VISHWKARMA GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,
CHANDKHEDA
A Report on MANJA BY NSS VGEC
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NSS VGEC
14/01/2020 to 17/01/2020

VGEC campus, surrounding areas of VGEC and surrounding
volunteer residential areas
20

 Objective of the Event
 More than 50 kg of thread have been collected by the volunteer of NSS
Threads used to fly the kites were collected by the NSS volunteers of Vishwakarma
Government Engineering College to prevent injury to the birds.
"Animals are like the
natural pillars of the earth, it is our duty to preserve them," says Dr. N. N. Bhupatani. NSS's
Program Officer Dr. Alpesh Dafada took the initiative, saying that "During this festival,
people should voluntarily refrain from using Chinese thread." Birds get trapped in these
kites hanging on a tree or pole and have to lose their lives. For the enjoyment of the human
beings, innocent birds have to lose their lives, so volunteers from NSS collected threads
from the entire VGEC campus, surrounding areas of VGEC including surrounding
residential areas. Students were instructed to collect the threads even from their residential
area. More than 50 kg of useless threads was collected and disposed of properly by the
NSS unit. This was a very successful initiative and NSS VGEC tried the best it could have
done in the save birds from the manja campaign.


NSS ન ાં સવ્યસેવકોએ 50 કકલોથી પણ વધ રે દોરી એકત્રિત કરી

વિશ્વકર્મા ગિર્ેન્ટ એન્ન્િવિયર િંગ કોલેિિમ NSS િમાં સવ્યસેિકો દ્વમ મ ઉત મયણ બમદ
પક્ષીઓિે ઈજા િમ થમય તે ર્મટે પતાંગિમાં દો મ એકવિત ક િમર્માં આવ્યમ હતમાં. વિશ્વકર્માિમ
વિન્ન્સપમલ ડો. વિલય ભ ૂપતમણી િણમિે છે કે,'પશુ-પક્ષીઓ પ ૃથ્િી ર્મટે કુદ તી આધમ સ્તાંભ
જેિમાં છે , તેર્નુાં િતિ ક વુ ાં આપણુ ાં કતાવ્ય છે .' NSSિમાં જીિદયમિેર્ી િોગ્રમર્ ઓફીસ ડૉ.
અલ્પેશ દમફડમ એ પહેલ ક ી હતી કે,'ઉત મયણિમ પિાર્માં લોકોએ સ્િેચ્છમએ િ ચમઈિીઝ
દો ીિો ઉપયોગ ટમળિો િોઈએ.' ઝમડ કે થમાંભલમર્માં લટકતી પતાંગિી દો ીર્માં પક્ષીઓ

ફસમઈ જાય છે અિે તેર્િે જીિ ગુર્મિિો પડે છે . ર્નુષ્યિમ બે ઘડીિમ આિાંદ ર્મટે વિદોષ
પક્ષીઓિે જીિ ગુર્મિિો પડે છે , ર્મટે NSS િમાં સવ્યસેિકોએ સાંપ ૂણા વિશ્વકર્મા કેમ્પસ,
વિશ્વકર્માિી આસપમસિમ વિસ્તમ ો તેર્િ આજુબમજુિી સોસમયટી ર્માંથી તેર્િ વિદ્યમથીઓએ
પોતમિમ હેણમક વિસ્તમ ર્માંથી પણ દો ી એકવિત ક ી હતી. લગભગ 50 રકલોથી પણ િધમ ે
િકમર્ી દો ી એકવિત ક ી NSS યુવિટ દ્વમ મ તેિો યોગ્ય વિકમલ ક િમર્માં આવ્યો હતો.
ઘણીિમ પમક્કી ર્માંઝમિમળી દો ીઓ પશુ - પક્ષીઓ તેર્િ ર્મણસો ર્મટે પણ ખ ૂબ ઘમતક
સમબબત થતી હોય છે .

 Event Photographs

