
Dec / 2016

اٹھانے کی منصوبہ بندی

ریمی، کیوی 
وغیرہ کا معمول 

کا خریداری کا 
استعمال  بیگ 

کریں۔

اٹھانے کی منصوبہ بندی

کھانے اور عام 
فضلے کا کنٹینر

گتے / کاغز / باکسز کا 
یا فضلہ کنٹینر کنٹینر 

بھیجنے کی منصوبہ بندی

یا

اٹھانے کی منصوبہ بندی بھیجنے کی منصوبہ بندی بھیجنے کی منصوبہ بندیبھیجنے کی منصوبہ بندی

غذائی فضلہ گتے / کاغذ / عام فضلہ
مشروب کے کارٹن

شیشہ/
پیکیجنگ دھاتی 

کپڑے
 / جوتے اور ٹیکسٹائل

شیشے اور دھات کی 
پیکیجنگ کے لئے ری 

اسٹیشن سائیکلنگ 

فضلہ کنٹینر

کپڑوں کی جمع کاری ری سائیکلنگ اسٹیشن )یا 
میونسپل وصولی اگر یہ 

موجود ہو تو(

ری سائیکلنگ اسٹیشن )یا 
میونسپل وصولی اگر یہ 

موجود ہو تو(

ری سائیکلنگ اسٹیشن

بھیجنے کی منصوبہ بندی

برقی فضلہ

ری سائیکلنگ اسٹیشن یا 
خوردہ فروش کو واپس

بھیجنے کی منصوبہ بندی

باغ کا فضلہ

ایگ ایاھٹا ےس فرط یک راک عمج ہلضف

دھالئی کی پالسٹک بوتلیں  
کارکس  مائع/شیمپو/ڈریسنگ 

تھیلیوں میں علیحدہ

پالسٹک گلدان

اسنس کے ڈبے

کافی /نمکین کی تھیلیاں

گوشت، پولٹری، مچھلی، 
پھل، بیری، سبزی اور 
کولڈ کٹس کی پالسٹک 

پیکیجنگ

پالسٹک کین/پالسٹک کپ/پالسٹک 
کے ڈبے کارکس کو تھیلی میں 
علیحدہ طور پر پھینکا گیا ہے

پالسٹک کی تھیلیاں

ری سائیکلنگ اسٹیشن پر آپ کی طرف سے پھینکا گیا

پیکینجنگ کو کھنگال اور 
جھٹک کر ری سائیکلنگ کے 

تھیلے/بورے میں باندھ دیا جاتا 
ہے اور فضلہ کنٹینر میں پھینک 
دیا جاتا ہے یا گتے/کاغز کے 

کنٹینر 
گندی پالسٹک پیکیجنگ عام 
فضلہ کے ساتھ ضائع کیا جاتا 
ہے۔ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔

اٹھانے کی منصوبہ بندی

صاف پالسٹک پیکیجنگ

فرنیچر

کار کے ٹائر

لکڑی

خوردنی تیل

اسکریپ لوہا

پالسٹک کی کرسیاں

اسٹائروفون

کتابیں فرش سطح بندی

دھاتی ٹیوب

ٹن کین

پیکیجنگ/فوئل ایلومینیم 

دھاتی بوتل کے اوپری حصے

دھاتی ڈھکن

صرف شدہ ٹی الئٹس

بیئر /سافٹ ڈرنک خالی کین

گالس/بوتلیں

موبائل فونز

روشنی والے جوتے

شیونگ مشینیں

ہیئر ڈرائیرز

برقی کھلونے

کپیوٹر کا سامان

سفید سامان

گھڑیاں

تاریں

گلو

رنگدار لکڑی

فضلہ تیل

کیمیکل
بیٹریاں

پینٹ/اسٹین/وارنش

بجلی کی بچت والے روشنی 
کے بلب

وائٹ اسپرٹ

لکڑیاں/شاخیں 10 سینٹی میٹر 
قطر تک(

جھاڑیاں/پتے

گھاس پھوس

ہوا سے گرا پھل

گھاس/کائی

گملوں کے پودے/پھول

کرسمس کے درخت
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پرانے  چھلکے/چھیلن/گٹھلیاں/ 
پھل/ سبزیاں

مچھلی/صدفی

گوشت کا کچرا/ہڈیاں/شوربے 
چٹنیاں/چکنائی

انڈے کے خول

کم مقدار باورچی خانے کا 
آلودہ تولیہ

ٹی بیگز/کافی فلٹرز/کافی 
بیج

بیکری اشیاء

گملوں کے پودے/پھول

موم بتیاں

ٹوٹے ہوئے کھلونے )برقی 
کھلونوں کی بیٹریاں نہیں(

فَرُسوَدہ جوتے
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ٹھنڈی راکھ/گِرل کے کوئلے

مسح / نیپیز/سینیٹری تولیے/
ٹیمپونز/Q-ٹپس

سی ڈی ریکارڈز

بال پین
غبارے/چیونگ گم

سگریٹ بٹ

لفافے

اخبار

دودھ /جوس کے کارٹن

پیزا /یوگہرٹ /اناج کے کارٹن

خالی کچن پیپر/ٹوالیٹ رولز

UKEBLADUKEBLAD

رسالے/جرائد/کتابیں

تشہیر

کپڑے

جوتے / ہینڈ بیگ / بیلٹ

تولیے

پردے

بستر

میزپوش

یاد سے دو 
گانٹھ باندھیں! چھٹائی کی ہدایت

آئیڈز وال، ہرڈل، نینسٹیڈ اور الن سیکر میونسپلٹیز کے لئے
ØRAS
Øvre Romerike 
Avfallsselskap IKS

ایروسول کین

عام فضلہ /
یا دوبارہ استعمال مضر فضلہ

ری سائیکلنگ اسٹیشن پر بھیجا گیا

ٹیکسٹائل/کپڑے فَرُسوَدہ 



Nov / 2019

اٹھانے کی منصوبہ بندی

ریمی، کیوی 
وغیرہ کا معمول 

کا خریداری کا 
استعمال  بیگ 

کریں۔

اٹھانے کی منصوبہ بندی

کھانے اور عام 
فضلے کا کنٹینر

گتے / کاغز / باکسز کا 
یا فضلہ کنٹینر کنٹینر 

بھیجنے کی منصوبہ بندی

یا

اٹھانے کی منصوبہ بندی بھیجنے کی منصوبہ بندی بھیجنے کی منصوبہ بندیبھیجنے کی منصوبہ بندی

غذائی فضلہ گتے / کاغذ / عام فضلہ
مشروب کے کارٹن

شیشہ/
پیکیجنگ دھاتی 

کپڑے 
/ جوتے اور ٹیکسٹائل

شیشے اور دھات کی 
پیکیجنگ کے لئے ری 

اسٹیشن سائیکلنگ 

فضلہ کنٹینر

کپڑوں کی جمع کاری ری سائیکلنگ اسٹیشن )یا 
میونسپل وصولی اگر یہ 

موجود ہو تو(

ری سائیکلنگ اسٹیشن )یا 
میونسپل وصولی اگر یہ 

موجود ہو تو(

ری سائیکلنگ اسٹیشن

بھیجنے کی منصوبہ بندی

برقی فضلہ

ری سائیکلنگ اسٹیشن یا 
خوردہ فروش کو واپس

بھیجنے کی منصوبہ بندی

باغ کا فضلہ

ایگ ایاھٹا ےس فرط یک راک عمج ہلضف

دھالئی کی پالسٹک بوتلیں  
کارکس  مائع/شیمپو/ڈریسنگ 

تھیلیوں میں علیحدہ

پالسٹک گلدان

اسنس کے ڈبے

کافی /نمکین کی تھیلیاں

گوشت، پولٹری، مچھلی، 
پھل، بیری، سبزی اور 
کولڈ کٹس کی پالسٹک 

پیکیجنگ

پالسٹک کین/پالسٹک کپ/پالسٹک 
کے ڈبے کارکس کو تھیلی میں 
علیحدہ طور پر پھینکا گیا ہے

پالسٹک کی تھیلیاں

ری سائیکلنگ اسٹیشن پر آپ کی طرف سے پھینکا گیا

پیکینجنگ کو کھنگال اور 
جھٹک کر ری سائیکلنگ کے 

تھیلے/بورے میں باندھ دیا جاتا 
ہے اور فضلہ کنٹینر میں پھینک 
دیا جاتا ہے یا گتے/کاغز کے 

کنٹینر 
گندی پالسٹک پیکیجنگ عام 
فضلہ کے ساتھ ضائع کیا جاتا 
ہے۔ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔

اٹھانے کی منصوبہ بندی

صاف پالسٹک پیکیجنگ

فرنیچر

کار کے ٹائر

لکڑی

خوردنی تیل

اسکریپ لوہا

پالسٹک کی کرسیاں

اسٹائروفون

کتابیں فرش سطح بندی

دھاتی ٹیوب

ٹن کین

پیکیجنگ/فوئل ایلومینیم 

دھاتی بوتل کے اوپری حصے

دھاتی ڈھکن

صرف شدہ ٹی الئٹس

بیئر /سافٹ ڈرنک خالی کین

گالس/بوتلیں

موبائل فونز

روشنی والے جوتے

شیونگ مشینیں

ہیئر ڈرائیرز

برقی کھلونے

کپیوٹر کا سامان

سفید سامان

گھڑیاں

تاریں

گلو

رنگدار لکڑی

فضلہ تیل

کیمیکل بیٹریاں

پینٹ/اسٹین/وارنش

بجلی کی بچت والے روشنی 
کے بلب

وائٹ اسپرٹ

لکڑیاں/شاخیں 10 سینٹی میٹر 
قطر تک(

جھاڑیاں/پتے

گھاس پھوس

ہوا سے گرا پھل

گھاس/کائی

گملوں کے پودے/پھول

کرسمس کے درخت
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پرانے  چھلکے/چھیلن/گٹھلیاں/ 
پھل/ سبزیاں

مچھلی/صدفی

گوشت کا کچرا/ہڈیاں/شوربے 
چٹنیاں/چکنائی

انڈے کے خول

کم مقدار باورچی خانے کا 
آلودہ تولیہ

ٹی بیگز/کافی فلٹرز/کافی 
بیج

بیکری اشیاء

گملوں کے پودے/پھول

موم بتیاں

ٹوٹے ہوئے کھلونے )برقی 
کھلونوں کی بیٹریاں نہیں(

فَرُسوَدہ جوتے
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ٹھنڈی راکھ/گِرل کے کوئلے

مسح / نیپیز/سینیٹری تولیے/
ٹیمپونز/Q-ٹپس

سی ڈی ریکارڈز

بال پین
غبارے/چیونگ گم

سگریٹ بٹ

لفافے

اخبار

دودھ /جوس کے کارٹن

پیزا /یوگہرٹ /اناج کے کارٹن

خالی کچن پیپر/ٹوالیٹ رولز

UKEBLADUKEBLAD

رسالے/جرائد/کتابیں

تشہیر

کپڑے

جوتے / ہینڈ بیگ / بیلٹ

تولیے

پردے

بستر

میزپوش

یاد سے دو 
گانٹھ باندھیں! چھٹائی کی ہدایت

آئیڈز وال، ہرڈل، نینسٹیڈ اور الن سیکر میونسپلٹیز کے لئے
ØRAS
Øvre Romerike 
Avfallsselskap IKS

ایروسول کین

عام فضلہ /
یا دوبارہ استعمال مضر فضلہ

ری سائیکلنگ اسٹیشن پر بھیجا گیا

ٹیکسٹائل/کپڑے فَرُسوَدہ 


