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وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کیب۔
اط ثدٹ هیں صساػت  ،دیہی تشلی  ،فست  ،تؼلین  ،سوصگبس ،این ایظ این ای اوس ثٌیبدی
ڈھبًچے کے ؽؼجوں کو هنجوه ثٌبًے کے هؾي کی ثبت کہی گئی ہے۔
زکوهت ًے کہب ہے کہ ڈھبًچہ خبتی علغلے واس افالزبت عے ثھبست دًیب کی عت عے تیضی
عے اثھشًے والی هؼیؾتوں هیں ؽوبس ہوًے لگے گب۔ هلک  8فیقذ عے صیبدٍ ؽشذ تشلی زبفل
کشًے کی ساٍ پش عختی عے گبهضى ہے۔ خیغب کہ هیٌوفیکچشًگ  ،خذهبت اوس ثش ٓاهذات اچھی
تشلی کے ساعتے پش واپظ ٓاگئی ہیں۔
سثیغ کی ثڑی فقلوں کی هشذ ،خشیف کی غیشاػالى ؽذٍ عجھی فقلوں پش این ایظ پی اى کی
پیذاواس کی الگت کی ڈیڑھ فیقذ ہوگی۔
اداسٍ خبتی صسػی لشمہ  2018-19کے دوساى ثڑھب کش گیبسٍ الکھ کشوڑ سوپے کش دیب گیب
ہے ،خجکہ یہ  2014-15هیں  8اػؾبسیہ پبًچ الکھ کشوڑ تھب۔
22ہضاس دیہی ہبٹ کو  86 ،فیقذ چھوٹے اوس پغوبًذٍ کغبًوں کے هفبدات کے تسفع کے لیے
گشاهیي صسػی هبسکیٹوں هیں ثذال خبئے گب اوس اى کی تدذیذ کبسی کی خبئے گی۔
کغبًوں اوس فبسفیي کے فبئذے کے لیے ٓالو ،ٹوبٹش اوس پیبص کی لیوتوں هیں اتبس چڑھبؤ پش لبثو
پبًے کے لیے‘‘ ٓاپشیؾي گشیٌض’’ ؽشوع کیب گیب ہے۔
هبہی گیشی اوس هویؾی پشوسی کے ؽؼجوں کے لیے دط ہضاس کشوڑ سوپے کے دو ًئے فٌڈص کب
اػالى کیب گیب ہے۔ ثبًظ عے هتؼلك ًو تؾکیل ؽذٍ لوهی هؾي کو  1290کشوڑ سوپے دیئے گئے
ہیں۔
خواتیي کے اپٌی هذد ٓاپ گشوپوں کے لشك هیں  2019هیں امبفہ کش کے پچھلے عبل کی
 42500کشوڑ سلن هیں امبفہ کش کے اعے  75000کشوڑ سوپے کش دیب خبئے گب۔
























اخوال  ،عوثھبگیہ اوس عووچھ هؾي کے لیے ًئے ًؾبًے همشس کیے گئے ہیں تبکہ ًچلے اوس
هتوعو هجمے کو ایل پی چی کٌکؾٌض  ،ثدلی اوس ثیت الخالء هفت فشاہن کشایب خب عکیں۔
فست  ،تؼلین اوس عوبخی تسفو پش کیے خبًے والے اخشاخبت ایک اػؾبسیہ تیي ٓاٹھ الکھ کشوڑ
سوپے کے ہوں گے۔  2022تک ہش لجبئلی ثالک هیں لجبئلی هلجب کو ایکلویہ سہبئؾی اعکول فشاہن
کیب خبئے گب۔ دسج فہشعت راتوں کی ثہجود کے فٌڈ هیں ثھی امبفہ کیب گیب ہے۔
کغی کٌجے کے لیے ثبًوی اوس تیغشے دسخے کے ػالج کے لیے پبًچ الکھ سوپے تک کی زذ
کے عبتھ دًیب کی عت عے ثڑی فست کی زفبظت عے هتؼلك اعکین ؽشوع کی گئی ہے خظ
هیں دط کشوڑ عے صیبدٍ غشیت اوس کوضوس کٌجوں کو ؽبهل کیب گیب ہے۔
 2018-19کے لیے هبلی خغبسے کی پیؾگوئی  3اػؾبسیہ تیي فیقذکی گئی ہے خجکہ اثھی یہ
تیي اػؾبسیہ پبًچ فیقذ ہے۔
ثٌیبدی ڈھبًچے کے لیے پبًچ اػؾبسیہ ًو عبت الکھ کشوڑ سوپے هختـ کیے گئے ہیں۔
دط همجول همبهبت کو ػالهتی عیبزتی همبهبت هیں تجذیل کیب خبئے گب۔
ًیتی ٓایوگ هقٌوػی رہبًت (اے ٓائی) پش ایک لوهی پشوگشام کب ٓاغبص کشے گب۔
سوثوٹکظ  ،اے ٓائی اًٹشًیٹ وغیشٍ کے علغلے هیں هہبست کے هشاکض لبئن کیے خبئیں گے۔
زقـ کی فشوخت  72ہضاس پبًچ عو کشوڑ سوپے کے ًؾبًے کو پبس کش کے ایک الکھ کشوڑ
سوپے تک پہٌچ گئی ہے۔
عوًے عے هتؼلك خبهغ پبلیغی کے رسیؼے عوًے کو ایک اثبثے کے صهشے هیں ؽبهل کیب
خبئے گب۔
اُى کوپٌیوں کے لیے خي کب اًذساج فبسهش پشوڈیوعش کوپٌیوں کے هوس پش ہے اوس خي کب
عبالًہ هدووػی کبسوثبس  100کشوڑ سوپے تک ہے  2018-19پبًچ عبل تک کے لیے عو
فیقذ تخفیف کی تدویض سکھی گئی ہے۔
دفؼہ  80خے خے اے اے کے تست ًئے هالصهیي کے لیے اى کی اخشتوں پش  30فیقذ کی
کٹوتی کی ؽشه هیں سػبیت دیتے ہوئے اة خوتے چپل ،چوڑے کی فٌؼت کے هؼبهلے هیں
هضیذ سوصگبس پیذا کشًے کے لیے  150دى کے ثمذس کش دیب گیب ہے۔
غیش هٌمولہ اهالک کے عودوں کے علغلے هیں خہبں عشکل ؽشذ لیوت  ،افل لیوت کی پبًچ
فیقذ عے تدبوص ًہیں کشتی کوئی تطجیك ًہیں کی خبئے گی۔
(هبلی عبل  2016-15هیں) پچبط کشوڑ سوپے عے کن کے کبسوثبس والی کوپٌیوں کے لیے فی
السبل دعتیبة  25فیقذ کی تخفیف ؽذٍ ؽشذ هیں توعیغ کش کے اعے هبلی عبل  2016-17هیں
 250کشوڑ سوپے تک کب کبسوثبس کشًے والی کوپٌیوں تک توعیغ دے دی گئی ہے خظ عے
ثہت چھوٹی ،چھوٹی اوس اوعو دسخے کی فٌؼتوں کو فبئذٍ ہوگب۔
40
اعتثٌی کی خگہ
ٹشاًغپوسٹ ثھتے اوس هختلف هجی اخشاخبت کے هؼبومے پش هوخودٍ
ٰ
ہضاس سوپے کی هؼیبسی تخفیف ؽشوع کی گئی ہے۔اط عے دو اػؾبسیہ پبًچ کشوڑ تٌخواٍ پبًے
والے هالصهیي اوس پٌؾي زبفل کشًے والے لوگوں کو فبئذٍ زبفل ہوگب۔
هؼوش زنشات کے لیے سازت کی تدبویض












اعتثٌی کو دط ہضس سوپے عے
 oثیٌکوں اوس پوعٹ ٓافیغض هیں خوغ عود کی ٓاهذًی پش
ٰ
ثڑھب کش  50ہضاس سوپے کش دیب گیبہے۔
 oدفؼہ  194اے کے تست ٹی ڈی ایظ ًہیں کبٹب خبئے گب۔ یہ فبئذٍ عجھی فکغڈ ڈپبصٹ
اعکیووں اوس سیکشًگ ڈپبصٹ اعکیووں عے زبفل ہوًے والے عود پش دعتیبة ہوگب۔
اعتثٌی کی زذ
 oعیکؾي  80ڈی کے تست فست ثیوہ پشیوین اوس  /یب هجی اخشاخبت کی
ٰ
 30ہضاس سوپے عے ثڑھب کش  50ہضاس سوپے کش دی گئی ہے۔
60
اعتثٌی کی زذ
 oکچھ خبؿ عٌگیي ثیوبسیوں پش ٓاًے والے هجی اخشاخبت کے لیے
ٰ
ہضاس سوپے (هؼوش افشاد کے کیظ هیں ) اوس  80ہضاس سوپے (ثہت ہی هؼوش ؽہشی کے
کیظ هیں) عے ثڑھب کش اعے عجھی هؼوش ؽہشیوں کے لیے ایک الکھ سوپے کش دیب گیب
ہے۔
 oپشدھبى هٌتشی ویب وًذًب یوخٌب کو هبسچ  2020تک توعیغ دیٌے کی تدویض سکھی گئی
ہے۔ هوخودٍ عشهبیہ کبسی کی زذ عبت اػؾبسیہ پبًچ الکھ فی هؼوش ؽہشی کی هوخودٍ
زذ هیں امبفہ کش کے اعے  15الکھ سوپے کش دیب گیب ہے۔
ٓائی ایف ایظ عی هیں والغ اعٹبک ایکغچیٌدوں هیں تدبست کو فشوؽ دیٌے کے لیے ثیي
االلواهی هبلی خذهبت هشکض ( ٓائی ایف ایظ عی) کے لیے هضیذ سػبیبت ۔
ًمذ هؼیؾت پش لبثو پبًے کےلیے ٹشعٹ اوس اداسوں کے رسیؼے کی خبًے والی دط ہضاس
سوپے عے صیبدٍ کی ًمذ سلن کی ادائیگی کی اخبصت واپظ لے لی گئی ہے اوس اط کب اًسقبس
ٹیکظ پش ہوگب۔
هویل الوذت اثبثہ فوائذ پش ػبئذ ٹیکظ ایک الکھ سوپے عے تدبوص پش دط فیقذ کے لسبظ عے
ًبفز ہوگب اوس اط هیں کغی هشذ کی ٹیکظ سػبیت دعتیبة ًہیں ہوگی۔ تبہن  31خٌوسی 2018
هغتثٌی ہیں۔
تک کے توبم فوائذ اط عے
ٰ
هغبویبًہ زقـ والے هیوچول فٌڈص کے رسیؼے تمغین کی خبًے والی ٓاهذًی پش دط فیقذ کی
ؽشذ عے ٹیکظ ػبئذ کشًے کی تدویض سکھی گئی ہے۔
راتی اًکن ٹیکظ اوس کبسپوسیؾي ٹیکظ پش ػبئذ هسقول ثڑھب کش اعے تیي فیقذ عے چبس فیقذ
کش دیب گیب ہے۔
هلک ثھش هیں ای خبئضٍ ؽشوع کشًے کی تدویض ہے ،تبکہ فشد عے فشد کے دسهیبى ساثطے کو
تمشیجب ً ختن کش دیب خبئے خظ عے ثشاٍ ساعت ٹیکظ وفولی هیں صیبدٍ هغتؼذی اوس ؽفبفیت ٓا ئے
گی۔
هلک هیں هضیذ سوصگبس پیذا کشًے کی غشك عے کغٹن هسقوالت هیں هدوصٍ تشاهین اوس
گھشیلو پیوبًے پش اؽیبء کی لذس و لیوت هیں امبفے کے لیے عجغڈی یب تشغیجبت کی فشاہوی اوس
هیک اى اًڈیب ؽؼجے هثالً خوساک ڈثہ ثٌذی  ،الیکٹشاًکظ ،هوٹش گبڑی کے پشصے  ،خوتے چپل
اوس فشًیچش وغیشٍ کے ؽؼجے هیں الئی گئی تجذیلیبں هفیذ ثبثت ہوں گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
ثجٹ کباجوبلی جبئضٍ 19۔2018
ًئی دہلی،یکن فشوسی2018؍
زکوهت کہتی ہے کہ وٍ ،هیٌوفیکچشًگ ،خذهبت اوس ثشآهذات کے تشلی پزیش ہوًے کی ثٌیبد پش پوسی
هنجوهی عے  8فیقذ کی ًوو کے زقول کی خبًت ثڑھ سہی ہے۔ایک هشف هدووػی گھشیلو پیذاواس
ًوو 18۔ 2017کی دوعشی عہ هبہی کے دوساى  6.3فیقذ سہی ہے خظ عے یہ اؽبسٍ هلتب ہے کہ
هؼیؾت تشلی کے ساعتے پش آگے ثڑھ سہی ہے ،دوعشی ؽؾوبہی هیں زبفل ہوئی ًوو  7.2فیقذ عے
 7.5فیقذ کے دسهیبى سہٌے کی تولغ ہے۔ خضاًہ اوس کوپٌی اهوس کے وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے آج
پبسلیوٌٹ هیں 19۔ 2018کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ ثھبست کب هؼبؽشٍ ،عیبعت اوس هؼیؾت
تیٌوں ًے ڈھبًچہ خبتی افالزبت کے تئیں اچھی لچک کب هظبہشٍ کیب ہے۔ اپٌے زبلیہ تبصٍ تشیي خبئضے
هیں یہ ثبت ثھی پیؼ کی ہے کہ ثھبست آئٌذٍ آًے والے ولت هیں آٹھ فیقذ عے صائذ کی خذهبت کی
ثسبلی ،ثشآهذات هیں امبفے خو 18۔2017هیں  15فیقذ کے ثمذس سہے ہیں اوس هیٌوفیکچشًگ کے
ثہتش ساعتے پش ثسبل ہوًے کے عبتھ  7.4فیقذ کی ؽشذ ًوو زبفل کشے گب۔
ثھبست کے ػوام عے  4عبل لجل اط هلک کو ایک ایوبًذاس فبف و ؽفبف زکوهت فشاہن کشًے اوس
ایک هنجوه اوس پشاػتوبد ًیب ثھبست تؼویش کشًے کے اپٌے ػہذ کو دہشاتے ہوئے ،خٌبة خیٹلی ًے کہب
کہ وصیشاػظن خٌبة ًشیٌذس هودی کی لیبدت هیں زکوهت ًے ثڑی کبهیبثی عے ثھبست کو دًیب کی تیض
سفتبس عے تشلی کشتی ہوئی هؼیؾتوں کی فف تک پہٌچبًے کے لئے هتؼذد ثٌیبدی ڈھبًچہ افالزبت
کی ہیں۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ زکوهت ًے ایغے پشوگشام ؽشوع کئے ہیں خو ڈھبًچہ خبتی تجذیلیوں کے فوائذ
اوس اچھی ًوو کے ًفغ کو ،کبؽتکبسوںً ،بداسوں اوس دیگش کوضوس هجمبت تک پہٌچبئیں گے اوس ًغجتب ً کن

تشلی یبفتہ خطوں کو تشلی عے ہوکٌبس کشیں گے۔ اًہوں ًے کہب کہ اط عبل کب ثدٹ اى فوائذ خقوفب ً
صساػت اوس هؼیؾت کے اعتسکبم کو هنجوه اوس هغتسکن ثٌبًے پش توخہ هشکوص کشے گب ،التقبدی
لسبظ عے کوضوس هجمبت کے لئے اچھی زفظبى فست کی خذهبت فشاہن کشے گب ،هؼوش ؽہشیوں کب
خیبل سکھے گب ،ثٌیبدی ڈھبًچے کی تخلیك کشے گب اوس سیبعتوں کے عبتھ هل خل کش اط اًذاص هیں کبم
کشے گب کہ هلک هیں تؼلین کے هؼیبس کو ثہتش ثٌبًے کے لئے هضیذ وعبئل زبفل ہوعکیں۔ اًہوں ًے کہب
کہ زکوهت ًے اط اهش کو یمیٌی ثٌبیب ہے کہ فوائذ هغتسك اعتفبدٍ کٌٌذگب ى تک ہش زبل هیں پہٌچ عکیں،
ثشاٍ ساعت پہٌچیں اوس ثھبست کب ثشاٍ ساعت اعتفبدٍ هٌتملی هیکبًضم اپٌے آپ هیں دًیب کب ایک ثہت ثڑا
ػول ہے اوس ایک ػبلوی کبهیبثی کی داعتبى ثھی ہے۔
صسػی اوس دیہی هؼیؾت
 2022تک
کبؽتکبسوں کی فالذ و ثہجود کے تئیں زکوهت کی ػہذ ثٌذگی کب زوالہ دیتے ہوئے اوس
کبؽتکبسوں کی آهذًی ثڑھبکش دوگٌب کشًے کب رکش کشتے ہوئے وصیش خضاًہ ًے ًئی اعکیووں اوس
الذاهبت کی ایک فہشعت کب اػالى کیب۔ اًہوں ًے کہب کہ زکوهت ًے فیقلہ کیب ہے کہ توبم تش غیش
اػالى ؽذٍ خشیف کی فقلوں کی کن اص کن اهذادی لیوتیں اى کی پیذاواسی الگت کی ڈیڑھ گٌب مشوس ہوں
اوس اى کب اػالى سثیغ کی ثیؾتش فقلوں کی اًذاص هیں ہی کیب خبئے۔ اًہوں ًے کہب کہ صسػی ؽؼجے کے
لئے عبل ثہ عبل اداسٍ خبتی لشك خو 15۔ 2014هیں هسل  8.5الکھ سوپے کے ثمذس تھب18 ،۔2017
هیں ثڑھ کش  10الکھ کشوڑ کے ثمذس ہوگیب ہے اوس اى کی تدویض یہ ہے کہ 19۔ 2018هیں دوساى اعے
ثڑھبکش  11الکھ کشوڑ سوپے کے ثمذس کشدیب خبئے۔ ڈیشی ثٌیبدی ڈھبًچہ فٌڈ کے لیبم کے ثؼذ خٌبة
خیٹلی ًے اػالى کیب کہ هبہی گیشی کے ؽؼجے اوس هویؾی پبلي ثٌیبدی ڈھبًچہ تشلیبت فٌڈ کے علغلے
هیں هبہی پشوسی اوس دیگش آثی خبًوسوں کی پشوسػ عے هتؼلك ثٌیبدی ڈھبًچہ فٌڈ لبئن کیب خبئے گب تبکہ
هویؾی پبلي کے ؽؼجے هیں ثٌیبدی ڈھبًچہ مشوسیبت کے لئے عشهبیہ فشاہن کشایب خبعکے اوس یہ فٌڈ
هزکوسٍ دوًوں ًئے فٌڈ کے عبتھ  10ہضاس کشوڑ سوپے کے ثمذس کب ہوگب۔ ’’آپشیؾي فَلڈ‘‘ کے هشص پش
ایک ًئی اعکین ’’آپشیؾي گشیٌظ‘‘ کب اػالى کیب گیب خظ کب تخویٌہ خبتی عشهبیہ  500کشوڑ سوپے کے
ثمذس ہوگب اوس یہ فٌڈ خلذی خشاة ہوخبًے والی اؽیب هثالً ٹوبٹش ،پیبص اوس آلو وغیشٍ کے علغلے هیں
لیوتوں کے اچھبل وغیشٍ کے علغلے هیں هذد دیگب اوس کبؽتکبسوں اوس فبسفیي دوًوں کے لئے تغلی
کب ثبػث ہوگب۔ وصیش هوفوف ًے یہ ثھی اػالى کیب کہ هوخودٍ  22ہضاس دیہی ہبٹوں کو ثہتش ثٌبکش اى کب
دسخہ ثلٌذ کشکے اًہیں گشاهیي صسػی هبسکیٹوں (خی آس اے این ایظ) کی ؽکل دی خبئے تبکہ یہ هٌڈیبں
 86فیقذ عے صائذ چھوٹے اوس زبؽئے پش سہٌے والے کبؽتکبسوں کی مشوسیبت کی تکویل کشعکیں۔
یہ گشاهیي صسػی هٌڈیبں الیکٹشاًک هوس پش ای۔ ًبم عے هشثوه ہوں گی اوس اى پش اے پی این عی کے
لواػذ ًبفز ًہیں ہوں گے عبتھ ہی یہ هٌڈیبں کبؽتکبسوں کو یہ عہولت ثھی فشاہن کشیں گی کہ وٍ فبسفیي
اوس ثڑی همذاس هیں خشیذاسی کشًے والوں کو ثشاٍ ساعت اپٌی چیضیں فشوخت کشعکیں۔ اط کے ػالوٍ
صسػی هبسکیٹ ثٌیبدی ڈھبًچہ فٌڈ  2000کشوڑ سوپے کے عشهبئے عے لبئن کیب خبئے گب تبکہ  22ہضاس
گشاهیي صسػی هٌڈیوں اوس  585این پی این عی اداسوں هیں صسػی هبسکیٹٌگ ثٌیبدی ڈھبًچے کی تشلی
ػول هیں الئی خبعکے۔ اًہوں ًے کہب کہ اة تک  470اے پی این عی اداسوں کو ای۔ ًبم ًیٹ وسک عے
هشثوه کیب خبچکب ہے اوس ثمیہ کو هبسچ  2018تک هشثوه کشدیب خبئے گب۔ خٌبة خیٹلی ًے اػالى کیب کہ
اػلی تشیي خقوفی هجی اوس خوؽجوخبتی پودوں کی کبؽت کے لئے  200کشوڑ سوپے فشاہن کشائے
گئے ہیں اوس کہب کہ فبسهش پشوڈیوعشآسگٌبئضیؾٌوں اوس گبؤں کی عطر پشفقل تیبس کشًے والوں کے
اداسوں کے رسیؼے کی خبًے والی ًبهیبتی کبؽت ثڑے پیوبًے پش کلغٹش کی ؽکل هیں کی خبئے گی۔
تشخیسبتی هوس پش ایک ہضاس ہیکٹیئش هیں اط هشذ کی کبؽت کی زوفلہ افضائی کی خبئے گی۔ اعی

18۔ 2017کی  715کشوڑ
هشیمے عے خوساک ڈثہ ثٌذی کی وصاست کو کی خبًے والی تخقیـ
سوپے کی سلن کے همبثلے هیں ثڑھبکش 19۔ 2018هیں هیں  1400کشوڑ سوپے کشدی گئی ہے۔ ثبًظ کو
’عجض عوًب‘ لشاس دیتے ہوئے ،وصیش خضاًہ ًے ایک اصعشًو تؾکیل ؽذٍ لوهی ثبًظ هؾي کب اػالى
 1290کشوڑ سوپے کے عشهبئے کے عبتھ کیب تبکہ ثبًظ کے ؽؼجے هیں هدووػی هشیمے عے تشلیبتی
کبم ػول هیں آعکیں۔ پشدھبى هٌتشی کی کشؽی عیٌچبئی یوخٌب۔ ہش کھیت کو پبًی کے تست ،ایغے 96
ًبکبفی آثپبؽی کی عہولت والے امالع کو  2600کشوڑ سوپے کی تخقیـ کے عبتھ صیش توخہ الیب
خبئے گب۔ هشکضی زکوهت ،سیبعتی زکوهت کے عبتھ هل کش کبؽت کبسوں کو عوؾی آثی پوپ لگبًے
کے کبم هیں عہولت فشاہن کشے گی تبکہ اط کی هذد عے وٍ اپٌے کھیتوں کی عیٌچبئی کشعکیں۔ اًہوں
ًے کغبى کشیڈٹ کبسڈ کی عہولت کو هبہی پشوسی اوس هویؾی پبلي هیں هقشوف کبؽت کبسوں کے لئے
ثھی فشاہن کشاًے کی وکبلت کی تبکہ وٍ کبم کبج کے لئے دسکبس عشهبیہ زبفل کشعکیں۔ خٌبة خیٹلی
ًے کہب کہ ثھبست کی صسػی ثشآهذات هنوشات هوخودٍ  30ثلیي اهشیکی ڈالش کے ثشخالف  100ثلیي
اهشیکی ڈالش کے ثمذس ہیں اوس اط هشذ کی هنوشات کو ثشوئے کبس الًے کے لئے صسػی اؽیب کے
ثشآهذات کے ػول کو لچیال ثٌبیب خبئے گب۔ اًہوں ًے یہ تدویض ثھی سکھی کہ توبم  42هیگب فوڈ پبسکوں
هیں خذیذ تشیي لغن کی آصهبئؾی عہولتیں فشاہن کشائی خبئیں۔ اًہوں ًے ہشیبًہ ،پٌدبة ،اتشپشدیؼ اوس
لوهی خطہ ساخذھبًی دلی کی زکوهتوں کی خبًت عے کی خبًے والی کوؽؾوں هیں تؼبوى دیٌے کے
لئے ایک خقوفی اعکین کب ثھی اػالى کیب خظ کب تؼلك دلی اوس لوهی خطہ ساخذھبًی هیں ہوائی
کثبفت کو کن کشًے عے ہے اوس اط کے لئے فقلوں کے ثبلیبت کو ٹھکبًے لگبًے کے لئے دسکبس
هؾیٌشی عغتے داهوں پش فشاہن کشائی خبئے گی۔
اپٌی هذد آپ کشًے والے خواتیي کے گشوپوں کو فشاہن کشائے خبًے والے لشموں کے علغلے هیں
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ 17۔ 2016هیں یہ سلن  42500کشوڑ سوپے کے ثمذس تھی اوس گضؽتہ ثشط اط
هیں  37فیقذ کب امبفہ کیب گیب ہے۔ اًہوں ًے تولغ ظبہش کی کہ عیلف ہیلپ گشوپوں کو دیئے خبًے
والے لشك هبسچ  2019تک ثڑھ کش  75000کشوڑ سوپے کے ثمذس ہوخبئیں گے۔ اًہوں ًے لوهی دیہی
سوصی سوٹی هؾي کے تست کی خبًے والی تخقیـ هیں ثھی خبهش خواٍ امبفہ کب اػالى کشتے ہوئے
کہب کہ 19۔ 2018هیں یہ تخقیـ  5750کشوڑ سوپے کے ثمذس ہوگی۔
ًچلے اوس هتوعو هجمے کے علغلے هیں فبئذٍ پہٌچبًے کے الذاهبت کب زوالہ دیتے ہوئے وصیش خضاًہ
ًے کہب کہ اخووال اعکین کے تست  8کشوڑ غشیت خواتیي کو هفت ایل پی خی کٌکؾي فشاہن کشائے
خبئیں گے خجکہ پہلے یہ ًؾبًہ  5کشوڑ خواتیي تک هسذود تھب۔ عوثھبگیہ یوخٌب کے تست چبس کشوڑ
کٌجوں کو  16000کشوڑ سوپے کےتخویٌہ خبتی اخشاخبت عے ثدلی کٌکؾي فشاہن کشائے خبسہے
ہیں۔2022تک عت کے لئے گھشوں کی مشوست پوسی کشًے کے لئے دیہی ػاللوں هیں  2019تک
ایک کشوڑ عے صائذ گھش تؼویش کئے خبئیں گے۔ اى کے ػالوٍ عووچھ ثھبست هؾي کے تست  6کشوڑ
ثیت الخال لجل ہی تؼویش کئے خبچکے ہیں۔
خٌبة خیٹلی ًے صوس دیکشکہبکہ ٓائٌذٍ ثشط زکوهت کی توخہ رسیؼہ هؼبػ ،صساػت اوس هتؼلمہ
عشگشهیبںً ،یض دیہی ثٌیبدی ڈھبًچے کی تؼویش پش صیبدٍ خشچ کشکے دیہی ػاللوں هیں رسیؼہ هؼبػ کے
صیبدٍ عے صیبدٍ هوالغ فشاہن کشاًے پش هشکوص سہے گی۔ اًہوں ًے کہب کہ عبل  2018-19کے دوساى
دیہی ػاللوں هیں رسیؼہ هؼبػ اوس ثٌیبدی ڈھبًچے کی تؼویش کیلئے وصاست کے رسیؼے ُکل 14.34
 11.98الکھ
الکھ کشوڑ سوپئے خشچ کیے خبئیں گے خي هیں امبفی ثدٹی اوس غیش ثدٹی وعبئل کب
کشوڑ سوپئے ؽبهل ہوگب۔ صسػی عشگشهیوں اوساپٌے سوصگبس کی وخہ عے سوصگبس کے هوالغ پیذا
ہوًے کے ػالوٍ یہ سلن  3321کشوڑ افشادی دى کے سوصگبس  3.17 ،کلو هیٹش دیہی عڑکوں  51 ،الکھ

