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آپ gladsaxe.dk/affald پر گالڈاکشے کے کوڑا چھانٹ منصوبوں کے متعلق پڑھ سکتے ہیں، اور جان سکتے ہیں کہ رضاکارانہ منصوبوں 
میں کیسے اندراج کرایا جائے: کاغذ، شیشہ اور کارڈبورڈ۔ آپ درج ذیل پر اپنی مدد آپ کے اصول پر مبنی حل بھی استعمال کر سکتے ہیں 

gladsaxe.dk/ekstraaffald یا gladsaxe.dk/mitaffald

رہنمائے چھانٹ

نہیں شکریہ 
دست مال عشائیہ 
برتن میں لگے پودے 

جانوروں کی گندگی  
باغ کا کوڑا

نہیں شکریہ 
کارڈ بورڈ اور پیپر بورڈ

دودھ اور جوس کے ڈبے
خوراک اور بیکنگ پیپر

دلیا، آٹا، بیکری اشیاء، وغیرہ کے 
لیے کاغذی تھیلے۔

گفٹ اینڈ ریپنگ پیپر
اشتہارات کے گرد فلم

ریسائیکلنگ سٹیشن کے لیے 
مجلد کتب

نہیں شکریہ 
 سفالی اور چینی ظروف

)وہ اس کے بعد شیشہ کی پیداوار میں بہت 
نقصان کا باعث بنتے ہیں(

آتش-مزاحم گالس۔ شیشے کے 
گالس

کھڑکی کا شیشہ۔ آئینے
بجلی کے بلب اور فلوری لیمپ

 نہیں شکریہ۔ پولی
  سٹائرین-طرز کے

 پالسٹک کی پیکجنگ۔ خطرہ کی 
عالمت کے ساتھ پالسٹک

برقی کھلونے
 برساتی کپڑے اور ربڑ کے بوٹ 

 )اپنے PVC مواد کے باعث(
رنگ کے برتن۔ سلیکون مہر بند کے 

ساتھ پیکجنگ۔ CD/DVDs، کیسٹ 
ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس

مارگریتھ پیالے اور دیگر ملمین اشیاء

تلف خوراک

کاغذ

شیشہ

پالسٹک

جی براہ مہربانی
پھل، سبزیاں، گوشت، ہڈیاں، یخنیاں، 

چٹنیاں، روغن، اناج، چاول، پاستا، روٹی، 
انڈے اور انڈوں کے خول 

کافی گراؤنڈز، چائے کی پتیاں، اور چائے 
اور کافی کے فلٹرز

خراب خوراک
مستعمل پیپر ٹاولز اور کٹے پھول

جی براہ مہربانی
 اخبارات، رسائل اور اشتہارات

 )ان کے گرد موجود فلم کور ہٹائیں(

کاغذ کے لفافے – بشمول کھڑکی والے لفافے
جلدیں اور ٹیلی فون ڈائریکٹریاں

 رائٹننگ اور ڈرائنگ پیپر کی عکسی نقول 
)پیپرکلپس کو ہٹایا نہیں جانا چاہیے

یاد رکھیں، پیپربورڈ اور کارڈبورڈ کو پیپر کنٹینر میں نہ ڈالیں

جی براہ مہربانی
شیشے کا کنٹینر برائے خوراک 

وائن اور شراب کی بوتلیں
عام مشروب کے گالس

بوتلیں برائے جوس۔ بوتلیں مع پپریزروز
مزکور اشیاء سے ٹوٹے ہوئے شیشے

بہت آلودہ پیکجنگ کو ٹھنڈے پانی سے کھنگالنا چاہیے

پالسٹک کی بوتلیں اور پالسٹک کے ڈبے
پالسٹک کے ٹب۔ پالسٹک کے ڈھکن
پالسٹک کے تھیلے اور پالسٹک فلم 

