گهريلو کوڑا جمع کرنے کے کيلنڈر کا ترجمہ
）کوڑا

ごみ（Garbage

に ほ ん ご

Urdu

日本語
も

←

جلنے واﻻ کوڑا

燃えるごみ

も

نہ جلنے واﻻ کوڑا

燃えないごみ

しげん

ری سائيکل ہونے واﻻ کوڑا

資源ごみ
ぷ ら す ち っ く せ い ようきほうそう

پﻼسٹک کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ وغيره

プラスチック製容器 包 装

かみせいようきほうそう

کاغذ کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ وغيره

紙 製 容器 包 装

ぺ っ と ぼ と る

پالتو جانوروں کی بوتليں

ペットボトル
び ん

あ

かん

あ

خالی بوتليں

空きビン
空き 缶

1

خالی کين

ち

く

）ﺿلع

地区（District

に ほ ん ご

Urdu

日本語

کوسوگی

こすぎ

小杉

ڈائيمن

だいもん

اوشيما

おおしま

大門
大島

شن ميناتو

しんみなと

新 湊

شيمو

しも

下

ようび

曜日(Day of the week

）ہفتے کا دن
に ほ ん ご

Urdu

日本語

سوموار

げつようび

月曜日

منگل

かようび

火曜日

بده

すいようび

جمعرات

もくようび

جمعہ

きんようび

水曜日
木曜日
金曜日

ہفتہ

どようび

土曜日

اتوار

にちようび

日曜日

2

に ほ ん ご

Urdu

日本語

XX مہينے کا پہﻼ

だいいち ようび

第 １ ○曜日

XX مہينے کا دوسرا

だいに ようび

第 ２ ○曜日

XX مہينے کا تيسرا

だいさん ようび

XX مہينے کا چوتها

だいよん ようび

つき

第 ３ ○曜日
第 ４ ○曜日

）مہينہ

月（Month

に ほ ん ご

Urdu

日本語

جنوری

いちがつ

فروری

にがつ

１月

２月

مارچ

さんがつ

اپريل

しがつ

مئی

ごがつ

３月

４月
５月

جون

ろくがつ

جوﻻئی

しちがつ

اگست

はちがつ

ستمبر

くがつ

اکتوبر

じゅうがつ

６月
７月
８月

９月

１０月

نومبر

じゅういちがつ

１ １ 月

دسمبر

じゅうにがつ

１２月

3

کوڑے کو ٹهکانے لگانے کے ضابطوں پر عمل کيجيے۔
کوڑا وسائل ميں بدل سکتا ہے۔

کوڑا اور ردی باہر مخصوص جگہ پر رکهيے۔
اگر آپ کو علم نہيں کہ کوڑا باہر کہاں رکهنا ہے ،تو اپنے ہمسايوں سے دريافت کيجيے۔

کوڑے اور ردی کو الگ الگ کرليجيے۔
کوڑے اور ردی کو ﻻزمی طور پر  7زمروں ميں تقسيم کيا جائے؛ جلنے واﻻ کوڑا ،نہ جلنے واﻻ کوڑا،
پﻼسٹک کے برتن وغيره ،پﻼسٹک کے برتن وغيره ،پالتو جانوروں کی بوتليں ،خالی بوتليں ،اور خالی کين۔
آپ کے پهينکے جانے والے کوڑے کی اقسام کے لحاظ سے کوڑا جمع کرنے کی تاريخيں مختلف ہيں۔
آپ کی کميونٹی سے کوڑا جمع کرنے کی مخصوص تاريخ
جلنے واﻻ کوڑا
نہ جلنے واﻻ کوڑا
پﻼسٹک کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے
والے کاغذ وغيره۔
کاغذ کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے والے
کاغذ وغيره۔
پالتو جانوروں کی بوتليں
خالی بوتليں

