عبوری بجٹ 2019-20
پريس انفارميشن بيورو
حکومت ہند
*******

عبوری بجٹ  2019-20کے اہم خصوصيات کے ساتھ بجٹ خالصہ
عبوری بجٹ  2019-20آج پارليمنٹ ميں پيش کيا گيا اس ميں
کسانوں کيلئے اہم اسکيميں اور انکم ٹيکس رعايت شامل ہے
اس عبوری بجٹ ميں ملک کے لئے ترقی پسندانہ راستے کے
ذريعے کے طور پر ديکھا جائيگا :وزير خزانہ
جناب پيوش گوئل نے کہا کہ کسی بھی سابقہ حکومت کی مدت کار
کے دوران افراط زر کی شرح کے مقابلے ميں موجوده حکومت نے
افراط زر کی شرح کو  4.6فيصد تک کم پر الديا ہے
نئی دہلی ،يکم فروری 2019،
ٓ
خزانہ ،کارپوريٹ اُمور  ،ريلوے اور کوئلہ کے مرکزی وزير جناب پيوش گوئل نے اج پارليمنٹ
ميں عبوری بجٹ  2019-20پيش کيا۔ کسانوں کے لئے اہم اسکيموں کے عالوه ٹيکس ميں رعايت
اور ٓائنده برسوں کيلئے ترقياتی ايجنڈے کاايک خاکہ پيش کيا۔
 12کروڑ چھوٹے اور بہت چھوٹے کسانوں کيلئے براه راست ٓامدنی ميں مدد  ،غيرمنظم
شعبے کے  10کروڑ مزدوروں کيلئے ايک سنگ ميل پنشن پہل  5الکھ تک کی ٓامدنی کو انکم
ٹيکس سے
مستثنی  ،اسٹامپ ڈيوٹی ميں اصالحات  ،دفاع کيلئے  3الکھ کروڑ روپئے کی اب تک
ٰ
کی سب سے بﮍی منصوبہ جاتی تخصيص  ،شمال مشرقی عالقوں کيلئے  58166کروڑ روپئے کے
فنڈ کی ريکارڈ تخصيص  ،ہريانہ کيلئے ايک نيا ايمس  ،غيرملکيوں کی طرح ہندوستانی فلم سازوں
کيلئے سنگل ونڈو کليرنس اور درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل سميت کمزور طبقات کی
اعلی بجٹی تخصيص  1.5 ،کروڑ ماہی
فالح وبہبود کيلئے تعليم ،صحت ،بنيادی ڈھانچے کيلئے
ٰ
گيروں کی فالح وبہبود کيلئے ايک عليحده ماہی پروری کا محکمہ قائم کرنا  ،عبوری بجٹ -20
 2019کی چند اہم جھلکياں ہيں۔

اہم اسکيميں
’’پردھان منتری کسان س ّمان ندھی )پی ايم – کسان (‘‘ نام کی ايک نئی اسکيم شروع کی گئی ہے
جس کا مقصد ايسے کسان کنبے جن کے پاس  2ہيکٹيئر تک کی قابل کاشت اراضی ہے انہيں ساالنہ
 6000روپئے کی شرح سے براه راست ٓامدنی کی مدد دينا ہے۔
عبوری بجٹ  2019-20پيش کرتے ہوئے خزانہ  ،کارپوريٹ اُمور  ،ريلوے اور کوئلہ کے
مرکزی وزير جناب پيوش گوئل نے کہا کہ ’’ہماری حکومت مالی سال  2019-20کے لئے 75000
کروڑ روپئے کے خرچ سے اور مالی سال  2018-19کے نظرثانی شده تخمينوں ميں 20000
کروڑ روپئے کے خرچ سے ايک تاريخی پروگرام پی ايم ۔ کسان شروع کررہی ہے۔
جناب پيوش گوئل نے کہا کہ اس اسکيم کے تحت حکومت ہند نے فی کس  2000روپئے امداد
دے گی جو  12کروڑ چھوٹے اور بہت چھوٹے کسان کنبے کے بينک کھاتوں ميں تين يکساں
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قسطوں ميں منتقل کی جائے گی۔ يہ پروگرام يکم دسمبر  2018سے نافذ العمل ہوگيا ہے اور 31
مارچ  2019تک اس کی پہلی قسط ادا کی جائے گی۔
ماہی پروری کی ترقی کيلئے مدد اور خصوصی توجہ دينے کيلئے حکومت نے ايک عليحده
فيشری کا محکمہ قائم کرنے کا فيصلہ کيا ہے۔ وزير خزانہ نے کہا کہ اس قدم سے حکومت اس
شعبے کو انحصار کرنے والے تقريبا ً  1.45کروڑ افراد کے ذريعہ معاش کو فروغ دينےکيلئے
7فيصد سے زائد نمو کو فروغ دينا چاہتی ہے۔
وزير خزانہ نے اينيمل ہسبنڈری اور ماہی گيری جيسی سرگرميوں ميں مصروف کسان جنہوں
نے کسان کريڈٹ کارڈ کے ذريعے قرض ليا ہے ان کے لئے 2فيصد سود کی رعايت کا اعالن کيا
ہے۔ مزيدبر ٓاں وقت پر قرض کی ادائيگی کے معاملے ميں انہيں مزيد تين فيصد سود کی معافی
حاصل ہوگی۔
رواں سال سے راشٹريہ گوکل مشن کيلئے  750کروڑ روپئے کی تخصيص کا اعالن کيا گيا ہے۔
گؤ دھن کو جينياتی طور پر پايئدار اور بہتر بنانے نيز گائے کی پيداوار اور پيداواريت بﮍھانے کے
لئے ’’راشٹريہ کام دھينو ٓايوگ‘‘کے قيام کااعالن کيا گيا ہے۔ يہ ٓايوگ گائے سے متعلق قوانين اور
ان کی فالح وبہبود سے متعلق اسکيموں کے مؤثر عمل در ٓامد پر نگاه رکھےگا۔
غيرمنظم شعبے کے کم از کم  10کروڑ مزدوروں اور کارکنوں کو پنشن سے متعلق فوائد مہيا
کرانے کی غرض سے ’’پردھان منتری شرم – يوگی مان دھن‘‘ نام کی ايک نئی اسکيم کا اعالن کيا
گيا ہے۔ وزير خزانہ نے کہا کہ ٓائنده پانچ برسوں کے دوران يہ دنيا کی سب سے بﮍی پنشن
اسکيموں ميں سے ايک بن جائے گی۔ اسکيم کيلئے  500کروڑ روپئے کی رقم مختص کی گئی ہے۔
جناب گوئل نے مزيد کہا کہ اگر اضافی فنڈ کی ضرورت ہوگی تو وه بھی فراہم کيا جائيگا۔ انہوں نے
کہا کہ اس اسکيم پررواں سال سے عمل در ٓامد ہوگا۔

ٹيکس فوائد
ايسے انفرادی ٹيکس دہندگان جن کی ساالنہ ٓامدنی  5الکھ روپئے تک ہے ،انہيں کسی قسم کا انکم
ٹيکس نہيں دينا ہوگا۔ وزير خزانہ نے کہا کہ ايسے افراد جن کی مجموعی ٓامدنی  6.50الکھ روپئے
تک ہے اور انہوں نے پروويڈنٹ فنڈ ،مخصوص بچت اور بيمہ وغيره ميں سرمايہ کاری کی ہے،
تو انہيں کسی قسم کا ٹيکس نہيں دينا ہوگا۔  2الکھ روپئے تک کے ہوم لون پر سود  ،ايجوکيشن لون
پر سود ،نيشنل پنشن اسکيم کنٹريبيوشن  ،ميڈيکل انشيورنس  ،معمر شہريوں پر ہونے والے طبی
اخراجات وغيره پر اضافی تخفيف والے افراد جن کی ٓامدنی زياده ہے ،انہيں بھی کسی قسم کا
ٹيکس ادا نہيں کرنا ہوگا۔ يہ تخمينا ً  3کروڑ درميانی درجہ کے ٹيکس دہندگان جن ميں اپنا روزگار
کرنے والے  ،چھوٹے کاروباری  ،چھوٹے تاجر ،تنخواه دار  ،پنشن يافتگان اور معمر افراد شامل
ہيں ،انہيں  18,500کروڑ روپئے کا ٹيکس فائده پہنچانے کی تجويز پيش کی گئی ہے۔
