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DO-IT –YOURSELF 

आपले घर आपणच बाांधा 

घयाच्मा फाॊधकाभाच्मा चचॊतेत अवरेल्मा भाझ्मा मभत्ाॊनो, 
घय म्शणजे ननलाया. आऩल्मारा आऩरे घय अवाले शे लाटणे अगदी वाशजजक 
आशे. का आऩण बाड्माच्मा घयात याशामचे? अनेक बफल्डय वुद्धा शीच 
जाहशयात कयतात की, बाड्माच्मा यकभेत शप्ता बय आणण नलीन घय ककला 
वदननका फुक कया. अनेक प्रश्न आऩल्मा भनात उब ेयाशतात. 
१. ठेकेदाय ककला बफल्डय आऩल्मारा पवलेर का? 

२. त्माचा खूऩ पामदा शोतो आणण आऩल्मारा भशागात घय वलकतोम का? 

३. तो चाॊगल्मा दजााच ेकाभ करून देईर का? 

४. कयाची यक्कभ ककती अवेर? 

अळा अनेक ळॊका घेण्माऩेषा आता पेयोमवभेंट मा तॊत्सानान े आऩरे घय 
आऩणच फाॊधू ळकतोम मावाठी शी छोटी ऩुजततका मरहशरीम. 

 
तुभच्मा कड ेळेतालयच्मा जागेत ककॊ ला तुभच्मा प्रॉट लय अवे घय तुम्शी फाॊध ू
ळकता. भात् तुभची तलत्ची कष्ट कयामची तमायी भात् शली. ऩुण्मातीर 
पेयोमवभेंट वोवामटी आऩल्मारा भदत कयेर. फाॊधताना काशी अडचण आरी 
तय तुम्शारा भागादळान मभऱेर. मा ऩुजततकेत एका घयाचा प्रॎन तवेच त्माच े
फाॊधण्माचे भागादळान हदरे आशे. खचा ककती मेईर तेशी हदरे आशे. 
फाॊधकाभाच े टप्ऩेशी हदरे आशेत. आऩरे घय आऩण तलत् फाॊधण्मात खूऩच 
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आनॊद आशे. योज थोड ेथोड ेकरून आऩल्माच कुटुॊफातीर व्मक्ती अवे काभ 
करू ळकतात. नोकयदाय लगााने एखादा भहशना याजा टाकल्माव ते अळा 
काभाचे ननमोजन करू ळकतात. तय ननलतृ्त झारेल्मा रोकाॊना तवचे ळेतालय 
काभ कयणाऱ्मा फाॊधलाना तय शे वशज ळक्म आशे. 

 

साहित्य- १) मबॊत ल छऩयाच्मा तमाय फाॊधरेल्मा जायामा, फाॊधामरा ताया, ३ 
इॊची णखऱे 

२) दयलाज ेणखडक्मा (तमाय मभऱतात) 
३) दगड, लाऱू- कृबत्भ ककॊ ला नदीची लाऱू 

४) मवभेंट  

५) ऩाणी, फादरी, बाॊड.े 
शत्माये- मळडी, टोकऱ्मा, पालड,े खोये, थाऩी, ऩत्,े ऩाण्माची नऱी, शातोडी, 
णखऱे, तरू ड्रामव्शय, ऩक्कड. टेतटय, यॊगाचे ब्रळ, योरय, 

 

फाांधकामाच ेटप्ऩे ळ ऱागणारे जास्तीत जास्त हिळस. 
           टप्ऩा ककती हदलव  
१) जभीन तमाय करून वऩाट करून 

घेणे 
१ 

२) शला तय ओटा ककॊ ला जोत ेफाॊधणे ३ 
३) ओट्मालय जायामा उभ्मा करून 

ऩक्क्मा फाॊधणे, आधायावाठी फाॊफ ू
उबे कयणे ल फाॊधण े

२ 

 

४) दयलाजाच्मा चौकटी उभ्मा करून 
फाॊधण े

१/२ 

५) मवभेंट ल लाऱू मभश्रण करून मरॊऩणे ७ ते १५ अचधक १५ 
हदलव क्मुयीॊगचे  

६) दयलाजे ल णखडक्मा फवलण े १ 
७) गयजेप्रभाणे कोफा, पयळी फवलण े २ 
८) नऱ, लामरयॊग ल यॊग देण े ५ 

अळा प्रकाये जाततीत जातत ४५ हदलवात घय फाॊधनू तमाय शोऊ ळकते.  
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िोणारी फचत- अळा प्रकाये घय फाॊधल्माभऱेु आऩल्मा वलडीने एकतय आऩण 
फाॊधू ळकतो आणण भजुयी ककॊ ला ठेकेदायाचा लयकड खचा, त्माचा पामदा 
द्माला रागत नाशी. त्माभुऱे ४० टक्के खचा लाचतो. फाॊधकाभ वाहशत्म, 
लाशतूक शा खचा भात् अटऱ अवतो. जमाॊना घयालय रोन काढामच ेआशे अळा 
मभत्ाॊना मा ऩुजततकेत एक अॊदाजऩत्क ऩण जोडरे आशे. घयाचा नकाळा 
जोडरा आशे. 
 

घर फाांधताना येणाऱ्या अडचणी- घय फाॊधामरा घेतरे आणण काशी अडचण 
आरी तय पेयोमवभेंट वोवामटी आऩल्मारा भागादळान कयेर. आभच्मकडे 
काशी अनुबली भजूय ल तॊत्स देखीर आशेत. तेशी भदत कयतीर. 
 

पेरोससमेंट च ेघर का? 

पेयोमवभेंटचे घय वलटाऩेषाशी ऩक्के अवते. घयाच ेलजन कभी अवते त्माभुऱे 
ऩामाचा खचा कभी अवतो. 
शे घय एकवॊध अवल्मान े बूकॊ ऩात शे घय ऩडून जीवलत शानी शोत नाशी. 
पेयोमवभेंट फाॊधकाभ ऩद्धत शी ऩमाालयण ऩूयक अवते. मात आऩण कभी 
मवभेंट लाऩयतो, काॉरीट वायख्मा राकडी पयामा लाऩयत नाशी, भातीच्मा वलटा 
लाऩयत नाशी. खडी लाऩयत नाशी. शे घय आऩल्मा डोयामावभोय आऩण फाॊधतो. 
शे घय काॉरीट ऩेषाशी बक्कभ अवते. भग गुणलत्तेचा प्रश्नच मेत नाशी.   

 

िे घर मग उन्िात गरम िोईऱ का? 

शो. वगऱीच घये उन्शात ताऩतात. ऩण घयारा णखडक्मा आणण दाये अवरी 
तय शला खेऱती याशते. आजूफाजरूा झाड े रालरी तय आणखी गाय लाटते. 
खेड्मात आऩण ऩत्र्माच्मा घयात यशातो ऩण शला खऱेती अवरी तय उन्शाऱा 
जाणलत नाशी. छऩयालय नायऱाच्मा झालयामा ककॊ ला ऩाराऩाचोऱा ऩवयरा तय 
थॊडाला मेतो. 
आळास योजना- ळशयात याशणाऱ्मा फऱ्माच रोकाॊची ळेती गालाकड े अवते, 
ककॊ ला एखादा बूखॊड अवतो. ळतेालय काभ कयणाऱ्मा गड्माॊकडून त्माॊच्मा 
वाठीच जय अळी घये फाॊधता अरी तय ककती चाॊगरे शोईर? कें द्र वयकाय 
ककॊ ला याजम ळावन आलाव मोजना याफलत अवतात. आऩणशी अळी मोजना 
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गरयफाॊवाठी त्माॊच्माच भजुयीन ेयाफलरी तय? वाहशत्म खचा आऩण कयामचा, 
भजुयी त्माॊची. एक अमबनल कल्ऩना. 
 

घराचा नमुना नकाऴा ळ तऩऴीऱ. 

