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پاکستان میں آسٹریلیا کا پانی کا پروگرام زراعت و آبی انتظام کو
بہتر بنائے گا
پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر ،مارگریٹایڈمسن اور وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور سائنس اور
ٹیکنالوجی رانا تنویر حسین نے آج پاکستان میں پانی کے انتظام کو بہتر بنانے اور زرعی پیداوار کو فروغ
دینے کی صالحیت کی تعمیر کے لئے ،دونوں ملکوں کے بیچ دوطرفہ تعاون جاری رکھتے ہوئے ،پاکستان
میں آسٹریلیا کی حکومت کے  AUD15mپانی کے منصوبے کا آغاز کیا۔
بین االقوامی زرعی تحقیق کے لئے آسٹریلیا کی حکومت کا سینٹر ( )ACIARوفاقی اور صوبائی زراعت و
الئیو سٹاک کے محکموں  ،آبی وسائل میں پانی کی تحقیق کے لئے پاکستان کونسل ( ،)PCRWRپاکستان
زرعی تحقیقاتی کونسل (پی اے آر سی) اور یونیورسٹی کے تحقیقی اداروں کے ساتھ مل کرزرعی شعبے
میں ترقی کی راہ میں حائل سماجی ،اقتصادی اور پالیسی رکاوٹوں کے حل کے لئے کام کر رہا ہے۔
ہائی کمشنر ایڈمسن نے کہا کہ آسٹریلیا  1980کے بعد سے پاکستان میں زرعی تحقیق کی حمایت کررہا ہے۔
" زرعی شعبے میں آسٹریلیا کی مسلسل حمایت اور مہارت عوامی سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان میں
زراعتی منافع کو فروغ دینے اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں مدد دے گی" ،محترمہ ایڈمسن کہا.
آسٹریلیا کی ایک ہزار سے زائد کمپنیاں اس اہم شعبے میں مشورہ اور ٹیکنالوجی فراہم کر سکتی ہیں ".
پانی کا یہ پروگرام پانی کے وسائل کےموثرانتظام اور نیشنل واٹر کمیشن اور نیشنل واٹر پالیسی کی ترقی
کے لئے پاکستان کی حکومت اور تکنیکی ماہرین اور سول سوسائٹی کی حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔
"پانی کے انتظام میں تعاون ہمارے باہمی تعلقات کا ایک اہم اور بڑھتا ہوا پہلو ہے .پانی کا یہ پروگرام اس
انتہائی اہم شعبے میں دونوں ملکوں کے درمیان علم اور مہارت کے تبادلے کے مزید مواقع فراہم کرے گا.
"محترمہ ایڈمسن کہا.
پانی کے اس پروگرام میں آسٹریلیا کی حکومت کا بارہ سالہ انڈس پائیدار ترقی اور سرمایہ کاری پورٹ
فولیو ( )SDIPبھی شامل ہے جو سندھ طاس کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کی میپنگ کر رہا ہے۔
دولت مشترکہ کی سائنسی اور صنعتی تحقیق کی تنظیم ( )CSIROسے تعلق رکھنے والے آسٹریلیا کے
سائنسدان موثر پانی کے انتظام اور پاکستان کے آبی مینیجرز کی صالحیت کی تعمیر کے لئے پانی اور
بجلی کی وزارت کے ساتھ کام کر رہے ہیں .پانی کے اس منصوبے میں زراعت کے لئے زمینی پانی کی
مینجمنٹ بہتر بنانے کے لئے  ACIARکے تین فارم کی سطح کے منصوبے بھی شامل ہیں.
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