تنخواه دار افراد کيلئے اسٹينڈرڈ ڈڈکشن کو موجوده  40ہزار سے بﮍھا کر  50ہزار روپئے کيا
جارہا ہے۔ وزير خزانہ نے بتايا کہ ’’اس سے تين کروڑ سے زائد تنخواه دار اور وظيفہ يافتگان کو
 4,700کروڑ روپئے کا اضافی ٹيکس فائده حاصل ہوگا۔
ايسی تجويز رکھی گئی ہے کہ ازخود قبضہ والے مکانات يعنی جو اپنے استعمال کے مکانات ہيں
 ،ان سے حاصل ہونے والی تخمينہ جاتی ٓامدنی پر انکم ٹيکس ميں رعايت دی جائے۔ فی الحال
نوشنل رينٹ پر واجب االدا ٓامدنی ٹيکس اگر مکان ايک سے زائد ہيں اور دونوں قبضے ميں ہيں،
تو دونوں پر انکم ٹيکس ادا کرنا ہوتا ہے۔
بينک  /ڈاکخانوں ميں جمع رقم پر ملنے والے سود پر ٹيکس ڈيڈکشن ايٹ سورس )ٹی ڈی ايس(
تھريشولڈ کو  10,000روپئے سے بﮍھا کر  40,000روپئے کردينے کی تجويز پيش کی گئی ہے۔
2

کرائے پر ٹيکس تخفيف کيلئے ٹی ڈی ايس تھريشولڈ کو چھوٹے ٹيکس دہندگان کو راحت
پہنچانے کی غرض سے  1,80,000روپئے سے بﮍھا کر  2,40,000روپئے کردينے کی تجويز
پيش کی گئی ہے۔
وزير خزانہ نے کہا کہ حکومت گھريلو خريداروں پر جی ايس ٹی کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہے
اور اس کے مطابق جی ايس ٹی کونسل نے اس سلسلے ميں جلد از جلد معاملے کی جانچ اور
سفارش کرنے کيلئے وزراء کا ايک گروپ مقرر کيا تھا۔
جناب گوئل نے کہا کہ جلد ہی 90فيصد سے زائد جی ايس ٹی دہندگان پر مبنی تاجروں کو سہ
ماہی جی ايس ٹی ريٹرن داخل کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
افراط زر
وزيرخزانہ نے کہا کہ حکومت گذشتہ پانچ برسوں کے دوران اوسط افراط زر کو 4.6فيصد تک
کم کرنے ميں کامياب ہوئی ہے ،جو ديگر کسی حکومت کی مدت کار کے دوران کی افراط زر
کے مقابلے ميں سب سےکم ہے۔ دراصل ماه دسمبر  2018ميں افراط زر گھٹ کر محض 2.19
ره گيا تھا۔ جناب گوئل نے کہا کہ اگر ہم نے افراط زر پر قابو نہ کيا ہوتا ،تو ہمارے کنبے آج بنيادی
ضروريات مثالً خوراک ،سفر ،صارفين کے استعمال ميں آنے والی پائيدار اشياء ،ہاؤسنگ وغيره پر
 35-40فيصد کے قريب زياده خرچ کررہے ہوتے۔ گذشتہ پانچ برسوں کے دوران يعنی 2009-
 2014کے دوران افراط زر کی کمر توڑ اوسط شرح  10.1فيصد رہی تھی ،جو بہت زياده ہے۔
مالياتی خساره
ً
وزيرخزانہ نے کہا کہ  2018-19کے ماليہ سال ميں مالياتی خساره سات برس قبل کے تقريبا 6
فيصد زائد کے خسارے سے گھٹاکر  3.4فيصد تک اليا گيا ہے۔ انھوں نے کہا کہ چالو کھاتہ خساره
)سی اے ڈی( جو چھ برس قبل  5.6فيصد کے بقدر تھا ،وه اس سال مجموعی گھريلو پيداوار کے
مقابلے ميں  2.5فيصد رہنے کی توقع ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ ’’ہم نے مالياتی خسارے کو مالياتی
