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This refers to the information required by G TV regarding sale of Flared
gas by PPL to E-Gas. It is brought on record that OGRA has never allowed or
advised PPL to sell flare gas to E-Gas in the absence of OGRA’s mandatory
license and such statement by any entity is totally incorrect.
OGRA has repeatedly advised all E&P companies, including PPL, to stop
the illegal activity of supplying flare gas in the form of CNG or natural gas to
any company/ entity without OGRA’s valid license and other mandatory
approvals. OGRA’s is vigilant on the matter, therefore, has been continuously
sensitizing all relevant quarters so as to abandon such illegal activities being
carried out without requisite safety protocols that may lead to serious safety
hazards and accident at the field area, besides posing threat to public safety.
As far as the contractual obligations and payments are concerned, OGRA
has absolutely no role whatsoever as the same rests between seller and
buyer.
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پی پی ایل کی ای ۔گیس کو فلیئرڈ گیس کی فروخت کے سلسلے
میں جی ٹی وی کو مطلوب معلومات کے سلسلے میں اس بات کی یاد
دہانی کروائی جاتی ہے کہ اوگرا نے پی پی ایل کو کبھی بھی اجازت یا
ہدایت نہیں دی کہ وہ ای ۔گیس کو اوگرا سے ضروری الئسنس کے
حصول کے بغیر فلیئر گیس فروخت کرے ا س سلسلے میں کسی بھی
ادارے کا بیان مکمل طور پر غلط ہے۔
اوگرا نے بار ہا تمام ای اینڈ پی کمپنیوں بشمول پی پی ایل کو ہدایت
کی ہے کہ وہ اوگرا سے موثر الئسنس کے حصول اور دیگر ضروری
اجازت ناموں کے بغیرکسی کمپنی کو غیرقانونی طور پر سی این جی یا
قدرتی گیس کی شکل میں فلیئر گیس کی فروخت نہ کرے۔ اوگرا اس
معاملے پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہے اس لیئے اوگرا تمام متعلقہ حلقوں
کو مسلسل متنبہ کرتا رہتا ہے کہ وہ ایسی غیر قانونی سرگرمیانترک کر
دیں۔ ایسی سرگرمیوں میں حفاظتی اقدامات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا
جس سے فیلڈ ایریا میں حادثات کا اندیشہ رہتا ہے جو عوام الناس کے
لیے خطرے کا باعث ہے۔
جہاں تک معاہدے کے زیر تحت ذمہ داریوں اور ادائیگیوں کا تعلق
ہے  ،اوگرا کا اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں ہے یہ سرا سر خریدو
فروخت میں ملوث کمپنیوں کا معاملہ ہے۔
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