
 آل پارٹیز کانفرنس )پنجاب(

بجے دوپہر 2بروز بدھ بوقت  2020یکم اپریل   

 قرارداد
عملہ  کلیڈیرامیاوردوسرے ڈاکٹروں اور پ دتیاسامہ کو خراج عق دیشہ

 ںیکے عالم م یکہ وہ اس کسمپرس ںیکرتے ہ شیپ نیخراج تحس

اسی طرح الء  ۔ںیسازوسامان کے جنگ لڑرہے ہ یرحفاظتیبغ

انفورسمنٹ ایجنسیز پولیس، فوج، رینجرز اور دیگر سرکاری اداروں 

کے اہلکار جو دن رات اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستانی عوام 

 کی دن رات خدمت کر کررہے ہیں۔

 

کا اظہار  شیتشو یپرگہر لنےیپھ ںیکورونا وائرس کے پنجاب بھرم۔ 1

۔ایگ ایک  

 

نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے  ینا اہل یحکومت ک پنجاب۔ 2

۔ںیہ یداؤ پرلگا د اںیزندگ یکے لوگوں ک  

 

 یاسیس ایمذہب، رنگ، نسل، عالقہ، فرقہ  یکورونا کس چونکہ۔ 3

 یاہتچ ںینہ اںیپارٹ تمام یلہذا پنجاب ک کھتاید ںیکونہ میتقس یک یوابستگ

جس سے پاکستان  ںیانتظار کرتے رہ دیکہ ہم اس نااہل حکومت کا مذ

سے دوچارہو۔ یتباہ یبڑ یبالعموم اور پنجاب بالخصوص کس  

 

 لیسے پھ یزیکورونا ت ںیپنجاب م ںیشوکر رہے ہ ہی نڈزیٹر سٹنگیٹ۔ 4

کے  سٹنگیجارہا ہے اور ٹ ایطرف حقائق کو چھپا کیرہا ہے جبکہ ا



کے مقابل  ایتمام دن یبتائے جارہے  جبکہ دوسر ںینتائج لوگوں کو نہ

ہے۔ یجارہ یکم ک یبہت ہ سٹنگیٹ  

 

کہ پاکستان، جہاں اس وبا  ںیمارچ کے اعداد و شمار بتارہے ہ 27۔ 5

نمبر پر ہے 4 ںیہے، اس م ایشروع کر د لنایسے پھ یزینے ت   

۔153 ںیم 1000کے بعد  یاور اٹل رانیا کہیامر یعنی  

کے تناسب سے  یکے اعتبار سے اور آباد سٹنگیپنجاب ٹ یبھ ںیم اس

۔ایگ ایکا اظہار ک شیتشو یکھڑا ہے جس پرگہر چھےیسے پسب   

 

 میتقس یتک راشن ک یواں روز ہے ابھ 9الک ڈاؤن کا آج  ںیم پنجاب۔ 6

آرہا ۔ ںینظرنہ کانزمیم یحکومت یکا کوئ  

 

 یکوئ ینام ک لیڈرشپ ںیپنجاب م یراعلیاور وز راعظمیوز۔ 7

ہے بلکہ ہرکام  یبڑھ رہ وژنیجس سے ناصرف کنف یآرہ ںیزنظرنہیچ

ہے۔ ایگ ایکا اظہار ک شیکاشکار ہورہا ہے جس پرتشو ریتاخ  

 

 یجارہ یبنائ ںینہ اںیبارٹریل یکرنے وال سٹیٹ ںیتک پنجاب م یابھ۔ 8

ان کو نتائج پبلک کرنے سے روکا  ںیہ یجوکررہ تیسم یاور چغتائ ںیہ

۔ہے شناکیجارہا ہے جوکہ تشو  

 

کے  کلیڈیماہ گزرجانے کے باوجود ڈاکٹروں اور م یدن ڈھائ 75۔ 9

نہ کرنے پر  ای( اور دوسرا سامان مہیا یپ یکٹس )پ یعملے کوحفاظت

ہے کہ آپ فوج کو اسلحہ  یہ سےیا ہیہے  ایگ ایکا اظہارک شیتشو یگہر

۔ںید لیدھک ںیخطرناک جنگ م یمحاذ پرکس ریبغ ئےید  



 

