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Orientation to Ontario

ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਿਖ਼ਆਲ ਰੱਖਣਾ

www.mah.gov.on.ca ਜ� findlink.at/muniseroff 'ਤੇ 
ਿਮਉਿਨਸੀਪਲ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ ਮਿਹਕਮੇ 
'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ 
ਛੇ ਜ� ਵੱਧ ਯਿੂਨਟ� ਵਾਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ� ਿਵਖੇ 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸੁ� ਅਪਾਰਟਮ�ਟ 
ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋ, ਤ� ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਡ�ਟ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਿਕ 
ਤੁਸ� ਰੀਸਾਈਕਲ ਿਕਵ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ 
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮ�ਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕ� ਲਈ 
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ƫ

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਗਰ੍ੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰੜੋਹ੍ਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਜ� ਇਕੱਠ�  ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ ਨਹ� 
ਿਮਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ�ਜ ਡਰ੍ਾਪ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਘਰ ਦੇ ਉਹਨ� ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਿਨਪਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ 
ਪ�ਟ, ਐਟਂੀਫ਼ਰ੍ੀਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ 
ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਰ੍ਾਪ ਵਾਲੀ ਥ�
ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ
www.makethedrop.ca 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕਸ
ਈ-ਕਚਰੇ ਿਵੱਚ ਕੈਮਰੇ, ਕੰਿਪਊਟਰ, ਮਾਨੀਟਰ, 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਿਮਲ 
ਹਨ, ਿਜਹਨ� ਦੀ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਇਹਨ� 
ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਪੋ 'ਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  �ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ 
ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲੱਿਗਆਂ, ਤੁਸ� ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ 
ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੀਸ (EHF) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਜ� 
ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕ ਉਤਪਾਦ� ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲਾਗਤ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਿਤਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ! – �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ �ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ 
ਵਸਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ 
ਉਦ� ਇਕੱਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਤਸੁ� ਭਾਵ� ਸ਼ਿਹਰ 
ਿਵੱਚ ਜ� ਦੇਸ਼ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹ੍� ਦਾ ਕੂੜਾ 
ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹੋ। ਝੀਲ� ਅਤੇ ਦਿਰਆਵ� 
ਿਵੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣਾ ਵੀ ਉਸਨੰੂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਹੈ।

ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨਾ
ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਮਉਿਨਸਪੈਿਲਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਘਰ� ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ� ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਲਾਗਤ ਲ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ, 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਅਤੇ ਆਰਗੈਿਨਕ ਕੂੜੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ 
ਕੂੜੇਦਾਨ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੂੜਾ-ਕਚਰਾ ਉਹ ਕੂੜਾ ਹੈ, 
ਿਜਸ ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ� 
ਖਾਦ ਨਹ� ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਬਹੁਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼, ਕੱਚ, 
ਪਲਾਸਿਟਕ, ਐਿਲਉਿਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰ੍ੀਆਂ 
ਨੰੂ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਊ ਬਾਕਸ 
ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹਨ। ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਵਸਤ� ਨੰੂ ਨਵ� ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ, ਆਮ ਕੂੜੇ ਿਵੱਚ� ਫਲ 
ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਿਛਲਿਕਆਂ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ 
ਰਿਹੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਵਰਗੇ ਆਰਗਿੈਨਕ ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਗਿੈਨਕ ਕੂੜੇ ਤ� ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਨੰੂ ਪਾਰਕ� ਅਤੇ ਖਤੇ� ਿਵਚਲੀ ਿਮੱਟੀ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ਨੀਲਾ ਬਾਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ� ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 
ਿਵੱਚ ਹਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਾਲਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਿਮਉਿਨਸਪੈਿਲਟੀ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
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ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 
ਬਰਬਾਦ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ 
ਸਥਾਨਕ ਿਮਉਿਨਸਪੈਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। 

ontario.ca ਜ� findlink.at/muniseroff 'ਤੇ 
ਿਮਉਿਨਸੀਪਲ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਿਸੰਗ 
ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। 

�ਟਾਰੀਓ ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 
www.stewardshipontario.ca 'ਤੇ 
ਸਟੀਵਰਡਿਸ਼ਪ �ਟਾਰੀਓ 'ਤੇ ਜਾਓ। 
ਜਾਓ। 

ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਇਲੈਕਟਰ੍ਾਿਨਕਸ 
ਰੀਸਾਈਕਿਲੰਗ ਡੀਪੋ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ 
ਲਈ www.recycleyourelectronics.ca 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਿਬਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਿਬਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਮਾੜੇ 
ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਬਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ 
ਤੁਸ� ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚਾ�ਦੇ ਹੋ।

ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ 
ontario.ca ਜ� findlink.at/savinenerg 'ਤੇ 
ਿਬਜਲੀ ਮਿਹਕਮੇ 'ਤੇ ਜਾਓ।

oee.nrcan.gc.ca 'ਤੇ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 
ਬਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰ੍ੋਤ� ਬਾਰੇ ਕਨ� ਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 
'ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ?

�ਟਾਰੀਓ ਿਵੱਚ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ 
ਲਈ $1,000 ਤੱਕ ਦਾ 
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਤੁਸ� ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, 
ਪਿੁਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਰੋਕ 
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਿਟਕਟ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਅਿਹਮ ਿਟੱਪਣੀ

• ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ
• ਘਟਾਓ, ਮੁੜ ਵਰਤ� ਕਰੋ, 

ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰੋ
• ਹਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਖਾਦ ਜ� 

ਵਰਤ� ਕਰੋ




