پریس ریلیز
امریکی سفیر رچرڈ آر ورما نے بھوپال کا دورہ کیا
ممبئی 25 ،مئی  2016۔۔ بھارت میں امریکہ کے سفیر رچرڈ ٓار ورما نے  25مئی  2016کو ریاست مدھیہ پردیش کے اپنے پہلے سرکاری
دورے کے دوران بھوپال کا دورہ کیا۔
اپنے دورے کے دوران ،سفیر ورما نے امریکی کمپنیوں اور صاف توانائی کی اسکیموں کیلئے سرمایہ کاری کے مواقع سمیت ،امریکہ-
بھارت تعاون پر تبادلہ خیال کیلئے معزز وزیر اعلی شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ مالقات کی۔ سفیر نے چیف سیکرٹری انتھونی ڈی سا اور
ریاستی وزیر برائے تجارت ،صنعت اور روزگار ،سرکاری کمپنیوں ،کھیل اور بہبود نوجوانان ،مذہبی ٹرسٹ و مذہبی امور محترمہ یشودرا
راجے سندھیا سے بھی مالقات کی۔
اپنی سرکاری مالقاتوں کے عالوہ ،سفیر ورما نے بھارت کی سب سے بڑی مسجد تاج المساجد میں مذہبی رہنماؤں اور طالب علموں سے
مالقات کی .سفیر ورما نے کہا ’’بھارت کے مضبوط ترین اثاثوں اور اسکی متنوع مذہبی برادریوں کے بیچ یہ شاندار مسجد بھارت کے
تعمیراتی خزانے کی ایک عالمت اور بھارت میں ثقافتی ورثے کی کثرت و فراوانی کی نمائندگی کرتی ہے ،اور تاج المساجد میں کچھ وقت
گزار کر یہاں ہونے والی فالحی و تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں جاننا ایک غیر معمولی موقع تھا۔‘‘
بعد میں ،سفیر ورما نے ون اسٹاپ کرائسس سینٹر ’’گوروی‘‘ کا دورہ کیا اور وہاں عملے اور صنفی بنیاد پر تشدد ( )GBVمیں زندہ بچ
جانے والوں کے ساتھ بات چیت کی۔ سینٹر میں ،سفیر ورما نے صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے معامالت سے نمٹنے میں سول سوسائٹی
گروپوں اور حکومت کی مشترکہ کوششوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر سفیر ورما نے کہا کہ ’’گوروی سینٹر بال شبہ
ناقابل یقین کام کرتا ہے ،حکومت اور غیر سرکاری تنظیم کے بیچ اشتراک قابل ستائش ہے ،اور میں صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد سے
نمٹنے کیلئے انکے کاموں کی ستائش کرتا ہوں۔‘‘
سفیر ورما نے ’’پرورش‘‘ میوزیم اسکول میں طالب علموں کے ساتھ بھی وقت گزارا۔ یہ اسکول کچی ٓابادیوں میں رہنے والے بچوں کی
خدمت کرنے کیلئے ایک غیر سرکاری تنظیم ٓارگنائزیشن فار انٹیگریٹیڈ سوشل سیکورٹی ) (OASISنے  2005میں قائم کیا تھا۔ سفیر ورما
نے موجودہ طلباء اور کئی پروگرام گریجویٹس کے ساتھ بات چیت کی جو ابھی کالج میں ہیں۔ اپنی بات چیت کے دوران ،سفیر ورما نے ان
طلباء کیلئے انکے مقاصد کے تئیں کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ سفیر ورما نے کہا ’’پرورش میں طلباء کے ساتھ بات چیت
کرنا باعث مسرت تھا۔ دل موہ لینے والے ،مشق کے ذریعہ علم حاصل کرنے کے ماحول نے مجھے تعلیمی ضروریات کی تکمیل کیلئے
اختراعی متبادالت کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مائل کیا۔ پرورش میں چل رہے اچھے اور اہم کاموں کو دیکھنا واقعی متاثر کن
تھا۔‘‘
ممبئی میں امریکی قونصلیٹ جنرل بھوپال اور مدھیہ پردیش کے ساتھ تمام شعبوں میں :صحت ،سائنس ،اور صاف توانائی میں وسیع تر
اشتراک کے ساتھ ساتھ مزید دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کی توقع کرتا ہے۔
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