ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ
ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ
ਕੂੜਾਦਾਨ ਸੇਵਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ
ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਕੰ ਪੋਸਟ
ਨੂੰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ
ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ
ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰ ਪੋਸਟ ਬਣਨਯੋਗ ਥੈਲੇ ਜੋ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੈਡੀਆਂ
(kitchen caddies) ਵਿੱ ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ।
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ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ
ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਕੀ ਕੁਝ
ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱ ਚ ਖਾਦ

ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ

ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਜਾਣ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ (ਜਿਸ ਵਿੱ ਚ ਥੈਲੇ,
ਕਲਿੰਗ ਰੈਪ, ਟਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)
ਕੁੱ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱ ਲੀ ਦਾ ਗੰ ਦ-ਮੰ ਦ
	ਕਿੱ ਟੀ ਲਿਟਰ
	ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੂੜਾ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ
ਕੱ ਛੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂੰ ਝੇ (wipes)
ਕੌ ਫੀ ਪੌਡ ਅਤੇ ਵਰਤਕੇ ਸੁੱ ਟਣਯੋਗ ਕੌ ਫੀ ਕੱ ਪ
ਟੀ ਬੈਗ (ਕਿਸੇ ਸਟੇਪਲ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਗ ਸਮੇਤ)
ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਮਲੇ
ਰੁੱ ਖਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਰਾਖ
	ਵੈਕਿਊਮ ਦੀ ਧੂੜ
	ਵਾਲ਼ (ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ਾਂ ਸਮੇਤ)
ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਲੇ ਟਾਂ ਅਤੇ ਕੌ ਫੀ ਦੇ ਕੱ ਪ
	ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਲਫੀ ਸਟਿੱ ਕਾਂ
ਧਾਤੂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ
	ਤਿੱ ਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣੇ
ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱ ਤੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ

ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਖੋ
whittlesea.vic.gov.au/foodwaste ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ
ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ $77 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ (ਜੁਲਾਈ-ਜੂਨ)। ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖ਼ਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੇ
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੋਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਕੌਂ ਸਲ ਨੂੰ 9217 2170 ’ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੌਂਸਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਕਿਉਂ
ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਵਿਟਲਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱ ਚ, ਔਸਤ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿੱ ਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ
ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਜੋ ਲੈਂ ਡਫਿਲ
ਵਿੱ ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਸ ’ਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਵਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ ਬੇਕਦਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿੱ ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੰ ਪੋਸਟ ਖਾਦ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂ ਡਫਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ
ਵਾਲੀ ਮੀਥੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱ ਟਪ੍ਰਿੰ ਟ
ਨੂੰ ਵੀ ਘੱ ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਨੂੰ ਮਿੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਪਸ ਮਿਲਾ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਿ ਬਹੁਮਲੇ
ੁੱ ਸਰੋਤ ਅਜਾਈ ਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੰ ਪੋਸਟ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ
ਬੱ ਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਕੌਂ ਸਲ ਇਸ ਕੰ ਪੋਸਟ ਖਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੱ ਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ
ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱ ਖੇਗੀ।

ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਰਹਿੰ ਦ-ਖੂੰ ਹਦ ਉੱਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱ ਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰ ਪੋਸਟ ਖਾਦ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ (composting
facility) ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਬੇਹੱਦ ਕੰ ਟਰੋਲਬੱ ਧ ਕੰ ਪੋਸਟ
ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱ ਚ ਬਦਲਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8-10 ਹਫਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਮਿੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਚ ਖੇਤ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਬਗੀਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

