
گاہکوں کے سواالت سے نپٹنا
جرسی سٹی میں پالسٹک کے تھیلوں پر پابندی

کے  امکانی سواالت  کے  گاہکوں  میں  بارے  کے  پابندی  پر  تھیلے  رہنما  تربیتی  ذیل  درج 
جوابات فراہم کرتا ہے۔ سبھی مجوزہ جوابات کا اطالق آپ کے کاروبار پر نہیں ہوگا اور آپ اپنے منفرد کاروبار کے لحاظ سے بیان 

میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔

واحد استعمال والے پالسٹک کے تھیلے کئی سالوں سے مفت فراہم کیے جار ہے ہیں، لہذا گاہکوں کو طویل عرصے سے موجود توقعات اور عادات کو 
تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں فروخت کے وقت سواالت اور اعتراضات پیدا ہوسکتے ہیں۔

خردہفرو شیسے متعلقتربیتی رہنما پرچہ

28 جون، 2019 سے سٹی آف جرسی واحد استعمال والے پالسٹک کے تھیلوں 
اور ناقابل باز احیاء کاغذی تھیلیوں پر شہر پیما پابندی عائد کرے گا۔

یہ پابندی ان سبھی خردہ فروشوں کو متاثر کرے گی جو ابھی واحد استعمال والے پالسٹک کے تھیلوں 
یا ناقابل باز احیاء کاغذی تھیلیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کریانہ دکان، ریستوراں، چھوٹی 
دکانیں، فارمیسیز، کپڑے کی دکانیں، ہارڈ ویئر کی دکانیں، بیئر اور شراب کی دکانیں اور ہر وہ خردہ 
فروش دکان شامل ہے جو فروخت کے وقت گاہکوں کو پالسٹک کے تھیلے فراہم کرتی ہیں۔ 
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مجوزہ جواباتگاہکوں کے سواالت

مجھے کیوں مزید 
 پالسٹک 
 کا تھیال

نہیں مل سکتا؟

   جرسی سٹی نے سبھی پالسٹک کے واحد استعمال والے سبھی تھیلوں پر پابندی لگادی ہے اور اس کا 
اطالق جرسی سٹی کے سبھی خردہ فروشوں پر ہوتا ہے۔

   یہ پابندی واحد استعمال والے پالسٹک کے تھیلوں کے وجہ سے پیدا ہونے والے کوڑے اور نقصان میں 
کمی کرکے ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ میں مدد کے لیے لگائی گئی ہے۔

   اب ہم متبادل تھیلوں کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ان میں الگت زیادہ آتی ہے لہذا ہمیں ان کے لیے 
تھوڑی قیمت وصول کرنی پڑتی ہے۔ یہ تھیلے دوبارہ قابل استعمال ہیں لہذا یہ قیمت کا صحیح 

مصرف فراہم کرتے ہیں۔

   یا پھر مہربانی کرکے اپنے دوبارہ قابل استعمال تھیلے ساتھ الئیں؛ آپ کے اپنے تھیلے کے استعمال پر 
کوئی الگت نہیں ہے۔

کن تھیلوں پر 
پابندی ہے اور کن 

کی اجازت ہے؟

   پالسٹک کے تھیلے جن کی دبازت mils  2.25 سے کم ہے جنہیں کم از کم 125 بار استعمال نہیں کیا 
جا سکتا اور جن کی صفائی نہیں ہو سکتی ان پر ساتھ ہی کاغذی تھیلے جو  % 100 قابل باز احیاء 

نہیں ہیں اور جن میں صارف کے استعمال کے بعد کم از کم %40  قابل باز احیاء مادہ نہیں ہے، پر 
پابندی ہے۔

   دوبارہ استعمال کے قابل تھیلے جیسے کہ کپاس، نائلن، اور دیگر سوتی تھیلوں کی اجازت ہے۔

اس پابندی سے 
درحقیقت کیا فرق 

پڑے گا؟

  نیو جرسی میں ہم ساالنہ 4.5 بلین پالسٹک کے تھیلے استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر ہم ہر ایک کو 
15 منٹ سے کم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان تھیلوں کے صرف %5-2  کا باز احیاء کرتے ہیں۔

   پوری دنیا کے دیگر ممالک اور امریکہ کی دیکر ریاستوں اور شہروں نے اسی طرح کی پابندی لگائی ہے 
اور وہاں پالسٹک کے تھیلوں کے کچرے میں ڈرامائی کمی اور ماحولیاتی نتائج میں بہتری آئی ہے۔
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 جرسی سٹی موسم بہار 2019 میں گاہکوں کو پابندی سے آگاہ اور تیار کرنے کے لیے ایک تعلیمی مہم چالئے گی،
تاہم خردہ فروشوں کو گاہکوں کے سواالت اور اعتراضات کا سامنا اور ان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ 

رہنمائی اور عالمات اس پتے پر سٹی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں www.jerseycitynj.gov/bag-ban۔
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مجوزہ جواباتگاہکوں کے سواالت

میں ضرورت کے 
مطابق دوبارہ قابل 

استعمال تھیلے نہیں 
الیا ہوں۔ میں کیا 

کروں؟

 ہمارے پاس معمولی قیمت پر کافی سارے دوبارہ قابل استعمال تھیلے موجود ہیں۔ 

 ہمارے پاس آپ کے سامان کو پیک کرنے اور لے جانے کے لیے سامان کے خالی باکسز ہیں۔

ہمارے پاس آپ کے استعمال کے لیے %100  قابل باز احیاء کاغذی تھیلے ہیں۔

 اگر آپ کے کاروبار نے کسی بھی قسم کا تھیال فراہم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو، آپ کو 
نرمی سے گاہکوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے تھیلے نہیں ہیں۔ اگر اس 

بات کا امکان ہو کہ اس سے مسئلہ ہوسکتا ہے تو، آپ ہنگامی حاالت کے لیے قانون کے مطابق 
تھیلوں کی تھوڑی مقدار رکھ سکتے ہیں۔

میں کیوں متبادل 
تھیلوں کے لیے 
ادائیگی کروں؟

 دوبارہ قابل استعمال تھیلے اعلی معیار کے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی قیمت زیادہ ہےلہذا ہمیں 
ان کے لیے معمولی سی قیمت لینی ہوگی۔

اب میں کوڑے دان 
کے الئنر کے لیے کیا 

استعمال کروں؟

اگر اپ پالسٹک یا دھات کے کوڑے دان استعمال کر رہے ہیں تو آپ الئنر استعمال نہ کرے اور 
کوڑے دان کو خالی کرنے کے بعد دھو کر ماحول پر اپنے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ بعض کچرے 

کو اخبار میں بھی لپیٹ سکتے ہیں یا پیکیجنگ، جیسے کہ بریڈ کے تھیلوں کو دوبارہ استعمال 
کرسکتے ہیں۔

زیادہ تر ُسپر مارکیٹس میں کوڑے دان کے الئنر بدستور فروخت ہوتے رہیں گے۔

میرے پالتو جانور کے 
ذریعہ اجابت کرنے 

کے بعد میں اسے 
اٹھانے کے لیے کیا 

استعمال کروں؟

کچھ کتوں کی سہولیات والے پارکوں اور ریزروس میں، جانور کا فضلہ اٹھانے کے لیے پالسٹک کے 
تھیلے دستیاب ہیں۔ پابندی کا اثر ان تھیلوں پر نہیں ہے۔ آپ زیادہ تر پالتو جانوروں کے سٹورز اور 

کچھ سپرمارکیٹس سے انہیں خرید بھی سکتے ہیں۔

بصورت دیگر، آپ اخبار کا یا بریڈ کے تھیلوں کا دوبارہ استعمال کرسکتے ہیں۔

گاہکوں کے سواالت سے نپٹنا
جرسی سٹی میں پالسٹک کے تھیلوں پر پابندی )جاری(

خردہفرو شیسے متعلقتربیتی رہنما پرچہ


