
यी सामग्ीहरूलाई कर्बमा 
रिसाइकल गर््बहोस्

कागज 
पत्रपत्त्रका, कारायालरका कागज, मरागजेजनहरू

पलास ट्िक 
घुमने ढककन भएको कुनै पत्न पलास् टिकको कनटिनर; ढककनलाई त्नकालरे फोहोर 
फालने भाँडोमा फालनुहोस्

कार्बरोर्ब 
कोरोगटिड काडयाबोडया, पपेर बोडया

धातक्ा रबराहरू 
खानेकुराका डबबाहरू, परेपदारयाका डबबाहरू

िोककरह्ोस् ! यी 
सामग्ीहरूलाई फोहोि 
फालरने भारँोमा िाखरह्ोस्

ट्िाइिोफोम
खारनेक्िा लागनेका सामग्ीहरू
पलास ट्िक कप, टिर वा खनेलौराहरू

यी सामग्ीहरूलाई अनयत्रै 
रिसाइकल गर््बहोस्*

सससा
पलास ट्िकका झोलाहरू
प्नेस््रिपसर तथा चिककतसकीय फोहोि
िसायरहरू वा घिराटि करकलरने खतिराक फोहोि

*री सामग्ीहरू कहाँ ररसाइकल गनने र अरू धरे ैकुराहरू  
cityof.erie.pa.us/recycling  
मा राहा पाउनुहोस ्वा (814) 870-1450 मा फोन 
गनुयाहोस ्।

द ससटिी अफ एिी
2022 ररसाइककलङ गाइड
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सामग्ीहरूलाई कर्बमा 
कसिी रिसाइकल गरने

ठोस फोहोि सङ्कलर गरिरने िातहरूमा फोहोि 
फालरने भारँोका साथरै ् पष्ट दनेखखरने रिसाइस्कलङ 
झोलाहरू वा करलो कररहरूलाई कर्बसाइरमा 
िाखरह्ोस् ।
करलो झोलाहरू ् वीकाय्ब हदँरैरर ्।  
आवासीर ररसाइककलङका लात्ग ् पष्ट देखखने पलास् टिकका झोला वा त्नलो त्बनहरू 
प्ररोग गनुयाहोस ्। 

ससटिी अफ एरीद्ारा करलो कररहरू उपलबध गिाइँदरैर ।

फालरने फोहोिहरूलाई रिसाइकल गर्ब चमलरने सामग्ीहरूसँग रचमसाउरह्ोस् । 
तरसरी फोहोर भइसकेपछि ररसाइकल गनया छमलने सामग्ी सामग्ीहरूलाई िुट्ाउन 
छमलदैन र परू ैझोलालाई फोहोर फालने भाँडोमा फालनुपनने हुनि ।

रिसाइस्कलङ काय्बरिमहरू
को: ससटिीका त्नवासीहरू मात्र । फोटिो सत्हतको पररचरपत्र आवशरक पिया । 

कने : ररसाइककलङका लात्ग उपरक्त ददनमा गाडी चलाएर जानुहोस ्र त्वद्तुीर सामग्ी 
वा टिाररहरू िोडेर आउनुहोस ्।

कहा:ँ City of Erie Municipal Garage Complex  
1926 Holland Street.

टिायिको रिसाइस्कलङ
शकरराि, मई 7, करहार 9 रजनेदनेखख ददउसँो 1 रजनेसमम 
प्रत्त त्नवासी 6 वटिा टिारर । रात्र बोकने गाडी र लाइटि ट्रकका टिाररहरू मात्र । ररमहरू 
्वीकार गररनन ।

कवद्त्ीय सामग्ीहरूको 
रिसाइस्कलङ

शकरराि, मई 7, करहार 9 रजनेदनेखख ददउसँो 1 रजनेसमम  
्वीकाय्ब सामग्ीहरू: दटिभी, कमपरटिर, मोत्नटिर, त्कबोडया, माउस, त्प्रनटिर, स् पकर, 
ट्ाबलटिहरू ।

