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وزیراعظم نے بیرونی ممالک میں ہندوستانی مشنوں کے سربراہان اور تجارت و کامرس 

 کے شعبے کے متعلقین سے بات چیت کی

 0202 اگست،06

تہوار منانے کے ساتھ ساتھ آزادی کا مہوتسو مستقبل کے بھارت کے لئے ایک واضح واں  75آزادی کا 

 وزیراعظم :وژن اور روڈ میپ تیار کرنے کا ایک موقع ہے

 

فزیکل ، ٹیکنولوجیکل اور مالیاتی کنکٹی وٹی کی وجہ سے سکڑتی ہوئی دنیا میں ہماری برآمدات کی 

پیدا کئے جارہے ہیں توسیع کے لئے دنیا بھر میں نئے امکانات تیار  وزیراعظم :

 

ہماری معیشت اور امکانات، ہماری مینوفیکچرنگ اور خدمات کی صنعت کی بنیاد کے سائز پر غور 

 وزیراعظم :کرتے ہوئے برآمدات کے فروغ کے لئے بہت زیادہ امکانات ہیں

 

افہ ہوگا پروڈکشن سے جڑی تحریک کی اسکیم سے نہ صرف ہماری مینوفیکچرنگ کے پیمانے میں اض

 وزیراعظم :بلکہ عالمی معیار اور اہلیت کی سطح میں بھی اضافہ ہوگا

 

ریٹرو اسپیکٹیو ٹیکزیشن سے نجات پانے کے لئے ہندوستان کے ذریعہ لئے گئےفیصلے سے ہماری 

عہد بندی کا اظہار ہوتا ہے، پالیسیوں کی ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہے اور تمام سرمایہ کاروں کو یہ واضح 

ملتا ہے کہ بھارت نہ صرف نئے امکانات کے دروازے کھول رہا ہے بلکہ ایک فیصلے کرنے پیغام 

 وزیراعظم :والی حکومت ہند اپنے وعدے پورے کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے

 

مرکزی حکومت ضابطہ بندی کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کررہی 

 وزیراعظم :ہے

 

دات کے مراکز بنانے کے لئے ریاستوں کے درمیان صحت مند مسابقت کو فروغ دیا ریاستوں کو برآم

 وزیراعظم :جارہا ہے

 

ہمیں نئی منزلیں تالش کرنی ہوں گی اور نئی مصنوعات النی ہوں گی، کیا ہم نئے شعبوں کے لئے 

 بہترین حکمت عملیاں تیار کرسکتے ہیں؟

 

ویڈیو  پہلی پہل کرتے ہوئے وزیراعظم جناب نریندر مودی نے اپنے قسم کی    ،2021 اگست  6 دہلی،  نئی

کانفرنسنگ کے ذریعہ بیرونی ممالک میں ہندوستانی مشنوں کے سربراہان اور تجارت و کامرس کے شعبے 

سے بات چیت کی۔ کامرس کے مرکزی اور اور امور خارجہ کے وزیر بھی بات چیت کے    کے متعلقین

کے   سے زیادہ محکموں کے سیکریٹریوں ، ریاستی حکومت 02  یں دوران موجود تھے۔ بات چیت م
 ایکسپورٹ پروموشن کونسل اور چیمبرس آف کامرس کے ارکان نے بھی شرکت کی۔ افسران، 



یہ آزادی   کا وقت ہے۔  یہ آزادی کا امرت مہوتسو   حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ

اور روڈ میپ تیار   وژن  ساتھ مستقبل کے بھارت کے لئے ایک واضحواں تہوار منانے کے ساتھ  57کا 

ایک اہم رول ادا   تمام متعلقین برآمد ات سے متعلق ہمارے عزائم اور  موقع ہے۔ اس سلسلے میں   کرنے کا

ہر  کی وجہ سے   آج فزیکل ، ٹیکنولوجیکل اور مالیاتی کنکٹی وٹی  کہا کہ  کریں گے۔ انہوں نے

دنیا بھر میں نئے امکانات   ڑ رہی ہے ایسے ماحول میں ہماری برآمدات کی توسیع کے لئےسک دنیا   دن

برآمدات سے متعلق  اس پہل کے لئے متعلقین کی ستائش کی اور   تیار پیدا کئے جارہے ہیں۔ انہوں نے

 ظاہر کئے گئے جوش و خروش ، ان سبھی کے ذریعہ  کو پور اکرنے کے لئے  شاندار مقاصد  ہمارے 

بھارت کی  ماضی میں  عالمی معیشت میں  عہد بندی کی تعریف کی۔انہوں نے بتایا کہ  پروری اور   امید

اس کی مستحکم تجارت اور برآمدات تھی۔   کی اہم وجوہات میں سے ایک  سب سے زیادہ حصے داری

