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تحقيقاتی ويڈيو کا انکشاف، چھوٹے چوزوں کو بيشتر 
 بوئيں اور ُکچليں۔

سلوک کے خ�ف پيٹا انڈيا کا زبردست احتجاج ــ اور عوام سے 

حيدرآباد ــ آندھراپرديش اور تلنگانہ ميں چوزے سينے اور ان کی افزائش کرنے والے متعدد فارمس کی ايک 
اہتمام جانوروں کے حقوق کيلئے گمنام طور پر کيا گيا اور جس کی پُشت پناہی کی پيپل 
انڈيا نے۔ تحقيق پر يہ بات سامنے آئی کہ >کھوں نر چوزے جن کے 

ديگر غيرمطلوبہ چوزے عام  بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ وه انڈا صنعت کے لئے بے کار ہيں اور ساتھ ہی
طور پر زمين دوز کئے، جMئے، ُکچلے جاتے ہيں اور کوڑے دان ميں پھينک دئيے جاتے ہيں، يہاں تک کہ 
ديگر جانوروں کو کِھMئے جاتے ہيں جبکہ ان ميں جان ہوتی ہے، اور يہ سب کارستانی ہے انڈا اور گوشت 

۔ ويڈيو يہاںکوره ورژن اور تفصيلی رپورٹ ديکھيں اور ڈأون لوڈ کريں 
 ۔يہاںاور ايک مختلف غيرمذکوره ورژن ديکھا جاسکتا ہے 

جيسے کہ  چوزے ادھورے ہوتے ہيںميں افزائش کے نتيجے ميں 

 چکنس کے حساس عضو کو کارندے سختی سے دباتے ہيں تاکہ ان کی جنس معلوم کی جاسکے۔
زياده تر چکنس کی چونچيں گرم بليڈ سے کاٹ دی جاتی ہيں اور انہيں بے ہوش بھی نہيں کيا جاتا۔ يہ اسلئے 
    ايک دوسرے کو لہولہان نہ کريں کيونکہ انہيں، تنگ پنجروں ميں رکھا 

ان ميں جان باقی  نر اور ديگر غيرمطلوبہ چکنس کو بڑے بڑے گرائنڈرس ميں پھينک ديا جاتا ہے جبکہ
 رہتی ہے۔ بہت سے انڈوں کے خول ميں ناپختہ رہتے ہيں اور مرده بھی۔

 منٹ تک ڈبوئے رکھا جاتا ہے تاکہ وه پھڑپھڑا کر بھاگ نہ جائيں۔

 جاتا ہے۔
جاتا ہے تاکہ کارندے چکنس کو مچھلی کے فارم ميں بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہيں۔ انہيں تا>بوں ميں پھينکا 

 وه نکلنے کی کوشش کرتے ہيں تو انہيں پھر سے پانی ميں ڈھکيل ديتے ہيں۔

     ان تمام بدتہذيبيوں کو ديکھتے ہوئے پيٹا کی عوام سے گزارش ہے کہ سبزی خوری اپنائيں اور سرکار نئی 
س معلوم کی جاسکتی ہے تاکہ بڑے پيمانے پر سيکسنگ ٹکنالوجی پر غور کرے جس ميں چکنس کی جن

نرچکنس کی موت کو روکا جاسکے، غيرصحت مند چکنس کيلئے درد و تکليف سے نجات د>نے والی ايک 
دفعہ بنائی جائے اور اسے >گو کيا جائے، اور ان کمپنيوں کے خMف سخت رويّہ اختيار کيا جائے جو 
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تحقيقاتی ويڈيو کا انکشاف، چھوٹے چوزوں کو بيشتر : چشم ُکشاحقيقت 
بوئيں اور ُکچليں۔پنياں ج$ئيں، ڈپولٹری کم

سلوک کے خ�ف پيٹا انڈيا کا زبردست احتجاج ــ اور عوام سے انڈے اور گوشت کی صنعتوں ميں ظالمانہ 
 سبزی خوری بن جانے کی درخواست۔

حيدرآباد ــ آندھراپرديش اور تلنگانہ ميں چوزے سينے اور ان کی افزائش کرنے والے متعدد فارمس کی ايک 
اہتمام جانوروں کے حقوق کيلئے گمنام طور پر کيا گيا اور جس کی پُشت پناہی کی پيپل  چشم ديد تحقيق جس کا

انڈيا نے۔ تحقيق پر يہ بات سامنے آئی کہ >کھوں نر چوزے جن کے ) پيٹا(فور دی ايتھيکل ٹريٹمينٹ آف اينيملس 
بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ وه انڈا صنعت کے لئے بے کار ہيں اور ساتھ ہی

طور پر زمين دوز کئے، جMئے، ُکچلے جاتے ہيں اور کوڑے دان ميں پھينک دئيے جاتے ہيں، يہاں تک کہ 
ديگر جانوروں کو کِھMئے جاتے ہيں جبکہ ان ميں جان ہوتی ہے، اور يہ سب کارستانی ہے انڈا اور گوشت 

  صنعتوں کی۔

کوره ورژن اور تفصيلی رپورٹ ديکھيں اور ڈأون لوڈ کريں تحقيقاتی ويڈيو کا مذکوره اور غيرمذ
اور ايک مختلف غيرمذکوره ورژن ديکھا جاسکتا ہے  يہاںفوٹيج کا مذکوره ورژن بھی ديکھا جاسکتا ہے 

 :چشم ديد ڈاکيومينٹ مMحظہ فرمائيں 

ميں افزائش کے نتيجے ميں ) انڈے سينے والے آلے(انکيوبيٹرس 
 اعضا کی ادھوری نشوونما۔

چکنس کے حساس عضو کو کارندے سختی سے دباتے ہيں تاکہ ان کی جنس معلوم کی جاسکے۔
زياده تر چکنس کی چونچيں گرم بليڈ سے کاٹ دی جاتی ہيں اور انہيں بے ہوش بھی نہيں کيا جاتا۔ يہ اسلئے 

ايک دوسرے کو لہولہان نہ کريں کيونکہ انہيں، تنگ پنجروں ميں رکھا کيا جاتا ہے کہ غصے ميں آکر وه 
 جاتا ہے۔ 

نر اور ديگر غيرمطلوبہ چکنس کو بڑے بڑے گرائنڈرس ميں پھينک ديا جاتا ہے جبکہ
رہتی ہے۔ بہت سے انڈوں کے خول ميں ناپختہ رہتے ہيں اور مرده بھی۔

منٹ تک ڈبوئے رکھا جاتا ہے تاکہ وه پھڑپھڑا کر بھاگ نہ جائيں۔ 30ميں انہيں پانی سے بھرے ناندوں 
 کچھ کو آگ ميں جھونک ديا جاتا ہے تاکہ وه جل مريں۔

جاتا ہے۔ اں ٹھونس دييديگر کو بڑے بڑے ڈرموں ميں ٹرکوں م
کارندے چکنس کو مچھلی کے فارم ميں بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہيں۔ انہيں تا>بوں ميں پھينکا 

وه نکلنے کی کوشش کرتے ہيں تو انہيں پھر سے پانی ميں ڈھکيل ديتے ہيں۔ انہيں زنده ہی کھايا جائے۔

ان تمام بدتہذيبيوں کو ديکھتے ہوئے پيٹا کی عوام سے گزارش ہے کہ سبزی خوری اپنائيں اور سرکار نئی 
سيکسنگ ٹکنالوجی پر غور کرے جس ميں چکنس کی جن

نرچکنس کی موت کو روکا جاسکے، غيرصحت مند چکنس کيلئے درد و تکليف سے نجات د>نے والی ايک 
دفعہ بنائی جائے اور اسے >گو کيا جائے، اور ان کمپنيوں کے خMف سخت رويّہ اختيار کيا جائے جو  ی

