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Continuous Issue-30 | March – April 2018 

કેન્દ્રિય બજેટ 2018-'19 : એક ઝલક 

સામાન્ય રીતે વિશ્વના દરેક દેશ પોતાના દેશના સચુારુ િહીિટ અને વિકાસ માટે કેટલીક આવથિક નીવતઓ 
અમલમાાં મકુતાાં હોય છે જેિીકે નાણાાંકીય નીવત, રાજકોષીય નીવત િગેરે. આપણા ભારત દેશે પણ આ બને્ન નીવત 
અમલમાાં મકેુલી છે. નાણાાંકીય નીવતનુાં ઘડતર અને અમલીકરણ દરેક દેશની મધ્યસ્થ બેંકને સોંપિામાાં આિે છે 
જ્યારે રાજકોષીય નીવત અમલમાાં મકૂિા માટે સરકાર પાસે રહલે ુાં સાધન એ તેનુાં બજેટ અંદાજપત્ર છે તેથી 
રાજકોષીય નીવતને બજેટનીવત પણ કહિેામાાં આિે છે. 

દરેક રાષ્ટ્રના બજેટનુાં તે રાષ્ટ્રના વિકાસમાાં આગવુાં યોગદાન હોય છે. તેમાાં પણ ભારત જેિા વમશ્ર અથથતાંત્રિાળી 
આથીક પ્રવવૃત ધરાિતા દેશમાાં અંદાજપત્રનુાં મહત્િ દેશનાાં વિકાસને ધ્યાનમાાં લઈને તૈયાર કરાત ુાં હોિાથી 
અગત્યનુાં સ્થાન ધરાિે છે. ભારતના બજેટને ભારતના બાંધારણની કલમ 112 અનસુાર “િાવષિક નાણાકીય વનિેદન” 
તરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે. આિનાર િષથ માટે સરકાર દ્વારા જાહરે ખચથ અને આિક મેળિિા માટે સાંસદ 
સમક્ષ જે અંદાજો મકુિામાાં આિે છે તેને બજેટ કહિેામાાં આિે છે. આ લેખ માાં બજેટ 2018-'19ના િષથની કેટલીક 
અગત્યની બાબતો મકુિામાાં આિી છે. 

સામાન્ય રીતે બજેટ જે પકે્ષ રજૂ થાય તે પક્ષનાાં સભ્યો બજેટ ઉત્તમ છે, અથથતાંત્રને િેગિાંત ુ બનાિનાર છે, 
ગરીબોને લાભદાયી છે, િગેરે જણાિતા હોય છે જ્યારે વિરોધ પક્ષનાાં સભ્યો બજેટને દદશાવિહીન, સામાન્ય માણસ 
માટે અથથહીન, વનરાશાિાદી િગેરે કહતેા હોય છે. પણ િાસ્તિમાાં આ બજેટ છે શુાં? બજેટ કળા છે કે વિજ્ઞાન? 
સરકાર નક્કી કરે કે સામાન્ય વ્યક્તત મહનેત મજૂરી કરી કમાણી કરે, તેને તેમાાંથી કેટલુાં િાપરિા દેવુાં, ક્યારે કેટલુાં 
આપવુાં એનુાં આયોજન કરવુાં એ કળા કહિેાય અને સમાજમાાં લોકો પાસેથી વિવિધ ટેકસ, સેસ િસલૂ કરી લોકોના 
ખખસ્સાાં ખાલી કરિા એ વિજ્ઞાન કહિેાય. 

સામાન્ય રીતે બજેટમાાં શુાં આિશે તે તો ફતત નાણાાંમ ાંત્રી અને અથથશાસ્ત્રનાાં વનષ્ટ્ણાાંતો તથા માંત્રાલયનાાં સિોચ્ચ 
હોદે્દદારો જ જાણતા હોય છે જો નાણાાં માંત્રાલય અને િહીિટી માંત્રાલય િચ્ચે બજેટના કોઈ મદેુ્દ વિિાદ થાય તો તે 
પ્રશ્ન કેખબનેટમાાં ચચાથય છે, અને તેનો આખરી વનણથય કેખબનેટમાાં થાય છે. કેખબનેટની માંજૂરી મળ્યા બાદ જ 
સાંસદમાાં રજૂ થાય છે સાંસદમાાં માંજૂરી મળ્યા બાદ રાષ્ટ્રપવત રેકટીફાઈડ કરે છે      માંજુરી વિના સરકાર તેમાાંથી 
કોઈ પણ પ્રકારનો ખચથ કરી શકે નહી. આપણા દેશમાાં બજેટની ગોપનીયતા રખાય છે . 
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બજેટ શબ્દથી આપણે સૌ િાકેફ જ છીએ જેમ કૌટુાંખબક બજેટ હોય છે. જેમાાં ઘરના સભ્યો પ્રથમ આિકની ગણતરી 
કરીને પછી ક્યાાં કેટલો ખચથ કરિો તે નક્કી કરે છે એિી જ રીતે સરકારનુાં બજેટ હોય છે જેમાાં સરકાર પ્રથમ 
ખચથની ગણતરી કરીને એ ખચથને પહોંચી િળિા ક્યાાંથી, કેિી રીતે આિક મેળિિી તે નક્કી કરે છે. 

આપણા દેશમાાં ગયાાં િષથ સધુી સામાન્ય બજેટ અને રેલ્િે બજેટ એમ બે અલગ અલગ પ્રકારના બજેટ તૈયાર 
કરિામાાં આિતા હતા અને તે  28 ફેબ્રઆુરીના રોજ રજૂ કરિામાાં આિતાાં હતા. પરત ુાં આ િષે આ પ્રણાલીમાાં 
બદલાિ લાિિામાાં આવ્યો છે બે અલગ અલગ બજેટના બદલે બને્નનુાં ભેગુાં એક જ બજેટ તૈયાર કરિામાાં આિેલ 
છે. હિે આપણે િષથ 2018-'19ના કેન્દ્ન્િય બજેટ વિષે માદહતી મેળિિીએ. 

િતથમાન નાણાાંમ ાંત્રીશ્રી અરુણ જેટલીએ ગત 1 ફેબ્રઆુરી, 2018ના રોજ સિારે 11 િાગ્યે લોકસભામાાં િષથ 2018-'19 
માટે દેશનુાં 88મુાં બજેટ રજૂ કર્ુું હત ુાં. આ બજેટ GST બાદનુાં કેન્િ સરકારનુાં પ્રથમ બજેટ છે.  આ કેન્દ્ન્િય બજેટ 
2018-'19ની મખુ્ય વિશેષતાઓ, જોગિાઈઓ અને તેની થનારો અસરો નીચે મજુબ છે,  

 કેન્દ્ન્િય બજેટ 2018-'19નુાં કુલ ખચથ 24.42 લાખ કરોડ રૂ. અંદાજિામાાં આવ્ર્ુાં છે અને કુલ આિક 15.16 
લાખ કરોડ રૂ. અંદાજિામાાં આિી છે જેમાાંથી 12.27 લાખ કરોડ રૂ. આિક કરિેરાની આિક અને 2.88 
લાખ કરોડ રૂ. આિક કરિેરા વસિાયની આિક હશે. 

 િષથ 2018-'19 દરવમયાન મહસેલૂી ખાધ 4.38 લાખ કરોડ રૂ. જેટલી અંદાજિામાાં આિી છે તથા નાણાાંકીય 
િષથ 2018-'19 માટે રાજકોષીય ખાધનો અંદાજ, જે GDPના ૩.5% થાય છે તે સરકારે 2018-'19 માટે 
રાજકોષીય ખાધને ૩.૩% સધુી લઈ જિાનો અંદાજ વ્યતત કયો છે અને રાજકોષીય ખાધ 5.95 લાખ કરોડ 
રૂ. અંદાજી છે. GSTની અંદાજીત આિક અન ેનોન-ટેતસ રેિેન્ર્ ુઅપેક્ષા કરતાાં નીચી રહતેા ખચથ ધારણાાં 
કરતાાં ઊંચો રહતેા ખાધમાાં િધારો જોિા મળી રહ્યો હોિાનુાં જણાિાર્ુાં છે. 

 આ બજેટમાાં આિક િેરાના સ્લેબમાાં કોઈ જ ફેરફાર કરિામાાં આવ્યો નથી. જેના કારણે િેતનદર િગથને 
વનરાશા સાાંપડી છે પરાંત ુ પગારદાર િગથને રાહત આપિા રૂ.40,૦૦૦ ના સ્ટાન્ડડથ દડડકશનની જાહરેાત 
કરિામાાં આિી છે અને બીજી તરફ રાન્સપોટથ  એલાઉન્સ અને મેડીકલ રીએમ્બસથમેન્ટની સવુિધા રદ 
કરિામાાં આિી છે અત્યારસધુી રૂ.15,૦૦૦ સધુીના મેડીકલ ખબલ અને રૂ.19,૦૦૦ સધુીના રાન્સપોટથ  
એલાઉન્સ પર ટેતસમાાં આપિામાાં આિેલી છૂટછાટ પાછી ખેંચિામાાં આિી હોિાથી રૂ. 40,000 સધુીનુાં 
સ્ટાન્ડડથ દડડકશન જાહરે થર્ુાં હોિા છતાાં િેતનદાર િગથને માત્ર રૂ.5,800 પર જ િેરાકીય છૂટછાટ મળશે. 
જો કે કોને કેટલો િેરાકીય લાભ મળશે તે હકીકત તો કરદાતા ક્યાાં સ્લેબમાાં આિે છે તે બાબત પર વનભથર 
રહશેે. તેમ છતાાં એટલુાં કહી શકાય કે 5 ટકા સ્લેબમાાં આિનારને રૂ.290, 20 ટકા સ્લેબમાાં આિનારન ે
રૂ.1,160 અને 30 ટકા સ્લેબમાાં આિનારને રૂ.1,740 નો લાભ થશે. જોકે િાવષિક પાાંચ લાખ સધુીની આિક 
ધરાિનારને બાદ કરતા બાકીનાને આ લાભ મળશે નહી. 
આિકિેરા પરના આરોગ્ય અને વશક્ષણના સેસના દરને ૩% થી િધારીને 4% કરિામાાં આવ્યો છે આ બાંને 
સેિાઓ પાછળ હિેથી િધ ુનાણાાં ખચથિાનુાં થિાથી સામાન્ય માણસનો ખચથ િધી જશે. આની સામે રૂ. 
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40,000 ના સ્ટાન્ડડથ દડડકશનના કારણે સરકાર 8000 કરોડ રૂ. ગમુાિશે. એની સામે સરકાર સેસ ૩% થી 
િધારીને 4% કરશે જેથી સરકારનો 11,000 કરોડ રૂ. ની આિક ઊભી કરિાનો અંદાજ છે  

 વસવનયર સીટીઝન વ્યક્તતઓ માટે બેંક દડપોઝીટ પર વ્યાજની આિકમાાં મકુ્તતની મયાથદા રૂ.10,000 થી 
િધારીને રૂ.50,000 કરી દેિામાાં આિી છે તથા ગાંભીર માાંદગી માટે ટેતસ દડડકશનના લાભ 1 લાખ સધુી 
કરિામાાં આવ્યા છે આ ઉપરાાંત વસવનયર વસટીઝન વ્યક્તતઓ માટેની 8% વ્યાજ આપતી LIC ની 
‘િયિાંદના’ સ્કીમમાાં રોકાણ મયાથદા 7.5 લાખ રૂ. થી િધારી 15 લાખ રૂ. કરિામાાં આિી છે. સામાન્ય રીત ે
વધૃ્ધોની આિકનો મખુ્ય સ્ત્રોત વ્યાજ જ હોય છે તેથી તેમને પહલેા કરતા િધારે ફાયદો થશે અને િડીલો 
માટે દફતસ ડીપોઝીટમાાં રોકાણ આકષથક બનશે. 

 1 િષથ કરતા િધારે મદુ્દત અને 1 લાખ રૂ. થી િધારે આિક પર 10% ના દરે લોંગ ટમથ કેવપટલ ગેઈન 
ટેકસ લગાિિામાાં આવ્યો છે જેમાાં રોકાણકારોને ઇન્ડેકસેશનનો લાભ આપિામાાં આિશે નહી. જો કે 31 
જાન્ર્આુરી, 2018 સધુી થયેલા તમામ લાભ તેમાાં ગણાશે નહી. આના કારણે સામાન્ય રોકાણકારોને હિે 
લોંગ ટમથ ઓછાં રીટનથ મળી શકશે. જેનાથી લોંગ ટમથ રોકાણ ઘટશે. 

