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کچرا، جس میں کاغذ، پالسڻک اور مال جال کچرا شامل ہیں وه گھر گھرسے جمع کیا 
جائے گا یعنی کے کچرا، مناسب ڻائم ڻیبل کے حساب سے تمام گھروں کے آگے سے 

بحرحال تمام کچرے کو ان کی اقسام کے لحاظ سے علیحده ہونا جمع کیا جائے گا۔  
 چاہیے۔

عالقہ کو کچھ زونز میں بانٹ دیا گیا ہے: کچره کے وصولی کے   
دنوں کا کلینڈر اور اپنی رہائش کی گلی کے عالقہ کی جانچ پڑتال کے  

سائٹ   URPلیے   ویب  اس  یا  مراکز  کے  وصولی  کچرا   ،
www.geovest.it سے رجوع کریں۔ 

 
. ڈبے یا تھیلیاں  اپنی رہائش کے اندر مگر نمایاں جگہ پر، جو مکمل بھری ہوئی، 1

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

 پبلک اسڻریٹ کے پاس رکھ دینا ہے۔ کو 
 

 . کچرے کی علیحدگی کے لیے صحیح مقرره ڈبوں/ تھیلیوں کا استعمال 2
 

 ہمیشہ کھلی یا لوز حالت میں نیلے رنگ کے ڈبوں میں ڈالنا چاہیے،  کاغذ
کبھی بھی کاغذ کو پالسڻک کی تھیلی میں نہ ڈالیں۔ کسی بھی اضافی مقدار کو متعلقہ  

 وپر/ اگلے کسی باکس/ کاغذ کے بیگ میں ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ نیلے کنڻینر کے ا
 
پالسڻک کی پیکنگ مڻیریل کو پیلے رنگ کے سیمی ڻرانسپیرینٹ تھیلوں میں ڈالنا 
ہے۔ پیکیجنگ باقی مانده راکھ یا خاک  پر مشتمل نہیں ہونا چاہئے۔ حجم کو کم کرنے 

چکانا ضروری ہے۔ فی کے لیے پالسڻک  کی بوتلوں اور ڈبوں کو افقی طور پر پ
کو ہی پالسڻک کی  تھیلوں  پہلے سے ہی موجود پالسڻک کے  میں  تو گھر  الحال  
پیکنگ کے لوزکچرے کو بھرنے کے لیے استعمل کیا جایے، رہائش یا کوندومینیو 

 کی جانب سے علیحده سے تھیلے فراہم نہیں کیے جٗاینگے۔ Geovestمیں 
 

میں ڈالنا ہے جس میں مائکرو چپ    ملے جلے کچرے کو سرٗمی رنگ کے ڈسٹ بن
لگی ہوتی ہے، اس کے لیے عام تھیلیاں یا ویسے کھال بھی ڈسٹ بن میں ڈاال جاسکتا 

لیے   کے  (اس  تھیلے   Geovestہے  کے  رنگ  پیلے  کرده  فراہم  جانب سے  کی 
استعمال نہیں کرنے ہیں کیونکہ وه پالسڻک پیکنگ کے کچرے کے لیے ہیں)۔ مال 
جال کچره یا اندفرینزیاتو ذاتی ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر صارف اپنے 
  شناخت کی عالمت (اپنے نام کے ساتھ لیبل یا اسڻیکر یا گھر کا نمبر وغیره) رکھ کر 

 اسے شناخت کرنے کا اہل بنائے۔
 

شیشہ اور ڻن کے ڈبے، ان کے اندر کا بچا کچھا صاف کرنے کے بعد اور کھلی  
ہوئی حالت میں، سبز رنگ کے کنڻینر یا گھنڻہ کی شکل کے کنڻینر میں جائیں گے۔  

 میں گھر گھر کچره کلیکشن کا انتظام۔   4اور 1زون فوریزے نمبر 
 

کی   Geovest(جیسے گھانس یا پتے وغیره) کھلی حالت میں  ہلکا پھلکا سبز کچرا
فراہم کرده کنڻینر میں ڈالی جانی چاہیے۔ یہ کنڻینر جب ہی دیا  جائے تب یہ بھر چکا 

پر    info@geovest.itمزید معلومات کے لیے: اس ویب سایٹ    ہو۔
 لکھیں یا ڻول فری فون نمبر پر رابطہ کریں۔

 میں موجود نہیں ہے۔ 4یہ سروس فوریزے کے زون نمبر 
 

یا   کچرا  کھانا)   RIFIUTO ORGANICOنامیاتی  کچھا  بچا  کا  کچن  میں  (جس 
شامل ہے آسانی سے گل سڑ جانے والے پالسڻک یا کاغذ کے بیگ، جو کہ اچھی 
طرح سے بند کیے گیے ہوں، میں ڈال کر سڑک کے کنارے کنڻینرز میں پھینکی 

 جائیں۔ 
فوریزے کے لیے یہ سروس گھر گھر کچرا اکھڻا کرنے کیے    4اور    1زون نمبر  

 لیے میسر ہے۔    
 

پرعلیحده کچرے   www.geovest.it/i-comuniکلینڈر یا پھر اس ویب سایٹ     3
 کی متعلقہ اشیاء، جیسے بیگز یا کنڻینرز وغیره کی وصولی کے لیے دیکھیں۔

 
اور صرف ان کے   کے ذریعہ تقسیم کرده تھیلوں کو صرف  Geovestجیووسٹ    4 

مخصوص کچرے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے جس کے لیے وه مخصوص ہیں، 
 احتیاط کے ساتھ، ضیاع سے گریز کریں۔ 

 
نامیاتی کچره  جمع کرنے کے لیے، میڻر بی بیگ کی کھپت کو محدود کرنے کے   5

بی میڻر  (جیسے  بیگ  شاپنگ  بنے  سے  مادے  ایبل  کمپوسٹ  ، mater-biلئے، 
 سڻکس) یا کاغذی تھیلیاں دوباره استعمال کی جاسکتی ہیں۔بائیوپال

 
 دستیاب کنڻینروں کی دھالئی، انفرادی طور پر صارف کی ذمہ داری ہے۔  6 

 
دوسرے   Geovestجیووسٹ    7 کسی  کے عالوه  کنڻینرز  کرده  فراہم  ذریعہ  کے 

 کنڻینرز میں یہ کچرا دینا ممنوع ہے۔ 
 

 
 بھاری اشیاء 

ای میل    info@geovest.itکال کرکے یا اس پتے پرڻول فری نمبر پر  
بھیج کر بھاری بے کار اشیاء کی مفت گھر سے اڻھانے کی سروس  

 کی بکنگ کرنا بھی ممکن ہے۔ 
 چھوڻے فرنیچر کا مجموعہ شامل ہے:  3بڑا فرنیچر یا  1اس سروس میں 

 : صوفہ سیٹ، الماری، شیلف فرنیچر، فڻنگ فرنیچر۔ بڑے پیس یا فرنیچر (فڻنگ پیسز)
چھوڻے پیسز یا فرنیچر (سنگل پیس): واشنگ مشین، سنگل صوفہ، ریڈی ایڻر، گدے، 

 میز، ریفریجریڻر، بڑی صراحیاں یا ظروف، ڻیلی ویژن، شیلف ، کرسی۔ 
 

 گھریلو نامیاتی ری سایکلنگ  کچرے دان
استعمال کی خاطرکمپوسڻر کے مفت حصول اور استعمال کی درخواست اس سائٹ   

http://www.geovest.it/modulistica/  یا پھر نیچے دیے ، سے ڈاؤن لوڈ کریں
کے دفتر سے  براه راست رابطہ   Geovestگیے دنوں کے مخصوص اوقات میں  

 کریں۔
 

 بڑے یا تجارتی کاغذی ڈبوں کا اڻھانا 
شہری کمرشل سینڻرز، دکانیں اور دفاتر ان  کاغذی ڈبوں کی اپنے دروازے سے  

 اڻھانے کی درخواست بھی کرسکتے ہیں۔ 
لیے کے  کرنے  استعمال  کو  سروس  ایڈریس   اس  میل  ای    اس 

segreteriatecnica@geovest.it    فری ڻول  پھر  یا  کریں  میل  ای  پر 
 ڻیلی فون نمبر پر رابطہ کریں۔

 
 کلیکشن سینڻرز 

گھریلو اور علیحده کیا ہوا کچرے کو خود بھی سینترو دی راکولتا یا کلیکشن سینڻر  
میں مفت الیا جاسکتا ہے۔ کسی بھی طرح کا مال جال یا علیحده کیا ہوا کچرا جو کہ 

 گھریلو سرگرمیوں سے متعلق نہ ہو، کا دینا ممکن نہیں ہے۔
 ، کھلنے کے اوقات:1496ویا دانتے نمبر 

 13.00سے   8.00منگل، جمعرات اور جمعہ: صبح 
 17.00سے  14.00بدھ وار: دوپہر

 (مسلسل اوقات) 6.001سے  8.00ہفتہ: صبح 
 

 استعمال شده خوردنی تیل
ڈھکن  (اورینج رنگ کے  ڈبے  پرخصوصی  میں مخصوص جگہوں  ایریا  میونسپل 
والے) کنڻینرزموجود ہیں جن میں آپ استعمال شده خوردنی تیل سے بھری ہوئی بند 
بوتلوں کو پھینک سکتے ہیں۔ ان میں: زیتون، کولزا، کسی بھی بیج اور مکئی کے 
تیل، تیل کی بنی دیگر مصنوعات، ڻیونا فش، سور کی چربی بھی پھینکی جاسکتی 

 ہے۔
 

 بچوں اور بڑوں کے استعمال شده ڈایپرز 
وه خاندان جو بچوں یا بڑوں کے ڈایپرز، میڻرس کو صاف رکھنے والےعارضی کور 

اس سروس کے حصول کے لیے ذیل یا طبی نوعیت کا سامان استعمال کرتے ہیں،  
دیے   جیووسٹ  میں  پر  دنوں  اور  اوقات  رابطہ   Geovestگیے  سے  دفتر  کے 

 کرسکتے ہیں۔
 

 اسپورتیلو جیووسٹ
 ،  شراکت بلدیہ (داخلہ سڑک کی جانب سے)   173ویا روما نمبر

 03.71سے    03.41اور جمعرات دوپہر    03.21سے    8.30اوقات: منگل وار صبح   
 تک

 servizio.utenze@geovest.itای میل:  051.544709ڻیلی فون نمبر
 

 معلومات کے لئے: 

 ڻول فری نمبر 

800 276650 

 12.45  سے  8.45۔ جمعہ  بدھپیر ۔ 
 14.00/  12.45سے  8.45 ۔ جمعرات  منگل
 16.30سے 
(کچرا اڻھانے کی   12.45سے  8.45ہفتہ 

 غیرحاضریوں کی اطالع) 

 

 ممنوعات
 

کچرے کو زمین پر بکھرا چھوڑ دینا، چاہے یہ سڑک کے کنارے کے کنڻینرز  •
 کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

نامیاتی اور شیشے کے  مختص، سڑک کے کنارے کے کچرا کنڻینرز میں غیر  •
 متعلقہ مواد کا پھینکنا ۔ 

مخصوص کچرے کے مخصوص کیلنڈر دنوں میں، اس کے بجائے دوسری اقسام  •
 کے کچرے کو تھیلے یا کنڻینر میں حوالے کرنا۔ 

دکانوں   کاغذات اور پالسڻک کی پیکیجنگ کے پہیے والے کنڻینرز کا استعمال جو •
 کے خصوصی استعمال کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں۔

 غلط طرز عمل کے برتاو پر چاالن کیا جائے گا۔  •
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