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  کریں نہ مہنگی مزید بجلی
 سیکٹر پاور بالشبہ سے ہوجانے نذر کی السز اورالئن چوری حّصہ بڑا کا پیداوار ترین مہنگی کی بجلی میں ملک

 سے2019جوالئی یکم تحت کے شرائط کڑی کی ایف ایم ٓائی۔ہے کاسامنا بوجھ برداشت ناقابِل کے روپے کوکھربوں

 ساتھ کے اضافے فیصد25.1لئے کے)تاجون مارچ( ماہ چار اگلے خاطر کی پرالنے صفر کو بہأو اس کے نقصان

 ملک جب جارہاہے اٹھایا لئے کے دنوں ان اقدام یہ۔گا ہوجائے روپے16.24کر بڑھ سے12.98نرخ یونٹ فی موجودہ

 سے تین اوسطًا گھر فی میں مقابلے کے سردیوں کھپت کی بجلی سے جس ہوتاہے میں لپیٹ کی اورحبس گرمی شدید

 چارہ کوئی سوا کے چالنے پنکھے کے ایئرکنڈیشنر،ایئرکولر،بجلی پاس کے صارفین جبکہ ہے جاتی بڑھ گنا چار

 کئی سے جس ہوئی پیدا سے اضافے میں قیمت کی گیس میں سیزن کے سردی صورتحال یہی کی مہنگائی۔ہوتا نہیں

 بجلی میں مہینوں چار متذکرہ کے گرمی کہ ہے ذکر قابِل بات یہ۔ دی کمرتوڑکررکھ کی صارفین نے بلوں زیادہ گنا

 اورفرسودہ خرابی کی الئنوں ٹرانسمیشن لیکن ہے ہوجاتا ناگزیر اضافہ میں پیداوار کی اس سے جانے بڑھ طلب کی

 سے صارفین نقصان یہ تاہم ہوجاتاہے، صفر اضافہ یہ سے جانے بڑھ چوری کی اوراس السز الئن باعث کے نظام

 ہیں کررہے ادا بل کم بھر بھاری کے بجلی پرمشتمل ٹیکسوں کے طرح کئی ہی پہلے وہ نہیں، کاحل مسئلے پوراکرنا

 بن بجلی بھی اضافہ واال ہونے میں الگت پیداواری کی ضروریہ اشیائے سے بڑھنے قیمتیں کی توانائی ادھر۔

 کوان حکومت۔ ہے ٓارہی شدت میں تکالیف کی ان سے مہنگائی اس ہوئی بڑھتی اورمسلسل ہے پرگرتا الناس کرعوام

 کہ ہے ضروری لئے کے جس۔ہے ضرورت کی کرنے کنی بیخ کی خرابی اصل ہوئے کرتے کاادراک باتوں

 پربجلی بنیادوں تکنیکی طرح اسی جائے، بنایا جدید مطابق کے معیار کوعالمی الئنوں اورٹرانسمیشن گرڈاسٹیشنوں

۔ہے ضروری کرنا بند راستے سارے کے چوری کی  
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