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2019،  ستمبر    14 
 

تیار کو ڈالنے پر صارفین یج این لیا ھجوب اضافی کا روپے ارب 21 حکومت  
 کے منتقلی جی این ایل مہنگی کو شعبے مقامی دوران کے سرما موسم گزشتہ حکومت) مصطفیٰ خالد( ٓاباد اسالم

 این سی کہ جیسے صارفین جی این ایل بوجھ اضافی کا روپے ارب 21 کیلئے نمٹنے سے نقصان والے ہونے باعث

۔ہے تیار کو کرنے منتقل کو شعبوں صنعتی عام اور فرٹیالئزر پاور، جی،  
 

۔گا ٓائے سامنے نتیجہ کا اضافے میں قیمت کی کھاد اور ٹیرف جی این سی اور بجلی سے عمل اس  
 

 اس کہ جیسا گا پہنچے نہیں نقصان کو وغیرہ کھیل اور چمڑا کارپٹ، ٹیکسٹائل، کہ جیسے انڈسٹری ایکسپورٹ

 افزائی حوصلہ کی برٓامدات ملکی پر طور کے حصے کے پیکج توانائی حکومت موجودہ جی ین ایل ٓار کو انڈسٹری

۔ہے رہی کر فراہم یو ٹی بی ایم ایم فی سینٹس 6.5 کیلئے  
 

 کو سی سی ای نے انہوں کہ بتایا ہوئے کرتے تصدیق کو نیوز دی نے افسر اعلیٰ کے ڈویژن پٹرولیم سے حوالے اس

 کا روپے ارب 21 کو شعبے صنعتی اور جی این سی پاور، یا کو خزانے قومی تو یا میں جس ہے دی بھیج سمری

۔ہے گئی کی سفارش کی کرنے منتقل بوجھ  
 

 کو صارفین گھریلو میں پنجاب باعث کے منتقلی جی این ایل کو شعبے مقامی میں سرما موسم گزشتہ نقصان مذکورہ

۔تھا ہوا کیلئے بچانے سے شیڈنگ لوڈ گیس  
 

 کے میکانزم تبادلہ سے بینک گیس میں گرما موسم روپے ارب 8 سے میں جس تھا روپے ارب 29 نقصان حقیقتًا

 ایم 925 ہوکر کم گیس کی سسٹم دستیاب کو ناردرن سوئی میں گرما موسم اب لیکن ہیں گئے کرلئے وصول ذریعے

 میں وقت والے ٓانے اور تھی کرتی ہوا اوپر بھی سے ڈی ایف سی بی 1.5 کبھی جو ہے ہوگئی ڈی ایف سی ایم

۔گی ہوجائے کم مزید دستیابی کی گیس مقامی کیلئے پنجاب  
 

 سوائے ہوگا نہیں ٓاپشن کوئی پاس کے حکومت میں سرما موسم والے ٓانے کہ ہے مطلب کا اس کہ تھا کہنا کا افسر

۔جائے بچایا سے لوڈشیڈنگ کو صارفین تاکہ کے کرنے منتقل جی این ایل مہنگی کو شعبے مقامی میں پنجاب  
 

 کا افسر۔ گے کریں احتجاج میں صوبے پورے اور گے ٓائیں نکل میں گلیوں صارفین گھریلو میں صورت دوسری

 نکالنے سے بحران اس کو شعبے اس تاکہ ہے رہی لے جائزہ بھی کا تجاویز چار سے تین خزانہ وزارت کہ تھا کہنا

۔جاسکے کیا تیار کار طریقہ پائیدار کیلئے  


