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“�દાજપ�” એક પર�ચય

�દાજપ�ને  આપણે ��ે�માં ‘બ�ટ’  (Budget) તર�ક�  ઓળખીયે  છ�એ. બ�ટ શ�દ મ�ય�નુા “Bowgett” શ�દ પરથી
ઉતર� આ�યો છે. �યાર� “Bowgette” શ�દ મ�ય�ગુના ��ચ શ�દ “Bowgette” શ�દ પરથી ઉતર� આ�યો છે. �નો અથ�થાય
છે  “ચામડા નો  થેલો” આમ  બ�ટનો  અથ�  �હસાબો  અને  દ�તાવેજો  રાખવાની નાનીથેલી ક�  બગે ક�  પછ� વત�માન  સદંભ�માં
જોઇએતો  “�ીફક�સ” એવો  થાય  છે. નાણામ�ંી સસંદમા એમની “�ીફક�સ” માં �  �હસાબો  અને  દ�તાવેજો  લઈને  આવે  તની
ર�ુઆત  કર�  એટલે �દાજપ�/બ�ટ  ની  ર�ુઆત.  એક  જમાનામાં ‘�દાજપ�’  વ�ાઓછા  �શે  મા�  સરકારની  નાણાક�ય
િવધાન ગણા� ુહ� ુપરં� ુવત�માન સમયે એથી પણ ક�ક િવષેશ મહ�વ ધરાવ� ુનાણાક�ય િવધાન છે. તેમ માનવામા આવે છે.

કોઇપણ �ય��ત �ુ�ંુબ મહાનગર પા�લકા, રા�ય હોય ક� દ�શ તેણે પોતાના આવક ખચ� વ�ચે ચો�સ �મુેળ સાધવા �દાજપ�
બનાવ�  ુઅનીવાય� બની રહ� છે. જો �યવ��થત �દાજપ� બનાવેલ હોય તો ચો�સ લ�યાકંો સાર� ર�તે પાર પાડ� શકાયછે.

�ુ�ંુબ ના �દાજપ� અને સરકાર ના �દાજપ� વ�ચે એક મહ�વનો તફાવત જોવા મળે છે. �મ ક� �ંુ�ુબ ના �દાજપ�માં
�થમ આવક ની ગણતર� કરવામા આવેછે. અને તે પછ�જ ખચ� ન�� કરય છે. �યાર� દ�શ ના �દાજપ�મા ંસૌ �થમ ખચ� �ુ
અયોજન કર� તે ખચ� ને પહ�ચી વળવા માટ� �ા�ંા ં�ોતો માથંી ક�ટલી આવક મેળવવી તે ન�� કરવામા ંઆવેછે.

�ુદા-�ુદા �દાજપ� :-

ભારતમા ંસામા�ય �દાજપ� અને ર��વે �દાજપ� બ ેમહ�વના �દાજપ� દર વષ� �હ�ર કરવામા ંઆવેછે. ભારતીય ર��વે દ�શ
�  ુસૌથી મો�  ુ�હ�ર એકમ હોવા ઉપરાતં અનેક લોકોને રોજગાર� �રુ� પાડ� ુ ંદ�શ ના મોટા વગ� ને �પશ��  ુસરકાર� સાહસ છે.

તેથી ભારતમાં સામા�ય  ર�તે  26 મી ફ��આુર�એ દર વષ�  ર��વે  �દાજપ�  દ�શ  ના ર��વે  મ�ંી �ારા �હ�ર કરવામાં આવેછે.

ભારતમાં ર��વે  શીવાય  �ુ બી�ુ  અને  સૌથી મહ�વ�ુ �દાજપ�  �  સામા�ય  �દાજપ�  તર�ક�  ઓળખવામાં આવેછે. દ�શ�ું
સામા�ય  �દાજપ�  દ�શ  નાં નાણંામ�ંી �ારા ફ��આુર�નાં છે�લા �દવસે  એટલકે� 28 ક� 29મી ફ��આુર�નાં રોજ  11-00 કલાક�
લોકસભામાં  ર�ુ  કરવામાં  આવેછે.  સામા�ય  �દાજપ�માં  વષ�  દરિમયાન  સરકાર  �ુદા-�ુદા  િવભાગો  �વા  ક�
ખતેી,ઉધોગ,સરં�ણ,િશ�ણ,�ામીણ િવકાસ, ઉ��, િસ�ચાઈ, શહ�ર� િવકાસ, ખ�ુેતો  માટ�, બાળકો  માટ�.પ�રવહન  વગેર�  િવિવધ
��ેો પાછળ ફાળવાયેલા નાણાનંી િવગત ઉપરાતં વષ� દરિમયાન આ ખચ� ને પહ�ચી વળવા મટ� આવક કયા-ંકયા ં�ે�ો માથંી
આવશે  અને  ક�ટલી આવશે  તેની �દા�ત  િવગતો  ર�ુ  કરવામાં આવેછે. �મક�  સરકાર� �હ�ર સાહસો ની આવક, ��ય� –

