
6/28/2021

https://themahabharatnews.com/50-thousand-saplings-will-be-planted-by-one-less-and-finolex-in-panwadi-village/ 1/3

या’ गावात �फनोले�स लावणार ५० हजार फळझाडे

Nature  पणेु  महारा��  रा���य

‘या’ गावात �फनोले�स लावणार ५०
हजार फळझाडे
5 days ago 1 min read TheMahabharatNews

https://themahabharatnews.com/category/nature/
https://themahabharatnews.com/category/maharashtra/paschim-maharashtra/pune/
https://themahabharatnews.com/category/maharashtra/
https://themahabharatnews.com/category/national/
https://themahabharatnews.com/50-thousand-saplings-will-be-planted-by-one-less-and-finolex-in-panwadi-village/
https://themahabharatnews.com/author/themahabharatnews/


6/28/2021

https://themahabharatnews.com/50-thousand-saplings-will-be-planted-by-one-less-and-finolex-in-panwadi-village/ 2/3

 

पानवडी गावात वन लेस, �फनोले�स व मकुुल
माधव फाउंडशेन,

वन लेस व साय�स टे�नॉलॉजी पाक�  लावणार ५०
हजार फळझाडे
पणेु : वन लेस, �फनोले�स इंड���ज व मकुुल माधव फाउंडशेन आ�ण  सा�व�ीबाई फुले पणेु
�व�यापीठातील साय�स टे�नॉलॉजी पाक�  या सं�थां�या संय�ुत �व�यमाने परंुदर ताल�ुयातील
पानवडी गावात व�ृारोपण कर�यात आले. पढु�ल तीन वषा�त या गावात ५० हजार फळझाड ेलाव�यात
येणार आहेत. या व�ृारोपण अ�भयानाचा शभुारंभ मंगळवार� झाला. यावेळी आबंा, फणस, सीताफळ,

आवळा, पे� आद� ५०० झाडांचे व�ृारोपण कर�यात आले.
 
साय�स टे�नॉलॉजी पाक� चे महासंचालक डॉ. राज�� जगदाळे, �फनोले�स इंड���ज�या मन�ुयबळ
�वभागाचे अ�य� राज लईुस, डॉ. �शांत वाक� , परंुदर पंचायत स�मती�या सभापती न�लनी लोळे,

साय�स टे�नॉलॉजी पाक� मधील पजूा कंवर, आरती सदू, �क�प सम�वयक वभैव �नम�गरे, स�मती
शडेगार, सरपंच आबासाहेब लोळे, उपसरपंच माउल� �भसे, माजी सरपंच सषुमा �भसे, �ामसेवक
सनुीता सपकाळ आ�ण �ाम�त उपि�थत होत.े
 

 
डॉ. राज�� जगदाळे �हणाले, “पानवडी गावात �फनोले�स इंड���ज, मकुुल माधव फाउंडशेन आ�ण
साय�स टे�नॉलॉजी पाक�  यां�या �य�नातनू अनेक उप�म स�ु आहेत. या म�ये “वन लेस” या नवीन
समहूाचा समावेश आज होतो आहे या �वशषे आनंद आहे.  येथील ड�गर प�रसरात आगामी काळात ५०
हजार फळझाड ेलाव�याचा, तसेच भ�व�यात फळ���या उ�योग उभा�न येथील नाग�रकांना रोजगार
दे�याचा �य�न आहे. शा��ीय माग�दश�न व तां��क साहा�य परु�वले जात आहे. या झाडांचे संगोपन
येथील शतेकर� करणार आहेत. अनेकांनी व�ृारोपणासाठ� जागा �दल� आहे. �नसग� संवध�नासाठ�
गावक�यांचा पढुाकार �ेरक आहे.”
 
राज लईुस �हणाले, “पया�वरण संवध�नासाठ� �फनोले�स आ�ण मकुुल माधव फाउंडशेन नेहमीच अ�ेसर
आहे. �श�ण, आरो�य, पया�वरण, म�हला स�मीकरण, �व�छ भारत आद� �े�ात लाय�स �लबने
उ�लेखनीय काय� केले आहे.” या व�ृारोपण अ�भयानामळेु पानवडी गाव �हरवेगार होणारच आहे, �शवाय
भ�व�यात फळांचाह� गोडावा चाखायला �मळणार आहे. सव� गावकर� या झाडांचे संगोपन करणार
आहोत, असे आबासाहेब लोळे यांनी सां�गतले.


