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2019،  ستمبر    07 
 
 

اٹھائینگے،وزیراعظم اقدامات ہرممکن کیلئے ترقی سیکٹرکی ٹیکسٹائل  
 کاروباری وابستہ سے شعبہ کے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل نے خان عمران وزیراعظم) پی پی اے(ٓاباد اسالم

 نے انہوں۔ گی اٹھائے اقدامات ممکن ہر حکومت لئے کے ترقی کی شعبے اس کہ ہے دالیا یقین کو شخصیات

 شخصیات کاروباری معروف والے رکھنے تعلق سے شعبے کے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کو جمعہ بات یہ

 اور حاالت سازگار کہ گیا بتایا کو اعظم وزیِر۔ کہی ہوئے کرتے گفتگو دوران کے مالقات سے وفد کے

 عالوہ۔ہے سکتا جا بڑھایا تک ڈالر ارب چالیس ءتک 2030 کو برٓامدات کی ملبوسات سے اقدامات تذویراتی

 تجویز کی دینے درجہ کا صنعت اسے اور نفاذ کے ٹیکس متعین میں شعبہ تعمیراتی نے خان عمران ازیں

 پیش رپورٹ بارے اس اور غور پر تجویز اس کہ ہے کی ہدایت کو محکموں متعلقہ ہوئے کرتے اتفاق سے

 درمیان کے محکموں صوبائی و وفاقی سے حوالہ کے ترقی کی صنعتوں درمیانی اور چھوٹی جائے، کی

 بات یہ نے انہوں۔ جائے کیا فعال مزید کو سمیڈا کےلئے کرنے دور کو رکاوٹوں درپیش اور روابط بہتر

 درمیانی اور چھوٹی میں جس کہی ہوئے کرتے صدارت کی اجالس کے ٹیم معاشی کی حکومت کو جمعہ

 کےلئے خاتمہ کے غربت فروغ، کے شعبہ تعمیراتی اقدامات، والے جانے اٹھائے کےلئے ترقی کی صنعتوں

 کےلئے ترقی کی معیشت اور پیشرفت پر “پروگرام احساس” منصوبے اہم سے سب کے حکومت موجودہ

 صنعتوں میں پنجاب اثناء دریں۔گیا لیا جائزہ کا اقدامات والے جانے اٹھائے سے جانب کی وزارتوں مختلف

 ضروری اور نظام مبرا سے انسپکٹر کیلئے کرنے دور مشکالت درپیش سے حوالہ کے جات معائنہ کو

 زیر کی خان عمران۔ہے گیا کیا اتفاق اصولی پر کرانے سے پارٹی تھرڈ عمل کا انسپکشن متعلق سے عوامل

 پیدا ٓاسانیاں کےلئے صنعتکاروں کے طبقہ درمیانے اور چھوٹے خصوصًا طبقہ کاروباری کو جمعہ صدارت

 اجالس کا سطح اعلیٰ میں سلسلے کے کرنے تحفظ کا حقوق کے مزدوروں ساتھ ساتھ کے اس اور کرنے

 تحفظ کے حقوق کے مزدوروں اور لیبر کہ کہا ہوئے کرتے خطاب سے اجالس نے وزیِراعظم۔ ہوا منعقد

 کرنا پیدا ٓاسانیاں کےلئے یونٹس شدہ اندراج وہاں ہے ضروری کرنا اندراج کا یونٹس صنعتی جہاں کےلئے

۔ہو نہ شکار کا تعطل کسی عمل صنعتی تاکہ ہے ضروری  

 

 


