
ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਯੋਗ ਅਤੋੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਬਾਰੇ 
ਪ੍ਰਸਤੋਾਟਵਤੋ 2023 ਸੋਧ ਕਾਨੰੂਨ 

ਟਵਆਟਿਆਤੋਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਸੰਿੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੰੂ, ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਡਿਪਟ੍ੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਜ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਐਮ.ਪੀ., ਨੇ ਅਗਲਰੇ  
3 ਸਾਲਾਂ ਡਵੱਚ ਹੋਰ ਵਧਰੇਰਰੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਯੋਗ ਅਤੋਰੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਅਗਲਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੋੀ।

1 ਸਤੰੋਬਰ 2023 ਤੋੋਂ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਡਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾ ਾਂ ਚਾਰ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਵਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਾਂ ਵੰਿ 
‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵਰੇਗੀ, ਡਜਾਸ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੇਵਰ

• ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ ਫ਼ੰਬਰੇ 

• ਭੋਜਾਨ ਅਤੋਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਡਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ

• ਭੋਜਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ।

ਹੋਰ ਵਧਰੇਰਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ Single-use and Other Plastic Products (Waste Avoidance) 
Act 2020 (ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਯੋਗ ਅਤੋਰੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਉਤੋਪਾਦ (ਕੂੜਾ ਬਚਾਓ) ਐਕਟ੍ 2020)  ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਐਕਟ੍ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1)(h) ਦਰੇ ਅਧੀਨ ਡਨਯਮਾਂ ਡਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੋੀਆਂ ਜਾਾਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਛੋਟ੍ਾਂ ਸਮਰੇਤੋ Single-use and Other Plastic Products 
(Waste Avoidance) (Prohibited Plastic Products) Amendment Regulations 2023’  (‘ਇੱਕ-ਵਾਰ-
ਵਰਤੋੋਂ ਯੋਗ ਅਤੋਰੇ ਹੋਰ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਉਤੋਪਾਦ (ਕੂੜਾ ਬਚਾਓ) (ਪਾਬੰਦੀਸ਼਼ੁਦਾ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਉਤੋਪਾਦ) ਸੋਧ ਕਾਨੰੂਨ 
2023’) ਦਰੇ ਖਰੜਰੇ ‘ਤੋਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੋਰੇ ਡਵਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਰੇ ਤੋੋਂ ਫੀਿਬੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੇਠਾਾਂ ਡਦੱਤੋਰੇ ਪੰਡਨਆਂ ‘ਤੋਰੇ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਅਤੋਰੇ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੋਰੇ ਛੋਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਦਰੇ 
ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਡਦੱਤੋਾ ਡਗਆ ਹੈ।

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/images-sup/resource-downloads/resource-downloads-2023/GISA_SUPP4 2022 paper_final_web_single pages.pdf?downloadable=1
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1. ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੇਵਰ
ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੇਵਰਾਂ ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਡਹਲਾ ਅਡਧਕਾਰ ਖਰੇਤੋਰ 
ਹੋਵਰੇਗਾ।

ਸਮੱਗਰੀ ਡਰਕਵਰੀ ਸ਼ੁਡਵਧਾਵਾਂ ਡਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਡਲੰਗ ਲਈ 
ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਫੜਨਾ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਹ਼ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੋਰੇ ਜਾਰੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪੀਜ਼ਰੇ ਦਰੇ ਿੱਬਰੇ ਅਤੋਰੇ/ਜਾਾਂ ਬਚਰੇ ਹੋਏ ਪੀਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਹਰਰੇ ਜਾੈਡਵਕ ਕੂੜਰੇਦਾਨ ਡਵੱਚ (ਭਾਵੇਂ ਜਾਾਣਬ਼ੁੱਝ ਕਰੇ ਜਾਾਂ ਅਣਜਾਾਣਰੇ 
ਡਵੱਚ) ਸ਼ੁੱਟ੍ ਡਦੱਤੋਾ ਜਾਾਵਰੇ ਤੋਾਂ ਇਹ ਜਾੈਡਵਕ ਰੀਸਾਈਕਡਲੰਗ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਡਵੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰੋਤੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
ਗੱਤੋਰੇ ਦਰੇ ਪੀਜ਼ਰੇ ਵਾਲਰੇ ਿੱਬਰੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਡਵੱਚ ਸਾਰਰੇ 
ਮੈਟ੍ਰੋਪੋਲੀਟ੍ਨ ਅਤੋਰੇ ਬਹ਼ੁਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੇਤੋਰੀ ਇਲਾਕਰੇ ਦੀਆਂ 
ਕੌਂਸਲਾਂ ਡਵੱਚ ਸੜਕ ਡਕਨਾਰਰੇ ਰੱਖਰੇ ਜਾਾਣ ਵਾਲਰੇ ਜਾੈਡਵਕ ਕੂੜਰੇਦਾਨ 
ਡਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੋਰੇ ਜਾਾਂਦਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਮ਼ੁੱਖ ਉਦਰੇਸ਼ 
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਘਟ੍ਾਉਣ ਦਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਘਰਰੇਲੂ ਅਤੋਰੇ ਵਪਾਰਕ ਹਰਰੇ ਜਾੈਡਵਕ ਕੂੜਰੇਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾੈਡਵਕ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਡਰਕਵਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਹ 
ਕਾਨੰੂਨ ਡਕਸਰੇ ਅਡਜਾਹੀ ਵਸਤੋੂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ 
ਜਾੋ ਆਮ ਪੀਜ਼ਾ ਸਰੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਾ ਮਰੇਜ਼ 
ਡਖਿੌਣਰੇ) ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾੋ ਪੀਜ਼ਰੇ ਦਰੇ ਿੱਬਰੇ ਡਵੱਚ ਨਹੀਂ 
ਪਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।

2. ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ 
ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ ਫ਼ੰਬਰੇ
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ 
ਫ਼ੰਬਰੇ ਅਕਸਰ ਟ੍ਾਇਲਟ੍ ਡਵੱਚ ਫਲੱਸ਼ ਕਰ ਡਦੱਤੋਰੇ ਜਾਾਂਦਰੇ ਹਨ 
ਅਤੋਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਭਾਰ ਅਤੋਰੇ ਛੋਟ੍ਰੇ ਆਕਾਰ ਦਰੇ ਕਾਰਨ, ਸੀਵਰਰੇਜਾ 
ਡਫਲਟ੍ਰਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਡਵੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕਰੇ ਸਮ਼ੁੰ ਦਰੀ ਵਾਤੋਾਵਰਣ 
ਡਵੱਚ ਜਾਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। WWF-Australia ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ 
ਡਵੱਚ ਚਟੋ੍ੀ ਦਰੇ 10 ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਘਟ੍ੀਆਂ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਯਗੋ 
ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਡਜ਼ਆਦਾਤੋਰ ਅਡਧਕਾਰ ਖਰੇਤੋਰਾਂ 
(ਤੋਸਮਾਨੀਆ ਅਤੋਰੇ ਨੋਰਥਰਨ ਟ੍੍ਰਰੀਟ੍ਰੀ ਨੰੂ ਛੱਿ ਕਰੇ) ਡਵੱਚ 
ਪਾਬੰਦੀਸ਼਼ੁਦਾ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਡਕਡਰਆ ਡਵੱਚ 
ਹਨ ਅਤੋਰੇ ਡਨਊਜ਼ੀਲੈਂਿ ਡਵੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਡਵੱਚ, ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਡਕ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ 
ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ ਫ਼ੰਡਬਆਂ ਨੰੂ 
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਡਵਕਰੀ ਤੋੋਂ ਹਟ੍ਾ ਡਦੱਤੋਾ ਜਾਾਵਰੇ। ਮੈਿੀਕਲ, 
ਡਵਡਗਆਨਕ, ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਫੋਰੈਂਡਸਕ ਉਦਰੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ 
ਫ਼ੰਡਬਆਂ ਦੀ ਡਨਰੰਤੋਰ ਡਵਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਾਂ ਵੰਿ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਡਗਆ ਦਰੇਣ ਲਈ ਛੋਟ੍ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਡਤੋਆਰ ਕੀਤੋਾ ਡਗਆ 
ਹੈ, ਡਜਾਸ ਡਵੱਚ ਫਸਟ੍ ਏਿ ਅਤੋਰੇ ਟ੍ੈਸਡਟੰ੍ਗ ਡਕੱਟ੍ਾਂ ਡਵੱਚ 
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ 
ਫ਼ੰਡਬਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਕਾਨੰੂਨ ਹੋਰ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ ਅਡਧਕਾਰ 
ਖਰੇਤੋਰਾਂ ਅਤੋਰੇ ਡਨਊਜ਼ੀਲੈਂਿ ਡਵਚਲੀਆਂ ਛੋਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦਰੇ ਹਨ।  

ਸਾਰਰੇ ਮੌਜਾੂਦਾ ਕਾਨੰੂਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਡਖਆ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 
ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਕੀਤੋਾ ਡਗਆ ਹੈ ਡਕ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ 
ਵੀ ਡਨਊਜ਼ੀਲੈਂਿ ਦਰੇ Waste Minimisation (Plastic and 
Related Products) Regulations 2022 (ਕੂੜਾ ਘਟ੍ਾਉਣ 
(ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਅਤੋਰੇ ਸੰਬੰਡਧਤੋ ਉਤੋਪਾਦਾਂ) ਦਾ ਕਾਨੰੂਨ 2022) 
ਦੀ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਹੀ ਪਡਰਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਰੇਗਾ, ਡਜਾਸ 
ਡਵੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਉੱਨ ਜਾਾਂ ਡਸੰਥੈਡਟ੍ਕ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਰੇ ਕਪਾਹ ਦਰੇ 
ਫੰਡਬਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋਾ ਡਗਆ ਹੈ।

ਫੀਿਬੈਕ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਜਾਾਂ 
ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਇੱਛਤੋ ਡਸੱਟ੍ਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਰੇ ਹਨ?

ਫੀਿਬੈਕ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਸਮ਼ੁੰ ਦਰੀ 
ਵਾਤੋਾਵਰਣਾਂ ਡਵੱਚ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਿੰਿੀ ਵਾਲਰੇ ਰੂੰ  
ਦਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ ਫੰਡਬਆਂ ਨੰੂ ਖ਼ਤੋਮ ਹੋਣ 
ਤੋੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਡਚਤੋ ਹਨ?
ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਜਾਾਂ 
ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਇੱਛਤੋ ਡਸੱਟ੍ਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਰੇ ਹਨ?

https://www.wwf.org.au/news/blogs/10-worst-single-use-plastics-and-eco-friendly-alternatives#gs.oavg85
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3. ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ
ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋੋਂ ਡਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਰੇ ਡਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟੋ੍ਡਰਆਂ ਅਤੋਰੇ ਇੱਕ-
ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਯਗੋ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਜੋਾ ਭਜੋਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੋਰੇ ਵਰਤੋੀਆਂ ਜਾਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਡਧਤੋ ਹੈ । 

ਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ, ਢੱਕਣਾਂ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕੱਪ, ਅਤੋਰੇ ਭੋਜਾਨ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਿੱਡਬਆਂ ਨੰੂ ਸਤੰੋਬਰ 2024 
ਡਵੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼਼ੁਦਾ ਉਤੋਪਾਦਾਂ ਡਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਵਰੇਗਾ ਅਤੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਡਨਯਮਾਂ ਦਰੇ ਖਰੜਰੇ ਤੋੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 2023 ਡਵੱਚ ਹੋਰ ਸਲਾਹ-
ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਵਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜਾੂਦਾ ਖਰੜਰੇ ਦਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ੍ ਕਰਦਰੇ ਹਨ ਡਕ ਕਰੇਵਲ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਉਹ ਕਟ੍ੋਰਰੇ ਜਾੋ 
ਭੋਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਡਤੋਆਰ ਕੀਤੋਰੇ ਅਤੋਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੋਰੇ ਡਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਢੱਕਣ ਦਰੇ ਹ਼ੁੰ ਦਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਵੈਸਟ੍ਰਨ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ, ਕ਼ੁਈਨਜ਼ਲੈਂਿ ਅਤੋਰੇ ਡਨਊ ਸਾਊਥ ਵਰੇਲਜ਼ ਸਮਰੇਤੋ ਕਈ ਅਡਧਕਾਰ ਖਰੇਤੋਰਾਂ ਨੇ ਪਡਹਲਾਂ ਹੀ ਡਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਢੱਕਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਡਦੱਤੋੀ ਹੈ। ਡਵਕਟ੍ੋਰੀਆ ਡਵੱਚ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ 
(ਪਰ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ‘ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ) ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋੋਂ ਸ਼਼ੁਰੂ ਹੋਵਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਰੇ ਡਵੱਚ, 
ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਅਨ ਕੈਪੀਟ੍ਲ ਟ੍ੈਰੀਟ੍ਰੀ ਨੇ 1 ਜਾ਼ੁਲਾਈ 2023 ਤੋੋਂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤੋਾਵ ਡਦੱਤੋਾ ਹੈ।

3.1. ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ 
ਕਟ੍ੋਰਰੇ ਆਮ ਤੋੌਰ ‘ਤੋਰੇ ਜਾਨਮਡਦਨ ਅਤੋਰੇ ਹੋਰ ਜਾਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ 
ਲਈ ਵਰਤੋਰੇ ਜਾਾਂਦਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਨਮੂਡਨਆਂ, 
ਮੌਕਰੇ ਦਰੇ ਵਧਾਈ ਸ਼ੁਨੇਡਹਆਂ ਅਤੋਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਾਂ ਉਪਰ ਬਣਰੇ ਕਾਰਟ੍ੂਨ 
ਪਾਤੋਰਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛਾਪਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਪਰ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਨੰੂ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤੋਲੀ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ 
ਪਰਤੋ ਚੜ੍ਹਾਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਡਕ ਇਹ ਭੋਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ 
ਸ਼ੁਰੱਡਖਅਤੋ ਹਨ (ਭਾਵ, ਡਸਆਹੀ ਅਤੋਰੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋੋਂ ਰ਼ੁਕਾਵਟ੍ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ)।

ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ 
ਕਟ੍ੋਰਰੇ ਪੀਲਰੇ ਰੀਸਾਈਕਡਲੰਗ ਕੂੜਰੇਦਾਨ ਡਵੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਦੋਂ ਤੋੱਕ ਡਕ ਉਹ ਭੋਜਾਨ ਦੀ ਰਡਹੰਦ-
ਖੂੰ ਹਦ ਤੋੋਂ ਮ਼ੁਕਤੋ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁੰ ਦਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤੋਪਾਦ ਹਰਰੇ ਜਾੈਡਵਕ 
ਕੂੜਰੇਦਾਨ ਡਵੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰੇ ਰੂਪ ਡਵੱਚ ਮੌਜਾੂਦ ਹ਼ੁੰ ਦਰੇ ਹਨ 
ਡਕਉਂਡਕ ਰਵਾਇਤੋੀ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਨੰੂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆਈ ਅਡਧਕਾਰ ਖਰੇਤੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਤੋਰੀਡਕਆਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸ਼ਸ਼ 
ਕੀਤੋੀ ਹੈ।

ਟਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ਾ ਅਤੋਰੇ ਟਵਕਿੋਰੀਆ ਦਰੇ ਡਨਯਮਾਂ ਡਵੱਚ 31 
ਅਕਤੋੂਬਰ 2024 ਤੋੱਕ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ-ਲਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਪਰ 
ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਛੋਟ੍ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਅਨ 
ਕੈਪੀਿਲ ਿੈਰੀਿਰੀ ਨੇ ਸੰਕਰੇਤੋ ਡਦੱਤੋਾ ਹੈ ਡਕ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ 
ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ 

 

‘ਤੋਰੇ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਪਾਬੰਦੀ ਡਵੱਚ ਉਹੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਛੋਟ੍ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਛੋਟ੍ ਇਸ ਮਾਨਤੋਾ ਡਵੱਚ 
ਡਵਕਸਤੋ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਸੀ ਡਕ ਡਨਰਮਾਤੋਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਡਵਕਰਰੇਤੋਾਵਾਂ 
ਅਤੋਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਵਕਰਰੇਤੋਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਰੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋੋਂ ਪਡਹਲਾਂ 
ਸਟ੍ਾਕ ਦਾ ਪੂਰਵ-ਆਰਿਰ ਕੀਤੋਾ ਸੀ, ਅਤੋਰੇ ਸਰੋਤੋ ਡਵਕਲਪਾਂ 
ਨੰੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

