
വന് കുതത്തിപ്പുണസാകസാന് തപസാകുന ഈ ജനപക്ഷ ബഡ്ജറത്തിനന സര്വസാത്മനസാ

ഞസാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയസാണന. 

ശസ്പീ  .    വത്തി  .    ഡെത്തി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറന നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള ഞസാന് എതത്തിര്ക്കുകയസാണന.  ഇഇൗ സഭയത്തില്

ഇതന  നസാലെസാമനത  നയപ്രഖര്യസാപനമസാണന.  ബഹുമസാനനപ്പെട  ഗവര്ണര്  നടെതത്തിയ

നയപ്രഖര്യസാപനപ്രസസംഗസം, അതത്തിനന നനത്തിപ്രതമയ ചര്ച്ചയത്തില് മറുപടെത്തി പറഞ്ഞുനകസാണന

ബഹുമസാനനപ്പെട മുഖര്യമനത്തി നടെതത്തിയ വത്തിശദസ്പീകരത്തിച്ചുനകസാണ്ടുള്ള ഒരു നയപ്രഖര്യസാപനസം,

അങ്ങയനടെ ധവളപത്രതത്തിലൂനടെ ഒരു ധനപരമസായ നയപ്രഖര്യസാപനസം,  അവസസാനസം ഒരു

മസാസതത്തിനുള്ളത്തില് നസാലെസാമനത വത്തിരസമസായ നയപ്രഖര്യസാപനസം കൂടെത്തി  കസാതണണ ഒരു

ദഇൗര്ഭസാഗര്യസം  നമുനകലസാവര്ക്കുമുണസായത്തി.   യഥസാര്തതത്തില്  ഇഇൗ  ധവളപത്രസം  ഒരു

മുഖസംമൂടെത്തിയസാണന.   യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  നചയ്ത  നല  കസാരര്യങ്ങനള

കഇൗതുകമുണര്ത്തുനതുസം  വത്തിചത്തിത്രവമസായ  കണക്കുകള്  ഉദരത്തിച്ചന  വത്തിലെകുറച്ചന

കസാണത്തികസാനുളള  കഇൗശലെസം നത്തിറഞ്ഞ ഒരു തരഖ എനന അതത്തിനന വത്തിതശഷത്തിപ്പെത്തികസാന്

ഞസാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയസാണന.  അതത്തിനന മറവത്തില് നത്തിയനണങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുതസാനുള്ള

ധസാരസാളസം പരത്തിപസാടെത്തികള് മുഖസംമൂടെത്തിയത്തിട്ടുനകസാണന വരുനണന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഭസാവന  പസ്പീലെത്തി  വത്തിടെര്തത്തിയസാടുകയസാനണന  കസാരര്യതത്തില്  ഒരു

സസംശയവമത്തില.   അവസസാനസം  അതന  എതത്തിനത്തില്ക്കുനതന  ഉതടസാപര്യയനടെ



പടെത്തിവസാതത്തില്കലെസാണന എനനസാരു ആതക്ഷപമസാണന എനത്തിക്കുള്ളതന.  ഉദസാഹരണമസായത്തി,

ഒനസാസം  മസാനര്യപസാതകജന  ബഡ്ജറത്തിനകനത  കഇൗശലെമസായത്തിരുനനവങത്തില്  രണസാസം

മസാനര്യപസാതകജന ബഡ്ജറത്തിനു പുറനത ജസാലെവത്തിദര്യയസാണന എനളളതസാണന വര്യതര്യസാസസം.

ധവളപത്രതത്തില്  റവനപ്യൂ  വരുമസാനതത്തിനന  72%  വസം  പലെത്തിശയ്ക്കുസം  ശമ്പളതത്തിനുസം

നപന്ഷനുസംതവണത്തി  നചലെവസാകുനനവനന  വത്തിലെപത്തിക്കുന  ബഹുമസാനര്യനസായ  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി ഇരുപതത്തിനസായത്തിരസം  തകസാടെത്തി  രൂപ മുതല് ഒരു ലെക്ഷസം തകസാടെത്തി  രൂപ വനര

പുറനമനത്തിനന  കടെനമടുതസാല്  അതത്തിനന  പലെത്തിശയസം  മുതലുസം  എങ്ങനനയസാണന

തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കുനനതനന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തില് പറയകതയസാ ചര്ച്ച നചയ്യുകതയസാ നചയ്തത്തിടത്തില.

