ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਾਂ 'ਤੇ ਵਵਅਰਥ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੰ ਮ ਦਾ ਵੇ ਰਵਾ

 ਿਵਅਰਥ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦੌ ੜ ਵ ਿੱ�ਤੋ�
ਵ ਿੇ ਂ ਿਵਸੇ ਖੇ ਡ ਨ ੂੰ ਵ ਿੱਤਣ ਲਈ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਮਲ ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਉਸੇ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਸਭ ਤੋ ਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਿਵਅਰਥ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨ ੂੰ ਵਮਲ ਿੇ ਿੂੰਮ ਿਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ
ਹੈ । ਇਹ ਾਣੇ ਿਵਨਾਾਂ ਿਵ ਇਹ ਸਭ ਿਵਿੇ ਂ ਹੋ ਿੇਗਾ, ਤੁਸੀਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਾਂ ਿਰ ਿਸਦੇ ਿਵ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸਹੀ ਖੇ ਡੇਗੀ ਇਸ ਲਈ, ਵ ਿੱਤਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨ ੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼
ਮੁਹੱ ਈਆ ਕਰਵਾਓ, ਵ ਸਦੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ।
ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਯਾਦ �ਰੱ ਖੋ ਿਵ 3 ਆਰ ਦੀ ਇਿੱਿ ਲੜੀ ਹੈ , ਵ ਸਨ ੂੰ
ਵਸਖਰ ਤੋ ਂ ਘਟਾਉਾਂ ਦੇ ਹੋ ਏ� ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਿਰੋ ਿਵ ਦੋ ਂ ਤੁਸੀਾਂ ਿ
ੜਾ ਪਿਰੂ ੰ ਧਨ ਪਰਿਵਵਰਆਿਾਾਂ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ , ਤੁਸੀਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਘਟਾਉਣ ਨ ੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਿਣਾਓ, ਿਵਰ ਿਵਅਰਥ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ
ਿਰੋ ਅਤੇ ਅੂੰ ਤ 'ਚ ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ ਿਰੋ � ਇਸ ਿਾਰੇ ਸੋ ਚਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋ ਰ
ਆਰ ਿੀ ਹਨ� ਵ ਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਾਂ, ਤੋ ਂ ਇਿਨਾਰ
ਅਤੇ ਗਲਣ ਿਾਲੀ ਖਾਦ- ਰੋ ਟ।
ਨੀਤੀ ਸਥਾਵਪਤ ਿਰੋ ; ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਿਰੋ ਿਵ ਪਰਮੁਿੱਖ ਵਖਡਾਰੀ
ਿਵਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਵਹੜੀ ਭ ਵਿਮਾ ਵਨਭਾਉਣਗੇ , ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ
ਿਰੋ ਿਵ ਹਰ ਿੋਈ ਾਣਦਾ ਹੈ ਿਵ ਟੀਚਾ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਿੱਥੇ ਿਵਿੇ ਂ ਪਹੁੂ ੰ ਚਣਾ ਹੈ ।

ਿੇ ਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਸ਼ਤੇ ਲਈ ਿਗੱ ਲ ਿਾਤ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ ਾਾਂ ਮੁੜ
ਿਰਤੋ ਂ ਪਰੋ ਗਰਾਮ ਲਈ ਿਗੱ ਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ । ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨ ੰੂ
ਿਦੱ ਸੋ ਿਵ ਉਹ ਿਵਿੇ ਂ ਿੂੰਮ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਧੀਆ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ ਾਾਂ
ਨ ੰੂ ਇਨਾਮ ਿੀ ਵਦਓ। ਪਰਸ਼ੂੰਸਾ ਿਪੱ ਤਰ ਿਣਾਓ ਾਾਂ ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ ਦੁਆਰਾ ਿਚੇ
ਹੋ ਏ ਪੈ ਸੇ ਸਟਾਿ ਤੋ ਂ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੰੂ ਿਵਸੇ ਸਮਾਵ ਿ ਪਰੋ ਗਰਾਮ 'ਚ
ਾਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ ਿੀ ਿਧੀਆ ਇਸਨ ੰੂ ਸਥਾਿਨ ਸੂੰਸਥਾ ਿਵਿੱਚ ਦਾਨ ਿਰੋ -ਵ ਿੇ ਂ
ਗਰੀਨ ਿੈਲਗਰੀ�

�ਡੱ ਿਵਆਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ �ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇਿ ਟੀਮ ਿਪਤਾਨ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ । ਸਾਰੇ ਿ ੜੇ ਅਤੇ ਿ ੜੇ ਦਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਾਿ ਥੈ ਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ ਿਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ ਾਾਂ
ਿਪਤਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਾਾਂਚ ਿਰ ਿਸਦਾ ਹੈ ਿਵ ਵਸਸਟਮ ਿਵੂ ੰ ਨਾ ਿੁ ਿਧੀਆ
ਿਚੱ ਲ ਵਰਹਾ ਹੈ (ਭਾਿ ਿ ੜਾ ਿਿਰਟ ਿਵਿੱਚ ਿਹੁ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ ਦਾ
ਸਮਾਨ ਹੈ � ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਿਵਿੱਚ ਿ ੜਾ ਿਿਰਟ�)

ਆਿਰਾ ਿਾ ਡਾਿਰਾ� ਵਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਵਅਰਥ ਨ ੂੰ ਅਲੋ ਪ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਾਦ ਗਰ ਨਹੀਾਂ ਹੋ ਿਸਦੇ , ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁ ਦੇ ਦਾਰ ਅਤੇ
ਮ�ਹੱ ਿਤਪ ਰਣ ਾਿਣਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋ ਤ ਹੋ ਿਸਦੇ ਹਨ ੇ ਤੁਸੀਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨਾਲ
ਿਗੱ ਲ ਿਰੋ :
o ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿਦੱ ਸ ਿਸਦੇ ਹਨ ਿਵ ਤੁਸੀਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਤੀ ਿਹਤਾ,
ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ-ਿਵੂ ੰ ਨਾ ਿੁ ਿਵਅਰਥ ਿੈਦਾ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ �

ਹਰ ਿੋਈ ਤਿਸੀਰ ਨ ੂੰ ਵਪਆਰ ਿਰਦਾ ਹੈ � ਵਸਰਫ ਉਨ੍ ਾਾਂ 'ਤੇ ਤੇ ਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਨਹੀਾਂ ਕਰਦੇ , ਸਗੋ ਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਾਂ ਰੁ ਿਾਿਟਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵੀ ਿਾਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਿਰ ਿਸਦੇ ਹਨ ਿਵਿੱਥੇ ਿੀ ਾਾਂਦਾ ਹੈ � ਵ ੰਨ੍
ਸਾਿ, ਸਿਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਨਹੀਾਂ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਉਿੱਥੇ �ਰੱ ਖਣਾ ਨਾ ਭੁਿੱਲੋ ਵ ਿੱਥੇ ਲੋ ਿ
ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿੇਖ ਿਸਣ�

o ਉਹ ਸੇ ਿਾਿਾਾਂ ਸੂੰਿੂੰਧੀ ਾਿਣਾਰੀ ਦੇ ਿਸਦੇ ਹਨ ੋ ਉਹ ਲੈ ਂ ਡਿਵਲ ਦੀ
ਸਿਮੱ ਗਰੀ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿਵਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰ ਿਸਦੇ ਹਨ।

ਿ ੜੇ ਦਾਨ ਿੈਟਮੈ ਨ ਅਤੇ ਰੌ ਿਵਨ ਿਰਗੇ ਹੁੂ ੰ ਦੇ ਹਨ - ਦੋ ਂ ਉਹ ਇਿਿੱਠੇ ਹੁੂ ੰ ਦੇ ਹਨ
ਤਾਾਂ ਿਧੀਆ ਿੂੰਮ ਿਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨ ੰੂ 'ਸਹੀ �ਡੱ ਿਾ ਿਲੱ �ਭੋ' ਗੇ ਮ
ਖੇ ਡਣ ਤੋ ਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਿ ਸੁਿਵਧਾ ਿਨ ਇਿ ਸਟਾਪ-ਸ਼ਾਪ ਸੌ ਰਵਟੂ ੰ ਗ
ਸਟੇ ਸ਼ਨ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ �ਡੱ ਿਵਆਾਂ ਨ ੰੂ ਇਿਿੱਠੇ �ਰੱ ਖੋ।

ਿਾਗਜ਼ ਰਵਹਤ ਹੋ ਿੋ� ਐਪ, ਈਮੇ ਲਾਾਂ ਅਤੇ ਿਸੈ ਨਰ ਿਾਗਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ
ਿਘੱ ਟ ਿਰਨ ਿਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਸਾ ਿੀ ਿਚਾ
ਿਸਦੇ ਹਨ� ਆਪਣੇ ਿਾਗਜ਼ ਦੀ ਿਰਤੋ ਂ ਨ ੂੰ ਸੁਚਾਰ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌ ਿਵਆਾਂ
ਦੀ ਭਾਲ ਿਰੋ , ਦੋ ਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਿੁਝ ਛਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪਏ ਤਾਾਂ
ਦੋ ਨੋ ਂ ਿਾਸੇ ਛਾਪੋ , ਅਤੇ ਦੋ ਂ ਿਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਰੂ ੰ ਗ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਾ ਹੋ ਿੇ ਤਾਾਂ ਰੂ ੰ ਗ
ਛਾਪਣ ਤੋ ਂ ਿਚੋ � ਤੁਸੀ ਿਲੋ ਰੀਨ ਮੁਿਤ ਿਾਗਜ਼ ਦੀ ਉਿੱਚ ਫੀਸਦੀ
ਸਿਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਿਰਤੋ ਂ ਿੀ ਿਰ ਿਸਦੇ ਹੋ ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋ ਂ ਯੋ ਗ ਕਾੱ ਫੀ ਮੇ ਕਰਾਾਂ ਨ ੰ ਛੱ ਡ ਵਦਓ! ਵਕਉਾਂਵਕ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਛੋ ਟੇ ਅਤੇ ਿਵਆਰੇ ਕੱ ਿਾਾਂ ਨ ੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕ ਲ ਤਰੀਕੇ
ਹਨ, ਜਦ ਵਕ ਕਾੱਫੀ ਿਾੱਟ ਦੇ ਗਰਾਊਾਂਡ ਅਤੇ ਵਫਲਟਰਾਾਂ ਨ ੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।, ਵ ਿੇ ਂ ਿਵ ਇਿੱਿ ਿਾਿੱਿੀ ਦੀ ਿੇਤਲੀ ਿਵਿੱਚਲੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਿਚੀ ਿਾਿੱਿੀ
ਖਾਦ ਿਣਾਉਣ ਯੋ ਗ ਹੁੂ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਿਲਪਨਾ ਿਰੋ ਿਵ ਿੀਹ ਲੋ ਿਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਿ ਿਦਤਰ ਹੈ , ਹਰ ਇਿੱਿ ਿੂੰਮ ਦੇ ਵਦਨ ਦੋ ਿਿੱਪ ਿੌਿੀ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ੋ ਿਵ ਪਰਤੀ ਸਾਲ 9600 ਦੇ ਿਰਾਿਰ ਹੈ � ਤੁਹਾਡੇ ਪ
ਰੇ ਿਵ�ਰੱ ਅਤੇ ਿਰੀਜ਼ਰ ਨ ੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਿੇ-ਿਿੱਪ ਿਾਫੀ ਹਨ। ਕੀ ਹੁ ਣ ਉਹ ਿਵਆਰੇ ਨਹੀਾਂ ਰਹੇ �� ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਿਵਿੱਚੋਂ ਿਵਸੇ ਿਿੱਪ ਦੀ ਿੋਈ ਿੀਮਤ ਹੈ । ਤੁਸੀਾਂ ਰੋ ਜ਼ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ
ਿਾਿੱਿੀ ਦੇ 12 ਿੇ-ਿਿੱਪ ਖਰੀਦ ਿਸਦੇ ਹੋ ਾਾਂ 120 ਗਰਾਮ 10 ਡਾਲਰ ਿਵਿੱਚ ਾਾਂ ਉਸੇ ਿੌਿੀ ਦੇ 300 ਗਰਾਮ ਨ ੂੰ 7.50 ਡਾਲਰ ਿਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਿਸਦੇ ਹੋ ੋ ਿਵ 3 ਗੁਣਾ ਿਰਮ ਹੈ
2.50 ਡਾਲਰ ਤੋ ਂ ਿਘੱ ਟ���

o ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਿਦੱ ਸ ਿਸਦੇ ਹਨ ਿਵ ਉਹ ਦੇ ਖ ਰਹੇ ਹਨ ਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ
ਿਰਤੋ ਂ ਿਰਗ ਿਵਿੱਚ ਿਵੂ ੰ ਨਾ ਗੂੰਦਾਪਣ ਹੈ ।
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