 

 ایگ ایکا اظہار ک شیتشو ینہ کرنے پربھ یمنتقل یکو فنڈز ک پنجاب۔ 10

اس اجالس میں  ےیسکتے اس ل ںیتو بات کرنہ یراعلیہے چونکہ وز

تمام  تیکہ وفاق پنجاب سم ںیہ یمطالبہ کرت ںیجماعتموجود تمام 

کرے۔ یجار یگلگت بلتستان کے فنڈز فور راوریصوبوں کشم   

 

کا  شیتشو یپرگہر ےیعمران خان کے رو یبھ ںیحاالت م ان۔ 11

 ںیحرکت یسیج گرفورسیٹائ یبھ ںیہے اور ان حاالت م ایگ ایاظہار ک

۔ںیہ یکا باعث بن رہ میتقس دیبجائے مز یلوگوں کو منظم کرنے ک  

 

زیتجاو  

 

 

 ںیکر اریاخت ریتداب یاطیکہ وہ احت یگئ یک لیعوام سے اپ یک پنجاب۔ 1

۔ںیرہ ںیاوراپنے اپنے گھروں م  

 

ہوا ہے اس کے گھر والوں کے  دیعملہ دوران مالزمت شہ یجو طب۔ 2

ان کے  ںیجائے، جو اس وائرس سے متاثر ہ اید کجیپ یلئے خصوص

 یبھ ےیاور ان کے ل ںینگہداشت کے کمرے بنائے جائ یخصوص ےیل

جائے۔ ایفنڈز کا اعالن ک یخصوص  

 



 ایکٹس مہ یالکھ حفاظت کیطور پر ا یعملہ کوفور یاور طب ڈاکٹر۔ 3

جائے تاکہ وہ  ایک ایسازوسامان مہ یاور دوسرا ضرور ںیجائ یک

۔ںیبالخوف اپنے فرائض انجام دے سک  

 

 ادہیز سٹیجائے جتنے ٹ ایتعداد کوبڑھا یک سٹنگیٹ ںیم پنجاب۔ 4

جائے۔ ایپبلک ک ٹایہونگے اتنا خطرہ کم ہوتا جائے گا اور ان کا ڈ  

 

وہاں وہاں  ںیہ نٹرزیاور جہاں جہاں س ںیبڑھائ نٹرزیکے س نہیقرنط۔ 5

 کیا کیاور مشتبہ لوگوں کو ا ںیجائ ینہ دہرائ اںیغلط یسیتفتان ج

کروائے  سٹیدن کے لئے رکھا جائے اور ان کے ٹ 14 ںیکمرے م

جائے۔ ایانکا عالج ک ںیجو مثبت آئ ں،یجائ  

 

 ےیادارے بحال ک یاتیجائے، بلد ایواال ڈرامہ بند ک گرفورسیٹائ۔ 6

 اںیٹیپر کم ولیجائے اور محلہ ل یامداد د عےیاور ان کے ذر ںیجائ

اوز اور ان صاحب ثروت لوگوں کو  یج نیا یمقام ںی۔ جن مںیجائ یبنائ

۔ںیکرسک ایفنڈز مہ ںیاس م یجوخود بھ ایشامل ک  

 

ورکرزاور دوسرے محکموں  لتھیہ یڈیتو ل ںیقابل قبول نہ یبھ ہی اگر۔ 7

 ایکے اس عمل کو مکمل ک فیلیر عےیکے ذر نیمالزم یکے سرکار

پالئے  ںیکے قطرے سارے پنجاب م ویپول ںیدنوں م 3جائے اگر 

۔یجاسکت یک ںینہ میتقس وںیرقم ک ایتو راشن  ںیجاسکتے ہ  

 

ئدین کے تحفظات کو فوری ختم کیا جائے، کے قا جماعت یغیتبل۔ 8

سے گذارش ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی  مرکزی و صوبائی حکومتوں



ساتھ ایک باوقار اور عزت دارانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ میں انکے 

ابتک کی گئی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے اور انکے تحفظات فوری 

تبلیغی جماعت والوں سے بھی گذارش ہے کہ  طور پر دور کئے جائیں۔

وہ بھی تعاون کریں اوراپنے ساتھیوں کا جو سفرمیں تھے، فوری ٹیسٹ 

 کروائیں۔

 

ہزار  20الفور  یف ںیپنجاب م ںیامداد کومسترد کرتے ہ یناکاف اس۔ 9

۔ںیکروڑ لوگوں کو ادا کئے جائ کیا ںیروپے دوقسطوں م  

 

 کیکے سربراہان پرمشتمل ا وںیپارٹ یمانیپارل ںیم یاسمبل پنجاب۔ 10

جائے  ید فنگیپر بر ادیبن یجائےجس کو روزانہ ک ید لیتشک یٹیکم

اس عمل کو  یپنجاب اسمبل کریتو سپ یکرت ںیکام نہ ہیاگر حکومت 

۔ںیبنائ ینیقی  

 

 پرآکر اپنا اور یو یبجے تک روزانہ وزراء ٹ 7بجے سے  2۔ 11

۔ ںیبجائے اپنے کام پرتوجہ د یاس ک ںیلوگوں کا وقت برباد کرتے ہ

 یفضول گفتگو دکھانے ک یگزارش ہے کہ وزراء ک یسے بھ ایڈیم

 ادہیپرذ زیمثبت تجاو یک جماعتوںسیاسی آراء اور یک کسپرٹسیبجائے ا

جائے۔ ایفوکس ک  

 

 ہیارب روپ 150وجہ سے ماہانہ  یک یکم ںیم متوںیق یک لیت۔ 12

 ایواپس لوٹانے کا وقت آگ یوہ، ںیلوگوں سے زائد وصول کر رہے ہ

۔ہے  



ہزار کے بل حکومت  1کے یہزار اور پان 2کے  سیہزار،گ 5کے  یبجل

۔اعالن کرے یمعاف کرنے کا آج ہ  

 

 تیاہم یآج پھر اناج ک ونکہیک جائے اید کجیپ یزراعت کو خصوص۔ 13

 یجائے اور ان ک ایقرضوں پر سود معاف ک یزرع -کا اندازہ ہورہا ہے

 یک ڈیسائیسٹیاور پ ل،کھادی،تیبجل -جائے یروک د یفور یوصول

، کورونا وائرس کی وجہ سے کسانوں جائے یک یکم یفور ںیم متوںیق

نقصانات کا فوری ازالہ کیا جائے۔کو ہونے والے   

 

 ںیجائ ےیکے اقدامات ک یبحال یفور یک یپنجاب کے اندر انڈسٹر۔ 14

۔جائے یک صدیشرع سات ف یاور قرضوں پر سود ک   

 

کہ  ایگ ایمطالبہ ک ہیحکومت کے اقدامات کرسراہتے ہوئے  سندھ۔ 15

منسٹر  فیاقدامات کرئے سندھ کے چ یہ سےیا یپنجاب حکومت بھ

۔یگئ یکوشاباش د میٹ یشاہ اور ان ک یمرادعل  

 

۔ مخیر حضرات سے بھی اپیل کی جائے کہ وہ اس وباء میں 16

 پاکستانی عوام اور مستحق گھروں کی مدد کے لئے آگے آئیں۔

 

سرکاری ۔ تمام اضالع کی سطح پر پبلک ہیلتھ، پولیو ورکرزاور17

کے امدادی کاروائیوں کے اساتذہ کو یونین کونسل کی سطح پر ٹرین کر 

 لئے بروئے کار الیا جائے۔

 

ہزار کے برابر ہو۔ 18جو ریلیف دیا جائے وہ کم از کم تنخواہ ۔ 18  



 

قومی بجٹ میں صحت پر بجٹ  ادارے کھولے جائیں۔ کے ۔ ریسرچ19

فیصد خرچ کیا جائے۔ 10کا کم از کم   

 

حکومت ۔ منافع خوری کی وجہ سے جو غذائی قلت پیدا ہوئی ہے، 20

فی الفور منافع خوروں کے خالف کاروائی کرے اور اس قلت کو ختم 

 کرے۔

 

اسکے اگلی ویڈیو لنک میٹنگ مسلم لیگ )ن( ہاسٹ کرےگی اور۔ 21

یہ سلسلہ جاری رہے گا۔میٹنگزکا  سو ،جماعت بعد کوئی دوسری  

 

فیصد ریلیف فنڈ میں دیں تاکہ دیگر  10۔ وزیراعظم اپنے اثاثوں کا 22

ے لئے بھی ایک مثال بن سکے۔لوگوں ک  

 

چین سے جو ڈاکٹرز آئے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ ملکر ۔ 23

یا۔ کلورین کے میڈیا انٹرایکشن کیا جائے، انہوں نے کیسے اس پر قابو پا

سپرے کے حوالے سے پوچھا جائے، ہوا میں پیدا ہونیوالے وائرس کو 

 کیسے ختم کیا جائے۔

 

آہنگی اوراعتماد کو عوام میں فروغ دینے کے  ۔ اس موقع پر قومی ہم24

کو کورونا کے حوالے سے قومی منصوبہ  لئے تمام سیاسی جماعتوں

 کی تیاری اور اسکے عمل درآمد میں شامل کیا جائے۔

 



 قومی کی زرداری بھٹو بالول چئیرمین نے شرکاء کے سی پی اے۔ 25

 سے طرف انکی کی، تعریف کی کوششوں سے حوالے کے رائے اتفاق

  گیا، دیا قرار کوشش مثبت ایک کو سی پی اے پر سطح قومی گئی بالئی

 کہ کہا اور کی تعریف بھی کی اقدامات کے حکومت سندھ نے شرکاء

 رہی لے رہنمائی سے سندھ آج بھی حکومتیں صوبائی تمام سمیت وفاق

 کی آج اہتمام زیر کے پنجاب سنٹرل پارٹی پیپلز پنجاب نے شرکاء ہیں،

۔کی تعریف بھی کی تجاویز جانیوالی دی میں اس اور سی پی اے  

 

مر زمان کائرہ کی ق پنجاب سنٹرل پیپلزپارٹی پاکستانصدرآج 

 لیگ مسلم سے کانفرنس پارٹیز آل ہونیوالی پر لنک ویڈیو زیرصدارت

 تارڑ، ہللا عطا، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ثناءہللا راناصدرکےپنجاب ( ن)

پیپلز پارٹی  آغا، علی کامل ل سیکرٹریجنر کے پنجاب (ق) لیگ مسلم

 کے پنجاب پی این اےکے سیکرٹری اطالعات سید حسن مرتضی، 

، رشیدعمارصدر کے پنجاب پارٹی ورکرز عوامی، خاںمنظورصدر

 آئی یو جے ،یقصور جاوید موالناامیر کے پنجاب اسالمی جماعت

 کے پاکستان پارٹی برابری، الرحمن عتیقڈاکٹرامیرکےپنجاب  (ایف)

 ۔کیا خطاب نے طارق فاروق کنوئینر کے فرنٹ لیفٹ، احمد جوادصدر

جنرل سیکرٹری چوہدری  کے پنجاب سنٹرل پیپلزپارٹی پاکستان

میزبانی کے فرائض سرانجام دیئے۔ اجالس کی  نے منظوراحمد  

 

 نائب صدرسینئیرپاکستان پیپلزپارٹی سنٹرل پنجاب کے اس موقع پر

عثمان ملک، فنانس ل سیکرٹری ڈپٹی جنر چوہدری محمد اسلم گل،

ڈاکٹر فورم پنجاب کے صدر ڈاکٹر پیپلزسیکرٹری عاصم محمود اور 

  خیام بھی موجود تھے۔

 


