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महापौर नदंा जजचकार : पररऺकांचा केऱा 
सत्कार 

नागपरू, ता.२७ : भाझ ेळहय कसे असाले, ही संकल्ऩना वलद्मार्थमाांच्मा भनात रुजामरा 
हली. मासाठी सरुू असरेल्मा प्रमत्नात ‘भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्ड’ उऩक्रभाच े
मोगदान नक्कीच भोठे आहे. सत्तेचा लाऩय सभाजाभध्मे सकायात्भक फदर 
घर्वलण्मासाठी व्हामरा हले. ‘भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्ड’ त्माच ेउत्तभ उदाहयण आहे. 
ही प्रक्रक्रमा सभायंबाऩयुती भमाडददत याहणाय नाही तय माभाध्मभातून आरेल्मा 



प्रकल्ऩाची अंभरफजालणी प्रत्मऺ कळी कयता मेईर, मालय ऩढुीर कामड सरुू याहीर, 

असा वलश्लास भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी व्मक्त केरा. 

‘भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्ड’ अंतगडत १ पेब्रलुायी योजी ऩाय ऩर्रेल्मा ‘हॅकथॉन’च्मा 
भाध्मभातून नागऩयू ळहयासाठी सभुाये ७५० इनोव्हेदिव्ह आमडर्माज ् स्ऩधडकांनी 
सादय केल्मात. माऩकैी १०० उत्कृष्ि आमडर्माज ् ननलर्ण्मात भोराच े मोगदान 
देणाऱ्मा ऩरयऺकांळी संलाद आणण सत्काय कामडक्रभाच े आमोजन भनऩा 
भखु्मारमातीर र्ॉ. ऩंजाफयाल देळभखु स्भतृी सबागहृात कयण्मात आरे होते. मालेऱी 
त्मा फोरत होत्मा. 

मालेऱी ज्मेष्ठ नगयसेलक सनुीर अग्रलार, ननगभ सचचल हरयळ दफेु, भेमय इनोव्हेळन 
कौजससरच े र्ॉ. प्रळांत करू्, केतन भोदहतकय मालऱेी उऩजस्थत होत.े भहाऩौय नंदा 
जजचकाय ऩढेु म्हणाल्मा, भनऩा सेला देणायी संस्था आहे. मा स्थाननक स्लयाज्म 
संस्थेच्मा भाध्मभातनू देण्मात मेणाऱ्मा सेला अचधक चागंल्मा प्रकाये कळा देता 
मेतीर, त्मात नलीन काही कयता मेईर का, हे रोकसहबागातून कऱण्मासाठी 
‘भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्ड’ची संकल्ऩना भारं्ण्मात आरी. मा संकल्ऩनेरा 
वलद्मार्थमाांनी आणण नागरयकांनी उत्स्पूतड प्रनतसाद ददरा. भोठ्मा प्रभाणालय आरेल्मा 
आमडर्माज ्च े ऩरयऺण कयणाऱ्मा ऩरयऺकांनीही मात नोंदवलरेरा सहबाग 
लाखाणण्माजोगा होता. मा संऩणूड प्रकल्ऩात ऩरयऺकांनी माऩढेुही जऱूुन याहाले, असे 
आलाहन भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मालऱेी केरे. 

भेमय इनोव्हेळन कौजससरच े र्ॉ. प्रळांत करू् मांनी मालेऱी हॅकॉथॉन, ३ भाचड योजी 
आमोजजत ‘भेमय इनोव्हेळन अलॉर्ड’ सभायंब, ऩरयऺकांसोफत भहाऩौयांचा संलाद 
माफाफतची बमूभका भांर्री. हॅकॉथॉननंतय घेण्मात आरेरे कामडक्रभ आणण ऩढेु 
होणाऱ्मा कामडक्रभांची भादहतीही त्मांनी मालऱेी ददरी. अलॉर्डसाठी ननलर्ण्मात 
आरेल्मा १०० प्रकल्ऩांच े सादयीकयणही केरे. मालेऱी ऩरयऺकांनीही त्मांच े अनबुल 
मालेऱी कथन केरे. नागऩयूभध्मे वलद्लत्तरेा कभी नाही. त्मासाठी व्मासऩीठ मभऱणे 
गयजेच े होते. भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्डच्मा ननमभत्तान े वलद्मार्थमाांच्मा कल्ऩनांना 
व्मासऩीठ मभऱारे. माभाध्मभातून ळहयात होणाऱ्मा फदराच े आम्हीही बागीदाय 



आहोत, माचा आम्हारा आनंद असल्माची बालना व्मक्त कयतानाच स्ऩधडकांनी 
भांर्रेल्मा कल्ऩनांची अंभरफजालणी व्हामरा हली, अळी आळाही व्मक्त केरी. 

तत्ऩलूी भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी सलड ऩरयऺकांचा भनऩाचा दऩु्ा, स्भनृतचचसह, 

तुऱळीच े योऩिे देऊन ससभान केरा. सत्कायभतूींभध्मे स्थाऩत्म वलबागप्रभखु भो. 
गुरपाभ ऩठाण, प्रा. क्रकळोय येलतकय, सहामक प्राध्माऩक सलडश्री यलींद्र जोगेकय, र्ॉ. 
श्रीकांत िेकार्,े यलींद्र फिेु, भोहन वऩदयूकय, मोगेळ चचतंालाय, र्ॉ. याजश्री याऊत, संचारक 
हेभंत गामकलार् मांचा सभालेळ होता. 

३ माचक रोजी अिॉडक समारंभ; महापौरांनी घेतऱा तयारीचा आढािा 

भहाऩौय इनोव्हेळन अलॉर्ड सभायंब यवललाय, ३ भाचड योजी सामंकाऱी ६ लाजता 
कवललमड सयेुळ बि सबागहृात आमोजजत कयण्मात आरा आहे. भखु्मभंत्री देलेंद्र 
पर्णलीस आणण कें द्रीम भंत्री ननतीन गर्कयी मांच्मा उऩजस्थतीत यंगणाऱ्मा मा 
सोहळ्मात हॅकॉथॉनच्मा भाध्मभातून ननलर्ण्मात आरेल्मा १०० आमडर्माज ्रा 
ससभाननत कयण्मात मेणाय आहे. मा कामडक्रभाच्मा तमायीचा आढाला भहाऩौय नंदा 
जजचकाय मांनी फधुलायी (ता. २७) भहाऩौय कऺात घेतरा. फठैकीरा भहाऩौय नंदा 
जजचकाय मांच्मासह ज्मेष्ठ नगयसेलक सनुीर अग्रलार, उऩामकु्त ननतीन काऩर्णीस, 

उऩामकु्त र्ॉ. यंजना रार्,े ननगभ सचचल हरयळ दफेु, सहामक आमकु्त भहेळ धाभेचा, 
याज ू मबलगर्,े वलजम हुभने, ऩरयलहन व्मलस्थाऩक मळलाजी जगताऩ, कामडकायी 
अमबमंता चगयीळ लासननक, प्रभखु अजनिनळभन अचधकायी याजेंद्र उचके, जनसंऩकड  
अचधकायी अळोक कोल्हिकय, भेमय इनोव्हेळन कौजससरच े र्ॉ. प्रळांत करू्, केतन 
भोदहतकय उऩजस्थत होते. 
 


