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تیل، پیٹؽول، گیف اوؼ ثدلی کی ثڑھتی هیوتوں ًے پبکكبى هیں اكؽاِ ؾؼ پیعا کیب ہے۔ ثسث کیدئے ًیؿ : 1قوال ًوجؽ 

 اكؽاِ ؾؼ کو کٌٹؽول کؽًے کیلۓ تدبویؿ ظیں۔

:خواة  

ِِ ؾؼ کی نؽذ گؿنتہ  پبکكتبى هیں نوبؼیبت کے قؽکبؼی اظاؼے ثیوؼو آف قٹیٹكکف کی خبًت قے خبؼی کؽظٍ اػعاظونوبؼ کے هطبثن هلک هیں اكؽا

 پبًچ ثؽـ کے ظوؼاى ثلٌع تؽیي قطر پؽ پہٌچ گئی ہے۔

 

ِِ ؾؼ کی نؽذ  2019اظاؼۂ نوبؼیبت کے هطبثن هبؼچ  كیًع تھی۔ 8.21كیًع ؼہی خجکہ كؽوؼی هیں یہ نؽذ  9.41هیں اكؽا  

 

ٍِ اپؽیل کے آؿبؾ هیں پیٹؽول کی كی لیٹؽ هیوت هیں ثھی چھ ؼوپے کب اَبكہ کیب  یہ اػعاظونوبؼ ایک ایكے هوهغ پؽ قبهٌے آئے ہیں خت زکوهت ًے هب

 ہے۔ اـ يوؼتسبل هیں هہٌگبئی اة ػوام کو ظؼپیم قت قے ثڑے هكئلے کے ِوؼ پؽ قبهٌے آ ؼہی ہے۔

 

ِِ ؾؼ کیب ہوتب ہے، یہ هہٌگبئی یکبیک کیكے ثڑھ خبتی ہے اوؼ زکوهت اوؼ ایک ػبم آظهی اـ ظو هؿیع ههکالت قے کف هعؼ ثچ قکتب ہے۔ یہ  اكؽا

 قواالت ہوبؼی قبتھی زویؽا کٌول ًے هبہؽ هؼبنیبت هیًؽ ثٌگبلی کے قبهٌے ؼکھے۔

 اكؽاِ ؾؼ کیب ہے؟

کہتے ہیں لیکي یہبں خف اكؽاِ ؾؼ کی ثبت ہو ؼہی ہے وٍ کكی ایک ظو یب ظؼخٌوں انیب کی ( هہٌگبئی)کكی چیؿ کی هیوت ثڑھتی ہے تو اقے اكؽاِ ؾؼ 

 ثبت ًہیں۔

 

ِِ ؾؼ  قبظٍ ؾثبى هیں کہب خبئے تو کكی هؼیهت هیں هدووػی ِوؼ پؽ ختٌی انیب ضؽیعی خبتی ہیں اـ کی اوقطبً هیوت اگؽ ثڑھتی ہے تو ہن اقے اكؽا

 کہتے ہیں۔

 

 اكؽاِ ؾؼ هیں اَبكہ کیكے ہوتب ہے؟

 

انیب کی هیوت ثڑھٌے کی ظو وخوہبت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انیب کی تیبؼی کی الگت ثڑھ خبتی ہے، هطلت ضبم هبل کی هیوت ؾیبظٍ ہوئی یب پھؽ اخؽت 

کہتے ہیں۔' کبقٹ پم اًللیهي'ؾیبظٍ لگی اـ پؽ خو ضؽچہ ؾیبظٍ ہوا تو هیوت ثھی ثڑھ خبئے گی۔ اقے   
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ڈیوبًڈ پم 'ظوقؽی وخہ هسعوظیت ہے۔ یؼٌی هبؼکیٹ هیں هبل کن ہے لیکي ضؽیعاؼ ؾیبظٍ ہیں۔ کچھ گبہک ؾیبظٍ پیكہ ظیٌے کو ثھی تیبؼ ہوتے ہیں اقے 

کہتے ہیں۔' اًللیهي  

 

یہبں هثبل تیل کی هیوت کی ہے۔ اگؽ تیل کی هیوت ثڑھ خبتی ہے تو وٍ کبقٹ پم اًللیهي ہے۔ کیوًکہ اقی ایٌعھي کی هعظ قے چلٌے واال ٹؽک انیب 

هٌڈیوں تک پہٌچبتب ہے۔ یوں تیل کی هیوت هیں اَبكے کب اثؽ اى توبم چیؿوں کی هیوت پؽ پڑے گب اوؼ وٍ ثڑھ خبئے گی۔  

اوؼ ایک وخہ ًوٹ چھبپٌب ثھی ہے۔ اگؽ زکوهت ؾیبظٍ پیكے چھبپتی ہے تو پھؽ لوگوں کے پبـ ؾیبظٍ پیكے آ خبتے ہیں۔ هٌڈی هیں چیؿیں هسعوظ ہوتی 

کہتے ہیں۔' ڈیوبًڈ اًللیهي'ہیں اوؼ لوگوں کے پبـ پیكے ؾیبظٍ ہوتے ہیں تو اـ قے ثھی چیؿ هہٌگی ہوتی ہے۔ اقے   

 

کب ہو گیب۔ یوں خو ثھی چیؿ  145اوؼ پھؽ  115، 105ڈاکٹؽ ثٌگبلی کے هطبثن اـ وهت پبکكتبى هیں ظوًوں خبًت قے اكؽاِ ؾؼ ہو ؼہب ہے۔ پہلے ڈالؽ 

 هلک هیں ثبہؽ قے الئی خبتی ہے وٍ هہٌگی پڑتی ہے۔ ظوقؽی خبًت ًوٹ چھبپٌب ثٌی ہے۔

 کیب زکوهت ثے ثف ہے؟

اگؽ یہ اپٌے ؿیؽ تؽهیبتی اضؽاخبت کن کؽ ظیں تو اًھیں ًوٹ ًہیں چھبپٌے پڑیں گے۔ اـ ’هیًؽ ثٌگبلی کے هطبثن زکوهت کجھی ثھی ثےثف ًہیں ہوتی۔ 

 قے ڈیوبًڈ یؼٌی ِلت کی خبًت اكؽاِ ؾؼ کن ہوگی تو اـ قے اـ کی نؽذ ثھی کن ہو گی۔

 

زکوهت ٹیکف کی ويولی هیں ًبکبم ہو گئی ہے اوؼ یہ اپٌے اضؽاخبت پوؼے کؽًے کے لیے ًوٹ چھبپ ؼہے ہیں اوؼ خت ’اًھوں ًے یہ ثھی کہب کہ 

 ًوٹ چھبپیں گے تو اكؽاِ ؾؼ هیں تو اَبكہ ہو گب۔

 

اًھوں ًے ظػوے کیے خت ظػوے کؽتے ہیں تو ہوم وؼک ثھی کؽتے ہیں۔ اًھوں ًے کہب کہ گھؽ ثٌبئیں گے، ًوکؽیبں ظیں گے لیکي کؽیں گے کیكے ’

 ’یہ اى کو پتہ ہی ًہیں کہ ہو گب کیكے؟

 

ڈاکٹؽ ثٌگبلی کے هطبثن زکوهت هیں ثؽاٍ ؼاقت خو وؾؼا ہیں اًھیں ثسؽاى کب ًہ اًعاؾٍ ہے اوؼ ًہ ہی اـ کے ثبؼے هیں هؼلوم ہے کہ اـ کی ًوػیت 

کیب ہے اوؼ خہبں تک هؼیهت هیں ههیؽ ہیں تو وٍ تو پہلے ثھی زکوهت هیں ؼہے ہیں اوؼ وٍ آج کے ثسؽاى کے لیے ثہت زع تک غهہ ظاؼ ہیں تو 

 ’هدھے ًہیں هؼلوم کہ اى قے کیب اهیع کی خب قکتی ہے۔

 

خہبں تک ثبہؽ قے هعظ اوؼ هلیي ڈالؽ اهعاظ هلٌے کی ثبت ہے تو اـ پؽ یہ کہہ قکتے ہیں کہ ایک تو ثھیک پؽ هؼیهت ٹھیک ًہیں ہو ’اى کب کہٌب تھب کہ 

قکتی ظوقؽے ثبہؽ قے خو پیكہ آتب ہے وٍ هبَی هیں لیے خبًے والے هؽَوں کو واپف کؽًے هیں لگتب ہے۔ ؼات کو پیكے آتے ہیں يجر چلے 

 ’خبتے ہیں اوؼ پھؽ يجر ہن پھؽ وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔

 كیڈؼل ؼیؿؼو اكؽاِ ؾؼ کو کیكے کٌٹؽول کؽتب ہے

كیڈؼل ؼیؿؼو کب ثٌیبظی کبم هہٌگبئی پؽ هبثو پبًب ہے خجکہ کكبظ ثبؾاؼی قے ثچٌب ہے۔ یہ هبلیبتی پبلیكی کے قبتھ یہ کبم کؽتب ہے۔ اكؽاِ ؾؼ پؽ هبثو پبًے 

 کے لئے ، كیڈ کو هؼبنی ًوو کو

٪ کے ظؼهیبى ہے۔ اگؽ اـ قے کہیں ؾیبظٍ 3-٪ 2قكت کؽًے کے لئے قٌکچٌؽی هبلیبتی پبلیكی کب اقتؼوبل کؽًب چبہئے۔ هثبلی هؼبنی ًوو کی نؽذ 

 ہے تو ، هطبلجہ ثہت کن قبهبى کی
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 هیوتوں هیں اَبكہ کؽظے گب۔

كیڈ ؼهن کی كؽاہوی کو قطت کؽکے اـ ًوو کو کن کؽقکتب ہے۔ هبؼکیٹ هیں خبًے والے کؽیڈٹ کی کل ؼهن یہی ہے۔ كیڈ کے اهعاهبت هبلیبتی ًظبم هیں 

 لیکویڈیٹی کو کن کؽتے ہیں ، لہػا

هؽٌ لیٌب هؿیع هہٌگب ہوخبتب ہے۔ اـ قے هؼبنی ًوو اوؼ ِلت هیں کوی آتی ہے خف قے هیوتوں پؽ ظثبؤ پڑتب ہے۔  

 اكؽاِ ؾؼ پؽ هبثو پبًے کے لئے كیڈؼل ؼیؿؼو کے ٹولؿ

كیڈ کے پبـ ثہت قبؼے ٹولؿ ہیں خو ؼوایتی ِوؼ پؽ قٌکچٌؽی هبلیبتی پبلیكی کو ًبكػ کؽًے کے لئے اقتؼوبل کؽتے ہیں۔ یہ يؽف اـ يوؼت هیں 

 ہوتب ہے خت اـ کو نجہ ہے کہ

هہٌگبئی ہبتھ قے ًکل ؼہی ہے۔ یہ ػبم ِوؼ پؽ کھلی هٌڈی کی کبؼؼوائیوں ، کھالیب كٌڈؾ کی نؽذ ، اوؼ ؼػبیت کی نؽذ هیں اقتؼوبل کؽتب ہے۔ ؼیؿؼو 

 کی َؽوؼت کو نبغ و ًبظؼ ہی

 تجعیل کؽتب ہے۔

 اوپي هبؼکیٹ آپؽیهٌؿ

كیڈ کب ظكبع کی پہلی الئي اوپي هبؼکیٹ کی کبؼوائی ہے۔ كیڈ اپٌے هوجؽ ثیٌکوں قے قیکیوؼٹیؿ ، ػبم ِوؼ پؽ ٹؽیژؼی ًوٹ ضؽیعتب یب ثیچتب ہے۔ یہ 

 قیکیوؼٹیؿ ضؽیعتب ہے خت یہ چبہتب ہے

اى کے پبـ ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ ؼهن ہو۔ یہ اى قیکوؼٹیؿ کو كؽوضت کؽتب ہے ، خكے ثیٌک ضؽیعًے پؽ هدجوؼ ہیں۔ اـ قے  more کہ هؽٌ ظیٌے کے ل

 اى کب قؽهبیہ کن ہوخبتب ہے ، خف

قے وٍ هؽَے هیں کن ہوتے ہیں۔ اـ کے ًتیدے هیں ، وٍ قوظ کی نؽذ قے ؾیبظٍ ويول کؽقکتے ہیں۔ اـ قے هؼبنی ًوو قكت ہوخبتی ہے اوؼ 

 اكؽاِ ؾؼ کی ؼكتبؼ ضتن ہوخبتی ہے۔

 كیڈ كٌڈؾ کی نؽذ

کھالیب كٌڈؾ کی نؽذ كیڈ کے ٹولؿ هیں قت قے ههہوؼ ہے۔ یہ اـ کی اوپي هبؼکیٹ کبؼؼوائیوں کب ثھی ایک زًہ ہے۔ یہ قوظ کی نؽذ ہے خو ثیٌک 

