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ماحولیات لگالیں،وزیر پالنٹ ٹریٹمنٹ میں فیکٹریوں موقع، ٓاخری کیلئے صنعتکاروں  
 کہ ہے کہا تالپورنے محمدتیمور نوابزادہ تبدیلی ماحولیاتی اور ماحولیات وزیر کے سندھ)  رپورٹر اسٹاف(کراچی

 صنعتکاروں۔ہے شامل بھی پاکستان میں ممالک متاثرہ شدید کے ان ہیں رہی ہو تبدیلیاں جوماحولیاتی بھرمیں دنیا

 قابو پر ٓالودگی سمندری تاکہ لگالیں پالنٹ ٹریٹمنٹ سیوریج اینڈ واٹر میں فیکٹریوں اپنی وہ کہ ہے موقع ٓاخری کیلئے

 کے) ای این پی سی(ایڈیٹر پیپرز نیوز پاکستان ٓاف کونسل یہاں کو جمعہ وہ۔ہے میں مفاد کے سب ہم جو اسکےج پایا

 کے ای این پی سی میں خطاب سیمینارسے۔تھے رہے کر خطاب سے سیمینار منعقدہ سے حوالے کے ماحولیات

 بنانے بہتر کو ماحولیات میں ملک پورے سمیت کراچی ای این پی سی کہ کہا نے خٹک جبار ڈاکٹر جنرل سیکرٹری

 کی ماحولیات کیونکہ ہیں، تیار کیلئے تعاون کے طرح ہر سے حکومت ہم میں سلسلے اس ہے، کررہی کام کیلئے

 پشتو اور اردو،سندھی بک گائیڈ ماحولیاتی کیلئے ٓاگاہی کی عوام اور صحافیوں نے ہم ہے، مفاد کا سب ہم میں بہتری

ای این پی سی سے سیمینار۔گی کرے بیدا شعور میں فکر طبقہ ہر جو ہے کی شائع میں  

 بھی نے شاہ ٓاصف ہیڈ کے پی ڈی این یو اور الحق رفیع کنسلٹنٹ کے عامرمحمود،ماحولیات سیکرٹری جوائنٹ کے

 ہے، کرتا پیدا شعور میں ان ہے، دیتا بدل ذہن کے لوگوں جو ہے ہتھیار وہ میڈیا کہ کہا نے وزیر صوبائی۔کیا خطاب

 بنانے بہتر تبدیلی ماحولیاتی اور ماحولیات میں ملک وہ کہ ہے درخواست سے برادری صحافی تمام میری لئے اس

 اور ہم جہاں! کا کراچی خصوصًا ہے، مسئلہ کا پاکستان پورے ماحولیات وقت اس کریں، مدد کی سندھ حکومت میں

 زندگی مند صحت سب ہم تاکہ ہے داری ذمے کی سب ہم بہتربنانا کو ماحولیات یہاں لیئے اس ہیں، رہتے ٓاپ

 انتہائی جالنا کچرا کہ ہوں دیتا مثال سی چھوٹی ایک سکیں، لے سانس میں ماحول مند صحت اور گزارسکیں

 گلی ہر یہاں ہمارے لیکن سکتا، نہیں بھی سوچ میں بارے اس شخص کوئی میں ممالک یافتہ ترقی ہے، خطرناک

 کررہی تباہ کو ماحولیات جو ہیں ہورہی پیدا گیسز خطرناک سے جس ہے، جاتا جالیا کرکے جمع کچرا میں کوچے

 کیوں ہیں؟ جالرہے کچرا کیوں ہم کہ سوچا کبھی نے ہم کیا ہیں، عام میں کراچی بیماریاں کی سانس سے اس ہیں،

 ڈنڈا کہ نہیں ڈکٹیٹر کوئی ہیں نمائندے عوامی ہم ہیں، ہوگئے دشمن ہی اپنے ہم یعنی ہیں؟ ہوگئے دشمن کے ماحولیات

۔ہے دی کر شروع کارروائی مطابق کے قانون نے ہم اب لیکن لیں، اٹھا  


