
 

۔پروگرام معاشرے کو محفوظ بنا رہا ہے یباج یکا روشن کٹرکیکے ال  

شرکاء سے خطاب کرتے  یکے دوسرے  پروگرام ک یباج یکا روشن یفاروق چیا فیتوص پراین نیئرمی: چ2022، 11: نومبریکراچ

ے کلچر کو فروغ مل رہا ہے۔ ک یفٹیس ںیوالے  شہر م یآباد ادہیوجہ سے ملک کے سب سے ز یک نیہوئے کہنا تھا کہ آپ خوات

سے مالقات   چیب شنیجوایپروگرام کے کر یباج یروشن ںیم یڈمیاک وشنیب یڈسٹر یک کٹرکیکا اظہار انہوں نے  ال االتیان خ

دادا  ہیسعد سریآف شنزیکیونیاور کم ٹنگیمارک فیچ اء،یعامر ض سریآف وشنیب یڈسٹر فیکے چ کٹرکی۔ اس موقع پر کے الایک ںیم

موجود تھے۔ یبھ ہیمحمد رضوان ڈال سریآف پلیپ فیاور چ   

ہے۔  ایگ ایکو شامل ک نیخوات 100اب تک  ںیتھا۔ جس کے دو پروگرامز م ایگ ایک ںیم 2021 یپروگرام کا آغاز فرور یباج یروشن

۔ ںیہ یفراہم کرت یکے محفوظ استعمال کے حوالے سے آگاہ یکو بجل نیگھر گھر جاکر خوات یباج یشامل روشن ںیاس پروگرام م

 ہیبلد ،یاریل ںیگھروں تک جس م 460،000بدولت اب تک  یگزرتا ہے۔ اس پروگرام ک یپر ہ گھرتر وقت  ادہیکا ز نیخوات ونکہیک

وجہ  یک یباج یہے۔ روشن یگئ یفراہم ک یکو آگاہ ںیعالقے شامل ہ گریاور د یاورنگ یبن قاسم، سرجان صلیشاہ ف ر،یمل یکورنگ

 نڈیا سی۔ اس پروگرام نے اںیگئے ہ ئےیفراہم ک ٹریکو م نیکنڈوں کو ختم کرتے ہوئے صارف یقانون ریکے غ یلہزار بج 30سے 

تھا ایحاصل ک ںیفائڈ پروگرام  کے شعبے م یورسیڈائ - یسپانسبلٹیسوشل ر ٹیکارپور وارڈیا یانرج ٹسیپل یگلوبل کا عالم یپ - 

اقدام جس  ہیکرتے ہوئے کہا کہ  شیانعقاد پر مبارکباد پ ابیپروگرام کے کام یباج ینے روشن یفاروق چیا فیتوص پراین نیئرمیچ

اور حفاظت  یفٹیس ںیکے فلسفے م پرایکا واحد پروگرام ہے۔ ن تینوع یاپن ںیم ایکا انوکھا اور دن تینوع یاپن ںیکا اپ سب حصہ ہ

مون سون بارشوں کے  نیتر لیطو ہیحال ںیم شہر یہے کہ کراچ یہوئ یجان کو خوش ہیمجھے  ورہے۔ ا یرکھت تیثیح یادیبن

ہوا۔ ںیواقعہ رونما نہ یاور کرنٹ لگنے سے جابحق ہونے کا کوئ یگئ یضمانت د یباوجود عوام تحفظ کو ک  

 یوگرام روشن۔ اور اس پرایگ ایاضافہ ک ںیم توںیصالح یک نیسے آپ خوات تیترب یک یباج یکہا کہ روشن دینے مذ پراین نیئرمیچ

 یجار ںیکاوش یبلکہ اپن ںینہ روک ہاںیآپ سے کہوں گا کہ آپ خود کو  ںیہے۔ م ایہوگ نڈیگرام کا نام آپ کے ساتھ برپرو یباج

