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ی این جی بندش کا کراچی، گیس بحران میں شدت ، پیر سے صنعتیں بند کرنے کا اعالن، س
 دورانیہ بھی بڑھا دیاگیا

 گیس میں عالقوں کئی ، ہے کرگیا اختیار شدت مزید بحران کا گیس میں کراچی قائد شہر) رپورٹر اسٹاف( کراچی

 کا مشکالت میں پکانے کھانے کا خواتین اور گئے پڑ ٹھنڈے چولہے میں گھروں بعد کے جس رہا کم زیادہ بہت پریشر

 کی ہونے نہ بہتر صورتحال تک اتوار نے صنعتکاروں پر فراہمی عدم اور پریشر کم کے گیس ادھر۔  رہا سامنا

 روزانہ کو صنعتوں کہ ہے کہنا کا ایشن ایسوسی سائٹ ، ہے کیا اعالن کا کرنے بند صنعتیں سے پیر میں صورت

 جی این سی نے سی جی ایس ایس نظر پیش کے قلت گیس جانب دوسری۔  ہے ہورہا نقصان کا روپے ارب ڈھائی

 ہے کیا اظہار کا تشویش نے اسمبلی قومی ارکان پرست حق پر صورتحال مذکورہ۔  دیا بڑھا گھنٹے12 دورانیہ کا بندش

 صارفین گھریلو سے جس رہا کم زیادہ بہت پریشر کا گیس میں عالقوں کئی کے شہر کو جمعہ مطابق کے تفصیالت۔ 

 چیزیں کی کھانے سے بازار لوگ پڑی، اٹھانا دقت میں پکانے کھانے کو پڑا،خواتین کرنا سامنا کا مشکالت شدید کو

گارڈن ، لیاری ، گلشن ، ایریا بی فیڈرل ، روڈ جہانگیر ہوگئے، مجبور پر خریدی  

 جی ایس ایس ادھر۔  ہوئے متاثر سے پریشر کم کے گیس عالقے کئی سمیت ولیج لشکری حسن ، ٓاباد عثمان ، ویسٹ

 بند بجے8 صبح کی جمعہ مطابق کے ،شیڈول دیا بڑھا گھنٹے12 دورانیہ کا بندش گیس لیے کے جی این سی نے سی

 کے شیڈول کردہ تبدیل اب لیکن تھے کھلنے بجے8 صبح کی ہفتے بعد کے گھنٹے 24اسٹیشنز جی این سی والے ہونے

 بالئے میں ایشن ایسوسی سائٹ ہی کو جمعہ ازیں عالوہ۔ گے کھلیں بجے8 رات بعد کے بندش کی گھنٹے36 یہ مطابق

 یکم منگل کہ گیا کیا فیصلہ بھی کا بات اس میں جس کی شرکت نے تعداد بڑی کی ممبران میں اجالس ہنگامی گئے

 اجالس نے پاریکھ سلیم صدر کے ایشن ایسوسی سائٹ۔گا جائے کیا احتجاج باہر کے ہأوس گورنر کو ء2019 جنوری

 عدم کی گیس کو صنعتوں اور پریشر کم کے گیس میں عالقے صنعتی سائٹ کہ کہا میں بیان جاری کو میڈیا بعد کے

 دیتے وقت کا تک اتوار کو سی جی ایس ایس لیے کے بحالی مکمل کی گیس نے صنعتکاروں کے پرسائٹ فراہمی

 کر بند فیکٹریاں تمام اپنی میں سائٹ سے پیر کار صنعت تمام پر فراہمی عدم کی گیس کو صنعتوں کہ ہے کہا ہوئے

 صنعتی سائٹ وقت اس کہ بتایا نے عبداهللا اهللا ثناء چیئرمین کے کمیٹی کیشن پبلی و میڈیا اور پاریکھ سلیم۔ گے دیں

۔ہے ہونا نہ بالکل کا گیس مطلب کا جس ہے سامنا کا پریشر کم انتہائی کے گیس کو صنعتکاروں کے عالقے  

 


