കേരള ബജറ്റ് 2018-19 : ധനപ്രതിസന്ധിയ്്്കും, സാമ്പത്തിേ
മാന്ദ്യത്തിനകും രരിഹാരും നിര്ദ്കേശിക്കി്ാത്ത ബജറ്റ്
ക

ാ. ബി. എ. പ്രോശിക്ക്

ധനസ്ഥിതിയ്കും സാമ്പത്തിേ നിലയ്കും
സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് രൂക്ഷമായ ധനകാരയ പ്രതിസന്ധിയും കകരള സമ്പദ് ഘടന കടുത്ത
സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും കനരിടുന്ന സമയത്താണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 2016 ജൂണില്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ധവളരപ്തം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് രൂക്ഷമായ ധനകാരയ പ്രതിസന്ധിയിലാണണന്നും
ഈ നിലയ്കാണ് ധനസ്ഥിതി മുകന്നാട്ട് കരാകുന്നണതങ്കില് 2017-18 ല് സംസ്ഥാനം ധനകാരയ
തകര്ക്ച്ചയികലകും സാമ്പത്തിക അരാജകതവത്തികലകും നീങ്ങുണമന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ആ
പ്രവചനം യാഥാര്ക്ഥയമായി. 2017 ഒക്കടാബര്ക് മുതല് ഡിസംബര്ക് വണരയുള്ള മൂന്നു മാസകാലം
പ്ടഷറി

പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങ്

ണരാതുവില്

സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

ശമ്പളവും

ണരന്ഷനും

ഒഴിച്ചുള്ള ബില്ലുക് രാസാകാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സര്ക്കാര്ക് വകുപ്പുക് പ്ടഷറിയില്
നല്കിയ

ണചറിയ

തുകയ്കുള്ള

സ്ഥിതിയിലായിരുന്നു.

ബില്ലുക്

കരാലും

രാസാകാന്

രണമില്ലാത്ത

സംസ്ഥാനണത്ത 1200 തകേശസവയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങളുണട വാര്ക്ഷിക

രദ്ധതി ബില്ലുകളും മാറാന് കഴിയാണത രദ്ധതി പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങ് സ്തംഭനാവസ്ഥയികലക് നീങ്ങി.
മരാമത്ത് രണി നടത്തിയ 1400 കകാടി രൂരയുണട കുടിശിക ലഭികാണത കരാറുകാര്ക് രുതിയ
രണിക് ഏണറ്റടുകിണല്ലന്ന നിലരാടികലക് നീങ്ങി. സംസ്ഥാനണത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
ഭയാനകമാണണന്നും

ശമ്പളവും

ണരന്ഷനും

തപ്ത

നാ്

ണകാടുകാനാകും

തന്നതുകരാലും

സംശയത്തിലാണണന്നും ഒരു മപ്രി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.
2013-14 നു കശഷം സംസ്ഥാന സമ്പദ് ഘടനയില് സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പും മാന്ദ്യവും
തുടര്ക്ച്ചയായി അനുഭവണപ്പടുകയാണ്. കകരള സമ്പദ് ഘടനയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സവാധീനം
സൃഷ്ടിച്ച ഗ്ഫ് കുടികയറ്റം, രണപ്രവാഹം തന്നിവയില് കഴിഞ്ഞ ചില വര്ക്ഷങ്ങളായുള്ള
പ്രതിസന്ധി ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. ഗ്ഫിണല മലയാളിക് വന്കതാതില് തിരിച്ച് വരുകയും
അവര്ക്

അയച്ചിരുന്ന

രണത്തില്

വലിയ

ഇടിവും

ഉണ്ടായിരിയ്കുന്നു.

കകരളത്തിണല

കൃഷിഭൂമിയുണട 27 ശതമാനം കൃഷി ണചയ്യുന്ന റബരര്ക് കൃഷി കഴിഞ്ഞ നാലുവര്ക്ഷങ്ങളായി
റബരറിണെ വിലയിണല വലിയ ഇടിവുമൂലം വന്തകര്ക്ച്ച കനരിടുന്നു. ഇതുമൂലം ലക്ഷ കണകിന്
കര്ക്ഷകരും സാമ്പത്തിക ദുരിതത്തിലാണ്. സംസ്ഥാന ആഭയരര വരുമാനത്തിണല 16 ശതമാനം
വരുന്ന നിര്ക്മാണ കമ

