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 صوابدیدی کے ٓاسان،بیوروکریسی کاروبار ہدایت، کی کارروائی کیخالف مہنگائی

  ر خان عمران ہونگے، ختم اختیارات
 کا کرنے ختم ضوابط و قواعد اور قوانین غیرضروری حائل میں کاروبار نے وزیراعظم)ایجنسیاں‘جنگ نمائندہ(ٓاباد اسالم

 کے بیوروکریسی والے ڈالنے رکاوٹ میں کاروبار کردی، بھی ہدایت کی کارروائی کیخالف مہنگائی کرلیاجبکہ فیصلہ
گیا، کیا فیصلہ بھی کا بنانے قوانین کیلئے بنانے سہل عمل کا رجسٹریشن کی کمپنیوں اور کرنے ختم اختیارات صوابدیدی  
 جائیگا، بنایا بہتر کو رینکنگ بزنس کی پاکستان‘کرینگے سرپرستی کی سرگرمیوں کاروباری خود وہ کہ کہا نے وزیراعظم

 ورک فریم ریگولیٹری اور قوانین متعلق سے کاروبار میں شعبوں مختلف کے معیشت کو بورڈ کاری سرمایہ نے خان عمران
 کی ہدایت کی کرنے مکمل جلد عمل مشاورتی کیساتھ فریقین متعلقہ کیلئے بنانے ٓاسان اور کرنے استوار پر خطوط صحیح کو

 کرنے دور کو رکاوٹوں اورریگولیٹری فروغ میں سرگرمیوں کاروباری میں ٓافس وزیراعظم کو بدھ ہدایت یہ نے ہے،انہوں
 کا کرنے کم کو ضابطوں ضروری غیر کہ کی ہدایت نے وزیراعظم ‘کی ہوئے کرتے صدارت کی اجالس میں بارے کے
 کو ٹیکسوں نے حکومت پنجاب کہ بتایا نے پنجاب صنعت وزیر کو اجالس ، جائے کیا مکمل ہو ممکن جلدی جتنی بھی عمل
 کرانے متعارف ایکٹ ریگولیشنز اسمارٹ پنجاب اور کرنے پیش سہولت ونڈو ون خاتمے، کے جات معائنہ ‘کرنے یکجا

 کاروبار اور فروغ کے اکانومی ڈیجیٹل کہ کی ہدایت نے وزیراعظم‘ہیں اٹھائے اقدامات کئی کیلئے ٓاسانی میں کاروبار سمیت
 میں کاروبار اور سہولت کو کاروں سرمایہ چاہئے، جانی دی توجہ خصوصی پر کرنے پیش حل ڈیجیٹل کیلئے ٓاغاز کے

 اجالس سطح اعلیٰ پر اقدامات سے حوالے کے کنٹرول پرائس شیڈول اثناء دریں۔ہے ترجیح اولین کی حکومت کرنا پیدا ٓاسانی
 اور ہے پرعزم کیلئے کرنے فراہم ریلیف کو ٓادمی عام حکومت کہ کہا نے خان عمران وزیراعظم ئے ہو کرتے خطاب سے
 کارروائی بھرپور کیخالف خوری منافع اور اندوزی ذخیرہ نے وزیراعظم ‘جائینگے اٹھائے اقدامات ممکن ہر میں ضمن اس

 کو ٓادمی غریب کہ کہا نے عظم ا وزیر ‘کی ہدایت کی النے کار بروئے کو استعمال موثر کے ٹیکنالوجی میں ضمن اوراس
 گی، جائے رکھی نہیں روا کسر کوئی میں ضمن اس اور ہے داری مہ ذ بنیادی کی ریاست بنانا یقینی دستیابی کی روٹی

 عمران اعظم وزیر کہ ہے ہوا معلوم۔ہے غور زیر بھی تجویز کی فراہمی کی راشن کو مستحقین تحت کے پروگرام “احساس”
 رپورٹ تفصیلی میں بارے کے قیمتوں کی روٹی نان اور ،دہی دودھ ، گوشت ، ،فروٹ سبزیوں ، خردونوش ئے اشیا نے خان
 کی کرنے موازنہ سے قیمتوں موجودہ کا قیمتوں کی پہلے سال ایک کو مشیروں اپنے صرف نہ نے انہوں ہے لی کر طلب
 ، جارہا کیا نہیں انحصار پر کریسی بیور صرف میں ضمن اس ہیں رہے لے جائزہ کا اس بھی خود از بلکہ ہے کی ہدایت

 اہم بعض سے حوالے اس میں روز چند ٓائندہ کہ ہے کہنا کا ذرائع دار ذمہ ‘ہیں ہے جار میں ں مارکیٹو بھی افسران عدالتی
 بدھ سے شام کی منگل ٹیم پوری کی ان اور کمشنر ڈپٹی ، کمشنر چیف دکے ٓابا اسالم کہ ہے تا جا بتایا‘ہے توقع کی فیصلوں

 وزیر کہ ہے جاتا بتایا ‘رہی کرتی جمع مواد کا بریفنگ کیلئے خان عمران اعظم وزیر کے کر جمع معلومات تک شام کی
 ضلعی بلکہ ہیں کی طلب تفصیالت میں کےبارے فراہمی پر نرخوں سرکاری کی فروٹ اور سبزیوں صرف نہ نے اعظم

 سے حوالے کے عملدرٓامد بلکہ ہے کیا استفسار بھی میں بارے کے نرخوں کردہ مقررہ سے ف طر کی کمیٹی کنٹرول پرائس
 جس کی مالقات سے اعظم وزیر روز گزشتہ نے رضا باقر بنک اسٹیٹ نر گور اثناء دریں۔  ہے لی مانگ رپورٹ تحریری

 انور ہد مجا مارشل چیف ایئر سٹاف ایئر ٓاف چیف ازیں گیا،عالوہ کیا خیال تبادلہ پر لیسیوں پا لیاتی ما و معاشی کی ملک میں
۔کیا خیال تبادلہ پر امور ورانہ پیشہ کے ئیہ فضا اور کی مالقات سے اعظم وزیر نے خان  