ًئے دیہی گھشوں1.88 ،کشوڑ ثیت الخالء اوس  1.75کشوڑ ًئے گھشوں کی ثشق کبسی کی وخہ عے
سوصگبس کے ػالوٍ صسػی تشلی کو فشوؽ زبفل ہوگب۔
تؼلین ،فحت اوس عوبجی تحفظ
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ عبل  2018-19کے لئے فست ،تؼلین اوس عوبخی تسفع پش  1.38الکھ کشوڑ
سوپئے کے تخویٌب ً ثدٹی اخشاخبت کے همبثلے هیں  2017-18کے دوساى  1.22الکھ کشوڑ سوپئے کب
تخویٌی خشچ ہوا تھب۔
تؼلین کےهسبر پش خٌبة خیٹلی ًے لجبئلی فشلے عے تؼلك سکھٌے والے ثچوں کو  2022تک اى کے
اپٌے هبزول هیں ہش ایک ثالک هیں خہبں ایظ ٹی ٓاثبدی  50فیقذ عے صیبدٍ ہے اوسیہبں کن اص کن 20
ہضاس لجبئلی افشاد سہتے ہیں اى کے همبهی في اوس تہزیت ووساثت کے تسفع کے لئے خقوفی عہولیبت
کے ػالوٍ اًہیں کھیل کود اوس ہٌشهٌذی کے فشوؽ کے لئے ثہتش هؼیبسی تؼلین فشاہن کشاًے ًوودے
اػلی تؼلیوی اداسوں هیں فست
ودیبلیہ کی هشذ ہی اکلوو هبڈل سہبئؾی اعکول لبئن کشًے کب اػالى کیب۔
ٰ
عے هتؼلك اداسوں عویت تسمیك وتشلی عے هتؼلك ثٌیبدی ڈھبًچے هیں عشهبیہ کبسی کیلئے ٓائٌذٍ چبس
 2022تک تؼلین هیں ثٌیبدی
ثشعوں کے دوساى ایک الکھ کشوڑ سوپئے کی عشهبیہ کبسی کے عبتھ
ڈھبًچے اوس ًظبم کو هتسشک کشًے ( ٓاس ٓائی ایظ ای) ًبم کے اہن پہل هیں عشهبیہ کبسی کباػالى کیب۔
اًہوں ًے کہب کہ صهیٌی عطر پش فوستسبل کبخبئضٍ لیٌےکیلئے  20الکھ عے صائذ ثچوں کبعشوے
کشایب گیب ہے خظ عے تؼلین کے هؼیبس کو ثہتش ثٌبًے کے غشك عے ہش ایک ملغ کے اػتجبس عے
زکوت ػولی ومغ کشًے هیں هذد هلے گی۔ اعبتزٍ کیلئے اى کے هؼیبس کو ثہتش ثٌبًے کی غشك عے
اعبتزٍ کیلئے هشثوه ثی ایڈ پشوگشام ؽشوع کیب خبئیگب۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ زکوهت اط عبل
‘‘پشدھبى هٌتشی سیغشچ فیلو (پی این ٓاس ایف)’’ اعکین ؽشوع ہوگی۔ اط اعکین کے تست ایک ہضاس ثی
ٹیک کے ثہتشیي هلجبء کی ؽٌبخت کی خبئے گی اوس اًہیں ٓائی ٓائی ٹی اوس ٓائی ٓائی ایظ عی هیں اچھے
فیلو ؽپ کے عبتھ پی ایچ ڈی کشًے کی عہولت فشاہن کی خبئے گی۔ اط عبل لوهی عوبخی اهذاد
پشوگشام کیلئے  9975کشوڑ سوپئے هختـ کیے گئے ہیں۔
وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ دًیب کی عت عے ثڑی زکوهت فی کٌجہ  ،ثبًوی اوس تیغشی دسخے کے
اعپتبل هیں دیکھ ثھبل کے لئے عبالًہ  5الکھ سوپئے تک کی اهذاد فشاہن کشکے  10کشوڑ عے صائذ
غشیت اوس ٓاعبًی عے ؽکبس ثٌٌے والوں کیلئے لوهی فست تسفع اعکین ًبم کے فست کی دیکھ ثھبل
پشوگشام کےلئے عشهبیہ فشاہن کشتبہے۔ اًہوں ًے کہب کہ  2017هیں لوهی فست پبلیغی کے تست
 1200کشوڑ سوپئے دیے تھے  ،خظ هیں  1.5الکھ فست اوس تٌذسعتی هشاکض لبئن کئے خبئیں گے
خو کہ لوگوں کے گھشوں کے لشیت ہوں گے۔ زکوهت ًے تپ دق کے هشینوں کو اى کے ػالج کی
هذت کے دوساى هبہبًہ  500سوپئے کے زغبة تغزیبتی اهذاد فشاہن کشاًے کی غشك عے امبفی 600
کشوڑ سوپئے هختـ کشًے کب فیقلہ لیب تھب۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ زکوهت هلک کے ملغ اعپتبلوں
کو تب زبل ثٌبکش ً 24ئےعشکبسی هیڈیکل کبلح اوس اعپتبل لبئن کشے گی۔
گٌگب کی ففبئی کے هوموع پش وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ًوبهی گٌگے پشوگشام کے تست ثٌیبدی
ڈھبًچے کی تشلی  ،ففبئی عتھشائی اوس دیگش هذاخلتوں کیلئے  16713کشوڑ سوپئے کی الگت عے ُکل
 187پشوخیکٹوں کو هٌظوسی دی گئی ہے۔  47پشوخیکٹ هکول ہوگئے ہیں اوس ثبلی پشوخیکٹ تکویل
کے هختلف هشازل هیں ہیں۔ ُکل  4465گٌگب گشاهوں -گبؤں کو کھلے هیں سفغ زبخت عے پبک لشاس دیب

گیب ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ زکوهت ًے تشلیبت هختلف اؽبسوں کی ثٌیبد پش
ًووًہ ملغ ثٌبًے کیلئے هٌتخت کیب ہے۔
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هتوعظ ،چھوٹی اوس ثہت چھوٹی فٌؼتیں (این ایظ این ای) اوس سوصگبس
ثدٹ هیں سوصگبس اوس هؼبؽی تشلی کو فشوؽ دیٌے کے لئے هتوعو ،چھوٹی اوس ثہت چھوٹی فٌؼتوں
(این ایظ این ای) پش ثڑا صوس دیب گیب ہے۔ لشك اهذاد  ،عشهبیہ اوس عود عجغیڈی دیٌے اوس اختشاػبتکے
لئے  3794کشوڑ سوپئے فشاہن کئے گئے ہیں۔ اپشیل  2015هیں ؽشوع کئے گئے هذسا یوخٌب کے
ًٌتیدے هیں  10.38کشوڑ هذسا لشموں هیں عے لشك هیں  4.6الکھ کشوڑ سوپئے کی هٌظوسی هلی
ہے۔  76فیقذ لشك کھبتے خواتیي کے ہیں ا وس اى هیں  50فییقذ عے صائذ کبا تؼلك دسج فہشعت
راتوں ،دسج فہشعت لجبئل اوس دیگش پغوبًذٍ هجمبت عے ہے۔ توبم پچھلے عبلوں هیں کبهیبة هوس پش
 2018-19کے لیے هذسا کے
اہذاف عے تدبوص کشخبًے کے ثؼذ اة یہ تدویض پیؼ کی گئی ہے کہ
تست لشك دیٌے کے لیے تیي الکھ کشوڑ کب ہذف همشس کیب خبئے۔
سوصگبس کی پیذاواس
اپٌی اط ثبت کو دہشاتے ہوئے کہ هالصهت کے هوالغ کب پیذا کشًب عشکبسی پبلیغیوں کب ثٌیبدی زقہ ہے،
وصیش خضاًہ ًے ٓاصاداًہ هوس پش کئے گئے ایک هطبلؼہ کب تزکشٍ کیب خظ هیں دکھبیب گیب ہے کہ اط عبل
 70الکھ سعوی هالصهتیں پیذا کی خبئیں گی۔ سوصگبس کی پیذاواس کو فشوؽ دیٌے کے لیے گضؽتہ تیي
ثشعوں هیں کئے گئے الذاهبت کب رکشکشتے ہوئے خٌبة خیٹلی ًے اػالى کیب کہ زکوهت اگلے تیي
ثشعوں کے لیے توبم ؽؼجوں کے لیے ای پی ایف هیں ًئے هالصهیي کی تٌخواہوں هیں  12فیقذ کی اپٌی
 2016هیں  6000کشوڑ سوپئے کے همبثلے  2018-19هیں
زقہ داسی ادا کشے گی۔ ثدٹ هیں
ٹیکغٹبئل ؽؼجہ کے لیے  7148کشوڑ سوپئےے کی تدویض پیؼ کی گئی ہے۔
ثٌیبدی ڈھبًچہ اوس هبلیبتی ؽؼجہ کی تشقی
اط ثبت پش صوس دییتے ہوئے کہ ثٌیبدی ڈھبًچہ هؼیؾت کی تشلی کب افل هسشک ہے ،وصیش خضاًہ ًے
تخویٌہ لگبیب کہ خی ڈی پی کی تشلی هیں امبفہ اوس هلک کو عڑکوں ،ہوائی اڈوں ،سیلویض ،ثٌذسگبہوں
اوس ٓاثی گضسگبہوں عے خوڑًے کے لیے  50الکھ کشوڑ کی امبفی عشهبیہ کبسی کی مشوست ہے۔
اًہوں ًے  2017-18هیں  4.94الکھ تخویٌہ ؽذٍ اخشاخبت کے همبثلہ عبل  2018-19کے لئے ثٌیبدی
ڈھبًچہ پش  5.97الکھ کشوڑ ثدٹ هختـ کشًے کب اػالى کیب ہے۔
زکوهت ًے سیل اوس سوڈ ؽؼجے کے لیے خو سلن هختـ کی ہے وٍ اة تک اط هذ هیں هختـ کی
گئی عت عے صیبدٍ سلن ہے اوس زکوهت ػواهی عہولتوں کے ؽؼجے هیں عشهبیہ کبسی هیں هضیذ امبفہ
کشًے کے تئیں پبثٌذ ػہذ ہے۔ وصیشاػظن ثزات خود هغتمل هوس پش همشسٍ اہذاف اوس ثٌیبدی ڈھبًچے
کے ؽؼجوں هیں زبفل کی گئی کبهیبثیوں کب خبئضٍ لیتے سہتے ہیں۔ فشف ٓاى الئي ًگشاًی ًظبم ‘پشگتی’
کے رسیؼے ہی  9.46الکھ کشوڑ سوپے کے پشوخیکٹوں کب ٓاغبص کیب گیب ہے اوس اًہیں سفتبس دی گئی
ہے۔
ًمطہ ًظش اپٌبتے ہوئے دط هؼشوف و اہن
عیبزت کو هضیذ فشوؽ دیٌے کے لیے ثدٹ هیں ایک خبهغ
ٔ
عیبزتی همبهبت کو هثبلی عیبزتی هشاکض کی ؽکل هیں تشلی دیٌے کی تدویض پیؼ کی گئی ہے۔ عیبزت

کے فشوؽ کے لیے خظ خبهغ ًمطۂ ًظش کی ثبت کہی گئی ہے اط هیں ثٌیبدی ڈھبًچہ اوس ہٌشهٌذی کب
فشوؽ  ،ٹیکٌبلوخی کب فشوؽ ً ،دی عشهبیہ کبسی کو ساغت کشًب ،ثشاًڈًگ اوس هبسکیٹٌگ ؽبهل ہیں۔
ثھبست هبال پشی یوخٌب کے تست پہلے هشزلے هیں تمشیجب ً  5,35,000کشوڑ سوپے کی تخویٌہ الگت عے
تمشیجب ً  35000کلوهیٹش عڑکوں کی تؼویش کو هٌظوسی دی گئی ہے۔
سیلویض
عبل  2018-19کے لیے سیلوے کے عشهبیہ خبتی خشچے هیں صثشدعت امبفہ کشتے ہوئے اعے
 1,48,528کشوڑ سوپے کش دیب گیب ہے۔ عشهبیہ خبتی خشچ کب ایک ثڑا زقہ فالزیت عبصی کے لیے
هخقوؿ کیب گیب ہے۔  2017-18کے دوساى  4000کلو هیٹش ثشق کبسی عے ٓاساعتہ سیلوے ًیٹ وسک
کب ٓاغبص کیب خبًب ہے۔ هبل ثشداسی کے لیے هخقوؿ هؾشلی اوس هغشثی گلیبسے کی تؼویش کب کبم تیضی
عے خبسی ہے۔ سولٌگ اعٹبک –  12000ویگٌظ  ،کی خبهش خواٍ تؼذاد  5160 ،کوچوں اوس تمشیجب ً
 700لوکوهوٹیو کی خشیذاسی  2018-19کے دوساى کی خبًی ہے۔ سواں هبلی عبل کے دوساى 3600
کلوهیٹش عے صیبدٍ هویل ٹشیک کے سیٌیول (تدذیذ) کب ہذف ہے۔  600اہن سیلوے اعٹیؾٌوں کی اص عش ًو
تشلی کب کبم کیب خب سہب ہے۔
هوجئی کے لوکل ٹشیي ًیٹ وسک هیں  11,000کشوڑ عے صیبدٍ کی الگت عے  90کلوهیٹش ٹشیک کو ڈثل
الئي واال ثٌبیب خبئے گب۔  40ہضاس کشوڑ سوپے عے صیبدٍ کی الگت عے  150کلوهیٹش امبفی هنبفبتی
ًیٹ وسک کی تیبسی کب هٌقوثہ ہے ،خظ هیں کچھ عیکؾٌوں پش ایلیویٹڈ کوسیڈوس کی تؼویش ثھی ؽبهل
ہے۔ ثیٌگلوسو هیٹشو پولظ کی تشلیبتی مشوستوں کی تکویل کے لیے  17000کشوڑ سوپے کی الگت
عے تمشیجب ً  160کلوهیٹش هنبفبتی ًیٹ وسک کی تیبسی کب هٌقوثہ ثٌبیب خب سہب ہے۔
ہوائی ًقل و حول
ایک ًئی هہن – ایي اے ثی ایچ ًشهبى ،کے تست ایک عبل هیں الکھوں پھیشوں کب اًتظبم کشًے کے لیے
ہوائی اڈوں کی فالزیت هیں پبًچ گٌب عے صیبدٍ کی توعیغ کیے خبًے کی تدویض ثدٹ هیں پیؼ کی گئی
ہے۔ گضؽتہ عبل زکوهت کے رسیؼے ػاللبئی کٌکٹیویٹی اعکین  ،اڑاى (یو ڈی اے ایي – اڑے دیؼ کب
ػبم ًبگشک) کے تست  56ثغیش اعتؼوبل والے ہوائی اڈوں اوس  31ثغیش اعتؼوبل والے ہیلی پیڈوں کو
خوڑا خبئے گب۔
هبلیبت
ثبًڈ ثبصاس عے فٌڈص زبفل کشًے کے ػول کی زوفلہ افضائی کے لیے  ،وصیش خضاًہ ًے اًنجبهی
اداسوں عے اپیل کی ہے کہ وٍ عشهبیہ کبسی کے لیے ‘اے اے’ گشیڈ کی دسخہ ثٌذی کو کن کش کے
‘اے’ گشیڈ کش دیں۔ اًہوں ًے کہب کہ زکوهت ہٌذوعتبى هیں اًٹشًیؾٌل فبئٌٌظ عشوط عیٌٹش ( ٓائی ایف

ایظ عی) کے صهشے هیں ٓاًے والی عجھی هبلی خذهبت کو هٌنجو کشًے کے لیے ایک هتسذٍ اتھبسٹی
لبئن کشے گی۔
ڈیجیٹل هؼیؾت
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ًیتی ٓایوگ هقٌوػی رہبًت کی عوت هیں ثڑھٌے کے لیے کوؽؾیں کشًے کی
خبهش ایک لوهی پشوگشام کب ٓاغبص کشے گب۔
عبئٌظ و ٹکٌبلوخی کب هسکوہ عبئجش فیضیکل عغٹوض عے هتؼلك ایک هؾي کب ٓاغبص کشے گب۔ اط کب همقذ
سوثوٹکظ  ،هقٌوػی رہبًت  ،ڈیدیٹل هیٌوفیکچشًگ  ،ثگ ڈیٹب ایٌبلیغظ  ،کواًٹن کویوًکیؾي اوس
اًٹشًیٹ ٓاف تھٌگظ کے ؽؼجوں هیں تسمیك  ،تشثیت اوس فشوؽ ہٌش هٌذی کے لیے هوتبص اداسوں کے لیبم
هیں تؼبوى دیٌب ہے۔ثدٹ هیں ڈیدیٹل اًڈیب پشوگشام کے لیے هختـ کی خبًے والی سلن دو گٌی کش کے
 2018-19کے لیے  3073کشوڑ سوپے کش دی گئی ہے۔
گبوؤں هیں ثشاڈ ثیٌڈ کی سعبئی هیں امبفہ کشًے کے لیے زکوهت کی تدویض پبًچ الکھ وائی فبئی ہبٹ
اعپبٹظ لبئن کشًے کی ہے تبکہ پبًچ کشوڑ دیہی ؽہشیوں کو ًیٹ کٌکٹویٹی دعتیبة کشائی خب عکے۔
وصیشخضاًہ ًے  2018-19هیں ٹیلی کبم ثٌیبدی ڈھبًچے کی تخلیك اوس امبفے کے لیے دط ہضاس کشوڑ
سوپے هختـ کیے ہیں۔
دفبع
عکیوسٹی چیلٌدوں عے ًوٹٌے کے لیے هغلر افواج کے رسیؼے دی خبًے والی لشثبًیوں کب اػتشاف
کشتے ہوئے وصیش خضاًہ ًے دو دفبػی فٌؼتی پیذاواسی گلیبسوں کے فشوؽ کی تدویض سکھی ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے اػالى کیب کہ ٓادھبس کی هشص پش هلک هیں ہش اًفشادی کوپٌی کو ایک ؽٌبختی ًوجش /کبسڈ
خبسی کشًے کے لیے ایک اعکین ؽشوع کی خبئے گی۔
عشهبیہ کؾی
وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ  2017-18هیں عشهبیہ کؾی کب خو 72,500کشوڑ سوپے کب ہذف همشس کیب
گیب تھب  ،اط عے صیبدٍ عشهبیہ کؾی ہو چکی ہے اوس تولغ ہے کہ اط عے ایک الکھ کشوڑ سوپے
زبفل ہوں گے۔ اًہوں ًے  2018-19هیں  80ہضاس کشوڑ سوپے کی عشهبیہ کؾی کب ہذف همشس کیب ہے۔
عشکبسی ؽؼجے کی تیي اًؾوسًظ کوپٌیوں ً ،یؾٌل اًؾوسًظ کوپٌی لویٹڈ  ،یوًبئیٹڈ اًڈیب ایؾیوسیٌظ کوپٌی
لویٹڈ اوس اوسیٌٹل اًڈیب اًؾوسًظ کوپٌی لویٹڈ کو من کش کے ایک اًؾوسًظ کوپٌی کی ؽکل دی خبئے
گی۔
وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ عوًے کو اثبثے کے ایک صهشے کے هوس پش فشوؽ دیٌے کے لیے ایک
خبهغ گولڈ پبلیغی ومغ کی خبئے گی۔

زکوهت هلک هیں فبسف دوعت ًظبم لبئن کشًے کے ػالوٍ عوًب کے تجبدلے کے لئے هٌبعت تدبستی
هبزول ثھی لبئن کشے گی۔ ػالوٍ اصیں عوًب عے هبلی فبئذٍ اٹھبًے کی اعکین هیں هضیذ ثہتشی الئی خبئے
گی ،تبکہ لوگ ثغیش پشیؾبًی کے گولڈ ڈپبصٹ اکبؤًٹ کھول عکیں۔
ثدٹ هیں فذس خوہوسیہ کے لئے  5الکھ سوپئے هبہبًہ هؾبہشًٍ ،بئت فذس خوہوسیہ کے لئے  4الکھ
سوپئے هبہبًہ هؾبہشٍ ،خجکہ گوسًشوں کے لئے  3.5الکھ سوپئے هبہبًہ هؾبہشٍ کی تدویض ہے۔ اى
تٌخواہوں پش پچھلی هشتجہ  2006هیں ًظشثبًی کی گئی تھی۔
اساکیي پبسلیوٌٹ کو دی خبًے والی تٌخواہوں عے هتؼلك وصیش خضاًہ ًے کہب کہ یکن اپشیل  2018کی
تبسیخ عے اى کی تٌخواہوں اوس ثھتوں کب پھش عے تؼیي کشًے کے لئے مشوسی تجذیلی کشًے کی
تدویض ہے۔ اًھوں ًے کہب کہ اط لبًوى کے تست هہٌگبئی کے هذًظش ہش پبًچ عبل هیں ایک هشتجہ اى
هؾبہشوں پش خودکبس هشیمے عے ًظشثبًی کی خبئے گی۔ اًھوں ًے اهیذ ظبہش کی ہے کہ هؼضص اساکیي
پبسلیوٌٹ اط الذام کی پزیشائی کشیں گے۔
 2اکتوثش  2019عے ثبثبئے لوم هہبتوب گبًذھی کی  150ویں عبل گشٍ هٌبًے کے لئے اط ثدٹ هیں
یبدگبسی پشوگشام عے هتؼلك هختلف عشگشهیوں کے اًؼمبد کے لئے  150کشوڑ سوپئے هختقش کئے
گئے ہیں۔
هبلی ثٌذوثغت
هبلی عبل  2017-18کے دوساى کل خشچ کے لئے  21.47الکھ کشوڑ سوپئے کے ثدٹ تخویٌہ کے
همبثلے ثدٹ ًظش ثبًی تخویٌہ  21.57الکھ کشوڑ سوپئے (سیبعتوں کو خی ایظ ٹی کے تست دی خبًے
والی هدووػی سلن) ہے۔ هبلی خغبسٍ کو کن کشًے اوس هبلی اعتسکبم کے ساعتے پش چلٌے کے زکوهت
کے ػضم کو خبسی سکھتے ہوئے وصیش خضاًہ ًے هبلی عبل  2018-19کے دوساى هبلی خغبسٍ خی ڈی
پی کب  3.3فیقذ سہٌے کب اهکبى ظبہش کیب ہے۔ هبلی عبل  2017-18کے لئے ًظشثبًی ؽذٍ هبلی خغبسٍ
کب تخویٌہ  5.95الکھ کشوڑ سوپئے تھب ،خو کہ خی ڈی پی کب  3.5فیقذ ہے۔ اًھوں ًے هشکضی زکوهت
کے خغبسے کو خی ڈی پی کے  40فیقذ کی ؽشذ تک ًیچے الًے کے لئے هبلی افالزبت اوس ثدٹ
هیٌدوٌٹ کویٹی کی کلیذی عفبسؽبت کو تغلین کشًے کی تدویض ثھی پیؼ کی ۔
اپٌی ثشاٍ ساعت ٹیکظ تدبویض کو پیؼ کشتےہوئے وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ ًمذ هؼیؾت
کو کن کشًے کی کوؽؾوں اوس هدووػی ٹیکظ هیں امبفے عے ڈیویڈًظ هیں گشاں لذس امبفہ ہوا ہے۔
 2016-17اوس  2017-18پش هؾتول هبلی ثشعوں کے دوساى ثشاٍ ساعت ٹیکظ کی ؽشذ تشلی هیں کبفی
ثہتشی ٓائی ہے۔ هبلی عبل  2016-17کے دوساى ثشاٍ ساعت ٹیکغوں کی ؽشذ تشلی  12.6فیقذ تھی،
خجکہ هبلی عبل  15 ( 2017-18خٌوسی  2018تک) کے دوساى ثشاٍ ساعت ٹیکغوں کی یہ ؽشذ تشلی
 2016-17اوس هبلی ثشط
 18.7فیقذ ہوگئی۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ یہی عجت ہے کہ هبلی ثشط
ً( 2017-18ظشثبًی ؽذٍ تخویٌہ) کے لئےپشعٌل اًکن ٹیکظ ثبلتشتیت  1.95اوس  2.11ہے۔ اًھوں ًے
کہب کہ اط عے وامر ہوتب ہے کہ  2016-17کی هذت عے لجل کے همبثلے گضؽتہ دو هبلی ثشعوں کے

دوساى پشعٌل اًکن ٹیکظ عے ہوًے والی ٓاهذًی هیں کبفی امبفہ ہوا ہے۔ یہ سیویٌیو کل  90ہضاس کشوڑ
سوپئے پہٌچ گئی ہے ،خو کہ ٹیکظ کی چوسی کو سوکٌے کے لئے زکوهت کے هنجوه الذاهبت کب
ًتیدہ ہے۔
وصیش خضاًہ ًے هضیذ کہب کہ ٹیکظ دہٌذگبى کے رسیؼے داخل کئے خبًے والے ٹیکظ سیٹشى کی تؼذاد
هیں ثھی کبفی امبفہ دیکھٌے کو هال ہے۔ هبلی عبل  2014-15کی ؽشوػبت هیں ٹیکظ دہٌذگبى کی تؼذاد
 4.47کشوڑ عے ثڑھ کش عبل  2016-17کے ٓاخش هیں  8.27کشوڑ تک پہٌچ گئی ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے اى کوپٌیوں کے لئے خو فبسهش پشوڈیوعش کوپٌیض کی زیثیت عے سخغٹشڈ ہیں اوس خي
کب عبالًہ کبسوثبس  100کشوڑ سوپئے تک ہے ،ایغی کوپٌیوں کو اط هشذ کی عشگشهیوں عے زبفل
ہوًے والے هٌبفغ پش  100فیقذ چھوٹ کی تدویض دی ہے۔ اى کوپٌیوں کے لئے یہ چھوٹ هبلی عبل
 2018-19عے ؽشوع ہوکش اگلے پبًچ ثشعوں کی هذت تک کے لئے سہے گی۔ اًھوں ًے کہب کہ اط
عے فقلوں کی کٹبئی کے ثؼذ کی صسػی عشگشهیوں کو فشوؽ زبفل ہوگب۔ اعی هشذ پہلے اػالى کشدٍ
’ ٓاپشیؾي گشیي‘ اعکین کی زوفلہ افضائی ہوگی۔ اعی هشذ اط عے عوپذا یوخٌب کو ثھی فشوؽ زبفل
ہوگب۔
ًئے سوصگبس پیذا کشًے کی زوفلہ افضائی کشًے کے لئے عیکؾي 80خے خے اے اے کے تست 30
فیقذ کی چھوٹ کی تدویض فوٹ ویئش اوس چوڑے کی فٌؼت هیں کی گئی ہے۔ ػالوٍ اصیں هلجوعبت کی
فٌؼت هیں  150دى تک کی هضیذ چھوٹ دی گئی ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے ًئے هالصم کو خو کہ پہلے عبل
کے دوساى کن اص کن هذت عے ثھی کن ػشفے تک سوصگبس عے واثغتہ سہب ،لیکي ثؼذ کے عبل هیں کن
اص کن هذت کے لئے سوصگبس عے واثغتہ سہب ،اط کے فبئذے کے لئے  30فیقذ چھوٹ سکھٌے کی ثھی
تدویض پیؼ کی۔
سیئل اعٹیٹ عیکٹش کے لئے وصیش خضاًہ ًے تدویض پیؼ کی کہ غیشهٌمولہ خبئیذاد خہبں عشکل سیٹ
فیقذ عے صائذ ًہیں ہے ،هیں لیي دیي کے علغلے هیں کوئی ثھی ایڈخغٹوٌٹ لبثل لجول ًہیں ہوگی۔ اط
عے سیئل اعٹیٹ لیي دیي کے دوساى دسپیؼ هؾکل هیں کوی ٓائے گی۔
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هشزلہ واس هشیمے عے کبسپوسیٹ ٹیکظ کی ؽشذ هیں کوی الًے کے وػذے کو پوسا کشتے ہوئے
خٌبة خیٹلی ًے  25فیقذ کی تخفیف ؽذٍ ؽشذ کو توعیغ دیٌے کی تدویض پیؼ کی ہے۔ فی السبل یہ
عہولت اى کوپٌیوں کے لئے ہے خي کب عبالًہ کبسوثبس  50کشوڑ سوپئے عے کن ہے (هبلی عبل 2015-
 16هیں) اط عہولت کی توعیغ اى کوپٌیوں کے لئے ثھی ہوگی خي کب عبالًہ کبسوثبس هبلی عبل 2016-
 17هیں  250کشوڑ سوپئے تک ہے۔ اط عے ثہت چھوٹی اوس اوعو دسخے کی فٌؼتوں کے پوسے
هجمے کو فبئذٍ پہٌچے گب۔ خو کوپٌیبں سیٹشى فبئل کشتی ہیں اى هیں عے تمشیجب ً  99فیقذ اط کے تست
ٓاخبتی ہیں۔ هبلی عبل  2018-19کے دوساى ٓاهذًی کب تخویٌہ  7ہضاس کشوڑ سوپئے سہٌے کب اهکبى ہے۔
کبسپوسیٹ اًکن ٹیکظ کی اط کن ؽشذ عے ایغی کوپٌیوں کو خي کے پبط عشهبیہ کے لئے فبمل اثبثے
ہیں ،هضیذ سوصگبس پیذا کشعکیں گی۔

