
طريقہ کا لگانے ڻهکانے اور کرنے الگ کو کچرے

ضلہ
قابل ری سائيکل ف

ماہانہ
□پہال اتوار

□دوسرا اتوار
تيسرا اتوار □
□چوتها اتوار

ے قابل کچرا
ے ک

جالن

ہر سوموار □
□ہر منگل
□ہر بده

□ہر جمعرات
□ہر جمعہ کو

□سنيچر
(اتوار اور عام تعطيالت پر بند)

ضلہ
ش گير ف

غير آت

□ہر سوموار 
□ہر منگل
□ہر بده

□ہر جمعرات
□ہر جمعہ کو

□سنيچر
(ہم چهڻياں بهی جمع کرتے ہيں۔)

بڑا کچرا

 4سال ميں 
فروری، اپريل، جوالئی بار

اور نومبر کے ليے مقرر کرده 
تاريخيں۔

صان ده کچرا
نق

کوڑا کرکٹ کا دن جسے 
نہيں جالنا چاہيے۔

وقتاسے براه راست صفائی کے مرکز ميں التے 
( ميتاگايا، ہانيو شہر 1863 )

【پير تا جمعہ】 تک 16:30سے  13:00سے دوپہر تک اور  8:45صبح 
【سنيچر】 بجے 11:30سےصبح بجے  8:45صبح 

اتوار، عوامی تعطيالت، اور سال کے آخر اور نئے سال کی تعطيالت کو 
چهوڑ کر

کاغذ کے ڻکڑے

کاغذی لنگوٹ

گندے کپڑے

زير جامہ

اخبار

ميگزين

خالی کينگتے

خالی بوتل

ايک کريں اور خالی 
سوراخ بنائيں

اسپرے کا ڈبه

۔دهماکے کا خطره ہے

استعمال کريں اور 
ايک سوراخ بنائيں

شيشہدهات وينائل

پالسڻک

بجلی کی بڑی مصنوعات

گهر کے چهوڻے آالت

۔بيڻری کو ہڻا ديں

فرنيچر

پرانے کپڑے

سائيکل وغيره

فلوروسينٹ ڻيوب روشنی کے بلب

ديںہڻا ڻوپی 
مواد کو دهوئے۔

پی ای ڻی کی بوتليں۔

کچا کچرا

。نمی کو ہڻانا

شاخ

لکڑی

گهاس

کمسينڻی ميڻر يا اس سے  60لمبائی ميں 
سينڻی ميڻر يا اس سے کم 10موڻائی 

ايک تار کے ساته باندهيں۔

ربڑ کی مصنوعات

چمڑا

قالين وغيره・فڻن

۔اگر آپ اسے مقرره تاريخ کے عالوه کسی اور دن باہر لے جانا چاہتے ہيں تو براه کرم اسے براه راست صفائی کے مرکز ميں لے آئيں

لکهيں۔" نقصان ده ردی"اسے گتے کے ڈبے ميں رکهيں اور 

براه کرم اسے شہر کے سڻی ہالز اور 
اسکولوں جيسی عوامی سہوليات ميں 
 نصب بيڻری جمع کرنے والے باکس
۔ميں ڈاليں

ڈويژنماحوليات  ہانيو شہر
ڻيلی فون نمبر 048-561-1121

مرکزصفائی کا 
فون نمبرڻيلی  048-565-3979

مندرجہ ذيل کوڑا کرکٹ جمع نہيں کيا جا سکتا
اور دکانوں سے فضلہکمپنيوں 

کرم بڑی مقدار ميں کوڑا کرکٹ کو براِه راست صفائی کے مرکز پر الئيں۔براِه 

・ گيس ڻينک، فضلہ تيل، کيڑے مار ادويات، ڻائر، کنکريٹ بالکس، تعميراتی مواد، پيانو، وغيره۔ 

 
 

بجے تک اپنا کچرا صحيح جگہ پر ڈال ديں۔ 8:30صبح 

يئر کنڈيشنر، ڻی وی، ريفريجريڻرز، ا
واشنگ مشين، ڈرائر، اور ذاتی کمپيوڻر 
شامل نہيں

اںبيڻرياں، ريچارج ايبل بيڻري


