‘मेअर इनोव्हे शन न अर्ड’चे
वरतरण २ माचऱा
नरसंकल्ऩना साकारणाऱ्या वरवरध ऺेत्रातीऱ
मान्यररांचाही होणार सन्मान
नागऩरू , ता. ७ : भशाऩौय नंदा जिचकाय मांच्मा वंकल्ऩनेतून वाकायण्मात आरेल्मा ल
ळशयात प्रथभच शोणाऱ्मा ‘भेअय इनोव्शे ळन अल्ड’चे २ भाचरा वलतयण कयण्मात

मेणाय आशे . वलळेऴ म्शणिे मा ऩयु स्काय वभायं बात नलवंळोधकांवश ळशयातीर
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व्मकतींचाशी गौयल कयण्मात मेणाय अवल्माची भाहशती भशाऩौय नंदा जिचकाय मांनी
ऩत्रऩरयऴदे त हदरी.

भनऩा भख्
ु मारमात भशाऩौय कषात आमोजित ऩत्रऩरयऴदे त फोरताना भशाऩौय नंदा

जिचकाय म्शणाल्मा, ‘भेअय इनोव्शे ळन अल्ड’ अंतगत नक
ु तेच शॅक्थ्नचे आमोिन

कयण्मात आरे शोते. मा शॅक्थ्नभध्मे वभ
ु ाये १२०० नलवंकल्ऩनांची ऑनराईन
नोंदणी झारी शोती. त्मातीर ७५० नलवंकल्ऩनांचे वादयीकयण कवललम वयु े ळ बट

वबागश
ु ायी योिी आमोजित ‘शॅ क्थ्न’ दयम्मान कयण्मात आरे. मा
ृ ात १ पेब्रल

वंकल्ऩनांभधीर फशुतांळ वंकल्ऩना मा पायच नालीयपमऩण
ू आशे त. मा नालीयपमऩण
ू
वंकल्ऩनांचा उऩमोग ळशयाच्मा ळाश्लत वलकावावाठी शोणाय आशे . वादयीकयण
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ऩयीषकांभापत माभधीर उत्कृष्ट १०० नलवंकल्ऩनांची ननलड कयण्मात मेणाय आशे .
ननलड कयण्मात आरेल्मा उत्कृष्ट वंकल्ऩनांचे ‘प्रोिेकट’भध्मे रुऩांतय कयण्मात मेईर.

माभधीर प्रत्मेक गटातीर उत्कृष्ट नलवंकल्ऩनांना ‘भेअय इनोव्शे ळन अलाड’ प्रदान

कयण्मात मेणाय आशे . ऩयु स्कायप्राप्त नलवंकल्ऩना ऩढ
ु ीर कामलाशीवाठी याज्ज्म
ळावनाकडे ऩाठवलण्मात मेणाय अवल्माचेशी त्मांनी वांगगतरे.
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वंकल्ऩनांचा उऩमोग भनऩाकरयता कवा कयता मेईर माफाफत वलस्तत
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कयण्मावाठी आऩण स्लत: वलद्मार्थमाांळी वंलाद वाधणाय आशोत. नागऩयू ळशयातीर
ऩल
ू , ऩजश्चभ, उत्तय, दक्षषण बागात चाय ननमोजित भशावलद्मारमांभध्मे शा वंलाद
कामक्रभ
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‘ब्रेनस्ट्भींग’ वत्र आमोजित कयण्मात मेणाय आशे . माअंतगत भशाऩौयांवश ‘भेअय
इनोव्शे ळन कौजयपवर’चे वदस्म ळशयातीर वलवलध भशावलद्मारमांभध्मे बेट दे ऊन
मेथीर वलद्मार्थमाांळी वंलाद वाधतीर ल त्मांच्मा वंकल्ऩनांचा भनऩारा कवा उऩमोग
शोईर, माफाफत

चचा

कयतीर.

‘भेअय

इनोव्शे ळन

कौजयपवर’तपे

ळशयातीर

नलवंळोधक वलद्मार्थमाांवाठी १६ पेब्रल
ु ायीरा ऩेटेंट आणण क्ऩी य्ईट मा वलऴमालय
कामळाऱा आमोजित कयण्मात आरी अवल्माचे त्मांनी वांगगतरे. ऩत्रऩरयऴदे रा

उऩामक
ु त ननतीन काऩडणीव, भेमय इनोव्शे ळन कौजयपवरचे ड्. प्रळांत कडू, केतन
भोशीतकय उऩजस्थत शोते.

नरसंकल्ऩना साकारणाऱ्या व्यकतींकडून ऑनऱाईन प्ररेशशन का आमंत्रत्रत

आऩल्मा वंळोधन, काम ल मोगदानाभऱ
ु े ळशयाचा नालरौककक कयणाऱ्मा ळशयातीर
वलवलध षेत्रातीर ५० व्मकतींचाशी माभाध्मभातून वयपभान व्शाला मावाठी ‘भेअय
इनोव्शे ळन कौजयपवर’ने ऩढ
ु ाकाय वेतरा आशे . मावाठी वलवलध षेत्रात नालीयपमऩण
ू

वंकल्ऩना याफवलणाऱ्मा, वलवलध षेत्रात मोगदान दे णाऱ्मा व्मकतींकडून ऑनराईन
प्रलेलळका आभंत्रत्रत कयण्मात मेत आशे . नलीन वंकल्ऩना भांडून त्माचे ऩेटेंट
लभऱवलणाये

तवेच
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भायपमलयांनी www.mayorinnovationawards.in ह्मा लेफवाईट लय िाऊन मावाठी प्रलेळ
अि वादय कयाले, अवे आलाशन भशाऩौय नंदा जिचकाय मांनी केरे आशे .