خالی کين

کوڑا جمع کرنے کے دن صبح  8:00بجے سے قبل کوڑا اور ردی باہر رکه ديں۔

4

جلنے واﻻ کوڑا

خوراک کے ريزے اور

ٹمپورا تيل )تيل کو کاغذ يا

باورچی خانے کی گندگی

کپڑے ميں جذب کرليں۔(

لنگوٹ

پﻼسٹک کے بنے ہوئے
گندے برتن ،پيالے ،تهيلے
وغيره

)تمام پانی اور مائع خشک
کر ليں(

کاغذ کے گندے برتن،

پرانے کپڑے

ردی کاغذ

ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ

قالين ،کمبل )انہيں 40
سينٹی ميٹر سے کم لمبائی
ميں کاٹ ليں اور انہيں
کوڑے کے مخصوص
تهيلے ميں رکه ديں۔(

کهلونے جن ميں دهات

پانی واﻻ پائپ

شامل نہيں

)انہيں  40سينٹی ميٹر سے

)کهلونے جن ميں دهات

کم لمبائی ميں کاٹ ليں اور

کيسٹ ٹيپيں ،وڈيو ٹيپيں،

شامل ہے ← نہ جلنے واﻻ

چمڑے سے بنی اشياء،

انہيں کوڑے کے مخصوص

سی ڈيز ،ايم ڈيز

کوڑا(

جوتے

تهيلے ميں رکه ديں۔(
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جب آپ کوڑا باہر رکهيں تو کوڑے کے مخصوص تهيلے

کے استعمال کو يقينی بنائيں اور

اسے مﺿبوطی سے بانده ديں۔



باورچی خانے کی گندگی اور کوڑے کو جمع کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل اس ميں سے تمام
پانی اور مائع خشک کر ليں۔



کمبل ،قالين اور شاخوں کو  40سينٹی ميٹر سے کم لمبائی ميں کاٹ ليں اور انہيں مخصوص کوڑے کے
تهيلے ميں رکه ديں۔ اگر آپ انہيں مندرجہ باﻻ بيان کرده لمبائی ميں نہيں کاٹ سکتے ،تو انہيں براه راست
کرينپيا اميزو ) (Kuriinpia Imizuلے جائيں۔ )آپ کو کوڑے کو ٹهکانے لگانے کی فيس ادا کرنا پڑے
گی۔(
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نہ جلنے واﻻ کوڑا
دهاتی اشياء

دهاتی اشياء

اسپرے کين
)سوراخ کريں(

چهترياں

چهرياں ،تراش

)کپڑا ← جلنے واﻻ وغيره۔
کوڑا(









کين ميں بند اشياء اور مٹی کے تيل کے
خالی کين )صرف

چولہے

گندے(

)تمام تيل نکال ليں(

واش ﻻئن پول

تاريں

خشک سيل بيٹرياں

سگريٹ ﻻئٹر

)انہيں  1.5ميٹر سے )ہينگر(

)ﻻئٹر کے اندر

)انہيں موٹے کاغذ

کم لمبائی ميں کاٹ

موجود تمام گيس

ميں لپيٹ ديں(

ليں(

استعمال کرليں(

چونکہ اسپرے کين پهٹ سکتے ہيں لہٰ ذا انہيں جمع کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل ان ميں ايک
چهوٹا سا سوراخ کرنا ﺿروری ہے۔
مٹی کے تيل کے چولہوں ،مٹی کے تيل/تيل کے برتن ،ايندهن کے کين وغيره کو جمع کرنے کے لئے
باہر رکهنے سے قبل ان ميں سے تمام تيل نکالنے کو يقينی بنائيں۔
نوکيلی ،خطرناک اشياء جيسا کہ چهری ،کانٹا وغيره کو ايک موٹے کاغذ ميں لپيٹ ديں اور انہيں جمع
کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل ان پر جلی حروف ميں خطرے کا نشان کانجی」「危険بنا ديں۔
بٹن بيٹريوں اور دوباره چارج ہونے والی بيٹريوں کو ٹهکانے لگانے کے لئے ،انہيں اسی جگہ لے جائيے
جہاں سے آپ نے وه خريدی تهيں۔
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بڑا کوڑا

