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१ पा भूमी 

 भारत अिभयान अंतगत  सुव ण 
िमळिव ात वसई-िवरार शहर यश ी झाली
शहराला  शहरात बनिव ासाठी व भिव ात हा बदल िटकव ासाठी य  कर ात आले

ित र  शहराने अनुभवलेले नािव पूण उप म णजेच अनेक भागधारकांनी 
सं था/अशासकीय सं था/ यं सेवी संगठन
केलेगेलेले य . अशा या भागधारकां ा उ ृ  कामिगरीनंा ेरणा दे ासाठी व ां ा या य ांना दात 
दे ासाठी अथात काय माचा 

" ीनो वॉर "  धा 
कर ासाठी आयोजन कर ात आले आहे ांनी आरो  व ता या े ात उ ृ  कामिगरी 
केली/नािव पूण उप म/उपाय योिजले
सदर पुर ारांचे मू ांकन व परी ण िविवध े ातील
कर ात येईल. िवजे ांची नवे 

२ " ीनो वॉर"  धा 

 आरो  आिण ता व घनकचरा व थापन े ात कामकेले ा
 शहरात ' ' थी राख ासाठी शहरात ा सग ा भागधारकांन म े सकारा क व 

धा क भावना उ ेिजत 
 ा उप मामुळे समाजात बदल घडू लागले

शकतात व कुठेही राबवता येईल अ ा उप मांना वाव 
 आरो , ता व घनकचरा व थापन संदभात जनजागृती  
 शालेय िव ाथ नी तेिवषयी िविवध मा मातून ां ा संक ना दाखिव ासाठी ेरणा देणे  
 नाग रकां ा नािव पूण 

                                                                                                            

 

 भारत अिभयान अंतगत  सुव ण - २०१८ म े ४२०३ शहरांपैकी 
िवरार शहर यश ी झाली. िविवध उप माचा मा मातून व नाग रकां ा 

शहराला  शहरात बनिव ासाठी व भिव ात हा बदल िटकव ासाठी य  कर ात आले
ित र  शहराने अनुभवलेले नािव पूण उप म णजेच अनेक भागधारकांनी 

यं सेवी संगठन/ सामुदाियक सं था) यांनी आरो  व ता सुधार ासाठीचे  
अशा या भागधारकां ा उ ृ  कामिगरीनंा ेरणा दे ासाठी व ां ा या य ांना दात 

दे ासाठी अथात काय माचा मा मातून जनजागृती कर ासाठीचे हे योजन. 
 धा २०१८-२०१९ हे अनेक भागधारकांचे (य ी/संघटन

कर ासाठी आयोजन कर ात आले आहे ांनी आरो  व ता या े ात उ ृ  कामिगरी 
उपाय योिजले. संबंिधत िनदशांकानुसार धा क प तीने पुर ार िदले जातील

सदर पुर ारांचे मू ांकन व परी ण िविवध े ातील( ता /शै िणक/ सामािजक सं था ई
िवजे ांची नवे २० िडसबर २०१८ नंतर घोिषत कर ात येईल.  

 धा २०१८-२०१९ चे उ  

आरो  आिण ता व घनकचरा व थापन े ात कामकेले ा भागधारकांना उ ेजन देणे
थी राख ासाठी शहरात ा सग ा भागधारकांन म े सकारा क व 

धा क भावना उ ेिजत करणे.  
ा उप मामुळे समाजात बदल घडू लागले/बदल घडवु शकतात/िनरंतर काळासाठी िटकू 

शकतात व कुठेही राबवता येईल अ ा उप मांना वाव देणे 
ता व घनकचरा व थापन संदभात जनजागृती   

शालेय िव ाथ नी तेिवषयी िविवध मा मातून ां ा संक ना दाखिव ासाठी ेरणा देणे  
नाग रकां ा नािव पूण संक ना पुढे आणणे   
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शहरांपैकी ६१ वा  मांक 
िविवध उप माचा मा मातून व नाग रकां ा सहभागातून 

शहराला  शहरात बनिव ासाठी व भिव ात हा बदल िटकव ासाठी य  कर ात आले. या 
ित र  शहराने अनुभवलेले नािव पूण उप म णजेच अनेक भागधारकांनी (खाजगी/ सावजिनक 

 व ता सुधार ासाठीचे  
अशा या भागधारकां ा उ ृ  कामिगरीनंा ेरणा दे ासाठी व ां ा या य ांना दात 

संघटन/अिधकारी) अिभनंदन 
कर ासाठी आयोजन कर ात आले आहे ांनी आरो  व ता या े ात उ ृ  कामिगरी 

तीने पुर ार िदले जातील. 
सामािजक सं था ई.) त ांकडून 

भागधारकांना उ ेजन देणे.  
थी राख ासाठी शहरात ा सग ा भागधारकांन म े सकारा क व 

िनरंतर काळासाठी िटकू 

शालेय िव ाथ नी तेिवषयी िविवध मा मातून ां ा संक ना दाखिव ासाठी ेरणा देणे   
  



                                                                                                            

 

३ पुर ारां ा व धकां ा ेणी 

 पुर ारां ा ेणी 

अ.  नाग रकांक रता 

 गृहिनमाण सं था/िनवासी कॉलनी
मोह ा  
(शाळा) िनबंध/िच कला/व ृ  धा

 बाजारपेठ धा 

 ालय धा 

 हॉटेल धा 

उ ृ  मिहला बचत गट ( यं सेवी सं था

आ. नाग रकांक रता 

लघुिच पट/ जािहरात िच पट/ 
ऑिडओ िजंगल/ डीओ िजंगल 

िभंती रंगिवणे धा 

पटना  धा 

इ. (व.िव.श.म.पा.) कमचा यांकरीता

सव म कामिगरी वाहनचालक 

सव म कामिगरी सफाई कमचारी 

सव म कामिगरी ता िनरी क 
(व र  व किन  ) 
  

  

                                                                                                            

 

व धकां ा ेणी  

 धकां ा ेणी 

(फ  वसई-िवरार शहर महानगरपािलका
ह ीतील रिहवासी) 

िनवासी कॉलनी/  गृहिनमाण सं था/िनवासी कॉलनी/
मोह ा  

व ृ  धा शाळा 

बाजारपेठ संघटन 

ालय  

हॉटेल 

यं सेवी सं था) मिहला बचत गट 

(कोणताही भारतीय नाग रक) 

सव नाग रकांसाठी खुले  
(वय क/ खाजगी सं था/ सावजिनक
सं था/  महािव ालय / शाळा/  सामािजक 
सं था ई ादी) 
सव नाग रकांसाठी खुले 

सव नाग रकांसाठी खुले 

कमचा यांकरीता (आरो  िवभाग) 

कचरा उचलणा या वाहनांचे वाहनचालक

 (सव कायम पी/ठेका) 

सव म कामिगरी ता िनरी क  (सव कायम पी/ठेका) 
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िवरार शहर महानगरपािलका 

/  

 

सावजिनक 
सामािजक  

कचरा उचलणा या वाहनांचे वाहनचालक 



                                                                                                            

 

४ गृहिनमाण सं था /मोह ा यांचे घटक

अ. घरगुती कच या ा कपातीकरण
पुढाकार  

ब. ओला - सुखा कचरा वग करण
क. गृहिनमाण सं थेचा आवारात जागी ओला कच यावर ि या करणे 
ड. कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत 

अिनवाय राहील.  संल क (१
ई. ि या करत अस ास संयं ाचे छायािच  
फ. सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज 

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल

अ. . गृहिनमाण सं था

१ पायाभूत सुिवधा 

२ सेवा/देखरेख 

३ िनवासीयांचे अिभ ाय

४ कचरा ि या सुिवधा

५ रिहवासीयां ारे ता 
डाउनलोड 

६ घनकचरा व थापन
ारे वतणूक बदल 

 एकूण 

 

५ शाळांक रता पा ता िनकष आिण घटक

१. वसई-िवरार शहर महानगर
२. फ  शालेय िव ाथ  यता 

राहतील. 
३. िनबंध ८०० ते १००० श ांचा असावा 
४. व ृ /भाशण २ ते ३ िमिनटांचा असावा
५. जा ीत जा  पाच (५) 

                                                                                                            

 

मोह ा यांचे घटक: 

घरगुती कच या ा कपातीकरण, पुनः ि या क न पु ा वापरासाठी घेतलेले नािव पूण 

सुखा कचरा वग करण कर ाचे ट े वारी  
गृहिनमाण सं थेचा आवारात जागी ओला कच यावर ि या करणे  

करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत (लॉग-बुक/रिज र
१) पहा. 

ि या करत अस ास संयं ाचे छायािच  (फोटो). 
सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर

मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल 

गृहिनमाण सं था/मोह ा क रता िनदशक जा ीतजा  गुण

५०गुण 

३०गुण 

िनवासीयांचे अिभ ाय २०गुण 

कचरा ि या सुिवधा ५०गुण 

ता एम.ओ.एच.यु.ऐ  अँप ३०गुण 

घनकचरा व थापन/ ता/िकंवा आय.इ.सी. 
ारे वतणूक बदल 

२०गुण 

२००गुण 

शाळांक रता पा ता िनकष आिण घटक: 

िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतील शाळा. 
फ  शालेय िव ाथ  यता ५वी ते १०वी, िनबंध, िच कला व व ृ  धसाठी पा  

श ांचा असावा (अंदाजे ३-४ पानांचा)  
िमिनटांचा असावा, ापे ा जा ीचा नसावा  
) िव ाथ  एका शाळॆतून भाग घेऊ शकतात  
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पुनः ि या क न पु ा वापरासाठी घेतलेले नािव पूण 

रिज र) असणे 

या संकेत थळावर भरणे 

गुण 

व ृ  धसाठी पा  



                                                                                                            

 

६. िनबंध व िच कलेसाठी लागणारे पेन
महानगरपािलका कोण ाही कारचे सािह  उपल  क न देणार नाही 

७. िव ा ानी गणवेशात ओळखप  सह िकंवा मु ापकांचे ह े प  
नस ास) घेऊन उप त बंधनकारक राहील

८. ऑनलाईन सादरीकरणासाठी
िनबंध/ वकृ  करीता िवषय 

अ. घन कचरा व थापन
(िवषयाम े खालील मु े  समािव  असले पािहजे
 कचरा वग करण
 घन कच याचे मानवावर

प रणाम 
 कच याचे िवघटन आिण 
 सामािजक, 

आिण फायदे
 तुम ा प रसरातील एखादी कोणतीही 

आप ाला अिधक गुण िमळवून देऊ

(टीप: िव ाथ  वरील मु े  कुठ ाही एखा ा कच या ा कारावर िवषयावरील तपशील तयार क  
शकतात. उदा. जैिवक कचरा/अजैिवक कचरा

ब. भारत  देश णून कसा बदलत आहे
 एका दशका पूव
 स ाची थी
 केस- डी/
 ताःचे मत 

क. ता आिण आरो  देशाचे ंभ आहेत
 सामािजक, 

 
ड. ई -कच याचा वाढता कल 

 ाची करणे

िच कलेसाठी िवषय 

अ. जागी खतिनिमती
ब. कच याचे वग करण  
क. ३-R (कचरा कमी क
ड. सावजिनक/सामुदाियक सौचालायाचे िटकाऊ ितकृती

                                                                                                            

 

िनबंध व िच कलेसाठी लागणारे पेन,पे ल,रंग  व इ ादी सािह  सोबत घेऊन यावे
महानगरपािलका कोण ाही कारचे सािह  उपल  क न देणार नाही  
िव ा ानी गणवेशात ओळखप  सह िकंवा मु ापकांचे ह े प  

घेऊन उप त बंधनकारक राहील.  
ऑनलाईन सादरीकरणासाठी, www.vvcmc.in या संकेत थळावर अज भरणे

वकृ  करीता िवषय (कोणतेही १) 

घन कचरा व थापन 
िवषयाम े खालील मु े  समािव  असले पािहजे) 

कचरा वग करण/िव ेवाट/ पुनवापर/ पुनच ण   
घन कच याचे मानवावर, पयावरणावर आिण अथ व थावर होणारे 

कच याचे िवघटन आिण पुनवापरासाठी सोपे आिण कमी खिचक तं त
, पयावरण आिण आिथक ा घन कचरा व थापनाचे मह  

आिण फायदे 
तुम ा प रसरातील एखादी कोणतीही (केस- डी/घटना) 
आप ाला अिधक गुण िमळवून देऊ शकते. 

