
உணவு மற்றும் உணவு மற்றும் 
்தரட்டக் ்கழிவுத ்தரட்டக் ்கழிவுத 
சதரடடிச் ்ேளவசதரடடிச் ்ேளவ



உங்கள் உணவு மற்றும் உங்கள் உணவு மற்றும் 
்தரட்டக் ்கழிவுத ்தரட்டக் ்கழிவுத 
சதரடடியில எனன எனன சதரடடியில எனன எனன 
்கழிவு்களைப ்பர்டமுடியும்.்கழிவு்களைப ்பர்டமுடியும்.

உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக்  உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக்  
்கழிவு்கைிலிரு்நது தயரரிக்்கபபடும் ்கலபபுப ்கழிவு்கைிலிரு்நது தயரரிக்்கபபடும் ்கலபபுப 
பேளை ்தரட்டங்கைில பயனபடுததபபடும். பேளை ்தரட்டங்கைில பயனபடுததபபடும். 
என்வ ஏற்றுக்ச்கரள்ைபபட்ட சபரருட்கள் என்வ ஏற்றுக்ச்கரள்ைபபட்ட சபரருட்கள் 
மடடு்ம இ்நதத சதரடடியில ளவக்்கபபடுவது மடடு்ம இ்நதத சதரடடியில ளவக்்கபபடுவது 
முக்்கியம்!முக்்கியம்!
ேளமயலள்றத சதரடடி்கைில பயனபடுததபபடும் ேளமயலள்றத சதரடடி்கைில பயனபடுததபபடும் 
உரப ளப்கள் ஏற்றுக்ச்கரள்ைபபடு்கின்றன.உரப ளப்கள் ஏற்றுக்ச்கரள்ைபபடு்கின்றன.
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உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக் உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக் 
்கழிவுத சதரடடியில எனன எனன ்கழிவுத சதரடடியில எனன எனன 
்கழிவு்களைப ்பர்டமுடியரது்கழிவு்களைப ்பர்டமுடியரது
்கலபபுப பேளை தயரரிக்கும் நிளலயததில பினவரும் ்கலபபுப பேளை தயரரிக்கும் நிளலயததில பினவரும் 
சபரருட்களைக்ச்கரணடு உரம் தயரரிக்்க முடியரது. உங்கள் உணவு சபரருட்களைக்ச்கரணடு உரம் தயரரிக்்க முடியரது. உங்கள் உணவு 
மற்றும் ்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடியில அவவர்றரன சபரருட்கள் மற்றும் ்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடியில அவவர்றரன சபரருட்கள் 
இ்டபப்டரது எனபளத உறுதிபபடுததவும்இ்டபப்டரது எனபளத உறுதிபபடுததவும்

 பிைரஸ்டிக் ளப்கள் மற்றும் பிைரஸ்டிக் சபரதியி்டல 
(ளப்கள், சபரதுவர்க உணவுப சபரருட்களை மூடுவதற்குப 
பயனபடுததபபடும் பிைரஸ்டிக் சமன ப்டலம், பிளணபபு்கள் 
உடப்ட)

 நரய அலலது பூளன எச்ேங்கள்

 பூளன்களுக்்கரன ேிறுநீர் ்ே்கரிபபுப சபடடி்கள்

 வீடடுக் குபளபயும் ேி்கசரட துணடு்களும்

 குழ்நளத்களுக்்கரன சநபபி்களும் குழ்நளத்களைத துள்டக்கும் 
சபரருட்களும்

 ்கரபபிக்ச்கரடள்ட்கைின விளதபளப்களும் ஒரு த்டளவ 
பயனபடுததிவிடடு வீேபபடும் ்கரபிக் ்்கரபளப்களும்

 ்தநீர் ளப்கள் (்கம்பி வளையம் அலலது பிைரஸ்டிக் 
கு்றிச்சேரலலு்டன ்கரணபபடும்)

 தரவரப பரளன்கள்

 மரக்்கடள்ட்களும் ேரம்பலும்

 சவக்கும் தூேி்கள்

 முடி (சேலலப பிரரணியின முடி உடப்ட)

 ்கர்கிதத தடடு்களும் ்கரபிக் ்்கரபளப்களும்
 மரப பனிக்்கடடிக் ்கம்புக் குச்ேி்கள்

 உ்லர்கம், ்கணணரடி மற்றும் பிைரஸ்டிக் மறுசுழற்ேி 
சபரருட்கள்

 கூர்ளமயரன சபரருட்கள், மரு்நது்கள், பட்டரி்கள் மற்றும் 
சபரம்ளம்கள்

 பீஸ்்ர சபடடி்கள் அலலது ஏளனய அடள்டத தயரரிபபு்கள்

பதிவுசேயது ச்கரள்வது எபபடிபதிவுசேயது ச்கரள்வது எபபடி
உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடிளயப 
சபற்றுக்ச்கரள்வதற்கு whittlesea.vic.gov.au/foodwaste ஐப 
பரர்ளவயி்டவும் அலலது ேளபளய அளழக்்கவும். உணவு 
மற்றும் ்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடியின விளல ஆணடுக்கு 
77ச்டரலர்்கள் ஆகும் (ஜூளல-ஜூன). இ்நதச் ்ேளவளய நீங்கள் 
சபற்றுக்ச்கரள்ைத சதரிவு சேயதரல, உங்கள் வரிக் ்கட்டண 
அ்றிவிபபில ்கட்டணம் ்ேர்க்்கபபடும்.
இ்நதத திட்டதளதப பற்்றிய ்மலதி்க த்கவல்களை இ்நதத திட்டதளதப பற்்றிய ்மலதி்க த்கவல்களை 
நீங்கள் சப்ற விரும்பினரல, தயவுசேயதுநீங்கள் சப்ற விரும்பினரல, தயவுசேயது  9217 2170 என்ற என்ற 
இலக்்கததில ேளபளயத சதர்டர்பு ச்கரள்ைவும்.இலக்்கததில ேளபளயத சதர்டர்பு ச்கரள்ைவும்.



உங்கள் உணவுக் 
்கழிவு்கள் எங்்க 
பதபபடுததபபடு்கின்றன
்ே்கரிக்்கபபட்ட பினனர், உங்கள் உணவு மற்றும் ்தரட்டக் 
்கரிமங்கள் உள்ளூர் ்கலபபுப பேளைத தயரரிக்கும் நிளலயததிற்கு 
எடுததுச் சேலலபபடடு, அதி்க ்கடடுபபரடடு்டன கூடிய ்கலபபுப 
பேளை தயரரிபபு சேயனமுள்றளயப பயனபடுததிக் ்கலபபுப 
பேளை தயரரிக்்கபபடு்கின்றது. மரற்்றச் சேயற்பரடடிற்கு 8-10 
வரரங்கள் ஆகும். பணளண்கள், பூங்கரக்்கள், பள்ைி்கள் மற்றும் 
ேமூ்கத ்தரட்டங்கள் உள்ைிட்ட பல்வறு அளமபபு்கைில 
மணளண ்மம்படுதத இது பயனபடு்கின்றது.

