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2020، جنوری   01 
 
 

 نیا کا مہنگائی اضافہ، میں قیمتوں پٹرولیم ٓاغاز، کن مایوس کا سال نئے

  طوفان
 سال کو پاکستانیوں نے حکومت ، ٓاغاز کن مایوس کا سال نئے) خان اسرار پی، این ٓائی( راولپنڈی ٓاباد، اسالم

 روپے2 میں قیمت کی پیٹرول ، اضافہ میں قیمتوں کی جی پی ایل اور مصنوعات پیٹرولیم دیا، دے تحفہ کا نو

  ۔مقرر لیٹر فی پیسے 60 روپے 116 بعد کے اضافے پیسے61
 

 پی ایل ، پیسےمقرر 26 روپے 127 قیمت نئی کی ڈیزل ، اضافہ کا پیسے10 روپے3 میں قیمت کی ڈیزل

 قیمت کلو فی کی جی پی ایل کیلئے جنوری اضافہ، کا پیسے 56 روپے 23 کلو فی میں قیمت کی جی

۔مقرر روپے 151.82  
 

 اطالق کا قیمتوں نئی کی جی پی ایل اور مصنوعات پیٹرولیم ، مقرر روپے 1791.48 قیمت کی گھریلوسلنڈر

 ٓائل ڈیزل الئٹ ، پیسے 10 روپے3 میں قیمت کی تیل کے مٹی جانب دوسری۔ ہوگا سے 2020 جنوری یکم

 لیٹر فی پیسے 60 روپے 116 قیمت نئی کی پیٹرول۔ہے گیا کیا اضافہ لیٹر فی پیسے 8روپے 2 میں قیمت کی

 45روپے 99 قیمت نئی کی تیل کے مٹی ، پیسے 26 روپے 127 قیمت نئی کی ڈیزل جبکہ ہے گئی کی مقرر

۔ہے گئی کردی مقرر لیٹر فی پیسے 51 روپے 84 قیمت نئی کی ٓائل ڈیزل الئٹ اور پیسے  
 

۔ دیا کر جاری نوٹیفیکیشن سے حوالے کے اضافے میں قیمتوں کی جی پی ایل نے اوگرا اثناء دریں  
 

 اضافہ کا پیسے 56 روپے 23 میں قیمت کلو فی کی جی پی مطابقایل کے نوٹیفیکیشن اوگرا 

۔ہے گئی مقررکردی روپے151.82 قیمت کلو فی کی جی پی ایل کیلئے جنوری۔کیاگیاہے   
 

 کا پیسے 79 روپے 277 میں قیمت کی سلنڈر گھریلو کلو 11.8 کے جی پی ایل مطابق کے نوٹیفیکیشن

۔کیاگیاہے اضافہ  
 

 میں دسمبر جبکہ ہے گئی کی مقرر روپے 1791.48 قیمت کی گھریلوسلنڈر کلو 11.8 کے جی پی ایل

۔مقررتھی روپے 1513.69 قیمت کی گھریلوسلنڈر  


