
کا مجموعہ ہے۔ ہرآئڻم  میں دیے گئے دو جہتی کوڈ سے تفصیالت دیکھی جا سکتی ہیں۔) کار منصبی یا کاروائیوں5(یہ گائیڈ،  فلوروکاربن کلیکشن کمپنیوں کے پروسیسنگ اورعملی کام کی ترتیب کے مطابق، ضروری معلومات 

سائیکلنگ    فلوروکاربن کلیکشن کمپنیوں کے فرائضآڻوموبائل ری

سائیکلنگ ایکٹ پر عملدرآمد کرتے ہوئے جمع کرنا ضروری ہے۔اگر استعمال شده گاڑی میں سے فلوروکاربن جمع کرنا ہو تو، آڻوموبائل ری◆
〕8قانون کا باب 〔سائیکلنگ قانون کی خالف ورزی کی گئی تو، قید اور جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آڻوموبائل ری

ہے۔ ریاستعمال شده گاڑی سے فلوروکاربن جمع کرنے کے لیے، مقامی حکومت کے پاس فلوروکاربن جمع کرنے والی کمپنی یا کنڻریکڻر کی رجسڻریشن ضرو◆
〕2سیکشن 3قانون کا باب 〔

وںمیں تازه ترین اعالنات جاننا چاہتا ہ

)                ارڻنرشپگ پمفادعامہ انکارپوریڻڈ فاؤنڈیشن آڻوموبائل ری سائیکلنگ پروموشن سینڻر اور جنرل انکارپوریڻڈ ایسوسی ایشن جاپان آڻوموبائل ری سائیکلن( /http://www.jars.gr.jp:  آڻوموبائل ری سائیکلنگ سسڻم 

یکچرر فلوروکاربن درست طریقے سے جمع کرکے کلیکشن مینوف•
آپ کے کے حوالے کر دیں تو، فلوروکاربن کی کلیکشن کی فیس

۔اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی
فلوروکاربن جمع کرتے وقت کی
ئنہاحتیاطی تدابیر اور سلنڈر کا معا

〕22، اور آرڻیکل 21، عمدلرآمد کے قواعد آرڻیکل 1پیراگراف 23قانون کا آرڻیکل 〔
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معیار کے مطابق 
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انکالنا یا جمع کرن
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ں جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی ہی
ان کو تالش کرنا چاہتا ہوں

ا منتقلی رپورٹ کا طریقہ کار جانن
چاہتا ہوں
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1کاروائی 

۔ گاڑی وصول کریں اور چیسس نمبر چیک کریں۔ 1
ورٹ چیک کریں کہ گاڑی میں نصب شده آالت اور منتقلی پ
ہیں؟کے آالت کی رپورٹ آپس میں مطابقت رکھتی ہیں یا ن

3کاروائی 

جمع شده فلوروکاربن کو معینہ پک اپ پوائنٹ پر۔5
حوالے کرنا۔

2کاروائی 

چیسس کی نصب شده آالت کی معلومات 
والی تفصیالت کو چیک کرنا

حوالے کر ۔ ناقابل استعمال گاڑی کو اسکریپ پروسیس کے7
دیا جائے گا۔

حوالگی ۔ منتقلی رپورٹ انچارج، ناقابل استعمال گاڑی کی8
کی اطالع دے گا۔    

)روز کے اندر3حوالگی کے (

4کاروائی 

فلوروکاربن کلیکشن کی درخواست

یمنتقلی رپورٹ انچارج، فلوروکاربن کی حوالگی ک۔6
اطالع دے گا ۔

معیار کے مطابق فلوروکاربن جمع کریں۔۔3

5کاروائی 

۔ منتقلی انچارج ، وصولی کی اطالع دے گا۔ 2
)روز کے اندر3وصول کرنے کے (

)مجوزه طریقہ کار(آڻوموبائل ری سائیکلنگ    فلوروکاربن جمع کرنے والی کمپنیوں کے عملی کام 

۔ روز کے اندر عملدرآمد کیا جائے گا20پر، ) 4اور 2سے کاروائی 1کاروائی (ُسرخ ڈاڻڈ الئن کے اندر والے کاموں 

〕3، پیراگراف 81، قانون کا آرڻیکل11قانون کا آرڻیکل 〔

قانون، قانون کا آرڻیکل 13، آرتیکل 12قانون کا آرڻیکل 〔
〕، وغیره4پیراگراف 81، قانون کا آرڻیکل 22 〕6، پیراگراف 81،  قانون کا آرڻیکل 14قانون کا آرڻیکل 〔

〕، وغیره22، اور آرڻیکل 13، آرڻیکل 12قانون کا آرڻیکل 〔

〕5پیراگراف 81قانون کا آرڻیکل〔

〕1پیراگراف 106عملدرآمد کے قواعد آرڻیکل 〔

کے ساتھ دئیے گئے دوجہتی کوڈ سے ویڈیو اور تفصیلی وضاحت دیکھ سکتے ہیں ۔ آئڻمآپ ہر 

۔ منتقل رپورٹ انچارج، فلوروکاربن کی ساالنہ رپورٹ9
بنائے گا۔

ناہر سال یکم اپریل تا آخر اپریل تک عملدرآمد کر

فلوروکاربن ساالنہ رپورٹ

ہر بار فلوروکاربن جمع کرتے وقت اندراج کریں ۔۔4

، اور کلیکشن، ڻرانسپورڻیشن
وصولی ک معیارات، وغیره

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

ہر بار اندراج سے حوالگی رپورٹ تک 
JARS)(

کام کا فَلو یا ترتیب

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

ہر کاروباری ادارے کی الگ・
پچھلے سال کے اپریل تا مارچ ・

کی رپورٹ کریں

فلوروکاربن پیکنگ کی معلومات کی تصحیح
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