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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.
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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  ?



Uncorrected/Not for publication
90

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
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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


