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जैवळक खत ननलमकती प्रकल्ऩ 
स्ऩधेत डॉ.राममनोहर ऱोहहया 

ऴाला प्रथम 

लऴऺण सलमती उऩसभाऩती प्रमोद तभान ेयांच्या 
हस्ते ऩुरस्कार प्रदान 

नागऩरू, ता. १२ : स्लच्छ बायत अभबमानाांतगगत नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा भळषण ल 
आयोग्म वलबागाच्मा लतीने आमोजजत जैवलक (गाांडुऱ) खत ननभभगती प्रकल्ऩ 
स्ऩधेभध्मे भनऩाच्मा डॉ.याभभनोशय रोहशमा भाध्मभभक ळाऱेने प्रथभ क्रभाांक 
ऩटकावलरा. 

गुरुलायी (ता.१२) भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभखु स्भतृी स्थामी वभभती 
वबागशृाभध्मे भळषण वभभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने ल अनतरयक्त आमकु्त याभ 
जोळी माांच्मा शस्ते स्ऩधेतीर वलजेत्मा भनऩा ळाऱाांना ऩारयतोवऴक प्रदान कयण्मात 
आरे. माप्रवांगी भळषणाधधकायी वप्रती भभश्रीकोटकय, वशामक भळषणाधधकायी कुवभु 
चापरेकय, वशामक भळषणाधधकायी (भाध्मभभक) याजेंद्र वकेु, वशामक भळषणाधधकायी 



(प्राथभभक) वांजम हदघोये, क्रीडा अधधकायी नयेळ वलाईथरु माांच्मावश ळाऱा ननयीषक, 

भनऩाच्मा वलग ळाऱाांच ेभखु्माध्माऩक भळषक ल वलद्माथी उऩजस्थत शोते. 

जैवलक (गाांडुऱ) खत ननभभगती प्रकल्ऩ स्ऩधेतीर प्रथभ क्रभाांकप्राप्त डॉ.याभभनोशय 
रोहशमा भाध्मभभक ळाऱेरा मालऱेी भान्मलयाांच्मा शस्ते २१ शजाय रुऩमे योख ल 
स्भतृीधचन्श प्रदान करुन गौयवलण्मात आरे. वलजेत्मा ळाऱेच ेभखु्माध्माऩक वांतोऴ 
वलश्लकभाग, वांध्मा याउत, प्रकाळ देउऱकय माांच्मावश वलद्माथी ननखीर शायोड ेल 
वशुानी बगत माांनी ऩयुस्काय जस्लकायरे. 

स्ऩधेभध्मे दवुये स्थान ऩटकावलणा-मा रार फशादयु ळास्री हशांदी भाध्मभभक ळाऱेरा 
१५ शजाय रुऩमे योख ल स्भतृीधचन्श तवेच नतव-मा क्रभाांकालयीर लाजल्भकीनगय 
हशांदी भाध्मभभक ळाऱेरा ११ शजाय रुऩमे योख ल स्भतृीधचन्श प्रदान कयण्मात आरे. 
माभळलाम यवलनगय उच्च प्राथभभक ळाऱा, नेताजी भाकेट हशांदी भाध्मभभक ळाऱा, डॉ. 
फाफावाशेफ आांफेडकय कननष्ठ भशावलद्मारम, वयस्लती नतलायी हशांदी भाध्मभभक ळाऱा, 
वललेकानांद नगय हशांदी भाध्मभभक ळाऱा, दत्तारम नगय भयाठी भाध्मभभक ळाऱा, 
वयुेंद्रगड हशांदी भाध्मभभक ळाऱा मा ळाऱाांना प्रोत्वाशन ऩयुस्कायाने वन्भाननत 
कयण्मात आरे. वलग ळाऱाांना प्रत्मेकी एक शजाय रुऩमे योख ल स्भतृीधचन्श प्रदान 
कयण्मात आर.े 

मालेऱी भळषण वभभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने म्शणारे, भळषण वभभती वबाऩती 
प्रा.हदरीऩ हदले, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी, भळषणाधधकायी वप्रती भभश्रीकोटय 
माांच्मा नेततृ्लात नागऩयू भशानगयऩाभरकेच्मा भळषण वलबागातपे अनेक नावलन्मऩणूग 
उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशेत. स्लच्छ बायत अभबमानाभध्मे भनऩाने वशबाग 
घेतरा आशे. भार माभध्मे वलद्मार्थमाांनी प्रत्मष वशबागी शोउन स्ऩधेच्मा 
भाध्मभातून ऩमागलयणऩयूक आऩल्मा वांकल्ऩनाांना भतूग रुऩ देण्मावाठीचा जैवलक 
(गाांडुऱ) खत ननभभगती प्रकल्ऩ स्ऩधाग शा स्ततु्म उऩक्रभ आशे. स्ऩधेतीर वलजेत ेल 
वशबागी ळाऱाांच ेअभबनांदन कयीत भनऩाच्मा वलग ळाऱाांनी मा स्ऩधेभध्मे वशबागी 
शोउन भरुाांकडून शे प्रकल्ऩ करून घ्मालेत अवे आलाशनशी त्माांनी मालऱेी केरे. 



अनतरयक्त याभ जोळी माांनी वलजेत्मा वलद्मार्थमाांच ेल भळषकाांच ेअभबनांदन केरे. 
भनऩाच्मा काशी ळाऱाांभध्मे आधीऩावनूच जवैलक खत ननभभगतीच ेवलद्मार्थमाांना धड े
हदरे जात शोत.े स्ऩधेच्मा भाध्मभातून काशी ळाऱाांनी त्मात वशबागी घेउन भरुाांना 
त्माची भाहशती करुन हदरी. भार शे केलऱ स्ऩधेऩयुता भमागहदत न याशता. भनऩाच्मा 
प्रत्मेक ळाऱेभध्मे छोट्मा ते भोठ्मा ळाऱाांना ळक्म अवरेल्मा स्लरुऩात जवैलक खत 
ननभभगती प्रकल्ऩ तमाय कयण्मात माला. भनऩाच्मा ळांबय टक्के ळाऱाांनी माभध्मे 
वशबागी शोउन आऩल्मा ळाऱाांभध्मे भरुाांकडून जवैलक खत तमाय करुन घ्माले. 
ळाऱेभध्मे वलवलध कामगक्रभाांना आभांत्ररत कयण्मात मेणा-मा भान्मलयाांना ऩषु्ऩगुच्छा 
ऐलजी खताच ेऩॉकीट देण्मात माले, अवे आलाशनशी त्माांनी मालऱेी केरे. माभळलाम 
ऩांतप्रधान नयेंद्र भोदी माांनी प्राजस्टक फांदी फाफत भोठा ननणगम घेतरा अवनू 
ळाऱाांभधनू प्राजस्टकचा लाऩय टाऱण्माफफात जनजागतृी कयण्माचशेी आलाशन 
अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी माांनी केरे. 

प्रास्तावलकात भळषणाधधकायी वप्रती भभश्रीकोटकय माांनी भळषण वलबागातपे 
आमोजजत कयण्मात मेणा-मा नावलन्मऩणूग उऩक्रभाांची भाहशती हदरी. तवेच जैवलक 
(गाांडुऱ) खत ननभभगती प्रकल्ऩ स्ऩधेची वांकल्ऩना स्ऩष्ट केरी. 

मालेऱी डॉ.याभभनोशय रोहशमा भाध्मभभक ळाऱेची वलद्माथीनी वशुानी बगत ल 
लाजल्भकीनगय हशांदी भाध्मभभक ळाऱेचा वलद्माथी योळन ळभाग माांनी ळाऱेभध्मे 
याफवलण्मात मेत अवरेल्मा जैवलक (गाांडुऱ) खत ननभभगती प्रकल्ऩाची भाहशती हदरी. 

कामगक्रभाच ेवांचारन क्रीडा अधधकायी नयेळ वलाईथरु माांनी केरे तय आबाय वशामक 
भळषणाधधकायी (भाध्मभभक) याजेंद्र वकेु माांनी भानरे. 
  

  

 


