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નમ�કાર, 

 

આપણા �વનમા ં�ૃિ�મતાનો �વેશ �દવસે �દવસે વ�નેુ વ� ુથઇ ર�ો છે અને  હવે આપણે આ �દશામા ં

એટલા આગળ વધી ગયા છે ક� પા�ં વળ�ુ ં કદાચ અશ� છે �યાર� આપણે આપણી ��િૃતઓને શ� 

એટલી ��ૃિતમય બનાવીએ તે �બૂ જ જ�ર� થઇ પડ�ુ ંછે �થી થઇ રહ�લા �કુશાનમા ંઘટાડો કર� શકાય. 

�ના માટ� તમાર� �ુદરતને જોવી, સમજવી અને ન�કથી �ણવી રહ�, �થી �ણી શકાશે ક� આપણી 

��િૃતઓથી �ુ,ં ક�ટ�,ુ �ાર�, ક�વી ર�તે અને ક�� ુ ં�કુશાન ક� ફ�રફાર થઇ ર�ો છે. આપણા વાર-તહ�વારોની 

ઉજવણીમા ંપણ એટલી બધી �ૃિ�મતા, દ�ખાદ�ખી અને અિવચાર�પ�ુ ં આવી ગ�ુ ં છે ક� આપણે આપણા 

િસવાયના �ુદરતી િવ�ને �લૂી ગયા છ�એ. આપણી અિવચાર� �વનશૈલી આપણા નૈસ�ગ�ક વારસા માટ� 

ભય�પ બની રહ� છે.  

 

આજના આ�િુનક જમાનામા ંઆપણી દ� િનક �વનચયા� આ�િુનકતાના નામે વ�નેુ વ� ુ�ુદરત થી િવ�ખુ 

બનતી �ય છે. �ના કારણે સવારના �ૂથ�શથી શ�આત કર�ને રાિ� �ધુીની દર�ક ��િૃત �ાકં ને �ાકં 

પયા�વરણને જોખમ�પ બનતી �ય છે. આ�િુનક �વનમા ં િવિવધ �કારની �લા��ટક ની ચીજવ��ઓુનો 

ઉપયોગ વ�નેુ વ� ુથઇ ર�ો છે.  “Use and Throw” �કારની ઉપભોગતાના વકર� રહ�લા વલણને કારણે 

આપણે ફ�ક� દ�ધેલ �લા��ટક ની ચીજ �ા �ય છે અને ક�વી સમ�યાઓ પેદા કર� છે તેનાથી સામા�યજન 

અ�ણ છે અને તે �ણવા �ય�ન કરતા નથી. પણ આપ� ુઆ વલણ એક �બુ જ િવનાશકાર� સમ�યા 

ધારણ કર� રહ� છે. આપણી આજની અિવચાર� �લૂ િનદ�ષ પ�-ુપ�ીના �વનને �કુશાન તો કર� જ રહ� 

છે પણ જળ-જમીનના ��ૂષણને અક��ય ઝડપથી વધાર� રહ� છે. અને તે પણ એ� ુ ��ૂષણ ક� � 

આવનાર� અનેક પેઢ�ઓને પણ કોઇપણ �નુા વગર નડ� ુરહ�શે. તો બસ એક જવાબદાર અને ��તૃ 

નાગ�રક તર�ક� આપણે આ સમ�યાને હળવી બનાવવા ક� વ� ુવકરતી અટકાવવા �ય�નશીલ બનીએ. 

વ� ુતો કાઇ ન�હ પણ આપણી આસપાસ આ ��ૂષણ અટક� અને વ� ુને વ� ુનાગ�રકો આપણી �મ આ 

સમ�યાને �ણે અને સમ� તેવા �ય�નો કર�એ.  

 

આવા જ એક �ય�ન �પે “International Coastal Cleanup (ICC) – 2012”થી �ે�રત થઇ,  

�વન �યોત ક���   �ારા “�વ�છ સાગર - ૨૦૧૨” � ુઆયોજન કરાયેલ છે.  

 

�વ�છ સાગર - ૨૦૧૨ 
 

તા. 15-9-2012 થી 02-10-2012 દરિમયાન �તરરા���ય કાય��મ “International Coastal Cleanup (ICC) 

– 2012 ” � ુ ંઆયોજન કર�લ છે. તો ભાગ લેવા ઇ�છતા દર�ક િમ�ોને આમ�ંણ છે. આ કાય��મમા ંભાગ 

લેવા �વૈ��છક �વયસેંવકો ને અમે આવકાર�એ છ�એ. 
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�વ�છ સાગર - ૨૦૧૨ એ કોઇ એક સ�ંથાનો ન�હ પણ આપણા સૌ નો સ�હયારો કાય��મ છે અને આપ 

સૌના સહકારથી આપણે આ કામગીર� સાર� ર�તે કર� શક��ુ.ં 
 
કાય��મમા ંભાગ લેવા ઇ�છનાર દર�ક �ય��ત માટ� જ�ર� �ચૂનો આ �જુબ  છે. 
 

1. આ કાય��મ �વૈ��છક કામગીર�નો છે એટલે આપણે સૌ સમાન �તરની જવાબદાર� �વીકાર� 

િનઃ�વાથ� પણે ભેગા થઇ કામ કર��ુ.ં  

2. આ કોઇપણ સામા�ક ક� રાજક�ય સ�ંથાનો કાય��મ નથી પણ આપણા �વા ��ૃિત�ેમી અને 

પયા�વરણ માટ� ��તૃ એવા નાગ�રકોનો સ�હયારો કાય��મ છે. 

3. કોઇપણ પ�ૃિત�ેમી ક� પયા�વરણ �ગે ��તૃતા ધરાવનાર નાગ�રક �વજોખમે,  �વખચ� અને 

િનઃ�વાથ�ભાવે આ કાય��મમા ભાગ લઇ શક� છે.  

4. કાય��મમા આપણે સૌ �વયસેંવકો ન�� કર�લ સમય દરિમયાન હાજર થઇ ર����શન કાઉ�ટર પર 

ર����શન કરાવી લઇ�ુ.ં 

5. �વ�છતાની કામગીર� �પે આપણે નદ��કનારા પર જમા થયેલ િવિવધ �કારનો Non 

Biodegradable કચરો �વો ક� �લા��ટક બોટલ, બેગ, પાઉચ, �ડ પે�ક�ગ, ટ�ન, કાચના �ુકડા વગેર� 

એકિ�ત કર��ુ ંઅને ડ�ટાશીટમા ંર�કોડ� રાખી�ુ.ં 

6. �થાિનક ફ��રયા અને �ુકાનદારોને આ કચરા �ગે �ણકાર� આપી વ� ુકચરો જમા ન થાય તે માટ� 

કાળ� લેવા સમ�વી�ુ.ં  

7. શ� હોય �યા �ધુી પગમા �ટૂ ( સેફટ� �ઝૂ હશે તો વ� ુઅ��ુૂળ પ�શે ) પહ�રવા િવનતંી. 

8. પોતાની સાથે પીવા માટ� �વ�છ પાણીની બોટલ અને ચા પીવા માટ� �લાસ/મગ/કપ લાવવા 

મહ�રબાની કરશો. 

9. તે �દવસે વરસાદની શ�તા લાગતી હોય તો છ�ી ક� ર�ઇનકોટ રાખશો તો વ� ુઅ��ુૂળ રહ�શે.  

10. ભાર� વરસાદનો �દવસ હશે ક� કોઇ અિનવાય� સજંોગોમા,ં કાય��મ પછ�ના રિવવાર �ધુી �લુતવી 

રાખી�ુ ંઅને તેવા સજંોગોમા ંશ� એટલા વ� ુિમ�ોને એસ.એમ.એસથી �ણ કર��ુ.ં  

11. સાથે મોટો �વ�છ હાથ�માલ રાખવા િવનતંી, જ�ર પડ� ે�હો પર મા�ક તર�ક� બાધંી શકાય.  

  

કાય��મની સફળતા માટ� આપના અ��ૂય સમય, િનઃ�વાથ� સેવા અને સહકારની અપે�ા સહ.  

 

િમતેશ દવ ે 
 
�વન �યોત ક���    


