ری سائیکلنگ کا مرکز

سبز باغبانی کا کوڑا

بولزانو کے شہری  Mitterhoferسٹریٹ میں (“ ”Avantiفرینیچر کارخانہ کے قریب) ری سائیکلنگ
کے مرکز پر مندرجہ ذیل مواد مفت جمع کروا سکتے ہیں:

ہاں

بڑی حجامت کا کوُ ڑا ،الیکٹریکل
اور الیکٹرانک ناکارہ مواد

ہاں

باغبانی کا نامیاتی کوڑا
پھولوں ،کیاریوں ،باڑوں ،جھاڑیوں کی کانٹ
چھانٹ

ری سائیکلنگ کا مرکز ،بڑی حجامت کا کوُ ڑا اکٹھا کرنے کی سروس

مشروبات کے ڈبے ،دودھ ()Tetrapak

شیشے ،ٹن اور کین
کاغذ اور گتے

پالسٹک پیکیجنگ
بڑی حجامت کا کوُ ڑا
خطرناک کوُ ڑا
گھر میں چھوٹے پیمانے پر مسماری یا مرمتی کام کرنے سے کوُ ڑا (اینٹیں ،سینٹری ،وغیرہ)
کٹلری اور چینی مٹی کی چیزیں
الیکٹریکل اور الیکٹرانک ناکارہ سامان
ٹائر (ٹائر تبدیلی)
بڑے سائز کی پولی سٹائیرین

گھاس کی کٹائی
جھاڑیوں ،ٹہنیوں اور لکڑی کا بورا

سبز باغبانی کا کوڑا اٹھانے کی سروس مفت ہے اوراس کے لیے ٹول فری نمبر 800013066
پر بکنگ کرانی چاہئے۔
سبز باغبانی کا کوڑا برائے راست سبز فضلہ جمع کرنے کے مرکز میں بال معاوضہ جمع کرایا
جا سکتا ہے ،جو کہ پل  Resiaکے فوراً بعد ویا وولتا  Via Voltaمیں واقع ہے۔

ری سائیکلنگ کا مرکز ،مضر کوڑا اکٹھا کرنے کی موبائل سروس

بیٹریاں اور ایکیومی لیٹرز
کیمیکل مواد رکھنے کے لئے خطرے کی
عالمات والے پیکجنگ
SEAB S.p.A.
Via Lancia 4/A
39100 Bolzano
ٹول فری نمبر800.013.066 :
ٹیلی فون - 0471 541700 :فیکس0471 541767 :
info@seab.bz.it - www.seab.bz.it

ویسٹ مینجمنٹ ماحولیاتی تحفظ کا
ایک الزمی حصہ ہے۔اس کے لیے
ہم سب مختلف اقسام کے کوُ ڑے
کو علیحدہ کر کے اہم کردار ادا کر
سکتے ہیں ،بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم
ممکن حد تک کوُ ڑا کم پیدا کریں۔ یہ
کتابچہ کوُ ڑے کو مناسب طریقے سے
تلف کرنے کے بارے ہر قسم کے
سواالت کا جواب فراہم کرنے کے
لئے ایک عملی گائیڈ کے طور پربنایا
گیاہے۔ اس میں مناسب ریسائیکلنگ
اور کوُ ڑا علیحدہ کرنے کے لئے مفید
معلومات اور مشورہ جات شامل ہیں۔

خطرناک کوُ ڑا

ہاں
کھاد اور کیڑے کش ادویات
نیان لیمپ اور فلورزنٹ ٹیوب
معدنی اور خوردنی تیل
پینٹ ،پوٹین
سرنج اور سالوینٹس
زائد المیعاد ادویات

ہم ساتھ مل کر
فرق کریں

خطرناک کوُ ڑا اکھٹا کرنے کے لئے موبائل سروس کا
کیلنڈر ویب سائٹ  www.seab.bz.itسے ڈاؤن لوڈ کیا
جا سکتا ہے یا بولزانو شہر کے سوک سینٹر سے یا سائب
 SEABکے  via Lancia 4Aویا النچا والے دفاتر سے
مل سکتا ہے۔

میٹرس یعنی َگدّے ،بازو دار کرسیاں ،فرنیچر ،واشنگ مشین ،کمپیوٹر ،بڑے کھلونے ،استری اسٹینڈ وغیرہ۔

