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નાણાાં માંત્રી
શ્રીમતી નનમમલા સીતારમણન ાં
સાંબોધન
ફેબ્રઆરી 1, 2021
માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી,
હ ાં િષમ 2021-2022 માટેન ાં અંદાજપત્ર રજૂ કરાં છાં.
પ્રસ્તાિના

1.

માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ બજેટની તૈયારી અગાઉ કદી ન હતા એિા સાંજોગોમાાં હાિ ધરાઇ

હતી. આપણે દે શની અંદર દે શ કે પ્રદે શને અસર કરતી આપનત્તઓ નિશે જાણતા હતા પણ કોનિડ-19
સાિે સમગ્ર 2020માાં જે િેઠય ાં છે એ અસાધારણ છે .

2.

મેં જ્યારે 2020-21ન ાં અંદાજપત્ર રજૂ કયું ત્યારે આપણે કલ્પના નહોતા કરી શક્યા કે પહેલેિી

ાં અભ ૂતપ ૂિમ સાંકોચનમાાં ધકેલાઇ જશે.
માંદગનતન ાં શ ૂળ િેઠત ાં િૈનિક અિમતત્ર

3.

આપણે એ પણ ન કલ્પી શક્યા કે અન્ફ્ય દે શોની જેમ આપણા લોકોએ પણ પોતાનાાં

આપ્તજનોને ગમાિિા પડશે અને આરોગ્ય કટોકટીના કારણે આિેલી યાતનાઓ િેઠિી પડશે.

4.

લૉકડાઉન ન રાખિાન ાં જોખમ બહ િધારે હત ાં. ત્રણ સપ્તાહન ાં સાંપ ૂણમ લૉકડાઉન જાહેર કયામના

48 કલાકોની અંદર પ્રધાનમાંત્રીએ રૂ. 2.76 લાખ કરોડની પ્રધાનમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના જાહેર
કરી- એનાિી 80 કરોડ લોકોને નન:શલ્ક અનાજ, 80 કરોડ પરરિારોને મફત રાાંધણ ગેસ મરહનાઓ સધી
ૂ ો, મરહલાઓ, વ ૃદ્ધો, ગરીબો અને જરૂરરયાતમાંદોને સીધી રોકડ
પ ૂરાાં પડાયાાં અને 40 કરોડિી િધ ખેડત
અપાઇ.

5.

મોટા ભાગના નાગરરકો ઘરે રહ્યા ત્યારે દૂ ધ, શાકભાજી અને ફળ સપ્લાયસ,મ રક ડ્રાઇિસ,મ રે લિે

અને જાહેર પરરિહનના કામદારો, બૅન્ફ્ક કમમચારીઓ, િીજળી કામદારો, આપણા અન્નદાતાઓ, પોલીસ,
ફાયરમેન અને સશસ્ત્ર દળો, તમામે રાબેતા મજબ કામે જવ ાં પડય ાં પણ પોતાના પર હાિી િઈ રહેલા
િાયરસની િધારાની ચચિંતા સાિે. આપણે આને સ્િીકારીએ છીએ અને એ મહ્તત્િના મરહનાઓ દરનમયાન
તેઓ દે શની પાયાની જરૂરરયાતો પ ૂરી પાડિા માટે કેિી રીતે એમની ફરજ અને કામગીરી બજાિી શક્યા
એ માટે આ પરૂષો અને મરહલાઓ પ્રનત હારદિ ક કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરાં છાં ત્યારે હ ાં માન ાં છાં કે હ ાં આ પ ૂજ્ય
ગૃહના દરે ક િતી બોલ ાં છાં.
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6.

સ્પીકર સર, જાહેર હેત માટે આદરણીય સાાંસદો અને ધારાસભ્યોએ પણ એમનાાં પગાર આપ્યા

છે .

7.

મે 2020માાં સરકારે આત્મનનભમર ભારત પૅકેજ (એએનબી 1.0) જાહેર કય.ું રોગમક્ક્ત ટકાિી

રાખિા અમે િષમ દરનમયાન બીજા બે આત્મનનભમર ભારત પૅકેજીસ (એએનબી 2.0 અને એએનબી 3.0)
જાહેર કયામ. આ તમામ આત્મનનભમર ભારત પૅકેજીસન ાં કૂલ નાણાાંકીય મ ૂલ્ય રૂ. 27.1 લાખ કરોડ અંદાજાય ાં
હત ાં જે જીડીપીના 13%િી િધારે છે અને એમાાં આરબીઆઇ દ્વારા લેિાયેલાાં પગલાાંનો સમાિેશ િાય છે .

8.

સરકાર તરીકે અમે ક્સ્િનત પર નજર રાખી અને અમારા પ્રનતસાદમાાં અમે પ્રોએક્ક્ટિ હતા.

પ્રધાનમાંત્રીના

નેત ૃત્િમાાં

સરકારે

આપણા

સમાજના

સૌિી

િાંચચતો-ગરીબમાાં

ગરીબ, દચલતો,

આરદિાસીઓ, વ ૃદ્ધો, પરપ્રાાંતીય કામદારો અને આપણાાં બાળકોની સેિા માટે એના સાંસાધનો કામે
લગાડયા. પીએમજીકેિાય, ત્રણ એએનબી પૅકેજીસ અને ત્યારબાદ કરાયેલી જાહેરાતો પાાંચ નમનન-બજેટ
જેિી જ હતી.

9.

આત્મનનભમર પૅકેજીસે માળખાગત સધારાની આપણી ગનતને િધારી. એમએસએમઇની

ફેરવ્યાખ્યા, ખનીજ ક્ષેત્રન ાં િેપારીકરણ, કૃનષ અને શ્રમ સધારા, જાહેર સાહસોન ાં ખાનગીકરણ, એક દે શ
એક રાશન કાડમ, અને ઉત્પાદન સાિે જોડાયેલી ઇન્ફ્સેક્ન્ફ્ટિ યોજનાઓ આ સમયગાળા દરનમયાન હાિ
ધરાયેલા નોંધપાત્ર સધારા પૈકીના છે . આ નસિાય ફેસલેસ આિકિેરા એસેસમેન્ફ્ટ, ડીબીટી અને
નાણાકીય સમાિેશ તો ખરાાં જ.

10.

આજે ભારત પાસે બે રસીઓ ઉપલબ્ધ છે અને કોનિડ-19 સામે તેણે પોતાના નાગરરકો જ નહીં

પણ 100 કે એિી િધ દે શોના નાગરરકોને તબીબી રીતે રચક્ષત કરિાન ાં આરાં ભ્ય ાં છે . એ જાણીને હાશ િશે
કે બે કે એિી િધ રસીએ જલદી અપેચક્ષત છે .

11.

આપણા િૈજ્ઞાનનકોને યશ આપીને અને એમનો આભાર વ્યક્ત કરીને માનનીય પ્રધાનમાંત્રીએ

રસીકરણ ઝાંબેશ આરાં ભ કરાિી. આપણે એમના પ્રયાસોની શક્ક્ત અને ખાંત બદલ સદા આભારી છીએ.

12.

આ બધા સાિે આપણે ફરી યાદ અપાિીએ કે કોનિડ-19 સામેની આપણી લડાઇ 2021માાં પણ

જારી રહેશે.

13.

હિે, જેમ કે બે નિિ યદ્ધો બાદ બન્ફ્ય ાં એમ એિા સાંકેતો છે કે કોનિડ પછીના નિિમાાં રાજકીય,

ાં ો બદલાઇ રહ્યા છે . ઇનતહાસમાાં આ ક્ષણ નિા યગનો સ ૂયોદય છે .- એક
આનિિક અને વ્ય ૂહાત્મક સાંબધ
એિા જેમાાં ભારત આશા અને સાંભાિનાઓની ખરા અિમ
મ ાાં ધરતી બનિા સારી રીતે સમતલામાાં છે .

‘શ્રદ્ધા એવ ાં પક્ષી છે જે પરોઢ હજી અંધારી હોય ત્યારે પણ પ્રકાશનો અનભિ કરે છે અને ગાય છે .’
-રનિન્ફ્રનાિ ટાગોર
(ફાયરફ્લાઇસ – સ ૂત્રનો સાંગ્રહ)
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14.

આ ભાિના સાિે હ ાં ટીમ ઇક્ન્ફ્ડયાએ ઑસ્રેચલયામાાં તાજેતરમાાં જે દશમનીય સફળતા મેળિી

એનાિી રિકેટ-પ્રેમી દે શ તરીકે આપણે જે ખશી અનભિી એ ફરી યાદ કરતા મારી જાતને રોકી નિી
શક્તી. આ આપણને એ તમામ ગણોની યાદ અપાિે છે જે લોકો ખાસ કરીને આપણા યિા તરીકે દે ખાિ
ાં કરે છે .
કરીને સફળ િિા માટેની અત ૃપ્ત તરસ અને અઢળક આશાઓને મ ૂનતિમત

15.

આજે ડેટા દશામિે છે કે પ્રનત દસ લાખની િસ્તીએ ભારતમાાં 112 એ સૌિી નનમ્ન મ ૃત્યદરોમાાંનો

ાં માાં
એક છે અને દસ લાખે સરિય કેસોની સાંખ્યા 130 છે એ પણ સૌિી નનમ્ન પૈકીની એક છે . અિમતત્ર
આપણે હિે જે પન:સાંચાર જોઇ રહ્યા છે એનો પાયો આ આંકડાઓએ નાખ્યો છે .

16.

આ બજેટ આ નિા દાયકાન ાં પહેલ ાં અંદાજપત્ર હશે. આ બજેટ રડજજટલ બજેટ પણ હશે અને આ

બધ ાં આપ સૌના સહકારિી શક્ય બન્ફ્ય ાં છે .

17.

ાં માાં સાંકોચન બાદ બજેટ આવ્ય ાં હોય. આ
અત્યાર સધી માત્ર ત્રણ િાર એવ ાં બન્ફ્ય ાં છે કે અિત
મ ત્ર

ાં માાં
તમામ સાંકોચનો ભારતને લગતી ક્સ્િનતને પરરણામે આવ્યા હતા. આ િખતે આપણા અિત
મ ત્ર
સાંકોચન િૈનિક મહામારીને લીધે છે , બીજા ઘણો દે શોની જેમ જ.

18.

ાં ને ફરી પાટે લાિિા
આમ કહીને હ ાં નિિાસપ ૂિમક કહેિા માગ ાં છાં કે આપણી સરકાર અિમતત્ર

સમિમન અને સનિધા આપિા માટે સાંપ ૂણમ તૈયાર છે . ટકી શકે એિા નિકાસ માટે આિશ્યક ગનત
ાં ને દરે ક તક પ ૂરી પાડે છે .
મેળિિા અને ઉપર ઉઠિા માટે આ અંદાજપત્ર આપણા અિમતત્ર

19.

આપણા ઇનતહાસ માટે 2021ન ાં િષમ ઘણા અગત્યના સીમાચચહ્નોન ાં િષમ છે . આમાાંના કેટલાાંકનો હ ાં

ઉલ્લેખ કરાં છાં: સ્િતાંત્રતાન ાં 75મ ાં િષ;મ ભારતમાાં ગોિાના ઉમેરાના 60 િષ;મ 1971ના ભારત-પારકસ્તાન
યદ્ધના 50 િષ;મ સ્િાંત્રત ભારતની 8મી િસ્તી ગણતરીન ાં િષમ; ચિક્સ પ્રમખપદ માટે ભારતનો િારો;
આપણા ચાંરયાન-3 નમશનન ાં િષમ અને હરરદ્વાર મહાકાંભ

20.

માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, હ ાં આ અંદાજપત્રનો ભાગ એ શરૂ કરાં એ પ ૂિે હ ાં અત્રે એ સ્િીકરાિા માગ ાં

છાં કે આપણા જેિા દે શમાાં કટોકટીના સમયે લોકો એક િતાાં હોય છે ત્યારે આઇસોલેશન અને અંતર કેવ ાં
ઉલાંઘનીય પડકાર જેવ ાં લાગ્ય ાં હશે. એનાિી આપણે ઘણી રીતે આહત િયા છીએ. આપણી શારીરરક અને
માનનસક સખાકારી માટે આ બહ મશ્કેલ િષમ હત ાં અને એનો ઇનકાર ન િઈ શકે. આ અઘરા િષમનો
સામનો કરિા માટે જે સહનશક્ક્ત દશામિી છે એ માટે દરે ક નાગરરકના સન્ફ્માનમાાં હ ાં શીશ ઝકાવ ાં છાં.
ભાગ-એ

21.

ભાગ-એમાાં હ ાં આત્મનનભમર ભારતન ાં સ્િપ્ન મ ૂકિા માગ ાં છાં.

22.

આત્મનનભમરતા એ નિો નિચાર નિી. પ્રાચીન ભારત મોટા ભાગે આત્મનનભમર હત ાં અને સમાન

રીતે નિિન ાં િેપાર કેન્ફ્રચબિંદ હત ાં.

23.

આત્મનનભમર ભારત 130 કરોડ ભારતીયોની અચભવ્યક્ક્ત છે જેઓને એમની ક્ષમતાઓ અને

કશળતાઓમાાં પ ૂણમ આત્મનિિાસ છે .

6

24.

આપણે જી20 અને ચિક્સ જેિા આંતરરાષ્રીય જૂિોનો રહસ્સો છીએ જ. ભારતના પ્રયાસોને લીધે

રડઝાસ્ટર રરસાયલન્ફ્ટ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર માટેન ાં જોડાણ અને આંતરરાષ્રીય સૌર કરાર આજે િાસ્તનિકતા છે .
ૂ ોની આિક બમણી, મજબ ૂત ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર, સ્િસ્િ ભારત,
ભાગ-એની દરખાસ્તો દે શ પહેલા, ખેડત

25.

સશાસન, યિાઓને તક, તમામને નશક્ષણ, મરહલા સશક્ક્તકરણ અને સમાનિષ્ટ નિકાસ અને અન્ફ્ય
સાંકલ્પને િધારે મજબ ૂત કરશે.

26.

આ ઉપરાાંત અમે 2015-16ના અંદાજપત્રમાાં આપેલા 13 િચનોના ઝડપી અમલીકરણના માગે

છીએ. આ િચનો આપણી સ્િાંત્રતાના 75મા િષે અમ ૃત મહોત્સિ 2022 દરનમયાન સાકાર કરિાના છે .
આ િચનો પણ આ આત્મનનભમરતાના સ્િપ્નનો પડઘો પાડે છે .

27.

2021-2022ની બજેટ દરખાસ્તો છ સ્તાંભો પર ટકેલી છે .
i.

આરોગ્ય અને સખાકારી

ii.

ભૌનતક અને નાણાકીય મ ૂડી અને ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

iii.

આકાાંક્ષી ભારત માટે સમાનિષ્ટ નિકાસ

iv.

માનિમ ૂડીન ાં પન;શક્ક્તિધન
મ

v.

નિીનીકરણ, સાંશોધન અને નિકાસ

vi.

નમનનમમ ગિનેમેન્ફ્ટ, મેક્ક્સમમ ગિનમન્ફ્સ

1. આરોગ્ય અને સખાકારી

28.

સૌિી પહેલાાં તો કહેિા માગ ાં છાં કે આરોગ્ય ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર પર રોકાણ આ અંદાજપત્રમાાં ધરખમ

િધારી દે િાય ાં છે . આગળ જતાાં, સાંસ્િાઓ િધારે શોષી લે એમ અમે િધારે આપિા કરટબદ્ધ છીએ.

29.

આરોગ્ય તરફ સાકલ્યિાદી અચભગમ લેતા અમે ત્રણ ક્ષેત્રો: અટકાયતી, ઉપચારક અને તાંદરસ્તી

મજબ ૂત કરિા પર ધ્યાન કેક્ન્ફ્રત કયું છે .

આરોગ્ય પ્રણાલીઓ

30.

છ િષોમાાં રૂ. 64,180 કરોડના ખચે એક નિી કેન્ફ્ર પરસ્કૃત યોજના પીએમ આત્મનનભમર સ્િસ્િ

ભારત યોજના શરૂ કરાશે. આનાિી પ્રાિનમક, સહાયક અને ત્રીજી પાંક્ક્તની આરોગ્ય સાંભાળ પ્રણાલીઓની
ક્ષમતા નિકસશે, હાલની રાષ્રીય સાંસ્િાઓ િધારે મજબ ૂત બનશે, અને નિા તેમજ ઉદભિતા રોગોને
શોધી એનો ઇલાજ કરિાની જોગિાઇ કરિા નિી સાંસ્િાઓ સજામશ.ે નેશનલ હેલ્િ નમશન ઉપરાાંતની આ
યોજના છે . આ યોજના હેઠળના મખ્ય હસ્તક્ષેપ આ મજબ છે :
a. 17,788 ગ્રામીણ અને 11,024 શહેરી હેલ્િ એન્ફ્ડ િેલનેસ સેન્ફ્ટસમને સમિન
મ ;
b. 11 રાજ્યોમાાં તમામ જજલ્લાઓમાાં સાંકચલત જાહેર આરોગ્ય લેબ્સ સ્િાપિી અને 3382 તાલકા
જાહેર આરોગ્ય એકમોની સ્િાપના;

7
c. 602 જજલ્લાઓ અને 12 કેન્ફ્રીય સાંસ્િાનોમાાં રિરટકલ કેર હૉક્સ્પટલ બ્લૉક્સ સ્િાપિા;
d. નેશનલ સેન્ફ્ટર ફોર રડસીઝ કન્ફ્રૉલ(એનસીડીસી)ને, એની પાાંચ પ્રાદે નશક શાખાઓ અને 20
મેરૉપોચલટન હેલ્િ સિેલન્ફ્સ યનનટ્સને મજબ ૂત કરિા;
e. તમામ જાહેર હેલ્િ લેબ્સને જોડિા માટે તમામ રાજ્યો/કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શોને સાંકચલત આરોગ્ય
મારહતી પોટમલ નિસ્તારવ ાં;
f.

17 નિા જાહેર આરોગ્ય એકમો કાયમરત કરિા અને પ્રિેશદ્વારે એટલે કે 32 હિાઇમિકો, 11
દરરયાઇ બાંદરો અને 7 લેન્ફ્ડ િોનસિંગ્સ પરના 33 હયાત જાહેર આરોગ્ય એકમોને મજબ ૂત કરિા;

g. 15 હેલ્િ ઇમરજન્ફ્સી ઓપરે શન સેન્ફ્ટસમ અને 2 મોબાઇલ હૉક્સ્પટલ્સની સ્િાપના; અને
h. નિિ આરોગ્ય સાંસ્િાના સાઉિ ઇસ્ટ એનશયા પ્રદે શના પ્રાદે નશક રરસચમ પ્લેટફોમમ િન હેલ્િ માટે
રાષ્રીય સાંસ્િાનની સ્િાપના, 9 બાયો-સેફ્ટી લેિલ 3 લૅબોરે ટરીઝ અને 4 પ્રાદે નશક નેશનલ
ઇન્ફ્સ્ટીટયટ્સ ફોર િાયરોલોજીની સ્િાપના.

પોષણ

31.

ાં ી સામગ્રી, નિતરણ, પહોંચ અને પરરણામને મજબ ૂત કરિા અમે પ ૂરક
નિતરણ, પોષણ સાંબધ

પોષણ કાયમિમ અને પોષણ અચભયાનને નિચલન કરીને નમશન પોષણ 2.0 શરૂ કરીશ.ાં 112 આકાાંક્ષી
ાં ી પરરણામો સધારિા માટે અમે એક સઘન વ્ય ૂહરચના અપનાિીશ.ાં
જજલ્લાઓમાાં પોષણ સાંબધ
પાણી પરિઠાનો સાિમનત્રક વ્યાપ

32.

નિિ આરોગ્ય સાંસ્િાએ સાિનમ ત્રક આરોગ્ય હાાંસલ કરિાની પ ૂિમ જરૂરરયાત તરીકે િારાં િાર સ્િચ્છ

પાણી, સ્િચ્છતા અને સ્િચ્છ પયામિરણ પર ભાર મ ૂક્યો છે .

33.

જળજીિન નમશન (શહેરી) શરૂ િશે. એનો હેત તમામ 4378 શહેરી સ્િાનનક સાંસ્િાઓમાાં 2.86

કરોડ ઘરે ઘરે નળ જોડાણ સાિે સાિમનત્રક પાણી પરિઠાનો અને 500 અમ ૃત શહેરોમાાં ચલક્ક્િડ િેસ્ટ
મેનેજમેન્ફ્ટનો છે . તે રૂ. 287000 કરોડના ખચે આગામી પાાંચ િષોમાાં અમલી િશે.

સ્િચ્છ ભારત, સ્િસ્િ ભારત

34.

શહેરી ભારતની િધ સ્િચ્છતા માટે અમે સાંપ ૂણમ

રીટમેન્ફ્ટ, કચરાને

મળ ગટર વ્યિસ્િાપન અને િૅસ્ટ િૉટર

સ્ત્રોત પર જ અલગ પાડી દે િા, નસિંગલ યઝ પ્લાક્સ્ટકમાાં ઘટાડો, બાાંધકામ અને

રડમોચલશનની પ્રવ ૃનત્તઓિી નીકળતા કચરાના અસરકારક વ્યિસ્િાપન કરીને હિાન ાં પ્રદૂ ષણ ઘટાડવ ાં
અને કચરા નનકાલનાાં તમામ જૂનાાં સ્િળોના બાયો ઉપચાર પર ધ્યાન કેક્ન્ફ્રત કરિા માગીએ છીએ.
2021-2026 એમ પાાંચ િષો માટે રૂ. 141678 કરોડની નાણાકીય ફાળિણી સાિે અબમન સ્િચ્છ ભારત
નમશન 2.0 અમલી િશે.

સ્િચ્છ હિા

35.

હિા પ્રદૂ ષણની ઝડપિી િધતી સમસ્યાને હાિ ધરિા હ ાં આ અંદાજપત્રમાાં દસ લાખિી િધ

િસ્તી ધરાિતાાં 42 શહેરી કેન્ફ્રો માટે 2217 કરોડ રૂનપયાની રકમ ફાળિિા દરખાસ્ત કરાં છાં.
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સ્િેનપિંગ પૉચલસી

36.

અમે જૂનાાં અને અનરફટ િાહનો દૂ ર કરિા માટે અલગિી સ્િૈચ્ચ્છક િાહન સ્િેનપિંગ પૉચલસી

જાહેર કરી રહ્યા છીએ. આનાિી બળતણ કાયમક્ષમ, પયામિરણીય રીતે અનકૂળ િાહનોને ઉત્તેજનમાાં મદદ
મળશે અને એનાિી િાહન પ્રદૂ ષણ ઘટશે અને ઑઇલ આયાત ચબલ પણ ઓછાં િશે. વ્યક્ક્તગત
િાહનોના રકસ્સામાાં 20 િષમ અને કૉમનશિયલ િાહનોના રકસ્સામાાં 15 િષો બાદ િાહનોનો ઑટોમેટેડ
રફટનેસ સેન્ફ્ટસમમાાં રફટનેસ ટેસ્ટ્સ િશે. માંત્રાલય દ્વારા આ યોજનાની નિગતો અલગિી આપિામાાં
આિશે.

રસીઓ

37.

મેડ ઇન ઇક્ન્ફ્ડયા પ્રોડક્ટ- ભારતમાાં બનેલી ન્ફ્યમોકોકલ રસી હાલ 5 રાજ્યો પ ૂરતી મયામરદત છે

એ સમગ્ર દે શમાાં શરૂ કરાશે. આનાિી િષે 50,000 બાળકોિી િધનાાં મ ૃત્ય ટળી જશે.

38.

બજેટ અંદાજ 2021-22માાં મેં કોનિડ-19 રસી માટે રૂ. 35000 કરોડ પ ૂરાાં પાડયાાં છે . જરૂર પડે

િધારે ફાં્સ પ ૂરાં પાડિા હ ાં કરટબદ્ધ છાં.

39.

આ િષમના રૂ. 94,452 કરોડના બજેટ અંદાજ સામે 2021-22ના બજેટ અંદાજમાાં આરોગ્ય અને

તાંદરસ્તી માટે બજેટ ખચમ રૂ. 2,23,846 કરોડ છે જે 137%નો િધારો છે . આની નિગતો સાંબોધનના
જોડાણ 1માાં છે .
2. ભૌનતક અને નાણાકીય મ ૂડી અને ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

આત્મનનભમર ભારત- પ્રોડક્શન ચલિંક્ડ ઇન્ફ્સક્ે ન્ફ્ટિ સ્કીમ (પીએલઆઇ)

40.

ાં માટે આપણા ઉત્પાદન ક્ષેત્રએ ટકાઉ ધોરણે દ્વદ્વઅંકી વ ૃદ્વદ્ધ નોંધાિિી
5 રરચલયન ડૉલરના અિમતત્ર

પડે. આપણી ઉત્પાદન કાંપનીઓએ િૈનિક સપ્લાય ચેનનો અત ૂટ ભાગ બનિાની, હાદમ યોગ્યતા અને
આધનનક ટેકનોલોજી ધરાિે એ આિશ્યક છે . આ તમામ હાાંસલ કરિા માટે 13 ક્ષેત્રો માટે ઉત્પાદનના
િૈનિક નિજેતાઓ સર્જિા આત્મનનભમર ભારત માટે પીએલઆઇ સ્કીમ જાહેર િઈ છે . આ માટે સરકારે
2021-22ના નાણાાંકીય િષિ
મ ી શરૂ કરીને પાાંચ િષમમાાં આશરે રૂ. 1.97 લાખ કરોડ

સોંપ્યા છે . આ

પહેલિી ચાિીરૂપ સેક્ટસમ
મ ાાં વ્યાપ અને કદ લાિિામાાં, િૈનિક નિજેતાઓ સર્જિામાાં અને સાંિધન
મ
કરિામાાં મદદ મળશે અને આપણા યિાનોને જૉબ્સ પ ૂરાાં પાડશે.

ટેક્સ્ટાઇલ

41.

ટેક્સ્ટાઈલ ઉદ્યોગ િૈનિક રીતે સ્પધામત્મક બને એ માટે સમિમ કરિા, મોટા રોકાણોને આકષમિા

અને રોજગાર સર્જનને િેગ આપિા આ પીએલઆઇ સ્કીમ ઉપરાાંત મેગા ઇન્ફ્િસ્ે ટમેન્ફ્ટ ટેક્સ્ટાઇલ પાક્સમ

(નમત્રા)ની યોજના શરૂ કરાશે. નનકાસમાાં નિિનિજેતાઓ સર્જિા સમિમ કરિા પ્લગ એન્ફ્ડ પ્લે સનિધાઓ
સાિેન ાં નિિ કક્ષાન ાં ઇન્ફ્રાસ્ટક્ચર આનાિી સજામશે. 3 િષોમાાં 7 ટેક્સ્ટાઈલ પાક્સમ સ્િાપિામાાં આિશે.
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ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

42.

મેં રડસેમ્બર 2019માાં નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર પાઇપલાઇન (એનઆઇપી)ની જાહેરાત કરે લી એ

ભારત સરકાર દ્વારા અત્યાર સધીની આ પ્રકારની પહેલી અને સાંપ ૂણમ સરકારી કિાયત છે . 6835
પરરયોજનાઓ સાિે એનઆઇપીની શરૂઆત િઈ હતી; પ્રોજેક્ટ પાઇપલાઇન હિે નિસ્તરીને 7400
પ્રોજેક્ટ્સ િઈ છે . અમક મહત્િના ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર માંત્રાલયો હેઠળ રૂ. 1.10 લાખ કરોડના આશરે 217
પ્રોજેક્ટ્સ પ ૂણમ િયા છે .

43.

એનઆઇપી એ એિો ચોક્ક્સ લક્ષયાાંક છે જે સરકાર આગામી િષોમાાં હાાંસલ કરિા માટે કરટબદ્ધ

છે . આ માટે સરકાર અને નાણાકીય ક્ષેત્ર બાંને તરફિી ફાંરડિંગમાાં મોટા િધારાની જરૂર પડશે. આ
બજેટમાાં હ ાં ત્રણ રીતે આમ કરિા નક્કર પગલાાં લેિા સ ૂચવ ાં છાં:

44.

પહેલ ાં સાંસ્િાકીય માળખાઓ સર્જિા દ્વારા; બીજ ાં મૉનેટાઇચઝિંગ એસેટ્સને જોરદાર મોટો હલેસો

અને ત્રીજ ાં કેન્ફ્રીય અને રાજ્ય અંદાજપત્રોમાાં મ ૂડી ખચામનો રહસ્સો િધારીને.
ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ફાયનાક્ન્ફ્સિંગ- ડેિલપમેન્ફ્ટ ફાયનાક્ન્ફ્સયલ ઇન્ફ્સ્ટીટયશન (ડીએફઆઇ)
માળખાગત સનિધાઓ- ઇન્ફ્રાસ્ટૃક્ચરને લાાંબા ગાળાની ઋણ નાણા વ્યિસ્િાની આિશ્યકતા છે .

45.

ઇન્ફ્રાસ્ટૃક્ચર નાણા વ્યિસ્િા માટે પ ૂરાં પાડનાર, શક્ક્તમાન બનાિનાર અને ઉત્પ્રેરક તરીકે કામ કરે એવ ાં
પ્રોફેશનલી-વ્યિસાનયક રીત વ્યિસ્િાનપત ડેિલપમેન્ફ્ટ ફાયનાક્ન્ફ્સયલ ઇન્ફ્સ્ટીટયશન જરૂરી છે . આ
ડીએફઆઇ સ્િાપિા માટે હ ાં એ અનસરીને એક ચબલ રજૂ કરીશ. આ સાંસ્િાના મ ૂડીકરણ માટે મેં રૂ.
20000 કરોડની રકમ પ ૂરી પાડી છે . મહત્િાકાાંક્ષા એિી છે કે આગામી ત્રણ િષોના સમયમાાં આ
ડીએફઆઇ માટે ઓછામાાં ઓછો રૂ. 5 લાખ કરોડનો નધરાણ પૉટમફોચલયો હોય.

46.

આઇએનિીઆઇટીઓ અને આરઇઆઈિીટીઓને નિદે શી પૉટમફોચલયો રોકાણકારો દ્વારા નધરાણ

નાણા

વ્યિસ્િા

પ્રસ્તત

કાયદાઓમાાં

અનકૂળ

સધારાઓ

કરીને

સક્ષમ

કરાશે.

આનાિી

આઇએનિીઆઇટીઝ અને આરઇઆઈટીઝને નાણા મેળિિામાાં િધારે સગમતા રહેશે અને ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર
અને રરયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રો માટે નનનધમાાં િધારો િશે.

એસેટ મૉનેટાઇઝેશન

47.

નિા ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર નનમામણ માટે કાયમરત જાહેર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર અસ્કયામતોન ાં મૉનેટાઇચઝિંગ બહ

અગત્યનો ફાયનાક્ન્ફ્સિંગ નિકલ્પ છે . સાંભનિત િાઉનરફલ્ડ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એસેટ્સની એક ‘ નેશનલ
મૉનેટાઇઝેશન પાઇપલાઇન’ શરૂ કરાશે. પ્રગનત પર નજર રાખિા અને રોકાણકારોને રશ્યક્ષમતા પ ૂરી
પાડિા એસેટ મૉનેટાઇઝેશન ડૅશબૉડમ પણ સજામશે. મૉનેટાઇઝેશનની રદશામાાં કેટલાાંક મહત્િના પગલાાં
છે :
a.

નેશનલ હાઇ િે ઑનિરરટી ઑફ ઇક્ન્ફ્ડયા અને પીજીસીઆઇએલ દરે ક પાસે એક પ્રાયોજજત
ઇનિીઆઇટી (ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ઇનિેસ્ટમેન્ફ્ટ રસ્ટ) હશે જે આંતરરાષ્રીય અને ઘરે લ સાંસ્િાકીય
રોકાણકારોને આકષશ
મ ે. રૂ. 5000 કરોડના એન્ફ્ટરપ્રાઇઝ મ ૂલ્યના પાાંચ કાયર
મ ત માગોને

10
એનએચએઆઇ ઇનિીઆઇટીને તબદીલ િઈ રહ્યા છે . એિી જ રીતે રૂ. 7000 કરોડના મ ૂલ્યની
રાન્ફ્સનમશન એસેટ્સ પીજીસીઆઇએલ ઇનિીઆઇટીને તબદીલ કરાશે.
b. ડેરડકે ટેડ રેટ કૉરરડોર કાયમરત િયા બાદ રે લિે એને કામકાજ અને જાળિણી માટે મોનેટાઇઝ
કરશે.
c. કામકાજ અને વ્યિસ્િાપન છૂટછાટ માટે એરપોટ્સમનો આગામી લૉટ્સ મોનેટાઇઝ્ડ કરાશે.
d. એસેટ મોનેટાઇઝેશન પ્રોગ્રામ હેઠળ અન્ફ્ય મહત્િની ઇન્ફ્રાસ્રકચર એસેટ્સ છે : 1. એનએચએઆઇ
દ્વારા ચાલતા ટૉલ માગો. 2. પીજીસીઆઇએલની રાન્ફ્સનમશન એસેટ્સ. 3. ગેલ, આઇઓસીએલ
અને એચપીસીએલની ઑઇલ અને ગેસ પાઇપલાઇન. 4. ટાયર ટ અને ટાયર 3 શહેરોમાાં
એએઆઇના એરપોટ્સમ. 5. અન્ફ્ય રે લિે ઇન્ફ્રાસ્ટૃક્ચર એસેટ્સ. 6. સીપીએસઇની િૅરહાઉનસિંગ
એસેટ્સ જેિી કે સેન્ફ્રલ િેરહાઉનસિંગ કૉપોરે શન અને એનએએફઇડી અને અન્ફ્યો અને 7. સ્પોટ્સમ
સ્ટેરડયમ.

મ ૂડી બજેટમાાં તીવ્ર િધારો

48.

બજેટ અંદાજ 2020-21માાં અમે મ ૂડી ખચમ માટે રૂ. 4.12 લાખ કરોડ પ ૂરાાં પાડયાાં હતાાં. અમારા

પ્રયાસો હતા કે સાંસાધનોની અછત છતાાં આપણે મ ૂડી પર િધારે ખચમ કરિો જોઇએ અને અમે 202021ના સધારે લા અંદાજમાાં પ ૂરાાં પાડયા હતા એ રૂ. 4.39 લાખ કરોડની આસપાસ િષમ પ ૂણમ િિાની
શક્યતા છે . 2021-22 માટે હ ાં મ ૂડી ખચમમાાં તીવ્ર િધારો સ ૂચવ ાં છાં અને એટલે રૂ. 5.54
લાખ કરોડ ફાળવ્યા છે જે 2020-21ના બજેટ અંદાજ કરતા 34.5% િધારે છે . આમાાંિી રૂ. 44000
કરોડિી િધની રકમ મેં આનિિક બાબતોના નિભાગના બજેટ હેડ હેઠળ મ ૂકી છે જે મ ૂડી ખચમ
મ ાાં સારી
પ્રગનત બતાિે અને િધ ફાંડની જરૂર હોય એિા પ્રોજેક્ટ્સ/પ્રોગ્રામ્સ/ નિભાગોને અપાશે. આ ખચમ
ઉપરાાંત અમે રાજ્યો અને સ્િાયત્ત સાંસ્િાઓને એમના મ ૂડી ખચમ માટે રૂ. 2 લાખ કરોડિી િધ આપીશ.ાં

49.

રાજ્યોને ઇન્ફ્રાસ્ટૃક્ચર સર્જન માટે એમના બજેટના િધ ખચમ કરિા માટે પ્રેરરત કરિા પણ અમે

ચોક્કસ નમકેનનઝમ પર કામ કરીશ.ાં

માગમ અને રાજમાગમ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

50.

રૂ. 5.35 લાખ કરોડની ભારતમાલા પરરયોજના હેઠળ 3.3 લાખ કરોડ રૂનપયાના ખચે 13000

રકમી િધની લાંબાઇના રસ્તાઓ પહેલેિી અપાઇ ચ ૂક્યા છે અને એમાાંિી 3800 રકમીના રસ્તાન ાં નનમામણ
િઈ ચ ૂક્ ાં છે . માચમ 2022 સધીમાાં અમે િધ 8500 રકમી રસ્તા આપીશ ાં અને િધારાના 11000 રકમી
નેશનલ હાઇ િે કૉરરડોસમ પ ૂણમ કરીશ.ાં

51.

રોડ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરને િધ િધારિા માટે િધ આનિિક કૉરરડૉસમની પણ યોજના છે . એમાાંના કેટલાાંક

છે
a. તનમલનાડમાાં રૂ. 1.03 લાખ કરોડના રોકાણિી 3500 રકમીનો નેશનલ હાઇ િે. આમાાં મદરાઇકોલ્લમ કૉરરડૉર, ચચત્ત ૂર-િટચ ૂર કૉરરડૉરનો સમાિેશ. બાાંધકામ આગામી િષમિી શરૂ િશે.
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b. કેરળમાાં 1100 રકમીના નેશનલ હાઇ િેન ાં કામ રૂ. 65000 કરોડના ખચે અને એમાાં કેરળના
ાં ઈ-કન્ફ્યાકમારી કૉરરડૉરના 600 રકમીના સેક્શનનો સમાિેશ.
મબ
c. પનિમ બાંગાળમાાં 25000 કરોડ રૂ.ના ખચે 675 રકમીના હાઇ િેન ાં કામ, અને એમાાં હાલના રોડ
ે નનો સમાિેશ.
કોલકાતા-નસચલગરીના અપગ્રેડશ
d. આસામ રાજ્યમાાં રૂ. 19000 કરોડના નેશનલ હાઇ િેન ાં કામ હાલ પ્રગનતમાાં છે . આગામી ત્રણ
િષોમાાં આ રાજ્યમાાં 1300િી િધ રકમીને આિરી લેતા નેશનલ હાઇ િેઝન ાં કામ રૂ. 34000
કરોડિી િધના ખચે હાિ ધરાશે.

52.

કેટલાાંક ફ્લેગનશપ કૉરરડૉસમ અને અન્ફ્ય મહત્ત્િની પરરયોજનાઓ જેમાાં 2021-22માાં નોંધપાત્ર

પ્રવ ૃનત્તઓ દે ખાશે એ જોડાણ-2માાં છે .

53.

માગમ પરરિહન અને રાજમાગમ માંત્રાલય માટે હ ાં રૂ. 118101 કરોડના િધારાયેલા મ ૂડીરોકાણની

પણ જોગિાઇ કરી રહી છાં અને એમાાંિી રૂ. 108230 કરોડ મ ૂડી માટે છે જે અત્યાર સધીની સૌિી િધારે
રકમ છે .

રે લિે ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

54.

ભારતીય રે લિેએ ભારત માટે નેશનલ રે લ પ્લાન-2030 તૈયાર કયો છે . આ યોજના 2030

સધીમાાં ‘ફયચર રે ડી’ રે લિે નસસ્ટમન ાં સર્જન કરશે.

55.

‘મેક ઇન ઈક્ન્ફ્ડયા’ સાિમક કરિા આપણી વ્ય ૂહરચનાઓ મહત્ત્િનો ભાગ છે આપણા ઉદ્યોગ માટે

પરરિહન એટલે કે લૉજજક્સ્ટક ખચમ નીચે લાિિો. િેસ્ટનમ ડેરડકેટેડ રેટ કૉરરડૉર (ડીએફસી) અને ઇસ્ટનમ
ડીએફસી જૂન 2022 સધીમાાં કાયમરત િિાની અપેક્ષા છે . નનમ્ન અનસાર િધારાની પહેલ સ ૂચિાઇ છે :
a. 2021-22માાં ઇસ્ટનમ ડીએફસીના સોન્નાગર-ગોમોહ સેક્શન (263.7 રકમી) પીપીપી ધોરણે હાિ
ધરાશે. એના તરાં ત બાદ 274.3 રકમીનો ગોમોહ-દનકનન સેક્શન પણ હાિ ધરાશે.
b.

અમે ભનિષ્યના ડેરડકેટેડ રેટ કૉરરડૉર પ્રોજેક્ટસ હાિ ધરીશ ાં જેમાાં ખડગપરિી નિજયિાડા ઇસ્ટ
કૉસ્ટ કૉરરડૉર, ભસાિળિી ખડગપરિી દાનજનન ઇસ્ટ-િેસ્ટ કૉરરડૉર અને ઇટાસીિી નિજયિાડા
નોિમ-સાઉિ કૉરરડૉર છે . પહેલા તબક્કે રડટેલ્ડ પ્રોજેક્ટ્સ રરપોટ્સમ હાિ ધરાશે.

c. િોડ ગેજ રૂટ રકલોમીટસમ (આરકેએમ) િીજળીકરણ 46,000 રકમી પહોંચિાની અપેક્ષા છે એટલે
કે 1 ઑક્ટોબર 2020ના રોજ 41,548 આરકેએમિી 2021નાાં અંત સધીમાાં 72%. રડસેમ્બર, 2023
સધીમાાં િોડ ગેજ રૂટ્સના 100% િીજળીકરણન ાં કાયમ સાંપન્ન િશે.

56.

ઉતારૂઓની સનિધા અને સલામતી માટે નીચે મજબનાાં પગલાાં સ ૂચિાયાાં છે .
a. ઉતારૂઓને િધારે સારી મસાફરીની અનભ ૂનત િાય એ માટે અમે પ્રિાસન રૂટ્સ પર સ ાંદર રીતે
રડઝાઇન કરાયેલા નિસ્ટા ડૉમ એલએચબી કૉચ શરૂ કરીશ.ાં
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b. છે લ્લાાં કેટલાાંક િષોમાાં હાિ ધરાયેલાાં સલામતીનાાં પગલાાંઓએ પરરણામો આપ્યાાં છે . આ
પ્રયાસોને િધ મજબ ૂત કરિા ભારતીય રે લિેના ઉચ્ચ ઘનતાિાળા નેટિક્સમ અને બહ િધારે
િપરાશમાાં લેિાતા નેટિક્સમને સ્િદે શી રીતે નિકસાિાયેલ ઑટોમેરટક રેન પ્રોટેક્શન નસસ્ટમ
અપાશે. આ નસસ્ટમ માનિ ભ ૂલને કારણે રેન અિડામણ નનમળ
મ ૂ કરે છે .
c. રે લિે માટે હ ાં રૂ. 1,10,055 કરોડની રે કોડમ રકમ પ ૂરી પાડી રહી છાં અને એમાાંિી રૂ. 1,07,100
કરોડ મ ૂડી ખચમ માટે છે .

શહેરી ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

57.

મેરો રે લ નેટિકમના નિસ્તરણ અને નસટી બસ સેિાને િધારીને અમે શહેરી નિસ્તારોમાાં જાહેર

પરરિહનનો રહસ્સો િધારિા તરફ કામ કરીશ,ાં જાહેર બસ પરરિહન સેિાને િધારિા માટે રૂ. 18000
કરોડના ખચે એક નિી યોજના શરૂ કરાશે. આ યોજનાિી નિી પીપીપી મોડેલ્સની ગોઠિણી સગમ
બનશે જેનાિી ખાનગી ક્ષેત્રના ખેલાડીઓ 20000િી િધ બસોને ફાયનાન્ફ્સ, મેળિી, ચલાિી અને
જાળિણી કરી શક્શે. આ યોજનાિી ઑટોમોબાઇલ સેક્ટરને િેગ મળશે, આનિિક નિકાસને જોર મળશે
અને શહેરી નનિાસીઓની હેરફેરની સગમતા િધિાની સાિે આપણા યિાઓ માટે રોજગારની તકો
સર્જશે.

58.

કલ 702 રકમીની પરાં પરાગત મેરો કાયમરત છે અને િધ 1016 રકમીની મેરો અને

આરઆરટીએસ 27 શહેરોમાાં નનમામણાધીન છે . બે નિી ટેકનોલોજી જેિી કે ‘મેરોલાઇટ’ અને ‘મેરોનીઓ’
ફેલાિાશે જેનાિી ટાયર ટ શહેરોમાાં અને ટાયર-1 શહેરોની પરરઘમાાં એ જ અનભ ૂનત , સગમતા અને
સલામતી સાિે ઘણાાં ઓછા ખચે મેરો રે લ નસસ્ટમ પ ૂરી પડાશે.

59.

કેન્ફ્ર નીચેની પરરયોજનાને પ્રનતરૂપ નાણાાં આપશે:
a. 11.5 રકમીના કોચી મેરો રે લ ફેઝ 2ને રૂ. 1957.05 કરોડના ખચે.
b. 118.9 રકમીના ચેન્નાઇ મેરો રે લ ફેઝ-2ને રૂ. 63246 કરોડના ખચે.
c. 58.19 રકમીના બેંગલર મેરો રે લિે પ્રોજેક્ટને ફેઝ 2એ અને 2બીને રૂ. 14788 કરોડના ખચે.
d. નાગપર મેરો રે લ પ્રોજેક્ટ ફેઝ 2 અને નાનસક મેરોને અનિમે રૂ. 5976 કરોડ અને રૂ. 2092
કરોડના ખચે.

િીજળી ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર

60.

છે લ્લાાં છ િષોમાાં આપણે પાિર સેક્ટરમાાં સાંખ્યાબાંધ સધારા અને નસદ્વદ્ધઓ જોઇ છે . અમે 139

ચગગા િૉટ્સની સ્િાનપત ક્ષમતા ઉમેરી છે , િધારે 2.8 કરોડ ઘરોને જોડયા છે અને રાન્ફ્સનમશન
લાઇન્ફ્સની 1.41 લાખ સરકિટ્સ ઉમેરી છે .
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61.

સમગ્ર દે શમાાં રડસ્રીબ્યશન કાંપનીઓ સરકારી કે ખાનગી, ઇજારાશાહી ધરાિે છે . સ્પધામને ઉત્તેજન

આપીને ગ્રાહકોને પસાંદગી પ ૂરી પાડિાની જરૂર છે . ગ્રાહકો એક કરતા િધારે રડસ્રીબ્યશન
કાંપનીઓમાાંિી નિકલ્પોની પસાંદગી કરી શકે એ માટે માળખ ાં અમલી કરાશે.

62.

રાન્ફ્સનમશન કાંપનીઓની નભિાની ક્ષમતા એ ગાંભીર ચચિંતાની બાબત છે . આગામી પાાંચ

િષોમાાં રૂ. 3,05,984 કરોડના ખચમ સાિે એક સધારે લી- સધારા આધારરત પરરણામ સાિે સાંકળાયેલી
પાિર રડસ્રીબ્યશન સેક્ટર સ્કીમ શરૂ કરાશે. આ યોજના નપ્ર પેઇડ સ્માટમ મીટરરિંગ અને ફીડર સેપરે શન,
ે ન િગેર સરહત ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર સર્જન માટે રડસ્રીબ્યશન કાંપનીઓને મદદ પ ૂરી પાડશે
નસસ્ટમ અપગ્રેડશ
અને નાણાકીય સધારણાઓ સાિે જોડાયેલી હશે.

63.

નિેમ્બર 2020માાં પ્રધાનમાંત્રીએ ત્રીજી રર-ઇન્ફ્િેસ્ટ કૉન્ફ્ફરન્ફ્સમાાં બોલતા સિગ્ર
મ ાહી નેશનલ

હાઇડ્રોજન નમશન શરૂ કરિાની યોજના જાહેર કરી હતી. 2021-22માાં હિે ગ્રીન પાિર સ્ત્રોતોમાાંિી
હાઇડ્રોજન

પેદા

કરિા

માટે

એક

હાઇડ્રોજન

એનજી

નમશન

શરૂ

કરિાની

દરખાસ્ત

છે .

બાંદરો, િહાણો અને જળમાગો

64.

મખ્ય બાંદરો એમની કાયર
મ ત સેિા જાતે જ વ્યિસ્િાનપત કરિાિી એક મોડેલ તરફ આગળ

િધશે જેમાાં એક ખાનગી ભાગીદાર એમના માટે વ્યિસ્િાપન કરશે. આ હેત માટે રૂ. 2000 કરોડિી
િધના સાત પ્રોજેક્ટ્સ 2021-22ના નાણાકીય િષમમાાં મખ્ય બાંદરો દ્વારા પબ્બ્લક પ્રાઇિેટ પાટમનરનશપ
મોડ પર ઑફર કરાશે.

65.

માંત્રાલયો અને કેન્ફ્રીય જાહેર સાહસોના એકમો દ્વારા િૈનિક ટેન્ફ્ડસમ બહાર પડે એમાાં ભારતીય

નશનપિંગ કાંપનીઓને સબનસડી ટેકો પ ૂરો પાડિા માટે ભારતમાાં મચમન્ફ્ટ નશપ્સના ફ્લેચગિંગને ઉત્તેજન
આપિાની એક યોજના શરૂ કરાશે. પાાંચ િષોમાાં રૂ. 1624 કરોડની રકમ પ ૂરી પડાશે. આ પહેલિી
ભારતીય સાગરખેડઓ માટે વ્યાપક તાલીમ અને રોજગારની તકો સજામશે અને એ ઉપરાાંત િૈનિક
નશનપિંગમાાં ભારતીય કાંપનીઓનો રહસ્સો િધશે.

66.

ભારતે રરસાયકચલિંગ ઑફ નશપ્સ એક્ટ, 2019 ઘડયો છે અને હૉંગ કૉંગ ઇન્ફ્ટરનેશનલ કન્ફ્િેન્ફ્શનને

સાંમત િય ાં છે . ગજરાતના અલાંગ ખાતે આશરે 90 નશપ રરસાયકચલિંગ યા્સમ એચકેસી-માન્ફ્ય પ્રમાણપત્રો
મેળિી ચ ૂક્યા છે . યરોપ અને જાપાનિી િધ જહાજો ભારત લાિિા પ્રયાસો િશે. આશરે 4.5 નમચલયન
લાઇટ રડસ્પ્લેસમેન્ફ્ટ ટન (એલડીટી)ની રરસાયકચલિંગની ક્ષમતા 2024 સધીમાાં બમણી િશે. આનાિી
આપણા યિાઓ માટે િધારાની 1.5 લાખ નોકરીઓ ઊભી િિાની આશા છે .

પેરોચલયમ અને નેચરલ ગેસ

67.

કોનિડ-19 લૉકડાઉનના ગાળા દરનમયાન આપણી સરકારે દે શભરમાાં બળતણનો પરિઠો નિક્ષેપ

નિના ચાલ રાખ્યો હતો. લોકોનાાં જીિનમાાં આ મહત્ત્િના ક્ષેત્રના અગત્યતાના પ્રકારની નોંધ લઈને
નીચે મજબની ચાિીરૂપ પહેલની જાહેરાત કરિામાાં આિે છે :

14
a. 8 કરોડ ઘરોને લાભાક્ન્ફ્િત કરનારી ઉજ્જિલા યોજના િધ એક કરોડ લાભાિીઓ સધી
નિસ્તારાશે.
b. આગામી ત્રણ િષોમાાં અમે નસટી ગેસ રડસ્રીબ્યશન નેટિકમમાાં િધ 100 જજલ્લાઓ ઉમેરીશ.ાં
c. જમ્મ અને કાશ્મીરના કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શમાાં એક ગેસ પાઇપલાઇન પ્રોજેક્ટ હાિ ધરાશે.
d. તમામ કદરતી ગેસ પાઇપલાઇન્ફ્સમાાં ભેદભાિ રરહત ઓપન એક્સેસ આધારે કૉમન કેરરયર
કૅપેનસટીના બરકિંગન ાં સાંકલન અને સનિધાઓ માટે એક સ્િતાંત્ર ગેસ રાન્ફ્સપોટમ નસસ્ટમ
ઑપરે ટરની સ્િાપના િશે

નાણાકીય મ ૂડી

68.

સેબી એક્ટ, 1992, રડપૉઝટરીઝ એક્ટ, 1996, નસક્યોરરટીઝ કૉન્ફ્રાક્ટ્સ (નનયમન) એક્ટ, 1956

અને ગિમેન્ફ્ટ નસક્યોરરરટઝ એક્ટ, 2007ની જોગિાઇઓને િધારે સરઢ કરિા િધારે તારકિક એક જ
નસક્યોરરરટઝ માકે ટ્સ કૉડમાાં ફેરિિા સ ૂચવ ાં છાં.

69.

ચગફ્ટ-આઇએફએસસી ખાતે સરકાર િલ્ડમ ક્લાસ રફન-ટેક હબના નિકાસને સમિમન આપશે.

70.

તણાિના સમય દરનમયાન કૉપોરે ટ બૉન્ફ્ડ માકે ટમાાં ભાગ લેનારાનો આત્મનિિાસ િધારિા અને

સેકન્ફ્ડરી માકે ટની પ્રિારહતા સામાન્ફ્ય રીતે િધારિા કાયમી સાંસ્િાકીય માળખ ાં સર્જિાની દરખાસ્ત છે .
સ ૂચચત સાંસ્િા તણાિયક્ત અને સામાન્ફ્ય સમયમાાં એમ બન્ને રીતે ઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ ગ્રેડ નસયોરરટીઝ
(જામીનગીરીઓ) ખરીદશે અને બૉન્ફ્ડ માકે ટના નિકાસમાાં મદદરૂપ િશે.

71.

બજેટ 2018-19માાં સરકારે દે શમાાં રે ગ્યલેટેડ ગૉલ્ડ એક્સેચેન્ફ્જીસની નસસ્ટમ શરૂ કરિાનો ઇરાદો

જાહેર કયો હતો. આ હેત માટે સેબીને નનયામક તરીકે જાહેર કરાશે અને િેર હાઉનસિંગ ઉપરાાંત િૉક્લ્ટિંગ,
એસેઇંગ, લૉજજક્સ્ટક િગેરે સરહતની કૉમોરડટી માકે ટ ઇકો નસસ્ટમ વ્યિસ્િા સ્િાપિા માટે િેરહાઉનસિંગ
ડેિલપમેન્ફ્ટ એન્ફ્ડ રે ગ્્લેટરી ઑિોરરટીને મજબ ૂત કરાશે.

72.

રોકાણકારોના રક્ષણ પ્રનત તમામ નાણાકીય પ્રોડક્ટ્સમાાં તમામ નાણાકીય રોકાણકારોના

અનધકાર તરીકે હ ાં રોકાણકાર ચાટમર શરૂ કરિા સ ૂચવ ાં છાં.

73.

ઉજામના ચબનપરાં પરાગત ક્ષેત્રને િધ િેગ આપિા માટે હ ાં સોલર એનજી કૉપોરે શન ઑફ

ઇક્ન્ફ્ડયાને િધારાની રૂ. 1000 કરોડની મ ૂડી અને ઇક્ન્ફ્ડયન રરન્ફ્યએબલ એનજી ડેિલપમેન્ફ્ટ એજન્ફ્સીને
િધ રૂ. 1500 કરોડની મ ૂડી ઉમેરિા દરખાસ્ત કરાં છાં.

િીમા ક્ષેત્રે એફડીઆઇ િધારવ ાં

74.

િીમા કાંપનીઓમાાં એફડીઆઇની પરિાનગી આપિા પાત્ર મયામદા 49%િી િધારી 74% કરિા

અને સલામતી સાિે નિદે શી માચલકી અને અંકશની છૂટ માટે હ ાં િીમા કાયદો, 1938માાં સધારો સ ૂચવ ાં છાં.
નિા માળખા હેઠળ, બૉડમ પરના બહમતી રડરે ક્ટસમ અને ચાિીરૂપ મેનેજમેન્ફ્ટની વ્યક્ક્તઓ નનિાસી
ભારતીયો હશે અને ઓછામાાં ઓછા 50% રડરે ક્ટસમ સ્િતાંત્ર રડરે ક્ટસમ હશે અને નફાની ચોક્કસ ટકાિારી
સામાન્ફ્ય અનામત તરીકે જાળિી રાખિાની રહેશે.

15
નવ ાં માળખ ાં રચીને સ્રેસ્ડ એસેટ સમાધાન

75.

જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કો એમની તણાિયક્ત એસેટ્સ માટે ઊંચી જોગિાઇઓ કરે છે એ સ્તર બૅન્ફ્ક

બક્સ સ્િચ્છ કરિાનાાં પગલાાં માગી લે છે . હયાત સ્રેસ્ડ ડેટ મજબ ૂત બનાિિા અને લઈ લેિા માટે એક
એસેટ રરકન્ફ્સ્ટક્શન કાંપની ચલનમટેડ અને એસેટ મેનેજમેન્ફ્ટ કાંપની સ્િાપિામાાં આિશે અને ત્યારબાદ તે
એસેટ્સન ાં વ્યિસ્િાપન અને નનકાલ છે િટે મ ૂલ્ય ઉપાર્જન માટે િૈકચ્લ્પક રોકાણ ફાં્સ અને અન્ફ્ય
સાંભનિત રોકાણકારોને આપિામાાં આિશે.

જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કોન ાં ફેરમ ૂડીકરણ

76.

સરકારી બૅન્ફ્કોની નાણાકીય ક્ષમતા િધારે મજબ ૂત કરિા માટે 2021-22માાં િધ રૂ. 20000

કરોડન ાં ફેરમ ૂડીકરણ સ ૂચિિામાાં આિે છે .

િાપણ િીમો

77.

ગત િષે સરકારે બૅન્ફ્ક ગ્રાહકો માટે િાપણ િીમા કિરે જ રૂ. એક લાખિી િધારી 5 લાખ

કરિાને માંજૂરી આપી હતી. જોગિાઇઓને િધ સવ્યિક્સ્િત કરિા હ ાં આ સત્રમાાં જ ડીઆઇસીજીસી
એક્ટ, 1961માાં સધારા માટે આગળ િધીશ જેિી જો કોઇ બૅન્ફ્ક કામચલાઉ રીતે એની ફરજો પ ૂણમ ન કરી
શકે તો આિી બૅન્ફ્કના િાપણદારો સરળતાિી અને સમયબદ્ધ રીતે એમની િાપણ િીમા જેટલી રકમ
ઉપાડી શકે. આનાિી હાલ તણાિગ્રસ્ત બૅન્ફ્કોના િાપણદારોને મદદ મળશે.

78.

નાના નધરાણ મેળિનારાના રહતોન ાં રક્ષણ જારી રાખીને નધરાણ નશસ્ત સધરે એ માટે રૂ. 100

કરોડની ઓછામાાં ઓછી એસેટ સાઇઝની એનબીએફસીઓ માટે નસક્યોરરટીસેશન એન્ફ્ડ રરકન્ફ્સ્રક્શન ઑફ
ફાયનાક્ન્ફ્સયલ એસેટ્સ એન્ફ્ડ એનફોસમમેન્ફ્ટ ઑફ નસક્યોરરટી ઇન્ફ્ટરે સ્ટ (સરફેસી) એક્ટ, 2002 હેઠળ પાત્ર
લઘત્તમ લૉન સાઇઝ હાલના રૂ. 50 લાખના સ્તરિી ઘટાડીને રૂ. 20 લાખ કરિાની દરખાસ્ત છે .

કાંપની બાબતો

79.

કાંપનીઝ એક્ટ, 2013 હેઠળ પ્રરિયાગત અને ટેકનનકલ માાંડિાળપાત્ર ગનાઓને અપરાધ નહીં

ગણિાન ાં હિે પ ૂણમ િય ાં છે . હ ાં હિે ચલનમટેડ લાયેચબચલટી પાટમનરશીપ (એલએલપી) એક્ટ, 2008ને
ચબનઅપરાધીકરણ માટે હાિ ધરિા સ ૂચવ ાં છાં.

80.

સર, હ ાં નાની કાંપનીઓ માટેની કાંપનીઝ એક્ટ, 2013 હેઠળની વ્યાખ્યા સધારિા સ ૂચવ ાં છાં અને

એ મજબ ભરપાઇ મ ૂડીની મયામદા ‘રૂ. 50 લાખિી િધ નહીં’ના બદલે ‘ રૂ. બે કરોડિી િધ નહીં’ અને
ટનમઑિર ‘ રૂ 2 કરોડિી િધ નહીં’ ના સ્િાને ‘રૂ. 20 કરોડિી િધ નહીં’ એ રીતે િધારાં છાં. આનાિી બે
લાખિી િધ કાંપનીઓને એમના પાલનની જરૂરરયાતોમાાં સરળતાનો લાભ મળશે.

81.

સ્ટાટમ અપ્સ અને શોધકોને સીધો લાભ મળે એિા િધ પગલાાં તરીકે હ ાં એક વ્યક્ક્તની કાંપની

(ઓપીસી)ની શરૂઆતને પ્રોત્સારહત કરિા સ ૂચવ ાં છાં. ઓપીસીને ભરપાઇ મ ૂડી અને ટનમ ઑિર પર કોઇ
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પણ નનયાંત્રણો નિના નિક્સિા દે િાશે, ગમે ત્યારે તેઓ અન્ફ્ય કોઇ પણ પ્રકારની કાંપનીમાાં ફેરિિાની છૂટ
રહેશે, ઓપીસી સ્િાપિા માટે ભારતીય નાગરરકને નનિાસની મયામદા 182 રદિસિી ઘટાડીને 120 રદિસ
રહેશે અને ચબનનનિાસી ભારતીયો (એનઆરઆઇ) પણ ભારતમાાં ઓપીસી શરૂ કરી શકશે.

82.

કેસના ઝડપી ઉકેલ સનનનિત કરિા એનસીએલટી માળખાને મજબ ૂત કરાશે, ઈ-કૉટ્સમ નસસ્ટમ

અમલી કરાશે અને દે િા ઉકેલની િૈકચ્લ્પક પદ્ધનતઓ અને એમએસએમઇ માટેન ાં નિશેષ માળખ ાં રજૂ
કરાશે.

83.

આગામી નાણાાં િષમ 2021-22 દરનમયાન અમે ડેટા એનાચલરટક્સ, આરટિરફનશયલ ઈન્ફ્ટેચલજન્ફ્સ,

મશીન લનનિંગ રડ્રિન એમસીએ21 િઝમન 3.0 શરૂ કરિાના છીએ. આ 3.0 િઝમનમાાં ઇ-સ્ુરટની, ઇએડજ્યરડકેશન, ઇ-કન્ફ્સલ્ટેશન અને પાલન વ્યિસ્િાપન માટે િધારાના મૉડયલસ હશે.

નિનનિેશ અને વ્ય ૂહાત્મક િેચાણ

84.

કોનિડ-19 છતાાં અમે વ્ય ૂહાત્મક નિનનિેશ તરફ કામ કરિાન ાં ચાલ રાખ્ય.ાં બીપીસીએલ, એર

ઇક્ન્ફ્ડયા, નશનપિંગ કૉપોરે શન ઑફ ઈક્ન્ફ્ડયા, કન્ફ્ટેનર કૉપોરે શન ઑફ ઇક્ન્ફ્ડયા, આઇડીબીઆઇ બૅન્ફ્ક,
બીઇએમએલ, પિન હાંસ, નીલાચલ ઇસ્પાત નનગમ ચલનમટેડ અને અન્ફ્યો જેિા સાંખ્યાબાંધ વ્યિહારો
2021-22માાં પ ૂણમ િશે. આઇડીબીઆઇ બૅન્ફ્ક નસિાય અમે બે જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કો અને એક જનરલ
ઇંશ્યોરન્ફ્સ કાંપની િષમ 2021-22માાં ખાનગીકરણ માટે હાિ ધરિા સ ૂચિીએ છીએ. આમાાં ધારાકીય
સધારાઓની જરૂર પડશે અને હ ાં આ સત્રમાાં જ સધારા રજૂ કરિા દરખાસ્ત કરાં છાં.

85.

2021-22માાં અમે એલઆઇસીનો આઇપીઓ પણ લાિીશ ાં અને એ માટે જરૂરી સધારાઓ હ ાં આ

સત્રમાાં જ લાિી રહી છાં.

86.

આત્મનનભમર પૅકેજમાાં મેં જાહેરાત કરી હતી કે હ ાં જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના વ્ય ૂહાત્મક નિનનિેશની

નીનત બહાર પાડીશ. મને ગૃહને જણાિતા આનાંદ િાય છે કે સરકારે આ નીનતને માંજૂરી આપી છે . આ
નીનત તમામ ચબન-વ્ય ૂહાત્મક અને વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાાં રડસઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ માટેનો સ્પષ્ટ રોડમેપ પ ૂરો પાડે
છે . અમે ચાર ક્ષેત્રો વ્ય ૂહાત્મક રાખ્યા છે જ્યાાં ઓછા જાહેર સાહસોના એકમો જ જાળિી રખાશે અને
બાકીના બધા ખાનગીકરણ કરાશે. બાકીના સેક્ટસમ
મ ાાં તમામ કેન્ફ્રીય જાહેર સાહસોન ાં ખાનગીકરણ કરાશે.
ે ા છે .
આ નીનતના મખ્ય અંશો જોડાણ-3માાં દશામિલ

87.

રડસઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ પૉચલસીને ઝડપિી આગળ લઇ જિા હ ાં નીનતને કેન્ફ્રીય જાહેર ક્ષેત્રની

કાંપનીઓની આગામી યાદી પર કામ કરિા કહ ાં છાં જેિી એને વ્ય ૂહાત્મક રડસઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ માટે હાિ ધરી
શકાય.

88.

એિી જ રીતે રાજ્યોને એમની જાહેર ક્ષેત્રની કાંપનીઓન ાં રડસઇંિેસ્ટમેન્ફ્ટ હાિ ધરિા માટે

પ્રોત્સારહત કરિા અમે રાજ્યો માટે કેન્ફ્રીય ફાં્સના પ્રોત્સાહન પૅકેજ પર કામ કરીશ.ાં
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89.

નનક્ષ્િય

અસ્કયામતો

આત્મનનભમર

ભારતમાાં

યોગદાન

આપશે

નહીં.

ચબનમહત્ત્િની

અસ્કયામતોમાાં મોટા ભાગે સરકાર/ માંત્રાલયો/ નિભાગો અને જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોની ફાજલ જમીન છે .
આ જમીનો દ્વારા કાાં તો સીધા િેચાણ, છૂટછાટ અિિા એિા અન્ફ્ય માગે નાણાાં ઊભા કરી શકાય. આમાાં
નિશેષ ક્ષમતાની આિશ્યકતા છે અને એ હેત માટે હ ાં કાંપની સ્િરૂપે સ્પેનશયલ પપમઝ વ્હીકલનો ઉપયોગ
કરિા સ ૂચવ ાં છાં જે આ પ્રવ ૃનત્તઓ હાિ ધરે .

90.

માાંદા કે ખોટ કરતા કેન્ફ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો બાંધ કરિાન ાં સમયસર પ ૂણમ િાય એ સનનનિત

કરિા અમે સધારે લી નમકેનનઝમ દાખલ કરીશ ાં જે આિા એકમો સમયસર બાંધ િાય એ સનનનિત કરશે.

91.

2021-22ના બજેટ અંદાજમાાં મેં રડસઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટિી પ્રાચ્પ્ત તરીકે રૂ. 1,75,000 કરોડ અંદાજ્યા

છે .

સરકારી નાણાકીય સધારા

92.

રેઝરી નસિંગલ એકાઉન્ફ્ટ નસસ્ટમ (ટીએસએ) હેઠળ સ્િાયત્ત સાંસ્િાઓ િાસ્તનિક ખચામના સમયે

સરકારના ખાતામાાંિી સીધ ાં ફાંડ મેળિે છે અને એનાિી વ્યાજ ખચમ બચે છે . અમે આ ટીએસએ નસસ્ટમને
2021-22િી સાિમનત્રક ઉપયોગ માટે લાંબાિીશ.ાં

93.

15મા નાણાાં પાંચની ભલામણો પર અમે કેન્ફ્ર પરસ્કૃત યોજનાઓને તારકિક બનાિિા અને સાંખ્યા

ઘટાડિા નિગતે કિાયત હાિ ધરી છે . આનાિી િધ સારી અસર માટે ખચમ એકીકરણ િઈ શક્શે.

94.

મલ્ટી સ્ટેટ કૉ-ઓપરે રટવ્ઝના નિકાસ માટે સરકાર કરટબદ્ધ છે અને એમને તમામ ટેકો પ ૂરો

પાડશે. સહકારીઓ માટે ‘ ઇઝ ઑફ ડઇંગ ચબઝનેસ’ સવ્યિક્સ્િત કરિા હ ાં એમના માટે એક અલગ
િહીિટી માળખ ાં સ્િાપિાની દરખાસ્ત કરાં છાં.

3. આકાાંક્ષી ભારત માટે સમાનિષ્ટ નિકાસ

95.

ૂ ોના કલ્યાણ અને ગ્રામીણ
માનનીય અધ્યક્ષ સર, આ સ્તાંભ હેઠળ હ ાં કૃનષ અને સાંલગ્ન ક્ષેત્રો, ખેડત

ભારતમાાં પરપ્રાાંતીય શ્રનમકો અને શ્રનમકો અને નાણાકીય સમાનિષ્ટતાને આિરી લઈશ.

કૃનષ

96.

ૂ ોના કલ્યાણ માટે પ્રનતબદ્ધ છે . તમામ િસ્તઓ માટે ઉત્પાદન ખચમ કરતા
અમારી સરકાર ખેડત

ઓછામાાં ઓછી દોઢી રકમ મળે એ માટે એમએસપી પદ્ધનતમાાં આમ ૂલ ફેરફાર કરાયો છે . પ્રાચ્પ્ત પણ
ૂ ોને ચ ૂકિણીમાાં ધરખમ િધારો િયો છે .
ક્સ્િર ગનતએ િધિાન ાં જારી છે . આના પરરણામે ખેડત

97.

ૂ ોને 2013-14માાં કલ ચ ૂકિાયેલ રકમ રૂ. 33874 કરોડ હતી. 2019-29માાં
ઘઉંના રકસ્સામાાં ખેડત

ૂ ોને ચ ૂકિાઇ હતી.
તે રૂ. 62802 કરોડ હતી. 2020-2021માાં િધારે સારી રૂ. 75060 કરોડની રકમ ખેડત
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ૂ ોની સાંખ્યા પણ 2019-20ના 35.57 લાખની સરખામણીએ 2020-21માાં
ઘઉં ઉગાડનારા લાભાિી ખેડત
િધીને 43.36 લાખ િઈ હતી.

98.

ડાાંગર માટે 2013-14માાં રૂ. 63928 કરોડની રકમ ચ ૂકિાઇ હતી. 2019-2020માાં એ િધીને રૂ.

ૂ ોની
1,41,930 કરોડ િઈ. 2020-2021માાં િધારે સારી રૂ. 172752 કરોડ અંદાજાઇ છે . લાભાિી ખેડત
સાંખ્યા 2019-20માાં 1.24 કરોડ હતી તે 2020-21માાં િધીને 1.54 કરોડ િઈ હતી.

99.

એિી જ રીતે દાળ-કઠોળના રકસ્સામાાં 2013-14માાં રૂ. 236 કરોડની રકમ ચ ૂકિાઇ હતી. હિે

2020-2021માાં તે રૂ. 10530 કરોડ છે . 2013-14 કરતા 40 ગણા કરતા િધનો િધારો.

100.

ૂ ોની પ્રાચ્પ્તમાાં પ્રચાંડ-નિસ્મયકારક િધારો જોિા મળ્યો છે . 2013-14માાં
કૉટન ઉગાડનારા ખેડત

રૂ. 90 કરોડિી રૂ. 25,974 કરોડ (27મી જાન્ફ્યઆરી 2021 મજબ). નિગતો જોડાણ -4માાં છે .

101.

આ િષન
મ ા આરાં ભે માનનીય પ્રધાનમાંત્રીએ સ્િાનમત્િ યોજના આરાં ભી હતી. આ યોજના હેઠળ

ગામોમાાં નમલકત માચલકોને અનધકારના રે કોડમ આપિામાાં આિે છે . અત્યાર સધીમાાં 1241 ગામોમાાં 1.80
લાખ નમલકત-માચલકોને કા્સમ પ ૂરાાં પડાયાાં છે . હિે નાણાાંકીય િષમ 21-22માાં આને તમામ રાજ્યો/કેન્ફ્ર
શાનસત પ્રદે શોમાાં નિસ્તારિા હ ાં દરખાસ્ત કરાં છાં.

102.

ૂ ોને પ ૂરત ાં નધરાણ પ ૂરાં પાડિા મેં નાણાાં િષમ 2022માાં કૃનષ નધરાણનો લક્ષયાાંક
આપણા ખેડત

િધારીને 16.5 લાખ કરોડ કયો છે . પશ સાંિધમન, ડેરી અને મત્સ્યપાલનને િધારે નધરાણ પ્રિાહ મળે એ
સનનનિત કરિા અમે ધ્યાન કેક્ન્ફ્રત કરીશ.ાં

103.

ગ્રામીણ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ડેિલપમેન્ફ્ટ ફાંડની ફાળિણી અમે રૂ. 30000 કરોડિી િધારી રૂ. 40000

કરોડ કરી રહ્યા છીએ.

104.

નાબાડમ હેઠળ રૂ. 5000 કરોડના ભાંડોળ સાિે સ ૂક્ષમ નસિંચાઇ ફાંડની સ્િાપના િઈ છે અને એમાાં

બીજા રૂ. 5000 કરોડ ઉમેરીને બમણ ાં કરિાની હ ાં દરખાસ્ત કરાં છાં.

105.

કૃનષ અને સાંલગ્ન પેદાશોમાાં મ ૂલ્યિધન
મ ને િેગ આપિા ‘ઑપરે શન ગ્રીન સ્કીમ’નો વ્યાપ

નિસ્તારાશે. હાલ આ યોજના ટામેટા, કાાંદા અને બટાકાને લાગ પડે છે એ હિે નિસ્તારીને એમાાં જલદી
બગડી જાય એિી 22 પેદાશોનો સમાિેશ કરાશે.

106.

ૂ ો નોંધાયેલા છે અને એની મારફત 1.14 લાખ કરોડના
ઈ-નામ સાિે આશરે 1.68 કરોડ ખેડત

મ ૂલ્યનો િેપાર િયો છે . કૃનષ બજારમાાં ઇ-નામિી જે પારદનશિતા અને સ્પધામત્મકતા આિી છે એને ધ્યાને
લઈને ઇ-નામ સાિે િધ 1000 માંડીઓને જોડિામાાં આિશે.

107.

એપીએમસીઓને એમની માળખાગત સનિધાઓ િધારિા માટે એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ફાંડ

ઉપલબ્ધ કરાિાશે.
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108.

આધનનક મત્સ્ય બાંદરો અને મત્સ્ય લેક્ન્ફ્ડિંગ સેન્ફ્ટસમ નિકાસમાાં સાંગીન રોકાણોની હ ાં દરખાસ્ત મ ૂકાં

છાં. શરૂઆતમાાં

પાાંચ મખ્ય મત્સ્ય બાંદરો, કોચી, ચેન્નાઇ, નિશાખાપટ્ટનમ, પારારદપ અને પેટઆઘાટને

આનિિક પ્રવ ૃનત્તઓના હબ તરીકે નિકસાિાશે. અમે નદીઓ અને જળમાગોના રકનારે જમીન પરના મત્સ્ય
બાંદરો અને રફશ લેક્ન્ફ્ડિંગ સેન્ફ્ટસમ પણ નિક્સાિીશ.ાં

109.

સેિાળ એટલે કે દરરયાઇ િનસ્પનતની ખેતી એ ઉભરત ાં ક્ષેત્ર છે અને કાાંઠાના સમદાયોનાાં

જીિનને બદલી નાખિાની સાંભાિના ધરાિે છે . સેિાળની ખેતીને ઉત્તેજન આપિા હ ાં તનમલનાડમાાં
સ્િપાનારા બહહેતક સેિાળ પાકમની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.

પરપ્રાાંતીય શ્રનમકો અને શ્રનમકો

110.

અમે િન નેશન િન રાશન કાડમ યોજનાની શરૂઆત કરી. આ યોજના દ્વારા લાભાિીઓન ાં રાશન

દે શમાાં ગમે ત્યાાંિી મેળિી શકે છે . ખાસ કરીને પરપ્રાાંતીય શ્રનમકોને આ યોજનાિી લાભ િાય છે - જેઓ
એમનાાં પરરિારિી દૂ ર રહે છે તેઓ એમન ાં રાશન જ્યાાં હોય ત્યાાંિી િોડાં અને એમનાાં પરરિારો એમનાાં
િતનમાાં બાકીન ાં રાશન મેળિી શકે છે . મને જણાિતાાં આનાંદ િાય છે કે િન નેશન િન રાશન કાડમ
યોજના 32 રાજ્યો અને કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શો દ્વારા અમલીકરણ હેઠળ છે અને 69 કરોડ લાભાિીઓ સધી
પહોંચે છે - એટલે કે કલ 86% લાભાિીઓ આિરી લેિાયા છે . આગામી જૂજ મરહનાઓમાાં બાકીના 4
રાજ્યો અને કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શોને સાાંકળી લેિાશે.

111.

ચબનસાંગરઠત શ્રનમકો ખાસ કરીને પરપ્રાાંતીય શ્રનમકો તરફ અમારા પ્રયાસો િધારે નિસ્તારિા હ ાં

એક પૉટમલ શરૂ કરિાની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં જેમાાં નૌકા, ચબક્લ્ડિંગ અને બાાંધકામ કામદારો અને અન્ફ્યોની
જોઇતી મારહતી એકત્ર કરાશે. આનાિી પરપ્રાાંતીય શ્રનમકો માટે આરોગ્ય, કશળતા, િીમો, નધરાણ અને
ખાદ્યાન્ન યોજનાઓ ઘડિામાાં મદદ મળશે.

112.

4 શ્રમ સાંરહતાઓના અમલીકરણ સાિે અમે 20 િષો અગાઉ શરૂ િયેલી પ્રરિયા સમાપ્ત કરીશ.ાં

િૈનિક રીતે પહેલી િાર સામાજજક સરક્ષાના લાભો નૌકા અને પ્લેટફૉમમ શ્રનમકોને પણ અપાશે. તમામ
કૅટેગરીઝના શ્રનમકોને લઘત્તમ પગાર લાગ િશે અને તેઓ એમ્પ્લોઇઝ સ્ટેટ ઇન્ફ્સ્યોરન્ફ્સ કૉપોરે શન દ્વારા
આિરી લેિાશે.

તમામ કૅટેગરીઝમાાં મરહલાઓને કામ કરિાની છૂટ રહેશે અને પ ૂરતા રક્ષણ સાિે

રાતપાળીમાાં કામ કરિાની પણ છૂટ રહેશે. સાિે સાિે નોકરીદાતાઓ પર પાલનનો બોજો નસિંગલ
નોંધણી અને લાયસક્ન્ફ્સિંગ અને ઓનલાઇન રરટન્ફ્સમ સાિે ઘટાડી દે િાશે.
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નાણાકીય સમાિેશ

113.

અનસ ૂચચત જાનત, અનસ ૂચચત જનજાનત અને મરહલાઓ માટે સ્ટૅન્ફ્ડ અપ ઈક્ન્ફ્ડયા યોજના હેઠળ

નધરાણ પ્રિાહને િધારે સગમ કરિા હ ાં માજર્જન મનીની જરૂરરયાત 25%િી ઘટાડીને 15% કરિા અને
કૃનષને સાંલગ્ન પ્રવ ૃનત્તઓ માટે પણ નધરાણનો સમાિેશ કરિા હ ાં સ ૂચવ ાં છાં.

114.

એમએસએમઇ સેક્ટરને સમિન
મ માટે અમે સાંખ્યાબાંધ પગલાાં લીધાાં છે . આ બજેટમાાં હ ાં આ ક્ષેત્ર

માટે રૂ. 15,700 કરોડ પ ૂરાાં પાડાં છાં, અને એ આ િષન
મ ા બજેટ અંદાજ કરતા બમણાાંિી િધારે છે .
4. માનિમ ૂડીન ાં પન: શક્ક્તિધમન

115.

તાજેતરમાાં જાહેર િયેલી નેશનલ એજ્યકેશન પૉચલસી (એનઇપી)ને સારો આિકાર મળ્યો છે .

શાળા નશક્ષણ

116.

નેશનલ એજ્યકેશન પોચલસીના તમામ ઘટકોને સમાિિા 15000િી િધ શાળાઓને

ગણિત્તાયક્ત રીતે મજબ ૂત કરાશે. આ શાળાઓ એમનાાં પ્રદે શોમાાં નમ ૂનારૂપ શાળાઓ તરીકે ઉભરશે
અને અન્ફ્ય શાળાઓને પોચલસીના આદશો હાાંસલ કરિા માટે માગમદશમક બનશે.

117.

એનજીઓ/ખાનગી શાળાઓ/રાજ્યો સાિેની ભાગીદારીમાાં 100 નિી સૈનનક સ્કૂલો સ્િાપિામાાં

આિશે.

ઉચ્ચ નશક્ષણ

118.

બજેટ 2019-20માાં મેં હાયર એજ્યકેશન કનમશન ઑફ ઇક્ન્ફ્ડયાની સ્િાપનાનો ઉલ્લેખ કયો હતો.

આનો અમલ કરિા માટે અમે આ િષે કાયદો ઘડિાની પ્રરિયા દાખલ કરનાર છીએ. ધારાધોરણ
સ્િાપિા, એિેરડટેશન, નનયમન અને ફાંરડિંગ માટે ચાર અલગ અલગ િાહનો સાિેની એ છત્ર સાંસ્િા હશે.

119.

આપણા ઘણાાં શહેરોમાાં ભારત સરકાર દ્વારા સમનિિત નિનિધ રરસચમ સાંસ્િાઓ, નિિ નિદ્યાલયો

અને કૉલેજો છે . દાખલા તરીકે હૈરાબાદમાાં આિી 40 મખ્ય સાંસ્િાઓ છે . આિા 9 શહેરોમાાં અમે
નિનધિત છત્ર માળખાઓ સજીશ ાં જેિી આિી સાંસ્િાઓને પોતાની આંતરરક સ્િાયત્તા જાળિી રાખિા
સાિે િધારે સારો સમેળ હોઇ શકે. આ હેત માટે એક ગ્લ ગ્રાન્ફ્ટ અલગિી રાખિામાાં આિશે.

120.

લદાખમાાં સલભ ઉચ્ચ નશક્ષણ માટે હ ાં લેહમાાં કેન્ફ્રીય નિિ નિદ્યાલય સ્િાપિાની દરખાસ્ત મ ૂકાં

છાં.

121.

એનઇપીના ભાગરૂપે હાિ ધરાનારા અન્ફ્ય મહત્ત્િના પ્રોજેક્ટ્સ જોડાણ 5માાં સ ૂચચબદ્ધ કરાયા છે .
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અનસ ૂચચત જાનત અને અનસ ૂચચત જનજાનત કલ્યાણ

122.

અમે આપણા આરદિાસી નિસ્તારોમાાં 750 એકલવ્ય મોડેલની નનિાસી શાળાઓ સ્િાપિાનો

લક્ષયાાંક રાખ્યો છે . આિી દરે ક શાળાની એકમ રકમત રૂ. 20 કરોડિી િધારી રૂ. 38 કરોડ કરિાની હ ાં
દરખાસ્ત કરાં છાં. અને પિમતીય તેમજ દગમ
મ નિસ્તારોમાાં આ રકમત રૂ. 48 કરોડ રહેશે. આનાિી આપણા
આરદિાસી નિદ્યાિીઓ માટે ખડતલ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર સર્જિામાાં મદદ મળશે.

123.

અનસ ૂચચત જાનતના નિદ્યાિીઓ માટે અમે પૉસ્ટ મેરરક સ્કૉલરનશપ યોજના સધારી છે . આ

બાબતે મેં કેન્ફ્રીય મદદ પણ િધારી છે . છ િષમ માટે 2025-2026 સધી અમે રૂ. 35,219 કરોડ ફાળિી
રહ્યા છીએ અને એનાિી 4 કરોડ એસસી નિદ્યાિીઓ લાભાક્ન્ફ્િત િશે.

કશળતા

124.

2016માાં અમે નેશનલ એપ્રેક્ન્ફ્ટસશીપ પ્રમોશન સ્કીમ આરાં ભી હતી. આપણા યિાઓ માટે

એપ્રેક્ન્ફ્ટસશીપ તકો િધારે િધારિાના રક્ષ્ટકોણિી સરકાર એપ્રેક્ન્ફ્ટસશીપ એક્ટ સધારિાની દરખાસ્ત
મ ૂકે છે . અમે નશક્ષણ બાદની એપ્રેક્ન્ફ્ટસશીપ પ ૂરી પાડિા, ઇજનેરીમાાં સ્નાતકો અને રડપ્લોમા હૉલ્ડસમની
તાલીમ માટે હાલની નેશનલ એપ્રેક્ન્ફ્ટસશીપ રેનનિંગ સ્કીમ (એનએટીએસ)ને ફરી એક હરોળમાાં મ ૂકીશ.ાં
આ માટે રૂ. 3000 કરોડ પ ૂરાાં પડાશે.

125.

કશળતા યોગ્યતાને માનદાં ડ કરિા, મ ૂલ્યાાંકન અને પ્રમાણપત્ર માટે યનાઇટેડ આરબ અમીરાત

(યએઇ) સાિેની ભાગીદારીમાાં પ્રમાચણત કાયમદળની ગોઠિણી સાિે એક પહેલ ચાલી રહી છે . જાપાનીઝ
ઔદ્યોચગક અને િૉકેશનલ કશળતા, ટેકનનક અને જ્ઞાન મળી રહે એ માટે ભારત અને જાપાન િચ્ચે
આપણી પાસે સહયોગી રેનનિંગ ઇન્ફ્ટર રેનનિંગ પ્રોગ્રામ (ટીઆઇટીપી) પણ છે . અમે આ પહેલને બીજા ઘણાાં
િધ દે શો સાિે આગળ લઈ જઈશ.ાં

5. નિીનીકરણ, સાંશોધન અને નિકાસ

126.

જલાઇ 2019નાાં મારાાં બજેટ સાંબોધનમાાં મેં નેશનલ રરસચમ ફાઉન્ફ્ડેશનની જાહેરાત કરી હતી.

અમે હિે કાયમરીનત ઘડી કાઢી છે અને એનઆરએફનો મ ૂડીખચમ રૂ. 50000 કરોડ પાાંચ િષોમાાં રહેશે.
એનાિી એ સનનનિત િશે કે ઓળખી કઢાયેલા રાષ્રીય અગ્રતાના મખ્ય ક્ષેત્રો પર ધ્યાન સાિે દે શની
એકાંદર રરસચમ ઈકોનસસ્ટમ મજબ ૂત િાય.

127.

તાજેતરના ભ ૂતકાળમાાં રડજજટલ ચ ૂકિણીમાાં અનેકગણો િધારો િયો છે . રડજજટલ વ્યિહારોને

િધારે િેગ આપિા માટે હ ાં સ ૂચચત યોજના માટે રૂ. 1500 કરોડ ફાળવ ાં છાં. આ યોજના ચ ૂકિણીની
રડજજટલ રીતને નાણાકીય પ્રોત્સાહનો પ ૂરાાં પાડશે.
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128.

અમે એક નિી પહેલ- નેશનલ લેન્ફ્ગિેજ રાન્ફ્સલેશન નમશન (એનએલટીએમ) હાિ ધરી રહ્યા

ાં ી જ્ઞાન સાંપદા ઇન્ફ્ટરનેટ પર છે એ મખ્ય ભારતીય ભાષાઓમાાં
છીએ. આનાિી િહીિટ અને નીનત સાંબધ
ઉપલબ્ધ બનશે.

129.

રડપાટમમેન્ફ્ટ

ઑફ

સ્પેસ

હેઠળના

જાહેર

ક્ષેત્રના

સાહસ

ન્ફ્ય

સ્પેસ

ઇક્ન્ફ્ડયા

ચલનમટેડ

(એનએસઆઇએલ) િાચઝલિી એમેઝોનનયા સેટેલાઇટ અને એની સાિે જૂજ ભારતીય નાના ઉપગ્રહો
લઈને પીએસએલિી-સીએસ51 લૉન્ફ્ચને અમલી કરશે.

130.

ગગનયાન નમશન પ્રવ ૃનત્તઓના ભાગરૂપે ચાર ભારતીય અિકાશયાત્રીઓને રનશયામાાં જેનેરરક

સ્પેસ ફ્લાઇટ્સ પાસાાંઓની તાલીમ અપાઇ રહી છે . પહેલ ાં માનિસરહત લૉન્ફ્ચ રડસેમ્બર 2021માાં
નનધામરરત છે .

131.

આપણા સમરોમાાં સજીિ-નનજીિ સાંસાધનોનો નિપલ ભાંડાર છે . આ ક્ષેત્રને િધ સારી રીતે

સમજિા અમે ડીપ ઓશન નમશન પાાંચ િષોમાાં રૂ. 4000 કરોડના બજેટ ખચમ સાિે શરૂ કરિાના છીએ.
આ નમશન સમરમાાં ઊંડે સિે એક્સ્પોરે શન અને સમરની અંદરની જૈનિક નિનિધતાને જાળિિા માટેની
પરરયોજનાઓને આિરી લેશે.
6. નમનનમમ ગિમેન્ફ્ટ, મેક્ક્સમમ ગિનમન્ફ્સ

132.

અધ્યક્ષ સર, હિે હ ાં છ સ્તાંભોમાાંના છે લ્લા સ્તાંભ પર આવ ાં છાં. અમારા નમનનમમ ગિમેન્ફ્ટ,

મેક્ક્સમમ ગિનમન્ફ્સના મહત્ત્િના નસદ્ધાાંતોમાાંના એકમાાં સધારા માટેની યોજનાઓન ાં એ િણમન કરે છે .

133.

ન્ફ્યાય ઝડપી મળે એ માટે છે લ્લાાં કેટલાાંક િષોમાાં અમે રરબ્યનલ્સમાાં સધારા લાિિા સાંખ્યાબાંધ

પગલાાં ભયામ છે . સધારાની આ પ્રરિયા ચાલ રાખતા હ ાં હિે રરબ્યનલ્સની કામગીરી તારકિક કરિા િધ
પગલાાંઓ સ ૂચવ ાં છાં.

134.

સાંસદમાાં અમે નેશનલ કનમશન ફોર એલાઇડ હેલ્િકેર પ્રોફેશનલ્સ ખરડો 56 એલાઇડ હેલ્િકેર

પ્રોફેશન્ફ્સના પારદશમક અને કાયમક્ષમ નનયમનની રક્ષ્ટએ લાવ્યા હતા. આ ઉપરાાંત નનસિંગ વ્યિસાયમાાં
પારદનશિતા, કાયમદક્ષતા અને શાસનના સધારા લાિિા સરકાર દ્વારા નેશનલ નનસિંગ એન્ફ્ડ નમડિાઇફરી
(દાઇ) કનમશન ચબલ પસાર કરિા માટે રજૂ કરાશે.

135.

સરકાર કે કેન્ફ્ર સરકારના જાહેર સાહસો સાિે કામ કરનારા અને કૉન્ફ્રાક્ટ્સ અમલી કરનારાને

ધાંધો કરિાની સગમતા રહે એ માટે હ ાં એક સમાધાન યાંત્રણા સ્િાપિાની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં અને
કૉન્ફ્રાક્ટયઅલ નિિાદોના ઝડપી ઉકેલ માટે એનો ઉપયોગ કરિાનો રહેશે. આનાિી ખાનગી રોકાણકારો
અને કૉન્ફ્રક્રસમાાં આત્મનિિાસ િધશે.
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136.

આગામી િસ્તી ગણતરી દે શના ઇનતહાસની પહેલી રડજજટલ િસ્તી ગણતરી હશે. આ પ્રચાંડ અને

સીમાચચહ્ન કાયમ માટે મેં િષમ 2021-2022માાં રૂ. 3768 કરોડ ફાળવ્યા છે .

137.

ગોિા પૉટમ ગલના શાસનમાાંિી મક્ક્તન ાં હીરક િષમ મનાિી રહ્ ાં છે . આ ઉજિણીઓ માટે હ ાં ભારત

સરકાર તરફિી ગોિાની સરકારને રૂ. 300 કરોડની ગ્રાન્ફ્ટ માટે દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.

138.

ચાના બગીચામાાં કામ કરતા કામદારો ખાસ કરીને આસામ અને પનિમ બાંગાળમાાં મરહલાઓ

અને એમનાાં બાળકોના કલ્યાણ માટે હ ાં રૂ. 1000 કરોડ પ ૂરાાં પાડિા સ ૂચવ ાં છાં. આ માટે એક ખાસ
યોજના ઘડિામાાં આિશે.

રાજનિત્તીય ક્સ્િનત

139.

મારા સાંબોધનના ભાગ એના છે લ્લાાં કેટલાાંક ફકરામાાં મેં એ હકીકત તરફ આ પ ૂજ્ય ગૃહન ાં ધ્યાન

ાં પર મહામારીની અસર નબળા આિક
આકનષિત કયું હત ાં કે ચાલ નાણાકીય િઢમના આરાં ભે અિમતત્ર
પ્રિાહમાાં પરરણમી હતી. એની સાિે સમાજના િાંચચત િગો ખાસ કરીને ગરીબ, મરહલાઓ, એસસી અને
એસટીને આિશ્યક રાહત પ ૂરી પાડિા ખચો િધ્યો હતો.

140.

અન્ફ્ય ઘણાાં દે શોિી ઊલટાં આપણે મહામારી દરનમયાન શ્રેણીબદ્ધ મધ્યમ કદના પૅકેજીસ પસાંદ

કયામ જેિી આપણે ઉદભિતી ક્સ્િનત મજબ આપણા પ્રનતસાદને માપીને લચક્ષત કરી શકીએ. એક િાર
આરોગ્યની ક્સ્િનત ક્સ્િર િઈ અને લૉકડાઉન ધીમે ધીમે હટાિાય ાં એટલે તરત આપણે સરકારી ખચમ
િધારિા માાંડયો જેિી ઘરે લ માગ સજીિન િાય. પરરણામે 2020-2021 માટે રૂ. 30.42 લાખ કરોડના
મ ૂળ બજેટ અંદાજના ખચમ સામે આપણો સધારે લો અંદાજ રૂ. 34.50 લાખ કરોડ છે . અમે ખચન
મ ી
ગણિત્તા જાળિી રાખી છે . 2020-21ના બજેટ અંદાજમાાં રૂ. 4.12 લાખ કરોડ સામે સધારે લા અંદાજમાાં
મ ૂડી ખચમ રૂ. 4.39 લાખ કરોડ અંદાજાયો છે .

141.

2020-21ના સધારે લા અંદાજમાાં નાણાકીય ખાધ જીડીપીના 9.5% મ ૂકાઇ છે . એને સરકારી દે િા,

ૂ ા ગાળાના ઋણમાાંિી પ ૂરી કરાઇ છે . બીજા રૂ. 80000
બહપક્ષીય ઋણ, નાની બચતના ફાં્સ અને ટાંક
ાં ને જરૂરી િેગ મળી રહે
કરોડની જરૂર પડશે જેના માટે આપણે આ બે મરહનામાાં બજારમાાં જઈશ.ાં અિત
મ ત્ર
એ માટે ખચમ માટે 2021-22નો બજેટરી અંદાજ રૂ. 34.83 લાખ કરોડ છે . એમાાં મ ૂડીખચમ તરીકે રૂ. 5.54
લાખ કરોડનો સમાિેશ િાય છે જે 2020-2021ના બજેટરી અંદાજ કરતા 34.5% િધારો સ ૂચિે છે .
2021-2022ના બજેટ અંદાજમાાં રાજનિત્તીય ખાધ જીડીપીના 6.8% અંદાજાઇ છે . આગામી િષે
બજારમાાંિી ઉછીના લેિાની કલ રકમ 12 લાખ કરોડ રૂ.ની આસપાસ રહેશે. રાજનિત્તીય
મજબ ૂતીકરણના અમારા માગે આગળ િધિા અમે યોજના ધરાિીએ છીએ અને 2025-2026 સધીમાાં
અને એ દરનમયાન ક્સ્િર ઘટાડા સાિે રાજનિત્તીય ખાધ જીડીપીના 4.5%ની નીચેના સ્તરે પહોંચિાનો
ઇરાદો છે . સધારે લા પાલન સાિે પહેલા અમે ટેક્સ આિક િધારીશ ાં અને બીજ ાં જાહેર સાહસો અને
જમીન સરહતની

એસેટ્સ મોનેટાઇઝેશનિી પ્રાચ્પ્ત િધારીશ.ાં નાણાાં ખરડા દ્વારા કક્ન્ફ્ટજન્ફ્સી ફાંડ ઑફ

ઇક્ન્ફ્ડયા રૂ. 500 કરોડિી િધારીને રૂ. 30000 કરોડ કરિાની દરખાસ્ત છે .
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142.

15મા નાણાાં પાંચના નિચારો મજબ સરકાર રાજ્યો પાસેિી શદ્ધ ઋણને 2021-2022ના િષમ માટે

જીએસડીપીના 4%ની સામાન્ફ્ય ટોચમયામદા જાળિી રહી છે . આ ટોચમયામદાનો એક ભાગ િધતા મ ૂડી
ખચમ પર ખચામશે. જીએસડીપીના 0.5%ની િધારાની ટોચમયામદા અમક શરતોને આધીન આપિામાાં
આિશે. 15મા નાણાાં પાંચની ભલામણો મજબ 2023-24 સધીમાાં રાજ્યો જીએસડીપીના 3%ની નાણાકીય
ખાધ પર પહોંચે એ અપેચક્ષત છે
જલાઇ 2019-20ના મારા બજેટમાાં િધારાના અંદાજપત્રીય સાંસાધનો અંગે મેં સ્ટેટમેન્ફ્ટ 27 શરૂ કયું હત ાંએમાાં ભારત સરકારની યોજનાઓને ભાંડોળ આપિા માટે કાયમરત સરકારી એજન્ફ્સીઓના ઋણનો અને
જેની ફેરચ ૂકિણીનો બોજો સરકાર પર છે એનો ઘટસ્ફોટ હતો. મારા 2020-21ના બજેટમાાં મેં સરકાર
દ્વારા એફસીઆઇને અપાતી લોનનો સમાિેશ કરીને આ સ્ટેટમેન્ફ્ટનો વ્યાપ અને કાયમક્ષેત્ર િધાયું હત ાં.
આને એક કદમ ઓર આગળ લઈ જતાાં આ િષે 2020-21ના સધારે લા અંદાજમાાં હ ાં અંદાજપત્રીય
જોગિાઇઓ કરીને ખાદ્યાન્ન સબનસડી માટે એફસીઆઇને એનએસએસએફની લોન બાંધ કરિા સ ૂચવ ાં છાં
અને એ મજબ 2020-21માાં સધારે લા અંદાજ અને બજેટ અંદાજ 2021-22માાં બજેટ જોગિાઇઓ
કરિામાાં આિી છે . િધારાના બજેટ સાંસાધનોની નિગતો જોડાણ-6માાં છે .

143.

આપણે જાણીએ છીએ કે એફઆરબીએમ એક્ટ રાજનિત્તીય ખાધને જીડીપીના 3% 31 માચમ

2020-2021 સધીમાાં હાાંસલ કરિા ઠરાિે છે . આ િષમના ન ધારે લા અને અભ ૂતપ ૂિમ સાંજોગોને લીધે
એફઆરબીએમ એક્ટની કલમ 4(5) અને 7(3) (બી) હેઠળ ડેનિયેશન સ્ટેટમેન્ફ્ટ રજૂ કરિાની જરૂર પડી
છે જે હ ાં એફઆરબીએમ દસ્તાિેજોના ભાગરૂપે ગૃહના મેજ પર મ ૂકાં છાં.

144.

મેં પહેલા જ દશામિેલા વ્યાપક માગન
મ ી સાિે કેન્ફ્ર સરકારના રાજનિત્તીય ખાધને હાાંસલ કરિા

તરફ હ ાં એફઆરબીએમ એક્ટમાાં સધારો રજૂ કરીશ.

145.

2020ની 9મી રડસેમ્બરે 15મા નાણાાં પાંચે એનો આખરી અહેિાલ 2021-2026ના ગાળાને

આિરી લઈને રાષ્રપનતજીને સપરત કયો. રાજ્યોનો 41% લાંબરૂપ રહસ્સો જાળિીને સરકારે પાંચનો
અહેિાલ એક્સ્પ્લેનેટરી મેમોરે ન્ફ્ડમ સાિે સાંસદમાાં મ ૂક્યો છે . અમે રાજનિત્તીય સમિાયતાંત્ર તરફ અમારી
પ્રનતબદ્ધતાને સ્િીકારીએ છીએ અને એટલે આ ભલામણોને િળગી રહેિાની દરખાસ્ત છે . 14મા નાણાાં
પાંચમાાં જમ્મ અને કાશ્મીર રાજ્ય તરીકે સોંપણી મેળિિા હકદાર હત ાં. હિે કેન્ફ્ર દ્વારા જમ્મ અને કાશ્મીર
કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શને ફાંડ પ ૂરાં પડાશે. પાંચની ભલામણો પર મેં 2020-2021માાં 14 રાજ્યોને રૂ. 74,340
કરોડ સામે 2021-2022માાં 17 રાજ્યોને મહેસ ૂલ ખાધ ગ્રાન્ફ્ટ તરીકે રૂ. 1,18,452 કરોડ પ ૂરાાં પાડયાાં છે .
હિે હ ાં મારા પ્રિચનના ભાગ બી તરફ આગળ િધીશ.
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147.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, નિિ મહામારી અને એના આફટરશૉકના ગાંભીર પડકારનો સામનો કરી

ાં ો ફરી બેઠા િિાાં સાંઘષમ કરી રહ્યા છે ત્યારે આપણા
રહ્ ાં છે . આ મશ્કેલ સમયમાાં જ્યારે ઘણાાં અિમતત્ર
લોકો અને આપણા ઉદ્યોગે નોંધપાત્ર ક્સ્િનતસ્િાપકતા પ્રદનશિત કરી છે .

148.

મેં

અગાઉ કહ્ ાં એમ મહામારી બાદ નિી નિિ વ્યિસ્િા ઉદ્ભિી રહ્યાન ાં જણાય છે , એક એિી

જેમાાં એનશયા અગ્રણી સ્િાન લેિા સજ્જ છે અને ભારતની એમાાં અગ્રણી ભ ૂનમકા હશે. આ પરરપ્રેક્ષયમાાં
આપણી કર પ્રણાચલ પારદશમક, અસરકારક રહેિી જોઇએ અને આપણા દે શમાાં રોકાણો અને રોજગારને
ઉત્તેજન આપે એિી હોિી જોઇએ. એની સાિે જ આપણા કરદાતાઓ પર ઓછામાાં ઓછો બોજ લાદનારી
હોિી જોઇએ.
இயற்றலும்

ஈட்டலுங்

காத்தலும்

காத்த

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.
રાજા/શાસક એ છે જે સાંપનત્તન ાં સર્જન કરે છે , મેળિે છે ,

திருக்குறள்385

તેન ાં રક્ષણ કરે છે અને

તમામનાાં ભલાાં માટે તેની િહેંચણી કરે છે
-

નિરૂક્કલ, 385

સીધા િેરાની દરખાસ્તો
149.

આને ધ્યાનમાાં રાખીને આપણી સરકારે સીધા િેરા પ્રણાચલમાાં આપણા કરદાતાઓ અને

ાં ના લાભ માટે સધારાની શ્રેણી દાખલ કરી હતી. મહામારીના જૂજ મરહનાઓ અગાઉ રોકાણને
અિમતત્ર
આકષમિા માટે આપણે કૉપોરે ટ ટેક્સ ઘટાડીને નિિમાાં સૌિી ઓછામાાંનો એક કરી દીધો હતો. રડનિડન્ફ્ડ
રડસ્રીબ્યશન ટેક્સ પણ નાબ ૂદ કરાયો. રરબેટ્સ િધારીને ટેક્સેશનનો બોજો નાના કરદાતાઓ પર હળિો
કરી દે િાયો. 2020માાં, રરટનમ ભરનારાની સાંખ્યા નાટયાત્મક રીતે િધી હતી. 2014માાં આ સાંખ્યા 3.31
કરોડ હતી તે 2020માાં િધીને 6.48 કરોડ િઈ.
150.

સીધા કર િહીિટીતાંત્રમાાં આપણે તાજેતરમાાં ફેસલેસ એસેસમેન્ફ્ટ અને ફેસલેસ અપીલ શરૂ કરી

હતી. હિે હ ાં કર િહીિટીતાંત્રને સરળ કરિા, પાલનની સરળતા
આગળ િધ પગલાાં લેિા માગ ાં છાં.

માટે અને કાન ૂની ઝઘડા

ઘટાડિા
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િરરષ્ઠ નાગરરકોને રાહત
151.

આપણા િરરષ્ઠ નાગરરકોને પ્રણામ કરીને હ ાં મારી સીધા કરિેરાની દરખાસ્તોની શરૂઆત કરાં છાં.

આમાાંનાાં ઘણાાંએ ઘણી પાયાની જરૂરરયાતો પોતાની મેળે જતી કરી હોિા છતાાં તેઓ આપણા રાષ્રના
નનમામણ માટે ઝઝૂમ્યા છે .
152.

હિે આપણા દે શની આઝાદીના 75મા િષમમાાં, આપણે જ્યારે આપણા પ્રયાસો નિાાં જોમ સાિે

ચાલ રાખીએ છીએ ત્યારે 75 િષમ કે એનાિી ઉપરની િયના િરરષ્ઠ નાગરરકો પર પાલનનો બોજો
આપણે ઘટાડિો જોઇએ. જેમની માત્ર પેન્ફ્શન અને વ્યાજની આિક છે એિા નસનનયર નસરટઝન્ફ્સ માટે હ ાં
આિક િેરા રરટનમ ભરિામાાંિી મક્ક્તની દરખાસ્ત કરાં છાં. ચ ૂકિનાર બૅન્ફ્ક એમની આિક પરનો જરૂરી
ટેક્સ કાપી લેશે.

આિક િેરા કામકાજ માટે સમયમાાં ઘટાડો
153.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હાલ એસેસમેન્ફ્ટ 6 િષમ સધી અને ગાંભીર કર છે તરનપિંડીના રકસ્સામાાં 10

િષો સધી રર-ઓપન િઇ શકે છે . પરરણામે, કરદાતાઓએ લાાંબા સમય સધી અનનનિતતા હેઠળ રહેવ ાં
પડે છે .
154.

એટલા માટે હ ાં એસેસમેન્ફ્ટ રર-ઓપનનિંગની સમય મયામદા હાલના છ િષમિી ઘટાડી 3 િષમ કરિા

સ ૂચવ ાં છાં. ગાંભીર કરચોરીના રકસ્સામાાં પણ જ્યાાં પરાિા હોય કે એક િષમમાાં રૂ. 50 લાખ કે એિી િધની
આિક છપાિી છે , તો એિામાાં એસેસમેન્ફ્ટ 10 િષો સધી રર-ઓપન િઈ શક્શે. આ રર-ઓપનનિંગ પણ
આિક િેરા નિભાગના સિોચ્ચ શ્રી, નપ્રક્ન્ફ્સપાલ ચીફ કનમશનરની માંજૂરી બાદ જ િઈ શક્શે.

નિિાદ સમાધાન સનમનતની સ્િાપના
155.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, હાલની કરિેરા પ્રણાચલને નક્સાન કરતાાં કાન ૂની ઝઘડા ઘટાડિા આ

સરકારનો નનધામર રહ્યો છે ,
156.

લાાંબા સમયિી પડતર નિિાદો ઉકેલીને પોતાના સમય અને સાંસાધનો પર િધ તાણમાાંિી

મક્ત િિા માટે કરદાતાઓને તક આપિા સરકાર ડાયરે ક્ટ ટેક્સ નિિાદ સે નિિાસ યોજના લાિી હતી.
કરદાતાઓ તરફિી અત્યાર સધીનો શ્રેષ્ઠ પ્રનતસાદ મળ્યો અને આ યોજના હેઠળ રૂ. 85000 કરોડિી
િધના કર નિિાદો ઉકેલિા એક લાખ દસ હજાિી િધ કરદાતાઓએ આ યોજનાની પસાંદગી કરી.

157.

નાના કરદાતાઓ માટે કાન ૂની ઝઘડા િધ ઘટાડિા માટે હ ાં એમના માટે નિિાદ સમાધાન

સનમનત સ્િાપિાની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં. કાયમદક્ષતા, પારદનશિતા અને જિાબદારી સનનનિત કરિા માટે આ
સનમનત ફેસલેસ હશે. રૂ. 50 લાખ સધીની કરપાત્ર આિક અને રૂ. 10 લાખ સધીની નિિાદી આિક
ધરાિતા કોઇપણ આ સનમનતનો સાંપકમ સાધિા પાત્ર હશે.
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ફેસલેસ આઇટીએટી
158.

પાલનની સરળતા અને યોગ્ય લાગે એમ કરિાની મનસફીની સ્િતાંત્રતા ઘટાડિા અમે કરિેરા

પ્રરિયાઓને ફેસલેસ કરિા કરટબદ્ધ છીએ. સરકારે આ િષે ફેસલેસ એસેસમેન્ફ્ટ અને અપીલ પહેલેિી જ
શરૂ કરી દીધી છે .
159.

આિકિેરા અપીલન ાં આગામી સ્તર ઇન્ફ્કમ ટેક્સ એપેલેટ રરબ્યનલ છે . હિે હ ાં આ રરબ્યનલને

ફેસલેસ બનાિિાની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં. અમે નેશનલ ફેસલેસ ઇન્ફ્કમટેક્સ એપેલેટ રરબ્યનલ સેન્ફ્ટરની
સ્િાપના કરીશ.ાં રરબ્યનલ અને અપીલકતામ િચ્ચેનો તમામ સાંદેશાવ્યિહાર ઇલેક્રોનનક રહેશે. જ્યાાં
વ્યક્ક્તગત સનાિણીની જરૂર હશે ત્યાાં તે નિરડયો કૉન્ફ્ફરક્ન્ફ્સિંગિી િશે.

એનઆરઆઇને રાહત
160.

જ્યારે ચબન-નનિાસી ભારતીયો ભારત પાછા ફરે છે ત્યારે તેમને એમના નિદે શી નનવ ૃનત્ત

ખાતાઓમાાં એમની ઉપાજર્જત િયેલી આિક સાંદભે સમસ્યાઓ રહે છે . સામાન્ફ્ય રીતે કરિેરાના
સમયગાળામાાં અસાંગતતાને લીધે આમ િાય છે . નિદે શી કાયક્ષ
મ ેત્રમાાં ભારતીય કર માટે િેરડટ
મેળિિામાાં પણ એમને મશ્કેલીઓનો સામનો કરિો પડે છે . એમની બેિડા કરિેરાની આ હાડમારી દૂ ર
કરિા માટે હ ાં નનયમો જાહેર કરિાની દરખાસ્ત કરાં છાં.

ઑરડટમાાંિી મક્ક્ત
161.

અત્યારે જો તમારાં ટનમ ઑિર રૂ. 1 કરોડિી િધી જાય તો તમારે તમારા રહસાબો ઑરડટ

કરાિિા પડે છે . ફેબ્રઆરી 2020ના બજેટમાાં મેં જે લોકો એમના 95% વ્યિહારો રડજજટલી કરે છે એમના
માટે ટેક્સ ઑરડટની મયામદા િધારીને રૂ. 5 કરોડ કરી હતી. રડજજટલ વ્યિહારોને િધારે પ્રોત્સારહત
કરિા અને પાલનનો બોજો ઘટાડિા માટે હ ાં આિી વ્યક્ક્તઓ માટે ટેક્સ ઑરડટની આ મયામદા રૂ. 5
કરોડિી િધારી રૂ. 10 કરોડ કરિા દરખાસ્ત કરાં છાં.

રડનિડન્ફ્ડ- લાભાાંશ માટે રાહત
162.

અગાઉના બજેટમાાં મેં રોકાણને પ્રોત્સારહત કરિા માટે રડનિડન્ફ્ડ રડક્સ્રબ્યશન ટેક્સ નાબ ૂદ કયો

હતો. રડનિડન્ફ્ડને શૅર ધારકના હાિમાાં કરપાત્ર બનાિાય ાં હત ાં. હિે પ ૂતમતાની સરળતા ખાતર હ ાં REIT/
InvITને રડનિડન્ફ્ડ ચ ૂકિણીને ટીડીએસમાાંિી મક્ક્તની દરખાસ્ત કરાં છાં. ઉપરાાંત, એડિાન્ફ્સ ટેક્સ ભરિા
માટે શૅરધારક દ્વારા રડનિડન્ફ્ડ આિકની રકમનો સાચો અંદાજ કાઢી શકાતો નિી, એટલે હ ાં એ દરખાસ્ત
મ ૂકાં છાં કે રડનિડન્ફ્ડ આિક પરની એડિાન્ફ્સ ટેક્સની જિાબદારી રડનિડન્ફ્ડ જાહેર િયા કે ચ ૂકિાયા બાદ
જ ઊભી િશે. નિદે શી પૉટમફોચલયો રોકાણકારો માટે પણ, હ ાં સાંનધના નીચા દરે રડનિડન્ફ્ડ આિક પર ટેક્સ
રડડક્શનની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.
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ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ક્ષેત્રે નિદે શી રોકાણ આકષમવ ાં
163.

ગત બજેટમાાં ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ક્ષેત્રે નિદે શી રોકાણ આકષમિા માટે અમે અમક શરતોને આનધન

નિદે શી સેઓિરરન િેલ્િ ફાં્સ અને પેન્ફ્શન ફાં્સને ભારતીય ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરમાાં રોકાણમાાંિી િતી એમની
આિક પર 100% કરમક્ક્ત માંજૂર કરી હતી. અમારા ધ્યાનમાાં આવ્ય ાં છે કે આમાાંનાાં કેટલાાંક ફાં્સને
આમાાંની કેટલીક શરતોને પહોંચી િળિામાાં મશ્કેલીઓ પડી રહી છે . મોટી સાંખ્યામાાં ફાં્સ ભારતમાાં
રોકાણ કરે એ સનનનિત કરિા માટે હ ાં આમાાંની કેટલીક શરતો, પ્રાઈિેટ ફાંરડિંગ પર પ્રનતબાંધ, ધાંધાદારી
ાં ી શરતોમાાં રાહતની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.
પ્રવ ૃનત્તઓ પરના નનયાંત્રણો અને ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરમાાં સીધા રોકાણ સાંબધ

164.

ઝીરો કૂપન બૉન્ફ્્સ જારી કરીને ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરના ફાંરડગની છૂટ આપિા માટે હ ાં નોરટફાઇડ

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ફાં્સને ટેક્સ એરફનસયન્ફ્ટ ઝીરો કૂપન બૉન્ફ્્સ જારી કરી ફાંડ ઊભ ાં કરિા માટે પાત્ર કરિાની
દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.

પરિડે એિા આિાસ/ ભાડાાંના આિાસ
165.

આ સરકાર ‘ સૌને આિાસ’ અને પરિડે એિા આિાસને અગ્રતાના ક્ષેત્રો તરીકે જએ છે . જલાઇ

2019ના બજેટમાાં મેં પરિડે એિા ઘર ખરીદિા લેિાયેલી લોન માટે રૂ. 1.5 લાખ સધીની િધારાન ાં
વ્યાજ રડડક્શન પ ૂરાં પાડય ાં હત ાં. હ ાં હિે આ રડડક્શનની પાત્રતા પરિડે એવ ાં ઘર ખરીદિા િધ એક િષમ
લાંબાિીને 31મી માચમ 2022 કરિા દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.
166.

આ ઉપરાાંત પરિડે એિા આિાસોનો પરિઠો જાળિી રાખિા હ ાં દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં કે એફોડે બલ

હાઉનસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ િધ એક િષમ માટે- 31મી માચ,મ 2022 સધી ટેક્સ હૉચલ ડે મેળિી શકે છે .

167.

પરપ્રાાંતીય શ્રનમકોને એફોડેબલ ભાડાના આિાસનો પરિઠો મળે એને ઉત્તેજન આપિા અમે

કરટબદ્ધ છીએ. નોરટફાઇડ િયેલા એફોડે બલ

રે ન્ફ્ટલ હાઉનસિંગ પ્રોજેક્ટ્સને કરમક્ક્તની છૂટ આપિા હ ાં

દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.

આઇએફએસસીને કર પ્રોત્સાહનો
168.

આ પ્રિચનના ભાગ-એ માાં મેં કહ્ ાં એમ સરકાર ચગફ્ટ નસટીમાાં ઇન્ફ્ટરનેશનલ ફાયનાક્ન્ફ્સયલ

સનિિસ સેન્ફ્ટર (આઇએફએસસી)ને િૈનિક ફાયનાક્ન્ફ્સયલ હબ બનાિિા કરટબદ્ધ છે . પહેલેિી અપાયેલા
કર પ્રોત્સાહનો ઉપરાાંત હ ાં અન્ફ્ય બાબતોની સાિે એરિાફ્ટ ચલચઝિંગ કાંપનીઓને મ ૂડી લાભ (કેનપટલ
ગેઇન) માટે ટેક્સ હોચલ ડે, નિદે શી ભાડાપટ્ટે દે નારને ચ ૂકિાયેલ એરિાફ્ટ લીઝ રે ન્ફ્ટલ્સ માટે કરમક્ક્ત,
આઇએફએસસીમાાં નિદે શી ફાં્સ રરલોકેરટિંગ માટે કર પ્રોત્સાહનો અને આઇએફએસસીમાાં આિેલી નિદે શી
બૅન્ફ્કોના રોકાણ રડનિઝનને કરમક્ક્તની છૂટનો સમાિેશ કરિા દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.
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ે ી ભરે લા હશે
રરટન્ફ્સમ પહેલિ
169.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, કરદાતા માટે પ ૂતમતા-પાલન સરળ કરિા માટે પગારની આિક, કર

ે ી ભરાઇને આિે છે . રરટનમ ભરિાન ાં િધારે સગમ
ચ ૂકિણી, ટીડીએસ, િગેરે આિક િેરા રરટનમમાાં પહેલિ
કરિા માટે ચલસ્ટેડ નસક્યોરરરટઝિી િયેલા મ ૂડી લાભની નિગતો, રડનિડન્ફ્ડ આિક અને બૅન્ફ્કો, પોસ્ટ
ઑરફસ િગેરેિી વ્યાજની આિક પણ પહેલેિી ભરે લી હશે.

નાના રસ્ટોને રાહત
170.

શૈક્ષચણક સાંસ્િાઓ અને હૉક્સ્પટલ્સ ચલાિતા નાના ચેરરટેબલ ટ્ર્સસ્ટોને પ ૂતત
મ ાનો બોજો ઓછો

કરિા અમે આશાિાદી છીએ. અત્યાર સધી જેમની િાનષિક પ્રાચ્પ્ત રૂ. 1 કરોડિી િધારે ન હોય એિી આ
સાંસ્િાઓને સમ ૂળગી મક્ક્ત છે . હિે હ ાં આ રકમ િધારીને રૂ. 5 કરોડ કરિાની દરખાસ્ત કરાં છાં.

શ્રમ કલ્યાણ
171.

અમારા ધ્યાને આવ્ય ાં છે કે કેટલાાંક નોકરીદાતાઓ પ્રોનિડન્ફ્ટ ફાંડ સપરએન્ફ્યએશન ફાંડ અને અન્ફ્ય

સામાજજક સરક્ષાના ફાં્સ માટે કમમચારીઓન ાં યોગદાન કાપી લે છે પણ આ યોગદાનને નનધામરરત
સમયમાાં જમા કરાિતા નિી. કમમચારીઓને આનાિી વ્યાજ કે આિકન ાં નક્સાન જાય છે . બાદમાાં જો
નોકરીદાતા નાણાકીય રીતે સક્ષમ ન રહે તો આવ ાં યોગદાન જમા ન િિાિી કમમચારીઓને કાયમી
નક્સાન જાય છે .
172.

કમમચારીઓન ાં યોગદાન સમયસર જમા િાય એ સનનનિત કરિા માટે હ ાં ફરી દોહરાવ ાં છાં કે

નોકરીદાતા કમમચારીઓના ફાળાને મોડો જમા કરાિશે તો નોકરીદાતાને રડડક્શનની છૂટ મળશે નહીં.

સ્ટાટમ અપ્સ માટેના પ્રોત્સાહનો
173.

દે શમાાં સ્ટાટમ અપ્સને પ્રોત્સારહત કરિા હ ાં સ્ટાટમ અપ્સ માટે ટેક્સ હોચલ ડે મેળિિા માટેની

પાત્રતા િધ એક િષ-મ 31મી માચ,મ 2022 કરિા દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં. ઉપરાાંત, સ્ટાટમ અપ્સના ફાંરડિંગને
પ્રોત્સારહત કરિા હ ાં સ્ટાટમ અપ્સમાાં રોકાણ માટે મ ૂડી લાભની મક્ક્તને િધ એક િષમ સધી, 31મી માચ,મ
2022 સધી લાંબાિિા દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં.

પરોક્ષ િેરાની દરખાસ્તો
જીએસટી
174.

હ ાં મારી પરોક્ષ િેરાની દરખાસ્તો પર આવ ાં એ પહેલાાં હ ાં જીએસટી અંગે ગૃહને મારહતગાર કરિા

માગ ાં છાં. જીએસટીને હિે ચાર િષમ િયા અને એને િધ સરળ કરિા માટે અમે ઘણાાં પગલાાં લીધા છે .
આમાાંના કેટલાાંકમાાં સમાનિષ્ટ છે :
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i.

એસએમએસ મારફત નનલ રરટનમ,

ii.

નાના કરદાતાઓ માટે નત્રમાનસક રરટનમ અને માનસક ચ ૂકિણી,

iii.

ઇલેક્રોનનક ઇનિોઇસ નસસ્ટમ,

iv.

િેચલડેટેડ ઇનપટ ટેક્સ સ્ટેટમેન્ફ્ટ,

v.

પહેલેિી ભરે લા અને સધારી શકાય એિા જીએસટી રરટનમ, અને

vi.

િારાફરતી રરટનમ ફાઇચલિંગ

જીએસટીએન નસસ્ટમની ક્ષમતા િધારી દે િાઇ છે . કર ચોરોને અને બનાિટી ચબલ બનાિનારાને
ઓળખી કાઢિા અમે ડીપ એનાચલરટક્સ અને આરટિરફનશયલ ઇન્ફ્ટેચલજન્ફ્સ ગોઠિી છે અને એમની સામે
ખાસ ઝાંબેશ શરૂ કરી હતી.
175.

પરરણામો જાતે જ બોલે છે . છે લ્લા કેટલાાંક મરહનાઓમાાં આપણે રે કોડમ કલેક્શન કયું છે .

176.

જીએસટી કાઉક્ન્ફ્સલે જરટલ મદ્દાઓ કાળજીપ ૂિમક દૂ ર કયામ છે . કાઉક્ન્ફ્સલનાાં ચેર પસમન તરીકે હ ાં

ગૃહને ખાત્રી આપિા માગ ાં છે કે જીએસટીને િધારે સરળ બનાિિા અને નિપરરત ડય ૂટી માળખા જેિી
અનનયનમતતા દૂ ર કરિા અમે શક્ય દરે ક પગલાાં લઈશ.ાં

આબકારી જકાતન ાં સયોજન
177.

આપણી કસ્ટમ ડય ૂટી નીનતના બે જોરડયા ઉદ્દે શો હોિા જોઇએ- ઘરે લ ઉત્પાદનને ઉત્તેજન અને

ભારતને િૈનિક િેલ્ય ચેનમાાં સ્િાન આપિામાાં મદદ કરી નનકાસને બહેતર બનાિિી. ભાર હિે કાચી
સામગ્રી સરળતાિી મળે અને મ ૂલ્ય િનધિત પેદાશોની નનકાસ પર મ ૂકિો રહ્યો.
178.

આ રદશામાાં આપણે ગયા િષે કસ્ટમ ડય ૂટી માળખાને તપાસી દરસ્ત કરિાન ાં શરૂ કયું હત ાં. આ

સમારકામ માટે િાઉડ સોનસિંગ દ્વારા સ ૂચનો મગાિાયા અને એનો અદભ ૂત પ્રનતસાદ આપનારા દરે કનો હ ાં
આભાર માન ાં છાં. હિે હ ાં આ િષે 400 જેટલી જૂની મક્ક્તઓની સમીક્ષાની દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં. અમે આ
વ્યાપક મસલતો દ્વારા કરીશ ાં અને 2021ની પહેલી ઑક્ટોબરિી અમે સધારે લ ાં - નિકૃનતઓિી મક્ત
કસ્ટમ્સ ડય ૂટી માળખ ાં અમલી કરીશ.ાં હ ાં એ પણ દરખાસ્ત મ ૂકાં છાં કે હિેિી નિી કોઈપણ કસ્ટમ્સ ડય ૂટી
મક્ક્તની માન્ફ્યતા એની જારી તારીખિી બે િષમની રહેશે.

ઇલેક્રોનનક અને મોબાઇલ ફોન ઉદ્યોગ
179.

ઘરે લ ઇલેક્રોનનક ઉત્પાદન ઝડપિી િધ્ય ાં છે . આપણે હિે મોબાઇલ્સ અને ચાર્જસમ જેિી

િસ્તઓની નનકાસ કરીએ છીએ. િધારે ઘરે લ મ ૂલ્ય િધન
માટે આપણે ચાર્જસન
મ
મ ા ભાગો અને
મોબાઇલના સબ-પાટ્સમ પરની કેટલીક મક્ક્તઓ પાછી ખેંચીએ છીએ. ઉપરાાંત મોબાઇલના કેટલાાંક
ભાગો ‘નનલ’ રે ટિી હિે મધ્યમ 2.5%ના દરમાાં જશે.

આયનમ અને સ્ટીલ
180.

આયનમ અને સ્ટીલના ભાિમાાં તાજેતરમાાં તીવ્ર િધારો િયો એનાિી એમએસએમઇ અને અન્ફ્ય

િપરાશકાર ઉદ્યોગોને બહ ખરાબ અસર િઈ છે . એટલે, અમે નૉન-એલોય, એલોય અને સ્ટેનલેસ
સ્ટીલની સેમીઝ, ફ્લેટ અને લૉન્ફ્ગ પ્રોડક્ટ્સ પરની કસ્ટમ્સ ડય ૂટી ઘટાડીને એકસરખી 7.5% કરી રહ્યા
છીએ. મેટલ રરસાયકલસમ જેમાાં મોટા ભાગના એમએસએમઇ છે એમને રાહત પ ૂરી પાડિા હ ાં સ્ટીલ સ્િેપ

31
પર ડય ૂટી માફી 31મી માચમ, 2022 સધી આપી રહી છાં. ઉપરાાંત હ ાં અમક ચોક્કસ સ્ટીલ પેદાશો પરની
એડીડી અને સીિીડી પર હટાિી રહી છાં. કૉપર રરસાઇકલસમને રાહત આપિા પણ હ ાં કૉપર સ્િેપ પરની
ડય ૂટી 5%િી ઘટાડીને 2.5% કરી રહી છાં.

ટેક્સટાઈલ
181.

ાં માાં મહત્ત્િન યોગદાન આપે છે . મેનમેડ
ટેક્સટાઈલ ક્ષેત્ર રોજગારી ઊભી કરીને અિમતત્ર

ટેક્સટાઈલના ઇનપટ રૉ મરટરરયલ્સ પર ડયટીઝ સયોજજત કરિાની જરૂર છે . અમે હિે નાયલોન ચેનને
પૉચલસ્ટર અને અન્ફ્ય મેનમેડ ફાઇબસમની હરોળમાાં લાિી રહ્યા છીએ. કેપ્રોલેક્ટમ, નાયલૉન ચચપ્સ અને
નાયલૉન ફાયબર અને યાનમ પરની બીસીડીના દરો અમે એકસરખા ઘટાડીને 5% કરી રહ્યા છીએ.
આનાિી ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ, એમએસએમઇ અને નનકાસને પણ મદદ મળશે.

રસાયણો
182.

ઘરે લ મ ૂલ્ય િધમનમને ઉત્તેજન અને હસ્તક્ષેપ દૂ ર કરિા માટે અમે કેનમકલ્સ પર ડયટીના દરો

સધાયામ છે . અન્ફ્ય િસ્તઓ ઉપરાાંત અમે ઇનિઝમનને સધારિા નેપ્િા પરની કસ્ટમ ડય ૂટી ઘટાડી 2.5%
કરી છે .

સોન ાં અને ચાાંદી
183.

સોના અને ચાાંદી પર હાલ બેચઝક કસ્ટમ્સ ડય ૂટી 12.5% લાગે છે . જલાઇ 2019માાં ડય ૂટી 10%િી

િધારાઇ ત્યારિી આ રકમતી ધાતઓના ભાિ તીવ્ર રીતે િધ્યા છે . એને અગાઉના સ્તરની નજીક
ાં ત રીતે સયોજજત કરી રહ્યા છીએ.
લાિિા અમે સોના અને ચાાંદી પરની કસ્ટમ ડય ૂટી તકમસગ

રરન્ફ્યએબલ એનજી
184.

ાં સાંભાિના-આશા છે .
પાટમ-એ માાં અમે પહેલેિી સ્િીકાયું કે સોલર એલજીને ભારત માટે જગી

ઘરે લ ક્ષમતા નનમામણ કરિા અમે સોલર સેલ્સ અને સોલર પેનલ્સ માટે તબક્કાિાર ઉત્પાદન યોજના
જાહેર કરીશ.ાં હાલ ઘરે લ ઉત્પાદનને પ્રોત્સારહત કરિા અમે સોલર ઇન્ફ્િટમસમ પરની ડય ૂટી 5%િી િધારી
20% અને સોલર લેન્ફ્ટન્ફ્સમ પરની ડય ૂટી 5%િી િધારી 15% કરી રહ્યા છીએ.

મ ૂડી સાધનો અને ઑટો પાટ્સમ
185.

ઘરાઆંગણે હેિી કેપ્ટલ ઉપકરણો ઉત્પારદત કરિામાાં અપાર સાંભાિનાઓ રહેલી છે . અમે

આગામી સમયમાાં દર માળખાની સિમગ્રાહી સમીક્ષા કરીશ ાં જો કે હાલ તરત અમે ચોક્ક્સ િસ્તઓ પર
ડય ૂટી રે ટ્સ સધારી રહ્યા છીએ. ટનલ બૉરરિંગ મશીન પરની મક્ક્તઓ અમે પાછી ખેંચિા દરખાસ્ત
મ ૂકીએ છીએ. એના પર હિે કસ્ટમ ડય ૂટી 7.5% લાગશે; અને એના ભાગો પર ડય ૂટી 2.5%. અમક
ચોક્કસ ઑટો પાટ્સમને ઑટો પાટ્સમના સામાન્ફ્ય દરોની હરોળમાાં લાિિા અમે એના પર કસ્ટમ્સ ડય ૂટી
િધારીને 15% કરી રહ્યા છીએ.
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એમએસએમઇ ઉત્પાદનો
186.

એમએસએમઇના લાભ માટે અમે ચોક્કસ ફેરફારો સ ૂચિીએ છીએ. સ્ટીલ સ્ૂઝ અને પ્લાક્સ્ટક

ચબલ્ડર િેઝમ પરની ડય ૂટી અમે 10%િી િધારી 15% કરી રહ્યા છીએ. ગારમેન્ફ્ટસ, લેધર અને હસ્તકલાની
િસ્તઓના નનકાસકારોને પ્રોત્સાહન તરીકે અમે ડય ૂટી રી િસ્તઓની આયાત પર મક્ક્તને સયોજજત કરી
રહ્યા છીએ. મોટા ભાગે આ તમામ િસ્તઓ આપણા એમએસએમઇ ઘર આંગણે બનાિે છે . અમક
ચોક્કસ પ્રકારના લેધર પણ સારી ગણિત્તા અને સારા જથ્િામાાં ઘર આંગણે મોટા ભાગે એમએસએમઇ
દ્વારા બને છે એટલે અમે એની આયાત પરની મક્ક્ત પાછી ખેંચી રહ્યા છીએ. રફનનશ્ડ નસન્ફ્િેરટક જેમ
સ્ટૉન્ફ્સ પરની કસ્ટમ્સ ડય ૂટી પણ ઘરે લ પ્રોસેનસિંગને ઉત્તેજન આપિા અમે િધારી રહ્યા છીએ,

કૃનષ પેદાશો
187.

ૂ ોને લાભ આપિા માટે અમે કૉટન પરની કસ્ટમ્સ ડય ૂટી શ ૂન્ફ્યિી િધારી 10% અને રૉ
ખેડત

નસલ્ક અને નસલ્ક યાનમ પરની 10%િી િધારી 15% કરી રહ્યા છીએ. અમે ડેથ્યટેડ ઇિાઇલ આલ્કૉહૉલ
પરની એન્ફ્ડ યઝ આધારરત છૂટછાટ પણ પરત ખેંચી રહ્યા છીએ. મેઝ િાન (મકાઇની થ ૂલી), રાઇસ
િાન ઑઇલ કેક અને એનનમલ ફીડ એરડરટવ્ઝ જેિી િસ્તઓ પર હાલ દરો એકસમાન રીતે સધારી
15% છે .
188.

કૃનષ ઉત્પાદનને અસરકારક રીતે જાળિી અને પ્રોસેનસિંગ કરિા સાિે

કૃનષ માળખાગત

ૂ ોને
સનિધાઓને સધારિાની તાતી જરૂર છે જેિી આપણે િધ પેદાશ લઈ શકીએ. આનાિી આપણા ખેડત
િધારે િળતર મળી રહેશે. આ હેત માટે સાંસાધનો ફાળિિા હ ાં નાની સાંખ્યામાાં િસ્તઓ પર એચગ્રકલ્ચર
ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ (એઆઇડીસી) સ ૂચવ ાં છાં. તેમ છતાાં આ સેસ લાગ કરતી િખતે અમે
મોટા ભાગની િસ્તઓ પર ગ્રાહકો પર એનો િધારાનો બોજો ન પડે એની કાળજી લીધી છે .

પ્રરિયાઓન ાં સયોજન અને પાલનની સગમતા
189.

ાં ી
એમનો નિિેકપ ૂણમ રીતે ઉપયોગ િાય એ માટે અમે એડીડી અને સીિીડી લેિીઓ સાંબધ

જોગિાઇઓમાાં ચોક્કસ સધારા સ ૂચિીએ છીએ. કસ્ટમ્સ તપાસ પ ૂણમ કરિા અમે ચોક્કસ સમય મયામદા
ઠરાિી છે . 2020માાં અમે તરાં ત સીમાશલ્ક પહેલ શરૂ કરી જે ફેસલેસ, પેપરલેસ અને સાંપકમ નિરહન
કસ્ટમ્સ પગલાાં લઈ આિી. સપ્ટેમ્બર 2020િી અમલી અમે રૂલ્સ ઑફ ઑરરજજન પ્રશાસન માટે એક
નિી પ્રરિયા અમલી કરી છે . એનાિી એફટીએના દરપયોગ પર અંકશ લાિિામાાં મદદ મળી છે .
190.

સીધા અને પરોક્ષ િેરામાાં સ ૂચિાયેલા ફેરફારોની ચોક્કસ નિગતો મારા પ્રિચનના જોડાણમાાં

સ ૂચચબદ્ધ છે .
191.

માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ શબ્દો સાિે હ ાં આ અંદાજપત્ર આ પ ૂજ્ય ગૃહને સોંપ ાં છાં.
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બજેટ ભાષણ ભાગ- એની પરરનશષ્ટ
જોડાણ-1
આરોગ્ય અને તાંદરસ્તી-ખચમ

(રૂ. કરોડમાાં)
માંત્રાલય/નિભાગ

િાસ્તનિક
2019-20
62,397

બજેટ અંદાજ
2020-21
65,012

બજેટ અંદાજ
2021-22
71,269

આરોગ્ય સાંશોધન નિભાગ

1,934

2,100

2,663

આયષ માંત્રાલય

1,784

2,122

2,970

આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ નિભાગ

ાં ી નિશેષ જોગિાઇ
કોનિડ સાંબધ
35,000

રસીકરણ
પેય જળ અને સ્િચ્છતા નિભાગ
પોષણ

18,264

21,518

60,030

1,880

3,700

2,700

પાણી અને સ્િચ્છતા માટે નાણાાં પાંચની ગ્રાન્ફ્ટ

36,022

આરોગ્ય માટે નાણાાં પાંચની ગ્રાન્ફ્ટ

13,192
86,259

કલ

94,452

2,23,846

જોડાણ-2

ફ્લેગનશપ પરરયોજનાઓ: માગમ અને રાજમાગમ
મખ્ય એક્સપ્રેસિે/કૉરરડૉર


ાં ઈ એક્સપ્રેસિે: બાકીના 260 રકમીન ાં કામ 31.3.2021 પહેલાાં આપી દે િાશે.
રદલ્હી-મબ



બેંગલર-ચેન્નાઇ એક્સપ્રેસિે: 278 રકમી િતમમાન નાણાાંકીય િષમમાાં શરૂ િશે. બાાંધકામ
2021-22માાં શરૂ િશે.



રદલ્હી-દહેરાદૂ ન ઈકોનોનમક કૉરરડૉર: 210 રકમી ચાલ નાણાાંકીય િષમમાાં શરૂ િશે. નનમામણ
2021-22માાં શરૂ િશે.
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કાનપર-લખનૌ એક્સપ્રેસિે: નેશનલ હાઇ િે 27ને િૈકચ્લ્પક રૂટ પ ૂરો પાડતો 63 રકમીનો
એક્સપ્રેસિે 2021-22માાં શરૂ િશે.



ચેન્નાઇ-સાલેમ કૉરરડૉર: 277 રકમીના એક્સપ્રેસિેન ાં કામ સોંપાશે અને નનમામણ 2021-22માાં
શરૂ િશે.



રાયપર-નિશાખાપટ્ટનમ: છત્તીસગઢ, ઓરડશા અને ઉત્તર આંધ્ર પ્રદે શમાાંિી પસાર િતા 464
રકમીન ાં કામ ચાલ િષમમાાં સોંપાશે. નનમામણ 2021-22માાં શરૂ િશે.



અમ ૃતસર-જામનગર: બાાંધકામ 2021-22માાં શરૂ િશે.



રદલ્હી-કતરા: નનમામણ 2021-22માાં શરૂ િશે.

ે સાઇનબૉ્સમ, જીપીએસ
તમામ નિા ફોર અને નસક્સ લેન હાઇ િેઝ ઉપર સ્પીડ રડાસમ, િેરરએબલ મેસજ
સમનિિત રરકિરી િાન્ફ્સ સાિેની આધનનક રારફક વ્યિસ્િાપન પ્રણાલી સ્િાનપત કરાશે.
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જોડાણ-3

નિનનિેશ/વ્ય ૂહાત્મક નિનનિેશ નીનતના મખ્ય અંશો
હેતઓ
a)

નાણાકીય સાંસ્િાનો સરહત કેન્ફ્ર સરકારના જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોની હાજરી લઘત્તમ કરિી અને
ખાનગી ક્ષેત્ર માટે રોકાણની નિી જગ્યા સર્જિી.

b)

નિનનિેશ બાદ કેન્ફ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસો (સીપીએસઇઝ)/ નાણાકીય સાંસ્િાઓનો આનિિક
નિકાસ ખાનગી મ ૂડી, ટેકનોલોજી અને શ્રેષ્ઠ વ્યિસ્િાપન આચરણ દ્વારા િશે. આનિિક નિકાસમાાં
અને નિી નોકરીઓમાાં યોગદાન આપશે.

c)

નિનનિેશમાાંિી જે આિક િાય એ સામાજજક ક્ષેત્ર અને સરકારના નિકાસાત્મક કાયમિમોને નાણા
પ ૂરાાં પાડિામાાં િાપરિી.

નીનતની નિશેષતાઓ
a)

આ નીનત હાલના સીપીએસઈઝ, જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કો અને જાહેર ક્ષેત્રની િીમા કાંપનીઓને
આિરી લે છે .

b)

નિનિધ ક્ષેત્રોને વ્ય ૂહાત્મક અને ચબન-વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રો એ રીતે િગીકૃત કરાશે.

c)

િગીકૃત વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રો છે :

i)

અણ ઉજામ, અિકાશ અને સાંરક્ષણ

ii)

પરરિહન અને દૂ રસાંચાર

iii) પાિર, પેરોચલયમ, કોલસો અને અન્ફ્ય ખનીજો
iv) બૅક્ન્ફ્કિંગ, િીમા અને નાણાકીય સેિાઓ
d)

વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાાં જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોની હાજરી ઓછામાાં ઓછી રખાશે. વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાાં
બાકીના સીપીએસઈઝન ાં ખાનગીકરણ કરાશે કે નિચલનીકરણ કરાશે કે અન્ફ્ય સીપીએસઈઝ સાિે
સબનસરડયરીસાઈઝ્ડ કરાશે કે બાંધ કરી દે િાશે.

e)

ચબન-વ્ય ૂહાત્મક ક્ષેત્રોમાાં સીપીએસઈઝને ખાનગીકરણ કરાશે, નહીંતર બાંધ કરી દે િામાાં આિશે.

જોડાણ-4
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કૃનષ િસ્તઓની એમએસપીિી ખરીદી

િષમ

ઘઉં

ડાાંગર

કપાસ

શણ

કઠોળ

તેલીચબ
યાાં અને
કોપરાાં

એમએ

લાભા

એમએ

લાભા

એમએસ

લાભા

એમએ

લાભા

એમએસ એમએસ

સપી

ક્ન્ફ્િત

સપી

ક્ન્ફ્િત

પી

ક્ન્ફ્િત

સપી

ક્ન્ફ્િત

પી મ ૂલ્ય પી મ ૂલ્ય

મ ૂલ્ય

ૂ ો
ખેડત

મ ૂલ્ય

ૂ ો
ખેડત

મ ૂલ્ય

ૂ ો
ખેડત

મ ૂલ્ય

ૂ ો
ખેડત

કરોડમાાં કરોડમાાં)

કરોડમાાં

ની

કરોડમાાં

ની

કરોડમાાં

ની

કરોડમાાં)

ની

સાંખ્યા

સાંખ્યા

સાંખ્યા

સાંખ્યા

(લાખ

(લાખ

(લાખ

(લાખ

માાં)

માાં)

માાં)

માાં)

201 24764.3
0-11

NA

52573.0
4

NA

-

-

-

-

1.75

149.03

201
1-12

NA

58084.4
8

NA

14

0.02

47.7

0.46

0.005

1.52

201 49020.1
2-13
8

NA

65039.2
8

NA

4797

7.3

140.19

1.15

407.22

394.06

201 33874.2
3-14
0

NA

63927.6
5

NA

90

0.14

53.98.

0.5

235.86 1626.39

201 39232.2
4-15
0

NA

66948.0
0

NA

18506

29.5

6.56

0.06

1128.93

45.52

201 40727.6
5-16
0

NA

73981.9
0

73.08

1825

1.91

-

-

-

15.90

201 35015.5
6-17
3

20.47

85802.7
3

76.85

-

-

28.79

0.17

1039.39. 946.71

201 50089.0
7-18
0

31.87

90397.8
6

72.31

898

0.88

172.16

1.22

8566.13 5072.73

201 6204.33
8-19

38.77

116839.
47

96.94

2976

2.38

66.79

0.26

20145.60 7091.11

201 62802.8
9-20
8

35.57

141928.
08

124.59

28500

21.5

56.24

0.55

8284.45 8305.06

202 75059.6
0-21
0

43.36

172752*
*

154**

25974*

18.26*

2.99

0.01

10530.20 3647.11

33152

* 27.01.21 સધી ;
**અંદાજજત મ ૂલ્ય
NA= ઉપલબ્ધ નિી.
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એનઇપીના ભાગરૂપે નશક્ષણ અંગેની પહેલ


તમામ સ્કૂલ નશક્ષકો માટે નેશનલ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ફ્ડ્સમ ફોર રટચસમ-એનપીએસટી સ્િરૂપે માનક
નિક્સાિાશે. આનાિી નશક્ષકોની ક્ષમતાઓ િધશે અને એને દે શમાાં તમામ સરકારી અને ખાનગી
સ્કૂલ નસસ્ટમના 92 લાખ નશક્ષકો અનસરશે.



રમકડાાં મનોરાં જન અને નશક્ષણ બન્નેની અચભવ્યક્ક્ત છે . શાળા નશક્ષણના તમામ સ્તરોએ એક
અનોખી સ્િદે શી રમકડાાં આધારરત ભણતરની –નશક્ષણકળા નિક્સાિાશે. આ નશક્ષણકળા િગમખડાં ોના
વ્યિહારને ભૌનતક અને ગોખણપટ્ટીિાળા ભણતરિી મનોહર અને આનાંદી અનભિમાાં રૂપાાંતરરત
કરશે.



રડજજટલ ફસ્ટમ માઈન્ફ્ડસેટના પરરપ્રેક્ષયમાાં એક નેશનલ રડજજટલ એજ્યકેશનલ આરકિટેક્ચર
(એનડીઈએઆર)ની સ્િાપના કરાશે જેમાાં રડજજટલ આરકિટેક્ચર ન માત્ર નશક્ષણ અને ભણતરની
પ્રવ ૃનત્તઓને સમિમન કરશે પણ કેન્ફ્ર અને રાજ્યો/ કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શોની શૈક્ષચણક આયોજન,
સશાસન અને િહીિટી પ્રવ ૃનત્તઓને પણ સમિમન કરશે. તે રડજજટલ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરના નિકાસ માટે
એક નિનિધ એજ્યકેશન ઈકો-નસસ્ટમ આરકિટેક્ચર પ ૂરાં પાડશે, એક સમિાયી પણ આંતર ઓપરે બલ
નસસ્ટમ જે તમામ રહતધારકો ખાસ કરીને રાજ્યો અને કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શોની સ્િાયત્તા સનનનિત
કરશે.



બનધર બાળકો માટે સરકાર ઈક્ન્ફ્ડયન સાઇન લેન્ફ્ગ્િેજ દે શભરમાાં એકરૂપ કરિા પર કામ કરશે અને
એમના ઉપયોગ માટે રાષ્રીય અને રાજ્ય અભ્યાસિમ સામગ્રીઓ નિક્સાિશે.



સાંખ્યાબાંધ િરરષ્ઠ અને નનવ ૃત્ત નશક્ષકો છે . નિષયો, રચનાઓ અને નશક્ષણકળા પર સતત
ઓનલાઇન/ઓફલાઇન સહયોગ દ્વારા શાળા નશક્ષકો અને એજ્યકેટસમના વ્યક્ક્તગત માગમદશમન
માટે એમનો ઉપયોગ કરાશે.



અત્યાર સધી નિદ્યાિીઓન ાં મ ૂલ્યાાંકન એક પરરમાણીય માપદાં ડ પર િત ાં હત ાં. હિે એમાાં ધરમ ૂળ
ફેરફાર િશે જેમાાં મ ૂલ્યાાંકનનો ઉપયોગ નિદ્યાિીના મનન સ્તરને નક્કી કરિા જ નહીં પણ
બાળકની સાંભાિના, અનોખી શક્ક્તઓને ઓળખી કાઢિાની તક તરીકે પણ િશે. આ માટે
નિદ્યાિીઓને એમની શક્ક્તઓ, રસના નિષયો, ધ્યાન આપિાના જરૂરી ક્ષેત્રો અંગેની મ ૂલ્યિાન
મારહતી આપિા માટે એક સાકલ્યિાદી પ્રગનત કાડમની કલ્પના કરાઇ છે અને એ રીતે તેમને
કારરકદીની શ્રેષ્ઠ પસાંદગી કરિામાાં મદદરૂપ િશે.



સાંસાધનો િધારે સલભ બને એ માટે પ્રૌઢ નશક્ષણના સમગ્ર ક્ષેત્રને આિરી લઈને ઓનલાઇન
મૉડયલ્સ શરૂ કરાશે.



િષમ દરનમયાન કોનિડ-19 મહામારી છતાાં અમે 30 લાખિી િધ પ્રાિનમક નશક્ષકોને રડજજટલી
તાલીમ આપીને નશક્ષણના સમગ્ર ક્ષેત્રને આિરી લીધ.ાં આને આગળ લઈ જઇ, 2021-22માાં અમે

38
નેશનલ ઇનનનશયેરટિ ફોર સ્કૂલ હે્સ એન્ફ્ડ ટીચસમ ફોર હૉચલક્સ્ટક એડિાન્ફ્સમેન્ફ્ટ (નનષ્ઠા) દ્વારા 56
લાખ શાળા નશક્ષકોની તાલીમ શક્ય બનાિીશ.ાં


નિદ્યાિીઓને ચચિંતા અને તનાિમાાંિી બહાર આિિામાાં મદદ મળે એ માટે છે લ્લાાં કેટલાાંક િષોિી
આપણા પ્રધાનમાંત્રી એમની બૉડમ પરીક્ષાઓ પ ૂિે દર િષે નિદ્યાિીઓ સાિે જોડાયેલા રહે છે . આ
રદશામાાં અમે 2022-23 શૈક્ષચણક સત્રિી અમલી બને એ રીતે તબક્કાિાર સીબીએસઇ બૉડમ
પરીક્ષા સધારા રજૂ કરીશ.ાં પરીક્ષાઓને ગોખણપટ્ટીિી દૂ ર કરાશે અને નિદ્યાિીઓને એમની
કલ્પ્નાત્મક સ્પષ્ટતા, નિશ્લેષણ કશળતા અને િાસ્તનિક જીિનની ક્સ્િનતઓમાાં જ્ઞાનને કેિી રીતે
લાગ કરવ ાં એના આધારે પરખિામાાં આિશે.



નિદે શની ઉચ્ચ શૈક્ષચણક સાંસ્િાઓ સાિે િધારે શૈક્ષચણક સહયોગને ઉત્તેજન આપિા બેિડી
રડગ્રીઓ, સાંયક્ત રડગ્રીઓ, જોરડયા વ્યિસ્િાપન અને અન્ફ્ય એિી યાંત્રણાઓની છૂટ આપિા માટે
એક નનયામક યાંત્રણા અમલી કરિાની દરખાસ્ત છે .
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જોડાણ-6
િધારાના બજેટરી સાંસાધનો (ઈબીઆસમ)ન ાં સરિૈય ાં (સરકાર દ્વારા સાંપ ૂણમ નનયાંનત્રત બૉન્ફ્્સ, એનએસએસએફ લૉન અને અન્ફ્ય સાંસાધનો)

રૂ. કરોડમાાં
ભાગ એ- સરકાર દ્વારા પ ૂણમ નનયાંનત્રત બૉન્ફ્્સ જારી કરી એકત્ર ઈબીઆસમ
માગ

માંત્રાલય/નિભાગન ાં નામ

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

2020-21

2021-22

નાંબર

યોજનાન ાં નામ

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

બજેટ

સધારે લો

બજેટ

અંદાજ

અંદાજ

અંદાજ

24

ઉચ્ચ નશક્ષણ નિભાગ
રરિાઇટલાઈચઝિંગ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ
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3000.00

---

---

---

---

---

3000.00

---

---

---

20000.00

---

10000.0
0

---

---

---

1400.00

1850.00

---

2234.29

2187.00

3105.00

5493.40

1963.30

5000.00

-----

-----

8698.20
---

3600.00
---

---12000.0
0

-----

1640.00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1000.0
0

---

340.00

660.00

---

----

---

---

5000.00

4000.00

13827.00

3782.00

5500.0
0

5000.00

5504.70

---

---

---

જળ સાંસાધન, નદી નિકાસ અને ગાંગા
પનરોદ્ધાર નિભાગ
(i i ) પ્રધાનમાંત્રી કૃનષ નસિંચાઇ યોજના (ત્િરરત
નસિંચાઇ લાભ કાયમિમ અને અન્ફ્ય

4225.00

પરરયોજના)
પેયજળ અને સ્િચ્છતા નિભાગ

(i ) સ્િચ્છ ભારત નમશન (ગ્રામીણ)

(i i ) જળજીિન નમશન/રાષ્રીય ગ્રામીણ પેયજળ
70

---

આિાસ અને શહેરી બાબતોન ાં માંત્રાલય

(i ) પોલાિરમ નસિંચાઇ યોજના

62

---

આરોગ્ય અને પરરિાર કલ્યાણ નિભાગ

પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના (શહેરી)
61

---

નસસ્ટમ્સ ઇન એજ્યકેશન (રાઇઝ)
પ્રધાનમાંત્રી સ્િાસ્થ્ય સરક્ષા યોજના

59

---

કાયમિમ
નિીન અને નિીકરણ ઉજામ માંત્રાલય

(i ) ચગ્રડ ઇન્ફ્ટરએક્ક્ટિ રરન્ફ્યએબલ પાિર,
(i i ) ઑફ-ચગ્રડ/રડસ્રીબ્યટેડ એન્ફ્ડ

(i i i ) પ્રધાનમાંત્રી-રકસાન ઉજામ સાંસકરણ એિમ
ઉત્િાન મહાઅચભયાન (પીએમ-કસમ)
77

બાંદર, જહાજ પરરિહન અને જળમાગમ
માંત્રાલય
ઇનલેન્ફ્ડ િૉટરિેઝ ઑિોરરટી ઑફ ઈક્ન્ફ્ડયા

78

(આઇડબલ્યએઆઇ) પ્રોજેક્ટ્સ
નિદ્યત માંત્રાલય

(i ) દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામજ્યોનત
યોજના/સૌભાગ્ય

---

(i i ) પાિર નસસ્ટમ ડેિલપમેન્ફ્ટ ફાંડ
86

પ્રોજેક્ટ્સ
ગ્રામીણ નિકાસ નિભાગ
પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના(પીએમએિાય)
ગ્રામીણ
કલ

---

7330.00

10678.80

10811.00

10000.0
0

20000.00

9167.00

15095.00

65602.10

22006.30

49500.0
0

31459.29

શ ૂન્ફ્ય
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ભાગ-બી– એનએસએસએફિી લૉન મારફત અપાયેલ નાણાકીય મદદ
િમ

(રૂ. કરોડમાાં )

માંત્રાલય/નિભાગન ાં નામ

2016-17

2017-18

2018-19

2019-20

સાંસ્િાન ાં નામ

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

િાસ્તનિક

2020-21

2020-21

બજેટ અંદાજ સધારે લો
અંદાજ

1

2021-22
બજેટ
અંદાજ

ખાદ્ય અને જાહેર નિતરણ નિભાગ
ફૂડ કૉપોરે શન ઑફ ઇક્ન્ફ્ડયા#

2

આિાસ અને શહેરી બાબતોન ાં માંત્રાલય
ચબક્લ્ડિંગ મરટરરયલ્સ એન્ફ્ડ ટેકનૉલોજી

70000.00

65000.00

97000.00

110000.00

136600.00

84636.00

---

8000.00

---

15000.00

---

10000.00

---

---

---

1310.00

---

---

---

પ્રમોશન કાઉક્ન્ફ્સલ

3

ખાતર નિભાગ
મેટલ્સ એન્ફ્ડ નમનરલ્સ રેરડિંગ કૉપોરે શન

4

--30000.00

અન્ફ્ય જાહેર એજન્ફ્સીઓને મદદ (કેટલીક
ચોક્કસ યોજના હેઠળ િધારાના સાંશોધનની
જરૂરરયાત, જો હોય, માટેની જરૂરરયાતને
પહોંચી િળિા)

કલ

70000.00

73000.00

97000.00

126310.00

136600.00

94636.00

30000.00

ભેગો સરિાળો(A+B)

79167.00

88095.00

162602.10

148316.13

186100.00 126095.29

30000.00

# 31-03-2020ના રોજ એફસીઆઇ સાિે એનએસએસએફની બાકી લૉન રકમ 2,54,600 કરોડ હતી

નોંધ:
(i)

એર ઇક્ન્ફ્ડયાના એઆઇએએચએલને તબદીલ િયેલા દે િા માટે નાણાાંની જોગિાઇ કરિા નાગરરક ઉડ્ડયન

માંત્રાલય હેઠળના એર ઇક્ન્ફ્ડયા એસેટ હૉક્લ્ડિંગ ચલનમટે ડ (એએલએએચએલ)ને નાણાકીય િષમ 2019-20માાં રૂ. 7000
કરોડ સધીના સાંપ ૂણમ રીતે સરકાર દ્વારા બજાિણી ધરાિતા બૉન્ફ્્સ જારી કરીને ઈબીઆસમ ઊભા કરિાની છૂટ
અપાઇ હતી.
(ii)

રે લિે માંત્રાલયને એની રાષ્રીય પરરયોજનાઓ માટે નાણાાં વ્યિસ્િા કરિા માટે ઋણ ગ્રહણ મારફત રૂ.

10200 કરોડ સધીની (નાણાાં િષમ 2018-19માાં 5200 કરોડ અને નાણાાં િષમ 2019-20માાં 5000 કરોડ) પોતાની
ફાંડ જરૂરરયાતોને પહોંચી િળિાની છૂટ અપાઇ હતી. પન:ચ ૂકિણીની જિાબદારી સરકારની સામાન્ફ્ય આિક પર
િહન િઈ રહી છે .
(iii)

જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કોમાાં મ ૂડી રે ડિી: જાહેર ક્ષેત્રની બૅન્ફ્કો (પીએસબીઝ) ના રરકે નપટલાઇઝેશન માટે નાણાાં

િષમ 2017-18માાં રૂ. 80000 કરોડ, 2018-19માાં રૂ. 1,06,000 કરોડ અને 2019-20માાં રૂ. 65,443 કરોડની રકમ
રે ડિામાાં આિી હતી. નાણાાંિષમ 2020-21માાં સરકાર દ્વારા અત્યાર સધી 5500 કરોડ રૂનપયાની રકમ પીએસબીઝમાાં
નિી મ ૂડી તરીકે વ્યાજ નિનાની નિશેષ જામીનગીરીઓ મારફત ઉમેરિામાાં આિી છે . ત્રણ અન્ફ્ય બૅન્ફ્કો
આઇડીબીઆઇ (4557 કરોડ), એચ્ક્ઝમ બૅન્ફ્ક (5050 કરોડ) અને આઇઆઇએફસીએલ (5297.60 કરોડ)માાં પણ
ભારત સરકારે બૉન્ફ્્સ જારી કરીને મ ૂડી દાખલ કરી છે .
(iv)

િાનષિકી પરરયોજનાઓ પર જિાબદારીઓન ાં સરિૈય ાં પ્રાચ્પ્ત બજેટ 2021-22ના ભાગ-બીમાાં અપાય ાં છે .

નાણાાંકીય િષમ 2019-20ના અંતે નહીં ચ ૂકિાયેલી જિાબદારીઓની રકમ રૂ. 41,822.04 કરોડ હતી.
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બજેટ પ્રિચનના ભાગ-બીન ાં જોડાણ
સીધા િેરાની દરખાસ્તો
િમ
1.

સ ૂચચત સધારા સાંચક્ષપ્તમાાં

દરખાસ્ત

નસનનયર નસરટઝન્ફ્સને રાહત 75 િષમ કે એનાિી ઉપરની િયના િરરષ્ઠ નાગરરકો પર પ ૂતત
મ ાપાલનનો

બોજો

હળિો

કરિા

જો

ચ ૂકિનાર

બૅન્ફ્ક

દ્વારા

ચ ૂકિિાપાત્ર કરની પ ૂરી રકમ બાદ કરાઇ હોય તો એમને આિક
િેરા રરટનમ ભરિાની જરૂરરયાતમાાંિી મક્ક્ત આપિાની દરખાસ્ત
છે . જેમને પેન્ફ્શન આિક ઉપરાાંત માત્ર વ્યાજની જ આિક છે
એિા આિા િરરષ્ઠ નાગરરકોને જ આ મક્ક્ત ઉપલબ્ધ કરિાની
દરખાસ્ત છે .

2.

સ્મયમયામદામાાં ઘટાડો

પાલનનો બોજો ઘટાડિા માટે જે તે એસેસમેન્ફ્ટ િષન
મ ા અંતિી
એસેસમેન્ફ્ટ ફરી ખોલિા માટેની સમયમયામદા હાલના છ િષમિી
ઘટાડી 3 િષમ કરિાની દરખાસ્ત છે . એક િષમમાાં રૂ.50 લાખ કે
એિી િધની અઘોનષત આિકના પરાિા હોય તો જ 10 િષમ સધી
ફરી ખોલિાની છૂટ આપિાની દરખાસ્ત છે . ઉપરાાંત રરઓપનનિંગમાાં મનસ ૂફીને સાંપ ૂણમ દૂ ર કરિાની દરખાસ્ત છે અને
એટલે ડેટા એનાચલરટક્સ, સી એન્ફ્ડ એજીના િાાંધાના આધારે
નસસ્ટમ

બતાિે

એિા

રરઓપનનિંગ િઈ શક્શે.

કેસો

અને

સચમ/સિેના

કેસોમાાં

જ

ઉપરાાંત, આિક િેરા કાયમિાહીમાાં િહેલી

તકે ચોક્કસતા લાિિા જનરલ એસેસમેન્ફ્ટ કે આિક િેરા રરટનમ
પ્રોસેનસિંગ અને રરટનમ

ફાઇચલિંગ માટે પણ સમયમયામદા

ત્રણ

મરહના સધી ઘટાડિાની દરખાસ્ત છે .
3.

રડનિડન્ફ્ડ માટે રાહત

કરદાતાઓને રાહત પ ૂરી પાડિા રડનિડન્ફ્ડ આિક પરની એડિાન્ફ્સ
ટેક્સની જિાબદારી રડનિડન્ફ્ડ જાહેર િયા/ચ ૂકિણી િયા બાદ જ
ઊભી િશે. રરઅલ એસ્ટેટ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર રસ્ટ્સ કે ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર
ઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ

રસ્ટ

(આરઈઆઇટી/

ઇનિીઆઇટી)ને

ચ ૂકિાત ાં

રડનિડન્ફ્ડ ટીડીએસમાાંિી મક્ત રહેશે. એ સ્પષ્ટતાની પણ દરખાસ્ત
છે કે નિદે શી પોટમફોચલયો રોકાણકારોની રડનિડન્ફ્ડ આિક સરહતની
આિક પર ટેક્સ રડડક્શન સાંનધના દરે હશે. જો લગ ટેક્સ દર
એમએટી કરતા ઓછો હોય તો નિદે શી કાંપની માટે રડનિડન્ફ્ડ
ચ ૂકિણીને નમનનમમ ઑલ્ટરનેટ ટેક્સ (એમએટી) િસ ૂલિાિી
મક્ક્ત આપિાની પણ દરખાસ્ત છે .
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4.

નિિાદ સમાધાન સનમનત કાન ૂની ઝઘડા ઘટાડિા અને નાના કરદાતાઓ માટે નિિાદ
(ડીઆરસી)ની સ્િાપના

સમાધાનને ઉત્તેજન આપિા એક નિિાદ સમાધાન સનમનત
રચિાની દરખાસ્ત છે . 50 લાખ સધીની કરપાત્ર આિક અને 10
લાખ સધીની નિિાદી આિક ધરાિનાર કરદાતા આ સનમનત પાસે
જિા પાત્ર હશે. કાયમદક્ષતા, પારદનશિતા અને જિાબદારી સનનનિત
કરિા માટે સનમનતની કાયમિાહી ફેસલેસ રીતે હાિ ધરાશે.
પરરણામે, 01.02.2021િી સેટલમેન્ફ્ટ કનમશન બાંધ િઈ જશે. જો કે
જો અરજદાર પસાંદ કરે તો પડતર કેસો એક િચગાળાના બૉડમ
દ્વારા નક્કી િશે.

5.

ફેસલેસ

આિક

એપેલેટ

િેરા પારદશી ટેક્સ એપેલેટ યાંત્રણા પ ૂરી પાડિા આિક િેરા એપેલેટ

રરબ્યનલ રરબ્યનલને ફેસલેસ અને કાયમક્ષેત્ર નિરહન બનાિિાની દરખાસ્ત

(આઇટીએટી)

છે . એક નેશનલ ફેસલેસ ઇન્ફ્કમ ટેક્સ એપેલેટ રરબ્યનલ સ્િપાશે
અને રરબ્યનલ અને એપેલન્ફ્ટ િચ્ચેનો તમામ સાંદેશાવ્યિહાર
ઇલેક્રોનનકલી િશે. જ્યારે પણ વ્યક્ક્તગત સનાિણીની જરૂર પડે
તો એ િીરડયો કૉન્ફ્ફરક્ન્ફ્સિંગ દ્વારા િશે.

6.

અબમન કૉ ઓપરે રટિ

યસીબીઓને એસએફબીમાાં ફેરિાિાન ાં સનિધાજનક બનાિિા

બૅન્ફ્ક(યસીબી)ને સ્મૉલ

યસીબીમાાંિી એસએફબીમાાં સાંિાાંનત માટે કર તટસ્િતા સ ૂચિાઇ છે .

ફાયનાન્ફ્સ બૅન્ફ્ક

એટલે

(એસએફબી)માાં ફેરિિા

યસીબીએ મ ૂડી લાભ ચ ૂકિિાની જરૂર રહેશે નહીં.

એસએફબીને

તબદીલ

કરાયેલી

અસ્કયામતો

માટે

પર કર તટસ્િતા
7.

રકફાયતી આિાસ અને

રકફાયતી ઘર ખરીદિા માટે પ્રોત્સારહત કરિા માટે આિા ઘર

રકફાયતી ભાડા આિાસ

ખરીદિા લેિાયેલી લોન માટે રૂ. 1.5 લાખના વ્યાજ માટે િધારાન ાં

પરરયોજના માટે કર

રડડક્શન મેળિિા પાત્રતાનો ગાળો લાંબાિીને 31મી માચમ 2020

પ્રોત્સાહન

કરિાની દરખાસ્ત છે .
પરિડે એિા રકફાયતી ઘરોનો પરિઠો િધારિા, પરિડે એિા
હાઉનસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ટેક્સ હૉચલ ડે મેળિિાનો પાત્રતા ગાળો
િધ એક િષમ માટે 31મી માચમ, 2022 સધી લાંબાિિા સ ૂચિાય છે .
પરપ્રાાંતીય શ્રનમકોને રકફાયતી ભાડાનાાં ઘરના પરિઠાને ઉત્તેજન
આપિા નૉરટફાઇડ એફૉડે બલ રે ન્ફ્ટલ હાઉનસિંગ પ્રોજેક્ટ્સને નિી
કર મક્ક્તની છૂટ આપિાની પણ દરખાસ્ત છે .
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8.

સ્ટાટમ-અપ્સ

માટેના દે શમાાં િધ સ્ટાટમ-અપ્સ સ્િાપિાને પ્રોત્સારહત કરિા સ્ટાટમ અપ્સ

કરલાભો

માટેનો ટેક્સ હૉચલ ડે મેળિિાનો પાત્રતા ગાળો િધ એક િષમ
લાંબાિીને 31મી માચ,મ 2022 કરિાની દરખાસ્ત છે .
સ્ટાટમ-અપમાાં રોકાણને પ્રોત્સારહત કરિા, સ્ટાટમ-અપ્સમાાં કરાયેલા
રોકાણ માટે મ ૂડી લાભ મક્ક્તનો લાભ મેળિિાનો પાત્રતા ગાળો
િધ એક િષમ લાંબાિીને 31મી માચ,મ 2022 કરિાની દરખાસ્ત છે .

9.

નનવ ૃનત્ત લાભ ખાતાની

કરિેરામાાં નિસાંગતતાના કારણે એનઆરઆઇને એમના નિદે શી

આિક માટે

નનવ ૃનત્ત લાભ ખાતાની ઉપાજર્જત આિકના સાંદભમમાાં જે ખરી

એનઆરઆઇને છૂટછાટ

હાડમારી િેઠિી પડે છે એને દૂ ર કરિા માટે નિદે શી નનવ ૃનત્ત લાભ
ખાતા પર ઉદભિતા આિકના કરિેરા એકરૂપ કરિા માટેના
નનયમો જાહેર કરિાની દરખાસ્ત છે .

10.

ઑરડટમાાંિી મક્ક્ત

રડજજટલ વ્યિહારોને પ્રોત્સારહત કરિા અને જેઓ એમના મોટા
ભાગના વ્યિહારો રડજજટલી કરે છે એિી વ્યક્ક્તને પાલનનો બોજો
ઘટાડિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે જેઓ પોતાના
95% વ્યિહારો રડજજટલી કરે છે એિી વ્યક્ક્તઓ માટે ટેક્સ
ઑરડટની મયામદા રૂ. 5 કરોડિી િધારીને રૂ. 10 કરોડ કરિી.

11.

12.

13.

રડસઇન્ફ્િેસ્ટમેન્ફ્ટ માટે ખોટ

પીએસયના વ્ય ૂહાત્મક નિનનિેશને ઉત્તેજન આપિા એિી દરખાસ્ત

આગળ લઈ જિા માટેની

કરિામાાં આિે છે કે એકત્રીકરણમાાં નિનનિેશ િયેલા પીએસય માટે

શરતમાાં છૂટછાટ

ાં ી શરતમાાં છૂટ આપિી.
ખોટને આગળ િધારિા સાંબધ

નિનનિેશ માટે ટેક્સ તટસ્િ

વ્ય ૂહાત્મક

રડમર્જર માટેની શરતમાાં

પીએસય દ્વારા અસ્કયામત હસ્તાાંતરણ કર તટસ્િ રડમર્જર તરીકે

રાહત

ધારી લેિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર ડેટ ફાંડ

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરના ફાંરડિંગને છૂટ આપિા માટે અનધસ ૂચચત આઇડીએફ

(આઇડીએફ) દ્વારા ઝીરો

દ્વારા જારી કરાયેલા ઝીરો કૂપન બૉન્ફ્્સને કર લાભ માટે પાત્ર

કૂપન બૉન્ફ્્સ

બનાિિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .

નિનનિેશને

ઉત્તેજન

આપિા

પરરણમતી

કાંપનીને
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14.

યનનટ ચલન્ફ્ક્ડ ઇન્ફ્શ્યોરન્ફ્સ

ાં ત બનાિિા ર.. 2.5 લાખ સધીના
યચલપના કરિેરાને તકમસગ

પ્લાન (યચલપ)ના

િાનષિક નપ્રનમયમ ધરાિતી યચલપની પાકતી રકમ માટે કરમક્ક્તની

ાં ત
કરિેરાને તકમસગ

છૂટ આપિાની દરખાસ્ત છે . જો કે મ ૃત્ય પર મળતી રકમને

બનાિિા

િાનષિક નપ્રનમયમ પર કોઇ પણ જાતની મયામદા નિના મક્ક્ત
મળિાની ચાલ રહેશે. 01.02.2021ના રોજ કે ત્યારબાદ લેિાયેલી
પૉચલસીઓ પર જ યચલપના િાનષિક નપ્રનમયમની રૂ. 2.5 લાખની
ટોચ મયામદા લાગ પડશે. ઉપરાાંત સમાનતા પ ૂરી પાડિા માટે
ચબન-મક્ત યચલપને મ્યચ્યઅલ ફાંડને ઉપલબ્ધ છે

15.

એ જ

છૂટછાટિાળા મ ૂડી લાભ કરિેરા પદ્ધનત પ ૂરી પાડિાની રહેશે.
પ્રોનિડન્ફ્ટ ફાંડ પર કર-મક્ત

ઊંચી આિક ધરાિતા કમમચારીઓ દ્વારા ઉપાજર્જત આિક માટે કર

ાં ત કરિી
આિકને તકમસગ

ાં ત બનાિિા એિી દરખાસ્ત કરાઇ છે કે નિનિધ
મક્ક્તને તકમસગ
પ્રોનિડન્ફ્ટ ફાં્સને કમમચારીઓના િાનષિક રૂ. 2.5 લાખ ફાળા પર
િતી વ્યાજની આિક પ ૂરતી જ કર મક્ક્તને નનયાંનત્રત કરિી. આ
નનયાંત્રણ 01.04.2021 કે ત્યારબાદ કરાયેલા ફાળા માટે જ લાગ
પડશે.

16.

ભાગીદારો દ્વારા

સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે

મેળિાયેલી િધારાની

ભાગીદારી પેઢીિી ભાગીદારો દ્વારા એમના મ ૂડી ફાળા ઉપરાાંતની

રકમની કરપાત્રતા

ાં ી જોગિાઇઓને
મેળિાયેલી અસ્કયામતો કે રકમના કરિેરા સાંબધ
ાં ત બનાિિી.
તકમસગ

17.

ગડનિલ- અસ્કયામતો પર

સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે

ઘસારા અંગેની સ્પષ્ટતા

ગડનિલ- અસ્કયામતો પર કોઇ ઘસારાની છૂટ રહેશે નહીં. તેમ
છતાાં ગડનિલ િેચાણ પર ગડનિલ મેળિિા માટે ચ ૂકિાયેલી
રકમ માટે રડડક્શનની છૂટ રહેશે.

18.

19.

માંદીમાાં આખો િેપાર

સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા માટે એ સ ૂચિિામાાં આિે છે કે સ્લમ્પ સેલ

િેચિા (સ્લમ્પ સેલ)

(માંદીમાાં આખો િેપાર િેચિો) માાં તમામ પ્રકારની તબરદલીઓનો

માટેની સ્પષ્ટતા

સમાિેશ રહેશે.

બનાિટી ચબલ/ નકલી

મહેસ ૂલન ાં રક્ષણ કરિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે રૂ.

સોદા

2 કરોડિી િધના બનાિટી ચબલ/નકલી વ્યિહારો માટે શરૂ
કરાયેલી નશક્ષાત્મક કાયમિાહી અસ્કયામતો હાંગામી રીતે ટાાંચમાાં
લેિા માટે પણ પાત્ર રહેશે.

20.

નાના રસ્ટો માટે મક્ક્ત

શૈક્ષચણક સાંસ્િાઓ અને હૉક્સ્પટલ્સ ચલાિતા નાના ચૅરરટેબલ
રસ્ટોને પ ૂતમતા-પાલનનો બોજો ઘટાડિા માટે એિી દરખાસ્ત
કરિામાાં આિે છે કે આિા રસ્ટો માટે માંજૂરી િગેરે પાલન માટે
લાગ ન કરિા માટે હાલ િાનષિક રૂ. 1 કરોડની પ્રાચ્પ્તની મયામદા છે
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એ િધારીને રૂ. 5 કરોડ કરિી.
21

ચૅરરટેબલ સાંસ્િાઓ દ્વારા

સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા માટે ચૅરરટેબલ રસ્ટોને ખોટ આગળ લઈ

ખોટ આગળ લઈ જિી

જિા દે િાની છૂટ રહેશે નહીં એિી સ્પષ્ટતા કરિાની દરખાસ્ત છે .
તેમ છતાાં લૉન પન: ચ ૂકિણી અને ભાંડોળની પરરપ ૂણત
મ ાની લાગ
પડે એ રીતે છૂટ રહેશે.

22.

ઈક્ક્િલાઇઝેશન લેિી

સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા એિી સ્પષ્ટપણે ચોખિટ કરાઇ રહી છે કે

માટેની સ્પષ્ટતા

આિક-િેરા હેઠળ કરપાત્ર વ્યિહારો ઇક્ક્િલાઇઝેશન લેિી માટે
પાત્ર નિી. ઉપરાાંત, સામાન કે સેિાના રફચઝકલ/ઑફલાઇન
સપ્લાય પર ઈક્ક્િલાઇઝેશન લેિી લાગ કરિા બાબતે ચોખિટ
કરિાની પણ દરખાસ્ત છે .

23

શ્રમ કલ્યાણ નનનધઓમાાં

નોકરીદાતાઓ દ્વારા નિનિધ કલ્યાણ નનનધઓમાાં કમમચારીઓના

નનધામરરત તારીખ સધીમાાં

યોગદાનને સમયસર જમા નહીં કરાિાતા તે કમમચારીઓને

કમમચારીઓનો ફાળો

વ્યાજ/આિકન ાં કાયમી નકસાનમાાં પરરણમે છે . નોકરીદાતાઓ

સમયસર જમા કરાિિો

દ્વારા કમમચારીઓનો આ ફાળો આ નનનધઓમાાં સમયસર જમા િાય
એ સનનનિત કરિા માટે એ પનરચ્ચારણ કરિાની દરખાસ્ત
કરિામાાં આિે છે કે નોકરીદાતાઓ કમમચારીઓનો ફાળો મોડો જમા
કરાિે એને નોકરીદાતાને કદી રડડક્શન તરીકે છૂટ રહેશે નહીં.

24

સોિરરન િેલ્િ ફાંડ અને

ભારતીય

પેન્ફ્શન ફાંડ

એસડબલ્યએફ/પીએફ રોકાણ કરે એ માટે પ્રોત્સારહત કરિા એિી

(એસડબલ્યએફ/

દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે ગત અંદાજ પત્રમાાં રજૂ કરાયેલી

પીએફ)ને મક્ક્ત માટે

100% કર મક્ક્ત મેળિિા માટેની અમક શરતોમાાં રાહત

શરતોમાાં રાહત

આપિામાાં આિે. જે શરતોમાાં રાહતની દરખાસ્ત છે એમાાં લૉન કે
નધરાણ

માળખાગત

પર

મનાઇ,

સનિધાઓમાાં

ધાંધાદારી

પ્રવ ૃનત્તઓ

િધ

પર

સાંખ્યામાાં

નનયાંત્રણ,

ઇન્ફ્રાસ્રક્ચરની માચલકી ધરાિતી સાંસ્િામાાં સીધ ાં રોકાણ ઇત્યારદનો
સમાિેશ િાય છે .

25.

આઇએફએસસીને
પ્રોત્સાહનો

કર આઇએફએસસીને ઉત્તેજન આપિા માટે એને િધારે કર પ્રોત્સાહનો
પ ૂરાાં પાડિા માટેની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે જેમાાં એરિાફ્ટ
ચલચઝિંગ કાંપનીની આિકના મ ૂડી લાભ માટે ટેક્સ હૉચલ ડે, નિદે શી
ભાડા પટ્ટે આપનારને ચ ૂકિાયેલ એરિાફ્ટ લીઝ રે ન્ફ્ટલ માટે કર
મક્ક્ત, આઇએફએસસીમાાં નિદે શી ફાં્સના રર-લોકેશન માટે કર
પ્રોત્સાહનો, આઇએફએસસીમાાં ક્સ્િત નિદે શી બૅન્ફ્કોના રોકાણ
રડનિઝનને કર મક્ક્તઓનો સમાિેશ િાય છે .

46
26

કાપી લેનાર/ ઉઘરાિનાર

નોંધપાત્ર કર રકમ કાપી લેિાઇ છે /ઉઘરાિી લેિાઇ છે એિા

દ્વારા રરટનમ ન ભરવ ાં

રકસ્સામાાં વ્યક્ક્તઓ દ્વારા રરટન્ફ્સમ ન ભરિાની ટેિને નનરત્સાહ
કરિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે છે લ્લા બે િષમ માટે
રૂ. 50000 કે એનાિી િધારે ટીડીએસ/ટીસીએસ િયો છે અને
આિકન ાં

રરટનમ

ભયું

નિી

એિી

વ્યક્ક્તના

રકસ્સામાાં

ટીડીએસ/ટીસીએસનો દર નનધામરરત દર કરતા બમણો અિિા
5%, બેમાાંિી જે િધારે હોય તે રહેશે. આ જોગિાઇ એિા વ્યિહારો
માટે લાગ રહેશે નહીં જ્યાાં કરની પ ૂરી રકમ કાપી લેિાની જરૂર
હોય, જેમ કે પગાર, ચબન-નનિાસીને ચ ૂકિણી, લૉટરી, ઇત્યારદ.

27

સામાનની ખરીદી પર

ટીડીએસનો વ્યાપ િધારિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે

ટીડીએસ ઉઘરાણ ાં ૂ

કે એક િષમમાાં રૂ. 50 લાખિી િધના ખરીદીના વ્યિહાર પર
0.1% ટીડીએસ ઉઘરાિિાનો રહેશે. પાલનનો બોજ ઘટાડિા એિી
પણ દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે જેમન ાં ટનમ ઑિર રૂ. 10
કરોડિી

િધારે

હોય એિી

વ્યક્ક્તઓ

પર જ રડડક્શનની

જિાબદારી રહેશે.

28

ઑિોરરટી ફોર એડિાન્ફ્સ

કેસોના ઝડપી નનકાલને સનનનિત કરિા માટે એિી દરખાસ્ત

રૂચલિંગ્સના સ્િાને બૉડમ ફોર

કરિામાાં આિે છે કે ઑિોરરટી ફોર એડિાન્ફ્સ રૂચલિંગ્સના સ્િાને

એડિાન્ફ્સ રૂચલિંગ્સ

બૉડમ ફોર એડિાન્ફ્સ રૂચલિંગ્સ મ ૂકિામાાં આિે. આિા બૉ્સન
મ ા
આદે શ સામે િડી અદાલતમાાં અપીલની જોગિાઇ પ ૂરી પાડિા
પણ દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .

29.

એડિાન્ફ્સ પ્રાઈચઝિંગ

એપીએ કે સેકન્ફ્ડરી એડજસ્ટમેન્ફ્ટના કારણે રરપૅરરઍશન િષમમાાં

એગ્રીમેન્ફ્ટ (એપીએ) અને

મેટની જિાબદારી ઊભી િઈ છે એિા કરદાતાઓને રાહત પ ૂરી

સેકન્ફ્ડરી એડજસ્ટમેન્ફ્ટ માટે

પાડિા માટે મેટની જોગિાઇઓને આિી આિકની કરપાત્રતાના

નમનનમમ ઑલ્ટરનેટ ટેક્સ

િષમ સાિે એકરૂપ કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .

(એમએટી)ને સાિે
ગોઠિિો

30.

લીિ રાિેલ કન્ફ્સેશન

કમમચારીઓને રાહત પ ૂરી પાડિા માટે એિી દરખાસ્ત કરિામાાં

(એલટીસી) કૅશ સ્કીમ માટે

આિે છે કે એલટીસીના બદલામાાં કમ્રચારીઓને અપાયેલી રકમને

મક્ક્ત

નનધામરરત ખચમ કયામને આધીન રહીને કરમક્ક્ત પ ૂરી પાડિામાાં
આિે.

47
31

નનિાસી યનનટ્સના

ઘર ખરીદનારાઓ અને રરયલ એસ્ટેટ ડેિલપસમને પ્રોત્સારહત

પ્રાિનમક િેચાણ માટે સેફ

કરિા માટે રહેણાાંક એકમોના પ્રાિનમક િેચાણ માટે સેફ હાબમર

હાબમર ચલનમટમાાં િધારો

ચલનમટ 10%િી િધારીને 20% કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે
છે .

32

પરચ ૂરણ



ઑરડટ રરપોટમમાાં દશામિાયેલ આિકના એડજસ્ટમેન્ફ્ટ માટે
સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા અને અમક ચોક્કસ રડડક્શન્ફ્સની છૂટ
ાં ી જોગિાઇઓમાાં પરરણામરૂપ
માટે રરટન્ફ્સન
મ ા પ્રોસેનસિંગ સાંબધ
સધારા કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .



અનધકૃત સત્તા દ્વારા રરટન્ફ્સમ માંગાિિા માટે નોરટસ જારી
કરિાને સમિમ બનાિિા પણ દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .



ાં ી
કરદાતાઓના એક િગમ માટે ખામીયક્ત રરટનમ સાંબધ
નનયમમાાં રાહત માટે અને ચોક્કસ કરદાતાઓ માટે રરટનમની
નનધામરરત તારીખો એકરૂપ કરિાની

સત્તા બૉડમને આપિા

દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .


એ ચોખિટ કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે ચલનમટેડ
લાયેચબચલટી પાટમનરનશપ વ્યિસાનયકો માટેના ધારી લીધેલા
ટેક્સ માટે પાત્ર ઠરશે નહીં.



સ્પષ્ટતા પ ૂરી પાડિા માટે શબ્દ ‘લાયેબલ ટ ટેક્સ’ની વ્યાખ્યા
કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે .

48
બજેટ પ્રિચનન ાં પરરનશષ્ટ
એ.

કસ્ટમ્સ એન્ફ્ડ સેન્ફ્રલ એક્સાઇઝમાાં કાયદાકીય ફેરફારો:

1.

કસ્ટ્મ્સ એક્ટ, 1962માાં મોટા સધારા:

િમ

સધારા

એ.

્િેલ ટાઇમ (િસિાટનો સમય)માાં ઘટાડો અને ઈઑડીબી (િેપાર સનિધા)

1.

સામાનના આગમનના રદિસના અગાઉના રદિસના અંત પહેલાાં ચબલ્સ ઑફ એન્ફ્રી ફાઈલ
કરિાન ાં ફરજજયાત કરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે . (કલમ 46)

2.

સ્િાંય સધારાના આધારે આયાતકાર/નનકાસકાર દ્વારા ચોક્કસ સધારાઓની છૂટ આપિાની
દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે . અત્યાર સધી તમામ સધારાઓ અનધકારી દ્વારા માંજૂર
કરાિિાના રહેતા હતા. (કલમ 149)

3.

પેપરલેસ પ્રોસેનસિંગને પ્રોત્સાહન આપિા માટે નોરટસ, આદે શ ઇત્યારદ આપિા માટે કૉમન
પૉટમલના િપરાશને કાયદે સરતા આપિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે અને કસ્ટમ્સ સાિે
રિયા-પ્રનતરિયા કરિા િેપાર માટે પૉટમલ િન પૉઇન્ફ્ટ રડજજટલ ઈન્ફ્ટરફેસ તરીકે કામ કરશે.

બી.

કાયદ
મ ક્ષતા અને જિાબદારી

1

કાયદામાાં એ અનધકૃત કરિા એક નિી જોગિાઇ ઉમેરિાની દરખાસ્ત કરિામાાં આિે છે કે
કસ્ટમ્સ એક્ટ હેઠળ અપાયેલી તમામ શરતી મક્ક્તઓ જો અન્ફ્ય રીતે નનરદિ ષ્ટ ન હોય, તેમાાં
ફેરફાર ન કરાયો હોય કે રદ ન િઈ હોય તો આિી માંજૂરી કે ચભન્નતાની તારીખિી તરત
બે િષમ બાદ આિતી 31મી માચે સમાપ્ત િઈ જશે. (કસ્ટમ્સ એક્ટની કલમ 25)

2.

તપાસ પ ૂણમ કરિા માટે ચોક્કસ અપિાદોને આધીન બે િષમનો સમયગાળો અનધકૃત કરિા
માટે નિી કલમ 28બીબી રજૂ કરિાની દરખાસ્ત છે .

સી.

કર પાલન સધારવ ાં

1.

એક એિી જોગિાઇની દરખાસ્ત છે કે માફી કે મક્ક્તનો ખોટો દાિો કરીને નનકાસ માટે
આિતો કોઇપણ સામાન જપ્તીને પાત્ર બનાિિો. [ કસ્ટ્મ્સ એક્ટની કલમ 113માાં પેટાકલમ (જેએ) ઉમેરાઇ રહી છે ]

2.

સામાનની નનકાસ પર ઠગાઈયક્ત ઈનિૉઈસીસનો ઉપયોગ કરીને કોઇપણ વ્યક્ક્ત ટેક્સ
રરફાંડ કે જકાત જતી કરિાની માગ (ડયટી રડસ્ચાર્જ ) નો દાિો કરે એિા ચોક્ક્સ કેસમાાં
દાં ડ નનધામરરત કરિા કસ્ટમ્સ એક્ટ (કલમ 114એસી)માાં નિી જોગિાઇ ઉમેરાઇ રહી છે .

ઈ.

જપ્ત સોનાનો નનકાલ

1.

જપ્ત સોનાનો ખટલા પ ૂિે નનકાલ િાય, આિા નનકાલને ઝડપી કરિા માટેની કાયિ
મ ાહી
સધારિા કસ્ટમ્સ એક્ટની કલમ 110ને સધારિાની દરખાસ્ત છે .
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2.

કસ્ટમ્સ ટૅરરફ એક્ટ, 1975માાં સધારા:

િમ

સધારા

A

કસ્ટમ્સ ટૅરરફ એક્ટ, 1975ના પ્રિમ પરરનશષ્ટમાાં સધારો
કસ્ટમ્સ ટૅરરફ એક્ટના પ્રિમ પરરનશષ્ટને એચએસએન 2022ના સધારાઓને સસાંગત રીતે

1.

સધારિાની દરખાસ્ત છે . આ ફેરફારો 01.01.2022િી અમલમાાં આિશે.
ઉપરાાંત ચોક્કસ નિી ટૅરરગ લાઇન્ફ્સ પણ સર્જિામાાં આિી રહી છે .

B

એન્ફ્ટી-ડક્મ્પિંગ ડયટી (એડીડી), કાઉન્ફ્ટરિેઈચલિંગ ડયટી (સીિીડી)ની જોગિાઇઓમાાં સધારો
અને સલામતીનાાં પગલાાં
ાં ી
એડીડી, સીિીડી [કસ્ટમ્સ ટૅરરફ એક્ટની કલમ 9, 9એ અને સાંબનાં ધત નનયમો] સાંબધ
જોગિાઇમાાં નનમ્ન ચલચખત સધારા નનમ્ન જોગિાઇઓ માટે કરિાની દરખાસ્ત છે :
(i)

છે તરનપિંડી નિરોધી તપાસ શરૂ િયાની તારીખિી ડયટી લાદિી;

(ii)

એન્ફ્ટી-અબ્સૉપ્શન
મ જોગિાઓ;

(iii)

એકી િખતે પાાંચ િષમ માટે એિી સમીક્ષા પર આ ડયટીઓ લાદિી;

(iv)

ડૉમેક્સ્ટક ટૅરરફ એરરયા માટે ચ્ક્લયર િયેલા સામાનના ઉત્પાદન માટે ઈઓય અને

એસઈઝે્સ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેિાતા ઇનપટ્સ (એડીડી કે સીિીડી આકષમતા) પર
1.

એડીડી/સીિીડી લાદિા માટે એક સમાન જોગિાઈઓ;
(v)

જ્યારે જ્યારે કોઇ ચોક્કસ એડીડી કે સીિીડી હાંગામી રીતે રદ કરિામાાં આિે ત્યારે

આવ ાં હાંગામી રદબાતલ એકી િખતે એક િષમિી િધશે નહીં;
(vi)

તપાસમાાં સમીક્ષા કાયમિાહીમાાં,

સમીક્ષાધીન એડીડીની મદત સમાચ્પ્તના કમ સે

કમ ત્રણ મરહના અગાઉ અનધકૃત સત્તાધીશ દ્વારા આખરી તારણો જારી કરિા (પહેલી જલાઇ,
2021િી અમલી);
િમ (vi)ના સધારા જે તે નનયમોમાાં િઈ રહ્યા છે અને બાકીના અન્ફ્ય ફેરફારો કસ્ટમ્સ ટૅરરફ
એક્ટમાાં કરાઇ રહ્યા છે .
રહતોના રક્ષણના નનયમો સધારાઇ રહ્યા છે જેિી ઘરે લ ઉદ્યોગને હાનન િાય એ રીતે િધેલા
2.

જથ્િામાાં આયાતના રકસ્સામાાં તપાસની રીત અને પ્રરિયાને સેફગા્સમ ટીઆક્ઝ
મ લાગ
કરિા માટે જોગિાઇ િઈ શકે.

3.
1.

સેન્ફ્રલ એક્સાઈઝ એક્ટ, 1944માાં સધારા :


િલ્ડમ કસ્ટમ્સ ઑગેનાઈઝેશન દ્વારા હામૉનાઈઝ્ડ નસસ્ટમ ઑફ નોમેનક્લેચર
(એચએસએન) ની સ્મીક્ષાના પરરણામે નિી ટૅરરફ લાઇન્ફ્સનો ઉમેરો.