 ؼاتوں ؼات ایک ظوقؽے کے ل

loans هؽَوں کے ل charge ويول کؽتے ہیں۔ ؼیؿؼو کی َؽوؼت کو تجعیل کؽًے خیكب ہی اثؽ ہے ، اوؼ كیڈ هیں اـ هیں تؽهین کؽًب ثہت آقبى ہے۔  

 ؼػبئتی هیوت

كیڈ ڈقکبؤًٹ ؼیٹ هیں ثھی تجعیلی کؽتب ہے۔ ثیٌکوں کو كیڈ کی ڈقکبؤًٹ وًڈو قے كٌڈؾ لیٌے کی اخبؾت ظیٌے کے لئے كیڈ چبؼج قوظ کی نؽذ ہے۔  

 ؼیؿؼو کی َؽوؼت

ؼیؿؼو کی َؽوؼت یہ تھی کہ ثیٌکوں کو ہؽ ظى کے آضؽ هیں ؼیؿؼو هیں ؼکھٌب َؽوؼی تھب۔ اـ ؼیؿؼو هیں اَبكہ ًے ؼهن کو گؽظل قے ثبہؽ ؼکھب۔ 

 کھالیب كٌڈؾ کی نؽذ هیں ؼظوثعل

ء قے ؼیؿؼو کی َؽوؼت کو ضتن کؽظیب۔ 2020هبؼچ ،  26کی َؽوؼت کو ایڈخكٹ کؽًے کے ثؽاثؽ ہی اثؽ پڑتب ہے۔ كیڈ ًے   

 ػواهی توهؼبت کب اًتظبم کؽًب

قبثن چیئؽهیي ثیي ثؽًبًک ًے کہب کہ كیڈ کب قت قے اہن غؼیؼہ ػوام کی اكؽاِ ؾؼ کی توهؼبت کب ًظن و ًكن ہے۔ خت لوگ هكتوجل هیں هیوتوں هیں 

 اَبكے کی توهغ کؽتے ہیں تو وٍ ایک



 

5 
 

گوئی کؽتے ہیں۔ وٍ اة هؿیع ضؽیعاؼی کؽکے هكتوجل کی هیوتوں هیں اَبكے کب هًٌوثہ ثٌبتے ہیں ، اـ ِؽذ هہٌگبئی هیں اوؼ ثھی اَبكہ . ضوظ کق

 ہو خبتب ہے۔

٪ ہے۔2كیڈ کی اكؽاِ ؾؼ کب ہعف   

٪ قے ؾیبظٍ کی اخبؾت ظے گب اگؽ اـ قے ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ هالؾهت 2کو ، ایق او این قی ًے اػالى کیب کہ وٍ اكؽاِ ؾؼ کی نؽذ کو  2020اگكت  27

 کو یویٌی ثٌبیب خبقکے۔ یہ اة

٪ اكؽاِ ؾؼ کی تالل هیں ہے لیکي اگؽ اكؽاِ ؾؼ تھوڑی ظیؽ کے لئے کن ؼہب تو ؾیبظٍ نؽزوں کی اخبؾت ظیٌے کو تیبؼ ہے۔2ثھی وهت کے قبتھ   

کی ظہبئی هیں اكؽاِ ؾؼ پؽ هبثو پبًے هیں خو ؿلطی کی تھی وٍ اـ کی ؼوک تھبم کی هبًیٹؽی پبلیكی تھی۔ اـ ًے  1970ثؽًبًک ًے کہب کہ كیڈ ًے 

 هہٌگبئی قے ًوٹٌے کے لئے

اى کو کن کؽظیب۔ اـ اتبؼ چڑھبؤ ًے کبؼوثبؼی اظاؼوں کو اپٌی هیوتیں ثلٌع ؼکھٌے  them نؽزوں هیں اَبكہ کیب ، پھؽ کكبظ ثبؾاؼی قے ثچٌے کے ل

 پؽ هبئل کیب۔

کی کكبظ ثبؾاؼی کے ثبوخوظ اًہوں ًے اًہیں وہبں  1981كیڈ کے چیئؽهیي پبل وولکؽ ًے ػعم اقتسکبم کو ضتن کؽًے کے لئے ًؽضوں هیں اَبكہ کیب۔ 

 ؼکھب۔اـ ًے آضؽ کبؼ اكؽاِ ؾؼ پؽ

 هبثو پبلیب کیوًکہ لوگوں کو هؼلوم تھب کہ هیوتوں هیں اَبكہ ؼک گیب ہے۔

 هبَی هیں ظیئے گئے كٌڈؾ کی هكوت آپ کو ثتبتی ہے کہ كیڈ ًے اكؽاِ ؾؼ کی توهؼبت کو کیكے هٌظن کیب۔

کی هٌعی کے ظوؼاى ، كیڈ ًے کكبظ ثبؾاؼی کو ضتن کؽًے کے لئے قوظ کی  2001اگلے چیئؽ هیي ، ایلي گؽیٌكپیي ، ًے وولکؽ کی هثبل پؽ ػول کیب۔ 

کے 2004نؽزوں کو کن کیب۔   

 وقّ تک ، اـ ًے هہٌگبئی قے ثچٌے کے لئے آہكتہ آہكتہ لیکي خبى ثوخھ کؽ نؽزیں ثڑھب ظیں۔

گؽیي اقپیي ًے قؽهبیہ کبؼوں کو ثبلکل وہی ثتبیب خو اـ ًے کیب کؽًے کب اؼاظٍ کیب تھب ، اـ ِؽذ ایک اوؼ کكبظ ثبؾاؼی قے گؽیؿ کیب۔ اًہوں ًے 

 هٌڈی کے قؽهبیہ کبؼوں کو یویي ظالیب ،

 خٌہوں ًے نؽذ قوظ کے ثبوخوظ ؾیبظٍ قؽهبیہ کبؼی اوؼ ضؽچ کؽتے ؼہے۔

پبکكتبى هیں يست کے هكبئل کے زل کیلۓ تدبویؿ ظیں۔ ًیؿ هدوظٍ زکوهت اـ هكئلے کو زل کؽًے : 2قوال ًوجؽ 

 هیں کیب کؽظاؼ اظا کؽ ؼہی ہے۔

:خواة  

هگؽزبلیہ ثؽقوں هیں هسٍ کكی وثب کے ؼظػول کے ِوؼ پہ هؽتت کؽظٍ .ًظبم يست کب اولیي اوؼ اہن تؽیي خؿو اـ کب ههي اوؼ زکوت ػولی ہے

 يست پبلیكی کے ؼخسبى کو ظیکھب

گوکہ پبکكتبى کی ًیهٌل ہیلتھ قؽوقؿ هیں هتؼعظ هطًوو پؽوگؽام ثؽائے .گیب یب پھؽ وٍ خو ثیي االهواهی تٌظیووں کی ِؽف قے ًبكػ کیب گیب 

 ہیپیٹبئٹف، ایڈؾ، ٹی ثی، هلیؽیب، اًللویٌؿا،

اًلیکهي کٌٹؽول، اهیوًبئؿیهي کے لئے توقیؼی پؽوگؽام، هؽثوِ پؽوگؽام تولیعی يست ،ؾچہ ثچہ، وچبئلڈ ہیلتھ پؽوگؽام اوؼ پٌدبة ؿػائیت پؽوگؽام 

(آئی۔آؼ۔این۔ایي۔قی۔ایچ اوؼ ایي پی)  

 اوؼ پولیو اوؼ ڈیٌگی پؽ ضًويی هہوبت نبهل ہیں
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زبلیہ ظًوں پبکكتبى ًے اهوام هتسعٍ . هگؽ اككوـ ًبک اهؽ یہ ہے کہ، پبکكتبى اپٌی يست کی پبلیكی کے لئے ؿیؽ هتؼیي اؿؽاٌ اوؼ هوبيع ؼکھتب ہے

کے تست اچھی يست اوؼثہجوظ کے َوي هیں هٌتول ہوًے والی ثیوبؼیوں کو  3پؽ ظقتطّ کیے خہبں ہعف ًوجؽ (STGs) هیں خبؼی پبئیعاؼتؽهیبتی اہعاف

تبہن یہ ایک . تک هسلوظ اوؼ هؤثؽ اظویبت اوؼ ویکكیي تک ؼقبئی كؽاہن کؽًب پیم ًظؽؼکھب گیب ہے 2030ضتن کؽًب، ػبلوی يست کی ظیکھ ثھبل اوؼ 

ئے یب خبؼزبًہ هوت قے ًبكػ کؽًے کی  ؿیؽ زویوی ھعف ہے خكے ضواٍ ثطوؼاًتہبئی قیبقی تؽخیر ًبكػ کیب خبئے ، اـ پہ ثے ظؼیؾ پیكہ ضؽچ کیب خب

 کونم کی خبئے زبيل ًہیں کیب خبقکتب

 

زل یہ ہے کہ يست کے اہن هكبئل کی ًهبًعہی کی خبئے، اًہیں هبثل ػول اہعاف هیں ثبًٹ ظیب خبئے، اثؽات اوؼ ههکالت کے تدؿیہ کے هطبثن تؽخیسی 

هكبئل کب اًتطبة کؽیں اوؼ هطتلق ػالهوں کے آثبظی کی َؽوؼیبت کے هطبثن اى کو ڈھبال خبئے، ہؽ ػالهے هیں ہؽ هكئلے کے لئے کبهیبثی کے 

 .اهکبًبت کب تطویٌہ لگب کؽ هوثؽ تؽقیل اوؼ ػول ظؼآهع کے لئے زل پیم کؽیں

 

آؤٹ )ثٌیبظی ظیکھ ثھبل : نبضہ قبضت تک پھیلی ہوئی ہیں  3پبکكتبى هیں ًظبم يست کب ثٌیبظی ڈھبًچہ ایک ظؼضت کی هبًٌع ہے خف کی وقیغ تؽخڑیں 

آؼ ایچ قیؿ ( ثٌیبظی ہیلتھ یوًٹف)ثٌیبظی ظیکھ ثھبل ، ثی ایچ یوؾ . ، ثبًوی ظیکھ ثھبل اوؼ تیكؽے ظؼخے کی ظیکھ ثھبل(ؼیچ اوؼ کویوًٹی کی ضعهبت

ٹی ایچ ) ثبًوی يست کی ظیکھ ثھبل . اكؽاظ کی هلسوہ آثبظی اوؼ ڈقپیٌكؽیوں پؽ ههتول ہے 000،100اوؼ  25000خو کہ ثبلتؽتیت ( ظیہی ہیلتھ قیٌٹؽ)

هلیي اكؽاظ پہ هسیّ هلسوہ  3-1هلیي اوؼ  1-0.5تسًیل ہیڈکواؼٹؽ اوؼ ڈقٹؽکٹ ہیڈکواؼٹؽ ہكپتبلوں پہ ههتول ہے پؽ خو ثبلتؽتیت ( کیواوؼ ڈی ایچ کیو

خجکہ تیكؽے ظؼخہ کب ًظبم يست ٹیچٌگ اقپتبلوں اوؼ ضًويی ہكپتبلوں پؽ ههتول ہے. آثبظی کی ضعهت کؽ ؼہے ہیں  

 

آؤٹ )ثٌیبظی ظیکھ ثھبل : نبضہ قبضت تک پھیلی ہوئی ہیں  3پبکكتبى هیں ًظبم يست کب ثٌیبظی ڈھبًچہ ایک ظؼضت کی هبًٌع ہے خف کی وقیغ تؽخڑیں 

آؼ ایچ قیؿ ( ثٌیبظی ہیلتھ یوًٹف)ثٌیبظی ظیکھ ثھبل ، ثی ایچ یوؾ . ، ثبًوی ظیکھ ثھبل اوؼ تیكؽے ظؼخے کی ظیکھ ثھبل(ؼیچ اوؼ کویوًٹی کی ضعهبت

ٹی ایچ ) ثبًوی يست کی ظیکھ ثھبل . اكؽاظ کی هلسوہ آثبظی اوؼ ڈقپیٌكؽیوں پؽ ههتول ہے 000،100اوؼ  25000خو کہ ثبلتؽتیت ( ظیہی ہیلتھ قیٌٹؽ)

هلیي اكؽاظ پہ هسیّ هلسوہ  3-1هلیي اوؼ  1-0.5تسًیل ہیڈکواؼٹؽ اوؼ ڈقٹؽکٹ ہیڈکواؼٹؽ ہكپتبلوں پہ ههتول ہے پؽ خو ثبلتؽتیت ( کیواوؼ ڈی ایچ کیو

خجکہ تیكؽے ظؼخہ کب ًظبم يست ٹیچٌگ اقپتبلوں اوؼ ضًويی ہكپتبلوں پؽ ههتول ہے. آثبظی کی ضعهت کؽ ؼہے ہیں  

 

هكئلہ تبہن اـ هدوؾٍ . هلیي کی هوخوظٍ آثبظی کے قبتھ ، یہ ًظبم ظیہی اوؼ نہؽی ػالهوں کی آثبظی تک ؾیبظٍ قے ؾیبظٍ ؼقبئی کو یویٌی ثٌبتب ہے 3

اـ قہ نبضہ تؽکیت هیں، اـ کی ثٌیبظوں کو قت قے کن قؽهبیہ اوؼ اكؽاظی هوت كؽاہن کی . ظیوہیکل ثٌیبظی ڈھبًچے کی كؼبلیت کے قبتھ پیعا ہوتب ہے

يست کے لئے هطتى کؽظٍ هلیل ثدٹ کو ؿیؽهًٌلبًہ ِوؼضؽچ کیب خبتے ہوئے تیكؽے ظؼخے کے ہیلتھ کیئؽ قیٌٹؽوں اوؼ ؼیبقت کے ثڑے . گئی ہے

نہؽوں هیں هبئن ثبًوی يست کے هؽاکؿ کو ظیب خبتب ہے ۔ اقی ِؽذ یہ هؽیُوں کی ثھیڑ هیں ػعم تواؾى پیعا کؽتب ہے خو اًہی هؽاکؿ پؽثھٹکتے ؼہتے 

 ہیں۔

 

. هٌعؼخہ ثبال هكبئل کب زل یہ ہے کہ كٌڈؾ کی ظوثبؼٍ تطًیى کی خبئے، اػلی قطسی ہیلتھ کیئؽ کی ثدبئے ثٌیبظی قطر پؽ کوٹب هیں اَبكہ کؽًب چبہئے

کے قبتھ قبتھ ٹی ایچ کیوؾ اوؼ ڈی ایچ کیوؾ کی ؼی ویوپٌگ ( هبں اوؼ ثچے کی ظیکھ ثھبل کے هؽکؿ)توبم ثی ایچ یوؾ، آؼ ایچ قی اوؼ این ایچ قیؿ 

قپیهالئؿڈ ہكپتبلوں کی هدووػی اقتؼعاظ کبؼ کو پبکكتبى ثھؽ قے آًے . کؽًب ضبو ِوؼ پؽاى ػالهوں هیں خہبں ہیلتھ کیئؽ تک ؼقبئی ثہت کن ہے

تبہن، اـ قے . والےهؽیُوں کی کثؽت کے ثبػث ثڑھبیب گیب ہے خواػلی اوؼ هؼیبؼی ِجی ًگہعانت زبيل کؽًے کے لئے اى هؽاکؿ کب ؼش کؽتے ہیں 

 ضعهبت کب هؼیبؼًبهى ہوگیب ہے۔

 

اكؽاظ کی ؼقبئی هوکي ہوتی ، تو قوائے  100000اوؼ  25000اگؽ ثی ایچ یوؾ اوؼ آؼ ایچ قیؿاـ ِؽذ قے تؼویؽ کیے خبتے کہ اى هیں ثبلتؽتیت 

نؽوػبت کے لئے، توبم هؽاکؿ يست اى کے . ایوؽخٌكی کے، هؽیٍ اى هؽاکؿ کی ِؽف خبًے کی ثدبئے اپٌے لئے هطًوو کؽظٍ هؽاکؿهیں خبتے 
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ایک هًٌوثہ ؾیؽ ًظؽ ہےکہ توبم نہؽوں هیں . ًبهؿظ هؽیُوں کب ایک ڈیٹب ثیف ؼکھیں خو ػالج هیں هعظ ، پیؽوی اوؼ هثجت ِجی ًتبئح كؽاہن کؽے گب 

ثی ایچ یو هبئن کؽًے کئے خبئیں زتی کہ هتؼعظ قپیهالئؿڈ ہكپتبلوں کب هیبم ثھی ؾیؽ ؿوؼ ہے کہ خہبں هؽیُوں کو ظؼکبؼػالج کی َؽوؼت اوؼ 

اـ ِؽذ يؽف وٍ هؽیٍ خي کو اًتہبئی ًگہعانت کی َؽوؼت ہوتی ہے ضًويی . ًگہعانت کے هطبثن اى کی ظؼخہ ثٌعی کؽًے هیں هعظ هلے گی

یہ ًہ يؽف ثٌیبظی قطر پؽ ظیکھ ثھبل کے لئے . ہكپتبلوں کو ثھیدے خبئیں اوؼ کے قبتھ هؼتعل هؽیُوں کو یؼٌی اوپی ڈی لوڈ کو توكین کیب خبئے گب

 كٌڈؾ کی ثہتؽ توكین هیں هؼبوى ثبثت ہوگب ثلکہ هؽیُوں تک ؼقبئی کو ثھی آقبى ثٌبئے گب

 

ایک اوؼ هكئلہ، توبم ثٌیبظی ظیکھ ثھبل کے هؽاکؿ کے لئے هبثل هیڈیکل ٹیووں اوؼ هتؼلوہ ػولے کی كؽاہوی ہے خجکہ اى هؽاکؿ کب هیبم اوؼ اى کو 

قؽکبؼی هیڈیکل اظاؼوں هیں ثڑی تؼعاظ هیں ظاضلہ لیٌے والی ضواتیي ِبلجبت هیں . چالًے هیں ظؼپیم ههکل هیں قیکوؼٹی هؼبهالت کب ثھی ظضل ہے

قے کچھ ڈگؽی هکول کئے ثـیؽ چھوڑ ظیتی ہیں، کچھ خواى هیں قے تؼلین هکول کؽلیں تو اًہیں پؽیکٹف کی اخبؾت ًہیں هلتی خجکہ کچھ اپٌی هؽَی 

خت اى ضبتوى ڈاکٹؽوں کو . اى هیں قے توؽیجب ًًق ایكی ہوتی ہیں خو آگے پوقٹ گؽیدویٹ ٹؽیٌٌگ تک پہٌچ پبتی ہیں. قے هالؾهت ًہیں کؽتی ہیں

ظوؼ ظؼاؾ ػالهوں هیں واهغ آؼ ایچ قی اوؼ ثی ایچ یو کے لئے هٌتطت کیب خبتب ہے تو، وٍ کجھی قوبخی اوؼکجھی قیکوؼٹی کے وخوہبت کے ثبػث اـ 

پیهہ وؼاًہ لسبظ قے ثھی اى کے لئے یہ ؾیبظٍ ًلغ ثسم ہوتب ہے کہ وٍ ظیہی ػالهوں کے ثدبئے ثڑے نہؽوں کے ٹیچٌگ . پؽػولعؼآهع ًہیں کؽتیں

 .ہكپتبلوں یب ضًويی ہكپتبلوں یب پھؽ چھوٹے نہؽوں هیں ہی ؼہیں

 

اگؽ ِجی یوًیوؼقٹیوں کے ہؽ ثیچ هیں، کن قے کن . پبکكتبى خیكے تؽهی پػیؽ هلک هیں، ػولی ِوؼ پؽ كؼبل اكؽاظی هوت کب ہوًب ًہبیت َؽوؼی ہے

٪ گؽیدویٹ ثے کبؼ ہیں تو یہ ڈاکٹؽوں کی هبًگ اوؼ كؽاہوی هیں كؽم پیعا کؽتب ہے خويست کے نؼجے هیں وقؼت اوؼ تؽهی کی نؽذ کو کن کؽًے 60

 کب ثبػث ثي ؼہب ہے اوؼیہ هكئلہ وهت گؿؼًے کے قبتھ قبتھ ضطؽًبک يوؼت اضتیبؼ کؽتب خبتب ہے

 

اگؽچہ قوبخی ِوؼ پؽ اـ تًوؼکو پؿیؽائی یب هوجولیت زبيل ًہیں ہے ، لیکي اـ وهت اـ هوبم پؽ، ہؽخگہ اوؼضًويب هیڈیکل ِلجبء کے لئے هؽظ 

ضبتوى کوٹہ ؼکھٌب َؽوؼی ہے ، چوًکہ ایكی کكی ثھی ايالذ کو كوؼی ِوؼ پؽ ػعالت هیں يٌلی اهتیبؾ کے ِوؼ / ِلجبء هیں اَبكے کے قبتھ هؽظ 

لہػا، هبثل ػول ؼاقتوں هیں قے ایک یہی ثچتب ہے کہ ظاضلہ کے ػول هیں تجعیلی . پؽ ػعالت هیں چیلٌح کؽظیب خبتب ہے اوؼزکن واپف لے لیب خبتب ہے

هؿیع ثؽآں، كبؼؽ . الئی خبئے ،کہ خہبں تؼلیوی کبؼکؽظگی،ؼخسبى، ػول، غھبًت اوؼ هكتوجل هیں اهکبى پؿیؽی کی ثٌیبظ پؽ خبًچ پڑتبل کی خبتی ہے

ایكے کیكؿ کے لیے هٌبقت تسویوبت کب ِؽیوہ کبؼ . التسًیل ِلجبء کو ایک ًهكت ثؽثبظ کؽ ًے کی پبظال هیں هبلی لسبظ قے قؿائیں ظی خبًی چبہئے

اـ قے اـ ثبت کو یویٌی ثٌبًے هیں هعظ هل قکتی ہے کہ يؽف قٌدیعٍ اوؼ هبثل هعؼ . ِے ہوًب چبہئے اوؼ اـ کے هطبثن قؿا کب اِالم ہوًب چبہئے

کكی ڈاکٹؽ کے لئے پوقٹ گؽیدویهي هکول کؽًے کو یہ الؾهی هؽاؼ ظیٌب چبہئے کہ . اهیعواؼ ًبهؿظ ہوں، خو هكتوجل هیں ًظبم کے لئے کبؼآهع ثبثت ہوں

کكی ضعهت کی تؽؿیت ظالًے کے لئے اقپیهالئؿڈ ڈاکٹؽوں اوؼ هتؼلوہ ػولے کو . ثی ایچ یوؾ هیں ضعهبت اًدبم ظے/ قبل آؼ ایچ قیؿ  2وٍ کن اؾ کن 

 اَبكی هؽاػبت کی پیهکم کی خبًی چبہئے ، اگؽچہ هٌبقت تسلع اوؼ اَبكی قؽوقؿ ثھی ہوؽاٍ ہوں

 

یہ پہلے ہی . توبم قؽکبؼی هؽاکؿ يست اـ ثبت قے هطغ ًظؽ کے ًظبم هیں اى کب ظؼخہ کیب ہے كی السبل هلت اظویبت کے ثیٌؽتلے کبم کؽ ؼہے ہیں

قے هسعوظ ثدٹ کو هؿیع هطتًؽ کؽتب ہے اوؼ چبہے وٍ هؽیٍ کے تؼبوى کب هؼبهلہ ہو یب هثجت تهطیًی ًتبئح ،زتی کہ هؽیٍ کی اِویٌبى کے 

قكتی "کے ثدبئے خف پؽ پوؼی ِؽذ ػول ظؼاهع ثھی ًہیں کیب گیب ، زکوهت کو " هلت اظویبت. "ئی ًوبیبں ثہتؽی ًہیں ال قکب قلكلے هیں ثھی یہ کو

كبؼهیكی . اـ قے هؽیُوں کو هؼیبؼی اظویبت هوخوظٍ تدبؼتی هیوتوں قے کن هیں ظقتیبة ہوں گی. کے ثیٌؽ کے تست کبم کؽًب چبہئے" اظویبت

هبہؽیي خو ظواقبؾی اهتًبظ پؽ هہبؼت ؼکھتے ہوں کے تؼبوى قے اـ هكئلے قے هؤثؽ ِؽیوے قے ًوٹٌے هیں هعظ هل قکتی ہے  

 

زبلیہ چٌع ثؽقوں هیں ظواقبؾی کے نؼجے هیں اظویبت کی هیوتوں هیں قبالًہ اَبكہ ہی ظیکھب . اـ قے ػالج هؼبلدے کی هیوت ہوبؼی پہٌچ هیں ہوگی

هیں  2012. ہن خؼلی اوؼ ؿیؽ هؼیبؼی اظویبت کے هكئلے قے ثھی ًجؽظ آؾهب ہیں. گیب ہے ، زکوهت کو اـ قبالًہ اكؽاِ ؾؼ کو کٌٹؽول کؽًب چبہئے

ڈؼیپ کی تهکیل اوؼ ڈؼگ کوؼٹف کے هیبم کے ثؼع قے ايالزبت کی خب ؼہی ہیں اوؼ اى کو هبثل ظقت اًعاؾی خؽائن کے ؾهؽے هیں نوبؼ کؽتے ہوئے 

