
ക� ഷകെര കബളി
ി� സംസ�ാന ബജ�്  
 അ��െകാല� ം െകാ�്  കാ ഷിക േമഖലയി�  30,000 േകാടി�പയ� െട നിേ�പം 
െകാ��വ�െമ�്  ഇട� മ��ണി  കടന പ!ികയി�  ഉറ$്  ന� കിയി�%. ബജ(്  
വിഹിത+ിെ, ആറശതമാന+ി� �  താെഴയാണ്  െമാ+ം 0ഷി-അ1ബ2 വ3$ക4 �  വഴി 
െചലവാ6ാ7  2006-07 �  വകയി�+ിയ�ം 2007-08 �  നട$ാ8െമ�്   ഖ9ാപി:ി;<�മായ �
�കക4  !  
 എസ് . ച�േശഖര�  നായ�  
 ഒ� ധനശാസ@ A7  ധനമBിയായി അവതരി$ി: സDE  ണ ബജ(ായി�% ഇ+വണ േകരള 
നിയമസഭ ക�ത് . എIില� ം ബജ(ി�   ത9ാശയ $ി:ി�� േകരള+ിെല 60 ല�േ+ാളം 
വ�� ക ഷക 3ട� ംബJ4 6്  ഇത്  ഏെറ ആശIയ� ളവാ8�തെ!. 

 മാ :്  മE �ിന്  ഗവ ണ  ആ .എ� .ഭാ;9 നിയമസഭയി�  നട+ിയ നയ ഖ9ാപന  സംഗം 
ക ഷക െ6ാെ6 3ളിരണിയി8� ഒ�ായി�%. 0ഷിവ3$ിെ, േപര്  '0ഷിയ� ം 
ക ഷകേ�മവ� ം' എ�ാ6ി മാ(െമ%ം കാ ഷി� േകാ� പാദനം വ Nി$ി6ാ1ം ക ഷക 
േ�മ+ി1മായി ഒേ;െറ പNതിക4  നട$ാ8െമ%ം അേOഹം വാPാനം ന� കിയി�%. 

അതിെ,െയാെ6 ച�വട� പിടി:ായിരി8ം ധനമBി ബജ(്  അവതരി$ി8ക എ% ക�തിയവ 6്  
െത(ി. ബജ(്   സംഗ+ി�  ഒരിടQം ക ഷകേ�മെ+$(ി ഒ�വാ8േപാല� ം പറR�േക;ില� . 

 ഇS9യ� െട വിവിധ ഭാഗJളി�  കാ ഷിക  തിസ2ിമE ലം ആയിര6ണ6ിന്  ക ഷക  
ആTഹത9 െചയU തിെന �ട �്  േകVസ 6ാ  േഡാ.എം.എസ് . സXാമിനാഥെ, േനZതX+ി�  
ഒ� േദശീയ ക ഷക ക\ീഷ7  �പീകരി8കയ��ായി. 2006 അവസാന+ി�   സ] ത ക\ീഷ7  
ഒ� േദശീയ ക ഷക നയം �പീകരി:്  േകVസ 6ാരിന്  സമ $ി:� .  സ] ത റിേ$ാ ;ിെ, 
മ�ഖ9ധാര േകV-സംസ̂ ാന സ 6ാ�ക4  കാ ഷിക േമഖലയി�  നടQ� ഏ� വികസന 
 വ +നവ� ം േകവലം വിളകളെട ഉ� പാ� ദനവ� ം, ഉ� പാദന �മതയ� ം വ Nി$ി8ക മാ!മല� , 

