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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

दनांक - १०/१०/२०१७                         वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची वशेष सभा मंगळवार दनांक 
१०/१०/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव 
रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

  २. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे - उपसभापती 
  ३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

  ३. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
       
  या िशवाय मा.उ हास जगताप - नगरसिचव, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
          उप थत स मा.सद यांचे संमतीने खालील ऐनवेळचे वषय सभा कामकाजाम ये दाखल 
क न घेणेत आले. 
 
वषय .४) मागासवग य क याणकार  योजने अंतगत महापािलका ह तील युवक/पु षांसाठ  अ प 

कालावधी या यवसाय िश णाचे आयोजन करणेबाबत – मा.सागर गवळ , मा.शैलेश 
मोरे यांचा ताव. 

वषय .५) लाल बहादूर शा ी उ ानाचे जागेवर िसंधी समाजासाठ  समाज मं दर व सां कृितक भवन 
बन वणेबाबत - मा.सागर गवळ , मा.शैलेश मोरे यांचा ताव. 

----------  

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.शिशकांत कदम              अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
 

        मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक १०/१०/२०१७ ची पा क सभा गु वार दनांक 
१२/१०/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत तहकूब करणेत यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

सभापती - गु वार दनांक १२/१०/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वाजेपयत सभा तहकूब करणेत येत आहे. 
 
 

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 

सभापती 
शहर सुधारणा सिमती 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  - ४११ ०१८. 
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 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  पंपर  - ४११ ०१८. 

मा.शहर सुधारणा सिमती   

कायप का मांक - १३ 
सभावृ ांत 

( दनांक १०/१०/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - १२/१०/२०१७                वेळ - दुपार  ३.०० वा. 
 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक १०/१०/२०१७ ची 
तहकूब सभा गु वार दनांक १२/१०/२०१७ रोजी दुपार  ३.०० वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

२. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे  - उपसभापती 
  ३. मा.कदम शिशकांत गणपत 

  ४. मा.संतोष बबन कांबळे 

  ५. मा.तापक र वनया द प (आबा) 
       
  या  िशवाय मा.उ हास जगताप, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे अिधकार  
सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

खालील माणे सुचना मांडणेत आली. 
 

सुचक – मा.संतोष कांबळे          अनुमोदक – मा.शैलेश मोरे 
 
        मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक १२/१०/२०१७ ची तहकूब सभा मंगळवार दनांक 
३१/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत तहकूब करणते यावी. 

सदर सुचना सवानुमते मा य झाली. 
---------- 

 
सभापती - मंगळवार दनांक ३१/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.४५ वाजेपयत सभा तहकूब करणेत 

         येत आहे. 
 
 

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा.शहर सुधारणा सिमती 
कायप का मांक - १३ 

सभावृ ांत 

( दनांक १०/१०/२०१७ व १२/१०/२०१७ ची तहकूब सभा ) 
 

दनांक - ३१/१०/२०१७                    वेळ - दुपार  २.४५ वा. 
 
          पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा.शहर सुधारणा सिमतीची दनांक १२/१०/२०१७ ची 
तहकूब सभा मंगळवार दनांक ३१/१०/२०१७ रोजी दुपार  २.४५ वाजता महापािलके या शासक य 
इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस 
खालील स मा.सद य उप थत होते. 
 
  १. मा.सागर बाळासाहेब गवळ   - सभापती 

२. मा.शैलेश उफ शैल  काश मोरे - उपसभापती 
  ३. मा.डोळस वकास ह र ं  

  ४. मा.संतोष बबन कांबळे 
         
  या िशवाय मा.उ हास जगताप – नगरसिचव, मा.पुजार  – कायकार  अिभयांत, 
मा.मुथा – शासन अिधकार , मा.पाठक – उप अिभयंता, मा.ऐवले – समाज वकास अिधकार  हे 
अिधकार  सभेस उप थत होते. 

---------- 
 

अ) दनांक १२/०९/२०१७, २६/०९/२०१७ व ०५/१०/२०१७ रोजी झाले या सभेचा (कायप का मांक 
११ ) सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 

 
आ) दनांक ०५/१०/२०१७ रोजी झाले या वशेष सभेचा ( कायप का मांक १२ ) सभावृ ांत 

कायम करणेत आ याचे मा.सभापती यांनी कट केले. 
 

---------- 
 
ठराव मांक - २५      वषय मांक - ०१ 
दनांक - ३१/१०/२०१७                             वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा. वकास डोळस     अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१३/५४/२०१५ द.११/०५/२०१५ 

               वषय – पंपर  िचंचवड नवनगर वकास ािधकरण मंजूर वकास योजनेतील मौजे भोसर      
येथील द णो र १२.० मी. ं द र यापासून ते एम.आय.ड .सी. ह पयत स.नं.१५ 
पै. व स.नं.१४ पै. मधील २४ व १२ मी. ं द (पुव-प म) र याचे 
भूसंपादनाबाबत... 

वषय मांक ०१ चा वचार द.१२/१२/२०१७ या सभे यावेळ  करणेत यावा. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २६       वषय मांक - ०२ 

दनांक - ३१/१०/२०१७                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.संतोष कांबळे      अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 

संदभ – मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७३/२०१७  द.२५/०९/२०१७ 

       वषय - मौजे कवळे येथील स.नं.३९ ते ७१ येथील १८.०० मी. र याखालील े ाचे  

              भूसंपादन करणेबाबत .. 
वषय मांक ०२ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
ठराव मांक - २७       वषय मांक - ०३ 

दनांक - ३१/१०/२०१७                              वभाग – नगररचना व वकास 

सुचक : मा.शैल  मोरे      अनुमोदक : मा. वकास डोळस 

संदभ : मा.महापािलका आयु  यांचे प  .नर व/का व/१८/१७४/२०१७, द.२५/०९/२०१७ 

       वषय - मौजे कवळे येथील स.नं. ७३, ७४, ७५ व ७६ येथील मंजूर वकास योजनेतील  

                             १२.०० मी. र याचे भूसंपादन करणे. 
वषय मांक ०३ चा वचार पुढ ल सभे यावेळ  करणेत यावा. 

        सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
सभा कामकाजाम ये दाखल क न घेणेत आलेले वषय घेणेत आले. 

 
 

ठराव मांक - २८       वषय मांक - ०४ 

दनांक - ३१/१०/२०१७                               

सुचक : मा.सागर गवळ       अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 

संदभ : मा.सागर गवळ , मा.शैल  मोरे यांचा ताव – 

            पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या  नागरव ती वकास योजना वभागाकड ल मागासवग य 
क याणकार  योजने अंतगत महापािलका ह तील अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती, वमु  जाती 
भट या जमाती या युवक/पु ष यां या वकासाकर ता प  अ नुसार व वध १९ कार या अ प 
कालावधी या यवसाय िश णांचे   रा ीय सुगी प ात तं ान सं था  , तळेगाव दाभाडे, पुणे ( National 

Institute of Post Harvest Technology, Talegaon, Pune ) या शासक य सं थेमाफत माहे माच २०१८ 
अखेरपयत प  अ मधील िश णा समोर नमुद ित लाभाथ  िन त दराने िश णांचे आयोजन 
कर यास व याक रता येणा-या य  खचास मा यता देणेकामी मा. थायी सिमती सभेकडे िशफारस 
करणेत येत आहे.  सभावृ ांत कायम होणेची वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.  
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

---------- 
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ठराव मांक - २९      वषय मांक - ०५ 

