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प्रलसद्धी पत्रक                                                 ता.  २१ ऑगस्ट २०१९ 

 ‘इनोव्हेऴन पळक’ चे उद घाटन  

२३ ऑगस्टऱा 

-   ५०० संकल्पनांचा समाळेऴ 

-   २५ हजार दऴककांची राहणार उपस्स्थती 

-   तज्ज्ञ, सेलऱब्रिट ंचे ऱाभणार मागकदऴकन 

-   स्टॉल्सच्या माध्यमातून लमलणार ऴासकीय 
योजनांची माहहती 

-   मुख्यमंत्री फडणळीस, कें द्र य मंत्री ननतीन 
गडकर  यांची उपस्स्थती 

नागपरू, ता.  २१ :   वलद्मार्थमाांच्मा आणि नागरयकाॊभध्मे अवरेल्मा नलनलीन 
वॊकल्ऩनाॊना ऩॊख देण्मावाठी, तमाॊच्मातीर नालीन्मऩिूण कल्ऩनाॊना व्मावऩीठ मभऱलनू 
देण्मावाठी आणि उततभ कल्ऩनाॊना ‘स्टाटण अऩ’ देऊन उद्मोग उबायिीच्मा दृष्टीने 
ळावनाच्मा वलवलध मोजनाॊच्मा भाध्मभातून आणि फॉकाॊच्मा भदतीने आर्थणक राब 



मभऱलनू देण्माच्मा दृष्टीकोनातून भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा वॊकल्ऩनेतून वाकाय 
शोत अवरेल्मा ‘इनोव्शेळन ऩलण’च ेनागऩयुात २३ आणि २४ ऑगस्ट योजी भानकाऩयू 
इनडोअय स्टेडडमभ मेथे आमोजन कयण्मात आर ेआशे. वॊऩिूण आमोजनाची तमायी 
अॊततभ टप्पप्पमात आरी आशे  

बाली ळास्रस तमाय कयण्माच्मा दृष्टीने आमोजजत ‘इनोव्शेळन ऩलण’ शे ‘शॅकॉथॉन’, 

‘स्टाटण अऩ’ आणि ‘द ॲमवरयेट’ अळा तीन बागात वलबागरे आशे. २३ ऑगस्ट योजी 
वकाऱी १० लाजताऩावनू ‘शॅकॉथॉन’रा वरुुलात याशीर. शॅकॉथॉनच्मा 
भाध्मभातून ‘भेमवण इनोव्शेळन कौजन्वर’ने वचुवलरेल्मा ळावनाच्मा वलवलध 
वलबागातीर प्रश्न आणि वभस्माॊलय उऩाम वचुवलिाये वादयीकयि वलद्माथी 
कयतीर. मावाठी वभुाये ५०० च्मा लय नोंदिी झाल्मा अवनू ‘इनोव्शेळन ऩलण’अॊतगणत 
तमाय कयण्मात आरले्मा वलवलध झोनभध्मे तमाॊची वलबागिी कयण्मात आरी 
आशे. वॊफॊर्धत झोनभध्मे वलद्माथी ऩरयषक भॊडऱावभोय प्रकल्ऩाॊच ेवादयीकयि 
कयतीर. 

२४ ऑग़स्ट योजी आमोजजत ‘स्टाटण अऩ पेस्ट’च्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांनी 
भाॊडरेल्मा वॊकल्ऩनाॊना उद्मोगाभध्मे कळाप्रकाये ऩरयलतीत कयता मेईर, माफाफत 
तज्जसाॊच्मा भाध्मभातनू भागणदळणन कयण्मात मेईर. स्टाटण अऩच्मा भाध्मभातून 
आऩल्मा उद्मोगाची मळस्लीऩिे उबायिी कयिाऱ्मा उद्मोजकाॊचशेी वलद्मार्थमाांना 
भागणदळणन राबरे. 

‘द ॲमवरयेट’च्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांच्मा उद्मोगारा आर्थणक भदत कळी देता 
मेईर, ळावनाच्मा कुठल्मा मोजनाॊचा राब घेता मेईर, फॉकाॊच ेकाम वशकामण मभऱू 
ळकत,े माफाफत वलद्मार्थमाांना भागणदळणन कयण्मात मेईर. ५०० च्मा लय नलवॊकल्ऩनाॊच े
वादयीकयि, २५ शजाय नागरयकाॊचा वशबाग शे ‘इनोव्शेळन ऩलण’च ेलमैळष््म याशिाय 
आशे. 

२३ ऑगस्टऱा ऴानदार उद घाटन सोहला 



‘इनोव्शेळन ऩलण’चा ळानदाय उद् घाटन वोशऱा २३ ऑगस्ट योजी वकाऱी १० लाजता 
शोईर. याज्जमाच ेऊजाणभॊरी तथा नागऩयू जजल््माच ेऩारकभॊरी चॊद्रळखेय फालनकुऱे 
माॊच्मा शस्त ेउद् घाटन शोईर. अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय याशतीर. प्रभखु 
ऩाशुिे म्शिून वालणजतनक फाॊधकाभ, लने ल आददलावी वलकाव याज्जमभॊरी ऩरयिम 
पुके माॊची उऩजस्थती याशीर. खावदाय वलकाव भशातभे, भाजी खावदाय अजम 
वॊचतेी, आभदाय नागो गािाय, आभदाय प्रकाळ गजमबमे, आभदाय जोगेंद्र 
कलाड,े आभदाय प्रा. अतनर वोरे, आभदाय र्गयीळ व्माव, आभदाय वधुाकय 
देळभखु, आभदाय कृष्िा खोऩड,े आभदाय वलकाव कुॊ बाये, आभदाय डॉ. मभमरॊद 
भान,े आभदाय वधुाकय कोशऱे, उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती 
प्रदीऩ ऩोशािे, वतताऩष नेते वॊदीऩ जोळी, ओफीवी भशाभॊडऱाच ेउऩाध्मष अवलनाळ 
ठाकये, वलयोधी ऩष नतेे तानाजी लनल,े भाजी भशाऩौय तथा ज्जमेष्ठ नगयवेलक प्रलीि 
दटके, वलबागीम आमकु्त वॊजील कुभाय, जजल्शार्धकायी अजश्लन भदुगर, ऩोमरव 
आमकु्त डॉ. बऴूिकुभाय उऩाध्माम, भनऩा आमकु्त अमबजीत फाॊगय, जजल्शा ऩरयऴदेच े
भखु्म कामणऩारन अर्धकायी वॊजम मादल, फवऩाच्मा ऩषनेतमा लळैारी 
नायनलये, याकाॉच ेऩषनेते दनेुश्लय ऩेठे, मळलवेना ऩष नेत ेककळोय 
कुभेरययमा, भॊगऱलायी झोनच्मा वबाऩती गागी चोऩडा, ज्जमेष्ठ नगयवेलक वनुीर 
अग्रलार माॊचीशी मालेऱी प्रभखु उऩजस्थती याशीर. 

२४ ऑगस्टऱा मखु्यमंत्री फडणळीस, कें द्र य मंत्री गडकर  यांची उपस्स्थती 

२४ ऑगस्ट योजी वकाऱी १० लाजता आमोजजत स्टाटण अऩ पेस्ट च्मा उद् घाटन 
वोशळ्मारा याज्जमाच ेभखु्मभॊरी देलेंद्र पडिलीव आणि कें द्रीम भॊरी तनतीन गडकयी 
माॊची प्रभखु उऩजस्थती याशीर. याज्जमाच ेऊजाणभॊरी तथा नागऩयू जजल््माच ेऩारकभॊरी 
चॊद्रळखेय फालनकुऱे, तनती आमोगाच ेभखु्म कामणकायी अर्धकायी अमभताब काॊत, म-ू

्मफू तनभाणत ेयिलीय अल्राफाडडमा, एभएचआयडीच ेइनोव्शेळन डामयेक्टय 
भोदशत गॊबीय, नॅळनर प्रो-ॲथरेॅट गौयल तनेजा, मवयीमर आॊतयप्रीनय छेट जैन माॊची 
वलळऴे उऩजस्थती मालऱेी याशिाय आशे. अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय 
याशतीर. 



दोन हदळस भरगच्च कायकक्रमांची मेजळानी 

‘इनोव्शेळन ऩलण’ तनमभतताने २३ आणि २४ ऑगस्ट मा दोन्शी ददलळी नल 
ळास्रसाॊवाठी बयगच्च कामणक्रभाॊची भेजलानी याशिाय आशे. इनोव्शेळन, इनोव्शेळनच्मा 
भाध्मभातून आरेल्मा वॊकल्ऩनाॊचा ळाश्लत वलकावात उऩमोग, नालीन्मऩिूण 
खेऱ, स्टाटण-अऩच्मा वक्वेव स्टोयीज आदीॊची भेजलानी मभऱिाय आशे. कामणक्रभाच्मा 
अॊततभ टप्पप्पमात २४ ऑगस्ट योजी वामॊकाऱी ६ त े१० दयम्मान ‘वोळर भीडडमा पॅन 
पेस्ट’ शा वलळऴे कामणक्रभ याशिाय आशे. उऩजस्थताॊच ेभनोयॊजन कयण्मावाठी ‘चरा 
शला मेऊ द्मा’ पेभ बायत गिेळऩयेु माॊची उऩजस्थती आकऴणि ठयिाय आशे. 

स्टॉल्सळरून लमलणार माहहती 
  

‘इनोव्शेळन ऩलण’च्मा तनमभततान ेळावनाच्मा वलवलध प्रकल्ऩाॊची आणि वलवलध 
वलबागाॊतगणत याफवलण्मात मेिाऱ्मा मोजनाॊची भादशती देिाये स्टॉल्व उबायण्मात 
मेिाय आशेत. नागऩयू भेट्रोच्मा स्टॉरलरून ‘भशाकाडण’ आणि नागऩयू भेट्रोच्मा पीडय 
वजव्शणव वलऴमी भादशती उऩरब्ध शोिाय आशे  भशावलतयितपे वरुू कयण्मात आरेरे 
ॲऩ, तमालयीर नोंदिी ऩद्धती आणि भशावलतयिने नकुतेच रॉन्च केरेरे ई-लॉरेट 
माफद्दर भशावलतयिच्मा स्टॉरलरून उऩजस्थताॊना भादशती मभऱेर  मावोफतच भशातभा 
पुरे वलकाव भशाभॊडऱ, ओफीवी भशाभॊडऱ, वॊत योदशदाव भशाभॊडऱ, दक्षषि-भध्म 
वाॊस्कृततक कें द्र आदीॊच ेस्टॉल्व कामणक्रभ स्थऱी याशिाय अवनू तमाॊच्मा भाध्मभातून 
याफवलण्मात मेिाऱ्मा वलवलध मोजनाॊची भादशती तेथे उऩरब्ध अवेर  

  

जागनतक पातलीळर दखऱ 

पेब्रलुायी भदशन्मात ऩाय ऩडरेल्मा ‘शॅकॉथॉन’ आणि भाचण भदशन्मात झारेल्मा ‘भेमय 
इनोव्शेळन अलॉडण मा उऩक्रभाॊची दखर जागततक ऩातऱीलय घेण्मात आरी आशे. अळा 
प्रकायचा शा अमबनल उऩक्रभ जागततक ऩातऱीलय जगातीर प्रभखु ऩाच ळशयाॊभध्मे 
याफवलण्मात मेईर, अवे जी-कॉभच्मा फठैकीत ठयवलण्मात आर ेआशे. 

  

  



सहभागी होण्याच ेाळाहन 

कुठल्माशी प्रश्नाॊकड ेवभस्मा म्शिून न ऩाशता तमालय उऩाम ळोधण्माचा प्रमतन 
केल्माव नला भागण मभऱू ळकतो, शी मळकलि देिाये ‘इनोव्शेळन ऩलण’ शा 
नागऩयूकयाॊवाठी गौयलास्ऩद उऩक्रभ आशे. जागततक ऩातऱीलयच्मा रोकाॊळी दशतगजू 
कयण्माची आणि वलद्मार्थमाांनी ळोधरेल्मा नालीन्मऩिूण वॊकल्ऩना अनबुलण्माची 
वलुिण वॊधी आशे. मा वॊधीचा राब नागऩयूकयाॊनी घ्माला, अवे आलाशन भशाऩौय नॊदा 
जजचकाय, इनोव्शेळन ऩलणच ेनोडर अर्धकायी तथा भनऩाच ेअततरयक्त आमकु्त 
अझीझ ळखे, भेमय इनोव्शेळन कौजन्वरच ेवभन्लमक डॉ. प्रळाॊत कडू आणि 
इनोव्शेळन ऩलणच ेभखु्म वभन्लमक केतन भोदशतकय माॊनी केरे आशे.  

 


