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کراچی ( اسٹا ف رپورٹر) اسالم آباد ہائی کورٹ نے حال ل پراڈکٹ ایسوسی ایشن کے بارے میں سکریٹری کامرس کے

فیصلے کو معطل کر دیا ہے جس کے بعد ایف پی سی سی آئی میں ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے سینئر نائب صدر

ایف پی سی سی آئی منتخب ہونے والے سید مظہر علی اپنے عہدے سے نااہل ہو گئے ہیں ۔ تفصیالت کے مطابق بزنس

مین پینل کی جانب سے ناصر حیات مگوں نے سید مظہر علی ناصر کے خالف پٹیشن فائل کی تھی جس پر عدالت نے

یہ فیصلہ سنایا، حال ل پراڈکٹ ایسوسی ایشن کا الئسنس ڈی جی ٹی کینسل کر چکے تھے جس پر سینئر نائب صدر ایف

پی سی سی آئی سید مظہر علی ناصر ایسوسی ایشن نے سیکرٹری کامرس کے ذریعے ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے

خالف سیکریٹری کامرس سے الئسنس تجدید نو کروانے کے لیے مقرره مدت گزر جانے کے باوجود کنڈونیشن حاصل کر

لیا تھا ،اسالم آباد ہائی کورٹ نے سکریٹری کامرس کے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہےاور ریگولیٹر اور ڈی جی ٹی او

کے فیصلے کو بحال رکھا۔ ترجمان بزنس مین پینل نے سکریٹری جنرل ایف پی سی سی آئی سے مطالبہ کرتے ہوئے

کہا کہ وه فی الفور عدالتی حکم کی روشنی میں سید مظہر علی ناصر کو بطور سینئر نائب صدر ایف پی سی سی آئی ڈی

نوٹی فائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اور نائب صدور میں سے کسی ایک کو قائم مقام سیئنر نائب صدر کے لئے

احکامات جاری کریں

تاکہ عدلیہ کے فیصلہ کی بروقت توثیق اور عملدرآمد ہو سکے۔ دوسری جانب یو بی جی کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ

عارضی معطل ہواہے جلد ہم اس سلسلے میں اپنا موقف عدالت میں جمع کرائیں گے ،جس کے بعد صورتحال واضح ہو

جائے گی ۔
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