   ഇതത്തിനനലകാര  നത്തിയമസകാധുത

നല്കുനതത്തിനസ 2015-ല് യ.ഡത്തി.എഫസ. നകകാണ്ടുവന നത്തിയമ തഭദഗതത്തി റദ്ദേകാക്കുനമന ഈ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  പ്രഖരകാപനര  ഹൃദയപൂര്വ്വമകാണസ  ഞങ്ങള  ഏറ്റുവകാങ്ങുനതസ.

തണ്ണശര്തട  സരരകണതത്തിനസ  നതകാഴത്തിലുറപ്പെസ  നതകാഴത്തിലകാളത്തികനള

ഉപതയകാഗനപ്പെടുത്തുനമന  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശനതയര  സര്വ്വകാത്മനകാ  സസ്വകാഗതര

നചയ്യുന.   കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തികള  തത്തിങ്ങത്തിപ്പെകാര്ക്കുന  ആലത്തൂര്  തകാലൂകത്തിനല

തബകാക്കുകനള  ഈ പദ്ധതത്തിയനട  ആദരഘട്ടതത്തില്  തനന പരത്തിഗണത്തിക്കുനമനസ   ഞകാന

പ്രതശകത്തിക്കുകയകാണസ.   നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ  തവളയത്തില്  ഞകാന  കണ  ഹൃദയതഭദകമകായ
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കൂട്ടകരചത്തില്,  തകമനപനഷന  മകാത്രര  ആശയത്തിചസ  ജശവത്തിചത്തിരുന

ആയത്തിരങ്ങളുതടതകായത്തിരുന.   എണശറ്റു  നത്തില്കകാന  തശഷത്തിയള്ള  കകാലതതകാളര  ഈ

നകാടത്തിനുതവണത്തി  മണ്ണത്തില്  അദ്ധസ്വകാനത്തിച  കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തികള  ഉളനപ്പെനടയള്ള

ലകകണകത്തിനസ  നത്തിര്ദ്ധനജനതയനട  ജശവശസ്വകാസര  നത്തിലനത്തിര്തത്തിയത്തിരുന  നകാമമകാത്ര

തകമനപനഷന  തപകാലുര  നല്കകാതത്തിരുന  മനുഷരവത്തിരുദ്ധവുര  മപശകാചത്തികവുമകായ

മുനസര്കകാരത്തിനന്റെ  നത്തിലപകാടുകളകസ  അന്തരരകകാണുകയകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂനട.

പത്തിണറകായത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ  അതസ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചുകഴത്തി ഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  ആയത്തിരര  രൂപയകായത്തി

നപനഷന  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചസ  കൃതരസമയത്തുര  ഓണതത്തിനസ  മുനകൂറകായര  നല്കുനമന

മനത്തിയനട  പ്രഖരകാപനര  ആനനകണ്ണശതരകാടുകൂടത്തിയകാണസ  എനന്റെ  നകാട്ടുകകാര്  ഇനസ

സസ്വശകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.   ഇഹതലകാകതത്തില്തനന സസ്വര്ഗര പണത്തിയനമനസ പ്രഖരകാപത്തിക്കുന

അദ്ധസ്വകാനവര്ഗ  ദര്ശനര  സകാകകാത്കരത്തിക്കുനതത്തിനസ  തുടകരകുറത്തിച  മണ്ണകാണസ  ഈ

തകരളര.  മണ്ണസ മനുഷരനസ സസ്വന്തമകായത്തി നല്കത്തിയ ആദര ഇ.എര.എസസ.  സര്കകാരത്തിനന്റെ

തുടര്ചയകായത്തി മുനകകാല എല്.ഡത്തി.എഫസ. ഗവണ്നമന്റെസ നടപ്പെകാകത്തിയ ഇ.എര.എസസ. ഭവന

പദ്ധതത്തിനയ  തകര്ത  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഭരണകകാര്കസ  ആരകാണസ  മകാപ്പെസ  നല്കുക.

മനുഷരപുത്രനസ  തല ചകായകാന ഒരത്തിടരതപകാലുര  നല്കകാന സനദ്ധരനലനസ  അട്ടഹസത്തിചസ

ഇ.എര.എസസ.  ഭവന  പദ്ധതത്തിനയ  തകര്ത  യ.ഡത്തി.എഫസ.-കകാരുനട  പകാപര  ഏതസ
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നരകതത്തില്  തപകായകാലുര  കഴുകത്തികളയകാന  കഴത്തിയത്തിനലനസ  നത്തിങ്ങള  ഓര്കണര.

ഇ.എര.എസസ. ഭവന പദ്ധതത്തി പുനരുജശവത്തിപ്പെത്തിക്കുനമന ഈ ബഡ്ജറത്തിനല പ്രഖരകാപനര

അന്തത്തിയറങ്ങകാന  ഇടമത്തിലകാതവരുനട  സസ്വപ്നസകാകകാത്കകാരമകാണസ.   നതകാഴത്തിലത്തിലകാത

യവജനങ്ങള  നതകാഴത്തിലത്തിനുതവണത്തി  തകണതപ്പെകാള  നത്തിയമനനത്തിതരകാധനനമന

ധത്തികകാരകകാലുനകകാണസ  നതകാഴത്തിചസ  പുറതകാകത്തിയവരകാണസ  ഈ  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ഭരണകകാര്.  അദ്ധസ്വകാനത്തികകാന  സനദ്ധരകാകുന  പുതത്തിയ  തലമുറയസ  ഏനറ  പ്രതരകാശ

നല്കുനതകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങതളനറയര.   ഈ  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രഖരകാപത്തിച നകകാചത്തി  -  പകാലകകാടസ വരവസകായ ഇടനകാഴത്തി പുതത്തിയ തലമുറയനട കണ്ണത്തില്

നവറുര  ഇടനകാഴത്തിയല.   അതസ  സൂപ്പെര് മഹതവയകാണസ.   നതകാഴത്തില് തകന്ദ്രങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുള്ള

ഗ്രശന  ചകാനലകായത്തി  അതസ  മകാറുനമനസ  ഞകാന  പ്രതശകത്തിക്കുന.   ഇതത്തിനുതവണത്തി

സലനത്തിര്ണ്ണയര നടത്തുനമനസ  പ്രഖരകാപത്തിചതപ്പെകാള എനന്റെ മണ്ഡലതത്തില് അനലങത്തിലുര

പകാലകകാടസ  ജത്തിലയത്തിനല  ഏറവുര  നത്തിര്ദ്ധനരകായ  ജനവത്തിഭകാഗര  തകാമസത്തിക്കുന

ഓളത്തിളപ്പെതത്തിനയയര  കണ്ണമ്പറനയയര  നതരനഞ്ഞടുതതത്തില്  അഭത്തിനനനര

അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണസ.   ആതരകാഗര  തമഖലയത്തില്  തകരളര  മകവരത്തിച  അന്തര്തദ്ദേശശയ

മുതനറങ്ങനള  തകര്നതറത്തിഞ്ഞ  കഴത്തിഞ്ഞകകാല  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  ഗവണ്നമന്റെസ

ആശുപത്രത്തികനളതപ്പെകാലുര  നകകാലകളമകാകത്തി  മകാറത്തിയത്തിരുന.   പട്ടത്തി  കടത്തിചകാല്തപകാലുര
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മരുനത്തിലകാത  ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തികളുര,  നമകാട്ടുസൂചത്തി  കയറത്തി  നസപ്റത്തികകായകാല്  ടത്തി.ടത്തി.

എടുകകാന  നമഡത്തികല്  തകകാതളജത്തിതലയസ  നറഫര്  നചതയണത്തിവന  ഗതത്തിനകട്ട

നകാടകായത്തിരുന ഈ തകരളര കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷകകാലര.  ഇനതലകാര ശരത്തിയകാകുനമന

പ്രഖരകാപനമകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനല  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തിനല  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തിലൂനട

നമുകസ  കകാണകാന  കഴത്തിയക.  നത്തിലവത്തിലുള്ള  ആശുപത്രത്തികനള  ആധുനത്തിക

വത്കരത്തിക്കുനതത്തിനസ  ആയത്തിരകണകത്തിനസ  തകകാടത്തികള നചലവഴത്തികകാന സനദ്ധത ഈ

ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന.  ആലത്തൂരത്തിനന  മറകരുനതനസ  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.   പകാലകകാടത്തിനല ഏറവുര പുരകാതനമകായ തകാലൂകസ ആശുപത്രത്തി,

പകാലകകാടസ  ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തിനയ  മകാറത്തിയകാല്  ഏറവുര  കൂടുതല്  തരകാഗത്തികള

ആശയത്തിക്കുന  ആലത്തൂര്  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  ബത്തിട്ടശഷസ  കകാലഘട്ടതത്തില്  പണത്തിത

നകട്ടത്തിടതത്തില്തപകാലുര പ്രവര്തനര നടക്കുകയകാണസ.  അതസ പുനരുദ്ധരത്തികകാന,  പുതത്തിയ

നകട്ടത്തിടര  പണത്തിയകാന  പണര  നശകത്തിവയ്ക്കുനമനസ  ഞകാന  പ്രതശകത്തിക്കുന.

പകാര്ശസ്വവത്കരത്തികനപ്പെട്ട  സമൂഹനത  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന  ഈ  ബഡ്ജറസ

പകാര്ശസ്വവത്കൃതമകായ തസവന  സനദ്ധ  പ്രവര്തകനര  പ്രതതരകര  പരത്തിഗണത്തിചത്തിട്ടുണസ.

ആശകാ  പ്രവര്തകര്  മുതല്  സകാകരതകാ  തപ്രരകസ  വനരയള്ളവരുനട  ഓണതററത്തിയര

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതത്തിനന അഭത്തിനനത്തിക്കുന.  ഏറവുര ദുര്ബ്ബലരകായ സശകതളനറ അണത്തിനത്തിരന
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ഈ  തമഖലയത്തില്  നതകാഴത്തില്  സുരകത്തിതതസ്വര  ഉറപ്പെകാകകാനുള്ള  സകാമ്പതത്തിക

പത്തിനബലരകൂടത്തി നല്കണനമനസ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.   ഈ ബഡ്ജറത്തിനല നത്തികുതത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തില്  ഏറവുര  ആകര്ഷകവുര  ആതരകാഗരദകായകവുമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശര  ഫകാറസ

നത്തികുതത്തിയകാണസ.   ബകാനഡഡസ നറതസകാറന്റുകള വത്തില്ക്കുന അധത്തിക നകകാഴുപ്പെസ പ്രദകാനര

നചയ്യുന  ഭകരവസ്തുകളകസ  നകകാഴുപ്പെസ  നത്തികുതത്തി  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയ  മനത്തികസ  മുനപത്തില്

മനറകാരു നത്തിര്തദ്ദേശരകൂടത്തി ഞകാന സമര്പ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷകകാലര ഈ

തകരള  സമ്പദസ വരവസനയ  അപ്പെകാനട  വത്തിഴുങ്ങത്തി  തടത്തിച്ചുനകകാഴുത  മുനഭരണകൂടതത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തിരത്തിക്കുനവരുനട  ശരശരതത്തില്  അടത്തിഞ്ഞുകൂടത്തിയ  നകകാഴുപ്പെത്തിനസ  മുനകകാല

പ്രകാബലരതതകാനട  നത്തികുതത്തി  ചുമതത്തിയകാല്  ഈ  രണകാര  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജത്തില്

തകാങള  പ്രതശകത്തിക്കുന  തുകതയകകാളുര  വലത്തിയ  തുക  ലഭത്തിക്കുനമനസ  ഞകാന

പ്രതശകത്തിക്കുന.  ഈ  നകാട്ടത്തിനല  സഹകരണ  പ്രസകാനനത  തകര്കകാന

കൂട്ടുനത്തിനവരകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണകൂടര.  എലകാ  സഹകരണ  ജനകാധത്തിപതര

സരവത്തിധകാനനതയര  അവര്  അട്ടത്തിമറത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.   സരസകാന  സഹകരണ

യൂണത്തിയനന്റെയര  സര്കത്തിള  സഹകരണ  യൂണത്തിയനന്റെയര  നതരനഞ്ഞടുപ്പുകള  അവര്

തകര്തതകാണസ.   ആ  സഹകരണ  തമഖലനയ  പുനരുജശവത്തിപ്പെത്തികകാന  നത്തിരവധത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകാണസ  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  മുതനകാട്ടസ  വചത്തിട്ടുള്ളതസ.  അമ്പലങ്ങളതപകാലുര
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വത്തില്കകാന  കൂട്ടുനത്തിനവരകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമനന്റെനസ  നമുകറത്തിയകാര.   പട്ടകാമ്പത്തി

നരസത്തിരഹമൂര്തത്തി  തകത്രര  സസ്വകകാരര  ട്രസത്തിനസ  നല്കകാന  സര്കകാരത്തിനന്റെ  നത്തിര്തദ്ദേശര

തദവസസ്വര  തബകാര്ഡത്തിനസ  നല്കുകയര  അതസ  തശരുമകാനമകാകുകയര  നചയതസ  നമള

കണതകാണസ.   ഇങ്ങനന  അമ്പലങ്ങനളതപ്പെകാലുര  വത്തിറ്റുതുലചവര്,  നകാടത്തിനന

തകര്നതറത്തിഞ്ഞവര്  അവര്കത്തിടയത്തില്  നത്തിനകാണസ  ഉള്ളതുനകകാണസ  ഈ  നകാടത്തിനന

തപകാറ്റുനമന പ്രഖരകാപനവുമകായത്തി പുതത്തിയ ബഡ്ജറസ പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഈ ജനകശയ

സര്കകാര്  ഒരു  പനത്തിനശര്പൂതന്തകാപ്പെകാണസ.   തകരളശയ  സമൂഹര  പ്രതശകതയകാനടയകാണസ

കുതത്തിച്ചുയര്നവരുന  ഈ  സര്കകാരത്തിനന  കകാണുനതസ.   പകാവനപ്പെട്ടവരുനട,

തകരളതത്തിനന്റെ പ്രത്തിയനപ്പെട്ട കവത്തി മവതലകാപ്പെള്ളത്തിയനട കടല്കകാകകളത്തിനല വരത്തികളകാണസ

എനത്തികസ ഓര്മവരുനതസ.  

"നകകാള്ളകാന വലതുനമകാന നകകാടുകകാന ഇലകാതത്തിനലകാരു മുളനചടത്തിയര

പുതത്തിയ കതത്തിരത്തിനന മുത്തുര മകാനവഹൃദയ പനത്തിനശര്പ്പൂതന്തകാപ്പെത്തില്"

അതരനമകാരു  പൂതന്തകാപ്പെകാകത്തി  ഈ  തകരളനത  മകാറകാന  പരത്തിശമത്തിക്കുന  ഈ

ബഡ്ജറത്തിനന ഹൃദയപൂര്വ്വര സസ്വകാഗതര നചയ്യുന, ഞകാന നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    നക  .    എര  .    മകാണത്തി:  സര്,  ഞകാന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ ആളട്ടതറഷന നമതമകാറകാണതത്തില്  730  തകകാടത്തി രൂപയകാണസ അധത്തിക
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നചലവകായത്തി പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ. വകാസവതത്തില് ഈ 730 തകകാടത്തി രൂപയസ മകാത്രമകാണസ

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണറുനട  അരഗശകകാരമുള്ളതസ.  അതത്തിനുതശഷര  2016-17 നല

മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജത്തിനുതവണത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച  12,000  തകകാടത്തി  രൂപയര   ഭൂമത്തി

ഏനറടുകലത്തിനുള്ള  8,000  തകകാടത്തി  രൂപയര  ഉളനപ്പെനട  20,000  തകകാടത്തി  രൂപ,

അതുതപകാനലതനന  45  ഖണ്ഡത്തികകളത്തിലകായത്തി  പറഞ്ഞ  26,431  തകകാടത്തി  രൂപ എനശ

തുകകനളകാനര  വകാസവതത്തില്  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണ്ണര്  അരഗശകകാരര

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതല. ഗവര്ണ്ണര് അരഗശകകാരര നല്കത്തിനയനസ ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ നഎസകസ ഇനനല പറഞ്ഞതസ ശരത്തിയകാതണകാ

എനതസ  അതദ്ദേഹര  ഒനകൂടത്തി  പരത്തിതശകാധത്തികണര.   അങ്ങനനയകാനണങത്തില്

തശര്ചയകായര ആനസ്വല് ഫത്തിനകാനഷരല് തസറ്റുനമന്റെത്തില് ഇനതലകാര കകാണണര. ഗവര്ണ്ണര്

അരഗശകരത്തിച  തസറ്റുനമനന്റെന  പറയനതസ  ആനസ്വല്  ഫത്തിനകാനഷരല്  തസറ്റുനമന്റെകാണസ.

ആനസ്വല് ഫത്തിനകാനഷരല് തസറ്റുനമന്റെത്തില് ഈ തുകകനളകാനമത്തില.  അതപ്പെകാള ഗവര്ണ്ണര്

അരഗശകരത്തികകാത  തുകകളകാണസ  ഇവത്തിനട  നകകാണ്ടുവനത്തിരത്തിക്കുനതസ.

ഇനറഗുലറകായത്തിട്ടകാണത്തിതസ  നകകാണ്ടുവനത്തിരത്തിക്കുനനതനസ  ഞകാനത്തിനനല  പറഞ്ഞതസ

അതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാനതത്തിലകാണസ. ഞകാന പറഞ്ഞതസ നതറകാനണങത്തില് ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അതസ  കകാരത്തിനനഫ  നചയണനമന  പറയകാന
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ഞകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ. 

പകാരകാഗ്രകാഫസ  51-ല് തകരള ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര് ഇനനവസസനമന്റെസ ഫണസ തബകാര്ഡസ

(കത്തിഫ്ബത്തി)  മുഖകാന്തത്തിരര  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ  തുക  സമകാഹരത്തിക്കുര  എനകാണസ

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ.  പകാരകാഗ്രകാഫസ  55-ല്  തമല്  പറഞ്ഞ  തുകകള  ഖജനകാവത്തില്

നത്തിതകപത്തിക്കുനതനലനര  പറയന.  ഖജനകാവത്തില്  നത്തിതകപത്തികകാത

കണ്തസകാളത്തിതഡറഡസ  ഫണത്തില്നപ്പെടകാത  തുകകനളക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച  ബഡ്ജറസ

ചര്ചയത്തില്  നകകാണ്ടുവതരണ  കകാരരമത്തില.  ഞകാനത്തിനനല  അതസ  ഒബ്ജകസ  നചയത്തിരുന.

പതക  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  അതസ  നത്തിസകാരവല്കരത്തിച്ചുനകകാണസ

കടനതപകാവുകയകാണുണകായതസ.  എനകാല്  ഞകാന  അതത്തില്തനന  ഉറച്ചു

നത്തില്ക്കുകയകാണസ. പകാരകാഗ്രകാഫസ 55-ല് പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ ബനനപ്പെട്ട പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.

നയ  നനബപ്പെകാസസ  നചയ  നചലവഴത്തിക്കുനമനകാണസ.  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  നയ  നനബപ്പെകാസസ

നചയനകകാണസ  ഈ  അധത്തികകാരങ്ങനളലകാര  ഏനറടുക്കുവകാന  നടക്കുന  ശമര

നലതകാതണകാ  എനസ  ശശ.  ജത്തി.  സുധകാകരന  ഒനസ  ആതലകാചത്തിചകാല്  നകകാള്ളകാര.

കണ്തസകാളത്തിതഡറഡസ  ഫണത്തില് ഈ തുക ഓഡത്തിറസ  നചയ്യുവകാന സത്തി  &  എ.  ജത്തി.കസ

അധത്തികകാരമത്തില.  എലകാ  അധത്തികകാരങ്ങതളയര,  ഇനത്തിയകാരുര  ഇതസ  പരത്തിതശകാധത്തിതകണ

കകാരരമത്തില.  എലകാ  പരത്തിതശകാധനകകളുര  തവനണനവച്ചുനകകാണസ  സര്വ്വ
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സസ്വതനമകായത്തിട്ടകാണസ  അതദ്ദേഹര  ഈ  കകാരരങ്ങനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

നചയകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുനനതന  പറയന.  ഇനതകാനക  വകാസവതത്തില്

അത്ഭുതകരമകായത്തിട്ടുനള്ളകാരു കകാരരമകാണസ. 

മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജത്തില്  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന

കകാരരങ്ങളനകകാനര തുകയത്തില. ഇതത്തിനനകാനക ഖജനകാവത്തില് പണമത്തിനലനസ  പറയന.

പകാരകാഗ്രകാഫസ  58-ല്  പലത്തിശരഹത്തിത  സകാപനര  സകാപത്തിക്കുനമന  പറഞ്ഞത്തിരുന.

അതത്തിനസ റത്തിസര്വസ ബകാങസ അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തില. അതുനകകാണസ ഒരു ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്

ഡ്രഗ്സസ ആന്റെസ ഫകാര്മസനട്ടത്തികല്സസ നവശകരണ പദ്ധതത്തി ആരരഭത്തിക്കുന.  തചരമകാന

ഫത്തിനകാനഷരല് സര്വ്വശസസത്തിനന  അതസ  ഏല്പ്പെത്തിക്കുര.  അവര്  നനപ്രവറസ  ആളുകളത്തില്

നത്തിനര  നഷയര്  വകാങ്ങത്തി  നവശകരത്തിക്കുര.  അതപ്പെകാള  തചരമകാന  കമ്പനത്തിനയ

നനപ്രവനനറസസ  നചയ്യുനതത്തിനസ  തുലരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  നനപ്രവറ്റുകകാനരലകാര  വനസ  നഷയര്

വകാങ്ങത്തിക്കുര.  ഒരു  പബത്തികസ  നസകറത്തിനന  നത്തിങ്ങള  നനപ്രവനനറസസ  നചയ്യുവകാനകായത്തി

തപകാവുകയകാണസ. നടകനട്ട. 

എനത്തികസ  ഒരുകകാരരര  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി തഡകാ.  ടത്തി.  എര.

തതകാമസസ  നഎസകത്തിതനകാടസ  പറയവകാനുള്ളതസ,  തുഗകത്തിനനപ്പെറത്തി  തകട്ടത്തിട്ടുണതലകാ.

തുഗകത്തിനന്റെ  ആ  പരത്തിഷ്കകാരര  നമള  ഒരത്തികലുര  എടുകരുതസ.  അങ്ങസ  നചയത്തിരത്തിക്കുന
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വലത്തിനയകാരു നതറ്റുണസ ഇതത്തില്. കുടുരബ കരണര. ഞകാനനനന്റെ ജശവത്തിതതത്തില് പത്തിറതകകാട്ടു

തനകാക്കുതമ്പകാള, ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുനനകകാണസ പകാവനപ്പെട്ട കുടുരബങ്ങളകസ

എന്തസ  സരഭകാവന   നകകാടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞു  എനകാതലകാചത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞകാനനതപ്പെകാഴുര

സരതൃപത്തി അടയനതസ,  കുടുരബതത്തില് മകള തമത്തില് നടക്കുനനകാരു പകാര്ട്ടശഷരന....

അവര്കസ  പത്തിതകാവസ  അരതയകര്  സലര  പകാര്ട്ടശഷരന  നചയ്യുന,  അനലങത്തില്  ഒരു

ഗത്തിഫസ  നകകാടുക്കുന.  അതത്തിനന  ഞകാന ആയത്തിരര  രൂപ  മകാത്രമകായത്തിട്ടകായത്തിരുന ലത്തിമത്തിറസ

നചയത്തിരുനതസ.  ഇതപ്പെകാഴതത്തിനസ  മൂനസ  ശതമകാനര സകാമ്പസ  ഡനട്ടത്തി  നകകാടുകണര.  നമ്മുനട

നകാട്ടത്തിന  പുറങ്ങളത്തിനലലകാര  ഭൂമത്തികസ  എത്രതയകാ  വത്തില  കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനട

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന  ഇതത്തിനന  ഒബ്ജകസ  നചയ്യുകയണകായത്തി.

എത്രതയകാ  ശരത്തിയകായത്തിരുന.  നഗരങ്ങളത്തിലുര  ഗ്രകാമങ്ങളത്തിലുര  ഒരു നസന്റെസ  സലതത്തിനസ

വളനരയധത്തികര  വത്തിലകൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  മൂനസ  ശതമകാനര  സകാമ്പസ  ഡനട്ടത്തി

നകകാടുകണനമന പറഞ്ഞകാല് എത്ര വലത്തിനയകാരു വത്തിഷമമകാണസ.  അതുതപകാനലതനന

വത്തിലയകാധകാരര  6  ശതമകാനമകായത്തിരുനതസ  8  ശതമകാനമകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനതകാനക

വളനര നതറകായ കകാരരമതല; സകാധകാരണകകാരനന ബകാധത്തിക്കുര. പകാവനപ്പെട്ട ആളുകളകസ

ഒനര നചയകാന സകാധത്തികത്തില. കുടുരബതത്തിനല സസ്വതസ മകളക്കുതപകാലുര നകകാടുകകാന

നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാത  നത്തിലയത്തിതലയസ  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  നഎസകത്തിനന്റെ  ഭരണര
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നകകാനണതത്തിചത്തിരത്തിക്കുന  എന  പറയതമ്പകാള  എനത്തിക്കുതനന  ഒരു  വരസനര

തതകാനത്തിതപ്പെകാവുകയകാണസ. തഡകാ. ടത്തി.  എര. തതകാമസസ നഎസകസ നനലകാരു വരക്തത്തിയകാണസ,

കഴത്തിവുള്ള  വരക്തത്തിയകാണസ.  പതക  ഇടയസ  ഇങ്ങനനയള്ള  ചത്തില  അബദ്ധങ്ങനളകാനക

വരുന.  അതസ  അറത്തിഞ്ഞുനകകാണകാതണകാ  അറത്തിയകാനതയകാതണകാ  എനനനത്തികറത്തിയത്തില.

ഏതകായകാലര  ഈ  കുടുരബങ്ങനള  ഇതത്തില്നത്തിനര  രകത്തികണനമനകാണസ  എനത്തികസ

പറയവകാനുള്ളതസ.

ഓതട്ടകാ  ഉളനപ്പെനട  10  വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞ  വകാഹനങ്ങളകസ  ഗ്രശന  ടകാകസ

ഏര്നപ്പെടുത്തുന.  സകാധകാരണ  വലത്തിയ  ആളുകനളകാനക  വര്ഷരതതകാറുര  വകാഹനങ്ങള

മകാറത്തി  പുതന  വണത്തികള  വകാങ്ങുര.  10  വര്ഷര  പഴകമുള്ള  വകാഹനങ്ങനളന

പറഞ്ഞകാല്  സകാധകാരണകകാരനന്റെ  വണത്തിയകാണസ.  അതത്തിനത്തിനത്തി  ഗ്രശന  ടകാനകകാനക

ഏര്നപ്പെടുതത്തി അവനര ബുദ്ധത്തിമുട്ടത്തികരുതസ. അതത്തില്നത്തിനര അങ്ങസ പത്തിനവലത്തിയണനമനസ

ഞകാന പറഞ്ഞുനകകാള്ളനട്ട. 

മുനപസ ഞകാന അവതരത്തിപ്പെത്തിനചകാരു ബഡ്ജറത്തില് തതങ്ങ,  നകകാപ്ര,  നവളത്തിനചണ്ണ,

അതുപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള  തസകാപ്പെസ  ഇനതകാനക  വകാസവതത്തില്   ഒഴത്തിവകാകത്തിയത്തിരുന.  ആ

നത്തികുതത്തിയനട തുക കുറചത്തിരുന.  നവളത്തിനചണ്ണയസ  സശതറകാ  ആകത്തിയത്തിരുന.  തസകാപ്പെത്തിനസ

ഒരു  ശതമകാനമകാകത്തിയത്തിരുന.  ഇതപ്പെകാള  അഞ്ചുശതമകാനര  നത്തികുതത്തി
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ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ. ഇതപ്പെകാള നവളത്തിനചണ്ണയസ വത്തിലകൂടുര. നവളത്തിനചണ്ണയനട

വത്തില  കൂടുതമ്പകാള  ആളുകള  പകാതമകായത്തിലത്തിതലയസ  ഷത്തിഫസ  നചയ്യുര.  അതപ്പെകാഴതസ  തകര

കര്ഷകനര ബകാധത്തിക്കുര. ഈ വരവസ തകര കര്ഷകര്കസ ഗുണകരമനലനസ പറയകാന

ഞകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ. 

എലകാ  തകമ നപനഷനുകളുര  ആയത്തിരര  രൂപയകായത്തി  ഏകശകരത്തിക്കുര.  തകട്ടകാല്

വളനര  നല  കകാരരമകാണസ.  പതക  ഇതുനകകാണ്ടുവരുന  ഒരു  അബദ്ധനമന്തകാനണന

തചകാദത്തിചകാല് ആയത്തിരര രൂപയത്തില് കൂടുതല് കത്തിട്ടുന തകമ നപനഷനുണസ.  ആ തകമ

നപനഷനന  ആയത്തിരര  രൂപയത്തിതലയസ  ഏകശകരത്തിചകാല്  തകാഴ്ന്നുതപകാവുകയത്തിതല.

ഉദകാഹരണമകായത്തി, UDF-നന്റെ 2014-15-നല ബഡ്ജറത്തില് വത്തികലകാരഗ നപനഷന 1,100

രൂപയകാണസ.  വകാര്ദ്ധകരകകാല  നപനഷന  80  വയസ്സു  കഴത്തിഞ്ഞവര്കസ  1,200

രൂപയകാണസ.  വൃകതരകാഗത്തികളകസ  1,100  രൂപയകാണസ.  UDF  അവസകാന ബഡ്ജറത്തില്

വകാര്ദ്ധകരകകാല  നപനഷന  1,500  രൂപ.  75   വയസ്സു  കഴത്തിഞ്ഞവര്കസ  നപനഷന

1,500  രൂപയകാണസ.  സകാമൂഹര  നപനഷനുകനളലകാര  ഏകശകരത്തിചകാല്  ഞകാന  ഈ

പറയന  കകാറഗറത്തിയനട  ആനുകൂലരങ്ങള  നഷനപ്പെടുര.  അതസ  അനങ്ങകാനസ

പരത്തിതശകാധത്തികണനമനസ ഞകാന വളനര വത്തിനയപൂര്വ്വര ആവശരനപ്പെടുകയകാണസ.

അതുതപകാനലതനന  റബ്ബറത്തിനന  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര  ഇതപ്പെകാനഴകാനര
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നചയത്തിട്ടത്തില.  UDF  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  500  രൂപ  വത്തിലസത്തിരതകാ  ഫണസ

നത്തിലനത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  എനമകാത്രതമയള.  റബ്ബര്  കൃഷത്തികകാര്കസ  കുറച്ചുകൂടത്തി

ആനുകൂലരര  നല്കണര.   ഞകാന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുനതപ്പെകാള

നകകാണ്ടുവനതസ  ഒരു  ഇനത്തിഷരല്  ആയത്തിട്ടുള്ള,  ആദരതമയനള്ളകാരു  പരത്തിഷ്കകാരമകാണസ.

ഇനത്തിഷരലകായത്തി  ഒരു  കത്തിതലകാഗ്രകാമത്തിനസ  150  രൂപ  ഉറപ്പു  വരതകവണ്ണമുള്ള  ഒരു

സബ്സത്തിഡത്തിതയകാടുകൂടത്തിയള്ള  സശമകാണസ  പ്രഖരകാപത്തിചതസ.  വകാസവതത്തില്  ഇതസ

ഉയര്തത്തിനകകാടുതകണതകാണസ. ഒരു കത്തിതലകാഗ്രകാമത്തിനസ 200 രൂപനയങത്തിലുര വത്തില നമുകസ

ഉറപ്പു വരുതതണതകാണസ. 200 രൂപനയങത്തിലുര റബ്ബര് കൃഷത്തികകാര്കസ കത്തിട്ടതകവണ്ണര

നചതയണതകാണസ. 

സകാന്റെത്തിയകാതഗകാ  മകാര്ട്ടത്തിന,  സകാന്റെത്തിയകാതഗകാ  മകാര്ട്ടത്തിനന  നമളത്തിവത്തിനടനത്തിനസ

ഓടത്തിചതകാണസ. തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ അനുമതത്തി വകാങ്ങത്തി സകാന്റെത്തിയകാതഗകാ മകാര്ട്ടത്തിനനയര

അനര സരസകാന തലകാട്ടറത്തികകാനരനയലകാര മകാറത്തിയത്തിരുന.  ഇതപ്പെകാള കുഴപ്പെനമകാനമത്തില.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട മുഖരമനത്തിയനട ഉപതദശകന ഇതപ്പെകാള സകാന്റെത്തിയകാതഗകാ മകാര്ട്ടത്തിനുതവണത്തി

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  നനഹതകകാടതത്തിയത്തില്  തകസസ  നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

തവണമകായത്തിരുതനകാ  തവണത്തിയത്തിരുതനകാ;   വകശനലന  നത്തിലയസ  ആരുനടയര  തകസസ

സസ്വശകരത്തികകാര.
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മത്തി  .   സശകര്: അങ്ങസ അഡശഷണല് സമയനമടുതത്തിട്ടകാണസ ഇതസ പറയനതസ. 

ശശ  .    നക  .    എര  .    മകാണത്തി:  സര്,  ഞകാന  നത്തിര്ത്തുകയകാണസ.  ഞകാനത്തിനതകാനക

പറഞ്ഞുനവനള്ളതതയള.  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര  പല

കകാരരങ്ങളുര  തത്തിരുതതണതകായത്തിട്ടുണസ.  തത്തിരുതതണ  കകാരരങ്ങനളകാനക  ഒനസ

തനകാകണര.  തത്തിരുതണര  എനമകാത്രതമ  പറയകാനുള.  സകാധകാരണകകാനര

ബകാധത്തിക്കുന  നത്തിരവധത്തി  പ്രശ്നങ്ങള  ഇതത്തിനകത്തുണസ.  സമയമത്തിലകാതതുനകകാണസ

പറയകാന  സകാധത്തിക്കുകയത്തില.  തുണത്തിക്കുള്ള  നത്തികുതത്തി  ഒരു  ശതമകാനതത്തില്നത്തിനസ  രണസ

ശതമകാനമകാകത്തി.  തഗകാതമ്പുനപകാടത്തികസ  നത്തികുതത്തിയത്തിലകായത്തിരുന.  ഇതപ്പെകാള  5

ശതമകാനമകാകത്തി.  എലകാര  സകാധകാരണകകാരനന  ബകാധത്തിക്കുനതകാണസ.  ഇനതകാനക

പുനനഃപരത്തിതശകാധത്തികണനമന  മകാത്രര  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുനകകാണസ  എനന്റെ  വകാക്കുകള

ഉപസരഹരത്തിക്കുന. 

ശശ  .    വത്തി  .  ഡത്തി  .    സതശശന:  സര്,  നപകായത്തിന്റെസ  ഓഫസ  ഓര്ഡര്....ബഡ്ജറസ  ചര്ച

ഇനനല രകാവത്തിനല തുടങ്ങത്തിയതുമുതല് ഇനര ഇഡൗ ധനകകാരരവകുപ്പെത്തിനല പ്രധകാനനപ്പെട്ട

ഉതദരകാഗസനമകാര് ആരുര ഇവത്തിനടയത്തില.  അഡശഷണല് ചശഫസ നസക്രെെട്ടറത്തി, ധനകകാരര

നസക്രെെട്ടറത്തി,  എകസനപനഡശചര് നസക്രെെട്ടറത്തി,  ആരുര ഇവത്തിനടയത്തില.  എലകാ കകാരരങ്ങളുര

മനസത്തിലകാകകാന  മനത്തി  ഇവത്തിനടയണസ,  ശരത്തിയകാണസ.   പതക  ധനകകാരരവകുപ്പെത്തിനല
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പ്രധകാനനപ്പെട്ട  തശരുമകാനങ്ങനളടുക്കുന  ഉതദരകാഗസര്  ഇഡൗ  സഭയത്തില്  നടക്കുന

ബഡ്ജറസ  ചര്ചകളത്തില്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനള  പ്രതത്തിനത്തിധകാനര  നചയനകകാണസ

ഞങ്ങള ഇവത്തിനട പറയന അഭത്തിപ്രകായങ്ങള അതത്തിനന്റെ നട്രനഡസ എന്തകാണസ? എന്തകാണസ

ജനങ്ങളുനട അഭത്തിപ്രകായര, ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുനട അഭത്തിപ്രകായനമന്തകാനണനസ അവരുകൂടത്തി

അറത്തിതയണതതല?  അവര്  ഇനനല  ഇഡൗ  ചര്ച  തുടങ്ങുതമ്പകാള  മുതല്  ഇതുവനര

ഒരകാളതപകാലുര  ഗരകാലറത്തിയത്തില് ഉണകായത്തിരുനത്തില എനതസ  വളനര ദഡൗര്ഭകാഗരകരമകാണസ,

ഞകാന  മനസത്തിലകാക്കുനതസ  കഴത്തിഞ്ഞ  15  വര്ഷകകാലനത  ചരത്തിത്രതത്തില്  ഇതുവനര

ബഡ്ജറസ  ചര്ചയത്തില്  പ്രധകാനനപ്പെട്ട  ഉതദരകാഗസനമകാര്  ഉണകാകകാതത്തിരുനത്തിട്ടത്തില

എനകാണസ. മനത്തികസ ചത്തിലതപ്പെകാള ആത്മവത്തിശസ്വകാസര ഉണകാകുര ഉതദരകാഗസനമകാര് ഇലകാ

എനള്ളതത്തില്,  പതക  ഞങ്ങള  ആഗ്രഹത്തിക്കുനതസ,  ഞങ്ങള  പറയനതസ,  ഞങ്ങള

ഇവത്തിനട  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുന  അഭത്തിപ്രകായങ്ങള,  നപകാതുവകായത്തി  ജനങ്ങനള  ബകാധത്തിക്കുന

വത്തിഷയങ്ങള അനതലകാര  ഉതദരകാഗസനമകാര് കൂടത്തി  അറത്തിയണര എന ആഗ്രഹമുണസ.

ഇതസ ശരത്തിയകാതണകാ എനസ അങ്ങസ പറയണര.  

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ  (ശശ  .    രതമശസ  നചനത്തിതല):  സര്,  വളനര
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നത്തിസകാരവല്കരത്തിച്ചുനകകാണകാണസ  ഇഡൗ  സഭനയ  ഉതദരകാഗസര്  കകാണുനതസ.

നയപ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ  ചര്ച  ഉളളതപ്പെകാഴുര  ഇവത്തിനട  ശശ.  നനഹബത്തി  ഇഡൗഡന

ചൂണത്തികകാണത്തിചതകാണസ,   അനസ അങ്ങസ റൂള നചയതകാണസ.   ഇത്രയര ഗഡൗരവകരമകായ

ചര്ച  നടക്കുതമ്പകാള  എര.എല്.എ.  മകാര്  രണ്ടു  ഭകാഗത്തുമുളളവര്  അഭത്തിപ്രകായര

പറയതമ്പകാള  ബനനപ്പെട്ട  ഉതദരകാഗസര്  ഇവത്തിനട  ഉണകാതകണതസ  പകാര്ലനമന്റെത്തില്

ആനണങത്തിലുര,  അസരബത്തിയത്തില്  ആനണങത്തിലുര,  എലകാ  കകാലത്തുര  ഉളള  ഒരു

നടപടത്തിക്രെെമമകാണസ.   അങ്ങസ  ശക്തമകായത്തി  ഇഡൗ  കകാരരതത്തില്  റൂളത്തിങ്ങസ

നകകാടുകണനമനകാണസ എനന്റെ അഭരര്ത്ഥന.

മത്തി  .  സശകര്:  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  അരഗവുര,  പ്രതത്തിപക  തനതകാവുര  ഉനയത്തിചതസ

വളനര  പ്രധകാനനപ്പെട്ട  കകാരരമകാണസ.  എന്തുനകകാണകാണസ  ഇതരനമകാരു

സകാഹചരരമുണകായനതനസ  നചയര്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുര,  ഇതസ

ആവര്തത്തികകാതത്തിരത്തികകാനുളള നടപടത്തികള സസ്വശകരത്തിക്കുര.

ധനകകാരരവുര കയറുര വകുപ്പു മനത്തി  (തഡകാ  .    ടത്തി  .  എര  .    തതകാമസസ നഎസകസ):  സര്,

അഡശഷണല്  ചശഫസ  നസക്രെെട്ടറത്തി  ഒരു  മരണമുണകായത്തിട്ടസ  തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.
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നത്തിങ്ങളകസ അറത്തിയകാവുന ഒരകാള തനനയകാണസ. 

ശശ  .    നക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടത്തി:  സര്,  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന  പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായര  പത്തിനതുണയ്ക്കുകയകാണസ.

ജനങ്ങളുനട  5  വര്ഷനത  പ്രതശകയകാണസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരമനത്തി  ഒരു

വര്ഷര നകകാണസ പൂര്തശകരത്തികകാന ശമത്തിക്കുനതസ. പകാവനപ്പെട്ട ആളുകളകസ നപനഷന

1000  രൂപയകാകത്തി  ഉയര്തത്തിയതസ  അവരുനട  കയത്തില്  കത്തിട്ടുനമനസ  പറയതമ്പകാള

അവരുനട  മനസത്തിലുണകായത്തിരത്തിക്കുന  സതന്തകാഷര,  ഞകാന  ബഡ്ജറസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിചതശഷര  നകാട്ടത്തില്  അവനരകണതപ്പെകാള  അവരുനട  സതന്തകാഷര  വളനര

വലുതകാണസ.  ആ തുക അവരുനട കയത്തില് എതത്തിക്കുതമ്പകാള അതത്തില് അവര്കസ വലത്തിയ

സതന്തകാഷമുണസ.  സമഗ്ര ഇനഷസ്വറനസസ പദ്ധതത്തി, നതകാഴത്തിലുറപ്പുകകാര്ക്കുളള ആനുകൂലരര,

കുടുരബശശകകാര്ക്കുളള സകാന്തസ്വന ചത്തികത്തിത,  മകാതകാപത്തിതകാകളത്തിലകാത കുട്ടത്തികളക്കുളള

തസ്നേഹപൂര്വ്വര  പദ്ധതത്തി,  ഇങ്ങനന  ഒരുപകാടസ  പകാവനപ്പെട്ട  ആളുകനള  കണ്ടുനകകാണ്ടുളള

വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുളള  ആനുകൂലരങ്ങള  നല്കുന  ഒരു  ബഡ്ജറകാണസ  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ.   കകാര്ഷത്തിക  പദ്ധതത്തികളുനട  അടങല്   600  തകകാടത്തി  രൂപയകാകത്തി
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ഉയര്തത്തി, ജത്തിലകാ അടത്തിസകാനതത്തിലുളള അതഗ്രകാ ഫുഡസ പകാര്ക്കുകള നകകാണ്ടുവരുനതസ

കൃഷത്തികകാര്കസ  അവരുനട മൂലരവര്ദ്ധത്തിത ഉല്പ്പെനങ്ങളത്തില്നത്തിനര  കത്തിട്ടുന ലകാഭതത്തിനന്റെ

ഒരു  വത്തിഹത്തിതര  കത്തിട്ടകാനുളള  അവസരമുണകാക്കുര.    സര്കകാര്  സ്കൂളുകളുനട

നത്തിലവകാരമുയര്തല്,  ജത്തിലകാ  തകാലൂകസ  ആശുപത്രത്തികളുനട  വത്തികസനര,  കുടത്തിനവളള

പദ്ധതത്തികളകസ തുക അനുവദത്തിചതസ,  സശകളക്കുളള പ്രതതരക വകുപ്പെസ, കുടുരബശശയനട

ശകാക്തശകരണര,...  ആദത്തിവകാസത്തികളകസ   പ്രതതരകത്തിച്ചുര  സുപ്രശരതകകാടതത്തി

വത്തിധത്തിചതത്തിനുതശഷര  ഇത്രയര  കകാലമകായത്തി  ഭൂമത്തി  നകകാടുകകാനത  ഇപ്രകാവശരമകാണസ

അതത്തിനുതവണത്തി  സരഖര  നശകത്തിനവചതസ.  പട്ടത്തികജകാതത്തി/പട്ടത്തികവര്ഗങ്ങളക്കുതവണത്തി

ഇതത്തിനകായത്തി  തുക  നശകത്തിനവച   ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരമനത്തിനയ  പ്രതതരകര

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ.   തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  സമശപനരമൂലര  പ്രതതരകത്തിച്ചുര

തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദ്ധതത്തികളത്തില്  വന  കുറവുകള  നമനള  എങ്ങനന  ബകാധത്തിക്കുനമനസ

നമള  എലകാതപരുര  ആതലകാചത്തിതകണ  സമയമകാണസ.   ഇനത്തിര  ആവകാസസ  തയകാജന,

കഴത്തിഞ്ഞപ്രകാവശരര  100  ശതമകാനമകായത്തിരുനനവങത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലതസ 75 ശതമകാനമകായത്തി, ഇതപ്പെകാള അതസ 60 ശതമകാനമകായത്തി കുറച്ചു.  പ്രധകാനമനത്തി
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ഗ്രകാമ  സഡകസ  തയകാജന-  ഗ്രകാമശണ  തറകാഡുകള  100  ശതമകാനര  തകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത

പദ്ധതത്തിയത്തില് കത്തിട്ടത്തിയത്തിരുനതസ ഇതപ്പെകാള 60 ശതമകാനമകായത്തി കുറച്ചു. എന.ആര്.എചസ.എര

കഴത്തിഞ്ഞപ്രകാവശരര  100  ശതമകാനമകായത്തിരുനനവങത്തില്  ഇതപ്പെകാള  60  ശതമകാനമകായത്തി

കുറച്ചു.  മത്തിഡസ -തഡ-മശല്,  കുട്ടത്തികളുനട  ഉചഭകണതത്തില്  നനകവച്ചു,  100

ശതമകാനമകായത്തിരുനനവങത്തില് അതസ  75  ശതമകാനമകായത്തി,  ഇതപ്പെകാള  60  ശതമകാനമകായത്തി

കുറച്ചു.  നഎ.സത്തി.ഡത്തി.എസസ  -  അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേഷന  100  ശതമകാനമകായത്തിരുനതസ  90

ശതമകാനമകാകത്തി,  ഇതപ്പെകാഴതസ  60  ശതമകാനമകായത്തി  കുറച്ചു.   നകാഷണല്  തസകാഷരല്

അസത്തിസനസസ തനരനത 100 ശതമകാനര ഉണകായത്തിരുനതസ ഇതപ്പെകാള 60 ശതമകാനമകായത്തി

കുറച്ചു.   രകാജശവ്ഗകാനത്തി  ഗ്രകാമശണ  നനവദബതത്തി  തയകാജന തനരനത  100

ശതമകാനമുണകായത്തിരുനതസ  90  ശതമകാനമകായത്തി,  ഇതപ്പെകാള  60  ശതമകാനമകായത്തി.

ആര്.നക.വത്തി.നനവ.,  2014-15  ല്  321  തകകാടത്തിയകായത്തിരുന,  അതസ  2015-16  ല്  180

തകകാടത്തിയകായത്തി അതത്തിനന 60 ശതമകാനതമ തരത്തികയളളൂ ബകാകത്തി നമള എടുകണനമന

സത്തിതത്തിയകായത്തി.   അതുകൂടകാനത  ഇനത്തി  വലത്തിയ  തദ്രകാഹമകാണസ  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിന  വരുനതസ,   പുതത്തിയ  നയപ്രകകാരര  അഗ്രത്തികളചറത്തില്  എഫസ.ഡത്തി.നഎ
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അനുവദത്തിച്ചു,  മൃഗസരരകണതത്തില് എഫസ.ഡത്തി.നഎ അനുവദത്തിച്ചു.  ആ എഫസ.ഡത്തി.നഎ.

അനുവദത്തിക്കുനതതകാടുകൂടത്തി  വനകത്തിട  കുതക  കമ്പനത്തികള  അഗ്രത്തികളചര്

തപ്രകാസസത്തിരഗസ  രരഗതസ  വരകാന  തപകാകുകയകാണസ.   നമള  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞതസ

തപ്രകാസസത്തിരഗസ  കമ്പനത്തികളകസ,  അഗ്രത്തികളചര്  നപ്രകാഡനസര്  കമ്പനത്തികള

ഉണകാക്കുനമനകാണസ.  പതക  ആ  കമ്പനത്തികളുണകാക്കുതമ്പകാള  പത്തിടത്തിച്ചു  നത്തില്കകാന

പറ്റുതമകാ,  ഇങ്ങനനയളള തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഇഡൗ നയങ്ങള വനകാല് ബഹുരകാഷ

കമ്പനത്തികള  ഇവത്തിനട  വരകാന  തപകാകുകയകാണസ.   നപപത്തിതനന  30000  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ  ഫുഡസ  തപ്രകാസസത്തിരഗത്തിനസ  മുടകകാന  തപകാകുനതസ.  അങ്ങനന  വരുതമ്പകാള

ഫുഡസ  തപ്രകാസസത്തിരഗസ  കമ്പനത്തികളകസ  തപ്രകാല്സകാഹനര  നകകാടുക്കുനതസ  നചറത്തിയ

രശതത്തിയത്തില്   തപകാരകാ,   വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുളള  കമ്പനത്തികള  ഉണകാകത്തി  അവതരകാടസ

മല്സരത്തിക്കുന രശതത്തിയത്തില് ഉണകാകത്തിയത്തിനലങത്തില് നമുകസ പത്തിടത്തിച്ചു നത്തില്കകാന വലത്തിയ

പ്രയകാസര  തനരത്തിടുനമനകാണസ  എനത്തികസ  തതകാനനതസ.  അതസ  വളനര  ഗഡൗരവമകായത്തി

ആതലകാചത്തികണര.   മൃഗസരരകണതത്തിനസ  എഫസ.ഡത്തി.നഎ  അനുവദത്തിക്കുനതത്തിനന്റെ

ഫലമകായത്തി  500  പശുകളുളള  ഡയറത്തികളകാണസ  വരകാന  തപകാകുനതസ.  ഏറവുര
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ചുരുങ്ങത്തിയതസ 500 പശുകളുളള ഡയറത്തികള വരുതമ്പകാള, നമള ഇവത്തിനട രണ്ടുര മൂനര

പശുകനള  വചകാണസ  കുടുരബര  ജശവത്തിക്കുനതസ.   കൃഷത്തികകാരകാനണങത്തില്  അവരുനട

കുട്ടത്തികളുനട  വത്തിദരകാഭരകാസവുരമറ്റുര  നടത്തുനതസ  രണ്ടു പശുകളുനട ആദകായര വചകാണസ.

500  പശുകള  ഉളള  ഡയറത്തികളകാണസ  പുതുതകായത്തി  വരകാന  തപകാകുനതസ,  അതത്തിനുളള

സഡൗകരരങ്ങള ഉണകാകത്തിനകകാടുക്കുകയകാണസ.  ഡയറകകായത്തി മകാര്കറത്തില് തപകാകുതമ്പകാള

നമ്മുനട  ഇവത്തിടുനത  നസകാനനസറത്തികള,  പകാവനപ്പെട്ട  ആളുകളുനട  ഉപജശവന  മകാര്ഗര

തനന  അടയകാന  തപകാകുകയകാണസ.  അനതങ്ങനന   തരണര  നചയകാന  കഴത്തിയനമനസ

വളനര  ഗഡൗരവമകായത്തി  ആതലകാചത്തികണര.   എനത്തികസ  കുതറ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  ഉളളതസ,...

ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചറത്തിനസ  വളനര  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തില്  പ്രകാധകാനരര  നകകാടുത്തു.

ഉല്പ്പെകാദനതമഖലയത്തില് പ്രതതരകത്തിച്ചുര കകാര്ഷത്തിക തമഖലയനട വലത്തിയ തകര്ച വളനര

ഗഡൗരവമകായത്തി  കകാണണര.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  മൂനസ  പഞകായതത്തിനല

കണകസ ഞകാനനടുത്തു.  ഒരു ദത്തിവസര ജപത്തിനടപടത്തികള ഒഴത്തിവകാകകാന,  ആര്.ആറത്തിനന്റെ

തസ  പറഞ്ഞസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മനത്തികസ  എത്ര  കതയച്ചു  എനസ  എനത്തികറത്തിയകാന

പകാടത്തില.  ഇനനല  അതത്തിനന്റെ  കണനകന്തകാനണനസ  വത്തിതലജസ  ഓഫശസതറകാടസ  വത്തിളത്തിച്ചു
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തചകാദത്തിച്ചു.  ഏകതദശര  1500  തപര്കകാണസ ആര്.ആര്.  വനത്തിരത്തിക്കുനതസ.  കൃഷത്തികകാരനസ

പത്തിടത്തിച്ചു  നത്തില്കകാന  പറകാത  സത്തിതത്തിയത്തില്  എതത്തിനത്തില്ക്കുകയകാണസ.  കൃഷത്തികകാരന

എങ്ങനന   മുതനകാട്ടു  തപകാകുനമനറത്തിയത്തില.   നകാളത്തിതകരര  തകര്ന,  റബ്ബര്  തകര്ന,

നനലത്തിനസ മകാനരമകായത്തി ജശവത്തികകാന പറകാത,  ഒരു വരുമകാനര കത്തിട്ടകാത സത്തിതത്തി വന.

പചകറത്തിയകാനണങത്തില്  എതപ്പെകാള  വത്തിലകൂടുര,  വത്തില  തകാഴുനമനസ  അറത്തിയകാത

സത്തിതത്തിയകാണസ.   കൃഷത്തികകാര്കസ  വരുമകാനതത്തിനസ  ഒരുറപ്പെസ  കത്തിട്ടകാത  സത്തിതത്തിയകാണസ.

നമള മൂനസ തനരര ഭകണര കഴത്തിക്കുന,  ആ മൂനസ തനരര ഭകണര കഴത്തിക്കുതമ്പകാള

അതുണകാകത്തിയ  കൃഷത്തികകാരനനതയകാ,  കര്ഷക  നതകാഴത്തിലകാളത്തിനയതയകാ  നമള

ഓര്ക്കുനതസ വളനര കുറച്ചു മകാത്രമകാണസ.   കഷനപ്പെട്ടകാണസ അവരതസ ഉണകാകത്തിയനതനസ

ആരുര ചത്തിന്തത്തിക്കുനതതയത്തില.  അതസ ചത്തിന്തത്തികകാതത്തിടതതകാളര കൃഷത്തികകാര്കസ ഇവത്തിനട

പത്തിടത്തിച്ചുനത്തില്കകാന  പ്രയകാസമകാണസ.   ഇതപ്പെകാള  പ്രധകാനമനത്തി  തനന പകാര്ലനമന്റെത്തില്

പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള 5 നകകാലരനകകാണസ കൃഷത്തികകാരുനട വരുമകാനര ഇരട്ടത്തിയകാക്കുര, അനര

തരുനവരകാണസ അവര് എനപറഞ്ഞു.  ഇതപ്പെകാള കൃഷത്തികകാരുനട വരുമകാനനമത്രയകാണസ;

3000 രൂപ.  ഒരു മകാസര 3000 രൂപതയയളളൂ,  അതസ ഇരട്ടത്തിയകാകത്തിയകാല് എത്രയകാണസ;



Uncorrected/Not for publication
72

6000  രൂപ.   6000  രൂപ  നകകാണസ  ഒരു  കുടുരബര  കഴത്തിയകാന  പറ്റുതമകാ,  നമുകസ

ആര്നകങത്തിലുര  ജശവത്തികകാന  പറ്റുതമകാ;  6000  രൂപ  നകകാണസ  എങ്ങനനയകാണസ  ഒരു

കൃഷത്തികകാരനന്റെ  കുടുരബര  കഴത്തിയക?   ഇതപ്പെകാള  ശരബള  പരത്തിഷ്കരണര  വന,  ഒരു

കുടുരബര  കഴത്തിയണനമങത്തില്  ഏറവുര  ചുരുങ്ങത്തിയതസ   18000  രൂപ  തവണനമനകാണസ.

അതു  തപകാരകാ  എന  പറഞ്ഞുള്ള  തര്കര  തവനറ.     18000  രൂപ  ഒരു  കര്ഷക

കുടുരബതത്തില്  ഇനസ  കത്തിട്ടുതമകാ?   ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കണക്കുപ്രകകാരര  തകരളതത്തില്

കകാര്ഷത്തിക  കുടുരബതത്തിനന്റെ  കടര  648000  രൂപയകാണസ.  എങ്ങനന

പത്തിടത്തിച്ചുനത്തില്കകാനകാണസ.  കൃഷത്തികകാരന  വലകാത  ഒരു  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലയകാണസ

നശങ്ങത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ.  ഇതത്തിനസ എന്തകാണസ നമുകസ നചയകാന കഴത്തിയക. 1970-ല്

ഒരു  കസ്വത്തിന്റെല്  നനലത്തിനന്റെ  വത്തില  76  രൂപയകായത്തിരുനനവങത്തില്  ഇതപ്പെകാള  1480

രൂപയകാണസ,  തകരളതത്തിലകാനണങത്തില്  2000  രൂപ.  19-20  ഇരട്ടത്തി  വന.   1970-ല്

എര.എല്.എ  മകാരുനട  ശമ്പളവുര  ഇനനത  എര.എല്.എ.  മകാരുനട  ശമ്പളവുര  കൂടത്തി

തനകാകത്തിയകാല്  1500  മടങ്ങസ  വര്ദ്ധത്തിചത്തിതല;  കൃഷത്തികകാര്  എന്തകാണു  നചയ്യുക,

കൃഷത്തികകാര്കസ  എത്രയകാണസ  വര്ദ്ധനവുളളതസ;   അങ്ങനന  ആ  രശതത്തിയത്തില്  100
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ശതമകാനനമങത്തിലുര  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചകാല്  5000  രൂപനയങത്തിലുര  ഒരു  കസ്വത്തിന്റെല്  നനലത്തിനസ

കത്തിട്ടത്തിയകാതല മറ്റുളളവതരകാനടകാപ്പെര പത്തിടത്തിച്ചുനത്തില്കകാന പറ്റൂ എന ഒരവസയകാണുള്ളതസ.

ഇതു  മനസത്തിലകാകത്തി  അതനുസരത്തിച്ചുളള  ആനുകൂലരങ്ങള  നകകാടുകതണ?   ഉല്പ്പെകാദന

വര്ദ്ധനവകാണസ  അതത്തിതനറവുര  വലത്തിയ  കകാരരനമനകാണസ  ശകാസജനമകാരുര  കൃഷത്തി

വകുപ്പുകകാരുനമകാനക  പറയനതസ,  അതകാതണകാ  ശരത്തി.   അതമരത്തികതയകാനടകാപ്പെര

ഉല്പ്പെകാദന  വര്ദ്ധനവസ  ഉളളവരകാണസ  നമളുര,  അവത്തിനടയര  ഇവത്തിതടയര  ഉല്പകാദനര  6

ടണ്ണകാണസ.   യനവല്കരണര  അവത്തിനടയര  ഇവത്തിനടയമുണസ.   നനചനയത്തിതലകാ

അതമരത്തികയത്തിതലകാ  കൃഷത്തികകാരുനട  ഇടയത്തില്  ആത്മഹതര  നടക്കുനത്തില.   ഇവത്തിനട

ഏറവുര ഉല്പ്പെകാദനര വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച പ്രതദശത്തു തനനയകാണസ ആത്മഹതര നടക്കുനതസ.

അതത്തിനനന്തകാണസ  കകാരണനമനസ  കണ്ടുപത്തിടത്തിതകതണ;   ആ വരുമകാനവുര ചത്തിലവുമകായത്തി

നപകാരുതനപ്പെട്ടുതപകാകകാത  ഒരു  സത്തിതത്തിയകാണസ,  ഇതത്തിനനകാരുമകാറര  വതരതണ;

അതുനകകാണകാണസ  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയനട  പ്രകടന  പത്രത്തികയത്തില്

തനന  വരുമകാനര  ഉറപ്പെത്തികല്  നത്തിയമര  നകകാണ്ടുവരുനമനസ  പറഞ്ഞതസ

നകകാണ്ടുവരകാനുളള  ഒരു  ശമര  ഇതപ്പെകാള  നചയ,  അടുതതസ  അങ്ങയനട  ശദ്ധ  ഇഡൗ
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തമഖലയത്തിലകായത്തിരത്തികണര.  ഇനലങത്തില്  ഇവത്തിനട  പത്തിടത്തിച്ചു  നത്തില്കകാന  പറകാത

സകാഹചരരമകാകുര.  മൂലരവര്ദ്ധത്തിത ഉല്പ്പെനങ്ങളുനട ലകാഭതത്തില് അന്തത്തിമ വത്തിലയനട ഒരു

ഭകാഗര  കൃഷത്തികകാരനസ  അവകകാശനപ്പെട്ടതകാനണനസ  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തിയനട  പ്രകടനപത്രത്തികയത്തില്  പറയന.  അതസ  ഉണകാകകാനുളള

നത്തിയമനത്തിര്മകാണര നടതണര.  പത്തി.ഡത്തി.എസസ.ലുര മറ്റുമകായത്തി എലകാരകൂടത്തി  40  ലകര

ടണ് അരത്തി വരുന.  40  ലകര ടണ് അരത്തിയനട എര.ആര്.പത്തി.-ല് നത്തിനര ഒരു രൂപ

മകാറത്തി വചകാല്  400  തകകാടത്തി രൂപ കത്തിട്ടുര.  അതത്തില്നത്തിനര ഒരു ഏകര് കൃഷത്തി നചയകാന

15000  രൂപ നകകാടുതകാല് അതത്തില്  പണത്തിനയടുക്കുന  3  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകസ  2500

രൂപ  വചസ  നകകാടുകകാന  50  തകകാടത്തി  രൂപ  മകാത്രതമ  ആവശരമുളളൂ.    നവല്ഫയര്

ഫണത്തിനുര  ഇ.എസസ.നഎ  ആനുകൂലരതത്തിനുര   മറ്റുളളവര്കസ  നകകാടുക്കുന  തപകാലുളള

ചത്തികത്തിതകാ  സഡൗകരരതത്തിനുര  അവരുനട  മകളകസ  പഠത്തികകാനുളള

സഡൗകരരങ്ങളക്കുനമകാനകയകായത്തി  ബകാകത്തിയളള  350  തകകാടത്തി  രൂപയണസ.   30

രൂപയകാണസ പകാലത്തിനസ  കൃഷത്തികകാരനസ കത്തിട്ടുന ലകാഭര.  മത്തില്മയനട കണക്കുപ്രകകാരര 180

രൂപയകാണസ  മൂലര  വര്ദ്ധത്തിത  ഉല്പ്പെനങ്ങളകായ  നഎസശമുര  മറ്റുര   ഉണകാക്കുതമ്പകാള
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ലകാഭമകായത്തി കത്തിട്ടുനതസ.  ആ ലകാഭതത്തിനല ഒരു വത്തിഹത്തിതര അതുണകാകത്തിയ കൃഷത്തികകാരനസ

അവകകാശനപ്പെട്ടതതല?  അതത്തിനുളള നത്തിയമനത്തിര്മകാണനതക്കുറത്തിചസ വളനര ഗഡൗരവമകായത്തി

ആതലകാചത്തികണര.    പ്രകടനപത്രത്തികയത്തില്  പറഞ്ഞതുതപകാനല  എലകാ  കകാര്ഷത്തിക

വത്തിളകളുനടയര  ഉല്പ്പെകാദനചത്തിലവസ  അധത്തികര  50  ശതമകാനര  എനളള  നത്തിലയസ  വത്തില

നത്തിശ്ചയത്തികകാനുളള  നത്തിയമപരമകായ  ഒരു  അതതകാറത്തിറത്തിനയതയകാ  അനലങത്തില്

അതുതപകാലുളള  എനന്തങത്തിലുര  സരവത്തിധകാനതമകാ  ഉണകാകണര.

അങ്ങനനയണകാകത്തിയത്തിനലങത്തില്  നമളുനട   കൃഷത്തികസ  പത്തിടത്തിച്ചു  നത്തില്കകാന

പ്രയകാസമുണകാകുര.   ഒരു പ്രധകാനനപ്പെട്ട  കകാരരര  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരമനത്തിയനട

ശദ്ധയത്തില് നകകാണ്ടു വരത്തികയകാണസ.  ചത്തിറ്റൂര് പ്രതദശതസ കുടത്തികകാനുളള നവളളര  10-11

മണത്തികകാണസ  തലകാറത്തിയത്തില്  നകകാണ്ടു  വരുനതസ.  അതസ  പത്തിടത്തിച്ചു  നവകകാന  തവണത്തി

നപണ്കുട്ടത്തികനള   സ്കൂളത്തിതലകസ  അയയകാതത്തിരത്തിക്കുകയര  അങ്ങനന  അവരുനട

വത്തിദരകാഭരകാസര  മുടങ്ങുന  അവസയമകാണസ  അവത്തിനടയളളതസ.   ചത്തിറ്റൂരത്തിനന്റെ  കത്തിഴകന

പ്രതദശങ്ങളത്തില്    ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  മുനനനകനയടുതസ

ആര്.ബത്തി.സത്തി.-യനട  കനകാലത്തിനസ   പ്രതതരകര  ഫണ്ടുര  ബഡ്ജറത്തില്  തുകയര
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അനുവദത്തികണനമനസ  ഞകാന  അങ്ങതയകാടസ  വത്തിനശതമകായത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ,

അങ്ങതസ  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനമന  പ്രതശകതയകാടുകൂടത്തി  ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിനതകാങ്ങുകയകാണസ.

 ശശ  .    പകാറകല്  അബ്ദുള്ള:  സര്,  ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.   സരസകാനര  തനരത്തിടുന  രൂകമകായ  വത്തിലകയറര  പത്തിടത്തിചസ

നത്തിര്ത്തുനതത്തിനുള്ള  ശക്തമകായ  ഇടനപടലുകളത്തിലകാത,  പുതത്തിയ  നതകാഴത്തിലവസരങ്ങള

സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനസ  വരക്തമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തിലകാത,  ആതരകാഗര  വകുപ്പെത്തിനലകാഴത്തിനക

പുതത്തിയ  തസത്തികകള  സൃഷത്തിക്കുകയത്തിനലനസ  പറയന,  അധത്തിക  ധനസമകാഹരണര

ലകരമത്തിട്ടസ സകാധകാരണ ജനങ്ങളുനട തമല് നത്തികുതത്തി വര്ദ്ധനവസ അടത്തിതചല്പ്പെത്തിക്കുന ഒരു

ബഡ്ജറത്തിനന  സസ്വകാഗതര  നചയകാന  കഴത്തിയത്തില.   ബഡ്ജറസ  എനതത്തിനനകകാള

ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയനട  നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ  പ്രകടനപ്പെത്രത്തികയനട  ഒരു

സരഗ്രഹര  അനലങത്തില്  അതത്തിനന്റെ  ഒരു  രണകാര  പതത്തിപ്പെസ  എന  വത്തിതശഷണമകാകുര

കൂടുതല് ശരത്തിയകാവുക.   പ്രകടനപ്പെത്രത്തിക മുതനകാട്ടസ  വച പ്രധകാനനപ്പെട്ട മുപ്പെതത്തിയഞത്തിന

പരത്തിപകാടത്തികളത്തില് മത്തികതുര ബഡ്ജറത്തില്  സകാനര പത്തിടത്തിചതകായത്തി കകാണകാര.  എനകാല്
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പങകാളത്തിത  നപനഷന,  വരക്തമകായ  മദരനയര,  അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണസ

ഇരുപതത്തിയഞ്ചുലകര  തപര്കസ  നതകാഴത്തില്  തുടങ്ങത്തി  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  തവകാട്ടകാകത്തിയ

പ്രഖരകാപനങ്ങനളക്കുറത്തിനചകാനര വരക്തമകായത്തി ബഡ്ജറത്തില് കണത്തില. 84,616.85 തകകാടത്തി

രൂപ  റവനന  വരുമകാനവുര  97687.10  തകകാടത്തി  രൂപ  നചലവുര  പ്രതശകത്തിക്കുന

ബഡ്ജറകാണസ ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ.  ജനപ്രത്തിയ പദ്ധതത്തികള പലതുര

ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിനചങത്തിലുര  ഇതത്തിനകായത്തി  ചുരുങ്ങത്തിയതസ  20,000  തകകാടത്തി

രൂപനയങത്തിലുര  ബഡ്ജറത്തിനസ  പുറത്തുനത്തിനര  കനണതതണ  അവസയകാണസ.

ഇതത്തിനകായത്തി  രണസ  മകാര്ഗങ്ങളകാണസ  സര്കകാര്  കകാണുനതസ.   ഒനസ,   പനണകായത്തിരര

തകകാടത്തി  രൂപയനട  മകാനരവത്തിരുദ്ധ പകാതകജസ.   രണസ,  എണ്ണകായത്തിരര  തകകാടത്തി  രൂപയനട

അധത്തിക  നത്തികുതത്തി  വരുമകാനര.   ഇതത്തില്  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ  സരസകാനതസ

തനരനത  ഇടതുപക  ജനകാതത്തിപതരമുനണത്തിയനട  കകാലതസ  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  പരശകത്തിചസ  ലകരര  കകാണകാനത  തപകായതകാണസ.   അധത്തിക

നത്തികുതത്തി  ആകനട്ട  പകാവനപ്പെട്ടവനന്റെ  ജശവത്തിതതത്തിനന്റെ  കടയല്  കതത്തി  വയ്ക്കുന

നടപടത്തിയര.   പ്രതശകത്തിച  തുക  സമകാഹരത്തികകാനകായത്തിനലങത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച
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പദ്ധതത്തികളുനട  ഭകാവത്തി  തുലകാസത്തിലകാകുര.   സരസകാനതത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി

വളനര  ദയനശയമകാനണനസ  തലകാകര  മുഴുവന  വത്തിളത്തിചസ  പറഞ്ഞ സത്തിതത്തികസ  ആരകാണസ

ഇവത്തിനട  പണര മുടകകാന തയകാറകായത്തി  മുതനകാട്ടസ  വരത്തിക.   ഏതകായകാലുര  സകാമ്പതത്തിക

വത്തിദഗനകായ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  തടസങ്ങനളനയകാനക  അതത്തിജശവത്തിക്കുര  എനസ

നമുകസ  പ്രതരകാശത്തികകാര.   പണര  നനകമകാറമത്തിലകാത  കുടുരബങ്ങള  തമത്തിലുള്ള  ഭൂമത്തി

ഇടപകാടത്തിനന്റെ  ആധകാര  മുദ്രവത്തില  മൂനസ  ശതമകാനമകാകത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചതസ  ഇടതരര

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങനള അതങ്ങയറര പ്രതത്തികൂലമകായത്തി ബകാധത്തിക്കുന നടപടത്തിയകാണസ.   ചരകസ

വകാഹനങ്ങളുനട  നത്തികുതത്തി  പതസ  ശതമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ  നത്തിതതരകാപതയകാഗ

സകാധനങ്ങളുനട  വത്തില  കുതത്തിച്ചുയരുനതത്തിനസ  കകാരണമകാകുര.   അതുതപകാനല  തനന

പതത്തിനഞസ  വര്ഷതത്തില്  കൂടുതല്  പഴകമുള്ളതുര  നകാതലകാ  അതത്തില്ക്കൂടുതല്

ചക്രെെങ്ങളുള്ളതതകാ  ആയ  സസ്വകകാരര   വകാഹനങ്ങളക്കുര  പതസ  വര്ഷര  പഴകമുള്ള

ട്രകാനതസകാര്ട്ടസ  വകാഹനങ്ങളക്കുര ഏര്നപ്പെടുത്തുന അധത്തിക നത്തികുതത്തി  അതരര ചരക്കു

വകാഹനങ്ങള   ഓടത്തിചസ  കത്തിട്ടുന  നചറത്തിയ  വരുമകാനരനകകാണസ  കുടുരബര  തപകാറ്റുന

പതത്തിനകായത്തിരങ്ങളുനട ജശവതര ഏനറ കഷതത്തിലകാക്കുര.  ബകാനഡഡസ റതസകാറന്റുകളത്തില്

വത്തില്കനപ്പെടുന ബര്ഗര്,  പത്തിസ,  സകാന്റെസ വത്തിചസ തുടങ്ങത്തിയവയസ  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയ  14.5
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ശതമകാനര  ഫകാറസ  ടകാകസ  റതസകാറന്റെസ  വരവസകായനത  തകര്ക്കുന  നടപടത്തിയകാണസ.

ഇന്തരയത്തില്തനന ആദരമകായകാണസ ഇതരര നത്തികുതത്തി ഏര്നപ്പെടുത്തുനതസ.    ഇകകാരരര

സര്കകാര്  പുന:പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനമനകാണസ  കരുതുനതസ.   ഇടതരകകാര്,  സകാധകാരണ

ജനങ്ങള,  കൂലത്തിതവല  നചയസ  ജശവത്തിക്കുനവര്  എനത്തിവനര  ബകാധത്തിക്കുന  നത്തികുതത്തി

പരത്തിഷ്കരണങ്ങളകസ പുറനമ വശട്ടമമകാരുനട കുടുരബ ബഡ്ജറത്തിനന തകത്തിടര മറത്തിക്കുന

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുര  ബഡ്ജറത്തിലുണസ.   പകായറത്തിലകാകത്തി  വത്തില്ക്കുന  തഗകാതമ്പസ

ഉല്പ്പെനങ്ങളകായ റവ,  ആട്ട,  നനമദ,  സൂചത്തി എനത്തിവയ്ക്കുള്ള അഞസ ശതമകാനര നത്തികുതത്തി

അടുകളയത്തില് കകാരരമകായത്തി ബകാധത്തിക്കുനതകാണസ.  ഒപ്പെര തട്ടസ കടകകാരുനടയര നചറുകത്തിട

കചവടകകാരുനടയര  തബകറത്തികകാരുനടയര  കഞ്ഞത്തിയത്തില്  മണ്ണസ  വകാരത്തിയത്തിടുനതത്തിനസ

തുലരമകാണസ.  നവളത്തിനചണ്ണയസ നത്തികുതത്തി ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതസ പകാതമകായത്തിലത്തിനന്റെ ഉപതയകാഗര

കൂടകാന  കകാരണമകാകുനമന  ആശങ  പരനകയണസ.   ഒകാതരകാ  മണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  ഒരു

സര്കകാര്  സ്കൂളത്തിനന  അന്തകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിലുയര്ത്തുനമന  പ്രഖരകാപനര

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.  അന്തകാരകാഷ  നത്തിലവകാരതത്തിനലതത്തിയത്തിനലങത്തിലുര  സസ്വകാകകാരര

സ്കൂളുകനള  അതപകത്തിചസ  തഭദനപ്പെട്ട  നത്തിലവകാരതത്തിലുയര്തകാനനങത്തിലുര
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നടപടത്തിയണകാകണര.   നനല്വയലുകള  തരത്തിശകായത്തി  കത്തിടക്കുനതസ  ഒഴത്തിവകാക്കുനമനസ

ബഡ്ജറത്തില്  പറയന.   എങത്തില്  എനന്റെ  മണ്ഡലമകായ  കുറരകാടത്തിയത്തില്  നകാലസ

പഞകായത്തുകളത്തിലകായത്തി  300  നഹകര്  നനല്വയല്  തരത്തിശകായത്തി  കത്തിടക്കുനതസ

ശദ്ധയത്തില്നപ്പെടുതനട്ട.   ഇവത്തിനട  നനല്കൃഷത്തി  വളര്തകാന  കൃഷത്തി  വകുപ്പെസ  മുനനനക

എടുതസ  തവണ  നടപടത്തികള  സസ്വശകരത്തികണനമനസ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.   തകാങ്ങുവത്തില

ഇരുപതത്തിയഞസ രൂപയത്തില്  നത്തിനര ഇരുപതത്തിതയഴസ രൂപയകായത്തി ഉയര്തത്തിയതലകാനത

നകാളത്തിതകര  കൃഷത്തിതയയര  കര്ഷകതരയര  സരരകത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള ഒനരതനനയത്തില.  പചതതങ്ങ സരഭരത്തിക്കുനമനസ പറഞ്ഞത്തിട്ടസ സരഭരണ

തകന്ദ്രതത്തില് കര്ഷകര് തതങ്ങയമകായത്തി തപകായകാല് നനഞ്ഞ തതങ്ങ എടുകത്തിലകാനയനസ

പറഞ്ഞസ തത്തിരത്തിചയക്കുകയകാണസ.  മഴകകാലമകായകാല് എങ്ങനനയകാണസ നനയകാത തതങ്ങ

കത്തിട്ടുനതസ?  തതങ്ങ നകകാണ്ടുതപകാകുന വണത്തിക്കൂലത്തിയര നഷനപ്പെടുന ദുരവസയത്തിലകാണസ

കര്ഷകര്.   തകകാഴത്തിതകകാടസ  ജത്തിലയത്തില് നകാളത്തിതകര അതഗ്രകാ പകാര്കസ ആരരഭത്തിക്കുനമന

പ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ നവളത്തിചതത്തില് ജത്തിലയത്തിനല മത്തികചയത്തിനര  നകാളത്തിതകരര  ലഭത്തിക്കുന

എനന്റെ മണ്ഡലമകായ കുറരകാടത്തിയത്തില് നകാളത്തിതകര സരഭരണര,  സരസരണര,  വത്തിപണനര
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എനത്തിവയകായത്തി  സകാപത്തിതമകാവുകയര  എനകാല്  പ്രവര്തനസജമകാകകാനത

കത്തിടക്കുനതുമകായ  നകാളത്തിതകര  പകാര്കത്തിനന്റെ  തുടര്പ്രവര്തനതത്തിനസ  തവണ  നടപടത്തി

നനകനകകാള്ളണനമനസ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ. കുറരകാടത്തിയത്തിനല ഗതകാഗത പ്രശ്നങ്ങളകസ

പരത്തിഹകാരമകാകുന  കുറരകാടത്തി  നനബപ്പെകാസസ  നത്തിര്മകാണതത്തിനസ  പതസ  തകകാടത്തി  രൂപ

ബഡ്ജറത്തില്  വകയത്തിരുതത്തിയതത്തിനസ  സര്കകാരത്തിനന  അഭത്തിനനത്തിക്കുന.   നനബപ്പെകാസസ

നത്തിര്മകാണതത്തിനസ  തനരനത  ഭരണകാനുമതത്തി  ലഭത്തിചതകാനണങത്തിലുര  ഇതത്തിനന്റെ  ചത്തില

ഭകാഗങ്ങള  കടനസ  തപകാകുനതസ  നനല്വയലുകളത്തില്  കൂടത്തിയകാണസ  എനതത്തിനകാല്

തറകാഡത്തിനന്റെ നത്തിര്മകാണ പ്രവൃതത്തികളകസ ഇതുവനര അനുമതത്തി ലഭത്തിചത്തിട്ടത്തില.  ബഡ്ജറസ

പ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  പ്രവൃതത്തി  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനസ  തവണ

നടപടത്തികള  ഉണകാകണനമനസ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.   സരസകാനതത്തിനന്റെ

സമ്പദ്ഘടനയനട  മുഖരവരുമകാനതസകാതസകായ  പ്രവകാസത്തികളകകായത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

കകാരരമകായ പ്രഖരകാപനനമകാനരതനന ഉണകായത്തില.  പ്രവകാസത്തി പുനരധത്തിവകാസതത്തിനകായത്തി

24  തകകാടത്തി  രൂപ   വകയത്തിരുതത്തിനയങത്തിലുര  ഗളഫത്തില്നത്തിനര  തത്തിരത്തിനചത്തുനവരുനട

എണ്ണര  ക്രെെമകാതശതമകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന  ഇനനത  സകാഹചരരതത്തില്  ഇഡൗ  തുക

ഒനത്തിനുര  പരരകാപമല.  എയര്  തകരള,  പ്രവകാസത്തി  ആതരകാഗര  ഇനഷസ്വറനസസ,  ഗളഫസ
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രകാജരങ്ങളത്തില് തനകാര്ക ഓഫശസസ തുടങ്ങല്,  എലകാ ജത്തിലകളത്തിലുര പ്രവകാസത്തി നഹല്പസ

നഡസസ  സകാപത്തികല് തുടങ്ങത്തി  പ്രവകാസത്തി  സമൂഹതത്തിനന്റെ ദശര്ഘകകാലകാവശരങ്ങളകസ

ബഡ്ജറത്തില്  ഒരു  പരത്തിഹകാരവുമത്തില  എന  മകാത്രമല   പ്രവകാസത്തികനളക്കുറത്തിചസ  ഒരു

ശദ്ധതപകാലുര  ഉണകായത്തില.  30  ലകതതകാളര  മലയകാളത്തികള  ഗളഫത്തില്

തജകാലത്തിനചയ്യുനണസ.  ഒരു വര്ഷര അവര് നകാട്ടത്തിതലയസ  അയയ്ക്കുനതസ  റത്തിസര്വസ ബകാങസ

ഓഫസ  ഇന്തരയനട  കണകസ  പ്രകകാരര  2014-ല്  71,142  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തിരുനനവങത്തില്  2015-ല്  99,382  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ.   ഗളഫസ

രകാജരങ്ങളത്തിനല  തജകാലത്തിയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള  നമ്മുനട  രകാജരതത്തിനന്റെ

സമ്പദസ വരവസനയ  തകാറുമകാറകാക്കുനമനസ  ഇവത്തിനട  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തിതനന  ഏതകാണസ  3  പ്രകാവശരര  എടുതസ  പറയകയണകായത്തി.

പനക  ആ  ഒരു  ജനവത്തിഭകാഗനതക്കുറത്തിചസ  ഒനര  പറഞ്ഞത്തില.   വത്തിമകാനകമ്പനത്തികള

ക്രെെമകാതശതമകായത്തി ടത്തികറ്റുകളുനട വത്തില വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുന എനളളതത്തിനന്റെ തപരത്തില്  ഞകാന

കുറചസ ദത്തിവസങ്ങളക്കുമുമ്പസ ഇവത്തിനട എഴുതത്തി തചകാദത്തിച്ചു.  എനത്തികസ കത്തിട്ടത്തിയ മറുപടത്തി അതസ

തകന്ദ്ര ഗവണ്നമതന്റെകാ സരസകാന ഗവണ്നമതന്റെകാ അല വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ, ടത്തികറത്തിനന്റെ
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വത്തില  നത്തിയനത്തിക്കുനതസ  വത്തിമകാന  കമ്പനത്തികളുനട  അവകകാശമകാനണനകാണസ.   7,500

രൂപയസ കത്തിട്ടുന ടത്തികറത്തിനസ  ഇഡൗ സശസണത്തില്  48,000-വുര  50,000-വുര  രൂപയകാണസ

വകാങ്ങുനതസ.   ഇത്രതയനറ  നകകാളള  നടക്കുന  ഇഡൗ  ഒരു  കകാരരതത്തില്   ഇത്ര

ലകാഘവതതകാനടയളള  ഒരു  മറുപടത്തിയല  പ്രതശകത്തിക്കുനതസ.  തകന്ദ്ര  സത്തിവത്തില്

ഏവത്തിതയഷന  മനത്തിയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടുനകകാണസ   ചര്ച  നടതത്തി  ഇതത്തിനനകാരു

പരത്തിഹകാരമുണകാകണനമനകാണസ  ഇഡൗ  അവസരതത്തില്  എനത്തികസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കു

വകാനുളളതസ. അതുതപകാനല മനറകാരു കകാരരര ബഹുമകാനനപ്പെട്ട പത്തി. ടത്തി. എ. റഹശര  ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  പകാണകകാടസ തങ്ങള തപകായത്തിട്ടസ അവത്തിനട  നകകാടുവളളത്തിയത്തില്

തതകാറ്റുതപകാനയനസ. 

മത്തി  .  നഡപനട്ടത്തി സശകര്: പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ.

 ശശ  .    പകാറകല്  അബ്ദുളള:  സര്,  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലമകായ

കുറരകാടത്തിനയക്കുറത്തിചസ  ഒനസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  ശശ.  വത്തി.  എസസ.  അച്ചുതകാനനന

അവത്തിനട വനസ  പ്രസരഗത്തിചത്തിട്ടകാണസ യ.ഡത്തി.എഫത്തിനന്റെ എര.എല്.എ.  ആയത്തി പകാറകല്

അബ്ദുളള  നതരനഞ്ഞടുതസ  ഇവത്തിനടനയതത്തിയതസ.   മകാത്രവുമല  പകാണകകാടസ  തങ്ങള
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രകാഷശയ തനതകാവകാണസ.  തനരനത സൂചത്തിപ്പെത്തിച കകാന്തപുരര ഒരു മതപുതരകാഹത്തിതനകാണസ.

നനവകര  മുഹമദസ  ബഷശറത്തിനന്റെ  കഥകാപകാത്രനതതപ്പെകാനല  ഞകാനകാണസ  ജയത്തിപ്പെത്തിചതസ

എനസ ജയത്തിച്ചുവനകാല്  പറയന വരക്തത്തിതസ്വര കൂടത്തിയകാണസ. 

ശശ  .    ആര്  .    രകാതജഷസ:  സര്,  അഞസ  വര്ഷകകാലതതയസ  ജനങ്ങളുനട

തകമതത്തിനുര  നകാടത്തിനന്റെ  വത്തികസനതത്തിനുമകായത്തി  പ്രവര്തത്തിതകണ  ഇടതുപക

ജനകാധത്തിതരമുനണത്തിയനട  ഗവണ്നമന്റെസ    അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ആദരനത  ബഡ്ജറത്തിനന

ഞകാന  പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായത്തി  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയകാണസ.  ഗവര്ണ്ണര്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

നയപ്രഖരകാപനതത്തിനന്റെ  ആമുഖതത്തില്   ഇഡൗ  നകാടത്തിനനക്കുറത്തിചസ  വളനര  വത്തിശദമകായത്തി

ചൂണത്തികകാണത്തിചതകാണസ.  അതത്തിനന്റെ ആമുഖതത്തില് പറഞ്ഞതസ കകാര്ഷത്തിക തമഖലയത്തിനല

മനശഭകാവര,  നപകാതുതമഖലകാ  യൂണത്തിറ്റുകളുനട  നഷര,  പരമ്പരകാഗത  വരവസകായങ്ങളുനട

തകര്ച,  വത്തിദരകാഭരകാസര  വകാണത്തിജരവത്കരത്തികല് എനത്തിങ്ങനന   നപകാതു ആതരകാഗര

സരവത്തിധകാനരവനര  ദുര്ബലനപ്പെടുതത്തിയ  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ

വര്ഷകകാലര  തകരളര  ഭരത്തിചതസ  എനകാണസ.  ഇഡൗ  സത്തിതത്തിയത്തില്നത്തിനസ

മകാറമുണകാകകാനതവണത്തിയകാണസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനല  വകാക്കുകള

ശശനകാരകായണഗുരുവത്തില്നത്തിനസ  ആരരഭത്തിചസ  ഒ.  എന.  വത്തി.  സകാറത്തിനന്റെ
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കവത്തിതയത്തിലവസകാനത്തിപ്പെത്തിചതസ.  തകരളതത്തിനന്റെ  സകാഹചരരങ്ങള  സൂക്ഷ്മമകായത്തി

വത്തിലയത്തിരുതത്തി   പ്രകാതയകാഗത്തികതയത്തിലൂനത്തിയ  ഭകാവത്തി  തകരളതത്തിനന്റെ  വര്ളചയനട

സമഗ്രമകായ കകാഴ്ചപ്പെകാടകാണസ ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.   തകരളതത്തിന്റെ

വത്തികസനനതക്കുറത്തിചസ   ദശലര്ഘവശകണമുളള  ഒരു  സര്കകാരത്തിനന്റെ

ഉതരവകാദത്തിതമകാണസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ.   അതുനകകാണകാണസ  എലകാവരുര  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  അനുകൂലത്തികകാന തയകാറകാകുനതസ.   ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട പ്രഖരകാപത്തിച

കകാരരങ്ങള   തകരളതത്തില്  വലത്തിയ  പരത്തിവര്തനമുണകാക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  ഒരു

സരശയവുമത്തില.  ആശസ്വകാസതത്തിനന്റെയര  കരുതലത്തിനന്റെയര  ബഡ്ജറകാണത്തിതസ.

ഇത്രയധത്തികര  പദ്ധതത്തികള  നടക്കുതമകാ?  2006  മുതല്  2011  വനരയണകായത്തിരുന

അനനത  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയനട  ഗവണ്നമന്റെസ  2011-ല്

അവസകാനനത   ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പകാള  40000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  ഒരു

ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  പദ്ധതത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  അനസ  തകരളതത്തിനല  യ.ഡത്തി.എഫസ.

തചകാദത്തിചതസ  ഇഡൗ  അവസകാന  ബഡ്ജറത്തില്  നത്തിങ്ങള  ഇങ്ങനന  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനതസ

ആതകപകരമതല  എനകാണസ.  അതത്തിനസ  അപവകാദമകായത്തി  ഇവത്തിനട  2016-ല്
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നതരനഞ്ഞടുകനപ്പെട്ട  ഇഡൗ  സര്കകാര്     തകരളതത്തിനന്റെ  ഭകാവത്തി

വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തിയളള    12000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്

നഡവലപ്നമന്റെടകമുളള  കകാരരങ്ങളക്കുതവണത്തി  ഒരു  ഉജസ്വലമകായ   റത്തിനനവസ്ഡസ

ബഡ്ജറകാണസ അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളളതസ. ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തിയനട  കകാരരകമതനയ

പ്രകശര്തത്തിക്കുകയണകായത്തി. അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ  2006  മുതല്  2011

വനരയണകായത്തിരുന  ഇടതുപക  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതസ  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവസ

ഉഡൗര്ജത്തിതമകാകത്തി  മകാറകാന  കഴത്തിഞ്ഞൂനവനകാണസ.  അതുതപകാനല  2016-ല്  ഇഡൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ ജൂണ് മകാസതത്തിലുര നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവസ  ഉഡൗര്ജത്തിതമകാകത്തി

മകാറകാന കഴത്തിഞ്ഞു. അതകാണസ  യ.ഡത്തി.എഫസ-ഉര ഇടതുപകവുര തമത്തിലുളള വരതരകാസര.

ഇടതുപക ജനകാധത്തിപരതരമുനണത്തിയനട ഗവണ്നമന്റെസ ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവസ

ഉഡൗര്ജത്തിതമകാകത്തി നകാടത്തിനന്റെ സമ്പദസ വരവസനയ ശക്തത്തിനപ്പെടുത്തുന.  അതത്തിനത്തിടയസ ഒരു

അഞ്ചുവര്ഷകകാലര  ഉണകായത്തിരുന  എനളളതുര  മറനതപകാകകാന  പകാടത്തില.  ഇവത്തിനട

ഭകാവന  പശലത്തിവത്തിടര്തത്തിയകാടത്തി.   ഭകാവനയണകാകണര.  സര്തവ്വകലത്തിനുര

മയത്തില്ക്കുറത്തിക്കുനമകാനര   ഭകാവനയണകാകത്തില.   നകാടത്തിനന്റെ  വത്തികസനനതക്കുറത്തിചസ
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കകാഴ്ചപ്പെകാടുളള,  ബുദ്ധത്തിയളള,  ചത്തിന്തത്തിക്കുന ആളകകാര്കകാണസ ഭകാവനയളളതസ.  അതപ്പെകാള

പ്രകാതയകാഗത്തികതയത്തിലൂനത്തി  ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമകായ  ഒരു  ബഡ്ജറകാണസ  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.  എനത്തികസ തതകാനനതസ യ.ഡത്തി.എഫസ-നന്റെ ആശങ ഇനതകാനക

നടനതപകാകുതമകാ  എനളളതകാനണനകാണസ.  ഇനതകാനക നടകകാതത്തിരത്തിക്കുതമകാ എനളള

ആശങയല.   യ.ഡത്തി.എഫസ-നന്റെ  കകാലതസ   ദുര്നചലവകായത്തിരുനത്തിതല?

ബഡ്ജറത്തിനപ്പുറതകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുക,   ദുര്നചലവസ  നടത്തുക.  അതത്തില്നത്തിനസ

വരതരസമകാണത്തിതപ്പെകാള.  2011 -ല് നത്തിയമസഭകാരഗമകായത്തി ഞകാന വരുതമ്പകാള ആദരനത

ബഡ്ജറസ   പ്രസരഗതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇവത്തിനട  പ്രസരഗത്തിചതസ   ശശ.  നബനത്തി

നബഹനകാനകാണസ.  അതദ്ദേഹര ഇതപ്പെകാള ഇവത്തിനടയത്തില.   അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ ഞങ്ങള

നകകാചത്തിന  നമതട്രകായര  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര  പദ്ധതത്തിയര  തകകാചസ  ഫകാകറത്തിയര  കണ്ണൂര്

വത്തിമകാനതകാവളവുര  പൂര്തശകരത്തിക്കുനമനകാണസ.  ഇവത്തിനട  ശശ.  നക.  സത്തി.  തജകാസഫസ

യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാടുകൂടത്തിയകാവണര  പ്രസരഗത്തിതകണനതനസ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിതയകാടസ   പറഞ്ഞു.  ശശ.  നക.  സത്തി.  തജകാസഫസ  സകാറത്തിതനകാടസ  ഞങ്ങളകസ

പറയകാനുളളതസ  അങ്ങസ  മുനമനത്തിയകാണസ,  യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധതതകാടുകൂടത്തി
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പറയണനമനകാണസ. അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞു വത്തിമകാനതകാവളര പൂര്തശകരത്തിച്ചുനവനസ. അങ്ങസ

പൂര്തശകരത്തിച   കണ്ണൂര്  വത്തിമകാനതകാവളതത്തില്  നത്തിനസ  വത്തിമകാനതത്തില്  കയറത്തി  ഒരു

ദത്തിവസര  തത്തിരുവനന്തപുരതതയസ  2016-ല്  ഒനസ  വരണനമനകാണസ  ശശ.  നക.  സത്തി.

തജകാസഫത്തിതനകാടസ  വത്തിനയപൂര്വ്വര ഞങ്ങളകസ പറയവകാനുളളതസ. 

ട്രഷറത്തി  കകാലത്തിയകാണസ.  ട്രഷറത്തി  കകാലത്തിയനലനസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  പറയന.

'അരത്തിമണത്തിനയകാനസ നകകാറത്തികകാനത്തില'  എന തനത്തി മലബകാര് ഭകാഷയത്തില് ശശ.  പത്തി.  നക.

അബ്ദു  റബ്ബസ  പറഞ്ഞതസ  ട്രഷറത്തി  കകാലത്തിയകാനണനകാണസ.  കകാലത്തിയകാകത്തി  മകാറത്തിയ

ട്രഷറത്തിയകാണസ  ഇവത്തിനട  യ.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാര്  ഉണകാകത്തിയത്തിട്ടുളളതസ.  ഇതസ

ജനതകമകരമകായ  ബഡ്ജറകാണസ.   സകാധകാരണകകാരനന്റെ  ജശവത്തിതപ്രശ്നതത്തിനസ

പരത്തിഹകാരമുണകാകകാനതവണത്തി    തകമനപനഷന  1000  രൂപയകാക്കുനതത്തിനു

തവണത്തിയളള  തശരുമകാനങ്ങള.  അരഗനവകാടത്തി  വര്കര്മകാര്കസ  ഒരു  രൂപതപകാലുര

യ.ഡത്തി.എഫസ-നന്റെ  കകാലതസ  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിചസ  നകകാടുതത്തിരുനത്തില.  അവത്തിനടയകാണസ

വര്കര്മകാര്കസ  പതത്തിനകായത്തിരര  രൂപയര   നഹല്പ്പെല്മകാര്കസ  7500  രൂപയര

നകകാടുകകാന ആവശരമകായ തശരുമകാനനമടുതത്തിട്ടുളളതസ. 
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പട്ടത്തികജകാതത്തി-പട്ടത്തികവര്ഗതമഖലയത്തില്  ഫലപ്രദമകായത്തി  ഇടനപട്ട  ഒരു

ബഡ്ജറകാണത്തിതസ. തഹകാസല് നവശകരണതത്തിനുതവണത്തി 150 തകകാടത്തി രൂപയര  തമകാഡല്

റസത്തിഡനഷരല്  സ്കൂളത്തിനന്റെ  നവശകരണതത്തിനുതവണത്തി  100  തകകാടത്തി  രൂപയര

നശകത്തിവചത്തിട്ടുണസ.   വത്തിദരകാഭരകാസകാനുകൂലരങ്ങള  തകരളതത്തിനന്റെ  ഗഡൗരവതരമകായ  ഒരു

സകാമൂഹരപ്രശ്നമകായത്തിരുന.  അതസ  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി

വത്തിദരകാഭരകാസകാനുകൂലരങ്ങള   25  ശതമകാനമകാകത്തി  ഉയര്ത്തുന.  എനത്തിക്കുതശഷര  മുന

പട്ടത്തികജകാതത്തി  വകുപ്പുമനത്തി  സരസകാരത്തിക്കുര.  217   തകകാടത്തി  രൂപ  കുടത്തിശത്തികയകാകത്തി

മകാറത്തിയത്തിട്ടകാണസ  യ.ഡത്തി.എഫസ സര്കകാര് തപകായതസ.  അവത്തിനടയകാണസ അതസ പൂര്ണ്ണമകായത്തി

നകകാടുത്തു  തശര്ക്കുകയര  25  ശതമകാനര  വത്തിദരകാഭരകാസകാനുകൂലരങ്ങള

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുമകാവശരമകായ  തശരുമകാനങ്ങള   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി

സസ്വശകരത്തിചത്തിട്ടുമുളളതസ. 456 തകകാടത്തി രൂപ വശടുര വസ്തുവുമടകര  വകാങ്ങത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി

ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തില് മകാറത്തിവചത്തിട്ടുണസ. 

കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തില്  മൂലരവര്ദ്ധത്തിത   ഉല്പനങ്ങള  ഉണകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തി

നകാളത്തിതകരവുര  നനല്ലുര  നനസസസുര  തതനുര  ചകയര   പചകറത്തിയമടകമുളള
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മൂലരവര്ദ്ധത്തിത  ഉല്പനങ്ങളക്കുതവണത്തി  തുക മകാറത്തിവചത്തിരത്തിക്കുനതസ സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.

എനത്തികസ ഏറവുര സസ്വകാഗതകാര്ഹമകായത്തി തതകാനത്തിയതസ ട്രകാനസ്നജതന്റെഴത്തിനനക്കുറത്തിചകാണസ.

ഒരു  ഗവണ്നമന്റെസ  ഇചകാശക്തത്തിതയകാടുകൂടത്തി   ട്രകാനസ്നജതന്റെഴത്തിനനക്കുറത്തിചസ  അഭത്തിപ്രകായര

പറയക.  രകാമകായണതത്തില്  ഒരു  കഥയണസ.  ശശരകാമന   വനവകാസര  കഴത്തിഞ്ഞസ

മടങ്ങത്തിവരുതമ്പകാള   കുറചസ  ആളുകള  അങ്ങനന  നത്തില്ക്കുകയകാണസ.   നത്തിങ്ങള

എന്തത്തിനകാണസ ഇങ്ങനന നത്തില്ക്കുനനതനസ ശശരകാമന അവതരകാടസ തചകാദത്തിച്ചു .  അതപ്പെകാള

അവര്  മറുപടത്തി  പറഞ്ഞതസ,   ഞങ്ങള  14  വര്ഷകകാലമകായത്തി  ഇവത്തിനട  കകാതസ

നത്തില്ക്കുകയകാനണനകാണസ.  ശശരകാമന  അദ്ഭുതനപ്പെട്ടുതപകായത്തി.  14  വര്ഷകകാലമകായത്തി

കകാതസ നത്തില്ക്കുകതയകാ;  ഞകാന എലകാവതരകാടുര മടങ്ങത്തി തപകാകകാന പറഞ്ഞത്തിരുനതലകാ?

പടയകാളത്തികതളകാടുര  നനസനരകാധത്തിപനകാതരകാടുര  സശകതളകാടുര  കുട്ടത്തികതളകാടുര  പ്രജകതളകാടുര

പ്രഭുകനകാതരകാടുര  പറഞ്ഞതകാണസ.  ആതരകാടകാണസ  മടങ്ങത്തിതപ്പെകാകകാന  പറയകാതത്തിരുനതസ?

അതപ്പെകാള  അതത്തിനുളള  മറുപടത്തിയകായത്തി  അവര്  പറഞ്ഞതസ  ഞങ്ങള  സശയര

പുരുഷനുമലകാതവരകാണസ.  ഞങ്ങതളകാടസ  മടങ്ങത്തിതപ്പെകാകകാന   പറഞ്ഞത്തില  എനകാണസ.

അങ്ങനന  മടങ്ങത്തിതപ്പെകാകകാന   പറയകാതതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  14  വര്ഷകകാലര  അവര്
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കകാത്തുനത്തിന.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ   ബ ഡ്ജറത്തിലൂനട   ഞങ്ങള   അവര്കസ

ഐകരദകാര്ഢരര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന.  ട്രകാനസ്നജതന്റെഴത്തില്    60  വയസസ

പൂര്തശകരത്തിചവര്കസ  നപനഷന നല്കകാന,  അവര്കകാവശരമകായ സഡൗകരരര  നചയസ

നകകാടുക്കുന   സനദ്ധസരഘങ്ങളകസ  പതസ  തകകാടത്തി  രൂപ  ബഡ്ജറത്തില്

വകയത്തിരുതത്തിയതസ,  ഇഡൗ  നകാട്ടത്തിനല  പ്രശ്നങ്ങള  സൂകമമകായത്തി  ബഡ്ജറസ

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയര പഠത്തിക്കുകയര നചയതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായകാണസ.  

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലയത്തില്  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ  എലകാ  കകാരരങ്ങളുര

ചൂണത്തികകാണത്തികകാന  ഞകാന  ആഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.  നമ്മുനട  വശട്ടത്തിനല  നപണ്കുട്ടത്തികള

രകാവത്തിനല  പതസ  മണത്തികസ  സ്കൂളത്തിതലകസ  തപകായകാല്  ഒരു  പതക   മവകത്തിട്ടസ  നകാലസ

മണത്തികസ   മടങ്ങത്തിനയത്തുതമ്പകാള  മകാത്രമകായത്തിരത്തിക്കുര  തടകായസ നലറത്തില്  തപകാകുനതസ.

കകാരണര  സ്കൂളുകളത്തില്  അതത്തിനകാവശരമകായ  സഡൗകരരമുണകാകത്തില.   അവത്തിനട  തഗളസസ

ഫണസ ലത്തി  തടകായ് ലറ്റുകള   ഏറവുര  പ്രധകാനനപ്പെട്ട  ആവശരമകാനണനസ

തത്തിരത്തിചറത്തിഞ്ഞതുനകകാണകാണസ  അതസ  സകാപത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  50  തകകാടത്തി  രൂപ  ഈ

ഗവണ്നമന്റെസ   ബഡ്ജറത്തില്  മകാറത്തിവചതസ.    തകരളതത്തിനല  72  ഐ.ടത്തി.ഐ.കളകസ
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എന.സത്തി.വത്തി.ടത്തി.  അരഗശകകാരമത്തില.   ഇടതുപക ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ ആരരഭത്തിച

39  ഐ.ടത്തി.ഐ.-കള  ഉളനപ്പെനട  ആനക  72  ഐ.ടത്തി.ഐ.കളത്തില്  എന.സത്തി.വത്തി.ടത്തി.

അരഗശകകാരര  ലഭത്തികകാതതസ  അവത്തിനട  ആവശരമകായ  സഡൗകരരമത്തിലകാതതത്തിനന്റെ

ഫലമകായകാണസ.    ഐ.ടത്തി.ഐ.-കനള  ആധുനത്തിക  നത്തിലവകാരതത്തിതലകസ  മകാറ്റുനതത്തിനുര

എന.സത്തി.വത്തി.ടത്തി.  തകകാഴത്തിനസ  അരഗശകകാരര  തനടത്തിനയടുക്കുനതത്തിനുമകാണസ   ബഡ്ജറത്തില്

തുക  വകയത്തിരുതത്തിയതസ.   ഈ  നകാട്ടത്തിനല  നചറുപ്പെകകാര്കസ  തവണത്തി  നടതത്തിയ

തപകാരകാട്ടതത്തിനന്റെ ഫലമകായകാണസ സര്വ്വശശ.  ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില്,  എ.  എന.  ഷരസശര്,

എര.  സസ്വരകാജസ,   എല്തദകാ എബഹകാര,  മുഹമദസ മുഹകാസത്തിന,  ശശമതത്തി പ്രതത്തിഭകാ ഹരത്തി

എനത്തിവര്  ഈ  സഭയത്തില്  വനതസ.   നത്തിങ്ങള  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷകകാലര

അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരുനതപ്പെകാള നത്തിയമന നത്തിതരകാധനര ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതത്തിനന്റെ ഭകാഗമകായത്തി

നചറുപ്പെകകാര് സമരര നടതത്തിയതപ്പെകാള ഒനസ നപകാട്ടത്തികരയകാന തപകാലുര സകാധത്തികകാനത

ശശ.  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തില്  ഉളനപ്പെനടയള്ളവര്   ഇവത്തിനടയത്തിരുനതസ  ഞങ്ങളകസ

ഓര്മയണസ.  ഇതരതത്തില്  നത്തിയമന നത്തിതരകാധനര ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള  സമരര

നടതത്തിയതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടകാണസ  ഈ  നചറുപ്പെകകാര്  നത്തിയമസഭയത്തില്  എതത്തിയതസ.
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ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായത്തി അരഗശകരത്തിക്കുന, സസ്വകാഗതര നചയ്യുന. 

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്കുമകാര്: സര്,  ഞകാന ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ക്കുന.

ഞകാന  എനന്റെ  പ്രസരഗര  തുടങ്ങണനമനസ  ആഗ്രഹത്തിചത്തിരുന  സലത്തുനത്തിനല

തുടങ്ങുനതസ.    ശശ.  ആര്.  രകാതജഷത്തിനന്റെ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പെത്തിചത്തിടത്തുനത്തിനകാണസ

ഞകാന തുടങ്ങുനതസ.  ശശ.  ആര്.  രകാതജഷസ പറഞ്ഞ കകാരരര കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷര

ഞങ്ങള  അപ്പുറതത്തിരുനസ  തകട്ടുനകകാണത്തിരുനതകാണസ.      ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  സശകര്

ഉളനപ്പെനടയള്ളവര്  ഇവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുതമ്പകാള   നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനതത്തിനനതത്തിനര

സഭയകത്തുര പുറത്തുര നടതത്തിയ സമരങ്ങളുര പ്രതകകാഭങ്ങളുര ഞകാന ഓര്ക്കുകയകാണസ.