 ത9ത ക ഷ� ക േ�മം ഉറ$ാ6ാ7  0ഷിയി�  നി%< അ(ാദായം ന9ായമായി വ Nി$ി8ക 
എ��_ടിയായി�%. പാ ശXവ� 6രി6െ$; ക ഷക സമE ഹെ+ വീെ�ട� 8വാ7  ഒേ;െറ 
ക ഷക േ�മപNതിക4  ആവിഷ̀രി6ണെമ%ം റിേ$ാ ;ി�  aപാ ശ െചയU ി�%. ഇതിെ, 
ആദ9പടിയായി േകV+ില� ം സംസ̂ ാനJളില� ം 0ഷി വ3$ിെന '0ഷി-ക ഷക േ�മവ3$് ' 
എ�ാ6ി മാ(ണെമ%ം നി േദശി:ി�%. ഈ നി േദശമാണ്  ഗവ ണറെട നയ ഖ9ാപന �
 സംഗ+ി�  ഉ4 െ6ാ<ി:ത് . പി�ാെലവ� ബജ(്   സംഗ+ി�  ഈ നി േദശJെളാ%ം 
ഇല� ാതായി. അത്  എcെകാ�്  എ�റിയ�വാ7  േകരള+ിെല ക ഷക 8ം ജനJ4 8ം 
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അവകാശമ� �് . 
 ഇട�പ� ജനാധിപത9 മ��ണി 2006-െല നിയമസഭാ തിരെRട� $ി1 മ�Dായി പ� റ+ിറ6ിയ 
 കടന പ!ികയി�  30,000 േകാടി�പയ� െട നിേ�പം അ�� െകാല� ം െകാ�്  കാ ഷിക 
േമഖലയി� െകാ��വ�െമ�്  ഉറ$്  ന� കിയി�%. 2006-07 �  വകയി�+ിയ�ം 2007-08 �  
നട$ാ8െമ�്   ഖ9ാപി:ി;<�മായ �കക4 �  കണ6ിെലട�8േDാ4  നിരാശാജനകമായ 
ചി!മാണ്  െതളിയ��ത് . െമാ+ം ബജ(്  വിഹിത+ിെ, ആറശതമാന+ി� �  താെഴയാണ്  0ഷി-
അ1ബ2 വ3$ക4 �  വഴി െചലവാ6ാ7  ല�9മി;ിരി8�ത് . ഈ നിലയ്̀  അ��വ ഷം 
തികയ� േDാ4   കടനപ!ികയിെല വാPാനJ4  എJെന പാലി6െ$ടാനാ3ം എ�്  
ധനമBി6്  പറയാനാവ� േമാ? "കാ ഷിക േമഖലയി�  ആേറഴ�  വ ഷമായി ഏതാ�്  സDE  ണ 
മ� രടി$ാെണ%ം ഇതിെനാ� മാ(ം വ�% എ�ത്  aേഭാദ 6മാെണ%ം കണ8ക4  ഇനിയ� ം 
വ9dമാകാനിരി8%െവ%ം" ബജ(്   സംഗ+ിെ, ആമ�ഖ+ി�  ധനമBി  സU ാവി:� . 
"എ�ാ�  കാ ഷിക വിളയ� െട കാര9+ി�  ആശാവഹമായ ഒ�മാ(ം eശ9മാെണ%ം റf , ഏലം, 
3�മ� ളക് , കാ$ി, േതയില, അടയ̀ �ടJിയ പലവിളകളില� ം നട$വ ഷ� +ി�  സാമാന9ം 
നല� േതാതി�  വിലക4  ഉയ %�ടJിയി;�് � " എ%ം 2005-06 െല ശരാശരി വിലെയ അേപ�ി:്  
1-3-2007 �  3�മ� ളക്  91 ശതമാനവ� ം അടയ̀ 64 ശതമാനവ� ം കാ$ി 56 ശതമാനവ� ം റf  41 

ശതമാനവ� ം ഏലം 36 ശതമാനവ� ം ക�്  വ Nി:ി;െ�%ം അേOഹം  സU ാവി:� � . എ�ാ�  ഈ 
കാലഘ;+ിെല വിപണി വിലക4  സE �h മായി അവേലാകനം െചയU ാ�  ചി!ം മറി:ാെണ�്  
ആ 8ം വ9dമാ3ം. 2005-06 േലയ� ം 1-3-2007 േലയ� ം േമ� $റR കാ ഷിേകാ� പ�Jളെട �
വില വ Nന ശതമാനം ച�വെട േച 8%: 

 3�മ� ളക്  (ഗാ ബി4 ഡ് )-81% , അടയ̀ (പ�തിയത് )-40%, കാ$ി$രി$്  -22%, റf  ആ .എസ് .എസ് . 
(നാലാം തരം)-41%, ഏലം (ഒ�ാം തരം)-38% 

 3േറ മാസJളായി ��മായ വിലയിടിവാണ്  േകരള+ിെല നാളിേകര+ി1ം നാളിേകര 
ഉ� $�J4 8ം േനരി;െകാ�ിരി8�ത് � . േകV സ 6ാ  കഴിR ഒ� വ ഷ+ി1<ി�  മE % 
 ാവശ9ം പാേമായിലട6മ�< ഭ�9 എണi കളെട ഇറ8മതി ച�I+ി� �  വ�+ിയ ഇളവ�കളാണ്  
നാളിേകര വിലയിടിവിെ, മ�ഖ9കാരണം. അേത$(ി ഒ� പരാമ ശം േപാല� ം ഈ ബജ(ില��ായില� . 

