
ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚ ੇ
ਦੇ ਿੂੜੇ ਿਾਸਤੇ 
ਿੂੜਾਦਾਨ ਸੇਿਾ



ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਿਾਲੇ 
ਿੂੜੇਦਾਨ ਹਿੱਚ ਿੀ ਿੁਝ ਪਾਇਆ 
ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਿੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਿੰਪੋਸਟ 
ਨੰੂ ਬਗੀਹਚਆਂ ਹਿੱਚ ਿਰਹਤਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਹਿ ਿੇਿਲ ਸਿੀਿਾਰ ਿਰਨਯੋਗ 
ਿਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿੂੜੇਦਾਨ ਹਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਿੰਪੋਸਟ ਬਣਨਯੋਗ ਥੈਲੇ ਜੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਿੈਡੀਆਂ  
(kitchen caddies) ਹਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੀਿਾਰ 
ਿਰਨਯੋਗ ਹਨ। 

ਿਲ਼
 ਅ

ਤੇ 
ਸਬਜੀਆਂ

ਆਂ
ਹਡ

ਆ ਂਦੇ ਹਿਲਿੇ
ਿੇਿ

 ਦ ੇਟਿੁੜੇ

ਪੱਤ

ੇ

ਆ
ਮ

 ਨ

ਦੀਨ

ਡੇ
ਅ

ਰੀ
 ਉ

ਤਪਾਦ

ਘ
ਾਹ

 ਦ
ੀਆ

 ਂਿਾਤਰਾਂ

ਿੁੱਲ

ਿੋ
ਟ

ੀਆਂ
 ਟ

ਹਹਣੀਆਂ

ਪੌ
ਹਦ

ਆ ਂਦੀਆਂ ਿਾਤਰਾਂ

ਖੁਲੱ
ੀ੍ ਚ

ਾਹ
 ਪੱ

ਤੀ
 ਅਤ ੇਿੌਿੀ ਗ੍ਰਾਊਂਡ

ਹਟ
ਸ਼

,ੂ ਿ
ਾਗ

ਜੀ

 ਤਲੌੀਏ ਅਤੇ ਪਰੁਜਾ-ਪ
ੁਰ

ਜ
ਾ ਿੀਤਾ ਿਾਗਜ

ਭੋ
ਜ

ਨ
 ਦ

ੀ ਰ
ਹਹਦੰ-ਖੰੂਹਦ

ਬ
੍ਰੈ ੈੱਡ

 ਦ

 ੇਟਿੁੜੇ 

ਮ
ੀਟ

 ਅ
ਤੇ 

ਸਮੁਦੰਰੀ ਭੋਜਨ



ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚ ੇ
ਿਾਲੇ ਿੂੜੇਦਾਨ ਹਿੱਚ ਿੀ ਿੁਝ 
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ
ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀ ਸੁਹਿਧਾ ਹਿੱਚ ਖਾਦ 
ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਹਲਆ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਹਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਹਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਿਾਲੇ ਿੂੜੇਦਾਨ ਹਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ

 ਪਿਾਸਵਟਕ ਦੇ ਥੈਿੇ ਅਤੇ ਪਿਾਸਵਟਕ ਦੀ ਪੈਕੇਵਜੰਗ (ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਥੈਿੇ, 
ਕਵਿੰਗ ਰੈਪ, ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ)

 ਕੁੱ ਤੇ ਜਾਂ ਵਬੱਿੀ ਦਾ ਗੰਦ-ਿੰਦ

 ਵਕੱਟੀ ਵਿਟਰ

 ਿਕਾਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਵਸਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ

 ਕੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਿਾਂ ਦੇ ਪੂੰ ਝੇ (wipes)

 ਕੌਫੀ ਪੌਡ ਅਤੇ ਿਰਤਕੇ ਸੁੱ ਟਣਯੋਗ ਕੌਫੀ ਕੱਪ

 ਟੀ ਬੈਗ (ਵਕਸੇ ਸਟੇਪਿ ਜਾਂ ਪਿਾਸਵਟਕ ਟੈਗ ਸਿੇਤ)

 ਪੌਵਦਆਂ ਿਾਿੇ ਗਿਿੇ

 ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਰਾਖ

 ਿੈਵਕਊਿ ਦੀ ਧੂੜ

 ਿਾਲ਼ (ਪਾਿਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਿਾਲ਼ਾਂ ਸਿੇਤ)

 ਕਾਗਜੀ ਪਿੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਕੱਪ

 ਿੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਿਫੀ ਸਵਟੱਕਾਂ

 ਧਾਤੂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਾਸਵਟਕ ਦੇ ਿੁੜ-ਿਰਤਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ

 ਵਤੱਖੀਆਂ ਚੀਜਾਂ, ਦਿਾਈਆਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਖਡੌਣੇ

 ਪੀਜਾ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਹਿਿੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਿਈ ਦੇਖ ੋ
whittlesea.vic.gov.au/foodwaste ਜਾਂ ਵਫਰ ਕੌਂਸਿ ਨੰੂ ਕਾਿ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ 
ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ $77 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਿ ਹੈ (ਜੁਿਾਈ-ਜੂਨ)। ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਿਾ ਨੰੂ ਿੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਾਂ ਿਾਿੇ 
ਨੋਵਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਚਾਹੋਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਿਰਪਾ 
ਿਰਿੇ ਿੌਂਸਲ ਨੰੂ 9217 2170 ’ਤੇ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।



ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਉੱਤੇ 
ਪ੍ਰਹਿਹਰਆ ਹਿੱਥੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (composting 
facility) ਵਿਖੇ ਵਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਕੰਟਰੋਿਬੱਧ ਕੰਪੋਸਟ 
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਵਿਆ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇ8-10 ਹਫਤੇ ਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਸਨੰੂ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਥਾਪਨਾਿਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਿ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਗੀਚੇ ਸ਼ਾਿਿ ਹਨ।

ਿੌਂਸਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਹਿਉਂ 
ਇਿੱਤਰ ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਿਟਲਸੀ ਸ਼ਹਹਰ ਹਿੱਚ, ਔਸਤ ਿੂੜਾਦਾਨ ਹਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ 
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਜੋ ਲੈਂਡਹਿਲ 
ਹਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਿ ਸ਼ਿਤੀਸ਼ਾਲੀ 
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸ ’ਤੇ 
ਪ੍ਰਹਿਹਰਆਿਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਹਿਹਰਆਿਾਂ ਦੌਰਾਨ ਿਰਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹਿਚਾਰ ਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਲੈਂਡਹਿਲ ਹਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਬੇਿਦਰੀ ਿੀ ਹੈ।

ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਿੂੜਾਦਾਨ ਹਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਇਿੱਤਰ ਿਰਿੇ 
ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਿੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਹਿੱਚ ਬਦਲਿੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਹਿਲ ਤੋਂ ਹਨਿਲਣ 
ਿਾਲੀ ਮੀਥੇਨ ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਾਰਬਨ ਿੁੱ ਟਹਪ੍ਰੰ ਟ 
ਨੰੂ ਿੀ ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਹੰਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੰੂ ਹਮੱਟੀ ਹਿੱਚ 
ਿਾਪਸ ਹਮਲਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਹਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ 
ਹਿ ਬਹੁਮੁੱ ਲੇ ਸਰੋਤ ਅਜਾਈ ਂਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਿੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ 
ਬੱਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪੋਸ਼ਿ-ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿੱਚ ਮਦਦ ਿਰਦੀ 
ਹੈ। ਿੌਂਸਲ ਇਸ ਿੰਪੋਸਟ ਖਾਦ ਨੰੂ ਸਥਾਨਿ ਪਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ੍ੇ  ਸਥਾਨਾਂ 
ਹਿੱਚ ਿਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਿਨਾਿਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੰੂ ਭਰਨ 
ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗੀ।

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste


