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  ہوسکا نہ جاری کارڈ اسمارٹ موٹررجسٹریشن میں سندھ بھی بعد سال ایک
 کا رجسٹریشن کی گاڑیوں باوجود کے گزرنے سال ایک ٹیکسیشن اینڈ ایکسائز محکمہ)بشیر رفیق/رپورٹ(کراچی

 کو لوگوں اسمارٹ بعد کے تاخیر کہ تھا گیا کیا اعالن سے جانب کی محکمہ جبکہ کرسکا نہ شروع کارڈ اسمارٹ

 گاڑیاں لئے کے رجسٹریشن موٹر‘دفترنہیں مستقل کوئی کا جنرل یکٹر ڈائر کے ،محکمے ہوگا کاتحفہ سال نئے

 بعد کے گزرنے دہائی ایک‘فیصلہ کا کرنے قائم سینٹر رجسٹریشن موٹر میں شورومز کے کمپنیوں نجی والی بنانے

 زائد سے روپے ارب 35 کو حکومت سال گزشتہ نے محکمے جبکہ سکا بن نہیں ہاوس ٹیکسیشن اینڈ ایکسائز بھی

 کی جنرل یکٹر ڈائر دو میں ٹیکسیشن ایکسائزاینڈ محکمہ مطابق کے تفصیالت۔ ہے دیا کرکے جمع ریونیو کا

 میں سیکرٹریٹ پاک ‘منشیات انسداد جنرل یکٹر ڈائر)2( ٹیکسیشن اینڈ ایکسائز جنرل یکٹر ڈائر) 1( ہیں اسامیاں

 ہأوس محمد دفتر کا ایکسائز جنرل یکٹرز ڈائر بعد کے جس ہے، کرالیا خالی نے کورٹ سپریم کو دفاتر قائم پہلے

 اے ڈی کے دفتر کا منشیات انسداد جنرل یکٹر ڈائر جبکہ گیا کیا قائم کر لے پر کرائے پر روڈ یگر چندر ٓائی ٓائی

 بھی کا رابطے میں افسران اور ہے ہورہی متاثر ورکنگ کی محکمہ میں صورتحال اس ‘گیا کیا قائم میں بلڈنگ

 نہیں جاری اسمارٹ کا رجسٹریشن موٹر باوجود کے گزرنے سال ایک باعث کے فقدان کے رابطے‘ہے فقدان

افسران کہ ہے کہنا کے ذرائع‘ ہوسکا  

 دفعہ کئی لئے کے بنانے ہأوس ٹیکسیشن اینڈ ایکسائز سے جانب کی محکمہ ‘ہیں ہوگئے بدر در پر ہونے نہ دفتر

 وزیر کے اینڈٹیکسیشن ایکسائز جبکہ لیا نہیں سنجیدہ کو تجویز اس نے حکومت لیکن گئیں دی تجاویز اور سمری

 موقف سے چأولہ کمار میںمیکش سلسلے اس‘لی نہیں دلچسپی کوئی میں معاملے اس بھی نے چأولہ کمار میکش

 کے رجسٹریشن کہ ہے کہنا کا ترجمان کے محکمے تاہم ہوسکا، نہ رابطہ لیکن کیاگیا رابطہ لئے کے کرنے معلوم

 روڈ یگر چندر ٓائی ٓائی‘گے کردیں شروع کرنے جاری کارڈ ہی جلد ، ہے ہوچکا مکمل تقریبا کام کا کارڈ اسمارٹ

 اس ہے،جلد ررہی چل چیت بات لئے کے لینے پر کرائے جگہ کی فٹ اسکوائر ہزار 26 سے ایل سی ٹی پی پر

۔گا بیٹھے عملہ ماتحت کا ان اور ٓافس جی ڈی دو پر یہاں گا، ہوجائے معاہدہ میں سلسلے  


