
گھریلو کچرے کی چھنڻنی کرنا اور اسے ضائع کرنا

سبز کچرا جلنے کے قابلپالسڻک کنڻینرز کاغذ/کپڑا بوتلیں PET ،بوتل، کین نہ جلنے کے قابل مضر کچرا

لیبل/ڈھکن ہڻائیں ڈھکن ہڻائیں

 کین، پاؤڈر والے دودھ جیسے پراڈکڻس کے
،لیے بڑے کین، چھاتے، برتن اور تسلے

کیتلیاں، وغیره 

بشمول موبائل فون کی بیڻریاں

(خالی)

(خالی)

(کوئی بھی اضافی پانی بہا دیں۔)

اسے کوڑا کرکٹ والے
 تھیلے میں ڈالیں اور 

کلیکشن کے لیے چھوڑ دیں۔

اسے کوڑا کرکٹ والے
 تھیلے میں ڈالیں اور 

کلیکشن کے لیے چھوڑ دیں۔

کچرے کے ضیاع کی ہر سائٹ
براه راست نقل و حمل (مفت)

اویاما سڻی لوکل انوائرنمنڻل ڈویژن سے رابطہ
کریں اور کلیکشن کے لیے ریزرویشن کرائیں 

(کلیکشن فیس 1,000 ین فی آئڻم)

①

②

ایسے آئڻم جس کی ایک سمت 50 سنڻی میڻر
یا اس سے لمبی ہو، کلیکشن پوائنٹ پر قبول نہیں 
کیے جا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں، براه کرم  

ضیاع کے درج ذیل طریقوں
میں سے ایک استعمال کریں: 

بارش والے دنوں میں، اوپری حصے پر پالسڻک
کا تھیال ڈال کر اسے خشک رکھیں۔ 

اسے کوڑا کرکٹ والے
 تھیلے میں ڈالیں اور 

کلیکشن کے لیے چھوڑ دیں۔

لمبائی: 50 سنڻی میڻر سے زائد نہ ہو

موڻائی: 10 سنڻی میڻر سے زائد نہ ہو

قطر: 30 سنڻی میڻر سے زائد نہ ہو

ہیمپ یا پیپر ڻوئن استعمال کرکے
زیاده سے زیاده 30 سنڻی میڻر قطر کا بنڈل بنائیں۔
(پالسڻک کی ڈوریاں استعمال نہیں جا سکتی ہیں۔)

کوڑا کرکٹ اڻھانے کے دن دوسری گاڑی دو بار اڻھاتی ہے۔
پہال کلیکشن دوسرا کلیکشنپہال کلیکشن دوسرا کلیکشن

جاپان میں، ہفتے کا دن اور کوڑا کرکٹ اڻھانے کا مقام آپ کے عالقے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ 
براه کرم صحیح سے اپنے کوڑے کرکٹ کی چھنڻنی اور ری سائیکل کر کے اپنی مقامی کمیونڻی کے ساتھ ایک اچھا رشتہ یقینی بنائیں۔ 

کوڑے کرکٹ کی چھنڻنی کریں اور اسے کلیکشن والے دن 5 بجے سے 8 بجے صبح تک نامزد مقام پر رکھ دیں۔  

اشیائے خوردنی کے باقیات

،قابل ضیاع ڈائپرز

اسفنج، چمڑا، ربر 

 بغیر اس عالمت کے

پالسڻک پراڈکڻس

پالسڻک کے تھیلے

پالسڻک کی ڻرے لیبل/ڈھکن

کاٹ چھانٹ سے حاصل ہونے والے درخت
کے تنے اور شاخیں/پتے 

اخبار اور پمفلٹ رسالے/کتابیں
خالی ڈبہ/ریپنگ پیپر
دودھ کا کارڻن وغیره

صرف مشروبات
بوتلیں اور کین

صرف مشروبات اور
مصالحہ جات 

PET بوتلیں

گتہکپڑا/لباس

اسڻائروفوم

①،②،③،④، اور ⑤ کو علیحده کوڑے کرکٹ
کے تھیلوں میں رکھیں اور انہیں کلیکشن کے لیے چھوڑ دیں۔  

چینی مڻی شیشے کے برتن

دھاتی آئڻمز

 "刃物" ("ہمونو: دھار دار چیزیں") لکھیں۔
 اسے کاغذ میں لپیڻیں اور
واضح حروف میں  لکھیں۔

دھار دار چیزیں

چھوڻے موڻے گھریلو 
اپالئنسز 

اسپرے کے کین اور پکانے والی گیس کے کین 

 سنڻی میڻر یا اس سے بڑے آئڻم کو کلیکشن 
کے متعین مقامات پر ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔

سائیکلیں

گیس اسڻوو

 "不要” ("فویو": ضرورت نہیں ہے) بتاتا ہو۔
 ایک نوٹ منسلک کریں جو

صرف ڻیبل کے اوپر رکھے جانے والے اسڻوو
قبول کیے جاتے ہیں۔ 

 بائیں جانب نشان کے
ساتھ پالسڻک

کنڻینرز اور پیکجنگ

دونوں سمت دھاگہ باندھ کر
محفوظ بنڈل بنائیں اور اڻھانے کیلئے چھوڑ دیں۔ 

بیگز میں نہ ڈالیں؛
PETبوتلوں کو نیلے رنگ کی ڻوکر

ی میں رکھنا ہے۔
بوتلوں اور کین کو پیلے رنگ کی

ڻوکری میں رکھنا ہے۔ 

ہفتے میں دو بار ماه میں ایک بار ماه میں ایک بار ہفتے میں ایک بار ماه میں دو بار ماه میں دو بار ماه میں ایک بار

