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वंकल्ऩनांचा वयकाय उऩमोग 

कयर्ाय! 

ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांची ग्लाशी : भशाऩौय 
इनोव् शेळन ॉल्ड क ॉंतगकत शॉक्न्नचे नातात उ घातन 

नागऩयू,ता. २१ : कोणत्माशी ळशयाच्मा वलकावाभध्मे अनके वभस्मा अडवय ठयतात. 
मा वभस्माांऩावनू वटुका कयण्मावाठी अनेक वांकल्ऩनाांची आलश्मकता अवते. 
नागरयकाांच्मा जीलनळरैीभध्मे वरुबता आणणाऱ्मा अनेक वांकल्ऩनाांचा वयकायराशी 
स्लीकाय कयाला रागतो. ‘भशाऩौय इनोव् शेळन अल्ड ’च्मा भाध्मभातून नागऩयूवश 
वलदबा तीर तरुणाांवाठी शी वलुण वांधी चारनू आरेरी आशे. माभध्मे वशबागी शोऊन 
आऩरे ळशय, याज्म ल देळाच्मा वलकावावांफांधी, नागरयकाांच्मा दैनांददन जीलनात 
वरुबता आणणाऱ्मा वांकल्ऩना वादय कया. वयकायकडून मा नालीन्मऩणू  वांकल्ऩनाांचा 
उऩमोग कयण्मात मेईर, अळी ग्लाशी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी ददरी. 
  



भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा वांकल्ऩनेतून वाकायण्मात आरेल्मा ‘भशाऩौय 
इनोव्शेळन अलाड ’ अांतग त ‘शॅक्थ्न’च े ळकु्रलायी (ता.१) थाटात उद घाटन झारे. 
येळीभफाग मेथीर कवललम  वयेुळ बट वबागशृात आमोजजत वभायांबात ऩारकभांत्री 
चांद्रळखेय फालनकुऱे फोरत शोते. माप्रवांगी भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मावश आभदाय 
गगयीळ व्माव, प्रा. जोगेंद्र कलाड,े उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय,याष्ट्रवांत तकुडोजी 
भशायाज नागऩयू वलदमाऩीठाच े कुरगुरू ड्. सवद्धाथ वलनामक काणे, ऩोसरव आमकु्त 
बऴूणकुभाय उऩाध्माम, एआमवीटीई ददल्रीच े वल्रागाय ददरीऩ भारखेड,े वत्ता 
ऩषनेते वांदीऩ जोळी, वलयोधी ऩषनेत ेतानाजी लनले, भनऩा आमकु्त असबजीत फाांगय, 

जरप्रदाम वसभती वबाऩती वलजम झरके, गाांधीफाग झोन वबाऩती लांदना मांगटलाय, 

ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वनुीर अग्रलार, नगयववेलका रूऩा य्म, नगयवेलक बगलान भेंढे, 

ननळाांत गाांधी, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, नागऩयू स्भाट  ॲण्ड वस्टेनेफर सवटी 
डवे्शरऩभेंट क्ऩोयेळन सरसभटेडच ेभखु्म काम कायी अगधकायी ड्. याभनाथ वोनलणे, 

उऩामकु्त ननतीन काऩडणीव, ‘भशाऩौय इनोव् शेळन काउां सवर’च ेवभन्लमक ड्. प्रळाांत 
कडू आदी उऩजस्थत शोते. 
  

ऩढेु फोरताना ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे म्शणारे, प्रधानभांत्री नयेंद्र भोदी ‘भन 
की फात’च्मा भाध्मभातून देळातीर वलवलध बागातीर तरुणाांळी वांलाद वाधतात. मा 
वांलादातून अनेक तरुणाांकडून मेणाऱ्मा वांकल्ऩनाांचा त्माांनी स्लीकाय करून त्माचा 
उऩमोग देळाच्मा वलकावावाठी करून घेतरा आशे. याज्मात भखु्मभांत्री देलेंद्र 
पडणलीव माांनीशी नेशभी तरुणाांळी वांलाद वाधनू त्माांच्मा वांकल्ऩनाांच ेवदैल स्लागत 
केरे आशे. कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांच्मा ऩढुाकायाने आज नागऩयू ळशयात 
वल त्र कोट्मलधीांची वलकाव काभे वरुू आशेत. मा वलकाव काभाांभध्मे बय 
घारण्मावाठी त्माांनीशी नलवांकल्ऩनाांना नशेभी प्रोत्वाशन ददरे आशे. मा नतन्शी 
नेत्माांच्मा कामा रा वशकाम  देत भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वरुू केरेरे ‘भशाऩौय 
इनोव् शेळन अल्ड ’ शा स्तुत्म उऩक्रभ अवनू मातून मेणाऱ्मा नलवांकल्ऩना देळाच्मा 
वलकावावाठी ऩथदळी ठयतीर, अवा वलश्लावशी ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांनी 
मालेऱी व्मक्त केरा. 