گن کے ساتھ کام ل۔ اور اگر آپ جذبے اور ایساتھ د ںیجنہوں نے آپ کے اس سفر م ئےیسراہنا چاہ یبھ و۔ آپ کے اہل خانہ کںیرکھ

ہے۔ ںیحد نہ یکوئ یاس ک ںیہ یکچھ حاصل کرسکت ایتو آپ ک ںیرہ یکرت   

بق مطا نیکے وژن کے ع کٹرکی( اورکے ال5 یڈ یج سیکے اہداف )ا یکا پروگرام اقوام متحدہ کے مستحکم ترق یباج یروشن

ور سال ۔ اخودمختار بنانا ہے ںیکرتے ہوئے انہ یرہنے والوں کے ساتھ شراکتدار ںیہے جس کا مقصد شہر کے پسماندہ عالقوں م

 یپہل ین ککو پاکستا یباج یروشن ںیکرنا ہے۔ اس پروگرام م ںیکاوش یبنانے ک اریتکو بااخ نیمساوات اور خوات یتک صنف 2030

کرنے  وائرنگ یک زیجگہ سنگل ف یبھ یکس نیخوات ہیہے۔ جس کے بعد  یجارہ ید یبھ تیترب یک شنیکٹریال نیخوات افتہیسند 

ہے۔ یگئ ید یبھ تیترب یک فنسیڈ لفیاور س یآگاہ یاتیکو مال نیاتھ ساتھ ان خوات۔ اس کے سیگ ںیسند حاصل کر ل     

کے  پرایکا اظہار کرتے ہوئے کہا '' ہم ن االتیدادا نے اپنے خ ہیسعد سریآف شنیکیونیاور کم ٹنگیمارک فیچ یک کٹرکیال کے

کے شعبے کو یکہ انہوں نے پاکستان کے توانائ ںیمشکور ہ  'Power with Prosperity یجس کے تحت روشن  اید ہیکا نظر 

سطح پر روابط استوار کر کے  یکے اقدامات گراس روٹ ک تیہے کہ اس نوع نیقی ںیہے۔ ہم ایگ ایپروگرام کو مرتب ک یباج

فراہم اور معاونت  یمسلسل رہنمائ  ںیہم پرایگے۔ ن ںیمعاونت فراہم کر ںیم نےیکے کلچر کو فروغ د یفٹیس ںیہمارے معاشرے م

گے ںیجائ کریآگے ل دیمز ںیکررہا ہے اور ہم اس پروگرام کو مستقبل م '' 

کا تعارف کٹرکیال کے  

پر  کے طور یس سیا یکے ا ںیم 1913پاکستان بننے سے قبل  امیہے، جس کا ق یپبلک لسٹڈ کمپن کی( ای)کے ا کٹرکی۔ الکے

ے، جو ہ یٹیلیوٹیطور پر مربوط  یواحد عمود یپاکستان ک ککٹری۔ کے۔ الیگئ یک ینجکار یک یکمپن ںیم 2005۔ ایآ ںیعمل م

 حصص صدیف 66.4کے  یہے۔ کمپن یفراہم کرت یعالقے کو بجل ٹریکلوم ربعم 6500 تیاور اس کے ملحقہ عالقوں سم یکراچ

 میکنسورش کیکا ا کاروں ہیرماس ہی۔ ںیہ تیملک یپاور ک سیا یاور کے ا ںیلسٹڈ ہ  ںی( مکسیا سیا ی)پ نجیکسچیپاکستان اسٹاک ا

 پٹلیگروتھ ک نڈی( اور انفرا اسٹرکچر اڈنگگروپ )ہول زیانڈسٹر شنلیکا ن تیکو ٹڈ،یالجومعہ پاور لم یعرب ک یسعود ںیہے، جس م

۔ںیحصص ہ صدیف 24.36 یحکومت پاکستان کے بھ ںیم کٹرکی۔ کے۔ الںی( شامل ہفیا یس یج یفنڈ )آئ  


