
�ान िदनु पन� कुराह�

फोहर लागेको सामानलाई पानीले सफा गरी, सुकाएर मात्र फाल्नुहोस्

नज�ने फोहर

��ेक मिहना

ह�ाको बु�बार

(रेनकोट, क्यासेट टेप, भिडियो टेप, प्लाष्टिक सिट, रबर पाइप)(रेनकोट, क्यासेट टेप, भिडियो टेप, प्लाष्टिक सिट, रबर पाइप)

(खानेकुरा राखेको ट्रे छोपेको बस्तु)(खानेकुरा राखेको ट्रे छोपेको बस्तु)

(मायोनेज, केचप, टुथपेष्ट आदि फोहर सफा गर्न 
धेरै पानी प्रयोग हुन ेबस्तु)
(मायोनेज, केचप, टुथपेष्ट आदि फोहर सफा गर्न 
धेरै पानी प्रयोग हुन ेबस्तु)

（कटिङ्ग बोर्ड, हेल्मेट, कुलर-बक्स）（कटिङ्ग बोर्ड, हेल्मेट, कुलर-बक्स）

सके स�को पानी िनचोन�

लामो हागँा, डाठँ आिदलाई ल�ाइ ६०
cm भ�ा कम, गोलाइ १०cm भ�ा 
कम �ने गरी काटी, डोरीले मुठा पान�।
नोटः िन�द� झोलामा हा�नु आव�क 
छैन।

60cm

60cm

पोको पान�, काटन् ेआिद काय� गरी ६०
cm भ�ा कम साइजको बनाउने।

सानो साइजको घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरणको �पमा नगरपािलका ¢£े िभ£ ३ ¦ानमा
 (पछािडको पाना हनेु�होस)् िनःशु¨ �पमा ©ाउन सिकने।

※िन�द� झोलामा नअटाउने सामान भएमा उ« कुरा लेखी, फा�ने सामानमा टासेँर 
िन¬ाशन गनु�होस।्

ब्याट्री, रिचार्जेबल ब्याट्री फाल्ने तरिका
ब्याट्रीलाई टोल सुधार समिति (च्योनाइ-खाई) को पुनःप्रयोग हुने सामान सङ्कलन केन्द्र वा नगरपालिका भित्रको ३ स्थानमा 
रहेको पुनःप्रयोग हुन ेसामान सङ्कलन केन्द्रमा फाल्नुहोस्।
रिचार्जेबल ब्याट्री तथा रिचार्जेबल ब्याट्री जडित सामानलाई नगरपालिका भित्रको ३ स्थानमा रहेको पुनःप्रयोग हुने सामान 
सङ्कलन केन्द्रमा फाल्नुहोस्।
चेप्टो बटन ब्याट्रीलाई सङ्कलन गर्न नसकिने भएकोले, घरायसी विद्युतीय सामान बेच्ने पसल आदि ठाउँको सङ्कलन बक्समा 
फाल्नुहोस्।

सामानलाई “सानो आकारको घरायसी विद्युतीय उपकरण” को रूपमा नगरपालिका भित्रको ३ स्थानमा लिएर जान सकिने 
(पछाडिको पाना हेर्नुहोस्)। लिएर जान नसकिने अवस्थामा (नजल्ने फोहर) को रूपमा फाल्ने। लोगो मार्क भएका 
रिचार्जेबल ब्याट्रीलाई टेप आदिले करेन्ट नबग्ने गरी बेरेर नगरपालिका भित्रको ३ स्थान (पछाडिको पाना हेर्नुहोस्) 
वा रिसाइकल सेन्टरमा लिएर जाने।

मोबाइल ब्याट्री, स्मार्टफोन, ट्यावलेट जस्ता, रिचार्ज गर्न मिल्ने ब्याट्री जडित सामानहरू, 
त्यतिकै निर्दिष्ट झोलामा हालि फाल्न मिल्दैन।

आगलागीको कारक बन्न सक्छ !
रिचार्जेबल ब्याट्रीलाई निकाल्न सकिने

“सानो आकारको घरायसी विद्युतीय उपकरण” को रूपमा नगरपालिका भित्रको ३ स्थान (पछाडिको पाना हेर्नुहोस)्। मा लिएर जाने।
रिचार्जेबल ब्याट्रीलाई निकाल्न नसकिने

निकल क्याडमियम 
ब्याट्री

 लिथियम आयन 
ब्याट्री

निकल मेटल 
हाइड्राइड ब्याट्री

2022 अप्रिल देखि पुनः �योग �न ेब¯ ुर फोहर वग°करण तिरका・िन¬ाशन तिरकाघरायसी प्रयोजनको सुरक्षित संस्करण

प्लाष्टिक

��ेक ह�ा

       बार

प्लाष्टिकको रूपमा फाल्न नमिल्ने बस्तुकागजबाट बनेका सामान

कागजका टु³ा

रा´कुो बीचको कडा रोल

टेप

फोटो
कागजको कप

पोलिथिन जर्किन

ट्युब आकारको बट्टा

बाथटबको ढक्कन ६०cm भन्दा ठूलो पनि सम्भव
अनिवार्य रूपले निर्दिष्ट झोलामा हाल्नुहोस्
बाथटबको ढक्कन ६०cm भन्दा ठूलो पनि सम्भव
अनिवार्य रूपले निर्दिष्ट झोलामा हाल्नुहोस्

बाथटबको ढक्कन

कडा बस्तु

र्यापिङ्ग जन्य

लम्बाइ हुन ेबस्तु

कुिहन ेफोहर

जु¶ा, छाला, 
रबरबाट बनेका सामान

कपडाका ज¶ुा, छालाका 
ज¶ुा, बटु ज¶ुा ·ाि�कको पाइप

काठ, बासँज¸ काप�ट, डसना िसरक ज¯ा सामान िविवध

�योग पिछ फा�ने खाइरो

सुकेका पात

घरपालुवा जनावरको 
मलमू£

पेपर डायपर

रातो रºको 
पारदश° 

िन�द� झोला

��ेक ह�ा  सोमबार･िबिहबार  बार ��ेक ह�ा  मंगलबार･शु³बार  बार

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku 　
●Chokushidai-ku   ●Nishigawa-ku　
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku
●Okute-ku   ●Ano-ku　
●Nishi-ku (Keibajo-Higashi, Zengo-Nishi 
and Shikita (Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku  (Including Toyoake 
Danchi)

●Yutakadai-ku   ●Nakajima-ku
●Owaki-ku   ●One-ku
●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Ochiai-ku
●Okehazama-ku   ●Yakata-ku
●Nishi-ku (Senninzuka-Higashi and 
Senninzuka-Nishi (Chonaikai))

��ेक मिहनाको दो»ो बु�बार ��ेक मिहनाको ते»ो बु�बार

िनलो पारदश° 
िन�द�

 झोलामा हा�ने

झोल साबनु, ¼ा½,ु िर¾ज, ¿ाÀ सोप आिदको बÁा

कप नुडल, पुडिङ्ग, दही, तयारी खानेकुरा,
 कन्विनीको लञ्च बक्स जस्ता भाँडाहरू

अण्डा प्याक, सानो जेली जस्ता भाँडाहरू

सासिमी आदि ताजा खानेकुराको ट्रे

सागपात, सोबा, उदोन, पाउरोटी, तयारी खानेकुरा, फ्रोजन खानेकुरा आदिको खोल

कप नुडल, चुरोट, मिठाईहरू, दैनिक प्रयोग हुन ेसामान बेरेको पातलो प्लाष्टिक

सुन्तला, प्याज आदि राखेको जाली

स्याउ, आरु, नास्पाती आदि पोको पारेको पोलिस्टेरिनबाट बनेको जाली

घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण सुरक्षित पार्ने फोलिस्टेरिन फोम, 
कुशनको रूपमा प्रयोग हुन ेसामाग्री

पेत बोतल, खाली सिसी, प्लाष्टिक जन्य बट्टाको प्लाष्टिकबाट बनेका बिर्को

फलफूल आदिको ट्रे

प्लाष्टिकको गमला

पोिलिथन बािÄन
प्लाष्टिकको ह्याङ्गर टूथब्रश CD・DVD

खेलौना

DVD प्लेयर

इलेक्ट्रिक किटली ग्याँस चूलो

िवधिुतय सामान

रº रिहत पारदश° 
िन�द� झोला

िससाका सामान

Æवु लाईट ६०cm भ�ा लामो पिन फा�न िम�ने
अिनवाय� �पमा िन�द� झोलामा हा�न ेगनु�होस।्

िचम

तताउन िम�न ेÉास

काचँको कप

िससा

ऐना

Æवु लाईट
६०cm भ�ा लामो पिन फा�न िम�छ
अिनवाय� �पले िन�द� झोलामा हा�न े
गनु�होस।्

६०cm भ�ा लामो पिन फा�न िम�छ
अिनवाय� �पले िन�द� झोलामा हा�न े
गनु�होस।्

कँैची, नाइफ, चËु, 
Ìेड, छुरी

धािरलो भागलाई कागजले 
बने� गनु�होस्

धािरलो सामान

छाता

सेरािमÍका सामान आÎिुनयम फोइलका सामान

●

　

●
　

●

●

●

●

अखबार, प£-पि£का, िविवध कागज, काटु�न बÍ, दूधको 
बÁालाई ब¯ ु अनुसार वग°करण गरी, डोरी आिदले बाधँरे, 
सकेस� पानीले निभÐ ेगरी िन¬ाशन गनु�होस।्

कागजको भाडो तथा Ñाकेट भई     भएको सामान साथ ै ठूलो 
सामानलाई चेÒो बनाई डोरीले बाÓँ,े अिन सानो ब¯लुाई कागजको 
झोलामा हाली डोरीले बाधँरे िन¬ाशन गनु�होस।्

लुगाफाटा, लताकपडालाई िभ£ देिखने पारदश° ·ाि�कको झोलामा 
हालेर िन¬ाशन गन�

धातुज¸ सामान “Öील ज¸” “आÎिुनयम ज¸”, “Øे Ùान, 
सानो िसिलÀर” लाई ३ �कारमा  छुÆाएर अलग अलग िन¬ाशन 
गनु�होस।्

Øे Ùान, सानो िसिलÀरलाई कुनै पिन हालतमा झोलामा हािल 
फोहरको �पमा िन¬ाशन नगनु�होस।् 

पेत बोतललाई “प्लाष्टिक” को रूपमा फाल्न मिल्दैन। 

अखबार प£-पि£का, 
िविवध कागज

काटु�न बÍ दूधको बÁा कागजको भाडो तथा Ñाकेट लुगाफाटा, लताकपडा

लुगाफाटा

Úाग

डाउन Ûाकेट

टोपी

पस�
पेटी

धात ुज¸

यो छाप 
भएको सामान

Öीलका सामान आÎिुनयमका सामान

आÎिुनयम Ùान

ÜाईÑान 
(आÎिुनयमबाट बनेको)

भाडँो

Øे Ùान, 
सानो िसिलÀर

सशु¨ िससी

(जापानीज रÍीको िससी, िबयर िससी)

अ¸ िससीहÝ

(मािथ उÞेिखत बाहके अ¸ िससीह�)

पेट बोतल

①लेबल र िबकß िनकाली “·ाि�कको 
भाडो तथा Ñाकेट” मा हा�ने।

②पानीले िभ£ी 
भाग पखा�ने।

③खुÁाले कु�चेर पातलो बनाउने

ネパール語

तोयोआके नगरपािलका, 
वातावरण शाखा

होमपेज QR कोड

○फोहर (६०cm भ�ा सानो साइजको ब¯ु) लाई पृथकीकरणको िनयमलाई पालना गरी, नगरपािलकाले िन�द� गरेको झोलामा हाली, फोहर संकलन गन� आउने िदनको िबहान ८ बजे िभ£, 
टोल व¯ीमा फोहर संकलन केã भिन तोिकएको िनिåत ¦ानमा िन¬ाशन गनु�होस्। 

○पसल, रे�ुरेæ, काया�लय, कारखाना ज¯ा çवसाियक ¦लबाट िनéन ेफोहरलाई, फोहर संकलन केãमा िन¬ाशन नगनु� होस।्

होमपेज https://www.city.toyoake.lg.jpसêक�  ठेगाना तोयोआके नगरपािलका, वातावरण शाखा, फोहर ¸ूनीकरण �व��न इëाज� ☎(0562)92-1113

●
　

●

फोहर संकलन �न ेबार बसोबास गन� वडा टोल सिमित अनुसार फरक �न सìछ।
तलको फोहर संकलन बार तािलका हेरी, टोल व¯ीमा फोहर संकलन केã भिन तोिकएको िनिåत ¦ानमा िन¬ाशन गनु�होस।् 
नोटः नया ँवष�को िवदाको अविधमा, फोहर संकलन िमित पिरवत�न �न पिन सìछ।

पृथकीकरणको िनयम पालना नगरी िन¬ाशन गरेको फोहर संकलन गिरने छैन। उ« फोहरमा चेतावनी िÖकर टा»ेँर, फोहर संकलन केãमा नै छोडेर जाने 
भएकोले जहाकँो �ही नै रहेन छ। जसले गदा�, िछमेकीह�लाई असुिवधा वा मका� पन� जाîछ। �स कारण अिनवाय� �पले िनधा�िरत संकलन बार र समयमा 
तोिकएको िन�द� झोलामा हालेर िन¬ाशन गनु�होस।्
िनयम पालना नगरेमा, कानून बमोिजम कारबाही �न सìछ।

�ान िदनु पन� कुराह�

पृथकीकरणको �कार वग°करण तथा सो वग�मा पन� ब¯ुको सूची फोहर संकलन �ने बार तािलका

ज�ने फोहर

��ेक ह�ा

बार

・

सोमबार मंगलबार बु�बार िबिहबार शु³बार

●Yutakadai-ku
●Nakajima-ku
●Owaki-ku
●Sakabe-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku
●Yoshiike-ku
●Okute-ku
●Ano-ku

●Zengo-ku
●Ochiai-ku
●Nishi-ku  
(Senninzuka-Higashi 
and Senninzuka-Nishi 
(Chonaikai))

●One-ku
●Sakuragaoka-ku
●Okehazama-ku
●Yakata-ku

●Misaki-ku
●Nishi-ku 
(Keibajo-Higashi,Zen
go-Nishi and Shikita 
(Chonaikai))
●Magome-ku
●Futamuradai-ku 
(including Toyoake 
Danchi)

गमला

कचौरा

थाल, िरकापी

िचया कप

नाब ेयािक उदोन आिदको कप

चुलोलाई छेïे सामान

रेिडयो Ùासेट

●Nishi-Kutsukake-ku (Shuku and Arai 
(Chonaikai))
●Nishigawa-ku (Osada-Nishi, Sasahara-Higashi, 
Shimabara, Osada-Higashi, Sasahara-Nishi 
(Chonaikai))
●Yutakadai-ku   ●Ano-ku   ●Owaki-ku
●One-ku   ●Sakuragaoka-ku   ●Sakabe-ku
●Zengo-ku   ●Nishi-ku   ●Magome-ku

●Higashi-Kutsukake-ku
●Nishi-Kutsukake-ku (Yamashinden, Yamada, 
Tokuda, Hongo, Jinai, Hikaridai-Danchi and 
Daido (Chonaikai))
●Chokushidai-ku
●Nishigawa-ku (Nishigawa (Chonaikai))
●Misaki-ku   ●Yoshiike-ku   ●Okute-ku
●Nakajima-ku   ●Ochiai-ku   ●Okehazama-ku
●Yakata-ku
●Futamuradai-ku (including Toyoake Danchi)

पुनः �योग �ने ब¯ु

वडा, टोल सिमित, 
बाल सिमितले 

तोकेको ¦ान र 
बार 

नगरपािलका ¢£े 
िभ£को ३ ¦ान 

(पछािडको पानामा 
हनेु�होस)्

अथवा

Öील Ùान

ÜाईÑान
 (Öीलबाट बनेको)

िचयादानी

①िभ£को ब¯लुाई सब ै
 िनकालेर खाली गन�।
②ðाल नपािरकन फा�ने।



●लागू हुन ेमापदण्ड： फ्यान हिटर, केरोसिन स्टोभ, माइक्रो-ओभन, 
घरायसी प्रिन्टर：
माथि उल्लिखित ४ सामान सानो आकारको घरायसी विद्युतीय सामानको 
रूपमा नगरपालिका भित्रको ३ स्थानमा निःशुल्क रूपमा फाल्न सकिन्छ

●साइज जत्रो सुकै भएता पनि ठूलो साइजको फोहर हुने सामान ：
लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ मध्ये कुनै एक भाग ६०cm भन्दा बढी  भएको सामान 

आयल हिटर, लुगा सुकाउने स्टयाण्ड,

●सानो आकारको विद्युतीय उपकरण  डिजिटल क्यामेरा,  DVDरिकर्डर, ड्राइयर, फ्यान हिटर, माइक्रो-ओभन, घरायसी प्रिन्टर जस्ता बिजुली वा 
ब्याट्रीबाट चल्ने सानो आकारको विद्युतीय सामान तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामान अन्तर्गतको  सामान

●कम्प्युटर 
ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, कीबोर्ड, जस्ता कम्प्युटरमा प्रयोग हुने सामान
※व्यक्तिगत जानकारी आदिको डेटा पहिला नै मेट्ने गर्नुहोस्।
※सीआरटी मनिटरलाई सङ्कलन गर्न  सकिँदैन।

अन्तर्गतको  सामान

金 1,030円

२

१

३
४

ठूलो साइजको फोहर िन¬ाशन गन� तिरका
सङ्कलन हुने दिन (प्रत्येक हप्ताको बुधवार) को १-२ हप्ता अगाडि सम्ममा, तोयोआके नगरपालिका, सरसफाइ कार्यालयमा टेलिफोन गरी, सङ्कलन 
गर्न अनुरोध गर्नुहोस् एक पटकको बुकिङ्कबाट फाल्न मिल्ने ठूलो साइजको फोहर ५ वटा (ठूलो साइजको फोहर व्यवस्थापन टिकट ५ वटाको) मात्र।

सोमबार देि ख शु³बार स� 
(साव�जि नक ि बदा आि द नगरपाि लका ब� �न ेि दन बाहेक)
AM 9:00-12:00 PM 1:00-4:00

खु�ने समयतोयोआके नगरपािलका, सर-सफाइ काया�लय
 TEL (0562)92-7056

ठूलो साइजको फोहर १ वटालाई दाया ँपÁी उÞेिखत िब³ेता पसलबाट १ �ित १०३० येनको ठूलो साइजको फोहर çव¦ापन िटकट अथा�त ्
“सोदाइ गोमी ¼ोिरकेन” िकõ ुहोस।

“सोदाइ गोमी ¼ोिरकेन”मा आöनो नाम लेिखसके पिछ, िन¬ाशन गन� ठूलो साइजको फोहरमा देिखने ठाउँमा टा÷ँहुोस।्

िनबदेन पåात तोिकएको संकलन िमितको िदन िबहान ८:३० बजे िभ£ आöनो ढोका अगािड िन¬ाशन गनु�होस।्
अिन, हाउिजº कø·Íे (दाùी) वा संय«ु आवासमा ब÷ ेभए, भूई तÞाको �वेश úारको छेउमा िन¬ाशन गनु�होस।्

