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ബഡ്ജറ്റത്തില് പ്രഖത്യഞാപത്തിച്ചു. ആ തുക നശകത്തിവച്ചു. അതുരപഞാടല വത്യക്തമേഞായ ഒരു
സമേശപനസം നത്തിങ്ങള്കന് പ്രഖത്യഞാപത്തികഞാന സഞാധത്തിരചഞാ? രകന്ദ്ര സഹഞായരതഞാടടെ
ഒരു പഞാരകജന് പ്രഖത്യഞാപത്തിക്കുടമേന്നഞാണന് ഇതത്തില് പറഞ്ഞത്തിരേത്തിക്കുന്നതന്. പ്രശ്നങ്ങള്
പരേത്തിഹരേത്തികഞാന

വത്യക്തമേഞാടയഞാരു

സമേശപനസം

കഞാര്ഷത്തിക

രമേഖലയത്തില.

അതുടകഞാണന് ഇതത്തില് കഞാണുന്ന നത്തിങ്ങളുടടെ സമേശപനങ്ങടളഞാനസം യഞാഥഞാര്തത്യ
ബുദ്ധത്തിരയഞാടുകൂടെത്തിയള്ളതല. ആത്മഞാര്തമേഞായ ഒരു നയസം ഈ കഞാരേത്യതത്തില്
പ്രഖത്യഞാപത്തികഞാതതുടകഞാണന് ഞഞാന ഈ നനത്തിപ്രരമേയടത അതത്തിശക്തമേഞായത്തി
എതത്തിര്ക്കുന.
ശശ. രതഞാമേസന് ചഞാണത്തി: സര്, ബഹുമേഞാനത്യനഞായ എസന്. ശര്മ്മ ഇവത്തിടടെ
അവതരേത്തിപ്പെത്തിച നനത്തിപ്രരമേയടത ഞഞാന അനുകൂലത്തിക്കുന. എനത്തികന് സരനഞാഷസം
തരുന്ന ഒരു വഞാക്കുമേഞാതസം ചൂണത്തികഞാണത്തിക്കുകയഞാണന്. കടനഞാടെന് പഞാരകജത്തിനന് ഒരു
പുതന ഉണര്വന് നല്കന്നതഞാണന്. അതത്തില്ക്കൂടുതടലഞാനസം ഈ ഗവണ്ടമേനത്തിനന്
പറയഞാന കഴത്തിയത്തില. കഞാരേണസം ശശ. ശരേതന് പവഞാറത്തിടന സഹഞായരതഞാടടെ 1,840
രകഞാടെത്തി രൂപയസം 300 രകഞാടെത്തി രൂപയസം കൂടെത്തി 2,140 രകഞാടെത്തി രൂപയടടെ പദ്ധതത്തി
അനുവദത്തിചന് ഇവത്തിടടെ ടകഞാണ്ടുവന്നത്തിടന് 400 രകഞാടെത്തി രൂപ രപഞാലസം മുടെകഞാന
കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ടമേനത്തിനന് കഴത്തിയഞാടതരപഞായത്തി.

അതന് ഉരദത്യഞാഗസനമേഞാരുടടെ
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സഹകരേണക്കുറവഞാരണഞാ

ഗവണ്ടമേനത്തിടനയഞാരണഞാ ഇറത്തിരഗഷനുസം കൃഷത്തിയസം

പകകഞാരേത്യസം ടചയവരുടടെ കഴപ്പെമേഞാരണഞാ. ഞഞാന ആ വത്തിഷയതത്തില് ആടരേയസം
കറ്റടപ്പെടുതഞാന

ഉരദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.

കടനഞാടെത്തിനന്

ശഞാപരമേഞാക്ഷസം

നല്കന്ന

കടനഞാടെത്തിടന ഒരു വലത്തിയ സസ്വപ്ന പദ്ധതത്തിയഞാണന് തകര്നരപഞായതന് . ഏതഞായഞാലസം
ഈ

ഗവണ്ടമേനത്തിനന്

വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.

കരറടയങത്തിലസം

ടചയ്യഞാന

കഴത്തിയടമേന്നന്

ഞഞാന

ഇവത്തിടടെ രേണ്ടുമൂന്നന് കഞാരേത്യങ്ങള് ചൂണത്തികഞാണത്തിക്കുവഞാന ഞഞാന

ആഗ്രഹത്തിക്കുന. ടനല്ക്കൃഷത്തിടയക്കുറത്തിചന്, തരേത്തിശുഭൂമേത്തി ടനല്ക്കൃഷത്തി ടചയ്യുടമേന്നന്
പറയന. ടനല്ക്കൃഷത്തി നടെകഞാത സലങ്ങളുണന്.
കയറ്റണസം, ഇറകണസം.

ടനല്ക്കൃഷത്തികന് ടവള്ളസം

കടനഞാടെത്തില് തലങ്ങടനയസം വത്തിലങ്ങടനയസം രറഞാഡുകള്

വന്നന് തരേത്തിശഞായത്തി കത്തിടെക്കുന്ന ആയത്തിരേകണകത്തിനന് ഏകര് സലമുണന് . കൃഷത്തി
വകപ്പുമേനത്തി

ഒരുപരക്ഷ

രകള്ക്കുനണഞായത്തിരേത്തിക്കുസം.

മുറത്തിയത്തിലത്തിരുന്നന്

എടന

പ്രസസംഗസം

കൃഷത്തി ഭവന വഴത്തി അതത്തിടന കണടകടുതത്തിടന്

പചകറത്തി കൃഷത്തി ടചയ്യഞാന സഞാധത്തിക്കുസം. അതത്തിനുള്ള അടെത്തിസഞാന സഇൗകരേത്യങ്ങള്
അവത്തിടടെ ടചയടകഞാടുതഞാല് മേതത്തി. കര്ഷകര് അതത്തിനന് തയ്യഞാറഞാണന്. കഞാരേണസം
ടനല്ക്കൃഷത്തി അവത്തിടടെ നടെക്കുകയത്തില. കഞാരേണസം ടവള്ളസം കയറ്റഞാനുസം ഇറകഞാനുമുള്ള
സഇൗകരേത്യമേത്തില.
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ഇവത്തിടടെ ശുചത്തിതസ്വ മേത്തിഷടനക്കുറത്തിചന് പറയന.

മേലമൂത വത്തിസര്ജനസം

ടവളത്തിമ്പ്രരദശതന് നടെത്തുന്നതത്തിനുള്ള ഒരു പരേത്തിഹഞാരേസം ഗവണ്ടമേനന് ഏതഞായഞാലസം
പ്രഖത്യഞാപത്തിചത്തിട്ടുണന്. അതന് നല കഞാരേത്യമേഞാണന്. എടന മേണ്ഡലതത്തില് കക്കൂസത്തിനന്
രവണത്തിയള്ള മൂവഞായത്തിരേസം അരപക്ഷ എടന കയ്യത്തിലണന്.

ആദത്യകഞാലടതഞാടക

എണ്ണസം കറവഞായതുടകഞാണന് എടന ഒരു ചഞാരേത്തിറ്റത്തി ഫണത്തില്നത്തിന്നന് ഞഞാനത്തിതന്
വച്ചുടകഞാടുക്കുമേഞായത്തിരുന. ഇന്നന് എണ്ണസം കൂടെത്തിയരപ്പെഞാള് അതന് സഞാദ്ധത്യമേലഞാടത
വന്നത്തിരേത്തിക്കുകയഞാണന്.

ഇന്നന് സസംസഞാനസം മുഴുവന രനരേത്തിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേഞാണന്.

രകന്ദ്ര ഗവണ്ടമേനത്തിടന സഹഞായരതഞാടടെരയഞാ മേറ്റന് സഹഞായരതഞാടടെരയഞാ അതന്
ടചയ്യുന്നതന് നല കഞാരേത്യമേഞാണന്. രഡഞാ. ടെത്തി. എസം. രതഞാമേസന് ഐസകന് അതത്തില്
സമേര്തനഞാണന്.
കഞാശുടകഞാടണഞാടക

അലഞാവദ്ദേശടന
കഞാരേത്യങ്ങള്

അത്ഭുത

നടെതഞാന

വത്തിളക്കുരപഞാടല

വളടരേ

സമേര്തനഞായ

ഉള്ള
ഒരു

ധനകഞാരേത്യ വകപ്പുമേനത്തി നമുക്കുടണന്നന് ഞഞാന വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന. ഇന്നെണ ടൂറമിസശം
പനരമിടുന്നെതണ രണണ പശ്നങ്ങളകാണണ.

