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2
േകരളത്തിെന്റ
സാമ്പത്തികഭദ്രത
”മദ്രാസിേനാടും കൽക്കട്ടേയാടും അനുഭാവംകാണിച്ചു
െകാണ്ട് വിലപിയ്ക്കുന്ന ‘ദലാൽസ്ത്രീറ്റി’െന്റ മുേന്നാേട്ടയ്ക്കു

ള്ള ഗതിെയ ഈ വാരത്തിെന്റ മധ്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധം
െചയ്യെപ്പട്ട േകരളബജറ്റ് തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു.
കാർഷികസ്വത്തുക്കളുെട േമൽ നികുതിചുമത്തുകയും
കാർഷികാദായങ്ങളിേന്മലുള്ള നികുതി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുക
യും െചയ്ത േകരളത്തിെന്റ േനതൃത്വെത്ത മറ്റു േസ്റ്ററ്റുക
ളും പിന്തുടരാനിടയുണ്ട് എന്ന ഭയമാണ് പ്രകടിപ്പിയ്ക്ക
െപ്പടുന്നത്. ഇത് േതാട്ടങ്ങളുേടയും പഞ്ചസാര എേസ്റ്റ
റ്റുകളുേടയും െഷയറുകളുെട വിലയിടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു”.

േബാംെബയിെല “എക്കേണാമിക്ക് വീക്ക്ലി ജൂൺ 15ാം, നു എഴുതിയ മാർക്കറ്റുനിരൂപണത്തിൽ നിന്നാണ്
മുകളിൽ േചർത്ത വാചകങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും െചറിയ േസ്റ്ററ്റിെന്റ 30 േകാടി ക.
േയാളം മാത്രം വന്ന ഒരു െകാച്ചു ബഡ്ജറ്റ് ഏറ്റവും
വലിയ മുതലാളികെള ഭയചകിതരാക്കുകയും അവരു
െട െഷയറുകളുെട വിലകെള സാരമായി ബാധിയ്ക്കുക
യും െചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥെത്തയാണു ‘ഏക്ക
േണാമിക്ക് വീക്ക്ലി’ ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നത്.
എതിർപ്പിന്നുേവണ്ടി എതിർക്കുക എന്ന സങ്കുചിതത്വ
െത്ത െകട്ടിപ്പുണരുന്ന േകരളത്തിെല ചില പത്രാധി
പന്മാർക്ക് കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ നികുതിന
യത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുെവ
ന്നുവരില്ല. പേക്ഷ, കാെറ്റേങ്ങാട്ടാണ് വീശുന്നത് എന്ന്
വിേദശമുതലാളികൾക്ക് നല്ലേപാെല മനസ്സിലാവാൻ
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

















1 ഭാവിയുെട ചൂണ്ടുപലക
നികുതിയ്ക്കിരയായ േതാട്ടക്കമ്പനികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒരു
ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരേത്താളം ഏക്ര ൈകവശം
െവച്ചുെകാണ്ട് േകരളെത്ത തലമുറതലമുറയായി ചൂഷ
ണം െചയ്ത് െകാള്ളലാഭമടിയ്ക്കുന്ന കണ്ണൻേദവൻകമ്പനി
െയേപ്പാലുള്ള വിേദശീയകമ്പനികളുണ്ട്. അവെയെയ
ല്ലാം േദശസാൽക്കരിയ്ക്കുകയും രാജ്യത്തിെന്റ സ്വത്തുക്ക
ളാക്കി മാറ്റുകയും െചയ്യുകെയന്നത് നമ്മുെട സാമ്പത്തി
കവ്യവസ്ഥയുെട വളർച്ചയ്ക്കാവശ്യമാണ്. പേക്ഷ, അതി
ന്നു േകന്ദ്രത്തിെന്റ സമ്മതം േവണം. അതിന്നു സമയം
പിടിയ്ക്കും. എന്നാൽ, പുേരാഗമനപരമായ ഒരു നികുതി
നയംെകാണ്ട് അവെയ കടിഞ്ഞാണിടാനും അവയുെട
െകാള്ളലാഭത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗെമങ്കിലും രാജ്യത്തിെന്റ
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി െചലവഴിക്കാ
നും ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നമുക്കു സാധിയ്ക്കും. അതിെന്റ
ആരംഭമാണ് േകരളഗവൺെമ്മണ്ടിെന്റ ഒന്നാമെത്ത
ബജറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ആരംഭം മാത്രമാണ് എന്നതിന് ഒരു കീഴ്വരയാവശ്യമാ
ണ്. എെന്തന്നാൽ, ഇെക്കാല്ലെത്ത ബജറ്റ് നിർേദ്ദശ
ങ്ങൾ വിേദശമുതലാളികേളയും വൻകിട ജന്മികേളയും
അത്രേമൽ അമ്പരപ്പിയ്ക്കത്തക്കവയാെണന്നു പറഞ്ഞു
കൂടാ. തിരു-െകാച്ചിയിൽ മുമ്പുതെന്ന നിലവിലുണ്ടായി
രുന്ന കാർഷികാദായനികുതി മലബാറിേലയ്ക്കുക്കൂടി വ്യാ
പിപ്പിയ്ക്കുകയും കമ്പനികളുെട കാർഷികാദായത്തിേന്മൽ
സ്വല്പംകൂടി ഉയർന്ന (25,000 ക. യ്ക്കു മുകളിലുള്ള ആദായ
ത്തിന്ന് ഒരണക്രമം മുതൽ നാലണക്രമംവെര) ഒരു സൂ
പ്പർടാക്സ് ചുമത്തുകയും ഇന്ത്യാഗവൺെമ്മണ്ട് കാർഷി
േകതരസ്വത്തിേന്മൽ ചുമത്താൻ നിശ്ചയിച്ച അേത നി
രക്കിൽ കാർഷികസ്വത്തുക്കളുെട േമൽ പുതിയ നികുതി
ചുമത്തുകയുമാണ് െചയ്തിട്ടുള്ളത്. കാർഷികസ്വത്തിേന്മ
ലുള്ള നികുതിവകയിൽ 16 ലക്ഷം ക.യും കമ്പനികളുെട
കാർഷിക വരുമാനത്തിേന്മലുള്ള സൂപ്പർടാക്സ് വകയിൽ
65 ലക്ഷം ക. യും മലബാറിലിന്നുള്ള ഭൂനികുതി സമ്പ്രദാ
യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിെക്കാണ്ട് തിരു-െകാച്ചിയിെല
അടിസ്ഥാനനികുതിയും കാർഷികാദായനികുതിയും മല
ബാറിേലയ്ക്കുകൂടി വ്യാപിപ്പിയ്ക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി 98.61
ലക്ഷം ക. യും മാത്രം കൂടുതൽ വരവുണ്ടാകുെമന്നാണ്
പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നത്. ഒട്ടാെകയുള്ള വരവിനങ്ങളുെട െചറി
െയാരു ഭാഗം മാത്രമാണിത്. എങ്കിലും, ഇെതാരു സൂച
നയാണ്; േകരളത്തിലും േകരളത്തിെന്റ മാതൃക സ്വീക
രിയ്ക്കുന്ന മറ്റു േസ്റ്ററ്റുകളിലും ഭാവിയിലുണ്ടാകാൻ േപാകു
ന്നതിെന്റ മുേന്നാടിയാണ്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണ്
വിേദശീയ മുതലാളികൾ പരിഭ്രമിയ്ക്കുന്നത്.
1957-58-ൽ േകരളേസ്റ്ററ്റിെന്റ െചലവുകൾക്ക് ആെക
3015.58 ലക്ഷം ഉറുപ്പിക േവണ്ടിവരുെമന്നു കണക്കാക്കി
യിരിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള വരവിനങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിൽ 2790.32 ലക്ഷം ക. േയ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാൻ നിവൃ
ത്തിയുള്ളു എന്നുെവച്ചാൽ, 2 േകാടിയിലധികം ഉറുപ്പിക
േപാരാെത വരും. ഈ കമ്മി നികത്താൻേവണ്ടി 232.57
ലക്ഷം ക.യുെട പുതിയ വരുമാനങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ തീരു
മാനിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. അതിൽ 180 ലക്ഷം ക. യും വൻകിടമു

തലാളികേളയും ജന്മികേളയും മാത്രം ബാധിയ്ക്കുന്ന നികു
തികളാണ്

















2 സാധാരണക്കാെര എത്രകണ്ടു
ബാധിക്കും?
പുതിയ നികുതികൾ ഇടത്തരക്കാേരയും സാധാരണ
ക്കാരായ ബഹുജനങ്ങേളയും ഒരു തരത്തിലും ബാധി
ക്കുന്നില്ല എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നത് അതിശേയാക്തിയാവും.
കുറെച്ചാെക്ക ബാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം.
ഉദാഹരണത്തിന്ന്, മാസത്തിൽ 250 ക. യിലധികം
ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ െകാടുേക്കണ്ട െതാഴിൽനികുതി
േന്മൽ െചറിെയാരു സർച്ചാജ്ജ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ
വകയിൽ 16,000 ക. േയ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇെതാ
രന്യായമായ നികുതിയാേണാ? അല്ല. െകാല്ലത്തിൽ
3000ത്തിലധികം ഉറുപ്പിക ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവർ രാജ്യ
ത്തിെന്റ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു യാെതാരു
ത്യാഗവും െചയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ശഠിയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല.
നികുതിനിരക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിധം ദുസ്സഹമാവരു
ത് എന്നും 250 കയിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന െചറു
കിടക്കാെര നികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണെമന്നും
ആവശ്യെപ്പടുന്നത് ന്യായമാണ്. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ
ബജറ്റിൽ അംഗീകരിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ട്.
അസംബ്ലിയിെല പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുെട വിമർശന
ങ്ങൾക്കിരയായ മെറ്റാരിനം വില്പനനികുതിയാണ്. 30,000
ക.യും അതിലധികവും േടേണാവർ ഉള്ള വ്യാപാരിക
ളുെട വില്പനനികുതിയിേന്മൽ രണ്ടരശതമാനം വീതം
വരുന്ന ഒരു സർച്ചാർജ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു
5.51 ലക്ഷം ക. വരവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലബാറിേലയും
തിരു-െകാച്ചിയിേലയും വില്പനനികുതികളുെട ഏകീക
രണം വഴി 20 ലക്ഷം ക. കൂടുതൽ വരവുണ്ടാകുെമന്നും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വില്പനനികുതികൾ സാധാര
ണക്കാെരയാണ് ബാധിയ്ക്കുക എന്നു അസംബ്ളിയിൽ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കെപ്പടുകയുണ്ടായി.
ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ വിമർശനം ശരിയാണ്. പേക്ഷ,
വിമർശകന്മാർ ഒരു കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്, അരി, പുസ്ത
കം മുതലായ ചില നിേത്യാപേയാഗസാധനങ്ങളുെട േമ
ലുണ്ടായിരുന്ന വിൽപ്പനനികുതി തീെര എടുത്തുകളഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. ഇനിയും ചില നിേത്യാപേയാഗസാധനങ്ങ
െള വിൽപ്പനനികുതിയിൽ നിെന്നാഴിവാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
അേത സമയത്തുതെന്ന മറ്റു ചരക്കുകളുെട, പ്രേത്യകി
ച്ചും സുഖേഭാഗ സാമഗ്രികളുെടേമലുള്ള വില്പനനികുതി
വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യാം. പിേന്നയും ചില പരിഷ്കാ
രങ്ങൾകൂടി വരുത്താവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു,
ഇന്നെത്ത ബഹുമുഖവില്പനനികുതി ഏകമുഖ വില്പനനി
കുതിയാക്കി മാറ്റാം. അധികാരെമടുത്തിട്ട് രണ്ടു മാസ
ത്തിനിടയിൽ തയ്യാറാേക്കണ്ടിവന്ന ഒരു ബജറ്റിൽ ഈ
പരിഷ്കാരങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴി
യാത്തതിെന വിമർശിക്കുന്നവർ അടുത്തെകാല്ലെത്ത
ബജറ്റുവെര ഒന്നു കാത്തിരിയ്ക്കെട്ട. വില്പനനികുതിയുെട
ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രക്ഷനൽ
കുകയും അേത സമയത്തുതെന്ന ആ നികുതിവഴി കൂടു
തൽ പണമുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നെതങ്ങിെനെയന്ന്
അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ഇനിയും ചില വിമർശനങ്ങളുണ്ട്. തിരു-െകാച്ചിയിെല
നിരക്കുകളുമായി ഏകീകരിക്കാൻ േവണ്ടി മലബാറിെല
ബസ്സുടമകളുെട നികുതി 30ക യുണ്ടായിരുന്നതു 25ക
യായി കുറച്ചെതന്തിനാണ്? ഏകീകരിക്കണെമന്നുെണ്ട
ങ്കിൽ തിരു-െകാച്ചിയിെല നികുതി 25 ക. യിൽ നിന്ന്
30 ക. യാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽേപാേര? ഈ നയം സ്വീ
കരിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ വരവിൽ 2 ലക്ഷം ക. കുറയുന്നതി
നുപകരം അേഞ്ചാ ആേറാ ലക്ഷം കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരു
ന്നിേല്ല? മദ്യനിേരാധനമില്ലാത്ത പ്രേദശങ്ങളിൾ മദ്യങ്ങ
ളുെട, എൈക്സസ് നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചാെലന്താണ്? നിർ
മ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പണമുണ്ടാക്കാൻേവണ്ടി
സ്വർണ്ണത്തിന്നും ആഭരണങ്ങൾക്കും നികുതി ചുമത്തി
ക്കൂെട? അടുത്ത െകാല്ലെത്ത ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുേമ്പാൾ
ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾ നമ്മുെട ധനകാര്യമന്ത്രിയുെട മന
സ്സിലുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

















3 താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കുക
പേക്ഷ, ഇെക്കാല്ലംതെന്ന, കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺെമ്മ
ണ്ടിെന്റ ബജറ്റ് വിമർശനങ്ങെള വിമർശിക്കുന്നവർക്ക്
മെറ്റാരു കാര്യം െചയ്യാൻ കഴിയും. േകരളഗവൺെമ്മ
ണ്ടിെന്റ ബജറ്റുമായി ജനങ്ങൾ താരതമ്യെപ്പടുത്തിേനാ
ക്കെട്ട. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളുെട
ക്രയശക്തിെയ ഇടിച്ചു തകർക്കാെതതെന്ന ഭരണത്തി
ന്നാവശ്യമുള്ള പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുെമന്ന ശുഭാപ്തി
വിശ്വാസം േകരളത്തിെന്റ ബജറ്റിലല്ലാെത, മേറ്റെതങ്കി
ലും ബജറ്റിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുേണ്ടാ എന്ന് അവെരാന്നു
പരിേശാധിച്ചു േനാക്കെട്ട. േകാൺഗ്രസ്സും കമ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെമെന്തന്ന് അേപ്പാളവർ
ക്കു മനസ്സിലാവും.
ഏറ്റവും പ്രധാനമായ വ്യത്യാസമിതാണ്. േകാൺഗ്രസ്
ഭരിക്കുന്ന േസ്റ്ററ്റുകൾ വരവും െചലവും ഒപ്പിക്കാൻ കഴി
യാെത വിഷമിയ്ക്കുകയാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിെന്റ ബജ
റ്റിൽ 12 േകാടി 17 ലക്ഷം ക. കമ്മിയാണ്. ഒറീസ്സയിൽ
3 േകാടി 17 ലക്ഷം ക. യുെട കമ്മിയാണ്. താരതേമ്യന
പിന്നണിപ്രേദശമായ േകരളത്തിേലാ? 7.33 ലക്ഷം
ക. യുെട ഒരു മിച്ചബജറ്റാണ് തയ്യാറാക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്.
കമ്മിബജറ്റുകളുണ്ടാക്കുന്നത് നിരുത്തരവാദിത്വമാെണ
ന്ന്, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിജയിക്കണെമങ്കിൽ േസ്റ്ററ്റു
കൾ കൂടുതൽ നികുതിചുമത്തി പണമുണ്ടാക്കണെമന്നും
പണ്ഡിറ്റ് െനഹ്രുവും മറ്റു േകന്ദ്രമന്ത്രിമാരും കൂെട കൂെട
ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ
ബജറ്റുകെളല്ലാം ആസൂത്രണം െചയ്യെപ്പട്ടത്. പേക്ഷ,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േനതൃത്വത്തിലുള്ള െകാച്ചു േക
രളത്തിൽ മാത്രേമ സ്വന്തം കാലിേന്മൽ നിൽക്കാൻ
കഴിയുെമന്നു െതളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

















4 സാമ്പത്തികഭദ്രത േവണെമങ്കിൽ
പേക്ഷ, വരവുെചലവുകെളാപ്പിക്കാനും ഒരു മികച്ചബജ
റ്റുണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞുെവന്നതുെകാണ്ടു മാത്രം േകരളം
സാമ്പത്തികഭദ്രതയുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റാെണന്ന് പറയാൻ
കഴിയുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന്റ ഉല്പാദന
ശക്തികളുെട വളർച്ചേയയും ജനങ്ങളുെട േക്ഷമേത്ത
യും ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ജനെപ്പരുപ്പംെകാണ്ടും
ഭക്ഷണക്കമ്മിെകാണ്ടും െതാഴിലില്ലായ്മെകാണ്ടും വിഷ
മിക്കുന്ന േകരളെത്ത എത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ വ്യവ
സായവൽക്കരിക്കാനും അങ്ങിെന ഒരു മുന്നണിേസ്റ്റ
റ്റാക്കി മാറ്റാനും കഴിയുേമാ അത്രേത്താളം േവഗത്തിൽ
സാമ്പത്തികഭദ്രതയും വർദ്ധിക്കും. ആധുനികരീതിയിലു
ള്ള വ്യവസായവൽക്കരണമിെല്ലങ്കിൽ സാമ്പത്തികഭദ്ര
തയുമില്ല.
പേക്ഷ, ഈ കടമ നിർവഹിക്കണെമങ്കിൽ പണം േവ
ണം. േകവലം 30 േകാടി ക. യുെട ഒരു ബജറ്റിന് േക
രളം േപാലുള്ള ഒരു േസ്റ്ററ്റിെന വ്യവസായവൽക്കരി
ക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ പണമുണ്ടാക്കുന്നെതങ്ങെന
യാണ്? മൂന്നു വഴികേളയുള്ളൂ: 1. േകന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു
കൂടുതൽ പണംകിട്ടുക. 2. ആഭ്യന്തരമായ വരവിനങ്ങൾ
വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 3. അനാവശ്യെച്ചലവുകൾ െവട്ടിക്കുറ
ക്കുക. ഈ മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളിേലാേരാന്നിേനയും അടുത്ത
ലക്കത്തിൽ നമുക്കു പരിേശാധിക്കാം.

















