
 رازئ چی فر ق 
راولو!

ویسٹ مینجمنٹ دا ماحولیاتی  
تحفظ الزمی حصہ دا - مو نگ 

ٹو ل مختلف قسم خشا ک را 
غونڈ و لم سره په دی کار کی 
اہم کرداراداکولےشو۰کوشش 

کول پکاردی چی کوڑاکم نہ کمہ 
جوڑاشی۰داکتابچہ دا کوڑے 

ختمولو داپاره دا ہر قسم سوالونو 
جواب ورکئ . پہ دی کی ده مناسب 

ریسائیکلنگ او خشاک جدا کولو 
معلومات او مشوری شا میلی دے .

ہاں
میٹرس یعنی َگّدے، بازو دار کرسیانی، فرنیچر، واشنگ مشین، کمپیوٹر، لوے کھلونے، استری اسٹینڈ وغیره۔ 

 ده حجامت  کُوڑا، الیکٹریکل او 
الیکٹرانک ناکاره مواد

ده ری سائیکلنگ  مرکز، ده حجامت ده  کُوڑے جمع کولو  سروس 

ده حجامت  کُوڑا اوناکاره لوے  گھریلو برقی آالت جمع کولو  سروس فیس )15 €( دے۔  ده  بکنگ ده پاره ٹول 
فری نمبر800013066  ڈائل کئ۔   )زیات نہ  زیات 3 شیان(۔ داسی خاندان کوم کئ چی ۵۶ کالہ عمر نہ زیات 

خلق وی، ده پاره ده سروس مفت دے۔

ده ری سائیکلنگ  مرکز 
ده بولزانو  اوسیدونکئ  Mitterhofer سٹریٹ کئ  )”Avanti“ فرینیچر کارخانہ تہ نیزدے( ده  ری سائیکلنگ  

مرکزباندے النید ینے شیان  مفت جمع کولے شئ: 

ہاں
)Tetrapak( ده مشروباتو  ڈبے، دودھ

شیشے، ٹن او کین 
کاغذ او گتے 

پالسٹک پیکیجنگ 
ده لوے حجامت خشاک 

خطرناک کُوڑا
پہ کور کئ پہ وڑه پیمانے باندی ده مرمت کار کولو کوڑه)خختے ، سینٹری، وغیره(

کٹلری اوده  چینی ده خاوری سیزونہ  
الیکٹریکل او الیکٹرانک ناکاره سامان 

ٹائر )ٹائر تبدیلی( 
ده لوے  سائز  پولی سٹائیرین

ٹول فری نمبر:  800013066 
ٹیلی فون: 0471541700 - فیکس: 0471541767

info@seab.bz.it  - www.seab.bz.it

 :SEAB رابطہ سائب
Via Lancia 4/A
39100 Bolzano

شین ده  باغبانی  کوڑا
ہاں

ده باغبانی  نامیاتی کوڑا
دا گلونو ، کیاریوں، باڑوں، جھاڑیوں کانٹ چھانٹ

دا وخو  کٹائی
ده جھاڑیوں، خاخونو   او  لر گی   بورا

ده   باغبانی   کوڑا  اچتول سروس مفت دے۔     ٹول فری رابطہ نمبر800013066   باندی  
بکنگ کولے شئ۔ 

ده  باغبانی کوڑا برائے راست ده  سبز فضلہ جمع کولو  پہ  مرکز  کی بال معاوضہ جمع کولے 
شئ۔ ،  دا مرکز ده    پلResia   نہ روستو  و یا  وولتا Via Volta   سره نزدی واقع دے۔

خطرناک خشاک
ده ری سائیکلنگ مرکز، مضر کوڑا جمع کولو ده پاره موبائل سروس 

ہاں
بیٹریانی او ایکیومی لیٹرز 

ده کیمیائ مواد ده پاره  خطرے  عالمات واال       
پیکجنگ 

کھاد او کیڑے کش ادویات 
نیان لیمپ او فلورزنٹ ٹیوب 

معدنی اوخوردنی تیل
پینٹ، پوٹین

سرنج اوسالوینٹس
زائد المیعاد ادویات

ده خطرناک کُوڑےده پاره ده  موبائل سروس کیلنڈرده  
ویب سائٹ www.seab.bz.it نہ  ڈاؤن لوڈ کولے 

شئ۔  یاده  بولزانو خار ده  سوک سینٹر نہ  یا  ده 
سائب SEAB ده via Lancia 4A دفاتر نہ ہم میال 

ویدے شی۔

نوٹ:  زائد المیعاد ادویات پہ  فارمیسی کی ہم جمع 
کولے شئ۔ 

استعمال شده بیٹریانے، سیل،  تمباکوفروش دکانونو او 
زنی گھریلو آالت فروش اسٹورز باندے   خصوصی 

PASHTU/PASCHTUشفاف سلنڈر ورکولے شی۔



شیشہ،   ده ٹین  ڈبے
او مرتبان 

نا! ہاں
ده کھڑکی  شیشے  ده شیشے  بوتلیں او ڈبے

سیرامک شا یو نہ،  دا  چینی  لو خے    گلدان، مرتبان او گالس
آئینہ  ده ایلومینیم  کین  یا  دا  ٹین   ڈبے 

گنده   او  ڈ ک ڈبے  یا  بوتلے  ده   ا وسپنے  ڈھکن  یا کور 
ده ایلومینیم   ورق  او  ٹرے 
ده ا  وسپنے  وا ڑ ه  مرتبان

پہ دی  گھنٹی نما ڈبے  کی شیشے یا  ده دھات  ڈبے یا  خا لی بوتلی 
خالی او   صاف کولے  او بیا غو ر زو لے شی  ۔

کاغذ

نا! ہاں
پالسٹک شده کاغذ کتابونہ ، اخبارو نہ ، جرائد او  نوٹ بک 

تھرمل کاغذ ) دا خریدو فروخت  رسیدو نہ  او فیکس(  کیٹالگ، برو شر 
نیپکن او دا  کاغذ تولیے  ٹیلی فون ڈائریکٹری 

ٹیٹرا پیک  ڈبے (Tetrapak) او دا سی نو ر  شیا ن  
)مرکب مواد(

خط او د ا دفتر  کاغذ )کاپیانی، پرنٹس، وغیره( 

دا کاغذ  لفافے 
دا خو را ک اشیاء  )پاستا، چاول، وغیره(  ڈبے

ده انڈے ده پیکنگ ده   پا ره دا موٹہ   کاغذ  ڈبے

باقی خشاک

SEAB شین ڈبے ذاتی یا بلڈنگ  واال،ده  سلیٹی رنگ بیگ سائیب
دا  باقی خشا ک  دا پارا  کوم خلق چی پا   جودا کور کئ  اوسیگی  ، کوم  خلق  چی   بلڈ نگ  پلیٹ  کئ  او سیگی 
، ھغو دا خپل بلڈ نگ ڈبے ا سعما لولے شئ۔   دا  خا ر  پا  مرکز  کی  او سیدونکو   خلقو  تہ  یو  چپ  واال  ذاتی  

دا  پالسٹک  بیگ  ورکڑے  شوے  دے۔
پا تا ریخی مرکز کی بیگ پا  ہفتہ کی دری  ۳ با ر خا ل کیگی ۔  دا خشا ک اوچتولو وخت او   ورز دا  رہائش گاه 

پا عال قے  منحصر کئ۔  تاسو ی پا دی ویب سائٹ ھم لید لے شئ۔ 
www.seab.bz.it/it/clienti-privati/rifiuti-residui

ڈبے دا   زیڑ  رنگ  الئنونو  سره  لگولے نشا نونو دننہ کیگدئ۔ کہ چری تاسو نشانونہ اونہ وینئ نو ڈبے او چپ 
واال بیگ پا یو خا انداز باندے دا سڑک پہ غاڑه کیگدئ۔

باقی خشاک ھغہ دے کوم چی دا نور خشاک  واال ڈبو کی یا  ریسائیکلنگ مرکز کی نہ شی جمع کولے۔ لکہ چی: 

ہاں
گریس واال کاغذ، پالسٹک شده کاغذ

ڈائپر، لنگوٹ او سینیٹری نیپکن 
کلینر بیگ 

واڑه کورنی شیان ، دا پالسٹک  مصنوعی زیورات، کھلونے، سی ڈی 
دا پالتو جانورو بستر ے

)Tetrapak( ده مشروباتو  ڈبے، دودھ

نامیاتی خشا ک

نا! ہاں
کچا  او  پخا میوۃ ،سبزیانی ،مےء ،غوخۃ ، پاستا ،   ھڈوکے، ده  سیپیا نو  خول،  ده  انڈو  خول

چاول
مائع خوراک ده    کافی  پتی ،  ٹی بیگ

ده  زناورو  بچھونے  یاشگہ،  ڈائیپر ده  کاغذ   ٹشوپیپر ،ده   کاغذ تولیے
ده  وسپنے  سیزونہ او پیکیجنگ،   ده  معمولی شان میوۃ )کنہ باغبانی خشاک    شین  ڈبے  کی 

اچوی(
پالسٹک بیگ وغیره زوڑ شوے خوراک ده  پیک  نہ  بغیر

ده نامیاتی  کُوڑا    جمع  کولو  ده  پاره  یوه  ڈبہ  او  ده  کاغذ  خصوصی بیگ ضروری دی ۔ 
دا  سیزونہ  بہ  تاسو لہ  درکولے کیگے  ۔  کلہ  چی  تاسو   ز مونگ دفتر  تا  را شئ ۔       ز 

مو  نگ  پتہ   دا  ده ۔ ویا   النچا  نمبر4 اے  (Lancia 4/A via)۔ 
صرف  دا  سائیب  (SEAB)  و ر کڑ ے شو ے  بیگ استعمالوئ  ۔   یا   تا سو    ده  سبزئ    

یا بریڈ  بیگ  ہم استعمالو لے شئ ۔
کلہ چی تاسو   بیگ خڑ   ڈ بے کی  غو ر زو  ے  نو  خہ  ئ  بند و   ے ۔  

گّتہ

نا! ہاں
دا خو را ک شیان )پاستا، چاول، وغیره(  ڈبے دا کا غذ  ڈبے

دا  انڈے ده   پیکنگ    ڈبے نالی دار دا  کا غذ  ڈبے
سلوَشن ٹیپ او اسٹیکر 

پولی سٹائیرین

 ڈبے را غو نڈ   کئ  او سلوَشن ٹیپ  سر ه ئ پہ احتیا ط بند کَڑئ  ۔

دا پالسٹک   پیکنگ

نا! ہاں
دا پالسٹک   ڈبے   دا مائع   شیا نو  ده  پا ره    ده  پالسٹک   بوتلیں 

پلیٹونہ ،  کپ  او پالسٹک کٹلری  کلینر،  ڈٹرجنٹ،   ده شیمپو  بوتلیں
دا  پالسٹک   بالٹیانی ،  ده بوٹو   گملے  کریم،   دا ساؤس  بوتلیں / ڈسپینسر

سی ڈیز، وڑے کھلونے  دا  پالسٹک   بیگ
لوی پولی سٹائیرین    پیکجنگ  ) ده مثال پہ طور 

ده  گھریلو آالت   پیکیجنگ(
دا خو را ک شیا ن )میوه ، غو خہ ، وغیره(  ده  پا 

ره   پالسٹک پیکیجنگ
ده کچن  اوزار، برتن،  ده پالسٹک  پیالے او 

مرتبان
ده انڈو   ده   پا ره    دا پولی  سٹائیرین   ٹرے

قلم، پ یمانہ ده پئو  اور مستو    ڈبے
خوراک  یا نور  ماده )میئونیز، ٹوتھ پیسٹ، کریم، 

وغیره(  والی شیشی  یا بوتلے
پیکجنگ فلم  او“بڑ بو ڑقو  „ واال فلم  )ائیر بال(

پہ دی  گھنٹی  نما  ڈبے کی   ده  پالسٹک   ڈبے  یا  بوتلیں خالی  او    صفا کوئ ۔


