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ુ ા સંકલ્પ -શ્રેષ્ઠ ભારત કે પાંચ પ્રકલ્પ અંતર્ગ ત
અમ ૃત મહોત્સવ પર યવ
પયાગ વરણ, સ્વચ્છતા, જળ સંરક્ષણ તેમજ જળસંચય અંર્ે જાગૃતત અભભયાન

કૃષ ઈજનેયી ોલરટેકષનકના NSS યુષનટ દ્વાયા તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૨ના યોજ

“અમ ૃત

ભશોત્વલ ય યુલા

વંકલ્શ્રેષ્ઠ બાયત કે ાંચ પ્રકલ્"-અંતગગત પયાગ વરણ, સ્વચ્છતા, જળ સંરક્ષણ તેમજ જળસંચય અંર્ે જાગૃતત
અભભયાનનુ ં આમોજન કયુું શતુ.ં એનએવએવ સ્લમંવેલકોએ ભોટી વાયવી, શજાયી પલરમાની ગાભની આવાવ
મુરાકાત રીધી અને સ્થાષનક રોકો વાથે લાતચીત કયી. સ્લમંવેલકો દ્વાયા આણા જીલનભાં માગલયણ, જ
વંયક્ષણ તેભજ જવંચમ ખ ૂફ ભશત્લનુ ં છે , માગલયણ દ્વાયા જ  ૃથ્લી ય જીલન ળક્ય છે . માગલયણ આણને લધુ
વાયી યીતે જીલલા ભાટે ભદદ કયે છે . આ૫ણે શ્વાવ રેલાભાં ઓક્સવજન છીએ તેભજ ઉચ્છલાવભાં કાફગન
ડામોવવાઇડ ફશાય કાઢીએ છીએ યં ત ુ તભને ખ્માર છે કે આ ઓકવીજન આ૫ણને કોણ ુયો ાડે છે ?તો આ
ઓસવવજન આ૫ણને વ ૃક્ષો ુયો ાડે છે . ડૉ.એભ.એભ.ષિલેદી, આચામગશ્રીએ, ઈજ.ધલરબાઈ યડલા , ઈજ.
ભશાદે લબાઇ ખયડીલાય સ્લમંવેલકોને પ્રોત્વાહશત કમાું કે આ૫ણે માગલયણ યક્ષણની એક નાનકડી જલાફદાયી ૫ણ
અદા નથી કયતા. સ્થાષનક રોકેને ીલાનુ ં ાણી જગત ભાટે વભસ્મા ફની યહ્ું છે . એવુ ં નથી રાગતુ ં કે વંઘગ નુ ં
કાયણ ણ ફનતુ ં જામ છે .  ૃથ્લી જ એક ખગોલીંડ છે જેના ઉય પ્રલાશી સ્લરૂે ાણી ઉરબ્ધ છે . ખયે ખય તો
 ૃથ્લી ય જીલન ાંગયલા ભાટેન ુ ં કાયણ ણ ાણી જ છે અને એ જ ાણી જીલનને ણ ટકાલી યાખે છે .
લગરસ્ટનગ નાભક ષલદ્વાનના ભત પ્રભાણે ભાનલ એક એવુ ં જીષલત પ્રાણી છે જે યણોને નલલ્રષલત કયે છે .
જાાંળમોને સ ૂકલી નાખે છે . આ જાગૃષતભાં પેકલ્ટી સ્લમંવેલકોએ કુલર ૩૫ વંખ્માએ પ્રવ ૃષિ દયષભમાન ઉત્વાશપ્ર ૂલગક
બાગ રીધો શતો. આખો કામગક્રભ ડો. એભ.એભ.ષિલેદી,આચામગશ્રીના ભાગગદળગન શેઠ પ્રો. વલચન એવ. લચિંચોયકય,
એન.એવ.એવ પ્રોગ્રાભ ઓહપવય, અને અને સ્ટાપ વપતા  ૂલગક આમોજન કયુું શતુ.ં