  ۔ںکنس کو بے رحمی سے ہMک کرتی ہي

چشم ُکشاحقيقت 
پولٹری کم

انڈے اور گوشت کی صنعتوں ميں ظالمانہ 
سبزی خوری بن جانے کی درخواست۔

 
حيدرآباد ــ آندھراپرديش اور تلنگانہ ميں چوزے سينے اور ان کی افزائش کرنے والے متعدد فارمس کی ايک 

چشم ديد تحقيق جس کا
فور دی ايتھيکل ٹريٹمينٹ آف اينيملس 

بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ وه انڈا صنعت کے لئے بے کار ہيں اور ساتھ ہی
طور پر زمين دوز کئے، جMئے، ُکچلے جاتے ہيں اور کوڑے دان ميں پھينک دئيے جاتے ہيں، يہاں تک کہ 
ديگر جانوروں کو کِھMئے جاتے ہيں جبکہ ان ميں جان ہوتی ہے، اور يہ سب کارستانی ہے انڈا اور گوشت 

صنعتوں کی۔

تحقيقاتی ويڈيو کا مذکوره اور غيرمذ
فوٹيج کا مذکوره ورژن بھی ديکھا جاسکتا ہے 

چشم ديد ڈاکيومينٹ مMحظہ فرمائيں 
 
انکيوبيٹرس  •

اعضا کی ادھوری نشوونما۔
چکنس کے حساس عضو کو کارندے سختی سے دباتے ہيں تاکہ ان کی جنس معلوم کی جاسکے۔ •
زياده تر چکنس کی چونچيں گرم بليڈ سے کاٹ دی جاتی ہيں اور انہيں بے ہوش بھی نہيں کيا جاتا۔ يہ اسلئے  •

کيا جاتا ہے کہ غصے ميں آکر وه 
جاتا ہے۔ 

نر اور ديگر غيرمطلوبہ چکنس کو بڑے بڑے گرائنڈرس ميں پھينک ديا جاتا ہے جبکہ •
رہتی ہے۔ بہت سے انڈوں کے خول ميں ناپختہ رہتے ہيں اور مرده بھی۔

انہيں پانی سے بھرے ناندوں  •
کچھ کو آگ ميں جھونک ديا جاتا ہے تاکہ وه جل مريں۔ •
ديگر کو بڑے بڑے ڈرموں ميں ٹرکوں م •
کارندے چکنس کو مچھلی کے فارم ميں بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہيں۔ انہيں تا>بوں ميں پھينکا  •

انہيں زنده ہی کھايا جائے۔

ان تمام بدتہذيبيوں کو ديکھتے ہوئے پيٹا کی عوام سے گزارش ہے کہ سبزی خوری اپنائيں اور سرکار نئی 
سيکسنگ ٹکنالوجی پر غور کرے جس ميں چکنس کی جن ان اوو

نرچکنس کی موت کو روکا جاسکے، غيرصحت مند چکنس کيلئے درد و تکليف سے نجات د>نے والی ايک 
یتحرير

کنس کو بے رحمی سے ہMک کرتی ہيچ
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چھوٹے چھوٹے کيجيز ميں کٹی ہوئی مرغيوں کو پيک 
اور  يگ، ڈبونے اور چکنس کو زنده جMنے کی ظالمانہ حرکتوں کے ذمے دار ہيں ا

، ہMک نہ کيا جائےپيٹا کا پيغام صرف يہ ہے کہ ہماری خوراک کی خاطر کوئی بھی جانور 

: جيسا کہ ويڈيو ميں ديکھا جارہا ہے کہ متعدد ہMکت خيز طريقے کمپنياں اپنائے ہوئے ہيں مثMً ڈائمنڈ گروپ 
سو ُگنا فوڈس، پولٹری سيکٹر ميں جانا پہچانا نام اور گوشت کيلئے چکنس کے ہندستان ميں نمبر ايک پروڈيوسر؛ 

ميدان ميں، پولٹری اپنے کاروباری ’’، ‘‘لميٹيڈ سری نواس ہيچريز
حصے ميں سِرفہرست، ان کے ويب سائيٹ کے مطابق۔ اور ايس آر گروپ 

