કુ દરતી રીતે ઘર ના તાપમાન માાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરત ુ એક
માત્ર પ્લાસ્ટર એટલે “વૈદદક પ્લાસ્ટર”.
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ુ માાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ ની સમસ્યા ખબ
ુ જ વધતી જાય છે . જેના કારણે ર્વશ્વન ાંુ
આજ ના આ યગ
ુ રાત ની વાત કરીએ તો ઉનાળામાાં ગજ
ુ રાત ન ાંુ
તાપમાન દદવસે ને દદવસે વધત ાંુ જાય છે . જો ગજ
ુ ી પહોચી ગય ાંુ છે . આવતા વર્ષોમાાં હજુ પણ
તાપમાન અંદાજે ૪૫૦ સેલ્સસયસ થી ૪૬૦ સેલ્સસયસ સધ
તાપમાન માાં વધારો થઇ શકે છે .

આ સમસ્યા ને ધ્યાન માાં રાખી ને ર્વશ્વ કક્ષા અને દે શ કક્ષા એ સાંસોધન થઇ રહ્ાં ુ છે . ત્યારે આ
ર્વર્ષયમાાં રૂચી દાખવી ને પ્રોફેસર ધ ૂમકેત ુ પટેલ અને પ્રોફેસર ઉત્તમ વ્યાસ ના માગગદશગન હેઠળ
સેમેસ્ટર ૮ ના ર્વદ્યાથી પાંડયા જયદકશન, સોમપરુ ા ર્મતેશ અને દાઉદીવોરા સબ્બીર એ એક વૈદદક
પ્લાસ્ટર તૈયાર કરે લ છે . કે જે ઘરની અંદરની દીવાલ પર લગાવાથી ઘરમાાં તાપમાન તથા રે ડીયસન
ની તીવ્રતા માાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકાય છે .

આ પ્લાસ્ટર માાં ૫૦% થી ૬૦% જેટલ ાંુ જીપ્સમ, ૧૦% થી ૧૫% જેટલો ચ ૂનો, ૧૫% થી
૨૦% જેટલ ાંુ ગાયન ાંુ સકુ ાંુ છાણ, ૨૦% થી ૨૫% જેટલો સફેદ માટી અને રે તી નો ઉપયોગ કરે લ છે .
આ પ્લાસ્ટર નો ઉપયોગ કોઈ પણ બાાંધકામ માાં દીવાલ ના પ્લાસ્ટર તરીકે કરી શકાય છે .
આ પ્લાસ્ટર થી બાાંધકામ નો ખચગ પણ ઘટાડી સકાય છે અને જેમાાં ઘર ના તાપમાન માાં
અંદાજે ૧૫% થી ૨૦% જેટલો ઘટાડો કરી શકીએ છીએ તથા રે ડીયેસન થી થતા સ્વાસ્્ય ના નકુ સાન
ને પણ અટકાવી સકાય છે . આ પ્લાસ્ટર ન ાંુ અલગ અલગ વાતાવરણીય પદરસ્સ્થર્તમાાં ટકાઊપણાંુ
અન્ય પ્લાસ્ટર જેટલ ુ જ સારાં ુ છે .
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