ثدٹ هیں تٌخواٍ پبًے والے ٹیکظ دہٌذگبى کے لئے ثھی سازت فشاہن کشًے کی ثبت کہی گئی ہے۔ اط
کے لئے ٹشاًغپوسٹ ثھتہ اوس هختلف هیڈیکل اخشاخبت کے لئے ادا کی خبًے والی سلن کے لئے
هوخودٍ چھوٹ کی خگہ  40ہضاس سوپئے هؼیبسی چھوٹ کی اخبصت دیٌے کی ثبت ہے ،تبہن ٹشاًغپوسٹ
ثھتہ خغوبًی هوس پش هؼزوس افشاد کے لئے هضیذ صیبدٍ سکھٌے کی تدویض ہے۔ هضیذ ثش ٓاں توبم هالصهوں
کے لئے اعپتبل هیں ثھشتی کی فوست هیں هیڈیکل ادائیگی فوائذ کو خبسی سکھٌے کی تدویض ہے۔
هدوصٍ هؼیبسی چھوٹ عے هتوعو هجمے کے هالصهیي کو اپٌے ٹیکظ هیں چھوٹ زبفل کشًے هیں
هضیذ هذد هلے گی۔ اط عے وامر هوس پش پٌؾي یبفتگبى کو ثھی فبئذٍ پہٌچے گب ،خو کہ ػبم هوس پش
ٹشاًغپوسٹ اوس هیڈیکل اخشاخبت کے لئے کوئی ثھتہ ًہیں پبتے ہیں۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ  2.5کشوڑ
تٌخواٍ داس هالصهیي اوس پٌؾي یبفتگبى کو اط تدویض عے فبئذٍ پہٌچے گب ،خجکہ سیویٌیو کی الگت تمشیجب ً
 8ہضاس کشوڑ سوپئے ہوگی۔
هؼوش ؽہشیوں کو سازت دیٌے کی تدویض ثھی سکھی گئی ہے۔ یہ تدبویض ہیں:






ثیٌکوں اوس ڈاکخبًوں هیں خوغ کشائی گئی سلوهبت اة  10ہضاس کے ثدبئے  50ہضاس تک عود
آهذًی عےهجشا لشاس دی خبئیں گی۔ اى پشٹی ڈی ایظ  194اے کے تست ًہیں وفول کیب خبئے
گب۔ فکغڈ ڈپبصٹ اعکیووں اوس سیکشًگ ڈپبصٹ اعکیووں عے زبفل ہوًے والے فوائذ پش ثھی
یہی سػبیت زبفل ہوگی ،یؼٌی اط پش زبفل ہوًے والے عود کو ٹی ڈی ایظ عے هجشا سکھب
خبئے گب۔
فست ثیوہ پشیوین یبهجی اخشاخبت کے علغلے هیں هوخودٍ زذود کو فؼہ  80ڈی کے تست 30
ہضاس سوپے عے ثڑھب کش  50ہضاس سوپے تک کشدیب گیب ہے۔تخفیف کی زذود هیں امبفہ کیب گیب
ہے۔
چٌذ عٌگیي ًوػیت کی ثیوبسیوں کے علغلے هیں هجی اخشاخبت پش کی خبًے والی کٹوتی هیں
امبفہ کیب گیب ہے۔ یؼٌی اعے (هؼوش ؽہشیوں کے لئے)  60ہضاس سوپے عے ثڑھبکش  80ہضاس
سوپے (ہشؽہشی کے لئے) کشدیب گیب ہے اوس هؼوش ؽہشیوں کے لئے ایک الکھ سوپے کشدیب گیب
ہے۔ یہ توبم اهوس عیکؾي  80ڈی ڈی ثی کے تست اًدبم پبئے ہیں۔هؼوش ؽہشیوں کو اط عے
4ہضاس کشوڑ سوپے کب امبفی فبئذٍ زبفل ہوگب۔ ایک تدویض یہ ثھی سکھی گئی ہے کہ پشدھبى
هٌتشی ویب وًذًب یوخٌب کی توعیغ هبسچ  2020تک کشدی خبئے۔ هوخودٍ عشهبیہ کبسی زذود کو
ثھی هوخودٍ  7.5الکھ عے ثڑھبکش فی هؼوش ؽہشی  15الکھ سوپے کشدیب گیب ہے۔

ایک تدویض یہ ثھی سکھی گئی ہے کہ اعٹبک ایکغچیٌح خو ٓائی ایف ایظ عی هیں والغ ہیں ،وہبں تدبست
کو فشوؽ دیٌے کے لئے ثیي االلواهی هبلیبتی خذهبت هشکض یؼٌی ٓائی ایف ایظ عی کو صیبدٍ سػبیبت
فشاہن کی خبئیں۔ اى سػبیبت کے تست ریلی فوائذ اوس دیگش توغکبت خو غیش همین ثبؽٌذے زبفل کشتے
هغتثٌی سکھب خبئے اوس ٓائی ایف ایظ عی هیں ٓاپشیٹ کشًے والے غیش
ہیں ،اى فوائذ کو اثبثہ ٹیکظ عے
ٰ
کبسپوسیٹ ٹیکظ دہٌذگبى کو ثھی سػبیتی ؽشزوں پش  9فیقذ کب کن اص کن هتجبدل ٹیکظ سػبیتی ؽشذ پش
ادا کشًے اخبصت دی خبئے خو عہولت کوپٌیوں کو زبفل ہے۔

ًمذی کی هؼیؾت کو کٌٹشول کشًے کےلذم کے ػول کے هوسپش  10ہضاس سوپے عے صائذ ًمذ ادائیگی
خو کغی ٹشعٹ اداسے کے رسیؼے کی خبئے گی اعے کبلؼذم لشاس دیب خبئے گب اوس اط پش ٹیکظ ػبئذ
کیب خبئے گب۔ اى اداسوں کے رسیؼے ٹی ڈی ایظ پش ػول کشًے کو یمیٌی اوس ثہتش ثٌبًے کے لیے وصیش
خضاًہ ًے تدویض سکھی ہے کہ ٹیکظ ًہ کبٹے خبًے کی فوست هیں هدووػی سلن کب  30فیقذ زقہ
ٹیکظ کے دائشے هیں الیب خبئے گب۔
هویل الوذت اثبثہ فوائذ کو هوصوں تشیي ثٌبًے کے لیے وصیش خضاًہ ًے کہب کہ هغبوی عشهبیے
زقـ کی هٌڈی هیں افالزبت اوس تشغیجبت کی وخہ عے اچھبل ٓایب ہے۔ اثبثہ فوائذ پش زبفل هدووػی
سػبیت خو فہشعت ثٌذ زقـ اوس اکبئیوں عے زبفل ہوتی ہے ،وٍ تمشیجب ً 367000کشوڑ کے ثمذس
ہے( 2017-18کے خبئضٍ ثشط کے دوساى داخل کئے گئے سیٹشى کے هطبثك )خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ
اط فبئذے کب ایک اہن زقہ کبسپوسیٹ او س ایل ایل پی کی وخہ عے زبفل ہوا ہے۔ اط ًے
هیٌوفیکچشًگ کے خالف ایک غلو فہوی ثھی پیذا کشدی ہے ،خظ کے ًتیدے هیں هبلی اثبثوں هیں
صیبدٍ کبسوثبسی فوائذ کی عشهبیہ کبسی کی خبسہی ہے۔هغبوی عشهبیہ زقـ پش زبفل ہوًے والے
پشکؾؼ سیٹشى کی وخہ عے چبہے اط پش ٹیکظ کی سػبیت ًہ زبفل ہوتی ہو۔ مشوست اط ثبت کی
پیذا ہوگئی ہے کہ هویل الوذت اثبثہ خبتی فوائذ کو فہشعت ثٌذ هغبوی عشهبیہ زقـ کے هؼبهلے هیں
ٹیکظ کے دائشے هیں الیب خبئے۔ اًہوں کہب کہ هوخودٍ علغلے هیں تھوڑی عی تجذیلی دسکبس ہوگی،
کیوًکہ ایک فؼبل هغبوی عشهبیہ زقـ هٌڈی التقبدی ًوو کے لئے الصهی ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے
تدویض سکھی کہ ایغی هویل الوذت اثبثہ فوائذ سلوهبت پش ٹیکظ ػبئذ کیب خبًب چبہئے خو ایک الکھ سوپے
عے صائذ ہوں اوس یہ ٹیکظ دط فیقذ کی ؽشذ عے وفول کیب خبًبچبہئے اوس اط علغلے هیں کغی
31
هشذ کب ٹیکظ صهشٍ ثٌذی یب دیگش هشذ کی سػبیت کب فبئذٍ ًہیں دیب خبًبچبہیے۔ اًہوں ًے کہب کہ
خٌوسی  2018تک توبم تش فوائذ کے علغلے هیں یہ چیض ًبفز ہوگی۔وصیش خضاًہ ًے یہ ثھی تدویض سکھی
کہ هٌمغن ٓاهذًی پش ثھی ٹیکظ ػبئذ کیب خبئے اوس یہ ٹیکظ هغبوی عشهبیہ زقـ عے هتؼلك هیچوئل
فٌڈ پش دط فیقذ کے لسبظ عے وفول کیب خبئے  ،تبکہ ًوو عے هشثوه فٌڈ کے لئے عشهبیہ ثہن سعبًی
کب ساعتہ ٓاعبى ہوعکے اوس هٌمغن فٌڈص کو ثھی اط دائشے هیں الیبخبعکے۔کیپٹل گیٌظ ٹیکظ هیں
هزکوسٍ هدوصٍ تجذیلیبں پہلے عبل کے دوساى  20ہضاس کشوڑ سوپے کے هبلی فوائذ فشاہن کشیں گی۔
غشیجی کی عطر عے ًیچے (ثی پی ایل) اوس دیہی کٌجوں کی تؼلین اوس اى کے زفظبى فست کے لیے
ثدٹ هیں راتی اًکن ٹیکظ اوس کبسپوسیؾي ٹیکظ پش ػبئذ ہوًے والی ڈیوٹی کو هوخودٍ  3فیقذ عے
ثڑھبکش 4فیقذ کشدیب خبئے۔ اط ًئے هسقول کو ‘‘فست اوس تؼلین هسقول’’ کہب خبئے گب۔ اهیذ ہے
کہ اط عے اًذاصاً  11ہضاس کشوڑ سوپے کی وفولیبثی ہوگی۔
وصیش خضاًہ ًے هلک ثھش هیں ای -خبئضٍ ؽشوع کشًے کی ایک تدویض کب ثھی اػالى کیب ہے۔ تبکہ فشد
عے فشد کے دسهیبى ساثطے کو تمشیجب ً ختن کشدیب خبئے ،خظ عے ثشاٍ ساعت ٹیکظ زقولیبثی هیں
هضیذ هغتؼذی اوس ؽفبفیت پیذا ہوگی۔ ای – خبئضٍ  2016هیں تدشثے کی ثٌیبد پش ؽشوع کیب گیب تھب اوس
اعے  2017هیں  102ؽہشوں تک توعیغ دی گئی تھی۔

ثبلواعطہ ٹیکغوں کی خبًت اؽیب اوس خذهبت ٹیکظ(خی ایظ ٹی) ؽشوع کیے خبًے کے ثؼذ یہ پہال ثدٹ
ہے ،خجکہ ثدٹ تدبویض خبؿ هوس پش کغٹوض کی خبًت ہیں۔ وصیشخضاًہ ًے هلک هیں سوصگبس کے
هضیذ هولغ پیذا کشًے کے سخسبى کو فشوؽ دیٌےاوس خوساک کی ڈثہ ثٌذی ،الیکٹشاًکظ آٹو کل پشصے،
خوتے چپل اوس فشًیچش خیغے ؽؼجوں هیں گھشیلو الگت ؽوبس کشًے ً،یض هیک اى اًڈیب کے لیے تشغیت
دیٌے کی غشك عے کغٹوض هسقول هیں تجذیلیوں کی تدبویض سکھی ہیں۔ لہٰزا یہ تدویض سکھی خبتی ہے
کہ هوثبئل فوى  ،اط کے کچھ کل پشصوں اوس اط کے لواصهبت پش کغٹوض ڈیوٹی  15عے  20فیقذ ثڑھب
دی خبئے۔ًیض ٹیلی ویژى کے کچھ خبؿ پشصوں پش  15فیقذ ڈیوٹی هیں امبفہ کشدیب خبئے۔
خبم کبخو پش کغٹن ڈیوٹی  5فیقذ عے کن کشکے  2.5فیقذ کشدی خبئے تبکہ کبخو کی ڈثہ ثٌذی کی
فٌؼت کو هذد زبفل ہوعکے۔
یہ تدویض ثھی سکھی گئی ہے کہ دسآهذ کی خبًے والی اؽیب پش ػبئذ تؼلیوی هسقول اوس ثبًوی اوس
اػلی تؼلیوی هسقول ختن کشدیب خبئے۔ اط کے ثدبئے یہ تدویض سکھی گئی ہے کہ دسآهذ ؽذٍ اؽیب پش
ٰ
کغٹوض کی هدووػی ڈیوٹی کی  10فیقذ ؽشذ پشعوبخی ثہجود کب عشچبسج ػبئذکیب خبئے۔ خظ کب همقذ
زکوهت کی عوبخی ثہجود کی اعکیویں فشاہن کشاًب ہے۔ الجتہ وٍ اؽیب خو دسآهذ ؽذٍ اؽیب پش ػبئذ تؼلیوی
اعتثٌی خبسی سہے گب۔ اط کے عبتھ عبتھ ثدٹ تمشیش کے
هغتثٌی تھیں  ،اى پش یہ
هسقول عے اة تک
ٰ
ٰ
چھٹے مویوے هیں دی گئیں کچھ خقوفی اؽیب پش هدوصٍ عشچبسج ػبئذ ہوگب۔ یہ عشچبسج کغٹن کی
هدووػی ڈیوٹی کی فشف  3فیقذ ؽشذ ہوگی۔
خی ایظ ٹی ؽشوع ہوًے کے عبتھ عبتھ ثدٹ هیں عیٌٹشل ثوسڈ آف ایکغبئض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی ای عی
) کب ًبم ثذل کش عیٌٹشل ثوسڈ آف اى ڈائشکٹ ٹیکغض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی آئی عی) کشدیب گیب ہے۔
*****
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دفبػی ؽؼجے کیلئے ثدٹ اهذاد زکوهت کی تشخیر ہوگی
دفبػی فٌؼتی پیذاواس کے دو کوسیڈوس تیبس کیے خبئیں گے
زکوهت فٌؼت دوعت دفبػی پیذاواس پبلیغی  2018هتؼبسف کشے گی
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
دفبػی ؽؼجے کے لئے هٌبعت ثدٹ اهذاد کو یمیٌی ثٌبًب زکوهت کی تشخیر ہوگی۔ ٓاج پبسلیوٌٹ
هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے هبلیبت اوس کبسپوسیٹ اُهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى
خیٹلی ًے کہب کہ گضؽتہ عبڑھے تیي ثشعوں هیں دفبػی افواج کی تدذیذکبسی اوس اط کی ػولیبتی
فالزیت هیں امبفہ پش ثہت صیبدٍ صوس دیب گیب ہے۔ وصیش خضاًہ ًے هلک کی عشزذوں عے هتؼلك
چیلٌدوں عے ًوٹٌے اوس اعی کےعبتھ خووں وکؾویش اوس ؽوبل هؾشق هیں داخلی عالهتی کے
هبزول کو ثشلشاس سکھٌے هیں هغلر افواج کے رسیؼے ادا کیے خبًے والے اہن سول کی عتبئؼ کی۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ہوبسی دفبػی مشوسیبت کی تکویل کی خبهش هلک کو خودکفیل ثٌبًے
کیلئے دفبػی پیذاواسی فالزیت کو فشوؽ دیٌے کے لئے هتؼذد الذاهبت کئے گئے ہیں۔ خٌبة اسوى
خیٹلی ًے کہب کہ خبسخی ثشاٍ ساعت عشهبیہ کبسی کو لجشالئض کشًے عویت دفبػی پیذاواس هیں ًدی
عشهبیہ کبسی کب ساعتہ کھول دیب گیب ہے۔ زکوهت هلک هیں دفبػی فٌؼتی پیذاواس کے دو کوسیڈوس تیبس
کشًے کیلئے الذاهبت کشے گی۔ اًہوں ًے کہب کہ زکوهت فٌؼت دوعت دفبػی پیذاواس پبلیغی  2018کو
ثھی هتؼبسف کشے گی تبکہ عشکبسی ؽؼجےً ،دی ؽؼجے اوس این ایظ این ای کے رسیؼے گھشیلو پیذاواس
کو فشوؽ دیب خبعکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
BUDGETARY SUPPOR TO DEFENCE SECTOR TO REMAIN
GOVERNMENTS PRIORITY
م ى۔ ى ا۔ ع ى
)(01-02-2018
U-594
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حکوهت ہٌذ
-------------

اؽیب ء کی گھشیلو قذس و قیوت هیں اضبفے کے ػول اوس هیک اى اًڈیب
هہن کی حوفلہ افضائی کے لیے هوثبئل فوى اوس ٹی وی پبسٹظ پش کغٹن
ڈیوٹی هیں اضبفہ
اط اقذام عے سوصگبس کے هضیذ هواقغ پیذا کشًے هیں هذد هلے گی
کبجو پش لگٌے والے هحقول هیں تخفیف

ًئی دہلی  ،یکن فشوسی 2018؛ اؽیبء و خذهبت ٹیکظ (خی ایظ ٹی ) کے ًفبر کے ثؼذ پیؼ کیے گئے
اپٌے پہلے ػبم ثدٹ هیں خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے گضؽتہ
دو دہبئیوں عے خبسی پبلیغی عے ثڑا اًسشاف کیب۔ لبثل رکش ہے کہ گضؽتہ دو دہبئیوں کے دوساى غبلت
سخسبى کغٹن ڈیوٹی هیں کوی کشًے کب تھب۔ ٓاج پبسلیوٌٹ هیں پیؼ کیے گئے  2018-19کے ػبم ثدٹ
هیں خٌبة خیٹلی ًے اػتشاف کیب کہ خوسدًی اؽیبء کی ڈثہ ثٌذی  ،الیکٹشاًکظ ،هوٹش گبڑیوں کے کل
پشصوں  ،خوتوں  ،چپّلوں اوس فشًیچش خیغے هخقوؿ ؽؼجوں هیں اؽیبء کی گھشیلو لذس و لیوت هیں
امبفے کے ٹھوط اهکبًبت ہیں۔ لہزا وصیش خضاًہ ًے کبخو پش لگٌے والی کغٹن ڈیوٹی کو پبًچ فیقذ عے
کن کش کے ڈھبئی فیقذ کشًے کی تدویض پیؼ کی تبکہ کبخو کی ڈثہ ثٌذی عے هتؼلك فٌؼت کی هذد کی
خب عکے۔
اؽیبء کی گھشیلو لذس هیں امبفے کے ػول اوس هیک اى اًڈیب هہن کی هضیذ زوفلہ افضائی کےلیے وصیش
خضاًہ ًے هوثبئل فوى پش کغٹن ڈیوٹی کو  15فیقذ عے ثڑھب کش 20فیقذ کشًے  ،اط کے کچھ کل
پشصوں پش کغٹن ڈیوٹی  15فیقذ کشًے اوس اعی هشذ عے ٹی وی کے کچھ کل پشصوں پش ثھی کغٹن
ڈیوٹی کو  15فیقذ کشًے کی تدویض پیؼ کی۔ خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ اط الذام عے هلک هیں
سوصگبس کے هضیذ هوالغ پیذا ہوں گے ۔ دسافل اط عے گھشیلو اؽیبء دس ٓاهذ ؽذٍ اؽیبء عے صیبدٍ عغتی
ہوں گی ،عغتی ہوًے کے عجت اط کی هبًگ هیں امبفہ ہوگب اوس اط هشذ عے لوگوں کے لیے ثڑے
پیوبًے پش سوصگبس کے هضیذ هوالغ پیذا ہوں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Ministry of Finance
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

To incentivise domestic value addition and make in India, Customs Duty increased
on Mobile Phones and TV Parts
(م ى ،م م ،ت ذ)
U No. : 595
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زکوهت ہٌذ

عیٌٹشل ثوسڈ آف ایکغبئض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی ای عی) کب ًبم تجذیل
کشکے
عیٌٹشل ثوسڈ آف اى ڈائشیکٹ ٹیکغض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی آئی عی) کیب
جبئے گب
ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ عبص و عبهبى اوس خذهبت ٹیکظ (خی ایظ ٹی) کے ًفبر کے ثؼذ خضاًہ
اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ
کشتے ہوئے اػالى کیب کہ عیٌٹشل ثوسڈ ٓاف ایکغبئض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی ای عی) کب ًبم تجذیل کشکے
عیٌٹشل ثوسڈ ٓاف اِى ڈائشیکٹ ٹیکغض ایٌڈ کغٹوض (عی ثی ٓائی عی) کیب خبئے گب۔ خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب
کہ اط کے لئے لبًوى هیں مشوسی تجذیلیبں کشًے کے لئے فبئٌبًظ ثل هیں تدویض سکھی گئی ہے۔

--------------Ministry of Finance
Central Board of Excise and Customs (CBEC) to be Renamed as Central Board of Indirect
Taxes and Customs (CBIC).

م ى۔ م ع۔ م س )(01.02.2018

U.No. 596
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الیکٹشاًک طشیقے عے جبئضٍ لیٌے کےلئے ایک ًئی اعکین کب ًوٹی
فیکیؾي جبسی کشًے کے هققذ عے اًکن ٹیکظ قبًوى هیں تشاهین کی
تجویض سکھی گئی
پشاًے صهبًے عے جبسی جبئضے کے طشیقے کی کبیب پلٹ کشًے کے
لیے ای –جبئضٍ کب آغبص
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018آج پبسلیوٌٹ هیں پیؼ کیے گئے  2018-19کے ػبم ثدٹ هیں خضاًے
اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے خبئضے کے لیے ایک ًئی اعکین کے
ثبسے هیں ًوٹفیکؾي خبسی کشًے کی غشك عے اًکن ٹیکظ لبًوى هیں تشهین کی تدویض پیؼ کی ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ خبئضٍ الیکٹشاًک هشیمے عے لیب خبئے گب ،خظ عے فشد عے فشد کے دسهیبى
تؼلك تمشیجب ً ختن ہوخبئے گب ،خظ کی وخہ عے هغتؼذی اوس ؽفبفیت آئے گی۔ وصیش خضاًہ ًے یہ ثھی
کہبکہ ای – خبئضٍ ًظبم  2016هیں تدشثبتی ثٌیبد پش ؽشوع کیبگیب تھب۔  2017هیں هسکوے اوس ٹیکظ
دہٌذگبى کے دسهیبى هذاخلت کو کن کشًے کے همقذ عے  102ؽہشوں هیں اعے توعیغ دی گئی۔ خبًت
اسوى خیٹلی ًے کہب کہ ‘‘اة تک زبفل کیے گئے تدشثبت کی سوؽٌی هیں ہن هلک ثھش هیں ای خبئضٍ
ؽشوع کشًے کے لیے تیبس ہیں۔ خظ عے اًکن ٹیکظ هسکوے کے پشاًے دوس عے خبسی خبئضٍ کب
هشیمہ اوس وٍ اًذاص ثبلکل ثذل خبئے گب ،خظ اًذاص هیں ٹیکظ دہٌذگبى اوس دیگش فشیمیي تبل هیل سکھتے
تھے۔’’
Min. of Finance
Amendments in the Income –Tax Act proposed to notify a new scheme for
assessment in electronic mode
(م ى۔ ا ط۔ ى س ) 01.02.2018
U-597
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تٌبصع کے حل کے ػول کو ثہتش ثٌبکش اوس هقذهبت کو کن کشکے کبسوثبس
کشًے هیں

ػبم ثدٹ2018-
19

هضیذ آعبًی فشاہن کشاًے کے هققذ عے کغٹوض ایکٹ
هیں تجذیلیوں کی تجویض

ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ ٓاج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتے ہوئے خضاًہ اوس
کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے عشزذ پبس تدبست کے علغلے هیں کبسوثبس
کشًے هیں هضیذ ٓاعبًی فشاہن کشاًے اوس تدبستی عہولت کے هؼبہذے کے تست ػہذثٌذی کی چٌذ ؽموں
کے عبتھ تبل هیل کشًے کے همقذ عے کغٹوض ایکٹ 1962 ،هیں کچھ تجذیلیوں کب اػالى کیب ہے۔
خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ تٌبصع کے زل کے ػول کو ثہتش ثٌبًے اوس همذهبت کو کن کشًے کے
همقذ عے یہ تشاهین کی خبسہی ہیں ،تبکہ ًوٹظ عے لجل هؾوسٍ کیب خبعکے ،همذهے کے فیقلے کے
لئے ولت همشس کیب خبعکے اوس همشسٍ هؼیٌہ هذت پش لبئن ًہ سہٌے کی فوست هیں همذهبت کو ختن
عودھب خبئے۔

--------------Ministry of Finance
Changes Proposed to the Customs Act to Improve Ease of Doing Business by Smoothening
Dispute Resolution Process and Reducing Litigation.
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U.No. 598
‘‘’’15
Pib.nic.in

پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
هویل الوذت پوًدی فوائذ کو هوصوں ثٌبًے کی تدویض
اط عبل تمشیجب ً  2ہضاس کشوڑ سوپے کے هبلیہ کب زقول هتولغ
ًئی دہلی،یکن فشوسی 2018؍خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کغی
ثھی لغن کے ػذد اؽبسیہ کب عہبسا لئے ثغیش  10فیقذ کی ؽشذ عے هویل الوذتی پوًدی فوائذ زبفل
کشًے کے ٹیکظ ًظبم کو هٌظوسی دی ہے ،خو ایک الکھ سوپے عے تدبوص کشعکتب ہے۔ ٓاج یہبں
پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتے ہوئے خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ  31خٌوسی  2018تک توبم
فوائذ کبفی اہن ہوں گے۔یہ تغلین کشتے ہوئے کہ التقبدی تشلی کے لئے فؼبل اکیوٹی هبسکیٹ مشوسی
ہے،خٌبة خیٹلی ًے هوخودٍ ًظبم هیں هؼوولی عی تجذیلی کی تدویض پیؼ کی ہے۔

