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سميا ت و ا قع  ہر خا ص و عا م کو بذ ر يعہ ا شتہا ر مطلع کيا جا تا ہے کہ محکمہ مو

انک مشينری ميں اليکٹر ه اشياء جسگلستا ن جو ہر کراچی ميں کچه متفرق نا کا ر

) کی بنياد پر جيسے ہيں ہيں اور اور پرزه جات وغيره (جہاںپرنٹرز بشمول کمپيوٹرز،

، ميٹ کمپليکس زيرنگرانی چيف ميٹرولوجسٹ رہے ہيں ۔ جس کی بو لینيالم کيے جا 

ريکٹر انجينيرنگ کی موجودگی ميں مورخہ کراچی، ڈائريکٹر سی۔ڈی۔پی۔سی اور ڈائ

  ہے۔  بجے مقرر کی گئی ١١:٠٠کو دن  ٢٠٢١ فروری٢

  

 وضوابط درج ذيل ہيں: جس کی شرائط
  

ور ايک عدد فوٹو کاپی کے ہمراه گان اپنے اصل شناختی کارڈ ا ہند تمام بولی د - ١
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امان اٹهانے سے پہلے جمع کروانا بعد تين دن کے اندر بقايا رقم س جبکہ بولی کے

ےگا۔ اس کے عالوه گورنمنٹ گر ضمانت کا دس فيصد ضبط کرلياجائوگی۔ بصورت ديہ

 وگی۔بهی الزمی ہکٹوتی  کے قواعد و ضوابط کے مطابق انکم ٹيکس کی
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 ہيں۔۔

  

لی کو مسترد کرنے کا مکمل وقت) بور مجاز کو کسی بهی وجہ سے (قبل ازآفيس- ٦

ط و ضوابط تفصيل سے پہلے مفصل شرائ لی کے شروع هونے سےوگا۔ نيز بوہاختيار
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