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  خطا اوسان کے صارفین ، بل یکمشت کے ماہ تنصیب،کئی کی میٹرز کےڈیجٹیل بجلی
 ماہ چار سے تین انہیں بعد کے کرنے تبدیل میٹر کے صارفین اپنے الیکٹرک کے) رپورٹر اسٹاف/طاہرعزیز(کراچی

 بجٹ اور خطا اوسان کے ان پر ملنے کابل ماہ کئی ساتھ ایک اور ہیں بھگتے شہری خمیازہ کا جس بھیجتا نہیں بل تک

 اورنااہلی پالیسی اس کی الیکٹرک بنتاہےکے زیادہ طبقہ واال ٓامدنی کم اور دار تنخواہ نشانہ کا ظلم اس ہے ہوجاتا ٓاوٹ

 عالقوں مختلف کے شہر تحت کے منصوبے الیکٹرک کے مطابق کے تفصیالت ہیں پریشان زیادہ بہت صارفین سے

 عالقے جس تاہم ہے ملی پذیرائی بھی سے جانب کی صارفین کو عمل اس ہے کررہا میٹرنصب کےڈیجٹیل بجلی میں

 ازاں بعد بھیجتا نہیں بل تک ماہ پانچ اور چار لیکر سے ماہ تین انہیں الیکٹرک کے ہیں جاتے کردیئے تبدیل میٹر میں

 ساتھ ایک اسے تو ہے ہوتا ہزار پانچ اوسًط ماہانہ بل کا کسی اگر ہیں جاتے اڑ ہوش کے صارفین پر ملنے بل ساتھ ایک

 کی خرابی یا شکایت کسی طرح اسی ہے ٓاجاتا میں مشکل شدید وہ اور ہیں پڑجاتے بھرنے روپے ہزار تیس اور پچیس

 کے سے عرصے طویل صارفین جاتے بھیجے نہیں جلد بھی بل کے میٹرز والے جانے کئے تبدیلی میں صورت

 اب میں سلسلے اس نے نیپرا ہی نہ ہوئی نہیں شنوائی کوئی لیکن ہیں رہے دالتے جانب اس توجہ کی انتظامیہ الیکٹرک

 ہے جاری سلسلہ کا ناانصافی اس ساتھ کے صارفین اپنے سے جانب کی الیکٹرک کے اور ہے کی کارروائی کوئی تک

 دریں

 بلوں ان کہناتھا کا ان تاہم کی تصدیق کی بھیجنے ساتھ ایک بل کا ماہ اورچار تین نے ترجمان کے الیکٹرک کے اثناء

 ترجمان جاتا کیا نہیں وصول سرچارج منٹ پے لیٹ سے صارف جبکہ ہے جاتا رکھا نارمل سلیب ٹیرف کا صارف میں

 پریڈ ٹائم سے پہلے اور ہے جاری کی کوشش جلد کی اجرا کے بلوں کے میٹرز والے جانے کئے تبدیل کہاکہ مزید نے

۔ہے ہوا کم  


