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  زیدی شبر ہوگا، ٓاسان کرنا کاروبار کیلئے والوں دینے ٹیکس ہے جان میں معیشت
 جو گے الئیں میں نیٹ ٹیکس کو لوگوں کہ کہا نے زیدی شبر ٓار بی ایف چیئرمین) رپورٹ وی ٹی( کراچی

 ٓاسان کرنا کاروبار کا لوگوں ُان یہاں ہے جان میں معیشت گے،ہماری دیں سہولیات کو اس ہے دیتا ٹیکس

 قوم پاکستانی گا ہوجائے ہے،یہ ضرورت کی بدلنے رویے میں بارے کے ہیں،ٹیکس دیتے ٹیکس جو ہوگا

 2020 کو منصوبے الئن گرین کہ ہے کہنا کا شاہ اویس ٹرانسپورٹ وزیر صوبائی جبکہ۔ہے صالحیت میں

 ان۔ ہے لیا کر اپ ٹیک نے گورنمنٹ فیڈرل منصوبہ سارا یہ کیونکہ رہا دیکھ نہیں ہوئے ہوتے مکمل تک

 کرتے گفتگو سے اقبال شہزاد میزبان میں “نیاپاکستان” پروگرام کے نیوز جیو نے انہوں اظہار کا خیاالت

 کرتے گفتگو میں پروگرام اعوان عاشق فردوس اطالعات برائے خصوصی معاون کی وزیراعظم۔ کیا ہوئے

 ترجیح اولین انکی ہی مفاد گےقومی کریں نہیں سمجھوتہ پر مفاد کے عوام کبھی خان عمران کہ کہا ہوئے

 کے خان عمران گے لیں بورڈ ٓان بھی کو میڈیا پر وقت مناسب گے لیں ہم نہ ہے سکتا دے ڈکٹیشن کوئی ہے

کے عوام بھی بیانات کے اب اور تھے میں مفاد کے عوام بھی بیانات کے ماضی  

 جس کو کراچی گے دیں بسیں ہزار ہی جلد ہم کہ کہا نے شاہ اویس سندھ ٹرانسپورٹ وزیر۔ہیں ہی میں مفاد

۔ ہوگا سروس بس پیپلز نام کا منصوبے گی ٓائیں نظر پر سڑکوں کی کراچی میں ماہ دو اگلے بسیں سو دو میں

 اویس سندھ ٹرانسپورٹ وزیر۔ ہوا نہیں پورا جو ہیں کرچکے وعدہ دفعہ کئی پہلے سے اس بھی شاہ ناصر

 دفعہ اس یوز او ایم تھے ہوتے پہلے۔  گی ٓائیں نظر ضرور بسیں سو دو میں مہینے دو کہ کہا نے شاہ

 بڑے یہ۔ کریں عمل پر اس ہے گیا لکھا میں ایگریمنٹ جو کہ ہیں بأونڈ فریق دونوں ہیں ہوئے ایگریمنٹ

 چل پر فال شاٹ کے روپے ارب چالیس سو ایک ہم وقت اس اور ہیں ہوتے درکار فنڈز ہیں ہوتے پراجیکٹس

 کو الئن گرین سکے ہو نہیں جو تھے چاہیے ہوجانے کام یہ میں دور پچھلے ہیں کرتے قبول ہم ہیں رہے

 لیا کر اپ ٹیک نے گورنمنٹ فیڈرل منصوبہ سارا یہ کہ کیوں رہا دیکھ نہیں ہوئے ہوتے مکمل تک 2020

 پراجیکٹ سال دو اور کے کر مکمل پورا پراجیکٹ یہ ہم کہ ہے کہا کو سندھ وزیراعلیٰ نے وزیراعظم ہے

 وہ ہیں رہے دے خود بھی بسیں کہ ہے مطلب کا اس گے دیں کو گورنمنٹ سندھ بعد کے اس کے کر رن کو

۔ہے ہوئی نہیں تک اب ہوئی شروعات جسکا ہیں رہے لگا خود بھی سسٹم کمپیوٹر  


