�ोत जम्मा ग�र लैजाने तथा फोहर
ネパール語 नेपाली भाषा
सङ् कलनको सूचना

तो�समा वडा

बोतल

बोतल, क्यान,
पेट बोतलह�

क्यान

खाद्य तथा पेय
पदाथर्मा �योग �ने

पेट बोतल

खाद्य तथा पेय
पदाथर्मा �योग �ने

�े

खाद्य तथा पेय
पदाथर्मा �योग �ने

तो�कएको जम्मा गन� बारमा तो�कएको स्थानमा
�बहान ८ बजे सम्ममा फोहर �नका�लराख्नुहोस्।

फोहर �नकाल्ने �नयम

प्ला�स्टकका भाँडा (बोतल जस्तै)

खाद्य पदाथर्मा �योग �ने
पो�लस्टे �रन फोमबाट बनेको �े
(रङ्ग वा बुट्टा भएकाह�
प�न जम्मा ग�र लैजाने ग�रन्छ)

बोतल, क्यान, पेट बोतल → पानीले पखालेर, त्यसका आ-आफ्ना
कन्टे नरमा राख्ने।

स्याम्पु, �रन्ज, सस्, �े�सङ्ग,
मेकअप सामान, साबुन, खाने तेल

�े , प्ला�स्टकका भाँडा → पानीले पखालेर, एउटा जम्मा गन� जालीमा राख्ने

�ोत

कागजह� → �कार अनुसार छु ट्याएर डोरीले बाँध्ने
पुराना कपडा → झोलामा राखेर, 古布(पुराना कपडा) भनी जापानी
भाषामा लेख्ने

त्यस �वशेषको जम्मा गन� जालीमा राखेर �नकाल्ने

अखबारमा पट्याएर
रा�खएका पचार् स�हत

गल्ने फोहर

कागजे-काटुर् न

फोटोक�प पेपर, �ास�मसे
कागजप� स�हत

बाक्ला कागजका बाकस

प्लस �चन्हको आकारमा
बाँध्ने

प्लस �चन्हको
आकारमा बाँध्ने

अथवा कागजको
झोलामा राख्ने

प्लस �चन्हको आकारमा बाँध्ने

सानो प�रमाणको �खका हाँगा, झार, फूल

�ोतका �पमा फाल्न
न�मल्ने कागजह�

पु�डङ् , अन्डा, लञ्चबक्स
आ�दका भाँडा

मायोनेज, मन्जन
आ�दका ट्युब जन्य भाँडा

पाइप, लामो जु�ा, पन्जा आ�द
५० से.�म. भन्दा कमको लम्बाइमा
काटे र �नकाली राख्ने

साना आकारका धातुह�
(छाता, पकाउने भाँडा, आल्मु�नयन फोइल आ�द)

�धको प्याक

पुराना कपडा

जूस आ�दका कागजका
प्याक स�हत

प्लस �चन्हको आकारमा
बाँध्ने

अथवा कागजको
झोलामा राख्ने

कपडाह� आ�द

अथवा कागजको
झोलामा राख्ने

कागजे डाइपर,
स्या�नट�र आइटम आ�द

झोलामा राखेर 古布(पुराना कपडा)
भनी जापानी भाषामा लेख्ने

�ोतका �पमा
फाल्न न�मल्ने कपडाह�

लागेको फोहरलाई
हटाएर �नकाली
राख्ने

पो�लस्टे �रन फोमबाट बनेका
कुसन सामा�ी आ�द

छालाका जु�ाह�

प्ला�स्टकह�

�मठाईका खोल, र्याप,
�भनाइल-प्ला�स्टक आ�द

र्या�पङ् पेपर

काम नलाग्ने
भएका खाने तेल

५० से.�म. सम्मको लम्बाइमा काटे र
�नकाली राख्ने (हाँगाको मोटाइ
१० से.�म भन्दा कम.)

रबरह�

कुनै एक भाग ३० से.�म. भन्दा ठू ला भएमा बृहदाकार फोहर मा�नन्छन्
कुनै एक भाग ३० से.�म. भन्दा ठू लो
भएमा बृहदाकार फोहर मा�नन्छ

जलाउने फोहर

प्लस �चन्हको आकारमा बाँध्ने

धातु,
सेरा�मक्सका भाँडा,
�ससा जन्य फोहर

प�-प��का

अखबार

कागज,
कपडाह�

साना आकारका घरायसी �वद्युतीय सामान
(�ाइयर, रे�डयो आ�द)

�स�ड, �भ�डयो टे प,
डटपेन आ�द

खेलौना, दै �नक �योग
�ने सामान आ�द

जु�ा, पसर्, ब्याग आ�द

स्�े क्यान, सानो ग्याँसका �डब्बा आ�द

�योग गरीसकेर छु ट्टै झोलामा राखेर
�नकाल्ने अथवा �सध� फोहर सङ् कलन गन�
कमर्चारीलाई �दने

साना आकारका धा�रला वस्तु (क�ची, चक्कु आ�द)

अखबार कागजमा बेरेर キケン(खतरा) भनी जापानी भाषामा लेख्ने

सेरा�मक्सका भाडा, �ससा जन्य वस्तु
(�चयाका भाँडा, कप आ�द)

अखबार कागजमा बेरेर キケン(खतरा) भनी जापानी भाषामा लेख्ने

�चम, ट्युब लाइट आ�द

फेरेको खा�ल बट्टामा राख्ने

मकर्�रका थम��मटर,
मकर्�रका मानो�मटर आ�द

अन्य फोहर चा�ह� छु ट्टै झोलामा राखेर �नकाल्ने

* �नम्न उल्ले�खत सम्पकर् नं. जापानी भाषामा प�ाचारको ला�ग �नेछ। जापानी भाषामा कुरा गनर् अप्ठे रो �ने ���ले जापानी भाषा बोल्न सक्ने ���लाई अनुरोध गरी, सम्पकर् गनुर्होस्।

बृहदाकार फोहर
घरायसी
�वद्युतीय सामान

पसर्नल कम्प्युटर

बृहदाकार फोहर सङ् कलन केन्� (सोदाइ गो�म उखेचुके सेन्ता)
☎०३-५२९६-७०००
(आइतबार तथा वषर्को अ�न्तम �दनह� र नयाँ वषर्को �दनह�
बाहेक �बहानको ८ बजे दे �ख बेलुकाको ७ बजे)
इन्टरनेटबाट http:/ /sodai.tokyokankyo.or.jp/

�योग न�ने भएका फ�न�चर आ�द
कुनै एक भाग ३० से.�म. भन्दा ठु लो वस्तु

ख�रद गरेको पसल वा घरायसी �वद्युतीय सामान �रसाइकल केन्�
(खादे न् �रसाइकु� उखेचुके सेन्ता)
☎०३-५२९६-७२००
(सम्पकर् समय：सोम दे �ख श�न, �बहान ८ बजे दे �ख साँझ ५ बजे)

CRT �ट.�भ., फ्ल्याट �स्�न �ट.�भ (LCD, प्लाजमा), एयर
क�न्डशनर, रे��जेरेटर, �डप ��जर, वा�सङ् मे�सन, कपडा सुकाउने मे�सन

त्यस सामानका �नमार्णकतार् वा पसर्नल कम्प्युटर �वद्धर् न केन्�
(पासोकोन् 3R सुइ�सन क्योउखाइ)
☎०३-५२८२-७६८५
(सम्पकर् समय：सोम दे �ख शु�, �बहान ९ बजे दे �ख साँझ ५ बजे)
वेबसाइट http://www.pc3r.jp/

घरमा नचा�हने भएका पसर्नल कम्प्युटर

平成28年12月発行

यस पम्फ्लेट सङ्ग सम्ब�न्धत सोधपुछका ला�ग फोहर न्यू�नकरण �वद्धर् न शाखा (गो�म गेन्र्यो सुइ�सन् खा)：०३-३९८१-११११

२०१६ साल �डसेम्बरमा जारी

�ोत जम्मा ग�र लैजाने तथा फोहर सङ् कलन �ने बारको सूची
यहाँह� बसोबास गनुर्�ने क्षे�मा फोहर सङ् कलन �ने �दन, अगा�डको खाली भागमा लेखी �योग गनुर्होस्।
वषार्को �दन या सावर्ज�नक �बदाको �दनमा प�न �ोत जम्मा ग�र लैजाने तथा फोहर सङ् कलन �न्छ।
च्योउमे

बोतल, क्यान, पेट बोतलह�

कागज, कपडाह�

जल्ने फोहर

धातु, सेरा�मक्सका भाँडा,
�ससा जन्य फोहर

इकेबुकुरो

१,२,४ च्योउमे

मङ्गल

बुध

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो शु�

इकेबुकुरो

३ च्योउमे

मङ्गल

बुध

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो शु�

इकेबुकुरो होन्च्योउ

१-४ च्योउमे

मङ्गल

बुध

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो शु�

खानामेच्योउ

१ च्योउमे १-८ नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो सोम

खानामेच्योउ

१ च्योउमे ९-४९ नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

दो�ो, चौथो सोम

खानामेच्योउ

२ च्योउमे १-१४ नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो सोम

खानामेच्योउ

२ च्योउमे १५-३६ नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

दो�ो, चौथो सोम

खानामेच्योउ

३ च्योउमे १-३० नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो सोम

खानामेच्योउ

३ च्योउमे ३१-५९ नं.

