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मजकूर आण इतर मायमे

रे नबो बीआरटएस

प ुणे आDण 0प पं र Fचंचवड येथे लवकरच काय(रत होत असलेल बस रॅ0पड IांDझट स=ट म
Kहणजे रे नबो
रे नबो बस रॅ0पड IांDझट ह वेगवान, Mाहकाभमुख, आDण उNच दजा(ची साव(जOनक वाहतूक
Qयव=था आहे . ह सेवा प ुणे महानगर प Sरवहन महामंडळ लमटे डNया मालकTची असून पी
एम पी एम एल माफ(त चाल0वल जाणार आहे . प ण
ु े महानगर प ालका व 0प पं र Fचंचवड
महानगर प ालकांNया पी एम प ी एम एल ला पायाभत
ू सेवा उभारणीसाठ- सहाUय कर त
आहेत.
रे नबो बीआरटएस बससाठ पीएमपीएमएल#या संचालक मंडळाने (नवडलेले आकष*क +डझाईन
<RAINBOW BUS GRAPHIC.JPG>

ता-या घडामोडी

स/म आण व0वासाह* साव*ज(नक वाहतक
ु 3 सेवा दे 5यासाठ ६ ए7ल २०१५ रोजी
आयटएमएस#या चाच5या पूण*
इंटेलजWट IाXफक मॅनेजमY ट स=ट म (आयट एमएस) हे रे नबो बीआरट एसची वैश य आहे .
3\येक बीआरट बसम<ये लावले]या जीपीएस यं^ा_वारे बसचे नेमके `ठकाण =वारगेट येथे

असले]या बीआरट एस Oनयं^ण कaाकडे प ाठवले जाईल.या Oनयं^ण कaात असणाcया
संगणकावर प ुणे-0प पं र FचंचवडNया नकाशात 3\येक बसचे नेमके `ठकाण दशा(0वले जाईल.
बसचा वेग आDण इतर अनुषFं गक बाबींवर या Oनयं^ण कaातले अFधकार Oनयं^ण ठे वू
शकतील. Oनयं^ण कaातून बस चालकांशी संप क( ठे वणे शeय असून अFधक चांग]या सु0वधा
दे +याNया fट ने बसNया वेगाबाबत चालकांना सच
ू ना दे णे शeय होणार आहे . याचा फायदा
वाहतक
ू कgडीचे `ठकाणे वगळणेशeय होईल व यामळ
ु े बी आर ट सेवेचा वेग राख+यासाठमदत होणार आहे .
3\येक बसचे नेमके `ठकाण जीप ीएस_वारे समजत अस]याने कोणती बस कोण\या =थानकात
Xकती वाजता प ोहोचेल याची मा`हती \या \या =थानकांतील 3वासी मा`हती सेवेसाठअसणाcया hडिजटल फलकावर दाखवल जाईल. हे च फलक बसNया आतम<ये प ुढ ल आDण
मागील भागात तसेच बसNया माFग(कांवर लावलेले असतील. \यामुळे बसची वाट पाहणाcया
3वाशांना मा`हती मळणे शeय होईल.प ुढ ल बसथांबा कोणता याची मा`हती दे णारे
मा`हतीफलक बसNया आतह बसव+यात येतील.
रे नबो बीआरट म<ये बसव+यात येणाcया आयट एमएसची ६ ए03ल २०१५ रोजी संगमवाडी0वjांतवाडी या मागा(वर डेeकन कॉलेज बीआरट बस=थानकात चाचणी घे+यात आल .
प ीएमप ीएमएल चे संचालक मंडळ, प ीएमप ीएल, प ुणे म न पा आDण 0प पं र Fचंचवड म न
प ाNया बीआरट 0वभागाचे अFधकार यावेळी उप ि=थत होते. या कामाचे Oन0वदा दे +यात
आले]या एन.ई.सी. (प ुणे आDण टोXकयो) या कंपनीला आव4यक \या सच
ू ना दे +यात आ]या.
आगामी दोन म`हWयांम<ये सव( बस=थानकांवर जीपीएस यं^णा, मा`हतीदश(क फलक आDण
संगणक 3णाल बसव+याचे काम प ण
ू ( होईल. \यानंतर इतर हाड(वेअर आDण सॉlटवेअरची
तप शीलवार चाचणी घे+यात येईल. आयट एमएसमुळे सaम सेवा प ुरवणे आDण स_य
प Sरि=थतीचे सतत अवलोकन करणे शeय होणार आहे . हे एक मह\वाचे तं^mान असन
ू
बीआरट एस सेवेचा उNच दजा( राख+यासाठ- मह\वप ूण( ठरणार आहे .
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रे नबो

