
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

నమಸాಕ್ర ಸెನ್ౕ తರె మతుತ್ ಗాರ್హకರె, 

అ క వషರ್ద ನాంక 29 ಫెబರ್వ , 2016 ర బಜెಟ್ బహళ కుతూహలವాಗಿతుತ್. ూదలನెయದాಗಿ హణಕాసు స వరు ముం న వషರ್ద య ತ್ౕయ ಕెూరತెయనుನ್ 3.5% ಗె యం ರ್ ದ ದా್ರె. 
ఇదు ఆ ರ್క వలయద ಲ್ బ ಡ್ దరగ ಗె బహళ ಶ ಲా್ఘ ౕయ మతుತ್ ధನాతಮ್కವాಗಿరుతತ್ದె. ఇదనుನ್ ముందువ దంತె ಭార ౕయ సವ್ರ್ ಬాಯ್ంಕ್ బ ಡ್ దరగళು మతుತ್ ರె ರ್ దరగళనుನ್ ಮాಚ್ ರ್న ಲ್ 
క  ಮాడలు ప గ సువುದాಗಿ ನాను ౕ సుತెತ್ౕನె. అదర నంతర, ಬాಯ್ంಕ್ గళು ಸాకషుಟ್ ಹెచుಚ್ సంಖెಯ್య ಬాಯ್ంಕ್ ಬాంಡ್ గళనుನ್ ಹెూం రువ ಕారణ ఇదు ಬాಯ್ంಕ್ న ఆయవಯ್య ప ಟ್ಗె 
సಹాయ ಮాడుతತ್ದె ఎందు ನాను నంబుತెತ್ౕನె. అలಲ್ದె హణಕాసు స వర 9 ముఖಯ್ అంశగಳాద ಗాರ್ ౕణ ಬెళవ ಗె, లಸౌకయರ್, హణಕాసు వలయద సంపೂణರ್ సబ ౕకరణ, ಸాಮా క 

లಸౌకయರ್, ఆರెూౕగಯ್ ಕాళ , ಕಷ್ణ కు తు ಹెచుಚ್ గమన ಸెಳె తుತ್ మతుತ್ భ షಯ್ద భదರ್ బుನా ಗె అవುగళು నమಮ್ ముం న ಹెಜెಜ್గಳాಗಿವె. బಜెಟ್ న తಕಷ್ణద అనుసరಣెయ లక, ఒబಬ್ 
ಭార ౕయన దృ ಟ್ ంద, ఇದెూందు ಭార ౕయ హణಕాసు ఉ ತాయగళ సు ಥ್ర ಬెళవ ಗెಗె ದెూడಡ್ ఉತెತ್ౕజన ఎందు ನాను ಭా సుತెತ್ౕನె. ఆದాగూಯ್,  

ఒందు ఋಣాతಮ್క అంశವెందರె ಜాగ క మటಟ್ద ಬెళవ ಗెయు సವ್లಪ್మ ಟ್ಗె ಮాతರ್ ఇరుతತ್ದె. బಜెಟ್ ಹెూర దದ್ ನెನ್ಲెయ ಲ್, పರ್పంచద ఇతర ಭాగగళ ಲ್ ఏను నಡెయుతತ್ದె ఎంబుదర కు తు 
ನావು జವాಗಿ  సವాలనుನ್ ఎదు సಬెౕಕాಗಿరుతತ್ದె. ఈ బಜెಟ್ సంపೂణರ್ವాಗಿ ರైత-పర, ಗాರ್ ౕణ ಭారతద పరವాಗಿದె మతుತ್ అದెౕ సమయద ಲ್ ಮారుకಟెಟ್గ ಗె ಯావುದెౕ 
ತెూందರెయుంటు ಮాడు ತ್లಲ್. ಹెచుಚ್ ఆದాయ ಹెూం రువ ಭార ౕయరు ಡెంಡ್ గళು ಸెౕ దంತె, ಹెచుಚ್ ತె ಗెగళనుನ್ ಪావ సಬెౕಕాగుతತ್ದె, ఆదರె ಭారతద ఆ ರ್క వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ఒటుಟ್ 

ూతತ್ವాಗಿ ఒ ಮ್ಗె స ప సువ ಲ್ ಭార ౕయరు ಪాతರ್వ సಬెౕకు ఎందు ನాను ఒబಬ್ ಭార ౕయನాಗಿ  ಭా సుತెತ್ౕನె. ఈ బಜెಟ್ కు తు ನాను ధನాతಮ್క ಭావನెయనుನ್ ಹెూం ದెದ್ౕನె మతుತ್ 
ౕಘಾರ್వ య కు తు ం సಬెౕಕాదರె, ఇದెూందు స ಯాద ಕಿಕ್నతತ್ పರ್ముఖ ಹెಜెಜ್ಯాಗಿದె. అలಲ್ದె ಭారతద ಲ್ ಲెకಕ್ర త ఆದాయ ಹెూం రువ జన ಗె 45% రషుಟ್ ತె ಗె ಪావ సువ లక 

ప హ ಕెూళಳ್బహుదు ఎంబుದాಗಿ ఒందు ಬా య అవಕాశవనుನ್ సಕాರ್ర ౕ ದె. ఇನెూನ್ందు షయವెందರె, ಭార ౕయ సಕాರ್రవು ం న ತె ಗెగ ంద ಹెూరబందు అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ 
కంప గళ ತె ಗె పರ್కరణగళనుನ್ ఇతಯ್థರ್ಗెూ సువುదర కు తు సహ  ౕ సబహుದాಗಿరుతತ್ದె. ఆదದ್ ంದాಗಿ ఇవುగళ ಲ್న ಕెలవು ಭారతద ౕ న ಶాವ್ಸాహರ್ತెయనుನ್ ಹె ಚ್సువ ಲ್ మతుತ್ 
ಭారతవనుನ್ ఒందు సమథರ್ವాద ಹా య ಲ್ సలు సಹాయ ಮాడుతತ್ದె ఎందు ನాను ಭా సుತెತ್ౕನె. 

 ఇದెూందు తనನ್ అవ య మధಯ್ ಭాగద ಲ್రువ పರ್సుತ್త సಕాರ್రవು ತెಗెదుಕెూండ పರ್ముఖ ಹెಜెಜ್ಯాಗಿದె. పರ್ ూబಬ್ ఈಕಿವ್  హూ ಕెದారరు, ಬాంಡ್ హూ ಕెದారరు మతుತ್ ಭార ౕయ హణಕాసు 
ఉ ತాయగళ ಲ್రువ పರ್ ూబಬ್ హూ ಕెದార గూ ఉతತ್మ భ షಯ್ ಹెూందువంತాగ  ఎందు ನాను ఆ సుತెತ್ౕನె మతుತ್ ఆ ಟ್న ಲ್ ఈ బಜెಟ್ ఒందు ದెూడಡ್ ధನాతಮ್కವాదದ ದా್ಗಿದె ఎందు ನాను 
ప గ సుತెತ್ౕನె. 
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