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हॅकॉथॉनसाठी १५०० जणांचा 
ऑनऱाईन प्रिेश 

१ फेबु्रिारीऱा सादरीकरण : ‘इनोव्हेशन’िर 
मागकदशकन 

नागपरू, ता. ३० : भशाऩौय नंदा जिचकाय मांच्मा वंकल्ऩनेतून याफवलण्मात मेत 
अवरेल्मा ‘भेमय इनोव्शेळन अलॉडडव ्’ अंतगडत आमोजित ‘शॅकॉथॉन’वाठी ऑनराईन 
प्रलेळाच्मा अंततभ भदुतीऩमतं ५०० चभूनंी प्रलेळ नोंदवलरा आशे. वभुाये १५०० 
रोकांचा वशबाग शॅकॉथॉनभध्मे अवणाय आशे. 

१ पेब्रलुायी योिी येळीभफाग मेथीर कवललमड वयेुळ बट वबागशृात वकाऱी १० 
लािताऩावनू ‘शॅकॉथॉन’च े आमोिन कयण्मात आरे आशे. उद घाटन कें द्रीम भंत्री 
तनतीन गडकयी मांच्मा शस्ते शोईर. याज्माच े ऊिाडभंत्री तथा नागऩयू जिल््माच े
ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे प्रभखु अततथी म्शणून उऩजस्थत याशतीर. भशाऩौय 
नंदा जिचकाय अध्मषस्थानी याशतीर. याष्ट्रवंत तकुडोिी भशायाि नागऩयू 
वलदमाऩीठाच े कुरगुरु डॉ. सवद्धाथडवलनामक काणे, ऩोसरव आमकु्त 



डॉ. बऴूणकुभाय उऩाध्माम, नली ददल्री मेथीर एआमवीटीईच े वल्रागाय ददरीऩ 
भारखेड ेमांची मालेऱी प्रभखु उऩजस्थती याशीर. 

हॅकॉथॉनची तयारी पणूक 

ळशयातीर वलवलध वभस्मांलय उऩाम ळोधण्मावाठी लेगलगेळ्मा वलऴमांलय नलीन 
काशीतयी वचुवलण्मावाठी आमोजित शॅकॉथॉनची तमायी ऩणूड झारी आशे. ऑनराईन 
नोंदणीची अंततभ तायीख ३० िानेलायी शोती. अंततभ ददलवाऩमतं ५०० चभूंनी नोंदणी 
केरी आशे. वलदमार्थमावंोफतच नागरयकांनीशी मात नोंदणी केरी आशे. कवललमड वयेुळ 
बट वबागशृात चाय झोन तमाय कयण्मात आरे. वलड वशबागी स्ऩधडकांना 
ए, फी, वी, डी अळा चाय गटात वलबागण्मात मेणाय आशे. स्ऩधडकांनी स्ऩधाडस्थऱी 
आऩरी उऩजस्थती दळडवलल्मानंतय तमांना गट देण्मात मेईर. वंफंधधत गटाच्मा 
झोनभध्मे तमांना आऩल्मा प्रकल्ऩ अशलाराच ेवादयीकयण कयालमाच ेआशे. 

मागकदशकन आणण मनोरंजनपर कायकक्रम 

शॅकॉथॉनच्मा तनसभतताने कवललमड वयेुळ बट वबागशृात मेणाऱ्मा वशबागी 
वलदमाथी, रोकांवाठी ‘इनोव्शेदटव्श आमडडमा’ मा वलऴमांलय तज्सांच े भागडदळडन 
आमोजित कयण्मात आरे आशे. मावोफतच भनोयंिनावाठी यॉक फॅण्डचशेी आमोिन 
कयण्मात आरे आशे. ज्मा स्ऩधडकांच्मा भॉड्मरूच े प्रातमक्षषक आशे, तमांच्मावाठी 
स्लतंत्र दारन उऩरब्ध करून देण्मात मेणाय आशे. मा दारनात वलड प्रातमक्षषकांची 
प्रदळडनी याशीर. वकाऱी ९ त े ११ मा लेऱेत ळाऱकयी वलदमार्थमांवाठी ‘आदळड 
नागऩयू’ मा वलऴमालय धचत्रकरा स्ऩधेच ेआमोिनशी कयण्मात आरे आशे. 

  

महाविद्याऱयांचा उत्स्फूतक सहभाग 

भेमय इनोव्शेळन अलॉडड अंतगडत आमोजित शॅकॉथॉनरा भशावलदमारमीन वलदमार्थमांचा 
प्रततवाद सभऱाला, उऩक्रभ आमोिनाभागीर शेतू वलदमार्थमांना भादशती व्शाला मावाठी 
ळशयातीर वलवलध भशावलदमारमात वलदमार्थमाडना भागडदळडन कयण्मात आरे. वेल्पी 



कॉनडय ठेलनू तमाभाध्मभातूनशी वलदमार्थमानंा भादशती देण्मात आरी. भशार मेथीर 
यािे यघिुी बोवरे नगय बलन मेथे भनऩा वलबागप्रभखु आणण वलदमार्थमांवाठी 
इंडक्ळन कामडक्रभशी घेण्मात आरा. मालेऱी भनऩा वलबागप्रभखुानंा तमांना दैनंददन 
कामाडत मेणाऱ्मा अडचणी आणण तमालयीर उऩाम माफाफत वादयीकयण कयण्मात 
आर.े वलदमार्थमांनी उऩजस्थत केरेल्मा ळंकांच े तनयवनशी मालऱेी कयण्मात 
आर.े शॅकॉथॉनऩलूड याफवलण्मात आरेल्मा मा उऩक्रभांभऱेु ऑनराईन प्रलेळारा वलडच 
भशावलदमारमांनी उतस्पूतड प्रततवाद सभऱारा.  
 


