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عبوری بجٹ 2019-20کی اہم جھلکياں
نئی دہلی۔يکم فروری  ،2019خزانہ ،کارپوريٹ امور ،ريلويز اور کوئلہ کے مرکزی وزير جناب
پيوش گوئل کے ذريعے ٓاج پارليمنٹ ميں پيش کئے گئے عبوری بجٹ 2019-20کی اہم جھلکياں
درج ذيل ہيں:
نئے اعالنات
 کاشتکار
• پی ايم-کسان کے تحت12کروڑ چھوٹے اور بہت چھوٹے کسانوں کو  6000ساالنہ کی
يقينی ٓامدنی فراہم کرائی گئی ہے۔
 oمالی سال 2019-20کے لئے  75,000کروڑ روپےکے اخراجات ،جوکہ 2018-19کے
ترميم شده تخمينے سے 20,000کروڑ روپے زائد ہے۔
• راشٹريہ گوکل مشن کے اخراجات کو بﮍھا کر 750کروڑروپے کرديا گيا ہے۔
• گائے وسائل کی پائيدار جينيٹک ترقی کے لئے راشٹريہ کام دھينو ٓايوگ قائم کيا جائے گا۔
• 1.5کروڑ ماہی گيروں کی فالح و بہبود کے لئے عليحده ماہی پروری کا نيا محکمہ۔
• مويشی پالن اور ماہی پروری سرگرميوں کے لئے کسانوں کو سود پر 2فيصد کی
رعايت ،مقرره وقت پر قرض کی ادائيگی کی صورت ميں مزيد 3فيصد کی رعايت۔
• قدرتی ٓافات کی صورت کے دوران قرض کی پوری مدت کے دوران سود پر  2فيصد کی
رعايت دی جائے گی۔
 محنت
• غير منظم سيکٹر کے  10کروڑ ورکروں کے لئے طے شده ماہانہ پنشن کو يقينی بنا نے
کے لئےپردھان منتری شرم يوگی مان دھن اسکيم ۔
 oصرف 100/55روپے فی ماه کی سستی پريميم کے ساتھ  60سال کی عمر کے بعد
3000روپے ماہانہ پنشن کی سہولت۔
 صحت
• ہريانہ ميں 22واں ايمس قائم کيا جائے گا۔
 ايم جی نريگا
•  2019-20کے بجٹ تخمينہ ميں ايم جی نريگا کے لئے 60,000کروڑ روپے مختص
کرنے کی تجويز۔
 براه راست ٹيکسوں سے متعلق تجاويز
مستثنی رکھا گيا۔
• 5الکھ روپےتک کی ٓامدنی کو ٓامدنی ٹيکس سے
ٰ
• 3کروڑ متوسط طبقے کے ٹيکس دہندگان کو23,000کروڑ روپے سے زائد ٹيکس کی
چھوٹ۔
• معياری کٹوتی کو بﮍھا کر 40,000سے 50,000کيا جائے گا۔
• بينک ؍ ڈاکخانہ ميں جمع رقم پر ملنے والی سود پر ٹی ڈی ايس شروعات کو بﮍھاکر
10,000سے 40,000کئے جانے کی تجويز ہے۔
انکم ٹيکس کی موجوده شرح جاری رہے گی۔

• دوسرے خود کے استعمال والے گھر کے کرائے پر ٹيکس کی چھوٹ۔
• ہاؤسنگ اور ريئل اسٹيٹ سيکٹر کا فروغ -
 oکرائے پر ٹيکس کی کٹوتی کے لئے ٹی ڈی ايس کی شروعات بﮍھاکر 1,80,000روپے
سے2,40,000روپے کيا گيا۔
 oسرمايہ کاری سے حاصل ہونے والے سرمايہ رول اوور کے فائدے ميں اضافہ ۔اسے
ايک رہائشی گھر سے دوسرے رہائشی گھر تک دو کروڑ روپے کے سرمايہ کے لئے
کياگيا۔
 oانکم ٹيکس ايکٹ کےسيکشن ٓ -80ائی بی اے کے تحت سستے گھر کے لئے ٹيکس فوائد
ميں 31مارچ 2020تک توسيع کی گئی۔
 oکرايہ  ،غير فروخت شده اختراعات پر ٹيکس کی چھوٹ ميں توسيع کی کئی ،اسے ايک
سال سے بﮍھا کر دو سال کرنے کی تجويزہے۔
 مالياتی پروگرام
• 2019-20کے لئے مالياتی خساره مجموعی گھريلو پيداوار) جی ڈی پی( کا3.4فيصد رہا۔
•  2020-21تک مالی خساره کو 3فيصد کرنے کا ہدف مقررکيا گيا ہے۔
•  2018-19کے بجٹ تخمينہ ميں مالياتی خسارے کو گھٹاکر 3.4فيصد کيا گيا ،جوکہ7
پہلے تقريبا ً  6فيصد تھا۔
•  2019-20کے بجٹ تخمينہ ميں کل اخراجات کو  13فيصدسے بﮍھا کر
27,84,200کروڑ روپے کياگيا۔
• 2019-20کے بجٹ تخمينہ کے لئے سرمايہ اخراجات 3,36,292کروڑ روپے رہنے کا
تخمينہ ہے۔
•  2019-20کے بجٹ تخمينہ ميں مرکزی امداد يافتہ اسکيموں )سی ايس ايس(کے لئے
مختص بجٹ کو بﮍھاکر 3,27,679کروڑ روپے کيا گيا۔
•  2019-20کے بجٹ تخمينہ ميں قومی تعليمی مشن کے لئے مختص بجٹ ميں تقريبا ً 20
فيصد کا اضافہ کرکے 38,572کروڑ کياگيا۔
•  2019-20کے بجٹ تخمينہ ميں بچوں کی ترقی کے لئے مربوط اسکيم ) ٓائی سی ڈی
ايس(کے لئے مختص بجٹ ميں 18فيصد سے زائد کا اضافہ کرکے 27,58کروڑ روپے
کياگيا۔
• درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لئے مختص بجٹ ميں واضح اضافہ۔
 oدرج فہرست ذاتوں کے لئے مختص بجٹ ميں 35.6فيصد کا اضافہ کياگيا 2018-19-کے
بجٹ تخمينہ ميں يہ 56,619کروڑ روپے تھا  ،جس کو بﮍھا کر 2019-20کے بجٹ
تخمينہ ميں 76,801کروڑ روپے کرديا گيا۔
 oدرج فہرست قبائل کے لئے مختص بجٹ ميں 28فيصد کا اضافہ کياگيا 2018-19-کے
بجٹ تخمينہ ميں يہ39,135کروڑ روپے تھا  ،جس کو بﮍھا کر 2019-20کے بجٹ
تخمينہ ميں 50,086کروڑ روپے کرديا گيا۔
• حکومت 80,000کروڑ روپے کے سرمايہ کو نکالنے کے ہدف کو حاصل کرنے کے
تئيں پراعتماد ہے۔
• حکومت کی توجہ قرض کے استحکام کے ساتھ ساتھ مالی خسار ےکو کم کرنے کے
پروگرام پر مرکوز ہے۔
• غريب اور پسمانده طبقات
• ’’ملک کے وسائل پر سب سے پہال حق غريبوں کا ہے‘‘:وزير خزانہ

• غريبوں کے لئے 10فيصد ريزرويشن کو پورا کرنے کے لئے تعليمی اداروں ميں 25
فيصد اضافی سيٹيں ہوں گی۔
• گاؤں ميں زندگی کے معيار کو بہتر بنانےاور شہری و ديہی تفريق کو ختم کرنے کے
لئے ہدف پر مبنی خرچے۔
• سبھی خواہش مند گھروں کو مارچ  2019تک بجلی کے کنکشن فراہم کرائيں جائيں
گے۔
شمال مشرق
•  2018-19کے بجٹ کے مقابلے ميں  2019-20کے بجٹ ميں  21فی صد کا اضافہ
کرکے  58166کروڑ روپے مختص کئے گئے۔
• اروناچل پرديش ہوائی نقشے ميں حال ہی ميں شامل ہواہے۔
• ميگھاليہ  ،تريپوره اور ميزورم کو پہلی بار ہندستان کے ريل کے نقشے ميں شامل کيا
گيا ہے۔
• دريائے برہمپتر کی آبی راستے کی صالحيت کو بہتر بناکر وہاں کنٹينر کارگو کا نقل
و حمل شروع ۔
کمزور طبقات
• تمام بقيہ ڈی نوٹی فائيڈ گھومنتو اور نصف گھومنتو قبائل کی شناخت کرنے کے لئے
نيتی آيوگ کے تحت ايک نئی کميٹی ۔
• ڈی نوٹی فائيڈ گھومنتو اور نصف گھومنتو قبائل کی ترقی اور فالح کے لئے سماجی
انصاف اور تفويض اختيارات کی وزارت کے تحت فالحی ترقياتی بورڈ ۔
دفاع
• دفاعی بجٹ پہلی بار تين الکھ کروڑ کے پار ۔
ريلوے
• ريلوے  2019-20کے بجٹ سے  64587کروڑروپے کی سرمايہ امداد کی تجويز۔
• مجموعی سرمايہ اخراجات پروگرام ايک الکھ  58ہزار  658کروڑ روپے کا ہوگا۔
•  2017-18ميں آپريٹنگ ريشو  98.4فی صد تھا 2018-19،ميں يہ  96.2فی صد ہوا
اور  2019-20ميں اس کے  95فی صد ہوجانے کی توقع ہے۔
تفريحی صنعت
• ہندستانی فلم سازوں کو بھی فلموں کی شوٹنگ کے لئے سنگل ونڈو کليئرنس کی
سہولت ملے گی۔
• ضابطہ بندی خود کے اعالن پر زياده منحصر ہوگی۔
• پائريسی پر قابو پانے کے لئے سنيميٹو گراف ايکٹ ميں اينٹی کيمپکوڈنگ ضابطے
شروع کئے جائيں گے ۔
ايم ايس ايم ای اور تاجر
• جی ايس ٹی رجسٹرڈ ايس ايم ايز کے لئے ايک کروڑ روپے کے قرض پر دو
فی صد سود کی چھوٹ ۔
• سرکاری اداروں کے لئے  25فی صد وسائل ميں سے کم از کم تين فی صد خواتين
کی ملکيت والے ايس ايم ايز سے لئے جائيں گے۔
• اندرونی تجارت پر نئی توانائی کے ساتھ توجہ؛ ڈی ٓائی پی پی کا نام بدل کر
ڈپارٹمنٹ فار پرموشن ٓاف انڈسٹريز اينڈ انٹرنل ٹريڈ کيا گيا۔
ڈيجيٹل گاؤں

• حکومت آئنده پانچ برسوں ميں ايک الکھ گاؤں کو ڈيجيٹل گاؤں بنائے گی۔
ديگر اعالنات
• آرٹيفيشيل انٹيلی جينس کے بارے ميں قومی پروگرام کو تعاو ن دينے کے لئے
نيونيشنل آرٹيفيشيل انٹيلی جينس پورٹل
 2014-19کے دوران حصوليابياں
معيشت
ہندستان کو گزشتہ پانچ برسوں کے دوران دنيا ميں عالمی معيشت کے ايک روشن مقام کے
طور پر تسليم کيا گيا۔
• وزير خزانہ نے کہا ’2014-19کے دوران ملک نے ميکرو اکنامک استحکام کا اپنا
بہترين مرحلہ ديکھا۔
• ہندستان کا مقام  2013-14ميں 11ويں سب سے بﮍی معيشت سے بﮍھ کر اب چھٹی
سب سے بﮍی معيشت ہوگيا ہے۔
•  2014-19کے دوران ساالنہ اوسط ڈی جی پی  1991کے بعد کی کسی بھی حکومت
سے زياده رہا:
•  2009-14کے دوران کمر توڑ افراط زر تھی ۔ حکومت نے افراط زر کی کمر توڑ
دی :وزير خزانہ
• اوسط افراط زر  4.6فی صد رہی جو کہ کسی بھی ديگر حکومت کے دوران رہنے
والی افراط زر سے کم ہے۔
• دسمبر  2018ميں افراط زر کی شرح محض 2.19فی صد پر آگئی۔
• مالی خساره جو کہ سات برس قبل تقريبا ً  6فی صد تھا  2018-19،ميں  3.4فی صد
ره گيا۔
•  6سال قبل کے  5.6فی صد اونچی شرح کے مقابلے اس سال سی اے ڈی کے جی ڈی
پی کےمحض  2.5فی صد رہنے کا امکان ہے۔
• گزشتہ پانچ برسوں کے دوران ہندستان ميں  239بلين امريکی ڈالر ماليت کی ايف ڈی
ٓائی کو راغب کيا۔
• وزير خزانہ نے کہا ’’ ہندستان مضبوطی کے ساتھ صحيح راستے پر واپس ٓاگيا ہے
اور ترقی و خوشحالی کی جانب بﮍھ رہا ہے۔
• ہندستان دنيا کی سب سے تيز رفتار ترقی کرنے والی بﮍی معيشت بن گيا ہے۔
• دو عددی افراط زر پر قابو پايا گيا ا ور مالی توازن بحال کيا گيا۔
• ايف ڈی آئی پاليسی کو نرم بنايا گيا اور آٹو ميٹک راستے سے زياده تر ايف ڈی ٓائی
ٓانے کی اجازت دی گئی۔
کسان
• تمام  22فصلوں کے لئے کم از کم  50فی صد کی يقينی ايم ايس پی
• گزشتہ پانچ برسوں ميں سود کی رعايت کو دو گنا کيا گيا۔
• زرعی شعبے ميں سوائل ہيلتھ کارڈ  ،نيم کوٹيڈ يوريا ،گيم چينجر
محنت کش
• روزگار کے مواقع کی توسيع کی گئی  ،ای پی ايف او کے ارکان کی تعداد ميں دو
کروڑ کا اضافہ ۔
• گزشتہ پانچ برسوں ميں محنت کشوں کے ہر ايک زمرے کے لئے کم از کم آمدنی ميں
 42فی صد اضافہ۔

غريب اور پسمانده طبقے
• تعليمی اداروں اور سرکاری نوکريوں ميں غريبوں کے لئے دس فی صد ريزرويشن ۔
• سوبھاگيہ يوجنا کے تحت ہر ايک گھر کے ليے مفت بجلی کنکشن۔
• تقريبا ً پچاس کروڑ لوگوں کے لئے دنيا کا سب سے بﮍا ہيلتھ کيئر پروگرام آيوشمان بھارت ۔
•  115سب سے زياده پسمانده اضالع ميں ترقی کے لئے خواہش مند اضالع پروگرام۔
• غريبوں اور متوسط طبقے کو سستی قيمت پر اناج فراہم کرانے کے لئے  2018-19کے
دوران  1الکھ  70ہزار کروڑ روپے خرچ کئے گئے۔
• پرائيوٹ سيکٹر کے تعاون سے مشن موڈ ميں  143کروڑ بلب فراہم کرائے گئے۔
• ايل ای ڈی بلبوں کی وجہ سے غريب اور متوسط طبقے کے لوگ بجلی کے بلوں ميں
پچاس ہزار کروڑ روپے ساالنہ کی بچت کررہے ہيں۔
• آيوشمان بھارت کے تحت دس الکھ مريضوں کو مفت عالج کا فائده مال۔
• جن اوشدی کيندر غريبوں اور متوسط طبقوں کو سستی قيمتوں ميں ادويات فراہم کرارہے
ہيں۔
• اس وقت کام کرنے والے  21ايمس ميں سے  14کا اعالن  2014کے بعد کيا گيا ہے۔
• سرکار نے پی ايم جی ايس وائی کے تحت ديہی سﮍکوں کی تعمير کا کام تين گنا کيا۔
•  17.84الکھ آباديوں ميں سے  15.80الکھ کو پکی سﮍکوں سے جوڑا گيا۔
•  2018-19ميں  15500کروڑ روپے کےمقابلے ميں  2019-20کے بجٹ ميں پی ايم جی
ايس وائی کے لئے  19ہزار کروڑ روپے
•  2014-18کے دوران پی ايم آواس کے تحت  1.53کروڑ مکانات تعمير کئے گئے۔
خواتين کی ترقی سے لے کر خواتين کی قيادت والی ترقی تک
• اُجووال يوجنا کے تحت  6کروڑ مفت ايل پی جی گيس کنکشن فراہم کرائے گئے ؛ اگلے
سال تک کل  8کروڑ ۔
• خواتين نے 70فی صد ُمدرا قرض حاصل کئے ۔
• زچگی رخصت بﮍھا کر  26ہفتے کر دی گئی ۔
• پردھان منتری ماترو َوندنا کے تحت حاملہ خواتين کے لئے مالی امداد۔
نو جوان
• ايک کروڑ سے زائد نو جوانوں کو پردھان منتری کوشل وکاس يوجنا کے تحت تربيت فراہم
کی گئی ۔
• مدرا  ،اسٹينڈ اَپ اور اسٹارٹ اَپ انڈيا کے توسط سے خود روز گار کو بﮍھاوا ديا گيا ۔
ايم ايس ايم ای اور تاجر
• ايک کروڑ روپئے تک کے قرض ايک گھنٹے سے بھی کم کی مدت ميں حاصل کئے جا
سکتے ہيں ۔
• جی ای ايم ) گورنمنٹ ای مارکيٹ پليس ( کی وجہ سے  25سے  28فی صد تک کی اوسط
بچت ۔
آمدنی ٹيکس
• ٹيکس کليکشن پانچ برسوں ميں تقريبا ً دوگنا ۔  2013-14ء ميں  6.38الکھ کروڑ روپئے سے
بﮍھ کر اس سال تقريبا ً  12الکھ کروڑ روپئے تک پہنچ گيا ۔
• ٹيکس کی بنياد ميں  80فی صد کی نمو ۔ پانچ برسوں ميں  3.79کروڑ روپئے سے 6.85
کروڑ ۔

• ٹيکس انتظاميہ کو منظم بنايا گيا ۔ گذشتہ برس  99.54 ،فی صد آمدنی ٹيکس ريٹرن اُسی
طرح تسليم کر لئے گئے  ،جيسے فائل کئے گئے تھے۔
• ٹيکنا لوجی کو بﮍھاوا دينے والے پروجيکٹوں کو داخل کرنے والوں کے لئےساز گار
ماحول بنانے کے ساتھ انہيں منظوری دی گئی ۔ دو برسوں ميں  24گھنٹوں کے اندر ريٹرن
پروسيس کئے جائيں گے اور بھرپائی کی رقم اس کے ساتھ ہی ساتھ جاری کی گئی ۔
• متوسط طبقوں کو ديئے گئے پہلے کے فوائد ۔
 oبنيادی استثنائی حدود  2الکھ روپئے سے بﮍھا کر  2.5الکھ کی گئی ۔
 oٹيکس کی نرخوں ميں  10فی صد سے کمی کرکے انہيں  2.5الکھ کی
سليب سے لے کر  5الکھ روپئے تک کے سليب کے لئے  5فی صد کر ديا
گيا ۔
 oتنخواه دار طبقے کے لئے اسٹينڈرڈ ڈڈيکشن  40000روپئے کے بقدر
متعارف کرايا گيا ۔
 oدفعہ  80سی کے تحت بچت کی کٹوتی کو  1الکھ سے بﮍھا کر  1.5الکھ
روپئے کر ديا گيا ۔
 oاز خود اپنے قبضے والے مکانوں يا رہائشی جائيدار پر سود کی شرح ميں
تخفيف  1.5الکھ روپئے سے بﮍھا کر  2ال کھ روپئے کر دی گئی ۔
• چھوٹے کاروباريوں اور اسٹارٹ اَپس کو پہلے سے فراہم کی گئی ترغيبات اور خصوصی
فوائد ۔
 oمجموعی عمل درآمد کے عمل کو آسان بنايا گيا ۔
 oکاروبار کے سلسلے ميں پيشگی ٹيکس کی حدود ايک کروڑ روپئے
سے بﮍھا کر  2کروڑ روپئے کی گئی ۔
 oچھوٹے پيشہ وران کے لئے پہلی مرتبہ پيشگی ٹيکسيشن کے فوائد
فراہم کرائے گئے اور حدود کو  50الکھ روپئے تک مقرر کيا گيا ۔
 oپيشگی منافع شرح کو  8فی صد سے گھٹاکر  6فی صد کر ديا گيا
تاکہ نقد معيشت کی حوصلہ شکنی ہوسکے۔
 99 oفی صد کمپنيوں کے لئے ٹيکس کی شرحوں کو گھٹاکر  25فی
صد کر ديا گيا ۔
جی ايس ٹی
• جی ايس ٹی نے بھارت کو ايک مشترکہ منڈی کی شکل دے دی ۔
• جی ايس ٹی نے ٹيکس کی بنياد ميں اضافہ کيا ۔ زياده بﮍے پيمانے پر ٹيکس وصول ہوئے
اور کاروبار کرنا آسان ہوا۔
• بين رياستی نقل و حمل اب تيز رفتار  ،زياده موثر اور رکاوٹوں سے مبرا ہوا ۔
• ٹيکس کی شرحوں اور نرخوں ميں حسيت الئی گئی ۔ روز مره ميں استعمال ميں آنے والی
زياده تر اشيا اب صفر فی صد سے لے کر  5فی صد کے ٹيکس سليب ميں ہيں ۔
• کاروباروں اور خدمات فراہم کرنے والوں کے لئے آسانی ۔
 oچھوٹے کاروبار کے لئے جی ايس ٹی سے استثنائی کی حدود کو  20الکھ
روپئے سے بﮍھا کر  40الکھ روپئے کر ديا گيا ۔
 oايسے چھوٹے کاروبار  ،جن کا ٹرن اوور  1.5کروڑ روپئے ہو  ،صرف 1
فی صد فليٹ نرخ ادا کريں گے اور ايک ساالنہ ريٹرن داخل کريں گے ۔

 50 oالکھ روپئے تک کے ٹرن اوور والے چھوٹے خدمات فراہم کاران  ،اب
کمپوزيشن اسکيم کا متبادل حاصل کر سکتے ہيں اور  18فی صد کے بجائے
 6فی صد جی ايس ٹی ادا کر سکتے ہيں ۔
 oجلد ہی جی ايس ٹی ادا کرنے والوں کی تعداد يا کاروبار  90فی صد سے
زائد ہو جائےگا اور انہيں سہ ماہی ريٹرن کی سہولت فراہم کی جائے گی ۔
• حوصلہ افزا جی ايس ٹی ماليہ رجحانات ۔ رواں سال کے دوران اوسط ماہانہ ٹيکس
کليکشن  97100کروڑ روپئے ماہانہ ہے  ،جب کہ پہلے سال ميں  89700کروڑ روپئے
ماہانہ کے بقدر تھا ۔
بنيادی ڈھانچہ
• شہری ہوا بازی ۔ اڑان اسکيم
 oمصروف عمل ہوائی اڈوں کی تعداد  100سے زائد ہو گئی ۔
 oجديد ترين سکم ميں پکيان ايئرپورٹ
 oگذشتہ  5برسوں ميں گھريلو مسافروں کی آمد و رفت دوگنا
• سﮍکيں
 oبھارت دنيا ميں شاہراہوں کو سب سے تيز رفتار سے ترقی دينے واال ملک
ہے ۔
 oہر دن  27کلو ميٹر شاہراہيں تعمير کی جاتی ہيں ۔
 oپھنسے ہوئے پروجيکٹوں کو مکمل کيا گيا ۔ مشرقی مضافاتی شاہراه دلّی
کے ارد گرد تعمير کی گئی ۔ دلّی – بوگی بيل ريل اور سﮍک پل آسام اور
اروناچل پرديش ميں ۔
• آبی راستے
 oساحلی عالقوں ميں ساگر ماال کا فليگ شپ پروگرام
 oپہلی مرتبہ کولکاتہ سے وارانسی تک اندرون ملک آبی راستے پر کنٹينر
مال بھاڑه نقل و حمل شروع کيا گيا ۔
• ريلوے
 oريلوے کی تاريخ ميں محفوظ ترين سال
 oتمام تر غير عملے والی ريلوے کراسنگوں کو  ،جو بﮍی ريلوے الئنوں پر
تھيں  ،اُن کا سلسلہ ختم کيا گيا ۔
 oسيمی ہائی اسپيڈ ’’ وندے بھارت ايکسپريس ‘‘ متعارف کرائی گئی ۔ اندرون
ملک وضع کی گئی اور مينوفيکچر کی گئی پہلی ريل گاڑی ۔
موسمياتی تبديلی
• بين االقوامی شمسی اتحاد
قابل احياء توانائی کو فروغ دينے کے لئے ۔
o
ِ
 oبھارت ميں پہال معاہدے پر مبنی بين االقوامی بين حکومتی ادارے کا صدر
دفتر
 oتنصيبی شمسی جنريشن صالحيت گذشتہ پانچ برسوں ميں  10گنا سے زياده
اضافے سے ہمکنار ہوئی ۔
 oاب نئے عہد کے الکھوں روزگار فراہم کر رہی ہے ۔

ڈيجيٹل انڈيا انقالب
• شہريوں کو خدمات کی فراہمی کيلئے تين الکھ سے زائد مشترکہ خدمت مراکز )سی ايس
سی( موجود ہيں۔

• ہندوستان ،موبائل ڈاٹا کی کھپت کے معاملے ميں اب دنيا ميں سب سے اوپر ہے۔
• گزشتہ پانچ برسوں کے دوران موبائل ڈاٹا کی ماہانہ کھپت ميں پانچ گنے سے زائد کا اضافہ
ہوا ہے۔
• ميک اِن انڈيا کے تحت موبائل اور کل پرزے بنانے والی کمپنياں دو سے بﮍھ کر  268سے
زائد ہوگئی ہيں اور روزگار کے وسيع مواقع فراہم کررہی ہيں۔

جن دھن – آدھار – موبائل )جے اے ايم( اور فوائد کی براه راست منتقلی

• گزشتہ پانچ برسوں کے دوران تقريبا ً  34کروڑ جن دھن بينک کھاتے کھولے گئے۔
• ٓادھار کا اب تقريبا ً ملک گير سطح پر عمل در ٓامد ہورہا ہے۔
• بچوليے کو ختم کرکے غريب اور درميانہ درجے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سرکاری
اسکيموں کے فوائد براه راست ان کے بينک کھاتوں ميں پہنچے اسے يقينی بنايا گيا۔

سرحد پار کسٹم اور تجارت

•  36کيپٹل گڈس پر کسٹم ڈيوٹی ختم کردی گئيں۔
• در ٓامداتی اور بر ٓامداتی لين دين کی ڈيجيٹل کاری کی گئی۔
• الجسٹکس کو بہتر بنانے کيلئے ٓار ايف ٓائی ڈی ٹيکنالوجی ۔
•
•
•
•

بدعنوانی کے خالف اقدامات
حکومت نے بدعنوانی پر کارروائی شروع کی ہے اور شفافيت کانيادور شروع ہوا ہے :وزير
خزانہ
ريئل اسٹيٹ ميں ٓار ای ٓار اے اور بے نامی لين دين )روک تھام ايکٹ( سے شفافيت ٓائی ہے۔
مفرور معاشی مجرمين ايکٹ سے معاشی مجرمين کی امالک کو ضبط کرنے ميں مدد ملی
ہے۔
حکومت نے کوئلہ اور اسپيکٹرم جيسے قدرتی وسائل کی شفاف نيالمی کرائی ہے۔

بليک منی کے خالف مہم

• بليک منی ال  ،مفرور کريمنل مجرمين ايکٹ  ،نوٹ بندی وغيره جيسی پہل کے ذريعے تقريبا ً
 1,30,000کروڑ روپئے کی غيراعالن شده ٓامدنی کو ٹيکس کے تحت اليا گيا۔
• 6,900کروڑ روپئے ماليت کے بے نامی اثاثے قرق کيے گئے۔
• براه راست ٹيکس ميں  80فيصد کا اضافہ ہوا۔
•
•
•
•
•
•

بينکنگ اصالحات اور انسالوينسی اور بينکرپٹسی کوڈ )آئی بی سی(

ٓائی بی سی نے مسائل کے بہتر حل کے ميکنزم کے طور پر اداره جاتی بنايا ہے۔
حکومت نے ’’فون بينکنگ ‘‘ کے کلچر کو روک ديا ہے :وزير خزانہ
حکومت نے ريکوگنيشن  ،ريزولوشن ،ری۔ کيپٹالئزيشن اور ريفارمس کے ٓ 4ار طريقہ کار
اپنائے ہيں۔
حکومت نے ’’کلين بينکنگ‘‘ کو يقينی بنانے کے اقدامات کيے ہيں۔
حکومت نے بينکوں اور قرض دہندگان کے حق ميں 3الکھ کروڑ روپئے قبل ہی وصول
کرلئے ہيں۔
حکومت نے سرکاری دائره کار کے بينکوں ميں از سر نو سرمايہ کاری کيلئے  2.6الکھ
کروڑ روپئے کی سرمايہ کاری کی ہے۔

صفائی ستھرائی

• حکومت نے گاندھی جی کے 150ويں سالگره کے موقع پر خراج عقيدت کے طور پر
سوچھ بھارت مشن شروع کيا۔
• وزير خزانہ نے سوچھ بھارت مشن کو قومی انقالب بنانے کيلئے  130کروڑ ہندوستانيوں
کا شکريہ ادا کيا۔
• ہندوستان نے 98فيصد ديہی صفائی ستھرائی کا نشانہ حاصل کرليا ہے۔

 5.45الکھ گاؤوں کو کھلے ميں رفع حاجت سے پاک قرار ديا گيا ہے۔
 دفاع
• ايک عہده ايک پنشن )او ٓار او پی( کا مکمل طور پر نفاذ جاری ،اب تک  35000کروڑ روپے
تقسيم۔
• ملٹری پے سروس ميں اضافہ
 ديگر حصوليابياں
• حکومت نے ہائی اين پی اے کو چھپانے کے قابل اعتراض طور طريقے پر روک لگائی۔
• سوچھ بھارت مشن رويے ميں تبديلی النے والی دنيا کی سب سے بﮍی تحريک۔
عبوری بجٹ  2019-20ميں کليدی پيغام
• 2022تک ‘نيو انڈيا’ کو حقيقت کی شکل دينے کی سمت ميں پيش قدمی جاری۔
 oصاف ستھرا اور صحت مند ہندوستان ،جس ميں سبھی لوگوں کو بيت الخالء ،پانی اور بجلی
دستياب ہوگی۔
 oايسا ہندوستان جس ميں کسانوں کی ٓامدنی دوگنی ہوگئی ہو۔
 oاپنے خوابوں کی تکميل کے لئے نوجوانوں اور خواتين کو بھرپور مواقع۔
 oدہشت گردی ،فرقہ پرستی ،ذات پات ،بدعنوانی اور اقربا پروری سے پاک ہندوستان۔
اگلی دہائی کے لئے ويژن )تصور(
• گزشتہ پانچ برسوں ميں ہندوستان کی ترقی اور خوش حالی کی بنياد رکھی گئی۔
• ٓائنده پانچ برسوں ميں پانچ ٹريلين ڈالر کی معيشت بننے کی راه پر گامزن۔
• اس کے بعد ٓاٹھ سالوں ميں  10ٹريلين کی معيشت بننے کا خواب۔
 2030کے ہندوستان کے لئے تصور کی  10جہات:
اعلی شرح نمو واال،مساوات پر مبنی اور شفاف
ہندوستان ايک جديد ،ٹيکنالوجی سے چلنے وال،
ٰ
سماج ہوگا۔
 .1طبعی )فزيکل( اور سماجی بنيادی ڈھانچے کی تعمير اور زندگی گزارنے کی ٓاسانی دستياب
کرانا۔
 .2ڈيجيٹل انڈيا کی تعمير کے لئے نوجوانوں ميں موجود قائدانہ رول ادا کرنے والوں کی مدد
سے حکومت کے کام کاج کی ڈيجيٹل کاری۔
 .3بجلی سے چلنے والی گاڑيوں کی مدد سے ٹرانسپورٹ انقالب الکر ہندوستان کو ٓالودگی سے
پاک بنانا اور قابل تجديد توانائی پر توجہ مرکوز کرنا۔
 .4بﮍے پيمانے پر روزگار پيدا کرنے کے لئے جديد ڈيجيٹل ٹيکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے
ديہی صنعت کاری کی توسيع۔
 .5صاف ستھری ندياں ،سبھی ہندوستانيوں کے لئے پينے کا محفوظ پانی اور چھوٹی سينچائی
کے توسط سے پانی کا موثر استعمال۔
 .6جہاں ساگر ماال کو اِسکيل اَپ کيا گيا ہے وہيں ساحلی پٹياں اور سمندری پانی ہندوستان کی
ترقی اور نمو کو طاقت دے رہے ہيں۔
 .7اپنے خالئی پروگرام پر نگاه۔ گنگايان  ،ہندوستان دنيا کے لئے سيارچوں کا النچ پيڈ بن رہا
ہے اور  2022تک خال ميں ايک ہندوستانی خالباز کو بھيجنے کی تياری ميں ہے۔
 .8غذا کے معاملے ميں ہندوستان کو خودکفيل بنانا ،دنيا کی غذائی ضرورتوں کی تکميل کے
لئے وہاں خوردنی اناجوں کی بر ٓامدات کرنا اور زياده تر ٓارگينک طريقے سے غذا پيدا کرنا۔

ٓ .9ايوشمان بھارت کے ذريعے صحت مند ہندوستان کی تعمير جس ميں خواتين کو مساوی
حقوق حاصل ہوں اور جس ميں خواتين کی حفاظت اور انھيں بااختيار بنانے کا خيال رکھا
جاتا ہو۔
انتہائی سرگرم اور جواب ده افسر شاہی )بيوروکريسی( کی مدد سے ہندوستان کو کم از کم
حکومت زياده سے زياده حکمرانی والے ملک ميں تبديل کرنا۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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