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کراچی (اسٹاف رپورٹر) یونائٹیڈ بزنس گروپ(یو بی جی) نے فیڈریشن کے آئنده الیکشن برائے 2019کیلئے مضبوط

حکمت عملی طے کرلی ہے جبکہ چاروں صوبوں سمیت اسالم آباد میں یو بی جی رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں سونپنے

کیلئے متعدد کمیٹیاں بھی تشکیل دینے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے ، تمام ریجنل کورکمیٹیوں کے عہدیداران وممبران کو ہدایت

کی گئی کہ وه تمام چیمبرز اور ایسوسی ایشنز سے رابطے میں رہیں گے۔ اور اس الیکشن کی بھرپور تیاریاں شروع

کردیں۔یونائٹیڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلٰی ایس ایم منیرکی جانب سے یو بی جی کے رہنماؤں اور بزنس کمیونٹی

کے اعزاز میں منعقد عید ملن تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئنده ایف پی سی سی آئی کے انتخابات میں چاہے

کمزور گروپ ہی کیوں نہ سامنے آئے ہم بھرپور انداز میں انتخاب میں حصہ لیں گے،زیاده مستعدی کے ساتھ کام کیا

جائے گا ۔ عید ملن تقر یب میں سندھ کے لئے نامزد گورنرعمران اسماعیل سارک چیمبر آف کامرس کے سینئرنائب صدر

افتخار علی ملک،ایس ایم تنویر، انجینئرداروخان، عامرعطا باجوه،محمد رفیق

،اعجاز خان،میاں زاہد جاوید، پرویزاللہ،ارسالن کھوکھر، عرفان کھوکھر اور دیگر بھی شریک تھے۔ ایس ایم منیرنے کہا

ہے کہ یو بی جی کے تھنک ٹینک کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں،یہ تھنک ٹینک زبیرطفیل اور خالدتواب کی سربراہی

میں اپنا کام کررہا ہے،ہم بزنس کمیونٹی کو متحد رکھ کر معاشی مضبوطی کیلئے جدوجہد جاری رکھیں گے۔افتخار علی

ملک نے کہا کہ ہمیں متحد ره کر ہی ملکی ترقی وخوشحالی اور کاروباری برادری کے مفاد میں کام کرنا ہوگا، ہم بزنس

کمیونٹی کی سپورٹ سے ایف پی سی سی آئی کو مضبوط کرنے کیلئے آئے تھے اور ہمیں اس مقصد میں کامیابی ملی

ہے،ہمارے تمام ہی صدور نے توقعات سے زیاده بزنس کمیونی کے مسائل حل کرانے کیلئے جدوجہد کی۔
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