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 ممالک زیادہ سے 56 منظوری، کی قیام کے اتھارٹی ریگولیٹری میڈیا کابینہ، وفاقی

فیصلہ کا نرمی میں شرائط ویزا کیلئے  
 پنشن کی پنشنرز کے ٓائی بی او ای ، قیام کے اتھارٹی ریگولیٹری میڈیا نے کابینہ وفاقی) جنگ نمائندہ( ٓاباد اسالم

 پیمرا ممبر، بطور کی زرین سحر اور احمد محمد بیرسٹر کیلئے الہور کونسل کمپلینٹ پیمرا اضافے، فیصد 10 میں

 بطور کی خلیجی ریحانہ کاکڑ، عظیم ،ایم احمد ہمایوں چیئرمین، بطور کی عبدالجلیل لئے کے کونسل بلوچستان

 کے ہائوسنگ گرانٹ ،یہ ہے دیدی منظوری کی گرانٹ ضمنی کی ڈالر ملین58 اور منظوری کی تقرری ممبر

 نے کابینہ ہوا، اجالس کا کابینہ وفاقی زیرصدارت کی خان عمران وزیراعظم ، ہوگی استعمال لئے کے شعبے

 پر کراچی لمیٹڈ پیپرز نفاذ،سکیورٹی کے 1952 ایکٹ سروس الزمی میں کارپوریشن پرنٹنگ سکیورٹی پاکستان

 سروس الزمی میں اے ٓائی پی ، تعیناتی کی ایرا چیئرمین ڈپٹی اور ،چیئرمین نفاذ کے 1952 ایکٹ سروس الزمی

 کی لینڈ ممبر سینئر میں کمیشن لینڈ فیڈرل خریدنے، سرٹیفکیٹس ڈالر کیلئے ملکیوں غیر نفاذ، کے 1952 ایکٹ

ایم ڈی این کو ایرا نے خان عمران وزیراعظم۔گئی دی بھی منظوری کی تعیناتی  

 این پر طور فوری کو ایرا کہ ہیں دی ہدایات ہوئے کرتے اظہار کا اطمینان عدم پر عمل کے کرنے ضم میں اے

 بتایا ہوئے دیتے بریفنگ کو میڈیا نے چوہدری فواد اطالعات وزیر بعد کے اجالس۔ جائے کیا ضم میں اے ایم ڈی

 کا بل فنانس ضمنی ، ہے دی بریفنگ متعلق سے2019 بل فنانس ضمنی کو کابینہ نے عمر اسد خزانہ وزیر کہ

 نے کابینہ۔  گے الئیں مطابق کے سی ا بھی اصالحات ٓائندہ اور گے بڑھیں ٓاگے پر بنیاد اسی ہے، ٓایا ردعمل مثبت

 ریگولیٹری کہ ہے دی ہدایت نے خان عمران ،وزیراعظم ہے دیدی منظوری کی قیام کے اتھارٹی ریگولیٹری نئی

 ایسا ایک کہ تا جائے کی مشاورت سے ہولڈرز سٹیک تمام سمیت ،اپوزیشن تنظیموں صحافتی کیلئے اتھارٹی

 گئی دی ہدایات حوالےسے اس کو عات اطال وزارت میں ضمن اس ، ہو قبول قابل کو سب جو جائے بنایا ڈھانچہ

 اور احمد محمد بیرسٹر کیلئے الہور) سی او سی( کمپلینٹس ٓاف کونسل نےپیمرا کابینہ کہ بتایا نے چوہدری فواد۔ ہیں

 کو عبدالجلیل لئے کے بلوچستان) سی او سی( کمپلینٹس ٓاف کونسل پیمرا جبکہ ممبر بطور کو بندیال زرین سحر

 انہوں۔ ہے دی بھی منظوری کی تقرری ممبر بطور کی خلیجی ریحانہ اور کاکڑ عظم ،ایم احمد ہمایوں اور چیئرمین

 پہلے کا اضافے فیصد10 میں پنشن کی پنشنز کے) ٓائی بی او ای( بینفٹس ایج اولڈ ایمپالئز نے کابینہ کہ بتایا نے

۔ ہوا نہیں عمل پر اس لیکن تھا گیا کیا اعالن  