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

दो�ो, चौथो सोम

खामी इकेबुकुरो

१-४ च्योउमे

श�न

सोम

मङ्गल, शु�

दो�ो, चौथो बुध

�कता ओचुका

१ च्योउमे १-१० नं., १५ नं. (१६-२१)

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो श�न

�कता ओचुका

१ च्योउमे ११-३४ नं., १५ नं. (१-१५)

श�न

सोम

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो बुध

�कता ओचुका

२ च्योउमे

श�न

सोम

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो बुध

�कता ओचुका

३ च्योउमे

श�न

सोम

मङ्गल, शु�

दो�ो, चौथो बुध

कोमागोमे

१-७ च्योउमे

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

दो�ो, चौथो श�न

मङ्गल, शु�

दो�ो, चौथो श�न

सुगामो

१,२,५ च्योउमे

बुध

�ब�ह

सुगामो

३,४ च्योउमे

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो श�न

सेन्खावा

१,२ च्योउमे

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

दो�ो, चौथो सोम

जोउ�सगाया

१-३ च्योउमे

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो मङ्गल

ताकादा

१,२ च्योउमे

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो मङ्गल

ताकादा

३ च्योउमे

सोम

मङ्गल

बुध, श�न

दो�ो, चौथो �ब�ह

ताकामाचु

१-३ च्योउमे

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

दो�ो, चौथो सोम

�चहाया

१-४ च्योउमे

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो सोम

नागासा�क

१-५ च्योउमे

सोम

मङ्गल

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो �ब�ह

नागासा�क

६ च्योउमे

�ब�ह

शु�

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो सोम

�न�स इकेबुकुरो

२-५ च्योउमे

मङ्गल

बुध

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो शु�

�न�स सुगामो

१-४ च्योउमे

श�न

सोम

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो बुध

�हगा�स इकेबुकुरो

२ च्योउमे १-४८ नं.

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो मङ्गल

�हगा�स इकेबुकुरो

३ च्योउमे १ नं., १६-२३ नं.

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो मङ्गल

�हगा�स इकेबुकुरो

४,५ च्योउमे

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो मङ्गल

�मना�म इकेबुकुरो

१ च्योउमे १-१६ नं.

मङ्गल

बुध

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो शु�

�मना�म इकेबुकुरो

२ च्योउमे (२५-२७ नं. बाहेक)

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो मङ्गल

�मना�म इकेबुकुरो

३ च्योउमे

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो मङ्गल

�मना�म इकेबुकुरो

४ च्योउमे

शु�

श�न

सोम, �ब�ह

दो�ो, चौथो मङ्गल

�मना�म ओचुका

१,२ च्योउमे

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो श�न

�मना�म ओचुका

३ च्योउमे १-२४ नं.

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो श�न

सोम, �ब�ह

प�हलो, ते�ो मङ्गल

�मना�म ओचुका

३ च्योउमे २५-३७ नं.

शु�

श�न

�मना�म ओचुका

३ च्योउमे ३८-५५ नं.

बुध

�ब�ह

मङ्गल, शु�

प�हलो, ते�ो श�न

�मना�म नागासा�क

१-३ च्योउमे

सोम

मङ्गल

बुध, श�न

दो�ो, चौथो �ब�ह

�मना�म नागासा�क

४-६ च्योउमे

सोम

मङ्गल

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो �ब�ह

मे�जरो

१-५ च्योउमे

सोम

मङ्गल

बुध, श�न

दो�ो, चौथो �ब�ह

* �त्येक �दन सङ् कलन �ने क्षे� बाहेक

सम्पकर् सूची

फोहर सङ् कलन, फोहर सङ् �ह स्थल,
�ोत जम्मा ग�र लैजाने

बृहदाकार फोहरको ला�ग बृहदाकार फोहर सङ् कलन
केन्�मा �सधै सम्पकर् गनुर्होस्।

फोहर न्यू�नकरण �वद्धर् न शाखा
(गो�म गेन्र्यो सुइ�सन् खा)

तो�समा सरसफाइ कायार्लय
(तो�समा सेइसोउ �जमुस्यो)

बृहदाकार फोहर, घरायसी �वद्युतीय सामान, पसर्नल कम्प्युटरको ला�ग भने, अगा�डको पाना हेनुर्होस्।
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