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ധനകകാരരര്യം 
ചര്ച്ച (തുടര്ച്ച)

ശശ  .   വവ  .   എസസ  .   അച്ചുതകാനന്ദന: സര്, ധനകകാരര വകുപ്പുമനവ ഡഡകാ. ടവ.

എര്യം.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  സഭയവല്  അവതരവപവച്ച  ബഡ്ജറവഎന  ഞകാന

പവന്തുണയ്ക്കുന.  ഈ  ബഡ്ജറസ  UDF  സര്കകാര്  തകര്എത്തെറവഞ

സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ  സകാമ്പത്തെവക  നവല  പുനരുദ്ധരവകകാനുള്ള  കൃതരമകായ

ചുവടുവയ്പകാണസ.  സകാമ്പത്തെവക അരകാജകതത്വവര്യം  അഴവമതവയുമകായവരുന്നഡലകാ

കഴവഞ  സര്കകാരവഎന്റെ  മുഖമുദ,  അഞസ  വര്ഷര്യംഎകകാണസ  കട്ടുമുടവച്ചസ

കകാലവയകാകവയ  ഒരു  ഖജനകാവവഎനയകാണസ  UDF  ഞങ്ങഎള

ഏല്പവച്ചുഡപകായതസ  എന്നസ  ഈ  സര്കകാര്  പുറത്തെവറകവയ  ധവളപതര്യം

അര്ത്ഥശങ്കയസ  ഇടവരകാഎത വരക്തമകാകവയതകാണസ.  കഴവഞ  അഞ്ചുവര്ഷര്യം

ശശ. ഉമ്മന ചകാണവ സര്കകാര് എനകാണസ എചയ്തതസ. ധൂര്ത്തെനകായ കകാരണവര്

തറവകാടസ  മുച്ചൂടുര്യം  നശവപവച്ചസ  കുളര്യംഡതകാണ്ടുന്നതുഡപകാഎലയഡല  ശശ.  ഉമ്മന

ചകാണവയുര്യം  കൂട്ടരുര്യം  ഡകരളര്യം  ഭരവച്ചു  മുടവച്ചതസ.  സതരത്തെവല്  ഇവര്  നമ്മുഎട

സമ്പത്തെസ  മുഴുവന  എകകാള്ളയടവച്ചസ  ദശവകാളവ കുളവക്കുകയഡല എചയ്തതസ.
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സര്കകാരവഎന്റെ  ഔഡദരകാഗവക  കണക്കുതഎന്ന  ഡനകാക്കുക.  ശശ.  ഉമ്മന

ചകാണവയുഎട  സര്കകാര്  2011-ല് അധവകകാരഡമല്ക്കുഡമ്പകാള് ഡകരളത്തെവഎന്റെ

എപകാതുകടര്യം  78,673  ഡകകാടവ  രൂപയവല്  ഏഎറയകായവരുന. ഇതസ  ഡകരള

സര്യംസകാനര്യം  രൂപവല്കരവകഎപട്ടതസ  മുതല്  2011  വഎരയുള്ള അഞര

പതവറകാണ്ടുകകാലഎത്തെ കടമകായവരുന. എന്നകാല് അഞ്ചുവര്ഷര്യം ശശ.  ഉമ്മന

ചകാണവയുഎട ഭരണര്യം എപകാടവഎപകാടവച്ചഡപകാള് എനകാണസ കടത്തെവഎന്റെ സവതവ

? 1,55,389  ഡകകാടവ  രൂപയവഡലഎറയകായവ  വര്ദ്ധവച്ചവഡല?  അതകായതസ  55

എകകാലര്യംഎകകാണ്ടുണകായ  കടത്തെവനസ  തുലരമകായ  കടമഡല  കഴവഞ  5

വര്ഷര്യംഎകകാണസ  ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവ  ജനങ്ങളുഎട  തലയവല്  എകട്ടവവച്ചതസ.

ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവയുര്യം  ശശ.  എക.  എര്യം.  മകാണവയുമകാഎക  ബഹ

മവടുകനമകാരകാണസ.  മവടുകനമകാര് തഎന്ന.  ഇവവഎട നവന്നകാണസ ഈ സര്കകാര്

അതവഎന്റെ  ധനകകാരര  മകാഡനജുഎമന്റെസ  ആരര്യംഭവക്കുന്നതസ.  അതസ

ഡനഎരയകാക്കുഎമന്ന  പ്രഖരകാപനമകാണസ  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ

അവതരവപവച്ച ബഡ്ജറവഎന്റെ ഓഡരകാ ഖണവകയവലര്യം പ്രതവഫലവക്കുന്നതസ. 

മലയകാള  മഡനകാരമയ്ക്കുഡപകാലര്യം  ബഡ്ജറവഎന  പുകഴവപറഡയണവ
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വരുഡമ്പകാള്..  കകാമഎമങ്കവലര്യം ഡകമര്യം..  കകാമഎമങ്കവലര്യം ഡകമര്യം  ..  (മലയകാള

മഡനകാരമ  പതത്തെവഎന്റെ  പകര്പസ  ഉയര്ത്തെവകകാണവക്കുന.)  ബഡ്ജറവഎന

പുകഴവപറഡയണവ  വരുഡമ്പകാള്  മലയകാള  മഡനകാരമയുഎട  മകാനസപുതനകായ

ശശ.  ഉമ്മന ചകാണവകസ  എങ്ങഎനയകാണസ ഈ ബഡ്ജറവഎന എതവര്കകാന

കഴവയുക;  ദശപവക ദവനപതര്യം പറഞതസ  'ഡകമര്യം മുഖരഎമന്നകാണസ'. (ദശപവക

ദവനപതത്തെവഎന്റെ പകര്പസ   ഉയര്ത്തെവകകാണവക്കുന.)  ബഡ്ജറവഎന ഡകമ

ബഡ്ജറസ  എനതഎന്നയകാണസ  മര്യംഗളര്യം  ദവനപതവര്യം  വവഡശഷവപവച്ചതസ.

മകാതൃഭൂമവ  ദവനപതത്തെവല്  ബഡ്ജറസ ജനകശയഎമന്നകാണസ  എഹെഡവര്യംഗസ.

മകാതൃഭൂമവ  പതര്യം  ബഡ്ജറവഎന  ജനകശയഎമന്നകാണസ  വവഡശഷവപവച്ചതസ.  ഒരു

ഇടതുപക  സര്കകാരവഎന്റെ  കന്നവ  ബഡ്ജറസ  എനകായവരവക്കുഎമന്നസ

ഡകരളത്തെവഎല  ജനങ്ങഎള  ഡബകാധരഎപടുത്തുകയകായവരുന  നമ്മുഎട

മകാധരമങ്ങള്.  അതുഎകകാണ്ടുതഎന്ന  യകാവണര്യം  ഇനഡരന  എകസപ്രസസ'പതര്യം

ഈ ബഡ്ജറവഎന ഡസകാഷരലവസസ  മകാനവഎഫഡസകാഎയന്നസ വവഡശഷവപവച്ചതസ.

(ഇനഡരന  എക്പ്രസസ  പതത്തെവഎന്റെ  പകര്പസ   ഉയര്ത്തെവകകാണവക്കുന.)

ഇങ്ങഎന  മകാധരമങ്ങള്  ഒന്നടങ്കര്യം  നലഎതന്നസ   പറഎഞകാരു  ബഡ്ജറസ
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ഡവഎറയുഡണകാ?  ഡകരളര്യം  മുഴുവന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന

അര്യംഗശകരവക്കുനഎവന്നഡല ഇതസ എതളവയവക്കുന്നതസ. അതുഎകകാണസ അപ്പുറത്തെസ

ഇരവക്കുന്ന  എഎന്റെ  മകാനര  ഡസ്നേഹെവതനമകാര്കൂടവ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന

പവനതുണച്ചസ  സര്യംസകാരവകണഎമന്നകാണസ  എനവകസ  അഭരര്ത്ഥവകകാനുളളതസ.

ബഹമകാനഎപട്ട  പ്രതവപകഡനതകാവസ  ഇതവനകാവശരമകായ  ഒരവടഎപടല്

നടത്തെണഎമന്നകാണസ  എഎന്റെ  അഭവപ്രകായര്യം.   അഎലങ്കവല്  നവങ്ങളുഎട

പ്രസവഡന്റെസ  ആ  പണവ  എചയ്തുകളയുര്യം  എന്നസ  പ്രതവപകഡനതകാവവഎന

ഓര്മ്മവപവക്കുകയകാണസ.  ഇടതുപക  ജനകാധവപതര  മുന്നണവയുഎട

പ്രകടനപതവകയവലൂഎടയുളള ഒരു സകാമ്പത്തെവക യകാതയകാണസ ഇഇൗ ബഡ്ജറസ.

ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  നയവക്കുന്ന  ഒരു  ദര്ശനമുണസ.  മവസര്  മകാണവ

എചയ്തതുഡപകാഎല കണക്കുകള് എകകാണസ കസര്ത്തു കകാണവക്കുകയല ഇതവല്

എചയ്തവട്ടുളളതസ.  ഡകരളത്തെവഎല  എലകാ  വവഭകാഗര്യം  ജനങ്ങളുഡടയുര്യം  ജശവവതര്യം

പുഡരകാഗതവയവഡലയസ  നയവക്കുന്നതവനുളള  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങളുര്യം  മകാര്ഗ്ഗഡരഖയുര്യം

അടങ്ങുന്നതകാണതസ.  ഡകരളത്തെവഎല ജനങ്ങളുഎട ജശവവതവര്യം പ്രതശകകളുര്യം

തളവരവട്ടു  നവല്ക്കുന്നതകാണസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ.  പ്രകടനപതവക  ജനങ്ങഎള
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പറവകകാനുളള  ഒരു  പുസ്തകമകാഎണന്നകാണസ  യു.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാര്

കണകകാകവയവരുന്നതസ.   5  വര്ഷര്യം  മുനപസ  എഎനലകാമകാണസ  അവര്

പ്രകടനപതവകയവല്  എഴുതവവച്ചവരുന്നതസ,  അതവഎലഎനങ്കവലര്യം  അവരുഎട

ഏഎതങ്കവലര്യം  ബഡ്ജറവല്  പ്രതവഫലവച്ചവരുഡന്നകാ?   അഡതപറവഎയകാഎക

എഎനങ്കവലര്യം  കകാരരര്യം  ജനങ്ങളുഎട  ഓര്മ്മയവലഡണകാ?  കമവകണര്യം

ഓര്മ്മയവലണസ,  മകാണവ  ലഡ്ഡു  തവനന്ന  കകാരരര്യം.  ജനങ്ങളുഎട  ആഡരകാഗരര്യം,

വവദരകാഭരകാസര്യം,  എതകാഴവല്,  ഗതകാഗതര്യം  തുടങ്ങവയ  അടവസകാനകാവശരങ്ങള്

നവര്വ്വഹെവച്ചുഎകകാടുകകാനകാണസ  അവര്  ഒരു  സര്കകാരവഎന

എതരഎഞടുക്കുന്നതസ.  യു.ഡവ.എഫവഡനയുര്യം ജനങ്ങള് ആ പ്രതശകവച്ചകാണസ

എതരഎഞടുത്തെതസ.  എന്നവട്ടസ  നവങ്ങള്  എചയ്തഎതനകാണസ?  ആഡരകാഗരഡമഖല

നന്നകാകകാന  ഡനകാക്കുന്നതവനുപകരര്യം  എലകാ  ജവലകളവലര്യം  എമഡവകല്

ഡകകാഡളജുകളുണകാകവ  എന്നസ  ഡമനവനടവച്ചസ,  സര്കകാര്  എമഡവകല്

ഡകകാഡളജുകള്കസ  എതകാട്ടടുത്തെസ  യകാഎതകാരു  മകാനദണവര്യം  പകാലവകകാഎത

തകാലൂകസ  ആശുപതവകളുഎട  സഇൗകരരങ്ങള്  ഡപകാലമവലകാത്തെ

ആശുപതവകളവല്  എമഡവകല്  ഡകകാഡളജസ  എന്ന  ഡബകാര്ഡസ
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എകട്ടവത്തൂകവയവട്ടസ,  അവവഎട  ആവശരത്തെവനസ  ഡഡകാക്ടര്മകാഡരകാ,  പകാരകാ

എമഡവകല്  സകാഡഫകാ,  മരുഡന്നകാ  ഒനമവല.  യു.ഡവ.എഫവഎന്റെ  കകാലത്തെസ

വവദരകാഭരകാസ  ഡമഖല  ഇഇൗജവയന  എതകാഴുത്തെകാഎണന്നസ  ഡകകാണ്ഗ്രസവഎന്റെ

മുഖപതമഡല എഴുതവയതസ.  ഞകാന അതവഎന്റെ വവശദകാര്യംശങ്ങളവഡലഎകകാനര്യം

കടക്കുന്നവല.  എന്നകാല്  ഇതല  എല്.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാരവഎന്റെ  നയര്യം,

ഡകരളത്തെവഎന്റെ  സകാമൂഹെരസകാമ്പത്തെവക  ജശവവതര്യം  ചവട്ടഎപടുത്തെകാനുര്യം

എമച്ചഎപടുത്തെകാനുമുളള  കര്മ്മ  പരവപകാടവകളകാണസ  ബഡ്ജറവല്

നവര്ഡദ്ദേശവച്ചവട്ടുളളതസ.  ഇഇൗ  ഡമഖലകഎളഎയലകാര്യം  സ്പര്ശവക്കുന്ന

നവര്ഡദ്ദേശങ്ങളകാണസ  ബഡ്ജറവല്  ഉളളഎതന്നസ  കകാണകാന  കഴവയുര്യം.

സമൂഹെത്തെവഎന്റെ  തകാഡഴകവടയവലളള  ജനവവഭകാഗങ്ങളുഎട  ഡകമവര്യം

എഎശത്വരരവമകാണസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന്റെ  മുഖമുദ.  എല്.ഡവ.എഫസ.

സര്കകാരുകള്  എനര്യം  അങ്ങഎനയകായവരുന.  1957-എല  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ

കകാലര്യം മുതല് ഇഇൗ സമശപനമകാണസ കമമ്യൂണവസസ പകാര്ട്ടവയുര്യം എല്.ഡവ.എഫര്യം

എഎകഎകകാണവട്ടുളളതസ.   കകാരണര്യം  എല്.ഡവ.എഫസ.  ഡകരളത്തെവഎല

പകാവഎപട്ടവരുര്യം  സകാധകാരണകകാരുമകായ  ജനങ്ങളുഎട  നകാഡശസ്പന്ദനങ്ങള്



Uncorrected/Not for publication
7

എതകാട്ടറവഞസ  പ്രവര്ത്തെവക്കുന്ന  പ്രസകാനമകാണസ.   എലകാ  ഡകമ

എപനഷനുകളുര്യം  1000  രൂപയകാക്കുര്യം,  കകാരുണര  പദ്ധതവ  ജനങ്ങളുഎട

അവകകാശമകാക്കുര്യം,  5  വര്ഷര്യം  എകകാണസ  പകാര്പവടപ്രശര്യം  പൂര്ണ്ണമകായുര്യം

പരവഹെരവക്കുര്യം, അഗതവകള്ക്കുളള ആശയ പദ്ധതവ വവപുലശകരവക്കുര്യം, എലകാ

മകാരകഡരകാഗങ്ങള്ക്കുര്യം  സഇൗജനര  ചവകവതകാ  സഹെകായര്യം  ലഭരമകാക്കുര്യം,

എനല്വയല്  ഡകാറകാ  ബകാങ്കസ  കുറമറതകാക്കുര്യം,  സശകളുഎട  ഡകമത്തെവനകായവ

പ്രഡതരക  വകുപസ  രൂപശകരവക്കുര്യം  എന്നവങ്ങഎന  ഒട്ടനവധവ  പുതവയ

പദ്ധതവകളകാണസ  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുളളതസ.  8-ാം  കകാസ്സുവഎരയുളള

വവദരകാര്ത്ഥവകള്കസ  സഇൗജനര  യൂണവഡഫകാര്യം  നല്കുഎമന്നതുര്യം  ഏഎറ

ശഡദ്ധയമകാണസ.  8-ാം  കകാസ്സുവഎരയുളള  വവദരകാഭരകാസര്യം  സഇൗജനരവര്യം

സകാര്വതവകവര്യം  നവര്ബനവതവമകാകവയതസ  1957-എല  ഇ.എര്യം.എസസ.

സര്കകാരകായവരുന  എന്ന  കകാരരവര്യം  ഇതുമകായവ  കൂട്ടവ  വകായവഡകണതകാണസ.

ആദവവകാസവകള്,  അനകാഥകുട്ടവകള്,  അഗതവകള്,  ഭവന്നഡശഷവകകാര്,

മകാതകാപവതകാകഎള  നഷ്ടഎപട്ട  കുട്ടവകള്,  ഭൂരഹെവതര്,  ഭര്ത്തെകാവഡപകവച്ച

സശകള്,  എനഡഡകാസള്ഫകാന  ദുരവതബകാധവതര്  എന  തുടങ്ങവ  സകാമൂഹെര
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ജശവവതത്തെവഎല  സര്വ്വ  ഡമഖലകഡളയുര്യം  സ്പര്ശവക്കുന്ന  അതരനര്യം

പുഡരകാഗമനപരമകായ കര്മ്മ പദ്ധതവകളകാണസ ബഡ്ജറവലളളതസ.  എവളളകരര്യം

ഡപകാലര്യം  അടവകടവ  വര്ദ്ധവപവച്ചസ  പകാവഎപട്ടവരുഎട  എവളളര്യംകുടവഡപകാലര്യം

മുട്ടവച്ചവരഡല  യു.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാര്.  ആ  സകാനത്തെസ  എല്.ഡവ.എഫസ.

സര്കകാര്  പ്രഖരകാപവച്ചതസ  5  വര്ഷവര്യം  എവളളകരര്യം  വര്ദ്ധവപവക്കുകയവല

എന്നകാണസ.  എനവക്കുഡശഷര്യം  ധകാരകാളര്യംഡപര്  ഇനവയുര്യം

സര്യംസകാരവകകാനുളളതുഎകകാണസ ഞകാന ചുരുക്കുകയകാണസ.  ഇവവഎട സൂചവപവച്ച

ഏതസ  കകാരരഡത്തെയകാണസ  യു.ഡവ.എഫസ.കകാര്കസ  എതവര്കകാന  കഴവയുക.

നവങ്ങള്  എതവര്ക്കുന  എന  പറഞകാല്  ഒനകവല്  നവങ്ങള്

ജനപകത്തെല,  അഎലങ്കവല്  കണ്ണടച്ചസ  ഇരുട്ടകാക്കുകയകാണസ.  ഇതസ  രണവല്

ഏതകായകാലര്യം  യു.ഡവ.എഫകകാരകാ  നവങ്ങളുഎട  കകാരരര്യം

കഷ്ടമകാണസ.....കഷ്ടമകാണസ......കകാരണര്യം  ഡകരളത്തെവഎല  ജനങ്ങള്  ഇഎതലകാര്യം

കകാണുനണസ.  ഒരവകല്  കൂടവ  ജനഡകമപരമകായ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന

പവനതുണച്ചുഎകകാണസ ഞകാന നവര്ത്തുന.

ശശ  .    എര്യം  .    വവനഎസന്റെസ:  സകാര്,  ബഹമകാനഎപട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനവ
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അവതരവപവച്ച  ഇഇൗ  പുതുകവയ  ബഡ്ജറവഎന  ഞകാന  ശക്തമകായവ

എതവര്ക്കുകയകാണസ. അങ്ങസ ശശനകാരയണഗുരുഡദവഎന്റെ എഎദവദശകര്യം ഇതവല്

അനുസ്മരവക്കുനണസ,  ഞകാനുര്യം ആ എഎദവദശകത്തെവഎന്റെ ആദരഎത്തെ വരവകള്

ഇവവഎട ഉദ്ധരവക്കുകയകാണസ. 

“എഎദവഡമ! കകാത്തുഎകകാള്കങ്ങു

 എഎകവവടകാതവങ്ങു ഞങ്ങഎള "

അങ്ങയുഎട  ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗര്യം  ഡകട്ടഡപകാള്  അറവയകാഎത  ഇഇൗശത്വരഎന

വവളവച്ചുഡപകായവ,  ഇനവ  ഇഇൗശത്വരന  വവചകാരവച്ചകാല്  മകാതഡമ  ബഡ്ജറവനു

പുറത്തുളള  പദ്ധതവകള്  നടപവലകാകകാന  സകാധവക്കുകയുളള.  ഇലകാത്തെ

കമ്പനവയുണകാകവ  സര്കകാരവല്  നവന്നസ  സുസവര  വരുമകാനര്യം  ഉറപ്പുനല്കവ,

കഡമ്പകാളത്തെവല് നവനര്യം കടഎമടുത്തുര്യം,  സമൂലമകായ നവയമഡഭദഗതവ വരുത്തെവ,

കവഫ്ബവ വഴവ കടഎമടുത്തുര്യം നടപകാക്കുര്യം എന പറയുന്ന പദ്ധതവകള്കകാണസ

ഇഇൗ ട്രഷറവ  ബഞ്ചുകളവല് നവന്നസ  എഎകയടവ  ഉയര്ന്നതസ.   എതകാഴവലവലകാത്തെ

പവതകാവസ  ശമ്പളര്യം  കവട്ടുഡമ്പകാള്  പുത്തെനുടുപസ  വകാങ്ങവത്തെരകാര്യം  എന

പറഞതുഡകട്ടസ  വവശത്വസവച്ച  കുഞ്ഞുങ്ങഎളഡപകാഎലയകാണസ  ഇവര്  ഓഡരകാ
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പദ്ധതവക്കുര്യം എഎകയടവച്ചതസ.  ഇവവഎട  സര്യംസകാരവച്ച പ്രതവപകഎത്തെ ഒരര്യംഗര്യം

പറയുകയുണകായവ ഇതസ  എവറര്യം  മലര്എപകാടവകകാരഎന്റെ സത്വപ്നമകാഎണന്നസ.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗര്യം  ഡകട്ടകാല്  മലര്എപകാടവകകാരഎന്റെ  സത്വപ്നര്യം  എന

വവഡശഷവപവച്ചകാല്  മലര്എപകാടവകകാരന  മകാനനഷ്ടത്തെവനസ  ഡകസ്സുഎകകാടുക്കുര്യം,

മലര്എപകാടവകകാരനുള്ള യുക്തവഭദതയുര്യം യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധവര്യം ഡപകാലര്യം ഇഇൗ

ബഡ്ജറവനവല  എന  പറയകാന  ആഗ്രഹെവക്കുകയകാണസ.  സര്കകാര്

കടഎമടുക്കുര്യം,  നവഡകപര്യം  സത്വശകരവക്കുര്യം.  എങ്ങഎനയകാണസ  ഇഇൗ  നവഡകപര്യം

വരുന്നതസ.  ഇവവഎട  ബഹമകാനഎപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവ  ധവളപതര്യം

പ്രസവദ്ധശകരവച്ചു.  എനകാണസ  അതവല്  പറയുന്നതസ,  ഡകരളര്യം  സമ്പൂര്ണ്ണ

സകാമ്പത്തെവക  പ്രതവസനവയവലകാണസ  എന്നകാണസ.   ഡകരളര്യം  സമ്പൂര്ണമകായുര്യം

സകാമ്പത്തെവക  പ്രതവസനവയവലകാഎണന്ന  ചവതമകാണസ  ഇഇൗ  ഡലകാകത്തെവനസ

ധനകകാരരമനവ  നല്കവയതസ.   അങ്ങഎനഎയകാരു  ചവതര്യം

നല്കവയതവനുഡശഷര്യം, എങ്ങഎനയകാണസ ഒരു ലകര്യം ഡകകാടവയുഎട നവഡകപര്യം

വരവക;  എങ്ങഎനയകാണസ  ഇരുപതവനകായവരര്യം  ഡകകാടവയുഎട  മകാന്ദരവവരുദ്ധ

പകാഡകജസ അഡങ്ങകസ ഇവവഎട നടപവലകാകകാന സകാധവക്കുക?  അതുഎകകാണസ
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അങ്ങസ  നടകകാത്തെ  ആശയങ്ങളുഎട  പ്രവകാചകനുര്യം  പ്രചകാരകനുര്യം

പ്രഡയകാക്തകാവമകാണസ.  ഇതവനുമുനപുര്യം  അങ്ങസ  ഇത്തെരര്യം  ആശയങ്ങള്

അങ്ങയുഎട  ബഡ്ജറ്റുകളവല്  പറഞവട്ടുണസ.  2006-2007  ബഡ്ജറവല്

അങ്ങസ  ലകവവകാറസ  പ്രഖരകാപവച്ചു,  യകാഎതകാരു  പ്രഡയകാജനവമുണകായവല,

അഡങ്ങയസ  അതസ  പവനവലവഡകണവ  വന.   2009-2010-എല  ബഡ്ജറസ

പ്രസര്യംഗത്തെവല് പകാരകാ  192-ല് അങ്ങസ  ഡകരളത്തെവഎല ഡകാമുകളവല് 12000-

15000 ഡകകാടവ രൂപയുഎട വഎര മണലഎണന്നസ പറഞസ ആ മണ്ണസ സര്യംഭരവച്ചസ

ആ  മണ്ണവഎന്റെ  വവലയ്ക്കുകൂടവ   പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവച്ചു.   കൂടകാഎത  മലമ്പുഴ

ഡകാമവല്  മകാതര്യം  300  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട  മണ്ണസ  വകാരകാന  സകാധവക്കുഎമന്നസ

പറഞസ  അതവഎന്റെ  ഡപരവലര്യം  പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവച്ചു.  എഎനങ്കവലര്യം

യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധമവലകാത്തെ  തരത്തെവലള്ള  വരുമകാനര്യം  പറയുക,  എന്നവട്ടസ

അതവഎന്റെ  ഡപരവല്  പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവക്കുക.  ഇഡപകാള്  അഡദ്ദേഹെര്യം

ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗത്തെവല്  ബഹമകാനഎപട്ട  മുഖരമനവഎയക്കൂടവ

വലവച്ചവഴച്ചവരവക്കുകയകാണസ.   ബഡ്ജറവഎന്റെ  തഡലദവവസര്യം  മുഖരമനവ  ഇഇൗ

പ്രസര്യംഗര്യം  വകായവക്കുക  മകാതമല  എലകാ  ഘട്ടങ്ങളവലര്യം  അഡദ്ദേഹെര്യം  അതവനസ
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ഡനതൃതത്വര്യം നല്കവഎയന്നകാണസ ബഡ്ജറസ പ്രസര്യംഗര്യം അവസകാനവപവച്ചുഎകകാണസ

അഡദ്ദേഹെര്യം  പറഞതസ.  എനപറഞകാല്  ഇഇൗ  പദ്ധതവ  നടപകാകകാഎത

ഡപകായകാല്  അതവഎന്റെ  ഉത്തെരവകാദവത്തെര്യം  എനവകസ  മകാതമല  മുഖരമനവകസ

കൂടവയുണസ  എന്നസ  പറഞസ  അഡദ്ദേഹെത്തെവഎനക്കൂടവ  ഇതവല്

വലവച്ചവഴച്ചവരവക്കുകയകാണസ.  ഇഇൗ ബഡ്ജറവനസ രണസ ഭകാഗങ്ങളുണസ.  ഒന്നസ ഒരു

ഉഡട്ടകാപരന  ഭകാഗര്യം.  നടകകാന  കഴവയകാത്തെ  പദ്ധതവകളുഡടതകായവട്ടുള്ള  ഒരു

ഉഡട്ടകാപരന  ഭകാഗര്യം.  ആ  ഭകാഗഎത്തെ  എഎമനസസ  എചയ്തകാല്  കവട്ടുന്നതസ

ബഹമകാനഎപട്ട  ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവ  അവതരവപവച്ച  ബഡ്ജറകാണസ.   ഇഇൗ

ഉഡട്ടകാപരന ഭകാഗര്യം  മകാറവകഴവഞകാല് ഞങ്ങള് അവതരവപവച്ച  ബഡ്ജറവല്

വള്ളവപുള്ളവമകാറകാന  തയകാറകാകകാത്തെ  ബഡ്ജറകാണസ  നവങ്ങള്

അവതരവപവച്ചവരവക്കുന്നതസ.  ഇഇൗ  നടപ്പുസകാമ്പത്തെവക  വര്ഷര്യം  എത  പണര്യം

അങ്ങസ  എചലവഴവക്കുര്യം.  ബഡ്ജറവനസ  പുറത്തെസ  നവനര്യം പണമുണകാകവ മകാന്ദര

വവരുദ്ധ  പകാഡകജവല്  എത  പണര്യം  എചലവഴവക്കുഎമന്നസ  പ്രഖരകാപവകകാന

അങ്ങസ  ആര്ജവര്യം  കകാണവകണഎമന്നകാണസ  എനവകസ  ഇഇൗ  അവസരത്തെവല്

പറയുവകാനുള്ളതസ.  
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ഞകാന എഎകത്തെറവയുഎട നകാട്ടവല്നവനര്യം വരുന്ന ഒരു ജനപ്രതവനവധവയുര്യം

എഎന്റെ   പവതകാവസ  ഒരു  എഎകത്തെറവ  എതകാഴവലകാളവയുമകാണസ.  അതുഎകകാണസ

എഎകത്തെറവകസ  ഏര്എപടുത്തെവയ  രണസ  ശതമകാനര്യം  നവകുതവ

പവനവലവകണഎമന്നസ  ആവശരഎപടുകയകാണസ.   എനവകസ  മുമ്പസ  സര്യംസകാരവച്ച

ബഹമകാനഎപട്ട  മുന മുഖരമനവ  ശശ.  വവ.  എസസ.  അച്ചുതകാനന്ദനസ  എഡനകാ

പദവവ  എകകാടുകകാന  ഡപകാകുനഎവന്നകാണസ  ഡകള്ക്കുന്നതസ.  അഡദ്ദേഹെര്യം

മുഖരമനവ  ആയവരുന്ന  ആളുര്യം  ആ  സകാനര്യം  ആഗ്രഹെവച്ച  ആളുമകാണസ.

അതവനകാല് ഇഇൗ സര്കകാര് നല്കുന്ന പദവവയവഡലയസ  ഡപകാകരുഎതന്നകാണസ

എനവകസ പറയുവകാനുള്ളതസ.  അങ്ങസ ഡവകാട്ടസ  എചയകാന ഡപകായഡപകാള് ഡപകാലര്യം

ഒളവഞസ ഡനകാകവയവരുള്എപടുന്ന ഇഇൗ മനവസഭ നല്കുന്ന ഒരു സകാനവര്യം

അങ്ങസ സത്വശകരവകരുതസ. ഇന്ദുഡലഖഎയ ഡമകാഹെവച്ചവട്ടസ വകാലരകകാരവഎയഎകകാണസ

തൃപവഎപടുന്ന  സൂരവനമ്പൂതവരവപകാടവഎന്റെ  അവസയവഡലയസ  ബഹമകാനരനകായ

അങ്ങസ മകാറരുഎതന്നകാണസ എനവകസ പറയുവകാനുള്ളതസ.  ബഹമകാനഎപട്ട എര്യം.

സത്വരകാജസ ഇവവഎട ഒരുപകാടസ കകാരരങ്ങള് പറഞ്ഞു. ഒരു കകാലത്തെസ സവ.പവ.എഎ.

(എര്യം)-എന്റെ  സര്യംസകാന  കമ്മവറവ  കഴവയുഡമ്പകാള്  അഡദ്ദേഹെര്യം  പറഞതകായവ
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പറയഎപടുന്ന  ചവല  പദപ്രഡയകാഗങ്ങള്  പതമകാധരമങ്ങളവല്  വരകാറണസ.

അതവഎന്റെ  ആധവകകാരവകതഎയ  സര്യംബനവച്ചസ  ഞകാന  പറയുന്നവല.  പഡക

അത്തെരത്തെവലള്ള  പദപ്രഡയകാഗങ്ങള്  പ്രതവപകത്തെവനസ  ഡനഎര  അങ്ങസ

ഉപഡയകാഗവകരുതസ എന്നകാണസ എനവകസ പറയകാനുള്ളതസ.  രണസ വര്ഷഡത്തെയസ

തസ്തവക  നവഡരകാധനഡമര്എപടുത്തെവയ  സര്കകാരകാണസ  49,000  തസ്തവകകള്

ഏര്എപടുത്തെവയ  ഒരു  സര്കകാരവഎനതവരകായവ  സമരര്യം  എചയ്തതസ.

ഡവ.എഎവ.എഫസ.എഎ-യുഎട  ഡനതകാവകായവട്ടുള്ള  നവങ്ങള്,  തസ്തവക

നവഡരകാധനഡമര്എപടുത്തെവയ ഇഇൗ സര്കകാര് അവതരവപവച്ച ബഡ്ജറസ വവശുദ്ധ

ബഡ്ജറകായവ  പറഞവരവക്കുന.  നവങ്ങള്കസ

യുവജനപ്രസകാനത്തെവലവരവകകാനുള്ള  ഡയകാഗരതയുഡണകാഎയന്നസ  ഞകാന

ഡചകാദവക്കുകയകാണസ.  നവങ്ങള് യുവകാകഡളകാഎടങ്കവലര്യം നശതവ പുലര്ത്തെണഎമന്നസ

ഞകാന പറയുന.  

1993-1995 കകാലയളവവല് ഡകരളത്തെവല് ആടസ-ഡതകസ-മകാഞവയര്യം എന്ന

ഡപരവല് ഒരു വലവയ തട്ടവപസ  നടന.  ആയവരര്യം  രൂപ മുടകവയകാല് അഞസ

വര്ഷര്യം  കഴവയുഡമ്പകാള്  ഇരുപതവനകായവരര്യം  കവട്ടുന്ന  ആടസ.  ഇങ്ങഎനയുള്ള
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തട്ടവപസ  നവഡകപ  പദ്ധതവകഎള  അനുസ്മരവപവക്കുന്ന  ഒരു  തട്ടവപസ

ബഡ്ജറകാണവതസ.   ഇഇൗ  തട്ടവപസ  ബഡ്ജറവഎന  ഞകാന  ശക്തമകായവ

എതവര്ക്കുകയകാണസ. 

ശശമതവ ഗശതകാ ഡഗകാപവ: സര്, ഡകരളത്തെവനസ നവജശവന നല്കുന്ന ഒരു

ജനകശയ ബഡ്ജറകാണസ  ബഹമകാനഎപട്ട ധനകകാരര  മനവ ഡഡകാ.  ഡതകാമസസ

എഎസകസ  അവതരവപവച്ചതസ.  ഞകാന  ആ  ബഡ്ജറവനസ  പൂര്ണ്ണ  പവനതുണ

നല്കുകയകാണസ.   കഴവഞ  അഞ്ചുവര്ഷകകാലര്യം  യു.ഡവ.എഫവഎന്റെ

ഡനതൃതത്വത്തെവലള്ള ഒരു ഗവണ്എമന്റെസ  ഡകരളര്യം ഭരവച്ചസ സകാമ്പത്തെവക രര്യംഗമകാഎക

തകാറമകാറകാകവയവരവക്കുകയകാണസ.  കടര്യം  വകാങ്ങവച്ചസ  നവതരനവദകാനഎച്ചലവസ

നടത്തെവയ  ഒരു  സര്കകാരകാണസ  കഴവഞ  അഞ്ചുവര്ഷര്യം  ഡകരളര്യം

ഭരവച്ചവരുന്നതസ.  എലകാ  രര്യംഗത്തുര്യം മുരടവപ്പുര്യം  തകര്ച്ചയുമകാണസ   ഡകരള  ജനത

അനുഭവവച്ചതസ.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ  അവതരവപവച്ചഡപകാള്  മലര്എപകാടവകകാരഎന്റെ

സത്വപ്നമകാഎണന്നസ  വരകാഖരകാനവക്കുന്ന  അഎലങ്കവല്  പ്രതവപകാദവക്കുന്ന  ഇഇൗ

പ്രതവപകത്തെവനസ  തകര്ന്നടവഞ  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  സമ്പദസ  ഘടനഎയ

ഏഎതങ്കവലര്യം  തരത്തെവല്  എഎകപവടവച്ചുയര്ത്തുവകാന  ഇറങ്ങവഡപകാകുന്ന
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സമയഎത്തെങ്കവലര്യം സകാധവഡച്ചകാഎയന്നസ ഡകരള ജനതഡയകാടസ  അവര് പറയഎട്ട.

ഇന്നസ പുറത്തെവറങ്ങവയ മലയകാള മഡനകാരമ പതമകാണവതസ. (മലയകാള മഡനകാരമ

പതര്യം  ഉയര്ത്തെവകകാണവച്ചു.)  ഇഇൗ  പതത്തെവല്  പറയുന്നതസ  'സഡരകാജയ്ക്കുര്യം

നവര്ഭകാഗരത്തെവഎന്റെ  എപരുമഴകകാലര്യം'.  നവറഞ  മഴയത്തുര്യം  കകാറത്തുര്യം

എതരുവവല്  അനവയുറങ്ങുന്ന  ഒരമ്മയുര്യം  ആ  അമ്മഎയ  എകട്ടവപവടവച്ചസ  രണസ

മകളുര്യം.  എതരുഡവകാരത്തെസ എടന്റെസ എകട്ടവകവടക്കുകയകാണസ അവര്.  ഡകരളത്തെവല്

ഒരു  തുണസ  ഭൂമവയവലകാഎത  എതഡയകാ  പകാവഎപട്ട  കുടുര്യംബങ്ങള്  എതരുവവല്

അനവയുറങ്ങുന. അവര്കസ ഭൂമവ പതവച്ചസ നല്കകാനുര്യം അവര്കസ സത്വനമകായവ

ഭവനങ്ങള് നല്കകാനുര്യം ഇഇൗ ഗവണ്എമന്റെസ ഇഇൗ ബഡ്ജറവലൂഎട ശമവക്കുന.

കഴവഞ  ഭരണത്തെവഎന്റെ  അവസകാന  നകാളുകളവല്  കണഎതനകാണസ  സകാര്?

ഭൂമവഗശതര്യം  പകാടവ  നടഡകണ  ഗതവഡകടസ  ഇഇൗ  പ്രതവപകത്തെവനസ  വന.

അന്നഎത്തെ  റവനമ്യൂ  മനവ  തൃശ്ശൂര്  ജവലയവല്  ഒരു  ഭൂമവഗശതര്യം  പരവപകാടവ

സര്യംഘടവപവച്ചസ ലകങ്ങളകാണസ എപകാടവച്ചതസ.  അതവല് വന്ന വരുമകാനര്യം ജവലകാ

കളക്ടര്  ഖജനകാവവഎലകാതുകവഎയന്നകാണസ  ബഹമകാനഎപട്ട  മനവ  കഴവഞ

ദവവസര്യം  പറഞതസ.  അതസ  അന്നഎത്തെ  ഭരണകാധവകകാരവകള്  ഡകരള
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ജനതഡയകാടസ,  നശതവ  നവവര്വ്വഹെണരര്യംഗഡത്തെകാടസ  കകാണവച്ച  കടുത്തെ

നവലപകാടകായവരുന.  വരുന്ന  അഞസ  വര്ഷത്തെവനുള്ളവല്  ഒരു  തുണസ

ഭൂമവയവലകാത്തെവരകായവ  ആരുര്യംതഎന്ന  ഇഇൗ  ഡകരളത്തെവല്  ഉണകാവവല.

ഭൂമവയവലകാത്തെവര്എകലകാര്യം  ഭൂമവ  പതവച്ചസ  നല്കവ  അവഎര

പുനരധവവസവപവക്കുന്നതവനുള്ള ശമങ്ങളകാണസ ഡതകാമസസ എഎസകസ സകാറവഎന്റെ

ബഡ്ജറവലള്ളതസ.  ഇഇൗ  ഗകാലറവയവല്  കകാണുന്ന  മുഴുവന  ജനങ്ങളുര്യം

ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ഭരണപരമകായ  നടപടവക്രമങ്ങഎള

വശകവച്ചുഎകകാണവരവക്കുകയകാണസ.  ഡകരളര്യം  വലവഎയകാരു

പ്രതശകഡയകാടുകൂടവയകാണസ  അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ  ബഡ്ജറവഎന  കകാണുന്നതസ.

യു.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാര് കഴവഞ അഞ്ചുവര്ഷര്യം ഡകരളത്തെവഎന്റെ ഖജനകാവസ

കകാലവയകാകവ.  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ജനഡകമകരമകായ  വവകസന

പ്രവര്ത്തെനങ്ങഎള  സകാമൂഹെവക  പ്രതവബനതഡയകാടുകൂടവ  ഡകരള  ജനത

ഡനകാകവകകാണുകയകാണസ.  എനകാണസ  ഡകരളത്തെവല്  കഴവഞ

അഞ്ചുവര്ഷര്യംഎകകാണ്ടുണകായതസ.  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയവല്  മകാറര്യം

വരുത്തുവകാന  സകാമ്പത്തെവക  വശകണമുള്ള  ധനകകാരരമനവകസ  ഡകരള
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ജനതഡയകാടസ  എനഞസ നവവര്ന്നസ നവന്നസ പറയകാര്യം,  ഡകരളത്തെവഎന്റെ സകാമൂഹെവക

സമ്പദ്ഘടനയസ  മകാറര്യം  വരുത്തെവഎകകാണസ ദകാരവദരനവര്മ്മകാര്ജ്ജനത്തെവനസ  മറസ

സര്യംസകാനങ്ങള്കസ  മകാതൃകയകായവ  ഡകരള  സര്യംസകാനത്തെവഎന  മുഡന്നകാട്ടസ

എകകാണ്ടുഡപകാകകാന  ഇചകാശക്തവയുള്ള  ഒരു  ഗവണ്എമന്റെകാണസ

ഡകരളത്തെവലള്ളഎതന്നസ  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവ  കഴവഞ

ദവവസര്യം  സഭയവല്  അവതരവപവച്ച  ബഡ്ജറവലൂഎട  എതളവയവച്ചു.  ഏതസ  ജന

സമൂഹെവര്യം അര്യംഗശകരവക്കുന്ന ബഡ്ജറകാണവതസ.  എന്തുഎകകാണകാണസ ഇഡപകാഴുര്യം

പ്രതവപകര്യം  അതവഎന  മലര്എപകാടവകകാരഎന്റെ  സത്വപ്നഎമന്നസ

വരകാഖരകാനവക്കുന്നഎതന്നകാണസ  ഞകാന  സര്യംശയവക്കുന്നതസ.  എനസ

യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധഡത്തെകാടുകൂടവയകാണസ  അവര് ഇഇൗ ബഡ്ജറവഎന ഇങ്ങഎന

കകാണുന്നതസ.   വളഎര  ലജ്ജയുണസ,  എതഎയതതരത്തെവലള്ള

സര്യംഭവവവകകാസങ്ങള്  ഡകരളത്തെവലണകായവ.  ആത്മഹെതര  എചയ്യുന്ന

കര്ഷകന, ഡകരളത്തെവഎല ജനതയസ മകാതൃകകാപരമകായവട്ടുള്ള ഒരു വവകസനവര്യം

നടത്തെകാത്തെ ഒരു ഗവണ്എമന്റെസ.  കടഎകണവയവലകായ കര്ഷകന ആത്മഹെതര

എചയ്യുന,  സശപശഡനങ്ങള്  വര്ദ്ധവക്കുന,   കുടവഎവള്ളത്തെവനകായവ
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എനഡട്ടകാട്ടഡമകാടുന്ന  ഗവണ്എമന്റെസ,  ഇത്തെരത്തെവലള്ള  സകാമൂഹെര

പശകാത്തെലത്തെവല്  വശര്പ്പുമുട്ടുന്ന  ഇഇൗ  സര്കകാരവഎന  ഒരു  എഎക

സഹെകായവകകാന  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  സകാമൂഹെര  മകാറത്തെവനസ,  ദകാരവദര

നവര്മ്മകാര്ജ്ജനത്തെവനസ  ഞങ്ങള്  ഇന്നതസ  എചയ്തുഎവന്നസ  പറയകാന  ഇഇൗ

പ്രതവപകര്യം  ഇഡപകാഴുര്യം  തയകാറകാകുന്നവല.  അതുഎകകാണ്ടുതഎന്നയകാണസ

ഡകരളത്തെവഎല  ജനങ്ങളുഎട  മുന്നവല്  നവനര്യം  ഒളവഡച്ചകാടുന്ന  എനഡട്ടകാട്ടമകാണസ

അവര് ഇവവഎട കകാണവക്കുന്നതസ. 

ബഹമകാനഎപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവഡയകാടസ  വളഎരഡയഎറ  നന്ദവയുര്യം

കടപകാടുര്യം  ഡരഖഎപടുത്തെകാന  ഞകാന  ആഗ്രഹെവക്കുന.  കഴവഞ

അഞ്ചുവര്ഷമകായവ  നകാട്ടവക  നവഡയകാജകമണലഎത്തെ  പ്രതവനവധശകരവക്കുന്ന

ഒരു  ജനപ്രതവനവധവയകാണസ  ഞകാന.    വര്ഷങ്ങളകായവ  ഡകരളത്തെവഎല

ജനങ്ങഡളകാടുര്യം  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ഭരണഡത്തെകാടുര്യം  ഇനരന  സകാമൂഹെവക

സകാര്യംസകാരവക  രര്യംഗഎത്തെ  ഒരുപകാടസ  നകായകനമകാര്  നവരനരര്യം   നവര്ഡദ്ദേശവച്ച

ഒരഭരര്ത്ഥനയകായവരുന  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  സകാര്യംസകാരവക  നകായകനകായ  കവവ

ആരകാധരനകായ  കുഞ്ഞുണ്ണവ  മകാഷവനസ  ഒരു  സ്മകാരകര്യം  പണവയണഎമന്നതസ.



Uncorrected/Not for publication
20

അതവനകായവ  ഇരുപത്തെവയഞ്ചുലകര്യം  രൂപ  ബഹമകാനരനകായ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനവ  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  ഇടതുപക  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  ഏറവര്യം

ദവശകാഡബകാധമുള്ള  ബഡ്ജറവല്   ഉള്എപടുത്തെവ.  അങ്ങഎന  ഡകരളത്തെവഎന്റെ

പ്രവയ  കവവകസ ഒരു സ്മകാരകര്യം പണവയുവകാനുള്ള തുക ഡകരള നവയമസഭയുഎട

ബഡ്ജറവല് വകയവരുത്തെവയതവല്  വളഎരഡയഎറ അഭവമകാനമുണസ.  കഴവഞ

സര്കകാര്  അനരര്യം  നവനഡപകാകുന്ന  ഒരു  സമശപനമകാണസ  ഇതവഎനടുത്തെതസ.

ഇതകാണസ സകാര്യംസകാരവക കകാരരങ്ങളവല് യു.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെസ കകാണവച്ച

നവലപകാടസ. ഇങ്ങഎന ഒരുപകാടസ കകാരരങ്ങള് പറയുവകാനുണസ. 

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ ഡമഖലയ്ക്കുഡവണവ അനവയനവതമകായവട്ടുള്ള ഒരുപകാടസ

പദ്ധതവകള് ഡകരളത്തെവലണസ. അതസ നവയനവതമകായവട്ടുള്ള ഒരു ഡരഖയവഡലയസ

വവകസന സകാധരതയവഡലയസ,  മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ ഡമഖലയസ, കകാസര്ഡഗകാഡസ

മുതല്  തവരുവനനപുരര്യം  ജവല  വഎര  ഏകഡദശര്യം  പനണരലകഡത്തെകാളര്യം

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ  കുടുര്യംബങ്ങളകാണസ  അനുബന  എതകാഴവഎലടുത്തെസ

ജശവവക്കുന്നതസ,  അവര്ക്കുണകാകുന്ന  അപകടങ്ങളവലര്യം  പ്രതവസനവകളവലര്യം

അവരുഎട  ഡകമ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുര്യം  അടവയനരമകായവ  സകാമ്പത്തെവക
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സഹെകായര്യം  എചയ്യുന്നതവനുഡവണവ  ഒരു  ഫണസ  ഡകമനവധവയുമകായവ

ബനഎപടുത്തെവ  അഡലകാട്ടസ  എചയണഎമന്നസ  ഞകാന  ആവശരഎപടുകയകാണസ.

കുടവഎവള്ള  പ്രശത്തെവല്  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  ദുരവതമനുഭവവക്കുന്ന  ഒരു

മണലമകാണസ  നകാട്ടവക.   തശരഡദശ  ഡമഖലഡയകാടുര്യം  പുഴഡയകാരഡമഖലഡയകാടുര്യം

കകായഡലകാര  ഡമഖലയുമകായുര്യം  ബനഎപട്ടുകവടക്കുന്ന  ഇഇൗ  മണലത്തെവല്,

തശരഡദശ ഡമഖലഎയ ആശയവച്ചസ  ജശവവക്കുന്ന മുഴുവന മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ

കുടുര്യംബങ്ങളുഡടയുര്യം  കുടവഎവള്ള  പ്രശര്യം  അതവരൂകമകാണസ.   കുടവഎവള്ള

പദ്ധതവകള് സമഗ്രമകായവ നടപവലകാകകാന,  ഉപസ എവള്ളര്യം കയറകാതവരവകകാന,

തൃശൂര്  ഡകകാള് ഡമഖലയസ  ഭശഷണവയകായവ  നവല്ക്കുന്ന  മുനയര്യം  എറഗുഡലറര്

സവരര്യം സര്യംവവധകാനമകാക്കുന്നതവനസ ഡവണവ ഇഇൗ ബഡ്ജറവല്  21.75  ഡകകാടവ

രൂപ  ഉള്എപടുത്തെണഎമനകൂടവ  ഞകാന  ആവശരഎപടുകയകാണസ.  തൃപ്രയകാര്

പകാലത്തെവനസ  30  ഡകകാടവ  രൂപ  വകഎകകാള്ളവച്ചസ  ആ  പകാലത്തെവഎന്റെ

അപകടകാവസ  മകാറവ  നവര്ത്തെകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്  ഫണസ  അനുവദവച്ച

ബഹമകാനഎപട്ട  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  സകാറവഎന  അഭവമകാനപൂര്വ്വര്യം

അഭവന്ദവച്ചുഎകണസ  ഇഇൗ  നകാടവഎന്റെയുര്യം  സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെയുര്യം  ജനവവകസന
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സകാമൂഹെരമകാറത്തെവനസ  ഡവണവ  ഒരു  ജനകശയ  സര്കകാരകായവ  ജനങ്ങളുഎട

ഇടയവഡലയസ  ഇറങ്ങവഎച്ചന്നസ  സകാധകാരണകകാരുഎട  സകാമൂഹെര  സ്പന്ദനങ്ങള്

തവരവച്ചറവഞ ഒരു ജനകശയ ബഡ്ജറവനസ പൂര്ണ്ണ പവനതുണയുര്യം ശക്തവയുര്യം

ബഡ്ജറവനസ നല്കവഎകകാണസ ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ എലകാ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുര്യം

സജശവമകായവട്ടുള്ള പവനതുണ നല്കവഎകകാണസ നവര്ത്തുന. അഭവവകാദരങ്ങള്.

ശശ  .    റവ  .    എ  .    അഹെമ്മദസ  കബശര്:  സര്,  ഒരു ഭരണമകാറര്യം  വരുഡമ്പകാള്

ഭരണപകര്യം  ജുബവലന്റെകാവക എന്നതസ  അസത്വകാഭകാവവകമകായ ഒന്നല.  പഡക

കുറഎച്ചകാഎക  ഒരു  മകാഗകാനവമവറവ  ഞങ്ങഎളഡപകാഎലയുളളവര്

പ്രതശകവച്ചവരുന.   സമചവത്തെതയവലകാഎത  കഴവഞ  ദവവസങ്ങളവഎല

ചര്ച്ചകളവഎലലകാര്യം  പ്രകടമകായ   അമവതകാഡവശര്യം,  സതരത്തെവല്  ഇഇൗ

എതരഎഞടുപവല്  ഇത  അമവതകാഡവശര്യം  കകാണവകകാന  എനകാണസ

സര്യംഭവവച്ചഎതന്നസ  വളഎര  ഗഇൗരവതരമകായവ   ആഡലകാചവഡകണതകാണസ.  ഇഇൗ

വവജയര്യം  എല്.ഡവ.എഫവനസ  കവട്ടജനവവകകാരമകാഎണന്നസ   നവങ്ങള്

എതറവദ്ധരവക്കുകയകാണസ.   യഥകാര്ത്ഥത്തെവല്    ടവ.  പവ.  ചന്ദ്രഡശഖരഎന
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വധവച്ചതവനസ  ജനങ്ങള്  നല്കവയ  പകാരവഡതകാഷവകമകാഡണകാ   ഇഇൗ വവജയര്യം.

അഡതകാ കതവരൂര് മഡനകാജവഎന എകകാന്നതവനസ കവട്ടവയ പകാരവഡതകാഷവകമകാഡണകാ

ഇതസ.  ഒരു  പുലര്കകാലഡവളയവല്  ചവതറവവശണ  പൂങ്കുലഡപകാഎല  ഒരു

എകകാച്ചുകുട്ടവഎയ,  അരവയവല്  ഷുക്കൂറവഎന  വധവച്ചതവനസ  കവട്ടവയ

പകാരവഡതകാഷവകമകാഡണകാ ഇതസ.  ജയകൃഷ്ണന മകാഷവഎന ഒരു സ്കൂളവഎല കകാസസ

മുറവയവല്  കുട്ടവകളുഎട  മധരത്തെവല്വച്ചസ  വധവച്ചതവനസ  കവട്ടവയ

പകാരവഡതകാഷവകഎമകാനമല  ഇതസ.  ഡകരളത്തെവഎല  വരതരസ്തമകായ

ജനവവഭകാഗങ്ങള്  വരതരസ്തമകായ  കകാരണങ്ങളകാല്    എല്.ഡവ.എഫവനസ

അനുകൂലമകായവ  ഡവകാട്ടസ  എചയ്തതസ  ഒരു  തകാലകാലവക   പ്രതവഭകാസമകാഎണന്നസ

വരുര്യംനകാളുകളവല്  നവങ്ങള്കസ  ഡബകാധരര്യംവരകാനവരവക്കുകയകാണസ.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവഎന്റെ   മകാര്ഗ്ഗനവര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  ശദ്ധവച്ചകാല്.....  ഞകാന  അതവഎന്റെ

എപകാളവറവകല്  എഎസഡവഡലകല  ഡപകാകുന്നതസ.  ഫ്രഞസ  എഴുത്തുകകാരനകായ

Jacques  Derrida-യുഎട 'അപനവര്മ്മകാണര്യം'  (ഡശകണ്സ്ട്രകന) എന്ന

ഗ്രന്ഥത്തെവല്  ചര്ച്ച  എചയ്ത  വവഷയമുണസ.  നവങ്ങള്  മറച്ചുപവടവച്ചകാലര്യം

മകാറവവച്ചകാലര്യം  ഉയര്നവരുന്ന  ചവല  യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങളവവവഎടയുണസ.  ഇഇൗ
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ബഡ്ജറസ  ഒരു  തുടര്ച്ച  മകാതമകാഎണന്നസ  നവഷ്പകമകായവ  ആഡലകാചവക്കുന്ന

ആര്ക്കുര്യം മനസവലകാകുര്യം.  ഇവവഎട  നവസകാമകാജരതത്വവര്യം  നവമുതലകാളവത്തെവര്യം

ഉയര്ത്തുന്ന  അക്രഡമകാത്സുകമകായ   രകാഷശയ  പരവപകാടവകഎള

നവരകാകരവച്ചുഎകകാണസ   വവഡമകാചനത്തെവഎന്റെ  ഒരു   പുതവയ  പകാത

എകകാണ്ടുവനഎവന്നസ എതറവദ്ധരവക്കുന്ന ആളുകഡളകാടസ സഹെതപവക്കുകയലകാഎത

മഎറകാരുമകാര്ഗ്ഗവമവല.  ഇവവഎടഎയനകാണസ  സര്യംഭവവച്ചതസ?  നമ്മുഎട  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനവയുഎട  'ഡകരളത്തെവഎന്റെ  വവകസനര്യം-  നവഡയകാ  ലവബറല്

അജണഎകകാരു വവമര്ശനര്യം'  എഎന്നകാരു പുസ്തകര്യം ഉണസ.    അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ

എനകായകാലര്യം  ആ  പുസ്തകര്യം  നവരകാകരവകകാന  കഴവയവലഡലകാ;  അതസ

നവഡഷധവകകാന  എനസ  വകാദമകാണുളളതസ?  അഡദ്ദേഹെര്യം  പറയുന്നതസ  ഡഡകാമര്

ഗരകാപ്പുണസ  എന്നകാണസ.  അഎതനകാഎണന്നസ   എലകാവര്ക്കുര്യം  അറവയകാവന്ന

കകാരരമകാണസ.  ഞകാന വവശദശകരവഡകണ കകാരരമവല.     ജവ.എസസ.ഡവ.പവ.

കൂടുതലര്യം  ഇന്റെറസസ  ഡററസ  കുറവമകാഎണങ്കവല്  ഡബകാഡറകാവവര്യംഗസ

സഎഎസയവനബവളകാണസ എന്നസ ഡഡകാമര് ഗരകാപസ പറയുനണസ.  അതനുസരവച്ചസ

ഇവവഎട   ഡബകാഡറകാവവര്യംഗസ  നടന്നവട്ടുണസ.  ആ  ഡബകാഡറകാവവര്യംഗസ  2014-15
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വര്ഷഎത്തെ  ഒഇൗഡദരകാഗവക  റവഡപകാര്ട്ടവല്  പറയുനണസ.  ജവ.എസസ.ഡവ.പവ.

15.35  ആണസ.  ഇന്റെറസസ ഡററസ  7.42.  വരതരകാസര്യം  7.93.  അതവഎന്റെ അര്ത്ഥര്യം

ഡബകാഡറകാവവര്യംഗസ  സഎഎസയവനബവളകാണസ  എന്നകാണസ.  ഇഡപകാള്  റവനമ്യൂ

കമ്മവഎയക്കുറവച്ചുര്യം  ധനകമ്മവഎയക്കുറവച്ചുര്യം  ഭശതവപരത്തുന്ന   തകാങ്കള്.......

സതരത്തെവല്   ഞകാന  ആദരര്യം   നയപ്രഖരകാപന  പ്രസര്യംഗര്യം  രണ്ടുപ്രകാവശരര്യം

വകായവച്ചു.  അതവഎന്റെ തുടകത്തെവലര്യം അവസകാനത്തെവലര്യം ഭശതവപരത്തുകയകാണസ.

സര്യംഭ്രമജനകമകായ ഒരു സമ്പദ്ഘടനഎയക്കുറവച്ചസ ഭശതവപരത്തുകയകാണവവവഎട.

അതവനുഡശഷര്യം  എഎവറസഡപപര്  ഞകാന  വകായവച്ചു.   എലകാ  ഭകാഗവമല,

പ്രസക്തമകായ ചവല  ഭകാഗങ്ങള്.  ബഡ്ജറസ  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങളുര്യം വകായവച്ചു.  ഞകാന

ഡചകാദവകഎട്ട,  ഫവസ്ക്കല്  എറഡസ്പകാണ്സവബവളവറവ  ആന്റെസ  ബഡ്ജറസ

മകാഡനജുഎമന്റെസ  ആക്ടസ  ഒരു  ഡവദവകാകരമകാഎണന്നസ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ

വവചകാരവക്കുനഡണകാ? 2011-ല്  ഡഭദഗതവ എകകാണ്ടുവന്ന എഫസ.ആര്.ബവ.എര്യം.

ആക്ടസ  പുന:പരവഡശകാധവകകാന ഡകന്ദ്രഗവണ്എമന്റെസ ശശ.  എന.  എക.  സവര്യംഗസ

അദ്ധരകനകായ ഒരു സമവതവഎയ നവയമവച്ചവരവക്കുന.  അവവഎട ഫവസവകല്

എഡഫവസവറസ,  ഒരുപഎക  അതവഎന്റെ  ടകാര്ജറസ   മകാറകാര്യം.  എന്നവട്ടസ  ഇഇൗ
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ഭശതവപരത്തെവ  എഎകരജനകാധവപതരമുന്നണവയുഎട   വര്ണശബളമകായ

ഡനട്ടങ്ങഎള  തമസ്ക്കരവകകാന ശമവക്കുന്നതസ അനരകായമകാണസ.   ഇന്നഎല മുന

മുഖരമനവ ശശ.  ഉമ്മനചകാണവയുര്യം  മുന ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ ശശ.   എക.

എര്യം.  മകാണവയുര്യം  ഇവവഎട അവതരവപവച്ച  വവഷയങ്ങള്  പ്രസക്തമകാഎണന്നസ

മകാതമല  പുതവയ  പല  നവകുതവ  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങളുര്യം  അടവസകാനവര്ഗ്ഗത്തെവഎന്റെ

തകാല്പരരങ്ങള്കസ  വവരുദ്ധമകായതുഎകകാണസ  സബ്ജക്ടസ  കമ്മവറവയവഎലങ്കവലര്യം

ഇകകാരരങ്ങള്  ഡഭദഗതവ  വരുത്തെവ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ

ജഡനകാപകകാരപ്രദമകാകണഎമന്നസ  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനവകറവയകാര്യം,  തകാങ്കളഡല മശഡവയര്യം  ഡടര്യം  ഫവസ്ക്കല് ഡപകാളവസവയവല്

പുതവഎയകാരകാശയര്യം  എകകാണ്ടുവന്നതസ?   ഇഫക്ടശവസ  റവനമ്യൂ  എഡഫവസവറസ,

ഇഫക്ടശവസ  റവനമ്യൂ  റസശറസ  എന്നതസ  തകാങ്കളഡല  എകകാണ്ടുവന്നതസ?

അതനുസരവച്ചസ  യു.ഡവ.എഫവഎന  വവമര്ശവകകാന   സതരസനമകായവ  ഒരു

സകാമ്പത്തെവക  വവദഗ്ദ്ധനസ  സകാധവക്കുഡമകാ  എന്നസ  തകാങ്കള്  ആഡലകാചവകണര്യം.

അതുഡപകാഎല  ഞങ്ങള്കസ  ഡവണഎമങ്കവല്  ശമ്പള  കമ്മശഷന  രണകാമതസ

മകാറവവയകാമകായവരുന്നവഡല?  ഒരു എകകാലര്യം മകാറവവയകാമകായവരുന്നവഡല.  ഞങ്ങള്
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മകാറവവച്ചവല. ഞങ്ങള് അതുര്യം നടപവലകാകവ. 2 ശമ്പളകമ്മശഷഎന്റെ നവര്ഡദ്ദേശര്യം

നടപവലകാക്കുകവഴവ  ഞങ്ങള്  ഏഎറടുത്തെ  ഉത്തെരവകാദവത്തെര്യം  മറച്ചുപടവച്ചസ

യു.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാരവഎന്റെ  ഭരണഡനട്ടങ്ങഎള   തമസ്ക്കരവകകാനുര്യം

നവരകാകരവകകാനുര്യം  നടത്തുന്ന  ശമര്യം  ഒരവകലര്യം  മലയകാളവ  സമൂഹെര്യം

അര്യംഗശകരവക്കുഎമന്നസ  ഞകാന  കരുതുന്നവല.  സര്കകാരവഎന്റെ   തുടര്

പരവപകാടവകള്  മകാതഡമ   ഇഇൗ  ബഡ്ജറവലളള.   ഞങ്ങളുഎട  പബവകസ

എകസഎപനഡശച്ചര്,  കരകാപവറല്  എകസഎപനഡശച്ചര്,  അതവഎന്റെ  കത്വകാളവറവ.

ഇതവല്  ആര്എകങ്കവലര്യം  സര്യംശയമുഡണകാ?  സര്യംശയമവഎലന്നസ  നവങ്ങളുഎട

നയഡരഖ ഡനകാകവയകാല് അറവയകാര്യം.  അവവഎട രണസ കകാരരര്യം പറഞ്ഞു.  രണസ

കകാരരഡമ ഞകാന പറയുനളള.  ഒന്നസ എമഡട്രകാ എറയവല്.  അതസ കകാകനകാഡടകസ

നശട്ടുഎമന്നസ  നവങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  ഡപട്ട  മുതല്  തൃപ്പൂണവത്തുറവഎരയകായവരുന

ഉണകായവരുന്നതസ.  അതസ  കകാകനകാഡടയസ  നശട്ടുഎമന്നസ  നവങ്ങള് പറഞതവഎന്റെ

അര്ത്ഥഎമനകാണസ?  കരകാപവറല് എകസഎപനഡശച്ചറര്യം അതവഎന്റെ കത്വകാളവറവയുര്യം

എമച്ചമകായവരുന  എനളളതവഎന്റെ  അര്യംഗശകകാരപതമകാണതസ.  രണകാമഡത്തെതസ,

ജലവവഭവത്തെവഎന്റെ വവതരണകകാരരമകാണസ.  മുന ഗവണ്എമന്റെസ  നടപവലകാകവയ
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പദ്ധതവകള്വഴവ  ഡകരളത്തെവഎല  60  ശതമകാനര്യം  ജനങ്ങള്കസ  ശുദ്ധമകായ

കുടവഎവളളര്യം ലഭവക്കുഎമന്നസ ഇഇൗ നയഡരഖയവല് പറയുന. അതവഎന്റെ അര്ത്ഥര്യം

ഇഇൗ  എകസഎപനഡശച്ചറവനസ  കത്വകാളവറവയുണകായവരുന  എന്നകാണസ.  നമ്മുഎട

ജനങ്ങളവല്  ഒരു  ഭശതവയുണകാകവ  യു.ഡവ.എഫസ.  സര്കകാരവഎന്റെ

ഭരണഡനട്ടങ്ങഎള  തമസ്ക്കരവകകാന  എനകായകാലര്യം  ആര്ക്കുര്യം  സകാധരമല.

ഞങ്ങള്  ഉത്തെമവവശത്വകാസഡത്തെകാടുകൂടവ   ആത്മകാര്ത്ഥമകായവ   ജനങ്ങളുഎട

പുഡരകാഗതവ  ലകാകകാകവ  കയവല്കവട്ടവയ  വവഭവങ്ങഎള  പ്രതത്യുല്പകാദനപരമകായ

രര്യംഗഡത്തെയസ   തവരവച്ചുവവട്ടസ  ഇഇൗ  സര്യംസകാനഎത്തെ  വളര്ച്ചയവഡലയസ

എകകാണ്ടുവരകാന  ശമവച്ച  ഉത്തെരവകാദവത്തെഡബകാധമുളള  ഒരു

ഭരണകകവയകായവരുനഎവന്നസ  ഞങ്ങള്  ആത്മകാര്ത്ഥമകായവ

വവശത്വസവക്കുകയകാണസ.   ഇവവഎട  ഇന്നഎല  പ്രസര്യംഗവച്ചഡപകാള്  ഞങ്ങള്

തവരസ്ക്കരവകഎപട്ടവരകാണസ,  തവരസ്ക്കരവകഎപട്ട  മുന്നണവയകാഎണന്നസ

പറഞതവലകാണസ  ഞങ്ങള്കസ  മന:പ്രയകാസമുളളതസ.  ഇവവഎട  ഇനവ

സര്യംഭവവകകാന ഡപകാകുന്നതസ എനകാഎണനള്ളതസ ഒരു മകാസര്യം അഎലങ്കവല്  6

മകാസര്യം  കഴവഞകാല്  നവങ്ങള്കസ  ഡബകാധരര്യംവരുര്യം.  ശരവക്കുര്യം  ഇഇൗ
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എതരഎഞടുപസ  ഫലര്യം  ഒരു  തകാകശതകാണസ.  ഒരകാഹെത്വകാനമകാണസ.

ഇ.എര്യം.എസവഎന്റെ വകാകസ കടഎമടുത്തെസ പറഞകാല്  ഇഎതകാരു തകാകശതകാണസ.

ഏതര്ത്ഥത്തെവല്?  ഡകകാണ്ഗ്രസസ  പകാര്ട്ടവ  ദുരഭവമകാനര്യം  എവടവഞസ

യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധര്യം  കകാണവച്ചസ  ബശഹെകാര്  പരശകണര്യം  ഡപകാഎല

ഡദശശയരകാഷശയത്തെവല്  കടനവരണഎമന്ന  ഒരു  തകാകശതകാണസ.  ബര്യംഗകാള്

ആവര്ത്തെവകകാന  മലയകാളവ  തയകാറല.   ഇഇൗ  ഡകരളത്തെവനസ  ഒരു

പ്രഡതരകതയുണസ. ആദരമകായവ കമ്മമ്യൂണവസസ പകാര്ട്ടവകസ ഭൂരവപകര്യം നല്കവയ

ഒരു  ജനതയകാണസ  ഡകരളത്തെവലളളതസ.  രണകാമതസ  ഇവവഎട

അടവയനരകാവസകകാലത്തെസ...

മവ  .   സ്പശകര്: പശസസ.....പശസസ.... ബഹമകാനഎപട്ട മുന മുഖരമനവഡപകാലര്യം

സമയത്തെവനസ അവസകാനവപവച്ചു. പശസസ...... 

ശശ  .    റവ  .    എ  .    അഹെമ്മദസ  കബശര്:  സര്,  അടവയനരകാവസകകാലത്തെസ

യു.ഡവ.എഫവഎന സഹെകായവച്ച ഒരു ജനതയകാണവതസ. സദ്ദേകാര്യംഹഎഎസനസ ഡവകാട്ടസ

എചയ്ത ഒരു ജനതയകാണവതസ.  അതുഎകകാണസ ഇഇൗ ഡവകാട്ടവര്യംഗസ  പകാഡറഎണകാനര്യം

വച്ചസ നവങ്ങള് നമ്മുഎട എമയവട്ടസ കയറരുഎതന്നസ മകാതര്യം അഭരര്ത്ഥവച്ചുഎകകാണസ
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എഎകരജനകാധവപതരമുന്നണവയുഎട  ഭരണഡനട്ടങ്ങള്  ജനങ്ങളുഎട

ഡകകാടതവയവല് വവചകാരണ എചയഎപടുഡമ്പകാള് ഞങ്ങള്കസ എതവരകാവവല എന്ന

വവശത്വകാസഡത്തെകാടുകൂടവ  നവങ്ങള്കസ  ഞങ്ങഎളകാരു  പവന്തുണ  നല്കുകയകാണസ.

നവങ്ങളുഎട എലകാ നല പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുര്യം  ഞങ്ങളുഎട പവന്തുണയുണകാകുര്യം. 

ശശ  .    ഡതകാമസസ ചകാണവ :  സര്,  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ എഎസകസ

ഇവവഎട  അവതരവപവച്ച ബഡ്ജറവഎന ഞകാന ശക്തമകായവ അനുകൂലവക്കുന.

അങ്ങയുഎട  ആത്മവവശത്വകാസഎത്തെ  വകാഡനകാളര്യം  പുകഴകാത്തെകാനതഎന്ന  ഞകാന

ഇഇൗ അവസരര്യം   ഉപഡയകാഗവക്കുകയകാണസ.  കകാരണര്യം ഇവവടഎത്തെ പതങ്ങള്

മകാതമല  സഇൗദവ  അഡറബരയവലര്യം  മറസ  ഗള്ഫസ  രകാജരങ്ങളവലര്യം  നമ്മള്

വകായവകകാത്തെ  മലയകാളര്യം  പതങ്ങള്  ധകാരകാളമുണസ.  അവഎരകാഎക

എഴുതവയവരവക്കുന്ന  വകാര്ത്തെ  വകായവച്ചകാല്   എലകാവര്ക്കുര്യം  എഎദവര്യം

ഡകകാമണ്എസനസസ  എകകാടുത്തെവട്ടുണസ  എന്നസ  മനസവലകാകുര്യം.  അങ്ങസ

മകാന്ദരവവരുദ്ധ  പകാഡകജസ  പണസ  പ്രഖരകാപവച്ചഡപകാള്  എഎക  നവറച്ചസ  കകാശസ

കവട്ടവയതവനകാല്  കുട്ടനകാട്ടവല്  ഒരുപകാടസ  കകാരരങ്ങള്  എചയകാന  അഎന്നനവകസ

കഴവഞ്ഞു.  അതുര്യം മറകകാനകാവവല.  അതുഎകകാണസ അങ്ങയുഎട മകാന്ദരവവരുദ്ധ
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പകാഡകജവഡനയുര്യം   അഞസ  വര്ഷത്തെവനുളളവല്  എലകാവര്ക്കുര്യം  വശടസ,

എലകാവര്ക്കുര്യം ഡടകായസ ലറസ  ഇതവഎനഎയലകാര്യം ഞങ്ങള് വവശത്വസവക്കുന.   

അങ്ങസ മൂന്നസ പകാലങ്ങള് തന. ആ മൂന്നസ പകാലങ്ങള് പടഹെകാരര്യം പകാലര്യം,

തട്ടകാഡശ്ശേരവ പകാലര്യം,  എഎകനകരവഎയ ആലപ്പുഴയുമകായവ,  ബഹമകാനഎപട്ട മനവ

ശശ.  ജവ.  സുധകാകരഎന്റെ   മണലവമകായവ  ബനവപവക്കുന്ന  പകാലര്യം.  ഇഇൗ

പകാലങ്ങള് തശര്ന കഴവയുഡമ്പകാള് കരുവകാറ  മുതല് ഡദശശയ പകാതയസ  ഒരു

എഎബപകാസസ  ആവകയകാണസ.    ഹെരവപകാടസ  മുതല്  ആലപ്പുഴവഎരയുളള

പ്രഡദശത്തെസ  എഎനങ്കവലര്യം  ഒരപകടര്യം  വന്നകാല്,  തശര ഡദശത്തെസ  അപകടര്യം

സര്യംഭവവച്ചകാല് അഎലങ്കവല് നകാഷണല് എഎഹെഡവയവല് സര്യംഭവവച്ചകാല് തവരവച്ചസ

ആലപ്പുഴ  പട്ടണത്തെവഡലയസ  വവടകാവന്ന  ഒരു  റൂട്ടകാണവതസ.  അതവനസ  ഒരു

തടസമുണസ,  എഎകനകരവ-  മുഡട്ടല്  പകാലര്യം.  കഴവഞ  എല്.ഡവ.എഫസ.

സര്കകാരവഎന്റെ  കകാലത്തെസ  ഭരണകാനുമതവ  നല്കവയതകാണസ.  കഴവഞ

ബഡ്ജറവല്  അതവനസ  10  ഡകകാടവ  രൂപ  വകയവരുത്തെവയവരുന.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവല്  അതവഎനക്കുറവച്ചസ  ഒനര്യം  പറഞവട്ടവല.  അതുകൂടവയുഎണങ്കവല്

ഹെരവപകാടസ മുതല്  ആലപ്പുഴ വഎര നകാഷണല് എഎഹെഡവയസ ഒരു  എഎബപകാസസ
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ആകുര്യം.  ആലപ്പുഴയവഎല എമകാബവലവറവ  ഹെബവഎനകവറവച്ചസ  ഞകാന അഡങ്ങയസ

ഒരു നവഡവദനര്യം നല്കവയവരുന.  അതസ അര്യംഗശകരവച്ചതവനസ ഹൃദയത്തെവഎന്റെ

ഭകാഷയവല്  നന്ദവ  ഡരഖഎപടുത്തുന.   കകാരണര്യം  ആലപ്പുഴ  ബസകാനര്യം

ആലപ്പുഴയവഎല  ഡബകാട്ടസഎജട്ടവയുര്യം  പപ്രവറസ  ബസകാനഡുഎമലകാര്യം

ഉപഡയകാഗവക്കുന്നതസ  കുട്ടനകാട്ടുകകാരകാണസ.   അവവഎടനവന്നസ  കയറവഡപകാകുകയുര്യം

വരവകയുര്യം എചയ്യുന്ന ആളുകളുഎട എണ്ണര്യം ഡനകാകവയകാല് കുട്ടനകാടവഎന്റെ വവവവധ

പ്രഡദശങ്ങളവല് നവന്നസ ഡബകാട്ടവലര്യം വള്ളത്തെവലര്യം നടനഎമലകാര്യം വരുന്നവരകാണസ

ഇതസ  ഏറവര്യം  കൂടുതലകായവ  ഉപഡയകാഗവക്കുന്നതസ.    പപ്രവറസ  ബസകാനഡസ

എവവഎടയകാഎണന്നസ ആര്ക്കുര്യം അറവയുകയവല. ഡബകാട്ടസഎജട്ടവ ഒരു കവഡലകാമശറര്

അപ്പുറത്തെസ  കവടക്കുന.   ഇവഎയലകാര്യം  നകാലസ  വഴവകകാണസ  കവടക്കുന്നതസ.

ഇഎതലകാര്യംകൂടവ  ഒരു  സലത്തെസ  എകകാണ്ടുവന്നകാല്  അതസ  വലവഎയകാരു

സര്യംഭവമകായവരവക്കുര്യം.  ഇതസ അര്യംഗശകരവച്ച അഡങ്ങയസ കുട്ടനകാട്ടവഎല ജനങ്ങളുഎട

ഡപരവല് ഞകാന ഹൃദയത്തെവഎന്റെ ഭകാഷയവല് നന്ദവ ഡരഖഎപടുത്തുന.  എനലവഎന്റെ

വവല  25  രൂപയകാകണഎമന്നസ  ഇവവഎട  പലരുര്യം  ആവശരഎപടുകയുണകായവ.

ഇന്നസ  ഡപകാളയുഎട വലവയ തള്ളവകയറര്യംഎകകാണസ ഡതകാടകായ ഡതകാടുകഎളലകാര്യം
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തവങ്ങവനവറഞസ  മനുഷര ജശവവതര്യംഡപകാലര്യം അസകാദ്ധരമകായവടത്തെസ അങ്ങസ ഒരു

നവര്ഡദ്ദേശര്യം  വയ്ക്കുയുണകായവ,  തണ്ണശര്മുകര്യം  ബണസ   ഒരു  വര്ഷര്യം

തുറന്നവടണഎമന്നസ.   അഡപകാള്  കടുത്തെ  ഉപ്പുഎവള്ളര്യം  കയറര്യം.   ഇതലകാഎത

കുട്ടനകാടവനസ  ശകാപഡമകാകമുണകാകകാന  ഡവഎറ  പരവഹെകാരമകാര്ഗ്ഗമവല.  ഒറ

വര്ഷര്യം  എകകാണസ  മുഴുവന  ഡപകാളയുര്യം  ചശഞസ  തകാഴസ  മലഎവള്ളപകാച്ചവലവല്

ഒഴുകവ അഡറബരന സമുദത്തെവല് ഡപകാകുര്യം.   പവഎന്ന നമുകസ  രണസ എകകാലര്യം

കൃഷവ  എചയകാര്യം.   വശണ്ടുര്യം ഇതസ  എചഡയണതകായവ  വരുര്യം.   25  രൂപ എനല്

വവലയുഎണങ്കവല് 14 രൂപ ഡകന്ദ്രത്തെവല് നവന്നസ നല്കുര്യം.  ഒരു കര്ഷകനസ 11

രൂപ  സബ്സവഡവയകായവ   നല്കകാഎമങ്കവല്  അവര്  നവശബ്ധരകായവരവക്കുര്യം.

കൃഷവയവലകാഎത ജശവവകകാന സകാധവകവലഡലകാ?  ആയതവനകാല്   ഇകകാരരര്യം

അങ്ങസ ശദ്ധവകണഎമന്നസ  എനവഎകകാരു അഭരര്ത്ഥനയുണസ.   അതുഡപകാഎല

കുട്ടനകാട്ടവല് ആര്.ടവ.ഒ.  ഓഫശസുകളുള്എപഎടയുള്ള സര്കകാര് ഓഫശസുകള്

വകാടക  എകട്ടവടത്തെവലകാണസ.   ഡകകാണ്ഫറനസസ  നടത്തുന്നതവനസ  ഒരു

ഹെകാള്ഡപകാലമവല.   പലഡപകാഴുര്യം  ഒരു  ചകാര്ത്തെവല്ഡപകായവ  ഇരവക്കുഡമ്പകാള്

എനവക്കുതഎന്ന   അഭവമകാനപ്രശര്യം  ഡതകാന്നവയവട്ടുണസ.   കുട്ടനകാടസ  സവവവല്
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ഡസഷഎന്റെ അഎനകസ ബവല്ഡവര്യംഗവനസ വര്ഷങ്ങളകായവ ബഡ്ജറവല് ഡടകാകണ്

എപ്രകാവവഷനുണസ.  കുട്ടനകാടസ  സവവവല്ഡസഷന  അഎനകസ  ബവല്ഡവര്യംഗവഎന്റെ

നവര്മ്മകാണത്തെവനസ  10  ഡകകാടവ  രൂപ അങ്ങയുഎട മകാന്ദരവവരുദ്ധ പകാഡകജവല്

നല്കവ  ഞങ്ങഎള  സഹെകായവകണമന്നസ  സൂചവപവച്ചുഎകകാണസ

അവസകാനവപവക്കുന, നന്ദവ. 

ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    ഡകളു:  സര്,  ഇവവഎട  അവതരവപവച്ചവട്ടുള്ള

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  ബഡ്ജറവഎന  പൂര്ണ്ണമകായുര്യം  പവന്തുണയ്ക്കുന.

എല്.ഡവ.എഫസ. ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ 2016-17-എല പുതുകവയ ബഡ്ജറസ ഡകരള

ജനത എപകാതുവകായവ അര്യംഗശകരവച്ചവരവക്കുകയകാണസ.  ഏറവര്യം തകാഎഴത്തെട്ടവലള്ള

അദ്ധത്വകാന  വര്ഗ്ഗത്തെവനുര്യം  കഷ്ടഎപടുന്നവര്ക്കുര്യം  മുനഗണന  നല്കുന്നതകാണസ

ഈ  ബഡ്ജറസ.   ഒരു  തുണസ  ഭൂമവയുര്യം  ഒരു  എകകാച്ചുവശടുഎമന്നതസ  ഓഡരകാ

കുടുര്യംബത്തെവഎന്റെയുര്യം സത്വപ്നമകാണസ.  അതസ ഈ ബഡ്ജറവലണസ.  ഈ ബഡ്ജറസ

ഡറഷന  കടകളുര്യം  മകാഡവലവ  ഡസകാറകളുര്യം  നശതവ  ഡസകാറകളുര്യം  തവഡവണവ

ഡസകാറകളുര്യം ശക്തവഎപത്തുകയുര്യം കകാര്ഷവക ഡമഖലയസ മുനപക നല്കുകയുര്യം

എചയ്യുന.   എലകാ ഡകമപദ്ധതവകളുര്യം ഉള്എപടുത്തെവ ഡകരളത്തെവഎന്റെ സമഗ്ര
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വവകസനര്യം  ലകരര്യം  വച്ചുഎകകാണ്ടുള്ള  ബഡ്ജറകാണസ  ഇവവഎട

അവതരവപവച്ചവട്ടുള്ളതസ.  വരവവലകാഎത എചലവസ എചയകാന കഴവയവലകാ എന്നതസ

ഒരു യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണസ.  കഴവഞ ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ കകാലത്തെസ നവകുതവയകായവ

പവരവഎച്ചടുകകാന സകാധവകകാത്തെ  മുഴുവന നവകുതവപണവര്യം പവരവഎച്ചടുകകാന

ഈ ബഡ്ജറവല് പരകാമര്ശമുണസ.  പ്രഡതരകവച്ചസ ഇവവഎട പറയകാനുള്ളതസ, മുന

സര്കകാരവല്നവന്നസ  വവഭവന്നമകായവ  ഡകരളത്തെവഎല  പട്ടവകജകാതവ/പട്ടവകവര്ഗ്ഗ

വവഭകാഗത്തെവനസ മുനഗണ നല്കവയവട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറകാണവതസ.  ആദവവകാസവ

ഡമഖലഎയ  ഒന്നകാഎക  പരവഗണവച്ച  ഈ  സര്കകാരവഎന്റെ  ജനകശയ

ബഡ്ജറവഎന  നവറഞ  മനഡസകാഎട  സത്വകാഗതര്യം  എചയ്യുന.   ഇത്തെവണ

ആദവവകാസവ  വവഭകാഗത്തെവനസ  ജനസര്യംഖരകാനുപകാതവകമകായവ  രണസ

ശതമകാനത്തെവനസ  പകരര്യം  2.61  ശതമകാനര്യം  ഫണസ  വകയവരുത്തെവയതുതഎന്ന

ആദവവകാസവ  ഡമഖലഡയകാടുള്ള  ഈ  സര്കകാരവഎന്റെ  കകാഴ്ചപകാടവഎന്റെ  ഉത്തെമ

ഉദകാഹെരണമകാണസ.  അതുഡപകാലതഎന്ന ആദവവകാസവ വവദരകാഭരകാസ ഡമഖലയവല്

എകകാഴവഞ്ഞുഡപകാകസ  ഗുരുതരമകായ പ്രശമകാണസ.   ഈ പശകാത്തെലത്തെവലകാണസ

പ്രശ-എമട്രവകസ,  ഡപകാസസ-എമട്രവകസ  ഡഹെകാസലകള്,  ഡമകാഡല്  റസവഡനഷരല്
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സ്കൂളുകള്  എന്നശ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്  ഡപ്രകാതകാഹെവപവഡകണതസ.   നവലവവല്

ഇത്തെരര്യം  സകാപനങ്ങളുഎട  അവസ  പരവതകാപകരമകാണസ.   പ്രശ-എമട്രവകസ,

ഡപകാസസ-എമട്രവകസ  ഡഹെകാസലകള്  ആധുനശകരവക്കുന്നതവനസ  150  ഡകകാടവ

രൂപയുര്യം  ഡമകാഡല് റസവഡനഷരല് സ്കൂളുകളുഎട  ആധുനശകരണത്തെവനസ  100

ഡകകാടവ  രൂപയുര്യം  ഈ  ബഡ്ജറവല്  വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ.   ആദവവകാസവ

ജനവവഭകാഗങ്ങളുഎട പവന്തുണ ഒന്നകാഎക ഡനടുന്ന ഒരു ബഡ്ജറകായവ ഇതവഎന

കണകകാകകാന  സകാധവക്കുര്യം.   കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ

നകാമമകാതമകായ  തുക  അനുവദവകഎപട്ടവരുന്ന  ഡമഖലയകായവരുന  ഇതസ.

അനുവദവകഎപട്ട തുകതഎന്ന എചലവഴവകകാത്തെതുര്യം കഴവ ഞ സര്കകാരഎന്റെ

എകടുകകാരരസതയകാണസ.    അതുഡപകാഎലതഎന്ന  പട്ടവകജകാതവ  ആദവവകാസവ

വവഭകാഗര്യം  വവദരകാര്ത്ഥവകള്ക്കുള്ള എലകാവവധ  വവദരകാഭരകാസ  ആനുകൂലരങ്ങളുര്യം

25 ശതമകാനര്യം വശതര്യം ഉയര്ത്തെവയവട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറകാണവതസ.  ആദവവകാസവ

ഡകകാളനവകളവല്  ഡഗകാത  ഭകാഷ  സര്യംസകാരവക്കുന്ന  കുട്ടവകള്കസ

വവദരകാലയങ്ങളവല്  പ്രഡതരകവച്ചുര്യം  പപ്രമറവ  വവദരകാലയങ്ങളവല്  എപകാതു

കരവക്കുലവമകായവ  ഇടപഴകുന്നതസ  അനരഥകാഡബകാധര്യം  സൃഷ്ടവക്കുന്നതകായവ
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കകാണകാന  സകാധവക്കുര്യം.   വയനകാട്ടവഎല  പപ്രമറവ  കകാസുകളുള്ള   241

സ്കൂളുകളവല്   ദവവസ  ഡവതനകാടവസകാനത്തെവല്  ഒരു  ആദവവകാസവ  സശഎയ

നവഡയകാഗവകകാന തശരുമകാനവച്ചവരവക്കുന.  ഇതവനകായവ നകാലസ ഡകകാടവരൂപ ഈ

ബഡ്ജറവല്  നശകവവച്ചവട്ടുണസ.   സര്കകാര്  ആദവവകാസവകള്ക്കുഡവണവ

നടപകാക്കുന്ന  വവവവധ  ഡകമപദ്ധതവകള്  ഈ  ബഡ്ജറവലണസ.