അതുവഴത്തി  ഇഇൗ സസംസസാനതത്തിനലെ ജനങ്ങളുനടെ  തമല് അടെത്തിതച്ചല്പത്തിക്കുന പ്രതത്തിവര്ഷ

ബസാധര്യത  എത്രയസാകുനമനസം  അനതങ്ങനന  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കുനമനസം  പറയതണ?

യ.ഡെത്തി.എഫന.  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി  ഉയര്തത്തി  എനന  ആതരസാപത്തിക്കുന  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  ഭസ്പീമമസായ  റവനപ്യൂകമ്മത്തി

തകരളതത്തിനുണസാക്കുനമനള്ളതത്തിനന  സസാമ്പതത്തികശസാസ്ത്രനമസാനസം  പഠത്തിതകണ

ആവശര്യമത്തില,  ലെളത്തിതമസായ തകസാമണ്നസന്സന മസാത്രസം മതത്തി.  ഒരു ലെക്ഷസം തകസാടെത്തി രൂപ

പുറത്തുനത്തിനന സമസാഹരത്തിക്കുതമ്പസാള് ഇതന തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിലസാനത ആതരസാ നവറുനത തരുന

എന രസ്പീതത്തിയത്തിലെസാണന   ബഡ്ജറത്തില് ഇതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചന  പറയനതന.   ഇഇൗ പസാതകജന

ബഹുമസാനനപ്പെട  നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പുമനത്തി  ശദത്തികണസം.   നപസാതുമരസാമതന

വകുപ്പെത്തിനന ഇഇൗ മസാനര്യപസാതകജത്തിലൂനടെ ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന തടെകന ഓവര് നചയ്യുകയസാണന.



ഇവത്തിനടെ  തനരനതതനന പത്തി.ഡെബബ.ഡെത്തി.യത്തില്  ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ച്ചര്  ഫണ്ടുണന.   അതന

ഇലസാതസാകത്തി തകരള ഇന്ഫസാസ്ട്രക്ച്ചര് ഇന്നവസനനമനന ഫണന തബസാര്ഡുസം (കത്തിഫ്ബത്തി)

എഫസാക്കുനമസാനക  നകസാണ്ടുതപസാകുകയസാണന.  അങ്ങയനടെ നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പെത്തിനന

ധനകസാരര്യ വകുപ്പെന  വത്തിഴങ്ങുനതണസാനയനന  നപസാതുമരസാമതന വകുപ്പുമനത്തി പ്രതതര്യകസം

ശദത്തികണനമനന അഭര്യര്തത്തിക്കുന.  ഇവത്തിനടെ മസാണത്തി സസാര് ബഡ്ജറത്തിനന  Annual

Financial Statement ആനണനന സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു. നമ്മുനടെ ഒരു വര്ഷനത  വരവനചലെവ

കണക്കുകള്  ബഡ്ജറത്തില്  ഉണസാകണസം.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  യഥസാര്ത

തഡെസാകബനമനനസത്തില്  അങ്ങന  പറയന  എകനനപന്ഡെത്തിച്ചര്,  റവനപ്യൂ  ഇനതലസാസം

കസാണത്തികസാന്  കഴത്തിയതമസാ?  അതുനകസാണന  Annual  Financial  Statementഅലസാനത

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറന  ഭരണഘടെനസാവത്തിരുദമസാനണനന  പറയസാന്

ഞസാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.   ഇവത്തിനടെ  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തിനയക്കുറത്തിച്ചന  എതപ്പെസാഴസം

പറഞ്ഞുനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.    നതരനഞ്ഞടുപ്പുകസാലെതന  കടെനമടുതന  തകരളനത

മുടെത്തിപ്പെത്തിക്കുന എനസായത്തിരുന  പറഞ്ഞതന.  എനസാല് ഇതപ്പെസാള് ധനകസാരര്യ വകുപ്പുമനത്തി

പറയനതന  കടെനമടുതസാല്  കുഴപ്പെമത്തിലസാനയനസാണന.   കടെസം  എടുകണനമനസാണന

ഇതപ്പെസാള് പറയനതന.         ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചസാണത്തി ഇവത്തിനടെ അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച 2016-17-നലെ

ബഡ്ജറത്തില്  റവനപ്യൂ കമ്മത്തി 9897 തകസാടെത്തിരൂപയസായത്തിരുന.  എനസാല് രണ്ടുമൂനമസാസസം

കഴത്തിഞ്ഞന  റത്തിസവസന  നചയ്ത അങ്ങയനടെ  ബഡ്ജറത്തില് റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി 13066  തകസാടെത്തി

രൂപയസാണന.   റവനപ്യൂ കമ്മത്തി പസാടെത്തിലസാനയനന ഞങ്ങള്കന അങ്ങന ഉപതദശസം നല്കുകയസം



ശസ്പീ.  ഉമ്മന്  ചസാണത്തി  ഇവത്തിനടെ  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനലെ  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തിനയകസാള്

മൂവസായത്തിരസം  തകസാടെത്തി  രൂപയത്തിലെധത്തികസം  അങ്ങയനടെ  ബഡ്ജറത്തില്  റവനപ്യൂ  കമ്മത്തി

കണത്തിരത്തിക്കുകയമസാണന.  യ.ഡെത്തി.എഫന.  സര്കസാര്  ഒനസം  ബസാകത്തിവച്ചത്തിലസാനയനസാണന

പറഞ്ഞതന.     ഇവത്തിനടെ ശസ്പീ. ടെത്തി.  വത്തി.  രസാതജഷന  2015-2016-നലെ വര്ഷസാനര്യ നരസാക

ബസാകത്തി  1643  തകസാടെത്തി  രൂപയസാനണന  പറഞ്ഞു.   ഇതപ്പെസാള്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ

വര്ഷസാനര്യ നരസാക ബസാകത്തി  (-)816  തകസാടെത്തി  രൂപയസാണന.   കഴത്തിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷസം

യ.ഡെത്തി.എഫന.  ഭരത്തിച്ചത്തിരുനതപ്പെസാള്  ഒരത്തികലുസം വര്ഷസാനര്യ നരസാക ബസാകത്തി സമനസന

ആയത്തിടത്തില.     വര്ഷസാനര്യ  നരസാക  ബസാകത്തിയസായത്തി  ബസാകത്തിപണസം  വയണനമനന

ധവളപത്രതത്തിലൂനടെ  പറയകയസം  പുറതന  പ്രസസംഗത്തിക്കുകയസം  നചയ്യുന  അങ്ങന

ആദര്യമസായത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  റത്തിസവസ്ഡെന  ബഡ്ജറത്തില്  വര്ഷസാനര്യ  നരസാക  ബസാകത്തി

(-)816  തകസാടെത്തി രൂപയസാണന.       ശസ്പീ.  ഉമ്മന് ചസാണത്തിയനടെ ബഡ്ജറ്റുസം  അങ്ങയനടെ

ബഡ്ജറത്തിനന  എസത്തിതമറ്റുസം  എടുതസാല്   ഇനതലസാസം  വളനര  വര്യക്തമസായത്തി  കസാണസാന്

സസാധത്തിക്കുസം.  അതുതപസാനലെ  റത്തിസഷന് പസാതകജത്തില് വസാഹനനത്തികുതത്തിയനടെ 10% ആണന

പ്രധസാനനപ്പെട  വരുമസാന  മസാര്ഗ്ഗസം.  വസാഹനനത്തികുതത്തിയനടെ  10%  എത്രയണന?

വസാഹനനത്തികുതത്തി ആവതറജന 3,000 തകസാടെത്തി രൂപയസാണന. അതത്തിനന 10% - 300 തകസാടെത്തി

രൂപയണന.    ബഹുമസാനനപ്പെട  നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പുമനത്തി  ശദത്തികണസം,

ഇതപ്പെസാള്തനന തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിതലെയന തമസാതടസാര് നവഹത്തികത്തിള് ടെസാകത്തിനന 10%

തപസാകുനണന.  ഇഇൗ പറയന  300 തകസാടെത്തി രൂപ.  അതസാണന അങ്ങയനടെ കസ്പീഴത്തിലുള്ള



തറസാഡെന ഫണന തബസാര്ഡെത്തിനന തകസാര്പ്പെസന. അതന നഷനപ്പെട്ടു. അനതസാനക  കത്തിഫ്ബത്തിയസം

എഫസാക്കുസം   നകസാണ്ടുതപസാകുകയസാണന.    അങ്ങന  ശദത്തിച്ചത്തിനലങത്തില്  അങ്ങയനടെ

വകുപ്പെത്തിനന സസാധര്യതകള് വളനര കുറഞ്ഞുവരുസം.  ഇഇൗ 10% (300 തകസാടെത്തി രൂപ) എലസാ

വര്ഷവസം  തറസാഡെന  ഫണന  തബസാര്ഡെത്തിതലെയന  വരുന  സപസയസാണന.  അതസാണന

കഇൗശലെതതസാടുകൂടെത്തി  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി  എടുത്തുനകസാണ്ടുതപസായതന.   അതസാണന

ഞസാന് നപസാതുമരസാമതന  വകുപ്പെത്തിനന വത്തിഴങ്ങത്തിനകസാണത്തിരത്തിക്കുകയസാനണനന  പറഞ്ഞതന.

ഇതന  വളനരയധത്തികസം  ശദത്തിതകണ  കസാരര്യമസാണന.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിനന  കസാരര്യമസാണന

ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തിയനടെ  ഏറവസം  വലെത്തിയ  അവകസാശവസാദസം.    2003-ല്  VAT

നത്തിലെവത്തില്വന.  ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു  മൂനവര്ഷസം നഷമസായത്തിരത്തിക്കുസം, തകന്ദ്രഗവണ്നമനന

തകസാമ്പന്തസറന നചയ്യുനമനന.  അനന തഡെസാ. ടെത്തി. എസം. തതസാമസന നഎസകന സമ്മതത്തിച്ചത്തില.

2006  ആയതപ്പെസാള് നഷസം  മസാറത്തി  10,000  തകസാടെത്തി  രൂപ ലെസാഭതത്തിലെസായത്തി.   ആരസാണന

അതത്തിനന നബനത്തിഫത്തിഷര്യറത്തി?  അനന തഡെസാ.  ടെത്തി.  എസം.  തതസാമസന നഎസകന ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തിയസായത്തി ചുമതലെതയറതപ്പെസാള് VAT-ലൂനടെ വര്ദത്തിച്ച 10,000 തകസാടെത്തി രൂപയനടെ

നബനഫത്തിഷര്യറത്തി അങ്ങസായത്തിരുന.  ഇതപ്പെസാള് അങ്ങന പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുനടെ കസാലെതന 12%

നത്തികുതത്തി  വര്ദനവന  ഉണസാനയനന.   ഞങ്ങള്  അതന  25%  മസായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുസം.

കസാരണസം ജത്തി.എസന.റത്തി.  വരത്തികയസാണന.   ജത്തി.എസന.റത്തി.  വനസാല് തകരളമസാണന  ഏറവസം

വലെത്തിയ നബനത്തിഫത്തിഷര്യറത്തി. കസാരണസം തകരളസം കണ്സപ്യൂമര് തസറസാണന.  തകരളതത്തിനസാണന

തകസാടെസാനുതകസാടെത്തി  രൂപയനടെ  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവന  ഉണസാകസാന്  തപസാകുനതന.   ഒരു



കസാരര്യതത്തില്  ഞസാന് അങ്ങനയ അപ്രസ്പീതഷര്യറന നചയ്യുന.  VAT  വളനര ലെളത്തിതമസാകത്തി

ടെസാകന  പത്തിരത്തിവത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികമങ്ങള്  ഏറവസം  സുതസാരര്യമസാകസാന്  അങ്ങന  അനസം

ശമത്തിച്ചത്തിട്ടുണന;  ഇതപ്പെസാഴസം  ശമത്തിക്കുനണന.  അതത്തിനന  ഞസാന്  അങ്ങനയ

അഭത്തിനനത്തികസാതത്തിരത്തികത്തില.   ഞസാനനതതപ്പെസാഴസം  പ്രതതര്യകമസായത്തി  പറയന  കസാരര്യമസാണന.

പറയസാനത  തപസാകുനതന  ശരത്തിയല.   അശസാസ്ത്രസ്പീയമസായ  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളസാണന

ഇതത്തിലുള്ളതന. പസാര 289-ല്,  കുടുസംബസാസംഗങ്ങള് തമ്മത്തിലുള്ള ഭസാഗപത്രസം, ഒഴത്തിമുറത്തി, ദസാനസം,

ധനനത്തിശയസം  എനത്തിവയന സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തി വച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന. രണന ഏകര് സലെമുള്ള

ഒരു കര്ഷകന്   അയസാളുനടെ മകള്കന വസ്തുകള് ഭസാഗസം വച്ചുനകസാടുതസാല് ആറന ലെക്ഷസം

രൂപ  മുതല്   പനണന  ലെക്ഷസം  രൂപ  വനര   ഭസാഗസം  വയ്ക്കുനതത്തിനന  സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി

നകസാടുതകണത്തിവരുസം.  നസനത്തിനന  ഒനന  അനലങത്തില്  രണന  ലെക്ഷസം  രൂപയസാണന

വത്തിലെനയങത്തില്,  കര്ഷകനന ഇഇൗ ഭൂമത്തി മസാത്രതമയള,  ഒരു നനപസതപസാലുസം  കയത്തിലെത്തില.

ഒനരലെക്ഷസം രൂപയസം മൂനന ലെക്ഷസം രൂപയനമസാനക അവര് എങ്ങനനയണസാക്കുസം; ഭസാഗസം

വയ്ക്കുനതത്തിനന  ഇത്രയസം   വലെത്തിയ സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  ചുമത്തുനതന  ശരത്തിയസാതണസാ?  ഒഴത്തിമുറത്തി

വയ്ക്കുനതത്തിനുതവണത്തി മുദവത്തിലെ മൂനന ശതമസാനമസായത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  എതപ്പെസാഴസാണന ഒഴത്തിമുറത്തി

വയ്ക്കുനതന;  ഒരുമത്തിച്ചന  തസാമസത്തിക്കുതമ്പസാള്  ഒരസാള്  വസ്പീടുവച്ചന  മസാറണസം.  എവത്തിനടെ

നത്തിനനങത്തിലുസം  തലെസാനണടുത്തുസം  ആരത്തില്  നത്തിനനങത്തിലുസം  കടെസം  വസാങ്ങത്തിയസം  ഒരു  വസ്പീടെന

വയ്ക്കുനതത്തിനസായത്തി ഒഴത്തിമുറത്തി വച്ചന മസാറസാന് തനരതന നമസാതസം ഭൂമത്തിയനടെ മൂനന ശതമസാനസം

സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തി നകസാടുകണനമനന പറയനതന എത്ര ക്രൂരമസായ നടെപടെത്തിയസാണന. അങ്ങതന



പത്തിന്വലെത്തിക്കുനമനന ഞസാന് പ്രതസ്പീക്ഷത്തിക്കുകയസാണന.  മുദവത്തിലെ നത്തിരകന  8  ശതമസാനമസായത്തി

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയസാണന.   ഭൂമത്തി  വത്തിലെയനടെ  വര്ദന  വന്തതസാതത്തില്  കര്യസാപ്പെത്തിറല്

നഗയത്തിന്  സൃഷത്തിക്കുനമന  മുടെനന്  നര്യസായമസാണന  അങ്ങന  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന.

തകരളതത്തിനന  തഗ്രസാതന  തററന  തദശസ്പീയ  ശരസാശരത്തിനയകസാള്  കുറഞ്ഞുനവനന  അങ്ങന

പറഞ്ഞു.  എനസാണന  തദശസ്പീയ  ശരസാശരത്തിനയകസാള്  കൂടുതല്  തഗ്രസാത്തുണസായത്തിരുനതന.

ഏറവസം വലെത്തിയ construction boom തകരളതത്തിലുണസായത്തിരുന കസാലെതസാണന  ഇവത്തിനടെ

ഏറവസം വലെത്തിയ  ഇതകസാണമത്തിയനടെ തഗ്രസാത്തുണസായതന.  അങ്ങന ഒരു കസാരര്യമറത്തിയണസം.

എവത്തിനടെയസാണന നഷമുണസാകുനനതനന ഡെത്തിപ്പെസാര്ടനനമനന ശസാസ്ത്രസ്പീയ പഠനസം നടെതത്തിതയസാ?

ഇവത്തിനടെ ഗുലെസാതത്തി ഇന്സത്തിറപ്യൂടന  ഉണതലസാ.  തകരളതത്തില് ആയത്തിരസം തകസാടെത്തി രൂപയനടെ

ഭൂമത്തി  ട്രസാന്സസാക്ഷന്  നടെക്കുകയസാണന.   നചറത്തിയ  ഭൂമത്തിയനടെ  ട്രസാന്സസാക്ഷനനസാനസം

നടെക്കുനത്തില,  അതസാണന  സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  വരുമസാനമത്തിലസാതതന.   ആയത്തിരസം  തകസാടെത്തി

രൂപയനടെ ഭൂമത്തി ട്രസാന്സസാക്ഷന് നടെക്കുതമ്പസാള് ഗവണ്നമനത്തിനന (രജത്തിതസ്ട്രഷന് വകുപ്പെത്തിനന)

സസാമ്പന ഡെപ്യൂടത്തിയസായത്തി നയസാ നനപസ  കത്തിട്ടുനത്തില. വന്കത്തിടെകസാര് എനസാണന നചയ്യുനതന?

തകരളതത്തില്  വന്കത്തിടെ ഭൂമത്തി ഇടെപസാടുകസാര് കമ്പനത്തികള് രൂപസ്പീകരത്തിച്ചന അവരുനടെ നഷയര്

ട്രസാന്സ്ഫര് നചയ്യുകയസാണന.  അങ്ങനന നചയ്യുതമ്പസാള്  അവര്കന അഞ്ചന നനപസതപസാലുസം

സസാമ്പന  ഡെപ്യൂടത്തി  അടെകണ.   നത്തിങ്ങള്  ആ  കളവസാണന  കണ്ടുപത്തിടെത്തിതകണതന.   ഒരു

സസംശയവസം  തവണ,  ഇതന  എടന   ശതമസാനമസായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചസാല്  ബസാകത്തിയള്ള

ഇടെതരകസാര് കൂടെത്തി  കമ്പനത്തികള് രൂപസ്പീകരത്തിച്ചന അവരുനടെ നഷയര് ട്രസാന്സ്ഫര് നചയ്യുന



സത്തിതത്തിയണസാകുസം.  ഒരു തുണന ഭൂമത്തി  തപസാലുസം പസാവനപ്പെടവര്കന വസാങ്ങസാന് കഴത്തിയസാത

സസാഹചരര്യമുണസാകുസം.  സമയക്കുറവനകസാണന  ഞസാന്  ദസ്പീര്ഘത്തിപ്പെത്തിക്കുനത്തില.

നവളത്തിനച്ചണയനടെ നത്തികുതത്തി വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതത്തിനന  വത്തിചത്തിത്രമസായ നര്യസായസ്പീകരണമസാണുള്ളതന.

ചരക്കുവസാഹനങ്ങളുനടെ  നത്തികുതത്തി  10  ശതമസാനസം  വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുനതന

വത്തിലെകയറതത്തിനത്തിടെയസാക്കുസം.  അങ്ങയനടെ പസാര്പ്പെത്തിടെപദതത്തിനയനപറയനതന ശരത്തിയല.

അധത്തികസാരവത്തിതകന്ദ്രസ്പീകരണസം നടെപ്പെത്തിലെസാകത്തിയത്തിടന  തതദ്ദേശസസയസംഭരണ സസാപനങ്ങളുനടെ

പണസം  നചലെവഴത്തികസാനുള്ള  അധത്തികസാരതത്തിതനലുള്ള  കതയറമസാണന.  പലെത്തിശ  മസാത്രതമ

സര്കസാര്  നകസാടുക്കുനള.  അതുനകസാണന  തനന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനലെ  പ്രധസാനനപ്പെട

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങനള ഞസാന് എതത്തിര്ക്കുന. 

 ശസ്പീ  .   സത്തി  .   ദത്തിവസാകരന്: സര്,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച   ബഡ്ജറത്തിനന  ഞസാന്  ശക്തമസായ  പത്തിന്തുണ  പ്രഖര്യസാപത്തിക്കുന.  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിനന സസംബനത്തിച്ചന  ശസ്പീ.  വത്തി.  ഡെത്തി.  സതസ്പീശന് പറഞ്ഞതുതപസാനലെ സഭയനടെ

മുമ്പത്തില് നസാലെന  തരഖകള് വന.  അതത്തില് ഒരു തരഖ നനവറന  തപപ്പെറസാണന.  ഇനതലസാസം

ബഡ്ജറന ചര്ച്ചയന സഹസായകരമസായ, ശസാസ്ത്രസ്പീയ നത്തിഗമനങ്ങളുസം വസ്തുതകളുമസാണന. അതന

ഞങ്ങനള  തപസാനലെ  ബഡ്ജറന  ചര്ച്ചയത്തില്  പനങടുക്കുനവര്കന  വളനര

സഹസായകരമസാണന.  എനന  പ്രത്തിയനപ്പെട  സുഹൃതന,  ബഹുമസാനനപ്പെട  ധനകസാരര്യ

വകുപ്പുമനത്തി  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിനന ഞസാന് നറഡെന ബഡ്ജറന എനന തപരത്തിടുന.

ഇതന  പസാവനപ്പെട  വത്തിപ്ലവപ്രസസാനതത്തില്  പണത്തിനയടുത  ആളുകനള  കനണടുതന


