
آپ يہ کيوں کرتے ہيں
کم  کرنے  مقدار کو جو غير چھانٹی شده کچرے کے ملبے ک تجرباتی منصوبہ ہے،يہ اي

ہے۔   ياکيلئے معرض وجود ميں آکروانے  تعارف نامہں  نرخ موزوک اور اسکے متعلق  اي
مدد مل سکے۔ مزيد آگائی حاصل کرنے ميں  کو کہ شہری  تا
: تجربہ خشک کچرے اکٹھا کرنے کے  متعلق 
عين مطابق ہوتا ہے۔ جس  کے يہ خاندان کی ضرورتعالؤه  کی پہلی فراہمی کےاس تھيلے 

کی تعداد کے استعمال  تھيلوںبھی الگو کيا گيا ہے۔ صارف کو ديگر  نامہنرخ ) تاری( کيلئے
کی بنياد پر ادائيگی کرنی ہوتی ہے۔ يہ منصوبہ جس ميں ماحولياتی ادارے

ہيں۔بلديات شامل شراکت دار  CEM Ambiente 
آپ يہ کيوں کرتے ہيں

تاکہ آپ ايک صاف دامن اور باخبر شہری بن پائيں۔
کی مقدار کے مطابق اس کی ادائيگی کر سکيں۔ ملبےکے  کچرےتاکہ آپ  

آپ ماحول    ذياده،اتنا ہی گے يںميں  آپ غيرچھانٹی شده کچرا پيدا کر دارمقجتنی تھوڑی 
س ميں آپ خود بھی ره رہے ہيں۔ ل کو ج۔ اس ماحوبنا سکتے ہيںمحفوظ کو 

اس طرح آپ ا پنےمتعلقہ بلديہ کيلئے چھانٹی شده کچرے   شرح فيصد بہتر بنا کی دارقم 
سکتے ہيں۔

ی کيونکہ ماحولياتی تھيلے ک ے ہيں۔سکتوسائل اخذ کر اپنی کميونٹی کيلئے نئے معاشی  
کی وجہ سے يہ بچت حاصل ہوئی۔استعمال جس کے تجرباتی ، مہربانی

بہتر مشق  کيلئےمشاورت کاي 
سکے کم کريں۔ ہوجتنا ممکن کو  دارقاپنے غير چھانٹی شده کچرے کےملبے م 
کو خريديں۔، اس کے مطابق  تھيلوں  ہوجتنا کچرے کا ملبہ پھينکنا مقصود  
ناس لا عوام برائےياں ٹوکر کی رکھيں۔ کچرے ئی کا خيال فاص کی  قےاپنے رہائشی  عال  

 کچرے کے تھيلوں نہ پھينکيں۔ ميں سبزه زاروں يا پارکوں سڑک
کب کيسے، کہاں او ر

وؤ يعنی ماحولياتی تھيال کيا چيز ہے؟ کاي 
استعمال   جسکاانداز کا تھيال ہے،  ک نيم شفاف اور قابل سراغ قسم کا نئےايکوؤ تھيال اي

۔الزمی ہوتا ہے ٹھکانے لگانے کيلئے کوخشک کچرے کےملبہ 



نا چاہيے؟لايکوؤ تھيلےميں کيا ڈا
کو کسی اپنے کچرے کے ملبہ ياد رہے کہ  تحرير ہدايات کو پڑ ہيں۔ خشک کچره ۔ کيلنڈر کے پيچھے

۔ ليںايکوؤ تھيلے ميں ڈا  براهءراستبغير  کئےبند  تھيلے ميںدوسرے 
چاہيے؟ ايکو ؤتھيلے کہاں پھينکنا

جاتا ہے پھينکا کو ٹھکانے لگانے والی جگہوں ميں ان کے مقرر کرده ايام اور اوقات  کچرے  کےملبہ 
ہے۔ ہوتیتلفی ضروری کی  ايکوؤ تھيلے۔ 

؟ ہوں  کتنے ايکوؤ تھيلے استعمال ميں ال سکتا
پر منحصر ہوتا ہے۔عداد مشتمل افراد کی تآپ کے کنبہ پر  کا استعمالد عدات کی تھيلو ں
کيا درکار ہے؟ کيلئےتھيلے حاصل کرنے  ايکوؤمجھے 

آپ کو اپنے کيلئےتھيلے حاصل کرنے  ايکوؤ CEMيا CRS/CNSکارڈ کے ساتھ ان تھيليوں کے تقسيم 
سے رجوع کرنا ہو گا۔ مقاماتکار 

کہاں سے خريدوں اور ان کی کتنی قيمت ہوتی ہے؟ انھيںتھيلے درکار ہوں تو  ايکوؤاگر مجھے مزيد 
کو خريد سکتے ہيں۔ جن کی  تھيلوںکارڈ کے ذريعے ان   CRS/CNS   ، CEM  آپ اپنے متعلقہ بلديہ

قيمت درج ذيل ہيں۔     
ايک رول  مشتمل  پر تھيلوں ايکوؤعدد  15کے  سائزليٹر  40 يورو 10۔ مبلغ 
 ايک رول  مشتمل  پر تھيلوں ايکوؤعدد  15کے  سائزليٹر  120 يورو 30۔ مبلغ 

کی مقدار پر ہوتا ہے۔ ملبےد قيمت کا انحصار تھيلے ميں موجوکی تلف کرنے  کوکچرے کے ملبے 
ادائيگی  بلديہ کی طے شده قيمت پر منحصر ہوتی ہے۔  کیتھيلوں 

: کيفيات مخصوص 
پہلے سے ہی فراہم شده۔: سال سے عمر بچوں پر مشتمل کنبے  03

ضمنی فراہمی کی خود تصديقی دستاويز کيلئےان : ايسے افراد جو ضبط نفسی کا شکار ہوں 
دوسرے تھيلے استعمال کر سکتا ہوں؟ کيلئے تلفیکی  ملبےکيا ميں خشک 
جائيں گے۔ کئےتھيلے ہی استعمال  ايکوؤنہيں، صرف 
رنگ کے فالتو تھيلے ؟ اورسرمئی

استعمال کريں۔ کيلئے ملبےپيک  ملٹی انھيں  
پر کيوں ايک کوڈ تحرير ہوتا ہے؟ تھيلوں ايکوؤ

تھيلے کے مالک کا سراغ لگانا ممکن ہو تا۔ ايکوؤکيونکہ اس طريقے سے ضرورت پڑنے پر 
؟ہيںتھيلے سرخ اور ديگر نيلے رنگ کے کيوں  ايکوؤبعض 

تھيلے استعمال )نيلے( کيلئے اشياءغير گھريلو مصارف کی )  سرخ( کيلئے اشياءگھريلو مصارف کی 
ممکن ہوتی ہے۔  نشاندھیکرنے سے ان کی 

ديگر شکوک و شبہات؟                                                                             
کريں۔  کالکے فون نمبر پر مفت   CEM              ماحولياتی ادارے

                                                                         
                                                                                

                                                                         