 هبًوى هیں تجعیلیبں کی گئی ہیں تبکہ هٌبقت قؿا اوؼ هبًوًی کبؼؼوائی کب خواؾ ہو
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. اـ کے ثبوخوظ ثہت َؽوؼت ہے کہ ہن اظویبت اوؼ آالت کے هؼبهلے هیں ضوظ کلیل ثٌیں، ضبو ِوؼ پؽ خو ہكپتبلوں هیں ػبم اقتؼوبل ہوتے ہیں

یہی هؼبهلہ قؽخیکل . اظویبت کے لئے ضبم هبل ظیگؽ هوبلک قے ظؼآهع کیب خبتب ہے اوؼ اـ وهت ایک ثھی كؼبل خؿو پبکكتبى هیں تیبؼًہیں کیب خبتب

خت تک کہ یہ . ػالج هیں اقتؼوبل ہوًے والے آالت ، ًگہعانت اوؼ تهطیًی هوبيع کے لئے ہكپتبلوں هیں اقتؼوبل ہوًے والے قبهبى کے قبتھ ہے

اخؿاء هوبهی ِوؼ پؽ تیبؼ ًہ کیے خبئیں، يست کی ظیکھ ثھبل کے ًظبم کو چالًے کی الگت کن ًہیں کی خب قکتی  

 

یہ کبكی وقیغ االِالم هكن ہے لیکي اگؽ . ؼکٌی هبڈل پؽ تؽهی ظی خبقکتی ہے، خف هیں زلبظتی يست چوتھب قتوى ہے 4تیي ؼکٌی ًوطہ ًظؽ کو 

ِجی ًگہعانت كؽاہن کؽًے واال قؽکبؼی ظائؽٍ ایک ڈاکٹؽ، ًؽـ، . نؽوع ہو تو، ہوبؼے ہیلتھ کیئؽ قكٹن هیں زیؽت اًگیؿ تجعیلی ؼوًوب ہو قکتی ہے

؛ پبکكتبى هیں كی السبل یہ زلوہ ہكپتبلوں هیں کبم کؽًے والے يؽف چٌع ڈاکٹؽوں، ًؽقوں اوؼ .كبؼهبقكٹ اوؼ پیؽاهیڈیکل قٹبف پؽ ههتول ہوتب ہے 

يست ػبهہ اوؼ کویوًٹی هیڈیكي هیں نبهل اًتہبئی ػعم توخہی کب نکبؼ . پیؽاهیڈیکل قٹبف قے واثكتہ ًبکبكی اكؽاظ کے قبتھ توؽیجب ًبهکول ہے

كبؼهبقكٹ ايولی ِوؼ پؽ کویوًٹی . زلبظتی يست کے نؼجے هیں پجلک ہیلتھ ایدوکیهي کے ؾؼیؼے قے ثٌیبظی قطر پؽ ايالذ کی َؽوؼت ہے

اگؽ کویوًٹی كبؼهبقكٹ .كبؼهیكی هیں ؼکھے خبتے ہیں، لیکي كی السبل اى کب کؽظاؼ هسٍ ایک ثہت ؾیبظٍ تؼلین یبكتہ اظویبت قٹوؼ کیپؽ تک هسعوظ ہے

کوٹی ایچ کیوؾ اوؼ ڈی ایچ کیوؾ کے قبتھ قبتھ هوخوظٍ پؽائوؽی ہیلتھ کیئؽ قكٹن هیں َن کؽ ظیب خبتب ہے خیكے کہ ثٌیبظی هؽاکؿ يست،آؼ ایچ 

اظاؼوں کے ظؼهیبى تؼبوى . قیؿ،آوٹ ؼیچ اوؼ کویوًٹی ضعهبت، تو کویوًٹی هیڈیكي اوؼ يست ػبهہ کب ایک كؼبل اوؼ هبثل ػول ًظبم ًبكػ کیب خب قکتب

اـ کے لئے توبم ہیلتھ . کے قبتھ اگؽ یہ ًظبم هٌبقت ِؽیوے قے ًبكػ کیب خبئے تو، کوئکؽی کی ػلت قے ہویهہ کے لئےچھٹکبؼا زبيل ہوقکتب ہے

کیئؽ پؽوكیهٌلؿکی تؽثیت آثبظی هؽکوؾ ًوطہ ًظؽ کے قبتھ ایک ثبلکل ًئے ؾاویہ قے َؽوؼی ہو گی خوکہ آثبظی کی قوبخی ،ثوبكتی اوؼ آثبظیبتی 

 َؽوؼیبت کو پوؼا کؽًے هیں هؼبوى ہو۔

 

اـ کے ػالوٍ، هٌبقت ازتكبة کب ًظبم . يست کی ظیکھ ثھبل قے واثكتہ توبم اكؽاظ کے پبـ ایک واَر كؽائٍ ًبهہ اوؼ کبم کی تلًیل ہوًی چبہئے

هوخوظٍ ًظبم کے ثؽػکف، خہبں آپ ایک ثبؼاگؽ ظاضل ہوخبئیں، . هتؼیي ہوًب چبہئے خو پیهہ وؼاًہ کبؼکؽظگی اوؼ ِؽؾ ػول کے غؼیؼہ خبًچب خبئے گب

قبالًہ ثوؼڈوں کو هٌظن کیب . توآپ ہی آپ ہیں اوؼ ؾهیي پؽ کوئی ِبهت آپ کو ػہعے قے ًہیں ہٹب قکتی، ضواٍ آپ خیكی ثھی کبؼکؽظگی یب ؼویہ ؼکھیں

خبقکتب ہے، اوؼ هؽیٍ کی آؼاء کو يست کے پیهہ قے واثكتہ اكؽاظ کے آئٌعٍ کبهیبة کیؽیئؽ کے اهکبًبت کے لئے اہن ہوًی چبہئے  

 

ضطؽًبک نؽذ قے ػبم ہوتے ہوئے غہٌی ػواؼٌ کو ہوبؼے ہبں قت قے کن .ایک اوؼ اہن هگؽ ًظؽ اًعاؾکیب گیب نؼجہ غھٌی يست کی ظیکھ ثھبل کب ہے

یہ ثہت زكبـ اوؼتهویهٌبک . توخہ ظی خبتی ہے ، اوؼًہ ہی پیهہ وؼ اكؽاظ کو اى هؽیُوں قے ًوٹٌے کے لئے هبثلیت اوؼ تؽثیت ظی خبتی ہے

اـ وهت یہ َؽوؼت ہے کہ ًلكیبتی ِؽیوہ ػالج کو توبم هؽیُوں کو ػبم کیب . هوَوع ہے خو كوؼی ِوؼ پؽ الئن الئٹ هیں الیب خبًب َؽوؼی ہے

 خبئے کیوًکہ اظویبت غہٌی ضؽاثیوں کے لئے كؽقٹ الئي ػالج ًہیں ہے

 

اًڈؼ گؽیدویٹ اوؼ پوقٹ گؽیدویٹ . ِجی تسوین ایک ایكب هیعاى ہے، خہبں پبکكتبى اپٌی هوبهی ثیوبؼیوں کے لسبظ قے ثبهی ظًیب قے کبكی پیچھے ہے

خت کہ ثیي االهواهی . ِبلت ػلووں کی خبًت قے هیڈیكي، كبؼهیكی، ًلكیبت اوؼ ؿػائیت وؿیؽٍ کے هیعاى هیں اثھی ثہت کن تسوین ہو پبئی ہے

یہ تسوین ؾیبظٍ تؽ ثڑے نہؽوں هیں واهغ تعؼیكی ہكپتبلوں هیں هٌؼوع کی . هؼیبؼتسوین کے هطبثن هؼیبؼی ِجی تسوین اة ثھی ًہ ہوًے کے ثؽاثؽ ہے

اگؽ يست کی ظیکھ ثھبل کب هدوؾٍ ًظبم كؼبل ہو خبتب ہے تو، اـ ًظبم کے . تبہن تسوین کب ظائؽٍ توبم زلووں هیں پھیالًے کی َؽوؼت ہے. خبتی ہیں

توبم اؼاکیي کی ِؽف قے هؼیبؼی ظقتبویؿات اوؼ ؼپوؼٹٌگ کے ِؽیوہ کبؼ کی ضعهبت زبيل کی خبقکتی ہیں تبکہ توبم اكؽاظ اى ثیوبؼیوں اوؼ اى کے 

 .ػالج ضبو ِوؼ پؽ اپٌی آثبظی کے لسبظ قے تسویوبت هیں زًہ لیں

 

اـ کے ثبوخوظ ہؽ نطى . ہن ایک تؽهی پػیؽ هوم ہیں اوؼہوبؼے قبهٌے ایک ِویل ؼاقتہ ہے خجکہ هوخوظٍ ًظبم يست اثھی ظؼخہ کوبل قے ظوؼ ہے

تجعیلی ًبگؿیؽ . کن اؾ کن اتٌب كؽم ال قکتب ہے کہ ہؽ ِؽذ کے زبالت هیں اپٌی يالزیتوں کب ثہتؽیي اقتؼوبل کؽتے ہوئے اپٌے كؽائٍ ثبزكي اظا کؽے 
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زويلہ اكؿا ػًٌؽ یہ ہے کہ ًوطہ آؿبؾ کے ِوؼ پؽ، اى هیں قے کچھ زل پہلے قے . ہے اوؼ یہ ہن پؽ هٌسًؽ ہے کہ ہن اقے ثہتؽ ثٌبتے ہیں یب ثعتؽ

 .ہی ؾیؽػول ہیں اوؼ آًے والے قبلوں هیں ہن اهیع کؽتے ہیں کہ ہن اپٌے يست کی ظیکھ ثھبل کے ًظبم هیں ثہتؽی القکیں گے

 

 

ہوبؼے کبنت کبؼ خعیع ٹیکٌبلوخی کے اقتؼوبل قے كی ایکڑ پیعاواؼ کف ِؽذ ثڑھب قکتے ہیں۔ هثبلوں : 3قوال ًوجؽ 

 کی هعظ قے وَبزت کیدۓ کہ یہ ؾؼػی نؼجہ کی تؽهی کیلۓ ثے زع اہن ہے۔

:خواة  

 ؾؼػی نؼجےهیں خعیع تسوین، اًلبؼهیهي ٹیکٌبلوخی کےاقتؼوبل قےپیعاواؼ هیں اَبكعٍ کیب خبکتب ہے

ى ضیبالت کب اظہبؼ اًہوں ًے خوؼؽات کوهوهی اقوجلی قیکؽٹؽیٹ کے ؾیؽ اہتوبم ؾؼاػت پؽ هوهی هکبلوے کی اكتتبزی توؽیت قے ضطبة کؽتے ہوئے ا

 کیب۔ توؽیت هیں قپیکؽ هوهی اقوجلی اقع هیًؽ، وكبهی وؾؼائ، اؼکبى پبؼلیوٌٹ اوؼ ظیگؽ هتؼلوہ اكؽاظ ًے نؽکت کی

دصر تکلمم ڈارٹک اعرف ولعی ےن اہک ےہ ہک وخراک اک ظفحت وقیم السیتم ےس ڑجا وہا ےہ، زریع ےبعش ںیم دجدی قیقحت، اافنرنشیم انکیٹولیج اور ونصمیع ذاہتن ےک 

اامعتسك ےس یف اڑکی دیپاوار ںیم ااضہف ایک اج اتکس ےہ، دیپاواری التگ ڑبےنھ ےس زریع ہبعش اتمرث وہا ےہ، زریع قیقحت وک رفوغ دے رکیقیقح رمثات احلص ےئک 

 اجےتکس ںیہ ۔

 ام ایخالت اک ااہظر اوہنں ےن رعمجات وکوقیم ایلبمس رکیسرٹٹی ےک زری اامتہل زراتع رپ وقیم اکمےمل یک ااتتفیح رقتبی ےس اطخب رکےت وہےئ ایک۔ رقتبی 

ںیم رکیپس وقیم ایلبمس ادس رصیق، وافیق وزرائ، اراکم اپرٹنمیل اور درگی ہقلعتم ارفاد ےن رشتک یک۔ دصر تکلمم ےن اہک ہک رکیپس ادس رصیق وک زراتع رپ اپرامیلین 

یٹیمک انبےن رپ ابمرابکد شیپ رکےت ںیہ۔ زراتع اپاتسکم یک رڑیھ یک ڈہی یک تیثیح ریتھک ےہ۔ امیض یک ویطلغں ےس ںیمہ انھکیس وہ اگ۔ زراتع امہری وقیم تشیعم 

 ایئ ظفحت اکایخك ںیہن رںیتھک وہ رپاشیم ریتہ ںیہ۔ دیپاواری التگ ڑبےنھ ےس زراتع اک ہبعش اتمرث وہا ےہ۔ دتبرجی امہری یف اڑکی دیپاوار 

 

