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शाश्ित विकासाचा ऩाया

महाऩौर नंदा जजचकार : जजल्हाधधकाऱयांच्या
उऩजथथतीत विविध शासकीय विभागातीऱ
अधधकाऱयांसोबत बैठक
नागऩूर, ता. २० : ‘भशाऩौय इनोव्शे ळन अलॉडड’च्मा मळस्ली आमोजनानंतय ऑगस्ट भहशन्मात शोऊ

घातरेरे ‘इनोव्शे ळन ऩलड’ म्शणजे ळाश्लत वलकावाचा ऩामा आशे . मा भाध्मभातून मेणाऱ्मा वंकल्ऩना
ज्मा-ज्मा ळावकीम वलबागाळी वंफंधधत आशे त त्मा-त्मा वलबागाकडे लगड कयण्मात मेईर. त्मा

वलबागाच्मा भाध्मभातून त्माची अंभरफजालणी शोणे म्शणजे खऱ्मा अथाडने मा उऩक्रभाचे वाथडक
शोईर, अवे प्रततऩादन भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी केरे.

नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा लतीने मुला वंळोधकांच्मा नल वंकल्ऩनांना व्मावऩीठ दे ण्माच्मा दृष्टीने
२३ ते २५ ऑगस्ट दयम्मान भानकाऩूय स्ऩोटड व ् कॉम््रेक्व मेथे ‘इनोव्शे ळन ऩलड’चे आमोजन

कयण्मात आरे आशे . माभध्मे मुलकांवोफत वलवलध ळावकीम वलबागांचा वशबाग लाढवलण्माच्मा

दृष्टीने आणण अधधकाऱ्मांना उऩक्रभांची भाहशती दे ण्माच्मा दृष्टीने ळतनलायी (ता. २०) भनऩा
भख्
ु मारमातीर आमक्
ु त कषात भशाऩौय नंदा जजचकाय मांच्मा अध्मषतेखारी फैठकीचे आमोजन

कयण्मात आरे शोते. माप्रवंगी त्मा फोरत शोत्मा. फैठकीरा जजल्शाधधकायी अजश्लन भद
ु गर, भनऩाचे
प्रबायी आमक्
ु त यलींद्र ठाकये , स्भाटड ॲण्ड वस्टे नेफर लवटी डेव्शरऩभें ट कॉऩोये ळन लर.चे भख्
ु म

कामडकायी अधधकायी डॉ. याभनाथ वोनलणे, अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, ज्मेष्ठ नगयवेलक वन
ु ीर
अग्रलार, नगयवेवलका रुऩा यॉम, वशामक आमक्
ु त (वाभान्म प्रळावन) भशे ळ धाभेचा, अधीषक

अलबमंता भनोज तारेलाय, कामडकायी अलबमंता धगयीळ लावतनक, स्भाटड ॲण्ड वस्टे नेफर लवटी
डेव्शरऩभें ट कॉऩोये ळन लर.चे उऩभख्
ु म कामडकायी अधधकायी भशे ळ भोयोणे, उऩभख्
ु म व्मलस्थाऩक

(ऩमाडलयण) दे लेंद्र भशाजन, भेमय इनोव्शे ळन कौजन्वरचे कन्लेनय डॉ. प्रळांत कडू, इनोव्शे ळन ऩलडचे
भुख्म वभन्लमक केतन भोहशतकय, उऩअलबमंता याजेळ दप
ु ाये आदी उऩजस्थत शोते.

ऩुढे फोरताना भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा, भाचड भहशन्मात ऩाय ऩडरेल्मा भशाऩौय इनोव्शे ळन
अलॉडड मा उऩक्रभाची दखर जागततक स्तयालय घेण्मात आरी. जी-कॉभच्मा फैठकीत मालय चचाड

कयण्मात आरी. बवलष्मात जगातीर भुख्म ऩाच ळशयांभध्मे नव्मा वंकल्ऩनांना व्मावऩीठ दे णाऱ्मा
आणण ळशय वलकावात उऩमोगी ठयणाऱ्मा अळा उऩक्रभाचे आमोजन कयण्मात मेईर. ‘इनोव्शे ळन

ऩलड’ शा माच उऩक्रभाचा ऩुढचा ट्ऩा अवून माभाध्मभातून मेणाऱ्मा वंकल्ऩना आता ळावनाच्मा
वलवलध वलबागात उऩमोगात कळा आणल्मा जाऊ ळकतीर, मादृष्टीने प्रमत्न कयण्मात मेईर.

चांगल्मा वंकल्ऩनांना ‘फस्
ु ट’ दे ण्मावाठी ळावन मोजनांचा लाऩय करून वलत्तीम वशाय्मशी उऩरब्ध

करून दे ता मेईर का, मादृष्टीने प्रमत्न कयण्मात मेईर. अधधकाऱ्मांनी त्मादृष्टीने इनोव्शे ळन ऩलाडत
वशबागी शोण्माचे आलाशन भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी मालेऱी केरे.
चांगऱे उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न : जजल्हाधधकारी अजश्िन मुदगऱ
माप्रवंगी फोरताना जजल्शाधधकायी अजश्लन भुदगर म्शणारे, छोट्मा-छोट्मा वभस्मांलय तोडगा
काढण्माच्मा दृष्टीने ‘इनोव्शे ळन ऩलड’चे भशत्त्ल अनन्मवाधायण याशणाय आशे . अनेक षेत्रात

चांगल्मा वंकल्ऩना आशे . त्मांचा प्रत्मष कामाडत अंतबाडल कयणे आलश्मक आशे . अळा वंकल्ऩनांना
प्रोत्वाशन दे ण्मावाठी ळावनाने ‘हशयकणी’ नालाची मोजना वरू
ु केरी आशे . इनोव्शे ळन ऩलडच्मा
भाध्मभातन
ू मेणाऱ्मा चांगल्मा कल्ऩनांना ळावनाच्मा मा मोजनेच्मा भाध्मभातन
ू वशाय्म

करू, अवा वलश्लाव त्मांनी हदरा. भाहशती तंत्रसान आणण भोफाईर टे क्नॉरॉजीचा लाऩय करून काशी
चांगरे प्रकल्ऩ मंत्रणेत आणरे तय नागरयकांनाशी वोमीचे शोईर आणण वलबागांचे काभ वोऩे आणण
रोकालबभुख शोईर, अवेशी ते म्शणारे. मा उऩक्रभाच्मा भाध्मभातून चांगरे उद्मोजक तमाय
कयण्मावाठी प्रमत्न कयणाय अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे.

प्रायं बी भेमय इनोव्शे ळन कौजन्वरचे कन्लेनय डॉ. प्रळांत कडू मांनी ‘इनोव्शेळन ऩलड’ उऩक्रभाफाफत
ववलस्तय भाहशती हदरी. भशाऩौय इनोव्शे ळन अलॉडडच्मा भाध्मभातन
ू केलऱ भशाऩालरकेतीर २७

वभस्मांलय उऩाम ळोधण्मावाठी वंकल्ऩना आभंत्रत्रत कयण्मात आल्मा शोत्मा. आता ळावनाच्मा
वलवलध वलबागातीर वभस्मांलय उऩाम ळोधण्मावाठी वंकल्ऩना आभंत्रत्रत कयण्मात मेणाय आशे .
मावाठी प्रत्मेक वलबागाने भेमय इनोव्शे ळन कौजन्वरकडे अळा वभस्मांची मादी दे ण्माचे आलाशन
त्मांनी केरे.
‘इनोव्शे ळन ऩलड’चे भुख्म वभन्लमक केतन भोहशतकय मांनी ‘इनोव्शे ळन ऩलड’च्मा लेफवाईट वंदबाडत

भाहशती हदरी. शी लेफवाईट प्रलेलळका आभंत्रत्रत कयण्मावाठी रलकयात रलकय वुरू कयण्मात मेईर.
त्माऩूली वलबागांकडून वभस्मा आल्मा तय त्माचा अंतबाडल त्माभध्मे कयण्मात मेईर. त्मा

वभस्मांलय वंकल्ऩना आभंत्रत्रत कयण्मात मेतीर, अवे वांधगतरे. द शॅकॅथॉन, स्टाटड अऩ पेस्ट आणण
द ॲक्वरये टय अळा तीन ट््मात ‘इनोव्शे ळन ऩलड’ याशणाय अवून दे ळातीर अळाप्रकायचे शे ऩहशरे
आमोजन याशणाय अवल्माचे त्मांनी वांधगतरे.

पेब्रुलायी आणण भाचड भहशन्माभध्मे झारेल्मा द शॅ कॉथॉन आणण भशाऩौय इनोव्शे ळन अलॉडडच्मा
मळस्ली आमोजनाची धचत्रपीत उऩजस्थतांना आमोजनाफद्दरच्मा भाहशतीवाठी दाखवलण्मात
आरी. मालेऱी झारेल्मा चचेतशी अधधकाऱ्मांनी बाग घेतरा. फैठकीरा
भशाजनको, भशातनलभडती, भशायाष्र ऩमडटन वलकाव भशाभंडऱ, वलदबड वलकाव

भशाभंडऱ, लनवलबाग, कृऴी वलबाग, नागऩूय भेरो, अन्न ल औऴधी प्रळावन वलबाग, कौळल्म वलकाव
वलबाग, वालडजतनक फांधकाभ वलबाग आदींवश वलत्तीम ऩुयलठा कयणाऱ्मा वंस्थांचे प्रतततनधीशी
वशबागी झारे शोते.