 
मा नकाळाभध्मे एक फाशेयची २ भीटय रॊ द ऩडली, १ हदलाणखाना, १ 
झोऩामची खोरी, ककचन म्शणजे तलमॊऩाकगशृ ल वॊडाव फाथरूभ अळी यचना 
हदवते. माऩेषा रशान ककॊ ला भोठे घय देखीर फाॊधता मेत.े ऩण मा ऩुजततकेत 
एक नभुन्मादाखर नकाळा घेतरा आशे. नकाळात मरहशरेरी भाऩ े भीटय 
भध्मे आशेत. त्माप्रभाण ेआऩरा भोजण्माचा टेऩ अवाला. 
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लयीर चचत्ात घयाचा छेद दाखलरा आशे. म्शणज ेखोरीची ल फाथरूभची उॊची 
कळी अवरे माची कल्ऩना मेते. जोत्माची उॊची आऩल्मा भनालय आशे. काशी 
हठकाणी जय कडक आणण उॊचलट्माची जभीन  अवेर तय ओट्माचा खचा 
लाचलता मेतो. 
 

घराचे अांिाजऩत्रक- 
घयावाठी जभीन उऩरब्ध आशे म्शणून तो खचा नाशी. 

साहित्य खचच- 
A. जायामाॊचा खचा - र. १२०० प्रती लगा भीटय प्रभाण े४०० लगा भीटय 

वाठी र. ४८००००  

B. मवभेंट ऩोती - ३०० ऩोती ३०० रऩमे प्रभाण ेर. ९०००० 

C. लाऱू - ८ ब्राव, र. २५०० प्रभाण ेर २०००० 

D. दगड - २ पूट उॊच ओट्मावाठी ४ ब्राव र २५०० दयाने र. १०००० 

E. दयलाजे – ४ दयलाजे र. १०००० 

F. णखडक्मा – ६ णखडक्मा र. १०००० 

G. खाॊफाचे ऩाईऩ – ४ ऩाईऩ र. ८००० 

H. एकूण रु ६२८००० 
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मजुरी खचच- 
a. लयीर यकभेच्मा ३० टक्के – र २००००० 

इतर काम-े मजुरीसि एकूण खचच  

a. ऩाण्माच ेनऱ, ऩाईऩ, वॊडाव बाॊड ेल ऩाईऩ इत्मादी. र. १५००० 

b. लामरयॊग – र १६००० 

c. यॊगकाभ- र २५००० 

एकूण खचच- र. र ८८४००० 

घयाचे षेत्पऱ-(AREA)- ६२.३ लगा भीटय, ककॊ ला ६२५ लगा पूट 

घयाचा खचा / लगा पूट – र १४१४ 

भजुयी खचा लाचत अवल्माने प्रत्मष खचा/लगा पूट – र १०९४ 

 

फाांधकाम ऩद्धती- (टप्ऩे ननशाम) 
१) जभीन तमाय करून वऩाट करून घेणे- आऩल्माकड ेअवरेरा बखूॊड ककॊ ला 

जमभनीचा तुकडा रेव्शरच्मा दृष्टीने ऩाशाला. ळक्मतो उॊच हठकाणी जागा 
ननजश्चत कयाली, कायण ऩालवाच ेऩाणी घयाजलऱ वाठणाय नाशी. खडक 
ककॊ ला ऩक्का भुरूभ अवेर तय छानच. जागा वऩाट करून घ्माली. 

 

२) शला तय ओटा ककॊ ला जोत े फाॊधणे - आलश्मक अवेर तय घयाच्मा 
आकायाऩेषा भोठा ओटा फाॊधून घ्माला. जोत्मावाठी डफय वलकत मभऱतात. 
घयाचा आकाय ७ भीटय फाम ९ भीटय अवल्मान े८.५ फाम १०.५ भीटय चा 
ओटा फाॊधाला. तो जमभनीखारी ३० वेंटीभीटय ल जमभनीलय ३० ते ५० 
वेंटी भीटय अवाला. उॊच जागा अवेर आणण भुरूभ चाॊगरा अवेर 
ओट्माची गयज नाशी. जमभनीलय वयऱ घय फाॊधता मेईर. 

