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ુ રાત અંદાજપત્ર – ૨૦૧૮- ૧૯”
“ગજ
ુ યી, ૨૦૧૮ના યોજ
જીએવટી ના અભર ફાદ ગુજયાત વયકાયના નાણાભંત્રી નીતતન ટેરે તા.૨૦ પેબ્રઆ
ૂ કલ્માણ,
લષ-૨૦૧૮-૧૯ ના લષન ુ ં અંદાજત્ર તલધાનવબાભાં યજૂ કર્ુષ શત.ું ફજેટભાં ક્રૃતભાં મ ૂલ્મ વ્ર ૃદ્ધિ , ખેડત
ર્ુલાઓ ભાટે યોજગાયીની તકો, ાણી ુયલઠો , આલાવ મોજનાઓ , આયોગ્મ અને તળક્ષણ જેલા તલતલધ ક્ષેત્રો
પ્રત્મે રક્ષ્મ અાર્ુ છે . ફજેટભાં ટ્રાફપક વ્મલસ્થાન અને આંતયભાખાકીમ સુતલધાઓને ણ અગ્રતા આલાભાં
આલી છે . રૂ. ૮૮૯.૩૪ કયોડ ના ુયાંતલાા ફજેટભાં વાભાન્મ પ્રજા  ઉય કોઇ નલો કયફોજ નથી ણ દારૂ યની
ૂ ોને ઝીયો ટકેથી રોન
આફકાયી જકાતભાં લધાયો કયી રૂ. ૧૦૬.૩૨ કયોડની આલક ઊબી કયલાભાં આલી છે . ખેડત
અને ર્ુલાનોને એપ્રેન્ન્ટવ બથ્ુ ં આલાની મોજના ઉયાંત, ગયીફોને સ્લાસ્થમ વેલાઓની જોગલાઇભાં તલસ્તાય
ૃ ભ અને ભા લાત્વલ્મ મોજનાભાં આલક ભમાષદા અઢી રાખથી લધાયીને ત્રણ
અને લધાયો કયામો છે . ભા અમ્રત
રાખની અને વાયલાય ખર્ષ

ભમાષદા ૨ રાખથી લધાયીને 3 રાખની કયાઇ છે . જેને કાયણે યાજમના ૬૦ રાખ

ફયલાયોને એટરે કે અંદાજે ૩ કયોડ નાગફયકોને રાબ ભળે.
યાજમ વયકાય તેના કુર ફજેટભાંથી રૂ. ૧,૧૧,૫૬૫ કયોડ તલકાવરક્ષી ખર્ષ કયળે. એભાં ણ તેના ૫૭ ટકા
ુ ી આલક
યકભતો વાભાજજક ક્ષેત્રે ખર્ષલાનું જા શેય કયાર્ુ ં છે . વયકાયને આ લખતે રૂ. ૧,૪૦,૬૩૧ કયોડની ભશેસર
થળે. ફજેટ મુજફ વયકાય લષ ૨૦૧૮-૧૯ ભાં કયલેયા દ્વાયા રૂ.૧,૧૩,૦૩૫ કયોડ અને બફન-કય દ્વાયા રૂ.૧૧,૭૦૫
કયોડની આલક ભેલળે. લષ ૨૦૧૫-૧૬ ભાં યાજમની ભશેસ ૂરી ુયાંત રૂ. ૧૭૦૪ કયોડ શતી જે લધીને લષ
૨૦૧૬-૧૭ ભાં રૂ. ૫૯૪૭ કયોડ યશેલા ાભી છે . જેનો ઉમોગ તલકાવરક્ષી મ ૂડી ખર્ષભાં કયલાભાં આવ્મો છે .
યાજકોીમ ખાધ લષ ૨૦૧૫-૧૬ ભાં યાજમના ઘયગથ્ુ ઉત્ાદનના ૨.૨૪ ટકા શતી જે ઘટીને લષ-૨૦૧૬-૧૭
ભાં ૧.૪૨ ટકા યશેલા ાભી છે . જેનાથી પબરત થામ છે કે યાજમની આલકભાં લધાયો થમો છે અને યાજમના તલકાવ
ભાટે ફશાયથી પ્રભાણભાં ઓછા નાણાં ઉબા કયલા ડે છે . જેથી યાજમ ણ વ્માજ અને રોનની મુદ્રની ચુકલણીનુ ં
બાયણ ઘટે છે . એતપ્રર ૨૦૧૬ થી જા ન્ર્ુઆયી ૨૦૧૭ સુધીની લેયાકીમ આલકની વયખાભણીભાં એતપ્રર ૨૦૧૭ થી
જા ન્ર્ુઆયી ૨૦૧૮ સુધીની લેયાકીમ આલકભાં ૦.૯૨ ટકા વ ૃધ્ધધ થલા ાભી છે . ૨૦૧૭-૧૮ ભાં અંદાજત્રનુ ં કદ રૂ.
