
�નમ�લા સીતારમણ�ંુ
બજેટ 2023
ભારતના નાણા�ધાન �નમ�લા સીતારમણ
�વ�ની પાંચમી સૌથી મોટ� અથ��યવ�થા
ભારતના કે���ય ર�ામં�ી અને �યારબાદ
નાણાં મં�ી બ�યા. નાણામં�ી �નમ�લા
સીતારમણ �ુધવાર, 1 ફે�ુઆર� 2023ના
રોજ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરશે.
નાણામં�ી �નમ�લા સીતારમણના નામે પણ
ઘણા રસ�દ રેકોડ�  ન�ધાયેલા છે.

https://gujarati.indianexpress.com/about/nirmala-sitharaman/
https://gujarati.indianexpress.com/about/budget-2023/


�નમ�લા સીતારમન ભારતના �થમ �ૂણ�
સમયના કે���ય નાણા મં�ી છે. તેઓ 1
ફે�ુઆર�એ કે���ય નાણામં�ી તર�કે તેમ�ંુ
પાંચ�ંુ બજેટ રજૂ કરશે. અહ� નાણામં�ી
તર�કે સીતારમન સાથે સંબં�ધત કેટલાક
રસ�દ ત�યો અને રેકો��સ પર એક નજર
કર�યે

ભારતના �થમ
મ�હલા નાણાંમં�ી



ભારતમાં બી� વખત ભાજપના વડપણની સરકાર બ�યા
બાદ જુલાઈ 2019માં પોતાના �થમ બજેટ ભાષણમાં
�નમ�લા સીતારમને લેધરની �ીફકેસમાંથી બજેટ દ�તાવેજો
લઇ જવાની વષ� જૂની પર�પરાનો અંત લા�યો હતો. તેઓ
બજેટના દ�તાવેજો લાલ રેશમી કપડામાં લપેટ� સંસદમાં
લા�યા હતા અને તેના પર રા��ય �ચ� અં�કત હ�ંુ.
તેમણે���ટશ પર�પરામાંથી �ુ��ત મેળવવા�ંુ એક
મહ�વ�ૂણ� પગ�ંુ ગણા��ંુ છે. �ીફકેસના બદલે ખાતાવહ�
પસંદ કરવાના તેમના �નણ�ય અંગે �નવેદન આપતા
સીતારમણે ક�ંુ હ�ંુ કે, “મને લાગે છે કે હવે સમય આવી
ગયો છે કે આપણે ���ટશ હ�ગઓવરથી આગળ નીકળ�યે

�નમ�લા સીતારમણે
કર� એક નવી પહેલ



સૌથી લાં�ુ બજેટ ભાષણ �સ�હનો રેકોડ�  તો�ો...

સૌથી લાં�ુ બજેટ ભાષણ આપવાનો રેકોડ�  પણ �નમ�લા
સીતારમણના નામે છે. 1 ફે�ુઆર�, 2020 ના રોજ,
તેમણે કે���ય બજેટ 2020-21 રજૂ કરતી વખતે 162
�મ�નટ �ુધી ભાષણ આ��ંુ હ�ંુ. તેમણે ગત બજેટમાં
137 �મ�નટ �ુધી બજેટ ભાષણ આ��ુ હ�ંુ. અલબ�,
તેઓ તે વખતે બજેટ ભાષણના છે�લા બે પાના વાંચી
શ�ા ન હતી કારણ કે તેમની ત�બયત સાર� ન હતી. તેમ
છતાં 1 ફે�ુઆર�, 2020�ંુ બજેટ ભાષણ અ�યાર �ુધી�ંુ
સૌથી લાં�ુ છે.

�નમ�લા સીતારમનની પહેલા, સૌથી લાં�ુ બજેટ ભાષણ
આપવાનો રેકોડ�  જસવંત �સ�હના નામે હતો, જેમણે વષ�
2003-04�ંુ કે���ય બજેટ રજૂ કરતી વખતે 135 �મ�નટ
ભાષણ આ��ંુ હ�ંુ. જો કે, શ�દોની સં�યાના સંદભ�માં
સૌથી લાંબા બજેટ ભાષણનો રેકોડ�  મનમોહન �સ�હના
નામે છે, જેમણે 1991માં બજેટ રજૂ કરતી વખતે
18,650 શ�દોનો ઉપયોગ કય� હતો. સીતારમન�ંુ વષ�
2020�ંુ બજેટ ભાષણ સમયની ર�તે સૌથી લાંબો રેકોડ�
ધરાવે છે, પર� �ુ તેમા શ�દોની સં�યા 13,275 હતી



�નમ�લા સીતારમને કો�વડ રોગચાળા દર�મયાન વષ�
2021માં ભારત�ંુ સૌથી પહે�ંુ પેપરલેસ બજેટ રજૂ કર�ને
વ�ુ એક રેકોડ�  બના�યો. તેમણે �ડ�જટલ ફોમ�ટમાં કે���ય
બજેટ 2021-22 રજૂ ક�ુ�. નાણામં�ીએ �ડ�જટલ ટબેલેટ
મારફતે સંસદમાં તેમ�ંુ બજેટ ભાષણ વાં��ંુ હ�ુ. બજેટ
ભાષણ �ૂ��  થયા બાદ બજેટના દ�તાવેજો મોબાઈલ એપ
�ારા ઉપલ�ધ કરાવવામાં આ�યા હતા. વષ� 2022માં પણ
સીતારમને પેપરલેસ બજેટની પર�પરા ચા�ુ રાખી. વષ�
2021માં પહે�ુ પેપરલેસ બજેટ રજૂ કયા� બાદ હવે તે એક
��ેડ બની ગયો છે. અગાઉનાબે �ુ�નયન બજેટની જેમ આ
વખતે પણ નાણાંક�ય વષ� 2023-24�ંુ બજેટ પણ
પેપરલેસ હશે

પેપરલેસ બજેટ



�નમ�લા સીતારમને અ�યાર �ુધીમાં દેશના ચાર કે���ય
બજેટ રજૂ કયા� છે અને આજે પાંચ�ંુ બજેટ રજૂ
કરશે. આ �સ�� મેળવનાર ભારતની એકમા� મ�હલા
છે. વષ� 2019માં તેઓ �વતં� ભારતના ઇ�તહાસમાં
કે���ય બજેટ રજૂ કરનાર બી� મ�હલા બ�યા હતા.
�ૂત�ૂવ� વડા�ધાન ઈ��દરા ગાંધી �વતં� ભારતમાં
કે���ય બજેટ રજૂ કરનાર �થમ મ�હલા હતા. વષ�
1970માં ઇ��દરા ગાંધીએ નાણાક�ય વષ� 1970-71
માટ ેકે���ય બજેટ રજૂ ક�ુ� હ�ુ.

4 બજેટ રજૂ કયા�


