
معائنہ اور پیشکش جمع کروانے کا پتہ رجسٹریشن نمبر ماڈل ساخت
نمبر 

شمار

IDG-9875 1995 ٹویوٹا ڈبل 

2400ccکیبن

1

IDK-7386 2001 سوزوکی بلینو 2

IDK-8708 2002 سوزوکی بوالن 3

HS-730 2004 2000ccکیا سپورٹیج 4

IDK-8668 2001 سوزوکی مہران 5

IDK-5498 2001 سوزوکی مہران 1

KTA-5732 1995 یاماہا موٹر 

100ccسائیکل

2

IDH-1910 1996 سوزوکی مارگلہ 1

LRD-894 2002 سوزوکی کلٹس 2

(گاڑی کے معائنہ کے لئے )ندیم نیازی،  برانچ منیجر

 لطیف ٹیرس، پالٹ 5،ایس4ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، فیڈرل بی ایریا برانچ ،ایس 

0213-6800772: ایف۔بی ایریا کراچی فون نمبر20-ڈی، بالک-4-نمبرایس ٹی 

IDG-3801 1995 سوزوکی مہران 3

IDK-7378 2001 سوزوکی مہران 4

KRA-464 1996 موٹر سائیکل 

100ccیاماہا

5

(گاڑی کے معائنہ کے لئے )سیدہ تحمینہ اعجاز، ہیڈ سیم

اے، بالک، -24فلور، پارک ایوینو، -8، 2-801 ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، سیم آفس، 

0213-4538041: پی ای سی ایچ، شارعِ فیصل  کراچی۔فون نمبر

IDK-7379 2001 سوزوکی مہران 6

(موٹر سائیکل کے معائنہ کے لئے )سید اوشید اختر، ہیڈ ٹریرری

اے، -24فلور، پارک ایوینو، -8، 2-801 ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، ٹریرری  آفس، 

0213-4382550: بالک، پی ای سی ایچ، شارعِ فیصل  کراچی۔فون نمبر

KBE-9645 2004 موٹر سائیکل 

70ccہیرو

7

راشد الغفور، آفیسر سروسز

ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، ہیڈ آفس

  56-F ،ناظم الدین روڈ ،F-6/1 بلیو ایریا اسالم آباد

051-9206735:    فون نمبرز   

(گاڑی کے معائنہ کے لئے )شرانتی ششیال ،برانچ منیجر

 اورنگی 12-، سیکٹر 4-ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، اورنگی برانچ پالٹ نمبر ایل ایس 

ٹاؤن کراچی۔

0213-6653434: فون نمبر

ڈاکٹر طلعت ہللا،  چیف مینیجر 

دی مال -34ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، پشاور برانچ، اسٹیٹ الئف بلڈنگ، گراؤنڈ فلور، 

پشاور کینٹ

091-5285939  -  091-9212350: فون نمبرز

جمع (7تا1سریل نمبر  )موٹر سائیکل کی پیشکش/کراچی کی کسی بھی گاڑی 

   کروانے کا پتہ درج ذیل ہے

محمد ہاشم چنا، چیف منیجر

نزد پوسٹ آفس، سائیٹ ,B-9, B-6 ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، مین برانچ کراچی ، 

ایریا، کراچی۔

0213-2587136  -   0213-32587133: فون نمبرز

اسالم آباد

پشاور

کراچی

فروختبرائےاورموٹرسائیکلگاڑیاں
پیشکشیںبمہرسرلیےکےفروختکیگاڑیوںذیلدرجپربنیادکی" ہےجیسےہےجہاں"کولمیٹڈبینکایایمایس

 



ML-2014 2002 سوزوکی بوالن 1

ML-2013 2002 سوزوکی بوالن 2

LRF-2821 2002 سوزوکی بوالن 3

MNA-07-

4690

2007 سوزوکی بوالن 4

LRG-3661 2002 سوزوکی بوالن 5

IDJ-9027 1999 سوزوکی مہران 6

LRG-3658 2002 سوزوکی بوالن 7

LXB-5875 1997 یاماہا موٹر 

100ccسائیکل

8

LOY-9362 1996 یاماہا موٹر 

100ccسائیکل

9

IDJ-9026 1999 سوزوکی مہران 1

LRF-2814 2002 سوزوکی بو الن 2

LXA-8227 1996 موٹر سائیکل یاماہا 

100

3

LRG-3664 2002 سوزوکی بوالن 1

NL-1475 1995 یاماہا موٹر 

100ccسائیکل

2

FS-2591 2002 سوزوکی بوالن 1

AJK-3320 1998 موٹر سائیکل ہنڈا 

125cc

2

IDM-7451 2003 سوزوکی مہران 1

QAH-4734 1996 یاماہا موٹر 

100ccسائیکل

2

محمد نواز، چیف مینیجر

  ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، گوجرانوالہ برانچ، ٹرسٹ پالزہ ، جی ٹی روڈ، گوجرانوالہ

055-9200767  -  055-9201239:     فون نمبرز   

جمع (9تا1سریل نمبر  )موٹر سائیکل کی پیشکش  /الہور کی کسی بھی گاڑی 

کروانے کا پتہ

دلبر حسین، ہیڈ سیم

ای ایڈورڈ روڈ، الہور-17 ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، سیم آفس،  الہور سٹی  برانچ

0423-7355350: فون نمبر

(9تا1سریل نمبر)موٹر سائیکل/الہور کی گاڑی 

سندر انڈسٹریل اسٹیٹ، الہورپر کیا جا 527 کا معائنہ بائیو مارک فارما سیوٹیکل، 

سکتا ہے۔

 (404)عمر ذیشان بٹ،چیف منیجر، ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، کوئٹہ برانچ، پالٹ نمبر

، ایم اے جناح روڈ، کوئٹہ1-6/28

081-2836816   -   081-2836850:  فون نمبرز

ذوالفقار حیدر، برانچ منیجر

، ستیانہ 1، پیپلز کالونی نمبر P-341-Bایس ایم ای بینک لمیٹڈ، فیصل آباد برانچ، 

566 روڈ، فیصل آباد ۔

041-8722432  -   041-9220481: فون نمبر  

کمال ظفر،  چیف مینیجر

ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، سیالکوٹ برانچ ، گراؤنڈ فلور، االامین بلڈنگ، بالمقابل 

SCCI ،پیرس روڈ، سیالکوٹ۔

052-9250566  -  052-4262345:  فون نمبرز

فیصل آباد

کوئٹہ

سیالکوٹ

گوجرانوالہ

الہور
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     -    111-11-00-11: بلیو ایریا اسالم آباد، یو اے اینF-6/1ایف ،ناظم الدین روڈ، -56ایس ایم ای بینک لمیٹڈ، ہیڈ آفس،

9221931-051

(سروسز ڈویثرن)طارق محمود چیمہ ہیڈ    

پیشکش  دہندگان گاڑی کے کاغذات کا معائنہ کرنے اور مکمل ہونے کی تصدیق کر کے بولی میں شامل ہوں۔ بعد میں کوئی عذر قابِل 

قبول نہیں ہوگا۔

دن کے اندر تمام واجبات ادا نہیں کرے گا 7اگر کوئی کامیاب بولی دہندہ گاڑی لینے سے انکار کرے گا یا منظوری کا لیٹر ملنے کے 

تو  ایس ایم ای بینک زر بیانہ ضبط کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔

دن کے اندر رجسٹریشن متعلقہ ای ٹی او آفس سے اپنے خرچے پر  اپنے نام   ٹرانسفر  30کامیاب بولی دہندہ گاڑی کی حوالگی کے 

کے بعد واپس کئے جائیں گے۔2022اکتوبر28ڈرافٹ /ناکامیاب پیشکش دھندہگان کے پےآرڈر

پے آڈر بحق ایس ایم ای بینک جمع کروانا /فیصد کے مساوی رقم کا بینک ڈرافٹ 10ہر پیشکش   کے ساتھ گاڑی کی پیشکش  کی گئی قیمت کے 

الزمی ہے۔جس کے بغیر کوئی پیشکش زیِر غور نہیں الئی جا ئے  گی۔ 

فیصد ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہو گا۔20فیصد ٹیکس اورنان فائلر کے لیے    10کامیاب بولی دہندہ دی گئی بولی کا  فائلر کے لیے 

ہر گاڑی کی سر بمہر پیشکش علیحدہ لفافے میں ہونی چاہیے اور لفافے کے اوپر گاڑی کا رجسٹریشن نمبر درج ہونا چاہیے۔  اور 

نمایاں طور پر لکھا ہو۔ ہر پیشکش کے ساتھ کار آمد کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ کی کاپی (Confidential)لفافے کے اوپر خفیہ 

موبائل نمبر بھی ہونا چاہیے۔/ہونا الزمی ہے۔ تاہم مکمل پتہ اور ٹیلیفون 

بجے تک یا اس سے قبل پہنچ جانی چاہیں جو 3: 30کو شام2022اکتوبر 24 پیشکش ہر گاڑی کے لئے دیئے گئے  پتہ پر بذریعہ ڈاک یا دستی 

بجے حاضر بولی دہندگان کی موجودگی میں کھولی جائیں گی4کہ اسی دن

اکتوبر صبح 21اکتوبر سے 7دلچسپی رکھنے والے حضرات گاڑیوں کا معائنہ کرنے کے لیے گاڑی نمبر کے سامنے لکھے مندرجہ باال پتہ پر

تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ (ماسوائے ہفتہ اور اتوار)تک 4:00سے سہ پہر 9

بینک کسی بھی ایک یا تمام پیشکشوں کو کوئی بھی وجہ اور وضاحت بتائے بغیر مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔








