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2019،  ستمبر    15 
 
 

 کا عالقے زدہ جنگ تباہ، مکمل سڑک ایریا،مرکزی انڈسٹریل کورنگی

  مشکالت سخت کو مزدوروں اور کاروں صنعت منظر،
 کر پھوٹ ٹوٹ وقت اس سڑک کی ایریا انڈسٹریل کورنگی) رپورٹر اسٹاف/احمد اعجاز( کراچی

 صنعت سے جس ہے، رہی کر پیش منظر کا عالقے زدہ جنگ کسی اور ہے گئی ہو تباہ مکمل

 کا دقت شدید میں ٓامدورفت کو والوں کرنے کام میں کارخانوں اور فیکٹریز مختلف یہاں اور کاروں

 اس اور صوبے ملک، ادارے متعلقہ دیگر اور کراچی عظمیٰ بلدیہ حکومت، سندھ مگر ہے، سامنا

 توجہ پر سڑک مرکزی کی عالقے اس والے کرنے فراہم محاصل روزانہ روپے کروڑوں کو شہر

 داخلے پر سڑک کی ایریا انڈسٹریل کورنگی مطابق کے تفصیالت۔ نہیں تیار قطعی لئے کے دینے

 جام جبکہ ہے، چکی دھنس سے جگہ جگہ سڑک پر مقام کے چورنگی) ہینو( ٓاباد قیوم ہی پہلے سے

 چورنگی ویٹا ٓاگے سے چورنگی بروکس سڑک مرکزی کی ایریا انڈسٹریل کے کر پار پل صادق

 کئی میں جن ہیں، ہوئے پڑے گڑھے بڑے بڑے بجا جا پر سڑک ہے، چکی ہو مخدوش انتہائی تک

 غائب ہی بالکل سڑک تو تک چورنگی ویٹا سے کالونی بالل خصوصًا ہے، جمع بھی پانی پر مقامات

 میںگھٹنوں گڑھوں کے جس ہے، رہی کر پیش منظر کا نہر کسی سڑک پر یہاں اور ہے چکی ہو

 گاڑیاں تمام اور ہے ہوگیا بند چلنا ٹریفک پر مقام مذکورہ باعث کے اس ہے، جمع پانی تک گھٹنوں

 یکطرفہ اور پھوٹ ٹوٹ کی سڑک ہے، رہی چل دوطرفہ پر ٹریک والے ٓانے طرف کی ٓاباد قیوم

 ہوتا طے میں گھنٹوں سفر کا منٹوں یہاں اور ہے رہتا جام ٹریفک اکثروبیشتر یہاں سبب کے چلنے

 اس۔ ہیں چکے ہو مخدوش انتہائی ٹریک دونوں کے سڑک بھی پر مقامات دیگر ازیں عالوہ۔ ہے

 متعلقہ کہ کی اپیل نے انہوں۔ ہیں پریشان انتہائی مزدور اور افسران کار، صنعت میں حال صورت

۔رہے چلتا سے تیزی پہیہ کا معیشت تاکہ دیں، توجہ وری پر نو تعمیر کی سڑک اس حکام  

 


