
ਕੂੜੇਦਾਨ ਸੇਵਾ
ਹੁਣ ਕਕਉਂਕਕ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹਰ ੇਕੂੜਾਦਾਨ ਕਵੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੂੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਕਵੱਖ ਕਵੱਚ, ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਕਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦ ੋਹਰ ੇਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਕਵੱਚ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਬਣਾਈ 
ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕੌਂਕਸਲ ਗੂੜ੍-ੇਹਰ ੇਰੰਗ ਦ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣਾਂ ਨੰੂ ਲਾਲ ਢੱਕਣਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਹਫਤਾਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?✔ ਕੀ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?✘

ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚਲੇ ਸਮਾਨ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ

2019 ਕਵੱਚ, ਕਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜਲਈ ਕੂੜ ੇਨੰੂ ਕੂੜਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਾ ਕਵੱਚ ਦੱਬਣ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ 
ਲਗਾ ਕਦੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜਲਈ ਕੂੜ,ੇ ਟੈਲੀਕਵਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦ ੇਉਪਕਰਣਾਂ, ਸੀ ਡੀਆ,ਂ ਕਬਜਲੀ ਦ ੇਬਲਬ ਅਤੇ ਪਕਰੰਟਰ 
ਦ ੇਕੈਟਕਰਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਾ ਉਪਰ ਕਲਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਵਸਥਾਰ 
ਲਈ ਕੌਂਕਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਿੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਿੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਨਰਮ ਪਲਾਸਵਟਕ ਨੰੂ ਰੈਡਸਾਈਕਲ ਆਊਟਲੈਟਾਂ 
ਅਤ ੇਕੋਲਜ਼ ਅਤ ੇਿੂਲਿਰਥ ਵਿੱਚ ਿ਼ੀ ਰ਼ੀਸਾਈਕਲ 

ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲਈ ਇੱਥ ੇਜਾਓ 
WWW.REDCYCLE.NET.AU

ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤ ੇਬੇਵਕੰਗ ਿਾਲੇ ਭਾਂਡੇਪੌਲੈਸਟਰ਼ੀਨ ਡੱਬੇ ਅਤ ੇਟਰੇਆਂ,
 ਅਤ ੇਫੋਮ ਪੈਵਕੰਗ

ਵਬਜਲਈ ਕੂੜਾ

ਪ਼ੀਣ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸ

ਬੈਟਰ਼ੀਆਂ

ਨੈਪ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਪੂੰ ਝਣ ਿਾਲੇ

ਵਬਜਲ਼ੀ ਦ ੇਬਲਬ

ਸਾਰ ੇਢੱਕਣ

ਦੋਬਾਰਾ ਿਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇਪਾਲਤ ੂਜਾਨਿਰਾਂ ਦ਼ੀ ਟੱਟ਼ੀ ਅਤ ੇਕੂੜਾ ਕਰਕਟ

ਭੋਜਨ ਅਤ ੇਬਗ਼ੀਚੇ ਦਾ ਕੂੜਾਪਲਾਸਵਟਕ - ਕੋਡ 3-4 ਅਤੇ 6-7

ਰੰਗ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ, ਗੱਡ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ 
 ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੂੜਾ

ਰਲੀਆ ਂਕਿਲੀਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ (ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ)

 ਕੀ ਕਵੱਚ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ?✔ ਕੀ ਕਵੱਚ ਨਹ਼ਂੀ ਜਾ ਸਕਦਾ?✘

ਕੂੜ ੇਦਾ ਪਵਹਲ਼ੀ ਥਾਂਿੇਂ ਹ਼ੀ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ
ਬਹੁਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੈ ਆਪਣੀਆ ਂਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆ ਂਆਦਤਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ 
ਤ ੇਝੋਲਾ ਰੱਖਦ ੇਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਖਰੀਦਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋਕਜੰਨ੍ਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟ ਪੈਕਕੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਜਾਂ ਉਹ 
ਪੈਕਕੰਗ ਕਜਸ ਨੰੂ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਵਸਥਾਰ ਲਈ ਕੌਂਕਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤ ੇਕੂੜ ੇਦਾ 
ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਿੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਿੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਪਲਾਸਵਟਕਾਂ : PET ਜਾਂ PETE (ਕੋਡ 1), HDPE (ਕੋਡ 2) ਅਤ ੇPP (ਕੋਡ 5): ਦੱੁਧ, ਪ਼ੀਣ 

ਿਾਲੇ ਤਰਲਾਂ ਿਾਲ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਸਰਫ ਦ਼ੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤ ੇਕੁਝ ਭੋਜਨ ਿਾਲੇ ਡੱਵਬਆਂ ਸਮੇਤ

ਗੱਤਾ : ਵਬਨਾਂ ਮੋਮ ਿਾਲੇ ਡੱਬੇ 
ਅਤ ੇਗੱਤੇ ਦ ੇਡੱਬੇ

ਕਾਗਜ਼ : ਅਖਬਾਰਾਂ, ਵਰਸਾਲੇ, ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ, ਵਕਤਾਬਚ,ੇ ਦਫਤਰ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ 

ਅਤ ੇਵਲਫਾਫੇ

ਅਲਮ਼ੀਨ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਸਟ਼ੀਲ : ਕੈਨ ਅਤ ੇਪ਼ੀਪੇ, 
ਅਤ ੇਪੱਤਰ ੇ(10 ਸੈਂਟ਼ੀਮ਼ੀਟਰ ਦ਼ੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ) 

ਏਅਰੋਸੋਲ ਕੇਨ - ਛਾਂਟਣ ਦ਼ੀ 
ਕਾਰਿਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੱਟ ਸਕਦ ੇਹਨ

ਲੇਪ ਕ਼ੀਤਾ ਅਤ ੇਮੋਮ ਿਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ 
ਅਤ ੇਗੱਤਾ

ਧਾਤ ਦ ੇਪਤ਼ੀਲੇ ਅਤ ੇ
ਕੜਾਹ਼ੀਆਂ

ਦੱੁਧ/ਰਸ ਦ ੇਡੱਬੇ ਅਤ ੇਯ ੂਐਚ  

ਟ਼ੀ/ਟੈਟਰਾ-ਪੈਕਸ

ਢੱਕਣ ਲਾਹ ਵਦਓ ਅਤ ੇ

ਡੱਵਬਆਂ ਨੰੂ ਧੋ ਵਦਓ

ਪਲਾਸਵਟਕਾਂ : ਕੋਡ 3, 4, 6 ਅਤ ੇ7: ਪੌਲ਼ੀਸਟਰ਼ੀਨ ਡੱਬੇ 
ਅਤ ੇਟਰੇਆਂ, ਫੋਮ ਦ਼ੀ ਪੈਵਕੰਗ, ਬਰੈਡ ਿਾਲੇ ਬੈਗ, ਕਵਲੰਗ 

ਰੈਪ, ਦਬਾਉਣ ਿਾਲ਼ੀਆ ਂਬੋਤਲਾਂ, ਵਰਸਾਵਲਆ ਂਨੰੂ ਿਲੇਟਣ 

ਿਾਲਾ ਪਲਾਸਵਟਕ

ਢੱਕਣ

ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗ - ਖਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਦੋਬਾਰਾ 
ਿਰਤਣ ਿਾਲ਼ੀਆ ਂਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ੇਹੋਏ

ਕੱਚ

ਟੁੱ ਟ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਪ-ਪਲੇਟਾਂ 
ਅਤ ੇਵਬਜਲ਼ੀ ਦ ੇਬਲਬ

ਕੱਪੜੇ ਅਤ ੇਦੂਸਰਾ ਘਰੇਲ ੂਕੂੜਾ

• ਪ਼ੀਲੇ ਰੰਗ ਦ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ਼ੀਆਂ ਇਕ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ। ਇਹ 

ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੀਿਤ ਨੰੂ ਘਟਾ ਕਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਛਾਂਟਣ 

ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦ ੇ

ਟਰੱਕ ਸਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਜ਼ਿੀਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪ ੈਸਕਦਾ ਹੈ।