૧,૭૨,૧૭૯ કયોડ શતુ ં જેભાં લધાયો કયી ૨૦૧૮-૧૯ ભાટે રૂ.૧,૮૩,૬૬૬ કયોડનું અંદાજત્ર યજૂ કયલાભાં આવ્ર્ુ ં છે .
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નાણાભંત્રી નીતતન ટે રે આયોગ્મ અને ફયલાય કલ્માણ તલબાગ શેઠ કુર ૯૭૫૦.૫૦ કયોડ રૂતમાની
જોગલાઈ કયી છે . વયકાયે ગયીફ અને ભધમભ લગષના ફયલાયોને ગંબીય બફભાયીની વાયલાયના ખર્ષભાં યાશત
ૃ મ ્ અને ભા-લાવ્વલ્મ મોજનાનો લધુભાં રોકો રાબ રઈ ળકે તે ભાટે રૂ.૭૦૦
આતી મુખ્મભંત્રી ભાં અમત
કયોડની જોગલાઈ કયી છે , એટલું જ નશીં યં ત ુ અત્માયે વાયલાય ભાટે ની ભમાષ દા ફે રાખ છે તે લધાયીને 3
રાખ સુધીની કયલાભાં આલી છે . એટરે કે ત્રણ રાખ સુધીની ભપત વાયલાય ભી ળકળે. આ ઉયાંત લાતિક
આલક ભમાષદા ૨.૫૦ રાખ થી લધાયીને ત્રણ રાખ કયલાભાં આલી છે . લાતિક 6 રાખ સુધીની આલક
ધયાલતા કુટુંફના ૬૦ લષ કે તેથી લધુ લમના તવતનમય તવફટઝનને આ મોજનાભાં આલયી રેલાળે. ફકડની,
રીલય અને ેન્ક્રીઆઝના પ્રત્માયોણ ભાટે ૨ રાખ સુધી વશામ અાતી શતી તેભાં શલે તેભાં શલે ાંર્ રાખ
સુધીની વશામ અાળે, જેભાં દલાઓ અને ઓયે ળન ખર્ષ ભળે. તવતનમય તવફટઝનને ઘટં ૂ ણ અને થાાના
શાડકાં ફદરલાની જરૂફયમાત ઉબી થતી શોમ છે . નીફયપ્રેવભેન્ટ તથા ફશ-ફયપ્રેવભેન્ટ ભાટે એક ગના
ઓયે ળન દીઠ રૂ. ૪૦૦૦૦ સુધી વશામ અને ફે ગના ઓયે ળનના ફકસ્વાભાં રૂ.૮૦૦૦૦ સુધીની વશામ
આલાની જોગલાઈ કયાઈ છે . આ તભાભ જોગલાઈના કાયણે યાજમના રોકોનું આયોગ્મ સુધયળે.
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ફજેટભાં ગુજયાતભાં ફેયોજગાયી ઘટાડલા ભાટે મુખ્મપ્રધાન એપ્રેન્ન્ટવળી મોજના શેઠ એક રાખ
ર્ુલાનોને યોજગાયી આલા તનધાષય કમો છે . આ ર્ુલાનોને રામકાત મુજફ સ્નાતક ર્ુલાનોને ભાતવક રૂ. ૩૦૦૦
ફડપ્રોભાં ધાયકને ભાતવક રૂ. ૨૦૦૦ અને અન્મોને ભાતવક રૂ. ૧૫૦૦ આલાભાં આલળે. તે ભાટે રૂ. ૨૭૧.૬૬
કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે તેભજ વયકાય ના તલતલધ તલબાગોભાં અંદાજજત ૩૦૦૦૦ નલી બયતી
કયલાભાં આલળે. આભ વયકાયી વેલાભાં નલી તકો ઉલ્ફધ થળે. જમાયે શુપાભષની સ્થાના દ્વાયા ૨૫૦૦૦
વ્મફકતઓને યોજગાયી આલાનુ ં આમોજન છે . ફાય દૂ ધાા શુપાભષની સ્થાના ભાટે એક પાભષ દીઠ રૂ. ૩
રાખ સુધીની વશામ આલાભાં આલળે. આ ભાટે ફજેટભાં રૂ. ૧૪૦ કયોડની પાલણી કયલાભાં આલી છે .
લાજામી ફેન્કેફર મોજના શેઠ રૂ. ૧૯૭ કયોડની જોગલાઈ કયાઈ છે . અનુસ ૂબર્ત જા તત અને તલકવતી
જા તતના તનગભો િાયા ૫ શજા ય રાબાથીઓને સ્લ-યોજગાય અને નાના ામાના યોજગાય ભાટે રૂ.૫૦ કયોડની
પાલણી કયલાભાં આલી છે . આભ ફજેટભાં ફેયોજગાયી દુય કયલા અનેક ભશત્લની જોગલાઈ કયલાભાં આલી
ૂ ોની પ્રગતત અને કલ્માણ વયકાયની પ્રાથતભકતા શોઈ ખેડત
ૂ ોને શુન્મ ટકા વ્માજે ાક તધયાણ ભે તે
છે . ખેડત
ભાટે રૂ. ૫૦૦ કયોડની જોગલાઈ કયી છે . ટક તવિંર્ાઈ અંતગષત તવિંર્ાઈ વ્મલસ્થાને સુિઢ કયલા રૂ. ૭૫૦
ૂ અકસ્ભાત લીભો, બાલ સ્સ્થયીકયણ લગેયે કૃતક્ષેત્રના જોખભોને શોંર્ી લલા
કયોડની જોગલાઈ કયી છે . ખેડત
રૂ. ૧૧૦૧ કયોડની પાલણી કયલાભાં આલી છે . કોલ્ડ સ્ટોયે જની વંગ્રશક્ષભતા ૨૩ રાખ ભે. ટનથી લધાયીને
૩૦ રાખ ભે. ટન ને શોંર્ાડલા ભલ્ટી કોભોફડટી કન્ટ્રોર એટભોસ્પીઅય ટે કનોરોજી વાથેના નલા કોલ્ડ સ્ટોયે જ
ઉબા કયલા રૂ. ૫૦ કયોડ પાવ્મા છે . ઉતય ગુજયાતની જેભ કચ્છ અને વૌયાષ્ટ્ટ્રભાં શ્વેતકાંતત વર્જલા દુધ
ઉત્ાદન વશકાયી વંધોને ડેયી તલકાવ મોજના ભાટે રૂ.૨૫ કયોડ, ભંડીઓના વબાવદોને

વાધન વામ્રગી

ખયીદલા રૂ. ૩૬ કયોડ, ફે નલી લેટયનયી કોરેજ ળરૂ કયલા રૂ. ૨૩ કયોડની જોગલાઈ કયી છે . આ ઉયાંત
કૃતના તલકાવ ભાટે કૃત માંત્રીકયણ ૨૯૫ કયોડ, કૃત તળક્ષણ વંળોધન તલસ્તયણ ભાટે ૭૦૨ કયોડ, જભીન જ
વંયક્ષણ તેભજ જભીન સુધાયા ભાટે ૫૪૮ કયોડ, તેભજ ખેતયભાં તાયની લાડ ભાટે ૨૦૦ કયોડની ભશત્લની
જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે . આભ કૃત તલકાવ ભાટે અનેક ગરા બયલાભાં આવ્મા છે .
લષ ૨૦૧૮-૧૯ના ફજેટભાં પયી એકલાય ૧૦૦૦ રૂતમાના ટોકન દયે તલદ્યાથીઓને ટે બ્રેટ આલાની
જા શેયાત કયી છે . ધોયણ ૧૦ અને ધોયણ ૧૨ ની ફોડષ ની યીક્ષા ાવ કયીને ફડપ્રોભા તેભજ સ્નાતક કક્ષાના
અભ્માવભાં પ્રથભ લે પ્રલેળ ભેલનાય અંદાજે ત્રણ રાખ તલદ્યાથીઓને ટે બ્રેટ આલા ભાટે કુર ૧૫૦
કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે . ફજેટભાં વયકાયે તળક્ષણ તલબાગ અંતગષત કુર રૂ. ૨૭૫૦૦ કયોડની
જોગલાઈ કયી છે . વયકાયે ફજેટભાં વયકાયી ર્ુતનલતવિટી કોરેજભાં અભ્માવ કયતા તલદ્યાથીઓની ભાખાકીમ
સુતલધા ભાટે ૨૫૭ કયોડની જોગલાઈ કયી છે . ગુજયાત ર્ુતનલતવિટી ખાતે ફયવર્ષ ાકષ ભાટે ૪૨ કયોડની તપ્રભેફટ્રક
અને ફપતનતળિંગ સ્કૂર શેઠ ૧૧ કયોડની પાલણી કયાઈ છે . યાજમના ૫૮.૦૨ રાખ તલદ્યાથીઓને તપ્રભેફટ્રક
તળષ્ટ્મવ ૃતત ભાટે રૂ. ૩૭૪ કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે તેભજ અનુસ ૂબર્ત જા તતના અંદાજે ૭૩૦૦૦
તલદ્યાથીઓને તલનામ ૂલ્મે યશેલા અને જભલાની વલરત આલા રૂ. ૧૬૨ કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે .
આભ તળક્ષણના તલકવ ભાટે ફજેટભાં અનેક ગરા બયલાભાં આવ્મા છે .
3|Page

KCG-Portal of Journals
યાજમ વયકાયે સ ૂક્ષ્ભ, રઘુ અને ભધ્ભ એકભોના તલકાવ ભાટે તલતલધ મોજનાઓ શેઠ પ્રોત્વાશનો  ૂયા
ાડલા કુર રૂ. ૮૫૦ કયોડની જોગલાઈ કયી છે અને સ્ટાટષ -અ પંડની ળરૂઆત કયલા રૂ. ૫૦ કયોડની જોગલાઈ
કયી છે . ઈન્લેસ્ભેન્ટ પ્રભોળન પ્રોગ્રાભ શેઠ જા ાન ઈન્ટયનેળનર કોઓયે ળન એજન્વીના વશમોગથી
યાજમના ઓદ્યૌબગક તલકાવના ભાખા ભાટે આગાભી ત્રણ લષભાં રૂ. ૯૭૫ કયોડનાં કાભો શાથ ધયલાભાં
આલળે. તે ૈકી આગાભી લષ ભાટે રૂ.૨૫૦ કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે . સ્લણષજમંતી મુખ્મભંત્રી ળશેયી
તલકાવ મોજના અંતગષત ળશેયી તલસ્તાયોભાં ભાખાકીમ સુતલધાઓ  ૂયી ાડલા તેભજ ળશેયોભાં ટ્રાફપકની
વભસ્મા શલી ફને, માષલયણભાં સુધાયો થામ, ફયલશન ઝડી ફને તેભજ ઇંધણની ફર્ત થામ તે શેત ુવય
તેભજ ગયીફ અને ભધમભ લગષના નાગફયકોને ઘયનુ ં ઘય ભે તે ભાટે ફજેટભાં રૂ. ૪૫૫૦ કયોડની જોગલાઈ
કયલાભાં આલી છે .
વયકાયે ફજેટભાં પ્રલાવન ક્ષેત્રોની ભાખાકીમ વલરત ભાટે રૂ. ૨૮૧ કયોડની જોગલાઈ કયી છે . ભોઢેયાને
વૌય ઊજા ષ આધાફયત આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ પ્રલાવન સ્થ તયીકે તલકવાલલા રૂ. ૨૨ કયોડની જોગલાઈ કયાઈ છે . આ
ઉયાંત વાફયભતી આશ્રભ અભદાલાદ ખાતે રાઈટ એન્ડ ળો અને કીતતિ ભંફદય ોયફંદય અને ભશાત્ભા
ગાંધીજીના જીલન વંફતં ધત સ્થોના તલકાવ ભાટે રૂ.૨૦ કયોડની જોગલાઈ કયાઈ છે . ફજેટભાં પ્રથભ લખત
જુનાગઢભાં મોજા તા અને ભીનીકૂંબ ભેાનો દયજ્જો પ્રાપ્ત કયનાય ભશાતળલયાત્રી ભેા ભાટે તથા બગયનાય
ગતથમાના નતલનીકયણ ભાટે રૂ. ૨૦ કયોડની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે . આ યીતે યાજમભાં પ્રલાવન ક્ષેત્રને
તલકવાલલા પ્રમાવ કયલાભાં આવ્મો છે .
આ યીતે નાણાપ્રધાન નીતતન ટે રે ગુજયાતના તલકાવ ભાટે અનેક ભશત્લની જોગલાઈ કયી છે . આ
જોગલાઈઓભાં તળક્ષણ ભાટે કુર ૨૭૫૦૦ કયોડની પાલણી, આયોગ્મ-ફયલાય કલ્માણ ભાટે કુર ૯૭૫૦
ૂ ો ભાટે રૂ.૬૭૫૫ કયોડની જગી
કયોડની જોગલાઈ, કૃત અને ખેડત
ં
પાલણી, યોજગાયીની તકો ઉરબ્ધ
કયાલલા રૂ. ૭૮૫ કયોડની જોગલાઈ, ભફશરા વળસ્તતકયણ અને તલકાવ ભાટે રૂ.૬૨૩૦૨ કયોડની પાલણી,
ળશેયી-ગૃશ તનભાણષ ભાટે કુર રૂ.૧૨૫૦૦ કયોડની પાલણી લગેયે જેલી અનેક ભશત્લની જોગલાઈ કયલાભાં
આલી છે . જેનો રાબ ગુજયાતના છે લાડાના ભાનલી સુધી શોંર્ળે અને ગુજયાતના વલાાંગી તલકાવને પ્રોત્વાશન
આળે.
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