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  بم پٹرول
 مشکل مزید کو زندگی کی الناس عوام مطلب سادہ سیدھا کا اضافے میں قیمتوں کی مصنوعات پیٹرولیم

 دیگر اور بجلی پانی، گیس، پٹرول، ہاں ہمارے کہ ہے بھی تشویش باعِث نہیں ہی افسوس قابِل امر یہ۔ بناناہے

 والے ٓامدنی کم باعث کے ُاس ہے، ہوتا بدل و رد اچانک سے انداز جس میں نرخوں کے سروسز یوٹیلیٹی

 دنیا۔ سکیں کر بندی منصوبہ مناسب کی اخراجات اپنے وہ کہ رہتا نہیں ممکن یہ پر طور خاص کیلئے طبقوں

 مہیا سہولتیں ممکن تمام کو عوام حکومتیں میں مہینے بابرکت کے المبارک رمضان میں ملکوں بیشتر کے

 فروشی گراں سے وجہ کی ہونے نہ بندی منصوبہ مناسب میں ملک ہمارے برعکس کے اس ہیں، کرتی

 پر ُاس۔ ہے سامنا کا حال صورت کی قسم ِاسی کچھ کو عوام بھی سال ِاس۔ ہے جاتی پہنچ کو عروج اپنے

۔ ہے دیا کر اضافہ میں قیمتوں کی مصنوعات پیٹرولیم نے حکومت مصداق کے ‘‘ُدرے سو پہ مرے’’

 جبکہ پیسے89 روپے4 میں قیمت کی ڈیزل پیسے،42 روپے9 میں قیمت کی پٹرول مطابق کے تفصیالت

 قیمت نئی کی پٹرول بعد کے جس ہے، گیا کیا اضافہ لیٹر فی پیسے46 روپے7 میں قیمت کی تیل کے مٹی

 پیسے32 روپے122 کی ڈیزل اسپیڈ ہائی جبکہ پیسے77 روپے96 کی تیل کے مٹی پیسے،31 روپے108

 جاری شرح نئی کی ٹیکس پر قیمتوں کی مصنوعات پیٹرولیم نے ٓار بی ایف۔ ہے گئی کی مقرر لیٹر فی

مٹی ڈیزل، جبکہ فیصد12 شرح نئی پر پیٹرول ہوئے کرتے  

 میں قیمتوں کی مصنوعات پیٹرولیم۔ ہے دی کر فیصد17 شرح یکساں کی ٹیکس پر او ڈی ایل اور تیل کے

 سے اضافہ میں نرخوں کے تیل کے مٹی۔ ہے کن پریشان انتہائی پر طور خاص کیلئے طبقے متوسط اضافہ

 کرتے استعمال بھی پر طور کے ایندھن میں گھروں اسے لوگ یہ کیونکہ گے ہوں متاثر زیادہ لوگ غریب

 کے مسافروں سے جس ہے، گیا ہو اضافہ فوری میں کرایوں کے ٹرانسپورٹ سے ہونے مہنگا پٹرول۔ ہیں

 ٓامد کی المبارک رمضان کو حکومت۔ گا جائے ہو اضافہ بھی میں کرایوں کے نوش و خور اشیائے عالوہ

۔چاہئے کرنا ثانی نظر اندر کے حدوں کی اعتدال پر فیصلے ِاس نظر پیش کے  


