
 

  -: کے ساتھ مالقات شنیلگیخان سے چائنہ کے ڈ اسیال ریسردار تنو سٹمنٹیپنجاب بورڈ آف انو نیچئرم

مالقات ہوئ ۔ یکے وفد ک یگاذبو گروپ کمپن نہیسے چائ سٹمنٹیپنجاب بورڈ آف انو نیئرمیخان چ اسیال ریتنو سردار  

 شنیلگیڈ ی۔چائن ایکا اظہار ک یدلچسپ شنیلگیڈ ینیکے متعلق چا یکار ہینسرمایم کٹریس نٹیلپمیپنجاب کےڈو ںیم مالقات

اور ان  ایکا اظہارک یدلچسپ ںیم ٹیروڈ بلڈ آپر یرنگ روڈ  اور نالہ لئ ںیم یکہ وہ پنجاب کے ضلع راولپنڈ اینے بتا

ہے ۔ اریت ےیکرنے کے ل یکار ہیماسر ںیمنصوبوں م یاتیکے ساتھ ساتھ مختلف ترق  

 یاتیکو ترق شنیلگیکے ڈ یکمپن نہینے چائ  سٹمنٹیپنجاب بورڈ آف انو نیئرمیخان چ اسیال ریموقع پر سردار تنو اس

 ہیپر سرما مانےیبڑے پ ںیانھوں نے کہا کہ پنجاب م ایادا ک ہیپر شکر نےیل یدلچسپ ںیم یکار ہیسرما ںیکاموں  م

 یکار ہیسرما ںیہے اور اگر گاذبو گروپ پاکستان م رتاشد ضرو یک یبہتر ںیہے ۔انفراسٹرکچر م یہو سکت یکار

کہے گا ۔ دیخوش آمد سٹمنٹیہے تو پنجاب بورڈ آف انو اریت ےیکرنے کے ل  

 یک یکھیہے ۔اس کےعالوہ س یکے ساتھ مکمل کر چک یابیکام یکمپن ہی کٹیپروج سےیج 53 یجہلم,موٹروے  ا لمین

کے ساتھ مکمل ہونے واال ہے ۔  یابیکام کٹیملتان موٹروے  کا پروجآباد موٹروے،  صلیکواہلہ اور آزاد پتن، ف یکنار

ہے ۔ یکمپن ہما کیسے ا ںیم کٹریکے کنٹر ریتعم یک میمہمند ڈ یکمپن ہی  

 سریآف ویکٹیگزیا فیطارق عباس خان چ ،یعارف عباس یاتھارٹ نٹیلپمیڈو یراولپنڈ نیاس موقع پر چئرم ںیم مالقات

موجود تھے یبھ یسط میند ٹائرڈیلنک ،کرنل ر ڈیٹر  

فراہم  اتیکاروں کو سہول ہیہر وقت آپ کے ساتھ تعاون کرے گا ۔ سرما سٹمنٹینے کہا کہ کہ پنجاب بورڈ آف انو انھوں

پاکستان سے بے  ںیم ادتیق یعمران خان ک راعظمیہے ۔وز کیسے ا ںیم حیترج نیاول یکرناپنجاب حکومت ک

 یپنجاب عثمان بزدار ک یاعل ریوز ےیکے ل سمکن ہو سکے گا اور ام عےیکے ذر یکار ہیکا خاتمہ سرما یروزگار

مگن  ںیبنانے م اںیسیفراہم کرنے اور پال اتیکاروں کو سہول ہیرات دن سرما سٹمنٹیپنجاب بورڈ آف انو ںیم یسربراہ

پنجاب  نیکاوشوں کو سراہتے ہوئے چئرم یک سٹمنٹیکے وفد نے پنجاب بورڈ آف انو یہے ۔ چائنہ گاذبو گروپ کمپن

ایادا ک ہیفراہم کرنے پر شکر یکورٹیکرنے اور س یکار ہیطرف سرما یخان ک اسیال ریسردار تنو سٹمنٹیبورڈ آف انو  


