
:ميں معلومات  رےبا  کے ں کچرے کی تلفیميرم فا ماحولياتی پليٹ
 :گھريلو  مصارف کی اشياء کو تلف کرنے کا طريقہ کار

ہے۔ تا مقامات  کے حوالے سے مصارف کی اشياء کو وہاں  پھينکا جا کاروباری  رہائشی اور ٹ فارم ميںں واقع  ماحولياتی پليميحدود شہر کی  
ی فارم تک رسائی ايک کمپيوٹر سسٹم کے ذريعے ترتيب دی جاتی ہے۔ نيز عالقائی خدمات کے کارڈ کے استعمال کے ذريعے بھی رسائی حاصل کی جات ماحولياتی پليٹ

:تکی فہرس تلف مواد لقابہے۔   
ں ميڈبے فرنيچر کو لکڑی کے  يا پيک شده سامان کے حصے۔ ڈبےکے اور لکڑی  ا سامان يعنی پليٹ ک نگپيک۔دروازے  يعنی فرنيچر۔ سامانا کسخت قسم : لکڑی) اے
حجم والے  ےبڑہے۔   بالخصوص  تاکو الگ کيا جا)  شيشہ ۔ دھات ۔ پالسٹکميں  جس(لے اس کے حصو ں پرلگے ہوئے مختلف نوعيت کے سامان سے پہے لنڈا

يا پھر اس کے حجم کو کم کرنا چاہيے۔ پھينکنا چاہيے فرنيچر کو
 سائيکليں۔وغيره۔  شيلفيں۔ دھات کی ديگچےاسٹينڈ۔  کيلئےکے اسپرنگ۔ دھات کی جالياں۔ کپڑوں  چارپائیسکريپ۔  لوہا دھاتی)       بی 

يا دھاتی باقيات جن ميں بورا اور گرد شامل ہے، مہلک اجزا سے آلوده دھات کی پيکنگ وغيره نہيں پھينکنا چاہيے۔ فلٹر۔لوہےتيل کے  موٹرسائيکليں
۔چھوٹے حجم والے  ڈبےکے  کتابيں ۔ چھوٹے گتے کی کاغذی تھيلياں۔ بريڈاور  کاپياں۔فروٹاور  کتابچے۔اوراقرسالے ۔ اشتہارات کے ۔اخباريں :  کاغذ اور گتہ ) سی 

 ۔ گتے کی پيکنگ کے باقيات۔ڈبےگتے کے 
) کاغذواال  چکناہٹيا  مثالً پوشش کا مواد۔ پالسٹک شده کاغذ۔ آلو(مصنوعات ہيں  پھينکنی چاہيے،  تہہ دا رکاغذ  کی

۔اشياءکی  کرسٹلگالس اور ديگر آکاواريم ۔ شيشے۔چادريں اشياء۔:شيشے کی چادريں ) دی 
پر لگی بجلی  آکاواريمتنکے۔ اور  آرائيشیفريم ۔ جگ پر (کو اتار دينا چاہيے۔ اجزاءدھات کے  ہوئےميں ڈالنے سے پہلے ان کے اوپر جڑے  ڈبےکو لکڑی کے  اشياءان 

)کی تاريں وغيره
)کے ساتھ کورزاور  ڈھکنوں(شيشے کی ٹرے) کے ساتھ ڈھکن(داربوتليںشيشے کی سفيد يا رنگ : شيشہ پيکنگ) ای

خالی کرنا چاہيے۔ انھيںان بوتلوں اور ٹرے کو ڈرم ميں پھينکنے سے پہلے مکمل طور پر 
۔سامان۔کھلونے۔ بالٹياں۔ ٹرے۔ باغيچے کا آرائشی کينجيری  کيسٹيں: سخت قسم کے پالسٹک) في ا

پھينکنا نہيں چاہيے۔ انھيں" گھر،گھر"ہيںجو فقط واپس کرنی ہوتی  اشياءپيک کی  ملٹی
کی رکابياں، مٹی اور  سيرامکسکے برتن اور مٹی کے گلدان، پليٹيں، کپ اور ديگر  کنکريٹکا سامان،  کاردیچھوٹے درجے : اور جمود فضلہ ملبہکا  کچرے) جی

سے ماخوذ مواد۔ سيرامکس سينيٹری، سنک اور ديگر برتن،پتھرمٹی کے  چينيی
کاروائی عمل ميں الئی ہو تو اس ضمن ميں اسے  مرمتی براہراستميں چھوٹے درجے کی  رہائشجسے صارفين نے اپنی  ملبہنيز چھوٹے تعميراتی مرمت سے متعلق 

ميٹر کے حساب سے سال ميں دو مرتبہ اجازت ہوتی ہے ۔ کيوبک 0۔5کے پھينکنے کی شرع مقدار  کچرےايک مناسب مقدار ميں 
پودوں آرائشی مواد۔  ے پتے ۔ باغيچے ککی شاخيں۔ گھاس۔  پودوں:  ملبہ باغبانی اور)ايچ  

روٹ اور سبزبکاں  پھينکيں۔ نہڈرم کے متعلقہ ہوں، درختوں کی ٹہنياں اور تنوں کو نہ  کےکے گيلے فضلے کے  گھرجو گھر  سبزياںميں فروٹ اور  ڈبےلکڑی کے 
مام دوباره استعمال نہ ہونے والے مواد ۔ مجموعہ تفرشی موم جامے وغيره کارپٹ کرسياں ۔ صوفے ۔۔ ميٹريس: ملبہکا  کچرےبڑے حجم اور والے  بھاری اور ) :جو آئی 

کچرا جو ماحولياتی پليٹ فارم کے متعلق نہ ہو۔ ديگرغيرامتيازیاور 
وغيره۔ ائرکنڑيشنراور  فريج،فريزر  R1  ملبہکا  کچرے نکبجلی اور اليکٹر)جے   

۔ چولہے۔ بجلی اور گيس کے چولہے۔مائيکروويوز۔ مشينيں۔ برتن دھونے والی مشينيںوالی  کپڑےسکھانے۔  مشينيںواشنگ : ملبہکا  کچرےانک بجلی اور اليکٹر)  : کے
مونيٹورٹيليويژن اور   R3 : ملبہکا  کچرے اليکٹراتبجلی اور )  : ايل 

۔مشينيںصاف کرنے والی  کارپٹ:  اشياءکی  اليکٹرنکاور   R4 .کی چھوٹی قسم کی بجلی يلواستعمالگھر    کچرے۔ کا ملبہ)  ايم 
۔ ويڈوٹيپ۔ريڈيوفون۔ ٹيليفون۔  موبائيلپرنٹر۔ ٹيکس۔ ) اورکی۔بوررڑ يونٹ،ماؤسسنٹرل (۔ کمپيوٹرمشينيں۔ مکسراسترياں۔ فريج۔  

اور ديگر بھاپ يا گيس کے بلب۔ بجلی کے کم خرچ بلب وغيره۔ نيئون: اشياء۔روشنی کی متعلقہ  R5  ملبہکا  کچرے اليکٹرانکبجلی اور )  اين 
مواد۔ليڑايسڑبيٹرياںہونے  واال  چارجاور سيل   ۔ ايک ہی مرتبہ استعمال ہونے والے سيل ۔ بيٹربکاں۔ بيکار  ملبہمضر ٹھوس )  او
آالت وغيره کےخالف۔چوری   بيٹرياںگاڑيوں اور موٹر سائيکلوں  کی   بيٹرياںايسڈ  ليڈ: ۔  ملبہمضر ٹھو س )  پی
يا ديگر مشينوں استعمال ہونے واال مصنوعی  موٹرسائيکلمعدنی اور گاڑی کے انجن يا اس کے ديگر حصوں، : تيل سيل۔معدنیاور  بيٹرياں۔ بيکار  ملبہمضر ٹھوس ) کيو

تيل۔ 
ہونے والی مصنوعات ۔  روغن۔چسپاںرنگ : کيميائی مصنوعات کيلئےرنگ روغن اور گھريلو استعمال : تيل معدنی:سيلاور  بيٹرياں۔ بيکار  ملبہمضر ٹھوس ) آر

مارنے والی ادويات۔ داغ دور کرنے والی مصنوعات وغيره۔ ان مصنوعات کے کنستر بھی اس  مکورےپتال کرنے والی مصنوعات۔ سياہی ۔ کيڑے  ٹيمپرارنگ۔ايسڑ۔رنگ
اچھی طرح بند ہونے چاہيے تاکہ ان  ڈھکنميں شامل ہوتے ہيں، جن پر مصنوعات کی قسم لکھی ہوتی ہے تاکہ اس کو مناسب جگہ ميں  تلف کيا جا سکے۔ ان کنستر کے 

شامل نہيں ہيں۔ سلنڑرموجود مواد خارج نہ ہو سکے۔ مگر ان مواد ميں سپرے يعنی  انرکے 
جن پر ان  سلنڑر۔اوريا خالی سپرے کے  ہوئےکيميا ئی مصنوعات کے مواد سے بھرے :  کا ليبل چسپاں ہوتا ہے’’ ايف‘‘يا ’’ ٹی‘‘۔ سپرے جن   ملبہمضر ٹھو س )  ايس

 ليزرہونے کا ليبل بھی چسپاں ہو۔  آتشينکے مضر ہونے يا 
ميں استعمال ہونے والے کارتوس۔  پرنٹرزيعنی  سياہی والے  انکجيٹاور  ليزر: ٹونريعنی  کےکارتوس۔ سياہی   ملبہمضر ٹھو س )  ٹی
)بلستربوتل۔ ٹيوب يا (ليں۔ ڈاادويات کو باقاعده اس کے متعلقہ کنستر ميں : غير استعمال شده ادويات  الميعادختم :  ملبہمضر ٹھوس ) يو
ل کيا گيا ہو ۔ استعما کيلئےکرنے  سےمحفوظ اوراخوراک کے پکانے  جنھيں:  چربیکے تيل اور جانوروں کی  اورسبزيوں۔ تيل  ملبہمضر ٹھوس )  وی



:کار غيرگھريلومصارف کو تلف کرنےکا طر يقہ

ونسپلٹی کے شہری اپنے  کچرے کے ميں متعلقہ ميکواستعمال کيا جا سکتا ہے، جس   فارم ٹی کے ماحولياتی پليٹلونسپميغير گھريلو اشياء کو تلف کرنے کيلئے عالقائی 
ايک برخالف صفر والے احاطے ميں پھنکا جا سکتا ہے۔ 1:0ايک اور  بنخالفايک  1:1 جسے ملبہواال  پھينکنےکا  نکااليکڑا يا  پھر بجلی ياملبے 

ں رجسٹريشن ہوئی ہو، اور ميہے،  جسکی ماحولياتی ادارے  چی۔ای۔ايم  تاکيا جا  ں  تلفميرکھنے ملبے کو ايسے ماحولياتی احاطے  بناسمشہری  کچرےسے والے 
درجہ  کی حيثيت سے درج ہو۔  bis2 ں ميقومی ماحولياتی امور کے رجسٹر

اس کی شناخت  کيلئےکو پھينکنے  ملبےکے  کچرے زاہدوزنیکو گرام سے   30بھی قسم کے  سے خالی قرار ديا گيا ہو۔ کسی اسےخطرے کيلئےکی منتقلی  ملبےاور 
اور نشاندہی کی کاروائی عمل جاتی ہے۔  

  ں رجسٹريشن ہوئی ہو،ميچی۔ای۔ايم کی ماحولياتی ادارے   جس    تک اليا جاتا ہے، تلف کرنے کيلئے اس  ماحولياتی ادارےکو  ملبےکچرے کے   نکبجلی اور اليکڑا
کی حيثيت سے درج  کے فارم کو پر کيا جا تا ہے۔ 2 منسلکہ کيلئےکی شناخت  ملبےکے  کچرےہو۔  bis3 ں ميقومی ماحولياتی امور کے رجسٹر 

ايک دستاويز کی حيثيت رکھتا ہے۔ کيلئےکی نقل و حمل ميں  سہولت  ملبے کچرےسامان کے  اليڑانکبجلی اور  جو کہ 
. غير گھريلو مصارف کے کچر ےکے  ملبےکی تلفی  کيلئے معلومات دستياب ہيں

WWW.CEMAMBIENTE.IT سائٹ ويب بزريعہ
ماحولياتی پليٹ فارم ميں دستياب ہے۔ جوکہبذريعہ کتابچہ 

800.342.266کال مفت  بذريعہ


