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2019،  دسمبر    28 
 
 

ہدایت کی بہتری میں فراہمی گیس ‘دورہ کا سی جی ایس ایس کا ایوب عمر  
 فراہمی گیس انہیں اور کیا دورہ کا سی جی ایس ایس نے ایوب عمر پٹرولیم وزیر وفاقی) مرزا جاوید(راچی

 سسٹم سی جی ایس ایس کہ بتایا ہوئے دیتے بریفنگ انہیں نے حکام اعلیٰ کہ جب۔ کی ہدایت کی بہتری میں

 صنعت اور بحران گیس میں مطابق،سندھ کے تفصیالت۔ہے کمی ڈی ایف سی ایم ایم 350 کی گیس میں

 سدرن نےسوئی خان ایوب عمر پٹرولیم وزیر وفاقی باعث کے کانفرنس پریس گئی کی سے جانب کی کاروں

 اس۔کی ہدایت کی بہتری میں فراہمی گیس اسے اور کیا دورہ کا کراچی دفتر) سی جی ایس ایس( کمپنی گیس

 ایس ایس کہ گیا بتایا انہیں۔گئی دی بریفنگ متعلق سے جی ایف یو اور ورسد طلب کی گیس انہیں پر موقع

 کہ کی ہدایت کو انتظامیہ کمپنی نے ایوب عمر۔ہے کمی ڈی ایف سی ایم ایم 350 کی گیس میں سسٹم سی جی

 سندھ کہ تھا کہنا کا ایوب عمر پر موقع اس۔کریں اقدامات ٹھوس لیے کے کرنے کم کو شرح جی ایف یو وہ

 سندھ حکومت تاہم،۔تھیں گئی کی انسٹال الئنیں اہم دو لیے کے جوڑنے کو ورک نیٹ سی جی ایس ایس سے

 این ایل ٓار سندھ حکومت جانب دوسری کہ جب۔ہوئی تاخیر میں اس سبب کے رکاوٹوں ریگولیٹری کچھ کی

 ہرممکن کو عوام وہ کہ کی ہدایت کو انتظامیہ سی جی ایس ایس نے انہوں۔ہے گریزاں سے خریداری کی جی

 سی، جی ایس ایس ڈائریکٹر مینجنگ الدین، حیات میاں پٹرولیم سیکرٹری پر موقع اس۔کریں فراہم سہولت

 میں اجالس نے حکام سینئر دیگر اور فاروقی عمران سی جی ایس ایس ڈائریکٹر مینجنگ ڈپٹی وسیم، محمد

 سے وجہ کی سرما موسم۔دی بریفنگ متعلق سے اقدامات کمپنی کو پٹرولیم وزیر نے وسیم محمد۔کی شرکت

 گیس کہ ہے کہنا کا کاروں صنعت اور ہے کرچکا اختیار صورت سنگین بحران کا گیس قدرتی میں کراچی

۔ہیں چکی رک سرگرمیاں صنعتیں سے وجہ کی کمی  

 


