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  ہوگا،پالیما کن تباہ کیلئے صنعتوں برٓامدی خاتمہ ممکنہ کا 1125ٓاراو ایس
 دے قرار کن تباہ لیے کے صنعتوں برٓامدی کو خاتمے ممکنہ کے1125ٓاراو ایس نے پالیما)رپورٹر اسٹاف(  کراچی

 سے لینے واپس سہولت ریٹنگ جائے،زیرو لی نہ واپس سہولت کی چھوٹ ٹیکس سیلز سے سیکٹرز زیروریٹیڈ5,دیا

 فیشل ٓارٹی پاکستان مطابق کے گا،تفصیالت ٓاجائے طوفان کا روزگاری بے گا، ہو سنگین بحران معاشی

 زیرو5نے چھرہ منشا رہنماشبیر مرکزی اور نسیم انجم چیئرمین کے) پالیما( ایشن ایسوسی اینڈمرچنٹس لیدرامپورٹرز

 اظہار کا تشویش گہری پر اطالعات کی کرنے ختم سہولت کی ریٹنگ زیر پر طور ممکنہ لیے کے سیکٹرز ریٹیڈ

 صنعتوں برٓامدی سے اورحکومت ہے دیا قرار کن تباہ لیے کے صنعتوں برٓامدی کو اقدام ممکنہ اس ہوئے کرتے

 شبیرمنشاء اور نسیم انجم میں اجالس کے کمیٹی منیجنگ کی پالیما۔ہے کیا مطالبہ کا لینے نہ واپس سہولت یہ سے

 بلکہ کرے گریز سے اقدامات والے بننے باعث کا رکاوٹ میں سرگرمیوں صنعتی حکومت کہ تھا کہنا کا چھرہ

 کو1125او ٓار ایس۔ہو حاصل فروغ کو صنعتوں اور لگیں یونٹس نئے سے جس جائیں الئے میں عمل اقدامات ایسے

پر حکومت سے کرنے ختم  

 اور سامان کا ٹیکسٹائل،لیدر،کارپٹ،کھیلوں صنعتیں زیروریٹیڈ5 تحت کے ٓاراو ایس اس کیونکہ گا بڑھے بوجھ

 ایس تاہم پڑتا دینا نہیں ریفنڈ کو حکومت سے جس ہے حاصل چھوٹ کی ٹیکس سیلز کو صنعتوں کی ٓاالت سرجیکل

 اربوں ہی پہلے حکومت کیونکہ ہوگا مشکل کرنا ریفنڈ ٹیکس سیلز لیے کے حکومت سے لینے واپس 1125او ٓار

 ملکی ہی کرنا نہ ختم سہولت یہ لیے سیکٹرکے زیروریٹیڈ5 لہٰذا ہے قاصر سے کرنے واپس ریفنڈ کے روپے

 صنعتی کہ ہے ویژن یہ کا حکومت مزیدکہاکہ نے چھرہ منشاء اورشبیر نسیم انجم۔ہے بہتر لیے کے معیشت

 جائے کیا پرگامزن شاہراہ کی ترقی کو ملک اور جائے کیا اضافہ نمایاں میں برٓامدات کر دے فروغ کو سرگرمیوں

 تجویز کو حکومت نے انہوں۔جائیں کی فراہم سہولتیں زیادہ سے زیادہ کو صنعتوں جب ہے ممکن ہی تب ایسا مگر

 مقامی تاکہ جائے بڑھائی مزید ڈیوٹی ریگولیٹری پر اشیاء درٓامدی دیگر سمیت مصنوعات تیار کی لیدر کہ دی

۔ہو حاصل استحکام کو صنعتوں  


