
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uപേഭാkാkേള, സുഹൃtുkേള,  

29 െഫര്ബുവരി 2016-െല aധിവ�ഷ തീയതിയി� aവതരിpിc ബഡ്ജററ്് വളെര ര്പസക്തവും താ�pരയ്ജനകവുമാണ്. aടുt വ�ഷേtkുll ധനkmി ജിഡിപിയുെട 3.5% ആkി 
ധനകാരയ് മര്nി നിയര്nിcുെവnതാണ് ഈ ബഡ്ജററ്ിെല ര്ശdിേkണ്ട ആദയ് വസ്തുത. iത് ര്പശംസനീയമായ oരു നീkം മാര്തമലല് സmദ് വയ്വsയിെല പലിശ നിരkുക�k് 
ഗുണകരവുമാണ്. iതിന്െറ തുട�cയായി മാ�cി� റിസ�വ് ബാ ് ഓഫ് inയ് പലിശ നിരkുകളിലും റിേpാ നിരkുകളിലും iളവു വരുtുnതിെനkുറിc് പരിഗണിkുെമn് ഞാ� 
ര്പതീkിkുnു.  

aതിനുേശഷം, ബാ ുക�k് വലിയ aളവി� ബാ ് േബാണ്ടുക� ullതിനാ�, iത് ബാ ിന്െറ ബാല�സ് ഷീററ്ുക� െമcെpടുtാ� സഹായിkുെമn് ഞാ� വിശ സിkുnു. ര്ഗാമ വികസനം, 
aടിsാന സൗകരയ് �, മുഴുവ� സാmtിക േമഖലയുെടയും നവീകരണം, സാമൂഹിക aടിsാന സൗകരയ് �, ആേരാഗയ്ം, വിദയ്ാഭയ്ാസം enിവ u�െpെട 9 േമഖലകളി� ധനമര്nി 
ഊn� ന�കിയിരിkുnു, aവെയലല്ാം നmുെട ഭാവിയ്k് aതിശkമായ aടിtറ പണിയുnവയാണ്. ബഡ്ജററ്് aവേലാകനം െചyുേmാ�, oരു inയ്kാര� en നിലയി� eനിk് 
േതാnുnത് iത് inയ്� സാmtിക നിേkപ ളുെട sായിയായ വള�cയ്kായുll മികc േര്പാtാഹനമാെണnാണ്. e ിലും ആേഗാള മാnയ്ം തുടരുnത് oരു ര്പതികൂല 
പരിതsിതിയാണ്. opം േലാകt് iനി സംഭവിkാവുn eലല്ാ െവലല്ുവിളികളും േനരിടാ� നെm ര്പാപ്തരാkുnതാണ് ഈ ബഡ്ജററ്് enും പറയാനാകും. ഈ ബഡ്ജററ്് കൃഷിkാ�, 
ര്ഗാമവാസിക� enിവ�k് aനുകൂലമായതും aേത സമയം വിപണിക�k് kതേമ�pിkാtതുമാെണn് മനsിലാkുക. കൂടുത� വരുമാനമുll inയ്kാ� ഡിവിഡന്റ് u�െpെട 
കൂടുത� നികുതി aടയ്േkണ്ടതുണ്ട്, a െന സംഭാവന ന�കിെയ ി� മാര്തേമ inയ്യുെട സാmtിക ര്പശ്ന � enേnkുമായി പരിഹരിkാ� കഴിയൂ en് oരു inയ്kാര� en 
നിലയി� ഞാ� വിശ സിkുnു. ഈ ബഡ്ജററ്ിലും, ദീ�ഘ വീkണം eടുkുേmാ�, iത് ശരിയായ ദിശയിെല ര്പധാനെp  oരു ഘ മാണ് enതിലും eനിk് ശുഭാപ്തി വിശ ാസമുണ്ട്. 
aേതാെടാpം, inയ്യി� കണkി� u�െpടാt വരുമാനമുll eലല്ാവ�kും, aത് നിയമവിേധയമാkാ� 45% നികുതി നിരkി� oരു aവസരവും സ�kാ� ന�കിയി ുണ്ട്. കൂടാെത, 
inയ്� ഗവ�െമന്റ് പൂ�vകാല ര്പാബലയ്tിലുll നികുതി ഏ�െpടുt� െകാണ്ടുവn് വിേദശ കmനികളുെട നികുതി േകസുക� തീ�pാkുെമn് oരു ര്പതീkയുമുണ്ടായിരുnു. 
aതിനാ� iവയി� ചിലത് inയ്യുെട വിശ ാസയ്ത വ�dിpിkുെമnും inയ്െയ sായിയായ പാതയിേലk് etിkുെമnും ഞാ� കരുതുnു. iതിലൂെട,  

ഈ ഗവ�െമന്റ് aവരുെട aധികാര കാലാവധിയുെട പകുതിയിേലk് etിെkാണ്ടിരിkുേmാ� വളെര ര്പധാനെp  ചുവടുെവയ്pാണ് നടtിയിരിkുnത്. iക ിററ്ി 
നിേkപക�kും, േബാണ്ട് നിേkപക�kും, inയ്� സാmtിക നിേkപ േമഖലയിെല ഓേരാ നിേkപക�kും oരു നലല് ഭാവി ഞാ� ആശംസിkുnു, opം ഈ ബഡ്ജററ്് aതിേലk് ശുഭ 
ര്പതീk ന�കുെമnും ഞാ� ര്പതീkിkുnു. 
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