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માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, 

હ ાં વર્મ 2022-23 માટે અંદાિપત્ર રજૂ કર ાં છાં. 

 

પ્રસ્તાવના 

1. પ્રારાંભે, હ ાં એવા લોકો માટે મારી સહાન ભનૂત વ્યતત કરવા માટે થોડો સમય 

કાઢવા માાંગ  છાં જેમણે મહામારીન ેઆરોગ્ય અને આનથિક રષ્ષ્ટએ પ્રનતકળૂ  અસરો 
સહન કરવી પડી હતી. 

2. એકાંદરે અથમતાંત્રની ગાડી ફરી પાટે ચઢ્ ાં અને તેણે વેગ પકડયો, એ આપણા 
દેશની મિબતૂ ક્સ્થનતસ્થાપકતાન ાં પ્રનતભબિંબ પાડ ે છે. વતમમાન વર્મમાાં ભારતનો 
આનથિક નવકાસ 9.2 ટકા રહવેાનો અંદાિ છે, જે નવશ્વનાાં તમામ મોટા અથમતાંત્રોમાાં સૌથી 
વધ  છે. 

3. આપણે અત્યારે ઓનમક્રોનના મોર્જાંની મધ્યે છીએ, મોટા પ્રમાણમાાં કેસો 
નોંિાઈ રહ્યા છે, પરાંત   લક્ષણો સામાન્દ્ય છે. ઉપરાાંત, આપણા રસીકરણ અભભયાનની 
ઝડપ અને વ્યાપે આપણને મોટા પાયે સહાય કરી છે. સ્વાસ્્યને લગતી માળખાકીય 

સવલતોમાાં મોટો સ િારો થયો હોવાને કારણ ે છેપલાાં બે વર્મમાાં આપણે પડકારોને 

ઝીલવા મિબતૂ ક્સ્થનતમાાં છીએ. મને નવશ્વાસ છે કે સબકા પ્રયાસ સાથે આપણે 

મિબતૂ વદૃ્ધિની યાત્રા ચાલ  રાખીશ ાં. 

4. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આપણે આઝાદી કા અમતૃ મહોત્સવ ઉિવી રહ્યા 
છીએ, અન ેઆપણે ભારતન ેઆઝાદીના 100 વર્મ તરફ લઈ િતા 25 વર્મના અમતૃ 

કાળમાાં પ્રવેશ્યા છીએ. માનનીય પ્રિાનમાંત્રીએ સ્વતાંત્રતા રદવસે પોતાના સાંબોિનમાાં 



ઈષ્ન્દ્ડયા એટ 100 - આઝાદ ભારતનાાં 100 વર્મ માટેન ાં નવઝન આપ્્ ાં હત  ાં. 

5. અમતૃ કાળ દરમ્યાન કેટલાાંક ચોક્કસ લક્ષ્યાાંકો હાાંસલ કરીન ેઅમારી સરકાર 

આ નવઝનન ેસાકાર કરવાન ાં ધ્યેય િરાવે છે. આ લક્ષ્યાાંકો છે ઃ  

• સકૂ્ષ્મ-આનથિક સ્તરના સવમસમાવેશક કપયાણને મ ખ્ય કેન્દ્રમાાં રાખીને 
મેક્રો-ઈકોનોનમક લેવલના નવકાસના ફોકસન ેપરૂક બનાવવ ાં, 

• રડજિટલ અથમવ્યવસ્થા અને રફનટેક, ટેકનોલોજીથી સ સજ્િ નવકાસ, 

ઊર્જમ સાંક્રમણ અને આબોહવાના સાંરક્ષણને પ્રોત્સાહન, અન ે

• સાવમિનનક મડૂી રોકાણ સાથે ખાનગી રોકાણથી શરૂ થતા સ રઢ ચક્ર 

ઉપરનો આિાર ખાનગી રોકાણ આકર્મવામાાં મદદ કરે છે. 

6. વર્મ 2014થી અમારી સરકારન ાં ફોકસ નાગરરકો, ખાસ કરીન ેગરીબ અને 
વાંભચત વગમને સશતત બનાવવાન ાં રહ્ ાં છે. અમે લીિેલાાં પગલાાંઓમાાં એવાાં 
અભભયાનોને સામેલ કરાયાાં છે, જેમાાં લોકોન ેઘર, વીિળી, રાાંિણ ગેસ અને પાણી 
ઉપલબ્િ બને. અમે નાણાાંકીય સમાવેશીકરણ અન ે ડાયરેતટ બેનનરફટ રાન્દ્સફર 

(લાભના સીિા હસ્તાાંતરણ) સ નનનિત કરવા માટેનાાં અભભયાનો પણ હાથ િયાાં છે. 

ગરીબોની તમામ તકોનો ઉપયોગ કરવાની ક્ષમતાને મિબતૂ બનાવવા માટે અમે 
પ્રનતબિ છીએ. નવનવિ મધ્યમ આવકના ચોકઠાાંમાાં વસતા નવશાળ અને વ્યાપક 

એવા મધ્યમ વગમ, તેઓ ઈચ્છે તેવી તકોનો ઉપયોગ કરવા માટે આવશ્યક 

ઈકોનસસ્ટમ ઉપલબ્િ બનાવવા અમારી સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે. 

7. આ બજેટ આગામી 25 વર્મ - ઈષ્ન્દ્ડયા એટ 75થી ઈષ્ન્દ્ડયા એટ 100 (ભારતની 
આઝાદીના 75થી 100 વર્મના ગાળા)ના અમતૃ કાળ માટેનો અથમવ્યવસ્થાનો પાયો 
નાાંખશે અને તેની બ્લ નપ્રન્દ્ટ આપશે. વર્મ 2021-22ના બજેટમાાં જે નવઝન રજૂ કરા્ ાં 
હત  ાં, એ માગે આગળ િપવાન ાં ચાલ  રાખશે. તેના મળૂભતૂ નસિાાંતોમાાં નાણાાંકીય 

નનવેદનો અન ેનાણાાંકીય ક્સ્થનત અંગે પારદશમકતા સામેલ હશે અને તે સરકારના 
ઉદે્દશ, ક્ષમતા અને પડકારોન ાં પ્રનતભબિંબ મળશ.ે જે આપણને માગમદશમન આપવાન ાં 
ચાલ  રાખ ેછે. 

8. પાછલા વર્મના અંદાિપત્રનાાં કાયોમાાં નોંિપાત્ર પ્રગનત િોવા મળી છે અને 
આ અંદાિપત્રમાાં પણ તેન ેપયામપ્ત ફાળવણી કરવામાાં આવી છે. 



9. સ્વાસ્્ય ક્ષેતે્ર માળખાકીય સવલતો વધ  મિબતૂ બનવી, રસીકરણ 

અભભયાનનો ઝડપભેર અમલ અન ેમહામારીના પ્રવતમમાન મોર્જને રાષ્રભરમાાંથી 
સમિદારીપવૂમકનો પ્રનતસાદ, વગેરે તમામ તેના પ રાવા છે. 

10. આત્મનનભમર ભારતન ાં લક્ષ્યાાંક હાાંસલ કરવા માટે 14 ક્ષેત્રોમાાં પ્રોડષ્તટનવટી 
ભલન્દ્તડ ઈન્દ્સેષ્ન્દ્ટવ (ઉત્પાદકતા આિારરત પ્રોત્સાહન)ને અસાિારણ પ્રનતસાદ મળ્યો 
છે અને આગામી પાાંચ વર્મમાાં 60 લાખ નવા રોિગાર સર્જન અન ે રૂા. 30 લાખ 

કરોડનાાં વધ  ઉત્પાદનની સાંભાવના છે. 

11. પબ્બ્લક સેતટર એન્દ્ટરપ્રાઈઝની નવી પોભલસીના અમલને પગલ ે એર 

ઈષ્ન્દ્ડયાની માભલકીન ાં વ્્હૂાત્મક હસ્તાાંતરણ સાંપન્ન થ્ ાં છે. વ્્હૂાત્મક ભાગીદાર 

તરીકે નીલાાંચલ ઈસ્પાત નનગમ ભલનમટેડ (એનઆઈએનએલ)ને પસાંદ કરાઈ છે. 

એલઆઈસીનો પબ્બ્લક ઈસ્્  ટૂાંક સમયમાાં િ આવશે. વર્મ 2022-23માાં અન્દ્ય 

પબ્બ્લક ઈસ્્ ઓ પણ આવી રહ્યા છે.



 

12. નેશનલ બેન્દ્ક ફોર ફાયનાક્ન્દ્સિંગ ઈન્દ્રાસ્રતચર એન્દ્ડ ડેવલપમેન્દ્ટ 

(એનએબીએફઆઈડી) અન ેનેશનલ એસેટ રીકન્દ્સ્રતશન કાંપનીએ પોતાનાાં કામકાિ 

શરૂ કયાાં છે. 

13. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, વર્મ 2021-22ના અંદાિપત્રમાાં ર્જહરે ક્ષેત્રમાાં રોકાણ 

કે મડૂી ખચમમાાં મોટો વિારો કરાયો હતો. સમગ્ર વર્મ દરમ્યાન, માનનીય પ્રિાનમાંત્રી 
શ્રીના અમલીકરણ માટેના માગમદશમનને કારણ ે આપણી આનથિક પ ન પ્રાલ્પ્તને 

અનેકગણી અસરનો લાભ મળતો રહ ેછે. 

14. આ બજેટ વદૃ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવાન ાં ચાલ  રાખ ેછે. તેની સાથ ેસાથ ેતે આ 

બાબતો માટે એક સમાાંતર માગમ કાંડારે છે (1) અમતૃ કાળ માટેની બ્લ  નપ્રન્દ્ટ, જે 

ભનવષ્યવાદી અને સમાવેશક છે. તેનાથી આપણા ્ વાનો, મરહલાઓ, ખેડતૂો, 
અન સભૂચત ર્જનત અને અન સભૂચત િનર્જનતને સીિો લાભ મળશે. અને (2) આધ નનક 

માળખાકીય સવલતો, માટે ર્જહરે ક્ષેત્રોમાાં મોટાાં રોકાણ, ભારતની આઝાદીની 
શતાષ્બ્દ સ િીમાાં કરાશે. પીએમ ગનતશક્તત હઠેળ તેન ાં માગમદશમન કરાશ ેઅને બહ -
આયામી અભભગમના સાંયોિનનો તેન ેલાભ મળશ.ે આગળ િતાાં, અમે કાંડારેલો આ 

સમાાંતર માગમ ચાર પ્રાથનમકતાઓને અન સરશે ઃ  

● પીએમ ગનતશક્તત 

● સમાવેશક નવકાસ 

● ઉત્પાદન વદૃ્ધિ અને રોકાણ, ઊભરતી તકો, ઊર્જમ સાંક્રમણ અને તલાયમેટ 

એતશન 

● રોકાણો માટે નિરાણ 

પીએમ ગશતિક્તત 

15. પીએમ ગનતશક્તત, આનથિક વદૃ્ધિ અન ે સાતત્યપણૂમ નવકાસ માટેનો એક 

પરરવતમનકારી અભભગમ છે. આ અભભગમ સાત યાંત્રો વડે દોરવાય છે, જેવાાં કે રસ્તા, 
રેલવે, એરપોટમસ, બાંદરો, સમહૂ પરરવહન, િળમાગો અને લોજિષ્સ્ટતસ 

ઈન્દ્રાસ્રતચર. આ તમામ સાતેય યાંત્રો સાથ ેમળીને અથમતાંત્રની ગાડી પરૂપાટ વેગે 



દોડાવશ.ે આ યાંત્રો, એનિી રાન્દ્સનમશન, આઈટી કોમ્્ નનકેશન, નવપ લ પાણી અન ે

ગટર વ્યવસ્થા તેમિ સામાજિક માળખાકીય સવલતોની પરૂક ભનૂમકાઓ દ્વારા 
સમનથિત છે. અંતે, અભભગમ સ્વચ્છ ઊર્જમ અને સબકા પ્રયાસ - કેન્દ્ર સરકાર અને 
રાજ્ય સરકારો તેમિ ખાનગી ક્ષેત્રના સા્ં  તત પ્રયત્નો - દ્વારા સાંચાભલત છે, જેના 
પગલે સહ ને માટે, ખાસ કરીને ્ વાનો માટે રોિગાર અને ઉદ્યોગસાહનસકતાની 
નવશાળ તકો સર્જમશે. 

પીએમ ગશતિક્તત નેિનલ માસ્ટર પ્લાન 

16. પીએમ ગનતશક્તત નેશનલ માસ્ટર પ્લાન હઠેળ આનથિક પરરવતમન, 

અવરોિમ તત બહ આયામી કનેષ્તટનવટી અન ેલોજિષ્સ્ટતસ કાયમક્ષમતા માટે સાતેય 

યાંત્રોન ે આવરી લેવાશે. ગનતશક્તત માસ્ટર પ્લાન મ િબ રાજ્ય સરકારો દ્વારા 
માળખાકીય નવકાસન ેપણ સમાનવષ્ટ કરાશ.ે આયોિન, નવીન માગો દ્વારા નિરાણ 

સરહત નાણાાં પરૂાાં પાડવાાં, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અન ેઝડપભેર અમલીકરણ ઉપર 

ફોકસ રહશેે. 

17. નેશનલ ઈન્દ્રાસ્રતચર પાઈપલાઈનમાાં આ સાત યાંત્રોને લગતા પ્રોજેતટો 
પીએમ ગનતશક્તતના માળખાને સ સાંગત રહશેે. માસ્ટર પ્લાનનો માપદાંડ નવશ્વ-

સ્તરીય આધ નનક ઈન્દ્રાસ્રતચર અને લોકો અને માલસામાન - બાંનેની નવનવિ 

પ્રકારની અવરિવર અને પ્રોજેતટ્સના સ્થાન વચ્ચે લોજિષ્સ્ટતસનો તાલમેળ હશ.ે 

આ ઉત્પાદકતા વિારવા અન ે આનથિક વદૃ્ધિને વેગ આપવામાાં તેમિ નવકાસમાાં 
મદદગાર નીવડશે. 

માગમ પરરવહન 

18. લોકો અને માલસામાનની અવરિવર ઝડપી બને તે માટે એતસ્પ્રેસ વેઝ 

માટે વર્મ 2022-23માાં પીએમ ગનતશક્તત માસ્ટર પ્લાન ઘડવામાાં આવશે. વર્મ 
2022-23માાં રાષ્રીય િોરીમાગોન ાં માળખ ાં વિારીન ે25,000 રકલોમીટર કરાશે. ર્જહરે 

સાંસાિનોને આવશ્યક નાણાાં પરૂાાં પાડવા માટે નિરાણની નવીન રીતો દ્વારા રૂનપયા 
20,000 કરોડ એકત્ર કરવામાાં આવશે. 

માલસામાન અને લોકોની સગુમતાપવૂમક શવશવધ સાધનો મારફતે અવરજવર 

19. તમામ પ્રિનતના સાંચાલકો વચ્ચે મારહતીન ાં આદાન-પ્રદાન ્ નનફાઇડ 



લોજિષ્સ્ટતસ ઈન્દ્ટરફેસ પ્લેટફોમમ (્ એલઆઈપી) ઉપર લવાશે, જે એલ્પ્લકેશન 

પ્રોગ્રાનમિંગ ઈન્દ્ટરફેસ (એપીઆઈ) માટે તૈયાર કરા્ ાં છે. આને કારણ ે નવનવિ 

પિનતઓ મારફત ેમાલસામાનની વધ  કાયમક્ષમ હરેફેર કરી શકાશે, લોજિષ્સ્ટતસનો 
ખચમ ઘટશ ેઅને સમયની બચત થશે, ઈન્દ્વેન્દ્ટરીના સમયસર વ્યવસ્થાપનમાાં મદદ 

મળશ ેઅન ેકાંટાળા ભરેલા દસ્તાવેજીકરણથી છૂટકારો મળશે. સૌથી મહત્ત્વન ાં, આને 

કારણ ે તમામ રહતિારકોને સમયસર મારહતી મળશ ે અને આંતરરાષ્રીય 

સ્પિામત્મકતા વિશે. પ્રવાસીઓ માટે સ ગમ મ સાફરીના આયોિન માટે ઓપન-સોસમ 
મોભબભલટી સ્ટેક માટે પણ સહાય મળશે. 

બહુઆયામી લોજજસ્સ્ટતસ પાકમસ 

20. ચાર સ્થળોએ પીપીપી મોડથી બહ આયામી (મપટીમોડાલ) લોજિષ્સ્ટતસ 

પાકમસના અમલીકરણ માટેના કોન્દ્રાતટ્સ વર્મ 2022-23માાં અપાશ.ે 

રેલવેઝ 

21. રેલવેઝ, પાસમલોની હરેફેર સ ગમ બને તે માટેના ઉકેલો પરૂા પાડવા પોસ્ટલ 

અને રેલવેઝના નેટવકમના એકીકરણમાાં આગેવાની લેવા ઉપરાાંત નાના ખેડતૂો 
તેમિ લઘ  અને મધ્યમ ઉદ્યોગ એકમો માટે નવી પ્રોડતટ્સ નવકસાવશ ે અન ે

લોજિષ્સ્ટતસ સેવાઓ વધ  કાયમક્ષમ બનાવશે. 

22. સ્થાનનક વેપાર-િાંિા તેમિ સપ્લાય ચેઇન્દ્સન ેમદદરૂપ થવા ‘વન સ્ટેશન - 

વન પ્રોડતટ’ અભભગમને પ્રચભલત બનાવાશે.



 

23. આત્મનનભમર ભારતના ભાગરૂપે, વર્મ 2022-23માાં 2000 રકલોમીટરના નેટવકમને 
સલામનત અને ક્ષમતા વદૃ્ધિ માટેની ઘરઆંગણાની નવશ્વસ્તરીય ટેકનોલોજી - કવચ - 

હઠેળ લવાશે. વધ  સારી ઊર્જમ કાયમક્ષમતા અન ેમ સાફરીના વધ  સારા અન ભવ સાથેની 
અત્યાંત આધ નનક ચારસો વાંદે ભારત રેનો નવકાસવવામાાં આવશે અને આગામી ત્રણ 

વર્મમાાં તેન ાં ઉત્પાદન હાથ િરાશે. 

24. બહ આયામી લોજિષ્સ્ટષ્સ્ટતસ સવલતો માટે આગામી ત્રણ વર્મમાાં 100 પીએમ 

ગનતશક્તત કાગો ટનમિનપસ નવકસાવવામાાં આવશે. 

રેલવેઝની કનેસ્તટશવટી સરહત િહરેોમાાં સમહૂ પરરવહન 

25. નિરાણની નવીન રીતો અને ઝડપી અમલીકરણના માપદાંડ ઉપર યોગ્ય 

પ્રકારની મેરો નસસ્ટમ બનાવવા માટે પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવશે. શહરેોમાાં સામ રહક 

પરરવહન અને રેલવે સ્ટેશનો વચ્ચે નવનવિ પ્રકારની કનેષ્તટનવટીને પ્રાથનમકતાના 
િોરણે મદદ કરાશે. બાાંિકામના માળખા સરહતની મેરો નસસ્ટમ્સની રચના નવેસરથી 
ઘડાશે અને ભારતની પરરક્સ્થનતઓ તેમિ િરૂરરયાતો માટે પ્રમાણીત કરાશે. 

પવમતમાલા ઃ  નેિનલ રોપવેઝ ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામ 

26. દ ગમમ પવમતીય નવસ્તારોમાાં પરાંપરાગત રસ્તાઓના નવકપપ તરીકે 

પયામવરણીય રીતે ટકાઉ એવા પસાંદગીના માગો માટે નેશનલ રોપવેઝ ડેવલપમેે્ટ 

પ્રોગ્રામ પીપીપી િોરણે હાથ િરવામાાં આવશે. પ્રોગ્રામન ાં ધ્યેય પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન 

આપવા ઉપરાાંત મ સાફરોને વધ  સારી કનેષ્તટનવટી અને સગવડ આપવાન ાં છે. આ 

યોિના હઠેળ એવા ગીચ શહરેી નવસ્તારોને પણ આવરી લેવાશે, જ્યાાં પરાંપરાગત 

સામ રહક પરરવહન વ્યવસ્થા વ્યવહાર  નથી. 60 રકલોમીટરની લાંબાઈના આઠ રોપવ ે

પ્રોજેતટો માટે વર્મ 2022-23માાં કોન્દ્રાતટ્સ અપાશ.ે 

ઈન્રાસ્રતચર પ્રોજેતટો માટે ક્ષમતા શનમામિ 

27. કેનપનસટી ભબષ્પડિંગ કનમશનના ટેકનનકલ સપોટમ  દ્વારા કેષ્ન્દ્રય માંત્રાલયો, રાજ્ય 

સરકારો તેમિ તેમની ઈન્દ્રા-એિન્દ્સીઓ પોતાનાાં કૌશપયો અપગે્રડ કરશ.ે આને કારણ ે

પીએમ ગનતશક્તત હઠેળના ઈન્દ્રાસ્રતચર પ્રોજેતટોના આયોિન, રડઝાઈન, નાણાાં એકત્ર 

કરવાાં (નવીન માગો સરહત) તેમિ અમલીકરણ વ્યવસ્થાપનમાાં ક્ષમતા વિારો થશે. 



સમાવેિક શવકાસ  

કૃશિ 

28. વર્મ 2021-22ની રવી નસઝનમાાં ઘઉંની સરકારી ખરીદી અને વર્મ 2021-22ના 
ખરીફમાાં ડાાંગરની અંદાજિત ખરીદી હઠેળ 1208 લાખ મેરરક ટન ઘઉં 163 લાખ ખેડતૂો 
પાસેથી ખરીદવામાાં આવશે અન ેતેમના ખાતાાંમાાં રૂા. 2.37 લાખ કરોડ લઘ તમ ટેકાના 
ભાવની ચકૂવણી પેટે બારોબાર િમા કરાશ.ે 

29. સમગ્ર દેશમાાં રસાયણ-મ તત પ્રાકૃનતક ખેતીને પ્રોત્સાહન અપાશ,ે જેના પહલેા 
તબક્કામાાં ગાંગા નદીની સાથેના પાાંચ રકલોમીટર પહોળા કોરરડોસમમાાં આવેલી ખેડતૂોની 
િમીનો ધ્યાન ઉપર લેવાશે. 

30. વર્મ 2023 આંતરરાષ્રીય ર્જડાાં િાનના વર્મ તરીકે ર્જહરે કરા્ ાં છે. લણણી 
પછીના મપૂય વિમન માટે, ઘરઆંગણાનો વપરાશ વિારવા માટે અને ર્જડાાં િાનનાાં 
ઉત્પાદનોન ાં રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય સ્તરે બ્રાષ્ન્દ્ડિંગ કરવા માટે સહાય કરાશે. 

31. તેલીભબયાાંની આયાત ઉપરની નનભમરતા ઘટાડવા માટે ઘરઆંગણે તેલીભબયાાંના 
ઉત્પાદનની તકમસાંગત અને વ્યાપક યોિના અમલી બનાવાશ.ે 

32. ર્જહરે ક્ષેત્રની સાંશોિન અને નવસ્તરણ સાંસ્થાઓની સાથે ખાનગી એગ્રી-ટેક 

પ્લેયસમ અને એગ્રી-વેપ્  ચેઈનના રહતિારકોની સાંડોવણી સાથે ખેડતૂોને રડજિટલ અને 
હાઈ-ટેક સેવાઓ પહોંચાડવા માટે, પીપીપી મોડમાાં એક યોિના શરૂ કરવામાાં આવશે. 

33. પાકની આકારણી, િમીનના દસ્તાવેિોના રડજિટાઈઝેશન, િ ાંત  નાશકો અન ે

પોર્ક તત્ત્વોના છાંટકાવ માટે ‘રકસાન ડ્રોન્દ્સ’ને પ્રોત્સાહન અપાશ.ે 

34. પ્રાકૃનતક, ઝીરો બજેટ અને ઓગેનનક ખેતી, આધ નનક કૃનર્ પિનતઓ, મપૂય 

વિમન અને વ્યવસ્થાપનની િરૂરરયાતોને પહોંચી વળવા કૃનર્ ્ નનવનસિટીઓના 
અભ્યાસક્રમોને નવેસરથી ઘડવા માટે રાજ્યોને પ્રોત્સારહત કરાશે. 

35. સહ-રોકાણના મોડેલ હઠેળ એતત્ર કરેલી નમનશ્રત મડૂી સાથેન ાં ભાંડોળ નાબાડમ  
મારફતે પરૂ ાં પડાશે. આ ભાંડોળમાાંથી કૃનર્ અને કૃનર્ ઉપિની વેપ્  ચેઇનને સાંબાંનિત 



ગ્રામીણ એકમોનાાં સ્ટાટમઅપ્સને નિરાણ પરૂાાં પાડશે. આ સ્ટાટમઅપ્સની પ્રવનૃિઓમાાં 
એફપીઓ માટે પરસ્પર સહાય, ખેડતૂોને ખેતરમાાં ભાડેથી મશીનરી ઉપલબ્િ કરાવવી 
તેમિ આઈટી-આિારરત સપોટમ  સરહત ટેકનોલોજી સામેલ કરાશ.ે 

કેન બેતવા પ્રોજેતટ અને અન્ય નદીઓના જોડાિના પ્રોજેતટો 
36. રૂા. 44,605 કરોડના અંદાજિત ખચે કેન-બેતવા ભલન્દ્ક પ્રોજેતટન ાં અમલીકરણ હાથ 

િરાશે. આ પ્રોજેતટનો ઉદે્દશ ખેડતૂોની 9.08 લાખ હતેટર િમીનને નસિંચાઈનો લાભ આપવાનો, 
62 લાખ લોકોને પીવાના પાણીનો પ રવઠો પહોંચાડવાનો, 103 મેગાવોટ હાઈડ્રો અન ે 27 

મેગાવોટ સોલર પાવરના ઉત્પાદનનો છે. આ પ્રોજેતટ માટે આરઈ 2021-22માાં રૂા. 4300 કરોડ 

અને વર્મ 2022-23માાં રૂા. 1400 કરોડની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે. 

37. દમણગાંગા - નપિંિલ, પાર - તાપી - નમમદા, ગોદાવરી - કૃષ્ણા, કૃષ્ણા - પેન્નાર અન ેપેન્નાર - કાવેરી -- આ 

પાાંચ નદીઓના િોડાણ માટે ડ્રાફ્ટ ડીપીઆરન ેમાંજૂરી અપાઈ છે. લાભ મેળવનારા રાજ્યો વચ્ચ ેસહમનત 

સિાય એટલે કેન્દ્ર સરકાર અમલીકરણ માટે મદદ પરૂી પાડશ.ે 

 

ખાદ્ય પ્રસાંસ્કરિ 

38. ફળો અન ેશાકભાજીઓની ઉપરોતત ર્જતોન ેઅપનાવવા માટે અન ેઉત્પાદન તેમિ પાકની લણણી માટે 

યોગ્ય ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવા માટે ખેડતૂોને સહાય કરવાના ઉદે્દશથી અમારી સરકાર રાજ્ય સરકારોની 
ભાગીદારીથી એક વ્યાપક પેકેિ પ્રદાન કરશ.ે 

એમ.એસ.એમ.ઈ. 

39. ઉદ્યમ, ઇ-શ્રમ, NCS અન ેઅસીમ (ASEEM) પોટમલને ફરીથી િોડવામાાં આવશ.ે તેના પરરઘમાાં પણ નવસ્તરણ 

કરવામાાં આવશ.ે હવ ેતે એવા પોટમલ તરીકે કામ કરશે જેમાાં લાઇવ, ઓગેનનક ડટેાબેઝ રહશેે અન ેતે G2C, B2C 

અન ેB2B સેવાઓ પરૂી પાડશ.ે આ સેવાઓન ેકે્રરડટ સ નવિા, કૌશપય નવકાસ અને ભરતી સાથ ેિોડવામાાં આવશ ે

અન ેતેનો ઉદે્દશ અથમતાંત્રને વિારે સરળ બનાવવાનો તેમિ સૌના માટે ઉદ્યમ માટેની તકો પરૂી પાડવાનો રહશેે. 

40. ઇમરિન્દ્સી કે્રરડટ લાઇન ગેરેન્દ્ટી યોિના (ECLGS) અંતગમત 130 લાખ કરતાાં વિારે MSMEને અંત્યત િરૂરી 
અન ે વિારાન ાં િીરાણ પ્રદાન કરવામાાં આવ્્ ાં છે. તેનાથી તેમને આ મહામારીના કારણે થયેલી પ્રનતકળૂ 

અસરોમાાંથી રાહત મેળવવામાાં મદદ મળી છે. હોક્સ્પટભલટી અન ેતેની સાથે િોડાયેલી સેવાઓ, જેમાાં ખાસ 

કરીને જે સ ક્ષ્મ અને લઘ  એકમો દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવ ેછે, તેન ેહજ  પણ મહામારીના પહલેાના સ્તર લ િી 
પોતાનો કારોબાર લાવવાનો છે. આ સાંદભો પર નવચાર કયામ પછી ECLGSને માચમ 2023 સ િી લાંબાવવામાાં 
આવશ ેઅન ેતેની ગેરેન્દ્ટીના પરરઘન ે 50,000 કરોડ રૂનપયાથી વિારીને રૂનપયા 5 લાખ કરોડ સ િી નવસ્તતૃ 

કરવામાાં આવ્યો છે તેમિ હોક્સ્પટભલટી અન ે તેની સાથ ે સાંકળાયેલા એકમો માટે અનન્દ્ય રીતે વિારાની 
સહાયતા નનિામરરત કરવામાાં આવી રહી છે. 

41. અપેભક્ષત નાણાાં ખચીન ે‘કે્રરડટ ગેરેન્દ્ટી રસ્ટ ફોર માઇક્રો એન્દ્ડ સ્મોલ એન્દ્ટરપ્રાઇભઝસી (CGTMSE) યોિના’ને 

પ નજર્જનવત કરવામાાં આવશ.ે તેનાથી સ ક્ષ્મ અન ેલઘ  ઉદ્યોગોન ે2 લાખ કરોડ રૂનપયાન ાં વિારાન ાં િીરાણ પ્રાપ્ત 



થઇ શકશ ેઅન ેરોિગારીની તકોન ાં સર્જન પણ થઇ થશે. 

42. 5 વર્મમાાં 6000 કરોડ રૂનપયાના ખચમથી ‘રેજિિંગ એન્દ્ડ એતસલરેરટિંગ MSME પરફોમમન્દ્સ (RAMP) પ્રોગ્રામ’નો 
પ્રારાંભ કરવામાાં આવશ ેજેનાથી MSME ક્ષેત્રન ેવિારે પ્રનતરોિન ક્ષમતાથી સજ્િ  બનાવી શકાશે અને તે 

પ્રનતસ્પિામત્મક અન ેસક્ષમ રહશેે. 

કૌિલ્ય શવકાસ 

43. કૌશપય નવકાસ કાયમક્રમો અન ે ઉદ્યોગો સાથે ભાગીદારીને નવી રદશા આપી શકાશે જેનાથી કૌશપયના 
આયામોન ે સતત પ્રોત્સાહન મળત ાં રહશેે અન ે તેમાાં સ્થાનયત્વ તેમિ રોિગારની ક્ષમતામાાં વિારો થશે. 

‘નેશનલ સ્કીલ તવોભલરફકેશન રેમવકમ  (NSQF)‘ને પ્રગનતશીલ ઔદ્યોભગક આવશ્યકતાઓન ેઅન રૂપ કરવામાાં 
આવશ.ે 

44.  રડજિટલ ઇકોનસસ્ટમ ફોર ષ્સ્કભલિંગ એન્દ્ડ લાઇવલીહ ડ – The DESH – સ્ટેક ઇ-પોટમલ શરૂ કરવામાાં આવશ.ે 

તેનો ઉદે્દશ નાગરરકોન ેએ પ્રકારે સશતત બનાવવાનો છે જે ઑનલાઇન રેરડિંગના માધ્યમથી પોતાના કૌશપયનો 
નવકાસ કરી શકે, ફરીથી પ્રાપ્ત કરી શકે અથવા પોતાના કૌશપયમાાં ઉત્કૃષ્ટતા લાવી શકે. તે અંતગમત એપીઆઇ 

આિારરત રસ્ટેડ ષ્સ્કલ કે્રડકે્ન્દ્શઅપસ પ્રદાન કરવામાાં આવશ ેઅન ેતે અન સાર ચ કવણી પણ કરવામાાં આવશ ે

તેમિ તેમને નવા ‘રડસ્કવરી લેટસમ’ પરૂા પાડવામાાં આવશ ે જેથી તેઓ યથાયોગ્ય રોિગારી અન ે

ઉદ્યમસાહનસકતાની તકોનો લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે. 

45.  નવનવિ પ્રકારના અન પ્રયોગોના માધ્યમથી ‘ડ્રોન શક્તત’ની સ નવિા પરૂી પાડવા માટે ડ્રોન- એઝ- અ- 

સનવિસ (DrAAS) માટે સ્ટાટમઅપને પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવશ.ે તમામ રાજ્યોના પસાંદગીના ITIમાાં કૌશપય 

નવકાસ માટે અપેભક્ષત અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાાં આવશે. 
ગિુવત્તાપિૂમ શિક્ષિનુાં સાવમશત્રકરિ 

46. આ મહામારીના કારણે શાળાઓ બાંિ રહવેાતી આપણા બાળકો જેમાાં ખાસ કરીને ગ્રામીણ નવસ્તારોમાાંથી 
આપવા બાળકો તેમિ અન સભૂચત ર્જનતઓ અન ેઅન સભૂચત િનર્જનતઓ સાથે તેમિ અન્દ્ય પછાત વગમ સાથ ે

િોડાયેલા બાળકો, લગભગ બ ેવર્મ જેટલા સમયથી ઔપચારરક નશક્ષણથી વાંભચત રહવેાની ક્સ્થનતન ાં નનમામણ 

થ્ ાં છે. મોટાભાગના આ બાળકો સરકારી શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. અમ ેઅન પરૂક નશક્ષણ આપવા 
માટે અન ે નશક્ષણના હતે  થી એક ઉત્કર્મશીલ તાંત્ર તૈયાર કરવાની િરૂરરયાતને સ્વીકારીએ છીએ. આ ઉદે્દશથી 
પીએમ ઇ-નવદ્યાના ‘વન તલાસ વન ટીવી ચેનલ’ કાયમક્રમન ે 12 ટીવી ચેનલોથી વિારીને 200 ટીવી ચેનલો 
સ િી લઇ િવામાાં આવશ.ે તેનાથી તમામ રાજ્યો 1થી 12મા િોરણ સ િીના નવદ્યાથીઓ માટે પોતાની પ્રાદેનશક 

ભાર્ાઓમાાં અન પરૂક નશક્ષણ પરૂ ાં પાડી શકશ.ે 

47. પ્રોફેશનલ અભ્યાસક્રમ અંતગમત અત્યાંત મહત્વપણૂમ ભચિંતન કૌશપયન ે પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમિ 

રચનાત્મકતાન ેસ્થાન આપવા માટે વર્મ 2022-23માાં નવજ્ઞાન અન ેગભણતમાાં 750 વચ્્ મઅલ પ્રયોગશાળાઓ 

અન ેસમકાભલક નશક્ષણ પરરવેશન માટે 75 ષ્સ્કભલિંગ ઇ-લેબ્સની સ્થાપના કરવામાાં આવશે. 
48. ઇન્દ્ટરનેટ, મોબાઇલ ફોન, ટીવી અન ેરેરડયો પર રડજિટલ ટીચરોના માધ્યમથી ત્યાાંની બોલી ર્જણતા હોય 

તેવી ભાર્ામાાં ઉચ્ચ ગ ણવિાપણૂમ ઇ-કન્દ્ટેન્દ્ટ તૈયાર કરવામાાં આવશ ેઅન ેતે પરૂ ાં પાડવામાાં આવશ.ે 

49. અધ્યાપકોન ેગ ણવિાપણૂમ ઇ-કન્દ્ટેન્દ્ટ તૈયાર કરવામાાં નશક્ષણના અંતગમત રડજિટલ ઉપકરણોથી સશતત 



બનાવવા માટે અન ેસ સજ્જિત કરવા માટે તેમિ બહતેર નશક્ષણ પરરણામ પ્રાપ્ત કરવા માટે એક પ્રનતસ્પિમક 

તાંત્રની સ્થાપવા કરવામાાં આવશે. 
રડજજટલ યશુનવશસિટી 
50.  સમગ્ર દેશમાાં નવદ્યાથીઓન ેતેમના દ્વાર પર વ્યક્તતગત કરવામાાં આવેલા અભ્યાસના અન ભવ સાથે નવશ્વ 

કક્ષાન ાં ગ ણવિાપણૂમ સવમસ લભ નશક્ષણ પ્રદાન કરવા માટે એક રડજિટલ ્ નનવનસિટીની સ્થાપના કરવામાાં 
આવશ.ે તે નવનવિ ભારતીય ભાર્ાઓ અન ેICT ફોમેટમાાં ઉપલબ્િ કરાવવામાાં આવશ.ે આ ્ નનવનસિટી નેટવકમ  
આિારરક હબ- સ્પોક મોડલે પર તૈયાર કરવામાાં આવશ ેજેમાાં હબ ભવન અત્યાધ નનક ICT સ નવિાઓથી સજ્િ 

રહશેે. દેશની સવમશે્રષ્ઠ સાવમિનનક ્ નનવનસિટીઓ અન ે સાંસ્થાઓ હબ- સ્પોકના નેટવકમના રૂપમાાં સહયોગ 

આપશ.ે 

આયિુમાન ભારત રડજજટલ શમિન 

51. ‘નેશનલ રડજિટલ હપેથ ઇકો નસસ્ટમ’ માટે એક ઓપન પ્લેટફોમમ ચાલ  કરવામાાં આવશ.ે તેમાાં ભચરકત્સા 
કમમચારીઓ અન ે સ્વાસ્્ય સ નવિાઓ, અદ્ધદ્વનતય સ્વાસ્્ય ઓળખ, કોન્દ્સન્દ્ટ રેમવકમ  અન ેતમામ લોકો માટે 

સ્વાસ્્ય સ નવિાઓની ઉપલબ્િતાન ેરડજિટલ રૂપમાાં નોંિવામાાં આવશ.ે 

નેિનલ ટેણલમેન્ટલ હલે્થ પ્રોગ્રામ 

52. આ મહામારીએ તમામ ઉંમરના લોકોમાાં માનનસક સ્વાસ્્યની સમસ્યા વિારી છે. ગ ણવિાપણૂમ માનનસક 

સલાહસચૂન અન ે સ્વાસ્્ય પરામશમ અન ેસાંભાળ સેવાઓ સ િીની બહતેર પહોંચ સ્થાનપત કરવા માટે એક 

‘નેશનલ ટેભલમેન્દ્ટલ હપેથ પ્રોગ્રામ’ શરૂ કરવામાાં આવશ.ે તેમાાં 23 ઉત્કૃષ્ટ ટેભલમેન્દ્ટલ હપેથ સેન્દ્ટસમન ાં એક 

નેટવકમ  રહશેે જેમાાં NIMHANS (નનમ્હાસ) એક નોડલ સેન્દ્ટર તરીકે કામ કરશ ેઅને ઇન્દ્ટરનેશનલ ઇલ્ન્દ્સ્ટટ્ ટ ફોર 

ટેકનોલોજી – બેંગલ ર  (IIITB) ટેકનનકલ સહાયતા પરૂી પાડવાન ાં કામ કરશ.ે 

શમિન િક્તત, શમિન વાત્સલ્ય, સક્ષમ આંગિવાડી એન્ડ પોિિ 2.0 

53. નારીશક્તતન ેઆપણા ઉજ્િવળ ભનવષ્ય માટે એક અગ્રદૂત તરીકે મહત્વ આપવાની વાતનો સ્વીકાર કરીને 

અન ે આ અમતૃકાળના તબક્કા દરનમયાન આપણા મરહલા આિારરત નવકાસના કાયોન ે ધ્યાનમાાં રાખીને 
સરકારે મરહલા અન ેબાળક કપયાણ માંત્રાલયની યોિનાઓને પ નજર્જનવત કરી છે. તદઅન સાર, ત્રણ યોિનાઓ 

એટલે કે, નમશન શક્તત, નમશન વાત્સપય તેમિ સક્ષમ આંગણવાડી અન ેપોર્ણ 2.0ને શરૂ કરવામાાં આવશ ે

જેનાથી મરહલાઓ અને બાળકોન ે સમ ભચત રીતે લાભ પ્રાપ્ત થશે. સક્ષમ આંગણવાડીઓ નવી પેઢીની 
આંગણવાડીઓ છે અને તેમની પાસ ેબહતેર માળખાકીય સ નવિાઓ અન ેઓરડટો તેમિ નવઝય અલ સહાયતા 
સામગ્રી પણ ઉપલબ્િ છે તેમિ તેમને સ્વચ્છ ઊર્જમથી સાંપન્ન કરવામાાં આવી છે અન ેતેઓ બાળકોના પ્રારાંભભક 

નવકાસ માટે ઉન્નત માહોલ પણ પ્રદાન કરી રહી છે. આ યોિના અંતગમત 2 લાખ આંગણવાડીઓન ેસક્ષમ 

આંગણવાડી તરીકે અપગ્રેડ કરવામાાં આવશ.ે 

હર ઘર, નલ સે જલ 

54. ‘હર ઘર, નલ સે િલ’ અંતગમત હાલમાાં 8.7 કરોડ કરોડ પરરવારોને આવરી લેવામાાં આવ્યા છે. તેમાાંથી 5.5 

કરોડ પરરવારોન ેછેપલા 2 વર્મ દરનમયાન નળના માધ્યમથી પાણી ઉપલબ્િ કરાવવામાાં આવ્્ ાં છે. વર્મ 2022-

23 માાં 3.8 કરોડ પરરવારોને આવરી લેવા માટે 60,000 કરોડ રૂનપયાની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે. 



સૌના માટે આવાસ 

55. વર્મ 2022-23માાં ગ્રામીણ અન ેશહરેી બાંન ેપ્રકારના નવસ્તારોમાાં PMAYના ઓળખી કાઢવામાાં આવેલા અન ે

પાત્રતા િરાવતા લાભાથીઓ માટે 80 લાખ મકાન તયૈાર કરવામાાં આવશ.ે આ ઉદે્દશ માટે રૂનપયા 48,000 

કરોડની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે. 

56. કેન્દ્ર સરકાર શહરેી નવસ્તારોમાાં મધ્યમ આવકના વગમ તેમિ આનથિક રીતે નબળા વગમના લોકો માટે સસ્તા 
મકાનોના નનમામણન ેપ્રોત્સાહન આપવાના ઉદે્દશથી તમામ પ્રકારની િમીન અને નનમામણ સાંબાંનિત માંજૂરીઓમાાં 
લાગતા સમયમાાં બચત કરવા માટે રાજ્ય સરકારો સાથ ેમળીને કામ કરશે. અમે આનથિક ક્ષેત્રના નનયમાકો સાથ ે

મળીને પણ કામ કરીશ ાં જેથી ભાંડોળ સ લભ થઇ શકે અન ેમધ્યસ્થતા પર આવનારા ખચમમાાં પણ ઘટાડો આવી 
શકે. 

પ્રિાનમાંત્રી પવૂોિર પ્રદેશ નવકાસ પહલે (PM-DevINE) 

57.  પવૂોિર પરરર્દના માધ્યમથી ‘પ્રિાનમાંત્રી પવૂોિર પ્રદેશ નવકાસ પહલે (PM-DevINE)’ નામથી એક નવી 
યોિના ચલાવવામાાં આવશ.ે તેનાથી પીએમ- ગનતશક્તતની ભાવનાને અન રૂપ પવૂોિર પ્રદેશની િરૂરરયાતો 
અન સાર માળખાકીય સ નવિાઓ અન ે સામાજિક નવકાસની પરરયોિનાઓ માટે ફાઇનાક્ન્દ્સિંગ કરી શકાશે. 

તેનાથી ્ વકો અન ેમરહલાઓન ેઆજીનવકા સાંબાંનિત પ્રવનૃિઓ સ લભ થઇ શકશ ેઅન ે નવનવિ નવસ્તારોમાાં 
વ્યાપેલા અંતરન ેસમાપ્ત કરી શકાશે. આ કોઇ કેન્દ્ર અથવા રાજ્યની વતમમાન યોિનાઓનો નવકપપ નહીં હોય. 

જ્યારે કેન્દ્રીય માંત્રાલય પોતાની પરરયોિનાઓન ેલાવી શકે છે પરાંત   પ્રાથનમકતા માત્ર એન ેિ આપવામાાં 
આવશ ેજે રાજ્ય દ્વારા લાવવામાાં આવી હશ.ે તેના માટે 1500 કરોડ રૂનપયાની પ્રારાંભભક ફાળવણી કરવામાાં આવી 
રહી છે અન ેપરરયોિનાઓની પ્રારાંભભક યાદી પરરશિષ્ટ -1માાં આપવામાાં આવી છે. 

મહત્વાકાાંક્ષી તાલકુા કાયમક્રમ 

58. દેશના અત્યાંત દ ગમમ અન ેપછાત જિપલામાાં રહતેા નાગરરકોન ેજીવનની ગ ણવિામાાં સ િારો લાવવા માટે 

અમાર ાં જે સપન ાં હત ાં તે મહત્વાકાાંક્ષી જિપલા કાયમક્રમને બહ  ઓછા સમયમાાં સાકાર કરવામાાં આવ્યો છે. આ 112 

જિપલાના 95 ટકા રહસ્સામાાં સ્વાસ્્ય, પોર્ણ, નાણાકીય ક્સ્થનત અન ેપાયાની માળખાકીય સ નવિાઓ જેવા 
મ ખ્ય ક્ષેત્રોમાાં ખબૂ િ નોંિનીય પ્રગનત િોવા મળી છે. તે રાજ્યોના સરેરાશ મપૂયને પણ ઓળાંગી ગઇ છે. િોકે, 

આ જિપલાઓના કેટલાક તાલ કા હજ  પણ પછાત ક્સ્થનતમાાં છે. 2022-23માાં આ કાયમક્રમ અંતગમત એ િ 

જિપલાઓના આવા િ તાલ કાઓ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવામાાં આવશ.ે 

વાઇબ્રન્ટ શવલેજ કાયમક્રમ 

59. સરહદી ગામડાાંઓ, જ્યાાં વસ્તી સમ દાયો છટાછવાયા વસેલા હોય, તેમની કનેષ્તટનવટી અન ે પાયાની 
માળખાકીય સ નવિાઓ ખબૂ િ મયામરદત છે અન ેતેઓ નવકાસના લાભોથી વાંભચત છે, ઉિરીય સીમાના આવા િ 

ગામડાાંઓન ેઆ નવા ‘વાઇબ્રન્દ્ટ નવલેિ કાયમક્રમ’ હઠેળ લાવવામાાં આવશે. અહીંની પ્રવનૃિઓમાાં ગામડાઓની 
પાયાની માળખાકીય સ નવિાઓ, આવાસ, પયમટન કેન્દ્રોના નનમામણ, માગમ કનેષ્તટનવટી, નવકેષ્ન્દ્રત 

નવીનીકરણીય ઊર્જમની વ્યવસ્થા છે, દૂરદશમન અને નશક્ષણ ચેનલો માટે ‘ડાયરેતટ ટ ૂહોમ ઍતસેસ’ની વ્યવસ્થા 
અન ે આજીનવકા સર્જન માટે સહાયતા જેવા કાયો કરવામાાં આવશ.ે આ પ્રવનૃિઓ માટે વિારાન ાં ભાંડોળ 

ઉપલબ્િ કરાવવામાાં આવશે. વતમમાન યોિનાઓન ેએક સાથ ેભેળવી દેવામાાં આવશે. અમ ેતેના પરરણામોની 



સમીક્ષા કરીશ ાં અન ેસતત તનેા પર દેખરેખ પણ રાખીશ ાં. 
કોઇપણ સમયે ક્ાાંય પણ પોસ્ટ ઓરફસમાાં બચત 

60. 2022માાં સો ટકા 1.5 લાખ પોસ્ટ ઓરફસોમાાં કોર બેષ્ન્દ્કિંગ નસસ્ટમ ચાલ  કરવામાાં આવશ ે જેનાથી 
‘ફાઇનાક્ન્દ્સઅલ સવમસમાવેશીતા’ શક્ બનાવી શકાશે અન ે નેટબેષ્ન્દ્કિંગના માધ્યમથી પોતાન ાં ખાત  ાં િોઇ 

શકાશે, અહીં મોબાઇલ બેષ્ન્દ્કિંગ પણ થશે, ATMની સ નવિા પણ હશ ેઅન ેપોસ્ટઓરફસના ખાતામાાંથી બેંક વચ્ચ ે

પૈસા રાન્દ્સફર કરવાની સ નવિા પણ ઉપલબ્િ થઇ શકશ.ે તેનાથી ખાસ કરીને ગ્રામીણ નવસ્તારમાાં રહતેા ખેડતૂો 
અન ેવરરષ્ઠ નાગરરકો માટે ‘ઇન્દ્ટર- ઓપરેરટભબભલટી અન ેનાણાકીય સવમસમાવેશીતા’ની સ નવિા ઉપલબ્િ 

થશે. 

રડજજટલ બેસ્ન્કિંગ 

61. હાલના વર્ોમાાં ભારતમાાં રડજિટલ બેષ્ન્દ્કિંગ, રડજિટલ પેમેન્દ્ટ્સ અન ે રફનટેક જેવા આનવષ્કારી કાયોમાાં 
ઝડપથી વદૃ્ધિ થઇ છે. સરકાર આ ક્ષેત્રોન ેસતત પ્રોત્સાહન આપી રહી છે જેથી રડજિટલ બેષ્ન્દ્કિંગનો લાભ ‘્ ઝર 

રેન્દ્ડલી’ (વપરાશકતામને અન કળૂ) રીતે દેશના ખણૂે ખણૂા સ િી પહોંચાડી શકાય. આ લક્ષ્ય તરફ આગળ વિીને 
અન ેઆપણી આઝાદીના 75 વર્મની ઉિવણી સાથે આ પ્રસ્તાવ મકૂવામાાં આવે છે કે, અન સભૂચત વાભણબ્જ્યક 

(કોમનશિયલ) બેંકો દ્વારા દેશના 75 જિપલામાાં 75 રડજિટલ બેષ્ન્દ્કિંગ ્ નનટ્સ (DBU)ની સ્થાપના કરવામાાં આવશ.ે 

રડજજટલ પેમેન્્સ 

62. અગાઉના બજેટમાાં ‘રડજિટલ પેમેન્દ્ટ્સ ઇકોનસસ્ટમ’ માટે નાણાકીય સમથમનની જે ર્જહરેાત કરવામાાં આવી 
હતી તે 2022-23માાં પણ ચાલ  રાખવામાાં આવશ.ે તેનાથી રડજિટલ પેમેન્દ્ટ્સન ે વવિારે લોકો દ્વારા 
અપનાવવામાાં આવ ેતેન ેપ્રોત્સારહત કરી શકાશે. તે અંતગમત પેમેન્દ્ટ પ્લેટફોમમના ઉપયોગન ેપ્રોત્સાહન આપવા 
પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવામાાં આવશ ેજે ઇકોનોનમકલ અન ે્ ઝર રેન્દ્ડલી હોય છે. 

ઉત્પાદકતા સાંવધમન અને રોકાિ, ઉદયમાન અવસર (સનરાઇઝ તકો), ઊર્જમ રાન્ન્ઝિન અને જળવાય ુસાંબાંશધત 

પગલાાં 
ઉત્પાદકતા સાંવધમન અને રોકાિ 

ઇઝ ઓફ ડુઇંગ ણબઝનેસ 2.0 અને ઇઝ ઓફ ણલશવિંગ 

63. છેપલા બ ેવર્મમાાં 25,000 કરતાાં વિારે અન પાલનોને ઓછા કરી દેવામાાં આવ્યા છે અન ે 1486 સાંઘીય 

કાયદાઓ નાબદૂ કરવામાાં આવ્યા છે. ‘નમનનમમ ગવમેન્દ્ટ, મેક્તસમમ ગવનમન્દ્સ’ (સરકારનો લઘ તમ હસ્તક્ષેપ, 

મહિમ સ શાસન) આ સરકારની એ મિબતૂ કરટબિતાન ાં પરરણામ છે જે અંતગમત તે ‘નમનનમમ ગવમેન્દ્ટ અન ે

મેક્તસમમ ગવનમન્દ્સ’, લોકોમાાં અમારો નવશ્વાસ અને ઇઝ ઓફ ડ ઇંગ ભબઝનેસ પ્રત્યે સમનપિત છે. 

64. આ અમતૃકાળમાાં ઇઝ ઓફ ડ ઇંગ ભબઝનેસ EODB 2.0 અન ેઇઝ ઓફ ભલનવિંગના બીર્જ તબક્કાની શરૂઆત 

કરવામાાં આવશે. અમે નાણાાંની ઉત્પાદક ક્ષમતા અન ેમાનવ સાંસાિનમાાં સ િારો લાવવા માટેના અમારા 
પ્રયાસોમાાં ‘રાઇટ ટ  નો’ના બદલ ે‘નીડ ટ  નો’ નસિાાંત અન ેસાથ ેસાથ ેિ ‘નવશ્વાસ આિારરત શાસન (રસ્ટ વેસ્ટ 

ગવનમન્દ્સ)’ નસિાાંતન ાં પાલન કરીશ ાં. 
65. આ નવા તબક્કાની રદશા રાજ્યોની સરક્રય ભાગીદારી, માનવ પ્રરક્રયા અને હસ્તક્ષપેના રડજિટાઇઝેશન, IT 

બ્રીિના માધ્યમથી કેન્દ્ર અન ેરાજ્ય સ્તરીય વ્યવસ્થાના સાંયોિન, નાગરરક કેષ્ન્દ્રત સેવાઓ માટે નસિંગલ પોઇન્દ્ટ 



એતસેસ અન ેમાનકીકરણથી તેમિ પરસ્પર વ્યાપક અન પાલનના સમાપનથી નનિામરરત થશે. િનતા પાસેથી 
સચૂનો પ્રાપ્ત કરવા માટે અન ેતેના પ્રભાવના આિારભતૂ સ્તર પર આકલન કરવાની સાથ ેસાથ ેનાગરરકો 
અન ેવેપારીઓની સરક્રય ભાગીદારીને પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવશ.ે 

ગ્રીન ન્તલઅરક્ન્સસ 

66. ગ્રીન લ્તલઅરક્ન્દ્સસ માટે ‘PARIVESH’ (પરરવેશ) નામના એક નસિંગલ નવન્દ્ડો પોટમલની શરૂઆત 2018માાં 
કરવામાાં આવી હતી. તેનાથી માંજૂરી માટે અપેભક્ષત સમયમાાં પરૂતા પ્રમાણમાાં ઘટાડો લાવી શકાયો છે. આ 

પોટમલના પરરઘન ેહવે આગળ વિારવામાાં આવશ.ે જેનાથી અરજીકતામ ર્જણકારી પ્રાપ્ત કરી શકે. ‘એકમો’ના 
સ્થાનના આિારે ખાસ પ્રકારની માંજૂરીઓ અંગ ેર્જણકારી આપવામાાં આવશ.ે તેનાથી નસિંગલ નવન્દ્ડો ફોમમના 
માધ્યમથી તમામ ચારેય માંજૂરીઓ માટે અરજી કરી શકાશે અન ેસેન્દ્રલાઇઝ્ડ પ્રોસેનસિંગ સેન્દ્ટર – ગ્રીન (CPC-

ગ્રીન) પ્રરક્રયાની તાલીમન ાં રેરકિંગ કરી શકાશે. 

ઇ-પાસપોટમ  
67. 2022-23માાં એમ્બેડડે ચીપ અન ે ભનવષ્યની ટેકનોલોજીના ઉપયોગ દ્વારા ઇ-પાસપોટમ  ઇશ્્  કરવાની 
શરૂઆત કરવામાાં આવશ ેજેનાથી અહીંના નાગરરકોને નવદેશ યાત્રામાાં વિારે સ નવિા પ્રાપ્ત થશે. 

િહરેી શવકાસ 

68. આઝાદ ભારતના જ્યારે 100 વર્મ પરૂા થઇ િશે ત્યારે આપણી અડિાથી વિારે વસ્તી શહરેી નવસ્તારોમાાં 
વસવાટ કરતી હશ ે તેવી સાંભાવનાઓ રહશેે. આવી ક્સ્થનત માટે તૈયાર થવા માટે એક સ વ્યવક્સ્થત શહરેી 
નવકાસ ખબૂ િ મહત્વપણૂમ છે. તેનાથી દેશની આનથિક ક્ષમતાનો ઉપયોગ કરી શકાશે જેમાાં વસ્તી નવર્યક 

લાભાાંશ માટે આજીનવકા સાંબાંનિત તકો પણ આવ ે છે, તેના માટે અહીં એક તરફ આપણ ેમેગા નસટીઓના 
પોર્ણની િરૂરરયાત હોવાથી આસપાસના નવસ્તારોને આનથિક નવકાસના વતમમાન કેન્દ્રોના રૂપમાાં નવકસાવવાની 
પણ િરૂર છે. તો બીજી બાજ , આપણ ેટીઅર 2 અને ટીઅર 3 શહરેોમાાં સ નવિા પરૂી પાડવાની િરૂર છે જેનાથી 
ભનવષ્ય માટે તેમને બાહ્ય કવચના રૂપમાાં તૈયાર કરી શકાય. તેના માટે િરૂરી છે કે, આપણ ેઆપણા શહરેોને 

જીવનના દીઘમકાભલન માગોના કેન્દ્ર તરીકે િોઇએ જેમાાં સૌના માટે અન ેખાસ કરીને મરહલાઓ તેમિ ્ વાનો 
માટે તકો ઉપલબ્િ હોય. આવ ાં થાય તેના માટે શહરેી આયોિનનો સામાન્દ્ય દૃષ્ષ્ટકોણ (ભબઝનેસ એઝ 

્ ઝય અલ એપ્રોચ)થી ચાલવ ાં સાંભવ નથી. આપણ ેમળૂભતૂ પરરવતમન લાવવાની યોિના બનાવવાની છે. 

69. શહરેી ક્ષેત્રની નીનતઓ, ક્ષમતા નનમામણ, આયોિન, અમલીકરણ, પ્રશાસન અંગે ભલામણો કરવા માટે 

પ્રનતષ્ષ્ઠત શહરેી આયોિકો, શહરેી અથમશાસ્ત્રીઓ અને સાંસ્થાઓની એક ઉચ્ચ સ્તરીય સનમનતની રચના કરવામાાં 
આવશ.ે 

રાજ્યોને િહરેી આયોજનમાાં સહાયતા 
70. શહરેી ક્ષમતા નનમામણ માટે રાજ્યોની સહાયતા કરવામાાં આવશ.ે ભવન સાંબાંનિત પેટાનનયમોના 
આધ નનકીકરણ ટાઉન પ્લાનનિંગ યોિનાઓ અન ેપરરવહનલક્ષી નવકાસ લાગ  કરવામાાં આવશ.ે તેનાથી િન 

પરરવહન વ્યવસ્થાઓની સાથ ેલોકોન ે રહવેા અને નીકટતાથી કામ કરવા સાંબાંનિત સ િારા આવશ.ે ર્જહરે 

પરરવહન પરરયોિનાઓ અને અમતૃ યોિના માટે આપવામાાં આવતી કેન્દ્ર સરકારની આનથિક સહાયતાનો 
લાભ કાયમ યોિનાઓ તૈયાર કરવા માટે અન ેતેના અમલીકરણ માટે તેમિ રાજ્યો દ્વારા ટાઉન પ્લાનનિંગ 



યોિનાઓ અન ેપરરવહનલક્ષી નવકાસન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાાં આવશ.ે 

71. શહરેી આયોિન અને રડઝાઇનમાાં ભારત નવનશષ્ટ જ્ઞાન નવકસાવ ેઅન ેઆ ક્ષેત્રોમાાં પ્રમાભણત તાલીમ પ્રદાન 

કરવામાાં આવ ેતે માટે નવનવિ ક્ષેત્રોમાાં હાલની પાાંચ નશક્ષણ સાંસ્થાઓન ેઉત્કૃષ્ટતા કેન્દ્રો તરીકે નન્ તત કરવામાાં 
આવશ.ે આ કેન્દ્રોને પ્રત્યેક માટે 250 કરોડ રૂનપયાની અન દાન રકમ આપવામાાં આવશ.ે આ ઉપરાાંત, અભખલ 

ભારતીય ટેકનનકલ નશક્ષણ પરરર્દ અભ્યાસક્રમ, ગ ણવિા સ િારવા અન ેઅન્દ્ય સાંસ્થાઓમાાં શહરેી આયોિન 

અભ્યાસક્રમોની સ લભતા માટે અગ્રણી ભનૂમકા નનભાવશે. 
સ્વચ્છ અને ટકાઉક્ષમ આવાગમન 

72. અમ ે શહરેી નવસ્તારોમાાં ર્જહરે પરરવહનના ઉપયોગના રૂપાાંતરણન ે પ્રોત્સાહન આપીશ ાં. તેન ે સ્વચ્છ 

ટેકનોલોજી અને સ શાસન ઉકેલો, નવશેર્ ઝીરો અક્શ્મગત ઇંિણ નીનત અન ેEV વાહનોની મદદથી આવાગમન 

ઝોન દ્વારા પણૂમ કરવામાાં આવશે. 
બેટરી અદલાબદલી નીશત 

73. મોટાપાયે ચાજિ િંગ સ્ટેશનો સ્થાપવા માટે શહરેી નવસ્તારોમાાં િગ્યાના અભાવ અંગે નવચાર કરીને એક બેટરી 
અદલાબદલીની નીનત લાવવામાાં આવશે તેમિ ઇન્દ્ટર ઓપરેરટભબભલટી માપદાંડો તયૈાર કરવામાાં આવશ.ે 

ખાનગી ક્ષેત્રન ે ‘એક સેવાના રૂપમાાં બેટરી અથવા ઊર્જમ’ માટે ટકાઉક્ષમ અને આનવષ્કારી વ્યવસાય મોડલે 

નવકસાવવા માટે પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવશ.ે તેનાથી EV ઇકોનસસ્ટમની કાયમદક્ષતામાાં સ િારો આવશ.ે 

જમીનના રેકોડડમસનુાં વ્યવસ્થાપન 

74. ભ-ૂસાંસાિનોનો અસરકારક ઉપયોગ કરવામાાં આવ ે તે સખત અનનવાયમતા છે. રાજ્યોન ે રેકોડે્ મસના IT 

આિારરત વ્યવસ્થાપનની સ નવિા પ્રદાન કરવા માટે અનન્દ્ય િમીન પાસમલ ઓળખ અપનાવવા માટે 

પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવશ.ે અન સભૂચ VIIIની ભાર્ાઓમાાંથી કોઇપણ ભાર્ામાાં િમીનના રેકોડે્ મસના 
રાન્દ્સભલરટરેશન (ભલપ્યાંતર) સાંબાંનિત સ નવિા શરૂ કરવામાાં આવશ.ે 

75. ‘એક રાષ્ર એક રજિસ્રેશન સોફ્ટવેર’ની મદદથી નેશનલ જીનેરટક ડોક્યમેૂન્દ્ટ રજિસ્રેશન નસસ્ટમ (NGDRS) 

અપનાવવા અથવા તેની સાથ ે ભલિંકેિને રજિસ્રેશન માટે એકસમાન પ્રરક્રયાના નવકપપ તરીકે અન ેખત તેમિ 

દસ્તાવેિોના ‘ગમે ત્યાાં રજિસ્રેશન’ માટે પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવશ.ે 

નાદારી અને દેવાણળયાપણુાં સાંરહતા 
76. ઉકેલની પ્રરક્રયાની અસરકારકતા વિારવા માટે અન ે સરહદપાર દેવાભળયાપણાનો ઉકેલ લાવવાની 
સ નવિા પરૂી પાડવા માટે સાંરહતામાાં િરૂરી ફેરફારો કરવામાાં આવશે. 

ત્વરરત કોપોરેટ ઉકેલ 

77. નવી કાંપનીઓના ત્વરરત રજિસ્રેશન માટે અનેક IT આિારરત પ્રણાલીઓ સ્થાનપત કરવામાાં આવી છે. હવ.ે 

રી-એલ્ન્દ્િનનયરરિંગ પ્રરક્રયા સાથે ત્વરરત કોપોરેટ સમાપન માટે કેન્દ્ર આ કાંપનીઓના સ્વૈલ્ચ્છક પરરસમાપન 

(વાઇન્દ્ડઅપ)ને સરળ અન ેઅસરકારક બનાવવા તેમિ વેગવાન બનાવવા માટે વતમમાન 2 વર્મના સમયને 

ઘટાડીને 6 મરહના માટે નનિામરરત કરવામાાં આવશ.ે 

સરકારી ખરીદી 
78. તાજેતરમાાં િ સરકારી નનયમોન ેઅમતૃકાળની આવશ્યકતાઓ માટે સ િારવામાાં આવ્યા છે. નવા નનયમોન ે



નવનવિ રહતિારકો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા ઇનપ ટથી લાભ મળ્યો છે. આધ નનક બનાવવામાાં આવેલા નનયમો 
િરટલ ટેન્દ્ડરોના મપૂયાાંકનમાાં ખચમ ઉપરાાંત પારદશમક ગ ણવિા માપદાંડોના ઉપયોગન ેઅન મનત આપ ેછે. ચાલ  
ભબલોના 75 ટકાની ચ કવણી માટે અનનવાયમરૂપે 10 રદવસમાાં કરવાની અન ેસમજૂતીના માધ્યમથી નવવાદોના 
નનવારણને પ્રોત્સાહન આપવાની િોગવાઇ કરવામાાં આવી છે. 

79. પારદનશિતાન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે તેમિ ચ કવણીઓમાાં થતા નવલાંબમાાં ઘટાડો લાવવા માટે, એક ડગલ ાં 
આગળ વિીન ેએક સાંપણૂમ પેપરલેસ, એન્દ્ડ ટ  એન્દ્ડ ઑનલાઇન ઇ-ભબલ નસસ્ટમને પોતાની ખરીદી માટે તમામ 

કેન્દ્રીય માંત્રાલયો દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે તેવી શરૂઆત કરવામાાં આવશ.ે આ નસસ્ટમ પ રવઠાકારો અન ે

કોન્દ્રાતટરોને પોતાના રડજિટલ રીતે હસ્તાક્ષર કરેલા ભબલો અન ે દાવાઓ તેમિ ક્ાાંયથી પણ પોતાની 
ક્સ્થનતની ર્જણકારી મેળવવા માટે ઑનલાઇન પ્રસ્તતૂ કરવા માટે સક્ષમ બનાવશ.ે 

80. પ રવઠાકારો અન ેકામના કોન્દ્રાતટરોને થતા અપ્રત્યક્ષ ખચમમાાં ઘટાડો લાવવા માટે, બેંક ગેરેન્દ્ટી માટે એક 

નવકપપ તરીકે શ્યોરરટી બોન્દ્ડન ે સરકારી ખરીદીઓમાાં સ્વીકાયમ કરવામાાં આવશે. સોનાની આયાત જેવા 
વ્યવસાયો માટે પણ આ ઉપયોગી નીવડશ.ે IRDAIએ વીમા કાંપનીઓ દ્વારા શ્યોરરટી બોન્દ્ડ ઇશ્્  કરવા માટે 

નવી રૂપરેખા બનાવી છે. 

AVGC પ્રોત્સાહન કાયમદળ 

81. એનનમેશન, નવઝય અલ ઇફેતટ્સ, ગેનમિંગ અને કોનમતસ ક્ષેત્ર ્ વાનો માટે ખબૂ િ મોટા પાય ેરોિગારીની 
સાંભાવનાઓ પરૂી પાડ ેછે. એક AVGC પ્રોત્સાહન કાયમદળ (ટાસ્કફોસમ) તમામ રહતિારકો સાથ ેતેન ેપ્રાપ્ત કરવા 
માટે અન ે આપણા બર્જરો તેમિ વૈનશ્વક માાંગન ે પરૂી કરવા માટે ઘરેલ ાં ક્ષમતાન ાં નનમામણ કરવા માટે 

રીતભાતોની ભલામણો કરવાના ઉદે્દશથી સ્થાનપત કરવામાાં આવશ.ે 

ટેણલકોમ કે્ષત્ર 

82. સામાન્દ્યરૂપ ે ટેભલકોમ જેમાાં ખાસ કરીને 5G ટેકનોલોજીમાાં વદૃ્ધિ અન ેરોિગારીની તકો પરૂી પાડવા માટે 

સમથમ બનાવી શકે છે. ખાનગી ટેભલકોમ ઓપરેટરો દ્વારા 2022-23માાં 5G મોબાઇલ સેવાઓનો પ્રારાંભ કરવાની 
સ નવિા પરૂી પાડવા માટે અપેભક્ષત સ્પેતરમ હરાજીઓની પ્રરક્રયા 2022માાં હાથ િરવામાાં આવશ.ે 

83. રડઝાઇન આિારરત નવનનમામણ માટે 5G માટે એક મિબતૂ ઇકોનસસ્ટમન ાં નનમામણ કરવાના ઉદે્દશથી એક 

યોિના ઉત્પાદન સાથ ેસાંકળાયેલ પ્રોત્સાહન યોિનાના ભાગરૂપ ેલોન્દ્ચ કરવામાાં આવશ.ે 

84. ગ્રામીણ અન ેઅંતરરયાળ નવસ્તારોમાાં સસ્તા બ્રોડબને્દ્ડ અન ેમોબાઇલ સેવાઓના પ્રસારન ેસક્ષમ કરવા 
માટે, વૈનશ્વક સેવા બોન્દ્ડ ભાંડોળ અંતગમત વાનર્િક સાંગ્રહના 5 ટકા સ િી ફાળવણી કરવામાાં આવશ.ે તેનાથી 
ટેકનોલોજીઓ અન ેઉકેલો માટે રરસચમ અને ડવેલપમેન્દ્ટ તેમિ વ્યાપારીકરણને પ્રોત્સાહન મળશ.ે 

85. અમારી દૂરાંદેશી એવી છે કે, શહરેી ક્ષેત્રો તેમિ તેમના રહવેાસીઓની જેમ િ કોઇ ગ્રામ અથવા તેના 
રહવેાસીઓને ઇ-સેવાઓની પહોંચ, સાંચાર સ નવિાઓ અન ે રડજિટલ સાંસાિન પ્રાપ્ત થવા િોઇએ. દૂરસ્થ 

નવસ્તારો સરહત તમામ ગામડાઓમાાં ઓષ્પ્ટકલ ફાઇબરન ાં નેટવકમ  પાથરવા માટેના કોન્દ્રાતટ ભારતનેટ 

પરરયોિના અંતગમત 2022-23માાં PPP માધ્યમથી આપી દેવામાાં આવશ.ે આ કાયમ 2025 સ િીમાાં પરૂ ાં થવાન ાં 
અન માન છે. ઓષ્પ્ટકલ ફાઇબરનો વધ  સારો અને કાયમદક્ષ ઉપયોગ થાય તે માટે િરૂરી પગલાાં લેવામાાં 
આવશ.ે 



શનકાસને પ્રોત્સાહન 

86. નવશેર્ આનથિક ઝોન અનિનનયમના બદલ ે એક નવો કાયદો લાવવામાાં આવનશ ે જેના કારણે રાજ્યો 
‘ઉદ્યોગો અન ેસેવાઓ હબના નવકાસ’માાં ભાગીદારો બની શકશ.ે આનાથી તમામ મોટી હાલમા અક્સ્તત્વમાાં 
રહલેી અન ેનવી આવનારી ઇન્દ્ડસ્રીઓના એકમો ઉપલબ્િ માળખાકીય સ નવિાઓનો શ્રેષ્ઠતમ ઉપયોગ કરવા 
માટે સમથમ બનશ ેઅને નનકાસ મામલ ેસ્પિામત્મકતામાાં વિારો થશે. 

સાંરક્ષિ કે્ષત્રમાાં આત્મશનભમરતા 

87. અમારી સરકાર સશસ્ત્ર દળો માટેના ઉપકરણોમાાં આયાત પર નનભમરતા ઓછી કરવા અન ેઆત્મનનભમરતાન ે

પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરટબિ છે. 68 ટકા મડૂી ખરીદી બજેટન ે 2022-23માાં ઘરેલ ાં ઉદ્યોગો પાસેથી ખરીદી 
કરવા માટે અલગ રાખવામાાં આવશ,ે જ્યારે 2021-22માાં આ આ રકમ 58 ટકા હતી. 

88. સાંરક્ષણ ક્ષેત્રમાાં સાંશોિન અન ેનવકાસ માટે 25 ટકા બજેટની રકમ રાખવામાાં આવી હોવાથી સાંરક્ષણ ક્ષેત્રમાાં 
સાંશોિન અન ેનવકાસથી ઉદ્યોગો, સ્ટાટમઅપ અન ેનશક્ષણ સાંસ્થાઓ માટે દ્વાર ખ લશે. SPV મોડલે દ્વારા DRDO અન ે

અન્દ્ય સાંગઠનો સાથ ેમળીને ખાનગી કાંપનીઓન ેસૈન્દ્યના પ્લેટફોમમ અન ેઉપકરણો રડઝાઇન કરવા અન ેતૈયાર 

કરવા માટે પ્રોત્સારહત કરવામાાં આવશ.ે સાંખ્યાબાંિ પરીક્ષણો અન ેપ્રમાણીકરણની િરૂરરયાતોન ેપરૂી કરવા 
માટે એક સ્વતાંત્ર એક છત્ર સાંગઠનની રચના કરવામાાં આવશે.  

ઉદયમાન અવસરો (સનરાઇઝ તકો) 

89. આરટિરફનશયલ ઇન્દ્ટેભલિન્દ્સ, જીયો-સ્પેરટઅલ નસસ્ટમ્સ અન ેડ્રોન, સેમી-કાંડતટર અન ેતેની નસસ્ટમ, અંતરરક્ષ 

અથમતાંત્ર, જેનોનમતસ અને ફામામસ્્ રટકપસ, ગ્રીન એનિી (પયામવરણ માટે અન કળૂ ઊર્જમ) અન ેઅવરિવરની 
સ્વચ્છ વ્યવસ્થાઓ મોટા પાયા પર નવકાસમાાં સહાયતા કરવા અન ે દેશને આધ નનક બનાવવામાાં વ્યાપક 

સાંભાવના િરાવે છે. આ ્ વાનો માટે રોિગારી પ્રદાન કરે છે અન ેભારતીય ઉદ્યોગિગતને વિારે પ્રભાવશાળી 
અન ેસ્પિામત્મક બનાવે છે.   

90. સહાયક નીનતઓ, હળવા નનયમનો, સ્થાનનક ક્ષમતાઓન ાં નનમામણ કરવા માટે સ નવિાદાયક પગલાાંઓ 

તેમિ સાંશોિન અને નવકાસન ે પ્રોત્સાહનથી સરકારના અભભગમન ે રદશાસચૂન મળશ.ે આ ઉદયમાન 

અવસરોમાાં સાંશોિન અને નવકાસ માટે, નશક્ષણ સાંસ્થાઓ, ઉદ્યોગો અન ેર્જહરે સાંસ્થાઓ સાથ ેસહયોગ સ્થાનપત 

કરવા ઉપરાાંત, સરકારી યોગદાન પણ પરૂ ાં પાડવામાાં આવશે. 

