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2019،  اگست    28 
 

  محروم سے بجلی سستی عوام غیرفعال، سے سال 3 یونٹ 4 کے منگال چشمہ،
 انکشاف نے حکام واپڈا میں اجالس کے توانائی کمیٹی قائمہ کی سینیٹ) ،اسرارخان چشتی ناصر(  ٓاباد اسالم

 ہے رکھا محروم سے فراہمی کی بجلی صاف اور سستی کو عوام نے حکومت موجودہ اور سابقہ کہ ہے کیا

 دو کے پاورپالنٹس ہائیڈرو منگال اور چشمہ سے وجہ کی ہونے نہ جاری فنڈز کیلئے مرمت اور ،صفائی

 غیر سے2017 یونٹس دو کے پراجیکٹ پاور منگال جبکہ2016 یونٹس دو کے ہیں،چشمہ پڑے بند دویونٹس

 نے واپڈا ہوا،ممبر صدارت زیر کی خان محمد فدا سینیٹر چیئرمین اجالس کا توانائی کمیٹی ہیں،قائمہ فعال

 طرح اسی ہیں پڑے بند کیلئے صفائی سے2017 یونٹس دو کے منگال کہ ہوئےبتایا دیتے بریفنگ کو کمیٹی

 باہر پرزے کے یونٹ چشمہ نے واپڈا ہیں، بند سے2016 کیلئے جنریٹراوورہالنگ اور ٹربائینز کے چشمہ

 جاری فنڈز کیلئے مقصد اس حکومت مگر تھی کی ڈیمانڈ کیلئے فنڈز کو حکومت کیلئے منگوانے سے ملک

 نےپاور کمیٹی ،قائمہ کرینگے شروع کام بعد مہینے20 یونٹس کہ کیا ٓاگاہ نے واپڈ ہے،ممبر رہی کر نہیں

 خراب پالنٹ اور ہے ضرورت کی بجلی سستی ہمیں کہ کہا ہوئے کرتے اظہار کا برہمی پر بندش کی پالنٹس

 کی نقصان ہونیوالے کو خزانے قومی سے بندش کی پراجیکٹ پاور ہائیڈرو چشمہ اور منگال حکام ،واپڈا ہیں

 خیبر نے انہوں کہ بتایا کو کمیٹی نے) پیڈو( ٓارگنائزیشن ڈویلپمنٹ انرجی ،پختونخوا کریں فراہم ت تفصیال

 ڈی ٹی این ہےتاہم کی نشاندہی کی جگہوں سے حوالے کے پیداوار پاور ہائیڈل میگاواٹ7500 میں پختونخوا

 کو کمیٹی نے واپڈ گئی،ممبر کروائی نہیں دہانی یقین کوئی سے حوالے کے ٹرانسمیشن سے طرف کی سی

 کے ہائیڈروپراجیکٹ گول گولن سے وجہ کی جس ہوئی سالئیڈنگ لینڈ زیادہ بہت پھٹنےسے بادل کہ بتایا

 دوبارہ یونٹ ایک کا پراجیکٹ تاہم پڑا کرنا بند کو پراجیکٹ بعد کے جس تھے ٓاگئے پتھر میں سٹیشن پاور

 میں2040 جو کے میگاواٹ9771 پیداوار ہائیڈل کی واپڈا کہ گیا بتایا مزید کو ہے،کمیٹی گیا دیا چال

 واٹ میگا 382، ہے، نہیں شامل بجلی پیدا سے طرف کی پیڈو میں پیداوار ،اس ہوجائیگی میگاواٹ29000

 نے خان فدا سینیٹر کمیٹی ہیں،چیئرمین پاس کے واپڈا22 جبکہ ہیں پاس کے پیز پی ٓائی پالنٹ پاور5 کے

 تو ہے بناتا بھی گھر اپنا گیا؟،ٓادمی رکھا نظر مد کو فزیبلٹی مکمل وقت بناتے میگاپراجیکٹ اہم اتنے کہاکہ

۔ہے سوچتا سو  

 


