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 نهري غالظت:
   

کي رديَء، گندڪچري ۽ ِڪن ڦِٿ سميت ڪيترن نالن سان سڏڏجڏي ٿڏوا ڪڏابڏه  (solid waste)نهريَء غالظت 

نهري غالظت صحت جا مسئال پيدا ڪندڙ هجڻ نه گهرجيا جڏهن ته، اهڙي غالظت نه رڳو آمدنيَء جڏو رريڏعڏو تڏه 

ٻين ڪيترين شين ۽ وکرن ٺاهڻ جو وسيلو به ٿي سگهي ٿيا پر جڏهن نهري غالظت سٺي ۽ سالمتي واري طڏريڏقڏي 
سان ميڙي، ڇانٽي ڪئي، ٻيهر استعمال، ريسائيڪل يا صحيح طريقي سان اڪالئي نه وڃڏي تڏه اهڏا ڪڏراهڏتڏي، 

 بدبودار هجڻ کانسواِء صحت جا ڪيترائي سنگين مسئال پيدا ڪري سگهي ٿيا

اسان مان گهڻا اهو سوچي اهڙيون شيون اڇالئي ڇڏين ٿا ته ٻيو ڪو وڃي انهن کي ٺڪاڻي لڳائيندوا جڏهن ته اڪثڏر  

اهڙي گندڪچري ۾ رهڻو پوي ٿو جيڪو باقي سڄو سماج پڏيڏدا ڪڏنڏدو    ً اهي غريب ماڻهو ئي آهن جن کي مجبورا 
رهيٿو ته ساڳئي وقت اهو به غريب ماڻهو ئي آهي جيڪو اهڙي ِڪن ڦِٿ کي مڏيڏڙيڏنڏدو، الڏف، صڏا  ڪڏنڏدو ۽ ري  

جو ڪم ڪندو رهي ٿوا اسان مان هر هڪ اهو به سمجهي ٿڏو تڏه اسڏانڏجڏيَء   سائيڪلڻ رستي ڪمائتي وکر ۾ مٽائڻ  
صحت ۽ ماحول کي بچائڻ الِء اهڙو ڪم ڪرڻ ضروري آهي پر ايئن ڪو ورلي ٿئي ٿو ته، اهڙي ڪڏم ڪڏنڏدڙن کڏي  

 ڪو سٺو اجورو ڏنو يا عزت جي نگاهه سان ڏٺو ويندو هجيا 

ڪنهن به گندڪچري جو اهڙيَء طرح سان اُڪالُء ڪرڻ ته جيئن اهو، ماڻهن ۽ ماحول جي صحت الِء هاڃڏيڏڪڏار 
ٿي نه سگهي، اسانکي گهٽ ۾ گهٽ مقدار ۾ غالظت پيدا ڪرڻ گهرجي ۽ جيڪو به گند ڪچرو پيدا ٿئي ٿو انکڏي 
ڪارائتي مواد ۽ وسيلن ۾ مٽائڻ گهرجيا ايئن اسان مان هرهڪ خاص طور تي ڪارخانن ۽ سرڪار کي پنهنجي 

پنهنجي پيدا ڪيل گندڪچري جي رميواري کڻڻ گهرجي ۽ شروعات ۾ ئڏي گڏهڏٽ پڏيڏدا ڪڏرڻ، ان جڏو ٻڏيڏهڏر 
 استعمال ڪرڻ، ريسائيڪل ڪرڻ يا ڪامپوسٽ ٺاهڻ الِء ڪتب آڻڻ گهرجيا
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  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 عسينگ ڪيئن سٺي صحت  ۽ مان ماڻيو

جو چڪر هڻي گند ڪچرو ميڙي ايڏنڏدو  (Banding)روزانو، انڊونيشيا جي شهر بانڊنگ (Eseng)عسينگ 
هوا جيئن ته سندس گهر آسپاس جي وسندين کان، جتي ڪارائتو گند ڪچرو پيدا ٿيندو هو گهڻو پڏري هڏيڏو 

 تنهنڪري سڄو سڄو ڏينهن کيس گند جا وڏا وڏا ٻورا کڻي اچڻو ۽ وڃڻو پوندو هوا

عسينگ هر رات گندڪچرو الف ڪري صبح جو هڪ واپاريَء کي وڪڻي ڇڏيندو هوا کانئس ڪي واپڏاري 
شيشو، ڪي ڌاتو ته ڪي پنو ۽ پاٺا خريد ڪندا هياا پر جيڪي شيون واپاري کانئس خريد نه ڪندا هيا اهڏي 
عيسنگ جي گهر جي آسپاس گڏ ٿينديون رهنديون هيونا آهستي آهستي عسينگ جو گهر هاڃيڪڏار گڏنڏد 
جو ڍير بڻبو ويوا سندس الِء اهڙو ڪو موقعو نٿي آيو ته جيئن هو اهو وڪڻڏي سڏگڏهڏيا ورلڏي، کڏيڏس اهڏڙيڏون 
بيماريون ٿي پونديون هيون جو هو مهينن تائين ڍيري ٿيو پيو هوندو هو ۽ سندس الِء ڪڏم ڪڏرڻ ڏکڏيڏو ٿڏي 
پوندو هوا کيس جلد جلد تيز بخار ۽ ڏڪڻي ٿي پوندي هئي جو سندس اڱڻ ۾ رکيل پراڻن ٽڏائڏرن ۾ مڏوڏر واڌ 
ويجهه ڪندا رهندا هياا ايتري سخت پورهئي ڪرڻ باوجود جڏهن پوليس کيس دڪانن جي آڏو يا گهٽيڏن ۾ 

 گند ڪچرو ڦولهيندي ڏسندي هئي ته تنگ ڪندي هئيا 

عسينگ ۽ ڪن ٻين گندڪچرو ميڙيندڙن گڏجي فيصلو ڪڏيڏو تڏه هڏڪ 
اهڙو مرڪز قائم ڪري پنهنجو گڏ ٿيندڙ گندڪچرو وڪرو ڪن ۽ ٻيڏن 

سان پنهنجي ڄاڻ ۽ طريقن جو رڪر ڪنا ان سلسلڏي 
۾ هنن هڪ اهڙي مقامي تنظيم جو دورو ڪيو جيڏڪڏا 
ماحول ۽ پورهيتن جي حقن الِء پتوڙيڏنڏدڙ هڏئڏيا انڏهڏن 
سڀني گڏجي هڪ مڪمل رسورس رڪوري پڏروگڏرام 

 جي شروعات ڪئيا 

ماحولياتي تنظيم، شهري سڏرڪڏار کڏي چڏيڏو تڏه اهڏا، 
رسورس رڪوري پروگرام جي سهائتا ڪري ۽ پولڏيڏس ۽ 
دڪاندارن کي سمجهائي ته اهي گندڪچرو ميڙينڏدڙن کڏي 

عزت جي نگاهه سان ڏسنا شهري سرڪار جي حامي ڀرڻ تڏي هڏڪ 
اهڙو مرڪز قائم ڪيو ويو، جتي عسينگ ۽ اهڙا ٻيا ماڻهو گڏ ڪيل گندگچري کي ڇانٽي ڪري ٿي سگڏهڏيڏاا 
گند ڪچري گڏ ڪندڙ هر ماڻهوَء کي ڦيٿن وارو گاڏو ڏنو ويو ته جيئن مرڪز تائين گندڪچري آڻڻ ۽ ڇانڏٽڏڻ 

 يا سڌو سنئون واپارين تائين پهچائڻ ۾ سهوليت ٿينا

رسورس رڪوري سينٽر، گند ڪچرو ميڙيندڙن کي دستانا ۽ بوٽ به ڏنا ته جيئن، گند ڪچري ۾ موجود تڏيڏز ۽ 
چهنبيارن شين جي ُچڀڻ کان سندن بچاُء ٿي سگهيا جڏهن ماحولياتي تنظيم کي عسينگ کي ملڏيڏريڏا ٿڏيڏڻ 

 جي خبر پيئي ته هنن سندس صحت مرڪز مان عالج ڪرائڻ ۽ پرگهور لهڻ ۾ مدد ڪئيا

عسينگ اڃان به گند ڪچري گڏ ڪرڻ جو ڪم ڪري ٿوا سندس هاڻ صحت اڳي کڏان بڏهڏتڏر رهڏي ٿڏي ۽ 
سندس گهر گند جي ڍير جو ِڏک نٿو ڏئيا پوليس ۽ دڪاندار کيس ۽ سندس دوستن کي وسڏنڏديَء کڏي صڏا  
سٿري رکڻ سبب گهربل عزت ڏين ٿاا ساڳئي وقت شهري سرڪار به رسورس رڪوري سينٽر ۽ شهر جي صا  

 سٿري رهڻ سبب فخر محسوس ڪري ٿيا
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 ڪجهه گند ڪچرو ختم نٿو ٿئي
اٽڪل هر هنڌ تي گند ڪچرو هڪ مسئلو ٿي پيو آهي، جو اسان تمام گهڻو پيدا ڪيون ٿا ۽ اسان اهو به ڏسون ٿڏا 
ته اسانجي چوگرد پالسٽڪ، شيشي ۽ ڌاتن جو گند موجود آهي ۽ اهو ختم ئي نٿو ٿئيا ڪنهن دور ۾ کاڌو ۽ ٻڏيڏون 
شيون، قدرتي يا وري استعمال ۾ ايندڙ شين جهڙوڪ ڪيلن جي پنن ۽ اخبارن ۾ ويڙهيون وينديون هڏيڏونا دٻڏا ۽ 
ٻيون ڪارائتيون شيون مٽيَء، ڪاٺيَء ۽ ٻين شين مان حاصل ڪندا هياسينا جڏهن اهي بيڪار ڪري اڇڏالئڏي 

 ڇڏيندا هياسين ته ڪچري جي روپ وٺڻ بجاِء جلد ڳري سڙي زمين جو هڪ حصو بڻجي وينديون هيونا 
هاڻ، جڏهن ڪارخانن پالسٽڪ، ڌاتن ۽ ڪيميائي مادن جهڙيون شيون استعمال ڪرڻ شروع ڪيون آهن ۽ اهي 
جڏهن استعمال ڪري پوريون ڪيون ٿا ته گند ڪچري جي صورت ۾ باقي بچن ٿيونا بوتلن، باٽلڏيڏن ۽ ٿڏيڏلڏهڏن 
سميت موٽرڪاريون ۽ ڪمپيوٽر اهڙي مواد مان ٺاهيا وڃن ٿا جيڪي مضبوط ۽ هلڪا ته ٿين ٿا پر ڳرڻ ۽ سڙڻ ۾ 
هڪ ڊگهو عرصو وٺن ٿاا ٽين جي دٻن/ دٻين، بوتلن ۽ پالسٽڪ جي ٿيلهن ۾ شيون بند ۽ پئڪ ڪڏرڻ سڏان اهڏي 

 هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائڻ ۽ وڪرو ڪرڻ سوليون ته ٿين ٿيون پر تمام گهڻو گند ڦٿ پيدا ڪن ٿيونا

 هڪ پالسٽڪ جي ٿيلهيَء جي زندگي

ڪنهن دور ۾ ماڻهو، شين کڻڻ الِء ڇٻيون ۽ ڪپڙي جون ٿيلهيون استعڏمڏال 
ڪندا هياا جڏهن ته هاڻ، اسان پالسٽڪ جون ٿيلهڏيڏون اسڏتڏعڏمڏال 
ڪريون ٿا جنهن سبب پالسٽڪ هڪ تمام عام جام ڪڏتڏب ايڏنڏدڙ 

وکر ٿي پيو آهيا هر سال، لکن ڪروڙن جي تعداد ۾ اهڙيون ٿيلهيون ٺاهيڏون ۽ 
 اڇاليون وڃن ٿيونا 

خام تيل زمين يا سمنڊ مان 

 کوٽي ڪڍيو وڃي ٿو

پالسٽڪ جون ٿيلهيون روڊن رستن، زمينن ۽ گند جي ڍيرن تي اچي 
انت ڪن ٿيونا نالين ۽ ڪسين کي ٻنجي ۽ جانورن کي گُهٽي مارڻ 
جو سبب بڻجن ٿيونا انهن کي ساڙڻ سان زهريليون گئسون خارج 
ٿين ٿيونا پورڻ کانپوِء ڪنهنکي خبر ناهي ته اهي مڪمل طور تي 

 ڪيتري ڊگهي وقت کانپوِء ڳري سڙي وڃن ٿيونا

جيئن ته تيل سستو ۽ 
پالسٽڪ سولي ملي ٿي 
ان سبب سڄيَء دنيا ۾ 
استعمال ڪئي وڃي ٿي، 
عام طور تي ڪجهه منٽن 
جي استعمال کانپوِء 
 اڇالئي ڇڏجي ٿيا 

خام تيل صا  ڪري ٻين ڪيميائي 

مادن سان مالئي پالسٽڪ ٺاهي وڃي ٿي، 

خام پالسٽڪ مان  ٿيلهين سميت 

 ڪيتريون شيون ٺاهيون وڃن ٿيونا
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جڏهن اسانجين وسندين جي آسپاس ۾ گند جا ڍير ٿڏيڏنڏدا وڃڏن يڏا چڏوڌاري 
پکڙبا رهن تڏهن اهي ڪراهت ڏيندڙ، ڌپر، اڻوڻندڙ ۽ صحت الِء هڏاڃڏيڏڪڏار 

ٿين ٿاا جيڪڏهن گندڪچري جي ڇانٽي نه ڪئي وڃڏي تڏه ان 
سبب، پيدا ٿيندڙ غالظت جو مقدار ۽ مسئال تهانئين وڌي وڃڏن 
ٿاا پراڻين بئٽرين جي خطرناڪ غالظڏت ۽ صڏحڏت سڏنڏڀڏال 
دوران پيدا ٿيندڙ غالظت جڏڏهڏن پڏنڏي ۽ کڏاڌي پڏيڏتڏي جڏي 
ڪچري سان ملندي رهي ٿي ته مڏوٽ ۾ پڏيڏدا ٿڏيڏنڏدڙ اهڏڙي 
مالوت وڌيڪ خطرناڪ ۽ ان جو اڪالُء ڪرڻ وڌيڏڪ ڏکڏيڏو 

 ٿي پوي ٿو ا 

جيڪڏهن گند ڪچري جو صحيح طڏريڏقڏي سڏان اُڪڏالُء نڏه  
 ڪجي ته صحت جا ڪيترائي مسئال پيدا ڪري ٿوا 

 

  گندڪچري جي عام ڍيرن تي، ڪوئا، مکيون، مور، ڪاڪروچ ۽ ڪيترا اهڙا جيت واڌ ويجهه ڪن ٿڏا جڏن
 رستي مليريا، ڊينگي، هيپئٽائيٽس ۽ ٽائفس سميت ڪيتريون بيماريون پکڙجن ٿيونا 

  گندڪچري جي ڍيرن ۽ هنڌن تي بيمارين جا جيوڙا پيدا ٿين ٿاا جنهن سبب اتي راند کڏيڏڏنڏدڙ ٻڏار ۽ اتڏان
شيون ميڙي وڪرو ۽ استعمال ڪندڙ ماڻهو بيمار ٿي پون ٿاا گند ڪچري ۾ مڏوجڏود روڳڏي جڏيڏوڙا دسڏتڏن، 
ڪالرا، اسڪئبيز خارش، ٽيٽئنس، فنگس جهڙيون چمڙي ۽ اکين جون ڪيتريون ئي پکڙجڏنڏدڙ بڏيڏمڏاريڏون 

 پيدا ڪن ٿاا

  گند ڪچرو ڪسين ۽ نالين کي ٻنجي ۽ پاڻيَء جي وهڪ ۾ روڪ پيدا ڪري ٿو جنهڏن سڏبڏب اهڏڙو پڏاڻڏي
واپس وهڻ لڳي ٿو، دٻن ۾ گڏ ٿئي ٿو، ان تي جيت واڌ  ڪن ٿا ۽ بارشن ۾ ٻوڏ اچي ٿيا ٻوڏ جي جنهن پڏاڻڏيَء ۾ 

 انساني ڪرفٽي ۽ جانورن جي لڏ وهي اچي ٿي ته اها پيئڻ جي پاڻيَء ۽ زمين کي غليظ ڪري ڇڏي ٿيا

  جڏهن گندڪچري جا وڏا ڍير ڊهي پون ٿا ته اهي، ڍيرن تي ڪم ڪندڙن يا آسپڏاس ۾ رهڏنڏدڙ مڏاڻڏهڏن کڏي
 نقصان پهچائين ٿاا 

   گندڪچري جا زهريال ڪيميائي مادا، پاڻي ۽ زمين ۾ سمي ڪيترن سالن تائين ماڻهن ۾ زهر پکيڙيندا رهن ٿڏاا
 ورلي گند جي اهڙن زهريلن ڪيميائي مادن هجڻ سبب اهي ڌماڪي سان ڦاٽي پون ٿا يا باهه لڳي پوين ٿيا 

  جڏهن پالسٽڪ ۽ زهريلو گندڪچرو کليل هنڌن يا انسينريٽرن ۾ ساڙيو وڃي ٿو ته ان سڏبڏب هڏاڃڏيڏڪڏار
ڪيميائي مادا هوا ۾ خارج ٿين ٿا ۽ زهريلي رک زمين ۽ پاڻيَء کي غڏلڏيڏظ ڪڏري ڇڏڏي ٿڏيا اهڏڙا زهڏريڏال 
ڪيميائي مادا مختصر عرصي ۾ ڇاتيَء جا انفيڪشن، کنگهه، اوڪارا، الٽي ۽ اکين جون بيماريون تڏه وقڏت 

بيماريون پيدا ڪڏن ٿڏا نانسڏيڏنڏريشڏن بڏابڏت وڌيڏڪ سنگين گذرڻ سان گڏ ڪينسر ۽ ڄائي ڄم جهڙيون 
 ).423معلومات الِء ڏسو صا 

يا ڪو ٻيو صحت بابت عام ڪڏتڏابا نڏهڏري ”  جت ويڄ نه طبيب“ غالظت سبب ٿيندڙ بيمارين جي عالج الِء ڏسو 
غالظت سان ڪم ڪرڻ دوران دستانا، مکوٽو ۽ بوٽ پائي ڪم ڪرڻ سان صحت جڏي پڏيڏدا ٿڏيڏنڏدڙ ڪڏيڏتڏرن 

 )A۽ ضميموا ن 406مسئلن کان بچي سگهجي ٿو نغالظت سان ڪم دوران بچاَء جي اپائن الِء ڏسو صا 

ڪن قسمن جو ڪچرو وري استعمال يا ريسائيڪل 

ڪري سگهجي ٿوا ڪن قسمن جو ڳري سڙي وڃڻ 

۾ هڪ ڊگهو عرصو ته ڪو قسم ڏهاڪا وٺي ٿو، 

 جڏهن ته ڪو ڳري سڙي نه ٿو سگهي ! 

 گاڏڙ ۽ گڏ ڪيل ڪچروغيرتسلي بخش طريقي سان اڪالئڻ
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 وسنديَء جي صفائي ۽ گندڪچري مان ٻيهر وسيال حاصل ڪرڻ 

پنهنجين وسندين کي هاڃيڪار غالظت کان بچائڻ ۽ اهڙي غالظت کي ڪنهن ڪارائتي وسيلي ۾ مٽائڻ سان نه 
رڳو وسنديَء جي صحت ۽ ان جي ماحول ۾ سڌارو ٿئي ٿو ته پئسي جو بچاُء به ٿئڏي ٿڏوا مڏثڏال طڏورن ارجڏنڏٽڏيڏنڏا ۾ 
گندڪچرو ميڙي ساڙڻ سان هڪ ٽوليَء ڏٺو ته، جيڪڏهن بيونس آئرس شڏهڏر جڏو سڏڄڏو گڏنڏد ڪڏچڏرو مڏيڏڙي 

ملين ڊالرن جي بچت ٿي سگهي ٿي ۽ جيڪڏهن اهو پئڏسڏو سڏڄڏي  10ريسائيڪل ڪيو وڃي ته ان سان هر سال 
 آمريڪي ڊالر ملي سگن ٿاا 150شهر جي سڀني گندڪچري ميڙيندڙن ۾ ورهايو وڃي ته هر مهيني هر فرد کي 

هر فرد ۽ هر برادري گند ڪچري گهٽائڻ ۽ سٺي طرح سان اڪالئڻ جي رميڏواري کڏڻڏي سڏگڏهڏي ٿڏيا جڏيڏئڏن تڏه 
برادريون پنهنجي طور تي به گهڻو ڪجهه ڪري سگهن ٿيون تنهن هوندي به گندڪچرو هڪ اهڙو سياسي مسئلڏو 
آهي جيڪو رڳو سرڪار، صنعتن ۽ برادرين جي گڏيل سهڪار سان تڏهن حل ٿي سگهي ٿو جڏهن سندن مڏنڏشڏا 
۽ مقصد عام ماڻهن جي صحت سڌارڻ جو هجيا ان ڏس ۾ الزمي طور تي عام ماڻهن ۽ مڏاحڏول تڏان غڏالظڏت جڏو 
بوجهه گهٽائڻ الِء صنعتن کي ان ڳالهه الِء مجبور ڪرڻو پوندو ته اهي، پنهنجو مال ۽ مواد اهڏڙيَء طڏرح سڏان تڏيڏار 

(ا سرڪار جي سهائتا سان مڏاڻڏهڏن کڏي اهڏڙن 458ڪن ته جيئن گهٽ ۾ گهٽ غالظت پيدا ٿي سگهي نڏسو صا 
ڪمن الِء همٿائڻ ته جيئن اهي گندڪچري جو ٻيهر استعمال، ريسائيڪل ۽ بي مضر طريقن سڏان اڪڏالُء ڪڏن 
جنهن سان پئسي جي بچت ٿيندي، ماڻهن الِء نوان ڪم نڪرندا ۽ برادرين جي مسڏئڏلڏن حڏل ڪڏرڻ ۾ مڏدد ٿڏي 

 ).416۽  408، 401، 395سگهندي نڏسو صا 

 برادريَء جو ِڪن ڇن وارا هنڌ گهمي ڏسڻ 

برادرين پاران ِڪن ڇن گهمي ڏسڻ سان ماڻهن کي وسنديَء جي گند ڪچري ڏسڻ ۽ انهن جي مسڏئڏلڏن کڏي حڏل 
ڪرڻ جا موقعا ملن ٿاا ماڻهو گندڪچري بابت پنهنجيون پريشانيون ٻڌائي هڏڪ صڏا  سڏٿڏري ۽ صڏحڏتڏمڏنڏد 
وسنديَء الِء پراميد ٿي سگهن ٿاا گهمي ڏسڻ دوران ۽ ان کانپوِء برادري وسنديَء کي صا  سٿري رکڏڻ الِء گڏهڏربڏل 

 اپائن  ۽ رسورس رڪوري جي رٿا تي بحث / ڳالهيون ڪري سگهي ٿيا

 ڪن ڇن وارا هنڌ گهمڻ الِء منظم ٿيڻ

 ڪن ڇن گهمي ڏسڻ الِء ماڻهو ڪوٺڻ

ڪن ڇن گهمي ڏسڻ واري ڳالهه کي اثرائتو بڻائڻ الِء نه رڳو پاڙي وارن پڏر انڏهڏن کڏي بڏه سڏڏيڏو جڏيڏڪڏي 
گندغالظت جو ڪم ڪن ٿا ۽ جنکي گندغالظت ميڙڻ، هڪ هنڌان ٻئي هنڌ پهچائڏڻ ۽ ان جڏو انڏتڏظڏام 

 سنڀالڻ جو اختيار هجي ٿو، جن ۾ شامل ٿين ٿا:

 ننڍن ڪارخانن جا پورهيت 

 پراڻو مال خريد ڪندڙ واپاري ۽ گندڪچرو کڻائيندڙ 

 اهڙا خريدار جيڪي سنئون سڌو گهرن يا ڌنڌوڙين کان گندڪچرو گڏ يا خريد ڪن ٿا 

 اهي غالظت ميڙيندڙ جيڪي گهٽين، رستن يا ڍيرن تان مال گڏ ڪندا رهن ٿا 

 برادريَء جا اڳواڻ 

 اهي سرڪاري ڪامورا جيڪي وسندين کي صا  سٿري رکڻ ۾ سهائتا ڪري سگهن ٿاا 
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 ڪن ڇن گهمڻ کان اڳ ۾ گڏجاڻي ڪريو

اڳ ۾ گڏجاڻي ڪري گهمڻ جي سببن، انالِء ڪهڙين ڳالهين ڏانهن ڌيان ڏيڻ  ۽ گهمڻ کانپوِء هڏر فڏرد کڏي ان ۾    
ڪامياب ٿيڻ جي ڪيتري اميد ٿي سگهي ٿي جهڙين ڳالهين تي ويچارڻ فائديمند ٿي سڏگڏهڏي ٿڏوا اهڏا ڳڏالڏهڏه  
سمجهڻ به سڦل ٿي سگهي ٿي ته هر فرد ڪهڙي سبب مائل ٿئي ٿوا ڪي اهڙيون شيون ميڙي پنهنجو پڏيڏٽ پڏالڏي  
 سگهن ٿا جيڪي ٻيا اڇالئي ڇڏين ٿا ته ڪي وري پنهنجيَء وسندي جي سونهن ۽ صحت بهتر ڪرڻ چاهين ٿاا 

 ڪن ڇن گهمي ڏسڻ جي رٿا ٺاهيو

فيصلو ڪريو ته، ڪهڙا هنڌ گهمي ڏسڻا آهنا گڏجي انهن ڳالهين جي لسٽ ٺاهيو جن ڏانڏهڏن ڌيڏان ڏيڏڻڏو 
 آهي جهڙوڪ: 

 گندڪچري سبب بند ٿي ويل هوديون، ناليون ۽ اهڙا ٻيا وهڪرا ۽ گهٽيون 

 رستن ۽ پاڻيَء جي وهڪرن سان انساني ڪرفٽي ۽ جانورن جي غالظت 

 زهريلي غالظت 

 گند جي ڍيرن تي پلجندڙ جانور 

سال اڳ اهو هنڌ ڪيئن هوندو هوا گڏنڏد  30يا  20برادريَء جي ڪنهن وڏڙي کي چئو، هو ٻڌائي ته، اڄ کان 
ڪچرو گهڻو گهٽ يا گهڻو وڌيڪ ٿيندو يا اهو مختلف قسمن جو هوندو هو؟ ان زماني ۾ ماڻهو پنهنجي گند 

 ڪچري الِء ڇا ڪندا هيا؟ گهمڻ دوران انهن ڳالهين تي سوچيندا رهوا

 

سال اڳ اسان پنهنجو  30اڄ کان 
سڄو کاڌو پاڻ اپائيندا هئاسينا 
جڏهن ته هاڻ، گهڻي ڀاڱي دڪانن 

 تان خريد ڪيون ٿاا
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 گهمو !

ٽولين ۾ ورهائجي وسنديَء جا مختلف هنڌ گهمي ڏسوا جيئن ته مختلف ٽولين کي مخڏتڏلڏف مسڏئڏال نڏظڏر 
ايندا تنهنڪري ممڪن ٿي سگهي ته توهان، رڳو عورتن يا مردن جون الف الف ٽوليون ٺاهيو يا نڏوجڏوانڏن 

 جي هڪ الف ٽولي يا سڀني کي هڪ ٽوليَء ۾ گڏ ڪريوا

ڏسو ته گندڪچرو ڪٿي گڏ ڪيو وڃي ٿو ۽ گندڪچري اڪالئڻ الِء ڪهڙا وڌ ۾ وڌ عام طريقا اسڏتڏعڏمڏال 
ڪيا وڃن ٿاا ڇا گندڪچري گڏ ڪرڻ جا اتي دٻا موجود آهن؟ ڇا ماڻهو گندڪچرو سڏاڙي ڇڏڏيڏن ٿڏا يڏا 
ڪنهن کليل هنڌ تي ڍير ڪندا وڃن ٿا؟ ڪنهن کاهيَء ۾ اڇالئين ٿا يا انسينريٽر ۾ ساڙين ٿڏا؟ ڇڏا ڪڏي 
شيون ميڙيون، وري  استعمال ڪيون يا ريسائيڪل ڪيون وڃن ٿڏيڏون جڏهڏڙوڪ بڏوتڏلڏون يڏا اخڏبڏارون؟ 

 ڪنهن ڌنڌي/ پيشي سبب پيدا ٿيندڙ غالظت کي ڪاڏي ڪيو ٿو وڃي؟

هر ٽوليَء مان ڪنهن هڪ کي اهڙي لسٽ ٺاهڻ الِء چئو يا نظر ايندڙ مسئلن جون ڊرائينگون ڪڏڍنڏدا وڃڏو 
 جنهن ۾ مختلف قسم جي نظر ايندڙ غالظت به اچي وڃي ٿيا

 هر ماڻهوَء جي گهر ۾ غالظت ڏسوا

 اها ڪيتري گهڻي ۽ ڪهڙن قسمن جي آهي؟

  نامياتي غالظتبچيل کاڌو ۽ اهڙي ٻي تَر 

 پالسٽڪ 

 پنو 

 ڌاتو 

 باقي گندڪچرو 

ڏسو ته ڪهڙو ڍير وڏي ۾ وڏو ۽ ڪهڙو ننڍي ۾ ننڍو آهي؟ اهڙي هر قسم جي غالظت سان ڇا ٿڏو ڪڏيڏو وڃڏي؟  
گندڪچري طور اڇالئڻ بجاِء انالِء ٻيو ڇا ٿو ڪري سگهجي؟ ايئن ٻين ڪيترن گهرن جو ٿڏورو گڏهڏڻڏو گڏنڏد  

 ڪچرو کڻي، ان تي گڏجي بحث ڪريوا باقي بچيل گندڪچرو دٻن ۾ واپس وجهي ڇڏيو! 

 ماڻهن جيڪي ڏٺو ان تي گڏجي بحث ڪريو

 ساڳئي ڏينهن دير سان نيا ٻئي ڏينهن( سڀني ٽولين کي گڏ ڪري بحث ڪريو ته توهان ڇا سکيو ۽ ڇا سمجهيوا 

هرهڪ کي چئو ته هن، گهمڻ دوران جيڪي ڪجهه ڏٺو ۽ محسوس ڪيو اهو ٻين کي ٻڌائيا هڏرهڏڪ کڏي 
چئو ته گهر مان گڏ ڪيل غالظت جي ڪا رري ڏيکاري ۽ ٻڌائي ته ڇا هن اهڙي قسم جي غالظت وسنديَء ۾ 
ٻئي ڪنهن هنڌ ڪو مسئلو پيدا ڪندي يا ٻيهر استعمال يا ريسائيڪل ڪنڏدي ڏٺڏي آهڏي؟ ڇڏا مڏاڻڏهڏو 
غالظت جي ناقص اڪالَء سبب پيدا ٿيندڙ ڪو ممڪن يا موجوده مسئلو ڏسن ٿا؟ غالظت اڪالئڏڻ بڏابڏت 

 ڪن ڪٽنبن جا ڪهڙا بهترين ويچار هيا؟

 

 

 



 393 : نهري غالظت: صحت جي خطري کي هڪ وسيلي ۾ تبديل ڪرڻ18بابا 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 ڪن ڇن وارا هنڌ گهمڻ الِء نهلندڙ(

 

 

 مسئلن جا ڪارڻ ۽ اثر هڪ لسٽ ٺاهيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سونهون، ماڻهن پاران نشاندهي ٿيندڙ مسئال، بورڊ يا هڪ وڏي پني تي لکي سگهڏي ٿڏوا هڏرهڏڪ  /سهائتڪ
کان وسنديَء جي غالظت، مسئلن بابت پوي اهي مسئلن واري ڪالم ۾ لکندا وڃوا پوِء کانئس پوو ته، اهڏڙو 
هرهڪ مسئلو برادريَء جي صحت کي ڪيئن متاثر ڪري ٿوا ٻئي خاني ۾ هر مسئلي سان الڳاپيل صڏحڏت 

 متاثر ڪندڙ مسئلو لکوا

 ايندڙ قدمن جي رٿابندي ڪريو

ٽوليَء جي سڀني فردن کي چئو ته، اهي مسئلن تي نظرثاني ڪن ۽ ٻڌائين ته انڏهڏن کڏي حڏل ڪڏرڻ الِء هڏو 
ڪهڙن ممڪن اپائن الِء سوچي سگهن ٿاا ٻئي قدم جي شروعات اهڙي مسئلي کي گهٽائڻ جي طورطريقن يا 

 اهو مڪمل طور تي ختم ڪرڻ الِء ٿي سگهي ٿيا انالِء هيٺين جهڙا سوال پوي سگهو ٿا:

 هر گهر پنهنجي پيدا ڪندڙ گند ڪچري جي مقدار کي ڪيئن گهٽائي سگهي ٿو؟ 

 اسان ڪامپوسٽنگ ۽ گند ڪچري جي ڇانٽي جي ڪم کي وڌيڪ ڪيئن زور وٺرائي سگهون ٿا؟ 

 ڇا ڪميونٽي جا ڪي ماڻهو گندڪچري گڏ ڪرڻ جو اهڙو ڌنڌو ڪري سگهن ٿا؟ 

  ڇا اتي اهڙو ڪو زمين ٽڪرو آهي جتي ڪامپوسٽ  جو ڪم يا رسورس رڪوري مرڪز قائم ڪري سگهجي؟ 

 ويجهي ۾ ويجهي ڪهڙي هنڌ تي ريسائيڪلنگ پالنٽ موجود آهي؟ 

  مقامي سرڪار، برادريَء جا اڳواڻ، ڪارخانا ۽ ڪاروباري گندڪچري سبب پيدا ٿيندڙ مسئلن کڏي حڏل
 ڪرڻ الِء ڪهڙي رميواري کڻي سگهن ٿا؟

 ڪن ڦٿ گهمي ڏسڻ

 سبب

 ڪمپوسٽنگ نٿي ڪئي وڃي 

  ،گند ڪچرو ساڙڻ 

 کوڙ ساريون بوتلون ۽ دٻا 

 مسئال

  بدبوِء ۽

 دونهون

 گند جا ڍير 

 صحت تي اثر

 کنگهه 

  ٻار سهڪي سبب

 بيمار، 

 ڪنو پاڻي 

جڏهن کان نئون  
سپرمارڪيٽ کليو آهي  
تڏهن کان هر وڪرو ٿيندڙ  
شئي پالسٽڪ ۾ ڏين ٿاا  

”  سببن “جنهن جو رڪر  
 واري لسٽ ۾ ڪيوا 
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 هڪ برادري گند ڪچرو وڪڻي پئسا ڪمائي ٿي 

جي غريب آبادي ۾ گندڪچري جا ڪيتڏرائڏي مڏوجڏود وائڏکڏا ڍيڏر  (Curitiba)برازيل جي شهر، ڪوريتيبا 
سدائين بيماريون پيدا ڪندڙ ڪوئن جي واڌ ويجهه جا هڏنڏڌ رهڏيڏا آهڏنا ان مسڏئڏلڏي کڏي حڏل ڪڏرڻ الِء 

اسڏان خڏريڏد  -پنهنجو گند نه اڇاليڏو“ ڪوريتيبا جي شهري ڪائونسل هڪ پروگرام شروع ڪيو، جنهنکي 
سڏيو ٿي ويوا شهري ڪائونسل ڪاٿو لڳايو ته، گندڪچري جي سڀني ڍيرن کي صا  ڪرڻ تي ”  ڪنداسين

ڪيترو خرچ اچي سگهي ٿوا پوِء اهو ڪم ڪنهن به ٻاهرين ڪمڏپڏنڏيَء کڏي ڏيڏڻ بڏجڏاِء حسڏاب ڪڏيڏو تڏه، 
گندڪچري جي هر ڪڏٽڏي تڏي جڏيڏتڏرو 
خڏڏرچ ايڏڏنڏڏدو، هڏڏنڏڏن اهڏڏو اتڏڏان جڏڏي 

 رهواسين کي آڇيوا

گندڪچري ميڙڻ سان پئسن ڪمائڻ سميت هر فرد کي ميونسپالٽيَء جي ٽرڪ تائين هر ڪٽي جي حساب سان  
کين شهر تائين سفر ڪرڻ الِء مفت ۾ هڪ ٽڪٽ به ڏني ٿي ويئيا جيئن ته اهڙيون وسنديون شهري مرڪز کڏان  
گهڻو پري آهن تنهنڪري سندن الِء اهي ٽڪيٽون گهڻيون قيمتي هيونا شهري ڪائونسل پڏڻ هڏر ڪڏٽڏي جڏي  
حساب سان چندو ڏنو ته جيئن برادرين الِء باغ باغيچا ۽ ٻيون رٿائون هالئي سگهجنا جن هنڌن تي اڳ ۾، گند جڏا  
ڍير موجود هوندا هيا هاڻ اتي، ڪيترائي باغ باغيچا ۽ وڻ ٽڻ موجود آهنا جنهن سان سڄي برادريَء جي صحت ۾  

 پڻ سڌارو آيوا 

پروگرام شروع ڪرڻ جي ڪجهه سالن کانپوِء شهري ڪائونسل، هڪ اهڙو پروگرام تيار ڪيو جيڏڪڏو اڳڏي 
کان به گهڻو شاندار هيوا هنن شهر جي ويجهن آبادگارن کان سڌوسنئون مناسب قيمت تي کڏاڌخڏوراڪ جڏون 
شيون خريدڻ شروع ڪيون ۽ ماڻهن کي گندڪچري جي هڪ ڪٽي جي عيوض کاڌخوراڪ جو هڪ ڪٽڏو 
ڏيڻ شروع ڪيوا ايئن ڪرڻ سان آبادگارن کي، پنهنجي اپت وڪرو ڪرڻ ۾ سهوليت ٿي، غريڏب آبڏاديڏن ۾ 

 رهندڙ ڪٽنبن جي کاڌخوراڪ ۾ واڌارو ۽ سڌارو ٿيو ته ٻئي طر  سڄو شهر به صا  سٿرو ٿي ويوا
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 برادريَء جي نهري غالظت جو پروگرام
هڪ دفعو جڏهن ڪا برادري، غالظت سبب پيدا ٿيندڙ مسئلن کي سمجهڏڻ ۾ ڀڏاڱڏي 
ڀائيوار ٿئي ٿي ته اها گڏجي اهڙن مسئلن کي حل ڪرڻ الِء قدم کڏڻڏي ٿڏي ۽ اهڏڙيڏون 
 رٿائون شروع ڪري ٿي جيڪي برادرين جي ضرورتن ۽ لياقتن مطابق هجن ٿيونا 

ڪنهن برادريَء جي نهري غالظت جي پروگرام ۾ هيٺيان سڀ قدم/ ٽپ اچي وڃن ٿڏاا 
 ناهڙي هر ٽپ بابت وڌيڪ ايندڙ صفحن تي ڏسو(ا

  غالظت پيدا ڪريوا خاص طور تي زهريلي غالظت ۽ اهڙا گهٽ ڪوشش ڪري
 مادا جيڪي ريسائيڪل نه ٿا ڪري سگهجنا

  ڪري الف ڪرڻ سولو ٿئڏي ڇانٽي جتي گندڪچرو پيدا ٿئي ٿو اتي ئي ان جي
 ٿو ته کڻڻ ڪرڻ ۾ به آسانا

  ۾ مٽايواڪامپوسٽ کاڌ خوراڪ جي ڪچري ۽ نامياتي گند کي 

  ڪريوا ٻيهر استعمالجڏهن به ممڪن ٿي سگهي اهڙي مواد کي 

  ڪريو ۽ سرڪار ۽ صنڏعڏت الِء مڏنڏظڏم ٿڏيڏو تڏه اهڏي بڏرادريَء الِء ريسائيڪل مختلف قسمن جي مواد کي
 ريسائيڪلنگ جا پروگرام شروع ڪنا

  الِء سالمتيَء وارا طريقا استعڏمڏال ميڙڻ، نيئڻ ۽ گدامڻ گندڪچرو
ڪريوا جيڪي فرد اهڙو ڪم ڪن ٿا تن جي عزت ڪريو ۽ کين 

 سٺو اجورو ڏيوا

  اهڙو گندڪچرو جيڪو نه ته ٻيهر استعمال ۽ نه ئي ريسڏائڏيڏڪڏل
 واري طريقي سان اڪالئيواسالمتيَء ڪري سگهجي ٿو ان کي 

 گند ڪچرو گهٽائڻ

اهڙو گندڪچرو جيڪو اسانجين گهٽين، گهرن ۽ زمينن تي اچي دنگ ڪري ٿو ان جي شروعات صنعتن رسڏتڏي 

ٺهندڙ اهڙين شين جي صورت ۾ ٿئي ٿي جيڪي نه ته وري استعمال ۽ نه ئي ريسائيڪل ڪڏري سڏگڏهڏجڏن ٿڏيڏونا 

برادريَء جي گندڪچري اڪالئڻ جي دائمي پروگرام جو هڪ مقصد هي به ٿئي ٿو ته، ماڻهن ۾ اهڙين شين ۽ مواد استعمڏالڏڻ  

 الِء ڪوششون ڪجن جن سان شروعات ۾ ئي گندڪچرو پيدا نه ٿئيا گندڪچري گهٽائڻ جا اهڙا ڪجهه طريقا آهن: 

 اهڙيون شيون ڪڏهن به خريد نه ڪجن جيڪي ٻين ڪيترين شين ۾ ويڙهيل/ بند يا پئڪ ٿيل هجن 

 شيشي ۽ پاٺي کي پالسٽڪ ۽ ڌاتوَء جي شين تي اهميت ڏيڻ 

  خريداري ڪرڻ الِء پنهنجي ڇلي يا ڪپڙي جي ڳوٿري استعمال ڪرڻ ۽ دڪڏانڏدار کڏان پڏالڏسڏٽڏڪ جڏي

 ٿيلهين وٺڻ کان انڪار ڪرڻ

 کاڌي جون شيون گهڻي مقدار ۾ وٺڻ ته جيئن پئڪنگ گهٽ ٿئي جيڪا گهر آڻڻي پوي ٿي 

   جيڪي به شيون ٻيهر ٺاهي يا وري استمال ڪري سگهو ٿا ڪريو ۽ جڏهن ممڪن هجي ته پراڻيون شيون خريد ڪريوا 

ماڻهن جي گهرجن 
۽ لياقتن کي 

ويچاريندي سوچيو 
ته سڀ گڏجي ٿوري 
وقت ۾ ڇا ڪري 
 سگهن ٿاا

سڀ برادريون، 

خاص طور تي 

شروعات ۾ اهي 

سڀ اپاَء وٺي نه 

 سگهنديون
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برادريون چاهين ته، دڪاندارن ۽ مڏقڏامڏي حڏڪڏومڏتڏن سڏان 
گڏجي اهڙي مواد جي استعمال کي شروع ۾ ئي روڪي سگڏهڏن 
ٿيون جيڪو وسنديَء ۾ اڪالئڻ يا صڏحڏت جڏا مسڏئڏال پڏيڏدا 
ڪندڙ ٿئي ٿوا برادريَء جي تنظيم، حڪومتن تي دٻڏاُء وجڏهڏي 
اهڙن قانون جوڙڻ الِء چئي سگڏهڏي ٿڏي جڏن رسڏتڏي مڏجڏبڏورا  
ڪاروباري ماڻهو پنهنجي گهٽ ۾ گهٽ غالظت پڏيڏدا ڪڏن ۽ 

 پيدا ڪيل گندڪچري جي رميواري کڻي سگهنا

 پالسٽڪ جي ٿيلهين تي بندش هڻڻ

ٻاهران، عام طور تي گند جي ڍيرن تي اڇاليل پالسٽڪ جون  (Emmonak)االسڪا جي هڪ ڳوٺ ِاموناڪ 
ٿيلهيون هوا رستي اڏامنديون ڀر واري ڳوٺ گئلينا جي وڻن ۾ اچي ڦاسي پونديون هيون يڏا ويڏجڏهڏي يڏوڪڏان 

وٽ جتي ندي سمنڊ ۾ ڇوڙ ڪري ٿي، پالسڏٽڏڪ جڏون  (Kotlik)نديَء ۾ وهنديون رهنديون هيونا ڪوٽلڪ 
 ٿيلهيون مئل لڌڙن ۽ سالمن موي کي ويڙهيل نظر اينديون هيونا

۾ پالسٽڪ جي ٿيلهين تي بندش هڻي چڪا هيا ان سڏبڏب اتڏي اهڏڙو  1998ڳوٺ اڳ ۾ ئي، سال  3جيئن ته، 
وڌيڏڪ وسڏنڏديڏن ۾  30مسئلو موجود نه هيوا انهن ڳوٺن جي مثال تي عمل ڪندي االسڪڏا ريڏاسڏتڏن جڏي 

پالسٽڪ جي ٿيلهين تي بندش وڌي ويئي جيڪا آهستي آهستي ٻيڏن وسڏنڏديڏن تڏي الڳڏو ٿڏي رهڏي آهڏيا 
ڪيترن شهرن ۽ ڳوٺن ۾ ماڻهن کي پني جي ٿيلهين استعمالڻ يا ڪپڙي جي ٿيلهين کڻڻ الِء همٿايو وڃي ٿڏو، 

 جيڪي ڪيترا ئي دفعا سالن تائين استعمال ڪري سگهجن ٿيونا

االسڪا ۾، پالسٽڪ جي ڪچري خال  هلندڙ هڪ مهم جي حصي طور، ماحولياتي بچاُء جي رياستي کڏاتڏي 
۽ يوڪان رور انٽرٽرائيبل واٽرشيڊ ڪائونسل ماڻهڏن کڏي اهڏو 

سيکارڻ شروع ڪيو ته پالسٽڪ جي ٿيلهين کي ٻڏيڏن 
شين ٺاهڻ الِء ڪيئن استعمال ڪري سگهجي ٿڏوا 
هاڻ، ماڻهو پالسٽڪ جي ٿيلهين کڏي پڏٽڏيڏن ۾ 
ڪٽي انهن مان دستي ٿيلها، پٺيَء جڏا ٿڏيڏلڏهڏا، 
پڏڏائڏڏدان، ٽڏڏوڪڏڏريڏڏون ۽ ٻڏڏيڏڏون ڪڏڏيڏڏتڏڏريڏڏون 
ڪارائتيون شيون ٺاهين ٿڏا، ان کڏانسڏواِء هڏو 
اهڙين پڏٽڏيڏن جڏو وڪڏرو ڪڏري پڏئڏسڏو بڏه 
ڪمائين ٿا جيڪا اڳ ۾ سڏنڏدن ڪسڏيڏن ۽ 
نالين کي ٻنجيندڙ ۽ روڊن رستن تي اڏامڏنڏدي 

 رهندي هئيا
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 گندڪچري جي پيدا ٿيندڙ هنڌ تي ڇانٽي ڪرڻ

کاڌي جي ڪچري کي، بيڪار پني ۽ شيشي وغيره کان الف ڪرڻ سان ان جو ٻيهر استعمالڻ، ريسڏائڏيڏڪڏلڏڻ ۽ 
اڪالئڻ سولو ٿئي ٿو ۽ اهڙي گڏيل گندڪچري سبب صحت جي مسئلن پيدا ٿيڻ کان بچاُء ٿڏئڏي ٿڏو نڏسڏو صا 

(ا گندڪچري کي سٺيَء طرح سان اڪالئڻ جو پهريون قدم ان جي ڇانٽي ڪرڻ  مسئلي جو اپاُء ته ٿڏئڏي ٿڏو 390
پر تنهن هوندي به ڇانٽي ڪرڻ کانپوِء ان جي اڪالئڻ جو سٺو طريقو موجود هجي ته بهتر ٿئي ٿوا ڇو ته گڏنڏد جڏي 
ڇانٽي  ڪرڻ ان سرشتي جو رڳو هڪ حصو ٿئي ٿو جنهن ۾ ان جو ٻيهر استعمال ڪرڻ، ڪامپوسٽنگ ٺاهڻ، عام 

 طور تي گند گڏ ڪبو رهڻ، ريسائيڪلنگ ڪرڻ ۽ سالمتي سان اڪالئڻ شامل ٿين ٿاهنا  

 گندڪچري کي الف الف ڪرڻ جا طريقا

جو ٿئي ٿو، جنهڏن تر غالظت يا نامياتي شهري ۽ ٻهراڙيَء جي عالئقن ۾ پيدا ٿيندڙ گندڪچري جو هڪ وڏو حصو 
۾ کاڌي جي ڪچري کانسواِء باغيچن جو گند جهڙوڪ: سڙيل ۽ ڪريل پن ۽ سڙي ويل ٻوٽا ٿين ٿاا نامياتڏي گڏنڏد 
ڪچرو اس ۽ پاڻيَء سبب سڙي ڳري وڃي ٿو يا جاندار نڪينئان، جيت ۽ بئڪٽيريڏا( اهڏي کڏائڏي خڏتڏم ڪڏري  

 ).400ڪامپوسٽ ۾ تبديل ڪري ڇڏين ٿا نڏسو صا 

گندڪچري ۾ عام طور تي پنو، شيشو، ڌاتو ۽ پالسٽڪ جام ٿئي ٿيا اهڙي گند جو هڪ وڏو حصو، پئڪڏنڏگ جڏو 
اهو ڪچرو ٿئي ٿو جيڪو اڇاليو وڃي ٿوا جڏهن ته، گهريلو گند ۾ رنڏگ، بڏئڏٽڏريڏون، پڏالڏسڏٽڏڪ جڏون نڏئڏپڏيڏز، 
 موٽرگاڏين جو تيل، پراڻيون پيسٽيسائيڊون ۽ صفائيَء الِء استعمال ٿيندڙ شين جا دٻا ۽ بوتلون ٿي سگهن ٿيونا

 گندڪچري کي ٻن قسمن ۾ ڇانٽڻ

خشڪ گند ڪچرو الف 

الف ڪري ٻيهر 

استعمال، ريسائيڪل 

ڪيو يا کڏن ۾ اڇاليو 

 وڃي ٿوا

تر گند ڪچرو 

ڪامپوسٽ ۾ مٽجي 

 وڃي ٿو

 يا وڌيڪ قسمن ۾ ورهائڻ 3گندڪچري کي 

تر گند ڪچرو ڪامپوسٽ ٿي 

 وڃي ٿوا
وري استعمال يا ريسائيڪل ٿيڻ جوڳو 

ڇانٽي ڪري ٻيهر استعمال، ريسائيڪل 

 ڪيو يا کڏن ۾ اڇاليو وڃي ٿوا

زهريلو گند ڪچرو خبرداريَء 

سان کڻڻو ۽ اڪالئڻو پوي ٿو نڏسو 

 ).410صا 

 
 تر ڪچرو 
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 گندڪچري جي ڇانٽي ڪرڻ ڪنهن جي رميواري آهي؟

جيڪي گهر يا ڪاروباري، اهڙو گندڪچرو پيدا ڪن ٿا سي ئي ان جي ڇانٽي ڪري سگهن ٿا يا اهڏي جڏيڏڪڏي 
ميڙيندا رهن ٿاا بهرحال، برادري اهڙي گندڪچري ميڙڻ، الف ڪري ٻيهر استعمالڻ، ريسائيڪلڻ يا اڪالئڏڻ الِء 
ڪهڙو به طريقو استعمال ڪري، ضروري ٿئي ٿو ته اهڙي ڪم ڪندڙن جي عزت ڪئي ۽ کين پنهنڏجڏي مڏحڏنڏت 

 جو اجورو ڏنو وڃيا

گندڪچرو ميڙيندڙ ان جي ڇانٽي ڪري قيمتي وکر وڪڻي پئسو ڪمائي سگهن ٿا ته باقي ڇانٽي ڪڏيڏل گڏنڏد 
ريسائيڪل ڪندڙ سينٽر پهچائي سگهن ٿاا ڪي گند ميڙيندڙ، ڇانٽي ڪيل گندڪچري جا گهر وارن کي ٿڏورڙا 

 پئسا به ڏين ٿا يا جنهن ڪچري جي ڇانٽي نٿي ڪئي وڃي ان جي کڻڻ جو ٿورڙو معاوضو به وٺن ٿاا

جيڪڏهن گهر ۾ گند ڪچري جي ڇانٽي ڪئي وڃي ٿي ته، خشڪ گند تيڏسڏيڏتڏائڏيڏن گڏهڏر انڏدر دٻڏن ۾ رکڏي 
سگهجي ٿو جيسيتائين اهو کنيو نٿو وڃيا جڏهن ته، تر ڪچرو ٻاهر رکي منجهانئس گهر جي باغڏيڏچڏي يڏا پڏاڙي 

 ).403کان  400جي ڪامپوسٽ پروگرام الِء گڏ ڪري سگهجي ٿو نڏسو صا 

گند ڪچري اڇالئڻ کانپوِء ان جي ڇانٽي ڪرڻ نه رڳو خطرناڪ پر غيرموثر به ٿئي ٿو تنهنڪري اهڙي گند جي گهر يا 

 ڪاروباري هنڌ تي ڇانٽي ڪرڻ گهرجيا 
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 ڪامپوسٽ ٺاهڻ: نامياتي گندڪچري کي ڀاڻ ۾ تبديل ڪرڻ
جيئن ته عام طور تي ڪنهن به گندڪچري جو هڪ وڏو حصو نامياتي ٿئي ٿو، تنهنڪري 

کاڌي جي ڪچري جي ڇانٽي ڪري ان مان ڪامپوسٽ ٺاهڻ سان گهڻي ڀاڱي گند 
ڪچري گهٽائڻ ۾ مدد ملي ٿيا مٽيَء سان ڪامپوسٽ مالئڻ به هڪ اهڙو طريقو 

 آهي جنهن سان فصلن جا غذائي جزا واپس زمين سان ماليا وڃن ٿاا

ڪامپوسٽ ٺاهڻ جو بهترين طريقو، ان ڳڏالڏهڏه تڏي مڏدار 
رکي ٿو ته زمين جو ڪيترو ٽڪرو موجود ٿي سگهڏي ٿڏوا 
جڏهن ته ننڍي پئمانڏي تڏي ڪڏامڏپڏوسڏٽ هڏر گڏهڏر يڏا 
ڪاروباري هنڌن تي دٻڏن ۾ ٺڏاهڏي سڏگڏهڏجڏي ٿڏوا وڏي 
پئماني تي ڳوٺن ۽ شهرن يا ٻارن ۾ اهڙن هنڌن تي ٺڏاهڏي 
سگهجي ٿو، جتي گند جي وڏن ڍيرن جي گڏنڏجڏائڏش ٿڏي 
سگهندي هجي نڪامپوسٽ استعڏمڏال ڪڏرڻ الِء ڏسڏو 

 ).287صا 

 سانپن سان ڪامپوسٽ ڪيئن تيار ڪجي

سانپا قدرتا ، بهترين ڪامپوسٽ جوڙيندڙن/ٺاهڏيڏنڏدڙن مڏنڏجڏهڏان ٿڏيڏن ٿڏاا 
جيڪڏهن ڪنهن ننڍي دٻي ۾ صحتمند سانپا وجهڏي ڇڏڏبڏا تڏه اهڏي هڏڪ 
سڄي گهر جي کاڌخوراڪ جو ڪچرو کائي ان سان توهانجي باغيڏچڏي جڏي 
مٽيَء کي زرخيز ڪري ڇڏينداا جيڪڏهن توهان وٽ ڪامپوسٽ ٺڏاهڏڻ الِء 
زمين ٽڪرو ناهي ته هڪ ننڍڙي دٻي ۾ سانپن رستي کاڌي جي ڪچڏري مڏان 

 ڪامپوسٽ ٺاهي سگهو ٿاا

ڪاٺي يا پالسٽڪ جي دٻي ۾ سوراخ ڪريو ته جيئن منجهس هوا جو گذر 
 ٿئي ۽ پاڻي ۽ مٽي خارج ٿي سگهيا

 سوراخدار دٻي هيٺان هڪ ٻيو دٻو يا ٿالهي رکو جنهن ۾ سانپن رستي پيدا ٿيندڙ زرخيز مٽي گڏ ٿيندي رهيا 

مٿئين دٻي کي پني جي ڪاتر، پالل ۽ کاڌي جي ررين پرزين سان ڀري ڇڏيوا ڪنهن باغيچي يا ٻنيَء مان 
 سانپن سان ڀريل هڪ بيلچو ڀري اهو دٻي ۾ وجهي ڇڏيوا

وقفي وقفي سان دٻي کي کاڌي جي ڪچري سان ڀريندا رهو ۽ گهميل رکو 
پر نه ڪي گهڻو آلوا دٻي کي مٿان ڍڪي ڇڏيو ته جيئن سانپن جو اس کان 

 بچاُء ٿي سگهيا

توهان جيڪي ڪجهه دٻي ۾ وجهندا رهندو، سانپا اهو کائي مٽيَء کي زرخيز  
ڪندا رهندا ۽ آهستي آهستي سانپن جي انگ ۾ به واڌارو ٿيندو رهندوا  

ممڪن ٿي سگهي ٿو ته، ڪي سانپا هيٺين دٻي يا ٽري ۾ ڪري پون، اهي کڻي  
 يا ته واپس مٿئين دٻي ۾ يا پنهنجي باغيچي ۾ نئين مٽيَء سان مالئي ڇڏيوا 

 

 

 

 

 سانپن جو دٻو تمام سادوااا 

 ااايا ڳوڙهو به ٿي سگهي ٿو 

تيار ٿي ويل ڪامپوسٽ بوِء ۾ سٺي ۽ ڪنهن ٻيلي جي 

 مٽيَء جيان نرم ۽ رنگ ۾ گهري محسوس ٿئي ٿيا
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 برادريَء جو ڪامپوسٽ ٺاهڻ ۽ ريسائيڪل ڪرڻ 

مڏاڙيڏن    4جي روڊن رسڏتڏن تڏي   (Porto Novo)جي گاديَء واري هنڌ، پورٽو نووو   (Benin)ڪنهن دور ۾ بينن  

جيترا اوچا، گند ڪچري جا ڍير سڙندا رهندا هياا توهان سمجهي سگهو ٿا ته ان سبب صڏحڏت جڏا ڪڏيڏتڏرا نڏه  

هاڃيڪار مسئال پيدا ٿيندا هوندا، ايتري ته بدبوِء هوندي هئي جو اتي رهڻ الِء ڪنهن جي به دل نه چڏونڏدي هڏئڏيا  

ڪن ماڻهن گڏجي اتي ڪامپوسٽنگ سينٽر شروع ڪرڻ الِء سوچيو ته جيئن گند ڪچري کي ڪارائتي ڀڏاڻ ۾  

 تبديل ڪري سگهجيا 

اتي، هڪ سماجي خدمتگار تنظيم جي مالي سهڪار سان هڪ ريسائيڪلنگ ۽ ڪامپوسٽ مرڪز قڏائڏم ڪڏيڏو  

ٽراليون ڏنيونا هنن ٽراليون ريلوي اسٽيشن ۽ فڏوٽ بڏال    2ٽرئڪٽر ۽    1ويوا هڪ فرانسيسي تنظيم، پورٽو نووو کي  

اسٽئڊيم ڀرسان بيهاري ماڻهن کي اتساهيو ته پنهنجو گند ڪچرو ٽرالين ۾ اڇالئينا هاڻ، هر شام جو گڏنڏدڪڏچڏري  

سان ڀريل ٽراليون، ٽريڪٽر رستي ريسائيڪلنگ مرڪز پهچايون وڃن ٿيون جڏتڏي نڏوجڏوان گڏنڏدڪڏچڏري جڏي  

 ڇانٽي ڪن ٿاا 

هن رٿا تي ڪم ڪندڙن ڪيترن نوجوانن ته ڪامپوسٽ جو، مارڪيٽي باغباني الِء استعمڏال ڪڏرڻ شڏروع 

ڪيوا اقوام متحده جي ترقياتي پروگرام جي مالي سهڪار سان مرڪز، ٻج ۽ زمين حاصل ڪري فصل پوکڏڻ 

به شروع ڪيا آهنا بينن جي هن عالئقي ۾ مٽي زرخيز ناهي جو، حد کان وڌيڪ استعمال سبب بڏيڏڪڏار ٿڏي 

ويئي آهيا پر هاڻ، ڪامپوسٽ سبب زمين جي زرخيزي وڌي ويئي آهي ۽ نوجوان آبادگار غذائيت سان ڀرپڏور 

 تازيون سبزيون اپائي رهيا آهنا ڳوٺاڻا ڪامپوسٽ خريد ڪري پنهنجين واڙين کي زرخيز ڪري رهيا آهنا 

ڪامپوسٽ سينٽر سبزيون ۽ ڪامپوسٽ وڪڻي جيڪو پئسو ڪمائي ٿو ان مان وڌيڪ اوزار/ مشينڏون خڏريڏد  

ڪيون ۽ بيروزگار ماڻهن کي روزگار ڏنو وڃي ٿو جيڪي گندڪچري جي ڇانٽي ڪندڙن ۽ مارڪيٽي بڏاغڏبڏان  

 طور ڪم ڪن ٿاا ايئن اها رٿا نه رڳو پنهنجي سهائتا پاڻ ڪري ٿي ته آهستي آهستي زور به وٺندي وڃي ٿيا 

هن طريقي سان ڪامپوسٽ ٺاهڻ الِء گهٽ جاِء ۽ گهٽ محنت ڪرڻي پويٿي ته ڪامپوسٽ ٺهڻ ۾ اٽڏڪڏل 
 مهينن جيترو وقت لڳي وڃي ٿوا 6

 ميٽر اونهو کڏو کوٽيوا 1سام موڪرو ۽  60سام ڊگهو ۽  60زمين ۾ 

 کڏي ۾ خشڪ ۽ تر گاڏڙ نامياتي گندڪچرو وجهي ڇڏيوا

 سام تهه ڏئي پاڻي ڏيو ته جيئن گهميل رهي ننه ڪي تر(ا 3سام کانپوِء مٽيَء جو  20نامياتي مادي کي هر 

کڏي کي ڍڪي ڇڏيو ته جيئن، مينهن  جو پاڻي وڃي نه سگهيسا هڪ هفتي کانپوِء ڪامپوسٽ کڏي ڳڏرڻ 
 سڙڻ گهرجيا گندڪچري جو اهڙو ڍير جيئن ئي ڳرڻ سڙڻ لڳندو ته گرم ٿي سسندو/ ويهندو ويندوا
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 تڪڙو ڪامپوسٽ ڪيئن ٺاهجي 

 مهينن اندر گهڻو ڪامپوسٽ ٺاهي سگهجي ٿوا 4کان  1جيڪڏهن گهڻي جاِء آهي ته هن طريقي سان 

ڊگهو هنڌ چڏونڏڊي، لڏڪڏڙا    اونهائيَء ۾  ميٽر   4هڪ سنوت وارو ڏيڍ ميٽر موڪرو ۽    
سام تائين  اونهائيَء ۾کوٽي ڇڏيوا ايئن    30هڻي اهڙي هنڌ جي نشاندهي ڪري زمين  

ڪرڻ سان ڪامپوسٽ جي ڍير کي وهڻ ۽ سانپن کي ڍير ۾ داخل ٿڏي  
گندڪچري کي ڳارڻ ساڙڻ ۾ سهوليت ٿينديا جيڪڏهن مٽي گهڻي  

 خشڪ هجي ته پاڻي ڏيوسا 

 

ڊگها لڪڙا هٿ ڪري اهي کوٽيل هنڌ جي  2ڪنهن ڊگهي ۾ ڊگهي ماڻهوَء جيترا 
وچڏ۾ اڀا کوڙي ڇڏيوا انهن کي گهڻو هيٺ نه هڻو جو اڳتي 

 هلي اهي توهانکي ڪڍڻا پونداا

سام، ان کانپوِء  20لڪڙن تي، زمين جي سنوت کان مٿتي 
سام اوچائيَء تي ليڪا ڪڍي ڇڏيوا ايئن  2سام، پوِء  5

 دفعا ماپ جا نشان ڪري ڇڏيوا 8يا  7سڄي لڪڙي تي 

سام نشان تائين کاڌي ۽ وڻن ٻوٽن جي گند ڪچري جو هڪ ڍير  20ڏنڊن تي ڏنل 
ڪيو نگاڏڙ، خشڪ ۽ تر مواد بهتر ٿئي ٿو(ا اهڙو ڍير سڄي کوٽيل مٽيَء کي 

ڍڪيندڙ ۽ اوچائيَء ۾ هڪ ڪرو هجڻ گهرجيا جيڪڏهن گهڻو خشڪ هجي ته 
 منجهس ايترو پاڻي مالئيو جيئن گهميل رهي نه ڪي آلوا

سام اوچائيَء تائين ديسي ڀاڻ جو هڪ تهه ڏئي    5لڪڙي جي    
ڇڏيوا تازو ديسي ڀاڻ بهتر ٿئي ٿو جو اهو ڪامپوسٽ کي جلد ڳرڻ سڙڻ ۾ مدد ڪري ٿوا ڀاڻ  

سام( تائين مٽيَء جو هڪ تهه ڏئي ڇڏيوا ايئن مٿتي تيسيتائين تهه    2جي مٿان، ٻئي نشان ن 
ٺاهيندا وڃو جيسيتائين نامياتي مواد ملي سگهي ٿوا هر تهه کي، ٿورڙو پاڻي به ڏيندا رهو ته  

ميٽرن تائين يا ان کان مٿي اهڙو    2جيئن سڄو ڍير گهميل رهي سگهيا ايئن توهان  
ڍير ٺاهي سگهو ٿاا پوِء اهڙي سڄي ڍير کي مٽيَء جي هڪ تهه سان ڍڪي ڪجهه  

 وڌيڪ گهميل رکوا 

ٻن ڏينهن کانپوِء لڪڙا ڪڍي ڇڏيوا ان سان ٻه وڏا وڏا سوراخ پيدا ٿيندا جن  
رستي هوا، ڍير ۾ داخل ٿي ان کي ڳرڻ سڙڻ ۾ مدد ڪندي رهنديا ٽن هفتن 
کانپوِء بيلچي رستي ڍير کي مالئيوا ايئن هر هفتي ڪندا رهوا توهان ڍير کي 
جيتريون وڌيڪ ڪلٽيون ڏيندا رهندا اوترو جلد ڳرندو سڙندو ويندوا جيئن 

مهينن اندر سڄو ڍير  4کان  1جيئن ڳرندو سڙندو ويندو تيئن گرم ٿيندو سسندو ويندوا 
 وڻندڙ خوشبو ڏيندڙ، گهري ۽ زرخيز مٽيَء ۾ مٽجي ويندوا
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 اهو ڏسڻ ته واقعي ڪامپوسٽ ڪم ڪري ٿو

ڀلي ته توهان ڪامپوسٽ ٺاهڻ الِء ڪهڙو به طريقو استعمال ڪريو، اهڙا ڪيترا طريقا آهن جن رستي اهو ڏسي سگهجي ٿڏو  
 ته گندڪچرو هڪ سٺي ڪامپوسٽ ۾ مٽجي رهيو آهي ۽ نه ڪي هڪ وڏي ڌپر ڍير جي صورت ۾ موجود آهيا 

  ڪامپوسٽ جي ڳرڻ سڙڻ الِء منجهس تر گندڪچري جهڙوڪ: ٻهر/ کڏاڌي جڏي ڪڏچڏري ۽ نڏهڏري گڏنڏد
جهڙوڪ: پالل، سڪل پنن، ڀوسي/ توتڙي يا پنن جي ڪاتر جو هجڻ گهرجيا جي اهڙو ڍير کاڌي جي ڪنڏي 
ڍير جي صورت ۾ رهي ۽ نه ڪي گرم ٿيندڙ ۽ مٽيَء ۾ مٽجندڙ هجي، تڏهن منجهس وڌيڪ خشڏڪ ۽ ٻڏوٽڏن 

 جي سڙيل/ ڇڻيل مواد مالئڻ جي ضرورت ٿئي ٿيا

  جيڪڏهن ڍير ۾ ڪني بوِء هجي ۽ سوس به نه کائي ته ان کي وڌيڪ هوا جي ضرورت
 ٿئي ٿيا اهڙي ڍير کي يا ته بيلچي سان ڪلٽي ڏجي يا لٺين سان سوراخ ڪجنا

  جيڪڏهن ڍير گرم نٿو ٿئي تڏهن ممڪن آهي ته منجهس، يا ته تمام گهڻو يا گهڻو
گهٽ پاڻي هجيا اهڙيَء حالت ۾ ڍير کي بيلچي سان اٿالئجي پٿالئجيا گهڻو 
خشڪ هجي ته وڌيڪ پاڻي، گهڻو گهميل هجي ته گهٽ پاڻي مالئجيسا 

 ڪاري پالسٽڪ ڍڪڻ سان پڻ ڍير گرم رهي سگهي ٿوا

 جيڪڏهن ڪامپوسٽ ۾ ماڪوڙيون هجن ته پاڻي مالئجيسا 

  جيڪڏهن ڍير تي مکيون اچي ويهن ته انکي مٽيَء سان ڍڪڻ
 بهتر ٿئي ٿوا

ڪجهه وقت کانپوء اهڙي ڪامپوسٽ کي وڻندڙ خوشبوِء ۽ گهري ڪاري مٽيَء ۾ مٽجي وڃڻ گهرجي نٻڏوٽڏن الِء 
 ).287ڪامپوسٽ استعمال ڪرڻ الِء ڏسو صا

 ڪامپوسٽ ۾ ڪهڙيون شيون نه هجڻ گهرجنا

سٺي ڪامپوسٽ ٺاهڻ الِء منجهس ڪهڙين شين جو هجڻ گهرجي ۽ ڪهڙين جو نه، انڏالِء مڏخڏتڏلڏف مڏاڻڏهڏن جڏا 
مختلف خيال آهنا مثال طورن ڪيترا ماڻهو گوشت جو ڪچرو ۽ ڇوڙا يا پنو نٿا مالئينا جڏهن ته گهڏڻڏا، گڏهڏوڙن 

 جي لڏ ۽ مال جي ڇيڻي کي ڪامپوسٽ الِء سٺو ته ڪتن ۽ ٻلين جي ڪرفٽيَء کي سٺو نٿا سمجهنا

وڏيون ٽاريون ۽ ٿلها پن گهڻا آهستي ڳرن سڙن ٿاا جيڪڏهن پنو ۽ پاٺو ڪاتر 
۽ تر ڪري ماليو وڃي ته وڌيڪ سوالئيَء سان ڳري وڃي ٿوا گوشت، هڏا ۽ 

بورچيخاني جي سڻڀي گندڪچري مالئڻ سان جيت ۽ ڪوئا وغيره 
 ٿين ٿا ۽ اهڙو ڍير تمام آهستي ڳري ٿوا

جڏهن ته ڪي شيون جهڙوڪ: پالسٽڪ، ڌاتو، شيشو ۽ ڪا به اهڙي  
شئي جيڪا سنئين سڌي زمين مان پيدا نٿي ٿئي، ڳري سڙي نٿي 
سگهيا جيڪي ٻوٽا ماڻهن ۽ ٻين ٻوٽن الِء زهريال ٿين ٿاا جهڙوڪ: 

 انهن سان سٺو ڪامپوسٽ ٺهي نٿو سگهجيا هيرڻ ۽ بيدمشڪ

 ڪامپوسٽ ۾ هي شيون نه هجڻ گهرجنا

تيار ٿيندڙ ڪامپوسٽ جي ڍير ۾ 

جيئن جيئن گند ڪچرو ڳري ٿو ته 

 منجهس گرمي به گڏ ٿيندي وڃي ٿيا
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 جيڪي ڪجهه ٻيهر استعمال ڪري سگهو ٿا ڪريو

عام طور تي ڪنهن هڪ ماڻهوَء جو پيدا ڪيل گندڪچرو ڪنهن ٻئي الِء ڪارائتو ٿئي ٿوا سڄيَء دنيا جا مڏاڻڏهڏو، اڇڏاليڏل  
 مواد کي ٻيهر استعمال ڪرڻ الِء نوان نوان طريقا ڳولهي ڪڍن ٿاا جنهن سان نه رڳو پئسي جو ته ماحول جو به بچاُء ڪن ٿاا 

  مان سئنڊل، باٽليون ۽ ڪونڊيون ٺاهين ٿاٽائرن 
  مان بتيون، ڪونڊيون ۽ ميڻ بتيون جهلڻو  ٽين جي دٻن 
  کاڌي جي مومي(waxed)  دٻن مان شاپنگ بئگس 
   مان ڪوپ، ڪانٽا ۽ چمچا ناريل جي کوپن 
 مان پليٽون، پياال ۽ وٽا ڪيلن جي پنن 
  مان چلها، بتيون ۽ آرٽ جون شيون بيڪار ڌاتوَء 
  مان ٽوٽا ٺاهي باهه ٻارڻ الِء استعمال ڪري پني جي ڪاتر

 سگهجن ٿا 
  کي ڪامپوسٽ طور استعمال ڪرڻ، خشڪ ڪاڪوسن الِء يا ڪنهن ٻئي نامياتي مادي ڪاٺ جي ُٻوري

 سان ڀيڙي منجهانئس ٻارڻ الِء ٽوٽا ٺاهي سگهجن ٿاا

 ريسائيڪل ڪرڻ سان ڪچرو هڪ ڪارائتي مواد ۾ مٽجي وڃي ٿو

جيڪو مواد وڌيڪ ڪارائتو نٿو رهي، تنهنکي ريسائيڪل ڪرڻ سان هڪ  
اهڙي ڪارائتي مواد ۾ مٽائي منجهانئس ڪيتريون استعمال جوڳيون شيون ٺاهي  
سگهجن ٿيونا ڪن قسمن جي مواد نڌاتو ۽ رٻڙ( جي ريسائيڪلنگ الزمي طور  
تي ڪارخانن ۾ ڪرڻي پوي ٿيا جڏهن ته باقي مواد جهڙوڪ: پني ۽ شيشي الِء  

جيئن ته گهٽ اوزار/ مشينون ۽ جاِء گهربل ٿئي ٿي تنهنڪري انهن جي  
 ريسائيڪلنگ ننڍن ڪارخانن يا گهرن ۾ ڪري سگهجي ٿيا 

ريسائيڪل ڪرڻ سان نيون شيون ٺهن ٿيون ۽ گندڪچرو گهٽ پيدا ٿئي ٿو ته ساڳئي وقت نئين شين ٺاهڏڻ تڏي 
گڏهڏٽ تڏوانڏائڏي  2/3خرچ ٿيندڙ توانائيَء جي به بچت ٿئي ٿيا مثال طورن ڪنهن پني کي ريسائيڪل ڪرڻ تي 

خرچ ٿئي ٿي بنسبت نئين پني ٺاهڻ جي يا بيڪار لوهي ٽڪرن مان فوالد ٺاهڻ جي بنسبت ڪچ ڌاتوَء مان ٺڏاهڏڻ 
جيا ساڳئي طرح سان اليومينيم جي بيڪار ٽڪرن مان اليومينيم ٺاهڻ تي گهٽ توانائي خرچ ٿئي ٿي، بنسڏبڏت 

 اليومينيم جي ڪچ ڌاتوَء مان ٺاهڻ جيا

اڇااليل شين مان ڪيتريون شيون 
 سوالئيَء سان ٺاهي سگهجن ٿيون

رڳو اليومينيم جي ڇهن دٻن کي 

ريسائيڪل ڪرڻ سان ايتري بجلي 

 18بچائي سگهجي ٿي جنهن سان 

 ڪالڪ ٽي وي هالئي سگهجي ٿيا
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 ري سائيڪل ڪرڻ:

  اهڙي نهري غالظت جو مقدار گهٽجي ٿو، جيڪا اسانجي
 ماحول کي غليظ ڪندي رهي ٿيا

  اهڙي نهري غالظت جي مقدار ۾ گهٽتائي اچي ٿي، جيڪا
 اڇالئڻي پوي ٿي، جاِء ۽ پئسن جي بچت ٿئي ٿيا

 اهڙيون شيون هڪ ڀيري کان وڌيڪ ڀيرا استعمال ڪرڻ سان وسيال گهٽ خرچ ٿين ٿاا

  مقامي ۽ قومي اقتصاديات جي بچت ٿئي ٿيا ڇاڪاڻ ته، گهٽ خام مال ٻاهران گهرائڻو پوي ٿوا 

 ڪهڙي قسم جو مواد ريسائيڪل ڪري سگهجي ٿو

ڪهڙي قسم جو مواد ريسائيڪل ڪري سگهجي ٿو، ان جو مدار مقامي ريسائيڪل ڪندڙ صنعتن تي ٿڏئڏي 
 ٿوا

واري، سوڍا کار ۽ چن مان ٺاهيو وڃي ٿوا جڏهن نيڪال ڪيو وڃي ٿو تڏهن آهستي آهستي ڳري ته وڃي ٿو پر پنهنجي    شيشو 
اصلي وکرن ۾ ٽٽي نٿو سگهي تنهنڪري شيشي کي ريسائيڪل ڪرڻ الِء اهو رنگ آهر ڇانٽي ڪري، رجڏائڏي پڏاڻڏيڏٺ ۾  
تبديل ڪيو ۽ نون ڊولن ۾ آندو وڃي ٿوا جڏهن ته ڪجهه شيشو روڊن ۽ عمارتن اڏڻ جي موادن ۾ به ريسائيڪل ڪيو وڃي ٿوا  

 شيشي جون ڪيتريون شيون جهڙوڪ بوتلون ريسائيڪل ڪرڻ بجاِء ڌوئي وري استعمال ڪري سگهجن ٿيونا  

سڏجي ٿو جيڪا زمين مان کڏوٽڏي  (bauxite)جنهن ڪچ ڌاتو مان ٺاهيو وڃي ٿو ان کي باڪسائيٽ اليومينيم 
ڪڍي وڃي ٿيا اڇالئڻ کانپوِء پنهنجي اصل ڌاتوَء ۾ ٽٽي نٿي سگهي پر شيشي وانگي ڳرندي وڃي ٿيا اليومينيڏم 

 پگهاري نون دٻن ۽ شين ۾ ريسائيڪل ڪئي وڃي ٿيا

قلعي ڪيل اسٽيل جي دٻن جهڙوڪ: ُسوپ ۽ ميون وارن دٻن مان الف ڪري ريسائيڪل ڪيا وڃن ٿاا پڏڏوِء ٽن 
 اسٽيل ۽ ٽن کي ڌوئي وڪرو ڪيا يا منجهانئن دٻا يا ٻيون شيون ٺاهيون وڃن ٿيونا

وڻن جي سمندڙ قدرتي رال ۽ پيٽروليم مان ٺاهيو وڃي ٿوا ورلي، رٻڙ کي ريسائيڪل ڪرڻ الِء ڳاري يا رريون  رٻڙ
 پرزيون ڪري نئين شين جو روپ ڏنو وڃي ٿوا

ڪاٺي، ڪپهه ۽ اهڙن وڻن ٽڻن مان ٺاهيو وڃي ٿو جن ۾ گهڻو تاندورو ٿئي ٿوا پنو انهن چند وکرن منجهان هڪ ٿئي ٿو   پنو  
جنهنکي خود ريسائيڪل ڪري سگهجي ٿوا تجارتي بنيادن تي پنو عام طور تي ڪارخانن ۾ ريسائيڪل ڪيڏو وڃڏي ٿڏوا  

 پنو، هٿ سان به ريسائيڪل ڪري منجهانئس شاندار شيون ٺاهي گهرن ۽ وڪڻڻ الِء استعمال ڪري سگهجن ٿيونا 

جهڙوڪ: ڪمپيوٽر، بئٽريون، اليڪٽرانڪ، رنگ، ڳار، جيتمار ۽ اهي ٿانو جن ۾  جنهن مواد ۾ زهريلو مواد ٿئي ٿو
اهي رکيا وڃن ٿا تن کي ريسائيڪل ڪرڻ الِء خبرداريَء کان ڪم وٺڻو پوي ٿڏو تڏه جڏيڏئڏن اهڏڙو ڪڏم ڪڏنڏدڙ 

 ).462کان  459۽  411کان  410پورهيت انهن جي زهريلن ڪيميائي مادن ۾ وائکا ٿي نه سگهن نڏسو صا 

 پالسٽڪ جي ريسائيڪل ڪرڻ جو مسئلو

جڏهن پالسٽڪ کي ريسائيڪل ڪيو وڃي ٿو ته، ان جو معيار گهٽجي وڃي ٿوا اهو ئي سبب آهي جڏو پڏالڏسڏٽڏڪ جڏي  
ڪنهن بوتل کي ريسائيڪل ڪري ان مان نئين بوتل ٺاهڻ بجاِء ڪا گهٽ معياري شئي ٺاهي وڃي ٿڏيا  
 ان سبب پالسٽڪ رڳو چند ڀيرا ريسائيڪل ڪري سگهجي ٿي ۽ ان کانپوِء ناڪاره ٿي وڃي ٿيا  

ڪن قسمن جي پالسٽڪ ريسائيڪل ڪرڻ سان منجهانئس هڪ اهڙي زهريلي گئس خڏارج 
ٿئي ٿي جيڪا پورهيتن ۽ وسندين الِء هاڃيڪار ٿي سگهي ٿيا اهڙي ڪڏيڏتڏري پڏالڏسڏٽڏڪ 
جنهن کي ريسائيڪلڻ الِء سوچيو وڃي ٿو کڏن ۾ اڇالئي وڃي ٿيا انڪڏري پڏالڏسڏٽڏڪ جڏو 

 گهٽ ۾ گهٽ استعمال ڪرڻ بهتر سمجهيو وڃي ٿوا 

ريسائيڪل ڪرڻ  
سان وسيال محفوظ 
رهن ٿا جن جي 
توهانکي ۽ مونکي 
زندهه رهڻ الِء 
 ضرورت آهيا 
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 گند ڪچرو ميڙڻ، نيئڻ ۽ گدامڻ

جيڪڏهن توهانجي وسنديَء ۾ گند ميڙڻ جي ڀروسي جوڳي سهوليت موجود ناهي ته توهان مقامي سرڪار ۽ ڌنڏڌوڙيڏن  
سان گڏجي هڪ اهڙي منظم ڪري سگهو ٿاا اهڙي رٿا رٿيندي اها ڳالهه بڏه رهڏن ۾ رکڏو تڏه ڪڏهڏڙو مڏواد مڏيڏڙيڏو، اهڏو  
 ريسائيڪلنگ جي ڌنڌي ڪندڙن کي وڪرو ڪيو يا برادريَء پاران هلندڙ ريسائيڪل جي پروگرام کي ڏنو ويندوا 

گندڪچرو جيتري گهٽ پنڌ تي نيو ويندو اوترو بهتر ٿيندوا پر جيئن ته ڪيتريڏون بڏرادريڏون مڏقڏامڏي طڏور تڏي 
 گندڪچري کي ريسائيڪل نٿيون ڪري سگهن، تنهنڪري ان جا وڌيڪ اپاَء به ڳولهڻ گهرجنا

 گندڪچري تيار ڪرڻ جا طريقا

گندڪچرو ميڙڻ، نيئڻ ۽ گدامڻ الِء ڪهڙو طريقو استعمال ڪيو وڃي ٿو انجو مدار هن ڳالهه تي ٿئي ٿڏو تڏه تڏوهڏان وٽ  
ڪيتري جڳهه موجود آهي، اهو ڪم ڪير ڪندو، بيڪار مال ڪير خريد ڪندو ۽ اهڏو ڪڏهڏڙي اسڏتڏعڏمڏال ۾ آنڏدو  
ويندوا بدبوِء کان بچڻ ۽ بيمارين جي جيوڙن کي پکڙجڻ کان روڪڻ الِء اهڙو مال صا  سٿرو، خشڪ، سڌو يا سٿين جڏي  

 صورت ۾ رکجي ته جيئن گهٽ ۾ گهٽ جاِء واالري ۽ ڪنهن حادثي ٿيڻ جي امڪان کي به گهٽائي سگهجيا 

ڪمپيوٽرن، رئڊين ۽ ٽي وين جون ڪيتريون شيون وڪڻي يا ريسائيڪل ڪري سگهجن ٿيونا جڏهن ته، انهن جڏو گڏهڏڻڏو  
حصو زهريلو ٿئي ٿوا تنهنڪري انهن جي پرزن ۽ حصن کي ڪڍڻ يا ڇانٽي ڪرڻ الِء گڏهڏربڏل سڏکڏيڏا وٺڏڻ ۽ بڏچڏاَء جڏي  

( ۽ اهڙو ڪم سٺي هوادار هنڌ تي ڪجيا جڏهن ته سڀني قسمن جڏي زهڏريڏلڏن مڏادن  Aپوشاڪ پائڻ گهرجي نڏسو ضميمو  
 ).411کان   410جي ٿانون/ دٻن کي کڻڻ ڪرڻ الِء خاص طريقا استعمال ڪرڻ جي ضرورت ٿئي ٿي نڏسو صا  

 گندڪچري ميڙيندڙن جي صحت ۽ سالمتي

گندڪچرو ميڙيندڙ، صحت جي انهن سڀني مسئلن ۽ بيمارين جي خطري ۾ رهن ٿا جيڪي گڏنڏدڪڏچڏري سڏان 
الڳاپيل هجن ٿيونا اهڙي هاڃي کان بچڻ الِء گند ميڙيندڙ کي صحت جي مسئلن کان بچڏڻ الِء سڏکڏيڏا ڏيڏڻ جڏي 
 ضرورت ٿئي ٿي ۽ سمجهائڻو پوي ٿو ته ڪنهن مسئلي پيدا ٿيڻ جي حالت ۾ عالج الِء ڪيڏانهن وڃڻو پوي ٿو ا

جيڪڏهن گند ميڙيندڙ پاڻکي ڪووآپريٽو يا ننڍن ڌنڌن ۾ منظم ڪن ته پنهنجا وسيال هڏڪ هڏنڏڌ گڏڏ ڪڏرڻ، 
سکيا ڏيڻ، سرڪاري يا ڪنهن ٻئي برادريَء جي سهائتا ڪري پنهنجيَء سالمتيَء الِء اوزار/ مشينون خريد ڪڏرڻ 

 ۽ اهڙي ڪم کي وڌ ۾ وڌ حد تائين سالمتيَء وارو بڻائي سگهجي ٿوا

 چشمو 

 دستانه

 بند جوتا

 ماسڪ

 ڪچري جي ٽوڪري
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 برادريَء پاران هڪ رسورس رڪوري سينٽر شروع ڪرڻ

 فالتو مواد

 شيشو
 ۽ ڌاتو

 ماڻهو گڏجي سڏجي ڪنهن وسنديَء کي رهڻ الِء هڪ شاندار جڳهه بڻائي سگهن ٿاا

 ڪاغذ

هن مان ڪجهه 
ڪچرو ڪارائتو 
آهي ااا پر مونکي 
ڄاڻ ناهي ته اهو 
ڪير استعمال 
 ڪري سگهي ٿوا
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 رسورس رڪوري سينٽر

 Mother Earth)فلپائين جي ڪڏيڏتڏريڏن وسڏنڏديڏن ۾ مڏقڏامڏي حڏڪڏومڏتڏن ۽ مڏڌر ار  فڏائڏونڏڊيشڏن 
Foundation)   جهڙين تنظيمن رسورس رڪوري سينٽر قائم ڪيا آهنا اهڙن سينٽرن سبب سڄڏي مڏلڏڪ

جي برادرين جو، نهري غالظت جي پروگرامن ۾ اتساهه پيدا ٿيو آهي ۽ نهري غالظت اڪالئڻ الِء سڏڄڏي نڏظڏام 
 کي تبديل ڪرڻ ۾ مدد ملي آهيا 

گهروارن کي پنهنجي پنهنجي گندڪچري ڇانٽڻ ۽ اهڙي مواد کي صا  ڪرڻ الِء همٿايو وڃڏي ٿڏو جڏيڏڪڏو 
ٻيهر استعمال ۽ ريسائيڪل ڪري سگهجي ٿوا ڪيترين برادرين ته هڪ اهڙو قڏانڏون بڏه پڏاس ڪڏيڏو آهڏي 

 جنهن هيٺ ماڻهن کي ٻاهر گند جا ڍير گڏ ڪرڻ کان منع آهي ته جيئن بدبوِء کي گهٽائي سگهجيا

ماڻهو نامياتي گندڪچرو، گهرن ۾ بند دٻن ۾ رکن ٿا يا ڪامپوسٽ دٻن ۾ وڃي وجهن ٿا جن جو سڄي وسنديَء 
۾ بندوبست ڪيل آهيا روزانو، رسورس رڪوري سينٽر جا ورڪر هڪ ٽه ڦيٿي گاڏي تي سڄي وسنڏديَء جڏو 
چڪر هڻي نامياتي گندڪچرو، ريسائيڪل ٿيڻ جوڳيون شيون ۽ اڇالئڻ جهڙو گند گڏ ڪندا رهن ٿاا ورلڏي، 
ماڻهن کي سندن ريسائيڪل ٿيندڙ شين جو معاوضو به ڏنو وڃي ٿوا ايئن هر شئي رسڏورس رڪڏوري سڏيڏنڏٽڏر 

 حصا ٿين ٿا: 2آندي وڃي ٿي، جنهن جا مکيه 

  هڪ ماحولي باغ(ecological garden)  جتي نامياتي مادو ڪامپڏوسڏٽ ڪڏري ان رسڏتڏي سڏبڏزيڏون
 پوکجن ۽ اهي برادريَء کي وڪرو ڪجن ٿيونا

  هڪ ماحولي گدام(eco-shed)  جتي ريسائيڪل ٿيڻ جهڙيون شيون ڪٻاڙين، ريسڏائڏيڏڪڏل ڪڏنڏدڙ
 ڪمپنين يا ڪارخانن کي وڪڻڻ کان اڳ ۾ صا  ڪيون وڃن ٿيونا

اهڙن ڪن مرڪزن ۾، ماڻهن کي ڪم تي لڳايو وڃي ٿوا جتي اهي پراڻي مال مان نيون شيون ٺاهين ٿاا جڏوس 

جي ڪارٽونن کي کولي سڌو ڪري سبي مال ڍوئڻ الِء استعمال ڪن ٿاا شيشي جي بوتلن مان گڏالس ٺڏاهڏيڏا 

وڃن ٿاا پراڻين اخبارن جي ڪاتر ڪري انهن مان ٽوڪريون ۽ ٿيلڏهڏيڏون تڏيڏار 

ڪري صا  گلوَء يا رال سان ڳنڍي مضبوط ۽ پائدار ڪيو وڃي ٿڏوا اهڏي 

شيون وڪرو ڪري حاصل ٿيندڙ آمدني، ٺاهينڏدڙن ۾ ورهڏائڏي ۽ 

 رسورس رڪوري سينٽر هالئڻ تي خرچ ڪيو وڃي ٿوا

اهڙن سينٽرن پنهنجن وسندين جي گڏنڏدڪڏچڏري 

جي مقدار ۾ ڊرامائي گهٽتائي آندي آهيا بدبودار 

گند جي ڍيرن ۾ رهڻ بجاِء هاڻ اتڏان جڏا مڏاڻڏهڏو، 

وري استعمال ٿيندڙ ۽ ريسائيڪل ٿيندڙ مال مان 

واڌو ڪمائي حاصل ڪن ٿا ۽ ٺهيل ڪامپوسٽ 

 استعمال ڪري وڌيڪ ڀاڄيون اپائين ٿاا
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 گندڪچرو سالمتيَء سان اڪالئڻ

هر اها شئي جيڪا ٻيهر استعمال ۽ ريسائيڪل ڪري يا ڪامپوسٽ الِء ڪتب آڻي نٿي سگهجي، اها سالمڏتڏيَء  
سان اڪالئڻ گهرجيا ڪن ماڻهن جو چوڻ آهي ته، گند ڪچرو ساڙي ختم ڪري ڇڏڻ بهتر ٿئي ٿڏوا جڏڏهڏن تڏه، 
ڪي ان کي پورڻ پسند ڪن ٿا ته جيئن ساڙڻ سبب پيدا ٿيندڙ دونهين کان بچي سگهجيا جڏهن ته اصل ۾ انڏهڏن 

 ٻنهي طريقن سان اڪالئڻ ۾ ڪيترائي مسئال پيدا ٿين ٿاا

جن هنڌن تي پنو ۽ پاٺو ٻيهر استعمال، ريسائيڪل يا ڪامپوسٽ ڪري نٿو سگهجي اتي انهن جي ڪاتر ڪڏري 
رڌپچاَء ۽ گرمي حاصل ڪرڻ الِء ساڙي سگهجي ٿوا جڏهن ته، ٿوري پالسٽڪ ۽ رٻڙ جي سڏاڙڻ سڏان ڊاِء آڪسڏن، 

 16جهڙا زهريال ڪيميائي مادا خارج ٿي صحت جا اڪيچار مسئال پيدا ڪن ٿا نڏسو بڏاب  فيوران، ۽ پي سي بيَء 

 ).423۽ صا

اهڙو گندڪچرو جنهن جو ٻئي ڪنهن به طريقي سان اڪالُء ٿي نه سگهي ان کي ننڍن کڏن يا سئنڏيڏٽڏري کڏڏن ۾ 

(ا پورڻ الِء ڪنهن به اهڙي هنڌ جي چونڊ ڪجي جيڪو پاڻيَء جي وسڏيڏلڏن کڏان 412پوري سگهجي ٿو نڏسو صا

 پري هجي، هڪ ننڍي کڏ کوٽي، منجهس گندڪچرو وجهي مٽيَء سان لٽي ڇڏجيا

جڏهن اهڙو گندڪچرو، جنهن ۾ هاڃيڪار ڪيميائي مادا هجن پورجي ته اهڙا ڪيميائي مادا سمڏي پڏيڏئڏڻ جڏي 

پاڻيَء کي زهريلو ڪري ڇڏين ٿاا جيڪڏهن زهريلي گندڪچري جي اڪالَء جو ڪو سالمتيَء وارو رستو مڏوجڏود 

نه هجي نجهڙوڪ ٺاهيندڙ ڪمپنيَء کي واپس ڪرڻ يا بي ضرر بنائڻ ته جيئن وڌيڪ زهريلو نه رهي( تڏهن بهڏتڏر 

 ان کي سالمتيَء سان ڪنهن سئنيٽري کڏي  ۾ وجهي ڇڏجيا
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 زهريليون غالظتون 

سڏجي ٿو، اهڙي گندڪچري کي جنهن ۾ ڪيميائي مادا موجود ٿڏيڏن ٿڏا ۽  (toxic wastes)زهريليون غالظتون 
 ).16اهي اسانجي صحت ۽ ماحول الِء انتهائي خطرناڪ ٿين ٿا نڏسو باب 

زهريلي غالظت کان بچاَء جو بهترين اپاُء انهن جو پيدا ئي نه ڪرڻ آهيا سرڪار کي زهريليون شيون ٺاهڻ ۽ ٺهڏڻ 
جي طريقن تي بندش هڻڻ گهرجيا برادرين کي گهرن ۾ استعمال ٿيندڙ زهريلين شين جي نعم البدلن کي ترجيڏح 
ڏيڻ گهرجيا مزدور يونينون، اهڙين شين جا نعم البدل استعمال ڪرڻ الِء ڪارخانن کي همٿائڏي سڏگڏهڏن ٿڏيڏونا 
جڏهن اهڙين شين کي هڪ هنڌ اچي گڏ ڪرڻ جو ڪو سولو مرڪز مقرر ڪجي ته ان سان نه ته زمين تي غالظت 