فرنيچر )درازيں ،کرسياں،

پﻼسٹک کا سامان 40

دو پہيوں والی سائيکليں،

ميزيں وغيره۔(

سينٹی ميٹر سے بڑا )40

تين پہيوں والی سائيکليں

) 0.5ميٹر 1.0 xميٹر x

سينٹی ميٹر سے چهوٹا ←

 1.5ميٹر سے کم کاٹ ليں(

جلنے واﻻ کوڑا(




مائيکرو ويو

جمع کيے جانے والے فرنيچر کا سائز  0.5ميٹر 1.0 xميٹر  1.5 xميٹر سے زياده نہ ہو۔
ٹيلی ويژن ،ريفريجريٹر ،فريزر اور کمپيوٹر جمع نہيں کيے جائيں گے۔

شيشہ اور چينی مٹی کی اشياء

کچی مٹی اور چينی کے

کاسميٹک ،تيل اور ادويات

ٹوٹا ہوا گﻼس ،ٹوٹی ہوئی

روشنی کے بلب ،فلوريسنٹ

برتن

کی بوتليں

بوتليں وغيره۔ )موٹے کاغذ

ليمپ )انہيں ان کے اصلی

ميں لپيٹ ديں۔(

کيس ميں رکه ديں(



خطرناک اشياء جيسا کہ شيشہ وغيره کو ايک موٹے کاغذ ميں لپيٹ ديں اور انہيں جمع کرنے کے لئے
باہر رکهنے سے قبل ان پر جلی حروف ميں خطرے کا نشان کانجی」「危険بنا ديں۔
روشنی کے بلبوں اور فلوريسنٹ ليمپوں کو ان کے )اصلی( ڈبوں/کيسوں ميں رکه ديں۔



اس بات کو يقينی بناليں کہ تمام بوتليں اور شيشے کے مرتبان اجزاء سے خالی کرليے گئے ہيں۔
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کوڑا جو جمع نہيں کيا جائے گا
１

انہيں جمع کرنے کے لئے باہر نہ رکهيے۔
صارف اليکٹرانکس ری سائيکلنگ

ٹيلی ويژن

واشنگ مشين

ريفريجريٹر اور فريزر

ايئر کنڈيشنر

※ اس دکان سے دريافت کيجيے جہاں سے آپ نے يہ اشياء خريدی تهيں۔
 2کمپيوٹر ری سائيکلنگ

ذاتی کمپيوٹر

※ ان اشياء کے صنعت کار سے براه راست رابطہ کيجيے۔
※ اگر آپ کو صنعت کار کا علم نہيں تو  Computer 3R Promotion Centerسے رابطہ
کيجيے۔ ٹيلی فون 03-5282-7685
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 40 3سينٹی ميٹر سے بڑا کوڑا

آگ بجهانے واﻻ آلہ

فرنيچر

قالين ،کمبل

)وه جو  40سينٹی ميٹر يا

)وه جو  40سينٹی ميٹر يا

ٹائر ،بيٹرياں

اس سے کم کے ٹکڑوں ميں اس سے کم کے ٹکڑوں ميں
کاٹے نہيں گئے(

توڑا نہيں گيا(

※ انہيں کرينپيا اميزو ) (Kuriinpia Imizuلے آئيں۔ )آپ کو ٹهکانے لگانے کی فيس ادا کرنا پڑے گی۔(
ぴ あ いみず

り ー ん

く

クリーンピア射水
1150

射水市西高木
へいじつ

平日

ٹيلی فون 0766-55-2730

8:30～16:45

 ４کوڑے کو زمين ميں دفن کرنا
※ انہيں نوٹ اميٹيٹ شوبنجيو ) (Note umetate shobunnjyoلے آئيں۔ )آپ کو ٹهکانے لگانے کی فيس
ادا کرنا پڑے گی۔(
て うめたてしょぶんじょう

の

野手埋立 処 分 場
90 射水市入会地字東笹鎌野
へいじつ

平日

ٹيلی فون 0766-56-0585

8:30～16:45

کوڑے اور اسے جمع کرنے کے متعلق کسی قسم کے سواﻻت کی صورت ميں رابطہ کيجيے
い み ず し かんきょうか

) 射水市 環 境 課ماحولياتی سروسز ڈويژن برائے اميزو سٹی ہال(
)ٹيلی فون (０７６６－５２－７９６７
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ری سائيکل ہونے واﻻ کوڑا
خالی کين

المونيم کين


اسٹيل کين

گندے کينوں کو باہر رکهنے سے قبل انہيں پانی سے کهنگال ليں۔
※

گندے خالی کين ،تيل/مٹی کے تيل کے برتن ← نہ جلنے واﻻ کوڑا۔

خالی بوتليں

بے رنگ اور شفاف بوتليں






ديگر رنگوں کی بوتليں

بهوری بوتليں

شيشے کی بوتلوں کو مندرجہ ذيل تين اقسام ميں الگ کرليں۔
 3ديگر
 1بے رنگ اور شفاف  2بهوری

گندی بوتلوں کو جمع کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل دهو ليں۔
بوتلوں سے ڈهکن اتار ليں۔
ٹوٹے ہوئے گﻼس ،پيالياں ،وغيره۔ ← نہ جلنے واﻻ کوڑا
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پالتو جانوروں کی بوتليں

صرف پی ای ٹی ) (PETری سائيکلنگ نشان کی حامل پﻼسٹک بوتليں


گندی بوتلوں کو جمع کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل دهو ليں۔



ڈهکن اور ليبل اتار ليں اور انہيں باہر پﻼسٹک کے برتنوں ،ڈبوں وغيره کے
ساته رکه ديں۔



پالتو جانوروں کی گندی بوتليں ← جلنے واﻻ کوڑا

کاغذ کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ وغيره۔

ٹافيوں کے ڈبے وغيره۔






لپيٹنے واﻻ کاغذ

کاغذ کے برتن

کاغذ کے تهيلے

کاغذ کے ڈبوں/پيکٹوں کے لئے ،انہيں دبا کر سيدها کرليں ،اور يا تو ان کا ڈهير لگا کر انہيں رسی ميں
لپيٹ ديں ،يا پهر انہيں کسی کاغذ کے تهيلے ميں ڈال کر جمع کرنے کے لئے باہر رکه ديں۔
کاغذ کے گندے برتن وغيره۔ ← جلنے واﻻ کوڑا
کوڑے کو باندهنے کے لئے پيک کرنے والی ٹيپ استعمال نہ کيجيے۔
دوده کے ڈبے ،کارڈ بورڈ ،اخبارات ،رسائل ← وسائل کی ری سائيکلنگ
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پﻼسٹک کے برتن ،ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ وغيره۔

پﻼسٹک ٹرے

انڈوں کے کارٹن

پهلوں کو لپيٹنے والی جالی

شيمپو کی بوتليں/برتن ←

پولی ايتهلين پﻼسٹک کی

پﻼسٹک شاپنگ بيگ

تهيلياں

پيکنگ فوم

ڈهکن اور ليبل اتار ليں۔

پڈنگ ،جيلی وغيره کے
برتن ← ڈهکن اور ليبل
اتار ليں۔



پﻼسٹک برتنوں کے ڈبے ،لپيٹنے والے کاغذ وغيره بغير پﻼسٹک کے نشان کے ← جلنے واﻻ کوڑا
پﻼسٹک کے برتن وغيره جو  40سينٹی ميٹر سے بڑے ہيں ،پﻼسٹک کے برتن وغيره جن ميں دهات
شامل ہے ← نہ جلنے واﻻ کوڑا

 گندے برتنوں کو جمع کرنے کے لئے باہر رکهنے سے قبل انہيں دهو ليں۔


ڈهکن اور ليبل اتار ليں اور انہيں باہر پﻼسٹک کے برتنوں ،ڈبوں وغيره کے ساته رکه ديں۔
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