
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

હલેો ગર્ાહકો અને િમતર્ો, 

લીય ઇયર તારીખ, 29મી ફે આુરી, 2016 ના રોજ બ ટ એ એક ખબૂ જ રસપર્દ ઘટના છે. સૌ પર્થમ તો નાણા મતંર્ીએ આગામી વષર્ માટેની નાણાકીય ખાધને જીડીપીના ં3.5% 

એ િનયિંતર્ત કરી છે. આ, અથર્તતંર્મા ં યાજ દરો માટે ખબૂ જ પર્શસંનીય અને સકારાત્મક છે. આને અનસુરવાને લીધે હુ ંઅપેક્ષા કરંુ  ંકે રીઝવર્ બેંક ઑફ ઇંિડયાએ માચર્મા ં

ક્યારેક યાજ દરો અને રેપો દરોને નીચે લેવાનુ ંધ્યાનમા ંલેવુ ંપડશે. તે પછી, હુ ંમાનુ ં  ંકે આ, બેંકની બેલેન્સ શીટ્સને મદદ પ થશે કારણ કે બેંકો િવશાળ સખં્યામા ંબેંક 

બોન્ડ્સ ધરાવે છે. ઉપરાતં, નાણા મતંર્ીએ 9 મખુ્ય આઇટમ્સ પર ધ્યાન કેિન્દર્ત કયુર્ં છે, મા ંગર્ામીણ િવકાસ, ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર, નાણાકંીય ક્ષેતર્ના ંસમગર્ િવ તારમા ંસધુારો, સામાિજક 

ઇન્ફર્ા ટર્ક્ચર, આરોગ્ય સભંાળ, િશક્ષણનો સમાવેશ થાય છે અને તેઓ, આપણા ંભાિવના મજબતૂ પાયાના ંપગલાઓં છે.  

બ ટ પછીની તાત્કાિલક પર્િતિકર્યા, હુ ંિવચારંુ  ંકે એક ભારતીયના દૃિ ટકોણથી શુ ંથશે, આ ભારતીય નાણાકીય બચતોના ટકાઉ િવકાસ માટે એક જગંી પર્ોત્સાહન છે. જો કે, 

તેનાથી િવપરીત વાત એ છે કે વૈિ ક મખુ્ય પર્વાહ સતત આવો જ રહશેે. અને આ રીતે, બ ટ િનિ ત માગર્થી અલગ હોવાને લીધે ખરેખર હવે આપણે બાકી િવ માથંી આવતા 

પડકારોનો સામનો કરવો પડશે. આપણે એ પણ ધ્યાનમા ંરાખવુ ંપડશે કે આ બ ટ પ ટ પે ખેડતૂોને-અનકુળૂ, ગર્ામીણ ભારતને અનકુળૂ છે અને તે સાથે જ બજાર માટે 

નકુસાનદાયક નથી. ઉચ્ચ આવક વાળા ભારતીયોએ લાભાશંો સિહત આવક પર વધ ુકર ચકૂવવાનો રહશેે, પરંત ુએક ભારતીય તરીકે મારો િવચાર છે કે ભારતીયોએ ભારતની 

નાણાકીય સરંચનામા ંએકવાર તથા થાયી સધુાર કરવા માટે જ ર ફાળો આપવો જોઈએ. આ બ ટ િવશે મારો િવચાર સકારાત્મક છે અને જો મારે દીઘર્ અવિધનો દૃિ ટકોણ 

બનાવવાનો હોય, તો આ યોગ્ય િદશામા ંઉપાડેલ ખબૂ જ મહત્વપણૂર્ પગલુ ંછે. સાથો સાથ, એવા તમામ યિક્તઓ કે મની પાસે િબન-ખાતાકીય આવક છે, તેમના માટે સરકારે 

45% કરવેરાના દરે આને માન્ય બનાવવાની એક તક પર્દાન કરી છે. આ ઉપરાતં, આનાથી એક અપેક્ષા એ પણ છે કે પાછલા કરવેરાથી ભારત સરકારના ંબહાર નીકળવાની 

સાથે જ આંતરરા ટર્ીય કંપનીઓના કરવેરાના ંમુ ાઓની પતાવટ પણ કરવામા ંઆવશે. તો આમાનંી કેટલીક પ િતઓથી મારા ખ્યાલથી, ભારતની િવ સનીયતા વધારવામા ં

અને ભારતને સતત િ થર માગર્ પર રાખવામા ંમદદ મળશે.  

આ સરકારની મદુતના ંવચગાળાના ંઅથવા વચગાળાની નજીકના ંસમયે સરકાર ારા લેવાયેલ ખબૂ જ મહત્વપણૂર્ પગલુ ંછે. મારી ઇચ્છા છે કે, દરેક ઇિક્વટી રોકાણકાર, બોન્ડ 

રોકાણકાર અને ભારતીય નાણાકીય બચતોના ંદરેક રોકાણકારનુ ંભાિવ શાનદાર હોય અને હુ ંઆ બ ટને આ િદશામા ંખબૂ જ સકારાત્મક માનુ ં .ં 
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