 250 કરોડ રૂ. સધુીના િાવષિક ટનથઓિરિાળો કાંપનીઓને ચકૂિિો પડતો કોપોરેટ ટેતસ 30% થી ઘટાડીને 
25% કરિામાાં આવ્યો છે. સરકારના આ વનણથયને કારણે સરકારને આિકમાાં 7000 કરોડ રૂ.નો ઘટાડો થશે.  

 ફૂડ પ્રોસેવસિંગ માંત્રાલયને 1400 કરોડની ફાળિણી કરિામાાં આિી છે 100 કરોડ ખબઝેનેશિાળી ફામથર 
પ્રોડર્સુર કાંપનીઓને 5િષથ સધુી કોપોરેટ ટેતસમાાં છૂટ આપિામાાં આિશે. 

 પેરોલ-ડીઝલ પર બેઝીક એકસાઈઝ ડર્ટૂી રૂ. 2 પ્રવત ખલટરનો ઘટાડો કરિામાાં આવ્યો છે અને રૂ. 6 ની 
એડીશનલ એકસાઈઝ ડર્ટૂી રદ કરિામાાં આિી છે પરાંત ુઆની સામે બીજી તરફ ખલટરદીઠ રૂ. 8 નો 
હાઈિે રોડ સેસ લગાિીન ેભાિને સરભર કરિામાાં આવ્યો છે. 

 દેશના રાષ્ટ્રપવત, ઉપરાષ્ટ્રપવત અને રાજ્યપાલના પગારમાાં િધારો કરિામાાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રપવત માટે 
મહીને 5 લાખ રૂ., ઉપરાષ્ટ્રપવત માટે 4 લાખ રૂ. અને રાજ્યપાલો માટે ૩.5 લાખ રૂ. નો પગાર આપિાનુાં 
તથા સાાંસદોના પગારમાાં દર 5િષે મોંઘિારીને અનલુક્ષી િધારો આપિાનુાં અને આ વસસ્ટમ 1 એવપ્રલ, 
2018થી અમલી બનાિાનુાં જાહરે કરિામાાં આિેલ છે 

 મદહલા કમથચારીઓ માટે EPF કપાત 8% કરિામાાં આિી છે જે પહલેા 12% હતી આનાથી જે મદહલાઓનો 
પગાર ઓછો છે તેમના હાથમાાં િપરાશ માટે િધારે રકમ આિશે જો કે આની વિપરીત અસર તેમના PF 
ફાંડ પર પડશે. 
મદહલા સ્િયાં સહાય જૂથોને મળતી લોનની રકમ 75,000 કરોડ રૂ. કરિામાાં આિી છે જે ગત િષથના 
બજેટમાાં 42,500 કરોડ રૂ. જેટલી ફાળિાઈ હતી. 
8 કરોડ ગરીબ મદહલાઓને મફત ગેસ કનેતશન આપિાનુાં જાહરે કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે.  

 આ બજેટમાાં સાંરક્ષણ વિભાગ માટે 2,95,511.41 કરોડ ફાળિણી કરાઈ છે આ ફાળિણી ગયા િષથની 
તલુનામાાં 7.81% િધ ુ છે.અને કુલ બજેટના 12.5% અને GDPના 1.57% છે જે િષથ 1962 બાદ 
અત્યારસધુી સૌથી ઓછી ફાળિણી રજૂ કરે છે. 

 કૃવષકે્ષત્ર માટે - 
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 કૃવષવધરાણ 8.5 લાખ કરોડ રૂ. થી િધારી 11 લાખ કરોડ રૂ. કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે. 
 ખેડતૂોને ખરીફ પાકના ઉત્પાદનખચથ કરતા દોઢ ગણો લઘતુ્તમ ટેકાનો ભાિ આપિાનુાં નક્કી 

કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે.  
 કૃવષબજાર અને ઇન્રા ફાંડ માટે 2OOO કરોડ રૂ. ફાળિયા છે અને ડુાંગળી, બટાકા અને ટામેટા જેિી 

કૃવષપેદાશો માટે ‘ઓપરેશન ગ્રીન’ હઠેળ 500 કરોડ રૂ. ની ફાળિણી કરાઈ છે. 
 કૃવષકે્ષતે્ર વસિંચાઇનુાં પાણી પરુૂાં પાડિા 160૦ કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે  

 

 સામાજજક સરુક્ષા અને આરોગ્ય માટે આર્ષુ્ટ્યમાન ભારત પ્રોગ્રામ હઠેળ રાષ્ટ્રીય સ્િાસ્્ય િીમા યોજના માટે 
1200 કરોડ રૂ.ની ફાળિણી કરાઈ છે જેમાાં આરોગ્ય સવુિધા માટે 1.5 લાખ આરોગ્ય કેન્િોની સ્થાપના 
કરાશે, 24 નિી મેડીકલ કોલેજો ખોલિામાાં આિશે અને આ પ્રોગ્રામ હઠેળ ભારતના 1૦ કરોડ પદરિારોન ે
િાવષિક 5 લાખ રૂ. નો આરોગ્ય િીમો આપિામાાં આિશે. જેના ધ્િારા દેશની 40% િસ્તી એટલે કે 50 
કરોડ લોકો કિર થશે.  
600 કરોડ રૂ. ટીબીના દદીઓ માટે ફાળિિામાાં આિશે. પ્રવત દદીને દર મહીને 500રૂ. સહાય અપાશે  
વ્યિહાદરક િન્દ્ષ્ટ્ટએ જોઈએ તો આ યોજનાના ઉદે્દશની પ્રાપ્તત માટે ફાળિિા 10 કરોડ પદરિાર માટે 5 લાખ 
રૂ.નો િીમો એટલે કુલ 50 લાખ કરોડ રૂ.નુાં િીમા કિચ પરુૂાં પાડવુાં પડશે જેની સામે ફાળિિામાાં આિેલ 
રકમ ઘણી ઓછી લાગે છે. 

 આ બજેટમાાં ઇન્રાસ્રતચર માટે 5.97લાખ કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે જે ગયા બજેટમાાં ૩.96 લાખ કરોડ રૂ. 
હતા. 

 ગ્રામીણ ઇન્રાસ્રતચર માટે 14.34 લાખ કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે જેમાાંથી ૩.17 લાખ દક.મી. રોડ બનાિાશે, 
1.88 કરોડ શૌચાલયો બનાિાશે અને રોજગાર સર્જન કરિામાાં આિશે. 

 500 શહરેોમાાં 19,428 કરોડ રૂ. ના ખચે પાણીની ક્સ્થવત સધુારિામાાં આિશે.  
 99 શહરેોને સ્માટથ વસટી બનાિિાનુાં જણાિિામાાં આવ્ર્ુાં છે અને આ માટે 2.૦4લાખ કરોડરૂ. ફાળિાશે  
 િડાપ્રધાન સૌભાગ્ય યોજના શરૂ કરિામાાં આિશે જે માટે 16,000 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. આ યોજના હઠેળ 

દરેક ગરીબના ઘરમાાં િીજળીના જોડાણો અપાશે અને િષથ 2022 સધુીમાાં દરેક ગરીબોને ઘર અપાશે. જે 
અંતગથત ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં 51 લાખ ઘર અને શહરેોમાાં 37 લાખ ઘર બનાિાશે. 

 ટેલીકોમ ઇન્રાના વિકાસ માટે 10,000  કરોડ રૂ. ફાંડની જોગિાઈ કરાઈ છે 1 લાખ પાંચાયતોને ઈન્ટરનેટ 
સાથે જોડિાનુાં નક્કી કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે જેમાાં 5 કરોડ ગ્રામીણકે્ષત્રન ેનેટ કનેન્દ્તટવિટી સાથે જોડિા માટે 5 
લાખ હોટસ્પોટ બનાિામાાં આિશે. 
5જી માટે IIT ચેન્નાઈમાાં વિશેષ સેન્ટર ઊભુાં કરિામાાં આિશે અને AI જેિી ટેકનોલોજી અપનાિિા માટે 
ટેકનોલોજી વિભાગને ૩,07૩ કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે. 

