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2019،  اکتوبر    05 
 

 میں راہ کی کاروں صنعت ناراض، بھی کورٹ سپریم پریشانی، کی تاجروں

 چاہتے بھگانا بھی کو والوں دینے ٹیکس کیا ہیں، جارہے اٹکائے روڑے

  ریمارکس ہیں،
 سپریم متعلق سے کرنے واپس گارنٹی بینک کو مل فلور ایک نے عظمیٰ عدالت) جنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 کاروباری ہوئے تے کر مسترد درخواست نظرثانی کی حکومت پنجاب کیخالف فیصلے سابق کے کورٹ

۔ہے کیا جاری حکم کا کرنے فراہم سہولیات کو طبقے  
 

 کم حجم تجارتی کہ کہا ہوئے دیتے کاحکم کرنے واپس گارنٹی کوبنک فلورمل کو حکومت پنجاب نے عدالت

 جارہےہیں، اٹکائے روڑے میں راہ کی صنعتکاروں سے بدقسمتی ہے، دہ نقصان کیلئے معیشت ملکی ہونا

 کی ٓار بی ایف ہوئے کرتے اظہار کا برہمی پر وکیل کے ٓار بی ایف میں مقدمہ متعلق سے ٹیکس سیلز جبکہ

 نے کورٹ سپریم ہوئے دیتے قرار قانونی غیر کو نوٹس کاز شو گئے دیے کو کمپنی نجی سے جانب

 نہیں ادائیگی بھی افراد خواہشمند کے دینے ٹیکس کارسے طریقہ اس کے بورڈ ریونیو کہ ہے دی ٓابزرویشن

۔بھگاناچاہتےہیں کوبھی والوں دینے ٹیکس ،کیا کرینگے  
 

 دی کوسہولتیں طبقے کاروباری ، دہ نقصان کیلئے معیشت ہونا کم حجم تجارتی کہ کہا نے عالم مشیر جسٹس

۔کریں پیدانہ تومشکالت کرسکتے نہیں اگریہ جائیں  
 

 بندیال عطا عمر جسٹس۔ چاہتےہیں کااطمینان طرح کس ڈائریکٹرفوڈ نہیں پتہ کہ کہا نے عیسیٰ فائز جسٹس

 کے سےتوٹیکس طریقے اس دے، بھی حساب پچھال کمپنی دینےوالی ٹیکس چاہتےہیں، ٓاپ کہ کہا نے

۔کرینگے نہیں ادائیگی بھی خواہشمند  
 

 پر باقر مقبول جسٹس اور عیسیٰ فائز قاضی جسٹس میں سربراہی کی مشیرعالم جسٹس مطابق کے تفصیالت

 کے کورٹ سپریم کے کرنے واپس گارنٹی بینک کو مل فلور ایک روز کے جمعہ نے بنچ رکنی تین مشتمل

 گارنٹی بنک کہ بتایا نے وکیل کے مل توفلور کی سماعت کی اپیل کی پنجاب حکومت کیخالف حکم سابق

 بھی نے بنک سٹیٹ تصدیق کی تبدیلی میں کرنسی مقامی کی گارنٹی بنک اور ہے گئی کرائی جمع میں ڈالرز

 سکی، کر نہیں مطمئن کو خوراک محکمہ انتظامیہ ملز فلور کہاکہ نے پنجاب فوڈ ڈائریکٹر پر جس ہے کی
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 دستاویزات کونسی کیلئے اطمینان اپنے نے ٓاپ کہ کہا ہوئے کرتے مخاطب انہیں نے عیسیٰ فائز جسٹس

۔ہیں چاہتے اطمینان کا طرح کس نہیں پتہ ٓاپ ہیں؟ ملی نہیں جو تھیں مانگی  
 

 دے نہیں سہولتیں اگر اور جائیں دی سہولیات کو طبقے کاروباری کہ دیئے ریمارکس نے عالم مشیر جسٹس

 ہے، دہ نقصان کیلئے معیشت ملکی ہونا کم حجم تجارتی جائیں، کی نہ پیدا مشکالت کیلئے ان تو سکتے

 اٹکائے روڑے میں کام کے ایکسپورٹرز سے بدقسمتی ہوگا، کم حجم تجارتی ملکی سے ہونے متاثر برٓامدات

۔ہیں رہے جا  
 

 جانب دوسری اور گی جائیں دی سہولیات کو طبقے کاروباری کہ ہیں توکہتے جانب ایک کہ کہا نے انہوں

۔ہیں رہی جا کی پیدا مشکالت کیلئے ان  
 

 فراہم سہولیات کو طبقے کاروباری کو حکومت ہوئے کرتے خارج درخواست نے عدالت فاضل ازاں بعد

۔دی نمٹا درخواست اور کیا جاری حکم کا کرنے  


