
गोदावरी नदीचं रुप पालटणार 

गोदावरी नदीच्या सशुोभिकरणाचा आभण भवकासाचा स्मार्ट भसर्ी प्रकल्ाांतगटत भवचार करण्यास सरुूवात झाली ते गोदेचां 
वैिव आभण सौंदयट वाढवण्यासाठी. ्यटर्नाच्या दृष्र्ीनेही गोदावरी भवकास आभण सशुोभिकरणाचा भवचार करण्यात आला 
आहे. सवार्थाने नाभशककराांना अभिमान वार्ावा असा हा प्रकल् आहे. त्याला मतुट रु् आलयावर जगिरात असलेली 
नाभशकच्या भशर्ेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला जाणार आहे. सध्या याप्रकल्ाच्या कामाला सरुूवात झाली आहे. 
123 कोर्ी रु्ये खचट आभण अांदाजे 2 वर्षांचा कालावधी सां्णूट गोदा प्रकल्ासाठी अ्ेभित आहे. या प्रकल्ाांतगटत ्ढुील 
कामे केली जाणार आहेत. 

 
1. गोदावरी नदीची स्वच्छता – धार्ममक आभण आध्यात्त्मक महत्त्व आभण नाभशकची जगिरात ओळख म्हणजे रामकुां ड. 

गोदावरी नदीभकनारी रामकुां ड आहे. जगिरातनू ्यटर्क खास रामकुां ड आभण गोदेचां रु् ्ाहण्यासाठी येत असतात. 
आभण ्रत जाताना एक सखुद अनिुव घेऊन जात असतात. त्यामळेु सवात आधी गोदावरी नदीची स्वच्छता आभण 
त्यातील गाळ काढणे महत्त्वाचे ठरते. फॉरेस्र् नसटरी ते होळकर ्लू या 3.20 भकमीच्या गोदावरी नदी ्ात्रातील गाळ 
काढण्यात येणार आहे. गाळ काढलयामळेु नदीचे ् ात्र भवस्ततृ होऊन ् रुाची धोक्याची ् ातळी कमी होण्यात मदत होईल. 
तसेच, नदीचे ् ात्र भवस्ततृ झालयामळेु जैवभवभवधतेसाठीही ते ् रुक ठरणार आहे. र्थोडक्यात काय तर ् रुाचा धोका आभण 
तडाखा कमी होण्यास मदत होणार आहे.   
 

 
तसेच गोदावरी नदीच्या ्ाण्यावरील तरांगत असलेलया जल वनस््ती आभण कचरा काढणे, ट्रॅश स्कीमर या 

अद्ययावत हायड्रोभलक भसस्र्मद्वारे ससुज्ज अशा यांत्राच्या सहाय्याने नदीवर तरांगता कचरा आभण वनस््ती काढण्यात 
येणार आहे. नदीच्या ्ाण्यावर तरांगणारी जल्णी काढलयाने तसेच कचरा काढलयाने. नदीचे प्रदरु्षण रोखण्यात मदत 
होईल, त्याचबरोबर नदीच्या ्ात्राचे ्ाणी स्वच्छ होईल आभण ्रुकाळात जल्णीमळेु ्ाण्याला होणारा अर्काव 



नाहीसा होऊन ्रुाचा धोका कमी होईल. तसेच तीव्र उन्हाळ्याच्या काळात नदीतील प्रदरु्षण कमी झालयाने ्ाणी स्वच्छ 
राहण्यात आभण ्यायाने जैवभवभवधता ज्ली जाण्यात मदत होईल. 

असे असेल ट्रॅश स्कीमर  

2. होळकर ्लुाखाली स्वयांचभलत याांभत्रक दरवाजे (Pneumatically Operated Automated Mechanical Gates)- 
स्वयांचभलत याांभत्रक दरवाजाांमळेु गोदावरी नदीची जौवभवभवधता जो्ासण्यास मदत होणार आहे. ्रु काळात या 
स्वयांचभलत याांभत्रक दरवाजाांमळेु नदीचे ्ाणी भबनरोध वाहून जाण्यात मदत होईल, तेच तीव्र उन्हाळ्याच्या काळात 
्ाण्याची ्ातळी कमी झालयावर रामकुां ड आभण ्भरसरातील कुां डाांमध्ये ्ाण्याचा प्रवाह सरुू राभहल. त्यामळेु रामकुां ड 
्भरसरात दगंुधी येणार नाही. आभण प्रवाहीत ्ाण्यामळेु कुां डही आर्ण्याची समस्या कमी होईल. होळकर ्लुाखालील 
स्वयांभचलत याांभत्रक दरवाजाांमळेु ्रुाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होणार आहे. 