 રેલ્િે માટે 1.48 લાખ કરોડ રૂ. ફાળિિામાાં આવ્યા છે. જે અંતગથત સમગ્ર રેલ્િે નેટિકથન ુાં બ્રોડગેજમાાં 
રૂપાાંતર કરિામાાં આિશે અને 25,00૦ થી િધ ુસીડીિાળા દરેક સ્ટેશન પર એસ્કેલેટસથ મકુિામાાં આિશે 
તથા દરેક રેલિેસ્ટેશન અને રેનમાાં િાઈ-ફાઈ અને સીસીટીિી મકુિામાાં આિશે. 3600 દક.મી.ના પાટા 
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બદલાશે, 4,267 માનિરદહત ફાટકો દૂર કરાશે. િડોદરામાાં વિશેષ રેલિે ર્વુનિસીટીની સ્થાપના કરાશે. 
મુાંબઈ રેલ્િેનુાં 11,000 કરોડ રૂ. થી વિસ્તરણ કરાશે. 

 મેરો પ્રોજેતટ માટે 14,265 કરોડ રૂ. ફાળિાયા. 
 માગથ માંત્રાલય માટે 71,000 કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે અને આખા િષથમાાં 9,000 દક.મી. ના હાઈિે 

બનાિિાનુાં લક્ષ્ય રખાર્ુાં છે. 
 એટવમક એનજી વિભાગ માટે 13971.41 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. જે ગત િષથ કરતા 5.75% િધ ુછે. 
 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી માંત્રાલયને 12322.28 કરોડ ફાળિાશે.જે ગત િષથ કરતાાં 6.1% િધારે છે. 
 આર્િેુદ અને યોગના વિકાસ માટે આર્ષુ માંત્રાલયને 1626.37 કરોડની ફાળિણી કરાઈ છે.  
 દેશમાાં કાયદો અને વ્યિસ્થા જાળિી રાખિા માટે ગત િષથ કરતા ગહૃ માંત્રાલયને 10.5% ના િધારા સાથે 

92679.86 કરોડ રૂ. ફાળિાયા.  
 એરપોટથ  ક્ષમતા 5 ગણી િધારિાની દહમાયત કરિામાાં આિી છે ઓથોરીટી ટવમિનલ ખબન્દ્લ્ડિંગ પર 15,000 

કરોડ રૂ. ખચથિામાાં આિશે. ‘ઉડાન’ માટે 1,૦14 કરોડ રૂ. ફાળિિામાાં આવ્યા છે. 
 ગ્રામીણ આજીવિકા વમશન માટે 5,75૦ કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે જે ગત િષથ 4,500 કરોડ રૂ. હતા. 
 ગ્રામીણ આિાસ યોજના માટે 21,000 કરોડ રૂ. ફાળિાયા છે જે ગત િષથ 2૩,000 કરોડ રૂ. હતા. 
 ગ્રામીણ અને આદદિાસી વિસ્તારોના વિકાસ માટે રાષ્ટ્રીય િાાંસ વમશન યોજના હઠેળ 1,290 કરોડ રૂ. 

ફાળિાશે.  
 વશક્ષણકે્ષત્ર માટે 85,૦1૦ કરોડ રૂ. ફાળિાશે. જેમાાં ૩5,૦10 કરોડ રૂ. ઉચ્ચ વશક્ષણ માટે અને 50,000 કરોડ 

રૂ. શાળાકીય વશક્ષણ માટે ફાળિાશે. 
 SC-ST જાવતઓ માટે 95,744 કરોડ રૂ. ની ફાળિણી કરાશે. જેમાાંથી SC જાવત માટે 56,619 કરોડ રૂ. અન ે

ST જાવત માટે 39,135 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. 
 પશપુાલન માટે ઈન્રા ફાંડ હઠેળ 10,000 કરોડ રૂ.અને દફશરીઝ અને એતિાકલ્ચર ડેિલપમેન્ટ માટે 