ഒന്നെണ, ടൂറമിസ്റ്റുകള നടന്നു പപകാകുന്നെ

വഴമിയുടട ഇരവശത്തുശം കൂടമികമിടക്കുന്നെ ചപ്പുശംചവറുശം കണമിടണ ഇവര്
അവരടട നകാടമില് ടചന്നെണ പറയുശം നമിങ്ങളകാരശം പകരളതമിപലെയണ പപകാകരതണ,
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ഏതണ സമയതകാണണ പപഗണ പരകാഗശം പമിടമിടപടുന്നെടതന്നെണ അറമിയമില്ലേ എന്നെണ.
അത്ര അപകടകരമകാണണ. ഞകാന് പറയുന്നെതണ, വമിവമിധ ഘടങ്ങളമിലെകായമി
ഖരമകാലെമിനവ്യസശംസ്കരണതമിനണ

ടമഷമിനറമി

ഉണകാക്കുന്നെതമില്,

പകാന്റുകള

ഉണകാക്കുന്നെതമില് വമിജയമിച്ച സ്ടപയമിന് പപകാലള്ള ഒരപകാടണ രകാജവ്യങ്ങള
പലെകാകത്തുണണ.

അവമിടടനമിന്നുശം

ടമഷമിനറമി

ഇറകമി

ആദവ്യശം

നമ്മുടട

നഗരങ്ങളമിലശം പടണങ്ങളമിലശം സകാപമികണശം. അതുകഴമിഞ ഗ്രകാമങ്ങളമില്
സകാപമികണശം.

കകാരണശം

ഗ്രകാമങ്ങളമില്

പറമ്പുള്ളതുടകകാണണ

അവമിടട

ടകകാണപപകായമി കുഴമിച്ചുമൂടകാടനങമിലശം അവസരമുണണ. ഫകാറ്റുകളമിടലെകാടക
ജറവമിക്കുന്നെവരടട അവസ ഒന്നെകാപലെകാചമിച്ചു പനകാക്കൂ. സന്ധവ്യയകാകുപമകാള
പതുടക മകാലെമിനവ്യശം നമിറച്ച ബകാഗുശം ചുരടമിടയടുതണ സ്കൂടറമിടന്റെ ലസഡമിപലെകാടണ
വച്ചണ

ഓടമിച്ചുപപകാകുശം,

ആളമില്ലേകാതയമിടത്തു

ടചല്ലുപമകാള

ബകാടഗടുതണ

എറമിഞമിടണ സറഡമില് വണമിപയകാടമിച്ചുപപകാകുശം. ഇതമിടനകാര പരമിഹകാരശം
പവപണ? കഴമിഞ അഞ്ചുടകകാല്ലേമകായമി നമ്മള ഇതണ പറഞ. കഴമിഞ
ഗവണ്ടമന്റെമിനണ ഒന്നുശം ടചയകാന് കഴമിഞമില്ലേ. ടൂറമിസ്റ്റുകടള ഏറ്റവശം കൂടുതല്
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ദുനഃഖമിപ്പെമിക്കുന്നെ

ഒര

കകാരവ്യമകാണണ

കുന്നുകൂടമി

വഴമിപയകാരത്തുകമിടക്കുന്നെ

ചപ്പുശംചവറുശം.
ബഹുമകാനടപ്പെട ടമി. പമി. രകാമകൃഷ്ണന് ഇവമിടടയമിരമിപ്പുണണ.

ഇവമിടട

എല്ലേകാവരശം ടപകാതമിടപ്പെകാതമിഞ പറയുന്നെ ഒര വമിഷയമുണണ. അതണ ഞകാന്
തപന്റെടമകായമിടണ
സശംബന്ധമിച്ചണ

ഉറടക
നമ്മള

പറയകാന്

പപകാകുകയകാണണ.

പപതവ്യകമിടച്ചകാന്നുശം

മദവ്യനയടത

പഖവ്യകാപമിച്ചമില്ലേ.

ഇലെകന്

കകാലെതണ ബഹുമകാനവ്യനകായ രകാഹുല് ഗകാന്ധമിടയ ടകകാണവന്നെണ പസശംഗമിപ്പെമിച്ചു,
'പമിണറകായമി

പറയണശം

പമിണറകായമി

പറയണശം

തുറക്കൂപമകാ?' എനമികതണ പകടപപ്പെകാള ചമിരമി വന്നു.

അടച്ച

ബകാറുകള

കകാരണശം ഇന്ഡവ്യയണ

സസകാതനവ്യശം കമിടമിയമിടണ അടുത വര്ഷശം 70 വര്ഷമകാകകാന് പപകാകുന്നു. 70
വര്ഷമകായമിടണ നമിലെനമിന്നുപപകാന്നെ ഒര വവ്യവസമിതമി മൂന്നുനകാലെണ ദമിവസടത
വഴക്കുകൂടലെമിനുപശഷശം

ഇവര്

നമിര്തമികളഞമിടണ,

വറണശം

ഇതണ

തുറക്കുപമകാടയന്നെണ പചകാദമിച്ചകാല് ഇതുവല്ലേതുശം പഠമിച്ചമിടകാപണകാ നമിര്തമിയതണ ?
ഇതണ പഠമിച്ചമിടല്ലേപല്ലേകാ നമിര്തമിയതണ. ഞകാന് പലെയമിടത്തുശം പസശംഗമിച്ചപപ്പെകാള
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രകാഹുല് ഗകാന്ധമികണ ഇതമിനുള്ള മറുപടമി ടകകാടുത്തു - അങ്ങണ ഭരമിക്കുന്നെ
സശംസകാനമകാണപല്ലേകാ

കര്ണ്ണകാടകശം.

അവമിടടത

ബകാറുകടളല്ലേകാശം

അടഞകമിടക്കുകയകാപണകാ, എന്നു മകാത്രമല്ലേ അമലെതമിടലെ ഉത്സവതമിനുശം
പള്ളമിടപ്പെരന്നെകാളമിനുശംപപകാടലെ

വഴമിനറടള

ബമിവപറജസമിടന്റെ

മുമമിലള്ള

ആളകടള നമിങ്ങളകണ കകാണകാശം. ഇവടരകാടക വകാങ്ങമിടകകാണ വരന്നെ
സകാധനശം ഉത്പകാദമിപ്പെമിക്കുന്നെതണ എവമിടടയകാണണ? അതുശം അവമിടടനമിന്നെപല്ലേ
ഇപങ്ങകാട്ടു വരന്നെതണ; അവമിടട ഭരമിക്കുന്നെതുശം രകാഹുല് ഗകാന്ധമിയപല്ലേ.
ഒരകകാരവ്യശം ശ്രദ്ധമിച്ചു പകപടകാ. എടന്റെ റമിപസകാര്ടമില് ഇന്ഡവ്യന് ബകാര്
കഇൗണ്സമിലെമിടന്റെ ഒര പയകാഗശം നടന്നു. ഒര സുപറശം പകകാടതമി ജഡ്ജമിയുശം
നകാലെണ ലഹപകകാടതമി ജഡ്ജമിമകാരശം ഉണകായമിരന്നു. ഗവര്ണ്ണര് റമിട. ജസ്റ്റേമിസണ
ശ്രറ.

പമി.

സദകാശമിവശം

പമിപറ്റദമിവസശം

വന്നു

ബഹുമകാനവ്യനകായ

പകകാണ്ഫറന്സണ
വമി.

എസണ.

ഉദ്ഘകാടനശം
അച്ചുതകാനനന്

ടചയ്തു.
വന്നെണ

പകകാണ്ഫറന്സണ ഉദ്ഘകാടനശം ടചയ്തു. ഉച്ച കഴമിഞണ മകാണമി സകാര് സമകാപന
സപമ്മളനശം ഉദ്ഘകാടനശം ടചയ്തു.

ഞകാനതമിടന്റെ ഉടമസനകായതുടകകാണണ
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എപന്നെകാടണ

രണ

വകാകണ

സശംസകാരമികണടമന്നെണ

പറഞ.

ഞകാനവമിടട

ടചന്നെപപ്പെകാള നകാലെണ ജഡ്ജമിമകാര് ഇരമിക്കുന്നു. സുപറശം പകകാടതമി ജഡ്ജമി
പവദമിയമിലെമിരമിക്കുന്നു. കൂടകാടത മകാണമിസകാറുശം അഡസപകറ്റണ ജനറലമുണണ.
ഞകാന് പറഞ ബഹുമകാനടപ്പെട ജഡ്ജമിമകാടരകാടക ഇരമിക്കുന്നെതുടകകാണണ
ഞകാടനകാര കകാരവ്യശം പറയകാശം.
ഞങ്ങള

വമിജയമിപ്പെമിച്ചണ

ടനപഫകാളജമി

അപനക വര്ഷങ്ങളകായമി ഈ സകാപനശം

നമിലെനമിര്തമിയമിരമിക്കുന്നെതണ

പകകാണ്ഫറന്സണ,

സഇൗതണ

സഇൗതണ

ഇന്ഡവ്യന്

ഇന്ഡവ്യന്
നന്യൂപറകാളജമി

പകകാണ്ഫറന്സണ, സഇൗതണ ഇന്ഡവ്യന് കകാര്ഡമിപയകാളജമി പകകാണ്ഫറന്സണ
തുടങ്ങമിയ

പകകാണ്ഫറന്സുകടളകാടക

പകകാണ്ഫറന്സമിനുവരന്നെ

നടത്തുന്നെതുടകകാണകാണണ.

പഡകാകര്മകാടരടകകാണണ

റമിപസകാര്ടമിടലെ

മുറമിടയല്ലേകാശം നമിറയുശം. മുറമിയമില്ലേകാടത വരപമകാള ഹഇൗസണ പബകാടമിടണ മുറമി
ടകകാടുക്കുശം.
ഇവപരകാടണ

അങ്ങടന
പചകാദമിച്ചു

നടതമിടകകാണമിരന്നെ

ഇപപ്പെകാള

ഒടരകാറ്റ

സകാപനമകാണണ.

പകകാണ്ഫറന്സുശം

ഞകാന്

വരന്നെമില്ലേ;

എനകാണണ കകാരണശം? ഇതണ എടന്റെ മകാത്രശം അവസയല്ലേ. സശംസകാനതമിടന്റെ
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ടമകാതശം കകാരവ്യമകാണണ. ബഹുമകാനടപ്പെട പതകാമസണ ടഎസകണ സകാപറ അങ്ങണ
ഇഇൗ

വരമകാനടതക്കുറമിച്ചണ

പഠമികണശം.

ഇഇൗ

നമിയമശം

ഇവര്

ടകകാണവന്നെതമില്പ്പെമിടന്നെ ബകാറമില്നമിന്നെണ കമിട്ടുന്നെ 25 ലെകശം മകാത്രമല്ലേ, മുറമി
വകാടകയണ നല്കുന്നെതുവഴമി ഞങ്ങളകണ കമിട്ടുന്നെ വരമകാനതമിടന്റെ 15% വടര
അങ്ങണ ലെകസറമി ടകാകകായമി വകാങ്ങുന്നെമിപല്ലേ; അവമിടട ഫുഡണ ടകകാടുക്കുന്നെതമിടന്റെ
ടകാകണ

15%

വകാങ്ങുന്നെമിപല്ലേ.

സശംസകാനടമകാടകാടക

ടൂറമിസശം

തകര്ന്നുടകകാണമിരമിക്കുകയകാണണ. അതുടകകാണണ ഇവരകാരശം പറയുന്നെതണ പകടണ
ശ്രറ. ടമി. പമി. രകാമകൃഷ്ണകാ അങ്ങണ വമിരളരതണ, ഇഇൗ വമിഷയശം പഠമികകാന്
കമ്മമിറ്റമിടയ വച്ചണ ആവശവ്യടമങമില് ഇഇൗ പകകാണ്ഫറന്സുകള തമിരമിച്ചു
ടകകാണവരണശം. ഇടതല്ലേകാശം ഇപപ്പെകാള പപകാണമിപച്ചരമി, ബകാശംഗ്ലൂര്, ശ്രറലെങ
എന്നെമിവമിടങ്ങളമിലെകാണണ

നടത്തുന്നെതണ.

അതുടകകാണണ

ഇതമിനകാവശവ്യമകായ

നടപടമികടളടുകണടമന്നെണ പറഞടകകാണണ ഞകാന് ഇഇൗ പപമയടത
പമിന്തുണച്ചുടകകാണണ നമിര്ത്തുന്നു.
ശ്രറ.

പമി.

ടക.

ശശമി:

സര്,

ഞകാന്

ഇഇൗ

നനമിപപമയടത

