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फ्लुरेसने ्ट लाइट ब्लबहरू- फ्लुरेसने ्ट र साना फ्लुरेसने ्ट लाइट ब्लबहरू (सिएफएलहरू) मा मर्क री हुन्छ र त्यसैले वातावरणलाई ध्यानमा
राख्दै विसर्ज न गर्नुपर्छ। आवासहरूले ब्लबहरू सुरक्षित ढंगले सम्हाल्नु पर्छ र Authority’s Household Hazardous Waste (HHW)
Facility लाई दिएर राम्रोसगँ विसर्ज न गर्नुपर्छ। फ्लुरेसने ्ट ब्लबहरू वर्षभरिने स्विकार गरिन्छ। यदि तपाई ं आफ्नो ब्लबहरू HHW facility
सम्म पुर्या उन असमर्थ हुनहु ुन्छ भने, तपाईको
ं कु नै पनि साइज/आकारको ब्लबहरू (सँगसँगै टेप गरेर) तपाईको
ं निलो ब्यागहरूमा राख्नुहोला।

ब्लाइनड् स- तिनिहरूलाई सुरक्षित बन्डलमा कस्नुपर्छ वा धातु वा प्लाष्टिक फोहर फाल्ने क्यानमा राख्नुपर्छ।

कपडाहरू, जुत्ताहरू, रबरहरू र ओछ्यान- तपाईको
ं निलो ब्यागमा राख्नहोला। यदि राम्रो अवस्थामा छ भने, विपत्तिमा आएका आर्मी वा उद्धार
गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई दान दिनुहोस्।

प्लाष्टिकका खेलाउनाहरू- तपाईको
ं निलो ब्यागमा राख्नुहोला। खेलाउनाहरू निलो ब्यागका लागि ठूलो भएमा कर्बमा फोहरको रूपमा राख्न
सकिन्छ।

कोट ह्याङ्गरहरू- तपाईको
ं निलो ब्यागमा राख्नुहोला।

रङ् भएका क्यानहरू- रङ् भएका क्यानहरूलाई फे रि उपयोगमा ल्याउन सकिदैन। खाली र सुख्खा रंगाइएका क्यानहरू तपाईको निलो ब्यागमा
राख्नुपर्छ। यदि तपाईसँं ग फाल्नु पर्ने रङ् भएका क्यानहरू छन् भने, तपाईलें यहि अप्रिल देखी सेप्टेम्बरसम्म Household Hazardous
Waste Collection Facility अख्तियारमा रङ् हरू दिन सक्नुहुन्छ।

झ्यालहरू, ऐनाहरू, तर्सो सिसा र फु टेका सिसा- झ्यालहरू, ऐनाहरू, तर्सो सिसा र फु टेका सिसा- जम्मा गर्नको लागि झ्याल, तर्सो सिसा,
फु टेका सिसा र ऐनाहरूलाई कडा फोहर फाल्ने भाँडोमा राख्नुपर्छ (तपाईको
ं सुन्तला/रिसाइकल धारकमा होइन)। जम्मा गर्नको लागि फ्रेम
सिसाहरू र ऐनाहरू कर्बसाइडमा राख्न सकिन्छ यदि विशेष “X” चिन्ह लगाइएको छ भने र सिसा/ऐनाma टेप लगाई समात्दा र विसर्ज न
गर्दा फु ट् नबाट जोगाउन सकिन्छ।

प्याके जीङ् सिट्रोफोम- यदि तपाईसँं ग ठूलो संख्या सिट्रोफोम छ भने, यसलाई धातु/प्लाष्टिकको फोहोर मैला राख्ने भाँडोमा राख्नु पर्छ।

वस्हतु रू जनु फे रि उपयोगमा ल्याइएका छै नन्

★

फोहर र रिसाइकलिङ

यूटिकाको शहर ★

संकलन र विसर्ज न जानकारी

निलो ब्यागहरू र फोहर

एक भकारी

आवश्यकताहरू तयार गर्नुहोस

कुनै झोला होइन

यो जानकारी यटू िका शहर आवासीयहरूको लागि कसरी फोहर र रिसाइल गर्ने मिल्नेहरू कर्बमा सेट गर्ने भन्ने बारेमा हो। कृपया यो जानकारी
पढ् नको लागि समय लिनहु ोस।् यो हाम्रो शहर हो, र नियम र काननु हरू पालना गरेर हामीले हाम्रो शहर सफा राख्न मद्दत गर्न सक्छौं।

सजिलो। थप सहजता। कम शुल्क

तपाई ंसम्पूर्ण

फोहर(निलो ब्याग) र रिसाइकल गर्न सकिने (सनु ्तला रङ् को धारक/रिसाइल गरिएको डिके ल्ड धारक) संकलन गर्न साइडवक र कर्बको बिचमा राख्नुपर्छ।
फोहर र रिसाइल गर्न सकिने हफ्ताको एक दिन संकलन गरिन्छ। तपाईको
ं संकलन दिन अघि तयारी समय साँझ ५ बजे र राती ११ बजेको बिचमा हो। त्यो रातमा
बाहेक वस्तुहरू राख्नु स्थानीय काननु को विपरित हो। (आज्ञापालन नगर्नाले उल्लङ् घन गरेको सूचना निम्त्याउन सक्छ।) संकलन पछि कृपया आफ्नो रिसाइकल
धारकहरू र ट्रयास क्यान शहरको कर्बबाट हटाउनहु ोस्।

कुनै वस्तु जनु रिसाइल गर्न सकिदैंन र फोहर र स्तूल वस्क
तु ो रूपमा हेरिदैंन
भने त्यसलाई यटु िका शहरको निलो ब्यागमा राख्नुपर्छ।

एक घनाकार गज (३'×३') एक परिवारको लागि। (दईु घनाकार गज दईु वा थप फ्ल्याटहरू वा व्यापारहरूको लागि)।
उदाहरणको लागि: दईु धारकहरू ३५ ग्यालोन जतिको र ५० पाउण्ड भन्दा कमको

फोहरका उदाहरणहरू: खाद्य फोहर, कफीको धल
ू ो, टिस्यू पेपर, तौलिया, न्यापकिन्स, कागजको प्लेट र कप, थाल, चाँदी वा स्टीलका थाल बटु का आदि र पकाउने भाडा वर्तन, शिशु/वयस्कहरूका
लागि फ्याँक्न मिल्ने डायपर, प्लास्टिकको थैलो (कु नैपनि प्रकारको), औषधिको बोतल, खाली रङ् गको डब्बा, रङ् ग वा कीटनाशक एरोसोल भाँडा, ब्रश (के श, दाँत, रङ् ग), बिर्को बन्द भएको
डब्बाको सुई र सिरिन्ज, स्टोभ/बार्बिक्यू/फाइरप्लेसको खरानी, घरपालुवा पशुहरूको दिसा र ओछ्यान आदि, जुत्ता, पन्जा, बूट, स्नीकर, टोपी, पके टबूक, वालेट, लुगाफाटो र लुगाहरूको वस्तु,
ससाना कागज वा कपडाको टु क्रा, पोछा लगाउने कपडा, पर्दा, तन्ना, बिजुलीको चिम (सबै आकारको), साना खेलौना, खेलहरू, साना विद्युतीय सरसामान (आलार्म घडी, रेडियो, रेजर, डब्बा
खोल्ने ओपनर, आदि), सिरामिक्स, हावा र तेलको कार फिल्टर, तेलको खाली भाँडा, माइक्रोवेभ वस्तु, मैला भएको खबरकागज वा गाता, सोडा/बियरको कार्टन, जमेको खाद्यवस्तुको डब्बा,
तथा स्टाइरोफोम कप, प्लेट तथा मासुको ट्रेहरू।

फोहरको लागि तयारी â
काठ वा धातु (४ फुट लम्बाई) सरु क्षित बन्डलमा कस्साउनु पर्छ। साना वस्हतु रू धारकमा राख्नु, ३५ ग्यालोन भन्दा ठू लो हुनु हुदँ ैन, तौल ५० पाउण्ड
जतिको। फोहर फाल्ने रातमा मात्र तपाई ंको निलो ब्यागमा तयार गर्नुहोस्।

स्तूल वस्हतु र â

प्रत्येक घरको लागि हर हफ्ता मात्र (१) स्तूल वस्क
तु ो सीमितता छ।
स्तूल उदाहरणहरू: लुगा धुने मशिन, सुकाउने, रेफ्रिजरे टे र, फ्रिजर, स्टोभ, भाँडा धुने, तातो पानी तताउने, बक्स स्प्रिङ, म्याट्रेस, ड्रेसर, काउच/सोफा, ठूलो कु र्ची, टेलिभिजन, र कोठा आकारको
रगहरू/कार्पेटहरू (रोल गरिएको र कस्साइएको, र ६ भन्दा माथि नभएको)।
नं. ५५ ग्यालोन ड्रेमहरू, पियानोहरू, सेफेस, प्रोपेन ट् याङ् कहरू, तेल ट् याङ् कहरू- यी वस्तुहरू शहरको कर्बसाइडमा संकलन गरिदैन। वर्ष भरि, Leland Ave. Utica मा Authority Convenience
Station ma स्विकार गरिएको।

कारहरूको टायरहरू â
प्रत्येक घरको लागि, प्रत्येक हफ्ता कारको दईु टायरको सीमितता, ट्रक टायरहरू होइन।

हरियाअनावश्यक वस्त

â

हरिया अनावश्यक वस्हतु रू संकलन गरिने छै न, त्यसैले कर्बमा छोड् नहु ोला। ३५ ग्यालोन क्षमता भएकोमा लामो समय चल्ने प्लाष्टिक वा धातुको लिड
भएको धारकमा पातहरू, घाँसहरू, स्याउलाहरू, र अन्य हरिया अनावश्यक वस्तु राख्नुहोला।
प्रत्येक भाँडाहरूको वजन 50 पाउन्ड भन्दा बढी हुनु हुदँ नै । प्लास्टिकका थैलोहरूको प्रयोग नगर्नुहोस्। सुन्तला रङ् गको/पुनः चक्रण भाँडालाई हरियो फोहरका लागि प्रयोग नगर्नुहोस्। झारपात,
हाँगाबिँगा (4’ भन्दा छोटो) लाई बिटा बनाएर बाँधक
े ो हुनपु र्छ। तपाईलें प्रति साता 5 हरियो फोहर भाँडाहरू वा बिटाहरू सम्म पाउनु हुनेछ। हरियो फोहर सङ् कलन समय र सङ् कलन छुटेको
सम्बन्धमा उटिका DPW लाई सोझै 315.738.1341 मा कल गर्नुहोस्। यदि तपाईसँं ग अत्याधिक मात्रामा हरियो फोहर (अर्थात् रुख आदि) छ भने सेवा शुल्क कति लाग्छ वा हरियो फोहरलाई
कु हाउने कारखानामा पुरर्या
् उने निर्देशनहरूका लागि OHSWA लाई 315.731.0238 मा कल गर्नुहोस्।

यो सजिल
ोछ

यहाँ छ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा

फोहर वस्तुका उदाहरणहरू: फ्याकिएका खाना, कफि दानाहरू, पातलो बुनेको कपडाहरू, तौलियाहरू, थाङ् नाहरू, कागजका प्लेटहरू र कपहरू, भाँडाहरू, चाँदीका सामानहरू र खाना बनाउने भाँडाहरू, बच्चा/
वयस्कका फाल्ने थाङ् नाहरू, प्लाष्टिक ब्यागहरू (कु नै पनि), चिकित्सकको निर्देशन भएका बोटलहरू, खाली रङ् का क्यानहरू, रङ् वा किटनाशक भाँडो धारक, ब्स
रु हरू (कपाल, दाँत, रङ् ) लिड ढाकिएको क्यानमा
भएका सुइरो र सिरिञ्जहरू, स्टोभहरू/कपटेरोहरू/आगो हुने ठाउँ, पालेको पशुले निकाल्ने थुकहरू र सोतर उत्पादनहरू, जुत्ताहरू, पञ्जाहरू, बुटहरू, रबरहरू, टोपीहरू, खल्तीकिताबहरू, पर्शहरू, कपडाहरू
साथै कपडा वस्तुहरु, झुम्रोहरू, शोधनीहरू, पर्दाहरू, चारपाईहरू, प्रज्वलित लाइट ब्लबहरू (सबै नापका), साना खेलौनाहरू, खेलहरू, साना बनोटहरू (बज्ने घडीहरू, रेडियोहरू, रेजरहरू, क्यान खोल्नेहरू,
इत्यादी), फु लदानीहरू, माटोको भाँडा, हावा र कार फिल्टर गर्ने तेलहरू, खाली तेल धारकहरू, माइक्रोवेभ उत्पादनहरू, माटिएका समाचारपत्रहरू वा गत्ता, सोडा/बियर कार्टुनहरू, चिस्याइएका खानाका बाकसहरू,
कु नै चिन्ह नभएका प्लाष्टिकहरू वा त्रिभुज भित्र भएको #6।

फोहरसीमितता â

रिसाइकलहरू सँगै राख्नुहोस।

एक र गरिएको

५

« सम्पूर्ण पनु ः चक्रण योग्य वस्तुहरूलाई सङ् कलनका लागि एउटा भाँडामा एक साथ मिलाएर हाल्नुहोस् «

१. सबै रिसाइकल वस्हतु रू- कागज, प्लाष्टिक, धातु र सिसा- एकै धारकमा सँगै हल्कासँग जम्मा गर्न आवश्यक छ।
२.	पुनः चक्रण योग्य वस्हतु रूलाई तपाईको
ं सनु ्तला रङ् गको पुनः चक्रण भाँडामा वा तपाईको
ं रोजाइको कुनै, 35 ग्यालोन भन्दा कम अटाउने र
50 पाउन्ड भन्दा भारी नहनु े खप्ने प्लास्टिक वा धातुको बिर्को भएको भाँडामा
३. बिर्को तथा लेबलहरू पुनः चक्रण योग्य भाँडाहरूमा छोड् नु पर्छ। पुनः चक्रण पर्वू भाँडाहरूलाई खाली गरेर पखाल्नु पर्छ।
४.	पुनः चक्रण योग्य वस्हतु रूलाई सङ् कलनका लागि प्लास्टिकको थैलोमा हालेर नराख्नुहोस।् धागो वा डोरी हदुँ ैन, रद्दी हदुँ ैन वा हरियो फोहर हाल्न पाइँदैन।

घनाकार
गज

४
१
लम्बाई
सीमित

वस्तु
प्रति हफ्ता

कागज

प्लाष्टिक

प्लास्टिकको बोतल र भाँडा

धात

सिसा
हरियो, पहेंलो र सफा धारकहरू
क्यानका जारहरू
बोटलहरू जम्मा गर्नुहोस्
लिक्वोर र वाइन बोटलहरू
खाना र पेय पदार्थ धारकहरू

यी वस्तुहरू सामेल नगर्नुहोस्:
फु टेको सिसा, पिउने सिसाहरू, वोभनवेयर वा
सेरामिक्स, भाँडाहरू, ऐनाहरू, झ्यालका सिसा वा
बत्तिका ब्लबहरू

समाचारपत्रहरू र घस
ु ाउनेहर
अनावश्यक सामानहरू
र विज्ञापनहरू, म्यागजिनहरू र
सचू ीपत्र
फोन र पेपरब्याक किताबहर
खैरो ब्यागहर
हल्का तौल भएको र चाउरी परेको
कार्डबोर्ड
पेय वस्क
तु ा कार्टुनहर

दूध र पान ीको जग
कटे ज च ीज, दह ी र पुडिङ कपको
डब्बा
साबुन र शोधक धारक

धातु भएका खाना र पेय पदार्थ भएको
क्यानहरू
क्यान जम्मा गर्नुहोस्
अलुमिनम फोइल
अलुमिनम प्लेट् स र ट्रेज
एरोसोल क्यानहरू
धातुको बिर्को

यी वस्तुहरू सामेल नगर्नुहोस्:
दर्हो कभर भएको किताबहरू, थाङ् नाहरू, पेपर
प्लेट् स, टिसु पेपर, सोडा र बियर कार्टुनहरू, वा
निर्माणका कागज

यी वस्तुहरू सामेल नगर्नुहोस्:
स्टाइरोफोमको डब्बा, प्लास्टिकको थैलो, खेलौना,
गाडीको तेलको बोतल, औषधिको बोतल वा लुगाको
ह्याङ्गर

यी वस्तुहरू सामेल नगर्नुहोस्:
धातु-कार्डबोर्ड धारक (कोको र मोटर तेल), चाँदीका
सामान वा साना सामग्रीहरू

(पुनः चक्रण सङ् ख्या सङ् के तहरू सहित तथा
बिना)

(दधु , पानी, जुस र जुस वाकसहरू)

२
५

टायर
प्रति हफ्ता

धारक प्रति
हफ्ता

«

नियममा १ अपवाद टुक्रा कागज रिसाकल वस्हतु रू सँगै सफा प्लाष्टिक ब्यागमा राख्नुहोस् «

वस्हतु रू जनु तपाईको
ं रिसाइकल भकारीमा राखिनु हदुँ नै
• स
 ार्पहरू
तपाई ंको रिसाकल वस्तुहरूसँग तयार नरहनुहोस्!
प्रयोग गरिएका सुइरोहरू, सिरिञ्जहरू र काट् ने
उपकरण नफु टेको प्लाष्टिक धारक जस्तै टु प्पो
बएको लन्ड्री डिटरजेन्ट बोटल। जहिले पुरा हुन्छ,
लिड् /टु प्पो टेप गरेर बन्द गर्नुस, “सार्पहरू” लेखेर
राख्नुहोस् र फोहर राख्नेमा राख्नुहोस्।

• फोहर
• प्लाष्टिक ब्यागहरू
• सिट्रोफोम
• माटाको सामान
• झ्यालका सिसा
• पिउने सिसाहरू

• लन र गजमा भएका अनावश्यक वस्तु
• ब्याटरीहरू
• इलेक्ट्रोनिक्हरू
• घरायसी खतरापूर्ण अनावश्यक वस्तु
• बत्ति ब्लबहरू
• रङ् का क्यानहरू*

रिसाइकल वान, फोहर निष्कासन तथा विशेष कार्यक्रमहरूका
बारेमा थप जानकारीका लागि, ohswa.org मा
हेर्नु होस् वा 315.733.1224 मा कल गर्नुहोस्।