ਕੁਈਨਜ਼ਾਲੈਂਡ ਅਤੋਰੇ ਵੈਸਿਰਨ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ-
ਦੀ-ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਜਾਾਂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ-ਦੀ-ਪਰਤੋ ਵਾਲਰੇ 
ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਛੋਟ੍ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੋਾ 
ਹੈ, ਹਾਲਾਂਡਕ ‘ਪੋਲੀਮਰਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਪਰ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ 
ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ’ ਦਰੇ ਸੰਬੰਧ ਡਵੱਚ ਕ਼ੁਈਨਜ਼ਲੈਂਿ ਦੀ ਆਪਣੀ 
ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ੍ ‘ਤੋਰੇ ਤੋਾਜ਼ਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟ੍ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਕ, ਜਾਦੋਂ ਡਕ ਕੋਈ ਛੋਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ 
‘ਤੋਰੇ, ਕਵੀਨਜ਼ਲੈਂਿ ਦਾ ਵਾਤੋਾਵਰਣ ਅਤੋਰੇ ਡਵਡਗਆਨ ਡਵਭਾਗ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੋਰੇ ਡਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 
ਕਰਰੇਗਾ।

ਇਸਦਰੇ ਮ਼ੁਕਾਬਲਰੇ, ਵੈਸਿਰਨ ਆਸਿ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 
ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਰੇਬਲ 
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਦੀ 
ਡਵਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਾਂ ਵੰਿ ‘ਤੋਰੇ ਲਾਗੂ ਹ਼ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾੋ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ 
ਤੋੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹ਼ੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੋੌਰ ‘ਤੋਰੇ 
ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ।

https://www.replacethewaste.sa.gov.au/phased-out-2024
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ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਲਈ, ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ 
ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਰਡਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਛੋਟ੍ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੋਰੇ 
ਵਡਚਾਰ ਕਰਨ ਦਰੇ ਮ਼ੁੱਖ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹਨ:

• ਅਧਡਕਾਰ ਖਰੇਤੋਰਾਂ ਵਡੱਚ ਇੱਕਸ਼ੁਰਤੋਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਾ ਅਤੋਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨਾ

• ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਡਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੋਰੇ ਸਰੋਤੋ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

• ਵਰਤੋਰੇ ਗਏ ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ-ਦੀ-ਪਰਤੋ ਵਾਲਰੇ ਭੋਜਾਨ ਦਰੇ 
ਸਾਮਾਨ ਦਰੇ ਨਡਪਟ੍ਾਰਰੇ ਵਡੱਚ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ

• ਭੋਜਾਨ ਦੀ ਰਹਡੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਰਡਕਵਰੀ ਵਡੱਚ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਭੂਮਡਕਾ

• ਹੋਰ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲਰੇ ਫੂਿ ਵਰੇਅਰ ਉਤੋਪਾਦਾਂ 
(ਖ਼ਾਸ ਤੋੌਰ ‘ਤੋਰੇ ਪਹਡਲਾਂ ਤੋੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼਼ੁਦਾ ਜਾਾਂ ਇਸ 
ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਠਾ ਜਾਲਦੀ-ਹੀ-ਪਾਬੰਦੀਸ਼਼ੁਦਾ ਕੀਤੋਰੇ ਜਾਾ ਸਕਦਰੇ 
ਹਨ) ਦਾ ਨਡਪਟ੍ਾਰਾ ਕਡਵਰੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਸੰਦਰੇਸ਼ 
ਦਰੇਣ ਵਡੱਚ ਇਕਸਾਰਤੋਾ। 

ਇਸ ਸਮਰੇਂ, ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਡੱਚ 31 ਅਕਤੋੂਬਰ 2024 ਤੋੱਕ 
ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ ਦੀ ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟੋ੍ਰਡਆਂ ਲਈ 
ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਛੋਟ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋਾਂ ਜਾੋ ਨਡਊ ਸਾਊਥ 
ਵਰੇਲਜ਼ ਵਡੱਚ ਛੋਟ੍ਾਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਰੇ, ਜੋਾ ਛਰੇਤੋੀ ਹੀ 
ਵਡਕਟੋ੍ਰੀਆ ਵਡੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੋਰੇ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਅਨ 
ਕੈਪੀਟ੍ਲ ਟ੍ਰਰਡਟ੍੍ਰੀ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੋੀ 
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਰੇ ਤੋੋਂ ਮਡਲੀ ਫੀਿਬੈਕ ਦਰੇ ਅਧੀਨ, 
ਬਦਲਵਰੇਂ ਤੋਰੀਕਡਆਂ ‘ਤੋਰੇ ਵੀ ਵਡਚਾਰ ਕੀਤੋਾ ਜਾਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3.2 ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ ਜਾੋ ਮਨ਼ੁੱਖੀ 
ਭੋਜਾਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਰੇ 
ਜਾਾਂਦਰੇ ਹਨ
ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੈਿੀਕਲ, ਵਡਗਡਆਨਕ, 
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਫੋਰੈਂਸਡਕ ਉਦਰੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਰੇ ਜਾਾਣ 
ਵਾਲਰੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ ਦਰੇ ਕਟ੍ੋਰਡਆਂ ਲਈ 
ਛੋਟ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੋਡਆਰ ਕੀਤੋਾ ਗਡਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਾਨ ਅਤੋਰੇ ਪੀਣ ਵਾਲਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਰਤੋਰੇ 
ਜਾਾਣ ਵਾਲਰੇ ਕਟ੍ੋਰਡਆਂ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤੋਾਵਡਤੋ ਛੋਟ੍ ਨੂੰ ਓਪਰਰੇਟ੍ਡੰਗ ਥਡਏਟ੍ਰਾਂ ਵਡੱਚ ਵਰਤੋਰੇ 
ਜਾਾਣ ਵਾਲਰੇ ਸਟ੍ਰਾਇਲ(ਰੋਗਾਣੂ-ਮ਼ੁਕਤੋ) ਕੀਤੋਰੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ-
ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲਰੇ ਕਟ੍ੋਰਰੇ ਅਤੋਰੇ ਵੈਟ੍ਰਨਰੀ ਕਲੀਨਡਕਾਂ ਵਡੱਚ ਵਰਤੋਰੇ 
ਜਾਾਣ ਵਾਲਰੇ ਸਟ੍ਰਾਇਲ ਕਟ੍ੋਰਡਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਮਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਡਕਸਤੋ ਕੀਤੋਾ ਗਡਆ ਹੈ, ਅਤੋਰੇ ਨਡਊ 
ਸਾਊਥ ਵਰੇਲਜ਼ ਵਡੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਰੇ ਇੱਕ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲਰੇ 
ਪਲਾਸਟ੍ਡਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੋਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ 
ਛੋਟ੍ਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਜਾਾਣਕਾਰੀ ਯ਼ੁਕਤੋ ਕੀਤੋਾ ਗਡਆ ਹੈ।

ਫੀਿਬੈਕ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍੍ਰਰੇਲੀਆ ਨੰੂ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਦੀ 
ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ 
ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਡਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

• ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੋੂਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਛੋਟ੍ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ?

• ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ-ਦੀ-ਪਰਤੋ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ 
ਸਮਰੇਤੋ, ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਡਿਸਪੋਜ਼ਰੇਬਲ ਪਲਰੇਟ੍ਾਂ ਅਤੋਰੇ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਦੀ 
ਡਵਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਜਾਾਂ ਵੰਿ ‘ਤੋਰੇ ਪਾਬੰਦੀ 
ਲਗਾਉਣਾ?

• ਉੱਪਰ ਦੱਸਰੇ ਗਏ ਡਵਕਲਡਪਕ ਉਪਾਅ ਤੋੋਂ 
ਡਬਨ੍ਹਾ ਾਂ ਡਕਸਰੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਡਵਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਡਨਯਮਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਡਕਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ 
ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਜਾਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਇੱਛਤੋ ਡਸੱਟ੍ਰੇ ਸੰਬੰਧ 
ਰੱਖਦਰੇ ਹਨ ਡਜਾਸ ਡਵੱਚ ਅਪਾਹਜਾਤੋਾ ਵਾਲਰੇ ਲੋਕਾਂ 
‘ਤੋਰੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?

ਫੀਿਬੈਕ ਲੋਂੜੀਦੀ ਹੈ
ਕੀ ਪ੍ਰਸਤੋਾਡਵਤੋ ਛੋਟ੍ਾਂ ਢ਼ੁੱਕਵੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੋਰੇ ਕੀ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਡਜਾਨ੍ਹਾ ਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ-ਵਾਰ-
ਵਰਤੋੋਂ ਵਾਲਰੇ ਪਲਾਸਡਟ੍ਕ ਕਟ੍ੋਡਰਆਂ ਲਈ ਛੋਟ੍ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਡਸਆਵਾਂ ਜਾਾਂ 
ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਇੱਛਤੋ ਡਸੱਟ੍ਰੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਰੇ ਹਨ?


