உணவு மற்றும்
த�ோட்டக் கழிவுத்
த�ொட்டிச் சேவை
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உங்கள் உணவு மற்றும் த�ோட்டக்
கழிவுகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் கலப்புப்
பசளை த�ோட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும்.
எனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ப�ொருட்கள்
மட்டுமே இந்தத் த�ொட்டியில் வைக்கப்படுவது
முக்கியம்!
சமையலறைத் த�ொட்டிகளில் பயன்படுத்தப்படும்
உரப் பைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.
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உங்கள் உணவு மற்றும்
த�ோட்டக் கழிவுத்
த�ொட்டியில் என்ன என்ன
கழிவுகளைப் ப�ோடமுடியும்.

உங்கள் உணவு மற்றும் த�ோட்டக்
கழிவுத் த�ொட்டியில் என்ன என்ன
கழிவுகளைப் ப�ோடமுடியாது
கலப்புப் பசளை தயாரிக்கும் நிலையத்தில் பின்வரும்
ப�ொருட்களைக்கொண்டு உரம் தயாரிக்க முடியாது. உங்கள் உணவு
மற்றும் த�ோட்டக் கழிவுத் த�ொட்டியில் அவ்வாறான ப�ொருட்கள்
இடப்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்
பிளாஸ்டிக் பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் ப�ொதியிடல்
(பைகள், ப�ொதுவாக உணவுப் ப�ொருட்களை மூடுவதற்குப்
பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் மென் படலம், பிணைப்புகள்
உட்பட)
நாய் அல்லது பூனை எச்சங்கள்
பூனைகளுக்கான சிறுநீர் சேகரிப்புப் பெட்டிகள்
வீட்டுக் குப்பையும் சிகரெட் துண்டுகளும்
குழந்தைகளுக்கான நெப்பிகளும் குழந்தைகளைத் துடைக்கும்
ப�ொருட்களும்
காப்பிக்கொட்டைகளின் விதைப்பைகளும் ஒரு தடவை
பயன்படுத்திவிட்டு வீசப்படும் காபிக் க�ோப்பைகளும்
தேநீர் பைகள் (கம்பி வளையம் அல்லது பிளாஸ்டிக்
குறிச்சொல்லுடன் காணப்படும்)
தாவரப் பானைகள்
மரக்கட்டைகளும் சாம்பலும்
வெக்கும் தூசிகள்
முடி (செல்லப் பிராணியின் முடி உட்பட)
காகிதத் தட்டுகளும் காபிக் க�ோப்பைகளும்
மரப் பனிக்கட்டிக் கம்புக் குச்சிகள்
உல�ோகம், கண்ணாடி மற்றும் பிளாஸ்டிக் மறுசுழற்சி
ப�ொருட்கள்
கூர்மையான ப�ொருட்கள், மருந்துகள், பட்டரிகள் மற்றும்
ப�ொம்மைகள்
பீஸ்ஸா பெட்டிகள் அல்லது ஏனைய அட்டைத் தயாரிப்புகள்

பதிவுசெய்து க�ொள்வது எப்படி

உங்கள் உணவு மற்றும் த�ோட்டக் கழிவுத் த�ொட்டியைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு whittlesea.vic.gov.au/foodwaste ஐப்
பார்வையிடவும் அல்லது சபையை அழைக்கவும். உணவு
மற்றும் த�ோட்டக் கழிவுத் த�ொட்டியின் விலை ஆண்டுக்கு
77ட�ொலர்கள் ஆகும் (ஜூலை-ஜூன்). இந்தச் சேவையை நீங்கள்
பெற்றுக்கொள்ளத் தெரிவு செய்தால், உங்கள் வரிக் கட்டண
அறிவிப்பில் கட்டணம் சேர்க்கப்படும்.

இந்தத் திட்டத்தைப் பற்றிய மேலதிக தகவல்களை
நீங்கள் பெற விரும்பினால், தயவுசெய்து 9217 2170 என்ற
இலக்கத்தில் சபையைத் த�ொடர்பு க�ொள்ளவும்.

சபை ஏன் உணவுக்
கழிவுகளைச்
சேகரிக்கின்றது
விட்டல்சி நகரத்தில், சராசரி குப்பைத் த�ொட்டியில் 40
சதவீத உணவுக் கழிவுகள் உள்ளன. குப்பை நிரப்பும்
நிலத்தில் முடிவடையும் உணவுக் கழிவுகள் மீத்தேன் என்ற
சக்திவாய்ந்த பச்சைவீட்டு வாயுவை உற்பத்தி செய்கின்றன.
உணவு உற்பத்தி, பதப்படுத்துதல் மற்றும் ப�ோக்குவரத்து
நடவடிக்கைகளின் ப�ோது பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றல்,
நீர், பணம் மற்றும் ஏனைய வளங்களை நீங்கள் கருத்தில்
க�ொள்ளும்போது, குப்பை நிரப்பும் நிலத்திற்கு உணவை
அனுப்புவது ஒரு வீண் செயற்பாடாகும்.
த�ோட்டக் கழிவுத் த�ொட்டியில் உணவுக் கழிவுகளைச் சேகரித்து
அதைக் கலப்புப் பசளையாக்குவதன் மூலம் குப்பை நிரப்பும்
நிலத்திலிருந்து மீத்தேன் வெளியேற்றத்தைக் குறைத்து
நமது வளிமண்டலத்திற்கு வெளியேற்றப்படும் கார்பன்
டய�ோக்சைற்று வாயு அளவையும் குறைக்க முடியும். மதிப்புமிக்க
வளங்கள் இழக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்து நமது
உணவு கழிவுகள் மண்ணுக்குள்ளயே திரும்பும். கலப்புப்
பசளை தயாரிப்பானது நம் பணத்தை மிச்சப்படுத்துவதுடன்,
மண்ணின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தி ஊட்டச்சத்து மற்றும்
நீர் நிலைகளைத் தக்கவைக்க உதவுகின்றது. உள்ளூர்
பூங்காக்கள் மற்றும் திறந்தவெளிகளில் இந்த கலப்புப் பசளை
பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளைப் அவதானித்து
அறிக்கை தயாரிப்பதைச் சபை ந�ோக்கமாகக் க�ொள்ளும்.

உங்கள் உணவுக்
கழிவுகள் எங்கே
பதப்படுத்தப்படுகின்றன
சேகரிக்கப்பட்ட பின்னர், உங்கள் உணவு மற்றும் த�ோட்டக்
கரிமங்கள் உள்ளூர் கலப்புப் பசளைத் தயாரிக்கும் நிலையத்திற்கு
எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, அதிக கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய கலப்புப்
பசளை தயாரிப்பு செயன்முறையைப் பயன்படுத்திக் கலப்புப்
பசளை தயாரிக்கப்படுகின்றது. மாற்றச் செயற்பாட்டிற்கு 8-10
வாரங்கள் ஆகும். பண்ணைகள், பூங்காக்கள், பள்ளிகள் மற்றும்
சமூகத் த�ோட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளில்
மண்ணை மேம்படுத்த இது பயன்படுகின்றது.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste

