
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱ-ਵਾਰ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 
ਪਦਾਰਥਾ ਂਲਈ ਟਵਧਾਨ - ਪੜਾਅ 2
ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਰੇ ਵਾਸੀ Single-use and Other Plastic Products 
(Waste Avoidance) Act 2020 ਦਰੇ ਪੜਾਅ 2 ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਖਆ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹਰੇ ਹਨ ਜ ੋ1 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 
ਜਾ ਖਰਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਰੇ ‘ਸਾਫ਼ ਅਤਰੇ ਹਰਰੇ-ਭਰਰੇ’ 

ਪ੍ਾਂਤ ਵਾਸਤਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਸੱਟਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ, ਐਕਸਪੈਂਖਿਿ ਪੋਲੀਸਟਰੀਨ ਦਰੇ ਕੱਪ, ਕਟੋਰਰੇ, ਪਲਰੇਟਾਂ, ਪਤਲਰੇ  
ਪਲਾਸਖਟਕ ਦਰੇ ਦੋ ਖਹੱਖਸਆਂ ਵਾਲਰੇ  ਿੱਬਰੇ (ਕਲੈਮਸ਼ੈੱਲ ਕੰਟਰੇਨਰ) ਅਤਰੇ ਸਾਰਰੇ ਨਾ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ  
ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਖਟਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਵਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ ਅਤਰੇ ਖਵਤਰਣ 
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਖਦੱਤੀ ਜਾਵਰੇਗੀ। ਨਾ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ 
ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਵੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤਰੇ ਖਨਰਮਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਖਜਤ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਪੋਸਟ-ਯੋਗ ਖਵਕਲਪਾਂ ਨਾਲ ਬਦਖਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ 
ਹਰ ਖਕਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ, ਨਖਵਆਉਣਯੋਗ ਅਤਰੇ ਕੰਪੋਸਟ-ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਜੱਥਰੇ ਇਹ ਖਵਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਐਕਸਪੈਂਟਿਿ ਪੌਲੀਸਿਰੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਐਕਸਪੈਂਖਿਿ ਪਲੌੀਸਟਰੀਨ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦਰੇ ਖਵਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।  
ਖਵਕਲਪਕ ਉਤਪਾਦਾ ਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 
ਉਦਾਹਰਨਾ ਂਵਾਸਤਰੇ ਆਪਣਰੇ 
ਖਿਸਟ੍ੀਖਬਊਟਰ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰੋ ਖਜਨ੍ਾ ਂ
ਦੀ ਤੁਹਾਿਾ ਕਾਰਬੋਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਜੋ ਸਾਿਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 
ਖਵਚੱ ਫਰਕ ਖਲਆਉਣਗਰੇ, ਕੂੜਰੇ ਨੂ ੰਘੱਟ 
ਕਰਨਗਰੇ ਅਤਰੇ ਦਖੱਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਖਵਚੱ ‘ਕੂੜਰੇ ਨੂ ੰਬਦਲਣ’ ਖਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗਰੇ।

ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਿ ੇਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹ।ੈ

ਨਾ-ਨਸ਼ਿ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਨਾ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਖਟਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਖਵੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਦਾਰਥ 
(additives) ਹੁੰਦਰੇ ਹਨ ਜੋ ਪਲਾਸਖਟਕ ਨੰੂ ਸੂਖਮ ਟੁਕਖੜਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ੋ-ਪਲਾਸਖਟਕਸ 
ਖਵੱਚ ਤੋੜ ਖਦੰਦਰੇ ਹਨ, ਖਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਖਵਘਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।



REplAce
tHe wasTe
(ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ)
replacethewaste.sa.gov.au

ਐਕਸਪੈਂਖਿਿ ਪਲੌੀਸਟਰੀਨ ਜਾ ਂਨਾ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸ-ੋਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਖਟਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂਦਰੇ ਖਕਸਰੇ 
ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਰਿਰਾ ਂਦੀ ਸਮੀਖਖਆ ਕਰਕਰੇ, ਹੁਣ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਖਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਂਹੈ। 

ਪੁਰਾਣਰੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤਰੇ ਉਸ 
ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਰੇ  ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦਰੇ ਹਨ। ਖਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਆਰਿਰ ਦਰੇਣ ਲਈ ਹੁਣਰੇ 
ਆਪਣਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਤਰੇ ਆਪਣਰੇ ਅਮਲਰੇ  ਨੰੂ ਖਸੱਖਖਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤਰੇ 

ਆਪਣਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਸੂਖਚਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਸਾਨੂੰ +61 8 8204 2051 ’ਤਰੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਰੇ ਜਾਂਦਰੇ ਪਲਾਸਖਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਤਰੇ ’ਤਰੇ ਈਮਰੇਲ ਕਰੋ: sup@sa.gov.au

ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਖਵਕਲਪਾਂ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤਰੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤਰੇ www.replacethewaste.sa.gov.au ਦਰੇਖੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ।

1 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ, ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਵੱਚ ਨਾ-ਨਸ਼ਟ 
ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਖਟਕ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਨੂੰ ਵਰੇਚਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਖਵਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 
ਜਾਂ ਖਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਾਰਰੇ ਆਪਣਰੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖਕ 
ਕੀ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਦਰੇ ਹੋ, ਉਹ 
ਨਾ-ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ (ਔਕਸੋ-ਿੀਗ੍ਰੇਿਏਬਲ) ਪਲਾਸਖਟਕ ਤੋਂ 
ਬਣਾਏ ਜਾਂਦਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਖਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰੇ ਖਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਆਰਿਰ ਖਦਓ 
ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਤਆਰ ਰਖਹ ਸਕੋ।

• ਸਪੁਰਮਾਰਕੀਟ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦਾ ਂਲਈ ਬੈਗ
• ਪਲਾਸਖਟਕ ਦਰੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਵਾਲਰੇ  ਬੈਗ
• ਰਸਾਖਲਆਂ ਦਰੇ ਰੈਪ
• ਿ੍ਾਈ ਕਲੀਖਨੰਗ ਵਾਲਰੇ  ਬੈਗ
• ਰਸੋਈ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦ

• ਕੂੜਰੇਦਾਨ ਦਰੇ ਲਾਈਨਰ
• ਕੂੜਰੇ ਵਾਲਰੇ  ਬੈਗ
• ਕਰੇਕ ਉਪਰ ਕਰੀਮ ਪਾਉਣ 

ਵਾਲਰੇ  ਪਾਈਖਪੰਗ ਬੈਗ

• ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਰੇ ਉਤਪਾਦ
• ਕੁਤੱਰੇ ਦੀ ਟਟੱੀ ਵਾਸਤਰੇ ਬੈਗ
• ਖਬਲੱੀ ਲਈ ਮਲ-ਮਤੂਰ ਟਰਰੇਅ 

(litter tray) ਦਰੇ ਲਾਈਨਰ
• ਪੈਖਕੰਗ

• ਬਬਲ ਰੈਪ
• ਖਚਪਕੂ ਟਰੇਪ
• ਪੈਿ ਲੱਗਰੇ ਖਲਫਾਫਰੇ

ਇਸ ਖਕਸਮ ਦਾ ਪਲਾਸਖਟਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤਰੇ ਅਖਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵੱਚ ਵਰਖਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਜਵੇਂ:

ਇਹ 100% ਨਖਵਆਉਣਯੋਗ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤਰੇ ਛਾਖਪਆ ਖਗਆ ਹੈ, ਖਕਰਪਾ ਕਰਕਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਖਵਆਓ ਯਾਨੀ ਖਕ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ।


