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ധനകകാരരര

2016-17   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള പുതുകത്തിയ ബഡ്ജറത്തിനന സരബനത്തിച
നപകാതുചര്ച 

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

ഐസകസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചതസ  ഒരു  സസ്വപ്ന  ബഡ്ജറകാണസ  എനകാണസ  ചത്തില  ആളുകള

ഇവത്തിനട  വത്തിമര്ശത്തിച്ചുകകാണുനതസ.  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലനത

സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര കഴത്തിഞ്ഞ പതത്തിനഞ്ചുവര്ഷമകായത്തി ആളുകള സമരര നചയ്യുകയര

നത്തിരന്തര പ്രതകകാഭതത്തില് ഏര്നപ്പെടുകയര നചയത്തിട്ടുള്ള കൂളത്തിമകാടസ  കടവസ  പകാലതത്തിനന്റെ

കകാരരതത്തില്  25  തകകാടത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചുനകകാണസ എനന്റെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതതകാടസ

കൂറസ പുലര്തത്തിയത്തിട്ടുള്ള ബഹുമകാനനപ്പെട്ട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിനയ അഭത്തിനനത്തിക്കുവകാന

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

വകുപ്പുമനത്തിയകായത്തിരുനതപ്പെകാള  അതദ്ദേഹര  ഞങ്ങതളകാടസ  ആദരരതനന  പറഞ്ഞതസ

രണ്ടുവര്ഷകകാലതതയസ  നത്തിങ്ങള  ഒനര  ആവശരനപ്പെടരുതസ  എനകാണസ.  കകാരണര,

2000-3000  തകകാടത്തി  രൂപ  അനസ  കരകാറുകകാര്കസ  നകകാടുകകാന  ബകാകത്തിയകായത്തിരുന.

അതുനകകാണ്ടുതനന കരകാറുകകാര് നടണര് എടുക്കുന അവസരതത്തില് 50-60 ശതമകാനര

അധത്തികരത്തിച  തുകയകാണസ  എടുത്തുനകകാണത്തിരുനതസ.  അതത്തില്  കരകാറുകകാനര  കുറര

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

കത്തിട്ടുനതുനകകാണസ സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര 50-60 ശതമകാനര അധത്തികരത്തിച തുകയകാണസ അവര്

കരകാര്  എടുക്കുനതസ.  പനക  രണ്ടുവര്ഷരനകകാണസ  കരകാറുകകാര്കസ  നകകാടുകകാനുള്ള

പണര  മുഴുവനുര  നകകാടുത്തുതശര്തതപ്പെകാള  പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികള  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുകയര

തചകാദത്തിചനതലകാര  നല്കുകയര  നചയ.  മകാത്രവുമല,  പത്തിനശടസ  കരകാറുകകാര്  പത്തുര

ഇരുപതുര  മുപ്പെതുര  ശതമകാനര  കുറഞ്ഞ  നത്തിരകത്തിലകാണസ  കരകാര്  എടുതതസ.  അതസ

സര്കകാരത്തിനസ  ഏനറ  ലകാഭമുണകാക്കുകയര  കൂടുതല്  പ്രവൃതത്തികള

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തില്  നടതകാന  സകാധത്തിക്കുകയര  നചയ  എനള്ളതസ  ഒരു

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

എര.  തതകാമസസ  ഐസകസ  ബഡ്ജറസ  അവതരത്തിപ്പെത്തിചത്തിട്ടുനണങത്തില്  അതസ  പൂര്ണ്ണമകായര

നടപ്പെകാക്കുര  എനതസ  അനുഭവതത്തിനന്റെ  അടത്തിസകാനതത്തില്  നമുകസ  പറയകാന

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

ആസത്തിവത്തികസന ഫണത്തിനസ ലഭത്തിചത്തിരുനതസ.  ഈ വര്ഷര അതസ  25  തകകാടത്തി രൂപയകായത്തി

വര്ദ്ധത്തികകാന തപകാവുകയകാണസ.  ഈ ആശയര ആദരമകായത്തി  മുതനകാട്ടുവചതസ  2006-നല

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

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

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

അതസ തപരുമകാറത്തി ആസത്തിവത്തികസന ഫണസ എന രശതത്തിയത്തില്  20  തകകാടത്തി രൂപ തന.

ഇതപ്പെകാള ഞകാന ഇവത്തിനട സൂചത്തിപ്പെത്തിചതുതപകാനല  25  തകകാടത്തി രൂപ അഞ്ചുവര്ഷതതയസ

നമുകസ  ലഭത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  തശര്ചയകായര  ഈ  കകാരരര  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികനള

സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര ഏനറ ആശസ്വകാസകരമകാണസ. 

അധത്തിക വത്തിഭവ സമകാഹരണതത്തിനന്റെ കകാരരതത്തില് നത്തിര്തദ്ദേശത്തികനപ്പെട്ടത്തിട്ടുള്ള ചത്തില

കകാരരങ്ങള  ഉതദരകാഗസര്കസ  ഇഷരതപകാനല  വരകാഖരകാനത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുന

രശതത്തിയത്തിലകാകുര  എനനകാരു  ഭയപ്പെകാടുണസ.  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിചത്തിട്ടുള്ള

ഒറതവണ തശര്പ്പെകാകല് ഉളനപ്പെനടയള്ള  ചത്തില കകാരരങ്ങള ഉതദരകാഗസര് മുടത്തിനകാരത്തിഴ

കശറത്തി പരത്തിതശകാധത്തിചസ വരകാപകാരത്തികനള ഉപദ്രവത്തിക്കുന രശതത്തിയത്തിലകാക്കുന എനള്ളനതകാരു

വസ്തുതയകാണസ.   വരകാപകാര  സകാപനങ്ങളത്തില്  കയറത്തി  നതളത്തിവുകളത്തിലകാനത

അനകാവശരമകായത്തി നറയ്ഡസ നടതകാന ഉതദരകാഗസനര അനുവദത്തിക്കുകയത്തിലകാനയനകൂടത്തി

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  വരക്തമകാകത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ബഡ്ജറസ

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

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

കത്തിതലകാഗ്രകാര  വകാങ്ങുന  സകാധകാരണ  ഉപതഭകാക്തകാകനള  സരബനത്തിചത്തിടതതകാളര

ഇനതകാരു പ്രശ്നമകാകകാന സകാധരതയത്തില. പനക ചകാകസ കണകത്തില് വകാങ്ങുതമ്പകാള അതുര

പകാകസഡസ  കതമകാഡത്തിറത്തിയത്തില്  വരുതമകാ  എനള്ള  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായത്തിട്ടുള്ള  സരശയര

ഉതദരകാഗസര്ക്കുണകാകകാനുള്ള  സകാധരതയണസ.  അതുനകകാണസ  അകകാരരതത്തില്  ഒരു

കകാരത്തിഫത്തിതകഷന  ആവശരമകാണസ  എനനനത്തികസ  തതകാനന.  അതുതപകാലതനന

മൂലരവര്ദ്ധത്തിത ഉല്പ്പെനങ്ങളകായ ചക തപകാലുള്ള, നമ്മുനട നകാട്ടത്തില് തവസകായത്തിതപ്പെകാകുന

ഭകണ പദകാര്ത്ഥങ്ങളുനട കകാരരതത്തില് ശക്തമകായ നത്തിലപകാടുകള സസ്വശകരത്തികകാനുര ഈ

ബഡ്ജറത്തില് വത്തിഭകാവനര നചയ്യുന എനതസ സതന്തകാഷമുള്ള കകാരരമകാണസ. 

മറ്റുചത്തില  കകാരരങ്ങളകൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തിതകണതസ  ആവശരമകാനണനള്ളതുനകകാണസ

അതുകൂടത്തി സൂചത്തിപ്പെത്തികകാന ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണസ.  ഇനനല ബഹുമകാനനപ്പെട്ട പ്രതത്തിപക

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

സഭയത്തില്  ഉനയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അതസ  അടത്തിയന്തര  പ്രതമയമകായത്തി

നകകാണ്ടുവരകാതതത്തിനസ കകാരണര ഇറങ്ങത്തിതപ്പെകാകുതമ്പകാള ശശ. ഒ. രകാജതഗകാപകാലത്തിനനക്കൂടത്തി

കൂതട്ടണത്തിവരുര,  അതസ  പ്രശ്നര  സൃഷത്തിക്കുനമനള്ളതുനകകാണകാണസ  അനതകാരു

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

രശതത്തിയത്തില്തനന  അതത്തിനസ  മറുപടത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ.  ബഡ്ജറസ  മകാത്രമല,  എലകാ

കകാരരങ്ങളത്തിലുര  ഈ  ഗവണ്നമന്റെസ  ശക്തമകായ  നത്തിലപകാടുകള  സസ്വശകരത്തിക്കുര

എനള്ളതത്തിനന്റെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  നതളത്തിവകാണസ  ഇനനല  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മുഖരമനത്തി

നത്തിയമസഭയത്തില്  പറഞ്ഞതസ.  നത്തിങ്ങള  ഓതരകാ  വത്തിഷയതത്തിലുര  എടുതത്തിട്ടുള്ള

നത്തിലപകാടുകള  പരത്തിതശകാധത്തിചകാല്  നമുകത്തിതസ  മനസത്തിലകാകകാന  സകാധത്തിക്കുര.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  പ്രതത്തിപകതനതകാവ്  ആഭരന്തര  മനത്തിയകായത്തിരുന  കകാലഘട്ടതത്തില്

തകകാഴത്തിതകകാടസ  നഹഡസ  തപകാസകാഫശസത്തിനന്റെയടുതസ  സമരര  നചയ

പ്രകായപൂര്തത്തിയകാകകാത  നപണ്കുട്ടത്തികളുളനപ്പെനടയള്ളവരുനട  തപരത്തില്  'ഡഡൗണ്

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

പനണര മണത്തികസ മജത്തിതസ്ട്രേട്ടത്തിനന്റെ മുനത്തില് ഹകാജരകാകത്തി ജയത്തിലത്തിലടച സരഭവമുണകായത്തി.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഒരു  സമുദകായതത്തിനന്റെ  തപരത്തില്  അനകാവശരമകായ  ചര്ചകള

ഉണകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ശമതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടകാണസ  ഇതുതപകാനല  ഇലകാത

കകാരരങ്ങള  പറഞ്ഞസ  കുട്ടത്തികനള  ജയത്തിലത്തിലടചതസ.  ഈ  കുട്ടത്തികള  സമരര  നചയതസ

നസനട്രല്  യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തില്  ഉണകായ  ചത്തില  വത്തിഷയങ്ങനള  സരബനത്തിചകാണസ.

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

അവത്തിനട വലത്തിയ തകകാലകാഹലമുണകാകത്തിയതസ.  അതുതപകാനലയകാണസ നത്തിങ്ങള എതപ്പെകാഴുര

നചയനകകാണത്തിരുനതസ  എനനതകാരു  വസ്തുതയകാണസ.  ഇവത്തിനട  നലറര്  തബകാരബസ

തകസത്തിനനക്കുറത്തിച്ചുര  അതസ  മകകകാരരര  നചയ  രശതത്തിനയക്കുറത്തിച്ചുര   നമുകറത്തിയകാര.

തത്തിരുവനന്തപുരതസ വത്തിമകാനതത്തില് തബകാരബുവച തകസത്തിനന സരബനത്തിച്ചുര അതത്തിനന്റെ

അതനസ്വഷണനതക്കുറത്തിച്ചുര  നമുകറത്തിയകാര.  അതുതപകാനല  ആനുകകാലത്തിക

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

നമയത്തില് തചകാര്ത്തുന എനപറഞ്ഞുനകകാണസ ഉണകായ ഒരു തകസത്തിനന സരബനത്തിചസ

എനന്തലകാര  തകകാലകാഹലങ്ങളകാണസ  നമ്മുനട  നകാട്ടത്തിലുണകായത്തിട്ടുള്ളതസ.  ഒരു

സമൂദകായതത്തിനന  മുളമുനയത്തില്  നത്തിര്തകാനുള്ള  പരത്തിശമമകാണസ  പലതപ്പെകാഴുര

നടനത്തിട്ടുള്ളതസ.  തകകാഴത്തിതകകാട്ടസ  ലശഗസ  തനതകാകനകാര്  എലകാ  മതസരഘടനകളുനടയര

തയകാഗര വത്തിളത്തിച്ചു.  അതത്തിലുര എലകാവനരയര വത്തിളത്തിചത്തില.  ചത്തില ആളുകനള അവര്തനന

തശവ്രവകാദത്തികളകാകത്തി  മകാറത്തി  നത്തിര്തത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ.  എനത്തികസ  അവതരകാടസ

പറയകാനുള്ളതസ ഒരത്തികലുര നമുകസ സസ്വന്തമകായത്തി തശര്കകാന കഴത്തിയന ഒരു വത്തിഷയമല

ഇതസ.  എലകാ  സമൂഹതത്തിനനയര  ഒനകായത്തിക്കൂട്ടത്തിനകകാണസ  ഇടതുപകര

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

പ്രതതരകമകായത്തി  തയകാഗര  വത്തിളത്തിചസ  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനു  പകരര  നപകാതു

സമൂഹനത ഒനകായത്തി നത്തിര്തത്തിനകകാണസ മുതനകാട്ടുതപകാകകാന നമുകസ സകാധത്തികണര. 

കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മണ്ണകാര്കകാടസ  എര.എല്.എ.  അതദ്ദേഹതത്തിനന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിനല  നതരനഞ്ഞടുപ്പുമകായത്തി  ബനനപ്പെട്ട  ചത്തില  പരകാമര്ശങ്ങള

ഇവത്തിനട  ഉനയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  എ.  പത്തി.  അബൂബകര്  മുസലത്തിയകാര്  എതന്തകാ

നചയനവനകാണസ  അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞതസ.  മണ്ണകാര്കകാടസ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്

തപകായത്തി എ. പത്തി. അബൂബകര് മുസലത്തിയകാര് ഒരത്തികലുര നതരനഞ്ഞടുപ്പെസ പ്രചരണതത്തില്

പനങടുതത്തിട്ടത്തില.  അവത്തിനട  ഒരു  കുടുരബതയകാഗതത്തിലുര  പനങടുതത്തിട്ടത്തില.  ഇഡൗ

നത്തിയമസഭയത്തിലത്തിലകാത  അതദ്ദേഹനത  സരബനത്തിചകാണസ  ഇവത്തിനട  ചത്തില  കകാരരങ്ങള

പറഞ്ഞതസ.  എ.  പത്തി.  അബൂബകര്  മുസലത്തിയകാനര  സരബനത്തിചകാണസ  പറഞ്ഞതസ,

തങ്ങനള സരബനത്തിച്ചുര നമുകസ പറയകാര.  നകകാടുവള്ളത്തിയത്തില് വനസ എലകാ വശടുകളത്തിലുര

കുടുരബതയകാഗങ്ങള തചര്നസ മഴയ്ക്കുതവണത്തി പ്രകാര്ത്ഥത്തികകാനകാനണനസ പറഞ്ഞസ സശകനള

വത്തിളത്തിച്ചുവരുതത്തി  തങ്ങള  പ്രസരഗത്തിചത്തിട്ടസ  മഴയര  നപയത്തില,  തവകാട്ടുര  കത്തിട്ടത്തിയത്തില.

അതുനകകാണകാണസ ശശ. കകാരകാട്ടസ റസകാഖസ ഇവത്തിനടയത്തിരത്തിക്കുനതസ.   ശശ. കകാരകാട്ടസ റസകാഖസ

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

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

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

വകാദപ്രതത്തിവകാദങ്ങനളകാനര  ആവശരമത്തില.  ഇങ്ങനനയള്ള  വത്തിഷയങ്ങളകപ്പുറര

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട മുഖരമനത്തി ഇനനല പറഞ്ഞതുതപകാനല പ്രശ്നങ്ങനള നമുനകകാനകായത്തി

അതത്തിജശവത്തികകാന  സകാധത്തികണനമനകാണസ  എനത്തികസ  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ.

ഡത്തിഫസ തശരത്തിയയനട  തകസസ  ഇനസ  പറഞ്ഞതലകാ.  മലപ്പുറര  ജത്തിലയത്തില്  ഒരുപകാടസ

അനവത്തിശസ്വകാസങ്ങളുര  അനകാചകാരങ്ങളുനമകാനക  നടക്കുനനണനകാണസ  പറയനതസ.

ബഹുമകാനനപ്പെട്ട  മനത്തിയനട  തനതൃതസ്വതത്തില്  ആദരര  തനന  തപകായതസ

പകാണകകാതട്ടയകാണസ.  അവത്തിനട  തപകായത്തി  കകാരരങ്ങള  തബകാദ്ധരനപ്പെടുതത്തിയതപ്പെകാള

അതദ്ദേഹതത്തിനതസ തബകാദ്ധരനപ്പെട്ടു.  നല വത്തിഷയര തനന എനസ സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണസ ഇഡൗ

ബഡ്ജറത്തിനന പത്തിന്തകാങ്ങത്തിനകകാണസ ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

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

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

എകതണകാമത്തിസകായ ധനകകാരരമനത്തിയകാണസ.   പതക എകതണകാമത്തിസസ  പകാലത്തിതകണ

രകാഷശയ  സതരസനത  അങ്ങസ  പകാലത്തിച്ചുകകാണുനത്തില.  ഇഡൗ  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ  മുഖമുദ്ര