रे नबो बीआरट एस Nये काह वैश ये जेणे कoन ह उNच दजा(ची साव(जOनक वाहतक
ू

बीआरटएसची

Qयव=था आहे -

वै?शABये

•

नQया, उNच दजा(Nया ६०० बसेसNया खरे द मुळे मुबलक फेcया

•

मागाpची मा`हती, OतकTट0व)TकYqे या सोई सह भरप ूर 3काश असणार आकष(क
=थानके,

•

सहज चढ+या-उतर+यासाठ- बस आDण बस-=थानक समप ातळीवर

•

वाहतक
ू Oनयं^क आDण सरु aारaक

•

सुशोभत व 3काशमय असे सस
ु ज र=ते

•

बससाठ- राखीव माFग(केमुळे सहा मागाpवर बसची सुलभ वाहतक
ू

रे नबो बीआरटएसची वै?शABये
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रे नबो

3वाशांNया फाय_यासाठ- जलद 3वास, कमीतकमी 3तीaा आDण आरामदायक 3वास हे रे नबो

बीआरटएसचे

बीआरट एसचे उ_`दट आहे .

फायदे
द घ(काल न फायदे

•

खाजगी वाहनांचा वाप र कमी झा]याने 3दष
ू णात घट

•

वाहतक
ु Tची कgडी कमी हो+यास मदत

•

उrडाणप ूल, वाहनतळ अशा प ायाभूत सु0वधांवर होणाcया खचा(त कप ात

लांब प ]]याची `ठकाणे उsम 3कारे जोडल गे]याने आFथ(क उलाढाल त वाढ
<BRT Benefits Marathi.jpg>

•

बीआरटएस का?

प ुणे आDण 0प पं र Fचंचवड येथे साव(जOनक वाहतक
ू Qयव=थेचा शा4वत प या(य Kहणून रे नबो
बीआरट एस टttयाटttयाने 0वकसत केले जात आहे . प ुणे आDण 0प पं र Fचंचवड म न पा Nया
‘कॅK3ेहेWसीव

मोvबलट tलान’ (एकाि\मक दळण वळण आराखडा) म<ये अशा 3कारNया

सु0वधांची उपाय योजना सूच0वणेत आलेल होती. वाहनांNया संnयेत होणार वाढ, वाहतक
ु Tची
कgडी, शहरांचे 0व=तार करण आDण 3वासाचे वाढते अंतर हे यादोन शहरांतील मह\वाचे बदल
आहेत. या मुळे लोकांNया आरोxयावर आDण राहणीमानावर होणारे प Sरणाम लaात घेता उNच
दजा(Nया साव(जOनक वाहतक
ू Qयव=थेची अ\यंत गरज अस]याचे =प ट होते.
3वाशांना मळणाcया आरामदायक सोयी-स0ु वधा, अ_यावत तं^mानाचा सुरेख संगम यांचा
समावेश असणार जागOतक दजा(ची तर ह Xकफायतशीर अशा बस रॅ0प ड सेवच
े ी Oनवड प ुणे
आDण 0प पं र Fचंचवड महानगरप ाल कांनी ओळखल आहे. बी आर ट हा दोWह जy
ु या शहरांना

साव(जOनक वाहतक
ू सु0वधYचा द घ(काल न शा4वत प या(य ठरणार आहेत.
बीआरट एस हा योxय पया(य आहे कारण,

•

अ\यंत लवFचक Qयव=था

•

इतर कोण\याह साव(जOनक वाहतक
ु TNया प या(यापेaा Xकफायतशीर दरात ह Qयव=था
उभारणे शeय आहे. कमी Xकं मतीत Qयापक सेवा प ुरवणे शeय आहे

•

3वासी वाहतूक aमता जादा आहे

•

बस=थानक आDण बस समपातळीत अस]यामुळे चढ-उतार कर+याचा वेळ दरडोई ४
सेकंद ते दरडोई ०.४ सेकंद इतका घटू शकतो, \यामुळेह बस सेवा अFधक जलद होते

•

सुरzaत, जलद, Xकफायतशीर आDण सaम साव(जOनक सेवा

भारत सरकारNया जवाहरलाल नेह{ राI य शहर प ुनOन(मा(ण योजने (JnNURM) अंतग(त रे नबो
बीआरट एस सेवेला अथ(सहाUय आहे. या QयOतSरeत 0प पं र Fचंचवड मधील 3क]पाNया इतर
काह 0वशट 3क]पांना शा4वत शहर वाहतक
ू 3क]प (SUTP) अंतग(त अथ(सहाUय `दले
जाईल. या 3क]पाला शहर 0वकास मं^ालय भारत सरकार आDण जागOतक बँक (World

Bank), युएनडीप ी (UNDP), तसेच जीईएफ (GEF) यांचे पाठबळ आहे

“वाहतुक3ची कFडी कमी कर5यासाठ अHधकाHधक रIते बांधणे Jहणजे आग
वझव5यासाठ गॅसो?लनचा वापर कर5यासारखे आहे ”
ए(Mके पेनालोसा, माजी महापौर, बोगोटा, कोलंPबया
रे नबो काय*Qम

प ुणे महानगरप ालका आDण 0प पं र Fचंचवड महानगरप ालकेकडून रे नबो बीआरट एसचा 3सार

आयोिजत

कर+यासाठ- जन-जागत
ृ ी काय()म सादर करत आहे त. शाळा, महा0व_यालये, Oनवासी संकुले,

कर5यासाठ

कंप नी अशा `ठकाणी हे सादर करण/3दश(न आयोिजत केले जाऊ शकते.
अशा काय()माचे आयोजन कर+यासाठ- संप क( साधा
jी.मंगेश `दघे
बी आर ट एस जन जागत
ृ ी काय()म व पया(वरण अFधकार
पण
ु े महानगरप ालका
brtcell@punecorporation.org
मो.).९६८९९३१७७१
jी.0वजय भोजने
उप अभयंता, बी आर ट एस
0प पं र Fचंचवड महानगरपालका
v.bhojane@pcmcindia.gov.in
मो.) ९९२२५०१७६८
7दश*न
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0प पं र Fचंचवड महाप ालका आDण जनवाणीतफ `Iंग-`Iंग डेNया Oनमsाने रे नबो बीआरट एस
Kहणजे काय, \याचा वाप र कसा करावा, \याची ठळक वैश ये, इतर बस सेवांप ेaा हे वेगळे
का आहे , बससाठ- र=\याNया म<यभागी =वतं^ माFग(का का ठे व+यात आल आहे याबाबत
मा`हती दे +याकSरता 3दश(नांचे आयोजन कर+यात आले होते. अशा काय()मांतून लोकांNया
शंकांचे समाधान केले जाते तसेच लोकांNया सूचना आDण इतर मते संबFं धत अFधकाcयांप यpत
प ोहोचवणे शeय होते.
शाळांमधील उपQम
शा0वत वाहतक
ू याबाबत शाळांसाठ तयार कर5यात आलेले सादरकरण
िQहhडओhttps://youtu.be/8vU0DFMQuws
रे नबो बीआरट एसNया 3चार आDण 3सार काय()मांतग(त शाळांसाठ- तयार कर+यात आलेला

