
ബഡ്ജറത്തിനന സസസാഗതസം നചയ്യുകയസം,  അനുതമസാദത്തിക്കുകയസം നചയനകസാണന ഞസാന്

നത്തിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ആബത്തിദന ഹുനനസന് തങ്ങള്:  സര്,  പതത്തിനസാലെസാസം തകരള നത്തിയമസഭയത്തില്

തകസാടയല്  നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെനത  പ്രതത്തിനത്തിധസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണന  ഞസാന്  ഇവത്തിനടെ

നത്തില്ക്കുതമ്പസാള്,  പഴയകസാലെ  ബഡ്ജറ്റുകളടെകമുള്ള  ഏനറ  കസാരര്യങ്ങള്

പരത്തിതശസാധത്തികസാന്  സമയനമടുക്കുകയണസായത്തി.   1970-80  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്   സത്തി.

അച്ചുതതമതനസാനനയസം  മഹസാനസായ  സത്തി.എച്ചന.  മുഹമ്മദന  തകസായയനടെയസം  കൂനടെ

നപരത്തിനല്മണ നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെനത പ്രതത്തിനത്തിധസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണന  എനന പത്തിതസാവന

നക.നക.എസന.  തങ്ങള്  അടെകമുള്ളവരുനടെ  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്നത്തിനസം  വര്യതര്യസമസായ,

യസാഥസാര്തര്യതബസാധമത്തിലസാത  ഒരു  സസപ്ന  ബഡ്ജറസാണന  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന എനള്ളതുനകസാണന  ആ ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന്

എതത്തിര്ക്കുകയസാണന.    ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന

വസ്തുതകള്കന  നത്തിരകസാതതുസം  സസംസസാനതത്തിനന  നകഡെത്തിബത്തിലെത്തിറത്തിനയ

ഇലസാതസാക്കുനതുമസാനണനന  പറയവസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലൂനടെ  മുന്കൂര്  ജസാമര്യനമടുക്കുകയസാണന.

സസംസസാനതന   സസാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയണന  എനന  തുടെകതത്തില്  തനന



സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ   വകുപ്പുമനത്തി   പ്രസാതയസാഗത്തികരസ്പീതത്തിയത്തില്

മസാനര്യനത  മറത്തികടെകസാനുള്ള  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ഒനസം  പറയസാനതയസാണന  ഇവത്തിനടെ

ബഡ്ജറന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതന.   സസാമൂഹര്യസുരക്ഷസാ  തമഖലെയത്തിലുള്ള  പദതത്തികള്

പ്രതസ്പീക്ഷ ഉളവസാക്കുനവയസാനണങത്തിലുസം ഇതന നടെപ്പെത്തില് വരുത്തുനതത്തിനുള്ള സസാമ്പതത്തിക

തസസാതസ്സുകനളപ്പെറത്തി  വര്യക്തമസായത്തി  പരസാമര്ശത്തികസാനതയസാണന  ബഹുമസാനര്യനസായ

ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതന.  നത്തികുതത്തിയത്തിലുള്ള വര്ദനവന ഇഇൗ

നചലെവകള് മറത്തികടെകസാന് അപരര്യസാപ്തമസാണന.   ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള,  മസാനര്യസം

മറത്തികടെകസാനുള്ള  പദതത്തികളത്തില്  വലെത്തിയ  തതസാതത്തിലുള്ള  അവര്യക്തത  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന.

മസാനര്യസം മറത്തികടെകസാന്  'കത്തിഫന ബത്തി'-നയ    ഉപതയസാഗത്തിച്ചന കതമ്പസാളതത്തില്നത്തിനസം പണസം

സമസാഹരത്തിച്ചന അടെത്തിസസാന വത്തികസനതത്തിനന ഉപതയസാഗനപ്പെടുത്തുനമനസാണന പറയനതന.

സസകസാരര്യ നത്തിതക്ഷപകരുമസായത്തി കൂടെത്തിതച്ചര്നളള അടെത്തിസസാന വത്തികസന രസ്പീതത്തിനകതത്തിനര

ശക്തമസായ  എതത്തിര്പ്പുകള്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുതമ്പസാള്തനന  ഏതന  നത്തിതക്ഷപകരസാണന

(തകരളതത്തില്  വലെത്തിയ  സസാമ്പതത്തിക  മസാനര്യമുനണനന  പറയന  ഇഇൗ  സമയതന)

തകരളതത്തില് നത്തിതക്ഷപസം നടെതസാന്  വരുനനതനന നമ്മള് ശദത്തിതകണത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

നയപ്രഖര്യസാപന പ്രസസംഗതത്തില്  സസകസാരര്യതമഖലെയത്തില്  നത്തിനതപസാലുസം  ധസാരസാളസം

നത്തിതക്ഷപനമതത്തിക്കുനമനന   പ്രഖര്യസാപത്തിച്ചതത്തിനുതശഷസം  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന   ഒരു



ബഡ്ജറസാണത്തിതന.   അതുനകസാണന   ആ  മസാനര്യസം  നത്തിലെനത്തില്ക്കുതമ്പസാള്  സസകസാരര്യ

തമഖലെയത്തില്നത്തിനസം  നത്തിതക്ഷപകര്  വരസാതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരു  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷസം   ഇഇൗ

സസംസസാനതന  ഉണസാകുനമനള്ള  കസാരര്യതത്തില്  സസംശയമത്തില.   നകടുകസാരര്യസതയസം

അഴത്തിമതത്തിയസം  ഒഴത്തിവസാകത്തിയസാല്  നത്തികുതത്തി  വരുമസാനസം  ഗണര്യമസായത്തി  ഉയര്തസാന്

കഴത്തിയനമനസം  ആതരസാഗര്യതമഖലെനയസാഴത്തിനക  പുതത്തിയ  സസാപനങ്ങതളസാ  തസത്തികകതളസാ

സൃഷത്തിക്കുനതന  രണന  വര്ഷതതയന  മസാറത്തിവച്ചസാല്  റവനപ്യൂ  നചലെവന

നത്തിയനണവത്തിതധയമസാകസാനമനസം  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  തനന

ബഡ്ജറവതരണ  തവളയത്തില്  പറയകയണസായത്തി.    ബഡ്ജറന  പ്രഖര്യസാപനതത്തില്

ആതരസാഗര്യ  തമഖലെ  ഒഴത്തിനകയള്ള  തമഖലെകളത്തില്  നത്തിയമനസം  നടെത്തുകയത്തിലസാനയനസം

പുതത്തിയ  സസാപനങ്ങള്  ആരസംഭത്തിക്കുകയത്തിലസാനയനസം  പറയതമ്പസാള്  കഴത്തിഞ്ഞ

നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി ഗവണ്നമനത്തിനന കസാലെതന  സസംസസാനതന ആരസംഭത്തിച്ച

ഹയര്നസകന് റത്തി  സ്കൂളുകളത്തിനലെ  2500-ഓളസം  വരുന  തപസാസ്റ്റുകള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയസാണന.  കൂടെസാനത ഗവണ്നമനന  തകസാതളജുകളത്തിലുസം  ആയത്തിരതത്തിലെധത്തികസം

തപസാസ്റ്റുകള്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുകയസാണന.   ആ  തപസാസ്റ്റുകളത്തില്   നത്തിയമനസം

നടെത്തുകയത്തിലസാനയനന  പറയതമ്പസാള്  നയപ്രഖര്യസാപന  പ്രസസംഗതത്തിലുസം

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തിലുമടെകസം  തകരളതത്തിനലെ  യവജനങ്ങളുനടെ  നതസാഴത്തിലെത്തിലസായ



പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനസാവശര്യമസായ നടെപടെത്തികള് സസസ്പീകരത്തിക്കുനമനന പറഞ്ഞ   ഇടെതുപക്ഷ

ജനസാതത്തിപതര്യമുനണത്തി  ഗവണ്നമനന,  ആ  യവസാകളുനടെ  നതസാഴത്തിലെത്തിലസായ

പരത്തിഹരത്തികസാനസാവശര്യമസായ  നടെപടെത്തികളുമസായത്തി   മുതനസാടന  തപസാകത്തിലസാനയനന

വര്യക്തമസാക്കുകയസാണന.    അതുമസാത്രമല   നത്തിയമന  നടെപടെത്തികള്  നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കുക

എനതത്തിനപ്പുറതന  നത്തിയമന  നടെപടെത്തികള്  ഇലസാതസായത്തിതപ്പെസാകുതമ്പസാള്  ആ  രണന

വര്ഷകസാലെസം  തകരളതത്തിനലെ വത്തിദര്യസാഭര്യസാസ തമഖലെയടെകമുള്ള തമഖലെകള് പുറതകസാടന

തപസാകുന ഒരു അവസസാവത്തിതശഷസം തകരളതത്തില് സസംജസാതമസാകസാന് സസാധര്യതയണന.

അതുനകസാണന    തകരളതത്തിനലെ  പ്രത്തിയനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  ഏറവസം  വലെത്തിയ

ധനകസാരര്യ  വത്തിദഗനസാനണനസം   ഉനതനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയസാനണനന

നമ്മളടെകമുള്ള  ആളുകള്  പറയതമ്പസാള്,  ഇഇൗ  സസംസസാനതത്തിനന  കസാതലെസായ

വത്തിഷയങ്ങനളപ്പെറത്തി   പറയസാനത  സസംസസാനതന  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇങ്ങനനനയസാരു

ഉഇൗഹസാതപസാഹ തസറനനമനന അങ്ങയത്തില്നത്തിനസം ഉണസാകസാന് പസാടുണസായത്തിരുതനസാനയനന

ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിതനന  ആതലെസാചത്തിതകണതസായത്തിരുനനവനന

ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തികസാന്  ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   അതത്തിനുതശഷസം  ഇഇൗ

ബഡ്ജറന  പ്രസസംഗതത്തില്  ബഹുമസാനര്യനസായ  വകുപ്പുമനത്തി  പറയനതന  ഒരു

ലെക്ഷതതസാളസം തകസാടെത്തി രൂപ സസംസസാനതന മുതല് മുടെക്കുണസാകസാന് കഴത്തിഞ്ഞസാല് ഇഇൗ



സസംസസാനതത്തിനന  മുരടെത്തിപ്പെന  മസാറുനമനസാണന.    ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിക്കുസം

തകരളതത്തിനലെ ഗവണ്നമനത്തിനുസംതനന സസംശയസം വരത്തികയസാണന.  ഇഇൗ സസംസസാനതന

ഒരു  ലെക്ഷസം  തകസാടെത്തി  രൂപ  ഉണസാകസാന്  കഴത്തിഞ്ഞസാല്  എന   പറയതമ്പസാള്

സസംശയതത്തിനുസം മുകളത്തില് നത്തിനനകസാണസാണന ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

ഇഇൗ ബഡ്ജറന അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനതന  തഖദകരമസാണന.  ഇഇൗ സസംസസാനതന

അനസാവശര്യ നചലെവകള് ചുരുകസാതനസാ ധൂര്ത്തുകള് അവസസാനത്തിപ്പെത്തികസാതനസാ ഉള്ള ഒരു

നടെപടെത്തിയസം  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  തകസാണ്കസ്പീറസായത്തി  പറയസാതതുനകസാണ്ടുതനന

അതരനമസാരു ബഡ്ജറത്തിനന പ്രസാതയസാഗത്തികത നടെപ്പെത്തില് വരുത്തുവസാന് സസാധത്തികസാനത

തപസാകുന  ഒരു  അവസസാവത്തിതശഷസം  ഉണസാകുവസാന്  തപസാകുകയസാണന.  2006-11-നലെ

ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി  ഗവണ്നമനന  ആ  കസാലെഘടങ്ങളത്തില്  സര്കസാര്

