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نیسلے پاکستان اور زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے درمیان موسمیاتی تبدیلی اور پائیداری کیلئے
تحقیقی شراکت داری
الہور :نیسلے پاکستان اورزرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے موسمیاتی تبدیلی اور پائیداریت کیلئے اقدامات تیز کرنے کی غرض سے
زرعی تحقیق اور ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کیلئے شراکت داری کااعالن کیا ہے۔
پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں ہو تاہے۔نیسلے پاکستان ایک ایسے وقت میں
موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے اپنے عزم کا مظاہرہ کر رہا ہے جب عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
نیسلے اپنے وسائل کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف  15 ،13 ،12اور  17کے مطابق،
موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے ،کاروبار کو تبدیل کرنے اور تبدیلی کی ترغیب دینا چاہتا ہے۔
عدیل احمد علی ،ہیڈ آف ایگرکلچر سروسز ،نیسلے پاکستان نے کہا ” 2050تک کاربن کے زیرو اخراج کے حصول کے وژن کے
مطابق ہم اپنے زرعی ویلیو چین اور آپریشنز سے کاربن کے اخراج میں کمی النے کیلئے اقدامات کررہے ہیں اور یہ شراکت داری اس
“سمت میں درست اقدام ہے۔
انہوں نے زراعت کے جدید طریقوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا”ان طریقوں سے مٹی کی زرخیز کو بڑھانے اور کم سے کم جی
“کرنے میں مدد ملے گی۔ ) (sequestrationکے حامل چارے کی شناخت اور کاربن کو علیحدہ ) (GHGایچ جی
معاہدے کے تحت کاربن کے اخراج ،میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ کی پیمائش کے لیے زرعی تحقیقی منصوبے شروع کرنے کے ساتھ
ساتھ ماحولیاتی پائیداری جیسے کہ چارے کے لئے زمین کے اوپر مٹی سے کاربن کو الگ کرنے اور مورنگا کے پودے لگائے
جائیں گے۔ ان انتظامات کے تحت نیسلے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے طلباء کے لیے تکنیکی انٹرن شپ بھی پیش کرے گا۔
اپنے خیاالت کا اظہار کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان ،وائس چانسلر ،زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے کہا”پاکستان کا شمار
ان ممالک میں ہوتا ہے ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور اس تناظر میں زراعت کا ایک اہم اور بڑا
کردار بنتا ہے۔ہم نیسلے پاکستان کی طرف سے ہمارے ساتھ شراکت داری کو سراہتے ہیں جوموسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں سے نمٹنے
کے عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اختراعی تحقیقی منصوبے شروع کر رہے ہیں جس سے زراعت کے شعبے میں ماحولیاتی پائیداری
.کو یقینی بنایا جاسکے گا ) (sequestrationجیسا کہ زمین کے اوپر اور مٹی سے کاربن کی علیحدگی
نیسلے پاکستان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی معاشرے کیلئے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ موسمیاتی بتدیلی نے پہلے ہی
موسموں اور فصلوں میں طویل المدت تبدیلی ،گرم ترین درجہ حرارت اور بہت زیادہ خشک سالی کی شکل میں دنیا کے لوگوں کو متاثر
کرنا شروع کردیاجس سے مزید غربت ،خوراک کی قلت اور صحت کو خطرات الحق ہوں گے۔
:نیسلے پاکستان کے بارے میں
نیسلے خوراک اور مشروبات تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔دنیا کے 191ممالک میں فعال ہے۔ نیسلے کے  3الکھ  28ہزار مالزمین
معیار زندگی کو بڑھانے اور صحت مند مستقبل کے لئے کردار ادا کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔نیسلے لوگوں اور ان کے پالتو جانوروں کیلئے انواع اقسام
کی مصنوعات اور خدمات فراہم کرتی ہے۔
مزید معلومات کے لئے :محمد راحت حسین ،کارپوریٹ اینڈ پبلک افیئرز منیجر نیسلے پاکستان
:muhammadrahat.hussain@nestle.com.pkای میل