"शहरातील वाहुतक
ु Tचे 0व0वध प ैलू” हा उप )म प ुणे महानगर पSरवहन महामंडळ ल.,प ुणे
महानगरप ालका आDण 0प पं र Fचंचवड महानगरपालका यांNया संयुeत 0व_यमाने आयोिजत
कर+यात येत आहे त. या दोWह शहरांतील शाळांम<ये हा काय()म आयोिजत केला जात आहे.
या काय()माNया मा<यमातून शालेय मुलांना शहर करण आDण वाहतक
ू ,साव(जOनक वाहतक
ू
Qयव=थेची गरज, चालणे आDण सायकल चालव+याचे मह\व, आDण रे नबो बीआरट एसचा
प Sरचय क{न दे णे हा मn
ु य उ_दे श आहे . या उप)माची झलक बाबी सदर िQहhडओम<ये
प ाहता येऊ शकते. हा उप )म सYटर फॉर एWQहायन(मYट एयुकेशन (सीईई) आDण आयबी
माफ(त 0वकसत कर+यात आलेला आहे.
भाग १ शा0वत वाहतक
ू आण रे नबो बीआरटएस बाबत शाळांमधील पTरसंवाद
िQहhडओ https://youtu.be/HLRj0qDigGc
या िQहhडओ म<येछ^प ती शवाजी राजे शाळा, Fचंचवड
लटल lलॉवर =कूल, जन
ु ी सांगवी
गo
ु नानक शाळा, नवी सांगवी
एसप ीएम शाळा, Oनगडी
0व_या Oनकेतन शाळा, 0प पं र
भाग २ शा0वत वाहतक
ू आण रे नबो बीआरटएस बाबत शाळांमधील पTरसंवाद
िQहhडओ https://youtu.be/LOOE4XabqUI
या िQहhडओ म<येजीजी इंटरनॅशनल =कूल, 0प पं र
इ)ा इंिxलश =कूल, दापोडी
0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, कासारवाडी
0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, केशव नगर

0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, उ_यमनगर
भाग ३ शा0वत वाहतक
ू आण रे नबो बीआरटएस बाबत शाळांमधील पTरसंवाद
िQहhडओ https://youtu.be/Kq7ATg8OhDc
या िQहhडओ म<ये0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, नेह{ नगर
0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, 0प पं ळे गरु व
0प ं ची म न प ा चे मा<यमक शाळा, संत तक
ु ाराम नगर
मॉडन( हाय=कूल, Oनगडी
नेहमी वचारले

`Iनीट =कूल, 3ाFधकरण
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खबरदारचे उपाय

बांधकाम सुV असलेWया माHग*कांचा चुक3#या 7कारे वापर करणे टाळा
बीआरट साठ- राखीव असणाcया माFग(कांवर 3ायोFगक वाहतक
ू सुo अस+याची शeयता
अस]याने नागSरकांनी या मागाpचा वाप र करणे टाळावे. या माFग(कांचा वाहतक
ु Tसाठ- Xकं वा
वाहनतळ Kहणून वाप र करणे नागSरकांNया सुरzaततेNया fट ने धोeयाचे आहे . बस=थानके
आDण माFग(कांचे बांधकाम करताना बॅSरकेrसचा वाप र करणे आव4यक आहे.
बस#या मागाXतील बदल
नवी बीआरट Qयव=था सo
ु झा]यानंतर जW
ु या मागाpऐवजी नQया मागाpचा अवलंब कर+यात
येईल. वत(मानप ^े, रे hडओ आDण इतर मा<यमां_वारे बदलले]या मागाpची मा`हती नागSरकांप यpत
प ोहोचवल जाईल.

बीआरट एस -

बीआरटएस - भारतातील सयाची िIथती

भारतातील

भारत सरकारNया जवाहरलाल नेह{ राI य शहर प ुनOन(मा(ण योजनेअत
ं ग(त बीआरट एसचा

स<याची ि=थती

3ारं भ झालेला आहे. ह योजना २००६ साल प ुणे शहरात सव(3थम राबव+यात आल . सातारा
मागा(वर दर`दवशी ऐन गद Nया वेळी सुमारे ७००० 3वासी या बस वाहतुकTचा लाभ घेतात.
आजरोजी भारतातील ७ शहरांत बीआरट एस काया(िWवत असून १२ शहरांत ह सेवा Oनयोजन
Xकं वा अंमलबजावणीNया पातळीवर अि=त\वात आहे.
अहमदाबाद बीआरट जनमाग( या बीआरट Qयव=थेला जगभरातील अनेक सं=थांकडून माWयता
3ाtत झालेल आहे . प ुणे-0प पं र -Fचंचवड येथे काया(िWवत कर+यात येणार ११५ Xकमीचे जाळे
उभे करणार सेवा भारतातील सवा(त मोठ- सेवा असणार आहे .
अहमदाबाद जनमाग* बीआरटएसचा ि[ह+डओ पाह5यासाठ
Embed https://www.youtube.com/watch?v=PpCf72VelrQ

शहराचा अ]याधु(नक वकास Jहणजे गरब जनतेने चारचाक3
गा^यामधुन _फरणे असा नसून `ीमंत नागरकांनीसa
ु धा साव*ज(नक

