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  فیصلہ کا اضافے میں فراہمی قرضےکی پر سبسڈی کو صنعت ٹیکسٹائل کا حکومت
مصطفیٰ خالد  

 فیصلہ کا اضافے روپےتک ارب600 میں فراہمی کی قرضے پر سبسڈی کو صنعت نےٹیکسٹائل حکومت:ٓاباد اسالم

 روپےاور ارب400 حد کی اسکیم مالی برٓامدی میں جس ، ہے کرلی تیار سمری نے حکومت سے حوالے اس۔ہے کیا

 ٹیکسٹائل نے مطابق،حکومت کے تفصیالت۔ہے گئی تجویزدی کی کرنے روپے ارب200سہولت مالیاتی مدتی طویل

 کے تک روپے ارب600 میں سبسڈی لیے کے صنعت ٹیکسٹائل لیے کے اضافے میں کاری سرمایہ میں شعبے کے

 ٹی ایل( سہولت مالیاتی مدتی طویل اور) ایس ایف ای( اسکیم مالی برٓامدی کہ جو ہے کرلی مکمل تیاری کی اضافے

 سے ارب226 حد کی قرضوں تحت کے ایس ایف ای حکومت، لیے کے برٓامدات ٹیکسٹائل۔ہوگی تحت کے)ایف ایف

 کر بڑھا سے روپے ارب103 حد موجودہ کی ایف ایف ٹی ایل کہ جب ، گی کرے روپے ارب400 کر بڑھا

 ایف ٹی ایل کہ جب پر سبسڈی کی سود شرح فیصد3 قرضہ تحت کے ایس ایف ای۔گی جائے کردی روپے ارب200

 بتایا کو نیوز دی نے عہدیدار سینئر ایک کے صنعت ٹیکسٹائل۔گا جائے کیا فراہم پر سود شرح فیصد5 تحت کے ایف

 ٹی ایل اور ایس ایف ای میں جس ، ہے کرلی تیار سمری لیے کے) سی سی ای(کمیٹی رابطہ اقتصادی نے ہم کہ ہے

 کی مصنوعات ٹیکسٹائل صرف نہ مقصد کا جس ، ہے گیا کہا کا اضافے میں حد کی قرضوں تحت کے ایف ایف

 کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔ گی بڑھے بھی کاری سرمایہ میں شعبے ٹیکسٹائل بدولت کی اس بلکہ ہے اضافہ میں برٓامدات

 کم سے فیصد41 میں سال ایک حصہ کا حد کی قرضوں سبسڈی کہ کیوں تھا گیا بڑھ دبائو پر برٓامدکنندگان ٹیکسٹائل

 رعایتی کی فیصد 25یہ اعشار10 کی قرضوں کمرشل تک حد بڑی صنعت کی ٹیکسٹائل اور تھا ہوگیا فیصد27 ہوکر

 ڈالر دوران کے ماہ13 گزشتہ کہ ہے یہ بات اہم۔تھی فیصد75اعشاریہ5 پہلے کہ جو ، تھی کررہی انحصار پر قیمت

 ٹیکسٹائل، وزارت عالوہ کے اس کہ تھا کہنا کا عہدیدار۔ہے ہوئی کم تک فیصد35 قیمت کی روپے میں مقابلے کے

 نہ سے جس۔گی کرے سفارش کی کرنے روپے ارب تین کر بڑھا سے روپے ارب ڈیڑھ حد کی فنانسنگ پروجیکٹ

 اسکیلز کی جس ، ہوگی بھی افزائی حوصلہ کی پالنٹس پر پیمانے بڑے بلکہ گے ہوں پورے اخراجات مالی صرف

۔ہے برتری پر معیشتوں کی  
 


