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उद्मभळीरतेतूनच शोईर 
वलदबाकचा वलकाव : ना. ननतीन 

गडकयी 

‘इनोव्शेळन ऩलक‘अंतगकत ‘स्टाटक अऩ पेस्ट’चे ळानदाय 
उद् घाटन : भान्मलयांच्मा भागकदळकनाने मुला 

वंळोधकांना ‘स्टाटक अऩ फूस्ट’ 

  

नागऩूय, ता.  २४ :   ‘इनोव्शेळन’ शी आजच्मा काऱाची गयज आशे. वलद्मार्थमाांनी 
वतत नले काशीतयी ळोधामरा शले. भोठॊ ध्मेम ठेला. वकायात्भक दृष्टिकोन ठेला. 
चचकािी फाऱगा. मळ तुभच्मा ऩामाळी रोऱण घेईर, अवा भॊत्र तरुणाईरा देत 
उद्मोगी फना. उद्मभळीरतेतूनच वलदबााचा वलकाव शोईर, अवे प्रततऩादन कें द्रीम 
यस्ते लाशतकू, भशाभागा ल वकू्ष्भ, रघ,ु भध्मभ उद्मोग वलकाव भॊत्री तनतीन गडकयी 
माॊनी केरे. 



भशाऩौय नॊदा ष्जचकाय माॊच्मा वॊकल्ऩनेतून नागऩयू भशानगयऩालरका, भेमय इनोव्शेळन 
कौष्सवरच्मा लतीने भानकाऩयू इनडोअय स्िेडडमभ मेथे आमोष्जत दोन ददलवीम 
‘इनोव्शेळन ऩला’च्मा तनलभत्तान े‘स्िािा अऩ पेस्ि’च्मा उद् घािनप्रवॊगी त ेफोरत 
शोत.े अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा ष्जचकाय शोत्मा. मालेऱी व्मावऩीठालय वलयोधी ऩष 
नेते तानाजी लनल,े आमकु्त अलबजीत फाॊगय, भॊगऱलायी झोन वबाऩती गागी चोऩडा, 
कय आकायणी वलभतीच ेउऩवबाऩती तथा ज्मेटठ नगयवेलक वनुीर अग्रलार, 

अष्ननळभन ल वलद्मतु वलभतीच ेउऩवबाऩती तनळाॊत गाॊधी, लवने करालॊत वॊदीऩ 
कुरकणी, अलबनेता बायत गणेळऩयेु, गीतकाय वॊदीऩ नाथ, बायत वयकायच्मा 
एभएचआयडीच ेइनोव्शेळन डामयेक्िय भोदशत गॊबीय, प्रभखु भागादळाक चते जैन, 

अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी, इनोव्शेळन ऩलाच ेनोडर अचधकायी तथा अततरयक्त 
आमकु्त अझीझ ळखे, उऩामकु्त याजेळ भोदशते, भेमय इनोव्शेळन कौष्सवरच े
वभसलमक डॉ. प्रळाॊत कडू, इनोव्शेळन ऩलाच ेभखु्म वभसलमक केतन भोदशतकय, 

भकुुॊ द ऩािणकय, डॉ. गादेलाय, याशुर खयाफे, देलेंद्र गामकलाड माॊची उऩष्स्थती शोती. 

तरुणाईरा भागादळान कयताना ना. तनतीन गडकयी ऩढेु म्शणारे, आऩण वतत 
नव्माचा ळोध घेत अवतो. त्मातूनच नागऩयुात नव्शे वॊऩणूा देळात नले तॊत्रसान 
वलकलवत करू ळकरो. बायतात वभुाये वात राख कोिीॊच ेऩेट्रोर आणण डडझरे 
आमात केरे जात.े शा खचा कभी कयण्मावाठी आता फामोफ्मएुरलय चारणाऱ्मा 
गाड्मा आणण्माचा आऩरा प्रमत्न वरुू आशे. तणव, ऊव, नेऩीमय गलत माऩावनू 
जैवलक इॊधन तमाय कयण्माच ेप्रमोग वरुू आशे. इथेनॉरलय चारणायी दचुाकी 
िीव्शीएव कॊ ऩनीने वलकलवत केरी. मा दचुाकी प्रत्मेक ळतेकऱ्माॊनी लाऩयाला अवा 
आऩरा आग्रश आशे. जैवलक इॊधन तमाय कयण्मावाठी आलश्मक तणव, ऊव, नेवऩमय 
गलत ळतेकऱ्माॊनीच तनभााण कयाले. ते वॊऩणूा आऩण वलकत घेऊ. त्माऩावनू जवैलक 
इॊधन तमाय करू. नली ददल्री, शरयमाणाभधीर ळतेकऱ्माॊना आऩण मावाठी प्रोत्वादशत 
केरे. २०० कोिी रुऩमे त्मावाठी ददरे. ऩढुीर काशी लऴाात तणवाऩावनू फनरेल्मा 
इॊधनाच े३० त े४० ऩॊऩ नली ददल्री, शरयमाणात अवतीर. माभऱेु नली ददल्रीरा 
प्रदऴुणाऩावनू भकु्ती लभऱेर. ळतेकऱ्माॊना काभ लभऱेर आणण मलुाॊना योजगाय 
लभऱेर. नागऩयू ऩरयवयात नेऩीमय गलताची तनलभाती करून त्माऩावनू जवैलक इॊधन 



तमाय कयण्मात मेईर. ५० शजाय एकयभध्मे शे गलत रालण्मात मेईर. मा गलतारा 
फामो डामजेस्ियभध्मे िाकून फामो डडझरे तमाय कयण्मात मेईर. वलदबाातीर 
नागऩयू, बॊडाया, गोंददमा, चॊद्रऩयू, गडचचयोरी, लधाा मा वशा ष्जल्हमाॊना ऩढुीर वशा 
लऴाात डडझरेभकु्त कयण्माचा आऩरा भानव अवल्माच ेत्माॊनी मालेऱी वाॊचगतरे. 

नागऩयूची नवैर्गकक वंत्रा फपी ऩोशचराय देळात 

ऩढेु फोरताना ते म्शणारे, नागऩयू ष्जल्हमात शोणाऱ्मा वॊत्र्माच्मा नालाने वॊत्रा फपी 
प्रलवद्ध आशे. आता शी फपी वॊत्र्माचा यव िाकून फनवलण्माचा प्रमोग भदय डअेयीने 
केरा. तो मळस्ली झारा. गणेळ चतुथीरा मा वॊत्रा फपीच ेरॉष्सचॊग अवनू त्मारा 
देळबयात भोठे भाकेि लभऱणाय आशे. माभऱेु मा बागातीर वॊत्रा उत्ऩादकाॊचा एकशी 
वॊत्रा लामा जाणाय नाशी. वलभानात जवैलक इॊधनाचा लाऩय वरुू केरा. एकॊ दयच काम 
तय कुठरीशी लस्त ूिाकाल ूनाशी. त्मा लस्तूॊत काशीतयी ळोधरॊ ऩादशजे. आजची 
तरुणाईच शे करू ळकते. पक्त त्माॊना वॊधी लभऱामरा शली. त्माॊनी ळोध रालरेल्मा 
वॊकल्ऩनाॊना भाॊडण्मावाठी व्मावऩीठ लभऱणे गयजेच ेआशे. शे व्मावऩीठ नागऩयू 
भशानगयऩालरकेने लभऱलनू ददरे मावाठी भशाऩौय नॊदा ष्जचकाय अलबनॊदनाव ऩात्र 
आशेत. नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा इततशावातीर शा वलोत्तभ उऩक्रभ अवल्माच े
गौयलोद् गाय त्माॊनी मालेऱी काढरे. 

नलवंकल्ऩनांना भनऩा देईर ऩाठफऱ : भशाऩौय नंदा जजचकाय 

भशाऩौयऩदाच्मा कामाकाऱात आऩण ज्मेटठ वलयॊगऱुा कें द्र, वलद्मार्थमाांवाठी तनयतनयाऱे 
कामाक्रभ, भदशराॊवाठी भदशरा उद्मोष्जका कें द्र आणण तरुणाईवाठी इनोव्शेळन ऩला 
अवे उऩक्रभ याफवलरे. कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्माभऱेु अवे कामा कयण्माची 
पे्रयणा लभऱारी. मलुाॊच्मा वॊकल्ऩनाॊवाठी आकाळ भोकऱे कयण्माचा भनऩाचा शेत ू
आशे. माच व्मावऩीठालय फॉकाॊना आणून त्माॊच्मा भाध्मभातून स्िािा अऩ वाठी 
अथावशाय्म लभऱलनू देण्माचा प्रमत्न आशे. व्मक्तीची ददळा चकुरी तय त्मारा ऩढुचा 
प्रलाव भशागात ऩडतो. ळावनाच्मा प्रत्मेक मोजना ददळादळाक आशेत. भरुाॊना ददळा 
दाखवलण्माच ेकामा ळावन कयीत आशे. स्लत:च ेभलू्म लाढला. ज्माच्मा अॊगी धाडव 



आशे, सान आशे आणण व्मलशायचातुमा आशे तो कधीच भागे याशू ळकत नाशी. 
वजृनळीरतेरा जागॊ कया. नलवॊकल्ऩनाॊना नागऩयू भशानगयऩालरका ऩाठफऱ देईर. 
नागऩयू ळशयारा नरोफर लविी फनवलण्मावाठी आऩरे वशकामा द्मा, अवे प्रततऩादन 
भशाऩौय नॊदा ष्जचकाय माॊनी आऩल्मा अध्मषीम बाऴणातून केरे. 

