
penrith.city

ਆਪਣੀ 3-ਕੜੂਦੇਾਨਾ ਂ 
ਵਾਲੀ ਸਵੇਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  

ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ



ਹਰ ੇਢੱਕਣ ਵਾਲੇ FOGO ਕੜੂਦੇਾਨ
ਹਰੇ ਢਕੱਣ ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਤਹੁਾਡਾ ਜੈਵਵਕ ਭਜੋਨ ਅਤ ੇਬਗੀਚੇ 
ਦੀਆ ਂਜੈਵਵਕ ਚੀਜ਼ਾ ਂ(Food Organics and Garden 
Organics) (FOGO) ਵਾਲਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਹ।ੈ ਇਹ ਕੂੜੇਦਾਨ 
ਹਫਤਵੇਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਹ ਭਜੋਨ ਦ ੇਟਕੁਵੜਆ,ਂ 
ਬਵਚਆ ਹਇੋਆ ਭਜੋਨ, ਘਾਹ ਦੀਆ ਂਕਤਰਾ,ਂ ਬਗੀਚੇ ਦੀਆ ਂ
ਟਾਹਣੀਆ ਂਤ ੇਪੱਤ,ੇ ਪੀਜ਼ ੇਵਾਲਾ ਡਬੱਾ, ਮੱਛੀ ਅਤ ੇਵਚਪੱਸ ਵਾਲੇ 
ਕਾਗਜ਼, ਵਟਸਆੂ,ਂ ਅਤ ੇਹਰੋ ਅਵਜਹੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਹ।ੈ

✓ ਹਡੱੀਆਂ
✓ ਟਾਹਣੀਆਂ
✓ ਪੀਸੀ ਹਈੋ ਕੌਫੀ
✓ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤ ੇਹਰੇ   
 ਕੰਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ
✓ ਡਅੇਰੀ ਉਤਪਾਦ
✓ ਚਰਬੀ ਅਤ ੇਤਲੇ
✓ ਮੱਛੀ
✓ ਫੁਲੱ
✓ ਘਾਹ ਦੀਆ ਂਕਤਰਾਂ
✓ ਵਬਲੱੀਆ ਂਦਾ ਕੂੜਾ (ਵਮੱਟੀ  
 ਜਾ ਂਕਾਗਜ਼ ਆਧਾਵਰਤ)

✓ ਪੱਤੇ
✓ ਬਚੇ ਹਏੋ/ਭਜੋਨ ਦ ੇਟਕੁੜੇ
✓ ਮੀਟ
✓ ਅਖ਼ਬਾਰ
✓ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆ ਂਪਲੇਟਾਂ
✓ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ
✓ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾ ਂਦਾ ਕੂੜਾ
✓ ਪਾਲਤ ੂਜਾਨਵਰਾ ਂਦੀ ਜੱਤ
✓ ਪੀਜ਼ ੇਦ ੇਡਬੱ ੇਅਤ ੇਭਜੋਨ 
  ਨਾਲ ਵਲਬੜੇ ਕਾਗਜ਼   
 (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 
 ਰੈਪਰ, ਕਸਾਈ ਵਾਲੇ
 ਕਾਗਜ਼ ਆਵਦ)

✓ ਪੌਵਦਆ ਂਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆ ਂ 
 ਤ ੇਪੱਤੇ
✓ ਝੀਂਗ ੇ(ਪਰਾਅਨ) ਦ ੇਖੋਲ
✓ ਵਟਸੂ/ਨੈਪਵਕਨ
✓ ਚਾਹ ਦੀਆ ਂਥੈਲੀਆ ਂਅਤ ੇ 
 ਚਾਹ ਦ ੇਪੱਤੇ
✓ ਵਟਸੂ
✓ ਟਾਹਣੀਆ ਂਅਤ ੇਡਡੰੀਆਂ
✓ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦ ੇਵਛੱਲੜ
✓ ਨਦੀਨ
✓ ਲੱਕੜ ਅਤ ੇਫੱਟੀਆਂ
 (ਵਬਨਾ ਂਰਸਾਇਣ
 ਲੱਗੀਆ ਂਅਤ ੇਵਬਨਾ ਂਰੰਗ
 ਕੀਤੀਆ)ਂ