കഴത്തി ഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷര  നത്തിയമന   നത്തിതരകാധനര  ഉണകായത്തിരുതനകാനയനസ  ഈ

ഗവണ്നമന്റെസ  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  ശശ.  പത്തി.  നക.  ബഷശര്,

എര.എല്.എ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടസ  ഒരു തചകാദരര  തചകാദത്തിക്കുകയണകായത്തി.     കഴത്തി ഞ്ഞ

അഞസ വര്ഷര ഒരു നത്തിയമന നത്തിതരകാധനവുര ഉണകായത്തിരുനത്തിനലനസ ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനന്റെ  തനതരതസ്വതത്തിലുള്ള  ഗവണ്നമന്റെസ  മറുപടത്തി  നല്കത്തി.  ആതരകാഗര  വകുപ്പെസ

ഒഴത്തിനകയള്ള തമഖലകളത്തില് രണസ  വര്ഷര നമുകസ  നത്തിയമനര നടതകാന കഴത്തിയകാത
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സകാഹചരരമകാണുള്ളനതനസ  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തി  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.    അപ്രഖരകാപത്തിത  നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനമല,  മറത്തിചസ

പ്രഖരകാപത്തിത നത്തിയമന നത്തിതരകാധനമകാണസ ഈ ഗവണ്നമന്റെസ നടപ്പെകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.  ശശ.

ആര്. രകാതജഷസ പറഞ്ഞ  തപരുകനളകാനര ഞകാന കസ്വകാട്ടസ നചയ്യുനത്തില.  അവനരലകാവരുര

പുതുതകായത്തി വനവരകാണസ.  പതക നത്തിങ്ങനളലകാര പുറത്തുനത്തിനസ സമരര നചയവരകാണസ.

ഡത്തി.മവ.എഫസ.ഐ.-നയ  ഒരു  സര്കകാര്  വത്തിലകാസര  സരഘടനയകാകത്തി

മകാറരുനതനകാണസ  എനത്തികസ  നത്തിങ്ങതളകാടസ  അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുള്ളതസ.  ഇഡൗ  രണസ

വര്ഷകകാലര  ആതരകാഗരവകുപ്പെത്തിനലകാഴത്തിനക  നത്തിയമന  നത്തിതരകാധനര

നടപ്പെകാതകണത്തിവരുനമനസ  പറഞ്ഞതത്തിനനതത്തിനര   ഒരു  പത്രക്കുറത്തിനപ്പെങത്തിലുര  ......

(ബഹളര)..... ഇകകാരരര സഭയകതസ പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തിനലങത്തിലുര പുറതസ പറയനതത്തിനുള്ള

മകാനരത  നത്തിങ്ങള  കകാണത്തികണര.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷര  ഇതരര  പ്രചരണര

നടത്തുകയര ഈ ഗവണ്നമന്റെസ അധത്തികകാരതത്തില് വനയടനന നത്തിയമന നത്തിതരകാധനര

നകകാണ്ടുവരത്തികയര  നചയ ഗവണ്നമന്റെകാണത്തിതസ.     പട്ടത്തികജകാതത്തി  പട്ടത്തികവര്ഗ

പത്തിതനകാകസമുദകായതകമ  വകുപ്പുമനത്തി   ശശ.  എ.നക.  ബകാലന   എനന്റെ  അടുത
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സുഹൃതകാണസ.  സഭ തുടങ്ങത്തിയ അവസരതത്തില്   തചകാതദരകാതര തവളയത്തില് അതദ്ദേഹര

ചത്തില കകാരരങ്ങള സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അങ്ങസ പറയന കകാരരങ്ങള ശരത്തിയനലനര

യഥകാര്ത്ഥ  കണകല  അങ്ങസ  പറയനനതനര  ഞകാന   അതദ്ദേഹതതകാടസ

സുചത്തിപ്പെത്തിചത്തിരുന.   ഐ.എ.മവ.  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി ഒരു രൂപ തപകാലുര പട്ടത്തികജകാതത്തി

വത്തികസന വകുപ്പെസ  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ  വര്ഷര നല്കത്തിയത്തിലകാ നയനസ  അതദ്ദേഹര ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഇകകാരരര   അങ്ങസ  പരത്തിതശകാധത്തികണര.   80  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ  പട്ടത്തികജകാതത്തി  വത്തികസന  വകുപ്പെസ  ഐ.എ.മവ.  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി

നല്കത്തിയതസ.   എനത്തികതസ വരക്തമകായത്തി അറത്തിവുള്ള കകാരരമകാണസ.  അതത്തില് യകാനതകാരു

സരശയവുമത്തില.    അങ്ങസ  സഭയത്തില്  പറഞ്ഞ  മറുപടത്തി  ശശ.  ആര്.  രകാതജഷസ  ഇനസ

സഭയത്തില്  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണുണകായതസ.  ഇതത്തില്  എനത്തികസ  അത്ഭുതര

തതകാനകയകാണസ.   പട്ടത്തികജകാതത്തി വകുപ്പെത്തിനസ കശഴത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ പ്രകാവശരര  216  തകകാടത്തി

രൂപ വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകസ നകകാടുക്കുനതത്തില് കുടത്തിശത്തിക ഉനണനസ ശശ. എ.നക. ബകാലന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.    ഞകാന  അങ്ങനയ  നവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുനത്തില.   അങ്ങസ

ഉതദരകാഗസരുമകായത്തി  ഇകകാരരങ്ങള   ചര്ച  നചയണര.   26   തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ



Uncorrected/Not for publication
96

ഉണകായത്തിരുനതസ. അതത്തില്   20 തകകാടത്തി രൂപ നവയ്സസ ആന്റെസ മശനസുമകായത്തി ബനനപ്പെട്ട

കകാരരവുമകായത്തി  ഡത്തിതല വന.    അതുര കത്തിയര് നചയ കഴത്തിഞ്ഞു.   ഇതപ്പെകാള  6  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ  നപനഡത്തിരഗസ.   അങ്ങസ  സഭനയ  നതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

അങ്ങസ  എന്തത്തിനകാണസ  സഭനയ  ഇങ്ങനന  നതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ?     ഡയറകതററ്റുര

നസക്രെെട്ടറത്തിയര ഉളനപ്പെനട എലകാവത്തിധ സരവത്തിധകാനവുര അതങ്ങയ്ക്കുണസ.   അങ്ങസ അവതരകാടസ

ഇകകാരരങ്ങള  തചകാദത്തിചതത്തിനുതശഷര  വരക്തമകായ  കണക്കുകള  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തികണര.  ഞകാന കൂടുതല് കകാരരങ്ങളത്തിതലകസ തപകാകുനത്തില.    പകാവനപ്പെട്ടവനസ

വശടുര  ഭൂമത്തിയര  നല്കുനതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ഇവത്തിനട  പല  അരഗങ്ങളുര

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.    ഐകര തകരളര രൂപശകരത്തിചതസ  2011-ല് അല.  അതത്തിനസ

അറുപതസ  വര്ഷകകാലനത  പഴകമുണസ.   തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ

തനനയകായത്തിരുനത്തിതല 2006 മുതല് 2011 വനര തകരളതത്തിനല ധ നകകാരരവകുപ്പുമനത്തി.

ഈ കകാലയളവത്തില് അങ്ങസ പകാവങ്ങളകസ  ഭൂമത്തി  നല്കകാതതുര വശടുകള നത്തിര്മത്തിചസ

നകകാടുകകാതതുര  എന്തുനകകാണകാണസ?  കഴത്തി ഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷകകാലര  ഞങ്ങള

നല്കത്തിയ  ഭൂമത്തിയനടയര  വശടത്തിനന്റെയര  കണകസ  നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തികണര.    60
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വര്ഷകകാലനത  ചരത്തിത്രനമടുതസ  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്   ഏറവുര  കൂടുതല്  വശടുര

അതുതപകാനലതനന ഭൂമത്തിയര പകാവനപ്പെട്ടവനസ നല്കകാന  കഴത്തിഞ്ഞതസ കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ

വര്ഷകകാലതത്തിനത്തിടയത്തിലകാണസ.   അതരര  കകാരരങ്ങനളലകാര  മറച്ചുവച്ചുനകകാണകാണസ

നത്തിങ്ങള കകാരരങ്ങള പറയനതസ.   ഇതപ്പെകാള ഞങ്ങള തത്തിരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില് തതകാറ്റു,  ഈ

ജനവത്തിധത്തി  ഞങ്ങള  അരഗശകരത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനട    കകാരരങ്ങള

നടതകാതതുനകകാണകാതണകാ  ഞങ്ങള  തതകാറതസ?     2001-ല്  100  സശറത്തിനന്റെ

പത്തിനബലതതകാടുകൂടത്തിയകാണസ  ഞങ്ങള ഈ സഭയത്തില് വനതസ.    അതപ്പെകാള ഇ.നക.

നകായനകാര്  തകരളര  ഭരത്തിചത്തിരുന  സമയമകായത്തിരുന.    അതദ്ദേഹര  ഒനര

നചയകാതതുനകകാണകാതണകാ   ജനങ്ങള  അതദ്ദേഹനത  പുറതകാകത്തിയതസ?

അതുതപകാനലതനന 2011-ല് ഞങ്ങള അധത്തികകാരതത്തില് വനതപ്പെകാള ശശ.  വത്തി.എസസ.

അച്ചുതകാനനനകായത്തിരുന  തകരളര  ഭരത്തിചത്തിരുനതസ.  അതദ്ദേഹവുര  ഒനര

നചയകാതതുനകകാണകാതണകാ  ജനങ്ങള  പുറതകാകത്തിയതസ?    സസ്വഭകാവത്തികമകായത്തി

തകരളതത്തിനന്റെ  കകാരരങ്ങള  നമുകറത്തിയകാവുനതകാണസ.    കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ

വര്ഷകകാലനമടുതസ പരത്തിതശകാധത്തിചകാല് തകരളതത്തിനന്റെ വത്തികസന രരഗതസ ഇതുതപകാനല
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മുതനറമുണകായ ഒരു കകാലഘട്ടര ഉണകായത്തിട്ടത്തില.  നപകാതുകടര വര്ദ്ധത്തിചതപ്പെകാഴുര ഇവത്തിനട

നടന  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  എന്തകായത്തിരുന  എനസ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനത്തികസ

വരക്തമകാണതലകാ.   അങ്ങയനട  കയത്തില്  ഇതുസരബനത്തിച  എലകാ  ഫയലുകളുര

ഉണകാകുമതലകാ.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ വര്ഷകകാലര ഒട്ടനവധത്തി വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള

നടതത്തിനയങത്തിലുര   നത്തിര്ഭകാഗരനമനസ  പറയനട്ട,  കഴത്തിഞ്ഞ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ചര്ച

നചയതസ ഇതരര വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങളകായത്തിരുനത്തില.  പകാര്ലനമന്റെസ ഇലകനത്തില്

ഞങ്ങളകസ വലത്തിയ ഭൂരത്തിപകര ലഭത്തിചത്തിരുന.  അനസ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള ചര്ച

നചയ്യുകയണകായത്തി.  പകാര്ലനമന്റെസ  നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യനട  കടനവരവസ

ഇവത്തിടനത  നനനപക  വത്തിഭകാഗങ്ങളത്തില്   ആശങ  ഉളവകാകത്തിയതത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തി

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ   വര്ഷകകാലനത  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നത്തിയസഭകാ

തത്തിരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ചര്ച  നചയനപ്പെട്ടുകയണകായത്തില.  ഇവത്തിനട  സകാമുദകായത്തിക

ധ്രുവശകരണമുണകായത്തി.  ആ ധ്രുവശകരണനത തവണ വത്തിധതത്തില് നത്തിങ്ങള മുതനലടുത്തു.

ആ  മുതനലടുപ്പെത്തിനന്റെ  ഫലമകായത്തിട്ടകാണസ  നത്തിങ്ങള  അപ്പുറത്തുര  ഞങ്ങള  ഇപ്പുറത്തുര

ഇരത്തിക്കുനതസ.   മറത്തിചസ   അഞസ  വര്ഷകകാലര  ഞങ്ങള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള
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നടതകാതതത്തിനന്റെ  തപരത്തിലല  ഇപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുനതസ.    അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടത്തി

കണക്കുകള നത്തിരതത്തിവച്ചുനകകാണസ ഞങ്ങള ഓതരകാ കകാരരവുര പറയര.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

പട്ടത്തികജകാതത്തി  തകമ  വകുപ്പെസ  മനത്തി  2011-ല്  അധത്തികകാരതത്തില്  നത്തിനസ  ഇറങ്ങത്തി

തപകാകുതമ്പകാള വശടസ  വയ്ക്കുനതത്തിനസ എത്ര രൂപയകായത്തിരുന നല്കത്തിയത്തിരുനതസ?  അങ്ങസ

ഒരു ലകര രൂപയതല നല്കത്തിയതസ?  ഞങ്ങള അധത്തികകാരതത്തില് നത്തിനസ ഇറങ്ങുതമ്പകാള

അതത്തില്  ഇരുന്നൂറസ ശതമകാനര വര്ദ്ധനവുണകാകത്തി,  മൂനസ ലകര രൂപ നല്കത്തിനയന

അഭത്തിമകാനര നമുക്കുണസ.  അങ്ങസ അധത്തികകാരതത്തില് നത്തിനസ ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള പതകാര

കകാസത്തില് പഠത്തിക്കുന ഒരു കുട്ടത്തികസ  നല്കത്തിയത്തിരുനതസ  350  രൂപയകായത്തിരുന.   ഇനസ

ഞങ്ങള  എത്രയകാണസ  നകകാടുതനതനസ  പരത്തിതശകാധത്തികണര.   145  രൂപയകായത്തിരുന

ഒനകാര  കകാസത്തില്  പഠത്തിക്കുന  ഒരു  കുട്ടത്തികസ  നല്കത്തിയത്തിരുനതസ.   ഞങ്ങള  ഇതപ്പെകാള

ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള നകകാടുതത്തിരുനതസ 2250 രൂപയകാണസ.  ഏതസ ഗവണ്നമന്റെകായകാലുര

നടപ്പെകാകത്തിയ  കകാരരങ്ങള  അരഗശകരത്തികകാന  സകാധത്തികണര.   ഞകാന  നവറുനത

വത്തിമര്ശത്തിക്കുനതല.    ഒരു ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ   നചയകാന സകാധത്തിക്കുന കകാരരങ്ങനളലകാര

ഞങ്ങള  നചയത്തിട്ടുണസ.   ഇകകാരരര  ഭരണപകതത്തിരത്തിക്കുന  എര.എല്.എ.-മകാര്ക്കുര
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തബകാധരമുള്ളതകാണസ.   നത്തിങ്ങനളതപ്പെകാനല  ഞങ്ങള  പ്രതത്തിപകവുര  ഭരണപകവുര

തനകാകത്തിയല കകാരരങ്ങള നടപ്പെകാകത്തിയതസ.   പ്രതത്തിപകത്തുള്ളവര്കസ നകകാടുതതത്തിനന്റെ

കണകകളുര  ഞങ്ങളക്കുണസ.   ഒരു  കകാരരവുര  പകതഭദതതകാടുകൂടത്തി  ഞങ്ങള

നചയത്തിട്ടത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷകകാലരനകകാണസ നചയകാവുന കകാരരങ്ങള എലകാ

തമഖലയത്തിലുര,  നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചു  കഴത്തിഞ്ഞകാല്,  ഞങ്ങള  നചയത്തിട്ടുണസ.

അതത്തിനന്റെ  തുടര്ചയകായത്തി  നത്തിങ്ങളുര  കുറചസ  കകാരരങ്ങള  നചയ്യുന.  അതത്തില്

ഞങ്ങളകസ  സതന്തകാഷതമയള.  ഒനരകാറകകാരരര  കൂടത്തി  പറഞ്ഞുനകകാണസ  ഞകാന

അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  കത്തിഫ്ബത്തിനയ  കുറത്തിചസ

ഇവത്തിനട ഒരുപകാടസ ചര്ച നടന. കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വരുന പണര ഇവത്തിനട വരുന

നത്തിതകപര....ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനശ,  ഇഡൗ  വരുന  നത്തിതകപര

എങ്ങനനയകാണസ  അങ്ങസ  തത്തിരത്തിച്ചുനകകാടുക്കുനതസ?  അങ്ങസ  ഇതത്തില്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതസ  "എലകാ  വര്ഷവുര  ആഗസസ  മകാസതത്തിനന്റെ  അവസകാന

പ്രവര്തത്തിദത്തിവസതത്തിനസ മുനപസ ഗവണ്നമന്റെത്തില്നത്തിനര ലഭത്തിതകണ ഫണസ മുഴുവന

ലഭരമകാക്കുനമനസ  ഉറപ്പു വരുത്തുര.''  ഏതസ  ഫണകാണസ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതസ;  അങ്ങസ

ഇവത്തിനട പറഞ്ഞ തമകാതട്ടകാര് വകാഹന നത്തികുതത്തിയനട ഫണസ മകാത്രമകാതണകാ;  അതല
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നപതട്രകാളത്തിനന്റെ നസസസ മകാത്രമകാതണകാ; ഇഡൗ രണസ ഫണ്ടുര കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വന

കഴത്തിഞ്ഞകാല്  ഇതസ  വച്ചുനകകാണസ  ഇത്രയര  വലത്തിയ  നത്തിതകപത്തുക  നമുകസ

നകകാടുകകാന  കഴത്തിയതമകാ?  ഞങ്ങളുനട  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലത്തുര  നപതട്രകാളത്തിനസ

നസസസ ഏര്നപ്പെടുതത്തി.  നപതട്രകാളത്തിനസ  നസസസ ഏര്നപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള ഒരു ലത്തിറര്

നപതട്രകാളത്തിനസ  ഒരു  രൂപ  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങള  അനപതസ  നനപസ

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു,  അനപതസ  നനപസ  ഹഡൗസത്തിരഗത്തിനസ  നകകാടുത്തു.

അങ്ങനന  200  തകകാടത്തി  രൂപ  നപതട്രകാളത്തിനന്റെ  നസസത്തിലൂനട  ഞങ്ങള

പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു.  തമകാതട്ടകാര്  വകാഹന  നത്തികുതത്തിയത്തില്നത്തിനര

ലഭരമകാകുന  പണവുര  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.-കസ  നകകാടുത്തു.  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  എന

വകുപ്പെസ,  1,500  തകകാടത്തി  രൂപയകാണസ  അനുവദത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ  എനകാണസ  അങ്ങസ

പറഞ്ഞതസ.  1,500  തകകാടത്തി  രൂപ  ഇതപ്പെകാളതനന  നകകാടുത്തുതശര്കകാനുണസ.

4,500  തകകാടത്തി രൂപയനട അടങല് പ്രവൃതത്തികള നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

ഇതപ്പെകാള  നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന  തമകാതട്ടകാര്  വകാഹന  നത്തികുതത്തിയനട  ഫണ്ടുര

അതുതപകാനല  തനന  നപതട്രകാളത്തിനന്റെ  നസസ്സുനമകാനക  അവത്തിനടനത്തിനസ  ഇതങ്ങകാട്ടസ

എടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  പത്തിനന  എന്തത്തിനകാണസ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.;   പത്തിനന  എന്തസ

പദ്ധതത്തിയകാണസ  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  നടപ്പെകാക്കുനതസ?  ഒരു  കകാരരരകൂടത്തി  പറഞ്ഞസ
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അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  ഞങ്ങളത്തിതത്തിനന  സസ്വപ്നപദ്ധതത്തിനയനസ  പറയനതസ

മനറകാനര നകകാണല. ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട നത്തിങ്ങളകസ ലഭത്തിക്കുന വരുമകാനര, ആ

വരുമകാനതത്തിനനുസരത്തിചസ  നത്തിങ്ങള  നചലവഴത്തിക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങളകതസ

മനസത്തിലകാകകാന കഴത്തിയര.  പതക ഇനസ ഭൂരത്തിഭകാഗര പദ്ധതത്തികളുര കനണതകാന

തപകാകുന  പണതത്തില്  നത്തിനകാണസ  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുളളതസ.  അങ്ങനന  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു

കഴത്തിഞ്ഞകാല് അതത്തിനന സസ്വപ്നപദ്ധതത്തി  എനലകാനത ഞങ്ങള മനറന്തസ തപരത്തിട്ടകാണസ

വത്തിളത്തിക്കുക?  ശശ.  വത്തി.  റത്തി.  ബല്റകാര  ഇവത്തിനട  വരക്തമകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിതല;

ബഡ്ജറത്തില്  നശകത്തി  വചത്തിട്ടുള്ള  പണതത്തില്നത്തിനസ  അനുവദത്തികണര  എനകാണസ

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ  അലകാനത  സസ്വപ്ന  പദ്ധതത്തിയത്തില്നത്തിനസ  അനുവദത്തികണര

എനല.  അങ്ങയനട  സസ്വപ്നര  നടകതട്ട  എനസ  ഞകാന  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  പതക

സസ്വപ്നര  നടക്കുതമ്പകാള  യകാനതകാരു  സരശയവുര  തവണ  തകരളതത്തില്  ഇനസ

നത്തിലവത്തിലുള്ള  സരവത്തിധകാനനത  പൂര്ണ്ണമകായര  തകര്ക്കുന  രശതത്തിയത്തിതലയസ

കകാരരങ്ങള തപകാകുകയകാണസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിതലയസ ഒരു ഫണ്ടുര ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റുവഴത്തി

നചലവഴത്തികത്തില.  പതക  ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റുകളത്തില്നത്തിനസ  കത്തിട്ടുന  ഫണസ  മുഴുവന

നത്തിങ്ങള കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ വയ്ക്കുര.  അതപ്പെകാള ഗവണ്നമന്റെസ ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെസ വഴത്തി

കകാരരങ്ങള നചലവഴത്തികത്തില, വരുമകാനര നത്തിങ്ങള ഇതത്തിതലയസ നകകാണ്ടുവരുര. എത്ര
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തകകാടത്തി  നത്തിതകപര  നകകാണ്ടുവനകാലുര  അതത്തിനസ  പലത്തിശ  നകകാടുകകാന  ഇതസ

തത്തികയതമകാ?  എന്തത്തിനകാണസ  ഇതസ  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനട  നകകാണ്ടുവരുനതസ?  ഇതസ

നത്തിലവത്തിലുള്ള ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെത്തിലൂനട നടപ്പെകാകത്തിയകാല് തപകാനര? 

മത്തി  .   നഡപനട്ടത്തി സശകര് : പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ...   പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ...

ശശ  .    എ  .    പത്തി  .    അനത്തില്കുമകാര് :  സര്,  ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.

കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷകകാലനത  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങനള

അരഗശകരത്തിച്ചുനകകാണസ മുതനകാട്ടുതപകാകകാന ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെസ തയകാറകാകണര എനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുനകകാണസ ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.

ശശ  .    ജത്തി  .    എസസ  .    ജയലകാല്:  സര്,  ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ. 

"എലകാര നശത്തിച്ചു തപകാവത്തില 

വലതുര തശഷത്തിക്കുനമനസ വത്തിചകാരത്തിതക 

എനന്തന്റെത്തിനതന കരളത്തിലകാനനവുര മത്തിഴത്തിയത്തില് വത്തിശസ്വകാസവുര

പുതത്തിയ ഭകാവത്തിയനട നതളത്തിവകാര്ന നനജവ പ്രഭകാവവുര" 

ഇതസ ശശ. പുനലൂര് ബകാലനന്റെ നകാലസ വരത്തികളകാണസ. തത്തിരത്തിച്ചുവരവത്തിനന്റെ, പുതത്തിയ

പ്രതശകയനട സമയമകാണസ  ഇഡൗ ബഡ്ജറസ.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുനമനത്തി ഇവത്തിനട
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മനസത്തിലകാതകണതസ  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കകാഴ്ചപ്പെകാടസ  തമത്തിലുള്ള  പ്രശ്നമകാണസ.

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷമകായത്തി  ജനതദ്രകാഹ  നടപടത്തികളകാല്  വശര്പ്പുമുട്ടത്തിയ

തകരളതത്തിനസ  പ്രതശകയര  ആശസ്വകാസവുര  കരുത്തുര  നല്കുനതകാണസ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  ഇഡൗ  കനത്തി  ബഡ്ജറസ.  അധത്തികകാര  ധൂര്ത്തുര

ആഡരബരങ്ങളുര  അമത്തിതവരയതതകാടുള്ള  മൃദു  സമശപനങ്ങളുര  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ

വര്ഷമകായത്തി  തകരളതത്തിനന്റെ സകാമ്പതത്തിക തമഖലനയ അഴത്തിഞ്ഞകാട്ട തവദത്തിയകാകത്തി

അപമകാനനപ്പെടുതത്തിയ  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  കണ്ടുപഠത്തികകാന  നനലകാരു

അകകാദമത്തി കൂടത്തിയകാണസ ബഹുമകാനരനകായ തഡകാ. തതകാമസസ നഎസകസ അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ  എനസ  ഞകാന  പറയകയകാണസ.  നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ  കകാലതസ

എല്.ഡത്തി.എഫസ.   ജനങ്ങളകസ  നല്കത്തിയ  വകാഗകാനങ്ങള  നത്തിറതവറനപ്പെടുനമന

പ്രതശകയ്ക്കുര  പ്രതരകാശയ്ക്കുര  അടത്തിവരയത്തിടുനതകാണസ  ബഡ്ജറത്തിനല

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനളനസ  എടുത്തു  പറതയണതുണസ.   നത്തികുതത്തി  ഭരണതത്തിനല

നകടുകകാരരസതയ്ക്കുര  അഴത്തിമതത്തിക്കുര  വത്തിരകാമമത്തിട്ടസ  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവസ

കകാരരകമമകാകകാന കഴത്തിയനമനസ കഴത്തിഞ്ഞ ഒരു മകാസനത പ്രവര്തനരനകകാണസ

ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  നതളത്തിയത്തിചത്തിട്ടുണസ.  റവനബ  കമത്തി  കുറചസ  വകായ്പയത്തില്നത്തിനസ

ഉയര്ന  വത്തിഹത്തിതര  മൂലധനനചലവത്തിനകായത്തി  മകാറത്തിവചസ  അതുവഴത്തി  ബഡ്ജറത്തിനസ
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പുറതസ  പലമടങ്ങസ  പണര  സമകാഹരത്തിചസ  അഞസ  വര്ഷര  നകകാണസ  ഒരു

ലകതത്തിലധത്തികര തകകാടത്തി രൂപയനട മുതല്മുടകകാണസ സരസകാനതസ ബഡ്ജറസ

ലകരമത്തിടുനതസ.  അതുവഴത്തി  സരസകാനര  തനരത്തിടുന  സകാമ്പതത്തിക  മുരടത്തിപ്പെത്തിനന

മറത്തികടകകാനുര കഴത്തിയര. തഡകാകര് മത്തിടുകനകായത്തിരുന പതക തരകാഗത്തി മരത്തിച്ചുതപകായത്തി

എനസ പറഞ്ഞത്തിട്ടസ കകാരരമത്തില. അതുനകകാണസ തരകാഗര അറത്തിഞ്ഞുള്ള ചത്തികത്തിതയകാണസ

തഡകാകര്  ഇവത്തിനട  നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.  തകരളര  തനരത്തിടുന  സകാമ്പതത്തിക

മുരടത്തിപ്പെത്തിനന  മറത്തികടകകാനുര  ദ്രുതഗതത്തിയത്തിലുള്ള  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച

ഉറപ്പുവരുതകാനുര  പരരകാപമകായ  രണകാര  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ  സരബനത്തിച

പ്രഖരകാപനവുര  കര്മ  പരത്തിപകാടത്തിയമകാണസ  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാരത്തിനന്റെ

ബഡ്ജറസ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുനട മര്മര എനസ മനസത്തിലകാകണര. 

കകാര്ഷത്തിക  രരഗര,  അനുബന  തമഖലകള,  പരമ്പരകാഗത  നതകാഴത്തില്

തമഖലകള,  അടത്തിസകാനസഡൗകരര  വത്തികസനര,  വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗര-

ചത്തികത്തിതകാ തമഖലകള,  ഗതകാഗതര,  പരത്തിസത്തിതത്തി,  സകാമൂഹര സുരക, സരസകാരര,

വത്തിലകയറ  നത്തിയനണ  നടപടത്തികള  തുടങ്ങത്തി  എലകാ  തമഖലകളത്തിലുര  ഉതനഷര

പകരുന  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുര  ഗണരമകായ  വകയത്തിരുതലുര  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

ശതദ്ധയമകാക്കുന.  ഇതരതത്തില്  ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ  നകാടത്തിനന  സമശപത്തിക്കുതമ്പകാള
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നകാര അഡ്രസസ നചയ്യുനതസ നമ്മുനട നകാട്ടത്തിനല ബഹുഭൂരത്തിപകര വരുന പകാവനപ്പെട്ട

മനുഷരനരയകാനണനസ നമുകസ അഭത്തിമകാനത്തികകാര.  ഒരു ജനകാധത്തിപതര ഭരണകൂടനത

സരബനത്തിച്ചുള്ള  മഹകാത്മജശയനട  വകാക്കുകള  അനസ്വര്ത്ഥമകാക്കുകയകാണത്തിവത്തിനട.

''നമ്മുനട രകാജരതത്തിനല ഏറവുര ദരത്തിദ്രരകായവര് തങ്ങളുതടനതനസ ആത്മകാര്ത്ഥമകായത്തി

കരുതുകയര  അതത്തിനന്റെ  സൃഷത്തിയത്തില്  തങ്ങളക്കുകൂടത്തി  പങ്കുനണനസ

വത്തിശസ്വസത്തിക്കുകയര നചയ്യുന ഒരു ഇന്തര സൃഷത്തികകാനകാണസ  സസ്വതന ഇന്തരയനട

ഭരണകൂടര  ശമത്തിതകണതസ''  എന  മഹകാത്മജശയനട  വകാക്കുകള,  ആ  വചനര

ഇവത്തിനട  പ്രസക്തമകാണസ.  അതകാണസ  വത്തികസനതത്തിനന്റെ  കകാഴ്ചപ്പെകാടത്തിലുള്ള

വരതരകാസമകായത്തി ഞകാന സൂചത്തിപ്പെത്തിചതസ. നമള ഏനതകാരു തശരുമകാനനമടുക്കുതമ്പകാഴുര

ആ തശരുമകാനരനകകാണസ  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തിനല ബഹുഭൂരത്തിപകര വരുന പകാവനപ്പെട്ട

ജനങ്ങളകസ  എത്രതതകാളര  ഗുണര  നചയ്യുന  എനസ  പലവട്ടര

ചത്തിന്തത്തിച്ചുനകകാണകായത്തിരത്തികണര  തശരുമകാനനമടുതകണനതനസ  അതദ്ദേഹര

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ.  അങ്ങനനയകാണസ ഗവണ്നമന്റുര ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര മനറലകാവരുര

മനുഷരമുഖമുള്ള  ജനകശയ  സസ്വശകകാരരതയള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളകായത്തി  അവര്

ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന  പദ്ധതത്തികള  അങ്ങനനയകായത്തിരത്തികണനമനസ  നകാര

മനസത്തിലകാകണര.  എലകാ  തമഖലയത്തിലുര  ബഹുമകാനരനകായ  തഡകാ.  തതകാമസസ
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നഎസകത്തിനന്റെ  സമശപനര,  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ

തകരളതത്തിനന്റെ  ഒനകാനകയള്ള  പ്രതശകയകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.

പകാവങ്ങളുനട  നതകാഴത്തില്തമഖലകളുനട  സരരകണ  പദ്ധതത്തിയത്തില്നപ്പെടുതത്തി

ബഡ്ജറത്തില് ഉളനപ്പെടുതത്തിയ കകാര്ഷത്തിക രരഗര, നതകാഴത്തില് വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികകാനതവണത്തി

മകാത്രമല  അതത്തിലുപരത്തി  മലയകാളത്തിയനട  ഭകാവത്തിയനട  പ്രശ്നമകായത്തി  കണ്ടുനകകാണസ

കൃഷത്തിനയ തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന നടപടത്തികളകാണസ നകാര സസ്വശകരത്തിതകണതസ. 2015-

16-ല്  കൃഷത്തികസ  നചലവഴത്തിചത്തിട്ടുള്ള  307  തകകാടത്തി  രൂപയനട  സകാനതസ,  ഇഡൗ

ഗവണ്നമന്റെസ  600  തകകാടത്തി  രൂപ  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയസ  വകയത്തിരുതത്തി

ആവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിട്ടുള്ള  പദ്ധതത്തികള  തകരളതത്തിനസ  പ്രതശക  ജനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  കൃഷത്തി

വകുപ്പെത്തിനന്റെ തനതൃതസ്വതത്തില് തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ സകാപനങ്ങതളയര സഹകരണ

സകാപനങ്ങതളയര കുടുരബശശ ഉളനപ്പെനടയള്ള സരവത്തിധകാനങ്ങതളയര പരമകാവധത്തി

കൂട്ടത്തിതയകാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണസ  നനജവ  കൃഷത്തികസ  തപ്രകാതകാഹനര  നല്കത്തി

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന  പദ്ധതത്തികനള  തകരളര  നനതഞറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  40  ലകര

ടണ്  പചകറത്തികള  നമുകസ  ആവശരമുനണനത്തിരത്തിനക  അഞര  ലകര  ടണ്

മകാത്രമകാണസ  നമ്മുനട  ഉത്പകാദനനമനതസ  നകാര  എത്രതതകാളര  പരത്തിശമമകാണസ

ഇകകാരരതത്തില്  എടുതകണതസ  എനതസ  വരക്തമകാക്കുനതകാണസ.  ആയതത്തിനസ
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കഠത്തിനകാധസ്വകാനര കൂടത്തിതയ മതത്തിയകാകു.  കൂട്ടകായ്മ ആവശരമകാണസ.  മലയകാളത്തി തനരത്തിടുന

ഏറവുര പ്രധകാനനപ്പെട്ട സകാമൂഹരപ്രശ്നര ഇനസ നഷനപ്പെട്ടുനകകാണത്തിരത്തിക്കുന അവരുനട

ആതരകാഗരമകാണസ.  'ആത്മരകയസ  കൃഷത്തി'  എന  മുദ്രകാവകാകരര  മലയകാളത്തിയനട

അതത്തിജശവനമനമകായത്തി  മകാറണര.  ഇഡൗ  മുദ്രകാവകാകരമുയര്തത്തിനകകാണസ  എനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്                           'നത്തിറവസ പദ്ധതത്തി'യമകായത്തി

ബനനപ്പെടുതത്തി  "എവര്ഗ്രശന  ആന്റെസ  നഹല്തത്തി  ചകാതന്നൂര്  വത്തിഷന-2030"

എന  തപരത്തിലുള്ള  ഒരു  പദ്ധതത്തികസ  രൂപര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ.  കൃഷത്തി,  അനുബന

വകുപ്പുകള,  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങള,  സഹകരണ  സകാപനങ്ങള,

കുടുരബശശ  കബ്ബബ്ബുകള  അങ്ങനന  ബഹുജനപങകാളത്തിതമുളനപ്പെനട

കൂട്ടത്തിതയകാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതത്തിയകാണസ ആവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ. സുരകത്തിത

ഭകണര  അതകാണസ  നമുകസ  ഉണകാതകണ  വതബകാധര.  മജവപചകറത്തി  കൃഷത്തി

മകാത്രമല  പരമ്പരകാഗതമകായത്തി  വലത്തിയ  പരത്തിചരണമത്തിലകാനത  ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തികകാന

കഴത്തിയന  ദശര്ഘകകാല  പചകറത്തി  വത്തിളകള,  കത്തിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങള,

ഒഡൗഷധസസരങ്ങള  എനത്തിവയസ  കൂടത്തി  പ്രകാധകാനരര  നല്കത്തിയള്ള  പദ്ധതത്തിയകാണസ

ആവത്തിഷ്കരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഉല്പ്പെകാദനര,  വത്തിപണനര  എനത്തിവ  ഉറപ്പെകാകത്തിനകകാണ്ടുള്ള

പദ്ധതത്തിയകാണത്തിതസ.  കൂടകാനത  ജനങ്ങളത്തില്  ഭകണ  അവതബകാധര
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വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  പുനര്ജനത്തി  എന  തപരത്തിലുള്ള  ഒരു  മജവ  തഹകാട്ടല്

കുടുരബശശ  തപകാലുള്ള  സരരരഭങ്ങള  മുനനനകനയടുതസ   ആരരഭത്തികകാന

ലകരമത്തിടുനണസ. ഫകാസസ ഫുഡസ ഉളനപ്പെനടയള്ള ആതരകാഗരപ്രശ്നങ്ങള ഉണകാക്കുന

ഭകണ  രശതത്തിയത്തില്നത്തിനസ  ജനങ്ങനള  തത്തിരത്തിചസ  പഴയ  തനത്തിനകാടന  സുരകത്തിത

ഭകണങ്ങളത്തിതലയസ  നയത്തികകാനുള്ള  ഇഡൗ  ഭകണശകാലകള  നകാട്ടത്തിനല

ഉല്പ്പെനങ്ങള  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള  ഭകണതത്തിനസ  പ്രകാധകാനരര  നല്കുന

പദ്ധതത്തിയകാണസ.  ആവത്തിയത്തിലുണകാക്കുന  പുഴുകസ  വത്തിഭവങ്ങള  ഉളനപ്പെനട

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പെത്തിക്കുന  ഭകണശകാലയകായത്തി  ഇതത്തിനന  പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തികകാന

ശമത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇതരര  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഒരു  കൂട്ടകായ  പരത്തിശമര

സരസകാനനമകാട്ടകാനക  ഏനറടുതസ  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയകാല്  തശര്ചയകായര  ഇനസ

മലയകാളത്തികള  തനരത്തിടുന  ഏറവുര  പ്രധകാനനപ്പെട്ട  വത്തിപതത്തില്നത്തിനസ  നമുകസ

രകനപ്പെടകാന  കഴത്തിയര.  സസ്വയരപരരകാപത  തനടുനതത്തിനകായത്തി  കശരവത്തികസനര,

മൃഗസരരകണര,  ഫത്തിഷറശസസ  തുടങ്ങത്തിയ  വകുപ്പുകളുനട  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി

സരതയകാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണ്ടുള്ള  പരത്തിശമമകാണസ  നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുനതസ.