پالسٹک کے کھلونے
ببل ریپ

CD اور DVD کورز
بہت آلودہ پیکجنگ کو ٹھنڈے پانی سے کھنگالنا چاہیے

تلف خوراک

کاغذ

شیشہ

پالسٹک

نہیں شکریہ 
پیزا کے ڈبے

دودھ اور جوس کے ڈبے
مجلد کتب اور پیپربیک کتب

پالسٹک۔ پولی سٹائرین
کاغذ

پیپربورڈ اور کارڈبورڈ
جی براہ مہربانی

کارڈ بورڈ کے ڈبے، نالی دار کارڈ بورڈ اور سامان لے 
جانے والے ڈبے

پیپربورڈ
کھلونوں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کی کارڈ بورڈ پیکنگ۔ 

ٹائلٹ پیپر رول. انڈوں کے گتے کے ڈبے
پالسٹک اور پولی سٹائرین ہٹانا یاد رکھیں

علیحدہ اور باالخانہ والے گھر: کنٹینر کو ڈھیر لگی تلف کرنے والی اشیاء 
کے ساتھ فرش پر چھوڑ دیں۔ بنڈل شدہ کارڈبورڈ کو 60 سنٹی میٹر سے 

زیادہ چوڑا نہیں ہونا چاہیے۔

پیپربورڈ اور کارڈبورڈ

جب کارڈبورڈ کنٹینر استعمال کیا جائے: جگہ 
بچانے کے لیے کارڈبورڈ کو اکھٹا کر کے دبائیں۔

نہیں شکریہ 
 سپرے کے کھوکھے اور ہوا

 بھری بوتلیں۔ دھاتی پیکجنگ جس پر 
 خطرہ کی عالمت کا نشان لگا ہو

 )مثالً رنگ( 

برقی اشیاء۔ بیٹریاں 
کرسپس، منجمد اشیاء، اور کافی کے تھیلے

بڑی دھاتی اشیاء: چھانٹی کی جانی 
چاہیے اور کوڑے کے ڈھیر یا ریسائیکلنگ 

سٹیشن تک لے جانا چاہیے
بائئ سائیکلز اور ٹریلرز کو نشان زدہ کرنا چاہیے

دھات کی چھوٹی اشیاء
جی براہ مہربانی

مشروبات کے ٹین ڈبے
خوراک کے ٹین ڈبے

باورچی خانے کی دھات کی اشیاء
دھات کی چھوٹی اشیاء

المونیم ورق کے ٹرے۔ کافی پوڈز
بہت آلودہ پیکجنگ کو ٹھنڈے پانی سے کھنگالنا چاہیے

دھات



gladsaxe.dk/affald کوڑے کا ڈھیر – مزید پڑھیں بمتعلق
اگر آپ ایک اپارٹمنٹ عمارت میں مقیم ہوں: اپنے نگران سے بات کریں کہ کوڑے کے ڈھیر اور خطرناک کوڑے کو کیسے تلف کرنا ہے۔

ریسائیکل سٹیشن واقع ٹربنویج 10, 2860 سوبورگ بھی استعمال کریں۔ کھال ہوا از 9.00 صبح تا 6.00 شام روزانہ 
gladsaxe.dk/genbrugsstation سوائے چند مخصوص عوامی تعطیالت کے – مالحظہ کریں

نہیں شکریہ 

 بڑے آتش گیر مواد: 
پینلز، دروازے، بنی بنائی الماریاں، 

اور دیگر عمارتی کچرا
)مثالً پیلٹس، سینیٹری اشیاء، دھاتی لکڑی(

 چھوٹے آتش گیر مواد:
 گھریلو کچرا۔ جانوروں کا فضلہ

ریسائیکلنگ سٹیشن کے لیے 
ٹیکسٹائلز اور مجلد کتب  

نہیں شکریہ 
بجلی کے بلب اور فلوری لیمپ

بیٹریاں

نہیں شکریہ 
پالسٹک جو کہ PVC کے طور پر 

لبیل شدہ نہ ہو

نہیں شکریہ 
جانوروں کی گندگی اور گوبر
پالسٹک بیگز میں باغ کا کوڑا 
جڑیں اور ٹنڈ، 15 سینٹی میٹر 

سے زائد کے تنے، 1 میٹر سے لمبی 
شاخیں، اور گھاس کے ٹرف اور 
مٹی کو ریسائیکلنگ سٹیشن لے 

جایا جا سکتا ہے

ریسائیکلنگ سٹیشن تک 
پہنچایا جانا چاہیے

مثالً:

بڑے اور چھوٹے آتش 
گیر مواد

برقی اشیاء اور آالت

NON-COMBUSTIBLE/
 LANDFILL

باغ کا کوڑا

عمارتی کچرا اور خطرناک کوڑا
سینیٹیشن

جی براہ مہربانی
 بڑے آتش گیر مواد: 

  بائی سائیکل ٹائرز )لوہے کے حصے ہٹائیں، اگر ممکن ہو(
  فرنیچر کی بڑی اشیاء۔ سپرنگ والے گدے

 قالین )ہٹائیں 'غیر آتش گیر مواد' فرنیچر سے، اگر ممکن ہو(
 چھوٹے آتش گیر مواد: 

 تمام چھوٹے آتش گیر مواد جن کو ریسائیکل 
 نہیں کیا جا سکتا

 )مثالً CDs، DVDs، کیسٹ ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس(۔

جی براہ مہربانی
کمپیوٹرز، ریڈیوز اور ٹی ویز۔ موبائل فونز

برقی گیاہ تراشیں
برقی ٹوتھ برشز۔ برقی کھلونے

آالت )کوئی خوراک نہیں(
 اشیاء مع بیٹریاں

)مثالً موسیقانہ استقبالیہ کارڈز اور الئٹ-اپ شوز(

جی براہ مہربانی
گلدان، شیشے کے پیالے، سیرامکس، آئینے
آتش-مزاحم برتن اور شیشے کے گالس

 PVC کوڑا )لیبل پر سے دیکھا جا سکتا ہے(
 ربڑ کے بوٹوں، برساتی کپڑوں، تیراکی کے سامان اور 

تاالبوں، وینیشن بالئنڈز اور باغ کے پالسٹک فرنیچر میں 
PVC ہو سکتا ہے

نوکیلی اشیاء کو لپیٹ دینا چاہیے!

جی براہ مہربانی
پتے اور ٹہنیاں

شاخیں جن کا قطر 15 سنٹی میٹر سے کم ہو
حد سے حد 1 میٹر لمبائی کی تراشیدہ شاخیں

گرا ہوا پھل
خنک موسم میں کنٹینرز کی جگہ بوریاں استعمال کریں

کیمیکلز، رنگ، بجلی سے روشن بلب، 
بیٹریاں، آتش بازیاں، زہر، دوا، سوئیوں، 

وغیرہ کو ری سائیکلنگ سٹیشن، 
فارمیسی، رنگ کی دکان یا میونسپل 

کوڑا چھانٹ منصوبوں تک پہنچایا جانا 
چاہیے۔ 

gladsaxe.dk/affald پر مزید پڑھیں۔

بڑے اور چھوٹے
آتش گیر مواد

لکڑی، کپڑے اور ٹیکسٹائلز جو ریسائیکلنگ 
سٹیشن تک الئے جائیں وہ ریسائیکل ہوں گے۔

اشیاء برقی 
برقی  بڑی 

 اشیاء

گیر مادہ غیرآتش 

باغ کا کوڑا

کوڑا لیمپخطرناک  فلوری 
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نہیں شکریہ 
رسائیکل ایبل کوڑا 

برقی اشیاء
بیٹریاں

سپرے کھوکھے
کیمیکلز۔ رنگ

بجلی کے بلب اور فلوری لیمپ

بقیہ کوڑا
بقیہ کوڑا

جی براہ مہربانی
دودھ اور جوس کے ڈبے

پیزا کے ڈبے۔ نیپیاں اور دیگر ستھرائی کا کوڑا
جانوروں کا پیک شدہ فضلہ 

پولی سٹائرین اور پولی سٹائرین طشتریاں
گندے کاغذ اور کارڈبورڈ
موٹی جلد والی کتابیں

اشیاء سینیٹری  کھڑکیاںجپسم


