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नागऩूरचे ‘इनोव्हेऴन’ जागतिक 
स्िराळर ऩोहचवळण्याचा मानस : 

महापौर नदंा जिचकार 

  

‘इनोव्हेऴन ऩळक’ तनलमत्िाने वळवळध ऴासकीय 
वळभागांच्या अधधकाऱयांसोबि बैठक 

  

नागपरू, दद. १६ : ळाश्लत वलकावाच्मा ददळनेे भागगक्रभण कयीत अवरेल्मा नागऩूय ळशयातीर प्रत्मेक 
प्रकल्ऩ देळात ऩथदळी ठयाला, अवा नागऩूय ळशयाचा वलकाव वुरू आशे. आता वलवलध ळावकीम 
कामागरमाच्मा भाध्मभातून याफवलण्मात मेणाऱ्मा मोजनाांचा पामदा वलद्मार्थमाांच्मा नलवांकल्ऩनाांना 
देता माला, मावाठी नागऩूय भशानगयऩालरकेने ऩाऊर उचररे आशे. ‘इनोव्शेळन ऩलग’च्मा भाध्मभातून 
वलद्मार्थमाांना त्माांच्मा नलवांकल्ऩना भाांडण्मावाठी व्मावऩीठ उऩरब्ध करून ददरे जाणाय अवून 
त्माांच्मा वांकल्ऩनाांना जागततक स्तयालय ऩोशचवलण्माचा भानव आशे. मावाठी वलवलध त्माांच्मा 
वांकल्ऩनाांना उद्मोगात ऩरयलतीत कयण्माच्मा दृष्टीने फऱ लभऱणे गयजेच ेआशे. त्माभुऱे वलवलध 
ळावकीम कामागरमाांची बूलभका माभध्मे भोठी अवल्माच ेप्रततऩादन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी 
केरे. 



नागऩूय भशानगयऩालरका आणण भेमय इनोव्शेळन कौजसवरच्मा भाध्मभातून २३ आणण २४ ऑगस्ट 
योजी भानकाऩूय मेथे आमोजजत ‘इनोव्शेळन ऩलग’च्मा तनलभत्ताने वलवलध ळावकीम वलबागाांच्मा 
अधधकाऱ्माांवोफत ळुक्रलायी (ता. १६) भनऩा भुख्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभुख स्भतृत वबागशृात 
फैठकीच ेआमोजन कयण्मातआरे शोत.े वदय फैठकीत त्मा फोरत शोत्मा. भशाऩौय नांदा जजचकाय 
माांच्मा अध्मषतेखारी झारेल्मा फैठकीरा ज्मेष्ठ नगयवेलक वुनीर अग्रलार, भनऩाच ेअततरयक्त 
आमुक्त तथा इनोव्शेळन ऩलगच ेनोडर अधधकायी अझीझ ळखे, नगयवेवलका रूऩा यॉम, भेमय 
इनोव्शेळन कौजसवरच ेवभसलमक डॉ. प्रळाांत कडू, इनोव्शेळन ऩलगच ेभुख्म वभसलमक केतन 
भोशीतकय, स्भाटग ॲण्ड वस्टेनेफर लवटी डेव्शरऩभेंट कॉऩोयेळन लरलभटेडच ेउऩभुख्म कामगकायी 
अधधकायी भशेळ भोयोणे, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ. वुनीर काांफऱे, कामगकायी अलबमांता धगयीळ 
लावतनक, उद्मान अधीषक अभोर चौयऩगाय माांच्मावश ळावनाच्मा वलवलध वलबागाच ेअधधकायी 
मालेऱी उऩजस्थत शोत.े 

