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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.  
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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


