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2020، جنوری   12 
 

  دیدی منظوری کی اسکیموں نئی 121 نے حکومت باوجود کے قلت گیس
 منظوری کی اسکیموں نئی121نے حکومت باوجود کے قلت گیس) شیرازی ،عاطف مصطفیٰ خالد( ٓاباد اسالم

 حلقو کے مرزا فہمیدہ42، خٹک پرویز اسکیمیں 40انکاری، سے دینے ٹیفکیٹ سر پٹرولیم وزارت تاہم دیدی،

 گیس کادرٓامدی بلوچستان اور پختونخوا خیبر نہیں،سندھ، منصوبہ گیس کوئی کیلئے بلوچستان ، کیلئےہیں ں

 حال تا فیصلہ کا دینے شکل حتمی کو اسکیموں گیس 121 کہ ہے کہنا کا خٹک پرویز ، انکار سے خریدنے

 کی بلوچستان اور پختونخوا خیبر سندھ، مطابق کے تفصیالت۔ ہوگا مطابق کے قانون کچھ سب ، کیا نہیں

 نئی کو گیس قدرتی نے حکومتوں صوبائی کردیا، انکار سے خریدنے گیس درٓامدی نے حکومتوں صوبائی

 باعث کے البنگ کی مافیا جی این ایل اور حربوں کرٹیک بیورو۔  ہے دیا ے قرارد کافی کےلیے سکیموں

 کے ترقی پائیدار کو دسمبر2 مطابق کے ذرائع۔  ہیں ہورہی شکار کا تاخیر سکیمیں گیس 121 کی حکومت

 خٹک پرویز دفاع وزیر صدارت کی جس تھا ہوا اجالس ایک کا کمیٹی سٹیئرنگ بارے )یپ ےا سیا( اہداف

 ،61 لئے کے پختونخوا خیبر میں جس تھی دی منظوری کی سکیموں گیس 121 نے کمیٹی اس۔ تھی کی نے

 مالیت کی سکیموں ان۔ تھی گئی رکھی سکیم ایک لئے کے وفاق اور 17 لئے کے پنجاب ،42 لئے کے سندھ

 گیس میں ملک ، ہیں کیلئے2020- 2019سال مالی جو ہے) بلین 051. 6(ہے الکھ دس کروڑ پانچ ارب چھ

 ، ہیں دی سکیمیں گیس کیلئے حلقوں کے کوان ارکان کے ٓائی ٹی پی نے حکومت کےباوجود قلت شدید کی

 کی گیس میں ملک کہ رہے کراتے باور یہ کو حکومت ساتھ کے تسلسل میں میٹنگز حکام کے ڈویژن پٹرولیم

 نہ ایک کی اس نے حکومت لیکن سکتا، کر نہیں برداشت بوجھ کا سکیم نئی کسی ڈویژن اور ہے قلت شدید

 پرویز دفاع وزیر پر طور انگیز حیرت مطابق کے ذرائع دیدی، منظوری کی سکیموں ترقیاتی اور سنی

 لیے کے مردان اور ماالکنڈ سکیمیں 19 جبکہ کرائیں منظور سکیمیں 40 لئے کے نوشہرہ صرف نے خٹک

 پر درخواست کی مرزا فہمیدہ سکیمیں42لیے کے بدین نے حکومت ہے بتایا نے ذرائع۔ ہیں گئی کی منظور

 نے اس تھی ٓائی میں اقتدار پر نام کے دینے ترقی کو عالقوں پسماندہ جو حکومت ٓائی ٹی پی۔  ہیں کی منظور

 ایس منٹس اچیو ڈیویلپمنٹ ایبل سسٹین کو دسمبر2 فیصلے یہ رکھی، نہیں سکیم بھی ایک لیے کے بلوچستان

 سرور غالم محمود، شفقت میں اجالس کی نے خٹک پرویز صدارت کی جس ہوئے میں اجالس کے پی اے

 حسین ٓافتاب الحق، امین کیانی، محمود عامر ، ایوب عمر بختیار، مرزا،خسرو فہمیدہ خان محمد علی ، خان

 شرکت میں اجالس طور کے مہمان ایک نے عمر اسد ہم تا۔ تھی کی شرکت نے ممبران دیگر اور صدیقی

 تاحال ڈویژن پٹرولیم ہم تا ، ہے مشروط سے فیکشن سرٹی کی ڈویژن پٹرولیم درٓامد عمل پر سکیموں ان کی،