 پکڙجي ٿي ۽ نه ئي برادريَء جي پاڻيَء جا سنجٽ خراب ٿين ٿاا   

ا وڌيڪ معلومات الِء ڏسڏو 373نگهرن ۾ عام طور تي استعمال ٿيندڙ زهريلين غالظتن جي نعم البدلن الِء ڏسو صا 
 )20۽  16، 14باب 

 زهريلي غالظت کي سالمتيَء سان کڻڻ ۽ اڪالئڻ

جيئن ته، زهريلي غالظت جو سالمتيَء سان اڪالئڻ هڏڪ ڏکڏيڏو ۽ مڏهڏانڏگڏو 

ڪم ٿي سگهي ٿو تنهنڪري حڪومتن کي انهن جي استعمڏالڏڻ، گڏدامڏڻ ۽ 

اڪالئڻ جي هدايتن تي عمل ڪرائڻ گهرجيا جنهن ۾ برادريَء جي فردن کڏي 

اهڙيون شيون سالمتيَء سان کڻڻ جي تعليم ۽ سکيا ڏيڏڻ بڏه ٿڏئڏي ٿڏيا هڏت، 

زهريلي غالظت کي خبرداريَء سان کڻڻ الِء ڪجهه اهڙيون عڏمڏلڏي هڏدايڏتڏون 

 ڏجن ٿيون:

  زهريليون شيون کاڌي پيتي ۽ اناج کان پري يا اهڙن هنڌن تي گڏدامڏجڏن

 جتي ٻار انهن تائين رسي نه سگهنا

  زهريلو مواد هميشه پنهنجي اصلوڪن دٻن/ ٿانون ۾ رکجي ۽ انڏهڏن تڏي

لڳل چٽڪيون نه الهجنا ايئن ڪرڻ سان اهڙن دٻن/ ٿانون ۾ پڏاڻڏيَء يڏا 

 کاڌي پيتي/ اناج رکڻ کان بچاُء ٿيندوا

 زهريلو گندڪچرو گهر جي باقي گند ۽ ُٻهر کان الف رکجيا 

  زهريلي غالظت کي ڪڏهن به نه ساڙجي! ڇاڪاڻ ته، ساڙڻ سڏان رک ۽

دونهين رستي ڪيميائي مادا پکڙجي ورلي، اڃان به وڌيڏڪ خڏطڏرنڏاڪ 

 ڪيميائي مادا پيدا ڪن ٿاا

  زهريال ڪيميائي مادا ڪاڪوسن، غسلخانن، ڪسين، واهن يا زمڏيڏنڏن

 تي وهائڻ يا هارڻ نه گهرجنا

  مقامي صحت اختيارين ۽ رسورس رڪوري سينٽڏر سڏان مڏلڏي کڏانڏئڏن

زهريلي غالظت کي سالمتيَء سان اڪڏالئڏڻ جڏي طڏور طڏريڏقڏن بڏابڏت 

 معلومات حاصل ڪجيا

زهريلن مادن وارن ٿانون ۽ ڊرمن کي  

ضايع ڪري ڇڏجي ته جيئن ڪنهن  

ٻيَء  شئي خاص طور تي کاڌي ۽  

 پاڻيَء  الِء استعمال ٿي نه سگهنا  

 پيسٽيسائيڊ 
 پيئڻ جو پاڻي 
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 عام زهريال مادا اڪالئڻ

جيڪڏهن اهڙن عام گهريلو مادن کي خبرداريَء سان نه کڻجي ۽ انهن جو سالمتيَء سان اڪالُء نه ڪجڏي تڏه اهڏي 
 خطرناڪ غالظتون پيدا ڪن ٿاا

جهڙوڪ: گريس ختم ڪندڙ، تارپين، رنگ الهيندڙا اهڙن ڳاريندڙن مادن کي هميشه بند دٻن/ بوتلن ۾  ڳاريندڙ
ڪنهن ٿڌي هنڌ تي رکجي ته جيئن اهي ڀڙڪي نه سگهنا جڏهن ڪو به اهڙو ڳار سڄڏو اسڏتڏعڏمڏال ڪڏري پڏورو 
ڪجي ته ان جي دٻي کي ٽنگ ڪري ڇڏجي ته جيئن ٻيهر استعمال ڪري نه سگهجيا دٻي کي سڌو ڪري، اخبار 

 ۾ ويڙهي، پالسٽڪ جي ٿيلهي ۾ وجهي ڪنهن سئنيٽري کڏي يا سيل ٿيل دٻي ۾ وجهي ڇڏجيا

ڪڏهن به تيل زمين تي نه هارجي يا ڪنهن وهڪري ۾ وهائجيا پر هڏڏمڏڏيڏڏشڏڏه  استعمال ٿيل موٽرگاڏين جو تيلا
ڪنهن بند دٻي ۾ بند ڪري رکجيا ورلي، اهڙو استعمال ٿيل تيل، گاڏين جي سروس ڪندڙ، ريسائيڪل ڪن ٿاا 
موٽرگاڏين جو استعمال ٿيل تيل گهرن جي ٿوڻين کي مک ڏيڻ الِء استعمال ڪري سگهجي ٿو ته جيئن اهي زمڏيڏن 

 ۾ ڳري سڙي نه سگهن يا ڪن هيٽرن ۾ تيل طور ٻاري سگهجي ٿوا

ڪن هنڌن تي بئٽريون ريسائيڪل ڪيون وڃن ٿيونا جڏهن ته، هٿ سان بئٽرين جي ريسائيڪلنگ  بئٽريونا
ڪرڻ خطرناڪ ٿئي ٿي، جيڪا گهربل سکيا وٺڻ ۽ بڏچڏاَء 

 جي اوزارن استعمال ڪرڻ کانسواِء نه ڪرڻ گهرجيا

جيتمار دوائن يا پيسٽيسائيڊن جي دٻن کي  جيتمار دوائونا

استعمال ڪرڻ کانپوِء يا ته سوراخ ڪري يا ضڏايڏع ڪڏري 

ڇڏجي ته جيئن ٻيهر استعمال ڪري نه سگهجنا انهڏن کڏي 

سئنيٽري کڏي ۾ پوري ڇڏجيا کيت يا گهر ۾ گهٽ ۾ گڏهڏٽ 

پيسٽيسائيڊ استعمال ڪرڻ بابت وڌيڪ معلومات الِء ڏسڏو 

 .367۽ صا  15باب 

جڏڏهڏڏڙوڪ: رت  صحت سنڀال دوران پيدا ٿيندڙ گندڪچرو  

هڻيون پٽيون، گنديون نيڊلون، تيز ۽ چهنبيارا اوزار ۽ بيڏڪڏار  

دوائون وغيره گهٽ ۾ گهٽ پيدا ڪرڻ، گڏ ڪري رکڻ ۽ بهتڏر  

 .19طريقي سان کڻڻ ڪرڻ الِء ڏسو باب  

هي عام جام استعمال ٿيندڙ وکر هاڃيڪار آهن، 

جيڪڏهن خبرداريَء سان نه کڻجن ته هاڃيڪار 

 غالظتون ثابت ٿي سگهن ٿاا
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 سئنيٽري کڏا 

( سڏجي ٿو هڪ اهڏڙي  sanitary landfillسئنيٽري کڏو ن 
کڏي کي جنهن جو ترو محفوظ ۽ اتي گند ڪچرو تهڏن جڏي  
صورت ۾ پوريو ۽ گديو نڀيڙجي ٿو ته جيئن وڌيڪ نڏهڏرو ٿڏي  
سگهي( وڃي ٿوا سئنيٽري کڏي ۾ ميڙيل گند ڪچرو وجهڏڻ  
سان ان سبب پيدا ٿيندڙ خطرو گهٽجي وڃي ٿو ۽ ڪنهن بڏه  

کليل گند جي ڍير کان وڌيڪ سالمتيَء وارو ٿئي ٿوا جڏهن ته ڪو سئنيٽري کڏو ڪيترو به بهتريڏن ڇڏو نڏه هڏجڏي آخڏر  
ڀرجي وڃي ٿو ۽ ڪيترن سالن کانپوِء ممڪن آهي ته سمڻ لڳي ٿوا جڏهن ته اسانکي گندڪچري جي مسئلڏن کڏي حڏل  

 ڪرڻ الِء اڃان به ان ڳالهه جي ضرورت آهي ته انجو شروعات ۾ ئي بچاُء ڪجيا 

جيئن ته اهڙن کڏن کي سئنيٽري کڏن ۾ مٽائڻ الِء ڪلٽي ڏيڻ ڏکي ٿئي ٿي ان بجاِء برادري چاهڏي تڏه هڏڪ نڏئڏون 
سئنيٽري کڏو ٺاهي ۽ پراڻي کي صا  ڪري اهو ڪنهن نئين هنڌ نيئي سگهي ٿيا هڪ سئنيٽري کڏو ڪڏنڏهڏن 

 برادريَء / وسنديَء جو رڳو تڏهن ئي بچاُء ڪري سگهي ٿي جڏهن:

 اهو ماڻهن جي رهائشي هنڌن کان پري ٺاهجي 

 انکي بيمارين پيدا ڪندڙ جانورن ۽ جيتن جي واڌ ويجهه ڪرڻ کان ڍڪي ڇڏجي 

  انکي مٽيَء يا پالسٽڪ جو مضبوط ليپو يا استر ڏئي ڇڏجي ته جيئن ڪيميائي مادا ۽ جيوڙا َجڏر جڏي پڏاڻڏيَء
 کي غليظ ڪري نه سگهنا

جيئن ته سئنيٽري کڏو ٺاهڻ ۽ ان جي سنڀال لهڻ هڪ ڊگهو ڪم ٿئي ٿو تنهنڪري عام طور تي ان تڏي بڏرادريَء، 
 مقامي سرڪار ۽ ٻين تنظيمن جهڙوڪ: چرچن ۽ واپارين جي سهڪار سان گڏجي ڪرڻ گهرجيا

اهڙو کڏو، ڪنهن وسنديَء جي تڏهن ئي صحت بچائي سگهي ٿو جڏهن ان جي سٺيَء طرح سان سڏنڏڀڏال ٿڏيڏنڏدي 
رهيا سٺي سنڀال ۾ اهڙي کڏي تي ڪم ڪندڙن جي سکيا ۽ سهائتا ڪرڻ، رسورس رڪڏوري سڏيڏنڏٽڏر، زهڏريڏلڏو 

 گندڪچرو ميڙيندڙن ۽ مقامي سرڪار سان گڏجي ڪم ڪرڻ آهيا

 کڏي الِء ڪنهن هنڌ جي چونڊ ڪرڻ

اهڙي کڏي هڻڻ الِء سڀ کان اڳ ۾ ڪنهن مناسب هنڌ جي چونڊ ڪرڻ آهيا ڪن هنڌن تي سرڪاري گڏهڏرجڏن 
موجب اهڙي کڏي ٺاهڻ کان اڳ ۾، ان هنڌ جو جائزو وٺڻو پوي ٿو ناهڙي هنڌ جي پسگردائيَء جي حالتن جڏو گڏهڏرو 
جائزو(ا جنهن جو مطلب ٿيو ته، اتي جي مٽيَء ۽ جبل جي قسم، وڻن ٽڻن جي گوناگونيڏت، پڏاڻڏيَء جڏي وسڏيڏلڏن ۽ 
گهرن کان مفاصلي جهڙين ڳالهين جو اڀياس ڪرڻو پوي ٿوا اها به پڪ ڪرڻي پوي ٿي ته اهو هنڌ ٻوڏ جي خڏطڏري 

 ۾ نه ٿو رهيا صحت ۽ سالمتيَء جي لحاظ کان کڏي جو اهڙو هنڌ گهٽ ۾ گهٽ:

  ميٽر 150ساحلي پاڻيَء کان 

  ميٽر 250تازي پاڻيَء جهڙوڪ: واهڙ، وهڪري، تالَء يا ڌٻڻ کان 

  ميٽر 250ڪنهن رکاڻ / تحفظ ڏنل ٻيلي کان 

  ميٽر ۽ 500گهرن، کوهن ۽ پيئڻ جي پاڻيَء کان 

  زلزلي جي حساس هنڌ(earthquake fault line)  ميٽر پري هجڻ گهرجيا 500کان 

 ميٽر مٿي هجڻ گهرجيا   2اهڙي کڏي جو ترو، ڪنهن به مٿاهين کان مٿاهين َجر جي پاڻيَء جي سطح کان گهٽ ۾ گهٽ  

 
 گند جو ڍير 

جيڪڏهن توهان ريسائيڪل 
ڪري يا ڪامپوسٽ ۾ بدالئي 
 نٿا سگهو ته هت نه اڇاليوا  
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باهه وسائڻ جا طريقا 
جهڙوڪ: واري، مٽي 
 يا پاڻيَء جو رريعو

ڪامپوسٽ جا 
 ڍڪيل ڍير

اوزارن ۽ ڪم 
ڪندڙن الِء بچاَء 
جي پوشاڪ جي 
 ڪوٺي 

پاڻيَء جي سهوليت 
ته جيئن 

گندڪچري جي 
ڪم کانپوِء صفائي 
 ڪري سگهجي

گئس خارج 
 ڪندڙ پائيپ

چوگرد جهنگلو 
ڏئي تالي وارو در 
 هڻي ڇڏڻ

ريسائيڪل 
 ڪرڻ الِء دٻا

ڊهڻ کان بچڻ الِء 
 لهواريون ڀتيونا

 تهه ٿين ٿا: 3اهڙي استر جا 
  ميٽر ڳتيل مٽي 1مٿيون تهه 
  ميٽر بجري ½وچون تهه 
 تري وارو تهه، گهٽ ۾ گهٽ 

 ميٽر چيڪي مٽيا 1      

 کڏو ٺاهڻ

کڏي جي سائيز ڪيتري هجڻ گهرجي ان جو مدار هن ڳالهه تي ٿئي ٿو ته منجهس ڪيترو گندڪچرو پورڻو آهڏيا 
اهڙا سڀ کڏا منهن جي ڀيٽ ۾ تري وٽ سوڙها هجڻ گهرجن ته جيئن ڊهي نه پونا کڏي جي اهڙي ڊول هجڻ سڏبڏب 

 گند ڀيڪوڙبو به رهندو ڇو ته مٿان کان وڌيڪ زور پوندو رهندسا

کڏي جي در تي اهڙو وقت لکي ڇڏڻ ته اهو ڪڏهن کليل رهي ٿو، ان سان اتي ڪم ڪندڙن کي اها ڳالهڏه ڏسڏڻ ۾ 
 بهتري ٿئي ٿي ته منجهس ڪهڙي قسم جو گند، ڪڏهن ۽ ڪيئن اڇاليو وڃي ٿوا

 هڪ سٺو ٺهيل ۽ سٺو سانڀاهيل کڏو

 

 کڏي  کي پلستر ڪرڻ 
َجر جي پاڻيَء بچائڻ الِء اهڙي کڏي جڏي تڏري کڏي مضڏبڏوط  
ڪرڻ الِء ليپو ڏيڻو پوي ٿوا سٺي ۽ مضبوط لڏيڏپڏي الِء مڏٽڏي،  
بجري، چيڪي مٽي استعمال ڪري سگهجي ٿيا ڪڏنڏهڏن  

 سخت مٽيَء واري هنڌ تي اهڙو کڏو ٺاهڻ سولو ٿئي ٿوا 

سڏان  جيڪڏهن سٺي پلستر ڪري سگهڻ جا وسيال موجود هجن ته پالسٽڪ جي ٿلهي شيٽ، ۽ ٿڏلڏهڏي ڪڏپڏڙي 
 وڌيڪ بچاُء ٿيندو ۽ پائيپن ۽ پمپ جي سرشتي جوڙڻ سان پاڻيٺون خارج ڪري سگهبيونا
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 کڏو ڀرڻ
توهان جنهن طريقي سان کڏو ڀريو ٿا، ان جو مدار گندڪچري جي مقدار، ماڻهن جڏي ڪڏم ڪڏرڻ جڏي وقڏت ۽ 

