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शहर विकासात
ऱोकसहभाग महत्तत्तिाचा
: महापौर नंदा जजचकार
महापौर इनोव्हे शन अिॉर्क अंतगकत

विभागप्रमुख आणि विद्यार्थयाांचे हॅकाथॉन
इंर्क्शन

नागपरू , ता. २४ : ‘भशाऩौय आऩल्मा दायी’ उऩक्रभातन
ू नागरयक वाभोये जात अवरेल्मा

अनेक वभस्मा वभोय आरा. मातन
ू च मा वभस्मा वोडवलण्मावाठी नले काशीतयी

ळोधरे ऩाहशजे मा वलचायातून ‘भशाऩौय इनोव्शे ळन अलॉडड’ची वंकल्ऩना भांडण्मात

आरी. रोकवशबागातन
ू वभस्मांलय उऩाम ळोधण्माचा प्रमत्न माभाध्मभातून शोणाय
आशे . ळशय वलकावात रोकवशबाग भशत्त्लाचा आशे , अवे प्रततऩादन भशाऩौय नंदा
जजचकाय मांनी केरे.
भशाऩौय इनोव्शे ळन अलॉडड अंतगडत १ पेब्रल
ु ायी योजी कवललमड वयु े ळ बट वबागश
ृ ात

शोणाऱ्मा शॅकाथॉनच्मा तनमभत्ताने गुरुलायी (ता. २४) याजे यघज
ु ी बोवरे नगय बलन
मेथे इंडक्ळन कामडक्रभाचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. मालेऱी त्मा फोरत शोत्मा.

इंडक्ळन कामडक्रभाच्मा उदघाटन वभायं बारा भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मावश

नागऩयू स्भाटड ॲण्ड वस्टे नेफर मवटी डेव्शरऩभें ट कॉऩोये ळन मरमभटे डचे भख्
ु म
कामडकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे, उऩामक्
ु त तनतीन काऩडणीव, ज्मेष्ठ

नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, भेमय इनोव्शे ळन कौजसवरचे डॉ. प्रळांत कडू, केतन
भोशीतकय, प्रलीण डाखोऱे उऩजस्थत शोते.

ऩढ
ु े फोरताना भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा, नागऩयू ळशयाचा चौपेय वलकाव शोतो

आशे . भात्र, शा वलकाव ळाश्लत अवामरा शला. नागऩयू भशानगयऩामरका नेभके काम
कयते, शे च अनेकांना भाहशती नाशी. नागरयकांना भर
ु बत
ू वोमी ऩयु वलण्मावोफतच
अनेक चांगरी काभे नागऩयू भशानगयऩामरका कयीत अवते. मा काभांना तंत्रज्ञानाची
आणण नलीन कल्ऩनांची जोड मभऱारी तय वध्मा शोत अवरेरा वलकाव ळाश्लत
वलकावाच्मा हदळेने भागडक्रभण कये र, अवेशी त्मा म्शणाल्मा.
मानंतय एनएवएववीडीवीएरचे वीईओ डॉ. याभनाथ वोनलणे मांनी स्भाटड मवटी

प्रकल्ऩांतगडत वरू
अवरेल्मा वलवलध काभांची भाहशती हदरी. मानंतय नागऩयू
ु
भशानगयऩामरकेच्मा वलबागप्रभख
ु ांनी त्मांच्मा वलबागांतगडत नागरयकांवाठी दे ण्मात
मेणाऱ्मा ववु लधा, त्माभध्मे मेत अवरेल्मा अडचणी आणण त्मालय कळाप्रकाये भात
कयता

मेऊ

ळकते

मा

भद
ु मांलय

वादयीकयण

केरे.

मालेऱी

वलदमार्थमाांनी

शॅ काथॉनवलऴमी वलचायरेल्मा प्रश्नांना डॉ. प्रळांत कडू मांनी उत्तये हदरी. वलवलध
वलबागप्रभख
ु ांनी

केरेल्मा

वादयीकयणावंदबाडत

वलचायरेल्मा

प्रश्नांना

वंफधं धत

वलबागप्रभख
ु ांनी उत्तये हदरी. वदय इंडक्ळन कामडक्रभारा भनऩातीर वलबागप्रभख
ु ांवश
वलवलध भशावलदमारमातीर वलदमाथी, प्राध्माऩक भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत शोते.