نوٹ :زائد المیعاد ادویات کو فارمیسی میں بھی جمع کرایا
جا سکتا ہے۔
استعمال شدہ بیٹریاں ،سیل ،تمباکوفروش دکانوں اور
کچھ گھریلو آالت فروش اسٹورز پر جمع کرنے کے لئے
خصوصی شفاف سلنڈر فراہم کیے جاتے ہیں۔

بڑی حجامت کا کوُ ڑا اور ناکارہ بڑے گھریلو برقی آالت اٹھانے کی سروس کی فیس ( )€ 15ہے اور اس کی
بکنگ ٹول فری نمبر  800013066پر کرانا ضروری ہے (زیادہ سے زیادہ  3اشیاء تک)۔ ایسے خاندان جن
میں صرف  56سال کی عمر یا اس سے زیادہ عمر والے افراد ہیں ان کے لیے یہ سروس مفت ہے۔

ہاں

URDU

نامیاتی کوُ ڑا

پالسٹک کی پیکنگ

ہاں

نہیں

کچے اور پکے ہوئے پھل ،سبزیاں ،مچھلی ،گوشت،
پاستا ،چاول ،روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے
استعمال شدہ کافی کی پتی ،ٹی بیگ
کاغذ کے ٹشو پیپر ،کاغذ تولیے
تھوڑی مقدار میں کٹے ہوئے پھول (ورنہ باغبانی والے
ُکوڑےکے نیلے ڈبے میں ڈالیں)
کھانے کی میعاد ختم ہونے والی پیکنگ سے بغیر
اشیاء

ہڈیاں ،سیپیوں کے خول ،انڈے کے خول
مائع خوراک
جانوروں کے لیے بچھونے یا ریت ،ڈائیپر
دھات کی اشیاء ،پالسٹک ،شیشہ
پیکیجنگ ،پالسٹک کے بیگ وغیرہ

نامیاتی کوُ ڑا اکٹھا کرنے کےلیے ایک ہوا دار ڈبہ اور کاغذ کے خصوصی بیگ ضروری ہیں ،جو
کہ ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں ،جب آپ ہمارے ویا النچا نمبر 4اے میں واقع ()via Lancia 4/A
دفاتر میں کوڑے کے بل کے لیے اپنا اندراج کرائیں گے۔
صرف سائیب ( )SEABکے فراہم کردہ بیگ استعمال ہو سکتے ہیں یا ان کے متبادل بریڈ یا سبزی
والے (صرف کاغذ والے!) بیگ استعمال ہو سکتے ہیں۔ بھرے ہوئے بیگ کو بلڈنگ کے براؤن
رنگ کے کوُ ڑے والے ڈبے میں ڈالنےسے پہلے اسے ٹھیک طرح سے رولنگ کرتے ہوئے یا تہ لگا
کربندکریں۔

گ ّتہ
ہاں

نہیں

گ ّتے کے ڈبے
نالی دار پیکیجنگ والے گ ّتے

کھانے کی اشیاء (پاستا ،چاول ،وغیرہ) کے ڈبے
انڈے کی پیکنگ کے لیے ڈبے
سلو َشن ٹيپ اور اسٹیکر
پولی سٹائیرین

شیشہ ،ٹین کے ڈبےاور
مرتبان
ہاں

نہیں

شیشے کی بوتلیں اور ڈبے
گلدان ،مرتبان اور گالس
ایلومینیم کین یا ٹین کے ڈبے
دھات کے ڈھکن یا کور
ایلومینیم کے ورق اور ٹرے

کھڑکی کے شیشے
سیرامک اشیاء یا چینی مٹی کے برتن
آئینہ
گندے اور بھرے ہوئے ڈبے یا بوتل

دھات کے چھوٹے مرتبان

ہاں

نہیں

مائع اشیاء کے لئے پالسٹک کی بوتلیں
کلینر ،ڈٹرجنٹ ،شیمپو کی بوتلیں

پالسٹک کے ڈبے
پلیٹیں ،کپ اور پالسٹک کٹلری
پالسٹک کی بالٹیاں ،پودوں کے لئے گملے
سی ڈیز ،چھوٹے کھلونے