کميشن کی سفارشات کو درکنار کرتے ہوئے قابو ميں رکھا اور مرکزی ٹيکسوں ميں رياستوں کا
حصہ 32فيصد سے بﮍھاکر  42فيصد کيا  ،جسے ہم نے امداد باہمی پر مبنی وفاقيت کے اصل
جذبے کے مطابق تسليم کيا اور اس کے ذريعے رياستوں کو خاطر خواه زياده رقومات منتقل کيں۔
نمو اور غيرملکی براه راست سرمايہ کاری
اعلی نمو کے ليے اب ساری
وزيرخزانہ جناب پيوش گوئل نے کہا کہ آئنده آنے والے دہوں ميں
ٰ
تيارياں مکمل ہوچکی ہيں۔ گذشتہ پانچ برسوں کے دوران عمل ميں الئی گئی دوسری پيﮍھی کی
منفرد ڈھانچہ جاتی اصالحات جن ميں گڈس اينڈ سروسز ٹيکس )جی ايس ٹی( اور ديگر ٹيکس
اصالحات شامل ہيں ،کی وجہ سے نمو کے ليے راستہ ہموار ہوچکا ہے۔
ملک نے گذشتہ پانچ برسوں کے دوران اپنے بہترين مجموعی اقتصادی استحکام کے دور کا
مشاہده کيا ہے۔ وزيرخزانہ نے اپنی بجٹی تقرير کے ابتدائی کلمات ميں کہا کہ ہم دنيا ميں سب سے
تيز رفتار سے نمو پذير معيشت ہيں اور گذشتہ پانچ برسوں کے دوران ساالنہ اوسط مجموعی گھريلو
پيداوار شرح نمو  1991ميں شروع کی گئی اصالحات کے بعد کسی بھی حکومت کے ذريعے
حاصل کی گئی نمو کے مقابلے ميں سب سے زياده ہيں۔  2013-14ميں دنيا کی گيارہويں سب سے
بﮍی معيشت کی حامل ہماری معيشت آج دنيا ميں چھٹويں سب سے بﮍی معيشت ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ اس طرح کے الئق پيشين گوئی ريگوليٹری اور مستحکم نظام کے ساتھ
نمو پذير معيشت اور مضبوط بنيادوں کے ساتھ بھارت پانچ برسوں کے دوران  239بلين امريکی
ڈالر کے بقدر کی غير ملکی براه راست سرمايہ کاری )ايف ڈی آئی( حاصل کرنے ميں کامياب رہا
اور بيشتر ايف ڈی آئی خودکار راستے سے منظور ہوئی ۔
بﮍی اسکيموں کے ليے افزوں تخصيص
3

 2019-20کے بجٹی تخمينوں ميں ايم جی اين آر ای جی اے کے ليے  60ہزار کروڑ روپے کی
رقم کی تخصيص کا اعالن کرتے ہوئے وزيرخزانہ نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو اضافی تخصيص
بھی کی جائے گی۔
پردھان منتری گرام سﮍک يوجنا )پی ايم جی ايس وائی( کو  2019-20کے بجٹی تخمينوں ميں
19ہزار کروڑ روپے کی تخصيص کی جارہی ہے۔ جبکہ  2018-19کے ماليہ سال ميں  15ہزار
 500کروڑ روپے کی تخصيص کی گئی تھی۔ انھوں نے اعالن کيا کہ  2014سے  2018کے
دوران پردھان منتری آواس يوجنا کے تحت  1.53کروڑ مکانات کی تعمير عمل ميں آئی ہے۔
مارچ  2019تک تمام کنبوں کو بجلی کنکشن فراہم کرادئے جائيں گے۔ اب تک  143کروڑ ايل
ای ڈی بلب مشن موڈ کی طرز پر فراہم کرائے گئے ہيں جس کے نتيجے ميں نادار اور متوسط
طبقے کے ليے  50000کروڑ روپے کی بچت فراہم ہوئی ہے۔