അഎതകാഎടകാപര്യം  ആദവവകാസവ  ഡമഖലയസ  പുറത്തെസ  എലകാ  ജവലകളവലര്യം

ചവന്നവച്ചവതറവകവടക്കുന്ന ഒറഎപട്ട ആദവവകാസവ കുടുര്യംബങ്ങഎള ദകാരവദരത്തെവല്

നവന്നസ  കരകയറ്റുന്നതവനസ  പമഡക്രകാ  പകാനുകള്  തയകാറകാക്കുന്നതവനുള്ള

തശരുമകാനവര്യം  ഈ  ബഡ്ജറവലണസ.   ഇതസ  ഏഎറ  സഡനകാഷകരമകാണസ.

ആദവവകാസവ  ഡനതകാവവഎന്റെ  ഡപരവല്  വയനകാട്ടവല്  ഒരു  പ്രഡതരക  കുടുര്യംബ

പദ്ധതവതഎന്ന  ആരര്യംഭവച്ചവട്ടുണസ.   പവ.എക.  കകാളഎന്റെ  ഡപരവലകാണസ  ഈ

സര്യംരര്യംഭര്യം ആരര്യംഭവകകാന  ബഡ്ജറവല് എപ്രകാവവഷന ഉള്എപടുത്തെവയവട്ടുള്ളതസ.

അതുഎകകാണ്ടുതഎന്ന മകാനനവകാടവ മണലത്തെവഎല ഒരു ജനപ്രതവനവധവ എന്ന

നവലയവല് ഞകാന വളഎര അഭവമകാനവക്കുന.  ദശര്ഘനകാളഎത്തെ ആദവവകാസവ

ഭൂസമര ചരവതമുള്ള ഒരു നകാടകാണസ ഡകരളര്യം.  ഭൂമവക്കുഡവണവയുള്ള ഡപകാരകാട്ടര്യം
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വളഎര  ശക്തവയകാര്ജ്ജവച്ച  കകാലഘട്ടമകായവരുന  കടനഡപകായതസ.  എന്നകാല്

ഈ  ബഡ്ജറവല്  ആദവവകാസവകള്കസ  ഒഡരകര്  ഭൂമവഎയങ്കവലര്യം  നല്കകാന

സര്കകാര്  പ്രതവജകാബദ്ധമകാഎണന്നസ  സൂചവപവച്ചവട്ടുണസ.   ഡകരളഎമകാട്ടകാഎക

എതയുര്യം ഡവഗര്യം ഈ പദ്ധതവ നടപകാകകാന കഴവയണര്യം.  കഴവഞ സര്കകാര്

ഇതവനകായവ  നശകവവച്ച  തുകയുഎട  നഎലകാരു  ഭകാഗര്യം  എചലവഴവച്ചവട്ടവഎലന്നസ

സര്കകാര്  ഡരഖകള്തഎന്ന  വരക്തമകാക്കുന.   കഴവഞ  ഇടതുപക

ജനകാധവപതരമുന്നണവ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ  വയനകാടസ  ജവലയസ  50

ഡകകാടവ  രൂപയകാണസ  നശകവവച്ചതസ.   ആ  തുകയവല്  ഭൂരവപകര്യം  ഫണ്ടുര്യം

എചലവഴവകകാഎത കവടക്കുകയകാണസ.   എന്നകാല് തുടര്നവന്ന യു.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെസ  25  ഡകകാടവ  രൂപ നശകവഎവച്ചതവല്  10  ഡകകാടവ  രൂപ മകാതഡമ

എചലവഴവച്ചവട്ടുള്ളൂഎവന്നസ  സര്കകാര്  ഡരഖകളവല്  കകാണകാന  സകാധവക്കുര്യം.

വശടുകള് നവര്മ്മവക്കുന്നതവനുപകരര്യം ഡകകാളനവകളവലള്ള വശടുകളവല് പടല്സസ

പതവക്കുന്നതകായവട്ടുള്ള വകാര്ത്തെകള് വന്നവട്ടുണസ.   ഇത്തെരര്യം  പദ്ധതവകളകാണസ

കഴവഞ ഗവണ്എമന്റെസ ഇവവഎട നടപകാകവയവട്ടുള്ളതസ.  നവരവധവ ആദവവകാസവ

വവകസനഫണ്ടുകള് നമ്മുഎട നകാട്ടവല് എചലവഴവക്കുനഎണങ്കവലര്യം നവലവവഎല
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ആദവവകാസവകളുഎട  അവസ  വളഎര  പരവതകാപകരമകാണസ.   ഡകരളത്തെവഎല

ആദവവകാസവകളുഎട  സകാമ്പത്തെവക നവല ഇപ്രകകാരമകാണസ പറയുന്നതസ.  ബകാങ്കസ

അകഇൗണ്ടുള്ളവര്  54.7  ശതമകാനവര്യം  ഇന്റെര്എനറസ  സഇൗകരരമുള്ള

പട്ടവകവര്ഗ്ഗകകാര്  1.95 ശതമകാനവര്യം ഇരുചക്രവകാഹെനമുള്ള പട്ടവകവര്ഗ്ഗകകാര്

7.6  ശതമകാനവര്യം എടലവവവഷനുള്ള ആദവവകാസവകള്  39.5  ശതമകാനവമകാണസ.

സര്കകാര് ജശവനകകാരകായ ആദവവകാസവകളുഎട കണകസ സര്കകാര് ഇവവഎട

ഉദ്ധരവച്ചവട്ടുണസ.  ഡകരളത്തെവഎല  ഗസറഡസ  ഉഡദരകാഗസരകായവട്ടുള്ള

പട്ടവകവര്ഗ്ഗകകാര്  69  ഡപര് മകാതമകാണസ.  ലകാസസ ഡഗ്രഡവലള്ള ഉഡദരകാഗസര്

831 ഡപരകാണസ.  എലകാര്യം  കൂടവ  ഡചര്ക്കുഡമ്പകാള്  1581  ഡപഎര  മകാതമകാണസ

ഡകരളത്തെവഎല  പട്ടവകവര്ഗ്ഗകകാരകായവ  സര്കകാര്  സര്വ്വശസവല്  കകാണകാന

കഴവയുനള. ഇഎതലകാര്യം സര്കകാര് ഡരഖകളകാണസ. സകാമ്പത്തെവക എസനസസസ

ഡരഖകള്  എടുത്തെസ  പരവഡശകാധവച്ചകാല്  ഇഎതലകാര്യം  വളഎര  വരക്തമകായവ

കകാണകാന  കഴവയുര്യം.  പട്ടവകവര്ഗ്ഗ  എപണ്കുട്ടവകളുഎട  വവവകാഹെ

ധനസഹെകായത്തെവനസ  അഡപകകര്  അധവകമകാഎണന്ന  വകാര്ത്തെകള്

വന്നവരുന.  എന്നകാല് രണ്ടു ഡകകാടവ  രൂപ നശകവവച്ചതവല് തഎന്ന  മുഴുവന
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എചലവഴവക്കുന്നതവനസ  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെവനസ  സകാധവച്ചവട്ടവല.  ദുര്ബല

ജനവവഭകാഗങ്ങളുഎട ഉന്നമനത്തെവനകായുള്ള പദ്ധതവകള് ഉള്എപട്ട ബഡ്ജറകാണസ

ഇവവഎട  പ്രതവപകാദവച്ചവട്ടുള്ളതസ.  മണ്ണവഎന്റെ  മകളകായ  ആദവവകാസവകളുഎട

ഉന്നമനത്തെവനകായവ  ബഡ്ജറവല്  വച്ചവരവക്കുന്ന  പദ്ധതവകഎളലകാര്യംതഎന്ന

എതയുര്യം  ഡവഗര്യം  നടപകാക്കുന്നതവനുള്ള  നടപടവകള്  സത്വശകരവകണഎമന്നസ

അഭരര്ത്ഥവക്കുന. അഡതകാഎടകാപര്യം കൂട്ടവഡച്ചര്കകാനുള്ളതസ വയനകാടവഎന ഒരു

പ്രഡതരക ഡമഖലയകായവ  കണകകാകവഎകകാണസ  ഏറവര്യം വലവയ മുനഗണന

എകകാടുത്തെവട്ടുള്ള  ബഡ്ജറകാണസ  ഇവവഎട  പ്രതവപകാദവച്ചവട്ടുള്ളതസ.  പവ.എക.

കകാളഎന്റെ  ഡപരവലള്ള കുടുര്യംബ  പദ്ധതവ,  എഎസ്പസസസ  പകാര്കസ,  ഇടഡച്ചന

കുങ്കഎന്റെ  ഡപരവലള്ള  സകാര്യംസകാരവക  ഡകന്ദ്രര്യം,  ഓര്യംകകാരനകാഥഎന്റെ  ഡപരവലള്ള

ഇനഡഡകാര് ഡസഡവയര്യം,  ഡഗകാതഭകാഷകാ പഠന ഡകന്ദ്രര്യം,  വനരമൃഗ ശലരത്തെവനസ

100  ഡകകാടവ രൂപ ആശത്വകാസര്യം അനുവദവച്ചതസ,  കകാര്ബണ് നമ്യൂട്രല് വയനകാടസ

അതുഡപകാഎല  തഎന്ന  വയനകാട്ടവഎല  ജനങ്ങളുഎട  വലവയ  പദ്ധതവയകായ

ബ്രഹ്മഗവരവ എഡവലപസഎമന്റെസ പദ്ധതവകസ 10 ഡകകാടവ തുടങ്ങവയ പദ്ധതവകളകാണസ

വയനകാടവനസ ഉള്എകകാള്ളവച്ചവട്ടുള്ളതസ. ഞകാന അവസകാനവപവക്കുകയകാണസ. 
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വയനകാട്ടവല്  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെസ  ഒരു  എമഡവകല്  ഡകകാഡളജസ

പ്രഖരകാപവച്ചു  എന്നകാണസ  പറയുന്നതസ.  എന്നകാല്  അവവഎട  ഒരു   ഡബകാര്ഡസ

മകാതമകാണസ  കകാണകാന  കഴവയുന്നതസ.  വയനകാടസ  ജവലയവല്  എമഡവകല്

ഡകകാഡളജസ  യു.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെവനസ  പ്രകാവര്ത്തെവകമകാകകാന

കഴവഞവട്ടവല.   എമഡവകല്  ഡകകാഡളജസ  പ്രകാവര്ത്തെവകമകാകകാനുള്ള

നടപടവകള് ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ ഭകാഗത്തെസ നവനണകാകണര്യം. വയനകാട്ടവല് മകാതര്യം

കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രഡതരക തരര്യം ഡരകാഗമകാണസ സവകവള്  എസല് അനശമവയ

എന്ന  ഡരകാഗര്യം.  ആ ഡരകാഗബകാധവതര്കസ  ഒരു  എചറവയ  തുകഎയങ്കവലര്യം  ഇഇൗ

പദ്ധതവയവല്  ഉള്എപടുത്തെണഎമനകൂടവ  സൂചവപവച്ചുഎകകാണസ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവഎന  പൂര്ണ്ണമകായുര്യം  പവന്തുണച്ചുഎകകാണസ  എഎന്റെ  വകാക്കുകള്

നവര്ത്തുന.

ശശ  .    പവ  .    എജ  .    ഡജകാസഫസ:  സര്,  ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന

എതവര്ക്കുകയകാണസ.  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  ഡനട്ടങ്ങഎള

തമസസ കരവകകാനുള്ള  ഒരു  വലവയ  ശമമകാണസ  ഇവവഎട

നടനഎകകാണവരവക്കുന്നതസ.  നയപരമകായവ  കഴവഞ  ഗവണ്എമനര്യം  ഇഇൗ
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ഗവണ്എമനര്യം  തമ്മവല്  ഒരു  വരതരകാസവമവലഡലകാ?  അടവസകാന  സഇൗകരര

വവകസനത്തെവല്  തശരുമകാനമകാകകാഎത  കവടന്ന  എതഡയകാ  കകാരരങ്ങളവലകാണസ

ഉമ്മനചകാണവ സര്കകാര് തശരുമകാനഎമടുത്തെതസ.  എകകാച്ചവ എമഡട്രകാ,  വവഴവഞര്യം

ഹെകാര്ബര്,  കണ്ണൂര്  വവമകാനത്തെകാവളര്യം  എതഡയകാ  വര്ഷങ്ങളകായവ

ചര്ച്ചയകായവരുന,  അങ്ങഎന  അതവഎനലകാര്യം  തശരുമകാനഎമടുത്തെസ  മുഡന്നകാട്ടസ

ഡപകായവ.  ഇഇൗ  രര്യംഗഎത്തെലകാര്യം  വലവയ  മകാറങ്ങളുണകാകകാന  കഴവഞ

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ കകാലത്തെസ കഴവഞ്ഞു. കകാര്ഷവക ഡമഖലയവഎല തളര്ച്ചയകാണസ

സര്യംസകാന  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  വരുമകാനര്യം  കുറച്ചതസ  എന്ന  കകാരരത്തെവല്

സര്യംശയമവല.   റബറവഎന്റെ  വവല  ഗണരമകായവ  കുറഞ്ഞു.  റബറവഎന്റെ

വവലയവടവവവല് ഒരു പരവധവവഎര കര്ഷകഎര സഹെകായവകകാന ഒരു കവഡലകാ

റബറവനസ  150  രൂപ  ഉറപ്പുവരുത്തുക  എന്നതസ  ഗവണ്എമന്റെസ  എകകാണ്ടുവന്ന

നയമകായവരുന.  അതവഎന  ഇഇൗ  ഗവണ്എമന്റെസ  അര്യംഗശകരവച്ചതവല്

സഡനകാഷമുണസ.  500  ഡകകാടവ  രൂപ ശശ.  ഉമ്മന ചകാണവയുഎട ബഡ്ജറവല്

മകാറവ വച്ചു.  ഇന്നസ ഇഡപകാള് അതസ  90  രൂപയകായവരവക്കുഡമ്പകാഴകാണസ  150  രൂപ

നവശയവച്ചതസ.  റബറവനസ  245  രൂപ വഎര വവല വന്നതകാണസ.  ഇഡപകാള്  140
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രൂപ  മകാര്കറസ  വവലയുണസ.  കൃഷവകകാര്കസ  അതവഎന്റെ  പ്രഡയകാജനര്യം

കവട്ടണഎമങ്കവല് ഇഇൗ വവല 200 രൂപയകാകവ ഉയര്ത്തെണഎമന്നകാണസ എനവകസ

ഇഇൗയവസരത്തെവല് പറയകാനുള്ളതസ.  500 ഡകകാടവ രൂപഎകകാണ്ടുതഎന്ന നമുകസ

ആ എചലവസ ഡനരവടകാന കഴവയുര്യം.  എനലവഎന്റെ തകാങ്ങുവവല ഒരു കവഡലകാകസ  25

രൂപയകാകണഎമന്ന  നവര്ഡദ്ദേശര്യം  എലകാ  ഭകാഗത്തുനവനര്യം  ഉയര്ന

വരവകയകാണസ.  നകാളവഡകരത്തെവഎന്റെ  സര്യംഭരണവര്യം  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ

കകാലത്തെസ  തഎന്ന  തുടങ്ങവയതകാണസ.  അതസ  ഇഇൗ  കകാലയളവവല്  രണസ

രൂപയകാണസ  വര്ദ്ധവപവച്ചതസ.  അതസ  ഒരു  കവഡലകാഗ്രകാമവനസ  30

രൂപഎയങ്കവലമകായവ  വര്ദ്ധവപവകണഎമന്ന  നവര്ഡദ്ദേശര്യം  ഞകാന  മുഡന്നകാട്ടസ

വയ്ക്കുകയകാണസ.  കകാര്ഷവക ഡമഖലഎയ ഉദ്ധരവകകാഎത അവയുഎട  പുഡരകാഗതവ

എഎകവരവകകാഎത  ഡകരളത്തെവനസ  മുഡന്നകാട്ടസ  ഡപകാകകാന  കഴവയവല.  എഎജവ

കൃഷവകസ  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ  വലവയ  പ്രകാധകാനരര്യം

എകകാടുത്തെതകാണസ.  ഇനവയുര്യം  അതസ  തുടരുക.  വവഷമവലകാത്തെ  പച്ചകറവ

ഡകരളത്തെവല് ലഭരമകാക്കുവകാന ഇനവയുര്യം  കൂടുതല് സഹെകായങ്ങള് എചയണര്യം.

റസവഡനഷരല് എസകാഎഎസറവകള് തുടങ്ങവ എലകാവര്ക്കുര്യം എഎജവ കൃഷവയവല്
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മുഡന്നകാട്ടസ ഡപകാകുവകാനുള്ള വലവയ ഡപ്രകാതഹെകാനര്യം ഇനവയുര്യം എകകാടുകണര്യം. ആ

നവലയസ  ഗവണ്എമന്റെസ  ചവനവക്കുന്നതവല്  സഡനകാഷമുണസ.  കഴവഞ

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ   എകകാണ്ടുവന്ന  വവപവകരമകായ   ഒരു

മകാറമകായവരുന  ഒരു  എര്യം.എല്.എ.-കസ  അസറസ  വവകസന  ഫണസ  വഴവ  5

ഡകകാടവ  രൂപ.  ആ  5  ഡകകാടവ  രൂപ  വളഎര  ഫലപ്രദമകായവ

വവനവഡയകാഗവച്ചുഎകകാണവരവക്കുക-യകായവരുന.  ഇത്തെവണഎത്തെ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമനവയുഎട  പ്രസര്യംഗത്തെവല്  5  ഡകകാടവയവല്  തകാഎഴയുള്ള  ഡറകാഡുകള്

മുഴുവന  അസറസ  വവകസന  ഫണവല്  നവന്നസ  എചയണഎമന്ന

നവലപകാഎടടുത്തെകാല്, അതുഎകകാണസ ഇഇൗ ഡറകാഡുകള് എമയവഎന്റെയവന എചയകാന

കഴവയുഡമകാ?  അസറസ ഫണവഎന്റെ സ്പവരവറസ കളയരുതസ.

ധനകകാരര വകുപ്പുമനവ (ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ എഎസകസ): കഴവഞ

ബഡ്ജറവല്  ഉണകായവരുന്നഎതലകാര്യം  അവവഎട  തഎന്ന  ഇരവപ്പുണസ.  ഒനര്യം

മകാറ്റുന്നവല.  അതവഎന്റെകൂഎട  കുറച്ചസ  വലവയ  സകാധനങ്ങള്  കൂടവ

എചയ്യുന്നഡതനയുള. സഡനകാഷമഡല അതസ? 

ശശ  .   പവ  .   എജ  .   ഡജകാസഫസ: 5 ഡകകാടവ രൂപയവല് തകാഎഴയുള്ള വര്ക്കുകള്
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അസറസ  വവകസന  ഫണവല്  നവന്നസ  എചയണഎമന്നസ  ഒരു  സൂചനയുണസ.

അഎതങ്ങഎന  നടക്കുര്യം?  അതുഎകകാണസ  അസറസ  വവകസന  ഫണസ  കഴവഞ

തവണ  എങ്ങഎന  വവനവഡയകാഗവഡച്ചകാ  അതുഡപകാഎലകാരു  സത്വകാതനരര്യം  എലകാ

എര്യം.എല്.എ.-മകാര്ക്കുര്യം വവവവധ ആവശരങ്ങള്കകായവട്ടസ ഉണകാകണര്യം. ഇതവല്

ഒരു  യകാഥകാര്ത്ഥര  ഡബകാധമുണകാകണര്യം.  ലകാന ഡസ  അകത്വവസവഷഎന

സര്യംബനവച്ചസ  -  ഭൂമവ ഏഎറടുകകാഎത ഒരു വവകസനവര്യം നടകവല.  യു.പവ.എ.

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  ലകാന ഡസ  അകത്വസവഷന  നവയമഎത്തെ  ശക്തമകായവ

എതവര്എത്തെകാരകാളകാണസ  ഞകാന.  കകാരണര്യം  ആ  ഡഭദഗതവ  വവകസന

പ്രവര്ത്തെനഎത്തെ  ആഎക  സ്തര്യംഭവപവച്ചവരവക്കുകയകാണസ.  അതവനസ  വലവഎയകാരു

എമഷവണറവ  ഉണകാക്കുന്നവഎലങ്കവല്  ഒരവടത്തുര്യം  നമുകസ  ഭൂമവ  ഏഎറടുകകാന

കഴവയവല.  ലകാന ഡസ  അകത്വസവഷന  നടപടവകള്

തത്വരവരഎപടുഡത്തെണതകായവട്ടുണസ.  വകാട്ടര്  അഡതകാറവറവയുഎട  കകാരരത്തെവല്

കഴവഞ തവണഎത്തെ ഡപ്രകാഗ്രകാമുകള് എകകാണസ  60  ശതമകാനര്യം ആളുകള്കസ

എവള്ളഎമത്തെവച്ചുഎകകാടുകകാന  കഴവയുന്ന  ഡനട്ടമുണകായവ  എനള്ളതസ

അര്യംഗശകരവച്ച  ഒരു  കകാരരമകാണസ.  എഎപപസ  മകാറ്റുന്ന  കകാരരര്യം  നയപരമകായവ
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അര്യംഗശകരവച്ചു.  ഞങ്ങളകാണസ അതസ തുടങ്ങവ വച്ചതസ.  പഡക എഎപപസ മകാറകാന

1500  ഡകകാടവ  രൂപ  ഡവണര്യം.  അതവനുള്ള  ഒരു  ബൃഹെത്തെകായ

പദ്ധതവയുഎണങ്കവഡല അതസ നടക്കുകയുള. നവയമന നവഡരകാധനര്യം ഫലത്തെവല്

നടപകായവരവക്കുകയകാണസ.  എഹെല്ത്തെസ  ഒഴവച്ചുള്ള  ഒരു  സലത്തുര്യം

അനുവദവകവല  എനള്ളതകാണസ.  ഫലത്തെവല്  നവയമ  നവഡരകാധനര്യം

തഎന്നയകാണസ.  ഇകകാരരത്തെവല്  വരതരസ്തമകായവട്ടുള്ള  ഒരു

നവലപകാടുണകാകണഎമന്നസ ഞകാന അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  പകാരവപള്ളവയവഎല

ഇ.എസസ.എഎ.  എമഡവകല്  ഡകകാഡളജവഡനകാഎടടുത്തെ  സമശപനര്യം  ഇടുകവ

എമഡവകല് ഡകകാഡളജസ ഉള്എപഎടയുള്ള എലകാ എമഡവകല് ഡകകാഡളജുകളുഎട

കകാരരത്തെവലര്യം  ഉണകാകണഎമന്നസ  അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  ഡകരളത്തെവഎന്റെ

ഏറവര്യം  വലവയ  പ്രശര്യം  ശുചവതത്വത്തെവഎന്റെ  കകാരരത്തെവലകാണസ.  അതസ

പരവഹെരവകകാഎത ഡകരളത്തെവല് ടൂറവസത്തെവലര്യം മറസ ഒരു ഡമഖലയവലര്യം നമുകസ

മുഡന്നകാട്ടസ  ഡപകാകകാന  കഴവയവല.  ആ  ഡമഖലയവലര്യം  അതവശക്തമകായ

നടപടവകളുണകാകണര്യം. കഴവഞ ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ കകാലങ്ങളവഎല ഡനട്ടങ്ങഎള

മറച്ചു  വച്ചുഎകകാണസ  മുഡന്നകാട്ടസ  ഡപകാകുന്നതസ  ഗുണകരമല.  അതവഎന്റെ  തുടര്ച്ച
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എനള്ള  നവലയവല്  ആ  പദ്ധതവകഎളകാഎക  തുടരകാനുര്യം  കൂടുതല്

ഡനട്ടങ്ങളുണകാകകാനുര്യം കഴവയണര്യം. ഞകാന ഇഇൗ ബഡ്ജറവഎന എതവര്ക്കുന.

ശശ  .    എല്ഡദകാ  എബ്രഹെകാര്യം:  സര്,  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ബഹമകാനരനകായ

ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  ഇഇൗ കഴവഞ

ജൂപല  മകാസര്യം  8-ാം  തശയതവ  ഡകരള  നവയമസഭയവല്  അവതരവപവച്ച

ബഡ്ജറവഎന ഞകാന ഏഎറ അഭവമകാനപൂര്വ്വര്യം സഡനകാഷഡത്തെകാഎട സത്വകാഗതര്യം

എചയ്യുകയകാണസ, പവന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ. 

നമ്മുഎട  സര്യംസകാനര്യം  ഇതുഡപകാഎല  സകാമ്പത്തെവക  പ്രതവസനവഎയ

ഡനരവട്ട ഒരു കകാലയളവസ ഉഡണകാ എനളളതസ വളഎര സര്യംശയമകാണസ. കഴവഞ

5  വര്ഷകകാലഎത്തെ  യു.ഡവ.എഫസ.-എന്റെ  ഡനതൃതത്വത്തെവലള്ള  ഭരണ

സര്യംവവധകാനര്യം  അഴവമതവയുഎടയുര്യം  എകടുകകാരരസതതയുഎടയുര്യം  ഡകന്ദ്രമകായവ

നമ്മുഎട സര്യംസകാനര്യം മകാറവയഡപകാള്,   ഡകരളശയര് ഒന്നടങ്കര്യം  -  സകാധകാരണ

മനുഷരര്,  പകാവപട്ടവര്,  അവരുഎട  ചവനകാധകാരയവല്  ഉയര്നവന്ന,

ഡകരളത്തെവനസ  ഇനവ  ഏക  പ്രതശക  എന്നതസ  ഇടതുപകജനകാധവപതര

മുന്നണവ  മകാതമകാണസ  എന്ന  തവരവച്ചറവവകാണസ  ഇകഴവഞ  നവയമസഭകാ
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എതരഞടുപവല്  ഡകരളത്തെവഎല  ഇടതുപക  ജനകാധവപതര  മുന്നണവകസ

എഎതവഹെകാസവകമകായ വവജയര്യം ഇഇൗ സര്യംസകാനത്തെസ ഉണകാകവയതസ. കഴവഞ

യു.ഡവ.എഫസ.  ഭരണസമവതവയുഎട  കകാലയളവവല്  അവതരവപവക്കുന്ന

ബഡ്ജറവഎനക്കുറവച്ചസ  പത-ദൃശര-മകാധരമങ്ങള്  എഴുതകാറണസ,  സകാധകാരണ

ജനങ്ങള് പറയകാറണസ അതസ ഡകകാട്ടയര്യം ബഡ്ജറസ ആഎണന്നസ.  ഡകരളത്തെവഎല

സകാധകാരണ  ജനങ്ങളുഎട,  പകാവഎപട്ടവരുഎട  വവഷമതകള്,  ബുദ്ധവമുട്ടുകള്,

പ്രയകാസങ്ങള്  എലകാര്യം  തവരവച്ചറവഞ്ഞുഎകകാണ്ടുള്ള  നൂതനമകായ  ആശയങ്ങള്

ഉള്എകകാളന്ന  ഒനകാനരര്യം  ബഡ്ജറകാണസ  ഡകരള  ജനതയ്ക്കുമുമ്പവല്

ബഹമകാനരനകായ  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  ഇവവഎട

അവതരവപവച്ചതസ.   കഴവഞ  5  വര്ഷകകാലത്തെസ  യു.ഡവ.എഫസ.-നസ

എടുത്തുപറയുവകാന കഴവയുന്ന ഡനട്ടര്യം ഡസകാളകാറവഎന്റെ ഡപരവല്,  സരവത എന്ന

നകാമഡധയര്യം  അനര്ഡദശശയ  നവലവകാരത്തെവല്  മകാര്കറസ  എചയ്തു

എന്നതവനപ്പുറത്തെസ,  അഴവമതവ  നടത്തെവ  എന്നതവനപ്പുറത്തെസ,  ഡകരളത്തെവഎല

ബകാര്  തുറക്കുന്നതവനുര്യം  അടയ്ക്കുന്നതവനുര്യം  വശണ്ടുര്യം  തുറക്കുന്നതവനുര്യം  ഡവണവ

ഡകകാഴവകാങ്ങവയ  ഒരു  സര്കകാരവഎന്റെ  ഡനട്ടങ്ങള്  എടുത്തുകകാണവകകാര്യം



Uncorrected/Not for publication
49

എന്നതവനുപ്പുറത്തെസ പ്രവയഎപട്ട ഡകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാഎര, പ്രവയഎപട്ട യു.ഡവ.എഫസ.-

എന്റെ  ഡനതകാകഡളകാടസ  ഡചകാദവകകാനുള്ളതസ  എനസ  ഡനട്ടമകാണസ,  എനസ

സര്യംഭകാവനയകാണസ  ഡകരളത്തെവഎല  സകാധകാരണ  മനുഷരര്കസ  നവങ്ങള്

നല്കവയതസ?  ഇവവഎട  അവതരവപവകഎപട്ട  ബഡ്ജറവഎന  നവങ്ങള്

ശദ്ധവകണര്യം.  അതവഎല  നകാലഞസ  പ്രധകാനഎപട്ട  കകാരരങ്ങള്  എടുത്തു

ഡനകാകവയകാല് സവവഡശഷത മകാനസവലകാകകാന സകാധവക്കുര്യം.  

5  വര്ഷകകാലഡത്തെയസ  എവള്ളകരര്യം  കൂട്ടവല  എന്നസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്

പ്രഖരകാപവക്കുകയകാണസ.  ആദവവകാസവകള്കസ  ഒഡരകര് ഭൂമവയവല് കുറയകാത്തെ

ഭൂമവ  നല്കുഎമനര്യം  വരുന്ന  5  വര്ഷകകാലത്തെവനവടയവല്  വശടവലകാത്തെ

ഒരകാള്ഡപകാലര്യം ഡകരളത്തെവല് ഉണകാകവല എനര്യം ബഡ്ജറസ നവര്ഡദ്ദേശത്തെവല്

ഡഡകാ. ടവ. എര്യം. ഡതകാമസസ എഎസകസ പ്രഖരകാപവക്കുകയകാണസ. 5 വര്ഷത്തെവനകര്യം

ഡകരളത്തെവഎല  സര്കകാര്  ആശുപതവകള്,  തകാലൂകസ  ആശുപതവകള്,

ജനറല്  ആശുപതവകള്,  ജവലകാ  ആശുപതവകള്,  സര്കകാര്  എമഡവകല്

ഡകകാഡളജുകള്  തുടങ്ങവയവയുഎട  അടവസകാന  സഇൗകരരങ്ങഎളലകാര്യം

എമച്ചഎപടുത്തുഎമനര്യം  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ.  പകാവഎപട്ട  മനുഷരഎന്റെ  ചവകവത
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അപ്രകാപരമകാവകയുമല, മറവച്ചസ പ്രകാപരമകാകുന്ന സകാഹെചരരര്യം ഇഇൗ ഡകരളത്തെവല്

ഉരുത്തെവരവയുര്യം,  മുഡന്നകാട്ടസ  എകകാണ്ടുവരുഎമന്നസ  ബഡ്ജറവലൂഎട  പറയുകയകാണസ.

കുടവഎവള്ളകമത്തെവനസ  സമഗ്രമകായ  പദ്ധതവകള്,  പരവഷകാരനടപടവകള്

എകകാണ്ടുവരുഎമന്നസ  ബഡ്ജറവലൂഎട  പ്രതവപകാദവക്കുകയകാണസ.  ഡകരളത്തെവഎല

സര്കകാര്  വവദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങള്  ലകാഭകരമല  എന്നതവഎന്റെ

അടവസകാനത്തെവല്,  ലകാഭത്തെവഎന്റെയുര്യം  നഷ്ടത്തെവഎന്റെയുര്യം  കണക്കുകളുഎട

അടവസകാനത്തെവല്,  എതഡയകാ  സര്കകാര്  വവദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങള്

അടച്ചുപൂട്ടകാഎമന്നസ ഡകരളത്തെവഎല ഡകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര് ആഗ്രഹെവഎച്ചങ്കവല്, ഇന്നസ

ഡകരളത്തെവഎല സര്കകാര് വവദരകാഭരകാസ സകാപനങ്ങളവഎല പല എകട്ടവടങ്ങളുര്യം

പരവഡശകാധവച്ചകാല്  മനസവലകാകുര്യം.  തകാകശതസ  നല്കവ,  ഫവറസഎനസസ

സര്ട്ടവഫവകറസ  നല്കവ  പ്രവര്ത്തെവക്കുന്ന  ഒരുപകാടസ  സര്കകാര്  വവദരകാഭരകാസ

സകാപനങ്ങളുഎണന്നസ നവങ്ങള്കസ മനസവലകാകുര്യം.  ഡകരളത്തെവഎല സര്കകാര്

വവദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങളവല്  ആയവരര്യം  എണ്ണര്യം  അനര്

ഡദശശയനവലവകാരത്തെവഡലയസ ഉയര്ത്തുഎമനര്യം ഇതര സര്കകാര് വവദരകാഭരകാസ

സകാപനങ്ങളവല്  അടവസകാന  സഇൗകരരങ്ങള്  എമച്ചഎപടുത്തുവകാനുര്യം
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ഫവറസഎനസവഎന്റെ  ഡപരവല്  ഏഎതങ്കവലര്യം  സര്കകാര്  വവദരകാഭരകാസ

സകാപനങ്ങളുഎട  പ്രശമുഎണങ്കവല്  അത്തെരര്യം  വവഷയത്തെവല്  പണര്യം

അനുവദവച്ചുഎകകാണസ  ആവശരമകായ  നടപടവകള്  സത്വശകരവക്കുഎമനര്യം

ബഡ്ജറവലൂഎട  പ്രഖരകാപവച്ചവരവക്കുകയകാണസ.  ഇങ്ങഎന  നവരവധവയകായ

വവഷയങ്ങള് ബഡ്ജറവലൂഎട പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ. 

കുടുര്യംബശശ സര്യംവവധകാനര്യം  രകാജരത്തെവനസ  മകാതൃകയകാണസ.  ഡകരളത്തെവഎന്റെ

അടുകളകളയുഎട  നകാലസ  ചുമരുകളവല്  കഴവഞവരുന്ന  സശകഎള

സമൂഹെത്തെവഎന്റെ മുഖരധകാരയവഡലയസ എകകാണ്ടുവന്നതസ ഡകരളത്തെവഎല ഇടതുപക

പ്രസകാനങ്ങളകാണസ.  കുടുര്യംബശശ  സര്യംവവധകാനത്തെവലൂഎട  ലകകണകവനസ

സശകള്  സമൂഹെത്തെവഎന്റെ  മുഖരധകാരയവഡലയസ  വനഎവനള്ളതസ  മകാതമല

സത്വയര്യം  എതകാഴവല്എചയ്തുഎകകാണസ  അവഎര  പുറഡത്തെയസ  ഇറക്കുന്നതവനുള്ള

നടപടവയുര്യംകൂടവ കുടുര്യംബശശ സര്യംവവധകാനര്യം വഴവ സത്വശകരവച്ചവരുന. കഴവഞ 5

വര്ഷകകാലത്തെവനവടയവല്  കുടുര്യംബശശ  സര്യംവവധകാനങ്ങഎള  തകാറമകാറകാക്കുന്ന

സവതവവവഡശഷമുണകായവ. 

ഞകാന  ഒരു  കകാരരവര്യം  കൂടവ  സൂചവപവച്ചുഎകകാള്ളഡട്ട.  ഒരുപകാടസ
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വവഷയങ്ങഎള  സര്യംബനവച്ചസ  പറയകാനുണസ.    പ്രവയഎപട്ട  എര്യം.  സത്വരകാജസ

ഇന്നഎല  പബബവളവഎന  സര്യംബനവച്ചസ   പറയുകയുണകായവ.  എഎന്റെ  പ്രവയ

സുഹൃത്തെസ  ശശ.  വവ.  ടവ.  ബല്റകാമുര്യം  മറസ  യുവഡനതകാകനകാരുര്യം  അതവഎന

വവമര്ശവക്കുകയുണകായവ.  പബബവളവഎല  മത്തെകായവയുഎട  സുവവഡശഷര്യം

നവങ്ങള്  എലകാവരുര്യം  വകായവകണഎമന്നസ  അഡദ്ദേഹെര്യം  പറയുകയുണകായവ.

ദയവഎചയ്തസ  പ്രതവപകകാര്യംഗങ്ങള്കസ  ഒരു  പബബവള്  അടവയനരമകായവ

വകാങ്ങവ  എകകാടുകണര്യം.  അവര്  എലകാവരുര്യം  മത്തെകായവയുഎട  സുവവഡശഷര്യം

വകായവകണര്യം.  ശശ.  എര്യം.  സത്വരകാജവഎന  ഡപകാഎലയുള്ള  ഇടതുപക

യുവജനപ്രസകാനത്തെവഎന്റെ  ഡനതകാകള്കസ  ആ  സകാനര്യം

നല്കവയതവഎനക്കുറവച്ചസ  ശശ.  എര്യം.  വവനഎസന്റെസ  ഇവവഎട  വവമര്ശവഡകണ

ആവശരമവല. ആ സകാനര്യം നല്കകാന ഉത്തെരവകാദവതത്വത്തെഎപട്ട പകാര്ട്ടവയുണസ.

അതുഎകകാണസ  ശശ.  സത്വരകാജസ  ഇരവക്കുന്ന  കഡസരയവല്  അഡദ്ദേഹെഎത്തെ

ഇരുത്തെവയവട്ടുഎണങ്കവല് ഒഡട്ടഎറ സമരഡപകാരകാട്ടങ്ങളുഎട പകാതയവല് സഞരവച്ച

പ്രവയഎപട്ട  സഖകാവസ  എവവഎട  ഇരവകണഎമന്നസ  ബനഎപട്ട  പകാര്ട്ടവയുര്യം

ഇടതുപകവര്യം തശരുമകാനവക്കുര്യം.  അതുഎകകാണസ  ഞങ്ങഎള ഡചകാദരര്യം  എചയകാന
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നവങ്ങഎളകാനര്യം  വളര്ന്നവട്ടവല.  നവങ്ങഎളകാനര്യം  അതവനസ  ആയവട്ടവല.

അതുഎകകാണസ ഡകരളത്തെവഎല പകാവഎപട്ട മനുഷരരുഎട വവകസനസത്വപ്നങ്ങഎള

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന്ന  ബഡ്ജറസ  ആണസ  ബഹമകാനരനകായ

ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ  ഇവവഎട  അവതരവപവച്ചവട്ടുള്ളതസ.  അതുഎകകാണസ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവല്  സമസ്തഡമഖലഡയയുര്യം  പരകാമര്ശവച്ചവട്ടുണസ.  കകാര്ഷവക

ഡമഖലയവല്  സമഗ്രമകായ  പദ്ധതവകള്  കൃഷവവകുപ്പുമകായവ  ബനഎപട്ടസ

നടപകാക്കുഎമന്നസ  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ.  വവലകയറര്യം  തടഞ്ഞുനവര്ത്തെകാന

ധകാരകാളര്യം  പകാഡകജുകള്,  പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവകഎപട്ടു.  ഡകരളത്തെവഎല

വനഡമഖലഎയ സര്യംരകവകകാന പദ്ധതവകളുണസ. അങ്ങഎന പരവഡശകാധവച്ചകാല്

ഡറകാഡസ,  പകാലര്യം,  വരവസകായ  രര്യംഗത്തെസ  പുതവയ  സര്യംരര്യംഭങ്ങള്

എകകാണ്ടുവരുന്നതവല്,  നവഡകപങ്ങള്  എകകാണ്ടുവരുന്നതവല്,

സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ എപകാതുകടര്യം  തശര്ക്കുന്നതവല് ഉള്എപഎട വരുന്ന എലകാ

ഡമഖലകളവലര്യം  പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ.  വരകാന  ഡപകാകുന്ന  5

വര്ഷകകാലഡത്തെകസ  ദശര്ഘവശകണഡത്തെകാടുകൂടവ  അവതരവപവച്ചവട്ടുള്ള

ഏറവര്യം  സുപ്രധകാനമകായ  ബഡ്ജറകാണസ  ഇതസ.  ഒരുപഡക  കഴവഞ
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കകാല്നൂറകാണസ  കകാലത്തെവനവടയവല്  ഇടതുപക  ജനകാധവപതരമുന്നണവകസ

നവരവധവ  ഘട്ടങ്ങളവല്  ഭരവകകാന  അവസരര്യം  ലഭവച്ചവരുഎന്നങ്കവല്  ആ

സമയഎത്തെലകാര്യം  വര്ണ്ണകാഭമകായ,  ജനങ്ങള്കസ  പ്രതശകനല്കുന്ന

ബഡ്ജറ്റുകള്  അവതരവപവഎച്ചങ്കവല്,  കകാല്നൂറകാണസ  കകാലത്തെവനവടയവല്

ഏറവര്യം  ഭകാവനകാപൂര്ണ്ണമകാഎയകാരു ബഡ്ജറസ  ആണസ  2016-17  സകാമ്പത്തെവക

വര്ഷത്തെവല് ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ അവതരവപവച്ചതസ.   ഇഇൗ

ബഡ്ജറവഎന  അഭവമകാനഡത്തെകാടുകൂടവ  പവന്തുണച്ചുഎകകാണസ  വകാക്കുകള്

ചുരുക്കുന. 

ശശ  .    ഒ  .    രകാജഡഗകാപകാല്:  സര്,  എനവകസ  രണസ  മവനവട്ടകാണസ

അനുവദവച്ചവട്ടുള്ളഎതന്നസ അറവയകാര്യം.  ഏഎറ കകാരരങ്ങള് പറയകാനുണസ.  സമയര്യം

അനുവദവകവഎലന്നന്നുള്ളതുഎകകാണസ വളഎര പ്രധകാനഎപട്ട കകാരരങ്ങള് മകാതഡമ

ഞകാന  പറയകാന  ആഗ്രഹെവക്കുനള.  ഇവവഎട  മുമ്പസ  ഭരവച്ച  യു.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ വശഴ്ചകഎളപറവ ധകാരകാളര്യം പറയുനണസ.  അതുഡപകാഎലതഎന്ന

മറഭകാഗത്തുനവന്നസ  എല്.ഡവ.എഫസ.  മുമ്പസ  ഭരവച്ചഡപകാഴുര്യം  എചയ്തവട്ടുള്ള

കകാരരങ്ങഎള  സര്യംബനവച്ചുര്യം  പറയുനണസ.  എനവകസ  ഡതകാനന്നതസ,
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അതവഎനഎയലകാര്യം  കുറര്യം  പറഞസ  സമയര്യം  കളയുന്നതവനുപകരര്യം  ഇന്നഎത്തെ

യഥകാര്ത്ഥ  സവതവ  വവലയവരുത്തെവഎകകാണസ  എങ്ങഎന  മുഡന്നകാട്ടുഡപകാകകാന

സകാധവക്കുര്യം  എന്നതവഎന   സര്യംബനവച്ചസ  ചര്ച്ച  എചയണഎമന്നകാണസ.

സകാമ്പത്തെവക രര്യംഗഎത്തെ  തകര്ച്ചയകാണസ ബഡ്ജറവഎന അഭവമുഖശകരവക്കുന്ന

പ്രധകാന പ്രശര്യം.  കൃഷവ തകര്ന;  വളഎര ഡമകാശര്യം.  ഏറവര്യം തകാഴ നവലയവല്

എത്തെവയവരവക്കുന. പുതവയ വരവസകായങ്ങള് വരുന്ന കകാരരത്തെവല് അമകാനര്യം

കകാണവക്കുന;  പരമ്പരകാഗത  വരവസകായങ്ങള്  നകാടസ  വവട്ടുഡപകാകുന;  ഇഇൗ

പശകാത്തെലത്തെവല്  ഒരു  പുതവയ  ഇനവഡഷരറശവസ  ആവശരമകാണസ.  അതകാണസ

വകാസ്തവത്തെവല്  ഇഡപകാള്  അവതരവപവച്ചവട്ടുള്ള  ബഡ്ജറവഎന്റെ  സവവഡശഷത

എന്നകാണസ  എനവകസ  ഡതകാനന്നതസ.  അതകായതസ  പുതുതകായവട്ടുള്ള

ഇനഎവസസഎമന്റെസ  വരകാന  ആ  പണര്യം  ഇവവഎട  പദന ര്യംദവന

എചലവകള്ക്കുഡവണവ  വകമകാറവ  എചലവഴവക്കുന്നതകായവട്ടുള്ള  പഴയ

സമ്പ്രദകായങ്ങള് മകാറവ പുതുതകായവ ആരര്യംഭവക്കുന്ന വവകസനപ്രവര്ത്തെങ്ങളവല്

എചലവഴവകകാന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന, അതവനസ നരകായമകായവ റവഡട്ടണ് കവട്ടുഎന്നകാരു

മകാര്ഗ്ഗഎമനള്ള നവലകസ കവഫ്ബവ പരവപകാടവഎയ സര്യംബനവച്ചസ ബഡ്ജറവല്
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പറയുനണസ.  അഎതകാരു  നല  എഎഡവയ  ആണസ.  അതവഎന  സത്വകാഗതര്യം

എചയ്യുന. അഡതകാഎടകാപര്യം അതവല് അപകടര്യം പതുങ്ങവ ഇരവക്കുനണസ;  അതസ

അധവകകാരഡകന്ദ്രശകരണത്തെവനസ  വഴവവയ്ക്കുഡമകാ  എനള്ള  ഭയകാശങ്കയുമുണസ.

ഇനഡവഎപനഡന്റെകായ  അഡതകാറവറവഎയ  നവശയവക്കുന്ന  കകാരരത്തെവല്,

പകാര്ട്ടവയുഎട  ഡവണഎപട്ട  ആള്കകാഎര  എതരഞ്ഞുപവടവച്ചസ  നവശയവച്ചസ  ഒരു

പകാര്ട്ടവ  പരവപകാടവയകാകവ മകാറ്റുന്ന സകാഹെചരരമുണസ.   കുടുര്യംബശശ പരവപകാടവ

ഇനഡവഎപനഡന്റെകായവ  ആവവഷരവച്ചു.   അതസ  എങ്ങഎന മകാറവ  പകാര്ട്ടവയുഎട

ഒരു ഡപകാഷകസര്യംഘടന എന്ന രശതവയവലകാകവ മകാറവ? ആ തരത്തെവലകാക്കുഡമകാ

എനള്ള  ആശങ്ക  നവലനവല്ക്കുനണസ.   ഇഡപകാള്  ആ  റവസസ  ഉഎണന്നസ

അര്യംഗശകരവച്ചുഎകകാണസ  അതവഎന  എടുകകാഎത   മുഡന്നകാട്ടുഡപകാകകാന

സകാധവകവല.  ഇഇൗ  അനുഭവത്തെവഎന്റെ  എവളവച്ചത്തെവല്  തശര്ച്ചയകായുര്യം  അതസ

ഉള്എകകാളഎമന്നസ  ഞകാന വവശത്വസവക്കുന.  ഒരു പ്രധകാനഎപട്ട കകാരരര്യം  കൂടവ

ചൂണവകകാണവഡകണ  ആവശരമുണസ.  ഇതുവഎര  കകാലഹെരണഎപട്ട  പഴയ

പകാശകാതര ആശയങ്ങഎള അനുകരവച്ചുഎകകാണ്ടുള്ള പരവപകാടവകഎളകാഎകയകാണസ

സത്വശകരവച്ചതസ.  ഇഡപകാള്  അതവനസ  അടവസകാനപരമകായ
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മകാറര്യംവരുത്തെവഎകകാണസ,  സത്വഡദശവയകായവട്ടുള്ള ആചകാരരനകാഎര,  നഡവകാത്ഥകാന

നകായകനകാഎര കഎണത്തെവഎകകാണസ, അവരുഎട മകാര്ഗ്ഗങ്ങളവല്നവന്നസ ആഡവശര്യം

ഉള്എകകാണസ,  അതസ  എവറര്യം  ആധരകാത്മവകര്യം  മകാതമല  ഭഇൗതവകമകായവട്ടുള്ള

പദനര്യംദവന  കകാരരങ്ങള്ക്കുര്യം  അതസ  പ്രഡയകാജനഎപടുത്തെകാന

സകാധവക്കുഎമനള്ളതവഎന്റെ ഒഡട്ടഎറ കകാരരങ്ങള് ഉള്എകകാളനണസ.  എനവകസ

ഒനരണസ കകാരരങ്ങള് സകാര്യംസകാരവക രര്യംഗത്തെസ എടുത്തുപറഡയണതകായവട്ടുണസ.

ഒന്നസ,  ഒഡട്ടഎറ  മഹെകാത്മകാകഎള  ആദരവക്കുന്ന  പരവപകാടവകള്  സര്കകാര്

ആവവഷരവക്കുനണസ.  എന്തുഎകകാണസ  കുഞനനമ്പരകാഎര  വവസ്മരവച്ചുഡപകായവ

എന്നസ  എനവകസ  അറവഞ്ഞുകൂടകാ.  അതസ  പരവഹെരവക്കുഎമന്നസ  ഞകാന

വവശത്വസവക്കുന.   ജസശസസ  വവ.  ആര്.  കൃഷ്ണയര്  വളഎര  തകാല്പരരപൂര്വ്വര്യം

എറണകാകുളത്തെസ  കരകാനസര്  ഡഹെകാസ്പവറലവനുഡവണവ  തകാല്പരരര്യം

പ്രകടവപവച്ചവട്ടുണകായവരുന.  അതവനുഡവണവ  ചവല  ശമങ്ങള്  നടത്തെവ,

അഎതപറവ  ഒരു  പരകാമര്ശര്യം  കകാണുന്നവല.  തശര്ച്ചയകായുര്യം  അഡദ്ദേഹെഎത്തെ

വവസ്മരവകകാന  സകാദ്ധരമല.  അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ  ആശയര്യം

സഫലശകരവകകാനഡവണവ  ശമവകണര്യം.  ഇഇൗ  പശകാത്തെലത്തെവല്
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ഗവണ്എമന്റെവനസ പധരരപൂര്വ്വര്യം മുഡന്നകാട്ടുഡപകാകകാന സകാധവക്കുര്യം. കകാരണര്യം ഒരു

പകാര്ട്ടവസവഡപററവ  എഫഡലവസര്യം  എന്ന  കകാഴ്ചപകാടവല്  ഇഇൗ  സര്യംസകാന

സര്കകാര് ഏതസ  പകാര്ട്ടവകകാര് ആയകാലര്യം അവര്കസ  വവകസനത്തെവനുഡവണ

എലകാ  സഹെകായങ്ങളുര്യം  നല്കുന്ന  ഒരു  ഡകന്ദ്രസര്കകാര്  ഭരവക്കുന്ന

സകാഹെചരരത്തെവല്  ആത്മവവശത്വകാസഡത്തെകാടുകൂടവ  മുഡന്നകാട്ടുഡപകാകകാന

സകാധവക്കുര്യം.  അതസ  പ്രഡയകാജനഎപടുത്തെണഎമന്നസ  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ. സകാര്യംസകാരവക  ഡകന്ദ്രങ്ങള്  ജവലഡതകാറര്യം

സകാപവകകാന  തശരുമകാനവച്ചതസ  വളഎര  നല  കകാരരമകാണസ.

തവരുവനനപുരത്തുള്ള  കവടവയകാര്  എകകാട്ടകാരത്തെവഎന്റെ  എതകാട്ടടുത്തുതഎന്ന

മൂനനകാലസ  ഏകര്  സലര്യം  ഹെകാബവഡററസ  എന്ന  ഡപരവല്   അകത്വയര്

എചയ്തവട്ടുണസ.  അതസ  ഇതവനസ  ഏറവര്യം അനുഡയകാജരമകായ സലമകാണസ.    ആ

കകാരരര്യംകൂടവ പരവഗണവകണഎമന്നസ ഉഇൗന്നവ പറഞ്ഞുഎകകാണസ, സമയര്യം തശര്ന്ന

സകാഹെചരരത്തെവല്,  എഎന്റെ പ്രസര്യംഗര്യം അവസകാനവപവഡകണവ വന്നവരവക്കുന.

നമസകാരര്യം.

(അദ്ധരകഡവദവയവല് മവ. എഡപമ്യൂട്ടവ സ്പശകര്)
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ശശ  .    സവ  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  ഞകാന

അനുകൂലവക്കുകയകാണസ.  ഇടതുപക  ജനകാധവപതര  മുന്നണവ  ഇഇൗ

എതരഎഞടുപവഎന ഡനരവടുഡമ്പകാള് ഉയര്ത്തെവയ ഒരു പ്രശര്യം എല്.ഡവ.എഫസ.

വരുര്യം,  എലകാര്യം  ശരവയകാകുര്യം  എന്നതകാണസ.  ആ  വകാകരര്യം  അനത്വര്ത്ഥമകാകകാന

ഉതകുന്ന വവധത്തെവലള്ള ഒഡട്ടഎറ നവര്ഡദ്ദേശങ്ങള് അടങ്ങവയ ഇഇൗ ബഡ്ജറസ

ജനങ്ങളകാഎക  സത്വകാഗതര്യം  എചയ്യുന്ന  ഒന്നകാണസ  എന്ന  കകാരരര്യം  എലകാവര്ക്കുര്യം

അറവയകാര്യം.  അതുഡപകാഎല  പരമ്പരകാഗത  വരവസകായ  ഡമഖലകള്,

അങ്കണവകാടവ,  ആശകാവര്കര്മകാര്,  സ്കൂള്  പകാചക  എതകാഴവലകാളവകള്,  പ്രശ

എഎപ്രമറവ  സ്കൂളുകളവഎല  അദ്ധരകാപകര്,  സകാകരതകാ  ഡപ്രരകസ മകാര്  തുടങ്ങവയ

വവഭകാഗങ്ങഎള  സഹെകായവകകാനുതകുന്ന  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്

ഉള്എപട്ടവട്ടുണസ  എന്നതസ  ആശകാവഹെമകായ,  അഭവനന്ദനമര്ഹെവക്കുന്ന

കകാരരമകാണസ.  പരമ്പരകാഗത  വരവസകായങ്ങഎള  നവശകരവച്ചസ

സര്യംരകവക്കുന്നതവനുഡവണവയുള്ള നവര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  ഇതവല് അടങ്ങവയവട്ടുണസ.

എഎകത്തെറവ ഡമഖലഎയ സര്യംബനവച്ചവടഡത്തെകാളര്യം ബഡ്ജറവല് അനുവദവച്ച 71

ഡകകാടവ  രൂപയ്ക്കുപുറഎമ  വരുമകാന  ഉറപ്പുപദ്ധതവ  നടപകാക്കുന്നതവനുര്യം  മകാര്കറസ



Uncorrected/Not for publication
60

ഇടഎപടലവനുര്യംഡവണവ  30  ഡകകാടവ  രൂപ  അധവകമകായവ  വകയവരുത്തെവയതസ

സത്വകാഗതകാര്ഹെമകായ  കകാരരമകാണസ.  ഡദശശയ  പ്രസകാനത്തെവഎന്റെ  ഭകാഗമകായവ

വളര്നവന്ന  ഖകാദവ,  ഗ്രകാമ  വരവസകായത്തെവനസ  14  ഡകകാടവ  രൂപ  വശതര്യം

വകയവരുത്തെവയതവനുപുറഎമ  വരുമകാന  ഉറപ്പുപദ്ധതവയുഎട  ഭകാഗമകായവ  10

ഡകകാടവ  രൂപയുര്യം   അനുവദവക്കുഎമന്നസ  ബഡ്ജറവല്  പറഞവട്ടുള്ളതസ

സത്വകാഗതകാര്ഹെമകാണസ.  എഎകത്തെറവയുര്യം  ഖകാദവയുര്യം  എലകാ  കകാലത്തുര്യം

സര്കകാരവഎന്റെ  സഹെകായഡത്തെകാഎട  നവലനവന്നവട്ടുള്ള  വരവസകായമകാണസ.

എന്നകാല് മുന ഗവണ്എമന്റെസ തുണവകസ മൂലരവര്ദ്ധവത നവകുതവ എന്ന നവലയവല്

ഒരു  ശതമകാനര്യം  നവകുതവ  ചുമത്തെവയവരുന്നതസ  രണസ  ശതമകാനമകായവ

വര്ദ്ധവപവകകാനുള്ള  നവര്ഡദ്ദേശര്യം  ഇതവലണസ.  അതവല്നവന്നസ  ഖകാദവഎയയുര്യം

എഎകത്തെറവഎയയുര്യം  ഒഴവവകാകണഎമന്നസ  ഞകാന  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭത്തെവല്

ആവശരഎപടുകയകാണസ.  അങ്ങഎനഎയകാരു  നവലപകാടസ  സത്വശകരവക്കുന്നതസ  ഇഇൗ

വരവസകായഎത്തെ  സര്യംരകവക്കുന്നതവനസ  സഹെകായകരമകായവരവക്കുര്യം.

ഡകരളത്തെവഎല  ബശഡവവരവസകായര്യം  എരവഞ്ഞുതശര്നഎകകാണവരവക്കുന്ന  ഒരു

വരവസകായമകാഎണന്നസ എലകാവര്ക്കുര്യം അറവയകാവന്നതകാണസ.  ആ എരവതശയവല്
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എണ്ണ  ഒഴവക്കുന്നതുഡപകാഎലയകാണസ  കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെസ 14.5  ശതമകാനര്യം

പ്രഡതരക ടകാകസ ചുമത്തെവയതസ.  ആ നവകുതവ ഇനവയുര്യം നവലനവര്ത്തുന്നതസ തശ

ആളവകത്തുന്നതവനസ  മകാതഡമ  ഇടയകാവകയുള്ളൂ.  ബശഡവ  വരവസകായഎത്തെ

സര്യംരകവക്കുന്നതവനുഡവണവ  ദവഡനശസ  ബശഡവ

സഹെകരണസര്യംഘത്തെവല്നവന്നസ  പവരവച്ച  നവകുതവകസ  പരവഹെകാരമകായവ  8

ഡകകാടവ  രൂപ ഗ്രകാന്റെകായവ  നല്കുന്നതസ  സത്വകാഗതകാര്ഹെമകായ  കകാരരമകാണസ.

അതുമകാതര്യം  ഡപകാര,  ആ  വരവസകായര്യം  തകരകാതവരവക്കുന്നതവനുഡവണവ

ബശഡവയുഎട  ഡമല്  ചുമത്തെവയവട്ടുള്ള  നവകുതവ  പവനവലവകണഎമന്നസ  ഞകാന

ആവശരഎപടുന.  ബശഡവ  വരവസകായത്തെവനകായവ  അങ്ങഎനഎയകാരു

അഭരര്ത്ഥന ഞകാന നടത്തുന. എഎന്റെ മണലവമകായവ ബനഎപട്ട രണ്ടുമൂന്നസ

കകാരരങ്ങള്  ശദ്ധയവല്എപടുത്തെകാനുണസ.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്  വവവവധ

പദ്ധതവകള് ഏഎറടുക്കുഎമന്ന നവര്ഡദ്ദേശര്യം വന്നവട്ടുണസ.  മൂന്നസ ഡറകാഡുകള്,  രണസ

പകാലങ്ങള്,  ഡകകാടതവ  സമുച്ചയര്യം,  പൂരകളവ  അകകാഡമവ,  ടൂറവസര്യം

ഡമഖലയവഎല  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  തുടങ്ങവയവഎയകാഎക  അതവല്  വന്നവട്ടുണസ.

ഇഎതലകാര്യം  സഡനകാഷകരമകായ,  സത്വകാഗതകാര്ഹെമകായ  കകാരരങ്ങളകാണസ.
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അഡതകാഎടകാപര്യം  പയന്നൂര്  മണലര്യം  എപകാതുമരകാമത്തെസ  ഡറകാഡുകളുഎട

കകാരരത്തെവല്  ഏറവര്യം  പവന്നവല്  നവല്ക്കുന്ന  സലമകാണസ.  10

വര്ഷത്തെവലധവകമകായവ  റശടകാര്  എചയകാത്തെ  നവരവധവ  ഡറകാഡുകളുണസ.  ഇഇൗ

പ്രശര്യം മുനനവര്ത്തെവ എതരഎഞടുപവനസ നകാലസ മകാസര്യം മുമ്പസ ഒരു എര്യം.എല്.എ.

എന്ന  നവലയവല്  എനവകസ  അനവശവത  കകാലഡത്തെയസ  ഉപവകാസ  സമരര്യം

നടഡത്തെണതകായവ  വന.  അതവനുഡശഷര്യം  ചവല  പദ്ധതവകള്

ഏഎറടുത്തുഎവങ്കവലര്യം  അതുര്യം  പൂര്ത്തെവയകാകവയവട്ടവല.  അതുഎകകാണസ

ഡറകാഡുകളുഎട കകാരരത്തെവല് ഒരു പ്രഡതരക പരവഗണന നല്കണര്യം.  അതവല്

ആദരര്യം  തഎന്ന  ഉള്എപടുഡത്തെണ  ഡറകാഡകായവരുന  എവഡള്ളകാറ-അകറ-

കടുകകാരമുകസ  ഡറകാഡസ.  ഇതുള്എപഎടയുള്ള  ചവല  ഡറകാഡുകളുഎട  കകാരരര്യം

ബഹമകാനഎപട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവയുഎട  ശദ്ധയവല്  ഇതവനകര്യം

എപടുത്തെവയവട്ടുണസ.  ആ  കകാരരര്യം  പ്രഡതരകമകായവ  പരവഗണവകണഎമന്നസ

അഭരര്ത്ഥവക്കുന.  മഎറകാന്നസ,  മുനഗവണ്എമന്റെസ  പുതവയ  തകാലൂക്കുകള്

പ്രഖരകാപവച്ചഡപകാള്  പയന്നൂര്  ഉള്എപഎട  നൂറസ  ശതമകാനവര്യം  അര്ഹെതഎപട്ട

തകാലൂക്കുകളുഎട  കകാരരത്തെവല്  കടുത്തെ  വവഡവചനവര്യം  അവഗണനയുമകാണസ
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അന്നസ കകാണവച്ചതസ. 12 തകാലൂക്കുകള് പ്രഖരകാപവച്ചഡപകാള് പയന്നൂര് ഉള്എപഎട

അതവല് ഉള്എപഡടണ ചവല തകാലൂക്കുകള് അതവല് ഉള്എപട്ടവല.  ആ പ്രശര്യം

ഉന്നയവച്ചുഎകകാണസ  രകാഷശയത്തെവനതശതമകായവ  ഞങ്ങഎളലകാവരുര്യം

നവരനരമകായവ  സമരര്യം  നടത്തെവ.  ആ  സമരത്തെവഎന്റെ  പ്രഡതരക  ഘട്ടത്തെവല്

പയന്നൂര് തകാലൂകസ അനുവദവക്കുര്യം എഎന്നകാരു പ്രഖരകാപനര്യം നടത്തെവ.  പഡക

ദഇൗര്ഭകാഗരവശകാല്  ആദരഎത്തെ  നവലപകാടുഡപകാഎലതഎന്ന  ആ  തകാലൂകവനസ

ഭരണകാനുമതവ നല്കകാത്തെ ഒരു നവലപകാടകാണസ സത്വശകരവച്ചതസ. ഇകകാരരത്തെവല്

തുടര്നവന്നവട്ടുള്ള  അവഗണനയുര്യം  വവഡവചനവര്യം  ഇഇൗ  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ

കകാലത്തുണകാവവല  എന്നസ  ഞങ്ങള്  കരുതുന.  ഇകകാരരര്യം  ഞങ്ങള്

പ്രതശകഡയകാഎടയകാണസ കകാണുന്നതസ.  ഇഇൗ രണസ കകാരരങ്ങളുര്യം പ്രഡതരകമകായവ

ശദ്ധയവല്എപടുത്തെകാന ആഗ്രഹെവക്കുന. പയന്നൂരവല് അടുത്തെ ദവവസമുണകായ

ചവല  സര്യംഭവങ്ങള്  സര്യംബനവച്ചസ  ഡനരഎത്തെ  അടവയനരപ്രഡമയ

ചര്ച്ചയവടയവല് ഞകാന ഇടഎപട്ടസ സര്യംസകാരവച്ചഡപകാള് ഞകാന പറഞ കകാരരര്യം

ബഹമകാനഎപട്ട  പ്രതവപക ഡനതകാവസ  ശദ്ധവകകാത്തെതുഎകകാണകാണസ,  ഞകാന

ഒനമകാതര്യം  പറഞ്ഞു,  രണകാമഎത്തെതസ  പറഞവല  എനപറഞതസ.  ഞകാന
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രണ്ടുകകാരരവര്യം  പറഞവരുന.  അവവഎട  ഒരകാള്  എകകാലഎപട്ടുഎവനര്യം  കുഎറ

വശടുകള്  ആക്രമവകഎപട്ടുഎവനര്യം  അതവഎനത്തുടര്നണകായ

സര്യംഘര്ഷത്തെവനവടയവല് രണകാമഎതകാരകാള് കൂടവ  എകകാലഎപട്ടുഎവന്ന കകാരരര്യം

ദഇൗര്ഭകാഗരകരമകാഎണനര്യം ഞകാന പറഞവരുന.  ഞകാന ഒരു കകാരരര്യം മകാതര്യം

പറഞ്ഞു  എനപറയുന്നതസ  ഡഖദകരമകാഎണന്നസ  ഞകാന  ഡനരഎത്തെ

ചൂണവകകാണവച്ചവരുന.  ഇതുഡപകാലള്ള കകാരരങ്ങളവല് വര്ഗ്ഗശയശക്തവകള്കസ

അനുകൂലമകായ സമശപനര്യം ഡകകാണ്ഗ്രസവഎന്റെ ഭകാഗത്തുനവനണകാകുന എന്നതസ

അവര്കസ  വളര്യം  വച്ചുഎകകാടുക്കുന്ന  കകാരരമകാണസ.  പകര്യം ഡചരകാഎത ഇതവഎന

ശക്തമകായവ  എതവര്ക്കുന്ന  നവലപകാടസ  എലകാ  കകാലത്തുര്യം

സത്വശകരവഡകണതകായവട്ടുണസ.   അങ്ങഎന സത്വശകരവച്ചവല എന്നതുകൂടവ  ഞകാന

ശദ്ധയവല്എപടുത്തുകയകാണസ.   ഇടതുപക  ജനകാധവപതര  മുന്നണവ

ഗവണ്എമന്റെസ എലകാ ഡമഖലയവലര്യം ഉള്എപട്ടവഎര സഹെകായവക്കുന്നതവനുഡവണവ

ലകരര്യംവച്ചുഎകകാണ്ടുള്ള ഇഇൗ ബഡ്ജറസ സര്വകാത്മനകാ സത്വകാഗതര്യം എചഡയണതസ

തഎന്നയകാണസ.  നവഡതരകാപഡയകാഗസകാധനങ്ങളുഎട  വവല

നവയനവക്കുന്നതവനുഡവണവ  300  ഡകകാടവ  രൂപ  പ്രഡതരകമകായുര്യം
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സഇൗജനരഡറഷന  എകകാടുക്കുന്നതവനുഡവണവ  450  ഡകകാടവ  രൂപയുര്യം

അനുവദവച്ചവട്ടുണസ.  ഇതസ  ജനങ്ങള്കസ  വളഎരഡയഎറ  സഹെകായകരമകാകുന്ന

കകാരരമകാണസ.  അഡതകാടകാപര്യം  ലവസവല്  ഉള്എപട്ടവട്ടുള്ള  പ്രഡതരക

സകാധനങ്ങള്ക്കുര്യം കുടവഎവള്ളത്തെവനുര്യം 5 വര്ഷഡത്തെയസ വവല വര്ദ്ധവപവകവല,

ഭൂരഹെവതരകായവര്കസ  ഭൂമവയുര്യം  വശടസ  ഇലകാത്തെവര്കസ  വശടുര്യം  നല്കുര്യം തുടങ്ങവ

സകാമൂഹെവക  ജശവവതവമകായവ  ബനഎപട്ട,  സര്വതലസ്പര്ശവയകായ,

എലകാവവഭകാഗര്യം  ആളുകഎളയുര്യം  സഹെകായവക്കുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറകാണസ

എന്നതുഎകകാണ്ടുതഎന്ന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  ഞകാന  അനുകൂലവക്കുന.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവനസ  എലകാവവഭകാഗര്യം  ആളുകളുഎടയുര്യം  പവന്തുണയുണകാകുഎമന്ന

കകാരരത്തെവല്  യഎതകാരു  സര്യംശയവമവല.  ഒരവകല്  കൂടവ  ഞകാന  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവഎന അനുകൂലവച്ചുഎകകാണസ എഎന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനവപവക്കുന.  

ശശ  .    പവ  .    ഉപബദുള്ള:  സര്,   ഇഇൗ  ബഡ്ജറവലര്യം

അത്ഭുതങ്ങഎളകാനര്യം  സര്യംഭവവക്കുഎമന്നസ  ഞകാന  പ്രതശകവക്കുന്നവല.

ഇഡപകാഴഎത്തെ  ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ  കഴവഞ  എല്.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ അവസകാനഎത്തെ ബഡ്ജറസ അവതരവപവക്കുന്ന ദവവസഎത്തെ
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പതകട്ടവര്യംഗസ  ആണസ  എഎന്റെ  കയവലള്ളതസ  (പതകട്ടവര്യംഗസ

ഉയര്ത്തെവകകാണവച്ചു).    പവഡലകാപവള്ളവ  കവവതയുഎട  ഉദ്ധരണവകളവലൂഎട

പച്ചയുര്യം ചുവപ്പുര്യം വര്ണ്ണങ്ങഎള ബഡ്ജറവല് സന്നവഡവശവപവച്ചസ  പരവസവതവ

സഇൗഹൃദത്തെവഎന്റെയുര്യം  സകാമൂഹെവക  നശതവയുഎടയുര്യം  ബഡ്ജറസ  അവതരവപവച്ച

ഡഡകാ.  ഡതകാമസസ എഎസകവഎന്റെ പ്രഖരകാപനങ്ങളവല് ഭൂരവപകവര്യം ഇഡപകാഴുര്യം

കടലകാസവല്  തഎന്നയകാഎണന്നകാണസ  അതവല്  പറയുന്നതസ.  2006-ല്

അധവകകാരഡമഎറടുക്കുഡമ്പകാള്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവ   പ്രഖരകാപവച്ചവരുന്നതസ

2011-ല് മവച്ച ബഡ്ജറസ അവതരവപവക്കുഎമന്നകാണസ.  എന്നകാല് ആ ലകരര്യം

ഇത്തെവണയുര്യം ഡനടകാനകായവട്ടവഎലനര്യം പറയുന.   അഡതഗതവ തഎന്നയകാണസ

ഇഇൗ  ബഡ്ജറവലര്യം  ഉണകാകകാന  ഡപകാകുന്നതസ.   കഴവഞ  സര്കകാര്

കടബകാദ്ധരത  ഉണകാകവഡപകായവഎയന്നകാണസ  ഇഡപകാള്  പറയുന്നതസ.  അന്നസ

ബഡ്ജറസ അവതരവപവച്ച ദവവസഎത്തെ പതകട്ടവര്യംഗസ ആണവതസ (പതകട്ടവര്യംഗസ

ഉയര്ത്തെവകകാണവച്ചു).  അതവല് പറയുന്നതസ 'ഡപകാണഡപകാകവല് 4000 ഡകകാടവ

രൂപയുഎട അധവക ബകാദ്ധരത  അടുത്തെ സര്കകാരവഎന്റെ തലയവല്' എന്നകാണസ.

അടുത്തെ  സര്കകാരവഎന്റെ  തലയവല്  4000  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട  ബകാദ്ധരത
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എകട്ടവവച്ചുഎകകാണകാണസ  അന്നഡദ്ദേഹെര്യം  ബഡ്ജറസ  അവതരവപവച്ചതസ.  ആ

ബഡ്ജറവനസ  വരതരസ്തമകായവ   ഒനര്യം   ഉണകാകകാന ഡപകാകുന്നവല.  ഇഡപകാള്

പവഡലകാപവള്ളവ  കവവതയസ  പകരര്യം  നകാരകായണ  ഗുരുവവഎന  പവടവച്ചുഎവന്ന

വരതരകാസഡമ ഇഇൗ ബഡ്ജറവനുള്ളൂ.   ഡകരളഎത്തെ സമഗ്രമകായ സകാമ്പത്തെവക

വളര്ച്ചയവഡലയസ നയവക്കുന്ന ദവശകാസൂചവക  ഡപകാലര്യം ഇഇൗ ബഡ്ജറവല് ഇല.

ബഡ്ജറസ  വവലകയറര്യം  വര്ദ്ധവപവക്കുന്നതവനുര്യം  സര്യംസകാനര്യം  വവകസന

രര്യംഗത്തെസ  പകവരവച്ച  ഡനട്ടങ്ങള്  തകര്ക്കുന്നതവനുര്യം  മകാതഎമ

ഉപകരവക്കൂഎവന്ന  കകാരരത്തെവല്  സര്യംശയമവല.  സകാധകാരണകകാരഎന

ബുദ്ധവമുട്ടവക്കുന്ന നവകുതവ നവര്ഡദ്ദേശങ്ങളലകാഎത മഡറഎതങ്കവലര്യം  തരത്തെവലള്ള

നവകുതവ  നവകുതവഡയതര  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങഡളകാ  മറസ  മകാര്ഗ്ഗങ്ങഡളകാ  കഎണത്തെകാന

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവകസ  കഴവഞവല.  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവ  പവറസ

ഡപപര്  പ്രസവദ്ധശകരവക്കുകയുണകായവ.  അതവനുമുമ്പസ പ്രസവദ്ധശകരവച്ച എറഡസ

ഡപപറവല് പറയുന്നതസ,  നവതര നവദകാനഎച്ചലവകള്ക്കുഡപകാലര്യം ഗതവയവലകാത്തെ

ഒരു  സര്കകാരവനസ  ബഡ്ജറവനസ  പുറത്തെസ  പദ്ധതവകള്കസ  വകായ

സമകാഹെരവക്കുന്നതവനസ  കഴവയകാത്തെ  സവതവയുണകാകുഎമന്നകാണസ.  പവറസ
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ഡപപറവലര്യം ഇത്തെരത്തെവല് പറഞവട്ടുള്ള മനവ എവവഎടനവന്നകാണസ   ഫണസ

കഎണത്തെകാന ഡപകാകുന്നഎതന്നസ അറവയവല. എവളവഎച്ചണ്ണയസ അഞസ ശതമകാനര്യം

നവകുതവ  കൂട്ടവ.  അതവഎന്റെ  പ്രയകാസര്യം  അനുഭവവകകാന  ഡപകാകുന്നതസ  ഡകര

കര്ഷകരകാണസ.   ജനങ്ങള്   പകാഡമകായവല്  ഉപഡയകാഗവകകാന  തുടങ്ങുര്യം.

ഇഡപകാള്ത്തെഎന്ന നടുഎവകാടവഞസ കവടക്കുന്ന ഡകരകര്ഷകര് നടുകടലവഡലയസ

എടുത്തുചകാഡടണ സവതവയകാണസ എവളവഎച്ചണ്ണയുഎട നവകുതവ വര്ദ്ധനവവലൂഎട

ഉണകുന്നതസ.  അതുഡപകാഎല ഇവവഎട സൂചവപവച്ചതുഡപകാഎല, കുടുര്യംബകാര്യംഗങ്ങള്

തമ്മവലള്ള ഭകാഗപതര്യം, ഒഴവമുറവ, ദകാനര്യം, ദകാനനവശയര്യം എന്നശ കകാരരങ്ങള്കസ

1000  രൂപയുണകായവരുന്നതസ  മൂന്നസ  ശതമകാനര്യം  വര്ദ്ധവപവച്ചു.  ഇതവലൂഎട

സകാധകാരണകകാഎന്റെഡമല്  കുടുര്യംബഭകാരര്യം  അടവഡച്ചല്പവക്കുകയകാണസ  ഇഇൗ

ഗവണ്എമന്റെസ  എചയ്തവരവക്കുന്നതസ.   ഇന്നസ  സഭയവല്  കുറച്ചസ  അസഹെവഷ്ണുത

കകാണവഎച്ചങ്കവലര്യം  നല  മനസവഎന്റെ  ഉടമയകാണസ  എപകാതുമരകാമത്തുര്യം

രജവഡസ്ട്രഷനുര്യം  വകുപ്പുമനവഎയന്നകാണസ  ഞങ്ങള്  മനസവലകാക്കുന്നതസ.

അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ   അറവഡവകാടുകൂടവയകാഡണകാ  ബഡ്ജറവല്  ഇത്തെരഎമകാരു

നവര്ഡദ്ദേശര്യം ഉള്എകകാള്ളവച്ചഎതന്നറവയകാന ആഗ്രഹെമുണസ. ആട്ട, പമദ, സൂജവ,
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റവ,  ബസ്മതവ അരവ,  ഡഹെകാട്ടല് ഭകണര്യം,  തുണവ,  അലക്കുഡസകാപസ തുടങ്ങവയ

എലകാ  സകാധനങ്ങള്ക്കുര്യം  വവല  വര്ദ്ധവകകാന  ഡപകാവകയകാണസ.  ഒരു

സകാധനത്തെവനുമകാതമകാണസ  വവല  വര്ദ്ധവകകാഎതയുള്ളതസ.  ഞകാന  ബഡ്ജറസ

പുസ്തകര്യം  തവരവച്ചുര്യം  മറവച്ചുര്യം  ഡനകാകവഎയങ്കവലര്യം  ഒരു  സലത്തുഡപകാലര്യം

മദരത്തെവനസ നവകുതവ കൂട്ടവയതകായവ കകാണുന്നവല. ****** * അതുഎകകാണകാണസ

മദരത്തെവനസ നവകുതവ കൂട്ടകാന ഈ ഗവണ്എമന്റെസ മുഡന്നകാട്ടു വരകാത്തെതസ. 2 ഡകകാടവ

രൂപ വവവകാദത്തെവലൂഎട നകാടുകടത്തെവയ വരക്തവയകാണസ സകാന്റെവയകാഡഗകാ മകാര്ട്ടവന.

ആ  സകാന്റെവയകാഡഗകാ  മകാര്ട്ടവനസ  ഡവണവ  ബഹമകാനഎപട്ട  മുഖരമനവയുഎട

ഉപഡദഷ്ടകാവസ ശശ.  എര്യം.  എക. ദകാഡമകാദരന  ഡകകാടതവയവല് ഹെകാരജകായഡതകാഎട

ഇഇൗ ഗവണ്എമന്റെവഎന ഡസ്പകാണ്സര് എചയ്തവരവക്കുന്നവരുഎട കൂട്ടത്തെവല് ഡലകാട്ടറവ

മകാഫവയയുമുഎണന്നസ എതളവയവകഎപട്ടവരവക്കുകയകാണസ. 

(അദ്ധരകഡവദവയവല് മവ . സ്പശകര്)

ശശ  .   ആര്  .   രകാഡജഷസ: സര്, ഡപകായവന്റെസ ഓഫസ ഓര്ഡര്.....(ബഹെളര്യം)...

മവ  .   സ്പശകര്: ശശ. പവ. ഉപബദുള്ള, ഡപകായവന്റെസ ഓഫസ ഓര്ഡര്.

* ഡരഖയവല് നവനര്യം നശകര്യം എചയ്തു.  



Uncorrected/Not for publication
70

ശശ  .    പവ  .    ഉപബദുള്ള:  സര്,  ഡപകായവന്റെസ  ഓഫസ  ഓര്ഡര്  പ്രശമവല.

എനവകസ സമയര്യം അനുവദവകണര്യം. 

ശശ  .   ആര്  .   രകാഡജഷസ: സര്, ****** ഈ നകാട്ടവഎല ജനങ്ങള്കറവയകാര്യം.

അതവഎന്റെ ഫലമകാണസ ഇഇൗ സര്കകാര്. 

മവ  .   സ്പശകര്: ഡപകായവന്റെസ എനകാണസ? 

ശശ  .    ആര്  .    രകാഡജഷസ:  സര്, ഈ പരകാമര്ശര്യം ഡരഖയവല് നവന്നസ നശകര്യം

എചയണര്യം.

മവ  .   സ്പശകര്: അതസ പരവഡശകാധവച്ചസ എചയകാര്യം. 

ശശ  .    പവ  .    ഉപബദുള്ള:  സര്,  അതുമകാതമല,  മുനമുഖരമനവ

ജനങ്ങള്കവടയവലകാണസ ജശവവച്ചതസ. 24 മണവക്കൂറര്യം അഡദ്ദേഹെര്യം ജനസമ്പര്ക

പരവപകാടവയവലകായവരുന.  എതരഎഞടുപസ  പ്രഖരകാപവച്ചതവനുഡശഷര്യം   ഞകാന

പല  തവണ  തവരുവനനപുരത്തെസ  വന്നഡപകാഴുര്യം  അഡദ്ദേഹെര്യം

ജനങ്ങഡളകാഎടകാപമകാണസ.  ഇഡപകാഴഎത്തെ മുഖരമനവയുര്യം എതരഎഞടുപവനസ മുമ്പസ

ജനസമ്പര്ക പരവപകാടവ നടത്തെവ.  ആരഎയകാഎകയകാണസ അഡദ്ദേഹെര്യം ഡപകായവ

കണഎതന്നസ  നവങ്ങള്കസ  അറവയവഡല.  എലകാ  ജവലകാ  ആസകാനങ്ങളവലര്യം
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ഡപകായവ  സമ്പന്നഎരയുര്യം  വരവസകായവകഎളയുര്യം  വവളവച്ചുകൂട്ടവ.   അവരവല്

നവന്നകാണസ  എലകാര്യം  ശരവയകാകകാന  ഡപകാകുന്ന  പുതവയ  സര്കകാരവഎന്റെ

നയപരവപകാടവകളവഡലയസ  ഇഡപകാഴഎത്തെ  മുഖരമനവ  ആശയങ്ങള്

സത്വശകരവച്ചതസ.  അങ്ങഎന  സമ്പന്നനകാരുഎട  അഭവപ്രകായര്യം  ഡതടവ

അധവകകാരത്തെവല് വന്ന ഗവണ്എമന്റെകാണവതസ.  ഡലബര് കരകാമ്പുകളവല് ഡജകാലവ

എചയ്യുന്ന  പകാവഎപട്ട  എതകാഴവലകാളവകളുഎട  വവഷമങ്ങള്  മനസവലകാകകാന

ഡവണവയല  ഇഡപകാഴഎത്തെ  മുഖരമനവ  ഗള്ഫവല്  ഡപകായതസ.  അവവടഎത്തെ

വനവരവസകായവകഎളയുര്യം  സമ്പന്നഡരയുര്യം  വവളവച്ചുകൂടവയകാണസ  ഇഇൗ

ഗവണ്എമന്റെസ  നടപവലകാകകാന  ഡപകാകുന്ന  പദ്ധതവകഎളക്കുറവച്ചസ  അഭവപ്രകായര്യം

ഡതടവയതസ. 

മവ  .   സ്പശകര്: ശശ. പവ. ഉപബദുള്ള, സമയര്യം അവസകാനവച്ചു.

ശശ  .    പവ  .    ഉപബദുള്ള:   സര്,  ഇതസ  ഏതകാണസ  പകാര്ട്ടവ.  സഖകാവസ

എ.എക.ജവ.-എയഡപകാലള്ള  ആളുകള്  പശടവകത്തെവണ്ണയവല്  കവടനറങ്ങവയുര്യം

കട്ടനചകായ കുടവച്ചുര്യം പരവപ്പുവട കഴവച്ചുര്യം വളര്ത്തെവഎയടുത്തെ പ്രസകാനര്യം ഇന്നസ

സമ്പന്നനകാരുഎട  മുമ്പവല്  പണയര്യംവച്ചവരവക്കുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്എമന്റെവനസ
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ഇത്തെരത്തെവലള്ള  ബഡ്ജറലകാഎത   അവതരവപവകകാന  കഴവയവല.

അതുഎകകാണസ  ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  എതവര്ക്കുന.  അവസകാനമകായവ

എലകാവര്ക്കുര്യംകൂടവ ഒരു കകാരരര്യം സൂചവപവക്കുകയകാണസ.  എര്യം.എല്.എ.  ഫണസ

വര്ഷങ്ങള്കസ  മുമ്പസ  ഒരു  ഡകകാടവ  രൂപയകായതകാണസ.  എഎനങ്കവലര്യം

മകാര്ഗ്ഗമുഎണങ്കവല് എര്യം.എല്.എ.  ഫണസ  2  ഡകകാടവ  രൂപയകാകവയുര്യം ആസ്തവ

വവകസന ഫണസ 10 ഡകകാടവ രൂപയകാകവയുര്യം വര്ദ്ധവപവകണഎമന്ന ആവശരര്യം

എലകാവര്ക്കുര്യം  ഡവണവ  ഉന്നയവച്ചുഎകകാണസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  ശക്തമകായവ

എതവര്ക്കുന. 

ശശ  .    എക  .    വവ  .    അബ്ദുള്  ഖകാദര്:  സര്,  ധനകകാരരവകുപ്പുമനവ

ഡഡകാ.  ഡതകാമസസ എഎസകസ അവതരവപവച്ച  2016-17-ഡലയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറവഎന

ഞകാന ശക്തമകായവ പവന്തുണയ്ക്കുന.  സത്വപ്നകാടനകകാരഎന്റെ ബഡ്ജറസ  എന്നകാണസ

ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  എഎന്റെ  പ്രതവപക  സുഹൃത്തുകള്  പരവഹെസവച്ചതസ.

ഡലകാകത്തെവഎല വവശ്രുതരകായ  ചവനകഎരലകാര്യം  നഎലകാരു ഡലകാകഎത്തെ കവനകാവസ

കണവരകായവരുന.  എക്രര്യംലവനവഎല  സത്വപ്നകാടനകകാരന എന്നകാണസ എലനവഎന
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ചവലര്  വവഡശഷവപവച്ചതസ.   പ്രതശകകളുഎട  സത്വപ്നര്യം  ഇഎലങ്കവല്  ജശവവതര്യം

എതമകാതര്യം വവരസമകായവരവക്കുര്യം. സത്വപ്നര്യം കകാണുകഎയനള്ളതസ തഎന്ന വലവയ

കകാരരമകാണസ.   സത്വപ്നമവലകാത്തെ  ഡലകാകര്യം  എതമകാതര്യം  വവരസമകായവരവക്കുര്യം.

വയലകാറവഎന്റെ വരവകള് ഞകാന ഓര്ക്കുകയകാണസ;

  " സത്വപ്നങ്ങള് സത്വപ്നങ്ങഡള നവങ്ങള് സത്വര്ഗ്ഗ കുമകാരവകളഡലകാ,

     നവങ്ങളശ ഭൂമവയവല് ഇലകായവരുഎന്നങ്കവല് 

   നവശലര്യം ശൂനരമശ ഡലകാകര്യം".  

സത്വപ്നങ്ങളവലകാത്തെ ഡലകാകര്യം വവരസവര്യം ശൂനരവമകായവരവക്കുര്യം.  ഡകരളത്തെവഎന്റെ

വവകസനര്യം  ഡഡകാ.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  സത്വപ്നര്യം  കകാണുന്നതവല്  എനകാണസ

എതറസ?  യഥകാര്ത്ഥത്തെവല്  സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ   വവകസനവര്യം  നകാടവഎന്റെ

മുഡന്നറവര്യം  സത്വപ്നര്യം  കകാണുകയുര്യം  ആ  സത്വപ്നര്യം  യകാഥകാര്ത്ഥരവല്കരവകകാന

നവശയദകാര്ഢരഡത്തെകാഎടയുള്ള  നവലപകാടുകള്  സത്വശകരവക്കുകയുര്യം  എചയ്യുന്ന

ധനകകാരര വകുപ്പുമനവഎയയകാണസ ഇഇൗ ബഡ്ജറവലൂഎട ഡകരളര്യം കകാണുന്നതസ.

ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവയുഎട  കഴവഞ  അഞസ  വര്ഷര്യം  സകാമ്പത്തെവക

അരകാജകതത്വവര്യം  അവമതവപ്പുര്യം  ഉളവകാകവയ  ഒരു  ഭരണമകായവരുന.
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സര്യംസകാനഎത്തെ  എലകാതരത്തെവലര്യം  എഞരുകവയവരകാണസ  ഇന്നസ  ഇഇൗ

ഗവണ്എമന്റെവഎന കുറര്യം  പറയുന്നതസ.  വവകസനഡകമ പ്രവര്ത്തെനങ്ങഎളലകാര്യം

വലവയ  പ്രതവസനവ  ഡനരവട്ട   കകാലഘട്ടമകായവരുന  അതസ.  ഡകരളഎത്തെ

മുഡന്നകാട്ടസ   നയവകകാന  ഡഡകാ.  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  കകാണവച്ച

രജതദത്യുതവയകായവട്ടകാണസ ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന  കകാണുന്നതസ.   2011

ജൂപല  മകാസര്യം  8-ാം  തശയതവ  ശശ.  എക.  എര്യം.  മകാണവ  അവതരവപവച്ച

ബഡ്ജറവഎന്റെ  ആമുഖത്തെവഎല  മൂന്നകാര്യം  ഖണവകയവല്,  ഒറ  വരക്തവയുഎട

പവന്നകാകകാവസ ഡപകാലര്യം സമൂഹെത്തെവഎന്റെയകാഎക ഡകമഎത്തെ പ്രതവകൂലമകായവ

ബകാധവക്കുഎമന്ന സകാമ്പത്തെവക സവദ്ധകാനര്യം അടവസകാനമകാകവഎകകാണസ  ഒരു

ഭരണ സര്യംവവധകാനത്തെവഎന്റെ സകാമ്പത്തെവക പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുഎട ആഎക ലകരര്യം

എലകാ  ജനങ്ങളുഎടയുര്യം  ഉന്നതവ  എന്നതകായവരവകണര്യം,   അതകായവരവക്കുര്യം

എഎന്റെ  ബഡ്ജറ്റുര്യം  ഗവണ്എമനര്യം  എന്നഡദ്ദേഹെര്യം  പറയുകയുണകായവ.  എനസ

സകാമ്പത്തെവകമകായ പുഡരകാഗവതയകാണസ ഇഇൗ സര്യംസകാനത്തെവനസ അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ

ഗവണ്എമനര്യം  ബഡ്ജറ്റുര്യം  നല്കവയതസ.  ഏഎതങ്കവലര്യം  പ്രഖരകാപനങ്ങള്

നടപവലകാകകാന കഴവഡഞകാ?  എയര് ഡകരള നടപവലകാക്കുഎമന്നസ പ്രഖരകാപവച്ചു.



Uncorrected/Not for publication
75

2013-ല് എയര് ഡകരള പറനയരുഎമന്നസ പറഞ്ഞു, ഒനമുണകായവല.  എലകാ

ജവലകാ  ഡകന്ദ്രങ്ങളവലര്യം  എയര്  സ്ട്രവപസ  പ്രകാവര്ത്തെവകമകാക്കുഎമന്നസ  പറഞ്ഞു.

ഒനമുണകായവല.  കര്ഷകരുഎട ഡകമര്യം മുനനവര്ത്തെവ ഒരുപകാടസ  കകാരരങ്ങള്

നടപവലകാക്കുഎമന്നസ  പറഞ അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗങ്ങഎളലകാര്യം

നമ്മുഎട  മുന്നവലണസ.   കര്ഷകര്കകായവ  പ്രഖരകാപവച്ച  എലകാ  പദ്ധതവകളുര്യം

തകാളര്യം എതറവഡപകായവഡല?  അഡദ്ദേഹെര്യം കര്ഷകര്എകകാരു കവസകാന പകാസസബുകസ

പ്രഖരകാപവച്ചു.   അഡദ്ദേഹെര്യം  തഎന്ന  ഓര്ക്കുനഡണകാഎയന്നസ  എനവകറവയവല.

ബഡ്ജറസ  ഡരഖ  ഇവവഎടയുണസ.   അതസ  ഡകവലമകായ  ഒരു  പകാസസബുകസ

മകാതമകായവരുന്നവല.  ഭൂമവയുഎട പ്രമകാണര്യം പണയഎപടുത്തുന്നതവനുപകരര്യം ഇഇൗ

കവസകാന  പകാസസബുക്കുമകായവ  എചന്നകാല്  ബകാങ്കുകകാര്  ഡലകാണ്

എകകാടുക്കുഎമന്നകാണസ അഡദ്ദേഹെര്യം പറഞതസ.  ആര്എകങ്കവലര്യം കവട്ടവഡയകാ;  ആ

കവസകാന  പകാസസബുക്കുമകായവ  ബകാങ്കുകളവല്  എചന്നവട്ടുഎണങ്കവല്  അവര്

ഓടവച്ചവട്ടുണകാകുര്യം.   വണവഎചകവഎന്റെ  വവലഡപകാലമവലകാത്തെതകാണസ  ആ

കവസകാന  പകാസസബുകസ.   അഡദ്ദേഹെര്യം  ബഡ്ജറവല്  പ്രഖരകാപവച്ച

കകാരരങ്ങഎളകാഎക മഹെകാഭൂരവപകവര്യം ചകാപവള്ളയകായവ മകാറകയകാണസ എചയ്തതസ.
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വനര്യം-പരവസവതവ  നവയമത്തെവല്നവന്നസ  കകാര്ഷവക  ഭൂമവഎയ  രകവക്കുഎമന്നസ

പറഞ്ഞു,  ഒനര്യം  നടന്നവല,  പ്രഖരകാപനര്യം  മകാതര്യം  ബകാകവയകായവ.    സത്വയര്യം

സര്യംരര്യംഭക മവഷനുഡവണവ  500  ഡകകാടവ  രൂപ വകയവരുത്തെവ,  ഡകരളത്തെവല്

എവവഎടഎയങ്കവലര്യം  കഡണകാ?   അഡദ്ദേഹെര്യം  മഎറകാരു  കകാരരര്യം  പറഞ്ഞു,  ഒരു

മകാലവനര  വവമുക്ത  ഡകരളര്യം  നടപവലകാക്കുര്യം,  അഞ്ചുവര്ഷകകാലര്യം  ഇഇൗ

സര്യംസകാനത്തെസ  ഏഎതങ്കവലഎമകാരു  സലത്തെസ  അത്തെരഎമകാരു  പദ്ധതവ

നടപവലകാകകാന കഴവഡഞകാ?  നടപവലകായവട്ടവല.  അഡപകാള് നടപവലകാകകാത്തെ

ഒഡട്ടഎറ  കകാരരങ്ങള്  ബഡ്ജറവല്  പ്രഖരകാപവക്കുകയകാണസ  എചയ്തതസ.

ഭരണരര്യംഗത്തെസ  ധകാരകാളര്യം  മകാറങ്ങള്  പ്രഖരകാപവച്ചു.   എപര്ഡഫകാമനസസ

ഡമകാണവററവര്യംഗസ  ഇവകാലത്യുഡവഷന പദ്ധതവ ഡകരളത്തെവല് നടപവലകാഡയകാ?  5

വര്ഷര്യം ശശ.  ഉമ്മന ചകാണവ ഭരവച്ചു,  ആ പദ്ധതവ നടപവലകായവല.   ഡകരള

സവവവല് സര്വ്വശസസ  ഇനസവറമ്യൂട്ടസ  പ്രഖരകാപവച്ചു.    ഇഇൗ കകാരരങ്ങളവഎലകാനര്യം

മുഡന്നകാട്ടുഡപകാകകാന കഴവഞവല.  നമ്മുഎട പരമ്പരകാഗത ഡമഖലകളവല് വലവയ

ഡതകാതവലള്ള  എതകാഴവല്  നഷ്ടര്യം  മകാതമകാണസ  ആ  സര്കകാരവഎന്റെ

കകാലത്തുണകാകവയതസ.   ഇവവഎട  പ്രസര്യംഗവക്കുന്നവഎരലകാര്യം
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മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകഎളക്കുറവച്ചസ  പറയുന.   ആദവവകാസവകള് കഴവഞകാല്

എതകാഴവല്  ലഭരതയുഎട  കകാരരത്തെവല്  ഏഎറ  പവഡന്നകാകര്യം

നവല്ക്കുന്നവരകാണവവര്  എന്നതസ  ശരവയകാണസ.   പഎക  ഇഇൗ  പകാവങ്ങഎള

കഴവഞ  ഗവണ്എമന്റെസ  ഓര്മ്മവച്ചവരുഡന്നകാ?   ബകാര്  വവവകാദത്തെവഎന്റെയുര്യം

എപകസസ  ഡവപകാര്ട്ടുഎമന്റെവഎന്റെയുര്യം  വര്ക്കുകളുഎട  തവരകവല്  ശശ.  എക.

ബകാബു  മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകളുഎട  ഡകമര്യം  മറക്കുകയഡല  എചയ്തതസ?

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള്  ഇന്നനുഭവവക്കുന്നതസ  വലവയ  പ്രതവസനവയകാണസ.

ഡകകാണ്ഗ്രസസ  ഡനതൃതത്വത്തെവലള്ള  ഡകന്ദ്ര-സര്യംസകാന  ഗവണ്എമനകള്

അടവഡച്ചല്പവച്ച  കകാരരങ്ങളകാണസ  അവഎര  ഇന്നസ  ബകാധവക്കുന്ന  എലകാ

ദുരവസകളുഎടയുര്യം അടവസകാനര്യം.  ആഴകടല് മതരബനനത്തെവനസ വവഡദശ

ഡട്രകാളറകള്കസ അനുമതവ നല്കവയതസ നരസവര്യംഹെറകാവ ഗവണ്എമന്റെകായവരുന.

ആ നയര്യം ഇഡപകാഴുര്യം  തുടരുകയകാണസ.   ബഹമകാനഎപട്ട  നഡരന്ദ്ര ഡമകാദവ  ആ

നയത്തെവനസ  ഒരു  മകാറവര്യം  വരുത്തെവയവലകാഎയന്നസ  മകാതമല

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള്ക്കുഡവണവ  ശബ്ദമുയര്ത്തുനഎവന്നസ  പറയുന്ന

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ  സര്യംഘര്യം  അവരുഎട  സത്വഡദശവ  ജകാഗ്രന  മഞര്യം  ഒഎക
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വവളവച്ച  മുദകാവകാകരര്യം  എവറഎതയകായവഡപകായവ.   അവരുര്യം  അഡത  നയര്യം

നടപവലകാക്കുകയകാണസ.   ഇവവഎട  മതരലഭരത  വലവയ  ഡതകാതവല്

കുറയുകയകാണസ.   മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള്കസ  കടലവല് ഡപകാകുഡമ്പകാള് മശന

കവട്ടുന്നവല.   എഎന്റെ നകാടകായ ചകാവകകാടസ  ശശ.  രകാഹല് ഗകാനവ വന്നസ  ഒരു

നകാടകര്യം  നടത്തെവ.   ശശ.  റവ.  എന.  പ്രതകാപനകാണസ  ആ  നകാടകത്തെവഎന്റെ

സൂതധകാരന.   ശശ.  രകാഹല്  ഗകാനവകസ  ആ  ബുദ്ധവ  ഡനരഎത്തെ

ഉണകായവരുനഎവങ്കവല്  അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ  ഗവണ്എമന്റെവഎനഎകകാണസ  ഇഇൗ

വവഡദശ  ഡട്രകാളറകള്കസ  അനുമതവ  നല്കവയ  തശരുമകാനര്യം

പവനവലവപവകകാമകായവരുന.   നകാടകര്യം  നടത്തെവ  അഡദ്ദേഹെര്യം  തവരവച്ചുഡപകായവ

എന്നലകാഎത മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള് അനുഭവവക്കുന്ന പ്രതവസനവ ഇഡപകാഴുര്യം

തുടരുകയകാണസ.   എനവകസ  ഇഇൗ  ഗവണ്എമന്റെവഡനകാടസ  പറയകാനുള്ളതസ,

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള്കസ ഭവന പദ്ധതവ പലഡപകാഴുര്യം അനുവദവക്കുനണസ.

പഎക  തടസമുണസ.   തടസഎമന്നസ  പറയുന്നതസ  വശടുണകാകകാന

സകാധവക്കുന്നവല.   ഇഡപകാഴുര്യം  പഞകായത്തെസ  മുനസവപല്  എസക്രട്ടറവമകാര്

അവരുഎട വശടസ പുനര്നവര്മ്മവകകാനഡവണവ എചലഡമ്പകാള് സവ.ആര്.ഇസഡസ.-
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എന്റെ  ഡപരവല്  അനുമതവ  നവഡഷധവക്കുകയകാണസ  എചയ്യുന്നതസ.  അവര്കസ

വശടുനവര്മ്മവകകാനുള്ള  അനുമതവ  നല്കുന്നവല.   വലവയ  ഡതകാതവല്

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവ രര്യംഗത്തെസ പ്രതവസനവ ഇഡപകാഴുര്യം നവലനവല്ക്കുകയകാണസ.

അതുഎകകാണസ  സര്കകാര്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്

മതരഎത്തെകാഴവലകാളവരര്യംഗത്തുള്എപഎട  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുള്ള  ഡകമപദ്ധതവകള്

പ്രകാവര്ത്തെവകമകാക്കുന്നതവനസ  ഇനര്യം  നവലവവലള്ള  സവ.ആര്.ഇസഡസ.

നവയമത്തെവല് മതരഎത്തെകാഴവലകാളവകള്കനുകൂലമകായ മകാറര്യം വരുത്തെണഎമന്നസ

ഞകാനഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  

മഎറകാരു  പ്രധകാനഎപട്ട  കകാരരര്യം,  വവകസനവര്യം  പരവസവതവയുര്യം

സര്യംബനവച്ചുള്ള  സുപ്രധകാനമകായതുര്യം  എപകാതുവകായവട്ടുളളതുമകായ  ഒരു  കകാരരര്യം

പറയകാനകാഗ്രഹെവക്കുകയകാണസ.   വരുന്ന  പതവറകാണവല്  ഡകരളര്യം  ഡനരവടകാന

ഡപകാകുന്ന  ഗുരുതരമകായ  ഒരു  പ്രശമകാണവതസ.   വവകസനവര്യം  പരവസവതവ

സര്യംരകണവര്യം  നമുകസ  അനവവകാരരമകായ  സര്യംഗതവകളകാണസ.   ഏഎതങ്കവലര്യം

ഒന്നവഎന  നമുകസ  ഒഴവവകാകകാന  പറവല.   പഎക  ഇതസ  രണ്ടുര്യം  പരസ്പര

പവരുദ്ധരമുള്ള സര്യംഗതവകളുമകാണസ.   ചവല കകാരരങ്ങളവല് ഇഇൗ പവരുദ്ധരര്യം
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ഏറവര്യം  കൂടുതല്  മൂര്ചവച്ചവരവക്കുന്നതസ  ഡകരളത്തെവലകാണസ.   ഇഡപകാള്

ഡറകാഡുകള്  നവര്മ്മവക്കുന്നതവനകാവശരമകായ  ഒരു  പ്രധകാനഎപട്ട  ഭകാഗഎമന്നസ

പറയുന്നതസ  കരവങ്കലകാണസ.   കരവങ്കലവഎന്റെ അമവഡതകാപഡയകാഗര്യംമൂലര്യം  നമ്മുഎട

പകാറകളുര്യം  മലകളുര്യം  ഇലകാതകാകഎപട്ടുഎകകാണവരവക്കുകയകാണസ.   കരവങ്കലര്യം

പകാറയുമവലകാഎത  ഡറകാഡുകള്  നവര്മ്മവകകാന  കഴവയുന്ന  ഒരു  സകാഡങ്കതവക

വവദരഎയ  സര്യംബനവച്ചസ  ഡകരളര്യം  ചവനവഡകണ  കകാലര്യം

അതവക്രമവച്ചവരവക്കുനഎവന്നകാണസ  എനവകസ  ഡതകാനന്നതസ.   ഇവവഎട

സകാമ്പത്തെവകകാവഡലകാകന  റവഡപകാര്ട്ടനുസരവച്ചസ  ജവലകാ-സര്യംസകാന

ഡറകാഡുകളുഎട  മകാതര്യം  പദര്ഘരര്യം  31,811  കവഡലകാമശററകാണസ.   ഗ്രകാമശണ

ഡറകാഡുകള് കൂടവഡച്ചര്ക്കുഡമ്പകാള് അതസ 1.5 ലകര്യം വരുര്യം.  ഇതയുര്യം ഡറകാഡുകള്

നവര്മ്മവക്കുകഡയകാ  നവശകരവക്കുകഡയകാ  എചയ്യുഡമ്പകാള് ആവശരമകായവ  വരുന്ന

പകാറ നമുകസ  ലഭരമല.   അതുഎകകാണസ ഡകരളര്യം ഏറവര്യം പ്രധകാനഎപട്ടതകായവ

കകാഡണണ ഒരു കകാരരര്യം ഡകരളത്തെവഎന്റെ ഭകാവവ വവകസനത്തെവനസ, വരുന്ന 5-10

വര്ഷത്തെവനുള്ളവല് നമ്മഎള തുറവച്ചുഡനകാക്കുന്ന ഒരു യകാഥകാര്ത്ഥരര്യം, ഒരു ബദല്

സര്യംവവധകാനര്യം  ഇതവനസ  കകാണണഎമന്നകാണസ.  മഎറകാരു  കകാരരര്യംകൂടവ  പറഞസ
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ഞകാനവസകാനവപവകകാര്യം.   പ്രവകാസവ  ഡമഖലയവല്  ഗവണ്എമന്റെസ  വളഎര

ശഡദ്ധയമകായ  തശരുമകാനങ്ങഎളടുത്തെവട്ടുണസ.   അവരുഎട  ഡകമപദ്ധതവ

നവശകരവക്കുന്നതവനസ ഇഇൗ ഗവണ്എമന്റെസ ആ ഡകമനവധവ നവയമത്തെവല് മകാറര്യം

വരുത്തെണഎമനകൂടവ അഭരര്ത്ഥവച്ചുഎകകാണസ ഞകാന നവര്ത്തുന. നന്ദവ.

പ്രതവപക ഡനതകാവസ       (  ശശ  .   രഡമശസ എചന്നവത്തെല  ):  സര്,

ഞകാന ഇഇൗ ബഡ്ജറവഎന ശക്തമകായവ എതവര്ക്കുകയകാണസ.  ഇങ്ങഎനഎയകാരു

ബഡ്ജറസ  ചര്ച്ചതഎന്ന  ഇവവഎട  നടന്നതസ  വലവയ  കകാരരമകാണസ.   കുഡറ

നകാളുകളകായവ  ഇവവഎട  ബഡ്ജറസ  ചര്ച്ച  നടകകാറവല.

ധനകകാരരമനവയകായവരുന്ന  മകാണവ  സകാറവനസ  ബഡ്ജറസ  ഡപകാലര്യം

അവതരവപവകകാന  കഴവയകാത്തെ  അവസയുണകായവരുന.   ഇവവഎട

ബഹമകാനരനകായ മുനപ്രതവപക ഡനതകാവര്യം മുനമുഖരമനവയുമകായ ശശ.  വവ.

എസസ.  അച്ചുതകാനന്ദഎന്റെ  പ്രസര്യംഗര്യം  ഞകാന  വളഎര  കഇൗതുകഡത്തെകാടുകൂടവ

ഡകള്ക്കുകയകായവരുന.   ധനകകാരര  കമ്മശഷന  എചയര്മകാനകാകുനഎവന്നസ

കരുതവ ഒരു മര്യംഗളപതര്യം ശശ. വവ. എസസ. അച്ചുതകാനന്ദന എഴുതുഎമന്നസ ഞകാന

കരുതവയവല.   അഡദ്ദേഹെത്തെവഎന്റെ  സവതവയവല്  എനവക്കുവളഎര
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സഹെതകാപമുണസ.   അഡദ്ദേഹെര്യം കണ ഡഡകാ. ടവ. എര്യം. ഡതകാമസസ എഎസകസ അല

ഇവവഎട ഇഡപകാള് ഇരവക്കുന്നഎതന്നസ അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ മനസവലകായവല.  ശശ.

വവ.  എസസ.  അച്ചുതകാനന്ദന മുഖരമനവയകായവരുന്ന കകാലഎത്തെ ഡഡകാ. ടവ.  എര്യം.

ഡതകാമസസ  എഎസകസ  അല  ഇവവഎട,  ഒരു  നവറര്യം  മകാറവയ  ഡതകാമസസ

എഎസകവഎനയകാണസ  നമ്മളവഡപകാള്  കണ്ടുഎകകാണവരവക്കുന്നതസ.   നവ

ലവബറലവസത്തെവഎനതവരകായ  ഒരു  ബദല്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവലവല.

ഡകന്ദ്രഗവണ്എമന്റെവഎനതവഎരയുള്ള വവമര്ശനര്യം ഇവവഎടയവല.  ഡകന്ദ്രവമകായവ

ഒരു കണ്ഫ്രഡണഷന ഇഇൗ ബഡ്ജറവലവല.  വരകാപകാരവകളുര്യം വരവസകായവകളുര്യം

ബവസവനസ്സുകകാരുഎമകാഎക  അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ  സഇൗഹൃദര്യം  സകാപവകകാന

കഴവയുന്നവരകായവ  മകാറവയവരവക്കുന.   എഎനകാരുമകാറമകാണസ  നമ്മള്

കകാണുന്നതസ?  ഡഡകാ. ടവ.  എര്യം. ഡതകാമസസ എഎസകവനസ വന്ന മകാറര്യം ശശ. വവ.

എസസ.  അച്ചുതകാനന്ദനവല്നവനര്യം  ശശ.  പവണറകായവ  വവജയനവഡലയസ

എത്തെവയഡപകാഴുണകായ  മകാറമകായവട്ടകാണസ  എനവകസ  ഡതകാനന്നതസ.   ലകാറവന

അഡമരവകഎയപറവയുര്യം  എവനവഡസത്വലഎയപറവയുര്യം  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ

എഎസകസ  പറയുമകായവരുന.  ഇന്നസ  എവനവഡസത്വലയുഎട  സവതവഎയനകാണസ;
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നവലവബറല്  സമശപനങ്ങള്എകതവരകായവട്ടുളള  ബദല്  എവനവഡസത്വലഎയ

കണ്ടുഎകകാണകാണസ  അങ്ങസ  ആവവഷരവച്ചതസ.   ഇന്നസ  എവനവഡസത്വലയവല്

പട്ടവണവയുര്യം  ഡസകാഷരല്  എടനഷനുര്യം  പ്രയകാസങ്ങളുര്യം  അനുഭവവക്കുനഎവന്നസ

അഡങ്ങയ്ക്കുര്യം അറവയകാവന്ന കകാരരമകാണഡലകാ. അങ്ങസ ഉഡട്ടകാപരന ആശയങ്ങളുഎട

രകാജകാവകായവ  മകാറവയവരവക്കുകയകാണസ.   അങ്ങസ  ഇതവനുമുമ്പസ  2010-എല

ബഡ്ജറവല്  പലവശരഹെവത  ബകാങ്കസ  പ്രഖരകാപവച്ചു,  എവവഎട?   2011-എല

ബഡ്ജറവല്  ഡകാമവല്  നവനര്യം  മണല്  വകാരവ  ഹെരവത  ബഡ്ജറസ

കഎണത്തെവയതസ  എവവഎടയകാണസ?  പകാരഗ്രകാഫസ  106-ലകാണസ  അങ്ങതസ

പറഞതസ.   2011-എല  ബഡ്ജറവല്  ഒരു  കമ്പനവ  രൂപശകരവച്ചസ  40,000

ഡകകാടവ  സമകാഹെരവക്കുഎമന്നസ  പറഞ്ഞു,  ഒരു രൂപഎയങ്കവലര്യം  സമകാഹെരവകകാന

നവങ്ങള്കസ  കഴവഡഞകാഎയന്നസ  ഞകാന  ഡചകാദവകകാനകാഗ്രഹെവക്കുകയകാണസ.

എലകാര്യം  സത്വപ്നങ്ങളകായവ  അവഡശഷവക്കുകയകായവരുന.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ

എനപറയുന്നതസ  മകാന്ദരവവരുദ്ധ  പകാഡകജവഎന്റെ  അടവസകാനത്തെവല്

എകട്ടവഎപകാകവയ  ഒന്നകാണസ.   ഇതസ  യഥകാര്ത്ഥ  ബഡ്ജറല,  'It  is  only  a

correctional Budget'  അതകായതസ  'ഒരു തവരുത്തെല് ബഡ്ജറസ'  മകാതമകാണസ.



Uncorrected/Not for publication
84

ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവയകാണസ  2016-17-എല  ബഡ്ജറസ  അവതരവപവച്ചതസ.

പഎക   ഒരു  ഫള്  ബഡ്ജറസ  അവതരവപവച്ച  മട്ടകാണസ  അങ്ങയുഎട  ഭകാവര്യം

കണകാല് ഡതകാനന്നതസ. ഈ  ബഡ്ജറവഎന്റെ  sanctity  തഎന്ന  അങ്ങസ

നഷ്ടഎപടുത്തെവയവരവക്കുകയകാണസ.  വവകസനത്തെവനസ   ബഡ്ജറവനസ

പുറത്തുനവനര്യം  പണര്യം  കഎണത്തുര്യം  എനപറയുന്ന  സമശപനര്യം  എകകാള്ളകാര്യം.

പഎക  അതസ  അപ്രകാഡയകാഗവകമകാണസ.  സര്യംസകാന  ചരവതത്തെവല്

ആദരമകായവട്ടകാണസ  ആസൂതണ  വവകസന  പദ്ധതവ  ഇലകാതകായവരവക്കുന്നതസ.

മകാര്കറവല്നവന്നസ അങ്ങസ പനശരകായവരര്യം ഡകകാടവ രൂപ കഎണത്തുഎമനള്ളതസ

എവറഎമകാരു സത്വപ്നര്യം  മകാതമകാണസ.  അതവനസ  ആര്.ബവ.ഐ.യുഎട  എപര്മവഷന

ഡവഎണ,  ഡബകാണ്ടുകള്കസ  എസബവയുഎട പഗഡസ പലനസസ  പകാലവകഡണ?

ഇതവനസ  എത  സമയര്യം  ഡവണവവരുര്യം.  ഈ  സകാമ്പത്തെവക

വര്ഷഎമനപറയുന്നതസ  ഇനവ  അഞ്ചുമകാസമകാണുള്ളതസ.  ഇതവനവടയവല്  ഈ

ബഡ്ജറവലൂഎട  ഇതസ  നടപകാകകാന  കഴവയുഡമകാ?  എസ്പഷരല്  പര്പസസ

എവഹെവകവളവഎനക്കുറവച്ചസ അങ്ങസ പറഞ്ഞു. എസ്പഷരല് പര്പസസ എവഹെവകവള്

ഡവണഎമങ്കവല്  ഒരു  വയബവള്  ബവസവനസസ  ഡമകാഡല്  ഡവണര്യം.
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അങ്ങഎനഎയകാരു  വയബവള്  ബവസവനസസ  ഡമകാഡല്  അങ്ങസ

മുഡന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നവലഡലകാ;  എലഡന്റെഴവനുര്യം  ഇനഎവഡസഴവനുര്യം  തകാല്പരരമുള്ള

ബവസവനസസ  ഡമകാഡല്  ഉഎണങ്കവല്  മകാതഡമ  ഇനഎവസസഎമന്റെസ  വരവകയുള്ളൂ.

ഉദകാഹെരണമകായവ  ഇനരയവഎല  ഏറവര്യം  നല  ഒരു  ബവസവനസസ  ഡമകാഡല്

ആയവരുന നകാഷണല് പഹെഡവ അഡതകാറവറവ.  അതുഎകകാണകാണസ ആളുകള്

അതവല്  ഇനഎവസ്റ്റുഎചയകാന  മുഡന്നകാട്ടുവന്നതുര്യം  ഇനരയവല്  നകാഷണല്

പഹെഡവ  അഡതകാറവറവയവല്   ഇഷ്ടര്യംഡപകാഎല  പണമുഎണന്നസ  പറയുന്നതുര്യം.

ഡകന്ദ്രമനവ  ശശ.  നവതവന  ഗഡ്ഗരവ  പറഞ്ഞു,   ഞങ്ങള്കസ  പണര്യം

ഇഷ്ടര്യംഡപകാഎലയുഎണന്നസ.   കകാരണര്യം,  അഎതകാരു  വയബവളകായ  ബവസവനസസ

ഡമകാഡലകായവരുന്നതുഎകകാണകാണസ.  ഡകകാസസ  ഓഫസ  കരകാപവറലവഎനകകാള്

കൂടുതല്  റവഡട്ടണ്  ഓണ്  കരകാപവറല്  ഉണകായകാല്  മകാതഡമ

ഇനഎവസസഎമനണകാകുകയുള്ളൂ.  ഇതവല്  വയബവള്  ബവസവനസസ  ഡമകാഡല്

എവവഎടയകാണസ?  അതുഎകകാണസ  മകാന്ദരവവരുദ്ധ  പകാഡകജസ  ഒരു  ഡപപറവല്

മകാതര്യം  അവഡശഷവക്കുന്ന  ഒന്നകായവ  മകാറകാന  ഡപകാകുന  എനള്ളതകാണസ

സതരര്യം.  അതുമകാതവമല,  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  ഐസകസ  ഇഡപകാള്
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മുഖരമനവയുഎട ഡറകാളവലകാണസ.  എലകാ ഡവപകാര്ട്ടുഎമനകഎളയുര്യം നവയനവക്കുന്ന

തരത്തെവഡലയസ  അഡദ്ദേഹെര്യം  മകാറന  എനള്ളതസ  ആശകാസരകരമകായ  ഒരു

കകാരരമല. 

25 ശതമകാനര്യം എകകാഡമഴരല് ടകാകസ പവരവവസ വര്ദ്ധവപവക്കുഎമന്നസ അഡദ്ദേഹെര്യം

പറഞ്ഞു. എവസസ ഏഷരയവഎല സവതവ എനകാണസ? ഞകാന മകാതൃഭൂമവയവല് ഒരു

ഡലഖനഎമഴുതവയഡപകാള്  അങ്ങസ  എഫയ്സസ  ബുകവല്  അതവഎന

എതവര്ത്തുഎകകാഎണഴുതവ.  എവസസ ഏഷരയവല്നവന്നസ വരുന്ന എന.ആര്.ഐ.

എറമവറനസസ  കുറയുകയകാണസ.   എന.ആര്.ഐ.  എറമവറനസസ

രണ്ടുതരത്തെവലണസ-  ബകാങ്കസ എഡഡപകാസവറ്റുര്യം കണ്സര്യംപ്ഷനുഡവണവയുള്ളതുര്യം.

ബകാങ്കസ  എഡഡപകാസവറസ  കൂടുനണകാകുര്യം,  പഎക  കണ്സര്യംപ്ഷന  കൂടുന്നവല.

അതവഎന്റെ  ഫലമകായവ  എകഡണകാമവകസ  ആകവവവറവയുര്യം  ബവസവനസസ

ആകവവവറവയുര്യം  നടക്കുന്നവല.  റവയല് എഡസറസ  ബവസവനസുര്യം  കണ്സ്ട്രകന

ഡമഖലയുര്യം  തകരുന.  ഇതവഎന്റെഎയലകാര്യം  ഫലമകായവ  എകകാഡമഴരല്  ടകാകസ

കുറയുന. നമ്മുഎട നവകുതവ വരുമകാനത്തെവഎന്റെ 60 ശതമകാനര്യം എനപറയുന്നതസ

എകകാഡമഴരല്  ടകാകകാണസ.  അങ്ങസ  25  ശതമകാനര്യംവഎര  എത്തുര്യം
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എനപറയുന്നകകാരരത്തെവല് എനവകസ  സര്യംശയമുണസ.  സഇൗദവ അഡറബരയവല്

ഓയവല് പപ്രസവല് ഉണകായ തകര്ച്ചമൂലര്യം   100  ബവലരണ് ഡഡകാളറവഎന്റെ

റവനമ്യൂ  എഡഫവസവറകാണുണകായവട്ടുള്ളതസ.  ഓയവല്  പപ്രസവല്  ഉണകായ

തകര്ച്ച ഡകരളഡത്തെയുര്യം വളഎര ഗുരുതരമകായവ ബകാധവക്കുകയകാണസ.  അതവഎന്റെ

ഫലമകായവ ഇവവഎട എകഡണകാമവകസ  ആകവവവറവയുര്യം കണ്സര്യംപ്ഷന ഡററ്റുര്യം

കുറയുന.  അങ്ങഎന  വരുഡമ്പകാള്  നമുകസ  25  ശതമകാനര്യം  എത്തെകാന

കഴവയുഎമന്നസ പറയുന്നതസ  it is only a visual thinking.  അതസ നടപകാകകാന

ഡപകാകുന്ന  ഒന്നല.  മകാണവസകാറവഎന്റെ  ധനകകാരര  മകാഡനജസ എമന്റെവഎനക്കുറവച്ചസ

ഇവവഎട അങ്ങസ വവമര്ശവച്ചു.  പതവന്നകാലകാര്യം ധനകകാരര കമ്മശഷന അനുവദവച്ച

ധനകമ്മവ  3  ശതമകാനമകാണസ.  ഞങ്ങളുഎട  ഗവണ്എമഎന്റെടുത്തെതസ  2.7

ശതമകാനര്യം. എഡബ്റസ - ജവ.ഡവ.പവ. ഡറഡഷരകാ അനുസരവച്ചസ അനുവദനശയമകായ

കടര്യം  31.34.  ഞങ്ങള് എടുത്തെതസ  29.  എല്.ഡവ.എഫസ-എന്റെ കകാലത്തെസ എലകാ

വര്ഷവര്യം  എവയ്സസ  ആന്റെസ  മശനസസ  എടുത്തു.  എന്നകാല്  യു.ഡവ.എഫസ.

എടുത്തെവട്ടവല.  മകാന്ദരമുണകാഎയങ്കവലര്യം  99  ശതമകാനര്യം  നവകുതവ  പവരവകകാന

ഗവണ് എമന്റെവനസ  കഴവഞ്ഞു.  അങ്ങസ  ഈ  ഭരണര്യം  ഏഎറടുത്തെഡപകാള്  ട്രഷറവ
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കകാലവയകാഎണന്നസ  പറഞ്ഞു.  വവ.  എസസ.  ഗവണ് എമന്റെവഎന്റെ കകാലത്തെസ  അങ്ങസ

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവ  സകാനര്യം  ഒഴവയുഡമ്പകാള്  അങ്ങയുഎട  സവതവ

എനകായവരുന;  1963.47 ഡകകാടവ  രൂപയുഎട  വമ്പവച്ച  സകാമ്പത്തെവക

ബകാധരതയകായവരുന്നവഡല?  അഎതലകാര്യം  എകകാടുത്തുതശര്ത്തെതസ  യു.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെഡല?  മുന  മുഖരമനവയകായ  ശശ.  ഉമ്മന  ചകാണവ  ഡചകാദവച്ച

ഡചകാദരത്തെവനസ അങ്ങസ മറപടവ പറയണര്യം. നവകുതവഡയതര വരുമകാനര്യം, ഡലകാട്ടറവ,

എപകസസ  തുടങ്ങവയ  ഡമഖലകളവല്  ഞങ്ങള്  വരുത്തെവയവട്ടുള്ള  മകാറര്യം

എചറതകാഡണകാ?  ഡഡകാ.  ടവ.  എര്യം.  ഡതകാമസസ  ഐസകസ

റവപ സ വകാനവവര്യംഗവളവഎനഡപകാഎലയകാണസ. He  was  in  a  deep  slumber,

when  he  awakened   he  had  forgotten  everything.  ഉണര്ന്നഡപകാള്

അഞ്ചുവര്ഷര്യം  യു.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെസ  നടത്തെവയഎതലകാര്യം  അഡദ്ദേഹെര്യം

മറനഡപകായവ  എന്നതകാണസ  സതരര്യം.  അങ്ങസ  റവപ സ വകാനവവര്യംഗവളവഎനഡപകാഎല

അവവഎട ഇരവക്കുന്നതവലകാണസ എനവകസ ആശരരര്യം. ജനങ്ങള്ക്കുഡവണവയുള്ള

കകാരുണര  പദ്ധതവക്കുഡവണവ  ഒന്നര  ലകര്യം  ആളുകള്കസ  ആയവരത്തെവ

ഇരുന്നൂറഡകകാടവ  രൂപയുഎട  പദ്ധതവ  നടപകാകവയതുര്യം   12.90  ലകത്തെവല്
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നവന്നസ 37.82 ലകര്യം ഡപര്കസ ഡകമ എപനഷന എകകാടുത്തെതുര്യം എതറകാഡണകാ?

എല്.ഡവ.എഫസ.എന്റെ  കകാലത്തെസ  സവ.എര്യം.ഡവ.ആര്.എഫസ.-നസ  120.24

ഡകകാടവരൂപ എകകാടുത്തെഡപകാള് യു.ഡവ.എഫസ.എന്റെ കകാലത്തെസ  798  ഡകകാടവരൂപ

എകകാടുത്തെതസ എതറകാഡണകാ? എലകാ ബവ.പവ.എല്.കകാര്ക്കുര്യം ഞങ്ങള് സഇൗജനര

ഡറഷന  എകകാടുത്തു.  ഞങ്ങള്  എതറ്റുഎചയ്തു  എനപറയുന്നതസ  ഡകമ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കുര്യം  വവകസന  കകാരരങ്ങള്ക്കുര്യം  ഡവണവയകാണസ.

ഡകരളത്തെവഎന്റെ  ചരവതത്തെവലണകാകകാത്തെ,  സമകാനതകളവലകാത്തെ

വവകസനമകാണസ  ഡകരളത്തെവല്  യു.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെസ

അഞ്ചുവര്ഷകകാലര്യം എചയ്തതസ  എന്നസ  എലകാവര്ക്കുര്യം അറവയുന്ന കകാരരമകാണസ.

ചവല  സമയത്തെസ  നവകുതവ  പവരവവസ  കുറഞവട്ടുണസ.   നവകുതവ  പവരവവസ

എനപറയുന്നതസ  മകാര്കറവലണകാകുന്ന ഫ്ലക്ച്ചുഡവഷന അനുസരവച്ചവരവക്കുര്യം.

നകാണരവവളകളുഎട വവല കുറഞ്ഞു,  റബറവഎന്റെ വവല കുറഞ്ഞു,  കണ്സ്ട്രകന

ആക്ടവവവറശസസ  കുറഞ്ഞു,  മറ്റുപല എകസഡറണല് ഫകാഡക്ടഴ്സുഎകകാണ്ടുര്യം നവകുതവ

പവരവവസ  കുറഞവട്ടുണസ.  അഴവമതവ  എകകാണകാണസ  നവകുതവ  പവരവവസ

കുറഞഎതന്നസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞു.  എവവഎടയകാണസ  അഴവമതവ  ഉണകായതസ  ?
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അങ്ങസ  അതസ  ചൂണവകകാണവകണര്യം.  അലകാഎത  എവറഎത  പറഞവട്ടസ

കകാരരമവല.  ഇവവഎട ഓയവല് പപ്രസവല് ഉണകായവരവക്കുന്ന വമ്പവച്ച തകര്ച്ച

നമുകസ  ഗുണകരമകാഎണങ്കവലര്യം  എവസസ  ഏഷരന  രകാജരങ്ങളവഎല  പല

ഗവണ്എമനകള്ക്കുര്യം  അതസ  ബുദ്ധവമുട്ടുണകാകവയവട്ടുണസ.  അതവഎന്റെ

പ്രതവഫലനര്യം  ഇവവഎട  വരകാന  ഡപകാകുന്നഡതയുള്ളൂ.   ഓയവല്  പപ്രസവല്

ഉണകാകുന്ന  ഫ്ലക്ച്ചുഡവഷന  റപവ,  ഡഡകാളര്,  നകാണയവവനവമയര്യം

ഉള്എപഎടയുള്ള  കകാരരങ്ങഎള  എങ്ങഎന  ബകാധവക്കുഎമന്നസ

എനവകറവയവലകാഎയന്നസ  അങ്ങയുഎട  ബഡ്ജറവല്ത്തെഎന്ന  അങ്ങസ

പറയുനണസ.  വവകസനവര്യം കരുതലമകായവരുന ഞങ്ങളുഎട ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ

ലകരര്യം.  അതവഎന്റെ  അടവസകാനത്തെവല്  ഞങ്ങള്  ധകാരകാളര്യം  പദ്ധതവകള്

നടപകാകവയവട്ടുണസ.  ഇടുകവ  പദ്ധതവക്കുഡശഷര്യം  ഡകരളത്തെവല്  നടപകാകവയ

ഏറവര്യം വലവയ പദ്ധതവയഡല എമഡട്രകാ എറയവല്ഡവ; ഞങ്ങള് ആരര്യംഭവച്ചതഡല

വവഴവഞര്യം പദ്ധതവയുര്യം കണ്ണൂര് വവമകാനത്തെകാവളവര്യം.  ഇഎതലകാര്യം നടപകാകകാന

മുഡന്നകാട്ടുവന്നതസ  ഞങ്ങളുഎട  ഗവണ്എമന്റെകാണസ.  രണസ  ശമ്പള  കമ്മശഷന

ശവപകാര്ശകള്  നടപകാകവയതസ  ഞങ്ങളുഎട  ഗവണ്എമന്റെകാണസ.  ഞങ്ങള്



Uncorrected/Not for publication
91

എചയ്തവട്ടുള്ള  മുഴുവന  കകാരരങ്ങഎളയുര്യം  തമസരവച്ചുഎകകാണസ  ഡകരളത്തെവഎല

യു.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെസ  ഒനര്യം  എചയ്തവട്ടവല  എനള്ള  എതറവദ്ധകാരണ

പരത്തെത്തെക നവലയവലള്ള പ്രവര്ത്തെനമകാണസ  അങ്ങസ  ഈ ബഡ്ജറവലൂഎട

കകാഴ്ചവച്ചതസ.  എനവകസ  അതവനകഎത്തെകാരു ആഡകപര്യം ഉണസ.  യു.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെസ  എചയ്ത  കകാരരങ്ങള്  പറയകാഎത  അതവനുമുമ്പസ  എല്.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെസ  എചയ്ത കകാരരങ്ങളകാണസ അങ്ങസ പറഞതസ.  അഡങ്ങയസ ഇതുകൂടവ

പരകാമര്ശവകകാമകായവരുന.  അതുഎകകാണകാണസ  ഞകാന  അങ്ങഎയ  റവപ സ വകാന

വവര്യംഗവളവഡനകാടസ ഉപമവച്ചതസ.  ഈ സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ സകാമ്പത്തെവക രര്യംഗത്തെസ

മകാറമുണകാകണഎമനതഎന്നയകാണസ  ഞങ്ങളുഎട  അഭവപ്രകായര്യം.  എമച്ചഎപട്ട

സകാമ്പത്തെവക  സവതവ  ഉണകാകണര്യം.  ഇനര  ഇന്നസ  ഡലകാകത്തെവനുമുന്നവല്

വളര്നവരുന്ന  ഒരു  രകാജരമകാണസ.  ഡലകാകത്തുള്ള  ഏതസ  രകാജരഎത്തെകകാളുര്യം

സകാമ്പത്തെവക  പുഡരകാഗതവ  പകവരവകകാന  കഴവവള്ള  രകാജരമകാണസ  ഇനര.

അതവനുള്ള  അടവത്തെറയവട്ടതസ  ഡകകാണ്ഗ്രസസ  ഗവണ്എമനകളകാണസ.  ആ

നയങ്ങളകാണസ  ഇഡപകാള്  എലകാഡപരുര്യം  പവനതുടരുന്നതസ.  അങ്ങയുഎട

നവലവബറല് സമശപനങ്ങള് അങ്ങസ ഉഡപകവച്ചതവല് എനവകസ അതവയകായ
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സഡനകാഷമുണസ.  അഡങ്ങയ്ക്കുര്യം  അങ്ങസ  അലകാഎത  ഡവഎറകാരകാള്

അവവഎടയവരുന്നകാലര്യം  ഇതുമകാതഡമ  എചയകാന  കഴവയുകയുള്ളൂ.  പഎക

യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധമവലകാത്തെ  നവലയവലള്ള  ഒരു   സമശപനമകാണസ  അങ്ങസ

കകാട്ടവയവട്ടുള്ളതസ എന്നതകാണസ ഏറവര്യം പ്രധകാനഎപട്ട കകാരരര്യം.  രണ്ടുകകാരരങ്ങള്

കൂടവ  പറഞ്ഞുഎകകാണസ  ഞകാന  അവസകാനവപവകകാര്യം.  ഒന്നസ,  അങ്ങസ  ഇവവഎട

എവളവഎച്ചണ്ണയസ  നവകുതവ  ഏര്എപടുത്തെകാന   തശരുമകാനവച്ചു.   ഇതസ

സകാധകാരണകകാഎരയുര്യം ഡകരകര്ഷകഎരയുമകാണസ ബകാധവക്കുന്നതസ. 205 ഡകകാടവ

രൂപയുഎട  അധവകവവഭവര്യം  കഎണത്തെകാന  അങ്ങസ  ശമവക്കുന.

സകാധകാരണകകാരകായ  ആളുകഎളയകാണസ  ഇതസ  ബകാധവക്കുന്നതസ.  അതുഡപകാഎല

കുടുര്യംബങ്ങള്  തമ്മവലള്ള  ഭകാഗകാധകാരര്യം  സര്യംബനവച്ചസ  വലവയഡതകാതവലള്ള

ബുദ്ധവമുട്ടുകളുര്യം  സകാമ്പത്തെവകമകായ  പ്രയകാസങ്ങളുര്യം  പകാവഎപട്ട

കുടുര്യംബങ്ങള്ക്കുണകാകുര്യം.  അചന  മകള്കസ  ഭൂമവ  എകകാടുകകാന

തശരുമകാനവച്ചുകഴവഞകാല് അതസ രജവസര് എചയ്യുന്നതവനസ നവകുതവ ഈടകാക്കുക

എനപറയുന്നതസ  വലവയ  ഡതകാതവല്  ബുദ്ധവമുട്ടുണകാക്കുന്ന  ഒരു  കകാരരമകാണസ.

അതുഎകകാണസ  അതങ്ങസ  പുനനഃപരവഡശകാധവകണഎമന്നസ  ഞകാന
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അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  അതുഡപകാഎല  കയര്  ഡമഖല  പലതരത്തെവലള്ള

ബുദ്ധവമുട്ടുകള് ഡനരവടുകയകാണസ.  നമ്മുഎട ജവലയവലകാണസ കയര് കൂടുതലള്ളതസ.

അതുഎകകാണസ  കയര്  ഡമഖലയ്ക്കുഡവണവ  കുഡറക്കൂടവ  കകാരരങ്ങള്

എചഡയണതകായുര്യം  കൂടുതല്  പണര്യം  മകാറവവയ്ഡകണതകായുമുണസ.  കയര്

എതകാഴവലകാളവകളുഎട  ഡകമത്തെവനുര്യം  കയറവഎന്റെ  ഇന്നഎത്തെ  പ്രതവസനവ

പരവഹെരവകകാനുമുള്ള  നടപടവകളുമകായവ  മുഡന്നകാട്ടുവരണഎമനകൂടവ  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  അഡതകാഎടകാപര്യം  ജനങ്ങളുഎട  തലയവല്  അധവക

നവകുതവഭകാരര്യം  അടവഡച്ചല്പവക്കുന്നഡതകാടുകൂടവ  വലവയഡതകാതവലള്ള

വവലകയറമുണകാകകാന  ഡപകാകുന.  നമുകകാവശരമകായ  എലകാ  സകാധനങ്ങളുര്യം

മറസ സര്യംസകാനങ്ങളവല്നവനമകാണസ വരുന്നതസ.  ട്രക്കുകള്ക്കുര്യം ഡലകാറവകള്ക്കുര്യം

ഏര്എപടുത്തെവയവരവക്കുന്ന  നവകുതവയുഎട  ഫലമകായവ  വനഡതകാതവലള്ള

വവലകയറര്യം  നമ്മള്  അനുഭവവകകാന  ഡപകാവന  എനള്ളതസ  ഒരു

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണസ.  അതുകൂടവ  പരവഹെരവകകാനുള്ള  നടപടവകള്

സത്വശകരവകണഎമന്നസ  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥവക്കുകയകാണസ.  അങ്ങസ  മനഡമകാഹെന

ബര്യംഗകാവവല്  തകാമസവക്കുന്നതുഎകകാഡണകാ,  13- ാം  നമ്പര്  കകാറവല്
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സഞരവക്കുന്നതുഎകകാഡണകാ അല അഡങ്ങയസ ബുദ്ധവമുട്ടുണകാകകാന ഡപകാകുന്നതസ.

നടകകാത്തെ  ഈ  ബഡ്ജറ്റുഎകകാണകാകുര്യം  നവങ്ങള്  നൂല്പകാലത്തെവല്നവന്നസ

വശഴകാന  ഡപകാകുന്നതസ  എന്നകാണസ  എനവകസ  പറയകാനുള്ളതസ.

യകാഥകാര്ത്ഥരഡബകാധമവലകാഎത ഓഡരകാ ബഡ്ജറസ പ്രഖരകാപവക്കുഡമ്പകാഴുര്യം ഒത്തെവരവ

പദ്ധതവകള്  പ്രഖരകാപവക്കുന.  പഎക  ഒനര്യം  നടക്കുന്നവല.  Mr.  Thomas

Issac I sympathize with you. Thank you. 

ധനകകാരരവര്യം  കയറര്യം  വകുപ്പുമനവ  (ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ

എഎസകസ): സര്, ഇഇൗ ബഡ്ജറസ ചര്ച്ചയവലൂടനശളര്യം വന്ന ഒരു പ്രഡയകാഗമകാണസ

'സത്വപ്നര്യം'.   ചവലര്കസ  സത്വപ്നബഡ്ജറസ,   മറ്റു  ചവലര്കസ  മലര്എപകാടവകകാരഎന്റെ

സത്വപ്നര്യം, സത്വപ്നകാടനര്യം ഇങ്ങഎന പലതുര്യം. ഡഡകാ.  എ. പവ.  എജ.  അബ്ദുള് കലകാര്യം

യുവകാകഡളകാടസ  സത്വപ്നര്യം  കകാണണഎമന്നസ  പറഞ്ഞു,  അതനുസരവച്ചസ  ഞകാന

പറഞഎതന്നകാണസ  ഇവവഎട  ശശ.  അബ്ദുല്  റസകാകസ  പറഞതസ.

അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ  അബ്ദുള്  കലകാമവഎന്റെ  ആ  വകാചകഎത്തെ  ഞകാന

ഓര്മ്മവപവകഎട്ട.  സത്വപ്നര്യം ഉറകത്തെവല് കകാണുന്നതല,  ഉറകര്യം എകടുത്തുന്ന

തശഷ്ണമകായവട്ടുള്ള  പ്രതശകയകാണസ.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ  നവങ്ങളുഎട  ഉറകര്യം
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എകടുത്തുന്ന തശഷ്ണമകായ പ്രതശകയുഎട ഒരു ബഡ്ജറകാണസ.  എന്തുഎകകാണകാണസ

നവങ്ങളവതവഎന  നടകകാന  ഡപകാകകാത്തെതസ;   സത്വപ്നര്യം  എഎന്നകാഎക

വവഡശഷവപവച്ചതസ.   ബഹമകാനഎപട്ട  പ്രതവപക  ഡനതകാവര്യം  ഇതസ

പറഞകാണഡലകാ അവസകാനവപവച്ചതസ.   കകാരണര്യം ഇതവല് പറഞവരവക്കുന്ന

പുതവയ  പ്രഖരകാപനങ്ങളവല്  മഹെകാഭൂരവപകവര്യം  പ്രഡതരക  നവഡകപ

പദ്ധതവയുഎട  ഭകാഗമകായവ  പുറത്തുനവനര്യം  പണര്യം  കഎണത്തെവ

നടപകാഡകണതകാണസ.    പഡക  അതുസര്യംബനവച്ചസ  ബഹമകാനഎപട്ട

പ്രതവപക  ഡനതകാവവഎന്റെയുര്യം  മുന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനവയുഎടയുര്യം

പരകാമര്ശങ്ങള്   ആധുനവക  പണകഡമ്പകാളര്യം  എങ്ങഎനയകാണസ

പ്രവര്ത്തെവക്കുന്നഎതനള്ള  ഒരു  ധകാരണയവലകായ്മയുഎട

മകുഡടകാദകാഹെരണങ്ങളകാണസ.    ഉമ്മന  ചകാണവ  സകാറവഎന  ആ

ഗണത്തെവല്എപടുത്തുന്നവല.   ഞകാന  ലളവതമകായവ  പ്രതവപകാദവകകാന

ശമവകകാര്യം.  നമ്മള് ഇഡപകാള്  ബഡ്ജറവനു പുറത്തെസ വകായഎയടുത്തെസ വലവയ

പദ്ധതവകള്   നടപകാക്കുന.   അങ്ങസ  പറഞ  എകകാച്ചവ  എമഡട്രകാ

എങ്ങഎനയകാണസ? ബഡ്ജറവനസ പുറഎത്തെ പണമകാണസ.  ജപകാനകകാരുഎട പണര്യം
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വകായഎയടുത്തെവട്ടകാണസ.   ഇതുഡപകാഎല  നമ്മുഎട  വനകവട  പദ്ധതവകഎളലകാര്യം

അത്തെരത്തെവലകാണസ.   ഇങ്ങഎന  ഒരു  നവര്ദ്ദേവഷ്ട  പദ്ധതവക്കുഡവണവ

വകായഎയടുകകാന  ഡപകാകുഡമ്പകാഴുള്ള  ബുദ്ധവമുട്ടസ  എഎനകാഎകയകാണസ?   ഇഇൗ

പദ്ധതവക്കുഡവണവ  വകായ  തരകാന  തല്പരനകായവട്ടുള്ള  ഒരു  വകായകകാരഎന

കണ്ടുപവടവകണര്യം.   ആ  വകായകകാരനസ  അവരുഡടതകായവട്ടുള്ള  ഒരുപകാടസ

നവബനനകളുണകാകുര്യം.   അഡപകാള്  ചര്ച്ച  എചയണര്യം;  എനഡഗകാഡഷരറസ

എചയണര്യം;  ചവലഡപകാള് വര്ഷങ്ങഎളടുക്കുര്യം.  ചര്ച്ച എചയ്തസ അവസകാനര്യം ഒരു

തശര്പവഎലത്തെവ ആ പണര്യം വകാങ്ങവച്ചസ എചയ്യുര്യം.  ഒരു കകാരരര്യം സമ്മതവകണര്യം,

ഇഡപകാള്  തഎന്ന  ബഡ്ജറവനു  പുറത്തെസ  നമ്മള്  ഇഇൗ  പണവ  എചയ്യുനണസ.

പഡക, ഇവവടഎത്തെ പ്രശര്യം ഞകാന ഡനരഎത്തെ പറഞതകാണസ.  ഇതസ നവര്ദ്ദേവഷ്ട

പദ്ധതവഡക  സകാധവക്കൂ.   ഇഇൗ  പദ്ധതവയവല്  തകാല്പരരമുള്ള  ആഎള

കഎണത്തെണര്യം,  ഇതയുര്യം  മകാസര്യം  ചര്ച്ച  എചയണര്യം.   പഎക  ഇന്നവഡപകാള്

പണകഡമ്പകാളര്യം  പ്രഡതരക  പദ്ധതവകസ  വകായ  തരകാനുള്ള  ധനകകാരര

സകാപനങ്ങളകാല്  നവയനവകഎപടുന്നതല.  മറവച്ചസ,  എഎഹെ  എനറസ വര്ത്തെസ

ഇനഡവവവഡത്വല്സസ,  കമ്പനവകള്,  മമ്യൂചത്വല് ഫണസസസ  അവരുഎട എഎകയവല്
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സര്പസസ  ഫണ്ടുണസ,  എവവഎടഎയങ്കവലര്യം  നവഡകപവകണര്യം  അഎലങ്കവല്

അവരുഎട  പണര്യം ഇതവനുഡവണവയുള്ളതകാണസ.   പഡക അതസ  ഫ്ഡളകാട്ടവര്യംഗസ

മണവയകാണസ.   വകായ  എകകാടുത്തെസ  ഏഎതങ്കവലര്യം  ഡപ്രകാജക്ടവല്  എഎട  അപസ

എചയ്തവടകാന  അവര്കസ  ആഗ്രഹെമവല.   ഡസകാകസ  ഡബ്രകാകറകായവ  വര്കസ

എചയ്യുന്നയകാള്കസ  തല്കകാലര്യം  പണര്യം  പകാര്കസ  എചയകാന  ഡവണവ  സലര്യം

ഡവണര്യം.  പഡക ഡസകാകവഎന്റെ വവല കൂടുഡമ്പകാള് അതസ ഡമടവകകാന ഡപകാകുര്യം.

അഡപകാള്  ഇതസ  പവനവലവകകാന സകാധവകണര്യം.   അതവനുഡവണവയവട്ടകാണസ

ഡബകാണസ എനള്ള സര്യംവവധകാനര്യം.   നവങ്ങള് ഡബകാണസ ഡമടവച്ചകാല് അതവനസ

പലവശ കവട്ടുര്യം, എഡപകാള് ഡവണഎമങ്കവലര്യം വവല്ക്കുകയുര്യം എചയകാര്യം. ആധുനവക

പണ  കഡമ്പകാളര്യം  ഇതവഎന  ആസ്പദമകാകവയകാണസ  പ്രവര്ത്തെവക്കുന്നതസ.

ഇത്തെരത്തെവലള്ള  പണര്യം  ഇനരയവഎല  ഡകകാര്പഡററ്റുകള്എകലകാര്യം

ലഭരമകാക്കുന്നതവനുഡവണവ  റവസര്വസ  ബകാങ്കുര്യം  എസബവയുര്യം  ഒരുപകാടസ

പരവഷകാരങ്ങള്  വരുത്തെവഎകകാണവരവക്കുകയകാണസ.    വവവവധതരത്തെവലള്ള

ഡബകാണ്ടുകള്  -   ഓഡരകാ  കകാരരത്തെവനുര്യം  ഉചവതമകായവ  എപഎട്ടന്നസ

പണഎമടുകകാനുര്യം  പണര്യം  എകകാടുക്കുന്നയകാള്കസ  തകാല്പരരമുണകാകകാനുര്യം
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തരത്തെവലള്ള  പുതവയ  പുതവയ  ധകാരകാളര്യം  ഇനസ്ട്രുഎമന്റെസസസ  എസബവയുര്യം  മറ്റുര്യം

അര്യംഗശകരവച്ചുഎകകാണവരവക്കുകയകാണസ.   ഇതസ  ഡകകാര്പഡററ്റുകള്  മകാതര്യം

ഉപഡയകാഗവക്കുന്ന ഒന്നകാണസ.   നമ്മള് നമ്മുഎട  പരമ്പരകാഗതമകായ വഴവയവല്

JICA-യുഎട പവറഎക ഡപകാകുര്യം, അഎലങ്കവല് ജര്മ്മനവയുഎട പവറഎക ഡപകാകുര്യം.

അവരുമകായവ  ചര്ച്ച  എചയ്യുര്യം.  അവര്കകാഎണങ്കവഡലകാ  എഎനകാക

നവബനനകള്;  അഎതകാഎക  ചര്ച്ച  എചയ്തസ  ഡമടവച്ചസ  നമ്മള്  എകകാണ്ടുവന്നസ

നടപകാക്കുര്യം.   ബകാകവയുള്ള  കമ്പനവകഎളകാഎക  ഇവവഎടനവന്നസ

വകായഎയടുക്കുന്നതഡല.   അതുഡപകാഎല  ഡകരള  ഇനഫ്രകാസ്ട്രക്ചര്

ഇനഎവസസഎമന്റെസ  ഫണസ  ഡബകാര്ഡസ  എന്ന  സകാപനമുണകാകവ.......,  ആ

സകാപനര്യം  വവശദമകായവ  ഡനകാകണര്യം.   ബകാങ്കവല് ഡപകായവ  വകായഎയടുക്കുന്ന

ഡപകാഎലയല.   ഡബകാണസ  മകാര്കറവഎല  സവതവകള്  ഡനകാകണര്യം,

എവവഎടയകാണസ  ഫണസ  എന്നസ  ഡനകാകണര്യം.   അതനുസരവച്ചുള്ള  ഒരുപകാടസ

തരത്തെവലള്ള ഇനസ്ട്രുഎമന്റെസസുണസ.   ഞകാന ചവല  ഡപരുകള് പറഞവട്ടുണസ,

ആള്ട്ടര്ഡനറശവസ ഇനഎവസസഎമന്റെസ ഫണസ (എ.എഎ.എഫസ.), ഇനഫ്രകാസ്ട്രക്ചര്

ഇനഎവസസഎമന്റെസ  ട്രസസ  (ഇനവവറസ),   ഇനഫ്രകാസ്ട്രക്ചര്  എഡബ്റസ  ഫണസ
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(എഎ.ഡവ.എഫസ.)  ഇങ്ങഎന  എസബവ  അര്യംഗശകരവച്ചവട്ടുള്ള  എക്രഡവറസ

ഇനസ്ട്രുഎമന്റെസസുണസ,  അതനനുസരവച്ചസ ഡബകാണവറകവ പണര്യം സമകാഹെരവക്കുര്യം.

അതവനസ  കഴവയുഡമകാ  ഇലഡയകാ?  കഴവയവല,  കഴവയവല  എന്നഡല  ഇവവഎട

എലകാവരുഎടയുര്യം വകാദര്യം.  ഞകാന എഞട്ടവഡപകായതസ മുന ധനകകാരര വകുപ്പുമനവ

ഇതവനസ  സകാധവകവഎലന്നസ  പറഞഡപകാഴകാണസ.  2011-ല്  ഞകാന  ഇതയുര്യം

ഡപകായവട്ടവല,  അന്നസ  വളഎര  സവര്യംപവള്  റവനമ്യൂ  ഡമകാഡലകായവരുന.   ഒരു

എസസ.പവ.വവ.-കസ  റവനമ്യൂ  വരുമകാനത്തെവഎന്റെ  ഒരു  ഭകാഗര്യം  നവയമര്യംമൂലര്യം

നവശയവച്ചുഎകകാടുക്കുക. ആ വരുമകാനര്യം ഭകാവവയവല് കവട്ടുന്നതസ ചൂണവകകാണവച്ചസ

അവര്  വകായഎയടുക്കുന.   ഒരുപഡക  ഇഇൗ  ചര്ച്ചയവല്നവന്നസ

മനസവലകാകുന്നതസ ഡവഎറയകാര്ക്കുര്യം മനസവലകായവട്ടവല. ശശ. ഉമ്മന ചകാണവകസ

മനസവലകാകുര്യം,  അതുഎകകാണകാണസ അഡദ്ദേഹെര്യം മവണകാതവരവക്കുന്നതസ.  അഡദ്ദേഹെര്യം

ഇതസ  സത്വപ്നമകാഎണന്നസ  പറഞവലഡലകാ.   ഡസറസ  ബകാങ്കസ  ഓഫസ  ഇനരകാ

കരകാപവറല്  ലവമവറഡവഎനഎകകാണസ  വവശദമകായ  പഠനര്യം  നടത്തെവച്ചു.

ചവലഡപകാള്  ചവല  ഉഡദരകാഗസനകാരകായവരവക്കുര്യം  അതവനസ  മുനഎഎക

എടുത്തെവരവക്കുന്നതസ.  അതവഎല ഒരു നവര്ഡദ്ദേശര്യം നവങ്ങള് നടപകാകവ,  അതുര്യം
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പറയകാര്യം.  ഡഷകാര്ട്ടസ  ഡടര്യം  ഫണ്ടുഎകകാണസ എങ്ങഎന ലവകത്വവഡവറവ  എഎക്രസവസസ

മറവകടകകാനകാകകാര്യം.   അങ്ങഎനയകാണസ  ഇഇൗ  ബവല്  ഡവസഇൗണവര്യംഗസ  സശര്യം

ഡകകാണ്ട്രകാക്ടനകാര്കസ വന്നതസ.   എസസ.ബവ.എഎ.  കരകാപവറല് ലവമവറഡവഎന്റെ

നവര്ഡദ്ദേശമകാണവതസ.   അവര്  വവശദമകായവ  ഇഇൗ  കകാരരങ്ങഎളകാഎക

പറഞവട്ടുണസ.   ഇഎതകാനര്യം  ഞകാന  ഭകാവനയവല്  കണതല.

മനവയകായഡപകാള്  ആദരഡമ  തഎന്ന  ഞകാന  ഇഇൗ  റവഡപകാര്ട്ടകാണസ

അഡനത്വഷവച്ചതസ.  അതവഎന്റെ അടവസകാനത്തെവല് പഠവച്ചു.  

ശശ  .    പവ  .    എക  .    കുഞകാലവക്കുട്ടവ: സര്, അങ്ങസ പറഞ്ഞുഎകകാണവരവക്കുന്ന

കകാരരങ്ങള്  മുഴുവന  ഇനസവറമ്യൂഷണല്  ഫവനകാനസവര്യംഗവഡനയുര്യം

ഡബകാഡറകായവര്യംഗവഎനയുര്യംകുറവച്ചകാണസ,  അതവനസ  ഗവണ്എമന്റെസ  ഗരകാരന്റെവയുര്യം

ഡവണര്യം.  മകാതമല,  ഡകരളശയരുഎട  ആഡളകാഹെരവ  കടബകാദ്ധരത  കൂടുകയുര്യം

എചയ്യുര്യം.   റവനമ്യൂവല,  ഡബകാഡറകായവര്യംഗസ  ആണസ.   അതവനസ  പലവശയുമുണസ

ആഡളകാഹെരവ  കടബകാദ്ധരത  കൂടുകയുര്യം  എചയ്യുര്യം.   അതഡല

പറഞ്ഞുഎകകാണവരവക്കുന്നതസ.  

ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ എഎസകസ : സര്, വളഎര കറക്ടകാണസ. ഇഇൗ കടര്യം
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വകാങ്ങവക്കുന്നതസ  ആസ്തവയുണകാകകാനകാണസ.  അഡപകാള്  ബകാലനസസ  ഷശറവഎന്റെ

ഒരുവശത്തെസ നവങ്ങള് പറയുന്ന കട ബകാധരതയുര്യം മറവശത്തെസ ആസ്തവയുമുണസ.

നമുകസ നൂലവഡനല്ക്കൂടവ നടകകാര്യം,  ഒരു പ്രശവമവല.  അതസ  well  balanced

ആണസ. മകാണവ സകാറവഎന്റെ പ്രസര്യംഗര്യം ഡകട്ടഡപകാഴകാണസ ഞകാന എഞട്ടവഡപകായതസ.

കകാരരര്യം  ശരവയകാണസ,  മകാണവ  സകാറവഎന്റെ  അവസകാനഎത്തെ  ബഡ്ജറസ

അവതരവപവച്ച  സമയത്തെസ   ഞങ്ങള്  ഇവവഎട  വലവയ

ബഹെളഎമകാഎകയുണകാകവയതകാണസ.  അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ  അതസ

വകായവകകാഎനകാനര്യം  പറവയവഎലങ്കവലര്യം  എഴുതവയ  ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗഎമകാന്നസ

വകായവച്ചവട്ടകായവരവക്കുമഡലകാ  അങ്ങസ  വന്നതസ.   നവങ്ങളുഎട  ഫ്ലകാഗ്ഷവപസ

ഡപ്രകാഗ്രകാമവനസ  25,000  ഡകകാടവ  രൂപ  കവഫ്ബവ  വഴവ  വകായ

എടുക്കുന്നതവഎനക്കുറവച്ചുള്ള  പരകാമര്ശര്യം  അതവലണഡലകാ;  അഎതകാരു

പകാരഗ്രകാഫണഡലകാ. പവഎന്ന എങ്ങഎന നവങ്ങള്കസ ഇഇൗ നവലപകാടസ എടുകകാന

കഴവയുര്യം?  ഡവണഎമങ്കവല്  കവഫ്ബവ -യവല്  ഇന്ന  കകാരരങ്ങള്കൂടവ

ഡവണഎമനളളതസ നവങ്ങള്കസ പറയകാര്യം.  പഎക,  ഇഇൗ പറഞ പദ്ധതവകള്

മുഴുവന എപകാളളയകാണസ,  സത്വപ്നമകാണസ എഎന്നകാഎകഎയങ്ങഎനയകാണസ പറയുക.
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മുനശര്  സകാഹെവബുര്യം  എഎനകാഎകഡയകാ  പറഞ്ഞു.  ഇകകാരരര്യം  നവങ്ങള്

സത്വയഎമകാന്നസ  പരവഡശകാധവകണര്യം.  എനടവസകാനത്തെവലകാണസ  നവങ്ങള്

വവമര്ശവക്കുന്നതസ;  നവങ്ങളുഎട ബഡ്ജറവല് തഎന്ന നടപകാക്കുന്നതവനുഡവണവ

നവര്ഡദ്ദേശര്യം  വയ്ക്കുകയുര്യം  ഒരുപഡക  നവര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  നടപകാകകാന

ആഡലകാചവക്കുന  എനമകാതഡമയുളള,  അലകാഎത  ഇങ്ങഎന  എചയ്യുഎമന്നവല,

പഎക  ഇന്ന  കകാരരങ്ങള്കസ  25,000  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട  ഡബകാഎണന്നസ

പറഞസ  വരവകയുര്യം  എചയ്തു.   ഇഎതകാഎക  സത്വപ്നര്യം  സത്വപ്നഎമന്നസ  പറഞ്ഞു

നടകകാഎത  എഎലഎനകാന്നസ  മകാറവപവടവകണഎമന്നകാണസ  എനവകസ

ബഹമകാനഎപട്ട പ്രതവപക ഡനതകാവവഡനകാടസ  പറയകാനുളളതസ.  ഇതസ  ഞങ്ങള്

പറഞതകാണസ,  ഡതകാമസസ  എഎസകസ  കട്ടുഎകകാണ്ടുഡപകായതകാണസ

എനപറയുന്നതകായവരവക്കുര്യം കുറച്ചുകൂടവ നലതസ.  ബഡ്ജറസ ചര്ച്ചയുഎട അന്നസ,

മുന പകാനവര്യംഗസ ഡബകാര്ഡസ എമമ്പര് ശശ. സവ. പവ. ഡജകാണ് കകാലത്തുമുതല് ഇഇൗ

സത്വപ്നര്യം  പറഞഡപകാള്,  ഉച്ചയകായഡപകാള്  ഞകാന  പറഞ്ഞു  ഡജകാഡണ,

ഇഎതകാഎക  എചയകാവന്നതകാണസ,  ഇങ്ങഎനഎയകാഎകയഡല  കകാരരങ്ങള്

എചഡയണതസ.  ശശ.  വവജയരകാഘവനുര്യം  പറഞ്ഞു.   എഎവകുഡന്നരമകായഡപകാള്
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ഡജകാണ്  പറഞ്ഞു,  അതസ  ഞങ്ങള്  പറഞതഡലഎയന്നസ.  ഇനവ  ഡപഎറകാന്നസ

മകാറവ  ഇങ്ങഎനഎയകാന്നസ  പറഞ്ഞുഡനകാകസ.  ഒരുപഎക,  ഉമ്മന ചകാണവ സകാര്

ഇതവഎനക്കുറവച്ചസ  സത്വപ്നഎമന്നസ  പറയകാതവരുന്നതസ  അഡദ്ദേഹെത്തെവനസ  ഇതസ

ഓര്മ്മയുണകായവരവക്കുര്യം.  അതുഎകകാണസ  ഇഇൗ  ചര്ച്ചയവല്  നവങ്ങള്

ഉയര്ത്തെവവച്ച  വലവയ  പുകപടലമുണഡലകാ........  അതസ  കളയണര്യം.

ഇതവനര്ത്ഥര്യം  ഇങ്ങഎന  ഇഇൗ  കമ്പനവവച്ചസ  വകായഎയടുത്തെസ   മുകളവഡലകാട്ടസ

ഡപകാകുഎമന്നല.  There  must  be  clear  exit  plan.  ഗവര്ണ്ണറഎട

നയപ്രഖരകാപനത്തെവല് പറഞതസ ഒരു ലകര്യം ഡകകാടവ രൂപയുഎട നവഡകപര്യം

ഡകരളത്തെവഡലയസ ഇങ്ങഎന വരുത്തെകാന ശമവക്കുഎമന്നകാണസ. നവങ്ങള് പറഞ

25,000  ഡകകാടവരൂപ  ഫ്ലകാഗ്ഷവപസ  ഡപ്രകാഗ്രകാമവല്  തഎന്നയുണസ.  ഞകാന

കുറച്ചുകൂടവ കൂട്ടവ ഒരു ലകര്യം ഡകകാടവരൂപ വയ്ക്കുന.  ആ ഒരു ലകര്യം ഡകകാടവ

രൂപയവല് എത്തുഡമ്പകാള് നകാലകാര്യം  വര്ഷമകാകുര്യം.  നകാലകാര്യം  വര്ഷമകാകുഡമ്പകാള്

ഇഇൗ  ബഡ്ജറവല്  വലവയ  ഒരുമകാറര്യം  വരകാന  ഡപകാകുനണസ.  റവനമ്യൂ

എഡഫവസവറസ  പൂജരമകായവഎലങ്കവലര്യം  അതവഎന്റെ  അടുഡത്തെയസ  എകകാണ്ടുവരുര്യം.

അതവനര്ത്ഥര്യം  വകായ  എടുക്കുന്നതസ  മുഴുവന  മൂലധന  എചലവവലകാണസ.
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അതുപഡയകാഗവച്ചസ  ഇതവല്  ഒരു  ഭകാഗര്യം  റവട്ടയര്  എചയവക്കുര്യം,  ഇഇൗ  ഒരു

ലകത്തെവല്  വകായകള്  എസബവഎഎലസസ  എചയ്യുര്യം.  ഇതസ  എവറര്യം  ഒരു

എടുത്തുച്ചകാട്ടഎമകാനമല. കൃതരമകായവട്ടുളള exit plan  വച്ചുഎകകാണ്ടുതഎന്നയകാണസ

എചയ്യുന്നതസ.  ഇതവല്  അടുത്തെ  ഡചകാദരര്യം  വരുന്നതസ,  എന്തുഎകകാണസ

അസകാധകാരണമകായ  നടപടവയവഡലയസ  ഡപകാഡകണവവന  എനളളതകാണസ.

അതവഎന്റെ കകാരണമകാണസ ധവളപതത്തെവല് പറയുന്നതസ. ധവളപതര്യം നവങ്ങഎള

ആഎരഎയങ്കവലര്യം  ഡമകാശകകാരനകാകകാഡനകാ,  അതവല്  അങ്ങഎനയുളള

പ്രഡയകാഗങ്ങഡളകാ  കകാരരങ്ങഡളകാ  ഒനമവല.  ആ  ധവളപതര്യം  confrontation

ലവസല.  അതകാണഡലകാ നവങ്ങള് പറഞ കകാരരര്യം. 

പ്രതവപക  ഡനതകാവസ  (ശശ  .    രഡമശസ  എചന്നവത്തെല  ):  സര്,  ഇന്നഎത്തെ

മകാര്കറസ  കണശഷനസസ  അനുസരവച്ചസ  ഇതയുര്യം  വലവയ  നവഡകപര്യം

എകകാണ്ടുവരകാന കഴവയുഎമന്നസ ഡഡകാ. ഡതകാമസസ എഎസകസ വവചകാരവക്കുനഡണകാ?

ഡകകാസസ  ഓഫസ  കരകാപവറലവഡനകകാള്  കൂടുതല്  റവഡട്ടണ്  ഓഫസ  കരകാപവറല്

വരകാഎത  ആഎരങ്കവലര്യം  നവഡകപത്തെവനസ  വരുഡമകാ?  അങ്ങഎന  വയബവളുര്യം

ഫശസവബവളുമകായവട്ടുളള  ബവസവനസസ  ഡമകാഡലകള്  എകകാണ്ടുവരകാഎത
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നവഡകപത്തെവനസ  ആളുകള്  മുഡന്നകാട്ടുവരുഎമന്ന  എതറവദ്ധകാരണ

അഡങ്ങയ്ക്കുഡണകാ?  

ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ എഎസകസ : സര്, നവഡകപര്യം നടത്തുന്ന ആള്

നവങ്ങള്  മുതല്  മുടകവയകാല്  നവങ്ങള്കസ  എത  ലകാഭര്യം  കവട്ടുര്യം

എനഡചകാദവക്കുഎമന്നസ പറയുന്നതസ it is immaterial.  അയകാള് ഡനകാക്കുന്നതസ,

അയകാള്കസ പലവശ കവട്ടുഡമകാ,  അയകാളുഎട മുതല്  തവരവച്ചുകവട്ടുഡമകാ?  ഇവവഎട

റവനമ്യൂ  ഡമകാഡലണസ,  പലതുണസ.  അതവനകാണസ  ഓഡരകാ  തരത്തെവലളള

ഇനസ്ട്രുഎമന്റെസസസ.

ശശ  .    രഡമശസ  എചന്നവത്തെല  :  സര്,  ലകാഭമവലകാഎത  ആഎരങ്കവലര്യം

ഇനഎവസസ എചയകാന വരുനഎണങ്കവല് it is well and good.

ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ എഎസകസ : സര്, ഡബകാണസ ഡമടവക്കുന്നവര്കസ

പലവശയകാണസ  എകകാടുക്കുന്നതസ.  ഡബകാണവഎന്റെ  പണര്യം  എകകാണസ  നമ്മള്

ഇനഎവസസ  എചയ്യുന.  ഇഡപകാള്  നവങ്ങഎളടുത്തെ  ഇനഎവസസഎമന്റെസ  ഡപ്രകാഗ്രകാര്യം

വകായ  എടുക്കുന്നതവല്....  എങ്ങഎനയകാണസ എകകാച്ചവ എമഡട്രകാ നടനഡപകാകകാന

ഡപകാകുന്നതസ.  വയബവലവറവ  ഗരകാപസ  ഫണവര്യംഗസ  ഉപഡയകാഗവച്ചകാണസ.   In  the
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falsifiable feature  മുഴുവന വയബവലവറവ ഗരകാപസ ഫണവര്യംഗസ ഡവണവ വരുര്യം.

നവങ്ങള്  വലവയ  ഡറകാഡുകള്  ഫ്ലകാഗ്ഷവപസ  ഡപ്രകാഗ്രകാമവല്  എചയ്യുന.  ഓഡരകാ

majestic  infrastructure  പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ,  അഎതകാനര്യം  മകാറവയവട്ടവഡല;

അതസ  ലകാഭര്യം  ഉണകാക്കുന്ന  ഇനഎവസ്റ്റുഎമന്റെകാഡണകാ?  അവഡരകാടസ

കകാണവഡകണതസ,  അവര്കസ  പലവശ കവട്ടുര്യം,  മുതല് തവരവച്ചുകവട്ടുര്യം.  അതവനസ

സര്കകാര്  ഗരകാരന്റെവയുണസ,  ഇഇൗ  പണര്യം  ട്രഷറവയവല്  ഡപകായവ  അനകാമത്തെസ

എചലവകള്കസ  ഡപകാകവലകാഎയന്നസ  ഉറപ്പുവരുത്തെകാനുളള  സര്യംവവധകാനമുണസ.

അതവല്  അവര്കസ  തവരവച്ചടവസ  ഉറപ്പുവരുത്തുവകാന  ഡവണവ  നവയമസഭ

അര്യംഗശകരവക്കുന്ന  നവയമര്യംമൂലര്യം  ഡമകാഡട്ടകാര്  എവഹെവകവള്  ടകാകവഎന്റെ  50

ശതമകാനര്യം, ഇത്തെരത്തെവലളള വരുമകാനങ്ങഎളലകാമുണസ. പവന്നശടസ അഞ്ചുവര്ഷര്യം

കഴവയുഡമ്പകാള്  ഇതവല്നവന്നസ  ഞങ്ങള്  എമച്ചഎപടുര്യം.   ഇതസ  വളഎര

എളുപമകായവരുന.  കഴവഞ സര്കകാര് അധവകകാരത്തെവല് നവന്നസ  ഇറങ്ങവയ

സമയത്തെകാണസ  ആ  ബഡ്ജറവല്  പറഞ  ഇഇൗ  കകാരരങ്ങള്

എചയ്തവരുനഎവങ്കവല്  കകാരരങ്ങള്  എളുപമകാഡയഎന.  കകാരണര്യം  ഡകരളര്യം

സര്പസകാണസ.  റവനമ്യൂ  എഡഫവസവറസ  തകാഴസ  ഇലകാതകായവഎകകാണവരവക്കുന.
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ഒരകാള്ക്കുര്യം പ്രശമവല. ഇന്നസ സത്വല്പര്യം പണവഎപഡടണവ വരുര്യം. അതുഎകകാണകാണസ

നൂലവഡനല് കൂടവ ഡപകാകണഎമന്നസ പറയുന്നതസ.  ഇഇൗ ധവളപതത്തെവല് ....

ശശ  .    വവ  .    ഡവ  .    സതശശന :  സര്,  കഴവഞ  പ്രകാവശരര്യം  ഇതസ

എചയ്തവരുനഎവങ്കവല്  വളഎര  എളുപമകായവരുന,  കകാരണര്യം  റവനമ്യൂ

എഡഫവസവറസ  വളഎര  കുറഞ്ഞുവരവകയകാഎണനര്യം   ഇഡപകാള്  ഏറവര്യം

ബുദ്ധവമുട്ടുളള സമയമകാഎണനര്യം പറഞ്ഞു.  ശശ. ഉമ്മന ചകാണവ ഇഇൗ സഭയവല്

അവതരവപവച്ച ബഡ്ജറവഎല റവനമ്യൂ കമ്മവഎയന്നസ പറയുന്നതസ 10,000 ഡകകാടവ

രൂപയുഎട  തകാഎഴയകാണസ.  അങ്ങസ  റവഎഎവസ്ഡസ  ബഡ്ജറവല്

അവതരവപവച്ചവരവക്കുന്ന  ബഡ്ജറവഎല  റവനമ്യൂ  കമ്മവ  13,000  ഡകകാടവ

രൂപയവലധവകമകാണസ.  ഇതകാഡണകാ  ഡമകാഡല്?  കുറച്ചുകൂടവയങ്ങസ

ബുദ്ധവമുട്ടവലകാകവയവരവക്കുകയഡല?  

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ എഎസകസ :  സര്,  ഇതുതഎന്നയകാണസ പ്രശര്യം.

നവങ്ങളുഎട  കഴവഞ  വര്ഷഎത്തെ  കമ്മവ  കുറച്ചുവച്ചവരവക്കുകയകാണസ.

ഇമ്മശഡവയറകായവ  എകകാടുത്തുതശര്ഡകണ  6,000  ഡകകാടവ  രൂപ

വകയവരുത്തെവകഴവഞകാല് കമ്മവ കൂടവ.  ഞകാന ഡവഎറഎയകാനമല എചയ്തതസ.
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നവങ്ങളുഎട ബഡ്ജറവഡനകാടസ  2,000 ഡകകാടവ രൂപ കമ്യൂവവല് നവല്ക്കുന്നവര്കസ

എകകാടുഡകണവ വരുഎമന്നസ എചലവസ എഴുതവയഡപകാള് കമ്മവ കൂടവ. എനവനകാണസ

ധവളപതര്യം  ഇറകവയതസ?   ഇഇൗ  സകാഹെചരരര്യം  വവശദശകരവകകാനകാണസ

ധവളപതര്യം  ഇറകവയതസ.  ആ  ധവളപതത്തെവഎല  കണ്ക്ലൂഷന  എനകാണസ;

അതുഎകകാണസ  യു.ഡവ.എഫസ.  ആഎക  ഡപകായവ  എന്നല.  ഇന്നഎത്തെ

സകാഹെചരരത്തെവല്  നമുകസ  ഇങ്ങഎനയുഎള്ളകാരു  ഇനസ്ട്രുഎമന്റെവഡലയസ

ഡപകാകണര്യം.  ഏതകാണസ  സകാഹെചരരര്യം?  ഇവവഎട  എഎനങ്കവലര്യം

പ്രതവസനവയുഎണന്നസ  ഉമ്മന  ചകാണവ  സര്  സമ്മതവക്കുന്നവല,  അതസ

എപകാതുവവകകാരമകാഎണന്നകാണസ  പറയുന്നതസ.  പ്രതവസനവയുഎട  സൂചവക

എനകാണസ?റവനമ്യൂ  കമ്മവയകാണസ.  നവങ്ങളുഎട  വരുമകാനത്തെവനസ  എചലവസ

തവകയുന്നവലകാഎയനളളതസ  ഫവസല്  എഡഫവസവറല.  നവങ്ങള്  കടര്യം

ഡമടവകണഎമന്നസ  വവചകാരവച്ചകാലര്യം  ഡകന്ദ്ര സര്കകാരവഎന്റെ അനുമതവയവലകാഎത

കടര്യം  ഡമടവകകാന  പറ്റുഡമകാ?   അതുഎകകാണസ  സത്വകാഭകാവവകമകായവ  മൂന്നവഡലയസ

മകാറര്യം.  അഎലങ്കവല്  പബവകസ  അകഇൗണസ  വഴവ  വകായ  എടുകണര്യം.

അതുഎകകാണസ ഫവസല് എഡഫവസവറല, റവനമ്യൂ എഡഫവസവറകാണസ.  ആ റവനമ്യൂ
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എഡഫവസവറവനസ  എനകാണസ  സര്യംഭവവച്ചുഎകകാണവരുന്നതസ;  കഴവഞതവഎന്റെ

മുമ്പഎത്തെ  എല്.ഡവ.എഫസ.  ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ  വലവയ

പ്രതവസനവവന.   അകകാരരത്തെവല്  തര്കഎമകാനമവല.

കകവതവരവച്ചവഎട്ടകാനമല ഞകാന ഇഡപകാള് പ്രതവസനവഎയക്കുറവച്ചസ പറയകാന

ഡപകാകുന്നതസ.  അതവനുഡശഷര്യം എ. എക. ആന്റെണവ സര്കകാര് വന. കര്ശന

നടപടവഎയടുത്തെസ  എഡഫവസവറസ  കുറച്ചു.  കൂടുതലര്യം  എചലവകള്

ചുരുകവഎകകാണകാണസ  എഡഫവസവറസ  കുറച്ചതസ.  ഞങ്ങളുഎട  സര്കകാര്

വന്നഡപകാള്  എചലവസ  ചുരുകവയവല,  വരുമകാനര്യം  ഇരട്ടവയകായവ  വര്ദ്ധവപവച്ചു.

നവങ്ങളുഎട  സര്കകാര്  വന്നഡപകാള്  എചലവസ  ചുരുകവയതുമവല,  വരുമകാനര്യം

കൂട്ടവയതുമവല.   അതവഎന്റെ  ഫലമകായവ  പത്തുവര്ഷമകായവ  തകാഴ്ന്നുഎകകാണവരുന്ന

കമ്മവ മുകളവഡലയസ  ഡപകാകകാന തുടങ്ങവ.   അതകാണസ  fiscal  destabilization

എനപറയുന്നതസ.  ദശകാബ്ദര്യംഎകകാണസ ഡകരളര്യം ഡനടവയ ഫവസല് എസബവലവറവ

ഇലകാതകാകവ.   ഗ്രകാഫസ  ഡനകാക്കൂ,  മുകളവഡലകാട്ടഡല  ഡപകായതസ.  അഡപകാള്

ഉമ്മനചകാണവ സകാര് പറഞതസ അവസകാനഎത്തെ വര്ഷര്യം ഡനകാക്കൂ എന്നകാണസ.

അവസകാനഎത്തെ  വര്ഷര്യം  6,000  ഡകകാടവരൂപ  അനവവകാരരമകായവ
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എചലവകാഡകണഎതലകാര്യം  പവഡറവര്ഷഡത്തെയസ  മകാറവ  തകാഴവവച്ചു.  ഇന്നവഡപകാള്

ശമ്പള  പരവഷരണത്തെവഎന്റെ  എചലവര്യംകൂടവ  വരുഡമ്പകാള്  കമ്മവ  എപകാങ്ങുര്യം.