ല കഴിഞ്ഞ ചില വര്ക്ഷങ്ങളായി സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്. നിര്ക്മാണ

രംഗണത്ത ഉത്രാദനം, ണതാഴില്, വരുമാനം തന്നിവ വന്കതാതില് ഇടിഞ്ഞു. ഈ സാഹചരയത്തില്
നടപ്പിലാകിയ കനാട്ടു നികരാധനം അതിരൂക്ഷമായ കറന്സി ക്ഷാമം സൃഷ്ടികുകയും, സംസ്ഥാന
സമ്പദ്

ഘടനണയ

തകര്ക്ച്ചയികലകും

നയിച്ചു.

അു ു

മാസകത്താളം

നീണ്ടുനിന്ന

കനാട്ടു

നികരാധത്തിന് രിന്നാണല നടപ്പാകിയ ചരക് കസവന നികുതിയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കൂടുതല്
രൂക്ഷമാകാനാണ് ഇടയാകിയത്. ഈ സാഹചരയത്തിലാണ് കകരള ബജറ്റ് 2018 ണഫപ്ബുവരി രണ്ടിന്
അവതരിപ്പിച്ചത്.

ബജറ്റിലല നയ്ങ്ങളകും നിര്ദ്കേശിക്കങ്ങളകും
കകരള

ബജറ്റിണല

നയസമീരനം

താണഴരറയുന്നവയാണ്.

ഓ

ി

ചുഴലികാറ്റ്

വിതച്ച

ദുരിതങ്ങളുണടയും സാമ്പത്തിക മുരടിപ്പ് സൃഷ്ടികുന്ന അനിചിതിതാവസ്ഥയുണടയും മകധയയാണ്

2018-19 കലയ്കുള്ള സംസ്ഥാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പികുന്നണതന്ന് ധനമപ്രി രറയുന്നു. സമ്പൂര്ക്ണ
സാമൂഹയ സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത, സമപ്ഗ രചിതാത്തല സൗകരയ വികസനം തന്നിവയാണ് ബജറ്റിണെ
ലക്ഷയങ്ങ്.

തല്ലാവര്ക്കും

വീട്,

നല്ല

ഭക്ഷണം,

ണമച്ചണപ്പട്ട

വിദയാഭയാസം,

ജീവിത

ശശലീകരാഗങ്ങ്കടകം സൗജനയ ചികി, സ, സാമൂഹയകക്ഷമ ണരന്ഷന് തന്നിവയാണ് ഈ
സമ്പൂര്ക്ണ

സാമൂഹയ

സുരക്ഷാ

രദ്ധതിയുണട

സുപ്രധാന

കണിക്.

തീരകദശത്തിണെ

സമപ്ഗവികസനത്തിനു കവണ്ടിയുള്ള രാകകജിന് 2018-19 ണല ബജറ്റ് തുടകം കുറിയ്കുന്നു.
ജി.തസ്.ടി. വരുകമ്പാ് കകരളത്തിണെ നികുതി 20-25 ശതമാനം കണ്ട് ഉയരും തന്ന് പ്രതീക്ഷയാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത്. തന്നാല് രത്തു ശതമാനത്തില് താണഴ മാപ്തമാണ് വര്ക്ദ്ധിച്ചത്. നഷ്ടരരിഹാരവും
കൂടി

കചര്ക്കുകമ്പാ്

നടപ്പിലായകതാണട
ബില്ലുമില്ലാണത

രതിനാലു

ശതമാനം

ണചക്കരാസ്റ്റുക്ക്

നിര്ക്ബാധം

ചരകുക്

വര്ക്ദ്ധന
നിയമ

ജി.തസ്.ടി.യില്

ഉണ്ട്.

പ്രാബലയമില്ലാതായി.

കകരളത്തികലയ്ണകാഴുകുന്ന

ജി.തസ്.ടി.

അകതാണട

ഒരു

സ്ഥിതിയുണ്ടായി.