ذ

 

ی ںغ
اک اعمہلم ےہ وج وقم

مک وہ یئگ ےہ۔ زامہن دبك راہ ےہ، اسکم اینپ اانجس وٹسر ںیہن رک اتکس، اس رطف وتہج دانی وہ یگ۔ 

ے ںیم اصقنم وہات اھت۔ رھپ رسد اخےن انب ےئ 5اوہنں ےن اہک ہک ارگ لک دیپاوار اک 
ع
 
ب

 

ش
 دصیف اک اصقنم وہ اجےئ وت اسکم تہب اتمرث وہات ےہ۔ اس رطح امیہ رپوری ےک 

 نیلم 300ءںیم امہری رشفزی ےک ہبعش یک ربآدمات 1999ےئگ اور ام اک ہلئسم لح وہا۔ اوہنں ےن اہک ہک ام ڈنیل رشفزی ےک ذرےعی مہ ےب ااہتن رتیق رکےتکس ںیہ۔ 

 ارب ڈارل کت چنہپ ایگ ےہ ۔ دصر ےن اہک ہک زراتع اپین دوھپ، رکل شک ادوایت اور اھکد ےک 10 نیلم ڈارل کت ےچنہپ ںیہ ہکبج ڑپویس کلم 500ڈارل ںیھت۔ اب مہ 

 یک رطف اجان وہ اگ۔ اپین یک تچب اور ومرث 

 

ن

 

 ش
گب

 ےس رپسلکن اری 

 

ن

 

 ش
گب

  اری 

 

ریغب ںیہن لچ یتکس۔ اپین اک ومرث اامعتسك اس ںیم ےب دح اتیمہ اک احلم ےہ ذہلا ںیمہ فلذ

 ےک اامعتسك یک وہج ےس مہ ےس تہب اممکل آےگ ںیہ۔ 

 

ن

 

 ش
گب

اامعتسك ےک ریغب ہلئسم لح ںیہن وہاگ۔ داین ںیم ڈرپ اری 
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 اوہنں ےن اہک ہک درایےئ دنسھ یک ذہتبی داین یک رپاین ذہتبی ےہ۔ اوہنں ےن اہک ہک درایوں ےک انکرے ےس رہنںی اکنےنل اک اظنل رتیق رکایگ ےہ۔ ںیمہ اس 

رطف یھب وتہج دانی وہیگ۔ اوہنں ےن اس ےک وحاےل ےس قیقحت رپ وتہج دےنی یک رضورت رپ زور دےتی وہےئ اہک ہک اپکس ےک جیب رپ تہب اکل رکےن یک رضورت 

ےہ۔ 

 اوہنں ےن اہک ہک اپکس ںیم اامعتسك وہےن وایل ومرث رکل شک ادوایت اور ڈیس ڈوٹنمپلی رپ وتہج دینی وہ یگ۔ دصر تکلمم ےن اہک ہک زراتع ںیم ونصمیع ذاہتن اور 

ارٹنٹین ےک ہبعش یک اتیمہ ڑبھ یئگ ےہ۔ داین ںیم آاپبیش اور درگی زریع اومر ںیم رووبٹ اک اامعتسك یھب ایک اجراہ ےہ۔ اس رطف وتہج دے رک یھب مہ اینپ زریع 

الصتیح ںیم ااضہف رک ےتکس ںیہ۔ اوہنں ےن اہکہک وکحتم ےن اےھچ ےلصیف ےئک ںیہ۔ ےنگ یک لصف یک رتہبی ایھچ ابت ےہ، ںیمہ دقن آور ولصفں رپ یھب وتہج دینی وہ 

یگ۔ اوہنں ےن اہک ہک زوتیم ےک ےئل اپاتسکم رتہبنی ہگج ےہ، اس ےس مہ اینپ ربآدمات ںیم ااضہف رکےتکس ںیہ اور اس رپ کلم ںیم تہب اکل یھب وہ راہ ےہ۔ اوہنں 

ےن اہک ہک لصیف آابد زریع ویوینریٹس، ڈنٹو اجل زریع ویوینریٹس یک ااھچویئں اور اکایمویبں ےس وافق وہں، ارگ امہری زریع دیپاوار یک اینپ ڈنمویں ںیم اتیمہ ںیہن 

وہ یگ وت ںیمہ اینپ اخویمں رپ رظن رانھک وہ یگ،ںیمہ اینپ ویوینرویٹسں ںیم افرغ الیصحتل وہےن واےل ابلطءیک یقیقحت الصوتیحں وک ڑباھان وہ اگ، مہ ےن زراتع ےک 

وحاےل ےس امہ ےلصیف رکےن ںیہ اور اس ےکےئل وقیم اافتق راےئ دیپا رکےن یک رضورت ےہ۔۔ رایتس یک ذہم داری وہیت ےہ ہک وفڈ ویکسریٹ ےک وحاےل ےس 

لنشین ویکسریٹ وک ینیقی انبےئ ویکہکن وخراک ےک ظفحت اک وقیم السیتم ےس رہگا قلعت ےہ۔ 

 خبئؿٍ

كًلوں کی اًهوؼًف ثٌیبظی ؼقک هیٌدوٌٹ ٹول ہے خو هعؼتی آكبت قے ہوًے والی تالكی اوؼ ثسبلی کے لئے کكبًوں کی هبلی هعظ کے لئے اقتؼوبل 

ہوتب ہے۔ اـ پؽوگؽام کب هوًع تیؿی قے ثعلتے هوقوی زبالت اوؼ كًلوں کی پیعاواؼ پؽ اـ کے اثؽات کے ضالف کبنتکبؼی ِجوے کی هبلی لچک کو 

کی پیعاواؼ هیں کوی واهغ ہوئی ہے تو ، کكی ( كًلوں)ثڑھبًب ہے۔ هوًع كًلوں کی پیعاواؼ کو تسلع كؽاہن کؽًب ہے۔ اگؽ کكی وخہ قے ثیوہ نعٍ كًل 

ثھی وخہ کی وخہ قے ، زع ًوطہ قے آگے ، ثیوہ نعٍ کكبًوں کو اًهوؼًف کوپٌی کی ِؽف قے اًهوؼًف کوپٌی کی ِؽف قے هتلوہ نؽائّ کے 

 هطبثن هؼبوَہ ظیب خبئے گب

 

 هوبيع

کكبًوں کی اًهوؼیٌف کب ہعف ہے۔ پٌدبة اقوبؼٹ پؽوگؽام کے تست اہعاف کب پہلے ہی   500،000کے لئے ، پٌدبة هیں   20۔2019هبلی قبل 

كیًلہ کیب گیب ہے۔/ِے  

 خكوبًی قؽگؽهیبں

 کكبًوں کی ؼخكٹؽیهي

 هكبثوتی ثولی لگبًے کے ػول کے غؼیؼے اًهوؼًف کوپٌی کب اًتطبة

کكبى آگبہی پؽوگؽام هوايالت کے توبم ظقتیبة غؼائغ کو ثؽوئے کبؼ التے ہیں یؼٌی اضجبؼ ، ؼیڈیو ، ٹی وی ، هوبهی کیجل ، ایف این ایف ، تسًیل قطر 

 کے قیویٌبؼ ، پؽچے توكین وؿیؽٍ

 هتوهغ ًتبئح
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 هعؼتی آكبت قے ہوًے والی تالكی اوؼ ثسبلی کے لئے کكبًوں کی هبلی هعظ کؽى 

کے غؼیؼے کكبى کو ثباضتیبؼ ثٌبًب( ای کؽیڈٹ)اهتًبظی اوؼ ڈیدیٹل نوولیت   

 خبئؿٍ

هیں نؽوع کی گئی تھی۔ اـ قکین کے غؼیؼے  2016تک پبًچ قبل کی هعت کے لئے اکتوثؽ  21- 2020کے ػٌواى قے ایک قکین ( ای کؽیڈٹ قکین)

ؾیڈ ٹی )پی ایق آئی / چھوٹے کبنتکبؼوں کو ثال قوظ هؽَے كؽاہن کئے خبؼہے ہیں۔ اـ قکین کے غؼیؼے چھوٹے کبنتکبؼوں کو ظو کوؽنل ثیٌکوں 

ٹیلی ًبؼ هبئیکؽو كٌبًف ثیٌک، ایي آؼ ایف پی اوؼ اضوت اقالهی هبئیکؽو )این ایق آئی /اوؼ تیي هبئیکؽو كٌبًف اًكٹی ٹیوني ( ثی ایل اوؼ ایي ثی پی

کے غؼیؼے ثالقوظ هؽَے كؽاہن کیے خبؼہے ہیں۔ اـ قکین کے تست اضوت اقالهی هبئیکؽو كٌبًف کو ایک گھوهٌے واال كٌڈ خف کی هبلیت (كٌبًف

اؼة  ہے كؽاہن کیب گیب ہے۔ خجکہ ثبهی توبم 2.00   PFIs/MFIs  اپٌے وقبئل کے غؼیؼہ اپٌی کؽیڈٹ الئٌوں کب اًتظبم کؽتے ہیں۔ کكبى کی ؼخكٹؽیهي پی

كی ایکڑ ثـیؽقوظ /-   40,000ؼوپے كی ایکڑ اوؼ  ضؽیق کی كًل کے لئے /- 30,000ایل آؼ اے کے غؼیؼے کی خبؼہی ہے۔ ؼثیغ کی كًل کے لئے

ایکڑ اؼاَی ہے اـ قکین کے تست ثال قوظ هؽَو لیٌے کے اہل ہوًگے۔ تبہن 12.5کے هلت هؽَے كؽاہن کیے خبؼہے ہیں۔ خي کبنتکبؼوں کے پبـ 

زًہ ظاؼایک ہی یوًیں کوًكل کے ہوًب چبہیے /کؽایہ ظاؼ /کبنتکبؼ/هبؼک اپ قجكڈی يؽف پبًچ ایکڑ تک كؽاہن کی خبئیگی۔ ظؼضواقت ظہٌع /قوظ

هلیي هطتى کیے گئے ہیں۔ 600کے ظوؼاى اـ قکین کے لئے  20-2019خہبں اقکی ؾهیي واهغ ہے۔ ؼواں هبلی قبل   

 

 هوبيع

 اـ قکین کب ثٌیبظی هوًع کكبى کو ثہتؽ كًل لیٌب آقبى ثٌبًب ہے

 کكبًوں کو قكتی هیوتوں پؽ هًٌوػبت كؽوضت کؽًے کے هبثل ثٌبًب

 کكبًوں کی ڈیدیٹل ضواًعگی هیں اَبكہ

 هلک هیں هدووػی هبلی نوولیت هیں اَبكہ

زًہ اى کكبًوں کو ظیب خبئے %70ثیٌکٌگ ًیٹ وؼک هیں کن ثیٌکبؼی والے اوؼ ؿیؽ ثیٌک والے کكبًوں کی زويلہ اكؿائی کؽًب،  لہػا هؽٌ کب توؽیجبً 

 خٌکبقبثوہ هؽَہ ؼیکبؼڈ ًہیں ہے

 ًتبئح

هبلی هعاضلتکبنتکبؼی ثؽاظؼی کے هؼیبؼ ؾًعگی کو ثہتؽ کؽًے اوؼ ؿؽثت کے ضبتوے کے لئے اثھی تک اـ قکین کے تست پی ایل آؼ اے کے ؾؼیؼے 

کكبى ؼخكٹؽڈ ہو چکے ہیں۔ هؿیع ثؽآں توبم470,933کل  PFIs / MFIs   هؽَے (   ًوجؽؾ)916,768ًے پٌدبة کے چھوٹے کبنتکبؼوں کو اة تک

ثلیي ؼوپے کی قجكڈی اظا کی ہے۔5.522ثلیي ؼوپے ہے۔زکوهت پٌدبة ًے اـ قکین کے تست اثتک   61.99توكین کیے گیے ہیں خٌکی هبلیت   

ڈیدیٹل هعاضلتکكبى ثؽاظؼی هیں ڈیدیٹل ضواًعگی ثڑھبًے کے لئے اـ قکین کے تست توبم هؽَہ لیٌے والے کكبًوں هیں قوبؼٹ هوثبئل كوى توكین 

هوثبئل كوى توكین کیے ہیں اى هوثبئل كوى کی توكین کب هوًع 78,677کیے ہیں اثتک اـ قکین کے تست زکوهت پٌدبة ًے قجكڈائؿڈ هیوت پؽ 

کكبًوں هیں هوقوی يوؼت زبل کب اًعاؾٍ، ثہتؽ کبنتکبؼی ِؽیوے اوؼ هبہؽیي کی تدبویؿ كؽاہن کؽًب ہے۔ اـ قکین کے تست ظـ هو ثبئل ایپلیکیهٌؿ 

 ثٌبئی گئی ہیں۔

 کھبظوں اوؼ ثیدوں پؽ قجكڈی

 کھبظوں پؽ ثؽاٍ ؼاقت قجكڈی ثػؼیؼہ ای ووچؽ

ؼوپے  500ؼوپے، این او پی 800ؼوپے، ایف او پی 200ؼوپے، ایف ایف پی 200ؼوپے، ایي پی 500كبقلوؼقی اوؼ پوٹبل کھبظیں یؼٌی ڈی اے پی

ؼوپے كی ثوؼی قجكڈی كؽاہن کی خب ؼہی ہے 300اوؼ ایي پی کے، پؽ  
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پؽ ثھیح کؽ پٌدبة کب  8070کھبظوں کی ہؽ ثوؼی هیں ایک ووچؽ هہیب کیب گیب ہے خف پؽ ظؼج ضلیہ ًوجؽ اپٌے نٌبضتی کبؼڈ کے ہوؽاٍ نبؼٹ کوڈ

 کے ًوبیٌعے قے قجكڈی کی ؼهن ويول کؽ قکتب ہے  Branch Less Banking Operatorؼخكٹؽڈ کبنتکبؼ هتؼلوہ

زکوهت پٌدبة ًے كبقلوؼقی اوؼ پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی کے اهعاهبت کیے ہیں خف کے ثبػث کبنتکبؼاى کھبظوں پؽ اٹھٌے والے اضؽاخبت هیں 

 هؼوول کوی قے كبئعٍ اٹھب کؽ اًکب هتٌبقت اقتؼوبل کؽ قکتے ہیں

اـ قجكڈی کے ثبػث كًلوں کی ثہتؽ پیعاواؼ اوؼ کكبى کی ضونسبلی کب ظیؽیٌہ هوًع زبيل ہوقکے گب۔  

 کپبـ کے ثیح پؽ ثؽاٍ ؼاقت قجكڈی ثػؼیؼہ ای ووچؽ

کپبـ کے ثیح پؽ ثھی هلتبى، ڈیؽٍ ؿبؾی ضبى اوؼ ثہبولپوؼ کے ڈویژى هیں قجكڈی كؽاہن کی خبتی ہے  

ؼوپے كی تھیال قجكڈی كؽاہن کی خبتی ہے 1000کپبـ کی هٌتطت  نعٍ اهكبم کے تًعین نعٍ ثیح پؽ   

پؽ ثھیح کؽ پٌدبة کب  8070کپبـ کے ثیح کے تھیلے هیں ایک ووچؽ هہیب کیب گیب ہے خف پؽ ظؼج ضلیہ ًوجؽ اپٌے نٌبضتی کبؼڈ کے ہوؽاٍ نبؼٹ کوڈ

 کے ًوبیٌعے قے قجكڈی کی ؼهن ويول کؽ قکتب ہے  Branch Less Banking Operatorؼخكٹؽڈ کبنتکبؼ هتؼلوہ

پٌدبة هیں کپبـ کے ثیح کے تًعین نعٍ ثیح کے اقتؼوبل کے كؽوؽ کے ثبػث کپبـ کی ثہتؽ پیعاواؼ زبيل ہوگی  

19-2018پوٹبل قجكڈی قکین   

هلیي ؼوپے کب ثدٹ هطتى کیب گیب۔اـ 134.00هیں پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی قکین نؽوع کی خف کے لئے 19-2018هسکوہ ؾؼاػت ًے هبلی قبل

ایف او پی،این او پی اوؼ ایي )قکین کے تست پٌدبة ثھؽ کے ؼخكٹؽڈ کبنتکبؼوں کوکھبظ کے تھیلوں پؽ چكپبں ای واؤچؽ کے غؼیؼہ پوٹبل کھبظوں 

پؽ قجكڈی كؽاہن کی گئی۔( پی کے  

 هوبيع

 

 پوٹبل کھبظ کے اقتؼوبل کو كؽوؽ ظیٌب

 کھبظوں کی كؽاہوی کے غؼیؼے كًلوں کی پیعاواؼ کو ثڑھبًب۔

 ًتبئح

 

کے اقتؼوبل هیں اَبكہ ہوا(  ایف او پی،این او پی اوؼ ایي پی کے)پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی کی ظقتیبثی کی وخہ قے يوثہ ثھؽ هیں پوٹبل کھبظوں   

 قجكڈی ثؽائے چٌب

 خبئؿٍ

 

كیًع يؽف چٌے قے زبيل ہوتب ہے  اوؼ چٌے 76ؼثیغ كًالت هیں ظالوں هیں قت قے ؾیبظٍ چٌے کی كًل کبنت ہوتی ہے۔ ظالوں کی کل پیعاواؼ کب 

كیًع پیعا کؽتبہے۔ ػبم ِوؼ پؽ  80كیًع زًہ ہے۔ يوثہ پٌدبة پبکكتبى هیں چٌے کی کی کل پیعاواؼ کب  5کی کبنت کب کل كًالت کی کبنت هیں 

ؾهیٌعاؼ ؿیؽ تًعین نعٍ ثیح اقتؼوبل کؽتب ہے خف کی وخہ قے كی ایکڑ اوؼ کل پیعاواؼ هتبثؽ ہوتی ہے۔ اـ لیے هسکوہ ؾؼاػت ًے تًعین نعٍ ثیح 

كیڈؼل قیڈ قؽٹیلکیهي ایٌڈ ؼخكڑیهي ڈیپبؼٹوٌٹ قے هٌظوؼ نعٍ کوپٌیؿ کے غؼیؼے هہیب کؽًے کے لیے یہ قکین نؽوع کی ہے۔ اـ قجكڈی قکین کب 

هوًع   تًعین نعٍ اوؼ يست هٌع ثیح کو كؽوؽ ظے کؽ چٌے کی كی ایکڑ پیعاواؼ هیں اَبكہ ہے۔ خو کبنتکبؼ یہ ثیح اقتؼوبل کؽیں گے اًھیں كی ایکڑ 
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ہؿاؼ ؼوپے ثػؼیؼہ ای ووچؽ كؽاہن کیے خبئیں گے۔ یہ قکین چٌب پیعاکؽًے والے اَالع ثھکؽ، هیبًوالی، ضونبة، قؽگوظھب،هظلؽ گڑھ، لیہ، ؼاخي 2

 پوؼ، ڈیؽٍ ؿبؾی ضبں، خھٌگ، ثہبولٌگؽ، چکوال اوؼ اٹک کے کبنتکبؼوں کے لیے ہے۔

 هوبيع

 

 ؾؼػی نؼجہ کب قت قے اہن هوًع پیعاواؼ هیں اَبكہ ہے

 چٌے کے ؼهجہ اوؼ پیعاواؼ هیں اَبكہ اوؼ يوثہ کو چٌب هیں ضوظ کلیل کؽًب ہے

 تًعین نعٍ ثیح کی كؽاہوی کو یویٌی ثٌبًب ہے

 کبنتکبؼ کی آهعى هیں اَبكہ کؽًب ہے۔

 ًتبئح

 

 چٌے کی پیعاواؼ هیں ضوظ کلبلت

چٌے کی پیعاواؼ هیں اَبكہ کے قبتھ هبؼکیٹ پؽائف کو اػتعال هیں ؼکھٌباوؼ ػبم آظهی کی ؼقبئی تک ؼکھٌب  

 کبنتکبؼ کی آهعًی هیں اَبكہ۔

 پبًی کی اقتؼعاِظ کبؼ کی ثہتؽی کے لیے هوقویبتی تجعیلیوں قے ہن ٓاہٌگ تؽکیجوں کب ٓاؾهبئهی هًٌوثہ

 خبئؿٍ

ؾؼاػت کے نؼجے کے لئے زکوهت کے وژى  هیں ظیگؽ اهعاهبت کے قبتھ قبتھ ، ؾهیي کی ًوی هؼلوم کؽًے والے ٓاالت کے اقتؼوبل کے غؼیؼے  پبًی 

کی اقتؼعاظ کبؼ کو ثڑھبکؽ پبًی کی ثچت  کؽًباوؼ پیعا واؼی يالزیت هیں اَبكہ کؽًب نبهل ہیں ۔ هدوؾٍ هًٌوثے کب هوًع  كبؼم کی قطر پؽ پبًی کی 

اقتؼعاِظ کبؼ کو ثڑھبًے کے قبتھ قبتھ   پبًی اوؼ كًلوں  کی پیعاواؼ هیں اَبكے کے لیے هوقویبتی تجعیلیوں قے ہن ٓاہٌگ تؽکیجوں کو ٓاؾهبًہ ہے۔ 

پبًی کے اقتؼوبل کی کبؼکؽظگی کو ثہتؽ ثٌبًے کے لئے پبًی کی پیعاواؼی يالزیت اوؼ كًلوں کی پیعاواؼ هیں ثہتؽی الًب ہے۔ پبًی کے اقتؼوبل کی 

اقتؼعاظ کبؼ کب ثڑھبٔو پبًی کی پیعاواؼی يالزیت کو ثہتؽ ثٌبًے هیں ًوبیبں کؽظاؼ اظا کؽے گب اوؼ اـ کے ًتیدے هیں ظیہی هؼیهت  هیں ضبِؽ ضواٍ 

 ثہتؽی ٓائےگی۔خبئؿٍ

كًلوں کی اًهوؼًف ثٌیبظی ؼقک هیٌدوٌٹ ٹول ہے خو هعؼتی آكبت قے ہوًے والی تالكی اوؼ ثسبلی کے لئے کكبًوں کی هبلی هعظ کے لئے اقتؼوبل 

ہوتب ہے۔ اـ پؽوگؽام کب هوًع تیؿی قے ثعلتے هوقوی زبالت اوؼ كًلوں کی پیعاواؼ پؽ اـ کے اثؽات کے ضالف کبنتکبؼی ِجوے کی هبلی لچک کو 

کی پیعاواؼ هیں کوی واهغ ہوئی ہے تو ، کكی ( كًلوں)ثڑھبًب ہے۔ هوًع كًلوں کی پیعاواؼ کو تسلع كؽاہن کؽًب ہے۔ اگؽ کكی وخہ قے ثیوہ نعٍ كًل 

ثھی وخہ کی وخہ قے ، زع ًوطہ قے آگے ، ثیوہ نعٍ کكبًوں کو اًهوؼًف کوپٌی کی ِؽف قے اًهوؼًف کوپٌی کی ِؽف قے هتلوہ نؽائّ کے 

 هطبثن هؼبوَہ ظیب خبئے گب

 

 هوبيع

کكبًوں کی اًهوؼیٌف کب ہعف ہے۔ پٌدبة اقوبؼٹ پؽوگؽام کے تست اہعاف کب پہلے ہی   500،000 کے لئے ، پٌدبة هیں  20۔2019هبلی قبل 

كیًلہ کیب گیب ہے۔/ِے  

 خكوبًی قؽگؽهیبں

 کكبًوں کی ؼخكٹؽیهي
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 هكبثوتی ثولی لگبًے کے ػول کے غؼیؼے اًهوؼًف کوپٌی کب اًتطبة

کكبى آگبہی پؽوگؽام هوايالت کے توبم ظقتیبة غؼائغ کو ثؽوئے کبؼ التے ہیں یؼٌی اضجبؼ ، ؼیڈیو ، ٹی وی ، هوبهی کیجل ، ایف این ایف ، تسًیل قطر 

 کے قیویٌبؼ ، پؽچے توكین وؿیؽٍ

 هتوهغ ًتبئح

 هعؼتی آكبت قے ہوًے والی تالكی اوؼ ثسبلی کے لئے کكبًوں کی هبلی هعظ کؽى 

کے غؼیؼے کكبى کو ثباضتیبؼ ثٌبًب( ای کؽیڈٹ)اهتًبظی اوؼ ڈیدیٹل نوولیت   

 خبئؿٍ

هیں نؽوع کی گئی تھی۔ اـ قکین کے غؼیؼے  2016تک پبًچ قبل کی هعت کے لئے اکتوثؽ  21- 2020کے ػٌواى قے ایک قکین ( ای کؽیڈٹ قکین)

ؾیڈ ٹی )پی ایق آئی / چھوٹے کبنتکبؼوں کو ثال قوظ هؽَے كؽاہن کئے خبؼہے ہیں۔ اـ قکین کے غؼیؼے چھوٹے کبنتکبؼوں کو ظو کوؽنل ثیٌکوں 

ٹیلی ًبؼ هبئیکؽو كٌبًف ثیٌک، ایي آؼ ایف پی اوؼ اضوت اقالهی هبئیکؽو )این ایق آئی /اوؼ تیي هبئیکؽو كٌبًف اًكٹی ٹیوني ( ثی ایل اوؼ ایي ثی پی

کے غؼیؼے ثالقوظ هؽَے كؽاہن کیے خبؼہے ہیں۔ اـ قکین کے تست اضوت اقالهی هبئیکؽو كٌبًف کو ایک گھوهٌے واال كٌڈ خف کی هبلیت (كٌبًف

اؼة  ہے كؽاہن کیب گیب ہے۔ خجکہ ثبهی توبم 2.00   PFIs/MFIs  اپٌے وقبئل کے غؼیؼہ اپٌی کؽیڈٹ الئٌوں کب اًتظبم کؽتے ہیں۔ کكبى کی ؼخكٹؽیهي پی

كی ایکڑ ثـیؽقوظ /-   40,000ؼوپے كی ایکڑ اوؼ  ضؽیق کی كًل کے لئے /- 30,000ایل آؼ اے کے غؼیؼے کی خبؼہی ہے۔ ؼثیغ کی كًل کے لئے

ایکڑ اؼاَی ہے اـ قکین کے تست ثال قوظ هؽَو لیٌے کے اہل ہوًگے۔ تبہن 12.5کے هلت هؽَے كؽاہن کیے خبؼہے ہیں۔ خي کبنتکبؼوں کے پبـ 

زًہ ظاؼایک ہی یوًیں کوًكل کے ہوًب چبہیے /کؽایہ ظاؼ /کبنتکبؼ/هبؼک اپ قجكڈی يؽف پبًچ ایکڑ تک كؽاہن کی خبئیگی۔ ظؼضواقت ظہٌع /قوظ

هلیي هطتى کیے گئے ہیں۔ 600کے ظوؼاى اـ قکین کے لئے  20-2019خہبں اقکی ؾهیي واهغ ہے۔ ؼواں هبلی قبل   

 

 هوبيع

 اـ قکین کب ثٌیبظی هوًع کكبى کو ثہتؽ كًل لیٌب آقبى ثٌبًب ہے

 کكبًوں کو قكتی هیوتوں پؽ هًٌوػبت كؽوضت کؽًے کے هبثل ثٌبًب

 کكبًوں کی ڈیدیٹل ضواًعگی هیں اَبكہ

 هلک هیں هدووػی هبلی نوولیت هیں اَبكہ

زًہ اى کكبًوں کو ظیب خبئے %70ثیٌکٌگ ًیٹ وؼک هیں کن ثیٌکبؼی والے اوؼ ؿیؽ ثیٌک والے کكبًوں کی زويلہ اكؿائی کؽًب،  لہػا هؽٌ کب توؽیجبً 

 خٌکبقبثوہ هؽَہ ؼیکبؼڈ ًہیں ہے

 ًتبئح

هبلی هعاضلتکبنتکبؼی ثؽاظؼی کے هؼیبؼ ؾًعگی کو ثہتؽ کؽًے اوؼ ؿؽثت کے ضبتوے کے لئے اثھی تک اـ قکین کے تست پی ایل آؼ اے کے ؾؼیؼے 

کكبى ؼخكٹؽڈ ہو چکے ہیں۔ هؿیع ثؽآں توبم470,933کل  PFIs / MFIs   هؽَے (   ًوجؽؾ)916,768ًے پٌدبة کے چھوٹے کبنتکبؼوں کو اة تک

ثلیي ؼوپے کی قجكڈی اظا کی ہے۔5.522ثلیي ؼوپے ہے۔زکوهت پٌدبة ًے اـ قکین کے تست اثتک   61.99توكین کیے گیے ہیں خٌکی هبلیت   

ڈیدیٹل هعاضلتکكبى ثؽاظؼی هیں ڈیدیٹل ضواًعگی ثڑھبًے کے لئے اـ قکین کے تست توبم هؽَہ لیٌے والے کكبًوں هیں قوبؼٹ هوثبئل كوى توكین 

هوثبئل كوى توكین کیے ہیں اى هوثبئل كوى کی توكین کب هوًع 78,677کیے ہیں اثتک اـ قکین کے تست زکوهت پٌدبة ًے قجكڈائؿڈ هیوت پؽ 

کكبًوں هیں هوقوی يوؼت زبل کب اًعاؾٍ، ثہتؽ کبنتکبؼی ِؽیوے اوؼ هبہؽیي کی تدبویؿ كؽاہن کؽًب ہے۔ اـ قکین کے تست ظـ هو ثبئل ایپلیکیهٌؿ 

 ثٌبئی گئی ہیں۔

 کھبظوں اوؼ ثیدوں پؽ قجكڈی
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 کھبظوں پؽ ثؽاٍ ؼاقت قجكڈی ثػؼیؼہ ای ووچؽ

ؼوپے  500ؼوپے، این او پی 800ؼوپے، ایف او پی 200ؼوپے، ایف ایف پی 200ؼوپے، ایي پی 500كبقلوؼقی اوؼ پوٹبل کھبظیں یؼٌی ڈی اے پی

ؼوپے كی ثوؼی قجكڈی كؽاہن کی خب ؼہی ہے 300اوؼ ایي پی کے، پؽ  

پؽ ثھیح کؽ پٌدبة کب  8070کھبظوں کی ہؽ ثوؼی هیں ایک ووچؽ هہیب کیب گیب ہے خف پؽ ظؼج ضلیہ ًوجؽ اپٌے نٌبضتی کبؼڈ کے ہوؽاٍ نبؼٹ کوڈ

 کے ًوبیٌعے قے قجكڈی کی ؼهن ويول کؽ قکتب ہے  Branch Less Banking Operatorؼخكٹؽڈ کبنتکبؼ هتؼلوہ

زکوهت پٌدبة ًے كبقلوؼقی اوؼ پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی کے اهعاهبت کیے ہیں خف کے ثبػث کبنتکبؼاى کھبظوں پؽ اٹھٌے والے اضؽاخبت هیں 

 هؼوول کوی قے كبئعٍ اٹھب کؽ اًکب هتٌبقت اقتؼوبل کؽ قکتے ہیں

اـ قجكڈی کے ثبػث كًلوں کی ثہتؽ پیعاواؼ اوؼ کكبى کی ضونسبلی کب ظیؽیٌہ هوًع زبيل ہوقکے گب۔  

 کپبـ کے ثیح پؽ ثؽاٍ ؼاقت قجكڈی ثػؼیؼہ ای ووچؽ

کپبـ کے ثیح پؽ ثھی هلتبى، ڈیؽٍ ؿبؾی ضبى اوؼ ثہبولپوؼ کے ڈویژى هیں قجكڈی كؽاہن کی خبتی ہے  

ؼوپے كی تھیال قجكڈی كؽاہن کی خبتی ہے 1000کپبـ کی هٌتطت  نعٍ اهكبم کے تًعین نعٍ ثیح پؽ   

پؽ ثھیح کؽ پٌدبة کب  8070کپبـ کے ثیح کے تھیلے هیں ایک ووچؽ هہیب کیب گیب ہے خف پؽ ظؼج ضلیہ ًوجؽ اپٌے نٌبضتی کبؼڈ کے ہوؽاٍ نبؼٹ کوڈ

 کے ًوبیٌعے قے قجكڈی کی ؼهن ويول کؽ قکتب ہے  Branch Less Banking Operatorؼخكٹؽڈ کبنتکبؼ هتؼلوہ

پٌدبة هیں کپبـ کے ثیح کے تًعین نعٍ ثیح کے اقتؼوبل کے كؽوؽ کے ثبػث کپبـ کی ثہتؽ پیعاواؼ زبيل ہوگی  

19-2018پوٹبل قجكڈی قکین   

هلیي ؼوپے کب ثدٹ هطتى کیب گیب۔اـ 134.00هیں پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی قکین نؽوع کی خف کے لئے 19-2018هسکوہ ؾؼاػت ًے هبلی قبل

ایف او پی،این او پی اوؼ ایي )قکین کے تست پٌدبة ثھؽ کے ؼخكٹؽڈ کبنتکبؼوں کوکھبظ کے تھیلوں پؽ چكپبں ای واؤچؽ کے غؼیؼہ پوٹبل کھبظوں 

پؽ قجكڈی كؽاہن کی گئی۔( پی کے  

 هوبيع

 

 پوٹبل کھبظ کے اقتؼوبل کو كؽوؽ ظیٌب

 کھبظوں کی كؽاہوی کے غؼیؼے كًلوں کی پیعاواؼ کو ثڑھبًب۔

 ًتبئح

 

کے اقتؼوبل هیں اَبكہ ہوا(  ایف او پی،این او پی اوؼ ایي پی کے)پوٹبل کھبظوں پؽ قجكڈی کی ظقتیبثی کی وخہ قے يوثہ ثھؽ هیں پوٹبل کھبظوں   

 قجكڈی ثؽائے چٌب

 خبئؿٍ

 

كیًع يؽف چٌے قے زبيل ہوتب ہے  اوؼ چٌے 76ؼثیغ كًالت هیں ظالوں هیں قت قے ؾیبظٍ چٌے کی كًل کبنت ہوتی ہے۔ ظالوں کی کل پیعاواؼ کب 

كیًع پیعا کؽتبہے۔ ػبم ِوؼ پؽ  80كیًع زًہ ہے۔ يوثہ پٌدبة پبکكتبى هیں چٌے کی کی کل پیعاواؼ کب  5کی کبنت کب کل كًالت کی کبنت هیں 
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ؾهیٌعاؼ ؿیؽ تًعین نعٍ ثیح اقتؼوبل کؽتب ہے خف کی وخہ قے كی ایکڑ اوؼ کل پیعاواؼ هتبثؽ ہوتی ہے۔ اـ لیے هسکوہ ؾؼاػت ًے تًعین نعٍ ثیح 

كیڈؼل قیڈ قؽٹیلکیهي ایٌڈ ؼخكڑیهي ڈیپبؼٹوٌٹ قے هٌظوؼ نعٍ کوپٌیؿ کے غؼیؼے هہیب کؽًے کے لیے یہ قکین نؽوع کی ہے۔ اـ قجكڈی قکین کب 

هوًع   تًعین نعٍ اوؼ يست هٌع ثیح کو كؽوؽ ظے کؽ چٌے کی كی ایکڑ پیعاواؼ هیں اَبكہ ہے۔ خو کبنتکبؼ یہ ثیح اقتؼوبل کؽیں گے اًھیں كی ایکڑ 

ہؿاؼ ؼوپے ثػؼیؼہ ای ووچؽ كؽاہن کیے خبئیں گے۔ یہ قکین چٌب پیعاکؽًے والے اَالع ثھکؽ، هیبًوالی، ضونبة، قؽگوظھب،هظلؽ گڑھ، لیہ، ؼاخي 2

 پوؼ، ڈیؽٍ ؿبؾی ضبں، خھٌگ، ثہبولٌگؽ، چکوال اوؼ اٹک کے کبنتکبؼوں کے لیے ہے۔

 هوبيع

 

 ؾؼػی نؼجہ کب قت قے اہن هوًع پیعاواؼ هیں اَبكہ ہے

 چٌے کے ؼهجہ اوؼ پیعاواؼ هیں اَبكہ اوؼ يوثہ کو چٌب هیں ضوظ کلیل کؽًب ہے

 تًعین نعٍ ثیح کی كؽاہوی کو یویٌی ثٌبًب ہے

 کبنتکبؼ کی آهعى هیں اَبكہ کؽًب ہے۔

 ًتبئح

 

 چٌے کی پیعاواؼ هیں ضوظ کلبلت

چٌے کی پیعاواؼ هیں اَبكہ کے قبتھ هبؼکیٹ پؽائف کو اػتعال هیں ؼکھٌباوؼ ػبم آظهی کی ؼقبئی تک ؼکھٌب  

 کبنتکبؼ کی آهعًی هیں اَبكہ۔

 پبًی کی اقتؼعاِظ کبؼ کی ثہتؽی کے لیے هوقویبتی تجعیلیوں قے ہن ٓاہٌگ تؽکیجوں کب ٓاؾهبئهی هًٌوثہ

 خبئؿٍ

ؾؼاػت کے نؼجے کے لئے زکوهت کے وژى  هیں ظیگؽ اهعاهبت کے قبتھ قبتھ ، ؾهیي کی ًوی هؼلوم کؽًے والے ٓاالت کے اقتؼوبل کے غؼیؼے  پبًی 

کی اقتؼعاظ کبؼ کو ثڑھبکؽ پبًی کی ثچت  کؽًباوؼ پیعا واؼی يالزیت هیں اَبكہ کؽًب نبهل ہیں ۔ هدوؾٍ هًٌوثے کب هوًع  كبؼم کی قطر پؽ پبًی کی 

اقتؼعاِظ کبؼ کو ثڑھبًے کے قبتھ قبتھ   پبًی اوؼ كًلوں  کی پیعاواؼ هیں اَبكے کے لیے هوقویبتی تجعیلیوں قے ہن ٓاہٌگ تؽکیجوں کو ٓاؾهبًہ ہے۔ 

