
D
eu

ts
ch

X&
Y 

D
es

ig
n 

· M
ün

st
er

Mitnahme verboten
Dieses Gerät ist Eigentum der 

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster.

Die Mitnahme des Gerätes oder Teilen davon

ist Diebstahl und wird zur Anzeige gebracht. 
Saubere
Lösung
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یہ اشیاء نیلے ڈبے میں
    پھینکیں:

 گتے کی فائیلیں
خطوط کی ردی اور لفافے

کتب اور کاپیاں
پرنڻر کا کاغذ

انڈوں کے ڈبے، طہه کیا جانے والے ڈبے
تحفے لپیڻنے والے کاغذ

   یہ اشیاء پیلے ڈبے میںپھینکیں:

ہر قسم کا دھات کچرا،الومینیم اور مرکب
اشیاء

دھات الومینیم ورق، اور ڻرے، کانڻے ُھریاں،  
مشروبات اور کھانے پینے کی اشیاء کے ڻین کے

ڈبے، ڈھکن ، دیگچیاں

ہر 14 دن بعد خالی کیا جاتا ہے ۔

یہ اشیاء لے جائی جائیں گی:
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 شکرہه که آپ کوڑا کرکٹ علیحده کرکے
درست طریقه سے پھینکتے

ہیں۔

خوش آمدید

حیاتیاتی کچرا

کسڻمر سروس

ہفتہ وار خالی کیا جاتا ہے

یہ اشیاء براؤن ڈبے میں
    پھینکیں:

باورچی خانه اورگارڈن کا کچرا
پھول

ڈبل روڻی اور بچا ُکھچا کیک
اندوں کے   ِچھلکے اور ہڈیاں

مچھلی اور گوشت )پکا ہوا)
پنیر اور بچی ہوئی ساسج

پھل سبزیا ں او ر
سالد بچا ہوا

کھانا
چایے کی پتی اور کافی کا فلڻ ر

پیزا کے استعمال شده ڈبے
. . .

تجویز: حیاتیاتی کچرے کو کاغذکے لفافوں میں اکڻھا
کریں یا اخبار میں لپیڻیں۔

یہ اشیاء اس میں مت پھینکیں:
گند پھینکنے والے پالسڻک کے لفافے یا فوئل

مخلوط نشاندہی کرده اشیاء جیسا که کافی کے کیپسول،
کافی کے کپ، ڈسپوزبل برتن، بلی کا گند،

کچا گوشت
. . .

ردی اور گتا ہر 14 دن بعد خالی کیا جاتا ہے ۔

کیڻاالگ اور اشتہارا ت
گتے کے ڈبے

پیکینگ پیپر ُچنڻوں واال گته
رسالے اور اخبارا ت
پیزا کے صاف ڈبے

. . .

یہ ایشیاء اس میں مت پھینکیں:
تصاویر

مشروبات کےڈبے
وال پیپر

رسیدیں )بقیه کچرا)
. . .

ریسائیکلنگ بِن
ہر 14 دن بعد خالی کیا جاتا ہے۔
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پالسڻک: دھی کی ڈبیاں، پانی دینے واال برتن،
کافی کے کیپسول، پین، پیالیاں، کھلونے، دانت

کے برش
مرکب اشیاء: ڈسپوزبل شیور، دودھ اور جوس

کے  ڈبے
. . .

یہ اشیاء اس میں مت پھینکیں:

شیشا
سائیکل کی ڻیوب اور ڻائر

چینی کے برتن
برقی آالت

نیپیاں
بیڻریاں

. . .

باقی کوڑا کرکٹ
یہ اشیاء خاکی ڈبے میں

پھینکیں۔: 

راکھ اور کوڑا
پیڈ اور ڻامپون
بیکینگ پیپ ر

 مچھلی اور گوشت کا گند )کچا)
پلستر اور ربڑ

بلب
رسیسدیں

بلی کا گند اور پرندوں کی ری ت
سیرامک اور چینی کے برتن،

موم بتیاں
سڻکر

کونڈوم
کاسمیڻیک ڻشوپیپر

لیدر یعنی چمڑا
پلستر اور مرہم پڻی

صفائی کرنے والے کپڑے
ویکیوم کلینر کا لفافه

وال پیپر
نیپیاں
روئی

سگریٹ اور راکھ
. . .

یہ اشیاء اس میں مت پھینکیں:

تعمیری کوڑا  کرکٹ اور پتھر
برقی مشینری

خاص یا خطرناک کوڑا کرکٹ
. . .

بھاری کوڑا کرکٹ
مہینے میں 1 دفعه لے جایا جاتا ہے)پرائیوٹ گھرانے( اپنے عالقه کے بھاری کچرا لیجانےکی تاریخ یہاں
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یہ اشیاء سڑک کے کنارے پر
رکھی جاسکتی ہیں:

فرنیچر اور گھریلو اشیاء
،میڻریس، بیڈ کا فریم، سڻینڈ اور جھاڑو بیڈ

استری کے اسڻینڈ اورجھاڑو
صوفے کی اشیا

چھوڻے جانورں کے پنجرے
بچوں کی گاڑی ،صندوق ۔ )خالی)

سیڑھیاں اور شیلفز آرم چیئر،صوفے، کرسیاں اور الماریاں
قالین/ فرش کی پالسڻک شیٹ میز

)رول کئےیا بندھے ہوئے)
دھلے کپڑوں کا سڻینڈ

. . .
یہ اشیاء نہیں لے جائی جائیں گی:

گاڑیوں کے پرزے، باتھ کا ڻب
،برقی آالت، شیشا

 ،ڻائلٹ، پیلیڻس
لکڑی جس پر لکڑی کی حفاضتی وارنش لگی ہو

 ،گتے کے ڈبے، گتے
کپڑے، رنگ کی بالڻییاں

. . .

بڑی برقی مشینری
مفت لے جائی جاتی ہیں اندراج

کارڈ کے ساتھ
(صرف پرائیوٹ گھرانے)

یہ اشیاء لے جائی جائیں گی:

فریج اور فریزر
ڻیلیوژن

واشنگ مشین
چولہے ڈش

واشر
کپڑوں کا ڈرائیر

کمپیوڻر کے مونیڻر
. . .

یہ اشیاء نہیں لے جائی جائیں گی:
چھوڻے  اور درمیانے سائز کے مشینری جیسا که
،پنکھے،  ویکیوم کلینر، برقی موبائل، ایگزاسٹ

مائیکروویو
. . .

ریسائیکلنگ کی جگه پر مفت میں دی جاسکتی ہیں۔

چھوڻی برقی مشینری
مقامات:

 ڻیلیفون: 53 52 0251/60
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ڻوسڻر
کافی مشین

ڈی وی ڈی پلیئر
ریڈیو

استری
موبائل فون

نوٹ بُکس ، ڻیبلیٹ , برقی اوزار
. . .

یہ اشیاء اس میں مت ڈالیں:
 ریچارجبل اور دوسری بیڻریناں ، برائے مہربانی آگ

کے خطرے کیوجه سے پہلے ہی نکال لیں اور
ریسائیکلنگ کی جگه پر یا ُدکانوں میں واپس دیں۔ بڑے

اور درمیانے سائز کی مشینری
. . .

ریسائیکلنگ کی جگه پر مفت میں دی جاسکتی ہیں

استعمال شدہ شیشا

پھینکنے کے اوقات
پیر تا ہفتہ 7 – 20 بجے

مقامات
ڻیلیفون :53 52 0251/60

www.awm.muenster.de

استعمال شدہ شیشے کے کونڻینر میں یہ
اشیاء ڈالی جاتی ہیں۔:

سفید اور مختلف رنگوں کی شیشے کی خالی  بوتلوں
کو الگ کرکے

شیشےکی خالی بوتلیں
شیشے کےخالی ڈبے

. . .
برائے مہربانی ڈھکن الگ پھینکیں یا گھر میں

ریسائیکلنگ  ڈبے میں پھینک دیں۔

یہ اشیاء مت ڈالیں:
 فائر پروف شیشا ۔ مثال کے طور پر کافی کی چینک،

کھڑکیوں کا ش یشیا، شیشے کی اینڻیں، بڑا شیشا - 
)ریسائیکلنگ کی جگه(، بھری ہوئی بوتلیں

. . .

پُرانے کپڑے
مقامات:

ڻیلیفون :53 52 0251/60
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 پُرانے کپڑوں کے کونڻینر میں
یہ  اشیاء ڈالی جاسکتی ہیں:

پرانے کپڑے لفاوفوں یا تھیلوں میں ڈالیں
بستر پینڻیں جیکڻس،

کوٹ،
اوپر واال بستر سویڻر

 جوتے ۔ )جوڑے)
میزپو ش

. . .

یہ اشیاء مت ڈالیں:
باقی کوڑا کرکٹ

دوسرا کوڑا کرکٹ
. . .

سبز کچرا
مہینه میں ایک دفعه بھاری کوڑا کرکٹ کی تاریخ پر، جوآپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔
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یہ اشیاء لے جائی جائیں گی:
 شہر کی گارڈن کے کچرے کے تھیلے

)زیاده سےزیاده 25 کلوگرام (
گارڈن کا کچرا اور سبز کچرا

پتے اور پودے
گھاس

. . .
ڻہنیاں اکڻھی باندھی ہوئی

. . .

یہ اشیاء اس میں مت ڈالیں:
 درخت کا تنا

جڑیں
چھوڻے جانوروں کا گند

. . .

خاص یا خطرناک کوڑا کرکٹ
ُ کھلنے کے اوقات اور

مقامات
ریسائیکلنگ یارڈ

ڻیلیفون :53 52 0251/60

یہ اشیاء ریسائیکلنگ یارڈ پر
لے جائیں:

پرانا تیل
بیڻریاں

کیمیکلز، رنگ اور وارنش تیوب الئڻس
دوائیاں پودوں کی دوائیاں،

زہریلی اشیا ء
صفائی کی اشیاء

کھانے کا تیل
سپرے ڈبے

. . .

یہ اشیاء نہیں لی جائیں گی:
  انفیکشن واال کوڑا کرکٹ
 ریڈیو ایکڻیو کوڑا کرکٹ
  دھماکا خیز گوله بارود  

. . .

گارڈن اور بالکونی
پھولوں کے ڈبے اورگارڈن کی مشینری

 گارڈن کا کوڑا کرکٹ )شہر کی بوریوں میں)
پالسڻک کا گارڈن فرنیچر

کڻی ہوئی ڻہنیاں ۔ باندھی ہوئی
عالوه ازیں بھاری کوڑا کرکٹ

سائیکل )اوپر)بھاری کوڑا کرکٹ( "Sperrgut"      ِچٹ لگی ہو)
شڻر اور اندرون بالئینڈز

. . .

کی

Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster


