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  سکے ہو نہ حاصل اہداف بڑے سمیت خدمات ، زراعت صنعت، سال مالی رواں 

 سال سکے،رواں ہو نہ حاصل اہداف بڑے سمیت خدمات ، زراعت صنعت، سال مالی رواں)  ہاشمی تنویر( ٓاباد اسالم

 ہے،ٓائندہ گیا کیا مقرر ہدف کا نمو شرح فیصداقتصادی4کیلئے سال مالی ٓائندہ رہیگی، فیصد3.3 نمو شرح اقتصادی

 نمو شرح اقتصادی سال رواں ہےجبکہ گیا کیا مقرر فیصد4 ہدف متوقع کا نمو شرح اقتصادی کیلئے سال مالی

 کے دستاویزات دستیاب ، تھا کیاگیا مقرر فیصد6.2 ہدف کا نمو شرح اقتصادی کیلئے برس رواں گی، رہے فیصد3.3

 حاصل کےاہداف شعبوں بڑے تمام سمیت خدمات ، صنعت ، زراعت دوران کے19-2018 سال مالی رواں مطابق

 ہدف مقررہ کے صنعت ، فیصد0.8 نمو شرح مقابلےمیں فیصدکے3.8 ہدف ہ مقرر کے زراعت ، جاسکے کئے نہیں

 میں کےمقابلے فیصد 6.5 ہدف مقررہ نمو شرح کی شعبے کے خدمات اور فیصد1.4 میں مقابلے کے فیصد7.6

 کے خدمات ، فیصد2 کا صنعت ، فیصد2.9 ہدف کا زراعت کیلئے سال مالی ٓائندہ ، ہے توقع کی رہنے فیصد4.7

 کا فصلوں دیگر ، فیصد3.5 ہدف متوقع کا فصلوں اہم میں زراعت ہے، گیا کیا مقرر فیصد4.8 ہدف متوقع کا شعبے

 مقرر فیصد4 ہدف کا فشریز اور فیصد3.6 جنگالت ، فیصد2.5 سٹاک الئیو ، فیصد3.1 روئی کی کپاس ، فیصد3.5

 الرج ، فیصد2 کا مینوفیکچرنگ ، فیصد2.4 ہدف متوقع کا مائننگ اور کنی کان میں شعبے صنعتی ہے، گیا کیا

گیس پیداوار، کی بجلی ، فیصد1.7 کا صنعتوں گھریلو اور چھوٹی ، فیصد2.8 مینوفیکچرنگ سکیل  

 ہدف کا ٹریڈ ریٹیل اور سیل ہول ہے، گیا کیا مقرر فیصد1.5 ہدف متوقع کا تعمیرات اور فیصد3.4 بیوشن ڈسٹری کی

 سروسز ہائوسنگ ، فیصد6.5 انشورنس اور ،فنانس فیصد3.8 کمیونیکیشن اور سٹوریج ٹرانسپورٹ، ، فیصد3.5

 سرکاری ، ہے گیا کیا مقرر فیصد7.1 کاہدف خدمات دیگر اور فیصد5.7 سروسز گورنمنٹ جنرل ، فیصد4

 شرح میں مقابلے کی فیصد3 ہدف مقررہ کے فصلوں اہم میں19- 2018 سال مالی رواں مطابق کے اعدادوشمار

 فیصد8.5 ہدف کے جنگالت فیصد، چار میں مقابلے کے فیصد3.8 ہدف مقررہ کے الئیوسٹاک ، فیصد6.5 نمومنفی

 میں شعبے کے کنی کان ، رہی فیصد0.8 میں مقابلے کے فیصد1.8 ہدف کے فشریز ، فیصد6.5 میں مقابلے کے

 منفی میں مقابلے کے فیصد7.8 ہدف کے منیوفیکچرنگ ، فیصد1.9 منفی نمو شرح میں مقابلے کے فیصد3.6 ہدف

 اور چھوٹی ، رہی فیصد دو منفی میں مقابلے کے فیصد8.1 ہدف کے مینوفیکچرنگ سکیل الرج ، فیصد0.3

 ہدف کے ڈسٹربیوشن گیس اور پیداوار کی بجلی ، گیا لیا کر حاصل فیصد8.2 کاہدف پیداوار کی گھریلوصنعتوں

 شرح میں مقابلے کے فیصد10ہدف کے شعبے کے تعمیرات ، رہی نمو شرح فیصد40.5 میں مقابلے کے یصدف7.5

 ، فیصد3.1 میں مقابلے کے فیصد7.8 ہدف کے کمیونکیشن اور سٹوریج ، ٹرانسپورٹ ، رہی فیصد7.6 منفی نمو

 حاصل ہدف فیصد چار سروسز ہائوسنگ ، رہی فیصد5.1 نمو شرح میں مقابلے کے7.5 ہدف کے انشورنس و فنانس

 ہدف میں شعبے کے خدمات دیگر اور فیصد7.9 مقابلےمیں کے7.2 ہدف کے سروسز گورنمنٹ جنرل ، گیا لیا کر

۔ہے توقع کی رہنے فیصد7نمو شرح میں مقابلے کے فیصد6.8  