સ્પષ્ટીકરણ પ્રકારના જૂજ નજીિા ફેરફારો પણ પરરનશષ્ટમાાં િઈ રહ્યા છે .
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4.

કસ્ટમ્સ નનયમોમાાં સધારા:

નનમ્ન ચલચખત કાયોની છૂટ માટે િેપાર સનિધા તરીકે કસ્ટ્મ્સ (ડયટીના છૂટછાટિાળા દરે સામાનની
આયાત) નનયમો, 2017 [આઇજીસીઆર] બનાિાઇ રહ્યા છે :


આઇજીસીઆર હેઠળ આયાતી સામગ્રી પર જોબ િકમ (રકમતી ધાતઓ નસિાય)



આઇજીસીઆર હેઠળ આયાત કરાયેલ આયાતી મ ૂડી સામાનને ઘસારાિાળા મ ૂલ્ય પર કસ્ટમ્સ
ડયટી ચ ૂકિણી કયેિી માંજૂરી

બી.

કસ્ટમ્સ ડયટી દરોમાાં ફેરફારો

1.

ૂ ો, એમએસએમઇ અને અન્ફ્ય ઘરે લ ઉત્પાદકોના લાભ માટે બરાબરીની તકો સર્જિા માટે
ખેડત

બેચઝક કસ્ટમ્સ ડયટીમાાં ફેરફારો. [02.02.2021િી અમલી]:
િમ

કૅટેગરી

1.

ખેતીિાડી
અને

ચોક્કસ િસ્તઓ

પેદાશો

મત્સ્યમારી

ક્ષેત્ર

ડયટીનો દર
પહેલાાં

હિે

કપાસ

0

5%*

કપાસ િૅસ્ટ

શ ૂન્ફ્ય

10%

રૉ નસલ્ક (ફેંકિામાાં ન આિેલ)ાં અને નસલ્ક યાનમ/

10%

15%

2.5%

5%

ઝીંગા ખોરાક (પ્રૉન ફીડ)

5%

15%

ગોળી સ્િરૂપે માછલીઓનો ખોરાક

5%

15%

માછલીઓ, િસ્ટે શન, , છીપલાાં-મોલસ્ક્સ કે કરોડ

5%

15%

મેઝ િાન

શ ૂન્ફ્ય

15%

રડ-ઑઇલ્ડ રાઇસ િાન કે ક

શ ૂન્ફ્ય

15%

કાબન
મ બ્લેક

5%

7.5%

ચબસ-રફનોલ એ

શ ૂન્ફ્ય

7.5%

એનપક્લોરોહાઈરડ્રન

2.5%

7.5%

અન્ફ્યત્ર સમાિેશ કે નનરદિ ષ્ટ નિી એિો ચબલ્ડરનો

10%

15%

5%

7.5%

નસલ્ક િૅસ્ટમાાંિી યાનમ સ્પન
એક્સાઈઝ પાત્ર સામાનના ઉત્પાદન માટે અપેય
બનાિાયેલ મદ્યાકમ ઇિાઇલ આલ્કૉહૉલ (ઇિેનૉલ)

નિનાના અન્ફ્ય દરરયાઇ જીિોના લોટ, આહાર અને
ગોળીઓ

2.

3.

રસાયણો

પ્લાક્સ્ટક્સ

પ્લાક્સ્ટક િૅર
પૉચલકાબોનેટ્સ
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4.

લેધર

શ ૂન્ફ્ય

10%

કટ એન્ફ્ડ પૉચલશ્ડ ક્ચબક ચઝકૉનનયા

7.5%

15%

નસિંિેરટક કટ એન્નડ પૉચલશ્ડ સ્ટૉન્ફ્સ

7.5%

15%

ટનલ બૉરરિંગ મશીન્ફ્સ

શ ૂન્ફ્ય

7.5%

ટનલ બૉરરિંગ મશીન્ફ્સના ઉત્પાદન માટે ના ભાગો

શ ૂન્ફ્ય

2.5%

7.5%/

15%

િેટ બ્લ્ય િોમ ટે ન્ફ્ડ લેધર, િસ્ટ લેધર, તમામ
પ્રકારના રફનનશ્ડ લેધર જેમાાં એમનાાં ચ્સ્પ્લટ્સ
અને સાઈ્સ પણ સામેલ છે

5.

6.

જેમ્સ એન્ફ્ડ જ્િૅલરી

મ ૂડી સામાન અને
મશીનરી

અને ઘટકો
7.

ઑટો સેક્ટર

ઈક્ગ્નશન

િાયરરિંગ

સેટ્સ,

સેફ્ટી

ગ્લાસ,

નસગનચલિંગ ઉપકરણોના ભાગો , ઇત્યારદ નનધામરરત

10%

ઑટો પાટ્સમ
8.

ધાત પેદાશો

સ્ૂ, નટ્સ ઇત્યારદ

10%

15%

*5%ના દરે એચગ્રકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ પણ લાગશે.

2.

ઈલેક્રૉનનક ક્ષેત્રે મ ૂલ્ય િધન
મ ને ઉત્તેજન આપિા કસ્ટમ્સ ડયટીમાાં કરાયેલા ફેરફારો ( અન્ફ્ય રીતે

નનરદિ ષ્ટ ન હોય તો 2.2.2021િી અમલી
િમ

િણમન

1.

મોબાઇલ ફોનના નનરદિ ષ્ટ ભાગો બનાિિા માટે ઇનપટ્સ, પાટ્સમ કે સબ

પહેલાાં

હિે

0

2.5%

0

2.5%

0

2.5%

10%

15%

શ ૂન્ફ્ય

10%

0

2.5%

12.5%

15%

પાટ્સમ જેમાાં સામેલ છે :
(1) નપ્રન્ફ્ટેડ સરકિટ બૉડમ એસેમ્બ્લી (પીસીબીએ)
(2) કેમેરા મૉડયલ
(3) કનેક્ટસમ
[01.04.2021ની અસરિી લાગ]
2.

ચાર્જર કે એડેપ્ટરના ઉત્પાદન માટે નપ્રન્ફ્ટે ડ સરકિટ બૉડમ એસેમ્બ્લી
[પીસીબીએ] અને મૉડયલ્ડ પ્લાક્સ્ટક

3.

મૉબાઇલ ચાર્જરના ઇનપટ્સ અને પાટ્સમ [પીસીબીએ અને મૉડયલ્ડ
પ્લાક્સ્ટક નસિાયના]

4.

ચલનિઅમ-આયનમ બૅટરી અને બૅટરી પેકના ઉત્પાદન માટે ઇનપટ્સ,
પાટ્સમ અને સબ-પાટ્સમ [પીસીબીએ અને ચલ-આયન સેલ નસિાયના] [
01.04.2021િી અમલી

5.

રે રરજરે ટર/ એર કક્ન્ફ્ડસ્નરના કૉમ્પ્રેસર
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6.

નનરદિ ષ્ટ િાયસમ અને કૅબલ્સ

7.5%

10%

7.

રાન્ફ્સફૉમમરના નનરદિ ષ્ટ ભાગો જેિા કે બૉચબન્ફ્સ, િેકેટ્સ, િાયસમ ઇત્યારદ

શ ૂન્ફ્ય

લાગ દર

8.

એલઈડી લાઇટ્સના ઇનપટ્સ અને ભાગો કે એલઈડી લેમ્પ્સ સરહતના

5%

10%

રફક્સ્ચસમ
9.

સોલર ઇન્ફ્િટમસમ

5%

20%

10.

સોલર લેન્ફ્ટન્ફ્સમ કે સોલર લેમ્પ્સ

5%

15%

3.

ઇનપટ્સ ખચમ ઘટાડિા માટે ઘરે લ ઉત્પાદકો દ્વારા ઉપયોગમાાં લેિાતા રૉ મરટરરયલ્સ અને

ઈનપટ્સ પર કસ્ટમ ડયટીમાાં ફેરફારો અને ઇન્ફ્િટે ડ ડયટી માળખામાાં સધારો:
ઇનપટ/
િમ

રૉ

મરટરરયલ

ડયટીનો દર
ચોક્ક્સ િસ્તઓ

પહેલાાં

હિે

નેપ્િા

4%

2.5%

કેપ્રોલેક્ટમ

7.5%

5%

નાયલૉન ચચપ્સ

7.5%

5%

નાયલૉન ફાયબર અને યાનમ

7.5%

5%

આયનમ અને સ્ટીલ મેક્લ્ટિંગ સ્િે પ, સ્ટે નલેસ સ્ટીલ સ્િે પ

2.5%

શ ૂન્ફ્ય

ચબનલોહ સ્ટીલની પ્રાઇમરી/સેમી-રફનનશ્ડ પેદાશો

10%

7.5%

ચબન-લોહ અને લોહ-સ્ટીલની ફ્લેટ પ્રોડક્ટ્સ

10%/
12.5%

7.5%

ચબન-લોહ, સ્ટે નલેસ અને લોહયક્ત સ્ટીલની લૉન્ફ્ગ

10%

7.5%

2.5%

શ ૂન્ફ્ય

(સેક્ટર માટે )
1.

પેરોકે નમકલ
ઉદ્યોગ

2.

ટે ક્સ્ટાઈલ
ઉદ્યોગ

3.

લોહ
ચબનલોહ
ધાતઓ

અને

સરહત [31.3.2022 સધી]

પ્રોડક્ટ્સ
સીઆરજીઓ સ્ટીલના ઉત્પાદનમાાં િપરાતી કાચી
સામગ્રી

6.

ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર

કૉપર સ્િેપ

5%

2.5%

સાંરક્ષણ માંત્રાલયના જાહેર ક્ષેત્રના એકમો દ્વારા

2.5%

0%

નિમાનોના

ઉત્પાદન

કૉમ્પૉનન્ફ્ટ્સ કે પાટ્સમ

માટે

એચ્ન્ફ્જન

સરહતના
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7.

રકમતી ધાતઓ

8

પશપાલન

સોન ાં અને ચાાંદી *

12.5%

7.5%*

ગોલ્ડ ડોર બાર *

11.85%

6.9%*

નસલ્િર ડોર બાર*

11%

6.1%*

પ્લેરટનમ, પેચલડમ ઇત્યારદ

12.5%

10%

ગૉલ્ડ/નસલ્િર ફાઈક્ન્ફ્ડિંગ્સ

20%

10%

રકમતી ધાતઓને િૅસ્ટ અને સ્િૅપ

12.5%

10%

સ્પેન્ફ્ટ કૅટાચલસ્ટ કે ઍશ જેમાાં રકમતી ધાત હોય

11.85%

9.2%

રકમતી ધાતના નસક્કા

12.5%

10%

ફીડ એરડરટવ્ઝ કે નપ્ર-નમક્ક્સસ

20%

15%

* 2.5%ના દરે એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ પણ લાગશે.

4.

આ બધા ઉપર એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ પર લાદિામાાં આવ્યો છે એટલે

નનમ્ન ચલચખત િસ્તઓ પર બીસીડીના દરો ઘટાડિામાાં આવ્યા છે જેિી મોટા ભાગની િસ્તઓ પર
એકાંદરે ગ્રાહકોએ િધારાનો બોજો સહન કરિાનો ન આિે. આિી િસ્તઓ પર બેચઝક કસ્ટમ્સ ડયટી
(બીસીડી)ના સધારે લા દરો નીચે મજબ રહેશે.
િસ્ત

સધારે લા બૅચઝક કસ્ટમ ડયટીના દરો *

સફરજન

15%

ચૅપ્ટર 22માાં આિતા આલ્કૉહૉચલક પીણાાં

50%

ુડ

એરડબલ

ઑઇલ

(પામ,

સૉયાબીન, 15%

સનફ્લાિર)
કોલ, ઈગ્નાઇટ અને નપટ

1%

નનરદિ ષ્ટ ખાતર (યરરયા, એમઓપી, ડીએપી)

0%

ઍમોનનયમ નાઇરેટ

2.5%

મટર, કાબલી ચણા, બાંગાળી ચણા, મસ ૂર

10%

* આ િસ્તઓ પર એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્સકચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસના દરો માટે ભાગ સીનો સાંદભમ લેિો.

4. પેરોલ અને રડઝલ પર એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ (એઆઈડીસી)
લાદિાના પરરણામે એમના પરના બેચઝક એક્સાઇઝ ડયટી (બીઈડી) અને સ્પેનશયલ એરડશનલ
એક્સાઇઝ ડયટી (એસએઈડી)ના દરો ઘટાડિામાાં આવ્યા છે જેિી એકાંદરે ગ્રાહકોએ િધારાનો
કોઇપણ બોજો સહન ન કરિો પડે. પરરણામે અનિાન્ફ્ડેડ પેરોલ અને રડઝલ પર બેચઝક
એક્સાઈઝ ડયટી અનિમે રૂ. 1.4 અને રૂ. 1.8 ચલટર લાગશે. અનિાન્ફ્ડેડ પેરોલ અને રડઝલ પર
એસએઈડી ચલટરે અનિમે રૂ. 11 અને રૂ. 8 રહેશે. િાન્ફ્ડેડ પેરોલ અને રડઝલ માટે પણ એિી
રીતે ફેરફારો કરાયા છે . આ િસ્તઓ પર એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસના દરો
માટે ભાગ-સીનો સાંદભમ લેિો.
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6.

મક્ક્તઓન ાં સયોજન

િમ

સામાનની કૅટેગરી

નનરદિ ષ્ટ િસ્તઓ

પહેલાાં

હિે

1.

ખનીજ

નેચરલ બૉરે ટ્સ અને એના કૉન્ફ્સન્ફ્રે ટ્સ

શ ૂન્ફ્ય

2.5%

રસાયણ

સ્પાન્ફ્ડેક્સ

નમિાઇલ

શ ૂન્ફ્ય

7.5%

નનકાસના

શ ૂન્ફ્ય

લાગ પડતો દર

2.

યાનમના

ઉત્પાદન

/5%

માટે

ડાઇરફનાઇલઆઇસોસાયનેટ (એમડીઆઇ)
3.

હસ્તકલા,
ગામેન્ફ્ટ્સ
લેધરમાાં

અગાઉના
અને

આધારે

નાણાાંકીય

િષમમાાં કરે લી

મૉરટફ, ગ્લ્ય, નિનીર, પૉચલશ, હક્ૂ સ,

નનકાસ

રરિેટ્સ, બટન, િૅલ્િો, ચાટોન, બૅજીસ, સીિિાનો

દે ખાિના આધારે

દોરો, ઇત્યારદ જેિી ચોક્કસ ડયટી રી િસ્તઓની

જકાત

હસ્તકલા, ગામેન્ફ્ટ્સ અને લેધરના નનકાસકારોને

આયાતની

મક્ત
છૂટ

ધરાિતી િસ્તઓ

છૂટ
આ છૂટછાટો માટે 31.3.2021ની આખર તારીખ
અપાઇ રહી છે .

7.

એન્ફ્ટી-ડક્મ્પિંગ ડયટી અને કાઉન્ફ્ટરિેઇચલિંગ ડયટી રદ/ કામચાલ રદ/ બાંધ કરિી

િમ

નનરદિ ષ્ટ િસ્તઓ

1.

નનમ્નચલચખતની આયાત પર 2.2.2021િી 30.09.2021 સધીના ગાળા માટે એન્ફ્ટીડક્મ્પિંગ ડયટી હાંગામી રીતે રદ કરિામાાં આિે છે .
(a)

પીપલ્સ રરપબ્બ્લક ઑફ ચીનિી ઉદ્ભિતા લોહ-સ્ટીલના સ્રેટ લેન્ફ્ગ્િ બાસમ અને

રો્સ, તારીખ 18.10.2018ના જાહેરમાના િમાાંક 54/2018િી લદાયેલી;
(b)

તારીખ 25.09.2019ના જાહેરનામા ક્રમાાંક 38/2019-સીયએસ (એડીડી)િી

લદાયેલી િાચઝલ, પીપલ્સ રરપબ્બ્લક ઑફ ચીન અને જમમનીિી ઉદભિતા કે નનકાસ
િતાાં નૉન-કૉબાલ્ટ ગ્રેડના હાઇ સ્પીડ સ્ટીલ;
(c)

23.06.2020ના જાહેરનામા િમાાંક 16/202-સીયએસ (એડીડી) દ્વારા લદાયેલ

પીપલ્સ રરપબ્બ્લક ઑફ ચીન, નિયેટનામ અને કોરરયા રરપબ્બ્લકિી ઉદ્ભિતા કે નનકાસ
િતા સ્ટીલના ફ્લેટ રોલ્ડ પ્રોડક્ટ્સ, પ્લેટેદ કે કૉટેડ નિિ ઍલોય ઑફ એલ્યનમનનયમ કે
2.

ચઝિંક.
7.09.2017ના જાહેરનામા િમાાંક 1/2017-સીયએસ (સીિીડી)િી લદાયેલ, પીપલ્સ
રરપબ્બ્લક ઑફ ચીનિી ઉદભિતી કે નનકાસ િતાાં ચોક્ક્સ હૉટ રોલ્ડ અને કૉલ્ડ રૉલ્ડ
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ફ્લૅટ પ્રોડક્ટ્સની આયાત પરની કાઉન્ફ્ટરિેચલિંગ ડયટી 2.2.2021િી
30.09.2021 સધી હાંગામી ધોરણે રદ કરિામાાં આિે છે .
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3.

9.10.2020ના જાહેરનામાાં િમાાંક 2/2020-કસ્ટમ્સ (સીિીડી)િી લદાયેલ ઇન્ફ્ડોનેનશયાિી
ઉદભિતા

કે

નનકાસ

િતાાં સ્ટેનલેસ

સ્ટીલના

ફ્લેટ

પ્રોડક્ટ્સ

પરની

હાંગામી

કાઉન્ફ્ટરિેચલિંગ ડય ૂટી રદ કરિામાાં આિે છે .
4.

સમાચ્પ્ત સમીક્ષામાાં પીપલ્સ રરપબ્બ્લક ઑફ ચીન, કોરરયા ગણરાજ્ય, યરોનપયન સાંઘ,
સાઉિ આરરકા, તાઇિાન, િાઇલેન્ફ્ડ અને અમેરરકાિી ઉદ્ભિતા કે નનકાસ િતા 600 મીમી
િી 1250 નમમીની પહોળાઇના અને 1250 નમનમિી િધના ચબનિાસ્તનિક ઉપયોગના
સ્ટેનલેસ સ્ટીલના ફ્લેટ પ્રોડક્ટ્સ

પર 11મી રડસેમ્બર, 2015ના જાહેરનામા િમાાંક

61/2015-કસ્ટમ ડયટી ( એડીડી) અને 24મી ઑક્ટોબર 2017ના જાહેરનામા િમાાંક
52/2017 –કસ્ટમ્સ (એડીડી)િી અત્યાર લગી લાગિા પાત્ર એન્ફ્ટી ડક્મ્પિંગ ડયટી
સમાચ્પ્તએ બાંધ કરી દે િાઇ છે .

8.

અન્ફ્ય છૂટક ફેરફારો

િમ

સામાનની કૅટેગરી

નનરદિ ષ્ટ િસ્તઓ

1.

પરચરણ

રફલ્મ નનમામતાઓ દ્વારા કૉસ્ટયમ્સ અને પ્રૉપ્સની હાંગામી આયાતને
મક્ક્ત
સોલર પાિર જનરે શન પ્રોજેક્ટ્સ સ્િાપિા માટે મશીનરી, ઇન્ફ્સ્ુમેન્ફ્ટ્સ,
એપ્લાયન્ફ્સીસ, કૉમ્પોનન્ફ્ટ્સ કે ઑક્ક્સલયરી ઇક્ક્િપમેન્ફ્ટ્સની તમામ
િસ્તઓને અપાયેલી મક્ક્ત રદ િઈ રહી છે . [જાહેરનામા િમ.
1/2021-સીયએસ]

2.

પ્રોજેક્ટ આયાત

તમામ હાઇ સ્પીડ રે લિે પ્રોજેક્ટ્સને લાભ અપાઇ રહ્યો છે

3.

આઇટી/ઈલેક્રોનન

કમ્પ્ય ૂટસમ માટેનાાં નપ્રન્ફ્ટસમમાાં િપરાતા ઇંક કારરિજ્સ, રરબન એસેમ્બ્લી,

ક્સ

રરબન ચગયર એસેમ્બ્લી, રરબન ચગયર કારરિજ પરની બીસીડીનો
છૂટછાટિાળો દર પરત ખેંચાઇ રહ્યો છે

4.

રમકડાાં

ઇલેક્રૉનનક રમકડાાંનાાં નિનિધ ભાગો પર છૂટછાટિાળા બીસીડીના દરો
પ ૂરાાં પાડતા મક્ક્તના જાહેરનામામાાં હાલની એન્ફ્રીઓને એક જ
એન્ફ્રીમાાં સામેલ કરાઇ રહી છે અને આ નિી એન્ફ્રી માટે 15%નો
સધારે લો બીસીડી દર નનધામરરત િઈ રહ્યો છે .

3.

હાલની

છૂટક કસ્ટમ્સ મક્ક્તઓમાાં સાંખ્યાબાંધ નિઘ્નકારી શરતોને બદલે હિે ઇમ્પોટમ

શરતોના બદલામાાં ઑફ
એન્ફ્ડ
આધારરત

ગ ૂ્સ

એટ

કન્ફ્સેશનલ

રે ટ

(આઇજીસીઆર)ના

પાલનની

યઝ જરૂરરયાતો મ ૂકાઇ રહી છે . આનાિી એન્ફ્ડ યઝ આધારરત મક્ક્તઓ માટે
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મક્ક્તઓને

અનપાલનની જરૂરરયાતો સરળ અને એકસરખી િઈ જશે.

આઇજીસીઆરની
શરતો હશે.

સી. એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ નનરદિ ષ્ટ િસ્તઓ પર લાદિો. [2.2.2021િી
અમલી]
એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ નનમ્ન અનસાર નનરદિ ષ્ટ િસ્તઓ પર લાદિામાાં આવ્યો
છે .
(એ) કસ્ટમ્સ બાજએ

િસ્તઓ

સ ૂચચત સેસ
(કસ્ટમ્સ)

ગોલ્ડ, નસલ્િર અને ડોર બાસમ

2.5%

આલ્કોહોચલક બેિરે જીસ (ચેપ્ટર 22 હેઠળ આિતા)

100%

ુડ પામ ઑઈલ

17.5%

ુડ સોયાબીન અને સનફ્લાિર ઑઇલ

20%

સફરજન

35%

કોલ, ચલગ્નાઇટ અને નપટ

1.5%

નનરદિ ષ્ટ ખાતર (યરરયા િગેરે)

5%

મટર

40%

કાબલી ચણા

30%

બાંગાળી ચણા/ચચક મટર

50%

મસ ૂર

20%

કૉટન (કાડમ કે કોમ્બ નિના )

5%

આ િસ્તઓ પરના બેચઝક કસ્ટમ ડયટીના દરો માટે પાટમ-બીનો સાંદભમ લેિો. આમાાંની મોટા ભાગની
િસ્તઓ પર એકાંદરે ગ્રાહકો પર િધારાનો કોઇ બોજો પડશે નહીં.
(A)

એક્સાઇઝ બાજએ

પેરોલ પર ચલટરે રૂ. 2.5 અને રડઝલ પર ચલટરે રૂ. 4નો એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ
લાદિામાાં આવ્યો છે . આ િસ્તઓ પર એઆઇડીસી લાદિાના પરરણામે અન્ફ્ય ડયટીઓ અને સેસમાાં
સધારા માટે ભાગ બીનો સાંદભમ લેિો. એકાંદરે ગ્રાહકો પર િધારાનો કોઇ બોજો પડશે નહીં.
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ઈ.

સામાજજક કલ્યાણ સરચાર્જ (એસડબલ્યએસ)
a.

1.

તમામ સામાનો માટે એક જ 10%નો એસડબલ્યએસ દર જાળિી રાખિા જાહેરનામા

િમાાંક 12/2018,, તારીખ 2.2.2018ને રદ કરાઇ રહ્ ાં છે .
b. b. એચગ્રકલ્ચર ઇન્ફ્રાસ્ટૃક્ચર એન્ફ્ડ ડેિલપમેન્ફ્ટ સેસ પરના એસડબલ્યએસને સોના અને ચાાંદી
માટે મક્ક્ત અપાઇ રહી છે .

એફ.
1.

સેન્ફ્રલ એક્સાઇઝમાાં છૂટક ફેરફારો:
બ્લેન્ફ્ડેડ ફયઅલ:
M-15 પેરોલ અને E-20
પેરોલ

જી.

જો આ બ્લેન્ફ્ડેડ ફયલ્સ ડયટી ચ ૂકિાયેલ ઇનપટ્સમાાંિી બન્ફ્યા
હોય તો અન્ફ્ય બ્લેન્ફ્ડેડ ફયઅલ્સ (જેિા લે ઈ-5 અને ઈ-10) ની
જેમ સેસ અને સરચાજીસમાાંિી મક્ક્ત

સેન્ફ્રલ જીએસટી એક્ટ, 2017 (સીજીએસટી એક્ટ) અને ઇક્ન્ફ્ટગ્રેટેડ જીએસટી એક્ટ, 2017

(આઇજીએસટી એક્ટ)માાં કાયદાકીય ફેરફારો:
જીએસટી કાઉક્ન્ફ્સલની ભલામણોના આધાર પર સીજીએસટી એક્ટ અને આઇજીએસટી એક્ટમાાં ચોક્કસ
સધારા કરિામાાં આવ્યા છે . આ ફેરફારો એ જ્યારે નૉરટફાય િશે એ તારીખિી અમલમાાં આિશે. શક્ય
હશે ત્યાાં સધી રાજ્યો અને કેન્ફ્ર શાનસત પ્રદે શો દ્વારા આ પ્રકારના અનધનનયમોમાાં તદનસાર સધારાની
સાિે જ.
આમાાં આ પગલાાંઓ સામેલ છે .
(i)

કરદાતાઓની સનિધા માટે જેમકે

િાનષિક રહસાબો અને રહસાબ મેળિણી સરિૈય ાં ઑરડટ

કરિાની ફરજજયાત જરૂરરયાત રદ કરિી, સ્િ-પ્રમાચણત આધારે િાનષિક રરટનમ ભરવ ાં અને 1 જલાઇ
2017િી અમલી ચોખ્ખી કેશ જિાબદારીઓ પર વ્યાજ િસ ૂલવ ાં.
(ii)

અનપાલન સધારિા જેમ કે સપ્લાયર દ્વારા આઉટિડમ સપ્લાયના સ્ટેટમેન્ફ્ટમાાં નિગતો આપી

હોય ત્યારે જ ઇનપટ ટેક્સ િેરડટ મળે , અમક ગાળા માટે હાંગામી ટાાંચની માન્ફ્યતા, નનરદિ ષ્ટ રકસ્સાઓમાાં જ
આઇજીએસટીની ચ ૂકિણી પર ઝીરો-રે રટિંગ અને એને નિદે શી ધનપ્રાચ્પ્ત સાિે જોડવ ાં.
(iii)

ાં ી અન્ફ્ય ચોક્કસ ફેરફારો, લદાયેલ દાં ડના 25% જેટલી રકમ ચ ૂકિણી
જપ્તી અને નસઝર સાંબધ

પર જ અપીલ દાખલ કરી શકિી.
એચ . અન્ફ્ય કેટલાાંક નજીિા પ્રકારના ફેરફારો છે . બજેટ દરખાસ્તોની નિગતો માટે એક્સ્પ્લેનેટરી
મેમોરે ન્ફ્ડમ અને અન્ફ્ય પ્રસ્તત બજેટ દસ્તાિેજો જોઇ શકાય.

