
Page 1 of 1 
 

 

2019،  دسمبر    28 
 
 

 بی یو اقتدار برسر بعد عرصے انتخابات،طویل ٓائی سی سی پی ایف

  شکست کو گروپ جی
 اقتدار برسر بعد عرصے طویل میں انتخابات ساالنہ کے ٓائی سی سی پی ایف)رپورٹر اسٹاف( کراچی

 واضح نثار انجم امیدوار کے پی ایم بی گروپ اپوزیشن سامنا، کا شکست کو گروپ جی بی یو

 ووٹ کے اپوزیشن اور اقتدار برسر پر نشست کی صدر ،نائب ہوگئے منتخب صدر سے اکثریت

 ہمارے یہ گئے کئے نہیں شامل میں نتیجے ووٹ5 کہ ہے موقف کا اپوزیشن تاہم ، گئے ہو برابر

 نشستوں4 کی ایشنز ایسوسی مطابق کے ہے،نتائج کی پی ایم بی بھی نشست یہ طرح ،اس ہیں ووٹ

 ایسوسی ہے کی حاصل کامیابی نی جی بی یو پر ایک کامیاب، امیدوار کے اپوزیشن پر3 سے میں

 سیٹ اپ کرکے حاصل ووٹ زیادہ سے سب نے اعجاز کےخرم اپوزیشن پر نشست کی ایشن

 کامیاب امیدوار کے جی بی یو پر نشست کی چیمبرز اسمال اور پنجاب پر نشستوں کی کردیا،چیمبرز

 کامیاب بالمقابلہ امیدوار کا جی بی یو پر نشست کی عالقے وفاقی دیگر اور ٓاباد ہیں،اسالم پائے قرار

 رہا کامیاب میں جیتنے پینل مین بزنس نشست کی سندھ اور کے پی بلوچستان،کے جبکہ ہے چکا ہو

 صدر ،نومنتخب رہا کامیاب میں کرنے حاصل پینل مین بزنس کا اپوزیشن بھی نشست کی ،خواتین

 کی ملک گے کریں کام لیے کے کمیونٹی بزنس بالتفریق ہم کہ تھا کہنا بعد کے کامیابی کا نثار انجم

 کہ تھا کہنا کا اعجاز خرم صدر ،نائب گے کریں ادا کردار اپنا لیے کے ترقی کی وتجارت صنعت

 کا کاروں صنعت کے ملک طرف ایک یہ گا جائے بنایا نہیں کلب ایک اب کو ٓائی سی سی پی ایف

 پلیٹ موثر کا کرانے حل مسائل کے تاجروں اور میڈیم اسمال جانب دوسری جبکہ گا ہو ادارہ نمائندہ

۔گا ہو ڈائیالگ لیے کے ترقی کی معیشت سے حکومت پر بنیاد کی ،ریسرچ گا بنے فارم  


