
 

یصرڈاکٹر ق‘تجاوزات ٹریفک کی روانی میں ُرکاوٹ کا باعث ہیں  

  - از اسٹاف رپورٹر

September 7, 2019 

ہیں ایسا  مسائل دن پردن بد سے بد تر ہوتے جا رہے کراچی )اسٹاف رپورٹر( کراچی میں ٹریفک کے

مام سڑکیں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب ہر طرف ٹریفک جام نہ ہو، قریباً ت معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں

ہوگیا ہے۔  ناممکن سے کراچی کے شہریوں کا کسی بھی جگہ وقت پر پہنچنا وقت بند ہوتی ہیں جس ہر

ایم قیصر  سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ایس ان خیاالت کا اظہار پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی

ر کاروباری ایم قیصر سجاد کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں پ سجاد نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ ڈاکٹر ایس

سٹرکوں  کے حوالے سے تجاوزات ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ کا باعث ہیں، اور تجارتی سرگرمیوں

ٹریفک  رہوئے کچرے اور تعمیراتی سامان کے ڈھیر سڑک کے وسط تک پہنچے ہوتے ہیں او پر پڑے

ے مسائل کا احترام ٹریفک ک الوہ ٹریفک کے قوانین کا عدمکی روانی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کے ع

وانین کا نفاذ کرنے سے ٹریفک پولیس بھی ٹریفک ق سبب ہے۔ ڈاکٹر قیصر سجاد کا کہنا تھا کہ بدقسمتی

وٹ پھوٹ گئی ٹوٹی ہوئی ہیں اور حالیہ بارشوں کے بعد تو یہ سڑکیں مزید ٹ میں ناکام ہے، پھر سڑکیں

امنے آئی جو س کی بہت سی وجوہ ہیں لیکن حالیہ سالوں میں ایک مزید رکاوٹ ٹریفک کے مسائل ہیں،

رسٹی کالونی، گولیمار، یونیو ہے وہ ہے سڑکوں پر چرتے ہوئے جانور، ان جانوروں کے ریوڑ پاک

دیکھے جا سکتے ہیں۔ روڈ اور مختلف عالقوں کی مرکزی سڑکوں پر عام  
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ے مسائل پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے کراچی میں ٹریفک ک

 دن بدن بڑھتے مسائل پر گہری تشویش
 

Sep 07, 2019 ۔۔۔ 

 کے مسائل دن )نیوز رپورٹر(پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کراچی میں ٹریفک کراچی

ایسا  ئیگہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شہر میں کوبدن بڑھتے مسائل پر 

تی ہیں جس بند ہو وقت نہیں ہوتا جب ہر طرف ٹریفک جام نہ ہو۔ تقریباً تمام سڑکیں ہر وقت

اکستان ہوگیا ہے ۔پ سے کراچی کے شہریوں کا کسی بھی جگہ وقت پر پہنچنا نا ممکن

کہا کہ سڑکوں  قیصر سجادنے اکٹر ایس ایممیڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر سیکریٹری جنرل ڈ

و میں تجاوزات ٹریفک کے بہائ پر کاروبار ی اور تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے

 رکاوٹ کا باعث ہیں ۔
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