
            पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी १८. 
वृ ािधकरण 

                                         जािहर कटन 
 
२४ वे फळेफुले भाजीपाला बागा दशन पधा व दशन पपरी चचवड महानगरपािलका 
वृ ािधकरणा या वतीने दनांक द.२१/०२/२०१८ ते २३/०२/२०१८ या कालावधीत िनयोिजत महापौर 

िनवास थान जागा,से.नं.२७,‘अ’ संत तुकाराम उ ानाशेजारी, िनगडी ाधीकरण,पुणे ४११०४४ येथे 
आयोिजत कर यात आलेले आह.े सदर पधा या अजाचे वाटप व ि वकृती बाबत तपिशल खालील माणे 
आह.े 
अ. . पधचा कार अज वाटप कालावधी अज ि वकृती कालावधी 
१ बाग पधा  

१.सं था  २.कारखाने  ३.बंगल े
द.०१/०२/२०१८ ते १२/०२/२०१८ द.१२/०२/२०१८ रोजी 

सायं ५.०० वाजेपयत 
२ वृ ारोपण संवधन पधा  

१.मनपा शाळा  
२.खाजगी शाळा  
३.गृहरचना सं था  
४.सामािजक सं था 

द.०१/०२/२०१८ ते १२/०२/२०१८ द.१२/०२/२०१८ रोजी 
सायं ५.०० वाजेपयत 

३ व छ संुदर घर व प रसर द.०१/०२/२०१८ ते १२/०२/२०१८ द.१२/०२/२०१८ रोजी 
सायं ५.०० वाजेपयत 

४ शोिभवंत पानां या व फुलां या 
कंुडया 

द.०१/०२/२०१८ ते १९/०२/२०१८ द.१९/०२/२०१८ रोजी 
सायं ५.०० वाजेपयत 

५ फुलेफळे, भाजीपाला, फुलांची 

रांगोळी, फुलांची आकषक 
मांडणी 

द.०१/०२/२०१८ ते २०/०२/२०१८ द.२०/०२/२०१८ रोजी 
सायं ५.०० वाजेपयत 

 
सदर पधम ये िवजयी पधकांना मोठया माणावर आकषक चषक व रोख बि से ठेव यात आलेली 

आहेत. सदर पधचे मािहतीप क मु य उदयान अिध क यांचे कायालयात यशवंतराव च हाण गुलाब पु प 
उदयान नेह नगर दुर वनी मांक  ७७२२०६०९०७ / ९९२२५०१९२८ येथे कायालयीन वेळेत उपल ध 
होतील दशनाचे ठकाणी िविवध कारची रोपे फुले कंुडया बागकाम सािह य इ याद साठी टॉलची 

व था करणेत येणार आह.े तरी इ छुक टॉलधारकांनी कायालयाशी संपक साधुन टॉलचे आर ण करणेत 
यावे. 
तरी सदर पधम ये सव नागरीक वृ ेमी संघटना खाजगी तसेच शास कय िनमशास कय सं था मनपा व 
खाजगी शाळा कारखानदार गृहरचना सं था यांनी मोठया माणात सहभाग घेवून पधची शोभा वाढवावी 
असे जािहर आवाहन करणेत येत आह.े 
 
                                                     सही/- 
मा. ी. ावण हड कर         डॉ. िवण आि कर            मा. ी.िनितन काळजे  
    आयु               अितरी  आयु                    महापौर  
  तथा अ य         तथा काया य                पपरी चचवड महानगरपािलका  
 वृ ािधकरण               वृ ािधकरण           पपरी १८.  
            
            
    
                        सव मा.वृ ािधकरण सद य 



 


