
શેઠ ડી. એમ. પોલિટેકલિક ઇિ હોલટિકલ્ચર, આ.કૃ.યુ.,વડોદરા ખાતે “લવશ્વ પયાિવરણ 

લદવસ” લિલમતે ઓિિાઇિ પોસ્ટર સ્પર્ાિ તેમજ વ્યાખ્યાિ અિ ેવૃક્ષારોપણિો કાયિક્રમ 

યોજાયો 

તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧ શનિવાર િા રોજ “નવશ્વ પર્ાાવરણ નિવસ” નિનિતે વર્ા ૨૦૨૧ િાટે 

“ઇકો-સીસ્ટિ રીસ્ટોરશેિ” થીિ આધારીત પોસ્ટર સ્પધાા,ઓિ લાઇિ વ્ર્ાખ્ર્ાિ તેિજ 

વૃક્ષારોપણ કાર્ાક્રિોિ ુઆર્ોજિ શઠે ડી. એિ. પોનલટેકનિક ઇિ હોનટાકલ્ચર, આ.કૃ.ર્.ુ, વડોિરા 

ખાતે આચાર્ાશ્રી ડૉ.બી. એચ. પંચાલિા િાર્ાિશાિહેઠળએસ.આર.સી. ચેરિેિ ડૉ.આર. જ.ે 

િકવાણા દ્વારા કરવાિાં આવ્ર્ુ હતુ. ઓિલાઇિ વ્ર્ાખ્ર્ાિ િરમ્ર્ાિ કોલજે િા નવદ્યાથીઓ 

તેિજ સ્ટાફ સનહત કુલ ૬૩ સભ્ર્ો હાજર રહ્યા હતા જિેા કોલજેિા આચાર્ાશ્રી દ્વારા ઓિલાઇિ 

પ્રેસેન્ટેશિ દ્વારા હાલ વાતાવરણિે પ્રિુશીત કરતા પરીબળો તેિજ વાતાવરણિે પુિ:સ્થાનપત 

કરવા પ્રત્ર્ે તિાિિી ફરજો ઉપર ખુબ સુંિર વ્ર્ાખ્ર્ાિ આપેલનવશેર્િાં િરકે નવદ્યાથીિે તેિિા 

ઘર ેવૃક્ષા રોપણ કરવા અિુરોધ કર્ો હતો. આચાર્ાશ્રીિા અિુરોધ તેિજ કાર્ાક્રિિા ભાર્ સ્વરૂપે 

કોલજે િા િોટા ભાર્િા નવદ્યાથીઓ દ્વારા તેિિા રહેણાંક સ્થાિે વૃક્ષારોપણ કરવાિાં અવ્ર્ુ હતુ.  

િોડેલ ફાિા કેમ્પસ ખાતે પોનલટેકનિક કોલજે તેિજ“રક્ષક ચરીટેબલ ટરષ્ટ ફોર રસે્યુ એન્ડ 

એન્વારોિેન્ટ” તેિજ િા સંર્ુક્ત ભાર્ રૂપે અિુક ખાસ પ્રકારિા વૃક્ષો કે જ ે વધુ પ્રિાણિાં 

ઓક્સીજિ ઉતસનજાત કરતા હોર્ જવેાકે આંબો,બીલીપત્રક, સપ્તપણી, િીલર્ીરી નવર્ેર ે અિ ે

શહેરી નવસ્તારિાં ઘુળ, અવાજ અિે સલ્ફર પ્રિુશણ સાિે સારૂ રક્ષણ આપે એવા વૃક્ષો જવેાકે 

ર્રિાળો, સીલ્વર-ઓક, આસોપાલવ, જાિુિ તેિજ ર્ુલિોહર નવર્ેર ેજવેા કુલ ૫૦ જટેલા વૃક્ષોિું 

પ્લાન્ટેશિ કરવાિાં આવ્ર્ુ હતુ. સિર વૃક્ષારોપણ કાર્ાક્રિિાં કઠોળ સંશોધિ કેંદ્રિા વડા 

ડો.એચ.પી.પટેલશ્રી તથા સહ-સંશોધિ વૈજ્ઞાનિક ડો.બી.એિ.પટેલ એ પણ ભાર્ લીધો. 

નવદ્યાથીઓ દ્વારા “નવશ્વ પર્ાાવણર નિવસ”િાટે “ઇકો-સીસ્ટિ રીસ્ટોરશેિ” થીિ આધારીત 

બિાવાર્ેલ પોસ્ટરિી સ્પધાા ર્ોજાઇ જિેા અત્રેિી કોલજેિી બિેલ જજ કનિનટએ િુલ્ર્ાંકિ કરી 

નવદ્યાથીઓિે પોત્સાનહત કરવા િાટે પ્રથિ, નદ્વનતર્ અિે તૃનતર્ સ્થાિ જાહેર કરલે. કોલજે 

ર્ાડાિિાં ડો. આર. જ.ે િકવાણાિા િાર્ાિશાિ હેઠળ કોલજેિા ૪થા સેિેસ્ટરિાં અભ્ર્ાસ કરતી 

નવદ્યાથીિી િેત્રા જોર્ી દ્વારા LAWN MOVING PATTERN નડઝાઇિ દ્વારા ર્ાડાિ લોિ ઉપર 

“RESTORE EARTH” સ્લોર્િિું લખાણ કરી સુંિરનડઝાઇિ બિાવાઇ. અંતિા એસ.આર.સી. 

ચેરિેિ ડો. આર. જ.ે િકવાણાએ રક્ષક ગ્રુપ, કઠોળ સંશોધિ કેંન્દ્રિા વડા તેિજ તિાિ સ્ટાફિો 

કાર્ાક્રિ સફળ બિાવવા આભાર વ્ર્ક્ત કર્ો. 
  



  
ઓિલાઇિ આચાર્ાશ્રીિુ વ્ર્ાખ્ર્ાિ 

  
પોસ્ટર સ્પધાાિાં નવદ્યાથીઓ દ્વારા બિાવાર્ેલ પોસ્ટર 

   

નવદ્યાથીઓ દ્વારા પોત પોતાિા ઘર ેવૃક્ષા રોપણ કરાર્ુ 

  
કેમ્પસ ખાતે વૃક્ષા રોપણ કાર્ાક્રિ 



 

  

  

કેમ્પસ ખાતે વૃક્ષા રોપણ કાર્ાક્રિ  


