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ملبہکا  کچرےخشک مواد۔ خشک  ملبہکا  کچرےگيال مواد ۔گيلے 

 گتہکاغذ اور : کاغذ

شيشہ۔ شيشے کی پيکنگ 
انڈوں کو ۔  وتليںجوس۔ دودھ کے ب مشروب۔  خوردنی تيل۔۔ پينے کے پانی۔ پالسٹک کی پيکنگ: کيا

کی  جالی دار تھيلياں۔ خوردنی اشياء پر لگی ہوئی  سبزيوں۔ فروٹ اور  ڈبياںمحفوظ رکھنے والی 
جن ليبل شده ڈبے  کی تھيلياں۔ پوليسٹرل۔ کے ڈبے ٹيٹرا پيک مختلف مرتبان۔شيٹ۔ پالسٹک 

  بلسٹر) بغير غذائی باقيات کے(سی۔ پی پی لکھا ہوا ہو۔ پالسٹک کی پليٹيں اور گالس وی پرپی۔پيٹ۔پی
جن  سلنڑر۔سپرے کے   ڈبےعام استعمال کے مشروبات کے ٹين کے :يا لوہے کی پيکنگ ايلومينيم 

۔ دہی کی ڈبيوں کے   ٹيوبين۔ کريم کی ڈبياںٹونو مچھلی کی :اور کريم  کاسپرےميں پرفيوم۔ بالوں 
وغيره۔ ہنگراور سيليکون۔ پالسٹک اور دھات کے  ڈھکنايلومينيم کی کلی۔ پالسٹک کے  ڈھکن
کو باہر رکھنا ہوتا ہے تھيلوںکے  کچرےبجے کے اندر  6اٹھانے والے دن بوقت کچره: کب

                                                                                                                    
کے  تھنيرنہ ڈاليں۔ رنگ اور  اشياءسامان کے عالوه ديگر  گئے کئےميں ظاہر  تھيلوںکے  کچرے
پالسٹک کی شيٹ۔ مقدارميںاور  سائزاور بڑے  پوليسٹرلکھا ہوا ہو۔  ايفے\پرٹیجن کے ليبل ( ڈبے

کيفے  اور کی باقيات ۔ خراب غذائی مواد۔ فروٹ کے چھکے۔  تمام پکے اور  کچےکھانو ں: کيا 
چائے کی پڑيوں کا ملبہ۔ ہلکی مقدار  ميں پھول اور پودے ۔ ڈاٹ بند کر نےکے ڈھکن ۔قلفيوں   ميں 

لگے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے۔ 
کيلئےصرف تھيليوں کا  ادا بيلے مواد نا۔بائيوديگرکچرے کا اٹھا  کر  ڈرموں ميں يابالٹيوں  :  کيسے 

استعمال کريں۔
    تا ہے۔رکھنا ہوکو باہر کچرے کے تھيلوں ربجے کے اند 6 تکچره اٹھانے والے دن بوق :کب 

  پالسٹکلی۔ پالسٹک کی تھيلياں۔ ايلومينيم  کی ک ۔نيپياں(ڈايں۔نہ  بيلےکچرا داگرايدغير بائيوتھيلوں ميں 
کريں۔   نہاستعمال  تھلے۔ پالسٹک  کے  )کی پيکنگ وغيره

تھيلياں۔ کتابيں۔  کاغذ کی یک  اور فروٹ بريڑ۔ رسالے۔اشتہارات کے کتابچے۔ کاغذ اور کاپياں۔  اخباريں: کيا
رومال۔  چھوٹے حجم والی  گتےکی پيکنگ ۔  گتے  کے اغذک )بغير کھانے کی باقيات کے(ڈبےکے  پيزے

کے ڈبوں کيلئے پيکنگ کے سامان  کےحصے وغيره۔
تا ہے۔رکھنا ہوکو باہر کچرے کے تھيلوں ربجے کے اند 6 ت۔ کچره اٹھانے والے دن بوق:کب

