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2019،  جون    01 

 

 
  مہنگی؟ اتنی بجلی
 گئے کئے سے ایف ایم ٓائی باوجود کے اضافے مرتبہ دو والے ہونے میں قیمتوں کی بجلی دوران کے ماہ12 گزشتہ

 لیا کر فیصلہ کا اضافے یونٹ فی روپے ڈیڑھ میں ٹیرف بجلی سے2019 جوالئی یکم ہوئے کرتے تکمیل کی وعدے

 جس گے، جائیں بڑھ زیادہ سے یونٹ فی روپے دو نرخ سے جانے ہو شامل کے ٹیکسوں دوسرے میں اس۔ ہے گیا

 اور غریب گھرے میں طوفان کے مہنگائی صورتحال یہ۔ گا پڑے بوجھ مزید کا روپے ارب217 پر صارفین سے

 کرنے استعمال بجلی ماہانہ کم سے یونٹ300۔ گی بنے باعث کا مشکل نئی ایک لئے کے صارفین کے درجہ متوسط

 کم میں ماہ تین کے گرمی شدید والے ٓانے جبکہ ہے گیا کیا فیصلہ کا رکھنے جاری سبسڈی لئے کے صارفین والے

 کے ٹیکسوں اور ہے جاتا بڑھ سے یونٹ300 استعمال ماہانہ کا اس بھی میں صورت کی استعمال کے بجلی کم سے

 ٓائی جبکہ ہیں رہے کر ادا بل کا بجلی یونٹ فی روپے13.75 صارفین وقت اس۔ ہیں جاتے بڑھ بھی سلیب مجموعی

 طرف دوسری۔ ہے چاہتا جانا لے پر یونٹ فی روپے15.53 یعنی الگت پیداواری کی اس کر بڑھا اسے ایف ایم

 اور ہے پڑتا پر صارفین میں شکلوں دو بالواسطہ اور راست براہ بوجھ کا اضافے والے ہونے میں قیمتوں کی توانائی

 عوام سے جانے بڑھ اخراجات کے برداری بار کے اس اور الگت پیداواری کی شے ہر ساتھ ساتھ کے بلوں یوٹیلیٹی

 خرید قوت اپنی کر بڑھا قیمتیں طبقہ کاروباری البتہ۔ رہتی نہیں سکت کی اٹھانے بوجھ مزید کا مہنگائی میں الناس

 کام پر اجرت اور دار تنخواہ لیکن ہے جاتا ہو کامیاب میں چھڑانے جان تک حد بڑی سے مہنگائی اور بڑھانے

- 2019 بجٹ وفاقی۔ ہیں شکار طرح بری کا صورتحال مشکل اس عوام زیادہ سے فیصد70 کے ملک والے کرنے

 اور متوسط غریب، ہوئے کرتے احاطہ کا اخراجات اور ٓامدنی کو حکومت۔ ہے میں مراحل ٓاخری کے تیاری20

۔گا ہو روکنا سے بڑھنے مزید کو مہنگائی اور سوچنا میں بارے کے طبقے دار تنخواہ  

 

00923004647998دیں رائے ایپ واٹس اور ایس ایم ایس پر اداریہ  