جبکہ ان کے بريڈر فارمس  ُمرغ ہے 60,00,000
برڈس پر مشتمل ہے۔ وينکٹيشور ہيچريز پرائيويٹ لميٹيڈ جسے عام طور پر وينکيز کہا جاتا 

ساتھ ہی اسکائی >رک گروپ، ہندستان ميں  ذريعے سيکسنگ پريکٹيسيز کا ويڈيو بھی دکھايا گيا ہے۔
سب سے بڑے پولٹری پروڈيوسرس ميں سے ايک، اسکائی >رک ہيچريز پرائيويٹ لميٹيڈ سے ٹرانسپورٹ ميں 

PETAIndia.com  

 
 

چھوٹے چھوٹے کيجيز ميں کٹی ہوئی مرغيوں کو پيک ’’کا کہنا ہے  پوراسی ای او برائے پيٹا پوروا جوشی 
، ڈبونے اور چکنس کو زنده جMنے کی ظالمانہ حرکتوں کے ذمے دار ہيں اکرنے کرکے گرائنڈنگ

پيٹا کا پيغام صرف يہ ہے کہ ہماری خوراک کی خاطر کوئی بھی جانور ۔ ‘‘ميٹ انڈسٹريز
  ‘‘زی خوری اپنائيں۔لٰہذا ہم سب

جيسا کہ ويڈيو ميں ديکھا جارہا ہے کہ متعدد ہMکت خيز طريقے کمپنياں اپنائے ہوئے ہيں مثMً ڈائمنڈ گروپ 
سو ُگنا فوڈس، پولٹری سيکٹر ميں جانا پہچانا نام اور گوشت کيلئے چکنس کے ہندستان ميں نمبر ايک پروڈيوسر؛ 

سری نواس ہيچريز ،ايس ايچ گروپ، جس کی فليگ ِشپ کمپنی
حصے ميں سِرفہرست، ان کے ويب سائيٹ کے مطابق۔ اور ايس آر گروپ  %95ر مارکٹ کے سيکٹر ميں ليئ

60,00,000گوشت کی صنعت کيلئے چکنس کا پروڈکشن ماہانہ  کے
برڈس پر مشتمل ہے۔ وينکٹيشور ہيچريز پرائيويٹ لميٹيڈ جسے عام طور پر وينکيز کہا جاتا  5,00,000

ذريعے سيکسنگ پريکٹيسيز کا ويڈيو بھی دکھايا گيا ہے۔ہے، کے 
سب سے بڑے پولٹری پروڈيوسرس ميں سے ايک، اسکائی >رک ہيچريز پرائيويٹ لميٹيڈ سے ٹرانسپورٹ ميں 

  چکنس کے ٹکڑے بھی کئے جاتے ہيں۔

PETAIndia.com:  مزيد معلومات کيلئے برائے مہربانی وزٹ کريں 

سی ای او برائے پيٹا پوروا جوشی 
کرکے گرائنڈنگ

ميٹ انڈسٹريز
لٰہذا ہم سب

 
جيسا کہ ويڈيو ميں ديکھا جارہا ہے کہ متعدد ہMکت خيز طريقے کمپنياں اپنائے ہوئے ہيں مثMً ڈائمنڈ گروپ 

سو ُگنا فوڈس، پولٹری سيکٹر ميں جانا پہچانا نام اور گوشت کيلئے چکنس کے ہندستان ميں نمبر ايک پروڈيوسر؛ 
ايس ايچ گروپ، جس کی فليگ ِشپ کمپنی

سيکٹر ميں ليئ
کےجن 

5,00,000ہأوس 
ہے، کے 

سب سے بڑے پولٹری پروڈيوسرس ميں سے ايک، اسکائی >رک ہيچريز پرائيويٹ لميٹيڈ سے ٹرانسپورٹ ميں 
چکنس کے ٹکڑے بھی کئے جاتے ہيں۔

 
مزيد معلومات کيلئے برائے مہربانی وزٹ کريں 
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