ேளப ஏன உணவுக் ேளப ஏன உணவுக் 
்கழிவு்களைச் ்கழிவு்களைச் 
்ே்கரிக்்கின்றது்ே்கரிக்்கின்றது
விட்டலேி ந்கரததில, ேரரேரி குபளபத சதரடடியிலவிட்டலேி ந்கரததில, ேரரேரி குபளபத சதரடடியில 40 
ேதவீத உணவுக் ்கழிவு்கள் உள்ைன. குபளப நிரபபும் ேதவீத உணவுக் ்கழிவு்கள் உள்ைன. குபளப நிரபபும் 
நிலததில முடிவள்டயும் உணவுக் ்கழிவு்கள் மீத்தன என்ற நிலததில முடிவள்டயும் உணவுக் ்கழிவு்கள் மீத்தன என்ற 
ேக்திவரய்நத பச்ளேவீடடு வரயுளவ உற்பததி சேய்கின்றன. ேக்திவரய்நத பச்ளேவீடடு வரயுளவ உற்பததி சேய்கின்றன. 
உணவு உற்பததி, பதபபடுததுதல மற்றும் ்பரக்குவரதது உணவு உற்பததி, பதபபடுததுதல மற்றும் ்பரக்குவரதது 
ந்டவடிக்ள்க்கைின ்பரது பயனபடுததபபடும் ஆற்்றல, ந்டவடிக்ள்க்கைின ்பரது பயனபடுததபபடும் ஆற்்றல, 
நீர், பணம் மற்றும் ஏளனய வைங்களை நீங்கள் ்கருததில நீர், பணம் மற்றும் ஏளனய வைங்களை நீங்கள் ்கருததில 
ச்கரள்ளும்்பரது, குபளப நிரபபும் நிலததிற்கு உணளவ ச்கரள்ளும்்பரது, குபளப நிரபபும் நிலததிற்கு உணளவ 
அனுபபுவது ஒரு வீண சேயற்பர்டரகும்.அனுபபுவது ஒரு வீண சேயற்பர்டரகும்.

்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடியில உணவுக் ்கழிவு்களைச் ்ே்கரிதது ்தரட்டக் ்கழிவுத சதரடடியில உணவுக் ்கழிவு்களைச் ்ே்கரிதது 
அளதக் ்கலபபுப பேளையரக்குவதன மூலம் குபளப நிரபபும் அளதக் ்கலபபுப பேளையரக்குவதன மூலம் குபளப நிரபபும் 
நிலததிலிரு்நது மீத்தன சவைி்யற்்றதளதக் குள்றதது நிலததிலிரு்நது மீத்தன சவைி்யற்்றதளதக் குள்றதது 
நமது வைிமண்டலததிற்கு சவைி்யற்்றபபடும் ்கரர்பன நமது வைிமண்டலததிற்கு சவைி்யற்்றபபடும் ்கரர்பன 
்ட்யரக்ளேற்று வரயு அைளவயும் குள்றக்்க முடியும். மதிபபுமிக்்க ்ட்யரக்ளேற்று வரயு அைளவயும் குள்றக்்க முடியும். மதிபபுமிக்்க 
வைங்கள் இழக்்கபப்டரமல இருபபளத உறுதிசேயது நமது வைங்கள் இழக்்கபப்டரமல இருபபளத உறுதிசேயது நமது 
உணவு ்கழிவு்கள் மணணுக்குள்ை்ய திரும்பும். ்கலபபுப உணவு ்கழிவு்கள் மணணுக்குள்ை்ய திரும்பும். ்கலபபுப 
பேளை தயரரிபபரனது நம் பணதளத மிச்ேபபடுததுவது்டன, பேளை தயரரிபபரனது நம் பணதளத மிச்ேபபடுததுவது்டன, 
மணணின ்கட்டளமபளப ்மம்படுததி ஊட்டச்ேதது மற்றும் மணணின ்கட்டளமபளப ்மம்படுததி ஊட்டச்ேதது மற்றும் 
நீர் நிளல்களைத தக்்களவக்்க உதவு்கின்றது. உள்ளூர் நீர் நிளல்களைத தக்்களவக்்க உதவு்கின்றது. உள்ளூர் 
பூங்கரக்்கள் மற்றும் தி்ற்நதசவைி்கைில இ்நத ்கலபபுப பேளை பூங்கரக்்கள் மற்றும் தி்ற்நதசவைி்கைில இ்நத ்கலபபுப பேளை 
பயனபடுததுவதற்்கரன ேரததியக்கூறு்களைப அவதரனிதது பயனபடுததுவதற்்கரன ேரததியக்கூறு்களைப அவதரனிதது 
அ்றிக்ள்க தயரரிபபளதச் ேளப ்நரக்்கமர்கக் ச்கரள்ளும்.அ்றிக்ள்க தயரரிபபளதச் ேளப ்நரக்்கமர்கக் ச்கரள்ளும்.

whittlesea.vic.gov.au/foodwaste


