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 ٹیکس جو گا دے وہی صرف ٹیکس پر موبائل حمایت، کی ٹیکس سے طرف کی حکومت

کورٹ سپریم ہو، دہندہ  
 فون موبائل پر نام کے چارجز سروس سے جانب کی کمپنیوں لر سیلو نے عظمیٰ عدالت) جنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 سے حکومتوں صوبائی اور وفاقی دوران کے سماعت کی کیس متعلق سے وصولی ٹیکس اضافی سے صارفین

 کے بنچ رکنی تین کو کیس جبکہ ہیں لی کر طلب تفصیالت کی ٹیکس گئے کئے وصول دوران کے سال ایک گزشتہ

 نے االحسن اعجاز جسٹس۔ہے گیا دیا بھجوا کو جسٹس چیف معاملہ کیلئے حکم انتظامی کے کرنے مقرر سامنے

 پر موبائل دے، کر کیوں ٹیکس پر فون موبائل نائی اور پلمبر ، واال بیچنے نان واال، ریڑھی کہ دیئے ریمارکس

 پر موبائل کہ گیا کیا اختیار موقف سے جانب کی پنجاب حکومت جبکہ۔ہو دہندہ ٹیکس جو گا دے وہی صرف ٹیکس

 میں سربراہی کی عیسیٰ فائز قاضی جسٹس۔سکا ہو نہیں اکھٹا ریونیو کا روپے ارب80 ہمارا سے ہونے معطل ٹیکس

 کہ کیا استفسار نے عیسیٰ فائز قاضی جسٹس تو کی سماعت نے بنچ رکنی دو مشتمل پر االحسن اعجاز جسٹس

 ٹیکس صرف کام کا پارلیمنٹ ہے،کیا ہوتی ضرورت کی رقم کیلئے چالنے ملک ہے؟ کیا کام بنیادی کا پارلیمنٹ

جسٹس ہے؟ کرنا اکھٹا  

 کہاکہ نے ؟انہوں نہیں کون اور کریگا ادا ٹیکس کون کہ کریگی طے یہ کیسے حکومت کہ کہا نے االحسن اعجاز

 کیوں ٹیکس ودہولڈنگ وہ اترتا نہیں پورا پر معیار مطلوبہ شخص جو ہوگا، دہندہ ٹیکس جو دیگا وہی ٹیکس پر موبائل

 کے)3(184 ٓارٹیکل کے ٓائین معاملہ یہ کیا کہ کیا استفسار سے جنرل اٹارنی نے عیسیٰ فائز قاضی جسٹس کرے؟ ادا

 دوران ، ٓاتا نہیں میں معامالت کے عامہ مفاد معاملہ کا ٹیکس فون موبائل کہا نے انہوں تو ہے؟ ٓاتا میں کار دائرہ

 اپنے پر حکم کے کورٹ سپریم نے کمپنیوں موبائل کہ بتایا کو عدالت نے وکیل کے کمپنی موبائل نجی ایک سماعت

 سروس فیصد10 کیا کہ کیا استفسار نے عیسیٰ فائز قاضی پرجسٹس جس ہیں دیئے کر ختم چارجز سروس فیصد10

 حقوق بنیادی معاملہ کا ٹیکس موبائل کہ کہا نے جنرل اٹارنی ہے؟تو اعتراض کوکوئی کسی پر کرنے ختم چارجز

 کے وصولی ٹیکس کہ دیئے ریمارکس نے عیسیٰ فائز قاضی جسٹس پر جس ٓاتا، نہیں میں زمرہ کے عامہ مفاد اور

ہے؟ سکتی ہو معطل کیسے وصولی ٹیکس کئےبغیر معطل قوانین  


