آداب
ﻣﯽں اونٹﯾﺮﯾﻮ ﮐﯽ ﮔﺮﯾﻦ ﭘﺎرٹی ﮐﺎ ﻟﯽڈر اور ﮔﻮاﻟﻒ ﮐﯽ اﯾﻢ ﭘﯽ ﭘﯽ ﮐﺎ اﻣﯿﺪوار ﻣﺎﺋﯿﮏ ﺷﺮﯾﻨﺮ ﮦوں۔ ﻣﺞﮬﮯ ﯾﻘﯿﻦ ﮨﮯ کﮦ
ﮔﻮاﻟﻒ اونٹﯾﺮﯾﻮ ﮐﻮ ﮐﻠﯿﻦ اﮐﺎﻧﻮﻣﯽ ﮐﯽ ﻃﺮف ﮔﺎﻣﺰن ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﺗﺎ کﮦ ﮦم ﻟﻮﮔﻮں اور اس ﺳﯿّﺎرے ﮐﻮ ّاوﻟﯿﺖ دﯾﻦے واﻟﯽ
ﻣﻼزﻣﺘﯽں ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮ ﺳﮑﯽں۔ ﻣﯽں ﮔﻮاﻟﻒ ﮐﺎ ﭼﯿﻤﭙﯿﺌﻦ ﺑﻨﻮں ﮔﺎ۔ ﮦم ﺳﺐ کے ﻟﯽے ،ﮦﻣﺎرے ﺑﭽﻮں کے ﻟﯽے اور ﻣﯽں آﺋﻨﺪﮦ
آنے واﻟﯽ ﻧﺴﻠﻮں کے ﻟﯽے اﯾﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎل اور رﮦنے کے ﻻﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ کے ﻟﯽے ﺟﺪوجﮦد ﮐﺮوں ﮔﺎ۔
یﮦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽں داﺧﻞ ﮦونے ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ۔ ﮔﺮﯾﻦ ﭘﺎرٹی اونٹﯾﺮﯾﻮ کے ﭘﺎس اُبھرﺗﯽ ﮦوﺋﯽ ﮐﻠﯿﻦ اﮐﺎﻧﻮﻣﯽ ﻣﯽں ﻣﻮاﻗﻊ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮنے کے ﺳﺎتھ ﺳﺎتھ ﻟﻮﮔﻮں اور ﺟﮓﮦوں ،ﺟﻦ سے ﮦم ﭘﯿﺎر ﮐﺮتے ﮦیں کے ﺗﺤﻔﻆ کے ﻟﯽے اﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط
ﻧﺎﺋﻦ ﭘﻮاﺋﻦٹ ﭘﻠﯽٹ ﻓﺎرم ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ۔ ﮦم ﺟﺪﯾﺪ دور کے ﺗﻘﺎﺿﻮں ﭘﺮ ﭘﻮرا اﺗﺮیں گے۔ ﮦم ﮦاؤﺳﻨﮓ ،ذﮦﻧﯽ ﺻﺤﺖ اور
ﻣﺎﺣﻮﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺤﺮان سے ﻧﮑﻠﻦے کے ﻟﯽے بﮦﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اور ﻣﺴﺎﺋﻞ کے ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﯽ ﺳﭙﻮرٹ ﮐﺮیں گے۔ ﮦم
دﯾﺎﻧﺘﺪاری سے آپ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﺋﯽں گے کﮦ ﮦم اس کے اﺧﺮاﺟﺎت ﮐﯿﺲے ادا ﮐﺮیں گے۔
ﻣﻼزﻣﺘﯽں:
ٰ درجے ﮐﯽ ﻣﯿﻨﻮﻓﯿﮑﭽﺮﻧﮓ اور ﺑﺎﺋﯿﻮ ﭘﺮاڈکٹس کے ﻟﯽے ﺑﺰﻧﺲ ﺳﭙﻮرٹ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﻮں
● ﮐﻠﯿﻦ ٹﯾﮏ اﻧﻮوﯾﺸﻦ ،اﻋﻠﯽ
ﻣﯽں  3.1ﺑﻠﯿﻦ ڈاﻟﺮ ﮐﯽ ﺳﺮﻣﺎیﮦ ﮐﺎری کے ذرﯾﻊے ﮐﻠﯿﻦ اﮐﺎﻧﻮﻣﯽ ﮐﯽ راﮦ ﮦﻣﻮار ﮐﺮﻧﺎ۔
● ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﭽﺎنے ،ﺑﻠﻮں ﻣﯽں ﮐﻤﯽ ﮐﺮنے اور ﻣﻼزﻣﺘﯽں ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮنے کے ﻟﯽے  4.18ﺑﻠﯿﻦ ڈاﻟﺮ کے ﮔﺮﯾﻦ ﺑﻞڈﻧﮓ
اﯾﻦڈ ﺑﺰﻧﺲ ﭘﺮوﮔﺮام کے ذرﯾﻊے اﭘﻦے گھروں اور ﮐﺎروﺑﺎروں ﻣﯽں ﺑﺠﻠﯽ ﮐﯽ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﭽﺖ ﮐﻮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﺎﻧﺎ۔
● اونٹﯾﺮﯾﻮ ﻣﯽں  400,000چھوﭨﮯ ﮐﺎروﺑﺎروں کے پے رول ٹﯾﮑﺴﺰ ﻣﯽں ﮐﻤﯽ ﮐﺮﻧﺎ اور انﮦیں بﮦﺗﺮ اُﺟﺮت
