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नागपूर, ता.  २३ :   वयकाय ज्मा काशी चाांगल्मा मोजना याफवलत ेत्मा 
म्शणजे ‘इनोव्शेळन’चाच एक बाग आशे. नालीन्मऩूणण मोजनाांवाठी 
आऩल्माकड े१८ कोटीांचा ननधी उऩरब्ध आशे. ‘इनोव्शेळन ऩलण’च्मा 
भाध्मभातून आरेल्मा उत्तभ वांकल्ऩनाांचा लाऩय उऩरब्ध ननधीचा लाऩय 
करून नागऩूय ळशयाच्मा वलकावावाठी कयाला. मुला वांळोधकाांनी केरेल्मा 
‘इनोव्शेळन’च्मा भाध्मभातून नागऩूय जागनतक दजाणचे ळशय कय्माचा 



आऩरा भानव अवल्माचे प्रनतऩादन याज्माचे ऊजाणभांत्री तथा नागऩूय 
जजल््माचे ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांनी केरे. 

भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा वांकल्ऩनेतून ऩुढे आरेल्मा नागऩूय 
भशानगयऩालरका आणण भेमय इनोव्शेळन कौजन्वरच्मा वांमुत त वलयममभाने 
भानकाऩूय इनडोअय स्टेडडमभ मेथे आमोजजत ‘इनोव्शेळन ऩलण’चे उयम घाटन 
ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांच्मा शस्त ेथाटात ऩाय ऩडरे. माप्रवांगी 
त ेफोरत शोते. अध्मषस्थानी भशाऩौय नांदा जजचकाय शोत्मा. मालेऱी 
भांचालय याज्माचे वालणजननक फाांधकाभ, लने ल आददलावी वलकाव याज्मभांत्री 
डॉ. ऩरयणम पुके, ओफीवी वलकाव भशाभांडऱाचे उऩाध्मष अवलनाळ ठाकये, 

आभदाय वलणश्री वुधाकय देळभुख, गगयीळ व्माव, वुधाकय कोशऱे, उऩभशाऩौय 
दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभतीचे वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वलयोधी ऩष 
नेत ेतानाजी लनले, वत्ताऩष उऩनेत्मा लऴाण ठाकये, आयोग्म वलभती 
वबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, जरप्रदाम वलभतीचे वबाऩती वऩ ांटू झरके, भदशरा 
ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वांगीता गगऱ्शे, भांगऱलायी झोन वबाऩती 
गागी चोऩडा, आवीनगय झोन वबाऩती वलयांका लबलगड,े धयभऩेठ झोन 
वबाऩती अभय फागड,े वतयांजीऩुया झोन वबाऩती अलबरुची याजगगये, 

फवऩाच्मा गटनेत्मा लैळारी नायनलये, कय ल कय आकायणी वलभतीचे 
उऩवबाऩती तथा ज्मेष्ठ नगयवेलक वुनीर अग्रलार, अजग्नळभन ल 
वलयममुत वलभतीचे उऩवबाऩती ननळाांत गाांधी, अनतरयत त आमुत त याभ 
जोळी, इनोव्शेळन ऩलणचे नोडर अगधकायी तथा अनतरयत त आमुत त अझीझ 
ळेख, भशाभेट्रोचे प्रफांध वांचारक ब्रजेृळ दीक्षषत, नागऩूय स्भाटण ॲ्ड 
वस्टेनेफर लवटी डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन लर.चे भुख्म कामणकायी अगधकायी 
डॉ. याभनाथ वोनलणे, भेमय इनोव्शेळन कौजन्वरचे वभन्लमक डॉ. प्रळाांत 



कडू, इनोव्शेळन ऩलणचे भुख्म वभन्लमक केतन भोदशतकय, नगयवेलक 
वुनीर दशयणलाय, नगयवेवलका प्रगती ऩाटीर, लळल्ऩा धोटे, भांगरा राांजेलाय, 

नागऩूय भेट्रोचे भशाव्मलस्थाऩक अननर कोकाटे, याजेळ गादेलाय, प्रलीण 
डाखोऱे माांची उऩजस्थती शोती. 