ઊર્જમ રાન્ન્ઝિન અને જળવાય ુસાંબાંશધત પગલાાં 

91. િળવા્  પરરવતમનનાાં િોખમો એ સૌથી મિબતૂ નકારાત્મક બાહ્યતા છે જે ભારત અન ેઅન્દ્ય દેશોને અસર 

કરી રહ્યાાં છે. આદરણીય પ્રિાનમાંત્રીએ ગત વરે્ નવેમ્બરમાાં ગ્લાસગો ખાત ે યોર્જયલેા COP26 નશખર 

સાંમેલનમાાં િણાવ્્ ાં હત ાં તે મ િબ, “વતમમાન સમયની િરૂરરયાત એ છે કે, અનવચારી અન ેનવનાશક વપરાશને 
બદલ ેધ્યાનપવૂમક અને ઇરાદાપવૂમકના વપરાશ કરવો િોઇએ.” તેમણ ેર્જહરે કરેલા ‘પાંચામતૃ’માાં દશામવેલ લો 



કાબમન નવકાસ વ્્હૂરચના એ દીઘમકાભલન નવકાસ પ્રત્ય ે અમારી સરકારની મિબતૂ કરટબિતાન ાં મહત્વન ાં 
પ્રનતભબિંબ છે. 

92. આ વ્્હૂનીનત રોિગારીની નવપ લ તકોના દ્વાર ખોલ ે છે અન ેતેનાથી દેશ દીઘમકાભલન નવકાસના માગે 
આગળ વિશે. તદઅન સાર આ બજેટમાાં કેટલાક ટૂાંકાગાળાના અન ેકેટલાક લાાંબાગાળાના પગલાાંની દરખાસ્ત 

કરવામાાં આવી છે. 

સૌર ઊર્જમ 

93. વર્મ 2030 સ િીમાાં સ્થાનપત સૌર ઊર્જમન ાં 280 ગીગા વૉટન ાં મહત્વાકાાંક્ષી લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉચ્ચ 

કાયમદક્ષતા િરાવતા સૌર મોડયલૂના નનમામણ માટે ઉત્પાદન સાથ ેસાંકળાયેલ પ્રોત્સાહન માટે રૂનપયા 19,500 

કરોડની વિારાની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે જેથી ઘરેલ  સ્તરે નવનનમામણની સ નવિા પરૂી પાડી શકાય. આમાાં 
પોભલનસભલકોનથી સોલર PV મોડયલૂ સ િીના સાંપણૂમ સાંકભલત ઉત્પાદન એકમોને પ્રાથનમકતા આપવામાાં 
આવશ.ે  

વલયાકાર અથમતાંત્ર 

94. ઉત્પાદકતામાાં વિારો કરવામાાં તેમિ નવા વ્યવસાયો અન ે નોકરીઓ માટે મોટાપાયે તકોન ાં સર્જન 

કરવામાાં મદદ મેળવવના માટે વલયાકાર અથમતાંત્ર તરફ સ્થાનાતાંરણ કરવામાાં આવશ ે તેવી અપેક્ષા છે. 

ઇલેતરોનનક કચરો, વાહનોની આવરદાનો અંત, વપરાયેલ નકામા ઓઇલનો ઉપયોગ અન ેઝેરી તેમિ િોખમી 
ઔદ્યોભગક કચરો જેવા દસ ક્ષેત્રો માટેનો એતશન પ્લાન તૈયાર કરવામાાં આવ્યો છે. માળખાકીય સ નવિાઓ, 

રરવસમ લોજિષ્સ્ટતસ, ટેકનોલોજીમાાં અપગ્રેડશેન અને અનૌપચારરક ક્ષેત્ર સાથે એકીકરણના મહત્વપણૂમ ક્રોસ 

કટીંગ મ દ્દાઓનો ઉકેલ લાવવા પર હવ ે ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવામાાં આવશ.ે નનયમનો, નવસ્તતૃ ઉત્પાદકોની 
િવાબદારીઓના માળખામાાં નવસ્તરણ અન ેઆનવષ્કારની સ નવિાઓને આવરી લેતી સરક્રય ર્જહરે નીનતઓ 

દ્વારા તેન ેસમથમન પરૂ ાં પાડવામાાં આવશ.ે 

કાબમન ન્યરૂલ અથમતાંત્ર તરફ સ્થાનાાંતરિ 

95. ઉષ્મા ઊર્જમ પ્લાન્દ્ટ્સમાાં પાાંચથી સાત ટકા બાયોમાસ પેલેટ્સ કો-ફાયર (સહ-ઇંિણ) કરવામાાં આવશ ેજેના 
પરરણામરૂપ ેદર વરે્ 38 MMT CO2 ની બચત થશે. આના કારણે ખેડતૂોને વિારાની આવક ઉભી થશે અન ે

સ્થાનનક લોકોન ે રોિગારીની તકો પણ પ્રાપ્ત થશે તેમિ કૃનર્ ક્ષેત્રોમાાં પરાળી બાળવાથી બચવામાાં મદદ 

મળશ.ે 

96. ઊર્જમની બચત કરવી એ ઊર્જમ વ્યવસ્થાપનમાાં એક મહત્વપણૂમ પરરબળ છે. આથી, ઊર્જમ કાયમક્ષમતા અન ે

બચતનાાં પગલાાંઓન ેપ્રોત્સાહન આપવામાાં આવશ.ે ઊર્જમ સેવા કાંપની (ESCO)ના વ્યવસાય મોડલે દ્વારા મોટી 
વાભણબ્જ્યક ઇમારતોમાાં આમ કરવામાાં આવશ.ે તે ઊર્જમ ઓરડટ, પ્રદશમન કરારો અન ેસામાન્દ્ય માપન તેમિ 

ચકાસણી પ્રોટોકોલ માટે ક્ષમતા નનમામણ અન ેર્જગનૃતની સ નવિા આપશ.ે 



97. કોલસાના ગેનસરફકેશન અન ે કોલસાન ે ઉદ્યોગો માટે િરૂરી રસાયણોમાાં રૂપાાંતરરત કરવા માટેના ચાર 

પાઇલોટ પ્રોજેતટ્સ ટેકનનકલ અન ેનાણાકીય સિરતા નવકસાવવા માટે તૈયાર કરવામાાં આવશ.ે 

98. કૃનર્ વનીકરણ તેમિ ખાનગી વનીકરણને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદે્દશથી નીનતઓ અન ેિરૂરી કાયદાકીય 

ફેરફારો કરવામાાં આવશ.ે આ ઉપરાાંત, જેઓ કૃનર્-વનીકરણ હાથ િરવા માાંગે છે તેવા અન સભૂચત ર્જનત અન ે

અન સભૂચત િનર્જનતના ખેડતૂોને આનથિક સહાય પરૂી પાડવામાાં આવશ.ે  

રોકાિોનુાં ફાઇનાક્ન્સિંગ 

ર્જહરે મડૂી રોકાિ 

99. મડૂી રોકાણની ગ ણક અસરના કારણે ઝડપી અને દીઘમકાભલન આનથિક પ નર િાર થાય છે અન ેએકત્રીકરણ 

શક્ બન ે છે. મડૂી રોકાણ મોટા ઉદ્યોગો અન ે MSME પાસેથી નવનનમામણ ઇનપ ટ્સની માાંગમાાં વદૃ્ધિ કરવા, 
વ્યાવસાનયકો પાસેથી સેવાઓ માટે અન ેસારી કૃનર્ માળખકીય સ નવિાઓ દ્વારા ખેડતૂોને મદદ કરવા સરહત 

રોિગારીઓન ાં સર્જન કરવામાાં પણ મદદરૂપ થાય છે. અથમતાંત્રે ઉચ્ચ વદૃ્ધિ સાથે મહામારીની અસરોમાાંથી બહાર 

આવવા માટે મિબતૂ ક્સ્થનતસ્થાપકતા દશામવી છે. િો કે, 2020-21ના આંચકાની ખોટ પરૂી કરવા માટે આપણ ેતે 

સ્તરન ેટકાવી રાખવાની પણ િરૂર છે.  

100. અગાઉ 5 નાંબરના ફકરામાાં ઉપલખે કયો તે અન સાર, રોકાણના અસરકારક ચક્રન ેખાનગી રોકાણ તરફ 

પ્રેરરત કરવા માટે ર્જહરે રોકાણની િરૂર છે. આ તબકે્ક, ખાનગી રોકાણો માટે િરૂરી િણાય છે કે, તેમની ક્ષમતા 
વિારવા માટે અન ે અથમતાંત્રની િરૂરરયાત પરૂી કરવા માટે સહાયતાની િરૂર છે. ર્જહરે રોકાણન ે આગળ 

વિારતા રહવેાની િરૂર છે અન ે2022-23માાં ખાનગી રોકાણ તેમિ માાંગમાાં વિારો કરવો પણ િરૂરી છે. 

101. ઉપરોતત િરૂરરયાતોને ધ્યાનમાાં રાખીન ેફરી એકવાર કેન્દ્રીય બજેટમાાં મડૂીગત ખચમ માટે ખચમમાાં તીવ્ર 

વદૃ્ધિ કરવામાાં આવી છે. હજ  આ ચાલ  વર્મમાાં 5.54 લાખ કરોડ રૂનપયા છે જેમાાં 35.4%નો વિારો કરીને 2022-

23માાં 7.5 લાખ કરોડ રૂનપયા કરવામાાં આવ્યા છે. 2019-20માાં ખચમની સરખામણીએ આ રકમ 2.2 ગણા કરતાાં 
પણ વિારે છે. 2022-23માાં આ ખચમ GDPના 2.9 ટકા હશ.ે    

અસરકારક મડૂી ખચમ 

102. રાજ્યોન ે સહાયતા અન દાનના માધ્યમથી મડૂીગત અસ્કયામતોના સર્જન માટે કરવામાાં આવેલી 
િોગવાઇની સાથ ેસાથે રોકાણના કારણે કેન્દ્ર સરકારનો ‘અસરકારક મડૂી ખચમ’ 2022-23માાં અંદાજે 10.68 લાખ 

કરોડ રૂનપયા હશ ેજે GDPના લગભગ 4.1 ટકા હશ.ે   

ગ્રીન બોન્્સ 

103. 2022-23માાં સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવેલી તમામ બર્જર ઉિારીઓના મામલ,ે સોવેરીન ગ્રીન બોન્દ્ડ્સ 

ઇશ્્  કરવામાાં આવશ ેજેનાથી હરરત માળખાકીય સ નવિા માટે સાંસાિનો એકનત્રત થઇ શકશ.ે તેનાથી પ્રાપ્ત 



થયેલી રકમનો ઉપયોગ ર્જહરે ક્ષેત્રની એવી પરરયોિનાઓ માટે કરવામાાં આવશ ે જે અથમતાંત્રમાાં કાબમન 

ઇન્દ્ટેક્ન્દ્સટી (સઘનતા) ઓછી કરવામાાં મદદરૂપ હોય. 

GIFT-IFSC 

104. ભગફ્ટ નસટીમાાં નવશ્વ સ્તરીય નવદેશી ્ નનવનસિટીઓ અન ેસાંસ્થાઓન ેIFSCA દ્વારા આપવામાાં આવતા ઉચ્ચ 

અભ્યાસક્રમોની ઉપલબ્િતાની સ નવિા આપવા નસવાય નાણાકીય સેવાઓ અન ે ટેકનોલોજી માટે માનવ 

સાંસાિન સમાપ્ત કરી ફાઇનાક્ન્દ્સયલ મેનેિમેન્દ્ટ, રફનટેક, સાયન્દ્સ, ટેતનોલોજી, એલ્ન્દ્િનનયરરિંગ અન ેગભણતના 
અભ્યાસક્રમો સ્થાનનક નનયમોથી મ તત કરાવવાની માંજૂરી આપવામાાં આવશ.ે 

105. આંતરરાષ્રીય ન્દ્યાયશાસ્ત્ર હઠેળ નવવાદોના સમયસર સમાિાન માટે ભગફ્ટ નસટીમાાં આંતરરાષ્રીય લવાદ 

કેન્દ્રની સ્થાપવામાાં આવશ.ે 

106. GIFT નસટીમાાં દેશમાાં દીઘમકાભલન અન ેિળવા્  ફાઇનાન્દ્સ માટે વૈનશ્વક મડૂી માટેની સેવાઓની સ નવિા 
આપવામાાં આવશ.ે 

માળખાકીય સશુવધા ક્સ્થશત 

107. ગાઢ ચાજિ િંગ માળખાકીય સ નવિા અન ેગ્રીડ-સ્કેલ બટેરી નસસ્ટમ્સ સરહત ડટેા સેન્દ્ટસમ અન ેએનિી સ્ટોરેિ 

નસસ્ટમ્સન ેમાળખાકીય સ નવિા સ મેળ યાદીમાાં સામેલ કરવામાાં આવશ.ે આનાથી રડજિટલ માળખાકીય સ નવિા 
અન ેસ્વચ્છ ઊર્જમ સાંગ્રહ માટે િીરાણની ઉપલબ્િતા સરળ બનશ ે

વેન્ચર કેશપટલ અને ખાનગી ઇક્તવટી રોકાિ 

108. વેન્દ્ચર કેનપટલ અને ખાનગી ઇક્તવટીએ છેપલા વર્મમાાં રૂનપયા 5.5 લાખ કરોડ કરતાાં વિારે રોકાણ ક્ ાં છે 

જેનાથી સૌથી મોટા સ્ટાટમઅપ અન ેવદૃ્ધિની ઇકોનસસ્ટમ પૈકી એક તરીકેની સ નવિા પ્રાપ્ત થઇ છે. આ રોકાણોમાાં 
વ્યાપકતા વિારવા માટે નનયમનકારી અન ેઅન્દ્ય ઘર્મણોની સવાાંગી તપાસ િરૂરી છે. તપાસ કરવા અને યોગ્ય 

પગલાાંઓન ાં સચૂન કરવા માટે નનષ્ણાતોની એક સનમનતની રચના કરવામાાં આવશ.ે 

 

સાંશમશિત ફાઇનાન્સ 

109. સરકાર દ્વારા સહાયતા પ્રાપ્ત ફાંડ્સ NIIF અને SIDBI અન ેફાંડ્સના ‘નસડબી’ ફાંડ્સથી નવપ લ પ્રમાણમાાં મડૂી 
પ્રાપ્ત થઇ છે જેની બહ આયામી અસરો િોવા મળી છે. મ ખ્ય ઉદયમાન ક્ષેત્રો જેમકે, તલાઇમેટ એતશન, ડીપ-

ટેક, રડજિટલ ઇકોનોમી, ફામામ અન ે એગ્રી ટેકને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સરકાર સાંનમનશ્રત ફાઇનાન્દ્સ માટે 

થીમેરટક ભાંડોળ ઉપલબ્િ કરાવશ.ે તેમાાં સરકારનો રહસ્સો 20 ટકા સ િી નસનમત રહશેે અન ેઆવા ફાંડ્સન ાં 
સાંચાલન ખાનગી ફાંડ્સ મેનેિરો દ્વારા કરવામાાં આવશ.ે 



માળખાકીય સશુવધા પરરયોજનાઓ માટે નાિાકીય સદ્ધરતા 

110. માળખાકીય સ નવિાઓની િરૂરરયાતોન ેિીરાણ પરૂ ાં પાડવા માટે, નોંિનીય સ્તરે ખાનગી મડૂી દ્વારા ર્જહરે 

રોકાણમાાં વદૃ્ધિની િરૂરરયાતને પરૂી કરવામાાં આવશે. સરકારી ખાનગી ભાગીદારી વાળી પરરયોિનાઓની સાથ ે

સાથ ેબીજી પરરયોિનાઓની નાણાકીય સાંભાવનાઓ વિારવા માટે બહ પક્ષીએ એિન્દ્સીઓ પાસેથી ટેકનનકલ 

અન ેજ્ઞાન સાંબાંનિત સહાયતા મેળવવામાાં આવશ ેઅન ેસાથ ેિ આવશ્યક ઉપાય કરવામાાં આવશે. તેમની 
નાણાકીય સાંભાવના વિારવા માટે નવશ્વની સવોિમ રીતોન ેઅપનાવવી પડશે, ફાઇનાક્ન્દ્સિંગ માટે નવા માગો 
અપનાવવા પડશ ેતેમિ સાંત  ભલત િોખમ ફાળવણી કરવી પડશ.ે 

રડજજટલ રૂશપયો 

111. સેન્દ્રલ બેંક રડજિટલ કરન્દ્સી (CBDC)નો અમલ કરવાથી રડજિટલ અથમતાંત્રન ેખબૂ િ સારો વેગ મળશે. 
રડજિટલ કરન્દ્સીથી વધ  કાયમદક્ષ અન ેસસ્તા કરન્દ્સી વ્યવસ્થાપન તાંત્રન ાં નનમામણ થશે. આથી, બ્લોકચઇેન અન ે

અન્દ્ય ટેકનોલોજીઓનો ઉપયોગ કરીને રડજિટલ રૂનપયો ચાલ  કરવાનો નવચાર કરવામાાં આવ્યો છે જેને 

ભારતીય રીઝવમ બેંક દ્વારા બહાર પાડવામાાં આવશે અન ેતેની શરૂઆત 2022-23થી થશે. 

મડૂીગત રોકાિ માટે રાજ્યોને મડૂી સહાયતા 

112. સહકારી સાંઘવાદની સાચી ભાવના દશામવવા માટે કેન્દ્ર સરકાર રાજ્યોને મિબતૂી પ્રદાન કરવા માટે 

કરટબિ છે જેનાથી તેઓ ઉત્પાદક અસ્કયામતોન ાં સર્જન અન ે લાભદાયક રોિગારીન ાં નનમામણ કરવા માટે 

પોતાની મડૂીન ાં રોકાણ વિારી શકે. ‘મડૂીગત રોકાણ કરવા માટે રાજ્યોન ેઆનથિક સહાયતાની યોિના’ને તમામ 

રાજ્યોએ ખબૂ િ િોરદાર આવકાર આપ્યો છે. મ ખ્યમાંત્રીઓ અન ેરાજ્ય નાણાાં માંત્રીઓ સાથ ેથયેલી મારી 
બેઠકમાાં મળેલા અન રોિોને આદર આપીન ેચાલ  વર્મમાાં આ યોિના અંતગમત બજેટ અન માનમાાં રાખવામાાં 
આવેલા 10,000 કરોડ રૂનપયાના મડૂી ખચમન ેસ િારેલા અન માનમાાં વિારીને 15,000 કરોડ રૂનપયા કરવામાાં 
આવ્યો છે. 

113. વર્મ 2022-23 માટે અથમતાંત્રમાાં તમામ રોકાણોને પ્રેરરત કરવા માટે રાજ્યોની મદદ કરવાના ઉદે્દશથી 1 

લાખ કરોડ રૂનપયાની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે. તે પચાસ વર્ીય વ્યાિમ તત િીરાણ રાજ્યોન ેઆપવામાાં 
આવનારા સામાન્દ્ય િીરાણ નસવાયન ાં િીરાણ છે.  

114. આ પ્રકારની ફાળવણીનો ઉપયોગ પીએમ ગનતશક્તત સાંબાંનિત રોકાણો અન ેરાજ્યોના અન્દ્ય ઉત્પાદક 

મડૂી રોકાણોમાાં કરવામાાં આવશ ેજેમાાં નીચે ઉપલેખ કયો છે તેના સાંબાંનિત ઘટકો પણ સામેલ રહશેે: 

● પ્રિાનમાંત્રી ગ્રામ સડક યોિનાના પ્રાથનમકતા વાળા રહસ્સા માટે પરૂક ફાઇનાક્ન્દ્સિંગ જેમાાં 
રાજ્યોના રહસ્સા માટે સહાયતા પણ સામેલ છે, 



● અથમતાંત્રન ાં રડજિટાઇઝેશન, જેમાાં રડજિટલ પેમેન્દ્ટ અન ે OFC નેટવકમને પરૂ ાં કરવાની વાત પણ 

સામેલ છે, તેમિ 

● ભવન સાંબાંનિત પેટા નનયમો, નગર આયોિન યોિનાઓ, પરરવહનલક્ષી નવકાસ અન ે

રાન્દ્સફરેબલ નવકાસ અનિકાર સાંબાંનિત સ િારાઓ. 

115. વર્મ 2022-23માાં 15મા નાણાાં પાંચની ભલામણો અન સાર રાજ્યોન ે GSDPના 4 ટકા સ િી રાિકોર્ીય 

ન કસાનની અન મનત આપવામાાં આવશ ે જેમાાંથી 0.5 ટકા નવદ્ય ત ક્ષેત્રમાાં સ િારા સાંબાંનિત હશ.ે તેના માટે 

શરતોન ેપહલેાાં િ 2021-22માાં િણાવી દેવામાાં આવી છે.    

રાજકોિીય વ્યવસ્થાપન 

116. બજેટ અન માન 2021-22માાં બતાવવામાાં આવેલા 34.83 લાખ કરોડ રૂનપયાના ક લ ખચમની અવેિમાાં 
સ િારેલા અન માનમાાં 37.70 લાખ કરોડ રૂનપયાનો ક લ ખચમ રાખવામાાં આવ્યો હતો. મડૂીગત ખચમમાાં સ િારેલ ાં 
અન માન 6.03 લાખ કરોડ રૂનપયાન ાં છે. તેમાાં એર ઇષ્ન્દ્ડયાના બાકી નીકળતા ગેરેન્દ્ટીડ લેણાાં અન ેતેની અન્દ્ય 

નવનવિ કરટબિતાઓન ેપરૂી કરવા માટે 51,971 કરોડ રૂનપયાની રકમ પણ સામેલ છે.       

117. બજેટ અન માન તરફ નિર કરવામાાં આવ ેતો 2022-23માાં ક લ ખચમ અન માન રૂનપયા 39.45 લાખ કરોડ 

રાખવામાાં આવ્્ ાં છે જ્યારે ઉિારી નસવાયની ક લ પ્રાલ્પ્તન ાં અન માન રૂનપયા 22.84 લાખ કરોડ રાખવામાાં આવ્્ ાં 
છે. 

118. ચાલ  વર્મમાાં સ િારેલી રાિકોર્ીય ખાિ GDPના અન માનનત 6.9 ટકા છે જ્યારે બજેટ અન માનમાાં તેન ે6.8 

ટકાનો અંદાિ રાખવામાાં આવ્યો છે. 2022-23માાં રાિકોર્ીય ખાિ GDPના અન માનનત 6.4 ટકા છે જ્યારે 

રાિકોર્ીય મિબતૂીના એ માગમન ેપણ અન રૂપ છે જેની મેં ગયા વરે્ ઘોર્ણા કરી હતી કે, 2025-26 સ િીમાાં 
રાિકોર્ીય ખાિને 4.5 ટકાથી નીચલા સ્તરે લાવવામાાં આવશ.ે 2022-23ની રાિકોર્ીય ખાિના સ્તરને 
નનિામરરત કરતી વખત ેહ ાં સરકારી રોકાણના માધ્યમથી પ્રગનતના પોર્ણની િરૂરરયાત પ્રત્યે સર્જગ છાં જેથી 
આપણ ેવધ  મિબતૂ અને ટકાઉ બની શકીએ. 

હવ ેહ ાં, મારા ભાર્ણનો ભાગ –B વાાંચ  છાં. 
 
  



ભાગ B 

પ્રત્યક્ષ કર 

119. આદરણીય અધ્યક્ષ મહોદય, હ ાં આ અવસરે દેશના તમામ કરદાતાઓ પ્રત્ય ેઆભાર વ્યતત કરવા માાંગ  
છાં જેમણ ેસૌથી વિારે સહયોગ આપ્યો છે અન ેિરૂરરયાતના આ સમયમાાં પોતાના સાથી નાગરરકોની સહાયતા 
કરીને સરકારના હાથ મિબતૂ બનાવ્યા છે. 

 

दापयित्वाकरंधर्म्िंराष्ट्रंयित्िंिथायवयध। 

अशेषान्कल्पिेद्राजािोगके्षमाितयन्द्रतः॥११॥ 

 

dāpayitvākaraṃdharmyaṃrāṣṭraṃnityaṃyathāvidhi | 

aśeṣānkalpayedrājāyogakṣemānatandritaḥ || 

 

“રાર્જએ કોઇપણ પ્રકારની ઢીલાશ રાખ્યા વગર અને િમમને અન રૂપ કરવેરાઓના 
એકત્રીકરણની સાથ ેસાથ ેરાિ િમમ અન સાર શાસન કરીને લોકોના યોગક્ષેમ (કપયાણ) માટે 

અવશ્ય વ્યવસ્થાઓ કરવી િોઇએ.” 

મહાભારત, શાાંનત પવમ અધ્યાય. 72. શ્લોક 11 

120. આપણા પ્રાચીન ગ્રાંથોમાાંથી જ્ઞાન અન ેમાગમદશમન મેળવીન ેઆપણ ેપ્રગનતના પાંથે આગળ વિવાન ાં 
ચાલ  રાખ્્ ાં છે. આ બજેટના પ્રસ્તાવોનો અભભપ્રાય, ક્સ્થર અન ેર્જણીતી આપણી કર વ્યવસ્થાની અમારી ઘોનર્ત 

નીનત પર યથાવત રાખીને, વધ  એવા સ િારા લાવવાનો છે જે એક નવશ્વસનીય કર વ્યવસ્થા સ્થાનપત કરવા 
માટે અમારી સાંકપપનાન ેઆગળ વિારી શકે. આ કર પ્રણાલીન ેહજ  પણ વિારે સરળ બનાવશ,ે કરદાતાઓન ે

સ્વૈલ્ચ્છક અન પાલન માટે પ્રોત્સારહત કરશે અન ેમ કદ્દમાઓની સાંખ્યામાાં  ઘટાડો લાવશે. 

નવા ‘અપડટે કરેલ રરટનમ’ની િરૂઆત કરવી 

121. ભારત તીવ્ર ગતીએ આગળ વિી રહ્ ાં છે અન ેલોકો એક કરતાાં વિારે આનથિક લેવડદેવડો કરી રહ્યાાં છે. 

આવકવેરા નવભાગ ેકરદાતાઓના રાન્દ્ઝેતશનોના રરપોરટિંગ માટે એક સશતત માળખ ાં તૈયાર ક્ ાં છે. આ સાંદભ ે

કેટલાક કરદાતાઓન ેએવ ાં લાગી શકે છે કે, તેમણ ેકર ચ કવણી માટે પોતાની આવકન ાં યોગ્ય રીતે મપૂયાાંકન 

કરવામાાં ભલૂ અથવા ત્ર ટી કરી છે. આવી ભલૂોને સ િારવા માટે તક આપવાના ઉદે્દશથી હ ાં વિારાના કરની 
ચ કવણી કરીને ‘અપડટે કરેલ રરટનમ’ દાખલ કરવા માટે કરદાતાઓન ે અન મનત આપવાની એક નવી 
િોગવાઇનો પ્રસ્તાવ મકૂ ાં છાં. આ અપડટે કરેલ રરટનમ સાંબાંનિત આકારણી વર્મના અંતથી બે વર્મના સમયમાાં 



દાખલ કરી શકાય છે. 

 

122.   હાલમાાં, િો નવભાગન ેએવી ર્જણ થાય કે આકારણી કરાવનાર દ્વારા કેટલીક આવક દશામવવામાાં આવી 
નથી તો તેમને ન્દ્યાય નનણમયની લાાંબી પ્રરક્રયામાાંથી પસાર થવ ાં પડ ે છે. તેના બદલે, હવે આ પ્રસ્તાવથી 
કરદાતાઓમાાં ભરોસો બેસી શકશ ેકે આકારણી કરાવનાર પોત ેતે આવક ર્જહરે કરી શકશ ેજેને અગાઉ પોતાના 
રરટનમમાાં દાખલ કરતી વખત ે દશામવવામાાં આવી નહોતી. પ્રસ્તાવન ાં સાંપણૂમ નવવરણ ફાઇનાન્દ્સ નવિેયકમાાં 
આપવામાાં આવેલ ાં છે. આ સ્વૈલ્ચ્છક કર અન પાલનની રદશામાાં એક સકારાત્મક પગલ ાં છે. 

સહકારી સશમશતઓ માટે વૈકન્લ્પક લઘતુમ કર દર અને સરચાર્જમાાં ઘટાડો  

123. હાલમાાં, સહકારી સનમનતઓએ સાડા અઢાર ટકાના દરે વૈકલ્પપક લઘ તમ દરની ચ કવણી કરવી િરૂરી 
છે. િોકે, કાંપનીઓ આ કરના પાંદર ટકાના દરની ચ કવણી કરે છે. સહકારી સનમનતઓ અન ેકાંપનીઓ વચ્ચ ે

સમાનતા લાવવા માટે, હ ાં સહકારી સનમનતઓ માટે પણ આ દર ઘટાડીને પાંદર ટકા કરવાનો પ્રસ્તાવ મકૂ ાં છાં. 

124. હ ાં એવી સહકારી સનમનતઓ માટે સરચાર્જ પણ હાલમાાં 12 ટકા છે ત્યાાંથી ઘટાડીને 7 ટકા કરવાની 
દરખાસ્ત કર ાં છાં જેમની ક લ આવક રૂનપયા 1 કરોડ કરતાાં વિારે અન ે10 કરોડ કરતાાં ઓછી હોય. 

125. આનાથી સહકારી સનમનતઓ અન ેતેમના સભ્યોની આવક વિારવામાાં મદદ મળશ ેજેઓ મ ખ્યત્વે 

ગ્રામીણ અન ેખેતી કરનારા સમ દાયોમાાંથી આવતા હોય છે. 

રદવ્યાાંગજનોને કરમાાં રાહત 

126. રદવ્યાાંગ વ્યક્તતના માતાનપતા અથવા પાલક આવી વ્યક્તત માટે વીમો લઇ શકે છે. વતમમાન કાયદો 
માતા-નપતા અથવા પાલક માટે માત્ર ત્યારે િ કપાત કરવાની િોગવાઇ છે જ્યારે રદવ્યાાંગ વ્યક્તત માટે પાલક 

એટલે કે માતાનપતાન ાં મતૃ્્  થાય તેવી ક્સ્થનતમાાં ઉચ્ચક ચ કવણી અથવા વાનર્િક આવકની સ નવિા ઉપલબ્િ 

હોય. 

127. એવી પરરક્સ્થનતઓ પણ આવી શકે છે જ્યારે રદવ્યાાંગ આનશ્રતોન ે તેમના માતા-નપતા/પાલકના 
જીવનકાળ દરનમયાન પણ વાનર્િક આવક અથવા ઉચ્ચક રકમની ચ કવણીની િરૂર પડ.ે હ ાં આ માટે 

માતાનપતા/પાલકોના જીવનકાળ દરનમયાન પણ એટલે કે માતાનપતા/પાલકની સાઇઠ વર્મની ઉંમર થયા પછી 
વાનર્િકી અન ેઉચ્ચક રકમની ચ કવણીની અન મનત આપવા માટે પ્રસ્તાવ મકૂ ાં છાં.  

રાજ્ય અને કેન્ર સરકારના કમમચારીઓ વચ્ચે સમાનતા 

128. હાલમાાં, કેન્દ્ર સરકાર રાષ્રીય પેન્દ્શન પ્રણાલી (NPS) ટીઅર -1માાં પોતાના કમમચારીના વેતનમાાં 14 



ટકાન ાં યોગદાન આપે છે. તેન ેકમમચારીની આવકની ગણતરીમાાં કપાત તરીકે સ્વીકારવામાાં આવી છે. િોકે, 

રાજ્ય સરકારના કમમચારીઓના રકસ્સામાાં આવી કપાત વેતનના 10 ટકાની મયામદા સ િી િ સ્વીકારવામાાં આવી 
છે. કેન્દ્ર અન ે રાજ્ય સરકાર બાંનેના કમમચારીઓ પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર રાખવા માટે હ ાં રાજ્ય સરકારના 
કમમચારીઓ માટે NPS ખાતામાાં નોકરીદાતાના યોગદાન પર કર કપાતની મયામદા 10 ટકાથી વિારીને 14 ટકા 
કરવાની દરખાસ્ત કર ાં છાં. તેનાથી રાજ્ય સરકારના કમમચારીઓન ેસામાજિક સ રક્ષા રહતલાભો વિારવા માટે 

અન ેતેમને કેન્દ્ર સરકારના કમમચારીઓની સમાન લાવવામાાં મદદ મળશ.ે  

 

સ્ટાટમઅપ માટે પ્રોત્સાહનો 

129. સ્ટાટમઅપ આપણા અથમતાંત્ર માટે નવકાસના પ્રેરક તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. છેપલા કેટલાક વર્ોમાાં, દેશે 

સફળ સ્ટાટમઅપની સાંખ્યામાાં અનેક ગણો વિારો કયો છે. 31.03.2022 પહલેા સ્થાનપત પાત્ર સ્ટાટમઅપને 
સમાવવામાાં આવ ે ત્યારથી દસ વર્મમાાં અન ક્રમે ત્રણ વર્મ માટે કર પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવ્્ ાં હત ાં. કોનવડ 

મહામારીને ધ્યાનમાાં રાખીને, હ ાં આવ ાં કર પ્રોત્સાહન ઉપલબ્િ કરાવવા માટે પાત્ર સ્ટાટમઅપને સમાવવાની 
અવિીમાાં હજ  એક વર્મ વિારવા માાંગ ાં છાં એટલે કે લાંબાવીને 31.03.2023 કરવાનો પ્રસ્તાવ મકૂ ાં છાં. 

નવી સમાવવામાાં આવેલી નવનનમામણ કાંપનીઓ માટે રાહત કર વ્યવસ્થા અંતગમત પ્રોત્સાહન 

130. અમ ક ઘરેલ ાં કાંપનીઓ માટે વૈનશ્વક રૂપે સ્પિામત્મક વ્યવસાયનો માહોલ તૈયાર કરવા માટે અમારી 
સરકાર દ્વારા નવી સમાવવામાાં આવેલી ઘરેલ ાં નવનનમામણ કાંપનીઓ માટે 15 ટકા કરની રાહત દરની કર 

વ્યવસ્થા લાગ  કરવામાાં આવી હતી. હ ાં િારા 115BAB અંતગમત નવનનમામણ અથવા ઉત્પાદનમાાં શરૂઆત 

કરવાની અંનતમ તારીખને એક વર્મ એટલે કે 31 માચમ 2023થી લાંબાવીન ે 31 માચમ 2024 સ િી વિારવાનો 
પ્રસ્તાવ મકૂ ાં છાં. 
 

વચ્યુમઅલ રડજજટલ અસ્કયામતોના કરવેરા માટેની યોજના  
131. વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતોના હસ્તાાંતરણોમાાં અસામાન્દ્ય વિારો નોંિાયો છે. આ હસ્તાાંતરોના 
પ્રમાણ અન ેપ નરાવતમનના કારણે તે િરૂરી બની ગ્ ાં છે કે તેના માટે એક નવનશષ્ટ કર વ્યવસ્થાની િોગવાઇ 

કરવામાાં આવ.ે તે અન સાર, વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતો ઉપર કરવેરા માટે, હ ાં તે બાબતની િોગવાઇ 

કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર ાં છાં કે કોઇપણ વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતોના હસ્તાાંતરણથી પ્રાપ્ત થયેલી 
કોઇપણ આવક ઉપર 30 ટકાના દરોએ કર વસલૂવામાાં આવશે.  

● તેની પ્રાલ્પ્ત માટે થતા ખચમ નસવાય આવી આવકની આકારણી કરતી વખત ેકોઇપણ ખચમ અથવા 

ભ્થાના સાંદભમમાાં કોઇપણ પ્રકારની કપાતની પરવાનગી આપવામાાં આવશ ે નહીં. આ ઉપરાાંત, 

વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતના હસ્તાાંતરણથી થયેલા ન કસાનને કોઇપણ આવકની સામ ેસરભર 

કરી શકાશે નહીં.  



● આ ઉપરાાંત, હસ્તાાંતરણ નવગતોન ેનોંિવા માટે, હ ાં વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતોના હસ્તાાંરણના 

સાંબાંિમાાં કરવામાાં આવેલી ચકૂવણી ઉપર એક નાણાકીય મયામદાથી વધ , આવી અવેિ ઉપર 1 ટકાના 

દરથી TDS વસલૂવા માટેનો પણ પ્રસ્તાવ કર ાં છાં.  

● વચ્્ મઅલ રડજિટલ અસ્કયામતની ભેટ ઉપર પણ તેના પ્રાપ્તકતામ પાસેથી કર વસલૂવાનો પ્રસ્તાવ છે.  

 

શવભાગ દ્વારા વારાંવાર અપીલ કરવામાાંથી બચવા માટે કોટમ  કેસો સાંબાંશધત જોગવાઇ  

132. એવ ાં ધ્યાન ઉપર આવ્્ ાં છે કે તેવી અપીલો દાખલ કરવામાાં ખબૂ િ વિારે સમય અન ેસાંસાિનો વ્યય 

થાય છે જેમાાં સમાન પ્રકારના મ દ્દાઓ સમાયેલા હોય છે. વાિબી કોટમ  કેસ િોગવાઇની અમારી નીનતન ેઆગળ 

વિારતાાં હ ાં તે બાબતની િોગવાઇ કરવા માટે પ્રસ્તાવ રજૂ કર ાં છાં કે કોઇ આકારણીકતામના રકસ્સામાાં કાયદાનો 
એક પ્રશ્ન, કોઇપણ કેસમાાં હકૂમત િરાવતી વડી અદાલત અથવા સવોચ્ચ અદાલતમાાં પડતર કાયદાના પ્રશ્ન 

જેવો સમાન છે તો નવભાગ દ્વારા તે આકારણીકતામના રકસ્સામાાં આગળ અપીલ દાખલ કરવાન ાં ત્યાાં સ િી 
મ લતવી કરવામાાં આવશ ે જ્યાાં સ િી તેવા કાયદાના પ્રશ્ન ઉપર હકમૂત િરાવતી વડી અદાલત અથવા 
સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા નનણમય લેવામાાં ન આવ.ે તેનાથી કરદાતાઓ અન ે નવભાગની વચ્ચ ેવારાંવાર થનારી 
સામ-સામી કોટમ  કાયમવાહી ઓછી કરવામાાં ખબૂ િ વિારે મદદ મળશ.ે  

IFSCને કર પ્રોત્સાહન  

133.  IFSCને વધ  પ્રોત્સાહન આપવાના અમારા પ્રયાસોન ેઆગળ વિારતાાં, હ ાં તે બાબતની િોગવાઇ કરવાનો 
પ્રસ્તાવ રજૂ કર ાં છાં કે નવદેશી વ્્ ત્પન્ન લેખો, અથવા કોઇ નવદેશી બેષ્ન્દ્કિંગ એકમ દ્વારા કાઉન્દ્ટર પર ર્જરી કરાયેલા 
વ્્ ત્પન્નોથી ભબનનનવાસીન ેથયેલી આવક, રોયપટીથી થયેલી આવક અન ેિહાિના ભાડાપટ્ટા પર ચકૂવવાન ાં 
વ્યાિ અન ેIFSCમાાં પોટમફોભલયો મેનેિમેન્દ્ટ સેવાઓથી પ્રાપ્ત થયેલી આવક, નવશેર્ શરતોન ેઆિીન, કરમ તત 

હશ.ે  

134. સરચાર્જનુાં વ્યવહારુકરિ  

● વૈનશ્વકૃત વેપાર નવશ્વમાાં તેવી અનેક કાયમ કરારો હોય છે જેની નોંિણી અન ેશરતોમાાં એક સહાયતા સાંઘ 

(કન્દ્સોરટિયમ)ની રચના કરવી અનનવાયમ રીતે અપેભક્ષત હોય છે. કન્દ્સોરટિયમની સભ્ય સામાન્દ્યપણ ે

કાંપનીઓ હોય છે. આવા રકસ્સાઓમાાં આ એઓપીની આવક ઉપર 37 ટકા સ િીનો શ્રેણીબિ સરચાર્જ 

લગાવવામાાં આવ ે છે જે અલગ-અલગ કાંપનીઓ ઉપર લગાવવામાાં આવતાાં સરચાર્જની ત લનામાાં 

ખબૂ િ વિારે છે. તે અન સાર, હ ાં એઓપીમાાં સરચાર્જની ઊચ્ચિમ મયામદા 15 ટકા નનિામરરત કરવાનો 

પ્રસ્તાવ રજૂ કર ાં છાં.  

● આ ઉપરાાંત, સ ચીબિ ઇક્તવટી શેરો, ્ નનટ્સ વગેરે ઉપર લાાંબાગાળાના મડૂી લાભો ઉપર 15 ટકાનો 

મહિમ સરચાર્જ ચકૂવવાપાત્ર હોય છે, જ્યારે અન્દ્ય લાાંબાગાળાના મડૂી લાભો ઉપર શ્રણેીબિ સરચાર્જ 

લાગ ે છે જે 37 ટકા સ િી હોઇ શકે છે. હ ાં કોઇપણ પ્રકારની અસ્કયામતોના હસ્તાાંતરણમાાંથી પ્રાપ્ત 

થયેલા લાાંબાગાળાના મડૂી લાભો ઉપર સરચાર્જને 15 ટકાની મહિમ મયામદા સ િી નનિામરરત કરવાનો 



પ્રસ્તાવ કર ાં છાં. આ પગલાાંથી સ્ટાટમ -અપ સમ દાયને પ્રોત્સાહન મળશે અન ે નવનનમામણ કાંપનીઓ તથા 

સ્ટાટમ -અપ્સન ે કરલાભ આપવાની સાથ ેસાથ ેમારો આ પ્રસ્તાવ આત્મનનભમર ભારત પ્રત્ય ેઆપણી 

પ્રનતબિતાની પ નરોક્તત કરે છે.  

વ્યાવસાશયક ખચમ તરીકે ‘આરોગ્ય અને શિક્ષિ ઉપકર’ સાંબાંશધત સ્પષ્ટતા  
135. આવકવેરો વ્યાવસાનયક આવકની ગણતરી માટે એક સ્વીકાયમ ખચમ નથી. તેમાાં કરની સાથે-સાથ ે

સરચાર્જનો પણ સમાવેશ થાય છે. ‘સ્વાસ્્ય અને નશક્ષણ ઉપકર’ નવનશષ્ટ સરકારી કપયાણકારી કાયમક્રમોને 
ભાંડોળ પરૂ ાં પાડવા માટે કરદાતા ઉપર એક વિારાના સરચાર્જના સ્વરૂપમાાં લાગ  પાડવામાાં આવે છે. પરાંત  , 
કેટલાક ન્દ્યાયાલયોએ ‘સ્વાસ્્ય અન ે નશક્ષણ ઉપકર’ને વ્યાપારી ખચમના સ્વરૂપમાાં સ્વીકૃનત આપી છે જે 

વૈિાનનક અભભપ્રાયની નવર િ છે. કાનનૂી અભભપ્રાયની પ નરોક્તત કરવા માટે હ ાં તે સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ 

કર ાં છાં કે આવક અન ેનફા ઉપર કોઇપણ પ્રકારનો સરચાર્જ અથવા ઉપકર વ્યાવસાનયક ખચમના સ્વરૂપમાાં 
સ્વીકૃત કરી શકાશે નહીં.  
કરચોરી શનવારિ  

136. વતમમાનમાાં, તપાસ કાયમવાહીઓ દરનમયાન ધ્યાન ઉપર આવેલી ર્જહરે નહીં કરેલી આવકના સાંબાંિમાાં 
ન કસાનને આગળ લઇ િઇન ેસરભર કરવાના સાંબાંિમાાં અસ્પષ્ટતા છે. એવ ાં ધ્યાન ઉપર આવ્્ ાં છે કે અનેક 

રકસ્સાઓમાાં, જેમાાં ર્જહરે નહીં કરેલી આવક અથવા વેચાણન ેછૂપાવવા વગેરેની ર્જણકારી પ્રાપ્ત થાય છે તો 
ન કસાન સામ ેસરભર કરીને કરની ચકૂવણીથી બચી શકાય છે. નનનિતતા લાવવા અન ેકરચોરી કરનારાઓમાાં 
નનવારક ભય વિારવા માટે હ ાં તે િોગવાઇ કરવાનો પ્રસ્તાવ કર ાં છાં કે તપાસ અન ેસવેક્ષણ કાયમવાહીઓ 

દરનમયાન શોિવામાાં આવલેી ર્જહરે નહીં કરેલી આવકના સાંબાંિમાાં તેન ેકોઇપણ પ્રકારના ન કસાનની સામ ે

સરભર કરવા દેવાની પરવાનગી આપવામાાં આવશ ેનહીં.  
TDS જોગવાઇઓને તકમસાંગત બનાવવી  
137. એવ ાં ધ્યાન ઉપર આવ્્ ાં છે કે વેપારન ેઉિેિન આપવાની કાયમનીનતના સ્વરૂપમાાં વેપારી એકમો પોતાના 
એિન્દ્ટોન ેલાભો પસાર કરવાન ાં વલણ િરાવતાાં હોય છે. આવા લાભો એિન્દ્ટો માટે કરપાત્ર હોય છે. આવા 
હસ્તાાંતરણો ઉપર નિર રાખવા માટે, િો આવા લાભોન ાં એકાંદર મપૂય નાણાકીય વર્મ દરનમયાન રૂનપયા 20,000 

કરતાાં વિી ર્જય તો હ ાં લાભ આપનારી વ્યક્તત દ્વારા કર કપાત માટે િોગવાઇ કરવાનો પ્રસ્તાવ કર ાં છાં.  
138. અન્દ્ય કેટલાક ફેરફારો પણ કરવામાાં આવી રહ્યાાં છે જેની નવગતો ફાઇનાન્દ્સ નવિેયકમાાં આપવામાાં આવી 
છે. 

 

અપ્રત્યક્ષ કર 

વસ્ત ુતેમજ સેવા કર (જીએસટી)માાં અસાધારિ પ્રગશત 

139. આઝાદ ભારતમાાં જીએસટી એક ઐનતહાનસક સ િારો છે,જે સહકારી સાંઘવાદનો જ સ્સો દશામવે છે. ઊંચી 
આકાાંક્ષાઓની સાથ ેસાથે પડકારો પણ મહાકાય હતા. આ પડકારોને GST કાઉક્ન્દ્સલના માગમદશમન અન ેદેખરેખ 

હઠેળ પરરશ્રમપવૂમક ચપળતાપવૂમક દૂર કરવામાાં આવ્યા હતા. હવ ેઆપણ ેવન માકેટ - વન ટૅતસના ભારતના 



સ્વપ્નન ેસાકાર કરી રહલેા સાંપણૂમપણ ેઆઈટી દ્વારા સાંચાભલત તેમિ પ્રગનતશીલ જીએસટી માળખ ાં હોવાન ાં ગવમ 
લઈ શકીએ એમ છીએ. હજ  કેટલાક પડકારો ઝીલવાના છે અન ેઆવનારા વરે્ અમ ેતેનો ઉકેલ લાવી શકીશ ાં 
તેવી આશા છે. સ નવિા અન ેઅમલીકરણ વચ્ચ ેયોગ્ય સાંત  લન સર્જમતાાં વધ  સાર ાં અન પાલન થઈ રહ્ ાં છે. 

મહામારી છતાાં જીએસટીની આવકમાાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. આ વદૃ્ધિ માટે કરદાતાઓનો આભાર માનવો 
િોઈએ. તેમણ ેમાત્ર પરરવતમનોને અપનાવ્યાાં એટલ ાં િ નહીં, કરવેરા ચકૂવીને તેમાાં ઉત્સાહપવૂમક યોગદાન પણ 

આપ્્ ાં. 
 

સ્પેનશયલ ઈકોનોનમક ઝોન્દ્સ ઃ  
 
140.  

મારા ભાર્ણના પાટમ  એમાાં મેં એસઈઝેડ ક્ષેત્રમાાં સભૂચત સ િારાઓનો ઉપલેખ કયો હતો. એ ઉપરાાંત, અમ ે

એસઈઝેડના કસ્ટમ્સને લગતા વહીવટમાાં પણ સ િારા હાથ િરીશ ાં અન ેવધ  સહાયરૂપ બનવા તેમિ ફતત 

િોખમ-આિારરત તપાસ ઉપર ફોકસ કરીને કામકાિ કસ્ટમ્સ નેશનલ પોટમલ ઉપર તેમિ સાંપણૂમપણ ેઆઈટી 
દ્વારા સાંચાભલત બનાવીશ ાં. આને કારણે એસઈઝેડ એકમો માટે ભબઝનેસ કરવો નોંિપાત્ર પ્રમાણમાાં સ ગમ 

બનશ.ે આ સ િારો 30મી સપ્ટેમ્બર, 2022 સ િીમાાં અમલી બનશ.ે 

 

કસ્ટમ્સના સ િારા અને ડય ટી રેટમાાં ફેરફારો 
141. કસ્ટમ્સ વહીવટીતાંત્રને વર્ોથી ઉદારીકરણની પ્રરક્રયાઓ તેમિ ટેકનોલોજી અપનાવીન ેનવો ઓપ મળ્યો 
છે. હવ ેસાંપણૂમપણ ેફેસલેસ કસ્ટમ્સ સ્થપા્ ાં છે. કોનવડ-19 મહામારી દરમ્યાન કસ્ટમ્સ નવભાગ ેતમામ 

પ્રનતકળૂતાઓ વચ્ચ ેઅત્યાંત ચપળતા અન ેઅથમપણૂમ કાયો દ્વારા અસાિારણ બાહોશી દશામવી છે. ઘરઆંગણ ે

ક્ષમતા સર્જનમાાં, એમએસએમઈને સમાન સ્પિામત્મકતા આપવામાાં, કાચા માલના પ રવઠા આડનેા અવરોિો 
હળવા કરવામાાં, ભબઝનેસ કરવાની સ ગમતા વિારવામાાં તેમિ પીએલઆઈ તેમિ ફેઝ્ડ મેન્દ્્ ફેતચરરિંગ 

પ્લાન્દ્સ જેવી અન્દ્ય નીનતઓના અમલીકરણને શક્ બનાવવામાાં કસ્ટમ્સના સ િારાએ અત્યાંત મહત્ત્વની 
ભનૂમકા ભિવી છે. કસ્ટમ્સ માટેની મારી દરખાસ્તો આ ઉદે્દશો સાથ ેસ સાંગત છે. 

પ્રોજેતટ ઈમ્પોટમસ અન ેકેનપટલ ગ ડ્સ 

142. નેશનલ કેનપટલ ગ ડ્સ પોભલસી, 2016ન ાં લક્ષ વર્મ 2025 સ િીમાાં કેનપટલ ગ ડ્સન ાં ઉત્પાદન બમણ ાં 
કરવાન ાં છે. આન ેપગલ ેરોિગારની તકો સર્જમશે અને પરરણામ ેઆનથિક પ્રવનૃિઓ વિશે. િોકે, વીિળી, 
ફરટિલાઈઝર, ટેતસ્ટાઈપસ, લેિર, ફૂટવેર, ફૂડ પ્રોસેનસિંગ અન ેફરટિલાઈઝસમ જેવાાં નવનવિ ક્ષેત્ર માટે કેનપટલ ગ ડ્સ 

ઉપર કેટલાક રકસ્સાઓમાાં ત્રણ દાયકાથી વધ  સમયથી કરવેરામાાં મ ક્તત આપવામાાં આવી રહી છે. આ મ ક્તતને 

કારણે સ્થાનનક કેનપટલ ગ ડ્સ ક્ષેત્રનો નવકાસ ર ાંિાઈ રહ્યો છે. 

143. તે િ રીતે, પ્રોજેતટ ઉપર આયાત ડયટૂી કન્દ્સેશનન ેકારણે કોલસાના ખાણકામના પ્રોજેતટો, વીિ ઉત્પાદન, 

રાન્દ્સનમશન અન ેનવતરણના પ્રોજેતટો, રેલવે અન ેમેરોના પ્રોજેતટો જેવા નવસ્તારોમાાં સ્થાનનક ઉત્પાદકોને 
સમાન સ્પિામત્મકતા મળતી નથી. અમારા અન ભવ મ િબ વાિબી ટેરરફ લાદવાથી આવશ્યક આયાતોના 
ખચમન ેકોઈ નોંિપાત્ર અસર થયા નવના ઘરઆંગણાના ઉદ્યોગના નવકાસન ેતેમિ  મેઇક ઈન ઈષ્ન્દ્ડયા 



અભભયાનન ેસહાય મળશ.ે 

144. આને પગલ,ે હ ાં કેનપટલ ગ ડ્સ અન ેપ્રોજેતટ ઈમ્પોટે્મસ માટે લાગ  રાહત દરો ક્રમશ  પાછા ખેંચવાન ાં તેમિ 

7.5 ટકાના સાિારણ ટૅરરફ લાગ  કરવાન ાં સચૂવ ાં છાં. કેટલીક અદ્યતન મશીનરીઓ, જેન ાં મેન્દ્્ ફેતચરરિંગ દેશમાાં 
થત ાં નથી, તેના ઉપર ચોક્કસ અપવાદો ચાલ  રહશેે. 

145. દેશમાાં કેનપટલ ગ ડ્સના ઉત્પાદનન ેપ્રોત્સારહત કરવા માટે સ્પેનશયલાઈજ્ડ કાષ્સ્ટિંગ્સ, બોલ સ્ૂ અન ે

ભલનનયર મોશન ગાઈડ જેવા ઈનપ ટ ઉપર કેટલાક અપવાદો અપાશ.ે 

કસ્ટમ્સની છૂટછાટો અને ટૅરરફ સરળીકરણની સમીક્ષા 
146. છેપલા બ ેબજેટમાાં અમ ેકેટલાક કસ્ટમ્સ અપવાદો - મ ક્તતને તકમસાંગત બનાવી હતી. અમ ેફરી ક્રાઉડ 

સોનસિંગ સરહત નવસ્તતૃ પરામશમ હાથ િયો અન ેતેન ેપરરણામ,ે 350થી વધ  ચીિો ઉપરની મ ક્તત ક્રમશ  પાછી 
ખેંચવાન ાં સચૂવીએ છીએ. તેમાાં ઘરઆંગણ ેપયામપ્ત ક્ષમતાઓ હોય તેવાાં કેટલાાંક કૃનર્ ઉત્પાદન, કેનમકપસ, 

ફેભબ્રતસ, તબીબી ઉપકરણો તેમિ ડ્રગ્સ અન ેદવાઓ ઉપરની મ ક્તત સામેલ છે. આ ઉપરાાંત, સરળીકરણના 
પગલા તરીકે કેટલાક રાહત દરોને નવનવિ નોરટરફકેશન્દ્સ દ્વારા રજૂ કરવાન ેબદલ ેકસ્ટમ્સ ટૅરરફ નશડય અલમાાં 
સાાંકળી લેવાયા છે. 

147. આ વ્યાપક સમીક્ષાને કારણે ખાસ કરીને કેનમકપસ, ટેતસ્ટાઈપસ અન ેમેટપસ જેવાાં ક્ષેત્રો માટે કસ્ટમ્સના દર 

અન ેટૅરરફ માળખ ાં સરળ બનશ ેઅઃ ેનવવાદો ઘટશે. ભારતમાાં જેન ાં ઉત્પાદન થાય છે અથવા થઈ શકે છે, તેવી 
ચીિવસ્ત ઓ ઉપરની મ ક્તતઓ હટાવવાથી તેમિ ઈન્દ્ટરમીરડયેટ ઉત્પાદનોમાાં વપરાતા કાચા માલ ઉપરની 
ડયટૂીઝમાાં રાહત આપવાથી મેઇક ઇન ઈષ્ન્દ્ડયા અને આત્મનનભમર ભારતના આપણા ધ્યયેોન ેહાાંસલ કરવાની 
રદશામાાં ઘણ ાં આગળ વિી શકાશે. 

148. હવ ેહ ાં ચોક્કસ ક્ષેત્રો માટેની દરખાસ્તો રજૂ કરીશ. 

