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ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਪ੍ਾਬਦੰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਤਆਰ ਰਨਿਣ ਲਈ  
ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ 

 
ਆਗਾਮੀ 1 ਨਵਬੰਰ ਨ ੰ  ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨਵੁੱਚ ਇੁੱਕੋ ਵਾਰ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ (ਨਸਗੰਲ-ਯ ਜ਼) ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ ਰ  ਿਣੋ 
ਤੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਨਵੁੱਚ 23,000 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚ ਨ ਨਵਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਿਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਸੁੱਨਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, 
ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  15 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਿੈ। 
 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਤੰਰੀ James Griffin ਨੇ ਨਕਿਾ ਨਕ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਕ ਇਸ ਸਾਲ ਿੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਛੋਿ ੇ
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਨਤਆਰੀ ਿੈ, ਨਨਉ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੁੱਕ ਨਵਸ਼ਾਲ ਨਰਿੇਲਰ ਨਸੁੱਨਖਆ ਮ ਨਿਮੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਨਰਿੇਲ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ (NRA) ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਿੈ। 
 
"ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਿੀ ਦਾ ਇੁੱਕ ਵਸੀਲਾ ਿੈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਮੁੱਨਸਆ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਕ ੁੱਝ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਬੈਗ ਅਤ ੇਸਿ੍ਾੁੱਅਵਾਂ (straws) ਉੱਤੇ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਨਵੁੱਚ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿੇ ਿਾਂ," ਸ਼ਰੀ Griffin ਨੇ 
ਨਕਿਾ। 
 
"ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ ੜੇ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੁੱਸਾ ਨਸਗੰਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਦੀਆ ਂਵਸਤ ਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ੈਕੇਨਜੰਗ ਦਾ ਬਨਣਆ ਿ ਦੰਾ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਇਿ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨਵੁੱਚ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਦੇ ਕ ੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.7 ਨਬਲੀਅਨ (2.7 
ਅਰਬ) ਇਕਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ। 
 
“ਇਨ੍ਾਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਿੈ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਜਨ੍ਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਬਿ ਤ ਸਾਰ ੇਮੇਜ਼ਬਾਨੀ (ਿਾਸਪ੍ੀਿੈਲਿੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚ ਨ ਉਦਯਗੋ ਨਵੁੱਚ ਿਨ, 
ਆਪ੍ਣੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਚੇਨ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ, ਅਤੇ ਮੈਨ ੰ  ਇਿ ਦਖੇ ਕੇ ਖ ਸ਼ੀ ਿੋਈ ਨਕ ਨਵੰਬਰ ਨਵੁੱਚ ਵਧੇਰੀਆਂ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗ  ਿੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਿਲਾ ਂ
ਿੀ ਇਨ੍ਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਬਿ ਤ ਸਾਨਰਆਂ ਨੇ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦ ਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਿ।ੈ 
 
"ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਉੱਪ੍ਰ ਲੁੱਗਣ ਵਾਲੀਆ ਂਇਿ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਤੋਂ ਦ ਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਇੁੱਕ ਵੁੱਡੀ 
ਸ਼ ਰ ਆਤ ਿੈ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿੇ ਿਾਂ ਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨ ਕ ਲ ਨਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।" 
 
ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਨਨਉ ਸਾਊਥ ਵਲੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿੀ ਿ ੈਨਜਸ ਨਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ: 

• ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਦੀਆਂ ਸਿ੍ਾੁੱਅਵਾਂ (straws), ਸਨਿੁੱਰਰ (stirrer), ਕਿਲਰੀ, ਪ੍ਲੇਿਾਂ, ਕਿੋਰੇ ਅਤੇ ਕਪ੍ਾਿ ਲੁੱਗੀਆਂ ਤੀਨਲਆ ਂ
(cotton buds) 

• ਨਵਸਨਤ੍ਤ ਪ੍ਲੋੀਸਿਾਈਰੀਨ (expanded polystyrene) ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁੱਪ੍ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡੁੱਬੇ-ਭਾਡਂੇ 
• ਧੋਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਜਿੇ ਨਨੁੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਤਪ੍ਾਦ ਨਜਨ੍ਾ ਂਨਵੁੱਚ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਮਾਈਕੋ੍ਰਬੀਡਸ (plastic microbeads) 

ਿ ੰਦੇ ਿਨ।  



 
ਇਿ 1 ਜ ਨ ਤੋਂ ਨਨਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨਵੁੱਚ ਿਲਕੇ ਨਸਗੰਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਬੈਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਗੀ ਪ੍ਾਬਦੰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ।  
 
ਨਨਉ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, NRA ਨੇ ਪ੍ਨਿਲਾਂ ਿੀ ਨਜ਼ਰ ਨਵੁੱਚ ਰੁੱਖੇ ਗਏ ਕ ੁੱਝ ਖਾਸ 40,000 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਵੁੱਚੋਂ ਅੁੱਧੇ ਨਾਲੋਂ 
ਵੀ ਵੁੱਧ ਨ ੰ  ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਬੈਨ ਬਾਰੇ ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿ ਣ ਤੁੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 650 ਦੇ ਿੀਚੇ 
ਨਵੁੱਚੋਂ 560 ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ਰਚ ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿੈ। 
 
ਬਿ -ਸੁੱਨਭਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ Mark Coure ਨੇ ਨਕਿਾ ਨਕ ਨਨਉ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿੀ ਿ ੈਨਕ ਬਦਲਾਅ 
ਲਾਗ  ਿੋਣ 'ਤੇ ਿਰ ਕੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਨਭੰਨ ਭਾਈਚਾਨਰਆਂ ਦ ੇਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨਤਆਰ ਿੋਣਗੇ। 
 
"ਛੋਿੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡ ੇਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥ-ਨਵਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜਹ ਦੀ ਿੁੱਡੀ ਿਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਿ ੰਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਿਰ ਕੋਈ 
ਜਾਣਦਾ ਿੋਵੇ ਨਕ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਸਫਲ ਿਣੋ ਲਈ ਨਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ," ਸ਼ਰੀ Coure ਨੇ ਨਕਿਾ। 
 
"ਅਸੀਂ ਇਿ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਨਕ ਨਵਨਭੰਨ ਖਤੇਰਾਂ ਨਵੁੱਚ ਬਿ ਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਾਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪ੍ਣੇ ਨਵਆਪ੍ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੰ  ਇਿ ਦੁੱਸਣ ਨਵੁੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੁੱਕ ਅਿ ੁੱਿ ਭ ਨਮਕਾ ਨਨਭਾਉਂਦੇ ਿਨ ਨਕ ਕੀ ਿੋ ਨਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ।  
 
"ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 15 ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਪ੍ਾਬਦੰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ-ਨਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ 
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਤਾ ਂਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਤਾ ਿੋਵ ੇਨਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ 
ਉਿ ਆਪ੍ਣੇ ਭਾਈਚਾਨਰਆ ਂਨ ੰ  ਸਿਾਰਾ ਵੀ ਦ ੇਸਕਣ।"  
 
ਨਜਨ੍ਾਂ 15 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਵੁੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਾਂ ਨਵੁੱਚ ਅਰਬੀ, ਮੈਂਡਨਰਨ (ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਅਤ ੇਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।  
 
NRA ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂ ਅਤੇ ਕਨਮਊਨਨਿੀ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਨਸੰਗਲ-ਯ ਜ਼ ਪ੍ਲਾਸਨਿਕ ਪ੍ਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ ੇ ਸਲਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮ ਫ਼ਤ 
ਿੌਿਲਾਈਨ (1800 844 946) ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਿੈ।  
 
ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban ‘ਤੇ ਜਾਓ।  
 

ਮੀਡੀਆ: Imogen Brennan | Minister Griffin | 0437 481 114 

Scott Hodder | Minister Coure | 0455 094 282 

http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban



