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اسالم آباد (نمائنده جنگ، مہتاب حیدر، خالد مصطفٰی)وفاقی حکومت نے تردیدوں کے باوجود گیس کی قیمتوں میں اضافہ

کر دیا، کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیدی، ایل پی جی سلنڈر کی

قیمت میں 200روپے کمی کر دی گئی ،ایل پی جی پر ڈیوٹی اور دیگر ٹیکس ختم کر کے صرف 10فیصد جی ایس ٹی نافذ

کیا گیا ہے ، صوبہ سند ھ میں سی این جی کی قیمت 700فی ایم ایم بی ٹی یو سے بڑھا کر 980روپے فی ایم ایم بی ٹی

یو کر دی گئی ہے ، برآمدی صنعت کیلئے گیس کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ، گیس کی قیمت میں 10سے

143فیصد اضافہ کیا گیا،گیس کی قیمت کے 3سلیب کوبڑھا کر 7کر دیا گیا ہے ، سیمنٹ سیکٹر کیلئے گیس کی قیمتوں

میں 30فیصد، کمرشل، تندور، کیپٹوپاور پالنٹس اور سی این جی سیکٹر کیلئے 40فیصد اور فرٹیالئزر انڈسٹری کے فیڈ

پارٹس کیلئے 50فیصداضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ بجلی گھروں کے لئے گیس کی قیمتوں میں 57فیصداضافہ

کرکےوزیر پیٹرولیم غالم سرور خان نے دعوٰی کیا

کہ پاور سیکٹر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کریگا۔ گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجالس وزیر خزانہ اسد

عمر کی زیر صدارت ہوا بعد ازانوفاقی وزیر اطالعات و نشریات اور وزیر پیٹرولیم غالم سرور خان نے صحافیوں سے

گفتگو کرتے ہوئے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں سے آگاه کیا ، انہوں نے بتایا کہ گیس قیمتوں میں اضافے سے

ٹیکسٹائل کی صنعت بحال ہو گی جس سے 5الکھ بےروزگار ہونیوالے افراد کی مالزمت بحال ہو گی ، وزیر پیٹرولیم نے

بتایا کہ عام آدمی کے لیے گیس کی قیمت میں 10سے 20فیصد جبکہ امیر افراد کے لیے 143فیصد اضافہ کیا گیا ،گیس

کی قیمت کے 3سلیب کوبڑھا کر 7کر دیا گیا ہے ، پہلے 2سلیب کم گیس استعمال کرنیوالے افراد کے لیے ہے ،

50کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے 38صارفین کے لیے ماہانہ اضافہ 23روپے ہوگا جس سے ان کا ماہانہ بل

252روپےسے بڑھ کر 275روپے ہو جائے گا، دوسرا سلیب 100کیوبک میٹر تک ہے ، جس کے تحت 28فیصد گیس

صارفین کاماہانہ بل بڑھ کر 480روپے سے 551روپے ہو جائے گا، ان دونونسلیب پر گیس کی قیمت میں 10سے

15فیصد اضافہ کیا گیا ، تیسرا سلیب 200کیوبک میٹر تک گیس استعمال کرنے والے19فیصد گیس صارفین کے لیے ہے
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، جن کیلئے گیس کی قیمت میں 20فیصد اضافہ کیا گیا ،ان سے 1851 روپے ماہانہ بل بڑھا کر 2216روپے کردیا

جائیگا، 300کیوبک میٹر سے زیاده گیس استعمال کرنیوالے5 فیصد صارفین کو چوتھے سلیب میں شامل کیاگیا ہےجن

کےلئے گیس کی قیمتوں میں 25 فیصد اضافہ کیاگیا ہےاور اب ان کا ماہانہ گیس کا بل 2764روپےسے بڑھ کر

3449روپے ہوجائیگا۔ 400کیوبک میٹر گیس استعمال کرنیوالے6فیصد صارفین کو پانچویں سلیب میں شامل کیاگیا ہےجن

کےلئے گیس کی قیمتوں میں 30فیصد اضافہ کیاگیا ہےاور اب ان کا ماہانہ گیس کا بل 9990روپےسے بڑھ کر

12980روپے ہوجائیگا۔500کیوبک گیس استعمال کرنے والے صارف12ہزار 482روپے بل ادا کرتے تھے جو اب

30ہزار 339 روپے بل ادا کریں گے اس طرح ان کے لئے گیس کی قیمتوں میں 143فیصد اضافہ کیا گیاہے۔آخری ا ور

ساتھویں سلیب میں ایسے صارفین کو رکھاگیا ہے جو 500کیوبک میٹر سے زائد گیس استعمال کرتے ہیں ، ان کے

ماہانہ بل میں143فیصد اضافہ کیاگیا ہے اور اب ان کے لئے گیس کابل 14973روپے سے بڑھ کر 36402روپے

ہوجائیگا۔ گیس بڑھانے کے حکومتی فیصلے سے سب سے زیاده مزدور متاثر ہونگے کیوں کہ تندور کےلئے استعمال

کی جانے والی گیس کی قیمتوں میں40 فیصد اضافے کی منظوری دیدی گئی ہے جس کے ساتھ ہی تنڈور کےلئے گیس

ٹیرف 700روپے ایم ایم بی ٹی یو سے بڑھ کر 980روپے ایم ایم بی ٹی یو ہوگیا ہے۔کمرشل گیس صارفین کیلئے قیمتوں

میں40 فیصد اضافے کی منظوری دی گئی ہے اور اب نئی قیمتیں 700روپے ایم ایم بی ٹی یو سے بڑھ کر 980روپے

ایم ایم بی ٹی یو ہوگیا ہے۔ فرٹیالئزر فیڈ کی قیمتیں بھی 123 روپےسے بڑھا کر 185روپے ایم ایم بی ٹی یو کردی گئی

ہیں۔ وزیر پیٹرولیم غالم سرور خان نے بتایا کہ جب مسلم لیگ ن کی حکومت آئی تو سوئی سدرن گیس لمیٹڈ اور سوئی

ناردرن گیس لمیٹڈدونوں منافع پر چل رہے تھے اور جب ن لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو ان دونوں اداروں کا خساره

152ارب روپے تھا ، گیس مہنگی خرید کر سستی فروخت کرنی پڑتی ہے اس کو برابر النے کی ضرورت تھی گیس نیٹ

ورک میں ملک کی کل آبادی میں سے 23فیصد لوگ استعمال کرتے ہیں جبکہ باقی 77فیصد میں سے 60فیصد ایل پی جی

اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں ۔