ઈલેતરોનનતસ 

149. ઈલેતરોનનકન ાં ઉત્પાદન ઝડપભેર વિી રહ્ ાં છે. પહરેવા યોગ્ય ઉપકરણો, સાાંભળી શકાય તેવા ઉપકરણો 
અન ેઈલેતરોનનક સ્માટમ  મીટરના ઘરઆંગણાના ઉત્પાદનને મદદરૂપ થવા માટે કસ્ટમ્સ ડય ટીના દરોને ગ્રેડ રેટ 

માળખ ાં પ્રદાન કરવા માટે માપાાંરકત કરવામાાં આવી રહ્યા છે. મોબાઈલ ફોનના ચાર્જસમના રાન્દ્સફોમમના ભાગો 
તેમિ મોબાઈલ કેમેરા મોડય લના કેમેરા લેન્દ્સ તેમિ અન્દ્ય કેટલીક ચીિોન ેકરરાહતો અપાઈ રહી છે. આન ે

કારણે ઈલેતરોનનક ચીિવસ્ત ઓના ઘરઆંગણાના ઉત્પાદનમાાં મોટો વિારો કરી શકાશે.  

 

જેમ્સ અન ેજ્વેલરી 
150. જેમ્સ અન ેજ્વેલરી ક્ષેત્રન ેવેગ આપવા માટે કટ અન ેપોભલશ્ડ ડાયમાંડ્સ તેમિ જેમસ્ટોન્દ્સ ઉપરની 
કસ્ટમ્સ ડયટૂી ઘટાડીને પાાંચ ટકા કરવામાાં આવશ.ે ઘસેલા હીરા ઉપર કોઈ કસ્ટમ્સ ડયટૂી લાગ  નહીં થાય. 

જ્વેલરીની ઈ-કોમસમ દ્વારા નનકાસન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે આ વરે્ જૂન સ િીમાાં સરળ નનયમન માળખ ાં 
અમલી બનાવાશે. સસ્તી ઈનમટેશન જ્વ્લેરીની આયાતોન ેરોકવા ઈનમટેશન જ્વેલરી ઉપર નનિામરરત રીતે 

કસ્ટમ્સ ડયટૂી લાગ  કરાશે, જેના હઠેળ આવી સસ્તી ઈનમટેશન જ્વેલરીની આયાત ઉપર ઓછામાાં ઓછી પ્રનત 

રકલો રૂા. 400ની ડયટૂી લાગ  કરાશે. 



કેનમકપસ 

151. નમથેનોલ, એસેરટક એનસડ અન ેપેરોભલયમ રરફાઈનનિંગ માટેના હવેી ફીડ સ્ટોતસ જેવાાં કેટલાાંક મહત્ત્વપણૂમ 
કેનમકપસ ઉપરની કસ્ટમ્સ ડયટૂી ઘટાડવામાાં આવશે, જ્યારે સોરડયમ સાયનાઈડ, જેના માટે ઘરઆંગણ ેપયામપ્ત 

ક્ષમતાઓ છે, તેની ઉપરની ડયટૂી વિારવામાાં આવશ.ે આ ફેરફાર ઘરઆંગણ ેમપૂય વિમન વિારવામાાં 
મદદગાર નીવડશ.ે 

એમએસએમઈ 
152. છત્રી ઉપરની ડયટૂી વિારીને 20 ટકા કરવામાાં આવી રહી છે. છત્રીના પાટે્મસ ઉપરની કરમ ક્તત પાછી 
ખેંચવામાાં આવી રહી છે. ભારતમાાં ઉત્પાદન થત ાં હોય તેવાાં કૃનર્ ક્ષેત્રનાાં ઈમ્પ્લીમેન્દ્ટ્સ અન ેટપૂસ ઉપરની 
કસ્ટમ્સ ડયટૂીને પણ તકમસાંગત બનાવાઈ છે. ગયા વરે્ સ્ટીલના ભાંગાર માટે કસ્ટમ્સ ડયટૂીમાાં અપાયેલી મ ક્તત 

વધ  એક વર્મ માટે લાંબાવાઈ છે, જેથી સેકાંડરી સ્ટીલ ઉત્પાદનનાાં સકૂ્ષ્મ, લઘ  અને મધ્યમ એકમોન ેરાહત 

મળશ.ે િાત  ઓના ભાવ ઊંચા હોવાન ાં ધ્યાનમાાં રાખીને લોકોના વ્યાપક રહતમાાં સ્ટેઇનલસે સ્ટીલ અન ેકોટેડ 

સ્ટીલ ફ્લેટ પ્રોડતટ્સ, એલોય સ્ટીલના બાસમ અન ેહાઈ સ્પીડ સ્ટીલ ઉપરની એન્દ્ટી-ડક્મ્પિંગ અન ેસીવીડી રદ્દ 

કરવામાાં આવી છે. 

નનકાસો 
153. નનકાસોન ેપ્રોત્સાહન આપવા માટે શણગાર, રરનમિંગ, ફાસ્ટનસમ, બટનો, ભઝપર, અસ્તર સામગ્રી, ચોક્કસ 

પ્રકારન ાં ચામડ ાં, ફનનિચર રફરટિંગ અન ેપેકેજિિંગ બોતસ જેવી  હષે્ન્દ્ડક્રાફ્ટ્સ, ટેતસ્ટાઈપસ અન ેલેિર ગામેન્દ્ટ્સ, 

લેિર ફૂટવેર અન્દ્ય અન્દ્ય ચીિોના વાસ્તનવક નનકાસકારોને આવશ્યક હોય તેવી ચીિોન ેવેરા મ ક્તત અપાશે 
154. નશ્રમ્પ એતવાકપચર માટે િરૂરી ચોક્કસ કાચા માલ ઉપરનો વેરો ઘટાડાશે, જેથી નનકાસન ેપ્રોત્સાહન મળે. 

ફય અલના બ્લેષ્ન્દ્ડિંગન ેપ્રોત્સાહન આપવા ટૅરરફના પગલા 
155. ફય અલન ાં બ્લેષ્ન્દ્ડિંગ, આ સરકારની પ્રાથનમકતા છે. ફય અલના બ્લેષ્ન્દ્ડિંગન ેપ્રોત્સાહન આપવાના પ્રયાસો 
હઠેળ અનબ્લેન્દ્ડડે ફય અલ ઉપર પહલેી ઑતટોબર, 2022ના રોિથી પ્રનત લીટર બ ેરૂનપયાની વિારાની 
રડફરેક્ન્દ્શયલ એતસાઈઝ ડયટૂી લાગ  થશે. 

156. ડયટૂી રેટે્ , કસ્ટમ્સ ટેરરફ અન ેકસ્ટમ્સના કાયદામાાં અન્દ્ય કેટલાક ફેરફારો પણ કરવામાાં આવ્યા છે, જેની 
નવગતો ફાયનાન્દ્સ ભબલમાાં રજૂ કરાઈ છે. 

157. માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ સાથ ેહ ાં આ ગહૃને બજેટ સોંપ ાં છાં. 
 
 
******************************************************************* 

બજેટના ભાિિના ભાગ A માટે પરરશિષ્ટ 

 

પરરશિષ્ટ 1 

(ફકરા નાંબર  57નો સાંદભમ લેવો) 
PM DevINE હઠેળ પરરયોજનાઓની પ્રારાં ણભક યાદી 

અનકુ્રમ પરરયોજનાનુાં નામ કુલ અંદાજજત 



નાંબર ખચમ 
(રૂનપયા કરોડ) 

1. પવૂોિર પ્રદેશ, ભારત, ગ વાહાટી (બહ નવિ રાજ્ય)માાં 
પીરડયારરક અન ે પ ખ્ત હમેોટોભલમ્ફોઇડ કેન્દ્સરના 
વ્યવસ્થાપન માટે સમનપિત સેવાઓની સ્થાપના  

129 

2. NECTAR આજીનવકા સ િારો પરરયોિના (બહ નવિ રાજ્ય) 67 

3. ભારતના પવૂોિરમાાં વૈજ્ઞાનનક ઓગેનનક ખેતીને પ્રોત્સાહન 

(બહ નવિ રાજ્ય) 

45 

4. પનિમી બાજ એ ઐઝવાલ બાયપાસન ાં બાાંિકામ 500 

5. પનિમ નસજક્કમમાાં પેભલિંગથી સાાંગા- ચોભલિંગ સ િી મ સાફર 

રોપવ ેમાટે ગેપ ફાંરડિંગ 

64 

6. દભક્ષણ નસજક્કમમાાં િૈપ્પરથી ભાલે ધ ાંગા સ િી ઇકો રેન્દ્ડલી 

રોપવ ે(કેબલ કાર) માટે ગેપ ફાંરડિંગ 

58 

7. નમઝોરમ રાજ્યમાાં નવનવિ જિપલાઓમાાં અલગ અલગ 

સ્થળોએ વાાંસ સાંપકમ  માગમના નનમામણ માટે પાઇલટ 

પરરયોિના 

100 

8. અન્દ્ય (ઓળખવામાાં આવશ)ે 537 

 કુલ 1500  



 

પરરનશષ્ટ 2 

બજેટ નસવાયના સાંશાિનોની નવગતો (સરકાર દ્વારા સાંપણૂમપણ ેચકૂવવામાાં આવલેા બોન્દ્ડ્સ અન ેNSSF ઋણ 

અન ેઅન્દ્ય સાંશાિનો)  
(રૂ. કરોડ)  

ભાગ – ક – સરકાર દ્વારા સાંપણૂમપણ ેચકૂવવામાાં આવેલા બોન્દ્ડ બહાર પાડીને મેળવવામાાં આવેલા ઇવીઆર   
માાંગ 

સાં
ખ્યા  

માંત્રાલય/ નવભાગન ાં 
નામ અન ેયોિનાન ાં 
નામ  

2016-17 

વાસ્તનવ
ક  

2017-
18 

વાસ્ત
નવક 

2018-19 

વાસ્તનવ
ક 

2019-20 

વાસ્તનવક 

2020-
21 

વાસ્ત
નવક 

2021-
22 

બ.અ.  

2021-
22 

સાં.અ.  

2022-
23 

બ.અ.  

26 ઉચ્ચતર નશક્ષા 
નવભાગ  

ઉચ્ચતર નશક્ષામાાં 
માળખાકીય અને 
પ્રણાલીગત 

પ નરોિાર  

(RISE) 

--- --- --- --- ---    

46 સ્વાસ્્ય અન ે

પરરવાર કપયાણ 

નવભાગ 

પ્રિાનમાંત્રી સ્વાસ્્ય 

સ રક્ષા યોિના  

--- --- --- --- ---    

60 આવાસ અન ેશહરેી 
કાયમ માંત્રાલય. 

પ્રિાનમાંત્રી આવાસ 

યોિના (PMY) – 

શહરેી 

--- --- 20000.0
0 

--- ---    

62 િળ સાંશાિન, નદી 
નવકાસ અન ેગાંગા  
(i) પોલાવરમ 

નસિંચાઇ પરરયોિના 
(ii) પ્રિાનમાંત્રી કૃનર્ 

નસિંચાઇ યોિના 
(એક્તસલરેટેડ 

 
 
 
--- 
 
 
 
 
2187.00 

 
 
 
--- 
 
 
 
 
3105.0
0 

 
 
 
1400.00 
 
 
 
 
5493.40 

 
 
 
1850.00 
 
 
 
 
1963.30 

 
 
 
2243.2
0 
 
 
 
 
1922.1
0 

 751.8
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

શનૂ્દ્ય  



ઇરરગેશન 

બેનનરફટ્સ પ્રોગ્રામ 

અન ેઅન્દ્ય 

પરરયોિનાઓ)  

63 પીવાલાયક પાણી 
અન ેસ્વચ્છતા 
નવભાગ  

(i) સ્વચ્છ ભારત 

નમશન (ગ્રામીણ)  

(ii) િળ જીવન 

નમશન/ રાષ્રીય 

ગ્રામીણ પીવાલાયક 

પાણી કાયમક્રમ  

 
 
 
--- 
 
 
--- 
 

 
 
 
---  
 
 
--- 

 
 
 
8698.20 
 
 
--- 

 
 
 
3600.00 
 
 
--- 

 
 
 
---  
 
 
--- 

 
 
 

શનૂ્દ્ય  

  

71  નવીન અન ે

નવીકરણીય ઊર્જમ 
માંત્રાલય  

(i) ભગ્રડ 

ઇન્દ્ટરએષ્તટવ 

નવીકરણીય નવદ્ય ત 

ઓફ ભગ્રડ/ નવતરરત 

અન ેનવકેષ્ન્દ્રત 

નવીકરણીય ઊર્જમ  
(ii) પ્રિાનમાંત્રી 
ખેડતૂ ઊર્જમ સાંરક્ષણ 

તથા ઉત્થાન 

મહાભભયાન 

(પીએમ- ક સ મ)  

 
 
 
 
1640.00 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

   

78  હવાઇ, જહાજ 

પરરવહન અને 

જળમાગમ માંત્રાલય  

ભારતીય 

અંતદેશીય 

િળમાગમ સિામાંડળ 

 
 
 
 
340.00 

 
 
 
 
660.00 

 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
--- 

   
 
 
 
 
 
 
 



(IWAI) 

પરરયોિનાઓ  

79 નવદ્ય ત માંત્રાલય  

(i) દીનદયાળ 

ઉપાધ્યાય ગ્રામ 

જ્યોનત 

યોિના/સૌભાગ્ય  

(ii) નવદ્ય ત પ્રણાલી 
નવકાસ નનનિ 

પરરયોિનાઓ  

 
 
5000.00 
 
 
--- 
 

 
 
4000.0
0 

 
 
13827.0
0 
 
 
5504.70 

 
 
3782.00 
 
 
--- 

 
 
2500.0
0 
 
 
--- 

  751.80 

87 ગ્રામીણ નવકાસ 

નવભાગ  

 

પ્રિાનમાંત્રી આવાસ 

યોિના (PMAY)- 

ગ્રામીણ  

 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
7330.0
0 

 
 
 
 
10678.8
0 

 
 
 
 
10811 

 
 
 
 
19999.
80 

   

 ક લ  9167.00 15095.
00 

65602.1
0 

22006.30 26665.
10  

   

 
 

ભાગ – ખ – NSSF પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા ઋણોના માધ્યમથી પરૂી પડાયેલી નાણાકીય સહાયતા   
માાંગ 

સાં
ખ્યા  

માંત્રાલય/ 

નવભાગન ાં નામ 

અન ેએકમન ાં 
નામ  

2016-
17 

વાસ્ત
નવક  

2017-18 

વાસ્તનવ
ક 

2018-19 

વાસ્તનવ
ક 

2019-20 

વાસ્તનવ
ક 

2020-21 

વાસ્તનવ
ક 

2021-
22 

બ.અ.  

2021-
22 

સાં.અ.  

2022-
23 

બ.અ.  

1 ખાદ્ય અન ે

સાવમિનનક 

નવતરણ નવભાગ  

 

ભારતીય ખાદ્ય 

નનગમ  

 
 
 
 
 
70000.
00 

 
 
 
 
 
65000.0
0 

 
 
 
 
 
97000.0
0 

 
 
 
 
 
110000.
00 

 
 
 
 
 
84636.0
0 

 
 
 
 
 
--- 

  

2 આવાસ અન ે

શહરેી કાયમ 
માંત્રાલય  

 

 
 
 
--- 
 

 
 
 
8000.00 

 
 
 
--- 

 
 
 
15000.0
0 

 
 
 
10000.0
0 

 
 
 
--- 

  



ભવન સામગ્રી 
અન ેટેતનોલોજી 

સાંવિમન પરરર્દ  

3 ખાતર નવભાગ  

 

િાત   અન ે

ખનનિ પદાથમ 
વેપાર નનગમ 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
--- 

 
 
1310.00 

  
 
--- 

શનૂ્દ્ય  શનૂ્દ્ય  

4 અન્દ્ય 

સાવમિનનક 

એિન્દ્સીઓન ે

સહાયતા 
(કેટલીક નવનશષ્ટ 

પરરયોિનાઓ 

અંતગમત 

વિારાના 
સાંશાિનોની િો 
કોઇ િરૂરરયાત 

હોય તો પરૂી 
કરવા માટે) 

     30000
.00 

  

 ક લ  70000.
00 

73000.0
0 

97000.0
0 

126310.
00 

94636.0
0 

30000
.00 

  

 ક લ સરવાળો 
(ક+ખ) 

71167.
00 

88095.0
0 

162602.
10 

148316.
30 

121301.
10 

30000
.00 

751.8
0 

 

 

રટપ્પણીઓ   
(i) નાગરરક ઉડ્ડયન માંત્રાલય અંતગમત એર ઇષ્ન્દ્ડયા હોષ્પડિંગ ભલનમટેડ (AIAHL)ને તે બાબતની માંજૂરી 

આપવામાાં આવી છે કે તે નાણાકીય વર્મ 2019-20માાં રૂ. 7,000 કરોડ સ િીના ગવમને્દ્ટ ફુપલી 

સનવિસ બોન્દ્ડન ેબહાર પાડીને પોતાની EBR વિારી શકે છે જેનાથી AIAHL ને હસ્તાાંતર કરવામાાં 

આવેલા એઆઇ ઋણન ેફરીથી નિરાણ કરી શકાય. 

(ii) રેલવે માંત્રાલયન ે તે બાબતની પરવાનગી આપવામાાં આવી છે કે તે પોતાની પરરયોિનાઓન ે

નિરાણ પરૂ ાં પાડવા માટે ઋણ લઇન ેરૂ. 10,200 કરોડ (નાણાકીય વર્મ 2018-19માાં રૂ. 5,200 કરોડ 

અન ે નાણાકીય વર્મ 2019-20માાં રૂ. 5,000 કરોડ) સ િીની િરૂરરયાતોન ે પરૂી કરી શકે છે. 



પ ન ચકૂવણીની ભરપાઇ સરકારની સામાન્દ્ય રાિસ્વ િોગવાઇઓમાાંથી પરૂી પાડવામાાં આવી રહી 

છે.  

(iii) સાવમિનનક ક્ષેત્રના બેન્દ્કોન ેફરીથી નાણાકીય રીતે સમિૃ બનાવવા માટે 2017-18માાં રૂ. 80,000 

કરોડ, 2018-19માાં રૂ. 1,06,000 કરોડ અન ે 2019-20માાં રૂ. 65,443 કરોડ પરૂા પાડવામાાં આવશ.ે 

આ ઉદે્દશ માટે 2021-22માાં રૂ. 15,000 કરોડની િોગવાઇ કરવામાાં આવી છે.  

(iv) વાનર્િક યોિનાઓ સાંબાંનિત ચકૂવણીન ાં નવવરણ ઉપલબ્િ બજેટ 2022-23ના ભાગ-ખમાાં 

આપવામાાં આવ્્ ાં છે. નાણાકીય વર્મ 2020-21ના અંતમાાં ચકૂવણી થયા વગરની વાનર્િક 

ચકૂવવાપાત્ર  રકમ રૂ. 38,775.72 કરોડ રહી હતી.  

(v) આ પરરયોિના માટે પોલાવરમ નસિંચાઇ પરરયોિના અંતગમત નાણાકીય વર્મ 2021-22માાં 

વતમમાન નાણાકીય વ્યવસ્થાઓ અન સાર EBR મેળવવામાાં આવ્્ ાં હત ાં. ભનવષ્યની નાણાકીય 

િરૂરરયાતો બજેટમાાંથી પરૂી કરવામાાં આવનાર છે.  

 
 


