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دیئے توڑ ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے کمپنیوں دونوں نے وزیراعظم بحران، گیس  
 

 اقدامات سخت مزید پر بحران گیس نے خان عمران وزیراعظم) رپورٹر اسٹاف/  ایجنسیز نیوز( کراچی/  ٓاباد اسالم

 توانائی اور پٹرولیم نے وزیراعظم ہیں، دیئے توڑ ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے ناردرن اور سدرن سوئی ہوئے کرتے

 ادھر۔ دیا بھی حکم کرنےکا ملکر ساتھ کے نیپرا تشکیل کی بورڈ نئے اور کیا فیصلہ بعد کے مشاورت سے کےوزرٔا

 تعداد کی کوچز اور بسوں ، ہوگئی ناپید ٹرانسپورٹ پبلک سبب کے بندش مسلسل کی اسٹیشنوں جی این سی میں کراچی

 کرنا انتظار گھنٹوں پر اسٹاپس انہیں اور ہیں مجبور پر کرنے سفر پر چھتوں کی بسوں شہری سے وجہ کی ہونے کم

 اعظم وزیر ، مملکت صدر نے شہریوں اور ٹرانسپورٹرز ، گئے ھ بڑ بھی کرایے میں صورتحال اس جبکہ ہے پڑرہا

 لیں نوٹس فوری کا صورتحال وہ کہ ہے کیا مطالبہ سے وزرٔا وفاقی والے رکھنے تعلق سے کراچی اور سندھ گورنر ،

 مینیجنگ کے ناردرن اور سدرن سوئی مطابق کے رپورٹ میڈیا۔ کریں ادا کردار اپنا میں بنانے یقینی فراہمی کی گیس

سخت مزید نے خان عمران وزیراعظم بعد کے دینے حکم کا تحقیقات خالف کے ڈائریکٹرز  

 فیصلہ کا کرنے تحلیل کو ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے ناردرن سوئی اور سدرن سوئی تحت کے جس دیا حکم کا اقدامات

 سدرن سوئی ہوئے کرتے عملدرٓامد پر حکم کے خان عمران وزیراعظم نے حکومت وفاقی مطابق کے ذرائع۔گیا کیا

 ٓاف بورڈ کے گیس ناردرن سوئی کہ بتایا نے ذرائع۔ہے کردیا تحلیل فوری کو ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے ناردرن اور

 کہ بتایا نے ذرائع۔ ہے11 تعداد کی ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے گیس سدرن سوئی اور ؍14 تعداد کی ارکان کے ڈائریکٹرز

 سے توانائی وزیر اور پیٹرولیم وزیر فیصلہ کا تبدیلی کی ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ کے کمپنیوں دونوں نے وزیراعظم

 مل ساتھ کے نیپرا تشکیل کی ڈائریکٹرز ٓاف بورڈ نئے کے ناردرن سوئی اور سدرن سوئی جبکہ کیا بعد کے مشاورت

 روز چار مسلسل کی جی این سی میں کراچی کےمطابق رپورٹر اسٹاف سے کراچی ادھر۔ ہے دیا حکم کا کرنے کر

 جی این سی۔ہے سامنا کا مشکالت سخت کو شہریوں سے جس ہے، گئی ہو ناپید ٹرانسپورٹ پبلک سبب کے بندش سے

 اور ٹیکسیاں بسیں، منی کوچز، بسیں، والی چلنے میں تعداد کم انتہائی میں کراچی سے بندش مسلسل کی اسٹیشنز

 کوچز بسوں، وہ ہے، سامنا کا دقت سخت میں کرنے سفر کو شہریوں سے جس ہے، ہوگئی کم مزید تعداد کی رکشہ

 انتظار پر اسٹاپوں بس گھنٹوں انہیں بھی لئے کے اس اور ہیں مجبور کیلئے سفر پر تک چھتوں کی بسوں منی اور

۔ہے رہا پڑ کرنا  


