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2019،  اگست    30 
 
 

‘ٓارڈیننس ترمیمی  GIDC 

چھوٹ کی ارب228 میں محصول ترقیاتی انفراسٹرکچر گیس   
 اسٹیشز، گیس سے جس ہے، کردیا جاری ٓارڈیننس ترمیمی سی ڈی ٓائی جی نے حکومت)مصطفیٰ خالد(ٓاباد اسالم

 سی ڈی ٓائی جی ذریعے کے ٓارڈیننس صدارتی۔ گے سکیں اٹھا فائدہ الیکٹرک۔ کے اور پیز پی ٓائی صنعت، فرٹیالئزر

 کہ ہے کہنا کا عہدیدار کے ڈویژن پٹرولیم۔ہے گئی دی چھوٹ کی روپے ارب228کو اداروں مذکورہ مدمیں کی

 مطابق،حکومت کے تفصیالت۔ہے کی کمی فیصد50 میں شرح کی محصول انفراسٹرکچرترقیاتی گیس نے حکومت

 ہے، گئی دی چھوٹ کی روپے ارب228 میں ایمنسٹی کی)سی ڈی ٓائی جی( محصول ترقیاتی انفراسٹرکچر گیس نے

 لیے کے پیز پی ٓائی اور جینکوز الیکٹرک،۔ کے پالنٹس، پاور جی، این سی فرٹیالئزر، کاروں، صنعت بڑے کہ جو

 کے نقل کی ٓارڈیننس۔ہے گیا کیا موثر پر طور فوری کو2019اگست،28 ذریعے کے ٓارڈیننس صدارتی جسے ، ہے

 اس۔گے کریں ادا محصول ٓادھا کا رقم االدا واجب تک 2018دسمبر،21 سے 2015مئی،22 ادارے مذکورہ مطابق

 ، قالین ٹیکسٹائل، کہ جب۔ ہے گئی کردی ٓادھی کر گھٹا بھی قیمت کی مستقبل لیے کے اداروں ان ساتھ ساتھ کے

 کے ڈویژن پٹرولیم۔ہے گئی کردی صفر کرکے کم محصول شرح کے پالنٹس پاور اور کھیلوں ٓاالت، سرجیکل چمڑا،

 جانب پیزکی پی ٓائی اور جینکوز الیکٹرک،۔کے پالنٹس، پاور جی، این سی فرٹیالئزرز، مطابق، کے عہدیدار سینئر

 ن روپے ارب 295 سے میں جس۔ہے روپے ارب751 رقم مجموعی گئی کی جمع میں مد کی سی ڈی ٓائی جی سے

 گیس اور بہتری میں انفراسٹرکچر گیس استعمال کا رقم اس اور تھے گئے کیے ادا کو حکومت میں دور کے لیگ

 نے اداروں مذکورہ روپے ارب456 ماندہ باقی کہ جب۔تھا گیا کیا پر فنانسنگ بجٹ بجائے کے بچھانے الئنز پائپ

 دے رعایت کی فیصد50 سے میں اس نے حکومت ٓائی ٹی پی پر طور انگیز حیرت تاہم، تھے کرنے ادا کو حکومت

 ڈی ٓائی جی نے حکومت تحت کے ٓارڈیننس۔ہے گیا کیا ذریعے کے ٓارڈیننس صدارتی اطالق کا فیصلے اس اور دی

 جمع سے کسانوں اور صارفین دوران کے سال پانچ گزشتہ روپے ارب751۔ہے کی کمی فیصد50 بھی میں شرح سی

 الئنز پائپ گیس مجوزہ جیسی تاپی اور پی ٓائی اور جائے الئی بہتری میں انفراسٹرکچر گیس تاکہ تھے گئے کیے

 نے حکومت لیگ ن بلکہ جاسکا کیا نہیں میں ضمن کے مقاصد ان استعمال کا رقم اس تاہم۔ جاسکے کی فنانسنگ میں

 سی ڈی ٓائی جی نے علوی عارف ڈاکٹر پاکستان صدر۔کیے استعمال میں مد کی سپورٹ بجٹ روپے ارب295

۔ دی منظوری کی ترمیم میں2015ایکٹ،  

 


