નિબંધ સ્પધધા મધર્ા દનશિકધ ૨૦૨૧
દર વર્ષે ગુજરાત પ્રદૂ ર્ષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા નવશ્વ પયાડવરણ દદિિી ઉજવણી કરવામાં આવે છે . આ
વર્ષે ગુજરાત પ્રદૂ ર્ષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા નવશ્વ પયાડવરણ દદિિી ઉજવણીિા ભાગરૂપે નિબંધ સ્પધાડન ુ
આયોજિ કરવામાં આવેલ છે . જેમાં સ્કુલ, કોલેજિા નવદ્યાર્થીઓ તર્થા અન્ય લોકો ગ્રુપ મુજબ ભાગ લઇ
શકશે.
નિબંધિધ સ્પધધા િધ નિષયો:
૧. પ્લાસ્ટીક વેસ્ટિી જૈવનવનવધતા પર અસરો
૨. જીવ સ ૃષ્ટીનુ ં પુિ:સ્ર્થાપિ- જળ/ જમીિ
૩. પયાડવરણિા સંરક્ષણ માટે મારો ફાળો
૪. મ્યુનિનસપલ ઘિ કચરો-પર્કારો અિે નિરાકરણ
ુ સ્કધર:
રોકડ પર
૧) જીલ્લધ કક્ષધએ પસંદગી સનમનત દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નવજેતાઓિે િીચેિા કોષ્ટક મુજબ રોકર્
ઇિામ આપવામાં આવશે:
નિજેતધ

રોકડ ઇિધમ

પ્રર્થમ ઇિામ

રૂ. ૨૦૦૦/-

બીજુ ં ઇિામ

રૂ. ૧૦૦૦/-

ત્રીજુ ં ઇિામ

રૂ. ૫૦૦/-

૨) જીલ્લાકક્ષાએ પ્રર્થમ નવજેતા ઉમેદવારિા નિબંધિે રાજ્યકક્ષાએ પસંદગી સનમનત સમક્ષ રજુ કરવામાં
આવશે. રાજ્યકક્ષાએ પસંદગી સનમનત દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ નવજેતાઓિે િીચેિા કોષ્ટક મુજબ
રોકર્ ઇિામ આપવામાં આવશે:
નિજેતધ

રોકડ ઇિધમ

પ્રર્થમ ઇિામ

રૂ. ૪૦૦૦/-

બીજુ ં ઇિામ

રૂ. ૨૦૦૦/-

ત્રીજુ ં ઇિામ

રૂ. ૧૦૦૦/-

નિબંધ મધર્ા દનશિકધ:
૧. નિબંધ કોઇપણ એક નવર્ષય પર લખવાિો રહેશે.

૨. નિબંધ ગુજરાતી ભાર્ષામાં લખવાિો રહેશે. એ-૪ સાઇઝિા પેપર પર સરસ રીતે ૧૨ સાઇઝિા શ્રુનત
ફોન્ટમાં અિે ૯૦૦ શબ્દો સુધી મયાડદદત હોવો જોઈએ.
૩. નિબંધમાં િીચેિા મુદ્દાઓ સામેલ કરવાિા રહેશ:ે
o

નવર્ષય પદરચય

o

સમસ્યા, સમાધાિ, અભભગમ, ઉપચારો નવગેરે.

o

નિષ્કર્ષડ, નિબંધમાં પ્રસ્તુત કાયડ અિે નવશ્લેર્ષણિો સારાંશ.

૪. નિબંધિી શરૂઆતમાં ભાગ લેિારનુ ં િામ, સંસ્ર્થાનુ ં િામ અિે સરિામુ તેમજ ભાગ લેિારિો સંપકડ
િંબર, નિબંધિી ઉપર ઇમેઇલ આઈર્ીિો ઉલ્લેખ કરે લ હોવો જોઇએ.
૫. નિબંધિા આકારણીમાં િીચેિા માપદં ર્ોિો ઉપયોગ કરવામાં આવશે:
o

નવર્ષય વસ્તુ

o

મૌભલકતા

o

સ્પષ્ટતા

o

માળખું

૬. સ્પધાડ માટે ફક્ત મૌભલક નિબંધ ધ્યાિમાં લેવામાં આવશે. અગાઉ પ્રકાનશત ર્થયેલ નિબંધ કે બીજા
કોઇિા લખાણિી િકલ કરે લ નિબંધ ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે.
૭. ભાગ લેિારિા ગ્રુપ િીચે મુજબ રહેશે તર્થા તે મુજબ દરે ક ભાગલેિારે પોતાિો નિબંધ રજુ કરવાિો
રહેશે.
ક્રમ