وصیش خضاًہ ًے ًوو پش هجٌی فٌڈ اوس فٌڈ کے هٌبفغ کے ؽؼجے هیں اہن کشداس ادا کشًے کے لئے
 10فیقذ کی ؽشذ عے اکیوٹی پش هجٌی هیوچوئل فٌڈ کے رسیؼے تمغین ؽذٍ ٓاهذًی پش ٹیکظ ؽشوع
کشًے کی تدویض پیؼ کی ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ اہویت کے پیؼ ًظش پوًدی فوائذ ٹیکظ هیں اط تجذیلی
عے هبلی عبل  2018-19هیں تمشیجب ً  20ہضاس کشوڑ سوپے کب هؼوولی هبلیہ زبفل ہوگب۔اط هبلیہ هیں
ٓائٌذٍ عبل هضیذ امبفہ ہوًے کی اهیذ ہے۔
وصیش خضاًہ خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ دسج سخغٹش اکیوٹی کے زقے کی هٌتملی  ،اکیوٹی پش
هجٌی فٌڈ کی یوًٹوں عے فی السبل هویل الوذت پوًدی فوائذ زبفل ہوسہے ہیں ،خجکہ ثضًظ ٹشعٹ کو
هغتثٌی سکھب گیب ہے۔ زکوهت کے رسیؼے ؽشوع کی گئی افالزبت اوس اة تک دی گئی
ٹیکظ عے
ٰ
ٓ
هغتثٌی پوًدی فوائذ اوس یوًٹ عے کل سلن خبئضٍ عبل
تشغیجبت عے زقـ ثبصاس هیں اچھبل ایب ہے۔
ٰ
ً
 2017-18کے لئے داخل کئے گئے سیٹشى کے هطبثك تمشیجب 3,67,000کشوڑ سوپے ہے۔ اط فبئذے کب
ثڑا زقہ کبسپوسیٹ اوس هسذود دیي داسی ؽشاکت(ایل ایل پی) کے لئے خشچ ہوگب۔اط عے
هیٌوفیکچشًگ کے تئیں خبًت داسی پیذا ہوئی ہے ،خظ کے ًتیدے هیں هبلی اثبثوں هیں هضیذ کبسوثبسی
اعتثٌی
ٓاهذ کی عشهبیہ کبسی کی خبسہی ہے۔عشهبیہ کبسی پش زبفل ہوًے واال زقـ لجل ہی ٹیکظ
ٰ
کے ثغیش کبفی پشکؾؼ سہب ہے۔اط لئے ٹیکظ دائشے هیں دسج زقـ عے هویل الوذت پوًدی فوائذ
کے لئے هغتسکن لذم ہے۔

Ministry of Finance
RATIONALISATION OF LONG TEMR CAPITAL GAINS PROPOSED
REVENUE GAIN OF ABOUT RS.20,000 CROSES EXPECTED IN THE FIRST YEAR
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این ایظ این ای کو لشك اهذاد اوس اختشاع کیلئے  3794کشوڑ سوپئے فشاہن کئے گئے ہیں
زکوهت ًے سوصگبس کے هوالغ ثڑھبًے کیلئے ًئے الذاهبت کئے ہیں
هطبلؼہ ثتبتب ہے کہ اط عبل  70الکھ سعوی هالصهتیں پیذا کی گئی ہیں :وصیش خضاًہ
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
یہ اػالى کشتے ہوئے کہ هتوعو ،چھوٹی اوس ثہت چھوٹی فٌؼتوں (این ایظ این ای) کے لئے
ػبم ثدٹ  2018-19هیں  3794کشوڑ سوپئے فشاہن کئے گئے ہیں ،هبلیبت اوس کبسپوسیٹ اُهوس کے
هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ اط ؽؼجے کو لشك اهذاد ،عشهبیہ اوس عود عجغیڈی اوس
اختشاػبت فشاہن کشًے کیلئے ایغب کیب گیب ہے۔ ٓاج یہبں پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے
ہوئے خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ ٹیکغٹبئل ؽؼجے کو  7148کشوڑ سوپئے فشاہن کئے گئے ہیں۔
اط ثبت پش ثہت صیبدٍ صوس دیتے ہوئے کہ هالصهت کے هوالغ پیذا کشًب اوس هالصهت پیذا کشًے
کب ساعتہ ہوواس کشًب پچھلے تیي ثشعوں هیں زکوهت کی ثٌیبدی پبلیغی سہی ہے  ،وصیش خضاًہ ًے کہب
کہ زبلیہ دًوں هیں کشائے گئے ایک ٓاصاد هطبلؼے عے اط عبل  70الکھ سعوی هالصهتیں پیذا ہوًے کب
پتہ چال ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ زکوهت اگلے تیي ثشعوں کیلئے توبم ؽؼجوں کیلئے اهپالئی
پشوویڈًٹ فٌڈ (ای پی ایف) هیں ًئے هالصهیي کی اخشتوں هیں 12فیقذ اپٌی زقے داسی دے گی۔ وصیش
خضاًہ ًے توبم ؽؼجوں کیلئے فکغڈ ٹشم هالصهت کی عہولت کی توعیغ کب ثھی تزکشٍ کیب۔ وصیش خضاًہ ًے
کہب کہ زکوهت پھٌغے ہوئے لشموں عے هؤثش هوس پش ًوٹٌے کیلئے کیے خبًے والے الذاهبت کبخلذ
ہی اػالى کشے گی۔
این ایظ این ای پش ٹیکظ کے ثوخھ کو کن کشًے اوس ثڑے پیوبًے پش هالصهت پیذا کشًے کی
کوؽؼ کے تست خٌبة خیٹلی ًے اى کوپٌیوں کیلئے 25فیقذ کی تخیف ؽذٍ ؽشذ کے فوائذ کی توعیغ
عے هتؼلك الذاهبت کبثھی اػالى کیب خي کب هبلی عبل  2016-17هیں عبالًہ کبسوثبس  250کشوڑ سوپئے
عے صائذ کبسہب ہے۔وصیش خضاًہ ًے کہب کہ اط عے اى ثہت چھوٹی  ،چھوٹی اوس هتوعو دسخے کی
فٌؼتوں کے توبم صهشے والی کوپٌیوں کو فبئذٍ پہٌچے گبخو اًکن ٹیکظ سیٹشى ثھشًے والی کوپٌیوں کی
تمشیجب ً 99فیقذ ہیں ۔ اًہوں ًے اط اػتوبد کباظہبس کیب کہ 99فیقذ کوپٌیوں کے لئے کبسپوسیٹ اًکن
ٹیکظ کی کوتش ؽشذ عے اًہیں فبمل عشهبیہ هلے گب خظ کے ًتیدے هیں هضیذ هالصهتیں پیذا ہوں گی۔
وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے سعوی ؽؼجے هیں هضیذ خواتیي کے سوصگبس کے لئے
تشغیجبت فشاہن کشًے کی کوؽؼ پش صوس دیب۔ اًہوں ًے کہب کہ اط کے ًتیدے هیں اًہیں گھش ثیٹھے
صیبدٍ تٌخواٍ هلے گی۔ وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ زکوهت پشدھبى هٌتشی کوؽل کیٌذس پشوگشام کے
تست هلک کے ہش ایک ملغ هیں ایک هبڈل ہٌشهٌذی کب هشکض لبئن کشسہی ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ
اًہوں ًے عشکبسی ؽؼجے کے ثیٌکوں کو ٓاى ثوسڈ کشًے اوس کبسپوسیٹ کوپٌیوں کو ٹشیڈ الیکٹشاًکظ
سیغیوایجل ڈعکبؤًٹٌگ عغٹن (ٹی ٓاس ای ڈی ایظ) پلیٹ فبسم فشاہن کشًے اوس اًہیں خی ایظ ٹی ایي عے
هٌغلک کشًے کی تدویض پیؼ کی ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ این ایظ این ای کیلئے لشك کی هٌظوسی کی
عہولت پش ًظشثبًی کی خبئے گی تبکہ ثیٌک خلذی فیقلہ کشعکیں۔
خٌبة خیٹلی ًے سی فبئٌبًغٌگ پبلیغی کے خبئضے اوس ًبى ثیٌکٌگ فبئٌبًظ کوپٌیض ایي ثی ایف
عی کی ثہتش سی فبئٌبًغٌگ کیلئے هذسا کے رسیؼے هے کشدٍ اہلیتی هؼیبس کبتزکشٍ کیب۔ اط علغلے
هیں اًہوں ًے  2018-19کے لئے هذسا کے تست لشك دیٌےکیلئے تیي الکھ کشوڑ کب ہذف هے کشًے
کی تدویض پیؼ کی۔ وصیش خضاًہ ًے وصاست هبلیبت هیں ایک گشوپ کے ثبسے هیں ثھی اظہبس خیبل کیب

خو کہ في ٹیک کوپٌیوں کی تشلی کیلئے پبلیغی اوس هٌبعت هبزول کے لیبم کے لئے دسکبس اداسٍ خبتی
تشلیبتی الذاهبت کب خبئضٍ لے سہب ہے۔ اًہوں ًے هضیذ کہب کہ ویٌچش کیپٹل فٌڈ کیلئے هبزول تیبس کشًے
اوس هلک هیں هتجبدل عشهبیہ کبسی فٌڈکے کبهیبة ٓاپشیؾي کیلئے هضیذ الذاهبت کئے خبئیں گے ۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
& MSMEsPROVIDED Rs.3794 CRORE FOR CREDIT SUPPORT
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حکوهت اداسٍ عبصی اوس عشکبسی خذهبت ثہن پہٌچبًے کے ػول هیں
افالحبت کی عوت هیں پیؼ قذهی جبسی سکھے گی
ہش اًفشادی کوپٌی کو ایک هٌفشد ؽٌبختی ًوجش دعتیبة کشایب جبئے گب
عشکبسی ؽؼجے کی تیي جٌشل ثیوہ کوپٌیوں کو ایک هیں ضن کش دیب
جبئے گب

ًئی دہلی  ،یکن فشوسی 2018؛ زکوهت ًے گضؽتہ عبڑھے تیي ثشعوں کے دوساى اداسٍ عبصی اوس
هلک ثھش هیں عشکبسی خذهبت دعتیبة کشاًے کے ػول کو ثہتش ثٌبًے کے لیے هتؼذد اہن افالزبت کی
ہیں۔ ٓاج پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی
وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ ٓادھبس ًے ہش ہٌذوعتبًی کو ایک ؽٌبخت ػطب کی ہے وہیں ہش کوپٌی
کو چبہے وٍ چھوٹی ہو یب ثڑی  ،ایک هٌفشد ؽٌبختی ًوجش دیئے خبًے کی مشوست ہے۔ وصیش خضاًہ ًے

اػالى کیب کہ زکوهت ایک ایغی اعکین ومغ کشے گی خظ عے ہٌذوعتبى هیں ہش اًفشادی کوپٌی کو
ایک هٌفشد ؽٌبختی ًوجش /کبسڈ خبسی کیب خب عکے۔
هضیذ ثش ٓاں ،فوڈ کبسپوسیؾي ٓاف اًڈیب کے عشهبیے کی تؾکیل ًو کی خبئے گی تبکہ ایکویٹی هیں امبفہ
کیب خب عکے اوس اعٹیٌڈًگ وسکٌگ کیپیٹل عے هتؼلك مشوستوں کی تکویل کے لیے هویل هذتی لشمہ
خبت کی فشاہوی ہو عکے۔ وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ایکویٹی هیں تؼبوى کے لیے زکوهت ہٌذ کی هشف
عے ثدٹ کی دعتیبثی اوس سیبعتی زکوهتوں کے رسیؼے هیٹشو ویٌچشط کے لیے لشك فشاہوی کی
اعکیووں کے دسهیبى ہن ٓاہٌگی پیذا کی خبئے گی۔
زکوهت ًے  14هشکضی عشکبسی ؽؼجے کی کوپٌیوں (عی پی ایظ ای) کی اعٹبک ایکغچیٌدوں هیں
فہشعت ثٌذی کو هٌظوسی دے دی ہے۔ اى هیں دو ثیوہ کوپٌیبں ثھی ؽبهل ہیں۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ او
ایي خی عی کے رسیؼے ہٌذوعتبى پیٹشولین کبسپوسیؾي کو تسویل هیں لیے خبًے کب کبم کبهیبثی کے عبتھ
پبیہ تکویل کو پہٌچ چکب ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ عشکبسی ؽؼجے کی تیي خٌشل اًؾوسًظ کوپٌیوں ً ،یؾٌل
ٔ
اًؾوسًظ کوپٌی لویٹڈ ،یوًبئیٹڈ اًڈیب ایؾوسًظ کوپٌی لویٹڈ اوس اوسیٌٹل اًڈیب اًؾوسًظ کوپٌی لویٹڈ  ،کو
من کش کے ایک ثیوہ کوپٌی کی ؽکل دی خبئے گی اوس اعے اعٹبک ایکغچیٌح هیں فہشعت ثٌذ کشایب
خبئے گب۔
وصیش خضاًہ ًے یہ اػالى ثھی کیب کہ زکوهت عوًے کو اهالک کے ایک صهشے کے هوس پش فشوؽ
دیٌے کے لیے ایک خبهغ گولڈ پبلیغی ومغ کشے گی۔ زکوهت هلک هیں سیگولیٹڈ گولڈ ایکغچیٌدوں کب
ًمطہ ًظش عے هوثش ًظبم لبئن کشے گی۔ وصیش خضاًہ ًے کہب کہ عوًے
ایک فبسف دوعت اوس تدبستی
ٔ
کو پیغے هیں ثذلٌے کی اعکین کو ًئی ؽکل دی خبئے گی تبکہ لوگ ثغیش کغی سکبوٹ کے گولڈ ڈپبصٹ
اکبؤًٹ کھلوا عکیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Ministry of Finance
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Government to move ahead with reforms for building institutions and improving
public service delivery
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صساػت کی  ،فقل کے ثؼذ کی عشگشهیوں کو فشوؽ دیٌے کے لیے
ٹیکظ تشغیت
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018صساػت هیں فقل کے ثؼذ کی عشگشهیوں پش آًے والی الگت خوڑًے
هیں پیؾہ وساًہ سخسبى کو فشوؽ دیٌے کی خبهش خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة
اسوى خیٹلی ًے اُى کوپٌیوں کو عو فیقذ کٹوتی کی اخبصت دیٌے کی تدویض سکھی ہے ،خي کب اًذساج
فبسهش پشوڈیوعش کوپٌیوں کے هوس پش ہے اوس خي کب هدووػی کبسوثبس هبلی عبل  2018-19عے پبًچ
عبل کے ػشفے تک اط هشذ کی عشگشهیوں عے زبفل ہوًے والے اى کے هٌبفغ کے موي هیں
عو کشوڑ سوپے تک ہے۔ اط کب اػالى وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے آج پبسلیوٌٹ هیں 2018-19
کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کیب۔
وصیش خضاًہ ًے کہبکہ فی السبل اُى کوآپشیٹو عوعبئیٹیوں کے هٌبفغ کے موي هیں  100فیقذ کٹوتی
کی اخبصت ہے ،خو ثٌیبدی صسػی عشگشهیوں هیں هقشوف اپٌے اسکبى کو اهذاد فشاہن کشتی ہیں۔
پچھلے کچھ ثشعوں هیں ثہت عی فبسهش پشوڈیوعش کوپٌیبں  ،کوآپشیٹو عوعبئیٹیوں کی هشص پش لبئن کی
گئی ہیں خو اپٌے اسکبى کو اعی هشذ کی اهذاد فشاہن کشتی ہیں۔ لہزا خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ اط هشذ
کی ٹیکظ تشغیجبت عے ‘‘ آپشیؾي گشیٌض’’ هؾي کو فشوؽ زبفل ہوگب ،خظ کباػالى پہلے کیب گیب تھب
اوس اط عے عوپذ یوخٌب کو فشوؽ زبفل ہوگب۔
Min. of Finance
Tax incentive for promoting post-Harvest activities of agriculture
(م ى۔ ا ط۔ ى س ) 01.02.2018
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هبلی عبل 2018-19کے دوساى کل خشچ 24.42الکھ کشوڑ سوپئے عے
صائذ سہٌے کب تخویٌہ
آئٌذٍ هبلی عبل کے دوساى هبلی خغبسٍ جی ڈی پی کب 3.3فیقذ سہٌے کب
اهکبى

ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ هبلی عبل  2018-19کے دوساى کل خشچ  24.42الکھ کشوڑ سوپئے عے
صائذ سہٌے کب تخویٌہ لگبیب گیب ہے۔
اعی هشذ هبلی عبل  2018-19کے دوساى هبلی خغبسٍ  6,24,276کشوڑ سوپئے سہٌے کب اهکبى ظبہش
کیب گیب ہے ،خو کہ خی ڈی پی کب  3.3فیقذ ہے۔
خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج پبسلیوٌٹ هیں هبلی عبل 2018-
 19کے لئے ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ یہ ثدٹ صساػت ،عوبخی عیکٹش ،ڈیدیٹل ادائیگی ،ثٌیبدی
ڈھبًچہ اوس سوصگبس پیذا کشًے کے همقذ عے عشهبیہ کبسی هیں امبفہ کشًے کے زکوهت کے
هنجوه ػہذ کو ظبہش کشتب ہے۔ اعی هشذ یہ ثدٹ هبلی خغبسے کو کن کشًے کے ساعتے پش چلٌے کے
زکوهت کے ػضم هقون کو ثھی ظبہش کشتب ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ زکوهت کے اط ػہذ کی
وامر ػکبعی ًظشثبًی ؽذٍ تخویٌے ( )2017-18کے دوساى  2,24,463کشوڑ سوپئے کے خشچے هیں
 2017-18کے
کل امبفے عے ہوتی ہے۔ اًھوں ًے هضیذ کہب کہ اط کب همقذ ًظشثبًی ؽذٍ تخویٌہ
 0.2فیقذ تک الًب ہے۔
دوساى هبلی خغبسٍ کو کن کشکے هدووػی گھشیلو پیذاواس (خی ڈی پی ) کب
اًھوں ًے ٓائٌذٍ هبلی عبل  2018-19کے دوساى کل هبلی خغبسٍ خی ڈی پی کب  3.3فیقذ سہٌے کی پیؼ
گوئی کی ہے۔
 2014هیں اط ولت اپٌب التذاس
وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ هوخودٍ زکوهت ًے هئی
عٌجھبال تھب خت هبلی خغبسٍ کی عطر ثہت صیبدٍ اوپش تھی۔ هبلی عبل  2013-14کے دوساى هبلی خغبسٍ
خی ڈی پی کب  4.4فیقذ تھب۔ وصیشاػظن اوس زکوهت ًے هبلی ثٌذوثغت اوس هبلی خغبسے کو کٌٹشول
کشًے کو ہویؾہ ہی ا ّولیي تشخیر دی ہے۔ اًھوں ًے کہب کہ هوخودٍ زکوهت  2014هیں هغتمل هبلی کوی
کے ساعتے عے هبلی اعتسکبم کے ساعتے پش گبهضى سہی۔ هبلی خغبسے کو ًیچے الیب گیب اوس خو هبلی
خغبسٍ هبلی عبل  2014-15کے دوساى  4.1فیقذ تھب وٍ گھٹ کش هبلی عبل  2015-16کے دوساى 3.9
فیقذ ہوگیب۔ اعی هشذ هبلی عبل 2016-17کے دوساى هبلی خغبسٍ هیں هضیذ کوی ٓائی اوس یہ کن ہوکش
 3.5فیقذ ہوگیب۔ ػالوٍ اصیں هبلی عبل  2017-18کے دوساى ًظشثبًی ؽذٍ هبلی خغبسٍ  5.95الکھ کشوڑ
سوپئے سہٌے کب تخویٌہ ہے ،خو کہ خی ڈی پی کب  3.5فیقذ ہے۔
وصیش خضاًہ ًے هضیذ کہب کہ ًظشثبًی ؽذٍ هبلی اعتسکبم کے ساعتوں پش ٓاگے ثڑھٌے کے تئیں زکوهت
کے ػہذ کو هضیذ اػتوبد اوس زوفلہ فشاہن کشًے کے لئے وٍ لشك عے هتؼلك لواػذ و مواثو کو
اختیبس کشًےً ،یض هشکضی زکوهت کے لشك کی ؽشذ کو کن کشًے عے هتؼلك فضیکل سیفبسم ایٌڈ ثدٹ
هیٌدوٌٹ (ایف ٓاس ثی این) کویٹی کے کلیذی عفبسؽبت کو لجول کشًے کی تدویض پیؼ کشسہے
ہیں۔زکوهت ًے هبلی خغبسے کے اہذاف کو کلیذی ٓاپشیؾٌل پیشاهیٹش کی زیثیت عے اعتؼوبل کشًے عے
هتؼلك عفبسؽبت کو ثھی تغلین کشلیب ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ اط عے هتؼلك مشوسی تجذیلی
کشًے کی تدبویض کو فبئٌبًظ ثل هیں ؽبهل کیب گیب ہے۔
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ثٌیبدی ڈھبًچے کی تخقیـ ثڑھب کش  5.97الکھ کشوڑ سوپے کشدی
گئی
ٹشاًغپوسٹ کے ؽؼجوں هیں اة تک کی عت عے صیبدٍ تخقیـ کی
گئی
ایئش پوس ٹ کی فالزیت هیں توعیغ کے لئے ًجھ ًشهبى الذام کب اػالى
کیب گیب
 10هؼشوف عیبزتی همبهبت تیبس کئے خبئیں گے
ڈخیٹل اًڈیب پشوگشام کے لئے تخقیـ دوگٌب کشدی گئی :عبئجش فیضیکل
عغٹن عے هتؼلك هؾي کو ؽشوع کیب خبًب ہے
ٹیلی کبم کے ثٌیبدی ڈھبًچے کی پیذاواس اوس اط هیں امبفے کے لئے
 10ہضاس کشوڑ فشاہن کئے گئے
 9.46الکھ کشوڑ کی الگت عے فبعٹ ٹشیک اًفشا پشوخیکٹوں کی هذد
کے لئے ٓاى الئي دیکھ سیکھ کے ًظبم پشگتی کب ٓاغبص
ًئی دہلی،یکن فشوسی 2018؍زکوهت ًے هشکضی ثدٹ  2018-19هیں ثٌیبدی ڈھبًچے کے
ؽؼجے کے لئے تخقیـ هیں امبفہ کیب ہے۔ اط ؽؼجے عے هتؼلك ثدٹ اوس امبفی ثدٹی اخشاخبت
هیں  2017هیں  4.94الکھ کشوڑ عے ثڑھب کش  2018-19هیں  5.97الکھ کشوڑ کشدیب ہے۔ٹشاًغپوس ٹ
کے ؽؼجے هیں اة تک کی عت عے صیبدٍ  1,34,572کشوڑ سوپے کی تخقیـ کی گئی ہے اوس اعی
کے عبتھ  2018-19هیں  60کشوڑ سوپے تخقیـ کے عبتھ لذستی ٓافبت کو خھیل عکٌے والے ثٌیبدی

ڈھبًچے کو تیبس کشًے پش صوس دیب خبسہب ہے۔ ٓاج یہبں پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے
ہوئے هشکضی وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے اط کب اػالى کیب۔
ؽہشی ثٌیبدی ڈھبًچے کے ؽؼجے هیں زکوهت ًے ثٌیبدی ڈھبًچے اوس ہٌشهٌذی کے فشوؽ کے
رسیؼے هؼشوف عیبزتی همبهبت کے هوسپش 10اہن عیبزتی همبهبت پیؼ کشًے کی تدویض پیؼ کی ہے۔
هضیذ ثش ٓاں ٓاسکیبلوخیکل عشوے ٓاف اًڈیب(اے ایظ ٓائی) کے کیؾو ٓادسػ یبدگبسوں هیں عیبزتی عہولیبت
کو اپگشیڈ کیب خبئے گب۔ وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے زکوهت کے داخلی هشثوه پشوگشاهوں
اعوبسٹ عٹیض هؾي اوس اے این ٓاس یو ٹی کے رسیؼے کئے خبًے والے کبهوں کی عتبئؼ کی۔ اًہوں ًے
کہب کہ اعوبسٹ عٹیض هؾي کے تست  2.04الکھ کشوڑ کی الگت عے 99ؽہشوں کو هٌتخت کیب گیب ہے۔
 20852کشوڑ کی الگت والے
 2350کشوڑکی الگت والے پشوخیکٹ هکول کشلئے گئے ہیں اوس
پشوخیکٹوں پش کبم اثھی چل سہب ہے۔ایغے ؽہش خو وساثتی دسخے کے زبهل ہیں اى کی تدذیذ کبسی
کے لئے ًیؾٌل ہیشیٹیح عٹی ڈیولپوٌٹ ایٌذ اگیوهیٌٹیؼ یوخٌب (ایچ ٓاس ٓائی ڈی اے وائی) ؽشوع کیب گیب ہے۔
اے این ٓاس یو ٹی پشوگشام کے تست  500ؽہشوں کے لئے  77640کشوڑ سوپے کے سیبعتی
عطر کے هٌقوثے کو هٌظوسی دی گئی ہے۔  19428کشوڑ کی الگت والے  494پشوخیکٹوں عے
هتؼلك پبًی کی عپالئی کے ٹھیکے اوس  12429کشوڑ سوپے کی الگت والے  272پشوخیکٹوں عے
هتؼلك عیوسیح وسک کے ٹھیکے دیئے گئے ہیں۔  482ؽہشوں ًے کشیڈٹ سیٹٌگ ؽشوع کشدی ہے اوس
 144ؽہشوں کو عشهبیہ کبسی گشیڈ سیٹٌگ هلی ہے۔
وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ اى کی وصاست تؼلین اوس فست کے ثٌیبدی ڈھبًچے هیں عشهبیہ
کبسی عویت ثٌیبدی ڈھبًچے کے پشوخیکٹوں کو هبلی تؼبوى هیں هذد کشًے کے لئے اًڈیب اًفشاعٹشکچش
فبئٌبئٌظ کبسپوسیؾي لوٹیڈ ( ٓائی ٓائی ایف عی ایل) کو تؼبوى دے گی۔
عڑک ؽؼجے هیں زبلیہ دًوں هیں هٌظوس ؽذٍ ثھبست هبال پشیوخٌب کب همقذ پہلے هشزلے هیں
 535000کشوڑ کی الگت عے تمشیجب ً  35000کلو هیٹش کی ؽبہشاہیں تیبس کشًب ہے۔ًیؾٌل ہبئیویض اتھبسٹی
ٓاف اًڈیب(ایي ایچ ٓائی)اپٌے عڑک اثبثوں کو ٓاهذًی فشاہن کشاًے کے رسائغ هیں ثذلٌے کی کوؽؼ کشسہی
ہے اوس چٌگی چوکیوں پش اختشاػی خذت هشاصی کے ڈھبًچے فشاہن کشے گی ،چالؤ اوس هٌتمل کشو
اوس ثٌیبدی ڈھبًچہ عشهبیہ کبسی فٌڈ ؽشوع کشے گی ،تبکہ عشهبیہ کب زقول هوکي ہوعکے۔
عشزذی ػاللوں هیں ساثطہ کبسی کو فشوؽ دیٌے کے لئے وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ
زکوهت عیال پبط کے تست عشًگ کی تؼویش کشے گی۔ اًہوں ًے یہ ثھی اػالى کیب کہ عیبزت اوس
ہٌگبهی هجی ًگہذاؽت کو فشوؽ دیٌے کے لیے زکوهت ثسشی خہبص چالًے کی عشگشهیوں هیں عشهبیہ
کبسی کی زوفلہ افضائی کے لئے مشوسی فشین وسک تیبس کشے گی۔
ؽہشی ہواثبصی کے ؽؼجے هیں  2018-19کے ػبم ثدٹ هیں ًجھ ًشهبى ًبهی ایک ًئے الذام کب
اػالى کیب گیب ہے۔ اط الذام کے تست ایک عبل هیں ایک اسة پھیشوں عے ًوٹٌے کے لئے ایئش پوسٹ
کی فالزیت هیں پبًچ گٌب صائذکی توعیغ کی خبئے گی۔گھشیلو فنبئی هغبفشوں کی ٓاهذو سفت هیں
عبالًہ  18فیقذ کب امبفہ ہوا ہے اوس ػاللبئی ساثطہ کبسی اڑاى اعکین عے ًبکبفی پشواصوں والے ہوائی
اڈوں تک پشواصیں فشاہن کشے گی۔ 16ہوائی اڈوں پش پشواصیں پہلے عے ہی ؽشوع ہوچکی ہیں۔
ڈخیٹل کے ثٌیبدی ڈھبًچے کے ؽؼجے هیں ػبم ثدٹ  2018-19هیں ڈخیٹل اًڈیب پشوگشام کے
 3073کشوڑ سوپے کی تخقیـ کی گئی
لئے  2018-19هیں تخقیـ کو دوگٌب کشتے ہوئے
ٓ
ہے۔عبئٌظ اوس ٹیکٌبلوخی کب هسکوہ عبئجش فیضیکل عغٹن عے هتؼلك ایک هؾي کب اغبص کشے گب ،تبکہ
سوثوٹکظ  ،هقٌوػی رسائغ عے خفیہ اهالػبت کے زقول ،ڈخیٹل هیٌوفیکچشًگ ،ڈیٹب کے تدضیہ اوس
همذاس خبتی هوافالت هیں تشثیت اوس ہٌشهٌذی هیں تسمیك کے لئے اهتیبصی هشاکض کے لیبم هیں هذد هل
عکے۔

 2018-19کے ثدٹ هیں ٹیلی کبم کے ثٌیبدی ڈھبًچے کے فشوؽ کے لئے  10ہضاس کشوڑ سوپے
فشاہن کئے گئے ہیں۔زکوهت ًے 5الکھ وائی فبئی ہبٹ اعپوٹ کے لیبم کی تدویض پیؼ کی ہے ،خظ عے
 5کشوڑ دیہی ثبؽٌذے ثشاڈ ثیٌڈ تک سعبئی زبفل کشعکیں گے۔وصیش خضاًہ ًے ثتبیب کہ ثھبست ًیٹ
پشوخیکٹ کے پہلے هشزلے عے پہلے عے ہی  20کشوڑ دیہی ثھبستیوں کو ثشاڈ ثیٌڈ تک سعبئی زبفل
ہو چکی ہے۔
ٓ
خٌبة خیٹلی ًے یہ ثھی اػالى کیب کہ ًیتی ایوگ هقٌوػی رسائغ عے زبفل کی خبًے والی
خفیہ اهالػبت کے ؽؼجے هیں ایک لوهی پشوگشام کب ٓاغبص کشے گب۔اثھشتی ہوئی ًئی ٹیکٌبلوخی عے
هغتفیل ہوًے کے لئے ٹیلی کبم کب هسکوہ چٌئی کے ٓائی ٓائی ٹی هیں ایک هلکی 5خی ٹیغٹ ثیڈ کے
لیبم هیں تؼبوى دے گب۔
زکوهت غیش لبًوًی عشگشهیوں هیں هبلی اهذاد فشاہن کشًے والے کشپٹو اثبثوں کے عذ ثبة کے
لئے توبم هشذ کی الذاهبت کشے گی۔ زکوهت ڈخیٹل هؼیؾت هتؼبسف کشاًے کے لئے ثالک چیي
ٹیکٌبلوخی کے اعتؼوبل کے اهکبًبت ثھی تالػ کشے گی۔

Ministry of Finance
Infrastructure Allocation Enhanced to Rs. 5.97 Lakh Crore:
Transport Sector gets an all Time High Allocation

م ى۔ى ا۔ ى ع۔

)(01.02.2018
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سوصگبس کے هواقغ پیذا کشًے هیں هذد دیٌے کے هققذ عے اًکن ٹیکظ
ایکٹ کی دفؼہ  -80جے جے اےاے کے تحت هلٌے والے فبئذے اة
جوتے ،چپل اوس چوڑے کی فٌؼت کو ثھی هلیں گے
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے
اًکن ٹیکظ کی دفؼہ -80خے خے اے اے کے تست هلٌے والے فبئذے خوتے چپل اوس چوڑے کی
فٌؼت کو ثھی دئیے خبًے کی تدویض پیؼ کی ہے۔ آج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتے

ہوئے اًھوں ًے کہب کہ ‘‘اط ولت اًکن ٹیکظ ایکٹ کی دفؼہ -80خے خے اے اے کے تست عبل
هیں کن اص کن  240دى کی ًوکشی کشًے والے اہل ًئے هالصهوں کو هلٌے والی تٌخواٍ کے علغلے
هیں عو فیقذ کی ػبم کٹوتی کے ػالوٍ  30فیقذ کی هضیذ تخفیف کب فبئذٍ دیب خبتب ہے۔’’ اًھوں ًے کہب
کہ هلجوعبت کی فٌؼت کے هؼبهلے هیں سوصگبس کی کن اص کن هذت کن کشکے  150دى کی گئی ہے۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ  150دى کی کن اص کن هذت کی یہ سػبیت اة خوتے چپل اوس چوڑے کی فٌؼت
کو ثھی دی خبئے گی۔ اًھوں ًے اهیذ ظبہش کی کہ اط عے اط ؽؼجے هیں سوصگبس کے ًئے هوالغ پیذا
ہوں گے۔
خٌبة اسوى خیٹلی ًے  30فیقذ کی تخفیف کب یہ فبئذٍ ایغے ًئے هالصم کو ثھی دیٌے کی تدویض
پیؼ کی ہے خو پہلے عبل کے دوساى کن اص کن هذت عے کن هالصهت کشتب ہے لیکي آئٌذٍ عبل هیں وٍ
کن اص کن هذت کے لیے ًوکشی پش ثشلشاس سہتب ہے۔
Min. of Finance
Benefits under section 80-JJAA of the income tax act extended to footwear and
leather Industry to employment generation
(م ى۔ ا گ۔ ى س ) 01.02.2018
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عشهبیہ کؾی کے توعظ عے  2017-18کے دوساى سیکبسڈ ایک الکھ
کشوڑ سوپے حبفل کیے جبًے کی توقغ
ثیٌک سی کیپیٹالئیضیؾي پشوگشام کی ثذولت عشکبسی ؽؼجے کے ثیٌک
اضبفی پبًچ الکھ کشوڑ سوپے کب قشك فشاہن کشًے کے اہل ہو عکیں
گے

ًئی دہلی  ،یکن فشوسی 2018؛ زکوهت ًے فٌڈص پیذا کشًے اوس ثیٌکٌگ ؽؼجے هیں افالزبت کے لیے
 2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے خضاًہ اوس
کوؽؾوں کب ٓاغبص کیب ہے۔ ٓاج پبسلیوٌٹ هیں
کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ زکوهت ًے  24هشکضی صهشے کی
عشکبسی کوپٌیوں عے اعٹشیٹیدک عشهبیہ کؾی کے ػول کب ٓاغبص کیب ہے خظ هیں ایئش اًڈیب کی
اعٹشیٹیدک هشیمے عے ًدکبسی ثھی ؽبهل ہے۔
فٌڈصپیذا کشًے کے لیے زکوهت کی کوؽؾوں پش سوؽٌی ڈالتے ہوئے وصیش خضاًہ ًے کہب کہ 14,500
کشوڑ سوپے کب فٌڈ اکٹھب کشًے کےلیے خظ ایکغچیٌح ٹشیڈیڈ فٌڈ ثھبست – 22کو هتؼبسف کشایب گیب تھب ،
عجھی ؽؼجوں کی هشف عے اُط کی صثشدعت خشیذ ہوئی ۔ اعی هشذ عے عشهبیہ کؾی عے هتؼلك -18
 2017کبخو ثدٹ تخویٌہ تھب اُط عے کہیں صیبدٍ اعے کبهیبثی هلی اوس یہ اة تک کی عت عے ثلٌذ
عطر  72,500کشوڑ سوپے تک پہٌچ گیب اوس  2017-18هیں اط عے زبفل ہوًے والی هتولغ سلن ایک
الکھ کشوڑ سوپے ہے خو کہ ہذف عے کہیں صیبدٍ ہے۔ وصیشخضاًہ ًے هبلی عبل  2018-19کے لیے
عشهبیہ کؾی کب ہذف  80ہضاس کشوڑ سوپے همشس کیب ہے۔
اپٌی ثدٹ تمشیش هیں وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ثیٌکوں کو اص عش ًو هبلی اػتجبس عے هغتسکن کشًے (ثیٌک
سی کیپیٹالئضیؾي) کب پشوگشام ؽشوع کیب گیب ہے اوس اط عبل  80ہضاس کشوڑ سوپے کے ثبًڈص خبسی
کیے خبسہے ہیں۔ ثیٌکوں کو هبلی اػتجبس عے اص عش ًو هغتسکن کشًے کے پشوگشام عے عشکبسی
ثیٌکوں کے رسیؼے هضیذ پبًچ الکھ کشوڑ سوپے کب لشك دعتیبة کشاًے کی ساٍ ہوواس ہوگی۔ اًہوں ًے
هنجوه ػاللبئی دیہی ثیٌکوں (سیدٌل سوسل ثیٌکظ) کو ثبصاس عے عشهبیہ اٹھبًے کی اخبصت دیئے
خبًے کی تدویض پیؼ کی تبکہ دیہی هؼیؾت هیں ایغے ثیٌکوں کے کشیڈٹ هیں امبفہ ہو عکے۔
ًیؾٌل ہبؤعٌگ ثیٌک ایکٹ هیں تشهین کی خب سہی ہے تبکہ اط کی ایکویٹی سیضسو ثیٌک ٓاف اًڈیب ( ٓاس ثی
ٓائی) عے زکوهت کو هٌتمل کی خب عکے۔ اًڈیي پوعٹ ٓافیغض ایکٹ  ،پشوویڈًٹ فٌڈ ایکٹ اوس ًیؾٌل
عیوًگ عشٹیفکیٹ ایکٹ کو هؾتہش کیب خب سہب ہے اوس اط هیں هضیذ امبفی ػوام دوعت الذاهبت کو خگہ
هشیمہ کبس
دی خب سہی ہے۔ فبمل لکویڈیٹی کب ثٌذوثغت کشًے کے لیے سیضسو ثیٌک ٓاف اًڈیب کو ایک
ٔ
دعتیبة کشاًے کے همقذ عے  ،سیضسو ثیٌک ٓاف اًڈیب ایکٹ هیں تشهین کی خب سہی ہے تبکہ ایک
اًکولیٹشائضڈ ڈپبصٹ فیغلیٹی کو اداسٍ خبتی ؽکل دی خب عکے۔ عکیوسیٹیض ایٌڈ ایکغچیٌح ثوسڈ ٓاف اًڈیب
ایکٹ  ،1992عکیوسٹیض کبًٹشیکٹظ (سیگولیؾي) ایکٹ  1956اوس ڈپبصیٹوسیض ایکٹ  1996هیں تشهین
کی خب سہی ہے تبکہ اًہیں ػذالتی چبسٍ خوئی کے دائشے هیں الیب خب عکے اوس کغی هشذ کی گڑثڑی
کی فوست هیں خشهبًے کب التضام کیب خب عکے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Ministry of Finance
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………

A record one lakh crore rupees expected to be generated through disinvestment
during the period 2017-18
(م ى ،م م ،ت ذ)
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گبؤں والوں کے هؼیبس صًذگی کو ثہتش ثٌبًے کیلئے گوثش-دھي اعکین ؽشوع کشًے کباػالى
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
گبؤں کو کھلے هیں سفغ زبخت عے پبک ثٌبًے اوس گبؤًوالوں کے هؼیبس صًذگی کو ثہتش ثٌبًے
کی کوؽؼ کے هوس پش وصیش خضاًہ ًے ٓاج اپٌی ثدٹ تمشیش هیں ٓاسگیٌک ثبیو -ایگشووعبئل دھي (گوثش-
دھي)ؽشوع کشًے کباػالى کیب۔ وصیش هوفوف ًے کہب کہ اط کب ًظن هویؾیوں کے گوثش اوس ٹھوط
فنالت کو کوپوعٹ کھبد ،ثبیوگیظ اوس ثبیوعی ایي خی هیں تجذیل کشکے کیب خبئیگب۔
وصیش خضاًہ ًے اػالى کیب کہ ثٌیبدی ڈھبًچے کی تشلی ،عطر کی ففبئی ،دیہی ففبئی عتھشائی
اوس دیگش هذاخلتوں کیلئے  16713کشوڑ سوپئے کی الگت عے ًوبهی گٌگے پشوگشام کے تست 187
پشوخیکٹوں کو هٌظوسی دی گئی ہے۔ اًہوں ًے ثتبیب کہ  47پشوخیکٹ هکول ہوچکے ہیں اوس ثبلی
پشوخیکٹ ػول دس ٓاهذ کے هختلف هشازل هیں ہیں۔ گٌگب کے کٌبسے ٓاثبد گٌگب گشام گبؤں کو کھلے هیں
سفغ زبخت عےپبک لشاس دیب گیب ہے۔
عت کو عبتھ لیکش چلٌے والے عوبج کے خواة کو ؽشهٌذٍ تؼجیش کشًے کیلئے زکوهت ًے صیش
غوس تشلی کے هختلف اؽبسیوں کے پیؼ ًظش ،فست  ،تؼلین  ،تغزیہ  ،ہٌشهٌذی کے فشوؽ ،هبلی
ؽوولیت خیغے عوبخی خذهبت هیں عشهبیہ کبسی اوس ٓاثپبؽی ،دیہی ثشق کبسی ،پیٌے کے فبف پبًی
اوس همشسٍ هذت کے اًذس تیض سفتبس عے ثیت الخالء تک سعبئی کے ثٌیبدی ؽؼجوں هیں عشهبیہ کبسی
کشکے اى امالع هیں هؼیبس صًذگی کو ثہتش ثٌبًے کے همقذ عے  115امالع کی ؽٌبخت کی گئی ہے۔
وصیش هوفوف ًے کہب کہ اهیذ ہے کہ یہ  115امالع تشلی کے لئے ًووًہ ثٌیں گے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
LAUNCH OF GOBAR-DHAN SCHEME ANNOUNCED TO IMPROVE LIVES
OF VILLAGERS
م ى۔ػ ط۔ ع ى
U-607
)(01-02-2018
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عکٌیب عوشدھی اکبؤًٹ اعکین کے تحت هلک ثھش هیں 1.26کشوڑ عے
صائذ اکبؤًٹ کھولے گئے
پشدھبى هٌتشی جیوى جیوتی ثیوہ یوجٌب کے تحت 5.22کشوڑ کٌجوں کو
فبئذٍ حبفل ہوا

ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج
پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ پشدھبى هٌتشی خیوى خیوتی ثیوہ یوخٌب (پی
این خے خے ثی وائی) کے رسیؼے هلک ثھش هیں  5.22کشوڑ کٌجوں کو فبئذٍ زبفل ہوا ہے۔ هسل
 303سوپئے عبالًہ کی پشیوین کی ادائیگی پش اًھیں  2الکھ سوپئے کب ثیوہ فشاہن کشایب گیب ہے۔ اعی هشذ
پشدھبى هٌتشی عشکؾب ثیوہ یوخٌب کے تست  13کشوڑ  25الکھ افشاد کو راتی زبدثہ کی فوست هیں
هسل  12سوپئے عبالًہ پشیوین کی ادائیگی پش  2الکھ سوپئے کب ثیوہ کوسیح دیب گیب ہے۔ خٌبة خیٹلی
ًے هضیذ کہب کہ زکوهت اى اعکیووں کے تست دسج فہشعت راتوں (ایظ عی) ،دسج فہشعت لجبئل (ایظ
ٹی) گھشاًوں عویت توبم غشیت کٌجوں کب ازبهہ کشًے کے لئے ایک هؾي کے اًذاص هیں کبم کشے گی۔
زکوهت پشدھبى هٌتشی خي دھي یوخٌب کے تست اط ثیوہ کوسیح کو هضیذ وعؼت دے گی۔ اط کے لئے
توبم  60کشوڑ ثٌیبدی ثیٌک اکبؤًٹوں کو اط یوخٌب کے اًذس ؽبهل کیب خبئے گب۔ اعی هشذ زکوهت اى
اکبؤًٹوں کے رسیؼے هبئیکشو اًؾوسًظ اوس غیشهٌظن عیکٹش کی پٌؾي اعکیووں عے هتؼلك خذهبت
فشاہن کشًے کے لئے الذاهبت کشے گی۔
وصیشخضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ ’’ثیٹی ثچبؤ ثیٹی پڑھبؤ‘‘ هہن کے تست خٌوسی 2015
هیں ؽشوع کئے گئے عکٌیب عوشدھی اکبؤًٹ اعکین کو ثے پٌبٍ کبهیبثی هلی ہے۔ ًوهجش  2017تک هلک
ثھش هیں  1.26کشوڑ عے صائذ اکبؤًٹ ثچیوں کے ًبم عے کھولے خبچکے ہیں۔ اط هشذ عے 19,183
کشوڑ سوپئے خوغ کئے گئے ہیں۔

--------------Ministry of Finance
More than 1.26 Crore Accounts Opened Across the Country Under Sukanya Samriddhi
Account Scheme
5.22 Crore Families Benefitted under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojna

م ى۔ م ع۔ م س )(01.02.2018
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صهیي جبئیذاد کے لئے تشغیت :عشکل ؽشحوں کی هبلیت افل قیوت
عے  5فیقذ عے تجبوص ًہ کشًے کی ؽکل هیں کغی طشح کی تطجیق
کی اجبصت ًہیں ہوگی
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے
تدویض پیؼ کی ہے کہ خہبں عشکل ؽشذ کی هبلیت افل لیوت عے  5فیقذ تدبوص ًہیں کشتی ،اط
فوست هیں کوئی تطجیك ًہیں کی خبئے گی۔ پبسلیوٌٹ هیں آج  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے
اًھوں ًے کہب کہ ‘‘ فی السبل غیشهٌمولہ اهالک کے علغلے هیں کئے گئے لیي دیي هیں اثبثوں کے
فبئذے ،تدبست کے هٌبفغ اوس دیگش وعبئل عے ہوًے والی آهذًی ،ٹیکظ ػبئذ کشتے ہوئے افل لیوت
یب عشکل ؽشذ کی هبلیت  ،اط هیں عے کوئی ثھی صیبدٍ ہو ،اختیبس کی گئی ہے اوس فشق کو خشیذاس یب
فشوخت کشًے والے دوًوں کے ہبتھوں هیں آهذًی کے هوس پش ؽوبس کیب گیب ہے۔ کجھی کجھی پالٹ کی
ؽکل اوس خبئے ولوع عویت هختلف ػٌبفش کی وخہ عے اعی هیذا ى هیں هختلف اهالک کے علغلے
هیں یہ اتبس چڑھبؤ ظبہش ہوعکتب ہے۔ ’’
لہزا صهیي خبئیذاد کے لیي دیي هیں هؾکالت کو کن کشًے کی خبهش وصیشخضاًہ ًے یہ تدویض سکھی ہے
کہ خہبں ؽشکل ؽشذ کی هبلیت افل لیوت عے  5فیقذ عے تدبوص ًہیں کشتی  ،وہبں کوئی تطجیك ًہیں
کی خبئے گی۔
Min. of Finance
Incentive for real estate: No adjustment to be made if the circle rate value does not
exceed 5% of the consideration
(م ى۔ ا ط۔ ى س ) 01.02.2018
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دسج فہشعت راتوں اوسلجبئل کے لئے هختقشلن هیں امبفہ
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،

آج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ 19۔ 2018پیؼ کشتے ہوئے خضاًہ اوسکبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی
 279پشوگشاهوں کے واعطے
وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ دسج فہشعت راتوں کے لیے
17۔ 2016هیں  34334کشوڑ سلن هختـ کی گئی تھی۔ عبل 18۔ 2017هیں اعے ثڑھبکش  52719کشوڑ
سوپے کشدیب گیب ہے۔ اعی هشذ دسج فہشعت لجبئل کے لئے عبل 17۔ 2016هیں 21811کشوڑ سوپے کی
سلن هختـ کی گئی تھی خظ کو عبل 18۔ 2017هیں ثڑھبکش  305پشوگشاهوں کےلئے  32508کشوڑ
سوپے کشدیب گیب ہے۔ 19۔ 2018هیں اط سلن هیں هضیذامبفہ کیب گیب ہے۔اة دسج فہشعت راتوں کے لئے
 56619کشوڑ سوپے اوس دسج فہشعت لجبئل کے لئے  39135کشوڑ سوپے هختـ کئے گئے ہیں۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ALLOCATION FOR SCs AND STs INCREASED
م ى۔ ا گ۔ ى ا۔
U-610
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تؼلین کو پشی ًشعشی عے ثبسہویں جوبػت تک هجووػی ؽکل هیں
دیکھب جبئے گب :وصیشخضاًہ
اگلے چبس عبل هیں تحقیق اوس ثٌیبدی ڈھبًچے کی هہن کے لیے ایک
الکھ کشوڑ سوپے کی هبلیت کے اقذاهبت
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے
تؼلین کے هؼیبس پش تؾویؼ ظبہش کشتے ہوئے کہب کہ تؼلین کو پشی ًشعشی عے ثبسہویں خوبػت تک
 2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے
هدووػی اػتجبس عے دیکھب خبئے گب۔ پبسلیوٌٹ هیں آج
وصیشخضاًہ ًے تؼلین هیں ڈیدیٹل کبم کبج هیں امبفے کے زکوهت کے ػضم کب اظہبس کیب۔ اًھوں ًے
کہب کہ ‘‘زکوهت ،سفتہ سفتہ ‘‘ثلیک ثوسڈ عے ڈیدیٹل ثوسڈ’’ کی هشف ثڑھٌے کی تدویض پیؼ کشتی
ہے۔ وصیشخضاًہ ًے صوس دے کش کہب کہ تؼلین کے هؼیبس هیں ثہتشی الًے کے لیے ملغ کی عطر پش
زکوت ػولی تیبس کی خبسہی ہے۔ عشکشدٍ تؼلیوی اداسوں هیں تسمیك اوساط عے هتؼلك ثٌیبدی ڈھبًچے
هیں عشهبیہ کبسی هیں تیضی الًے کی مشوست پش صوس دیتے ہوئے وصیشخضاًہ ًے ‘‘ تؼلین هیں ثٌیبدی
ڈھبًچے هیں ًئے عشے عے خبى ڈالٌے اوس ًظبم (سائض) ’’ ًبم کے ایک ثڑے الذام کے آغبص کی
تدویض سکھی ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ اگلے چبس عبل هیں اط لذم کے تست کل ایک الکھ کشوڑ
سوپے کی عشهبیہ کبسی کی خبئے گی۔
اػلی تؼلین کب رکش کشتے ہوئے خٌبة خیٹلی ًے ‘‘وصیشاػظن کی سیغشچ فیلو (پی این آس ایف )’’ اعکین
ٰ
کے آغبص کب اػالى کیب۔ اًھوں ًے اؽبسٍ دیب کہ ہش عبل ػوذٍ اداسوں کے ثی ٹیک کے ایک ہضاس ثہتشیي

هلجب کی ؽٌبخت کی خبئے گی اوس اًہیں آئی آئی ٹی اوس آئی آئی ایظ هیں پشکؾؼ فیلو ؽپ عہولیبت
فشاہن کی خبئیں گی۔ هالصهت کے دوساى اعبتزٍ کی تشثیت کی اہن ًوػیت کب اػتشاف کشتے ہوئے
وصیشخضاًہ ًے اعبتزٍ کے لیے ایک هشثوه ثی -ایڈ پشوگشام ؽشوع کشًے کب رکش کیب۔ وصیشخضاًہ ًے
لجبئلی ثچوں کو اى کو اپٌے هبزول هیں ثہتشیي هؼیبسی تؼلین فشاہن کشًے کی مشوست کی هشف
 2022تک
اؽبسٍ کیب۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب ‘‘اط هؾي کو چالًے کے لیے یہ فیقلہ کیب گیب ہے کہ
ایغے کغی ثھی ثالک کو خہبں دسج فہشعت لجبئل کی  50فیقذ عے صائذ آثبدی ہے اوس کن عے کن 20
ہضاس لجبئلی افشاد ہیں ،وہبں ایکلویہ هبڈل سہبئؾی اعکول لبئن کیب خبئےگب۔’’ اًھوں ًے صوس دے کش کہب
کہ ایکلویہ اعکولوں کو ًوودیہ ودیبلیوں کے هغبوی عودھب خبئے گب اوس اى هیں همبهی آسٹ اوس ثمبفت
کے لیے خقوفی عہولیبت فشاہن کی خبئیں گی ً،یض کھیلوں کی تشثیت اوس ہٌشهٌذی کے فشوؽ کی
عہولیبت فشاہن کشائی خبئیں گی۔
ػوذٍ اداسے لبئن کشًے کے الذاهبت کب رکش کشتے ہوئے خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ اط علغلے هیں 100
عے صیبدٍ دسخواعتیں هوفول ہوچکی ہیں۔ وصیشخضاًہ ًے کہب کہ ‘‘ہن ًے وڈودسا هیں ایک خقوفی
سیل یوًیوسعٹی لبئن کشًے کے لئے الذاهبت کیے ہیں۔ اًھوں ًے یہ ثھی کہب کہ آئی آئی ٹی اوس ایي آئی
ٹی هیں خود هختبس اعکولوں کے هوس پش پالًٌگ اوس آسکیٹیکچش (ایظ پی اے)کے ً 18ئے اعکول
لبئن کیے خبئیں گے۔
عوبخی اوس التقبدی رات عے هتؼلك هشدم ؽوبسی کے هطبثك ہش ثضسگ ،ثیوٍ ،یتن ثچوں ،دویبًگ اوس
هسشوم تک پہٌچٌے کی مشوست پش صوس دیتے ہوئے وصیشخضاًہ ًے خبهغ عوبخی تسفع اوس زفبظت
عے هتؼلك پشوگشام پش ػول دسآهذ کب رکش کیب۔ اًھوں ًے اط عبل اعکول اهذاد کے لوهی پشوگشام کے
لیے  9ہضاس  950کشوڑ سوپے کی سلن کب اػالى کیب۔

Min. of Finance
“Education will be treated holistically from Pre-Nursery to class XII”- Says
Finance Minister
(م ى۔ ا ط۔ ى س ) 01.02.2018
U-611
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ًیو اًڈیب – 2022کے لئے آیوؽوبى ثھبست کب اػالى

فحت کے ؽؼجے هیں دو ثڑے اقذاهبت کب اػالى
1.5الکھ ہیلتھ ایٌڈ ویلٌیظ عیٌٹشط کے لئے 1200کشوڑ سوپئے هختـ
10کشوڑ عے صائذ غشیت اوس کوضوس کٌجوں کو اعپتبل هیں داخل کشکے
ػالج فشاہن کشًے کے لئے قوهی فحت تحفظ اعکین کب اػالى
ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ ٓایوؽوبى ثھبست پشوگشام کے زقے کے هوس پش زکوهت ًے فست
کے ؽؼجے هیں ٓاج دو ثڑے الذاهبت کب اػالى کیب ہے۔ خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش
خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج لوک عجھب هیں  2018-19کے لئے ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ زکوهت
اػلی زفظبى فست ًظبم هیں هدووػی هوس پش
کے اى دو ثڑے الذاهبت کب همقذ ثٌیبدی ،ثبًوی اوس
ٰ
فست کے هغبئل کو زل کشًے کے لئے ثے هثبل اوس اًوکھب الذام کشًب ہے۔ اط هیں ثیوبسیوں کی سوک
تھبم اوس فست کب فشوؽ دوًوں ہی چیضیں ؽبهل ہیں۔
زکوهت ًے خي دو ثڑے الذاهبت کب اػالى کیب ہے وٍ دسج ریل ہیں:
(الف) ہیلتھ ایٌڈ ویلٌیظ عیٌٹش -:لوهی فست پبلیغی  2017هیں ہیلتھ ایٌڈ ویلٌیظ هشاکض کو ہٌذوعتبى
کے فست ًظبم کی ثٌیبد لشاس دیب گیب ہے۔ اط کے تست  1.5الکھ فست اوس ویلٌیظ هشاکض فست
خذهبت عے هتؼلك ًظبم کو لوگوں کے گھشوں کے لشیت لے ٓائیں گے۔ اى فست اوس ویلٌیظ هشاکض هیں
لوگوں کو غیشهتؼذی اهشاك اوس صچہ و ثچہ عے هتؼلك فست خذهبت کے ػالوٍ خبهغ فست خذهبت
فشاہن کشائی خبئے گی۔یہ هشاکض مشوسی دوائیں اوس هشك کی تؾخیـ عے هتؼلك دیگش خذهبت هفت
هیں فشاہن کشیں گے۔ اط فلیگ ؽپ پشوگشام کے لئے هوخودٍ ثدٹ هیں  1200کشوڑ سوپئے هختـ
کئے گئے ہیں۔ کبسپوسیٹ عوبخی رهے داسی (عی ایظ ٓاس) کے رسیؼے ًدی عیکٹش کب تؼبوى زبفل
کشًے کے ػالوٍ اى هشاکض کو اپٌبًے هیں خیشاتی اداسوں کی ثھی زوفلہ افضائی کی گئی ہے۔
(ة) قوهی فحت تحفظ اعکینٓ -:ایوؽوبى ثھبست کے تست دوعشا فلیگ ؽپ پشوگشام لوهی فست تسفع
اعکین ہے۔ اط اعکین کے تست  10کشوڑ عے صائذ غشیت اوس کوضوس کٌجوں (تمشیجب ً
 50کشوڑ
اػلی دسخے کے اعپتبلوں هیں داخل کشکے ػالج کشاًے کے لئے فی کٌجہ
هغتفیذیي) کو ثبًوی اوس
ٰ
عبالًہ  5الکھ سوپئے تک کب کوسیح فشاہن کیب خبئے گب۔ یہ دًیب ثھش هیں زکوهتی اهذاد یبفتہ عت عے ثڑا
زفظبى فست پشوگشام ہوگب۔
وصیش خضاًہ ًے هضیذ کہب کہ ٓایوؽوبى ثھبست پشوگشام کے تست ؽشوع کئے گئے فست ؽؼجے کے اى
دو ثڑے الذاهبت عے  2022تک ایک ًیواًڈیب کی تؼویش هوکي ہوعکے گی۔ ػالوٍ اصیں اط عے هلک
هیں پیذاواسیت هیں امبفہ اوس تشلی و خوػ زبلی کو یمیٌی ثٌبًے هیں هذد هلے گی ،خجکہ ثے سوصگبسی
کو ختن کشًے اوس غشیجی کو دوس کشًے هیں ثھی هذد هلے گی۔ اى اعکیووں عے هلک هیں الکھوں
سوصگبس ،ثبلخقوؿ خواتیي کے لئے سوصگبس پیذا ہوں گے۔
وصیش خضاًہ ًے هضیذ کہب کہ هؼیبسی هجی تؼلین اوس زفظبى فست تک سعبئی هیں هضیذ امبفہ کشًے
کے لئے هلک ثھش هیں هوخودٍ ملؼی اعپتبلوں کو خذیذتش ثٌبکش ً 24ئے عشکبسی هیڈیکل کبلدوں اوس
اعپتبلوں کب لیبم ػول هیں ٓائے گب۔ اط عے  3پبسلیوبًی زلموں پش هؾتول ہش ایک خطے کے لئے کن اص

کن ایک هیڈیکل کبلح اوس هلک کی ہش ایک سیبعت هیں کن اص کن ایک عشکبسی هیڈیکل کبلح کے لیبم کو
یمیٌی ثٌبیب خبعکے گب۔

--------------Ministry of Finance
Ayushman Bharat for a New India-2022, Announced
Two Major Initiatives in Health Sector Announced
Rs. 1200 Crore Allocated for 1.5 Lakh Health and Wellness Centres
National Health Protection Scheme to Provide Hospitalisation Cover to Over 10 Crore
Poor and Vulnerable Families

م ى۔ م ع۔ م س )(01.02.2018
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ػبم ثدٹ 19۔ 2018هیں ٹیکظ تشغیجبت کی فشاہوی عے  99فیقذ این ایظ این ای کو فبئذٍ
اط تشغیت کے لئے زکوهت کو  7000کشوڑ سوپے کے ثمبئے هؼبف کشًے ہوں گے
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کےو صیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے هبلی 17۔ 2016هیں  250کشوڑ
سوپے تک کب کبسوثبس کشًے والی کوپٌیوں کے لئے  25فیقذ کی ؽشذ هیں کوی کی تدویض پیؼ کی
ہے۔ اط عے ثہت چھوٹی ،چھوٹی اوس دسهیبًہ دسخے کے فٌؼتوں کوفبئذٍ ہوگب ،خي هیں اپٌب ٹیکظ
سیٹشى داخل کشًے والی تمشیجب ً  99فیقذکوپٌیبں ؽبهل ہوں گی۔هبلی 19۔ 2018کے دوساى اط لذم کی
وخہ عے  17ہضاس کشوڑ سوپے کے تخویٌہ هبلیہ کو هؼبف کشًے کے فیقلے تغلین کشتےہوئے وصیش
خضاًہ ًے آج پبسلیوٌٹ هیں 19۔ 2018کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ یہ کبسپوسیٹ ٹیکظ کی
ؽشذ هیں هشزلہ واس کوی کب هیشاوػذٍ پوسا ہوگب۔ اًہوں ًے هضیذ کہب کہ  99فیقذ کوپٌیوں کے لئے
کبسپوسیٹ آهذًی ٹیکظ کی ؽشذ هیں کوی عے کوپٌیبں صیبدٍ عشهبیہ کبسی کشیں گی خظ عے سوصگبس
کے صیبدٍ هوالغ پیذا ہوں گے۔
وصیش خضاًہ ًے هشکضی ثدٹ  2017کب رکش کشتے ہوئے کہب کہ اًہوں ًے هبلی عبل 16۔2015
کے دوساى  50کشوڑ سوپے عے کن کب کبسوثبس کشًے والی کوپٌیوں کےلئے کبسپوسیٹ ٹیکظ کی ؽشذ
 96فیقذ
هیں  25فیقذ تک کی کوی کب اػالى کیب تھب۔ اط عےٹیکظ سیٹشى داخل کشًے والی کل
کوپٌیوں کوفبئذٍ پہٌچب تھب۔وصیش خضاًہ ًے یہ ثھی کہب کہ اط لذم کے ثؼذ تمشیجب ً  7الکھ کوپٌیوں ًے ٹیکظ
سیٹشى داخل کئے ہیں۔ تمشیجب ً  7ہضاس کوپٌیبں خٌہوں ًے آهذًی کب سیٹشى داخل کیب ہے ،اى کبکبسوثبس
 250کشوڑ سوپے عے ًیچے ہے۔ اى عے  30فیقذ ٹیکظ لیبخبتب سہے گب۔
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99% MSMEs TO GAIN BY TAX INCENTIVES PROVIDED
IN GENRAL BUDGET 2018-19
GOVERNMENT TO FOREGO RS 7,000 CRORES DUE TO THIS INCENTIVE
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پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
زکوهت کی عوبخی ثہجود کی اعکیووں کے لئے فٌڈ هہیب کشاًے کے
همقذ عے دسآهذ کی خبًے والی اؽیب پش عوبخی ثہجود عشچبسج لگے گب
ًئی دہلی،یکن فشوسی2018؍
خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے دسآهذ کی خبًے والی اؽیب
پش تؼلیوی عیظ اوس عیکٌڈسی ا ػلی تؼلیوی عیظ کو ختن کئے خبًے اوس اط کی خگہ عوؽل ویلفیئش
عشچبسج لگبئے خبًے کی تدویض پیؼ کی ہے۔ آج پبسلیوٌٹ هیں خٌشل ثدٹ 19۔ 2018پیؼ کشتے ہوئے
خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ دسآهذ کی خبًے والی اؽیب پش هدووػی کغٹن ڈیوٹی کے  10فیقذ کی دس
عے عوبخی ثہجود عشچبسج عے زکوهت کو عوبخی ثہجود کی اعکیووں عے فٌڈ هہیب کشاًے هیں هذد
هلے گی۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ دسآهذ کی خبًے والی ایغی اؽیب کو اط عشچبسج عے چھوٹ دی خبئے
گی خي کو اة تک تؼلیوی عیظ عے چھوٹ دی خبتی تھی۔ اط کے ػالوٍ کچھ هخقوؿ اؽیب (خیغب کہ
ثدٹ تمشیش کے مویوہ  6هیں ثتبیب گیب ہے) پش اى کی هدووػی کغٹوض ڈیوٹی کے  3فیقذ کی ؽشذ عے
هدوصٍ عشچبسج لگبیب خبئے گب۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
Ministry of Finance
SOCIAL WELFARE SURCHARGE, ON IMPORTED GOODS, TO PROVIDE FOR SOCIAL WELFARE
SCHEMES OF THE GOVERNMENT
)(01.02.2018

م ى۔ا گ۔ ى ا۔
U.NO- 614
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پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
******

عبل 2018-19کے لئے سیلویض کب عشهبیہ  1,48,528کشوڑ سوپئے تک پہٌچب
 2018-19کے دوساى پہلی خذیذ تشیي سیل گبڑیوں کے عیٹ کی آهذوسفت ؽشوع ہوگی
 600ثڑے سیلوےاعٹیؾٌوں کو پھش عے ثٌبیب خبئیگب
هوجئی اوس ثٌگلوسو سیل ًیٹ وسک کی توعیغ کی خبسہی ہے
ہبئی اعپیڈ سیل پشوخیکٹوں کے لئے افشادی لوت کو ٹشیٌٌگ دیٌے کیلئے ودودسا هیں
اًغٹی ٹیوٹ کب لیبم
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
هلک هیں سیلویض کے ًیٹ وسک کو هغتسکن کشًے پش زکوهت کی توخہ کے پیؼ ًظش ػبم ثدٹ
 2018-19هیں وصاست کیلئے تخقیـ هیں امبفہ کیب گیب ہے۔ ٓاج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ پیؼ کشتے
ہوئے خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اُهو سکے وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ عبل  2018-19کیلئے سیلویض
کب ثدٹ  1,48,528کشوڑ سوپئے تک پہٌچ گیب ہے۔ اط کب ثڑازقہ فالزیت عبصی پش خشچ کیب
خبئیگب۔  18000کلو هیٹش سیلوے الئٌیں دوہشی کی خبئیں گی،تیغشی اوس چوتھی سیلوے الئي کب کبم
هکول کیبخبئیگب اوس  5000کلو هیٹش گیح کی تجذیلی عے تمشیجب ً پوسا ًیٹ وسک ثشاڈ گیح هیں تجذیل ہوگب
اوس فالزیت هیں امبفہ ہوگب۔ خٌبة خیٹلی ًے یہ ثھی ثتبیب کہ  2017—18کے دوساى  4000کلو هیٹش
سیلوے ًیٹ وسک کی ثشق کبسی کبکبم ؽشوع ہوگیب ہے۔
 2018-19کے دوساى  12000ویگي اوس
وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے اػالى کیب کہ
 5160هغبفش ڈثے اوس تمشیجب ً  700اًدٌوں کی خشیذاسی کی خبسہی ہے اوس هؾشلی اوس هغشثی
هخقوؿ هبل ساہذاسی کب کبم پوسے خوػ وخشوػ عے خبسی ہے۔ گوداهوں هیں ثٌیبدی ڈھبًچے کو
هغتسکن کشًے کیلئے اہن پشوگشام ؽشوع کیے گئے ہیں اوس پشائیویٹ عبئڈًگ کی تیض سفتبس ؽشوػبت
کی گئی ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے یہ یمیي دالیب کہ ساؽٹشیہ سیل عٌگ سکؾب کوػ کے تست هؼمول فٌڈ
هہیبکشائےخبئیں گے ۔  2018-19کے دوساى  3600کلو هیٹش سیلوے الئٌوں کی تدذیذ کب ًؾبًہ همشس
کیب گیب ہے۔ اط عے ‘‘دھٌذ عے زفبظت’’ اوس سیل گبڑیوں کے تسفع ًیض واسٹي ًظبم خیغی ٹیکٌبوخی
کے اعتؼوبل هیں امبفہ ہوگب۔ ثشاڈ گیح ًیٹ وسک هیں  4267ثغیش پھبٹک والی کشاعٌگ کو ٓائٌذٍ دو
ثشعوں کے دوساى ختن کشدیب خبئیگب۔
اًٹیگشیٹیڈ کوچ فیکٹشی ،پیشهجوس هیں خذیذ تشیي عہولیبت اوس خقوفیبت کےعبتھ خذیذ سیل
گبڑیوں کے ڈیضائي تیبس کیے خبسہے ہیں۔ ایغی پہلی سیل گبڑی  2018-19کے دوساى ؽشوع ہوگی۔
اًڈیي سیلوے اعٹیؾي ڈیولپوٌٹ کوپٌی لویٹیڈ کے رسیؼے  600ثڑے سیلوے اعٹیؾٌوں کی دوثبسٍ تؼویش

کبکبم کیبخبسہب ہے۔ توبم سیلوے اعٹیؾٌوں پش  25000فٹ فبلظ عے صائذ ایغکلیٹشہوًگے۔ توبم اعٹیؾٌوں
اوس سیل گبڑیوں هیں وائی فبئی فشاہن کشایب خبئیگب اوس هغبفشوں کی عیکوسٹی کو ثہتش ثٌبًے کیلئے توبم
اعٹیؾٌوں اوس سیل گبڑیوں هیں عی عی ٹی لگبئے خبئیں گے۔
وصیش خضاًہ ًےهضیذ ثتبیب کہ هوجئی ٹشاًغپوسٹ عغٹن هیں  11000کشوڑ سوپئے کی الگت عے
 90کلو هیٹش سیلوے الئٌوں کو دوہشا کیبخبسہبہے۔ هنبفبتی سیل ًیٹ وسک هیں کچھ عیکؾٌوں پش
ایلیویٹیڈ کوسیڈوس عویت  40000کشوڑ سوپئے کی الگت عے  150کو هیٹش کے امبفی ًیٹ وسک کب
هٌقوثہ ثٌبیب گیب ہے۔ ثٌگلوس هیں ؽہش کی ثڑھتی مشوستوں کی تکویل کیلئے  17000کشوڑسوپئے کی
تخویٌہ الگت عے هنبفبتی سیلوے کے ًیٹ وسک هیں  160کلو هیٹش کے امبفے کب هٌقوثہ ثٌبیب گیب
ہے۔
ٓ
ٓ
14عتوجش  2017کو ہٌذوعتبى کے پہلے ائی ایظ پی سیل پشوخیکٹ هوجئی۔ازوذ اثبد ثلیٹ ٹشیي
پشوخیکٹ کی ثٌیبد سکھی گئی تھی۔ ہبئی اعپیڈ سیل پشوخیکٹوں کیلئے هطلوثہ افشادی لوت کو ٹشیٌڈ
کشًے کے غشك عے ودودسا هیں ایک اًغٹی ٹیوٹ لبئن کیبخبسہب ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
Rs. 55088 CRORE ALLOCATED FOR RAILWAYS
FIRS MODERN TRAIN-SETS TO BE COMMISSIONED DURING 2018-19
م ى۔ ػ ط۔ ع ى
)(01-02-2018
U-615
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ػبم ثجٹ 2018-
19
پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
حکوهت ہٌذ
*****

کبسپوسیٹظ کوایک چوتھبئی هبلی ضشوستوں کی تکویل ثبًڈ ثبصاس عے
کشًے کب اختیبس دیٌے پش عیجی غوس کشے گب
حکوهت هبلی عکیوسٹیض کے لیي دیي پش اعٹیوپ ڈیوٹی کے ًظبم هیں
افالح کشے گی

ہٌذوعتبى هیں آئی ایف ایظ عی ایظ هیں ؽبهل عجھی هبلی خذهبت کو
هٌضجظ کشًے کے لیے ایک هتحذٍ اتھبسٹی قبئن کی جبئے گی
ًئی دہلی  ،یکن فشوسی 2018؛ وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب ہے کہ اى کی وصاست اًڈیب اًفشا
اعٹشکچش فبئٌٌظ کبسپوسیؾي لویٹڈ ( ٓائی ٓائی ایف عی ایل) لبئن کشے گی تبکہ ثٌیبدی ڈھبًچے عے هتؼلك
اہن پشوخیکٹوں کی هبلی اػبًت کی خب عکے۔ ایغے پشوخیکٹوں هیں تؼلین اوس فست عے هتؼلك ثٌیبدی
ڈھبًچے هیں عشهبیہ کبسی ؽبهل ہے۔ ایغب اعٹشیٹیدک اوس وعیغ تش عوبخی فبئذے کو پیؼ ًظش سکھ کش
کیب خب سہب ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے یہ ثبت ٓاج پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے کہی۔
وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ زکوهت اوس ثبصاس کو سیگولیٹ (هٌنجو) کشًے والے
اداسوں ًے ہٌذوعتبى هیں هوًیٹبئضًگ وہیکلظ کے فشوؽ کے لیے مشوسی الذاهبت کیے ہیں خي هیں
اًفشا اعٹشکچش اًویغٹوٌٹ ٹشعٹ ( ٓائی ایي وی ٓائی ٹی) اوس سیئل اًویغٹوٌٹ ٹشعٹ ( ٓاس ای ایل ٹی ایظ )
کب لیبم ؽبهل ہے۔ زکوهت ٓائٌذٍ عبل عے اًفشااعٹشکچش اًویغٹوٌٹ ٹشعٹ کو ثشوئے کبس التے ہوئے
چٌٌذٍ عی پی ایظ ای اهالک کی هوًیٹبئضًگ کب ٓاغبص کشے گی۔ اًہوں ًے کہب کہ سیضسو ثیٌک ٓاف اًڈیب
ًے سہٌوب ہذایبت خبسی کی ہیں تبکہ کبسپوسیٹظ کی سعبئی ثبًڈ ثبصاس تک ہو عکے۔ اًہوں ًے کہب کہ
عیجی ،کبسپوسیٹظ کو اپٌی ایک چوتھبئی هبلی مشوستوں کی تکویل ثبًڈ ثبصاس عے کشًے کب اختیبس
دیٌے پش غوس کش سہب ہے۔ اط کب ٓاغبص ثڑے کبسپوسیٹظ عے کیب خبئے گب۔
ہٌذوعتبى هیں صیبدٍ تش سیگولیٹشط ‘اے اے’ دسخہ ثٌذی والے ثبًڈص هیں ہی عشهبیہ کبسی کی اخبصت
دیتے ہیں۔ وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ اة ولت ٓاگیب ہے کہ ‘اے اے’ گشیڈ کی دسخہ ثٌذی
عے ‘اے’ گشیڈ کی دسخہ ثٌذی کی هشف لذم ثڑھبیب خبئے۔ زکوهت اوس هتؼلمہ سیگولیٹشص اط علغلے
هیں مشوسی الذاهبت کشیں گے۔ اًہوں ًے یہ یمیي دہبًی ثھی کشائی کہ زکوهت  ،سیبعتوں کے عبتھ
فالذ و هؾوسٍ کش کے هبلی عکیوسٹیض کے لیي دیي کے لیے اعٹیوپ ڈیوٹی ًظبم کے موي هیں
افالزی الذاهبت کشے گی اوس اًڈیي اعٹیوپ ایکٹ هیں مشوسی تشهیوبت کشے گی۔ زکوهت ہٌذوعتبى
هیں ٓائی ایف ایظ عی ایظ هیں ؽبهل عجھی هبلی خذهبت کو هٌنجو کشًے کے لیے ایک هتسذٍ اتھبسٹی
لبئن کشے گی۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Ministry of Finance
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
SEBI to consider mandating corporate to meet one-fourth financing from bond
market
(م ى ،م م ،ت ذ)
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پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
زکوهت ًے کغبًوں  ،غشیجوں اوس دیگشکوضوس هجمبت کو فبئذٍ پہٌچبًے
کے لئے هتؼذد پشوگشام ؽشوع کئے ہیں
علغلےواس ثٌیبدی ڈھبًچہ خبتی افالزبت وعطی اوس هویل الوذت هیں
ثہت صیبدٍ تشلی کے زقول هیں ثھبستی هؼیؾت کے لئے هؼبوى ثبثت
ہوسہے ہیں
ًئی دہلی،یکن فشوسی 2018؍هشکضی وصیش خضاًہ ًے اط ثبت پش صوس دیب کہ ًشیٌذس هودی کی
زکوهت ًے عیبعی هفبدات کو ثبالئے هبق سکھتے ہوئے اًتہبئی خلوؿ کے عبتھ کبم کیب ہے۔ ٓاج یہبں
پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے وصیش خٌبة اسوى
خیٹلی ًے کہب کہ زکوهت ًے کغبًوں  ،غشیجوں اوس دیگش کوضوس هجمبت کو فبئذٍ پہٌچبًے اوس هلک
کے غیش تشلی یبفتہ خطوں کی تشلی کے لئے هتؼذد پشوگشام ؽشوع کئے ہیں۔
اًہوں ًے کہب کہ زکوهت اخووال یوخٌب کے رسیؼے هفت هیں ایل پی خی کٌکؾي فشاہن کشسہی
ہے۔ عوثھبگیہ یوخٌب کے تست 4کشوڑ گھشاًوں کو ثدلی کٌکؾي فشاہن کئے خبسہے ہیں۔ 3ہضاس عے صائذ
خي اوؽذھی عیٌٹشص کے رسیؼے  800عے صائذ دوائیں کن لیوت پش فشوخت کی خبسہی ہیں۔اعٹٌٹ کی
لیوت پش لبثو پبلیب گیب ہے۔غشیجوں کے لئے هفت هیں ڈائلیغظ کی خقوفی اعکین ؽشوع کی گئی ہے۔
غشیت اوس هتوعو هجمہ عے تؼلك سکھٌے والے لوگوں کو ہبؤعٌگ اعکین پش عود کی ؽشزوں هیں ثڑی
سازت دی خبسہی ہے۔توبم عشکبسی خذهبت خواٍ ثغوں یب ٹشیي ٹکٹوں یب اًفشادی عشٹیفکیٹ عے هتؼلك
خذهبت ہوں ،اًہیں ٓاى الئي کشًے کی کوؽؾیں کی خبسہی ہیں۔اى خذهبت هیں پبعپوسٹ ؽبهل ہے ،خغے
دو یب تیي دى کے اًذس گھش پش پہٌچبیب خبعکتب ہے یب پھش ایک دى کے اًذس کوپٌی کب اًذساج کیب خبعکتب
ہے۔ وصیش خضاًہ ًے کہب کہ اى توبم عہولیبت عے ہوبسے هلک کب ایک ثڑا هجمہ فینیبة ہوا
ہے۔عشٹیفکیٹ کب تقذیمی ػول الصهی ًہیں ہے ،گشوپ عی اوس گشوپ ثی کے ػہذوں کے لئے تمشسی
هیں اًٹشویوص کب علغلہ ختن کشدیب گیب ہے۔ زکوهت کے اى الذاهبت عے ولت کی ثچت ہوئی اوس ہوبسے
ًوخواًوں کے الکھوں سوپے ثچبلئے گئے ہیں۔خذیذ ٹیکٌبلوخی کب اعتؼوبل کشکے ہوبسی زکوهت اى
لوگوں کو سازت پہٌچبًے کے تئیں پبثٌذ ػہذ ہے ،خو عخت گیش لواػذ و مواثو کی وخہ عے هسشوم
سٍ خبتے ہیں۔
وصیش خضاًہ اسوى خیٹلی ًے کہب کہ هوخودٍ زکوهت ًے ایک ایوبًذاس ،فبف عتھشی اوس ؽفبف
زکوهت فشاہن کشًے کب ػہذ کیب تھب۔وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ہن ًے ایک ایغی لیبدت کب وػذٍ کیب تھب خو
ثھبستیہ هؼیؾت کی هنجوه کبسکشدگی کی ثسبلی کے لئے هؾکل فیقلے لے عکے۔ ہن ًے غشثت کے

خبتوے ،ثٌیبدی ڈھبًچے تیبس کشًے هیں تیضسفتبسی الًے اوس ایک هنجوه ،ثباػتوبد اوس ایک ًیو اًڈیب
کی تؼویش کب وػذٍ کیب تھب۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ زکوهت ًے کبهیبة هوس پش علغلے واس ثٌیبدی ڈھبًچہ خبتی افالزبت
ًبفز کی ہیں۔اؽیبء اوس خذهبت ٹیکظ(خی ایظ ٹی) کے ًفبر کے عبتھ اى ڈائشیکٹ ٹیکظ عغٹن کو ثہت
صیبدٍ ٓاعبى ثٌب دیبگیب ہے۔ڈخیٹل ٹیکٌبلوخی کب اعتؼوبل کشکے غشیجوں تک فوائذ پہٌچبًے کی هوثش هوسپش
کوؽؼ کی گئی ہے۔ثڑے ًوٹوں کب چلي ثٌذ کشًے کےثؼذ عشکولیؾي هیں ًمذی کشًغی کی همذاس هیں
کوی ٓائی ہے۔اط عے ٹیکغیؾي ثیظ هیں امبفہ ہوا ہے اوس هؼیؾت ثڑے پیوبًے پش ڈخیٹبئضیؾي عے
ہوکٌبس ہوئی ہے۔دیوالیہ پي اوس دیوالیہ لشاس دیئے خبًے عے هتؼلك مبثطہ( ٓائی ثی عی) ًے لشك دہٌذٍ
اوس لشك خواٍ کے سؽتے کو ثذل دیب ہے۔ثیٌکوں هیں دوثبسٍ عشهبیہ کبسی عے تشلی کو تؼبوى دیٌے
کے ًتیدے هیں صیبدٍ ثڑے پیوبًے پش تشلی سوًوب ہوگی۔ اى توبم ڈھبًچہ خبتی افالزبت عے ثھبستی
هؼیؾت کو وعطی اوس هویل الوذت هیں ثہت صیبدٍ تشلی کے زقول هیں هذد هلے گی۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ثھبست دًیب کی تیضی عے اثھشتی ہوئی هؼیؾتوں هیں ؽبهل ہوگیب ہے اوس
ٓائی این ایف ًے اپٌے تبص ٍ تشیي اپڈیٹ هیں پیؾٌگوئی کی ہے کہ ثھبست اگلے عبل  7.4فیقذ کے زغبة
عے تشلی کشے گب۔وصیش خضاًہ ًے کہب کہ ہن ًے اپٌی زکوهت کے پہلے تیي ثشعوں هیں  7.5فیقذ کی
اوعطب ً تشلی زبفل کی ہے۔ ثھبستی هؼیؾت اة  2.5ٹشیلیي ڈالش هؼیؾت ثي گئی ہے ،خو کہ دًیب هیں
عبتویں عت عے ثڑی هؼیؾت ہے۔وصیش خضاًہ ًے کہب کہ خشیذاسی کی لوت کے هغبوی افولوں پش ہن
پہلے عے ہی تیغشی عت عے ثڑی هؼیؾت ثي چکے ہیں۔
خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ سواں عبل کے ثدٹ عے اى زقولیبثیوں کو تمویت هلے گی اوس
خقوفی هوسپش صساػت اوس دیہی هؼیؾت کو هنجوه کشًے ،هؼبؽی اػتجبس عے کوضوس لوگوں کو
اچھی زفظبى فست فشاہن کشًے ،هؼوش ؽہشیوں کی دیکھ ثھبل کشًے ،ثٌیبدی ڈھبًچے تیبس کشًے اوس
هلک هیں تؼلین کے هؼیبس هیں ثہتشی کے لئے هضیذ وعبئل کی فشاہوی کے لئے سیبعتوں کے عبتھ کبم
کشًے پش توخہ هشکوص کی خبئے گی۔
گضؽتہ چٌذ ثشعوں هیں هؼبؽی افالزبت کے عفش کو چیلٌح عے تؼجیش کشتے ہوئے خٌبة خیٹلی
ًے کہب کہ خبسخی ثشاٍ ساعت عشهبیہ کبسی کو فشوؽ دیب گیب ہے اوس ثھبست هیں تدبست کشًے کو ثہت
صیبدٍ ٓاعبى ثٌبیب خبسہب ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ ثھبست کی ہش ایک سیبعت هیں تدبست کو ٓاعبى ثٌبًے کے
لئےتدبستی افالزبت کو تمویت فشاہن کشتے ہوئے زکوهت ہٌذ ًے  372خقوفی تدبستی افالزبتی
کبهوں کی ًؾبًذہی کی ہے۔توبم سیبعتوں ًے اى افالزبت کو لجول کیب ہے اوس اًہوں ًے ایک دوعشے
کے عبتھ هغبثمہ ٓاسائی کشتے ہوئے هؾي کے اًذاص هیں اعے ٓاعبى ثٌبیب ہے۔
یہ کہتے ہوئے کہ وصیش اػظن خٌبة ًشیٌذس هودی ًے ہویؾہ عے اچھی زکوشاًی کی اہویت پش
صوس دیب ہے  ،وصیش خضاًہ ًے کہب کہ اط هشذ کی عوچ عے عشکبسی ایدٌغیوں کو اپٌی پبلیغیوں ،
مواثو اوس کبسسوائیوں هیں عیٌکڑوں افالزبت کشًے کی تشغیت هلی ہے۔ اًہوں ًے کہب کہ لذستی
وعبئل اة فبف ؽفبف اوس ایوبًذاساًہ اًذاص هیں هختـ کئے خبسہے ہیں۔ اط تجذیلی کب ػکظ ػبلوی
ثیٌک کے ایض ٓاف ڈوئٌگ ثضًظ هیں ثھی دیکھب خبعکتب ہے۔ گضؽتہ تیي ثشعوں هیں ثھبست کی دسخہ
ثٌذی هیں ثہتشی سوًوبہوئی ہے اوس وٍ 42ویں همبم پش ٓاگیب ہے۔ثھبست پہلی ثبس عشکشدٍ 100هوبلک کی
فف هیں کھڑا ہوگیب ہے۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ زکوهت اط ثبت کو ثھی یمیٌی ثٌب سہی ہے کہ عشکبسی پشوگشاهوں کے
فوائذ ثشاٍ ساعت هوسپش هغتسك هغتفذیي تک پہٌچیں۔ هشکضی وصیش ًے کہب کہ ٓادھبس خظ ًے ہش ایک
ثھبستی کو ؽٌبخت فشاہن کی ہے ،اط عے غشیجوں تک ثہت عبسی عشکبسی خذهبت کی فشاہوی هیں
ٓاعبًی ہوئی ہے۔هتؼذد خذهبت اوس فوائذ غشیجوں کے گھشوں تک یب اى کے ثیٌک کھبتوں هیں پہٌچبئے
خبسہے ہیں۔اط عے ثذػٌواًی هیں کوی ٓائی ہے ،خذهبت کی فشاہوی کی الگت کی ثچت ہوئی ہے اوس اط

کے ًتیدے هیں ثچولیوں کب خبتوہ ہوا ہے۔ثھبست کب فوائذ کی ثشاٍ ساعت هٌتملی کب هیکبًضم دًیب ثھش هیں
اط هشذ کب ایک ثہت ثڑا هیکبًضم ہے اوس وٍ کبهیبثی کی ایک ػبلوی داعتبى ثي چکب ہے۔ وصیش خضاًہ
ًے کہب کہ کوئی ثھی فٌؼت خواٍ وٍ ثڑی ہو یب چھوٹی ،اعے ثھی ایک هٌفشد ٓائی ڈی کی مشوست
ہے۔اًہوں ًے کہب کہ زکوهت کوؽؼ کشے گی کہ ثھبست هیں ہش ایک فٌؼت کو ایک هٌفشد ٓائی ڈی یب
ؽٌبخت فشاہن کی خبئے۔

Ministry of Finance
Government Undertakes Various Programmers to Benefit Farmers, Poor and other vulnerable
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اعتثٌی کے ثذلے
تٌخواٍ پبًے والے ٹیکظ دہٌذگبى کو ساحت :هوجودٍ
ٰ
 40ہضاس سوپے کی هؼیبسی تخفیف کی اجبصت
تٌخواٍ والے  2.5کشوڑ هالصهیي اوس پیٌؾٌشوں کو فبئذٍ
هؼزوس افشاد کو ٹشاًغپوسٹ ثھتہ ،ثڑھی ہوئی ؽشحوں پش دیٌب جبسی
سکھب جبئے گب
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018خضاًے اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے
تٌخواٍ والے ٹیکظ دہٌذگبى کو سازت فشاہن کشًے کے لیے تدویض سکھی ہے کہ ٹشاًغپوسٹ ثھتے اوس
اعتثٌی کے ثذلے  40ہضاس سوپے کی
هختلف هجی اخشاخبت کے هؼبومے کے علغلے هیں هوخودٍ
ٰ
ایک هؼیبسی تخفیف کی اخبصت ہوگی۔ الجتہ هؼزوس افشاد کو ٹشاًغپوسٹ ثھتہ ثڑھی ہوئی ؽشزوں پش

دعتیبة کشایب خبًب خبسی سکھب خبئے گب اوسعجھی هالصهیي کے لیے اعپتبل هیں داخلے وغیشٍ کی
فوست هیں هؼبومے کے دیگش هجی اخشاخبت ثھی فشاہن کیے خبتے سہیں گے۔
پبسلیوٌٹ هیں آج  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے وصیشخضاًہ ًے کہب کہ ‘‘ اُى پٌؾي یبفتہ افشاد
کو ثھی هؼیبسی تخفیف عے خبهش خواٍ فبئذٍ ہوگب ،خٌہیں ٹشاًغپوسٹ اوس هجی اخشاخبت کے هوس پش
کوئی ثھتہ ًہیں دیب خبتب۔ اط فیقلے کی ،هبلیہ خوغ کشًے کی الگت ،تمشیجب ً  8ہضاس کشوڑ سوپے ہوگی۔
تٌخواٍ یبفتہ هالصهیي اوس پٌؾي یبفتہ لوگوں کی کل تؼذاد  ،خو اط فیقلے عے هغتفیذ ہوگی ،تمشیجب ً 2.5
کشوڑ ہے۔ ’’
خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ ‘‘ زکوهت ًے پچھلے تیي عبل هیں افشاد پش الگو ہوًے والی ،راتی اًکن ٹیکظ
کی ؽشذ هیں ثہت عی هثجت تجذیلیبں کی ہیں۔ لہزا  ،هیں افشاد کے لیے اًکن ٹیکظ ؽشزوں کے ڈھبًچے
هیں هضیذ کغی تجذیلی کی تدویض ًہیں سکھ سہب ہوں۔ عوبج هیں ػبم خیبل یہ ہے کہ اًفشادی تدبست پیؾہ
افشاد کی آهذًی ،تٌخواٍ پبًے والے هجمے کے همبثلے صیبدٍ ہوتی ہے۔’’
وصیشخضاًہ ًے هضیذ کہب کہ‘‘ کبغز ی کبسسوائی هیں تخفیف کے ػالوٍ اوس ًفبر کی آعبًی کے عبتھ اط
کے رسیؼے هتوعو هجمے کے هالصهیي کو کن عے کن ٹیکظ واخجبت کب عبهٌب کشًب ہوگب۔’’

Min. of Finance
Relief to salaried Taxpayers: Standard deduction of Rs. 40,000 allowed in LIEY of
present exemptions
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کغبًوں کی آهذًی کو دوگٌی کشًے کے لئے حکوهت ًے توبم غیشاػالى
ؽذٍ خشیف فقلوں کے لئے پیذاواس الگت کی ڈیڑھ گٌب کن اص کن اهذادی
قیوت (این ایظ پی) سکھی ہے
وصیش خضاًہ ًے هبلی عبل  2018-19کے لئے صسػی عیکٹش کے لئے
اداسٍ جبتی قشك هیں اضبفہ کشًے کب اػالى کیب ہے ،اط قشك کو 11
الکھ کشوڑ سوپئے کشدیب گیب ہے ججکہ یہ  2017-18کے دوساى  10الکھ
کشوڑ سوپئے تھب

آلو ،ٹوبٹش اوس پیبص جیغی خشاة ہوجبًے والی اؽیبء کی ثڑھتی قیوتوں
کو قبثو هیں سکھٌے ً ،یض کبؽت کبسوں اوس فبسفیي کو فبئذٍ پہٌچبًے
کے لئے 500کشوڑ سوپئے کے ’آپشیؾي گشیي‘ کب اػالى
کغبًوں کے لئے 22000دیہی ہبٹوں کو دیہی صسػی ثبصاسوں (گشاهظ)
هیں تجذیل کیب جبئے گب ،تبکہ وٍ اپٌی پیذاواس کو فبسفیي اوس تھوک
خشیذاسوں عے ثشاٍ ساعت فشوخت کشعکیں
22ہضاس دیہی صسػی ثبصاسوں (گشاهظ) اوس 585اے پی این عی ایظ هیں
صسػی هبسکیٹٌگً ،یض ثٌیبدی ڈھبًچہ تیبس کشًے اوس تشقی دیٌے کے لئے
2000کشوڑ سوپئے کب فٌڈ قبئن کیب جبئے گب
ڈثہ ثٌذ خوساک کی فٌؼت کے لئے هختـ ثجٹ کو دوگٌب کشکے 1400
کشوڑ سوپئے کشدیب گیب ہے ،حکوهت هخقوؿ صسػی ڈثہ ثٌذی هبلیبتی
اداسوں کے قیبم کو فشوؽ دے گی
هبہی پشوسی اوس هویؾی پبلٌے والے کغبًوں تک کغبى کشیڈٹ کبسڈ
عہولت کی توعیغ ،اط عے هبہی پشوسی اوس جبًوس پبلٌے والے
کغبًوں کے عشهبیہ ضشوسیبت کی تکویل ہوگی ،اى دوًوں عیکٹشوں
هیں ثٌیبدی ڈھبًچہ تیبس کشًے کے لئے هجووػی طوس پش  10ہضاس کشوڑ
سوپئے کے فٌڈ کب اػالى کیب گیب
ہوہ جہت طشیقے عے ثبًظ کے عیکٹش کو فشوؽ دیٌے کے لئے 1290
کشوڑ سوپئے پش هؾتول ِسی اعٹشکچشڈ ًیؾٌل ثوجو هؾي کب اػالى
فضبئی آلودگی کے هغئلے کو حل کشًے اوس فقلوں کی ثبقیبت کے
ثٌذوثغت کے لئے دسکبس سػبیتی هؾیٌشی کے لئے ہشیبًہ ،پٌجبة،
اتشپشدیؼ اوس دلّی جیغی سیبعتوں کے لئے خقوفی اعکیووں کو ًبفز
کشًے کب اػالى
ًئی دہلی ،یکن فشوسی2018 ،۔ خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج
پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کے لئے ػبم ثدٹ کب اػالى کشتے ہوئے کہب کہ وصیشاػظن خٌبة ًشیٌذس هودی
ًے عبل  2022تک ،خت ہٌذوعتبى اپٌی ٓاصادی کی 75ویں عبلگشٍ هٌبئے گب ،کغبًوں کی ٓاهذًی کو

دوگٌی کشًے کب اػالى کیب ہے۔ خٌبة خیٹلی ًے ثدٹ  2018-19هیں صسػی عیکٹش کے لئے هتؼذد ًئے
اػلی ٓاهذًی زبفل کشًے پش
الذاهبت کب اػالى کشتے ہوئے کہب کہ ’’ہوبسی توخہ کغبًوں کے لئے
ٰ
هشکوص ہے۔ ہن صساػت کو ایک کبسوثبس تقوس کشتے ہیں اوس کغبًوں کو اتٌی ہی صهیي هیں کن لیوت پش
صیبدٍ عے صیبدٍ پیذاواس کشًے هیں تؼبوى دیٌب چبہتے ہیں۔ اط هشذ عے اى کی پیذاواس کے لئے صیبدٍ
عے صیبدٍ لیوت کے خواة کو سفتہ سفتہ زمیمت ثٌبسہے ہیں۔ ‘‘
خٌبة خیٹلی کو یہ اػالى کشکے ثیسذ خوؽی هسغوط ہہوسہی تھی کہ زکوهت ًے کغبًوں کی ٓاهذًی کو
دوگٌی کشًے کے لئے توبم غیشاػالى ؽذٍ خشیف فقلوں کے لئے پیذاواس الگت کی ڈیڑھ گٌب کن اص کن
اهذادی لیوت (این ایظ پی) سکھٌے کب فیقلہ کیب ہے۔ اًھوں ًے کہب کہ ’’یہ تبسیخی فیقلہ کغبًوں کی
ٓاهذًی کو دوگٌی کشًے کے علغلے هیں ایک اہن لذم ثبثت ہوگب ۔ هشکضی اوس سیبعتی زکوهتوں کے
فالذ و ؽوسٍ عے ًیتی ٓایوگ ایک هکول هیکبًضم فشاہن کشے گب ،تبکہ کغبًوں کو اى کی پیذاواس کے
لئے هٌبعت لیوت هل عکے۔ ‘‘
ثٌیبدی الذام کے زقے کے هوس پش زکوهت ًے صسػی عیکٹش کے لئے اداسٍ خبتی لشك هیں امبفہ
کشًے کب اػالى کیب ہے۔ یہ اداسٍ خبتی لشك  2018-19کے لئے  11الکھ کشوڑ سوپئے ہوخبئے گب ،خو
کہ عبل  2017-18هیں  10الکھ کشوڑ سوپئے تھب۔ زکوهت کے وژى کو ٓاگے لے خبتے ہوئے وصیش
خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے هبلی عبل  2018-19کے لئے ثدٹ هیں  500کشوڑ سوپئے کے عشهبیہ
کے عبتھ ’ ٓاپشیؾي گشیي‘ کی ؽشوػبت کشًے کب اػالى کیب ،تبکہ ٓالو ،ٹوبٹش اوس پیبص خیغی خشاثی ہوًے
والی اؽیبء کی ثڑھتی لیوتوں پش لبثو پبیب خبعکے۔ ٓاپشیؾي فلڈ کی هشص پش ٓاپشیؾي گشیي عے فبسهش
پشوڈیوعش ٓاسگٌبئضیؾي (ایف پی او) ایگشی لوخغٹکظ ،ڈثہ ثٌذی عہولتوں اوس صسػی عیکٹش هیں پیؾہ
وساًہ ثٌذوثغت کو فشوؽ زبفل ہوگب۔ ػالوٍ اصیں خٌبة خیٹلی ًے اى فبسهش پشوڈیوعش کوپٌیوں ایف پی
عی کو فبئذٍ پہٌچبًے کے لئے  100فیقذ تخفیف کب اػالى کیب ہے ،خي کب عبالًہ کبسوثبس  100کشوڑ
سوپئے تک ہے۔ اى کوپٌیوں کو پبًچ عبل کی هذت تک یہ فبئذٍ زبفل سہے گب۔ اط کی ؽشوػبت هبلی
عبل  2018-19عے ہوگی۔ اط کب همقذ صساػت هیں فقلوں کی کٹبئی کے ثؼذ لذس افضائی هیں پیؾہ
وساًہ هشیموں کی زوفلہ افضائی کشًب ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے هضیذ هطلغ کیب کہ زکوهت ًے ثڑے پیوبًے پش ًبهیبتی کبؽت کو فشوؽ دیب ہے۔ فبسهش
پشوڈیوعش ٓاسگٌبئضیؾي (ایف پی او) اوس ولیح پشوڈیوعش ٓاسگٌبئضیؾي (وی پی او) کے رسیؼے ثڑے
پیوبًے پش تشخیسی هوس پش  1000ہیکٹیئش اسامی هیں ًبهیبتی کبؽت کی زوفلہ افضائی کی خبئے گی۔
اعی هشذ خواتیي کے عیلف ہیلپ گشوپوں (ایظ ایچ خی) کی ثھی لوهی فست سوصگبس پشوگشام کے
تست وعیغ پیوبًے پش ًبهیبتی کبؽت کشًے کے لئے زوفلہ افضائی کی خبئے گی۔ اعی هشذ هخقوؿ
ادویبتی اوس خوؽجوداس پودوں کی هٌظن کبؽت کبسی کو اهذاد فشاہن کشًے کے لئے  200کشوڑ سوپئے
کب ثدٹ هختـ کیب گیب ہے۔ اط کے تست اى چھوٹی فٌؼتوں کو ثھی اهذاد فشاہن کشائی خبئے گی خو
ػطشیبت ،مشوسی تیلوں اوس دیگش هتؼلمہ پیذاواسوں کی هیٌوفیکچشًگ کشتی ہیں۔
هوخودٍ 2200دیہی ہبٹوں کو گشاهیي ایگشی کلچشل هبسکیٹ هیں تشلی دے کش تجذیل کشًے کب اػالى
کشتے ہوئے وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کہب کہ ہٌذوعتبى هیں  86فیقذ عے صائذ کغبى چھوٹے
هجمے کے اوس زبؽئے پش سہٌے والے ہیں اوس یہ کغبى اے پی این عی اوس دیگش تھوک ثبصاسوں هیں

ثشاٍ ساعت لیي دیي کشًے کی پوصیؾي هیں ًہیں ہیں۔ اى گشاهوں هیں هٌشیگب اوس دیگش زکوهتی اعکیووں
کب اػالى کشکے فضیکل اًفشااعٹشکچش کو هغتسکن کیب خبئے گب۔ اعی هشذ اى گشاهوں کو ای -ایي اے این
هغتثٌی سکھب
عے الیکٹشاًک هشیمے عے خوڑا خبئے گب اوس اى کو اے پی این عی کے مبثطوں عے
ٰ
خبئے گب۔ اط عے کغبًوں کو فبسفیي اوس تھوک خشیذاسوں کو اپٌی پیذاواس ثشاٍ ساعت فشوخت کشًے
کی عہولت هیغش ہوگی۔
خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ گضؽتہ ثدٹ هیں زکوهت ًے ای  -اے ایي این کو هغتسکن کشًے اوس ای -اے
ایي این کو  585اے پی این عی تک توعیغ دیٌے کب اػالى کیب تھب۔ اى هیں عے  470اے پی این عی کو
ای -اے ایي این ًیٹ وسک عے خوڑا خبچکب ہے اوس ثمیہ اے پی این عی کو هبسچ  2018تک خوڑ دیب
خبئے گب۔ هضیذ ثش ٓاں  2000کشوڑ سوپئے کے عشهبیہ عے ایک صسػی ثبصاس ثٌیبدی ڈھبًچہ فٌڈ لبئن کیب
خبئے گب ،تبکہ  2200گشاهیي صسػی ثبصاسوں اوس  585اے پی این عی هیں صسػی هبسکیٹٌگ
اًفشااعٹشکچش تیبس کیب خبعکے۔
خٌبة اسوى خیٹلی ًے ڈثہ ثٌذ خوساک کی فٌؼتوں کی وصاست کےلئے هختـ فٌڈ کو دوگٌب کشًے کب
اػالى کیب ہے۔ ڈثہ ثٌذ خوساک کی فٌؼتوں کی وصاست کے لئے  2017-18کے تخویٌہ هیں  715کشوڑ
سوپئے کب فٌڈ تھب ،خو  2018-19کے ًظشثبًی کے تخویٌہ هیں  1400کشوڑ سوپئے کشدیب گیب ہے۔
خٌبة خیٹلی ًے هضیذ کہب کہ پشدھبى هٌتشی کشؽی عوپذا یوخٌب ہوبسا ڈثہ ثٌذی کی فٌؼت هیں عشهبیہ
کبسی کو فشوؽ دیٌے کے لئے ہوبسا فلیگ ؽپ پشوگشام ہے۔ ڈثہ ثٌذی کی فٌؼت عبالًہ  8فیقذ کی
اوعو سفتبس عے تشلی کشسہی ہے۔ ڈثہ ثٌذ خوساک کی فٌؼت کے لئے هختـ فٌڈ هیں امبفہ عے
زکوهت کو اط عیکٹش هیں هخقوؿ صسػی ڈثہ ثٌذی هبلیبتی اداسوں کو لبئن کشًے هیں هذد هلے گی۔
ػالوٍ اصیں زکوهت کو توبم  42هیگبفوڈ پبسکوں هیں خذیذ تشیي عہولت الًے هیں هذد هلے گی۔
هبہی پشوسی اوس هویؾی پبلي کے عیکٹش هیں چھوٹے اوس زبؽیہ پش سہٌے والے کغبًوں کو هذد فشاہن
کشًے کے لئے ایک اہن الذام کب اػالى کشتے ہوئے وصیش خضاًہ خٌبة اسوى خیٹلی ًے کغبى کشیڈٹ
کبسڈ (کے عی عی) کو هبہی پشوسی اوس هویؾی پبلي کے عیکٹش تک توعیغ دیٌے کب اػالى کیب ہے تبکہ
یہ عیکٹش اپٌے عشهبیہ کی مشوسیبت کی تکویل کشعکے۔ اط عے اًھیں ثھی فقل لشك کب فبئذٍ
زبفل ہوگب ،خو کہ کغبى کشیڈٹ کبسڈ کے تست اة تک فشف صسػی عیکٹش کے کغبًوں کے لئے
هخقوؿ تھب۔ اط عے هویؾی پبلي کشًے والے کغبًوں کو خبًوس ،ثھیٌظ ،ثکشی ،ثھیڑ ،پولٹشی اوس
هبہی پشوسی کشًے هیں ٓاعبًی ہوگی۔ ػالوٍ اصیں وصیشهوفوف ًے هبہی پشوسی عیکٹش کے لئے
فؾشیض ایٌڈ ایکواکلچش اًفشااعٹشکچش ڈیولپوٌٹ فٌڈ (ایف اے ٓائی ڈی ایف) اوس هویؾی پشوسی عیکٹش کے
لئے دسکبس ثٌیبدی ڈھبًچے کو هبلی هذد فشاہن کشًے کے لئے اًیول ہغجیٌڈسی اًفشااعٹشکچش ڈیولپوٌٹ فٌڈ
(اے ایچ ٓائی ڈی ایف) کو لبئن کشًے کب اػالى کیب۔ اى دوًوں ًئے فٌڈط کب کل عشهبیہ  10ہضاس کشوڑ
سوپئے ہوگب۔
ثوجو کو گشیي گولڈ لشاس دیتے ہوئے خٌبة خیٹلی ًے  1290کشوڑ سوپئے کب سی اعٹشکچشڈ ًیؾٌل ثوجو
هشیمہ کبس ہے ،تبکہ ثوجو کی لذس و لیوت هیں
هؾي ؽشوع کشًے کب اػالى کیب ،خو کہ گشوٍ پش هجٌی
ٔ
امبفہ کیب خبعکے اوس هدووػی اًذاص هیں ثوجو کے عیکٹش کو فشوؽ دیب خبعکے۔ ثبًظ پیذا کشًے والے
افشاد کو فبسفیي کے عبتھ خوڑًے کے همقذ عے ثبًغوں کی وفولی کے لئے عہولتیں پیذا کشًب،

خوغ کشًب ،ڈثہ ثٌذی هبسکیٹٌگ ،این ایظ این ای ،ہٌشهٌذی کب فشوؽ اوس ثشاًڈ کی تؼویش خیغے اهوس پش
توخہ هشکوص کشًے کے عبتھ اط اػالى عے کغبًوں کو امبفی ٓاهذًی پیذا کشًے هیں هذد هلے گی،
عبتھ ہی هلک کے دیہی ػاللوں هیں ہٌشهٌذ اوس غیشہٌشهٌذ خواًوں کے لئے سوصگبس کے هوالغ پیذا ہوں
گے۔
دلّی لوهی ساخذھبًی خطوں هیں فنبئی ٓالودگی کے چیلٌح عے ًوٹٌے کے الذام کے هوس پش خٌبة
خیٹلی ًے کہب کہ ہشیبًہ ،پٌدبة  ،اتشپشدیؼ اوس دلّی کی زکوهتوں کی کوؽؾوں هیں هذد فشاہن کشًے
کے لئے ایک خقوفی اعکین کو ًبفز کیب خبئے گب ،تبکہ دہلی ایي عی ٓاس هیں فنبئی ٓالودگی کے
هغئلے کو زل کیب خبعکے اوس فقلوں کی ثبلیبت کے ثٌذوثغت کے لئے دسکبس سػبیتی هؾیٌشی کب
زقول هوکي ہوعکے۔
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Doubling Farmers’ Income: Government Keeps MSP of All Hitherto Unannounced Kharif
Crops at least at one and half times of Production Cost
Finance Minister Announces Raising Institutional Credit for Agriculture Sector to Rs. 11
Lakh Crore for 2018-19 from Rs. 10 Lakh Crore in 2017-18

م ى۔ م ع۔ م س )(01.02.2018

U.No. 619
ػبم ثجٹ 2018 - 19
پشیظ اًفبسهیؾي ثیشو
حکوهت ہٌذ

”“15
Pib.nic.in

 372هخقوؿ کبسوثبسی افالحبت سیبعتوں کے رسیؼے ًبفز کی جبسہی
ہیں
ایک ہی هقبم پش توبم چیضوں کے آى الئي ثبصاس کے طوس پش ًیؾٌل
الجغٹکظ پوسٹل تیبس کیب جبئے گب
ًئی دہلی  /یکن فشوسی  ، 2018زکوهت هلک ثھش هیں کبسوثبس کشًے هیں هضیذ آعبًی فشاہن کشاًے کے
لیے هغلغل کبم کشسہی ہے۔ خضاًے اوس کبسپوسیٹ کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے آج
پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتے ہوئے کہب کہ وصیش اػظن خٌبة ًشیٌذس هودی ًے ہویؾہ
اچھی زکوشاًی کے ًظشیے ‘‘کن اص کن زکوهت اوس صیبدٍ عے صیبدٍ زکوشاًی’’ کی اہویت پش صوس دیب
ہے۔ اط ویژى ًے عشکبسی ایدٌغیوں کو پبلیغیوں ،لواًیي اوس هشیمہ کبس هیں عیٌکڑوں افالزبت کی
تشغیت دی ہے۔ اط کبیب پلٹ کی خھلک گزؽتہ تیي ثشعوں هیں ػبلوی ثیٌک کی کبسوثبس کشًے هیں
آعبًی کے صهشے هیں پہلی ثبس ٹبپ  100هیں ہٌذوعتبى کی صهشٍ ثٌذی هیں  42همبهبت کی تشلی دسج
کی گئی ہے۔

