नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक वळभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. २२ ऑगस्ट २०१९

‘इनोव्हे ऴन पळक’चे पाऱकमंत्री
ना. बाळनकुले यांच्या हस्ते आज
उद्घाटन

५०० नळसंकल्पनांसाठी मानकापूर क्रीडा संकुऱ

सज्ज : २५ हजार वळद्याथी ळ नागररक होणार
सहभागी
नागपरू , ता. २२ : आऩल्मा ळशयाच्मा ळाश्लत वलकावावाठी उऩमक्
ु त ठयणा-

मा वलद्माथी आणण नागरयकाॊभध्मे अवरेल्मा नलनलीन वॊकल्ऩनाॊना व्मावऩीठ
मभऱलन
ू दे णे आणण उत्तभ कल्ऩनाॊना ‘स्टाटट अऩ’ दे उन त्माद्लाये उद्मोग

उबायणीवाठी राब मभऱलन
ू दे ण्माच्मा उद्देळाने भशाऩौय नॊदा जजचकाय माॊच्मा

वॊकल्ऩनेतून वाकायरेल्मा ‘इनोव्शे ळन ऩलट’ची प्रतीषा वॊऩरेरी आशे . भानकाऩयू

वलबागीम क्रीडा वॊकुर मेथे उद्मा ळक्र
ु लायी (ता.२३) वकाऱी १० लाजता याज्माचे

ऊजाटभॊत्री तथा नागऩयू जजल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे माॊच्मा
शस्ते ‘इनोव्शे ळन ऩलट’चे उद्घाटन शोणाय आशे .

वभायॊ बाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय याशतीर. प्रभख
ु ऩाशुणे म्शणून
वालटजननक फाॊधकाभ, लने ल आददलावी वलकाव याज्मभॊत्री डॉ.ऩरयणम पुके माॊची

उऩजस्थती याशीर. खावदाय डॉ.वलकाव भशात्भे, भाजी खावदाय अजम वॊचत
े ी, आभदाय
नागो गाणाय, आभदाय प्रकाळ गजमबमे, आभदाय जोगें द्र कलाडे, आभदाय प्रा. अननर
वोरे, आभदाय गगयीळ व्माव, आभदाय वध
ु ाकय दे ळभख
ु , आभदाय कृष्णा

खोऩडे, आभदाय वलकाव कॊु बाये , आभदाय डॉ. मभमरॊद भाने, आभदाय वध
ु ाकय

कोशऱे , उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष
नेते वॊदीऩ जोळी, ओफीवी भशाभॊडऱाचे उऩाध्मष अवलनाळ ठाकये , वलयोधी ऩष नेते
तानाजी लनले, वलबागीम आमक्
ु त वॊजील कुभाय, ऩोमरव आमक्
ु त डॉ. बऴ
ू णकुभाय

उऩाध्माम, जजल्शागधकायी अजश्लन भद
ु गर, भनऩा आमक्
ु त अमबजीत फाॊगय, नागऩयू

वध
ु ाय प्रन्मावच्मा वबाऩती ळीतर तेरी उगरे, जजल्शा ऩरयऴदे चे भख्
ु म कामटऩारन
अगधकायी वॊजम मादल, भाजी भशाऩौय तथा ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण

दटके, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लैळारी नायनलये , याकाॉचे ऩषनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, मळलवेना
ऩष नेते ककळोय कुभेरययमा, भॊगऱलायी झोनच्मा वबाऩती गागी चोऩडा, ज्मेष्ठ
नगयवेलक वन
ु ीर अग्रलार माॊचीशी मालेऱी प्रभख
ु उऩजस्थती याशीर.

५०० च्मा लय नलवॊकल्ऩनाॊचे वादयीकयण, २५ शजाय वलद्माथी ल नागरयकाॊचा वशबाग
शे ‘इनोव्शे ळन ऩलट’चे लैमळष््म आशे . ‘इनोव्शे ळन ऩलट’ शे ‘शॅ कॉथॉन’, ‘स्टाटट

अऩ’ आणण ‘द ॲमवरये ट’ अळा तीन बागात वलबागरे आशे . उद्मा ळक्र
ु लायी

(ता.२३) वकाऱी १० लाजताऩावन
ू ‘शॅ कॉथॉन’रा वरु
ु लात याशीर. शॅकॉथॉनच्मा
भाध्मभातन
ू ‘भेमवट इनोव्शे ळन कौजन्वर’ने वच
ु वलरेल्मा ळावनाच्मा वलवलध

वलबागातीर प्रश्न आणण वभस्माॊलय उऩाम वच
ु वलणाये वादयीकयण वलद्माथी

कयतीर. मावाठी वभ
ु ाये ५००च्मा लय नोंदणी झाल्मा अवन
ू ‘इनोव्शे ळन ऩलट’अॊतगटत
तमाय कयण्मात आरेल्मा वलवलध झोनभध्मे त्माॊची वलबागणी कयण्मात

आरी अवन
ू वॊफॊगधत झोनभध्मे ऩयीषक भॊडऱावभोय वलद्मार्थमाांद्लाये प्रकल्ऩाॊचे
वादयीकयण कयण्मात मेईर.

‘स्टाटक अप फेस्ट’ ळ ‘द ॲलसऱरे ट’ ऴननळारी
ळननलायी (ता.२४) ‘स्टाटट अऩ पेस्ट’ ल ‘द ॲमवरये ट’चे आमोजन कयण्मात आरे
आशे . ‘स्टाटट अऩ पेस्ट’ च्मा भाध्मभातन
ू वलद्मार्थमाांनी भाॊडरेल्मा वॊकल्ऩनाॊना

उद्मोगाभध्मे कळाप्रकाये ऩरयलतीत कयता मेईर, माफाफत तज्साॊच्मा भाध्मभातन
ू
भागटदळटन कयण्मात मेईर. तय ‘द ॲमवरये ट’च्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांच्मा

उद्मोगारा आगथटक भदत कळी दे ता मेईर, ळावनाच्मा कुठल्मा मोजनाॊचा राब घेता
मेईर, फॉकाॊचे काम वशकामट मभऱू ळकते, माफाफत वलद्मार्थमाांना भागटदळटन कयण्मात

मेईर. ळननलायी (ता.२४) वामॊकाऱी ६ ते १० दयम्मान ‘वोळर भीडडमा पॅन पेस्ट’ शा
वलळेऴ कामटक्रभ आमोजजत कयण्मात आरा आशे . मालेऱी ‘चरा शला मेऊ द्मा’ पेभ
बायत गणेळऩयु े माॊची उऩजस्थती आकऴटण ठयणाय आशे .
मख्
ु यमंत्री दे ळेंद्र फडणळीस, केंद्रीय मंत्री ननतीन गडकरी यांची प्रमख
ु उपस्स्थती
२४ ऑगस्ट योजी वकाऱी १० लाजता आमोजजत स्टाटट अऩ पेस्ट च्मा उद्घाटन

वोशळ्मारा याज्माचे भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव आणण केंद्रीम भॊत्री ननतीन गडकयी

माॊची प्रभख
ु उऩजस्थती याशीर. याज्माचे ऊजाटभॊत्री तथा नागऩयू जजल््माचे ऩारकभॊत्री
चॊद्रळेखय फालनकुऱे , ननती आमोगाचे भख्
ु म कामटकायी अगधकायी अमभताब काॊत, म-ू
्मफ
ू ननभाटते यणलीय अल्राफाडडमा, एभएचआयडीचे इनोव्शे ळन डामये क्टय भोदशत

गॊबीय, नॅळनर प्रो-ॲथॅरेट गौयल तनेजा, मवयीमर आॊतयप्रीनय छे ट जैन माॊची वलळेऴ
उऩजस्थती मालेऱी याशणाय आशे . अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा जजचकाय याशतीर.
स्टॉल्सळरून लमलणार माहहती
‘इनोव्शे ळन ऩलट’च्मा ननमभत्ताने ळावनाच्मा वलवलध प्रकल्ऩाॊची आणण वलवलध

वलबागाॊतगटत याफवलण्मात मेणाऱ्मा मोजनाॊची भादशती दे णाये स्टॉल्व उबायण्मात

मेणाय आशे त. नागऩयू भेट्रोच्मा स्टॉरलरून ‘भशाकाडट’ आणण नागऩयू भेट्रोच्मा पीडय

वजव्शटव वलऴमी भादशती उऩरब्ध शोणाय आशे . भशावलतयणतपे वरू
ु कयण्मात आरेरे
ॲऩ, त्मालयीर नोंदणी ऩद्धती आणण भशावलतयणने नक
ु तेच रॉन्च केरेरे ई-लॉरेट

माफद्दर भशावलतयणच्मा स्टॉरलरून उऩजस्थताॊना भादशती मभऱे र. मावोफतच भशात्भा
पुरे वलकाव भशाभॊडऱ, ओफीवी भशाभॊडऱ, वॊत योदशदाव भशाभॊडऱ, दक्षषण-भध्म

वाॊस्कृनतक केंद्र आदीॊचे स्टॉल्व कामटक्रभ स्थऱी याशणाय अवन
ू त्माॊच्मा भाध्मभातन
ू
याफवलण्मात मेणाऱ्मा वलवलध मोजनाॊची भादशती तेथे उऩरब्ध अवेर.