ऩुढे फोरताना ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे म्शणारे, माऩूली झारेल्मा 
शॅकॉथॉनभध्मे आरेल्मा ४०० प्रकल्ऩाांऩैकक ९० टत के प्रकल्ऩाांचा उऩमोग 
याज्म ळावनाभापण त वलवलध वलकावकाभाांभध्मे कय्मात मेईर. वयकाय 
ननधी उऩरब्ध करून दे्माचे कामण करू ळकत.े भात्र नलवांकल्ऩना मुलाच 
देऊ ळकतात. नागऩूयच्मा मुला वांळोधकाांच्मा वांकल्ऩना भाांड्मावाठी वुरू 
केरेरा शा उऩक्रभ आांतययाष्ट्रीम स्तयालय ने्मावाठी भशाऩौय नांदा 
जजचकाय माांचे प्रमत्न लाखाण्माजोगे आशेत. याज्म वयकायभधीर वलवलध 
४५ वलबागाांवाठी प्रनत वलबाग एक नालीन्मऩूणण कल्ऩना इनोव्शेळन ऩलणच्मा 
भाध्मभातून आरी तय त्मावाठी नालीन्मऩूणण मोजनेवाठी अवरेरा ननधी 
उऩरब्ध करून दे्मात मेईर, अळी ग्लाशी त्माांनी मालेऱी ददरी. इनोव्शेळन 
ऩलणभधीर वांकल्ऩनाांचा लाऩय करून नागऩूय ळशय जागनतक स्तयालय 
ने्माचा आऩरा भानव आशे. मावाठी वयकाय बत कभऩणे मुला 
वांळोधकाांच्मा ऩाठीळी आशे. भात्र, मुला वांळोधकाांनाशी त्माचा ऩाठऩुयाला 
कयाला रागेर, अवे आलाशन त्माांनी केरे. वलदबाणरा ‘ऩमणटन शफ’ 

कय्माचा ननणणम ळावनाने घेतरा आशे. मा षेत्रात व्मलवामाच्मा बयऩूय 
वांधी आशे. मुला वांळोधकाांनी मा षेत्रावाठी तमाय केरेल्मा वांकल्ऩना 
आभांत्रत्रत आशे. त्माांना आकाय दे्मावाठी ळावन भदत कयेर, अवे 
आश्लावनशी ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे माांनी मालेऱी ददरे. 

‘इनोव्हेऴन पळक’ गौरळऴाऱी : डॉ. पररणय फुके 



याज्माचे वालणजननक फाांधकाभ, लने ल आददलावी वलकाव याज्मभांत्री डॉ. 
ऩरयणम पुके मालेऱी फोरताना म्शणारे, वांत सानेश्लयाांनी फारलमातच 
‘सानेश्लयी’ची यचना केरी. १६ व्मा लऴाणतच फार लळलाजी माांनी तोयणा 
जजांकरा आणण स्लयाज्माची भुशूतणभेढ योलरी. आऩण मुला आशात. मा 
लमात आऩल्माराशी जागनतक ऩातऱीलय ऩोशच्माची वांधी आऩण केरेरे 
वांळोधन देऊ ळकते, अवे वाांगत त्माांनी २० लऴण लमातच ११७ ऩेटांट 
आऩल्मा नालालय कयणाये मळयाज बाययमलाज आणण डडलरव्शयी कां ऩनीचे 
अध्मष अवरेरे वादशर फलाण माांच्मा मळोगाथेचे उदाशयण ददरे. पेवफुकचे 
ननभाणते, उफेयचे वांचारक माांनी आऩल्मा वांकल्ऩनेतून अयमवलतीम व्मलवाम 
उबायरा. आऩणशी अळा वांकल्ऩना व्मलवामाच्मा रूऩात ऩरयलतीत 
कयाव्मा, अवे इनोव्शेळन ऩलणचे आमोजन गौयलळारी अवून अळा 
व्मावऩीठाचा उऩमोग करून घे्माचे आलाशन त्माांनी केरे. 

‘इनोव्हेऴन’चा उपक्रम जागततक स्तराळर नेण्याचा संकल्प : महापौर नंदा 
स्जचकार 

इनोव्शेळन ऩलणभध्मे ५०० नलवांकल्ऩना मेतीर अळी अऩेषा अवताना 
शजायालय मुला वांळोधकाांनी नोंदणी केरी मातच मा उऩक्रभाचे मळ 
अवल्माचे प्रनतऩादन भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी केरे. त्मा म्शणाल्मा, 
याष्ट्रउबायणीत मुलाांचे मोगदान भोठे आशे. भानलाच्मा डोत मात अनेक 
वांकल्ऩना मेतात. त्मा त्माांनी भाांडल्मा, त्माचा वलकावकामाणत कवा 
वशबाग कयता मेईर, माचा वलचाय केरा आणण त्मारा व्मलवामात कवे 
रूऩाांतरयत कयता मेईर, मादृष्टीने कामण जय झारे तय बवलष्मात बायत 
देळ शा ळाश्लत वलकावाचे आणण उयममोगननलभणतचे ‘भॉडरे’ ठयेर, अवा 
वलश्लाव त्माांनी व्मत त केरा. भशाऩौय इनोव्शेळन अलॉडण आणण इनोव्शेळन 



ऩलणच्मा ननलभत्ताने नागऩुयातीर मुलाांना एक शत काचे व्मावऩीठ भनऩाने 
उऩरब्ध करून ददरे आशे. मा व्मावऩीठालय वांकल्ऩना भाांडा, त्मा 
वांकल्ऩनाांचा वलकावात उऩमोग कवा कयता मेईर, त्माचे उयममोगात 
रुऩाांतय कवे कयता मेईर माफाफत भागणदळणशी माच व्मावऩीठालय लभऱेर 
अवे मा उऩक्रभाचे स्लरूऩ आशे. शा उऩक्रभ आता जागनतक स्तयालय जात 
आशे. बवलष्मात जगाच्मा ऩाठीलय जजथे कुठे शा उऩक्रभ शोईर, तथेे 
‘नागऩूय’ ळशयाचे नाल गौयलाने घेतरे जाईर, अवे आऩरे स्लप्न अवल्माचे 
भशाऩौय नांदा जजचकाय माांनी वाांगगतरे. ऩांतप्रधान नयेंद्र भोदी माांचे स्लप्न 
ऩूणण शो्मावाठी अवे उऩक्रभ ननलभत्त ठयेर, अवेशी त्मा म्शणाल्मा. 

मालेऱी आभदाय वुधाकय देळभुख, आभदाय गगयीळ व्माव माांनीशी 
भागणदळणन केरे. नलउयममोजकाांना उयममोग वलस्तायावाठी दे्मात मेणाऱ्मा 
भुद्रा रोनचे वलाणगधक राबाथी भशायाष्ट्रात अवल्माचा उल्रेख त्माांनी 
केरा. मुलाांजलऱ कल्ऩना आशे. वलचाय आशेत. त्माांना ऩुढे ने्माचे कामण 
त्माांनाच कयामचे आशे. इनोव्शेळन ऩलण वायखे उऩक्रभ त्मावाठी राबकायक 
ठयतीर, अवा वलश्लाव त्माांनी व्मत त केरा. भशाभेट्रोचे भशाव्मलस्थाऩक 
ब्रजेृळ दीक्षषत मालेऱी फोरताना म्शणारे, नागऩूय भेट्रोने नेशभी ‘इनोव्शेळन 
आणण एत वरेंव’रा चारना ददरी आशे. नागऩूय भेट्रोचे नालीन्मऩूणण कामण 
शे केलऱ देळावाठीच नव्शे तय जगावाठी आदळण ठयत आशे. अथणऩुयलठा 
कयणाऱ्मा जभणनी आणण फ्रान्व वुद्धा नागऩूय भेट्रोकड े‘इनोव्शेळन’च्मा 
भाध्मभातून ‘भॉडरे’ म्शणून फघतात. भेट्रोचे कोच फनवल्माचा 
कायखानावुद्धा नागऩुयात मेतोम. रोकवशबाग लाढवल्मावाठी भेट्रो 
नागरयकाांच्मा वोमीवाठी वलवलध मोजना आणत आशेत. लाशतूक व्मलस्थेचे 



एकत्रत्रकयण, भशाकाडण, ग्रीन एनजी अळा नलनलीन वांकल्ऩना नागऩूय भेट्रो 
वत्मात उतयवलत अवल्माचे त्माांनी वाांगगतरे. 

प्रास्तावलकातून भेमय इनोव्शेळन कौजन्वरचे वभन्लमक डॉ. प्रळाांत कडू 
माांनी उऩक्रभ आमोजनाभागीर बूलभका वलऴद केरी. केलऱ उऩक्रभ 
आमोजन शाच उदे्दळ नवून माभध्मे मेणाऱ्मा वांकल्ऩनाांचा उऩमोग वलवलध 
काभाांभध्मे कवा कयता मेईर, मालय कामण वुरू याशणाय अवल्माचेशी त्माांनी 
मालेऱी वाांगगतरे. 

तत्ऩूली ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनुकऱे माांच्मा शस्त ेदीऩप्रज्लरन करून 
‘इनोव्शेळन ऩलण’चे वलधीलत उयम घाटन कय्मात आरे. ‘इनोव्शेळन ऩलण’च्मा 
ननलभत्ताने ‘देळी जुगाड-द इनोव्शेळन शाऊव’ शा एक दटव्शी ळो बवलष्मात 
मेणाय अवून त्माच्मा ऩदशल्मा ऩत्रकाचे अनालयण ऩारकभांत्री चांद्रळेखय 
फालनकुऱे ल भशाऩौय नांदा जजचकाय माांच्मा शस्त ेवलण भान्मलयाांच्मा 
उऩजस्थतीत कय्मात आरे. मानांतय ऩारकभांत्री चांद्रळेखय फालनकुऱे, ना. 
ऩरयणम पुके, भशाऩौय नांदा जजचकाय ल अन्म भान्मलयाांनी कामणक्रभ 
ऩरयवयात रागरेल्मा स्टॉल्वरा बेट देत भादशती जाणून घेतरी. 
कामणक्रभाचे वांचारन वनी फ्रान्वीव माांनी केरे. मुला लगाणच्मा 
उऩजस्थतीतीने भानकाऩूय इनोडोअय स्टेडडमभ खचाखच बयरे शोते. 

मान्यळरांचे मागकदऴकन आणण तरुणाईसोबत संळाद 

उयम घाटन वोशळ्मानांतय उऩजस्थत तरुणाईरा वलवलध षेत्रातीर भान्मलयाांनी 
भागणदळणन कयीत वांलाद वाधरा. नागऩूय स्भाटण ॲ्ड वस्टेनेफर लवटी 
डवे्शरऩभेंट कॉऩोयेळन लर.चे भुख्म कामणकायी अगधकायी डॉ. याभनाथ 
वोनलणे माांनी ‘इनोव्शेळन’ म्शणजे काम शे वोदाशयण स्ऩष्ट केरे. 



ननमलभतऩणे कयणाऱ्मा कृती लेगऱेऩणाने कयता मेतीर का, माचा वलचाय 
करून त्मालय अांभर कय्माच्मा दृष्टीने प्रमत्न कयणे म्शणजे ‘इनोव्शेळन’ 

अवे त्माांनी वाांगगतरे. इनोव्शेळन कय्मावाठी लळषणाची गयज नाशी. 
तुम्शारा कल्ऩनाांचा वलस्ताय कयता मामरा शला, अवे वाांगत त्माांनी 
जागनतक स्तयालय वलवलध ळोध रालणाऱ्मा ळास्त्रसाांची उदाशयणे ददरी. 

व्शीएनआमटीचे वांचारक डॉ. ऩी.एभ. ऩडोरे माांनीशी वलयममार्थमाांना 
भागणदळणन केरे. त ेम्शणारे, चाकोयीफाशेय ऩडून वलचाय कयणे, वांकल्ऩना 
भाांडणे आणण त्मा वत्मात उतयवलणे म्शणजे इनोव्शेळन आशे. 
व्शीएनआमटी रलकयच ‘इस्त्रो वेंटय ऑप इनोव्शेळन’ आणण ‘वेंटय ऑप 
एत वरेंव’चा ळुबायांब कयीत अवून वलयममार्थमाांना, नल वांळोधकाांना मेथे शले 
त ेभागणदळणन लभऱेर, अळी भादशतीशी त्माांनी ददरी. वलयममार्थमाांनी 
वलचायरेल्मा प्रश्नाांना त्माांनी उत्तये ददरी. 

पेब्रुलायी भदशन्मात आमोजजत ‘शॅकॅथॉन’ ज्माांच्मावाठी टननांग प्लाईंट 
ठयरा, ज्माांनी वादय केरेल्मा वांकल्ऩनाांना फूस्ट लभऱारा आणण आज त े
मळस्ली उयममोजक म्शणून लाटचार कयीत आशेत अवे भुकुां द ऩात्रीकय 
आणण रृवऴकेळ राांडगे माांनीशी आऩरे अनुबल भाांडरे. शॅकॉथॉनभुऱे आज 
शे ळत म झाल्माचे त्माांनी वाांगगतरे. 
 


