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मिरा-भाईंदर िहानगरपामिका के्षत्रात मिरारोड (पवुक) रािदेव पाकक  भागात िेडीटेशन सेंटर इिारतीस 
भारतीय हररत इिारत पररषद (Indian Green Building Council IGBC) यांच्यातरे्फ आयकु्त तथा प्रशासक श्री. 
हदिीप ढोिे यांना प्रिाणपत्र व सन्िामिन्ह देऊन सन्िामनत करण्यात आिे.  

 

िाझी वसुधंरा अमभयान अतंगकत मिरा-भाईंदर िहानगरपामिकेने सदर प्रकल्पासाठी IGBC प्रिाणपत्र प्राप्त 
करण्याच्या दृष्टीने मनयोजन करण्यात आि.े त्याअतंगकत प्रकल्पाच्या डीझाईनिध्ये ववववध हररत उपायािंा 
सिावेश करण्यात आिा. प्रदषुण किी करणे, पाणी, उजिेी बित करणे, िांगिे वातावरण उपिब्ध करणे िा 
सिावेश करण्यात आिा. सदर हठकाणी 55 वेगाने वाढणारी झाडे 43% के्षत्रावर स्थामनक प्रजाती िी झुडपे 
यासह िडॅस्केवपगं करण्यात आिे. पाण्यािी बित करण्यासाठी वॉशरुि / टॉयिेट िध्ये ड्यएुि फ्िश, 

यरुरनिसाठी प्रेसिहॅटक फ्िश, िो फ्िो हेल्थ नळ आणण वॉश बमेसन टॅप सारखे उपकरणे बसवनू 30.49% 
पाण्यािी बित करण्यात आिी. शदु्ध हवा परुवठ्याच्या तरतदुीसह उच्ि कायकक्षिता असिेिी वातानकूुमित 
यतं्रणा बसवनू सभागहृ व इतर सवुवधा हठकाणी हवेशीर वातावरणासह पयाकवरण अनकूुि उपाययोजना 
राबववण्यात आिी. इिारतीिे छप्पर बांधण्यासाठी इन्सिुेटींग सािगु्रीिा वापर केल्याने 40% उजाकबितीिे 
ध्येय साध्य केिे असनू इिारतीत जास्तीत जास्त कािेिा वापर करुन नसैमगकक प्रकाशािी व्यवस्था होऊन 
ववजेिा किीत किी वापर होतो. तसेि 100% एि.ई.डी. िाईट्स िा वापर केििेा आहे. सदर रिना हह 
हदवसभर परेुसा प्रकाश मिळावा यासाठी केिी आहे. त्यािळेु 76.69% स्वच्छ आकाशातनु हदवसाच्या 
प्रकाशािी पातळी गाठिी जात.े सदर प्रकल्पात बाधंकाि साहहत्य अतंगकत टाटा हटस्कॉन, स्टीि बार, कुवत्रि 
वाळू, दजेदार पेट्स इ. ग्रीन उत्पादने वापरिी आहेत. सकुा किरा ओिा किरा आणी इ. किऱ्यासाठी 
इिारतीिध्ये ववववध हठकाणी वविगीकरण डब्बे बसववण्यात आिे आहेत. ववववध हठकाणी नो स्िोहकंग 
धोरणानसुार अभ्या व रहहवाशांना मशणक्षत करण्यासाठी नोस्िोहकंगिी मिन्हे िावण्यात आिी आहेत. सदर 
प्रकल्पात इिेक्ट्रीक वाहन िाणजिंग सवुवधा देण्यात आिेिी आहेत. IGBC ग्रीन सव्र्हस वबल्डींग श्रणेी अतंगकत 
IGBC आणण ग्रीन प्रिाणपत्राव्दारे प्रकल्पािे पनुकवविोकन करण्यात आिे आहे. सदर िेडीटेशन सेंटर इिारत 
6612 िौ.िी. के्षत्र भखुंडावर बांधिेिी असनू बांधकाि के्षत्र 1000 िौ. िीटर तर िडॅस्केप के्षत्र 2830 िौ. 



िीटर एवढ आहे. सदर इिारत तळ अमधक एक िजल्यािी असनू 500 व्यक्तीकरीता बहुउदे्दमशय सभागहृ, 

कॉन्र्फरन्स हॉि, वॉिनािय, िहान सभागहृ इ. सवुवधा सदर इिारतीत उपिब्ध आहेत.  

 

िहानगरपामिकेच्या वास्तवुवशारद िगु्धा पत्की, शहर अमभयतंा हदपक खावंबत, कायककारी अमभयतंा मनमतन 
िकुणे, उप अमभयतंा यमतन जाधव यांनी ववशेष िेहनत घेतल्याबद्दि आयकु्त तथा प्रशासक श्री. हदिीप 
ढोिे यांनी त्यािंा सन्िान केिा. प्रसगंी अमतररक्त आयकु्त सभंाजी पानपट्टे, अमतररक्त आयकु्त अमनकेत 
िानोरकर, उपायकु्त (िखु्यािय) िारुती गायकवाड, उपायकु्त (उद्यान) सजंय मशदें, उपायकु्त (सावक. आरोग्य) 
रवी पवार, उपायकु्त (मशक्षण) कणल्पता वपपंळे, जनसपंकक  अमधकारी तथा मसस्टि िनेॅजर राज घरत 
उपणस्थत होत.े िहानगरपामिका कायकके्षत्रातीि ववकासकांनीसदु्धा नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इिारती या 
हररत इिारत सकंल्पनेतनू बांधून भारतीय हररत इिारत पररषद (Indian Green Building Council IGBC) या 
ससं्थेस वसुधंरा सवंधकनाच्या दृवष्टकोनातनू सहकायक करावे असे आवाहन िा. आयकु्त तथा प्रशासक श्री. 
हदिीप ढोिे यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. 


