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കേന്ദ്രബജറ്റ഻ലെ ധനനയങ്ങള്  സഺമ്പത്ത഻േ മഺരയം പര഻ഹര഻ക്കുകമഺ. 

ക ഺ. ബ഻. എ. ന്ദ്പേഺശ് . 

 

ന഻കഽത഻ ന഻ര്ദ്ുേശ്   വഴ഻യഽും, സര്ദ്കഺര഻ീ  ീവലവ഻ന്ള഻്  മഺറ്റും 
വരഽത്ത഻യഽും മറ്ററും അനഽവര്ദ്ത്ത഻കഽധനന ധനനയ്   വഴ഻ സമ്പദ്ഘടനയ഻്  
ഉദ്പഺദനും, ഉപു ഺഗും, ന഻ുേപും, ീതഺഴ഻്  തഽട്഻യ രുംഗ്ള഻്  മഺറ്റ്   
സിഷ്ട഻ച്ച് സഺമ്പത്ത഻ക വളര്ദ്ച്ച, വ഻കസനും, ്ന്ളറീട ്഼വ഻ത ന഻ലവഺരും 
ീമച്ചീെടഽത്തഽക തഽട്഻യവ ുനടഽകയഺണ്  രഽ ബ്റ്റ഻ീ  ലഷയും. ബ്റ്റ് രഽ 
സര്ദ്കഺര഻ീ  മഽവര്ദ്ഷീത്തയഽും, വരഺ  ുപഺകഽധനന വര്ദ്ഷീത്തയഽും വ഻ശദമഺയ 
വരവ് ീവലവ് കണകഽകളഺീണങ്ക഻ലഽും, അത് സര്ദ്കഺര്ദ്  അനഽവര്ദ്ത്ത഻കഺ  
ഉുേശ഻കഽധനന സഺമ്പത്ത഻ക നയ്ളറീട പ്പധഺന ുരഖയഺണ്. ുകപ്ര സര്ദ്കഺര്ദ്  
നടെ഻ലഺക഻യ ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺക്  നടപട഻ീയ തഽടര്ദ്ധനന് രഺ്യും രാേമഺയ 
സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയത്ത഻ലഺീണധനനഺണ് ഇുത കഽറ഻ച്ചറള്ള റ഻ുെഺര്ദ്ട്ടറക   
കഺണ഻യ്ക്കഽധനനത്. ുകപ്ര സര്ദ്കഺര്ദ്  പ്പസ഻ദ്ധ഼കര഻ച്ച സഺമ്പത്ത഻ക സര്ദ്ുവയഽും ഇത് 
ശര഻ വയ്ക്കഽധനനഽ.  ഈ സഺഹവരയത്ത഻്  സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയും മഺറ്റഺനഽും 
സമ്പദ്ഘടനീയ, ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺകല഻ന് മഽ് ന഻ലന഻ധനന ഥിത഻ത഻യ഻ുലക് 
നയ഻കഺനഽും, ുകപ്ര ബ്റ്റ഻്  അനഽവര്ദ്ത്ത഻കഽധനന ധനനയ്   എപ്തുത്തഺളും 
സഹഺയകരമഺകഽീമധനന് പര഻ുശഺധ഻കഽകയഺണ് ഈ ുലഖനത്ത഻് . 

 ആദയമഺയ഻ ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺക്  സിഷ്ട഻ച്ച സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയത്ത഻ീ  
വയഺ്ത഻ പര഻ുശഺധ഻കഺും. ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺക്  നടെ഻ലഺക഻യ 2016-17 ീല 
രണ്ഺും പകഽത഻യ഻്  സഺമ്പത്ത഻ക വളര്ദ്ച്ചയ഻്  കഺരയമഺയ ഇട഻വ് ഉണ്ഺകഽീമധനന് 
ുലഺകസ യ഻്  സമര്ദ്െ഻ച്ച പഽത഻യ സഺമ്പത്ത഻ക സര്ദ്ീവയ഻്  പറയഽധനനഽ. 2016-17 
സഺമ്പത്ത഻ക വര്ദ്ഷത്ത഻ീല ആദയ പകഽത഻യ഻്  വളര്ദ്ച്ച ന഻രക് 7.2 
ശതമഺനമഺയ഻രഽധനനത് രണ്ഺും പകഽത഻യ഻്  6.7 ശതമഺനമഺയ഻ കഽറയഺ  സഺധയത 
ഉീണ്ധനനഽ സര്ദ്ുവ പറയഽധനനഽ. വയവസഺയ വളര്ദ്ച്ച 2016-17 ീല ധനനഺും 
പകഽത഻യ഻്  8.1 ശതമഺനമഺയ഻രഽധനനത് രണ്ഺും പകഽത഻യ഻്  6.7 ശതമഺനും ആയഽും, 
സര്ദ്വ഻സ് മ ുമഖലയഽീടത് 9.2 ശതമഺനമഺയ഻രഽധനനത് 8.4 ശതമഺനമഺയ഻ കഽറയഽീമധനനഽും 
സര്ദ്ുേ പറയഽധനനഽ. വഽരഽകത്ത഻്  വയവസഺയ ുസവന ുമഖലകള഻്  കഺരയമഺയ 
സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയും 2016-17 ീ  രണ്ഺും പകഽത഻യ഻്  ഉണ്ഺകഽീമധനന് സര്ദ്ുവ 
കണകഺകഽധനനഽ. ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺകല഻നഽ മഽ് ുശഖര഻ച്ച ഥിത഻ത഻ വ഻വര 
കണകഽകളറീട അട഻ഥിതഺനത്ത഻ലഺണ് ഈ കണകഽക   തയ്യഺറഺക഻യ഻ട്ടറള്ളത്. 
സഺമ്പത്ത഻ക വളര്ദ്ച്ച ന഻രക് ധനന്   മഽത്  ധനനര ശതമഺനും വീര കഽറയഺ  
സഺധയത ഉീണ്ധനന് മറ്റ് വ഻ല എ്സ഻ക   കണകഺകഽധനനഽ. ഐ. എും. എഫ് രഽ 
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ശതമഺനും കഽറവഽണ്ഺകഽീമധനന് കണകഺകഽധനനഽ. ീസപ്ട്  ു ഺര്ദ്  ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംഗ് 
ഇന്ത്യ  എുകഺണമ഻ ധനനര ശതമഺനും കഽറവ് വരഽീമധനന് മഺപ്തമലല, അടഽത്ത 
അഞ്ചഽ വര്ദ്ഷകഺലും ഇന്ത്യയഽീട സഺമ്പത്ത഻ക വളര്ദ്ച്ച ന഻രക് ആറഽ 
ശതമഺനമഺയ഻ ന഻ലന഻്കഽീമധനനഽും കണകഺകഽധനനഽ. സമ്പത്ത഻ക വളര്ദ്ച്ച രഽ 
ശതമഺനും കഽറവഽണ്ഺകഽക എധനനത഻ീ  അര്ദ്ത്ഥും ഇന്ത്യ  സമ്പദ് വയവഥിതയ഻്  1.5 
ലേും ുകഺട഻യഽീട മാലയും വരഽധനന സഺധന്ളറീടയഽും, സര്ദ്വ഻സഽകളറീടയഽും 
ഉത്പഺദനും കഽറഞ്ഞഽ എധനനഺണ്.  

ുനഺട്ട് അസഺധഽവഺക്  മാലും സിഷ്ട഻ച്ച കറസ഻ േഺമവഽും, സഺമ്പത്ത഻ക 
മഺരയവഽും, ്ന്ളറീട ദഽര഻തവഽും പര഻ഗണ഻യ്ക്കഺത്ത ബ്റ്റഺണ഻ത്. റേഺകീെട്ട 
കറസ഻ക് പകരും പഽത഻യ കറസ഻ അച്ചട഻ച്ച് വ഻തരണും ീവയ്യഺനഽള്ള 
നടപട഻കീളകഽറ഻ുച്ചഺ, ഇത഻ന് എപ്തുത്തഺളും സമയും ുവണ്഻വരഽീമുധനനഺ ബ്റ്റ഻്  
പറയഽധനന഻ലല. കറസ഻േഺമും മാലും രഽ സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയവഽും ഉണ്ഺയ഻ട്ട഻ലലീയധനന 
ന഻ുഷധഺത്മകമഺയ ന഻ലപഺടഺണ് ബ്റ്റ് സവ഼കര഻ച്ച഻ര഻കഽധനനത്. കറസ഻േഺമും 
മാലും സിഷ്ട഻കീെട്ട സഺമ്പത്ത഻ക പ്പത഻സന്ധ഻ അടഽത്ത സഺമ്പത്ത഻ക വര്ദ്ഷും 
തഽടര഻ലല എധനന ന഻ലപഺട് യഺഥഺര്ദ്ത്ഥയത്ത഻ന് ന഻രകഺത്തതഺണ്. ഈ പ്പശ്നും 
പര഻ഹര഻കഺ  ബ്റ്റ഻്  രഽ നടപട഻കളറും സവ഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. 
അസുംഘട഻തുമഖലയ഻ീല പ്പവര്ദ്ത്തനും വഴ഻ ഉപ്഼വനും നടത്തഽധനന വല഻യ 
വ഻ ഺഗും ീതഺഴ഻ലഺള഻കളറീട ീതഺഴ഻ലവസര്ളറും, വരഽമഺനവഽും, ഉപു ഺഗവഽും 
സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയും മാലും ഗണയമഺയ഻ കഽറഞ്ഞ഻ട്ടറണ്്. കഺര്ദ്ഷ഻ക ുമഖല, 
മത്സ്യബന്ധനും, പരമ്പരഺഗത വയവസഺയും, ീവറഽക഻ട വയവസഺയും, ന഻ര്ദ്മഺണും, 
കച്ചവടും, ുഹഺട്ടലഽക , ഗതഺഗതും, മറ്റ് സര്ദ്വ഻സഽക   തഽട്഻യ അസുംഘട഻ത 
ുമഖലയ഻്  ഉണ്ഺയ ീതഺഴ഻്  നഷ്ടവഽും പര഻ഹര഻കഺനഽള്ള നടപട഻ക   
സവ഼കര഻ച്ച഻ട്ട഻ലല. ഇധനനീത്ത സഺഹവരയത്ത഻്  സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയും 
അ ഻മഽഖ഼കര഻കഺ  മഺരയവ഻രഽദ്ധ പഺുകജ് ആവശയമഺയ഻രഽധനനഽ. അത്തരും 
നടപട഻ക   ബ്റ്റ഻്  ഉ ീെടഽത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല. 

കര്ദ്ഷകരഽീട വരഽമഺനും അഞ്ചഽ വര്ദ്ഷും ീകഺണ്് ഇരട്ട഻െ഻കഽും എധനന 
ബ്റ്റ഻ീല ന഻ര്ദ്ുേശവഽും യഺഥഺര്ദ്ഥയ് ക് ന഻രകഽധനനുതഺ, പ്പുയഺഗ഻കുമഺ അലല. 
കര്ദ്ഷകീര സഹഺയ഻കഺനഺയ഻ ബ്റ്റ഻്  പറയഽധനന ന഻ര്ദ്ുേശ്   
തഺീഴെറയഽധനനവയഺണ്. കഺര്ദ്ഷ഻ക വഺയ്ക്പ തഽക വര്ദ്ദ്ധ഻െ഻കഽക, 60 ദ഻വസീത്ത 
വഺയ്ക്െയ്ക്ക് പല഻ശയ഻ളവ് ീവയ്യറക. നബഺര്ദ്ഡ഻ീ  പ്പവര്ദ്ത്തനും വയഺപ഻െ഻കഽക, 
ഇ-മഺര്ദ്കറ്റ് വയഺപ഻െ഻കഽക തഽട്഻യവയഺണ്. കഺര്ദ്ഷ഻ക വഺയ്ക്പ വഴ഻ മഺപ്തും 
കര്ദ്ഷകരഽീട ഉത്പഺദനവഽും, വരഽമഺനവഽും വര്ദ്ധ഻െ഻കഺ  കഴ഻യ഻ലല. ഇത഻ന് 
കിഷ഻യ്ക്ക് ആവശയമഽള്ള വ഻ത്ത്, വളും, ്ലുസവനും തഽട്഻യവ ല യമഺകഺനഽും, 
കഺര്ദ്ഷ഻കവ഻ള ഇഷഽറസ് മ വഴ഻ സുംരേ഻കഺനഽും, വ഻ളക ക് ീമച്ചമഺയ വ഻ല 
ഉറെറവരഽത്തഽകയഽും ീവയ്യണും. കറസ഻ േഺമും മാലും കഺര്ദ്ഷ഻ക ഉത്പധനന് ക് 
ുവണ്പ്ത ഡ഻മഺഡ഻ലലഺീത കര്ദ്ഷകര്ദ്ക് വ഻്കഺ  കഴ഻യഺത്ത ഥിത഻ത഻യഺണ് 



 

3 

കഴ഻ഞ്ഞ വ഻ല മഺസ്ള഻്  രഺ്യത്തഽണ്ഺയത്. ീകഺള്ളപല഻ശയ്ക്ക് കടും 
ീകഺടഽകഽധനനവര഻്  ന഻ധനനഽും കര്ദ്ഷകീര രേ഻കഺ  ആരും ഻ച്ച പ്പഺഥമ഻ക വഺയ്ക്പ 
സഹകരണ സുംഘ്ളറീട പ്പവര്ദ്ത്തനും കറസ഻ ന഻ുരഺധത്ത഻ീ  ുപര഻്  
സ് മതും ഻െ഻ച്ച വര഻പ്തമഺണ് നമഽീട മഽധനന഻ലഽള്ളത്. ഇത്തരും പ്പശ്ന്   
കഺണഺീതയഽള്ള ന഻ര്ദ്ുേശ്ളഺണ് ബ്റ്റ഻ലഽള്ളത്.  

രഺ്യും  അ ഻മഽഖ഼കര഻കഽധനന സഺമ്പത്ത഻കമഺരയും മാലും ഏറ്റവഽും കാടഽത്  
പ്പത഻സന്ധ഻യ഻്  ആയത് ദര഻പ്ദ്നവ഻ ഺഗ്   ആണ്. ഈ വ഻ ഺഗ്ളറീട 
ീതഺഴ഻്, വരഽമഺനും, ഉപു ഺഗും എധനന഻വയ഻്  കഴ഻ഞ്ഞ വ഻ല മഺസ്ള഻്  
വഇട഻വ് ഉണ്ഺയ഻. കറസ഻ അസഺധഽവഺകല഻ീ  ഏറ്റവഽും വല഻യ ദഽര഻തും 
അനഽ വ഻ച്ചതഽും ഈ വ഻ ഺഗ്ളഺണ്. ദര഻പ്ദ്നവ഻ ഺഗ് കഽുവണ്഻യഽള്ള ുദശ഼യ 
പദ്ധത഻കളറീട തഽക വര്ദ്ദ്ധ഻െ഻ച്ച് ദര഻പ്ദീര സുംരേ഻കഺും എധനന ന഻ലപഺടഺണ് 
ബ്റ്റ഻ലഽള്ളത്. ഈ നടപട഻ക   മാലും ദര഻പ്ദരഽീട ഥിത഻ത഻യ഻്  കഺരയമഺയ 
മഺറ്റമഽണ്ഺവ഻ലല. വരഽമഺനമഽള്ള ീതഺഴ഻ലവസര്   വര്ദ്ധ഻െ഻കഽകയഽും,  ാ 
രഹ഻തര്ദ്ക് കിഷ഻ ാമ഻ വ഻തരണും ീവയ്യറകയഽമഺണ് ഇത഻ന് ുവണ്ത്. പ്ഗഺമ 
പ്പുദശ്ള഻ീല അട഻ഥിതഺന സൗകരയ്ളഺയ ുറഺഡ്, ൂവദയഽത഻, കഽട഻ീവള്ളും, 
ീപഺതഽ ആശഽപപ്ത഻ക , സ് മകാളറക   എധനന഼ സൗകരയ്   വര്ദ്ധ഻െ഻ുകണ്തഽണ്്. 
ബ്റ്റ഻ീല ീപഺതഽവ഻ലഽള്ള ദഺര഻പ്ദന഻ര്ദ്മഺര്ദ്്ന നയ്ളറും പര഻പഺട഻കളറും ഈ 
രുംഗത്ത് കഺരയമഺയ മഺറ്റ്   ഉണ്ഺകഺ  ത഼ീര പരയഺ്തമലല.  

ബ്റ്റ഻്  പ്പഖയഺപ഻ച്ച഻ര഻യ്ക്കഽധനന വ഻ല  രണ നടപട഻ക   സഺമ്പത്ത഻ക 
വളര്ദ്ച്ചയ്ക്ുകഺ, വ഻കസനത്ത഻ുനഺ, ്നുേമും വര്ദ്ദ്ധ഻െ഻കഺുനഺ സഹഺയകരമലല. 
രഺ്യത്ത഻ീ  വ഻കസനത്ത഻ന് ുനതിതവും ന്കഽധനന ആസാപ്തണ വ഻കസനും 
ഇലലഺതഺക഻യ നടപട഻ രഺ്യത്ത഻ന്  ഗഽണകരമലല. പഽത഻യ ധനവ഻ന഻ുയഺഗ 
പ്കമമനഽസര഻ച്ച് പ്ലഺുനഺ, വഺര്ദ്ഷ഻ക പദ്ധത഻കുളഺ ഇലല. ഇത് വഺര്ദ്ഷ഻ക പദ്ധത഻ 
വ഻ട്ട് ആനഽകാലയ വ഻തരണ പ്പപ്ക഻യയ഻ുലക് ുകപ്ര സുംഥിതഺന സര്ദ്കഺരഽകീള 
നയ഻കഽും. ഇന്ത്യയ഻ീല റയ഻്ുവ, ുലഺകത്ത഻ീല തീധനന വല഻യ ീറയ഻്ുവകള഻്  
ധനനഺണ്. റയ഻്ുവ ുകപ്ര സര്ദ്കഺര഻ീ  ബ്റ്റ഻ീ   ഺഗമഺകഽക വഴ഻ അത഻ീന 
രഽ ീപഺതഽ ുമഖല ഥിതഺപനുമഺ, വകഽുെഺ ആയ഻ തരുംതഺഴ്ത്ത്ത഻യ഻ര഻യ്ക്കഽധനനഽ. 
ഈ നടപട഻ റയ഻്ുവ വ഻കസനത്ത഻ന് ഗഽണകരമലല. ധനും, ആസാപ്തണും, 
സഺമ്പത്ത഻ക വ഻കസനും എധനന഼ വ഻ഷയ്ളറീട നയരാപ഼കരണവഽും നടത്ത഻െറും 
ധനവകഽെ഻്  ുകപ്ര഼കര഻കഽധനനതഽും ഇന്ത്യീയ ുപഺീല രഽ വല഻യ രഺ്യത്ത഻ന്  
ുയഺ്഻ച്ചതലല.  

മഽകള഻്  വാണ്഻കഺണ഻ച്ച നയാനതക   ഉീണ്ങ്ക഻ലഽും ഈ ബ്റ്റ഻ീല വ഻ല 
ന഻ര്ദ്ുേശ്   സവഺഗതഺര്ദ്ഹമഺണ്. 1. റവനയാ കമ഻യഽും, ധന കമ഻യഽും കഽറച്ച് 
ുകപ്ര സര്ദ്കഺര഻ീ  ധനഥിത഻ത഻ ീമച്ചീെടഽത്തഺനഽള്ള നടപട഻ക  . 2. രഺ്യത്ത഻ീ  
ന഻കഽത഻  രണത്ത഻്  വല഻യ മഺറ്റ്   വരഽത്തഺ  സഹഺയകമഺയ ്഻. എസ് മ. ട഻ 
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നടെ഻ലഺകഺനഽള്ള പ്ശമ്  . 3. ന഻കഽത഻ ീവട്ട഻െ് കഽറയ്ക്കഺ  
ആദഺയന഻കഽത഻യ഻ലഽും മറ്ററും നടെ഻ലഺകഺ  ഉുേശ഻കഽധനന നടപട഻ക  . 4. 
ആദഺയന഻കഽത഻യഽീട ആദയ സ്ലഺബ് ന഻കഽത഻ ന഻രക഻്  വരഽത്ത഻യ കഽറവ്. 5. 
ന഻കഽത഻ പ഻ര഻വ് ീമച്ചീെടഽത്തഺനഽള്ള ന഻ര്ദ്ുേശ്  . 6. രഺപ്ഷ്ട഻യ പഺര്ദ്ട്ട഻ക   
സും ഺവനക   സവ഼കര഻കഽധനനത഻ലഽള്ള പഽത഻യ മഺനദണ്ഡ്  . 

വഽരഽകത്ത഻്  രഺ്യും അ ഻മഽഖ഼കര഻യ്ക്കഽധനന സഺമ്പത്ത഻ക മഺരയും 
പര഻ഹര഻യ്ക്കഽധനനത഻ന് ബ്റ്റ് ന഻ര്ദ്ുേശ്   പരയഺ്തമലല. എധനനഺ്  
ുകപ്രസര്ദ്കഺര഻ീ  ധനഥിത഻ത഻ ീമച്ചീെടഽത്തഽധനനത഻നഽും, ന഻കഽത഻ 
പര഻ഷ്കരണത്ത഻നഽും, ന഻കഽത഻ പ഻ര഻വ് ീമച്ചീെടഽത്തഽധനനത഻നഽും പ്ശുദ്ധയമഺയ 
ന഻ര്ദ്ുേശ്ളഺണ് ബ്റ്റ഻ലഽള്ളത്.  

 


