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  مقررین ہے، گزاررہی زندگی نیچے سے غربت خط ٓابادی نصف کی کراچی
 ڈاکٹرنعمان پروفیسر سائنسز مینجمنٹ ٓارکیٹیکچراینڈ ٓاف فیکلٹی ڈین کے یونیورسٹی ڈی ای این) رپورٹر اسٹاف(کراچی

 ڈائریکٹر ایڈیشنل کے نیب ہے گزاررہی زندگی نیچے سے غربت خط ٓابادی ٓادھی کی کراچی کہ کہاہے نے احمد

 سندھ نے اظہارانہوں کا خیاالت ان ہے ہونا نہ کا اتھارٹی مرکزی کسی مسئلہ بڑا کا کراچی کہ کہاہے نے رشید ہارون

 کا جس کیا ہوئے کرتے خطاب سے سیمینار زیراہتمام کے کراچی بیورو احتساب قومی اور اتھارٹی کنٹرول بلڈنگ

 سابق سے سیمینار تھا حل کے اوران مسائل کے سوسائیٹز ہأوسنگ کوٓاپریٹو اور اسکیمز ہأوسنگ پرائیویٹ موضوع

 حسن چیئرمین کے ٓاباد گہنورلغاری، رکوٓاپریٹوسوسائٹی ر رجسٹرا الزماں، فہیم ریٹائرڈ کپٹن سی ایم کے منسٹریٹر ایڈ

 انجیئنرمحمد اے ڈی کے ڈائریکٹر پروجیکٹ ، افتخارقائمخانی جنرل ڈائریکٹر کے اتھارٹی کنٹرول بلڈنگ سندھ بخشی،

 ایس فرائض کے نظامت جبکہ کیا خطاب نے دیگر اور قریشی طارق کرپشن اینٹی محکمہ ریکٹرڈائ ڈپٹی اظہار، نوید

 مزید ہوئے کرتے خطاب نے احمد ڈاکٹرنعمان پروفیسر دیئے انجام نے داور ٓاشکار سینئرڈائریکٹر کے اے سی بی

 فیصد 14 والے بولنے اردو فیصد 48.5 وقت اس میں کراچی مطابق کے نتائج کے شماری مردم کی 2017 کہاکہ

13 ہے فیصد 14 تعداد کی باشندوں والے بولنے گجراتی اور بلوچی سندھی، جبکہ فیصد 11.4پشتو ، پنجابی  

 6 لیے کے فراہمی کی سہولتوں میں شہر تک اب ہیں رکھتی حق پر زمین کی کراچی ایجنسیاں اور ادارے مختلف

 طاقتور ایک میں شہر کہاکہ نے انہوں ہوئے پیدا مسائل سے ہونے نہ عملدرٓامد ہیں جاچکے کئے مرتب پالن ماسٹر

 کا مسائل جاتا کیا نہیں حل کو مسائل کے طبقے غریب اکثریتی تک جب کہاکہ نے انہوں چاہیے ہونا ایجنسی پالننگ

 ہے، ناکامی مشترکہ کی سب ٓانا میں وجود کا ٓابادیوں کچی کہ کہا نے بخش حسن چیئرمین کے ٓاباد گے رہیں شکار

 ٓاپریٹیو کو چاہئے بنانا فورس ٹاسک ایک کو نیب لئے کے معامالت کے زمین ہے کھڑی ساتھ کے نیب حکومت نئی

۔ہے رہتا سیکرٹری تاحیات شخص ایک میں سوسائٹیوں ہائوسنگ  