वाहतूक [यवIथेचा वापर करणे हा आहे .
-cदWल उ#च dयायालय
बीआरटएस जगभरातील

बीआरटएस - जगभरातील सयाची िIथती

•

१९७० Nया म<यावर कुSरट बा येथे बीआरट एस या क]पनेचा जWम झाला. जेम लन(र
हा माजी महाप ौर या क]पनेचा जनक असून \या संक]पनेला ‘सफस मेIो’ (भू03ठ

सयाची िIथती

मेIो) असे नाव दे +यात आले होते

•

१९९० Nया दशकांत बोगोटा IाWस मलेOनयो ह ११२ Xकमीची यं^णा 0वकसत
कर+यात आल . माजी महाप ौर एOक पेWलोसा यांNया नेत\ृ वाखाल काया(िWवत
झालेल ह सेवा आज जगभरातील शहर वाहतक
ु TNया शा4वत प या(यांची 3तीOनFध
बनलेल आहे .
जगभरात ह क]प ना 0व0वध मागाpनी 0वकसत होत असून सव(दरू पसरत आहे .
तं^mान आDण अंगभूत वैश यांNया बळावर तयार झालेला साव(जOनक वाहतक
ु Tचा
सुलभ प या(य मान+यात येतो. मेIोरे ]वेNया तुलनेत आFथ(कf या Xकफायतशीर,
aमता आDण अंमलबजावणीसाठ- लागणारा कमी कालावधी या मु__यांवर
बीआरट एस उठावदार ठरते.

•

उNच दजा(, जलद, आरामदायक,Xकफायतशीरपणा या बस रॅ0प ड IांDझट स=ट म
(बीआरट एस) Nया अंगभूत वैश यांमुळे जगभरात हा साव(जOनक वाहतूकTचा प या(य
लोक03य ठरला आहे .

•

१९९५ म<ये ३५० Xकमी असलेले बीआरट एसNया एकूण १६० 3कारNया सेवांचे

जाळे

२०१३ प यpत ४२०० Xकमी इतका वाढलेले आहे .

•

२०१३ Nया आकडेवार नस
ु ार जगभरातील १६० शहरांत बीआरट एस अि=त\वात असून
२००१ नंतर १२५ शहरांत बीआरट एस काया(िWवत झालेल आहे .

बीआरट - शहर वाहतुक3चे भवAय हा ि[ह+डओ पहा
Embed https://www.youtube.com/watch?v=OhgsalV5hD4
जगभरातील काह शहरांतील बीआरट चे हे िQहhडओ आहे त. यातील बcयाच बाबींचा रे नबो
बीआरट म<ये समावेश कर+यात आलेला आहे , उदा. =वतं^ माFग(का, आधुOनक बस=थानके,
3वाशांची मा`हती, oं द दरवाजे, बस=थानक आDण बस यांची समपातळी
बोगोटा बीआरट
दzaण अमेSरकेतील कोलंvबया येथील बोगोटा बीआरट ह जगातील एक 3स_ध, अ\याधुOनक
बीआरट एस सेवा आहे . बोगोटा बीआरट एस IाWस मलेOनयो या नावाने ओळखल जाते.
दर`दवशी १३ लाख 3वाशांची यातन
ू वाहतक
ू केल जाते.(पीएमप ीएमएल_वारे दे खील दर`दवशी
१२ लाख 3वाशांची वाहतक
ू केल जाते) कोलंvबया हादे खील भारता3माणेच 0वकसनशील दे श
आहे. या िQहhडओम<ये बीआरट Nया ठळक वैश यांसोबत Oनयं^ण कa, IाWसमलाOनयो ला
जोडणाcया बस सेवा, बस=थानकावर ल वाहनतळ इ बाबीदे खील प ाहता येतील. बीआरट Xकती
आधOु नक असू शकते हे समजन
( प हावा.
ू घे+याकSरता हा िQहhडओ आवजून
Embed https://www.youtube.com/watch?v=CxmqyF5M_rw