برآمدات  کی پرانی حصے داری کو پھر سے حاصل کرنے کے لئے   انہوں نے عالمی معیشت میں بھارت

 کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

ہونے والی  عالمی سپالئی چین میں  کے بعد کی دنیا میں  وہ کووڈ  وزیراعظم نے متعلقین سے اپیل کی کہ 

کریں۔ ہماری   فائدہ اٹھانے کے لئے اپنی پوری  پیدا ہوانے والے نئے مواقع کا تبدیلیوں کی وجہ سے 

کے سائز پر غور کرتے   کی بنیاد  خدمات کی صنعت  ری مینوفیکچرنگ اورامکانات، ہما  معیشت اور

ملک آتم نربھر  برآمدات کے فروغ کے لئے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب   ہوئے

بھارت کی برآمدات کے حصے میں کئی گنا  اس کا ایک مقصد   بھارت مشن کی جانب بڑھ رہا ہے تو

انہوں نے کہا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا اضافہ کرنا ہے۔ 

ہمارا کاروبار پھل پھول سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری  عالمی سپالئی چین تک ہماری رسائی ہو تاکہ  کہ 

اری میں آر اینڈ ڈی میں اپنی حصے د  اور بہترین ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اختراع  صنعت بھی 

میں اس  انہوں نے کہا کہ عالمی ویلیو چین میں ہماری حصے داری   پر توجہ مرکوز کررہی ہے۔  اضافے

کی حوصلہ  مہارت  مسابقت اور  راستے پر چل ہی ہی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ 
 ۔گلوبل چمپئن تیار کرنے ہوں گے ہر ایک شعبے میں  افزائی کرتے ہوئے ہمیں 

برآمدات میں اضافے کے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ملک  وزیراعظم نے ایسے چار عوامل کا ذکر کیا جو 

ہوگا۔  بھی مسابقتی سطح پر النا  مینوفیکچرنگ میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے اور اس کے معیار کو  میں 

ریاستوں اور نجی  دور کرنے کے لئے مرکز ، دوسرے ٹرانسپورٹ ، الجسٹکس کے مسائل ہیں، جنہیں 

برآمد کاروں کے ساتھ کندھے سے کندھا مالکر چلنا  مسلسل کام کرنا ہوگا۔ تیسرے حکومت کو  متعلقین کو 

وسعت دینے کی ضرورت ہے۔  بازار کو  ہندوستانی مصنوعات کے لئے بین االقوامی  چاہیے۔ اور آخر میں 

دنیا کے لئے میک ان انڈیا کے  بہتر طریقے سے   بھارت انہوں نے کہا کہ جب ان چار عوامل پر کام ہوگا، 
 حاصل کرسکے گا۔ مقصد کو 

دنیا   آگے بڑھ رہی ہے اور وہ کاروباروباری وزیراعظم نے کہا کہ آج ملک میں اور ریاستوں میں حکومت 

حکومت کے اقدامات کے  انہوں نے ایم ایس ایم ای کو فروغ دینے کے   کی ضرورتوں کو سمجھتی ہے۔

کئی رعایتیں دی گئیں۔ تین  رکھنے والی   مطابقت آتم نربھر بھارت ابھیان کےتحت   ں بتایا مثالا بارے می

پروڈکشن سے جڑی  الیا جانا۔ انہوں نے کہا کہ   الکھ کروڑ روپے کی ایمرجنسی کریڈٹ الئن گارنٹی اسکیم

عالمی معیار   بلکہ میں اضافہ ہوگا  ہماری مینوفیکچرنگ کے پیمانے  سے نہ صرف  کی اسکیم  تحریک

آتم نربھر بھارت کا ایک نیا ایکو سسٹم تیار ہوگا۔   اور اہلیت کی سطح میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سے

نئے گلوبل چمپئن حاصل ہوں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ پروڈکشن  مینوفیکچرنگ اور برآمدات میں ملک کو 

مدد کی   میں  کو مضبوط کرنے سیکٹر  موبائل فون مینوفیکچرنگ سے جڑی تحریک نے کس طرح 

ا  ہمیں  کام کا اثر آج ہم محسوس کررہے ہیں۔ سات سال قبل  موبائل فون سیکٹر میں   ہے۔ تقریبا

بلین ڈالر رہ گئے ہیں۔ سات  0یہ گھٹ کر  مالیت کے موبائل فون درآمد کرنے پڑتے تھے۔ اب  ڈالر   بلین

بلین ڈالر سےبھی  0یہ بڑھ کر  ن درآمد کرتا تھا اب بلین ڈالر کے موبائل فو 2.0محض   سال قبل بھارت
 زیادہ ہوگیا ہے۔



کے معاملے میں لگنے   الجسٹکس ملک میں  اور ریاست دونوں کی حکومتیں   وزیراعظم نے کہا کہ مرکز

ایک ملٹی ماڈل کنکٹی وٹی  والے وقت اور الگت کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کررہی ہے۔ اس کے لئے 

 لئے ہر سطح پر تیز رفتار سے کام جاری ہے۔تیار کرنے کے 

کے لئے حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ وائرس   وزیراعظم نے کہا کہ عالمی وبا کے اثر کو کم کرنے

ٹیکہ کاری کا کام تیز  آج ملک میں   تمام کوششیں کررہے ہیں۔  ہم لئے   قابو میں رکھنے کے انفیکشن کو 

ہر ممکن قدم اٹھایا  کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لئے   عترفتار سے جاری ہے۔ اہل وطن اور صن

اس مدت میں اختراع کی گئی ہے اور  میں بھی  جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری صنعت اور کاروبار 

کا سامنا کرنے  میڈیکل ایمرجنسی  کے مطابق ڈھاال ہے۔ صنعت نے  اپنے آپ کو نئے چیلنجوں  انہوں نے 

ایک رول ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ  بحال کرنے میں بھی  ترقی کو  دد کی ہے اور میں بھی ملک کی م

نئی سطح پر  ہماری برآمدات  زراعت جیسے شعبوں میں  ادویات اور فارما سیوٹیکل کے ساتھ ساتھ  آج 

مثبت کی بھی  شرح ترقی  اونچی  معیشت کی بحالی بلکہ  ہم نہ صرف  پہنچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج 

اونچے نشانے طے کرنے اور انہیں حاصل کرنے کا  برآمدات کے لئے  عالمتیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے 

اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر سطح پر ضروری  یہ اچھا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت 

ا تق بیمے کے کور کی شکل میں  حکومت نے  انہوں نے کہا کہ حال ہی میں  کررہی ہے۔   اقدامات  88ریبا

برآمد کاروں کے معاملے میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔  کے لئے   کرنے  کا فروغ حاصل ہزار کروڑ روپے 

کے اصولوں   ہمارے برآمد کار ڈبلیو ٹی او کے محرکوں کو معقول بناتے ہوئے   اپنی برآمدات اسی طرح 
 برآمدات کو فروغ ملے گا۔ اس سے بھی   عمل کریں گے اور  پر

ریٹرو اسپیکٹیو   کاروبار کرنے میں استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ  ظم نے وزیراع

ہماری عہد بندی کا اظہار   کے لئے ہندوستان کے ذریعہ لئے گئےفیصلے سے  سے نجات پانے  ٹیکزیشن

ملتا ہے   ہوتا ہے، پالیسیوں کی ہم آہنگی ظاہر ہوتی ہے اور تمام سرمایہ کاروں کو یہ واضح پیغام

ایک فیصلے کرنے والی حکومت ہند   بھارت نہ صرف نئے امکانات کے دروازے کھول رہا ہے بلکہ  کہ

 اپنے وعدے پورے کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے۔

اور اصالحات کو نافذ کرنے ، سرمایہ کاری کو راغب  برآمدات کے نشانے پورے کرنے  وزیراعظم نے 

ریاستوں   السٹ مائل انفرا اسٹرکچر تیار کرنے میں  ی فراہم کرانے اور کرنے ، کاروبار کرنے میں آسان

انہوں نے کہاکہ مرکزی حکومت ضابطہ بندی کے بوجھ کو کم کرنے کے   کے رول پر زور دیا۔

برآمدات اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔ انہوں نے کہا  ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کررہی ہے تاکہ   لئے

و برآمدات کے مراکز بنانے کے لئے ریاستوں کے درمیان صحت مند مسابقت کو فروغ دیا کہ ریاستوں ک

ریاستوں کی حوصلہ افزائی کی   جارہا ہے۔ ہر ایک ضلع میں ایک پروڈکٹ پر فوکس کرنے کے لئے

 جارہی ہے۔

پالن  ایک جامع اور مفصل ایکشن صرف  شاندار نشانے  وزیراعظم نے کہا کہ برآمدات سے متعلق ہمارے 

بھارت کی موجودہ  انہوں نے متعلقین سے اپیل کی کہ وہ   حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ کے ذریعہ ہی 

پیدا کرنے کے لئے بھی کام   بازار، نئے مقامات  نئے پروڈکٹ کے لئے تحریک دیں اور  کو  برآمدات 

ہماری  ں۔ اسی طرح اہم مقامات ہی 4ہماری برآمدات کا تقریبا آدھے حصے کے لئے صرف  کریں۔ اس وقت 

ا  ، پٹرولیم اور کیمیکل  انجینئرنگ کے سامان، جینس اور جویلری   فیصد کا تعلق 02برآمدات کے تقریبا

نئی منزلیں تالش کریں  سے ہوتا ہے۔ انہوں نے متعلقین سے اپیل کی کہ وہ   مصنوعات اور فارما سیوٹیکلز

کہا کہ کانکنی، کوئلہ، دفاع، ریلوے جیسے شعبوں کو نئی مصنوعات بھی دنیا تک پہنچائیں۔ انہون نے  اور 
 اضافے کے نئے مواقع حاصل ہورہے ہیں۔ ہمارے صنعت کاروں کو برآمدات میں  کھولنے سے 

جس ملک میں بھارت کی نمائندگی  سفیر، امور خارجہ کی وزارت کے افسران  وزیراعظم نے کہا کہ 

اس ملک  ان سے کہا کہ وہ  ھتے ہیں۔ انہوں نے کرتے ہیں، اس ملک کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمج

مختلف ممالک میں موجود  ایک پل کی طرح کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ  کامرس و صنعت کے لئے  میں 

بھارت کی مینوفیکچرنگ پاور کے نمائندے بھی ہونے چاہئیں۔ کامرس کی وزارت سے انہوں  انڈیا ہاؤسز 



مسلسل مواصالت کے لئے ایک نظام  ور ہمارے مشنوں کے درمیان برآمدکاروں ا نے درخواست کی کہ وہ 
 تیار کریں۔

ملک کے اندر  ہمیں  برآمدات سے اپنی معیشت کے زیادہ سے زیادہ فائدے کے لئے  وزیراعظم نے کہا کہ 

سپالئی چین تیار کرنی ہوگی۔ اس کے  اور اعلی معیار والی  ایک بال روک ٹوک  بھی 

اور نئی شراکت داری تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تمام برآمد کاروں سے تعلق   نئے ہمیں  لئے 

شراکت داری کو  کے ساتھ  ملک کے ماہی گیروں  ملک کی ایم ایس ایم ایز، کسانوں اور  اپیل کی کہ وہ 

 اسٹارٹ اپ کو فروغ دیں اور ان کی مدد کریں۔  مستحکم کریں اور 

کہ  ایک نئی شناخت قائم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا  کی  دی معیار اور بھروسے من وزیراعظم نے 

بھارت کی ہائی ویلیو ایڈڈ مصنوعات کے لئے فطری مانگ پیدا کرنے  دنیا کے ہر ایک کونے میں 

حکومت ا ن کی ہر طرح سے  ہماری کوشش ہے۔ انہوں نے صنعت ، تمام برآمد کاروں کو یقین دالیا کہ  کی 

خوشحال بھارت کے عزم کو  آتم نربھر بھارت اور  ں نے صنعت سے اپیل کی کہ وہ انہو  مدد کرے گی۔
 پورا کرے۔

تقریب کی منفرد حیثیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں   امور خارجہ کے مرکزی وزیر جناب ایس جے شنکر نے

و بھی ک بھارت کے انڈین مشنوں   ہے لیکن   لوکل گوز گلوبل  اس تقریب کا موضوع اگرچے  نے کہا کہ 

گلوبلی  مدد کرنے کے لئے  مانگ کے ساتھ ہمارے پروڈیوسروں کو جوڑنے میں  مخصوص ممالک نے 

عالمی ماحول موافق  لوکل ہونے کی ضرورت ہے ۔ کامرس کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ 

فائدہ  ور مسابقتی تقابلی ا  اپنی برآمدات میں اضافے کے لئے دیگر ممالک کے معاملے میں  ہے اور ہمیں 

 کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاصل کرنے 

اپنے مادخل اور  بھارت کی برآمدات میں اضافہ کرنے کے لئے  نے بھی  ہندوستانی مشنوں کے سربراہان 

قائم کرنے ، ویلیو  خطوں کے لئے مخصوص تجارتی نشانے   تجاویز پیش کیں۔انہوں نے شعبوں اور

سپالئی چین کی گونا گونیت، سپالئی میں بھروسہ مندی کو یقینی بنانے اور ایڈیشن، مصنوعات کے معیار ، 

کئے جانے کی ضرورت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے بازاروں   کنکٹی وٹی کو بہتر بنانے پر فوکس

اس وقت  خطے کے لئے مخصوص مصنوعات پر فوکس کئے جانے کی ضرورت ہے ساتھ ہی  اور 

مسابقت کو برقرار رکھنے   کے معاملے میں کام کررہے ہیں، ان میں  تجن خطوں اور مصنوعا ہم 

 ضرورت ہے۔ کی 
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