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स्भार्ट सवर्ीच्मा प्रकलऩांऩैकी एक आणण भशत्तत्तलाचा अवरेलमा स्भार्ट योडच ेकाभ अतंतभ र्प्पमात आशे. स्भार्ट योडवश 

त्तमालय शोत अवरेरी वलट काभ ेकाभ नकाळा आणण भानांकनांनुवायच ऩूणट शोत आशे. अडंयग्राऊंड केफलवच ेजे 

भशत्तत्तलाच ेकाभ स्भार्ट सवर्ी अतंगटत शोणाय शोत.े त ेएका फाजूरा ट्रेंच आणण दवुऱ्माफाजुरा सवभेंर् ऩाईऩ लाऩरून 

कयण्मात आरे आशे. जागेची उऩरब्धता आणण वंफंधधत उऩबोक्ता वलबागांच्मा गयजेनुवाय वदय काभ कयण्मात 

आरे आशे. त्तमात कोणत्तमाशी प्रकायची तडजोड कयण्मात आरेरी नाशी.  

  वलाटत भशत्तत्तलाचा बाग म्शणजे यस्ता दबुाजकाचा यस्त्तमाच्मा वुळोसबकयणात दबुाजक भशत्तत्तलाचा दलुा अवतो. 
नासळक भशानगयऩासरकेन ेभ.े जीजी एंर्यप्रामजेव वोफत 2009 वारी 15 लऴाांचा फांधा लाऩया आणण शस्तांतयीत कया 
अवा कयाय केरा अवलमान ेदबुाजकाच ेकाभ स्भार्ट सवर्ी अतंगटत शोत नाशी आशे. त्तमाभुऱे भ.े जीजी एंर्यप्रामजेवच 

कयायझालमाऩावून 15 लऴ ेवदय दबुाजकाची दरुूस्ती देखबार आणण वुळोसबकयण कयणाय आशे. कोणत्तमाशी 
यस्त्तमालय भशत्तत्तलाचा बाग अवतो तो म्शणजे त्तमा यस्त्तमालयीर ऩाणी यस्त्तमारगत अवरेलमा घयांभध्मे ककंला 
दकुानांभध्मे जाऊ नमे वलळऴेत: ऩालवाळ्मात. त्तमावाठी मा यस्त्तमालय ऩाणी वाच ूनमे अळी वंयचना कयण्मात आरी 
आशे. त्तमानुवाय वदय यस्त्तमालय चेंफय आणण ड्रनेेजची व्मलस्था कयण्मात आरी आशे. जेणे करून ऩालवाळ्मात 

यस्त्तमालयीर ऩाणी रगतच्मा दकुानांभध्मे आणण घयांभध्मे जाणाय नाशी. वलळऴे फाफ अळी की गेलमा काशी 
ददलवांऩावून शोत अवरेलमा भुवऱधाय ऩालवातशी वंफंधीत यस्त्तमारगतच्मा घयांभध्मे आणण दकुानांत ऩाणी गेरे 

नाशी. शी मा प्रकलऩाची जभेची फाजू म्शणाली रागेर. माव्मततरयक्त काशी काशी अडचणी आढऱलमाव वंफंधधत 

कंत्रार्दायाकडून आलश्मक त्तमा उऩाम मोजना करून घेण्मात मेतीर. त्तमाचफयोफय प्रत्तमष काभ कयत अवताना 
यस्त्तमाच्मा अतंगटत अवरेरी तांत्रत्रक काभ ेलाढरी, जव ेकी जंक्ळनच ेषेत्रपऱ लाढरे, इरेक्ट्रीक ऩोरची वंयचना 
स्भार्ट स्ट्रीर् राईर् म्शणून ळोबेर अळी कयण्मात आरी, ऩाण्माची तवेच भरतनस्वायणची ऩाईऩराईन लाढरी, 
त्तमाचफयोफय काशी फदर शे अत्तमालश्मक आणण तांत्रत्रकदृष्ट्मा कयणे गयजेच ेअवलमान ेत ेत्तमा त्तमा लेऱी कयाल ेरागरे 

आणण कयाल ेरागत आशेत. तवेच केऩीएभजी, ऩीएभवी, लाडडमा मा वलरागायांना लेऱोलेऱी तांत्रत्रकदृष्ट्मा ऩरयऩूणट 
प्रस्ताल वादय कयणेफाफत आणण त्तमानुवाय काभे करून घेण्माफाफत वूचना देण्मात आलमा आशेत आणण देण्मात मेत 

आशेत. 

वलाटत भशत्तत्तलाचा म्शणजे वालटजतनक ळौचारमाचा वलऴम, स्भार्ट योडच्मा दोन्शी फाजुरा 4 दठकाणी ई-र्ॉमरेर् 

कयण्माची तयतूद आशे. आणण शे काभ कंत्रार्दायांभापट त रलकयच शाती घेण्मात मेत आशे. अळोक स्तंब त ेत्र्मंफक 

नाका मा भागाटदयम्मान डालीकडीर वामकर टॅ्रकच ेकाभ ऩूणट झारे आशे. आणण उडलीकडीर काभ प्रगतीऩथालय आशे. 

त्तमाचप्रभाणे फोराडटच ेअळोक स्तंब त ेत्र्मंफक नाका मा भागाटदयम्मान डालीकडीर काभशी ऩूणट झारे आशे आणण 



उजलीकडीर काभ रलकयच वुरू कयण्मात मेत आशे. स्भार्ट यस्त्तमालय आयाखड्माप्रभाणे 4 दठकाणी क्रॉसवगंची तयतूद 

कयण्मात आरी आशे. तवेच 4  

दठकाणी फव थांफे अवणाय आशेत, त्तमाऩैकी अळोक स्तंब त ेत्र्मंफक नाका मा भागाटदयम्मान डालीकडीर दोन फव 

थांब्मांच ेकाभ ऩूणट झारे अवून उजलीकडीर फव थांब्मांच ेकाभ आणण पूर्ऩाथच ेकाभ रलकयच ऩूणट कयण्मात मेईर. 

. अळोक स्तंब त ेत्र्मंफक नाका मा भागाटदयम्मान डाव्माफाजूकडीर गॅ्रनाईर् र्ॉऩ पूर्ऩाथ सवर्ींग्जच ेकाभ ऩूणट झारे 

आशे आणण उडलीकडीर काभ रलकयच शाती घेण्मात मेत आशे. त्तमाचफयोफय स्भार्ट योडलय वीफीएवफाजूरा रयषांवाठी 
दोन दठकाणी थांफे देण्मात आरे आशेत त्तमांच ेकाभ प्रगतीऩथालय आशे. स्भार्ट योडची वलट काभे आमआयवी आणण 

एभआयर्ीएचच्मा तनमभांनुवाय आणण भानांकनांनुवायच शोत आशे. त्तमाभुऱे काशी तरृ्ी आढऱलमाव वंफंधधत 

कंत्रार्दायांच्मा स्लखचाटने आलश्मक दरुूस्त्तमा करून घेण्मात मेतीर. 

स्भार्ट योडची लैसळष्ट्मे- 

स्भार्ट योडलयीर फव स्र्ॉऩलय ऩब्ब्रक इनपॉभेळन सवस्र्भ फवलण्मात मेत आशे. त्तमाद्लाये प्रलाळांना डडजीर्र 

फोडटलय भादशती सभऱणाय आशे. आमर्ीएभएव म्शणजेच इंरे्सरजंर् ट्रापीक भॅनेजभेंर् सवस्र्भ माद्लाये याफलण्मात 

मेत आशे माभुऱे प्रलाळांचा पामदाच शोणाय आशे. स्भार्ट यस्त्तमालय एरईडी राई्व अवणाय आशेत. एनलामयभेंर्र 

वेंवय यस्त्तमालय अवणाय आशे, त्तमाभुऱे ऩमाटलयणावंफंधीची म्शणजेच लातालयणातीर फदरांची भादशती सभऱण्मात 

भदत शोणाय आशे. इभजटन्वी कॉर फॉक्व आणण ऩब्ब्रक ॲडयेसवगं सवस्र्भशी स्भार्ट योडलय अवणाय आशे. त्तमाभुऱे 

इभजटन्वीच्मालेऱी प्रलाळांना तात्तकाऱ भदत सभऱण्मात आणण धोक्माची वूचना तात्तकाऱ ऩोशोचण्माव भदत शोणाय 

आशे.  

(जनवंऩकट  वलबाग- स्भार्ट सवर्ी नासळक) 