दनांक - ३१/१०/२०१७                               

सुचक : मा.सागर गवळ       अनुमोदक : मा.शैल  मोरे 

संदभ : मा.सागर गवळ , मा.शैल  मोरे यांचा ताव – 

       पंपर  कॅ प प रसरात मोठया माणात िसंधी समाज वा त यास आहे.  या समाजासाठ  सदर 
प रसरात मोठे असे कोणतेह  समाज मं दर पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने आजपयत 
बांध यात आले नाह . स या पंपर  कॅ प प रसरात मोठ मोठ  तीन उ ाने आहेत. साधू वासनवानी 
उ ान, हेमू कलानी उ ान, ओपन लॉन व इतर अशा व पाची उ ाने आहेत. तर लाल बहादूर शा ी 
उ ानाचा वापर नगा रक कर त नाह .  हणून सदर जागेवर थािनक नाग रकांची समाज मं दर व 
सां कृितक भवन बांधून दे याची मागणी आहे.  सदर प रसरात पुणपणे िसंधी समाज बांधवांनी यापून 
गेला आहे. िसंधी समाजाम ये जर एखाद  य  मरण पावली असता यांची शोक सभा (पगड  रसम) 
घेतली जाते.  या सभा घेताना अनेक अडचणी िनमाण होतात. खाजगी जागेवर काय म यावे 
लागतात. तर  िसंधी समाजासाठ  सदर ठकाणी समाज मं दर व सां कृितक भवन बांधून दे यास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
---------- 

 
यानंतर मा.सभापती यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 

 
          

( सागर बाळासाहेब गवळ  ) 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  - ४११ ०१८. 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  १८. नगरसिचव कायालय 

मांक : नस/४/का व/१२२८/२०१७ 

दनांक : ०१/११/२०१७ 
 

                                                                                                                                                        
नगरसिचव 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  ४११ ०१८. 

 
त : सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकड पुढ ल यो य या  

     कायवाह साठ  रवाना.  
 
Z:\e drive\Nagersachiv1\New Folder\Ele 2017 sub committee sabhapati.doc 
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िश णाची याद  ( प  -अ)  

वषय .४ ठ. .२८ चे लगत 
अ. 
. 

िश णाचे नाव िश ण 
कालावधी 

दवस 
आ ण 
तास 

शै णक 
पा ता 

(अहता ) 

शु क ित 
लाभाथ  
(सवकरा 
स हत) 

अ यास म 

१ वन पती ऊती 
संवधन ( लांट 
टश ुक चर 

Plant tissue 
culture) 

सात 
दवस ०३ 
तास ती 

दवस 

सा र . २८०० 
ती 

लाभाथ  

व छता आ ण िनजतुक करण, ए स लॉ ट तयार करणे 
व याचे कार,  इनॉ युलेशन , इन युबेशन ायमर  
हाडिनंग, सेकंडर  हाडिनंग, शासक य योजना आ ण 
अनुदान. 

२ बटन अळंबी 
लागवड (बटन 
मश म 
क ट हेशन 
Button 
Mashroom 
cultivation) 

पाच 
दवस ०३ 
तास ती 
दवस 

सा र . २०००  
ती 

लाभाथ  

अळंबीची ओळख, अळंबीचे कार, आहारातील मह व, 
पौ क मू य, मश म युिनटचा आराखडा, , कंपो टंग फेज 
१, फेज २, पॉिनंग,  केिसंग,  ोई ग, लिशंग, काढणी,  
पॅके जंग, व वध कारचे रोग, बाजारपेठेची मा हती, 
शासक य योजना, अनुदान 

३  ( वृ सव क) 
Tree Surveyor 

०३ 
दवस, 
ती 
दवस ०३ 
तास 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती ओळख याचे तं , जीआयएस णाली 
ब लमा हती, जीआयएस णाली ब ल मा हती, मोबाईल 
वृ गणने साठ चा वापर, वेगवेगळया लोरांची ओळख, 
लोरा ऑफ महारा , लोरा ऑफ वे टन घाट, लोरा 

ऑफ को हापूर, ज ऑफ पुणे, शोभेची झाडे, 
र ता याकडेला व उ ानात लाव यात येणा-या झाडांची 
ओळख, वषयांची या ी व उपयोग. यवसाय कसा करावा 
या बाबत मागदशन. 

४ सु या फुलांची 
रचना (Dry 
Flower 
arrangement) 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

संक पना, फुले सुकवणा या वेगवेग या प ती, लिचंग , 
फुले रंग वणे, पॉट युर , सु या फुलां या रचनेसाठ या 
फुलदाणी,  सुक  फुले ह तकला,   सु या फुलां या 
रचनेसाठ  लागणा-या व तूंची ओळख,  हार,  वाग, संचेट 
तयार कर याचा प ती,  उपल ध बाजार पेठ. 