         

        असे असतील होळकर ्लुाखालील स्वयांचभलत याांभत्रक दरवाजे. 

3. गोदा ्ाकट  (9850 चौ.मी.)– लहानगयाां्ासनू ते अबालवदृ्ाां्यंत सवांसाठी सवट काही एका भठकाणी असणारे 
भठकाण म्हणजे गोदा ्ाकट  असणार आहे. गोदा ्ाकट  हा स्मार्ट भसर्ी प्रकल्ाांमधील अभतशय महत्त्वाचा असा 
प्रकल् आहे. महत्त्वाचा याअर्थाने या प्रकल्ाची चचा जागभतक ् ातळीवर होणार आहे. त्याला कारणही तसांच 
आहे. गोदावरी नदी, रामकुां ड आभण नाभशक हे समीकरण आभण त्याची ख्याती जगिरात ्सरली आहे. तसेच 
ससहस्र्थ कुां िमेळ्यासाठी जगाच्या कानाको्ऱ्यातनू नागभरक आभण िाभवक नाभशक येरे्थ येत असतात आभण 
रामकुां डाला आवजुटन िेर् देत असतात. नसुता कुां िमेळाच नाही तर, वर्षातील 365 भदवस जगाच्या 
कानाको्ऱ्यातील नागभरक असो ्यटर्क असो येरे्थ िेर् देतात. तेव्हा त्याांच्यासाठी आांतरराष्ट्रीय दजाच्या 
सभुवधा देण्याचा भवचार झाला त्यावेळी स्मार्ट भसर्ी अांतगातील प्रकल्ामध्ये हा प्रकल् मैलाचा दगड ठरणार 
आहे. येरे्थ मनोरांजना्ासनू उ्हार ते ऐभतहाभसक वारसा ज्ण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नाभशकचे धार्ममक 
आभण आध्यात्त्मक महत्त्वही येरे्थ हेरीरे्ज वॉकच्या सहाय्याने अधोरेभखत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्ाची 
वैभशष्ये ्ढुील प्रमाणे-  हेरीरे्ज वॉक, वॉक वे/ ॲक्यपेु्रशर ्ार्थवे, बोडेक्स मीरर इफेक्र्, जेट्टी, उ्हारगहृ, 



ॲम््ीभर्थएर्र, बबल जेर् फाऊां रे्न, वॉर्र कॅसकेड, वॉर्र प्रोजेक्शन स्रीन, विृारो्ण, सायकल मागट, दगडी 
बाकडे (गबॅीयन), हेरीरे्ज वॉक, ई-र्ॉयलेर्सभुवधा याप्रकल्ाांतगटत अांतिुटत आहेत.  
 

असे असेल गोदा ्ाकट चे मखु्य प्रवेशद्वार – ा्ंचवड विृाांनी समदृ् म्हणनू ा्ंचवर्ी असां नामकरण या 
्भरसराचां झालां. त्यामळेु गोदा ्ाकट च्या सशुोभिकरणाचा भवचार झाला त्यावेळी प्रवेशद्वारावरील सितींवर 
नाभशकच्या इभतहासाची माभहती, आभण नाभशकचे महत्त्व अधोरेभखत करण्याचे ठरले. ्रू रेरे्षचा भवचार करता 
येर्थील सांरिक सित सवात मोठा फॅक्र्र ठरणार आहे. ्रुाची तीव्रता कमी करणे त्याचबरोबर गभॅबयन 
प्रकारातील ही सित असलयाने ्रुाचे ्ाणी जरी आले तरी त्यातनू वाहून जाणार आहे. त्यामळेु ्रुानांतर ्ाणी 
साचलयाने जी दगंुधी येते तसेच ्ाण्याचा भनचरा करण्यासाठी यांत्रणेला कसरत करावी लागते ते मोठ्या 
प्रमाणात कमी होऊन दगंुधी आभण रोजराई कमी होण्यात मदत होणार आहे.  

 
4. बबल जेर् फाऊां र्न – सशुोभित कारांजा प्रकारातील बबल जेर् फाऊां र्न असणार आहे. यामळेु गोदा 

्ाकट च्या सौंदयात िरच ्डणार आहे.  

 



5. रमॅ््स ॲण्ड स्रे््स- गोदा ्ाकट मध्ये 
फेरफर्का मारण्यासाठी आभण तेर्थील भनसगट 
सौंदयाचा आस्वाद घेण्यासाठी स्रे््स 
बनवण्यात येणार आहेत. आभण भदव्याांगाांचा 
भवचार करता रमॅ््ही असणार आहे. म्हणजे 
जेणे करून व्हील चेअर तेरे्थ आरामशीर नेता 
येणार आहे. 
 

6. ॲम््ी भर्थएर्र- गोदा ्ाकट मध्ये ओ्न ॲम््ीभर्थएर्र असणार आहे. दगडी बाकां  असतील, ओ्न 
ॲत्म््भर्थएर्रमध्ये 

नाभशकच्या ऐभतहाभसक 
वारशा सांदिात भचत्रफीत 
दाखवण्यात येणार आहे. 
त्याचबरोबर मनोरांजन्र 
कायटरम असणार आहेत.  

 
 

7. उ्हारगहृ – चोखांदळ खवय्याांसाठी गोदा ् ाकट मध्ये उ्हारगहृाची व्यवस्र्था करण्यात आली आहे. ओ्न 
रेस्र्ॉरांर् येरे्थ असणार आहे. जगिरातनू येणारे ्यटर्क येरे्थ नाभशकच्या प्रभसद् ्दार्थांची चव चाख ू
शकतील. 

 



8. बोडेक्स मीरर इफेक्र् – एखाद्या जादचू्या बेर्ाप्रमाणे हा प्रकल् असणार आहे. म्हणजे काय? तर, भमरर 
इफेक्र् भवर्थ फॉगचा आिास. म्हणजे आता ्यटर्क नाभशकला आलयावर रामकुां ड ्भरसरात र्थोडक्यात 
गोदा प्रकल्ातील प्रकल्ाांना िेर् देताना असां म्हणेलही ‘यहॉ फॉग चल रहा है’. 
   बोडेक्स मीरर इफेक्र् म्हणजे, भमस्र् ् लूचा अनिुव. र्थोडक्यात काय तर भदवसिर सयूटप्रकाशात 
येरे्थ धकु्याचा आिास ्यटर्काांना आभण नागभरकाांना अनिुवता येणार. सायांकाळी येरे्थ ्ाणी भदसणार 
आभण रेस्र्ॉरांर्ची प्रभतकृती त्या ्ाण्यामध्ये म्हणजेच भमरर इफेक्र् भदसणार. छाया-प्रभतछाया या धतीवर 
बोडेक्स मीरर इफेक्र् येरे्थ बनवण्यात येत आहे. मनोरांजन आभण एक वेगळी अनिुतूी यातनू नागभरक 
आभण ्यटर्काांना भमळणार आहे. हे ओ्न रू् स्काय असलयाने त्याची अनिुतूीही भततकीच रमणीय 

असणार आहे. 

 
9. गोदा भरबन - आता भवचार करा आ्ण गोदावरी नदीकाठी आहोत. सायांकाळची वेळ आभण भवदेशाच्या 

धतीवर लाईर् असलेलया बाकड्ाांवर आ्ण बसलो आहोत. काय आला ना फील राव तेच तर म्हणतोय. 
गोदा भरबन असांच आहे. आर्ीभफशीयल स्र्ोनचा वा्र करून बनवलेली बाकां  म्हणजेच गोदा भरबन 



असणार आहे. त्यात भवशेर्ष म्हणजे एलईडी लाईर्ची व्यवस्र्था करण्यात आली आहे. गोदावरी नदी 
प्रवाहीत होते आहे असा आिास त्यातील लाईर्मध्ये असलयाने त्याला ‘गोदा भरबन’ असे नाव देण्यात 
आले आहे. त्यातही आर्ीभफशीयल स्र्ोनचा वा्र असलयामळेु ्रू काळात या बाकाांचां नकुसान कमी 
प्रमाणात होईल. झालां की नाही इकोफ्रें डली आभण नकुसान प्रफू. एकदा अनिुतूी घ्यावीच.   
 

10. रॉक गाडटन (मलुाांना खेळण्यासाठी िेत्र) – लहान मलुां कुणाच्या घरात नसतात. त्याांना भफरायला नेताना 
्भहले त्याांच्या खेळण्याचा भवचार करण्यात येतो. तर, गोदा ्ाकट चा भवचार करताना सवात ्भहले याचाच 
भवचार करण्यात आला. आता नदी भकनारा, त्यामळेु ्ावसाळ्याच्या काळात ्रू येणारच. अशा 
्भरत्स्र्थतीत येर्थील खेळणी आभण साभहत्य खराब होऊ नये म्हणनू काय करायचां असा प्रश्न जेव्हा स्मार्ट 
भसर्ी र्ीम समोर उिा राभहला. त्यावेळी खेळणी तर हवी मलुाांच्या मनोरांजनासाठी फार महत्त्वाची आहे. 
त्यामळेु येरे्थ दगडी खेळणी म्हणजेच रॉक गाडटन बनवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. आभण 
आता ते रॉक गाडटन लवकरच आकार घेईल. म्हणजे एक गोष्र् नक्की की हो ्यटर्काांना ्र्टनासोबतच 
त्याांच्या मलुाांच्या खेळण्याची सचता तर भमर्ली मात्र, नागभरकाांनाही त्याांच्या भचमरुड्ाांना जास्त दरू नेण्याची 
गरज नाही, गोदा ्ाकट  आहे की हो….  

 



11. वॉक व/े ॲक्यपेू्रशर ् ार्थ वे – मनोरांजनाबरोबरच गोदा ् ाकट मध्ये आरोगयाचाही भवचार करण्यात 
आला आहे. ॲक्यपेू्रशर ्ार्थ वे मध्ये आ्लयाला ॲक्यपेु्रशरचा अनिुव भमळणार आहे. त्यामळेु 
तणावाच्या वातावरणातनू शाांततेच्या वातावरणात आलयाची अनिुतूी आ्ण घेऊ शकाल. 

 
12. जीओ रे्क्सर्ाईल शीर् (विृारो्ण)- गोदा ्ाकट च्या सौंदयात िर र्ाकण्याचा भवचार करण्यात आला 

त्यावेळी विृारो्ण समोर उिे राभहले. त्यातही ्रुाचा धोका ्ाहता येरे्थ लावण्यात येणाऱ्या झाडाांचां 
नकुसान होऊ नये यादृष्र्ीने भवचार करण्यात आला. आभण जीओ रे्क्सर्ाईल शीर् येरे्थ लावण्याचे ठरले. 
साधारण उतारावर हे जीओ रे्क्सर्ाईल शीर् लावण्यात येणार आहे. साधारण्णे ्ाण्यातच वाढणारी ही 
गवता सारखी झाडां आहेत, त्यामळेु ्रुामध्येही ही झाडां तग धरतील आभण नकुसान झालां तरी कमीच 
होईल. कारण ्नु्हा ती वाढतील आभण नव्याने लावावी लागणार नाहीत. आहे की नाही इकॉफ्रें डली. 

 



13. गोदा वॉक/ हेरीरे्ज वॉक – ऐभतहाभसक काळाची अनिुतूी यावी या हेतनेू हेरीरे्ज वॉकची भनर्ममती 
करण्यात येत आहे. रामायण काळातील गोष्र्ी भित्तीभचत्राांच्या रु्ात येरे्थ ्हायला भमळणार आहेत. या 
मागावरून जाताना आध्यात्त्मक काळात प्रवास करत असलयाची अनिुतूी भमळणार आहे. प्रभतकृती 
आभण मतुींच्या सहाय्याने रामायण काळ उिा करण्यात येणार आहे. त्यामळेु ्यटर्क आभण नागभरकाांना 
त्या काळात नाभशकमधील ् भरत्स्र्थतीचा अनिुव या काळात घेता येणार आहे. मनोरांजनातनू आध्यात्त्मक 

आभण ऐभतहाभसक काळात जाताना यामळेु नागभरक आभण ्यटर्क त्या काळाची अनिुतूी घेतील. मौयट 
काळातील घर्ना येरे्थ मतुी आभण प्रभतकृतीच्या रु्ाने कोरण्यात येणार असलयाने त्या काळाची अनिुतूी 
तमु्ही घेऊ शकाल. आहे की नाही मौयट काळ अनिुवण्याची सांधी. 
     सातवाहन काळाबाबतही त्या काळात घडलेलया घर्ना याांची प्रभचती येरे्थ भमळणार 
असलयाने ्यटर्क तर खशू होतीलच त्याचबरोबर नाभशककराांनाही तो इभतहास प्रत्यि त्या काळात 
गेलयाचा आिास करून देणारा ठरणार आहे.  
राष्ट्रकूर् आभण चालकु्य काळाबाबतही ्यटर्क असो की नागभरक त्या काळाशी एकरू् होऊन ्ढेु 
रामकुां डाकडे जाणार असलयाने. रामकुां डाचे ऐभतहाभसक आभण अध्यात्त्मक महत्त्व अनिुवून तसेच त्या 
काळामधनू गेलयाची अनिुतूी आलयाने ्यटर्क आभण नागभरक रामकुां डावर जाताना अध्यात्त्मक 
अनिुतूीत राहतील.  

 
 

14. आध्यात्त्मक ्भरसर – नाभशकचे आध्यात्त्मक महत्त्व भवशद करणारा हा प्रकल् असणार आहे. अनेक 
धार्ममक आभण इतर गोष्र्ींचा यामध्ये भवचार करण्यात आला आहे. ्यटर्काांच्या दृष्र्ीने हा प्रकल् महत्त्वाचा 
ठरणार आहे. ्ाण्याची गणुवत्ता सधुारण्यात याद्वारे फायदाच होणार आहे. नागभरकाांना चालण्याची आभण 
त्याांचे आरोगय सधुारण्याच्या दृष्र्ीनेही येरे्थ वॉक व ेअसणार आहे. 



15 सुांदर नारायण मांभदराजवळी घार्ाचे सशुोभिकरण – गोदावरी नदीचे दोन्ही भकनारे जेट्टीद्वारे प्रर्थमच जोडले 
जाणार आहेत. त्यामळेु ्यटर्नामध्ये िर तर ्डेलच मात्र, ्यटर्काांना एक वेगळी अनिुतूीही भमळणार आहे. 

गोदा ् ाकट चा भवचार 
करताना सुांदर 

नारायण 
मांभदराजवळी 

घार्ाचे 
सशुोभिकरण त्यात 
अांतिूटत करण्यात 
आले. सुांदर 
नारायण मांभदर हे 

अभतप्राभचन 
मांभदराां्ैकी एक 

असनू नाभशकच्या मांभदराांच्या वासशाला ते समदृ् करते. येरे्थ लहान मलुाांना खेळण्यासाठी जागा असणार 
आहे, जेट्टी असणार आहे, एक्यपेु्रशर मागट येरे्थ असेल, तसेच सुांदर नारायण मांभदराकडे जाण्यासाठी ्ायऱ्या 
असणार आहेत.   
 

16 गोदा घार् सशुोभिकरण – गोदा घार् नाभशककराांच्या अगदी भजव्हाळ्याचा त्याचसोबत ्यटर्कच काय 
तर भचत्र्र् भनमात्याांच्याही भजव्हाळ्याचा भवर्षय ठरला आहे गोदा घार्. अशा या गोदाघार्ावरील काही 
कुां डाांमध्ये का ाँरीर्ीकरण करण्यात आले होते. त्यातील धोबी घार्, रामगया कुां ड येर्थील का ाँरीर्ीकरण 
काढण्यात येऊन गोदावरी नदीचे ्ात्र भवस्ततृ करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर इतर ज्या काही 

कुां डाांमध्ये अशा प्रकारे 
का ाँरीर्ीकरण करण्यात 
आले असेल ते 
काढण्याचा भवचार सरुू 
आहे. डी का ाँरीर्ीकरण 
केलयामळेु गोदावरी 
नदीची ्ाणी वाहून 
नेण्याची िमता वाढणार 
आहे, त्याचबरोबर ्रू 
काळातही त्याचा फायदा 

होणार आहे. त्यामळेु ्रू काळात गोदावरी नदी ्ात्राबाहेर येणाऱ्या ्ाण्याची ्ातळी कमी होण्यात मदत 
होणार आहे. एकां दर काय तर गोदावरीतील भजवांत झरे ्नुटजीभवत होण्यात मदत होईल. आभण ्ाण्याचा 
फ्लो सदु्ा वाढेल. 