?शकागो बीआरट, अमेTरका
या िQहhडओम<ये बीआरट सेवेचे वेगळे प ण : =वतं^ माFग(का, खास बस=थानके,=थानक आDण
बस यांची समपातळी, बीआरट ला 3ाधाWय दे +याकSरता वाहतूक Oनयं^ण Qयव=था तसेच
जलद, सुलभ आDण 0व4वासाह( असलेल आDण मह\वाNया `ठकाणांना जोडणार बीआरट कशी
फायदे शीर आहे हे प ाहता येईल
सेबू बीआरट,

_फलपdस

Xफल0प Wसमधील सेबू या शहरात बीआरट ची आव4यकता का आहे हे एका चलतFच^ा_वारे या
िQहhडओम<ये दाखव+यात आलेले आहे. तसेच बस=थानकाची Oनयोिजत रचना कशी असेल
हे देखील दाखव+यात आले आहे . २०१६ प यpत हा 3क]प प ूण( हो+याचे उ_`दट आहे.
Embed https://www.youtube.com/watch?v=EPe8u4eDaCQ

eवांगझु बीआरट,, चीन
xवांगझु बीआरट फेव
ु ार २०११ म<ये काया(िWवत झाल . आजरोजी दर`दवशी ८ लाख 3वासी
\याचा लाभ घेतात. ह जगातल दस
ु cया )मांकाची बीआरट सेवा आहे . ह सेवा दोन
मह\वाNया मेIो सेवांना तसेच शहरात नQयाने तयार केले]या दच
ु ाकT मागा(ला जोडते. xवांगझु
ं
ं
Xकं वा कँटॉन हे हॉगकॉ
गNया
वायQयेला १४५ Xकमीवरचे शहर आहे . या शहराची लोकसंnया
१०० लाख असून प +
ु याNया Oतtप ट आकाराचे हे शहर आहे . =वतं^ मागाpवर तसेच इतर
वाहतक
ु Tसोबत एक^ धावणाcया बसेस हे xवांगझु बीआरट आDण रे नबो बीआरट यातील
साKय=थळ आहे .
Embed https://www.youtube.com/watch?v=_EUxUM27cNQ
िIवfट बस रॅपड gांझट, वॉ?शंeटन, अमेTरका
बीआरट Kहणजे काय, मेIोसेवा आDण बीआरट यातील साKय, यासोबत =थानकांवर मळणार
OतXकटे , बस फेcयांची वारं वाSरता, oं द दरवाजे, बस=थानक आDण बस यांची समप ातळी,
सायकल रॅक आDण =माट( काड( या बाबीं =प ट कर+यात आ]या आहे त
डाउनलोड

नेहमी वचारले जाणारे 70न
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7दश*न ?भiीHचjे
<BRT PostersM.zip>

?लंkस

बीआरट संकेतIथळासाठ ?लंkस
बीआरट मा`हती : http://brtdata.org/
बीआरट Oनयोजन प िु =तका: https://www.itdp.org/the-brt-planning-guide/
शा4वत शहर वाहतक
ू 3क]प : http://www.sutpindia.com/

जगभरातील बीआरट सेवा : http://www.worldbrt.net/defaulten.aspx
बीआरट ची मानदं ड : https://www.itdp.org/the-brt-standard/
अहमदाबाद जनमाग( बीआरट : http://www.ahmedabadbrts.org/web/index.html

Surat BRT:
https://www.suratmunicipal.gov.in/BRTS/BrtsMain.aspx?SrNo=705005305406505406
Hubli Dharwad BRTS: http://www.hdbrts.co.in/
रे नबोची ओळख

बोधHचdह

<RAINBOW LOGO.JPG>
पण
ु े येथील स3
ु स_ध रचनाकार फा]गन
ु ी गोखले यांनी हे बोधFचWह तयार केलेले आहे . आप]या सवाpना
आप ल शी वाटणार , तर ह ना0वWयप ूण( आDण आनंददायक असलेल बससेवा हा अथ( या बोधFचWहांतन
ू
3कट होतो
रे नबोची धून

<RAINBOW TUNE.mp3>
प ु+यातील स3
ु स_ध बासर वादक मलंद दाते यांनी तयार केलेल ह रे नबो धन
ू आप ण इथे ऐकू शकतो.
‘रे नबो सेवा’ Kहणजे प SरFचत, अपSरFचत सह3वाशांसह शहरातून होणारा 3वास, उNच दजा(ची
आरामदायक सेवा यांचे 3तीक अस]याचा भाव यातून Qयeत होतो.

