फोहर र रिसाइकलिङ

★

शहर
यूटिकाको

संकलन र विसर्जन जानकारी

रिसाइकल कागजमा छापिएको

थप जानकारीको लागि सम्पर्क:
ओनेइदा-हरकिमर सोलिड वेष्ट अथोरिटि
१६०० गेनेसी स्ट्रिट
युटिका, न्यू योर्क १३५०२
७३१.०२३८ | ohswa.org

फ्लरु स
े न
े ट
् लाइट ब्लबहरू- फ्लरु स
े न
े ट
् र साना फ्लरु स
े न
े ट
् लाइट ब्लबहरू (सिएफएलहरू) मा मर्करी
हुनछ
् र त्यसैले वातावरणलाई ध्यानमा राख्दै विसर्जन गर्नप
ु र्छ। आवासहरूले ब्लबहरू सुरक्षित ढंगले
सम्हाल्नु पर्छ र Authority’s Household Hazardous Waste (HHW) Facility लाई दिएर राम्रोसँग विसर्जन
गर्नप
ु र्छ। फ्लरु स
े न
े ट
् ब्लबहरू वर्षभरिने स्विकार गरिन्छ। यदि तपाईं आफ्नो ब्लबहरू HHW facility सम्म
पुरय
् ाउन असमर्थ हुनह
ु न
ु छ
् भने, तपाईंको कुनै पनि साइज/आकारको ब्लबहरू (सँगसँगै टेप गरेर)
तपाईंको निलो ब्यागहरूमा राख्नह
ु ोला।

ब्लाइनड्स- तिनिहरूलाई सुरक्षित बन्डलमा कस्नप
ु र्छ वा धातु वा प्लाष्टिक फोहर फाल्ने क्यानमा
राख्नप
ु र्छ।

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

प्लाष्टिकका खेलाउनाहरू- तपाईंको निलो ब्यागमा राख्नह
ु ोला। खेलाउनाहरू निलो ब्यागका लागि ठूलो
भएमा कर्बमा फोहरको रूपमा राख्न सकिन्छ।

कोट ह्याङ्गरहरू- तपाईंको निलो ब्यागमा राख्नह
ु ोला।

रङ् भएका क्यानहरू- रङ् भएका क्यानहरूलाई फेरि उपयोगमा ल्याउन सकिदैन। खाली र सुखख
् ा
रंगाइएका क्यानहरू तपाईको निलो ब्यागमा राख्नप
ु र्छ। यदि तपाईंसग
ँ फाल्नु पर्ने रङ् भएका क्यानहरू
छन् भने, तपाईंले यहि अप्रिल देखी सेपट
् म
े ब
् रसम्म Household Hazardous Waste Collection Facility
अख्तियारमा रङ्हरू दिन सक्नह
ु न
ु छ
् ।

जम्मा गर्नको लागि झ्याल, तर्सो सिसा, फुटक
े ा सिसा र ऐनाहरूलाई कडा फोहर फाल्ने भाँडोमा
राख्नप
ु र्छ (तपाईंको सुनत
् ला/रिसाइकल धारकमा होइन)। जम्मा गर्नको लागि फ्रम
े सिसाहरू र ऐनाहरू
कर्बसाइडमा राख्न सकिन्छ यदि विशेष “X” चिन्ह लगाइएको छ भने र सिसा/ऐनाma टेप लगाई समात्दा
र विसर्जन गर्दा फुटन
् बाट जोगाउन सकिन्छ।

झ्यालहरू, ऐनाहरू, तर्सो सिसा र फुटक
े ा सिसा- झ्यालहरू, ऐनाहरू, तर्सो सिसा र फुटक
े ा सिसा-

प्याकेजीङ् सिट्रोफोम- यदि तपाईंसग
ँ ठूलो संखय
् ा सिट्रोफोम छ भने, यसलाई धातु/प्लाष्टिकको फोहोर
मैला राख्ने भाँडोमा राख्नु पर्छ।

वस्तुहरू जुन फेरि उपयोगमा ल्याइएका छैनन्

★
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ओनेइदा-हरकिमर सोलिड वेष्ट अथोरिटि

निलो ब्यागहरू र फोहर

ओनेइदा-

हरकिमर

आवश्यकताहरू तयार गर्नह
ु ोस्

रिसाइकलहरू सँगै राख्नुहोस।
यहाँ छ यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा

अब सबै रिसाइकल वस्तुहरू संकलनको लागि एक भकारीमा सँगै राख्नुहोस्।

फोहर वस्तक
ु ा उदाहरणहरू: फ्याकिएका खाना, कफि दानाहरू, पातलो बुनक
े ो कपडाहरू, तौलियाहरू, थाङ्नाहरू, कागजका प्लट
े हरू र कपहरू, भाँडाहरू, चाँदीका सामानहरू र
खाना बनाउने भाँडाहरू, बच्चा/वयस्कका फाल्ने थाङ्नाहरू, प्लाष्टिक ब्यागहरू (कुनै पनि), चिकित्सकको निर्दश
े न भएका बोटलहरू, खाली रङ्का क्यानहरू, रङ् वा किटनाशक
भाँडो धारक, ब्रस
ु हरू (कपाल, दाँत, रङ्) लिड ढाकिएको क्यानमा भएका सुइरो र सिरिञ्जहरू, स्टोभहरू/कपटेरोहरू/आगो हुने ठाउँ, पालेको पशुले निकाल्ने थुकहरू र सोतर
उत्पादनहरू, जुतत
् ाहरू, पञ्जाहरू, बुटहरू, रबरहरू, टोपीहरू, खल्तीकिताबहरू, पर्शहरू, कपडाहरू साथै कपडा वस्तह
ु रु, झुमर् ोहरू, शोधनीहरू, पर्दाहरू, चारपाईहरू, प्रज्वलित लाइट
ब्लबहरू (सबै नापका), साना खेलौनाहरू, खेलहरू, साना बनोटहरू (बज्ने घडीहरू, रेडियोहरू, रेजरहरू, क्यान खोल्नह
े रू, इत्यादी), फुलदानीहरू, माटोको भाँडा, हावा र कार
फिल्टर गर्ने तेलहरू, खाली तेल धारकहरू, माइक्रोवेभ उत्पादनहरू, माटिएका समाचारपत्रहरू वा गत्ता, सोडा/बियर कार्टन
ु हरू, चिस्याइएका खानाका बाकसहरू, कुनै चिन्ह
नभएका प्लाष्टिकहरू वा त्रिभुज भित्र भएको #6।

फोहरका उदाहरणहरू: लामू मोजा; प्लाष्टिक पुलहरू; खाली ड्राइभवे सिलर क्याहरू; पुरानो फर्निचरहरू; पराल राख्ने ठाउँ; लिनोलियम; रग & कार्पट
े प्याडीङ;
साना सामानहरू जस्तै फलामहरू, कफि पटहरू, इलेकट
् र् िक फ्राइ गर्ने प्यानहरू, पंखाहरू, ल्याम्पहरू, तताउने ओभेनहरू; माइक्रोवेभहरू; ठूला खेलौनाहरू जस्तै
स्विङ सेटहरू; साइकलहरू, ठुला तीन पाङ्गर् े साइकल; झ्याल प्यानहरू र फ्रम
े हरू; आगोहरूको फिल्टरहरू; सुटकेसहरू; टोकरीहरू; निर्माणहरू र डिमोलिसन (सि
र डि) डेबर् िस जस्तै छाउने सामग्रीहरू, काठ, प्लाष्टर, प्लाष्टरबोर्ड, नुहाउनेकोठाको टायलहरू, फ्लोर टायलहरू, सिमेनट
् का टुकर् ाहरू, इन्सल
ु स
े न।

फोहरको लागि तयारी

â

काठ वा धातु (४ फुट लम्बाई) सुरक्षित बन्डलमा कस्साउनु पर्छ। साना वस्तह
ु रू धारकमा राख्न,ु ३५ ग्यालोन भन्दा ठूलो हुनु
हुद
ँ न
ै , तौल ५० पाउण्ड जतिको। फोहर फाल्ने रातमा मात्र तपाईंको निलो ब्यागमा तयार गर्नह
ु ोस्।

स्तल
ू वस्तह
ु रू

â

प्रत्यक
े घरको लागि हर हफ्ता मात्र (१) स्तल
ू वस्तक
ु ो सीमितता छ।

स्तल
ू उदाहरणहरू: लुगा धुने मशिन, सुकाउने, रेफर् िजेरट
े र, फ्रिजर, स्टोभ, भाँडा धुन,े तातो पानी तताउने, बक्स स्पर् िङ, म्याट्रस
े , ड्रस
े र, काउच/सोफा, ठूलो कुरच
् ी,
टेलिभिजन, र कोठा आकारको रगहरू/कार्पट
े हरू (रोल गरिएको र कस्साइएको, र ६ भन्दा माथि नभएको)। नं. ५५ ग्यालोन ड्रम
े हरू, पियानोहरू, सेफस
े , प्रोपेन
ट्याङ्कहरू, तेल ट्याङ्कहरू- यी वस्तह
ु रू शहरको कर्बसाइडमा संकलन गरिदैन। वर्ष भरि, Leland Ave. Utica मा Authority Convenience Station ma स्विकार गरिएको।

कारहरूको टायरहरू

â

प्रत्यक
े घरको लागि, प्रत्यक
े हफ्ता कारको दुई टायरको सीमितता, ट्रक टायरहरू होइन।

हरियाअनावश्यक वस्तु

१

४

लम्बाई
सीमित

१

हरिया अनावश्यक वस्तह
ु रू संकलन गरिने छैन, त्यसैले कर्बमा छोड्नह
ु ोला। ३५ ग्यालोन क्षमता भएकोमा लामो समय चल्ने
प्लाष्टिक वा धातुको लिड भएको धारकमा पातहरू, घाँसहरू, स्याउलाहरू, र अन्य हरिया अनावश्यक वस्तु राख्नह
ु ोला।
धारकहरू प्रत्यक
े को तौल ५० पाउण्ड भन्दा ठूलो हुनु हुद
ँ न
ै । प्लाष्टिक ब्यागहरू प्रयोग नगर्नह
ु ोला। हरिया अनावश्यक वस्तक
ु ो लागि तपाईंको सुनत
् ला/
रिसाइकल धारक प्रयोग नगर्नह
ु ोला। झाडी, हाँगाहरू र अवयव (४’ भन्दा लामो नभएको) लाई बन्डल गरेर कस्साउनु पर्छ। प्रत्यक
े हफ्ताको लागि तपाईंलाई
५ हरिया अनावश्यक धारकहरू वा बन्डलहरूमा सीमित गरिनेछ। हरिया अनावश्यक फोहर संकलनको समयहरू र छुटक
े ा पिक अप कलसँग सम्बन्धित
प्रश्नहरूको लागि यूटिका डिपिडब्लु ७३८ मा प्रत्यक्ष कल गर्नह
ु ोस्। यदि तपाईंसग
ँ ठूलो संखय
् ामा हरिया अनावश्यक वस्तु छ भने OHSWA को ७३१.०२३८ मा
सेवा शुलक
् जानकारी वा सुझावहरू कम्पोष्ट सुविधामा हवलिङ हरिया अनावश्यकमा कल गर्नह
ु ोस्।

â	
सबै

रिसाइकल वस्तह
ु रू- कागज, प्लाष्टिक, धातु र सिसा- एकै धारकमा सँगै हल्कासँग जम्मा गर्न आवश्यक छ।

â 
तपाईंको

सुनत
् ला रिसाइकल भकारीमा रिसाकल गर्न मिल्नह
े रू राख्नु पर्छ वा स्थायी प्लाष्टिक वा तपाईंको रोजाईको
धातुको लिड भएको धारक, ३५ ग्यालोन जतिको, र ५० पाउण्डभन्दा बढि नभएको।

â	
सक
ं लनको

लागि रिसाइकल गर्न मिल्ने वस्तह
ु रू प्लाष्टिक ब्यागमा नराख्नह
ु ोला। कुनै डोरी, फोहर फाल्ने वा हरिया
अनावश्यक वस्तु होइन।

कागज

समाचारपत्रहरू र घुसाउनेहरू
सामानहरू
र विज्ञापनहरू
â म्यागजिनहरू र सूचीपत्र
â फोन र पेपरब्याक किताबहरू
â खैरो ब्यागहरू
â हल्का तौल भएको र चाउरी परेको
कार्डबोर्ड
â

â	
अनावश्यक

हुद
ँ न
ै : दर्हो कभर भएको किताबहरू,
थाङ्नाहरू, पेपर प्लट
े स
् , टिसु पेपर, सोडा
र बियर कार्टन
ु हरू, वा निर्माणका कागज

प्लाष्टिक

â सक
ं त
े

सहितका धारकहरू १-५
अब ७ पनि स्विकार छ।

(धारकहरूको तल संकत
े हेरन
् ह
ु ोला)
â	
पेय

वस्तक
ु ा कार्टन
ु हरू

(दुध, पानी, जुस र जुस वाकसहरू)

â
â

विन्डसिल्ड वासर जगहरू
साबुन र शोधक धारक

हुद
ँ न
ै : प्लाष्टिक ब्यागहरू, औषधिका
बोटलहरू, सिट्रोफोम खेलौनाहरू, मोटर
तेल बोटलहरू, वा कपडा झुनड
् ाउनेहरू

â	
अलुमिनम
â
â
â
â

धातु

धातु भएका खाना र
पेय पदार्थ भएको क्यानहरू
क्यान जम्मा गर्नह
ु ोस्
अलुमिनम फोइल
अलुमिनम प्लट
े स
् र ट्रज
े
एरोसोल क्यानहरू

हुद
ँ न
ै : धातु-कार्डबोर्ड धारक (कोको र मोटर
तेल), चाँदीका सामान वा साना सामग्रीहरू

सिसा

â
â
â
â
â

हरियो, पहेल
ं ो र सफा धारकहरू
क्यानका जारहरू
बोटलहरू जम्मा गर्नह
ु ोस्
लिक्वोर र वाइन बोटलहरू
खाना र पेय पदार्थ धारकहरू

हुद
ँ न
ै : फुटक
े ो सिसा, पिउने सिसाहरू,

वोभनवेयर वा सेरामिक्स, भाँडाहरू, ऐनाहरू,
झ्यालका सिसा वा बत्तिका ब्लबहरू

वस्तु

प्रति हफ्ता

२
टायर

प्रति हफ्ता

â

जु ल ाई ५ बाट शु र ू हु ँ द ै

एक र गरिएको
गरिएको

कुनै वस्तु जुन रिसाइल गर्न सकिदैन
ं र फोहर र स्तल
ू वस्तक
ु ो रूपमा हेरिदैन
ं
भने त्यसलाई युटिका शहरको निलो ब्यागमा राख्नप
ु र्छ।

घनाकार
गज

एक भकारी
तपाईं सम् प ू र ् ण

फोहर र रिसाइल गर्न सकिने हफ्ताको एक दिन संकलन गरिन्छ। तपाईंको संकलन दिन अघि तयारी समय साँझ ५ बजे र राती ११ बजेको
बिचमा हो। त्यो रातमा बाहेक वस्तह
ु रू राख्नु स्थानीय कानुनको विपरित हो। (आज्ञापालन नगर्नाले उल्लङ्घन गरेको सूचना निम्तय
् ाउन
सक्छ।) संकलन पछि कृपया आफ्नो रिसाइकल धारकहरू र ट्रयास क्यान शहरको कर्बबाट हटाउनुहोस्।

एक घनाकार गज (३’x३’) एक परिवारको लागि। (दुई घनाकार गज दुई वा थप फ्लय
् ाटहरू वा व्यापारहरूको लागि)।
उदाहरणको लागि: दुई धारकहरू ३५ ग्यालोन जतिको र ५० पाउण्ड भन्दा कमको

अथोरिटि

सजिलो। थप सहजता। कम शुल्क

फोहर(निलो ब्याग) र रिसाइकल गर्न सकिने (सुनत
् ला रङ्को धारक/रिसाइल गरिएको डिकेलड
् धारक) संकलन गर्न साइडवक र कर्बको
बिचमा राख्नप
ु र्छ।

फोहरसीमितता

वेष्ट

कुनै झोला होइन

यो जानकारी यूटिका शहर आवासीयहरूको लागि कसरी फोहर र रिसाइल गर्ने मिल्नह
े रू कर्बमा सेट गर्ने भन्ने बारेमा हो। कृपया यो जानकारी
पढ्नको लागि समय लिनुहोस्। यो हाम्रो शहर हो, र नियम र कानुनहरू पालना गरेर हामीले हाम्रो शहर सफा राख्न मद्दत गर्न सक्छौं।

â

सोलिड

५

धारक प्रति
हफ्ता

वस्तह
ु रू जुन तपाईंको रिसाइकल भकारीमा राखिनु हुद
ँ न
ै
â सार्पहरू
	
तपाईंको रिसाकल वस्तुहरूसँग तयार नरहनुहोस्!
प्रयोग गरिएका सुइरोहरू, सिरिञ्जहरू र काट्ने
उपकरण नफुटेको प्लाष्टिक धारक जस्तै टुप्पो
बएको लन्ड्री डिटरजेन्ट बोटल। जहिले पुरा हुन्छ,
लिड्/टुप्पो टेप गरेर बन्द गर्नुस, “सार्पहरू” लेखेर
राख्नुहोस् र फोहर राख्नेमा राख्नुहोस्।

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

â लन र गजमा भएका अनावश्यक वस्तु
â ब्याटरीहरू*
â इलेक्ट्रोनिक्हरू*
â	घरायसी खतरापूर्ण अनावश्यक वस्तु*
â बत्ति ब्लबहरू*
â रङ्का क्यानहरू*

नियममा
१ अपवाद!
टुक्रा कागज

रिसाकल वस्तुहरू सँगै सफा
प्लाष्टिक ब्यागमा राख्नुहोस्

*हाम्रो Household Hazardous Waste Facility को 80 Leland Ave, यूटिकामा रिसाइल गर्न सकिन्छ।

रिसाइकलअन र अन्य रिसाइकल सुझावहरूको थप जानकारीको लागि
RecycleOneAndDone.com भ्रमण गर्नुहोस् वा ७३१.०२३८ कल गर्नुहोस्

