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दद. २० जानेवारी २०१९ रोजी यशवतं सामादजक प्रदतष्ठान सोनई आयोदजत कृतज्ञता पुरस्कार २०१९ चे 

मानकरी सामादजक काययकते डॉ. रदवदं्र कोल्हे , पत्रकार व खासदार श्री. कुमार केतकर आदि सीने 

अदिनेता श्री सयाजी दशंद,े मुळा एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील गडाख  यांच्या समवते मोरया 

दचंचोरे येथे राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सहिागातून महावकृ्षारोपि मोहीम घेण्यात आली यात सुमारे पाच 

हजार दवदवध वकृ्षांची लागवड करण्यात आली. या महावकृ्षारोपि मोदहमेमध्ये महादवद्यालयातील 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या  87 दवद्यादथयनी व 41 दवद्यादथयनी असे एकूि 128 स्वतयंसेवकांनी सहिाग 

घेतला.  

 

सामादजक काययकते डॉ. रदवदं्र कोल्ह,े पत्रकार व खासदार श्री. कुमार केतकर आदि सीने अदिनेता श्री 

सयाजी दशंद,े मुळा एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील गडाख  यांच्या समवते मोरया दचंचोरे येथे 

राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सहिागातून महावकृ्षारोपि करतांना. 

सामादजक काययकते डॉ. रदवदं्र कोल्ह,े पत्रकार व खासदार श्री. कुमार केतकर आदि सीने अदिनेता श्री 

सयाजी दशंद,े मुळा एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष प्रशांत पाटील गडाख  यांच्या समवते मोरया दचंचोरे येथे 



राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या सहिागातून महावकृ्षारोपि करतांना

 

 

 

              महावकृ्षारोपि मोदहमेमध्ये महादवद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवक दवद्याथी   
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Mega Plantation Drive 

Date: 20
th
 Jan. 2019 

Place: NSS Unit  
 

Plantation Drive was organized on 20 Jan. 2019 at the hands of Krutadnyata Award 2019 

recipients, Dr. Ravindra Kolhe, Social Activist, MP Shri. Kumar Ketkar, noted journalist, 

Shri. Sayaji Shinde, noted actor and Shri. Prashant Patil Gadakh, President, MES at 

Morya Chinchore through the раrticipation of N.S.S. Around 5000  trees were planted at 

the site. Total 87 and 41 girls N.S.S. volunteers participated in the activity. 

 
 

Mega Plantation at the hands of Dr. Ravindra Kolhe, Social Activist, Shri. Sayaji Shinde, 

noted actor, Shri. Kumar Ketkar, noted journalist and Shri. Prashant Patil Gadakh, 

President , MES.  

 

N.S.S. volunteer students at Mega Plantation  
 


