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અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પ - શે્રષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ  અંતર્ગત  

પર્ાગવરણ, સ્વચ્છતા, જળ સરંક્ષણ તેમજ જળસચંર્ અંરે્ જાગતૃત અભભર્ાન 

 
 

  
 

કૃષિ ઈજનેરી પોલિટેકષનકના NSS અને SRC યષુનટ દ્વારા તા. ૧૬/૧૨/૨૦૨૧ના રોજ “અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા 
સકંલ્પશે્રષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ"- અંતર્ગત પર્ાગવરણ, સ્વચ્છતા, જળ સરંક્ષણ તેમજ જળસચંર્ અંરે્ જાગતૃત 

અલભયાનનુ ં આયોજન કયુું હત ુ.ં એનએસએસ  સ્વયસેંવકોએ  મોટી સારસી,  હજારી ફલિયાની ર્ામની આસપાસ 

મિુાકાત િીધી અને સ્થાષનક િોકો સાથે વાતચીત કરી. સ્વયસેંવકો દ્વારા આપણા જીવનમા ંપયાગવરણ, જિ સરંક્ષણ 
તેમજ જિસચંય ખબૂ મહત્વનુ ંછે, પયાગવરણ દ્વારા જ પથૃ્વી પર જીવન શક્ય છે. ૫યાગવરણ આપણને વધ ુસારી રીતે 

જીવવા માટે મદદ કરે છે. આ૫ણે શ્વાસ િેવામા ંઓક્સસજન િઈએ છીએ તેમજ ઉચ્છવાસમા ંકાબગન ડાયોસસાઇડ બહાર 

કાઢીએ છીએ પરંત ુતમને ખ્યાિ છે કે આ ઓકસીજન આ૫ણને કોણ પરુો પાડે છે?તો આ ઓક્સસજન આ૫ણને વકૃ્ષો 
પરુો પાડે છે. ડૉ.એમ.એમ.ષિવેદી, આચાયગશ્રીએ, ડો.એચ.એિ.કાચા, યષુનટ વડા, કે.વી.કે., દાહોદ અને ડો. એન. ડી. 

મકવાણા સાહબે કે.વી.કે., દાહોદ સ્વયસેંવકોને પ્રોત્સાહહત કયાગ કે આ૫ણે ૫યાગવરણના રક્ષણની એક નાનકડી 

જવાબદારી ૫ણ અદા નથી કરતા. સ્થાષનક િોકોને પીવાનુ ંપાણી જર્ત માટે સમસ્યા બની રહ્ુ ંછે. એવુ ંનથી િાર્ત ુ ં
કે સઘંિગ નુ ંકારણ પણ બનતુ ંજાય છે. પથૃ્વી જ એક ખર્ોિપીંડ છે જેના ઉપર પ્રવાહી સ્વરૂપે પાણી ઉપિબ્ધ છે. 

ખરેખર તો પથૃ્વી પર જીવન પારં્રવા માટેનુ ંકારણ પણ પાણી જ છે અને એ જ પાણી જીવનને પણ ટકાવી રાખે છે. 

લર્િસ્ટનગ નામક ષવદ્વાન ના મત પ્રમાણે માનવ એક એવુ ંજીષવત પ્રાણી છે જે રણોને નવપલ્િષવત કરે છે. જિાશયોને 
સકૂવી નાખે છે. આ જાગષૃતમા ંફેકલ્ટી સ્વયસેંવકોએ  કુિ 60 સખં્યાએ પ્રવષૃિ દરષમયાન ઉત્સાહપવૂગક ભાર્ િીધો હતો. 

આખો કાયગક્રમ ડો. એમ.એમ.ષિવેદી, આચાયગશ્રીના માર્ગદશગન હઠેિ પ્રો. સલચન એસ. લચિંચોરકર,  એનએસએસ પ્રોગ્રામ 

ઓહફસર, ડો લિજેશકુમાર યદુવશંી, મદદષનશ પ્રાધ્યપક  અને નોડિ ઓહફસર, અને ડો ફરીદ સૈયદ મદદષનશ 
પ્રાધ્યપક  અને મદદ નોડિ ઓહફસરએ અને સ્ટાફ સફિતા પવૂગક આયોજન કયુું હત ુ.ં 



કતૃિ ઈજનેરી પોભિટેકતનકના NSS યતુનટ દ્વારા તા. ૧૬/1૨/2021ના રોજ ‘અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પશે્રષ્ઠ  -
 ભારતકે પાચં પ્રકલ્પ અંતર્ગત પર્ાગવરણ, સ્વચ્છતા, જળ સરંક્ષણ તેમજ જળસચંર્ અંરે્ જાગતૃત અભભર્ાન 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

  