കഴിR ബജ(ി�  ഒ� വ ഷേ+6്  മാ!മായി പ:േ+Jയ� െട വാJ�  നി3തി 
എട�QകളR�ം വ�ം വ ഷവ� ം അത്  �ട�െമ�  ഖ9ാപനവ� ം േകരള+ിെല ക ഷക 6്  
വിനയായി തീ�ം. തമിഴ് നാ;ി� നി%ം അനിയBിതമായി പ: നാളിേകരവ� ം കരി8ം േകരള+ി�  
എQവാ1ം അ�മE ലം ഇേ$ാ4 +െ� തക �ിരി8� േകര വിപണി വീ�� ം തക�വാ1ം ഈ 
നടപടി ഇടയാ8ം. ഇത്  ഒഴിവാ6ാ1< ഏക പരിഹാരം പ: നാളിേകര+ി1ം കരി6ി1ം 
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ഉയ � േതാതി�   േവശന നി3തി ഏ െ$ട�Qക എ�താണ് . എ�ാ�  മാ!േമ േകര 
ക ഷകെര ഇേ$ാഴെ+  തിസ2ിയി� നി�്  കരകയ(ാനാ_. 
 ഒേ;െറ ക ഷക�െട കടബാധ9തമE ലമ�< ആTഹത98ം കഴിR ര��  വ ഷമായി 
ഇടയാ6ിയത്  ഇ�ിയ� െട വിലയിടിവാണ് . ഇ6ാര9വ� ം ധനമBി വിസh രി6�തായി�%. 

കാ ഷിേകാ� പ�J4 6്  വിലസ̂ ിരതയ� ം വിള ഇ7 ഷE റ7 സ� ം ഉറ$വ�Q� �
 ഖ9ാപനJെളാ%ം ബജ(്   സംഗ+ി�  ഉ�ായില�  എ�ത്  േഖദകരമാണ് . മE % 
വ ഷJ4 6്  മ�D്  ക ഷക  ഏെറ േന;മ��ാ6ിയി�� വാനില 0ഷി ഇ�്  െകാട� ം 
തക :യിലാണ് . ഇതിന്  പരിഹാരം കാണാ7  ഒ� നി േദശവ� ം ബജ(ിലില� . ൈകത:6 
0ഷിയ� െട കഥയം മറി:ല�� . േകരള+ിെല കാ ഷിക േമഖലയി�  80 ശതമാനവ� ം 
നാണ9വിളകളാണ് . ബജ(ി�  നാണ9വിളകെള െമാ++ി�  പരാമ ശി:ി;െ�Iില� ം േകV �
പNതിയ� മായി ബ2െ$ട�+ിയ< വിശദാംശJെളാ%ം ഉ4 െ6ാ� <ി:ി;ില� . േകV വാണിജ9 
മBാലയം 2900 േകാടി �പയ� െട വിവിധ പNതിക4  നട$ാ8െമ�്  വാണിജ9 സഹമBി 
ജയറാം രേമശ്   ഖ9ാപി:ി;െ�Iില� ം അത് �  ഏെതല� ാം സംസ̂ ാനJ4 6ാെണ%ം ഓേരാ 
സംസ̂ ാന+ിെലയ� ം വിളക4 6്  എ! വിഹിതം ലഭി8െമ%ം ഇനിയ� ം വ9dമാ6െ$;ി;ില� . 

പE ;ി6ിട8� േതയില േതാ;J4  പ�ന�lീവി$ി6ാ1ം സംസ̂ ാന സ 6ാരിെ, 
ഭാഗQനി%ം നട$ാ8� പNതിക4  ഏെതല� ാെമ�്  വ9dമാ6ിയി;ില� . 

