
اگر اسکریپ کنڻریکڻر ائیربیگوں کو درست طریقے سے・
پروسیس کرتے ہیں تو، ائیر بیگ کلیکشن کی فیس ان 

۔کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جائے گی

ائیر بیگوں کو جمع کرنے کے معیار کے مطابق・
۔حوالے کریں

میں تازه ترین اعالنات جاننا چاہتا ہوں

جو چیزیں مجھے سمجھ نہیں آئی ہیں 
ان کو تالش کرنا چاہتا ہوں

نا منتقلی رپورٹ کا طریقہ کار جان
چاہتا ہوں

دیگر مفید معلومات

〕24، اور آرڻیکل 23، نفاذ کے قواعد آرڻیکل 2پیراگراف23قانون کا آرڻیکل 〔
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ناقابل 
استعمال 

گاڑی

کنڻریکڻر کمپنی

فلوروکاربن کلیکشن 
کنڻریکڻر

اسکریپ
کار

شریڈر کمپنی
یکڻرپریس اور کاڻنے واال کنڻیر

مکمل اسکریپ گاڑی کا صارف
)کباڑ ایکسپورٹ(

مکمل اسکریپ گاڑی کا صارف
)رڻرجاپان میں دستیاب الیکڻرک فرنیس اور کنو(

آڻو موبائل مینوفیکچرر اور 
)JARP(پ جنرل انکارپوریڻڈ ایسوسی ایشن  جاپان آڻوموبائل ری سائیکلنگ پارڻنرشامپورٹ کمپنی

معینہ مقام کلیکشن

معاہده تقرری

کا     آڻوموبائل ری سائیکلنگ پروموشن سینڻر) (JARCمفادعامہ انکارپوریڻڈ فاؤنڈیشن آڻوموبائل ری سائیکلنگ پروموشن سینڻر

¥
¥

مپنیاسکریپ کنڻریکڻر ک

سرمائے کا بہاؤ

معلومات کا بہاؤ

اشیاء کا بہاؤ

¥

5کاروائی4کاروائی 1کاروائی 

اسکریپ کنڻریکڻر

اطالع برائے 
حوالگی

اطالع  برائے
وصولی

اطالع برائے
حوالگی

ی ناقابل استعمال گاڑ
کو معیار کے مطابق

اسکریپ کرنا

وں غیرفعال ائیر بیگ
کو جمع کرنا اور 
آن بورڈ آپریشن 

پروسیسنگ

ائیربیگوں کی 
حوالگی اور حوالگی

کی رپورٹ کرنا

اسکریپ گاڑی کی 
حوالگی اور حوالگی 

کی رپورٹ کرنا

ی ناقابل استعمال گاڑ
کی وصولی اور 
کلیکشن رپورٹ

کا مجموعہ ہے۔ ہرآئڻم  میں دیے گئے دو جہتی کوڈ سے تفصیالت دیکھی جا سکتی ہیں۔) یا کاروائیوںکار منصبی5(یہ گائیڈ، اسکریپ کمپنیوں کے پروسیسنگ اورعملی کام کی ترتیب کے مطابق، ضروری معلومات 

آڻوموبائل ری سائیکلنگ  اسکریپ کنڻریکڻر کمپنیوں کے فرائض

اگر گاڑی کو اسکریپ کرنا ہو تو، آڻوموبائل ری سائیکلنگ کے قانون پر عملدرآمد کرتے ہوئے کرنا ضروری ہے۔◆
〕8اب قانون کا ب〔بغیر اجازت اسکریپ کرنا منع ہے۔ اگر آڻوموبائل ری سائیکلنگ قانون کی خالف ورزی کی گئی تو، قید اور جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں۔ 

〕3سیکشن 3قانون کا باب 〔گاڑی کو اسکریپ کرنے کے لیے، مقامی حکومت کا اسکریپ کے کاروبار کا اجازت نامہ ہونا ضروری ہے۔ ◆
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1کاروائی 

۔ گاڑی وصول کریں اور چیسس نمبر چیک کریں۔ 1
رٹ چیک کریں کہ گاڑی میں نصب شده آالت اور منتقلی رپو
ں؟کے آالت کی رپورٹ آپس میں مطابقت رکھتی ہیں یا نہی

3کاروائی 

)  نشنربشمول سیٹ بیلٹ پریڻی(۔ تمام غیرفعال ائیر بیگوں 4
کو کھول کر جمع کر لیتے ہیں۔

2کاروائی 

پہلے سے جمع شده آئڻم

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

۔ اسکریپ کی گاڑی اگلے پروسیس کے حوالے کر دیں۔8

۔ منتقلی رپورٹ انچاررج، ائیربیگوں کی تنصیب کی 9
موجودگی کو دوباره چیک کر کے، اسکریپ کی گاڑی 

کی حوالگی رپورٹ بنائے گا۔
)روز کے اندر3حوالگی سے (

ائیربیگ موجود ہیں یا نہیں، تصحیح کرنا

4کاروائی 

چیکنگ کا طریقہ کار، پروسیسنگ کی ترتیب

۔ ائیربیگوں کی آن بورڈ آپریشن پروسیسنگ کریں۔4

ائیربیگ کلیکشن کی درخواست

ورٹ ۔ منتقلی رپورٹ انچارج، ائیربیگوں کی حوالگی کی رپ7
یا اطالع دیں گے۔

کیس میں رکھنے کا طریقہ

وصولی کا معیار اور ڻرانسپورڻیشن

کلیکشن کا کام اور موزوں حالت

۔ معیارکے مطابق اسکریپ کریں۔3

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

5کاروائی 

، ۔ کھول کر نکالے ہوئے ائیر بیگوں کو درست حالت میں5
کیس میں بند کر کے محفوظ کرلیتے ہیں۔

ی۔ کھول کرنکالے ہوئے ائیربیگوں کو مقرره وصولی ک6
جگہ پر جمع کروائیں۔

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

آن بورڈ آپریشن پروسیسنگ

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

حوالگی رپورٹ یا اطالع

)مجوزه طریقہ کار(آڻوموبائل ری سائیکلنگ    اسکریپ کمپنیوں کے عملی کام 

روز کے اندر عملدرآمد کرنا ضروری ہے120تک، 5، اور 4سے 1کاروائی 

〕3پیراگراف 16قانون کا آرڻیکل 〔〕7پیراگراف 81، قانون کا آرڻیکل 15قانون کا آرڻیکل 〔

〕8پیراگراف 81، قانون کا آرڻیکل 3پیراگراف 16قانون کا آرڻیکل 〔

〕9عملدرآمد، قواعد آرڻیکل 2، پیراگراف 1پیراگراف 16قانون کا آرڻیکل 〔

〕9پیراگراف 81، قانون کا آرڻیکل 4پیراگراف 16قانون کا آرڻیکل 〔

اسکریپ والی گاڑی حوالے کرنے کی جگہ 

〕1پیراگراف 106نافذالعمل قواعد آرڻیکل 〔

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

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

پہلے سے جمع شده آئڻم

صرف اُن کمپنیوں کے لیے جنہوں نے آن بورڈ【
】آپریشن پروسیسنگ کا معاہده کیا ہے

ویڈیو دیکھیںوضاحت پڑھیں

لیتھیم آئن بیڻری
ڈ بیڻرینِیکل میڻل ہائیڈرائی

)ڻرلیڈ ایکیومولی(بیڻری 

ڻیوب الئیٹ
ے بڑی بسوں کے اندر روشنی ک(

)لیے استعمال کی جانے والی

خراب آئل
لیا کاال تی

ڻائر
)بشمول اسپیئر ڻائر(

فاضل سیال
)رهالنگ الئف کولینٹ، وغی(
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