5 േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽ പണം

കിട്ടണം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നും സ്വയം ഭരണത്തിന്നും േവണ്ടിയുള്ള
ഇന്ത്യയുെട ദാഹം അടങ്ങാത്തതാെണന്നു കണ്ടേപ്പാൾ
ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു സൂത്രം പ്രേയാഗിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ
ക്കു സ്വയംഭരണം നൽകാെനന്നേപരിൽ അവർ ഒരു പു
തിയ ഭരണഘടനയുണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ച് തിരെഞ്ഞ
ടുക്കെപ്പട്ട നിയമസഭകളും നിയമസഭകേളാടുത്തരവാ
ദിത്വമുള്ള മന്ത്രിസഭകളും നിലവിൽവന്നു. പലതരത്തി
ലുള്ള പരിമിതികേളാടും നിയന്ത്രണങ്ങേളാടും കൂടിയാ
െണങ്കിലും ജനങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ
ക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങെള ഭരിയ്ക്കാനധികാരം കിട്ടി. പേക്ഷ,
ഭരണത്തിന്നാവശ്യമായ പണം മാത്രം കിട്ടിയില്ല. വി
ദ്യാഭ്യാസം െപാതുജനാേരാഗ്യം, പ്രാേദശികസ്വയംഭര
ണം, സാമൂഹ്യവികസനം, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്നിങ്ങിെന െപാതുജനങ്ങളുെട നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള
എല്ലാ പ്രധാനകൃത്യങ്ങളും അവർക്കു നിർവ്വഹിേയ്ക്കണ്ടതു
ണ്ടായിരുന്നു. ഇെതല്ലാം ധാരാളം െചലവുകൾ േവണ്ടി
വരുന്ന കൃത്യങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, ഈ ഭാരിച്ച കടമകൾ
നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ വരവിനങ്ങളുെട ഏറ്റവും തുച്ഛമായ ഒരു
ഭാഗമാണ് സംസ്ഥാന ഗവർെമ്മന്റുകളുെട പരിധിയ്ക്കു വി
ട്ടുെകാടുക്കെപ്പട്ടത്. വർദ്ധമാനങ്ങളും വികസനക്ഷമങ്ങ
ളുമായ എല്ലാ നികുതിയിനങ്ങളും േകന്ദ്രഗവൺെമ്മണ്ടി
െന്റ ൈകയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീകരിച്ചു. ജനേക്ഷമകരങ്ങ
ളായ െചലവുകൾ നടത്താനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാനഗ
വൺെമ്മന്റുകൾക്ക്, പ്രധാനെപ്പട്ട വരവിനങ്ങെളല്ലാം
വസൂലാക്കാനുളള അധികാരം േകന്ദ്രത്തിനു ഇതായി
രുന്നു സ്ഥിതി. സംസ്ഥാനഭരണങ്ങെള സാമ്പത്തിക
മായി വരിഞ്ഞുെകട്ടി നിസ്സഹായങ്ങളാക്കുകയും അേത
സമയത്തുതെന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ആേരാഗ്യം, നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവയുെട കാര്യത്തിൽ സാ
മ്രാജ്യേമധാവികൾ കാണിച്ചുേപാന്ന അക്ഷന്തവ്യമായ
അവഗണനകളുേടയും അപരാധങ്ങളുേടയും ഉത്തരവാ
ദിത്വം, തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ട സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരുെട
തലയിൽ െവച്ചുെകട്ടുകയും അങ്ങിെന ഇന്ത്യക്കാർക്ക്
സ്വയംഭരണം നടത്താൻ െകല്പിെല്ലന്നു െതളിയിയ്ക്കുകയും
െചയ്യുക—ഇതായിരുന്നു േപാര്.

















6 പഴയനയം തുടരുന്നു
ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകേളയും തടസങ്ങേളയും, േനരിട്ടുെകാ
ണ്ട്, സാമ്രാജ്യവാദികളുെട മർദ്ദനങ്ങേളയും ബീഭത്സത
കേളയും വകെവയ്ക്കാെത, ഇന്ത്യയുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമ
രം മുേന്നറുകതെന്ന െചയ്തു. ഒടുവിൽ 1947 ആഗസ്റ്റിൽ
ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായി. 1951-ൽ സ്വതേന്ത്രന്ത്യയുെട റിപ്പ
ബ്ളിക്കൻ ഭരണഘടന നടപ്പിൽവന്നു.
പേക്ഷ, സ്വതേന്ത്രന്ത്യയുെട ഈ പുതിയ ഭരണഘടന
യും, സംസ്ഥാനങ്ങെള സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ൈക
െക്കാണ്ട നയം പഴയതുതെന്നയാണ്. “ഓേരാ ഘടക
ത്തിന്നും (അതായത് േകന്ദ്രത്തിനും േസ്റ്ററ്റിന്നും) അതാ
തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങേളയും
അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വരവി
നങ്ങൾ നീക്കിെവേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്” എന്ന് സുപ്ര
സിദ്ധ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനായ െക.ടി. ഷാ തെന്റ ‘െഫഡ
റൽ ൈഫനാൻസ് ഇൻ ഇൻഡ്യ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
ആവശ്യെപ്പടുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഈ തത്വമല്ല അംഗീ
കരിയ്ക്കെപ്പട്ടത്. വമ്പിച്ച പല ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും േസ്റ്ററ്റ്
ഗവർെമ്മന്റുകളുെട ചുമലിലർപ്പിയ്ക്കെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, ആ
ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവ്വഹിയ്ക്കാനാവശ്യമായ പണ
ത്തിന്നുമാത്രം ഏർപ്പാടുണ്ടായില്ല. വികസനക്ഷമങ്ങ
ളല്ലാത്ത നിലനികുതിേപാലുള്ള വരവിനങ്ങൾ മാത്രം
േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കുകയും വർദ്ധമാനങ്ങളായ
ആദായനികുതി, എൈക്സസ് നികുതി മുതലായവ േക
ന്ദ്രത്തിെന്റ ൈകയിൽത്തെന്ന േകന്ദ്രീകരിയ്ക്കുകയാണു
െചയ്തത്.
േസ്റ്ററ്റുകളും േകന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങ
െളസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം 1935 െല ഭരണഘടനെയ
യാണ് പുതിയ ഭരണഘടനയും മാതൃകയാക്കീട്ടുള്ളത്.
മൂന്നു തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്: ചില
നികുതികൾ യൂനിയൻ ഗവൺെമ്മന്റാണ് വസൂലാക്കുക
െയങ്കിലും അവ മുഴുവനും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടുെകാടുക്കും.
ഉദാഹരണത്തിനു, മരണനികുതി, എേസ്റ്ററ്റ് ഡ്യൂട്ടി മുത
ലായവ. എന്നാൽ, ഭരണഘടനയിെല 271-ാം വകുപ്പു
പ്രകാരം ഈ ജനങ്ങളിൽത്തെന്ന സർച്ചാർജ്ജുകൾ ചു
മത്താൻ യൂനിയന്നധികാരമുണ്ട്. മറ്റു ചില നികുതികൾ
േകന്ദ്രം പിരിയ്ക്കുകയും േകന്ദ്രവും േസ്റ്ററ്റുകളും തമ്മിൽ വീ
തിയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. കാർഷികാദായ നികുതിെയാഴിച്ചു
ള്ള ആദായനികുതി, (േകാർപ്പേറഷൻ നികുതി െപടില്ല)
എൈക്സസ്നികുതികൾ, എന്നിവയാണവ. ഇതിന്നുപു
റെമ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു ചില പ്രേത്യകാവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂനി
യൻ സഹായധനം നൽകണെമന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
വ്യത്യസ്തേസ്റ്ററ്റുകളുെട ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുെകാ
ണ്ട് വ്യത്യസ്തേതാതിലാണ് ഈ ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുക.
യൂനിയൻ ഗവൺെമ്മന്റിെന്റ അംഗീകാരേത്താടുകൂടി
പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുെട സ്ഥിതി അഭിവൃദ്ധിെപ്പടുത്തുക മുത
ലായ പരിപാടികൾക്കു േവണ്ടിയും അതുേപാലുള്ള മറ്റു
ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയും മാത്രമാണിതു നൽക
െപ്പടുന്നത്.

















7 വരവിനങ്ങൾ
വരവിനങ്ങെള യൂനിയൻലിെസ്റ്റന്നും േസ്റ്ററ്റ്ലിെസ്റ്റന്നും
രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഭജനമനുസരിച്ച് െറ
യിൽേവ, തുറമുഖം, വിമാനം, കപ്പൽ, തപാലും കമ്പിയും,
നാണയനിർമ്മാണം വിേദശവിനിമയം, വിേദശരാജ്യ
ങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരവും വാണിജ്യവും, ചുങ്കാതിർത്തി
കൾ വഴിയ്ക്കുള്ള കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും, േബങ്കിങ്ങ്,
ഇൻഷുറൻസ്, േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ച്, െപേട്രാൾ, എണ്ണ
ഖനികൾ, കാർഷികാദായ നികുതിെയാഴിച്ചുള്ള മാറ്റദാ
യങ്ങളിേന്മലുള്ള നികുതികൾ, പുകയിലയുേടയും മദ്യം,
ഔഷധം, മറ്റു ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവെയാഴിച്ച്
ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളുേടയും േമലുള്ള
എൈക്സസ്നികുതികൾ, േകാർപ്പേറഷൻനികുതി, കൃഷി
ഭൂമിെയാഴിച്ചുള്ള മൂലധനനികുതി മുതലായ പ്രധാനെപ്പട്ട
വരവിനങ്ങെളല്ലാം േകന്ദ്രഗവൺെമ്മന്റിെന്റ പരിധിയി
ലാണ്. ഭൂനികുതി, കാർഷികദായ നികുതി, ഭൂമിയിലും
െകട്ടിടങ്ങളിലുള്ള നികുതി, ഉപേയാഗത്തിേന്നാ വിക്ര
യത്തിേന്നാ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നതിന്നുള്ള നികുതി, ലഹരിമദ്യങ്ങളുേട
േമലുള്ള എൈക്സസ് നികുതി, േറാഡിലൂെടേയാ ജലമാർ
ഗ്ഗത്തിലൂെടേയാ േപാകുന്ന വാഹനങ്ങളുെട േമലുള്ള
നികുതി, വില്പനനികുതി, മൃഗങ്ങളുെട േമലുള്ള നികുതി
മുതലായവ മാത്രമാണ് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിട്ടു െകാടുക്കെപ്പ
ട്ടിട്ടുള്ളത്. േകരളത്തിെന്റ ബജറ്റിേലെയ്ക്കാന്നു കേണ്ണാടി
ച്ചാൽ ഇെതത്രേത്താളം അതൃപ്തികരമാെണന്നു േബാ
ദ്ധ്യമാവും. 1957-58 െല ബജറ്റനുസരിച്ച് േകരളത്തിെന്റ
പ്രധാന വരവിനങ്ങൾ താെഴപറയുന്നവയാണ്:
നികുതികൾ
ആദായനികുതി
എേസ്റ്ററ്റ്ഡ്യൂട്ടി
ഭൂനികുതി
നികുതികൾ
സ്റ്റാമ്പ്
വനം
റജിേസ്ട്രഷൻ
വാഹനനികുതി
മറ്റു നികുതികളും ചുങ്കങ്ങളും
ജലേസചനം, ജലഗതാഗതം
തുടങ്ങിയവ
ജലേസചനം, ജലഗതാഗതം
തുടങ്ങിയവ
പലിശ
േകാടതികൾ
ജയിലുകൾ
േപാലീസ്സ്
വിദ്യാഭ്യാസം
െമഡിക്കൽ
െപാതുജനാേരാഗ്യം
കൃഷി
ഗ്രാമവികസനം
മൃഗചികിത്സ
സഹകരണം
വ്യവസായം, ഭക്ഷ്യം
പലവക
മരാമത്ത്
ൈവദ്യുതപദ്ധതികൾ
െപൻഷനുേവണ്ടി സംഭാവന
അച്ചടി
പലവക
പദ്ധതികൾ
േകന്ദ്രസഹായം
േകന്ദ്രവും േകരളവുമായി പലവക
കണക്കുകൾ െവയ്ക്കൽ
അസാധാരണ (ഭക്ഷ്യധാന്യ
വ്യാപാരം മുതലായവ)
വികസനപദ്ധതികൾ
േകന്ദ്രനികുതികൾ മുേഖനയുള്ള
വരുമാനം
ആെക വരുമാനം
ആെക െചലവ്

74,19,000 ക.
4,07,39,000 ക.
9,65,000 ക.
1,20,18,000 ക.
2,15,88,000 ക.
1,16,23,000 ക.
2,78,02,000 ക.
83,76,000 ക.
1,30,55,000 ക.
4,50,47,000 ക.
1,16,300 ക.
9,36,300 ക.
1,44,55,00 ക.
8,08,000 ക.
6,18,000 ക.
5,80,000 ക.
1,42,97,700 ക.
38,54,000 ക.
34,90,000 ക.
43,74,100 ക.
9,02,000 ക.
6,15,000 ക.
6,57,000 ക.
71,22,400 ക.
66,07,000 ക.
46,52,000 ക.
93,63,000 ക.
9,27,000 ക.
13,80,000 ക.
61,00,000 ക.
36,64,500 ക.
84,21,000 ക.
20,900 ക.

71,93,800 ക.
35,00,800 ക.
27,90,31,900 ക.
30,15,55,500 ക.

യാണ് വരവും െചലവും ഒപ്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി 2325 ലക്ഷം
ക. യുെട പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തിയിരിയ്ക്കയാണ്.

















8 നീതിപൂർവ്വകമല്ല
വരവിനങ്ങൾ മിക്കവയും വികസനക്ഷമങ്ങേളാ വർദ്ധ
മാനങ്ങേളാ അല്ല. അവയിലധികവും സാധാരണക്കാ
െര േനരിട്ടു ബാധിക്കുന്നവയാണ്. സാധാരണക്കാെര
േനരിട്ടു ബാധിക്കാത്തവയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന
വയുമായ മിക്ക വരവിനങ്ങളും േകന്ദ്രത്തിെന്റ പരിധിയി
ലാണ്. അതുെകാണ്ട് ജനങ്ങെള െഞക്കിപ്പിഴിയാെത
പുതിയ നികുതികൾ വഴിയായി േകരളത്തിെന്റ വരുമാ
നം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വളെരയധി
കം പരിമിതമാണ്.
േസ്റ്ററ്റുകെള ഇങ്ങെന നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ തള്ളിവി
ടുക എന്ന നയം തീർച്ചയായും നീതിപൂർവ്വകമല്ല എന്നു
വ്യക്തമാണ്. അതുെകാണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുെട കാല
ത്തുതെന്ന, േകന്ദ്രം വസൂലാക്കുന്ന ആദായനികുതിയുെട
ഒരു നിശ്ചിതശതമാനം േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വീതിച്ചുെകാടു
ക്കണെമന്നു തീരുമാനിക്കെപ്പട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ
തിനുേശഷം ഇതു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു
പ്രശ്നമായിത്തീർന്നു. േസ്റ്ററ്റുകളുേടയും േകന്ദ്രത്തിേന്റയും
െപാതു ധനസ്ഥിതി പരിേശാധിച്ചുെകാണ്ട് ഏെതല്ലാം
നികുതികളുെട എത്ര ശതമാനം പരസ്പരം വീതിക്കണ
െമന്നും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു േകന്ദ്രം ഏെതല്ലാം തരത്തിലുള്ള
സഹായങ്ങൾ നൽകണെമന്നും മറ്റും തീരുമാനിക്കാൻ
േവണ്ടി അയ്യഞ്ചുെകാല്ലം കൂടുേമ്പാെളാരിക്കൽ ഒരു ധന
കാര്യക്കമ്മീഷെന നിയമിക്കണെമന്നു ഭരണഘടന
യിൽ വ്യവസ്ഥെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 1951 നവംബർ 22-ാം നു നി
യമിക്കെപ്പട്ട ഒന്നാമെത്ത ധനകാര്യകമ്മീഷെന്റ അവ
സാനറിേപ്പാർട്ട് 1952 ഡിസംബറിൽ സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടു.
ശ്രീ. സന്താനത്തിെന്റ േനതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാമെത്ത
ധനകാര്യകമ്മീഷൻ ഇയ്യിെടയാണ് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകളിലും
ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചു അേന്വഷണം നടത്തിേപ്പായത്. േകരള
ത്തിനു കൂടുതൽ വിഹിതം കിേട്ടണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത
െയപ്പറ്റി നമ്മുെട ധനകാര്യമന്ത്രിയും മറ്റും ശക്തിയായ
നിേവദനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. േകരളത്തിെല
വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ ധനകാര്യക്കമ്മീഷെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപ
ട്ടിട്ടുെണ്ടന്നാണ് പത്രറിേപ്പാർട്ടുകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാ
േക്കണ്ടത്. നമ്മുെട ധനസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി അേന്വഷണം
നടത്തിയതിനുേശഷം ജൂൺ 27-ാം നു തിരുവനന്തപുര
ത്തുെവച്ചു നടത്തിയ ഒരു പത്രസേമ്മളനത്തിൽ ധനകാ
ര്യക്കമ്മീഷെന്റ െചയർമാൻ െചയ്ത പ്രസ്താവനെയപ്പറ്റി
‘മാതൃഭൂമി’ ഇങ്ങിെന റിേപ്പാർട്ടു െചയ്യുന്നു:
”േകരളത്തിെല പ്രേത്യക വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ, ക്രമാതീ
തമായ ജനസംഖ്യ, വിപുലമായ െതാഴിലില്ലായ്മ, പ്ര
േത്യകിച്ചും അഭ്യസ്തവിദ്യരുെട െതാഴിലില്ലായ്മ, വാണി
ജ്യവിഭവങ്ങളുെട വിലയിടിവ്, കടുത്ത ഭക്ഷണക്ഷാമം

തുടങ്ങിയ വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങളുെട ശ്രദ്ധയിൽെപ
ട്ടിട്ടുെണ്ടന്നും ഈ സംഗതികെളക്കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടാ
യിരിക്കും തങ്ങൾ േകരളെത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ശുപാർ
ശകൾക്കു രൂപം െകാടുക്കുക എന്നും ധനകാര്യക്കമ്മീ
ഷൻ െചയർമാൻ ശ്രീ. സന്താനം പ്രസ്താവിക്കുന്നു…
…െതാഴിലില്ലായ്മയ്ക്കു വ്യാപകമായ വ്യവസായവൽക്ക
രണം കുടിൽവ്യവസായംെതാട്ടു ഘനവ്യവസായംവ
െര എല്ലാത്തരം വ്യവസായങ്ങളുേടയും വളർച്ചയും
കൃഷി വികസനവും-ആണ് പരിഹാര മാർഗ്ഗെമന്നും
അതിൽ േസ്റ്ററ്റു ഗവൺെമ്മണ്ടു പ്ലാനിങ്ങ് കമ്മിഷെന്റ
സഹകരണേത്താടുകൂടി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാ
ണ് േവണ്ടെതന്നും അേദ്ദഹം ‘ചൂണ്ടിക്കാട്ടി; (മാതൃഭൂമി
ജൂൺ 28)

േകന്ദ്രത്തിെന്റ ഇെക്കാല്ലെത്ത വരവുകൾ ആെക 571
േകാടി ക. യാണ്. അതിൽ 319 േകാടി ക.യും ആദായ
നികുതി, എൈക്സസ് നികുതി മുതലായ വർദ്ധമാനങ്ങളും
വികസനക്ഷമങ്ങളുമായ ഇനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഈടാ
ക്കെപ്പടുന്നത്. ഈ തുകയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗം േസ്റ്ററ്റു
കൾക്കു കിട്ടാറാക്കുകയും അങ്ങിെന േസ്റ്ററ്റുകളുെട േനതൃ
ത്വത്തിലുള്ള േദശീയനിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങെള ഊർ
ജ്ജിതെപ്പടുത്താൻ സഹായിയ്ക്കുകയും െചയ്താൽ മാത്രേമ
ശ്രീ. സന്താനത്തിെന്റ ശ്രേദ്ധയമായ പ്രസ്താവന പ്രാ
േയാഗികമാവുകയുള്ളു.

















9 േകരളത്തിെന്റ വിഹിതം
ഇേപ്പാൾ ആദായനികുതിയുെട 55 ശതമാനം മാത്രമാ
ണ് േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വിതരണം െചയ്യു
ന്നത്. (േകാർപ്പേറഷൻ നികുതിയിൽനിന്നുള്ള വരവ്
ഒട്ടുംതെന്ന വീതിയ്ക്കുന്നില്ല.) വീതിയ്ക്കാൻേവണ്ടി നീക്കി
െവയ്ക്കുന്നതിെന്റ 3.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് േകരളത്തി
ന്നു ലഭിയ്ക്കുന്നത്. ഇതു തീർച്ചയായും അപര്യാപ്തമാെണ
ന്നു പറേയണ്ടതുേണ്ടാ? ആദായനികുതിയുെട 80 ശത
മാനെമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കുേവണ്ടി നീക്കിെവയ്ക്കുകയും
േകാർപ്പേറഷൻ നികുതിയുെട ഗണ്യമായ ഭാഗംകൂടി വീ
തിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്.
ആെക 22 ഇനങ്ങളിലാണ് ഇേപ്പാൾ എൈക്സസ് നി
കുതി ചുമത്തിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുകയില,
തീെപ്പട്ടി, സസ്യവിഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങിെന മൂന്ന് ഇനങ്ങ
ളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതിെന്റ 40 ശതമാനം മാത്രേമ േസ്റ്ററ്റു
കൾക്കു വീതിയ്ക്കുന്നുള്ളു. ഒട്ടാെക നീക്കിെവയ്ക്കുന്നതിെന്റ
3.86 ശതമാനം മാത്രമാണ് േകരളത്തിന്നു കിട്ടുന്നത്.
ബാക്കിയുള്ള 19 ഇനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിയ്ക്കുന്ന എൈക്സ
സ് ഡ്യൂട്ടി മുഴുവനും േകന്ദ്രം എടുക്കുകയാണ്. 1957-58
െല ബഡ്ജറ്റനുസരിച്ച് എൈക്സസ് ഇനങ്ങളിൽനിന്നു
ള്ള േകന്ദ്രത്തിെന്റ വരവ് 209 േകാടി ക. യാണ്. എല്ലാ
ഇനങ്ങളിൽനിന്നും വസൂലാക്കെപ്പടുന്ന എൈക്സസ് നി
കുതികളുെട 70 ശതമാനെമങ്കിലും േസ്റ്ററ്റുകൾക്കു വീതിച്ചു
െകാടുേക്കണ്ടത് ന്യായം മാത്രമാണ്.
േകന്ദ്ര നികുതികൾ മുേഖനയുള്ള േകരളത്തിെന്റ വരുമാ
നം ഇേപ്പാൾ െവറും 35 ലക്ഷം ക. മാത്രമാണ്. മുകളിൽ
നിർേദ്ദശിച്ച തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ഈ
തുക ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കണെമന്നു പ്രസ്താവിേക്കണ്ട
തില്ലേല്ലാ.
കുരുമുളക്, ചായ, കയറുല്പന്നങ്ങൾ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മു
തലായ േകരളത്തിെന്റ ഉല്പന്നങ്ങൾ മറുനാടുകളിേല
ക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നതു വകയിൽ േകന്ദ്രത്തിന് െകാ
ല്ലംേതാറും നെല്ലാരു തുക ലഭിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
1950-51-ൽ ഈ വകയിൽ ഏതാണ്ട് 50 േകാടി ക.
േയാളം കിട്ടി. ഇേപ്പാളത് 60 േകാടിേയാളമായി വർദ്ധി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. േകരളത്തിെല ജനങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നതി
െന്റ ഫലമായി േകന്ദ്രത്തിനു ഇത്രയും സംഖ്യയ്ക്കുമുള്ള വി
േദശനാണ്യങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ കിട്ടുന്നു എന്നാണി
തിെന്റ അർത്ഥം. കുരുമുളകിെന്റ കടൽച്ചുങ്കം വകയിൽ
മാത്രം 5 േകാടി ക. േയാളം കിട്ടുന്നു. ചായ മുതലായ മറ്റു
ഉല്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുേപാെല കടൽചുങ്കം വസൂ
ലാക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു മുഴുവനും കിട്ടുന്നത്
േകന്ദ്രത്തിനുമാത്രമാണ്. േകരളത്തിന് ഒന്നുമില്ല. ഈ
നയത്തിലും മാറ്റമാവശ്യമാണ്.
1947 ആഗസ്റ്റ് 15-ാംനും-യ്ക്കും 1956 മാർച്ച് 31-ാം നുമിട

യിൽ തിരുെകാച്ചി ഗവർെമ്മണ്ട് േകന്ദ്രത്തിൽനിന്ന്
12.66 േകാടി ക. കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കടത്തിെന്റ തുക
ഇേപ്പാൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും 3
ശതമാനം മുതൽ നാലര ശതമാനം പലിശയടക്കണം.
പലിശവകയിൽത്തെന്ന വലിെയാരു സംഖ്യവരുെമ
ന്നർത്ഥം. ഈ കടങ്ങളുെട പ്രധാനമായ ഭാഗം വ്യവ
സായവൽക്കരണത്തിനല്ല, മറ്റു സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങൾക്കു
േവണ്ടിയാണുപേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് ആദാ
യമുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂലധനെച്ചലവുകളല്ല.
അതുെകാണ്ട് ഈ കടങ്ങൾ േകന്ദ്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഗ്രാ
ന്റുകെളന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കി വിട്ടുതരണെമന്നുള്ളത്
ന്യായം മാത്രമാണ്. ഈയാവശ്യവും ധനകാർയ്യക്കമ്മീ
ഷെന്റ ശ്രദ്ധയിൽ െപട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം.
േകരളം വ്യാവസായികമായി പിന്നണിയിലുള്ള ഒരു
പ്രശ്നസംസ്ഥാനമാെണന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കെപ്പ
ട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിേന്നാക്കനിലയവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു
മുന്നണി േസ്റ്ററ്റായി മാറാൻ േകരളത്തിന് േകന്ദ്രത്തിെന്റ
പ്രേത്യക പരിഗണനകൾ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ വയ്യാത്തവയാ
ണ്. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി
യിൽ േകരളത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിക്ക
ണം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകിട്ടിയാെല േകരള
െത്ത സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ള ഒരു മുന്നണി േസ്റ്ററ്റാക്കി
മാറ്റാൻ കഴിയൂ.
നവയുഗം 29. 6 1957

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















പിൻകുറിപ്പു്
◦ സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായിക്കുവാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿ
േടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല. ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട് േഫാണുകളു
െട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിലാണു
ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ
വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ
ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ 9
േഫാൺ പതിപ്പുകളുെട കണ്ണികൾ
1. േകരളത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഉത്ഭവം
2. േകരളത്തിെന്റ സാമ്പത്തികഭദ്രത
3. പണമിറക്കാൻ ഗവർെമ്മണ്ട്, ലാഭം തട്ടാൻ മുതലാളി!
4. വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േനെര
5. രണ്ടു െകാല്ലങ്ങൾ
6. ഇടെപടൽ
7. പതിെനാന്നാംവകുപ്പും സംവരണവും
8. പുതിയ മന്ത്രിസഭ
9. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധശക്തികളുെട കൂട്ടുെകട്ട് വിജയിക്കുക

യില്ല

10. കർഷകസമരം
11. സാമുദായിക ലഹളകളുെട പാഠം
12. േഗാവ വിേമാചനം—അഭിനന്ദനങ്ങൾ!
13. ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും
14. പുതിയ േലാകത്തിൽ പുതിയ ഇന്ത്യ
15. േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ േസാഷ്യലിസം
16. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങൾ
17. േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യയുെട മാർഗ്ഗം
18. േകരളത്തിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിജയം
19. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂെട േസാഷ്യലിസത്തിേല

ക്ക്

20. യൂേട്ടാപ്യ
21. ഫാസിസം
22. ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം
23. േസാവിയറ്റ് ൈചന
24. മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയിെല വടംവലി
25. ജയിലിെന്റ മനശ്ശാസ്ത്രം

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7
8. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 8
9. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 9
10. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 10
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