وزير خزانہ نے کہا کہ دنيا کے سب سے بﮍے حفظان صحت پروگرام  ،آيوش مان بھارت ،کے
توسط سے ملک ميں تقريبا ً  50کروڑ افراد کو طبی نگہداشت فراہم کرائی جارہی ہے۔ تقريبا دس
الکھ مريضوں کو پہلے ہی طبی معالجے کے ليے مفت عالج کی سہولت حاصل ہوچکی ہے جو
بصورت ديگر ان پر  3ہزار کروڑ روپے کی الگت کا باعث ثابت ہوتی ۔ الکھوں نادار اور متوسط
طبقے کے افراد الزمی ادويہ ،قلبی امراض ميں کام آنے والے اسٹنٹ اورگھٹنے کی تبديلی کی الگت
کی قيمتوں ميں کمی سے استفاده کررہے ہيں۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ پردھان منتری جن
اوشدھی کيندروں کے ذريعے واجبی قيمتوں پر ادويہ کی دستيابی سے بھی فائده اٹھا رہے ہيں۔
پارليمنٹ ميں آج 20۔2019کا عبوری بجٹ پيش کرتے ہوئے خزانے  ،کارپوريٹ امور ،ريلوے
اور کوئلے کے مرکزی وزير جناب پيش جباب گوئل نے يہ بھی کہا کہ فی الحال ملک ميں جو 21
ميں سے  14ايمس کام کررہے ہيں يا قائم کئے جارہے ہيں ،ان کا اعالن  2014ميں کيا گيا تھا۔
انہوں نے ہريانہ ميں ايک نئے  22ويں ايمس کے قيام کابھی اعالن کيا۔
بچوں کی ترقی سے متعلق مربوط اسکيم )آئی سی ڈی ايس( کے لئے مختص رقم جو 19۔2018
کے ماليہ تخمينے ميں  23357کروڑ روپے ہے ،اسے 20۔ 2019کے بجٹ تخمينے ميں بﮍھاکر
 27584کروڑ روپے کرديا گيا ہے۔
درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی بہبود کے لئے مختص رقم ميں اضافے کی تجويز
رکھی گئی ہے۔ درج فہرست ذاتوں کے لئے 19۔ 2018کے بجٹ تخمينے ميں دی گئی رقم 56619
کروڑ روپے ميں اضافہ کرکے ماليہ تخمينے ميں  62474کروڑ کردی گئی تھی اور اب اسے
20۔ 2019کے بجٹ تخمينے ميں  76801کروڑ روپے کرديا گيا ہے۔يہ 19۔ 2018کے بجٹ
تخمينے کا  35.6فيصد اضافہ ہے۔ درج فہرست قبائل کے لئے بھی 20۔ 2019کے بجٹ تخمينے
ميں  50086کروڑ روپے رکھےگئے ہيں جبکہ 19۔ 2018کے بجٹ تخمينے ميں يہ رقم 39135
کروڑ روپے تھی۔
وزيرخزانہ نے کہا کہ غير نوٹيفائڈ ،خانہ بدوش اور نيم خانہ بدوش برادريوں کے فائدے کے
لئے جن تک رسائی کافی مشکل ہوتی ہے ،خصوصی حکمت عملی تشکيل دينے کے لئے بہبود
سے متعلق ترقياتی بورڈ ،سماجی انصاف اور تفويض اختيارات کی وزارت کے تحت تشکيل ديا
جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نيتی آيوگ کے تحت ايک کميٹی بھی تشکيل دی جائے گی جو غير
نوٹيفائڈ ،خانہ بدوش اور نيم خانہ بدوش برادريوں کی پہچان کا کام مکمل کرے گی جن کی اب تک
باقاعده کوئی درجہ بندی نہيں کی گئی ہے۔
جناب گوئل نے کہا کہ اجووال يوجنا کے تحت جس کا مقصد  8کروڑ مفت ايل پی جی کنکشنس
فراہم کرانا ہے ،ان ميں سے  6کروڑ سے زياده کنکشنس پہلے ہی ديئے جاچکے ہيں اور بقيہ
کنکشنس اگلے سال فراہم کرديئے جائيں گے۔
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وزير خزانہ نے اعالن کيا کہ مصنوعی ذہانت سے متعلق قومی پروگرام کے حصے کے طور پر
ايک مصنوعی ذہانت کا ايک قومی پورٹل جلد ہی تيار کيا جائے گا۔
صنعتی پاليسی اور ترقی کے محکمے کا نام تبديل کرکے اسے صنعتوں اور اندرونی تجارت کی
ترقی کرديا جائے گا۔
وزير موصوف نے کہا کہ حاليہ حکومت نے دو سال پہلے گورنمنٹ ای۔ مارکيٹ پليس )جی ای
ايم( تشکيل دی تھی جس کے نتيجے ميں  25سے  28فيصد اوسط بچت ہوئی اور اب اس پليٹ فارم
کو توسيع ديکر سبھی سی پی ايس ای تک لے جايا جارہا ہے۔ اب تک  17500کروڑ روپے کا لين
دين ہوچکا ہے۔
وزير خزانہ نے اعالن کيا کہ پہلی مرتبہ ملک کا دفاعی بجٹ تين الکھ کروڑ روپے سے تجاوز
کرجائے گا۔
وزير خزانہ جناب پيوش گوئل نے اشاره ديا کہ پچھلے سال کے دوران ہوائی جہاز کے ذريعہ
سفر کرنے والے گھريلوں مسافروں کی تعداد دوگنی ہوگئی ہے جس کی وجہ سے بﮍی تعداد ميں
روزگار کے موقع بھی پيدا ہوئے۔سکم ميں پکيونگ ہوائی اڈے ک شروعات کے ساتھ ہی ہوائی
اڈوں کی تعداد  100سے تجاوز کرگئی ہے۔ اروناچل پرديش بھی حال ہی ميں ہوائی اڈے کے حامل
نقشے ميں شامل ہوگيا ہے اور ميگھاليہ ،تريپوره اور ميزورم پہلی مرتبہ بھارت کے ريل نقشے ميں
شامل ہوگئے ہيں۔
بھارتی ريلوز کے لئے بجٹ سے مالی امداد 20۔ 2019کے بجٹ تخمينے ميں  64587کروڑ
روپے تجويز کی گئی ہے۔ ريلوے کا مجموعی پونچی خرچہ پروگرام  158658کروڑ روپے ہے۔
وزير خزانہ نے جن کے پاس ريلوے کی وزارت کا قلمدان بھی ہے ،يہ اعالن کيا کہ کام کاج کے
تناسب کے بارے ميں اميد ہے کہ اس ميں 18۔ 2017کے  58.4فيصد کی بنسبت 19۔ 2018کے
ماليہ تخمينے ميں  98.4فيصد بہتری آجائے گی اور 20۔ 2019کے بجٹ خسارے ميں مزيد
بہتری آکر يہ  95فيصد ہوجائے گی۔
بھارت کی نصب شده شمسی پيداوار صالحيت پچھلے پانچ برس ميں  10گنا ہوگئی ہے۔ يہ بات
بتاتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ قابل تجديد توانائی کو فروغ دينے کے ہمارے عہد کی عکاسی
بين االقوامی شمسی توانائی کے قيام سے ہوتی ہے جو سمجھوتے پر مبنی پہلی بين االقوامی بين
حکومتی تنظيم ہے جس کا صدر دفتر بھارت ميں واقع ہے۔
وزير خزانہ نے اعالن کيا کہ تفريحی صنعت ميں  ،جو بﮍے پيمانے پر روز گار فراہم
کرنے والوں ميں شامل ہے  ،اب ضابطہ جاتی تجاويز کے تحت ازخودانکشاف پر زياده بھروسہ
کيا جائے گا ۔ تفريحی صنعت کے فروغ کے لئے فلموں کی شوٹنگ کے لئے ايک ہی کھﮍکی پر
منظوريوں کا سلسلہ  ،جو اب تک صرف غير ملکيوں کے لئے دستياب تھا  ،وه اب بھارتی فلم
