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  تقرری کمشنر چیف بطور کی ملزم کے کرپشن مبینہ میں او یٹ رآ کراچی
 ملک کرکے انداز نظر کو افسران سینئر 6 کے گریڈ21 میں ٓار بی ایف نے حکومت) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم
 کا کمشنر چیف کے گریڈ 20 میں کراچی) او ٹی ٓار( ٓافس پیئر ٹیکس ریجنل اسپنر ریوینیو بڑے چوتھے کے

 ایف۔ ہیں پڑی بھری سے الزامات دیگر سمیت انکوائریوں الزامات، کرپشن مبینہ فائلیں کی جس کردیا تقرر
 ٹھوس بھی کوئی اگر لیکن نہیں علم کا کیس مخصوص اس انہیں کہ ہے کہنا کا عہدیدار اعلیٰ ایک کے ٓار بی

 کی کمشنر چیف اس میں مرکز اعصابی اہم کے کرنے اکٹھا ریوینیو۔گا جائے ہٹادیا انہیں تو گئی پائی چیز
 مکمل کی وژن کے النے بہتری میں مشینری کی کرنے اکٹھا ٹیکس کے خان عمران اعظم وزیر تقرری

 بے دعویٰ یہ کا ان سے اس تو ہے رہتا جاری ساتھ کے قوت عمل یہی اگر اور ہے ورزی خالف پر طور
 مکمل کے قوت سیاسی۔ ہیں چاہتے بنانا محکمہ ٓازاد سے کرپشن کو ٓار بی ایف وہ کہ گا ہوجائے نقاب

 عہدہ یہ باوجود کے حقیقت اس نے کمشنر چیف متعلقہ میں کراچی او ٹی ٓار ساتھ کے امکان کے استعمال
 کے کمشنر میں ہی حال نظر پیش کے منظر پس خراب مبینہ پر محاذ کے سالمیت انہیں کہ ہے کرلیا حاصل
 چیف ایک سے میں کراچی او ٹی ٓار اہم کیسے وہ کہ معلوم نہیں لیکن۔ تھا گیا کیا الئن سائیڈ سے عہدے
 کی الزامات کرپشن کے ان کوئی ہر میں انتظامیہ اعلیٰ جب رہے کامیاب میں کرنے حاصل عہدہ کا کمشنر

 یا دفاتر بڑے پانچ والے کرنے اکٹھا ریوینیو میں ملک۔ ہے جانتا میں بارے کے کریئر بھرپور سے شکایتوں
 ٹی ٓار یہ بعد کے) یوز ٹی ایل( یونٹس پیئر ٹیکس بڑے تین کے ٓاباد اسالم اور الہور کراچی، اور ہیں عہدے

 تو کیا انتخاب کا شخص کے طرح اس پر عہدے اعلیٰ نے ٓار بی ایف اگر۔ ہے پر پوزیشن چوتھی کراچی او
 اسے نے ذرائع ٓار بی ایف۔ ہے ہوجاتا ناممکن کرنا حاصل ہدف کا کرنے اکٹھا ٹیکس کا روپے ارب 5550

 ان میں فائلوں ٓافیشل کی ان اور اطالعات منفی سے جانب کی افراد کئی کہ ہے دیا قرار اقدام کا دلیری دیدہ
۔ گیا کردیا تعینات پر عہدے اہم اس کو کمشنر چیف اس باوجود کے شکایات تحریری سے حوالے کے

 کو 2019 جوالئی 23 کو پالیسی ریوینیو لینڈ ان رکن کے ٓار بی ایف اور زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین
 اعلیٰ ایک کے ٓار بی ایف تاہم۔ ٓایا نہیں جواب باضابطہ بھی کوئی لیکن گیا بھیجا ایس ایم ایس تحریری
 بھی کوئی اگر لیکن تھا نہیں علم کا کیس مخصوص اس انہیں کہ بتایا میں گفتگو کی منظر پس نے عہدیدار

 اس کہ ہے ہے انتظامیہ کی قسم کس کہ ہے اٹھتا سوال لیکن۔ گا جائے ہٹادیا انہیں تو گئی پائی چیز ٹھوس
 اس کہ تھا کہنا کا عہدیدار اور ایک۔ ہے جاتا کردیا ُپر کے احتیاط مطلوبہ بغیر کو عہدے اہم کے طرح

۔گا جائے کیا نہیں پر میرٹ بھی کچھ کہ گا جائے اشارہ یہ کو دیگر سے تقرری  
 


