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فالتو کاغذ
اخبار، رسالے، تحریری نوڻس، کتابچے، ریپنگ پیپر، فہرستیں،

کارڻن، گتے کے ڈبے، سگریٹ کے پیکٹ (ورق کے بغیر)،
لکھنے والے کاغذ، مشق کے لیے کتابیں، انڈوں کے کارڻن،

آڻے، چینی یا روڻی کے لیے استعمال ہونے والے کاغذی لفافے

وه اشیاء جنہیں نیلی ڻوکریوں میں
نہیں ڈالنا چاہیے

وال پیپر،گھریلو استعمال کا سامان یا کاغذ رومال،وال
پیپرز، گھریلو استعمال کا سامان یا استعمال شده کاغذی

 ،CD، DVD ،رومال، کاربن اور تارکول کے کاغذ
شیمپو کے نمونے (دیگر فالتو سامان)

پالسڻک پیکنگ (خالی)
پالسڻک بیگ اور ساس اور پنیر وغیره کے لیے استعمال ہونے
والے ورق، لپیڻنے والی تهه، ری فل بیگ، پالسڻک ڻیوبیں اور
بوتلیں جیسی ڻوتھ پیسٹ یا غسل خانے کی جھاگ کے لیے

استعمال ہوتی ہیں، دہی وغیره کے لیے استعمال ہونے والے
پالسڻک کپ، کریم، مارگرین یا پنیر، گولیوں اور ادویات کی

پیکنگ، سڻائروفوم کی پیکنگ اور سانچے والے حصے جیسا
که پھل، سبزیاں، انڈے یا گوشت، پالسڻک یا ایلومینیئم کی

تهه والے ڈبے، جیسا که جوس یا دودھ کے لیے

وه اشیاء جنہیں پیلے لفافے میں نہیں
ڈالنا چاہیے

اسڻائروفوم چھت کے پینلز یا موصل مادے،
ڈسپوزایبل (تلف پذیر) سرنجیں، پالسٹ کی دیگر

اشیاء، وڈیو اور موسیقی کے ڈبے، کھلونے، پانی
کے پائپ، سامان رکھنے کرنے کی ڻوکریاں (دیگر

فالتو سامان سے وابستہ) 

فالتو شیشه اور سکریپ دھاتیں (خالی)
ڈسپوزایبل (تلف پذیر) بوتلیں (کسی جمع شده مادے کے بغیر)،

مرتبان، ادویات کی بوتلیں، ملمع شده گالس، سرکه، کھانے واال
تیل، کیچپ، سالد تیار کرنے کی بوتلیں، مسالحوں کے مرتبان،

ڻن کے کنستر، ایروسولز، ایلومینیئم جیسا که دہی کے ڈھکن
اور ایلومینیئم کی ایک بار استعمال ہونے والی پلیڻیں اور پیالے،

بسکٹ کے ڻن، بوتلوں کے ڈھکن اور پیچوں کے ڈھکن

وه اشیاء جنہیں کوڑے کی ڻوکری میں
نہیں ڈالنا چاہیے

چپڻے گالس، شیشے کے گالس، سیرامکس، پورسیلین،
بجلی کے بلب (دیگر فالتو سامان سے وابسته)، انرجی
سیور لیمپ، چمکدار بلب، برقی آالت، تاریں، مینا کاری

کے مادے (دیگر فالتو سامان سے وابسته)، شیمپئن
کی بوتلوں سے سیسے کے کیپسول، کار یا سائیکل کے

پرزے (تلفی کا مرکز، استعمال شده مواد کا ڈیلر) 

بقایا فضالت
استعمال شده پڻیاں، ہر قسم کی استعمال شده حفظان صحت کی

مصنوعات جیسا که ڈائپرز، ویکیوم کلینر کے لفافے، روشنی کے
بلب، کوڑا کرکٹ، سگریٹ کے ڻکڑے، سیرامکس، پورسیلین،

پالسٹ کی اشیاء (جنہیں پیکنگ نہیں سمجھا جاتا)، زائد المیعاد
کاسمیڻکس، راکھ (سرد)

وه اشیاء جنہیں سرمئی ڻوکریوں میں
نہیں ڈالنا چاہیے

حیاتیاتی فضالت، دوباره قابل استعمال اشیاء، آلوده
مادے (انفرادی مجموعوں سے وابسته)، برقی آالت

حیاتیاتی فضالت
نامیاتی فضالت جیسا که پھلوں اور سبزیوں کے بقایا جات، انڈے

اور گریوں کے چھلکے، ڻی بیگز، پسی کافی، عام گھربار میں
موجود خراب یا پکے بقایا جات، پھلوں (گلدانوں میں پھولوں کے
کڻے اور بقایا جات) کے بقایا جات، باغ کے خشک پھول، گھاس

پھوس، جھاڑیاں اور جڑی بوڻیاں، گھاس کے ڻکڑے، کم مقدار میں
کاڻے گئے درخت اور جھاڑیاں، بال، پر اور چاره

وه اشیاء جنہیں کھاد کی ڻوکریوں میں
نہیں ڈالنا چاہیے

خام گوشت، خام مچھلی، ہڈیاں اور بلی کے فضالت
(دیگر فالتو سامان سے وابسته)، خوراک کی پیکنگ،
پالسڻک کے لفافے - نیز کوئی کھاد کے لیے استعمال

ہونے والے پالسڻک کے لفافے (انفرادی مجموعوں سے
وابسته)، االئشیں، مرده جانور، کاروباری عالقه سے
باقیات بمع جانوروں کی ضمنی مصنوعات (قانون کے

مطابق الگ تلفی درکار ہے!)
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جی ہاں X جی نہیں

تلفی
فضالت کو ڻھیک سے الگ کریں
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