
   

 

Comune di BORDOLANO



La raccolta differenziata finalizzata al 
riciclaggio e al recupero, è uno dei 
sistemi più efficaci per fronteggiare 
l'emergenza rifiuti perché permette di 
ridurre il volume dei rifiuti da 
inviare in discarica ed anche di 
risparmiare materie prime ed 

"Ridurre - Riutilizzare - Riciclare - Recuperare" 

risparmiare materie prime ed 
energia.
Per avere una raccolta differenziata 
efficace le Amministrazioni Comunali 
hanno il compito di predisporre un 
servizio efficiente e attuare campagne 
di sensibilizzazione affinché i cittadini 
possano collaborare separando i rifiuti 
domestici E SMALTENDOLI NEL 
CORRETTO MODO.



ਬੋਰਦੋਲਾਨੋ ਦ ੇਕਮੂਨੇ ਵੱਲ ਘਰਾ ਦ ੇਬਾਹਰੋ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ



ਡਸਟਿਬਨ ਅਤ ੇਿਲਫਾਫੇ

ਹੇਠਾ ਂਿਲਖੇ ਡਸਣਿਬਨ 1 ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤ ੇਿਦੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ

• ਿਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ

 ਕੱਚ ਅਤ ੇਅਲੂਮੀਿਨਅਮ ਵਾਸਤ ੇਨੀਲਾ

ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ :
• ਕਲੰਡਰ

• ਪੀਲੇ ਿਲਫਾਫੇ

• ਛੋਟ ੇਿਲਫਾਫੇ ਿਗੱਲੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ



ਕੈਲੰਡਰ
ਕੈਲੰਡਰ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਅ ਿਗਅ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ ਿਦਨ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦੇ 

ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ



ਿਗੱਲਾ ਕੂੜਾ
ਮਗੰਲਵਾਰ ਅਤ ੇਸ਼ੁਕਰਵਾਰ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਹਰੇਕ
ਸੋਮਵਾਰ

ਕੱਚ ਅਤ ੇਅਲੂਮੀਿਨਅਮ
15 ਿਦਨ ਬਾਦ
ਸੋਮਵਾਰ

ਗਤੱਾ
15 ਿਦਨ ਬਾਦਸੋਮਵਾਰ

ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਕਾਲ ਬਸੂਤ ੇਿਵੱਚ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

15 ਿਦਨ ਬਾਦ
ਸੋਮਵਾਰ



ਪਲਾਸਿਟਕ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੰੂ ਪੀਲੇ ਬੂਸਤੇ ਚ ਪਾਕ ੇਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ 

ਰੱਖਣਾ 



• ਪਾਨੀ ਜਾ ਂਜੂਸ ਵਾਲੀਅ ਬੋਤਲਾ

• ਸਪ ੂਦੀਅ ਬੋਤਲਾ

• ਅੰਡੇ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਬਜੀਅ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ

• ਪੋਲੀਸਟਰ

ਪਲਾਸਿਟਕਪਲਾਸਿਟਕ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਬੂਸਤੇਬੂਸਤੇ  ਚਚ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਿਦੱਤੀਅਿਦੱਤੀਅ
ਚੀਜ਼ਾਚੀਜ਼ਾ  ਰੱਖਰੱਖ  ਸਕਦੇਸਕਦੇ  ਹਾਂਹਾਂ

• ਦਹੀ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਵਾਲੀਅ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀਅ

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਦ ੇਿਗਲਾਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾ



ਪਲਾਸਿਟਕਪਲਾਸਿਟਕ  ਨਾਲਨਾਲ  ਕੀਕੀ  ਨਹੀਨਹੀ  ਰੱਖਰੱਖ  ਸਕਦੇਸਕਦੇ

• ਰੱਬੜ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਿਖਡੋਣੇ, ਹਗਰ
• ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਕਲਰਜ
• ਸੀਡੀਜ ਅਤੇ ਕਵਰ• ਸੀਡੀਜ ਅਤੇ ਕਵਰ
• ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼



ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗੱਤ ੇਦੀ ਪੇਟੀ ਜਾ ਂਿਲਫਾਫ ੇਿਵਚ ਪਾ 
ਕੇ ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ



• ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾ
• ਕਾਪੀਆ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼
• ਗੱਤੇ ਦੀਆ ਪੇਟੀਅ
• ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ
   ਪੀਜਾ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ

ਗੱਤੇਗੱਤੇ  ਵਾਲੇਵਾਲੇ  ਿਦਨਿਦਨ  ਹੇਠਾਹੇਠਾ  ਿਲਖੀਆਿਲਖੀਆ  ਚੀਜ਼ਾਚੀਜ਼ਾ  
ਰੱਖਰੱਖ  ਸਕਦੇਸਕਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ

   ਪੀਜਾ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ



ਗੱਤੇਗੱਤੇ  ਦੇਦ ੇ ਨਾਲਨਾਲ  ਹੇਠਾਹੇਠਾ  ਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆ  ਸਮਾਨਸਮਾਨ
ਨਹੀਨਹੀ  ਰੱਖਣਾਰੱਖਣਾ

•  ਪਲਾਸਿਟਕ ਪੇਪਰ, ਫੌਰਨੋ ਦਾ ਪੇਪਰ
• ਟੇਬਲ ਪੇਪਰ
• ਤੇਲ ਜਾ ਂਕੋੱਲੇ ਨਾਲ ਿਲੱਬੜੇ ਪੇਪਰ
• ਿਬਲਾਂ ਦੀਆ ਪਰਚੀਆ• ਿਬਲਾਂ ਦੀਆ ਪਰਚੀਆ
• ਿਬਸਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ



ਨੀਲੇ ਡਸਟਿਬਨ ਿਵੱਚ ਕੱਚ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਡਸਟਿਬਨ ਿਵੱਚ ਕੱਚ ਅਤੇ 
ਅਲੂਮੀਿਨਅਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਕੇ 
ਸੌਮਵਾਰ ਨੰੂ ਘਰਾ ਂਦ ੇਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ



• ਕੱਚ ਦੀਆ ਬਤੋਲਾ ਂਅਤੇ ਿਗਲਾਸ

• ਅਲੂਮੀਿਨਅਮ ਦਾ ਸਮਾਨ

• ਲਤੀਨੇ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀਆ ਡੱਬੀਆ

• ਬੱਲਬ

• ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆ ਬੌਤਲਾਂ

ਨੀਲੇਨੀਲੇ  ਡਸਟਿਬਨਡਸਟਿਬਨ  ਿਵੱਚਿਵੱਚ  ਹੇਠਾਹੇਠਾ  ਿਦੱਤਾਿਦੱਤਾ  ਸਮਾਨਸਮਾਨ
ਰੱਖਰੱਖ  ਸਕਦੇਸਕਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ

• ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀਆ ਬੌਤਲਾਂ

• ਚਾਬੀਆ



ਨੀਲੇਨੀਲੇ  ਡਸਟਿਬਨਡਸਟਿਬਨ  ਿਵੱਚਿਵੱਚ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆ
ਸਮਾਨਸਮਾਨ  ਨਹੀਨਹੀ  ਪਾਊਣਾਪਾਊਣਾ

• ਚੀਨੀ ਦੀਆ ਪਲੇਟਾਂ

• ਕੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
• ਿਟਊਬਾਂ• ਿਟਊਬਾਂ



ਿਗੱਲਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਊਨ 
ਡਸਟਿਬਨ ਿਵੱਚ ਪਾਕੇ 
ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 
ਘਰਾਂ
ਦ ੇਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ



ਬਰਾਊਨਬਰਾਊਨ  ਡਸਟਿਬਨਡਸਟਿਬਨ  ਿਵੱਚਿਵੱਚ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਿਲਖੀਆਿਲਖੀਆ
ਚੀਜਾਚੀਜਾ  ਪਾਪਾ  ਸਕਦੇਸਕਦ ੇ ਹਾਂਹਾਂ

• ਸਬਜੀਆ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਿਛਲਕਾ
• ਮੀਟ
     ਸਲਾਦ
• ਟੀ ਬੈਗ
• ਫੁੱਲ ਅਤ ੇਪੱਤੇ
• ਕਾੱਫੀ ਪਾਊਡਰ
• ਅੰਡੇ ਦਾ ਿਛਲਕਾ• ਅੰਡੇ ਦਾ ਿਛਲਕਾ
• ਬਰੈਡ
• ਪੇਪਰ
• ਟੇਬਲ ਪੇਪਰ
• ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ

• ਫੇਸੋਲੈਤੀ



ਬਰਾਊਨਬਰਾਊਨ  ਡਸਟਿਬਨਡਸਟਿਬਨ  ਿਵੱਚਿਵੱਚ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਿਲਖੀਆਿਲਖੀਆ
ਚੀਜਾਂਚੀਜਾ ਂ ਨਹੀਨਹੀ  ਪਾਉਣੀਆਪਾਉਣੀਆ

• ਪਲਾਸਿਟਕ ਪੇਪਰ, ਫੋਰਨੋ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ
• ਿਬਲਾਂ ਦੀਆ ਂਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਪੇਪਰ



   

 

ਕਾਲੇ ਬੂਸਤ ੇਿਵੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੰੂ 
ਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਘਰ ਦ ੇਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ



ਕਾਲੇਕਾਲੇ  ਬੂਸਤੇਬੂਸਤੇ  ਿਵੱਚਿਵੱਚ  ਹੇਠਾਂਹੇਠਾਂ  ਿਲਿਖਆਿਲਿਖਆ  ਸਮਾਨਸਮਾਨ  ਪਾਪਾ  
ਸਕਦੇਸਕਦੇ  ਹਾਂਹਾਂ

• ਮੇਕਅਪੱ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਲੈਦਰ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਕਾੱਟਨ
     ਟੂਥੱਪੇਸਟ ਵਾਲੀ ਿਟਊਬ
• ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ
• ਿਖਡੌਣੇ
     ਰੱਬੜ

• ਕੋਫੀ ਵਾਲੇ ਬੂਸਤੇ
• ਚੀਨੀ ਦੀਆ ਪਲੇਟਾ
• ਕੰਘਾ ਅਤ ੇਬਰੱਸ਼
• ਪਲਾਸਿਟਕ ਪੇਪਰ
• ਟੁੱਥਬਰੱਸ਼
• ਸਪਨੂੀਆ
• ਸਤਰਾਚੋ     ਰੱਬੜ

• ਹਗਰ
• ਰੱਬੜ ਦ ੇਦਸਤਾਨੇ
• ਪਾਨੋਿਲਨਈ
• ਜੁਰਾਬਾਂ
• ਪੈੱਨ, ਪੈਨੱਿਸਲ, ਰੀਗੈਲੋ
• ਕਾਰਬਨ ਪੇਪਰ, ਿਬਲ
• ਫੋਰਨੋ ਦਾ ਪੇਪਰ
• ਸੀਡੀ ਕੈਸੇਟ

• ਸਤਰਾਚੋ
• ਿਲੱਡ ਬੱਲ
• ਿਸਗਾਰ



ਹੇਠਾ ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਕਮੂਨੇ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ

ਸਕਾਦਤੂੋ ਦਵਾਈਆ

ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ

ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਬੂਟ, ਪਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ



ਸਕਾਦਤੋੂ ਦਵਾਈਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਲ 
ਡਸਟਿਬਨ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣੀਆ ਹਨ

ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲ ਵੀਆ 
ਮਾਜੀਓਰੇ ਜਾ ਂਵੀਆ 
ਕਾਸਤੈਲੋ ਦ ੇਡਸਟਿਬਨ 
ਿਵੱਚ ਪਾਉਣੇ ਹਨ

IN VIA MAGGIORE E VIA CASTELLO



ਬੋਰਦੋਲਾਨੋ ਦਾ ਸਕਾਰੀਕੋ ਖੱੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਸੋਮਵਾਰ ਤ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 10.30 ਤ 11.30
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10.30 ਤ 12.30



ਚਤਰੋ ਰਾਕੋਲਤਾ ਦੀ ਰੀਿਫਊਤੀ

ਸਕਾਰੀਕੋ ਿਵਚੱ ਸਮਾਨ ਸੁਟੱਣ ਲਈ ਢਲੋਾ ਂਉਤੱੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱਤ ੇਹਨ 
ਉਹਨਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਜ ੇਕੱੁਝ ਨਹੀ ਪਤਾ 
ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮਨੇੂ ਿਵੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਓ



ਓਰਤ ੋਤੇ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸਮਾਨ

ਫਰਨੀਚਰ

C.D.R. CENTRO RACCOLTA RIFIUTI -
DISCARICA

ਫਰਨੀਚਰ

ਗੱਤਾ



C.D.R. CENTRO RACCOLTA RIFIUTI –
ISOLA ECOLOGICA

• ਗੱਡੀਆ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ
• ਲੋਹਾ
• ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ• ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਪੁਰਾਣੀਆ ਬੈਟਰੀਆ



C.D.R. CENTRO RACCOLTA RIFIUTI

ਇਲੈਕਟਰੋਿਨਕ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ
ਦੀ ਜਗਾ

ਿਕਓਿਕ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਗਾ ਅਲੱਗ ਹੈ



ਇਲੈਕਟਰੋਿਨਕ ਸਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹਠੇਾ ਿਦੱਤਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
•Cellulari e relativi accessori 

•Calcolatrici 

•Elettrodomestici 

•Aspirapolvere ed apparecchiature varie per la pulizia. 

•Frigoriferi, lavatrici 

•Stereo, walkman 

•Trapano, saldatore 

•Seghe elettriche 

•Macchine per cucire •Macchine per cucire 

•Giocattoli elettrici 

•Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici. 

•Asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici 

•Sveglie, orologi da polso 

•Bilance 

•Computer, stampanti, fax 

•Telefoni 

•Apparecchi radio, Apparecchi televisivi 

•Videocamere, Videoregistratori, Videogiochi, registratori hi-fi 

•Apparecchiature di illuminazione. 



ਿਜਹੜੇ ਸੜਕਾ ਉਤੱੇ 
ਡਸਟਿਬਨ ਪਏ ਹਨ 
ਉਹਨਾ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕ 
ਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀ 

ਪਾ ਸਕਦੇ

ਘਰਾਂ ਦ ੇਬਾਹਰ ਸਮਾਨ 
ਿਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਹੀ 

ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਸਕਾਰੀਕੋ ਚ ਸੁੱਟਣ 
ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਘਰਾ ਦ ੇ
ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾ

ਿਜਹੜਾ ਗਲਤ ਸਮਾਨ 
ਰਖੇਗਾ ਉਸਨੰੂ 51 ਤ 

500 ਐਰੋ ਤਕੱ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ ੋਸਕਦਾ

ਜ ੇਕੋਈ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਿਪਆ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਓਸੇ ਸਮੇ ਵੀਜੀਲੇ ਜਾ 
ਕਮੂਨੇ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ



ਹਣੁ ਸਾਨੰੂ ਸਮਾਨ ਦ ੇਸਾਰੇ ਿਨਯਮਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਹ ੈਤਾ ਂਹੁਣ ਸਾਿਰਆ ਨੇ 
ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹ ੈ

Comune di BORDOLANOComune di BORDOLANO

ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਬੋਰਦੋਲਾਨੋ


