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بحران درپیش کو انڈسٹری کاٹن  
 کمی کی روپے ارب225 میں ٓامدنی حکومتی باعث کے بحران درپیش کو سیکٹر ٓاٹو جب میں حاالت ایسے

 رکھنے حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ میں معیشت ہیں رہے دے دکھائی ہوتے ختم مواقع الکھ18 کے روزگار اور

 دی کر پیدا صورتحال تشویشناک انتہائی وقت اس نے دھچکے والے لگنے یکایک کو انڈسٹری کاٹن والی

 بھر پنجاب خالف کے کرنے فیصد4.50 کر بڑھا سے ایک ٹیکس ہولڈنگ ود عائد پر فروخت کی روئی۔ ہے

 اور خریداری کی پھٹی دیا، کر اعالن کا ہڑتال تک مدت معینہ غیر سے روز گزشتہ نے جنرز کاٹن کے

 پور، حاصل بہاولنگر، وہاڑی، خان، یار رحیم اضالع کے پنجاب جنوبی جو گئیں دی کر بند فیکٹریاں جننگ

 اور روزگار کا افراد الکھوں سے اس ہیں ہوئی پھیلی تک پنجاب وسطی سمیت ٓاباد ہارون چشتیاں،

 میں لپیٹ اپنی بھی کو سندھ صورتحال یہ کہ ہے خدشہ۔ گے ہوں متاثر چولہے کے گھروں کے زمینداروں

 رشوت اہلکار، بددیانت افراد، والے کرنے نہ ادا ٹیکس پیچھے کے حاالت ان تو جائے دیکھا اگر۔ لے لے نہ

 قومی۔ ہیں رہے ٓا چلے بنے چیلنج ایک لئے کے حکومت ہر جو ہیں فرما کار عناصر بدعنوان اور خور

 ذکر قابل امر یہ یہاں۔ ہے کڑی کی سلسلے اس بوجھ برداشت ناقابل کا روپے کھرب400 اوپر کے معیشت

 اس۔ تھا گیا الیا پر فیصد ایک کے کر کم سے4.50 برس گزشتہ ٹیکس ہولڈنگ ود متذکرہ پر کاٹن کہ ہے

 رہے دے ٹیکس ہولڈنگ ود فیصد17 پر دھاگے اور10 پر کاٹن ہی پہلے ہم کہ ہے موقف کا جنرز میں بارے

 ایشن ایسوسی ملز ٹیکسٹائل پاکستان ٓال ادھر۔ نہیں ممکن رکھنا جاری کاروبار ہمارا سے اضافے متذکرہ ہیں،

 موقف کا ٓار بی ایف سے حوالے اس تاحال ہے کیا رابطہ سے ٓار بی ایف میں خط ایک بھی نے) اپٹما(

 دی توجہ فوری پر سیکٹر حامل کے حیثیت بنیادی اس میں معیشت قومی کہ ہے امید لیکن ٓایا نہیں سامنے

 کے کر چیت بات اور مالقاتیں ساتھ کے نمائندوں کے تنظیموں متعلقہ میں بارے اس کو حکام۔ گی جائے

۔ہو قبول قابل لئے کے فریقین جو چاہئے نکالنا حل ایسا کا مسئلے  
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