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पर्या वरण निबंध स्पधया संपूणा महयरयष्ट्रयतील 14-21 वर्यां च्यय नवद्ययर्थ्यां सयठी
भयर्य - नहं दी / मरयठी / इं ग्रजी
सबनमशिसयठी शे वटची तयरीख - निसेंबर 31, 2020
नवजे त्यं िय नवशे र् गोलमे ज पररर्दे त पर्या वरण मं त्र्ययकडे नवचयर मयं िण्ययची संधी नमळे ल.

पयाावरण आदण क्लायमेट चेंज सरूवातीच्या मंत्रालयाच्या भागीिारीत प्रोजेक्ट मंबई प्रास्तत करत आहे
‘ENVIRONMENT 2.0 –GEN NEXT- LAND, WATER AIR’.

मंबई / एमएमआर आदण महाराष्ट्रातील दवद्यार्थ्ाांसाठी एक अदितीय कृतीशील दिबं ध स्पधाा घे ऊि हा उपक्रम
आम्ही सरू करीत आहोत.
#मीforMaharashtra ची भाविा जागृ त करण्यासाठी.
दवजेते पयाावरण मंत्री यांिा कृतीशील उपाय सािर करतील.

एकय अिोख्यय उपक्रमयत, मं बई आनण महयरयष्ट्रयतील शयले र् आनण महयनवद्ययलर्ीि नवद्ययर्थ्यां िय पर्या वरणीर् आव्हयियं चय
सयमिय करण्ययसयठी कृतीशील नवचयर सयमयनर्क करण्ययसयठी आमं नित केले आहे . िय-िफय संस्थय - प्रोजेक्ट मंबई आदण
महाराष्ट्र सरकार (पयाावरण व हवामाि बिल मंत्रालय) च्यय पढयकयरयिे हय प्रकल्प घेण्ययत आलय आहे ज्ययचय हे तू आहे
नवद्ययर्थ्यां च्यय िे तृत्वयखयलील समयधयियस संधी दे णे. हे एकय निबंध स्पधेद्वयरे केले जयईल. र्य निबंध स्पधेचे ियव आहे , "Ideas
for Action". मलयं मध्ये #मी महयरयष्ट्रयसयठी ही भयविय जयगृत करणं हय ह्यय स्पधेचय उदे श्य आहे .

स्पधेमळे मं बईतील आनण महयरयष्ट्रयतील भू मी, पयणी आनण वयर्ूसयठी तोिगय कयढण्ययची संधी तरुणयं िय नमळे ल. र्य सजा िशील
प्रर्त्नयत िीरी आनण पीिब्ल्यूसी ज्ञयि भयगीदयर आहे त. स्पधेतील नवजे त्यं ची निवि प्रख्ययत ज्यरीद्वयरे केली जयईल ज्ययत
रयज्ययतील नवनशष्ट् ियगररक असतील. आदित्य ठाकरे , पयाावरण मंत्री, महाराष्ट्र आनण इतर पर्या वरण

तज्ञयं शी नवशे र् गोलमे ज पररर्दे त त्यं चे नवचयर सयं गण्ययची संधी त्यं िय नमळे ल. नवजे त्यं िय फेब्रवयरी 2021 मध्ये
'Environment 2.0-Gen Next: Land, Water, Air' र्य प्रभयवकयरयं च्यय उद्दीष्ट्यत्मक पररर्दे त भयग घेण्ययची संधी
दे खील नमळे ल.

पर्या वरण आनण हवयमयि बदल मं ियलर्यच्यय प्रधाि सदचव श्रीमती मिीषा म्है सकर म्हणाले दक, “पर्या वरण आनण हवयमयि

बदल नवभयग, शयसियिे हवयमयियतील बदल आनण पर्या वरणीर् समस्यं नवर्र्ी ियगररकयं िय जयगरूक करण्ययसयठी आनण
पर्या वरणयच्यय नवकयसयसयठी जयगरूक प्रर्त्न करण्ययसयठी त्यं िय प्रोत्सयनहत करण्ययसयठी महयरयष्ट्रयतील 'मयळी वसंधरय
अनभर्यि (My Earth Campaign)' ही एक समग्र उपक्रम रयबनवलय गेलय.”
त्यं िी आणखी जोिले, “नवभयगयचय हय असल्ययस हय भयरतयतील सवाप्रथम एक अिोखय एकयत्मत्मक अभ्ययस आहे , ज्ययिे

निसगया च्यय पयचही घटकयं वर लक्ष केंनित केले आहे . पंचमहयभू त- भू मी (पृथ्वी), जल (जल), वयर् (वयर्), अनि (ऊजया ), आकयश
(संवधाि) र्यं चय समयवेश आहे . तरुण नपढी पर्या वरणीर् नवर्र्यवर नवचयर करण्ययच्यय प्रश्नयवर तोिगय कयढण्ययस वचिबद् ध,
मोनहत आनण अत्ंत सनक्रर् आहे आनण ती आमच्यय दृष्ट्ीिे अिरुप आहे . नवभयगयमध्ये आमचे सवा उपक्रम आनण र्ोजिय सवा
वर्ोगटयतील सवासमयवेशक आहे त आनण आम्ही मलयं िय त्यं च्यय प्रकयरची कृती करण्ययच्यय र्य र्ोजिे त प्रथमच गंतवूि
ठे वण्ययस उत्सक आहोत. ”
दशदशर जोशी, सीईओ आदण संस्थापक, प्रोजेक्ट मंबई हे म्हाणले दक, “सयवाजनिक खयसगी लोकयं च्यय सहभयगयचे एक

मॉिे ल म्हणूि आम्ही प्रोजे क्ट मं बई र्ेथे िे हमीच समयजयतील प्रत्ेक घटकयचय, नवशे र्त: गंभीर भयगधयरकयं चय समयवेश करूि
कयम केले आहे . र्य प्रकरणयत, मले आनण तरुण प्रौढ. त्यं च्ययकिे कयरणयं चय आवयज आहे ज्ययलय ऐकण्ययची आवश्यकतय
आहे . नवचयरयं सयठी कृती, Environment 2.0 Gen Next हे चयं गल्यय वयतयवरणयसयठी र्य नदशे िे नदले ली एक मोठी नटकयव
आहे , त्यत स्वच्छ हवय, जमीि आनण पयणी. प्रयरं नभक प्रनतसयद अभू तपूवा आहे .”
स्पधेबद्दल ●

स्पधाा थीम

नवद्ययथी निबंधयं िी पढील पर्या वरणीर् आव्हयियं पैकी कोणयसही (वयर्गत स्वच्छ, शद्ध पयणी नकंवय स्वच्छ जमीि) कयर्ाक्षम
समयधयि ऑफर केले पयनहजे ेः
‘Ideas to Action- स्वच्छ हवय / स्वच्छ पयणी / स्वच्छ जमीि असले ल्यय जगयकिे वयटचयल. '#मी महयरयष्ट्रयसयठी ह्यय
नवचयरयिी प्रेररत असले पयनहजे.
प्रनवष्ट्यय एकतर मरयठी, नहं दी नकंवय इं ग्रजीमध्ये असू शकतयत. ते मजकूर / निबंध नकंवय ऑनिओ / त्मव्हनिओ फयर्ली ंमध्ये
असू शकतयत. ज्यय भयगयत समयधयि ही कयळयची गरज आहे अशय नठकयणी स्त्रोत कचरय वेगळय करणे,
भू -भरयव, कचरय व्यवस्थयपि, सयं िपयणी प्रनक्रर्य, रे ि वॉटर हयवेत्मटंग, िदी स्वच्छतय, सयगरी कचरय, बीच सयफसफयई,
वयहियं चे उत्सजा ि, कचरय जयळणे आनण ध्विी प्रदू र्ण र्यं चय समयवेश आहे .
●

कोण भाग घेऊ शकेल:

'Ideas for Action'' ही निबंध स्पधया उच्च मयध्यनमक शयळय (वर् १ 14 ते १)) आनण कनिष्ठ महयनवद्ययलर् (वर् १ 17 ते २१)
च्यय नवद्ययर्थ्यां सयठी खली आहे .
शयळय / महयनवद्ययलर् / शै क्षनणक संस्थे मयफात प्रमयनणत व सबनमट केले ल्यय फक्त प्रवेनशकय स्वीकयरल्यय जयतील.

प्रत्ेक सहभयगी नवद्ययथी आनण शयळे लय Gen-Next Green Champ म्हणूि सन्मयि प्रमयणपि नमळे ल.

●

प्रदवष्ट्या कशा पाठवायच्या:

प्रथम नवद्ययर्थ्या िे www.projectmumbai.org वर िोंदणी करयवी.
त्यिं तर र्य िोंदी मे ल पयठनवल्यय जयऊ शकतयत:environment@projectmumbai.org .
प्रनक्रर्े बद्दल मयनहती www.projectmumbai.org वर दे खील पयहतय र्ेईल.
प्रवेशयं ची अंनतम तयरीख 31 निसेंबर 2020 आहे .
नवद्ययर्थ्या िे शयळे चे मख्ययध्ययपक र्यं चेकिे एक मं जूर पि दे खील सयदर करयवे नकंवय शयळय / महयनवद्ययलर्ीि प्रयचयर्यां च्यय
ईमे ल आर्िीवर मे ल नचन्यं नकत करयवे. तसेच, सहभयग्ययस प्रवेश / शयळे चय / महयनवद्ययलर्यचय आपलय ओळखपि (ID
card) पयठवयवय लयगेल
प्रोजेक्ट मंबई बद्दल:
प्रोजे क्ट मं बई हे सयवाजनिक-खयजगी-लोकसहभयगयतील एक NGO आहे . COVID 19 दरम्ययि मयिवतेच्यय कयमयं सयठी
प्रोजे क्ट मं बई हय संर्क्त रयष्ट्रयच्यय SDG Solidarity Action Award 2020 ची नवजे ती आहे (जयगनतक स्तरयवरील हय सन्मयि
नजं कियर् र्य पन्नयस जणयं पैकी एक). प्रोजे क्ट मं बई आरोग्य सेवय, पर्या वरण, नशक्षण आनण प्रशयसियशी निगनित
कयर्ाशयळयं मध्ये मं बईतील ियगररकयं च्यय चयं गल्यय गणवत्ते सयठी सनक्रर् आहे .
प्रोजे क्ट मं बईच्यय पर्या वरणनवर्र्क पढयकयर 'ि मंबई प्लास्टिक प्लास्टिक रीसाइक्लोथि' (प्लयत्मटक कमी करूि, िकयर
दे ऊि आनण पन्य वयपरुि वताियत्मक बदलयस प्रोत्सयनहत करणे) आनण जलोश (जल संस्थांचे संरक्षण) यांचा उल्ले ख
दलम्का बक ऑफ रे कॉडडा स २०२० मध्ये केला आहे .

पयाावरण आदण हवामाि बिल दवभागादवषयी:
र्वय आनण ऊजया वयि आनदत् ठयकरे र्यं च्यय िे तृत्वयत महयरयष्ट्र सरकयरच्यय पर्या वरण आनण हवयमयि बदल नवभयगयिे, एक
महत्वयकयं क्षी र्ोजिय आखली आहे जी पृथ्वी, वयरय, पयणी, अनि आनण आकयश र्य निसगया च्यय पयच घटकयं चय शोध घेईल.

पृथ्वीच्यय बयबतीत नवभयग विीकरण, जं गलयं चे संरक्षण, घिकचरय व्यवस्थयपि, जमीि खरयब होण्ययपयसूि रोखणे इत्यदींवर
लक्ष केंनित करे ल.
वयर्ूसह, वयर्ूचय अथा लयवूि, नवभयग वयर्ू प्रदू र्ण कमी करण्ययसयठी आनण रयज्ययचे हवय गणवत्तय निदे शयं क सधयरण्ययसयठी
उद्योग व पररवहि नवभयग आनण इतर संबंनधत नवभयगयं िय मदत करण्ययवर भर दे ईल.

पयण्ययच्यय र्ोजिे त िद्ययं चे पिरुज्जीवि करण्ययसयठी सरू असले ल्यय कयही कयमयं चय समयवेश आहे , र्यनशवयर् सयगरी
जै वनवनवधतय, जलसंचर् व सयफसफयई आनण समि नकियर्या वरील मोचयां वर लक्र् केंनित करण्ययचय प्रर्त्न आहे .

अिीलय उजे चय एक प्रकयर म्हणूि, हय नवभयग उजे च्यय कयर्ाक्षम वयपरयस प्रोत्सयनहत करण्ययसयठी, त्यचय अपव्यर् कमी
करण्ययसयठी आनण िवीि मयध्यमयं द्वयरे िू तिीकरणर्ोग्य उजया निनमा तीसयठी इतर नवभयगयं शी समन्वर् सयधूि कयर्ा करे ल.
एकतर स्पेस आनण लयइट म्हणूि अथा लयवलय गेलय आहे , तो "मयिवी स्वभयव बदल" पर्ांत वयढनवतो.

अनधक मयनहतीसयठी, कृपर्य संपका सयधय:
रुपयली वैद्य - info@projectmumbai.org / 9769354342

दशदशर जोशी
मख्य कयर्ाकयरी अनधकयरी आनण संस्थयपक
प्रोजे क्ट मं बई
shishir@projectmumbai.org