हामीलने ककर कम 
पलास ट्िक ् वीकाि 
गरििहनेका छौं ?
 रस समरमा ससटिी अफ एरीको ररसाइककलङ भेनडरल ेपलास् टिक बोतल, 
जग वा घुमने ढककन भएका जारहरू मात्र ् वीकार गनया सकिन् । ढककन 
लगारतका पलास् टिकका अनर सबै सामग्ीहरू फोहोर फालने भाँडोमा 
फालनुहोस ्।

वश्विक बजारका अव्राहरूल ेगदाया ररसाइकल गररएको पलास् टिकको माग 
कम ि । पलास् टिकका अनर सामग्ीहरूलाई त्वदेशमा पठाइने गररन्थरो 
तर अत्हल ेत्तनीहरूलाई ् वीकार गररएको िैन । हामील ेचाँडै अनर 
त्वकलपहरू हुनिन् भनने आशा गरकेा िौं ।

हामीलने अकहलने आएि 
सससालाई ककर ् वीकाि 
गरििहनेका छरैरौं ?
ररसाइकल गनया सत्कने अनर सामग्ीहरूसगँ छमसाउँदा सससा फुटिने गिया 
र झोलामा रहने सससाको कनटिनर र अनर सामग्ीहरू गररे दुव ैकुराहरू 
त्बत्ग्ने गियान् । तरसरी फोहोर भइसकेपछि हाम्ो ररसाइककलङ भेनडरल ेती 
सामग्ीहरूलाई िुट्ाउन सकदैनन् र परू ैझोलालाई फोहोर फालने भाँडोमा  
फालनुपनने हुनि । 

हामी तपाईंलाई आफनो सससालाई त्नजी ररसाइककलङ फसससलटिीमा ररसाइकल 
गनया प्रोतसात्हत गिछौं जसलाई अनलाइनमा cityof.erie.pa.us/recycling 
मा भेटिाउन सत्कनि । अनररा, आफनो सससालाई सावधानीपवूयाक ठोस फोहोर 
फालने भाँडोमा फालनुहोस ्।

सिटी हलमा किलाई फोन गनने भनरे थाहा छैन ? सिटिजन रसे प्ोनि िनेिर: (814) 870-111122



कमपो ट्ि 
सङ्कलर

आइतराि, माि्ब 13 दनेखख करहीराि, चरसनेमरि 8 समम 
खुला कडा कनटिनरहरू (50 पाउणड सीमा) वा टित्रिएर माटिोमा छमलने खैरो रङको 
कागजी (लन एणड सलफ) झोलाहरू मात्र प्ररोग गनुयाहोस ्। 

्वीकारया कमपो् टिमा घाँस, मोअर मेससनल ेकाटिको घाँस, काँटिा वा झाडीको बार 
िाँटिकाँटि गदाया त्नकलकेो घाँसपात, साना हाँगा र पातपत्तङ्गरहरू पदयािन् । 

ससटिी अफ एिीको तयाि कमपो ट्ि  
ददइरने ् थारहरू: 
वन्े टिसाइर– प्तयनेक करहीराि: 

• ब्ाबेनडर पाकया : वे् टि 21st स् ट्रटि र एमसयान एभेनर ु
• सस. फ्ासनसस हगेटिटी पाकया : वे् टि 32nd स् ट्रटि र शपेर एभेनर ु

इ ट्िसाइर – प्तयनेक श्रिराि: 
• जोसफे वालजाक पाकया : इ. ग्ाणडभर ुबुलभडया र एलन ड्ाइभ 
• रोजर रङ्ग पाकया : इ्टि 18th स् ट्रटि र डाउत्नङ एभेनर ु
• वालसे स् ट्रटि पलग्ाउणड: फ्नटि र वालसे स् ट्रटिहरू