आऩरे नागऩयू ळशय जागनतक दजा च े ळशय फनवलणायी वल  वलकाव काभे आज 
आऩल्मा ळशयात वरुू आशेत. भात्र शी काभे कयताना माभध्मे मेणाये अडथऱे ककां ला 
बवलष्ट्मात उद बलणाऱ्मा वांबाव्म अडथळमाांलय भात कयण्मावाठी आऩल्माकडे 
आताऩावनूच उऩाम अवरे तय ते पामदमाच ेठयतीर. प्रत्मेकाच्मा डोक्माभध्मे अनेक 
नलनलीन वांकल्ऩना अवतात. त्मा इतयाांळी चचा  करून ऩढेु मेण्माची गयज आशे. 
अळा ऩढेु मेणाऱ्मा वांकल्ऩनाांभधनूच वलकावातीर अडथळमाांलयीर उऩाम ऩढेु मेतीर. 
शे उऩाम ळावनाऩमतं ऩोशोचला ळावन त्माचा मोग्म उऩमोग कयेर, अवेशी ऩारकभांत्री 
चांद्रळखेय फालनकुऱे म्शणारे. 
  

नलवंकल्ऩनांचा स्लीकाय कयताना वलमी फदररे् आलश्मक : भशाऩौय नंदा जजचकाय 

आज आऩरे ळशय कात टाकत आशे. ळशयात वल त्र वलकाव काभाांचा झांझालात वरुू 
आशे. अगदी कभी लऱेातच ळशयाचा चशेयाभोशया फदरत आशे. आऩल्मा ळशयाच्मा 
वलकावात बय घारताना तरुणाांचा त्मात वशबाग अवाला, त्माांच्मा वांकल्ऩनाांदलाये 
ळशयाच्मा वलकावात बय घातरी जाली, मा उद्देळाने ‘भशाऩौय इनोव् शेळन अल्ड ’ची 
वांकल्ऩना ऩढेु आरी. ळशयारा भखु्मभांत्री देलेंद्र पडणलीव, कें द्रीम भांत्री ननतीन 
गडकयी, ऩारकभांत्री चांद्रळखेय फालनकुऱे माांच्मावायखे ददग्गज नेत े राबरे आशेत. 
आऩल्मा ळशयावाठी आऩण मोगदान दमाले मावाठी कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी माांच े
वलकावात्भक ‘जव् शजन’ नेशभी प्रेयणा देणाये आशे, अवे भशाऩौय नांदा जजचकाय मालऱेी 
म्शणाल्मा. 
आकाळारा गलवणी घारण्माच ेफऱ तरुणाांभध्मे आशे. देळारा ददळा देण्माच ेवाभर्थम  
त्माांच्मा भनगटात आशे. ‘शॅकथ्न’रा सभऱारेल्मा तरुणाांच्मा उत्स्पूत  प्रनतवादाभऱेु 
अनेक नलवांकल्ऩना ऩढेु मेणाय आशेत. भात्र मा नलवांकल्ऩनाांचा स्लीकाय कयताना 
आऩल्मारा आऩरी भानसवकता ल वलमी फदरणे गयजेच े आशे, अवे प्रनतऩादन 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे. 
एकीकड े ळशयात वलकावाचा लेग ववुाट अवताना आऩण आजशी स्लच्छता, कचया 
वलरगीकयण, सबतीांलयीर वऩचकाऱ्माांभऱेु त्रस्त आशोत. मा वभस्मा वोडवलणे 
रोकप्रनतननधी ल प्रळावनाची जफाफदायी अवरी तयी त ेनागरयकाांचशेी कत व् म आशे. 



