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2019،  ستمبر    03 
 

فروغ کا کاری سرمایہ و صنعت  
 کلچر اقتصادی اور معاشرے مند صحت معائنہ ضرورت حسِب کا مراکز کاروباری اور کارخانوں فیکٹریوں،

 حکومتی متعلقہ پر حاالت تجارتی و صنعتی سہی، نہ انسپکشن میں حاالت بعض ہے، جاتا سمجھا حصہ کا

 سے میں ان ہے دوچار سے ناہمواریوں اقتصادی جن ملک وقت اس۔ ہے ضروری بھی ہونا نظر کی اداروں

 والے جانے پائے میں فریقین۔ ہے ہونا نہ کا ٓاہنگی ہم مناسب مابین کے اجیر اور ٓاجر اداروں، متعلقہ ایک

 کمی میں کاری سرمایہ نئی ساتھ ساتھ کے روی سست میں عمل تجارتی و صنعتی ہیں، نتیجہ کا اسی فاصلے

 اور ہے کیا ادراک کا بات اس نے پنجاب حکومت۔ ہے بڑھی قدر کی ڈالر میں مقابلے کے روپے اور ٓائی

 لئے کے فروغ کے کاری سرمایہ نئی اور بقا کی تجارت و صنعت نے بزدار عثمان سردار پنجاب وزیراعلیٰ

 کیا اظہار کا امید اس ہوئے کرتے اعالن کا کرنے ختم انسپکشن کی کارخانوں اور فیکٹریوں پر طور واضح

 انہیں۔ گی کریں پابندی کی کرانے جمع گوشوارے خود از تحت کے سہولت تشخیصی خود فیکٹریاں کہ ہے

 گے کریں نہیں معائنہ جاکر میں فیکٹریوں انسپکٹر اب۔ گی جائے کی مہیا سہولت کی رجسٹریشن الئن ٓان

 اور گی ہوں پیدا ٓاسانیاں میں کاروبار سے جس گی جائے کی زوننگ کی صنعتوں میں صوبے اور

 مترادف کے رکھنے ہاتھ پر نبض کی حاالت یقینًا فیصلہ یہ کا پنجاب حکومت۔ ہوگا تیز عمل کا صنعتکاری

 ٓابادی۔ گے ہوں مرتب نتائج رس دور اور مثبت کے اقدامات ایسے میں بھر ملک کہ چاہئے جانا کی امید۔ ہے

 پاکستانی وقت اس ٓانا تیزی میں گردش کی روپے اور عمل تجارتی و صنعتی نظر پیش کے اضافے میں

 ایسی کو حکومت۔ گے ہوں پیدا مواقع شمار بے کے روزگار سے اس ہے ضروری انتہائی لئے کے معیشت

 کے ٓاس میں گردش سرمایہ کثیر گیا رکھا میں بینکوں اور میں شکل کی پراپرٹی کہ چاہئیں دینا بھی ترغیبات

 کرنے مانیٹر کو حاالت بعد کے اقدامات متذکرہ تاہم ہو، حاصل فروغ کو صنعتوں درمیانی اور بڑی چھوٹی

۔ہوگا بنانا یقینی کو  
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