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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

બજેટનો રંગ ફો પાડ દધો GSTએ
હવે ઇકમ ટેકસ િસવાય આમ આદમી માટે બજેટ પર ચચાનો કોઇ મોટો મુો જ રો નથીઃ એસટ લાગુ થયા બાદ
બજેટ હવે અલગ અલગ વતુઓ માટે નાણાની ફાળવણી, ડરેકટ ટેકસીસ, કટસ ડયુટઝ અને લેવીઝ માટે જ રહ ગયું
છે

નવી દહ તા. ૧૨ : ૧ જુ લ ાઈ, ૨૦૧૭ના રોજ લાગુ કરાયે લ ા ગુ  સ એડ સિવસીસ ટે ક સ (એસટ)એ ભારતીય
અથયવથામાં ઘણું પરવતન લાવી દધું છે. એસટએ બજેટ સાથે ડાયેલું સપેસ અને િમને પણ ખતમ કર
દધાં છે , કારણ કે તે મ ાં પૂ ર ે પ ૂ ર ો ઇનડરે ક ટ ટે ક સ સામે લ થઈ ગયો છે . હવે વતુ ઓ અને સે વ ાઓ માટે એસટ
કાઉિસલ ટેકસ રેટ ની કરે છે. વાતવમાં નાણાધાન અણ જેટલીએ આગામી કેટલાક મહનામાં એસટ લાગુ
થવાની આશામાં પોતાના ગત બજેટમાં જ ઇનડરેકટ ટેકસ સંબંિધત તાવોને નજરઅંદાજ કયા હતા. હવે એસટ લાગુ
થયા બાદ બજેટ હવે અલગ અલગ વતુઓ માટે નાણાંની ફાળવણી, ડરેકટ ટેકસીસ, કટસ યુટઝ અને લેવીઝ માટે
જ રહ ગયું છે.
ઇનડરેકટ ટેકસને કારણે બજેટ મોટા વગ માટે ઉસુકતાનો િવષય રહેતું હતું. કે ઇનકમ ટેકસ બજેટનું હ પણ મુય
આકષણ બંદુ હશે. પહેલા બજેટ અંગે રતા પર બીડ-િસગારેટ, તમાકુ વેચનારા લોકોથી લઈને જવેલર ખરદતી
ગૃહણીઓ સુધીમાં ઉસાહ રહેતો હતો. લોકોને એ ણવાની ઉસુકતા રહેતી હતી કે, બજેટ બાદ કઈ કઈ વતુઓ સતી
થશે અને કઈ કઈ વતુઓ મઘી થશે.
મોટે ભાગે એવું થતું હતું કે, બજેટમાં જે વતુઓ મઘી થવાની આશંકા યકત કરાતી હતી, નાના દુકાનદારો તેને ટોક
કરવા લાગી જતા હતા. ઇનડરેકટ ટેકસીસને કારણે બજેટ દરેક ભારતીયના વન સાથે સીધું ડાયેલું હતું. અમીર-ગરબ,
યુવા-વૃ, ટુડટ-ોફેશનલ, બઝનેસ-વેડર, દરેક લોકો પર બજેટની અસર પડતી હતી, પરંતુ હવે ઇનકમ ટેકસ િસવાય
આમ આદમી માટે બજેટ પર ચચાનો કોઈ મોટો મુો જ રો નથી.
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કે કૃિષથી લઈને આવાસ જેવી યોજનાઓની અસર સામાય ભારતીયોના વન પર પડે છે તથા અય કરની અસર
લોકોના રોજંદા વન પર પણ પડે છે.
કંઈ પણ હોય, આિથક નુકસાન કે કૃિષ િસંચાઈ યોજના પર લોકો આ કારની િતયા આપતા નથી, જેટલું રેજરેટર
તથા ાડેડ કપડાં સતાં કે મઘાં થવા પર બોલે છે. ગયા વષે બજેટ પૂવે નાણાધાનની બજેટ ફકેસ કોઈ રહયમયી
વાતાઓનો પટારો જ લાગતી હતી. તેમણે સંસદમાં પહચીને ફકેસ ખોલતાં જ લોકોમાં આશા, અપેાનો સંચાર થતો
હતો, પણ એસટએ બધું જ બદલી નાયું.(૨૧.૫)
(9:41 am IST)

