
* غیر آتش گیر کوڑا مہینے میں ایک بار اڻھایا جاتا ہے۔

کوڑا اڻھانے کا ضلع وار نظام االوقات

آتش گیر کوڑا

پالسڻک واال کوڑا

غیر آتش گیر کوڑا

قابل باز احیاء کوڑا

اما سڻی

ہر ہفتے پیر
اور جمعرات کو

ہرہفتے منگل
اور جمعہ کو

ہر ہفتے پیر
اور جمعرات کو

ہر ہفتے بدھ کو

ہرہفتے منگل
اور جمعہ کو

ہر ہفتے پیر
اور جمعرات کو

ہرہفتے منگل
اور جمعہ کو

ہر مہینے کے
دوسرے (2)
سنیچر کو

ہر مہینے کے
دوسرے (2) بدھ کو

ہر مہینے کے
تیسرے (3) بدھ کو

ہر مہینے کے
چوتھے (4) بدھ کو

ہر مہینے کے
تیسرے (3)
سنیچر کو

ہر مہینے کے
دوسرے (2)
سنیچر کو

ہر مہینے کے
تیسرے (3)
سنیچر کو

ہر مہینے کے
دوسرے (2)
سنیچر کو

ہر مہینے کے
تیسرے (3)
سنیچر کو

❶❷❸❹❺❻

اما سڻی کے مکینوں کے ذریعہ پیدا کرده کوڑا اما سڻی کے ذریعہ اڻھایا جاتا ہے۔ آپ کے لیے اما سڻی کے ذریعہ مقرر کرده کوڑے کے تھیلوں، اڻھانے والے دن، اور چھڻنی کے طریقے 
سے متعلق اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔

جس کوڑے کے لیے ان اصولوں پر عمل نہیں کیا جاتا اسے نہیں اڻھایا جائے گا۔
اگر آپ کا کوڑا نہیں اڻھایا جاتا ہے تو، آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے زحمت کا سبب بنیں گے۔

ڻریکس کے شمال کی جانب
ڻریکس کے جنوب کی جانب

سرحد: میڻیڻسو توشیما الئن
ضلع نمبر

کوڑا اڻھانے والے دن براه کرم صبح 
8:30 بجے تک کوڑا باہر رکھ دیں۔

کوڑا اڻھانے والے دن براه کرم صبح 
8:30 بجے تک کوڑا باہر رکھ دیں۔

کوڑا اڻھانے والے دن براه کرم صبح 
8:30 بجے تک کوڑا باہر رکھ دیں۔

کوڑا اڻھانے والے دن براه کرم صبح
9:00 بجے تک کوڑا باہر رکھ دیں۔

ڻریکس کے جنوب کی جانبڻریکس کے شمال کی جانبڻریکس کے جنوب کی جانبڻریکس کے شمال کی جانبڻریکس کے جنوب کی جانبڻریکس کے شمال کی جانب

میڻیڻسو ثوشیما الئن
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شیپّو ضلع

شیپّو ضلع

میوا ضلع

میوا ضلع

جیموکوجی ضلع

جیموکوجی ضلع



غذائی مادوں کو ضائع کرنے سے قبل اس 
کے مائعات کو پوری طرح نکال دیں۔

دھاردار کچرا جیسے کہ بانس کی کھپچیوں 
کو ضائع کرنے سے قبل کاغذ وغیره میں 

لپیٹ دیں۔
قابل ضیائع ڈائپرز کے فضلے کو ڻوائلٹ 

میں بہا دیں۔
بے کار تیل جیسے کہ کھانا پکانے والے 

تیل کو کاغذ یا کپڑے میں جذب کردیں۔

سوئیوں، ریزر، چھریوں، اورنازک 
چیزوں جیسے شیشے کو ضائع 
کرنے سے قبل کاغذ وغیره میں 

لپیٹ دیں۔

غذائی کچرا، باقی مانده غذا، 
پھلوں کا چھلکا، استعمال شده 
چائے کی پتی، خول، وغیره۔

کچن کا کوڑا
ڻشو پیپر، قابل ضیاع ڈائپرز، 

صفائی والی اشیاء، 
وینائل کی پرت 

واال کاغذ، سگریٹ، وغیره۔

کاغذی ردی
تھوڑی مقدار میں پیڑ کی 

ڻہنیاں، گھاس اور پتے

پودے اور لکڑی کی اشیاء
گدے، روئی بھرے کھلونے، 

جوتے، وغیره۔

چمڑے/سوتی مصنوعات

پیالیاں/پیکس

ڻیپ

ڈھکن

شیشہ اور چینی
مڻی کے برتن

چھوڻے سائز کےاسڻیشنریکھلونےدھاتی مصنوعات
بجلی کے آالت

ڻرےپیکیجنگ فلمپالسڻک کے تھیلےپولیسڻرینپیالیاں/پیکس

ریفریجرینڻس(وینائل) بوڻسسنتھیڻک رال والے پروڈکڻسنیڻس

ویڈیو کیسٹ ڻیپس
کیسٹ ڻیپس

پالسڻک کے تھیلے 

ڻیوبزڻرےبوتل

اڻھائے جانے والے آئڻمز کوڑا

آتش گیر کوڑا

آتش گیر اشیاء
کے لیے اما سڻی
کا مقرره کرده
کوڑے کا تھیال

پالسڻک والے
کچرے کے لیے

اما سڻی
کا مقرره کرده
کوڑے کا تھیال

غیر آتش گیر اشیاء
کے لیے اما سڻی
کا مقرره کرده
کوڑے کا تھیال

گندے (بہت معمولی بھی) پالسڻک کنڻینرز/پیکیجنگ جن پر        کی عالمت ہو 

صاف پالسڻک کنڻینرز/پیکیجنگ جن پر        کی عالمت ہو 

* حادثات کو روکنے کے لیے، اسپرے/گیس کے کنستر، خشک بیڻریوں اور الئڻروں کو 
  قابل باز احیاء کوڑے کے طور پر ضائع کریں، غیر آتش گیر کوڑے کے طور پر نہیں۔

* کمپیوڻر اور ایسی مصنوعات جو گھریلو آالت کے بازاحیاء کے قانون کے تحت آتی ہیں 
  (چار قسم کے گھریلو الیکڻرانک آالت) نہیں اڻھائے جاتے۔

بے کار پالسڻک کا کچرا جس میں شیشہ، چینی مڻی کے برتن، دھات، یا ربر شامل نہ ہوں

شیشہ، چینی مڻی کے برتن، دھاتی آئڻمز، ربر کی مصنوعات، اور درج ذیل پر مشتمل کوڑا

غیر آتش گیر کوڑا

پالسڻک واال کوڑا

براه کرم اسڻور کی فہرست چیک کریں۔

براه کرم اسڻور کی فہرست چیک کریں۔

براه کرم اسڻور کی فہرست چیک کریں۔

سوئی، ریزر، پاکٹ  وارمرز 
المونیم فوائل، خشکنده اشیاء، 

تھرمامیڻرز وغیره۔

دیگر چھوڻے موڻے سامان

گھریلو کچرے کی چھڻنی کا جدولگھریلو کچرے کی چھڻنی کا جدول

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html


ڈھکن ہڻا دیں۔
ضائع کرنے سے قبل انہیں پوری طرح خالی کردیں۔

کاسمیڻک کی خالی بوتلیں ضائع کی جاسکتی ہیں۔
ڻوڻی ہوئی بوتلوں، گالس، اور چینی مڻی کے برتنوں کو غیر آتش گیر 

کوڑے کے طور پر ضائع کریں۔

اڻھائے جانے والے آئڻمز کوڑا

قابل باز
احیاء کوڑا

بوتلیں

کنستر

پالسڻک کی
PET بوتلیں

اسپرے/ گیس
کے کنستر

خشک سیل
والی بیڻریاں

الئڻرز

استعمال
شده کاغذ
استعمال

شده کپڑے

اخبارات، رسائل، دفتی، دودھ کے کارڻن، وغیره۔
کپڑے، تولیے، کمبل وغیره۔

اس عالمت والی اشیاء
ڈھکن ہڻا دیں۔

کاغذی لیبلز کو بھی جوں کا توں ضائع کیا جاسکتا ہے۔
ضائع کرنے سے قبل انہیں پوری طرح خالی کردیں۔

استعمال شده کاغذوں کا بنڈل رسی کو آرپار جوڑ کے نشان 
کی طرح باندھ کر بنائیں یا انہیں پالسڻک کے تھیلے میں رکھیں 

(کسی بھی رنگ کے)۔
استعمال شده کپڑوں کو پالسڻک کے تھیلے میں رکھیں 

(کسی بھی رنگ کے)۔

اسپرے/گیس کے کنستروں اور الئڻروں کو ضائع کرنے سے 
قبل پوری طرح استعمال کرلیں۔

کنستر میں سوراخ کرنا ضروری نہیں ہے۔

اس عالمت والی اشیاء
ضائع کرنے سے قبل انہیں پوری طرح خالی کردیں۔
کسی بھی جسامت کی اشیاء ضائع کی جاسکتی ہیں۔

المونیم کے کنستروں اور اسڻیل کے کنستروں کو ایک ہی 
تھیلے میں ڈالیں۔

ان چیزوں کے ڈھکن کو بھی جوں کا توں ضائع کیا جاسکتا ہے۔

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/
یہ اما سڻی کا کوڑا اڻھانے کا نقشہ پیش کرتا ہے۔

اما سڻی گاربیج نیویگیڻر

* کوڑے کے اسڻیشنز اور کوڑا اڻھانے کے راستے ذیل میں "اما سڻی گاربیج نیویگیڻر" پر موجود ہیں۔

حادثات کو روکنے کے لیے، انہیں غیر آتش گیر 
کوڑے کے طور پر ضائع نہ کریں۔

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/
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