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2019،  اکتوبر    04 
 

  رپورٹ ربا ہوش کی بیورو شماریات
 میں قیمت کی بجلی نے نیپرا تحت کے ایڈجسٹمنٹ پرائس فیول کے اگست۔ ہے گئی دی کر مہنگی مزید بجلی

۔ تھی بڑھی قیمت کی بجلی بھی قبل روز ایک سے اس جبکہ ہے کیا اضافہ کا یونٹ فی پیسے66 روپے ایک

 کمپنیوں ساز دوا جانب دوسری۔ گا پڑے بوجھ اضافی کا کروڑ60 ارب22 پر صارفین سے اضافے مذکورہ

 مہنگائی مطابق کے شماریات ٓاف بیورو پاکستانی۔ ہے دیا کر اضافہ فیصد7 سے5 میں قیمتوں کی ادویات نے

 دودھ، تازہ ٓالو، ٓاٹے، چائے، سبزی،۔ ہے ہوا اضافہ فیصد12.55 میں مقابلے کے برس گزشتہ میں شرح کی

 نے پاکستان ٓاف بینک اسٹیٹ میں ماہ اسی برس گزشتہ۔ ہیں گئی بڑھ بھی قیمتیں کی گھی اور تیل دالوں،

 یہ۔ گی جائے ہو گنا دو شرح کی مہنگائی جلد بہت تو رہے چلتے یونہی معامالت اگر کہ تھی کی پیشگوئی

 روز شبانہ کی نیب۔ ہے رہا دے دکھائی مشکل پانا قابو پر زوری منہ کی مہنگائی ٓاج بلکہ ہوئی ثابت سچ بات

 یہ المیہ ہوا، نہ ممکن توڑ کوئی کا مہنگائی باوجود کے سعی کی کرنے وسیع کو نیٹ ٹیکس اور کوششوں

 ایشین میں حاالت ان۔ ہیں ضروریات بنیادی کی عوام جو ہیں ہوئی مہنگی اشیا وہی تمام سمیت بجلی ہے

 ریٹ گروتھ کا پاکستان میں ء2020 کہ ہے دیا رکھ کر دہال مزید نے رپورٹ ترین تازہ کی بینک ڈویلپمنٹ

 ایشیا پورے اور گی پہنچے جا تک فیصد12 شرح کی زر افراِط جبکہ ہوگا پر سطح ترین پست کی تاریخ

 ہے مطلب کا شمار و اعداد ان۔ گے ہوں ٓاگے سے ہم ازبکستان اور ترکمانستان صرف سے حوالے اس میں

 اپنے۔ ہے لیتی چھین تک انسانیت کیا تو نظریات و اقدار کی اس سے انسان جو مہنگائی وہ مہنگائی، بدترین

 پر ناچاقیوں گھریلو اور اضافے میں جرائم اخالقی پر طور خاص اور جرائم لیں کر نظر ہی پر معاشرے

 کر ڈال پشت پِس کو امور تمام باقی پر طور فوری کو حکومت ہیں؟ کیا محرکات کے خبروں کی خودکشیوں

 تمنا کی ادائیگی کی فرائض بغیر کئے فراہم حقوق کہ گی ہو کرنا سبیل کی بچانے سے مہنگائی کو عوام

۔ہے عبث  

 


