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2019،  اگست    16 
 
 

!درست سمت کی معیشت  
 گیا ٓا میں سمت درست ملک باوجود کے مشکالت کہ ہے کیا ظاہر یقین اگرچہ نے گورنر کے بینک اسٹیٹ

 یہ نظر پیش کے حقائق زمینی نے انہوں تاہم ہے، رہی کر مقابلہ کر ڈٹ کا صورتحال مشکل قوم اور ہے

 اور ہے رہا ہو اضافہ میں شرح کی زر افراِط ہے، کمزور معیشت ملکی کہ ہے کی تسلیم بھی بات

 ہم سے رکھنے جاری سفر اپنا طرف کی سمت کردہ متعین کہ ہے کہنا کا ان لیکن ہے رہی بڑھ بیروزگاری

 معیشت قومی ٹیم اقتصادی کی حکومت کہ کہا نے گورنر۔ گے لیں کر حاصل اہداف کے خوشحالی و ترقی

 فائدہ کو افراد کروڑوں والے ٓامدنی کم اور متوسط سے اس ہے رہی کر کام جو کیلئے بنانے مضبوط کو

 کا طرح اس تاہم ہے کسوٹی کی خوشحالی و ترقی قومی بالشبہ سوچ یہ کی بینک اسٹیٹ گورنر۔ گا پہنچے

 عدم معاشی والے ہونے پیدا میں برس72 گزشتہ۔ ہے چکی دہرا حکومت والی ٓانے ہر کی ماضی عزم

 کا جس ہے، رہا بھی تسلسل عدم میں عملدرٓامد پر منصوبوں مالیاتی غیر اور مالیاتی وجہ بڑی کی استحکام

 اور پروگراموں کے حکومتوں پچھلی مرتبہ ہی اتنی بدلی حکومت بار جتنی میں ملک کہ ہے یہ ثبوت

 سال و ماہ قیمتی یہ کے تاریخ کی ملک طرح اس۔ گئے کرائے متعارف پروگرام نئے جگہ کی پالیسیوں

 کو قوم سردست لیکن ہے طلب توجہ بیان کا بینک اسٹیٹ گورنر میں تناظر اس۔ گئے ہو نذر کی تجربات

 جانا کیے شروع پروگرام ایسے کیلئے نکلنے سے جس ہے سامنا کا صورتحال ٓازما صبر انتہائی ایک

 افراد پیشہ مالزمت بیشتر وقت اس۔ سکیں کر حاصل نجات سے مسائل جیسے مہنگائی عوام سے جن چاہئیں

۔ ہے ہوتا بوجھ کا گھر پورے پر فرد ہی ایک میں خاندانوں اکثر جبکہ ہیں مجبور پر کرنے مالزمتیں دہری

 بیروزگاری حکومت ہوئے رکھتے جاری کوشش کی نمٹنے سے مشکالت معاشی ہے کی بات اس ضرورت

 مقررہ کی نوش و خور اشیائے بالخصوص کرے، کنٹرول کو مہنگائی مصنوعی دے، توجہ پر پانے قابو پر

 مدد میں رکھنے برقرار رشتہ کا جان و جسم کو طبقے متوسط اور غریب تاکہ بنائے یقینی فروخت پر قیمتوں

۔سکے مل  

 