गोदा घार्ाच्या ्ायऱ्याांचे ्ुनटरेखाांकन करण्यात येत आहे. आभण त्यात सधुारणा करण्यात येत आहे. 
दी्स्तांिही नव्याने आभण नवीन रेखाांकनाांनसुार बसभवण्यात येणार आहेत. कुां डाांजवळ गाड्ाांना बांदी 
करण्यात येणार असनू नो ्ाभकंग झोनही करण्यात येणार आहे. गाांधी तलावाजवळ बसण्यासाठी व्यवस्र्था 
करण्यात येत आहे. एकां दर गोदा घार्ाला आधभुनक र्च देऊन ्यटर्नाच्या दृष्र्ीने आभण नाभशककराांच्या 
दृष्र्ीने तो अभतशय देखणा करण्यात येत आहे. 

 
17 ्ावसाळी नाले व गर्ार- ्रू काळात नालयाांमधील आभण गर्ारींमधील ्ाणी ओव्हरफ्लो झालयाने 

नदीमध्ये भमसळते. त्यामळेु रामवाडी नाला ते क्ालेश्वर 
्ोलीस चौकी ्भरसरातील 450 एमएम ्ाई् लाईन 700 
एमएममध्ये ्रावतीत करण्यात येत आहे. तसेच 
क्ालेश्वर ्ोलीस चौकी ते समाधान श ूमार्ट येरे्थ 900 
एमएमची ्ाई्लाईन तयार करण्यात येत आहे. एनएमसी 
लायब्ररी ते िाजी माकेर् ्भरसरात 2x2 एमएम चा ड्रेन 
बॉक्स र्ाकण्यात येणार आहे. हे सवट काम आरसीसीमध्ये 
असणार आहे. यामळेु ्रुाचा धोका आभण साांड्ाणी 
नदीमध्ये भमसळण्याचा धोका कमी होऊन गोदावरी नदीचे 
्ाभवत्र्य राखले जाणार आहे.  

 
18 ्ाण्याची ्ाई्लाईन – इांद्रकुां डामध्ये बाराही मभहने ्ाणी राहते आभण ते ्ाणी रामकुां डामध्ये आणण्याचा 

भवचार करण्यात आला. 
अरूणा नदीमध्ये इांद्रकुां डातील 
्ाणी ्ाई्लाईनद्वारे 
आणण्यात येणार आहे. 
अरूणा नदीचे ् ाणी रामकुां डात 
भमसळते. अरूणा सांगम असे 
त्याला म्हर्ले जाते. अरूणा 
नदीमध्ये ्ाणी बाराही मभहने 
येत राभहलयास ्यटर्काांना 
त्याची अनिुतूी भमळेल आभण 
स्वच्छ ्ाणी बाराही मभहने येरे्थ 
असणार आहे. आहे की नाही 
सोने ्े सहुागा…. 



19. भनमालय कुां ड- गोदावरी नदीचा धार्ममक आभण आध्यात्त्मक भवचार करता जगिरातनू ् यटर्क रामकुां डावर येत 
असतात. येरे्थ भवधी आभण भरया कमट करतात त्यामळेु तो अनिुव तसाच ठेवून रामकुां डाच्या कुठलयाही आस्रे्थला 
हात न लावता येरे्थ भनमालय कुां ड उिारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये नागभरक, ्यटर्क भनमालय भवसजीत करू 
शकतील त्याचबरोबर इतर धार्ममक भवधीही येरे्थ करता येणार आहेत. या कुां डाचा भवचार करताना गोदावरीचे 
्ाभवत्र्य ज्ले जावे, ् यावरण ् रूक ते असावे आभण धार्ममक तसेच आध्यात्त्मक िावनेला धक्का लाग ूनये म्हणनू 
प्रयत्न करण्यात आले. आभण येत्या काही भदवसाांत आ्ण त्याचा अनिुव घ्यालच….  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   प्रशाांत भचडे, 
  जनसां्कट  अभधकारी, 

    नाभशक म्यभुनभस्ल स्मार्ट भसर्ी 
     डेव्हल्मेंर् कॉ्ोरेशन भलमीरे्ड. 

(र्ी् - या ब्लॉग मधील माभहती वा्रण्या्वूी नाभशक म्यभुनभस्ल स्मार्ट भसर्ीडेव्हल्मेंर् कॉ्ोरेशन भलमीरे्डची ्रवानगी घ्यावी) 


