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करा लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारमाभध्मे मळळायदा लावऴिक स्नेश वंभेरन अंतगित 
वलवलध नावलण्म ऩूणि उऩक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे. त्माचाच एक बाग म्शणून 
भंगऱलाय ददनांक ११/०२/२०२०  योजी ऩुष्ऩ यचना स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. 
भशावलद्मारमीन वलद्मार्थमाांनी पुरे ल ऩानांच्मा भदतीने वलवलध वाभाजजक प्रशनांना स्ऩळि 
कयणामािाा यांगोळ्मा येखाटल्मा. त्मा भध्मे प्राभुख्माने फेटी फचाओ फेटी ऩढाओ ,  लंदे 
भातयभ, शभ वफ  एक शै , याष्रीम ऩषी भोय , नायी ळजतत , धूम्रऩान, ततयंगा, करळ ऩुजा, 
वौबाग्मलती बल, मा वंकल्ऩनांचा वाभालेळ शोता.  
यवामनळास्र वलबागाच्मा वलद्मार्थमाांनी वलवलध यावामतनक अभबक्रक्रमा तवेच भानली आशाया 
भध्मे वलवलध ऩारे बाज्मा , पऱ बाज्माचे भशत्ल  दळिलणामािजा यांगोळ्मा येखाटल्मा मा 
यांगोळ्मांनी वलाांचे रष लेधून घेतेरे. लनस्ऩतीळास्र वलबागाच्मा वलद्मार्थमाांनी ऩुष्ऩगुच्छ, 
पुरदाणी, शाय , गजया , लेणी , मांचे वलवलध प्रकाय प्रदळिनातून दळिवलरे.  मा भळलाम 
पुरांच्मा भदतीने यंगभंच वजालटी तवेच ऩुष्ऩयचना केल्मा. माभध्मे वलवलध यंगी फेयंगी 
ऩाने पुरे लेरी मांचा  कल्ऩकतेने लाऩय केरा. वलद्मार्थमाांनी तमाय केरेरी भनभोशक छोटे 
ऩुष्ऩगुच्छ, वलवलध प्रकायच्मा पुरदान्मा मा प्रदळिनाचे भुख्म आकऴिण ठयरे. ऩुष्ऩयचना 
स्ऩधे भध्मे एकूण २५० वलद्मार्थमाांनी वशबाग नोंदवलरा. ऩुष्ऩयचना स्ऩधेचे उद्घाटन डॉ. 
फाफावाशेफ भळयवाठ डॉ. यजनी भळयवाठ मांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे. ऩयीषक म्शणून ऩुष्ऩ 
वजालट व्मालवातमक श्री.स्लप्नीर कदभ मांनी काभ ऩादशरे. मा कामिक्रभात पुरांचे प्रदळिन 
स्ऩधेभध्मे कु.ऩूनभ डभाऱे ल कु.ऩुजा वोनलणे मांनी प्रथभ क्रभांक भभऱलरा. वंकल्ऩना 
आधारयत ऩुष्ऩ यांगोऱी स्ऩधेभध्मे  प्रथभ क्रभांक कु.रुद्रा गडाख दशने भभऱलरा . यचना 
ऩुष्ऩ यांगोऱी स्ऩधेभध्मे फी. फी. ए.ल फी. फी. ए.(वी.ए.) च्मा वलद्माथींनींनी प्रथभ क्रभांक 



 

भभऱलरा. ऩुष्ऩगुच्छ ल शाय तमाय कयणे मा स्ऩधेभध्मे कु. अजशलनी गगयगुणे दशने प्रथभ 
क्रभांक भभऱलरा. पुरदाणी वजालट स्ऩधेभध्मे अभोर भरऩने माने प्रथभ क्रभांक 
भभऱलरा. प्रमोगळाऱा वजालट स्ऩधेभध्मे यवामनळास्र वलबागाच्मा वलद्मार्थमाांनी प्रथभ 
क्रभांक भभऱलरा. लनस्ऩतीळास्र वलबागाच्मा वलद्मार्थमाांनी यंगभंच वजालट स्ऩधेभध्मे 
प्रथभ क्रभांक भभऱलरा. स्ऩधेभध्मे प्रालीण्म भभऱलणामािाा स्ऩधिकांना स्लप्नीर कदभ , 
प्राचामि डॉ. ळंकय रालये , उऩप्राचामि डॉ. अळोक तुलय ,ळैषणणक प्रभुख डॉ.सानदेल णझने 
मांच्मा शस्ते ऩरयतोवऴक वलतयण कयण्मात आरे.वादय कामिक्रभावाठी लाणणज्म ळाखा प्रभुख 
डॉ.बानुदाव चोऩडे ,करा ळाखा प्रभुख डॉ.भातछंद्र लऩे आणण वलसान ळाखा प्रभुख प्रा.लवंत 
पाटके उऩजस्थत शोते. ऩुष्ऩ यचना स्ऩधेचे चे वभन्लमक प्रा.फाऱावाशेफ खेडकय मांच्मा 
भागिदळिनाखारी प्रा.सानेशलय तुलय , प्रा.अजशलनी खोवे , प्रा.भीनाषी लाफऱे ,प्रा.वुलणाि 
ववे,प्रा.ळाशनज देळभुख ल प्रा.गणेळ तनकभ मांनी कभभटीचे काभ ऩादशरे.ऩरयतोवऴक 
वलतयणाचे वूरवंचारन डॉ.वलठ्ठरयाल दयंदरे मांनी केरे.ल  कामिक्रभाच्मा ळेलटी लषृायोऩण 
कयण्मात आरे.   

  

  