کلو گرام سے زائد نہ ہو، يا  20گتے کے ڈبے۔  بندھے ہوئے  پيکٹ جن کا وزن  تھيلياں ۔ کاغذ کی: کيسے
۔)ہوں گئے کئے مہيااگر بلديہ کی  طرف سے(پھر ڈرم 

  پالسٹک کی تھيليوں کا استعمال نہ کريں۔ ڈاليں،نيزميں چکنا يا گندے کاغذ نہ  تھيلوںکے  کچرے

 )   يا کور ڈھکن بشمول(کے مرتبان  شيشے) ڈھکن  بشمول(کالی اور رنگدار شيشے کی بوتليں : کيا 
  ۔پھينکيںہ تيل کو سنک ميں نخالی ہوں۔  بلکلکسی بھی باقيات سے  مرتبان وربوتليں ا

ہے۔تا رکھنا ہوکو باہر کچرے کے تھيلوں ربجے کے اند 6 تکچره اٹھانے والے دن بوق :کب
جاتا ہے۔ڈرموں  ميں اٹھا  کيا  يالٹيوں ااس نوعيت  کے کچرے کو ب: کيسے

کے ٹکڑے۔ مٹی کے سرامکميں پالسٹک کے تھيلے يا تھيلياں شامل نہيں کريں۔  ملبےاس 
۔اشياءکے گالس اور ديگر  ليمپ۔بلب۔کرسٹلکے  نيؤن) کپ۔پليٹيں۔مرتبان(برتن 

.

.

.

دانت صاف مشينيں۔ گ شيونجن ميں پالسٹک کی  اشياء کی ذاتی حفظان  صحت  ٹکس اور کاسمي:  کيا
 اشياءـ پلتے ربڑ کی  نيپياںسينيٹری  اور نيپياں بن ـ صا   ی روئی ـکرنے ک  کان صاف ش۔رکرنے کے ب
ربڑ ـ پنسل کا بورا ـ  جن ميں  رولرز۔کا سامان  سٹيشنریـ  دستانےے کے دستانے۔ ۔کچن  کاور پائپ ـ  

ڈی وی ڈی۔ کاربن کاغذ۔ شخصی استعمال کی اشياء جن /پن اور مارکر۔ سی ڈی ـمٹانے واال ليکوڈحروف 
گندے رہائشی اشياء جن ميں موم بتياں۔ ويکم شين  کی تھيلياں۔ کپڑے ـ ہار۔ گيسو۔ جوتے۔  ميں بيلٹ۔
جن غير بائيو ديگر ادا بيلے قسم  کی  اشياءايکسرے؛ کچن کی  کيلئے ستر۔ـ کتوں اور بليوں   چيپھڑے
جراثيم کش دوا کی اسفنج۔  ـ تيفلونيا  بورڑکی تھيلياں ـ پالسٹک کی کٹلری ـ کاٹنے کے پالسٹک  کيفے
                                              تمام غير چھانٹی شده اشياء۔يگرايالسٹک؛  دپليٹيں۔
کلو گرام سے زائد نہ ہو۔ 20کے تھيلے جن کا وزن  کچرےشفاف نيم :  کيسے
کو باہر رکھنا ہوتا ہے تھيلوںکے  کچرےبجے کے اندر  6اٹھانے والے دن بوقتکچره : کب

  

گتہ۔پالسٹک کی پيکنگ/کے ڈبے۔کاغذ شيشہ۔ ٹين( ڈايں۔ جن ميں نہ تھيلوں ميں پيکنگ کا ساما ن  )وغيره
   کا استعمال نہ کريں۔ تھيلوںيا مارکيٹ کے  ے کے تھيل الےرنگک    

. پيکنگ ہوئی جڑی پيکنگ۔ دھاتی پيکنگ۔ ۔پالسٹک مواد پيک ملٹی