وصیشخضاًہ ًے کہب کہ کبسوثبسی کشًے هیں آعبًی کی کبسوثبسی افالزبت کو گہشائی تک اوس
 372کبسوثبسی افالزبت کی
ہٌذوعتبى کی ہش ایک سیبعت هیں پہٌچبًے کے لیے زکوهت ہٌذ ًے
ؽٌبخت کی ہے۔ توبم سیبعتیں هؾي هوڈ هیں تؼویشی هوس پش ایک دوعشے عے هغبثمت کشتے ہوئے اى
افالزبت اوس آعبى ثٌبًے کے کبهوں کو اًدبم دے سہے ہیں۔ اط پشوگشام کے تست اة کبسکشدگی کی
خبًچ هتؼلمیي کے رسیؼے فشاہن کشدٍ هؼلوهبت کی ثٌب پش کی خبئے گی۔
وصیشخضاًہ ًے اػالى کیب کہ کبهشط کب هسکوہ توبم هتؼلمیي کو خوڑًے کے لئے ایک ہی همبم پش توبم
چیضوں کے ثبصاس کے هوس پش ایک ًیؾٌل الخغٹکظ پوسٹل تیبس کشسہب ہے۔
خٌبة اسوى خیٹلی ًےکہب کہ زکوهت  ،هشکضی وصاستوں اوس هسکووں هیں ای -آفظ اوس دیگش ای-
زکوشاًی کے الذاهبت کشکے اپٌے کبم کبج کے هشیمے هیں تجذیلی السہی ہے۔ زکوهت کب ثدٹ تیبس
کشًے  ،زغبة کتبة سکھٌے ،اخشاخبت اوس ًمذ سلن کب اًتظبم کشًے کے لیے کٌٹشولش خٌشل آف اًڈیب
کے صیش اًتظبم ایک ویت پش هجٌی گوسًوٌٹ اًٹیگشیٹڈ فبئٌبًؾیل هٌیدوٌٹ اًفبسهیؾي عغٹن (خی آئی ایف
این آئی ایظ) چالیب خبسہب ہے۔
ایک هشکضی ػواهی زقولیبثی کب پوسٹل عی پی پی پی زقولیبثی کے ثبسے هیں ایک ہی همبم پش توبم
هؼلوهبت فشاہن کشاتب ہے۔ اط پلیٹ فبسم پش تمشیجب ً عبڑھے تیي الکھ ٹھیکیذاس سخغٹشڈ ہیں۔ فشف ًوهجش
 2017هیں تمشیجب ً  2الکھ  40ہضاس کشوڑ هبلیت کے ایک الکھ ٹیٌڈسوں کے لیے اط پوسٹل کے رسیؼے
الیکٹشاًک ٹیٌڈس هلت کیے گئے ۔
گوسًوٌٹ ای -هبسکیٹ پلیظ (خی ای این ) فسیر لیوت پش فسیر کوالٹی اوس همذاس هیں ؽفبف اوس هؤثش
 78ہضاس خشیذاس  50 ،ہضاس
هشیمے عے زقولیبثی کی عہولت فشاہن کشاتب ہے۔ اط پلیٹ فبسم پش
فشوخت کشًے والے تیي الکھ  75ہضاس هقٌوػبت اوس  12خذهبت ہیں۔اط کے عبتھ عبتھ تمشیجب ً دو الکھ
عودوں هیں تیي ہضاس کشوڑ سوپے هبلیت کے لیي دیي کی عہولت ہے۔ اط عے ثٌیبدی لیوت عے 25
فیقذ صیبدٍ ثچت کی خبعکتی ہے۔
آعبى سعبئی کے لیے سػبیبت کے عجھی تفقیلی هبًگوں کے ساثطے  india.gov.inپش فشاہن کشائے
خبئیں گے۔ زکوهت اًکؾبف ؽذٍ هبلی هؼلوهبت کو هؾیي کے رسیؼے پڑھے خبًے والی ؽکل هیں فشاہن
کشاًے کے اهکبى پش غوس کشے گی۔
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دیہی ػالقوں هیں سوصی سوصگبس کے هواقغ پیذا کشًے اوس ثٌیبدی
ڈھبًچے کے فشوؽ کے لیے  2018-19هیں  14.34الکھ کشوڑ سوپے
خشچ کیے جبئیں گے
آثپبؽی کی عہولت عے هحشوم  96اضالع هیں آثپبؽی کی عہولت کو
یقیٌی ثٌبًے کے لیے پشدھبى هٌتشی کشؽی عیٌچبئی یوجٌب کے تحت
 2600کشوڑ سوپے هختـ کیے گئے ہیں
ًئی دہلی  ،یکن فشوسی 2018؛ خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اهوس کے هشکضی وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے ٓاج
پبسلیوٌٹ هیں  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے هلک کے دیہی ػاللوں هیں سوصی سوصگبس کے
هوالغ کو فشوؽ دیٌے کے لیے اہن الذاهبت کب اػالى کیب۔ وصیش هوفوف ًے کہب کہ ‘‘خیغب کہ هیشی
تدبویض عے اؽبسٍ هلتب ہےٓ ،ائٌذٍ عبل زکوهت کی توخہ ،سوصی سوصگبس کے هوالغ  ،صساػت ًیض هتؼلمہ
عشگشهیوں اوس دیہی ثٌیبدی ڈھبًچے کی تؼویش پش اوس صیبدٍ سلن خشچ کش کے ،دیہی ػاللوں هیں صیبدٍ
عے صیبدٍ سوصی سوصگبس کے هوالغ فشاہن کشًے پش هشکوص ہوگی۔
خٌبة خیٹلی ًے ثتبیب کہ  2018-19هیں ،دیہی ػاللوں هیں سوصی سوصگبس کے هوالغ پیذا کشًے اوس
ثٌیبدی ڈھبًچے کی تؼویش پش هختلف وصاستوں کے رسیؼے هدووػی هوس پش  14.34الکھ کشوڑ سوپے
خشچ کیے خبئیں گے خظ هیں  11.98الکھ کشوڑ سوپے کے ،ثدٹ عے ػلیسذٍ اوس هبوسائے ثدٹ
وعبئل ؽبهل ہیں۔ اًہوں ًے کہب کہ صسػی عشگشهیوں اوس خود سوصگبسی کے رسیؼے پیذا ہوًے والے
سوصگبس کے هوالغ کے ػالوٍ اط خشچ عے  321کشوڑ افشادی دى کے ثشاثش سوصگبس کے هوالغ پیذا
ہوں گے  3.17 ،الکھ کلوهیٹش دیہی عڑکیں ثٌیں گی  51 ،الکھ ًئے دیہی هکبًبت کی تؼویش ہوگی،
 1.88کشوڑ ثیت الخالء ثٌیں گے اوس صسػی تشلی کے ػالوٍ  1.75کشوڑ ًئے کٌجوں هیں ثدلی کٌکؾي
دعتیبة کشائے خبئیں گے۔
هضیذ ثش ٓاں  ،زکوهت ًے لوهی دیہی سوصگبس هؾي کے لیے هختـ کی خبًے والی سلن هیں لبثل رکش
امبفہ کشتے ہوئے  2018-19کے لیے  5750کشوڑ سوپے هختـ کیے ہیں۔ خٌبة خیٹلی ًے کہب کہ
خواتیي کے خود اهذادی گشوپوں (ایظ ایچ خی) کو دعتیبة کشائے خبًے والے لشموں هیں 2016-17
هیں تمشیجب ً  42,500کشوڑ سوپے تک کب امبفہ ہوا خو کہ گضؽتہ ثشط کے همبثلے  37فیقذ صیبدٍ ہے۔

وصیش هوفوف ًے هضیذ کہب کہ زکوهت کو یمیي ہے کہ خود اهذادی گشوپوں کو دعتیبة کشائے خبًے
والے لشموں کی سلن هبسچ  2019تک ثڑھ کش  75,000کشوڑ سوپے تک پہٌچ خبئے گی۔
وصیش خضاًہ ًے کہب کہ صیش صهیي پبًی عے ٓاثپبؽی کے ًظبم کو هنجوه ثٌبًے کے لیے پشدھبى هٌتشی
کشؽی عیٌچبئی یوخٌب – ہش کھیت کو پبًی – کے تست زکوهت ًے اط همقذ کے لیے  26,00کشوڑ
سوپے هختـ کیے ہیں۔ اط عے ٓاثپبؽی کی عہولت عے هسشوم  96امالع هیں عیٌچبئی کی یمیٌی
عہولت دعتیبة ہوگی۔ یہ  96ایغے امالع ہیں خہبں فی السبل  30فیقذ عے ثھی کن صهیي هیں ٓاثپبؽی
کی عہولت دعتیبة ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 Ministry of Finance
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هبلی خذهبت کے ثیي االقواهی هشکض کے لیے ٹیکظ تشغیجبت
غیش هقین ثبؽٌذوں کے رسیؼے حبفل کیے گئے ریلی فوائذ اوس
هخقوؿ توغکبت کے علغلے هیں سػبیت کو اہن پوًجی فوائذ کے
تحت ػبئذ ٹیکظ کے دائشے هیں ًہیں الیب جبئے گب
غیش کوپٌی ٹیکظ دہٌذگبى جو آئی ایف ایظ عی کے تحت هقشوف
ػول ہیں ،اى پش هتجبدل کن اص کن ٹیکظ  9فیقذ کے سػبیتی ؽشح پش
ًبفز کیبجبئے گب جو کوپٌیوں کے لیے کن اص کن هتجبدل ٹیکظ خیبل کیب
جبئے گب
ًئی دہلی  /یکن فشوسی ، 2018ثیي االلواهی اوس هبلی خذهبت هشکض (آئی ایف ایظ عی) هیں والغ
اعٹبک ایکظ چٌدوں هیں تدبست کو فشوؽ دیٌے کی غشك عے خضاًے اوس کبسپوسیٹ کے هشکضی

وصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے آئی ایف ایظ عی کے لیے دو هضیذ سػبیبت فشاہن کشاًے کی تدویض سکھی
ہے۔ پبسلیوٌٹ هیں آج  2018-19کب ػبم ثدٹ پیؼ کشتے ہوئے وصیشخضاًہ ًے تدویض سکھی ہے کہ غیش
همین ثبؽٌذوں کی هشف عے زبفل کیے گئے ریلی فوائذ اوس هخقوؿ توغکبت کی هٌتملی کو اثبثے پش
هغتثٌی لشاس دیب خبئے۔ وصیشخضاًہ ًے هضیذ کہب کہ آئی ایف ایظ عی هیں
ػبئذ ہوًے والے ٹیکظ عے
ٰ
کبم کشًے والے غیش کوپٌی ٹیکظ دہٌذگبى پش  9فیقذ کی سػبیتی ؽشذ پش هتجبدل کن عے کن ٹیکظ
ػبئذ کیب خبئے گب ،خو کن عے کن هتجبدل ٹیکظ (این اے ٹی) کے ثشاثش ہوگب اوس خو کوپٌیوں پش ػبئذ
ہوگب۔
زکوهت ًے ثھبست هیں ػبلوی عطر کب ایک ثیي االلواهی هبلی خذهبت هشکض لبئن کشًے کی کوؽؼ
کی تھی ،زبلیہ ثشعوں هیں اط همقذ کو پوسا کشًے کے لئے ٹیکظ تشغیجبت عویت هختلف الذاهبت
کیے گئے۔
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اعتثٌی کی زذ ثڑھب کش  50000سوپئے کی
هؼوش ؽہشیوں کو سازت :خوغ سلن پش عود عے
ٰ
گئی
پشدھبى هٌتشی ویبیے وًذًب یوخٌب هیں هبسچ  2020تک چھوٹ کی توعیغ
پی این وی وی وائی کےتست عشهبیہ کبسی کی هوخودٍ زذ ثڑھب کش 15الکھ سوپئے تک کی
گئی
ًئی دہلی۔ یکن فشوسی 2018
 12هبگھ1939 ،
هؼوش ؽہشیوں کو پشولبس صًذگی فشاہن کشاًےکے همقذ عے خضاًہ اوس کبسپوسیٹ اُهوس
کےوصیش خٌبة اسوى خیٹلی ًے هؼوش ؽہشیوں کیلئے اہن تشغیجبت کب اػالى کیب ہے۔

ػبم ثدٹ2018-
19

ٓاج پبسلیوٌٹ هیں ػبم ثدٹ  2018-19پیؼ کشتےہوئے وصیش خضاًہ ًے
کہب کہ ثیٌکوں اوس ڈاک خبًوں هیں خوغ سلن پش ٓاهذًی پش عود هیں سػبیت کو
 10000سوپئے عے ثڑھب کش  50000کشدی گئی ہے اوس دفؼہ  194اے کے تست ایغی ٓاهذًی پش ٹی ڈی
ایظ کبٹٌے کی مشوست ًہیں ہوگی۔ یہ فبئذٍ توبم فکغڈ ڈپبصٹ اعکین اوس چبلو کھبتب ڈپبصٹ اعکین پش
عود کے لئے ثھی دعتیبة ہوگب۔
وصیش خضاًہ ًے فست ثیوہ پشیویئن اوس هجی اخشاخبت کے لئے ڈیڈکؾي کی زذ دفؼہ 80ڈی کے
تست  30000سوپئے عے ثڑھب کش  50000سوپئے کشًے کباػالى کیب۔ توبم هؼوش ؽہشی اة کغی ثھی
فست ثیوہ پشیویئن اوس ػبم هجی اخشاخبت کے علغلے هیں عبالًہ  50000سوپئے تک کے ڈیڈکؾي کے
ٰ
کبدػوی کشعکیں گے۔
فبئذے
ٓ
هضیذ ثشاں وصیش خضاًہ ًے ثؼل صهشے کی عٌگیي ثیوبسیوں کے هؼبهلے هیں هجی اخشاخبت
هؼوش ؽہشیوں کیلئے ڈیڈکؾي کی زذ  60000سوپئے اوس اًتہبئی هؼوش ؽہشیوں کیلئے  80000سوپئے
کی زذ کو ثڑھب کش دفؼہ  80ڈی ڈی ثی کے تست ثڑھب کش ایک الکھ سوپئے کشًے کی تدویض پیؼ کی
ہے۔
هؼوش ؽہشیوں کو اى هشاػبت عے  4000کشوڑ سوپئے امبفی ٹیکظ فبئذٍ دیب خبئیگب۔
سػبیتی ٹیکظ کے ػالوٍ وصیش خضاًہ ًے پشدھبى هٌتشی ویبیے وًذًب یوخٌب هیں هبسچ 2020
تک توعیغ کشًے کی تدویض پیؼ کی ہے خظ هیں الئف اًؾوسًظ کبسپوسیؾي ٓاف اًڈیب کے رسیؼے
8فیقذ کے سیٹشى دیٌے کب یمیي دالیب گیب ہے۔اط اعکین کے تست هؼوش ؽہشیوں عے هتؼلك  7.5الکھ
سوپئے کی عشهبیہ کبسی کی هوخودٍ زذ  15الکھ سوپئے تک ثڑھب ئی خبسہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
RELIEF TO SENIOR CITIZENS: EXEMPTION OF INTEREST INCOME ON
DEPOSITS INCREASED TO Rs 50,000
م ى۔ ػ ط۔ ع ى
)(01-02-2018
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پشیظ اًفبسهیؾي ثیوسو
زکوهت ہٌذ
ػبم ثدٹ  2018-19هیں دیہی تشلی کے ؽؼجے کے لئے ثڑے الذاهبت
اوس اػالًبت
ًئی دہلی،یکن فشوسی 2018؍دیہی تشلی کب هسکوہ  ،دیہی غشیت گھشاًوں کے هؼیبس صًذگی کو
ثہتش ثٌبًے کے لئے هغتمل هوسپش کوؽبں ہے۔  2012-13هیں  50162کشوڑ سوپے کے هختـ کشدٍ
ثدٹ کو ثڑھب کش  2017-18هیں اعے  109042.45کشوڑ سوپے کشدیب گیب ہے۔ػالوٍ اصیں پی این خی
اػلی فبئٌٌظ کویؾي کی گشاًٹ اوس سیبعتوں کی ثڑی زقے
ایظ وائی اوس پی این اے وائی (خی) هیں
ٰ

داسی ثھی  2017-18هیں ڈی او ٓاس ڈی کے پشوگشاهوں کے لئے دعتیبة تھی۔ یہ عت هال کش کے -13
 2012هیں دعتیبة کل فٌڈ کے همبثلے تمشیجب ً  3گٌب کب امبفہ ہوا ہے۔ثدٹ هیں امبفے کے ػالوٍ دیہی
تشلی کے هسکوہ ًے عوبخی  ،هؼبؽی ،رات پبت پش هجٌی هشدم ؽوبسی(2011 -ایظ ای عی عی )2011-
ٓ ،ائی ٹی ،ڈی ثی ٹی ادائیگی کب ًظبم ،لیي دیي پش هجٌی پشوگشام ،این ٓائی ایظ ایظ کب اعتؼوبل کشکے
ؽفبفیت کو فشوؽ دیٌے کے لئے دوس سط زکوهتی افالزبت کی ہیں۔
ٓ
پی این خی ایظ وائی کب همقذ هیذاًی ػاللوں کی ٓ 500اثبدی اوس پہبڑی ػاللوں کی  250اثبدی
 2014تک
کے  178184ثبؽٌذوں کو ہش ایک هوعن هیں عڑک ساثطہ کبسی فشاہن کشًب ہے۔هبسچ
 97838ثبؽٌذوں ( 55فیقذ) کو خوڑا گیب ہے۔اى دًوں پی این خی ایظ وائی کے تست  130947ثبؽٌذے
خڑے ہوئے ہیں اوس دیگش  14620ثبؽٌذے سیبعتی زکوهتوں کے پشوگشاهوں کے رسیؼے خڑے ہوئے
ہیں۔ 2016-17هیں سوصاًہ  130کلو هیٹش کی سفتبس عے کل  47447کلو هیٹش عڑکوں کی تؼویش کی گئی
تھی۔ 2017-18هیں یوهیہ  140کلوهیٹش کی سفتبس عے  51000کلو هیٹش عڑکوں کی تؼویش کے لئے
کوؽؾیں کی خبسہیں ہیں۔
صسػی هبسکیٹ(هٌڈیوں) کے لئے اچھی چوڑی عڑکوں کی اہویت کب ازغبط کشتے ہوئے ہن
دیہی عڑک ًیٹ وسک کو هنجوه کشًب چبہتے ہیں اوس اط کے لیے ہویں هوخودٍ هٌتخت دیہی عڑکوں
کو اپگشیڈ کشًب ہوگب۔اط عے دوعشے هشزلے کو هضیذ هنجوهی هلے گی ،خو کہ پہلے عے ہی صیش
تکویل ہے۔ پی این خی ایظ وائی III-کے هوسپش ایک الکھ  10ہضاس کلوهیٹش کو اپگشیڈ کئے خبًے کی
تدویض پیؼ کی گئی ہے۔ایغب کہٌے کشًے کے لئے  2022تک هشکضی زکوهت عے  19ہضاس کشوڑ
سوپے عبالًہ فٌڈًگ تؼبوى لی خبئے گی۔ًیو اًڈیب  2022عے هتؼلك وصیش اػظن کب خو خواة ہے اط کی
تکویل کے لئے ساثطہ کبسی کی مشوست ہے اوس اعی هشذ عے عڑکوں کو هنجوه ثٌبًے کی ثھی
مشوست ہے  ،تبکہ ثبصاسوں عے خڑا خب عکے اوس خظ عے کہ کغبى ثبصاسوں عے فبئذٍ اٹھب عکیں۔
عڑکوں کے ثہتش سکھ سکھبؤ اوس توبم عڑکوں کی خی ٓائی ایظ هیپٌگ کب ازغبط کشتے ہوئے
تیغشے هشزلے کیلئے سیبعتوں  /هشکض کے صیش اًتظبم خطوں کی اہلیت کے واعطے  ،توبم عڑکوں کی
خی ٓائی ایظ هیپٌگ هکول کشًے کے عبتھ عبتھ اًہیں ایک صثشدعت سکھ سکھبؤ پبلیغی اوس فٌڈًگ کو
اػلی هؼیبس کے سکھ سکھبؤ کو یمیٌی ثٌبًب تھب۔ توبم
یمیٌی ثٌبًبہوگب۔ اًہیں پی این خی ایظ وائی عڑکوں کے
ٰ
پی این خی ایظ اوئی عڑکوں هیں عے  15فیقذ عڑکوں پش اة اختشاػی گشیي ٹیکٌبلوخی هثالً ثیکبس
پالعٹک  ،خیوٹیکغٹبئلض  ،فالئی ایؼ ٓ ،ائشى اوس کبپش علیگ اوس کولڈ هکظ کب اعتؼوبل کیبخبسہب ہے۔ اط
عے ًہ فشف تؼویش کی الگت هیں کوی ٓائے گی ثلکہ همبهی اوس سدی عبهبى کے اعتؼوبل کو ثھی فشوؽ
هلے گب ۔ خظ عے کبسثي کے اخشاج هیں کوی ٓائے گی۔
سوصگبس کو گوًبگوًیت دیٌے کیلئے دیي دیبل اًتودے یوخٌب ًیؾٌل سوسل سوصگبس هؾي کے تست
کبهیبثی کےعبتھ ایظ ایچ خی ایظ کے دائشٍ کبس هیں  4.5کشوڑ عے صیبدٍ خواتیي کو الیب گیب ہے۔
گضؽتہ چٌذ ثشعوں هیں فالزیت عبصی اوس ہٌشهٌذی کی تشثیت کے رسیؼے التقبدی کبهوں کیلئےثیٌک
ساثطوں کو کبفی توعیغ دی گئی۔  2014-15هیں ثیٌک ساثطوں کے رسیؼے  23953کشوڑ سوپئے کے
لشك دیے گئے ۔ اط ولت ثمبیب لشمے کی سلن تمشیجب ً  60000کشوڑ سوپئے ہے۔ ؽوبلی هؾشلی اوس
ؽوبل هؾشلی سیبعتوں هیں خواتیي کے اپٌی هذد ٓاپ گشوپ هختلف لغن کے سوصگبس اختیبس کشسہے ہیں
خیغب کہ گضؽتہ چٌذ دہبئیوں هیں خٌوثی سیبعتوں هیں دیکھب گیب ہے۔ اط عے غشیت گھشوں کو پیذاواسی
اثبثوں اوس ٓاهذًی هیں امبفہ کے رسیؼے غشیجی دائشے عے ثبہش ًکلٌے هیں هذد هلی ہے۔
 32الکھ عے صائذ خواتیي کبؽتکبسوں پش کبم خبسی ہے تبکہ اًہیں ہوہ گیش پیوبًے پش صسػی اهوس
هیں تشلی کے عبتھ آگے ثڑھبیب خبعکے اوس ایک ہضاس ًبهیبتی کلغٹش لبئن کئے خبعکیں۔ڈی اے وائی ۔
ایي آس ایل این اوس این خی ایي آس ای خی ایظ صساػت کی وصاست کے عبتھ هل کش اى خواتیي عیلف ہیلپ

گشوپوں کو هٌڈی ثٌیبدی ڈھبًچہ فشاہن کشعکیں اوس پشوڈیوعش گشوپوں اوس پشوڈیوعش کوپٌیوں کے لئے
ثھی ایغی ہی عہولت فشاہن کشعکیں۔
این خی ایي آس ای خی ایظ ًے مشوست کے ولت عوبخی ثیوہ فشاہن کبس کب سول ادا کیب ہے۔
اخشت پش هجٌی سوصگبس کے لئے وعبئل هوثش هوس پش گضؽتہ تیي ثشعوں کے دوساى غشیت کٌجوں کے
لیے سوصی سوٹی کے زبالت کو ثہتش ثٌبًے کے لئے ثشوئے کبس الئے خبچکے ہیں اوس اى کب اعتؼوبل
هوعویبتی تمبموں کے هطبثك صساػت کو فشوؽ دیٌے اوس هوثش آثی اًتظبم ،خٌگل ثبًی اوس اثبثہ تشلیبت
کے لئے ثھی کیب گیب ہے۔ اط هذت کے دوساى 10الکھ عے صائذ فبسم تبالة اوس  6.7الکھ عے صائذ
گڈھے پہلے ہی هکول کئے خبچکے ہیں اوس  1.6الکھ سلیك وعبئل اًتظبم عوختہ ّ
کوپوعٹ کے ّ
گڈھے
اوس ٹھوط وعبئل اًتظبم سیبعتوں ثھش هیں فشاہن کشائے خبچکے ہیں۔ این خی ایي آس ای خی ایظ وعبئل
کب اعتؼوبل پی این اے وائی (خی) کے عبتھ  95/90دًوں کب کبم فشاہن کشاًے کے لئے کیب گیب ہے اوس
 12000سوپے عووچھ ثھبست هؾي یب این خی ایي آس ای خی ایظ کے لئے ہش ایک کٌجے کو ثیت الخال
تؼویش کشًے کی غشك عے اوس ًبداس افشاد کے لئے ًئے گھشوں کے تؼویش کے لئے فشاہن کشائے گئے
ہیں۔ گضؽتہ تیي ثشعوں کے دوساى  71.50الکھ هکبًبت پہلےہی هکول کئے خبچکے ہیں خي هیں
 17.83الکھ پی این اے وائی (خی) هکبًبت ؽبهل ہیں۔ دیگش  33پی این اے وائی (خی) هکبًبت کے 31
هبسچ  2018تک هکول ہوخبًے کی تولغ ہے کیوًکہ یہ هکبًبت پہلے عے ہی تؼویش کے زتوی هشازل
هیں ہیں۔ این خی ایي آس ای خی ایظ کب اعتؼوبل سوصی سوٹی کے وعبئل کو فشوؽ دیٌے کے ایک رسیؼے
کے هوس پش ثھی کیب گیب ہے اوس اط کے تست ثڑی تؼذاد هیں اًفشادی اعتفبدٍ کٌٌذگبى عے هتؼلك
اعکیویں هثالً کھیتوں کے دسهیبى تبالة ،آثپبؽی کے کٌویں ،ثکشیوں کے ؽیڈ ،ڈیشی کے ؽیڈ ،پولٹشی
یؼٌی هشغی ثطخي پبلٌے کے ؽیڈ وغیشٍ فشاہن کشائے گئے ہیں تبکہ غشیت کٌجے اى وعبئل کب اعتؼوبل
کشعکیں۔دیہی تشلیبت کے هسکوے کو تولغ ہے کہ وٍ اپٌے اط ػول کو خبسی سکھے گب اوس اعی کے
توعو عے  2022تک ًئے اًڈیب هیں غشثت کب خبتوہ ہوگب۔ اط کے لئے سوصی سوٹی هیں گوًب گوًی
اوس ثہتش ثٌیبدی ڈھبًچہ فشاہن کشایب خبئے گب۔ هسکوے ًے پہلے ہی  50ہضاس گشام پٌچبیتوں پش ازبهہ
کشًے والے پبًچ ہضاس کلغٹشوں پش کبم ؽشوع کشدیب ہے۔ یہ کبم سیبعتی زکوهتوں کے تؼبوى و اؽتشاک
عے ؽشوع کیب گیب ہے تبکہ غشیجی کے توبم صاویوں کے هغبئل کو زل کیب خبعکے۔ دیہی تشلیبت کے
هسکوے ًے ڈی ڈی یو خی کے وائی اوس دیہی خود سوصگبس تشثیتی اداسوں (آس ایظ ای ٹی آئی) کے
توعو عے خود سوصگبس کو ثڑھبوا دیٌے کے لئے اخشت سوصگبس اوس ہٌشهٌذی کو فشوؽ دیٌے کب کبم
ؽشوع کشسکھب ہے اوس ہش عبل عبت الکھ ًبداس کٌجوں کو اط کے فوائذ زبفل ہوسہے ہیں۔ ًبداس کٌجوں
کو ہٌشهٌذی کے لسبظ عے آساعتہ کشًے کی کوؽؾیں خبسی سہیں گی اوس اى کب اعتؼوبل اعکل اًڈیب
الذاهبت کے توعو عے صیبدٍ هوثش هشیمے عے ڈی ڈی یو خی کے وائی اوس آس ایظ ای ٹی وائی کے
پشوگشاهوں کے ثہتش ًفبر کے رسیؼہ آگے ثڑھبیب خبئے گب۔
گضؽتہ ثدٹ هیں هؾي اًتودیہ عے هتؼلك اػالى کیب گیب تھب خظ کے تست ایک کشوڑ کٌجوں کو
 50ہضاس گشام پٌچبیتوں هیں ًبداسی عے ًدبت دالًب تھب۔ دیہی تشلیبت کے هسکوے ًے اى گشام پٌچبیتوں
کی دسخہ ثٌذی کی ہے خي کو سیبعتی زکوهتوں ًے ثبهمقذ هوس پش هٌتخت کیب ہے۔ ثٌیبدی ڈھبًچے
عے هتؼلك فبفلے۔ اًغبًی تشلیبت اوس التقبدی پیوبًوں کی ؽٌبخت کی خبچکی ہے اوس ہوبسی
زکوهت ًے اى فبفلوں کو هٹبًے کب ػہذ کشسکھب ہے اوس غشیت تشیي کٌجوں کی صًذگیوں هیں ایک
وامر فشق الًب چبہتی ہے۔
ً
ً300ین ؽہشی کلغٹشوں کو تشلی دیٌے کی کوؽؼ اوس تمشیجب  1200عبًغذ آدسػ گشام پٌچبیتوں
کب لیبم ثھی هؾي اًتودیہ کے تست ؽبهل ہے۔  8000عے صائذ هؾي اًتودیہ گشام پٌچبیتیں  115تولؼبتی
امالع کے تست آتی ہیں۔ اى گشام پٌچبیتوں هیں سوصی سوٹی کے رسائغ هیں گوًب گوًی پیذا کشکے اًہیں
تیضی عے تشلی دیٌے کی توبم تش کوؽؾیں کی خبئیں گی۔ هہیال کغبى عؾکتی کشى پشی یوخٌب (این کے

ایظ پی) کے تست  32الکھ عے صائذ خواتیي کے عیلف ہیلپ گشوپ اساکیي ہوہ گیش صساػت کب ساعتہ
اپٌب سہی ہیں۔ ثھبستی صساػت کی ثشآهذات کو فشوؽ دیٌے کے لئے ایغے خغشافیبئی ػاللوں کی تشلی
خٌہیں ًبهیبت کی عٌذ زبفل ہے ،ثہت اہن ہے اوس اپٌے خواتیي کے عیلف ہیلپ گشوپ کے رسیؼہ هؾي
اًتودیہ کے تست لبئن کئے خبًے والے کلغٹش کن اص کن ایک ہضاس کلغٹش لبئن کشًے کی کوؽؼ کشیں گے
تبکہ آثی تسفع کے علغلے هیں ہوہ گیش صساػت کب ساعتہ ہوواس ہوعکے اوس ٹھوط اوس سلیك فنلہ
اًتظبم خظ کب تؼلك ًبهیبثی کوپوعٹ عے ہے اوس خظ کب اعتؼوبل ًبهیبتی کبؽتکبسی هیں کیب خبتب ہے،
ہٌش هٌذی تشلیبت ،ثیٌکٌگ ساثطے ،سوصی سوٹی ،ثٌیبدی ڈھبثچہ عہولتیں وغیشٍ توبم اهوس اط کے تست
ؽبهل ہیں۔
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