पातपकतङ्गि 
सङ्कलर

आइतराि, अकटिोरि 2 दनेखख करहीराि, चरसनेमरि 8 समम
टित्रिएर माटिोमा छमलने रोगरताका लात्ग ASTM D6400 मापदणडहरू परूा 
गनने टित्रिएर माटिोमा छमलने (हलका हरररो रङका) पलास् टिक झोलाहरूलाई 
पातपत्तङ्गरको मौसमका बेला प्ररोग गनया सत्कनेि ।

खुला कडा कनटिनरहरूलाई पत्न पातपत्तङ्गरको सङ्कलनका प्ररोग गनया सत्कनि । 

काडयाबोडया बकसहरू वा टित्रिएर माटिोमा नछमलने अनर कुनै पत्न ठोस वा ररसाइककलङ 
झोला प्ररोग नगनुयाहोस ्। 

पातपत्तङ्गरलाई शहरका सडकहरूमा जममा गररे नराखनुहोस ्। रसल ेकार, 
मोटिरसाइकल, साइकल रात्र, पदैल रात्र र दौडने मात्नसहरूका लात्ग खतरनाक 
क् रत्त ससजयाना गराउँि ।  श्भजकेा पातपत्तङ्गरल ेछचसपलने क् रत्त गराउन सकिन् ।  
सखुखा पातपत्तङ्गरमासर पाकया  गररएका कारहरूमा आगो लागन सकि ।

पालतु जनावरल ेगनने फोहोरमैला वा त्बरालोलाई ददसात्पसाब गनया राखखने कराटि 
सलटिरलाई पातपत्तङ्गरमा नहालनुहोस ्। 

घाँस र पातपत्तङ्गरलाई ठोस फोहोरमैला फालने ठाउँमा नहालनुहोस ्। 

होसलरने दरि सङ्कलर 
चरसनेमरि 25, 2022 दनेखख जरविी 19, 2023 समम 
त्नरछमत सङ्कलन रातहरूमा कबयासाइडमा राखनुहोस ्। 

ठूलो सामग्ीको 
सङ्कलर

ठूलो सामग्ीको सङ्कलन प्ररोग गनया नसत्कने, भाँछचएका वा त्बत्ग्एका तर्ता 
सामग्ीहरूका लात्ग हो जो घरमा ठोस फोहोरमैला फालन त्नरछमत प्ररोग गनने 
झोलाहरूमा अटिाउनेभनदा एकदमै ठूला हुनिन् । 

अरलाइरमा वा फोरमाफ्ब त ठूलो सामग्ीको 
सङ्कलरका लाकग दता्ब गिाउरह्ोस्: 
वनेरसाइटि: cityof.erie.pa.us/largeitempickup
फोर: (814) 870-1550

• अनुरोधहरूको समरलाई ठोस फोहोर उठाउने त्नरछमत रातको अकको उपलबध 
छमत्त अनुसार तर गररनेि ।

• दताया भएका सबै अनुरोधहरूल ेकनफमनेसन नमबर र छमत्त प्रापत गननेिन् ।
• कनफमनेसन नमबर र छमत्तत्बना कुनै पत्न सामग्ीलाई सङ्कलन गररने िैन ।
• कनफमनेसन नमबरत्बना वा श्भनन छमत्तमा सामग्ीहरू राखदा तरसलाई 

गैरकानुनी डसमपङ भत्ननि । तरसरी गैरकानुनी रूपमा सामग्ीहरू फालने 
उलललंघनकतायाहरूल ेसाइटिसन प्रापत गननेिन् ।

ठूलो सामग्ीको सङ्कलरमा  
्वीकाय्ब सामग्ीहरू: 
काउच, कुससी, मराट्रस, ड्सर, लरामप (बत्ी), टिबलहरू

अ्वीकाय्ब सामग्ीहरू: 
ठूला उपकरण, गाडीका सामग्ी, त्वद्तुीर छडभाइस, घरका खतरनाक फोहोरमैला  
र त्नमायाण सामग्ीहरू ।

ररसाइककलङ र ठोस फोहोरसमबनधी अनर सबै ददशात्नदनेशहरू लाग ूरहनेिन् । 

टिारर, त्वद्तुीर छडभाइस र घरका खतरनाक फोहोरमैलालाई अत्नवारया रूपमा 
ररसाइकल गररनुपिया र दताया गररएका सङ्कलन कारयारिम वा फसससलटिीहरूमा लगेर 
फासलनुपिया (त्ववरणका लात्ग पष्ठ 5 हनेुयाहोस)् ।
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पारककिङका 
करयमहरू

कहउ ँहटिाउरका लाकग जारोयामका पारककिङका 
करयमहरू, रोभनेमरि 1 - माि्ब 31
जाडोरामका पारककिङका त्नरमहरू कारायालर लागने ददनहरूमा नोभेमबर 1 देखख 
माचया 31 समम त्बहान 8 बजदेेखख बेलकुा 4 बजसेमम वा सपताहानतमा त्हउँसमबनधी 
आपतकालीन क् रत्त घोषणा हुदँा लाग ूहुनिन् । 

सरक रढार्बका लाकग गममीयामका पारककिङ 
करयमहरू, अकप्ल 1 - अकटिोरि 31
गमसीरामका पारककिङ त्नरमहरूका बारमेा जानकारी गराइनि र त्तनीहरू हरके 
नेबरहुडमा सपताहको त्नश्चित ददनमा सोमबारदेखख शरिबारसमम त्बहान 8 बजदेेखख 
बेलकुा 4 बजसेमम लाग ूहुनिन् ।

समपसति  
किहरू

कसिी/कहा ँकतरने
cityof.erie.pa.us मा अरलाइरमा
ट्िनेटि स््रिटि त्तरको प्रवशेद्ारमा रहकेो ससटिी हलको अगाछड रहकेो बात्हरी ड्प 

बकसमा । चकेहरू मात्र । 

किको करलसँगरै करमर ठनेगारामा पिूरै भक्ारी हलाकमाफ्ब त पठाउरह्ोस्:
City of Erie Treasurer  
626 State St. Room 105 
Erie, PA 16501-1128 
फोर: (814) 870-1210

City of Erie Treasurer 
PO Box 1534 
Hermitage, PA 16148-0534 
फोर: (814) 870-1210

सछटिो रझ्ाउरनेहरूका लाकग रझ्ाउरने 
असनतम चमकतहरू:
करमर चमकतमा वा सोभनदा अगाचर भक्ारी गिनेमा 2% छ्टि:

• ससटिी अफ एरी रररल इ्टिटि कर (माचया 31)
• काउनटिी अफ एरी रररल इ्टिटि कर (अत्प्रल 30)
• एरी ् कुल छडस् ट्रकटि रररल इ्टिटि कर (सपेटिमबर 30)

छिटिो बुझाउनेहरूका त्नसमत रररल इ्टिटि कर बुझाउने असनतम छमत्तहरूका लात्ग 
रहाँ जानुहोस:् cityof.erie.pa.us/taxes

फने स अमाउनटि (अकंकत िासश) रझ्ाउरने  
असनतम चमकतहरू:

• ससटिी अफ एरी रररल इ्टिटि कर (मई 31)
• काउनटिी अफ एरी रररल इ्टिटि कर (जनु 30)
• एरी ् कुल छडस् ट्रकटि रररल इ्टिटि कर (नोभेमबर 30)

फेस अमाउनटि रररल इ्टिटि कर बुझाउने असनतम छमत्तहरूका लात्ग रहाँ जानुहोस:् 
cityof.erie.pa.us/taxes

क्क्िसमरनधी 
इजाजतपत्को रवीकिण

कसिी/कहा ँकतरने:
cityof.erie.pa.us मा अरलाइरमा
करमर ठनेगारामा आफैं  आउरह्ोस् वा हलाकमाफ्ब त पठाउरह्ोस्:
City Treasurer’s Office  
626 State St. Room 105 
Erie, PA 16501 
काया्बलय समय: त्बहान 8:30 बजदेेखख बेलकुा 4:30 बजसेमम 
फोर: (814) 870-1210

रझ्ाउरप्रने असनतम चमकत:  
वर्ब 2023 का लाकग चरसनेमरि 1, 2022
कुकुरसमबनधी इजाजतपत्रका रप आवदेनहरू 
cityof.erie.pa.us मा राउरलोर गर््बहोस्

जरवािसमरनधी उजि्ीहरू
Animal Enforcement 
626 State St. Room 111 
Erie, PA 16501 
फोर: (814) 870-1136 वा (814) 870-1125

ट्िोम्बवाटिि
ट्िोम्बवाटिि भरनेको कने  हो ? 

्टिोमयावाटिर भनेको वषाया, त्हउँबाटि र बरफ पगलरे आउने पानी हो जो जछमन, 
ड्ाइभव,े सडक र पारककिङलटिहरू भएर बगने गिया ।

हामीलाई यो ककर आवशयक पछ्ब ?  
्टिोमयावाटिरल ेजछमनको पानीलाई भनने काम गिया र रो पानीमा गररने 
मनोरञजनातमक त्रिराकलाप र ् व्र वनरजनतुको बास्रानहरूका लात्ग 
आवशरक पिया ।  

यो कहा ँजानछ ? 
घाँस ेमैदान, पाकया  वा रुखहरू भएका ठाउँहरूमा ख्दा ् टिोमयावाटिर माटिोमा 
सोससनि । ड्ाइभव,े सडक तरा पारककिङलटि ज्ता कडा सतहहरूमा ख्दा रो 
्टिोमया ड्न वा नालीहरूमा बगि जनु ससधैं हाम्ो खाडी, हाम्ो ताल र नजजकैका 
नदीनालाहरूमा बगदै पगुने गिया ।  

यो कसिी प्दूकरत हर सकछ ? 
्टिोमयावाटिर ड्ाइभव,े सडक र पारककिङलटि हुदँै बगदा रो त्हलो, िररएका 
टिरिाटिरिरी, तेल, रसारन र चरुोटिका ठुटिाहरूबाटि प्रदूत्षत हुने गिया । ् टिोमयावाटिर 
बगने नालीहरूमा गैरकानुनी रूपमा फासलएका सामग्ी र तरल पदारयाहरूले 
पत्न पानीलाई प्रदूत्षत  गराउँिन् । ् टिोमयावाटिरका नालीहरू बगदै हाम्ा 
जलमागयाहरूमा पगुने भएकोल ेप्रदूषणल ेपानीलाई मािा, वनरजनतु र 
मानवहरूका लात्ग असरुश्षित बनाउँि ।  

हाम्ो जचमर ि पारीलाई सफा िाखरमा मद्दत 
गर््बहोस् । ताजा पारी अमलूय छ । 

• पातपत्तङ्गरको मल बनाउनुहोस,् पालतु जनवारका फोहोरमैलालाई 
फोहोर फालने भाँडोमा फालनुहोस ्र मोटिर आरललाई ररसाइकल 
गनुयाहोस ्।

• सरसफाइ गनने सामग्ी, करीटिनाशक, झारपातनाशक र रासारत्नक 
मलहरूलाई सही र सरुश्षित तररकामा त्वसजयान गनुयाहोस ्। कसरी गनने 
राहा पाउन cityof.erie.pa.us/recycling मा जानुहोस ्।

• समभव हुदँासमम प्राकृत्तक र जत्वक त्वकलपहरू प्ररोग गनुयाहोस ्।
• घाँसको मैदान (लन) र बगैंचाहरूका लात्ग वषायातको पानी भणडारण 

गनयाका लात्ग ड्म वा बरारलेहरू जडान गनुयाहोस ्।
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