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کراچی ( اسٹاف رپورٹر) فیڈریشن آف پاکستان چیمبر زآف کامر س اینڈ انڈسٹر ی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طر ف سے

پا نی کی قلت پر کا نفر نس کے فیصلو ں کی روشنی میں ایف پی سی سی آئی کی ایڈ وائز ی کمیٹی آبی وسائل پر پہال

اجالس فیڈریشن ہا ئوس کرا چی میں منعقد ہوا جس میں پا نی کی قلت کے مو ضو ع پر اور واٹر کورس پر مختلف

پہلوئوں سے غو ر ہوا اور اس سے منسلک مو ضو ع بھی دیکھے گئے۔ واٹر سو رسز پر ایڈ وائزی کمیٹی کے اجالس

کی صدارت ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر اور سابق چیف ایگز یکٹو ٹی ڈیپ ایس ایم منیرنے کی اجالس میں زور

دیا گیا کہ پا نی کی قلت اور اس کی حفا ظت سے متعلق اہم معامالت دیکھے گئے اور وزیراعظم کی ڈیمز کی تعمیر

کیئے قیام فنڈ کی حما یت کا اعال ن بھی کیا ۔ ملک سے تعلق رکھنے والے اسپیکر ز جن کا تعلق جا معا ت ، انڈ سٹر ی

اور زراعت سے ہے وطن عز یز میں پا نی سے متعلق تمام معامال ت کو گہری نظر سے دیکھا اور بیان کیا اور

TORسے متعلق ڈرافٹ کی تیار ی کیلئے ایک ٹیکنیکل کمیٹی قا ئم کی جو ڈرافٹ کو مختصر طو یل مدت کی بنیا د پر

پانی کو جمع کر نے کے ذرائع سے متعلق تمام معامالت کو جن میں پانی کی ری سائیکلنگ ، چھو ٹے بڑے ڈیمو ں کی

تعمیر اور آبی ذخا ئر کو بھی دیکھے گی اور اس سلسلے میں ما حولیات سے متعلق اور ماحول کی تبدیلی اور آبی ذخا ئر

کے

� متبا دل کو بھی دیکھے گی ۔ یہ ایڈ وائزری کمیٹی اے جی این عبا سی کی رپورٹ برا ئے واٹر کا بھی گہر ی نظر

سے مطا لعہ کر ے گی اور مو جو د نیشنل واٹر پا لیسی 2018 کی بھی جا نچ پڑتا ل کر ے گی اور اس سلسلے میں اہم

ضروری سفا رشات کو پالیسی کا حصہ بنانے کیلئے سفا رش کر ے گی۔ 8رکنی ٹیکنیکل کمیٹی کے چیئرمین ایف پی

سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ہو نگے۔ دیگر میں ایف پی سی سی آئی کے نائب صدور وحید احمد ، کریم عز یز ملک

کے عالوه رحمت هللا جا وید چیئر مین اسٹینڈ نگ کمیٹی اسمال میڈیم انٹر پرا ئز ، سیکر یٹر ی زرعی ڈپارٹمنٹ اور مظہر

تالپو ر بھی اس کے ممبر ہو نگے۔
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