
फॉम� भर�याची ���या
कोण�याही एका �वषयावर आपली कलाकृती �दनांक ०२ जानेवारी २०२३ पय�त

greeinnowar.vvcmc@gmail.com या ई-मेल आयडी वर JPEG/PDF/ MP3/ MP4 फॉरमॅट म�ये अजा�स�हत

पाठवावे �क�वा ��य� महानगरपा�लके�या �भाग स�मती सी काया�लयात, �व� भारत क�, �तसरा मजला येथे जमा

करावे. काही �� अस�यास व�रल ई-मेल आयडी वर तु�ही आ�हाला �ल� शकता �क�वा �र�वनी �मांक ८४४६६२२२८०

वर संपक�  क� शकता. अ�धक मा�हती करीता https://vvcmc.in या सांकेत�ळ� भेट �ावी.

 सव� �ध�कांना �माणप� दे�यात येईल. ��येक �ध�त �थम, ��तीय आ�ण तृतीय �मांक असे ३ �वजेते �नवडले

जातील. �वजे�यांना वसई-�वरार शहर महानगरपा�लके�या सोशल �मडीया अकाउंट  व�न ��स�द कर�यात येईल. 

 �वजे�या �ध�कांना  पा�रतो�षक  व �माणप� देऊन गौर�व�यात येईल. 

फॉम� भर�याक�रता E-mail ID आव�यक आहे. 

�ध�त सहभागी हो�यासाठ� �दले�या �ल�कचा वापर क�न गुगल फॉम� भर�यात यावा

https://forms.gle/DViXGzh3Ygut1ksB7

 �ध�त भाग घे�याची अं�तम �दनांक ०२/०१/२०२३ आहे. 

काय आपण तयार आहात �व� सव��ण २०२३ क�रता ..??काय आपण तयार आहात �व� सव��ण २०२३ क�रता ..??काय आपण तयार आहात �व� सव��ण २०२३ क�रता ..??
वसई �वरार शहर महानगरपा�लके माफ� त “�व� सव��ण २०२३”अंतग�त
�व� महारा� अ�भयान व �व� वसई �वरार अ�भयान यश�वीपणे 

 राब�वणेकरीता “�व�ता �धा� २०२२-२०२३ (GreeInnoWar Event-4)”
चे आयोजन कर�यात आले आहे. 

�व�ता चॅ��यन (Swachhta Champion)

लघुगीत (Audio/Video Jingle)

लघु�च�पट (Short Movie Making)

�च�कला /पो�टर (Drawing/Poster Making)

�भ�ी �च�कला (Wall Painting)

पथना�(Street play)

सव��म �व� हॉटेल (Best Swachh Hotel)

सव��म �व� शाळा (Best Swachh School) 

सव��म �व� ��णालय (Best Swachh Hospital) 

 सव��म �व� गृह�नमा�ण सं�ा (Best Swachh

Residential Welfare Association/Moholla)

सव��म �व� सरकारी काया�लय                                        

(Best Swachh Government Office)

�व� ना�व�यपूण� तं��ान आ�हान                                      

(Swachh  Innovation Technology Challenge)

�धा�

�धा� �नहाय पुर�कार
 �थम �मांक 

�. १०,०००/- व �माणप� 
 

��तीय �मांक 
�. ७,५००/- व �माणप� 

 
तृतीय �मांक 

�. ५,०००/- व �माणप� 

�टप
 �ध�त भाग घे�यासाठ� कोणतीही वयोमया�दा नाही.
�ध�क (नागरीक व सं�ा) वसई �वरार शहर
महानगरपा�लका काय��े�ातील �ा�नक र�हवासी
असावा.
कोण�याही �कारात �कमान पाच �ध�क अस�यास
�या �कारातील पुर�कार �दले जातील.

सही/-
डॉ. चा��शला पं�डत 

उपायु� 
घनकचरा �व�ापन

वसई-�वरार शहर महानगरपा�लका

सही/-
अ�ज��य बगाडे
अ�त. आयु�

वसई-�वरार शहर महानगरपा�लका

सही/-
अ�नलकुमार पवार

आयु�
वसई-�वरार शहर महानगरपा�लका

ENTRY FREE

DATE EXTENDED FROM

22/12/2022-02/01/2023


