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کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی ایوان تجارت و صنعت کے انتخابات کے حوالے سے تاجر برادری سے مالقاتوں کا

سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور امیدواروں نے مختلف عالقوں میں دورے بھی شروع کر دیے ہیں ۔بزنس مین گروپ کے زیر

اہتمام جوڑیا بازار اور اطراف کے تجارتی عالقوں پر مشتمل کیمیکل ڈائز مارکیٹ ،ٹی مارکیٹ ،ملک پورڈر مارکیٹ

،کریانہ مارکیٹ رائس اور دال مارکیٹ کے ووٹرز سے مالقات کیلئے ایک کارنر میٹنگ کا اہتما م کیا گیا جس میں بزنس

مین گروپ کے چیئرمین سراج قاسم تیلی ،سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس اے کیو خلیل ،ہارون اگر ،میاں ابرار

،افتخار احمد وہره ،شمیم فرپو کے عالوه سینئر نائب صدر عبد الباسط اعجاز تار محمد ،رفیق بلوانی ،اقبال مانڈیا ،ناصر

رنگون واال ،اور جوڑیا بازار کے مختلف مارکیٹوں کے عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بی ایم جی کے

چیئرمین کو یقین دالیا کہ وه 15ستمبر کو منعقد ہونیوالے انتخابات میں بزنس مین گروپ کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔

عالوه ازیں بزنس مین گروپ کے چیئرمین اور کراچی چیمبرآف کامرس کے سابق صدر سراج قاسم تیلی نے جوڑیا بازار

میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم 20 سال سے تاجر برادری کی خدمت کر رہے ہیں، کراچی چیمبر کے

انتخابات میں بزنس مین گروپ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا اور ہم کراچی کے تاجروں

کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدور محمد ہارون اگر، اے

کیو خلیل،جوڑیا بازار مارکیٹ ایسو سی ایشن کے صدر اور کراچی چیمبر کے انتخابات میں منیجنگ کمیٹی کے امیدار

وسیم الرحمان، بی ایم جی گروپ کی جانب سے صدارتی امیدوار جنید ماکڑا،حفیظ عزیز، عبدالقادر نورانی بھولو، شاہد

اسماعیل،حفیظ عزیز،شکیل الرحمان،شمعون ذکی، رفیق بلوانی ،عارف الکھانی ابراہیم کسومبی اور دیگر تاجر رہنما
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