५ स य भाजीपाला 
उ पादन 
Organic  
vegetable 
Farming 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

एका मक स य शेती यव थापन, जिमनीचे यव थापन, 
जै वक तण व क ड िनयं ण, जै वक व स य खते 
उ पादन, स य उ पादन व  यव थापन, स य माणी 
करण यव था, काड  कच-या पासून कंपो ट व गांडूळखत,  
१) शेणखत  २) कंपो टखत  ३) हरवळ चीखते  ४)  
गांडूळखत  ५) माशाचेखत ६) खाट कखा याचे खत, ईएम- 
ावण तयार कर याची प त. कंपो ट आ ण खते, जै वक 

क टकनाशके, शेणखत लर , पंचग य, बीजामृत, जीवामृत, 
बयाणे िनवड, जिमनीची मशागत, जै वक तण नाशके, 
काढणी, पॅके जंग, बाजारपेठ, शासक य योजना, स य 
प तीने पालक, मेथी, कोिथंबीर व मुळा यासार या 
भा यांची लागवड. 
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६ चारा यव थापन 
(Fodder 
Management) 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूरघास, अझोला लागवड, हाय ोपोिन स प तीने चारा 
उ पादन, ओला चारा – हाय ीड ने पयर, बाजर , वार  , 
मका, चवळ , टlयलॊ, तांदूळक डा, पॅरागवत , ल-ु बफेल 
गवत, अ फा अ फा गवत याबाबत मा हती  व सुकाचारा, 
शेवगा, शेवर  ,सुबाभूळ, िगर पु प,  हादगा, इ. वन पतीची 
चा-यासाठ  लागवड 

७ पॉली हाउस 
तं ान ह रत 
गृहातील शेती 
तं ान 
Poly  house 
technology 

पाच  
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . २००० 
ती 

लाभाथ  

संक पना आ ण त व, पॉली हाऊसची ओळख, िनयं त 
वातावरणातील शेतीचा आढावा, ह रतगृहातील लागवड 
कर यात येणा-या वन पती–शोभवंत आ ण भाजीपाला, 
वन पतींचा वातावरणातील घटकांना िमळणार ितसाद- 
काशाची ती ता आ ण गुणव ा, काशवधी ितसाद, वा-

याचावेग , तापमान, छत, हवेतील सू म वातावरण, 
वन पती पोषके, िसंचन, वन पती आ ण पाणी यांचा 
संबंध, शासक य योजना, अनुदान. 

८ देशी गाई संगोपन 
आ ण व वध 
उ पादने Desi 
cow  raring 
and its 
products 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

देशी गाई संगोपन - संक पना, देशी गाई या व वध जाती 
व याची मा हती, देशी गाईचे चारा यव थापन, 
आदशगोठा, पा याचे िनयोजन, उ च ती या गाईची 
उपल धता व दर, देशी गाईचे आरो य, आजार व उपचार 
याबाबत मा हती. धूपकाड , शु  तूप बनव या या प ती, 
हवन सामु ी, गोमू  अक बन वणे, स य A २ दूध 
संक पना आ ण उपल ध बाजारपेठ, आंघोळ चा साबण,  
शा प ूबन वणे, गुदमारा द अक, बीजामृत जीवामृत गोमू  
ह रतक . 

९ बुके आ ण हार 
तयार करणे 
Bouquet and 
Garland 
Making 

दोन 
दवस , 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

पु पगु छचे व वध कार, कट लॉवस आ ण लूज लॉवस,  
शाक य व पुन पाद त अवयव,  बुके तयार कर यासाठ  
वापर या जाणा-या इतर व त,ू थमाकॉल बॉल, सॅ टन 
रबीन, चमक , लोरल डंक, लोरल हो डर, रबर बँड, 
बुके तयार कर यासाठ  लागणार  उपकरने - का ी, 
िसकेटस,  वेगेवेगळ  कंटेनस,  बुके जा तकाळ 
टक यासाठ चे उपाय, व  यव था, सॅ पल बुके तयार 
करणे. 

१० हाय ोपोिन स 
Hydroponics 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हाय ोपोिन स तं ानाची ओळख, संक पना, लांट 
फ जओलॉ ज, वन पती या गरजा, हाय ोपोिन स ो वंग 
िस टम, वन पतीवाढ  साथीचे मा यम, बाजारपेठ, 
अथशा , वेगवेगळ  डझाई स, हाय ोपोिन स 
तं ानाचेफायदे , हाय ोपोिन स तं ाने लागवड करता 
येणा-या वन पती, िनगा व दु ती, िसंचन, पौ क, 
काढणी, शासक य योजना, भ व यातील संधी. 

११ लँड केपींग 
Landscaping 

सहा 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . २४०० 
ती 

लाभाथ  

त व, सपाट भागावर ल व टेकड वर ल लँड केपींग, 
लँड केपींग मधील उपकरणांची ओळख आ ण उपयोग, 
ाइंग, घरगुती बागा, सावजनीकबाग/उ ाने, र या या 

कडेची, फामसंकुलांची, सं थांची रेखािच े आ ण रचना, 
वेगवेग या बागांचा आराखडा, वनवास रचना व लेथ 
हाऊसची रचना, विश  े ासाठ  लॅ ड केप रचना, 
लॅ ड केपसाठ  वापर यात येणा-या वन पती, िच हे, 
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दगडाचे तुकडे व इतर सा ह य, लॅ ड के पंगसाठ  वापरात 
येणार  साधने व अवजारे. 

१२ फळ या 
Fruit 
Processing 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे व भाजीपाला वग करण, फळांचा रस काढणे, क चा 
मालाची िनवड, िशंग, ेिसंग, गाळणे, ोसेिसंग, बॉटिलंग, 
ऋत ू नुसार प हले व भाजीपाला खरेद , फूड मशीनर , 
कॅिनंग या,  वेगवेगळे ायर वाप न प हले व 
भाजीपाला सुक वणे, जॅम, जेली तयार करणे, फळांचा युस 
व प पपे टन टे ट , मामालेडस तयारकरणे, लोणची, 
टोमॅटो केचअप , सॉस , युर  आ ण पे ट तयार करणे, 
बटाटा वेफस आ ण फंगर िच स तयार करणे, हनेगर 
तयार करणे, व  यव था उभारणे, वेगेवेग या फूड 
इंड ला भेट  देणे व अहवाल तयार करणे, शासक य 
योजना. 

१३ आयुव दक 
उ पादने 
Ayurvedic 
Preparations, 

चार 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १६०० 
ती 

लाभाथ  

औषधी वन पतींची ओळख यातील स य त वे, उपयोग, 
वापर यात येणारे वन पतीचे भाग, शतावर , अडुळसा, 
गुळवेल, कोरपड, आवळा, तुळस, नागरमोथा, कंबरमोड , 
पुननवा, पाणकणीस, धो ा, कडुिनंब, कुडा, सातवीण, 
भुई रंगणी, आघाडा, शंखपु पी, टाकळा, हरडा, बेहडा, एरंड, 
भुईआवळा, पळस, साग,  बहावा, धार  िनवडंुग, 
सागरगोटा, सुंठ, आले, हळद, पंपळ , हरळ , मु डशग, 
धायट , पपई, गोख , तालीमखाना, िशकेकाई, िलंब,ू करंज, 
सीताफळ, काटेसावर, बाभूळ, दातवणाची झाडे, ई, ब बा, 
अफू, रठा, अजुन, आंबेहळद, जमालगोटा, इं ावण, 
इसबगोल, लसूण, ओवा, अ गंधा इ.चूण तयार करणे 
( फळा चूण), अ र  (अशोका र ), आ णआसव 
(कुमार सव), संक पना यू ा यु टक स व 
कॉ मीसु टक स, आवळा व कोरपड उ पादने, लेह, तैला, 
घृता, वट , गु टका, का य, अवलेह, अक, आमलाकँड , 
मुर बा तयार करणे. 

१४ खते व कंपो ट 
तयार करणे 
Compost and 
Manure 
Preparation, 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

कंपो टचे वेगेवेगळे कार, क बड खत, गांडूळखत, 
अळंबीखत, फामयाड मॅ यूअर, ऐरो बक आ ण एनएरो बक 
कंपो टंग, कंपो टंग मधील वेगवेगळे सू मजीव- 
बॅ टर या व बुरशी व इतरजीव ,खताचे पॅ कंग कसे करावे, 
बाजारपेठ कशी उपल ध करावी, कंपो टंग तयार 
कर या या प ती, घरगुती कच-यापासून खत तयार करणे. 

१५ ग ची वर ल बाग 
Terrace 
Gardening, 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

वन पती जीवनच , वन पती शर र व ानशा , 
भाजीपाला बॅग, पौ कबाग, कचनगाडन,  आंतर मशागत 
िनयोजन, आराखडा आ ण यव थापन, बयाणे या, 
लट ंग मटे रयल, आंतर मशागत, ोथ रे युलेटरचा वापर, 
पा याचे यव थापन, खताचे िनयोजन, तण यव थापन, 
जिमनीचा कस, रोग व कड चे यव थापन, कंुडयांचे 
कार, शोिभवंत झाडे -  वृ , झुडपे, वेली, ुिनंग व 
ै िनंग,  बागकामाची अवजारे, थंड हवामानातील भाजीपाला, 

उ ण हवामानातील भाजीपाला, जै वक खते, जै वक 
क डनाशके. 
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१६ भाजीपाला 
सुक वणे व 
पावडर तयार 
करणे 
Vegetable 
Dehydration 
and Powders, 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

फळे आ ण भाजीपाला यांची ओळख, संघटना मक 
मानके आ ण िनयम, काम कर या या जागेची तयार  
आ ण देखभाल, वेगेवेग या मिश स, अ न सू म 
जीवशा , अ नातुन पाणी काढून टाकणाची आ ण 
सुकव या या यांची तयार  व अंमलबजावणी,  
द तऐवजीकरण आ ण रेकॉड ठेवणे, अ न सुर तता 
वछता आ ण आरो य वषयक यव था, यावसाियक 

कौश ये, सुकवणे ा येवर प रणाम करणारे घटक,  
सूय काशात वाळ वणे, डहाय ेटरचे कार, उ णता 
प वणाची हवेची एक प त,  म ाियंग , ज ाियंग,  
फळे आ ण भाजीपाला सुकवणा या येतील ट पे. 

१७ बो साय बन वणे 
Bonsai 
Making, 

तीन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . १२०० 
ती 

लाभाथ  

बो साय संक पना, बो साय या व वध शैली, अपराइट, 
कॅसकेड , म ट'पल , फॉरे ट टाईल, टू  आ ण ंक 
टाईल, रा ट टाईल, िमनीएचर, ा टवुड बो साय, 

ए सपो ड ट टाईल, बो सायसाठ  वन पतीची िनवड,  
क टंग, ा टंग, लेअ रंग, रेफाईिनंग बो साय पेिसज, 
ट, ंक, फां ा, पाने, बो सायसाठ ची अवजारे व खते. 

१८ कडकनाथ क बड  
पालन 
Kadaknath 
raring 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

मूळ, गृहिनमाण, यव थापन,   बा प, जीवनच ,  
कामिगर ची परेषा , आजाराचे यव थापन, व वध 
आजार व उपाय , कृमी,   औषधी आ ण पौ क गुणधम, 
उपकरने आ ण यांची काळजी,  पोषक वातावरण, व  
यव था. 

१९ वष मु  जीवन 
प ती 
Toxin free life 
style products 

दोन 
दवस, 
०३ तास 
ती 
दवस 

सा र . ८०० 
ती 

लाभाथ  

हेअरवॉश (िशकेकाई, रठा आ ण इतर औषधी वन पती), 
बॉड वॉश (उटणे). डटलकेअर( दंतमंजन औषधी वन पती 
एक त क न तयार केलेले) ऑल परपज लनर 
( हनेगर), टॉयलेट लनर ( हनेगर), नैसिगक िल वड 
सोप: रठा पावडर/ रठा बया, िशकेकाई पावडर आ ण 
हनेगर, नैसिगक लनींग पावडर रठा, िशकेकाई आ ण 

बे कंग सोडा वाप न 
 
 

सह /- 
सभापती 

शहर सुधारणा सिमती 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

पंपर  – ४११ ०१८. 
 


