
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

माहक आिण िमऽांना नमःकार,  

29 फेॄुवारी, 2016 रोजी सादर होणारे या लीप वषार्चे अदंाजपऽक हे खूप िचत्तवेधक आहे. सवरू् थम अथर्मंत्र्यांनी पुढील वषार्साठी GDP च्या 3.5% दराने िवत्तीय 
तूट िनयंिऽत केली आहे. अथर्व्यवःथेमधील व्याज दरासाठी हे खूपच ःतुत्य आिण सकारात्मक आहे. हे पूणर् करण् यासाठी भारतीय िरझव्हर् बँकेने माचर्मध्ये 
व्याज दर आिण रेपो दरात घट करण्याचा िवचार करावा अशी मी अपेक्षा करतो. यापुढे, बॅंकांचे मोठ्या ूमाणात कजर्रोखे असल्याने बॅंकेच्या ताळेबंदात मदत 
होईल असे मला वाटते. तसेच मामीण ूगती, पायाभूत सुिवधा, िवत्तीय के्षऽाच्या सुधारणेचे संपूणर् के्षऽ, सामािजक पायाभूत सुिवधा, आरोग्य कें ि, िशक्षण या 9 
मुख्य गोष्टींना अथर्मंत्र्यांनी िदलेले महत्त्व, ही उज्ज्वल भिवंयाच्या दृं टीने आम्ही उचललेली पावले आहेत. अदंाजपऽकाच्या लगेच अनुसरणानंतर, मला वाटते 
की भारतीयांच्या दृं टीकोनातून, भारतीय िवत्तीय बचतीच्या शाश्वत ूगतीसाठी हा भक्कम आधार आहे. तथािप, मुख्य वैिश्वक ूवाह अशाच ूकारे सुरु रािहल 
हा िवरोधाभास आहे आिण त्याूकारे, अदंाजपऽक चाकोरीबाहेर असल्याने, संपूणर् जगभरात जे बदल घडणार आहेत ते आमच्यासाठी आव्हानात्मक असतील.  

आम्हाला हे देखील लक्षात ठेवणे आवँ यक आहे की हे अंदाजपऽक ःपष्टपणे शेतकरी, भारतातील मामीण के्षऽांच्या बाजनेू आहे आिण त्याचवेळी 
बाजारपेठांच्या िहताचे असेल. उच्च वगीर्य भारतीयांना लाभांशावर असणार् या करासह अिधक कर भरावे लागणार आहेत परंतु भारतीय म्हणून मला असे 
वाटते की, भारतीयांनी कायमःवरूपी भारताच्या िवत्तीय संरचनेच्या समःयांचे िनराकरण करण्यासाठी सहयोग करणे आवँयक आहे. मला हे अदंाजपऽक 
सकारात्मक वाटत आहे आिण मी दीघर् कालावधीच्या दृष्टीने पािहल्यास, योग्य िदशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल आहे असे वाटते. त्याचबरोबर, सवर् लोक 
ज्यांचे भारतामध्ये लेखांकन नसलेले उत्पन्न असल्यास, ते 45% कर दराने उघड करण्याची एक वेळची संधी शासनाने िदली आहे. त्याव्यितिरक्त, पूवीर्च्या कर 
आकारणीमधून बाहेर पडून आतंरराष्टर्ीय कंपन्यांच्या भारतीय शासनासह असलेल्या कर ूकरणांवर तोडगे काढण्याची अपेक्षा आहे. म्हणून मला वाटते की, 
त्यांच्यापैकी काही भारताची िवश्वसनीयता वाढिवण् यात मदत करतील आिण भारताची शाश्वत मागार्वर वाटचाल सुरु राहील.  

या शासनाने त्याच्या कायर्कालाच्या मध्यावर िकंवा त्याच्या आसपास उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतीय िवत्तीय बचतीमधील ूत्येक 
इिक्वटी गुंतवणूकदार, कजर्रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणारे आिण ूत्येक गुंतवणुकदाराचे भिवंय उज्ज्वल असण्याची आशा करतो आिण त्या िदशेने हे 
अदंाजपऽक सकारात्मक असल्याचे िवचारात घेतो.        
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