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             „અમત ૃમહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પશે્રષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ –  
ગ્રીન વવેજ, ક્ીન વવેજ, વસિંગ યઝુ  પ્ાસ્ટિક ઉપોયોગ અિકાવવા બાબત અને હરરત ઉર્જા, બાયોગૅસ નો ઉપયોગ 

 

 

પ્રાસ્ટિક પ્રદૂણ એ એક વલળા માાલયણ અને આયોગ્મ વભટમાઓ છે કાયણ કે તે આણન ેએક કયતા 

લધ ુયીતે નકુવાન શોંચાડ ેછે જેભ કે તે ગિયોને ફધં કયે છે , વવિંગર યઝુ -પ્રાસ્ટિકનો ઉમોગ જે ભશાવાગયોને  

પ્રદૂવત કયે છે , દરયમાઈ જીલનને  નકુવાન શોંચાડ ે છે અને ભાનલ ટલાટથને જોખભભા ં મકેૂ છે. કૃવ ઈજનેયી 

ોલરિેકવનક, દાશોદના NSS યવુનિ દ્વાયા તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૨ના યોજ „અભત ૃભશોત્વલ ય યલુા વકંલ્શે્રષ્ઠ બાયત કે 

ાચં પ્રકલ્ - અંતગાત ગ્રીન વલરેજ, ક્રીન વલરેજ, વવિંગર યુઝ પ્રાસ્ટિક ઉમોગ  અિકાલલા ફાફત અને  શરયત 

ઉર્જા, ફામોગૅવ નો ઉમોગ અલબમાનનુ ંઆમોજન કયુું શત ુ ં 
 ઉદે્દશ્યો  

૧.પ્રાસ્ટિકના એકર ઉમોગના જોખભો અંગ ેરોકોભા ંર્જગવૃત રાલલા અને તભેને કાગ અથલા   

   કાડ (કોિન અથલા જ્યિુ) ફેગના ઉમોગ તયપ પ્રયેીત કયલા.  

૨. ટલમવંેલકોએ દ્વાયા ગાભની નજીકના વલટતાયોભા ંપ્રાસ્ટિક, શરયત ઉર્જા, ફામોગૅવ નો ઉમોગ   

   મકુ્ત લાતાલયણ ફનાલલા ભાિે.  
 
         આ અલબમાનનુ ં મખુ્મ ઉદદેળ ટલમવંેલકોએ ઘયે ઘયે જઈને યશણેાકં વલટતાયો, વ્માાયી દુકાનો , ઉદ્યોગો, 

યટતાની ફાજુઓ લગેયેભાથી પ્રાસ્ટિકનો કચયો એકઠો કયી અને એકત્ર થમેર પ્રાસ્ટિક કચયો પ્રાસ્ટિક લેટિને WtE 

(લેટિ ટુ  એનજી) પ્રાિંભાં ભોકરલાભા ંઆલે છે. તેઓ  રોકોન ેપ્રાસ્ટિકની થેરીઓને ફદર ેકાગ અથલા કાડ ( 

કોિન અથલા જ્યિુ) ફેગના ઉમોગ અંગે ણ વળલિત કયલા, જે આયોગ્મ અને  માાલયણ ભાિે ઘણા જોખભો ફનાલે 

છે. "પ્રાસ્ટિક મકુ્ત" ના મખુ્મ શતે ુતયીકે “ટલચ્છતા અલબમાન” ગાભની આજુફાજુના વલટતાયો ભાથી પ્રાસ્ટિકનો 

કચયો જપ્ત કયલાનો છે. રોકોના આલન  ર્જલન અથ ેલયાતા વાધનોભા ંેટ્રોર , ડીઝર લગેયે વચંારીત વાધનો 



લયામ છે  યંત ુપ્રશ્ન એ છે કે યવોડાભા ંલયાતો ગેવ લાશનભા ંલયાતા ેટ્રોર , ડીઝર લગેયે ક્ા ંસધુી ચારળે? 

આનો માામ ળોધ્મા લગય  ચારલાનો નથી અથાાત એની રકિંભત રદનપ્રવત રદન ઘિલાની ણ નથી. લફનયંયગત 

જેલા ંફામો એનજી, વોરાય એનજી, લન ળક્ક્ત લગેયેના લયાળ ભાિે રોકોની નજય ડી છે.  

     આખો કામાક્રભ ડો. એભ.એભ. વત્રલેદી, આચામાશ્રીના ભાગાદળાન શઠે પ્રો. વલચન એવ. લચિંચોયકય,એન.એવ.એવ 

પ્રોગ્રાભ ઓરપવય અને ઈજ. ધલરબાઈ યડલા, ઈજ. ભશાદેલબાઇ ખયડીલાય,ટિાપ વપતા લૂાક આમોજન કયુું શત ુ.ં 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 