नागऩयू ळशय दवुऱ्मा टप्पप्पमात स्भाट  सवटी म्शणून ननलड शोऊनशी काभाच्मा फाफतीत 
देळात अव्लर स्थानालय आशे. इनोव् शेळन ॲण्ड फेस्ट पॅ्रजक्टवेवभध्मे आऩल्मा 
ळशयाने फाजी भायरी. शी प्रत्मेक नागऩयूकयावाठी असबभानास्ऩद फाफ आशे. मा 
वलांभध्मेशी प्रत्मेकाच े मोगदान भशत्त्लाच ेआशे. नलनलीन इनोव् शेळनभऱेु आऩल्मा 
जीलनात ददलवेंददलव वरुबता मेत आशे. भात्र आऩरे घय, ऩरयवय माप्रभाणेच ळशय 
स्लच्छ अवाले मावाठी स्लत:शी कत व्मदष अवणे आलश्मक आशे, अवेशी भशाऩौय 
नांदा जजचकाय म्शणाल्मा. 
  

तरुर्ांवाठी उत्तभ व्मावऩीठ : ननतीन गड कयी 
कें द्राच्मा अथ वांकल्ऩाभऱेु कें द्रीम भांत्री ननतीन गडकयी शे काम क्रभारा उऩजस्थत याशू 
ळकरे नाशी. भात्र जव्शडडओ वांदेळाच्मा भाध्मभातून त्माांनी उऩजस्थत वलदमार्थमांना 
भाग दळ न केरे. त ेम्शणारे, नागऩयू ळशयात जगातीर वल  गोष्ट्टी व्शाव्मात मावाठी 
प्रमत्न वरुू आशेत. माभध्मे तरुणाांनी वशबागी व्शाले. त्माांना इनोव्शेदटव्श ॲप्रोच 
सभऱाल े मावाठी ‘भशाऩौय इनोव्शेळन अल्ड ’ शे उत्तभ व्मावऩीठ आशे, अवे त े
म्शणारे. मा काम क्रभाभऱेु वलदमार्थमांना प्रोत्वाशन सभऱेर. नलनलीन मोजना तमाय 
शोतीर, अवा वलश्लाव त्माांनी जव्शडडओ वांदेळाच्मा भाध्मभातून तरुणाईवभोय व्मक्त 
केरा. 
  

प्रत्मेका्मा ड ो्मातीर नलवंकल्ऩनांना ‘भशाऩौय इनोव् शेळन ॉल्ड क’भऱेु व्मावऩीठ 
उऩरब्ध: कुरगुरू ड ्. कारे् 

आज स्भाट  मा ळब्दाने वांऩणू  जीलन व्माऩरे आशे. काऱानरुूऩ मा ळब्दाची 
वांकल्ऩना फदरत गेरी. आज आऩरे ळशय स्भाट  कयण्मावाठी वल  स्तयातून काम  
वरुू आशे. मा कामा रा फऱ देण्मावाठी अळाच स्भाट  ‘आमडडमा‘ची आलश्मकता 
आशे. तांत्रसानाच्मा मा मगुात ‘टेक्न्र्जी इनोव् शेदटव् श’ कयण्माच े फऱ तरुणाांभध्मे 
आशे. नलवांकल्ऩनात्भक तांत्रसानाभऱेु जीलनळरैीत झऩाट्माने फदर शोत आशे. 
प्रत्मेक तरुणाांच्मा डोक्मातीर वांकल्ऩनाांना ‘भशाऩौय इनोव् शेळन अल्ड ’भऱेु भशत्त्लाच े
व्मावऩीठ उऩरब्ध झाल्माच ेभत याष्ट्रवांत तकुडोजी भशायाज नागऩयू वलदमाऩीठाच े
कुरगुरू ड्. सवद्धाथ वलनामक काणे माांनी व्मक्त केरे. 



  

तंत्रज्ञानाचा मोग्म लाऩय व्शाला : ड ्. बऴूर्कुभाय उऩाध्माम 

आज तांत्रसानाने वलकावारा भोठी गती सभऱारी आशे. भात्र मा तांत्रसानाचा दरुूऩमोग 
शोऊ नमे माची काऱजी घेतरी जाणे आलश्मक आशे. जी गोष्ट्ट चभत्कायाने शोऊ 
ळकत नाशी ती तांत्रसानाने सवद्ध करून दाखवलरे. एकूणच तांत्रसानाच ेचभत्काय केरे 
आशे. आज वामफय गुन्हमाांभध्मे अनेक तरुण अडकरे आशेत. त्माभऱेु भात्र मा 
तांत्रसानाचा मोग्म उऩमोग कया, अवे आलाशन ऩोसरव आमकु्त ड्. बऴूणकुभाय 
उऩाध्माम माांनी मालऱेी केरे. 
  

‘इनोव् शेळन’भऱेु मयुोवऩमन देळांना भानवन्भान : ददरीऩ भारखेड  े

कोणतेशी वांळोधन कयण्मावाठी वांळोधक अवने आलश्मक आशे. भात्र 
नलवांकल्ऩनाांवाठी वांळोधक अवालेच अवे नाशी. अळा नल वांकल्ऩना प्रत्मेक 
व्मक्तीच्मा डोक्मात मेतात. मा नलवांकल्ऩनाांना प्रत्मषात उतयलनू काम  कयणाये 
मळस्ली ठयतात. उफेय, स्नॅऩडीर, फ्रीऩकाट , भॅकडोनाल्ड अळा वलवलध कां ऩनी अळाच 
नलवांकल्ऩनाांभधनू ऩढेु आरेल्मा आशेत. ‘इनोव् शेळन’भध्मे नेशभीच मयुोवऩमन देळ 
ऩढेु अवल्माच े ददवनू मेते. इनोव् शेळनभऱेु मयुोवऩमन देळाांना भानवन्भान सभऱत 
अवल्माच ेभत एआमवीटी ददल्रीच ेवल्रागाय ददरीऩ भारखेड ेमाांनी व्मक्त केरे. 
प्रत्मेक ळशयात अनके भोठ्मा वभस्मा आशेत मा वभस्मा वोडवलण्मावाठी तरुणाांनी 
आऩल्मा नलवांकल्ऩनाांदलाये उऩाम भाांडण्माच ेआलाशनशी त्माांनी मालेऱी केरे. 
  

चाय झोनभध्मे दोन शजायालय वलमार्थमाांच ेवादयीकयर् 

‘भशाऩौय इनोव्शेळन अलाड ’ अांतग त ‘शॅक्थ्न’भध्मे नागऩयूवश लधा , फल्रायऩयू, 

औयांगाफाद मेथीर तरुणाांनी वशबागी शोउन आऩल्मा वांकल्ऩनाांची प्रात्मक्षषकादलाये 
भादशती ददरी. ‘शॅकथ्न’भध्मे वशबागी झारेल्मा तरुणाांची चाय झोनभध्मे वलबागणी 
कयण्मात आरी. नेभनू ददरेल्मा झोनभध्मे तरुणाांनी आऩल्मा नलवांकल्ऩनाांच े
वादयीकयण करून त्माफाफत तज्साांना भादशती ददरी. 
  

 
 



वलवलध वलऴमांलय व्माख्मान ल गतचचाक 
‘भशाऩौय इनोव् शेळन अल्ड ’ अांतग त ‘शॅक्थ्न’भध्मे ळकु्रलायी (ता.१) ददलवबय 
वलवलध वलऴमाांलय व्माख्मान ल गटचचा  वत्राच ेआमोजन कयण्मात आर.े मालऱेी 
‘इनोव् शेळन रू  ूलड व ्’ मा वलऴमालय ननखीर चाांदलानी, ‘कक्रएटीव् श प्र्ब्रेभ व्ल्व्शीांग’ 

मा वलऴमालय श्रीमळ जजचकाय, ‘इनोव्शेळन ॲण्ड स्टाट अऩ’ वलऴमालय केतन 
भोदशतकय, ‘सवरेक्टीांग अ ब्र्कफस्टय आमडडमा प्य करयअय’ वलऴमालय अथल  
भोयोणे, नोकयीच्मा वांधीलय आसळऴ खोरे, वभुीत उयकुडकय, ‘फ्मचूय ऑप इरेजक्रकर 
व्शेईकर’ वलऴमालय अवलनाळ सवांग माांनी व्माख्मान ददरे. मासळलाम सळषणातीर 
नलवांकल्ऩना मा वलऴमालय ळावकीम असबमाांत्रत्रकी भशावलदमारमाच े प्राचाम  ड्. 
एभ.फी. कुभथेकय, प्रभोद ऩाम्ऩटलाय, नॅळनर टेक्वटाईर अवोसवएळनच ेवांचारक ड्. 
शेभांत वोनाये ल भशाऩौय नांदा जजचकाय माांची गटचचा  आमोजजत कयण्मात आरी. 
मालेऱी भान्मलयाांनी सळषणातीर नलवांकल्ऩनाांफाफत भत भाांडरे. काम क्रभाच ेवांचारन 
‘भशाऩौय इनोव् शेळन अलाड ’च े वशवभन्लमक केतन भोदशतकय माांनी केरे. ळलेटी 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी ‘शॅकथ्न’वाठी वलवलध बागातून आरेल्मा तरुणाांनी 
दळ वलरेल्मा उत्स्पुत  प्रनतवादाफद्दर वलांच ेआबाय भानरे.  
 


