
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਹੈਲੋ ਿਪਆਰੇ ਗਾਹਕ ੋਅਤ ੇਿਮੱਤਰ,ੋ 

29 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਲੀਪ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਦਲਚਸਪ ਿਰਹਾ ਹ।ੈ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ GDP ਦ ੇਿਵੱਤੀ ਘਾਟ ੇਨੰੂ 3.5% ‘ਤੇ ਕੰਟਰ੍ੋਲ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤ ੇਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਰਾਹ  ਮ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਨੰੂ ਪਰੂਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਾਰਚ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਸਮ ਲਈ ਿਵਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤ ੇਰਪੇੋ ਦਰਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ, ਮ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਬਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਕ ਬਡ 
ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਕ ਦੀ ਬੈਲਸ ਸ਼ੀਟ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਮੁੱਖ ਿਬੰਦੂਆਂ Ôਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ, ਬੁਿਨਆਦੀ 
ਢਾਂਚਾ, ਿਵੱਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦ ੇਸਭ ਖੇਤਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਅਤ ੇਸਾਡੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਿਨਆਦ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਜਟ ਨੰੂ 
ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਿਵੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰ ਗਾਰਾ ਹੈ।  

ਪਰ, ਮੁੱਖ ਿਬੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਪਰ੍ਵਾਹ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਤ ੇਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਜਟ ਿਨਯਿਮਤ ਰਾਸਤੇ ਤ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ 
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਬਜਟ ਸਾਫ਼-ਤੌਰ Ôਤੇ ਿਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਪਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਕਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 
ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹ  ਹੈ। ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮਦਨੀ Ôਤ ੇਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਾਤ ੇਮੇਰਾ ਿਖਆਲ ਹੈ ਿਕ 
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਰੰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਤ ੇਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦ ੇਲਈ ਅਿਹਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਬਜਟ ਲਈ ਮੇਰਾ ਿਵਚਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਜੇਕਰ ਲੰਮੀ ਿਮਆਦ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅਿਜਹੇ ਸਭ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜਨਾਂ ਕੋਲ 
ਅਣਿਗਣਤ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45% ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ Ôਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਿਬਨਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਇਹ ਹ,ੈ ਿਕ ਪੂਰਵ 
ਿਵਆਪੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਤਰੀਿਕਆਂ Ôਤੇ ਮੇਰੇ 
ਿਵਚਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਥਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ।  

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜਿਵਧੀ ਦ ੇਲਗਭਗ ਮੱਧ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਨੇੜ-ੇਤੇੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਿਕਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਿਕ ਹਰ 
ਇਕੁਇਟੀ ਿਨਵੇਸ਼ਕਰਤਾ, ਬਡ ਿਨਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਿਵੱਤੀ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਨਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮ ਇਸ ਬਜਟ ਨੰੂ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ 
ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। 
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