اویاما سڻی کے لیے ری سائیکل کرنے اور کچرے کی
چھنڻنی کرنے سے متعلق ایک اسمارٹ فون ایپ دستیاب ہے۔ 

اویاما سڻی کے لیے ری سائیکل کرنے اور کچرے کی
چھنڻنی کرنے سے متعلق ایک اسمارٹ فون ایپ دستیاب ہے۔ 

اویاما سڻی کے لیے ری سائیکل کرنے اور کچرے کی
چھنڻنی کرنے سے متعلق ایک اسمارٹ فون ایپ دستیاب ہے۔ 

اویاما سڻی کے لیے ری سائیکل کرنے اور کچرے کی
چھنڻنی کرنے سے متعلق ایک اسمارٹ فون ایپ دستیاب ہے۔ 

 یہ ایپ آپ کو اپنے اسمارٹ فون سے کوڑے
 کرکٹ کی چھنڻنی اور کلیکشن کی تاریخ سے

متعلق معلومات چیک کرنے کی سہولت دیتی ہے۔

(سنارو) ™
*
*
*

:

(

(

)

( )

(

(

)

)

(سنڻی میڻر سے زائد نہ ہو 50)

)

①دودھیا لیمپس  ② بیڻریاں 

③

④الئڻرز  ⑤

50* 

* 

*

بڑے سائز کا کچرا
،ڻیلیویژن، ایئر کنڈیشنر

،ریفریجریڻر، فریزر
واشنگ مشینیں، کپڑا سکھانے والے آالت

تلف کرنے کیلئے مشکل آئڻم

نوٹ: کوڑا کرکٹ کا تھیال شفاف یا سفید نیم شفاف ہونا ضروری ہے اور یہ 45 لیڻر سے زائد نہ ہو۔
◎کچرے کے ضیاع کے سلسلے میں استفسارات (اویاما سڻی لوکل انوائرنمنڻل ڈویژن) 

●کوڑے کرکٹ کی چھنڻنی اور کلیکشن سے متعلق استفسارات، بڑے سائز کے کچرے کے کلیکشن سے متعلق تحفظات، اور کچرے سے متعلق دیگر امور۔
　ویسٹ ریڈکشن مینیجر آفس: ڻیلیفون 0285-22-9286 (صرف جاپانی)　

  اگر آپ کو جاپانی بولنے میں اطمینان نہیں ہے تو، براه کرم اویاما سڻی ملڻی کلچرل انڻیگریشن جنرل سپورٹ سنڻر  
کچرے کی چھنڻنی کے سلسلے میں مزید تفصیالت کے لیے، براه کرم اویاما سڻی کی آفیشیل ویب سائٹ:

(جاپانی، انگریزی، ہسپانوی، پرتگالی، کوریائی، چینی)
 *غیر گھریلو کچرا کلیکشن پوائنڻس پر ہرگز نہ رکھا جائے۔ براه کرم کچرے کے ضیاع کے لیے مقامی کمپنی کا استعمال کریں۔

◎کچرے کو براه راست ضیاع والی سہولیات میں النے کے سلسلے میں استفسارات (بڑے سائز کا اور زیاده مقدار میں کچرا النا، وغیره۔) 
  اگر آپ کو جاپانی بولنے میں اطمینان نہیں ہے تو، براه کرم اویاما سڻی ملڻی کلچرل انڻیگریشن جنرل سپورٹ سنڻر  

 -سنڻرل سینیڻیشن سنڻر (جلنے کے قابل، نہ جلنے کے قابل، کاغذ/کپڑا، بڑے سائز کا کچرا (فیوڻنز، ڻڻامی میڻس)) ڻیلیفون 0285-24-3194 
سنڻرل سینیڻیشن سنڻر (پالسٹک کنٹی�ز، سبز کچرا) ڻیلیفون0280-33-3310      　

 ہفتے کے دنوں (سرکاری تعطیالت کو چھوڑ کر) اور ماه کے دوسرے اور چوتھے سنیچر کو (سرکاری تعطیالت سمیت) 8:30 بجے
*صبح سے 11:30 بجے دن تک، 1:00 بجے دوپہر سے 4:30 بجے شام تک کھال رہتا ہے

 ری سائیکل سنڻر (نہ جلنے کے قابل، بوتلیں، کین ،PETبوتلیں، مضر کچرا، بڑے سائز کا کچرا (فیوڻنز، ڻڻامی میڻس کو چھوڑ کر))0285-39-8844

 (/http://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/20)سے رجوع کریں

(9439-22-0285  ڻیلیفون)سے رابطہ کریں۔  

ایسا کوڑا کرکٹ جسے اڻھایا نہیں جا سکتا

چھنڻنی کی تفصیالت

النے کی جگہ

 خریداری کی جگہ یا الیکڻرانکس ریڻیل اسڻور
 سے رابطہ کرکے پک اپ کا انتظام کریں، یا

 ڈاکخانے سے گھریلو اپالئنس کا ری
 سائیکلنگ ڻکٹ خریدیں اور اسے نامزد

کلیکشن پوائنٹ پر لے جائیں۔

 براه کرم خریداری کی جگہ یا کچرے کی
پراسیسنگ کمپنی سے رابطہ کریں۔

موڻر سائیکلیں، پرانے ڻائر، کنکریٹ، فائر
ا یکسڻنگیشرز، بڻریاں، ردی تیل، پینٹ، کیڑے
مار دوائیں، تعمیراتی مڻیریل، پیانو، پتھر، طبی

ساز و سامان، وغیره۔

فرنیچر، بیڈ، وغیره۔


