
ਹਾਂ
•   ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ  
•   ਮ਼ੀਟ, ਪੋਲਟਰ਼ੀ, ਮੱਛ਼ੀ ਉਤਪਾਦ 
•   ਪਾਸਤਾ, ਬ੍ਰੈਡ, ਅਨਾਜ, ਚੌਲ 
•   ਡੇਅਰ਼ੀ ਉਤਪਾਦ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਸਰੈੈੱਲ (ਛਛਲਕੇ) 
•   ਪ਼ੀਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ / ਛਫਲਟਰ, ਚਾਹ ਦ਼ੀ ਥਰੈਲ਼ੀਆਂ  
•   ਕੇਕ, ਕੂਕ਼ੀਜ, ਕੈਂਡ਼ੀ  
•   ਡਾਇਪਰ, ਸਵੱਛਤਾ ਉਤਪਾਦ 
•   ਪਸੂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਛਬਸਤਰਾ, ਛਬੱਲ਼ੀ ਦਾ ਕੂੜਾ 
•   ਘਰ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਛਮੱਟ਼ੀ ਸਮੇਤ
•   ਗੰਦੇ ਪੇਪਰ
 -   ਫੂਡ ਪਰੈਕੇਛਜੰਗ, ਆਈਸ ਕਰ਼ੀਮ ਦੇ ਡੱਬੇ,  

ਮੱਕ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱ ਲੇ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦ਼ੀਆਂ  
ਥਰੈਲ਼ੀਆਂ

 -   ਛਟਸੂ, ਨੈਪਛਕਨ, ਕਾਗਜ ਤੌਲ਼ੀਏ (ਸਫਾਈ  
ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇ  
ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ)

ਨਾਂ
ਪਰੈਕੇਛਜੰਗ
•  ਪਲਾਸਛਟਕ ਜਾਂ ਫੋਇਲ ਦੇ ਥਰੈਲੇ/ਰਰੈਪ/ਟ੍ੇਆਂ  
•  ਬਾਹਰ਼ੀ ਪਰੈਛਕੰਗ 
•  ਫੋਮ ਪੋਲ਼ੀਸਟ਼ੀਰ਼ੀਨ ਮ਼ੀਟ  

ਟ੍ੇਆਂ ਅਤੇ ਲਾਈਨਰ 
•  ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ,  

ਕੱਚ ਦ਼ੀਆਂ ਬਰਨ਼ੀਆਂ, ਪੌਪ ਦੇ ਕਰੈਨ 
•  ਗਰਮ ਤਰਲ ਪ਼ੀਣ ਲਈ ਛਪਆਲੇ,  

ਢੱਕਣ, ਸਲ਼ੀਵਜ
ਕੂੜਾ
•  ਡ੍ਾਇਅਰ ਦ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਾਫ  

ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪਸ, ਛਿੰਗਾਰ ਦੇ ਪਰੈਡ,  
ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਫਲੌਸ, ਰੂੰ  ਦੇ ਫੋਹੇ ਲੱਗੇ ਸਾਫ  
ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਤ਼ੀਲੇ   

•  ਵਾਲ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ, ਖੰਭ,  
ਮੋਮ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਛਸਗਰਟ ਦਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜੇ,  
ਵਾਈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਵਰੈਛਕਊਮ ਬਰੈਗ/ 
ਸਮੱਗਰ਼ੀ, ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਅਤੇ  
ਬਾਰਬ਼ੀਛਕਊ ਦ਼ੀ ਸੁਆਹ

ਹਰੇ ਡੱਬੇ
ਛਵੱਚ ਕ਼ੀ ਪਾਉਣਾ ਹਰੈ?

•  ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਤਰ਼ੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਨਿ਼ੀਲ ਬਰੈਗਾਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।
•  ਪਲਾਸਛਟਕ ਬਰੈਗ ਨੰੂ ਮੋੜੋ ਜਾਂ ਹਲਕ਼ੀ ਗੱਠ ਮਾਰੋ (ਟਛਵਸਟ 

ਟਾਈ ਨਾ ਵਰਤੋ)। 
•  ਪਲਾਸਛਟਕ ਬਰੈਗ / ਰਰੈਪ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ; 

ਬਹੁਤ ਛਜਆਦਾ ਪਲਾਸਛਟਕ ਸਮੱਛਸਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹਰੈ।

ਹਰੇ ਡੱਬੇ 
ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ

ਸੜਕ ਛਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣਾ
• ਆਪਣ਼ੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਛਕਸੇ ਇੱਕ ਛਵੱਚ ਅਸਤਰ ਲਗਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਛਵੱਚ ਅਸਤਰ ਨਾ ਲਗਾਓ।
•  ਦੋਨਾਂ ਛਵੱਚੋਂ ਛਕਸੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਅਸਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਜਾਂ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੈਲੇ 

ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 
•  ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰ਼ੀ? ਗਰੈਰ-ਭੋਜਨ ਕੂੜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਛਟਸੂਜ, ਡਾਇਪਰ, ਜਾਨਵਰ ਦ਼ੀ ਰਛਹੰਦ) ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ 

ਡੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਿਕ ਥਰੈਲੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ।

ਬਹੁ-ਛਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣਾ ‘(ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
• ਆਪਣ਼ੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਦਾ ਅਸਤਰ ਲਗਾਓ।
• ਥਰੈਲੇ ਨੰੂ ਆਪਣ਼ੀ ਛਬਲਛਡੰਗ ਦੇ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ।

ਭੋਜਨ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇ 
ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ, ਉਸਦੇ 

ਛਲਫਾਫੇ ਨੰੂ ਕੂੜੇ ਛਵੱਚ ਸੁੱ ਟੋ।

ਹੋਰ  
ਸੁਝਾਅ



ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਰੈਛਵਕ ਪੋ੍ਗਰਾਮ ਨੰੂ ਦੂਛਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ 
ਛਕਉਂਛਕ ਇਹ ਪ੍ਣਾਲ਼ੀ ਨੰੂ ਦੂਛਿਤ ਕਰਦ਼ੀਆਂ ਹਨ:

*ਛਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਭਜੋਨ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ/ਰਰੈਪ ਚੋਂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵ ੋ(ਛਜਵੇਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਥਰੈਲੇ, ਡਬਲਰੋਟ਼ੀ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਆਛਦ)। ਭਜੋਨ 
ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨੰੂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਛਲਆਂ ਨੰੂ ਕੜੇੂ ਛਵੱਚ।

**ਛਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਡੱਛਬਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚ 
ਦ਼ੀਆਂ ਬਰਨ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਨਾ ਸੁੱ ਟੋ। ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ 
ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਦ਼ੀ ਛਕਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੰੂ ਛਰਸਾਈਕਛਲੰਗ (ਰਛਹੰਦ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ 
ਲਈ ਖੰਘਾਲੋ) ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਛਵੱਚ ਪਾਓ।

ਨਵ਼ੀਨਤਮ ਕ਼ੀਤਾ: ਮਾਰਚ 2013

ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਨੰੂ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਅਸਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ/ਦ਼ੀ ਹਾਂ, 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕ਼ੀ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਛਜਵੇਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਰਰੈਪ ਡੱਬੇ 
ਛਵੱਚ ਛਕਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ/ਦ਼ੀ?

ਜਦ ਛਕ ਆਪਣੇ ਡੱਛਬਆਂ ਨੰੂ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਦਾ ਅਸਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਠ਼ੀਕ ਹਰੈ, ਪਰ 
ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ, ਡਬਲਰੋਟ਼ੀ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦ਼ੀ ਹੋਰ ਪਰੈਕੇਛਜੰਗ ਿਾਮਲ 
ਕਰਨਾ ਠ਼ੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਛਜਆਦਾ ਪਲਾਸਛਟਕ ਪ੍ੋਸਰੈਛਸੰਗ ਕੇਂਦਰ ਛਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧ਼ੀ 
ਗੰਭ਼ੀਰ ਸਮੱਛਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹਰੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਚੰਗ਼ੀ ਖਾਦ ਛਤਆਰ ਕਰਣ 
ਛਵੱਚ ਤੁਹਾਡ਼ੀ ਮਦਦ ਨੰੂ ਸਲਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ।

ਕ਼ੀ ਮਰੈਨੰੂ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਨਿ਼ੀਲ ਥਰੈਲੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ?

ਖਾਸ ਥਰੈਲੇ ਖਰ਼ੀਦਣ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ਼ੀ ਹਰੈ; ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਕਛਰਆਨੇ ਦੇ ਥਰੈਲੇ ਹ਼ੀ ਠ਼ੀਕ 
ਹਨ। ਕੁਦਰਤ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੜਨਿ਼ੀਲ ਥਰੈਛਲਆਂ ਦ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦ਼ੀ। ਜਰੈਛਵਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਥਰੈਲੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਛਵਧ਼ੀ ਖਾਦ ਬਣਨ ਯੋਗ/ਸੜਨਿ਼ੀਲ 
ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਛਲਆਂ ਦਾ ਆਮ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਛਲਆਂ ਤੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ਼ੀ। 
ਸਾਰੇ ਥਰੈਛਲਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਤਰਾਂ ਖੋਛਲਹਿਆ, ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਅਵਿੇਿਾਂ ਦ਼ੀ ਤਰਾਂ ਉਪਚਾਰ ਕ਼ੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹਰੈ ਛਜਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਮ਼ੀਨ ਹੇਠ ਛਨਪਟਾਰੇ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹਰੈ।

ਸੜਕ ਛਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱ ਕਣਾ: ਜੇ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਡੱਬਾ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹਰੈ ਤਾਂ ਕ਼ੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ - ਕ਼ੀ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਡੱਬੇ ਖਰ਼ੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨ਼ੀ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਚੂਨ ਛਵਕ੍ੇਤਾਵਾਂ, ਛਸਟ਼ੀ ਕੰਟੇਨਰ ਛਪੱਕ-
ਅੱਪ ਛਟਕਾਛਣਆਂ ਅਤੇ ਕਛਮਊਛਨਟ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛਦਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ (toronto.ca/
recycle  ਜਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ)।

ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਦ਼ੀ ਪਰੋਸਰੈਛਸੰਗ - ਜਾਣੋ ਛਕ ਹਰੇ ਡੱਬੇ ਛਵੱਚ ਗਈਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕ਼ੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹਰੈ। 
“From curbside to compost” (ਸੜਕ ਦੇ ਛਕਨਾਰੇ ਤੋਂ ਖਾਦ) ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਰ ਲਵੋ।  

toronto.ca/greenbin

ਨਹੀਂ

• ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਥਰੈਲੇ/ਰਰੈਪ* 
• ਪਲਾਸਛਟਕ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅਤੇ 

ਕੱਚ ਦ਼ੀਆਂ ਬਰਨ਼ੀਆਂ 
• ਸਧਾਰਨ ਕੂੜਾ

(ਛਜਵੇਂ ਛਸਗਰਟ ਦੇ ਬਚੇ ਟੁਕੜੇ, ਵਾਇਨ ਦੇ ਢੱਕਣ, ਰੂੰ  ਦੇ ਫੋਹੇ, 

ਬੱਛਚਆਂ ਦੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਈਪਸ, ਗੰਮ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 

ਦੇ ਖੰਭ ਅਤੇ ਵਾਲ)

• ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਕੂੜਾ 
(ਛਜਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਛਟਕ ਦ਼ੀਆਂ ਪੱਟ਼ੀਆਂ, ਜਾਲ਼ੀਦਾਰ ਪੱਟ਼ੀ, 

ਨਾੜ਼ੀ, ਨਛਲਕਾ/ਕੋਲੋਸਟੋਮ਼ੀ ਥਰੈਲੇ ਅਤੇ ਛਟਊਬਾਂ)

• ਪੌਪ ਦੇ ਕਰੈਨ
• ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

ਛਨਿਛਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਛਕ ਛਕਸ ੇਚ਼ੀਜ ਦਾ ਛਨਪਟਾਰਾ ਛਕਸ ਤਰਹਿਾਂ ਕਰਨਾ ਹਰੈ?
 ਵੇਸਟ ਛਵਜਰਡ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੋਜ ਉਪਕਰਣ ਹਰੈ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜੇ ਦ਼ੀਆਂ ਚ਼ੀਜਾਂ ਛਦਖਾਉਂਦਾ ਹਰੈ 
ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹਰੈ ਛਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠ਼ੀਕ ਤਰਾਂ ਛਨਪਟਾਰਾ ਛਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹਰੈ। ਇਸ ਨੰੂ toronto.ca/recycle ਤੇ 
ਲਭੋ (ਜਾਂ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ)।


