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वकृ्षप्राचिकरण 

                                                            जाहिर प्रकटन 

                २६ वे फळेफुिे भाजीपािा बागा प्रदर्शन स्पिाश व प्रदर्शन पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
वकृ्षप्राचिकरणाच्या वतीने ददनािंक दद.१७/०२/२०२३ ते १९/०२/२०२३ या कािाविीत ननयोजजत महापौर 
ननवासस्थान जागा ,से .निं.२७ , ‘अ’ सिंत तुकाराम उद्यानार्जेारी, ननगडी प्रािीकरण,पुणे ४११०४४  येथे 

आयोजजत करण्यात आिे होते. परिंतू प्रर्ासकीय कारणास्तव वरीि तारखेस होणारे प्रदर्शन  हदनाांक १० 

मार्श, २०२३ त े हदनाांक १२ मार्श, २०२३ याकालावधीत िोणार आिे. सदर स्पधाशच्या अजाशर् े वाटप व 

स्स्वकृती बाबत तपशर्ल खालील प्रमाणे आिे. 

 

अ .क्र.  स्पिेचा प्रकार अजश वाटप कािाविी अजश जस्वकृती कािाविी 
१ बाग स्पिाश  

१ .२  सिंस्था. कारखाने  ३ .बिंगिे  

दद. १३/२/२०२३  ते. २०/२/२०२३ दद.२० /०२/२०२३ रोजी 
सायिं ५ .वाजेपयतं ००  

२ वकृ्षारोपण सिंविशन स्पिाश  
१ .र्ाळा मनपा  

२ .र्ाळा खाजगी  

३ .सिंस्था गहृरचना  

४ .सिंस्था सामाजजक  

दद. १३/२/२०२३  ते. २०/२/२०२३ दद.२० /०२/२०२३ रोजी 
सायिं ५ .वाजेपयतं ००  

३ स्वच्छ सुिंदर घर व पररसर दद. १३/२/२०२३  ते. २०/२/२०२३ दद.२० /०२/२०२३ रोजी 
सायिं ५ .वाजेपयतं ००  

४ र्ोलभविंत पानािंच्या व 

फुिािंच्या कुिं डया 
दद. १३/२/२०२३  ते. ८/३/२०२३ दद.  ८ /०३/२०२३ रोजी 

सायिं ५ .वाजेपयतं ००  

५ फुिेफळे, भाजीपािा, फुिािंची 
रािंगोळी, फुिािंची आकर्शक 

मािंडणी 

दद. १३/२/२०२३  ते. ०९/३/२०२३ दद.  ९ /०३/२०२३ रोजी 
सायिं ५ .वाजेपयतं ००  

सदर स्पिेमध्ये पवजयी स्पिशकािंना मोठया प्रमाणावर आकर्शक चर्क व रोख बक्षक्षस े ठेवण्यात 

आिेिी आहेत. सदर स्पिेच े मादहतीपत्रक वकृ्षाचिकारी, पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका यािंच े

कायाशियात यर्विंतराव चव्हाण गुिाब पुष्प उदयान नेहरुनगर दरुध्वनी क्र  ७७२२०६०९०७ / 

९९२२५०१९३२ येथे कायाशियीन वेळेत उपिब्ि होतीि. प्रदर्शनाचे दठकाणी पवपवि प्रकारची रोपे फुिे 

कुिं डया बागकाम सादहत्य इत्यादीिंसाठी स्टॉिची व्यवस्था करणेत येणार आहे. कायाशियार्ी सिंपकश  सािनु 

स्टॉिच ेआरक्षण करणेत याव.े 

तरी सदर स्पिेमध्ये सवश नागरीक वकृ्षप्रेमी सिंघटना खाजगी तसेच र्ासककय ननमर्ासककय 

सिंस्था मनपा व खाजगी र्ाळा कारखानदार गहृरचना सिंस्था यािंनी मोठया प्रमाणात सहभाग घेवनू 

स्पिेची र्ोभा वाढवावी असे जादहर आवाहन करणेत येत आहे. 

 सही/-          

                                                                                                     (र्खेर लस िंह) 

आयकु्त तथा प्रर्ासक 
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जादहरात क्र  
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