ജസ്പീവനകസാരുനടെ ശമ്പള പരത്തിഷ്കരണസം നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയത്തിരുന.  എനസാല്   2006-11-നലെ

ഇടെതുപക്ഷ  ജനസാധത്തിപതര്യ  ഗവണ്നമനന  അനന  പ്രഖര്യസാപത്തിച്ച  ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം,

അതത്തിനുതശഷസം  അധത്തികസാരതത്തില്വന  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തി  സര്കസാരസാണന

ശമ്പളവര്ദന  നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തി  പ്രതയസാഗവല്കരത്തിച്ചതന.    2011 മുതല്  2016  വനര

സസംസസാനതന  നത്തിലെവത്തിലുണസായത്തിരുന  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  അതത

സര്കസാര്  തനനയസായത്തിരുന   തകരളതത്തില്  രണസാമനതസാരു  ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം



നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിനയനള്ളതന സ്തുതര്യര്ഹമസായ കസാരര്യമസാണന.  പ്രസാതയസാഗത്തിക തലെതത്തില് രണന

ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണസം  നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തി  ഇഇൗ  സസംസസാനനത  ജസ്പീവനകസാര്കന  മുഴവന്

ശമ്പളസം  നല്കത്തി  അഭത്തിനനനസാര്ഹമസായ  നത്തിലെപസാനടെടുത

നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  സര്കസാരത്തിനന  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്

അഭത്തിനനത്തികസാന്കൂടെത്തി  സമയസം  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുകയസാണന.   അങ്ങുതനന  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറന പ്രസസംഗതത്തില് പറയന  23,900  തകസാടെത്തി രൂപയസാണന റവനബ കമ്മത്തിയസായത്തി

പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാനുള്ളനതനന.   20,000  തകസാടെത്തി  രൂപ  ഒരു  വര്ഷതത്തില്

കമ്മത്തിയണസാകുനമനന  അങ്ങന  തനന  അങ്ങയനടെ  പ്രസസംഗതത്തില്  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയസം

നചയ്യുന.   23,000  തകസാടെത്തി രൂപ  പത്തിരത്തിനച്ചടുകസാനുള്ള ഇചസാശക്തത്തിയസം ആര്ജവവസം

ബഹുമസാനര്യനസായ ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തിയസം ഗവണ്നമന്റുസം കസാണത്തിച്ചസാല് ബസാകത്തിവരുന

3000 തകസാടെത്തി രൂപ ഇഇൗ സസംസസാനതത്തിനന നപസാതുസമൂഹതത്തിനന ഉപകസാരപ്രദമസാകുന

രസ്പീതത്തിയത്തില്  വത്തിനത്തിതയസാഗത്തികസാന്  കഴത്തിയന  ഒരു  സത്തിതത്തിവത്തിതശഷമുണസാകസാനുള്ള

ആര്ജവവസം  ഇചസാശക്തത്തിയസം  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയസം

ഗവണ്നമന്റുസം ഉണസാക്കുവസാന് ശമത്തിക്കുതമസാനയനന തചസാദത്തിക്കുവസാന് ഞസാന് ഇഇൗ സമയസം

വത്തിനത്തിതയസാഗത്തിക്കുകയസാണന.  അതതസാനടെസാപ്പെസംതനന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന ആദര്യപസാദതത്തില്

സസംസസാന  വരുമസാനതത്തിനന  മുഖര്യഘടെകസം  ഗള്ഫന  തമഖലെയത്തില്  നത്തിനള്ള



വരുമസാനമസാനണനന   പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുകയണസായത്തി.   അതന  സതനസാഷസം  പകരുനതുസം

സസസാഗതസാര്ഹവമസായ  കസാരര്യമസാണന.   ജസ്പീവത്തിതതത്തിനന  രണറവസം  കൂടത്തിമുടത്തികസാനസായത്തി

ഗള്ഫന  രസാജര്യങ്ങളത്തില്  തപസായത്തി  തനന  കുടുസംബങ്ങനളനയലസാസം  മറനനകസാണന

തജസാലെത്തിനചയ്തന   ഇഇൗ  സമൂഹതത്തിനനസാനസാനക  പ്രതതര്യകത്തിച്ചന  തകരളസ്പീയ  സമൂഹതത്തിനന

ഗുണകരമസായ  സസാമ്പതത്തിക  ഉനതത്തിയണസാകസാന്  ശമത്തിക്കുന  ഇഇൗ   രസാജര്യതത്തിനലെ

പ്രവസാസത്തികള്  അവരുനടെ  മസാതൃരസാജര്യതത്തിതലെയന   മടെങ്ങത്തിവരുനതത്തിനുള്ള  ഒരു

സസാഹചരര്യമസാണന  ഗള്ഫത്തില്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുനനതനന  നമുനകലസാതപര്ക്കുസം  അറത്തിയസാസം.

സസതദശസ്പീവല്കരണസംനകസാണ്ടുസം  നത്തിയമതത്തിനന  പത്തിടെത്തിയത്തിലെകനപ്പെട്ടുസം  തത്തിരത്തിച്ചുവരുന

ഗള്ഫന  മലെയസാളത്തികള്ക്കു  തവണത്തി  നവറുസം  24  തകസാടെത്തി  രൂപ  മസാത്രമസാണന  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറത്തില്  നസ്പീകത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതനന  ബഡ്ജറന  പരത്തിതശസാധത്തിച്ചതത്തില്  നത്തിനസം

മനസത്തിലെസാകസാന്  സസാധത്തിച്ചു.  ഇതന  അപരര്യസാപ്തമസായ  തുകയസാനണനന

നമുനകലസാതപര്ക്കുമറത്തിയസാസം.   തത്തിരത്തിച്ചന  വരുന  ഗള്ഫന  മലെയസാളത്തികനള

പുനരധത്തിവസത്തിപ്പെത്തികസാനുള്ള  ഒരു  നടെപടെത്തിയസം  അങ്ങയനടെയസം  അങ്ങയനടെ

ഗവണ്നമനത്തിനനയസം  ഭസാഗത്തുനത്തിനമുണസാകസാന്  സസാധര്യതയതണസാനയനന

പരത്തിതശസാധത്തിതകണതസാണന  എനന  ഇഇൗ  സനര്ഭതത്തില്  പറയവസാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  ഇതതസാനടെസാപ്പെസംതനന  അധത്തികസാര  വത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണവസം



തസാനഴതടത്തിലുള്ള  ആസൂത്രണവനമസാനക  ജനസാധത്തിപതര്യതത്തില്  വത്തിശസസത്തിക്കുന

ആളുകളുസം  നഎകര്യജനസാധത്തിപതര്യമുനണത്തിയനടെ  സര്കസാരുസം  നകസാണ്ടുവന

കസാരര്യങ്ങളസാണന. ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലുസം അങ്ങയനടെ നയപ്രഖര്യസാപന പ്രസസംഗതത്തിലുനമസാനക

ജനകസ്പീയസാസൂത്രണവമസായത്തി  ബനനപ്പെട്ടുനകസാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമസായത്തി

മുതനസാട്ടുതപസാകുനമനന  പറയതമ്പസാള് കഴത്തിഞ്ഞ ഇടെതുപക്ഷ സര്കസാര് നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയ

ജനകസ്പീയസാസൂത്രണതത്തിനന  പസാതയത്തിലൂനടെയസാണന  അങ്ങയനടെ  ഗവണ്നമന്റുസം

സഞ്ചരത്തികസാന് തസ്പീരുമസാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനനതങത്തില് അതന നമ്മുനടെ തകരളതത്തിനന  വലസാത

നഷമസാണന  ഉണസാക്കുവസാന്  തപസാകുനതന.   അതുനകസാണന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമനന

യസാഥസാര്തര്യതബസാധമത്തിലസാനത  സസപ്നങ്ങളുനടെ  മുകളത്തില്  നത്തിനനകസാണന,

ഉഇൗഹസാതപസാഹങ്ങളുനടെ  മുകളത്തില്   നത്തിനനകസാണന  അവതത്തിരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന

തകരളതത്തിനന ഗുണകരമലസാനയനന പറയകയസം ''ഉപ്പെന ചുമനന നടെക്കുനവനനസാരു കപ്പെലെന

കടെലെത്തിലെത്തിറകസാന് തമസാഹസം'' എനന പറയനതുതപസാനലെ അങ്ങുസം അങ്ങയനടെ ഗവണ്നമന്റുസം

ഒരു  തമസാഹവലെതത്തില്നപ്പെടന  ഇഇൗ  തകരളസ്പീയ  സമൂഹനത  നകസാണ്ടുതപസാകസാന്

ശമത്തിക്കുനനതന  തഖദകരമസായ  വസ്തുത  പറയകയസാണന.  തകസാടയല്

നത്തിതയസാജകമണ്ഡലെതത്തിനലെ  തൃശ്ശൂര്  മുതല്  തകസാഴത്തിതകസാടെന  വനരയള്ള  ഭസാഗങ്ങളത്തില്

ഏറവസം  കൂടുതല് ഗതസാഗതക്കുരുകന  അനുഭവനപ്പെടുന വളസാതഞ്ചരത്തി  പ്രതദശതന  റത്തിസംഗന



തറസാഡെന  അനുവദത്തിച്ചുനകസാണന  അവത്തിടുനത  ഗതസാഗതക്കുരുകന  ഒഴത്തിവസാകസാന്

സഹസായത്തികണനമനകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുനകസാണന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്

എതത്തിര്ക്കുകയസാണന. 

திர  .    எஸ  .    ரராஐஐேந்திரன  :  சராச,  பட்ஜஜெட்டடை  ஆதராதாிப்பஐதராட

வரஐவற்கிஐறேன.  முனபு பராரதி ஒர பராடைல் பராடியிரக்கிறேராராச. அதில்,

'எனறு தணியும் இந்த சுதந்திர தராகம்

எனறு மடியும்  இந்த சுதந்திர ஐமராகம்' 

இது  சுதந்திர  இந்தியராவிற்க்கு  முனபு  பராடைப்பட்டைது.   இந்தியரா  சுதந்திரம்

அடடைந்து எழுபது ஆண்ட கராலம் ஆகியஐபராதும் இந்த வராதாிகளின அராசத்தடத

இனியும்  மராற்றேப்படைஐவண்டம்  எனறே  எண்ணம்  யராரக்கும்  ஏற்படைவில்டல,

எனபது  மட்டமல்ல இந்த சடப ஜதராடைங்கிய நராள் முதல் எல்லரா ஆண்டம் இந்த

வராதாிகடளை  மீண்டம்  மீண்டம்  நிடனைவுகூரகினறே  வடகயிலும்

தராழ்த்தப்பட்டைவராசகளுக்கும்  அடிடமபடத்தப்பட்வராசகளுக்கும்  இந்தியராவில்

அவராசகளுடடைய வராழ்நிடலயில் மராற்றேம் வரவில்டல எனறே எண்ணத்தில் நரான

இனியும்  ஆழமராக  இரக்கினறே  நிடலடயத்  தரான  உணரகிஐறேன.   ஜபரமராள்

முரகன  நராட்டப்புறே  கிரராமீயகவி,  கனடனையராகுமராராச  ஒர  புரட்சிகரமரானை

மராணவன,  ஐரராகித்  விமுல்லரா  புரட்சிகரமரானை  மராணவன,  நிலம்பராதாிஜல

கராங்கிரஸ  ஆபீஸில்  அடித்து  ஜகராடலஜசய்யப்பட்டை  ஜபண்  ரராதரா

இவராசகளுடடைய  வராழ்க்டககள்   எல்லராம்  இனறும்  அரசியல்  சூழ்நிடலயில்


