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)غذاا ئی ااشيیاء کا کوڑڑےے دداانن(سڑنے وواالی ااشيیاء کا کوڑڑےے دداانن   
ہاںں  

بغيیر پکا ہواا گوشت٬، / بشمولل پکا ہواا (غذاائی کچرےے  •
)مچهھلی ااوورر پولڻٹریی  

سيیپ ااوورر ہڈيیاںں •  
اانڈےے٬، اانڈےے کے چهھلکے٬، ااوورر اانڈےے ررکهھنے وواالے گتے  •

)کے ڈڈبے  
)مکهھن٬، پنيیر٬، ددہی٬، ووغيیرهه(ڈڈيیریی پرووڈڈکٹ  •  
شورربے ااوورر چڻٹنيیاںں •  
ٹ کی بچی کچهھی ااشيیاءميیز ااوورر پليی •  
پهھل •  
)بغيیر پکی ہوئی/ پکی ہوئی (سبزيیاںں  •  
بريیڈ٬، ااناجج٬، گندهھھھا ہواا آآڻٹا ااوورر چاوولل •  
چائے کی پوڻٹليیاںں٬، کافی کے دداانے٬، ااوورر پيیپر فلڻٹرزز •  
کيیک ااوورر بسکٹ •  
)پيیکيیجنگ ہڻٹا ہواا(خراابب شدهه غذاائی مواادد  •  
ااستعمالل شدهه کاغذ کے نيیپکن •  
کاغذیی توليیے •  
کاغذ کی پيیاليیاںںگتے٬، / غذاا سے سنے ہوئے کاغذ  •  
پوددووںں کی کڻٹنگز/ پهھولل  •  

غذاا کو کوڑڑےے دداانن ميیں ڈڈاالنے سے پہلے پيیکيیجنگ ہڻٹا دديیں  
 

نہيیں  
پالسڻٹک •  
پيیکيیجنگ •  
ڻٹن کا فواائل •  
شيیشہہ •  

گلنے سڑنے وواالی ااشيیاء کے کوڑڑےے دداانن ميیں صرفف گل سڑ 
جانے وواالے تهھيیلے ہی ااستعمالل کيیے جائيیں۔ پالسڻٹک يیا قابل بازز 

ااحيیاء تهھيیلے نہيیں۔  
****************************************  

کوڑڑےے دداانن) رريیسائکلنگ(بازز ااحيیاء ووااال   
تهھيیال/    

ہاںں  
پالسڻٹک کے ڈڈبے •  

پالسڻٹک کی تهھيیليیاںں٬، پالسڻٹک کی پوشش •  
گتہہ •  
غذاا کے ددهھھھاتی  ڈڈبے •  
مشرووباتت کے ددهھھھاتی کيین •  
کاغذ/ ااخبارر  •  

يیا اانہيیں پانی سے کهھنگالل دديیا گيیا / سبهھی آآئڻٹمز صافف ہوںں ااوورر 
ہو۔  

 
نہيیں  

ےے آآئڻٹمزگند •  
غذاا •  
شيیشہہ •  

 
**************************************  

تهھيیال/ عمومی کچرےے ووااال کوڑڑےے دداانن / ليینڈ فل   
ناقابل بازز ااحيیاء آآئڻٹمز •  
ناقابل تحليیل آآئڻٹمز •  
گندےے پيیکيیجنگ •  
ڻٹن کے فواائل •  
پوليیسڻٹريین •  
فرشش کا پونچهھا •  
باتهھ رروومم کا کچراا/ کوڑڑےے ووااال کوڑڑےے دداانن  •  

 
شيیشہہ نہہ ڈڈااليیں۔ •   
و سڑاايیا نہيیں  جاسکتا ہے يیا جن کا بازز ااحيیاء نہيیں جن آآئڻٹمز ک

/ ہوسکتا ہے صرفف ووہی آآئڻٹم عمومی کچرےے وواالے کوڑڑےے دداانن 
تهھيیلے ميیں ڈڈاالے جائيیں۔  

شيیشے کی بوتليیں ااووررمرتبانن  
ہاںں  

ددووباررهه ااستعمالل کے قابل سبهھی بوتليیں سپالئر کو  •
لوڻٹائيیں  

ددووباررهه ااستعمالل کے قابل سبهھی شيیشے بيیکارر شيیشہہ  •
وواالے ااجاززتت يیافتہہ فردد کے ذذرريیعہہ ااکڻٹهھا  ااکڻٹهھا کرنے

کروواائے جائيیں۔  
نہيیں  

بوتلوںں ااوورر مرتبانوںں کو ضائع کرنے کے لئے عواامی  •

بوتل بيینکوںں کا ااستعمالل نہہ کريیں۔ بوتل بيینک صرفف 
گهھريیلو ااستعمالل کيیلئے ہيیں۔  

مرتبانوںں کو غذاا٬، بازز ااحيیاء  وواالے / شيیشے کی بوتلوںں •
نہہ ڈڈااليیں۔ يیا عمومی کچرےے وواالے کوڑڑےے دداانوںں ميیں  

 
**************************************  

قابل ضيیاعع کهھانا بنانے کا تيیل  
ہاںں  

اايیک محفوظظ گهھریی ہوئی جگہہ ميیں ذذخيیرهه کريیں •  
ڈڈهھھھکن مضبوططی سے بند کرکے ررکهھيیں •  
بيیکارر تيیل ااکڻٹهھا کرنے وواالے ااجاززتت يیافتہہ فردد سے  •

سے تيیل ااڻٹهھواائيیں پابندیی  
نہيیں  

تيیل کو نالی ميیں نہہ بہائيیں •  
کو کسی کوڑڑےے دداانن يیا تهھيیلے ميیں نہہ ڈڈااليیںتيیل  •  

 
**************************************  

گريیس ڻٹريیپس  
گريیس ڻٹريیپس کی سرووسنگ ااسس کامم ميیں مہاررتت  يیافتہہ ااوورر گريیس 

ڻٹريیپ سے کچراا ااڻٹهھانے کے مجازز ڻٹهھيیکيیداارر سے کروواائيیں۔  
تهھيیلوںں ميیں نہہ ڈڈااليیں يیا / گريیس ڻٹريیپ کا کچر ااپنے کوڑڑےے دداانوںں 

ميیں نہہ بہائيیں۔نالی   


