
  ء کی کلیعی قؽضیبں 2021-22هؽکؿی ثدٹ 

 

ضؿاًہ اوؼ کوپٌی اهوؼ کی وؾیؽ  هستؽهہ ًؽهال قیتب ؼهي  ًے اپٌی ًوػیت کب  / فؽوؼی  01ًئی ظلّی ، 

 کے ضالف ثھبؼت کی ًجؽظ آؾهبئی 19 –اولیي ڈخیٹل هؽکؿی ثدٹ  پیم کؽتے ہوئے کہب کہ   کووڈ 

 ء هیں ثھی خبؼی ہے اوؼ  تبؼیص هیں یہ لوسہ ، خت  کووڈ کے ثؼع  کی ظًیب هیں  قیبقی ، 2021

- التًبظی اوؼ  کلیعی تؼلمبت   ہوہ ولت  تجعیلی قے ہوکٌبؼ ہو ؼہے ہیں ، ایک ًئے ػہع   کب آغبؾ ہے 

ایک ایكب ػہع ، خف هیں ثھبؼت يسیر هؼٌی هیں  اهکبًبت اوؼ اهیعوں کی قؽؾهیي  ثٌٌے کے لئے 

 هكتؼع ہے ۔ 

 : ء کے هؽکؿی ثدٹ کی ًوبیبں خھلکیبں زكت غیل ہیں 22-2021 

 : عتوى 6 ء کے هشکضی بدٹ کے 22-2021

  ۔  يست اوؼ ضیؽ و ػبفیت  1

  ۔  ِجیؼبتی اوؼ هبلی پوًدی اوؼ ثٌیبظی ڈھبًچہ 2

  ۔  تولؼبتی ثھبؼت کے لئے نوولیت پؽ هجٌی تؽلی 3

  ۔  اًكبًی پوًدی کو اؾ قؽ ًو تواًبئی قے ہوکٌبؼ کؽًب 4

  ۔  اضتؽاع اوؼ تسمیك و تؽلیبت 5

  ۔  کن اؾ کن زکوهت  اوؼ  ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ زکوؽاًی 6

 

  ۔ يست اوؼ ضیؽ و ػبفیت 1

 21-2020 ء کے 2021-22 کؽوڑ ؼوپئے  کے ثدٹی تطویٌوں  کے ثؽ ضالف   94452 ء کے 

 کؽوڑ ؼوپئے  کے ثمعؼ کے 223846ثدٹی تطویٌے ًے يست اوؼ ضیؽ و ػبفیت کے لئے 

  فی يع کب اَبفہ  ۔ 137-  تطویٌہ خبتی  اضؽاخبت  

   تعاؼکی ، نفب یبتی  اوؼ ضیؽ و ػبفیت  ۔: تیي نؼجوں کو هكتسکن ثٌبًے پؽ توخہ 

  يست اوؼ  ضیؽ و ػبفیت کو ثہتؽثٌبًے کے لئے العاهبت کئے خب ؼہے ہیں ۔ 

 

V ۔  ٹیکے  



 22-2021 کؽوڑ ؼوپئے ۔ 35000 ٹیکے کے لئے 19 – ء کے ثدٹی تطویٌے هیں کووڈ  

   هوخوظٍ پبًچ ؼیبقتوں قے   پوؼے هلک هیں  ثھبؼت هیں تیبؼ کئے گئے   ًیوهو کوکل ٹیکوں

  اِفبل کی اهوات ؼوکی خب قکیں ۔ 50000 تبکہ قبالًہ ثٌیبظ پؽ –کو هتؼبؼف کؽایب خبئے گب 

 

V ۔ صستی ًظبم  

  کؽوڑ ؼوپئے 64180 ثؽقوں هیں  6وؾیؽ اػظن کی آتن ًؽثھؽ  قوقتھ ثھبؼت  یوخٌب کے لئے 

 کے ثمعؼ کے تطویٌہ خبتی اضؽاخبت  ۔ 

 ایي ایچ این کے ػالوٍ ، ایک  ًئی هؽکؿی  اقپبًكؽ   نعٍ اقکین کب آغبؾ کیب خبئے گب ۔  -

  وؾیؽ اػظن کی آتن ًؽثھؽ قوقتھ ثھبؼت یوخٌب کے تست اہن  ظضل اًعاؾیبں ۔ 

o  ٍایک يست کے لئے لوهی اظاؼ 

o 17788 نہؽی يست اوؼ ػبفیت هؽاکؿ  11024 ظیہی اوؼ  

o  ػاللبئی لوهی اظاؼے 4وائؽـ کے هطبلؼے کے لئے  

o 15 هوثبئل یؼٌی  چلتے پھؽتے اقپتبل 2 يستی ہٌگبهی زبالت آپؽیهي هؽاکؿ اوؼ  

o 11  ثالک  ػواهی  يستی اکبئیوں هیں  3382 ؼیبقتوں هیں  توبم تؽ اَالع  اوؼ 

 هؽثوِ ػواهی  يستی تدؽثہ گبہیں 

o 602 هؽکؿی اظاؼوں هیں  اہن زفظبِى يست اقپتبل ثالک 12 اَالع اوؼ  

o  5کو هكتسکن ثٌبًب  ،  (ایي قی ڈی قی  )ثیوبؼیوں کی ؼوک تھبم کے لوهی  هؽکؿ 

  هیٹؽو پولٹي يستی ًگؽاًی اکبئیبں کبم کؽیں گی ۔ 20ػاللبئی ثؽاًچوں اوؼ 

o  هؽکؿ کے ؾیؽ اًتظبم ػاللوں /  هؽثوِ يستی اِالػبتی پوؼٹل کی توبم تؽ ؼیبقتوں

 تک توقیغ تبکہ   يست ػبهہ کی تدؽثہ گبہوں کو هؽثوِ کیب خب قکے ۔ 

o  ًٍئی  يستی 17 ػواهی يست کی اکبئیوں کو هكتسکن ثٌبًے کے قبتھ  33هوخوظ 

 اکبئیوں کی فؽاہوی  

o  ڈثلیو ایچ او خٌوة  ههؽلی ایهیبئی ضطے کے لئے ػاللبئی تسمیك پلیٹ فبؼم 

o 9  قالهتی قطر -  زیبتیبتیIII کی تدؽثہ گبہیں ۔  

 

V ۔ تغزیہ  

  کب آغبؾ کیب خبئے گب 2.0ههي پوني : 

o  تغػیہ خبتی ػٌبيؽ کو هكتسکن ثٌبًے ، ثہن ؼقبًی ، ؼاثطہ کبؼی اوؼ  ًتبئح کو ثہتؽ

 ثٌبًے کب کبم ۔ 

o غیلی تغػیہ پؽوگؽاهوں اوؼ پوني اثھیبى کو ثبہن َن کؽًب ۔ 



o 112 تولؼبتی  اَالع هیں تغػیہ خبتی  ًتبئح کو ثہتؽ ثٌبًے کے لئے نعیع  زکوِت ػولی 

 اپٌبئی خبئے گی ۔ 

 

V ۔ پبًی کی عپالئی کب عبم طوس پش ازبطہ  

  خف کب آغبؾ ظؼج غیل همبيع کے قبتھ کیب خبئے گب ، کے لئے پبًچ  (نہؽی  )خل خیوى ههي ،

  کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن  ۔287000ثؽقوں هیں 

o 2.86 کؽوڑ گھؽوں هیں پبًی کے ًل کے کٌکهي فؽاہن کؽائے خبئیں گے ۔  

o  نہؽی همبهی ثلعیبتی اظاؼوں هیں  ػبم ِوؼ پؽ آثی قپالئی   ۔4378توبم تؽ  

o 500اے این آؼ یو ٹی نہؽوں هیں ؼلیك فُلہ اًتظبم ۔  

 

V ۔ عووچھ بھبست ، عووعتھ  بھبست  

  کؽوڑ ؼوپئے ۔ 141678 ثؽقوں کی هعت هیں 5 کے لئے  2.0نہؽی قووچھ ثھبؼت ههي  

  کے تست اہن ظضل اًعاؾیبں ۔ 2.0 (نہؽی  )قووچھ ثھبؼت ههي  

o هکول ِوؼ پؽ  فُلہ خبتی گبظ کے اًتظبم  اوؼ هكتؼول پبًی  کو قوظھٌے کب اًتظبم ۔ 

o  کوڑے کو ، اُـ کی ًوػیت کے لسبظ قے الگ کؽًے کب وقیلہ ۔ 

o ایک ثبؼ اقتؼوبل کؽکے پھیٌکے خبًے والی پالقٹک هیں تطفیف ۔ 

o  تؼویؽات اوؼ   توڑ پھوڑ قے  ضبؼج ہوًے والے  کوڑا کؽکٹ اوؼ فُلے کو  هوثؽ 

 ِؽیمے قے ًوٹبًب تبکہ فُبئی آلوظگی کن ہو قکے ۔ 

o  خہبں خہبں کوڑے وغیؽٍ کب ڈھیؽ لگبیب خبتب ہے ، وہبں اُقے زیبتیبتی ِوؼ پؽ هٹی کب

 زًہ ثٌبًے کے لئے العاهبت ۔ 

 

V ۔ صبف عتھشی ہوا  

 10 نہؽی هؽاکؿ کے لئے ہوائی آلوظگی قے ًوٹٌے کے لئے 42 الکھ قے ؾائع آثبظی والے 

  کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن  ۔2217

 

V ۔ کثبفت پھیالًے والی  گبڑیوں کو ختن کشًے  کی پبلیغی  

  پؽاًی اوؼ   اقتؼوبل کے لئے ًب هٌبقت هوٹؽ گبڑیوں  کب چلي ضتن کؽًے کے لئے   ؼَب کبؼاًہ

 هوٹؽ گبڑی   تؽک کؽًے کب ػول ۔



  ضوظ کبؼ  فٹٌیف هؽاکؿ پؽ هوٹؽ گبڑیوں کی فٹٌیف  کی خبًچ: 

o  ثؽقوں کے اقتؼوبل کے ثؼع ۔ 20غاتی هوٹؽ گبڑیوں کے هؼبهلے هیں  

o  ثؽقوں کے 15تدبؼتی همًع کے لئے اقتؼوبل ہوًے والی هوٹؽ گبڑیوں هؼبهلے هیں 

 ثؼع ۔ 

 

  ۔ طبیعبتی اوس هبلی پوًدی  اوس بٌیبدی ڈھبًچہ  2

V (پی ایل آئی  ) ۔ پیذاواس عے هٌغلک  تشغیببتی اعکین  

   ، الکھ کؽوڑ ؼوپئے 1.97 نؼجوں هیں  پی ایل آئی اقکیووں کے لئے 13آئٌعٍ پبًچ ثؽقوں هیں 

 کے ثمعؼ کی ؼلن  ۔ 

  ایک آتن ًؽثھؽ ثھبؼت کے لئے  هیٌو فیکچؽًگ  گلوثل چیوپئٌوں  کی تطلیك اوؼ   اُى کی آثیبؼی

 ۔ 

  هیٌو فیکچؽًگ کوپٌوں کو   ػبلوی قپالئی چیٌوں   کب ایک هؽثوِ  زًہ ثٌٌے هیں هعظ فؽاہن

کؽًے کے لئے  ، اًہیں خعیع تؽیي ٹیکٌب لوخی کی فؽاہوی تبکہ وٍ اپٌی اہلیت هیں اَبفہ کؽ 

 قکیں ۔ 

  کلیعی نؼجوں هیں پیوبًہ اوؼ قبئؿ  هتؼبؼف کؽاًب ۔ 

  ًو خواًوں کو ؼوؾ گبؼ فؽاہن کؽاًب ۔ 

 

V ۔ کپڑے کی صٌعت  

   اقکین   (این آئی ٹی آؼ اے  )پی ایل آئی کے ػالوٍ  ، وقیغ تؽ قؽهبیہ کبؼی  ٹیکكٹبئل پبؼک: 

o  ٹیکكٹبئل پبؼک لبئن کئے خبئیں گے ۔ 7تیي ثؽقوں هیں  

  کپڑے کی يٌؼت ػبلوی پیوبًے پؽ هكبثمت کی يالزیت کی زبهل ہو خبئے گی ۔ ثڑے پیوبًے

 پؽ قؽهبیہ کبؼی ؼاغت کؽے گی اوؼ ؼوؾ گبؼ کی فؽاہوی اوؼ ثؽ آهعات کو ثڑھبوا ظے گی ۔ 

 

V ۔ بٌیبدی ڈھبًچہ  

  پؽوخیکٹوں تک 7400کی توقیغ  (ایي آئی پی  )لوهی ثٌیبظی ڈھبًچہ  پبئپ الئي : 

o 1.10 ًپؽوخیکٹ هکول ہوئے ۔ 217 الکھ کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ کے تمؽیجب  

  ایي آئی پی کے لئے قؽهبیہ فؽاہوی هیں اَبفے کی غؽٌ قے  ضًويی توخہ والے تیي

 نؼجوں هیں العاهبت  ۔ 

o  اظاؼٍ خبتی ڈھبًوں کی فؽاہوی ۔ 



o اثبثوں کو لعؼ و لیوت کب زبهل ثٌبًے پؽ ؾوؼ  ۔ 

o  اہن پوًدی اضؽاخبت  کے نیئؽ هیں اَبفہ ۔ 

 

i ثٌیبظی ڈھبًچہ قؽهبیہ فؽاہوی :  ۔ اظاؼٍ خبتی ڈھبًچوں کی فؽاہوی 

o  ایک فؽاہن کبؼ  ، قہولت کبؼ  اوؼ ثٌیبظی ڈھبًچہ  قؽهبیہ فؽاہوی کے لئے  کكوٹی کے ِوؼ پؽ

 کؽو ڑؼوپئے کی 20000کب لیبم  ، خو  (ڈی ایف آئی  )کبم کؽًے والے تؽلیبتی هبلی اظاؼے   

 الگت قے ػول هیں آئے گب ۔ 

o    الکھ کؽوڑ ؼوپئے   کے لؽٌ ظیٌے 5آئٌعٍ تیي ثؽقوں هیں هدوؾٍ ڈی ایف آئی کے تست 

 والے پوؼٹ فولیو کب اًتظبم  ۔ 

o  آئی ایي وی آئی ٹی اوؼ آؼ ای آئی ٹی  لبًوى قبؾی هیں تؽهین کے غؼیؼے   غیؽ هلکی پوؼٹ

 فولیو قؽهبیہ کبؼوں کی خبًت قے لؽٌ فبئٌبًكٌگ ۔ 

 

ii ۔اثبثوں کو  لعؼ و لیوت قے ہن آہٌگ کؽًے پؽ ضبو ؾوؼ 

o  لوهی هبًیٹبئؿیهي پبئپ الئي کب آغبؾ کیب خبئے گب ۔ 

o  اہن اثبثے  هبًیٹبئؿیهي العاهبت ۔ 

 آپؽیهٌل   هسًول والی قڑکوں کو  ایي 5 کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ کے 5000اے ۔   

 ایچ اے آئی آئی  ایي وی آئی ٹی کو هٌتمل کیب خب ؼہب ہے ۔ 

 کؽوڑ ؼوپئے کے اثبثوں 7000ثی ۔  پی خی قی   آئی ایل آئی ایي وی آئی ٹی  کو 

 کی تؽقیل ۔ 

قی ۔  کلی ِوؼ پؽ هبل ثھبڑٍ گلیبؼے  ، اثبثے  ؼیلوے کے غؼیؼے  هبًیٹبئؿ کئے 

 خبئیں گے تبکہ چبلو ہوًے کے ثؼع  آپؽیهي اوؼ ؼکھ ؼکھبٔو هوکي ہو قکے ۔ 

ڈی ۔  آپؽیهي اوؼ اًتظبم  ؼػبیبت کے لئے   ہوائی اڈوں  کے ًئے قلكلے کو   

 هبًیٹبئؿ کیب خبئے گب ۔  

ای ۔  اثبثوں کے هبًیٹبئؿ کے پؽوگؽام کے تست ظیگؽ ثٌیبظی ڈھبًچے  کے اثبثوں کو 

 هتؼبؼف کؽایب خبئےگب ۔ 

  خی ا ے آئی ایل ، آئی او قی ایل اوؼ ایچ پی قی ایل کے تیل اوؼ گیف

 کی پبئپ الئٌیں ۔ 

  ٹبئؽ ٹو اوؼ ٹبئؽ تھؽی نہؽوں هیں اے اے آئی ہوائی اڈے ۔ 

  ظیگؽ ؼیلوے ثٌیبظی ڈھبًچہ اثبثے ۔ 



  ، گوظام  کی نکل هیں اثبثے ، خو  قی پی ایف ای کے تست آتے ہیں

خي هیں هؽکؿی  ویئؽ ہبٔوقٌگ کبؼپوؼیهي  اوؼ ایي اے ایف ای ڈی 

 نبهل ہیں ۔ 

  کھیل کوظ کے اقٹیڈین 

 

iii ۔  پوًدی بدٹ هیں بڑا اضبفہ 

o 21-2020 الکھ کؽوڑ ؼوپئے کے همبثلے 4.12 ء کے ثدٹی تطویٌے هیں هطتى کئے گئے 

 فی يع کب   34.5 الکھ کؽوڑ ؼوپئے کے اہن اضؽاخبت یؼٌی   5.54 ء هیں  2021-22هیں

 ؾثؽظقت اَبفہ ۔ 

   الکھ کؽوڑ ؼوپئے قے 2اہن اضؽاخبت کے لئے  ؼیبقتوں اوؼ ضوظ هطتبؼ اظاؼوں کو 

 ؾائع کی ؼلن  ۔ 

   کؽوڑ ؼوپئے قے ؾائع کی ؼلن تبکہ    44000التًبظی اهوؼ کے هسکوے کے لئے 

پؽوگؽاهوں  اوؼ اہن اضؽاخبت  کے قلكلے هیں اچھی   کبؼ کؽظگی کب / وٍ پؽوخیکٹوں 

 هظبہؽٍ کؽًے والوں کی اػبًت کؽ قکے ۔ 

 

V ۔ عڑک اوس شبہشاہوں عے هتعلق بٌیبدی ڈھبًچہ   

   قڑک ًمل و زول اوؼ نبہؽاہوں کی وؾاؼت کے لئے  ، اة تک کب قت قے ثڑے تطویٌہ خبتی

خف هیں قے ثڑے اضؽاخبت کے لئے -  الکھ کؽوڑ ؼوپئے  118101اضؽاخبت یؼٌی   

  کؽوڑ ؼوپئے  ہوں گے ۔ 108230

  الکھ کؽوڑ ؼوپئے کی 3.3 الکھ کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن   5.35ثھبؼت هبال پؽی یوخٌب کے تست 

  کلو هیٹؽ ِویل قڑکوں   کب کبم ہو گب ۔ 13000الگت قے تؼویؽ ہوًے والی  

o 3800 کلو هیٹؽ قڑکیں پہلے ہی تؼویؽ ہو چکی ہیں ۔  

o  ء تک  قوًپی خبئیں گی ۔ 2022 کلو هیٹؽ قڑکیں هبؼچ ، 8500هؿیع  

o  کلو هیٹؽ کے ثمعؼ کی لوهی نبہؽاہوں پؽ ههتول  گلیبؼے هبؼچ 11000 اَبفی ِوؼ پؽ 

  ء تک هکول ہوں گے ۔ 2022، 

 

  التًبظی  گلیبؼے ، خي کب هًٌوثہ وَغ کیب خب ؼہب ہے: 

o  الکھ کؽوڑ ؼوپئے کے 1.03 کلو هیٹؽ لوهی نبہؽاہوں کے لئے 3500تول ًبڈو هیں 

 هًٌوثہ  خبتی اضؽاخبت ۔ 

o  کؽوڑ ؼوپئے کی قؽهبیہ 65000 کلو هیٹؽ لوهی نبہؽاہوں کے لئے 1100کیؽالہ هیں 

 کبؼی ۔ 



o   کؽوڑ 25000 کلو هیٹؽ لوهی نبہؽاہوں کی تؼویؽ کے لئے  675هغؽثی ثٌگبل هیں 

 ؼوپئے کی ؼلن ۔ 

o   کلو هیٹؽ لوهی نبہؽاہوں   کی تکویل کے لئے  1300آقبم هیں  آئٌعٍ تیي ثؽقوں هیں 

 کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن هطتى کی خبئے گی ۔ اـ کے ػالوٍ ، اـ ؼیبقت هیں 34000

 کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ کی لوهی نبہؽاہوں کے پؽوخیکٹ   تکویل 19000فی السبل   

 کے هؽازل هیں ہیں ۔ 

 

