
અગત્યની માહિતી 
 
 કૃપા કરી તમારા રેફયઝૂ (કચરાના) બિન અથવા રીસાઈકલીંગ બિનને તમારી પ્રોપહટિની કોર કે હકનારે લઈ જવાના  

(કલેકશન) હિવસે સવારના 07.00 વાગ્યા સધુીમાાં િિાર મકૂો કે જયાાં તે સિલેાઈથી જોઈ શકાય. 
 

 કૃપા કરી યાિ રાખશો કે ચાનનવડુ િરો કાઉન્સસલ (Charnwood Borough Council) વર્ન િીઠ ચાનનવડુમાાં 
(Charnwood) રિલે પ્રોપહટિમાાંથી (પ્રોપહટિ િીઠ) 3 મોટી આઈટમ્સ સધુી લઈ જવાનુાં પરુૂાં  પાડે છે, વધારે  માહિતી માટે 
મલુાકાત લોોઃ www.charnwood.gov.uk  

 

 કૃપા કરી આવા લઈ જવામાાં સોય અથવા િીજી અણીિાર વસ્તઓુ મકૂશો નહિ. 
 

 જો તમે કોઈ અંગત કારણોને લઈને અથવા તમારી પ્રોપહટિના સાંિાંધમાાં તમારા બિસસ ખસેડવામાાં મસુીિત અનભુવતા 
િોય તો કૃપા કરી અમારો સાંપકન કરો. 

 

 જો તમે લઈ જવાના હિવસ પછી તમારુાં  બિન અથવા નામાંજૂર (હરજેકટ) કરેલ રીસાઈકલીંગને જાિરે માગન ઉપર છોડી 
િેશો તો તમને 1990 એનવાઈરનમેસટલ પ્રટેકશન એકટની કલમ 47ZA િઠેળ £60 ની નકકી કરવામાાં આવેલ 
પેનલ્ટી કે િાંડની નોહટસ આપવામાાં આવી શકે.  

 

ગાડનન વેઈસ્ટ કે કચરો એકઠો કરવા વવરે્  
 
વર્નના £17 ની ચકૂવણીથી (કે જે ડાઈરેકટ ડેબિટથી આપી શકાય) અમે તમને બ્રાઉન વીલ્ડ બિન 
પરુૂાં  પાડી શકીએ જેથી કરીને તમે તમારા ગાડનન કે િગીચાના કચરાનો વનકાલ કરી શકો. અમે તે 
પખવાહડયે ખાલી કરી અને આવા કચરાન ુાં ખાતર િનાવીશુાં. 
 
સિસ્રાઈિ કે સિમતી માટે 01509 634 563 ફોન કરો અથવા 
મલુાકાત લો www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
 
cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
સાંપકન ચાનનવડુ (Charnwood): 01509 634 563 
www.charnwood.gov.uk/gardenwaste 
સોમવારથી શરુવાર સવારના 8.30 – સાાંજના 5 
હરસમસ સમય િરવમયાન ફેરફાર થવાની શરતે 
 
જો તમને આ મોટા છાપેલા અક્ષર, અંધબલવપ કે બે્રઈલ, ઓહડઓની રચનામાાં અથવા તમારી પોતાની ભાર્ામાાં જોઇત ુિોય 
તો, કૃપા કરી 01509 634 563 ઉપર સાંપકન કરોોઃ 
 
 

વેિસાઈટ ઉપર લઈ જવા માટે તમારા સ્માટન ફોનના QR રીડરનો ઉપયોગ કરી આ QR કોડને સ્કેન કરો. 

 
સારી રીત ેનિયતં્રણ કરેલ જગંલ અિે બીજા નિયતં્રણવાળા સ્ત્રોતોમાથંી આ પેપર ઉપર છાપકામ કરવામા ંઆવેલ છે. 

તમારી રીસાઈકલીંગ  

સવવિસીસ વવરે્ માહિતી 
 

તમારા 48% કરતાાં પણ વધારે કચરાનુાં રીસાઈકલ કરવામાાં અમને મિિરૂપ 
િનવા માટે તમારો આભાર. 
 
 
 

(Gujarati) 

http://www.charnwood.gov.uk/
http://www.charnwood.gov.uk/gardenwaste
mailto:cleaner.greener@charnwood.gov.uk


ગ્રીન વીલી (પૈડાવાળુ) બિન – રીસાઈકલીંગ 
  

 

તમે છૂટી કે લસૂ રીસાઈકલીંગ (પનુોઃચરણ) માટેની આઈટમ્સ ગ્રીન બિનમાાં 
મકૂો અને યાિ રાખો કે તમે તેમાાં કાાંચનો સમાવેશ કરી શકો છો. કૃપા કરી 
તમારી િધીજ િેટહરઝને િેટહર િેગમાાં અને િધાજ ટેકસ્ટાઈલ (કપડાાં) 
માઈસડ (Mind) કોથળામાાં આ ગ્રીન બિનની િાજુમાાં મકૂો. 
 

શુાં તમારા ગ્રીન બિનમાાં જગ્યા ઓછી પડે છે? 
શુાં રીસાઈકલીંગમાાં મશુ્કેલી પડે છે: કૃપા કરી અમારો સાંપકન  કરો 
Cleaner.greener@charnwood.gov.uk 
 
 

તમે તમારા ગ્રીન બિનમાાં શુાં રીસાઈકલ કરી શકો* 
 

કાડનિોડન િોકસીસને સપાટ કરી અને તમારા ગ્રીન બિનની િાજુમાાં મકૂી શકાય! 

