
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

(जनसंपकक  लिभाग) 

प्रलसद्धी पत्रक                                         ता. ०३ मार्क २०१९ 

निसशंोधन ह ेज्ञान तर त्यार्ी 

अमंिबजािणी ही दशेार्ी सपंत्ती : 

ना.लनतीन गडकरी 

रंगारंग कायकक्रमात महापौर इनोव्हशेन अिाडकर् े लितरण 

नागपरू, ता. ३ :  कोणलतही  नालिण्यपूणक कल्पना ही जर व्यािसायीकदषृ्ट्या यशस्िी ठरिी 

पालहजे. त्या निसंकल्पनेर्ा िोककल्याणासाठी उपयोग झािा तर त्याच्यासारख ेदसुरे संशोधन 

नाही. निसंशोधन ह े ज्ञान आह े तर त्यारे् यशस्िीररत्या अंमिबजािणीत रुपांतर म्हणजे ती 

दशेार्ी संपत्ती आह,े असे प्रलतपादन कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी यांनी केि.े 

नागपूर महानगरपालिका, महापौर इनोव्हशेन कौंलसिच्या ितीने नागपूर स्मार्क ॲण्ड 

ससे्टनेबल  ससटी डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन सलसमटेडच्या सहकायााने कसििया सुरेश भट सभागृहात 

रसििारी (ता. ३) महापौर इनोवे्हशन अिाडा सितरण कायाक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महापौर 

नंदा सिचकार होत्या. यािेळी मंचािर खासदार डॉ.सिकास महाते्म, आमदार सिकास कंुभारे, आमदार 

डॉ. समलीदं माने, उपमहापौर दीपराि पाडीकर, मनपा सत्ता पक्षनेते संदीप िोशी, सिरोधी पक्षनेते 

तानािी िनिे, मनपातील बसपा पक्षनेता मोहम्मद िमाल, मेअर इनोवे्हशन कौसंसलचे कन्व्वे्हनर डॉ. 

प्रशांत कडू, महापौर इनोवे्हशन अिाडाचे मुख्य समन्रयक केतन मोसहतकर, असतररक्त आयुक्त राम 

िोशी, उपायुक्त सनतीन कापडनीस, जे्यष्ठ नगरसेिक सुनील अग्रिाल, नगरसेसिका रूपा रॉय, 

नगरसेिक सनशांत गांधी, सुनील सहरणिार उपस्स्थत होते. 



पुढे बोलताना ना. सनतीन गडकरी म्हणाले, प्रते्यक व्यक्तीत काहीतरी निीन करण्याची उमी आहे. 

त्याला फक्त प्रोत्साहन समळायला हिे. महापौर इनोवे्हशन अिाडाच्या सनसमत्ताने महापौर नंदा सिचकार 

यांनी हे व्यासपीठ उपलब्ध करून सदले यासाठी त्यांचे असभनंदन. नागपूरात आपण अनेक 

निसंकल्पनांिर आधाररत प्रकल्प सुरू केले. सांडपाण्यािर प्रसक्रया, त्याचा िीि सनसमातीसाठी िापर, 

आयुष्य संपलेल्या सडझेल बसचे सीएनिीमधे्य रुपांतर, सुरेश भट सभागृह पूणापणे सौरऊिेिर 

संचासलत होणे, सभागृहाच्या पासकिं गमधे्य इलेक्ट्र ीक कार चासििंग से्टशन सनमााण करून त्यातून मनपाने 

उत्पन्न घेणे, समथेनॉलिर बस चालणे हे सिा निसंकल्पनेतून उदयास आलेले व्यिसाय आहेत. या 

निसंकल्पना व्यिसायाच्या दृष्टीकोनातून यशस्वी ठरल्या आसण आता देशपातळीिर त्याची 

अंमलबिािणी होऊ लागली आहे, असे म्हणत त्यांनी निसंशोधकांना आपल्या संकल्पना व्यािसायीक 

पातळीिर कशा यशस्वी होतील, याचा गुरुमंत्रच  सदला. 

