














بارہ ہزار ایکڑکنٹونمنٹ،دس ہزار ایکڑ ڈیفنس اور ایک الکھ ایکڑ آئل سٹی کےلئے مختص کیئے جا رہے ہیں۔

گوادر بندرگاہکا مکمل کنٹرول چین کو دےدیا گیا ہے اور ایشیا ریجن کی سب سے 

بڑی ڈیپ سی پورٹ درآمدا ت اور برآمدات کے لئے آپریشنل ہو چکی ہے اور چین 

سمیت دیگر ممالک کے بحری جہاز لنگر انداز ہو رہے ہیں۔

شہر میں ہسپتال،اسٹیڈیم، پل،سوک سینٹر،فائبر آپٹکس، کلچرل  

کمپلیکس،پارکس،پوسٹ آفس، پولیس اسٹیشن ،سپر مارکیٹ،انڈسٹریل 

اسٹیٹ،ایکسپورٹ پروسیسنگ زون،گورنمنٹ دفاتر اور پرل کانٹیننٹل وغیرہ 

بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔

گوادر شہر کے اندر ۱۳۲کلو میٹر سے زیادہ طویل اور انتہائی کشادہ سڑکیں پہلے 

سے ہی مکمل ہو چکی ہیں،ہزاروں کلو میٹر لمبی موٹرویزاور سینکڑوں کلو میٹر 

لمبی کوسٹل ہائی ویز اور لنک روڈ کا وسیع نیٹ ورک آپریشنل ہے۔

گوادر شہر بلوچستان کا موسم سرما کا کیپیٹل بن چکا ہے اور چالیس سال کےلئے 

ڈیوٹی فری ،دس سال کےلئے ٹیکس فری کا باقاعدہ اعالن ہو چکا ہے۔

گوادر میں پاکستان کے سب سے بڑے اور ایشیا کا دوسرا بڑ ا ائیرپورٹ تکمیلی  

مراحل میں ہے۔

گوادر میں سکیورٹی کا نظام مکمل طور پر پاکستان آرمی نے سنبھال لیا ہے اور 

 کا نظام واضع کر دیا گیا ہے۔

پاکستان گورنمنٹ ١٠٠٠ میگاواٹگوادر گریڈ اسٹیشن کا اعالن کر چکی ہے۔

گوادر پورٹ کا ٩٩فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور پورٹ مکمل طور پر آپریشنل ہے۔

گوادر کا نیا ائیر پورٹ ڈیڑھ ملین مسافر اور ٧٠ہزار ٹن سامان ساالنہ کی ابتدائی  

صالحیت کا حامل ہو گا،اس کے بعد اس کو بڑھا دیا جائے گا۔

پاکستان کے آئندہ پانچ سالہ بجٹ کے مطابق حکومت پاکستانی پورٹس کی ترقی کےلئےبلینروپے خرچ کرے گا، جس کا بڑا حصہ گوادر پورٹ پر خرچ کیا 

جائے گا۔

حکومت پاکستان نے گوادر ایمیگریشن آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے اور اسی موقع پر انہوں نے گوادر فیڈرل گورنمنٹ کے مالزمین کےلئے ہ اسنگ سو  

سائٹی کااعالن بھی کیا۔

ایک ارب روپے کی الگت سے بن چکا ہے اور آپریشنل ہے۔

وفاقی حکومت نے گوادر میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کےلئے ٤٦ ہزار ایکڑ زمین مختص کی ہے اور اسے ہر قسم کے ٹیکسوں سے مستثنی قرار دےدیا ہے۔

چالیس بلین ڈالر سے خام آئل اور ریفائنڈ تیل کے ذخیرے کےلئے گوادر میں وسیع آئل سٹوریج بیس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔

پیٹرو کیمیکل سٹی کےلئے پاکستان میں بطورسروسٹرمینل تقریبا دو ہزار سروس اسٹیشن بنا رہی ہے۔

پاکستان نیوی ارماڑہ اور گوادر میں فری سکول، میڈیکل کیمپس اورنیول یوٹیلٹی سینٹر بنا رہی ہے۔

پاکستان اور افغانی ٹرکوں کو وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی دینے کےلئے ٹرکوں میں ٹریکنگ سسٹم نصب کرنے کے عالوہ ڈرائیوروں کو ویزے اور 

ورکنگ پرمٹ جاری کیئے جائیں گے۔

گوادر میں ٹیکنیکل ٹریننگ سنٹر کا افتتاح ہو چکا ہے۔

انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیس ملین گیلن گنجائش کے ڈی سیلینیشن پالنٹ کا اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔

گوادر ڈویلپمنٹ اتھارٹی کی کورنگ باڈی نے منصوبوں کی تکمیل کےلئے ١٤٤٢ملین روپے مختص کیئے ہیں۔

پاکستان نیوی بلوچستان حکومت کی درخواست پر گواد رمیں گالف کورس تعمیر کر ے گی۔

بلوچستا ن پیکج کے پہلے مرحلے کے تحت ١٥٠٠خواتین سمیت ٤٨٨٥گریجوایٹس کو مالزمتیں دی جا چکی ہیں۔

حکومت نے ١٤ ١٦بلین روپے ٹرانسپورٹ اوررابطے کےلئے مختص کیئے ہیں جس سے گوادر سے مستونگ ریل لنک اورکنٹینر ٹرمینل تعمیر کیا جا رہا ہے۔

گوادر میں ،بلوچستان ہاوس سمیت،پنجاب،سندھ اور خیبر پختونخوا ہاوس کےلئے زمین االٹ کر دی گئی ہے۔

گوادر میں ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑی گیس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔

گوادر میں اسٹیٹ بنک آف پاکستان کی برانچ کھولنے کا اعالن کر دیا گیا ہے۔
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پاکستان اور ترکی نے بیس ملین ڈالر کے کارگوٹرین منصوبے پر دستخط کیئے ہیںجس کی رسائی یورپ تک ہو گی۔

گوادر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے جرمنی کی بہت سی کمپنیاں بھی پاکستان میں سرمایہ کرنے کی خواہش ظاہر کر چکی ہیں۔

اٹلی پاکستان میں ریلوے کنسٹرکشن اور جھینگا فارمنگ میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔

ادویات کا ایک بڑا سینٹر گوادر میں بنانے جا رہا ہے کیونکہ گوادر دنیا کے وسط میں ہے اور یہاں سے دنیا بھر میں ادویات سپالئی کرنا 

نہایت آسان ہو گا۔

پاکستان ،ایران اور بھارت نے گیس پائپ الئن منصوبے پر دستخط کر دیئے ہیں جو ایران سے پاکستان اور پھر بھارت جائےگی۔

عمان کے سلطان قابو س نے ٨٤ملین ڈالرکی انوسمنٹ گوادر بندرگاہ،ائیرپورٹ اور تھرمل پاور پالنٹس کےلئے کی ہے۔

نیٹو نے گوادر کو کارگو کےلئے استعمال کرنے کا معاہدہ کیا ہے۔

سعودی عرب دوبئی سے سامان لینے کی بجائے گوادرسے ہول سیل میں شپ لے کرجدہ اتارے گا جہاں سے وہ افریقی ممالک کو 

ایکسپورٹ کرے گا۔

عمان نے گوادر میں عجائب گھر بنانے کےلئے بیس ہزار ڈالر امداد کے عالوہ کئی نوادرات بھی پاکستان کے حوالے کر دی ہیں۔

حکومت اسالم آباد،تہران اور استنبول کنٹینر ٹرین سروس کا افتتاح کر چکی ہے۔

گوادر میں الئیو اسٹاک اور ایگریکلچرل سیکٹر کی ترقی کےلئے٢٥ملین ڈالر دے رہی ہے۔

سارک ممالک نے گوادر سے یورپ رسائی کےلئے راہداری مانگی ہے۔

فرانس اور پاکستان جوائنٹ کمیشن کے تحت مڈل ایسٹ ممالک کو بڑے پیمانے درآمدات کے منصوبوں پر کام کریں گے۔

فرانس پاکستان کےساتھ سول نیوکلئیر ٹیکنالوجی پر کام کرے گا۔

وسطی ایشیائی ممالک نے گوادر کے ذریعے راہداری میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور روس گوادرپورٹ کے ذریعے تجارت کا خواہاں ہے

چین نے گوادر میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت ٤٦بلین ڈالرز کے منصوبوں پر 

دستخط کیئے جس پر تیزی سے کام جاری ہے اور اس کے کچھ روٹ تکمیلی مراحل میں ہیں اور یہ دنیا کے بڑے منصوبوں میں سے ایک 

منصوبہ کہا جا رہا ہے جو پاکستان میں معاشی انقالب برپا کر دےگا۔

برطانیہ نے پاکستان کےساتھ دس سالہ ڈویلپمنٹ کا معاہدہ کیا ہے۔

ازبکستان نے ٹرانسپورٹ اور سامان کی ترسیل ، تعلیمی اور چیمبر آف کامرس کے معاہدے کیئے ہیں۔

ناروے نے ثقافتی،فیملی پروٹوکول،تعلیمی اور ڈویلپمنٹ کےلئے بیس ملین ڈالر کا معاہدہ کیا ہے۔

امریکہ ،جاپان نے اعلی تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون کے معاہدے کیئے۔

سری لنکا،یوکرائن،بنگلہ دیش نے فری ٹرید ایگریمنٹ کےساتھ ساتھ باہمی و اقتصادی تعاون کے معاہدے کیئے ہیں۔



گوادر بندرگاہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مشترکہ منصوبہ ہے کیونکہ دنیا کے ٨٠فیصد اشیا تیار کرنے والے ممالک پاکستان کے دائیں طرف 

(شمال مشرق ) میں ہیں، جیسا کہ چین ،مالئیشیا،جاپان ،تائیوان،کوریا، انڈونیشیا،سنگاپور ،ہانگ کانگ ہیں اور استعمال کرنے 

والے ممالک امریکہ،افریقہ ،یورپ، مڈل ایسٹ ،روس افغانستان پاکستان کے بائیں طرف واقع ہیں اس لئے گوادر بندر گاہ کا منصوبہ ہر 

حکومت کےلئے اہم رہا۔

موجودہ دور میں اس پراجیکٹ کےلئے روس، افغانستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس سے گوادر تک موٹرویز بنانے کا کام کافی حد تک 

مکمل ہوا اور مختلف معاہدے کیئے گئے۔

سابق حکومتی دور میں بندرگاہ گوادر سٹی،کوسٹل ہائی ویز اور دوسری ہائی ویز ،ترقیاتی کام اورمختلف معاہدے کیئے گئے۔

یورپ کا سامان گوادر اور گوادر کا سامان یورپ پہنچانے کےلئے ترکی کےساتھ معاہدے کیئے گئے ہیں۔

موجودہ حکومت نے پاک چین اقتصادی راہداری جیسا تاریخی منصوبے پر چین کےساتھ معاہدہ کیا جس پر تیزی سے کام جاری ہے 

اور گوادر کو تقریبا آپریشنل کر دیا گیا ہے حتی کہ چین سے بحری جہاز گوادر پر لنگر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
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