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  !کریں نہ ضائع پانی
 مسلسل ادارے متعلقہ مختلف انتباہ یہ ہے، سکتا ہو شکار کا قلت شدید کی پانی پاکستان میں برسوں چند ٓائندہ

 ضروری غیر کے پانی لیکن ہے گئی کہی بات یہی پھر میں سروے حالیہ ایک۔ ہیں رہے ٓا چلے دیتے

 کے جس ہے نعمت ایسی کی خدا پانی۔ ٓاتی نہیں نظر تبدیلی کوئی میں روش ہماری سے حوالے کے استعمال

 سے بدقسمتی۔ چاہئے جانا کیا خرچ کر سمجھ سوچ کو بوند بوند کی پانی لہٰذا ہے محال تصور کا زندگی بغیر

 جانب کی بھارت اور تبدیلیوں موسمی جانب ایک ہے، شکار کا مسائل دہرے سے حوالے کے پانی پاکستان

 دوسری تو ہے رہی بڑھ مسلسل قلت کی پانی سے وجہ کی ورزیوں خالف کی معاہدے طاس سندھ سے

 ہے سکی ہو نہیں ثابت خیز نتیجہ کوشش کوئی کی ٓاگہی عوامی خاطر کی روکنے کو ضیاع کے پانی جانب

 سکتے بچا پانی مقدارمیں بڑی تو لیں کر احتیاط سی تھوڑی ہم اگر میں کاموں کے مرہ روز اپنے حاالنکہ

 کی شروع مہم کی کرنے جرمانہ کو والوں کرنے ضائع پانی صاف قبل عرصہ کچھ طرف کی حکومت۔ ہیں

 کرتے ضائع پانی صاف دریغ بے والے چالنے اسٹیشن سروس بالخصوص عوام باوجود کے اس۔ تھی گئی

 روپے ہزار ایک بجائے کے سو پانچ رقم کی جرمانے نے کمیشن واٹر نظر پیش کے رویے منفی ِاس۔ ہیں

 کا کرنے گرفتار الفور فی کو والوں کرنے سیل ڈی اسٹیشن سروس پر طور قانونی غیر جبکہ ہے دی کر

کمیشن واٹر چیئرمین۔ ہے گیا کیا فیصلہ  

 جبکہ گی جائے کی فراہم سیکورٹی کو کمشنر اسسٹنٹ کیلئے کرنے سیل کو اسٹیشنوں سروس مطابق کے

 ایکوا مطابق کے واسا ڈی ایم۔ گا جائے کیا گرفتار پر موقع کو والوں کرنے سیل ڈی اسٹیشن سروس ہی خود

 پانی جبکہ ہے چکا ہو حاصل ریونیو کا روپے کروڑ21 سے شہر الہور کو واسا میں مد کی چارجز فائر

 ایک کسی مسئلہ کا ضیاع کے پانی صاف۔ ہیں گئے کیے سیل اسٹیشن سروس133 والے کرنے ضائع

 ضائع سے بیدردی کو تحفے انمول ِاس کے قدرت لوگ میں بھر ملک بلکہ نہیں محدود تک شہر مخصوص

 اس کو لوگوں میں جس چالئے مہم بچائو پانی گیر ملک حکومت کہ ہے ضروری پر بنا اس۔ ہیں کرتے

۔جائے کی فراہم ٓاگہی موثر میں بارے  