महापौर नंदा सिचकार यांनी महापौर इनोवे्हशन अिाडाच्या यशस्वीतेचा प्रिास कथन केला. स्थासनक 

स्वराज्य संस्था म्हणून नागररकांना मुलभूत सोयी सुसिधा पुरसिताना येणाऱ्या अडचणीिंर उपाय 

शोधण्याच्या हेतूने हापौर इनोवे्हशन अिाडाची संकल्पना मांडली गेली. देशात पसहल्यांदाच राबसिण्यात 

येणाऱ्या अशा उपक्रमाला नागपूरकरांनी उत्स्फुता प्रसतसाद सदला आसण नागपूरच्या सिकासात 

लोकसहभागाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली. या उपक्रमाच्या सनसमत्ताने आलेल्या संकल्पना 

राबसिण्याचा पूणापणे प्रयत्न करू, असा सिश्वास महापौर नंदा सिचकार यांनी सदला. 

मेअर इनोवे्हशन कौसंसलचे कन्व्वे्हनर डॉ. प्रशांत कडू यांनी उपक्रमामागील संकल्पना सिषद केली. 

महापौर इनोवे्हशन अिाडाचे नोडल ऑसफसर तथा उपायुक्त सनतीन कापडणीस यांनी हा उपक्रम 

दरिषी राबसिण्यासाठी मनपाच्या अथासंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याच 

माध्यमातून निसंशोधकांना सशष्यिृत्ती देण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी िाहीर केले. महापौर 

इनोवे्हशन अिाडाचे मुख्य समन्रयक केतन मोसहतकर यांनी ‘हॅकॉथॉन’ ते महापौर इनोवे्हशन 

अिाडापयिंतच्या प्रिासाची यशोगाथा सांगतानाच या दरयानान राबसिण्यात आलेल्या सिसिध कायाक्रमाची 

मासहती सदली. 

ततु्पिी ना. सनतीन गडकरी यांच्या हसे्त दीपप्रज्वलन करून कायाक्रमाचे उदघाटन केले.  सिसिध 

गटातील उतृ्कष्ठ तीन संकल्पनांना ना. सनतीन गडकरी यांच्या हसे्त सन्मानसचन्ह, प्रशस्तीपत्र आसण 



पुरस्कार राशीचा धनादेश दैऊन गौरसिण्यात आले. ‘हॅकॉथॉन’  अंतगात  सनिडण्यात आलेल्या १०० 

संकल्पना मांडणाऱ्या स्पधाकांचा यािेळी सत्कार करण्यात आला. सिसिध के्षत्रात उतृ्कष्ट काया करणाऱ्या 

५० नागपूरकरांनाही यािेळी गौरसिण्यात आले. यािेळी ‘नागपूर िैिसिसिधता’ या पुस्तकाचे प्रकाशन 

मान्यिरांच्या हसे्त करण्यात आले.   

कायाक्रमाचे संचालन रेणुका देशकर आसण आरिे रािन यांनी केले. 

हे आहेत पुरस्कार विजेते 

िगा १२िी पयिंतचा गट : प्रथम – स्पशा अग्रिाल/पला अग्रिाल, सितीय – िेदांत बािस्कर, तृतीय – 

संसृ्कती तळिेकर, राघि तायडे, ऋसषकेश कडू. 

पदिीपयिंतचा गट : प्रथम – नंदसकशोर मोहतकर, सितीय – शाहरूख शेख, तृतीय – रेणुका 

गािरलािार, रूपम पुसदेकर, डॅसनयल कुरेशी. 

पदवु्यत्तर गट : प्रथम – पीयुष अंिनकर, सितीय – आसदत्य पन्नासे, तृतीय – मसनष रहाटे, प्रमोद 

कुलकणी, रंिॉय दत्ता. 

‘जाऊ दे नं िं’चा सुखद धक्का 

महापौर इनोवे्हशन अिाडा सितरणाच्या दरयानान आयोिकांनी उपस्स्थतांना सुखद धक्का सदला. 

ज्यािेळी त्यांनी एका लहान कलािंताची ओळख देताना ‘नाळ’ सचत्रपटाचा स्व्हडीओ दाखसिला. हा 

बालकलािंत पे्रक्षकात उपस्स्थत असल्याचे सांगताच पे्रक्षकांच्या माना िळल्या. मंचािरून ‘नाळ’मधील 

बालकलािंत श्रीसनिास पोफळी याने एंटर ी  करताच सभागृहात टाळयांचा कडकडाट झाला आसण हा 

बालकलािंत भाि खािून गेला. 

 