എനവകസ  ഇഡന്നവഎര  മനസവലകാകകാത്തെ  കകാരരമകാണസ  രണസ  ശമ്പള

പരവഷരണര്യം നടപവലകാകവഎയന്നസ പറഞതസ.  എത ഡപരകാണസ പറഞതസ?

പ്രതവപക  ഡനതകാവസ,  മുന  മുഖരമനവ,  മകാണവസകാര്,  എലകാവരുര്യം  പറഞ്ഞു.

എന്നകാണസ രണകാര്യം ശമ്പള പരവഷരണര്യം വച്ചതസ; ഏപ്രവല് മകാസമകാഡണകാ? ഒരു

മകാസഎത്തെ  ശമ്പള  എചലവഡലയുളളു.   അതവഎന്റെ  കുടവശ്ശേവകഎയന്നകാണസ

എകകാടുക്കുന്നതസ;  അടുത്തെ  വര്ഷര്യം  പലവശഡയകാടുകൂടവയകാണസ  കുടവശ്ശേവക

എകകാടുക്കുന്നതസ.  ഞങ്ങള്  രണസ  ശമ്പള  പരവഷരണര്യം  നടത്തെവഎയന്നസ

എനടവസകാനത്തെവലകാണസ  നവങ്ങള്  റവപശറസ  എചയ്തു  എകകാണവരവക്കുന്നതസ;

ഡകരളത്തെവല്  എലകാ  സര്കകാരുകളുഎടയുര്യം  നവല  ഇതകാണസ.  ഞങ്ങള്

ഭരവച്ചവരുന്നഡപകാഴുര്യം  അങ്ങഎനയകാണസ  എചയ്തതസ.  നവങ്ങളുഎട  ശമ്പള

പരവഷരണര്യം  നവങ്ങള്  അര്യംഗശകരവച്ചു,  ഞങ്ങള്  നടപവലകാകവ.

ഡപകാകുന്നതവനുമുമ്പസ  ഞങ്ങളുര്യം  നടത്തെവ.  എന്നകാല്  അങ്ങഎന  പറഞകാല്

ഡപകാഡര.  എനവനകാണസ ചങ്കസ പറവച്ചുവച്ചസ ഞങ്ങള് രഎണണ്ണര്യം നടത്തെവഎയന്നസ
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പറയുന്നതസ,  അഎതകാനമവല.  ധവളപതര്യം  ആഎക  അസതരമകാഎണന്നകാണസ

ഉമ്മനചകാണവ  സകാര്  പറയുന്നതസ.  ഡലകാട്ടറവ,  നവകുതവയവതര  വരുമകാന

വര്ദ്ധനവസ  പറഞവലകാഎയനളളതകാണസ  കകാരണര്യം.  ധവളപതര്യം  എന്നസ

പറഞകാല് ബ്ലൂ  ബുകല.  ബ്ലൂ  ബുകസ എനപറഞകാല് എലകാ വവവരങ്ങളുര്യം

സമസ്തമകായവ  ഡശഖരവച്ചുവയ്ക്കുന്ന  ബുകകാണസ.  ധവളപതഎമന്നസ  പറഞകാല്

അതവഎന്റെ  ഒരു  ആര്ഗത്യുഎമന്റെവനസ  ആവശരമകായ  കകാരരങ്ങളകാണസ

എടുത്തുവയ്ക്കുന്നതസ. ഇവവടഎത്തെ ഡകന്ദ്ര പ്രശര്യം എനകാണസ? റവനമ്യൂ കമ്മവ കൂടുന

അതവഎന്റെ കകാരണഎത്തെയകാണസ ഡതടുന്നതസ.  

    ശശ  .    ഉമ്മന ചകാണവ:  സര്,  അങ്ങസ പറയുന്ന കകാരരങ്ങള് ശരവയകാണസ.

പഡക  അങ്ങസ  പറയുന്ന  കകാരരങ്ങള്  സകാപവഎച്ചടുകകാന  ഡവണവയുള്ള

കകാരരങ്ങളകാണസ  അങ്ങസ  പറയുന്നതസ.   ഒരു  സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ  വരുമകാനര്യം

പറയുഡമ്പകാള്  നവകുതവ  വരുമകാനഡത്തെകാഎടകാപര്യം   പ്രകാധകാനരര്യം

അര്ഹെവക്കുന്നതഡല  നവകുതവഡയതര  വരുമകാനര്യം.   നവകുതവഡയതര

വരുമകാനഎത്തെക്കുറവച്ചസ  നവശ്ശേബ്ദമകായവരവക്കുന.   യു.ഡവ.എഫസ.

ഗവണ്എമന്റെവഎന്റെ  കകാലത്തെസ  അഞസ  എകകാലര്യം  എകകാണസ  നവകുതവഡയതര
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വരുമകാനത്തെവല് 336 ശതമകാനര്യം വര്ദ്ധനവണകായവ.  ഡലകാട്ടറവയുഎട വരുമകാനര്യം

27  ഇരട്ടവ  വര്ദ്ധവപവച്ചു.  അതസ  കകാണവച്ചവല.  അങ്ങസ  പറഞ  കണക്കുകള്

എതറകാഎണന്നസ ഞകാന പറഞവല.  പഡക അഡങ്ങയസ ആവശരമുള്ളതുമകാതര്യം

അങ്ങസ ഉള്എകകാള്ളവച്ചു.  

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ ഐസകസ:  സര്,  അങ്ങഎന നവകുതവഡയതര

വരുമകാനങ്ങള്  വര്ദ്ധവപവച്ചതവനസ  അഭവനന്ദനങ്ങള്.   വരുമകാനമകായവ

ഡലകാട്ടറവയുഎട 40 ശതമകാനര്യം എടുത്തെകാല് മതവ.  ബകാകവ ഡടകാട്ടല് ഡടണ് ഓവര്

ആണസ.  

ശശ  .    ഉമ്മന  ചകാണവ:  സര്,  ഞകാന  ഡടണ്  ഓവര്  അല  പറയുന്നതസ.

വരുമകാനമകാണസ  പറയുന്നതസ.  നവങ്ങളുഎട അവസകാന വര്ഷഎത്തെ വരുമകാനര്യം

111  ഡകകാടവ രൂപയകായവരുന.  ഞങ്ങളുഎട അവസകാന വര്ഷഎത്തെ വരുമകാനര്യം

3300  ഡകകാടവ  രൂപയവലധവകമകാണസ.   27  ഇരട്ടവ  വരുമകാനത്തെവല്  തഎന്ന

വന്നവരവക്കുന.  

 ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ ഐസകസ:  സര്,  ഞകാന അതവനസ അങ്ങഎയ
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അഭവനന്ദവച്ചുകഴവഞ്ഞു.   പഡക  നവകുതവഡയതര  വരുമകാനര്യം  ഇതയുര്യം

വര്ദ്ധവച്ചവട്ടുര്യം റവനമ്യൂ കമ്മവ വര്ദ്ധവഡച്ചകാ?  എനവച്ചകാല് നവകുതവ വരുമകാനര്യം

ഡപകാഎല  പ്രധകാനമല  നവകുതവഡയതര  വരുമകാനര്യം.  80-85 ശതമകാനര്യം

നവകുതവഡയതര വരുമകാനഡമ ബകാകവയുള്ളൂ.    നവങ്ങളുഎട നവകുതവ വരുമകാന

വര്ദ്ധനവവലണകായ  ഇടവവമൂലര്യം  നവകുതവഡയതര  വരുമകാനര്യം  വര്ദ്ധവച്ചവട്ടുര്യം

റവനമ്യൂ കമ്മവ വര്ദ്ധവച്ചു.  ഇതകാണസ പ്രസക്തര്യം.  

ശശ  .    ഉമ്മന  ചകാണവ:  സര്,   ഞങ്ങള്  കരകാപവറല്  എകസഎപന്റെവച്ചറര്യം

പകാന എകസഎപന്റെവച്ചറര്യം  വര്ദ്ധവപവച്ചു.  അതുര്യംകൂടവ  ഡനകാകണര്യം.  അങ്ങസ തന്ന

കണകനുസരവച്ചസ കരകാപവറല് എകസഎപന്റെവച്ചറര്യം പകാന എകസഎപന്റെവച്ചറര്യം ഈ

അഞസ  വര്ഷവര്യം  വര്ദ്ധവപവച്ചു.   ഞങ്ങഎള  സര്യംബനവച്ചവടഡത്തെകാളര്യം  റവനമ്യൂ

കമ്മവ  എനള്ള ഒരു ഡപടവയുമവല.   നകാട്ടവല് ഇന്നസ  എചഡയണ കകാരരങ്ങള്

അടുത്തെ  വര്ഷര്യം  എചയ്യുഡമ്പകാള്  അതസ  ഇരട്ടവയകാകുര്യം.   ഇന്നസ  എചഡയണ

കകാരരങ്ങള്  ഇനതഎന്ന എചയണഎമനള്ളതകാണസ.

ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ ഐസകസ: സര്, എചയകാന കഴവയുന്നഎതകാഎക
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എചയ്ഡതകാ,   അതവനുള്ള  വരുമകാനര്യം  കൂടവ  ഉണകാകണര്യം.   അതവനുള്ള

ചുമതലകൂടവ  ഏല്കണര്യം.  അതകാണസ  കകാതലകായ  പ്രശര്യം.    കരകാപവറല്

എകസഎപന്റെവച്ചര്  വര്ദ്ധവച്ചു  എന്നസ  പറയുന്നതസ  ഈ  വര്ഷഎത്തെ

കണക്കുവച്ചവട്ടകാഎണന്നസ  ഗ്രകാഫസ എടുത്തെസ ഡനകാകവയകാല് കകാണകാര്യം.    1000

ഡകകാടവ രൂപ കരകാപവറല് എകസഎപന്റെവച്ചര് ആയവ ബുകസ എചയ്തവട്ടസ  ഇഡപകാഴുര്യം

ട്രഷറവയവല്  കവടക്കുകയകാണസ.   അതസ  ഈ  ഗ്രകാഫവല്  കൃതരമകായവ

എഴുതവവച്ചവട്ടുണസ.   പകാന  എകസഎപന്റെവച്ചറവഎന്റെ  കണക്കുര്യം  അതവല്

എകകാടുത്തെവട്ടുണസ.  കഴവഞ മൂന്നസ വര്ഷഎത്തെ കണകസ ഞകാന പറയകാര്യം. ഒന്നസ,

ഓഡരകാ  ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗത്തെവലര്യം  നടത്തുന്ന  പുതവയ  പ്രഖരകാപനങ്ങള്.

എഎന്റെ  പ്രസര്യംഗത്തെവഎല  പ്രഖരകാപനങ്ങളുര്യം  അങ്ങഎനയകാകണഎമന്നകാഡണകാ

പറയുന്നതസ. 31 ശതമകാനഡമ നടപകായവട്ടുള്ളൂ.  രണസ, സര്യംസകാന പകാന - മൂന്നസ

വര്ഷകാവസകാനഡത്തെതസ -  74 ശതമകാനഡമ നടപകായുള്ളൂ.  ഡഗ്രകാസസ പകാന  - സവ

ആന്റെസ എ.ജവ.  കണകനുസരവച്ചസ  61  ശതമകാനര്യം.  ഇതസ കഴവഞ വര്ഷഎത്തെ

കണകകാണസ.  ഈ വര്ഷഎത്തെ കണകസ  വന്നവട്ടവല.   എനകായകാലര്യം റവനമ്യൂ

കമ്മവ വര്ദ്ധവക്കുന.  റവനമ്യൂ കമ്മവ വര്ദ്ധവച്ചതവഎന്റെ ഫലര്യം എനകാണസ? ഒന്നസ,
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സത്വകാഭകാവവകമകായുര്യം  വകായ  എടുക്കുന്ന  പണത്തെവഎന്റെ  നഎലകാരു  പങ്കസ

ഇതവനുഡവണവ  എചലവഴവഡകണവവരുര്യം.   കരകാപവറല്  എകസഎപന്റെവച്ചര്

ഇടവഞ്ഞു.   രണസ,  ഡനകാണ്  പകാന  റവനമ്യൂ  എകസഎപന്റെവച്ചറകാണസ

നടത്തുന്നഎതങ്കവല്  പകാന  എകസഎപന്റെവച്ചറവഎന  ബകാധവക്കുര്യം.  മൂന്നസ,  റവനമ്യൂ

കമ്മവയുഎട ടകാര്ജറസ  തശര്ന്നവരുഎന്നങ്കവല്  6000  ഡകകാടവ  രൂപ ഈ വര്ഷര്യം

വകായ എടുകകാമകായവരുന.  സര്യംസകാനത്തെവനസ  ഇതുഡപകാഎലയുള്ള നഷ്ടങ്ങള്.

ഡകന്ദ്ര ഫവനകാനസസ കമ്മശഷഎന്റെ തശര്പവല് കണശഷണലകായവട്ടുള്ള ഗ്രകാനകള്

നഷ്ടഎപടുന്ന  സവതവവവഡശഷര്യം.  ഭകാവവയവഡലക്കുളള  കകാരരങ്ങളകാണസ

ധവളപതത്തെവല് പറയകാന ശമവച്ചതസ.  അടുത്തെവര്ഷര്യം ശമ്പള പരവഷരണര്യം

വരുന.  അതവഎന്റെ എചലവസ  കൂടുഡമ്പകാള് റവനമ്യൂ  കമ്മവ അടുത്തെ വര്ഷഎത്തെ

ബഡ്ജറവലര്യം  കൂടുര്യം.  ഒനര്യം  എചയകാന  കഴവയവല.   ശമ്പളവര്യം  എപനഷനുര്യം

പലവശയുര്യം കുറയകാന കഴവയുഡമകാ.  25  ശതമകാനര്യം  റവനമ്യൂ  വരുമകാനര്യം  കൂട്ടകാര്യം.

അങ്ങസ  പറയുന  അതസ  നടപ്പുള്ള  കകാരരമല,  എങ്ങുര്യം  കൂടവയവട്ടവല.

ബഹമകാനഎപട്ട  മുന  മുഖരമനവഡയകാടസ  എനവകസ  പറയകാനുള്ളതസ,  കഴവഞ

ജൂണവഎന അഡപകവച്ചസ  ഈ ജൂണവല്  19  ശതമകാനര്യം  നവകുതവ  വരുമകാനര്യം
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വര്ദ്ധവച്ചു.  അങ്ങസ  പറയുന്നതല.   I  am  challenging  you.   എനവകസ

എതവരകായവ ഒരു പ്രവവവഡലജസ ഡമകാഷന എകകാടുക്കൂ. 19  ശതമകാനഎമന്നസ ഞകാന

നകാലകാര്യം  തവണയഡല  ഈ  നവയമസഭയവല്  പറയുന്നതസ.   അലകാഎത  8

ശതമകാനഡമയുള്ളൂ  എങ്കവല് അങ്ങസ ഒരു പ്രവവവഡലജസ ഡമകാഷന എകകാടുക്കൂ, let

the truth come out.

ശശ  .    ഉമ്മന  ചകാണവ:  സര്,  അങ്ങയുഎട  മൂന്നസ  മകാസഎത്തെ

കണകനുസരവച്ചസ  7349.83  ഡകകാടവ  രൂപ.  കഴവഞ  വര്ഷര്യം  ഇഡത  മൂന്നസ

മകാസര്യം 6756 ഡകകാടവ രൂപ.  562 ഡകകാടവ രൂപയകാണസ വര്ദ്ധവച്ചതസ. ഈ മൂന്നസ

മകാസഎത്തെ കണഎകടുക്കുഡമ്പകാള്  8  ശതമകാനമകാണസ വര്ദ്ധവച്ചതസ.    അങ്ങസ

ഒരവകലര്യം എതറസ പറയുകയവല.  പഡക അഡങ്ങയസ ആവശരമകായ കണകവല്

എകകാഎണത്തെവക്കുര്യം.   എതരഎഞടുപസ കകാരണര്യം ഏപ്രവല് മകാസത്തെവല് ടകാകസ

കളകന കുറഞ്ഞു. എമയസ മകാസത്തെവല് വര്ദ്ധവച്ചു.   അതവഡനകകാള്  അല്പര്യംകൂടവ

വര്ദ്ധവച്ചു  ജൂണ്  മകാസത്തെവല്.  ഇലകന  കകാലഎത്തെ  കുറവവല്  നവന്നസ  ഒരു

ശതമകാനര്യം  കണകവഎലടുത്തെവരവക്കുകയകാണസ.  ഞകാന  ഈ  മൂന്നസ  മകാസഎത്തെ
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ആഎക  വര്ദ്ധനവസ  എടുത്തെവട്ടസ  പറയുന.   ഞകാന  അങ്ങയുഎട  ചലഞസ

സത്വശകരവക്കുന. 

ഡഡകാ  .   ടവ  .   എര്യം  .   ഡതകാമസസ ഐസകസ: സര്,   ഞകാന ജൂണ് മകാസത്തെവല്

ഇത  ശതമകാനര്യം  വര്ദ്ധവച്ചുഎവന്നസ  പറയുഡമ്പകാള്  ഉമ്മന  ചകാണവ  സകാര്

പറയുന്നതസ ഏപവല്,  എമയസ,  ജൂണ് മകാസങ്ങളവഎല ശരകാശരവ എടുത്തെവട്ടകാണസ.

ഏപ്രവല്,  എമയസ  മകാസര്യം  നവങ്ങളകാണസ  ഭരണത്തെവനുകശഴവല്  തുടര്ച്ചയകായവ

വരുന്നതസ.   ഞങ്ങള്   ജൂണവല്  അധവകകാരത്തെവല്  വരുന.  അതുതഎന്ന

നവകുതവ  ദകായകര്കസ  ഒരു  എമഡസജസ  എകകാടുക്കുന.   ഇതകാണസ  എഎന്റെ

വരകാഖരകാനര്യം.  നവങ്ങളുഎട  വരകാഖരകാനര്യം  ഡവഎറയകാഎണങ്കവല്  അങ്ങഎന

ഇരുഡന്നകാഎട്ട.  

ഈ  ധവളപതത്തെവഎല  എപ്രകാജകന  പ്രകകാരര്യം,  ഇതസ

ഞങ്ങളുണകാകവയതല.   ഞകാനവഡപകാള്  കയറവയതഡലയുള്ളൂ.   ഈ

എപ്രകാജകന പ്രകകാരര്യം ഇനവ വരകാന ഡപകാകുന്ന രണസ വര്ഷകകാലര്യം റവനമ്യൂ

കമ്മവ  പവടവച്ചുനവര്ത്തെകാന  ഭയങ്കര  ബദ്ധപകാടുണകാകുര്യം.   അഡപകാള്  നമുകസ
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കരകാപവറല്  എകസഎപന്റെവച്ചര്  എവവഎടനവന്നകാണസ.   ഈ  കരകാപവറല്

എകസഎപന്റെശച്ചര് ഇലകാത്തെപകര്യം എനസ സര്യംഭവവകകാന ഡപകാകുന.  ഇവവഎട

ബഹമകാനഎപട്ട  പ്രതവപകഡനതകാവസ  പറഞഡപകാഎല  റബറവനസ  മകാതമല

ഗള്ഫസ  പണത്തെവഎന്റെ വരുമകാനര്യം  കുറഞ്ഞുതുടങ്ങവയവട്ടുഎണങ്കവല്,  നവങ്ങളുഎട

പകാനവര്യംഗസ  ഡബകാര്ഡസ  പ്രഡവക്ടസ  എചയ്തതസ  ഡകരളത്തെവഎന്റെ  വളര്ച്ച  മൂന്നസ

ശതമകാനത്തെവഡലയസ  ഡവണഎമങ്കവല്  കുറയകാര്യം  എനള്ളതകാണസ.   This  is  a

dangerous  calamity.   ഡകരളര്യം  മുഴുവന ജകാഗ്രതഎപടകാന ഡപകാകുകയകാണസ.

എനകായവരവക്കുര്യം  ഡകരളത്തെവഎല  ഡസകാഷരല്  എടനഷന.

നൂല്പകാലത്തെവല്ക്കൂടവ നടന്നകാലര്യം കരകാപവറല് എകസഎപന്റെവച്ചര് വര്ദ്ധവപവക്കുര്യം.

ഇതവഎന്റെ പ്രതവഡരകാധര്യം ഉയര്ത്തുര്യം. രണകാര്യം മകാന്ദരവവരുദ്ധ പകാഡകജസ അതകാണസ.

Appreciate എചയണര്യം.  

ശശ  .    എക  .    എസസ  .    ശബരശനകാഥന:  സര്,  അങ്ങസ  പറഞ  കവഫ്ബവ

ഡപകാഎല അരുണ് എജറസ ലവ ഡകന്ദ്ര ബഡ്ജറവല് നകാഷണല് ഇനഫ്രകാസ്ട്രക്ച്ചര്

ഇനഎവസസഎമന്റെസ  ഫണസ  ഡബകാര്ഡസ  എഎന്നകാരു  സകാപനര്യം
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തുടങ്ങുന്നതവഎനക്കുറവച്ചസ  പറഞവട്ടുണകായവരുന.   അമ്പതവനകായവരര്യം

ഡകകാടവഡയകാളര്യം രൂപ,  ഞകാന മനസവലകാക്കുന്നതസ അതവനുഡവണവ പപ്രവറസ

ഫണവല് നവന്നസ  49  ശതമകാനര്യം ഡകന്ദ്രസര്കകാരവഎന്റെ ഭകാഗഎമകാഎക വച്ചകാണസ

പകാന  എചയ്യുന്നതസ.   ഇകകാരരത്തെവല്  അങ്ങയുഎട  പകാര്ട്ടവയുഎട  നവലപകാടസ,

ഡകന്ദ്രത്തെവഎന്റെ  നവലപകാടസ  തഎന്നയകാഡണകാ  ഡകരളത്തെവനുര്യം  ഉള്ളഎതന്നസ

അറവയകാന തകാല്പരരമുണസ.

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  ഐസകസ:  സര്,  ഞങ്ങളുഎട  പകാര്ട്ടവയുഎട

നവലപകാടസ  ഒനതഎന്നയകാണസ.  അകകാരരത്തെവല്  യകാഎതകാരു  സര്യംശയവര്യം

ഡവണ.  പഡക ഒരു മുന്നണവ സര്കകാര് ഭരവക്കുന.  സര്യംസകാന സര്കകാര്

ഭരവക്കുന.  ആ  സര്യംസകാന  സര്കകാര്  സര്യംസകാനത്തെവഎന്റെ  തകാല്പരരങ്ങള്

ഡനകാകവയവട്ടസ  നവലപകാടസ  സത്വശകരവക്കുര്യം.  അതുര്യം  പകാര്ട്ടവയുഎട  നവലപകാടുര്യം

തമ്മവല് യകാഎതകാരു തര്കവമവല.  ബകാങ്കവല് നവന്നസ വകായ എടുക്കുന്നതകാണസ

ആന്റെവ നവഡയകാ ലവബറല്.  എന്നകാലതസ   ഡബകാണസ  മകാര്കറവല് ഡപകായകാല്

നവഡയകാ ലവബറല് ആയവ എന്നകാഡണകാ.  This is the situation.  ഇതവഎന്റെ
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യുക്തവ ഇതകാണസ.   അങ്ങയുഎട ബഡ്ജറവഎന്റെ തുടര്ച്ചയകാണസ ഈ ബഡ്ജറസ

എന്നതവല്  സര്യംശയമവല.    ബഡ്ജറസ  ഡവകാളവയര്യം  I  –  എപകാതുമരകാമത്തെസ

വര്കസ.   ആഎക  വകയവരുത്തെവയവരവക്കുന്നതസ  6200  ഡകകാടവ  രൂപയകാണസ.

അതകാണസ  12000  ഡകകാടവ  രൂപയകായവ  വര്ദ്ധവക്കുന്നതസ.   ഞകാന  അഞസ

വര്ഷഎത്തെ കണഎകടുത്തെസ  ഡനകാകവ.   അഞസ  വര്ഷഎത്തെ എചലവസ  6500

ഡകകാടവ  രൂപയകാണസ.   ആ  6500  ഡകകാടവ  രൂപ  അഞസ  വര്ഷര്യം  എകകാണസ

എചലവവട്ട സകാനത്തെസ എപകാതുമരകാമത്തെസ വകുപവനസ മകാതമകായവ 12000 ഡകകാടവ

രൂപയകാണസ വര്ദ്ധവക്കുന്നതസ.  അഞസ വര്ഷര്യം ഇങ്ങഎന നവഡകപര്യം നടന്നകാല്

ഡകരളത്തെവല് എനകാണസ സര്യംഭവവക്കുക.  നവങ്ങള് ചവനവച്ചുഡനകാക്കൂ.  ഇതകാണസ

സകാര്ട്ടവര്യംഗസ.   അതവനുള്ള  തഡന്റെടര്യം  ഡവണര്യം.   അലകാഎത  ബഡ്ജറസ

പ്രസര്യംഗത്തെവല്  എഴുതവവച്ചവട്ടസ   ഇഡപകാള്  വന്നവട്ടസ  സത്വപ്നര്യം  എനപറഞസ

ഡപകാകലല.   ഇങ്ങഎന  വളഎര  സശരവയസകായവട്ടുള്ള  സവറ്റുഡവഷന  ഡകരള

സമ്പദ്ഘടന  ഡനരവടുകയകാണസ.   അതവഎന  ഞങ്ങള്  ഇങ്ങഎന  കകാണകാന

ശമവക്കുന. 
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ശശ  .    എക  .    സവ  .    ഡജകാസഫസ:  സര്,  രണകാര്യം മകാന്ദരവവരുദ്ധ പകാഡകജവല്

5000  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട  പകാലങ്ങള്,  പഫ്ല  ഓവറകള്  മുതലകായവ

പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുണസ.  അങ്ങസ പറയുന്നതസ കവഫ്ബവ സഹെകായവക്കുന്ന പണര്യം ഒരു

കകാരണവശകാലര്യം ഡവപകാര്ട്ടുഎമന്റെസ  മുഡഖന എചലവഴവകരുഎതന്നകാണസ.  ഒന്നകാര്യം

പകാഡകജവല്  എചലവഴവച്ചതസ  ഡവപകാര്ട്ടുഎമന്റെസ  മുഡഖനയകാണസ.

എന്തുഎകകാണകാണസ രണകാര്യം  പകാഡകജവല് ആ നയര്യം മകാറവയതസ?

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  എഎസകസ  : സര്,  മനസവലകായവ.  അഡപകാള്

ഇതകായവരുന നവങ്ങള് സത്വപ്നര്യം കഴവഞകാല് രണകാമതസ   സമകാനരര്യം എന

പറഞതസ.  പ്രതവപകഡനതകാവര്യം ആ ആഡകപര്യം ഉന്നയവക്കുന്നതവല്  ഒട്ടുര്യം

കുറഞ  ആളല.   നവലവവലള്ള  ബഡ്ജറവല്  എപകാതുമരകാമത്തെസ  വകുപവനസ

ആയവരത്തെവ  ഇരുനൂറവ  ചവലത്വകാനര്യം  ഡകകാടവ  രൂപയകാണസ  മകാറവവച്ചതസ.

ഇതുഡപകാഎല  ഓഡരകാ  വകുപവനുര്യം  മകാറവവച്ചവട്ടുണസ.   കൂടുതല്  നവഡകപര്യം

ഡവണഎമങ്കവല്  ഇതലകാഎത ഡവഎറ മകാര്ഗ്ഗമവലകാഎയന്നസ പറഞ്ഞുകഴവഞവഡല?

കകാരണര്യം,   2009-ഡലതുഡപകാഎല  ഭകാവവയവല്  റവനമ്യൂ  കമ്മവ  കുറഞ്ഞുവരുര്യം.

അഡപകാള്  മൂലധനഎച്ചലവവനകായവ  വകായ  എടുക്കുന്നതസ
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എകകാടുത്തുതശര്കകാഎമനള്ള   ഒരു  സവതവയല  നവങ്ങള്  ഉണകാകവ

വച്ചവരവക്കുന്നതസ?   ഡവഎറകാരു  ഡചകായ്സുര്യം  ഇല.    എങ്ങഎനയകാണസ  ഇതസ

എചയ്യുക?  ഓഡരകാ  ഡവപകാര്ട്ടുഎമന്റെസ  ഓഡരകാ  ഡപ്രകാജക്ടുകള്ക്കുര്യം  ഡവ.പവ.ആര്.

തയകാറകാക്കുര്യം.  എലകാമകാകുന്നതുവഎര കകാത്തുനവല്കണ.   250 എന്റെഡയകാ 300

എന്റെഡയകാ ഫ്രകാപഞസകായവ കവഫ്ബവകസ എകകാടുക്കുര്യം. അതവല് 25 ശതമകാനര്യം

വയണഎമനള്ളതവനസ  എ.എസസ.-എന്റെ  പ്രശമവല.   ഏതസ

എജനസവയകാഎണനളളതസ  അവര്  നവശയവക്കുര്യം.  ഡറകാഡ്ഫണസ

ഡബകാര്ഡകാണസ എപകാതുമരകാമത്തെസ പണവകളവല്  വലവയ പങ്കസ വഹെവക്കുന്നതസ.

ഡകരള  കണ്സ്ട്രകന  ഡകകാര്പഡറഷനുര്യം    ഡറകാഡ്സസ  ആന്റെസ  ബ്രവഡ്ജസസ

ഡകകാര്പഡറഷനുര്യം  എപകാതുമരകാമത്തെസ വകുപവഎന്റെ കശഴവലകാണസ.     ഇതസ

നവലവബറലവസത്തെവഡന്റെതകാഎണന്നസ  പറഞ്ഞു.   ആഡരകാഗരര്യം,  വവദരകാഭരകാസര്യം

എന്നവവഎയ  സര്യംബനവച്ചസ   'വവഷന  -2030'-ല്  നവങ്ങള്  എനകാണസ

പറഞതസ.  കൃതരമകായവ പറഞകാല് കച്ചവടമകാകണഎമന്നകാണസ. Tradable

sectors  ആയവ ഇവഎയ മകാറകാത്തെതുഎകകാണകാണസ ഇവയസ വളര്ച്ചയവലകാത്തെതസ.

അതവനുഡവണവ  ഇനഎവസ്റ്റുഎമന്റെസ  മശറസ  അടകര്യം  നടത്തുന.   ഞങ്ങള്  ആ
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പണവകല  ഡപകാകുന്നതസ,  മറവച്ചസ  എപകാതുനവഡകപര്യം  വര്ദ്ധവപവച്ചസ

എപകാതുവവദരകാഭരകാസഎത്തെയുര്യം  എപകാതു  ആഡരകാഗര  സര്യംവവധകാനഎത്തെയുര്യം

ശക്തവഎപടുത്തുന്നതവനസ  കൂടുതല്   മുനഗണന  നലവ.  ഇതകാണസ  ബദല്.

ഞങ്ങളുഎട  എപകാതുഡമഖലകാസകാപനങ്ങള്  മുഴുവന  നഷ്ടത്തെവലകാകവയവഡല;

ഞങ്ങള് പുനരുദ്ധരവകകാനകാണസ ഡപകാകുന്നതസ, അലകാഎത വവലകാനല. ഇതകാണസ

ബദഎലന  പറഞതസ.  

കയര്,  കശുവണവ   വരവസകായങ്ങളവല്  എന്തു  എചലവകാകവഎയന്നസ

ഞകാന ബഡ്ജറസ പ്രസര്യംഗത്തെവല് പറഞവട്ടുണസ.    ഇഇൗ പകാവങ്ങള്ക്കുഡവണവ

ഞങ്ങള്  എന്തുര്യം  എചയ്യുര്യം,  എത  രൂപ  ഡവണഎമങ്കവലര്യം  മുടക്കുര്യം.   അവര്

ഉണകാക്കുന്ന   പകത്തെറവ,  കയര്  എന്നശ  ഉല്പന്നങ്ങള്  സര്കകാര്  വകാങ്ങവ

നഷ്ടത്തെവല്  വവറസ അവര്കസ സമ്പൂര്ണ്ണ സര്യംരകണര്യം നലര്യം; ഇതകാണസ ബദല്.

ധനകകാരരത്തെവല്  എഫസ.ആര്.ബവ.എര്യം.  ആക്ടുണകാകവ  സര്യംസകാന

സര്കകാരുകള്  ഇങ്ങഎന   അഷ്ടവക്കുള്ള  വരുമകാനര്യം  വച്ചസ  കകാരരങ്ങള്

നടത്തെവഎകകാണ്ടുഡപകായകാല്  മതവഎയനള്ള  നവയമര്യം  നവല്ക്കുഡമ്പകാള്  ആ

നവയമത്തെവനുപുറത്തെസ  വവഭവസമകാഹെരണര്യം  നടത്തെവ  ഇടപഴകവ
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നവഡകപവകകാനുള്ള പരവപകാടവയുണകാക്കുന.  ഇതകാണസ ഇടതുപക ബദല്.

ഇതസ  നവലവബറലവസമല.  മറവച്ചസ എഫസ.ആര്.ബവ.എര്യം. ആക്ടസ നവലനവല്ക്കുന,

അതവലകാതകാകകാന   കഴവയവല.   അതവഎന്റെ  ചട്ടക്കൂടവല്  നവനഎകകാണസ

എങ്ങഎന മറവകടകകാര്യം,  അതകാണസ  എചയ്തവരവക്കുന്നതസ.  ഇതസ  പകാടവലകാഎയന്നസ

ആര്.ബവ.എഎ.-കസ പറയകാന  പറ്റുഡമകാ?  എസസ.ബവ.എഎ.,  കരകാപവറല്

മകാര്കറ്റുകകാരഡല പറഞവരവക്കുന്നതസ.  

   കകാരവഫവഡകഷനസസ  : 

1.  നവയമന നവഡരകാധനഎത്തെക്കുറവച്ചസ  ഇടതുപക ജനകാധവപതരമുന്നണവയുഎട

നയവര്യം   ഇഇൗ  ബഡ്ജറവഎന്റെ  നയവര്യം  ഒനതഎന്നയകാണസ.  ഒരു  നവയമന

നവഡരകാധനവര്യം  ഇല.   ആഡരകാഗര  ഡമഖലയവല്  മകാതമല  വവദരകാഭരകാസ

ഡമഖലയവലര്യം മഎറലകാ ഡമഖലയവലര്യം ഡനകാര്യംസസ അനുസരവച്ചസ എത തസ്തവകകള്

സൃഷ്ടവകഡണകാ  അതയുര്യം  തസ്തവകകള്  സൃഷ്ടവക്കുകയുര്യം  നവയമവക്കുകയുര്യം

എചയ്യുഎമന്നസ ഉറപവച്ചു പറയുന.  അതുഎകകാണസ ഡവഎറ ചര്ച്ച ഇതവഎനക്കുറവച്ചസ

ഡവണ.

2. ഡകമഎപനഷനുകഎളക്കുറവച്ചസ  ബഹമകാനഎപട്ട മുനമുഖരമനവ പറഞ്ഞു.
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അതുതഎന്നയകാണസ  മനസവലള്ളതസ.   ഇഡപകാള്  നവലവവല്  1000/-

രൂപഎയകകാള്  കൂടുതല്  കവട്ടുന്നവര്എകകാഎക  അതസ  കവട്ടവഎകകാണവരവക്കുര്യം.

പ്രവകാസവകഎള  വവട്ടുകളയുകഡയകാ  അവഗണവക്കുകഡയകാ  എചയ്തവട്ടവല.

ഉണകായവരുന്ന  അടങ്കല്  ഇരട്ടവയകാകവ.   അതുര്യം  ഡപകാഎരന്നറവയകാര്യം.

ഡനകാര്കയുര്യം  ബനഎപട്ട  വകുപ്പുര്യം  റശഹെകാബവലവഡറഷന  സശര്യം

ഉണകാകവകഴവയുഡമ്പകാള്  ആവശരമകായ  പണര്യം  നലര്യം.   അതസ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറവലണസ.    പകത്തെറവയുഎട  ഡമലള്ള  രണ്ടുശതമകാനര്യം

നവകുതവഎയക്കുറവച്ചസ  വവമര്ശനര്യം  വന.  ഞകാന  പറയുന,  വര്ഷര്യം  മുഴുവന

പകത്തെറവകസ അഞസ ശതമകാനര്യം റവഡബറസ ഏര്എപടുത്തുര്യം.  അഡപകാള് നവകുതവ

കൂടുതല്  വകാങ്ങുന്ന  പ്രശമവലഡലകാ.  ഓണത്തെവനുര്യം  വവഷുവവനുഎമകാഎക

പണഎത്തെഡപകാഎല  ഇരുപഡതകാ  ഇരുപത്തെവയഡഞകാ  ശതമകാനര്യം  റവഡബറസ.

കകാരണര്യം  പകത്തെറവ  മുഴുവന  സര്യംഭരവച്ചസ  സര്കകാര്തഎന്ന  വവല്ക്കുര്യം.  അടുത്തെ

തവണയകാകുഡമ്പകാഡഴയ്ക്കുര്യം യൂണവഡഫകാര്യം മുഴുവന പകത്തെറവയുഡടതകാണസ.  എത

എനയകാന  പറ്റുഡമകാ  അതയുര്യം  എനയകാനുള്ള  അനുവകാദര്യം  എകകാടുകകാന

ഡപകാകുയകാണസ.  മകാര്കറസ  ഇന്റെര്എവനഷനസ  ഡവണത  പണര്യം  തവകയവല.
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പണര്യം മകാറവ  വച്ചവരവക്കുന;  അതവനകായവ  പ്രഡതരകര്യം  എഹെഡ്ഡുണസ.   കൂടുതല്

അനുവദവച്ചു.  ഇനവയുര്യം കൂടുതല് അനുവദവക്കുന്നതകാണസ.

അഡശഷനസസ  :

പകാഡന്റെഷന  ഡമഖലയവല്  ഒരു  പകാഡകജസ  ഡവണഎമനള്ളതസ  ഡവമകാന്റെസ

പ്രസര്യംഗങ്ങളവഎലലകാര്യം  വന.   ലകായങ്ങളവഎല  വശടുകഎളലകാര്യം

ഭവനപദ്ധതവയുഎട  ഭകാഗമകായവ  പുനര്നവര്മ്മവച്ചസ  നലര്യം.   ഇഇൗ

പശകാത്തെലത്തെവല്  പകാഡന്റെഷന  ഡമഖലയവഎല  പഞകായത്തുകള്കസ

ദുര്വഹെമകായ  ഭകാരര്യം  വരുഎന്നങ്കവല്  അതവനുള്ള  അഡശഷണല്  പണര്യം

സര്കകാര്  നലന്നതകാണസ.   പൂട്ടവകവടക്കുന്ന  പകാഡന്റെഷനുകള്  തുറകകാനുള്ള

നടപടവ  സത്വശകരവക്കുന്നതകാണസ.   ഇത്തെരത്തെവലള്ള  പകാഡന്റെഷന

പകാഡകജവനകാണസ രൂപര്യം നലന്നതസ.  കക സഹെകരണ സര്യംഘങ്ങളവല്  നവന്നസ

ഡറകായല്റവ പവരവക്കുനണസ.  ആ ഡറകായല്റവ അവര്ക്കുതഎന്ന ഡകമത്തെവനസ

നലര്യം.   ഇഡപകാള്  തലകാലര്യം  മൂന്നസ  ഡകകാടവ  രൂപ  അതവനസ  വകയവരുത്തുര്യം.

പശലവര്യംഗസ എതകാഴവലകാളവകഎള  മതരകാനുബന  എതകാഴവലകാളവകളുഎട

ഡകമനവധവയവലള്എപടുത്തുകയുര്യം ആനുകൂലരര്യം  വര്ദ്ധവപവക്കുകയുര്യം എചയ്യുര്യം.
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ഞകാന  എഎന്റെ  ബഡ്ജറസ  പ്രസര്യംഗത്തെവല്  വയനകാട്ടവഎല  പപ്രമറവ

സ്കൂളവല് ആദവവകാസവ സശഎയ നവയമവക്കുഎമന്നസ പറഞ്ഞു.  അതസ ആദവവകാസവ

ടശച്ചഎറ  നവയമവക്കുഎമന്നകാകവ  മകാറണര്യം.    140  മണലങ്ങളവലര്യം  സ്കൂളുകള്

പഹെഎടകസ നവലവകാരത്തെവഡലകസ  മകാറ്റുന്നതവനസ ഒരു പദ്ധതവയുണസ.  ഇഡപകാള്

അതവഎന്റെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങഎളകാഎക ഏതകാണസ  നടപവലകായവഎകകാണവരവക്കുന്ന

മൂനനകാലസ  മണലങ്ങളുണസ.   അവ  ഇമ്മശഡവഡയറകായവ  ആരര്യംഭവക്കുര്യം.  അതസ

പുതുകകാടസ,  തളവപറമ്പസ,  ആലപ്പുഴ,  ഡകകാഴവഡകകാടസ  എന്നശ  മണലങ്ങളകാണസ.

കൂടകാഎത ഓഡരകാ കകാസസ മുറവയുര്യം സന്ദര്ശവച്ചസ അവവഎട എഎനകാഎക ഉറപ്പുകള്

ഉണകാകണഎമന്നസ  പരവഡശകാധവച്ചസ  കസപമസ്ഡകായവട്ടുള്ള  ഡവ.പവ.ആര്

ഉണകാകവയകാല്  മകാതഡമ  അതസ  നടപകാകകാന  സകാധവക്കൂ.   ആ  പണവകള്

ആരര്യംഭവക്കുര്യം.  അതവഎല  അകകാഡമവകസ  കണന്റെവഎനക്കുറവച്ചസ  ഇഇൗ  നകാലസ

മണലങ്ങളവല്  നടക്കുന്ന പരശകണങ്ങളവല് നവന്നകായവരവക്കുര്യം കകാരരങ്ങള്

എടുക്കുക.   അധവകമകായവ  പവ.ജവ  ഡകകാഴ്സുകള്  അനുവദവക്കുന്ന  പകാഡന്റെഷന

ഡമഖലയവഎല  ഡകകാഡളജുകളവല്  മകാനനവകാടവ  സര്കകാര്  ഡകകാഡളജുര്യം

ഉള്എപടുത്തുര്യം.   വയനകാട്ടവഎല നവര്ദ്ദേവഷ്ട എമഡവകല് ഡകകാഡളജവനസ  41 ഡകകാടവ
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രൂപ നബകാര്ഡസ ഫണസ അനുവദവച്ചവട്ടുണസ.  ഇതസ ഉപഡയകാഗവച്ചുതശരുന്ന മുറയസ

അധവകപണര്യം  അനുവദവക്കുന്നതകാണസ.  പ്രസര്യംഗത്തെവല്  എമഗകാഫഡസ

പകാര്എകനപറഞവരവക്കുന്നതസ  വയനകാട്ടവഎല  എമഗകാഫഡസ  പകാര്കകാണസ.

കുട്ടനകാട്ടവഎല  വള്ളര്യംകളവകളുഎട  എമകാത്തെര്യം   ഡപ്രകാതകാഹെനത്തെവനസ  2  ഡകകാടവ

രൂപ  വകയവരുത്തുന.  ചമവട്ടര്യം  എറഗുഡലററവഎന്റെ  ഡചകാര്ച്ച  അടച്ചസ  പദ്ധതവ

ലകരര്യം  എഎകവരവക്കുന്നതവനകാവശരമകായ  തുക  ലഭരമകാക്കുര്യം.  വഖഫസ

ഡബകാര്ഡവനസ രണ്ടുഡകകാടവ രൂപ ഗ്രകാന്റെസ നല്കുര്യം.  അനരകാധശനഎപട്ടു കവടക്കുന്ന

വഖഫസ സത്വത്തുകള് സര്യംരകവക്കുന്നതവനസ ആവശരമകായ തുക അനുവദവക്കുര്യം.

ഹെജ്ജസ  ഹെഇൗസസ  നവശകരണത്തെവനസ  ഒരു  ഡകകാടവ  രൂപ  അനുവദവക്കുന.

ഡമഴവക്കുട്ടന  അകകാഡമവകസ  50  ലകര്യം  രൂപ  അനുവദവക്കുന.  എകകാച്ചവ

ബവനകാഡലയസ  7  ഡകകാടവ  രൂപ  ബഡ്ജറവല്  വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ.

ഇതവനുപുറഡമ സവരര്യം ഡവദവ നവര്മ്മവക്കുന്നതവനസ വവശദമകായ പഠനത്തെവഎന്റെ

അടവസകാനത്തെവല്  പണര്യം  അനുവദവക്കുന്നതകാണസ.  എസസ.സവ-എസസ.റവ

ഡവപകാര്ട്ടസഎമന്റെവനസ കശഴവലള്ള ക്രസവഎന്റെ കകാമ്പസസ ഡകകാഴവഡകകാടസ എഎസബര്

പകാര്കവല് സകാപവക്കുന്നതവനസ പ്രഡതരക നവഡകപ പദ്ധതവയവല് നവനര്യം 15
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ഡകകാടവ  രൂപ  വകയവരുത്തുന.  ഗകാനവ  ഡസവകാസദനര്യം  കഥകളവ  കകാസവകസ

ആര്ട്സസ അകകാദമവയുഎട വകാര്ഷവക ഗ്രകാന്റെസ 10 ലകര്യം രൂപയവല് നവനര്യം 15

ലകര്യം രൂപയകായവ ഉയര്ത്തുന.  തവരുവനനപുരര്യം പ്രസസ കബവഎല മശഡവയ

മകാഡനജസ എമന്റെസ  ആന്റെസ  ഡജണലവസസസസ  എട്രയവനവര്യംഗസ  എസന്റെറവനസ  25  ലകര്യം

രൂപ അനുവദവക്കുന. ആലപ്പുഴയവഎല ഡദശശയ എഗയവര്യംസസ ഡറകാവവര്യംഗസ ട്രകാകസ

സവരര്യം  ഡവദവയകായവ  സര്യംരകവക്കുന്നതവനുര്യം   പരവശശലനത്തെവനകായവ

വരുന്നവര്കസ  തകാമസവക്കുന്നതവനുള്ള ഡഹെകാസലര്യം മറ്റുര്യം  നവര്മ്മവക്കുന്നതവനുര്യം

പ്രഡതരക നവഡകപ പദ്ധതവയവല് നവനര്യം 10 ഡകകാടവ രൂപ വകയവരുത്തുന.

ചവതകാഞ്ജലവ  സ്റ്റുഡവഡയകാ  ഫവലവര്യം  സവറവയകായവ  വവകസവപവക്കുന്നതവനസ

പ്രഡതരക നവഡകപ പദ്ധതവയവല് നവനര്യം 25 ഡകകാടവ രൂപ വകയവരുത്തുന.

അഖവഡലനരകാ സര്വ്വശസസ ഓഫശസര്മകാരുഎട ഫ്ലകാറസ സമുച്ചയത്തെവനസ പ്രഡതരക

നവഡകപ  പദ്ധതവയവല്  നവനസ  15  ഡകകാടവ  രൂപ  വകയവരുത്തുന.

ഗവര്ണ്ണറഎട നയപ്രഖരകാപന പ്രസര്യംഗത്തെവല് കടല്ത്തെശര സര്യംരകണത്തെവനസ

ഓഡരകാ  പ്രഡദശത്തുര്യം  ഉചവതമകായ  നടപടവകള്  സത്വശകരവക്കുഎമന്നസ

പറഞവരുന.  ഇത്തെരത്തെവല്  ഓഡരകാ  പ്രഡദശത്തെവനുര്യം  മൂര്ത്തെമകായ
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പദ്ധതവകള്  തയകാറകാക്കുന്നതവനസ  50  ലകര്യം  രൂപ  വകയവരുത്തുന.

ബജറവഎല ഗണരമകായ പങ്കസ പ്രഖരകാപനങ്ങള്ക്കുര്യം വവശദമകായ ഡവ.പവ.ആര്-

കള്  ഇനവയുര്യം  തയകാറകാഡകണതുണസ.  ഇതവനകായവ  ഒരു   എടകവകല്

അസവസനസസ ഫണവനുഡവണവ  5  ഡകകാടവ  രൂപ വകയവരുത്തുന.  കഴവഞ

എല്.ഡവ.എഫസ  സര്കകാര്  ഇ.എര്യം.എസസ.  ഡവദപഠനര്യം  നടത്തെവയ  തൃശ്ശൂര്

ബ്രഹ്മസത്വര്യം  മഠത്തെവനസ  ഒരു  ഡകകാടവ  രൂപ,  അവരുഎട  കണ്സര്ഡവഷന

വര്കവനസ  പ്രഖരകാപവച്ചവരുന.  തുടര്നവന്ന സര്കകാര് തുക എഎകമകാറവയവല.

മഠത്തെവഎന്റെ  സര്യംരകണ  പ്രവര്ത്തെനത്തെവനസ  ഒരു  ഡകകാടവ  രൂപ

അനുവദവക്കുന.  കടമല്ലൂര്  അഡനരകാനരത്തെവനസ  10  ലകര്യം  രൂപ

അനുവദവക്കുന.   ശുചവതത്വ  കകാമ്പയവന  സര്യംഘകാടനത്തെവനകായവ

ശുചവതത്വമവഷനസ  15  ഡകകാടവ  രൂപ  അധവകമകായവ  നല്കുന.  അവയവമകാറ

ശസക്രവയയസ വവഡധയരകാകുന്നവരുഎട തുടര്ചവകവതയസ മരുനകള് വവലകുറച്ചസ

ലഭരമകാക്കുന്നതവനസ  പ്രഡതരക  സര്യംവവധകാനര്യം  ഒരുക്കുര്യം.  കരള്ഡരകാഗര്യം,

പകകാഘകാതര്യം,  എബ്രയവന  ടമ്യൂമര്  തുടങ്ങവയ  ഡരകാഗങ്ങള്ക്കുര്യം  നവലവവലള്ള

പരവധവകകത്തെസ  നവന്നസ  കകാരുണരയവല്  നവനര്യം  സഹെകായര്യം  ലഭരമകാക്കുര്യം.
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അഞസ  വര്ഷമകായവ  കലകാ-സകാര്യംസകാരവക  സര്യംഘങ്ങള്ക്കുള്ള  ഗ്രകാന്റെസ

നല്കവയവട്ടവല.  കുടവശ്ശേവക  തശര്ത്തു  നല്കുര്യം.  അതസ  കകാഡലകാചവതമകായവ

പരവഷരവക്കുര്യം.   നകാടകാര്,  മുസശര്യം  എപണ്കുട്ടവകള്ക്കുള്ള  എഎസഎപന്റെസ

കകാല്നൂറകാണസ മുമ്പസ  150  രൂപയകായവ നവശയവച്ചതകാണസ.  അതവനസ ഒ.ഇ.സവ.

ഡവപകാര്ട്ടസഎമന്റെവഎന്റെ അഭവപ്രകായമറവഞസ, കകാഡലകാചവതമകായ വര്ദ്ധന നടത്തുര്യം.

ഒ.ഇ.സവ.,  എസസ.സവ,  എസസ.ടവ,  വവഭകാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ഡസകാളര്ഷവപസ തുക

മകാതര്യം ഏതകാണസ  200  ഡകകാടവ  രൂപ എകകാടുകകാനുണസ,  കണക്കുകള് ഞകാന

ഡനകാകവ ഒരു സര്യംശയവര്യം ഡവണ,  അതസ ഇഇൗ വര്ഷര്യം വവതരണര്യം എചയ്യുര്യം.

സ്മകാരകങ്ങളുഎട ഏര്പകാടസ  ഇനവയുണകാവകയവല.    40-ഉര്യം  50-  ഉര്യം  ഡകകാടവ

രൂപ  മുടകവ  ഓഡരകാ  ജവലയവലര്യം  വലവയ  സകാര്യംസകാരവക  സമുച്ചയങ്ങള്

പണവയുകയകാണസ.  അതവഎനകാഎക  നകാടകശകാല,  തവഡയറര്,  കൂത്തെമ്പലര്യം

എലകാമുണസ.  നമ്മുഎട  ജവലകളവഎല  പ്രധകാനഎപട്ട  എലകാ  സകാര്യംസകാരവക

നകായകരുഡടയുര്യം ഡപരുകള് അതവനുവരുന്നഡതകാടുകൂടവ  It does not add up

into  any  thing.   ഡനരഎത്തെ തുക ലഭവച്ചവട്ടുള്ള ഏതകാനുര്യം കകാരരങ്ങള് കൂടവ

ഡചര്ത്തെവട്ടുണസ.  ഡചര്ത്തെല  കടയരപള്ളവയവഎല  ഇട്ടവ  അചത്യുതന  സ്മകാരകര്യം
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ഏഎറടുക്കുന്നതവനസ  50  ലകര്യം രൂപ,  തവരുവനനപുരര്യം  -  എന.  കൃഷ്ണപവള്ള

സ്മകാരകര്യം  - 25  ലകര്യം രൂപ,  ചവറയവനകശഴസ  -  ഡപ്രര്യംനസശര് സ്മകാരകര്യം  - 25

ലകര്യം രൂപ,  എറണകാകുളര്യം-ടവ.എക രകാമകൃഷ്ണന സ്മകാരകര്യം - 50 ലകര്യം രൂപ,

കുന്നര്യംകുളഎത്തെ സവ.വവ ശശരകാമന ട്രസവനസ 25 ലകര്യം രൂപ, എഎവകുണ്ഠസത്വകാമവ

അനര്ഡദശശയ പഠന ഗഡവഷണ ഡകന്ദ്രത്തെവനസ  25  ലകര്യം രൂപ,  സുകുമകാര്

അഴവഡകകാടസ  ട്രസവനസ  50  ലകര്യം  രൂപ  എന്നവങ്ങഎന  വകയവരുത്തുന.

എവള്ളഡനഴവ കലകാഗ്രകാമങ്ങളുര്യം എഎപതൃക ഗ്രകാമ പദ്ധതവയവല് ഉള്എപടുത്തുന.

അനകകാരനഴവ  കടല്ത്തെശരവര്യം  ഇടുകവ  രകാമകല്ഡമടുര്യം  പശകാത്തെല

സഇൗകരരര്യം  ഒരുക്കുന്ന  ടൂറവസര്യം  പദ്ധതവകളവല്  ഉള്എപടുത്തുന്നതകാണസ.  20

പദ്ധതവകളവല് ആറണ്ണഡമ പ്രഖരകാപവച്ചവട്ടുള്ളൂ. 

തകാഎഴപറയുന്ന  പുതവയ  കുടവഎവള്ള  പദ്ധതവകള്  കൂടവ

നടപവലകാക്കുന്നതകാണസ. 

ചശഡകകാടസ  -ഡബപ്പൂര് കുടവഎവള്ള പദ്ധതവ,  കുണ്ടൂര്ഡതകാടസ  നവശകരണര്യം,

ചകാത്തെന്നൂര്  -  കലവകാതവല്കല്  കുടവഎവള്ള  പദ്ധതവ,  പട്ടുവര്യം

ജപകാനകുടവഎവള്ള പദ്ധതവ,  അമ്പലപകാറ-നച്ചനകാട്ടുകര  കുടവഎവള്ള പദ്ധതവ,
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ചവറ്റൂര്-മൂലത്തെറ-എഎററസ  ബകാങ്കസ  കനകാല്  (ഇതസ  കുടവഎവള്ള  പദ്ധതവയല,

ജലഡസചന  പദ്ധതവയകാണസ),  പുതുകകാടസ-കകാനഡത്തെകാടസ  എറഗുഡലറര്  കര്യം

ബ്രവഡ്ജസ,  തൃപ്പൂണവത്തുറ-അനകകാരഡത്തെകാടസ  നവശകരണര്യം,  തകാനൂര്

കുടവഎവള്ള പദ്ധതവ.

34  ഡറകാഡുകള്കസ  560  ഡകകാടവ  രൂപ  കൂടവ  പ്രഡതരക  നവഡകപ

പദ്ധതവയവല്  നവനര്യം  അനുവദവച്ചവട്ടുണസ.  ലവസസ  ആവശരമുള്ളവര്കസ

പരവഡശകാധവകകാവന്നതകാണസ.

ഇവവഎട  ഇരവക്കുന്ന  മഹെകാഭൂരവപകര്യം  എര്യം.എല്.എ  മകാരുഎട

മണലങ്ങളവലര്യം  ചുരുങ്ങവയതസ  നൂറസ  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട

നവര്മ്മകാണപ്രവൃത്തെവകള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവലണസ.  ഏതകാനുര്യം  ഡപരുഎട

മണലങ്ങളവല് അതയസ  പ്രവൃത്തെവകള് വന്നവട്ടവല.   ശശ.  വവ.റവ  ബല്റകാര്യം

ഡവഎണന്നസ പറഞ ഡറകാഡവനസ ഡപകാലര്യം ഞകാന തുക വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ.

ബഹമകാനഎപട്ട  എമമ്പര്  ഡവണന്നസ   പറഞതുഎകകാണല,  ആ  ഡറകാഡസ

ആവശരമകാഎണനള്ളതുഎകകാണകാണസ തുക വകയവരുത്തെവയതസ.   ശശ.  വവ.റവ.

ബല്റകാമവനസ  ആ ഡറകാഡസ  ഡവഎണങ്കവലര്യം  ഞങ്ങള്കസ  ആ ഡറകാഡസ  ഡവണര്യം.
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ചുരുങ്ങവയതസ  70  ഡകകാടവ  രൂപയുഎട വര്ക്കുകള് ഓഡരകാ മണലത്തെവലമുണസ.

ചവല മണലങ്ങളവല് അതവല് കൂടുതല് വരുര്യം.  ഏഎതങ്കവലര്യം എര്യം.എല്.എ

യുഎട മണലത്തെവല്  അതസ ലഭവച്ചവട്ടവലകാഎയനഎണങ്കവല്  വനകഴവഞകാല്

അതസ പരവഹെരവക്കുഎമനളളതവനസ   ഒരു തര്കവര്യം ഡവണ. 

105  ഡകകാടവ  രൂപ    6  എഎബപകാസുകള്കസ  വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ.

പണകാരപറമ്പസ-ഉഡണകാടവകടവസ  എഎബപകാസസ,  തകാമരഡശ്ശേരവ  എഎബപകാസസ,

എപരുമ്പകാവൂര്  എഎബപകാസസ,  കരുനകാഗപള്ളവ  എഎബപകാസസ,  എപകാന്മുണര്യം

എഎബപകാസസ, പള്ളകാത്തുരുത്തെവ-കവഴകന എഎബപകാസസ. 

തകാഎഴപറയുന്ന പകാലങ്ങള്കകായവ തുക വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ. 

ഏലത്തൂര്-ഡകകാരപ്പുഴ  പകാലര്യം,  കണ്ണനകുണസ  പകാലര്യം,  ശശധരവ  പകാലര്യം,

പറയന  കടവസ  പകാലര്യം,  മുറവഞപുഴ  -എചമ്പുവകാഡലല്പകാലര്യം,  അറകടവസ

പകാലര്യം,  മങ്കരപകാലര്യം,  പുനൂര്  ടഇൗണ്  പകാലര്യം,  എനയകാറവനകര-മുള്ളറവവള

ആയയവല്  പകാലര്യം,  ഡതറണവ  പകാലത്തെവനസ  പകരര്യം  കകാട്ടകാമ്പള്ളവ  പകാലര്യം,

പുലവകകാട്ടസ കടവസ പകാലത്തെവനസ പകരര്യം തവരുഎനലവ നവട്ടറ പകാലര്യം. 

90  ഡകകാടവ  രൂപ  എചലവവല്  5  എഎഫ്ല  ഓവറകള്ക്കുകൂടവ  അനുമതവ
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നല്കവയവട്ടുണസ.  എകകാടുവള്ളവ  സവറകാജസ  എഎഫ്ല  ഓവര്,  കകാലവകട്ടസ

എയര്ഡപകാര്ട്ടസ  ജര്യംഗ്ഷന  എഎഫ്ല  ഓവര്,  എകകാടുമണ  എഎഫ്ല  ഓവര്,

അയത്തെവല്  ജര്യംഗ്ഷന  എഎഫ്ല  ഓവര്,  കുണന്നൂര്  എഎഫ്ല  ഓവര്

എന്നവവയകാണവ.   ശശകകാരരഎത്തെ  എഎഫ്ല  ഓവറവനസ  ഡവ.പവ.ആര്

തയകാറകാകവയവട്ടസ പണര്യം അനുവദവകകാര്യം. 

70  ഡകകാടവ രൂപ എചലവവല്  4  എറയവല്  ഓവര് ബ്രവഡ്ജുകള്ക്കുകൂടവ

തുക വകയവരുത്തുന.  കുട്ടവക്കുളര്യം എറയവല്ഡവ ഓവര്ബ്രവഡ്ജസ,  ഇരവവപുരര്യം

എറയവല്ഡവ  ഓവര്ബ്രവഡ്ജസ,  തകാനൂര്  ടഇൗണ്-എതയകാല  എറയവല്ഡവ

ഓവര്ബ്രവഡ്ജസ,  തലഡശ്ശേരവ  എകകാടുവള്ളവ  എറയവല്ഡവ  ഓവര്ബ്രവഡ്ജസ.   

തകാഎഴപറയുന്ന ഡസഡവയങ്ങള്കസ തുക വകയവരുത്തെവയവട്ടുണസ. 

തലഡശ്ശേരവ  വവ.ആര്.  കൃഷ്ണയര്  ഡസഡവയര്യം,  എകകാടുമണ്  ഡസഡവയര്യം,

ഡകകാതമര്യംഗലര്യം  ഡചലകാടസ  ഡസഡവയര്യം,  പട്ടകാമ്പവ  ഡകകാഡളജവനസ  മള്ട്ടവപവള്

ഇനഡഡകാര്  ഡസഡവയര്യം,  എപകാന്നകാനവ  നവളകാതശരര്യം  അകത്വകാട്ടവകസ  ഡസ്പകാര്ട്സസ

ഡകകാര്യംപകസ, തകാനൂര് ഡസഡവയര്യം, വണ്ടൂര് ഡസഡവയര്യം.

 ഫട്ഡബകാള് ഹെബകായവ മലപ്പുറഎത്തെ വവകസവപവക്കുന്നതവനസ പ്രഡതരകര്യം
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ഡസ്പകാര്ട്സസ  വകുപസ   പരവപകാടവ  തയകാറകാക്കുഡമ്പകാള്  അതവനുള്ള  പണര്യം

നല്കുന്നതകാണസ.    അടവമകാലവ,  പട്ടകാമ്പവ,  നവലമ്പൂര്,  വടകര,  ചടയമര്യംഗലര്യം,

മതവലകര്യം,  പത്തെനകാപുരര്യം തുടങ്ങവയ  ഏഴസ റവനമ്യൂ ടവറകളുഎട നവര്മ്മകാണര്യം

കൂടവ ഏഎറടുക്കുകയകാണസ. 

നവകുതവ  സര്യംബനവച്ചസ  പല അഭവപ്രകായങ്ങള് വന.  ഞകാന ഇഡപകാഴുര്യം

പറഞവടത്തെസ  നവല്ക്കുകയകാണസ.  പഡക  എലകാ  അഭവപ്രകായങ്ങളുര്യം  തുറന്ന

മനഡസകാഎട പരവഡശകാധവക്കുന്നതകാണസ. സബ്ജക്ടസ കമ്മവറവയവല് നമുകതസ ചര്ച്ച

എചയകാര്യം. 

ശശ  .    എക  .    എര്യം  .    മകാണവ:  സര്,  ഇവവഎട  അവതരവപവച്ച  ബഡ്ജറസ

എനപറയുന്നതസ  730  ഡകകാടവരൂപയുഎട  അധവകഎച്ചലഡവകാടുകൂടവ  746

ഡകകാടവരൂപയുഎട കമ്മവബഡ്ജറകാണസ. ഇഡപകാള് ഈ പ്രഖരകാപനങ്ങള് എലകാര്യം

കഴവഞഡപകാള്  വര്ഷകാനരകമ്മവ എവവഎട ഡപകായവ നവല്ക്കുന?

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  എഎസകസ:  സര്,  ഞകാന അതവഎനക്കുറവച്ചസ

പറയകാര്യം.   തുറന്ന  മനഡസകാടുകൂടവ  നമുകസ  അതസ  സബ്ജകസ  കമ്മവറവയവല്

പരവഡശകാധവകകാര്യം. 
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ശശ  .    ഉമ്മന ചകാണവ:  സര്,  സഭയുഎട എലകാ ഭകാഗത്തുനവനര്യം ഇവവഎട

വന്നവട്ടുള്ള  രണ്ടുകകാരരങ്ങളുണസ.  എനലവഎന്റെ   സര്യംഭരണവവല  ഉയര്ത്തുന്ന

കകാരരവര്യം റബറവനസ   സബ്സവഎഎഡസ്ഡസ  സശമവല്  61  ഡകകാടവരൂപ വഎര

സബ്സവഡവ  എകകാടുക്കുന്ന  ഒരു  സമയമുണകായവരുന.  ഇഡപകാള്  13

ഡകകാടവരൂപ  മകാതഡമ  വന്നവട്ടുള്ളൂ.  അതുഎകകാണസ  കുറച്ചുകൂടവ  അതസ

വവപുലമകാകണര്യം. 

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  എഎസകസ:  സര്,  61  ഡകകാടവരൂപ

എകകാടുഡകണവവന്നഡപകാഴുര്യം  തുക  350  രൂപ  മകാതഡമ  ഉണകായവരുനള്ളൂ.

ഇഡപകാള് 500 രൂപയുണസ. അതുഎകകാണസ കൂടുതല് ഡപര്കസ ലഭവക്കുര്യം. കൂടുതല്

വരകാപകമകായവ.   ഇഡപകാള് സബ്സവഡവ ഇനത്തെവല്  500  രൂപ എകകാടുത്തെസ

തശര്ന്നതവനുഡശഷര്യം  ആഡലകാചവകകാര്യം.  അതകായവരവക്കുര്യം  ഉചവതമകായവട്ടുള്ളതസ.

എനലവഎന്റെ  വവലഎയ  സര്യംബനവച്ചസ  കൃഷവവകുപസ  ആഡലകാചവച്ചസ

പ്രഖരകാപവക്കുന്നതകാണസ. ബഡ്ജറവല് ഒനര്യം പ്രഖരകാപവക്കുന്നവല. അതവല് ഒരു

നവകുതവ  നവര്ഡദ്ദേശമുള്ളതസ  ബ്രകാന  ഓയവലവഡനലള്ള  നവകുതവ  ഇളവസ

പുനനഃപരവഡശകാധവക്കുന്നതകാണസ എന്നതകാണസ.  ഇതവല് നവനര്യം  10  ഡകകാടവരൂപ
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അധവകവരുമകാനര്യം  പ്രതശകവക്കുന.   തവവടസ  എണ്ണയസ  ഇഡപകാള്  നവകുതവ

സശഡറകായകാണസ. തവവഎടണ്ണ ഉണകാക്കുന്ന രണസ ഫകാക്ടറവകള്കസ  ധനസഹെകായര്യം

സര്കകാര്  നല്കുര്യം.  തവവഎടണ്ണയുഎട  ഡപരവല്   വലവയ  ഡതകാതവല്

പുറത്തുനവന്നസ  എണ്ണ  എകകാണ്ടുവന്നവരവക്കുകയകാണസ.   അകകാരരര്യം  എഡന്നകാടസ

പറഞതസ  മറകാരുമല എണ്ണ വരകാപകാരവകള് തഎന്നയകാണസ.  അതവനുഡമല്  5

ശതമകാനര്യം  നവകുതവ  വരുര്യം.  ഞകാന  ദശര്ഘവപവക്കുന്നവല.  ...  I  won't  take

anything.  ഇഡപകാള് ഇഎതലകാര്യം അവവഎട നവല്കഎട്ട. നവങ്ങള്കസ ഇഎതലകാര്യം

കൂടവ  ഒഎരകാറ  ബ്രകാഞകായവട്ടല  എചയ്യുന്നതസ.  ആവന്ന  മുറയസ

അനുവദവക്കുകയകാണസ. അതവഎന്റെ  എസവഡമറ്റുര്യം ഡവ.പവ.ആര്-ഉര്യം തയകാറകാകഎട്ട.

.... No. I'm not going to take anything.…

മവ  .    സ്പശകര്:  എയസസ......പശസസ  സവറസ  ഡഇൗണ്......ഇനവ

സത്വശകരവക്കുന്നവല എന്നസ മവനവസര് പറഞ്ഞുകഴവഞഡലകാ; പശസസ കണ്ക്ലൂഡസ.

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  എഎസകസ:  Let  me  complete  please.

ഒരുപകാടസ  സ്കൂളുകള്ക്കുര്യം  ഡകകാഡളജുകള്ക്കുര്യം  ഡപകാളവഎടകവക്കുകള്ക്കുമകാണസ

എര്യം.എല്.എ.മകാര് എഴുതവത്തെന്നവട്ടുള്ളതസ.  ഇതവഎനകാഎക ആവശരത്തെവനുള്ള
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പണര്യം പ്രഡതരക നവഡകപ പദ്ധതവയവല് നവനര്യം ലര്യംപര്യം ആയവ എപ്രകാഎഎവഡസ

എചയ്തവട്ടുണസ.   അതസ  സ്കൂളുകളുഎടയുര്യം  ഡപകാളവഎടകവക്കുകളുഎടയുര്യം

നവശകരണത്തെവനസ  ഡവ.പവ.ആര്.  തയകാറകാക്കുന്ന  മുറയസ  നല്കുന്നതകാണസ.

ഇന്നഎത്തെ  സകാഹെചരരത്തെവല്  എചയകാവന്നതവഎന്റെ  പരമകാവധവയകാണസ

ഉള്എപടുത്തെവയവട്ടുള്ളതസ. 

Shri. K.M. Mani: Sir, point of order....

ഡഡകാ  .    ടവ  .    എര്യം  .    ഡതകാമസസ  എഎസകസ:  സര്,  2016-17-എല പുതുകവയ

ബഡ്ജറസ എസവഡമറസ  (രൂപ ഡകകാടവയവല്) -  റവനമ്യൂ വരുമകാനര്യം  - 84616.85,

റവനമ്യൂ                     എചലവസ - 97683.10, റവനമ്യൂ കമ്മവ - (-)13066.25,

മൂലധനഎച്ചലവസ  -  (തനവ)   -  9540.86,  വകായകളുര്യം മുനകൂറകളുര്യം  (തനവ)  -

(-)532.78,  എപകാതുകടര്യം(തനവ)  -  17926.14,  എപകാതുകണകസ  (തനവ)  -

4502.37,  ആഎക  കമ്മവ  -  (-)711.38,  വര്ഷകാരര്യംഭ  എരകാക  ബകാകവ  -

(-)105.21, വര്ഷകാനര എരകാക ബകാകവ -  (-)816.59  ഇഡപകാള് പ്രഖരകാപവച്ച

അധവക  എചലവസ-  730.1,  പ്രഖരകാപവച്ച  ഇളവകള്-5,  വര്ഷകാനരഎരകാക

ബകാകവ  -   (-)746.69,  സഭയവല് പ്രഖരകാപവച്ച  അധവകഎച്ചലവസ  -32.85,
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സഭയവല്  പ്രഖരകാപവച്ച  അധവകവവഭവസമകാഹെരണര്യം  -  10, പുതുകവയ

വര്ഷകാനരഎരകാക ബകാകവ - (-)769.54. 

മവ  .   സ്പശകര്:  ഇനവ വഴങ്ങുന്നവല. അഡദ്ദേഹെര്യം ഫവനവഷസ എചയ്തു. 

ചട്ടര്യം   236 (2)    തകാല്കകാലവകമകായവ സഎസ്പന്റെസ എചയ്യുന്നതസ സര്യംബനവച്ചസ

മവ  .    സ്പശകര്:   ചട്ടര്യം  236   (2)  സഎസ്പന്റെസ  എചയ്യുന്നതസ  സര്യംബനവച്ച

പ്രഡമയര്യം  ബഹമകാനഎപട്ട  പട്ടവകജകാതവ  പട്ടവകവര്ഗ്ഗ

പവഡന്നകാകസമുദകായഡകമവര്യം  നവയമവര്യം  സകാര്യംസകാരവകവര്യം

പകാര്ലഎമന്റെറവകകാരരവര്യം വകുപ്പുമനവകസ  അവതരവപവകകാവന്നതകാണസ. 

പട്ടവകജകാതവ  പട്ടവകവര്ഗ്ഗ  പവഡന്നകാകസമുദകായഡകമവര്യം  നവയമവര്യം

സകാര്യംസകാരവകവര്യം  പകാര്ലഎമന്റെറവകകാരരവര്യം  വകുപ്പുമനവ  (ശശ  .    എ  .    എക  .

ബകാലന):  സര്,  “2016-17  സകാമ്പത്തെവക വര്ഷഡത്തെയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറവഎല

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളവഡനല്  നടഡകണ   വവഷയനവര്ണ്ണയ  സമവതവകള്

നടഡത്തെണ  സൂക്ഷ്മ  പരവഡശകാധന  നവര്ദ്ദേവഷ്ട  സമയപരവധവക്കുള്ളവല്

പൂര്ത്തെവയകാകകാന സകാധവകകാത്തെ സകാഹെചരരര്യം പരവഗണവച്ചസ വവഷയനവര്ണ്ണയ

സമവതവകള്കസ   പ്രസ്തുത  കൃതരര്യം  നവര്വ്വഹെവക്കുന്നതവനുള്ള  സഇൗകരരര്യം
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ലഭവക്കുന്നതവനകായവ  ഡകരള  നവയമസഭയുഎട  നടപടവക്രമവര്യം

കകാരരനവര്വ്വഹെണവര്യം സര്യംബനവച്ച  ചട്ടങ്ങളവഎല 236-ാം ചട്ടത്തെവഎല 2-ാം

ഉപചട്ടര്യം അടുത്തെ സഡമ്മളനത്തെവഎന്റെ പ്രകാരര്യംഭര്യം വഎര സഎസ്പന്റെസ എചയ്യുന്നതവനസ

ഈ സഭ  തശരുമകാനവക്കുന.”  ഇതവല്  236(2)  -  സബ്ജകസ  കമ്മവറവകള്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയുഎട  സൂക്ഷ്മ  പരവഡശകാധന  നകാലകാഴ്ചയ്ക്കുള്ളവല്

പൂര്ത്തെശകരവഡകണതകാണസ.  അതസ  സകാധവകകാത്തെതുഎകകാണകാണസ  ഈ

പ്രഡമയര്യം ഇവവഎട അവതരവപവച്ചതസ. 

കൃഷവ  വകുപ്പുമനവ  (ശശ  .    വവ  .    എസസ  .    സുനവല്കുമകാര്):  സര്,  ഞകാന

പ്രഡമയഎത്തെ പവനകാങ്ങുന. 

മവ  .   സ്പശകര്: പ്രഡമയര്യം അര്യംഗശകരവകണഎമന്ന പ്രശഎത്തെ

അനൂകൂലവക്കൂന്നവര്........

പ്രതവകൂലവക്കുന്നവര്.........

പ്രഡമയര്യം സഭ അര്യംഗശകരവച്ചവരവക്കുന. 

ഓര്ഡര്...............ഒകാര്ഡര്..................  സഭ  ഇഡപകാള്  പവരവയുന്നതുര്യം

നകാഎള രകാവവഎല 8.30 -നസ വശണ്ടുര്യം സഡമ്മളവക്കുന്നതുമകാണസ.
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(2016  ജൂഎഎല  മകാസര്യം  14-ാം  തശയതവ  വരകാഴകാഴ്ച  രകാവവഎല  8.30 -നസ

വശണ്ടുര്യം  സഡമ്മളവക്കുന്നതവഡലകകായവ  സഭ  ഉച്ചയ്ക്കുഡശഷര്യം  03.05-നസ

പവരവഞ്ഞു.)

 ************


	ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്: സര്, അങ്ങനെ നികുതിയേതര വരുമാനങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചതിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്. വരുമാനമായി ലോട്ടറിയുടെ 40 ശതമാനം എടുത്താല് മതി. ബാക്കി ടോട്ടല് ടേണ് ഓവര് ആണ്.
	ശ്രീ. ഉമ്മന് ചാണ്ടി: സര്, ഞാന് ടേണ് ഓവര് അല്ല പറയുന്നത്. വരുമാനമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അവസാന വര്ഷത്തെ വരുമാനം 111 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അവസാന വര്ഷത്തെ വരുമാനം 3300 കോടി രൂപയിലധികമാണ്. 27 ഇരട്ടി വരുമാനത്തില് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു.
	ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്: സര്, ഞാന് അതിന് അങ്ങയെ അഭിനന്ദിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നികുതിയേതര വരുമാനം ഇത്രയും വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും റവന്യൂ കമ്മി വര്ദ്ധിച്ചോ? എന്നുവച്ചാല് നികുതി വരുമാനം പോലെ പ്രധാനമല്ല നികുതിയേതര വരുമാനം. 80-85ശതമാനം നികുതിയേതര വരുമാനമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ നികുതി വരുമാന വര്ദ്ധനവിലുണ്ടായ ഇടിവുമൂലം നികുതിയേതര വരുമാനം വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും റവന്യൂ കമ്മി വര്ദ്ധിച്ചു. ഇതാണ് പ്രസക്തം.
	ശ്രീ. ഉമ്മന് ചാണ്ടി: സര്, ഞങ്ങള് ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചറും പ്ലാന് എക്സ്പെന്റിച്ചറും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. അതുംകൂടി നോക്കണം. അങ്ങ് തന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചറും പ്ലാന് എക്സ്പെന്റിച്ചറും ഈ അഞ്ച് വര്ഷവും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റവന്യൂ കമ്മി എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുമില്ല. നാട്ടില് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് അടുത്ത വര്ഷം ചെയ്യുമ്പോള് അത് ഇരട്ടിയാകും. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് ഇന്നുതന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്.
	ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്: സര്, ചെയ്യാന് കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോ, അതിനുള്ള വരുമാനം കൂടി ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള ചുമതലകൂടി ഏല്ക്കണം. അതാണ് കാതലായ പ്രശ്നം. ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചര് വര്ദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വര്ഷത്തെ കണക്കുവച്ചിട്ടാണെന്ന് ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാല് കാണാം. 1000 കോടി രൂപ ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചര് ആയി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ട്രഷറിയില് കിടക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഗ്രാഫില് കൃത്യമായി എഴുതിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന് എക്സ്പെന്റിച്ചറിന്റെ കണക്കും അതില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തെ കണക്ക് ഞാന് പറയാം. ഒന്ന്, ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലും നടത്തുന്ന പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്. എന്റെ പ്രസംഗത്തിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും അങ്ങനെയാകണമെന്നാണോ പറയുന്നത്. 31 ശതമാനമേ നടപ്പായിട്ടുള്ളൂ. രണ്ട്, സംസ്ഥാന പ്ലാന് - മൂന്ന് വര്ഷാവസാനത്തേത് - 74 ശതമാനമേ നടപ്പായുള്ളൂ. ഗ്രോസ് പ്ലാന് - സി ആന്റ് എ.ജി. കണക്കനുസരിച്ച് 61 ശതമാനം. ഇത് കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ കണക്കാണ്. ഈ വര്ഷത്തെ കണക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എന്തായാലും റവന്യൂ കമ്മി വര്ദ്ധിക്കുന്നു. റവന്യൂ കമ്മി വര്ദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഒന്ന്, സ്വാഭാവികമായും വായ്പ എടുക്കുന്ന പണത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചര് ഇടിഞ്ഞു. രണ്ട്, നോണ് പ്ലാന് റവന്യൂ എക്സ്പെന്റിച്ചറാണ് നടത്തുന്നതെങ്കില് പ്ലാന് എക്സ്പെന്റിച്ചറിനെ ബാധിക്കും. മൂന്ന്, റവന്യൂ കമ്മിയുടെ ടാര്ജറ്റ് തീര്ന്നിരുന്നെങ്കില് 6000 കോടി രൂപ ഈ വര്ഷം വായ്പ എടുക്കാമായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള നഷ്ടങ്ങള്. കേന്ദ്ര ഫിനാന്സ് കമ്മീഷന്റെ തീര്പ്പില് കണ്ടീഷണലായിട്ടുള്ള ഗ്രാന്റുകള് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. ഭാവിയിലേക്കുളള കാര്യങ്ങളാണ് ധവളപത്രത്തില് പറയാന് ശ്രമിച്ചത്. അടുത്തവര്ഷം ശമ്പള പരിഷ്കരണം വരുന്നു. അതിന്റെ ചെലവ് കൂടുമ്പോള് റവന്യൂ കമ്മി അടുത്ത വര്ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിലും കൂടും. ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയില്ല. ശമ്പളവും പെന്ഷനും പലിശയും കുറയ്ക്കാന് കഴിയുമോ. 25 ശതമാനം റവന്യൂ വരുമാനം കൂട്ടാം. അങ്ങ് പറയുന്നു അത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല, എങ്ങും കൂടിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ജൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ജൂണില് 19 ശതമാനം നികുതി വരുമാനം വര്ദ്ധിച്ചു. അങ്ങ് പറയുന്നതല്ല. I am challenging you. എനിക്ക് എതിരായി ഒരു പ്രിവിലേജ് മോഷന് കൊടുക്കൂ. 19 ശതമാനമെന്ന് ഞാന് നാലാം തവണയല്ലേ ഈ നിയമസഭയില് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ 8 ശതമാനമേയുള്ളൂ എങ്കില് അങ്ങ് ഒരു പ്രിവിലേജ് മോഷന് കൊടുക്കൂ, let the truth come out.
	ശ്രീ. ഉമ്മന് ചാണ്ടി: സര്, അങ്ങയുടെ മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 7349.83 കോടി രൂപ. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇതേ മൂന്ന് മാസം 6756 കോടി രൂപ. 562 കോടി രൂപയാണ് വര്ദ്ധിച്ചത്. ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള് 8 ശതമാനമാണ് വര്ദ്ധിച്ചത്. അങ്ങ് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറയുകയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കണക്കില് കൊണ്ടെത്തിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാരണം ഏപ്രില് മാസത്തില് ടാക്സ് കളക്ഷന് കുറഞ്ഞു. മെയ് മാസത്തില് വര്ദ്ധിച്ചു. അതിനേക്കാള് അല്പംകൂടി വര്ദ്ധിച്ചു ജൂണ് മാസത്തില്. ഇലക്ഷന് കാലത്തെ കുറവില് നിന്ന് ഒരു ശതമാനം കണക്കിലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാന് ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ആകെ വര്ദ്ധനവ് എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു. ഞാന് അങ്ങയുടെ ചലഞ്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു.
	ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്: സര്, ഞാന് ജൂണ് മാസത്തില് ഇത്ര ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോള് ഉമ്മന് ചാണ്ടി സാര് പറയുന്നത് ഏപില്, മെയ്, ജൂണ് മാസങ്ങളിലെ ശരാശരി എടുത്തിട്ടാണ്. ഏപ്രില്, മെയ് മാസം നിങ്ങളാണ് ഭരണത്തിനുകീഴില് തുടര്ച്ചയായി വരുന്നത്. ഞങ്ങള് ജൂണില് അധികാരത്തില് വരുന്നു. അതുതന്നെ നികുതി ദായകര്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ വ്യാഖ്യാനം. നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം വേറെയാണെങ്കില് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ.
	ഈ ധവളപത്രത്തിലെ പ്രൊജക്ഷന് പ്രകാരം, ഇത് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഞാനിപ്പോള് കയറിയതല്ലേയുള്ളൂ. ഈ പ്രൊജക്ഷന് പ്രകാരം ഇനി വരാന് പോകുന്ന രണ്ട് വര്ഷക്കാലം റവന്യൂ കമ്മി പിടിച്ചുനിര്ത്താന് ഭയങ്കര ബദ്ധപ്പാടുണ്ടാകും. അപ്പോള് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ചര് എവിടെനിന്നാണ്. ഈ ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റീച്ചര് ഇല്ലാത്തപക്ഷം എന്ത് സംഭവിക്കാന് പോകുന്നു. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറഞ്ഞപോലെ റബ്ബറിന് മാത്രമല്ല ഗള്ഫ് പണത്തിന്റെ വരുമാനം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിംഗ് ബോര്ഡ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിന്റെ വളര്ച്ച മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേയ്ക്ക് വേണമെങ്കില് കുറയാം എന്നുള്ളതാണ്. This is a dangerous calamity. കേരളം മുഴുവന് ജാഗ്രതപ്പെടാന് പോകുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിലെ സോഷ്യല് ടെന്ഷന്. നൂല്പ്പാലത്തില്ക്കൂടി നടന്നാലും ക്യാപിറ്റല് എക്സ്പെന്റിച്ച്ര വര്ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രതിരോധം ഉയര്ത്തും. രണ്ടാം മാന്ദ്യവിരുദ്ധ പാക്കേജ് അതാണ്. Appreciate ചെയ്യണം.
	ശ്രീ. കെ. എസ്. ശബരീനാഥന്: സര്, അങ്ങ് പറഞ്ഞ കിഫ്ബി പോലെ അരുണ് ജെറ്റ്ലി കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റില് നാഷണല് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചര് ഇന്വെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോര്ഡ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്പതിനായിരം കോടിയോളം രൂപ, ഞാന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രൈവറ്റ് ഫണ്ടില് നിന്ന് 49 ശതമാനം കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ വച്ചാണ് പ്ലാന് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില് അങ്ങയുടെ പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണോ കേരളത്തിനും ഉള്ളതെന്ന് അറിയാന് താല്പര്യമുണ്ട്.
	ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക്: സര്, ഞങ്ങളുടെ പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാട് ഒന്നുതന്നെയാണ്. അക്കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷേ ഒരു മുന്നണി സര്ക്കാര് ഭരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഭരിക്കുന്നു. ആ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങള് നോക്കിയിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. അതും പാര്ട്ടിയുടെ നിലപാടും തമ്മില് യാതൊരു തര്ക്കവുമില്ല. ബാങ്കില് നിന്ന് വായ്പ എടുക്കുന്നതാണ് ആന്റി നിയോ ലിബറല്. എന്നാലത് ബോണ്ട് മാര്ക്കറ്റില് പോയാല് നിയോ ലിബറല് ആയി എന്നാണോ. This is the situation. ഇതിന്റെ യുക്തി ഇതാണ്. അങ്ങയുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ തുടര്ച്ചയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്നതില് സംശയമില്ല. ബഡ്ജറ്റ് വോളിയം I – പൊതുമരാമത്ത് വര്ക്ക്. ആകെ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് 6200 കോടി രൂപയാണ്. അതാണ് 12000 കോടി രൂപയായി വര്ദ്ധിക്കുന്നത്. ഞാന് അഞ്ച് വര്ഷത്തെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കി. അഞ്ച് വര്ഷത്തെ ചെലവ് 6500 കോടി രൂപയാണ്. ആ 6500 കോടി രൂപ അഞ്ച് വര്ഷം കൊണ്ട് ചെലവിട്ട സ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് മാത്രമായി 12000 കോടി രൂപയാണ് വര്ദ്ധിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വര്ഷം ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപം നടന്നാല് കേരളത്തില് എന്താണ് സംഭവിക്കുക. നിങ്ങള് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. ഇതാണ് സ്റ്റാര്ട്ടിംഗ്. അതിനുള്ള തന്റേടം വേണം. അല്ലാതെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തില് എഴുതിവച്ചിട്ട് ഇപ്പോള് വന്നിട്ട് സ്വപ്നം എന്നുപറഞ്ഞ് പോകലല്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ്സായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷന് കേരള സമ്പദ്ഘടന നേരിടുകയാണ്. അതിനെ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ കാണാന് ശ്രമിക്കുന്നു.
	ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ്: സര്, രണ്ടാം മാന്ദ്യവിരുദ്ധ പാക്കേജില് 5000 കാേടി രൂപയുടെ പാലങ്ങള്, ഫ്ലൈ ഓവറുകള് മുതലായവ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് പറയുന്നത് കിഫ്ബി സഹായിക്കുന്ന പണം ഒരു കാരണവശാലും ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ് മുഖേന ചെലവഴിക്കരുതെന്നാണ്. ഒന്നാം പാക്കേജില് ചെലവഴിച്ചത് ഡിപ്പാര്ട്ടുമെന്റ് മുഖേനയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം പാക്കേജില് ആ നയം മാറ്റിയത്?
	