 مقامي آبهوا تي ٿئي ٿوا

اهڙا هنڌ جتي گهڻو وسڪارو ۽ ٿورڙو گندڪچرو ٿئي ٿو مثال طورن شهر جتي نه جهڙو گندڪچرو پڏيڏدا ٿڏئڏي ٿڏو 
( اتي توهان هر هفتي يا هر مهيني هڪ نئون کڏو کوٽي ان کي مٽي ۽ بڏجڏريَء جڏو پڏلڏسڏتڏر ڪڏري 416نڏسو صا

سگهو ٿاا ڪو نه ڪو فرد گندڪچري آڻڻ، کڏي ڀرڻ، گند ڀيڪوڙڻ ۽ مٽيَء سان لٽڻ جي رميواري کڏڻڏي ٿڏوا گڏنڏد 
 ڪچرو ٿورو ٿورو ڪري ڀرڻ سان کڏي ۾ پاڻي گڏ ٿيڻ کان بچاُء ٿئي ٿوا

پر ڪنهن وڏي وسنديَء ۾ جتي گهڻو گند ڪچرو گڏ ٿيندو رهي ٿو، اتي هڪ وڏو کڏو کوٽڻ بهتر ٿئي ٿوا کڏي تڏي  
ڪم ڪندڙ، جيئن ئي نئون گند اچي ٿو  کڏي ۾ الهي ڇڏين ٿاا گند الهڻ کانپوِء ان کي ڀيڪوڙي سڌو ڪري وڏن 
پنن نجهڙوڪ: کجيَء، ڪيلي( ۽ مٽيَء جي تهه يا مٽي، رک ۽ واريَء سان ڍڪي ڇڏجي ٿوا اهڙي تهه ڏيڻ سان بدبوِء 
 نٿي ٿئي ۽ جيت به واڌ ڪري نٿا سگهنا کڏي مٿان هڪ ڪشادي ڇت ٺاهي ڇڏبي ته مينهن کان به بچاُء ٿيندوا 

 کڏو ڍڪڻ
سام تهه سان لٽي ڇڏجيا ان جي مٿان جهنگلي گڏاهڏه  90جڏهن کڏو ڀرجي وڃي ته ان کي، مٽيَء جي گهٽ ۾ گهٽ 

۽ گل به پوکي سگهجن ٿا پر نه ڪي اهڙا ٻوٽا يا ميوا جيڪي کاڌي طور استعمال ڪجن ٿاا جيسيتائين اهڏڙو کڏڏو 
 مڪمل طور تي ٻوٽن يا ساوڪ سان ڍڪجي نٿو وڃي، تيسيتائين اتي جانورن کي چرڻ نه ڏيڻ بهتر ٿئي ٿوا 

 کڏي جي مڪمل طور تي ساوڪ سان ڍڪجي وڃڻ ۽ سٺي سنڀال لهڻ سان وڌيڪ سائو ۽ دلڪش هنڌ ٿي پوي ٿوا
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 سئنيٽري کڏي جا مسئال

جنهن کڏي کي گندڪچري سان ڀري مٽيَء سان لٽيو وڃي ٿو، تنهن کي سواِء ڪن چند مسئلن جڏي سڏٺڏيَء طڏرح 
سان قائم رکي سگهجي ٿوا پر جي منجهس پاڻيٺي غالظت ۽ گئس نميٿئن( گڏ ٿيڻ شروع ٿئي ته ڪي مسئال پڏيڏدا 

 ڪري سگهي ٿوا

 (leachate)پاڻيٺي غالظت 

جيڪڏهن گند جي کڏ ۾ مينهن جو پاڻي گڏ ٿيندو رهي ته هڪ اهڙي ڪني ۽ بڏدبڏودار غڏالظڏت پڏيڏدا ٿڏئڏي ٿڏي 
جيڪا گندڪچري جا زهر، َجر جي پاڻيَء تائين رسائيندي رهي ٿيا اهو ئي سبب آهي جو اهڏڙي کڏڏي کڏي سڏٺڏو 

 پلستر ڪيو  ۽ ڪنهن به نديَء، واهڙ يا ڍنڍ کان پري ٺاهيو وڃي ٿوا

اهڙي کڏي کي سمڻ کان بچائڻ جو بهترين طريقو ڇت يا پالسٽڪ سان تيسيتائين ڍڪڏي ڇڏڏڻ بڏهڏتڏر ٿڏئڏي ٿڏو 
 جيسيتائين بند نٿو ڪيو وڃيا

 خطرناڪ گئس

اهڙن کڏن ۾ جيئن ته گاڏڙ گندڪچرو ٿئي ٿو، تنهنڪري منجهس بئڪٽيريا پيدا ٿي ميٿئن گئڏس خڏارج ڪڏرڻ 

شروع ڪري ٿيا ميٿئن گئس الِء جيڪڏهن خبردار نه ٿجي ته اها ڀڙڪو کائي يا باهه لڳي سگهيس ٿي ته عڏالڏمڏي 

(ا گهڻن هنڌن تي اهڙن کڏن جي ميٿئن گئس بجلي پيدا ڪرڻ الِء اسڏتڏعڏمڏال 33تپش به پيدا ڪري ٿي نڏسو صا

ڪئي وڃي ٿيا جيڪڏهن توهان وٽ ايئن ڪري سگهڻ جا وسيال موجود ناهن ته پوِء بهتر، ميٿئن کي خارج ٿڏيڏڻ 

جي راهه ڏيڻ آهيا ميٿئن گئس خارج ٿيڻ الِء رڳو ننڍڙن پٿرن جي هڪ اهڙي گول يا هم چورس چمني ٺڏاهڏڻڏي ۽ 

لڏٽڏرن وارا بڏنڏا  200انجي چوگرد ڄاري هڻڻي پوي ٿي يا چاهيو ته، ان بجاِء 

تري وارو ڊرم به استعمال ڪري سگهو ٿاا وڌندڙ کڏڏي جڏي حسڏاب سڏان 

چمنيَء جي اوچائي به وڌائڻي پوي ٿيا ڪنهن کڏي ۾ ڪيڏتڏريڏن 

چمنين هڻڻ جي ضرورت آهي ان جڏو مڏدار کڏڏي جڏي 

سائيز ۽ منجهس موجود گڏنڏدڪڏچڏري جڏي 

 قسم تي ٿئي ٿوا

جنهن کڏي کي ڍڪيو ويو آهي ۽ مٿس گاهه يا 

ٻوٽا ڦٽي رهيا آهن، ممڪن آهي ته پوِء به ميٿئن گئس 

خارج ڪندو هجيا جيڪڏهن کڏي تي سڪل گاهه 

ٽڪرا خاص طور تي گول جي صورت ۾  نظر اچن ته اها، کڏي 

مان ميٿئن گئس خارج ٿيڻ جي نشاني ٿئي ٿيا اهڙيَء حالت ۾ 

ماڻهن کي خبردار ڪرڻ الِء اهڙا نشان ڪري ڇڏيو ته جيئن اهي 

ميٽر پري رهن جو ممڪن آهي ته اتفاقا  ڪو ڌماڪو ٿي پويا ماهرن کي اهڙو کڏو  10اهڙي هنڌ کان گهٽ ۾ گهٽ 

 چڪاسي ڌماڪي کان بچڻ الِء ڪو بهتر فيصلو ڪرڻ گهرجيا 

 کڏي ۾ گئس جو خارج ٿيڻ
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 ٻڙيَء برابر گند ڪچرو پيدا ڪرڻ
سڄيَء دنيا جون برادريون اهڙا طريقا ڳولهي رهيون ته جيئن، گندڪچرو نه هجڻ جيترو ۽ اڳتي هلڏي ٻڏڙيَء بڏرابڏر 
پيدا ڪري سگهجيا ٻڙيَء جيتري گندڪچري جو مقصد ٿيو، گندڪچرو گهٽائڻ ۽ باقي بچڏيڏل، ريسڏائڏيڏڪڏلڏڻ 
 رستي قدرتي سرشتن يا مارڪيٽ ۾ اهڙن نمونن ۾ واپس ڪرڻ جنهن سان صحت ۽ ماحول جو بچاُء ٿي سگهيا

ٻڙيَء برابر گندڪچري جي مقصد ماڻڻ الِء صنعتن کي اهڙين شين جي گهٽ پيداوار يا اهڏي بڏنڏهڏه نڏه ٺڏاهڏڻڏيڏون 
پونديون جيڪي رڳو هڪ دفعو استعمال ڪري سگهجن ٿيونا جهڙوڪ پالسٽڪا شهر ۽ ڳڏوٺ نڏهڏري غڏالظڏت 
اڪالئڻ الِء ڪامپوسٽ ۽ ريسائيڪل جا پروگرام تيار ڪري گندڪچرو گهٽائي سگهن ٿاا اهڙي رٿا ۾ ڪامياب 
ٿيڻ الِء اهڙن ماڻهن کي اوس شامل ڪرڻو پوندو جيڪي گڏنڏدڪڏچڏري سڏبڏب وڌ ۾ وڌ مڏتڏاثڏر ٿڏيڏن ٿڏا نٻڏڙيَء 

 برابرگندڪچري جي وڌيڪ معلومات الِء ڏسو رريعا(ا 

 نهري غالظت گهٽائڻ جي ڪوشش ۾ سوڀارو ٿيندڙ ڳوٺ

سالن جي سياحت دوران ڪوواالم ۾ ڪڏهن به گندڪچري اڪالئڻ جو ڪو سٺو انتظام موجود نه رهڏيڏوا  30
نه ته گندڪچري گڏ ڪرڻ جا دٻا، نه ريسائيڪل ڪرڻ جو ڪو پروگرام تڏه ڪڏامڏپڏوسڏٽ جڏي بڏه مڏڙيڏوئڏي 
استعمال سبب هزارين سياحن سالن الڪر ايندي ويندي سڄي ڪوواالم کي هڪ گندي شهر ۾ مٽائي ڇڏڏيڏوا 
پالسٽڪ جي ٿيلهين سڄي شهر جي پاڻيَء جي پائيپن کي ٻنجي ڇڏيو، گند جي ڍيرن تي مڏوڏرن جڏا مڏڻ واڌ 

 ويجهه ڪندڙ هيا ۽ آهستي آهستي شهر بدصورت ۽ بيمار ٿيندو پئي ويوا
مقامي سرڪار جي عملدارن گندڪچري ميڙڻ ۽ ان کي ساڙڻ الِء هڪ انسينريٽر هڻڻ جڏو فڏيڏصڏلڏو ڪڏيڏوا 
جنهن تي گهڻن ماڻهن اعتراض ڪيو ته گند ساڙڻ سان ڪچرو، زهريلي رک ۽ دونهين ۾ تبديل ٿي سڄي هڏوا 
زهريلي ڪري ڇڏيندوا گهڻيَء سوچ ويچار کان پوِء انسينريٽر  نه هڻڻ جو فڏيڏصڏلڏو ڪڏيڏو ويڏو ۽ اعڏتڏراض 

 واريندڙن کي ان جي نعم البدل جي صالح ڏيڻ الِء چيو ويوا
نالي هڪ تنظيم جي اڳواڻيَء ۾ بڏرادريَء، زيڏرو  (Thanal Conservation Group)ٿانل ڪنزرويشن گروپ 

ويسٽ پروگرام جي تجويز ڏنيا ٻين ڪيترين برادرين جي ماڻهن به ان پروگرام ۾ پنهنجيون صالحون ڏنڏيڏونا 
کين ٻڌايو ۽ ڏيکاريو ته هوَء ڪيئن نه بيڪار ۽ اڇاليل نڏاريڏل جڏي کڏوپڏن،  (Murali)هڪ عورت نالي ُمرالي 

پنن ۽ ردي پني مان پياال، ڪوپ، چمچا ۽ ٿيلهين سميت اهڙيون ٻيون ڪيتريون ڪارائتڏيڏون شڏيڏون ٺڏاهڏي 
وڪڻي پئسا ڪمائي ٿيا ڪامپوسٽ جي ڪم کي زور وٺائيندي ۽ بيڪار شين کي ٻيهر استعمال ڪرڻ جڏا 

 نوان طريقا متعار  ڪرائيندي زيرو ويسٽ جو ڪوواالم ۾ بنياد پيوا
رڳو ڪجهه سالن اندر، ڪوواالم هڪ صا  سٿري ۽ خوبصورت شهر ۾ مٽجي اڳي کان گهڻو خوشحال ٿينڏدو 
ويوا هاڻ، هن شهر ۾ سيالنين کي موهت ڪرڻ الِء هڪ نئين دلڪشي پيدا ٿي آهي جيڪا آهي: زيرو ويسڏٽ 
سينٽرا هاڻ، اتي ڪيترن ئي ريسٽورانٽن ۾ ناريل جي کوپن مان ڪوپ ۽ پنن مان ٺهيل پڏلڏيڏٽڏون اسڏتڏعڏمڏال 
ڪيون وڃن ٿيونا زيرو ويسٽ سينٽر تي ڪم ڪندڙ عورتون ڪامپوسٽ رسڏتڏي زرخڏيڏز ٿڏيڏنڏدڙ زمڏيڏن ۾ 
سبزيون ۽ ڪيلن جي پوکي ڪن ٿيون ته شهر ۾ هڪ اهڙو به بجلي گهر آهي جڏيڏڪڏو انسڏانڏي ڪڏرفڏٽڏي ۽ 

 جانورن جي ڇيڻي مان بجلي پيدا ڪري ٿوا 



 416 : نهري غالظت: صحت جي خطري کي هڪ وسيلي ۾ تبديل ڪرڻ18بابا 

  اسانجي صحت -اسانجو ماحول 

 گندڪچرو ۽ قانون
ڪيترين حڪومتن وٽ گندڪچري اڪالئڻ جون رٿائون ۽ رهنما اصول موجود آهنا ان سلسلي ۾ بڏرادريَء جڏو 
هڪ اهم مقصد اها پڪ ڪرڻ آهي ته، اهي رٿائون انسانن جي صحت ۽ ماحول جو بچاُء ڪندڙ آهن ۽ ٻيو هي بڏه 

 ته، جيڪڏهن ناهن ته انهن ۾ تبديلي آڻجيا

 فلپائين انسينريٽر  کي غيرقانوني قرار ڏئي ۽ گندڪچري جا قانون سخت ڪري ٿو

فلپائين ۾ ڪيترن سالن تائين گندڪچرو يا ته ڍيرن جي صورت ۾ گڏ ڪيو يا ساڙيو ويندو هوا جيسيڏتڏائڏيڏن 
وڌندڙ گندڪچري سبب غالظت خراب کان خراب تر ٿيندي نه ويئي تيڏسڏيڏتڏائڏيڏن بڏرادريڏن اک نڏه پڏٽڏي ۽ 
سرڪار تي گند ساڙڻ تي بندش وجهڻ، ريسائيڪلنگ جو پروگرام شروع ڪرڻ ۽ کليل هنڌن تڏي گڏنڏد جڏا 

 ڍير اڇالئڻ تي پابندي هڻڻ الِء دٻاُء وڌوا

ساڳئي وقت هنن برادرين ۽ سرڪاري عملدارن کي گندڪچري ساڙڻ سبب پيدا ٿيندڙ زهريلي غالظت بابت 
سمجهايو ۽ ڏيکاريو ته گند ساڙڻ سبب پيدا ٿيندڙ غالظت ڪيئن نه آنن ۽ کاڌ خوراڪ جي عام شيڏن تڏائڏيڏن 

 رسي وڃي ٿيا

هن قسم جا قانون، اهڙن معيارن مقرر ڪرڻ الِء ضروري آهن ته گندڪچرو ڪيئن کنيو وڃي ٿوا جڏهن ماڻهو 
پنهنجي پنهنجي گندڪچري ۽ ُٻهر جي رميواري کڻن ۽ قانون ٺاهيندڙن تي قانون ٺاهڻ ۽ انهڏن تڏي سڏچڏائڏي 

 سان عمل ڪرائڻ الِء دٻاُء وجهن تڏهن ئي هرهڪ کي فائدو ٿي سگهي ٿوا