 
३) ओट्मालय जायामा उभ्मा करून ऩक्क्मा फाॊधणे – ओटा फाॊधून झाल्मालय 

त्मात भुरूभ टाकून दाफून घ्माला ल एकच रेव्शर कयाली. मबॊतीच्मा 
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जायामा आऩण फाजायातून भाऩानुवाय तमाय वलकत आणल्मा अवतीर. 
एकाच ट्रक भध्मे शे वाहशत्म आणता मेते. अळा जायामा कुठे मभऱतात त े
मा ऩुजततकेत ळेलटी हदरे आशे. ओट्मालय याफ्ट ची जाऱी अॊथयाली. ऩाणी 
भारून कृबत्भ लाऱू ल मवभेंट च े मभश्रण करून वायखे ऩवयाले. म्शणज े
त्मालय मबॊतीच्मा जायामा उभ्मा कयणे वोऩ े जाईर. नकाळाप्रभाण े
मबॊतीॊच्मा जायामा उभ्मा कयाव्मात ल त्मा एकभकेाॊना तायेच्मा वशाय्मान े
ऩक्क्मा फाॊधाव्मात. मबॊतीवाठी एकूण ८ जायामा रागतीर. त्माचा 
तऩळीर खारी हदरा आशे. वला मबॊती  उभ्मा याहशल्मा की त्मा 
एकभेकाॊना फाॊधल्माभुऱे ऩडत नाशीत. याफ्ट ची जाऱी आणण मबॊती ची 
जाऱी एकभेकाॊना तायेने ल णखयामाने फाॊधाव्मात. माभुऱे उभ्मा जायामाॊचा 
खारचा बाग तय ऩक्का झारा ल आता शरणाय नाशी. भात् मबॊतीॊचा 
लयचा बाग अजून शरु ळकतो. त्मावाठी दोन मबॊतीभध्मे २ भीटयच्मा लय 
आडले फाॊफू फाॊधाले. दोन मबॊतीतीर अॊतय तऩावाले. नकाळाप्रभाणे त े
अवरे ऩाहशजे. घयाचे छप्ऩय कयण्मावाठी यीफ अवरेल्मा जायामा 
आणल्मा अवतीर. त्मा ळजेायी ठेऊन तायेने ऩक्क्मा फाॊधाव्मात. अळा 
प्रकाये घयाचा वाॊगाडा आता तमाय झारा आशे. 

४) दयलाजाच्मा चौकटी उभ्मा करून फाॊधणे – अळा प्रकाये मबॊतीच्मा जायामा 
ऩक्क्मा झाल्मालय दाये ल णखडक्माॊच्मा चौकटी मबॊतीरा फवलाव्मात ल 
तायेने ऩक्क्मा फाॊधाव्मात. 

५) मवभेंट ल लाऱू मभश्रण करून मरॊऩणे – कृबत्भ लाऱू म्शणजे रळ वॉड. 
लाऱू फनलण्माच्मा भळीन भधून दगड फायीक केरे जातात ल अळी लाऱू 
वलकरी जाते. तथावऩ नैवचगाक लाऱूवायखी गोराई मा लाऱूरा अवत 
नाशी. तयी शी लाऱू पेयोमवभेंटवाठी चारते. ऩण ऩालडय वायखी डतट 
त्मात अव ू नमे. लाऱू फायीक ल चाररेरीच अवाली. प्रथभ १० घभेरी 
लाऱू घ्माली. त्मात ५ घभेरी मवभेंट टाकाले ल पालड े लाऩरून कोयड े
मभश्रण तमाय कयाल.े 
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त्मानॊतय त्मात ३ घभेरी ऩाणी टाकाले ल ओरे मभश्रण कयाले. अवा मवभेंटचा 
भार राडू लऱतो तवा घट्ट अवरा ऩाहशजे. ऩातऱ भार लाऩयता मेत नाशी. 
अळा प्रकाये एका टोकयीत अवा भार घ्माला ल आता पेयोमवभेंटच्मा मबॊतीरा 
मरॊऩण्माव वुरलात कयाली. मरॊऩण्माचे काभ खारून लय कयाले. एका लेऱी ३० 
वेंटी भीटय इतक्माच उॊचीऩमतं मरम्ऩाले. मरम्ऩताना मबॊतीच्मा दोन्शी फाजून े
भार दाफाला. अळा प्रकाये मरम्ऩताना चचकन भेळच्मा थयाॊभध्मे मवभेंटचा 
भार अगदी दाफनू बयाला, त्मात शला याशु नमे. तायेची जाऱी ल मवभेंटचा 
भार माॊच्मातीर वाॊध्माभऱेु मबॊत एकजील शोते. मवभेंट लाऱून जव े घट्ट 
शोईर तळी मबॊतीची ताकद लाढत जाईर. वाधायण २ तावानॊतय ऩुढच े ३० 
वेंटी भीटयचे मरॊऩण्माचे काभ कयाले. वला मबॊतीचे काभ एकाच हदलळी 
कयण्माची गयज नाशी. जवे जभरे तवे बयण्माच ेकाभ कयाल.े ४ तावानॊतय 
झारेल्मा काभालय ऩाणी भायत याशाले. म्शणजे मवभेंटची ताकद लाढत जाते. 
मबॊतीचे काभ ऩूणा झाल्मालय ल त्मात ताकद आल्मालय छऩयाचे मवभेंट भार 
बयण्माचे काभ कयाल.े त्मावाठी छऩयालय चढाले रागेर. मबॊतीभध्मे ताकद 
आल्मान ेलय चढण्मात काशी धोका याशणाय नाशी. आलश्मक लाटल्माव काशी 
हठकाणी फाॊफूचा आधाय देता मेईर. छऩयाच ेमरॊऩण्माच ेकाभ खारून ल लरून 
कयाल े रागेर. त्मावाठी जरूय तय मळड्मा ल फाॊफचूा लाऩय कयाला. छऩयाच े
मवभेंट लाऱल्मानॊतय त्मालय ऩाणी गऱती शोऊ नमे म्शणून ऩनु्शा एकदा 
चगराला म्शणजे प्रातटरयॊग कयाले. 
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Area of ferrocement components 

Sr. 
No Component No L 

B or 
H  

Area 
M

2
 deduction 

Ar
ea 

Net 
area 

1 Raft 1 10.40 8.50 88.40 nil 0 88.40 

2 South wall 1 6.90 2.70 18.63 window 1x1 1 17.63 

3 North Wall 1 6.90 2.70 18.63 window 1x1 1 17.63 

4 
Centre wall 
(EW) 1 6.90 4.00 27.60 2doors 1x2 4 23.60 

5 West wall 1 7.00 3.40 23.80 
2 window 

0.5x1 1 22.80 

6 East wall 1 7.00 3.40 23.80 door 1x2 2   

            
2 windows 

1x1 2 19.80 

7 
Centre wall 
(NS) 1 3.00 3.40 10.20 nil 0 10.20 

8 
toilet wall 
NS 1 4.00 3.40 13.60 

2 doors 
0.75x2 3 10.60 

9 
Toilet wall 
EW 1 1.80 2.40 4.32 nil 0 4.32 

10 Roof 1 10.40 9.50 98.80 nil 0 98.80 

11 
Toilet loft 
slab 1 4.00 1.80 7.20 nil 0 7.20 

12 
Kitchen 
otta 1 3.00 0.75 2.25 nil 0 2.25 

13 
Front show 
wall 1 7.00 1.50 10.50   0 10.5 

14 Steps 3 2.00 1.00 6.00   0 6.00 

15 Columns 4 3.40 1.00 13.60   0 13.60 

      
Total area 

 
353.3 

६) दयलाजे ल णखडक्मा फवलणे – १५ हदलव ऩाणी भारून मवभेंट काभ 
आता ऩक्के झारेरे हदवेर. मबॊती शरणाय नाशीत. आता 
चौकटीभध्मे दयलाज े फवलून घ्मालेत. तवेच णखडक्माॊची तालदान े
फवलालीत. 
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Doors and windows 

No Component Q L  H Area m
2
 

1 main door 1 1 2 2 

2 bedroom door 1 0.8 2 1.6 

3 toilet door 2 0.7 2 2.8 

4 Windows 4 1 1 4 

5 Louvre window 2 0.5 1 1 

        total 11.4 

 

७) गयजेप्रभाणे कोफा, पयळी फवलण े– जमभनीलय आऩण याफ्ट वाठी मवभेंट 
भार टाकरा आशेच. मवभेंट भध्मे काल टाकून रार यॊगाची जभीन कयता 
मेईर. त्मालय ऩुन्शा ऩातऱ भार टाकून आऩण रार यॊगात पयळी 
वायख्मा चौकोनी येऴा काढू ळकता. खय तय भशागाची पायळी फवलण्माची 
गयज नाशी, ऩण लाटल्माव आऩण मवयामभक टाईल्व फवल ूळकता. अळा 
टाईल्व फवलण्मावश रऩमे ७० प्रती लगा पुट इतका खचा मेईर. 
 

८) नऱ, लामरयॊग ल यॊग देणे – फाथरूभची मबॊत ल वॊडावची मबॊत भागे 
अवल्मान ेनतकडून नऱाचे ऩाईऩ फवलाले. वॊडाव वाठी ळोऴखड्डा फाॊधाला. 
त्मात वलटाच े तुकड,े लाऱू, खडी बयता मेते. वॊडाव बाॊड,े नऱ, ऩाईऩ, 
ड्रनेेज इत्मादीवाठी वाधायण १५००० रऩमे खचा मेऊ ळकेर. प्रत्मेक 
खोरीत एक हदला ल एक ऩॊखा तवेच प्रग वाठी फोडा ल लामरयॊग कयाले. 
एका हदव्माच्मा ऩॉईंटरा रऩमे १००० इतका खचा मेतो. वाधायण १६ 
ऩॉईंट मा घयारा ऩुयेवे शोतीर. त्माभऱेु वला मभऱून १६००० रऩमात 
लामरयॊग शोऊ ळकेर. घयारा आकऴाक हदवाल े म्शणून आलडीचा यॊग 
द्माला. फाशेरून मवभेंट ऩेंट ल आतून डीवटेम्ऩय यॊग द्माला. दाये 
णखडक्माॊना ळक्मतो ओईर ऩेंट भायाला. वाधायण २५००० रऩमात शे 
यॊगाचे काभ शोऊ ळकेर. 
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जाळ्या ळ फाांधकाम साहित्य समलण्याची हिकाण-े 
१) शत्माये – कोणत्माशी शाडा लेमय च्मा दकुानात मभऱतात. त्माॊचे दय 

वाधायणऩण ेखारीरप्रभाणे आशेत. 
२) दगड, मवभेंट ल चाऱरेरी लाऱू फाॊधकाभ वाहशत्म वप्रामय कड े

मभऱतात. वध्माचे दय खारीरप्रभाणे. 
a. दगड – १ ब्राव म्शणज े१०० घनपूट. र. २५००  

b. मवभेंट – १ ऩोत ेम्शणजे ५० ककरो. र. ३०० 

c. कृबत्भ लाऱू -१ ब्राव म्शणजे १०० घनपूट. र. २५०० 

d. नदीची फायीक लाऱू -१ ब्राव म्शणजे १०० घनपूट र. ८५०० 

३) ऩाण्माच े मु वऩवलवी ऩाईऩ ल यॊग शाडा लेमय ककॊ ला यॊगाॊच्मा दकुानात 
मभऱतात. 

४) इरेजक्ट्रक वाहशत्म इरेजक्ट्रक वाभानाच्मा दकुानात मभऱते.  
५) मबॊती ल छऩयाच्मा जायामा खारीर हठकाणी मभऱतात. ळक्मतो ट्रकच्मा 

एकाच पेयीत त्माची लशातुक कयता मेत.े 
A. नॊदकुभाय जाधल, दीऩ पेयोमवभेंट, वुखवागय नगय, ऩुणे वॊऩका -

९८२२०५२०७९ 

B. प्रकाळ नागनाथ, भशात्भा वोवामटी, कोथरूड, ऩुणे वॊऩका -
९८२२०९३४५० 

C. ऩुष्ममभत् हदलेकय, भॉडरे कॉरनी, ऩुणे वॊऩका -९९६०२२७७८५ 

D. ऩद्मनाब रेरे, भेशेंदऱे गॎयेज जलऱ, ऩुणे वॊऩका -९७६३८१५७२८ 

E. उल्शाव आढाल, रुल्रानगय, ऩुणे वॊऩका -९४२३५२९१६१ 

F. वलजम मळतोऱे, वाॊगली, ऩुणे वॊऩका -७३५०६६८३८७  

G. जमॊत भुरडकय, भॊदाय एन्टयप्राईझवे, एभ आम डी वी, वाताया 
वॊऩका -९४२२४०१०४८  

H. मभमरॊद कुरकणी कन्वजल्टॊग इॊजजननअवा, वलरेऩारे, भुॊफई वॊऩका - 
९३२२२८०७८२ 



14 

 

 

 

 



15 

 

ABOUT CONSTRO 
Constro International Fair, flagship event of PCERF started in the 
year 1985, is now credited amongst the largest event in the 
Infrastructure & Civil Engineering industry in India. ABEC Exhibitions 
& Conferences Pvt. Ltd has associated with Pune Construction 
Engineering Research Foundation (PCERF) to organize Constro 
International Fair – 2018. Constro 2018 15th edition, is an inclusive 
International Fair that exhibits Construction Machinery, Materials, 
Methods & Projects in Pune, This Exhibition has also been 
recognized by ITPO New Delhi, supported by reputed industry 
associations, academic institutes and participated by hundreds of 
companies from India and few from abroad. 
Come be a part of the 2020 million dollar business 

Come be a part of the 2020 million dollar business 
♦ 301+ Global Designing and Architecture solutions 
♦ Complete Ministry support as well as Association support 
♦ 9876+ buyers across the globe 
♦ 1254 + Exhibitors since inception 
♦ 940+ brands on display (products) 
♦ 397+ Global Construction, Building, Engineering, 
Architecture    and Designing solutions 
♦ 9872+ buyers across the globe 
Key Highlights of Constro International Fair 2018 
♦ The exhibition will be organized over an area of 21078.00sq.m 
♦ Exhibiting 250+ booths 
♦ Based on past record and ever increasing interest 
amongst    stake-holders we expect in excess of   200,000 trade 
visitors 
♦ Presence of more than 15,000 business delegates 
Special Pavilions 
♦ Hall of Interiors       ♦ Hall of Electronics & Electrical 
♦ Hall of Building Materials 
♦ Hall of Theme - Latest Trends in Building Services and 
Products    – The Future of Buildings in India 
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भागादळानावाठी अलश्म वॊऩका  कया- 
वचचल, पेयोमवभेंट वोवामटी, १०३०/१, आकाळगॊगा वोवामटी, 

भॉडरे कॉरनी, मळलाजी नगय ऩुणे ४११०१६ 

पोन- ९४२२७३६२५२ 

 

या पेरोससमेंट सोसायटीचे आऩण सिस्य िेखीऱ िोऊ ऴकता. 
 

 
 

CONSTRO 2018 प्रदळानात 
पेयोमवभेंटच्मा घयफाॊधणी च ेप्रात्मक्षषक नक्की फघा. 
मा ऩुजततकेफाफत काशी वूचना अवल्माव वॊऩका  कया 

ferrocement@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

स्ळागत मूल्य –रुऩये १० पक्त 

mailto:ferrocement@gmail.com