 കാ ഷിക േമഖലെയ തക :യി� നി�്  ഉയ Qവാ7  വിളകെള അടിസ̂ ാനമാ6ിയ�< 
പാേ6mക4 െ6ാ$ം നീ +ടാടിസ̂ ാന+ില�< ആസE !ണ+ിന്  ഈ വ ഷം 
അടി+റപാകാ7  ഉേOശി8%െവ�്  ബജ(്   സംഗ+ി�   ഖ9ാപനമ� �് . വ ഷJളായി 
�ട %വ�� ഇ+രം പNതികളെട  േയാഗ�മത അടിയSരമായി അവേലാകനം �
െചേn���് . 10 വ ഷമായി കാ ഷിക േമഖലയി�  വികസന  വ +നJ4  പ�ായQ 
തല+ി�  വിേകVീകരി:� വഴി വിളകളെട ഉ� പാ� ദന+ില� ം ഉ� പാദന�മതയില� ം 
ക ഷകെ, വ�മാന+ില� ം എ!ക�്  വ ധന ഉ�ാ6ാ7  കഴിR� എ%ം പരിേശാധി6ണം. 
വിലസ̂ ിരത, വിളസംഭരണം, വിള ഇ7 ഷE റ7 സ് , വിപണി നിയBണം എ�ിവെയ̀ല� ാം േകVീ0ത 
നിയBണം oണമാേണാ, േദാഷമാേണാ ഉ�ാ6ിയെത%ം പരിേശാധിേ6���് . 
 കഴിR ഒ� വ ഷ6ാലം വളെരേയെറ pN പിടി:പ(ിയ ഒ�ാണ് �  ക ഷക കടാശXാസ 
ക\ീഷ1ം കാ ഷിക ക\ീഷ1ം. ഈ വ ഷെ+ ബജ(ി�  ക ഷക ക\ീഷെന$(ി ഒ� 
പരാമ ശംേപാല� ം ഇല� . ക ഷക കടാശXാസ ക\ീഷനാകെ; കഴിRവ ഷം 56 േകാടി8 പ� റെമ 
അധികമായി ന� കിയ 100 േകാടി �പ ഈ വ ഷം പNതിേയതരയിനമായി 
വകയി�+ിയി;മ� �് � . ഇതി1പ� റെമ പNതിയിനമായി 60 േകാടിയ� ം ഉ4 െ6ാ<ി:ിരി8%. 
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എ�ാ� , "േകV സ 6ാ   ഖ9ാപി:ി;< കാ ഷി� ക പാേ6mക4 8< സംസ̂ ാന വിഹിതവ� ം 
ഈ ബജ(്  െഹഡq ി� നി�ായിരി8ം ലഭ9മാ8ക" എ� �ട  വാചകJ4  ഈ പNതിയ� െട 
കാണാ8�8കളാണ് .  േത9കി:്  ബജ(്   സംഗ+ിെ, 29-◌ാ ◌ം ഖsികയി�  
േരഖെ$ട�+ിയിരി8� കാര9J4  പരിഗണി8േDാ4  വയനാട് , പാല6ാട് , കാസ േകാട്  
ജില� ക4 8< േകV കാ ഷിക പാേ6ജ്  765 േകാടി �പയാെണ%ം പലിശ എഴ� തി+<�തിന് �  
െവ:ിരി8� 360 േകാടിയി�  180 േകാടി സംസ̂ ാന സ 6ാ  ന� േക�താെണ%ം 
േരഖെ$ട�+ിയിരി8%. ഈ �ക ക ഷക കടാശXാസ ക\ീഷ1 നീ6ിെവ:ിരി8� 160 

േകാടിയി� നി%ം ന� േക�ിവ�േമാ എ� കാര9ം വിശദമാേ6�താണ് . അJെന 
ന� േക�ിവ�� പ�ം ക ഷക കടാശXാസ ക\ീഷെ, ഉേOശല�9J4 തെ� 
പരാജയെ$ട� െമ�്  ഉറ$ാണ് . 
 േകV പാേ6mകളം � 2007-08 െല തേOശ സXയംഭരണ സ̂ ാപനJളിെല 0ഷി8< വിഹിതവ� ം 
അട6ം ആയിരം േകാടി �പ കാ ഷിക വികസന  വ +ന+ിന്  െചലവഴി8ം എ� 
 ഖ9ാപനം േക4 6ാ7  ഇDമ� െ�Iില� ം യാഥാ ഥ9ം മറി:ാ3െമ�ാണ്  കഴിRകാല 
അ1ഭവJ4  വ9dമാ8�ത് . സംസ̂ ാന+ിെ, 11-◌ാ ◌ം പNതിയ� െട ആസ!ണ E
േരഖയി� +െ� 0ഷി, tഗ സംര�ണം, �ീര വികസനം �ടJിയ അടിസ̂ ാന 
േമഖലക4 8< വിഹിതം വ ധി$ി6ണെമ� ശdമായ ആവശ9ം പല േകVJളി� നി�്  
ഉ�ാെയIില� ം സംസ̂ ാന ബജ(ി�  അത്   തിഫലി:ി;ില� . ച��6+ി�  വികസന+ി1< 
െമാ+ം ബജ(്  വിഹിത+ിെ, 65 ശതമാന+ിേലെറയ� ം തേOശ സXയംഭരണ 
സ̂ ാപനJളിലE െടയാവ� ം ൈകകാര9ം െചnെ$ട� ക എ� കാര9+ി�  സംശയമില� . 

െന� പാടJളെട അതി� േച �് �  നട8� േറാഡ്  നി മാണം, െന� 0ഷി വികസനമായ� ം 
vാമീണ േറാഡ�ക4  നി മി8േDാ4  മ� റി:മാ(െ$ട� � െതJ�ക4 8� < ധനസഹായം േകര 
വികസന പNതിയായ� ം �പമാ(ം വ�തിെ, ഒേ;െറ െതളിവ�ക4  ചE �ി6ാണി6ാനാവ� ം. 
തി�വനSപ�രം ജില� യി�  മാ!ം കഴിR ര�്  സാD+ിക വ ഷ+ി�  1,20,000 േരാഗം വ� 
െതJ�ക4  മ� റി:മാ(ി പ�തിയത് �  െവ: പിടി$ി8� പNതി കാരം െതെJാ�ിന് �  250 �പ 
െവ:്  ന� കിയതായി ധനകാര9 വ3$ിെ, െപ േഫാമ7 സ്  ഓഡി(്  റിേ$ാ ;്  വ9dമാ8%. ഈ 
പക�  െകാ< െതJാ�ിന്  1000 �പ വീതം ന� കാ7  പ�തിയ േകV പാേ6ജ്  നി േദശം 
വ�ിരി8� സ̂ ിതി6്  എ! ശdിയായി നട8െമ�്  ഊഹി6ാവ��േതയ�<� . ഇ6ാര9+ി�  
ധനകാര9 വ3$ിെ, പരിേശാധനാ വിഭാഗം അടിയSരമായ� ം അേനXഷണം നടേ+�താണ് . 
 കാ ഷിക ഗേവഷണം, കാ ഷിക സ വകലാശാലയ� െട ശാdീകരണം, പഴം-പ:6റി വികസനം, 
കാ ഷിക വിപണി നിയമം നട$ാ6� , ക ഷക ചSക4 , 3;നാ;ില� ം പാല6ാ;ം Zശx രില� ം �
െനല� ്  സംഭരണ+ി1< ആധ�നിക െവയ  ഹൗസ�ക4 , ഇട�6ിയില� ം വയനാ;ില� ം ശീതീകരി: 
േഗാഡൗzക4 , നാളിേകര സംസ{ രണ+ി1ം മE ല9 വ ധനയ| മ�< പNതിക4 , െതJി7  നീര 
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ശീതള പാനീയ പNതി, ഇJെന ഭാവനാപE  ണമായ എ!േയാ പNതിക4 6ാണ്  ബജ(ി�  
േവ�! ഇടം കി;ാെത േപായത് . 
 ക ഷക േ�മം ല�9മാ6ി നട$ാ8� പNതികളെട  േയാജനം  ച} � ക ഷ� ക�ം രാഷ~ ീയ 
ഇടനില6ാ�ം അഴിമതി6ാരായ ഉേദ9ാഗസ̂ �ം ഭരണതല+ിെല ഉ�ത7 മാ�ം േച �്  
ൈക6ലാ8� രീതി അവസാനി$ി6ാ7  ഈ ബജ(ി�  ഒ� നി േദശവ� ം ഇല� . െപാ�മരാമQ 
വ3$ിെ, േകാടി6ണ6ി1 �പയ� െട അഴിമതികെള$(ി പരാമ ശി6േവ 3(6ാ െ6തിെര 
ക ശന നടപടി സXീകരി8െമ%ം "ഉ$ തി�വെരല� ാം െവ<ം 3ടി8െമ%ം� " ധനമBി 
 ഖ9ാപി:ി;�് � . മBിയ� െട ആ ജവെ+ അഭിന�ി6െ;. ഒ$ം ഒേ�ാ മി$ി8കയ� ം െചnെ;: 
ക ഷക�െട പി::;ിയി�  ൈകയി; വാ�� കശ് � മല7 മാെര ൈകയാമം െവ8വാ7  _ടി 
അേOഹം തnാറാവണം. 
 
(േലഖക�  തി�വന�പ�രം േപയാട്  റബ�  മാ� ��ിങ്  െസാൈസ�ി െസ#$റിയാണ് ) 
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