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2019،  اکتوبر    01 
 
 

  وعدے کے حکومت اور صنعت کی ٹیکسٹائل
 حصہ کا اس میں پیداوار قومی مجموعی ہے، صنعت بڑی سے سب کی ملک ہمارے سازی کپڑا

 وابستہ سے شعبے اسی فورس لیبر زائد سے فیصد چالیس ہماری جبکہ ہے فیصد ٓاٹھ ساڑھے اوسطًا

 حکومت موجودہ۔ ہے ٓارہی چلی شکار کا مسائل شدید سے برسوں صنعت یہ باوجود کے اس ہے،

 کا اقدامات ضروری لئے کے بنانے بہتر کار حاالِت کے بافی پارچہ میں ہی دنوں ابتدائی اپنے نے

 ٓاگے سے اعالنات بات کہ ہے شکوہ کا) اپٹما( ایشن ایسوسی ملز ٹیکسٹائل پاکستان ٓال لیکن کیا فیصلہ

 کی شکایت پر طور تحریری سے وزارتوں متعلقہ اور وزیراعظم نے ایشن ایسوسی۔ سکی بڑھ نہیں

 تک اب پر پیکیج کردہ اعالن کے حکومت وفاقی لئے کے معاونت کی شعبے برٓامدی کہ ہے

 مشکل صنعت یہ والی کرنے ادا کردار کلیدی میں برٓامدات پر بنا کی جس ہوا نہیں شروع عملدرٓامد

 اور بجلی گیس، میں پیکیج کردہ منظور کے حکومت مطابق کے اپٹما۔ ہے دوچار سے صورتحال

 یونٹ فی روپے سات ساڑھے میں پیکیج توانائی خصوصی اس۔ ہے شامل رعایت میں ٹیکسوں

 اسی سو سات اور) گیس گھریلو اور جی این ایل( گیس کمبائنڈ یونٹ فی ڈالر چھ ساڑھے بجلی،

 برس رواں لئے کے صنعت فری ٹیکس سابقہ کو گیس گھریلو یونٹ تھرمل برٹش ملین فی روپے

 ایک کہ ہے کہنا کا ایشن ایسوسی ٹیکسٹائل تاہم ہو، اضافہ میں برٓامدات تاکہ تھی گئی دی دے توسیع

 یہ اگر۔ گیا کیا نہیں عمل پر فیصلے کے کمی میں قیمتوں کی توانائی باوجود کے جانے گزر سال

 برٓامدات اور پانے نجات سے بحران صنعت کہ ہے سکتا ہو یہی نتیجہ کا اس تو ہے درست شکایت

 سے کرنے ادا کردار کلیدی وہ میں بہتری کی معیشت قومی ذریعے کے اضافے خواہ خاطر میں

 کے اس کو شکایات کی اپٹما کہ ہے ضروری لہٰذا۔ ہے جاتی کی توقع سے اس کی جس رہے قاصر

 والی ہونے تک اب اور جائے الیا غور زیر میں اجالس کے ٓاج کے کابینہ وفاقی مطابق کے مطالبے

۔جائے بنایا یقینی ازالہ فوری کا کوتاہی  

 


