
શું તમે જાણ�ે છ�ે કે દર વર્ષે સરેર�શ 
85,000 લિટર વરસ�દ આ�પણ� છત 

પર પડે છે?
વરસ�દ આેકત્રિત કરવ� આને પ�ણીન� 

છ�ેડ આથવ� ક�ર ધ�ેવ� મ�ટે તેન�ે 
ઉપય�ેગ કરવ� મ�ટે પ�ણીની કંુદ�ે 

સ્�પપત કર�ે.

બગીચ�ન� છંટક�વ આથવ� નળીન�ે 
પ�ઈપ કિ�ક દીઠ 1000 લિટર સુધી 

ઉપય�ેગ કરી શકે છે. 
ક�રંજ નું ઉપય�ેગ કર�ે સીધું  
પ�ણી ન�ખવ� મ�ટે આથવ�  

ચ�પ વ�ડી નળી. સવ�રે આથવ�  
સ�ંજ ેપ�ણી ન�ખ�ે.

બગીચામાં  
પાણી બચાવાો

વધારે શાેધાે:
મફત, મન�ેરંજક પ�ણી બચ�વવ�ની ઇવેન્ટસમ�ં ભ�ગ િેવ� મ�ટે આ�ગ�મી 
ઇવેન્ટસ મ�ટે ક�ેલની વેિી રરજનિ પ�ક્ક  તપ�સ�ે:
www.colnevalleypark.org.uk

તમ�રી સ્�લનક જળ કંપની, આેરફનીટી વ�ેટર, લનશુલ્ક પ�ણી  
બચત ઉપકરણ�ે પ્રદ�ન કરે છે.

મુિ�ક�ત િ�ે: www.affinitywater.co.uk/savewater

ઇંગ્ેન્ડના દક્ષિણ પૂવ્વમાં બાકીના યુકે જેટ્ાે વરસાદ પડે છે તેના 
કરતા અડધાે વરસાદ પડે છે. બદ્ાતા વાતાવરણ સાથે અાપણા જળ 
સંસાધનાે પર વધુ દબાણ અાવે છે. હવે અને ભવવષ્યમાં દરેક માટે 
પાણી છે તે સુનનનચિત કરવા માટે અાપણે સાથે મળીને કામ કરવાની 
જરૂર છે. 

સરેર�શ દરેક વ્યક્તિ રદવસમ�ં 150 લિટરથી વધુ પ�ણીન�ે ઉપય�ેગ કરે 
છે, આ� 15 ડ�ેિથી આથવ� બે સંપૂણ્ક સ્�ન સમ�ન છે. 

ઘરમ�ં આ�પણે વ�પરીઆે છીઆે:

પાણી બચાવવું સરળ છે અને અાપણી સ્ાનનક  
નદીઅાેનું રષિણ કરવામાં મદદ કરે છે.

32% સ્�ન આને ફુવ�ર�ે

20% શ�ૌચ�િય�ે ફિશ કરવ� 

12% રસ�ેઈ આને પીવું

10% હ�થ ધ�ેવ�

9% થ�ળીઆ�ે ધ�ેવી 

8% કપડ�ં ધ�ેવ� 

6% બ�ગક�મ

3% આન્ય ઘરગથથુ ઉપય�ેગ

તમારી 
નદીન ે
બચાવો

તમારું પાણી બચાવો, 
તમારી નદીઓ બચાવો.



ઘરો પાણી  
બચાવો
આપણે ઘરે જે પ�ણીનો 
ઉપયોગ કરીએ છીએ તેન� 
આડધ� ભ�ગનો ઉપયોગ 
બ�થરૂમમ�ં થ�ય છે, તેથી 
બચત શરૂ કરવ� મ�ટે તે એક 
સરસ જગ્ય� છે.

ખ�િી કપડ�ં જ ધ�ેવ� જાે તેમને ખરેખર 
જરૂર હ�ેય આ� મ�ઇક�ેફ�ઇબસ્ક  

ન� પ્રવેશ ને બન્ધ કરવ�મ�ં મદદ કરે  
છે આને  તમ�ર� કપડ�ંને િ�ંબ�  

સમય સધી ટક�વે છે.
પૂણ્ક થ�ય ત્�રે જ તમ�ર� કપડ�ં  

ધ�ેવ�નું યંરિ નું ઉપય�ેગ કર�ે.

સરેર�શ સ્�ન 80 લિટર પ�ણીન�ે 
ઉપય�ેગ કરે છે, જ ેર�ેલજંદ� પ�ણીન� 

આડધ�થી વધુ વપર�શ છે. તેન�  
બદિે છીછર� સ્�ન કર�ે આથવ�  

ટંૂક� ફુવ�ર� િ�ે.

ટપકવું  છૂટક સુધ�રવ� આેક ટપકતું 
શ�ૌચ�િય રદવસમ�ં 400 લિટર  

સુધી બગ�ડે છે.

દ�ંત સ�ફ કરતી વખતે નળ બંધ  
કર�ે. આ� આેક વર્્કમ�ં 6,500 લિટરથી 

વધુની બચત કરે છે!

તમ�ર� શ�વરને ટંૂક�ે કર�ે, 4 પમલનટ  
મ�ટે િક્ય ર�ખ�ે.

જાે તમ�ર� શ�ૌચ�િયમ�ં પ�ણીન� 
ઘસ�ર� મ�ટે ન�ન� બે બટન�ે છે ત�ે 
પ્રવ�હી મ�ટે ન�ન� બટન�ે વ�પર�ે.
તમ�ર� આેકિ ફિશ શ�ૌચ�િયને 

“સેવ-આ-ફિશ” સ્�પપત 
 કરીને પ�ણીની બચતમ�ં ફેરવ�ે. આ� 

ફિશ દીઠ 1.2 લિટરની  
બચત કરે છે.
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કાે્ન ખીણ  
પ્ાદેનશક ઉદ્ાન
પાણી અે અેક અમૂલ્ય સાધન છે જે મનુષ્ય અને વન્યપ્ાણીઅાેને  
રહેવા માટે  જરૂરી  છે.

ક�ેિન વેિી રરલજય�ેનિ પ�ક્કમ�ં 200 રકિ�ેમીટરથી વધુ વ�ેટરક�ેસ્ક આને 60 જટેિ� 
તળ�વ�ે છે. આ� હવ�મ�ન પરરવત્કનન� જાેખમમ�ં છે

પ�ણી આ�પણે ઘરે વ�પરીઆે છીઆે તે ભૂગભ્ક સ્�ેત�ેમ�ંથી આ�વે છે જનેે 
આેક્વિફસ્ક કહેવ�મ�ં આ�વે છે. આ� નદીઆ�ે આને આન્ય જળ સંસ્�આ�ે 
તેમજ આ�પણ� ઘર�ે મ�ટે પ�ણી પ્રદ�ન કરે છે. આમે ઘરે વધુ પ�ણીન�ે 
ઉપય�ેગ કરીઆે છીઆે આેટિે સ્�લનક નદીઆ�ે આને વન્યપ્ર�ણીઆ�ે મ�ટે 
આ�ેછંુ છે.

પ�ણી બચ�વવું સરળ છે આને ન�ન� ફેરફ�ર�ે કરવ�થી ખરેખર ફરક  
પડી શકે છે.

પાણી બચાવાો

નાણાં બચાવાો

તમારી સ્ાનનક નદીઓાો  
ઓનો વન્ય જીવન બચાવાો


