
 

 

 

 

 

 

તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૯ 
     સ્થ:-દભડુુંગયી ઈકો ટુયીઝભ કેમ્ વાઈટ 

                          વ્માયા લન વલબાગ 

                             સયુત લન લર્ ુુ 



૫ભી જૂન  વલશ્વ માુલયણ દદલવ-૨૦૧૯ 

 

 

વલશ્વ માુલયણ દદલવ-૨૦૧૯ વનવભતે્ત તાયીખ ૫ભી જૂન-૨૦૧૯ ના યોજ 
દભડુુંગયી ઈકોટુયીઝભ વાઈટ વ્માયા લન વલબાગ ખાતે સયુત લર્ ુુ કક્ષાનો માુલયણ જાગરૂકત્લ 

કામુક્રભ યાખલાભાું આલેર. 

વને ૨૦૧૯ના લુનુું થીભ “ Beat Air 

Pollution” યાખલાભાું આલેર છે અને તે મજુફ દભડુુંગયી 
ઇકો ટુયીઝભ વાઈટના અંબફકા શોર ભાું લર્ ુુ ભાુંથી ધાયેર 
મખુ્મ લન વુંયક્ષક શ્રી, નામફ લન વુંયક્ષકશ્રી ,ભદદનીળ લન 
વુંયક્ષકશ્રી ,યીકે્ષત્ર લન અવધકાયી ,શ્રી,પોયેસ્ટય,ફીટગારુ્ તથા 
JMFC ના દાવધકાયીઓનો કામુક્રભ યાખલાભાું આલેર. 

 

વલાયભાું ૯:૦૦  કરાકે યજીસ્રેળન 
કયલાભાું આલેર અને ૧૦:૦૦ કરાકે કામુક્રભ ળરૂ કયલાભાું 
આલેર. દીપ્રાગટય દ્વાયા કામુક્રભની ળરૂઆત કયલાભાું 
આલેર. ધાયેર ભશાનબુાલોનો ષુ્ગચુ્છ તથા માુલયણ 
દદલવની શબેુચ્છાના પ્રવતક રૂે ચુંદનના યોાની બેટ 
આલાભાું આલેર. 

 

 

 

 

 



 

શ્રી બચયાગ અભીન IFS પ્રોફેળનય,સયુત લન વલબાગ 

 
શ્રી બચયાગ અભીન IFS પ્રોફેળનયએ વલશ્વ 

માુલયણ દદલવનુું ઐવતશાવવક ભશત્લ વભજાલેર તથા Air 
Pollution અંગે વલસ્ર્તૃ ભાદશવત આી વકૃ્ષ કાલાથી થતા 
ગેયપામદા વલળે વભજ આેર. તથા Sameer  તથા અક્ષ્મ 
એપ્રીકેળન ભોફાઈરભાું ર્ાઉનરોર્ કયી Air Pollution નુું 
પ્રભાણ જાણી ળકામ છે એલી ભાદશવત આી તથા Air Pollution 
ઘટાર્લા વભજ આેર. 

 

 

 

શ્રી વુનત નૈમય નામફ લન વુંયક્ષક ,સયુત લન વલબાગ 

 

શ્રી વુનત નૈમય નામફ લન વુંયક્ષક 
,સયુત એ માુલયણના યક્ષણ ભાટે વકૃ્ષો લાલલા તથા 
લાશનોનો જરૂય યૂતો ઉમોગ કયી શલા પ્રદુણ ઘટાર્ી 
જભીનભાું ાણીના સ્તય ઉંચા રાલલા તથા જભીનને યણ 
પેયલાતી અટકાલલા જણાલેર. પ્રદુણથી કોઈ એક ચોક્કવ 
ળશયેને જ નશી યુંર્ ુઆજુફાજુના ગાભોના ખેતીના ાકોને 
ણ નકુળાન થર્ ુશોલાન ુજણાલેર. 

 

 



                  શ્રી આનુંદકુભાય  નામફ લન વુંયક્ષક,વ્માયા લન વલબાગ 

 

શ્રી આનુંદકુભાય  નામફ લન 
વુંયક્ષક,વ્માયા એ જણાલેર કે શારભાું  Air Pollution ના કાયણે 
આણે ખોયાકને ખાતા નથી યુંર્ ુખોયાક આણને ખાઈ યશમો 
છે અથાુત પ્રદુણને કાયણે ખોયાક ઝેયી ફની યશમો છે અને તે 
ઝેયી ખોયાક ખાઈ ને આણે અકાે મતૃ્ય ુાભી યહ્યા છે. અને 
જે યોગ વુંવગુભાું ન આલમા છતાું રાગ ુર્ી ળકે છે એલા 

યોગોન ુપ્રભાણ ૨૫% કયતા ણ લધી યશય ુછે. અને આલા યોગ લધલાના કાયણો છે. પ્રદુણ , 
ભાનલજીલનભાું સ્રેળ અને ઝેયી ખોયાક ,Air Pollution ઘટાર્ીને આલા યોગો ઘટાર્ી ળકામ છે. 

 

 શ્રી વી.કે.વોનલાને મખુ્મ લન વુંયક્ષક,સયુત લર્ ુુ 

 

 

શ્રી વી .કે.વોનલાને મખુ્મ લન 
વુંયક્ષક,સયુત લર્ ુુ એ જણાલેર કે પ્રકૃવતના ૫ તત્લોને 
યાજી કયો. લાય ુપ્રદુણ .............. દ્વાયા થામ છે ફીજા વલશ્વ 
યધુ્ધભાું ૨ કયોર્થી ણ લધાયે રોકો મતૃ્ય ુામ્મા જેથી 
United Nations અસ્સ્તત્લભાું આવ્ય.ુ આજના વભમભાું 
ન્યકુરીમય યધુ્ધ કયતા ણ  Air Pollution લધ ુ
નકુળાનકાયક શોલાન ુજણાવ્ય.ુ અને તે ભાટે લાલેતય 

કયલાભાું આલેર યોાની જીલુંત વુંખ્માભાું લધાયો કયલા જણાલેર. જુના ઝાર્ને યક્ષણ આવુ , 
લીજી ફચાલો , ફતણ , લાશનોના ફતણભાું ઘટાર્ો કયલો. 



માુલયણને ફચાલલાન ુછે જેથી ઉત્વાશી રોકોને આગ રાલો. રોકોનો વુંકુ 
લધાયો. આણને જે ગાય ભે છે તે પ્રજા દશતના કામો કયલા ભાટે ભે છે જેથી આણા 
વલચાયની દદળા રોકો તયપ ભોર્લાની જરૂય શોલાન ુજણાવ્ય.ુ 

 

કામુક્રભ દયમ્માન JFMC ના 
દાવધકાયીઓન ુળાર –શ્રીપ થી ફહુભાન કયલાભાું આવ્ય.ુ 

 

 

કામુક્રભન ુવુંચારન શ્રી  એન .એભ. વભસ્ત્રી , યીકે્ષત્ર લન અવધકાયી ,ભહુલાએ 
કયેર.   
    

 

 

 


