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 ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ سے زرعی تحقیقی مراکز قائم کریں گے، زبیر طفیل

کراچی )اسٹاف رپورٹر(پاکستان فروٹ اینڈ ویجی ٹیبل ایسوسی ایشن کے تحت ہارٹی کلچر سیکٹر کی ترقی کے لیے 

تشکیل کیلئے قومی کانفرنس کے انعقاد کے سلسلے میں چھٹا اجالس فیڈریشن ہائوس کراچی نیشنل ایکشن پالن کی 

میں منعقد ہوا۔ اجالس مینصدر ایف پی سی سی آئی زبیر طفیل، ایف پی سی سی آئی کے سرپرست اعلٰی اور ایف پی 

ید احمد، ، سندھ آبادگار سی سی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فروٹ اینڈ ویجیٹبل ایکسپورٹ کے چیئرمین وح

 ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محمود شاہ و دیگر نے شرکت کی۔

اجالس میں ٹرانسپورٹرز، کلیئرنگ ایجنٹس اور کھجور کے فارمرز اور ایکسپورٹرز نے بھی شرکت کی اور پھلوں 

کرنے کے لیے قومی کانفرنس کے سبزیوں کی ترسیل اور پیداوار سے متعلق مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل تالش 

انعقاد کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ اجالس سے خطاب کرتے ہوئےزبیر طفیل نے ہارٹی کلچر سیکٹر میں تحقیق کے 

رجحان کو فروغ دینے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کے زریعے فنڈز مہیا کرنے کی پیشکش کی جو نجی 

 خرچ کی جائیگی۔ شعبے کے تحت تحقیقی مراکز کے قیام کے لیے

انہوں نے ہارٹی کلچر سیکٹر کی ترقی کیلئےقومی مشاورتی کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئندقرار دیا ہرممکن تعاون 

کی یقین دہانی کرائی۔ زبیر طفیل نے ہارٹی کلچر انڈسٹری کے تمام اسٹیک ہولڈرز پر باہم روابط کو مضبوط بنانے 

لیے اجتماعی حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں اور مسائل کو مل جل کر حل کرنے کے 

نے پی ایف وی اے پر زور دیا کہ آئندہ ایک ماہ کے دوران سندھ اور بلوچستان میں پھل اور سبزیوں کے تحقیقی 

یا کی مراکز کے قیام کے لیے جامع تجویز تیار کریں تاکہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈسے ان مراکز کے لیے رقوم مہ

 جاسکے۔


