नागपूर मषानगरपालऱका, नागपूर
(जनशंपकक वळभाग)
प्रलशद्धी पत्रक

ता. १६ फेब्रळ
ु ारी २०१९

नळशंकल्पनांच्या उपयोगाबाबत
दरू दृष्टीकोन बालगा : मषापौर
नंदा जजचकार

‘बौवद्धक शंपदा‘ वळवयाळर कायकऴाले चे उद्घाटन
नागपरू , ता. १६ : वलद्मार्थमाांभध्मे आकाळारा गलवणी घारण्माचे वाभर्थमय आशे .

‘शॅ कथॉन’रा मभऱारेल्मा वलद्मार्थमाांच्मा उत्स्पूतय प्रततवादाभऱ
ु े अनेक नलवंकल्ऩना
ऩढ
ु े आल्मा आशे त. मा नलवंकल्ऩना केलऱ कादगालयच न याशता त्समाचा प्रत्समष
वभाजावाठी

उऩमोग

नलवंकल्ऩनांवंदबायत

शोणे

आलश्मक

दयू दृष्टीकोन

आशे .

फाऱगा

ल

मावाठी

वलद्मार्थमाांनो

आऩल्मा

आऩल्मा

वंकल्ऩनाचे

ऩेटेंट

मभऱवलण्मावाठी आलश्मक ती प्रक्रिमा वभजन
ू घ्मा, अवे आलाशन भशाऩौय नंदा
जजचकाय मांनी केरे.

‘भेमय इनोव्शे ळन अलॉडय’अंतगयत भशाऩौय इंनोव्शे ळन कौजसवरच्मा लतीने ळतनलायी
(ता. १६) मवव्शीर राईसव मेथीर याजील गांधी इंज्टट्मट
ु ऑप इंटेरेक्चच्मअ
ु र प्रॉऩटी

ॲण्ड भॅनेजभें टच्मा वबागश
ृ ात ‘फौविक वंऩदा’ मा वलऴमालय कामयळाऱे चे आमोजन
कयण्मात आरे शोते. कामयळाऱे च्मा उद्घाटनप्रवंगी भशाऩौय नंदा जजचकाय फोरत

शोत्समा. मालेऱी ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, ऩेटेंट, डडझाईन ॲण्ड ट्रे ड भाकयचे
डडप्टी कंट्रोरय ऩंकज फोयकय, रयड टू इनोव्शे ट लल्डयलाईड पोयभचे वशवं्थाऩक

सानेश्लय कांफऱे , भशाऩौय इनोव्शे ळन कौजसवरचे कामयलाशक डॉ. प्रळांत कडू, केतन
भोहशतकय उऩज्थत शोते.
भेमय

इनोव्शे ळन

वबागश
ृ ात ‘शॅ कॉथॉन’चे
नलवंळोधकांनी

कौजसवरच्मा
आमोजन

लतीने

नक
ु तेच

कयण्मात

आरे

आऩल्मा वंकल्ऩना वादय

शोते.

कवललमय

वयु े ळ

माभध्मे

एकूण

केल्मा.

बट

७५०

माभधीर

फशुतांळवंकल्ऩना नालीसमऩण
ू य आशे त. मा आणण अळा वंकल्ऩनांना यजज्टय
कयण्मावाठी, ऩें टट मभऱवलण्मावाठी काम कयाले, माफद्दर भाहशती दे ण्माच्मा उद्देळाने
मा कामयळाऱे चे
अलॉडयकरयता

आमोजन

नोंदणी

केरी

कयण्मात
आशे

आरे

वलळेऴत्सलाने

शोते. ज्मांनी

भशाऩौय

त्समांच्माकरयता

वदय

आमोजन भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा नेतत्सृ लात कयण्मात आरे शोते.
मालेऱी

भशाऩौय

नंदा

भाध्मभातून ७५० नलवंकल्ऩना

जजचकाय

आऩल्मारा

म्शणाल्मा,

मभऱारेल्मा

आशे त.

मा

इनोव्शे ळन

कामयळाऱे चे

‘शॅ कॉथॉन’च्मा

वंकल्ऩनांचा

वभाजावाठी उऩमोग व्शाला मावाठी त्समा ‘कभमळयअर’ कयणे आलश्मक आशे . मावाठी
त्समाचे ऩेटेंट मभऱलन
ू त्समाचा ख-मा अथायने वभाजावाठी ल ्लत:वाठीशी उऩमोग
शोणाय आशे . मावाठी मा वंकल्ऩनांची नोंदणी ल ऩेटेंट मभऱवलण्मावाठीची आलश्मक

प्रक्रिमा वभजून घेणे आलश्मक आशे . आज प्रत्समेकारा ‘ळॉटय कट’भध्मेच वलय शले

आशे . भात्र आऩल्मा नलवंकल्ऩना ह्मा ‘ळॉटय कट’ नाशीत ल त्समाचा तवा उऩमोगशी
शोउ नमे, मावाठी आऩल्मा वंकल्ऩनांच्मा उऩमोगावंदबायत दयु दृष्टीने वलचाय शोणेशी
गयजेचे आशे , अवेशी भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा.

आजचे वलद्माथीच उद्माचे बवलष्म आशे त. त्समाभऱ
ु े त्समांनाच ऩढ
ु े नेतत्सृ ल कयामचे
आशे . वलद्मार्थमाांनी आत्सभवलश्लावाने ऩढ
ु े मेउन आऩल्मा ळशयावाठी आऩरे मोगदान

द्माले. मावाठी वलद्मार्थमाांच्मा नेतत्सृ लगण
ु ांना चारना दे ण्माच्मा उद्देळाने भनऩातपे
‘मरडयमळऩ’ कामयिभाचे

आमोजन

कयण्मात

आरे

शोते.

आऩल्मा

ळशयातीर

वलद्मार्थमाांनी आत्सभवलश्लावाने ऩढ
ु े माले, आऩल्मा वंकल्ऩना ऩढ
ु े आणाव्मात मावाठी
नागऩयू भशानगयऩामरका वलवलध व्मावऩीठ वदै ल उऩरब्ध करून दे त आशे . फदरत्समा

नागऩयू ळशयात आऩरे मोगदान दे उन ळशयाच्मा वलकावारा गती दे ण्मावाठी
आत्सभवलश्लावाने ऩढ
ु े मेण्माचे आलाशनशी भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मालेऱी केरे.

कामयळाऱे त ऩेटेंट, डडझाईन ॲण्ड ट्रे ड भाकयचे डडप्टी कंट्रोरय ऩंकज फोयकय मांनी

ऩेटेंटची प्रक्रिमा ल त्समातीर आलश्मक फाफींची भाहशती हदरी. ऩेटेंटफाफत वलद्मार्थमाांना
अधधकाधधक

भाहशती

अवणे

आलश्मक

अवन
ू

ऩेटेंट, डडझाईन

ॲण्ड

ट्रे ड

भाकयद्लाये www.ipindia.gov.in मा वंकेत्थऱालय वंऩण
ू य भाहशती उऩरब्ध करून

दे ण्मात आरी अवल्माचे त्समांनी मालेऱी वांधगतरे. रयड टू इनोव्शे ट लल्डयलाईड
पोयभचे वशवं्थाऩक सानेश्लय कांफऱे मांनीशी दे ळाच्मा वलकावावाठी आऩल्मा

नलवंकल्ऩनांचे ऩेटेंट क्रकती भशत्सलाचे आशे माचे भशत्सल ऩटलन
हदरे. मालेऱी
ू

वलद्मार्थमाांनी ऩेटेंट वंफंधी वलवलध प्रश्नांद्लाये आऩल्मा ळंका उऩज्थत केल्मा. ऩेटेंट,

डडझाईन ॲण्ड ट्रे ड भाकयचे डडप्टी कंट्रोरय ऩंकज फोयकय ल रयड टू इनोव्शे ट
लल्डयलाईड पोयभचे वशवं्थाऩक सानेश्लय कांफऱे मांनी वलद्मार्थमाांच्मा प्रत्समेक
ळंकांचे तनयवयण केरे.

कामयिभाचे वंचारन भशाऩौय इनोव्शे ळन कौजसवरचे कामयलाशक डॉ. प्रळांत कडू मांनी
केरे. मालेऱी भोठ्मा वंख्मेत ळशयातीर नलवंळोधक उऩज्थत शोते.