  ایکكپؽیف وے / فلیگ نپ گلیبؼے: 

o  هبؼچ ، 31 کلو هیٹؽ   قڑکوں کی تؼویؽ کب کبم 260 ثمیہ  – هوجئی ایکپؽیف وے –ظلّی 

  ء قے پہلے قوًپ ظیب خبئے گب ۔ 2021

o  کلو هیٹؽ قڑکوں کی تؼویؽ کب کبم  ؼواں هبلی 278 – چٌئی ایکپؽیف وے –ثٌگلوؼو 

  ء قے نؽوع ہو گب ۔ 2021-22قبل کے ظوؼاى  نؽوع کیب خبئے گب ۔ یہ کبم 

o  کے لئے ایک هتجبظل ؼاقتہ 27لوهی نبہؽاٍ ًوجؽ  – لکھٌٔو ایکكپؽیف وے –کبًپوؼ 

 ء 2021-22 کلو هیٹؽ پؽ ههتول  ایکكپؽیف وے    پؽ 63فؽاہن کؽًے کی غؽٌ قے 

 هیں کبم نؽوع کیب خبئے گب ۔ 

o  کلو هیٹؽ قڑک  تؼویؽ کب کبم ؼواں هبلی قبل 210 – ظہؽٍ ظوى التًبظی گلیبؼٍ –ظلّی 

  ء قے نؽوع ہو گب ۔ 2021-22کے ظوؼاى نؽوع کیب خبئے گب ۔ یہ کبم  

o  چھتیف گڑھ ، اڈیهہ اوؼ نوبلی آًعھؽا پؽظیم قے ہوکؽ -   ونبکھب پٹٌن –ؼائے پوؼ

 کلوهیٹؽ ِویل قڑک کی تؼویؽ  کب کبم ؼواں قبل هیں قوًپب خبئےگب  464گؿؼًے والی 

  ء قے نؽوع ہو گب ۔ 2021-22، تؼویؽات کب کبم 

o  کلو هیٹؽ ایکكپؽیف وے   کی تؼویؽ کب کبم 277 ء هیں  2021-22 – قبلن گلیبؼٍ –چٌئی 

 قوًپب خبئے گب اوؼ ػول هیں آئے گب ۔ 

o  ء هیں نؽوع ہو گب ۔ 2021-22 تؼویؽات کب کبم – خبم ًگؽ –اهؽتكؽ  

o  ء هیں نؽوع ہو گب ۔ 2021-22 تؼویؽات کب کبم – کٹؽا –ظلّی  

 

  لیٌوں والی نبہؽاہوں پؽ  خعیع تؽیي ٹؽیفک اًتظبم ۔ 6 اوؼ 4توبم تؽ  

o ؼفتبؼ ًبپٌے والے ؼاڈاؼ ۔ 

o  هطتلف الٌوع پیغبهبت پؽ ههتول قبئي ثوؼڈ ۔ 

o  خی پی ایف  قے آؼاقتہ ؼیکوؼی ویي تؼیٌبت کی خبئیں گی ۔ 

V ۔ سیلوے بٌیبدی ڈھبًچہ  



  کؽوڑ 107100 کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ کی ؼلن ، خف هیں قے 110055ؼیلوے کے لئے 

 ؼوپئے اہن اضؽاخبت کے لئے ہوں گے ۔ 

  ء تک هكتمجل کے لئے هكتؼع  ؼیلوے 2030 : ( ء 2030 )لوهی ؼیل هًٌوثہ  ثؽائے ثھبؼت 

 ًظبم کی فؽاہوی کے لئے  ۔ 

  ء 2023 فی يع ثؽق کبؼی کب کبم  ظقوجؽ ، 100ثڑی ؼیلوے الئي کے توبم تؽ ؼاقتوں   کی 

 تک هکول کؽ لیب خبئےگب ۔ 

   آؼ 46000ثؽق کبؼی  کب کبم   (آؼ کے این  )ثڑی ؼیل الئٌوں کے ؼاقتوں پؽ ههتول کلو هیٹؽ 

  فی يع کبم هکول ہو خبئے گب ۔  72 ء کےآضؽ تک 2021کے این تک  پہٌچے گب یؼٌی  

  ٍاوؼ ههؽلی ڈی ایف قی  ، خوى  (ڈی ایف قی  )هغؽثی کلی ِوؼ پؽ ولف هبل ثھبڑٍ گلیبؼ

 ء تک چبلو ہو خبئیں گے ، خف کے  ًتیدے هیں هیک اِى اًڈیب زکوت ػولی کے قبتھ 2022

 الخكٹک الگت کن ہو خبئے گی ۔ 

  اَبفی پہل لعهیوں کی تدویؿ ۔ 

o  خو ههؽلی ڈی ایف قی کے تست آتب  ( کلو هیٹؽ 263.7 ) گووٍ قیکهي  –قوًبّ گؽ ،

  ء هیں ، اَـ پؽ پی پی پی هوڈ کے تست کبم نؽوع ہو گب ۔ 2021-22ہے  ، 

o   هكتمجل کے لئے ولف  هبل ثھبڑٍ کبؼیڈوؼ پؽوخیکٹ- 

  ٍکھڑگ پوؼ قے وخے واڑٍ  تک  ههؽلی  گھبٹ گلیبؼ 

  هغؽثی گلیبؼٍ  ، خو ثھوقبوؼ قے کھڑگ پوؼ ہوتے ہوئے ظًکٌی   –ههؽلی 

 تک خبئے گب ۔ 

  خٌوة گلیبؼٍ ، خو اٹبؼقی  قے وخے واڑٍ تک خبئے گب ۔ –نوبل  

 

  هكبفؽوں کی قہولت اوؼ قالهتی کے لئے العاهبت: 

o   ثہتؽ قفؽ کے لئے  خوبلیبتی لسبظ قے ڈیؿائي کئے گئے  قیبزتی ؼاقتوں پؽ  ڈوم

 ایل ایچ ثی قواؼی ڈثے  ۔ 

o  ؾیبظٍ ڈًكٹی کے زبهل ًیٹ وؼک اوؼ اؾ زع  اقتؼوبل نعٍ  ًیٹ وؼک ؼوٹوں کو

اًعؼوِى هلک  ، اِـ ِؽذ قے تؽلی کی خبئے گی کہ وٍ  ضوظ کبؼ ِوؼ پؽ  ؼیلوے 

تسفع ًظبم کب زًہ ثي خبئیں  اوؼ  اًكبًی  ثھول چوک کے ًتیدے هیں   ؼیل 

 گبڑیوں کب تًبظم ًہ ہو ۔ 

 

V ۔ شہشی بٌیبدی ڈھبًچہ  

  هیٹؽو ؼیل ًیٹ وؼک  کی توقیغ  کے غؼیؼے  نہؽی ػاللوں هیں قؽکبؼی ًمل و زول کے

 نیئؽ هیں اَبفہ   اوؼ  نہؽکی ثف ضعهبت کو هٌظن ثٌبًب۔ 



  کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن تبکہ قؽکبؼی  ثف ًمل و زول کب 18000ایک ًئی اقکین کے لئے 

 ًظبم ثہتؽ ثٌبیب خب قکے ۔ 

o  قے ؾائع ثكیں چالئی خب قکیں ۔ 20000اضتؽاػی پی پی پی هبڈل ، تبکہ  

o  هوٹؽ گبڑی کے نؼجے کو فؽوؽ ظیٌے کے لئے ،  التًبظی ًوو کو هہویؿ کؽًے

 کے لئے ، ًو خواًوں کو ؼوؾ گبؼ فؽاہن کؽًے کے لئے۔ 

 

  کلو هیٹؽ 1016 کلو هیٹؽ ؼوایتی هیٹؽو  هًؽوِف ػول ہے اوؼ هؿیع  702 هدووػی ِوؼ پؽ 

  نہؽوں هیں ؾیؽ تؼویؽ ہے ۔ 27هیٹؽو  اوؼ آؼ آؼ ٹی ایف 

  هیٹؽو الئٹ اوؼ هیٹؽو ًیو ٹیکٌب لوخیبں  هیٹؽو ؼیل ًظبم کو  ثہت کن الگت پؽ   فؽاہن کؽائی

خبئیں گی   ، خیكب کہ تدؽثہ   ٹبئؽ ٹو نہؽوں  اوؼ ٹبئؽ َوى نہؽوں کے  هُبفبتی ػاللوں هیں 

 کیب خب چکب ہے ۔ 

   هؽکؿ کی خبًت قے اپٌے  زًے کی  فٌڈًگ: 

 کلو هیٹؽ ہے ، اُقے  11.5اے ۔  کوچی  هیٹؽو ؼیلوے هؽزلہ ظو ، خف کی ِوالت  

  کؽوڑ ؼوپئے 1957.05

 کلو هیٹؽ ہے ، اُـ کو 118.9ثی ۔  چٌئی هیٹؽو ؼیلوے هؽزلہ ظو ، خف کی ِوالت  

  کؽوڑ ؼوپئے کی فؽاہوی ۔ 63246

قی ۔  ثٌگلوؼو هیٹؽو ؼیلوے پؽوخیکٹ هؽزلہ ظو اے اوؼ ظو ثی  ، خف کی ِوالت 

  کؽوڑ ؼوپئے کی  الگت فؽاہن  کی خبئے گی ۔ 14788 کلو هیٹؽ ہے ، اـ کو 58.19

 5976ڈی ۔ ًبگپوؼ   هیٹؽو ؼیل پؽوخیکٹ  هؽزلہ ظو اوؼ  ًبقک هیٹؽو کو   ثبلتؽیت 

  کؽوڑ ؼوپئے   کی الگت فؽاہن کی خبئے گی ۔ 2092کؽوڑ ؼوپئے اوؼ  

 

V ۔ بدلی بٌیبدی ڈھبًچہ  

 139 الکھ قؽکٹ  کلو هیٹؽ تؽقیلی الئٌیں  خوڑی گئیں 1.41 گیگب واٹ تًٌیجی يالزیت اوؼ 

  کؽوڑ کٌجوں کو  هؽثوِ  کیب گیب  ۔ 2.8 ثؽقوں هیں اَبفی ِوؼ پؽ  6اوؼ   گػنتہ 

  يبؼفیي کو یہ هتجبظل زبيل ہو گب کہ وٍ  هكبثمت هیں اَبفے کے لئے تؽقیلی کوپٌی  کب

 اًتطبة  اؾ ضوظ کؽ قکیں ۔ 

 5 ثؽقوں کی هعت هیں ًو تهکیل نعٍ ، ايالزبت پؽ هجٌی  اوؼ ًتبئح  ظیٌے والی  ثدلی تمكین 

  کؽو ڑؼوپئے کے ثمعؼ کی ؼلن   ۔ 305984نؼجے کی اقکین کے لئے 

 22-2021 ء هیں ایک خبهغ لوهی ہبئیڈؼوى  تواًبئی ههي نؽوع کیب خبئےگب  ۔  

 

V ۔ بٌذس گبہیں ، خہبص ساًی  ، آبی شبہشاہیں  



 22-2021 ء کے هبلی قبل هیں  ثڑی ثٌعؼ گبہوں پؽ آپؽیهي کے لئے پی پی پی هوٹ کے قبت 

  کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ ہو گی ۔ 2000پؽوخیکٹ  ًبفػ ہوں گے ، خي کی الگت 

  ثھبؼتی خہبؾ ؼاًی کی کوپٌیوں کو  وؾاؼتوں اوؼ قی پی ایف ای  کے ػبلوی ٹیٌڈؼوں کے

  کؽو ڑؼوپئے کے ثمعؼ کی قجكڈی کی هعظ زبيل ہو گی ۔ 1624 ثؽقوں هیں  5هؼبهلے هیں 

 2024 ًکی يالزیت کو ظوگٌب کیب   (ایل ڈی ٹی  ) هلیي الئٹ  ڈقپلیكوٌٹ   ٹي  4.5 ء تک  تمؽیجب

  الکھ ؼوؾ گبؼ فؽاہن ہو قکیں ۔ 1.5خبئے گب تبکہ اَبفی ِوؼ پؽ 

 

V ۔ پیٹشولین اوس قذستی گیظ  

  هؿیع ایک کؽوڑ  اقتفبظٍ کٌٌعگبى پؽ ازبِہ کؽًے کے لئے اخووال اقکین کی توقیغ ۔  

    اَالع  خوڑے خبئیں 100آئٌعٍ تیي ثؽقوں هیں  قٹی گیف تمكین ًیٹ وؼک   کے تست هؿیع 

 گے ۔ 

  خووں و کهویؽ هیں ایک ًئی گیف پبئپ الئي کب پؽوخیکٹ ۔  

  لعؼتی گیف کی پبئپ الئي کے زبهل  ػاللوں هیں   ثال تفؽیك   ػبم ؼقبئی کی ثٌیبظ پؽ    کبهي

کیؽیئؽ کیپكٹی   کی ثکٌگ   کو  آقبى ثٌبًے اوؼ اـ هیں تبل هیل پیعا کؽًے کے لئے ایک 

 آؾاظاًہ گیف ٹؽاًكپوؼٹ ًظبم آپؽیٹؽ فؽاہن کؽایب خبئے گب ۔ 

 

V ۔ هبلی پوًدی  

  ایک وازع  توكکبت هٌڈی کوڈ وَغ کیب خبئے گب ۔ 

  ایک ػبلوی ظؼخے کے  في ٹیک ہت  کے لئے هعظ فؽاہن کؽًے کے لئے   خی آئی ایف ٹی– 

 آئی ایف ایف قی   ۔ 

   ههکالت کے نکبؼ اوؼ  ػبم ظًوں هیں قؽهبیہ کبؼی ظؼخے  کے لؽٌ توكکبت کی ضؽیعاؼی

 کے غؼیؼے ثبًڈ هٌڈی کی تؽلی هیں هعظ ظیٌے کے لئے ایک ًیب هكتمل اظاؼٍ خبتی فؽین وؼک ۔ 

  قیجی کو ؼیگولیٹؽ ایٌڈ ویئؽ ہبٔوقٌگ :  ؼیگو لیٹیڈ ِالئی تجبظلوں کے لئے ایک قكٹن  کب لیبم

ڈیولپوٌٹ لؽاؼ ظیب خبئے گب ، قبتھ ہی قبتھ اقے ؼیگو لیٹؽی اضتیبؼات ثھی ظیئے خبئیں گے تبکہ 

 اـ کب کبم کبج هكتسکن ثي قکے ۔ 

  توبم تؽ هبلی قؽهبیہ کبؼوں کے زك کے ِوؼ پؽ  ایک  قؽهبیہ کبؼ چبؼٹؽ وَغ کیب خبئےگب ۔ 

  کؽوڑ ؼوپئے کی پوًدی فؽاہن کی خبئے گی ۔ 1000 نوكی تواًبئی کبؼپوؼیهي آف اًڈیب کو 

 کؽوڑ ؼوپئے کی ؼلن فؽاہن کؽائی 1500اقی ِؽیمے قے ثھبؼتی تواًبئی تؽلی ایدٌكی کو 

 خبئے گی ۔ 

 



V ۔ بٌیبدی ڈھبًچہ شعبے هیں   بشاٍ ساعت غیش هلکی عشهبیہ کبسی هیں اضبفہ  

  فی يع کی زعوظ کو ثڑھب 49 پہلے قے اخبؾت نعٍ غیؽ هلکی ثؽاٍ ؼاقت قؽهبیہ کبؼی کی 

 فی يع کؽًے اوؼ  غیؽ هلکی هلکیت اوؼ کٌٹؽول  کو تسفظبت  کے قبتھ ًبفػ کؽًے کب 74کؽ  

 ػول  ۔ 

 

V ۔ هشکالت کے شکبس اثبثوں کب تصفیہ  

  اثبثہ  تؼویؽ ًو کوپٌی لویٹیڈ اوؼ اثبثہ اًتظبم  کوپٌی کب لیبم   ۔ 

 

V ۔ پی ایظ بی هیں اص عش ًو پوًدی  لگبئی خبئے گی  

  کؽوڑ 20000 ء هیں  2021-22پی ایف ثی کی هبلی يالزیت کو هكتسکن ثٌبًے کے لئے 

 ؼوپئے فؽاہن کؽائے خبئیں گے ۔ 

 

V ۔ خوع کشائی گئی سقن کب بیوہ  

  ، هیں تؽاهین  تبکہ  ؼلن خوغ کؽاًے والوں کو  همؽؼٍ ولت کے 1961ڈی آئی قی خی قی ایکٹ 

 اًعؼ اپٌی خوغ کؽائی گئی ؼلن پؽ  ثیوے کب فبئعٍ زبيل ہو قکے  ۔ 

   ایف اے آؼ  ایف  )توكکبت اوؼ هبلی اثبثوں  کی تؼویؽ ًو  اوؼ توكکبت پؽ ػبئع  قوظ کے ًفبغ

 کے تست  کن اؾ کن لؽٌ کے قبئؿ  ، خو  لؽٌ ويولی کے 2002ایکٹ ،   (اے ای ایف آئی 

 الکھ 20 الکھ قے کن کؽکے ایي ثی ایف قی کے لئے 50لئے هكتسك ہوں گے ،  اًہیں گھٹب کؽ 

  کؽوڑ ؼوپئے کب ہو گب ۔ 100کؽ ظیب خبئے گب اوؼ کن اؾ کن اثبثہ قبئؿ 

 

V ۔ کوپٌی اهوس  

   کے تست  لبثل قؿا هؼبهالت  کی 2008ایکٹ ،  (ایل ایل پی  )هسعوظ غهہ ظاؼی نؽاکت ظاؼی 

 اقتثٌبئی ۔ 

  چھوٹی کوپٌیوں کے قلكلے هیں   لواػع پؽ ػول کؽًے کی َؽوؼیبت هیں ًؽهی ، خف کے

 الکھ 50 کے تست   ، اُى کی تؼؽیف پؽ ًظؽ ثبًی کی خبئے گی اوؼ 2013لئے  کوپٌیؿ ایکٹ ، 

 کؽوڑ 2ؼوپئے قے ؾائع ًہیں   کے قلكلے هیں ، اُى کی اظا نعٍ پوًدی کی زعوظ کو  ثڑھب کؽ  

ؼوپئے قے ؾائع ًہیں کؽ ظیب خبئے گب اوؼ اقی ِؽیمے قے ٹؽى اووؼ کے هؼبهلے هیں ظو 

  کؽوڑ ؼوپئے کؽ ظیب خبئے گب ۔ 20کؽوڑ ؼوپئے قے ؾائع ًہیں کی زعوظ کو ثڑھب کؽ 



  وازع نطى  پؽ ههتول  کوپٌیوں   کے قلكلے هیں  ؼػبیت فؽاہن کؽًے کے غؼیؼے اقٹبؼٹ اَپ

 :اوؼ  اضتؽاع کبؼوں کو فؽوؽ  

o  ثال کكی ثٌعل کے ، اُى کی ًوو کو پیڈ اَپ کیپٹل اوؼ ٹؽى اووؼ کے هؼبهلے هیں فؽوؽ

 ظیب خبئے گب ۔ 

o  اًہیں  کكی ثھی ولت ، کكی ثھی ظیگؽ ٹبئپ کی کوپٌی کی نکل هیں ثعلٌے کی اخبؾت

 ظی خبئے گی ۔ 

o  182ثھبؼتی نہؽیوں کی ؼہبئم کی  زعوظ   کو او پی قی  لبئن کؽًے کے هؼبهلے هیں 

  ظى کؽ ظیب خبئے گب ۔  120ظى قے گھٹب کؽ 

o  کو ثھبؼت هیں او پی قی لبئن کؽًے کی اخبؾت ظی  (ایي آؼ آئی  )غیؽ همین ہٌعوقتبًیوں

 خبئے گی ۔  

 

  تیؿ ؼفتبؼی قے تٌبؾػبت کو زل کؽًے کے لئے 

o  ایي قی ایل ٹی فؽین وؼک کو هكتسکن ثٌبیب خبئے گب ۔ 

o  ػعالتوں کے ًظبم کو ًبفػ کیب خبئے گب ۔ –ای  

o  لؽٌ کے ًوٹبؼے کے لئے هتجبظل ِؽیمے هتؼبؼف کؽائے خبئیں گے اوؼ این ایف این

 ای کے لئے ضًويی فؽین وؼک ثٌبیبخبئے گب ۔ 

 

 22-2021 ء هیں اػعاظ و نوبؼ کے تدؿیے ، هٌطمی اقتعالل ، ههیي  لؽًٌگ ڈؼائیوى  این قی 

  هیں هتؼبؼف کؽایب خبئے گب ۔ 3.0 وؼژى  21اے 

 

V ۔ عشهبیہ ًکبعی اوس کلیذی فشوخت  

 21-2020 کؽوڑ ؼوپئے کے ثمعؼ   کی 175000 ء کے ثدٹی تطویٌے هیں قؽهبیہ ًکبقی  قے 

 تطویٌہ  ؼلوهبت  زبيل ہوًے کی تولغ ہے ۔ 

  کلیعی قؽهبیہ ًکبقی  ، خو ثی پی قی ایل ، ایئؽ اًڈیب ، نپٌگ کبؼپوؼیهي آف اًڈیب ، کٌٹیٌؽ

کبؼپوؼیهي آف اًڈیب ، آئی ڈی ثی آئی ثیٌک ، ثی ای این ایل ، پوى ہٌف  ، ًیؽاًچل  اقپتبت ًگن 

  ء تک هکول کؽ لیب خبئے گب ۔ 2021-22لویٹیڈ وغیؽٍ قے ػول هیں آئے گی  اوؼ یہ ػول 

   آئی ڈی ثی آئی ثیٌک کے ػالوٍ ، قؽکبؼی ظائؽٍٔ کبؼ کے ظو ثیٌک اوؼ  ایک خٌؽل اًهوؼًف

 کوپٌی کو ًدکبؼی کے تست الیب خبئے گب ۔ 

 22-2021ء هیں ایل آئی قی کب آئی پی او ۔  

   کلیعی نؼجوں 4کلیعی قؽهبیہ کبؼی کے لئے ًئی پبلیكی  کو هٌظوؼی ؛ قی پی ایف ای  کو  

 هیں  ًح کبؼی کے تست الیب خبئے گب ۔ 



  ًیتی آیوگ  ، ایكی قی پی ایف ای کی آئٌعٍ فہؽقت تیبؼ کؽے گب ، خٌہیں کلیعی ِوؼ پؽ قؽهبیہ

 ًکبقی کے تست الیب خبًب ہے ۔ 

  قؽکبؼی ظائؽٍٔ کبؼ کی کوپٌیوں  کو ًدکبؼی کے لئے  ؼػبیبت  فؽاہن کی خبئیں گی  اوؼ اـ

