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2019،  اکتوبر    30 
 

  رہنما تاجر ہوگی، بھی ٓاج ہڑتال شٹرڈاؤن ناکام، پھر مذاکرات تاجر حکومت
 بعد کے جس ہوگئے ناکام پھر مذاکرات کے تاجروں اور حکومت) ایجنسیاں( ٓاباد اسالم‘الہور‘کراچی

 کہ ہے کہا ہوئے کرتے اعالن کا رکھنے جاری ہڑتال ڈاؤن شٹر میں بھر ملک بھی کو بدھ) ٓاج( نے تاجروں

۔ہیں سکتے دے بھی کال کی مارچ گے کریں ہڑتال تک مدت غیرمعینہ تو مانی نہ حکومت  
 

 ٓاباد اسالم‘الہور ‘کراچی کیخالف شرط کی کارڈ شناختی اور ٹیکسوں اضافی بھاری مطابق کے تفصیالت

 شہروں بڑے چھوٹے‘کی ہڑتال ڈاون شٹر نے تاجروں میں بھر ملک سمیت کشمیر ٓازاد اور کوئٹہ ‘پشاور‘

 میں تحریک اور احتجاج شدید خالف کے پالیسیوں معاشی کی حکومت نے تاجروں ‘بندرہا کاروبار میں

 جناح اے ایم سے جس دیا بھی دھرنا نے پرتاجروں ہأوس الئٹ میں کراچی ‘دیا بھی عندیہ کا النے شدت

۔ہوئی متاثر روانی کی ٹریفک پر روڈ   
 

 کا کرنے ختم شرط کی دکھانے کارڈ پرشناختی خریداری کی ہزار 50 اور ہٹانے کو زیدی شبر نے تاجروں

۔ہوگئے تقسیم پر کال کی ہڑتال خالف کے مہنگائی اور ٹیکس تاجر کے حیدرٓاباد کیاجبکہ مطالبہ   
 

 اہم کی کراچی کو منگل پر اپیل کی تاجران انجمن پاکستان ٓال مطابق کے رپورٹر اسٹاف سے کراچی

 اپنا لیے کے روز 2 خالف کے قوانین ٹیکس ٓار بی ایف نے تاجروں رہے، بند سینٹرز شاپنگ اور مارکیٹیں

 رکھیں بند کاروبار بھی تاجرکل کے کراچی طرح اس ہے، کیا اعالن کا رکھنے ڈاون شٹر اور بند کاروبار

۔گے  
 

 ایجنڈاکسی کا ادارے مالیاتی عالمی کہ ہے کردیا ثابت کرکے ہڑتال ب کامیا کہ تھا کہنا کا رہنماؤں تاجر

 صدرصرافہ رہے، بند مراکز کاروباری تمام چھوٹے بڑے تمام میں شہر باعث کے ہڑتال ‘نہیں قبول صورت

 بازار، مارکیٹ،جوڑیا بولٹن حیدری، روڈ، طارق مارکیٹ،، صرافہ در،مرکزی ،میٹھا کھارادر مارکیٹ،

 جامع مارکیٹ، موبائل اور الیکٹرانکس روڈ، جناح اے ایم ، کورنگی ملیر، پمپ، واٹر بہادرٓاباد، ٓاباد، لیاقت

 بند مارکیٹیں ہی تمام تقریبًا کی شہر سمیت مارکیٹ ایمپریس مارکیٹ، زینب بازار، بوہری کالتھ،

۔رہے بند پر طور مکمل مارکیٹ کوپریٹیو چوک، ریگل بازار،رینبوسینٹر، صدربوہری‘رہیں  
 


