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Comune 
di Argenta
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عزیز صارف،

اس مخترص گائیڈ کے ساتھ ہم بلدیہ آرجینتا میں  صحیح طور پر چھنٹا ہوا کُوڑا کرکٹ  اکٹھا کرنے کے لئے اہم 

اصول پیش کرتے ہیں۔یہ کتابچہ روزمرہ کی عام اشیاء سے لے کر خصوصی مواد  کو پھینکنے کے بارے معلومات 

فراہم کرتا ہے، اس گائیڈکو پڑھیں اور سنبھال کر رکھ لیں  تاکہ کسی شکوک و شبہات کی صورت میں اس سے 

استفادہ کیا جا سکے ۔

20 سال سے زیادہ عرصے سےہامری بلدیہ کے شہری کُوڑے کی چھانٹ کے لئے کوشاں ہیں،  سالہا سال ہم 

نے نئے مٹیریل متعارف کرائے ہیں جو دوبارہ کارآمد بنائے جانے کے لیےعلیحدہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اسی 

لئے آج ہامرے گھروں میں پیدا ہونے والےتقریباً سارے کُوڑے کو چھانٹ کردوبارہ کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔

ہم سب مل کر اپنے عالقے کو صاف اورمحفوظ رکھ سکتے ہیں۔

آپ کے تعاون کا شکریہ۔ 
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بغیرچھنٹا ہوا کُوڑا

4

•   اسٹیکرز

•   کاٹن بالز

•   نائلن کی جرابیں

•   سیلور پیپر

•   کاربن پیپر

•  پالسٹک کوٹڈ پیپر

•  بیکنگ پیپر

•  وال پیپر

•  فیکس پیپر

•  گندا یا   چکناہٹ واال کاغذ

•  سی ڈی  اور ڈی وی ڈی

•   چینی  کےبرتنوں کے ٹکڑے

•  پالسٹر

•  کاسمیٹک 

•  کیو ٹپس

•  االسٹک

•  استعامل شدہ ٹشو پپر

•  نقلی پھول

•  چیونگ گم

•  فوم ربڑ

•  بلیڈ

•  ایکرسے

•  پنسل

•  سگریٹ کے ٹکڑے

•  سلوَشن ٹيپ

•  عینک

•  ڈائپر اور پیڈ

•  بال پوائنٹ 

•  مارکر کلر

•  کنگھیاں

•  ریزر

•  ویکیوم کلیرن بیگ

•  رسینج

•  بُرش

•  ٹُوتھ بُرش

•  آئینے

•  سپونج

•  ٹوٹے ہوئے جوتے

•  ویڈیو کیسٹ

•  ڈورمیٹ

“ شوٹ” سسٹم تاکہ پھینکےجانے والے کُوڑے  کا حجم محدود کیا جا ئے

ہامرے پیدا کردہ کُوڑے کا ایک تھوڑے سےحصہ  کی چھانٹ  نہیں کی جا سکتی۔

” شوٹ“ سسٹم  والے کُوڑے دان میں پھینکی جانے والی اشیاء کی ایک فہرست۔

سڑک پر موجود کُوڑے دان

بھورے رنگ کےکُوڑےدان کے ڈھکن میں نصب کردہ ” شوٹ“ سسٹم سے شہری زیادہ سے زیادہ 20 – 22 لیٹر کے حجم کے تھیلے ہی 

ڈال سکتے ہیں۔ حجم کی حد میں کمی سے  گتہ، سبزہ اور بڑی جسامت والی  چیزیں جنہیں  ریسائیکل کر کے دوبارہ قابل استعامل بنایا جا سکتا 

ہے، ان کی چھانٹ کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے،اور بغیر چھانٹ کے کُوڑے میں پھینکنے کی روک تھام ہوتی ہے۔

ایسا کُوڑا جس کی چھانٹ نہیں کی جا سکتی

تصویر میں دکھایا گیا” شوٹ“ کا ماڈل  رصف مثال دینے کے لیے ہے
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شوٹ“ سسٹم کس طرح استعامل کرتے ہیں 

 بیگ کے ٹھیک طرح بند
ہونے کی تسلی کر لیں

اور بیگ اندر ڈال دیں

 لیور کو مخالف
سمت میں  گامئیں
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گھر گھر سے کُوڑا اٹھانے کی نسبت فوائد

کُوڑے دانوں کی تعداد:  420 

کُوڑا اُٹھانے کی باری: ہفتے میں تین دفعہ

“ شوٹ” سسٹم کا استعامل آسان ہے اور اس سے کوئی بھی -20 22 لیٹر تک کُوڑے کے بیگ ڈال سکتا ہے

اس سسٹم سے ممکن ہے:

بڑی جسامت واال کُوڑا  پھینکے جانے سے بچاؤ، جیسا کہ گتہ اور سبزے کا ویسٹ؛  •

اس میں دن میں 24 گھنٹے، ہفتے میں 7 دن  میں جب چاہیں کُوڑا ڈال سکتے ہیں؛  •

اِرد گرد کے بلدیات کے رہائشیوں کی جانب سے کُوڑا ڈالنا کافی حد تک محدود ہو جائے گا۔  •

“ شوٹ”    بند  کر دیں

نوٹ کریں!

