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کچرا، جس ميں کاغذ، پالسٹک اور مال جال کچرا شامل ہيں وه گهر گهر سے جمع 
مناسب ٹائم ٹيبل کے حساب سے تمام گهروں کے آگے  کيا جائے گا يعنی کے کچرا،

سے جمع کيا جائے گا۔ بحرحال تمام قسم کے کچرے کو ان کی اقسام کے لحاظ سے 
  عليحده ہونا چاہيے۔

عالقہ کو کچه زونزميں بانٹ ديا گيا ہے: کچرا کے وصولی کے دنوں  
ے کا کلينڈر اور اپنی رہائش کی گلی کے عالقہ کی جانچ پڑتال کے لي

URP  کچرا وصولی کے مراکز يا اس ويب سائٹ ،www.geovest.it 
  سے رجوع کريں۔

 
. ڈبے يا تهيلياں اپنی رہائش کے اندر مگر نماياں جگہ پر، جو مکمل بهری ہويی، 1

ہونی چاہييں، صرف اس دن، جس دن ان کی وصولی کا وقت مقرر ہو، اس دن سے 
بجے کے بعد نہ ہو،  کچرے  5:00رات پہلے مگربحرحال مقرره دن کے، جو  ايک

  کو پبلک اسٹريٹ کے پاس رکه دينا ہے۔
 

  . کچرے کی عليحدگی کے ليے صحيح مقرره ڈبوں / تهيليوں کا استعمال2
 

ہميشہ کهلی يا لوز حالت ميں نيلے رنگ کے ڈبوں ميں ڈالنا چاہيے، کبهی بهی  کاغذ
ی تهيلی ميں نہ ڈاليں۔ کسی بهی اضافی مقدار کو متعلقہ نيلے کنٹينر کاغذ کو پالسٹک ک

  کے اوپر/ اگلے کسی باکس / کاغذ کے بيگ ميں ظاہر کيا جاسکتا ہے۔
 

پالسٹک کی پيکنگ مٹيريل کو پيلے رنگ کے سيمی ٹرانسپيرينٹ تهيلوں ميں ڈالنا 
ے۔ حجم کو کم کرنے ہے۔ پيکيجنگ باقی مانده راکه يا خاک پر مشتمل نہيں ہونا چاہئ

کے ليے پالسٹک کی بوتلوں اور ڈبوں کو افقی طور پر پچکانا ضروری ہے۔ فی 
الحال تو گهر ميں پہلے سے ہی موجود پالسٹک کے تهيلوں کو ہی پالسٹک کی پيکنگ 
کے لوزکچرے کو بهرنے کے ليے استعمل کيا جائے، رہٗاش يا کوندومينيو ميں 

Geovest کی جانب سے عليحده سے تهيلے فراہم نہيں کيے جٗاينگے۔  
 

ملے جلے کچرے کو سرٗمی رنگ کے ڈسٹ بن ميں ڈالنا ہے جس ميں مايکرو چپ 
لگی ہوتی ہے، اس کے ليے عام تهيلياں يا ويسے کهال بهی ڈسٹ بن ميں ڈاال جاسکتا 

کی جانب سے فراہم کرده پيلے رنگ کے تهيلے  Geovestہے (اس کے ليے 
استعمال نہيں کرنے ہيں کيونکہ وه پالسٹک پيکنگ کے کچرے کے ليے ہيں)۔ مال 
جال کچرا يا اندفرينزياتو ذاتی ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر صارف اپنے شناخت 
کی عالمت (اپنے نام کے ساته ليبل يا اسٹيکر يا گهر کا نمبر وغيره) رکه کراسے 

  شناخت کرنے کا اہل بنائے۔
 

ے ڈبے، ان کے اندر کا بچا کچها صاف کرنے کے بعد اور کهلی شيشہ اور ٹن ک 
 ہوئی حالت ميں، سبز رنگ کے کنٹينر يا گهنٹہ کی شکل کے کنٹينرز ميں جائيں گے۔

کے ليے ہے جبکہ زون  1,2, 3سڑک سے کچرے کی وصولی کا انتظام زون نمبر
  فوريزے کے رہائش پذيروں ليے گهر گهر وصولی کا انتظام ہے۔ 4نمبر

