
 

    

वडाळा :- जागतिक पर्ाावरण प्रदूषण तदनाच्या अनुषंगाने आज 

लोकमंगल औद्योतगक प्रतिक्षण संस्थेमधे्य प्रदूषण समसे्यबद्दल कार्ािाळा 

आर्ोतजि केली होिी कार्ािाळेच्यावतिने स्टाफ आतण तवद्यार्थ्ाांना इ बाईक 

तवषर्ी मातहिी देण्याि आली िसेच CO2 उत्सजानासाठी कारणीभूि असलेल्र्ा 

पारंपाररक इंधनावर चालणाऱ्र्ा गाड्ांचा वापर कमी करणे हेिू चचाासत्राच 

आर्ोजन करण्याि आलं होिं. 

           लोकमंगल संस्थे चा पररसर तहरवागार करण्यासाठी सवा स्तरावर मोठ्या 

प्रमाणाि प्रर्त्न होि आहेि. लोकमंगल औद्योतगक प्रतिक्षण संस्थेमधील 

तवद्यार्थ्ाांनी देखील र्ा मोतहमेि सहभाग नोदंवला आहे.  कॅम्पसचा पररसर 

तहरवागार ठेवण्यासाठी वृक्षारोपणाचे काम हािी घेिले आहे. र्ाअंिगाि 

लोकमंगलच्या आर्. टी. आर्. िफे 'ग्रीन कॅम्पस' अंिगाि 

वृक्षारोपण करण्याि आले. सध्या मोठ्या प्रमाणाि जंगलाि वणवे लागि असून 

त्यामुळे जैवतवतवधिेचे नुकसान होि आहे. र्ा घटनेच्या पार्शवाभूमीवर झाडे 

लावून कॅम्पसद्वारे हािभार लावण्याच्या प्रर्त्नािून गेल्र्ा वषी प्रमाणे रं्दाही 



कॅम्पस िसेच आसपासच्या भागाि वृक्षारोपण करण्याि आले. र्ाि 

सवासाधारणपणे पांगरा, करंजी आवळा र्ासारख्या झाडांची रोपांचे रोपण 

करण्याि आले. अतधकातधक वृक्षलागवडीच्या पर्ाावरण रक्षणासाठी तवद्याथी 

एकत्र रे्ि आहेि. त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागेि फेकलेला कचरा स्वच्छ 

करण्याचे कामदेखील र्ाअंिगाि करण्याि आले.  
 

 
 
 

 

(दिन ांक 2 दिसेंबर २०२२) 

 

लोकमंगल औद्योतगक प्रतिक्षण संस्थेमधे्य कार्नेतटक ग्रीन तझंग 

इ सू्कटर मातहिी आतण हािाळणी कार्ािाळा. 

 
 

      श्रीराम ग्रामीण संिोधन व तवकास प्रतिष्ठान संचातलि लोकमंगल औद्योतगक प्रतिक्षण 

संस्था वडाळा रे्थे तदनांक 02 /12 /2022 रोजी इलेक्ट्रिक सू्कटर र्ा वाहनाच्या िंत्रज्ञानाची 

मातहिी व हािाळणी च्या कार्ािाळेचे  आर्ोजन करण्याि आले होिे त्याकररिा कार्नेतटक 

कंपनीच्या िीन सू्कटर कार्ाालर्ाि टेस्ट राईड साठी उपलब्ध करून देण्याि आल्र्ा.  र्ा 

कार्ािाळेचे प्रमुख अतिथी श्री तसद्धकी सर र्ांनी कार्नेतटक ग्रीन एनजी ह्या कमी 

वजनाच्या, पावन फुल बॅटरीच्या, आतण कमी तकमिीच्या िीन सू्कटर बद्दल लोकमंगल 

औद्योतगक प्रतिक्षण संस्थेच्या तवद्यार्थ्ाांना मातहिी तदली  नुकिीच  भारिीर् बाजारपेठेि 



नवीन इलेक्ट्रिक सू्कटर (electric scooter) लााँच करण्याि आली आहे. कार्नेतटक ग्रीन 

एनजीने (kinetic green energy) ही सू्कटर लााँच केली आहे. Zing HSS नावाची ही हार् 

स्पीड इलेक्ट्रिक सू्कटर आहे. कंपनी आधीच र्ा नावाची सू्कटर तवकि आहे, परंिु त्याचा 

वेग कमी होिा. कंपनीने नवीन सू्कटरची तकंमि 85 हजार रुपरे् ठेवली आहे. कंपनीचा 

दावा आहे की, सू्कटर पूणापणे चाजा केल्र्ानंिर 125 तकमी रेंज देईल. 
 सन 1895 च्या काळामधे्य तटंकरर र्ा कंपनीने जगािील पतहली ई बाईक ची पेटंट फाईल 

केले. पण बॅटरीचे जास्तीचे वजन, आतण माईलेज रेंज कमी असल्र्ाने िसेच बॅटरी चाजा 

करण्यासाठी इकोतसस्टीम नसल्र्ाने र्ा ई बाईक लोकांनी फारिा पसंि केल्र्ा नाहीि 

िसेच िेव्हाच्या जगाने  पेटि ोल आतण तडझेल वर चालणाऱ्र्ा वाहनांना अतधक पसंिी तदली 

आतण पेटि ोल पंप,मोटार गॅरेज र्ांची इकोतसस्टीम डेव्हलप व्हार्ला सुरुवाि झाली 

िेव्हापासून िे आजच्या काळापर्ांि पारंपाररक इंधनाच्या इकोतसस्टीम वर आधाररि वाहन 

व्यवस्था ह्या जगामधे्य अक्ट्स्तत्वाि आहे. परंिु आजच्या काळामधे्य जी बॅटरी टेक्नॉलॉजी 

उपलब्ध आहे त्यानुसार कमी वजनाच्या, जास्त मार्लेजच्या कमी तकमिीच्या ई बाईक्स 

आज लोकांसमोर उपलब्ध आहेि. िसेच पारंपाररक इंधनावर आधाररि इकोतसस्टीमच्या 

धरिीवर ई बाईक, इलेक्ट्रिक कार साठी सुद्धा चातजांग से्टिन, ई बाईक गॅरेज  इकोतसस्टीम 

डेव्हलप करण्याचा प्रर्त्न सरकार द्वारे केला जाि आहे. 
   लोकमंगल औद्योतगक प्रतिक्षण संस्थेच्या तवद्यार्थ्ाांनी ई बाईक िी संबंतधि मातहिी 

देण्याि आली िसेच तवद्यार्थ्ाां च्या प्रर्शनांची उत्तरे श्री तसद्धकी सर र्ांनी तदली. र्ा 

कार्ािाळेमधे्य लोकमंगल आर्टीआर् चे प्राचार्ा श्री र्ोगेि गार्कवाड सर, तनदेतिका 

संध्याराणी तिंदे मॅडम, तनदेिक श्री तवटकर सर, श्री संभाजी जाधव सर, श्री बाळासाहेब 

जाधव सर, श्री गवळी सर, श्री लवटे सर, श्री गाडे सर, श्री दतहटणकर सर र्ाचबरोबर 140 

तवद्यार्थ्ाांची उपक्ट्स्थिी होिी. 
 

 