ജി.തസ്.ടി. മാപ്തമല്ല, ണരകപ്ടാളിനുകമലുള്ള വില്പന നികുതിയും രജിസ്കപ്ടഷനും സ്റ്റാംമ്പ് ഡയൂട്ടിയും
മന്ദ്ഗതിയിലാണ് വളരുന്നത്. യഥാപ്കമം 18 ഉം 11 ഉം ശതമാനം വീതം. സംസ്ഥാനത്തിണെ ണമാത്തം
റവനയൂ വരുമാന വര്ക്ദ്ധന 7.7 ശതമാനം മാപ്തമാണ്. അകതസമയം, രദ്ധതികയതര ണചലവ് 21
ശതമാനം വര്ക്ദ്ധിച്ചു. ഈ സാഹചരയത്തില് കര്ക്ശനമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടകം അനിവാരയമാണ്.
ധനകമി അനുവദനീയമായ 3 ശതമാനത്തില് ഒതുകി നിര്ക്ത്താന് പ്ശമികും. 2018-19 ല് റവനയൂ
കമി

1.6

ശതമാനമായി

കുറയ്കാന്

പ്ശമികും.

ധനപ്രതിസന്ധിമൂലം

സര്ക്കാരിന്

വികസനത്തിന് രണമില്ലാത്തത് മൂലം ബജറ്റിനു രുറത്ത് കിഫ്ബി വഴി രണം സമാഹരിച്ച്
ബജറ്റില് ഉ്ണപ്പടുത്തിയ ഏതാണ്ട് 50,000 കകാടിയുണട വികസന രദ്ധതിക് നടപ്പിലാകും.
ഓ
നികക്ഷരം

ി ദുരരം കനരിട്ട തീരകദശത്തിനു 2000 കകാടിയുണട രാകകജ്. കിഫ്ബി നിധിയിണല
ഉരകയാഗിച്ച്

തീരകദശത്തു

900

കകാടിയുണട

രദ്ധതികളും

നടപ്പിലാകും.

ണക.തസ്.ആര്ക്.ടി. ണയ മൂന്നു ലാഭ കകപ്ന്ദ്ങ്ങളാകും. 1000 കകാടി അനുവദിച്ചു. ബാങ്കുകളുണട
കണ്കസാര്ക്ഷയം 3500 കകാടി വായ്പ നല്കും. ണരന്ഷന് ബാധയത സര്ക്കാര്ക് ഏണറ്റടുകില്ല. രകരം
സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി കചര്ക്ന്ന് രദ്ധതി നടപ്പിലാകും. കുടിശിക മാര്ക്ച്ചില് നല്കും. രുതിയ
തസ്തികക്ക് നിയപ്രണം. വര്ക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തി മാപ്തകമ ഇനി രുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടികൂ. ഇത്
പ്രാകയാഗിക തലത്തില് നിയമന നികരാധനം ആകാന് സാധയതയുണ്ട്. സര്ക്കാര്ക് വാഹനം
വാങ്ങാനും

വികദശ

യാപ്തയ്കും

കഫാണ്

ഉരകയാഗത്തിനും

നിയപ്രണം

ഏര്ക്ണപ്പടുത്തും.

സാമൂഹിക സുരക്ഷ ണരന്ഷന് വാങ്ങുന്ന അനര്ക്ഹര്ക്ക് ണരന്ഷന് ഉകരക്ഷികുവാന് മാര്ക്ച്ച്
അവസാനം വണര സമയം നല്കും. ഇതിനു കശഷവും വാങ്ങിയാല് കുടിശിക ഉ്ണപ്പണട തിരിച്ച്
രിടിയ്കും. സാമൂഹയ സുരക്ഷ ണരന്ഷന് അര്ക്ഹതയില്ലാത്തവര്ക്ക് കകാണ്പ്ടിബയൂട്ടറി ണരന്ഷന്
നടപ്പാകും. ഏപ്രില് മുതല് സംസ്ഥാന ജീവനകാരുണടയും ണരന്ഷന്കാരുണടയും ശമ്പളവും
ണരന്ഷനും പ്ടഷറി കസവിംഗ് ബാങ്ക് അകൗണ്ട്

വഴി വിതരണം ണചയ്യും. തല്ലാ ണമഡികല്

കകാകളജുകളിലും അര്ക്ബുദ ചികി, സാ സൗകരയവും തല്ലാ ജില്ലാ ആശുരപ്തികളിലും ഹൃകപ്ദാഗ
ചികി, സാ വിഭാഗവും തുടങ്ങും.