 

کی  Geovest(جيسے گهانس يا پتے وغيره) کهلی حالت ميں  ہلکا پهلکا سبز کچرا
ب يہ بهر ججائے  ہی باہر رکها يہ کنٹينر تب چاہيے۔ فراہم کرده کنٹينر ميں ڈاال جانا

ايکٹيويشن کے ليے:  يہ سروس سبسکرپشن کے ساته ايکٹو کی جاسکتی ہے۔چکا ہو۔ 
يہ  پرلکهيں يا ٹول فری فون نمبر پر رابطہ کريں۔ info@geovest.it ای ميلاس 

کنٹينرز کے باہر پڑا ہوا کچرا  سروس فوريزے زون ميں درخواست پر دستياب ہے۔
  جائے گا۔ نہيں اٹهايايا مٹيريل 

 

سانی سے آا کهانا) چ(کچن کا بچا که RIFIUTO ORGANICOنامياتی کچرا يا  
چهی طرح سے بند کيے گيے گل سڑ جانے والے پالسٹک يا کاغذ کے بيگ، جو کہ ا

فوريزے کے ايريا ميں  يں۔سڑک کے کنارے کنٹينرز ميں پهينکا کر ڈال کر ہوں، ميں
نے کے ليے، ديواست پر رکهے جائيں گے۔ درخواست سڑک پر کنٹينرز درخ

ufficiotecnico@geovest.it يل بهيجيں۔پر ای م 

  
 

پرعليحده کچرے  www.geovest.it/i-comuniکلينڈر يا پهر اس ويب سايٹ  3
  کی متعلقہ اشياء، جيسے بيگز يا کنٹينرز وغيره کی وصولی کے ليے ديکهيں۔

 

کے ذريعہ تقسيم کرده تهيلوں کو صرف اور صرف ان کے  Geovestجيووسٹ  4 
مخصوص کچرے کے لئے استعمال کيا جانا چاہئے جس کے ليے وه مخصوص ہيں، 

  احتياط کے ساته، ضياع سے گريز کريں۔
 

نامياتی کچرا جمع کرنے کے ليے، ميٹربی بيگ کی کهپت کو محدود کرنے کے  5 
، mater-biگ (جيسے ميٹربی لئے، کمپوسٹ ايبل مادے سے بنے شاپنگ بي

  بائيوپالسٹکس) يا کاغذی تهيلياں دوباره استعمال کی جاسکتی ہيں۔
 

  دستياب کنٹينروں کی دهالئی، انفرادی طور پر صارف کی ذمہ داری ہے۔۔ 6 
 

کے ذريعہ فراہم کرده کنٹينرز کے عالوه کسی دوسرے  Geovestجيووسٹ  7
  کنٹينرز ميں يہ کچرا دينا ممنوع ہے۔

  بهاری اشياء

ای ميل  info@geovest.it ٹول فری نمبر پر کال کرکے يا اس پتے پر 
بهيج کر بهاری بے کار اشياء کی مفت گهر سے اٹهانے کی سروس 

  کی بکنگ کرنا بهی ممکن ہے۔

  چهوٹے فرنيچر کا مجموعہ شامل ہے: 3بڑا فرنيچر يا  1اس سروس ميں 
  بڑے پيس يا فرنيچر (فٹنگ پيسز): صوفہ سيٹ، الماری، شيلف فرنيچر، فٹنگ فرنيچر۔

سنگل صوفہ، ريڈی ايٹر، گّدے،  چهوٹے پيسز يا فرنيچر (سنگل پيس): واشنگ مشين،
  ، ريفريجريٹر، بڑی صراحياں يا ظروف، ٹيلی ويژن، شيلف، کرسی۔ميز

 

  گهريلو نامياتی ری سايکلنگ کچرے دان

خاطرکمپوسٹر کے مفت حصول اوراستعمال کی  استعمال کی
سے ڈاؤن لوڈ کريں  http://www.geovest.it درخواست فارم اس سائٹ
يا اس فيکس نمبر  info@geovest.itای ميل اور اس کو بهر کر اس 

   پر بهيجيں۔ 051981714
 

  بڑے يا تجارتی کاغذی ڈبوں کا اٹهانا
ہری کمرشل سينٹرز، دکانيں اور دفاتران  کاغذی ڈبوں کی اپنے دروازے سے ش 

  اٹهانے کی درخواست بهی کرسکتے ہيں۔

اس سروس کواستعمال کرنے کے ليے اس ای ميل ايڈريس 
segreteriatecnica@geovest.it  پر ای ميل کريں يا پهر ٹول فری

  ٹيلی فون نمبر پررابطہ کريں۔
 

  کليکشن سينٹرز
راکولتا يا کليکشن گهريلو اور عليحده کيے ہوئے کچرے کو خود بهی سينترو دی 

کسی بهی طرح کا مال جال يا عليحده کيا ہوا کچرا  سينٹر ميں مفت اليا جاسکتا ہے۔
  جو کہ گهريلو سرگرميوں سے متعلق نہ ہو، کا دينا ممکن نہيں ہے۔

 

  
  استعمال شده خوردنی تيل

ميونسپل ايريا ميں مخصوص جگہوں پرخصوصی ڈبے (اورينج رنگ کے ڈهکن 
کنٹينرزموجود ہيں جن ميں آپ استعمال شده خوردنی تيل سے بهری ہوئی بند والے) 

بوتلوں کو پهينک سکتے ہيں۔ ان ميں: زيتون، کولزا، کسی بهی بيج اورمکئی کے 
تيل، تيل کی بنی ديگر مصنوعات،  ٹيونا فش، سور کی چربی بهی پهينکی جاسکتی 

  ہے۔
  

  بچوں اور بڑوں کے استعمال شده ڈايپرز

دان جو بچوں يا بڑوں کے ڈايپرز، عارضی بيڈ کورز يا ميڈيکل وه خان
مٹيريل استعمال کرتے ہيں، وه يہ خاص سروس ايکٹيو کرواسکتے ہيں 
جس ميں ان کو ايک چابی دی جائے گی جس کے ذريعے سے وه 

  اپنے رہائشی عالقے کے مخصوص بن يا پهر کليکشن سينٹرز ميں 
  استعمال کرسکيں گے۔ بڑے سائز کے ملے جلے کچرے کے بن کو

 
  معلومات کے لئے:

  ٹول فری نمبر

800 276650  

  12.45  سے  8.45۔ جمعہ  بدهپير ۔ 

/  12.45سے  8.45 ۔ جمعرات منگل
  16.30سے  14.00

(کچرا اٹهانے کی  12.45سے  8.45ہفتہ 
  غيرحاضریوں کی اطالع)

  

  ممنوعات
 

چهوڑ دينا، چاہے يہ سڑک کے کنارے کے کنٹينرز  کچرے کو زمين پر بکهرا •
  کے ساته ہی کيوں نہ ہو۔

نامياتی اور شيشے کے مختص، سڑک کے کنارے کے کچرا کنٹينرز ميں غير  •
  متعلقہ مواد کا پهينکنا ۔

مخصوص کچرے کے مخصوص کيلنڈر دنوں ميں، اس کے بجائے دوسری اقسام  •
  ا۔کے کچرے کو تهيلے يا کنٹينر ميں حوالے کرن

 کاغذات اور پالسٹک کی پيکيجنگ کے پہيے والے کنٹينرز کا استعمال جو دکانوں •
  کے خصوصی استعمال کے لئے مخصوص کيے گئے ہيں۔

  غلط طرزعمل کے برتاو پر چاالن کيا جائے گا۔ •

  ،18نمبر ويا ارمارولی 
  کام کے اوقات: 

سے  8.00منگل اور جمعرات: صبح 
13.00  

(مسلسل  16.00سے  8.00ہفتہ: صبح 
  اوقات)

  ،2ويا فينيللی نمبر 
  کام کے اوقات:

  17.00سے  14.00منگل وار: دوپہر 
سے  8.00بده وار اور جمعہ: صبح 

13.00  