അതകാണസ  ഉണകാതകണതസ.  ഇങ്ങനനയള്ള  പ്രതതരകമകായ  പദ്ധതത്തികളുള്ള

പ്രതദശങ്ങളകസ പ്രതതരകമകായ തപ്രകാതകാഹനര നല്കത്തി ഗവണ്നമന്റെസ ഏനറടുതസ
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നടപ്പെത്തിലകാകണര.  അതത്തിനുള്ള  നടപടത്തികള  ഉണകാകണനമനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  ഒരു  രകാജരതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  സമ്പതസ

പഡൗരതബകാധമുള്ള,  സകാമൂഹരതബകാധമുള്ള  ഒരു  തലമുറയകാനണനസ  നമുകറത്തിയകാര.

അതരര  ഒരു  സമൂഹനത  സൃഷത്തികകാന  നമുകസ  ആശയത്തികകാന  കഴത്തിയനതസ

നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങള  മകാത്രമകാനണനസ  അനുഭവങ്ങള  പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.

എലകാവരകാലുര  അവഗണത്തിച്ചുവനത്തിരുന  നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസതമഖലനയ

അതത്തിജശവനതത്തിനന്റെ  പകാതയത്തിതലയസ  നയത്തികകാന  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  നടത്തുന

പരത്തിശമര  വകാക്കുകളകസ  അതശതമകായത്തി  പ്രശരസ അര്ഹത്തിക്കുന. 2008-09-ല്

അണ്-ഇകതണകാമത്തികസ  സ്കൂളുകള  എന  കകാറഗറത്തിയത്തില്നപ്പെട്ട  സ്കൂളുകള  3600

ആയത്തിരുനനങത്തില്     2014-15  ആയതപ്പെകാള  5600  ആയത്തി വര്ദ്ധത്തിച്ചു. 12600-

ലധത്തികര  വത്തിദരകാലയങ്ങളുളളതത്തില്  44  ശതമകാനര  ഇനസ  ഇഡൗ  പറയന

കകാറഗറത്തിയത്തില്നപ്പെട്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അവത്തിനടയകാണസ  അതത്തിജശവനര

അനത്തിവകാരരമകായത്തി  വരുനതസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ ഇടനപടല് ആശസ്വകാസകരമകായതസ

അവത്തിനടയകാണസ.  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറസ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള

സകാധകാരണ ജനങ്ങളകസ വലകാത സതന്തകാഷവുര പ്രതശകയര ആശസ്വകാസവുമകാണസ

സൃഷത്തിക്കുനതസ.  ഇതരതത്തില് നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങള സരരകത്തികകാന ഒറനപ്പെട്ട
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ചത്തില  തനതൃപരമകായ  പ്രവര്തനങ്ങള  സരസകാനതസ  മകാതൃകകാപരമകായത്തി

പലയത്തിടങ്ങളത്തിലുര നടക്കുനണസ.  എനന്റെ നത്തിതയകാജക മണ്ഡലതത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ  5

വര്ഷമകായത്തി  ഞകാന  ഏനറടുതസ  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ  ചകാതന്നൂര്  മണ്ഡലര

സമഗ്രവത്തിദരകാഭരകാസ  പദ്ധതത്തിയനട  ഭകാഗമകായത്തി  ബഹുജനപങകാളത്തിതതത്തിലൂനട

ഗുണപരമകായ  മകാറങ്ങള  വരുതകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണസ.  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ

സകാപനങ്ങള,  വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പെസ,  നപകാതുജനങ്ങള  എനശ  ഘടകങ്ങനള

കൂട്ടത്തിതയകാജത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണസ  ഭഡൗതത്തികമകായര  അകകാഡമത്തികമകായര  നടതത്തിയ

ഇടനപടലുകള  മണ്ഡലതത്തിനല  ഭൂരത്തിഭകാഗര  വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിലുര  മകാറങ്ങള

ഉണകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  മണ്ഡലതത്തിനല  69  വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തില്  30  തകകാടത്തിതയകാളര

രൂപയനട  അടത്തിസകാന  സഡൗകരരവത്തികസനര  ഉറപ്പെകാകകാന   ഇഡൗ

അഞ്ചുവര്ഷകകാലര  നകകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണസ.  അതത്തില്  ആറര  തകകാടത്തിരൂപ

ജനങ്ങള നല്കത്തിയ സരഭകാവനയകാനണനസ സതന്തകാഷതതകാനട പറയകാന കഴത്തിയര.

ഇതസ ഇഡൗ പദ്ധതത്തിയനട ജനകശയ സസ്വശകകാരരത വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ. 500 രൂപ

മുതല്  8  ലകര രൂപവനര വരക്തത്തിപരമകായ സരഭകാവന ഞകാന തനന തപകായത്തി

തനരത്തിട്ടസ  വകാങ്ങത്തി  സ്കൂളുകളത്തില്  നകകാടുതത്തിട്ടുണസ.  ഇതരര  പദ്ധതത്തികള  കൂടുതല്

ശക്തത്തിനപ്പെടുതത്തിനയടുകകാന  തവണത്തിയകാണസ  ഞകാന  ഇകകാരരങ്ങള  പറയനതസ.
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ഏറവുര വലത്തിയ വത്തിഷമര,  ഇങ്ങനനയള്ള പദ്ധതത്തികള നടക്കുന പ്രതദശതസ ഒരു

രൂപതപകാലുര  ഇതരര  പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി  ഗവണ്നമന്റെസ  പ്രതതരകമകായത്തി

അനുവദത്തിചത്തിട്ടത്തില  എനതസ  തഖദകരമകായത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തികകാന  തവണത്തിയകാണസ.

അങ്ങനനയള്ള ഇടനപടലുകളുനട  ഫലമകായത്തി  ഇനസ  നകകാലര  ജത്തിലയത്തില് ഏറവുര

അധത്തികര  കുട്ടത്തികള  സര്കകാര്  സ്കൂളുകളത്തില്  കൂടുന  മണ്ഡലമകായത്തി,  പ്രതദശമകായത്തി

ചകാതന്നൂരത്തിനന  മകാറത്തിനയടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞൂനവനതസ  ഇഡൗ  പ്രവര്തനതത്തിനന്റെ

റത്തിസളട്ടസ  നതളത്തിയത്തിക്കുകയകാണസ.  നപകാതുനത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളനകകാപ്പെര  ഇതരര

പ്രവര്തനര  ഏനറടുക്കുന  പ്രതദശങ്ങളത്തില്  പ്രതതരകമകായ  തപ്രകാതകാഹനങ്ങള

നല്കകാന ഗവണ്നമന്റെസ  ശദ്ധത്തിചകാല് ഇതത്തിനന കൂടുതല് ഗുണകരമകാകത്തി മകാറകാന

കഴത്തിയര. നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ തമഖല തപകാനലതനന ഏറവുര പ്രധകാനനപ്പെട്ടതകാണസ

നപകാതുജനകാതരകാഗരതമഖല.  നപകാതുജനകാതരകാഗര  തമഖലയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ

സകാധകാരണ  മനുഷരനന്റെ  ജശവത്തിതതത്തില്  ഒരു  തരകാഗരവനകാല്  ചത്തികത്തിതത്തികകാന

പണമത്തിലകാതതുനകകാണസ  അവന  അറത്തിഞ്ഞുനകകാണ്ടുതനന  മരത്തികകാന

മകാനസത്തികമകായത്തി  തയകാനറടുക്കുന  ഒരു  സത്തിതത്തിയകാണസ  ഇനള്ളതസ.  ഇഡൗ

അവസയത്തില് ഒരു രകകനന്റെ രൂപമകായകാണസ ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന പകാവനപ്പെട്ടവന

കല്പ്പെത്തിക്കുനതസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  പ്രഖരകാപത്തിച  നത്തിരവധത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള
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ഇചകാശക്തത്തിതയകാടുകൂടത്തി  സമയബനത്തിതമകായത്തി  നടപ്പെത്തിലകാക്കുനമനസ  ജനങ്ങള

പ്രതശകത്തിക്കുകയകാണസ.  നപകാതുജനകാതരകാഗര തകന്ദ്രങ്ങനള ശകാക്തശകരത്തിക്കുകയകാണസ

ഇതത്തിനുള്ള  ഏകതപകാരവഴത്തി  എനസ  ഞകാന  മനസത്തിലകാക്കുകയകാണസ.  എനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  ഇഡൗ  ലകരര  മുനനത്തിര്തത്തിനകകാണസ

മണ്ഡലകാടത്തിസകാനതത്തില് ആതരകാഗരരകകാ വത്തിഷന 2020  എന തപരത്തിലുളള ഒരു

പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിചസ  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.   നപകാതുജനകാതരകാഗരതകന്ദ്രങ്ങളത്തില്

ഭഡൗതത്തികസകാഹചരരങ്ങള ഉയര്തത്തി കരകാഷസ അക്രെെഡത്തിതറഷന നത്തിലവകാരതത്തിതലയസ

എതത്തികണര.

എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  ഏതകാണസ  ഒരു  വര്ഷതത്തിനകര  മുഴുവന

നപകാതുജനകാതരകാഗര  തകന്ദ്രങ്ങളുര  ഭഡൗതത്തിക  സകാഹചരരങ്ങളത്തില്  കരകാഷസ

അക്രെെഡത്തിതറഷന വകാങ്ങുന തരതത്തിതലയസ എതത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ഏറവുര തഖദകരമകായ

ഒരു  സരഗതത്തി  എനസ  പറയനതസ  6  വര്ഷര  മുമ്പസ  തകാലൂകസ  ആശുപത്രത്തിയകായത്തി

ഉയര്തത്തിയ പരവൂര് നനടുതങ്ങകാലര തകാലൂകസ  ആശുപത്രത്തികസ  ആവശരമകായ ഒരു

തസത്തികതപകാലുര  അനുവദത്തിചത്തില.  അതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  ഇനസ  കകാഷസ്വകാലത്തിറത്തി

അടചത്തിട്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  മവകുതനരങ്ങളത്തില് കകാഷസ്വകാലത്തിറത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനത്തില.

അവത്തിനട  ക്രെെമസമകാധന  പ്രശ്നമുണകാകുകയകാണസ.  തപകാലശസത്തിനന്റെ
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സരരകണയത്തിലകാണസ  ഇനസ  ആ  ആശുപത്രത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനതസ.  ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട അതദ്ദേഹര നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച തകാലൂകസ ആശുപത്രത്തികളക്കുള്ള തസത്തിക

അനുവദത്തിക്കുനതസ കകാലതകാമസര കൂടകാനത എത്രയര നപനട്ടനസ മുന്തത്തിയ പരത്തിഗണന

നല്കത്തി  തസത്തിക  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  നടപടത്തി  സസ്വശകരത്തികണനമനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  പകാരത്തിപ്പെള്ളത്തി  ഇ.എസസ.നഎ.  നമഡത്തികല്  തകകാതളജസ

പൂര്ണ്ണ അര്ത്ഥതത്തില് ഇഡൗ വര്ഷര തനന പ്രവര്തത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനകാവശരമകായ

നടപടത്തികള  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  സസ്വശകരത്തിക്കുനതത്തില്

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ.  അതസ  എത്രയര  നപനട്ടനസ  പൂര്തത്തിയകാകണനമനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

കുടത്തിനവള്ള  പദ്ധതത്തി-  എലകാവര്ക്കുര  കുടത്തിനവള്ളര  എന  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി

ബനനപ്പെടുതത്തി  എസസ.എല്.ഇ.സത്തി.യനട  മുനത്തിലത്തിരത്തിക്കുന  നത്തിരവധത്തി

തപ്രകാജക്ടുകളുണസ.  അനതലകാര  മുനഗണന  നല്കത്തി  പരത്തിഹരത്തികണനമനസ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ. 

വത്തിലകയറ  നത്തിയനണ  നടപടത്തികളത്തിലൂനട  എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമത്തി,

എലകാവര്ക്കുരവശടസ,  എലകാവര്ക്കുര  നവളത്തിചര,  എലകാവര്ക്കുര  കുടത്തിനവള്ളര,

എലകാവര്ക്കുര  നപനഷന  എനത്തിങ്ങനനയള്ള  സകാമൂഹത്തിക  സുരകകാ
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പദ്ധതത്തികളത്തിലൂനട  കകാര്ബണ്നനട്രല്  പരത്തിസത്തിതത്തി/നദത്തികനള

മകാലത്തിനരമുക്തമകാക്കുന, കകാടുകനള ഓകത്തിജന സത്തിലത്തിണറുകളകാക്കുന കുടത്തിനവള്ളവുര

വകായവുര  ശുദ്ധവുര  സുലഭവുമകാക്കുന  അങ്ങനന  ബഹുഭൂരത്തിപകര  പകാവനപ്പെട്ട

ജനതനയ, ഭകാവത്തി തലമുറനയ അഡ്രസസ നചയ്യുന ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന സര്വ്വകാത്മനകാ

പത്തിന്തുണച്ചുനകകാണസ ഞകാന എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. നനത്തി.

ശശ  .    അനൂപസ  തജകബസ:  സര്,  ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.  എനത്തികസ ലഭത്തിച മൂനമത്തിനത്തിട്ടസ സമയതത്തില് മൂനസ കകാരരങ്ങള

സൂചത്തിപ്പെത്തികകാന ഞകാന ആഗ്രഹത്തിക്കുന. 

ഒനസ, കുടുരബകാരഗങ്ങള തമത്തിലുള്ള ഇടപകാടുകളകസ ധനനത്തിശ്ചയര, ഒഴത്തിമുറത്തി,

ഭകാഗപത്രര  തുടങ്ങത്തിയവയസ  ലഭരമകായത്തിരുന  ഇളവുകള  നശകത്തിയതസ

സരബനത്തിചകാണസ.  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  2011-ല്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതപ്പെകാള  നൂറുദത്തിന  കര്മ  പദ്ധതത്തിയത്തില്നപ്പെടുതത്തി  നകകാണ്ടുവന  ഒരു

സശമകാണത്തിതസ.  സകാമ്പസ  ഡനട്ടത്തി  ആയത്തിരര  രൂപയര  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  ഫശസസ  25,000

രൂപയമകായത്തി  പരമകാവധത്തി  നത്തിശ്ചയത്തിചസ  നകകാടുത്തു.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തി  ഇവത്തിനട  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുനതുതപകാനല  ഇതസ  നചറത്തിനയകാരു

വത്തിഭകാഗതത്തിനല. വലത്തിയ  വത്തിഭകാഗതത്തിനസ  ഇതത്തിനന്റെ  പ്രതയകാജനര  ലഭത്തിക്കുന,
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ആനുകൂലരങ്ങള  ലഭത്തിക്കുന.  സകാധകാരണകകാര്,  കൃഷത്തികകാര്,  സമൂഹതത്തിനന്റെ

തകാനഴതട്ടത്തില്  ജശവത്തിക്കുന  അനവധത്തി  തപര്കസ  ഇതത്തിനന്റെ  ആനുകൂലരങ്ങള

ലഭരമകായത്തി  എനള്ളതസ  ഒരു  വലത്തിയ  വസ്തുതയര  യകാഥകാര്ത്ഥരവുമകാണസ.

ധനകകാരരവകുപ്പെത്തിനന  സരബനത്തിചസ  അവരുനട  മുമ്പത്തില്  ലകാഭതത്തിനന്റെയര

നഷതത്തിനന്റെയര  കണകസ  മകാത്രതമ  ഉണകാകുകയള.  നമള

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളകാണസ.  ഇവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുന 141  തപരുര ജനവത്തികകാരര

അറത്തിയനവരകാണസ.  ജനങ്ങളുനട  നപകാതുവകായ  വത്തികകാരമകാണസ  ഇവത്തിനട

പ്രകടത്തിപ്പെത്തികനപ്പെടുനതസ.  2015-ല്  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  സമയതസ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട  ഇതരതത്തിലുള്ള  വത്തിഷയര  വരത്തികയര  ഇനതടുതസ  കളയകയര

നചയ. അനസ ഇഡൗ വകുപ്പെത്തിനന്റെ ചുമതല വഹത്തിചത്തിരുന മനത്തി എനള്ള നത്തിലയത്തില്

അനണകായ  പ്രതത്തിതഷധങ്ങള,  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള  തനരത്തിട്ടസ  മനസത്തിലകാകകാന

കഴത്തിഞ്ഞുനവനള്ളതുനകകാണകാണസ ഞകാന ഇവത്തിനട ആധത്തികകാരത്തികമകായത്തി പറയനതസ.

ഇഡൗ ആനുകൂലരര വശണ്ടുര പുന:സകാപത്തികകാനുള്ള തശരുമകാനര ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെസ

സസ്വശകരത്തികണനമനസ ഞകാന ആവശരനപ്പെടുകയകാണസ. 

രണസ,  വത്തിലകയറര  തടയകാനുള്ള  നടപടത്തികള  ഉണകായത്തി.  കഴത്തിഞ്ഞ

നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തില്  ഇടതുപകതത്തിനന്റെ  മുഖരപ്രചരണ  ആയധര  വത്തിലകയറര
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ആയത്തിരുന. എനകാല് ആ വത്തിലകയറര ഫലപ്രദമകായത്തി തനരത്തിടകാനുള്ള നടപടത്തികള

ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തില് വനത്തില എനതസ ഒരു വസ്തുതയകാണസ. ഇതസ ശശ. സത്തി. ദത്തിവകകാരന

ഇനനല  സഭയത്തില്  ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുകയണകായത്തി.  സഡൗജനര  തറഷന

വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസ  പറയകയണകായത്തി.  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ  2015-16

കകാലഘട്ടതത്തില് നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ സഡൗജനരതറഷന പദ്ധതത്തിയത്തിലൂനട ഇന്തരയത്തിനല

രണകാമനത  സരസകാനമകായത്തി  തകരളര  ഉയര്തനപ്പെടുകയകാണസ  ഉണകായതസ.

സഡൗജനര  തറഷന  നകകാടുക്കുന  സരസകാനങ്ങള  തമത്തിഴസ നകാടുര  തകരളവുമകാണസ.

ആദരര  തമത്തിഴസ നകാടുര  രണകാമതകായത്തി  തകരളവുര  നകകാണ്ടുവന.  സഡൗജനര തറഷന

പദ്ധതത്തി  നതകാഴത്തിലുറപ്പുകകാര്കസ  വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുനനവനള്ളതസ  വത്തിലകയറര

നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിതലയസ  നശങ്ങുനമനസ  ഞകാന  കരുതുനത്തില.   സത്തിവത്തില്

സമപസത്തിനന്റെ  വത്തിപണനശകാലകളത്തില്  നത്തിര്ണ്ണയത്തികനപ്പെട്ട  ഇനങ്ങളകസ

നത്തിലവത്തിലുള്ള വത്തിലകളത്തില് വര്ദ്ധന വരുത്തുനതല എനസ പറയന. ഒപ്പെര തനന

ഇതത്തിനകായത്തി  75  തകകാടത്തിരൂപ അധത്തികമകായത്തി വകയത്തിരുത്തുനനവനസ പറയന. 75

തകകാടത്തിരൂപ  വകയത്തിരുതത്തിനകകാണസ  സമപതകകായത്തിനല  സകാധനങ്ങളകസ  വത്തില

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികരുതസ  എനസ  പറയനതസ  സകാധനര  ഇലകാതകാകുന

സകാഹചരരതത്തിതലയസ  തപകാകുര.  മനറകാരു  കകാരരര  സൂചത്തിപ്പെത്തികനട്ട.
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തസകാതസത്തില്നത്തിനസ  തനരത്തിട്ടസ  ചരക്കുകള  വകാങ്ങത്തി  നരകായവത്തിലയസ  ലഭരമകാകത്തി

വത്തിലകള  പത്തിടത്തിച്ചുനത്തിര്ത്തുനമനസ  പറയന.  ഇനസ  സമപതകകായത്തില്  വരുന

ക്രെെമതകടുകളത്തില് നനലകാരു ശതമകാനര തടഞ്ഞുനത്തിര്തകാന കഴത്തിയനതസ ഇ-നടണര്

നടപടത്തികളുര ഇ-ഓകന നടപടത്തികളുര ഉളളതുനകകാണകാണസ.  അതസ മകാറത്തിനകകാണസ

തനരത്തിട്ടസ സകാധനങ്ങള വകാങ്ങകാന തപകാകുനനവന നയപരമകാനയകാരു മകാറര ഇതത്തില്

കകാണുന.  അതസ  ഒരു  കകാരണവശകാലുര  അരഗശകരത്തികകാന  കഴത്തിയന  ഒനല.

ഇതരതത്തിലുള്ള  കകാരരങ്ങളത്തില്  ഇഡൗ  ഗവണ്നമന്റെസ  വരക്തത  വരുതതണതസ

അനത്തിവകാരരമകാണസ.

മൂനസ,  ഭവന നത്തിര്മകാണര- ഭൂരഹത്തിത പദ്ധതത്തികള വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസ ഭവന

വകുപ്പുമനത്തി തചകാതദരകാതരതവളയത്തില് പറയകയണകായത്തി. അതസ വരകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.  പതക  ഇവത്തിനട  ലകരവശടുകളുനട  നവശകരണനത

സരബനത്തിചസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയണകായത്തി.  പല  ലകരവശടുകളുര  ഇനസ

തശകാചനശയമകായ  അവസയത്തിലകാണസ.  ഇരട്ടവശടുകള  ഒറവശടുകളകാക്കുക

എനപറയതമ്പകാള ഏതകാണസ ദശകാബ്ദങ്ങതളകാളര പഴകമുള്ള പല ലകര വശടുകളുര

ഏറവുര തശകാചനശയമകായ അവസയത്തില് നത്തില്ക്കുന സകാഹചരരമുണസ.  അതത്തിനന്റെ

പുനര്നത്തിര്മകാണര ഏറവുര മുന്തത്തിയ പരത്തിഗണന നകകാടുതകണ വത്തിഷയങ്ങളകാണസ.
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ഇതരതത്തിലുള്ള  അനവധത്തി  ജനകശയമകായ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  മുഖര

തത്തിരത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന  ഒരു  ബഡ്ജറസ  ആണസ  ഇവത്തിനട

അവതരത്തിപ്പെത്തികനപ്പെട്ടത്തിരത്തിക്കുനതസ.   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന  ശക്തമകായത്തി

എതത്തിര്ക്കുന.

ശശ  .   എര  .   മുതകഷസ: സര്, ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി തഡകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ

നഎസകസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  2016-17-നല  സരസകാന  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന

പൂര്ണ്ണമകായര  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  നമ്മുനട  സരസകാനതത്തിനന്റെ  സമസ

ജശവത്തിതതമഖലകനളയര  സര്ശത്തിക്കുകയര  സസ്വകാധശനത്തിക്കുകയര  നചയ

എനതുനകകാണകാണസ  ഞകാന ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതസ.  വരവുനചലവു

കണക്കുകളുര  നപകാള്ളയകായ  പ്രഖരകാപനങ്ങളുരനകകാണസ  ശബ്ദമുഖരത്തിതമകായത്തിരുന

കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണകകാലനത  പല  ബഡ്ജറ്റുകളുര  സരരകണവലയര  തശര്തസ

വലപകാടുര വകായത്തിച്ചുതശര്ത ബഡ്ജറസ അവതരണ സകാഹസങ്ങള മലയകാളത്തികളുനട

ഓര്മയത്തില് ഇനര ലഡുവത്തിനന്റെ കയ്തപകാനട  നശറത്തിനശറത്തി  നത്തില്ക്കുന.  കഴത്തിഞ്ഞ

സര്കകാരത്തിനന്റെ  സകാമ്പതത്തിക  മകാതനജസ നമന്റെത്തിനനക്കുറത്തിചസ  പ്രതത്തിപകനത  എനന്റെ

പ്രത്തിയ  തസ്നേഹത്തിതനമകാര്  വകാതതകാരകാനത പറയനണസ.  എലകാര  ഭദ്രമകായത്തിരുന

എനകാണസ  അവകകാശവകാദര.  എനകാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കകാരത്തിനന്റെ
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നകടുകകാരരസതയര അഴത്തിമതത്തിയര  ഉതദരകാഗസ  ദുഷസ പ്രഭുതസ്വവുര പലതപ്പെകാഴുര

ജനങ്ങനള  വശര്പ്പുമുട്ടത്തിച്ചു  എനഞ്ഞകാല്  ആരുര  എതത്തിര്ക്കുനമനസ  തതകാനനത്തില.

സസ്വന്തര  വസ്തു തപകാക്കുവരവുനചയകത്തിട്ടകാന വര്ഷങ്ങളകായത്തി  വത്തിതലജസ  ഓഫശസത്തില്

കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി മടുത ഒരു സകാധകാരണകകാരന തത്തിരുവനന്തപുരര ജത്തിലയത്തില് ഒരു

വത്തിതലജസ  ഒകാഫശസത്തിനസ  തശവച  വകാര്ത  ഓര്മയത്തിലുണസ.  തശവചതസ

നലതകാനണനല  പറയനതസ.  ഉതദരകാഗസ  അലരഭകാവതത്തിനന്റെ  ഇരയകാണസ

വത്തിതലജസ ഓഫശസത്തിനസ തശയത്തിട്ട ഹതഭകാഗരന. എനത്തികസ  ഏറവുര  സതന്തകാഷര

നല്കുന കകാരരര പകതപകാകല് ബഡ്ജറത്തില്നത്തിനര പങ്കുവയല് ബഡ്ജറത്തിതലയസ

തകരളര  കടനവനത്തിരത്തിക്കുന  എനതകാണസ.  രൂകമകായ  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില് അകനപ്പെട്ടസ നത്തില്ക്കുതമ്പകാഴുര അധത്തികവത്തിഭവ സമകാഹരണതത്തിനസ

ശകാസശയവുര  നൂതനവുമകായ  തസകാതസ്സുകള കനണതത്തി  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

വത്തിവത്തിധ തമഖലകളകസ നശതത്തിപൂര്വമകായ പങ്കുവയല് നടതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തഡകാ.

ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  നഎസകസ  എന  ധനകകാരര  വത്തിദഗ്ദ്ധനന്റെ

ദശര്ഘവശകണതത്തിനന്റെ  സദ്ഫലമകാണസ   ഇഡൗ  ബഡ്ജറസ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളത്തില്

പ്രകടമകാകുനതസ.  എലകാവര്ക്കുര വശടുര  വശട്ടത്തില് നവള്ളവുര നവളത്തിചവുര  കക്കൂസുര

എന  മുദ്രകാവകാകരവുര  പകാവനപ്പെട്ടവരുര  സകാധകാരണകകാരുര  ആശയത്തിക്കുന
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നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങളുര  ആശുപത്രത്തികളുര  നവശകരത്തിക്കുനതത്തിനുര

ശക്തത്തിനപ്പെടുത്തുനതത്തിനുമകായത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുര  ഇഡൗ

നകാട്ടത്തിനല പകാവനപ്പെട്ടവരുര സകാധകാരണകകാരുമകായ  ജനങ്ങതളകാടുള്ള പ്രതത്തിബദ്ധത

ആവര്തത്തിചസ   ഉറപ്പെത്തിക്കുന  കകാരരങ്ങളകാണസ.  എലകാ  തകമ  നപനഷനുകളുര

ആയത്തിരര  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുര  നപനഷന  കുടത്തിശത്തിക

അടത്തിയന്തരമകായത്തി  വത്തിതരണര  നചയകാനുള്ള  തശരുമകാനവുര  ഏനറ

ആശസ്വകാസകരമകാണസ.  കരകാനസര്,  ഹൃതദ്രകാഗര,  വൃകതരകാഗര  തുടങ്ങത്തിയ

ജശവത്തിതനനശലശ തരകാഗങ്ങളകാലുര മറ്റുര ആതരകാഗരപരത്തിപകാലനരരഗര ഇനസ ഏറവുര

നചലതവറത്തിയ  ഒനകാണസ.  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരുന  തരകാഗങ്ങളുര  ചത്തികത്തിതകാ  നചലവുര

ഏനതകാരു  കുടുരബതത്തിനന്റെയര  സസ്വസതയര  സമകാധകാനവുര  സകാമ്പതത്തിക

സുരകത്തിതതസ്വവുര  ഇലകാതകാക്കുന  സകാഹചരരമകാണുളളതസ.  ഇഡൗ

സകാഹചരരതത്തിനുതദ്ദേശത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള  സമഗ്ര  ആതരകാഗര  ഇനഷസ്വറനസസ  പദ്ധതത്തി

വളനര ആശസ്വകാസകരമകാണസ.  തലകാട്ടറത്തി  വകുപ്പെത്തില്നത്തിനള്ള ആനുകൂലര വത്തിതരണര

എന  നത്തിലയത്തില്നത്തിനര  കകാരുണര  ചത്തികത്തിതകാ  പദ്ധതത്തിനയ  ജനങ്ങളുനട

അവകകാശമകാകത്തി  മകാറ്റുനതത്തിനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  തത്തികച്ചുര  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.

സകാമൂഹത്തിക  തകമപരത്തിപകാടത്തികതളകാടുള്ള  പ്രതത്തിബദ്ധത  നത്തിറതവറ്റുതമ്പകാഴുര
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സരസകാനതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാന  വത്തികസന  തമഖലയ്ക്കുര  വരവസകായങ്ങളക്കുര

പുതന  ഉണര്തവകകാന  ബഡ്ജറത്തിതര  തസകാതസ്സുകളുനട  വത്തിതവകപൂര്ണ്ണമകായ

സകാധരതകളതതടത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള  രണകാര  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ

ഏനറ പ്രതശക നല്കുന.  ഒനകാര മകാനരവത്തിരുദ്ധ പകാതകജത്തിനന്റെ വത്തിജയകരമകായ

നടതത്തിപ്പുര പൂര്തശകരണവുര രണകാര പകാതകജത്തിനന്റെ സകാധരതനയ വരക്തമകായത്തി

അടയകാളനപ്പെടുത്തുനണസ. 

കകാര്ഷത്തിക  തമഖല  മുരടത്തിപ്പെസ  തനരത്തിടുന  പശ്ചകാതലതത്തില്  കകാര്ഷത്തിക

പദ്ധതത്തിയനട അടങല്  600  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി ഉയര്ത്തുനതത്തിനുള്ള നത്തിര്തദ്ദേശര

ഏനറ  ശകാഘനശയമകാണസ.  പചകറത്തി  സസ്വയരപരരകാപതയ്ക്കുതവണത്തിയള്ള  ജനകശയ

കരകാമ്പയത്തിന  കകാലതത്തിനന്റെ  ചുവനരഴുത്തുവകായനകൂടത്തിയകാണസ.  തനരനത  ഇവത്തിനട

സത്തിനത്തിമകാ  നടന  ശശനത്തിവകാസനനയര  മമ്മൂട്ടത്തിനയയനമകാനക  പരകാമര്ശത്തിചത്തിരുന.

ഒരുപകാടസ  തകകാടത്തികള മുടകത്തി കരകാനസര് ആശുപത്രത്തി നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനനകകാള

കുറചസ  തകകാടത്തികള  മുടകത്തി  നനജവ  പചകറത്തി  കൃഷത്തി  നടത്തുനതകാണസ  ഏറവുര

നലനതനസ  ശശനത്തിവകാസന ഇഡൗയടുത കകാലതസ പറയകയണകായത്തി.  നത്തിങ്ങളുനട

സുഹൃതസ  അങ്ങനന  പറഞ്ഞനതന്തകാനണനസ  പല  തഡകാകര്മകാരുര  എതനകാടസ

തചകാദത്തിച്ചു.  ഞകാന പറഞ്ഞു,  കരകാനസര് ചത്തികത്തിതയകായത്തി ആശുപത്രത്തികള തവണ
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എനല, prevention is better than cure.  അതുനകകാണകാണസ ഇവത്തിനട പചകറത്തി

സസ്വയരപരരകാപതയ്ക്കുതവണത്തിയള്ള  ജനകശയ  കരകാമ്പയത്തിന  കകാലതത്തിനന്റെ

ചുവനരഴുതസ വകായനകൂടത്തിയകാണസ എനസ ഞകാന പറഞ്ഞതസ.

മതരതമഖലയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  നത്തിരവധത്തി  ആശസ്വകാസനത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള

ഉണകായത്തിട്ടുണസ.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്തനന

അമ്പതത്തിനകായത്തിരതത്തിലധത്തികര ആളുകള തനരത്തിതട്ടകാ അലകാനതതയകാ മതരബനന

തമഖലയമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ടസ  ഉപജശവനര  നടതത്തിവരുന.

കൃഷത്തികകാര്നകനതപകാനല  മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര  കടകാശസ്വകാസര

നല്കുനതത്തിനകായത്തി  50  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തിയ  നടപടത്തിയര

മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളകസ  പഞ്ഞമകാസ  സമകാശസ്വകാസമകായത്തി  3,600  രൂപ

നല്കുനതത്തിനുള്ള നത്തിര്തദ്ദേശവുര വളനര സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ. 

എനന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്നപ്പെട്ട  പനയര,  തൃകരുവ,  തൃകടവൂര് എനശ

തമഖലകളത്തില്നപ്പെട്ട  ആയത്തിരകണകത്തിനകാളുകള  കയര്തമഖലയമകായത്തി

ബനനപ്പെട്ടകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞുവരുനതസ.  കയര്  തമഖലയനട

ആധുനത്തികവല്കരണതത്തിനുര  വത്തിപണനതത്തിനുര  ചകത്തിരത്തി  ഉല്പ്പെകാദക

യൂണത്തിറ്റുകളക്കുര 50  ശതമകാനര ഇനനവസസനമന്റെസ സബ്സത്തിഡത്തി നല്കുനതത്തിനുള്ള
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നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളുര  ആതവശകരമകാണസ.  കശുവണത്തി  വരവസകായര  ഗുരുതരമകായ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂനടയകാണസ  കടനതപകാകുനതസ.  കശുവണത്തി  ഫകാകറത്തികള

പൂട്ടത്തികത്തിടക്കുന  സകാഹചരരതത്തില്  പകാവനപ്പെട്ടവരകായ  പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനസ

കശുവണത്തി  നതകാഴത്തിലകാളത്തികള  തനരത്തിടുന  ദുരത്തിതങ്ങള  വത്തിവരണകാതശതമകാണസ.

 ഇകകാരരതത്തില്  സര്കകാര്  സസ്വശകരത്തിച്ചുവരുന  ശക്തമകായ  ഇടനപടല്  ഏനറ

ആശസ്വകാസകരമകാണസ.  കശുവണത്തി തമഖലയകായത്തി  205  തകകാടത്തി രൂപ അധത്തികമകായത്തി

വകയത്തിരുതത്തിയ  നടപടത്തി  എല്.ഡത്തി.എഫസ.  സര്കകാരത്തിനസ   കശുവണത്തി

നതകാഴത്തിലകാളത്തികതളകാടുള്ള പ്രതത്തിബദ്ധത അടത്തിവരയത്തിട്ടസ ഉറപ്പെത്തിക്കുനതകാണസ. 

നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങനള  സരരകത്തിക്കുനതത്തിനുര  ശക്തത്തിനപ്പെടുത്തുനതത്തിനുര

ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലനയ  നവശകരത്തിക്കുനതത്തിനുമുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ.  അഞസ വര്ഷരനകകാണസ  ഓതരകാ  മണ്ഡലതത്തിനലയര ഓതരകാ

സ്കൂള  വശതര  ആയത്തിരര  സ്കൂളുകള  അന്തര്തദശശയ

നത്തിലവകാരതത്തിതലക്കുയര്ത്തുനതത്തിനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  തകരളതത്തിനന്റെ

വത്തിദരകാഭരകാസചരത്തിത്രതത്തിനല  ഏറവുര  ധശതരകാദകാതമകായ  കകാല്വയ്പകാണസ.  

ആതരകാഗരതമഖലയത്തിനല  നവശകരണതത്തിനുര  നപകാതുആതരകാഗര  ശരഖല

ശക്തത്തിനപ്പെടുത്തുനതത്തിനുമുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശര  വത്തിലനപ്പെട്ടതകാണസ.  നകകാലര  ജത്തിലയത്തിനല
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പകാവനപ്പെട്ടവരുര  സകാധകാരണകകാരുമകായ  കശുവണത്തി,  കയര്,

മതരനതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനടയര  മറ്റുര  മുഖര  ആതരകാഗര  ആശയ  തകന്ദ്രമകാണസ

നകകാലര ജത്തിലകാ ആശുപത്രത്തി.  ദത്തിവസവുര രണകായത്തിരതത്തില്പ്പെരര ഒ.പത്തി.  നടക്കുന

ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  കൂടുതല്  അടത്തിസകാന  സഡൗകരരങ്ങളുര

തഡകാകര്മകാരുനടയര ജശവനകകാരുനടയര തസവനവുര നസഷരകാലത്തിറത്തി വത്തിഭകാഗങ്ങളുര

അടത്തിയന്തര ആവശരമകാണസ.  നകകാലര ജത്തിലകാ ആശുപത്രത്തിനയ  750  കത്തിടകകളുള്ള

ജനറല്  ആശുപത്രത്തിയനട  പദവത്തിയത്തിതലയ്ക്കുയര്തത്തി  ആവശരമകായ  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങള നടതതണതസ ഒരു അടത്തിയന്തര ആവശരമകാണസ. 

നകകാലര  നഗരവുര  പരത്തിസര  പഞകായത്തുകളുര  കുടത്തിനവള്ളതത്തിനകായത്തി

മുഖരമകായത്തി ആശയത്തിക്കുനതസ ശകാസകാരതകകാട്ട കകായലത്തിനനയകാണസ.  ഒരു കുടത്തിനവള്ള

തസകാതനസന  നത്തിലയത്തില്  ശകാസകാരതകകാട്ട  കകായല്  ഗുരുതരമകായ  പ്രതത്തിസനത്തി

തനരത്തിടുകയകാണസ.  ഇഡൗ സകാഹചരരതത്തില് ബദല് കുടത്തിനവള്ള പദ്ധതത്തി അടത്തിയന്തര

ആവശരമകാണസ.  നകകാലര  നഗരസഭയ്ക്കുര  സമശപ  പഞകായത്തുകളക്കുര  ഏനറ

ആശസ്വകാസകരമകായ  സമഗ്ര  കുടത്തിനവള്ള  പദ്ധതത്തിയനട  പ്രഖരകാപനര  ഏനറ

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണസ. 5,000  തകകാടത്തി രൂപ വകയത്തിരുതത്തി തറകാഡുകളുര പകാലങ്ങളുര

നനബപ്പെകാസുകളുര നനഫ്ലെെഓവറുകളുര നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള നത്തിര്തദ്ദേശര അടത്തിസകാന
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വത്തികസന  തമഖലയത്തിലുര  നപകാതു  സകാമ്പതത്തിക  രരഗതത്തിനുര  കരുതസ

പകരുനവയകാണസ.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജക  മണ്ഡലതത്തിനല  മണ്തറകാതുരുതസ-

നപരുമണ്  പകാലതത്തിനസ  61  തകകാടത്തി  രൂപയര  ആശകാമര-തതവള്ളത്തി  ലത്തിങസ

തറകാഡത്തിനകായത്തി 75 തകകാടത്തി രൂപയര അനുവദത്തിച നടപടത്തികസ നനത്തി തരഖപ്പെടുതകാനുര

ഇഡൗ സനര്ഭര ഞകാന വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന. കലയര  സരസകാരവുമകാണസ  ഒരു

സമൂഹതത്തിനന്റെ ധകാര്മത്തിക ജശവത്തിതനത നത്തിശ്ചയത്തിക്കുനതസ.  ജശവത്തിത മൂലരങ്ങനള

രൂപനപ്പെടുത്തുനതത്തില്  കലകാകകാരനമകാര്ക്കുള്ള  പങസ  വളനര  പ്രധകാനമകാണസ.

ഭകാരതനത  ഒനകായത്തി  കകാണകാന  തപ്രരത്തിപ്പെത്തിച  കവത്തികളുര  കലകാകകാരനമകാരുമകാണസ

നമ്മുനട തകരകാത തദശശയതയനട  യഥകാര്ത്ഥ ശത്തില്പ്പെത്തികള.  ഒരു കലകാകകാരന

എന  നത്തിലയത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കലകാ  സകാരസകാരത്തിക  നയനത

തത്തികഞ്ഞ  നത്തിരകാശതയകാനട  മകാത്രതമ  കകാണകാന  കഴത്തിഞ്ഞുള.  കഴത്തിഞ്ഞ

എല്.ഡത്തി.എഫസ. ഭരണകകാലതസ സരഗശത നകാടക അകകാഡമത്തി നചയര്മകാന എന

നത്തിലയസ  പ്രവര്തത്തിക്കുവകാന  എനത്തികസ  അവസരമുണകായത്തി.  കലകാ  സകാരസകാരത്തിക

സരഘങ്ങളക്കുര  നൃത  സരഗശത  വത്തിദരകാലയങ്ങളക്കുര  മുടങ്ങകാനത  ഗ്രകാന്റുകള

നല്കുനതത്തിനുര അവയനട പ്രവര്തനര വത്തിലയത്തിരുത്തുനതത്തിനുര കഴത്തിഞ്ഞത്തിരുന.

എനകാല്  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷമകായത്തി  കലകാസരഘടനകളക്കുള്ള  ഗ്രകാന്റുകള
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പൂര്ണ്ണമകായര  മുടങ്ങത്തി.  സരഗശത  നൃത  വത്തിദരകാലയങ്ങനള  ആരുര

തത്തിരത്തിഞ്ഞുതനകാകത്തിയത്തില.  80  ലകര  രൂപയനട  കുടത്തിശത്തിക  ഇഡൗയത്തിനതത്തില്

അവതശഷത്തിക്കുനണസ.  ഇഡൗ  കുടത്തിശത്തിക  നകകാടുത്തുതശര്തസ  ഗ്രകാന്റെത്തില്  വര്ദ്ധനവസ

വരുതത്തി കലകാപ്രസകാനങ്ങനള സരരകത്തികണനമന ആവശരര ബഹുമകാനനപ്പെട്ട

മനത്തിയനട മുനത്തില്വയ്ക്കുന. 

നമ്മുനട  ഏറവുര  വലത്തിയ  ജനകശയ  മകാധരമമകായ  സത്തിനത്തിമനയക്കുറത്തിചസ  ഒരു

നത്തിര്തദ്ദേശര  സമര്പ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.  സര്കകാരത്തിനസ  ഏറവുര  കൂടുതല്

വരുമകാനമുണകാകത്തിതരുന  മകാധരമങ്ങളത്തില്  ഒനകാണസ  സത്തിനത്തിമ.  പല

സരസകാനങ്ങളുര  സത്തിനത്തിമനയ  വരവസകായമകായത്തി  അരഗശകരത്തിചത്തിട്ടുണസ.  നമള

ഇകകാരരതത്തില് ഒരു നയര രൂപശകരത്തിചത്തിട്ടത്തില എനതസ തഖദകരമകാണസ. സത്തിനത്തിമനയ

ഒരു  വരവസകായമകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചുനകകാണസ  വരവസകായ  തമഖലയസ  നല്കുന

ആനുകൂലരങ്ങളുര  സഡൗകരരങ്ങളുര  സത്തിനത്തിമകാ  തമഖലയസ  ലഭരമകാകകാനുള്ള

നടപടത്തിയണകാകണനമന നത്തിര്തദ്ദേശര മലയകാള സത്തിനത്തിമകാ തമഖലയ്ക്കുതവണത്തി ഞകാന

മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുന. സത്തിനത്തിമയനട പകര്പ്പെവകകാശ വത്തില്പ്പെനയര ഉപതയകാഗ അവകകാശ

നനകമകാറവുര  നചയ്യുനതത്തിനസ  2008-ല്  നല്കത്തിയത്തിയത്തിരുന  പൂര്ണ്ണ  ഇളവസ

പുനനഃസകാപത്തികകാനുള്ള  തശരുമകാനനതയര  സകാരസകാരത്തിക  വകുപ്പെത്തിനുകശഴത്തില്
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പ്രവര്തത്തിക്കുന  വത്തിവത്തിധ  അകകാഡമത്തികളുനട  പദ്ധതത്തിയടങല്  50  ശതമകാനര

വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള തശരുമകാനനതയര ഇരുനനകയര നശട്ടത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കുന.

ഒരു സത്തിനത്തിമകാ നടന എന നത്തിലയത്തില് എനന ഏനറ സതന്തകാഷത്തിപ്പെത്തിചതസ ഫത്തിലത്തിര

നഫസത്തിവലത്തിനസ  സത്തിരര  തവദത്തി  നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  50  തകകാടത്തി  രൂപ

വകയത്തിരുതത്തിയ  നടപടത്തിയകാണസ.  തലകാകത്തുള്ള  പല  ഫത്തിലത്തിര  നഫസത്തിവലുകളുര

അതസ  സരഘടത്തിപ്പെത്തിക്കുന  രകാജരനതതനന  തലകാകപ്രശസത്തിയത്തിതലകസ

ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ഒടുവത്തില് ഉണ്ണത്തികൃഷ്ണന,  മുരളത്തി,  കലകാഭവന മണത്തി എനത്തിവരുനട

തപരത്തില്  സകാരകങ്ങളക്കുര  അകകാഡമത്തികളക്കുരതവണത്തി  തുക  വകയത്തിരുതത്തിയ

നടപടത്തി ഒരു കലകാകകാരനനന നത്തിലയത്തില് എനന കൂടുതല് സതന്തകാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

മണ്മറഞ്ഞ  പ്രശസരുര  അപ്രശസരുമകായ  എത്രതയകാ

കലകാകകാരനമകാരുനടയര എഴുത്തുകകാരുനടയര ചത്തിന്തകരുനടയര ഒറയ്ക്കുര കൂട്ടകായമുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളുനട  ഫലമകാണസ  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തില്

ഇനത്തിയര മങ്ങതലറത്തിട്ടത്തിലകാത മതതതര ചത്തിന്തകള എനസ ഞകാന വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.

മതതതര  മൂലരങ്ങള  പുലര്നകകാണകാന  ആഗ്രഹത്തിച  മണ്മറഞ്ഞ  ഓതരകാ

കലകാകകാരനമകാരുനടയര  സരണയ്ക്കുമുനത്തില്  ശത്തിരസസ  നമത്തിച്ചുനകകാണസ  തകരളതത്തിനസ

നവജശവന  നല്കകാന  നകല്പുള്ള  2016-17  ബഡ്ജറത്തിനന  ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി
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പത്തിന്തകാങ്ങത്തിനകകാണസ എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന. 

ഒരു  കകാരരര  കൂടത്തി  പറയനട്ട.  ഞകാന  പുതത്തിയ  ഒരു  തറകാള

അഭത്തിനയത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ  അനലങത്തില്  ആ  തറകാളത്തില്ക്കൂടത്തി

കടനനപകായ്നകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇനസ  എനന്റെ  കനത്തിപ്രസരഗമകായത്തിരുന.

നകാട്ടത്തിനല  ഏറവുര  പ്രഗത്ഭനമകാരകായത്തിട്ടുള്ള  പ്രകാസരഗത്തികരുനട  മുനത്തില്

റശതടകത്തിലകാനത  ഒറ  തഷകാട്ടത്തില്തനന  നചയകാന  കഴത്തിഞ്ഞതത്തില്  ഏനറ

സന്തുഷത്തിയണസ.  സകാര്ട്ടസ,  കരകാമറ,  ആകന എനസ പറയകാനത ഞകാന ഒറയടത്തികസ

ഇത്രയര പറയനതസ ആദരമകായകാണസ.  സകാധകാരണ കണ്ക്ലൂഡസ എനസ പറഞ്ഞകാല്

ഞകാന നത്തിര്തത്തില, കട്ടസ എനസ പറഞ്ഞകാനല നത്തിര്ത്തുകയള. അതുനകകാണസ ഞകാന

തനന കട്ടസ നചയനകകാണസ നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    വത്തി  .    നക  .    ഇബകാഹത്തിര  കുഞ്ഞസ:  സര്,   ഞകാന  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.   ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയനട  സസ്വപ്നങ്ങള

വളനര  ഹൃദരമകാനണങത്തിലുര  പ്രകാതയകാഗത്തികമകായത്തി  നടപ്പെകാകുതമകാനയനള്ള

കകാരരതത്തില്   എലകാവര്ക്കുര  സരശയമുണസ.   അതത്തില്   പ്രധകാനനപ്പെട്ടതസ,

ധനകാഗമമകാര്ഗങ്ങനള  സരബനത്തിചസ  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ  സസ്വപ്നങ്ങള

സകാകകാത്കരത്തിക്കുതമകാനയനസ  പഴയകകാലനത  അനുഭവങ്ങളത്തില്  നത്തിനസ
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സരശയമുണസ.   കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറ്റുകളത്തില്  അതദ്ദേഹര

ധനസമകാഹരണതത്തിനസ  പ്രതതരകര  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങ്ങളുണസ.  ഡകാമുകളത്തില്

വളനരയധത്തികര   മണല്  നഡതപ്പെകാസത്തിറ്റുണസ.  ആ  മണല്  വത്തിറ്റുര  കകാട്ടത്തില്

വശണുകത്തിടക്കുന മരങ്ങള തലലര നചയര വലത്തിനയകാരു റവനന ഉണകാകകാനമനകാണസ

അതദ്ദേഹര പ്രതശകത്തിചതസ.  എനകാലതസ  ഒരു കകാരണവശകാലുര നടനത്തിനലനള്ളതസ

നമള കണതകാണസ. അതുനകകാണ്ടുതനനയകാണസ  ഇഡൗ റത്തിമവസ്ഡസ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

പല  വത്തിമര്ശകരുര  ഉതട്ടകാപരന  ബഡ്ജനറനസ  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിചതസ.  ഞകാന

അതരതത്തില്  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തിനലങത്തിലുര  കഴത്തിഞ്ഞ  കകാലങ്ങളത്തിനല

അനുഭവങ്ങള   നമനള  പഠത്തിപ്പെത്തിക്കുനതസ  അതകാണസ.  അതുതപകാനല  തനന

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാത ഒരുപത്തിടത്തി  കകാരരങ്ങളുണസ.  നമ്മുനട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി

പല  കകാരരങ്ങളത്തിലുര   ഭകാഗരവകാനകാണസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  തവണ  അതദ്ദേഹര  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയകായ സമയതകാണസ യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്നമന്റെസ വകാറസ  നകകാണ്ടുവനതസ.

അനസ  അതദ്ദേഹര  വകാറത്തിനന  ശക്തമകായത്തി  എതത്തിര്ത  കൂട്ടതത്തിലകാണസ.   പതക

അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ നത്തികുതത്തി വരുമകാനതത്തില് ഏറവുര വലത്തിയ പങസ വഹത്തിചതസ വകാറസ

ഇരപത്തിനമന്റെസ  നചയതപ്പെകാഴകാണസ.  ആ  യകാഥകാര്ത്ഥരര  അങ്ങസ  മനസത്തിലകാകണര.

അടുത വര്ഷര മുതല് ജത്തി.എസസ.ടത്തി. വരകാന തപകാവുകയകാണസ.  കണ്സനമര് തസറസ
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ആയതുനകകാണസ ജത്തി.എസസ.ടത്തി.  വരുതമ്പകാള തനട്ടങ്ങളുണകാകുര.  തമത്തിഴസ നകാടസ ഒഴത്തിനക

മനറലകാ  സരസകാനങ്ങളുര   ജത്തി.എസസ.ടത്തി.  നയ  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.   നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിവത്തില് അങ്ങസ കകാണത്തിക്കുന ശുഷ്കകാന്തത്തി നകകാണ്ടുമകാത്രമകാനണനസ ധരത്തികരുതസ;

അങ്ങയനട ഭകാഗരരനകകാണസ വശണുകത്തിട്ടുന അവസരങ്ങളകാണസ.  ഇഡൗ അവസരങ്ങള

അങ്ങസ  ഉപതയകാഗത്തിക്കുതമ്പകാള  വളനര  നശതത്തിപൂര്വ്വമകായത്തി  കകാരരങ്ങള

നചയണനമനകാണസ  എനത്തികസ അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുള്ളതസ.  ഇതപ്പെകാള അങ്ങസ  12,000

തകകാടത്തി  രൂപയനട  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഗവണ്നമന്റെത്തില്  അതദ്ദേഹര  ഉണകായത്തിരുനതപ്പെകാള  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

അവസകാനകകാലതകാണസ  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജുര  മലബകാര്  പകാതകജുര

നകകാണ്ടുവനതസ.  ഏതകാനുര നകാളുകള കഴത്തിഞ്ഞതപ്പെകാള യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ

വന.  അങ്ങയനട  കുഞ്ഞത്തിനന  ഞങ്ങള  വളനര  സതന്തകാഷതതകാടുകൂടത്തി

ഏനറടുത്തുനവനസ  മകാത്രമല,  അതത്തിനന  വളനരയധത്തികര  ആതരകാഗരതതകാനട

നകകാണ്ടുനടക്കുകയര തസ്നേഹതതകാനട  ലകാളത്തിക്കുകയര  നചയനവന സതരര അങ്ങസ

മറകരുതസ.  അങ്ങസ  മകാനരവത്തിരുദ്ധ  പകാതകജത്തിലുര  മലബകാര്  പകാതകജത്തിലുര

ഉളനപ്പെടുതത്തിയത്തിരുന  പത്തി.ഡബബ.ഡത്തി.  യമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  തറകാഡുകളുര

പകാലങ്ങളുര ഉളനപ്പെനട,  അങ്ങസ തുടങ്ങത്തിവചതുര നപ്രകാതപ്പെകാസസ നചയതുമകായ എലകാ
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പദ്ധതത്തികളുര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ  പൂര്തത്തിയകാകത്തിനയനസ  ഇവത്തിനട

സനത്തിഹത്തിതരകായത്തിരത്തിക്കുന,   അനസ  പ്രതത്തിപകതത്തിരുനതുര  ഇനസ

ഭരണപകതത്തിരത്തിക്കുനതുമകായ   പഴയ   എര.എല്.എ.  മകാര്കസ

തബകാദ്ധരമുള്ളതകാണസ.   അതത്തില്  ഒരു  പദ്ധതത്തിയര  ആ  ഗവണ്നമന്റെസ  തഡ്രകാപസ

നചയത്തില.  ഡത്തിസ്ട്രേത്തികസ ഫ്ലെെകാഗ്ഷത്തിപസ തപ്രകാജകത്തില് കുണന്നൂര്-മവറത്തില മഫ്ലെെ ഓവര്

ഉണസ. ഇഡൗ മഫ്ലെെ ഓവര് ഒരു ജത്തിലയനടതയകാ ഒരു നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനന്റെതയകാ

സസ്വതല;   സരസകാനതത്തിനന്റെ  മുഴുവന  സസ്വതകാണസ.  നകകാചത്തിയത്തിനല  ഒരു

ദത്തിവസനത  തഫ്ലെെകാട്ടത്തിരഗസ  തപകാപ്പുതലഷന  എത്രയകാണസ;  തകരളതത്തിനന്റെ

നകാനകാഭകാഗത്തുനത്തിനമകാണസ  ജനങ്ങള  എത്തുനതസ.  ഒരു  ലകതതകാളര

വകാഹനങ്ങളകാണസ ദത്തിവസവുര അവത്തിനട എത്തുനതസ. ഇഡൗ വത്തിഷയര ഇതവണനത

റത്തിമവസ്ഡസ  ബഡ്ജറത്തില്  കണത്തില.  ഏതകായകാലുര  അങ്ങതസ   തഡ്രകാപസ

നചയത്തിനലനള്ള വത്തിശസ്വകാസര എനത്തിക്കുണസ. അതുതപകാനല തനന പ്രധകാനനപ്പെട്ടതകാണസ

സശതപകാര്ട്ടസ  എയര്തപകാര്ട്ടസ  തറകാഡസ.  നകകാചത്തി  എയര്തപകാര്ട്ടത്തില്  നത്തിനസ  20

മത്തിനത്തിട്ടുനകകാണസ  നകകാചത്തി  ഇന്റെര്നകാഷണല്  എയര്തപകാര്ട്ടത്തില്  എതകാവുന

തറകാഡകാണത്തിതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ  അതത്തിനന്റെ  രണകാരഘട്ടര  ഏനറടുക്കുകയര

അതത്തിനന്റെ  പണത്തി  പൂര്തശകരത്തിക്കുകയര  നപരത്തിയകാറത്തിനസ  കുറുതക  രണസ  പകാലങ്ങള
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നത്തിര്മത്തിക്കുകയര  നചയ.  കഴത്തിഞ്ഞ  തവണ  ശശ.  ഉമന  ചകാണത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച

ബഡ്ജറത്തില്  മൂനകാരഘട്ടതത്തിനുതവണത്തി  100  തകകാടത്തി  രൂപ  വകയത്തിരുതത്തി.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മനത്തിതയകാടസ  തചകാദത്തിക്കുതമ്പകാള  അനതലകാര  ഇതത്തിലുനണനകാണസ

പറയനതസ.  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  മറുപടത്തി  പ്രസരഗതത്തില്  അങ്ങസ  അകകാരരര

വരക്തമകാകണനമനസ  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഖരമനത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചത്തിരത്തിക്കുന  ഒനസ-രണസ  കകാരരങ്ങളുണസ.  ഒനസ,  തറകാഡത്തിനന്റെ  വശതത്തി  45

മശററകാക്കുനതത്തിനസ സലര ഏനറടുക്കുര. രണസ, നഗയത്തില്  വകാതക മപപ്പെസ മലന. ഈ

രണ്ടു  കകാരരങ്ങനളയര  ഞങ്ങളുനട   പകാര്ട്ടത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയര  സസ്വകാഗതര  നചയ്യുകയര

നചയ്യുന.   പനക  ഒരു  കണശഷന,  തറകാഡസ  വശതത്തികൂട്ടുതമ്പകാള  ഭൂമത്തിതയനറടുക്കുന

ആളുകളകസ നകകാചത്തി  നമതട്രകായസ  നകകാടുതതുതപകാലുളള നല ഒരു പകാതകജസ  തവണര.

നഗയത്തില്  വകാതക  മപപ്പെസ  മലന  സകാപത്തിക്കുതമ്പകാള  കൂടുതല്  ജനസകാന്ദ്രതയളള

സലങ്ങള  ഒഴത്തിവകാകണര.  ഇകകാരരതത്തില്  മുഖരമനത്തിക്കുര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനുര

കലവറയത്തിലകാത പത്തിന്തുണ ഞങ്ങളുനട പകാര്ട്ടത്തി  നല്കുകയകാണസ.  അതതകാനടകാപ്പെര ഒരു

പ്രധകാന  കകാരരമുളളതസ,  ഗളഫത്തില്  സകാധകാരണ  വശടുകളത്തില്  മപപ്പെസ  തത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള

നവളളര  ലഭത്തിക്കുനതുതപകാനലയകാണസ   അവത്തിനട  ഗരകാസസ  ലഭത്തിക്കുനതസ.  അതരര

സഡൗകരരര ഇവത്തിനട വനകാല് അതത്തിനന എതത്തിര്ക്കുര. എനകാല് ഞങ്ങനളലകാര  അതത്തിനസ
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ശക്തമകായ  പത്തിന്തുണ  നകകാടുത്തു.  അദകാനത്തി  ഇന്തരന  ഓയത്തില്  ഗരകാസസ  ലത്തിമത്തിറഡസ

കളമതശരത്തിയത്തില്   സകാധകാരണകകാരനകായ  ഒരു  ഓതട്ടകാറത്തികകാ  നതകാഴത്തിലകാളത്തികസ

അതരനമകാരു ഗരകാസസ  കണകന  നല്കത്തിനകകാണസ  ദകത്തിതണന്തരയത്തില് ആദരമകായത്തി

ഉദ്ഘകാടനര നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ചു.  എനകാല് അതത്തിനുതശഷര ഇലകന വനതത്തിനകാല് കൂടുതല്

പ്രവര്തത്തികനളകാനര  നടനത്തില.  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഖരമനത്തി  അതസ  ഏനറടുകണര.

കളമതശരത്തിയത്തില്  മുഴുവനകായര  കൂടകാനത  തകരളതത്തിനല  മുഴുവന  നഗരങ്ങളത്തിലുര  ആ

പദ്ധതത്തി നടപ്പെകാക്കുകയര അതുതപകാനലതനന  ആനരകാനക എതത്തിര്തകാലുര  അതത്തിനസ

ശക്തമകായ തനതൃതസ്വര നല്കണനമനമകാണസ എനത്തികസ അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുളളതസ. 

മത്തി  .   സശകര്: പശസസ....

ശശ  .   വത്തി  .   നക  .   ഇബകാഹത്തിര കുഞ്ഞസ: എനന്റെ സമയര കഴത്തിതഞ്ഞകാ?

മത്തി  .    സശകര്:  അങ്ങസ  ഒരു  പ്രധകാനനപ്പെട്ട  തപകായത്തിന്റെസ  പറയനതുനകകാണസ

സമതത്തിചതകാണസ. പശസസ.... പുതത്തിയ തപകായത്തിന്റെത്തിതലയസ തപകാകരുതസ. 

ശശ  .   വത്തി  .   നക  .   ഇബകാഹത്തിര കുഞ്ഞസ: നമ്മുനടനയലകാര മണ്ഡലതത്തിനല പുതത്തിയ പവര്

ജനതററത്തിരഗസ  യൂണത്തിറകായ ബത്തി.എസസ.ഇ.എസസ-നസ  എല്.എന.ജത്തി  ഉപതയകാഗത്തികകാനുളള

അവസരര  നകകാടുകണര;  എഗ്രത്തിനമന്റെസ  പുതുകണര.  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  തബകാര്ഡുര

ബത്തി.എസസ.ഇ.എസു.മകായത്തി സഹകരത്തിച്ചുനകകാണസ അതസ നടപ്പെത്തിലകാകണര. 
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മത്തി  .   സശകര്: പശസസ.....

ശശ  .    വത്തി  .    നക  .    ഇബകാഹത്തിര  കുഞ്ഞസ:  എനത്തികസ  മുനനകാലസ  തപകായത്തിന്റുകൂടത്തി

പറയവകാനുണസ.  ഇനസ എനന്റെ പ്രസരഗമലകായത്തിരുന. പ്രസരഗര അടത്തിതചല്പ്പെത്തിചതകാണസ.

അങ്ങസ നത്തിര്ബനത്തിക്കുനതുനകകാണസ ഈ ബഡ്ജറത്തിനന എതത്തിര്ത്തുനകകാണസ നത്തിര്ത്തുന.

മത്തി  .   സശകര്: നമനളലകാവരുര ഒനത്തിനചടുത തശരുമകാനമകാണസ,  നനത്തി. 

ശശ  .   എര  .   സസ്വരകാജസ  : സര്,  തകരളതത്തിനന്റെ  ചരത്തിത്രതത്തിനല  നകാഴത്തികകലകായത്തി

മകാറകാന  തപകാകുന  അഭത്തിമകാനകരവുര  പ്രതശകകാനത്തിര്ഭരവുമകായ  ബഡ്ജറകാണസ

ബഹുമകാനരനകായ ധനമനത്തി തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  നഎസകസ  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര

അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ.   ആ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായര  ഞകാന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.

വരതരസമകായ  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളക്കുര  വത്തിഭത്തിനമകായ  നത്തിലപകാടുകളക്കുമപ്പുറര

എലകാവരുനടയര,  എതത്തിര്ക്കുനവരുനടതപകാലുര  അഭത്തിനനനങ്ങളക്കുര  പ്രശരസയ്ക്കുര

പകാത്രമകായത്തി  മകാറകാന  കഴത്തിഞ്ഞുനവനതകാണസ  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  പ്രതതരകത.

നമുകറത്തിയകാര,  തകരളതത്തില്  യ.ഡത്തി.എഫസ.നന്റെ  രകാഷശയ  നത്തിലപകാടുകതളകാനടകാപ്പെര

എലകാകകാലത്തുര നത്തിലയറപ്പെത്തിചത്തിട്ടുള്ളനതനസ എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാവുന പത്രമകാധരമങ്ങള-

പ്രതതരകത്തിച്ചുര  'മലയകാള  മതനകാരമ'  ദത്തിനപത്രര  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിചതസ

ഒനകാര  തപജത്തിനല  തലനകട്ടസ  'കകാമനമങത്തിലുര  തകമര'  എനകായത്തിരുന.



Uncorrected/Not for publication
136

നത്തിങ്ങളുണകാകത്തിയ  കകാമതത്തിനത്തിടയത്തിലുര  തകമകരമകായ  ബഡ്ജറകാണസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിചനതനസ  മലയകാള  മതനകാരമയ്ക്കുതനന  ജനങ്ങതളകാടസ  പറതയണത്തിവന.

'മകാതൃഭൂമത്തി'  പത്രതത്തിനന്റെ  തലനകട്ടസ  'ജനകശയര'  എന  ഒറവകാകകായത്തിരുന.

'തകമതത്തിനസ  പത്തിശുകത്തില'  എന  മനറകാരു  തലനകട്ടുകൂടത്തി  തചര്കകാന  മകാതൃഭൂമത്തി

സനദ്ധമകായത്തി.   തകരള  കഡൗമുദത്തി  ആകനട്ട  'അനവസകാദത്തി  മുട്ടകാനത'  എനസ  ഇഡൗ

ബഡജ്റത്തിനന  ശകാഘത്തിച്ചുനകകാണസ  തലവകാചകര  എഴുതത്തിതചര്ത്തു.   ദത്തി  ഹത്തിന്ദുവത്തിനന്റെ

തലനകട്ടസ  'Big  push  for  Infra  and  welfare  in  Budget'  എനകായത്തിരുന.

പതകാകകളുനട  നത്തിറതഭദങ്ങളക്കുര  രകാഷശയമകായ  വരതരകാസങ്ങളക്കുമപ്പുറതസ

തകരളമകാനക  ഹൃദയതതകാടസ  തചര്ത്തുവയ്ക്കുനതകായത്തി  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനസ  മകാറകാന

കഴത്തിഞ്ഞനതന്തുനകകാണകാണസ?   അതകാണസ  തുറന  മനതസകാടുകൂടത്തി  നത്തിങ്ങള

ചത്തിന്തത്തിതകണതസ.   ബഹുമകാനരനകായ  തൃതകാലയത്തിനല  നമമ്പര്കസ  ബഡ്ജറസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുനതത്തിനന്റെ  നതകാട്ടുമുമ്പകായത്തി  സഭയത്തില്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ധവളപത്രര

കണതപ്പെകാള അനതകാരു കുറപത്രമകായത്തിട്ടകാണസ തതകാനത്തിയതസ.  അതസ സസ്വകാഭകാവത്തികമകാണസ.

സകാമ്പതത്തിക  കുറവകാളത്തികളകസ  ധവളപത്രര  കകാണുതമ്പകാള  കുറപത്രമകായത്തി

അനുഭവനപ്പെടുര.   അങ്ങനന  അനുഭവനപ്പെടുനനണങത്തില്  അതത്തില്  ഞങ്ങളകസ

അതത്തിയകായ  ആഹകാദമകാണുള്ളനതനകൂടത്തി  സകാനര്ഭത്തികമകായത്തി  ഞകാന
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സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണസ.   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  തകരളര  ഏറ്റുവകാങ്ങകാന  കകാരണര  ഇതസ

സകാധകാരണകകാരുനട  ബഡ്ജറകാണസ  എനതകാണസ.   ഇതസ  അടത്തിചമര്തനപ്പെട്ടവരുനട,

അകറത്തിനത്തിര്തനപ്പെട്ടവരുനട,  പകാര്ശസ്വവല്കരത്തികനപ്പെട്ടവരുനട,  സസ്വപ്നങ്ങനള

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള  ഇചകാശക്തത്തിതയകാനടയള്ള  ഒരു  സര്കകാരത്തിനന്റെ

വത്തിളരബരമകാണസ.   ഇവത്തിനട  ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള പുതത്തിയ നയര ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുതമ്പകാള

ശദ്ധത്തിക്കുനതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  മഹകാത്മഗകാനത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ.   മഹകാത്മഗകാനത്തി

പറഞ്ഞതസ  'ഒരു ഭരണകാധത്തികകാരത്തി പുതത്തിയ ഒരു നയര ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുതമ്പകാള മനസത്തില്

കകാതണണതസ ആ രകാജരനത ഏറവുര ദരത്തിദ്രനകായ മനുഷരനന്റെ മുഖമകാവണര' എനകാണസ.

ഞകാന  മഹകാത്മഗകാനത്തിനയ  ഇവത്തിനട  ഉദ്ധരത്തിക്കുനതസ  ബഹുമകാനരനകായ  പകാലകകാടസ

നമമ്പര്കസ  ഇഷമകാകുതമകാ  എനനനത്തികറത്തിയത്തില.   ഇനനല  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ

ഗകാനത്തിനയയര നനഹ്രുവത്തിനനയര കസ്വകാട്ടസ നചയ്യുകതയകാ മബബത്തിള ഉദ്ധരത്തിക്കുകതയകാ അല

തവണതസ,  മകാര്കത്തിനന  മകാത്രതമ  ഞങ്ങനളകാനക  പറയകാന  പകാടുളനവനകാണസ.

അതദ്ദേഹതത്തിനുമകാത്രമകാവത്തില  ഇഡൗ  അഭത്തിപ്രകായമുളളനതനസ  ഞകാന  കരുതുന.

ഡനപത്തിതകറസ  ഗകാനത്തിമകാരുനട  അപദകാനങ്ങള  വകാഴകാന  മതര  ബുദ്ധത്തിതയകാടുകൂടത്തി

മതരത്തിക്കുനവര്കത്തിടയത്തില്  മഹകാത്മഗകാനത്തിനയക്കുറത്തിതചകാ  നനഹ്രുവത്തിനന  കുറത്തിതചകാ

പറയനതസ ഇഷനപട്ടുനകകാള്ളണനമനത്തില.  പനക നത്തിങ്ങളുനട ഇഷര തനകാകത്തിനകകാണസ
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പ്രസരഗത്തികകാനല  ഞങ്ങളത്തിവത്തിനട  ഇരത്തിക്കുനനതനള്ളതുനകകാണസ  ഞങ്ങളത്തിനത്തിയര

ഇതരതത്തില്  കകാലകാനുസൃതമകായ  കകാരരങ്ങള  പറഞ്ഞുനകകാതണയത്തിരത്തിക്കുര  എന

കകാരരതത്തില് ഒരു സരശയവുമത്തില.   ഇവത്തിനട  മബബത്തിളത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ഉദ്ധരത്തിചതപ്പെകാള

നത്തിങ്ങനളതപ്പെകാഴകാണസ  ഇനതകാനക  പഠത്തിചനതനകാണസ  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ.

കതത്തികകാന  തവണത്തി  മകാത്രര  പുസകങ്ങള  മകനകകാണസ  നതകാടുനവര്കസ  പുസകര

വകായത്തിക്കുനവതരകാടുര വകായത്തിച കകാരരങ്ങള പങ്കുവയ്ക്കുനവതരകാടുര ഒരത്തിതത്തിരത്തി അസൂയയര

കുശുമ്പുനമകാനക  തതകാനക   സസ്വകാഭകാവത്തികര  മകാത്രമകാണസ.   ആ  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായ

പ്രതത്തികരണമകായത്തി  മകാത്രതമ  ഞകാനതത്തിനന  കകാണുനള.   പുസകര  കതത്തികകാന

തവണത്തിനയനസ  പറയതമ്പകാള  പ്രതകകാപത്തിതരകാതകണ  കകാരരമത്തില.   ഇ.എര.എസസ.-നന്റെ

സസ്വകാതനര സമര ചരത്തിത്രര കതത്തിചതസ നത്തിങ്ങളകാണസ.  അരുനതത്തി തറകായത്തിയനട 'തഫകാര്

തഗ്രറര്  തകകാമണ്ഹുഡസ'  കതത്തിചതുര  വത്തി.നക.എന.-നന്റെ  'അധത്തികകാരര'  കതത്തിചതുര

നത്തിങ്ങളകാണസ.  ബഹുമകാനരനകായ പ്രതത്തിപകതനതകാവസ പുസകര വകായത്തിക്കുന ആളകാണസ

എനനനത്തികറത്തിയകാര.   അതദ്ദേഹതത്തിനത്തിതസ  ബകാധകമല.   ബകാകത്തി  ഏനറക്കുനറ

എലകാവര്ക്കുര  തചരുര  എനര  ഞകാന  ബലമകായര  നരകായമകായര  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.

ഏതകായത്തിരുനകാലുര  മകാര്കത്തിനന്റെ  ഒരു  ഉദ്ധരണത്തി  തകളകകാന  വലകാത

നകകാതത്തിതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ  പകാലകകാടസ  നമമ്പര്  ഇതുപറഞ്ഞനതങത്തില്  അതദ്ദേഹനത
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ഞകാന  നത്തിരകാശനപ്പെടുത്തുനത്തില.   മഹകാനകായ  മകാര്കസ  ഒരത്തികല്  പറഞ്ഞു,

'മനുഷരസരബനത്തിയകായ  ഒനര  ഞങ്ങളകനരമല'.  അതകായതസ,

മനുഷരസരബനത്തിയകായനതകാനര  അനരമനലനര  മനുഷരനുമകായത്തി

ബനമുള്ളതത്തിനലലകാര ഞങ്ങള ഇടനപടുനമനര അഭത്തിപ്രകായര പറയനമനര അവരുനട

പ്രശ്നങ്ങള  ഏനറടുക്കുനമനമുള്ളതസ  മകാര്കത്തിസ്റ്റുകകാനര  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

ഒഴത്തിച്ചുകൂടകാന  കഴത്തിയകാത  ഒരു  കകാരരമകാണസ.     ഇതസ  ഏനതങത്തിലുര  പ്രസരഗതത്തില്

ഉദ്ധരത്തികകാന തവണത്തി മകാത്രമുള്ളതല.  ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെതനന ഉഡൗനല് അതത്തിലകാണസ.

അതകാണസ  നകാര  കകാതണണതസ.   ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തില്  നത്തിങ്ങള  തനകാക്കൂ,  മനുഷരരുനട

സങടങ്ങളകസ  പരത്തിഹകാരര  കകാണകാന,  ഞകാന  മുമ്പസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു

പകാര്ശസ്വവല്കരത്തികനപ്പെട്ടവരുര അകറത്തിനത്തിര്തനപ്പെട്ടവരുമകായള്ളവരുനട ദുരത്തിതങ്ങളകസ

അറുതത്തി  കകാണകാനുള്ള  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ഇചകാശക്തത്തിയകാണസ  ബഡ്ജറത്തില്

പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുനതസ.   ഭൂമത്തിയത്തിലകാതവര്നകലകാര  ഭൂമത്തി,  വശടത്തിലകാതവര്നകലകാര  വശടസ

ഇതസ തകരളതത്തില് ഒരു പുതത്തിയ യഗതത്തിനസ തുടകര കുറത്തിക്കുകയകാണസ.  നത്തിങ്ങള ഭൂമത്തി

നകകാടുതതത്തിനനക്കുറത്തിചസ ഇനനല കണകത്തിവത്തിനട പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങള പട്ടയര നകകാടുത്തു.

ക്രെെയവത്തിക്രെെയ അവകകാശമുള്ള മകവശതരഖയകാണസ പട്ടയര.  നത്തിങ്ങള നകകാടുതതത്തില്

അകരങ്ങളുര അകങ്ങളുമുണകായത്തിരുന ഒഡൗതദരകാഗത്തികമുദ്രയണകായത്തിരുന,  പനക ഭൂമത്തി
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ഉണകായത്തിരുനത്തില.    അചടത്തിച  കടലകാസത്തിനന്റെ  വത്തില  മകാത്രമുള്ള  പട്ടയര

നകകാടുതതുനകകാണസ  ഇഡൗ  രകാജരനത  ജനങ്ങളനകന്തസ  പ്രതയകാജനര?   നത്തിങ്ങള

നചയതസ  വഞനയകായത്തി,  നത്തിങ്ങളുനട  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  മുഖമുദ്ര  വഞനയകായത്തിരുന.

വഞകരുനട  സര്കകാരകായത്തിരുന  നത്തിങ്ങളുനട  സര്കകാര്.   ഇവത്തിനട  നത്തിങ്ങള  മുമ്പസ

പരകാമര്ശത്തിച്ചു,  നത്തിങ്ങള  വത്തിമകാനതകാവളര  ഉത്ഘകാടനര  നചയ.   ഉത്ഘകാടനര  എന

മലയകാളവകാകത്തിനന്റെ  അര്ത്ഥര  'ഒഡൗപചകാരത്തികമകായ  ആരരഭര'  എനകാണസ.

ഒഡൗപചകാരത്തികമകായത്തി  ആ  വത്തിമകാനതകാവളര  തുറനതവകാ;  കണ്ണൂര്

വത്തിമകാനതകാവളതത്തില്നത്തിനസ  വത്തിമകാനര  കയറത്തി  യകാത്ര  നചയ  ഒരകാനള  നത്തിങ്ങളകസ

ചൂണത്തികകാണത്തികകാനകാകുതമകാ;  നകകാചത്തി  നമതട്രകാ  നത്തിങ്ങള  ഉത്ഘകാടനര  നചയ,

നമതട്രകായനട തൂണത്തിനന്റെ പണത്തിതപകാലുര പൂര്തത്തിയകാകുനതത്തിനുമുമ്പസ  ഉത്ഘകാടനര നചയ

നത്തിങ്ങളകസ  നകകാചത്തി  നമതട്രകായത്തിലൂനട  യകാത്രനചയ  ഒരകാനളനയങത്തിലുര

ചൂണത്തികകാണത്തികകാനകാകുതമകാ?   സകാര്ട്ടസ  സത്തിറത്തി  നത്തിങ്ങള  ഉത്ഘകാടനര  നചയ,  സകാര്ട്ടസ

സത്തിറത്തിയത്തിലകാരരഭത്തിച പുതത്തിയ നഎ. ടത്തി. കമ്പനത്തിയത്തില് തജകാലത്തി കത്തിട്ടത്തിയ ഒരകാനള നത്തിങ്ങളകസ

ചൂണത്തികകാണത്തികകാനകാകുതമകാ;  എന്തത്തിനകായത്തിരുന  ഇഡൗ  വഞന?  ഇഡൗ  വഞനയകാണസ

തകരളതത്തിനല ജനങ്ങള നത്തിങ്ങളകസ പ്രഹരര തനതസ.   നത്തിങ്ങള തത്തിരസരത്തികനപ്പെട്ട

മുനണത്തിയകാണസ.   നത്തിങ്ങള പരകാജയനപ്പെട്ട  മുനണത്തിയകാണസ.   തകരള രകാഷശയതത്തിനന്റെ
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മുഖരധകാരയത്തില്നത്തിനസ മൂലയത്തിതലയസ വലത്തിനചറത്തിയനപ്പെട്ടവരകാണസ നത്തിങ്ങള.  ആ പരകാജയര

നത്തിങ്ങളരഗശകരത്തികണര.  ജനവത്തിധത്തിനയ നത്തിങ്ങളരഗശകരത്തികണര.  ജനങ്ങനളന്തുനകകാണസ

നത്തിങ്ങനള  പരകാജയനപ്പെടുതത്തിനയനര  എന്തുനകകാണസ  ഇടതുപകനത

വത്തിജയത്തിപ്പെത്തിച്ചുനവനര  സമചത്തിതതതയകാനട  മനസത്തിലകാകകാനുള്ള  ആര്ജവമകാണസ

നത്തിങ്ങള കകാണത്തിതകണതസ.  

പട്ടത്തികജകാതത്തി/പട്ടത്തികവര്ഗ  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപ്പെട്ട  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുനട

വത്തിദരകാഭരകാസകാനുകൂലരര  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തില്  50%  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.   സശകളകകായത്തി  ഒരു

തകമവകുപ്പെസ  പ്രതതരകമകായത്തി  ആരരഭത്തിച്ചു.   സകാരസകാരത്തികരരഗതസ  പുതനുണര്വ്വകാണസ

സൃഷത്തിചതസ.  14  ജത്തിലകളത്തിലുര വലത്തിയ സകാരസകാരത്തിക സമുചയങ്ങള ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  വരുന.   ശശനകാരകായണഗുരുവുര  അയങകാളത്തിയര  ചട്ടമ്പത്തി  സസ്വകാമത്തികളുര

വകാഗ്ഭടകാനനനുര  ഇടതചന  കുങനുര  മവകര  മുഹമദസ  ബഷശറുര  മുഹമദസ

അബ്ദുറഹത്തിമകാന  സകാഹത്തിബുര  സതഹകാദരന  അയപ്പെനുര  പത്തി.  കൃഷ്ണപത്തിള്ളയനമലകാര

ആകകാശതത്തിനന്റെ  അപകാരതകളത്തിതലയസ  ശത്തിരസ്സുയര്തത്തി  നത്തില്ക്കുന  മഹതകായ

സകാരസകാരത്തിക  സമുചയങ്ങളകായത്തി  നമ്മുനട  അഭത്തിമകാനനത  അടയകാളനപ്പെടുതകാന

തപകാകുകയകാണസ.   ഒരുകകാരരര  എനത്തികസ  ഇടയസ  കൂട്ടത്തിതചര്തസ  പറയകാനുളളതസ  എലകാ

ജത്തിലകാ  തകന്ദ്രങ്ങളത്തിലുര  സകാരസകാരത്തിക  സമുചയങ്ങള  എനകാണസ  പറഞ്ഞത്തിട്ടുളളതസ.
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തശര്ചയകായര  എറണകാകുളതത്തിനന്റെ  സകാരസകാരത്തിക  തലസകാനരകൂടത്തിയകാണസ

തൃപ്പുണത്തിത്തുറ,  തൃപ്പുണത്തിത്തുറയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുര സതഹകാദരന അയപ്പെനന്റെ തപരത്തിലുള്ള ആ

സകാരസകാരത്തിക സമുചയര എന കകാരരതത്തില് എനത്തിതകകാ തകട്ട  മറസ  നമമ്പര്മകാര്തകകാ

സരശയമുണകാകകാനത്തിടയത്തില;  തകരളതത്തിലകാര്ക്കുര സരശയമുണകാകുകയത്തില.  മകാത്രവുമല,

അഴത്തിമതത്തിനകതത്തിനര  അതത്തിശക്തവുര  മകാതൃകകാപരവുര  ആതവതശകാജസ്വലവുമകായ  ഒരു

വത്തിധത്തിനയഴുതത്തിയ  ജനതകൂടത്തിയകാണസ  തൃപ്പുണത്തിത്തുറയത്തിനല  ജനത  എനതുനകകാണസ

അവരുര  അതങ്ങനനതനന  പ്രതശകത്തിക്കുനണകാകുര;  ധനമനത്തിയനട  മറുപടത്തിയത്തില്

അകകാരരര പറയനമനസ ഞകാന പ്രതശകത്തിക്കുകയകാണസ.

700  തകകാടത്തിയത്തിലധത്തികര  രൂപയകാണസ  സകാരസകാരത്തിക  രരഗതസ  നശകത്തിവചതസ.

നത്തിങ്ങളുനട കകാലനതത്രയകായത്തിരുന, ബഹുമകാനനപ്പെട്ട നക. എര. മകാണത്തി അവതരത്തിപ്പെത്തിച

അവസകാനനത ബഡ്ജറസ അതത്തിനന ഒടുകനത ബഡ്ജനറനസ വത്തിളത്തികകാനമനനനത്തികസ

തതകാനന.  അതത്തില് 14 തകകാടത്തി രൂപയകായത്തിരുന നശകത്തിവചതസ.  കകായത്തികരരഗതസ 14

ജത്തിലകളത്തിലുര  മളട്ടത്തി  പര്പ്പെസസ  ഇനതഡകാര്  തസഡത്തിയര,  700  -ഓളര  തകകാടത്തി  രൂപ

അതത്തിനുതവണത്തി  നശകത്തിവച്ചു.   നത്തിങ്ങളുനട  കകാലതസ  94  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തിരുന

അതത്തിനുതവണത്തി  നശകത്തിവചത്തിട്ടുണകായത്തിരുനതസ.   നപകാതുവത്തിദരകാലയങ്ങനള

സരരകത്തികകാനുര അന്തകാരകാഷ നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുയര്തകാനുമുള്ള പദ്ധതത്തികള,  സ്കൂള
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യൂണത്തിതഫകാര സഡൗജനരമകായത്തി നകകാടുക്കുനമന നത്തിര്തദ്ദേശര ഇതത്തിനനയലകാര തകരളര ഇരു

കയ്യുര  നശട്ടത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കുനതകാണസ.   നത്തിങ്ങളനകന്തുനകകാണകാണസ  ഇതസ

കകാണകാനകാവകാതതസ.   കണ്ണുണകായത്തിട്ടുര  കകാണകാന  കഴത്തിയകാനത  തപകാകുന  നത്തിങ്ങളുനട

സത്തിതത്തിയത്തില്  എനത്തികസ  സഹതകാപര  മകാത്രതമയള.   മതകായത്തിയനട  സുവത്തിതശഷര

പതത്തിമൂനകാമദ്ധരകായര  പതത്തിനനകാനകാര  വകാചകര  പറയന  "നത്തിങ്ങള  നചവത്തിയകാല്

തകളക്കുര ഗ്രഹത്തികയത്തിലതകാനുര,  നത്തിങ്ങള  കണ്ണകാല് കകാണുര  ദര്ശത്തികയത്തില  തകാനുര"

ഇത്രമകാത്രര നത്തിങ്ങനളക്കുറത്തിചസ ദശര്ഘവശകണതതകാടുകൂടത്തി മതകായത്തി എങ്ങനന എഴുതത്തി

എനകാതലകാചത്തിചത്തിട്ടകാണസ  എനത്തികസ  അത്ഭുതര  തതകാനനതസ.   ഞകാന  കൂടുതല്

ദശര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.  എനന്റെ മുമ്പത്തിലുള്ള സമയമകാപത്തിനത്തി എനന ഓര്മനപ്പെടുത്തുനണസ,

മറസ  പലതരയര  തപകാനല  കൂടുതല് സമയനമടുതസ  ഇഡൗ  സഭയനട  വത്തിലനപ്പെട്ട  സമയര

കവര്നനടുകകാന  ഞകാനനകാരത്തികലുര  തയകാറകാവത്തിലകാനയനകൂടത്തി  സഭകാദ്ധരകനസ

ഉറപ്പുനകകാടുക്കുന.  

അവസകാനമകായത്തി  പറയകാനുളളതസ  യവജനങ്ങനള  സരബനത്തിചകാണസ.   ഇവത്തിനട

നത്തിയമന നത്തിതരകാധനനതക്കുറത്തിനചകാനക ചത്തിലര് പറഞ്ഞു.  ഞകാനനകാനസ തചകാദത്തികനട്ട,

കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുനകകാലര ഇവത്തിനട കതസരകളത്തില് നത്തിങ്ങള അമര്നത്തിരുനതപ്പെകാള ഇഡൗ

തഗറത്തിനുപുറതസ,  നസക്രെെതട്ടറത്തിയറസ  തഗറത്തിനന്റെ  മുമ്പത്തില്  നനകാവനര  കരകാമ്പത്തിലുനമകാനക
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ഇവത്തിനടയത്തിരത്തിക്കുന ശശ.  നക.  രകാജനുര ഞകാനുര ഞങ്ങനളകാരുപകാടുതപര് തല്ലുനകകാണസ

തലനപകാട്ടത്തിയര  എനലകാടത്തിഞ്ഞസ  തചകാര  ചത്തിന്തത്തിയര  ഞങ്ങള  നപകാരുതത്തിയതസ  നത്തിയമന

നത്തിതരകാധനതത്തിനനതത്തിനരയകായത്തിരുന.   സകാതങതത്തികമകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടസ  കകാരരമത്തില.

നത്തിങ്ങനളന്തകാണസ  പറഞ്ഞതസ  നത്തിയമനനത്തിതരകാധനമത്തിലകാനയനസ  ഇവത്തിനട  മറുപടത്തി

പറഞ്ഞുവനത്ര.  അതത്തിനകാണസ അപ്രഖരകാപത്തിത നത്തിയമന നത്തിതരകാധനനമനസ പറയനതസ.

കയത്തില്  അമഡസ്വസസ  നമതമകായമകായത്തി  ആയത്തിരകണകത്തിനസ  ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികള

വര്ഷങ്ങളകായത്തി  കകാത്തുനത്തിന,  അതത്തിനസ  അറുതത്തി  വരുതണനമനകാവശരനപ്പെട്ടകാണസ

ഞങ്ങള  സമരര  നചയതുര  നത്തിരകാഹകാരര  കത്തിടനതുര.   ഇനനത  ബഹുമകാനരനകായ

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ  ഉളനപ്പെനടയള്ളവര്  അനനത  മുഖരമനത്തി  ഉളനപ്പെനട  അനസ

ഞങ്ങനള  ചര്ചയസ  വത്തിളത്തിച്ചു  ഒത്തുതശര്പ്പുണകാകത്തി;  ആ  ഒത്തുതശര്പ്പുതപകാലുര  നത്തിങ്ങള

പകാലത്തിചത്തില.   ഇവത്തിനടനയകാരു നത്തിയമന നത്തിതരകാധനവുമത്തില.   ഇവത്തിനട പുതത്തിയ തസത്തിക

സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനന സരബനത്തിച്ചുളള ചത്തില കകാഴ്ചപകാടുകള മകാത്രര പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങള

പറഞ്ഞതസ  പുതത്തിയ  തസത്തികകള  തവണനമനകായത്തിരുനത്തില,  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞതസ

അമഡസ്വസസ  നമതമകാ  കത്തിട്ടത്തിയവര്നകങത്തിലുര  തജകാലത്തി  നകകാടുകണനമനകായത്തിരുന.

അതുനകകാണസ  ചരത്തിത്രര  മറനതപകാകരുതസ,  മറകകാനുള്ളതല   എനകൂടത്തി  ഞകാന

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനട മതകായത്തിയനട സുവത്തിതശഷര ഏഴകാമദ്ധരകായര ആറകാര വകാചകര,
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അതു  ഞകാന  വകായത്തിക്കുനത്തില.   സമയക്കുറവുനകകാണ്ടുമകാത്രമല  ഒരുപനക  ഇഡൗ

ശകാന്തമകായ അന്തരശകനത അതസ ചൂടുപത്തിടത്തിപ്പെത്തിക്കുനമനസ ഞകാന കരുതുന.  ഇത്രയര

അമൂലരവുര  വത്തിശുദ്ധവുമകായ  ഒരു  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിക്കുതമ്പകാള  മതകായത്തിയനട

ഏഴകാമദ്ധരകായര  ആറകാര  വകാചകര  നത്തിങ്ങനളലകാതപരുര  മനസത്തിരുതത്തി

വകായത്തികണനമന്നൂകൂടത്തി  പറഞ്ഞുനകകാണസ  എനന്റെ  സമയതത്തില്നത്തിനര  ഒരു

നസകന്റുകൂടത്തി കൂടുതല് എടുകകാനത നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .   ഉമന ചകാണത്തി : സര്, ഈ ബഡ്ജറത്തിനന ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ.

തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ  ഈ  സഭയത്തില്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ഏഴകാമനത

ബഡ്ജറകാണത്തിതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ  ആറസ  ബഡ്ജറ്റുകളുര  അതത്തിലുണകായ  അനുഭവങ്ങളുര

തനരത്തിട്ടറത്തിയനവര്കസ  ഈ  സഭയത്തിനല  ഭരണകകത്തിയത്തില്  ആദരമകായത്തി  എതത്തിയവര്

പ്രസരഗത്തിചതപ്പെകാള കകാണത്തിച ആതവശര കകാണത്തികകാന ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണസ.  അതദ്ദേഹര ആറസ

ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുര  സകാമൂഹരതകമ  നപനഷന  300  രൂപയകായത്തിരുന.

അതുകൂട്ടകാന ശശ.  നക.  എര.  മകാണത്തി  ഇവത്തിനട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തി  വശണ്ടുര

വതരണത്തിവന.  ഇതപ്പെകാള  അതസ  ആയത്തിരര  രൂപയകാകത്തിയതത്തിനന  ഞകാന  സസ്വകാഗതര

നചയ്യുന.  എനത്തികസ  അങ്ങതയകാടസ  ഒറ  അഭരര്ത്ഥനതയയള.  ആയത്തിരതത്തില് കൂടുതല്

രൂപ  നപനഷന  കത്തിട്ടുനവരുണസ.  80  വയസത്തിനു  മുകളത്തില്  പ്രകായമുള്ള
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വത്തികലകാരഗരകായത്തിട്ടുള്ളവര്കസ  1100  രൂപ  കത്തിട്ടുനണസ.  അതുതപകാനല  75  വയസത്തിനു

മുകളത്തില് പ്രകായമുള്ളവര്ക്കുള്ള വകാര്ദ്ധകരകകാല നപനഷന  1500 രൂപയകാകത്തി ഏറവുര

ഒടുവത്തിലനത യ.  ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ബഡ്ജറത്തില് അവതരത്തിപ്പെത്തിചസ അതത്തിനന്റെ

ഉതരവസ  ഇറകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  കൂടുതലുള്ളനതകാനര  കുറയരുതസ  എനകാണസ  എനത്തികസ

അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുള്ളതസ.   ഏകശകരത്തികകാന കഴത്തിയനമങത്തില് സതന്തകാഷര. പനക 1000

രൂപയകാക്കുന  തശരുമകാനനത  അനുകൂലത്തിച്ചുനകകാണ്ടുതനന  വളനരയധത്തികര  ആതവശര

നകകാണവതരകാടസ ഞകാന പറയനതസ ആറസ ബഡ്ജറസ അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുര സകാമൂഹരതകമ

നപനഷന 300  രൂപയകായത്തിരുന എന കകാരരര നത്തിങ്ങള മറകരുതസ.  ബഡ്ജറത്തിതലയസ

കടക്കുനതത്തിനുമുമ്പസ അങ്ങസ ഇവത്തിനട തന മവറസ തപപ്പെറത്തിനനക്കുറത്തിചസ പറയകാര.  അങ്ങസ

ഒരത്തികലുര ഒരു കണക്കുര നതറകായത്തി പറയനമനസ ഞകാന ധരത്തിക്കുനത്തില.  അങ്ങസ വളനര

സമര്ത്ഥനകാണസ. അങ്ങസ എടുക്കുന കണക്കുകനളലകാര അതങ്ങയസ അനുകൂലമകായത്തിരത്തിക്കുര.

അതങ്ങയസ അനുകൂലമകായ കണക്കുമകാത്രതമ അങ്ങസ പറയൂ.  ഒരു മവറസ തപപ്പെര് ഇറകത്തി

തസറത്തിനന്റെ വരുമകാനനതക്കുറത്തിചസ  പറയതമ്പകാള നത്തികുതത്തിതയതര വരുമകാനനതക്കുറത്തിചസ

പറയതണ? അങ്ങസ അതസ അപ്പെകാനട വത്തിട്ടുകളഞ്ഞു. അതസ ശരത്തിയകാതണകാ;  എന്തുനകകാണസ

വത്തിട്ടു?  മവറസ  തപപ്പെറത്തില് എലകാര  പറയണര.  അങ്ങസ  അതസ  വത്തിട്ടുകളയകാന കകാരണര,

അങ്ങയനട കകാലതസ അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണസ നത്തികുതത്തിതയതര വരുമകാനര  4,127  തകകാടത്തി
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രൂപ  ഉണകാകത്തിയതപ്പെകാള കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്കകാലരനകകാണസ  അതസ  18,016  തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തി.  336  ശതമകാനമകാണസ  വര്ദ്ധനവസ  ഉണകാകത്തിയതസ.  തലകാട്ടറത്തിയനട

വരുമകാനതത്തിലൂനട  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  വരുമകാനര  27  ഇരട്ടത്തിയകാണസ  വര്ദ്ധത്തിചതസ.

അങ്ങയനട കകാലനത അവസകാന വര്ഷര 111.22  തകകാടത്തി രൂപ വരുമകാനമകായതസ ഈ

വര്ഷര  3,337  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി.  തടണ്ഓവര്  11  ഇരട്ടത്തിയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചു.

നത്തികുതത്തിതയതര വരുമകാനര  അങ്ങസ  നകകാടുകകാതത്തിരുനതുകകാരണര ആ മവറസ  തപപ്പെര്

ഒരു ബകാകസ തപപ്പെറകാകത്തി എന അഭത്തിപ്രകായമകാണുള്ളതസ.  കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷകകാലര

തകരളര സകാന്റെത്തിയകാതഗകാ മകാര്ട്ടത്തിനന്റെ തപരസ  തകട്ടത്തിട്ടത്തില.  എനകാല് ഇതപ്പെകാള തകളകകാന

തുടങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ഞകാന  അതത്തില്കൂടുതല്  ഒനര  പറയനത്തില.  ശശ.  നക.  എര.

മകാണത്തിയനട  കകാരുണര  നബനവലന്റെസ  ഫണസ  സശര  എനതസ  ഒരു  വലത്തിയ

അനുഗ്രഹമകായത്തിരുന.  ഞകാന  അതദ്ദേഹനത   പ്രതതരകമകായത്തി  അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണസ.

അതസ  പൂര്ണ്ണമകായര  പ്രതയകാജനനപ്പെടുതത്തി  മുതനകാട്ടു  തപകാകണര  എനപറയകാന

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  അങ്ങസ  നസയത്തില്സസ  ടകാകര  തസറത്തിനന്റെ  ടകാകര  കുറഞ്ഞുനവനസ

പറഞ്ഞു. അതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുര അങ്ങസ പറഞ്ഞ കണനകകാനര നതറല, എലകാര ശരത്തിയകായ

കണകകാണസ.  പനക അതസ  അതങ്ങയസ  തവണവത്തിധതത്തില് അഡ്ജസ്റ്റുനചയ.  നമള

ടകാര്ജറത്തിനലതത്തിയത്തിലകാനയനകാണസ അങ്ങസ പറഞ്ഞതസ.  അതസ ശരത്തിയകാണസ.  നമുകസ പകാന
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മസസസ  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികണനമങത്തില്  നമ്മുനട  വരുമകാനര  അല്പര

കൂട്ടത്തിവയ്തകണത്തിവരുനമനസ  അതങ്ങയസ  അറത്തിയകാമതലകാ.  അതസ  ചത്തിലതപ്പെകാള  അചശവസ

നചയത്തില.  ടകാര്ജറസ  കത്തിട്ടത്തിയത്തില  എനതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  ഇവത്തിടനത  ടകാകസ  കളകന

കുറഞ്ഞു എനകാണസ അങ്ങസ പറഞ്ഞതസ.  തസറസ ടകാകസസ തടകാട്ടല് വരുതമ്പകാള നത്തിങ്ങളുനട

കകാലനത അവസകാനനകകാലനത ആ തുകവച്ചു തനകാകത്തിയകാല് അഞ്ചുനകകാലരനകകാണസ

മൂനശതമകാനര ടകാകസ വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങളുനട അവസകാന നകകാലനത  നസയത്തില്സസ

ടകാകസ  കളകന   വര്ദ്ധനവസ  തനകാകത്തിയകാല്  92  ശതമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

സമയക്കുറവുനകകാണസ  ഞകാന  ആ  തുക  പറയനത്തില.  അങ്ങസ  ചകാര്നജടുതസ

മൂനമകാസതത്തിനുള്ളത്തില്  ഇവത്തിനട  വലത്തിയ  അത്ഭുതര  നടനനവനസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞു.

എന്തുസരഭവത്തിച്ചുനവനറത്തിയകാന  ഞകാന  അങ്ങയനട  ഡത്തിപ്പെകാര്ട്ടുനമന്റെത്തില്നത്തിനതനന

കണക്കുകള  തശഖരത്തിച്ചു.  ഏപ്രത്തില്  മകാസതത്തില്  ഇവത്തിനട  ഇലകനകായതുനകകാണസ

കളകന കുറഞ്ഞു. അതസ ശരത്തിയകാണസ. അതത്തിനന്റെ വര്ദ്ധനവസ നമയസ മകാസതത്തിലുര ജൂണ്

മകാസതത്തിലുമുണകായത്തി.  അങ്ങസ അനതടുതത്തിട്ടകാണസ പറഞ്ഞതസ നമയസ മകാസതത്തിലുര ജൂണ്

മകാസതത്തിലുര  വലത്തിയ  വര്ദ്ധനവുണകായത്തി  എനസ.  ഈ  മൂന  മകാസനത  കണക്കുര

കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷനത  മൂന  മകാസനത  കണക്കുമകായത്തി  തകാരതമരനപ്പെടുതത്തി

തനകാകത്തിയതപ്പെകാള  552  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വര്ദ്ധനവകാണസ  ഉണകായത്തിരത്തിക്കുനതസ.  ആ
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വര്ദ്ധനനവനപറയനതസ  8  ശതമകാനതത്തില്  തകാനഴയകാണസ.  സകാധകാരണ

രശതത്തിയത്തില്തനന അതസ കൂടുതലകായത്തി വരത്തിതല? കടര വര്ദ്ധത്തിചത്തിട്ടുനണന കകാരരര ഞകാന

സമതത്തിക്കുന.  നത്തിങ്ങളുനട  കകാലതസ  71  ശതമകാനമകായത്തിരുനനങത്തില്  ഞങ്ങളുനട

കകാലതസ അതസ  97  ശതമകാനമകായത്തി.  കടര എടുക്കുനതത്തിനന എതത്തിര്ക്കുനത്തിലകാനയനര

പനക  കടര  എടുത  തുക  എങ്ങനന  നചലവഴത്തിക്കുനനവനസ  കകാണത്തികണനമനര

അങ്ങുതനന  പറഞ്ഞതലകാ.  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  നഡവലപ്നമന്റെത്തിനുതവണത്തി

പ്രതതരകമകായത്തി  കടനമടുകണര.  കടനമടുതത്തിട്ടസ  ധൂര്തടത്തിക്കുനതുര  അനകാവശരമകായത്തി

നചലവഴത്തിക്കുനതുര ശരത്തിയല എനസ  ഞകാന സമതത്തിക്കുന.  പനക കടനമടുകണര.

കകാരണര ഇനസ നചതയണ വര്കസ അടുത വര്ഷമകാണസ നചയ്യുനനതങത്തില് ഇനനത

നചലവുവച്ചു  തനകാകത്തിയകാല്  അടുത  വര്ഷമകാകുതമ്പകാള  തനനര  ഇരട്ടത്തിയകാകുര.

അതുനകകാണസ കടനമടുകണര, കടനമടുതത്തിട്ടുണസ. കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണസ  153

ശതമകാനര  വര്ദ്ധനവകാണസ കരകാപ്പെത്തിറല് എകസനപനഡത്തിചറത്തില് ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതസ.  പകാന

എകസനപനഡത്തിചര് വര്ദ്ധനവസ  95  ശതമകാനമകാണസ.  റവനന കമത്തി കൂടത്തിയത്തിട്ടുണസ.  അതസ

സമതത്തിക്കുന.  എന്തുനകകാണകാണസ  റവനബ  കമത്തി  കൂടത്തിയതസ?  രണസ  ശമ്പള

പരത്തിഷ്ക്കരണങ്ങളകാണസ   നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഫലതത്തില് അതത്തിനന്റെ മുഴുവന ഭകാരവുര

ഈ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനസ  തകാതങ്ങണത്തിവന.  നഹല്തസ,  എഡനതകഷന,  തമജര്
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ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  എനശ  തമഖലകളത്തില്  മകയയചസ  ഞങ്ങള  നചലവഴത്തിചത്തിട്ടുണസ.

