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ता. ५ ऑगस्ट २०१९

‘इनोव्हे शन पिक’ विद्यार्थयाांच्या
संकल्पनांना पंख दे णारे :
महापौर नंदा जजचकार
स्ियंसेिकांच्या बैठकीत मागकदशकन : प्राध्यापक,
विद्यार्थयाांनीही मांडल्या सच
ू ना
नागपूर, ता. ५ : नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे माऩल
ू ी आमोजित कयण्मात

आरेल्मा ‘भेमय इनोव्शे ळन अलॉडड’ आणण शॅकॉथॉनची दखर िागततक ऩातऱीलय

घेण्मात आरी. माच उऩक्रभाचा दव
ु या बाग म्शणिे २३ ते २५ ऑगस्ट दयम्मान
भानकाऩयू इनडोअय स्टे डडमभ मेथे आमोजित ‘इनोव्शे ळन ऩलड’च्मा रूऩाने वािया
कयण्मात मेणाय आशे . ‘इनोव्शे ळन ऩलड’ म्शणिे वलद्मार्थमाांच्मा वॊकल्ऩनाॊना ऩॊख

दे णाये , तमाॊनी वादय केरेल्मा प्रकल्ऩाॊना उद्मोगाच्मा रूऩात ऩरयलतीत कयणाये आणण
तमाॊना ळावकीम ऩातऱीलय फऱ दे णाये ठये र, मा ळब्दात भशाऩौय नॊदा जिचकाय
माॊनी ‘इनोव्शे ळन ऩलड’चा उल्रेख केरा.

नागऩयू भशानगयऩालरका भख्
ु मारमातीर डॉ. ऩॊिाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी वबागश
ृ ात

वोभलायी (ता. ५) इनोव्शे ळन ऩलड आमोिनाच्मा तनलभतताने स्लमॊवेलकाॊच्मा फैठकीचे
आमोिन कयण्मात आरे शोते. तमाप्रवॊगी तमा फोरत शोतमा. फैठकीरा भशाऩौय नॊदा
जिचकाय माॊच्मावश ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार, अततरयक्त आमक्
ु त अझीझ
ळेख, नगयवेवलका रूऩा यॉम, भेमय इनोव्शे ळन कौजसवरचे भख्
ु म कसलेनय डॉ. प्रळाॊत
कडू, इनोव्शे ळन ऩलडचे भख्
ु म वभसलमक केतन भोहशतकय, कामडकायी अलबमॊता

(वलद्मत
ु ) ए.एव. भानकय, प्राचामड डॉ. यािेळ गादे लाय, प्रा. रीमीभती अग्रलार, प्रा. यलीॊद्र
िोगी माॊच्मावश वलवलध भशावलद्मारमाॊचे प्राध्माऩक ल वलद्माथी स्लमॊवेलक
उऩजस्थत शोते.

‘इनोव्शे ळन ऩलड’फद्दर फोरताना भशाऩौय नॊदा जिचकाय ऩढ
ु े म्शणाल्मा, केंद्रीम भॊत्री
तनतीन गडकयी, भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, ऊिाडभॊत्री तथा नागऩयू जिल््माचे

ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे माॊच्मा दयू दृष्टीभऱ
ु े नागऩयू ळाश्लत वलकावाच्मा
दृष्टीने ऩाऊर टाकत आशे . नागऩयू ळशयात वलकावाच्मा वॊधी आिशी उऩरब्ध
आशे त. मा नेतमाॊभऱ
ु े मा ळशयाचा ळाश्लत वलकाव शोतो आशे . वलद्माथी आणण
नागरयकाॊभध्मेशी ळशय वलकावाच्मा दृष्टीने अनेक चाॊगल्मा वॊकल्ऩना आशे त.

वभस्मालय उऩाम तमाॊच्माकडे आशे त. भागल्मा लऴी भेमय इनोव्शे ळन अलॉडडच्मा
तनलभतताने केलऱ भशानगयऩालरकेळी वॊफधॊ धत २७ वभस्माॊलय वलद्माथी ल

नागरयकाॊकडून उऩाम भागवलण्मात आरे शोते.मालेऱी ळावनाच्मा वलवलध वलबागाळी
वॊफॊधधत ९९ वभस्मा, प्रश्नाॊलय उऩाम भागवलण्मात आरे आशे त. मा

उऩामाॊच,े प्रकल्ऩाॊचे वादयीकयण २३ऑगस्ट योिी शॅ कॉथॉनच्मा भाध्मभातून कयण्मात
मेईर. चाॊगल्मा कल्ऩनाॊना उद्मोगाच्मा रूऩात कवे ऩरयलतीत कयता मेईर मावाठी
२४ ऑगस्ट योिीच्मा ‘स्टाटड अऩ पेस्ट’च्मा भाध्मभातन
ू व्मावऩीठ दे ण्मात मेईर.
तय माच कल्ऩनाॊना ळावकीम ऩातऱीलय ऩोशचवलण्मावाठी २५ ऑगस्ट योिी

आमोजित ‘द ॲलवरये ट’च्मा भाध्मभातून फऱ दे ण्मात मेईर. वॊऩण
ू ड दे ळात अळा

प्रकायचे शे ऩहशरे आमोिन अवन
ू मा आमोिनात वलद्मार्थमाांनी उतस्पूतड वशबाग
घ्माला, अवे आलाशन मालेऱी भशाऩौय नॊदा जिचकाय माॊनी केरे. भेमय इनोव्शे ळन

अलॉडडभध्मे तनलड कयण्मात आरेल्मा प्रकल्ऩाची तनलड फॉकाक मेथे शोणाऱ्मा
उऩक्रभावाठी झाल्माचा गौयलोल्रेखशी तमाॊनी मालेऱी केरा.

भेमय इनोव्शे ळन कौजसवरचे भख्
ु म कसलेनय डॉ. प्रळाॊत कडू माॊनी इनोव्शे ळन ऩलड

आमोिनाफद्दर भाहशती वाॊधगतरी. िी-कॉभच्मा फैठकीत भेमय इनोव्शे ळन अलॉडडची
घेण्मात आरेरी दखर आणण माऩढ
ु े िगातीर भशततलाच्मा ळशयात शा उऩक्रभ

याफवलण्मावॊदबाडत झारेरा तनणडम माफाफत तमाॊनी ववलस्तय वाॊधगतरे. इनोव्शे ळन

ऩलडचे भख्
ु म वॊमोिक केतन भोहशतकय माॊनी आमोिनाच्मा वॊऩण
ू ड प्रक्रक्रमेत वलद्माथी
स्लमॊवेलकाॊचे काम भशततल याशीर, तमाचा वलद्मार्थमाांना कवा पामदा शोईर, माफाफत
वलस्तत
ृ भाहशती हदरी. मानॊतय उऩजस्थत प्राध्माऩक आणण वलद्माथी स्लमॊवेलकाॊनी

काशी वच
ू ना भाॊडल्मा. आमोिनात अलबमाॊत्रत्रकी भशावलद्मारमावोफतच असम ऩदली
अभ्मावक्रभातीर वलद्मार्थमाांचा वशबाग लाढवलण्माच्मा दृष्टीने कुरगुरॊच्मा
भाध्मभातून ऩत्र ऩाठवलण्माचीशी वच
ू ना प्राध्माऩकाॊनी केरी.
नोंदणीसाठी िेबसाईट सरू
ु
‘इनोव्शे ळन ऩलड’भध्मे वशबागी शोण्मावाठी कुठल्मा-कुठल्मा वलऴमाॊलय प्रकल्ऩ वादय
कयण्मात मेईर, उऩक्रभात कवे वशबागी शोता मेईर, तमाची नोंदणी कळी

कयाली, माची वॊऩण
ू ड भाहशती दे णायी innovationparv.inशी लेफवाईट भेमय इनोव्शे ळन
कौजसवरच्मा लतीने वरू
ु कयण्मात आरी आशे . वलळेऴ म्शणिे मा उऩक्रभात

स्लमॊवेलक म्शणून कामड करू इजच्िणाऱ्मा व्मक्तीॊची ‘स्लमॊवेलक नोंदणी’वद्ध
ु ा मा
लेफवाईटलय कयता मेणाय आशे .