िव ाथ  वरील मु े  कुठ ाही एखा ा कच या ा कारावर िवषयावरील तपशील तयार क  
अजैिवक कचरा/ ा क िकंवा इले ॉिनक कचरा ई ादी

भारत  देश णून कसा बदलत आहे? 
एका दशका पूव  
स ाची थी 

/घटना कमीत कमी २  करणे 
ताःचे मत (जर अस ास) 

ता आिण आरो  देशाचे ंभ आहेत 
, पयावरण आिण आिथक ाने  करा  

कच याचा वाढता कल  
ाची करणे, प रणाम व उपाय 

िच कलेसाठी िवषय : (कोणतेही-१) 

जागी खतिनिमती 
कच याचे वग करण   

कचरा कमी करा -कच याचे पुनवापर - व पुनच ण) ितकृती
सामुदाियक सौचालायाचे िटकाऊ ितकृती 
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रंग  व इ ादी सािह  सोबत घेऊन यावे. 
 

िव ा ानी गणवेशात ओळखप  सह िकंवा मु ापकांचे ह े प  (ओळखप  

या संकेत थळावर अज भरणे. 

अथ व थावर होणारे 

रासाठी सोपे आिण कमी खिचक तं त  
पयावरण आिण आिथक ा घन कचरा व थापनाचे मह  

) मांड ास 

िव ाथ  वरील मु े  कुठ ाही एखा ा कच या ा कारावर िवषयावरील तपशील तयार क  
ा क िकंवा इले ॉिनक कचरा ई ादी.) 

ितकृती 



                                                                                                            

 

ई. िच कलेतून तेचा संदेश

६ बाजारपेठ संघटन क रता पा ता िनकष आिण घटक

१. वसई-िवरार शहर महानगर
शकतात 

२. कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत 
अिनवाय राहील.  संल क 

३. सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज 

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल

अ. .  बाजारपेठ क रता िनदशक
१ शौचालय सुिवधा उपल ता
२ बाजार प रसरातील आिण बाहेरील ता
३ माकटचा आतील व बाहेरील भागात िहर ा व 

िन ा रंगा ा काच या 
४ बाजारा ा आत व बाहेरील बाजूस संकेत 

िदशािनदशक बोड ामु ाने दिशत करणे
५ प े  र े/गटारे   
६ बाजारपेठात ा क बंदी
७ पाणी िप ाची सुिवधा
८ ओला कच यापासून खत
९ नाग रकांचे अिभ ाय
 एकूण 

 

७  ालय क रता पा ता िनकष आिण घटक

१ वसई-िवरार शहर महानगर
२ कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत 

अिनवाय राहील.  संल क 
३ सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज 

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल

अ. .  ालय क रता
१ पायाभूत सुिवधा 
२ सेवा/देखभाल 
३ /कमचा याचे अिभ ाय

                                                                                                            

 

िच कलेतून तेचा संदेश  देणारे िच  

बाजारपेठ संघटन क रता पा ता िनकष आिण घटक: 

िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतील  बाजारपेठ संघटन फ

कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत (लॉग-बुक/रिज र
संल क (१) पहा. 

सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल 

 बाजारपेठ क रता िनदशक जा ीतजा  गुण
शौचालय सुिवधा उपल ता २०गुण 
बाजार प रसरातील आिण बाहेरील ता १०गुण 
माकटचा आतील व बाहेरील भागात िहर ा व 
िन ा रंगा ा काच या कंुिडची जोडी उपल  

१०गुण 

बाजारा ा आत व बाहेरील बाजूस संकेत 
िदशािनदशक बोड ामु ाने दिशत करणे 

१०गुण 

 १०गुण 
बाजारपेठात ा क बंदी करणे २०गुण 
पाणी िप ाची सुिवधा १०गुण 
ओला कच यापासून खत तयार करणे ५०गुण 
नाग रकांचे अिभ ाय १०गुण 

१५०गुण 

 ालय क रता पा ता िनकष आिण घटक: 

िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतील  ालय फ  भाग घेऊ शकतात
कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत (लॉग-बुक/रिज र

संल क (१) पहा. 
सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल 

 ालय क रता िनदशक जा ीतजा
 ६०गुण 

४०गुण 
कमचा याचे अिभ ाय ३०गुण 
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फ  भाग घेऊ 

रिज र) असणे 

या संकेत थळावर भरणे 

गुण 

भाग घेऊ शकतात 
रिज र) असणे 

या संकेत थळावर भरणे 

जा ीतजा  गुण 



                                                                                                            

 

४ कचरा ि या करणारे संयं
५ १००% कमचा यां ारे ता ऍप डाउनलोड करणे
६ अिभनव उप म/
 एकूण 
 

८  हॉटेल क रता पा ता िनकष आिण घटक

१ वसई-िवरार शहर महानगरपािलका ह ीतील
२ कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत 

अिनवाय राहील.  संल क 
३ सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज 

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल

अ. .  हॉटेल क रता
१ ता: साफसफाईचे वेळाप क
२ शौचालयांची उपल ता
३ सामा  लोकांसाठी शौचालयात वेश
४ कामगारांचे आरो  
५ सुर ा व मानक कायदा 

ापार परवाना 
६ िपणा ा पा ाचे कार
७ अ  साम ी ि या 
८ सावजिनक वापरासाठी शौचालयांना संकेत 

िदशािनदशक बोड
९ ओला व सुखा कच यासाठी वेगळे ड े 

लावलेले 
१० गटारात सोड ाआधी गाळ गाळ ासाठी जाळी 

बसिवले 
११ कचरा ि या करणारे संयं
१२ कमचा यां ारे ता ऍप डाउनलोड करणे
१३ घनकचरा व थापन

ारे वतणूक बदल 
 एकूण 

 

                                                                                                            

 

कचरा ि या करणारे संयं / िनयोजन ५०गुण 
कमचा यां ारे ता ऍप डाउनलोड करणे ३०गुण 

अिभनव उप म/ क  २०गुण 
२३०गुण 

 हॉटेल क रता पा ता िनकष आिण घटक: 

शहर महानगरपािलका ह ीतील हॉटेल  फ  भाग घेऊ शकतात
कच यावर ि या करत अस ास ाची नोदं नोदंवहीत (लॉग-बुक/रिज र

संल क (१) पहा. 
सादरीकर ासाठी यं मू ांकनाचा अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर

यं मू ांकन खालील िदले ा िनदशा माणे असेल 

 हॉटेल क रता िनदशक जा ीतजा  गुण
साफसफाईचे वेळाप क १०गुण 

शौचालयांची उपल ता १०गुण 
सामा  लोकांसाठी शौचालयात वेश १०गुण 
कामगारांचे आरो  नीट राखणे १०गुण 
सुर ा व मानक कायदा (एफ.एस.एस.ए) आिण १०गुण 

िपणा ा पा ाचे कार १०गुण 
अ  साम ी ि या (एफएसएसए) १०गुण 
सावजिनक वापरासाठी शौचालयांना संकेत 
िदशािनदशक बोड 

१०गुण 

ओला व सुखा कच यासाठी वेगळे ड े नीट लेबल ३०गुण 

गटारात सोड ाआधी गाळ गाळ ासाठी जाळी १०गुण 

कचरा ि या करणारे संयं / िनयोजन ४०गुण 
कमचा यां ारे ता ऍप डाउनलोड करणे २०गुण 
घनकचरा व थापन/ ता/िकंवा आय.इ.सी. 

ारे वतणूक बदल 
२०गुण 

२००गुण 
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भाग घेऊ शकतात. 
रिज र) असणे 

संकेत थळावर भरणे 

गुण 



                                                                                                            

 

९ सव ृ  मिहला बचत गट क रता पा ता िनकष आिण घटक

1. वसई - िवरार शहर महानगरपािलकेत थत असलेले मिहला बचत गट फ  भाग घेऊ 
शकतात. 

2. कोणतेही सजनशील नािव पूण उपाय 
े ात) 

3. आप ा अिभनवपूण उप मामुळे सकारा क प रणाम झाले ा लोकांची सं ा
4. कचरा व ता संबंिधत जनजागृती काय म िकंवा मेळावा 

अहवाल ऑनलाईन जमकरने व ाची ि ंट घेऊन नजिदक ा कायालयात जमा करणे
5. सादरीकर ासाठी आपले अज 

१०  लघुिच पट/जािहरात िच पट 
िनकष आिण घटक: 

१ वय मयादा नाही, कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो
२ लघुिच पट/जािहरात िच पट 

व थापन/ छता या िवषयांवर आधा रत असावे
३ वेळ मयादा खालील माणे

a. लघुिच पट: (कमीत कमी 
नसावा (फाईल साईझ  

b. जािहरात िच पट: (जा ीतजा  
(फाईल साईझ  १०० एम

c. ऑिडओ िजंगल:  (जा ीतजा  
d. डीओ िजंगल: (जा ीतजा  

४. सादरीकर ासाठी आपले अज 

 

आपले  िमिडया-काय ऑनलाईन अजावर अपलोड करावे

 

११ िभंती रंगव ाक रता पा ता िनकष आिण घटक

१. वय मयादा नाही, कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो
२. सादरीकर ासाठी आपले अज 
३. मू ांकन खािललिदले ा िनकषा माणे असेल

 अि तीय/नािव पूण

                                                                                                            

 

सव ृ  मिहला बचत गट क रता पा ता िनकष आिण घटक: 

िवरार शहर महानगरपािलकेत थत असलेले मिहला बचत गट फ  भाग घेऊ 

कोणतेही सजनशील नािव पूण उपाय - तांि क िकंवा सामािजक (घन कचरा

उप मामुळे सकारा क प रणाम झाले ा लोकांची सं ा
कचरा व ता संबंिधत जनजागृती काय म िकंवा मेळावा (रॅली) फोटो सिहत तपशील 
अहवाल ऑनलाईन जमकरने व ाची ि ंट घेऊन नजिदक ा कायालयात जमा करणे

अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर भरणे 

जािहरात िच पट / ऑिडओ िजंगल/ डीओ िजंगल  क रता पा ता 

कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो. 
जािहरात िच पट / नी-दूरिच वाणी मंजुळनाद 

िवषयांवर आधा रत असावे. 
वेळ मयादा खालील माणे: 

कमीत कमी २ िमिनट-५िमिनट जा ीतजा ) िदले ा वेळेपे ा जा  
फाईल साईझ  १०० एम.बी. पयत अपलोड क  शकता) 

जा ीतजा  ३०सेकंद ) ापे ा अिधक कालावधीचा नसावा
एम.बी. पयत अपलोड क  शकता) 

जा ीतजा  २िमिनटं) ापे ा अिधक नसावा   
जा ीतजा  ५िमिनटं) ापे ा अिधक नसावा    

सादरीकर ासाठी आपले अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर भरणे 

काय ऑनलाईन अजावर अपलोड करावे 

िभंती रंगव ाक रता पा ता िनकष आिण घटक: 

कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो. 
सादरीकर ासाठी आपले अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर भरणे 

खािललिदले ा िनकषा माणे असेल 
नािव पूण 
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िवरार शहर महानगरपािलकेत थत असलेले मिहला बचत गट फ  भाग घेऊ 

घन कचरा/ ता 

उप मामुळे सकारा क प रणाम झाले ा लोकांची सं ा 
फोटो सिहत तपशील 

अहवाल ऑनलाईन जमकरने व ाची ि ंट घेऊन नजिदक ा कायालयात जमा करणे. 

क रता पा ता 

 घनकचरा 

िदले ा वेळेपे ा जा  

ापे ा अिधक कालावधीचा नसावा 

 

 



                                                                                                            

 

 लोक भावी/ जनजागृती करणारे संदेश 
 आकषक 
 से ीने पॉईंट बनिवणारे शैली 

४. िभंती रंगव ात येणारे थळ संकेत थाळावर जाहीर कर ात येईल  
५. रंग यं खचाने आणावा
६. िभंती रंगव ा आदीचें व नंतरचे छायािच  

१२ पथना  क रता पा ता िनकष आिण घटक

१. वय मयादा नाही, कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो
२. पथना  १५िमिनट पे ा अिधक नसावा
३. घनकचरा व थापन, 

असावे. 
४. सादरीकर ासाठी आपले अज 
५. आपले पटना ाचे िविडओ ऑनलाईन अपलोड करावे

१३ परी क: 

िद ज मा वर, शे िणक/घनकचरा व थापन
ितिनधी व त ां ारे धकांचे मू ांकन कर ात येईल

पात कर ात येईल.  

१४ सा ीकर ाचे िनयम 
१. सव नोदंी केवळ िनधा रत केले ा गुगल फॉमम े ऑनलाइन अज 

आव क आहे. मु ांक आिण ा रीसह जमा केले ा ऑनलाइन 
करणे संबंिधत आरो  सिमती 
कायालयात ता िनरी क 
वसई-िवरार महानगरपािलका कायालय
सेल, ुिनिसपल म ी 

२. अंमलबजावणी केलेले फोटो जमा
के ाने आप ाला अित र  गुण िमळतील

३. छायािच े/अहवाल/ िडओ
greeinnowar.vvcmc@gmail.com 
शकता. 

                                                                                                            

 

जनजागृती करणारे संदेश   

से ीने पॉईंट बनिवणारे शैली (अिधक गुण िमळवू शकता) 
िभंती रंगव ात येणारे थळ संकेत थाळावर जाहीर कर ात येईल   
रंग यं खचाने आणावा 

आदीचें व नंतरचे छायािच  (फोटो) काढून ठेवावे. 

ना  क रता पा ता िनकष आिण घटक: 

कुणीही नाग रक भाग घेऊ शकतो. 
िमिनट पे ा अिधक नसावा 

, आरो  व ता संबंिधत जनजागृती िवतरीत करणारे संदेश 

सादरीकर ासाठी आपले अज www.vvcmc.in या संकेत थळावर भरणे 
आपले पटना ाचे िविडओ ऑनलाईन अपलोड करावे 

घनकचरा व थापन/सामािजक सं था/मीिडया अ ा िविवध े ातील 
ारे धकांचे मू ांकन कर ात येईल. मू कनाची ि या अितशय पारदशक 

सव नोदंी केवळ िनधा रत केले ा गुगल फॉमम े ऑनलाइन अज 
मु ांक आिण ा रीसह जमा केले ा ऑनलाइन अजाची त मुि त 

करणे संबंिधत आरो  सिमती (ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आय) महापािलके ा 
कायालयात ता िनरी क ( ता िवभाग) येथे सादर करणे आव क आहे िकंवा 

िवरार महानगरपािलका कायालय, वाड-सी इमारत, २ रा मजला,  भारत 
 माकटजवळ, िवरार (पु) येथे थेट सादर करा.  

अंमलबजावणी केलेले फोटो जमा करणे अिनवाय आहे. पूव-काया यन फोटो सबिमट 
के ाने आप ाला अित र  गुण िमळतील.  

िडओ/ऑिडओ सादर करणे आव क असेल ते 
greeinnowar.vvcmc@gmail.com व न ऑनलाईन अजाम े िकंवा मेल वर पाठवू 

  

 

  10 

आरो  व ता संबंिधत जनजागृती िवतरीत करणारे संदेश 

 

मीिडया अ ा िविवध े ातील 
मू कनाची ि या अितशय पारदशक 

भरणे करणे 
अजाची त मुि त 

महापािलके ा 
येथे सादर करणे आव क आहे िकंवा 

 भारत 

काया यन फोटो सबिमट 

सादर करणे आव क असेल ते 
व न ऑनलाईन अजाम े िकंवा मेल वर पाठवू 



                                                                                                            

 

१५ मह पूण िदनांक: 

काय
म 

धा ऑनलाईन अज 
उघड ाची 

१ िभंती  रंगवणे (काय म) १०/

२  
शाळा (िनबंध धा) 
 

१०/

३ शाळा (रेखांकन धा) 
 

१०/

४   शाळा (इलो ूशन धा) 
 

१०/

५ (आरड ूए  /मोह ा 
हॉ टल / हॉटेल / माकट) 
 

१०/

६ लघु िफ  / जािहरात 
िच पट / ऑिडओ िजंग  / 

िडओ िजंग  / 
ीट े / ीट े 

(काय म) 
 

१०/

७ पुर ार सोहळा 
 

१०/

[टीप: मू ांकन आिण फी  माणीकरण 
थानः िनबंध / िच कला / धा लवकरच वेबसाइट पोटलवर 

 
कृपया तपासा www.vvcmc.in ] 

 

 
  

                                                                                                            

 

ऑनलाईन अज 
उघड ाची 

तारीख 

ऑनलाईन 
अज बंद 
करा 

 

मू ांकन / 
धा तारीख 

 

वेळ

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ ०१/१२/२०१८ते  
२०/१२/२०१८ 

- 

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ २३/१२/२०१८ स.१०
११. 

