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فیصد تک  15سے  10گھریلو،تجارتی اور صنعتی صارفین کیلئے بجلی 

مہنگی، زراعت کیلئے قیمت ٓادھی

وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجالس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی  (خبرایجنسیز)اسالم ٓاباد 
فیصد تک مہنگی، زراعت کیلئے قیمت ٓادھی کردی گئی۔ 15سے10منظوری دیدی گئی ہے، گھریلو، تجارتی اور صنعتی صارفین کیلئے بجلی 

جبکہ وزیرخزانہ اسد عمر نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ توقع سے کم ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب واجبات کی وصولی اور گردشی قرضوں 
کو کم کرنے کیلئے اقدمات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور حکومت نے پالن مرتب کرتے ہوئے ایک ٹاسک فورس قائم کردی ہے، ہر 

صوبے اور وفاق کی علیحدہ علیحدہ فورسز ہوں گی جو بجلی چوری اور الئن السز میں کمی کے حوالے سے اپنی باقاعدہ رپورٹ پیش کریں 
گے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجال س میں بجلی کی قیمتوں کے نئے سلیب متعارف کرانے کا فیصلہ 

پیسے فی  18روپے 1کیا گیا، سمری حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو بھیجی جائے گی ۔ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں اوسطا 
 300یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا،  300یونٹ اضافہ کیا گیا ہے جب کہ 

یونٹ سے زیادہ استعمال کرنے والے صارفین  700فیصد اضافہ کیا گیا جب کہ  10تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے 700سے
فیصد اضافہ کیا گیا۔ زرعی شعبے 15کے لیے بجلی کی قیمت میں 

روپے فی یونٹ مقرر کیے گئے ہیں ، حکومت بجلی صارفین کو  5پیسے فی یونٹ سے کم کر کے  50روپے  10کے لیے بجلی کے نرخ 
ارب روپے کی سبسڈی بھی دے گی جب کہ برٓامدی شعبہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں سہولت دی گئی ہے، بجلی کی قیمتوں کے حوالے  179

سے ٹیرف ریشنالئزیشن پالن کی منظوری دی گئی ہے ۔ واضح رہے کہ ای سی سی دو بار پہلے بھی بجلی مہنگی کرنے پر اتفاق کر کے 
فیصلہ موخر کر چکی ہے۔ دریں اثناحکومت نے پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ میں کمی کیلئے پالن تیار کرلیا ہے گردشی قرضہ کو رواں سال 

ارب روپے تک کم کیا جائے گا اسی حوالے سے حکومت نے ایک ٹاسک فورس بھی قائم کردی ہے۔ ہر صوبے اور وفاق کی علیحدہ  300میں 
علیحدہ فورسز ہوں گی جو بجلی چوری اور الئن السز میں کمی کے حوالے سے اپنی باقاعدہ رپورٹ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی 

 تقسیم کار کمپنیوں کو بھی اس حوالے سے باقاعدہ طو رپر ٓاگاہ کردیا گیا ہے اور ایسے فیڈرز جہاں چوری اور الئن السز کی شرح زیادہ ہے
ایسے فیڈرز کو بند کرنے اور صارفین کی بجلی منقطع کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی چوری کے خالف سخت اقدامات 
کئے جائیں گے اور صوبوں کو خصوصی طور پر ٹاسک دیئے جائینگے تاکہ چوری کو کم کیا جاسکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسی ڈسکوز جن 
کے الئن السز اور چوری سب سے زیادہ ہے ان کو ایک وقت دیا جائے گاکہ وہ اپنی کارکردگی بہتر بنالیں اس کے عالوہ ان عالقوں کے ممبر 

قومی و صوبائی اسمبلی لوکل حکومتوں سے بھی مدد حاصل کی جائے گی تاکہ بجلی چوری پر قابو پایا جاسکے۔


