
   
 

‘અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પશે્રષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ - 
 

ગ્રીન વવલજે, ક્લીન વવલજે, વસિંગલ યઝુ પ્લાસ્ટિક ઉપોયોગ અિકાવવા બાબત અને હરરત ઉર્જા, બાયોગસૅ નો ઉપયોગ  

    

 
 

  

      પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણ એ એક વવશાળ પયાાવરણ અન ેઆરોગ્ય સમટયાઓ છે કારણ કે તે આપણને એક કરતા વધ ુ રીતે નકુસાન 
પહોંચાડે છે જેમ કે તે ગિરોને બધં કરે છે, વસિંગલ -યઝુ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ જે મહાસાગરોને પ્રદૂવષત કરે છે, દરરયાઈ જીવનને નકુસાન 
પહોંચાડે છે અને માનવ ટવાટ્યને જોખમમા ંમકેૂ છે. કૃવષ ઈજનેરી પોલલિેકવનક, દાહોદના NSS અને SRC યવુનિ દ્વારા તા. ૧૭/1૨/2021ના 
રોજ ‘અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પ - શ્રેષ્ઠ ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ  અંતગાત ગ્રીન વવલજે, ક્લીન વવલજે, વસિંગલ યઝુ પ્લાસ્ટિક ઉપયોગ 
અિકાવવા બાબત અને હરરત ઉર્જા, બાયોગસૅ નો ઉપયોગ અલભયાનનુ ંઆયોજન કયુું હત ુ.ં 
ઉદે્દશ્યો 

૧. પ્લાસ્ટિકના એકલ ઉપયોગના જોખમો અંગે લોકોમા ંર્જગવૃત લાવવા અને તમેને કાગળ અથવા કાપડ (કોિન અથવા જ્યિુ )  
    બેગના ઉપયોગ તરફ પ્રેરરત કરવા. 
૨. ટવયસંવેકોએ દ્વારા ગામની નજીકના વવટતારોમા ંપ્લાસ્ટિક, હરરત ઉર્જા, બાયોગસૅ નો ઉપયોગ મકુ્ત વાતાવરણ બનાવવા માિે. 
 

       આ અલભયાનનુ ંમખુ્ય ઉદદેશ ટવયસંેવકોએ ઘરે ઘરે જઈને રહણેાકં વવટતારો, વ્યાપારી દુકાનો, ઉદ્યોગો, રટતાની બાજુઓ વગેરેમાથંી 
પ્લાસ્ટિકનો કચરો એકઠો કરી અને એકત્ર થયેલ પ્લાસ્ટિક કચરો પ્લાસ્ટિક વેટિને WtE (વેટિ ટુ એનજી( પ્લાન્િમા ંમોકલવામા ંઆવે છે. તેઓ  
લોકોને પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને બદલે કાગળ અથવા કાપડ )કોિન અથવા જ્યિુ( બેગના ઉપયોગ અંગે પણ વશલિત કરવા, જે આરોગ્ય અન ે
પયાાવરણ માિે ઘણા જોખમો બનાવે છે. "પ્લાસ્ટિક મકુ્ત" ના મખુ્ય હતે ુતરીકે “ટવચ્છતા અલભયાન” ગામની આજુબાજુના વવટતારોમાથંી 
પ્લાસ્ટિકનો કચરો જપ્ત કરવાનો છે. લોકોના આવન ર્જવન અથે વપરાતા સાધનોમા ંપેટ્રોલ, રડઝલ વગેરે સચંાલીત સાધનો વપરાય છે 
પરંત ુ પ્રશ્ન એ છે કે રસોડામા ંવપરાતો ગસે વાહનમા ં વપરાતા પટે્રોલ, રડઝલ વગેરે ક્ા ંસધુી ચાલશે ? આનો પયાાય શોધ્યા વગર 
ચાલવાનો નથી અથાાત એની રકિંમત રદનપ્રવતરદન ઘિવાની પણ નથી . લબનપરંપરગત જેવા ંબાયો એનજી, સોલાર એનજી, પવન શક્ક્ત 
વગરેેના વપરાશ માિે લોકોની નજર પડી છે. 

આખો કાયાક્રમ ડો. એમ.એમ.વત્રવેદી, આચાયાશ્રીના માગાદશાન હઠેળ પ્રો. સલચન એસ. લચિંચોરકર,એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓરફસર અને મદદ. 
નોડલ ઓરફસરએ, ડો લિજેશકુમાર યદુવશંી, મદદવનશ પ્રાધ્યપક  અને નોડલ ઓરફસર, અને ડો ફરીદ સૈયદ મદદવનશ પ્રાધ્યપક  અન ે
મદદ. નોડલ ઓરફસરએ અને ટિાફએ સફળતા પવૂાક આયોજન કયુું હત ુ.ં 
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     કષૃિ ઈજનેરી પોલિટેકષનકના NSS યષુનટ દ્વારા તા. ૧૭/1૨/2021ના રોજ ‘અમતૃ મહોત્સવ પર યવુા સકંલ્પ - શે્રષ્ઠ 
ભારત કે પાચં પ્રકલ્પ અંતર્ગત - ગ્રીન ષવિજે, ક્િીન ષવિેજ, ષસિંર્િ યઝુ પ્િાસ્ટટક ઉપોયોર્ અટકાવવા બાબત અને હરરત 

ઉર્જગ, લબયોરૅ્સ નો ઉપોયોર્ ર્જગષૃત અલભયાન 

 

   

   

  
 

   

 