 
બોટલ્સ 
સેલાડ 
ટે્રઝ 
ફૂડ અિે 
વેજજ 
પિેૂટસ 
 

દૂધિી 
બોટલ્સ 
બ્લીચિી 
બોટલ્સ 

શેમ્પિૂી 
બોટલ્સ 

કેરરઅર 
બેગ્સ 
બબિ 
લાઈિસસ 
ક્લિંગ રિલ્મ 

યોગટસિા 
પોટસ 
િોમ િાસ્ટ 
ફૂડ 
બોકસીસ 
મારજરીિ 
ટબ્સ 

તૈયાર 
ભોજિિી 
ટે્રઝ 
િાિા 
પ્લાન્ટિા 
પોટસ 

 

કૃપા કરી યાદ રાખશો કે તમે વપરાયેલ રેનપિંગ પેપર (િરિકે પ્લેસ્સ્ટક અથવા મેટબલક – ધાતિુા), ગ્રીટીંગ કાડસસ, 
અિે પરબીરડયાિે (એન્વેલપ) ગ્રીિ બબિમા ંરીસાઈકલ કરી શકશો. 
 

કૃપા કરી યાદ રાખશો કે અમે વોલપેપર અથવા પોબલસ્ટાયરીિિા બલોકસ સ્વીકાર કરતા િથી. 
 
* જો કે આવી યાદી ચોકકસ કે ભલૂ નવિાિી ગણવામા ંઆવી શકે તે છતા ંએવા કોઈ પ્રસગંો િોઈ શકે કે જયારે 
અમકુ ચોકકસ યાદીવાળી આઈટમ્સિે લઈ જવામા ંિ આવી શકે, જયારે તે પ્રોસેનસિંગ કરવા માટે વધારે મોટી િોય. 
 

િેટહરનુાં રીસાઈકલીંગ 
 
તમે તમારા ફૂટપાથની િાજુએથી (કિન સાઈડ) તમારી િેટહરઝનુાં રીસાઈકલ કે પનુોઃચરણ કરી શકો. પરૂી પાડવામાાં 
આવેલ િેગમાાં કેવળ તમારી યઝૂડ કે વપરાયેલી િેટહરઝને સીલ કરી અને લઈ જવાના હિવસ માટે તે ગ્રીન 
બિનની િાજુમાાં મકૂી રાખો. તમારા િવે પછીના લઈ જવાના હિવસ માટે ફેરિિલી (હરપ્લેસમેસટ) કરવાની િેગ 
છોડી જવામાાં આવશે. 
 
નીચે જણાવેલ િેટહરઝનુાં રીસાઈકલ થઈ શકે છે. 
 
અમે લેપટોપ અને પાવર ટલૂ િેટહરઝ પણ સ્વીકારીએ છીએ, પણ અમે કાર કે ગાડીઓની અને િીજી ઔધોબગક 
િેટહરઝનો સ્વીકાર કરતા નથી. 

 
રીસાઈકલીંગ ઘરગથ્થ ુઆઈટમ્સ 
 

તમે તમારી સફેિ માઈસડ (Mind) િેગમાાં શુાં રીસાઈકલ કરી 
શકો* 
 
ઘરગથ્થ ુઆઈટમ્સનુ ંદાિ (Mind), કે જે મેન્ટલ િલે્થ ચરેરરટ છે તેિે કરશો! 
 
માઈન્ડિી (Mind) સિેદ બેગમા,ં તમે કોઈ પણ સ્વચ્છ કપડાઓં, ટેકસ્ટાઈલ્સ, શઝૂ અથવા 
િરીથી ઉપયોગ કરી શકાય તેવી િ જોઈતી ઘરગથ્થ ુઆઈટમ્સ મકૂી શકો છો. 
કૃપા કરી તેિે ઉપરથી બાધંી અિે જયારે તમારંુ ગ્રીિ રીસાઇકલીંગ 
બબિ લઈ જવાનુ ંિોય તેિી બાજુ મકૂશો. લઈ જિારા માણસો તમારી 
ફૂલ બગેિી જગ્યાએ એક િવી બગે છોડી જશે. 
 

* માઈસડની (Mind) િેગ િીજા રીસાઈકલીંગ કરતા કોઈ જુિા વાિનમાાં લઈ જવામાાં આવશે.  
 

બ્લેક વીલી બિન – રેફયઝૂ 
 

કૃપા કરી યાદ રાખશો કે તમારા બ્લેક (કાળા) બબિિી બાજુમા ંમકૂવામા ં
આવતો કોઈ પણ વધારાિો કચરો અમે લઈ જઈશુ ંિરિ. આવી રીતે છોડી દેવામા ંઆવતી 
વધારાિી કચરાિી બેગ્સનુ ંપરરણામ એ આવશે કે તમિે કદાચ દંડ થઈ શકે. 
 

બબિ કે પીપિા ઢાકંણાઓ અવશ્ય બધં રાખવા જોઈએ કે જેથી કરીિે તેિે ખાલી કરતી 
વખતે તેમા ંરિલે વસ્તઓુ પડી જાય િરિ.  