سازوں کے لئے بھی دستياب ہو گا ۔ انہوں نے کہا کہ ’’ ہم سينماٹو گراف ايکٹ ميں ايسی احتياطی
تجاويز شامل کريں گے  ،جن کے ذريعے قذاقی کی لعنت‘‘ کی روک تھام کی جا سکے گی ۔
اس امر کا انکشاف کرتے ہوئے کہ ’’ ہم نے آئنده پانچ برسوں ميں  5کھرب ڈالر کی معيشت
بننے کا عزم کر رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد آئنده  8برسوں ميں  10کھرب ڈالر کی
معيشت بننے کا بھی عزم ہے ۔ ‘‘ جناب پيوش گوئل نے کہا کہ  2017-18ء ميں براه راست ٹيکس
کليکشن ميں  18فی صد کا اضافہ ہوا ہے اور ٹيکس کی بنيادوں ميں بھی اضافہ ہو ا ہے اور 1.06
کروڑ افراد  2017-18ء کے مالی برس ميں پہلی مرتبہ انکم ٹيکس ريٹرن داخل کررہے ہيں اور يہ
بطور خاص نوٹ بندی کے نتيجے ميں ممکن ہوا ہے ۔
جناب گوئل نے کہا کہ وه فائننس بل کے توسط سے لين دين سے متعلق ہنڈيوں اور
تمسکات وغيره کے لئے درکار ضروری تراميم متعارف کرا رہے ہيں تاکہ ايک سودے کے
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سلسلے ميں انہيں عمل ميں اليا جا سکے اور انہيں اسٹاک ايکسچينج کے توسط سے جمع کيا جا
سکے ۔ اس طرح سے وصول کيا گيا ماليہ رياستی حکومتوں کے ساتھ شيئر کيا جائے گا اور اس کا
تعين خريدار موکل کہاں کا باشنده ہے  ،اس کی بنياد پر ہوگا ۔
مجموعی طور پر اخراجات ميں  2018-19ء کے ماليہ سال کے  2457235کروڑ روپئے
کے مقابلے ميں اضافہ ہو گا اور  2019-20ء کے بجٹی سال ميں يہ  2784200کروڑ روپئے کے
بقدر ہو جائے گا ۔ يہ  326965کروڑ روپئے کے بقدر کا يا  13.30فی صد کا مجموعی اضافہ ہو
اعلی اضافہ ظاہر ہوتا ہے ۔  2019-20ء کے لئے مالی
افراط زر کے ساتھ
گا ۔ اس سے نسبتا ً کم
ٰ
ِ
خسارے کا تخمينہ مجموعی گھريلو پيداوار کے مقابلے ميں  3.4فيصد کے بقدر کا لگايا گيا ہے ۔
وزير خزانہ نے اشاره کيا کہ مالی خسارے کو مبسوط کرنے کے پروگرام کی تکميل کے بعد
حکومت اب قرض کو مبسوط کرنے کے عمل پر توجہ مرکوز کرے گی ۔ انہوں نے کہا کہ ’’ ہم
نے 2020-21ء تک  3فی صد تک کے مالی خسارے کے حصول کا راستہ اپنايا ہے اور ہم اس پر
آگے بﮍھ رہے ہيں‘‘ ۔  2017-18ء ميں مجموعی گھريلو پيداوار تناسب کے مقابلے ميں بھارت کا
ت ہند کے
قرض  46.5فی صد تھا ۔ ايف آر بی ايم ايکٹ کے تحت ايسا انتظام کيا گيا ہے کہ حکوم ِ
تحت مجموعی گھريلو پيداوار کے تناسب کو  2024-25ء تک گھٹاکر  40فی صد تک اليا جاسکے
۔ انہوں نے مزيد کہا کہ ’’اب ہم مالياتی خسارے کو مبسوط کرنے کے پروگرام کی تکميل کے ساتھ
اب ہم قرض کو مبسوط کرنے کے پہلو پر اپنی توجہ مرکوز کريں گے‘‘۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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