 کے لئے هؽکؿی فٌڈ کب اقتؼوبل کیب خبئے گب ۔ 

  کوپٌی کی نکل هیں  ثیکبؼ پڑی ؾهیي کو هٌفؼت ثطم ثٌبًے کے لئے ضًويی غؼائغ ۔ 

  ضكتہ زبل یب  ضكبؼے کی ثبػث قی پی ایف ای کے لئے  ًو تهکیل نعٍ هیکٌؿم هتؼبؼف کؽایب

 خبئے گب ۔ 

 

V۔ عشکبسی هبلیبتی اصالزبت  

  کے ًظبم کی توقیغ    (ٹی ایف اے  )ضوظ هطتبؼ اظاؼوں کے لئے ؼائح  ٹؽیژؼی قٌگل اکبٔوًٹ

 ػبم ًفبغ کے لئے   کی خبئے گی ۔ 

  کو هٌظن ثٌبًے کے لئے ػلیسعٍ ’ ایؿ آف ڈوئٌگ ثؿًف ‘ اهعاِظ ثبہوی کے اظاؼوں کے لئے

 اًتظبهی ڈھبًچہ ۔ 

 

  ۔  توقعبتی بھبست کے لئے شوولیت پش هبٌی  تشقی 3

 

V ۔ صساعت  

  توبم انیبء کے هؼبهلے هیں  پیعاواؼ کی الگت کے ڈیڑھ گٌے کے لسبظ قے کن اؾ کن یمیٌی این

 ایف پی ۔

  ضؽیعاؼی هیں هكتسکن اَبفے کے قبتھ کبنت کبؼوں کو کی خبًے والی اظائیگی هیں ظؼج غیل

 :اَبفہ 

 

    (ؼوپے کؽوڑ هیں)

  ء21-2020  ء20-2019    ء2013-14 

 Rs. 33,874 Rs. 62,802 Rs. 75,060 گٌذم

 Rs. 63,928 Rs. 1,41,930 Rs. 172,752 چبول

 Rs. 236 Rs. 8,285 Rs. 10,530 دالیں

 



 کو   توبم ؼیبقتوں ؍ هؽکؿ کے ؾیؽ اًتظبم ػاللوں تک توقیغ کی خبئے گی، عواهتو اعکین 

   الکھ  خبئعاظ هبلکبى کو کبؼڈ پہلے ہی فؽاہن کئے خبچکے ہیں۔1.80 گبؤوں  کے  1241

  هویهی -   الکھ کؽوڑ ؼوپے کیب گیب  16.5 هیں  ؾؼػی لؽٌ کے ہعف کو ثڑھب کؽ  22قبل

 پؽوؼی  ، ڈیؽی  اوؼ هبہی گیؽی  توخہ کب هؽکؿ  نؼجے۔

   ہؿاوؼ 40 ہؿاؼ کؽوڑ ؼوپے   قے ثڑھب کؽ 30ظیہی ثٌیبظ ی ڈھبًچے  کے تؽلیبتی فٌڈ کو 

 کؽوڑ ؼوپے  کیب گیب۔

   ہؿاؼ کؽوڑ ؼوپے کیب خبئے گب۔10هبئیکؽو  آة پبنی فٌڈ  کو  ظو گٌب کؽکے  

  خلع ضؽاة ہوًے والی انیبء کو نبهل کیب  خبئے  گب تبکہ 22آپؽیهي گؽیي اقکین هیں هؿیع  

 ؾؼػی اوؼ هتؼلمہ  انیبء کی لعؼ هیں اَبفہ کیب خبقکے۔

 الکھ کؽوڑ ؼوپے  کب 1.14  کؽوڑ کكبًوں کب اًعؼاج  اوؼ  1.68ًین کے غؼیؼے  تمؽیجب - ای  

-  هٌڈیوں کو  ای1000تدبؼتی لیي ظیي  گیب ؛ نفبفیت  اوؼ هكبثمت  هیں اَبفے کی ضبِؽ  هؿیع  

 ًین قے خوڑا خبئے گب۔

   اے پی این قیؿ کو  ؾؼػی ثٌیبظی ڈھبًچے  کی قہولیبت هیں  اَبفے کی ضبِؽ  ؾؼػی ثٌیبظی

 ڈھبًے کے فٌڈ  کی ؼقبئی  زبيل ہوگی۔

 

V.هبہی گیشی 
   قوٌعؼی اوؼ  اًعؼوى - هبہی گیؽی کی  خعیع ثٌعؼ گبہوں اوؼ  هچھلیوں کے پہٌچٌے کے هؽاکؿ

 هلک  ظوًوں ، کو فؽوؽ ظیٌے کی ضبِؽ قؽهبیہ کبؼی۔

   اہن هبہی گیؽی کی ثٌعؼ گبہوں کو  5- کوچی ، چٌئی ، ونب کھب پٹٌن، پؽاظیپ اوؼ پیتوا گھبٹ 

 التًبظی قؽگؽهیوں کے هؽکؿ  کے ِوؼ پؽ فؽوؽ ظیب خبئے گب۔

  قوٌعؼی ًجبتبت  کی کبنت کو فؽوؽ ظیٌے کی ضبِؽ تول ًبڈو هیں  قوٌعؼی ًجب تبت کب  کثیؽ

 همًعی پبؼک لبئن کیب خبئے گب۔

 

V .هہبخش وسکش اوس هضدوس 
  هلک هیں کہیں ثھی  ؼاني  زبيل کؽًے کے لئے هكتفیعیي کو  ایک هلک ایک ؼاني  کبؼڈ

 هہبخؽ وؼکؽوں کو قت قے ؾیبظٍ  فبئعٍ ہوگب۔-  اقکین 

o 32  فیًع  86 ؼیبقتوں اوؼ هؽکؿ کے ؾیؽ اًتظبم ػاللوں هیں اقکین کے ًفبغ قے اة تک  

 هكتفیعیي کب ازبِہ کیب گیب۔

o  ؼیبقتوں کو  اگلے چٌع هہیٌوں هیں اـ قے هؽثوِ کؽظیب خبئے گب۔4ثبلی  

  غیؽ هٌظن  لیجؽ فوؼـ ، ضبو ِوؼ پؽ ایک خگہ قے ظوقؽی خگہ خبًے والے وؼکؽوں  کے

 لئے  اقکیویں هؽتت کؽًے هیں هعظ کی ضبِؽ  هؼلوهبت  یکدب کؽًے کے پوؼٹل کب لیبم۔

 چبؼ لیجؽ کوڈ ؾیؽ ًفبغ۔ 

o ٹؽاًكپوؼٹ اوؼ پلیٹ فبؼم وؼکؽوں کے لئے قوبخی قکیوؼٹی کے فوائع۔ 

o  هالؾهیي کی  اقٹیٹ اًهوؼًف کبؼپوؼیهي  کے تست  توبم ؾهؽوں کے وؼکؽوں کب  کن اؾ کن

 اخؽتوں کے تست ازبِہ۔

o  ضواتیي وؼکؽوں کو  ؼات کی نفٹ قویت توبم ؾهؽوں هیں  کبم کؽًے کی هٌبقت تسفع کے

 قبتھ  اخبؾت



o  وازع ؼخكٹؽیهي اوؼ الئكٌف اوؼ آى الئي ؼیٹؽى کے قبتھ  آخؽوں پؽ  َواثّ  پؽ ػول ظؼ آهع

 کب کن ثوخھ

 

V .هبلی شوولیت 

 ایف قی ، ایف ٹی اوؼ ضواتیي کے لئے اقٹیٌڈ اپ اًڈیب اقکین کے تست  ؛ 

o  فیًع کیب گیب۔15َؽوؼی  هبؼخي ؼلن کو کن کؽکے   

o هتؼلمہ ؾؼػی قؽگؽهیوں کے لئے  لؽٌ کو ثھی  نبهل کیب گیب۔ 

  کؽوڑ ؼوپے  کب ثدٹ هطتى،  اـ قبل کے ثدٹ 15700این ایف این ای قیکٹؽ کے لئے 

 تطویٌے قے  ظوگٌے قے ؾیبظٍ۔

 

 اًغبًی  عشهبئے  کو تقویت دیٌب. 4

 

V .اعکولی تعلین 

  اقکولوں کو  هكتسکن کیب خبئے گب، ظیگؽ  15000ایي ای پی کے توبم  پہلوؤں کو ًبفػ کؽکے 

 کی ًگؽاًی کے لئے اى کے ػاللوں هیں هثبلی اقکول کے ِوؼ پؽ کبم کؽیں گے۔

  ًئے قیٌک 100غیؽ قؽکبؼی تٌظیووں ؍ پؽائیویٹ اقکولوں ؍  ؼیبقتوں کی قبخھیعاؼی هیں 

 اقکول  لبئن کئے خبئیں گے۔

 

V .اعلٰی تعلین 

  ػلیسعٍ ػلیسعٍ اظاؼوں کے 4هؼیبؼ لبئن کؽًے ، هٌظوؼی ظیٌے ؼیگولیهي اوؼ فٌڈًگ  کے لئے 

قبتھ  ایک  قؽپؽقت اظاؼے کے ِوؼ پؽ  ثھبؼت کے اػلٰی تؼلیوی کویهي  کے لیبم کے لئے  

 لبًوى  هتؼبؼف کؽایب خبئے گب۔

  ؾیبظٍ تبل هیل کے لئے ایک نہؽ هیں  توبم قؽکبؼی کبلدوں، یوًیوؼقٹیوں ، تسمیمی اظاؼوں کب

 ازبِہ کؽًے کی ضبِؽ ایک ثب َبثطہ ًگؽاں  ڈھبًچہ لبئن کیب خبئے گب۔

o 9نہؽوں هیں اـ کے ًفبغ کے لئے  گؽاًٹ کی تدویؿ  

 لعاش هیں  اػلٰی تؼلین  تک ؼقبئی کے لئے لیہہ هیں  ایک هؽکؿی یوًیوؼقٹی  لبئن کی خبئے گی۔ 

 

V .دسج فہشعت راتوں اوس دسج  فہشعت قببئل کی بہبود 

   ایکلویہ هبڈل ؼہبئهی اقکول 750لجبئلی ػاللوں هیں : 

o   کؽوڑ ؼوپے کیب خبئے گب38ہؽ اقکول کی یوًٹ الگت کو ثڑھب کؽ  

o  کؽوڑ ؼوپے 48پہبڑی اوؼ ظنواؼ گؿاؼ ػاللوں کے لئے  

o  لجبئلی ِلجبء کے لئے ثٌیبظی ڈھبًچے کی ثہتؽ قہولیبت لبئن کؽًے پؽ توخہ هؽکوؾ کی خبئے

 گی۔

 ایف قی  کی ثہجوظ کے لئے تدعیع نعٍ  هیٹؽک کے ثؼع  کی اقکبلؽ نپ اقکین۔ 

o 26-2025 ، کؽوڑ ؼوپے کیب گیب۔35219  قبل کے لئے هؽکؿی اهعاظ کو ثڑھب کؽ  6 تک  

o 4کؽوڑ  ایف قی ِلجبء کو فبئعٍ ہوگب۔  



 

V .ہٌش هٌذی 

 ًوخواًوں کے لئے هوالغ هیں اَبفہ کؽًے کی ضبِؽ  اپؽیٌٹف نپ ایکٹ  هیں تؽهین کی تدویؿ۔ 

   تؼلین کے ثؼع اپؽیٌٹف نپ، اًدیٌئؽًگ هیں  گؽیدویٹ اوؼ  ڈپلو هب والوں کی تؽثیت کی ضبِؽ

کو ظوثبؼٍ هؽتت کؽًے کی  ضبِؽ    (ایي اے ٹی ایف)هوخوظٍ ًیهٌل اپؽیٌٹف نپ  ٹؽیٌٌگ اقکین 

  کؽوڑ ؼوپے ۔3000

  ہٌؽ هٌعی کے فؽوؽ کے لئے ظوقؽے هلکوں کے قبتھ قبخھیعاؼی کے العاهبت  کئے خبئیں

 گے۔

o  یو اے ای کے قبتھ  ہٌؽ هٌعی  کی لیبلت ، تدؿیہ ، قؽٹیفکٹ اوؼ  قؽٹیفکٹ نعٍ  افؽاظی

 لوت کی تؼیٌبتی۔

o  خبپبى کے قبتھ  ہٌؽ هٌعی ، تکٌیک اوؼ  هؼلوهبت کی هٌتملی کے لئے  انتؽاک پؽ هجٌی

 ۔ (ٹی آیی ٹی پی )تؽثیت  ثیي تؽثیتی پؽوگؽام  

 

 خذت طشاصی اوس  آس ایٌڈ ڈی- 5

 

  هیں ًیهٌل ؼیكؽچ فبؤًڈیهي کے لئے ِؽیمہ کبؼ کب اػالى کیب گیب 2019خوالئی  –  

o 5 کؽوڑ ؼوپے هطتى۔50000 قبل کے لئے  

o  لوهی تدؿیئے کے نؼجوں پؽ توخہ هؽکوؾ کؽتے ہوئے تسمیك کے هدووػی هبزول کو

 هكتسکن کؽًب۔

  کؽوڑ 1500اظائیگی  کے ڈیدیٹل ِؽیموں کو فؽوؽ ظیٌے کے لئے هدوؾٍ اقکیووں  کے لئے 

 ؼو پے۔

  زکوؽاًی اوؼ پبلیكی  قے هتؼلك هؼلوهبت  کو  اہن ہٌعوقتبًی ؾثبًوں  هیں ظقتیبة کؽاًے کے

 ۔(ایي ٹی ایل این)لئے  لوهی لكبًی  تؽخوہ ههي 

   کو  الًچ 51 قی ایف –کے غؼیؼے  پی ایف ایل وی   (ایي ایف آئی ایل) ًیو اقپیف اًڈیب لویٹڈ  

کؽے گب، خو ثؽاؾیل کے  ایوبؾوًیب قٹیالئٹ اوؼ  کچھ ثھبؼتی  قٹیالئٹ  کو لے  کؽ هعاؼ هیں 

 خبئے گب۔

 گگي یبى ههي قؽگؽهیوں کے زًے کے ِوؼ پؽ  ؛ 

o 4 ہٌعوقتبًی ضال ثبؾوں کو  ؼوـ هیں  ضالئی پؽواؾ کے ػووهی پہلوؤں کی تؽثیت ظی 

 خبؼہی ہے۔

o  هیں کیب خبئے گب۔2021اًكبى کے ثغیؽ  پہال  الًچ  ظقوجؽ   

  گہؽے قوٌعؼ   هیں  تسمیك اوؼ  ًجب تبتی تٌوع کے تسفع کے لئے گہؽی  قوٌعؼ ههي کے لئے

   کؽوڑ ؼوپے  هطتى۔4000پبًچ قبل  هیں 

 

 کن اص کن زکوهت  ، صیبدٍ عے صیبدٍ زکوشاًی. 6

 تیؿ ؼفتبؼ اًًبف کو یمیٌی ثٌبًے کے لئے ٹؽائیجوًلف هیں  ايالزی العاهبت کئے خبؼہے ہیں۔ 



  پیهوں هیں نفبف اوؼ هؤثؽ ؼیگولیهي کو یمیٌی ثٌبًے کی ضبِؽ  56زفظبى يست قے هتؼلك  

 زفظبى يست کے هتؼلمہ پیهوں کے لئے لوهی  کویهي کو پہلے ہی هتؼبؼف کؽایب خب چکب ہے۔

 ًؽقٌگ کے پیهے  کے لئے ًیهٌل ًؽقٌگ ایٌڈ هڈ وائف کویهي ثل هتؼبؼف کؽایب گیب ہے۔ 

  قی پی ایف ایؿ کے قبتھ کٌٹؽیکٹ کے  تٌبؾػبت کو تیؿی قے زل کؽًے کی ضبِؽ  هًبلستی

 ًظبم کی  تدویؿ۔

  کؽوڑ ؼوپے  هطتى 3768ثھبؼت کی تبؼیص هیں پہلی هؽتجہ  پہلی ڈیدیٹل نوبؼی کے لئے 

 کئے گئے۔

   300پؽتگبل قے آؾاظی زبيل کؽًے کی  ڈائٌڈ خجلی تمؽیجبت کے لئے گوا کی زکوهت کو 

 کؽوڑ ؼوپے  کی گؽاًٹف۔

  ضًويی اقکین کے غؼیؼے آقبم اوؼ هغؽثی ثٌگبل هیں چبئے کے  وؼکؽوں، ضبو ِوؼ پؽ

  کؽوڑ ؼوپے ۔1000ضواتیي اوؼ اُى کے ثچوں کی ثہجوظ کے لئے 

 

 هبلی پوصیشي

اصل  بدٹ  آئٹن

  2020-21تخویٌہ

ًظش ثبًی شذٍ 

-21بدٹ تخویٌہ 

2020 

-22 بدٹ تخویٌہ 

2021 

  الکھ کشوڑ 30.42 اخشاخبت

 سوپے

 

 الکھ کشوڑ 34.50

 سوپے

 الکھ کشوڑ 34.83

 سوپے

 الکھ کشوڑ 4.12 کیپٹل اخشاخبت

 سوپے

 الکھ کشوڑ 4.39

 سوپے

  الکھ کشوڑ سوپے5.5

خی )هبلی خغبسٍ 

  (ڈی پی کب فیصذ 

- 9.5% 6.8% 

 

  30.42  الکھ کؽوڑ ؼوپے ہے، خت  کہ اضؽاخبت کب ثی ای  34.50اضؽاخبت کے لئے آؼ ای 

 الکھ کؽوڑ ؼوپے تھب۔

   21اضؽاخبت کے هؼیبؼ کو ثؽلؽاؼ ؼکھب گیب ہے کیو ًکہ آؼ ای  کے هطبثك  کیپٹل اضؽاخبت-

 الکھ کؽوڑ 4.12  هیں  یہ  2020-21  الکھ کؽوڑ ؼوپے تھے خت کہ ثی ای 4.39  هیں  2020

 ؼوپے تھے۔

 22-2021  34.83  الکھ کؽوڑ ؼوپے قویت  اضؽاخبت  کب تطویٌہ 5.5 هیں  کیپٹل اضؽاخبت کے 

 فیًع کے اَبفے  قبتھ همؽؼ 34.5الکھ کؽوڑ ؼوپے تھب، خو  هؼیهت هیں اَبفے کی ضبِؽ 

 کیب گیب۔

   21 فیًع  ہوگب۔ آؼ ای 6.8  هیں  هبلی ضكبؼے کب تطویٌہ  خی ڈی پی کب  2021-22ثی ای-

   فیًع کیب گیب تھب۔9.5  هیں  هبلی ضكبؼے کو ثڑھب کؽ  خی ڈی پی  کب 2020



o   ٌالکھ کؽوڑ ؼوپے  کے لؽیت ؼہے 12اگلے قبل  کے لئے هبؼکیٹ قے هدووػی لؽ 

 گب۔

o   فیًع قے  کن ؼکھٌے کے لئے  4.5  تک  هبلی ضكبؼے کو  2025-26هبلی اقتسکبم اوؼ 

 اـ هًٌوثے کو خبؼی ؼکھب خبئے گب۔

o   ٹیکف هبلئے هیں  ثہتؽ ػول آوؼی  اوؼ   قؽکبؼی قیکٹؽ کی کوپٌیوں  اوؼ ؾهیٌوں  قویت

 اثبثوں کو ؼلن هیں تجعیل کؽکے ؼلن کی ويولی هیں اَبفہ کیب خبئے گب۔

o   کے تست  ًبگہبًی اوؼ غیؽ هؼوولی  ( ثی )(3 )7اوؼ   (5 )4ایف آؼ ثی این ایکٹ کی ظفؼہ

 زبالت کے لئے  اقٹیٹوٌٹ خبؼی کیب گیب۔

o  هبلی ضكبؼے کی  هؼیي قطر کو زبيل کؽًے کے لئے ایف آؼ ثی این ایکٹ هیں تؽهین کی

 تدویؿ ۔

  کؽوڑ ؼوپے قے ثڑھب کؽ  500ثھبؼت کے اتفبلی اضؽاخبت کے فٌڈ کو هبلی ثل کے غؼیؼے 

  کؽوڑ ؼوپے کیب خبئے گب۔30000

 

 سیبعتوں کے ُکل قشضے

 

 15 کے لئے  خی ایف 2021-22ویں هبلی کویهي کی قفبؼنبت کے هطبثك  ؼیبقتوں کو  قبل  

   فیًع لؽٌ لیٌے کی اخبؾت ظی گئی ہے۔4ڈی پی کب 

o اـ کے ایک زًے کو  کیپٹل اضؽاخبت کے لئے هطًوو کیب گیب ہے۔ 

o   ٍفیًع  اَبفی لؽَے کی اخبؾت  هطًوو 0.5خی ایف ڈی پی  کب ؾیبظٍ قے ؾیبظ 

 نؽِوں کےقبتھ ظی خبئے گی۔

 15 ٍتک  خی 2023-24 ویں هبلی کویهي کی قفبؼنبت کے هطبثك  ؼیبقتوں  کب  هبلی ضكبؼ  

   فیًع تک پہٌچٌے کی اهیع۔3ایف ڈی پی کے  

 

 : واں هبلی کویشي15

 

 26-2021 کب ازبِہ کؽًے والی فبئٌل ؼپوؼٹ  يعؼ خوہوؼیہ کو پیم کی گئی، خف هیں 

   فیًع ؼکھب گیب۔41ؼیبقتوں کب زًہ 

  هؽکؿ کے ؾیؽ اًتظبم ػاللے خووں وکهویؽ  اوؼ لعاش  کو فٌڈ هؽکؿ کے غؼیؼے فؽاہن کئے

 خبئیں گے۔

  ؼیبقتوں کو هبلیئے  کے ضكبؼے کی   گؽاًٹ کے 17  هیں 2021-22کویهي کی قفبؼنبت پؽ  

 ؼیبقتوں کو 14  هیں 2020-21 کؽوڑ ؼوپے  فؽاہن کئے گئے خت کہ 118452ِوؼ پؽ 

  کؽوڑ ؼوپے فؽاہن کئے گئے تھے۔74340

 

 ٹیکظ تدبویض

 

ٹیکف ظہٌعگبى پؽ کن قے کن ثوخھ کے قبتھ هلک هیں قؽهبیہ کبؼی اوؼ ؼوؾ گبؼ  کو فؽوؽ ظیٌے کی 

 ضبِؽ ایک نفبف  اوؼ هؤثؽ ٹیکف ًظبم کب ویژى۔



 

 بشاٍ ساعت ٹیکظ- 1

 :کبهیببیبں 

 کبؼپوؼیٹ ٹیکف کو کن کیب گیب تبکہ  یہ ظًیب هیں قت قے کن  ہوقکے۔ 

 فوڈ   هیں اَبفہ کؽکے چھوٹے ٹیکف ظہٌعگبى پؽ ثوخھ کو کن کیب گیب۔  

  هیں ظوگٌی 2020  کؽوڑ تھی، 3.31  هیں  2014ؼیٹؽى ظاضل کؽًے والوں کی تؼعاظ ، خو  

   کؽوڑ ہو گئی ہے۔6.48ہوکؽ  

 فیف لیف خبئؿٍ اوؼ فیف لیف اپیل هتؼبؼف کؽائی گئی۔ 

 :بضسگ شہشیوں کے لئے سازت

 75 قبل قے ؾیبظٍ کی ػوؽ  والے ثؿؼگ نہؽیوں کے لئے، يؽف پٌهي اوؼ  قوظ کی آهعًی 

ؼکھٌے والے ثؿؼگ نہؽیوں کو ، خي کب ٹیکف  اظا کؽًے والے ثیٌک کے غؼیؼے هٌہب کیب 

 خبئے گب، ٹیکف ؼیٹؽى ظاضل کؽًے کی چھوٹ۔

 :تٌبصعبت  هیں کوی اوس تصفیہ کو آعبى بٌبًب

  قبل کیب گیب۔3 قبل قے کن کؽکے 6هؼبهالت کو ظو ثبؼٍ کھولٌے کے  لئے ولت کی زع کو   

   الکھ ؼوپے قے ؾیبظٍ کی 50ٹیکف چوؼی کے قٌگیي هؼبهالت هیں ، خي هیں ایک قبل هیں 

  قبل تک ہی  ظوثبؼٍ کھولے خبقکیں 10آهعًی کو چھپبًے کے نواہع هوخوظ ہوں،  يؽف 

 گے، خف کے لئے پؽًكپل چیف کوهٌؽ کی هٌظوؼی  َؽوؼی ہوگی۔

  الکھ ؼوپے تک کی هتٌبؾع آهعًی  کے لئے  10  الکھ ؼوپے تک کی آهعًی اوؼ  50لبثل ٹیکف  

 تٌبؾػبت کو زل کؽًے کی کویٹی لبئن کی خبئے گی۔

 ًیهٌل فیف لیف  اًکن ٹیکف  ایپلٹ ٹؽائیجوًل قیٌٹؽ  لبئن کیب خبئے گب۔  

 30 کؽوڑ ؼوپے قے 85000  تک  ایک الکھ قے ؾیبظٍ ٹیکف  ظہٌعگبى ًے  2021  خٌوؼی 

ؾیبظٍ کے  ٹیکف تٌبؾػبت کو  ویواظ قے ونواـ  اقکین کے غؼیؼے  زل کؽًے  کو تؽخیر 

 ظی۔

 :ایي آس آئیض کے لئے سازت

  ایي آؼ آئیؿ کو اُى کے  غیؽ هلکی  ؼیٹبئؽهٌٹ اکبؤًٹف قے هتؼلك ظؼپیم ههکالت کو  ضتن

 کؽًے کے لئے َبثطے ًوٹیفبئی کئے خبئیں گے۔

 

 :ڈیدیٹل هعیشت کو تشغیب

  کؽوڑ ؼوپے کیب گیب، 10 کؽوڑ ؼوپے قے ثڑھب کؽ 5ٹیکف آڈٹ کے لئے لیي ظیي کی زع  کو 

   فیًع لیي ظیي  ڈیدیٹل ِوؼ پؽ کیب  گیب ہو۔95خف هیں 

 :هٌبفع کے لئے سازت

 آؼ ای آئی ٹی  ؍ آئی ایي وی آئی ٹی کو هٌبفغ کی اظائیگی   کو ٹی ڈی ایف قے هكتثٌٰی کیب گیب۔ 

  هٌبفغ کی آهعًی پؽ ایڈواًف ٹیکف  کی اظائیگی کے لئے هٌبفغ کی ا ظائیگی کے ثؼع ہی  خواة

 ظہی۔

 غیؽ هلکی پوؼٹ فولیو قؽهبیہ کبؼوں کے لئے هٌبفغ کی آهعًی پؽ ٹیکف هیں چھوٹ۔ 

 



 :بٌیبدی ڈھبًچے کے لئے بیشوًی عشهبیہ کبسی کو تشغیب دیٌب

 ؾیؽو کوپي ثوًڈ خبؼی کؽکے اًفؽااقٹؽکچؽ ڈیجٹ فٌڈ کو فٌڈ کے زًول کے لئے اہل ثٌبًب 

  ًدی فٌڈًگ پؽ ؼوک، کوؽنیل قؽگؽهیوں پؽ کٌٹؽول اوؼ ؼاقت ثیؽوًی قؽهبیہ کبؼی پؽ کٌٹؽول

 قے هتؼلك نؽائّ هیں ؼػبیت

 :کی زوبیت‘ عب کے لئے گھش’

  الکھ ؼوپئے تک کی 1.5قكتے گھؽ ضؽیعًے کے لئے هلٌے والے لؽٌ کے نؽذ قوظ هیں 

  تک کی توقیغ کؽظی خبئے گی2022 هبؼچ 31ؼػبیت کے التؿام هیں 

  قكتے گھؽ کی اقکین کے تست ٹیکف هیں ؼػبیت کب ظػوٰی کؽًے کے لئے اہلیت کی هیؼبظ هیں

  تک ثڑھب ظیب گیب ہے2022 هبؼچ 31ایک قبل کب اَبفہ کؽکے اقے 

 قكتے کؽائے والے ؼہبئهی پؽوخیکٹوں کے لئے ٹیکف ؼػبیت کب ًیب اػالى 

 

 :عٹی هیں ٓائی ایف ایظ عی کے لئے ٹیکظ سعبیت (گفٹ)خی ٓائی ایف ٹی 

 ایئؽکؽافٹ لیؿًگ کوپٌیوں کی ٓاهعًی قے قؽهبیہ اکٹھب کؽًے کے لئے ٹیکف هیں ؼػبیت 

  کو ِیبؼوں کے لئے ظیے خبًے والے کؽائے هیں ٹیکف ؼػبیت (لیكؽـ)غیؽهلکی پٹہ ظیٌے والوں 

 ٓائی ایف ایف قی کو فؽوؽ ظیٌے کے لئے ثدٹ هیں ٹیکف ؼػبیت 

 ٓائی ایف ایف قی هیں والغ غیؽهلکی ثیٌکوں کی نبضوں هیں قؽهبیہ کبؼی پؽ ٹیکف هیں ؼػبیت 

 

 اًکن ٹیکظ فبئل کشًے کے عول کی عہل کبسی

  اًعؼاج یبفتہ قکیوؼٹیؿ قے زبيل قؽهبیہ خبتی فوائع، ًفغ قے زبيل ہوًے والی ٓاهعًی، ثیٌکوں

 قے زبيل ہوًے والے قوظ وغیؽٍ کی تفًیالت ؼیٹؽى هیں پہلے قے ثھؽًب ہوگب

 

 چھوٹے ٹشعٹ کو سازت

  ٹؽقٹ، خو اقکول اوؼ اقپتبل چالؼہے ہیں، اًھیں قبالًہ ؼیكیپٹ کی  (ضیؽاتی)چھوٹے چیؽیٹیجل

 ؼػبیتی زع ایک کؽوڑ ؼوپئے قے پبًچ کؽوڑ ؼوپئے کی گئی

 

 هسٌت کشوں کی فالذ و بہبود

  ٓاخؽ کے غؼیؼے هالؾهیي کے زًے کی ؼلن تبضیؽ قے خوغ کؽًے پؽ ٓاخؽ کو ٹیکف هیں ؼػبیت

 لیٌے کی اخبؾت ًہیں ہوگی

  اپف کوپٌی کی ٹیکف هیں ؼػبیت کے ظػوے کی  هیؼبظ ایک قبل هؿیع ثڑھبئی گئی–اقٹبؼٹ  

 تک توقیغ 2022 هبؼچ 31اپف هیں قؽهبیہ کبؼی کؽًے پؽ کیپٹل گیي قے ؼػبیت هیں - اقٹبؼٹ 

 کی گئی

 

 ببلواعطہ ٹیکظ. 2

 :خی ایظ ٹی

 ٓاج تک کی گئیں تعاثیؽ: 



 ایف این ایف کے توقّ قے يفؽ ؼیٹؽى 

 چھوٹے ٹیکف ظہٌعگبى کے لئے هبہبًہ اوؼ قہ هبہی اظائیگی 

 الیکٹشاًک اًوائظ عغٹن 

 خبئؿ اِى پٹ ٹیکف اقٹیٹوٌٹ 

 پہلے عے بھشا ہوا قببل تشهین خی ایظ ٹی سیٹشى 

 ٍؼیٹؽى فبئلٌگ کب خلع ًپٹبؼ 

 خی ایف ٹی ایي ًظبم کی يالزیت هیں اَبفہ 

  ٹیکف چوؼی کؽًے والے لوگوں کی پہچبى کؽًے کے لئے هًٌوػی غہبًت اوؼ ڈیپ ایٌیلیٹکف کب

 اقتؼوبل

 

 :کغٹن ڈیوٹی کو هعقول بٌبًب

 گھؽیلو هیٌوفیکچؽًگ کو فؽوؽ ظیٌب اوؼ ثھبؼت کو ػبلوی قطر پؽ اچھی پیعاواؼوں : ظوہؽے همبيع

 کی کڑی هیں  نبهل کؽًب اوؼ ثہتؽ ثؽٓاهعات

   ؼػبیتوں کب پہلے ہی ضبتوہ80ظوؼ اؾکبؼ  

 400 قے تؽهین نعٍ اوؼ ثغیؽ کكی 2021قے ؾیبظٍ پؽاًی ؼػبیتوں کب خبئؿٍ لے کؽ یکن اکتوثؽ 

 ؼکبوٹ واال کكٹن ڈیوٹی ڈھبًچہ نؽوع کؽًب

  هبؼچ تک ثڑھبیب گیب31ًئے کكٹن ڈیوٹی ؼػبیتوں کب خواؾ اـ کے اخؽا کے ظو قبل کے ثؼع  

 

