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 کیلئے وصولی کی سیس کاٹن سے ملز ٹیکسٹائل ، اجالس کا کمیٹی رابطہ اقتصادی
زور پر اقدامات  

 ترقی و تحقیق متعلق سے فصل کی کپاس نے) سی سی ای( کمیٹی رابطہ اقتصادی کی کابینہ) پی پی اے( ٓاباد اسالم

 لئے کے وصولی کی سیس کاٹن سے ملز ٹیکسٹائل کہ کی ہدایت ہوئے کرتے طلب پالن تفصیلی میں بارے کے

 سلسلے کے بنانے فعال کو طیاروں گئے کئے گرأونڈ کے ایل سی اے ٓائی پی نے سی سی ای۔ جائیں کئے اقدامات

 کی گارنٹیز اضافی کی روپے ارب 5.6 لئے کے خریداری کی جات پرزہ ضروری و مرمت کی انجنوں میں

 کرنے پیش رپورٹ جائزہ متعلق سے ضروریات مدتی طویل و وسط کی جی این ایل میں ملک جبکہ دیدی منظوری

 نیشنل سیکرٹری۔ ہوا صدارت زیر کی عمر اسد خزانہ وزیر کو منگل اجالس کا سی سی ای۔ ہے کی ہدایت بھی کی

 تفصیلی میں بارے کے مسائل درپیش اور امور متعلق سے شعبہ کے کاٹن کو اجالس نے ریسرچ اینڈ سیکورٹی فوڈ

 کی شعبہ اس بھی نے ماہرین کے پیداوار کی کپاس گئے کئے مدعو پر طور خصوصی میں اجالس۔ دی ینٹیشن یز پر

 کے دنوں 30 ریسرچ اینڈ سیکورٹی فوڈ نیشنل وزارت کہ کیا فیصلہ نے سی سی ای۔ کیں پیش تجاویز لئے کے ترقی

 کرے پیش پالن میں بارے کے خدمات متعلق سے ترقی و تحقیق لئے کے کپاس بالخصوص اور فصلوں مختلف اندر

 بھی میں بارے کے منصوبہ متعلق سے بحالی کی اداروں وفاقی دار ذمہ کے ترقی کی شعبہ کے کپاس وزارت۔ گی

متاثر کو نما و نشو کی کپاس کہ کی ہدایت نے سی سی ای۔ گی کرے پیش رپورٹ اپنی  

۔ جائیں کی تیز کوششیں لئے کے استعمال کے ٹیکنالوجی روپس بی پی لئے کے انسداد کے کیڑے والے کرنے

 لئے کے وصولی کی سیس کاٹن سے ملز ٹیکسٹائل کہ گئی کی ہدایت کو پیداوار و صنعت وزارت میں اجالس

 اے ٓائی پی نے سی سی ای۔ سکے جا الئی تیزی میں سرگرمیوں کی دینے فروغ کو کاٹن تاکہ جائیں کئے اقدامات

 متعلقہ اور بھال دیکھ و مرمت کی انجنوں میں سلسلے کے کرنے فعال کو طیاروں گئے کئے گرأونڈ کے ایل سی

۔دی منظوری کی گارنٹیز اضافی کی روپے ارب 5.6 لے کے حصول کے پارٹس سپیئر  


