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नागऩरू, ता. २३ : ‘इनोव्शेळन ऩलव’च्मा ननमभत्तान ेळावनाच्मा वलवलध प्रकलऩाांची 
आणण वलवलध वलबागाांतगवत याफवलण्मात मेणाऱ्मा मोजनाांची भाहशती स्टॉलवद्लाये 
देण्मात आरी. भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा वांकलऩनेतून वाकायरेलमा ‘इनोव्शेळन 
ऩलव’भध्मे एक शजायालय नलवांकलऩनाांची नोंदणी कयण्मात आरी. वलवलध वलऴमाांच्मा 
वांदबावत अवरेलमा मा वांकलऩनाांची लगवलायी करून मा वांकलऩनाांच ेवादयीकयणावाठी 
वलवलध स्टॉलव उबायण्मात आर ेआशेत. मा स्टॉलवभध्मे वांफांधधत वलबागातीर 
वांकलऩना अवरेरे वलद्माथी तज्जसाांऩढेु वादयीकयण कयतात. 

‘इनोव्शेळन ऩलव’भध्मे नोंदणी केरेरे ऩाणी ल ऩमावलयण, उजाव, आयोग्माची काऱजी, ई-
गव्शनवन्व, कृऴी, स्भाटव मवटी, भोबफमरटी, टाकाउ ऩदाथावच ेव्मलस्थाऩन आदी ळांबय 
वलऴमाांलयीर नलवांकलऩनाांच ेवादयीकयण वांफांधधत वलऴमाच्मा तज्जसाांऩढेु मालेऱी 
कयण्मात आर.े 

मामळलाम ळावनाच्मा वलवलध मोजनाांची भाहशतीशी वलवलध स्टॉलवलरुन देण्मात 
आरी. अण्णावाशेफ ऩाटीर आधथवक भागाव वलकाव भशाभांडऱद्लाये भयाठा 



वभाजावाठी अवरेलमा मोजनेतून स्लमांयोजगायावाठी घेतरेलमा कजावलयीर व्माज 
ऩयत कयण्माच्मा मोजनेची भाहशती मा स्टॉरलरुन देण्मात मेत आशे. मामळलाम 
भशायाष्ट्र याज्जम इतय भागावलगीम वलत्त आणण वलकाव भशाभांडऱाद्लाये 
स्लमांयोजगायावाठी कजव उऩरब्ध करुन देण्माच्मा मोजनेचीशी भाहशती भशाभांडऱाद्लाये 
हदरी जात आशे. बायत वयकायच्मा वकु्ष्भ, रघ ुल भध्मभ उद्मोग भांत्रारमाच्मा 
वलवलध मोजनाांचीशी भाहशती स्टॉरलय उऩरब्ध आशे. 

मामळलाम भनऩाच्मा वभाज कलमाण वलबागातपे याफवलण्मात मेणा-मा मोजनाांची 
भाहशती, स्भाटव मवटीच्मा स्टॉरलरुन ळशयात वरुू अवरेलमा स्भाटव वलकाव काभाांची 
भाहशती, नागऩयू भेरोच्मा स्टॉरलरून ‘भशाकाडव’ आणण नागऩयू भेरोच्मा पीडय वजव्शवव 
वलऴमी भाहशती तवेच नीयी द्लाये तमाय कयण्मात आरेरे ‘ननधुवय’ ल ‘ग्रीन डडस्ऩो’ मा 
भॉडरेची भाहशती उऩरब्ध कयण्मात आरी आशे. 

दक्षषण-भध्म वाांस्कृनतक कें द्र, पॉभेकन इनोव्शेळन पाउां डळेनच ेभलटी पन््ळनर 
शेलदी लाटय कॅप्ळरू फपलटय, ज्रक 2 ्राउडच ेस्भाटव मवटी मवस्टीभ वॉफ्टलअेय, 

औयांगाफाद मेथीर मभस्टोव्श टेकच ेलाटय वेजव् शांग टॅऩ, रॅव्शरॉवच ेऑपराईन भॅऩ 
पॉय रॅक ॲण्ड शॅ्व, इांजजननअयीांग मळषण ऩणूव करुन राईप ऑप चाम मा 
स्टाटवअऩद्लाये तरुणाांना नला योजगायाचा भागव देणाये ळबुभ डाफये, फधवभान एअय 
टफावइन व्शेंहटरेटय, ळावकीम व्मलवाम मळषण ल प्रमळषण वांचारनारम वीताफडी 
मेथीर कॉस्भॉरॉजीच्मा वलद्माथीनीांनी तमाय केरेरे इनोव्शेहटव्श नेलव, वयुषेच्मा 
दृष्ट्टीने तमाय भॉडरे ल वोरय स्भाटव मवटी भॉडरे तवेच ळावकीम व्मलवाम मळषण 
ल प्रमळषण वांचारनारम इांदोया मेथीर वलद्माथीनीांभापव त ननमभवत यॉमर चॉईव फेफी 
वेट, ळावकीम व्मलवाम मळषण ल प्रमळषण वांचारनारम श्रद्धानांदऩेठ मेथीर 
वलद्मार्थमाांद्लाये ननमभवत फॉटरद्लाये तमाय योऩ ए्वरेटय आणण शाताने तमाय 
कयण्मात आरेलमा वलवलध भळीन्वच ेबाग, फिवॉर इजन्स्टट्मटूद्लाये तमाय कयण्मात 
आरेरे कचया ळोधणाये ड्रोन, बजूर ऩातऱी लाढवलण्मावाठी ननमभवत ऩयलीमव कााँिीट 
ब्रॉक, इांडडमन कौंजन्वर पॉय टेज्नकर रयवचव ॲण्ड डवे् शरऩभेंट अांतगवत 
स्टाटवअऩरा प्रोत्वाशन देण्मावाठी तमाय कयण्मात आरेरे उद्मोग कोडीओमवटी, 



कौळलम वलकाव ल उद्मोग वलबागाच्मा व्मलवाम मळषण ल प्रमळषण वलबागाद्लाये 
ननमभवत ऑटोभेहटक भीटय रयडीांग ॲण्ड थेप्ट डडटे्ळन ल फामडामये्ळन वेंटय कभ 
एनजी वेव्शयच ेभॉडरे, ट्रू एनजी द्लाये तमाय कयण्मात आरेरे वेव्श मभरीऑन्व फाम 
अ फ्म ूशन्डयेड भॉडरे, स्लच्छ अवोमवएळनद्लाये टाकाउऩावनू वुांदय ल हटकाउ 
लस्तूांची ननमभवती, एभजी ऑटोभेळन टे्नॉरॉजीद्लाये तमाय कयण्मात आरेरे स्भाटव 
मवटीळी वांफांधधत उत्ऩादने, नागऩयू पस्टव चॅरयटेफर रस्टद्लाये वलदेळात याशुन आऩलमा 
ळशयाच ेनाल भोठे कयणाये ल भशत्लऩणूव कामाववाठी वलदेळातीर नागऩयूकयाांना 
एकबत्रक आणण्माच ेकाभ दळववलणाये स्टॉर अळा वलवलध स्टॉलवलरून भाहशती 
उऩरब्ध कयण्मात आरी आशे. 
  

 