കകാരണര നമുകസ അതസ ആവശരമകായത്തിരുന. അതസ മവകത്തികകാന കഴത്തിയത്തിലകായത്തിരുന.

കഴത്തിഞ്ഞ എല്. ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റെസ തപകാകുതമ്പകാള തസകാഷരല് ജസത്തിസസ രരഗതസ

12.9  ലകര  തപര്കസ  592  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തിരുന  നപനഷന

നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരുനതസ.  ഞങ്ങളുനട കകാലതസ  34.4  ലകര തപര്കസ  3016  തകകാടത്തി

രൂപയകാണസ ഒരു വര്ഷനത കമത്തിറസനമന്റെസ. അങ്ങനന വര്ദ്ധനവസ വന. ഇവത്തിനട നത്തിയമന

നത്തിതരകാധനനതക്കുറത്തിചസ  പറഞ്ഞു.  1,67,096  തപനരയകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞ

അഞ്ചുനകകാലരനകകാണസ  പത്തി.എസസ.സത്തി.  അമഡസ്വസസ  നചയസ  തജകാലത്തി

നകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതസ.  അതസ  സര്വ്വകകാല  നറതകകാര്ഡകാണസ.  46,323  പുതത്തിയ

തസത്തികകള  സൃഷത്തിചത്തിട്ടുണസ.  ഇനതകാനക  പറയതമ്പകാഴുര  നത്തിങ്ങള  ഞങ്ങനള

കുറനപ്പെടുത്തുതമ്പകാഴുര  ഒരു  കകാരരര  ഓര്കണര  ഞങ്ങള  പങകാളത്തിത  നപനഷന

നടപ്പെത്തിലകാകത്തി.   ഇനനത  മുഴുവന  ആനുകൂലരങ്ങളുര  നകകാടുകണര,  അതതകാതടകാപ്പെര

അവരുനട  അടത്തിസകാന  ശമ്പളതത്തിനന്റെ  പത്തുശതമകാനര  അഡശഷണലകായര

നകകാടുകണര.  25  വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള തകരളതത്തിനന്റെ ഭകാവത്തിനയക്കുറത്തിചസ  ചത്തിന്തത്തിച

ഗവണ്നമന്റെസ  എനസ  ഞങ്ങളകസ  അഭത്തിമകാനമുണസ.  പത്തുശതമകാനര

ബകാധരതതയകാടുകൂടത്തിയകാണസ  ഞങ്ങള  ഏനറടുതതസ.  25  വര്ഷര  കഴത്തിയതമ്പകാള



Uncorrected/Not for publication
151

ഏതകായകാലുര  ഞകാന  ജശവത്തിചത്തിരത്തികത്തില.  ആ  കകാലനതക്കുറത്തിചസ  ആതലകാചത്തിചസ

പത്തുശതമകാനര  എനതസ  അഡശഷണല്  ബകാധരതയകാണസ.  ധനകകാരര

മകാതനജസ നമന്റെത്തിനനക്കുറത്തിചസ  പറയതമ്പകാള  ഞങ്ങള  അഞ്ചുനകകാലതത്തിനുള്ളത്തില്

ആറുദത്തിവസര  മകാത്രമകാണസ  ഓവര്  ഡ്രകാഫസ  എടുതത്തിട്ടുള്ളതസ.  നത്തിങ്ങളുനട  കകാലതസ

അഞ്ചുവര്ഷതത്തിനത്തിടയത്തില്  169  ദത്തിവസര  നത്തിങ്ങള  ഓവര്  ഡ്രകാഫസ  എടുത്തു.   37

പ്രകാവശരര മകാത്രമകാണസ അഞ്ചുനകകാലതത്തിനുള്ളത്തില്  ഞങ്ങള നവയ്സസ ആന്റെസ മശനസസ

അഡസ്വകാനസസ എടുതതസ. 460 ദത്തിവസര നത്തിങ്ങള നവയ്സസ ആന്റെസ മശനസസ അഡസ്വകാനസസ

എടുത്തു. സ്കൂളുകളകസ  എയ്ഡഡസ  പദവത്തി  നകകാടുത്തുനവനതത്തിനനക്കുറത്തിചകാണസ

ധൂര്നതനസ  പത്രങ്ങളത്തിനലകാനക വരുനതസ.   ഏതസ സ്കൂളത്തിനകാണസ എയ്ഡഡസ പദവത്തി

നകകാടുതനതനസ  നത്തിങ്ങളകറത്തിയകാതമകാ?    പസ്ടു  കകാസസ  വനരയള്ള  വത്തിദരകാഭരകാസര

സഡൗജനരമകാകത്തിയത്തിട്ടസ  തകരളതത്തില്  എത്രതയകാ  വര്ഷങ്ങളകായത്തി.

ഇവത്തിനടയത്തിരത്തിക്കുനവരത്തില്  മഹകാഭൂരത്തിപകര  ആളകകാരുര  പഠത്തിച്ചുവനത്തിട്ടുള്ളതസ

സഡൗജനരമകായത്തിട്ടകാണസ. പതക ഇനര സഡൗജനരമലകാത വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനു തപകാകുന

ഒരു  വത്തിഭകാഗകകാരുണസ.   അതസ   നമന്റെലത്തി  ചലഞസഡകായത്തിട്ടുള്ള  കുട്ടത്തികളകാണസ.

അവര്കകായത്തി  288  സ്കൂളുകളുണസ.   അതത്തില്  287  സ്കൂളുകളുര  സസ്വകകാരര  തമഖലയകാണസ.

തസവനതമഖലയകാനണങത്തിലുര ഗവണ്നമന്റെസ സ്കൂള ഒനസ മകാത്രതമയള.  പസസ ടു വനര



Uncorrected/Not for publication
152

വത്തിദരകാഭരകാസര  സഡൗജനരമകായത്തിരത്തിക്കുന  നമ്മുനട  തകരളതത്തില്  പ്രതതരക  പരത്തിഗണന

തവണ  ഇഡൗ  കുട്ടത്തികളകസ  ഒനകത്തില്  ഫശസസ  നകകാടുകണര,  അനലങത്തില്

ആരുനടനയങത്തിലുര  സഡൗജനരതത്തില്  ജശവത്തികണര.   അതരര  സ്കൂളുകള

എയ്ഡഡകാകകാന ഞങ്ങള തശരുമകാനത്തിച്ചു.  അതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ഇതപ്പെകാള അതനസ്വഷത്തിചസ

നടപടത്തിനയടുകകാന ശമത്തിക്കുന.  ഞകാന ഇവത്തിനട വചസ തുറനപറയന, അതത്തിനുതവണത്തി

നത്തിങ്ങള ആനരയര അതനസ്വഷത്തിതകണ.  അതത്തിനകതസ പ്രതത്തിയനണങത്തില് ഞകാനകാണസ

ഒനകാമനത പ്രതത്തി.  കകാരണര ഞകാനതത്തില് വരക്തമകായ തശരുമകാനനമടുതസ നചയതകാണസ.

പത്തിനന തകകാതളജുകള നകകാടുതതത്തിനനക്കുറത്തിചസ  ആതകപര പറഞ്ഞു..   ആര്കകാണസ

തകകാതളജസ  നകകാടുതനതറത്തിയകാതമകാ?   വത്തിദരകാഭരകാസപരമകായത്തി  മുതനകാകര  നത്തില്ക്കുന

ഇഡൗ  തകരളതത്തില്  ഒനരകാറ  പത്തിതനകാകജകാതത്തികകാര്ക്കുര  പത്തിതനകാകവര്ഗകകാര്ക്കുര

തകകാതളജത്തിലകായത്തിരുന.   അവര്കസ  തകകാതളജസ  നകകാടുകകാന  തശരുമകാനത്തിചതസ

ശരത്തിയകാനണനസ  ഞകാന  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.    അതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  നചലവസ

വനത്തിട്ടുനണനള്ളതസ  ഞങ്ങള സമതത്തിക്കുകയകാണസ

നനലത്തിനന്റെ  വത്തിലനയക്കുറത്തിചസ  ഇവത്തിനട  പറഞ്ഞു,  നനലത്തിനന്റെ  വത്തില  അല്പര

കൂട്ടണനമനകാണസ എനന്റെ അഭത്തിപ്രകായര.  നത്തിങ്ങളുനട കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കകാലതസ

13  രൂപയകാണസ കര്ഷകനസ കത്തിട്ടത്തിയതസ.   അതത്തില് 10 രൂപ തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെസ നല്കുര,
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സരസകാന ഗവണ്നമന്റെത്തിതന്റെതസ 3 രൂപ.  ഞങ്ങള കഴത്തിഞ്ഞ 5 വര്ഷര കകാരരമകായ ഒരു

വര്ദ്ധനവസ  വരുതത്തി.   21.50  രൂപയകാണസ  ഇനസ  കര്ഷകനസ  കത്തിട്ടുനതസ.   21.50

രൂപയത്തില്  14.10  രൂപ തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെസ നല്കുര,  സരസകാന ഗവണ്നമന്റെത്തിതന്റെതസ

7.40  രൂപയകാണസ.   അതത്തില്  ഒരു  വര്ദ്ധനവസ  വരുത്തുന  കകാരരര  അങ്ങസ

ആതലകാചത്തികണര.  

റബ്ബറത്തിനന്റെ  കകാരരതത്തില്,  500  തകകാടത്തി  രൂപ  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്നമന്റെസ  തനന

നശകത്തിവചതകാണസ.  അതസ ഇപ്രകാവശരര തുടരുനമനസ പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ.  പതക ഒരു കകാരരര

എനത്തികസ  പറയകാനുള്ളതസ,  മകാണത്തി  സകാറത്തിനന്റെ  നപറസ  സശമകായ  ഇഡൗ  സശര   ഞങ്ങള

ഏനറടുക്കുതമ്പകാള   ഒരു  കത്തിതലകാഗ്രകാര  റബ്ബറത്തിനസ  61  രൂപ  വനര  സബ്സത്തിഡത്തി

നകകാടുതകണത്തി വന.  ഇനസ ഇതപ്പെകാള റബ്ബറത്തിനന്റെ വത്തില കൂടത്തി.  ഇനനത വത്തില വചസ

തനകാക്കുതമ്പകാള 13  രൂപ സബ്സത്തിഡത്തി നകകാടുതകാല് മതത്തി.  ഇഡൗ സകാഹചരരതത്തില് 2

നഹകര്  വനരയള്ള  കര്ഷനരനള്ളതസ  ഒനയയര്തകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാനയനര  150

രൂപ  അല്പര  കൂട്ടകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാനയനര  ആതലകാചത്തികണനമനസ

പറയകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  

വത്തിഴത്തിഞ്ഞനതക്കുറത്തിചസ  ഇനസ  ആശങനയകാനക  പ്രകടത്തിപ്പെത്തിക്കുനണസ.    ഒരു

ആശങയര  തവനണനള്ള  അഭത്തിപ്രകായകകാരനകാണസ  ഞകാന.   കുളചല്  നമുകസ
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എതത്തിരകാകകാന തപകാകുനത്തില.  പതക ഒനണസ, ഏറവുര തവഗതത്തില് നമള അതത്തിനന്റെ

പണത്തി തശര്കണര.  പണത്തി ആരരഭത്തിച ദത്തിവസര തനന അതത്തിനന്റെ ഉദ്ഘകാടനതത്തിനന്റെ

തശയതത്തി  തശരുമകാനത്തിചത്തിട്ടുണസ  -   03.08.2018.   ആ  ദത്തിവസര  പൂര്തത്തിയകാകത്തിയകാല്

നമ്മുനട  വളനര  പത്തിനത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുര  അവര്.   അതുനകകാണസ  അതത്തിനുതവണത്തി  നമള

മുതനകാട്ടുവരണര. 

 സകാമുദകായത്തിക  സരഘര്ഷമുണകാക്കുന  വത്തിധതത്തിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള

പലയത്തിടത്തുമുണകാകുനണസ.   നതറസ  നചയ്യുനവനര  ശത്തികത്തികണര,  യകാനതകാരു

സരശയവുമത്തില.   പതക  അതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  ഒരു  സമുദകായനതനയകാനകാനക,

ശത്തികത്തിക്കുനതസ  ഒരത്തികലുര  ശരത്തിയല.  വത്തിഭകാഗശയതയ്നകതത്തിനര  ഭശകരവകാദതത്തി

നനതത്തിനര  ശക്തമകായത്തിട്ടുള്ള  നത്തിലപകാടസ  മുസശര  സമുദകായര  എടുതത്തിട്ടുണസ,

എടുക്കുനവരുമകാണസ.   ഏനതങത്തിലുര  വരക്തത്തികള  നചയ  കുറതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്

അങ്ങനനനയകാരു  സമശപനമുണകാകകാന  പകാടത്തില.   തകരളര  എലകാതത്തിനുര

മകാതൃകയകായത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  സരസകാനമകാണസ.   ഇതുതപകാലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  വരുതമ്പകാള

അതത്തിനല  ശരത്തിയര  നതറ്റുര  തത്തിരത്തിചറത്തിഞ്ഞസ  ശക്തമകായ  നത്തിലപകാടസ  എടുതസ

മുതമ്പകാട്ടുതപകാകകാന  നമുകസ  സകാധത്തികണര.   ആ  കകാരരങ്ങളത്തിനലലകാര  നമുകസ

തയകാജത്തികകാര.   ഇഡൗ ഗവണ്നമന്റെസ  നചയ്യുന  നല കകാരരങ്ങളകസ ഞങ്ങളുനടനയലകാര
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പത്തിന്തുണയണകാകുര.   ഇഡൗ  നകാടത്തിനന്റെ  വത്തികസനര  ഉറപ്പെകാകകാനുര  ഇവത്തിടനത

സകാമൂഹരതകമ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏറവുര  കകാരരകമമകായത്തി  നകകാണ്ടുതപകാകകാനുര

എലകാവര്ക്കുര  നശതത്തി  എനള്ള  മുഖരമനത്തിയനട  വകാകത്തിനന  കമതയകാനട

കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  അതസ  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകണര.  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുനമനസ

പ്രതശകത്തിക്കുന.  ആകുനനവങത്തില് ഏറവുര  നലതസ.    ആകുനത്തിനലങത്തില് അതത്തില്

നത്തിനര വരതരസമകായ നത്തിലപകാടസ എടുതകണത്തിവരുര. ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന ഒരത്തികല് കൂടത്തി

എതത്തിര്ക്കുന.                                                               

ശശ  .   നക  .   വത്തി  .   വത്തിജയദകാസസ: സര്, ധനമനത്തി തഡകാ. ടത്തി. എര. തതകാമസസ നഎസകസ

അവതരത്തിപ്പെത്തിച  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന  സര്വ്വകാത്മനകാ  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ.   ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന  സരബനത്തിചസ  എലകാ  മകാധരമങ്ങളുര  വളനര  ക്രെെത്തിയകാത്മകമകായത്തിട്ടകാണസ

പ്രതത്തികരത്തിചതസ.   അതതസമയര  നപകാതുസമൂഹമകാകനട്ട,  രകാഷശയ  പകപകാതര

കകാണത്തികകാത  ബഡ്ജനറനര  ആര്ക്കുര  പരകാതത്തികളത്തിലകാത  ബഡ്ജനറനര

വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിച്ചു.   മകാത്രമല,  ഒനത്തിതനകാടുര  അവഗണനയത്തിലകാത  ബഡ്ജനറനര

നപകാതുസമൂഹര വത്തിലയത്തിരുതത്തി.   ഇഡൗ ബഡ്ജറത്തിനന സരബനത്തിചസ  രണ്ടുദത്തിവസമകായത്തി

ഭരണപകത്തുര  പ്രതത്തിപകത്തുമുള്ള  അരഗങ്ങള  തലനകാരത്തിഴ  കശറത്തി  നത്തിശത്തിതമകായത്തി

പരത്തിതശകാധത്തിചസ  ഇവത്തിനട  പ്രസരഗത്തിച്ചു.   ഏനതങത്തിലുര  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില് ഒനര
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ലഭത്തിചത്തില  എന  രശതത്തിയത്തില്  ഏനതങത്തിലുര  എര.എല്.എ.-യത്തില്  നത്തിനര

പരകാതത്തിയണകായത്തിട്ടുതണകാ?  ഒരു  പരകാതത്തിയമുണകായത്തിട്ടത്തില.    കഴത്തിഞ്ഞ  ബഡ്ജറത്തില്

ഇതകായത്തിരുനത്തില  സത്തിതത്തി.   കഴത്തിഞ്ഞ   ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതപ്പെകാള  നപകാതുനവ

പത്രങ്ങളടകര പറഞ്ഞുതകട്ടതസ,  ഇഡൗ ബഡ്ജറസ  തകരള ബഡ്ജറല;  മറത്തിചസ  പകാലകാ-

പുതുപ്പെള്ളത്തി-മലപ്പുറര ബഡ്ജറകാനണനകാണസ.  ഭരണപകത്തുള്ളവരുര പത്രമകാധരമങ്ങളുര

ആ ബഡ്ജറത്തിനന അങ്ങനനയകായത്തിരുന വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തിചതസ.   ഞങ്ങള പ്രതത്തിപകമല

പറഞ്ഞതസ.  എനകാല് അതസ ഇനസ മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനട ബഹുമകാനനപ്പെട്ട മുന

മുഖരമനത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിചതസ   ഞങ്ങള  -  300  രൂപയത്തില്  നത്തിനര  600  രൂപയകായത്തി

നപനഷന  കൂട്ടത്തിനയനകാണസ.  നത്തിങ്ങള  നപനഷന  കൂട്ടത്തിയതസ  ശരത്തിയകാണസ,   ഇനലന

പറയനത്തില.   പതക  ആ  നപനഷന  നത്തിങ്ങള  നകകാടുതതകാ?   രണരനകകാലര

നപനഷന കുടത്തിശത്തിക വരുതത്തി.  എനത്തിട്ടസ അവസകാനനത്തിമത്തിഷര നതരനഞ്ഞടുപ്പെത്തിനന്റെ ഒരു

മകാസര മുമ്പകാണസ ഇഡൗ നപനഷന നകകാടുകകാന തയകാറകായതസ.   നകകാടുതതകാകനട്ട ബകാങസ

വഴത്തിയര  ഒരകാളക്കുര  കത്തിട്ടത്തിയത്തിട്ടത്തില.   നപനഷന   ബകാങസ  വഴത്തിയകാകത്തിയതസ  വളനര

കഷമകാനണനസ അമമകാര് കണ്ണശതരകാനട പറഞ്ഞു.  അവരുനട കണ്ണശര് വശണസ കുളത്തിര്ത്തു.

ഒരത്തികലുര ഇനത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകത്തിനലനസ അവര്  ശപത്തിച്ചു.  

ഞങ്ങള  ഒരുപകാടസ  വത്തികസനര  നകകാണ്ടുവനനവനസ  ഇവത്തിനട  മുനമുഖരമനത്തി
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പറഞ്ഞു.  ആരുനട നചലവത്തിലകാണസ   നത്തിങ്ങള വത്തികസനര നകകാണ്ടുവനതസ.  നത്തിങ്ങള

നടതത്തിയ  വത്തികസനതത്തിനസ  പണര  (1800  തകകാടത്തി  രൂപ)  കത്തിട്ടത്തിയത്തിനലനസ  പറഞ്ഞസ

തകകാണ്ട്രകാകര്മകാര്    സമരതത്തിലകാണസ.   1800  തകകാടത്തി  രൂപ  നചലവകാകത്തിയതസ

ആര്ക്കുതവണത്തി?   നത്തിങ്ങള  പണര  നചലവകാകത്തി  വത്തികസനര  നടതത്തിയതസ  ആരുനട

നചലവത്തില്  -തകകാണ്ട്രകാകര്മകാരുനട  നചലവത്തില്.   തകരളതത്തിലകാനക  വത്തികസനര

നടതത്തിനയനസ  നത്തിങ്ങള  പറഞ്ഞു.   5749  തകകാടത്തി  രൂപ  സര്കകാര്  വകുപ്പുകള

നചലവത്തിട്ടത്തിട്ടത്തില എനകാണസ പത്രങ്ങള പറയനതസ. ഞങ്ങള പറയനതല.   വകുപ്പുകള

60% തപകാലുര  പണര നചലവകാകത്തിയത്തിനലനസ പറയന.  റവനന വകുപ്പെസ 20% ആണസ

കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷനത  നചലവസ.   അതുതപകാനല  ഭകരനപകാതുവത്തിതരണര  -  28%,

വരവസകായര- 38%,  നപകാതുഭരണര  -  52%,  ഭവനര  -  42%,  ആസൂത്രണര  - 54%,

തുറമുഖര - 48% ഇങ്ങനനയകാണസ കഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷനത നചലവസ.  നത്തിങ്ങള നടതത്തിയതസ

പ്രഖരകാപനങ്ങള  മകാത്രമകാണസ.  നഷര്നലകസ  തഹകാരസത്തിനന  നവല്ലുന  തരതത്തില്

അപസര്പ്പെക  കഥകള  തപകാനലയളള  ബഡ്ജറസ  നത്തിങ്ങള  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചുനവനസ

മകാത്രതമയളളു.  പനക,  നത്തിങ്ങള  പണര  നചലവഴത്തിചത്തില.   രകാജരനത  വത്തികസനര

നടതകാന നത്തിങ്ങള മുതനകാട്ടസ വനത്തില.  ആത്മകാര്ത്ഥത കകാണത്തിചത്തില.  രണ്ടുവര്ഷര മുമ്പസ

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുന  മുഖരമനത്തി  തനന  ഇവത്തിനട  പ്രഖരകാപത്തിച  മത്തിഷന  676  എന
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പദ്ധതത്തിയണസ.  676  തപ്രകാജകസ,  676  ദത്തിവസതത്തിനുളളത്തില്  ഞങ്ങള  നടപ്പെത്തിലകാക്കുര.

അതത്തില് നകകാചത്തി നമതട്രകായണസ, വത്തിഴത്തിഞ്ഞര പദ്ധതത്തിയണസ, കണ്ണൂര് വത്തിമകാനതകാവളമുണസ

ഇനതലകാര  പറഞ്ഞുനകകാണകാണസ  മത്തിഷന  676  പ്രഖരകാപത്തിചതസ.  ഇവത്തിനട  അതുതണകാ;

ഇവത്തിനട  676  പ്രഖരകാപത്തിതചകാ;  നത്തിങ്ങള  മറതനകാ?  പനക,  ഒനര  നടനത്തില.  ഇഡൗ

നകാട്ടത്തിനല  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങനളകാനര  നടതകാന  നത്തിങ്ങളകസ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിലകാ

നയനളളതകാണസ  സതരര.  യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങനള  നത്തിങ്ങള  യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തി  തനന

കകാണണര. നമ്മുനട നകാട്ടത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷകകാലമകായത്തി വലത്തിയ കുതകകളകസ

ധനകകാരര വകുപ്പെസ  നത്തികുതത്തി തസ നചയനകകാടുത്തു. അഴത്തിമതത്തിരഹത്തിത വകാളയകാര് പദ്ധതത്തി

തകര്ത്തു.  നചകസ  തപകാസ്റ്റുകള  കകാരരകമമകാകത്തിയത്തില.  കകാലങ്ങളകായത്തി

പത്തിരത്തിഞ്ഞുകത്തിട്ടകാനുളള  നത്തികുതത്തി  കുടത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിനചടുതത്തില.  സത്തി.എ.ജത്തി.  റത്തിതപ്പെകാര്ട്ടസ

പ്രകകാരര  16000  തകകാടത്തി രൂപ ലഭത്തിതകണ തകരളതത്തില്  ഒനര ലഭത്തിചത്തില.  തനകാണ്

ടകാകസ റവനന തമഖലയത്തില് തത്തിരത്തിഞ്ഞു തനകാകത്തിയത്തില. പല വനകത്തിടകകാര്ക്കുര നത്തികുതത്തി

ഇളവസ നല്കത്തി. തപകാരകാതതത്തിനസ ട്രഷറത്തി വഴത്തി നകകാടുത്തുനകകാണത്തിരുന ശമ്പളര നത്തിങ്ങള

ബകാങ്കുവഴത്തിയകാകത്തി.  ഇങ്ങനന  കുതകകനള  സരരകത്തിക്കുകയര  പകാവനപ്പെട്ടവരുനട

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇലകാതകാക്കുകയര  നചയതകാണസ  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ തനട്ടര. ഇവത്തിനട എഫകശവസ ടകാകസ കളകന നടനത്തിട്ടുതണകാ; കളകതന
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നടനത്തില. ഇവത്തിനട ടകാകസ കളകന നടകണനമങത്തില് കകാരരകമത തവണര. അഴത്തിമതത്തി

ഇലകാതകാകണര.  നത്തിങ്ങള കളകന നടതത്തിയത്തില,  എഫകശവുമല. ഇതത്തിനുപകരമകായത്തി

അഴത്തിമതത്തി  മകാത്രര  നടതത്തി.  ഒരു  ഉദകാഹരണര  പറയകാര.  കഴത്തിഞ്ഞ  ഭരണകകാലതസ

തവനല്സമയതസ  ഏറവുര  കൂടുതല്  വത്തിറ്റുതപകായ  തപ്രകാഡകസ  എയര്കണശഷനറകാണസ.

ഇതത്തിനസ  വരക്തമകായ  കണക്കുതണകാ?  ഇല.   അനഡൗതദരകാഗത്തിക  കണക്കുപ്രകകാരര

അഞ്ചുലകര യൂണത്തിറസ വത്തിറ്റുനവനകാണസ കണകസ. 14.5% പ്രകകാരര എത്ര ശതമകാനര ടകാകസ

പത്തിരത്തിനചടുത്തു.  അതത്തിനന്റെ  കണകത്തിതല?  കൂടകാനത  തകരളതത്തില്  വത്തില്കനപ്പെടുന

ടകാകബത്തിള  കതമകാഡത്തിറശസത്തിനന്റെ  കണക്കുതണകാ?  ഇല.  7000-ല്  അധത്തികര

കതമകാഡത്തിറശസസ  ഉനണനകാണസ  നവപ്പെസ.  പനക,  അതത്തിനന  24  ഗ്രൂപ്പുകളകായത്തി  തത്തിരത്തിചസ

കതമകാഡത്തിറശസസ  ലത്തിസത്തില്  നത്തിനസ  29  നഎറമകായത്തി  തത്തിരത്തിച്ചു.  ഇവത്തിനട  74  ഇനങ്ങള

മകാത്രമകാണസ കണത്തിട്ടുളളതസ. ഇതത്തിനന്റെ ഫലമകായത്തി ടകാകസ തനന പത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയകാത

സത്തിതത്തിയത്തിനലതത്തി.  എല്.ഡത്തി.എഫസ.-നന്റെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.

തതകാമസസ നഎസകസ ഇഡൗ ടകാകസ പത്തിരത്തിനചടുക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  9  ഇന പരത്തിപകാടത്തിയകാണസ

പ്രഖരകാപത്തിചതസ.  ആ ഒമ്പതത്തിന പരത്തിപകാടത്തിയത്തില് ഏറവുര മഹതരമകായ പദ്ധതത്തിയകാണസ

സകാതങതത്തിക  നവശകരണനമനളളതസ.  ഇഡൗ  സകാതങതത്തിക  നവശകരണതത്തിലൂനട

ടകാകബത്തിള  കതമകാഡത്തിറശസത്തിനന്റെ  തബസസ  വത്തിപുലനപ്പെടുതകാന  സകാധത്തിക്കുര.  അതത്തിലൂനട
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ടകാകസ  കളകന  ഗണരമകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തിക്കുര.  കണ്സനമര്  തസറകാണസ  തകരളര.  ആ

കണ്സനമര്  തസറത്തില്  ഏറവുര  കൂടുതല്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിനചടുതകണതകാണസ  തകരളര.

പനക  നത്തികുതത്തി  കത്തിട്ടുനത്തില.  കകാരണര  മകാണത്തി  സകാറുര  യ.ഡത്തി.എഫസ.  ഗവണ്നമന്റുര

ഇവത്തിനട  ടകാകസ  ഗണരമകായത്തി  നവട്ടത്തിക്കുറത്തിച്ചു.  ഇന്ദുതലഖനയനസ  പറയനതസ  ഒരു തഫസസ

ക്രെെശമകാണസ.  ആ ഇന്ദുതലഖനയ നത്തിങ്ങള എവത്തിനടയകാണസ ഉളനപ്പെടുതത്തിയതസ.  14.5 %

ടകാകസ  വകാതങ്ങണ  ഇന്ദുതലഖനയന  തപ്രകാഡകത്തിനന്റെ  ടകാകസ  നകാലസ  ശതമകാനമകാകത്തി

നവട്ടത്തിച്ചുരുകത്തി.  അതസ  ആയര്തവദ  ഉത്പനമകായത്തി  പരത്തിണകാമര  നചയ.  നത്തിങ്ങള

ആയര്തവദ  ഉത്പനമകാകത്തി  മകാറത്തി.  അതുതപകാനല  ഉഡൗടുവഴത്തികളത്തിലൂനട  ഇറചത്തിതകകാഴത്തി

കടതകാന  എലകാ  സഡൗകരരങ്ങളുര  നചയനകകാടുത്തു.  കകാരണര  നചകസ  തപകാസ്റ്റുകള

കകാരരകമമലകാതകാകത്തി  മകാറത്തി.  നനമദ,  സസ്വര്ണ്ണര,  റബ്ബര്,  നനറസസ  മത്തില്ലുകകാര്

ഇവര്നകകാനക  ടകാകസ  വനതതകാതത്തില്  ഇളവസ  നചയനകകാടുത്തു.  ഇങ്ങനന  ബഡ്ജറസ

വത്തിറ്റുതുലച  ഒരു  ചരത്തിത്ര  പകാരമ്പരരമകാണസ  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ.

ഗവണ്നമന്റെത്തിതന്റെനതനസ ഞങ്ങള പറഞ്ഞകാല് ആര്നകങത്തിലുര അതത്തിനന എതത്തിര്കകാന

കഴത്തിയതമകാ?  ഇത്രയമധത്തികര  കുതക  മുതലകാളത്തിമകാര്കസ,   സമ്പനനമകാര്കസ  ഇളവസ

നചയനകകാടുത  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെസ  തകരളതത്തില്  ഇതനവനരയണകായത്തിട്ടത്തിലകാനയനസ

പത്ര-മകാധരമങ്ങള,  നത്തിഷ്പകമതത്തികളകായ  ആളുകളുളനപ്പെനട  എലകാവരുര
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നപകാതുസമൂഹതത്തില്  വത്തിളത്തിച്ചു  പറഞ്ഞതകാണസ.  ഞകാന  ദശര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.   ഇവത്തിനട

കത്തിഫസ ബത്തി  (തകരള  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  ഇനനവസസനമന്റെസ  തബകാര്ഡസ)-നയ  സരബനത്തിചസ

പറഞ്ഞു. തകരളതത്തിനന്റെ അടത്തിസകാന വത്തികസനതത്തിനകായത്തി രൂപശകരത്തിച തബകാര്ഡുവഴത്തി

2015-16 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില്  എത്ര  തുക  സസ്വരൂപത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണസ?

പ്രഖരകാപത്തിച  എത്ര  വനകത്തിട   പദ്ധതത്തികളകസ  തുക  കനണതകാന  മറസ  മകാര്ഗങ്ങള

സസ്വശകരത്തിക്കുതമകാനയനസ ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ഇനനത ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി അനനത

മുഖരമനത്തിതയകാടസ  തചകാദത്തിച്ചു. അതത്തില് കത്തിഫസ ബത്തിനയ  സരബനത്തിചസ   24.02.2016-ല്

അനനത  മുഖരമനത്തി  നകകാടുത  മറുപടത്തിയണസ.  അടത്തിസകാന  സഡൗകരര

വത്തികസനതത്തിനകായത്തി രൂപശകരത്തിച തബകാര്ഡുവഴത്തി  2015-16  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില്

തുകനയകാനര സസ്വരൂപത്തിചത്തിട്ടത്തിലകാനയനകാണസ അനനത മുഖരമനത്തി മറുപടത്തി നല്കത്തിയതസ.

നത്തിങ്ങള എന്തത്തിനകാണസ തബജകാറകാകുനതസ. എവത്തിനട നത്തിനസ പണര കത്തിട്ടുര; ഇഡൗ വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങനളലകാര  ഉതട്ടകാപരനതല;  ഇനതലകാര  നടക്കുതമകാ?  ഇനതലകാര

സസ്വപ്നതലകാകതത്തിലതലനയനതല  പറഞ്ഞതസ.   നത്തിങ്ങളുനട  കകാലതസ  1999  മുതല്

വനത്തിട്ടുളള  കത്തിഫസ ബത്തി  നത്തിങ്ങളുനട  അഞ്ചുവര്ഷകകാലതസ  ഒരു  നയകാനനപസ  തപകാലുര

പത്തിരത്തിനചടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  അതുതപകാനലയകാതണകാ  എല്.ഡത്തി.എഫസ.?

എല്.ഡത്തി.എഫസ.  ഇവത്തിനട  വരുര  തശര്ചയകായര  എലകാ  ശരത്തിയകാകുര.  അകകാരരതത്തില്
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തര്കമത്തില.  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സമ്പനനകാര്കസ  നത്തികുതത്തി  ഇളവസ

നചയനകകാടുക്കുന  ഗവണ്നമന്റെല.  അതുനകകാണ്ടുതനന  ടകാകസ  കളകന  കൃതരമകായത്തി

നടക്കുര. ഇവത്തിനട വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള നടതകാനുളള ഫണ്ടുര ലഭരമകാകുര. എലകാ

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളുര  നടക്കുനമന  കകാരരതത്തില്  തര്കമത്തില.  ഞകാന

ദശര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.  തകരളതത്തിനല  നനല്കൃഷത്തികകാരുനട  നനലത്തിനന്റെ  വത്തില  ഇവത്തിനട

21.50  രൂപയകാണസ.  അതസ  25  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പെത്തികണനമനകാണസ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിതയകാടസ  അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുളളതസ.  അതുതപകാനല  തനന  137  തറകാഡുകള

അനുവദത്തിച്ചു.  എനന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്  ഒരു  തറകാഡുതപകാലുമത്തില.   ഒരു  തറകാനഡങത്തിലുര

അനുവദത്തിച്ചുതരണര.  ഇതതകാടുകൂടത്തി  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണ്ണമകായത്തി

പത്തിന്തുണക്കുകയകാണസ.

മത്തി  .    സശകര്:  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഴുവന  നത്തിയമസഭകാ  സകാമകാജത്തികരുനടയര

കകാരത്തിതകചറുകള  കകാര്ട്ടൂണ്  അകകാദമത്തി  തയകാറകാകത്തി  നമതമ്പഴസ  തലകാഞത്തില്

പ്രദര്ശനതത്തിനസ  വചത്തിട്ടുണസ.  അവത്തിനട  സനര്ശത്തികണനമനസ  നചയര്  എലകാവതരകാടുര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ഓര്ഡര്...............ഒകാര്ഡര്..................  സഭ  ഇതപ്പെകാള  പത്തിരത്തിയനതുര  നകാനള

രകാവത്തിനല 8.30 -നസ വശണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതുമകാണസ.
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(2016  ജൂനനല മകാസര  13-ാം  തശയതത്തി  ബുധനകാഴ്ച  രകാവത്തിനല  8.30 -നസ  വശണ്ടുര

സതമളത്തിക്കുനതത്തിതലകകായത്തി സഭ ഉചയ്ക്കുതശഷര 02.17-നസ പത്തിരത്തിഞ്ഞു.) 


