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‘इनो�हे�ट�ह �रजन’ �हणनू
कोकण�या �वकासासाठ� बां�धल –
उपम�ुयमं�ी अिजत पवार

मुंबई, �द. 6 :-  कोकणात नसै�ग�क
साधनसंप�तीबरोबर ‘इनो�हे�ट�ह’ संशोधनासाठ�
अनकुुल वातावरण व �मता आहे. �यामळेु
कोकणातील रायगड, र�ना�गर� आ�ण �सधंदुगु�
हे तीन िज�हे ‘इंटरनॅशनल
�ीन�फ�ड इनो�हे�ट�ह �रजन’ �हणनू �वक�सत
कर�याची सचूना �ये�ठ नेत ेखासदार शरद
पवार यांनी केल�. उपम�ुयमं�ी अिजत पवार
यांनी, रा�य शासन कोकण�या शा�वत
�वकासासाठ� बां�धल असनू खासदार �ी. पवार
यां�या सचूनेची अमंलबजावणी केल�
जाईल, असा �व�वास �य�त केला.
कोकण �वभागास (रायगड, र�ना�गर�, �सधंदुगु� िज�हे) आतंररा���य नवो�मेश
(इनो�हेशन) �वभाग �हणनू �वक�सत कर�यासंदभा�त रा�य स�या�� अ�तथीगहृात �वशषे
बठैक�चे आयोजन कर�यात आले होत.े बठैक�त प�ुया�या �व�ान व तं��ान क� �ाचे �मखु
डॉ.राज�� जगदाळे यांनी ‘इंटरनॅशनल �ीन�फ�ड  इनो�हे�ट�ह �रजन’ संदभा�त सादर�करण
केले. �ये�ठ शा��� डॉ.अ�नल काकोडकर यांनीह� इनो�हे�ट�ह �रजन�या संक�पनेला
पा�ठंबा दश�वत कोकण�या व रा�या�या �वकासासाठ� या संक�पनेची अमंलबजावणी
आव�यक अस�याचे सां�गतले.
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बठैक�ला उपम�ुयमं�ी अिजत पवार, �वधान प�रषदेचे सभापती रामराजे नाईक
�नबंाळकर, उ�योगमं�ी सभुाष देसाई, कौश�य �वकास मं�ी नवाब म�लक, सामािजक
�यायमं�ी धनंजय मुंड,े प�रवहनमं�ी अ�नल परब, उ�च व तं��श�ण मं�ी उदय सामंत,

पया�वरणमं�ी आ�द�य ठाकरे, पया�वरण रा�यमं�ी आ�दती तटकरे, �ये�ठ शा���
डॉ.अ�नल काकोडकर, प�ुया�या �व�ान व तं��ान क� �ाचे �मखु डॉ. राज�� जगदाळे
आद�ंसह �व�वध �वभागांचे व�र�ठ अ�धकार� उपि�थत होत.े

 

�ये�ठ नेत ेखासदार शरद पवार �हणाले क�, महारा��ाला अनेक �े�ात पढेु ने�याचे �य�न
होत असताना कोकणला ‘इंटरनॅशनल �ीन�फ�ड  इनो�हे�ट�ह �रजन’ �हणनू �वक�सत
कर�याची मोठ� संधी आहे. कोकणात �यासाठ� अनकुुल वातावरण आहे. कोकणात
ब�ु�म�ता, सज�नशीलता �चंड आहे. मुंबई �व�यापीठ, कृषी �व�यापीठ, म��य�व�ान
सं�था या�ठकाणी आहेत. कोकणातील नसै�ग�क साधनसंप�तीचा उपयोग क�न घेत तथेील
�नसगा�ला हानी न पोहोचवता या �वभागाचा �वकास करणे श�य आहे. पढु�ल प�नास –

 शंभर वषा�चा �वचार क�न यासंदभा�त सकारा�मक �नण�य घेतला पा�हजे, असेह� �ी.पवार
यांनी सां�गतले. म�ुयमं�ी उ�व ठाकरे यां�यासमोरह� या संक�पनेचे सादर�करण क�न
�यां�या मा�यतनेंतर पढेु जावे, अशी सचूनाह� �ी.पवार यांनी केल�.

 

उपम�ुयमं�ी �ी.पवार �हणाले क�, कोकणातील �त�ह� िज��यां�या पालकमं�यां�या
उपि�थतीत बठैक होत आहे. �तनह� मं�ी आ�ण रा�य सरकार कोकणचा ‘इंटरनॅशनल
�ीन�फ�ड  इनो�हे�ट�ह �रजन’ �वकास कर�यासाठ� सकारा�मक आहेत. म�ुयमं�ी उ�व
ठाकरे यां�यासमोर सादर�करणानंतर यासंदभा�त सकारा�मक �नण�य घे�यात येईल.

पया�वरणाचा �हास न करता कोकणचा �वकास या मा�यमातनू साधला जाणार आहे तसेच
हा �क�प रा�यासाठ� भ�व�यातील मोठ� गुंतवणकू ठरेल, असा �व�वासह� उपम�ुयमं�ी
�ी.पवार यांनी �य�त केला.

 

पया�वरणमं�ी आ�द�य ठाकरे �हणाले क�, ‘इनो�हेशन’ �े�ाचा �वकास हो�यासाठ� हे बंधन
आ�ण दबावापासनू म�ुत असले पा�हजे. �यासाठ� रा�याचे  धोरण आव�यक अस�याचेह�
�ी.ठाकरे यांनी सां�गतले.

 

‘इंटरनॅशनल �ीन�फ�ड इनो�हे�ट�ह �रजन’ संदभा�तील म�ुे

 

इनो�हे�ट�ह �रजन अतंग�त रायगड,र�ना�गर�, �सधंदुुग्� िज��यांचा समावेश
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कोकणात �वकासाची अमया�द संधी
कोकणातील साधनसंप�तीचा उपयोग क�न पया�वरणपरूक उ�योगांचा �वकास
पया�वरण व आ�थ�क �े�ाचा एक��त शा�वत �वकास
उ�योग,�व�यापीठ व संशोधन क� �ां�या सहभागातनू �ानाधा�रत समाजाची
�न�म�ती
नाग�रकां�याजीवनप�तीत व आनंद �नद�शांकात वाढ�चे �ये�य.


