
ૃ િષ િવ ાન ક , દવાતજ ારા “ હૃદ ૃ ારોપણ અ ભયાન તથા  

ૃ િષ ગો ઠ ” નો કાય મ યો યો   
  

 ૃ િષ િવ ાન ક , આ. ૃ. .ુ, દવાતજ ારા તાર ખ ૧૭ સ ટ બર, ૨૦૧૯ ના રોજ “ હૃદ 

ૃ ારોપણ અ ભયાન તથા ૃ િષ ગો ઠ ”  નો કાય મ યોજવામા ંઆ યો. આ કાય મમા ં ુ ય મહમાન ી 

તર ક ડૉ. એચ. સી. પટલ, િ સીપાલ ી, બાગાયત કોલેજ, આ. .ૃ .ુ, આણદં હાજર ર ા હતા તથા 

અ ય અિતથી િવશેષમા ંડૉ. પી. એમ. પટલ, સહ ા ાપક, એ ોનોમી િવભાગ, બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, 

આણદં, ડૉ. આર. એસ. સીતાપરા, મદદનીશ ા ાપક, બાગાયત િવભાગ, બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, 

આણદં તથા ી એન.ડ . પટલ, ગ ણતશા  િવભાગ, બી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, આણદં RAWE તગત 

િવ ાથ ઓ સાથે હાજર ર ા હતા. સદર કાય મમા ંસો ા તા કુાના અલગ અલગ ગામના ુલ ૬૭ 

ખે ૂત ભાઈઓએ બૂ જ ઉ સાહભેર ભાગ લીધેલ. ત ૂપરાતં આ કાય મમા ંબી.એ.સી.એ., આ. ૃ. .ુ, 

આણદંના સાતમા સેમે ટરના િવ ાથ ઓએ પણ RAWE તગત લુાકાત દર યાન ભાગ લીધેલ. 

કાય મની શ આતમા ં ૃ િષ િવ ાન ક ના વ ર ઠ વૈ ાિનક અને વડા ી ડો. . . પટલ સાહબ ારા 

સવ ુ ં શા દક વાગત કયા બાદ ાસગંોચીત ઉદબોધનમા ં ૃ ોને આપણા ં ન કના િમ ો સમાન 

ગણાવીને તેના લાભા ુલંાભ તેમજ સકંટ સમયે આથ ક સહારો રૂો પાડ છે તેમ જણા .ુ યારબાદ ડૉ. 

એચ. સી. પટલ, િ સીપાલ ી,  બાગાયત કોલજે, આ. ૃ. .ુ, આણદં ારા ૃ ોના પયાવરણ ૂષણ 

અટકાવવાના ફાળા િવષે જણા  ુ તેમજ ૃ ો ુ ંસવંધન કરવાની સલાહ આપી. યારબાદ સવ ખે ૂત 

ભાઈઓ તથા ક ના ટાફ ારા ૃ ારોપણ કરવામા ંઆ  ુ મા ં ુ ય વે સરગવા, સીતાફળ, લીમડા 

તથા ં નુા છોડ રોપવામા ં આ યા. ઉપરાતં કાય મમા ં ઉપ થત સવને ક  ખાતેથી આમળા, 

સીતાફળ, લુસી તથા સરગવાના રોપ ભેટ વ પે િવતરણ કરલ અને વધેલ ૧૦૭ રોપાઓ કિવકના 

સપંક ખે તૂોને રૂા પાડવામા ંઆવેલ.  

 ઉપરાતં તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૯ થી ૦૨.૧૦.૨૦૧૯ દર યાન ઉજવવામા ં આવતા  વ છતા હ  સેવા  

કાય મ તગત ડો. એસ.બી. કાટોલ,ે વૈ ાિનક (પ પુાલન) એ લા ટ ક કચરાની પયાવરણ પર થતી 

માઠ  અસર િવષે સમ યા બાદ લા ટ કનો ઉપયોગ ઓછો કરવા ચૂન ક  ુઆ ઉપરાતં ઉપ થત 

સવ ારા  વ છતા હ  સેવા  કાય મ તગત વ છતા શપથ લવેામા ં આવી. તેમજ ડો. એસ.બી. 

કાટોલે, વૈ ાિનક (પ પુાલન) એ RAWE મા ંઆવેલ િવ ાથ ઓને કિવક િવષે િવ તૃમા ંમા હતી આપી. 

સદર કાય મ ુ ં સચંાલન ડો. આર.એમ. પટલ, વૈ ાિનક (પાક સરં ણ) તથા ડો. વાય, સી. લ ુમ, 

વૈ ાિનક (એ ોનોમી)  ારા ચુા ુ પે કરવામા ંઆવેલ. 
 
 
 
 

 

 



 

કાય મની ઝાખંીઓ 
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