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Continuous Issue-30 | March – April 2018 
 

“ગજુરાત અંદાજપત્ર – ૨૦૧૮- ૧૯” 
જીએસટી ના અમલ બાદ ગજુરાત સરકારના નાણામતં્રી નીતતન પટેલે તા.૨૦ ફેબ્રઆુરી, ૨૦૧૮ના રોજ 

વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષનુ ંઅંદાજપત્ર તવધાનસભામા ંરજૂ કર્ુષ હત ુ.ં બજેટમા ં કૃ્રતર્મા ંમલૂ્ય વ્રદૃ્ધિ , ખેડતૂ કલ્યાણ, 
ર્વુાઓ માટે રોજગારીની તકો, પાણી પરુવઠો , આવાસ યોજનાઓ , આરોગ્ય અને તિક્ષણ જેવા તવતવધ ક્ષેત્રો 
પ્રત્યે લક્ષ્ય અપાર્ ુછે. બજેટમા ંટ્રાફફક વ્યવસ્થાપન અને આંતરમાળખાકીય સતુવધાઓને પણ અગ્રતા આપવામા ં
આવી છે. રૂ. ૮૮૯.૩૪ કરોડ ના પરુાતંવાળા બજેટમા ંસામાન્ય પ્રા  પપર કો  નવો કરબોજ નથી પણ દારૂ પરની 
આબકારી જકાતમા ંવધારો કરી રૂ. ૧૦૬.૩૨ કરોડની આવક ઊભી કરવામા ંઆવી છે. ખેડતૂોને ઝીરો ટકેથી લોન 
અને ર્વુાનોને એપે્રન્ન્ટસ ભથ્ુ ંઆપવાની યોજના પપરાતં, ગરીબોને સ્વાસ્થય સેવાઓની જોગવા મા ં તવસ્તાર 
અને વધારો કરાયો છે. મા અમ્રતૃમ અને મા વાત્સલ્ય યોજનામા ંઆવક મયાષદા અ ી લાખથી વધારીને ત્રણ 
લાખની અને સારવાર ખર્ષ  મયાષદા ૨ લાખથી વધારીને 3 લાખની કરા  છે. જેને કારણે રાજયના ૬૦ લાખ 
પફરવારોને એટલે કે અંદાજે ૩ કરોડ નાગફરકોને લાભ મળિે. 

 

રાજય સરકાર તેના કુલ બજેટમાથંી રૂ. ૧,૧૧,૫૬૫ કરોડ તવકાસલક્ષી ખર્ષ કરિે. એમા ંપણ તેના ૫૭ ટકા 
રકમતો સામાજજક કે્ષતે્ર ખર્ષવાનુ ંા હરે કરાર્ુ ં છે. સરકારને આ વખતે રૂ. ૧,૪૦,૬૩૧ કરોડની મહસેલુી આવક 
થિે. બજેટ મજુબ સરકાર વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ંકરવેરા દ્વારા રૂ.૧,૧૩,૦૩૫ કરોડ અને બબન-કર દ્વારા રૂ.૧૧,૭૦૫ 
કરોડની આવક મેળવિે. વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ મા ં રાજયની મહસેલૂી પરુાતં રૂ. ૧૭૦૪ કરોડ હતી જે વધીને વર્ષ 
૨૦૧૬-૧૭ મા ં રૂ. ૫૯૪૭ કરોડ રહવેા પામી છે. જેનો પપયોગ તવકાસલક્ષી મડૂી ખર્ષમા ં કરવામા ંઆવ્યો છે. 
રાજકોર્ીય ખાધ વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ મા ંરાજયના ઘરગથ્ ુપત્પાદનના ૨.૨૪ ટકા હતી જે ઘટીને વર્ષ-૨૦૧૬-૧૭ 
મા ં૧.૪૨ ટકા રહવેા પામી છે. જેનાથી ફબલત થાય છે કે રાજયની આવકમા ંવધારો થયો છે અને રાજયના તવકાસ 
માટે બહારથી પ્રમાણમા ંઓછા નાણા ંપભા કરવા પડે છે. જેથી રાજય પણ વ્યાજ અને લોનની મદુ્લની ચકુવણીનુ ં
ભારણ ઘટે છે. એતપ્રલ ૨૦૧૬ થી ા ન્ર્આુરી ૨૦૧૭ સધુીની વેરાકીય આવકની સરખામણીમા ંએતપ્રલ ૨૦૧૭ થી 
ા ન્ર્આુરી ૨૦૧૮ સધુીની વેરાકીય આવકમા ં૦.૯૨ ટકા વધૃ્ધધ થવા પામી છે. ૨૦૧૭-૧૮ મા ંઅંદાજપત્રનુ ંકદ રૂ. 
૧,૭૨,૧૭૯ કરોડ હત ુ ંજેમા ંવધારો કરી ૨૦૧૮-૧૯ માટે રૂ.૧,૮૩,૬૬૬ કરોડનુ ંઅંદાજપત્ર રજૂ કરવામા ંઆવ્ર્ુ ંછે.      

 રૂતપયો કયાથંી આવિે ? 
 

ક્રમ  તવગત  પૈસા(રૂ
તપયો)  

૧ રાજય જીએસટી  ૨૩.૪૦ 
૨ જીએસટી તસવાયના વેરા  ૨૫.૧૬ 
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૩ કેન્ન્િય વેરામાથંી ફકસ્સો  ૧૩.૩૦ 
૪ કેન્િ સરકાર તરફથી સહાયક અનદુાન  ૮.૭૦ 
૫ કરવેરા તસવાયની આવક  ૬.૪૧ 
૬ ા હરે ફહસાબ (ર્ોખ્ખો) ૨.૭૩ 
૭ લોન અને પેિગીની વસલુાત(અન્ય આવક સફહત)  ૦.૧૬ 
૮  ા હરે દેવુ ં ૨૦.૧૪ 
૯. કુલ  ૧૦૦.૦૦ 

*રૂપપયો કયાાં જશે? 
 

ક્રમ  તવગત પૈસા (રૂતપયો) 
૧ તવકાસલક્ષી ખર્ષ ૬૧.૦૬ 
૨ બબન – તવકાસલક્ષી ખર્ષ ૨૯.૦૩ 

૩ ા હરે દેવાની ચકૂવણી ૮.૪૪ 

૪ લોન – પેિગી ૦.૮૪ 

૫ સહાયક અનદુાન – ફાળો ૦.૨૦ 

૬ કુલ ર્ોખ્ખી લેવડ – દેવડ ૦.૪૩ 

૭ કુલ ૧૦૦.૦૦ 
   
     નાણામતં્રી નીતતન પટેલે આરોગ્ય અને પફરવાર કલ્યાણ તવભાગ હઠેળ કુલ ૯૭૫૦.૫૦ કરોડ રૂતપયાની 
જોગવાઈ કરી છે. સરકારે ગરીબ અને મધયમ વગષના પફરવારોને ગભંીર બબમારીની સારવારના ખર્ષમા ંરાહત 
આપતી મખુ્યમતં્રી મા ંઅમતૃમ ્અને મા-વાવ્સલ્ય યોજનાનો વધમુા ં લોકો લાભ લઈ િકે તે માટે રૂ.૭૦૦ 
કરોડની જોગવાઈ કરી છે, એટલુ ંજ નહીં પરંત ુઅત્યારે સારવાર માટેની મયાષદા બે લાખ છે તે વધારીને 3 
લાખ સધુીની કરવામા ંઆવી છે. એટલે કે ત્રણ લાખ સધુીની મફત સારવાર મળી િકિે. આ પપરાતં વાતર્િક 
આવક મયાષદા ૨.૫૦ લાખ થી વધારીને ત્રણ લાખ કરવામા ં આવી છે. વાતર્િક 6 લાખ સધુીની આવક 
ધરાવતા કુટંુબના ૬૦ વર્ષ કે તેથી વધ ુવયના તસતનયર તસફટઝનને આ યોજનામા ંઆવરી લેવાિે. ફકડની, 
લીવર અને પેન્ક્રીઆઝના પ્રત્યારોપણ માટે ૨ લાખ સધુી સહાય અપાતી હતી તેમા ંહવે તેમા ંહવે પારં્ લાખ 
સધુીની સહાય અપાિે, જેમા ંદવાઓ અને ઓપરેિન ખર્ષ મળિે. તસતનયર તસફટઝનને ઘ ૂટંણ અને થાપાના 
હાડકા ં બદલવાની જરૂફરયાત પભી થતી હોય છે. નીફરપ્લેસમેન્ટ તથા ફહપ-ફરપ્લેસમેન્ટ માટે એક પગના 
ઓપરેિન દીઠ રૂ. ૪૦૦૦૦ સધુી સહાય અને બે પગના ઓપરેિનના ફકસ્સામા ં રૂ.૮૦૦૦૦ સધુીની સહાય 
આપવાની જોગવાઈ કરાઈ છે. આ તમામ જોગવાઈના કારણે રાજયના લોકોનુ ંઆરોગ્ય સધુરિે.  
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 બજેટમા ં ગજુરાતમા ં બેરોજગારી ઘટાડવા માટે મખુ્યપ્રધાન એપે્રન્ન્ટસિીપ યોજના હઠેળ એક લાખ 
ર્વુાનોને રોજગારી આપવા તનધાષર કયો છે. આ ર્વુાનોને લાયકાત મજુબ સ્નાતક ર્વુાનોને માતસક રૂ. ૩૦૦૦ 
ફડપ્લોમા ંધારકને માતસક રૂ. ૨૦૦૦ અને અન્યોને માતસક રૂ. ૧૫૦૦ આપવામા ંઆવિે. તે માટે રૂ. ૨૭૧.૬૬ 
કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તેમજ સરકાર ના તવતવધ તવભાગોમા ંઅંદાજજત ૩૦૦૦૦ નવી ભરતી 
કરવામા ંઆવિે. આમ સરકારી સેવામા ંનવી તકો પપલ્બધ થિે. જયારે પશફુામષની સ્થાપના દ્વારા ૨૫૦૦૦ 
વ્યફકતઓને રોજગારી આપવાનુ ંઆયોજન છે. બાર દૂધાળા પશફુામષની સ્થાપના માટે એક ફામષ દીઠ રૂ. ૩ 
લાખ સધુીની સહાય આપવામા ંઆવિે. આ માટે બજેટમા ં રૂ. ૧૪૦ કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. 
વાજપાયી બેન્કેબલ યોજના હઠેળ રૂ. ૧૯૭ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. અનસુબૂર્ત ા તત અને તવકસતી 
ા તતના તનગમો િારા ૫ હા ર લાભાથીઓને સ્વ-રોજગાર અને નાના પાયાના રોજગાર માટે રૂ.૫૦ કરોડની 
ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. આમ બજેટમા ંબેરોજગારી દુર કરવા અનેક મહત્વની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી 
છે. ખેડતૂોની પ્રગતત અને કલ્યાણ સરકારની પ્રાથતમકતા હોઈ ખેડતૂોને શનુ્ય ટકા વ્યાજે પાક તધરાણ મળે તે 
માટે રૂ. ૫૦૦ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. ટપક તસિંર્ાઈ અંતગષત તસિંર્ાઈ વ્યવસ્થાને સિુ  કરવા રૂ. ૭૫૦ 
કરોડની જોગવાઈ કરી છે. ખેડતૂ અકસ્માત વીમો, ભાવ સ્સ્થરીકરણ વગેરે કૃતર્કે્ષત્રના જોખમોને પહોંર્ી વળવા 
રૂ. ૧૧૦૧ કરોડની ફાળવણી કરવામા ંઆવી છે. કોલ્ડ સ્ટોરેજની સગં્રહક્ષમતા ૨૩ લાખ મે. ટનથી વધારીન ે
૩૦ લાખ મે. ટન ને પહોંર્ાડવા મલ્ટી કોમોફડટી કન્ટ્રોલ એટમોસ્ફીઅર ટેકનોલોજી સાથેના નવા કોલ્ડ સ્ટોરેજ 
પભા કરવા રૂ. ૫૦ કરોડ ફાળવ્યા છે. પતર ગજુરાતની જેમ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ટ્રમા ં શે્વતકાતંત સર્જવા દુધ 
પત્પાદન સહકારી સધંોને ડેરી તવકાસ યોજના માટે રૂ.૨૫ કરોડ, મડંળીઓના સભાસદોને  સાધન સામ્રગી 
ખરીદવા રૂ. ૩૬ કરોડ, બે નવી વેટરનરી કોલેજ િરૂ કરવા રૂ. ૨૩ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. આ પપરાતં 
કૃતર્ના તવકાસ માટે કૃતર્ યાતં્રીકરણ ૨૯૫ કરોડ, કૃતર્ તિક્ષણ સિંોધન તવસ્તરણ માટે ૭૦૨ કરોડ, જમીન જળ 
સરંક્ષણ તેમજ જમીન સધુારા માટે ૫૪૮ કરોડ, તેમજ ખેતરમા ંતારની વાડ માટે ૨૦૦ કરોડની મહત્વની 
જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. આમ કૃતર્ તવકાસ માટે અનેક પગલા ભરવામા ંઆવ્યા છે.  
 

 વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ના બજેટમા ં ફરી એકવાર ૧૦૦૦ રૂતપયાના ટોકન દરે તવદ્યાથીઓને ટેબ્લેટ આપવાની 
ા હરેાત કરી છે. ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની બોડષની પરીક્ષા પાસ કરીને ફડપ્લોમા તેમજ સ્નાતક કક્ષાના 
અભ્યાસમા ં પ્રથમ વરે્ પ્રવેિ મેળવનાર અંદાજે ત્રણ લાખ તવદ્યાથીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે કુલ ૧૫૦ 
કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. બજેટમા ં સરકારે તિક્ષણ તવભાગ અંતગષત કુલ રૂ. ૨૭૫૦૦ કરોડની 
જોગવાઈ કરી છે. સરકારે બજેટમા ંસરકારી ર્તુનવતસિટી કોલેજમા ંઅભ્યાસ કરતા તવદ્યાથીઓની માળખાકીય 
સતુવધા માટે ૨૫૭ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. ગજુરાત ર્તુનવતસિટી ખાતે ફરસર્ષ પાકષ માટે ૪૨ કરોડની તપ્રમેફટ્રક 
અને ફફતનતિિંગ સ્કલૂ હઠેળ ૧૧ કરોડની ફાળવણી કરાઈ છે. રાજયના ૫૮.૦૨ લાખ તવદ્યાથીઓને તપ્રમેફટ્રક 
તિષ્ટ્યવતૃત માટે રૂ. ૩૭૪ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે તેમજ અનસુબૂર્ત ા તતના અંદાજે ૭૩૦૦૦ 
તવદ્યાથીઓને તવનામલૂ્યે રહવેા અને જમવાની સવલત આપવા રૂ. ૧૬૨ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
આમ તિક્ષણના તવકસ માટે બજેટમા ંઅનેક પગલા ભરવામા ંઆવ્યા છે.  
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 રાજય સરકારે સકૂ્ષ્મ, લઘ ુઅને મધ્મ એકમોના તવકાસ માટે તવતવધ યોજનાઓ હઠેળ પ્રોત્સાહનો પરૂા 
પાડવા કુલ રૂ. ૮૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરી છે અને સ્ટાટષ-અપ ફંડની િરૂઆત કરવા રૂ. ૫૦ કરોડની જોગવાઈ 
કરી છે. ઈન્વેસ્મેન્ટ પ્રમોિન પ્રોગ્રામ હઠેળ ા પાન ઈન્ટરનેિનલ કોઓપરેિન એજન્સીના સહયોગથી 
રાજયના ઓદ્યૌબગક તવકાસના માળખા માટે આગામી ત્રણ વર્ષમા ં રૂ. ૯૭૫ કરોડના ં કામો હાથ ધરવામા ં
આવિે. તે પૈકી આગામી વર્ષ માટે રૂ.૨૫૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. સ્વણષજયતંી મખુ્યમતં્રી િહરેી 
તવકાસ યોજના અંતગષત િહરેી તવસ્તારોમા ં માળખાકીય સતુવધાઓ પરૂી પાડવા તેમજ િહરેોમા ં ટ્રાફફકની 
સમસ્યા હળવી બને, પયાષવરણમા ંસધુારો થાય, પફરવહન ઝડપી બને તેમજ ઇંધણની બર્ત થાય તે હતેસુર 
તેમજ ગરીબ અને મધયમ વગષના નાગફરકોને ઘરનુ ંઘર મળે તે માટે બજેટમા ંરૂ. ૪૫૫૦ કરોડની જોગવાઈ 
કરવામા ંઆવી છે.  
 

 સરકારે બજેટમા ંપ્રવાસન કે્ષત્રોની માળખાકીય સવલત માટે રૂ. ૨૮૧ કરોડની જોગવાઈ કરી છે. મો ેરાને 
સૌર ઊા ષ આધાફરત આંતરરાષ્ટ્ટ્રીય પ્રવાસન સ્થળ તરીકે તવકસાવવા રૂ. ૨૨ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. આ 
પપરાતં સાબરમતી આશ્રમ અમદાવાદ ખાત ે લાઈટ એન્ડ િો અને કીતતિ મફંદર પોરબદંર અને મહાત્મા 
ગાધંીજીના જીવન સબંતંધત સ્થળોના તવકાસ માટે રૂ.૨૦ કરોડની જોગવાઈ કરાઈ છે. બજેટમા ંપ્રથમ વખત 
જુનાગ મા ં યોા તા અને મીનીકૂંભ મેળાનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરનાર મહાતિવરાત્રી મેળા માટે તથા બગરનાર 
પગતથયાના નતવનીકરણ માટે રૂ. ૨૦ કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. આ રીતે રાજયમા ંપ્રવાસન ક્ષેત્રને 
તવકસાવવા પ્રયાસ કરવામા ંઆવ્યો છે. 
 

 આ રીતે નાણાપ્રધાન નીતતન પટેલે ગજુરાતના તવકાસ માટે અનેક મહત્વની જોગવાઈ કરી છે. આ 
જોગવાઈઓમા ં તિક્ષણ માટે કુલ ૨૭૫૦૦ કરોડની ફાળવણી, આરોગ્ય-પફરવાર કલ્યાણ માટે કુલ ૯૭૫૦ 
કરોડની જોગવાઈ, કૃતર્ અને ખેડતૂો માટે રૂ.૬૭૫૫ કરોડની જગંી ફાળવણી, રોજગારીની તકો પપલબ્ધ 
કરાવવા રૂ. ૭૮૫ કરોડની જોગવાઈ, મફહલા સિસ્તતકરણ અને તવકાસ માટે રૂ.૬૨૩૦૨ કરોડની ફાળવણી, 
િહરેી-ગહૃ તનમાણષ માટે કુલ રૂ.૧૨૫૦૦ કરોડની ફાળવણી વગેરે જેવી અનેક મહત્વની જોગવાઈ કરવામા ં
આવી છે. જેનો લાભ ગજુરાતના છેવાડાના માનવી સધુી પહોંર્િે અને ગજુરાતના સવાાંગી તવકાસને પ્રોત્સાહન 
આપિે.  
 

સાંદર્ભ સચૂિ 
 

I. સમાર્ાર પત્રો  
II. www.fin.dpt.guj. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.fin.dpt.guj/


KCG-Portal of Journals 

5 | P a g e  

 

************************************************************************* 
 
 

પ્રા  .ોો .ીકશોર િક .ારરા  

એસોતસએટ પ્રોફેસર  
ઈકોનોતમતસ    

સૌરાષ્ટ્ટ્ર જ્ઞાનપીઠ આટષસ એન્ડ કોમસષ કોલેજ                   
 

   
       Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 
 


