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2019،  اگست    17 
 

پی این آئی / حنیف حسیب  

تجارت سیکریٹری ہے، بند تجارت کی قسم ہر ساتھ کے بھارت  

 ٹیکسٹائل و تجارت برائے کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی کو زرداری ٓاصف باوجود کے ٓارڈر پروڈکشن :آباد اسالم 

۔جاسکا کیا نہ پیش میں اجالس کے  
 

 متعلقہ تمام سمیت پنجاب جی ٓائی پنجاب، سیکریٹری چیف نیب، چیئرمین کہاکہ نے قمر نوید سید کمیٹی چیئرمین

 توہین کی پارلیمنٹ جو گیا الیا نہ میں کمیٹی کو زرداری ٓاصف لیکن بھیجے کے اگست 9 ٓارڈر پروڈکشن کو حکام

۔ہے  
 

 میں ہأوس پارلیمنٹ اجالس کا ٹیکسٹائل و تجارت برائے کمیٹی قائمہ کی اسمبلی قومی صدارت زیر کی قمر نوید سید

 سیکریٹری چیف نیب، تھا،چیئرمین ٓایا ٓارڈر پروڈکشن پر 6.30 کو اگست 9 کہ بتایا نے حکام سیکریٹریٹ ہوا،

۔کیا ٓاگاہ سے ٓارڈر پروڈکشن کے زرداری ٓاصف کو اداروں متعلقہ سمیت کے پنجاب جی ٓائی پنجاب،  
 

 قسم ہر ساتھ کے بھارت کہ بتایا ہوئے دیتے بریفنگ کو کمیٹی نے سیکھرا نواز احمد تجارت سیکریٹری میں اجالس

 کی ان صرف چکے ہو جاری ٓارڈرز اور چکی کھل سی ایل کی مصنوعات کی ہے،جن بند تجارت طرفہ دو کی

 کوئی پر پاکستان سے کرنے معطل تجارت ساتھ کے بھارت پر ہدایت کی خان عمران اعظم وزیر ، گی ہو تجارت

۔گی رہے جاری ٹریڈ ٹرانزٹ ہے،افغان معاملہ کا ٹریڈ ٹرانزٹ افغان پاک تک جہاں۔پڑیگا نہیں اثر منفی  
 

 وزارت پر ٓائیگی،جس سے کہاں ویکسین ،اب گئی ہو بند تجارت سے بھارت کہ کیا سوال نے اورنگزیب طاہرہ

۔تھا نہیں پر بھارت انحصار ہمارا کہ بتایا نے حکام تجارت  

 ٹیکس لیے کے) اگست(ماہ رواں اور وصولیوں ٹیکس والی ہونے حاصل تک اب دوران کے سال مالی رواں

 والے جانے اٹھائے کیلئے النے میں نیٹ ٹیکس کو لوگوں باہر سے نیٹ اورٹیکس حصول کے اہداف کے وصولیوں

 اور صنعتی کے گیس و بجلی کہ گیا کیا فیصلہ میں کانفرنس کمشنرز چیف کی ٓار بی ایف۔گیا لیا جائزہ کا اقدامات

 والوں رکھنے  فلیٹ قیمتی اور گھر بڑے سے اس اور کنال گاڑیوں، بڑی سے سی سی ہزار صارفین،ایک کمرشل

۔گی جائے کی ہدایت کی کرانے جمع گوشوارے ٹیکس کے کرنے جاری نوٹس کو  

 کیونکہ جائے بنایا یقینی حصول کا اہداف کہ گیاہے بتایا میں مراسلے گئے بھجوائے کو ٓار بی ایف کے ڈویژن خزانہ

۔ہوگی جاری قسط اگلی کی پرقرضے بنیاد اسی  


