BIN VIDEO - TRANSCRIPT IN GUJARATI LANGUAGE
ENGLISH

GUJARATI

1. Recycle all paper and cardboard items
including cartons and magazines. Don’t
forget items from your bathroom such
as toothpaste boxes and toilet roll
tubes.

1. કાર્ટ ન અને મેગેઝિન સહિત તમામ કાગળ

2. All these items go into your blue
recycling bin.

2. આ બધી વસ્તુઓ તમાિા બ્લુ હિસાયકક્લિંગ

3. Recycle plastic bottles, glass bottles
and jars and food and drinks cans.

અને કાર્ટ બોર્ટ ની વસ્તુઓને હિસાયકલ કિો.
ટૂથપેસ્ર્ બોક્સ અને ર્ોઇલેર્ િોલ ર્ય ૂબ જેવી
વસ્તુઓ તમાિા બાથરૂમમાાંથી ભ ૂલશો નિીં.

ઝબનમાાં નાખો.

3. પ્લાસ્સ્ર્કની બોર્લો, કાચની બોર્લો,
બિણીઓ તેમજ ખોિાક અને પીણાનાાં ર્બ્બાકેનને હિસાયકલ કિો.

4. Don’t forget tin foil and trays.

4. ર્ીનમાાંથી બનેલા ફોઇલ અને ટ્રેને ભ ૂલશો
નિીં.

5. Remove bottle tops and place in your
general waste bin.

6. All these items go into your brown
recycling bin.

5. બોર્લનુ ાં ર્ોપ-ઢાાંકણુ ાં કાઢીને તમાિા સામાન્ય
કચિાના ગ્રે (બ્લેક) ઝબનમાાં નાખો.
6. આ બધી વસ્તુઓ તમાિા બ્રાઉન
હિસાયકક્લિંગ ઝબનમાાં નાખો.

ENGLISH
7. Line your kitchen caddy with a
compostable green liner and place all
your food waste in to it, such as apple
cores, bones and plate scrapings.

GUJARATI
7. તમાિા િસોર્ાની કેર્ીમાાં કમ્પોસ્ર્ેબલ ગ્રીનલીલી પ્લાસ્સ્ર્ક બેગ િાખો અને સફિજન
વગેિેનો બીયાાંવાળો કઠણ ભાગ, થાળીમાાં
બચેલો ખોિાક અને િાર્કાાં જેવા તમામ ખાદ્ય
કચિાને તેમાાં મ ૂકો.

8. Once full, place in your green recycling
bin, which can also be used for garden
waste.

8. એકવાિ ભિાઈ જાય પછી, તમાિા ગ્રીનલીલા હિસાયકક્લિંગ ઝબનમાાં નાખો, જેનો
ઉપયોગ બગીચાનો કચિો નાખવા માર્ે
પણ કિી શકાય છે .

9. Before you run out of green liners you
will find a tag in the centre of your roll,
attach this to your green bin on bin day
to request more from the crew.

9. તમાિા ગ્રીન લાઇનસટ (લીલી પ્લાસ્સ્ર્ક બેગ)
સમાપ્ત થાય તે પિેલાાં, તમને તમાિા
િોલની મધ્યમાાં એક ર્ેગ મળશે, કામદાિો
પાસેથી વધુ લાઇનસટ મેળવવા માર્ે ર્ેગને
તમાિા ગ્રીન ઝબન પિ બાાંધો કે જોર્ો.

10. Alternatively you can pick these up for
free from your local library.

10. તમે ગ્રીન લાઇનસટ (લીલી પ્લાસ્સ્ર્ક બેગ)ને
તમાિી સ્થાનનક લાઇબ્રેિીમાાંથી મફતમાાં

મેળવી શકો છો.

11. Side waste next to your bin will not be
accepted and is considered as fly
tipping which is illegal.

11. તમાિી ઝબનની બાજુમાાં િાખેલો કચિો
લેવામાાં આવશે નિીં અને તેને ફ્લાઇ હર્નપિંગ
તિીકે ગણવામાાં આવે છે જે ગેિકાયદે સિ છે .

12.

Present your bins with the wheels
facing the road without obstructing
the pavement, so it is easily
accessible to the crew.

13. If you receive a tag on any of your
recycling bins because the wrong
items are in it, you need to check the
recycling guidelines on the back of
the tag and remove the incorrect
items.

12. ફૂર્પાથને અવિોધ્યા નવના િસ્તાની બાજુમાાં
તમાિા ઝબન િાખો, જેથી કામદાિો તેને
સિળતાથી લઈ શકે.

13. જો તમને તમાિા કોઈ પણ હિસાયકક્લિંગ
ઝબન પિ ર્ેગ મળે કાિણ કે તેમાાં ખોર્ી
વસ્તુઓ નાખી છે , તો કૃપા કિીને ર્ેગની
પાછળ હિસાયકક્લિંગ માગટદનશિકા ચકાસો અને
ખોર્ી વસ્તુઓ કાઢી નાખો.

14. General waste is placed in your grey
bin.

14. સામાન્ય કચિો તમાિા ગ્રે (બ્લેક) ઝબનમાાં

15. These items include nappies, plastic
bags, pots, tubs and trays and film.

15. ગ્રે (બ્લેક) ઝબનમાાં નેપ્પી, પ્લાસ્સ્ર્કની

મ ૂકવામાાં આવે છે .

થેલીઓ, વાસણો, ર્બ, ટ્રે અને કક્લિંગ હફલ્મ
જેવી વસ્તુઓ નાખી-ફેંકી શકો છો.

