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اسالم آباد ( خالد مصطفٰی ) نگراں حکومت کی عوام پر گیس بم گرانے کی تیاریاں مکمل، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری

اتھارٹی( اوگرا) نے گھریلو صارفین کے ٹیرف میں 300فیصد کے غیرمعمولی اضافے جب کہ کمرشل، انڈسٹریل اور

پاور سیکٹر کا ٹیرف 30فیصد بڑھانےکی ٹھان لی۔حکومت پہلے ہی عوام پر پٹرول بم گرا چکی ہے ،جب اس نے 12جون

کو پٹرول کی قیمت میں 4.26اور ڈیزل کی قیمت میں6.55روپے لیٹراضافہ کیا ۔ گیس کی نئی قیمتیں یکم

جوالئی2018سے نافذ العمل ہوں گی،اس کے نتیجے میں عوام سے بھاری بھر کم مالی بوجھ کی شکل میں ساالنہ

160ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ اس فیصلے سے ملک میں مہنگائی کہ نئی لہر آئے گی ، گیس کی قیمتوں میں

اضافے کا مطلب ہے،تندوری روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گا۔ او گرا نے گیس کی اوسط قیمت میں234ایم ایم بی

ٹی یو سے 629ایم ایم بی ٹی یو اضافہ کیا ہے، ن لیگ کی حکومت نے قلیل المدت سیاسی مقاصد کے لیے چار سال کے

عرصے میں گیس کے نرخوں میں اضافہ نہیں کیا تھا، اس کا نقد نتیجہ یہ نکال کہ گیس کا خساره بڑھتا گیا اورحکومت

کے لیے گیس کے نرخوں میں اضافہ کے بغیر زنده رہنا قریب قریب ناممکن ہو گیا ،اس نے او گرا کو مجبور کیا کہ وه

گھریلو صارفین کے ٹیرف میں300 فیصد اور کمرشل، انڈسٹریل اور پاور سیکٹر کے ٹیرف میں 30فیصد اضافہ کرے۔

اس سال مئی میں شاہد خاقان عباسی کی

حکومت نے خاموشی سے اوگرا کو یہ پیغام دیا تھا کہ وه صارفین سے چار سال کی چار اقساط میں 117ارب روپے

وصول کرے، پہلی قسط میں اوگرا کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وه 29ارب روپے کی گیس استعمال کرے۔ قبل

ازیں حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے گیس کی قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیا اور انہیں مصنوعی طریقے سے 234ایم

ایم بی ٹی یو پر برقرار رکھا، تا ہم گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ملک بھر کے صارفین پر 160ارب روپے کے بوجھ

پڑے گا۔ گیس کمپنیوں کی پٹیشنوں پر اوگرا نے یہ عزم کر لیا ہے کہ وه سوئی سدرن گیس کے صارفین سے گیس اور

الئن السز کی مد میں 11ارب روپے وصول کرے گا، اس مد میں سوئی ناردرن گیس کے صارفین 10ارب روپے ادا

کریں گے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ن لیگ کی حکومت کی شروع کی گئی گیس سکیموں کے لیےصارفین کو مزید23ارب

روپے ادا کرنا ہوں گے، یہ منصوبے اس نے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے شروع کیے ہیں ۔ اپنے فیصلو ں

کے لیے معروف اوگرا کی چیئر پرسن عظمٰی عادل نے گیس کی قیمتوں میں اضافے سے اوگرا کی خود مختاری کا

اعالن کر دیا ہے۔ ن لیگ کے دور میں وه گیس کی قیمتیں بڑھانے کی خواہاں تھیں لیکن حکومت نے ان کی ایک نہ چلنے

دی، اب انہوں نے حکومت کوسفارش کے لیے اوگرا کا فیصلہ بھجوا دیا ہے، تاکہ اگلے ماه کی پہلی تاریخ سے نئی

قیمتیں نافذ کی جا سکیں ۔د ستاویزات سے عیاں ہے کہ گیس ٹیرف میں 300فیصد اضافہ ایل پی جی کی قیمتوں سے

تقابل کے بعد کیا گیا ہے ، ایسا کرتے ہوئے اوگرا نے پیغام دیا ہے کہ اب گھریلو صارفین کے لیے کوئی سستی گیس

دستیاب نہیں ہو گی۔
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