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2019،  جون    23 

 

 کو اعظم وزیر کے تنظیموں 13 کی سیکٹرز برٓامدی "کریں ثانی نظر پر بجٹ"

مطالبہ کا لینے واپس ٹیکس سیلز اور بحال ریٹنگ زیرو خطوط،  
 زیرو نے کےسربراہان تنظیموں 13والی رکھنے تعلق سے سیکٹرز برٓامدی پانچ)جنگ نمائندہ(ٓاباد فیصل

 کو خان عمران اعظم وزیر لئے کے لینے واپس تجویز کی نفاذ کے ٹیکس سیلز اور رکھنے بحال ریٹنگ

 اینڈ مینوفیکچررز ہوزری پاکستان خطوط یہ۔ ہے کی اپیل کی لینے نوٹس فوری کر لکھ خطوط الگ الگ

 ملز پروسیسنگ ٹیکسٹائل پاکستان بلوانی،ٓال جواد محمد چیئرمین مرکزی کے ایشن ایسوسی ایکسپورٹرز

 ایسوسی مینوفیکچررز ہولسٹری اپ اینڈ شیٹس بیڈ پاکستان بٹ،ٓال اے مقصود چیئرمین کے ایشن ایسوسی

 ان پیٹرن کے ایشن یایسوس انڈسٹریز سائزنگ ٹیکسٹائل پاکستان ملک،ٓال احسان عارف چیئرمین کے ایشن

 اهللا امان چیئرمین کے ایشن ایسوسی ایکسپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ڈینیم انصاری،پاکستان احمد شکیل چیف

 ایشن لومزایسوسی پاور کاٹن پاکستان عبدالصمد،ٓال چیئرمین کے ایشن ایسوسی مرچنٹس کالتھ قاسم،پاکستان

یعقوب،سرجیکل یوسف چیئرمین کے ایشن ایسوسی ملز ویونگ چیمہ،پاکستان محمود خالد چیئرمین کے  

 ایشن ایسوسی ٹینرز طارق،پاکستان ذیشان چیئرمین وائس سینئر کے ایشن ایسوسی مینوفیکچررز انسٹرومنٹس

 اے معین چیئرمین کے پاکستان ف ٓا ایشن ایسوسی مینوفیکچررز سیدالدین،ٹاول ٓاغا چیئرمین کے

 محمد خواجہ چیئرمین کے ایشن ایسوسی ایکسپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز ایپرل فیشن کاٹن رزاق،پاکستان

 اویس محمد چیئرمین کے ایشن ایسوسی ایکسپورٹرز اینڈ مینوفیکچررز گارمنٹس میڈ ریڈی اورپاکستان عثمان

 مرتب پر شعبے اپنے اپنے کے فیصلے اس نے سربراہان کے تنظیموں ان۔ ہیں گئے لکھے سے جانب کی

 توجہ پر کرنے حل کو مسئلے اس خود وہ کہ ہے کی اپیل ہوئے کرتے ٓاگاہ سے اثرات مضر والے ہونے

 رکھنے بحال بجائے کی لینے واپس کو 1125 او ٓار ایس مطابق کے تجاویز گئی دی میں بجٹ اوروفاقی دیں

 عبدالرزاق کامرس و ٹیکسٹائل مشیر شیخ، عبدالحفیظ ڈاکٹر خزانہ مشیر کاپیاں کی خطوط ان۔کریں اعالن کا

۔ہیں گئی بھجوائی بھی کو اظہر حماد ریونیو مملکت وزیر اور داود  


