नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
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ता. २८ पेब्रि
ु ायी २०१९

मा..फदरत्मा शहयात
नािीन्मऩर्
ू क कल्ऩनांचे

मोगदान द्मा : भहाऩौय
विज्ञान ददिसाननलभत्त ‘कॉपी विथ भेमय’ :
निसंशोधकांचा सहबाग
नागऩयू , ता.२७ : नागऩयू ळहय आता जगऩातऱीलय ओऱखरे जाऊ रागरे आहे . नव्मा
कल्ऩनाांचे उगभस्थान म्हणून नागऩयू ची ओऱख होत आहे . आऩल्माजलऱही नव्मा
कल्ऩना असतीर तय त्मा सभोय आणा. भहाऩौय इनोव्हे ळन अलॉर्ड हे केलऱ मासाठी

एक ननमभत्त आहे . फदरत्मा ळहयात आऩल्मा नालीन्मऩण
ू ड कल्ऩनाांचे मोगदान द्मा,
असे आलाहन भहाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे.

नागऩयू भहानगयऩामरका, भेमय इनोव्हे ळन कौजन्सरच्मा लतीने भहाऩौय इनोव्हे ळन

अलॉर्ड अांतगडत नलीन कल्ऩना आभांत्रित कयण्मात आल्मा होत्मा. १ पेब्रल
ु ायी योजी
ऩाय ऩर्रेल्मा ‘हॅ कथॉन’च्मा भाध्मभातून नागऩयू ळहयासाठी सभ
ु ाये ७५० इनोव्हे टिव्ह
आमडर्माज ् स्ऩधडकाांनी सादय केल्मात. त्मातन
ू १०० आमडर्माजची ननलर् कयण्मात

आरी. माव्मनतरयक्त ज्मा नागरयकाांनी नलीन काही तयी ळोधरे आहे , ज्माचे ऩेिेंि
मभऱवलरे आहे , ज्मा ळोधालय त्माांना ऩयु स्काय मभऱारे आहे त, अळा व्मक्तीांकर्ूनही

दस
ु ऱ्मा िप्पप्पमात ऑनराईन प्रलेमळका भागवलण्मात आल्मा होत्मा. मातूनही १००
नागरयकाांची ननलर् कयण्मात आरी असन
ू मा सलाांना आज (ता. २८) नागऩयू
भहानगयऩामरकेत आभांत्रित कयण्मात आरे होते. वलऻान टदलसाननमभत्त मसिी

ऑऩये ळन सेंियभध्मे आमोजजत ‘कॉपी लई
ु थ भेमय’ मा कामडक्रभात भहाऩौय नांदा
जजचकाय माांनी त्माांना भागडदळडन केरे.

मालेऱी भहाऩौय इनोव्हे ळन कौजन्सरचे कन्लेमय र्ॉ. प्रळाांत कर्ू, सभन्लमक केतन

भोटहतकय उऩजस्थत होते. ऩढ
ु े फोरताना भहाऩौय नांदा जजचकाय म्हणाल्मा, भहाऩौय
इनोव्हे ळन अलॉर्ड हा उऩक्रभ नागऩयू साठी मन
ु ीक आहे . मातन
ू अनेक चाांगल्मा

कल्ऩना ऩढ
ु े आल्मात. मातीर फहुताांळ कल्ऩनाांचा नागऩयू ळहयाच्मा वलकासासाठी
ककांला अधधक चाांगल्मा सेला भनऩाच्मा भाध्मभातन
ू दे ण्मासाठी उऩमोग करू, असे
आश्लासन त्माांनी टदरे.

भेमय इनोव्हे ळन कौजन्सरचे र्ॉ. प्रळाांत कर्ू माांनी मालेऱी हॅकॉथॉन, ३ भाचड योजी
आमोजजत ‘भेमय

इनोव्हे ळन

अलॉर्ड’ सभायां ब, ऩरयऺकाांसोफत

भहाऩौयाांचा

सांलाद

माफाफतची बमू भका भाांर्री. हॅ कॉथॉननांतय घेण्मात आरेरे कामडक्रभ आणण ऩढ
ु े
होणाऱ्मा कामडक्रभाांची भाटहतीही त्माांनी मालेऱी टदरी.

मालेऱी उऩजस्थत नलसांळोधकाांना मसिी ऑऩये ळन सेंियच्मा भाध्मभातून नागऩयू
ळहयालय कसे ननमांिण ठे लरे जाते, माफाफत भाटहती दे ण्मात आरी. भेमय इनोव्हे ळन

कौन्सीरच्मा लतीने र्ॉ. प्रळाांत कर्ू माांनी सलड स्ऩधडकाांना ३ भाचड योजी सामांकाऱी ६
लाजता कवललमड सयु े ळ बि सबागह
ृ ात होणाऱ्मा ‘भेमय इनोव्हे ळन अलॉर्ड’ कामडक्रभारा
उऩजस्थत याहण्माचे आलाहन केरे.