پبًی کے اقتؼوبل کی کبؼکؽظگی کو ثہتؽ ثٌبًے کے لئے پبًی کی پیعاواؼی يالزیت اوؼ كًلوں کی پیعاواؼ هیں ثہتؽی الًب ہے۔ پبًی کے اقتؼوبل کی 

اقتؼعاظ کبؼ کب ثڑھبٔو پبًی کی پیعاواؼی يالزیت کو ثہتؽ ثٌبًے هیں ًوبیبں کؽظاؼ اظا کؽے گب اوؼ اـ کے ًتیدے هیں ظیہی هؼیهت  هیں ضبِؽ ضواٍ 

 ثہتؽی ٓائےگی۔

 هوبيع

کب ِؽیوہ اوؼ ؾهیي کی ًوی هؼلوم کؽًے والے خعیع ٓاالت کب اقتؼوبل   (AWD)  ، ٓالٹؽًیٌٹ ڈؼائٌگ ایٌڈ ویٹٌگ (DSR) ڈائؽیکٹ قیڈًگ ؼائف ٹیکٌیک

 کؽتے ہوئے  كلڈ ِؽیوہ ٓاثپبنی هیں پبًی کے اقتؼوبل کی اقتؼعاِظکبؼ کو ثہتؽ ثٌبًب

آثپبنی کے خعول  کے ؼوایتی ِؽیوہ کے هوبثلے هیں پبًی کی پیعاواؼی يالزیت کو ثہتؽ ثٌبًے کے لیےؾهیي کی ًوی هؼلوم کؽًے والے خعیع ٓاالت  

 کے اثؽات کو خبًچٌب اوؼ اـ کب هظبہؽٍ کؽًب

هؼیبؼی ثٌبًب/ ؾهیي کی ًوی هؼلوم کؽًے والے خعیع ٓاالت  کو  هبزول کے هطبثن هوبهی   

 هطتلق خعیع ِؽیووں کے غؼیؼے پبًی کی اقتؼعاِظ کبؼ کو ثڑھبًے کے لئے پیهہ وؼ اكؽاظ اوؼ کكبًوں کی يالزیتوًویں ثہتؽی الًب

 ًتبئح
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 كیًع تک پبًی کی ثچت 35

كیًع اَبكہ 8پیعاواؼ هیں   

كیًع تک کوی 35تواًبئی کے اقتؼوبل هیں    

 پیعاواؼی هؼیبؼ هیں ثہتؽی

 ؾؼػی هعاضل کی الگت هیں کوی

20-2019قجكڈی قکین ثؽائے كؽوؽ تیلعاؼ اخٌبـ   

 خبئؿٍ

هلیي ؼوپے هطتى کئے   5490کیلئے هًٌوثہ ثؽائے تیل ظاؼ اخٌبـ کب آؿبؾ کیب خف  کیلئے   24-2023تب   20-2019هسکوہ ؾؼاػت ًے هبلی قبل 

گئے۔  اـ قکین کے تست کبنتکبؼوں کو قوؼج هکھی، کیٌوال اوؼ تل کب تًعین نعٍ ثیح هسکوہ ؾؼاػت قے هٌظوؼ نعٍ ڈ کوپٌیؿ کے غؼیؼے 

 کبنتکبؼوں کو قجكڈی ای ووچؽ کے غؼیؼے كؽاہن کی خب ؼہی ہے۔

 

 هوبيع

 

 تیلعاؼ اخٌبـ کی کبنت کو كؽوؽ ظیٌب

 پبکكتبى هیں تیلعاؼ اخٌبـ کی پیعاواؼ کو ثڑھبًب

 ًتبئح

قوؼج هکھی، کیٌوال اوؼ تل  کیکبنتکبؼوں کو قجكڈی كؽاہن کی خب ؼہی ہے تبکہ تیلعاؼ اخٌبـ کی پیعاواؼ کو ثڑھبیب خب قک  

 ؾؼػی ههیٌؽی اوؼ آالت

 خبئؿٍ

ؾؼاػت کو خعیع ضطوِ پؽ اقتواؼ کؽًے اوؼ ؾؼػی اخٌبـ کی هوخوظٍ يوؼتسبل کو ثہتؽ ثٌبًے کے لیے هٌبقت ؾؼػی ههیٌؽی، هؼیبؼی  ثیح، كبئعٍ 

هٌع کھبظوں اوؼ کیویکلؿ کے اقتؼوبل کی َؽوؼت ہوتی ہے۔ پیعاواؼی يالزیت ثڑھبًے هیں ؾؼػی ههیٌؽی ثہت اہویت کی زبهل ہے۔ اـ کی ثعولت کبم 

هلتبى اپٌی ًوػیت کب وازع ( ایوؽی)کی اقتؼعاظ کبؼ هیں اَبكہ ہوتب ہے اوؼ کن وهت هیں ثہتؽیي ًتبئح زبيل ہوتے ہیں۔تسویوی اظاؼٍ ثؽائے ههیٌی کبنت 

ا ظاؼٍ ہے خوکہ يوثہ ثھؽ هیں ؾؼاػت هیں ههیٌوں کے اقتؼوبل کو كؽوؽ ظے ؼہب ہے اوؼ تسویوی هًٌوثوں کی ثعولت اـ کو خعیع توبَوں قے ہن 

آہٌگ کؽ ؼہب ہے۔ هؿیع ثؽآں اظاؼٍ خعیع اوؼ هؼیبؼی ؾؼػی ههیٌوں کی يٌؼت کے كؽوؽ کے  لیے کونبى ہیں۔تسویوی اظاؼٍ ثؽائے ههیٌی کبنت 

هوبهی ؾؼػی ههیٌؽی ثٌبًے والے يٌؼتی اظاؼوں کو ثھی اپٌی ضعهبت پیم کؽ ؼہب ہے۔( ایوؽی)   

 

 تسویوی اظاؼٍ ثؽائے ههیٌی کبنت

 كًلوں کے اػتجبؼ قے ؾؼػی ههیٌؽی اوؼ آالت

 ؾؼػی ههیٌؽی کی تکٌیکی هؼلوهبت

پٌدبة( قوبؼٹ)ظیہی تجعیلیوں اوؼ هٌڈیوں کے كؽوؽ کب ؾؼػی اًوالثی پؽوگؽام    
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 خبئؿٍ

هؽ ٌ کب پؽوگؽام ہے خف کے غؼیؼے ؿؽثت هیں 23-2018( )قوبؼٹ پٌدبة پؽوگؽام ػبلوی ثیٌک کے تؼبوى قے نؽوع کیب خبًے واال پبًچ قبلہ

هلیي ڈالؽ کے هؽٌ کے زًول  300ضبتوے اوؼ اختوبػی ضونسبلی کے ظوہؽے تٌبئح زبيل ہوں گے۔ًتبئح پؽ هٌسًؽ اـ پؽوگؽام قے هلٌے والے 

ثلیي ڈالؽ کی قؽ هبیہ کبؼی کؽ ؼہی ہے خو کہ هؽٌ کی ؼهن قے کہیں ؾیبظٍ ہے۔ پؽوگؽام کی کبهیبثی کو خبًچٌے کیلئے  1.59کے لئے زکوهت پٌدبة 

ثٌبئے گئے ہیں۔خي هیں ایک یب ایک قے ؾیبظٍ ایكے اهعاهبت نبهل ہیں خو کہ ؾؼػی اوؼ ظیہی تجعیلیوں (ڈی ایل آئی)کبؼکؽظگی کی ثٌیبظ پؽ ثبؼٍ پیوبًے 

 :کیلئے ظؼکبؼ ہیں۔هسکوہ ؾؼاػت قے هتؼلن ڈی ایل آئی هٌعؼخہ غیل ہیں

هؼیبؼی هعازل کی ؼقبئی هیں ثہتؽی: 1ڈی ایل آئی   

كًلوں اوؼ هویهیوں کے هتؼلن تسوین اوؼ توقیغ کے يوثبئی ًظبم کی ثہتؽی:  2َڈی ایل آئی  

ہبئی ویلیو ایگؽیکلچؽ کی ِؽف هٌتولی: 4ڈی ایل آئی  

ویلیو ایڈیهي اوؼ ؾؼػی ٹیکٌبلوخی هیں قؽهبیہ کبؼی کیلئے ؾؼػی کبؼوثبؼ کو هؽاػبت کی كؽاہوی: 5ڈی ایل آئی  

ؾؼػی هٌڈیوں کی ثہتؽی: 7ڈی ایل آئی  

كًل ثیوہ تکبكل پؽوگؽام: 10ڈی ایل آئی  

کالیئویٹ قوبؼٹ ؾؼاػت کب كؽوؽ: 11ڈی ایل آئی  

غؼائغ اثالؽ، هكتلیع ہوًے والوں کب آؼا،تؼلین و تؽثیت، ًگؽاًی اوؼ خبئؿٍ: 12ڈی ایل آئی   

 هوبيع

کكبًوں اوؼ گلہ ثبًوں کی پیعاواؼ هیں اَبكہ،هبزولیبتی تجعیلیوں قے هتؼلن هعاكؼت ثڑھبًباوؼ پٌدبة هیں ؾؼػی کبؼوثبؼ کی تؽهی هیں اَبكہ  

 ۔ًتبئح

كًلوں اوؼ هویهیوں کی ویلیو ایڈیهي اوؼ هكبثوت هیں اَبكہ،چھوٹے کبنتکبؼوں کے هبزولیبتی تجعیلیوں اوؼ هعؼتی آكبت کے ضالف هعاكؼت هیں 

 -اَبكہ

  

 خؼلی ؾؼػی اظویبت و کھبظوں کے ضالف خبؼی هہن

 خبئؿٍ

ؾؼػی اظویبت اوؼ کھبظوں کب هؼیبؼاوؼ هیوتیں کبنتکبؼوں کے قبتھ زکوهت کیلئے ثھی ہویهہ پؽیهبًی کب ثبػث ؼہی ہیں۔کبنتکبؼوں کو ًوٹیلبئیڈ 

هیں وؾیؽ اػلٰی پٌدبة ًے کھبظوں اوؼ کیڑے هبؼ ؾؼػی اظویبت قے هتؼلن ٹبقک  1996هیوتوں کے هطبثن هؼیبؼی کھبظوں کی كؽاہوی کے پیِم ًظؽ

 كوؼـ تهکیل ظی۔

کوالٹی اوؼ هیوتوں کو ؾیؽو الگت ؾؼػی اظویبت و کھبظوں کے کٌٹؽول کے ًظبم کب ًبم ظیب گیب۔هسکوہ ؾؼاػت پٌدبة کی تبؼیص هیں ؾیؽو الگت ؾؼػی 

اظویبت و کھبظوں کے کٌٹؽول کب ًظبم ؿیؽ هؼیبؼی ؾؼػی اظویبت اوؼ ؿیؽ هٌبكغ ثطم هہن ثبثت ہوئی۔یہ َلؼی قطر پؽ هؼیبؼ اوؼ هیوتوں کے اُهوؼ کو 

زل کؽًے کیلئے ثطوؼ هبڈل ًظبم کؽ قکتب ہے۔هدھے اُهیع ہے کہ هسکوہ ؾؼاػت قے هتؼلوہ توبم اقٹیک ہولڈؼؾ کیلئے یہ ایک كبئعٍ هٌع ًظبم ثبثت ہو 

 گب۔

 ًتبئح
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هسکوہ ؾؼاػت کی تبؼیص هیں کوالٹی ایٌڈ پؽائف کٌٹؽول کے ًظبم ًے کھبظوں و کیڑے هبؼ اظویبت کے هؼیبؼ اوؼ هیوتوں پؽ هبثو پبًے کیلئے 

 :ؿیؽهؼوولی ًتبئح ثؽآهع کئے ہیں۔اى هیں قے اثتعائی تیي هبٍ کے ًتبئح ظؼج غیل ہیں

یوًٹف کب پتہ لگبیب گیب۔اى کو ثٌبًے والے يٌؼت کبؼوں کو گؽكتبؼ / كیکٹؽیوں  14پٌدبة ثھؽ هیں خؼلی کھبظوں اوؼ کیڑے هبؼ اظویبت تیبؼ کؽًے والی 

 کؽکے خیل ثھیدب گیب اوؼ هبل هكؽوهہ کو ثسن قؽکبؼ َجّ کیب گیب

 کؽوڑ ؼوپے هبلیت کی خؼلی کھبظوں اوؼ ؾؼػی اظویبت کو َجّ کیب گیب 17

 قے ؾائع ایق آئی آؼؾ کب اًعؼاج کؽوایب گیب 650

قو اكؽاظ کو هوهغ پؽ گؽكتبؼ کیب گیب3توؽیجبً   