ਏਥੇ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਤੁਹਾਡ ੇFOGO 
ਕੜੂਦੇਾਨ ਕਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

ਜ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਹਰੇ ਝੋਲੇ ਖਤਮ ਹ ੋਜਾਦੇਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਕੌਂਸਲ ਦ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਜਾ ਂਲਾਇਬ੍ਰੇੀ 
ਦੀਆ ਂਸਾਖਾਵਾ ਂਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਵਚੱ ਵਾਧੂ ਝੋਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਪੀਲੇ ਢਕੱਣ ਵਾਲੇ ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ ਕੜੂਦੇਾਨ 
ਪੀਲੇ ਢਕੱਣ ਵਾਲਾ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਕਾਗਜ਼, ਗਤੱ,ੇ ਬਤੋਲਾ,ਂ ਡਬੱ,ੇ 
ਜਾਰ, ਟੀਨ ਅਤ ੇਟਬੱਾ ਂਵਰਗੀਆ ਂਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯਗੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਲਈ ਹ ੈਵਜਨ੍ਾ ਂਨੂੰ 
ਨਵੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਵਵੱਚ ਮੁੜ-ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣ ੇਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵੱਚ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ 
ਵਲਫਾਵਫਆ ਂਨੂੰ ਨਾ ਸੱੁਟ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਮਸੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ਅਤ ੇਹਰੋ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਯਗੋ ਚੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਯਗੋ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਏਥੇ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ 
ਕੜੂਦੇਾਨ ਕਵਚੱ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

✓ ਐਰੋਸੋਲ ਵਾਲੇ ਡਬੱੇ
✓ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਬਤੋਲਾ ਂਅਤ ੇਜਾਰ
✓ ਗਤੱਾ
✓ ਵਲਫਾਫੇ
✓ ਸੀਸ ੇਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ
✓ ਇਸਵਤਹਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ 
 (ਜੰਕ ਮੇਲ)
✓ ਰਸਾਲੇ
✓ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ
✓ ਕਾਗਜ਼
✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ

✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਟਬੱ
✓ ਸੌਫਟ ਡਵਰਕੰ ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਸਟੀਲ ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਖਾਣਾ ਵਲਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਬੱੇ
 (ਟਕੇ ਅਵ ੇਕੰਟਨੇਰ)
✓ ਮੋਮ ਵਾਲੇ ਗਤੱ ੇਅਤ ੇਗਤੱੇ
 ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਟੀਨ ਦ ੇਡਬੱੇ
✓ ਟਾਇਲਟ ਰੋਲ ਦੇ
 ਅਦੰਰੂਨੀ ਗਤੱੇ
✓ ਤਹੋਫੇ ਲਪੇਟਣ ਵਾਲਾ
 ਕਾਗਜ਼ (ਰੈਵਪੰਗ ਪੇਪਰ)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਡਬੱ ੇਖਾਲੀ ਹਣੋ, ਅਤ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ ਸੱੁਟਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਕਸੇ ਵੀ 
ਤਰਲ ਜਾ ਂਭਜੋਨ ਦੀ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧ ੋਵਲਆ ਜਾਵ।ੇ



ਲਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਕਚਆ ਹਇੋਆ 
ਕੜੂਦੇਾਨ 
ਲਾਲ ਢਕੱਣ ਵਾਲਾ ਬਵਚਆ ਹਇੋਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਲਈ 
ਹ,ੈ ਜ ੋਤਹੁਾਡ ੇFOGO ਜਾ ਂਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ ਨਹੀਂ 
ਜਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਬਚੇ ਹਏੋ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ ਰਖੱ ੇਕੜੂ ੇਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਵਚੱ ਦੱਬਣ ਲਈ 
ਭਵੇਜਆ ਜਾਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹ ੈਵਕ ਇਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ 
ਕੋਈ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ, ਭਜੋਨ ਦੀ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਜਾ ਂਬਗੀਚੇ ਦ ੇ
ਜੈਵਵਕ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਰਖੱ ੇਜਾਣ।

ਇਸ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ ਬਟੈਰੀਆ,ਂ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਜਾ ਂਗਸੈ ਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾ ਂਵਰਗ ੇਵਕਸੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ 
ਕੜੂ ੇਨੂੰ ਨਾ ਸੁਟੱ,ੋ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਟਰੱਕਾ ਂਨੂੰ ਅਗੱ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂPenrith ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੇਂਦਰ (Penrith Community 
Recycling Centre) ਵਵਖੇ ਮੁਫਤ ਵਵਚੱ ਸੱੁਟੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਏਥੇ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਬਚ ੇਹਏੋ 
ਕੜੂਦੇਾਨ ਕਵਚੱ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ:

✓ ਵਚਪੱਸ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ
✓ ਵਸਗਰਟ ਦ ੇਟਕੁੜੇ
✓ ਕੱਪੜੇ
✓ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾ/ਂਛੁਰੀ-ਕਾਟਂੇ
 (ਕਰਾਕਰੀ/ਕਟਲਰੀ)
✓ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ
✓ ਵਬਲੱੀਆ ਂਦਾ ਕੂੜਾ
 (ਵਰਿਸਟਲ-ਆਧਾਵਰਤ)
✓ ਨੈਪੀਆਂ

✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਥੈਲੇ
✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਵਫਲਮ
✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਪੈਕੇਟ
✓ ਪਲਾਸਵਟਕ ਰੈਪਰ
✓ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ
 ਵਾਲੇ ਝੋਲੇ
✓ ਸਟਾਈਰੋਫੋਮ 
 ਪੌਲੀਸਟਾਇਰੀਨ
✓ ਰੈਪਰ



3-ਕੜੂਦੇਾਨਾ ਂਦੀ ਛਾਟਂੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡ
FOGO ਕੜੂਦੇਾਨ

ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ ਕੜੂਦੇਾਨ

ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਕੜੂਦੇਾਨ

ਭਾਰੀ ਰਕਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਇਕਠੱੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ ਕੇਂਦਰ

ਕੋਈ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦੇ ਵਲਫਾਫੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੱਚ ਅਤ ੇਕੋਈ ਸੂਈਆ/ਂਵਤੱਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ

ਕੋਈ ਪਲਾਸਵਟਕ ਦ ੇਵਲਫਾਫੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਜੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਅਤ ੇਕੋਈ ਸੂਈਆ/ਂਵਤਖੱੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ

ਕੋਈ ਭਜੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤ ੇਕੋਈ ਸੂਈਆ/ਂਵਤਖੱੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਨਹੀਂ



ਭਾਰੀ ਰਕਹਦੰ-ਖੂਹੰਦ ਇਕਠੱੀ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾ ਂਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵੱਚ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਵਡੱੀਆ ਂਜਾ ਂਭਾਰੀ ਹਨ, ਭਾਰੀ 
ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।
ਘਰਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਤੀ ਸਾਲ ਚਾਰ ਭਾਰੀ ਰਵਹੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਸੇਵਾ ਵਦੱਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ। 
ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤੇ ਦੋ ਵਕਊਵਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧੱ ਨਹੀਂ ਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦਾ 
(ਮੋਟ ੇਤੌਰ ਉੱਤ ੇਬਕੌਸ ਟਰੇਲਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ)।
ਇਥੱ ੇਉਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ, ਕਜਨ੍ੰਾ ਂਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਹਦੰ-
ਖੰੂਹਦ ਇਕਠੱਾ ਕਰਨ ਕਵਚੱ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੀਸਾਈਕਕਲੰਗ ਕੇਂਦਰ
Penrith ਭਾਈਚਾਰਕ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੇਂਦਰ (Penrith Community Recycling 
Centre) (CRC) ਵਸਨੀਕਾ ਂਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮੱਵਸਆ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਰਵਹਦੰ-
ਖੰੂਹਦ ਨੂੰ ਛਡੱ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦੰਦਾ ਹ।ੈ
ਇਥੇੱ ਉਹਨਾ ਂਚੀਜਾ ਂਦੀਆ ਂਕਝੁ ਉਦਾਹਰਣਾ ਂਕਦਤੱੀਆ ਂਜਾ ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਕਜਨ੍ੰਾ ਂਨੂੰ CRC ਕਵਖੇ 
ਛਕੱਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ:ੈ

✓  ਅਣਚਾਵਹਆ ਫਰਨੀਚਰ
✓ ਗਦੱੇ
✓ ਵਬਜਲੀ ਵਾਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ
 (ਵਾ੍ਈਟਗਡੁਜ਼)
✓ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਕਤਰਨਾਂ
 (ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਉੱਤ ੇਡਬੱੇ
 ਵਵਚੱ ਪਾਈਆ ਂਜਾਣੀਆਂ
 ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ)

✓ ਰੱੁਖਾ ਂਦੀਆ ਂਟਾਹਣੀਆਂ
 (ਪ੍ਬਧੰ ਕਰਨ ਯਗੋ
 ਪੰਡਾ ਂਵਵਚੱ ਬਨ੍ੰੀਆਂ
 ਹਈੋਆ ਂਅਤ ੇ1.2 ਮੀਟਰ
 ਤੋਂ ਵਧੱ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ)

✓ ਛੋਟੀਆ ਂਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ
 (ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਉੱਤ ੇਡਬੱੇ
 ਵਵਚੱ ਪਾਈਆ ਂਜਾਂ
 ਝੋਵਲਆ ਂਵਵਚੱ ਪਾਈਆਂ
 ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ
 ਹਨ)

✓  ਬਟੈਰੀਆਂ
✓ ਇਲੈਕਟ੍ਵੌਨਕ
 ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ
 (ਕੰਵਪਊਟਰ, ਟਲੈੀਵਵਜ਼ਨ, 
 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ
 ਉਪਕਰਣ)

✓ ਫਲੂਰੋ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਅਤੇ
 ਵਟਊਬਾਂ
✓ ਗਸੈ ਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾ ਂਅਤੇ
 ਅਗੱ ਬਝੁਾਊ ਯਤੰਰ
✓ ਗਡੱੀਆ ਂਵਾਲੇ ਅਤੇ
 ਹਰੋ ਤਲੇ

✓ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ
✓ ਸਾਦਾ ਵਚਟੱਾ
 ਪੌਲੀਸਟਾਇਰੀਨ

CRC ਗਟੇ 3, 96 Dunheved Circuit, St Marys ਵਵਖੇ ਸਵਥਤ ਹ ੈਅਤ ੇਇਹਨਾ ਂਸਵਮਆ ਂਤ ੇ
ਖੁਲ੍ੱਾ ਹ:ੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਕੱਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਵਹਰ 2 ਵਜੇ ਤਕੱ ਅਤ ੇਸਨੀਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਦੁਪਵਹਰ 12 ਵਜੇ ਤਕੱ।  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
penrith.city/CRC ਉੱਤ ੇਜਾਓ।

ਭਾਰੀ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਕਵੇਂ ਬੁਕੱ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ 
ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ penrith.city/bulkywaste ਉੱਤ ੇਜਾਓ।



3-ਕੜੂਦੇਾਨਾ ਂਦ ੇਸਵੇਾ ਦ ੇਕਵਕਲਪ
ਆਪਣ ੇਕੜੂ ੇਦੀ ਛਾਟਂੀ ਨੂੰ ਵਧੱ ਤੋਂ ਵਧੱ ਸਰਲ ਅਤ ੇਸੁਵਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਡੇ 
ਘਰ ਦੀਆ ਂਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੁਕੱਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਾ ਂਦ ੇਵਖੱ-ਵਖੱ ਸੇਵਾ 
ਵਵਕਲਪ ਪੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾ।ਂ
ਵਸਨੀਕਾ ਂਦੁਆਰਾ ਚਣੁ ੇਗਏ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸੇਵਾ ਵਵਕਲਪ ਹਠੇਾ ਂਵਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਆਪਣ ੇਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਵਚੱ ਜਗਾ੍ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾ ਂਤਸੁੀਂ ਇਕ 
ਵਡੱ ੇਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ 
ਸੇਵਾ ਵਵਚੱ ਇਕ ਦੂਜਾ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਬ੍ਧੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਂਆਪਣੀ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗਲੱ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਂਸਲ 
ਨੂੰ 4732 7777 ਉੱਤ ੇਫੋਨ ਕਰੋ।

ਵਡੱੀ ਬਚੀ ਹਈੋ ਰਕਹਦੰ-ਖੂਹੰਦ ਸਵੇਾ
240ਲੀਟਰ FOGO ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤੇਵਾਰ
240ਲੀਟਰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ
240ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਬਵਚਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ

W F F

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਵਡੱੀ ਬਚੀ  
ਹਈੋ ਰਕਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਵੇਾ
240ਲੀਟਰ FOGO ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤੇਵਾਰ
240ਲੀਟਰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ
240ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਬਵਚਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ

W F W

ਕਟਕਾਊ ਸਵੇਾ
240ਲੀਟਰ FOGO ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤੇਵਾਰ
240ਲੀਟਰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ
140ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਬਵਚਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ

W F F

ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਚੀ ਹਈੋ ਸਵੇਾ
240ਲੀਟਰ FOGO ਕੂੜੇਦਾਨ ਹਫਤੇਵਾਰ
240ਲੀਟਰ ਰੀਸਾਈਕਵਲੰਗ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ
140ਲੀਟਰ ਬਾਕੀ ਬਵਚਆ ਕੂੜੇਦਾਨ ਪਦੰਰਵਾੜ ੇਬਾਅਦ

W F W



ਪਨੈਕਰਥ ਵੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਐਪ (Penrith 
Waste Champion App)
ਵਧੇਰੇ ਮਦਦਗਾਰੀ ਰਵਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ ਨਾਲ ਸਬਵੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ,ੇ 
Google Play ਜਾ ਂApple App Store ਤੋਂ Penrith ਵਸੇਟ ਚੈਂਪੀਅਨ 
ਐਪ (Penrith Waste Champion App) ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। 
ਆਪਣ ੇਕੂੜੇਦਾਨ ਦ ੇਵਦਨਾ ਂਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਵਚੱ ਤਹੁਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
3-ਕੂੜੇਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਲੰਡਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਚੱ ਰਵਹਦੰ-
ਖੰੂਹਦ ਦ ੇਸਮਾਗਮਾ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਛਾਟਂੀ ਦ ੇਸਖੌ ੇਨੁਕਤ ੇ
ਜਦੋਂ ਤਹੁਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਵਕ ਵਕਹੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹ,ੈ 
ਐਪ ਵਵਚੱ ਸਾਮਲ ਹ।ੈ

ਇਹ ਪ੍ਜੈੋਕਟ ਐਨ ਐਸ ਡਬਵਲਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਵਖਆ 
ਅਥਾਰਟੀ (NSW Environment Protection 
Authority) ਦੀ ਪਵਹਲ ਕਦਮੀ ਹ,ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੜੂ ੇਵਾਲੀ 
ਲੈਵੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

FOGO ਦੀ ਚਕੱਰੀ ਆਰਕਥਕਤਾ 
ਇਥੇੱ ਸੁਰ ੂਹੁਦੰੀ ਹੈ


