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نیسلے پاکستان نے اپنی کریئٹنگ شیئرڈ ویلیو) (CSVرپورٹ میں سسٹین ایبلیٹی ایجندے کو اجاگر کیا۔
نیسلے پاکستان نے حال ہی میں کریئٹنگ شیئرڈ ویلیو ) (CSVرپورٹ برائے  2021شائع کی ہے۔رپورٹ میں اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف
)(UN SDGsکے مطابق موسمیاتی تبدیلی,پائیدار پیکیجنگ اور پانی کی ری جنریشن کے حوالے سے اپنے پائیدار سسٹین ایبلیٹی ایجنڈے اور عزم
کو اجاگر کیا گیا۔
نیسلے پاکستان کی مشترکہ اقدار کی تخلیق کے فلسفے کے بار ے اظہار خیال کرتے ہوئے ثامر شدید ،سی ای او ،نیسلے پاکستان نے کہا ”CSVکو
ہمارے کاروبار کرنے کے طریقہ کار میں بنیادی رہنما اصول کی حیثیت حاصل ہے۔ہم افراد،خاندانوں ،ہمارے طبقات اور کرہ ارض پرخصوصی
توجہ کے ذریعے شیئر ہولڈرز اور ان معاشروں میں جہاں ہم کام کرتے ہیں قدر کی فراہمی کے قابل ہیں۔
ثامر شدید نے کہا" ہم اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ معاشرے کے لئے قدر پیدا کرکے طویل کامیابی حاصل کی جائے گی ،یہی وجہ ہے کہ بہتر
خوراک کی فراہمی سے آج اور اگلی نسل کے لئے ہر کسی کے طرز زندگی کو بلند کرنے کا ہمارا مقصد نہ صرف ہماری مصنوعات کو متاثر کن
بناتا ہے بلکہ پائیدار ی کے ہمارے وژن کے لئے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
نیسلے پاکستان  2025سسٹین ایبلیٹی روڈ میپ چار ستونوں پر مشتمل ہے جس میں موسمیاتی تبدیلی ،پائیدار پیکیجنگ،واٹر ری جنریشن اور ذمہ دار
سورسنگ شامل ہیں۔
وقار احمد ،ہیڈ آف کارپوریٹ افیئز اینڈ سسٹین ایبلیٹی ،نیسلے پاکستان نے کہا"ہم کچرے سے پاک مستقبل کے حصول کے لئے سخت محنت کررہے
ہیں۔ اس مقصد کے لئے ہم  2025تک ہمارے  100فیصد پیکیجنگ کو ر ی سائیکل اور دوبارہ قابل استعمال بنانے کو یقینی بنارہے ہیں اور 2025
تک کاربن کے اخراج میں  20فیصد کمی اور  2050تک اسے صفر پر الکر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے پرعزم ہیں۔
نیسلے پاکستان نے اپنے ریڈی ٹو ڈرنک مشروبات میں پیپر سٹرا بھی متعارف کرائے ہیں ،اس اقدام سے صرف  2021میں پالسٹک کے  400ملین
سٹرا کا خاتمہ ہوا جو پائیدار پیکیجنگ کے ٹرانسفارمیشن کے سفر میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔
نیسلے پاکستان گلگت بلتستان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور قراقرم ایریا ڈویلپمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ اشتراک سے کلین گلگت اور ہنزا پراجیکٹ کے
تحت  200سے زائد ٹن پالسٹک کو اکٹھا کرنے اور اسے ری سائیکل کرنے میں سہولت دے رہا ہے۔اس پراجیکٹ کے ذریعے کچرے کو علیحدہ
کرنے اور کچرے سے پاک مستقبل کے حصول اور خطے میں پائیدار سیاحت کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔
نیسلے کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ وہ ہم خیال اداروں کے اتحاد  CoReکے پلیٹ فارم سے متعلقہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر پیکیجنگ کے
کچرے کے خاتمہ کے لئے مصروف عمل ہے جو گردشی معیشت کی طرف منتقلی میں مدد کرے گا۔
آبی وسائل کا تحفظ نیسلے کی میراث کا حصہ ہے۔ نیسلے پاکستان نے2021میں وا ٹر پلیج کے نام سے نئے عہد کا اغاز کیاجو 2017میں شروع کئے
جانے والے کیئرنگ فار واٹر پاکستان )(C4W-Pakistanکی چھتری تلے پانی کے تحفظ کے موجودہ اقدمات پر استوار ہے۔ C4Wکے تحت 198
ایکٹر قطعہ اراضی پر ڈرپ ایری گیشن اور  455ایکڑز قطعہ اراضی پر مٹی کی نمی چیک کرنے کے سنسرز کی تنصیب سے ہمیں یواین ایس ڈی
جی  6اور  7کے مطابق  38000ایم تھری پانی کو محفوظ بنانے میں مدد ملی۔
گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو کم کرنے کے ہمارے عزم کے مطابق نیسلے پاکستان نے کسانوں کو زیادہ دودھ دینے والی گائیں امپورٹ کرنے میں
مدد دی جس سے فی مویشی زیادہ دودھ کے حصول سے فارم کی کارکردگی بہتر ہوگی اور باالخر کاربن کے اخراج میں کمی واقع ہوگی۔ نیسلے
پاکستان نے مورنگا کے 60ہزار درخت بھی لگائے جو اپنے ڈیری ویلیو چین میں کاربن کو علیحدہ کرنے کی بہت زیادہ صالحیت رکھتے ہیں۔نیسلے
پاکستان نے ڈیری فارمز میں سولر انرجی سسٹمز کی تنصیب میں بھی کردار ادا کیا جس سے کسانوں کی قابل تجدید توانائی کی طرف منتقل ہونے
کے لئے حوصلہ افزائی ہوئی اور بائیو گیس ڈائی جسڑرز کی تنصیب میں مدد ملی جس سے گائے کے گوبر سے ہونے والے اخراج میں کمی ہوگی۔
مزید معلومات کے :محمد راحت حسین ،کارپوریٹ منیجر پبلک افیئر اینڈ میڈیاریلشنز
ای میل:muhammadrahathussain@pk.nestle.com

