
 

 

یدرخواست منظور کرل یحکومت ک یوفاق یک ڈجسٹمنٹیا یسہ ماہ لئےیک نیصارف کٹرکینے کے ال پراین  

 

 

کے  یسیپال رفیٹ کساںینے  پرایکا اعالن کرتے ہوئے ن صلےیجانب سے دائر درخواست پر اپنے ف یحکومت ک ی: وفاق2023 ،یجنور 13آباد،  اسالم

ہے۔ ایکرد ڈجسٹیکو ا رفیکے ٹ کٹرکیتحت کے۔ ال  

 

جاتا  ایوصول ک رفیٹ کساںی ای یکے قواعد و ضوابط کے مطابق مساو پراین ٹریگولیحکومت اور ر یسے وفاق نیکے صارف یبجل ںیبھر م پاکستان

سماعت اور جانچ پڑتال  یسے قبل عوام یمنظور ںیتمام درخواست یسی۔ اںیکرسکت ںینہ یلیتبد یطور پر کوئ کطرفہی اںیکار کمپن میتقس یہے۔ انفراد

۔یتھ یگئ یکو ک 2022دسمبر  27سماعت  یدرخواست پر عوام یک ڈجسٹمنٹیا یسہ ماہ کساںی۔ ںیہ یگزرت سے  

 

 یماہ ک 4تک  2023 لیتا اپر یپر جنور نیکے صارف کٹرکیکا نفاذ کے۔ ال ڈجسٹمنٹیا رفیٹ یسہ ماہ کساںیکے مطابق منظور شدہ  صلےیکے ف پراین

 یکے بعد جنور شنیفکیحکومت کے نوٹ یجائے گا۔ وفاق ایوصول ک ںیمد م یک یاستعمال شدہ بجل ںیم 2022ہوگا، جو اکتوبر تا دسمبر  ےیمدت کے ل

ادا کرنا ہوگا۔ ںیآئندہ ماہ م ڈجسٹمنٹیا ےیگئے بلوں کے ل ےیک یے جارکے پہلے س 2023  

 

جائے گا۔ ایالگو ک لیکو حسب ذ ڈجسٹمنٹیا یسہ ماہ یکے مطابق چوتھ صلےیف  

 

 300گے جب کہ  ںیجائ ےیروپے وصول ک 1.49 ونٹی یکو چھوڑ کر( ف نی)الئف الئن صارف نیصارف لویتک استعمال کرنے والے گھر ونٹسی 300

 یروپے ف 4.45سے  نیتمام صارف گریگے۔ د ںیجائ ےیروپے وصول ک 3.21 متیق ےیکے ل نیصارف لویاستعمال کرنے والے گھر ونٹسیسے زائد 

گئے۔ ںیائج ےیوصول ک ونٹی  

 

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  