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ २३/१२/२०१८ दु.१२
दु.०१

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ २३/१२/२०१८ दु.२
सं ा 

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ २१/१२/२०१८ते 
२२/१२/२०१८ 

स.१०
सं ा 

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ सादर कर ाची 
शेवटची तारीख 
२०/१२/२०१८ 
थेट मू ांकन करा 
सबिमशन 
 

- 

/११//२०१८ २०/१२/२०१८ ी ीसीएमसी 
वेबसाइट पोटलवर 

दिशत होईल 
 (www.vvcmc.in ) 

- 

मू ांकन आिण फी  माणीकरण ( णजे साइट भेटी) दर ान होईल (२१िडसबर २०१८ ते २५ िडसबर 
धा लवकरच वेबसाइट पोटलवर दिशत होईल. 
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वेळ 
 

प रणाम 
घोषणाप  
तारीख 

 

( ी. ी.सी.म 
पोटलवर वर 

दिशत 
होईल) 

 
संकेत थळ : 
www.vvcmc

.in) 

१०.४५ ते दु 
. ३०. 
१२.०० ते 
०१. ०० 
२.३०ते 

सं ा ५. ०० 
१०.०० ते 

सं ा ०६. ०० 

िडसबर २०१८) 



                                                                                                            

 

१६    पुर ार 
अनु

मां
क 

. 

ेणी 
 

थम 
पुर ार 

१  गृहिनमाण  
सं था/िनवासी कॉलनी/  
मोह ा  

२५

२  
शाळा (िनबंध धा, 
िच कला धा, वकृ धा) 

२५

३  बाजारपेठ २५

४    ालय २५

५  हॉटेल २५

६ मिहला बचत गट २५

७ लघु िफ  / जािहरात िच पट 
धा 

 

२५

८ िभंती  रंगवणे २५

९ 
पथना  २५

१० सव ृ  वाहन चालक 
 

-

११ सव ृ  ता कमचारी 
 

-

१२ सव ृ  ता कमचारी 
 

-

१७    अजाची िलंक / त:ची सा रता अज

अ. ऑनलाइन अजासाठी अिधकृत वेबसाइटः 
आ. ता अँप: ता एमओएचयूए ता अँपसाठी खालील िलंक डाउनलोड करा 

िकंवा Google Play Store 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangemyci
ty.swachhbharat&hl=en_IN

 

                                                                                                            

 

थम 
पुर ार ( .) 

 

दुसरा 
पुर ार 
( .) 

 

तृतीय 
पुर ार 
( .) 

 

पा रतोिषक 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

२५,०००/- १५,०००/- १०,०००/- िवजे ासाठी 
 

- - - सव म 
कायकता 
  

- - - सव म 
कायकता 
  

- - - सव म 
कायकता 
  

ची सा रता अज  
ऑनलाइन अजासाठी अिधकृत वेबसाइटः www.vvcmc.in 

ता एमओएचयूए ता अँपसाठी खालील िलंक डाउनलोड करा 
Google Play Store व न डाउनलोड करा 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangemyci
ty.swachhbharat&hl=en_IN) 
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माणप  
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 

 सव सहभागीसंाठी 
 
- 

- 

- 

ता एमओएचयूए ता अँपसाठी खालील िलंक डाउनलोड करा                  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ichangemyci



                                                                                                            

 

१८     संपक तपशील 
कोण ाही अडचणी िकंवा अिधक मािहतीसाठी आपण संपक 

१. ई-मेल: greeinnowar.vvcmc@gmail.com
२. िसटी -कोऑिडनटर (  भारत टीम

अ.  ेता माने : ९६८९९ २७१५९
आ. िदपाली पाटलेकर

१९     संल क (१) 
 कच यावर ि येिच नोदं कर ासाठीचे नोदंवही 

 
 ____________ 

िदनांक कच यावर ि या 
कर ात आलेले 

माण  
(िक. . ित िदन) 

  
  
  

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

िकंवा अिधक मािहतीसाठी आपण संपक साधू शकता: 
greeinnowar.vvcmc@gmail.com 

 भारत टीम):- 
९६८९९ २७१५९ 

िदपाली पाटलेकर : ९८१९४ २७७०८ 

कच यावर ि येिच नोदं कर ासाठीचे नोदंवही (लॉग-बुक/रिज र) 

____________ मिह ाक रता _______ वष 
कच यावर ि या 
कर ात आलेले 

 

खत िनिमतीचे 
माण  

(िक. . ित िदन)  

खताचे 
वापर/िव ीती 

(िक. .) 

िनरी कांचे
पयवे काचे 

ा री
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िनरी कांचे/ 
पयवे काचे 

ा री 


