नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
(जनसंपकक लिभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ०३ मार्क २०१९

निसंशोधन हे ज्ञान तर त्यार्ी
अंमिबजािणी ही देशार्ी संपत्ती :
ना.लनतीन गडकरी
रं गारं ग कायकक्रमात महापौर इनोव्हेशन अिाडकर्े लितरण
नागपूर, ता. ३ : कोणलतही नालिण्यपूणक कल्पना ही जर व्यािसायीकदृष्ट्या यशस्िी ठरिी
पालहजे. त्या निसंकल्पनेर्ा िोककल्याणासाठी उपयोग झािा तर त्याच्यासारखे दुसरे संशोधन
नाही. निसंशोधन हे ज्ञान आहे तर त्यार्े यशस्िीररत्या अंमिबजािणीत रुपांतर म्हणजे ती
देशार्ी संपत्ती आहे, असे प्रलतपादन कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी यांनी के िे.
नागपूर महानगरपालिका, महापौर इनोव्हेशन कौंलसिच्या ितीने नागपूर स्मार्क ॲण्ड
सस्टे नेबल ससटी डे व्हलपमेंट कॉपोरे शन सलसमटे डच्या सहकायाा ने कसििया सुरेश भट सभागृहात
रसििारी (ता. ३) महापौर इनोव्हे शन अिाडा सितरण कायाक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महापौर
नंदा सिचकार होत्या. यािे ळी मंचािर खासदार डॉ.सिकास महात्मे , आमदार सिकास कुंभारे , आमदार
डॉ. समलींद माने , उपमहापौर दीपराि पाडीकर, मनपा सत्ता पक्षनेते संदीप िोशी, सिरोधी पक्षनेते
तानािी िनिे , मनपातील बसपा पक्षने ता मोहम्मद िमाल, मेअर इनोव्हे शन कौंससलचे कन्व्व्हेनर डॉ.
प्रशां त कडू, महापौर इनोव्हे शन अिाडा चे मु ख्य समन्रयक केतन मोसहतकर, असतररक्त आयु क्त राम
िोशी, उपायुक्त सनतीन कापडनीस, ज्येष्ठ नगरसेिक सुनील अग्रिाल, नगरसेसिका रूपा रॉय,
नगरसेिक सनशां त गां धी, सुनील सहरणिार उपस्स्थत होते.

पुढे बोलताना ना. सनतीन गडकरी म्हणाले , प्रत्येक व्यक्तीत काहीतरी निीन करण्याची उमी आहे .
त्याला फक्त प्रोत्साहन समळायला हिे. महापौर इनोव्हे शन अिाडा च्या सनसमत्ताने महापौर नंदा सिचकार
यां नी हे व्यासपीठ उपलब्ध करून सदले यासाठी त्यां चे असभनंद न. नागपूरात आपण अनेक
निसंकल्पनां िर आधाररत प्रकल्प सुरू केले. सां डपाण्यािर प्रसक्रया, त्याचा िीि सनसमातीसाठी िापर,
आयुष्य संपलेल्या सडझेल बसचे सीएनिीमध्ये रुपां तर, सुरेश भट सभागृह पूणापणे सौरऊिे िर
संचासलत होणे , सभागृहाच्या पासकिंगमध्ये इलेक्ट्रीक कार चासििंग स्टे शन सनमाा ण करून त्यातून मनपाने
उत्पन्न घेणे, समथेनॉलिर बस चालणे हे सिा निसं कल्पनेतून उदयास आले ले व्यिसाय आहे त. या
निसंकल्पना व्यिसायाच्या दृष्टीकोनातून यशस्वी ठरल्या आसण आता दे शपातळीिर त्याची
अंमलबिािणी होऊ लागली आहे , असे म्हणत त्यां नी निसंशोधकां ना आपल्या संकल्पना व्यािसायीक
पातळीिर कशा यशस्वी होतील, याचा गु रुमंत्रच सदला.
महापौर नंदा सिचकार यां नी महापौर इनोव्हे शन अिाडा च्या यशस्वीते चा प्रिास कथन केला. स्थासनक
स्वराज्य संस्था म्हणून नागररकां ना मुलभूत सोयी सुसिधा पुरसिताना येणाऱ्या अडचणींिर उपाय
शोधण्याच्या हे तूने हापौर इनोव्हे शन अिाडा ची संकल्पना मां डली गे ली. दे शात पसहल्यां दाच राबसिण्यात
येणाऱ्या अशा उपक्रमाला नागपूरकरां नी उत्स्फुता प्रसतसाद सदला आसण नागपूरच्या सिकासात
लोकसहभागाची संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली. या उपक्रमाच्या सनसमत्ताने आलेल्या सं कल्पना
राबसिण्याचा पूणापणे प्रयत्न करू, असा सिश्वास महापौर नंदा सिचकार यां नी सदला.
मेअर इनोव्हे शन कौंससलचे कन्व्व्हेनर डॉ. प्रशां त कडू यां नी उपक्रमामागील संकल्पना सिषद केली.
महापौर इनोव्हे शन अिाडा चे नोडल ऑसफसर तथा उपायुक्त सनतीन कापडणीस यां नी हा उपक्रम
दरिषी राबसिण्यासाठी मनपाच्या अथासंकल्पात एक कोटी रुपयां ची तरतूद केली आहे . याच
माध्यमातून निसंशोधकां ना सशष्यिृत्ती दे ण्याचा मानस असल्याचेही त्यां नी िाहीर केले. महापौर
इनोव्हे शन अिाडा चे मु ख्य समन्रयक केतन मोसहतकर यां नी ‘हॅ कॉथॉन’ ते महापौर इनोव्हे शन
अिाडा पयिं तच्या प्रिासाची यशोगाथा सां गतानाच या दरयानान राबसिण्यात आले ल्या सिसिध कायाक्रमाची
मासहती सदली.
तत्पुिी ना. सनतीन गडकरी यां च्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कायाक्रमाचे उदघाटन केले. सिसिध
गटातील उत्कृष्ठ तीन सं कल्पनां ना ना. सनतीन गडकरी यां च्या हस्ते सन्मानसचन्ह, प्रशस्तीपत्र आसण

पुरस्कार राशीचा धनादे श दै ऊन गौरसिण्यात आले . ‘हॅ कॉथॉन’ अंतगात सनिडण्यात आलेल्या १००
संकल्पना मां डणाऱ्या स्पधा कां चा यािेळी सत्कार करण्यात आला. सिसिध क्षेत्रात उत्कृष्ट काया करणाऱ्या
५० नागपूरकरां नाही यािे ळी गौरसिण्यात आले. यािेळी ‘नागपूर िैिसिसिधता’ या पुस्तकाचे प्रकाशन
मान्यिरां च्या हस्ते करण्यात आले.
कायाक्रमाचे संचालन रे णु का दे शकर आसण आरिे रािन यां नी केले.
हे आहे त पुरस्कार विजेते
िगा १२िी पयिंतचा गट : प्रथम – स्पशा अग्रिाल/पला अग्रिाल, सितीय – िे दां त बािस्कर, तृतीय –
संस्कृती तळिेकर, राघि तायडे , ऋसषकेश कडू.
पदिीपयिंतचा गट : प्रथम – नंदसकशोर मोहतकर, सितीय – शाहरूख शेख, तृतीय – रे णुका
गािरलािार, रूपम पुसदे कर, डॅ सनयल कुरे शी.
पदव्युत्तर गट : प्रथम – पीयुष अंिनकर, सितीय – आसदत्य पन्नासे , तृतीय – मसनष रहाटे , प्रमोद
कुलकणी, रं िॉय दत्ता.
‘जाऊ दे नं िं ’चा सुखद धक्का
महापौर इनोव्हे शन अिाडा सितरणाच्या दरयानान आयोिकां नी उपस्स्थतां ना सुखद धक्का सदला.
ज्यािेळी त्यां नी एका लहान कलािंताची ओळख दे ताना ‘नाळ’ सचत्रपटाचा स्व्हडीओ दाखसिला. हा
बालकलािंत प्रेक्षकात उपस्स्थत असल्याचे सां गताच प्रेक्षकां च्या माना िळल्या. मंचािरून ‘नाळ’मधील
बालकलािंत श्रीसनिास पोफळी याने एं टर ी करताच सभागृहात टाळयां चा कडकडाट झाला आसण हा
बालकलािंत भाि खािू न गेला.

