
ఆంధ్ర సంఘము పుణె 
నిర్వహ ంచు 

"వనభోజనాలు “ 

  

 
 

 
 

 

మిత్రర లారా 
పరతి సంవత్సర్ము పర్మ పవిత్రమ ైన కారతీక మాసములొ 
సాముహ కంగా వనభోజనాలు చెసుకోవటం తెలుగు వారి ఆనవాయితి.  
పుణయము పుర్ుషార్థము కలిసి వుండేటటలు  చూడటమే ఇలాంటి 
సామూహ క కార్యకరమాల పర్మార్ధమని పెద్దల ఉవాచ.  ఆంధ్ర 
సంఘము పూణే పరతి సంవత్సర్ము వనభోజనాల కార్యకరమము 
నిర్వహ సూీ వుంద్ననది మీర్ంద్ర్ు ఎరిగిన సత్యమే. ఆ 
సంపరదాయానిన కొనసాగిసూీ  ఈ సంవత్సర్ము కూడ వనభోజనాల 
కర్యకరమానిన జర్పటానికి నిశ్చయించడం జరిగింది.వివర్లక ై కింద్ 
చూడండ.ి 
  

Dear Friends: 
Andhra Association, Pune has been organizing the customary 
“VANA BHOJANALU” during the auspicious month of 
Kaarthika Maasa. As usual this year also we will be organizing 
the same and the details can be found below. 
 

సథలము: హ ంజేవాడి త్టాకము (హ ంజేవాడి 1st phase నుంచి 
సుమార్ు 1 కి మీ - మాన్ గార మము నకు వెళ్ళే దారిలో)  
తేది: 16-నవంబర్ు-2014 (ఆదివార్ము) 
ర్ుసుము:  
ఒకొొకరిక:ి ర్ూ: 350.00 (పెద్దలకు) 
200.00 (10 సం ల లోపు పిలులకు ) 
 
Location: Hinjevadi lake (about 1 km from Hinjevadi 1st 
Phase enroute to Maan village) 
Date: 16-November-2014 (Sunday) 
Fee: Rs. 350.00 (per person) 
Rs. 200.00 (per kid below 10 yrs. age) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes:   
Please come to the location by yourself (no transport arrangements) 
Please confirm your participation to any of the following people by 14-Nov-2014 (Friday) 
Please come to the location by 08:30 hrs. 
(Breakfast will be served upto 10:00 hrs only) 
 

च्छायामन्यस्य कुर्वन्न्ि तिष्ठन्न्ि स्र्यमािपे ।  
फलान्यापप परार्ावय र्कृ्ााः सत्पुरुषााः इर् ॥ 

 
వృక్షములు తాము ఎండలోు  మాడుత్ూ మనకు నీడనిసాీ యి. ఇత్ర్ులకు అందించటానికే అవి ఫలాలను త్యర్ు 

చేసాీ యి.అలాగే మానవులు తాము సవయంగా ఎనిన కషాా లు అనుభవిసుీ నాన ఇత్ర్లకు సహాయ పడటానికే జీవితానిన 
ఉపయోగించాలి.  

Name Location Contact Number 

Shri Rama Rao V.V Aundh/ Pimple Gurav 9850300450 

Shri I.V. Reddy Shivaji Nagar 9822018866 

Shri T.V. Srinivas Aundh/ Pimple Gurav 8087029867 

Shri N. Seshagiri Rao Satara Road 9422321699 

Shri Mohan Naidu Bhosari 8087907002 

Shri B. L. V. Prasad Pashan 9422031299 

Shri M. C. K. Reddy Baner 9323453666 

Shri Balram Krishna Hadapsar/Ghorpodi 9890279937 

Smt K. Lalitha Rao Kothrud 9970362988 

Shri A. Nagaprasad Wanwadi, Lullanagar 9823281376 

Shri Raja Gopal Naidu Chinchwad 9923151371 


