
 

 

 

आयुष्यासाठी ओझोन - ओझोन थर संरक्षणाची ३५ वर्षे 
शालेय ववद्यार्थयाांसाठी स्पर्ाा 

 

संदर्भ 

१९९४ मध्ये, यूएन जनरल असेंब्लीने ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी १६ सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय 
ओझोन ददन जाहीर केला, ज्या ददवशी ओझोन लेयरच ेननराकरण करणार् या ादाथांारवर म्ट्रियरयल 
प्रोटोक्लवर १९८७ मध्ये स्वाक्षरी झाली. (ठराव ४९/११४) 
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलच े मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे वैज्ञानिक ज्ञाि आणण तंत्रज्ञािाच्या माहहतीच्या 
ववकासाच्या आधारे तयांच्या निममलूिाच ेअंनतम उद्दीष्ट असलेले संपमण ूजागनतक उतपादि आणण 
तया कमी होणार् या पदाथाूच्या वापरावर नियंत्रण वेवमि ोनोि थरच ेसंरषण ण करणे हेच आहे 
ोनोि थराच्या संरषण णासावी ववद्यार्थयाांमध्ये अधधकाधधक जागरूकता निमाूण करण्यासावी मे. 
वॉटॅन्ट्टटक सोल्यमशरस प्रा. लल., पुणे आणण महाराष्ि प्रदमषण नियंत्रण मंडळासह [एमपीसीबी] 
शालेय ववद्यार्थयाांसावी ववद्यार्थयाांच्या सक्रिय सहभागासावी एक टपधाू आयोन्ट्जत केली आहे. 

टपधाू 

 ३५ व्या जागनतक ोनोि हदिानिलमत्त १० ते १७ वषे वयोगटातील शालेय ववद्यार्थयाांसावी 
‘आयुष्यसावी ोनोि’ या ववषयावरील तीि वेगवेगळ्या टपधाू आयोन्ट्जत केल्या जात 
आहेत..  

 टपधाू खालीलप्रमाणे तीि शे्रणीत आहेत: 
१. पोटटर डडनाइि: रेखांकि पत्रक (३ उतकृष्ट िोंदी),  
२. धचत्रकला: रेखांकि पत्रक (३ उतकृष्ट िोंदी),  
३. घोषणा लेखि: (३ सवोत्तम िोंदी) 

ववद्यार्थयाांचा सहर्ाग 

 संबंधधत शाळांकडमि पोटटर डडनाईि, धचत्रकला व घोषणा लेखि या टपधाू घेण्यात येणार 
आहेत.  

 शाळांकडून सादर केलेल्या प्रत्येक ववर्ागातील सवोत्तम तीन नामननदेशनांचा ववचार आयोजक 
आणण तज््ांच्या  ाॅनेल द्वारे केला जाईल. प्रत्येक शे्रणीनुसार मूल्यांकन होऊि ववजेता 
घोवषत करण्यात येईल. 

नामांकन प्रक्रिया 

 अंतगतू टपधाांच्या आधारे संबंधधत शाळांिी पोटटर डडनाईि, धचत्रकला आणण घोषणा 
लेखिाच्या प्रतयेक शे्रणीतील तीि सवोतकृष्ट िोंदींची यादी / निवड करावी आणण शाळा 
प्राधधकरणाद्वारे िामांक्रकत केलेल्या सवोत्तम तीि निवडलेल्या िोंदी सोमवार, १४ सप्टेंबर २०२० 
पयांत wotasticsolutions@gmail.com आणण directors@wotasticsolutions.com या मेल 
आयडी वर पाववाव्यात   

 िोंदीसावी िामनिदेशि फॉम ूशाळेिे वापरावा. पोटटर, धचत्रकला आणण घोषणा लेखि यांच्या 
िामांक्रकत िोंदींमध्ये पुढील माहहती असावी आणण प्राथलमकतते शाळेचा अधधकृत लशक्का 
असावा 

 
 १. ववद्यार्थयाांचे िाव, २. वग ू, ३. वय, ४. शाळेच ेिाव, ५.शाळेचा संपकू िमांक 
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सवोत्कृष्ट प्रववष्टी व 
पुरस्कार 

 शाळांकडमि प्राप्त नालेल्या धचत्रकला, पोटटस ूआणण घोषणा लेखि यांच्या सवोतकृष्ट ३ 
प्रवेलशका एमपीसीबीच्या रयायाधीशांच्या पॅिेलद्वारे ममल्यांकि केली जातील आणण 
अंनतम केली जातील. 

 १६ सप्टेंबर २०२० पयांत ववववध प्रकारातील ववजेतयांची माहहती देण्यात येईल आणण 
ववजेतया ववद्यार्थयाांिा बक्षषण से व प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 

 कोववड -१९ महामारी साथीच्या सद्य पररन्ट्टथतीमुळे ववद्यार्थयाांच्या सुरषण ेचा ववचार 
करता, ववजयी ववद्यार्थयाांिा पुरटकार आणण प्रमाणपत्र कुररअरच्या माध्यमातमि संबंधधत 
शाळांिा देण्यात येतील 

अधर्क माहितीसाठी संपका  सार्ा: 
वॉटॅस्स्टक सोल्यूशन्स प्रा. लल. 

फोन.न.+९१- ९५४५२०६१७६ / ७३५००६८६००      ई - मेल आयडी: wotasticsolutions@gmail.com 
 

 

  



 

 

 
 

३५वा जागततक ओझोन हिन 
शालेय ववद्यार्थयाांसाठी स्पर्ाा 

िामांकि अज ू (१४ सप्टेंबर, २०२० आधी सादर करावा लागेल) 

 

शाळेच ेिाव  

पत्ता  

फोि / फॅक्स  

ई-मेल  

शाळेिे नियुक्त केलेल्या 
संबंधधत लशषण काच ेिाव व 

संपकू तपशील (मोबाईल 

िंबर) 

 

शे्रणीिुसार िामनिदेशि 

 

टपधाू िमांक. ववद्यार्थयाांची िावे वग ू मुलगा /मुलगी वय (वष)ू 

धचत्रकला* 

१     

२     

३     

पोटटर डडनाइि * 

१     

२     

३     

घोषणा लेखन* 

१     

२     

३     

(*)िामांक्रकत धचत्र, पोटटस ूआणण घोषणा लेखन योग्य तया महहतीपत्रकासहहत जमा कराव्यात 
 

 

तारीख                                         टवाषण री 
   
 
 
 

              शाळा प्रमुख 

                      (अधधकृत लशक्का) 
 

 


