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2020، جنوری   02 
 

ٓارڈیننس چوری بجلی  
 نہ مٹائے تک اب جو ہے چکا بن ناسور ایسا ایک چوری پر پیمانے وسیع کی بجلی میں عزیز وطن

 کی شیڈنگ لوڈ شکن اعصاب والی ہونے دوران کے عرصہ زیادہ سے عشروں تین گزشتہ۔ سکا مٹ

 بجلی کو واپڈا لیکن ہے گیا لیا پا قابو تک حد کسی تو پر شیڈنگ لوڈ ٓاج تھی ہی السز الئن وجہ ایک

 چوری بجلی۔ ہے سامنا کا خسارے کے زیادہ سے روپے ارب150 بدستور میں صورت کی چوری

 کے دستخط کے مملکت صدر اور منظوری سے پارلیمنٹ میں2016فروری لئے کے تھام روک کی

 جرم اس اور تھا گیا دیا قرار جرم سنگین ایک اسے تحت کے جس گیا کیا العمل نافذ کو قانون بعد

 روپے کروڑ ایک اور قید برس سات کے کر گرفتار ضمانت بال اور وارنٹ بال کو افراد مرتکب کے

 اس ضبطی کی جائیداد لئے کے وصولی کی جات بقایا جبکہ تھی پائی قرار دینا سزا کی جرمانہ تک

 کوئی یقینًا میں قانون لیکن تھا ضروری خاتمہ کا چوری بجلی سے رو کی قانون اس۔ تھی عالوہ کے

 تک2019اگست مطابق کے رپورٹ ایک البتہ۔ سکا ہو نہ موثر یہ سے وجہ جسکی گیا رہ سقم ایسا

 پی ہوئے دیکھتے کو صورتحال اس تھی سکی ہو ریکوری کی روپے کروڑ تین ارب ایک محض

 قانون نافذالعمل سے رو کی جس ہے کیا جاری ننس ٓارڈی روز کے منگل نے حکومت کی ٓائی ٹی

 گی ملے مدد میں بنانے یقینی کو گرفتاری کی ملزموں اور گا سکے ہو دور ابہام واال جانے پایا میں

 کے جرم اس پر طور تحریری افسر کا اوپر یا17گریڈ کا کمپنیوں کار تقسیم کی بجلی لئے کے جس

 و طول کے ملک پر سطح تجارتی و صنعتی اور گھریلو وقت اس گا کرے ٓاگاہ کو پولیس میں بارے

 واضح بالکل میں صورت کی کیس پولیس ننس ٓارڈی متذکرہ۔ ہے رہی ہو چوری بجلی میں عرض

 نظر کڑی پر بنانے یقینی کو پہنچنے فیصدی سو تک پولیس کو معاملے کے چوری بجلی تاہم ہے

۔ہے ضرورت کی رکھنے  
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