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 دیتمہ

حکومت کی ترجیحات کو دھیان میں رکھتے ہوئے، وزارت ترقی انسانی وسائل، ملک میں کارگزار تعلیمی اداروں کے کام 

   کاج کے ایک غیرمنقسم حصہ کے طور
ٰ

سے یہ توقع  تعلیمی اداروںپر صفائی کو ادارہ جاتی بنانے کا کام کر رہا ہے۔ اعلی

یں۔کی جائے یکھا طے کر یک کی ایک روپ ر  گی کہ وہ اپنی وسیع رسائی اور اطالع کی بنیاد پر ملک میں صفائی تحر

ینکنگ(کا آغاز پہلی بار سال  میں شروع کیا گیا تھا،جس کا مقصد تعلیمی اداروں کے درمیان  2017صفائی درجہ بندی )ر

ی یسر کہتے ہیں(،تاکہ وہ خود کو بہتر معاون اداروں کے ذر یزی میں جس کو پئر پر عے ایک بہتری کا ماحول پیدا کرنا تھا )انگر

' سوچھ کیمپس ' میں تبدیل کر سکیں۔اس کے بعد یہ ادارہ منتخب بستیوں اور عالقوں میں جاکر صفائی کی بیداری اور 

 تعلیمی ماحول ک
ٰ

یمپس و تیار کرنا ہے،جس میں ابتدائی طور پر کصالحیت کی توسیع کر سکیں۔اس قواعد کا مقصد اعلی

کی صفائی کرنے کی سمت میں ادارہ خود احتسابی کر سکیں اور صفائی کی تشخیص کر سکیں،جس سے صفائی میں 

  بینچمارک کو حاصل کیا جا سکے۔   بلند

ب،پانی ت الخال تناسطالب علم بی-میں،یہ قواعد صفائی کے کچھ بنیادی معیارات تک ہی محدود تھی،جیسا 2017سال 

بار تصفیہ کرنا اور اس کی تکنیک اپنانا،کیمپس  کی دستیابی اور پاکیزگی،ہاسٹل کے باورچی خانہ کی صفائی،کچرے کا بار

یم ورک(تیار کیا  یلیوئیشن فر یادہ بہتر اور معیار مبنی تشخیص کا خاکہ )ئو یالی بنائے رکھنا وغیرہ۔ اب ایک ایسا ز میں ہر

مپس،پانی کا استعمال اور آبی تحفظ،شمسی توانائی اور ایسے دیگر پہلو ہیں،جن سے کیمپس میں گیا،جس میں سبز کی

 تعلیمی کیمپس سے یہ امید کی جائے
ٰ

ہ وہ اب اپنے روزانہ گی کوسائل کے استعمال استعداد پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔ اعلی

ین مثال کام کاج میں،ماحولیاتی توازن کے مختلف عامل کے مطابق خود کو بدل کر ماحولیاتی رکاوٹ پائیں اور ایک بہتر

یں۔ یز   سوچھ کیمپس سے متعلق یہ معیار جاری عمل  پیش کر )ایس_او_پی مینوئل(اداروں کے لئے ایک مثالی دستاو

ینکنگ( انہی معیارات  2019ہے،جس کو آہستہ آہستہ اداروں کو اپنانا اور نافذ کرنا ہوگا،کیونکہ صفائی درجہ بندی )ر

  گے۔ مونہ کی بنیاد پر طے کئے جائیںاور ن
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یکار دوسری ایک فطری دنیا میں، ایک مخلوق کا ب ہے۔ انسان، جانور، پودے اور تمام جاندار صاف جگہوں پر پروان چڑھتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کردہ دنیا میں بیکار ہی واحد غلط وسیلہ ہے۔ صفائی فطری

ی ری سائیکل کرتا ہے۔ بدقسمتی سے، جدید سماج نے بہت سارے غیرفطری مادے پیدا کئے ہیں، جن ک مخلوق کا وسیلہ ہے۔ اس طرح، ایک ملبہ، ماحولیاتی نظام کی پرورش و پرداخت کے لئے وسائل کو

ائی ں انسان کی تعمیرکردہ صفصاف کرنے کے لئے، ہمی صفائی کے لئے فطرت فوری طور پر مدد فراہم نہیں کرسکتی۔ وہ کوشش تو کرتی ہے، لیکن اس کو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ انسان سے پیدا گندگی کو

یوں کا المیہ بھی ہے چاہے وہ آبی ذخائر ہوں یا جنگالت ہوں یا ے کنارے کھیل کے میدان ہوں یا پارک ہوں یا سمندر ک سائیکل کی ضرورت ہے۔ عوامی وسائل کے غلط استعمال کے سلسلے میں عام شہر

یا کے کنارے یا کیمپس کے عالقے ہوں۔جہاں ملکیت ہو خواہ وہ عوامی ہو یا ذ اتی۔ وہاں اس جگہ کو صاف رکھنے کا عہد کیا جاتا ہے۔اس ملکیت اور جوابدہی کو رسمی اداروں میں مرتب کیا ہوں یا در

 جانا ہے۔ اسی تناظر میں ایک دستور العمل کی ضرورت ہے۔

 ٹکنالوجی

 ایمصنوعات  یان ضمن صارف کنیکرتاہے۔ ل اریکار ت قیطر کیکے لئے ا ہیمصنوعات کے تصف یمدت کے دوران ان ضمن کیا ولپریکا ڈ یہے اور ٹکنالوج یمصنوعات ہوت یضمن یاپن یک یہر ٹکنالوج

آہستہ  تیروا ہیہے۔  یکے آخر تک طے ہوت یزندگ یمصنوعات ک یکس یذمہ دار ہیہے اور  یہوت ئدعا یذمہ دار عیوس کیکرنے والے پر ا اریوجہ ہے کہ مصنوعات ت یہیسنبھال سکتا ہے۔ ںیکچرے کو نہ

ستعمال اور اس پر صارف خود مصنوعات کے ا ہاںی ونکہیکرنا مشکل ہے۔ ک سایا ںیمصنوعات کے معاملوں م یچھوٹ یسیج ٹیکیپالسٹک کے پ ایپاؤچ  کنیہے۔ ل یبڑھ رہ ںیمصنوعات م یآہستہ بڑ

 کے لئے ذمہ دار ہے۔ ہیکے تصف رےکے کچ

 مپسیسوچھ ک

برقرار رکھنے اور صفائ یکرنے صفائ دایکے جذبے کو پ یصفائ ںیاور لوگوں م یونٹیکا آغاز کم24/7/365جانب سے "سوچھ بھارت "مہم  یحکومت ہند ک تھا۔  ایگ ایے لئےککرنےک لیتشک ینظام ک یکو

۔ ںیہوتے ہ اتیخت قسم کے فضولمختلف اورس سےیہاسٹل ج کاریدفتر اور ب کاریب ب،یل کاریکچن، ب کاریب ،یائےخوردنیاش کاریعمارت، ب کاریب چر،یفرن کاریصحت مرکز، ب کاریب ںیم مپسیاداروں کے ک یمیتعل

اداروں  یمیان تعل ناکر دایعادات پ یک یصفائ ںیوجہ سے ان م یاور اس ںیکے لئے رہتے ہ کھنےیرہنے والے وہاں س ںیم مپسیاداروں کے ک یمیچھوٹا گاؤں ہے۔ تعل کیا ہیہے۔  یونٹیکم یچھوٹ کیا مپسیک

بہ اور مشق کے ذر دایکا فرض ہے۔عادت پ  ممکن ہے۔ عہیکرنا تجر

 دستور العمل کیکار سے متعلق ا قہیطر ٹنگیآپر یاریمع

دستور  یاو پ سیا ہیسے متعلق  مپسیکرتا ہے۔ سوچھ ک ینشاندہ یکرتا ہے اور کچرے کے انتظام کے عمل ک ینشاندہ یک یذمہ دار ی( دستور العمل افراد کیاو پ سیکار )ا قہیطر ٹنگیآپر یاریمع

 یکرنے کے لئے ہے۔ توقع ک دیتائ یاور اس کام ک نےیکو فروغ د تیروا یکوقبول کرنے ک یذمہ دار یک ےطور پر صاف رکھن یاور عمل یمسلسل نگران یک مپسیاور ک نےیکو فروغ د یصفائ ںیم مپسیالعمل،ک

 رفاقدام سے نہ ص مپسی۔ سوچھ کیہوگ یبھ میترم ںیگے اور اس کے مطابق اس م ںیتوقعات شکل ل یعمل یہمار یسے ہ وںیخود سے اور پڑوس ںیگے توگھر م ںیہے کہ جب طلبااپنے گھر پہنچ یجات

 یمہاتما گاندھ ں،یتناظر م ی۔ اسںیجگہوں کو متاثر کرتے ہ یاپنے گھر، محلے اور کام ک ںیطلبا بعد م ہیہے۔  تایفروغ د یصحت کو بھ یعوام ک ںیگاؤں م ادہیسے ز 6،55،000حفظان صحت بلکہ  یونٹیکم

 حکومت ہند کے محکمہ اعل ،یترق وسائل یوزارت انسان عہ،ی( کے ذریآر ا یس نیا یج می)ا شنیجوکیکونسل آف رورل ا شنلین
ٰ

 ہے۔ ایگ ایک اریدستور العمل ت یاو پ سیسفارش پر سوچھ ا یک میتعل ی

ا کمار
ّ
 ڈاکٹر ڈبلیو جی پرسن

 ایم۔ جی۔ این۔ سی۔ آر۔ ای۔  ،چیئرمین

 پیش لفظ
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 ادتیق

 اور اعل وںیورسٹیونی ںیم شرائط کے مطابق ہندوستان بھر یک یادارہ جات ی( شامل ہے، ذاتیاو پ سی)ا جریپروس ٹنگیآپر نڈرڈیاسٹ ںیدستور العمل، جس م ہی
ٰ

سے  یآسان عہی( کےذریآئ یا چیاداروں )ا یمیتعل ی

ا راؤ،  سیا سیا یو لیا یو یسر زین یحوصلہ افزائ یبڑ یک یآر ڈ چیا میا شنیجوکیہائر ا یٹریسکر سیاے ا یآئ میآر سبراہمن یدستور العمل سر ہیہے۔  ایگ ایک زائنیمطابقت کے لئے ڈ ابیاپنانے اور کام
ّ
سب

 ہے۔ جہیمشورہ اور تعاون کا نت ،یمستقل دلچسپ یک یآر ڈ چیا میا شنیجوکیہائر ا ڈوائزریا نئریس

 مشاورت

بحثیز ںیورکشاپ م یمنعقد دو روزہ عمل عہی( کے ذریآر ا یس نیا یج می)ا شنیجوکیرورل ا شنلین یمہاتما گاندھ ںیم درآبادیکے دوران، ح 2018جون،  26-25 ہی  یدہ پر مبنمسو کیآرا کے ا یدیاور تنق ر

 یطلبا رضاکاروں ک ںی۔اس مممبران شامل تھے یکلٹیکے اہم ف زیٹیورسیونی ٹیاور اسٹ زیٹیورسیونی نٹرلی، سیآف ٹکنالوج وٹیٹ یانسٹ شنلین ،یآف ٹکنالوج وٹیٹ یانسٹ نیانڈ ںیہے۔ اس ورکشاپ م

ب  ۔ںیاپنا تعاون کرنے کے خواہاں ہ ںیکوشش م یقوم یبنانے ک مپسیک نیہے جو گر زیتجو یتکیتر

 میٹ یمشاورت

بنارس ہندو  ال،یڈاکٹر آر پرم یک آف تمل ناڈو یورسٹیونی نٹرلیچہل، س شیکے ڈاکٹر دن یورسٹیونی نٹرلیس انہیتبادلہ کے لئے، ہر زیخ جہیکے نت االتیخ زیانگ رتیح یآر ا یس نیا یج میا ں،یاس سلسلے م

اگرتال کے  ،یآف ٹکنالوج وٹیٹ یٹانس شنلیکے ڈاکٹر افتخار احمد، ن رالہیآف ک یورسٹیونی نٹرلیسنگھ، س کیڈاکٹر وو ےک شیاروناچل پرد ،یورسٹیونی یگاندھ وی۔کے۔ شرما، راجیپ سریکے پروف یورسٹیونی

پم پال، ا یشر   یٹ یآئ نیا ،یچؤدھر روکیدرگاپور کے ڈاکٹر ہ یٹ یآئ نی۔ کے۔ رائے، اسیدرگاپور کے ا یٹ یآئ نیانو
ّ
،  سیرائے پور چھت

ّ
اے۔  سری۔ سورت کے پروفی۔ ٹی۔ آئنی۔ ای۔ وسیاگڑھ کے ڈاکٹر گووردھن بھٹ

 یآف ٹکنالوج وٹیٹ یانسٹ نیا، اور انڈجھ تایڈاکٹر اسم یک یرورک یآف ٹکنالوج وٹیٹ یانسٹ نیراؤ، انڈ شواراینکٹیو یکے ڈاکٹر پ لنگانہیت یٹ یآئ نیا ڑے،یبھ تھایڈاکٹر امر یک یریپڈوچ یٹ یآئ نیجے۔ ساہا، ا

 کا شکر گزار ہے۔ یچوہدر شیہاشیکے ڈاکٹر اسن شوریبھون

 میٹ یداخل

 ارچنا ورن، پدما  ،یراماسوام یمرل ںیہے اس م ایک اریدستور العمل کو ت یاو پ سیا مپسیپر اس سوچھ ک ادیبن یاور اس کے نتائج ک وںیکارروائ یممبروں نے ورکشاپ ک میاور ٹ یکلٹیجن ف یک یآر ا یس نیا یج میا

 ۔ںیشامل ہ یشوریجگد یوان یکرن اور ج ویش جریم کٹر،یڈائر اسسٹنٹداش  نیا یڈاکٹر ڈ کھا،یر نیڈاکٹر کے ا ،یو ایانسو ،یجے، ارچنا سونٹ

  

  

 ”آنو بھدرا: کرتوو ینتو وشوتہ: )تمام سمتوں سے عظیم خیاالت کو ہمارے پاس آنے دیں۔(“

ید1۔89۔- 1  ، رگو
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 کار قیکا طر مپسیسوچھ ک کیا

 ںیم یداریمتعلق ب سے اتیواضح منشور ہے، جہاں ماحول کیا ںیممالک م ریپذ یترق یہے۔ بلکہ ہندوستان اور دوسرےکئ ںینہ شنیکا ہونا اب محض ف مپسیسبز ک کیا ںیم یورسٹیونی ایاسکول، کالج 

کے فرائض انجام  سیدراور درس و ت میتعل ہ،یانتظام ںیم یورسٹیونی ایاور اس سے وابستہ طرز عمل کو اسکول، کالج  یداریب یاتیکا مقصد ماحول مپسیسبز ک کیا ں،یدن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ آسان الفاظ م

 جزو بنانا ہے۔ یالزم کیا اک یزندگ یوالوں ک نےید

 
 
 

میونٹی ہے " ایک سبز کیمپس ایک اعلی تعلیمی ک-یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کےنو ٹیفکیشن کے مطابق

بہ بندی اور وسائل کا انتظام ہے، مثال توانائی کی  یادہ زمین کا استعمال، ماحولیاتی منصو یادہ سے ز جہاں ز

 ماحولیاتی معیار کو بڑھانا جس میں رہائش گاہ کا تحفظ، صحتکارکردگی کو بہتر بنانا، وسائل کے تحفظ، 

مند رہائشی ماحول، قابل تجدید توانائی کا استعمال اور ضائع ہونے اور پانی کی ری سائیکلنگ کا انتظام شامل 

ین بلڈنگ اصول پر مبنی ہونی چاہئیے۔ "  ہے۔ کیمپس کے اندر کی عمارتیں ہرممکن حدتک گر

 
 

 سبز اقدام

 
 اعل

ٰ
 نہیاصولوں کا آئ اقدام، سبز اداروں کے مپسیاہتمام، سوچھ ک ریکے ز میتعل ی( کے محکمہ اعلیآر ڈ چیا می)ا یوسائل ترق یوزارت انسان یحکومت ہند ک ںیم وںیورسٹیونی( اور یآئ یا چیاداروں )ا یمیتعل ی

پایکرنے، عادات اور د دایپ ہیسے متعلق ذمہ دارانہ رو یدار ہےاورصفائ  جائے۔ ایکو فروغ د میکے لئے کالس روم سے باہر تعل یترق یاس ک ں،یتر سماج م عیوس ای ںیم مپسیگھر پر ہو، ک ،چاہےیوابستگ ر

  

یات کو پورا کرنے کے“  ”۔لئے کافی ہے، لیکن ہرایک انسان کے اللچ کو پورا کرنے کے لئے کافی نہیں ہے زمین ہرایک انسان کی ضرور

 مہاتما گاندھی -

 

 تعارف
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 میٹ

یقوں میں شامل ہیں۔صفائی مثالی  ین صاف اور سبز طرز عمل کے قلیل مدتی مطالعے کو گائیڈ پوسٹ کے طور پر پیش کیاگیا ہے۔ ان طر ور حفظان صحت، ااداروں کے بہتر

وں کی نمائندگی کرنے والے، یکی دونوں شعببے کار انتظام، آبی انتظام، سبز عالقہ اور توانائی کے تحفظ،اس مشاورت اور پائلٹ مطالعات میں تعلیم کے تکنیکی اور غیر تکن

 ادارے شامل تھے۔ 25کل 

 
 نیکے لئے ماہر یشاندہن یہے۔ اہم مداخلتوں کے مجموعہ ک ید لیورک گروپ تشک یادیبن کیکرنے کے لئے ا ارینے اس اقدام کے لئے رہنما اصول ت یآر ا یس نیا یج میا

 پر اعل ادیبن یہے جس کا استعمال ضرورت ک ایگ ایسے مشورہ ک
ٰ

 جا سکتا ہے۔ ایک عےیکے ذر وںیورسٹیونیاداروں اور  یمیتعل ی

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ہمیں یہ اپنے  -ماحولیات "
آباواجداد سے وراثت میں 
نہیں مال ہے! ہم نے اس کو 
وں سے ادھار لیا 

ّ
اپنے بچ

  " ہے۔
 

یکی عوامی  - ایک امر
 کہاوت

 

 
Swachh Campus 

Development 

 

 

 

Environment 

Sustainable  

 

 
Viable                Technology  

         Socio-Economic  
 

 

 

Bearable                        Equitable 
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یل مدتی ترقی میں آس پاس کے ماحول پر ہمارے کیمپس کے اثرات کو کم کرنے کے عالوہ بھی بہت کچھ شامل ہے۔ ہمیں ایک م لئے کوشش  ضبوط کمیونٹی کی تعمیر کےہمارے کیمپس کی طو

یس کے اپنے وسیع مشنوں میں مصروف ہوں۔ کرنی ہوگی جو ہمارے پورٹلز سے گزرنے والے تمام لوگوں کی فالح و بہبود کی  حمایت کرتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم تحقیق و تدر

 

 

 کیمپس کی کوشش 

 
وسیع سوچھ بھارت مشن کے تحت " سوچھ " کیمپس کی وقار بخش سبز حیثیت حاصل کرنے کے لئے کیمپس میں ماحولیات کو 

یادہ عالقوں میں ایک کے ت بعد ایک یا پھر ایک ساتھ مطالعے کی اور متفقہ کوششوں کی ضرور متاثر کرنے والے ایک یا ایک سے ز

 ہے۔ اس کوشش کا آفاقی مقصد سوچھتا ہے۔ اس سے قطع نظر جو بھی قدم ہر کیمپس میں اٹھائے جائیں۔

 ںیبھر م ایدن

لیاتی طور پر رنا، کیمپس کو ماحودنیا بھر میں، یہ رواج ہے کہ دیگر چیزوں کے عالوہ، مقامی طور پر سائیکل سے چلنا، پانی کا ذخیرہ ک

پائیدار، سبز اور حیاتیاتی تنوع اور شمسی توانائی سے خود کو پائیدار بنانا ہے۔ بھارت بھی اس دوڑ میں شامل ہے۔ ہمارے پاس کرنے 

 کے لئے بہت کچھ ہے۔ ابھی!

  

 سوچھ کیمپس کیوں؟
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یہمارے کیمپس اور آس پاس کے ہر فرد کو یہ کرنا   تعلیمی اداروں کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر ہماری کمیونٹی پر طو

ٰ
مدتی اثر ڈالیں اور  لچاہئے۔۔۔۔۔۔ ہاں ہر کسی کو کرنا چاہئیے۔ اعلی

 ولی وسائل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ہمارےکیمپس کو پائیدار بنانے میں معاون بنیں۔ اس کے لئے، ہمارے پاس محققین، دانشورانہ سرمایہ اور وقف کردہ غیر معم

 
 چو طرفہ پہل کیا

 
یونیورسٹیاں ہیں، جن  822انڈیاکوشش ہے۔یونیورسٹی گرانٹس کمیشن )یو جی سی( کے مطابق، ہندوستان میں -سوچھ کیمپس پہل ایک پان

یاستی یونیورسٹی،  370مرکزی یونیورسٹی،  47میں  آئی آئی ٹی،  23یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ اس کے عالوہ، نجی  282ڈیمڈ یونیورسٹی اور  123ر

دیگر ادارے  25ایس پی اے اور قومی اہمیت کے حامل  3این آئی پی ای آر،  7ایمس،  7آئی آئی ایس ای آر،  7آئی آئی آئی ٹی،  23این آئی ٹی،  31

یٹنری یونیورسٹیوں سے  یکلچر، ہرٹیکلچر اور و یادہ ادارے ہیں، جو انڈین کونسل آف  100متعلق ہیں۔ اس کے عالوہ، ہمارے پاس ایگر سے ز

یر انتظام ہیں۔ ان تمام یونیورسٹیوں اور اداروں میں بہت بڑا کیمپس اور فیکلٹی یعے منضبط اور ز یسرچ )آئی سی اے آر( کے ذر یکلچر ر  ایگر

کے ہزاروں اور طلبہ ہیں۔ اس کے عالوہ، ملک بھر ممبران اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔کیمپس ہیں اور بڑی تعداد میں فیکلٹی ممبرز

 تعلیمی اداروں کوسوچھ کیمپس میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ سوچھ کیمپس پہل ان تمام اداروں میں نافذ ہوتی ہے۔
ٰ

 اعلی

  

 سب کس کو کرنا ہوگا؟ ہی
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ن کے تر د ادہیطور پر ز یحاصل ہے۔ وہ عمل یخودمختار عیوس ںیامور م یداخل( کو اپنے تمام یآئ یا چیاداروں )ا یمیتعل یاعل

بار وں،یجو عام شہر ںیضوابط سے اچھوتے رہتے ہ تحت نافذ ہوتا  کے یاور جوابدہ یپر سخت نگران گریاداروں، صنعتوں اور د یکارو

براہ کے طور پر مال ہے، جو  وراعزاز، جامعات کو بط ہیہے۔  ے صدارت کر س تیثیح یک یاتھارٹ یآخر ینظام کوائس چانسلر / سر

چکا ہے،  ٹھیب ںیکے شعور م کیکا تصور ہر ا مپسی' کےلئے اسپرنگ بورڈ ہے۔ اب چونکہ سوچھ کمپسی'سوچھ ک ہیرہا ہے، 

 کے ذر یکلٹیف یاداروں ک یمیتعل یاعل عہیاساتذہ، عملہ اور طلباء کے ذر
ٰ
ضرورت ہے تاکہ  یحدتک کوششں کرنے ک یکس عہی

 عادت بن جائے۔ یفطر یہمار یصفائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ۔ںیکرسکتے ہ سےیک ہی اںیورسٹیونیادارے اور  یمیتعل یاعل
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i)  طلبہ، فیکلٹی اور کیمپس کی سطح پر کیمپس قائدین کے مابین ایک صاف اور سبز کیمپس کو برقرار رکھنے کی ضرورت پراتفاق

 رائے پیدا کرنا۔ 

ii)  بین االقوامی معیارات اور منظور شدہ اصولوں پر عمل کرکے کیمپس کو صاف اور سبز بنانے کے لئے مخصوص مداخلت کے ڈیزائن کو

 آسان بنانا۔ 

iii)  شراکت دار اور شفاف انداز میں کیمپس کی موجودہ ماحولیاتی کارکردگی کی نگرانی کرنا۔ 

iv) ہ وار گائیڈ پیش کرنا۔ کیمپس کو صاف ستھرا اور سبز بنانے کے لئے ایک مرحل 

v)  یقوں کے بارے میں مخصوص مطالعات کا انعقاد کرنا جو دوسرے اداروں کے لئے ین سوچھ کے طر کیمپس میں اختیار کردہ بہتر

 ماڈل کا کام کر سکیں۔

 

  

 ں؟یہ یکر سکت ایک اںیورسٹیونی ایادارے  یمیتعل یاعل
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 پر کام می" سوچھ کور ٹ میٹ ہیہے۔  یجا سکت یک لیتشک یک میکور ٹ کیا یبن ںیم ادتیق یکے ساتھ ادارہ جات دوںیاہم مستف  ۔ یگکرے " کے طور

 بہ بند یحقائق ک میٹ ہی کے عالوہ  یکلٹیف یان ک ں،یمیٹ یطلبہ ک ںی۔ اس میشامل ہوگ ںیکے تمام پہلوؤں م کارڈنگیاور ر نےیل کشنیا ،یتالش، منصو

 شامل ہوں گے۔  یافسران بھ یمتعلقہ انتظام

 سے '  ہے۔ اب یجا سکت ید یذمہ دار یسوچھ مہم چالنے ک ںیاپنے شعبہ جات م-ممبروں کو اپنے یکلٹیدوست ف اتیماحول ایدو خواہش مند  ای کیا

پوں کا انتخاب کرے م،یٹ ہی یجانے وال ی' کے نام سے جان یکلٹیسوچھ ف ' میٹ ہ' سوچھ طلب ہاںیجو  ،یگاپنے اپنے شعبہ جات سے حوصلہ مند طلبہ گرو

 گے۔ کا حصہ ہوں میکے نام سے کور مہم ٹ

 ۔ ںیکا کام کرتے ہ ٹرسیسوچھ مان میاور سوچھ طلباء ٹ یکلٹیف سوچھ 

 پورٹ کر میٹ ہیسوچھ انتظام یرکھنے وال یدلچسپ ںیسوچھ مہم م ٹرس،یمان سوچھ بھال  کھیاور د ہیاکاؤنٹ، انتظام ںیم میٹ ہی۔ سوچھ انتظامگےںیکو ر

 کے نمائندے ہوں گے۔  ژنیڈو

 مرتب کرے گا۔  اتیاصول اور ہدا اں،یسیالنے کے لئے پال یلیپر چلے گا جو تبد تیہدا یک ینامزد اتھارٹ کیپورا پروگرام ا ہی 

 کساںیاور  ںیکرتے ہ یراننگ یک یضرورت ہے۔ وہ باقاعدہ وقفے پر ترق یشناخت کرنے ک یکے ممبروں ک میسوچھ ٹ یرونیسے ب وںیورسٹیونیکالجوں /  یپڑوس 

 ۔ںیکرتے ہ ہیتجز

  

 تاثرات حاصل کرنا یدیپر تنق مانےیکے لئے بڑے پ مپسیسبز ک
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یں  اپنے نصاب میں ماحولیات سے متعلق موضوع کی دستیابی اس نکتے پر چیک کر

 

ںیلئے سفارشات اپنائ رکےیتشہ یکے علم ک اتیماحول  

یگئ ید عےیکے ذر یکلٹیف میتعل یسوچھتا ک  

ںیسطح کے افسران کو فارورڈ کر یانتظام لئےیاعانت ک یمال   

करें ।

مشق یعمل یاریمع  

میطلبہ ٹ  

صیاندازہ اور تشخ  

کیب ڈیف  

 

مہارت اور اقدار یک یصفائ  

مہارت اور اقدار یک یصفائ  

/ ساالنہ سوچھتا آڈٹ یششماہ  

سطح پر سوچھتا مسلہ  ی/ مقام مپسیک یاسٹڈ

کو  یٹونیکم یانتظام کے لئے مقام کاریب-کو اپنانا

نایگود ل  

 زراعت

ابالغ یعوام کٹرانکسیاور ال وٹریکمپ   

اتیعمران  

 قانون

 سائنس

نٹینجمیم  

 آرٹ

نئرنگیانج  

کچریآرکٹ  

 سوچھتا میں اعلی تعلیمی اداروں کی تعلیمی شمولیت۔
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ڈرشپیسوچھ ل  
 

براہ تنظیم کے ہر فرد کو ' سوچھ کیمپس پہل '  تبھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے جب ادارہ کے سر

بشعور بنائیں۔ انھیں شعبہ جات کو ہدایت دینی چاہئیے، طلباء کی ٹیموں کے نتائج پر توجہ دیں،اور اس 

یسی  یز پر تمام طلباء، فیکلٹی ممبران نیز انتظامی، غیر تدر بات کو یقینی بنائیں کہ ان کی قیمتی تجاو

یعہ حرف بہ حرف عمل کیا جائے عمل کیا جائے۔ایک حوصلہ افزا رہنما نظام  اور معاون عملہ کے ذر

  میں ایک وسیع تبدیلی السکتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس مہم کا سنگ بنیاد ہے۔

 

 اس پہل کی راہنمائی کرنے کے لئے ایک مشاورتی کمیٹی تشکیل دی جاسکتی ہے۔

  

 چراغ سے چراغ جالتے چلو
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 چاہئیے؟ہمیں یہ سب کیسے کرنا 

یکٹر اور پرنسپل  وائس چانسلر، ڈائر

 

پائیدار اور حفظان صحت سے متعلق زندگی کی اہمیت کے بارے میں طلباء .1

میںاعتمادپیدا کرنے کے لئے تعلیمی مشن کی تفصیل میں ایک سیکشن شامل 

یٹ ہونے کے بعد، طلبا، ایک پائیدار مستقبل کی سمت کام  یجو یں۔ یہ الفاظ "گر کر

ے علم، صالحیتوں اور قدروں کے مالک ہوں گے"، یا اس طرح کی باتیں کرنے کے لئ

  ہوسکتی ہیں۔

بوں کی رہنمائی کے لئے ماہر فیکلٹی ممبروں اور مالزمین.2 کی  ایسے نصاب اور منصو

یں۔   تقرری، اور خدمات حاصل کرنے کے لئےضروری وسائل مہیا کر

یات اور اعلی سرمایہ کانسٹی ٹیوٹ کے اصول کے مطابق مالی ساالنہ رقم کی .3 اری ضرور

یعہ کئے جائیں گے۔   کے اقدامات اعلی حکام کے ذر

تمام مستفیدوں کی ایک میٹنگ بالئیں اور ادارے کو ' سوچھ کیمپس ' بنانے کے لئے .4

یں۔ عملی  اس مہم سے ہونے والی ضروری کارکردگی اور اس کے نتائج کی وضاحت کر

بہ کی وضاحت کرتے ہوئے، ہرایک مست یوں کو بھی منصو فید کے کرداروں اور ذمہ دار

 واضح کرنا ہوگا۔

 اور صدر شعبہ نیڈ

 

۔ ںیکر کرنے والے پہلوؤں کو شامل دایاور تسلسل پ یمتعلقہ مقامات پر صفائ ںینصاب م.1

لئے پرجوش  کے یاور صفائ ںیالئ یداریب ںیضرورت کے بارے م یک یصفائ یک مپسیک

 " مقابلے۔  کولمپکسیسطح پر " ا مپسیکہ ک سےیج ں،یکر

پورٹ کو ک.2 طلباء، سابق طلباء،  ،نیشعبے کے ممبروں، مالزم ایکے اسکول  مپسیساالنہ ر

پور شنیفاؤنڈ ں، کم یاتیافسروں، ماحول یڈونر، سرکار ٹیڈونر، کار
ٔ

ں اور رہ یونٹیرہنماو
ٔ

نماو

کو شائع  اس یسائٹ پر بھ بیو ی۔ ادارے کںیپر عوام کے ساتھ ساجھا کر مانےیبڑے پ

 ۔ ےیکرنا چاہئ

تھ ادارہ کے سا یاور مقررہ افسروں کے منظور ںیکو پورا کر اتیضرور یامداد ک یساالنہ مال.3

 ۔ںیکر زیکے اقدامات تجو یکار ہیسرما یکے اصولوں کے مطابق اعل
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یسی اسٹاف کے رجسٹرار / صدر  غیرتدر

یں کہ آؤٹ سورس مالزمین کو 'سوچھ کیمپس' کے لئے کئے جانے والے اقدامات کی ایک فہرست دیں۔ تمام مالزمین تمام مالزمین یں۔ تعین کر سمیت تمام  کے لئے ایک اورئینٹیشن پروگرام منعقد کر

 مالزمیں سوچھ پہل میں تعاون دیں۔

 ڈین فیکلٹی :

یں :  متعلقہ فیکلٹی کو ضروری وسائل فراہم کر

  سوچھ اور مستقل ترقی کے پہلوؤں اور ان کے موجودہ نصاب میں نقطہ نظر کو ضم کرنا۔ 

  یں یں اور جاری کر بیتی پروگراموں کوتیارکر  فیکلٹی تر

  یں ھتا پر سیمنار منعقد کر
ّ

 سوچ

 یں۔ یق کار میں فیلڈ ورک اور کارکردگی کو شامل کر یسی طر  تدر

 طلبہ امور کے ڈین :

  یں۔  یونیورسٹی کے فرسٹ ٹرمرس کے لئے اورئینٹیشن پروگرام کو بنانے اور نافذ کرنے کے لئے کاؤنسلنگ ٹیم کے ساتھ کام کر

  اس کو تفصیل سے بتائیں۔-کے لیے کن اصولوں پر عمل ضروری ہےسوچھ کے لئے کیمپس 

 فیکلٹی ممبر )پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر، اسسٹینٹ پروفیسر اور معاون فیکلٹی(

یں-" سوچھ فیکلٹی ' کے ساتھ ینر کی پہل کی بھی حمایت کر  ”ساتھ این ایس ایس کنو

ینر یا ایک نامزد افسر  این ایس ایس کنو

براہ ہوں .1  گے تمام شعبہ جات کی سوچھ ٹیم کے سر

یں .2  گے ' سوچھ کیمپس پہل ' کے مجموعی پہلوؤں پر غور کر

یں  .3  سوچھ پہل میں این ایس ایس ممبروں کو شامل کر

یں  .4  کیمپس میں پندرہ روزہ سروے کر

یں  .5  مہینے میں ایک بار اچانک معائنہ کر

یں۔' سوچھ کیمپس پہل ' کے ہموار جاری عمل کے لئے ط .6  لباء کو راغب کر
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 نیبھال منتظم کھیعمارت د

یالی جیسے صفائی کے پہلوؤں کو شامل کرنے کی   ۔ضرورت ہےآبی تحفظ، بے کار انتظام، توانائی تحفظ اور ہر
 نیمنتظم نینٹیڈائننگ ہال/ ک

 ضرورت ہے یکو برقرار رکھنے ک یخانہ، فضول کھاناکا انتظام اورصفائ یباورچ 

 ٹیا یسوسیا سرچیر

 بہ گاہ اور تحق یاپن  ۔ ںیسے متعارف کرواسکتے ہ یمماحول دوست طرز عمل اور ٹکنالوج ںیم دانوںیم یقیتجر

 ۔ںیکو اپنانے کے لئے پرجوش کر یطلباء کو ان طرز عمل اور ٹکنالوج گرید 

 میکے مق مپسیک

 ۔ںیپہل کو نافذ کر یک مپسیک یبھ ںیرہائش گاہ م یاپن 

 اںیکمپن یتجارت

 ۔ ںیمہر لگا سکتے ہ یکے لئے سوچھ برانڈنگ ک نےیمصنوعات کو فروغ د یاپن 

 ب  ۔ںیاصالح کر سکتے ہ ںیم یتعاون کرکے صنعتوں کے سوچھ کارکردگ ںیم یتقرر یطلباء ک افتہی تیتر

 
 میبخش تنظ رمنافعیغ

 پوں، مالزم یرونی۔ بںیمہم چالنے کے لئے مدعو کر یداریاو کو ب یج نیا یسطح پر فعال، بامعن یمقام اور  نیاداروں، خود مدد گرو

 ۔ ںیکر اریکار اپنانے کے لئے ت قیکو سوچھ طر میکے مق مپسیک

 القے کا زمینی اپنے ع ںیتحفظ اور مناسب درختوں کے ساتھ سبز احاطہ م یتوانائ رہ،یذخ یسائکلنگ، آب یر یک یپان ،یوہ صفائ

بہ لےکر آتے ہیں۔  تجر

  

 سوچھ فیکلٹی ممبر

طلباء کو کیمپس میں سوچھ مہم سے  .1

  واقف کرانا۔

طلبہ کمیونٹی میں رضاکارانہ دلچسپی  .2

یں۔   پیدا کر

یقے سے چالنے میں ان  .3 مہم کو مؤثر طر

یں۔   کی راہنمائی کر

یعے انجام  .4 ' سوچھ اسٹوڈینٹ ٹیم ' کے ذر

  کاموں کی نگرانی کرنا۔دیئے گئے 

لیقی خیاالت اور سفارشات  .5
ٔ

طلبہ کے تخ

کو کیمپس انتظامیہ کے سامنے 

  رکھیں۔

' سوچھ کیمپس پہل ' کو نافذ کرنے میں  .6

یں۔  انتظامیہ اور طلباء کے ساتھ کام کر
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 سوچھ تنظیم

یشن، مقامی اکائی، مسائنس اور ماحولیاتی مرکز ■ پور ین بلڈنگ کاؤنسل، میونسپل کار اور توانائی،  )سی ایس ای(  گر

 ماحولیات اور آبی )سی ای ای ڈبلیو( کونسل سے مدد / راہنمائی لی جا سکتی ہے۔ 

یعے قدرتی وسائل کے تحفظ پر ورکشاپ یا کیمپ کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ ■  ان کے ذر

  

 سوچھ اسٹوڈینٹس ٹیم

 

کیمپس سروے میں نو پہلوؤں کی نشاندہی کی .1

  گئی / آڈٹ کروائیں۔

ان پہلوؤں پر کیمپس میں انجام دئے گئے .2

یں۔ یہ کر   باقاعدہ سرگرمیوں کے اثرات کا تجز

یں .3 ایسی سرگرمیوں کے اختیارات کو منتخب کر

جس سے آس پاس کے ماحولیات کو کم سے کم 

  نقصان ہو۔

سوچھ فیکلٹی کے تعاون سے، ان حلوں کو نامزد .4

یں۔   اتھارٹی کو پیش کر

ان اختیارات کو نافذ کرنے کے لئے نامیزد اتھارٹی .5

یں۔   کو راضی کر

دونوں -' پہل ' کرنے کی حمایت اور مخالفت.6

یں۔خیا   الت کو پیش کر

یں، جس میں وہ پیش .7 یقے تالش کر ایسے طر

 کردہ اختیاری حل کو نافذ کر سکیں۔
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رت اکائی نہیں ہے۔ کیمپس کے خواب کو پورا کرنے کے لئے اس کو مضبوط اتحاد کی ضروکیمپس پوری طرح سے عملی اکائی ہے لیکن بند 

 ہے۔ کچھ اتحاد جو اس کوشش کی حمایت کرتے ہیں :

یاست اور مرکزی انضباطی اور مالیاتی ایجنسیاں اور وزارت جیسے ترقی انسانی وسائل، آبی   .1 فنڈنگ ایجنسیاں : ر

 اور ساتھ ہی اے آئی سی ٹی آئی۔  وسائل، صفائی، جنگالت اور ماحولیات

یٹ گھرانے۔  .2 پور  عطیہ دہندگان : سابق طلبہ، غیر سرکاری تنظیم، نجی ادارہ اور کار

پوں سے جڑنے کے لئے بیداری مہم۔  .3  غیرمنافع بخش تنظیم : باہری تنظیمات اور خود امدادی گرو

ین بلڈنگ کونسل، سائنس اور ماحولیاتی مرکز )سی ایس ای( اور  .4 عوامی پالیسی گروپ اور تھنک ٹینک : گر

 توانائی، ماحولیات اور آبی )سی ای ای ڈبلیو( کونسل سے مدد / راہنمائی لی جا سکتی ہے۔ 

ے ساتھ وں کمیڈیا اور بڑی ہستیاں : کیمپس کے مقیموں کو پرجوش کرنے کے لئے میڈیا اور مشہور ہستی .5

یل مدتی تعاون۔   طو

سرکار : کیمپس سے متعلقہ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے، جو انہیں سوچھ بھارت ابھیان کا  .6

 حصہ بنا سکتا ہے۔

 
  

 یکے ساتھ شراکت دار وںیجنسیاداروں اور ا گرید
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ھتا کے لئے نیٹورکنگ
ّ

 سوچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :یکلٹیسوچھ ف

گراموں پرو یمیتعل کچرر،یسر،لیکے پروف

 ۔ہیکا انتظام

 تنظیم اور اسکولکیمپس کے مقیم، 

 دہندگان، اسپانسرس ہیعط اں،یجنسیفنڈنگ ا

 یعوام م،یتنظ یاتیبخش ماحول رمنافعیغ

 نکیگروپ، تھنک ٹ یسیپال

 یمذہب اں،یہست یبڑ ا،یڈیافسر، م یسرکار

 رہنما

 اتحاد
 افسران : مپسیک

   وی سی، ڈین، صدر شعبہ، ٹرسٹی 

 

 :(یاے ج سیگروپ )ا ڈمنیسوچھ ا

 شنلیآپر نڈیاکاؤنٹس ا جر،ینیسہولت کے م 

 یرجان ٹرسیکوآرڈن کلنگی۔سائیر شن،یڈمنسٹریا

 ۔جرسینیم

 :سوچھ طلبہ ٹیم

کیمپس میں نئی اصالحات کے لیے پرجوش طلبہ کی  

 ٹیموں کی تشکیل کرتی ہیں۔

  مستقل رابطہ                           غیرمستقل رابطہ 
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یز بنانے میں مستفیدوں کو  کیمپس میں وسائل کے مستقل استعمال اور کچرے کے مناسب انتظام کے لئے عملی دستاو

یز  یز کی بنیاد پر تعاون کر سکتی ہے۔ دستاو شامل کرنا چاہئیے۔ اس عمل میں شامل فیکلٹی طلبہ کی ٹیم سے ملنے والی تجاو

باری اداروں اور طلباء کو پالیسی کے ہرایک جزو پر شکل دینے کے بعد، کیمپس کے تمام باشندوں، مالزمینکو آخری  ، نجی کارو

 عمل کرنے کے لئے مسلسل پرجوش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

 

 

یں ہونی چاہئیے : یز میں کم سے کم درج ذیل چیز  منظور شدہ دستاو

 

a. :صفائی کے انتظام اور نگرانی کے عمل کا ادارہ ہے۔ ا حفظان صحت اور صحت کی پالیسی 

b. :بارہ استعمال، پانی کی بچت کے  آبی تحفظ کی پالیسی یادہ استعمال، صاف کیا ہوا پانی کا دو یادہ سے ز پانی کا ز

 آالت اور پانی کی ری سائیکلنگ۔

c. : چہ۔ ع کرنے کا ڈھانغیر محفوظ فرش اور بارش کے پانی کو جم بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کی پالیسی 

d. : آر ) 5کچرا کم کرنے کا  فضلہ کے انتظام کی پالیسیR بارہ استعمال، ری سائکلنگ، نامنظور اور تخلیق نو ( کااصول، دو

یبل  % 10ساتھ پیدا شدہ کچرا کی -کے ساتھ سے کم مقدار کو لینڈفل میں ڈالنا۔ کیمپس سے تمام پالسٹک ڈسپوز

ے صفائی مہم کچرے سے نمٹنے کے لئ-ہے۔ کمپیوٹر اور الیکٹرانک آالت اور دیگر ای آئیٹم پر پابندی لگانا پہال قدم

 سے سبق لینا چاہئیے۔ 

e.  : یعہ توانائی کی کھپت کتوانائی تحفظ کی پالیسی و کم شمسی توانائی کو اپنائیں اور ٹیکنالوجی اور انتظامی عمل کے ذر

یں۔   کر

f. : یالی کی پالیسی صد زمینی عالقے میں درختوں کی بحران زدہ اور غائب ہوتی نسلوں فی 33کیمپس میں کم سے کم  ہر

 کو لگائیں۔ 

g. :رار طلبا کے ثقافتی پروگراموں اور طلباء کی کسی بھی سرگرمی کے دوران صفائی کو برق طلبا کی سرگرمی کی پالیسی

 رکھیں۔

 
  

 لیتشک یک یسیسوچھ پال
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 تعلیمی اداروں میں عام طور پر وسیع و آب بارش ذخیرہ، ہرا کور اور مرکب یارڈ بنائے رکھنے کے  

ٰ
لئے وسیع زمینی عالقہ ہوتا ہےیونیورسٹیوں اور اعلی

یض رقبہ موجود ہے جس میں بارش کا پانی جمع کرنے، سبز احاطہ اور کھاد یارڈکے لئے کافی گنجائش موجود ہے ۔ اس لئے، یونیورسٹیاں شہر  عر

پر کام کر سکتی ہیں۔  یونیورسٹی انتظامیہ کو فیکلٹی ممبروں کے ساتھ ساتھ ان طلباء کی بھی شناخت کرنے کی کے پھیپھڑوں کی جگہ کے طور

ضرورت ہے جو ہرایک عمارت میں صفائی رکھنے میں واقعی دلچسپی رکھتے ہوں۔ ٹیموں کی تشکیل کرکے ہرایک ٹیم کو صفائی کے ایک پہلو کی 

یالی۔ ہرایک ٹیم میں ایک فیکلٹی ممبر اور دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے، جیسے : صفائی،  طلباء  10سے  5کچرا، پانی، توانائی اور ہر

 کی ضرورت ہوگی جو :

 

 ںیاور آڈٹ کر یموجودہ صورت حال کا مطالعہ، نگران یعالقے ک کیہرا ںیم مپسیک  

 تالش  ی۔ ان کے حل کںیشناخت کر یپر اثرات ک یونٹیاور ان کے کم ی۔ صفائںیشناخت کر یک لنجوںیچ ںیاس مخصوص عالقے م

 ۔ ںیکر اریت اراتیاخت ای قےیکے لئے طر

 پورٹ پ کیکو ا ہیانتظام مپسیک  ۔ںیاور اور کام شروع کرنے کے لئے ہر ہفتہ اس پر عمل کر ںیکر شیر

 

 طلبہ کا انتخاب: 1-مرحلہ
 یں چیت بات پر طور ذاتی سے لباء یں نشاندہی کی اہلیت کی ان میں عالقوں ذیل درج اور کر  ، حفظت متعلق سے صحت حفظان:  کر

 ازہت پر بنیاد کی استحکام اور خبروں مقامی ، معلومات عام ، صحت حفظان اور صحت ، صفائی بنیادی ، داری ذمہ کمیونٹی ، ورک ٹیم

 معلومات۔

 طلبا کو مندرجہ ذیل ذمہ داری دی جا سکتی ہے :

 کرنا : ٹیم میں کام کرنا، متعلقہ اہداف کے مطابق کام

a.  بیکار انتظام 

b.  یقے  صفائی اور حفظان صحت کے عمدہ طر

c.  یقے  آبی تحفظ کے طر

d.  یالی  کیمپس کی ہر

e. توانائی تحفظ   

بہ یعمل  منصو
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  سوچھ ٹیم کیمپس کے طبعی نقشہ پر کام کرتی ہے اور کیمپس کو آسان عالقوں میں تشکیل دیتی ہے 

 طلباء کو پروگرام کا حصہ بننے کے لئے ان کی خواہش اور دلچسپی کی بنیاد پر منتخب کیاجاناچاہئے اور سوچھ ایکشن پالن کے مختلف پہلوؤں 
یض کیا جانا چاہئے۔   کی شناخت سے متعلق کام تفو

 فزائی ی میں حصہ لینے کے 'خواہاں' ہیں ان کی حوصلہ اشناخت اور واقفیت کے بعد ،طلباء کو دوستوں اور دیگر ہاسٹلز اور دیگر جگہوں پر جو مہم جوئ
 کرنی چاہئے۔ 

 سوچھ فیکلٹی' سوچھ اسٹوڈینٹ ٹیم ' کی تشکیل کے لئے حوصلہ افزا اور پرجوش طلباء کا انتخاب کرےگی۔ ' 
 

 ںیپر فعال رہ ایڈیسوشل م :  2-مرحلہ

 ۔ ںیفارم بنائ ٹیپل ایڈیکے ممبروں کے ساتھ مل کر سوشل م موںیکے مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے صاف ٹ مپسیک 

 جانا چاہئے۔ ایک الیتبادلہ خ یصرف متعلقہ امور پرہ عہی۔ اس گروپ کے ذریمدد ملے گ ںیسے چالنے م قےیطر حیاور پروگرام کو صح یبڑھے گ یشراکت دار ںیاس سے پروگرام م 

 یسمت بند یگروپ ' ک نٹی' سوچھ اسٹوڈ: 3مرحلہ

  ضرورت ہے ۔  یڈالنے ک یپر روشن قوںیطر یپہل ' کے اقدامات کے عمل مپسیتوقعات اور ' سوچھ ک یاستحکام، طلباء ک ،یکو صفائ یکلٹیفوچھ 

  ۔ کچرزیل سٹیگ عےیاور دانشوروں کے ذر ماتیتنظ یسرکار ریغ ن،یگروپ مباحثہ کے ساتھ ماہر یآپس 

 فلم۔  ینٹریاور مختصر ڈاکوم یاسٹڈ سیسوچھ مہمات پر ک ابیکام ںیاداروں م گرید 

 سے توقعات۔  موںیسوچھ ٹ 

 کے لئے ماہانہ بحث۔  قوںیاصالحات اور اشتراک کے طر ںیمڈ کورس م 

 ب  پروگراموں اور ورکشاپس کا انعقاد یتیتر

        یسچائ ینی: سروے اور زمینقشہ بند یک مپسیک: 4-مرحلہ

 ھ مل کر محکمہ جات کے لوگوں کے سات یکو روکنے کے لئے کئ پیطرح کے اوورل یبھ ی' کسمی' سوچھ طلبہ ٹ

 ۔ںیہ یکام کرت

 ے موجودہ مسائل ک یکے ممبروں کوصفائ میجانا چاہئے۔ ہر طلباء ٹ ایسروے ک کیکے ساتھ ا ویسوالنامے اور انٹرو

 کو شامل کرنا چاہئے۔ نیاور مالزم وںیرہائش 20کےکم سے کم  مپسیک ںیم قوںیاور طر

 یفائص ،یپان ار،یکا مع یزندگ ں،یضرورت ہے۔ : نقل وحمل، مرمت الئق سڑک یاحاطہ کرنے ک یبھ سوالنامے کو، 

ت تعلقات، بار بار آنے والے صح یسماج ںیم مپسیموجودہ صورتحال، ک یکا استعمال، کچرا جمع کرنے ک یبجل

بائ  یضرورت ہے شناخت کرنےک یک جہتو یتحفظ ک یامراض اور ان عالقوں کو جن پر خصوص یکامسئلہ / و

 سوال نامہ کا استعمال کرنا چاہئے۔ یاریمع کیمعلومات حاصل کرنے کے لئے ا حیضرورت ہے۔صح
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 نےیحصہ ل ںیاور مشوروں کے ساتھ ساتھ اس م االت،یخ ا،یڈیسے آئ دوںیکو بہتر بنانے کے لئے مستف مپسیک 

 پتالگانا چاہئے ۔ یخواہش کا بھ یان ک یک

  ضرورت ہے۔ یکے اندر اور اس سے باہر اس تصور کو مقبول عام بنانے ک مپسیشعور اجاگر کرنے اور ک ںیپہل کے بارے م مپسیکاس سروے سے سوچھ 

 اور حل تالش  اتینظر یاور عمل یقیکرنے، تخل ہیچاہئے۔ اس سے تجز یسے معلومات اور واضح سمجھ ہون یگہر یکو موجودہ منظرنامہ ک میسوچھ ٹ یکا سروے کرنے وال مپسیک

 ہے۔ یمدد ملت ںینے م

 شناخت کرنا یکے لئے عالقوں ک یکارروائ یفور: 5-مرحلہ

 نکالنا چاہئے۔ جہیکو اعداد و شمار جمع کر کے ان سے نت میمطالعہ کے بعد، سوچھ طلبہ ٹ ینیسروے اور زم 

 بوط کرنے ک ںیآسان شکل م کیکے لئے ا ہیسروے کے نتائج کو تجز  ضرورت ہے۔ یمر

  چاہئے۔ یجان یفہرست د یضرورت ہے ان ک یتوجہ ک یعالقوں پر فورجن 

 کے نقشے پر نشان زد اور ظاہر کرنا چاہئے۔ مپسیاس فہرست کو ک 

 اہئے۔کا اجالس منعقد کرنا چ میسوچھ ٹ یکے لئے تمام شعبہ جات ک میجامع تفہ یکے منظرنامے ک مپسیاور ک االتیسطح پر سروے کے بعد، خ یک میسوچھ طلبہ ٹ 

بہ :6-مرحلہ  مداخلت کا منصو

 بہ بند مداخلتوں ک یالیاور ہر یتوانائ ،یصفائ ،یٹھوس فضلہ، پان ںیم مپسیپر، ک ادیبن یک 5-مرحلہ  ۔ںیشناخت کر یکے لئے منصو

 ۔ںیکے لئے ان کو نقشہ کے ساتھ شامل کر یکاروائ ںیم مپسیآسان تناظر اور ک 

 جانا چاہئے۔ ایواضح طور پر بتا ںیممکن ہے ، اس کے بارے م یلیتبد ای فیتخف یجہاں بھ 

 بہ بند مداخلت اور نامزد اتھارٹ یکلٹیسوچھ ف برو م کیا یسے درکار امداد ک یکو سروے کے نتائج ، منصو پورٹرو  چاہئے۔ یکرن شیپ ںیم ٹنگیجامع ر

 پورٹ اور مباحثے ک پورٹ اور تیکچھ جوڑوں کو بدلنے سم سےیکو کام پر رکھنے، نل اور فلش ج نیمالزم ی)اضاف اتیمناسب ضرور ات،یضرور یفنڈز ک یپر، نامزد اتھارٹ ادیبن یر (ر

شامل  یکرنا بھ لینلوں اور فلش کو تبد سےی، کچھ فکسچر ج ناخدمات حاصل کر یعملے ک ی)اضاف اتی، الجسٹک ضرور اتیضرور یفنڈز ک یپر ، نامزد اتھارٹ ادیبن یمباحثے ک

 ہے۔ یامداد پر غور کرت یرونیہے( اور اس مہم کے لئے ب

 کا موقع  نےید تیہدا یکرنے ک اںیلیتبد یداخل ںیم وںیسرگرم یکو روزانہ ک نیکرنے اور مالزم اریت یکے لئے حکمت عمل مپسیکے افسروں کو سوچھ ک مپسیاس بحث سے ک

بارہ قابل استعمال اش اءیاش بلیڈسپوزا ،یسیپال یکاغذ کےاستعمال ک سےیگا، )جملے  کرنا( اریت اءیسے دو

 ہے۔ یپر غور کرت نےید یمناسب مداخلتوں کو منظور یجانے وال یک ںیم مپسیک یکے بعد، نامزد اتھارٹ شیتفت یعمل یہر سفارش ک 
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 یداریاور ب میتعل : 7-مرحلہ

 منظور شدہ  یکے افسروں ک مپسیک کنیجا رہا ہے،ل ایمناسب انتظام ک عےیکے افسروں کے ذر مپسیاگرچہ ک

 ہے۔ یمہم شروع کرسکت یداریب میپر ، سوچھ ٹ ادیبن یفہرست ک یمداخلتوں ک

 ہے۔ یکرسکت اریمناسب سائن بورڈ ت میسوچھ طلبہ ٹ 

 یارسرک ریاور غ یاکائ یہے۔ ضرورت پڑنے پر سرکار یمہم چال سکت یداریب ںیم مپسیپورے ک میسوچھ ٹ 

 ہے۔ یجا سکت یکر مہم کو رفتار عطا ککے ساتھ مل ماتیتنظ

 یاور صفائ وںیلیکچھ انعامات، ر االت،یخ دیکے جد نیکے بعد طلباء اور مالزم یمنظور یکے افسروں ک مپسیک 

 جا سکتا ہے۔ ایمہم کا اعالن ک

 

 ' کا نفاذ مپسی' سوچھ ک : 8-مرحلہ

 و کچھ کے رہنماؤں ک مپسیرکھنے کے بعد، مناسب )آالت اور عملہ( رکھنا ہے۔ ک ادیبن یمہم ک مپسیسوچھ ک

 ضرورت ہے۔ یالنے ک

یں :  کیمپس میں ظاہری تبدیلیوں کےلئےمندرجہ ذیل کام شروع کر

 صفائی .1

 بیکار انتظام .2

 آبی انتظام .3

 توانائی تحفظ .4

یالی .5  ہر
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 (Supervision) یرکارڈ رکھنا اور نگران : 9-مرحلہ

 

یں۔ اس کمیٹی میں مالزم، فیکلٹی صفائی،  یالی انتظام کے آڈٹ کے لئے ایک کمیٹی کی تشکیل کر  گے۔اور طلبہ ٹیم شامل ہوںبیکار انتظام، آبی انتظام، توانائی انتظام اور ہر
 
 

 / اعل یورسٹیونی
ٰ

 ادارہ : یمیتعل ی

 ممبر : یمہم کے باہر سوچھ

 : ڈریل میٹ سوچھ

 

 : میسوچھ کور ٹ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 : یکلٹیسوچھ ف

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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 اسٹاف : یسوچھ انتظام

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 : میسوچھ طلبہ ٹ

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
بہ یاور عمل ہیتجز : 10-مرحلہ  منصو

یزات نفاذ کے ترجیحی عالقوں پر توجہ مرکوز کرنے میں  یاتی دستاو یزات، فیڈ بیک اور تجز بہ اور تشخیصی دستاو یزات، عملی منصو مہ داری بھی طے سوچھ ٹیم کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اس ٹیم پر ذآڈٹ دستاو

نہ مدت کے اندر کام کو پورا کرنے کے لئے کام کر رہی ہے۔ یہ ہارڈ کاپی، الیکٹرانک فارمیٹ 
ّ
یں۔ آگے کی سہولت یا ادارے کی سہولت کے مطابق دونوں ہو سکتے ہکرتے ہیں جو دشوار کن عالقوں میں ایک معی

 میٹس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔کے لئے معیاری فار

 

پورٹنگ ، مقدار کو درست کرنے ، تعمیل کامشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ نئے اصول کی تعمیل میں بھی اہم کردار ادا اندر اور بین شعبہ جاتی  کرتی ہے۔ ٹیم کے نتائج کو شعبے کے سوچھ ٹیم ٹیم نگرانی ، ر

یہ   میں بھی شامل کیا جائے گا۔اجالس کے دوران پیش کرن کے ساتھ ساتھ تجز
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یں۔ یں اور اس کی تکمیل کی تشخیص کر بہ تیار کر  ہر دشوارکن عالقے کے لئے ایک عملی منصو

طے 

 کیا گیا

بہ سے تجاوز کی  منصو

وجہ سے )اگر کوئی ہو( 

بہ۔  اور اگال منصو

یخ پر کیفیت  آخری تار

ل 
ّ

ل / مکم
ّ

)مکم

 نہیں(

 جوابدہی
کاروائی کی 

یخ  آخری تار

کی کاروائی 

یخ  شروعاتی تار
 کاروائی کی جائے

آڈٹ سے ترجیح کی بنیاد پر 

بیان کیے جانے والے اہم 

 چیلنجیز / نتیجہ۔

 سیریل دشوارکن عالقہ
 نمبر

  .1  صفائی انتظام ۔        
  .2  بیکار انتظام ۔        
  .3  آبی انتظام۔        
یالی۔           .4  کیمپس میں ہر
  .5  توانائی انتظام ۔        

 
 

 یشراکت دار یطلباء ک

یں بہ پر کام کر گے۔ اس پہل میں گے۔ سوچح اجالس کے ممبر باری کے مطابق اجالس میں ہوںیہ فطری ہے کہ سوچھ کیمپس پہل میں حصہ لینے والے طلبہ اپنے باقاعدہ مطالعے کے دوران اس منصو

یعے لگائے گئے وقت اور کوشش کو پہچاننے کے لئے، یہ مشورہ  یڈٹ انتظام پر فیصلان کے ذر براہ اس نصاب کے لئے کر ہ لے دیا گیا ہے کہ صفائی کو ایک اختیاری موضوع مانا جا سکتا ہے۔ کیمپس سر

 سکتے ہیں۔

یزی حساب و کتاب رکھنا چاہئیے، جس میں وہ تمام واقعات،  بجیسے سروے طلباء کو کیمپس اجالس کے تمام اجالس میں حصہ لینا چاہئیے اور ایک الگ دستاو وں، کاموں اور تفصیالت، نتیجوں، منصو

یں یہ کے لئے متعلقہ سوچھ فیکلٹی میں جمع کرنا ہوگا۔ ہرایک اجالس )محکمے کے اندر اور بتبصروں کی وضاحت کر یزی حساب و کتاب کو ہرایک ہفتہ تجز عبہ جاتی( میں موجودگی ین شگے۔ اس دستاو

 بنیاد پر ترقیاتی تفصیل اور مسلسل تشخیص کے ساتھ سیمینار پیش کش بھی کیا جا سکتا ہے۔ گا۔ سوچھ فیکلٹی کی نگرانی کیکو نشان زد کیا جائے
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 طلبہ سوچھ مرکز : 11-مرحلہ
 

بیتی پروگراموں کے انعقاد کے لئے یونیورسٹی ان عمارتوں میں سے ایک میں مقام متعین کر  .1 ۔سوچھ اجالس کا ماہانہ اجالس اور تر

 سکتا ہے۔ 

 سوچھ مرکز کے لئے طلبہ کمیٹی اور این ایس ایس کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔  .2

اس بیچ، کیمپس اس مقام کی توسیع مکمل طور پر طلبہ ماحول مرکز یا سوچھ مرکز میں کر سکتا ہے، جس کو سبز عمارت ہدایات  .3

یات اور توقعات کو دھیان میں رکھ  کر تشکیل کیا گیا ہو۔ اور صفائی کی ضرور

بیت بننے کی  یونیورسٹی سوچھ مرکز کے انتظام کے لئے کل وقتی مالزمین .4 یرتر کی تقرری کر سکتا ہے یا سینیئر طلباء کو وہاں ز

بیت  بار تر  مہینے کے لئے ہو سکتا ہے۔  6-3اجازت دے سکتا ہے۔ یہ بار

بوں، ہفتہ وار یا ماہانہ اجالس، سام .5 ائی سے انوں کی ادال بدلی کے لئے بازار اور صفسوچھ مرکز بیکار سے بہتر بنانے، رضاکار منصو

 متعلق قومی اور بین االقوامی دنوں کے مشاہدہ کرنے کا مرکز ہو سکتا ہے۔
 

پورٹ کرنا  : 12-مرحلہ  (Reporting) ر

یں پورٹ کرنے الئق جانکاری کے کئی مشتمل پہلوؤں کو ظاہر کر یے کی نتیجہ ر پورٹ میں صرف حقیقی اور خارجی جانکاری کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ فوٹو بھی منسلک کئے جا سکتتجز ے گے۔ ر

 ہیں۔ 

پورٹ سے جوابدہی اور ملکیت کا  پورٹ ضروری ہیں۔ اندرونی ر تاثر پرجوش ہوتا ہے۔ یہ اپنے نتیجوں کو خالصہ کرنے اور سابقہ طےشدہ معیاری اصول کے خالف تشخیص کے نتیجہ اندرونی اور باہری دونوں ر

یعے پورٹوں کو انٹرنیٹ اور ادارہ۔جاتی پیپر اور رسالوں کے ذر  ئیے۔ کیمپس کے اندر نشر کیا جانا چاہ کے مظاہرہ پر مجموعی اطالع فراہم کرتا ہے۔ سوچھ کیمپس پہل پر اندرونی ر

پورٹ کو آن الئ پورٹ کے چھوٹے حصوں کو بھی نوٹس بورڈوں پر نمائش کیا جانا چاہئیے، ان کی ہرایک ہفتہ تجدیدکاری کرنی چاہئیے۔ پوری ر یںر یب لنک کا ذکر کر پورٹ  ن پڑھنے کے لئے و اور طلباء کو پوری ر

یں۔   پڑھنے کے لئے پرجوش کر

پورٹنگ کیمپس کے باہر کے ساجھےدار   معیار والی ہونی چاہئیے جو پوری شفافیت کے ساتھ سوچھ کیمپس پہل کی تاثیر کباہری ر
ٰ

پورٹ درست، مقامی اور اعلی یر ہدف ہوتی ہے۔ باہری ر یہ کرنے  اکو ز تجز

پورٹ کی دستیابی کی وسیع تشہیر ہونی چاہئیےمیں مدد کرے یب سائٹ پر دستیاب کرایا جانا چاہئیے۔ ر  ۔گی۔ ان کو ادارہ کی سرکاری و

  



 سوچھ کیمپس

  MGNCRE 

   

 
 

31 

 (Feedback and Review)  ہیاور تجز کیڈبیف : 13-مرحلہ

پورٹ شائع ہونے کے بعد، اس کے ک کیا  لیتکم یپہل ک مپسیک ف،سوچھیعرت کیڈبی۔ فےیملنا چاہئ کیڈبیسے ف وںیقار جہیگا۔ اس کا نتجائے ایک ہیتجز عےیکے اندر اور باہر کے لوگوں کے ذر مپسیبار ر

بوں اور کام نظاموں ک ھکچ کیڈبیکے طور پر مثبت ہو سکتا ہے۔ ف رہیوغ االتینئے خ ےیکرنے کے ل افتہی یکو ترق کو پہچاننے اور ان مدعوں  وںیکم یدینقکو ت یٹ سیا سیہے۔ ا یکر سکت یبھ دیتنق یمنصو

 ہے۔ یبھ اریہتھ کیکرنے کا ا صیتشخ یاور اجالس کے مظاہرے ک نیطلبہ ، مالزم کیڈبی۔ فےیچاہئ کھنایکو جاننے کے طور پر د قتیحق یرد عمل کو حاصل کرنے ک یاریپر قابو پانے کے لئے اخت

پورٹوں ک بیاہم ہے۔ اس لئے، و ہیحاصل ہو  ںیمناسب خاکے م کیا کیڈبیہے۔ ف یہو سکت یبھ یراہنمائ یک یکارروائ یکے مستقبل ک یورسٹیونیسے  کیب ڈیف مناسب  ںیے آخر مسائٹ پر اور اصل ر

 ۔ےی۔ سوال طےشدہ ہدفوں کے ساتھ، واضح ہونا چاہئےیچاہئمقام ہونا  یخال یلکھنے کے لئے کاف ںیفارم م کیڈبی۔ فںیفارم بنائ کیڈبیسے خاکہ شدہ ف قےیطر

 بنانا نیپروگرام کو بہتر : 14-مرحلہ

بہ اور تکم میتنظ کیڈبیف  ترم ںیم مپسیمدد کرتا ہے۔ سوچھ اجالس ک ںیم نےید یکے علم کو ترق لیکو سفارشوں کو اپنانے، منصو
ً
 یمشورہ دے سکت ںیسلے مکرنے کے سل میمشہور افسروں کو ضرورتا

 ۔گائےجا اینافذ ک یکے بعد ہ یمنظور عےیکے ذر یشکل الئق اتھارٹ یآخر یاور مشوروں ک جوںیہے۔ نت

 کرنا میترم ںیم یسیپال یصفائ : 15-مرحلہ

اور فضلہ کے انتظام  یالیہر ،یتوانائ ،یپان ،یوسائل کے مسلسل استعمال اور صفائ ںیم مپسیجا سکتا ہے، جو ک ایک اریت زیساز دستاو یسیپال کیپر، ا ادیبن یک میتعل یپہل سے پہلے سال ک مپسیسوچھ ک

 تعاون کر سکتا ہے۔ ںیاس عمل م یکلٹیسے سوچھ ف یکار ہیسرما یکے لئے جواب دہ ہو۔ سوچھ طلبہ اجالس ک

 کا جشن وںیابیکش / کام شیپ : 16-مرحلہ

 اور زمرہ : ہیمظاہرہ تجز

 
یادہ نمبر نمبر حاصل کیا یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1  صفائی اور حفظان صحت  
  .2  فضلہ انتظام  
  .3  آبی انتظام  
یالی     .4  کیمپس میں ہر
  .5  توانائی تحفظ  
  کل  
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 ںیاور ان کو انعام سے نواز ںیشناخت کر یفنکاروں ک نیبہتر : 17-مرحلہ

سال کے لئے  کیبار جب ا کیہوتا ہے۔ ا لیتبد ںیم نانیرکاوٹ اور اطم ہیکچھ وقت لگتا ہے۔ آخرکار  ںیم یلیوالے، پہچاننے الئق تبد نےید ینظام کے آغاز ہونے کے بعد دکھائ یبھ یکس ںیم مپسیک

رکھ  ،نیزممال یگئے شخص صفائ ےی۔ سرفراز کںیشروع کرکے انعام کے لئے نام سجھائے جا سکتے ہ سے 8-ہے، تو اچھے کام کے لئے مرحلہ ایگ ایسے چال یابیپروگرام کام مپسیسوچھ ک ںیم مپسیک

 ۔ےیچاہئ سے ہونے ںیگان مفراہم کنند الیسوچھ طلبہ اجالس اور سب سے نئے خ ایکے ساتھ شامل طلبہ ممبروں  یدگیاور سنج یکلٹیشعبہ، سب سے وقف سوچھ ف یصفائ ،نیرکھاؤ مالزم

ضرورت ہے۔  یادا کرنے ک ہیاور معاہدہ ساجھےدار کو مدعو کرنے اور ان کے تعاون کے لئے شکر ایڈیہے۔ مختلف شعبوں کے م یجا سکت یمنعقد ک بیتقر یرسم کیان کوششوں کو باعزت بنانے کے لئے ا

کو دکھانے کا راستہ  یکہان یک یابیکام یاپن عےیکے ذر ایڈیمختلف م سےیفلم ج ینٹریپر مختصر فلموں اور ڈاکوم اتینشر یک مپسیاور ک نلوںیچ یو یٹ یاور نامزد افسر کو مقام یکلٹیف یاس کے بعد، صفائ

 ضرورت ہے۔ یکھوجنے ک

 (Review and Improve)  ںیاور اصالح کر ںیکر ہیتجز : 18-مرحلہ

 یسطح پر ہونے وال یادیضرورت ہے۔ بن یسے نئے سرے سے شروع کرنے ک 1والوں کو شامل کرنے کے لئے اس عمل کو مرحلہ  نےی۔ نئے داخلہ لںیہ تےیداخلہ ل ںیم یورسٹیونیطلبہ  ںیم شنیس یمیہر تعل

 ۔گےںیکھیبق سطلبہ س یشامل ہوکر اب بھ ںیپہلوؤں م یکے تمام عمل نےپہل کو چال مپسی۔ سوچھ کںیسے پہچان الئق مسئلہ والے عالقے ہرسال کم ہو سکتے ہ یکارروائ
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 مع سےیسےجیج
ّ
ماڈل  یاس ںیاور اپنے اپنے عالقوں م ںیوہ اس کو سمجھتے ہ  ۔گےںیکا دورہ کر مپسیلوگ ک یباہر یہے اس کا امکان ہے کہ کئ یہو رہ یترق ںیم یکارجوئ مپسیسوچھ ک ںیمدت م نہی

معلومات دے  یو ضرورک نیاور زائر ںیکر یکو جار احتیرہنما س کیضرورت ہے، جس سے وہ ا یک میٹ یدادمرکز اور ام نیزائر کیکے لئے ا مپسیک ۔ اس کے لئے،ںیاور تعاون کرتے ہ تیحما یکو اپنانے ک

  ۔ںیسک

 

  

 رابطہ یعوام
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معلومات ۔ اس  یادیاور صحت پر کچھ بن یاور صفائ اتیصاف ماحول ،یکا پان نےیالخال، محفوظ پ تیب دیسوچھ اور مف سےیج ںیتو کچھ فرائض ہ ںیکے کچھ حقوق ہ اتیسہول یادیکو بن مپسیک کیہرا

 یداریب ںیبارے م مشق کے یصفائ افتہی تیحما عےیکرتا ہے۔ قابل اور مضبوط عامل کے ذر نیمتعفائدے کو  یہے، جو انسان وقار، حفاظت، صحت اور مجموع یہوت ریتعم یصحت مند ماحول ک کیسے ا

 ہے۔  ایگ ایپر زور د تیاہم یک لیتکم یعمل یکو شامل کرنے والے پہلوؤں ک زیونٹیکم مپسیاور ک زشیآم یک میاور صحت تعل یصفائ ںی۔ اس مںیہ یہو سکت یلیتبد دہیپسند ریغ ںیم مپسیبڑھنے سے ک

 ہے۔  یکتجا س یکس طرح ک دیام یک اتیمحفوظ اور صاف ماحول ںیم مپسیک سےی۔ اںیہ یہوت اںیماریب نیاور سنگ یجس سے متعد ں،یوجہ بنتے ہ یبخش ماحول ک رصحتیغ کاریاور ب نظرانداز

ضرورت ہے۔ تمام  یانتظام نظاموں کا عمل کرنے ک یہے اور مخصوص نقطہ نظر اور صفائ یڈھانچہ ضرور یادیبن ابیکے مطابق دست اتیضرور یمختلف قسم ک ںیاصولوں م یادیاور صحت کے بن یصفائ

پوں کے درم مپسیک  ۔ےیفائدہ ہونا چاہئ یمدت لیوکار کا ہدف ط قہیساتھ مستعمل طر-اور تعاون کے ساتھ یشراکت دار کساںی انیگرو

 ضرورت ہے۔  یک نےیالخال( کو بڑھاوا د تیالخال، غسل کے ساتھ ب تیگڑھے والے ب کوسن،ی)ا اراتیاخت یکیتکن ںیم مپسیک 

 یترق ادتیہو ق یکے اندر سے ہ کیتحر  

 یلیتبد ںیا انتظام اور ان مک وںیکرنے اور سرگرم افتہی یاور سرگرم کارکنان( ترق وںیٹیکم یاور صفائ یپان ،یاکائ یاور شہر یہید ،ی)مقام ادتیکو متاثر کرنے اور ق وںیسرگرم ںیم مپسیک 

 ہے۔  یضرورت ہوت یالنے ک

 بوں کو ترق یسطح ک یضرورت ہے، تاکہ وہ مقام یکے ساتھ جڑنے ک زیونٹیعالقوں کے کم یکو گاؤں اور شہر مپسیک  ںیاور نافذ کر سک افتہی یواش مائکرو منصو

 - ضرورت ہے : یباتوں کو شامل کرنے ک یک لیذ ںیم زیاور صحت تجو یکل مالکر، صفائ 

 طبعی شکل اور مکمل ماحول  .1

 بیت الخال کی متناسب دستیابی )طالب علم / بیت الخال کا تناسب(  .2

 تصدیق شدہ -بیت الخال میں جنسی توازن )مرد : خواتین( خود .3

 موافق بیت الخال -اپاہج .4

 پانی کے نل اور صفائی سے متعلق نل سازی، متناسب دستیابی اور اہلیت .5

 الخال  تیموثر ب یآب .6

 کے رکھ رکھاؤ کے لئے وقف مالزم  یصفائ .7

 جائزے کے لئے وقف مالزم  یصفائ .8

  یخانہ مالزم کا لباس اور صفائ یباورچ .9

  نینٹیصاف ستھرا ک .10

  یصفائ یخانہ ک یباورچ .11

  یصفائ یبرتن ک گریکے برتن اور د یمٹ ینیکانٹے، چ-چاقو .12

  یصفائ یڈائننگ ہال ک .13

 ںیزیاوزار اور قابل استعمال چ یصفائ .14

  

 اور صحت یصفائ
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کیمپس کے کوڑے کی عالحدگی پر ایک تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد سوچھ طلبہ ٹیم مستفیدوں کے ساتھ 
یوں  یہ بحث کر سکتی ہے کہ ان کے کیمپس میں کچرے کو کیسی درجہ بندی کی جائے۔ وہ پرانے اخباروں، بیٹر

دوران بیکار  ری علیحدگی کےاور بوتلوں کو کافی مقدار میں جمع ہونے تک الگ رکھ سکتے ہیں۔ متوسط اور تیس
ھا کرنے والے اور الگ الگ چھانٹنے والوں پر بوجھ کو کم کرنے کے لئے بعد میں ان چیزوں کو ایک وقفہ 

ّ
مادہ اکٹ
  مہینے میں ایک بار( میں بیکار ذخیرہ ٹیم کو دے دیں۔  3)جیسے 

بہ کاریب  انتظام منصو

 کھاد تیارکرنے کا ڈھانچہ  .1

یعے متعینہ عملوں کے  .2 اگر کسی قسم کا بایومیڈکل بیکار ہو تو اس کو آلودگی کنٹرول بورڈ کے ذر

یقے سے  یقے سے اور درست طر مطابق بایومیڈکل بیکار عمل اور تصفیہ وغیرہ کے لئے محفوظ طر

 بھیجا جانا چاہئیے۔ 

 میتھین کارخانہ۔ -گیلے کچرے کے لئے بایو .3

یں۔ خطرناک سوکھے / بیکار مادوں ک .4  ے لئے ایک بھٹی قائم کر

 ۔ ضرورت ہے یسے بچاؤ کے لئے سخت اصولوں کو نافذ کرنے ک یگندگ ںیم مپسیک .5

 ۔ ںیکو ' نو پالسٹک زون ' اعالن کر مپسیپورے ک .6

بارہ الئق استعمال کپ کے ساتھ پان داریمقامات پر پائ یکئ ںیم مپسیک .7 ساتھ ٹھنڈا مشروب اور -اتھکے س یبوتل بند پان ںیم مپسیضرورت ہے۔ )ک یکو قائم کرنے ک نسریکے ڈسپ یاور دو

 ضرورت ہے۔(  یلگانے ک یکے فروخت مرکز پر پابند یپان ںیپالسٹک بوتل م

بارہ الئق استعمال برتن اور ماحول کے موافق پارسل کو نافذ کرنے ک زیم ںیتمام کھانے کے مراکز م ںیم مپسیک .8  ضرورت ہے۔  یپر کھانے کے دو

نٹ / کھاد( کے لئے، سوکھے پال سیوگیکچرے )با یاتیاتیح کی: ا ےیجانا چاہئ ایک نیکو قائم کرنے کے لئے متع وںیاکائ یچھوٹا سا حصہ چار الگ الگ بے کار عمل کیکا ا نیزم ںیم مپسیک .9

پال اتیباق کاریاور ب ریتعم یچھوٹے پتھروں ک کار،یچوتھا قابل بدالؤ ب اورکے لئے  نےیٹکڑے ٹکڑے کرنے اور پھر جال د کیکے لئے، اور ا یعالحدگ یسریکچرے کے متوسط اور ت کے  کایکو نگر

 ضرورت ہے۔  یسے نکالے جانے ک مپسیسے ک قےیطر نہیکرنے کے لئے ہو، جس کو مب رہیکچرے کے لئے ذخ-یاور ا نڈفلیل

 ۔ ںیکئے جا سکتے ہ ہیعط نریمانٹر، اسک وٹر،یجانا ہے۔ کمپ ایجمع کدار کے پاس  کےیٹھ یباضابطہ مستند نام عےیقابو بورڈ کے ذر یکچرے کو آلودگ-یا .10

 ۔ ںیاور نوٹس بورڈ کا استعمال کر نری۔ اس کے بجائے، پرانے کپڑے کے بںیسے بچ نریب کسیکاغذ کے پرچے اور فل .11

ا،  ےیجانا چاہئ ایمقام پر جمع ک کیکچرا ا الیسے گ نینٹیخانہ اور ک یجا سکتا ہے۔ باورچ ایعالج ک یکچرے کے اس کے ذرائع پر ہ لےیجانداروں کے مفاد کے لئے گ گرید .12
ّ
تاکہ پرندہ، گائے، کت

 جا سکتا ہے۔  ایچاضرورت مندوں تک پہن عےی' نظام کے ذر نکی' فوڈ ب ںیم مپسیہوا ہے، تو اس کو ک ںینہہے اور خراب  ںیمقدار م ی۔ اگر پرانا کھانا بڑںیاور چھوٹے جانور اس کو کھا سک یبکر

فارم اور  ٹیپل ایڈیل مسوش گریبک اور د سیاور ف پیواٹس س،یا میا سیا ل،یم یحد تک ا نہیمتع کیجا سکتا ہے۔ اس لئے ا ایتو بہت سے کچرا کم ک ں،یہو جاتے ہ ریجب ادارہ اور دفتر کاغذ بغ .13

 ۔ںیآن الئن وسائل کا استعمال کر

  

 انتظام کاریب
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 کچرا انتظام کلوگرام میں مقدار 

  1دن  2دن  3دن  4دن  5دن  6دن  7دن  ہفتہ /کل

 کل رقم        

        
بیکار کو ذرائع پر یا جمع کرنے کے بعد 

 چھانٹا جاتا ہے۔

 کچرے کی چھٹائی / عالحدگی        

 مرکب کھاد بنانا        

بارہ استعمال          دو

 ری سائکلنگ        

 خاکستر        

یقے سے کوڑے کا تصفیسائنٹفک           ہطر

 
 
 
 
  

 کچرا-ای کاغذ پالسٹک لوہا کانچ دیگر
بارہ  ساالنہ فی کوئنٹل دو

بارہ مفید کچرا  استعمال / دو

 )سابقہ نفاذ( 1 سال      

 1سال       

 1سال       

 1سال       

پیدا کرنے، بڑھاوا دینے، 

استعمال کرنے اور پھر اس 

سے پیدا ہوئے کچرے کو 

سنبھالنے کی فکر کیوں 

یں؟ کیا یہ ایک  کر

یقہ ہے؟  سمجھداری بھرا طر
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بارہ استعمال، ر بہ یکم استعمال، دو  سائکلنگ اور مخلوط منصو

بارہ مستعمل، ر کے تمام عالقوں  مپسی: ک ںیکو شامل کر لیدرج ذ ںیجس م ںیکر عیتوس یکے پروگراموں ک یکم ںی۔ کچرے مںیبڑھائ صدیاور کھاد کے کچرے کا ف کلنگیسائ یساالنہ کم کئے گئے، دو

  ل،یت ر،یکاغذ، مرکب کاغذ، رسالہ، اخبار خط، تعم وٹریکمپ اورکھانا، کارڈبورڈ، بانڈ  کاریکے ڈبے، پالسٹک، ب نئمیومی/ الئل لیپر کانچ، اسٹ اتیاور سہول
ّ
فون  یلیٹ ا،یمیدھات، خطرناک ک پیاسکر ر،یٹا اں،یپت

 ے۔اور گڑھ یآلودہ مٹ ں،یکتاب

 
بہ مپسیانتظام پر ک کاریٹھوس ب  منصو

اور ماحول کے  ںیکر سکتے ہپہچان یمسائل ک کاریسرگرم ب ویڈیکے ساتھ ٹھوس، خطرناک اور ر یابیاحاطہ کام
کھانا،  ںیٹھوس کچرے م ںیم مپسیہے۔ ک یبچت ہوت یک سوںیجس سے پ ں،یموافق حل کھوج سکتے ہ

ہے۔  کچھ شامل تبہ گریاور د رہیوغ ںیزیچ یوال نےید نکیکاغذ، استعمال کر پھ ٹ،یکپ، پل رمستعملیغ
کے کوڑے  مپسی۔ کےیکرنا چاہئ اریہدف کے طور پر اخت کیکچرے کو کم کرنے کو ا ںیمشن اشتہار م یورسٹیونی

بارہ استعمال، ر ںیم صدیکے ف یکم ںیکے ذرائع م بہ، جو اس کے دو کھاد  ایلنگ سائک یساالنہ اصالح کا منصو
 ۔ےیئآگے بڑھانا چاہ یضرورت سے بھ یہے، کو قانون یسے جڑ

 
 قہءکاریکا طر ریتشہ

 انیام نظام کے بکے کوڑے کا انتظ مپسیکے ممبروں کے ساتھ ساجھا کرنے کے لئے ک یونٹیکم مپسیتمام ک
ئے حال اور دونوں کے ل یونٹیاور کم مپسی۔ کںیکر اریمواد ت یمیتعل یآنے وال ںیسے سمجھ م یآسان یپر مبن

النے سے  یمک ںیکہ کچرے م کےجا س ینمائش ک ہیتاکہ  ںیجمع کر ٹا،یمستقبل کا کچرا متعلق الگتوں پر ڈ
 ۔ںیامل کرالگت کو ش یاور نمٹانے ک رہیذخ کاریب ںیبجٹ م سرچی۔ شعبہ اور رںیبچائے جا سکتے ہ سےیپ

 

 کاریٹھوس ب

مل جانے والے مواد ن کے  دوسرے سے کیا ںیآپس م ںیسائکل پروگرام م یر مپسی۔ کںیکرائ ابی/ باکس دست نیک بلیکئے گئے ڈسپوز بلیزمرہ کے لئے ل کیسائکلنگ کے ہرا یر ںیآسان مقامات م

  کار،یجائے۔ باغ ب ایکو دے د مندوںنہ کھائے گئے کھانے کو جرورت ں،یکر لیتشک یپروگرام ک یابیحصول ی۔ کھانے کںیکھوج کر یممکنات ک
ّ
۔ ںیکھاد بنائ یکھانے ک کاریکوڑے اور کھانا کمرے کے بب ،یپت

   ۔ںیتو کچرے کو کم کرنے کے لئے طالب علموں کے ساتھ کام کر ں،یسے باہر نکل مپسیاور جب وہ ک ںیکے اندر جائ مپسیجب طالب علم ک
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 فضلہ یاویمیخطرناک ک

بہ گاہ اور کالسز م یقیورکشاپ، تحق  ل،یت کاریاور ب ںیرناک کچرے کو کم کر۔ خطںیکر افتہی میکو تعل یونٹیکم مپسیمادوں کے استعمال کو کم کرنے کے لئے ک لےیاور زہر ہیکے بہاؤ کے تصف ایمیک ںیتجر

بہ گاہ کو چھوٹ یاویمی۔ کںیکر ہیسائکلنگ کے لئے سامان کا مناسب قسم سے تصف یر یک نٹسیاور سالو یٹریمستعمل ب  ۔ںیکوشش کر یبدلنے ک ںیسطح م یتجر

 
 گھٹانا کاریب

بارہ استعمال کرنے کو بڑھاوا د زوںیچ عےیچھوٹ کے انعقاد کے ذر ںیاسٹور م مپسیاور ک یاور مقام کرچیان کو ب ایکے ممبروں کو دےکر  یونٹیکم مپسیک کے  یورسٹیونیرنے کے لئے ۔ کچرے کو کم کںیکا دو

کے  گیکے بجائے کپڑے کے ب گیب بلی( ڈسپوز2ہو(،  یواپس یرقم ک یچھوٹ کیان کو واپس کرنے کے لئے ا ںی)جس م ںید لیکا پروگرام تشک یواپس ی/ کارٹون ک گیب کی( ا1:  ںیاسٹور کے ساتھ کام کر

 ۔ںیبازار بنائ کیلئے اکے  زوںیچ گریکتابوں اور د یہوئ ی( استعمال ک4اور  ںیفروخت کو پرجوش کر یوالے مال ک جنگیکی( کم پ3 ں،یاستعمال کو بڑھاوا د

 
 یازسرنواستعمال سے متعلق حکمت عمل

بارہ استعمال کرنے کیمپس کمیونٹی کے ممبروں کو دےکر یا ان کو بیچ یعے چیزوں کا دو کر اور مقامی اور کیمپس اسٹور میں چھوٹ کے انعقاد کے ذر

یں :  کو بڑھاوا دیں۔ کچرے کو کم کرنے کے لئے یونیورسٹی کے اسٹور کے ساتھ کام ( ایک بیگ / کارٹون کی واپسی کا پروگرام تشکیل دیں )جس میں 1کر

یبل بیگ کے بجائے کپڑے کے بیگ کے استعمال کو بڑھاوا دیں، 2ان کو واپس کرنے کے لئے ایک چھوٹی رقم کی واپسی ہو(،  ( کم پیکیجنگ 3( ڈسپوز

یں اور   اور دیگر چیزوں کے لئے ایک بازار بنائیں۔( استعمال کی ہوئی کتابوں 4والے مال کی فروخت کو پرجوش کر

 

 

 

بہ یاہم رجحان کا شروعات  منصو

بوں کو ک یکردہ ر تیہدا عےیکے ذر یپہل اور انہ یطالب علموں ک اب،یکام  انیعبہ جات کے درمجا سکتا ہے۔ ہاسٹل، کلب اور ش ایمستقل پروگرام کے طور پر استعمال ک عےیکے ذر مپسیسائکلنگ منصو

کہ  ںیکر نیمتع ہیاور  ںیحصے کو اپنائ کیکے ا مپسیشعبہ ک ایگروپ  مپسیک ںیجس م ں،یپروگرام کا انعقاد کر سےیعمارت کو اپنانے ج ایعالقہ  کی۔ اںیکر ریتعم یکے مقابلے ک یکم ںیکچرے م

بارہ استعمال ک ایکچرے کو کم ک ھا  ےہوئ نکےیپھ ںیجس م ں،ی" کا انعقاد کر یرسگالیخ ومی"  کیا ںیکے آخر م مسٹریس کیہے۔ ہرا یجا رہ یک یکار دیتجد یاس ک ایجا رہا ہے  ایجا رہا ہے، دو
ّ
سامانوں کو اکٹ

 ۔ںیکر زیاشتہار چسپاں کرنے سے گر ادہیجائے۔ بہت ز ایک ایجائے اور ان کو ضرورت مندوں کومہ ایک
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 یومیبلس پر قابل استعمال سامانوں )کنز یدی گئی تمام چیزوں )اسٹیشنری اور نان اسٹیشنری(، خاص طور یعے خر کی گنتی  (طلباء کی ٹیم ہرایک شعبے کے ذر

یں یں، اور اگر کوئی ایسا غلط اثر دکھے، تو اس کا مناسب اختیار کر  کھوجیں۔ گے۔ ماحولیات پر پڑنے والے ان کے نقصاندہ اثرات کا اندازہ کر

  یسا عمل جن میں یہ نقصاندہ سامان استعمال میں آتے یں، اور و یسے ہماحولیات کو نقصان پہنچانے والے سامانوں کے کھپت کو کم کرنے کی کوشش کر یں، و

یں، جس سے اس خاص چیز کے استعمال کو ختم کیا جا سکے، )جیسے پال ٹک فائلوں کے سعملوں میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کے امکان کی تشخیص کر

ستعمال نہیں ا مقام پر ہاتھ سے بنا کاغذ کی فائلوں کا استعمال، اور پالسٹک کے مقام پر دھاگے سے بنے ٹیگ کا استعمال کیا جا سکے(۔ اسٹاک میں موجود

یں۔   ہونے والی پرانی چیزوں کا بھی حساب کر

 یومیبلس بہ گاہ میں موجود کیمیا اور قابل استعمال سامانوں )کنز یقے کھوجیں۔ کیمیا کا کھپت کتجر یں۔ ان کیے کھپت کو کم کرنے کے آسان طر م ( کی جانچ کر

ھپت کو کم کیا کر اور چھوٹے ٹیسٹ ٹیوب کا استعمال کرکے کیمیا کے ککرنے کے لئے استعمال کی سطح چھوٹا رکھیں۔ بالٹنگ کاغذ کو چھوٹی ساخت میں کاٹ

 جا سکتا ہے۔ 

 تعمال کیا جا رہا ہے جن کو اکثر ایک بار استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہو، ان کے مقام پر ایسی چیزوں کے استعمال کرنے کی جہاں کہیں بھی ایسی چیز کا اس

و ہم صرف ک ترکیب ڈھونڈے، جن کو بار بار استعمال میں الیا جا سکے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اصل میں ایسی چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، جس

یں صرف ایک نام نہاد سہولت کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں؟ )جیسے کہ بہت سی جگہوں پر لی ایک یکس ٹاستعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں، یا ایسی چیز

ال بہتر ہو سکتا مدستانہ ضروری ہوتے ہیں، لیکن دیگر کئی مقامات پر ان کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی حالت میں دھونے الئق دستانہ کا استع

 ہے(۔ 

 لے اپھیکو جیسے مصنوعات دستیاب ہونے کے باوجود، صرف ایک بار استعمال کئے جا سکنے والی مصنوعات کے بجائے کئی بار استعمال کئے جا سکنے و-پیو

یں )فل یدیں۔ پیکیجنگ کچرے کو کم کرنے کے لئے بڑے سائز میں دستیاب سیال قابل استعمال چیز یومیبلمصنوعات کو ہی خر یدیں۔وئیڈ کنز  س( ہی خر

 یممکنہ کاروائ
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آب کا  یاور سطح یپان ینی۔ زمجائے ایاس کو جذب ہونے د ںیم نیدم سے روکاجائے اور زم کیکو ا یجائے اور پھر اس پان ایک مایکو پہلے دھ یسے بہتے بارش کے پان یزیہے کہ ت ہیتحفظ کا اصل اصول  یآب

مدد کرتا ہے،  ںیو بنائے رکھنے مسطح ک یپان ینیہے( زم سسینام بور یاتیاتیتاڑ )جس کا ح رای۔ مثال کے لئے، پلمںیلگے درخت پودے بہت اہم کردار ادا کرتے ہ ںیم مپسیبنائے رکھنے کے لئے ک اریمع

 ہے۔ تایچوس ل یسے پان نی( زموکلپٹسیکے درخت ) یلگریجبکہ ن

 ۔ےیمقدار کا پتا لگانا چاہئ یک یروزانہ کھپت ہونے والے پان ںیم مپسیسب سے پہلے ک

 اریمقدار اور مع یک یپان

ہمارے  سایہوتا ج ںینہ سایو یبھ اریہے اور مع یرہت یکم یک یپان ںیعالقے م یکے پڑوس مپسیبار ک یہے۔ کئ یرہت یمسلسل بن یفراہم یک یپان ںیم مپسوںیتر ک ادہیہے کہ ہمارے ز ہیخوش کن بات 

بوں کو مؤثر طر رہیذخ یبارش آب اگراستعمال ہو پاتا ہے۔  یہ صدیف 35کا صرف  یبارش پان ںیہوتا ہے۔ ہندوستان م ںیم مپسوںیک کا  یبےکار ہو رہے بارش کے پان صدیف 65جائے، تو  ایسے نافذ ک قےیمنصو

 جا سکتا ہے۔ ایمثبت استعمال ک یبھ

 
 ںیخراب کرتے ہ یکو ہم سب ہ اریکے مع یپان

۔ ہمارے ںیکرتے ہ داواریپ یک یآلودہ پان ںیبوند کے بدلے م کیہرا یک ی۔ اس طرح ہم استعمال کئے گئے پانںینکالتے کرتے ہ یہم آلودہ پان ںی۔ بدلے مںیرہتے ہ تےیل ں،یلے سکتے ہ یپان یہم جہاں سے بھ

 یکا تقر یاستعمال ہو رہے پان عےیذر
ً
ہنچتا ہے۔ اگر پ ںیاور آخرکار سمندر م وںیتاالبوں، ند لوں،یجھ یعنیذرائع  یتر حصہ ہمارے آب ادہیکا ز یکے طور پر باہر آتا ہے۔ اس آلودہ پان یآلودہ پان صدیف 85-80 با

اور مقدار  اریکے مع یپان ابیپھر زراعت کے لئے دست ایاور مقدار  اریکے مع یپان ابیطور پر دست دھےیصحت س یاور ہمار یخوشحال یاقتصاد یآلودہ کر سکتا ہے۔ ہمار یکو بھ نیزم یوہاں ک ہیآلودہ ہو تو  یپان

 ہے۔ یپر انحصار کرت

 
ھے مع رآلودہ،یصاف / غ ںیہم

ّ
 ےیچاہئ یواال پان اریاچ

ھے مع
ّ

 نیگہوں پر زمج گریعالقوں اور د زیوجہ سے پنجاب کے زرخ یکے موجودہ استعمال ک یہو رہے پان ںیہے۔ زراعت م یروز بروز کم ہو رہ یفراہم یہے اور اس ک یمانگ لگاتار بڑھ رہ یک یوالے پان اریاچ

 یوجہ سے پان یے، جس ککا غلط استعمال ہوتا ہ یہے۔ اکثر اس بجل یجات یفراہم ک یمدد کے لئے مفت بجل ںیم رنےک یآب پاش یک توںیکسان کو اپنے کھ ں،یاور پنجاب م لنگانہیہے۔ ت یہو گئ نینمک

 ہوا ہے۔ ڑاے جکر پانے س ںینہ میسے تقس اطیشکل سے اور احت کساںیاستعمال اور  حیکے صح یہے۔ اہم مدعا پان ںینہ یکم یک یاہم مدعا پان کنیہے۔ ل یاور فضول کھپت ہوت یبدانتظام یک

  

 تحفظ یآب
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 ںیکا کثرت سے استعمال کرتے ہ یہم پان

پڑ رہا ہے۔ ہمارے  یوسائل پر بھار یآب ابی۔ جوکہ دستںیاور کھپت کر رہے ہ ںیرہے ہ نچیکھ یپان ادہیاپنے حصے سے ز یبھ مپسیطرح ہمارے ک یمراکز ک یعالقوں اور صنعت یہے کہ ہمارے شہر یہی یسچائ

پر، اپنے ع یآباد یبڑھت یہمار یکو بھ مپسوںیطرح ہمارے ک یشہروں ک التے  کرنچیکھ یدور سے پان ٹریکلوم 300تو ہم شہر سے  یکبھ یہے۔ کبھ یضرورت پڑ رہ یک یپان ادہیو عشرت کے لئے ز شیاور خاص طور

  ں،یہ
ّ
 یرقانونیغ یے عالقوں کا بھوال یآباد یشہرساتھ -کے ساتھ یہیکے لئے ہم اپنے پڑوس سے لےکر، د یہے کہ پان ہیاور مسئلہ -ںیرہ رہے ہ یہ اسےیہم پ یہو۔ تب بھ نگلورویب ایآباد ہو  دریہو ح یچاہے وہ دل

 ہے۔ یکو ملت کھنےیجدو جہد د یسیا یبھ ںیم مپسوںیہے۔ کچھ ک یکے لئے جدو جہد جار یسے متعلق مسئلہ اور پان یپان یوجہ سے بھ یکے بڑھتے مقابلہ ک ی۔ پانںیقبضہ کر رہے ہ

 حل ابیدست

کا اور  یوالے پان اریکے لئے کم مع یاور دھالئ یصفائ ںی۔ ہمںیتحفظ کر سکتے ہ یجن سے ہم آب ںیہ ںیریتدب یسیکچھ ا ہیکے منضبط استعمال،  یپان ابیپر دست نیکے اندر اور زم نیزم رہ،یآب بارش کے ذخ

 ہوگا۔ ابیستد عےی۔سائکلنگ کے ذریر ،یواال پان اریمع ادہیاور ز اریکم مع-یدونوں طرح کے پان ہی۔ ےضرورت ہ یکا ہرممکن حدتک استعمال کرنے ک یوالے پان اریمع نیکے لئے بہتر نےیپ

بردست کم یک یپان رہیآب بارش ذخ   ہی ہیکر سکتا ہے۔ المکے بحران کو حل یموجود پان ںیاور شہروں م مپسوںیکا مقابلہ کر رہے ک یز
ّ
سے کم ہو رہا ہے۔  یزیت یشہر ہے جہاں پان یہ سایا کیا یہے کہ دل

 یک یاس ںیہ کہا جاتا ہے کہ جس وسائل کو ہم ناپ سکتے سایتحفظ ممکن ہے۔ ا یآب ہی یہوگا۔ تبھ کھنایکرنا س وانصراموسائل کا انتظام  یآب ں،یاور مقدار دونوں کے تناظر م اریسطح پر، مع یمقام ںیہم

کا  یزندگ یصول کو اپناور اس کارڈنل ا ںیشروعات کر یکھپت کو ناپنے ک یک یہم ہر مقصد کے لئے پان ے،یانتظام وانصرام ہو سکتا ہے۔ آئ یممکن ہے، اس کا ہ ینگران یممکن ہے۔ اور جس ک یبھ ینگران

 ضرورت ہے۔ یلگانے ک ٹریاور فلو م ٹریکے م یجگہ جگہ پر پان ںی۔ اس کے لئے ہمںیحصہ بنائ

 ںیکر ینگران یک نکیٹ ڈیاوورہ

 ںیم مپسی۔ شام کو کںیہ کتنے بھرے ہوئے نکیکہ دن شروع ہونے پر ٹ ںیکر نیمتع ہیضرورت ہے۔  یکرنے ک یسطح پر نگران یک یشروعات سے لےکر دن کے آخر تک پان یدن ک ںیم نکیٹ ڈیاوورہ ںیہم

ب میتعل  ۔ںیہونے والے فرق کو نوٹ کر ںیسطح م یک یلئے پان ےکھپت کا اندازہ لگانے ک یسطح کہاں پہنچا۔ دن بھر ک یختم ہونے پر آب یسرگرم تی/ تر

 قہءکاریموٹر طر

 یجات یمقدار معلوم ک یک یپر پمپ سے نکالے گئے پان ادیبن یہے، اس ک یجات یک یگنت یہے اور جتنے گھنٹے پمپ متحرک ہوتا ہے اس ک یجات یناپ یروان یک یمنٹ پان یپمپ سے ہونے والے ف کیہرا

الزم اور پلمبر اس کام کو کرنے م یہے۔ انتظام یمدد ملت ںیدار کو سمجھنے ممق یک ینکالے گئے پان عےیرکے دوران جب جب موٹر چلتا ہے، تو حساب رکھا جاتا ہے، اس سے پمپ کے ذ ینکاس یک یہے۔ پان

پر  ادیبن یک ارید کے لئے معمقص کیحساب و کتاب ہرا ہیکا  یضرورت ہے۔ پان یکا حساب و کتاب کرنے ک یکے بعد پان یاریت یکے بجٹ ک یکے لئے پان مپسیک ںی۔ ہمںیہمارے معاون ہو سکتے ہ ںیم

 ہو سکتا ہے یمقدار پر مبن یک یپان یضرور

 یجانکار یذرائع ک یآب ابیدست ںیم مپسیک

 مع کی۔ اںیا پتا لگائمانگوں ک یمسابقت یک یپان ابیسطح پر دست یک نیاور زم یدوز پان نی۔ زمںیکا پتا لگائ تیصالح یک یپان ابیدست ںیان م ں،یل یجانکار یکے ذرائع ک یکے اندر پان مپسیک
ّ
مدت کے  نہی

 ہے۔ یہوت دایسمجھ پ یم کقس کیا ںیکے بارے م قوںیاور رکاوٹ کے طر یروان یک ی۔ اس سے پانںیسطح کا پتا لگائ یپان ینیسطح اور موسم کے ساتھ بدلتے زم یپان ینیکے زم مپسیدوران اپنے ک
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 ںیتحفظ شروع کر یآب

کا استعمال ہو۔  یپان ںیجس سے کہ فلش کرتے وقت مناسب مقدار م ںی( واال فلشنگ لگائولیاور دو سطحوں )ل ںید انیمستعمل فلش پر دھ ںیالخال م تی۔ بںیکر کیہونے والے رساؤ کو ٹھ ںینل اور پائپ م

کا استعمال  یپان ٹریل 12-9تو ہم  ں،یہ فلش کرتے ںیالخال م تیہر بار جب اپنے ب کنیہے، ل یضرورت ہوت یک یپان ٹریل پانچشخص روزانہ  یکے لئے ف نےیکھانا پکانے اور پ ںیم یملیف یہندوستان کیعام طور پر ا

باد یک یپان ںیمقدار م ی۔ جس سے کہ بھارںیکرتے ہ  ہے۔ یہوت یبر

 ںیاستعمال کر حیکا صح یپان

پودوں پر بھی -باغیچے میں بھی پانی کی کافی کھپت ہوتی ہے، یہ کھپت اس کے رقبہ اور وہاں اگنے والے درخت-کیمپس کے باغ

بصورتی میں اضافہ ہوتا ہے،  منحصر کرتا ہے۔ دیسی قسم کے پودوں اور پانی کا کم کھپت والے پودوں سے نہ صرف باغیچے کی خو

یرے یا پھر صبح  بلکہ آبی تحفظ میں بھی اہم شراکت ملتی ہے۔ پودوں کو پانی دیتے وقت، اپنے مالی کو پودوں کو یا تو صبح سو

یقہ ہے ان کی جڑوں کو سینچنا۔بہت دیر سے پانی دینے کے لئے کہ ین طر    یں۔ پودوں میں پانی دینے کا بہتر

 رہیذخ یآب

ہے۔  رہیبارش ذخ آب قہیطر نیذرائع کے تحفظ اور ان کو پھر سے بھرنے کا بہتر یہے۔ ہمارے آب یبارش ہوت یکاف ںیہندوستان م

لہ اور اپنا بارش رکارڈنگ س یمائشیاپنا بارش پ ںیم مپسیہے۔ ہر ک عہیذر یکا ابتدائ یپان ٹھےیبارش ہمارے لئے م
ٓ
سٹم ہونا ا

 یذرائع ک یآب یہے۔ مقام یمدد ملت ںیکرنے م زائنیساختوں کو ڈ چارجیکو سمجھنے اور ر وںیکی۔ اس سے آب وہوا کے بارےیچاہئ

 یڑھیندر ٹکے ا مپسیمقدار کے مطابق ک یاور بارش ک یمسامت یک یڈھال، مٹ یک نیشکل، زم یخطہ ک یائیجغراف ت،یصالح

پر آب ی(، مصنوعنچی)کنٹور ٹر وںیکھائ  جا سکتا ہے۔ ایک زائنیساختوں کو ڈ یک رہیذخ یتاالبوں اور چھت کے او

  (Recycling)  ۔سائکلنگیر

پانی۔سائکلنگ، بیر یپان بارہ استعمال ک اریکو مع ی۔سائکلڈ پانیجا سکے۔ اس ر ایکو بہتر ک اریعمل ہے، تاکہ اس کے مع کیکا ا میترم یک یکار جا سکتا ہے۔ عمدہ  ایکے مطابق مختلف کاموں کے لئے دو

باد یک یجاتا ہے۔ اس سے پان ایاپنا قہیآؤٹ کا طر-فرسٹ-ان-بنائے رکھنے کے لئے فرسٹ اریکے مع یکے پان نےیجا سکتا ہے۔ پ ایکا استعمال ک یوالے پان اریمع نیاستعمال کے لئے بہتر نیتر  یہوت یبہت بر

سمجھ  ہی ںیکے بارے م یہے۔ پان اتغسل کے لئے استعمال ہو سک ی۔سائکلنگ کے دوران پہال پانیکے ر یکے پان نےیمثال کے لئے پ-ےیکا استعمال کرنا چاہئ یوالے پان اریوالے مقام پر کم مع اریہے۔ کم مع

بہ گاہوں اور عوامتج ں،یم نوںینٹیک ں،یگھروں م ں،یہاسٹلوں م قہءکاریاستعمال طر ہیکا  یاور پان پر نافذ ک کساںی ںیالخال م تیب یر  جانا ہے۔ ایطور

 کے رساؤ کو کم کرنا یپان

 یمقدار تقر یک یرساؤ سے بچائے گئے پان
ً
کے  یسے اور پائپالئنوں سے پان روںیکے ذخ یجا سکتا ہے۔ پان ایکو محفوظ کرکے ک یپھر بارش کے پان ای ںیہم پمپنگ سے نکال سکتے ہ یہے جتن یہو سکت یاتن با

باد یبھ یک یائتوان یجانے وال یکو پمپ کرنے کے لئے استعمال ک یبلکہ پان ،یک یرساؤ نہ صرف پان  ںیتحفظ سے جڑے مسائل م یآب ںیم مپسیضرورت ہے۔ ک یادیرساؤ کو روکنا بن یہے۔ اس لئے آب یبر

باد یک یپڑنے سے پان انیطور سے ان کا دھ یپر فور۔ ہونے والے رساؤ ںیپلمبر سب سے اہم کردار ادا کرتے ہ -پیاور پلمبر کو ا گنگیوٹیج یککے رساؤ والے مقام  یپان ںیم مپسیجا سکتا ہے۔ ک ایکو کم ک یبر

 جا سکتا ہے۔ ایختم ک یکو بھ نجزیلیکے ٹھہراؤ سے جڑے چ یپان کرجیالرٹ بھ یمبن
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 فہرست کا استعمال: لیمندرجہ ذ

 آڈٹآبی وسائل  رد عمل

  کیمپس میں پانی کے ٹینکوں کی تعداد۔ 

 پانی کے ذرائع اور ان کی تعداد کیا ہے۔ جیسے 

  - یلس-بور   و

  - پالیکا کے پانی کے نل   نگر

  - یں  نہر

  کتنےبار ٹنکیاں بھری جاتی ہیں 

  ہرایک ٹینک کو بھرنے میں کتنا وقت لگتا ہے 

  کتنے گڑھے ہیں؟کیمپس میں بارش کے پانی جمع کرنے کے  

یسائکل ہوتا ہے؟    کیا کیمپس میں پانی ر

  کیا پائپالئنون یا نلوں کی کوئی لیکیج ہے؟ 

  کیا تمام نلوں میں پانی کی موثر ترسیل کا انتظام ہے؟ 

  ہے؟جن کو بہت سارے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا جس کو تھوڑے پانی سے کام چل جاتا -کیمپس میں کس طرح کے پودے ہیں 

 کیا کمروں اور بیت الخال کو صاف کرنے کے لئےفنائل یا قدرتی مصنوعات کا استعمال کیا جاتا ہے؟ 

 

  -: ںیپھر اندازہ لگائ

 ں؟یشامل کر یچھتوں، کھلے عالقوں، سڑکوں کو بھ ںیہے، جس م یکتن تیصالح یک مپسیکے لئے ک رہیکے ذخ یبارش کے پان  

 ںیم چارجیکے ر یبارش کے پان ںیڈھانچوں م کے رہیکےذخ یبارش کے پان ای نےید یلگے پودوں کو پان ںیم مپسیکو ک یسے بہتے ہوئے پان ینال یک نینٹیک سن،یب-واش ایکے نل  یکے پان نےیپ اگر 

 ہے؟  یبچت ہو سکت یکے لئے( ک ی)پمپ اور صفائ یاور بجل یتو کتنا پان-جائے ایاستعمال ک

 بوتلبند منرل واٹر فراہم کرنےوالے پرکتنا انحصار ہے؟ نکروںیکے ٹ یپان ی/ ذات یسپالئ ونسپلی/ م تیذرائع / پنچا یرونیب / 
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 ۔ایترک کرد قہیکا طر چیا ویآرڈبل ویڈبل یب یکے لئے آئ لیطور پر خشک بور و یاور جزو لیویکے برعکس بور ازیریا چمنٹیواٹر ک نیر

 

@  70بارش کے پانی کی مقدر 

یٹر الکھ لسینٹی میٹر فی سال 

 میں

زمینی عالقے کے لئے بارش 

اور چھت کے  % 50کا پانی 

 % 99عالقے کے لئے 

سطح / زمین 

اور چھت کا 

 عالقہ

بع میٹر میں( یل بالک کا نام عالقہ )مر  نمبر سیر

  .1 1-سوکھے بور    

   ایڈمن بالک کے متضاد عالقے سطح / زمینی عالقہ   

  دروازے کی بائیں جانب تاالب کے کنارے کا عالقہ۔  سطح / زمینی عالقہ۔   

  انتظامی عمارت کے ایل شکل کا عالقہ |  چھت کا عالقہ۔   

  کل تعداد    

  .2  2-سوکھے بور    

  سی جی جی عمارت کے سامنے بائیں جانب کا عالقہ۔  سطح / زمینی عالقہ   

   دائیں طرف کا عالقہسی جی جی عمارت کے سامنے  سطح / زمینی عالقہ   

  کل تعداد    

  .3  3-سوکھے بور    

  ارجنہ آرکیڈ۔  چھت کا عالقہ   

اسٹاف کوارٹر اور تنگبھدرا ہاسٹل کے درمیان اور دونوں  سطح / زمینی عالقہ   

 اسٹاف کوارٹر سمیت۔ 

 

  کل تعداد    

  .4  4-سوکھے بور    

   فیکلٹی کوارٹر چھت کا عالقہ   

   پروفیسر کوارٹر کا عالقہ چھت   

  کل تعداد    

  کل تعداد ایک الکھ لیٹر ہر سال ---:    

 

 نہیکا تخم مپسیک کی/ ا تیصالح یکرنے ک رہیکو ذخ یبارش کے پان 1۔4۔3 ریتصو
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یر  یٹمنٹ  1۔5۔3تصو یعے واٹر ری سائیکلنگروٹ زون ٹر  کے ذر

  

 

 اتھ حصہ لے بھال کے عملے کے س کھید یک نیتزئ یک نیزم ںیم یاریت یڈھانچے ک چارجیکے انعقاد اور ر یبارش کے پان میسوشھ طلبہ ٹ

 ہے۔  یسکت

 یہوئ یگر  
ّ
پھر سے  ںیجڑ وں م یگھاس کو درختوں ک یلیکرکے، ان کا کمپوسٹ بناکر اور اس گ کجایسے کاٹے گئے گھاس کو ا نیکو اور زم وںیپت

 ہے۔  یمدد ملت ںیکو اندر پہنچنے م یڈالنے سے سطح کے پان

 کرنا قابل  کا استعمال یمقدار شامل ہو، اس کے لئے روٹ زون ٹکنالوج یمادےک یائیمیکچھ ہلکے صابن اور ک ںیجس م یاستعمال شدہ پان

 ہے۔ یک یترق یکاف ںیم یصفائ یک ینے پودوں کا استعمال کرتے ہوئے گندے پان لیعمل ہے۔اسرائ

 
 

 اںیممکنہ کاروائ
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رہنااور جہاں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ہم زندہ انسان ہیں جن کی بقا صرف دوسرے جانداروں کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ یہاں تک  24/7/365ہماری تیز تر ترقیوں کے ساتھ ، ہر طرح کے جدید آالت کے ساتھ 

بہ سہولیات مہیا کردی جائیں تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن بہت جلد ہم تنہائی سے ذہنی طور پر معذور ہوجائیں گے۔ اس لئے ہماری مضکہ اگر آکسیجن ، پانی ، کھانا اور تمام  وط ترقی کے لئے ضروری بمطلو

 ہے کہ ہم دیگر حیوانات کے ساتھ خوشی خوشی جینا سیکھیں۔

ر مستقبل میں ہرے بھرے ماحول کو ترقی دینے میں اپنی شراکت دیں۔ ذاتی اور عمومی سطح پر کیمپس، طلباء کی رہائش گاہ اور ملک کے کیمپسوں کے طلباء اور سماج کا ایک فرض ہے کہ، وہ موجودہ او

ے ہیں اور اکثر گھنی ے ایسے ہی ماحولیات کی ترقی کرتے۔ سبز عالقگاووں میں سبز روایت کو قائم رکھنے میں تعلیمی اداروں کا اہم کرداررہا ہے۔ کیمپس کا طبعی لےآوٹ اور ماحول مثبت سوچ کو فروغ دیتا ہ

 آبادی سے آنے والے طلباء کا فطرت سے تعلق قائم کرتے ہیں۔

یالی کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے۔ ہوا ، پانی اور مٹی کی گراوٹ کے لئے م ا ہے۔ درختوں کے احاطہ سے پیدا گایا گیاحولیاتی چیلنجوں کا سراغ لبارش کے پانی کا ذخیرہ کرنے کا پروگرام بڑے پیمانے پر ہر

یالی ، ہوا ، پانی اور مٹی کی گراوٹ کا مسئلہ کا حل کرتی ہے۔  ہونے والی ہر

 -اہم پوائنٹ 

 کیمپس میں سرسبز ماحول طلبا کو کالج کیمپس کی طرف راغب کرتا ہے۔

 میں درختوں کو لگانے اور اس کی پرورش کے ساتھ سبزہ کو فروغ دینے کےلئے ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔طلباء کو درختوں کے احاطہ کی اہمیت کو پہچاننے اور کیمپس اور اس کے آس پاس 

 ایکو زون کی تخلیق کے لئے کیمپس کے کچھ حصوں کو مختص کرنے کی ضرورت ہے ، جس میں مندرجہ ذیل نکات ہوں:

 ایک نرسری 

 ایک بیج بینک 

 ایک کمپوسٹ یونٹ 

 نامیاتی کاشت کاری

بل وارمنگ کے اثرات کو کم کرنے اور کیمپس  رنے میں اپنا کردار ادا ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم ککا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف خود ، بلکہ طلباء اور معاشرے پر بھی درختوں کا احاطہ بڑھانے اور گلو

یں۔  کر

 
ّ

ونم اور کیمپس میں تاالبوں -ے عالقے کا بلند فیصد قائم رکھیں۔ دیسی درخت اور پودے، پھل دینے والے درخت، نچھترہمیں یہ متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ قدرتی رہائش گاہ کے تحفظ کے لئے کچ

 کوفروغ دیے کی ضرورت ہے۔

  

 یالیہر
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 جنگل کا تہوار

کرتا ہے کہ  نیمتع ہیونمہوتسو  کیضرورت ہے۔ ہرا یگھاس اگانے ک یدرخت لگانے اور مقام یمقام ںیالن م ںی۔ ہمںیہرسال ونمہوتسو پروگرام منعقد کئے جائ ںیم مپسیکہ ک ںیبنائ ینیقیس بات کو ا

 بھال کے اقدام کے طور پر کھید یک یمٹ ںی۔ ہمںیکھاد ترک کرد یائیمیاور ک ےیکا استعمال کرنا چاہئ ادشدہ صرف کھ دایسے پ ونٹی۔ کمپوسٹنگ ںینہ ای ںیپھول رہے ہ-پہلے سے لگائے گئے درخت پھل

 ضرورت ہے۔ یکرنے ک اریت ںیمدد کے لئے چراگاہ یاور آوارہ جانوروں ک

 ں؟یلگائ ایک

پذ یجگہ مقام یگھاس ک ینیچ ںیم دانوںیدرخت، مونوکلچر اور م یسڑک کنارے سجاوٹ نسل کے  یملک ریغ گریاور د نٹانایپودوں کو لگانا چاہئے۔ ل یقدرت یوالے درخت، اور اور مقام نےیپھل د ر،ینسل والے تناؤ

باغات  یکے باغا ت اور نباتات وںیبوٹ یاور باغ کے انتظام کے عملے کے ساتھ مل کر کام کرسکتا ہے۔جڑ نیتزئ یک نیگروپ زم باءکاسوچھ طل پارٹمنٹیڈ کلچری/ ہارٹ ی۔ اس کے لئے ، بوٹنںیلگائ ںیپودوں کو نہ

 گھنے سائےدار درختوں سے ڈھکا ہونا ہے۔ صدیف 44سبز عالقہ کے ساتھ  مپسیک صدیف 33ا مقصد ک یالیہے۔۔ ہر یجا سکت یبھال ک کھید عہیاور متعلقہ محکموں کے ذر

 بلڈنگ نیگر

 ۔ ںیہ یجاسکت یک اںیلیدتب یبہت سار ںیڈھانچے بنانے م نیکے ساتھ گر اتیماحول دوست سہول ریاس کے بغ ایکے ساتھ  شنیکیفیسرٹ یس یب یج ی، آئ ںیکے لئے مجوزہ بجٹ م ریتعم 

 درجہ حرارت  جہاں ںیکارآمد ہ ںیصورتحال م یصحرا ک ایمعتدل آب و ہوا  ہی۔ ںیسے محروم ہ یوہ توانائ ںیہ یکا استعمال کرت شنگیائر کنڈ یچھت اور مرکز ی، مصنوع شےیجو ش ںیعمارت دیجد

 کا استعمال کرنا بہت آسان ہے۔  واروںیماحول کو برقرار رکھنے کے لئے سبز د ی، آرام دہ داخل ںیہے۔ تاہم ، ہندوستان م ادہیز

 بہ بند قیتحق یکو سبز عمارتوں ک میوچھ ٹ مدد  یاداروں سے باہر سےیج درآبادی( حیس یب یج-یآئ یآئ ی)س نٹریبزنس س نیگر-یانڈسٹر نیآف انڈ شنیڈریچاہئے۔ کنف نایحصہ ل ںیم یاور منصو

 ہے۔  یجا سکت یل یبھ

 بوں م نیاور تزئ ریتعم یعمارت ک  ضرورت ہے۔  یک مواد کےلئے رہنما اصول شامل کرنے یراتیسطح پر بہترتعم یاتی، ماحول الیزہر ریاور غ شنیلینٹیبچت ، کراس و یک یتوانائ ںیو آرائش کے منصو

 بوں م نیاور تزئ ریتعم یچاہئے۔ عمارت ک یہون یبلڈنگ ماڈل پر مبن نیعمارتوں کو گر مپسیک ، اور  شنیلینٹیکراس و ، یکارکردگ یکے استعمال ک یبچت ، پان یک یتوانائ ںیو آرائش کے منصو

  ضرورت ہے۔ یرہنما اصول شامل کرنے ک یکردہ مواد پر مبن اریاعتبار سے ت یاتی، ماحول الیزہر ریغ
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 یاریمع نیعمال کے لئے بہتراست نی۔ بہترںیاستعمال کرتے ہ یتوانائ یک اریبہت سارے مع ںیمقدار م یخاص یضرورت ہے۔ وہ اچھ یکے تحفظ پر کام کرنے ک یکو توانائ مپسوںیاداروں کے ک یمیتعل یاعل

جاسکتا  ایمنضبط ک عہیذر کے یجو سورج تک براہ راست رسائ ںینظام کااستعمال کر یحرارت یاور شمس ںینیمش یسولرخشک کرنے وال یضرورت ہے۔ اس صورتحال کے لئے ، شمس یاستعمال کرنے ک یتوانائ

 یک میٹکا منظم آڈٹ اور سوچھ  میٹ یہے۔سوشھ طلبہ ک دیمف یطور پر بھ یبلکہ اقتصاد یاتیاس سے نہ صرف ماحول ونکہیک ںیکے تحفظ کے لئے کام کر رہے ہ یتوانائ مپسیہے۔ان دنوں بہت سے ک

 ینقطہ نظر ک یلئے الگت پر مبن کے تحفظ کے ی۔توانائیمدد ملے گ ںیکرنے م اریت یسیپال یک یوالے ادارے کے لئے توانائدونوں کا احاطہ کرنے  یداواریکھپت اور پ یک یکو توانائ مپسیسفارشات سے ک

کے مطابق درجہ  نیارفکے ص یسے کم توانائ نیتر یہے۔عمارتوں کو اعل یجات یک کارڈیماہانہ کھپت ر ںیہے ، جس م ہوتانصب  ٹریم یلیذ کیکھپت کا ا یک یتوانائ ںیہے ، جہاں ہر عمارت م یضرورت ہوت

 یتوانائ ںیال کے عرصے مکے لئے دو س نوںیطرح کے مہ یاور اس نوںیسال کے مہ یجاتا ہے۔اس ایکے مطابق ک وںیلیتبد یجاتا ہے اور اس کا موازنہ ماہانہ اور موسم ایک کارڈیکھپت کو ر یک یجاتا ہے۔بجل اید

 ی۔عمارت سے متعلق حکمت عملضرورت ہے یکرنے ک اریکو ت کارڈیطرح کے ر یکرنے کے لئے تحفظ کے اس ینشاندہ یہے۔کھپت اور تحفظ کے نمونوں ک یجات یک کارڈیکھپت عمارت کے لحاظ سے ر یک

 تیاضافہ ، موصل ںیعداد کار ماست یاور کولنگ سسٹم ک یستقبل کے حرارتجاتا ہے۔موجودہ اور م ایک اریکاموں پر توجہ مرکوز رکھنے کے ساتھ ت ورا وںیسرگرم یکے استعمال کرنے وال یتوانائ ںیکو ہر عمارت م

 وا کے جھٹکے۔ انہ ںیاور موسم سرما م یفراہم یسرد ہوا ک ںیسرما م موسماضافہ ، متبادل نقل و حمل کا استعمال ، اور  ںیم یکارکردگ یپر عمارت کے نظام االوقات ک وںیکو بہتر بنانا ، راتوں اور ہفتہ اور چھٹ

اضافہ،  ںیم تیقابل یک نظاموں یبستگ خیحرارت اور  یہے۔ موجودہ اور مستقبل ک دیمف یماحول کے لحاظ سے بھ ہیہے اور  یبچت ہوسکت یرقم ک یک مپسیسے ک قوںیکے لئے درخت لگانا ، ان تمام طر

ہوا کے جھونکا  ںیم وںیاور سرد نےیہوا د یٹھنڈ ںیم وںینقل وحمل کا استعمال کرنا، اور گرم یاریاضافہ، اخت ںیم یکارکردگ یپرعمارت کے نظام االوقات ک وںیراتوں اور ہفتہ اور چھٹ ح،اصال ںیم شنیانسل

 ۔ںیمستحکم بنا سکتے ہ ادہیز وک اتیاور ماحول ںیبچاسکتے ہ سہیپ مپسیجو ک ںیہ قےیکرنا، وہ تمام طر یسے بچاؤ کے لئے شجرکار

 چاہئے۔ یہون یسیپال یاستعمال کے لئے انرج عےیکے ذر دوںیعمل کے لحاظ سے مستف یعمارت کے مطابق اور جار ںیم مپسیک کیہرا

 نامزد حکام کے لئے سفارشات۔

بوط کرنے کے لئے انرج یک نےیکو فروغ د یکارکردگ یک یآڈٹ شروع کرنے اور توانائ یتوانائ  ۔ںیخدمات حاصل کر یک جرینیم یکوششوں کو مر

 ۔ںیکو بڑھانے کے لئے سرمائے کے اخراجات کے لئے فنڈز مختص کر یکارکردگ

 : ںیکر الیامکانات پر خ یکئ

 اوقاف کے فنڈز میں سرمایہ کاری کرنا ؛ .1

  کارکردگی پر سرمایہ کے اخراجات کے لئے قرض لینا جس کا سود توانائی کے استعمال سے ساالنہ بچت سے کم ہے۔ اور .2

 ,ے بچائی گئی رقممستقبل میںسرمایہ کاری میں سرمایہ کاری س .3

i. ، سرمایہ خرچ کرنے والے 

ii. یادہ موثر توانائی استعمال کرنے والے اور  سب سے ز

iii. یل عرصے میں ہوگا۔  مستقبل میں توانائی کی بچت کے اخراجات کے لئے ایک فنڈ ہےجس کافائدہ فائدہ طو

 سفارشات یاسٹاف ک

  ۔ںیکر مائشیپ یک ٹریم یجار کرنے کےلئے نیکا تع شرفتیاور پ نےید بیکو ترت ٹایالئن ڈ سی۔ بںیلگائ ٹریکے لئے م مائشیپ یکے استعمال ک یاور پان یحرارت ، بجل یہر محکمہ ک ایہر عمارت 

 حفظان توانائی
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 استعداد یتوانائ

 ۔ ںیمرمت کر یبولٹ ک-پرانے نٹ ںیاور تمام موجودہ عمارتوں م ںیکے فکسچر قائم کر یکلنگ، الئٹنگ اور پان ٹنگ،یمناسب ہ ںیعمارتوں م ینئ یسبھ 

 ۔ ںیبچانے کے لئے راغب کر یکے استعمال کے لئے شعبہ جات کو الگ الگ بل کرکے بجل یاور پان یبجل ،یگرم 

 ںیمظاہرہ م یاتیاور ماحول ںیکر یکار ہیسرما ںیم وںیکنالوجیٹ یخرچ وال یکے انتظام کے لئے کم توانائ یکولنگ، الئٹنگ اور پان ٹنگ،یہ ںیعمارتوں م یک مپسیتمام موجودہ اور مستقبل کے ک 

 ۔ ںیکر نیاصالح متع

 مرمت ںیکر ینگران یک مپسیسے ک ی(، اور اوزار انتخاب، رکھ رکھاؤ اور استعمال کے لئے باقاعدگٹروفٹی)نئے اور ر ینسیفشئیاور تھرمل رساؤ، الئٹنگ ا یپان 
ً
 ۔ ںیکر ٹیانسول ای۔ ضرورتا

 پودے  یسیلوگ وہاں پر ہوں۔ د جب ں،یاور روشن کر یگرم، ٹھنڈ ی۔ مثال کے لئے، عمارتوں کو تب ہںیکو فروغ د ٹرنیاستعمال پ یاور پان یحرارت، کلنگ، توانائ ڈیٹیڈنوسائل کے تحفظ کے لئے کوآر

 ۔ںیکر یآب پاش یک نیزم ںیبھاپ بننا کم سے کم ہو، ضرورت ہونے پر رات م ںیہے۔ جب رات م کتاہو س ابیضرورت ہو، جو بارش کے طور پر ان کو دست یک یہ یجن کو صرف اتنے پان ں،یلگائ

 یتوانائ یشمس

  بہ ترقی یافتہ یل مدتی منصو محفوظ اور الئق تجدید شمسی توانائی کو استعمال میں النے کے لئے طو

یں۔   کر

  جہاں سولر پینل قائم کئے جا سکتے ہیں، وہاں سوچھ اسٹوڈینٹ ٹیم کو مختلف عمارتوں کے کل

ق عمارتوں کی چھت پر جتنی شمسی توانائی پیدا کی 
ّ

زمینی عالقے کو ناپنے کی ضرورت ہے۔ متفر

 جاتی ہے، اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ 

 یو یعےہرایک عمارت سے جو شمسی توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کو ر گرڈ  رس میٹرنگ تکنیک کے ذر

سے جوڑا جاتا ہے۔ اس میں پیداوار اور خرچ کے مالن پر مبنی خرچ ہونے والی اضافی بجلی کو گرڈ 

یعے پیدا شمسی توانائی کی فراہمی گرڈ میں کی جاتی  کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ جب کیمپس کے ذر

یادہ خرچ ہ ام وتی ہے، تو اس کو ناپا جاتا ہے۔ تمہے تو میٹر الٹا چلتا ہے۔ جب بھی پیداوار سے ز

عمارتوں، کوارٹروں اور خود مختار اکائیوں کی ناپ، نگرانی اور انتظام وانصرام کے لئے پیمائش کی 

 جاتی ہے۔

 ۔ںیکر یلئے حوصلہ افزائ کے یشروعات کرکے کاروائ یکلمپکس " مقابلہ -کوی" ا عیوس مپسیک ںیاسکولوں م ایشعبہ جات،  ،یٹریاور ڈارم ںیکر دایپ یداریب مپسیضرورت پر ک یتحفظ ک یتوانائ 
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 تحفظ یتوانائ

  یکئے جانے ک ینگران سے یکیبار یاپروچ ک نٹریکے ساتھ کوسٹ س نےید انیاور بالک پر دھ وںیخرچ اکائ یبلند توانائ 

 ضرورت ہے۔ 

 بوط سوڈئم و ریسڑکوں پر غ یاندرون یک مپسیک  یا لیم( والے ا)باغ قس یکے مقام پر کم اونچائ مپیمسٹ ل یہائ پریمر

 جائے۔  یالئٹننگ لگائ یڈ

 ۔ ںیآڈٹ کر یانپٹس اور مشوروں کے لئے انرج یضرور یک وںیآزاد اکائ یاور اس ک مپسیک 

 یکو کم توانائ شنیرکنڈیپرانے ائ ای شنیرکنڈیائ نٹرالئزڈیس کیا ایکہ ک ںیمطالعہ کر ںیحصے م یاور انتظام یاکادم 

 اور مناسب ہوگا۔  یتیخرچ والے سے بدلنا کفا

 ابیدست چےین کیکے ٹھ شنیسہولت کے لئے اس کو ائرکنڈ یاور چالنا ک ںیکرائ ابیکا رموٹ دست شنیرکنڈیائ کیہرا 

 ۔ ںیکرائ

 ۔ ںیلگائ یب یس میخرچ والے اوزاروں کے استعمال کو کم کرنے کے لئے ا یبلند بجل ںیتمام ہاسٹلوں م 

 تعمال سے تاکہ اس ںیکر یانٹر یانسرٹ ٹائپ( مبن-یکارڈ )ک سیکسیا ںیواال کمروں م شنیہاؤس اور ائرکنڈ سٹیگ

 بند ہو جائے۔  یباہر ہونے پر بجل

 ضرورت ہے۔  یپر مستحکم اور بنائے رکھنے ک لسئسیس 24حرارت  ۂکا درج شنیائرکنڈ 

 ضرورت ہے۔  یخرچ والے پنکھوں کو بدلنے ک ادہیکے ز یبجل 

 ۔ ںیکا استعمال کر مپیل یڈ یا لیکے مقام پر ا لیا فیا یسے س قےیوار طر بیترت 

 ضرورت ہے۔  یلگائے جانے ک ںیوالے کمروں م شننگیبنا اسٹاپر والے آٹو ڈور کلوزر کو ائر کنڈ 

 ۔ ںیبار صاف کئے جائ کیا ںیم نےیمہ 3فلٹر ہر  ئریکے ا شنیتمام ائرکنڈ 

  لگائے جائے۔  ٹریسولر واٹر ہ ںیکچن متمام ہاسٹل اور 

 جانا ہے۔  سے جوڑا نلیٹاپ سولر پ-الئٹوں کو الگت موثر بنانے کے لئے پول ٹیتمام اسٹر تیعام عالقوں سم 

 ھ یتب بھ ںیہ یجات یبند ک اںیجب کھڑک
ّ

 یک لیے سمستقل طور س ںیکراتے ہوئے کمروں م ابیدست لنگیس یاچ

 جا سکے۔  یجو کھول ں،یکا استعمال کر وںیڑککھ یسیکے بجائے، ا وںیکھڑک یگئ

 ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب موسم سہانا  اتیساتھ لگانے سے گرم ماحول کیکو ا شنیجھاگ اور ائرکنڈ لنگیس

 ۔یہوت ںیضرورت محسوس نہ یچالنے ک شنیرکنڈیہو تو ائ

  

 شمسی توانائی اور گرڈ کنیکشن
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 عمارت کا ماہانہ خرچ 5.1ٹیبل 

یل مارچ فروری جنوری کل بر ستمبر اگست جوالئی جون مئی اپر یل دسمبر نومبر اکتو  نمبر سیر

 1ایڈمن              

 2ایڈمن              

 کینٹین             

یٹ الئٹنگ               اسٹر

 1لیب              

 2لیب              

 1ہاسٹل              

 2ہاسٹل              

 1اسپورٹس روم              

یئم               آڈیٹور

 صحت مرکز             

 کل             

 
 

 گا۔پچھلے سال اور آئندہ سال کے لئے یکساں ڈیٹا، عمارت وائز ماہانہ توانائی کے خرچ میں اضافہ یا کمی کا اشارہ دے

 گےنمبر دئے جائیں 100کام کے اس حصے میں 

i. خرچ کے مقابلے پیدا شدہ شمسی توانائی کا فیصد 

 50-نمبر متعین کئے گئے ہیں : کل نمبر 2روایتی بجلی کے مقام پر شمسی توانائی کے ہرایک فیصد کے لئے، 

ii. پچھلے کلینڈر سال کے مقابلے میں کل محفوظ توانائی 

 50-نمبر طے کئے گئے ہیں : کل نمبر 5پچھلے سال کے مقابلے میں محفوظ توانائی کے ہرایک فیصد کے لئے، 
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بن فٹ پرنٹ   کو کم کرناکار

بن فٹ پرنٹ ا بن ک ایبالواسطہ طور پر اخراج ک ایبراہ راست  عےیکے ذر یآدم ایمصنوعات  ب،یتقر م،یتنظ کیکار بن فٹ پرنٹ مق ی( ہے۔ ہر کسںیمقدار )عام طور پر ٹن م یہوا کار پسند  یام، عادتوں اور ذاتکا کار

 ۔ںیشراکت کرتے ہ ںیاخراج م سیہاؤس گ نیسب گر ہی ںیکا خرچ کرتے ہ یبجل یجتن اور ںیہ تےیہم جو کھانا ل ں،یپر منحصر کرتا ہے۔ ہم جس طرح سے سفر کرتے ہ

بن فٹ پرنٹ طے ہوتا ہے۔ ہم یہمار بن فٹ پرنٹ کا حساب کرنے اور ا ںیعادتوں سے ہمارا کار ضرورت ہے۔ کھانے سے  یکے طور پر منظور کرنے ک ریتدب کیکے لئے اس کو ا مپسیسوچھ ک کیاپنے کار

بن فٹ پرنٹ پیف 27ان سے  ںیکا استعمال کرتے ہ زوںیاور ہم جن چ صدیف 43سفر  صد،یف 6رہائش گاہ  صد،یف 24  ہوتا ہے۔  دایصد کار

بن ڈائ ںیکچھ مقدار م ںیتو اس سے ماحول م ں،یکا استعمال کرتے ہ ندھنیا ںیخانہ م یہم باورچ جب بن ڈائ یتو اس سے بھ ں،یعمارتوں کو ٹھنڈا کرتے ہ یے۔ جب ہم اپنہوتا ہ دای( پCO2آکسائڈ ) یکار  یکار

بن ڈائ ںیکچھ مقدار م یتو اس سے بھ ں،یکھانے کا استعمال کرتے ہ ںیطرح جب ہم ہاسٹل م یہے۔ اس یسے آت نٹسکول پاورڈ پال یکہ بجل ںیمانتے ہ ہیشداہوتا ہے، جس سے ہم  دای( پCO2آکسائڈ )  یکار

بہ ک ونکہیاس لئے ہوتا ہے، ک سایہے۔ ا داہوتای( پCO2آکسائڈ ) بن فٹ پرنٹ م ایکھانے کا تجر  یکو بدلنے ک قوںیکاج کے موجودہ طر-اور کام یلیتبد یبھار ںیم یکرنے کے لئے طرز زندگ یکٹوت ںیجاتا ہے۔ کار

 ضرورت ہے۔

بن فٹ پرنٹ م  معاون : ںیکار

 ۔ ںیکرتے ہ یھکو بالواسطہ طور پر پرجوش ب ٹرنیپ داواریپ یاور ساتھ ہ ںیشراکت کرتے ہ ںیاخراج م دھےیس عےیکے ذر ٹرنیطور پر ہمارے استعمال پ یادیبن صلہیف دیخر : یابیحصول یہمار 

 بن فٹ پرنٹ اخراج مختلف ذرائع سے ہوتا ہے ج ں،یم یطور پر توانائ یاجتماع : یتوانائ  ۔ رہیاخراج وغ ندھنیاور ا ینقل وحمل، بجل-سےیکار

 بن فٹ پرنٹ م ہیوسائل پر اثر پڑتا ہے اور اس لئے  یکے قدرت نیزم یسے آتا ہے اور اس ک یسرگرم ایعمل  کیمادہ ا کاریہمارا ب:  کاریب  اضافہ کرتا ہے۔  ںیکار

 بن فٹ پرنٹ م یاور سہولت دوست ہونا کثرت سے بجل ی: ہمارا فور (یعمل ریعمل ل )اور غ یانسان  گنا اضافہ کرتا ہے۔ یکئ ںیکا استعمال اور کار

بن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کا طر یابیسوچھ حصول  قہی: کار

ب زنگیکہ پہلے پرچ ےیکو چاہئ یاتھارٹ یورسٹیونیکے ساتھ شروع ہوتا ہے۔  اراتیاخت دیانتظام وانصرام خر اتیفضول -سےیگئے وسائل ج دےیخر تمام قسم کے ںیم مپسیتاکہ وہ ک ں،ید تیافسروں کو تر

 ںیے۔ اس کے اس کام مہ یجا سکت یمقدار کم ک یک زوںیان چ ای ںینہ ایضرورت ہے  ںیاصل م یک زوںیان چ یک ےہ یضرورت ہوت یجانچنے ک ہیرکھ سکے۔ ان کو  یپر نگران رہیوغ چریاور فرن وٹریکمپکاغذ، 

 ۔ںیہ یمال کو کم کرنا سکھاتکے استع زوںیکو چ دوںیکے تمام مستف مپسیک یہے۔ سوچھ منڈل یمدد کرت یپور یان ک ہیانتظام

 کرتا ہے ادہیسے ز ادہیکو ز تیوسائل صالح ہیہے۔  یکوشش کرت یاثر کو پہچاننے اور کم کرنے ک یاتیماحول کےدیخر یک زوںیکچھ چ زنگیسوچھ پرچ

 ہے۔ زشیآم یبھ یبلکہ خدمات ک زوںینہ صرف چ ںیم یسیپال زنگیاس پرچ
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 : یگاس طرح ہوں ںیکچھ مثال

یدنا )نقل وحمل الگت کو کم کرنا(  .1  در آمد کرنے کے بجائے مقامی فروخت کنندہ سے خر

یں  .2 یسٹ کے لئے ماحولیات موافق مصنوعات کا انتخاب کر  کم از کم پیکیجنگ و

یں  .3 یل یا سڑک نقل وحمل کا استعمال کر  ہوائی نقل وحمل کے بجائے ر

یں۔  .4  ری۔سائکلڈ والی چیزوں کا استعمال کر

یسپانسبلٹی )ایکسٹینڈیڈ  .5 ( ڈائرکٹرس / فراہم کنندگان پر یہ ذمہ داری ڈالتی ہے کہ وہ ایسی مصنوعات بنائیں، جن کو استعمال کے بعد Extended Produce Responsibilityپروڈیوس ر

 کیمپس سے ہی مجتمع / ری۔سائکلنگ کیا جا سکے۔ 

یدیں جو: .6  ایسی مصنوعات خر

 سے بنائے گئے ہوں  قہءکاریطر داریطور سے پائ یاتیماحول 

 جا سکے  یشکل سے ک یمرمت مقام یشکل سے بنائے گئے اور جن ک یمقام دار،یپائ 

 بلیڈیوڈگریبا  

  مرمت الئق 

 خرچ والے  یکم توانائ 

 لےیرزہریغ  

 یقابل بازگردان  

 پتا ہو۔ نڈریسے بدال جا سکے اس کے لئے و قےیمصنوعات کو مناسب طر 
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بن فٹ پرنٹ کو کم کرنے کے  یداری چارٹکار  لئے سوچھ خر

 

 
 

کیا مصنوعات وقت سے 

پہلے غیرنقصاندہ مادوں 

میں بائوڈگرےڈ 

 ؟گاگا( کرے)ٹوٹے

کیا مصنوعات 

یٹیبل ہے اور اس  کمپوز

کو اپنی سائٹ یا دیگر 

سائٹ پر کھاد بنانے کے 

 ؟لئے نظام دستیاب ہے

کیا مصنوعات کو اس کے 

نہ مدت کے 
ّ
کارآمد معی

 آخر میں فراہم کنندہ کو

 ؟لوٹایا جا سکتا ہے

کیا مصنوعات کی 

ری۔سائکلنگ کرنے کے 

لئے سہولیات اور اندرونی 

 ؟ذخیرہ نظام موجود ہیں

کیا اس مصنوعات کی 

تکنیکی اور اقتصادی طور 

 ری۔سائکلنگ کیا 
ً
پر فورا

 ؟جا سکتا ہے

بارہ  کیا مصنوعات دو

 استعمال واال ہے

کیا اس کو استعمال کو کم 

م ککرنے اور فضولیات کو 

سے کم رکھنے کے لئے 

 ڈیزائن کیا گیا ہے؟

۔ کیا اس کی آسانی سے اور 

کم پیسوں میں سروس اور 

رکھ رکھاؤ کیا جا سکتا 

 ؟ہے

کیا مصنوعات پائیدار 

 ہے

 کچرے میں کمی

 ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں

بارہ ر ای۔ ک  ۔سائکلڈیدو

مواد کا استعمال 

ئے بنانے کے ل جنگیکیپ

 ؟جا سکتا ہے ایک

فراہم  جنگیکیپ ای۔ ک

جا  ایکنندہ کو واپس ک

 ؟سکتا ہے

۔ استعمال کے بعد کتنا 

 ؟بچتا ہے کاریب صدیف

اد کو کھ جنگیکیپ ای۔ ک

 تاسکجا  ایک لیتبد ںیم

 ؟ہے

 یک جنگیکیپ ایک 

بارہ  ای۔سائکلنگ یر دو

جا سکتا  ایاستعمال ک

 ؟ہے

 یمصنوعات کو بڑ ایک ۔

جا  ایک کیپ ںیمقدار م

 ؟سکتا ہے

اس کا کم از کم  ای۔ ک

 استعمال ںیم جنگیکیپ

 ؟جاتا ہے ایک

جا  ایک ہیاس کا تصف ای۔ ک

 ؟سکتا ہے

 یمصنوعات ضرور ایک

 ؟ہے

 جنگیکیپ

 ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں

منطقہ  نوعاتمص ای۔ ک    

 یحارہ بارش والے جنگل ک

 ؟ےہ یہوئ یسے بن یلکڑ

 ںی۔ اگر مصنوعات م

ا ج ایکا استعمال ک یلکڑ

 عہیسکتا ہے تو اس کا ذر

 یکٹائ یہے اور اس ک ایک

 ؟ہے یجات یک سےیک

۔ صارف سامان کے 

کا  دصیبعدکے کتنے ف

 ؟استعمال کرتا ہے

 دصی۔ اگر ہاں، تو اس کا ف

 ؟ہے ایک

 ںیمصنوعات م ایک

بارہ ر ۔سائکلڈ سامان یدو

 ؟جاتا ہے ایکا استعمال ک
 سامان کے ذرائع

 ہاں نہیں    ہاں نہیں    

 یمقابلہ جات ای۔ ک     

مصنوعات کے مقابلے 

مصنوعات کو کم  ںیم

 یضرورت ہوت یک یتوانائ

 ہے؟

مصنوعات الئق  ای۔ ک

پر چل  ندھنیا دیتجد

 سکتا ہے؟

مصنوعات  ای۔ ک

 ہے؟ بلیرچارج

مصنوعات کے  گرید ایک

اس  ںیمقابلے م

ا ک یتوانائ ںیمصنوعات م

 استعد یتوانائ خرچ کم ہوتا ہے؟

 ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں

 سےیج لیس نیگر ای۔ ک

 میشدہ جائزہ تنظ قیتصد

مصنوعات کا  عےیکے ذر

الئف سائکل  یاتیماحول

 ی)اور اس ک ہیتجز

 ےہ ایگ ای( کجنگیکیپ

مصنوعات فراہم  ای۔ ک

کنندہ کے پاس 

 یولشکل سے ب کٹرانکیال

لگانے اور بل نکالنے کے 

 ہے عہیلئے مناسب ذر

نے  یکمپن ایہے۔ ک یکرت

 یاتیمصنوعات کا ماحول

 ایآڈٹ ک یک اتیفضول ای

 ہے

۔ وسائل استعداد کو بڑھاوا 

 کے لئے کون سے نےید

/  ںیپروگرام نافذ ہ

بہ بند ہ  ںیمنصو

ڈائرکٹر / فراہم  ای۔ ک

 یکنندہ کے پاس کمپن

 یک یسیماحول پال یک

 ہے لیتفص

مہرشدہ سامان ان  ایک

پروگراموں کو نشان زد 

 ہے یکرت

تمام  یکمپن ای۔ ک

 یدعووں ک یاتیماحول

 ہے یکر سکت قیتصد

اور تحفظ  اتی۔ ماحول

 ںیمدعوں سے نمٹنے م

 ہے ایکا رکارڈ ک یکمپن

تمام  یکمپن ایک

اور  نیقوان اتیماحول

اصولوں کا عمل کرتے 

 یہوئے مصنوعات ک

 ہے یکر رہ داواریپ

فراہم کنندہ 

 رکارڈ اتیماحول

 ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں  ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں

 ہے۔ یجا سکت یک یفراہم یان ک عےیروٹس ہے، ذر یوریڈل یپہلے سے ہ ںیم مپسیان کے موجودہ فراہم کنندگان، جن کے ک ای ںیذرائع سے حاصل کئے جا سکتے ہ یمصنوعات مقام یضرور ایک
 کم از کم نقل وحمل :

  ہاں نہیں
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بن مشن، اسمارٹ سٹی مشن، سوچھ  بھارت ابھیان اور کل صفائی مہم اور عام لوگوں کے درمیان ہم آہنگی سوچھ کیمپس پہل اور اس سے منسلک کچھ سرکاری پروگرام جیسے انت بھارت ابھیان، رور

یعہ قابل عمل حل، خاص بہ بندی کے ذر یں گاؤں والوں طور پر صفائی ستھرائی اور پانی کے انتظام م ضروری ہے۔ اگر ضرورت ہو تو، سوچھ طلبہ ٹیموں کو گاوں کے ساتھ مطالعہ کرنے اور شراکت دارانہ منصو

 کی ضرورت ہے۔کی مدد کرنے 

 یشراکت دار یعوام ک ںیپروگراموں م یسرکار

یل تفصیل رد عمل  نمبر سیر

  .1 سوچھ ٹیم کا نام 

  .2 کالج / یونیورسٹی 

  .3 شعبہ 

  .4 سرگرمی کا انتخاب 

یخ    .5 سرگرمی شروع ہونے کی تار

یخ    .6 سرگرمی کی اختتامی تار

  .7 سرکاری پروگرام جن میں سرگرمی شامل ہوتی ہے 

  .8 گاؤںمنتخب  

  .9 نافذ کئے گئے کاموں کی فہرست 

  .10 حاصل کئے گئے اہم نتائج 

یر التواء کاموں کی فہرست    .11 عمل درآمد کے لئے ز

  .12 اگلی کارروائی 

  .13 پروگرام کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ 

  .14 پروگرام کی صورتحال کا اندازہ 

 کے ساتھ شراکت زیکورس یکیتکن گرید

 رہ،یور وسائل کےانتظام وغا یسٹ کٹریال نیبلڈنگ، گر نینظام، گر یآب ات،یاقتصاد یاتیسائنس، ماحول یاتیماحول نئرنگ،یانج یاتیماحول نئرنگ،یسول انج سےینصاب ج یکیکچھ تکن 

 ۔ںیشامل ہ یکچھ حد تک پہلے سے ہ ںیپہل م مپسیسوچھ ک

 تعاون  ںیاور کام کرنے م زائنیڈ ن،یتدو یرکھنے والے اداروں کے ساتھ طلباء کے لئے متعلقہ نصاب ک یدلچسپ( شنیجوکیکونسل آف رورل ا شنلین ی)مہاتما گاندھ یآر ا یس نیا یج میا

 ۔ںیمدد کرسکتے ہ یان ک یبھ ںینصاب کا انتخاب کرنے م یکیسے کچھ تکن ںیکرسکتا ہے۔ ہم ان م

 یشراکت دار یعوام ںیپروگراموں م یسرکار
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 ے دن منان یاالقوام نیاور ب یکے حامل قوم تیاہم یکو سوچھ پہل ک مپسیک

پ کو اور اپنے آ ںیضرورت ہے۔ ان دنوں وہ مسائل پر توجہ مرکوز کرسکتے ہ یک

 ۔ںیاس مقصد کے لئے وقف کر سکتے ہ

 سطح پر منائے جانے والے ان اہم دنوں کا  یاور قوم یاالقوام نیان ب ںیمیسوچھ ٹ

 ۔ںیہ یالنے کا آغاز کرسکت یلیتبد ںیم یونٹیاور کم مپسیاستعمال اپنے ک

 بہ بند یمداخلت سے متعلق فعال عملوں ک یعمل ںیمیسوچھ ٹ  یمنصو

ام پر مضبوط نظ یاتیماحول مپسیک ںیمیٹ یجن کے بعد طلبہ ک ں،یہ یکرسکت

 ۔ںیہ یاثر مرتب کرسکت

 ادہیز سے ادہی۔ اگر ضرورت ہو تو، زںیان پروگراموں کو عوام کے لئے کھال رکھ 

 ی۔ مقامںیمنتقل کر ںیم یچھٹ ایاتوار  نیتر بیقر ںیشرکت کے لئے انہ یعوام

 ۔ںیان کو پہلے طالع د عہیکے ذر ایڈیاور سوشل م نلزیچ ویڈیاخبارات، ر

 ے لئے ک مپسیکو اپنے ک موںی۔ سوچھ ٹںیرہنما اصول ہ االتیگئے خ ئےید

بہ بند یک وںیموافق سرگرم ضرورت ہے۔ پروگراموں کے  یکرنے ک یمنصو

 رورت ہے۔ض یک نےیچھوٹا سا فنڈ د کیکو ا مپسیانعقاد کے لئے ک حیصح

  

 سے متعلق اہم دنوں کا انعقاد کرنا اتیماحول
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 : قےیسے متعلق دنوں کے انعقادکے طر اتیماحول
یز یخ تجو یل دن کا نام تار  نمبر سیر

یں۔ کیمپس   کیمپس میں صفائی مہم چالئیں یا پھر آبی نظام کے تحفظ کے لئے کیمپس کے آبی ذخیرہ کا دورہ کر

یں۔   میں حوض کی تجدید کاری اور انسانی تعمیرشدہ جھیل کی تخلیق کا آغاز کر

یٹلینڈس ڈے فروری 2   ورلڈ و

(World Wetlands Day) 

1.  

یں، بارش کے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ڈھانچے،جھیل /   بارہ مشاہدہ کر کیمپس میں ری سائیکلنگ سسٹم کا دو

یں۔ جھیل / ندی / کنواں / تاالب وغیرہ کی صفائی کی مہم  ندی / کنواں / تاالب کی صفائی کی مہم کا اہتمام کر

یں۔ طوفان  یٹ ڈرپ سینچائی کا آغاز کر یچالئیں۔ کیمپس میں نائٹر ں۔ پانی کے پانی اور نالی کے پانی کو الگ الگ کر

یں۔ یں اور درست کر بادی والے عالقوں کاسروے یا چیک کر   کی فراہمی کی پائپ الئنوں اور پانی کی بر

 عالمی یوم پانی  مارچ  22 

(World Water Day) 

2.  

یں۔  بارہ استعمال کو فروغ دینے کے لئے پرانے سامانوں کی فروخت کا انعقاد کر یل  22    دو  یوم ارض  اپر

(Earth Day) 

3.  

یں اور اس کے پہلوؤں کو کیمپس یا آس پاس کی کمیونٹی پر   بہ بندی کر سال کے تھیم کے مطابق پروگرام کی منصو

یں۔   نافذ کر

 عالمی یوم ماحولیات جون 5 

(World Environment Day) 

4.  

یں، کیمپس میں استعمال اور پھینکنے والی چیزوں پر پابندی کو یقینی بنائیں، قدرتی   کپڑوں کے تھیلے تقسیم کر

  مصنوعات کے استعمال کو فروغ دیں۔

 پالسٹک یوم ممنوع جوالئی 3 

(No Plastic Day)  

5.  

یں۔   عالمی یوم آبادی جوالئی 11   غیر استعمال شدہ میڈیسن بینک، فوڈ بینک، جوتا بینک، بک بینک اور کپڑا بینک شروع کر

(World Population Day) 

6.  

یں اور کیمپس میں ایک چھوٹا   صفائی کے چیلنج کا مطالعہ کرنے کے لئے ایک کچی بستی یا گاؤں کا دورہ کر

یں۔   سوچھ مرکز قائم کر

بر کا پہال سموار   عالمی یوم رہائش اکتو

(World Habitat Day) 

7.  

یعہ کمیونٹی کی توجہ اس   ماحول دوست بیت الخال کی صفائی اورمتعلقہ صفائی کے سامان کی فراہمی کے ذر

  طرف مبذول کرائیں۔

 عالمی یوم بیت الخال نومبر 19 

(World Toilet Day) 

8.  

پال گیس سانحہ کے دن نامیاتی جراثیم کش اور کھاد کے استعمال کو فروغ دیں۔   قومی یوم آلودگی کنٹرول دسمبر 2   بھو

(National Pollution 

Control Day) 

9.  

ا انعقاد کمپوسٹنگ / کلے ماڈلنگ جیسی سرگرمیوں ک-لوگوں کو مٹی کے رابطہ میں النے کے لئے باغبانی / ورمی 

یں۔  کر

 عالمی یوم مٹی دسمبر 5 

(World Soil Day) 

10.  

 

  



 سوچھ کیمپس

  MGNCRE 

   

 
 

58 

ھتا
ّ

یز لئے کے مشاہدہ کے دنوں اہم کے ماحولیات لئے کے سوچ  خاکہ کا دستاو

 

 ماحولیات کے اہم دنوں کے مشاہدہ کے رکارڈ

یل موضوع تفصیالت  نمبر سیر

  .1 سوچھ ٹیم کا نام 

  .2 کالج / یونیورسٹی 

  .3 شعبہ 

یخ(اہم یوم احولیات )نام اور     .4 تار

  .5 انجام شدہ سرگرمیاں 

  .6 پیش کردہ انعام )اگر کوئی ہو( 

  .7 کوئی دوسری متعلقہ معلومات 

 تیار کردہ رکارڈ

 تصدیق شدہ رکارڈ
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یق  یکار کار پرعمل کرکے، موثر بہماری یہ خواہش ہے کہ ہندوستان صاف اور محفوظ رہے۔ بیکار انتظام کے تصدیق شدہ طر

انتظام سوچھ بھارت کے خواب کی تکمیل کرنے میں بہت ہی اثردار ثابت ہوگا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہر کیمپس میں اپنی جگہ 

یں گے۔ بے پر عمل کرنے کی کوشش کر  پر ایک سوچھ پالیسی ہوگی اور اس کے بعد اس منصو

  

کامقصدصفائی سے متعلق معلومات، مہارت اور اقدار کو عام کرنا ہے اور یہ تصور سوچھ کیمپس پہل کےلئے ماسٹر پالننگ 

  کیا جاتا ہے کہ کیمپس میں نوجوانوں کے روشن دماغ کے استعمال سے سماج میں کئی گنا اثر پڑے گا۔

 

ں۔ ہم یقینی طور پر پر لکھی swachh.mhrd@gmail.com اگر مہم کے نفاذ کے بارے میں کوئی سواالت ہیں تو، براہ کرم ہمیں

یافتیں اور ایجادات جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایک سوچھ کیمپس کی تالش میں ہیں۔  آپ کی کامیابی کی کہانیاں، در

 

 آپ کی رائے ٹیم ایم ایچ آر ڈی کے لئے اہم ہے۔

  

 آرزو یقوم کیا-سوچھ بھارت
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 اسکور کارڈ کا خالصہ

یادہ نمبر حاصل شدہ نمبر یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1 صفائی اور حفظان صحت 200 

  .2 بیکار انتظام 100 

  .3 آبی انتظام 100 

یالی 100    .4 ہر

  .5 توانائی تحفظ 100 

  کل 600 

 اور حفظان صحت یصفائ

 یبھ یمہ دارکے حق کے ساتھ ساتھ ذ مپسیک کیہرا اتیسہول یادیبن یسیمعلومات ج یادیاور حفظان صحت سے متعلق بن یصاف ماحول اور صفائ ،یکا صاف پان نےیالخالء، پ تیصاف اور فعال ب

بہب یوقار، حفاظت، صحت اور مجموع یہوتا ہے جو انسان دایقابل ماحول پ کیہے۔اس سے ا کے اچھے  یصفائوالے نےید تیاور تقو نےید تیکو محفوظ رکھتا ہے۔نفاذ کے عوامل کو تقو ودطور پر فالح و

بہ تبد یک مپسیک عیتوس ںیم یداریب مپسیک ںیکے بارے م قوںیطر  یاور ان پہلوؤں کے عمل میتعل یحفظان صحت ک ،یکو شامل کرنے،صفائ زیونٹیکم مپسیک ںی۔جس میکا باعث بنے گ وںیلیمطلو

 ہے۔ ایگ ایپر زور د تیاہم یک متزاجنفاذ کے ا

 ۔ںیے ہتعاون کرسکت ںیمحفوظ اور صاف ماحول م مپسی۔ کںیہ یہوت اںیماریب یاور دائم کشنیجس سے انف ںیبخش ماحول کا باعث بنتے ہ رصحتیغ ا،یگ ایک ںیجن کا حل نہ کاریب سےیا

ضرورت ہے۔ تمام  یع کرنے کسے ضائ قےیکو پورا کرنے کے لئے قابل انفراسٹرکچر شامل ہے۔ فضلہ کو مخصوص اورمحفوظ طر اتیضرور یمختلف قسم ک ںیاصولوں م یادیاور حفظان صحت کے بن یصفائ

پوں کے درم مپسیک  ضرورت ہے۔ یکار ک قیجانے والے طر اپنائےفوائد کے لئے  عادیالم لیضرورت ہے۔طو یاور تعاون ک یشراکت دار کساںی انیگرو

 ضرورت ہے۔  یک نےیالخال( کو فروغ د تیالخال اور غسل خانے کے ساتھ ب تیگڑھے والے ب ،یصفائ یاتیماحول سےی)ج اراتیاخت یکیتکن ںیم مپسیک 

 چاہئے۔  یجان یک اریت ڈرشپیکو چالنے کے لئے ل وںیسرگرم 

 ضرورت ہے۔  یک نےید یکارکنان( کو متاثر کرنے اور ترق نیاور اہم تر وںیٹیکم یاور صفائ یحکومت، پان یاداروں )مقام یہیکرنے کے لئے د ادتیق یک وںیسرگرم یک مپسیک 

 بوں کو مقام کرویاش مائکو و زیونٹیضرورت ہے۔اس سے کم یکو جڑنے ک مپسیکے ساتھ ک زیونٹیکم یمحلوں ک یاور شہر ہاتیبنانے کے لئے آس پاس کےد اریکو بااخت زیونٹیکم  یمنصو

 ۔یمدد ملے گ ںیکرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے م اریسطح پر ت

  

 اسکورکارڈ مپسیسوچھ ک
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 مجموعی طور پر، صفائی اور حفظان صحت کے اقدامات میں یہ شامل کرنے کی ضرورت ہے: .1

 حفظان صحت سے متعلق کیمپس اسکور: صفائی اور 1فہرست 

یادہ نمبر حاصل شدہ نمبر یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

 1.1  طبعی شکل 20 

 1.2  مجموعی طور پر واش روم کی سہولیات کا ماحول 20 

 1.3  بیت الخال کا متناسب )طلبا / بیت الخال کا تناسب( 20 

 1.4  )خود تصدیق شدہ(بیت الخال کا صنفی توازن )مرد : خاتون(  20 

 1.5  معذور راسائی بیت الخال 10 

 1.6  پانی کے نلوں اور صاف پائپ الئن، مزونیت، حالت اور جدیدیت۔ 20 

 1.7  پانی مبنی بیت الخال 10 

 1.8  صفائی کی بحالی کے لئے وابستہ عملہ 10 

 1.9  صفائی کے معائنہ کے لئے وابستہ عملہ 10 

 1.10  لباس اورصفائیکچن اسٹاف  10 

 1.11  کینٹین کی صفائی 10 

 1.12  باورچی خانہ کی صفائی 10 

 1.13  چھری، کپ، پلیٹ اور برتن کی صفائی-کانٹا 10 

 1.14  ڈائننگ ہال کی صفائی 10 

 1.15  صفائی کے آالت اور قابل استعمال 10 

  کل 200 

 

 پر توجہ مرکوز کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم اس سمت میں کام کر سکتے ہیں، تاکہ سو فیصد سوچھ کیمپس کا ہدف حاصل کر سکے۔اس اسکور کارڈ سے سوچھ کیمپس کے اہم پہلوؤں 

 

 تعلیمی ادارہ ہونے کے ناطے،کیمپس می
ٰ

یف نظام کا ر فیل سں فول پروف اومناسب صفائی صحت اور حفظان صحت کے نقطہ نظر سے کیمپس کی تمام سہولیات میں سے ایک ہے۔ایک اعلی

ی جانچ پڑتال اور ان کے ساتھ ساتھ نظام ک ہونا بہت ضروری ہے۔ جو وسیع تر معاشرے میں مضبوط صحت عامہ کے لئے نمونے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ صفائی کی دیکھ بھال میں معیارات

 کو فروغ دینے کے لئے، مندرجہ ذیل معیارات کی نشاندہی کی گئی ہے۔
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 طبعی شکل : .1.1

یض میدان، جمالیاتی طور پر دلکش ڈھانچے، خوشگوار سبزہ اور گندگی سے پاک ماحول بے بہا کشش ہیں جو اس کےکسی  پا اثر  طلباء، اساتذہ بھی کیمپس کے لئے، وسیع و عر اور مالزمین پر دیر

یالیوں کی طبعی ظاہری شکل کو بہتر بنانے کڈالتے ہیں۔اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوچھ کیمپس کے طور پر باہر کھڑے ہونے کے لئے عمارتوں، چھج ے لئے وں، النوں، راستوں، سڑکوں اور ہر

 اجتماعی کوششیں کرنی کیوں ہوتی ہیں۔

 نمبر( 20طبعی شکل ) 1.1فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

    کیمپس کا بصری منظر

4  

  ہاں۔ نہیں-حصہدلکش آگے کا    

 ل چہاردیواری
ّ

    مکم

 ین کے لئے حفاظتی نظام     زائر

 ین کی نشست گاہ     زائر

2.  

    یصفائ یبالک ک ڈمنیا

4 

 

 پر ہے؟ یدور کساںیدوسرے بالکس سے مناسب /  ہی ایک    

 کوڑےدان منسلک ہے؟ کیکے ساتھ ا زیم کیہرا ایک    

 اسٹور روم ہے؟ کسڈیفائلوں کے لئےانڈ یپران ایک    

 نہ ہوں؟ ریڈھ یپر فائلوں ک بلیٹ یبھ یتاکہ کس ںیہ یکاف ٹیبنیفائلنگ ک ایک   

3.  

    ںیصاف راستے / سڑک

4 

 

 ں؟یاور صاف راستے ہ انےیآرام دہ شام ایک    

 ں؟یہ نڈیاسٹ کلیپارکنگ کے لئے سائ یک کلیسائ ایک    

 ں؟یلگائے گئے ہ ورسیپتھر کے پ انیکے راستوں پر، بالک کے درم چےیباغ ایک    

 ں؟یپر ڈسٹبن لگے ہ یدوسرے سے مناسب دور کیان راستوں کے کناروں پر ا ایک    

4.  

    ہے؟ نیکا رکھ رکھاؤ بہتر یالیاور ہر چےیالن، باغ ایک

4 

 

 کے لئے؟ کھیر-کھید یگھاس ک یلیکمپوست اور گ سےیکھاد ج یاتیاتیالن، اوزار اور ح    

 ںیاغات مفصلوں اور پھولوں پر استعمالوں کے لئے ب یاور سکھانے کے لئے بڑھت کھنےیکو س خیتار یقدرت ایک 

ے کے مادوں کو اگان یائےخوردنیجہاں طلبہ اش ں،یکالسروم ہ ونگیل یطور پر، کوئ یباہر ایک ں؟یمناسب مقام ہ

  ں؟یکا استعمال کر سکتے ہ کیلئے تکن

  

 باد ہوئے کھانے کو کمپوست کرنے کے امکان ک ںیم نینٹیطلباء کے ک  چےیباغ یاس کے کسوہ پ ایاور ک ںیہ ایبر

  ں؟یکمپوست کر سکتے ہ ںیم
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5.  

    یموجودگ یک نیمالزم یصفائ

4 

 

 ساتھ الگ الگ  کے جیکرنے کے لئے کام کے مطابق ب یلگے ہوئے مالزم ان عالقوں کو اشارات ںیم یصفائ ایک

  ں؟یپہنتے ہ یورد

  

 نظام وقت طے ہے؟ یکے لئے کوئ یصفائ-صاف یان کے لئے ان مقامات ک ایک    

 ریاور غ ںیہو سک ابیسے دست یجائے وہ آسان ایان کو بال یکہ ضرورت پڑنے پر جب بھ ںیپر رہتے ہ یدور یوہ اتن ایک 

  ں؟یواضع کام کو نبھا سک

  

 بوں کے لئے کم سے کم م عیمالزم توس یصفائ ایک     ں؟یام کرتے ہک ںیبڑے، پرانا کھلے عالقوں م یعادیمنصو

     کل 

 

  :واشروم کا کل ماحول .1.2

-۔ پاخانہ انتظام کو صافےیالخال ہونے چاہئ تیب یکے استعمال کے لئے کاف نیاور زائر نیطلباء ، اساتذہ، مالزم ںیم مپسیک کیحصہ کے طور پر، ہرا کیکے ا روںیتدب یکرنے ک نیمتع یصفائ

سامان  رمنظمیغ ای جیویس یرعملیتاکہ غ ے،یصاف ستھرا اور مہک سے پاک رکھا جانا چاہئ شہیساتھ ان کو ہم-پختہ کچرے کے انتظام وانصرام کے لئے مناسب نظاموں کے ساتھ ایستھرا رکھنے 

 نمبر 0؛ نہ =  1نہ جائے۔ ہاں =  ںیوسائل م یآب ای نیحصہ زم یبھ یکا کوئ

 
 نمبر( 20کا کل ماحول ) اتیموجود سہول ںیواشروم م 1.2فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 بہ گاہ، باورچ یہاسٹل، کالسز، انتظام ںیم مپسیک ایک  تیب جگہوں پر موجود گریخانہ اور د یحصہ، تجر

 ں؟یاپنےآپ بند ہونے والے داخلہ دروازہ لگے ہوئے ہ ںیالخال م

  

5  
 ں؟یستھرے ہ-صاف ہیمگ اور تول ،یبالٹ سن،یواش ب ٹ،یٹوائلٹ س ایک   

 ں؟یدھبوں سے پاک ہ-داغ شہیلگے ش ںیالخال م تیاور ب ں،یوارید یوال لیکھپر ایک   

 ں؟یسے بھرے جاتے ہ یباقاعدگ شنری/ روم فر ئریا ایک   

 ۔ںیکو نکالنے کے لئے الگ الگ پائپالئن ہ یاور خراب پان یصاف پان ایک   

2.  

 بہ گاہ، باورچ یہاسٹل، کالسز، انتظام ایک  ابیتالخال دس تیفلش والے ب دیجد ںیخانہ م یحصہ، تجر

 ں؟یہ

  

5 

 

 ۔یدباؤ مبن ایہے  یمبن-فلش نظام کشش ثقل   

 پر ہے؟ یاونچائ یاریمع یانچ ک 19سے  17الخال  تیب ایک   
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 قدار کا کم م ایکل  یک ی' ڈول فلش سسٹرن ' ہے جو صارف کو ضرورت مطابق پان ںیالخال م تیب ایک

 ہے۔ تاید اریاستعمال کرنے کا اخت

  

 ہے؟ نکیکا فلش ٹ تیصالح یک ٹریل 6 ںیالخال م تیب کیہرا ایک   

3.  

    اتیماحول ابیصحت 

5 

 

 یآب یلہ بھانسان فض یبہاؤ نہ ہو اور کوئ یہے، جس سے کوئ یگئ یاس طرح ک ریتعم یالخال ک تیب ایک 

  داخل نہ کرے؟ ںیم نیذرائع اور زم

  

 ہے؟ ایگ ایطرح الگ کر د یساتھ پودے اور جانوروں کے رابطہ سے پور-پاخانہ کو انسان کے ساتھ ایک    

 سٹم ہے؟س جیوریالخال سے کچرا نکالنے واال س تیب عےیکے ذر کیتکن یصفائ یاتیماحول ایک    

 بی۔انیکے ا جیویکے لئے س داواریپ یک سیوگیبا ایک     م موجود ہے؟نظا یہضم کے لئے کوئ کیرو

 ؟کارخانہ موجود ہے یانسان کے پاخانے کو الگ کرنے کے لئے کوئ ای یکے پان جیویس ایک      

4.  

    سہولت یک گزہوسٹیاور ا شنینٹلیو

5 

 

 بہ گاہ، باورچ یہاسٹل، کالسز، انتظام ایک  ٹرینٹلیر واو گزہوسٹیا ںیالخال م تیخانہ کے ب یحصہ، تجر

  ں؟یہ

  

 جس سے مولڈ اور  ں،یہ نےیجانے د ںیم یطرف نکالنے کے بجائے اٹار یہوا کو باہر ک نیف شنینٹلیو ایک

  ہے؟ یہو سکت دایپ یپھپھوند

  

 ے لئے کنٹرول گھنٹے بعد بند کرنے ک کیاستعمال نہ ہونے پر ا گزہوسٹیالخال کے پنکھے اور ا تیب ایک

  اور پروٹوکال ہے؟

  

 ں؟یکے مطابق ہ اراتیمع سیا یآئ یب گزاسٹیالخال کے پنکھے اور ا تیب ایک    

 و پرجوش کرنے کے ک نیکو بند کرنے کے لئے صارف گزاسٹیہونے پر پنکھوں اور ا ںینہ ںیاستعمال م ایک

  ہے؟ یگئ یمہم چالئ یلئے کوئ

  

     کل 

 

 : یابیدست یالخال ک تیب .1.3

 تیطلباء کے لئے ب ں،یہے۔ ہاسٹلوں م یجان یفراہم ک ںیکے تناسب م 2: 1 ای 1: 1ممبروں کے لئے  یکلٹیاور ف 1:10کے لئے  نیساتھ مالزم-سہولت طلباء کے ساتھ یخانہ ک شابیالخال اور پ تیسے ب قےیطر یمثال

 ہے۔ 8: 1الخال کا اصول تناسب

 نیعام طور پر مالزم ںیعمارت م یجگہ کے حساب سے۔ انتظام ںینہ کہ عمارت م ںیہ تےیل ریپر ہوتا ہے، جو جگہوں کو گھ ادیبن یتعداد ک یان لوگوں ک شہیہم ہیہے۔  کساںی ںیحصوں م یمیاور تعل ہیانتظام ہی

 ۔ںیرہتے ہ یکم مدت کے لئے ہ یبھ نیزائر ںیہے۔ عمارت م یتعداد کم ہوت یک
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ہے۔ اس طرح عمارت  یضرورت ہوت یالخال ک تیب ںیتعداد م ادہیکثرت کے مطابق ز یطلباء ک ںی۔ اس لئے عمارت مںیوقت تک رہتے ہ ادہیز یبھ نیہے اور زائر یہوت ادہیتعداد ز یطلباء ک ں،یحصے م یمیتعل

پر ب یک ٹیکے لئے ٹوائلٹ س یکلٹیہے۔ اگر طلباء اور ف یکا ہونا ضرور ادتعد یالخال ک تیب ںیمدت کے تناسب م یتعداد اور ان کے موجود رہنے ک یلوگوں ک ںیم ہے،  یکھات لیتناسب سے م یالشدہ مث انیتعداد او

 جا سکتا ہے۔ ایکا عمل ک ٹرنیپ یکے لئے اس ٹیکے لئے ٹوائلٹ س نیطرح زائر یہوگا۔ اس ادہیسے ز ادہیجانے واال اسکور ز ایتو د

   نمبر( 20سہولت کا تناسب( ) یالخال / دھونے ک تی)طلبہ / ب یابیدست یالخال ک تیب 1.3فہرست  

یل نمبر یادہ نمبر اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 سہولت  ی/ دھونے ک ںیٹیس ںیالخال م تیب دیطلباء کے لئے مف

 نمبر(  2خانہ ) شابیمرد پ ادہیز ای 1مرد طلباء پر  10 یف

 نمبر(  1خانہ ) شابیمرد پ 1مرد طلباء پر  15-10 یف

 نمبر(  2) ٹیٹوائلٹ س ادہیز ای 1خاتون طالبات پر  10 یف

 نمبر(  1) ٹیٹوائلٹ س 1خاتون طالبات پر  15-10 یف

 نمبر(  2) سنیواش ب ادہیز ای 1مرد طلباء پر  10 یف

 نمبر(  1) سنیواش ب 1مرد طلباء پر  15-10 یف

 نمبر(  2فلش ٹوائلٹ ) ادہیز ای 1مرد طلباء پر  20 یف

 نمبر( 1فلش ٹوائلٹ ) 1مرد طلباء پر  30-20 یف

8 

 

 تعداد  یک اتیسہول ی/ دھونے ک ںیٹیالخال س تیب دیکے لئے مف یکلٹیف  .2

 نمبر(  2خانہ ) شابیمرد پ 1پر  یکلٹیمرد ف 5 یف

 نمبر(  1خانہ ) شابیمرد پ 1پر  یکلٹیمرد ف 10 یف

 نمبر(  1) ٹیٹوائلٹ س 1پر  یکلٹیخاتون ف 5 یف

 نمبر(  2) سنیواش ب 1پر  یکلٹیف 5 یف

 نمبر(  1) سنیواش ب 1پر  یکلٹیف ادہیسے ز 1 یف

 نمبر(  2فلش ٹوائلٹ ) 1پر  یکلٹیمرد ف 5 یف

 نمبر( 1فلش ٹوائلٹ ) 1پر  یکلٹیمرد ف 10 یف

8 

 

 تعداد  یک اتیسہول ی/ دھونے ک ٹوںیالخال س تیب دیکے لئے مف نیزائر  .3

 نمبر(  1خانہ ) شابیمرد پ 1پر  نیزائر 250 یف

 نمبر(  1) ٹیٹوائلٹ س 1پر  نیخاتون زائر 100 یف

 نمبر(  1) سنیواش ب 1پر  نیزائر 100 یف

 نمبر( 1فلش ٹوائلٹ )1پر  نیزائر 250 یف

4 

 

   کل 
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 توازن : یالخال کا جنس تیب .1.4

 تیخال کے لئے، بال تی۔ تمام خاتون بےیچاہئ یجان یسہولت فراہم ک یالخال ک تیکے ساتھ ب یکے تناسب کو مانتے ہوئے پان 40: 60لئے  نیمردوں اور خوات ں،یم مپسیمردوں کے مخلوط ک-خاتون

 ہے۔  یہوت دایرکاوٹ پ ںیم یروان یک ینکاس یاور پان نکیٹ پٹکیپر فلشنگ سے س ونےنہ ہ سای۔ اےیچاہئ یکے حل سہولت ہون نینپک یٹرینیسے س قےیمحفوظ طر ریفلش کئے بغ ںیالخال م

 ادہیکھاتا ہے، تو ز لیتناسب سے م یڈھانچہ مثال یادیالخال کا بن تی۔ اگر بےیہونا چاہئ ںینہ ادہیسے ز 1: 2خانہ کا تناسب  شابیفلش ٹوائلٹ کے لئے پ ںیم اتیسہول یکے لئے موجود صفائ مرد

 عےیکے ذر نیگا۔ خاتون مالزمملے ںینمبر نہ یہوگا تو کوئ ںیدروازہ نہ یبھ یاور اگر کوئ گے،ںیکے لئے الگ الگ داخلہ دروازہ کے لئے دو نمبر مل نی۔ مردوں اور خواتںیجا سکتے ہ ےینمبر د ادہیسے ز

 ۔ گےںینمبر دئے جائ 5سہولت کے لئے  ہیتصف دیمف یک نینپک یٹریسن ںیالخال م تیکے لئے بنے ب نی۔ خواتگےںینمبر مل 5پر  یابیدست یرکارڈ ک یجائزے کے سپروائزر

 یتے ہوئے کافرکھ ںیم انینقطہ نظر کو دھ یجنس ںیعمارت م کیہے۔ اس لئے ہرا یضرورت ہوت یالخال ک تیاور مردوں دونوں کے لئے الگ الگ ب نیمعذور خوات ں،یونگ م کیمنزل کے ہرا کیہرا

 ۔ےیچاہئ یجان یسہولت فراہم ک یالخال ک تیب

 

 نمبر( 20الخال کا تناسب )مرد : خاتون( ) تیخاتون مرد دونوں کے لئے ب 1.4فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 تعداد  یضرور یک ٹیطلباء کے لئے ٹوائلٹ س

 نمبر(  1) ںیخانہ ہاں / نہ شابیمرد پ 1لڑکوں پر  8 یف

 نمبر( 1) ںیفلش ٹوائلٹ ہاں / نہ 1لڑکوں پر  15 یف

  

2 

 

2.  

 تعداد  یضرور یالخال ک تی۔ طالبات کے لئے ب2

 نمبر(  2الخال ) تیب 1پر  وںیلڑک 6 یف

 الخال تیب یاضاف 1پر  وںیلڑک 10 یف ںیم بعد

  

2 

 

3.  

 تعداد  یضرور یک ٹوںیالخال س تیکے لئے ب یکلٹیمرد ف

 نمبر(  1) 1 یکلٹیف یف

 نمبر( 2) 1 یکلٹیدو ف یف

  

2 

 

4.  

 تعداد  یضرور یک ٹوںیالخال س تیکے لئے ب یکلٹیخاتون ف

 نمبر(  1) 1 یکلٹیف یف

 نمبر( 2) 1 یکلٹیدو ف یف

  

2 

 

5.  

 کے لئے الگ الگ داخل ہونے کا دروازہ  نیمردوں اور خوات

 داخل ہونے کا دروازہ  الگ

 الگ مقام ایبالک  الگ

  

2 

 

  5    ینگران یالخالء ک تیکے ب وںیاور لڑک نیخوات عہیکے ذر نیمالزم نیخوات  .6
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  یپر تقرر یوٹیڈ یک عمارت

 قائم کرنا  کلیسائ یاور حفظان صحت نگران یصفائ ںیم عمارت

 جائے  ایبنا ینیقیکو  یبار نگران کیا روزانہ

 ۔ ںیبنائ ینیقیکو  یدو بار نگران ںیم دن

 وارڈیاور عمارت کے معائنے کے لئے ماہانہ ا یصفائ عمدہ

7.  

 سہولت  یکے لئے تصرف ک پکنین یٹرینیس ںیالخالء م تیب نیخوات

 سہولت  یڈسٹ بن ک ںیالخال م تیب ہر

 سہولت  یڈسٹ ِبن ک ںیالخالکے احاطے م تیب ہر

 سہولت موجود ہے  یکرنے اور ضائع کرنے ک جمع

 موجود ہے  کلیسائ یسہولت ک یجگہ جمع کرنے اور ضائع کرنے ک اس

 ینگران یک کلیکرنے اور ضائع کرنے کے سائ جمع

  

5 

 

  20   کل 
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 الخال : تیمعذور کے لئے آسان ب .1.5

 یواں راستے کپوائنٹس حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ ڈھل ادہیسے ز ادہیالخالء ز تیکردہ ب زائنیطور پر ڈ یہے۔ان کے لئے خصوص یاور الزم یانسان یفراہم یالخال ک تیمعذور افراد کے لئے ب

کرتا ہے، اس سے  ینشاندہ یک اتیسہول یہے اور معذور افراد کے لئے خصوص تاید بیترغ یک گجو استعمال کرنے اور سگنلن زائنیڈ سایا کیہے، ا یفراہم کرت یکے لئے آسان یجو رسائ یابیدست

 کو شامل کرنے کا اشارہ ملے گا۔ یونٹیکم ی۔اس سے معذور افراد کیہوگ ینشاندہ یک تیشمول ںیم ہیگے۔ نمبر حاصل ہوں ادہیسے ز ادہیز

 

   نمبر( 10الخال : ) تیمعذور کے لئے آسان ب 1.5فہرست  

یل نمبر یادہ نمبر اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 الخال  تیکے لئے الگ ب یکلٹیمعذور ف

  یکلٹیف یکمرے سے منسلک ف 1

 نمبر( 1فلش ٹوائلٹ ) 1مرد طلباء پر  30-20 یفالخال تیکمرے سے الگ قائم ب 1

2 

 

 الخال  تیمعذور طلباء کے لئے الگ ب  .2

 الخال  تیب 1عمارت  یکے ساتھ ف یرسائ آسان

 الخال تیب 1منزل  یکے ساتھ ف یآسان رسائ 

2 

 

  یابیدست یڈھلواں راستے ک  .3

 ڈھلواں راستہ  1عمارت  یکے ساتھ ف یرسائ آسان

 ڈھلواں راستہ 1منزل  یکے ساتھ ف یرسائ آسان

2 

 

  زائنیالخال کا مناسب ڈ تیمعذور موافق ب  .4

  یرسائ رشدہیاور تعم مختص

پر ڈ خاص  یرسائ رشدہیاور تعم زائنیطور

2 

 

 پر سائن بورڈ اور اطالع  یابیدست یالخال ک تیب سےیا  .5

 پرسائن بورڈ لگانا  یابیدست یالخال ک تیب ںیم عمارت

 الخال کے مقامات پرسائن بورڈ لگانا تیب

2 

 

  10 کل 
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 : یاور نل ساز یکے نل ، صفائ یپان .1.6

جومتعلقہ رائے پر  ،یصفائ طور پر یگے۔ مجموعنمبر حاصل ہوں ادہیسے ز ادہیسے ز یفضول خرچ رویکے ز یضرورت ہے۔ پان یبھ یکرنے اور رساو کے لئے مشاہدہ کرنے ک کیکو چ پسیفنکشنل ٹ

الخال کو کھال رکھا جائے ،  تیب ںیکہ کام کے اوقات م ںیبنائ ینیقیہے۔ اس بات کو  یورثبوت( ضر یزیسے عمل درآمد )دستاو یاور باقاعدگ یکارکردگ یک کلیبھال سائ کھیچاہئے۔ د یہون یمبن

 چاہئے۔ یجان یبھال ک کھید یالخال ک تیسکتا ہے۔ پرانا ب اجایک ینوٹس جار کیبتانے کے لئے ا ہیہے  یکہاں مل سکت یخاص طور پر معذور افراد کے لئے۔ اگر بند ہو تو چاب

 

   نمبر( 20) یاور نل ساز یکے نل، صفائ یپان 1.6فہرست  

یل نمبر یادہ نمبر اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

 ںیلے عالقوں مالخال اور نہانے وا تیکے لئے( ، ب نیزائر ،یکلٹیفعال نل )طلباء، ف ریرساو کے بغ ںیم مپسیالخالء اور ک تیب  .1

 ۔ یابیدست یفعال نلوں )استعمال کے تمام مقامات( ک

عال نلوں ف ںیمقامات م یکچن ، باغات ، عوام -( نی، زائر یکلٹیالخالء اور غسل خانے کے عالوہ )طلباء ، ف تیب ںیم مپسیک

  یابیدست یک

 د یمرمت کرنے اور نل کو بدلنے ک ینل کے رساو ک ایک
ً
 ہے؟  یجات یاطالع فورا

ھے
ّ

 کرنا۔ نل انسپکٹرز کے مسلسل دورے۔ یکار ہی( پر سرمایس یو یوالے نل )زنگ روک تھام، پ اریمع اچ

4 

 

  ںی/ رساو کے لئے مشاہدہ کر ٹورکیکے پائپالئن کا ن یپان  .2

  کنگیرساو کے لئےہفتہ وار چ یکے پائپ الئنوں ک یپان

 بھال کھید یحفظان صحت ک ںیپائپ الئن والے عالقوں م یک یپان

2 

 

 کو متاثر کرنے والے رساو  واروںیچھتوں اور د  .3

 شناخت  یپر رساو والے پوائنٹس ک واروںیاور د چھتوں

 کے رسنے کے اثر سے متعلق معائنہ اور مشورہ  واروںیاور د عےچھتوںیکے ذر نئروںی/ انج نیماہر

 بھال کھیہفتہ وار مرمت / د یپر رساو ک واروںیاور د چھتوں

4 

 

  یمکمل صفائ یالخال کےعالقوں ک تیب  .4

 جانچ کرنا  یپھسلن والے فرش ک ںیالخال م تیب

 ی( کیدار ٹونٹ چیپ ی، وال سپورٹ ، دست نڈلزیہ ڈیلوازمات )سائ یالخال حفاظت تیقسم کے معذور اور بزرگ افراد کے لئے ب مختلف

  یابیدست

 ۔ یابیدست یالخال صاف کرنے والے لوازمات ک تیواش ، صابن ، ب نڈی، ہ ٹائزرینیس ںیالخالء م تیب

 یصفائ یخانےک شابیاور روزانہ پ یصفائ یک نیف گجاسٹیاور ا شنیلینٹیو ںیالخال م تیب

4 

 

  4 ۔ ایگ ایطور پر ظاہر اورس پر عمل درآمد ک اںینما کلیبھال سائ کھید  .5
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 بھال کا اشارہ  کھید یالخال ک تیب ںیفہم شکل م قابل

  تیشفاف ںیبھال سے متعلق معلومات م کھیمرمت اور د یالخال اور غسل کے نلوں اور پلمبنگ فکسچر ک تیبب

 کے مشورے کے تحت مرمت پر عمل درآمد نیماہر

 کار  قہیتاثرات کا طر  .6

  یابیدست یکار ک قہیآراء کے طر ںیتمام عمارتوں م یک مپسیکے لئے ک نےیل جائزہ

 کے نلوں کے رساو اور پلمبنگ فکسچر کا وقفہ وقفہ سے جائزہ  وںیکے رہائش مپسی، اساتذہ اور ک طلباء

 اور ان پر عمل درآمد کرنا۔ نایکا جائزہ ل زی/ تجاو اتیسے موصولہ شکا وںیکے رہائش مپسیاور ک یکلٹی، ف طلباء

2 

 

  20 کل 

 

 الخال۔ تیالئق ب ی۔پان7۔1 .1.7

احاطہے  یبھ یہے۔۔ اس لئے، کس یرتک ینشاندہ یک اتیکے تحفظ کے اخالق یکے پان نجمنٹیم مپسیک یابیدست یالخال ک تیب ویبائ زینلوں کے ساتھ خشک ن سڈیب نسریڈوئل فلش سسٹم اور س

 ضرورت ہے۔ یکرنے ک صیتشخ یک یموجودگ یڈھانچے ک یادیالخال کے بن تیالئق ب یپان ںیم

   نمبر( 10الخال ) تیالئق ب یپان1.7فہرست  

یل نمبر یادہ اصول معیاری سیر یادہ نمبر ز  حاصل شدہ نمبر سے ز

1.  

 الخال  تیڈبل فلش سسٹم سے آراستہ ب

 سے کم موثر ہے  ٹریل 6ڈبل فلش اور  ںیم نکیٹ فلش

 ( یٹ یپ 3موثر )  ریغ ادہیلٹرس سے ز 6 کنیڈبل فلش ہے ل ںیم نکیٹ فلش

 (  یٹ یپ 2سے کم موثر ہے )  ٹریل 6فلش اور  یہ کیا ںیم نکیٹ فلش

 (یٹ یپ 1موثر ) ریغ ادہیسے ز ٹرسیل 6 کنیفلش ہے ل یہ کیا ںیم نکیٹ فلش

4 

 

2.  

 نل  یوقت مبن ای نسریس

 ( یٹ یپ 2سے وقت پر ) قےیطر مؤثر

 (یٹ یپ 1) ںیموثر وقت پر نہ ادہیز

2 

 

3.  

  یابیدست ی( کیپان کلیسائ ی)ر یالخالء کے لئے گرے پان تیب

 ( یٹ یپ 4ورک ) ٹیطرح سے منسلک ن یاور اچھ ابیدست

 (یٹ یپ2ورک ) ٹیمنسلک ن ریاوغ ابیدست

4 

 

  10 کل 
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  بھال کے لئے وفادار عملہ کھید یک یصفائ .1.8

 ممانعت : یک توںیبخش روا رصحتیغ

 یکے آس پاس صفائ مپسیہر قسم سے منع کرنا چاہئے۔ ک یاور قضائےحاجت ک شابیپ ںیجگہوں م یکھل یاور اس کے آس پاس ک ںیاور ہاسٹل کے عالقوں م یرہائش ،یانتظام ،یمیکو تعل مپسیک

کو برقرار  اریکے مع یپان کے ساتھ ساتھ اریحفظان صحت کے مع یعوام ںیم رےیذخ یکے آب مپسیعادتوں کے ممانعت سے متعلق سائن بورڈ ہونا چاہئے۔ ک ہودہیاور ب یابیدست یک اتیسہول یک

 ضرورت ہے۔  ینقل و حرکت کو محدود کرنے ک یک وںیشیرکھنے کے لئے آوارہ جانوروں اور مو

ب یکو بھ عملے یورٹیکیجانا چاہئے۔ ح. چوکس رہنے کے لئے س ایمناسب طور پر آگاہ ک ںیکے بارے م وںیشامل عملے کو ان کے کردار اور ذمہ دار ںیبھال م کھید یصحت ک حفظان  ینید تیتر

 ۔چاہئے یجان یفراہم ک یالخالء تک رسائ تیب بیجگہ کے قر یان کے کام کرنے ک یعملہ کو بھ یورٹیکی۔ سیہوگ

پورٹ یانچارج ک یکرنا ہے۔ صفائ ناتیتع ںیبھال کے لئے عملہ کو عالقہ کے لحاظ سے موثر انداز م کھید یسہولت ک یٹوائلٹ ک تیڈھانچہ سم یادیکے بن مپسیک کے لئے پوائنٹس  وارڈیپرا ر

ب نظمنمبر ہوگا۔ م رویز جہیقضائےحاجت کے واقعات کا نت ںیکھلے م ںیم مپسی۔ حاالنکہ کںیجاسکتے ہ ئےید پوائنٹس حاصل کرنے کے  ہادیسے ز ادہیپروگراموں اور متعلقہ عملے کو ز یتیتر

 ضرورت ہے۔  یثبوت ک یزیدستاو ںیبنانے کے بارے م ینیقیسے جانچ کو  یلئے صحت سے متعلق باقاعدگ

کے  یلہذا ، گندے پان ہے۔ یخانے اور کھانے کے مقامات کو صاف رکھنا ضرور ی۔ باورچںیدھارائں ہ یالخال سے نکلنے والے فضلہ ک تیخانہ اور ب یورچذرائع، با یکے دو نکات کشنیانف ممکنہ

 ںیکچرے کو صفر نمبر مل ہے۔ بند نالوں اور بے نقاب تایچھوڑ د ںینالے م یکے بعد عوام امہے۔ جو اس کچرے کو پاک کرنے کے نظ یبھال الزم کھید یکے نظام ک ینکاس یک یسے باہر پان مپسیک

امکان کو  یبھ یکے کس یدگافزائش اور نالوں سے آلو ی، رساو ، کاکروچوں ک ی، منجمد پان ںیچاہئے ، تاکہ رکاوٹ یجان یک ضیتفو یوٹیکے لئے عملے کو ڈ یصفائ یک وںینال ںیگے۔ بارش کے موسم م

پر یروکا جاسکے۔ اس کے لئے خصوص  جانا چاہئے۔ ایک کینالوں کو ہفتہ وار چ طور

 نمبر( 10بھال کے لئے وفادار عملہ ) کھید یحفظان صحت ک 1.8فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

  نیبھال کے لئے مرد اور خوات کھید - یابیدست یمناسب عملے ک

 ںیہ ابیمالزم دست یصفائ ںیتعداد م یکاف ایک  

 ب ی)ذمہ دار صورتحال  یکا پتا لگانے کے لئے اگر ضرورت ہو تو کچھ مالزم ممبروں سے کام ک تیاور تر

 ( ںیسے متعلق پوچھ تاچھ کر

 ہے؟  شنیبھال کرنے والے عملے کے لئے جاب روٹ کھید ایک 

 ہے؟ یگئ ید بیترغ یک مپسیکو صاف ک نیمالزم ایک 

  

2 

 

2.  

 بھال کے لئے وفادار عملہ  کھید یک ینکاس یک یپان

 ب نیبھال کے لئے مالزم کھید یک ینکاس یاپانیک  ںیہے؟ ہاں / نہ یجات ید تیکو تر

 

  

2 

 

  2    یگئ یفراہم ک تی  .3
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 ب یانجام دہ یسے اپنے فرائض ک قےیبخش طر نانیکو اطم نیمالزم ایک اور  تیکے لئے مناسب تر

 ہے؟  ایگ ایک ایسامان مہ

 ب ایک  ںیم 1.8.5کہ  سایہے )ج ایگ ایکے تمام کاموں کا احاطہ ک مپسیک ںیجامع ہے ، جس م تیتر

 ہے(؟ ایگ ایبتا

 پورے نظام  کے یصفائ ںیم مپسیبھال ، اور ک کھید یک مپسیک نیبھال کرنے والے مالزم کھید ایک

  ں؟یان کے کردار کو سمجھتے ہ ںیم

 ب ایک  (؟ ںیعملہ سے پوچھ یطور پر کچھ صفائ بی)بے ترت یتھ یکاف تیتر

 ہے؟  یجات یفراہم ک ننگیٹر شریفریبھال کے دوروں کو بہتر بنانے کے لئے وقتا فوقتا ر کھید ایک 

 بان م ی/ عالقائ یزیبھال کا عملہ انگر کھید ایک  خواندہ ہے؟ ںیز

4.  

 اپ  کیصحت سے متعلق باقاعدہ چ

 ں؟یاپ کراتے ہ کیساالنہ صحت سے متعلق چ نیبھال کے تمام مالزم کھید ایک  

 یاتج یتوجہ د یحالت پر خصوص یک نہی، آنکھ ، کان اور س ریاپ کے دوران جلد ، ہاتھ ، پ کیچ ایک 

 ہے؟ 

 یک یماریتنخواہ کے ساتھ ب ںیکے تعلق م وںیماریب یکو خراب صحت، بالخصوص متعد نیمالزم ایک 

 ہے؟  یگئ یاجازت د یک یچھٹ

 کا رکارڈ رکھا جا رہا ہے؟  وںیماریب ںیم نیمالزم ایک 

 ہے؟ مہیصحت کا ب یبھال مالزم ک کھید ایک 

  

2 

 

5.  

  اںیبھال کرنے والے عملے کے کردار اور ذمہ دار کھید یحفظان صحت ک

 پارکنگ۔  ںی۔ باہر ، سڑکیصفائ یعالقے ک یعموم ، 

 ۔ یصفائ یک وںیہال اور راہدار -جگہوں  یعوام 

 الخال۔  تیب-یصفائ یخاص عالقے ک 

  الگ تھلگ اور ضائع کرنے کے ساتھ کوڑا کرکٹ جمع کرنا۔ 

 خانہ۔  یباورچ ن،ینٹیجگہ ، ک یکھانے ک-یصفائ یمقامات ک یخصوص 

 مرمت۔  یادیبھال اور بن کھید یکے نظام ک ینکاس یک یکے ساتھ بند پان یوقتا فوقتا صفائ 

 بھال۔  کھید یسہولت ک ٹمنٹیٹر جیوریس ںیم مپسیک 

 کرنے والے مقامات۔ دایمضر فضلہ پ گریاور د زیبارٹری۔ لیصفائ یخاص عالقوں ک 

  

2 

 

  10   کل 
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 حفظان صحت کے معائنہ کے لئے وقف مالزم .1.9

پورٹنگ فارم قیمناسب اور طے شدہ طر کیہے کہ معائنہ کا ا یضرور یبھ ہی کنیہے ل یکا ہونا ضرور کلیسائ یبھال ک کھیاگرچہ د پہلوؤں  یگئ یاطالع د زیثبوت ن یزیکے دستاو ٹسیکار ہو۔ ر

 ہو گا۔ ابیکام ںینمبر حاصل کرنے م ادہیسے ز ادہیکے ساتھ ز یکارروائ یاوراصالح قیتصد یک

 نمبر( 10کے معائنے کے لئے وقف عملہ ) یصفائ1.9فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

ب  کرنے والے عملے کا ہونا  یاور مناسب نگران افتہی تیمعائنہ کے لئے تر

 ںیتک برقرار ہے؟ ہاں / نہ 1: 10سپروائزر کا تناسب  ایک  

 ں؟یرکھتے ہ ارڈکیکا ر یصفائ ی، اور اپنے عالقوں ک ںیسپروائزر روزانہ دو بار ان کے عالقوں کا دورہ کرتے ہ ایک  

 پورٹس ت ایک پورٹو یسے روزانہ ک یکرنے کے لئے باقاعدگ ارینگران عملہ ہفتہ وار اور ماہانہ ر بوط ر ں کو مر

 ں؟یکرتے ہ

  

4 

 

2.  

پورٹ کا خاکہ   روزانہ / ہفتہ وار / ماہانہ معائنہ اور ر

 سے برقرار رکھا جاتا ہے؟  یکو مستعد کارڈیمعائنہ کے ر ایک 

 ر کرنا آسان اور جامع ہے؟  ٹسیفارم ایک
ُ
 کو پ

 پورٹ م ایک  گنجائش ہے؟  یکوئ ینوٹ شامل کرنے ک ںیر

 پورٹوں م ایک  ں؟یشامل ہ اتیاور شکا زیموصولہ تجاو عہیکے ذر نیصارف ںیر

  

2 

 

3.  

پورٹوں ک یعملے ک نئریس   قیتصد نڈمیر یر

 کرتا  کیچ بیے ترتعملہ ب نئریبنانے کے لئے س ینیقیسے چالنے کو  یبھال کے کاموں کو آسان کھید ایک

 ہے؟

  

2 

 

4.  

 ۔ نایاطالع د یکار ک قہیاور مرمت کے لئے طر اتیسہول یناکاف

 رجسٹر / ئنٹرانےٹ گروپ؟  تیمشورہ باکس / شکا سےیموجود ہے : ج کانزمیکردہ م زیتجو یکوئ ایک 

 ہے؟  یجات یجانچ ک یروزانہ / ہفتہ وار اس ک ہی ایک 

 پورٹوں م یماہانہ معائنہ ک ایک   ں؟یشامل ہ اتیشکا ںیر

 ہے؟  میٹ یدور کرنے وال تیشکا یبھال کے امور کے لئے کوئ کھید یحفظان صحت ک ایک 

 ہے؟ ایگ ایازالہ ک عہیکے ذر کانزمیم یاس یکا بھ اتیشکا یعملے ک ایک 

 ایپر غور ک زیجاوت یجانے وال یطرف سے د یبھال کے عملہ ک کھیکے لئے د یبہتر یک کلیبھال سائ کھید 

 جاتا ہے؟

  

2 

 

  10   کل 

 



 سوچھ کیمپس

  MGNCRE 

   

 
 

74 

 خانہ کا عملہ: یباورچ .1.10

 ںیارڈ مرک زی۔اور اس کا دستاوےیچاہئ یہون ںیہر دن رول کال موڈ م عےینگراں کے ذر سیم شیتفت یک یصفائ یذات یک نیپروسنے والے اور برتن دھونے والے مالزم ،یمعاون باورچ ،یخانساماں ، باورچ

بہ ذات  ۔ یبنائے گ ینیقیس کو پوائنٹ ادہیسے ز ادہیز یابیکے لئے، دست اراتیمع گری۔ دںیپوائنٹس حاصل کر سکتے ہ ادہیسے ز ادہیلباس فراہم کرنے سے ز یرکھنا چاہئے۔عملے کو مطلو

پ ںیم فارمیونیکے لئے  نیمالزم کے  نیا چاہئے۔ان تمام مالزمپہنن فارمیونیروزانہ صاف  ںیجانا چاہئے، اور انہ ایکرنے والے کے لئے الگ الگ تہبند ہونا چاہئے، جسے ہر دن دھو شیکھانا پکانے اور

 ہے۔  یرورکرنا ض ںیہر شفٹ م عےیکے ذر داریکیکے ٹھ سیم قیہے۔ اس کا معائنہ اور تصد یسے پاک دستانے کاہونا ضرور میجراث ںیان کے ہاتھوں م ں،یلئے، جو کھانا لگاتے ہ

 ہٹا د یبار کھانا پکانے کے بعد، گندے برتن، بچاہوا کھانا اور باورچ ہر
ً
کو گھر بنانے سے، پھنگس  ڑایطرح سےصاف کر نا چاہئے۔ اس سے ک یجگہ کو اچھ یچاہئے، اور پکانے ک نایخانہ کے کچرے کو فورا

 جمع ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اکویریکٹیب ایہونے سے، 

 

 نمبر( 10کے لباس اور حفظان صحت ) نیخانہ کے مالزم یباورچ 1.10فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

بہ ملبوسات نیمالزم  ا ہے اور صاف رکھا جان ایاور اوزار ،جسےا روزانہ دھو ئریگ ڈیتہبند ، دستانے ، ہ-کے لئےمطلو

 ں؟یکئے گئے ہ ایمہ فارمیونیجوڑے  2کو  نیمالزم ایک  

 ہے؟  یگئ یک ایسہولت مہ یکوئ یک یخانے کے عملے کو النڈر یباورچ ایک 

 ور ہے؟ ا یگئ ید نیمش یکو استعمال کے لئے کپڑے دھونے ک نیخانہ کے مالزم یباورچ ایتو ک ں،یاگر نہ

 ہے؟  یگئ یسہولت د یجگہ ک یکپڑے سکھانے کے لئے کس

 ہے؟  یگئ ید یچھٹ یسے کچھ وقت ک ںیکو کام م نیمالزم ایکے لئے، ک یصفائ یپوشاک ک 

 ہے؟ یگئ یپہلے سے طےشدہ جگہ د یکو کوئ نیمالزم ایلئے، ک کپڑے بدلنے کے 

  

2 

 

2.  

 فہرست  یاس ک-کرنا ہے ںینہ ایکرنا ہے، اور ان کو ک ایان کو ک

 یکوئ ںیم کے بارے-کرنا ہے " ںینہ ایکرنا ہے، اور ک ایقائم رکھنے کے لئے، ' ک یصفائ ںیخانہ م یباورچ 

 فہرست موجود ہے؟  اںینما

 جاتا ہے؟ ایسے عمل ک یفہرست پر مستعد ااسیک 

  

1 

 

3.  

 اپ  کیکے لئے صحت سے متعلق باقاعدہ چ نیخانہ کے مالزم یباورچ

 ؟ اور مستقل یعارض -جاتا ہے  ایاپ فراہم ک کیخانے کے تمام عملے کو ساالنہ صحت چ یباورچ ایک 

 پر متعد یک نیخانہ کے مالزم یاباورچیک  ان کو ںیصورت م یک وںیماریب یصحت خراب ہونے پر، خاص طور

 ہے؟  یملت یچھٹ یک یماریتنخواہ کے ساتھ ب

 رکارڈ رکھا جاتا ہے؟ یکوئ ایکا، ک وںیماریب یہونے وال انیکے درم نیمالزم 

  

2 

 

  2    یفراہم یالخال ک تیکے لئے غسل خانہ اور ب نیخانہ کے مالزم یباورچ  .4
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 سہولت ہے؟  یالخال اور واشروم ک تیب یکے لئےخصوص نیخانہ کے مالزم یباورچ ایک 

 ہے؟  ایگ ایالگ ٹوائلٹ کم واش روم فراہم ک کیکے لئے ا نیمالزم نیخوات ایک 

 جاتا ہے؟  ایدھونے کے لئے صابن د اہاتھیک 

 ں؟یطرح ہ یکے دوسرے غسل خانہ ک مپسیکے انتظامات ک یاور روشن یصفائ یک اانیک 

5.  

  یابیدست یکے سامان ک یصفائ یخانے ک یباورچ

 ایاہم ککا سامان فر یجگہوں کو صاف رکھنے کے لئے صفائ یکو اپنے کام ک نیخانے کے مالزم یباورچ ایک 

 ہے؟  ایگ

 خانہ کو صاف کرتا ہے؟ یخانہ کے مالزم ہر بار کھانا پکانے کے بعد پورے باورچ یاباورچیک 

  

2 

 

6.  

  ں؟یہ ابیرجسٹر دست تیمشورہ باکس / شکا ایک

 ں؟یہ تےیحصہ ل ںیم نےیل صلہیاور حفظان صحت سے متعلق ف یخانہ کےمالزم صفائ یاباورچیک  

 یجانے وال یکے انتظام کو بہتر بنانے کے لئے د یصفائ یطرف سے کچن ک یک نیخانہ کے مالزم یباورچ ایک 

 جاتا ہے؟  ایکا استقبال ک زیتجاو

 یجانچ ک یرجسٹرک تی/ شکا زیتجاو یجانے وال ید عہیانسپکٹر کے ذر لتھیہر دورے پر سپروائزر اور ہ ایک 

 ہے؟ یجات

  

1 

 

  10   کل 
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 : یصفائ یک نیخانہ اور کےنٹ یباورچ .1.11

، پکا ہوا کھانا ، اسٹور روم اور کولڈ  کرنے رہیہے۔ کھانا پکانے ، کھانے کےکچے سامان کا ذخ یبہت ضرور یصفائ یتمام جگہوں ک یکرنے ک میتقس یکھانے ک ںیم مپسیخانے اور ک ی، باورچ نینٹیک

 ضرورت ہے۔  یجانچ کرنے ک یک اتیسہول یک یصفائ یجگہوں کے پاس ک یکاٹنے اور دھونے ک ی، چولہے، سبز جیاسٹور

 جائے گا۔  ایجائزہ ل یکا بھ اریبھال کے مع کھید یک نینٹیخانے اور ک یطور پر ماحول کے ساتھ ساتھ باورچ ینمبروں کے لئے مجموع ادہیسے ز ادہیز

ے مقامات کا وقتا فوقتا دورہ کھانا پکانے ک ںیم مپسیک ںیم نوںینٹیاور ک سںیفوڈ انسپکٹر ، ہاسٹل کے م ینامزد داخل کیمعائنہ کے ساتھ ساتھ ا یقانون عہیاہلکار فوڈ انسپکٹر کے ذر یاستیر

نامہ سے  قیدئے گئے تصد عےیکے ذر یاتھارٹ ینیگا۔ آئکرنے کے لئے کہا جائے قیاور اس کو تصد ،کا مطالعہ کرنے اتیسہول یگئ یجگہ پر د کیہرا یکھانا پکانے ک ںیم مپسیگے۔ان کو ک ںیکر

 ۔گےںینمبر مل ادہیسے ز ادہیز

 نمبر( 10) یصفائ یک نینٹیکچن اور ک 1.11فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

  یصفائ یک نینٹیک

 ںیہاں / نہ ں؟یگئے ہ ےیک ایپر پاپوش مہ ادروازےیک  

 ں؟یگندے ہو رہے ہ ریچلنے سے پ ریپ اننگےیک  

  جاتا ہے؟  ایدو بار جھاڑوں اور پوچھا ک ںیجگہ کے فرش کو دن م یکے استقبال ک نیزائر ایک 

  جاتا ہے؟ ایدو بار جھاڑوں اور پوچھا ک ںیخانہ کے فرش کو دن م یاباورچیک 

  

2 

 

2.  

 طور پر دکھانا۔  اںیکو نما کلیبھال سائ کھید

  ں؟یہ یگئ یفراہم ک التیتفص یک کلیبھال سائ کھیجگہ پر د یکام ک ںیخانہ م یباورچ ایک  

  سے عمل کرتا ہے؟ یکو سمجھتا ہے اور اس پر پابند کلیمالزم سائ ایک 

  

1 

 

3.  

 کا اہتمام کرنا  نریاور سوکھے کچرے کے لئے الگ کنٹ لےیگ

  ں؟یموجود ہ نیوہاں ڈھکے ہوئے ڈسٹ ب ایک  

  ں؟یگئے ہ ےیک ایاور نشانات مہ بلیکے لئے مناسب ل نیصارف ایک  

  استعمال ہو رہا ہے؟  حیکا صح نیب اڈسٹیک 

  جاتا ہے؟ ایکو روزانہ صاف ک نیب اڈسٹیک 

  

1 

 

4.  