ठूलो साइजको फोहरलाई तोउब ुिचता िüन सेæरमा आफैले िसधै ँ©ाउन पिन सिकîछ। (िव¯तृ िववरणको लािग दाया ँपÁी लेिखएको “फोहरलाई िसधै ँ©ाउनको लािग के गनु� पछ�” हनुे�होस)्

60cm~

60cm~

60cm~

ठूलो साइजको फोहर

फोहर थपुान� ¦ानबाट संकलन न�न ेफोहर

指定引取場所

इजाजत प्राप्त सङ्कलन तथा ढुवानी कम्पनी 

तोकिएको सङ्कलन कार्यालय

ठूलो साइजको फोहर
*एअरकिþसन, टेिलिभजन, रेिÜजेरेटर, वािसº मेिसन, कपडा सुकाउने मेिसन चािह ँघरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरणह� 
िरसाइकल ऐन अÿग�त पन� सामान भएकोले, ठूलो साइजको फोहरको �पमा िन¬ाशन नगनु�होस।् 
(çव¦ापन गन� तिरका दाया ँपÁीको “घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरणह� िरसाइकल ऐन” हनुे�होस।्)

प्रत्येक हप्ताको बुधवार (बुकिङ्ग आवश्यक)
वा

तोबुचिता क्लिन सेन्टर

अ¸ िब³ी िवतरण गन� पसलको 
पिछÞो जानकारीको लािग
दाया ँपÁीको QR कोडबाट
चेक गनु�होस।् 

तोयोआके नगरपािलका वातावरण शाखाको काउæर
(मु~ भवनको २ तÞा 12)
1-1 Komochimatsu, Shinden-cho TEL (0562)92-1113

ठूलो साइजको फोहर çव¦ापन िटकट िब³ी िवतरण गन� पसल

तोयोआके नगरपािलका, 
सर-सफाइ काया�लय

तोयोआके नगरपािलका पुनः 
�योग �न ेब¯ ुसंकलन

1-13 Chokushi, Kutsukake-cho
TEL: (0562)92-7056

103 Takane, Sakae-cho
TEL: (0562)97-6925

1-1 Komochimatsu, Shinden-cho

नाखािनसी कêनी

पसल, रे�ुरे}, काया�लय, कारखाना ज¯ा çवसाियक ¦लबाट िनéने फोहरलाई नगरपािलकाले संकलन गिरने छैन। çवसाियक गितिविधबाट िनéेका सामा¸ फोहरको हकमा, िसधै ँ “तोउबु िचता िüन 
सेæर” मा ©ाउने वा, नगरपािलकाबाट मा¸ता �ा� कêनीलाई संकलनको लािग अनुरोध गन� गनु�होस्। औ{ोिगक फोहरको हकमा, ि�फे[रबाट मा¸ता �ा� कêनीलाई संकलनको लािग अनुरोध गनु�होस्।

िन\ िलिखत सामानह� फा�ने बेलामा, िवशेष] कêनीलाई अनुरोध गन� वा िब³ेता पसलेसँग सÞाह गनु�होस्। 

उदाहरण: स्कुटर, मोटर साइकल, आगो निभाउने उपकरण, ग्याँस सिलिण्डर, फायरप्रुफ सेफ, एकर्डिअन पर्दा, टायर, ब्याट्री, गाडीको पार्टपूर्जा, रङ्ग, मटीतेल, पेट्रोल, औषधी, कृषि औजार, पियानो, बलिङ्गको बल, पाचिन्को मेसिन, ग्रिजर, पानी तताउने उपकरण, बाथटब, मोटाई २० cm भन्दा बढी वा लम्बाइ २ मिटर 
भन्दा बढीको काठबाट बनेको सामान, कंक्रिट ब्लक, मोटर, कम्प्रेसर, तारको डोरी, टायल, झिङटी, ईटा, रोडा, माटो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन  प्रयोग हुने उपकरण आदि

•एकै पटक धेरै परिमाणको फोहर

•ठूलो साइजको फोहर (६०cm भन्दा ठूलो साइजको सामान)

आइची-केन सान्ग्यो सिगेन ज्युनखान क्योउखाई  फोन (052)332-0346औ{ोिगक फोहरको बारेमा सोधपुछ

•घरायसी प्रयोजनका विधुतीय उपकरण रिसाइकल ऐन अन्तर्गत पर्ने सामान (एअरकन्डिसन, टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर, वासिङ्ग मेसिन, लुगा सुकाउने मेसिन)

•व्यवस्थापन गर्न कठिन खालको सामान

•व्यवसायिक गतिविधिबाट निस्केका फोहर

घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरण िरसाइकल ऐन

िसधै ँफोहर ©ाउनको लािग

घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरण िरसाइकल ऐनको आधारमा, घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरण ४ �कारका सामान (एअरकिþसन, टेिलिभजन, रेिÜजरेेटर, वािसङ मेिसन) लाई उ^ादकले नै िरसाइकल गन� गछ�। 
नोटः ठूलो साइजको फोहर या सानो साइजको घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरणको �पमा िन¬ाशन गन� िम_ैन। साथ,ै तोउब ुिचता िüन सेæरमा िसधै ँ©ाउन पिन िम_ैन।

िसआरटी टेिलिभजन, एलिसडी・·ा`ा टेिलिभजन, रेिÜजरेेटर, िडिÜज, वािसº मेिसन, लुगा सुकाउने मेिसन, 
एअरकिþसन, उइþो टाइप एअरकिþसन आिद

अÿग�त पन� सामान

छुटै, सङ्कलन तथा ढुवानी शुल्क लाग्ने छ। (२०२२ साल जुन महिना हाल)सेइनो ट@ा?पोट�शन, नागोया िहगासी शाखा 
िन>ीन-सी, आसादा-=ो, िमनोवा १-१२　फोन (052)807-0924
सागावा एÍ�से, तोयोता से< अिफस 
तोयोता-सी, खामीओका-=ो, ओःिसता २२　फोन (0570)01-0579
ओखायामाकेन Üेट ट@ा?पोट�शन, नागोया िमनामी से< अिफस 
तोउखाइ-सी, िसनबोउ-माची ५०७-३९ 　फोन (052)825-3031

फोन (0562)98-0200
तोयोआके यिुनटी कêनी

फोन (0562)97-6925
नाखानिसी कम्पनी

फोन (0562)55-9050
मियोसी कम्पनी

0120-319640
घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण रिसाइकल टिकट सेन्टर
घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण एसोसियशन

घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण रिसाइकल शुल्क
(सालाखाला उपभोग कर सहित)

टेलिभिजन： २९७० येन (१६ इन्च भन्दा बढी)　 १८७० येन (१५ इन्च भन्दा कम)
रेफ्रिजेरेटर/ डिफ्रिज：४७३० येन (१७१ लिटर भन्दा माथि)　३७४० येन (१७० लिटर भन्दा मुनि)
वासिङ्ग मेसिन/लुगा सुकाउने मेसिन：२५३० येन
एअर कन्डिसन：९९० येन
※घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण रिसाइकल शुल्क कम्पनी अनुसार फरक हुने छ।
　दायाँ पट्टीको QR कोडबाट खोज्न सकिन्छ। 
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पुनः �योग �न ेब¯,ु सानो साइजको घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरण, कøÑटुर ©ाउन े¦ानपुनः �योग �न ेब¯,ु सानो साइजको घरायसी �योजनका िवधतुीय उपकरण, कøÑटुर ©ाउन े¦ान
तलको नगरपािलका ¢£े िभ£ ३ ¦ानमा िनःशु¨ �पमा िसधै ँ©ाउन सिकîछ।

सोमबार देिख शु³बार स�

AM9:00-PM4:00
*लाइटर पिन ©ाउन सïु �îछ।

(साव�जिनक िबदा आिद नगरपािलका काया�लय ब� �न ेिदन बाहेक)
सोमबार देिख शु³बार स� ��ेक मिहनाको 
पिहलो ह�ा र दो»ो ह�ाको शिनबार िबहान 

AM8:30-PM4:00 स�
लाइटर, ·ाि�क पिन ©ाउन सिकîछ।

*लाइटर पिन ©ाउन सिकîछ।

��ेक मिहनाको दो»ो ह�ा र चौथो ह�ाको आइतबार
AM9:00-PM2:00

Chokushi Pond

Seto Obu Line
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To Obu
City Hall

To Shirotsuchi

Chokushi Grounds
Toyoake Highschool

To Togo

Tokuda-Ikeshita
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डेरा सन� वा बृहत सर-सफाइ गदा� िनéेको धेरै पिरमाणको फोहरलाई एकै पटक नभइकन केही पटकमा फा�ने गरी िवभाजन गरी िन¬ाशन गन� िक, आफैले िसधै ँ
“तोउबु िचता िüन सेæर” मा िलएर जाने वा नगरपिलकाबाट मा¸ता �ा� कêनीलाई संकलन गन� आउन अनुरोध गनु�होस्।

1 सामान खिरद गरेको पसल थाहा छ? खिरद गरेको (गन�) पसलमा िलन आउन 
अनुरोध गनु�होस।्

थाहा छैन

िन�द� बझुरे िलने कêनी स�

अि.म �पमा, तोिकएको स+लन काया�लयमा सêक�  गरी, फा�न चाहकेो घरायसी �योजनका िव{ुतीय उपकरण र “ िव{ुतीय उपकरण िरसाइकल िटकट” तोिकएको स+लन केãमा िलएर आउनुहोस।्

निजकको िब³ी गन� पसल स� िलएर जान नसïे

थाहा छ।

2 आफैले कहा ँस� िलएर जान सïु �îछ?

अि.म �पमा, पो� अिफसबाट “घरायसी �योजनका िवधतुीय 
उपकरण िरसाइकल िटकट” खिरद गनु�होस।् 
नोटः िरसाईकल शु¨ ितन�को लािग बकै ट@ा*फर शु¨ ला'े छ। 

निजकको पसलमा बझुरे िलन अनुरोध गनु�होस।्
नोटः िरसाइकल शु¨को साथ,ै ढुवानी शु¨ पिन ला'े छ।

निजकको पसल वा संकलन र ढुवानी कêनीलाई िलन आउन अनुरोध गनु�होस।् 
नोटः िरसाइकल शु¨को अलवा संकलन र ढुवानी शु¨ पिन ला'े छ।

घरायसी प्रयोजनका 
विद्युतीय उपकरण रिसाइकल 

टिकटसँग सम्बन्धित 
सोधपुछ

●

●ठेगाना

(0562) 46-8855TEL

सामा¸ िदन, शिनबार (साव�जिनक िवदाको िदन पिन खु�ने)
AM8:30-12:00 PM1:00-4:30
आइतबार र नया ँवष�को िबदाको समय ©ाउन िम_ैन।

खु�ने समय

41-banchi, Aza-Yoshino, Oaza-Morioka, 
Higashiura-cho, Chita-gun

काया�लयको नाम तोउब ुिचता िüन सेæर (एकोरी) फोहर ©ाउने बलेामा, अि.म Ýपमा ज�ने फोहर र नज�न ेफोहर छुÆाई, ठेगाना �मािणत �न े(लाइसे* 
आिद) साथमा िलएर, फोहर िन¬ाशन गन� çि« %यमले नै िलएर आउनुहोस।्

ला' े रकम, घरबाट िनéन े फोहर र çवसाियक सं¦ाबाट िनéन े फोहर (साधारण फोहर मा£, 
औ{ोिगक फोहर ©ाउन निम�न)े दबुकैो मू© �ित १० िकलोको २०० येन ला#छ।


