
    फोहर तथा श्रोत (ररसाईकल गर्न मिल्रे्)हरु संकलर् गरररे् मिर्हरुको क्यालेण्डर

○ अखबार/विज्ञापनका पविका  

②　紙　　　類कागजहरु ○ पविका/अन्य कागजहरु

○ ससाना कागजहरु 

※ 十 (क्रस) अक्षर जसै्त गरी बााँधेर फ्ााँके्न ○ गत्ता (कार्ट ून बक्सका)

※ पार्ी परेको बेलािा पमर् संकलर् गररन्छ ○ कागजका प्याकेर्हरू 

(तोवकएको थैलामा)

　※खारे् र मपउरे् (पालु्त जर्ावरको खारे्कुरा राखखएको पमर्) वसु्त राखखएका िात्र /   

④  पेर् बोतल तथा खानेकुरा प्याक गरेका र्र े (तोवकएको थैलामा)

　※पेट बोतल र खारे्कुरा प्याक गररएका टर े लाई एउटै थैलािा राखे हुरे् / 

⑤ नजल्ने फोहर (पारदर्शी अथिा वििपट्टी देख्न सवकने थैलामा राख्नु पने / 

से्प्र क्यान् 

हानीकारक फोहर 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　मबहार् ८:३० बजे सम्मिा संकलर् स्थलिा पुर्ानईसकु्न होला 

चुगा
B कोर्न

बावसन्दा संघको नाम वहराकािा, मासुजुका

िगीकरण संकलन गररने बारहरु ध्यान वदनु पने कुराहरु 

① जल्ने फोहर   (तोवकएको थैलामा) हरेक हप्ताको सोिबार र मबमहबार 
रुखका हााँगा (काठ-पातहरु), मोर्ाई १० से.वम. िन्दा कम  र लम्बाई ६० से.वम. िन्दा कम 
साईजमा कारे्र मुठा पारेर, उक्त मुठामा बावसन्दा संघको नाम र आफ्नो नाम कागजमा लेखेर 
र्ााँसु्न पने /

हरेक िमहर्ाको पमहलो र तेश्रो िंगलबार अखबार तथा विज्ञापनका पविका बााँधेको बण्डल (मुठा) मावथ (とちぎしょゆう) लेख्नु पने 
/ क्रस गरर बााँध्न नसवकने स-साना कागजहरु कागजको झोलामा राखेर डोरीले क्रस गरर 
बााँधेर अथिा झोलाको मुखलाई स्टिच गरेर फ्ााँके्न /

हरेक िमहर्ाको िोश्रो र चौथो िंगलबार 

③　खाली डब्बा र खाली बोतलहरु 
हरेक िमहर्ाको िोश्रो र चौथो शुक्रबार ढक्कन चााँही फुकालेर (नजल्ने फोहोर) संग फ्ााँके्न /

हरेक िमहर्ाको पमहलो र तेश्रो शुक्रबार ढक्कन चााँही फुकालेर (नजल्ने फोहोर) संग फ्ााँके्न /

हरेक िमहर्ाको पमहलो, िोश्रो र चौथो बुधबार 

नजल्ने फोहर, से्प्र क्यान्, हानीकारक  फोहर(डर ाई ब्यार्र ी/थमोवमर्र/लाईर्र), हानीकारक 
फोहर (फ्लोरोसेन्ट ट्यटब/वचम)लाई चााँही बेग्ला-बेगै्ल थैलामा राखेर फ्ााँके्न /                  
      से्प्र क्यान् चााँही कस्टिमा २ ओर्ा प्वाल पारेर, सो प्वालको ओररपरी मोर्ो पेनले गोलो 
घेरा बनाएर, पारदर्शी अथिा वििपट्टी देख्न सवकने थैलामा से्प्र क्यार्् िात्र राखेर फ्ााँके्न /

डर ाई ब्यार्र ी, थमोवमर्र, ग्यास सवकएका लाईर्र

(पारदर्शी अथिा वििपट्टी देख्न सवकने झोलामा)

फ्लोरोसेन्ट ट्यटब र वचम (मकन्दा खेररको बक्सिा अथवा थैलािा

　   राखेर फ्ााँके्न)

⑥ साना तथा  घरेलु विद्युतीय उपकरण (पारदर्शी तथा वििपट्टी देख्न सवकने थैलामा) ※ब्याटर ी चााँही 
हटाउरु्परे् /

अवधकतम नापका, ६० से.वम. िन्दा ठट ला सामानहरु चााँही (िद्दा फोहर) िगूमा पदूछन् /हरेक िमहर्ाको तेश्रो बुधबार 


