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 منظوری، کی اضافے فیصد 9 میں نرخوں کے پانی کیلئے شہریوں کے کراچی

  اجالس زیرصدارت کی وزیربلدیات
 فیصد9میں نرخوں کے پانی نے اجالس بورڈ کے بورڈ سیوریج اینڈ واٹر کراچی)رپورٹر اسٹاف(کراچی

 اضافےکی سے دوسال گزشتہ تاہم گا ہو سے2019جوالئی یکم اطالق کا جس دی دے منظوری اضافےکی

 سےجون 2017 جوالئی یکم نے بورڈ واٹر رہے اضح کردیاو انکار سےسے دینے نےاجازت اراکین بورڈ

 ہر واٹربورڈ کےمطابق قانون کیونکہ تھی مانگی اجازت سے بورڈ کی اضافے فیصد9 سال ہر تک2020

 فیصد9 کہ ہے کہا نے خان اسداهللا بورڈ واٹر ڈی ایم ہے سکتا کر اضافہ فیصد 9میں نرخوں کے پانی سال

 بلدیات وزیر گا پڑے اثر معمولی کا روپے پچیس سے بیس اوسًط ماہانہ پر صارفین گھریلو اضافےسے

 کو بورڈ سیوریج اینڈ واٹر کراچی کہ ہے کہا نے غنی سعید بورڈ سیوریج اینڈ وار کراچی چیئرمین و سندھ

 اس کو عوام ساتھ ساتھ کے بنانے ادارہ بخش منافع ایک کو ادارے اس اور کرنے کھڑا پر پیروں اپنے

 مطابق کے قانون گا جائے الیا کار بروئے کو اقدامات لئے کے کرنے پورا کو توقعات وابستہ سے ادارے

کے صنعتکاروں سے حوالے اس لیکن ہے جارہی دی منظوری کی اضافے میں ٹیرف فیصد 9  

 کوکتنا ادارے تو جائے کیا نہ الگو پر صنعتوں اضافہ یہ اگر کہ جائے دیکھا بھی یہ ساتھ ساتھ کے تحفظات

 جوالئی یکم رپورٹ مکمل کی اس اور ہے ہوتا فائدہ کتنا کو صنعتوں سے بڑھانے نہ ٹیرف جبکہ نقصان

 روز کے بدھ نے انہوں اظہار کا خیاالت ان جائے کی پیش میں اجالس کے باڈی گورننگ قبل سے 2019

 بلدیات سیکرٹری میں اجالس۔ کیا دوران کے اجالس کے باڈی گورننگ کی بورڈ سیوریج اینڈ واٹر کراچی

 تمام رزاق، راجہ اے پی ایم باڈی گورننگ راکین خان،ا اهللا اسد بورڈ واٹر ڈی ایم شاہ، حیدر خالد سید سندھ

 زبیر انڈسٹریز سیکرٹری ایڈیشنل صدیق، محمد ممبرخالد کے ڈپارٹمنٹ ڈی اینڈ پی چیئرمین، کے ڈسٹرکٹ

 ملٹری اور کامرس ٓاف چیمبر کراچی احمد، سمیع احمد رکن متبادل کے چیئرمین کے ٹی پی کے پرویز،

۔کی شرکت نے افسران اعلیٰ کے بورڈ واٹر عالوہ کے ممبرز کے اسٹیٹ اینڈ لینڈ  

 


