
 

یدرخواست دائر کرد یک یروپے کم 10.26 کارڈیر ںیاے م یس فیا لئےیک2022نے دسمبر  کٹرکیکے ال  

 

 یس فی)ا ڈجسٹمنٹیچارجز ا ولیف ےیکے ل 2022( سے دسمبر پرای)ن یاتھارٹ یٹریگولیپاور ر شنلینے ن کٹرکی: کے۔ ال2023 یجنور18 ،یکراچ

 یسماعت جنور یدرخواست ک یگئ یکے قواعد و ضوابط کے مطابق د پرایہے۔ ن یدرخواست ک یک یکم ونٹی یروپے ف 10.26 کارڈیر ںیاے( م

جاتا ہے اور  ایاے کا ہر ماہ جائزہ ل یس فیکار کے مطابق ا قہیطر رفیالگو ٹ ںیجانے کا امکان ہے۔ پورے ملک م ےیک ںیم تےہف یکے آخر 2023

جاتا ہے۔ ایالگو ک ےیماہ کے ل کیکے بلوں پر صرف ا نیاس کو صارف  

 

اور حکومت پاکستان کے طے شدہ قواعد و ضوابط  پراین ہیپر ہوتا ہے اور  وںیلیتبد یہونے وال ںیم متوںیق یعالم یک ندھنیاے کا انحصار ا یس فیا

مسلسل  ںیم متوںیق یاور فرنس آئل ک یج نیا لیآر ا ںیم ٹیمارک یجاتا ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے عالم ایمنتقل ک عےیکو بلوں کے ذر نیکے تحت صارف

 ہیہے۔  یمدد مل رہ ںیکا فائدہ پہنچانے م یکم ںیکے بلوں م یکو بجل نیکو اپنے صارف کٹرکیوجہ سے کے۔ ال یہے، جس ک یجارہ یکھید یکم

وجہ سے ممکن ہوا۔ یسے استعمال ک قےیکے مؤثر انداز اور اچھے طر ٹیفل شنیکے جنر کٹرکیکے۔ ال ےیکے ل یفراہم یک یکو توانائ یکراچ  

 

ستمبر  ڈجسٹمنٹیچارجز ا ولیکا ف 2022جائے گا۔ دسمبر  ایپہنچا عےیکے بلوں کے ذر 2023 یکو ماہ فرور نیکا فائدہ صارف یکم ںیکے بلوں م یبجل

 یگئ یدی( سے خریج اے۔ یپ یپ ی)س یجنسیا زنگیپاور پرچ نٹرلیفرنس آئل اور س ،یج نیا لیوجہ آر ا یادیبن یکے مقابلے کم ہے، جس ک 2022

ہے۔ یکم صدیف 29اور  15، 17 بیبالترت ںیم متیق یک یجلب  

 

کا تعارف کٹرکیال کے  

 یکمپن ںیم 2005۔ ایآ ںیکے طور پر عمل م یس سیا یکے ا ںیم 1913پاکستان بننے سے قبل  امیہے، جس کا ق یپبلک لسٹڈ کمپن کیا کٹرکی۔ الکے

مربع  6500 تیاور اس کے ملحقہ عالقوں سم یہے، جو کراچ یٹیلیوٹیطور پر مربوط  یواحد عمود یپاکستان ک کٹرکی۔ کے۔ الیگئ یک ینجکار یک

 سیا یاور کے ا ںیلسٹڈ ہ  ںی( مکسیا سیا ی)پ نجیکسچیحصص پاکستان اسٹاک ا صدیف 66.4کے  یہے۔ کمپن یفراہم کرت یعالقے کو بجل ٹریکلوم

گروپ  زیانڈسٹر شنلیکا ن تیکو ٹڈ،یالجومعہ پاور لم یعرب ک یسعود ںیہے، جس م میکنسورش کیکاروں کا ا ہیسرما ہی۔ ںیہ تیملک یپاور ک
۔ںیحصص ہ صدیف 24.36 یحکومت پاکستان کے بھ ںیم کٹرکی۔ کے۔ الںی( شامل ہفیا یس یج یفنڈ )آئ پٹلیگروتھ ک نڈی)ہولڈنگ( اور انفرا اسٹرکچر ا  


