
 

 بارش کے بعدصورتحال پر غور کیلیے پی ایم اے ہأوس میں ہنگامی اجالس

 August 4, 2019 - از اسٹاف رپورٹر

 

میں دو روزہ  کراچی )اسٹاف رپورٹر( صوبہ سندھ میں اور خاص طور پر کراچی اور حیدرٓاباد

سے پاکستان میڈیکل  بارشوں کے دوران اور بعد میں پیدا ہونے والی صورت حال کے حوالے

ہنگامی اجالس گزشتہ روز پی ایم  ایسوسی ایشن اور کراچی کی کچھ غیر سرکاری تنظیموں کا

بجے سہ پہر کو کراچی پریس کلب کے  3کو  اگست 7اے ہائوس کراچی میں منعقد ہوا۔ جس میں

اعالن کیا گیا۔ ڈاکٹر ایس ایم قیصر سجاد سیکرٹری جنرل پی  ایک پرامن مظاہرہ کرنے کا باہر

 نرگس رحمن پی ڈبلیوایف پی، ڈاکٹر عبدالغفور شورو جنرل سیکرٹری پی ایم اے ایم اے سینٹر،

اجالس کے  کراچی کے عالوہ کچھ دوسری تنظیموں کے نمائندے بھی اجالس میں شریک ہوئے۔

گہرے دکھ اور افسوس  افراد کی ہالکتوں پر 22ں کے دوران کرنٹ لگنے سے شرکا نے بارشو

ساتھ اظہار ہمدردی کیا گیا۔ اجالس  کا اظہار کیااور دکھ کی اس گھڑی میں غم زدہ خاندانوں کے

نکاسی ٓاب کا نظام خراب ہو جاتا ہے اور نتیجتاً سارا  کے مطابق بارشوں کے دوران ہمیشہ ہمارا

ہوتا ہے جو جانی اور مالی نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ اجالس میں مزید  ہہ رہاپانی سڑکوں پر ب

لوگ  کہ بارشوں کے دوران بجلی بند ہو جاتی ہے اور اگر کہیں بحال ہو جاتی ہے تو کہا گیا

اٹھا رہے  کرنٹ لگنے سے مرجاتے ہیں، ہم ان مسائل کے حل کے لیے عرصہ دراز سے ٓاواز

فیصلہ کیا گیا کہ ان اموات کی  ائی نہیں ہوئی ۔اس اجالس میں متفقہہیں لیکن ٓاج تک کوئی شنو

مستقبل میں لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے کے  وجوہ پر حکام کی توجہ دالنے کے لیے اور

بجے سہ پہر کو کراچی پریس کلب کے باہر ایک  3کو  ء2102اگست  7مطالبے کے ساتھ 

۔پرامن مظاہرہ کیا جائے گا  

 

https://www.jasarat.com/2019/08/04/190804-02-14/  

https://www.jasarat.com/author/zr_staffreporter/
https://www.jasarat.com/2019/08/04/190804-02-14/