ادا ﮐﺮنے اور ﮐﻤﯿﻮنٹی ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻼزﻣﺘﯽں ﺗﺨﻠﯿﻖ ﮐﺮنے کے ﻟﯽے ﮐﯿﺶ ﻓﻠﻮ ﮐﯽ سﮦوﻟﺖ دﯾﻨﺎ۔
ﻟﻮگ:
ﺣﺺے ﮐﯽ ﺷﺮط کے ذرﯾﻊے ﮦاؤﺳﻨﮓ کے ﺷﻌﺐے ﮐﻮ
● ﺗﻤﺎم ﻧﺌﯽ ﮦاؤﺳﻨﮓ ڈﯾﻮﻟﭙﻤﻦٹس ﻣﯽں  20ﻓﯿﺼﺪ ﺳﺴﺖے ّ
کھوﻟﻨﺎ ﺗﺎ کﮦ ﮦر ﮐﻮﺋﯽ اﭘﻦے ذاﺗﯽ گھر ﮐﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺳﮏے۔
● او اﯾﭻ آﺋﯽ ﭘﯽ ﭘﻠﺲ کے ﺗﺤﺖ دﻣﺎﻏﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﺎ اﺣﺎطﮦ ﮐﺮنے کے پﮦلے ﻗﺪم کے ﻃﻮر ﭘﺮ  4.1ﺑﻠﯿﻦ ڈاﻟﺮز ﮐﯽ
ﺳﺮﻣﺎیﮦ ﮐﺎری ﮐﺮﻧﺎ اور اﭘﻦے ﮦﯾﻠﺖھ ﮐﯿﺌﺮ کے ﻧﻈﺎم ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﯽ روک تھام ﮐﺮنے والے ﻧﻈﺎم ﻣﯽں ﺑﺪﻟﻨﺎ۔
● آﻣﺪﻧﯽ ﮐﯽ ﻋﺪم ﻣﺴﺎوات اور ﻏﺮﺑﺖ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺰارنے والے اﻓﺮاد کے ﻟﯽے ﺳﺮخ ﻓﯿﺖے کے ﻣﺴﺎﺋﻞ سے ﺑﭽﻦے کے
ﻟﯽے اﯾﮏ ﻧﺊے ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر کے ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﯿﺴﮏ اﻧﮑﻢ ﮔﺎرنٹی ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ ﮐﺮﻧﺎ۔
ﮦﻣﺎری زﻣﯿﻦ:
● اونٹﯾﺮﯾﻮ ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎدی زرﻋﯽ زﻣﯿﻦ اور آﺑﯽ وﺳﺎﺋﻞ والے ﻋﻼﻗﻮں ﮐﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﻧﺎ ﺟﺲ ﻣﯽں ﮔﺮﯾﻦ ﺑﯿﻞٹ
ﮐﯽ وﺳﻌﺖ اور ﮦﻣﺎرے ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺳﺎﺋﻞ کے اﺳﺘﻌﻤﺎل سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻮ ﻣﻀﺒﻮط ﺑﻨﺎﻧﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ کے
● مﮦﻧﮕﯽ ﻧﯿﻮﮐﻠﯿﺌﺮ ﺑﺠﻠﯽ سے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮنے اور ﮐﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻦ ﺑﺠﻠﯽ اور ﮐﻤﯿﻮنٹی ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺠﻠﯽ ﭘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﻧﺎ۔
اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ذرﯾﻊے  2050ﺗﮏ اونٹﯾﺮﯾﻮ ﮐﻮ  100ﻓﯿﺼﺪ ِ
● ﺻﺎف اور اچھی ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻮاﻣﯽ ﺳﻔﺮی سﮦوﻟﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﺮﻧﺎ اور اس کے ﻟﯽے ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﮦ
سڑﮐﻮں ﮐﯽ ﻻﮔﺖ
● کے ﻃﺮﯾﻘﻮں کے ذرﯾﻊے ﭘﺎﺋﯿﺪار ﻓﻦڈﻧﮓ سے اداﺋﯿﮕﯽ ﮐﺮﻧﺎ ﺟﻮ دﻧﯿﺎ بھر ﻣﯽں ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺛﺎﺑﺖ ﮦوئے ﮦیں۔
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