भशाऩौय नांदा जजचकाय ऩुढे म्शणाल्मा, नागऩुयात शोत अवरेल्मा इनोव्शेळन ऩलगची दखर याष्रीम 
स्तयालय घेण्मात मेत आशे. तनती आमोगाअांतगगत वांचालरत अटर इनोव्शेळन लभळनच ेवांचारक 
स्लत: माभध्मे वशबागी शोत आशेत. माभाध्मभातून वलद्मार्थमाांच्मा वांकल्ऩनाांना व्मावऩीठ लभऱलून 
देण्मावाठी वकायात्भक लातालयण तमाय कयण्माचा प्रमत्न आशे. त्माभुऱे दोन ददलवाच्मा 
कारालधीत ळावकीम वलबागाांनी वलद्मार्थमाांच्मा वांकल्ऩनाांना फऱ लभऱेर, त्माांना उद्मोग 
उबायणीवाठी भदत लभऱेर अळा ऩद्धतीच ेस्टॉल्व कामगक्रभ ऩरयवयात रालण्माच ेआलाशन त्माांनी 
मालेऱी केरे. ळावकीम वलबागाांच्मा भाध्मभातून याफवलण्मात मेणाऱ्मा मोजनाांच ेवादयीकयण 
कयण्माची व्मलस्थाशी कामगक्रभ स्थऱी कयण्मात आल्माची भादशती त्माांनी मालेऱी ददरी. 

तत्ऩूली इनोव्शेळन ऩलगच ेनोडर अधधकायी तथा अततरयक्त आमुक्त अझीझ ळखे माांनी इनोव्शेळन 
ऩलगच्मा दोन ददलवाांभध्मे याफवलण्मात मेणाऱ्मा उऩक्रभाांची भादशती, उऩक्रभाचा उदे्दळ आणण 
ळावकीम वलबागाच्मा वशबागाच्मा तनलभत्ताने त्माांच्माकडून अऩेषा माफद्दर वलस्ततृ वललेचन 
केरे.. इनोव्शेळन ऩलगच्मा भाध्मभातून नलवांकल्ऩना केलऱ भाांडल्माच जाणाय नाशी तय त्मा 
वांकल्ऩनाांचा उऩमोग प्रत्मष कामागत कवा कयण्मात मेईर, माफाफत ववलस्तय भादशती 
ददरी. उऩक्रभाची तमायी, ळावकीम वलबागाांना त्माांच्मा मोजनाांच ेवादयीकयण कयण्मावाठी उऩरब्ध 
करून देण्मात मेणाऱ्मा स्टॉल्ववलऴमी आणण वलद्माथी, तज्स, दळगक माांच्मा वशबागावलऴमीची 
वांऩूणग भादशती नोडर अधधकायी अझीझ ळखे माांनी उऩजस्थताांना ददरी. 

स्टॉल्सळरून लमलणार मादहिी 

फैठकीत वलवलध वलबागाच्मा अधधकाऱ्माांनी ‘इनोव्शेळन ऩलग’भध्मे त्माांच्मा वशबागाफाफत भादशती 
ददरी. नागऩूय भेरोच्मा स्टॉरलरून ‘भशाकाडग’ आणण नागऩूय भेरोच्मा पीडय वजव्शगव वलऴमी भादशती 



उऩरब्ध शोणाय आशे. भशावलतयणतपे वुरू कयण्मात आरेरे ॲऩ, त्मालयीर नोंदणी ऩद्धती आणण 
भशावलतयणने नुकतेच रॉसच केरेरे ई-लॉरेट माफद्दर भशावलतयणच्मा स्टॉरलरून उऩजस्थताांना 
भादशती लभऱेर. मावोफतच भशात्भा पुरे वलकाव भशाभांडऱ, ओफीवी भशाभांडऱ, वांत योदशदाव 
भशाभांडऱ, दक्षषण-भध्म वाांस्कृततक कें द्र आदीांच ेस्टॉल्व कामगक्रभ स्थऱी याशणाय अवून त्माांच्मा 
भाध्मभातून याफवलण्मात मेणाऱ्मा वलवलध मोजनाांची भादशती तेथे उऩरब्ध अवेर.  

 


