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અખબારી યાદી           તા. ૧-૨-૨૦૨૩ 
• આ વખતનુ ંબજેટ એ આય�ભ�ટના આ વખતનુ ંબજેટ એ આય�ભ�ટના આ વખતનુ ંબજેટ એ આય�ભ�ટના આ વખતનુ ંબજેટ એ આય�ભ�ટના ''''શૂ�યશૂ�યશૂ�યશૂ�ય''''ન ેપણ શરમાવ ેતેવુંન ેપણ શરમાવ ેતેવુંન ેપણ શરમાવ ેતેવુંન ેપણ શરમાવ ેતેવું. . . . ----હેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલ    
• દેશમાં �વત�માન બરેોજગારી અન ે  વધતી હતી મ ઘવારીન ે ડામવા માટનેુ ં કોઈ ન%કર આયોજન આ બજેટમાં દેશમાં �વત�માન બરેોજગારી અન ે  વધતી હતી મ ઘવારીન ે ડામવા માટનેુ ં કોઈ ન%કર આયોજન આ બજેટમાં દેશમાં �વત�માન બરેોજગારી અન ે  વધતી હતી મ ઘવારીન ે ડામવા માટનેુ ં કોઈ ન%કર આયોજન આ બજેટમાં દેશમાં �વત�માન બરેોજગારી અન ે  વધતી હતી મ ઘવારીન ે ડામવા માટનેુ ં કોઈ ન%કર આયોજન આ બજેટમાં 

નથીનથીનથીનથી. . . . ----હેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલ    
• ''''અમૃત કાળઅમૃત કાળઅમૃત કાળઅમૃત કાળ', '', '', '', 'સ'ત ઋિષસ'ત ઋિષસ'ત ઋિષસ'ત ઋિષ' ' ' ' જેવા નામો જેવા નામો જેવા નામો જેવા નામો ચચા�માં લાવીન ેજનતાન ેજુમલા �કારના સપના જ બતાવવામાં આ.યા ચચા�માં લાવીન ેજનતાન ેજુમલા �કારના સપના જ બતાવવામાં આ.યા ચચા�માં લાવીન ેજનતાન ેજુમલા �કારના સપના જ બતાવવામાં આ.યા ચચા�માં લાવીન ેજનતાન ેજુમલા �કારના સપના જ બતાવવામાં આ.યા 

છેછેછેછે. . . . ----હેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલહેમાંગ રાવલ        
ગુજરાત �દેશ ક�ેસ સિમિત મીિડયા કો-ક�વીનર અને �વ�તા �ી હેમાંગ રાવલે અખબારી યાદીમાં જણા#યું હતું કે ભારત 

સરકાર %વારા રજુ કરવામાં આવેલા વષ( ૨૦૨૩-૨૪ નું બજેટ એ મા+ ભાષણ જ દેખાઈ ર-ું છે. કોઈ સચોટ આંકડાકીય માિહતી 
આપવામાં આવી નથી બજેટની અંદર લગ ટમ( �વચન કહીને મા+ને મા+ ઠાલા વચનો આપવામાં આ#યા છે.  

દેશમાં અ3યારે સૌથી વધારે મહ3વનો �6ન એ મઘવારી છે અને એ જ �માણે બીજો મહ3વનો �6ન બેરોજગારી છે. 
મઘવારીન ે િનવારવા માટે કોઈપણ �કારનું ન�કર આયોજન કરવામાં નથી આ#યું. 8એસટીના 9લેબમાં કોઈપણ ઘટાડો કરવામાં 
નથી આ#યો. પે:ોલ ડીઝલના ભાવ કઈ રીતે ઓછા થાય એની કોઈ ચચા( કરવામાં નથી આવી. એ જ �માણે કઈ રીતે રોજગાર 
સજ(વામાં આવશે અને બેરોજગારોને રોજગારી મળશે તેના ન�કર આંકડાનું કોઈ આયોજન દશા(વવામાં નથી આ#યું. આ સંપૂણ( 
બજેટ એ ?ણે ઉAોગપિતઓ અને કોપBરેટ હાઉસ માટે બનાવવામાં આ#યું હોય એવા �કારનું CDય દેખાઈ ર-ું છે.  

ઇ�કમટે�સ 9લેબમાં પણ ચતુરાઈથી ?હેરાત કરવામાં આવી છે હકીકતમાં જોવા જઈએ તો અઢી લાખ સુધી જે 
ઇ�કમટે�સની મયા(દા હતી એ +ણ લાખ કરવામાં આવી છે એટલે કે મા+ ૫૦,૦૦૦ Gિપયા ઇ�કમટે�સમાં 9લેબમાં વધારો કરવામાં 
આ#યો છે. ૫૦,૦૦૦ નો 9લેબમાં વધારો એટલે એના પાંચ ટકા મા+ ૨૫૦૦ Gિપયાનો ઇ�કમટે�સ ભરનારને ફાયદો થાય પરંતુ 
?હેરાત સાત લાખ Gિપયા સુધીના ટે�સમાં નીલ િરટન( આવશે તેવી કરવામાં આવી છે. પરંતુ તેની અંદર એ કિ�ડશન રાખવામાં 
આવી છે કે તમે જો બચતનું અને બાકીનું બધું પિIલક �ોિવડ�ટ ફંડની અંદર એલ.આઇ.સી. ની અંદર અને મેડી�લેમમાં રોકાણ કરો 
તો તમને સાત લાખ સુધીની આવકનો બેિનિફટ મળશે.  

આમ, િનમ(લા સીતારામનનું બજેટ એ ક�Jયુિઝગ બજેટ છે ખેડૂતો માટે એમની આવક વધે એના માટે કોઈ જ ?હેરાત 
કરવામાં આવી નથી. એમ.એસ.પી. ની કોઈ ગેરંટી આપવામાં નથી આવી. નાના અને મLયમ ઉAોગો એમ.એસ.એમ.ઈ. કે જે 
દેશના �ોથ એિ�જનની સૌથી મોટી જવાબદારી છે તેના માટે કોઈ જ ?હેરાત કરવામાં નથી આવી, મા+ને મા+ 'અમૃત કાળ', 
'સMત ઋિષ' જેવા નામો ચચા(માં લાવીને જનતાને સપના જ બતાવવામાં આ#યા છે. 

આ બજેટ એ આય(ભOટના '૦' ને પણ શરમ આવે તેવું બજેટ છે, કે�સરના દદPને ઓપરેશન કરવાના બદલે એિ�ટબાયોિટક 
દવા આપીને થોડા સમય માટે રાહત મળે એમ મા+ ભાષણ સાંભળીને જનતાને બે ઘડી આનંદ મળશે પરંતુ ન�કર આયોજનનો 
સદંતર અભાવ દેખાઈ ર-ો છે. 
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