ભાગ લેિારિા ગ્રુપ

અ

ધો. ૭ સુધીિા નવદ્યાર્થીઓ

બ

ધો. ૮ ર્થી ૧૨ િા નવદ્યાર્થીઓ

ક

કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાર્થીઓ

ર્

અન્ય તમામ (જેમાં વય મયાડદાિો બાદ્ય િર્થી)

૮. ભાગ લેિાર કોઇપણ એક ગ્રુપમાં અિે એક જ ભાર્ષામાં નિબંધ રજુ કરી શકશે.
૯. પસંદગી સનમનતમાં બોર્ડ િા કમડચારી/અનધકારી નસવાયિા ઓછામાં ઓછા ત્રણ તજજ્ઞ રાખવાિા
રહેશે.
૧૦. રોકર્ ઇિામ દરે ક ગ્રુપમાં ગુજરાતી તર્થા અંગ્રજી બન્ને ભાર્ષામાં આપવામાં આવશે.
૧૧. ભાગલેિારે નિબંધિી સાર્થે સ્કુલ/ કોલેજનુ ં આઇ.ર્ી. પ્રુફ અિે/ અર્થવા સરિામાિો પુરાવો રજુ
કરવાનુ ં રહેશે.
સબનમશિ પ્રક્રિયધ:


નિબંધ એક જ PDF ફાઇલ તરીકે તા. ૦૫/૦૬/૨૦૨૧ ર્થી તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૧ િા સમયગાળામાં
જીલ્લા પ્રમાણે િીચે મુજબિા ઇ-મેઇલ પર સબનમટ કરવાનુ રહેશે.
District Wise E-Mail Address
Sr. No.

Name of District

E-mail Address

1.

Ahmedabad

ro-gpcb-ahmc@gujarat.gov.in

2.

Amreli

ro-gpcb-bhav@gujarat.gov.in

3.

Anand

ro-gpcb-anan@gujarat.gov.in

4.

Aravalli

ro-gpcb-himm@gujarat.gov.in

5.

Banaskantha

ro-gpcb-pala@gujarat.gov.in

6.

Bharuch

ro-gpcb-bhar@gujarat.gov.in

7.

Bhavnagar

ro-gpcb-bhav@gujarat.gov.in

8.

Botad

ro-gpcb-ahmc@gujarat.gov.in

9.

Chhota Udaipur

ro-gpcb-vado@gujarat.gov.in

10.

Dahod

ro-gpcb-godh@gujarat.gov.in

11.

Dang

ro-gpcb-vapi@gujarat.gov.in

12.

Devbhoomi Dwarka

ro-gpcb-jamn@gujarat.gov.in

13.

Gandhinagar

ro-gpcb-gana@gujarat.gov.in

14.

Gir Somnath

ro-gpcb-juna@gujarat.gov.in

15.

Jamnagar

ro-gpcb-jamn@gujarat.gov.in

16.

Junagadh

ro-gpcb-juna@gujarat.gov.in

17.

Kutch

ro-gpcb-kutw@gujarat.gov.in

18.

Kheda

ro-gpcb-nadi@gujarat.gov.in

19.

Mahisagar

ro-gpcb-godh@gujarat.gov.in

20.

Mehsana

ro-gpcb-mehs@gujarat.gov.in

21.

Morbi

ro-gpcb-morb@gujarat.gov.in

22.

Narmada

ro-gpcb-bhar@gujarat.gov.in

23.

Navsari

ro-gpcb-navs@gujarat.gov.in

24.

Panchmahal

ro-gpcb-godh@gujarat.gov.in

25.

Patan

ro-gpcb-pala@gujarat.gov.in

26.

Porbandar

ro-gpcb-porb@gujarat.gov.in

27.

Rajkot

ro-gpcb-rajk@gujarat.gov.in

28.

Sabarkantha

ro-gpcb-himm@gujarat.gov.in

29.

Surat

ro-gpcb-sura@gujarat.gov.in

30.

Surendranagar

ro-gpcb-sure@gujarat.gov.in

31.

Tapi

ro-gpcb-sura@gujarat.gov.in

32.

Vadodara

ro-gpcb-vado@gujarat.gov.in

33.

Valsad

ro-gpcb-vapi@gujarat.gov.in