 :الیکٹشاًک اوس هوببئل فوى صٌعت

 پؽؾوں پؽ هلٌے والی کچھ ؼػبیتیں واپف لی - چبؼخؽوں کے کچھ پؽؾوں اوؼ هوثبئلوں کے غیلی

 گئیں

  2.5هوببئلوں کے کچھ پشصوں پش لگٌے والی ڈیوٹی پش ًظش ثبًی کشکے اعے صفش کی ششذ عے 

 فیصذ کیب گیب

 

 :لوہب اوس فوالد

 غیؽ ضبم، ضبم اوؼ اقٹیي لیف اقٹیل کے چھوٹے، چپٹے اوؼ لوجے پؽوڈکف کغٹن ڈیوٹی کن کی گئی ،

  فیًع7.5پؽ یکكبں 

 تک2022 هبؼچ 31 اعٹیل کے کببڑ پش ڈیوٹی هیں سعبیت  

 اقٹیل کو واپظ لیب گیب (عی بی ڈی) ویلٌگ ڈیوٹی –اوس کبؤًٹش  (اے ڈی ڈی)ڈهپٌگ ڈیوٹی - ایٌٹی ،

 کی کچھ هًٌوػبت پؽ

  ،فیًع قے ڈھبئی فیًع5تبًبب کے کببڑ پش ڈیوٹی کن کی گئی  

 

 :ٹیکغٹبئلظ

  فیًع 5کیپؽولیکٹن، ًبئیلوى چپف ، ًبئیلوى فبئجؽ اوؼ ظھبگوں پؽ  (ثی قی ڈی)ثیكک کكٹوف ڈیوٹی 

 تک کن کی گئی

 



 :کیویکلظ

  کیویبخبت پؽ کكٹن ڈیوٹی کی هؼمول نؽزیں گھؽیلو ویلیو ایڈیهي کو ثڑھبوا ظیں گی اوؼ الٹ پلٹ کو

 کن کؽیں گی

  فیصذ کی گئی2.5ًیپتھب پش ڈیوٹی کن کشکے  

 

 :عوًب اوس چبًذی

 قوًب اوؼ چبًعی پؽ کكٹن ڈیوٹی کو هؼمول ثٌبیب خبئے گب 

 

 :قببل تدذیذ تواًبئی

 قولؽ قیل اوؼ قولؽ پیٌلوں کے لئے ًوٹیفبئی کیب خبئے گبهشزلہ واس هیٌوفیکچشًگ هٌصوبہ  

  فیًع کی گئی 20 فیًع قے 5گھؽیلو پیعاواؼیت کو ثڑھبوا ظیٌے کے لئے قولؽ اًوؼٹؽ پؽ ڈیوٹی 

  فیًع کی گئی15 فیًع قے ثڑھبکؽ 5اوؼ قولؽ اللٹیي پؽ 

 

 (کیپٹل ایکوئپوٌٹ)عشهبیہ خبتی عبص و عبهبى 

  فیًع 2.5 فیًع کی کكٹن ڈیوٹی لگے گی اوؼ اـ کے کل پؽؾوں پؽ 7.5ٹٌل ثوؼًگ ههیي پؽ اة 

 ڈیوٹی لگبئی خبئے گی

  فیًع تک کب اَبفہ15چٌٌعٍ ٓاٹو پبؼٹف پؽ ڈیوٹی هیں خٌؽل ؼیٹ قے  

 

 :این ایظ این ای هصٌوعبت 

  فیًع اَبفہ کیب گیب15اقٹیل کے پیچوں  اوؼ پالقکٹ ثلڈؼ وائؽـ پؽ ڈیوٹی هیں  

  فیًع کؽ ظی گئی۔15 فیًع قے ثڑھب کؽ 5خھیٌگے کے چبؼے پؽ  کكٹن ڈیوٹی 

  قلے قالئے کپڑوں ، چوڑے اوؼ ظقتکبؼی کی انیبء کے ثؽٓاهع کبؼوں کو تسؽیک ظیٌے کے

 لیے ڈیوٹی فؽی ٓائٹووں کی ظؼٓاهع پؽ ؼػبیت کو هؼمول ثٌبیب گیب۔ 

 چوڑے کے کچھ لكن کی ظؼٓاهعات پؽ چھوٹ واپف لے لی گئی۔ 

 گھؽیلو پؽقیكٌگ کی زويلہ افؿائی کےلیے تیبؼ قٌتھیٹک خین اقٹوًف پؽ اَبفہ کیب گیب۔ 

 

 :صسعی پیذاواس

  فیًع اوؼ کچے ؼیهن اوؼ ؼیهن کے ظھبگے پؽ 10کبٹي پؽ کكٹن ڈیوٹی کو يفؽ قے ثڑھب کؽ 

  فیًع کی گئی۔15 فیًع قے ثڑھب کؽ 10کكٹن ڈیوٹی 

  ڈی ًیچؽڈ ایتھبئل ایلکوہل پؽ اقتؼوبل کٌٌعٍ کی ثٌیبظ پؽ ظی خبًے والی ؼػبیت واپف لے لی گئی۔ 

  (اے ٓائی ڈی قی)چٌع ٓائٹووں پؽ  ایگؽی کلچؽ اًفؽا اقٹؽکچؽ  ایٌڈ ڈیولپوٌٹ قیف 

 



 :طشیقٔہ کبس کو هعقول اوس عول کشًے هیں ٓاعبى بٌبیب گیب

  تؽًت کكٹوؿ پہل ایک فیف لیف ، پیپؽ لیف اوؼ کبًٹیک لیف کكٹوؿ کے العاهبت 

 ايل کے هلک قے هتؼلك لواًیي کے اًتظبم کے لیے ًیب ِؽیمٔہ کبؼ 

 

 :  عبلوی وبب کے دوساى زصولیببیبں اوس عٌگ هیل19 –کووڈ 

  (پی این خی کے وائی)پشدھبى هٌتشی غشیب کلیبى یوخٌب: 
o  2.76الکھ کؽوڑ  ؼوپے کی هبلیت  
o 80کؽوڑ لوگوں کو هفت اًبج  
o 8کؽوڑ ضبًعاًوں کو هفت ُککٌگ گیف  
o 40 کؽوڑ کكبًوں ، ضواتیي ، ثؿؼگوں ، غؽیجوں اوؼ َؽوؼتوٌعوں کو ثؽاٍ ؼاقت ًمع 

 ؼلن

 

  (:1.0اے ایي بی )ٓاتن ًشبھش بھبست پیکیح 
o  خی ظی پی کے ظـ فیًع قے ؾیبظٍ– الکھ کؽوڑ ؼوپے 23تطویٌہ  

  ،هٌی 5اوؼ ثؼع هیں   (3.0، 2.0، 1.0اے ایي ثی ) اے ایي ثی پیکیح  3پی این خی کے وائی 

 :ثدٹوں کب اػالى

  الکھ 27.1ٓاؼ ثی ٓائی کے العاهبت قویت تیٌوں اے ایي ثی پیکیدوں کے هبلی اثؽ کی هبلیت 

  فیًع قے ؾیبظٍ ہے ۔13 خو کہ  خی ڈی پی کے –کؽوڑ 

 

  ڈھبًچہ خبتی اصالزبت: 
o ایک هلک ایک ؼاني کبؼڈ 
o ؾؼػی اوؼ هؿظوؼوں قے هتؼلك ايالزبت 
o  این ایف این ای کی تًؽیر ًو 
o هؼعًیبت کے نؼجے کب کوؽنالئؿیهي 
o قؽکبؼی نؼجے کے اظاؼوں کی ًح کبؼی 
o پیعاواؼ قے هٌكلک تؽغیجی اقکین 

 

  کے خالف بھبست کی لڑائی کی صوستسبل 19 –کووڈ : 

  نہؽیوں کو   قے ؾیبظٍ هوبلک  کے100 قے ثھبؼت اوؼ 19 –کووڈ -  دو هیڈ اى اًڈیب ویکغیي

 ِجی تسفع فؽاہن کؽایب گیب۔

  دو یب اط عے صیبدٍ ًئی ویکغیٌیں خلذ ہی هتوقع 

  کی نؽذ اوؼ قت کن  فؼبل هؼبهلےفی دط الکھ پش عب عے کن اهوات 

 

 : بھبست کی تبسیخ کے لیے  عٌگ هیل کب عبل2021

   واں عبل75بھبست کی ٓاصادی کب  



  قبل60ثھبؼت هیں گوا کی نوولیت کے  

 1971  قبل 50پبکكتبى خٌگ کے -  ثھبؼت  

  ٓاؾاظ ثھبؼت کی ٓاٹھویں هؽظم نوبؼی کب قبل 

 ثؽکف کی يعاؼت هیں ثھبؼت کب ًوجؽ 

  ههي کب قبل3 –چٌعؼیبى   

 ہشیذواس  هہبکٌبھ 

 

 :ٓاتن ًشبھش بھبست کب وژى

  لعین ثھبؼت ، ضوظ کفیل تھب اوؼ ظًیب کے کبؼوثبؼ کب هؽکؿ -  کوئی  ًیب ضیبل ًہیں ہے – ٓاتن ًشبھشتب

تھب۔  

  کؽوڑ ہٌعوقتبًیوں کب ایک اظہبؼ خٌہیں اپٌی يالزیتوں اوؼ ہٌؽهٌعی پؽ 130– ٓاتن ًشبھش بھبست 

 پوؼا اػتوبظ ہے۔

 دسج ریل کے عٌکلپ کو هغتسکن کشتے ہوئے: 

o  هلک قت قے پہلے 

o کكبًوں کی ٓاهعًی کو ظوگٌب کؽًب 

o هُجوِ ثٌیبظی ڈھبًچہ 

o يستوٌع ثھبؼت 

o اچھی زکوؽاًی 

o ًوخواًوں کے لیے هوالغ 

o قجھی کے لیے تؼلین 

o  ضواتیي کو تفویٍ اضتیبؼات 

o نوولیت والی تؽلی 

  وػعے کیے گیے تھے  خي هیں ٓاتن ًؽثھؽتب کے ویژى کی خھلک 13 هیں  2015-16هؽکؿی ثدٹ 

 کے اهؽت هہوتكو کے ظوؼاى پوؼا کیب 2022- ویں قبل  75هلتی ہے۔ اُى کو ہوبؼی ٓاؾاظی کے 

 خبئے گب۔ 

اعتوبد وٍ پشًذٍ ہے خو اُط وقت سوشٌی کو هسغوط کش لیتب ہے اوس گبتب ہلے  خب صبر کب اخبال ‘‘

 ’’پھیال بھی ًہیں ہوتب

 سبٌذس ًبتھ ٹیگوس -

 

 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔ ۔      ۔۔           ۔۔۔۔   ۔۔۔

  ( 01.02.2021ل ذ ۔ م ى ۔ وا  ۔ ا گ ۔ م م  ۔ ق ؼ  ۔ت ذ ۔  م ؼ ۔  ع ا ۔ )

U. No. 1031 