10,000 કરોડ રૂ. ફાળિાશે.  
 મદહલા અને બાળ કલ્યાણ માંત્રાલય માટે 24,700 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. 
 બેટી બચાઓ, બેટી પઢાઓ- યોજના માટે ૨૮૦ કરોડ રૂ. ફાળિાશે. 
 મનરેગા યોજના માટે 38,500 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. 
 ટેતસટાઈલ સેતટર માટે 7,148 કરોડ રૂ. ફાળિાશે. 
 ડીઝીટલ ઈન્દ્ન્ડયા પ્રોગ્રામ માટે 3,037 કરોડ રૂ. ફાળિાશે.  
 ક્રીતટોકરન્સીનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર જાહરે કરિામાાં આવ્યો છે. 
 વિવનિેશથી 80,00૦ કરોડ રૂ. એકત્ર કરિાનુાં લક્ષ્ય રખાર્ુાં છે વિવનિેશ માટે 24 કાંપનીઓ પસાંદ કરાઈ છે 

આ િષે 72,500 કરોડ રૂ. નાાં લક્ષ્યની તલુના સરકારને 1 લાખ કરોડ રૂ. મળિાની આશા છે. ત્રણ સરકારી 
િીમા કાંપનીઓ-નેશનલ ઈન્સ્યોરન્સ, ર્નુાઈટેડ ઇન્દ્ન્ડયા ઈન્સ્યોરન્સ અને ઓદરએન્ટલ ઇન્દ્ન્ડયા 
ઈન્સ્યોરન્સને વિલીન કરી એક કરાશે તે બાદ તેનુાં ખલન્દ્સ્ટિંગ કરાશે.  
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GST  લાગ ુથયા પછી સરકાર માટે ટેતસ િધારિાનો િધ ુઅિકાશના રહતેા સરકારે શેર બજારમાાં રોકાણકારો 
પર 10 % નો લોંગ ટમથ કેવપટલ ગેઈન ટેતસ નાખ્યો છે જયારે કેટલીક ચીજો પરની  કસ્ટમ્સ ડયટુીમાાં િધાયો કયો 
છે જેિી કે મોબાઈલ ફોન પરની ડયટુી 15% થી િધારી 20% કરાઈ છે જ્યારે ટીિી અને એતસેસરીઝ પરની ડયટુી 
15% કરાઈ છે.  

બજેટ ની ઉપરની બાબતો જાણ્યા પછી આપણે એવુાં કહી શકીએ કે સામાન્ય બજેટ માાં કૃવષ,ગ્રામીણ વિકાસ, 
સ્િાસ્્ય, વશક્ષણ, રોજગાર અને પાયાગત માળખાના કે્ષત્રોને મજુતુ કરિા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરિામાાં આવ્ર્ુાં છે. 
બજેટમાાં કોપોરેટ ટેકસમાાં ઘટાડો કરી કાંપનીઓને ફાયદો આપિામાાં આવ્યો છે. દુવનયાની સૌથી મોટી “આર્ષુ્ટ્માન 
ભારત” નામની સખૂચત નેશનલ હલે્થ પ્રોટેતશન સ્કીમ જાહરે કરિામાાં આિી છે.  નોકદરયાતોને વનરાશ કયાથ છે. 
કરિેરાના દરમાાં કોઈ ફેરફાર કરિામાાં આવ્યો નથી. ૧૪ િષથ બાદ ફરીથી લોંગ ટમથ કેવપટલ ગેઈન ટેકસ 
નાખિામાાં આવ્યો છે.  

બજેટ ફતત જનતાને પ્રત્યક્ષ રીતે સાદગીથી જીિિાનુાં શીખિે છે દર િષે રજુ થત ુાં બજેટ માણસને પગ ઉપર 
ટટાર ઊભા રહિેાનુાં શીખિે છે. ભારતીય બજેટ માણસને દહિંમતિાન અને બહાદુર બનિાની તક પરૂી પાડે છે. 
આપણે આશા રાખીએ કે બજેટમાાં જે નાણા ફાળિાયા છે તે યોગ્ય રીતે યોગ્ય જગ્યાએ િપરાય. 
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