کریم ،ساؤس کے لئے بوتلیں  /ڈسپینسر
بیگ اور پالسٹک کے بیگ
کھانے کی اشیاء (پھل ،گوشت ،وغیرہ) کے
لئےٹرانسپیرنٹ ٹرےاور پالسٹک پیکیجنگ
انڈے رکھنے والے اور پولی سٹائیرین کی ٹرے
دہی اور عام ڈیسرٹ والے ڈبے
پیکجنگ فلم اور“بلبال“ والی فلم (ائیر بال)

بڑی پولی سٹائیرین کی پیکجنگ (مثال کے طور
پر گھریلو آالت کی پیکیجنگ)
کچن کے اوزار ،برتن ،پالسٹک کے پیالے اور
مرتبان
قلم ،پیمانہ
کھانے والی یا دیگر مادہ (میئونیز ،ٹوتھ پیسٹ،
کریم ،وغیرہ) رکھنے والی شیشیاں یا بوتلیں

اس گھنٹی نما ڈبے میں شیشے یا دھات کے ڈبے یا بوتلیں خالی اور صاف کر کے ڈالیں۔

کاغذ

ڈبے پیلے رنگ کی الئنوں کےساتھ نشان لگائی گئی جگہوں کے اندر رکھیں۔ اگر کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے
کوئی نشان زدہ جگہ موجود نہ ہو تو ڈبے اور چپ والے بیگ کو ایک منظم انداز سے سڑک کے کنارے پر
رکھ دیں جہاں سے وہ واضح طور پر نظرآ سکیں۔

ہاں

نہیں

کتابیں ،اخبارات ،جرائد اور نوٹ بک
کیٹالگ ،برو شر
ٹیلی فون ڈائریکٹری
خط اور دفتر کے کاغذ (کاپیاں ،پرنٹس ،وغیرہ)

پالسٹک شدہ کاغذ
تھرمل کاغذ (خریدو فروخت کی رسیدیں اور فیکس)
نیپکن اور کاغذ تولیے
ٹیٹرا پیک ڈبے ( )Tetrapakاور ایسی چیزیں
(مرکب مواد)

کھانے کی اشیاء (پاستا ،چاول ،وغیرہ) کے ڈبے
ڈبوں کی تہہ لگا لیں اور سلو َشن ٹيپ اور اسٹیکر اتار دیں۔

سبز ڈبہ ذاتی یا بلڈنگ واال ،سلیٹی رنگ کا بیگ سائیب SEAB
باقی کوُ ڑا اکٹھا کرنے کے لیے جو سنگل فیملی ہاؤس میں رہتے ہیں،ان کے پاس ایک ذاتی ڈبہ( فی خاندان
ایک ) ہے۔جو بلڈنگ کے فلیٹ میں رہتے ہیں وہ اپنی بلڈنگ کے تاال اور چابی والے ڈبے استعمال کریں ۔
شہر کے مرکز میں رہنے والے باشندے ایک چپ والے ذاتی پالسٹک کے بیگ استعمال کرتے ہیں۔
ڈبے ہفتے میں ایک بار خالی کیے جاتے ہیں۔ تاریخی مرکز میں بیگ ہفتے میں تین بار اٹھائے جاتے ہیں۔ کوڑا
اکٹھا کرنے کے دن اور اوقات رہائش گاہ کے عالقے پر منحصر کرتے ہیں اور مندرجہ ذیل لنک پر اس ویب
سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں
www.seab.bz.it/it/clienti-privati/rifiuti-residui

باقی کوڑاوہ ہے جو دیگر تمام کوڑے والے مختلف قسم کے ڈبوں میں یا ریسائیکلنگ کے مرکز میں نہیں
اکٹھا کیا جاتا ،جیسا کہ :

کاغذ کے لفافے
اس گھنٹی نما ڈبے میں پالسٹک کے ڈبے یا بوتلیں خالی اور صاف کر کے ڈالیں۔

باقی کوُ ڑا

انڈے کی پیکنگ کے لیے موٹے کاغذ کے ڈبے

ہاں
گریس واال کاغذ ،پالسٹک شدہ کاغذ
ڈائپر ،لنگوٹ اور سینیٹری نیپکن
کلینر بیگ
چھوٹی گھریلو اشیاء ،پالسٹک کے مصنوعی زیورات ،کھلونے ،سی ڈی
پالتو جانوروں کا بستر
مشروبات کے ڈبے ،دودھ ()Tetrapak