പ്രധാന നിേകതി നിര്ദ്കേശിക്കങ്ങ
(1). ജി.തസ്.ടി. നടപ്പിലാകിയത് മൂലം സൃഷ്ടികണപ്പട്ട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങ് രരിഹരിയ്കാന്
നടരടിക് സവീകരിയ്കും. നികുതി നിയമങ്ങളില് മാറ്റം ആവശയമായവ നടപ്പിലാകും. (2). 2010
ല് ഭൂമിയുണട നയായവില നിലവില് വന്നതിനു മുന്രുള്ള കാലത്ത് ആ വില കുറച്ച് കാണിച്ച 10

ലക്ഷം കകസുക് ഉണ്ട്. ഇവ തീര്ക്പ്പാകാന് ഒരു രദ്ധതി നടപ്പിലാകും. കുറവ് മുപ്ദവില 5000
രൂരവണരയുള്ള

തല്ലാ

കകസുക്കും

രൂര്ക്ണ

ഇളവ്

നല്കി

ഒഴിവാകും.

ബാകിയുള്ളവ

മുപ്ദവിലയുണട കുറവിണെ 30 ശതമാനം അടച്ചാല് തുടര്ക്നടരടിക് അവസാനിപ്പിയ്കും. (3).
കുടുംബാംഗങ്ങ് തമില് നടത്തുന്ന ആധാരങ്ങ്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 1000 രൂര അണല്ലങ്കില്
വില്പന വിലയുണട 0.2 ശതമാനം ഏതാകണാ അധികം തന്നത് മുപ്ദവിലയായി നിചിതയികുന്നു. (4).
ഭൂമിയുണട നിലവിണല നയായവില 10 ശതമാനം വര്ക്ദ്ധിപ്പിയ്കുന്നു. (5). ആധാര രജിസ്കപ്ടഷന്
ഭൂമിയുണട

നയായവില

കരാണല

വീടുക്കും

ണകട്ടിടങ്ങ്കും

നയായവില

നിചിതയികാന്

നിയമനിര്ക്മാണം നടത്തുന്നതാണ്. (6). കകരള ഭൂനികുതി ഓര്ക്ഡിനന്സ് 2014 പ്രകാരം വര്ക്ദ്ധിപ്പിച്ച
നികുതി നിരകുക് രുന:സ്ഥാരികുന്നു. (7). സര്ക്കാര്ക് കസവനങ്ങ്കുള്ള തല്ലാ ഫീസുകളും
ചാര്ക്ജുകളും 5 ശതമാനം ഉയര്ക്ത്തുന്നു. (8). ഒട്ടനവധി വാഹനങ്ങ് കകരളത്തില് രജിസ്റ്റര്ക്
ണചയ്യാണത രുതുകച്ചരിയില് വയാജവിലാസത്തില് രജിസ്റ്റര്ക് ണചയ്യുന്നു. (1500 ഓളം ആഡംബര
വാഹനങ്ങളും, 2000 ഓളം കാറുകളും) ഇവ വാഹന നികുതി അടച്ച് പ്കമണപ്പടുത്താന് 2018 ഏപ്രില്
വണര അവസരം നല്കും. (9). ഇരയന് നിര്ക്മിത വികദശ മദയത്തിണെ വില്പന നികുതി 400 രൂര വണര
വിലയുള്ളതിനു 200 ശതമാനമായും 400 രൂരയ്ക് മുകളില് വിലവരുന്നതിനു 210 ശതമാനമായും
രരിഷ്കരിയ്കുന്നു.
ബിവകറജസ്

ബിയറിണെ

കകാര്ക്പ്പകറഷന്

നികുതി

വികദശ

100

നിര്ക്മിത

ശതമാനമായി
മദയത്തിണെ

രരിഷ്കരിയ്കുന്നു.
വയാരാരവും

(10)

വിരണനവും

ഏണറ്റടുകുവാന് ഉകേശികുന്നു. മുകളില് രറഞ്ഞതും മറ്റു നികുതി നിര്ക്കേശങ്ങളും വഴി അധിക
വിഭവസമാഹരണമായി 2018-19 ല് ലക്ഷയമിട്ടിട്ടുള്ളത് 970 കകാടി രൂരയാണ്.
2018-19 ണല കകരള ബജറ്റിണെ വലിപ്പം താണഴ രറയുന്നവയാണ്. പ്രതീക്ഷികുന്ന റവനയൂ
വരവ് 1,02,801 കകാടി രൂരയും റവനയൂ ണചലവ് 1,15,661 കകാടി രൂരയും റവനയൂ കമി (-)12,860 കകാടി
രൂരയുമാണ്. ഇതില് മൂലധന വരവും ണചലവും കൂടി കചര്ക്ത്താല് ണമാത്തം വരവും, ണചലവും
ധനകമിയും താണഴ രറയുന്നവയാണ്. ണമാത്തം വരവ് 1,27,017 കകാടിയും ണചലവ് 1,27,093
കകാടിയും ധനകമി (-)23,957 കകാടിരൂരയുമാണ്. ചുരുകത്തില് ബജറ്റില് പ്രതീക്ഷികുന്ന
ണമാത്തം കമി അഥവാ ധനകമി 23,957 കകാടിയാണ്. ഈ കമി രരിഹരിയ്കാന് ഇപ്തയും തുക
കടം തടുകകണ്ടി വരും.

ബജറ്റ് അവകലാേനും
ധനപ്രതിസന്ധി

രരിഹരിയ്കാന്

വര്ക്ദ്ധിപ്പികാനും, രല കമ

സംസ്ഥാന

സര്ക്കാരിണെ

വരുമാനങ്ങ്

ലകളിണല ധനധൂര്ക്ത്ത് ണചലവുക് അവസാനിപ്പികാനും കാരയമായ

നടരടിക് ഒന്നും ബജറ്റില് പ്ര

യാരിച്ചില്ല. ധനപ്രതിസന്ധിയ്ക് ഉടന് രരിഹാരം കാണാന്

കഴിയിണല്ലന്നും, റവനയൂ കമി കുറയ്കാന് അു ് വര്ക്ഷണമങ്കിലും തടുകുണമന്നാണ് ബജറ്റ്
രറയുന്നത്. ചുരുകത്തില് ധനപ്രതിസന്ധിയും ധനകാരയ രംഗണത്ത അരാജകതവവും തുടരുണമന്ന
സൂചനയാണ് ബജറ്റ് നല്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ

മൂന്ന്

ദശാബ്ദ

കാലണത്ത

സംസ്ഥാന

ധനസ്ഥിതി

രരികശാധിച്ചാല്

അു ്

വര്ക്ഷത്തിണലാരിയ്കല് നടത്തുന്ന ശമ്പള ണരന്ഷന് രരിഷ്കരണവും വര്ക്ഷത്തില് ശരാശരി രണ്ട്
ഡി.ത. വര്ക്ദ്ധനവും സൃഷ്ടികുന്ന അധിക ധനബാധയതയാണ് പ്രതിസന്ധിയുണട മൂല കാരണം
തന്ന് കാണാം. ഈ രംഗണത്ത ണചലവ് ചുരുകാനുള്ള നടരടികളുമില്ല.

മൂലധന

നികക്ഷരത്തിനും

വികസന

രദ്ധതികളുണട

നടത്തിപ്പിനും

ബജറ്റ്

മുകന്നാട്ട്

വയ്കുന്നത് രരാജയണപ്പട്ട കിഫ്ബി രദ്ധതിയാണ്. ബജറ്റിണല ഏതാണ്ട് തല്ലാ പ്രധാന രദ്ധതികളും
കിഫ്ബി

വഴിയാണ്

നടത്താന്

ഉകേശികുന്നത്.

ഈ

സാഹചരയത്തില്

കിഫ്ബിയുണട

ഇതുവണരയുള്ള പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങ് രരികശാധിയ്കാം. അു ് വര്ക്ഷം ണകാണ്ട് 50,000 കകാടി
രൂരയുണട വികസനം അടിസ്ഥാന സൗകരയ വികസന കമ

ലയില് നടപ്പാകാനായി പ്ര

യാരിച്ച

കിഫ്ബിയില് ഇകപ്പാഴുള്ളത് ണവറും 4,062 കകാടി രൂര മാപ്തം. ഇതുവണര 18,938 കകാടി രൂരയുണട
രദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്കിയിട്ടുണണ്ടങ്കിലും രണം നല്കിത്തുടങ്ങിയത് 16 രദ്ധതിക്ക്
മാപ്തം. ഇതുവണര രദ്ധതിയ്ക് കവണ്ടി ണചലവാകിയത് 331 കകാടി രൂര മാപ്തം. വസ്തുതക്
ഇതായിരിയ്ണക കിഫ്ബി രദ്ധതി വഴി അടിസ്ഥാന ഘടക വികസനം കനടാം തന്ന ആശയത്തിന്
വലിയ പ്രസക്തിയില്ല.
സാമൂഹയ

സുരക്ഷയാണ്

ബജറ്റ്

മുകന്നാട്ട്

വയ്കുന്ന

ഒരു

പ്രധാന

കാരയം.

ദരിപ്ദ

ജനങ്ങ്കും, വൃദ്ധര്ക്കും കക്ഷമ ണരന്ഷന് നല്കുന്നതിലൂണടയാണ് സാമൂഹയ സുരക്ഷ നല്കാന്
ലക്ഷയമിടുന്നത്. ജനങ്ങളുണട ണമച്ചമായ ജീവിതത്തിനു ആവശയമായ കുടിണവള്ള വിതരണം.
ശവദയുതി ലഭയത, യാപ്ത സൗകരയങ്ങ്, അഴുക് നിര്ക്മാര്ക്ജനം, ശുചിതവ പ്രവര്ക്ത്തനങ്ങ്,
ണകാതുക്

നിവാരണം,

ആശുരപ്തിക്,

ണരാതുജനാകരാഗയ

കകപ്ന്ദ്ങ്ങ്

തുടങ്ങിയവയ്ക്

കാരയമായ രരിഗണന നല്കിയിട്ടില്ല. കവണ്ടപ്ത ഭൗതിക സാഹചരയങ്ങളും, ആകരാഗയ രരിരാലന
കാരയങ്ങളും മറ്റും സൃഷ്ടികാണത ണരന്ഷന് മാപ്തം ണകാടുത്ത് പ്രശ്നം രരിഹരിയ്കാം തന്ന
കാഴ്ചപ്പാട് ആകരാഗയകരമായ ഒരു നടരടിയല്ല.
സര്ക്കാരിണെ
ബജറ്റിലുള്ളത്

ചില

ഇനങ്ങളിലുള്ള

സവാഗതാര്ക്ഹാമാണ്.

വാഹനം

ധനധൂര്ക്ത്ത്
വാങ്ങുന്നതിനും,

കുറയ്കാനുള്ള

നടരടിക്

ഉരകയാഗിയ്കുന്നതിനുമുള്ള

നിയപ്രണം, ചുരുകകണ്ട യാപ്താ ണചലവുക്, ണടലകഫാണ് ചാര്ക്ജുക് തുടങ്ങിയവ. രണക്ഷ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ണചറിയ നടരടിക് ഇന്ന് സര്ക്കാരിണെ വിവിധ കമ

ലയില് നിലനില്കുന്ന

ധനധൂര്ക്ത്ത് ഒഴിവാകാന് സഹായകരമണല്ലന്നും ചൂണ്ടി കാണികകണ്ടിയിരിയ്കുന്നു. ഗ്ഫ്
മടങ്ങി വരവ് സൃഷ്ടികുന്ന പ്രശ്നങ്ങ്, റബരര്ക് വിലയിടിവ് സൃഷ്ടിച്ച കാര്ക്ഷിക തളര്ക്ച്ച, നിര്ക്മാണ
കമ

ലയിണല സ്തംഭനാവസ്ഥ, കനാട്ടു നികരാധനം സൃഷ്ടിച്ച അസംഘടിത ണചറുകിട രരമ്പരാഗത

വയവസായങ്ങളിണല തകര്ക്ച്ച തുടങ്ങിയവയ്ണകാന്നും രരിഹാരം കാണാനും ബജറ്റില് കാരയമായ
നിര്ക്കേശങ്ങ്

ഇല്ല.

വികസനത്തികനാ,

ചുരുകത്തില്

സംസ്ഥാനത്ത്

ധനപ്രതിസന്ധി

അനുഭവണപ്പടുന്ന

രരിഹരികാകനാ,

സാമ്പത്തിക

അടിസ്ഥാനഘടക

മാന്ദ്യത്തികനാ

രരിഹാരം

നിര്ക്കേശികാന് ബജറ്റിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

(കലഖേന് കേരള രബ്ലിേ് എേ്സ്ലരന്

ിച്ചര്ദ് റിവയൂ േമ്മിറ്റി, സുംസ്ഥാന ധനോരയ

േമ്മിഷന് എന്നിവയ്കലെ മകന് അധയക്ഷന് ആയ്ിരകന്നക)

