िशवाजी िव ापीठात १३ हजार रोपां ची लागवड

िशवाजी िव ापीठा ा िसंथेिटक टॅ क प रसरात िव ापीठा ा तेरा हजार वृ लागवड अिभयानाचा ारं भ करताना पालकमं ी
चं कां तदादा पाटील. सोबत कुलगु डॉ. दे वानं द िशंदे, िज ािधकारी डॉ. अिवनाश सुभेदार, िज ा प रषदे चे मु
कायकारी आयु
डॉ. कुणाल खेमणार आदी.

िशवाजी िव ापीठा ा िसंथेिटक टॅ क प रसरात िव ापीठा ा तेरा हजार वृ लागवड अिभयानाचा ारं भ करताना पालकमं ी
चं कां तदादा पाटील. सोबत कुलगु डॉ. दे वानं द िशंदे, िज ािधकारी डॉ. अिवनाश सुभेदार, िज ा प रषदे चे मु
कायकारी आयु
डॉ. कुणाल खेमणार, डॉ. डी.आर. मोरे आदी.

िशवाजी िव ापीठा ा ीडा सं कुल प रसरात वृ ारोपण करताना कुलगु डॉ. दे वानं द िशंदे, -कुलगु डॉ. डी.टी. िशक, कुलसिचव
डॉ. िवलास नां दवडे कर, शै िणक स ागार डॉ. डी.आर. मोरे , िव व ले खािधकारी ी.टी. पाटील, डॉ. डी.के. गायकवाड, डॉ. ी.एन.
िशं दे, डॉ. सं जय जाधव,अिधसभा सद यशवंत भालकर, उ ान िवभागाचे अधी क ी. जाधव.

िशवाजी िव ापीठातील

ीडा सं कुल प रसरात कर ात आले ा वृ ारोपण संगी कुलगु डॉ. दे वानं द िशंदे व -कुलगु
िशक यां ासमवेत उप थत मा वर, अिधकारी, सेवक आदी.

डॉ. डी.टी.

को ापूर, िद. १ जुलै: महारा शासना ा ते रा कोटी वृ लागवड मोिहमे अंतगत आज िशवाजी
िव ापीठात सुमारे ते रा हजार रोपां ा लागवडीस िज ाचे पालकमं ी चं कां तदादा पाटील यां ा
ह े ारं भ कर ात आला.
गे ा दोन वषापासून महारा
शासनाने हाती घे तले ा वृ ारोपण मोिहमेअंतगत िशवाजी
िव ापीठाने भावी कामिगरी बजावली आहे . लावले ा वृ ां चा जग ाचा दरही ९० ट
ां ा
घरात आहे .
ामुळे वृ
लागवडीबरोबरच वृ ां ची जोपासना कर ा ा बाबतीतही िशवाजी
िव ापीठाचा लौिकक आहे. यंदाही िव ापीठाने वन िवभाग व सामािजक वनीकरण िवभागा ा

सहकायाने प रसरात ते रा हजार वृ लागवडीचा संक
केला असू न
ाचा ारं भ आज सकाळी
पालकमं ी ी. पाटील यां ा ह े कर ात आला.
िव ापीठा ा िसंथेिटक टॅ क प रसरात झाले ा वृ ारोपण काय मात कुलगु
डॉ. दे वानं द िशं दे
व -कुलगु
डॉ. डी.टी. िशक यां ासह िज ािधकारी अिवनाश सु भेदार, िज ा प रषदे चे
मु
कायकारी अिधकारी डॉ. कुणाल खेमणार, मु
वन सं र क अरिवं द पाटील,
उपवनसंर क भुनाथ शु , कुलसिचव डॉ. िवलास नां दवडे कर, शै िणक स ागार डॉ.
डी.आर. मोरे , िव व ले खािधकारी
ी.टी. पाटील यां ासह अनेक शासकीय अिधकारी,
िव ापीठातील
अिधकारी,
शासकीय
से वक
उप थत
होते.
ीडा संकुल प रसरातही वृ ारोपण
िव ापीठा ा
ीडा संकुल प रसरात जां भूळ व िपं पळ वृ ां ची लागवड कुलगु
डॉ. दे वानं द
िशंदे व -कुलगु
डॉ. डी.टी. िशक यां ा ह े कर ात आली. यावेळी अिध ाता डॉ.
पी.डी. राऊत, डॉ. ए.एम. गु रव, िव ाथ िवकास िवभागाचे सं चालक डॉ. आर. ी.
गुरव, रा ीय सेवा योजना सम यक डॉ. डी.के. गायकवाड,
ीडा अिधिवभाग मु ख डॉ.
पी.टी. गायकवाड, अिधसभा सद
यशवं त भालकर, डॉ. सं जय जाधव, डॉ. एन.बी.
गायकवाड यां ासह िश क, शासकीय अिधकारी, से वक व नाग रक मो ा सं ेने उप थत
होते.