اس کا خرچہ کم ہے

ہر روز اور ہر وقت کُوڑا پھینکنا ممکن ہے

گاڑیوں کی ٹریفک اور آلودگی کے لحاظ سے کم  اثر پڑے گا

مناسب قیمتوں کا تعین کرنے کی سہولت

تصویر میں دکھایا گیا” شوٹ“ کا ماڈل  رصف مثال دینے کے لیے ہے
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کاغذ، گتہ اور ٹیٹراپیک

میگزین، اخبارات، روزنامہ  •

استعامل شدہ پیپر اور فوٹوکاپیاں  •

گتے یا گتے کے  تہہ لگائے گئے ڈبے  •

دودھ، رشاب، پھلوں کے جوس اور دیگر کھانے پینے کے خالی ٹیٹراپیک کے ڈبے  •

پاستہ اور دیگر کھانے پینے کی اشیا کے ڈبے  •

آٹا اور چینی کے بیگ  •

•  چکناہٹ اور گند سے بغیر میز پوش اور ٹشو پیپر

فوڈ بیگ  •

انڈوں کے لئے گتے کے ڈبے  •
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ٹیٹراپیک کے ڈبے مکمل طور پر ریسائیکل کیے جا سکتے ہیں۔

 تینوں اجزاء، ٪75 کاغذ، ٪20  پولی ایتھائلین اور ٪5 ایلومینیم مکمل طور پر نئے کاغذ اور

 نئے پالسٹک کے مواد میں تبدیل کیے جا تے ہیں۔ ٹیٹرا پیک کی عالمت  دیکھ کرمناسب

طور پر دھو کراور کچل کر نیلے رنگ کے ڈبے میں پھینک دیں۔

کُوڑے دانوں کی تعداد:  356

کُوڑا اٹھانے کی باری: ہفتے میں ایک دفعہ

نوٹ کریں!

سڑک پر موجود کُوڑے دان

کاربن پیپر  •

اندرونی ایلومینیم کے ساتھ کاغذ  •

بیکنگ پیپر  •

وال پیپر  •

پالسٹک کوٹڈ پیپر  •

گندا کاغذ  )مثال کے طور پر یا   چکناہٹ واال گتہ(  •

گندی کاغذ )مثال کے طور پر چکن کارٹون(  •

ایلومینیم کے اوراق  •
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 یہ بات نوٹ کرنے کے بعد کہ پیلے رنگ کےکُوڑے دان میں زیادہ تر پیکیجنگ سے

 نے اکٹھے کردہ سامان کی پری سلیکشن کا عمل  SOELIA ،مختلف مٹیریل ڈاال جاتا ہے

 رشوع کر دیا ہے تاکہ  ربڑ اور سخت پالسٹک کی اشیاء کو مؤثر طورپر ریسائیکل کیا جا سکے۔

 یہ فیصلہ شہریوں کے لئے مزید  وضاحت کی  سمت کی جانب جاتاہے۔

پالسٹک، پوليسٹرين اور ربڑ

مرشوبات اور تیل کی خالی بوتلیں  •

بیگ اور شاپنگ بیگ  بشمول  بائیوڈ یگریڈیبل  •

چکناہٹ کے بغیر پالسٹک کے برتن  •

دہی اور پنیر کے صاف  ڈبے  •

گھر اور انسان کی  صفائی ستھرائی کے لئے ڈٹرجنٹ کی مکمل طور پر خالی اور صاف بوتلیں  •

انڈے، گوشت، تازہ پاستہ  اور سبزیوں والے  ڈبے   •

پالسٹک بکس  •

نوٹ کریں!
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پولی سٹائیرین کی متام اشیاء، کھانے پینے  اور دیگر پیکیجنگ کے لئے ٹرے

کُوڑے دانوں کی تعداد:  356

کُوڑا اٹھانے کی باری: ہفتے میں ایک دفعہ

سخت پالسٹک، باغ  کی آرائش کا فرنیچر، شٹر، گملے، بڑے کھلونے

ربڑ کی اشیاء، جوتے، پالسٹک اور لیٹیکس کے دستانے

متام ملٹی مٹیریل اشیاء )مثال کے طور پرکچھ حصے  دھات  کے ہوں( نہیں

سڑک پر موجود کُوڑے دان
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شیشہ، ٹن اور کین

شیشے کی خالی بوتلیں، گالس اور  جار  •

مرشوبات کے لئے ایلومینیم  کے کین اور بوتلیں  •

محفوظ شدہ فوڈ کے لئے ایلومینیم اور سٹیل کے ٹین اور جار )گوشت، مچھلی، ٹامٹر، دالیں، تیل، وغیرہ(  •

ایلومینیم اور لوہے کےڈھکن، جار بند  •

•  سپرے کین )گیس کے بغیر  پرفیوم، مالئیکریم، وغیرہ(

دھاتی ہینگر  •

ایلومینیم ورق، چاندی ورق اور کھانے کی ٹرے  •
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گمراہ کرنے والی غلطیاں
شیشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔شیشے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔

 کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، جنہیں ہم فوری طور پر شیشہ

 والے ڈبے میں پھینکنا   چاہیں گے، در اصل ان کی  الگ

منزل ہوتی ہے۔

خطرناک مصنوعات کے لئے سپرے کین )مثال کے طور پر زہریال اور آتش گیر( ،   دیکھیں صفحہ  21

کُوڑے دانوں کی تعداد:  356

کُوڑا اٹھانے کی باری: ہفتے میں ایک دفعہ

سڑک پر موجود کُوڑے دان

نہیں

بلب  آئینہ ٹیوب الئیٹس

گالس رسامک کنٹیرنز

)جیسے پیریکس وغیرہ(

رسامک اور چینی مٹی  کی اشیاء استعامل شدہ ادویات کی

 شیشے کی بوتلیں

نوٹ کریں!
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اورگینک ویسٹ کمپوسٹر میں

!! کُوڑا اُُٹھانے کےٹیکس پر 16 ٪ ڈسکاؤنٹ۔

نہیں

باورچی خانے کا گیال کُوڑا،   بچا ہوا  کھانا   )بریڈ، پاستہ،  وغیرہ(  •

بچے ہوئےپھل اور سبزیاں  •

استعامل شدہ کافی  اور  کافی  کی پُڑیاں) کیپسول بغیرچھنٹے ہوئے کُوڑےمیں جاتے  ہیں(  •

ٹی فلٹر، بغیر دھاگے کے  •

استعامل شدہ  کاغذ کے وائپس، ٹشو پیپر )بغیر رنگ/پرنٹنگ کے(  •

بغیرپرنٹنگ کے کاغذ اور گتے کے  ٹکڑے   •

انڈے کے خول  •

پھول، پتیاں اورسوکھے ہوئے پودے  •

تھوڑی مقدارٹہنیاں اور لکڑی کے باریک کردہ ٹکڑے )بشمول کارک کے ڈھکن(  •

تھوڑی مقدار میں لکڑی کی راکھ  •

بچا ہوا گوشت اور مچھلی  •

•  نان بائیوڈیگرڈایبل ویسٹ

 

﴿بلدیہ آرجینتا میں تقریباً 4.000 خاندان کھاد بنانے واال 

کمپوسٹر استعامل کرتے ہیں﴾

اگر آپ کا باغ یا باغیچہ ہے، تو آپ مفت میں کمپوسٹر کی 

درخواست دیں،  Soelia کمپنی والے اسے مفت میں 

015 950 800 آپ کے گھر پہنچائیں گے! فری ٹال منرب 
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کُوڑا اُُٹھانے کےٹیکس پر 8 ٪ ڈسکاؤنٹ۔

اورگینک ویسٹ ٹریکڈ کولیکشن

 ایسے  خاندان جن کے پاس  کھال ایریا نہیں ہےوہ، رضاکارانہ طور پر، اورگینگ !

   ویسٹ ٹریکڈ کولیکشن والے سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس  سسٹم کے تحت

SOELIA کمپنی آپ کو ایک کٹ فراہم کرتی ہے، جس میں آپ کوایک 

 کارڈ اور ایک پرسنل کوڈ  مہیا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کُوڑا ڈال سکیں،

   گھر میں روزمرہ کے استعامل کے لئے ایک ڈبہ اور اس میں استعامل کے لیے

 کمپوسٹیبل بیگ دیے جاتے ہیں۔

باورچی خانہ کی متام بچی ہوئی اشیاء

 بھورے رنگ کے اورگینک کُوڑے دان میں آپ  باورچی خانے کی متام فالتواشیاء ،  بشمول  بچا ہواگوشت ، ہڈیاں، فش، فش کے کانٹےاور ، شیل فش  کے

خول،  چکناہٹ والی استعامل شدہ مصنوعات ، دودھ کی مصنوعات اور کمپوسٹیبل مٹیریل کے بنے ہوئےشاپنگ بیگ اور چھوٹے پیکیجنگ  بھی ڈال سکتے ہیں۔

!!

نہیں
ڈائپر اور سینٹری پیڈ  •

بیامر یا  جڑی بوٹیوں والے پودے  •

کسی بھی قسم کی مائع چیز نہیں  )خوردنی تیل علیحدہ اکٹھا کیا جاتا ہے، دیکھئے صفحہ 15(  •

نوٹ کریں!

سڑک پر موجود کُوڑے دان
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اُٹھانے کا کیلنڈر

 

 ANITA  جمعہ
BANDO  جمعرات

BENVIGNANTE  سوموار
BOCCALEONE  منگل 

CAMPOTTO  بدھ
  CONSANDOLO  منگل

 FILO  جمعرات
 LONGASTRINO  جمعہ

 OSPITAL  منگل
MONACALE  

 SAN BIAGIO  بدھ
  SAN NICOLÒ  سوموار

 SANTA MARIA  سوموار
CODIFIUME  

  TRAGHETTO  سوموار

سبزہ اور ٹہنیاں

  گھر سے  مفت میں 3تک

 بیگ اور ٹہنیوں کے بنڈل

اٹھائے جاتے ہیں

   اگرکُوڑا اٹھائے جانے  والے دن چھٹی ہو ، توکُوڑا ایک دن پہلےاٹھایا جاتا ہے۔

نہیں

نوٹ کریں!

باغیچے کی کاٹی ہوئی گھاس  •

پتے اور ٹہنیاں  •

شاخیں تراشنےسے پیدا ہونے واال کُوڑا  •

بیگ کو زیادہ نہ بھریں،  بلکہ ایک اور تیار کر لیں!

اس طرح عملے کے لئےزیادہ آسانی رہے گی۔

جڑوں کے مڈھ  •

بچی ہوئی مٹی  •

تراشے کے درمیان پالسٹک اور شیشہ  •

Distanziare le righe nel punto 2 e 3 

Pag.7 

Eliminare refuso: 

 

SOELIA

Via Bandissolo

SOELIA

Via Bandissolo

ARGENTA  ہفتہ؛ Reno  کا عالقہ  بدھ
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آئل کو ہمیشہ قیف سے فلٹر کر لیں

 آئل کی سیوریج سسٹم  کے ذریعے نکاسی بہت  زیادہ نقصان دہ ہے: یہ گھریلو سیوریج سسٹم  میں

 بندش کا سبب بنتا ہے اور ٹریٹمنٹ سسٹم میں اُڑنے والی جھاگ پیدا کرتا ہے۔ 1 کلو آئل ایک

فٹ بال کے گراؤنڈ  کے برابر پانی پر ایک تہہ دار جھلی بنا لیتا ہے۔

کوکنگ آئل استعامل شدہ 

گھر  سے کُوڑا اٹھانا

نہیں

فرائی کرنے واال آئل  •

اچارکا آئل )جیسے، خرشوف، کھمبی، زیتو  ن وغیرہ(  •

ڈبے میں بند فش  کا آئل )جیسے ٹونا فش اسقمری فش وغیرہ(   •

چربی اشباع )سور کا گوشت، چربی، مکھن(  •

نان  کوکنگ آئل   •

رسکہ کےاچار کے لیکوئیڈ  •

ARGENTAReno

 

Via Rondinelli,1  
800 979 075
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بڑی جسامت والی چیزیں

گھر سے 3  اشیاء تک مفت اٹھائی جاتی ہیں۔

املاریاں، میز، سوفے، کرسیاں  •

بیڈ کے سٹرکچر اور میٹریس  •

دروازے، کھڑکیاں، شٹر  •

کپڑوں کے ہینگر اور دیگر ڈیکوریشن  پیس  •
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 پوری بلدیہ کے عالقے میں بڑی جسامت والی چیزیں اور سینٹری ویرئ اٹھانے کی مفت سہولت موجود ہونے کے باوجود سڑک کے کنارے یا ڈبوں کے

پاس بڑی جسامت والی چیزیں پھینک دینا سمجھ سے باالتر ہے۔

 ان چیزوں کے اٹھانے کا طریقہ کار اور ٹامئنگ عملے کے ساتھ طے کی جاتی ہے۔بڑی جسامت کی چیزوں کو باہر کی طرف کسی ایسی جگہ پر رکھا جائیں

جہاں پر باآسانی رسائی ہو سکے۔

سینیٹری ویرئ، سنک اور رسامک سنک

سینیٹری ویرئ

نہیں
ملبہ یا کباڑ )ویسٹ ریکوری سنٹر(  •

ایٹرنیٹ )ایسبسٹاس-سیمنٹ(، )صفحہ 30 دیکھیں(  •

ٹائر)ویسٹ ریکوری سنٹر(  •
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RAEEالیکٹرانک ویسٹ

نوٹ کریں!

ریفریجریشن اور کنڈیشنگ  •

ریفریجریشن اور ایرئ کنڈیشنگ کے لئے بڑے گھریلو آالت

بڑے گھریلو آالت   •

واشنگ مشین، ڈش وارش، اوون، ہیٹنگ ڈیوائسز 

ٹی وی اور سکرین   •

ٹی وی، کمپیوٹر سکرین، ایل سی ڈی، اور پالزمہ سکرین

درمیانے سائز کے گھریلو آالت  •

کمپیوٹر، مائکرو ویو اوون، ویکیوم کلیرن

گھر سے 3  اشیاء تک مفت اٹھائی جاتی ہیں۔

کمپیوٹر پی سی، ایل سی ڈی سکرین،  نوٹ بک، کیبورڈ، ماؤس، اسیرسیز، الیکٹرانک اورگنائزر،پرنٹر  •

الیکڑیکل ڈیواسز ٹولز، االرم کالک، سیونگ مشین، کیلکولیٹر، کھلونے، ویڈیو گیمز اور پورٹیبل گیم کنسولز  •

ٹیلی فونی لینڈ الئن اور کارڈلیس ٹیلیفون، آنرسنگ مشین، فیکس مشین، موبائل فون، بیٹری چارجر اور اسیرسیز  •

اپنےاستعامل کے لیے الیکٹرانک ٹولز آرا، ڈرل مشین وغیرہ  •

آڈیو –ویڈیو  ، ریڈیو، ویڈیوکیمرے، ویڈیو ریکارڈر،  ڈی وی ڈی یا سی ڈی پلیرئ، ریکارڈر،  اسٹیریو سیٹ، ساؤنڈ ایمپلی فائر،  چھوٹے الیکٹرانک میوزیکل آالت  •

•  پرسنل کیرئ اور ہاؤس کے لیے  ڈیواسز  ہیر ڈرائیر، ریزر، الیکٹرانک ٹوتھ برش، ترازو، ہیر اسٹریٹرن، اسرتی

کھانے پینے کی تیاری کے آالت  مکرس، منرس، ٹوسٹر، بلینڈر، الیکٹرک کافی مشین، الیکٹریک کافی گرائنڈر، ڈیپ فرائر وغیرہ  •

دیگچے اوربرتن    •
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سڑک پر موجود کُوڑے دان
دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 31

بلب

چھوٹے گھریلو آالت

الئٹ بلب کو توڑنے سے محتاط رہیں، اور انہیں نئے والےبکس میں  رکھ دیں۔

دکانوں اور رسکاری جگہوں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں
دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 29

ٹیوب الئٹ )ویسٹ ویکوری سنٹر(نہیں

کمپیوٹر پی سی، ایل سی ڈی سکرین،  نوٹ بک، کیبورڈ، ماؤس، اسیرسیز، الیکٹرانک اورگنائزر،پرنٹر  •

الیکڑیکل ڈیواسز ٹولز، االرم کالک، سیونگ مشین، کیلکولیٹر، کھلونے، ویڈیو گیمز اور پورٹیبل گیم کنسولز  •

ٹیلی فونی لینڈ الئن اور کارڈلیس ٹیلیفون، آنرسنگ مشین، فیکس مشین، موبائل فون، بیٹری چارجر اور اسیرسیز  •

اپنےاستعامل کے لیے الیکٹرانک ٹولز آرا، ڈرل مشین وغیرہ  •

آڈیو –ویڈیو  ، ریڈیو، ویڈیوکیمرے، ویڈیو ریکارڈر،  ڈی وی ڈی یا سی ڈی پلیرئ، ریکارڈر،  اسٹیریو سیٹ، ساؤنڈ ایمپلی فائر،  چھوٹے الیکٹرانک میوزیکل آالت  •

•  پرسنل کیرئ اور ہاؤس کے لیے  ڈیواسز  ہیر ڈرائیر، ریزر، الیکٹرانک ٹوتھ برش، ترازو، ہیر اسٹریٹرن، اسرتی

کھانے پینے کی تیاری کے آالت  مکرس، منرس، ٹوسٹر، بلینڈر، الیکٹرک کافی مشین، الیکٹریک کافی گرائنڈر، ڈیپ فرائر وغیرہ  •

دیگچے اوربرتن    •

کم کھپت بلب  •

ڈسچارج بلب  •

ہالوجن الئٹ بلب  •



20

 زائد املیاد ادویات

ٹونر اور کارتوس

دکانوں اور رسکاری جگہوں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں

دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 29

ہیں موجود  دان  کُوڑے  میں  ہرفارمیسی  کی  آرجینتا  بلدیہ 

ٹکیاں، رشبت( )گولیاں،  ادویات  املیاد  زائد  کی  قسم  ہر  بغیر  کے  ڈبے   •

ٹونر برائے لیزر یا انک جیٹ پرنٹر  •

کارتوس برائے فیکس مشین، پرنٹر اور فوٹوکاپی مشین  •
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R.U.P.

 رض شہری فضلہ اگر مکمل طور پر خالی نہ بھی ہو تو ڈاال جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہنے کہ ان کی پیکنگ  سامل ہو تا کہ ان

میں موجود مواد باہر نہ پھیل جائے۔

بیٹری سیل

 سڑک پر موجود کُوڑے دان )رسخ رنگ( اور دکانوں اور رسکاری
جگہوں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں

دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 29

 سڑک پر موجود
کُوڑے دان

 مرض شہری فضلہ

ڈسپوزایبل بیٹری سیل  •

ریچارج ایبل بیٹری سیل  •

اے اے بیٹری سیل یا بٹن منا سیل  •

رنگ روغن  کے ڈبے اور کین  •

سالوینٹس کے ڈبےاور کین  •

سپرے کین: گھر کی صفائی، ڈو-اٹ-یورسیلف ، کیڑے مار ،متام  RUP شناختی عالمت والی چیزیں  •

دکانوں اور رسکاری جگہوں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں

دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 29
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کپڑے اور لباس

 لباس کو جوتوں اور اسیرسیز سے علیحدہ چھوٹے بیگ میں بند کر دیں۔ جو سامان اچھی حالت میں ہوتا ہے اسے صاف ستھرا کر کےرضورت

مندوں کے مراکز میں دے دیا جاتا ہے۔ باقی سامان کو پراسیسنگ کے ذریعے صنعت اور تعمیر کے لئے مواد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے

ٹائر
   پنکچر ہوئے ٹائر اور ٹیوب  

ویسٹ ریکوری سنٹرز میں جمع کرائے جاتے ہیں

لباس، بُنی ہُوئی چيزیں، پتلون، جینز، جیکٹ  •

انڈر گارمنٹس  •

اسیرسیز ٹوپیاں، بیگ، بیلٹ، دستانے، جوڑی جوتے  •

کمبل اور بیڈ شیٹس  •

کھلونے  •

ہر قسم کے میزپوش اور کپڑے  •

قالین اور پردے  •

دکانوں اور رسکاری جگہوں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں

دیکھیں کہاں ہیں، صفحہ منرب 29



23

La Coop. Sociale La Pieve  کولیکشن سنٹر      Via Rondinelli 23 
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آئل فلٹربیٹریاں

استعامل شدہ معدنی تیلچھوٹے گھریلو آالت اور واشنگ مشینیں

بیٹری سیل

کوکنگ آئل

کاغذ، اور گتہ

لوہا اور دھاتیں

پولی ایتھائلین میں پیکیجنگ

بڑی جسامت والی چیزیں

ملبہ اور سینٹری ویرئ

اورگانک

ٹیکسٹائل

ٹونر اور کارتوس

کم کھپت والے بلب اور ٹیوب الئٹس سبزہ

ٹائر پینٹ اور سیاہی

24

فریج اور فریزرز

ٹی وی اور پرسنل کمپیوٹر

لکڑی

گالس
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FERRARA

BOLOGNA

ARGENTA
SS16

SS16

SP38

Strada Sant'Antonio

Via del Fitto

Via Alberelli

Via Bandissolo

Via Argine Marino

RAVENNA

گنمئاٹ یک ےنلھک ےیل ےک ماوع

پیر تا جمعہ7.30 – 12.30  / 14.00 – 16.30، ہفتہ 7.30 12.00

 ہامرے پاس ایسے آ سکتے ہیں

بڑی جسامت کی چیزوں کے حصے علیحدہ کرنا

via Bandissolo, 1 - 44011 Argenta FE 033 318 0532ٹیلیفون

Via Bandissolo

Il centro recupero rifiuti di Via Bandissolo 

Cosa conferire 

 

Via Bandissolo

Il centro recupero rifiuti di Via Bandissolo 

 

Argenta Bandissolo 

2010Regione Emilia-RomagnaProvincia di 

FerraraSOELIACooperativa Sociale La Pieve

 

via Bandissolo, 1 - 44011 Argenta FE -  0532 318 033 
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آرجینتا کی بلدیہ کے متام کاروباری ادارےویا باندیسولو کے ماحولیاتی اڈے میں سامان اور خصوصی فضلہ ال سکتے ہیں۔

یہ ماحولیاتی اڈا مختلف اقسام کے CERکوڈ والی چیزیں اکٹھا کرنے کا مجاز ہے، اور ہر فضلہ کے ساتھ مناسب طریقے سے پُر  کیا گیا شناختی فارم ساتھ ہونا رضوری ہے۔

ویا باندیسولو کا ماحولیاتی اڈا       •    کاروباری اداروں کے لیے

مفت میں  جمع ہونے والی چیزیں CER
لکڑی کا برادہ، ٹکڑے اورچھپٹی،چپ بورڈ پینل، اور پالئی وڈ  جو کوڈ منرب  030104 سے مختلف ہو 030105

120101 دھاتی مواد کی سطحی پروسیسنگ اور ٹریٹمنٹ سے حاصل شدہ لوہا
دھاتی مواد کے دیگر ذرات 120102

موٹر ، گیرئکے لیے دیگر آئل ، چکنائی ، گریس 130208
کاغذ، گتے کی پیکنگ 150101

پالسٹک کی پیکنگ اور سخت پالسٹک 150102
لکڑی کی پیکنگ 150103
لوہے کی پیکنگ 150104

شیشے کی پیکنگ 150107
استعامل شدہ آئل فلٹر 150202

لیڈ بیٹریاں 160601
لوہے اور سٹیل سمیت تعمیر اور مسامر کرنے  کا فضلہ 170405

ادائیگی سے  جمع ہونے والی چیزیں CER
€/پودوں کے لئے  حفاظتی شیٹس: 42,00  ٹ 020104

€/سینیٹری ویرئ،  سیمنٹ کا مکسچریا ویسٹ، اینٹیں، ٹائلیں اور سیرامکس )ملبہ( ، ہر دو ماہ  میں 2 ٹن سے زیادہ کی مقدار پر  18.00 ٹ 170904
200201 سبزہ )دیگر بائیوڈیگریبل فضلہ(300  کلو سے زائد جمع کرانے پر  کل مقدار پر فی ٹن € 45  کی ادائیگی کرنی ہو گی۔

زرعی فارم
:مندرجہ ذیل مواد کو روزانہ بغیر کسی حد کے جمع کرایا جا سکتا ہے

کوڈ 130208 استعامل شدہ آئل؛

کوڈ 150202 فلٹرز؛

کوڈ 160601 زرعی مشیرنی کی بیٹریاں۔

اسی طرح پالسٹک کی پیکنگ مفت میں جمع کرائی جا سکتی ہے، جیسے   بیج اور کھاد کے بیگ )کوڈ 150102(۔

 پرائیویٹ  شہریوں کی طرف سے براہ راست کُوڑا جمع کرانے لئے  فارم پیش کرنا رضوری نہیں ہےہمیشہ مفت ہے، ماسوائے سبزہ کے، 300

کلو گرام سے زائد جمع کرانے پر ، کل مقدار پر  € 45 فی ٹن الگت آئے گی، تاہم رصف  € 15.00 سے زیادہ رقم کی بلنگ کی جائے گی۔
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استعامل شدہ تیل اور فلٹر

بیٹریاں

• گاڑیوں کی  اور زرعی مشیرنی کی بیٹریاں

 بیٹریاں ویا باندیسولوکے ویسٹ ویکوری سنٹر   میں

شہریوں کی جانب سےبرائے راست  جمع کرائی جا سکتی ہیں

انجن اور مشیرنی کے لئے معدنی تیل  •

تیل کے لیے فلٹر  •

ویا باندیسولو)Via Bandissolo( کے ویسٹ ویکوری سنٹر   میں شہریوں اور زرعی فارم کی جانب سے جمع کرائے جا سکتے ہیں۔
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SOELIA  سے ٹال فری منرب  800950015  پر رابطہ کریں

 متعلقہ جگہ پرمعائنہ کی درخواست کرنے کے لئے،اپنے کوائف،  بلڈنگ کے مالک کا نام اورپتہ فراہم کر دیں  )یہ رسوس رصف  بلدیہ آرجینتا

 میں واقع عامرتوں  کے لیے ہے(۔ ایسبسٹاس ہٹانے کے عمل کو تقسیم کرنا  ممکن نہیں ہے: مثال کے طور پر، اگر کسی شہری  نے 30 مربع

 میٹر کے احاطے سے  ہٹانا ہےتو اس کام کے  مکمل طور پر  اخراجات اسی کے ذمہ ہوں گے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ24 مربع میٹر رسکاری کھاتے

سے اور 6 مربع میٹر کےشہری کے کھاتے سے ہو۔

تختے ٹب اور  ٹینک

بارشی نالے یا چمنی کے پائپ

چھوٹی مقدار کے لئے

اکھاڑنے اور لے جانےکا خرچہ عوامی شہری حفظان صحت رسوس کے ذمہ ہے، اس لئے  صارف کے لئے مفت ہے

24مربع میٹر تک کے تختے   •

ٹب یا ٹینک، زیادہ سے زیادہ ایک  •

بارشی نالے یا چمنی کے پائپ، زیادہ سے زیادہ 3 میٹر سیدھی پیامئش کے حساب سے  •

ایسبسٹاس

اس کام  کے لیے درخواست دینے کے بعد پر عمل دارآمد  کرنےکے لیے ٹیکنیکل ٹامئنگ عموماً 45 ایام سے 60 ایام کے درمیان ہوتا ہے۔
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ابتداسےکُوڑے کی  پیداوار کم کرنا 

خریدتے وقت کیااور کیسے کی احتیاط کرنے سے ممکن ہے

یہ ہر ذمہ دار شہری کا ایک فرض ہے

یہ سپر مارکیٹ میں تلف کرنے کی تکنیک کو بہرت بنانے میں رسمایہ کاری کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند 

اور ماحول دوست ہے

ڈسپوزایبل مصنوعات نہ خریدیں۔

پائیدار اورریچارج ایبل چیزوں کو ترجیح دیں،  جیسے نل کے ذریعےدستیاب ڈٹرجنٹ

کم سے کم مقدار میں  اور ممکنہ طور پر ایک  ہی مواد کی پیکنگ والی مصنوعات  منتخب کریں۔

ٹرے میں دستیاب غذا کی بجائے موسمی اور تازہ  غذا پسند کریں؛ اگر ممکن ہو  تو، صفر کلومیٹر والی چیزوں کا 

انتخاب کریں، اس طرح ٹرانسپورٹ کی آلودگی  کم ہو گی اور مقامی مصنوعات کو فروغ  ملے گا۔

ڈسپوزایبل  بیگ کی بجائے کاٹن یا کسی پائیدار اور مضبوط چیزکابنا ہوا بیگ  استعامل کریں۔

ری سائیکل کردہ مصنوعات کی مارکیٹ سے   خریداری کرنے سےان کی حوصلہ افزائی کریں۔

ٹوائلٹ  پیپر ،ٹشو پیپر، ڈٹرجنٹ، فوٹوکاپی پیپرپر ECOLABEL برانڈ تالش کریں

ECOLABEL ایک یورپی یونین کا ماحولیاتی لیبل ہے جو مصنوعات کے کم ماحولیاتی اثرات کی تصدیق کرتا ہے۔

ماحول دوست تجاویز!

اپنی اچھی مثال پیش کریں!

آپ جو کچھ جانتے ہیں اپنے ارد گردرہنے والوں کو سیکھائیں، روزمرہ  کی ماحول دوست عادات کے پھیالؤ میں حصہ لیں۔

اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو ہامرے ٹال فری منرب پر کال کریں 800 950 015 یا آپ بغیر چھنٹا ہوا بہرت سمجھتے ہیں!

کُوڑا ڈالنے میں غلطی کرنے سے چھنٹا ہوا کُوڑا اکٹھا کرنے کے پراسیس کونقصان پہنچ سکتاہے۔

جو چیز آپ کے لئے کُوڑا ہےوہ کسی اور کی رضورت ہو سکتی ہے۔

پھینکنے سے پہلے،دیکھ لیں کہ واقعی یہ چیز بیکار ہو گئی ہے۔

جو چیز ابھی مفید ثابت ہو سکتی ہو اسے کُوڑے کا حصہ نہ بنائیں۔

خالی کریں اور کچل دیں

ڈبوں کو پھینکنے سے پہلےخالی کر کےانہیں کچل کران کا حجم جتنا ممکن ہو سکے، کم کر دیں، بوتلیں اور ٹن کین کو کچل دیں اور ٹیٹراپیک کی تہہ لگا دیں۔

1 ماہ کاغذی میز پوش 

کُوڑے کی ملبی عمر!ا 

2 ماہ اخبار 6 ماہ سیب کا بیج واال حصہ 1 سال سگریٹ 5 سال چیونگ گم
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 ردی کاغذ کا شکار کریں

اپنی اچھی مثال پیش کریں!

آپ جو کچھ جانتے ہیں اپنے ارد گردرہنے والوں کو سیکھائیں، روزمرہ  کی ماحول دوست عادات کے پھیالؤ میں حصہ لیں۔

اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے تو ہامرے ٹال فری منرب پر کال کریں 800 950 015 یا آپ بغیر چھنٹا ہوا بہرت سمجھتے ہیں!

کُوڑا ڈالنے میں غلطی کرنے سے چھنٹا ہوا کُوڑا اکٹھا کرنے کے پراسیس کونقصان پہنچ سکتاہے۔

جو چیز آپ کے لئے کُوڑا ہےوہ کسی اور کی رضورت ہو سکتی ہے۔

پھینکنے سے پہلے،دیکھ لیں کہ واقعی یہ چیز بیکار ہو گئی ہے۔

جو چیز ابھی مفید ثابت ہو سکتی ہو اسے کُوڑے کا حصہ نہ بنائیں۔

خالی کریں اور کچل دیں

ڈبوں کو پھینکنے سے پہلےخالی کر کےانہیں کچل کران کا حجم جتنا ممکن ہو سکے، کم کر دیں، بوتلیں اور ٹن کین کو کچل دیں اور ٹیٹراپیک کی تہہ لگا دیں۔

، Santa Maria Codifiume،2015

50 سال پولی سٹائیرین کا ٹرے 100 سال ایک ٹِن کین 500 سال ایک پالسٹک کا بیگ 1000 سال پالسٹک کی بوتل ہمیشہ رہنے واال شیشہ

 ستمرب
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چھنٹا ہوا کُوڑااکٹھا کرنا ہر شہری کا فرض ہے، لیکن یہ قانونی طور پر مقرر کردہ ذمہ 

داری بھی ہے اور بلدیہ آرجینتا کے شہری ہم آہنگی، حفاظت ، زندگی کے میعار 

کے بارے منظور کردہ ضابطہ قانون کے مطابق ہے۔

800 950 015

Soelia Spa Via Vianelli 1 44011 Argenta – Fe 
comunicazione@soelia.it

ٹال فری منرب