•  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਯਕ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਚ਼ੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਕਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ 2.0 

ਐਪ ਉੱਤੋਂ ‘ਇਹ ਕਕਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਵੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’  

ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।  

•  ਕਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 
ਠੀਕ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਕਵੱਚ ਪਾਈਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਕੌਂਕਸਲ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ 
ਕਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਉਪਰ ਸਕਟੱਕਰ ਲੱਗਾ ਵੇਖਦ ੇਹ,ੋ 

ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਇਹ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ ੈਕਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਕਵੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜ ੋ

ਇਸ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕਟੱਕਰ ਜ਼ਰੁਿਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•  ਕੌਂਕਸਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਘਰੇਲ ੂਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਕਨਕ ਸਸਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ 

ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤਣ (ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ) ਦ ੇਿੌਕਕਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਦੇ ਰਕਹੰਦ ੇਹਨ।

•  ਤੁਹਾਡ ੇਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੰੂ ਪੰਦਰਿਾੜ ੇਬਾਅਦ ਖਾਲ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾਿੇਗਾ।

ਜਾਂਚ-ਸੂਚ਼ੀ• ਵਸਰਫ ਪਲਾਸਵਟਕ ਕੋਡ 1, 2 ਅਤ ੇ5 ✔• ਢੱਕਣ ਲਾਹ ੋ✔• ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਡੱਬੇ ✔



ਕੱਚ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ
ਆਪਣ ੇਘਰੇਲ ੂਕੱਚ ਦ ੇਕੂੜ ੇਨੰੂ ਇਸ ਦ ੇਆਪਣ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਕਵੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰ ੇਕੱਚ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਿਰਤਬਾਨ 
ਅਤੇ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤੇ, ਕੁਝ ਿਾਿਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦ ੇਪ੍ੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਦੋਬਾਰਾ 
ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ੇਕੱਚ ਨੰੂ ਕਬਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਕਰਆਈ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਬਾਰਾ 
ਵਰਕਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ ੇਕੱਚ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਹਫਕਤਆ ਂਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?✔ ਕੀ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?✘

ਜਲਦ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਤੱਥਢੱਕਣ ਲਾਹੋ। ਧਾਤ ਅਤ ੇ
ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਢੱਕਣ ਅਕਸਰ 

ਰਲੇ ਵਮਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ  
ਬਣੇ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਆਮ 

ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ  ਜਾਂਦ ੇਹਨ।

ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤ ੇਭੂਰਾ ਕੱਚ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਹ ੈ

ਦੂਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਿਰਤਬਾਨਾਂ ਨੰੂ ਧ ੋਕਦਓ। ਕਬਜਲੀ ਦ ੇਬਲਬਾਂ ਨੰੂ ਕਕਵੇਂ 
ਸੁੱਟਣਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਲਈ ਕੌਂਕਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਿੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਿੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਕੱਚ ਦ ੇਮਰਤਬਾਨ (ਢੱਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ)

ਪ਼ੀਣ ਿਾਲੇ ਗਲਾਸ

ਇਤਰ ਦ਼ੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ

ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਅਤ ੇਬੇਵਕੰਗ ਿਾਲੇ ਭਾਂਡੇ

ਵਖੜਕ਼ੀ ਦ ੇਸ਼਼ੀਸ਼ੇ

ਟੁੱ ਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚ ਦ ੇਭਾਂਡੇ

ਕੌਰਕ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਰਤਬਾਨਾਂ ਦ ੇਢੱਕਣ

ਕੱਚ ਦ਼ੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (ਢੱਕਣਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ)