  یابیدست یباکس ک ڈیفرسٹ ا

  ہے؟  ایجگہ پر رکھا گ اںیباکس نما ڈیفرسٹ ا ایک 

 ں؟یشامل ہ اںیتازہ دوائ ںیاس م ایک  

  ں؟یموجود ہ رہیوغ نچری، ٹ ینچی، ک پیٹ کلیڈی، م اںیپٹ ںیم ااسیک 

  

1 
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5.  

 دم نہ ہوں  کیا یکہ فضول خرچ ںیکر نیمتع ہیکرتے وقت،  شیکھانا پ

  ٹوکن نظام موجود ہے؟  ڈوانسیکو روکنے کے لئے ا یاریت یکھانے ک ادہیضرورت سے ز ایک 

  باد یک اکھانےیک  انتظام ہے؟  یکو روزانہ تولنے اور درج کرنے کاکوئ یبر

  باد ایک  ہے؟  یسطح روزانہ کم ہورہ یک یبر

  پورٹیک  ہے؟  ایگ ایہے( کا ذکر ک یوجہ )اگر کوئ یہونے ک یبے ضابطگ ںیم ار

  بارہ استعمال )ج یائےخوردنیبے کار اش ایک رنے کے ک اکمپوسٹنگی( وگاسیسور باڑہ/ با سےیکو دو

 جاتا ہے؟ جایلئےبھ

  

1 

 

6.  

 پوائنٹس پر مطمئن ہونا چاہئے(: 6)اسکور پوائنٹس پر کم از کم  یابیدست یک یکے صاف پان نےیپ

 ںیہے؟ ہاں /نہ ںیحالت م یاچھ یکام کرنے ک نیواٹر فلٹر / آر او مش ایک  

 ہے؟  یکے تحت ہوت یس میبھال اے ا کھید یاس ک ایک 

  ہے؟  ایپا کیٹھ ںیجانچ م ہی ایہے تو ، ک یجات یک یفراہم یک یپان عہیکے ذر یجنسیا ینج یاگر کس 

  کو اباال جاتا ہے؟  یسے پہلے پان نےیپ ایک ں،یحالت م یکے فلٹر نا ہونے ک یپان 

 ہے؟  ایگ ایک ایکا گالس مہ یکے لئےصاف پان نےیپ ایک 

  ہے؟  ںیرساو / زنگ آلود حالت م افلٹریک 

  ہے؟  ابیدست 24/7 یکا پان نےیپ ایک 

  کے پوائنٹ کے آس پاس کا عالقہ صاف اور خشک ہے؟ یکے پان نےیاندر اور پ ایک 

  

1 

 

7.  

 مواد کا استعمال کرنا  کنگیماحول دوست پ ںیکرنے م کیگھر لے جانے کے لئےکھانے کو پ

  ہے؟  یجات یک یحوصلہ افزائ یاپنے ٹفن بکسوں کے استعمال ک ایک 

  جاتا ہے؟  ایورق کا ڈبہ کا استعمال ک مینیلومیکاغذ / ا ایک 

  ں؟یکرائے جاتے ہ ایمہ الہیپالسٹک کے چمچ اور پ ایک 

  

2 

 

  1   شنیکیفیسرٹ عہیحکام کے ذر ینیآئ  .8

  10   کل 
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 یصفائ یخانہ ک یباورچ .1.12

 یسیجا سکتا ہے۔ ا ایکا استعمال کھانا پکانے کے لئے ک یممکن نہ ہو تو وہاں، لکڑ ہی۔ جہاں ےیچاہئ یہون یشمس ای سیگ ویبا ،یج یپ لیا ندھن،یجانے واال ا ایکھانا پکانے کے لئے استعمال ک

 جا سکتا ہے۔  ایشدہ چولہوں کا استعمال ک قیبنادھنواں والے تصد ںیحاالت م یضرور یانتہائ

ئے۔ کھانا پکانے کے چاہ یسہولت ہون یک ینکاس یسہولت، اور دھنواں ک یک یتمام عالقوں سے الگ الگ نال ،یپکانے، کاٹنے اور دھالئ ںیقسم کا ہونا چاہئے، جس م ولریخانہ ماڈ یکا باورچ ہاسٹل

 ضرورت ہے۔ یکرنے ک عےیکے ذر یہفتہ وار طور پر، دھون ،یکش میجراث یجگہ ک یک

 نمبر( 10) یصفائ یخانہ ک یباورچ 1.12فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

پر دھونے کاعالقہ ،یمکمل صفائ یکچن ک  خاص طور

 ںیصاف ہے؟ ہاں / نہ ینال یخانہ ک یااورچیبک  

 بر سے دھوئے جا تے ہ یاور برتن کو صفائ وںیطشتر یاگندیک   ں؟یکے اچھےصابن اور سکرو

 ے؟ ہ یموجودگ یکتوں ک ای وںی، چوہوں ، بل یونٹی، چ یکے آس پاس کاکروچ ، مکھ نینٹیک ایک 

 ہے؟ یموجودگ یک رہیوغ مکی، فنگس ، د یپھپھوند ںیخانہ م یباورچ ایک 

  

2 

 

2.  

 ( یسے کوئ ںیم لیقسم )مندرجہ ذ یک ندھنیکھانا پکانے کے لئے استعمال ہونے والے ا

 ی۔ جی۔ پلیا  

   چاہئے؟  یہون یشمس ای سیوگیبا ندھن،یا % 50کم سے کم 

  چلہا ہوسکتاہے؟ ریاور دھواں کے بغ یپر مبن یلکڑ ٪20-0 ایک 

  

1 

 

3.  

 نمبر(  0.5کے لئے  کیہونا چاہئے )ہرا نریاور سوکھے کچرے کے لئے الگ الگ کنٹ لےیگ

  ں؟یڈسٹبن فراہم کے گئے ہ نیاور رنگ ڈیوہاں ڈھکے ،کوڈ ایک  

  ں؟یگئے ہ ےیک ایاور نشانات مہ بلیکے لئے مناسب ل نیصارف ایک  

  استعمال ہو رہا ہے؟  حیڈسٹبن کا صح ایک 

 ہے؟ یجات یک یروزانہ صفائ یڈسٹبن ک ایک 

  

2 

 

4.  

 سہولت  یخانہ ک یباورچ ولریماڈ

  پر ڈ یکلیرگونومیخانہ کو ا یاباورچیک  ہے؟  ایگ ایک زائنیکےطور

 طرح سے منظم ہے؟  یاچھ ینٹریجگہ اور پ یخانے ک یباورچ ایک 

  جاتا ہے؟  ایکے اسٹور کا ہفتہ وار معائنہ ک یائےخوردنیااشیک 

  پر  ،یاردیخر یک اءیاش یبنانے کے لئے کھانے ک ینیقیکم سے کم پرانے اسٹاک کو  ایک کچن کو ہموار طور

 ہے ؟  ایگ ایسے ک یانتظام باقاعدگ دکایخر یک یائےخوردنیچالنے، اور تازہ اش

  

1 
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  ں؟یمناسب درجہ حرارت پر محفوظ ہ ںیکے متعلقہ حصوں م جیتمام خراب ہونے والے سامان فر ایک  

  صاف اور ٹھنڈ سے پاک ہے؟ جیافریک 

5.  

 انتظام  یباقاعدہ دھون

  سے آزاد ہے؟  ڑوںیخانہ ک یباورچ ایک 

  بہ ہے؟  یکے لئے کوئ یدھون ہاںی ایک  مناسب عمل اور منصو

  ں؟یماہر ہ ںیبرتنے م اطیخانہ کے مالزم احت یکے دوران باورچ یدھون ایک 

  

1 

 

6.  

 ہوادار  یکاف

  ہے  یاور چمن نیف گجاسٹیا ںیخانہ م یباورچ ایک 

  ں؟یاور روشندان ہ اںیکے لئے پنکھے، کھڑک شنینٹلیکراس و ایک 

  

1 

 

7.  

 گھنٹے  24 یابیدست یک یپان

  ہے؟  ابیدست یکے لئے محفوظ اور صاف پان یکھانا پکانے اور صفائ ایک 

  نکیکرنے واال ٹ رہیذخ یخانے کے لئے پان یوہاں باورچ ایوقفے وقفے سے ہے، تو ک یفراہم یک یاگر پان 

 ہے؟ 

  جاتا ہے؟ ایصاف ک ںیکو ہر پندرہ دن م نکیٹ ایک 

  

2 

 

  10   کل 
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 : یصفائ یاور برتنوں ک ی، کراکر یکٹلر .1.13

/ گرم بھاپ  یے مستقل گرم پانسے پاک کرنے کے لئ میکو جراث یاور کراکر یاستعمال کے بعد کٹلر کیضرورت ہے۔ ہر ا یسے دھو نےک یسے پاک کرنے کے لئےگرم پان میکو جراث یاور کراکر یکٹلر

  چاہئے۔ یہون ابیدست اتیسہول یک

 یک یگے۔ صفائ ںینمبر مل ادہیسے ز ادہیبنانا ز ینیقیکھانے کے مناسب تصرف کو  یکے ساتھ ساتھ باق یابیدست یکے سامان ک یصفائ زیکے اشارے ، ن نےیکو فروغ د یدوست کٹلر ماحول

 ۔گےںیثبوت کو نمبر مل یزیسے دستاو یباقاعدہ نگران یک یسرگرم

 نمبر( 10) یصفائ یاور برتنوں ک ی، کراکر یکٹلر 1.13فہرست 

یل نمبر یادہ  نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر رنمبز

1.  

 گھنٹے 24 یابیدست یک یگرم پان

 ہے؟  ایگ ایفراہم ک یکے لئے گرم پان یدھالئ یآخر یبرتنوں ک ایک 

 ہے؟  ڈیٹیہ-سولر یگرم پان ہی ایک 

 کا استعمال یاور کراکر یدوست کٹلر ماحول 

  

2 

 

2.  

 کا استعمال  یاور کراکر یماحول دوست کٹلر

 سایکے برتن ج یمٹ ینیگالس / چ ای،  لیاسٹ سینلی۔ اسٹسےیہے ، ج یمواد سے بن داریپائ یکراکر ایک 

 جامد موادسے ؟ 

 پالسٹک ہے؟  ڈیگر ار،فوڈیمع ہی ایتو ک ں،یاگر نہ 

 کرسکتا ہے( دایپ میجراث یہے؟ )کٹا ہوا، پھٹا ہوا ، داغ دار کراکر ںیحالت م یاچھ یکراکر ایک 

  

1 

 

3.  

 کا استعمال  یاور کراکر یماحول دوست کٹلر

 سایکے برتن ج یمٹ ینیگالس / چ ای،  لیاسٹ سینلی۔ اسٹسےیہے ، ج یمواد سے بن داریپائ یکراکر ایک 

 جامد موادسے ؟ 

 پالسٹک ہے؟  ڈیگر ار،فوڈیمع ہی ایتو ک ں،یاگر نہ 

 کرسکتا ہے( دایپ میجراث یہے؟ )کٹا ہوا، پھٹا ہوا ، داغ دار کراکر ںیحالت م یاچھ یکراکر ایک 

  

1 

 

4.  

 ہے۔  نکنایپھ ںینہ ںیماندہ سامان نالوں م یبنانا کہ بچاہواکھانا اور باق ینیقیاس بات کو 

 باد یبچے ہوئے کھانے ک ایک  جمع ہوتا ہے؟  یکے پاس پان یوجہ سے نال یک یبر

 کے آس پاس کا عالقہ صاف اور بدبو سےآزاد رہتا ہے؟  ینال ایک 

 کے فضلہ کے انتظام کا مناسب نظام موجود ہے؟  نےیوہاں کھانے پ ایک 

 جانوروں کو متوجہ کر رہا ہے؟  یضرور ری/ غ یکھانا جنگل کاریب ایک 

 ں؟یکوڑے دانوں کے ناجائز استعمال کے لئے سخت اصول / جرمانے ہ ایک 

  

2 
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5.  

 ۔ اتیسہول یخانہ کے کچرے کو ضائع کرنے ک یبچا ہوا کھانا اور باورچ

 بارہ استعمال کرنے کے لئے بھ ایک  ای( اسوگیسور باڑا / با سےیہے )ج ایگ جایبچا ہواکھانا دو

 کمپوسٹنگ؟ 

 جاتا ہے؟  اید نکیاستعمال شدہ کھانا پھ ریغ کنیجاتا ہے ، ل ایکھاناپکا ایک 

 نظام ہے؟ یکو کم کرنے کے لئے کوئ یفضول خرچ یک یائےخوردنیاش ایک 

  

2 

 

6.  
  ینگران یک یسرگرم یک یصفائ

 وقف سپروائزر ہے؟ یبنانے کے لئے کوئ ینیقیکو  یمناسب صفائ ںیخانے م یباورچ ایک 

  
2 

 

     کل 
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 یصفائ یڈائننگ ہال ک .1.14

 زیتجو یک یبہتر ںیسہولت کا معائنہ کرنے اور ہر پندرہ دن م یآڈٹ کرنا چاہئے۔ سوشل آڈٹ ک یسہولت کا سماج یفوڈ ڈسپنس ک عہیکے ذر یٹینامزد کم کیاسٹاف ، اساتذہ اور طلبہ پر مشتمل ا

سے  ادہیکو ز زوںیبنائے۔ مناسب دستاو ینیقی یکو بھ یصفائ یک چریکے ساتھ ساتھ فرن ںینہ کر ایاور ک ںیکر ایکو چاہئے کہ وہ ک یٹیضرورت ہے۔کم یکردہ فارم کو بروئے کار النے ک نیکے لئے متع

 ۔گےںینمبر مل ادہیز

ل کرنے کے لئے ڈائننگ ہال کے نمبر حاص ادہیسے ز ادہیبنانا چاہئے۔ ز ینیقی یکو بھ شنیلینٹیکے مناسب انتظام کے ساتھ ساتھ و ینمبر حاصل کرنے کے لئے روشن ادہیسے ز ادہیکو ز یٹیکم

 انا چاہئے۔ج کھایکے طور پر د نےیفروغ د یکو بھ یکے ساتھ ساتھ صفائ اثتور یثقافت یکر داخل ہونے کے لئے موزوں سائن بورڈلگانا چاہئے۔ اس کو ہمارباہر جوتے چپل نکال

طور پر  یخاص مداخلت کو فور ی۔ ااگر کسںی، ورنہ نہ ںیجاتا ہے تو پھر نمبر مل سکتے ہ ای۔اگر پہلے آپشن کا کثرت سے انتخاب کںیسوال نامہ کے اپنے من پسند جواب کا دائرہ سے نشان زدہ کر

 ۔ںیکر ھپوچھ گچ ںیسمجھا جاتا ہے تو ، انتخاب کرنے سے قبل عملے سے اس کے بارے م ںیقابل توجہ نہ

 نمبر( 10) یصفائ یڈائننگ ہال ک 1.14فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 فہرست کا ڈسپلے ی' ک ںی' نہ کر ای' اور ک ںی' کر ایڈائننگ ہال کے لئے ک

 باد ی)کھانے ک ںیڈائننگ ہال م ایک کر کبھال، کھانے کو ڈھ کھید یک یکو روکنے، عام صفائ یبر

 واضح ڈسپلے ہے؟  یکوئ ںی( کے اصولوں کے بارے مرہیرکھنے وغ

 جا سکتا ہے؟ ایسے ان اصولوں پر عمل کرا نیطلباء اور زائر ایک 

  

2 

 

2.  

  1 یصفائ یک چریاور فرن زیم

 ں؟یصاف ہ اںیاور کرس زیم ایک  

 ہے؟  یجات یطرح سے صاف ک حیہر استعمال کے بعد صح زیم ایک 

 ے؟/ بدال جاتا ہ ایسے دھو یکے لئے مستعمل ڈسٹر کو باقاعدگ یصفائ یآخر یک بلیٹ ایک 

  

1 

 

3.  

  1کا انتظام  یروشن

 ہے؟  یروشن یقدرت یکاف ںیہال م ایک 

 جاتا ہے؟  ایسے روشن ک لیا فیا ی/ س یڈ یا لیکھانے کے دوران ہال کو ا ایتو ک ں،یاگر نہ 

 رح سے روشن ط یاچھ یجگہ بھ یک میتقس یجگہ اور پان یجمع کرنے ک ٹیجگہ، پل یہاتھ دھونے ک ایک

 ں؟یہ

  

1 

 

4.  

 روشن دان 

 ہے؟  یبو ہوت یکھانا پکانے اور دھنواں ک ںیہوا م یڈائننگ ہال ک ایک 

 مقدار ہے؟  یکاف یوہاں تازہ ہوا ک ایک 

 ( پر کام کر رہا ہے یڈگر 25 بایمناسب درجہ حرارت )تقر یہال اے س ایہے ، تو ک شنڈیکنڈ ریاگر ائ 

  

2 
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 ہے؟ یہوا سے بدبو آت ںیڈائننگ ہال م شنیرکنڈیائ 

5.  

 ڈائننگ ہال کے باہر جوتے چپل نکالنا 

 ہے؟  کیجوتا ر نہیمب کیہال کے باہر جوتے رکھنے کے لئے ا ایک 

 کو گندا کرتا ہے؟  روںیہال کا فرش آپ کے پ ایک 

 مناسب ' پاپوش ' ہے؟ یوہاں کوئ ایک 

  

2 

 

6.  

 سے محفوظ  وںیمکھ

 ں؟یہ اںیمکھ ںیڈائننگ ہال م ایک  

 ہے؟  ایگ ایفراہم ک پیٹر-یپھالئ کٹرکیال ایاگر ہے، تو ک 

 کر طرح سے ڈھک یسارا کھاناکو اچھ ایکھانے کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لئے ک عےیکے ذر وںیمکھ

 رکھا جاتا ہے؟

  

2 

 

  10   کل  .7
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 ںیزیکے آالت اور قابل استعمال چ یصفائ .1.15

 ائےیبر حاصل ہوں گے۔اشنم ادہیسے ز ادہیز ںیسمت م یکے حصول ک وائسیڈ کلینی۔ مکیمعقول شراکت دے گ ںیکو برقرار رکھنے م یصفائ یکارکردگ یاور عمل یابیدست یکے آالت ک یصفائ

طرح سے طے شدہ  یھاچ کیگے۔باقاعدہ آراء کے ساتھ ا ںیبنائ ینیقیکو  ںنمبرو ادہیسے ز ادہیثبوت ز یزیہے ، دستاو یضرور یبھ یکے ساتھ ساتھ مستقل فراہم یابیدست یخوردونوش ک

 نمبرحاصل ہوں گے۔ ادہیسے ز ادہیبنائے گا جس سے ز ینیقیصاف ماحول کو  کینظام ا یانضباط

 نمبر( 10) ںیزیکے آالت اور قابل استعمال چ یصفائ 1.15فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 یابیدست یکے آالت ک یصفائ نوالیم

 ں؟یہ یجھاڑوں، پوچھا، ڈسٹر، برش، بالٹ یکاف ہاںی ایک  

 ھ ایک
ّ

 ں؟یہ ںیحالت م یوہ اچ

  

1 

 

2.  

  یابیدست یکے آالت ک یصفائ کلینیمک

 ں؟یہ ابیکے اوزار دست یصفائ یکے دباؤ پر مبن یپان ای، ہوا کا دباؤ  نریکل ومیکیو ایک  

 وقتا فوقتا استعمال کے لئے رکھا جاتا ہے؟ ںیان کو ادارہ م ایتو ک ںیاگر نہ 

  

2 

 

3.  

  یابیدست یکے قابل استعمال سامانوں ک یصفائ

 بڑ کے  شنری، باتھ روم کے فر زابی، ڈٹرجنٹ ، ت نریٹوائلٹ کل سےیکرنے والے مائعات ج یصفائ ایک ، ر

  ں؟یجاتے ہ دےیسے خر یباقاعدگ رہیدستانے وغ

 ب نیمالزم یصفائ ایک  ہے؟  یجات ید تیکو اس کے مناسب استعمال کے لئے تر

 ں؟یکرنے والے مائعات ماحول دوست ہ یصفائ ایک  

 ں؟یہ یجات یرکھ ںیطرح سے ہوا دار جگہ م یاچھ ںیزیکے قابل استعمال چ یصفائ ایک 

  

2 

 

4.  
  یمنظم اور باقاعدہ فراہم یقابل استعمال سامانوں ک کےیصفائ

 جاتا ہے؟ ایکے قابل استعمال سامانوں کے لئے ضرورت طے کرنے کے لئے پروٹوکال پر عمل ک یصفائ 

  
2 

 

5.  

  کیب ڈیسے ف نیمالزم یصفائ

 یگئ یک عےیان کے ذر ںیکےقابل استعمال سامانوں کے تعلق م یکام کے دنوں کے اندر صفائ 2 ایک 

 ہے؟ یہو گئ یمانگ پور

  

2 

 

6.  

  کیب ڈیطلباء اور اساتذہ سے ف

 تعمال کا اس زوںیچ یک یاشارہ ملتا ہے کہ صفائ ہیبو اور منظر سے  یجگہ ک یقضائےحاجت ک ایک

پر ک  جاتا ہے؟ ایمناسب طور

  

1 

 

  10   کل 
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 انتظام کاریب .2

ام کی ضرورت ہے۔ ئع کرنے کے موثر انتظاگرچہ کسی بھی عوامی جگہ کی صفائی عوامی حفظان صحت کے لئے ایک الزمی ضرورت ہے ، لیکن اس کا موثر بیک اپ کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ضا

بارہ استعمال کرنا ، ری سائیکلنگ شامل ہیں جو ادارو یعہ ں کی معاشی اور ماحولیاتی کارکردگی کو بہتر بنائے گی۔یہ سیکشن اسکورنگ سسٹم کے ذرلہذا اس طرح کی مشقیں فضلہ مواد کو کم کرنا ، دو

بہ بندی کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یقہ میں کچرے کے انتظام کے موجودہ عمل کی منصو  ایک آسان طر

 ٹھوس بیکار انتظام پر کیمپس اسکور .2.1

 اسکور مپسیانتظام پر ک کاری: ٹھوس ب2فہرست 

یادہ نمبر نمبر حاصل شدہ یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1  ٹھوس فضلہ کو الگ کرنا 15 

  .2  ٹھوس فضلہ جمع کرنا۔ 15 

یسائیکلنگ کرنا۔ 35  بارہ استعمال اور ر   .3  ٹھوس فضلے کا دو

  .4  ٹھوس فضلہ کو ضائع کرنا۔ 15 

  .5  بیکار انتظام کی پہل 15 

  .6  انتظامجیو میڈیکل کچرے کے قواعد کے مطابق  5 

  کل 100 
 

یادہ   پیدا شدہ ٹھوس فضلہ کی مقدار: یادہ سے ز  پوائنٹ حاصل کرسکتا ہے۔ 15پیدا کردہ ٹھوس فضلہ کی مثالی مقدار کے لئے کیمپس ز

یادہ  .1 یادہ سے ز  گرام قابل قبول کچرا کی مقدار ہے۔  150عالموں کے لئے فی شخص روزانہ ز

یادہ قابل قبول کچرا  .2 یادہ سے ز  گرام ہے  350ایک ہاسٹل کے لئے مثالی طور سے فی شخص روزانہ ز

ین کی تعداد .3  احاطے میں رہنے کے دن( =  ×گرام 350 ×ورکنگ ڈے( + )ہاسٹلوں / باشندوں کی تعداد ×گرام  150 ×مثالی کل بیکار )عالم / زائر

یوں کی تعداد  .4  =  365 × تعداد + کچرے کی مقدار روزانہ سیٹو میں )جمع ہونا( + کچرے کی مقدار روزانہ ری سائیکلنگ۔ کے لئے جمع( ٹرپ ×دراصل بے کا = روزانہ گاڑ

 = )پیدا شدہ اضافی ٹھوس فضلہ کی مقدار(  Aمثالی فضلہ-دراصل فضلہ  .5

×ٹھوس فضلہ  .6 100 ×  )ٹھوس مادے کی ایک مثالی مقدار(  = 0.10

  X-15لئے نمبر =پیدا شدہ ٹھوس کچرے کی مقدار کے  .7

 نمبر دیں  15اگر ٹھوس فضلہ مثالی مقدار سے کم پیدا شدہ ہوتا ہے، تو  .8

یادہ نہیں ہونی چاہئے۔ 150مثالی طور سے پیدا شدہ ٹھوس فضلہ کی مقدار فی شخص روزانہ  .9  گرام سے ز
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یں۔ .2.1.1  متعلقہ جگہوں کو پر کر

 نمبر( 5ذرائع پر کی گئی عالحدگی )2.1.1 

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال / کالس روم             3 ٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 گودامکراکری            

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹر  15            افادیت )بینک، ڈاکخانہ، اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           
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 نمبر( 5) یابیدست یکوڑےدان ک لےیسوکھے / گ ںیپاس م-آس  2.1.2

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال / کالس روم             3 ٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 کراکری گودام           

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹر  15            افادیت )بینک، ڈاکخانہ، اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           
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 نمبر( 5) یاور محفوظ عالحدگ قہءکاریطر عےیاصول کے ذر 2.1.3

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال              3 / کالس رومٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 کراکری گودام           

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹر  15            افادیت )بینک، ڈاکخانہ، اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           
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 کا ذخیرہٹھوس فضلہ  2.2 .2.2

 

بارہ ا یلو / ادارہ جاتی خطرناک فضلہ کو دو یڈیبل فضلہ اور گھر یڈیبل، نان بایوڈگر ے لئے الگ الگ ستعمال اور آسان پراسیسنگ کٹھوس فضلہ ذخیرہ : فضلہ ذخیرہ نظام : مثالی بایوڈگر

 گے۔نمبر ملیں 10گی۔ اس کے جمع کیا جانا چاہئیے۔ اس سے کیمپس کو صاف رکھنے میں مدد ملے

 

 برتن ہیں، حاصل نمبر : 3کیمپس کے تمام فضلہ جمع کرنے کے پوائنٹس پر  .1

 

a. : یں یسٹ وصولی پوائنٹس، جن میں تین کنٹینرس ہیں، کا فیصد متعین کر  ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے و

 

 

 

 

 

b.  :یعے حاصل پوائنٹس  کیمپس کے ذر

 

 

 

 

 

یڈیبل کے 2 .2 یڈیبل اور نان ڈگر  پوائنٹ  5۔ ذرائع پر کچرے کی کوئی عالحدگی نہیں ہے، مالزم بایوڈگر

 پوائنٹ  5۔ ذرائع پر کیمپس کچرے کی عالحدگی کرتا ہے، وصولی کے بعد عالحدگی کے 3 .3

 پوائنٹ  15۔ کیمپس ذرائع پر ہی فضلہ کو علیحدہ کرتا ہے اور جمع کرنے کے دوران اور اس کے بعد علیحدگی کو برقرار رکھتا ہے جس کے 4 .4

 ہوگا۔ 0جس کا اسکور ۔ کسی بھی سطح پر ٹھوس کچرے کی علحدگی نہیں کی جاتی ہے، 5 .5

 

 ہیں۔ ---کچرا جمع کرنے کے لئے حاصل شدہ نمبر = 

  

 یوصول سٹیبن و-3

 رقبہپوائنٹ 

 پوائنٹس کا کل نمبر رہیفضلہ ذخ

= a( …3 بن )% کے ساتھ فضلہ جمع پوائنٹس کا 

 

X 100  
 

 پوائنٹ( رہی)فضول ذخ 10

100 
X a 
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 پوائنٹ( 5مجموعہ پوائنٹ ) ابیدست  2.2.1

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال / کالس روم             3 ٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 کراکری گودام           

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹر  15            افادیت )بینک، ڈاکخانہ، اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           
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 نمبر( 5) یابیدست یاسٹاف ک یاجتماع 2.2.2 

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال / کالس روم             3 ٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 کراکری گودام           

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹر  15            افادیت )بینک، ڈاکخانہ، اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           
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 نمبر( 5) ہیاسٹاف کا نقل وحمل اور تصف ابیدست2.2.3 

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 ذرائع

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1 دفتر کی عمارت / بالکس           

 2 کتب خانہ           

یننگ / کانفرنس ہال / کالس روم             3 ٹر

یم             4 آڈیٹور

   (1)نمبر           

 5 ہاسٹل           

 6 اسٹاف کوارٹرز           

 7 مہمان خانہ           

  (1) نمبر           

 8 کینٹین 8           

 9 ڈائننگ ہال           

 10 باورچی خانہ           

  (1) نمبر           

 11 کرانا گودام           

 12 کراکری گودام           

  (1) نمبر           

 13 صحت مرکز           

 14 کے میدانکھیل           

یٹرافادیت )بینک، ڈاکخانہ،  15             اسٹور، جنر

یج(  روم، سیو

15 

  (1) نمبر           

  (5کل نمبرات )           

 

 



 سوچھ کیمپس

  MGNCRE 

   

 
 

93 

بارہ استعمال اور ری۔سائکلنگ .2.3  دو

 

بارہ استعمال اور ری۔سائکلنگ   پوائنٹس پر کیا جاتا ہے۔ 35ٹھوس کچرے کا دو

یں : .1  اس سیکشن میں دئے گئے نمبرات کو متعین کر

 

a.  (بارہ  فیصد کا مقدار کی (مقدار کل کی طرح اس کے فضلہ ٹھوس گئے الئے میں استعمال دو … 𝑎 = 100 ×
مقدار کل کی طرح اس کے فضلہ ٹھوس

بارہ مقدار کل کی طرح اس کے فضلہ ٹھوس گئے الئے میں استعمال دو
 

 

b. یں  ذرائع کو نافذ کرکے نمبر کا حساب کر

 

𝑎 ×
یٹیج)وزن متعینہ لئے کے فضلہ کی قسم ہرایک  گیا کیا مختص کو (دیکھیں کو چارٹ و

100
 

 

یں۔  .2 یعے بنائے گئے کل نمبر اور سبھی کو اس میں جوڑ  ہرایک مخصوص قسم کے کچرے کے تصفیے کے لئے کیمپس کے ذر

 نمبر۔ 5آٹوکلیونگ اور دافع چھوت کرنے کے بعد مبینہ سہولت کے ساتھ -طبی فضلہ کے لئے .3

 

 نمبر( 5) ہیاسٹاف کا نقل وحمل اور تصف ابیدست2.2.3

حاصل 

 شدہ نمبر

یسٹ  قسم و
 پہل

یل  سیر

یسٹ بایومیڈکل نمبر یسٹ و یسٹ ای و  ٹھوس گیال لیب و

   ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں 

 1  نمبر( 5سابقہ تدبیر)           

 2  کچرے کی چھٹائی           

یشن میکانکی             3  سفوف/مکینیکل پلورائز

 4  حوصلہ افزائی           

 5  لینڈفل           

 6  کھاد           

  )35کل نمبر )           
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یبل کچرے کی مقدار پر منحصر کرتی ہے ٹھوس فضلہ مادہ تصفیہ : .2.4  فضلہ تصفیے کی استعداد ڈسپوز

 )کلوگرام میں( روزانہ :: کیمپس کا فضلہ تصفیہ رکارڈ 2.4فہرست 

یبل کچرے کی مقدار نمٹائے گئے کچرے کی مقدار صحیح سے نمٹائے کچرے کا فیصد یل مقام ڈسپوز  نمبر سیر

 1 تعلیمی عمارت   

 2 انتظامی عمارت   

 3 ہاسٹل   

 4 عام عالقے   

 5 کینٹین   

 
 

 : ڈنپ یارڈ میں کل ٹھوس کچرا ٹرانسفر )ٹن میں(1۔4۔2فہرست 

بر نومبر دسمبر کل یل مئی جون جوالئی اگست ستمبر اکتو  کچرے کی قسم  جنوری فروری مارچ اپر

یپ،               لکڑی، کانچ، دھات اسکر

یپ   دیگر اسکر

الیکٹرانک اور کمپیوٹر سے              

یں   متعلق چیز

  کھانے کی فضلہ             

  کل کچرا             

 
 

یل یسٹ گیال ٹھوس پہل نمبر سیر یسٹ-ای لیب و یسٹ بایومیڈیکل و  اسکور و

  نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں  

            نمبر( 5ہموار اور منظم تصفیہ ) 1

            صاف کوڑاخانہ 2

            مستند افسر کے دائرے میں 3

            کل 
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 پہلفضلہ انتظام پہل : کیمپس  .2.5

 یہیگا، ر منظم کرےمداخلت کے طور پر فضلہ انتظام کا نظام کو قائم او یاداروں کے لئے ادارہ سطح ک یکیکرنا اہم ہے۔ تکن فیتعر یپہل ک یگئ یک عےیکچرے سے متعلق مدعوں پر انتظام کے ذر

پٹ ،یونٹیکم یادارہ جو پڑوس ک یکیہے۔ تکن یجات یاس سے توقع ک پڑ توقع  یک یصفائ % 100کہ  گےںیکر نیمتع ہی( کے تحت 2.5 بلیٹ 4گے شمارہ نمبر ۔ کام کر رہے ہوں گاؤں کے ساتھ ای یجھو

 ۔ اعلیہوگ
ٰ

 ہے: یجا سکت یک صیسے تشخ قےیطر لیدرج ذ یمادوں کے انتظام ک کاریب عےیادارے کے ذر یمیتعل ی

 فضلہ انتظام 2.5فہرست 

یل یسٹ گیال ٹھوس نمبر( 15پہل ) نمبر سیر یسٹ-ای لیب و یسٹ بایومیڈیکل و  اسکور و

  نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں نہیں ہاں  

             نمبر( 10مداخلت ) یاور سماج یکیتکن 1

بہ، ت 2 پورٹنگ نظام یاریمنصو              اور ر

             مناسب نمائش، اشتہار، معلومات ساجھا کرنا 3

ت سے پکے ساتھ  نیمالزم یصفائ 4
ّ
آنا اور ان  شیعز

  کے فائدے کا کام کرنا

           

پورٹنگ نظام پر عمل کرنا 5              ر

 قہءکاریطر یاور فضلہ انتظام کے لئے اصالح ینگران 6

  کرنے واال مستند افسر

           

            )15 (نمبر کل 

 فضلہ ی۔طبییاتیح .2.6

 پوائنٹ( 5طبی فضلہ )-حیاتی 2.6فہرست 

یل  حاصل شدہ نمبر نہیں ہاں پہل نمبر سیر

     پوائنٹ( 1فضلہ ) ی۔طبیاتیاصول کے مطابق منظم ح 1

     ہیجسم سے متعلق فضلہ کا تصف یانسان 2

     ہیجانور فضلہ تصف 3

     ہیسرنج۔۔۔( کا تصف اں،ینوک والے فضلہ )سوئ کیبار 4

     ہیسائٹوٹوکسک دوا دارو کا تصف 5

    (5) نمبر کل 
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 کا استعمال : یپان .3
 اسکور مپسیپر ک یپان :3فہرست 

یادہ نمبر حاصل شدہ نمبر یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1 پانی کی دستیابی 10 

  .2 پانی کا استعمال 10 

  .3 پانی کا معیار 10 

  .4 بارش کے پانی کا ذخیرہ 30 

  .5 ری۔سائکلنگ 30 

  .6 کیمپس پہل 10 

  کل 100 

 

 (10) کل         کی دستیابی پانی .3.1

فائی مقاصد کے لئے کا ایک اہم پہلو ہے۔ صموثرصفائی کا انحصار پانی پر ہے، جو عالمی صفائی ایجنٹ اور عالمی حلول کرنے واال ہے۔ پانی کی مسلسل دستیابی صفائی کو بنائے رکھنے 

پوائنٹ دئے  15کے پیمانے پر  15-0گھنٹے کی فراہمی کے لئے  24ی کی فراہمی لگاتار اور بھروسہ مند ہو۔ پانی کی صفائی کو بنائے رکھنے کے لئے صفائی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ پان

 ۔گےگے۔ لہذا ہی نمبر دئے جائیںپوائنٹ دئے جائیں 0گھنٹے سے کم رہتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کے لئے  12جانے کی ضرورت ہے، اگر پانی کی فراہمی 

a. 24  = نمبر،  10گھنٹے 

b. 20  = نمبر،  8گھنٹے 

c. 16  = نمبر اور  3گھنٹے 

d. 12  = نمبر 0گھنٹے اور اس سے کم 

یعے درج ذیل مقدار کو دھیان میں رکھا جانا چاہئیے :  تعلیمی اداروں کے ذر
ٰ

 پانی کی دستیابی متعین کرنے کے لئے اعلی

i. یادہ پانی  مثالی طور سے روزانہ دانشور / فیکلٹی / مالزمین یادہ سے ز  ایل پی سی ڈی ہے  30کے لئے فی شخص ز

ii. یادہ پانی کی کھپت یادہ سے ز  ایل پی سی ڈی ہے  100مثالی طور سے ہاسٹل میں رہنے والوں کے لیے فی شخص روزانہ ز

iii. :یادہ پانی کی کھپت یادہ سے ز  ایل پی سی ڈی ہے  135مثالی طور سے روزانہ فی باشندہ ز

iv. کل پانی کی کھپت 

 ایل پی سی ڈی( x 135ایل پی سی ڈی( + )باشندوں کی صالحیت x 100ایل پی سی ڈی( + )ہاسٹلوں کی صالحیت x  30زانہ آنے والے اسکالرز/ فیکلٹی / مالزم / مہمان)رو
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 استعمال کے لحاظ سے پانی کی اوسط کھپت )لیٹر میں( 3.1فہرست 

یعے استعمال یعے استعمالہاسٹلوں کے  دوسرے کل وقتی باشندوں کے ذر یعے استعمال ذر یزڈینٹ کے ذر یل استعمال ڈے اسکالروں / ر  نمبر سیر

  .1  پینا   

  .2  نہانا   

  .3  دھونا   

  .4  فلشنگ   

  .5  دیگر استعمال   

  کل   

بع میٹر(، کام کے عالقے کے لئے  1.5رہائشی عالقے کے لئے -دھالئی بع میٹر( 0.5)لیٹر / مر   )لیٹر / مر

بع میٹر( 2.5-باغبانی   )لیٹر / مر

 

 کا استعمال یپان .3.2

 تا ہےپانی کے استعمال کی دستیابی، عادتوں، اور نلوں، ذخیرہ کے پوائنٹس اور پائپالئیوں سمیتپانی کی فراہمی کے نظام کے معیار پر منحصر کر

a. پانی کی مثالی کھپت  − پانی کی اصل کھپتA  )اضافی پانی / فضول خرچ کے استعمال کی مقدار( =

b. A  )پانی کی کھپت کی مثالی مقدار  ÷)اضافی پانی / فضول خرچ کےاستعمال کی مقدار𝑥 = 0.10 × 100 × 

c. 20پانی کی کھپت کے لئے حاصل نمبر − 𝑥 =   

 نمبر ملتے ہیں، 10ایل پی سی ڈی )باشندوں( سے کم ہے، تو آپ کے ادارہ کو  135ایل پی سی ڈی )ہاسٹلر( اور  100ایل پی سی ڈی )ڈے اسکالر(،  30اگر آپ کے ادارہ کی کھپت 

a. 30  یادہ کی کھپت والے ہرایک لیٹر پر یزڈینٹ( سے ز یں، 0.9ایل پی سی ڈی )ڈے ر  کی کٹوتی کر

b. 100  یادہ کھپت والے ہر لیٹر پر یں اور 0.9ایل پی سی ڈی )ہاسٹلر( سے ز  کی کٹوتی کر

c. 135 یادہ کھپت والے ہر لیٹر پر ایل پی سی ڈی )باشندہ یں 0.9( سے ز  کی کٹوتی کر
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یعے پائپالئن   :1ذرائع  یشن / پی ڈبلیو ڈی / گرام پنچایت کے ذر پور  بلدیہ / کار

یل   :2ذرائع  یل اور ٹیوب و  کنواں، احاطے میں بورو

 جھرنا، ندی اور نہر )سب آزاد ذرائع(  :3ذرائع 

 مقدار کا ذکر ہے۔ یک یپان ایگ ایخاص ذرائع سے ل یکس ںیجن م افتیدر ںیکے ان بلوں کے بارے م یعملے سے پان یانتظام

ذرائع کے لئے،  گری۔ دںیاب لگائکا حس صدیکے ف یسے نکاال ہوا پان عہیخاص ذر یصاف کرنے( کے لئے کس نے،یخاص مقصد )پ یگئے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کس ئےید ںیم لیذ

 ۔ںیجاتے ہ رےجس دن وہ بھ ںیاور اس کو درآور کے حساب سے ضرب د ںیگنجائشوں کا پتہ لگائ یجگہ ک یک رہیدرآور ذخ یمجموع

100 ×
 مقدار۔ کی پانی گیا لیا سے ذرائع خاص کسی

 مقدار کل کی پانی شدہ استعمال لئے کے مقصد مخصوص
 

  
 پانی کی کھپت روزانہ لیٹر میں 3.2  1.فہرست

 3ذرائع  2ذرائع  1ذرائع  استعمال

     پینا

     دھونا

     فلشنگ

     صفائی

     باغبانی

     دیگر استعمال

     کل

 
 صدیکا ف یپان ایاگیکے حساب سے ل ٹریروزانہ ل  3.2.2فہرست

 3ذرائع  2ذرائع  1ذرائع  استعمال

     پینا

     دھونا

     فلشنگ

     صفائی

     باغبانی

     استعمالدیگر 

     کل
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 نمبر( 10) اریکا مع یپان .3.3
 اتینمک گریآرسنک، فلورائڈ اور د ابیر دستطور پ یقدرت ںیم یپان ینیکو زم مپسیبنانا ہوگا۔ ک ینیقیکو  یابیدست یک یکے مطابق پان اراتیمع سیا یآئ یکے لئے ب یکے پان نےیکھانا پکانے اور پ

 نیاور زم ڈیجمع کرنے والے ؤورہ یپان کے نےیسے پاک ہو۔ پ وںیآلودگ یاتیاتیح یکھانا پکانے کے پان اور نےیبنانا ہوگا کہ پ ینیقی یبھ ہیسے متعلق پہلوؤں کا انتظام کرنا ہوگا۔  یموجودگ یک

وں کے یآلودگ یاتیاتیے توحجائ ایل یذرائع سے پان یکرناہوگا۔ جب عوام نیکا تع اریکے مع یشدہ پان رہیسے ذخ یضرورت ہے۔ وقفہ وقفہ سے صفائ یکو وقتا فوقتا صاف کرنے ک وںیدوز ٹنک

 ۔ ںیضرور کر شیتفت یک اریکے مع یپان یکے لئے بھ ٹسیاور فاسف ٹیعالوہ نائٹر

 نیمتع ہیمالکر  نیکلور قہیرط کیکو برقرا رکھنے کا ا اریکے مع یہے۔ پان یڈالنا ضرور نیوقتا فوقتا کلور ںیم یکا پان نےیکے پوائنٹس پر پ رہیذخ سےیج وںیٹنک ڈیدوز اور ؤورہ نیطرح، زم اس

 اراتیمع سیا یآئ ی۔ بےیئپروٹوکال ہونا چاہ کیکا ا شیتفت یک نیکلور یہوئ یکے ہر ذرائع کے لئے بچ یکے پان نےیہر روز پ عےیہو۔ کلوروسکوپ کے ذر میا یپ یپ 4 نیکلور یہوئ یکرنا ہے کہ بچ

 ہے یجان یکے حساب سے ک نکیکرنے والے ٹ رہیکے ذخ یکے پان نےیماہانہ جانچ، پ یک اریکے مع یکے مطابق پان

 نمبر( 10پینے کے پانی کا معیار ) 3.3فہرست 

یل نمبر یادہ نمبر نہیں ہاں اصول معیاری سیر یادہ سے ز  حاصل شدہ نمبر ز

1.  

 پانی کے صاف ذرائع کی دستیابی

  کیا وقتا فوقتا پینے کا صاف پانی فراہم کیا جاتا ہے؟ 

 کیا ٹنکیاں ہر روز بھری جاتی ہیں؟ 

  

2 

 

2.  

 پانی کے صاف ذرائع کی دیکھ بھال 

  کیا ہر مہینے ٹنکیاں کی صفائی کی جاتی ہیں؟ 

 ین ڈالی جاتی ہے؟  کیا ہر دن ٹنکیوں میں کلور

  

 

 

3.  

 جانچ کے سامان کی دستیابی 

  کیا ہر عمارت میں پانی کے معیار کی جانچ کے لئے کلوروسکوپ دستیاب ہے؟ 

 بہ پیمانہ بندی کی جاتی ہے؟ پس کی دیکھ بھال میں باقاعدہ سے مطلو  کیا کلوروسکو

  

 

 

4.  

 پانی کے معیار کی تفتیش کے لئے کلوروسکوپ کا استعمال یا وقتا فوقتا پانی کی تفتیش کی جاتی ہے 

  کیا ہر عمارت میں پانی کے معیار کی تفتیش کے لئے کلوروسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ 

 پس کی دیکھ بھال ہوتی ہے؟  کیا ضروری اور باقاعدہ پیمانہ بندی کے ساتھ کلوروسکو

  

 

 

5.  

 معیاری جانچ شدہ پانی کی فراہمی 

  کیا ہرایک عمارت میں معیاری جانچ شدہ پانی دستیاب کرایا گیا ہے 

 یعے معیاری جانچ شدہ پانی کی باقاعدہ فراہمی کی جاتی ہے یفلس کے ذر  کیا ہر روز ر

  

 

 

     کل 
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 نمبر( 30) رہیکا ذخ یبارش کے پان ںیم مپسیک .3.4

 : پانی کا قدرتی ذرائع ہے۔ ہرایک کیمپس میں عالقے کی بنیاد پر پانی سے آب پاشی کی جا سکتی ہے۔ یہ عالقہ، 
ً
ا، دونوں طرح کا ہو سکتا ہےبارش کا پانی، خصوصا

ّ
ا اور کچ

ّ
مخصوص -۔ مقامپک

یادہ مقدار کو جمع کرتا ہے۔ لیکن یادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ پانی کی ز ے عالقے سے لیا گیا پانی ز
ّ
پر بہا کر  بارش کا پانی اپنے راستے کے کچرے زمینی پانی رچارج اور ذخیرہ کے لئے، پک کو بھی آفاقی طور

ے عالقے کے مقاالتا ہے۔ صاف پانی کے 
ّ

یچارج کو متعین کرنے کے لئے بارش کے پانی کے راستے کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ کچ ے بآزاد بہاؤ اور بارش کے پانی کے بہتر ر
ّ
لے میں کیمپس کے پک

یادہ پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لئے، درج ذیل حساب اور اعداد و شمار کی ضرورت ہوتی ہے۔  عالقے سے ز

a. مین کا رقبہ کیمپس کی ز-  

b.  ا عالقہ
ّ
  -ادارے کا پک

c. ا عالقہ
ّ

 ادارے کا کچ

 ساالنہ بارش، میٹر میں۔ پانی جو کسی عالقے میں ذخیرہ ہوسکتا ہے  xمیں بارش( = ادارے کی زمین کا رقبہ   ایم ایم/ 1000میٹر میں ساالنہ بارش )

یعے کیا جا سکتا ہے   -اس کا اندازہ مندرجہ ذیل حساب کے ذر

i.  ا رقبہ
ّ
 )بہہ جانے والے پانی ( + x 0.85بارش کی مقدار  xپک

ii.  ا عالقہ
ّ

ے عالقے کے لئے یہ ضرب =  xبارش کی مقدار xکچ
ّ

 (0.35بارش ضرب )کچ

 

Xذخیرہ شدہ بارش کے پانی کی مقدار ہے-. ذخیرہ شدہ بارش کا پانی-i + ii  =…… ()۔ لیٹر ہر سال 

Y بارش کے پانی کا ذخیرہ .a + b 

 
a.  کے پوائنٹ سے جوڑا جاتا ہے رہیکے ذخ مپسیکے بہاؤ کو ک یعالقہ جہاں بارش کے پانکّچا 

 
 
 
 

b. جاتا ہے ایکے پوائنٹ تک پہنچا رہیکے ذخ یبارش کے پان ںیم مپسیکے بہاؤ کو ک یپّکا عالقہ، جہاں بارش کے پان  
 
 

  
 

 ہے Y / X x30کے لئے حاصل نمبرات کا اسکور =  رہیکا ذخ یبارش کے پان

  

ے عالقے میں جمع شدہ
ّ

 بارش کا پانی کچ

 
ے عالقے م

ّ
 کا پان بارش ابیکے لئے دست رہیذخ ںیکچ

 

0.35X 100X 
 

ے
ّ
 بارش کا پانی عالقے میں جمع شدہ پک

 
ے

ّ
 کا پان بارش ابیکے لئے دست رہیذخ ںیعالقے م پک

 

0.85X 100X 
 



 سوچھ کیمپس

  MGNCRE 

   

 
 

101 

 یالیہر .4
یٹنگ .1.1 یالی کی ر  ہر

یادہ سے  حاصل شدہ نمبر یادہ نمبرز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1 پانی کی دستیابی 66 

  .2 پانی کا استعمال 14 

  .3 پانی کا معیار 20 

  کل 100 
 

کے عالقے  مپسیکا مناسب استعمال ہمارے ک نی۔ زمںیمواقع فراہم کرتے ہ نیکے بہتر کھنےیس ایدن یقدرت یپودوں اور جانوروں کے وسائل اور آپ کے آس پاس ک دان،یکے م مپسیہمارے ک

متنوع  یوروں ککو کم کرتا ہے اور پودوں اور جان یآلودگ یسبز عالقہ فضائ ںیم مپسیکرسکتا ہے۔ ک لیتبد ںیجگہوں م یکالس رومز اور صحت مند کھل یرونیاعتبار سے متنوع ب یاتیاتیکو ح

 مدد کرتا ہے۔ ںیم نےینسلوں کو فروغ د یمقام

 کے سبز عالقے کا انتظام کرنا چاہئے۔ مپسیک ںیکے لئے، ہم ینگران یچاہئے۔ سبز عالقے ک یکرن مائشیپ یکے سبز عالقے ک مپسیک ںیہم

 ۔ںیکا حساب لگائ صدیسبز عالقے کے ف ںیم مپسی: کںیمراحل ہ لیمندرجہ ذ

a.  سبز عالقہ % 1نمبر فی  2نمبر @ 66عالقہ  % 33سبز عالقے کے تحت 

ر کر ںیکا کل رقبہ معلوم کر نیزم ابیدست ںیم مپسیک
ُ
 ۔ںیاور فہرست کو پ

 

 کا کل رقبہ نیآبادزم 4.1فہرست 

یل بع م لیتفص نمبر سیر  ںیم ٹریرقبہ، مر

   تعمیرشدہ عالقہ  .1

   سبز عالقہ * احاطہ کے اندر  .2

   غیر تعمیر شدہ بنجر عالقہ یا دیگر  .3

   زمین کا کل رقبہ  .4
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 سبز عالقے کے تحت رقبہ

 

بع میٹر ۔ سبز عالقے کا فیصد  ---عالقہ شامل ہے جس میں گھاس ، درخت اور باغبانی ہو۔ زمین کا کل رقبہ * سبز عالقے میں ایسا کوئی   -مر

 

 

 

 پوائنٹ ہیں۔   66اہمیت :سبز عالقے میں 

 

b. نمبر( 14)  انتظام ینرسر مپسیب۔ ک 

وہ  ای ںیے قابل ہزندہ رہنے ک ںیم مپسیوہ ک ایجانا چاہئے۔ ک ایکو جمع ک جوںیکے ب وںیاور اس کے آس پاس کے درختوں اور جھاڑ مپسیشروع کرنے کے لئے، ک ینرسر یک مپسیک

ب ایلگا ںیم ینرسر مپسی۔ ان کو کںیاصل باشندہ ہ یک مپسیک اور اس کے  مپسیک کے ان پودوں کو ینرسر مپسیں رکھا جانا ہے۔ کیم ینگران یک نجریم ینرسر افتہی تیجانا ہے اور تر

 اور بنجر جگہوں پر لگانا ہے۔ یخال یآس پاس ک

 
نرسری انتظام 4.2فہرست   

یادہ نمبر انتظام کا رد عمل حاصل شدہ نمبر یادہ سے ز یل کیمپس کی پہل ز  نمبر سیر

  .5  جگہ۔ شجرکاری کے لئے نامزد مختص 1 4  

  .6  ۔ سایہ اور پانی کے ساتھ نرسری کی دیکھ بھال2 4  

  .7  ۔ نرسری کے مالزم3 4  

۔ احاطہ اور کمیونٹی شجرکاری کے لئے نرسری کی 4 2  

  حکمت عملی

8.  

  کل 14  

 

  

بع م کل سبز  ںیم ٹریمر

 رقبہ

بع م  کل رقبہ ںیم ٹریمر

0.66X 100X 
 

  سبز عالقے کا فیصد = 
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c. نمبر( 20انتظام ) یپودا تحفظ اور شجرکار 
 ے پرانے درختوں نشوونما پر مسلسل نگاہ سے ممکن ہے۔ گرنے وال یلگائے گئے درختوں ک ںیپودوں اور بعد م ہیضرورت ہے۔  یحفاظت کے لئےمسلسل انتظام ک یپودوں ک ںیم مپسیک

حکمت  کیدے کو ارہ پاتے، وہاںمتبادل پو ںیپودے زندہ نہ یھجانا ہے۔ جہاں ب ای_سائڈ کا انتظام کیسٹیان سے حفاظت کے لئے پ ں،یہ ڑےیک یبھ ںیکرنا ہے۔ جہاں کہ لیکو تبد
پر لگا یعمل  ۔ےیجانا چاہئ ایکے طور

 - ںیجا سکتے ہ ئےیپوائنٹ د لیکو اپنانے پر مندرجہ ذ یکے لئے حکمت عمل ینرسر

  

 پودا تحفظ اور شجرکاری انتظام 4.3فہرست 

یادہ نمبر ہاں نہیں۔ حاصل شدہ نمبر یادہ سے ز یل معیار ز  نمبر سیر

  .1 ہاں(پوائنٹ )اگر  4۔ شجرکاری کی نگرانی 1 پوائنٹ 4   

  .2 ۔ حیاتیاتی کھاد اور پانی کی مدد سے پودوں کا تحفظ2 پوائنٹ 4   

بہ3 پوائنٹ 4      .3 ۔ شجرکاری کے لئےتبدیلی کا منصو

  .4 ۔ منضبط پیسٹی_سائڈ انتظامیہ4 پوائنٹ 2   

  .5 ۔ مقامی ڈرپ سپورٹ5 پوائنٹ 6   

  کل نمبر 20   
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  توانائی تحفظ .5

 تعلیمی اداروں کے 
ٰ

ین اعلی ھے معیار کا استعمال کرتے ہیں۔ عمدہ تر
ّ

ین معیار والی استکیمپسوں کو توانائی تحفظ پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کثیر مقدار میں توانائی کے بہت اچ عمال کے لئے بہتر

یں،  یعے منضبط کیا جا ستوانائی کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پہلوؤں کے لئے سولر ڈرائنگ اور سولر ہیٹنگ کا استعمال کر کتا ہے۔ کئی جن کو شمسی توانائی سے براہ راست دستیابی کے ذر

یعے ایک منظم توانائی آڈ کیمپس ان دنوں توانائی تحفظ کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جو نہ صرف ماحولیات بلکہ معاشی احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ سوچھ اسٹوڈینٹ ٹیم ٹ اور سوچھ ٹیم کی کے ذر

 توانائی کی کھپت اور پیداوار دونوں پر محیط اس ادارہ کے لئے توانائی کی پالیسی بنانے میں کیمپس کی مدد کرے گی۔سفارشات، 

 نمبر دئے گئے ہیں 100اس کام کے لئے 

i. کھپت کے مقابلے شمسی توانائی کا فیصد 

 50-ہیں : کل نمبرنمبر مختص کئے گئے  2روایتی توانائی کی جگہ شمسی توانائی کے ہرایک فیصد کے لئے، 

ii. پچھلے کلینڈر سال کے مقابلے میں کل محفوظ توانائی 

 50-نمبر مختص کئے گئے ہیں : کل نمبر 5پچھلے سال کے مقابلے میں محفوظ توانائی کے ہرایک فیصد کے لئے، 

 
 ۔ شمسی توانائی کے ساتھ توانائی تحفظ اور ترتیب بدلنے کے لئے کیمپس اسکور5فہرست 

/ اسکورڈ  حاصل شدہ نمبر

 نمبر

یادہ نمبر یادہ سے ز یہ کے تحت سال  تبدیلی % ز یل معیار پچھال سال تجز  نمبر سیر

 .1 بجلی کی کل یونٹ    50 

 .2 شمسی توانائی کی کل یونٹ    50 

  کل    100 
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 1-کیس اسٹڈی

 قومی دیہی ترقی اور پنچایتی راج ادارہ )این آئی آر ڈی اور پی آر(

یقہءکار میں شامل ہیں ایکڑ کا ایک کیمپس ہے، جو شراکت داروں، مالزمین 175اور پی آر  این آئی آر ڈی یعے منظم کیا جاتا ہے۔ ان کے سوچھ طر بن تہذیب،  4-اور مقیم کے محنتی اور منظم کاموں کے ذر

باد نہ ہونے وال بنا کاغذ  ی چیزوں کی جگہ تصفیہ الئق چیزوں اور سامان کا استعمال، کیمپس میں ایک ہاتھ سےکیمپس میں پالسٹک کی بوتل اور پالتھین کی تھیلیوں پر پوری طرح سے پابندی، بر

بادی کم سے کم ہو، مزدوروں کو اس طرح کھانا دینا، جس سے کم سے کم کچرا پیدا ہو، او یالنا، ام کو پھر کیمپس میں تمام جگہوں پر صفائی کے پیغتعمیر اکائی کا جاری عمل کرنا، جس سے کاغذ کی بر

بارہ استعمال، ری بارہ پیداوار کے کارڈتاکہ یہ مستقل روپ سے لوگوں کے ذہنی پردے پر چھا جائے۔ این آئی آر ڈی اور پی آر میں، کچرے کی پیداوار کم کرنا، دو بارہ حصول اور دو نل اصولوں ۔سائکلنگ، دو

یعے کچرے کا انتظام کرنا۔ ادارے ک یقوں کے ذر یسٹ مینیجمینٹ ہدف ہے : کوڑاگھر میں ڈالے گئے فضولیات کی مقدار ہمیشہ کل پیدا شدہ کچرے کے کو متعین کرکے سائنٹفک طر  % 10ا سالڈ و

بارہ استعمال کیا جانا چاہئے ۔ اس کے درج ذیل مرحلے ہیں : % 90سے کم ہونی چاہئے ۔   کچرے کا دو

ی ہفتہ اور فی مہینہ پیدا شدہ کچرے کی مقدار کا حساب کیا گیا ہے۔ کچرے کی عالحدگی کے بعد اس کی مقدار کا حساب بیکار مادوں کی پیداوار کے ہرایک ذرائع سے روزانہ، ف فضلہ پر سروے :  .1

 کیا گیا ہے۔

یاں : .2 بہ بندی اور تیار یقہءکار آسان الگت موثر اوزار اور سامان کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے استعمال کرنے الئق، نمائش کرنے الئق اور نقل کر 5R  منصو یں۔ جب اوزار مقامی نے الئق ہاصول۔ یہ طر

بیت شکل سے دستیاب ہو تو فضولیات کی تدبیر یا تصفیے کے لئے ان کو دور مقامات پر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ اس کے لئے یافتہ کرنا شامل ہے، جس  سائنس داں بیکار تصفیے میں سبھی کو تر

بہ بنانے اور تعلیم یافتہ کرنے میں صفائی مالزمین یات اور تعیناتی کے لئے مشورہ لیا جاتا ہے۔ کو شامل کیا جائے۔ صفائی نگراں اور مالزمین میں کیمپس کے مقیم کا منصو  سے افرادی قوت ضرور

یک شامل ہیں۔ ایک بھٹ  ر انتظام :سہولت، اوزار او .3 یاں، وردی، حفاظتی گیئر، دستانہ اور ر ، کھاد کے ڈبے یاس میں مختلف مقامات پر مختلف قسم کے کچرے سے نمٹنے کے لئے ڈبے، جمع گاڑ

بھی سہولت ہے۔ کچرے کے آسان نقل وحمل کے لئے کلر کوڈنگ کے  صفائی کی-کے لئے دھونے اور صاف کے ساتھ یہاں خطرناک بیکار مادوں کے انتظام کی سہولت ہے۔ یہاں صفائی مالزمین

یاں، گاڑی اپنے سب سے مناسب ساخت اور مختلف مقامات پر رکھیں گئے ہیں۔  ڈبے، گاڑ

ن، چھننی اور دیگر خود کار کترنے والی مشیاختالط سے بچنے کے لئے کور کئے گئے شیڈ ایک دوسرے سے دور واقع ہیں۔  دوسری عالحدگی اور وسائل کی وصولی کے لئے کچرے کی عالحدگی :  .4

یافت یعے کچرے اوزار فراہم کئے گئے ہیں۔ عالج سے پہلے مناسب استعداد کے لئے یکجا کچرے کی کھوج کی جاتی ہے۔ تیسری عالحدگی ری۔سائکلنگ اور باز بارہ استعمال کیا  کے ذر کا دو

 جاتا ہے۔

بارہ استعمال-کوڑا کرکٹ .5 یافت-ری۔سائکل-دو ب-باز اہم عادتوں میں پالسٹک کی بوتلیں، تصفیہ الئق پلیٹ اور پاؤچ میں ٹوائلیٹ کا سامان، کاغذ کے استعمال میں کمی، نوٹوں اور   ارہ پیدا کرنا :دو

یزوں کو ساجھا کرنے اور ری۔سائکلڈ کئے جا سکنے والے ای ھا کرنے والوں کو دیا ج-دستاو
ّ
 اتا ہے۔کچرے، کانچ اور پالسٹک جیسے کچرے کو کوڑا اکٹ

قدام اور مرحلوں کے ا این آئی آر ڈی نے ایک تکنیکی انتظام میٹرکس تیار کیا ہے جو ہرایک مرحلے کے لئے تکنیک اور اوزاروں کے ساتھ پختہ فضولیات انتظام میں  فضولیات تدارک اور انتظام : .6

 بارے میں بتاتا ہے۔

پورٹ کرنے کے لئے رد عمل اور شکایت باکس فراہم کیا جاتا ہے۔ شکایتوں کو روزانہ بنیاد پر طبعی توثیق اور مثبت نقطہءنظر  کی ۔ نگرانی اور اصالح :  ہرایک ذرائع سے صفائی مالزمین7 .7 فیڈبیک کی ر

یعے نمٹائے جاتے ہیں اور ان پر   ہے۔ر فی مہینہ جرمانہ بھی کیا جاتا  5000کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ عدم شکایت اور عدم تعاون کاؤنسلنگ کے ذر
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پائی کرنا :   .8 یعے ایک سوچھ ماحولیات کے فائدوں اور اس سائن بورڈ، ہورڈنگس لگانا اور درخت پودوں کا ر یعے درخت لگائے جاتے ہیں۔ اشاروں اور ہورڈنگس کے ذر ہر آنےجانے والے وی آئی پی کے ذر

 کو بنائے رکھنے کے مرحلوں کا اعالن کیا جاتا ہے۔

بیت دی جاتی ہے۔ ماہانہ طور پر صحت کی صفائی مالزمین  :صفائی مالزمین کی فالح و بہبود .9  کو اچھی طرح سے ادائگی کی جاتی ہے اور وقت وقت پر یونیفارم، دستانہ، نقاب، جوتے اور مناسب تر

 تفتیش اور ان کی شکایت کا حل بھی کیا جاتا ہے۔

پورٹنگ نظام : .10 ابتدائی نمونے کے اعداد و شمار کو دھیان میں رکھتے ہوئے، وہ فضولیات کی روک تھام کی مقدار )جیسے پالسٹک پر پابندی مالزم کچرے کے روزانہ ذخیرہ کا رکارڈ رکھتے ہیں، اور   ر

ھا کرتے ہیں۔
ّ
بارہ پیدہ کرنے کی جانکاری اکٹ  لگاکر(، کچرے کو کم کرنے، ری۔سائکلڈ اور دو

 www.nird.org.in،  500032-، راجیندرنگر، حیدر آبادPRاور  NIRD، (CRI)مرحلے '، دیہی بنیادی ساخت مرکز  10ذرائع: ' سوچھ کیمپس کے 

  

http://www.nird.org.in/
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 2-کیس اسٹڈی

 منیپال انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی

 بیکار آبی انتظام

بارہ استعمال پر عمل کیا ہے۔ یہاں روزانہ 3Rمنیپال انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، کرناٹک نے  یج پالنٹ  5،500: کم، ری۔سائکل، دو بک میٹر بیکار پانی کو صاف کرنے والے تین سیو یعے  MAHEکیو کے ذر

یٹمینٹ   چالئے جاتے ہیں۔ صاف کئے پانی کا استعمال پوری طرح سے باغبانی اور شجرکاری کے لئے کیا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ، ایک سلیج ٹر
ً
یبا بک میٹر گندے پانی کو  200پالنٹ سے روزانہ تقر کیو

بارہ چالیا جاتا ہے۔  صاف کیا جاتا ہے، جس کو کچھ ہاسٹل بالک کے فلش سسٹم میں دو

 بارش کے پانی کا ذخیرہ

بع میٹر کے متصل عالقے سے بارش کے پانی کاذخیرہ کیا جاتا ہے۔ چھتوں سے بارش کے پانی کو فلٹرڈ کیا جا 250، 27 یلو مقاصد کے لئے استعمال میں الیا جاتمر ا ہے۔ آبی سطح میں تا ہے اور گھر

یل کے چاروں طرف ایک گڑھے کی کھدائی کی جاتی ہ 11اصالح کرنے کے لئے پانی کو  یچارج کرنے کے لئے، بورو یلوں کو ر یلوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ سوکھے بورو یران بورو اس گڑھے میں ایک  ے اورو

 اتا ہے۔ اس سے پانی کی کمی کے دوران پانی کی فراہمی کی جاتی ہے۔فلٹر لگایا ج

 ہوا کے معیار کی نگرانی

یٹر سے ہونے والے اخراج کو ماحولیات کے معیارات کے مطابق متعین کرنے کے لئے باقاعدہ وقفے پر اندرونی جائزہ کیا جاتا ہے۔ ذ یعے سبسیڈیزل جنر میل ڈی شرحوں پر خودتعاتی گاڑی مالکوں کے ذر

یعے تیا یالی کے ذر پن اسپیس درخت افزونی اور ہر یعے تسلیم شدہ امیشن ٹیسٹنگ سینٹر میں واقع ہے۔ او  ر کیا جاتا ہے۔کو پرجوش کرنے کے لئے، حکومت کے ذر

 توانائی تحفظ

ید مرکب شمسی توانائی جیسے الئق تجدید ذرائع میں اضافہ ہوا ہے۔  ایم آئی ٹی کی توانائی خر

یٹیڈ اکائیوں کے ساتھ ایئرتوانائی مؤثر ا یقوں سے پانی کو ٹھنڈا کرنے واال اسکرو چلرس، اور تصرف کی بنیاد پر اور طےشدہ وقت فہرست کی بنیاد پ-سٹار ر افیشئینٹ  رکنڈیشننگ سسٹم، انتہائی جدید طر

فارمر، پمپ، کے موافق گیس نظاموں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کم توانائی کھپت کرنے والے ٹرانسکولنگ اور خود کار سوئچنگ کے لئے سینسر قائم کئے جاتے ہیں۔ تمام کولنگ نظاموں میں ماحولیات 

یشن اور توانائی ماہر بجلی اوزاروں کے لBEEروشنی انتظام کے لئے ؛ بیورو آف انرجی ایفیشئینسی ) CFL / LEDڈیٹئونڈ فلٹر والے کیپسٹر بینکوں اور  یعے تصدیق شدہ لوڈ آپٹیمائز ئے آٹو ( کے ذر

یات کے لئے شمسی واٹر ہیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال، شمس پر ہیٹنگ ضرور یشن پینل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور یت چار الکھ لیٹر روزانہ ی ہیٹروں کی کل قائم کردہ صالحسنکرونائز

 ہے۔

ر فوٹو وولٹیک )پی وی( سسٹم پہلے مرحلے میں چار عمارتوں پر لگائے گئے ہیں، جس سے قابل تجدید ذرائع سے ملنے ( کی صالحیت واال روف ٹاپ سولkWpکیلوواٹ پیک ) 525میں  2015ستمبر سال 

یات کو پورا کرنے کے لئے لگائی گئی ہے۔ % 30والی   توانائی ضرور
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 ٹھوس فضلہ کا انتظام

یوں اور ڈی جی سیٹوں کے رکھ رکھاؤ کی سرگرمی سے پیدا شدہ خطرناک کچ-و ورمیبچے ہوئے کھانے کو سور باڑہ میں بھیجا جاتا ہے، جبکہ دیگر حیاتیاتی کچرے ک رے کمپوسٹ میں ڈاال جاتا ہے۔ گاڑ

ل میں رکھا جاتا ہے۔ فکچرے کو بھی مستند ری۔سائکل کرنے والے کو کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ملبہ کو کیمپس میں ایک نامی لینڈ-کو مستند ری۔سائکلرز کرنے والے کو تصفیہ کے لئے دیا جاتا ہے۔ ای

یقے سے عکیمپس کے اندر ہسپتال اور نرسنگ سہولیات میں پیدا ہونے والے بایومیڈیکل کچرے کو ایک سطح پر الگ کیا جاتا ہے اور مرکزی اکائی کو بھ الج اور تصفیے کے یجا جاتا ہے۔ محفوظ طر

 لئے مستند اجینسی اس کو باقاعدہ وقفے پر جمع کرتی ہیں۔

 

manipal.html-links/green-https://manipal.edu/mu/important :URL 
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https://manipal.edu/mu/important-links/green-manipal.html
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 سوچھ کیمپس پہل کے لئے ماسٹر پالن

 

 

 

 

 تعلیمی اداروں کے کیمپس میں
ٰ

 ہندوستانی یونیورسٹیوں اور اعلی

 استحکام النے کے لئے مجوزہ حکمت عملیماحولیاتی 

 

 

 

 

بر   2019اکتو

 

بہ  محکمہ اعلی تعلیم کا ایک منصو

 وزارت انسانی وسائل ترقی

 حکومت ہند
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 مہاتما گاندھی نیشنل کونسل آف رورل ایجوکیشن۔

 

 تعلیم
ٰ

 ، حکومت ہند محکمہ اعلی

 

 وزارت انسانی وسائل ترقی
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