પરો� કરવેરા, એ�સાઈઝ ડ�ટુ�, �દસઈ�વે�ટમે�ટ , �હ�ર દ�� ુઉપરાતં �ુલ આવક અને �ુલ ખચ� ઉપરાતં બ�ટની �ુલ નાણાકં�ય
ખાધનો �દાજ ર�ુ કરવામા ંઆવેછે. અને વષ� દરિમયાન ના �દાજપ�ીય લ�યાકંો ને પહ�ચી વળવા �રુતા �ય�નો કરવામાં
આવેછે.

ભારત દ�શના ંસામા�ય �દાજપ� સીવાય િવિવધ રા�યો ના ં�દાજપ�ો પણ ફ��આુર�ના છે�લા અઠવાડ�યામા ંલગભગ 20 થી
23 ફ��આુર�  આસપાસ  ર�ુ  કરવામાં આવેછે.  આ સીવાય  દ�શ  ની  બધીજ  મહાનગર  પા�લકાઓના  �દાજપ�ો  પણ રા�ય
સરકારના  �દાજપ�ોના  બે  �ણ  �દવસ  અગાઉ  ર�ુ  કરવામા  આવેછે.  �મા  વાિષ�ક  આવક-  ખચ�ની  �દાજપ�ીય  િવગતો
દશા�વવામા ંઆવે છે.

અથ�/�યા�યા:-

�દાજપ� ગતવષ� દરિમયાન સરકાર�  કર�લી ���ૃી ઓની આવક-�વકની નાણાક�ય આવક-ખચ� �ગેના �દાજોની માહ�તી
આપેછે.

ભારતના સામા�ય �દાજપ�ની શ�આત/ઈિતહાસ

ભારતમાં સૌ�થમ  સામા�ય  �દાજપ�  �ીટ�શ  તાજ  હ�ઠળની  ઈ�ટ  ઈ�ડ�યા  કંપનીએ  1857 નાં િવ�લવમાં સફળતા
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મેળ�યા પછ� 1860 ની 7મી એિ�લ ે��સ િવ�સને ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ

2001 પહ�લા દ�શ�ુ ંસામા�ય �દાજપ� સા�ં 5 કલાક� ર�ુ કરવાની પરંપરા હતી. � 1924માં બિેસલ �લેક�� � શ� કર�
હતી. આમ કરવા પાછળ ના બ ેઉ�ેશો હતા ક� �ીટ�શ સમય ભારતીય સમય કરતા લગભગ 5 થી 6 કલાક પાછલ હોવાથી
ભારતમા ંસા�ં 5 વાગે બ�ટ ર�ુ થાય �યાર� �ીટ�શ સાસંદ “હાઉસ ઓફ કોમ�સ” ની બઠેક ચા� ુહોય છે અને બીજો ઉ�ેશ
બ�ટના  દ�તાવેજો  તૈયાર  કરતા  કમ�ચાર�ઓને  બ�ટ  ની  �હ�રાતના  એક  અઠવાડ�યા  અગાઉ  નાણામં�ંાલયમાં
એકાતંવાસમાં રાખવામાં આવેછે. �ઓ સતત  કામ  કરવાથી અને  બ�ટની આગળની રા�ે  રાતભર કામ  કરવાથી તેમને
�રુતો આરામ મળ� રહ� તે માટ� સા�ં 5 કલાક� �દાજપ� ર�ુ કરવાની પરંપરા 2000 �ધુી ચાલી આવી હતી.
પા�ક�તાન  ના  �થમ  વડા�ધાન  બનેલા  �લયાકત  અલી  ખાને  ભારત-પા�ક�તાન  ના  ભાગલા  પહ�લા  1846-47  માં
વચગાળા�ુ ં�દાજપ� ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ�મા તેમણ ેઉ�ચ �હ���ુ �ીમતં વગ� પર આવકવેરો ના�યો હતો. �નો જોરદાર િવરોધ
થયો હતો. આ િનણ�યે પણ ભારત- પ�ક�તાનના ભાગલામા ંમહ�વનો ભાગ ભજ�યો છે.

આઝાદ  ભારત  �ુ  �થમ  સામા�ય  �દાજપ�  આઝાદ�  પછ�  26મી  નવે�બર  1947ના  �દવસે  સા�ં  5  વાગે
આર.ક�.શણ�ખુમ ર��� એ ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ

1948-49માં  આર.ક�.શણ�ખુમ  ર���  એ  સૌ  �થમ  વચગાળા�ુ  �દાજપ�  એવો  શ�દ  �યોગ  કય�  હતો.�યારબાદ
વચગાળાના �દાજપ� નો અથ� �ંુકાગાળા� ુ�દાજપ� એવો થવા લા�યો.
��સ�ાક ભારત  �ુ સૌ�થમ  �દાજપ�  28મી ફ��આુર� 1950 ના રોજ  જહોન  મથાઈ  એ  ર�ુ  ક�ુ� હ�.ુ  ��સ�ાક
ભારતના �થમ સામા�ય �દાજપ� ની ર�ુઆત સમયે આયોજનપચં અ��ત�વ મા ંઆ�� ુહ�.ુજહોન મથાઈ પહ�લા ર��વે
�ધાન હતા પછ� નાણા�ંધાન બનેલા.
સી.ડ�.દ�શ�ખુે નાણામં�ંી તર�ક� 1950 થી 1956 �ધુી સામા�ય  �દાજપ�  ર�ુ  કયા� હતા.સી.ડ�. દ�શ�ખુે નાણા�ંધાન
બ�યા તે પહ�લા 11 ઓગ�ટ 1943 થી 30 �ુન 1949 �ધુી ર�ઝવ� બ�ક ઓફ ��ડયા ના ગવન�ર તર�ક� ની જવાબદાર�
સભંાળ� હતી. આમ સી.ડ�.દ�શ�ખુ નાણામં�ંી તર�ક� �દાજપ� ર�ુ કરનાર ર�ઝવ� બ�ક ના પહ�લા ગવન�ર હતા.
1955-56થી સામા�ય �દાજપ� ના દ�તાવેજો �હ�દ� ભાષામા પણ તૈયાર કરવાની શ�આત થઈ. પહ�લા મા� ��ે�
ભાષામાજં દ�તાવેજો તૈયાર કરવામા ંઆવતા હતા.
ભારતમા ંસૌથી વ� ુસામા�ય �દાજપ� ર�ુ કરનાર નાણામં�ંી તર�ક� �જુરાત ના પનોતા ��ુ એવા �ી મોરાર� દ�સાઈ
એ 10 વાર સામા�ય �દાજપ�ો ર�ુ કયા� છે. �મા ચીન સાથેના ��ુધ પછ� �ુ ં1962-63�ુ ંઅને 1967-68�ુ ંએમ બે
વચગાળાના �દાજપ�ો નો પણ સમાવેશ થાય છે.

1965-66ના �દાજપ�મા ંસૌ �થમ વખત કાળાનાણાનંી �હ�રાત ની યોજના અમલમા ં�કુવામા ંઆવી.
મોરાર� દ�સાઈ  દ�શ  ના એકમા�  એવા નાણામં�ી છે  �મણે પોતાના જ�મ�દને  2�દાજપ�  ર�ુ  કયા�  છે.�માં 29મી
ફ��આુર� વષ� 1964 અને વષ� 1968 ના �દાજપ� નો સમાવેશ થાય છે.

1973-74 ના �દાજપ� ની ગણના ભારતના ઈતીહાસમા ંકાળા �દાજપ� તર�ક� થાય છે કારણક� એ વષ� �દાજપ�ીય
ખાધ �. 550/- કરોડની થઈ હતી.
�ુલ �ણવાર દ�શ ના વડા�ધાન �ારા સામા�ય �દાજપ�ો ર�ુ  થયા છે �મ ક�, (1)1958-59માં જવાહરલાલ નહ��ુએ
(2)1970-71માં ઈ�દ�રા  ગાધંીએ  (3)1987-88માં રા�વ  ગાધંીએ  જોગા� ુ જોગ  �ણયે  એકજ  �ંુ�ુબના  વારસદારો
િપતા-��ુી અને માતા ��ુ છે.

ઈ�દ�રા ગાધંી દ�શના એક મા� મ�હલા છે �મણ ેદ�શ�ુ ંસામા�ય �દાજપ� ર�ુ ક�ુ� હોય.

“�ણવ �ખુજ�” �થમ એવા નાણા ં�ધાન હતા �ઓ રા�યસભાના સ�ય તર�ક� નાણાખંાતાનો હવાલો સભંાળતા હતા તેમણે
રા�યસભાના સ�ય અને નાણા�ંધાન તર�ક� 1982 થી 1985 દરિમયાન ચાર �દાજપ�ો ર�ુ કયા� હતા. �યારબાદ તેમણે
2010 થી 2012 �ધુી લોકસભાના સ�ય અને નાણા�ંધાન તર�ક� �ણ �દાજપ�ો ર�ુ કયા� હતા. આમ તમણે �ુલ સાત
�દાજપ�ો ર�ુ કયા� છે.

વત�માન વડા�ધાન ડૉ.મનમોહન િસ�હ� વષ�- 1991-92મા ંનાણામં�ંી તર�ક� ર�ુ કર�લ �દાજપ� ભારતીય રા�યસભાના
સ�ય  સામા�ય  �દાજપ�  ના  ઈિતહાસ  �ુ  �ાિંતકાર�  �દાજપ�  ગણાય  છે.  �મા  તમણે  આિથ�ક  ��ેે  ઉદાર  વલણ
અપના��ુ.ં �ના પર�ણામે આ� ભારત આિથ�ક ��ેે િવ�ના ટોપ-10 દ�શો મા ં�થાન ધરાવેછે અને ભારતની આિથ�ક ��થતી
મજ�તુ બની છે.

2001  પહ�લા�ુ  ક����ુ  સમા�ય  �દાજપ�  સા�ં  5-00  કલાક�  ર�ુ  થ�ું હ� ું પરં� ુ 2001માં  એન.ડ�.એ.સરકારમાં
અ�લ�બહાર� બાજપેઈ વડા�ધાન હતા �યાર� નાણા ંમ�ંી યશવતં િસ�હા એ સવાર� 11 કલાક� �દાજપ� ર�ુ કર� એક વષ�
�ુની પરંપરા બદલી હતી.
કોપ�ર�ટ ટ�� સૌ�થમ વખત રા�વગાધંીએ 1987 ના �દાજપ�મા ંના�યો હતો. આ તેમ� ુ એ�મા� �દાજપ� હ�  ુ�
તેમણ ેવડા�ધાન તર�ક� ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ કોપ�ર�ટટ��સ વત�માનસમયે સરકારને સૌથી વ� ુઆવક આપતો કરછે.

1991-92માં વચગાળા�ુ ં�દાજપ� અને અિત�મ �દાજપ� બે �ુદા�ુદા પ�ો ના નાણામં�ંીઓએ ર�ુ કયા� હતા �મક�
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વચગાળા�ુ ં�દાજપ� ભાજપના યશવતંિસ�હાએ અને �િતમ ક��ેસના ડૉ.મનમોહન િસ�હ � ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ�મા આિથ�ક ��ેે
ભારતે ઉદાર વલણ અપના�� ુહ� ુ.ં
1994મા ંનાણામં�ંી ડૉ.મનમોહન િસ�હ� �થમ વખત સિવ�સ ટ��સ દાખલ કય� હતો.
વષ� 2012-13�ુ ંસામા�ય �દાજપ� પાચં રા�યો ની િવધાનસભાની �ુટંણી ને કારણ ેફ��આુર�ના �તીમ �દવસ ને બદલે
�ુટંણી ના પ�રણામ પછ� 16 માચ� ર�ુ ક�ુ� હ�.ુ

તા.28મી ફ��આુર� 2013 ના ��ુુવાર� વષ� 2013-14 �6ુ 82�ુ ંસામા�ય �દાજપ� ર�ુ થ�ુ.ં � દ�શ ના નાણા ંમ�ંી પી.
�ચદ�બરમે ર�ુ ક�ુ�.
પી.�ચદ�બરમ  સામા�ય  �દાજપ�  ર�ુ  કરનારા  દ�શના  28મા  નાણા�ંધાન  છે  ક�  �મણે  સૌથી  વ�ુ 10  સામા�ય
�દાજપ�ર�ુ કરનાર નાણામં�ંી મોરાર� દ�સાઈ પછ� બી� �મે 8 સામા�ય �દાજપ�ો ર�ુ કયા� છે.

દ�શ�ુ સૌ �થમ સામા�ય �દાજપ� �ુલ 193 કરોડ �િપયા�ુ હ�.ુ �યાર�  82�  ુ�દાજપ� �ુલ �િપયા 16,65,297/-

કરોડ � ુ�દાજવામા ંઆ�� ુછે.

ભારતીય �દાજપ� પર સૌથી અસરકતા� જો કોઈ પર�બળ હોય તો તે દ�શની �ુટંણી છે. દ�શમા આવતી �ુટંણીઓની સીધી
અસર દ�શ ના સામા�ય, ર��વે ક� કોઈપણ રા�યના �દાજપ� પર �પ�ટ જોવા મળતી હોય છે.
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