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ता. २३ ऑगस्ट २०१९

इनोव्हे शनविना कोणत्याही दे शाची
प्रगती शक्य नाही : विभागीय आयक्
ु त
डॉ.संजीि कुमार

गटचचेमध्ये तज्ज्ांनी ददऱा मंत्र
नागपरू , ता. २३ : ‘नॉरेज इज ऩॉलय’अवे म्शटरे जाते भात्र आज जगातीर कोणततशी

भाहशती एका क्लरकलरुन षणाभध्मे आऩल्माऩढ
ु े वादय केरी जाते. गग
ु रभऱ
ु े आऩरे
जीलन वर
ु ब झारे आशे . मा इनोव्शे ळनभऱ
ु े अवॊख्म काभाॊना गती मभऱारी आशे .
आऩल्मा बायत दे ळाभध्मे जगातीर वलााधधक मल
ु ाळलती आशे . मा मल
ु ाॊच्मा

डोलमातीर नलवॊकल्ऩना ऩढ
ु े मेणे गयजेचे आशे . ‘इनोव्शे ळन’शे च बवलष्म अवन
ू

मल
ु ाॊनी त्माच्माकडे रष दे उन काभ कयणे आलश्मक आशे . आज इनोव्शे ळनवलना
कोणत्माशी दे ळाची प्रगतीच ळलम नाशी, अवे प्रततऩादन वलबागीम आमल
ु त डॉ.
वॊजील कुभाय माॊनी केरे.

‘इनोव्शे ळन ऩला’च्मा तनमभत्ताने ळक्र
ु लायी (ता.२३) आमोक्जत गटचचेभध्मे ते फोरत
शोते. ‘इनाव्शे ळन ड्रिव्शन वोवामटी पॉय वस्टे नेफर डेव्शरऩभें ट ले ॲण्ड मभन्व’ मा

वलऴमालय आमोक्जत गटचचेभध्मे भशाऩौय नॊदा क्जचकाय, बायत वयकाय एभएचआयडी
चे इनोव्शे ळन डामये लटय डॉ. भोहशत गॊबीय, केडीके भशावलद्मारमाच्मा भेकॅतनकर

इॊक्जतनअयीॊग वलबागाचे प्रभख
ु ल प्राचामा डॉ. वी.वी. शाॊडा, प्रॅ नेट-व्शी इॊड्रडमाचे

वॊचारक डॉ. वलक्रभमवॊग ऩाचरोये , नागऩयू पस्टचे तन्लीय मभझाा, भनऩाचे अततरयलत
आमल
ु त अझीझ ळेख वशबागी झारे शोते.

मालेऱी वलबागीम आमल
ु त डॉ. वॊजील कुभाय माॊनी स्लत:च्मा ळैषणणक जीलनातीर

काशी आठलणीॊना उजाऱा हदरा. वलऩयीत ऩरयक्स्थतीत अनेक अऩमळ ऩचलन
ू ळेलटी

ध्मेम प्राप्त कयताना इच्छाळलती आणण भेशनत मा दोन गोष्टीॊनी काशीशी ळलम शोउ
ळकल्माचे भशत्ल त्मालेऱीशी ऩटरे ल आजशी उऩमोगी ऩडत आशे . त्माभऱ
ु े

इच्छाळलतीरा भेशनतीची जोड द्मा ल कोणत्माशी काभाच्मा ऩत
ा ेवाठी स्लत:रा
ू त
झोकून द्मा, अवा भॊत्र त्माॊनी मालेऱी वलद्मार्थमाांना हदरा.

भशाऩौय नॊदा क्जचकाय म्शणाल्मा, वभाजातीर प्रत्मेक घटकावाठी काशीतयी

कयण्माच्मा बालनेतून ज्मेष्ठाॊवाठी ज्मेष्ठ वलयॊ गऱ
ु ा केंद्र, भहशराॊवाठी भहशरा

उद्मोक्जका केंद्र, तरुणाॊच्मा नलवॊकल्ऩनाॊना ऩॊख दे ण्मावाठी ‘भेमय इनोव्शे ळन

कौक्न्वर’, त्माच भाध्मभातन
ू शॅकेथॉन, भशाऩौय इनोव्शे ळन अलाडा, इनोव्शे ळन ऩला अवे
उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशे त. केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा नेतत्ृ लात

ळशयात अनेक इनोव्शे हटव्श प्रकल्ऩ वू 
ु आशे त. माच प्रकल्ऩाॊभध्मे आऩरे मोगदान
म्शणून योजच्मा दै नहॊ दन वभस्माॊफाफत आऩल्मा वॊकल्ऩनाॊना भत
ा ऩ दे ण्मावाठी
ू ू 
तरुणाॊनी ऩढ
ु े माले, अवे आलाशनशी त्माॊनी मालेऱी केरे.

बायत वयकाय एभएचआयडी चे इनोव्शे ळन डामये लटय डॉ. भोहशत गॊबीय माॊनी

योजच्मा दै नॊहदन जीलनात बेडवालणा-मा वभस्माॊच,े अडचणीॊचे उत्तय आऩल्मा

इनोव्शे ळनच्मा भाध्मभातून ळोधण्माचे आलाशन मालेऱी केरे. दे ळाभध्मे ऩामरट
मभळन प्रभाणेच इॊडो मभळन याफवलणे शे ध्मेम अवल्माचे ते म्शणारे.

तत्ऩल
ु ी माच वलऴमालय झारेल्मा गटचचेत नीयीचे भख्
ु म ळास्त्रस डॉ. ऩलन

राबवेटलाय, जीआमझेड-एभएवएभईचे कन्वल्टन्ट डॉ. यलीॊद्र अशे य, वलदबा बफझनेव

पोयभचे वीईओ आकी. नीरेळ याशाटे , मल
ु ा भागादळाक श्रीमळ क्जचकाय, एर ॲण्ड टी
इन्पोटे कच्मा कन्वल्टन्ट नेशा भारीकय, फॊगऱुू  मेथीर श्री. श्रीकाॊत, वलदबा ड्रडपेन्व

इॊडस्रीचे श्री. दष्ु मॊत माॊनी वशबाग घेतरा. दोन्शी गटचचेचे वभन्लमन भेमय
इनोव्शे ळन कौक्न्वरचे वभन्लमक डॉ. प्रळाॊत कडू माॊनी केरे.
सहभागी संकल्पनांची छानणी
इनोव्शे ळन ऩलाभध्मे शजायालय नलवॊकल्ऩनाॊची नोंदणी कयण्मात आरी आशे . मा

वशबागी नलवॊकल्ऩनाॊच्मा वादयीकयणानॊतय त्माॊची उद्मा ळतनलाय (ता.२४)ऩमांत
प्राथमभक छानणी तज्स ऩयीषक भॊडऱाद्लाये कयण्मात मेणाय आशे . मानॊतय मा
वॊकल्ऩना भनऩा ल ळावनाच्मा अन्म वलबागाद्लाये तऩावन
ू त्मानॊतयच त्माची

उऩमोगीता ठयवलण्मात मेईर, अवे भेमय इनोव्शे ळन कौक्न्वरचे वभन्लमक डॉ. प्रळाॊत
कडू माॊनी वाॊधगतरे.
‘स्टाटक अप फेस्ट’चे उद्घाटन शननिारी
‘इनोव्शे ळन ऩला’च्मा दव
ु -मा हदलळी ळतनलायी (ता.२४) ‘स्टाटा अऩ पेस्ट’ ल ‘द

ॲमवरये ट’चे आमोजन कयण्मात आरे आशे . ‘स्टाटा अऩ पेस्ट’ च्मा भाध्मभातून
वलद्मार्थमाांनी भाॊडरेल्मा वॊकल्ऩनाॊना उद्मोगाभध्मे कळाप्रकाये ऩरयलतीत कयता
मेईर, माफाफत तज्साॊच्मा भाध्मभातन
ू भागादळान कयण्मात मेईर. तय ‘द

ॲमवरये ट’च्मा भाध्मभातून वलद्मार्थमाांच्मा उद्मोगारा आधथाक भदत कळी दे ता

मेईर, ळावनाच्मा कुठल्मा मोजनाॊचा राब घेता मेईर, फॉकाॊचे काम वशकामा मभऱू

ळकते, माफाफत वलद्मार्थमाांना भागादळान कयण्मात मेईर. ळतनलायी २४ ऑगस्ट योजी

वकाऱी १० लाजता आमोक्जत स्टाटा अऩ पेस्ट च्मा उद्घाटन वोशळ्मारा याज्माचे
भख्
ु मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव, केंद्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी ल याज्माचे भशवर
ू ल

वालाजतनक फाॊधकाभ भॊत्री चॊद्रकाॊत ऩाटीर माॊची प्रभख
ु उऩक्स्थती याशीर. याज्माचे

ऊजााभॊत्री तथा नागऩयू क्जल््माचे ऩारकभॊत्री चॊद्रळेखय फालनकुऱे , तनती आमोगाचे
भख्
ु म कामाकायी अधधकायी अमभताब काॊत, म-ू ट्मफ
ू तनभााते यणलीय

अल्राफाड्रडमा, एभएचआयडीचे इनोव्शे ळन डामये लटय भोहशत गॊबीय, नॅळनर प्रो-ॲथॅरेट
गौयल तनेजा, मवयीमर आॊतयप्रीनय छे ट जैन माॊची वलळेऴ उऩक्स्थती मालेऱी याशणाय

आशे . अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा क्जचकाय याशतीर. ‘चरा शला मेऊ द्मा’ पेभ बायत

गणेळऩयु े माॊची उऩक्स्थती वलळेऴ आकऴाण ठयणाय आशे . ळतनलायी (ता.२४) वामॊकाऱी ६
ते १० दयम्मान ‘वोळर भीड्रडमा पॅन पेस्ट’ शा वलळेऴ कामाक्रभ आमोक्जत कयण्मात
आरा आशे .

