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طے شذٍ 
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هحفوظ پیشگی 
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SC
سی / ڈی سی/سی سی 

ایف ایس

1-ایس سی  سی سی
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او بی سی

1-او بی سی سی سی

2-او بی سی سی سی

او بی سی پی ایچ

اوپي

1-اوپي سی سی

2-اوپي سی سی

اوپي پی ایچ

1 گبوں سبًپوع، وجے پوع ؿے سبًپوععوڑ ؿبهجہ صیہی 65 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

2 گبوں هضاًب، پغهٌڈل ؿڑک ؿبهجہ صیہی 60 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

3 گبوں هضاًب، پغهٌڈل ؿڑک جووں صیہی 100 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

4 گبوں ڈوک جبگیغ۔ اکھٌوع ؿے کلیتھ ؿڑک عاجوعی صیہی 100 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

5

ػیبعت  )عاجوعی ثضھل ؿڑک (ثبئیں غغف)گبوں ًبگغوٹب 

(اوع هٌضع کے صعهیبى عاجوعی صیہی
30

ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ
20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

6 (پیغی ؿے عاجوعی ؿڑک )گبوں کوٹھضاعا ثبعہوولہ صیہی 75 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

7 گبوں هبگبم، هبگبم ؿے پٹي ؿڑک اًٌت ًبگ صیہی 50 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

8 ہلغ، ویغی ًبگ ؿے لبظی گٌڈ ؿڑک جووں ثبلبعضٍ 150 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 35 45 1575 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

9

 ٹغاًـپوعٹ ًگغ اوع ؿضعاٍ گبلف کوعؽ کے 44ایي ایچ 

(هیوًـپل دضوص کے ثبہغ)صعهیبى  جووں ثبلبعضٍ
150

ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ
35 45 1575 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

10 (هیوًـپل دضوص کے اًضع)چھٌی ہوت، هبعثل عوڑ  جووں ثبلبعضٍ 150 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

11 جووں ثبئیں غغف44پٌجگغیي ایي ایچ )گبوں ثي  ثبلبعضٍ 200 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

12 1صعاؽ ایي ایچ  کغگل ثبلبعضٍ 200 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

13 پل ڈوڈٍ ؿے ًیب ٹھبٹھغی ڈوڈٍ کلتواڑ ؿڑک ڈوڈٍ ثبلبعضٍ 150 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

14 لیہ لیہ ؿغیٌگغ ہبئی وے1ؿپیٹک ایي ایچ  ثبلبعضٍ 150 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

15 گبوں ؿغتھیلی، ثـولی ؿے ثٌی ؿڑک کٹھوٍ صیہی 60 اوپي 20 ڈی ؿی 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

16 گبوں هجھہ لشوی هیي ؿڑک جووں صیہی 75 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

17 گبوں تیـغو، تذصیل ؿٌکو ظلع لیہ کغگل صیہی 40 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

18 گبوں چک لکھٌوٹ، ًگغی فتخ پوع ؿڑک کٹھوٍ صیہی 50 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

19 گبوں چک هذوض یبع، عغًیہ ؿے آع ایؾ پوعٍ ؿڑک جووں صیہی 70 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

20 گبوں ہکل هیي عوڑ جووں صیہی 75 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

21 کبلوچک پغهٌڈل هوڑ تیي کلو هیٹغ کے صائغے هیں جووں صیہی 80 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

22 گبوں عکھ اهت تلی پٌگ ڈوع ؿڑک ؿبهجہ صیہی 70 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

23 گبوں چک جبگیغ جووں ؿے گجٌـو هبع ؿڑک جووں صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

24 هیغاى صبدت ؿے آع ایؾ پوعٍ کے صعهیبى جووں صیہی 100 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

کن سے کن اسٹیشي کب 

(اسکیر هیٹر)رقبہ 

روپیے جو کہ درخواست دہٌذ گبى کو 

اًتظبم کرًب ہوگب

8

رقبہ

آر او کو بٌبًے 

کے لئے تخویٌہ 

شذٍ کبم کی رقن 

کی ضرورت

لوببئی

(آر او کب اًتخبة کرًے کے لئے آگبھی)دیہی اسٹیشي / جووں و کشویر کی ریبست هیں ببقبعذٍ

کی تقرری جسکی تفصیالت ًیچے دی گئے (اسٹیشي)جووں کشویر کی ریبست هیں رٹیل اوٹلیٹس  (بی پی سی ایل)بھبرت پیٹرلین کبرپوریشي لویٹیڈ 

گہرائی

آر او کے ڈیولپوٌٹ 

کے لئے الگت کب 

تخویٌہ

دیہبتی/ ببقبعذٍبڈ/ ڈرا آف الٹس
ایچ ایس + این ایس

ڈی کلو لیٹرس هیں



25 گبوں چک عاهضاؽ هیي ؿڑک جووں صیہی 60 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

26 گبوں کلہوتھغى کھلجوگـغ ہوبچل عوڑ ڈوڈٍ صیہی 40 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

27 گبوں عکھجٌگ هیي عوڑ ؿبهجہ صیہی 60 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

28 گبوں گھو عکھوالي ؿوًکھب ؿڑک ؿبهجہ صیہی 90 1اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

29 گبوں گغہب پٹي صو کلو هیٹغ صھوهی چوک ؿے اکھٌوع ثبئپبؽ جووں صیہی
100

اوپي ڈی ؿی
30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

30 (صبلذغ عغًیہ ؿڑک)گبوں هکھٌپوع چغکھي  جووں صیہی 70 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

31 گبوں ؿٌیل هیي ؿڑک جووں صیہی 70 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

32 ؿذل کلیتھ ؿڑک (ثجو واال)گبوں کھوع  جووں صیہی 70 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

33 گبوں ہغیب چک ؿٌجی هوڑ ؿے کوعپٌو ؿڑک کٹھوٍ صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

34 (كغاصعا كغیف ؿے تھبًہ هٌڈی ؿڑک)گبوں ثٌگھبئی  عاجوعی صیہی 25 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

35 گبوں کٌڈعًو صھبع عوڑ کٹھوٍ صیہی 80 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

36 گبوں هلغا واال، اکھٌوع ؿڑک جووں صیہی 110 اوپي ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

37 گبوں پوًی عیبؿی ؿے ثھبهال ؿڑک عیبؿی صیہی 70 2اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

38 گبوں کھوجغیبل، کپواعٍ ؿے ؿوگبم ؿڑک کپواعٍ صیہی 102 1او ثی ؿی ؿی ؿی  ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

39 گبوں صھوي تذصیل تھوعو عیبؿی ؿے هذوع ؿڑک عیبؿی صیہی 55 1ایؾ ٹی ؿی ؿی  ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

40 گبوں ثغیبلتب، ثٹل ؿے ؿوًل اصھوپوع صیہی 60 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

41 گبوں ٹٌگبلی، گوول ؿے ؿٌگل صھبع ؿڑک عاهجي صیہی 50 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

42 گبوں ؿذل، اکھٌوع ؿے پلٌگ واال ؿڑک جووں صیہی 70 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

43 (هیٌڈھغ ؿے ؿغًکوٹ ؿڑک)گبوں ہغًی  پوًچھ صیہی 40 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

44 (چٌضک ؿے کٌکوٹ ؿڑک)گبوں ثھوالی ًٌگلی  پوًچھ صیہی 30 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

45 (کبال کوٹ ؿے عاجوعی ؿڑک)گبوں ؿغاًو  عاجوعی صیہی 60 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

46 گبوں گھٹبکہ هیي ؿڑک کٹھوٍ صیہی 60 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

47 گبوں کیول، عاجوعی هذوع ؿڑک عاجوعی صیہی 40 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

48 گبوں ؿیغی، ڈوڈٍ ؿے ثضعواٍ ؿڑک ڈوڈٍ صیہی 35 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

49 یبعی پوعٍ، چتغاگبم ؿے یبعی پوعٍ ؿڑک کلگبم صیہی 50 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

50 ڈوعو ؿے ویغی ًبگ ؿڑک اًٌت ًبگ صیہی 60 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

51 گبوں پغے آوٹ، پل ڈوڈٍ ؿے ثضعواٍ ڈوڈٍ صیہی 80 1اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

52 گبوں چوصھغی گٌڈ، كوپیبى کلگبم ؿڑک كوپیبى صیہی 45 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

53 گبوں پٌگلي، پلواهہ ؿے ؿغیٌگغ ؿڑک پلواهہ صیہی 77 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

54 گبوں کیہغثل، کیہغثل ؿے چتھغگل ؿڑک اًٌت ًبگ صیہی 60 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

55 عے ، کلگبم ؿے كوپیبى ؿڑک كوپیبى صیہی 45 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

56 ؿوغي، لیتغ ؿے كوپیبى ؿڑک كوپیبى صیہی 76 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

57 صھیبال چک كبالى ؿڑک (ڈالٹب )گبوں پکہ کوٹھہ کٹھوٍ صیہی 80 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

58 گبوں پوہٌچھ گٌڈ، ثڈگبم ؿے ثیغواٍ ؿڑک ثڈگبم صیہی 120 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

59 گبوں چھیي، گٌڈی پوعٍ ؿے صیوؿغ ؿڑک کلگبم صیہی 50 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

60 گبوں ؿویجگ ، ؿویجگ ؿے وڈوى ؿڑک ثڈگبم صیہی 90 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

61 العکی پوعٍ ؿے ڈوعو، اًٌت ًبگ اًٌت ًبگ صیہی 70 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

62 گبوں الجبل آثبص، الػثل ؿے هٹي ، کے پی عوڑ پغ اًٌت ًبگ صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

63 ڈوعو ؿجضى، ؿغیٌگغ ؿے ثڈگبم ؿڑک ثڈگبم صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

64 گبوں کغیل هبًذـي هیي ؿڑک جووں صیہی 70 او ثی ؿی پی ایچ ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

65 گبوں ثھوگبم، چبڈوعٍ ؿے پلواهہ ؿڑک ثڈگبم صیہی 102 ایؾ ٹی پی ایچ ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

66 گبوں ہبئي، کپواعٍ ؿے ٹٌگڈاع ؿڑک کپواعٍ صیہی 80 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

67 (ثھوجغ گلی ؿے عاجوعی ؿڑک )پتغاعٍ ؿے گھوجیغ  عاجوعی صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

68

ثبئیں غغف  ًٌضپوع گوعهٌٹ ہبؿپٹل عغًیہ ایک کلو هیٹغ کے 

صائغے هیں ؿبهجہ صیہی
100

او ثی ؿی ڈی ؿی
30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

69 هٌگلوعٍ، کٌؼع اوع هبگبم کے صعهیبى ثبئیں غغف ثبعہوولہ صیہی 105 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

70 هٹھی ؿے صھوبًہ جووں اکھٌوع جووں صیہی 100 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

71

الؿی پوعٍ، پلواهہ ؿے الؿی پوعٍ ثبئیں غغف الؿی پوعٍ 

ؿے پلواهہ صیہی
120

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

72 پوعکھو گغی ، اکھٌوع ؿڑک جووں صیہی 110 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3



73 لضھوعا، لضھوعا ؿے تغگپوعٍ ؿڑک ثبئیں غغف لضھوعا ؿے ثبعہوولہ صیہی
145

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

74 ایؾ کے ثغج اوع کالی ثغج کے صعهیبى ثؼعیعہ ثیٌچ پوًچھ صیہی 100 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

75 ؿبهجہ عیلوے کغاؿٌگ44عایب هوڑ ایي ایچ  صیہی 70 او ثی ؿی ڈی ؿی 30 25 750 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

76 کیووٍ، اكووجی ثھبى کغاؿٌگ ؿے ًوپوعٍ ثھوگٌڈ ؿڑک کلگبم صیہی 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

77

اولڈ ثؾ ؿٹیٌڈ ثڈگبم ؿے ًیو ثؾ ؿٹیٌڈ ثڈگبم ؿغیٌگغ ثؾ 

ؿٹیٌڈ ؿڑک ثڈگبم صیہی
90

1اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی
20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

78 هیغ ثؼاع ؿے پہلو کلگبم صیہی 68 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 3

79 صیچک اوع عٹھواٍ کے صعهیبى صائیں غغف جووں صیہی 110 اہؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 30 25 750 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 2

80 آعی گبم، کھوجغی چوک ؿے دبل ثغج پلواهہ كوپیبى ؿڑک پلواهہ صیہی
101

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 12 30 ڈعا آف الٹؾ  5 4

81

 هیوًـپل دضوص کے اًضع جووں ؿے 44ثغی ثغھوٌہ ایي ایچ 

پٹھبًکوٹ ؿبهجہ ثبلبعضٍ
100

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

82

 ؿویل پوع 44ثغی ثغھوٌہ اًڈؿٹغیل اؿٹیٹ ؿڑک ایي ایچ 

ؿے ثضھوصی ؿبهجہ ثبلبعضٍ
100

او ثی ؿی ڈی ؿی
20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 4

83

ٹغاًـپوعٹٌگغ ؿے ؿضعاٍ گبلف کوعؽ ثبئیں غغف هیوًـپل 

دضوص کےاًضع جووں ثبلبعضٍ
150

ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ
20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

84 ًیب توی ثغج ؿے ؿتواعی کٌٹوًوٌٹ ثؼعیعہ عای پوع ؿتواعی جووں ثبلبعضٍ
150

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

85 ٹبپلیغسبًیہ جووں كہغ جووں ثبلبعضٍ 170 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

86 صیبلگبم، وایلو ؿے اًٌت ًبگ ؿڑک اًٌت ًبگ ثبلبعضٍ 115 او ثی ؿی ڈی ؿی 35 35 1225 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 4

87 جووں صائیں غغف جووں ؿے ؿغیٌگغ44ججغ کوٹلی ایي ایچ  ثبلبعضٍ 200 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

88

 ثبئیں غغف جووں ؿے پٹھبًکوٹ 44چکجبلو، ایي ایچ 

هیوًـپل دضوص کے اًضع جووں ثبلبعضٍ
150

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

89 گبوں پلی عًگ عوڑ پغ صائیں غغف پلی ؿے ثلٌبٍ ؿبهجہ ثبلبعضٍ 180 اوپي ڈی ؿی 35 45 1575 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

90 44ًبكغی ؿے چٌضع کوٹ ایي ایچ  عاهجي ثبلبعضٍ 150 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 4

91

 ثبئیں غغف جووں ؿے 44عاججبغ ؿے ثغًوٹی ایي ایچ 

پٹھبًکوٹ کٹھوٍ ثبلبعضٍ
160

اوپي ڈی ؿی
35 45 1575 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

92 44تبچھلو، ثبئیں غغف ؿغیٌگغ ؿے لبظی گٌڈ ایي ایچ  کلگبم ثبلبعضٍ 160 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 35 45 1575 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

93 44لصجہ ہیغا ًگغ ایي ایچ  کٹھوٍ ثبلبعضٍ 110 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 4

94

ثیـٹ پغائیؼ اوع پٹولی چوک کے صعهیبى اکھٌوع ؿڑک 

جووں هیٌوؿپل دضوص کے اًضع جووں ثبلبعضٍ
150

1اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

95

گغیٹغ کیالف فواعٍ چوک اوع فئیٹ كو عوم جووں هیوًـپل 

دضوص کے اًضع جووں ثبلبعضٍ
150

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

96

 ثبئیں غغف 44ٹھٌڈی سوئی اوع ؿوًکھبٍ هوڑ ایي ایچ 

جووں ؿے ؿبهجہ ثبلبعضٍ
150

ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ
35 45 1575 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

97 گھول گجغال هیي ؿڑک جووں ثبلبعضٍ 150 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 4

98 ؿبهجہ ثبئیں غغف ف کٹھواٍ ؿے ؿبهجہ44چھي هتلوًی ایي ایچ  ثبلبعضٍ 300 اوپي ڈی ؿی 35 45 1575 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

99 ؿلہ پبعک ؿے آی آع پی ہیڈکواٹغ چوک عیبؿی ثبلبعضٍ 120 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

100 کغگل ؿے هٌجھی، کغگل ػًـکبع ؿڑک کغگل ثبلبعضٍ 120 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

101

 ثبئیں غغف جووں ؿے، تیي کلو هیٹغ 44پلی هوڑ ایي ایچ 

پلی ؿے کٹھوٍ ثبلبعضٍ
150

او ثی ؿی ڈی ؿی
35 45 1575 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 4

102

 ثبئیں غغف جووں ؿے 44جھکبًی ؿے چھٌی ایي ایچ 

ؿغیٌگغ اصھوپوع ثبلبعضٍ
150

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

103

 جووں 44کٌجوًی چوک ؿے ٹغاًـپوعٹ ًگغ  ایي ایچ 

هیوًـپل دضوص کے اًضع جووں ثبلبعضٍ
150

2اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

104 ػوًی هغ، ًودٹہ ؿے صوعٍ ؿغیٌگغ ثبلبعضٍ 220 1او ثی ؿی ؿی ؿی  ڈی ؿی 20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 4

105 لیہ هیوًـپل دضوص کے اًضع لیہ ثبلبعضٍ 140 1ایؾ ٹی ؿی ؿی  ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

106 کلغ ہوتی صھبع عوڑ پغ اصھوپوع ثبلبعضٍ 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

107

پبًضھچ، ادوض ًگغ، صوعٍ ؿے گبًضعثل ثؼعیعہ ًجے فیٹ 

ثبئیں غغف صوعٍ ؿے گبًضعثل ثبلبعضٍ
110

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

108 ڈوڈٍ ؿٹی هیوًـپل دضوص کے اًضع ڈوڈٍ ثبلبعضٍ 100 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 4



109 (هیٌڈع ؿے ؿگالص هوڑ )صھغًب  پوًچھ ثبلبعضٍ 100 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

110

عاجوعی ؿے ڈی کے )تھبًہ هٌڈی هیوًـپل دضوص کے اًضع 

(جی ؿڑک عاجوعی ثبلبعضٍ
55

اوپي ڈی ؿی
20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

111 اصھوپوع ثبئیں غغف جووں ؿے ؿغیٌگغ44ٹکغی ایي ایچ  ثبلبعضٍ 150 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

112 ثضعواٍ هیوًـپل دضوص کے اًضع ڈوڈٍ ثبلبعضٍ 75 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 4

113 اصھوپوع جووں ؿے ؿغیٌگغ44اصھوپوع ثبئپبؽ ایي ایچ  ثبلبعضٍ 150 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

114 ًواکضل ؿغیٌگغ ثبلبعضٍ 180 ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

115 ثٌی دبل ثبئیپبؽ ؿغیٌگغ ؿے جووں عاهجي ثبلبعضٍ 200 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

116 جواہغ ًگغ عاجوعی ؿے کال کوٹ ؿڑک عاجوعی ثبلبعضٍ 110 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 4

117 ؿوجل ؿوًبواعی ؿڑک هیوًـپل دضوص کے اًضع ثبًڈی پوعٍ ثبلبعضٍ 100 1اوپي ؿی ؿی  ڈی ؿی 20 20 400 25 45 ڈعا آف الٹؾ  15 5

118 عاهپوع، ثوًیبع ؿے عاهپوع ثبئیں غغف ثوًیبع ؿے ثبعہوولہ ثبلبعضٍ 170 ایؾ ٹی ؿی ایف ایؾ 20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

119 کلتواڑ ثؾ ؿٹیٌڈ تیي کلو هیٹغ ڈوڈٍ کی غغف کلتواعٍ ثبلبعضٍ 100 او ثی ؿی ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 4

120 (کلتواڑ ؿے ؿٌتھي ٹبپ ؿڑک)چتھغو ؿے هگل هیضاى  کلتواعٍ ثبلبعضٍ 100 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

121 لصجہ کٌگي ؿے گٌڈ گبًضعثل ثبلبعضٍ 150 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

122

 ایک کلو هیٹغ کے صائغے هیں، ایؾ کے آی این ایؾ صوعٍ 

گیٹ ؿے ؿکی ڈافغ ثبئیں غغف ؿغیٌگغ ثبلبعضٍ
210

او ثی ؿی ڈی ؿی
20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 4

123 اصھوپوع صائیں غغف جووں ؿے ؿغیٌگغ44اصھوپوع ثبئیپبؽ ایي ایچ  ثبلبعضٍ
150

ایؾ ؿی ؿی ایف ایؾ
20 20 400 0 0 ڈعا آف الٹؾ  0 3

124

 ثبئیں غغف 44ؿٌگھپوعٍ، ًبعٍ ثل ؿے ؿٌگھپوعٍ ایي ایچ 

ًبعٍ ثل ؿے ثبعہوولہ ثبلبعضٍ
165

اوپي ڈی ؿی
35 35 1225 25 75 ڈعا آف الٹؾ  15 5

125 ثٹہ پوعٍ دعغتجل ؿغیٌگغ ؿغیٌگغ ثبلبعضٍ 175 اوپي ڈی ؿی 20 20 400 25 60 ڈعا آف الٹؾ  15 5

آع او کی لـن ؿبئٹ کی لـن لـن
صعسواؿت کی فیؾ 

(عوپئے)
آع او کی لـن ؿبئٹ کی لـن لـن

صعسواؿت 

کی فیؾ 

(عوپئے)

ثبلبعضٍ صیہبتی آع او

ROs ROs

ؿی ؿی  او ثی ؿی 5000 ؿی ؿی  او ثی ؿی 4000

ؿی ؿی  اوپي 10000 ؿی ؿی  اوپي 8000

ڈی ؿی او ثی ؿی 5000 ڈی ؿی او ثی ؿی 4000

ڈی ؿی اوپي 10000 ڈی ؿی اوپي 8000

:ًوٹ

.ا۔ اگغ یہبں طکغ کغصٍ کن اػ کن غول و عغض عیبؿتی دکبم کی جبًت ؿے طکغ کغصٍ کن ؿے کن غول و عغض ؿے هشتلف ہے، تو عیبؿت کے لئے اكتہبع کی تبعیز کے هطبثك الگو غول و عغض، کن اػ کن هطلوثہ غول و عغض کے غوع پغ پیق کیب جبئے گب

. " هیٹغ کے ثڑے پالٹ کے ؿبئؼ کو تغجیخ هلے گی35تبہن ثہتغ تغتیت کے لئے، پوػیلٌٌگ اوع ؿہولیبت کی تعویغ، گبڑیبں کی ثہتغ عفتبع، ثہتغ کـٹوغ کی ؿہولت، جو ثہتغ فغوست صیٌے کی اهکبى ہے، ایي ایچ ؿبئٹؾ کے همبثلے هیں . ة

ؿی ایف ایؾ ایؾ ٹی/ ایؾ ؿی 3000 ؿی ایف ایؾ ایؾ ٹی/ ایؾ ؿی 2500

هیؼ کے کبلووں کی وظبدت پغوچغ هیں صی گئی ہئں جؾ هیں ڈیلغكپ کے لئے اًتشبة کب تغیمہ کبع صیب گیب ہے اوع اؽ کے ؿبتھ ؿبتھ صوؿغے .   صکھبئی ہوئی ثِکغی ثبػاع کے كغائػ پغ هجٌی ہے  اوع اؽ هیں فغق ثھی آؿکتب ہے۔ صعسواؿت گظاعوں کو صالح صی جبتی ہے کہ وٍ اپٌی ؿطخ پغ ثھیبؽ کب جبئؼٍ لے

 پغ ثھی صؿتیبة ہیں اوع اؿے هفت هیٌجھی ڈاوًلوڈ کیب جبؿکتب ہیں۔                                                   www.bharatpetroleum.inعوپئے کی لیوت پغ دبصل کیب جبؿکتب ہیي۔ آفؾ کب پتہ ًیچے صیب ہوا ہے۔ کبعپوعیلیي کی ویجـبئٹ  (100)هتعلمہ تفصیالت، تفـیغی ہضایبت ثھی كبهل ہیں۔ ثغوچغ کبعپوعیلي ؿے ؿو 

کی صعسواؿت کی فیؾ کے آى الءى  کی اصائگی کے  (Non-Refundable)                صعسواؿت گظاع اپٌےصلچـپی کے لئے ثغوچغ کو اچھی غغح ؿے پڑھلیں اوع اؽ هیي صی ہوئی كغغوں کو فبعم پغ کغًے ؿے پہلے اچچھی غغح ؿے ؿوجھ لیں                                                                      غیغ واپـی

 ؿے آًالئي  کیب جبًب چبہئے                    2018-12-24ؿبتھ ؿبتھ ڈیلغ كپ کے لئے، جیـب کہ لبثل اغالق، 

 هہیٌے کی لٰیؼ پہ ہوًی چبہئے ۔19 ؿبل 11صعسواؿت گظاع کی یب تو ؿبپٌی ہوًی چبہئے یب تو وٍ  (ؿبئٹ )اؽ ػهیي * 

جیـب کہ اوپغ صیب گیب گیب ہے. آى الئي صعسواؿت کے جوع کغًے کے لئے ؿہولت  کو کٹ آف تبعیز کے ثعض فوعی غوع پغ واپؾ لے لیب جبئے گب

 ؿبل لبثل تجضیض ہوًب ہوگب5 ؿبل کی اثتضائی هضت اوع اؽ کے ثعض ہغ 15ڈیلغكپ کب صوعٍ 

یہ عاؤ ڈیلغكپ کے استصبم کے لئے صغف ایک ًوٹؾ ہے اوعآع او ڈیلغكپ کی پیلکق ًہیں ہے 

تغهین کغًے کب دك هذفوظ عکھتب ہے یب کـی ثھی وجہ ؿے کـی ثھی همبم کو ثغیغ کـی ثھی تفویط کے ثغیغ اؽ کی وادض صواثضیضی کے هطبثك تبعیز کی توؿیع/ واپؾ / کبعپوعیلي کو اؽ اكتہبع کو هٌـور 

ثغوچچغ کی سغیضاعی اوع . اؿی غغح، اًگلق هیں ثغوچچغ کب هواص دتوی ہوگب اوع کـی تٌبػعہ کے هعبهلے پغ غبلت ہو جبئے گب. هعلوهبت غبلت ہوجبئے گی/ اًگغیؼی اسجبعوں هیں كبئع ہوًے والے اكتہبع هیں کـی ثھی فغق کے هعبهلے هیں هٌذٌی صیواعوں کے هطبثك، اگغچہ اًگغیؼی کبغظ هیں اكبعٍ کغصٍ ؿوت 

: -اكتہبع کے هتعلك کـی ثھی هعلوهبت کے لئے، اهیضواع هٌضعجہ طیل ایڈعیؾ ؿے عاثطہ کغؿکتے ہیں



عاللہ ہے کغتب ادبغہ ظلع پتہ ًوجغ عاثطہ

جووں تبعیشیں توبم کی کلویغ اوع جووں

 جٌوثی ،B2- پغچوى این ٹی

 پالػا ثہو فلوع، 4th ثالک،

180004-  جووں کوپلیکؾ، 0191-2470147

جیـب کہ اوپغ صیب گیب گیب ہے. آى الئي صعسواؿت کے جوع کغًے کے لئے ؿہولت  کو کٹ آف تبعیز کے ثعض فوعی غوع پغ واپؾ لے لیب جبئے گب

 ؿبل لبثل تجضیض ہوًب ہوگب5 ؿبل کی اثتضائی هضت اوع اؽ کے ثعض ہغ 15ڈیلغكپ کب صوعٍ 

یہ عاؤ ڈیلغكپ کے استصبم کے لئے صغف ایک ًوٹؾ ہے اوعآع او ڈیلغكپ کی پیلکق ًہیں ہے 

تغهین کغًے کب دك هذفوظ عکھتب ہے یب کـی ثھی وجہ ؿے کـی ثھی همبم کو ثغیغ کـی ثھی تفویط کے ثغیغ اؽ کی وادض صواثضیضی کے هطبثك تبعیز کی توؿیع/ واپؾ / کبعپوعیلي کو اؽ اكتہبع کو هٌـور 

ثغوچچغ کی سغیضاعی اوع . اؿی غغح، اًگلق هیں ثغوچچغ کب هواص دتوی ہوگب اوع کـی تٌبػعہ کے هعبهلے پغ غبلت ہو جبئے گب. هعلوهبت غبلت ہوجبئے گی/ اًگغیؼی اسجبعوں هیں كبئع ہوًے والے اكتہبع هیں کـی ثھی فغق کے هعبهلے هیں هٌذٌی صیواعوں کے هطبثك، اگغچہ اًگغیؼی کبغظ هیں اكبعٍ کغصٍ ؿوت 

: -اكتہبع کے هتعلك کـی ثھی هعلوهبت کے لئے، اهیضواع هٌضعجہ طیل ایڈعیؾ ؿے عاثطہ کغؿکتے ہیں


