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دیدی تجویز کی اضافے میں ٹیرف گیس سے جوالئی یکم نے ڈویژن پٹرولیم  
۔ ہے دی تجویز کی اضافے میں ٹیرف گیس سے جوالئی یکم نے ڈویژن پٹرولیم)مصطفیٰ خالد(ٓاباد اسالم 

 گیس۔ہے روپے ارب180 قرضہ گردشی میں شعبے کے گیس کہ ہے کہنا کا عہدیدار سینئر کےایک ڈویژن پٹرولیم

 نہیں اضافہ کوئی میں ٹیرف گیس پر صارفین کے سلیب میںپہلے اس ہے گئی دی تجویز جو کی اضافے میں ٹیرف

 ارب200 سے صارفین گیس سے2019جوالئی، یکم کہ ہے دی تجویز نے ڈویژن مطابق،پٹرولیم کے تفصیالت۔ہوگا

 صنعتی، روپے ارب100 کہ جب سے صارفین گھریلو روپے ارب100 سے میں جس۔ جائیں کیے بازیاب روپے

 کا سلیب ایک کو صارفین گھریلو۔ جائیں کیے بازیاب سے صارفین سیکٹر پاور اور جی این سی فرٹیالئزر، کمرشل،

 کہ جو فیصد25 کا قیمت کی گیس گئی دی کو صارفین گھریلو۔ہے روپے ارب20 الگت کی جس ہے گیا دیا فائدہ

 اگر۔ہے گئی دی کو)سی سی ای( کمیٹی رابطہ اقتصادی تجویز کی ہے بنتا فیصد155 سے یو ٹی بی ایم ایم فی738

 دی دے منظوری کی اضافے مجوزہ کے ٹیرف گیس کابینہ وفاقی ہےتو دیتی ظوریمن کی اس سی سی ای

 تحت کے اضافے مجوزہ کے ٹیرف گیس کہ ہے بتایا کو نیوز دی نے عہدیدار سینئر ایک کے ڈویژن تاہم،پٹرولیم۔گی

 ، اضافہ فیصد25 پر صارفین کے سلیب دوسرے۔ہوگا نہیں اضافہ کوئی میں ٹیرف گیس پر صارفین کے سلیب پہلے

 سلیب پانچویں اور اضافہ فیصد75 پر صارفین کے سلیب چوتھے ، اضافہ فیصد50 پر صارفین کے سلیب تیسرے

 اضافہ میں ٹیرف فیصد155 پر صارفین کے سلیب ساتویں اور چھٹے کہ جب اضافہ، فیصد100 پر صارفین کے

 نئی پر گیس گئی دی وہ کہ ہے گئی دی تجویز کو صارفین کے سیکٹر پاور اور جی این سی فرٹیالئزر، صنعتی،۔ہوگا

 مرتبہ اس۔ہوگی ٓامدنی کی روپے ارب100 کو حکومت سے اضافے مذکورہ۔کریں سامنا کا فیصد31 کے قیمت

 کا عہدیدار۔ہے جوڑا سے تناسب کے قیمت کی گیس گئی کی فراہم کو اضافے میں قیمت گیس میں ٹیرف نے حکومت

 ، گی ٓائے الگت روپے ارب20 پر اس ہے جارہا پہنچایا فائدہ جو کو صارفین گھریلو کے سلیب پہلے کہ تھا کہنا

 ہی پہلے حکومت۔گا جائے کیا منتقل میں ٹیرف کے سیکٹر پاور اور جی این سی فرٹیالئزر، کمرشل، ، صنعتی جسے

 کہ جو گی کرے نہیں اضافہ میں قرضوں گردشی موجودہ میں شعبے کے گیس وہ کہ ہے چکی کہہ سے ایف ایم ٓائی

 اضافہ میں ٹیرف گیس سے2019 جوالئی یکم حکومت ٓائی ٹی پی کہ ہے وجہ یہی۔ہے روپے ارب180 ہی پہلے

 کررہی اضافہ یونٹ فی روپے50اعشاریہ1 سے جوالئی یکم بھی میں ٹیرف بجلی حکومت عالوہ کے اس۔گی کرے

۔ہے لگایا نے نیپرا تخمینہ کا جس ہے  

 
 

 
 

 


