
 اردوذیلی عنوان برائےٹی وی پروگرام

 6102قدرت اور انسان کی یکجائی 

16ایپی سوڈ   

قابِل قدر ہے ری سائکلنگ  

 

 لب لباب:

,کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم روزانہ جو فضالت پھینکتے ہیں وہ دراصل قیمتی  ذرائع  

ی سائیکل کیا جاسکتا ہے۔ہیں؟ انھیں مناسب طریقے سے چھانٹنے کے بعد انھیں ر  

 

تائیوان نے طویل مدت سےفضلہ  چارجنگ اور فضلہ کو چھانٹنے کی لزومیت کو بہت 

قبل سے ہی الگو کر رکھا ہے۔ تائی پے اور نیو تائی پے شہر میں باشندوں کو مخصوص 

ری  پڑتے ہیں۔ ۔ہوتا ہےکوڑے کے تھیلے فضالت کی تحلیل کرنے کے لئے خریدنا 

ئق فضلہ کو صفائی کرنے والی ٹیم کو سونپنے سے قبل ہی چھانٹنا پڑتا سائیکل  کے ال

شہری فضلہ کو کم کرنےاور چھانٹ کے ذریعے ردی کی ٹوکری کے بیگ پر پیسہ ہے۔

بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیو تائی پے نے ایسے شہریوں کے لئے انعام کی اسکیم 

چرے کے تھیلے کے بدلے ، ہر شہری اپنے ری سائکل کرنے کے قابل کچال رکھی ہے

میں کچھ پوائینٹس پاتا ہے اور اُن پوائینٹس کو کیش کرا سکتا ہے، یہ اسکیم شہریوں کو 

  "کچرے کے بدلے سونا" پانے کے قابل بناتی ہے۔

 

کے شروع میں ہی  1991جرمنی نے ری سائیکلنگ کی الگت کم کرنے کے لئے  
کو صنعت کار کو اپنی مصنوعات  یکرائی تھاسکیم متعارف  "پروڈیوسر کی ذمہ داری"

پیک کئے ہوئے ری سائیکلنگ کی قمیت ادا کرنی ہوتی ہے۔ انہیں  قبل ہیالنچ کرنے سے 
 ۔ پڑتا ہےہائر کرنا  الزمی طور پرکو ری سائیکل کرنے کے لئے اہل کمپنیوں کو فضلہ

  ۔ہیںپالسٹک کے مشروبات کی بوتلیں ڈپازٹ اسکیم کے تحت ری سائیکل کی جا رہی 
ایک پالسٹک کی بوتل کے لئے قریب ہانگ کانگ کا دو ڈالر مل سکتا ہے اس لئے 

ہیںری سائیکل ہوجاتی بوتلیں فیصدی سے زائد پالسٹک کی  99جرمنی میں   
 



ری سائیکلنگ کو قابل قدربنانا، باشندوں میں ری سائیکلنگ کی عادت ڈالنے کی طرف پہال 

 قدم ہے۔
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