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2019،  نومبر    01 
 

قیمت کی بجلی میں سردیوں  
 اوقات ابتدائی کے رات تحت کے ٹیرف موجودہ صارفین کے بجلی سردی گرمی جب میں حاالت ان

 یکم نے کمیٹی رابطہ اقتصادی ہیں، کرتے ادا یونٹ فی روپے18 کر ہٹ سے اس اور روپے21 میں

 فی روپے11.97 سے نام کے ٹیرف فلیٹ دوران کے ماہ چار کے سرما موسم فروری29 تا نومبر

 پر سبھی صارفین صنعتی اور کمرشل گھریلو، اطالق کا اس۔ ہے کیا فیصلہ کا کرنے فراہم یونٹ

 سے اقدام اس مطابق کے ذرائع کے ڈویژن پاور۔ ہے اچھا بہت سے پہلو ہر اقدام الجہتی کثیر یہ۔ ہوگا

 عفریت کے ادائیگیوں کرکے چالو پالنٹ پاور پڑے بیکار ساتھ ساتھ کے ملنے ریلیف کو صارفین

 کے گرمی سال اس کہ ہے ٓاتا سامنے یہ پہلو اہم ایک میں ضمن اس۔ گی ملے مدد میں نمٹنے سے

 صنعتیں لیا، سانس کا سکھ بعد سال40 بیش و کم نے وطن اہل سے ہونے کم لوڈشیڈنگ میں سیزن

 رسد اور طلب کی بجلی وجہ کی اس۔ رہے کھلے مطابق کے معمول مراکز تجارتی اور رہیں چلتی

 کے سردی تاہم ہے، جانا بڑھ سے ہزار25 کا پیداوار کی اس ہوئے رکھتے توازن تک حد ممکنہ میں

 مطابق کے اندازے ایک سے جس ہے جاتی ہو کم بھی سے ٓادھی پر طور عمومی طلب میں دنوں

 بجلی۔ گا ٓاجائے پر سطح کی واٹ میگا ہزار بارہ سے دس استعمال کا اس میں ماہ چار والے ٓانے

 مقدار کی استعمال کے اس کیلئے رکھنے توازن الوسع حتی میں بلوں اور اخراجات پیداواری کے

 اسے کہ ہے یہ چیلنج بڑا سے سب کیلئے حکومت ساتھ ساتھ کے اس۔ ہے ضروری رکھنا برقرار

 کا سب ہم نہیں، کا حکومت صرف یہ۔ ہیں کرنا بھی ادائیگیاں کی روپے ارب849 کو پیز پی ٓائی

 بڑھ بحران مالی میں سیزن کے گرمی والے ٓانے تو ہیں رہتے توں کے جوں مسائل اگر ہے، مسئلہ

 جس ہیں سکتے ہو انداز پراثر قیمتوں کی اس اور پیداوار کی بجلی حاالت ممکنہ اور ہے سکتا

۔کرے غور بھی پر پہلوئوں جملہ سے حوالے اس حکومت کہ ہے ضروری کیلئے  
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