ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ
ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ)

ਕੂੜੇਦਾਨ ਸੇਵਾ

•

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹਰੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹਰੇ ਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਬਣਾਈ
ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੌਂਸਿਲ ਗੂੜ-੍ਹੇ ਹਰੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ

ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ 2.0
ਐਪ ਉੱਤੋਂ ‘ਇਹ ਕਿਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ

✔ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ੇ
ਓ ਅਤ
ਲਾਹ ਦਿ
ਓ
ਢੱਕਣ
ਦਿ
ੋ
ਂ ਨੰ ੂ ਧ
ਡੱਬਿਆ

ਪਲਾਸਟਿਕ - ਕੋਡ 3-4 ਅਤੇ 6-7

•

ਬਿਜਲਈ ਕੂੜਾ

ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਠੀਕ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਂਸਿਲ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ
ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਉਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,

ਟਰੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

✘

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ, ਛਾਂਟਣ

ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ

ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

✔

ਪੀਲੇ ਰੰ ਗ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਕ ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟਿੱਕਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•

ਕੌਂਸਿਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਿਕ ਸਸਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰ ਦੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ-ਸ

ੂਚੀ

• ਸਿਰ
ਫ ਪਲਾ
ਸਟਿ
2 ਅਤੇ ਕ ਕੋਡ 1,
5✔
• ਢੱਕਣ
ਲਾਹੋ ✔
• ਧੋਤੇ
ਹੋਏ ਡੱਬ
ੇ✔

•

ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

✘ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਕੂੜਾ

ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ : ਕੋਡ 3, 4, 6 ਅਤੇ 7: ਪੌਲੀਸਟਰੀਨ ਡੱ ਬੇ

ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ, ਫੋਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਬਰੈਡ ਵਾਲੇ ਬੈਗ, ਕਲਿੰਗ

ਰੈਪ, ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਰਿਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੇ ਟਣ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ - ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਦੋਬਾਰਾ

ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ

ਵਾਲਾ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਪੌਲੈਸਟਰੀਨ ਡੱ ਬੇ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ,
ਅਤੇ ਫੋਮ ਪੈਕਿੰਗ

ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ

ਰੰ ਗ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ, ਗੱ ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ
ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੂੜਾ

ਬੈਟਰੀਆਂ

ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ : PET ਜਾਂ PETE (ਕੋਡ 1), HDPE (ਕੋਡ 2) ਅਤੇ PP (ਕੋਡ 5): ਦੁੱ ਧ, ਪੀਣ
ਵਾਲੇ ਤਰਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਫ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬਿਆਂ ਸਮੇਤ

ਢੱ ਕਣ

ਦੁੱ ਧ/ਰਸ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਅਤੇ ਯੂ ਐਚ
ਟੀ/ਟੈਟਰਾ-ਪੈਕਸ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੱ ਟੀ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ

ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਕਾਗਜ਼ : ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰਿਸਾਲੇ , ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਿਤਾਬਚੇ, ਦਫਤਰੀ ਕਾਗਜ਼
ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ

ਨੈਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰ ਝਣ ਵਾਲੇ

ਸਾਰੇ ਢੱ ਕਣ

ਕੱ ਚ

ਨਰਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੈਡਸਾਈਕਲ ਆਊਟਲੈ ਟਾਂ
ਅਤੇ ਕੋਲਜ਼ ਅਤੇ ਵੂਲਵਰਥ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ
WWW.REDCYCLE.NET.AU

ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚਲੇ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਬੰ ਦਸ਼ਾਂ
2019 ਵਿੱਚ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲਈ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਉਪਰ ਬੰ ਦਸ਼
ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਜਲਈ ਕੂੜ,ੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੀ ਡੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਅਤੇ ਪਰਿੰ ਟਰ
ਦੇ ਕੈਟਰਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਥਾਰ
ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਗੱ ਤਾ : ਬਿਨਾਂ ਮੋਮ ਵਾਲੇ ਡੱ ਬੇ
ਅਤੇ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਡੱ ਬੇ

ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ : ਕੈਨ ਅਤੇ ਪੀਪੇ,
ਅਤੇ ਪੱ ਤਰੇ (10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱ ਚ)

ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱ ਪ-ਪਲੇ ਟਾਂ
ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ

ਏਅਰੋਸੋਲ ਕੇਨ - ਛਾਂਟਣ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੱ ਟ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਕੱ ਪੜੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰੇਲੂ ਕੂੜਾ

ਲੇ ਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਮ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼
ਅਤੇ ਗੱ ਤਾ

ਧਾਤ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ
ਕੜਾਹੀਆਂ

ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂਵੇਂ ਹੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ
ਤੇ ਝੋਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰ ਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟ ਪੈਕਿੰ ਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ
ਪੈਕਿੰ ਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਇਸ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੱਚ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਕੂੜਾ
ਹਲਕੇ-ਹਰੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 8,000
ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲੀਏ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇ ਟਿਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਿਆਵਲ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਰ ਪੰ ਦਰਵਾੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

✔

ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

✘

ਜਲਦ

ੀ ਜਲ

ਦੀ

ਤੱਥ
ਬਾਇਓ
ਪ
ਲਾਸਟਿ
ਕੰਪੋਸ
ਕ/
ਟ ਹੋ
ਸ
ਕੋਈ ਬ
ਕਣ ਵ
ਾਲੇ
ੈਗ ਸਵੀ
ਕਾਰ
ਨਹੀਂ
ਕੀਤੇ
ਜਾਂਦੇ।

ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੱਚ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਰਤਬਾਨ
ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦੋਬਾਰਾ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਬਾਰਾ
ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

✔
ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਪਕਾਈਆਂ
ਜਾਂ ਕੱ ਚੀਆਂ)

ਮੀਟ, ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੱ ਡੀਆਂ
(ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੱ ਚੀਆਂ)

ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ (ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ
ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੁਰ ਕੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱ ਚ ਰਲਣ ਵਾਲੇ )

ਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

✘

ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ
ਖੁੱ ਲ੍ਹੀ ਚਾਹ

ਕਾਫੀ ਦੇ ਪੌਡ ਅਤੇ ਚਾਹ
ਵਾਲੇ ਬੈਗ

ੀ ਜਲ

ਦੀ ਤੱ
ਢੱਕ
ਥ
ਪਲਾਸ ਣ ਲਾਹੋ। ਧ
ਾਤ ਅ
ਟਿਕ
ਰਲੇ ਮਿ ਦੇ ਢੱਕਣ ਤੇ
ਬਣੇ ਹ ਲੇ ਪਦਾਰ ਅਕਸਰ
ਥਾਂ ਤ
ਦ
ੁੰ ੇ ਹਨ
ਕੂੜੇਦ , ਅਤੇ ਆ ੋਂ
ਮ
ਾਨ
ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਨ।

ਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱ ਬੇ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ

ਕੌ ਰਕ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ

ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫ਼ਲ, ਗੰ ਢੇ
ਅਤੇ ਲਸਨ

ਜਲਦ

ਭੰ ਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਮਰਤਬਾਨਾਂ ਦੇ ਢੱ ਕਣ

ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ

ਇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ

ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਕੱ ਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ

ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ

ਧਾਤ, ਕੱ ਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਗੱ ਤਾ

ਕੱ ਚ ਦੇ ਮਰਤਬਾਨ (ਢੱ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)

ਦੁੱ ਧ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ
ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ

ਟਾਹਣੀਆਂ, ਡੰ ਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ
ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ

ਬਰੈਡ, ਪਾਸਤਾ, ਦਲੀਆ
ਅਤੇ ਚੌਲ

ਬੂਟੀ, ਘਾਹ, ਪੱ ਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱ ਲ

ਵੱ ਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ (300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ
ਵੱ ਧ) ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਲਗਾਈ ਲੱਕੜ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੱ ਟੀ ਅਤੇ
ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ

ਨੈਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰ ਝਣ ਵਾਲੇ

ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸੰ ਦ ਅਤੇ ਗਮਲੇ

ਕੱ ਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (ਢੱ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)
ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ (ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 100

ਮਿਲੀਮੀਟਰ X 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

ਇੱਟਾਂ, ਕੰ ਕਰੀਟ ਅਤੇ ਮਲਬਾ

ਸੁਆਹ ਅਤੇ ਮਿੱ ਟੀ

ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਕੱ ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ

ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰਤਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਓ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਇਸ ਤੱ ਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱ ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਵੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

