नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
(जनसंपकक लिभाग)
प्रलसद्धी पत्रक
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‘इनोव्हे ऴन ऩळव’मधीऱ संकल्ऩनांना जागततक
ऩातलीळर नेण्याचा प्रयत्न : महाऩौर नंदा
जजचकार

दोन हजारांळर संकल्ऩनांऩैकी २०० संकल्ऩनांची ऩुढीऱ पेरीकररता
तनळड आणण सत्कार

नागऩूर, ता. १२ : कुठल्माही गोष्टीरा वलचाय प्रक्रिमा आलश्मक असते. मा वलचायप्रक्रिमेतूनच नल

नव्मा संकल्ऩना भांडल्मा जातात. मा संकल्ऩनांना व्मक्त होण्मासाठी, इनोव्हे ळन म्हणून त्माचे व्म
लसामात रुऩांतय कयण्मासाठी ‘इनोव्हे ळन ऩलव’च्मा ननमभत्ताने नागऩूय भहानगयऩामरकेने वलद्मार्थमाां

साठी व्मासऩीठ उऩरब्ध करून ददरे. मा इनोव्हे ळन ऩलव दयम्मान घेतरेल्मा ‘द हॅ कॉथॉन 2.O’ च्मा
भाध्मभातून आरेल्मा ननलडक संकल्ऩनांना जागनतक ऩातऱीलय नेण्माचा आऩरा प्रमत्न आहे . क्रक

भान एकाने जयी जगऩातऱीलय नाल कभालरे म्हणजे मा उऩिभाचा उद्देळ साध्म होईर, असे प्रनत
ऩादन भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी केरे.
नागऩयू भहानगयऩामरका, भेमय इनोव्हे ळन कौजससरच्मा लतीने आमोजजत ‘इनोव्हे ळन ऩलव’भध्मे वल
द्मार्थमाांनी भांडरेल्मा संकल्ऩनातन
ू २०० संकल्ऩनांची ऩढ
ु च्मा स्तयाकरयता ननलड कयण्मात आरी.
मा २०० संकल्ऩनांना ऩयु स्कृत कयण्मासाठी ये ळीभफाग मेथीर कवललमव सयु े ळ बट सबागह
ृ ात ‘द हॅ
काथॉन 2.O-

नेक्स्ट स्टे ऩ : इनक्मफ
ु ेळन’ मा कामविभाचे आमोजन कयण्मात आरे होते. माप्रसंगी त्मा अध्मऺ
स्थानालरून फोरत होत्मा. भंचालय याष्रसंत तुकडोजी भहायाज नागऩूय वलद्माऩीठाचे कुरगुरु डॉ.

मसद्धाथव वलनामक काणे, ननयीचे संचारक याकेळकुभाय, भनऩाचे आयोग्म सबाऩती लीयें द्र कुकये जा, भना

ऩचे अनतरयक्त आमुक्त अझीझ ळेख, भाजी आभदाय तथा भाध्मभ रोकसेला प्रनतष्ठानचे अध्मऺ

भोहन भते, भेमय इनोव्हे ळन कौजससरचे संमोजक डॉ. प्रळांत कडू, भेमय इनोव्हे ळन कौजससरच्मा स

दस्मा डा संध्मा दाबे, झर
ु ेरार इंजस्टट्मट
ु ऑप टे क्नॉरॉजीच्मा संचारक श्रीभती भाधली लैयागडे, ब
गलती अमबमांत्रिकी भहावलद्मारमाचे प्राचामव डॉ. ननतीन चौधयी, जे. एर. चतल
ु ेदी अमबमांत्रिकी भ
हावलद्मारमाचे प्राचामव डॉ. अबम ळेंड,े के.डी.के. अमबमांत्रिकी भहावलद्मारमाचे प्राचामव डॉ. डी.ऩी.

मसंग, अंजभ
ु न अमबमांत्रिकी भहावलद्मारमाचे प्राचामव डॉ. एस. एभ. अरी, इनोव्हे ळन ऩलवचे सभसल
मक केतन भोदहतकय उऩजस्थत होते.

ऩुढे फोरताना भहाऩौय नंदा जजचकाय म्हणाल्मा, वलद्मार्थमाांची ऊजाव सकायात्भक ददळेने जामरा ह

ली. ज्मा संकल्ऩना आऩल्मा डोक्मात मेतात, त्मा सत्मात उतयवलण्माच्मा ददळेने प्रमत्न व्हामरा ह
ले. ळासनसुद्धा अळा संकल्ऩनांना प्रोत्साहन दे ते. जे आहे त्मात सभाधान भानण्माऩेऺा नले काहीत
यी ळोधण्माचा प्रमत्न झारा ऩादहजे. त्मासाठी आऩरी भानमसकता फदरणे अत्मंत आलश्मक आहे .
ज्मा ददलळी भानमसकता फदरेर त्मालेऱी अनेक नव्मा संकल्ऩनांचा जसभ होईर, असेही त्मा म्ह
णाल्मा. इनोव्हे नळन ऩलवच्मा ननमभत्ताने वलद्मार्थमाांना लेगलेगळ्मा ऺेिाफाफत भादहती व्हाली, मादृ
ष्टीने एक लेफसाईट तमाय कयण्मात मेईर, अळी भादहतीही भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ददरी.
माप्रसंगी फोरताना कुरगुरु डॉ. मसद्धाथव वलनामक काणे म्हणारे, संकल्ऩना कुठल्माही लमात जसभा

रा मेऊ ळकते. भहावलद्मारमीन जीलनात लेगाने संकल्ऩना जसभारा मेतात. भाि त्मारा व्मासऩी
ठ मभऱत नाही. इनोव्हे ळन ऩलवच्मा ननमभत्ताने हे व्मासऩीठ आता उऩरब्ध झारे आहे . गयज ही

नव्मा संकल्ऩनेची जननी आहे . संळोधन आणण इनोव्हे ळन हे एकभेकांना ऩूयक आहे त. एखादे संळो
धन आधीच झारेरे असेर, त्मारा जोडून नले काहीतयी होत असेर तय ते इनोव्हे ळन, असे सांगत

त्मांनी माफाफतची अनेक उदाहयणे ददरीत. आऩण भांडरेल्मा संकल्ऩनांना व्मालसानमकरयत्मा कसे
सभोय आणता मेईर, मासाठी इनोव्हे ळन ऩलवची बूमभका भहत्त्लाची याहणाय आहे . त्माभुऱे इनोव्हे ळ
नभधन
ू योजगाय मभऱवलण्माचा संकल्ऩ वलद्मार्थमाांनी कयामरा हला, असेही ते म्हणारे.

ननयीचे संचारक याकेळकुभाय मांनीही मालेऱी वलद्मार्थमाांना भागवदळवन केरे. इनोव्हे ळन ऩलवच्मा नन

मभत्ताने आरेल्मा संकल्ऩनांना लैऻाननकदृष्ट्मा जी भदत हली आहे , ती कयण्मासाठी ननयी सदै ल त
त्ऩय असेर, असा वलश्लास त्मांनी मालेऱी ददरा.
भाध्मभ रोकसेला प्रनतष्ठानचे अध्मऺ भाजी आभदाय भोहन भते म्हणारे, नलसंकल्ऩनांना व्मासऩी
ठ दे ण्मासाठी ऩुढाकाय घेणायी नागऩूय भहानगयऩामरका ही दे ळातीर ऩदहरी भहानगयऩामरका आहे .
माभाध्मभातून वलद्मार्थमाांनी याष्राच्मा जडणघडणीत खायीचा लाटा उचराला, असेही ते म्हणारे.

प्रास्तावलकातून भेमय इनोव्हे ळन कौजससरचे संमोजक डॉ. प्रळांत कडू मांनी ‘इनोव्हे ळन ऩलव’ची संक
ल्ऩना, उऩिभाची मळस्लीता माफद्दरची भादहती ददरी. इनोव्हे ळन ऩलव अंतगवत हॅ कॉथॉनच्मा भाध्म

भातन
ू नऊ थीभअंतगवत २३७० नलसंकल्ऩनांची वलद्मार्थमाांनी नोंदणी केरी. त्माऩैकी ७६३ संकल्ऩनां
चे सादयीकयण झारे. त्मातीर ‘टॉऩ २००’ संकल्ऩनांची दस
ु ऱ्मा पेयीभध्मे ननलड कयण्मात आरी आ
हे . मा संकल्ऩनांना भागवदळवन कयण्मात मेईर. उद्मोगात त्मारा ऩयालतीत
...