ज्मा कामाकची आलड आशे ते कामक कया : बायत गरेळऩयेु 

‘चरा शला मेऊ द्मा’ पेभ अलबनतेा बायत गणेळऩयेु माॊनी आऩल्मा लेगळ्मा 
ळरैीतीर बाऴणातून वलद्मार्थमाांच ेभनोयॊजन कयीत भोराचा वॊदेळ ददरा. त ेम्शणारे, 

भुॊफईरा वलदबााचा रोकाॊचा दिकाल रागत नाशी, अवे म्शणणे म्शणजे आऩरा 
कभीऩणा आऩणच लवद्ध कयणे शोम. मा याज्माच ेभखु्मभॊत्रीच वलदबााच ेआशेत. जात, 

उॊची, लम, ऩरयष्स्थती प्रगतीच्मा आड कधीच मेत नाशी. ज्मा काभात आऩरी गती 
अवेर, ज्मा कामााची आलड अवेर त्मा काभात रष राला. मळ तुभच्मावोफत 
याशीर. तुम्शी जो वलचाय भनात आणरा त्मा वलचायाॊना व्मावऩीठ देण्मावाठी, 
प्रोत्वाशन देण्मावाठी शा उऩक्रभ आशे. रलकयच आम्शी लदैबी करा अकादभी 
स्थाऩन कयीत आशोत. त्मातून चचत्रऩिावाठी आलश्मक वलाच षेत्रातीर व्मक्ती 
तमाय कयण्माचा प्रमत्न आशे. इथे चचत्रऩिाॊची तनलभाती वरुू झारी की योजगाय 
लभऱतीर. आऩण जे तनभााण करू, त्माच्मा पे्रभात ऩडू नका. त ेवलवया आणण ऩसुशा 
नले काशी तनभााण कयण्माचा ध्माव यमा, अवा भौलरक वल्रा अलबनेते बायत 
गणेळऩयेु माॊनी ददरा. 

अलबनेत ेवॊदीऩ कुरकणी माॊनीशी मालेऱी वलद्मार्थमाांना भोराच ेभागादळान केरे. 
तत्ऩलूी कें द्रीम भॊत्री तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्त ेश्री गणेळाची ऩजूा करून आणण 
दीऩप्रज्लरन करून स्िािा अऩ पेस्िच ेवलधीलत उद् घािन कयण्मात आरे. ‘इनोव्शेळन 
ऩला’च्मा तनलभत्तान े‘देळी जगुाड-द इनोव्शेळन शाऊव’ शा एक दिव्शी ळो बवलटमात 
मेणाय अवनू त्माच्मा ऩदशल्मा ऩत्रकाच ेअनालयणशी ना. तनतीन गडकयी माॊच्मा शस्ते 
कयण्मात आरे. कामाक्रभाच ेवॊचारन येणकुा देळकय माॊनी केरे. आबाय इनोव्शेळन 
ऩलाच ेभखु्म वभसलमक केतन भोदशतकय माॊनी भानरे. कामाक्रभारा वलवलध षेत्रातीर 
भासमलय, उद्मोग जगतातीर व्मक्ती, वलवलध भशावलद्मारमाॊच ेप्राचामा, प्राध्माऩक, 



नागऩयू भशानगयऩालरकेच ेऩदाचधकायी, नगयवेलक ल अचधकायी तवेच वलवलध 
भशावलद्मारमाॊतीर वलद्माथी भोठ्मा वॊख्मेने उऩष्स्थत शोत.े 

स्टाटकअऩवाठी अर्कवशाय्म आणर प्रवाय वलऴमालय गटचचाक 

उद् घािन कामाक्रभानॊतय ‘स्िािाअऩवाठी अथावशाय्म आणण प्रवाय’ मा वलऴमालय 
गिचचाा ऩाय ऩडरी. गिचचभेध्मे वखुदा चौधयी, ऩनूभ खॊडरेलार, फी.वी. बयततमा, 
श्रीमव ष्जचकाय, चॊद्रशाव शाॊडा माॊनी वशबाग घेतरा. गिचचचे ेवभसलमन शरयळ 
आददत्म माॊनी केरे. दवुऱ्मा एका वत्रात अलबनेते वॊदीऩ कुरकणी माॊनी मलुाॊना 
आऩल्मा षेत्रात भागादळाक कवे व्शाले, माफाफत भागादळान केरे. 

स्टॉल्वलरून घेतरी नागरयकांनी भाहशती 
‘इनोव्शेळन ऩला’च्मा तनलभत्तान ेरालण्मात आरेल्मा स्िॉल्वलरून वलद्मार्थमाांवश 
नागरयकाॊनी आज फयीच गदी केरी शोती. ळावनाच्मा वलवलध मोजनाॊची भादशती मा 
स्िॉल्वच्मा भाध्मभातनू नागरयकाॊनी घेतरी. मावोफतच वलद्मार्थमाांनी तमाय केरेल्मा 
प्रकल्ऩाॊफाफतशी नागरयकाॊनी जाणून घेतरे.  
 


