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اضافہ فیصد9.4 میں مہنگائی میں مقابلے کے ماہ گزشتہ  
 گزشتہ انڈیکس پرائز ، ہأوس اور گیس ، میںٹماٹر طوفان ہوئے اٹھتے کے ئی مہنگا) حیدر مہتاب( ٓاباد اسالم

 ہےجس ہوا اضافہ گناہ315.30 میں قیمت کی ٹماٹر صرف اور ہے ہوا اضافہ فیصد9.4 میں مقابلے کے ماہ

 اضافہ اوسطًا فیصد85 میں قیمتوں کی گیس۔ہے ہونا بند سپالئی سے بھارت بعد کے حملے پلوامہ وجہ کی

 کی سبزیوں ، یصد ف34، باجرہ فیصد64 میں قیمت کی جوار ، اضافہ فیصد8.20 میں رینٹ ہأوس ہے، ہوا

 ادارہ بات یہ ہے، ہوئی فیصد49.46 لکویفائڈ گیس نیچرل فیصد،35 میں فصل کی گنے فیصد 39 میں قیمت

 میں مہنگائی میں بتائی،بریفنگ میں بریفنگ کو خزانہ وزیر وفاقی نے خزانہ وزارت اور وشماریات اعداد

 گیا کہا میں بیان گئے کئے جاری پر طور سرکاری ، کیا ٓاگاہ بھی سے وجوہات کی اس اضافےاور طوفانی

کمیٹی مانیٹرنگ پرائز نیشنل کہ ہے  (PMC)  اینڈ فوڈ پرائززٓاف اور سپالئی اور اسٹاک اجالس کا

 بریفنگ نے ت شماریا اعداد ادارہ میں اجالس کی نے عمر اسد وزیر وفاقی صدارت کی جس ، فارماسیوٹیکل

 27 اعشاریہ 39 پیاز کہ جب ہوا اضافہ فیصد 73 اعشاریہ 141 میں قیمت کی مرچ ہری کہ گیا بتایا میں

مہنگے فیصد  

 15 کیلے اور چکن فیصد، 18 ٹماٹر مطابق کے شماریات محکمہ۔ ہوا اضافہ فیصد 27 میں قیمت کی مٹر اور

 کہ جب ہوا اضافہ فیصد 30 اعشاریہ 19 میں کرایوں ریل۔ بڑھی فیصد 12 قیمت کی مونگ دال اور فیصد

 4 ڈیزل اسپید ہائی مطابق کے ت شماریا ادارہ۔ہوا اضافہ فیصد 41 اعشاریہ 13 میں کرایوں کے جہاز ہوائی

 روز دیگر اور اشیاء کی پینے کھانے اجالس یہ کہ گیا کیا فیصلہ میں اجالس۔ہوا مہنگا فیصد 45 اعشاریہ

 جائے کیا ختم کو اجاراداری بنی لئے اضافےکے میں قیمتوں اور مانیٹربنگ کی چیزوں کی ضرورت مرہ

 کے خوری منافہ ناجائز ، اندوزی زخیرہ میں اجالس۔ جائے کی بندی پیش کی اس پہلے سے بڑھنے قیمتیں

 اشیاء کی ونوش خورد کو پیر وزیراعظم۔ گئے کیے فیصلے بھی لئے کے اقدامات لئےٹھوس کے باب سد

 درٓامد عمل پر پالیسیوں کی طرح کئی میں گےجس کریں صدارت کی اجالس ایک میں بارے کے قیمتوں کی

۔گی جائیں کی پیش تجاویز کی  


