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نیسلے پاکستان ،حکومت خیبر پختونخوا اور عالمی بینک کے مابین چترال میں ذمہ دارسیاحت پر تربیتی پروگرام
کیلئے اشتراک
 (TREK) Travel Responsibly for Experiencing Ecotourism in Khyber Pakhtunkhwaکے ریز نگرانی قائم سالڈ ویسٹ
مینیجمنٹ ( )SWMکے تحت نیسلے پاکستان نے خیبرپختونخوا حکومت اور عالمی بینک کے اشتراک سے چترال میں دو روزہ تربیتی
پروگرام کا انعقاد کیا۔
واضح رہے کہ TREKکا افتتاح عالمی بینک کی طرف سے مالی اعانت کے حامل Khyber Pakhtunkhwa Integrated Tourism
 (KITE) Developmentمنصوبہ کے حصہ کے طور پردسمبر2020 ،میں وزیراعظم عمران خان نے کیا۔ TREKوفاقی حکومت کے
 2020کے اہم اہداف کے حصول کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔
 TREKپروگرام کے تحت سوات ،گلیات اور چترال کے تین مقامات پر میں نجی اور سرکاری شعبہ کے 20خواتین سمیت  130شرکاء کو
تربیت فراہم کی گئی۔ پروگرام کے تحت گلیات کے سکول جانے والے بچوں کیلئے غذائیت اور حفظان صحت کے بارے میں تربیت اور
آگاہی کے ذریعے مقامی کمیونٹیز کو مصروف عمل رکھا گیاہے۔
تاشفین حیدر ،ایڈیشنل سیکرٹری ٹور زم ڈیپارٹمنٹ ،حکومت خیبر پختونخوا نے کہا ”ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ کمیونٹی کو مصروف
عمل رکھنے کی سرگرمیاں جیسا کہ سیاحوں کیلئے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تربیت اور آگاہی مہمات نتیجہ خیز ثابت ہورہی ہیں۔
محکمہ سیاحت  KITEمنصوبہ کے ذریعے گلیات ،کاغان ،چترال ،کاالم اور کمراٹ کی ڈویلپمنٹ اتھارٹیز کو آالت کی فراہمی کے
ذریعے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ  SWMسائیکل پر کام کر رہا ہے۔ مزید یہ کہ کچرا ٹھکانے لگانے کے مقامات کا فزیبیلیٹی سٹڈی اور
انجینئرنگ ڈیزائن کا ٹھیکہ KITEمنصوبہ کے ذریعے ہی دیا گیا ہے۔
کرن افضال ،سینئر پرائیویٹ سیکٹرسپیشلسٹ،عالمی بینک گروپ نے کہا”KITEمنصوبہ کے تحت چترال میں سیاحوں کی سہولیات کیلئے
سرگرمیوں کا نفاذ کیا جارہا ہے جسی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کیلئے  TREKپروگرام کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔
اس پروگرام پر اظہارخیال کرتے ہوئے وقار احمد ،ہیڈ آف کارپوریٹ افیئرز اینڈ سسٹین ایبلیٹی ،نیسلے پاکستان اور افغانستان نے
کہا” TREKپر ہماری حکومت کے ساتھ شراکت داری سے صاف شفاف ماحول کیلئے رویوں میں تبدیلی التے ہوئے کچرے سے پاک
مستقبل کیلئے ہمارے وژن کو عملی جامہ پہنانے میں مددملے گی“
انہوں نے کہا”نیسلے میں ہمارا یہ وژن ہے کہ ہماری پیکیجنگ بشمول پالسٹک کو نہ زمین اور نہ سمندروں میں ٹھکانے لگایا جائے۔
اس مقصد کے حصول کیلئے ہم نے  2025تک پیکیجنگ کو  100فیصد دوبار قابل استعمال بنانے یا ری سائیکل کرنے کا عزم کر رکھا
ہے۔“
نیسلے پاکستان کا  TREKکیلئے عزم دوستونوں پر مشتمل ہے ایک بڑے پیمانے پر آگاہی مہم جو کچرے کے پھیالؤ کو کم کرنے،
دوبارہ قابل استعمال بنانے اور ری سائیکل پر توجہ مرکو ز کرتا ہے اور دوسرا کمیونٹی کو مصروف عمل کرنے کا پالن جس میں وہ
سرگرمیاں شامل ہیں جو کچرے ،آلودگی اور جنگلی حیات کے خاتمے کے مسائل سے نمٹنے میں مدد دیں گی جو اقوام متحدہ کے پائیدار
ترقی کے اہداف  17 ,15,,13 ,12کے مطابق ہے.
ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے دو روزہ تربیتی پروگرام میں کچرے کی درجہ بندی ،ری سائیکلنگ کی اہمیت ،ویسٹ آڈٹ،بنیادی
غذائی تحفظ اور  WASHپر عمل درآمدکی اہمیت پر سیشن شامل تھے۔تربیتی پروگرام کے اختتام پر غالم سعید ،ڈائریکر جنرل
ڈائریکٹوریٹ آف ٹورسٹ سروسز ،حسن عابد ،ڈپٹی کمشنر چترال اور توصیف خالد پراجیکٹ ڈائریکٹر KITEنے شرکاء میں انعامات
تقسیم کیے۔
نیسلے پاکستان کے بارے میں:
نیسلے خوراک اور مشروبات تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔دنیا کے 191ممالک میں فعال ہے۔ نیسلے کے  3الکھ
 28ہزار مالزمین معیار زندگی کو بڑھانے اور صحت مند مستقبل کے لئے کردار ادا کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔نیسلے والدین اور بچوں
کیلئے انواع اقسام کی مصنوعات اور خدمات فراہم کرتی ہے۔
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