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚ ੇਦਾ ਕੂੜਾ

ਕੀ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?✔

ਹਲਕ-ੇਹਰ ੇਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚ ੇਦ ੇਕੂੜ ੇਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 8,000 
ਟਨ ਕੂੜ ੇਨੰੂ ਜ਼ਿੀਨ ਦ ੇਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਸਿੱਗਰੀ ਨੰੂ ਖਾਦ ਅਤੇ 
ਕਿੱਟੀ ਨੰੂ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚ ੇਦ ੇਕੂੜ ੇਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣ 
ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦ ੇਕੂੜ ੇਨੰੂ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਲੀਏ ਦੀਆ ਂਇਕ ਜਾਂ ਦ ੋਸ਼ੀਟਾਂ ਕਵੱਚ ਵਲੇਕਟਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਹਕਰਆਵਲ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦ ੇਕੂੜ ੇਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ

ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਕਕ ਔਸਤਨ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਅੱਕਧਓਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਦ ੇਕੂੜ ੇਤੋਂ ਬਕਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਵਾਂ 
ਅਤੇ ਕਲੰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਕਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੇਖੋ।

ਜਲਦ਼ੀ ਜਲਦ਼ੀ ਤੱਥਬਾਇਓਪਲਾਸਵਟਕ/ਕੰਪੋਸਟ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੇ 
ਕੋਈ ਬੈਗ ਸਿ਼ੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਕੀ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?✘

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਿੇਖਣ ਲਈ hobsonsbay.vic.gov.au/recycling ਿੇਖੋ ਜਾਂ 1300 179 944 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਫ਼ਲ ਅਤ ੇਸਬਜ਼਼ੀਆਂ (ਪਕਾਈਆਂ 
ਜਾਂ ਕੱਚ਼ੀਆਂ)

ਮ਼ੀਟ, ਸਮੁੰ ਦਰ਼ੀ ਖਾਣਾ ਅਤ ੇਹੱਡ਼ੀਆਂ 
(ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੱਚ਼ੀਆਂ)

ਬਰੈਡ, ਪਾਸਤਾ, ਦਲ਼ੀਆ 
ਅਤ ੇਚੌਲ

ਟਾਹਣ਼ੀਆਂ, ਡੰਡ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਬਗ਼ੀਚੇ 
ਦ਼ੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ

ਵਨੰਬੂ ਜਾਤ਼ੀ ਦ ੇਫ਼ਲ, ਗੰਢੇ 
ਅਤ ੇਲਸਨ

ਬੂਟ਼ੀ, ਘਾਹ, ਪੱਤੇ ਅਤ ੇਫੁੱ ਲ

ਛੋਟ਼ੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ (ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 100 

ਵਮਲ਼ੀਮ਼ੀਟਰ X 300 ਵਮਲ਼ੀਮ਼ੀਟਰ)
ਇੱਟਾਂ, ਕੰਕਰ਼ੀਟ ਅਤ ੇਮਲਬਾ ਸੁਆਹ ਅਤ ੇਵਮੱਟ਼ੀ

ਪ਼ੀਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਖੁੱ ਲ਼੍ੀ ਚਾਹ

ਦੱੁਧ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਆਂਵਡਆਂ ਦ ੇਵਛਲਕੇ

ਕਾਫ਼ੀ ਦ ੇਪੌਡ ਅਤ ੇਚਾਹ 
ਿਾਲੇ ਬੈਗ

ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਿਰਾਂ ਦ਼ੀ ਟੱਟ਼ੀ ਅਤ ੇ
ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ

ਨੈਪ਼ੀਆਂ ਅਤ ੇਪੂੰ ਝਣ ਿਾਲੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਗਮਲੇ

ਭੋਜਨ ਦ ੇਡੱਬੇ ਅਤ ੇਪੈਵਕੰਗ

ਧਾਤ, ਕੱਚ, ਪਲਾਸਵਟਕ ਅਤ ੇਗੱਤਾ

ਪਲਾਸਵਟਕ ਬੈਗ (ਖਾਦ ਵਿੱਚ 
ਬਦਲਣ ਿਾਲੇ ਅਤ ੇਭੁਰ ਕ ੇ
ਜ਼ਮ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਿਾਲੇ)

ਿੱਡ਼ੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ (300 ਵਮਲ਼ੀਮ਼ੀਟਰ ਤੋਂ 
ਿੱਧ) ਅਤ ੇਰਸਾਇਣ ਲਗਾਈ ਲੱਕੜ


