
 भ�त �नवास सबंधंी थोड़ी मा�हती * 

 

�ी �व�ल �ि�मणी म�ंदर स�मतीने अ�याधु�नक सोयी स�ुवधेसह �ी �व�ल �ि�मणी भ�त �नवास 

बांधलेआहे. �वशषे �हणजे आयजीबीसी या स�ंथेने या इमारतीला मानाकन �दले असनू  िज��यातील ह� प�हल� 

“�ीन �ब�डींग” ठरल� आहे. या भ�त �नवासाम�ये समुारे १२०० भा�वक म�ुकाम क� शकतील, अशी उभारणी केल� 

आहे. यासह इमारतीमधील सांडपाणी, पावसाचे पाणी यावर ���या केल� जाणार आहे. तसेच धा�म�क, आरो�यदायी 

तसेच देशी व�ृ लागवड केल� आहेत.या इमारतीमधील कोणतहे� घाण, सांडपाणी, बाहेर न जाता �याचा पनुवा�पर 

कर�याचे �नयोजन केले. �यानसुार पावसाचे वाया जाणारे पाणी, सांडपाणी या वर ���या क�न हे पाणी 

इमारतीतील व�ृांना दे�यात येणार आहे. 

तसेच इथ ेजमा झालेला कचरा खोल��या बाजूला असले�या एका �ठकाणी गोळा कर�याची �यव�था केल� 

आहे. याम�ये ओला आ�ण सकुा कचरा वेगळा क�न �यावर ���या केल� जाणार असनू खत �न�म�तीह� केल� 

जाणार आहे. यासाठ� एक अ�याधु�नक य�ं इमारतीम�ये बस�व�यात आले आहे. �याचबरोबर�ने इमारतीम�ये आग 

�कवा अ�य दघु�टना झा�यास ती घटना आटो�यात आण�यासाठ� अ�याधु�नक साम�ुी बस�व�यात आल� आहे. 

आगीची घटना घडल� तर काह� स�कदात ऑि�सजन आ�ण पा�याचा फवारा स�ु होईल. तसेच �या �ठकाणी आग 

लागल�. �या �ठकाणी “हाय �ेशर” पाणीपरुवठा केला जाणार आहे. या �शवाय वारकर� सां�दायातील �व�वध सतं 

मडंळीं�या महा��य �भ�ती�च�ातनू मांडले आहे. 

          या भ�त �नवासाम�ये तळुस, झ�डू, लाल फुल, २७ न��ांची २७ व�ृ ेआद� धा�म�क तसेच आरो�यदायी 

व�ृांची लागवड कर�यात आल� आहे. �वशषे �हणजे न��ांची लागवड करताना जे न�� स�ु आहे. �या न��ावर 

व�ृ लावले आहेत. या भ�त �नवासम�ये ८ लोकांना एक� राहता येईल असे ७८ हॉल तयार कर�यात आले आहेत. 

तसेच पाच लोकांना एक� राहता येईल असे ६३ हॉल तयार कर�यात आले आहेत. २ बेड असले�या ८१ �म, दोन 

बेडचे �ह�आयपी वातानकूु�लत ५१ ��स, �ह�आयपी ८ सटू, �ह��ह�आयपी ६ सटू अशी राह�याची सोय कर�यात 

आल� आहे. 

तसेच इथे येऊन काह� म�हने राहणा�या भा�वकांना राह�यासाठ� वन बीएचके �लॅट देखील तयार कर�यात 

आले आहेत. एकाच वेळेला अनेक लोक जेवण करतील असे ससु�ज शाकाहार� रे�टॉरंट आहे. �याचबरोबर या 

�ठकाणी काय��म घे�यासाठ� २२०० चौरस मीटरचे लॉन व १५ बाय ०९ मीटरचा �टेज देखील तयार कर�यात 

आला आहे. भ�त�नवास�या दश�नी बाजूस ४३ गाळे देखील बांध�यात आले आहेत. तसेच २७३ चार चाक� वाहने व 

२०० दचुाक� बसतील अशी पा�क� ग �यव�था कर�यात आल� आहेत. तसेच सौर ऊज�पासनू वीज �न�म�ती केल� 

जाणार आहे. 

 

 

 

 

 



 















 

 





 




