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Plot No-32/312, 
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Nirmanshree Federation and Nirmanshree 
Facility Centre
Guri Bhavan, Alatiri, Panikoili, Jajpur, 
Odisha - 755043. 

Nirmanshree Facility Centre
Plot No-53, Badasathiabatia, Town 
Planning Colony, Dhenkanal(RS), 
Odisha - 759013. 

Nirmanshree District O�ce
Kurund Building, 1st Floor, Saraswati 
Nagar, Opp. Reliance Petrol Pump, 
Kalamb, Osmanabad, 
Maharashtra – 413507.
  
Nirmanshree Facility Centre
Kore Shop, Near Mule Hospital, Kalamb 
Marketyard, Kalamb, Osmanabad, 
Maharashtra - 413507.
  
Nirmanshree Facility Centre
Ground Floor, Thorat Building, Kalamb 
road, Kaij, Beed, Maharashtra – 431123.

Nirmanshree Federation O�ce
First Floor, Thorat Building, Kalamb road, 
Kaij, Beed, Maharashtra – 431123. 

िनमा�ण�ी �णजे ि�यानंा 
घडिवाचा �क	

िनमा�ण�ी �क	 

हॅिबटॅट फॉर �ूमॅिनटी भारत या सं�ेिवषयी 

संपक�

��ेक ��ीला राह�ासाठी एक चागंलं  घर अस�ाची आव	कता आह ेया ��ीतनू हॅिबटॅट फॉर 
�ूमॅिनटी या सं चेी १९७६ साली अगदी छो�ा पातळीवर सु�वात झाली. आज िह िनवास-सं ा जगातील 
७० देशातं काम करणारी िव�पातळीवरची एक आघाडीची ना-नफा त�ावरची सं ा बनली आह.े भारतात 
१९८३ सालापासून सु�वात क�न हॅिबटॅट फॉर �ूमॅिनटीने अजनूपय�त ३ कोटी ६० लाखा�ंन अिधक 
लोकानंा �ाचंं घर उभारायला िकंवा �ा�ंाजवळ असले�ा घरात सुधारणा करायला मदत केली आह.े यात 
सुधािरत £¤तागृह ेतयार करण ेतसेच नैस§िगक आप©ीनंंतर माणसुकीचा िदलासा देत जीवनाव	क 
साम«ीचा पुरवठा आिण अशा आप©ीतनू िटकून राहतील अशी घरे बाधंण ेया उप¯माचंा समावेश होतो. 

अशा कुटंुबानंा £तःचं जीवनमान उंचाव�ासाठी ताकद,  यै§ आिण आ±िनभ§रता याचंी आव	कता 
असत.े ��ेक ��ी या कामात आ²थक आधार देऊन िकंवा £यंसेवक होऊन िकंवा परवडणाµया घरा�ंा 
चळवळीला पािठंबा देऊन मदत क� शकतो. आसरा देऊन आपण �ानंा श�ी देतो. 

अिधक मािहतीसाठी अथवा देणगीसाठी िकंवा £यंसेवक हो�ासाठी आम�ाशी संपक§  करा : 
www.habitatindia.org/nirmanshree

म�ु काया�लय

िनमा�ण�ी �क	 काया�लय
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िनमा�ण�ी �क	ाचे काय�

�क	  कृितयोजना

घरबाधंणी व �ा�ाशी संबंिधत िप�ाचे पाणी, शौचालय, साडंपा�ाचा िनचरा आिण वीज 
याबंाबतीत�ा सेवा, सुिवधा व अिधकार या�ंा उपल¸तचेा दजा§ सुधा�न आिण आ²थक संधी 
िनमा§ण क�न वंिचत ि»याचें स¼मीकरण करण.े 

३००० मिहलानंा घरबाधंणीसाठी लागणारी तािं½क व उ¾ोजकीय कौश� ेपुरवण े

आिण ि»यानंी चालवले�ा ५० सामािजक उ¾ोगाचंा आदश§ समोर ठेवनू �ाचंं जीवनमान 
बळकट करण.े 

ि»या�ंा समावेशक आिण सुिनयोिजत सहभागाÀारे २,००,००० कुटुंबा�ंा 
िनवासाचा दजा§ उंचावण ेआिण घर व इतर सुिवधा याचें   ािनक पातळीवर पिरणामकारक 
िवतरण करण.े 

»ीकÂ िÃत घरबाधंणीची धोरण ेआिण �कÄ या�ंासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण ेव 
�ासाठी ल¼आधािरत वैचािरक माग§दश§न करण.े 

उि��े

ढÂकानाल आिण जाजपूर िजÆ,े ओिडशा
बीड आिण उÈानाबाद िजÆे, महारा�É 

�क	�ाने  

उपजीिवके�ा संधीनंा चालना देण,े जीवनमानाचा 
दजा§ उंचावण ेआिण िनवास �व ेचा िवकास करणे

ि»या�ंा उ¾ोजकीय ¼मताचंा िवकास 

सुरिचत िश¼ण¯म आिण �योगशील िव¾ा संपादन 
या�ंाÀारे ¼मता-िनÊमती आिण लËकÂ Ãीत 
�िश¼ण 

सेवा आिण उÌादने या�ंासाठी मागणी तयार क�न 
बाजार�व शेी साधंा जळुवण े

नवनवीन उप¯माÀंारे िवषयिनÎ व िवभागवार 
Ïानशाखेचा पाया मजबतू करण े

परवड�ाजोÑा व सुयोÑ िनवास�व सेाठी�ा 
उपायाचंी उपल¸ता वाढवणे 

ि»या�ंा ¼मतचेी ताकद वाढवण,े 
सेवा-पुरवठादाराशंी संपका§�ा सोयी क�न देण,े 
सेवा-पुरवठादाराशंी कृितयोजनेबाबत माग§दश§न 
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