
 

सोलापूर महानगरपािलका, सोलापरू 
व छ सव ण-२०२३  

रा य तरीय कच यापासनू खळेणी बनिव या या पधच ेिनकष 
 

Theme 1: Fun & Learn 
(Design and early prototype of toys from waste at home/workplace and surroundings.) 
Theme 2: Use & Enjoy 
(Design and models of games and play in the park/open spaces made from waste.) 
Theme 3: New from Old 
(Ideas/Solutions/Working models for durable design, reuse of components, for manufacturing of 
toys by industries.) 

 

१) येक पधकाला एकच थीम या पधम ये सहभाग घेता  येईल. 
२) पधम ये सादर केलेल ेसािह य / खेळणी / मॉडेल सोलापूर महानगरपािलकेकडे कायम व पी जमा 

केले जातील. 
३) या आगोदर कोण याही पध क रता सादर केलेल ेकोणतेही सािह य  वापरलेले नसावे. 
४) पधकाची वय बाबतची मािहती खालील माणे आह:े- 

Age Group Applicable themes Participant from- 

Juniors: Age <18 yrs Theme 1 & 2 Schools 

Seniors: Age >18 yrs Theme 2 & 3 Colleges 

५) पधकाने https://innovateindia.mygov.in/ (Swachh Toycathon) न दणी करणे व पधचे न दणी 
फॉम भ न कॅन क न swachhsolapur@gmail.com या दो हीवर द. २६/०९/२०२२ ते 
१०/१०/२०२२ पयत न दणी करावयाची आह.े 

६) पधकाने https://innovateindia.mygov.in/ (Swachh Toycathon) या वर मा. शासनाने दले या 
सूचनां माणे व व छ सव ण-२०२३ क , सोलापूर महानगरपािलका येथे द. ०१/११/२०२२ ते 
१०/११/२०२२ पयत आपले खळेणी / सािह य / मॉडले सादर करावयाची आह.े तसेच सदर 
सािह य/खेळणी/मोडले चे फोटो फेसबुक, वीटर, इं टा ाम वर शेअर क न 
#Solapur_Swachhata_Superstars #PutWasteToPlay #SwachhAmritMahotsav 

#YouthVsGarbage #IndianSwachhataLeague #AmritMahotsav या सव हॅशटॅग टाकून फोटो 
पो ट करण े व @smcsolapur @MoHUA_India @HardeepSPuri @Secretary_MoHUA 
@RoopaMishra77 @SwachhBharatGov @mygovindia @SwachhMaha_22 या सव सोशल 
िमिडया हडॅलला टॅग करण ेआव यक आह.े 

अ. . ब ीस Senior पु या बि शांची र म Junior पु या बि शांची र म 
१ पिहला मांक र. . १०,००० र. . १०,००० 
२ दसुरा मांक र. . ७५०० र. . ७५०० 
३ ितसरा मांक र. . ५००० र. . ५००० 
४ ५ उ ेजनाथ येक  र. . १००० येक  र. . १००० 

७) सदर पधचेचे िनयम व अटी म ये बदल कर याचे अिधकार ह ेसोलापूर महानगरपािलकेने राखून ठेवले 
आह.े 

८) कोण याही पधकाला कारण न दतेा अपा  करणेचे अिधकार ह ेमा. आयु , सो.म.पा. यांचे कडे राखून 
ठेवले आह.े 

९) भिव यात सादर केलेले बाबत सािह य / खेळणी / मॉडले कोणती ही त ार उ व यास अथवा कोणीही 
त ार के यास संबंिधत पधकाला जबाबदार धर यात येईल याची न द यावी. 

 

उपायु -१ 
सोलापूर महानगरपािलका 
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सोलापूर महानगरपािलका, सोलापरू 
व छ सव ण-२०२३  

रा य तरीय पो टर मे कंग पधचे िनकष 
 

१) येक पधकाला एकच पो टर सादर करता येईल. 
२) पो टर ची साईज ही A3 आकारा या (11.7x16.5 inch) शीटवर का या पेन / माकरने काढलेले 

मज नसह (0.5 inch) बनिवणे आव यक आह.े 
३) पेि सल, े यॉन, वॉटर कलर, ऑइल पट इ यादी वाप न पो टर बनवाव.े छायािच े, वायस, इतर 3D 

व तू, ंट-आउट वीकार करता येणार नाही. ते मळू आिण हाताने बनवलेले असावे. 

४) पो टर या मागील बाजूस नाव, वय, वग, शाळा / महािव ालयाचे नाव, मोबाइल नंबर, इ यादी 
वैयि क मािहतीचा तपशील असावे. 

५) पधम ये सादर केलेले पो टरचा िवषय ह ेSegregation of waste at source या theme वर आधा रत 
असेल. 

६) पधम ये सादर केलेले पो टर िह Original असावी.  
७) पधतील सादर केलेले पो टर म ये Segregation of waste at source  बाबत जा तीजा त 

नाग रकांपयत कचरा वग करणाचे मह व दणेारे संदशे पोहचवता आला पािहजे असे असावे. 
८) या आगोदर कोण याही पध क रता सादर केलेले पो टर वापरलेले नसाव.े 

िनणयाचे िनकष: 
िनणय यावर आधा रत असेल: 
a) सदर पो टर दले या theme शी सुसंगतता असावी. 
b) मौिलकता (Originality) 
c) कला मक रचना (Artistic composition) 
d) सजनशीलता (Creativity) 
e) पो टर ारे दलेला संदशेचा भावीपणा. 
f) अिभ ेत संदशे सं ेषण कर यात प रणामकारकता. 

अ. . ब ीस बि शांची र म 
१ पिहला मांक र. . १०,००० 
२ दसुरा मांक र. . ७५०० 
३ ितसरा मांक र. . ५००० 
४ ५ उ ेजनाथ येक  र. . १००० 

९) पधकाने पधचे न दणी फॉम भ न कॅन क न swachhsolapur@gmail.com या ई-मेल वर द. 
२६/०९/२०२२ ते १०/१०/२०२२ पयत न दणी करावयाची आह.े 

१०) पधकाने न दणी झा या नंतर पो टर तयार क न द. ११/११/२०२२ पयत सादर करावयाची आह.े 
११) पधतील सादर केलेले पो टरचे HD फोटो ह े swachhsolapur@gmail.com या ई-मेल आयडी वर 

फोटो व मळू पो टर व छ सव ण-२०२३ क , सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर येथे 
द.११/११/२०२२ पयत पाठिवणे आव यक आह.े 

१२) सदर पधचे िनयम व अटी म ये बदल कर याचे अिधकार ह ेसोलापूर महानगरपािलकेने राखून ठेवले 
आह.े 

१३) कोण याही पधकाला कारण न दतेा अपा  करणेचे अिधकार ह ेमा. आयु , सो.म.पा. यांचे कडे राखून 
ठेवले आहे. 

१४) भिव यात सादर केलेले पो टर बाबत कोणती ही त ार उ व यास अथवा कोणीही त ार के यास 
संबंिधत पधकाला जबाबदार धर यात येईल याची न द यावी. 
 

उपायु -१ 
सोलापूर महानगरपािलका 
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सोलापूर महानगरपािलका, सोलापरू 
व छ सव ण-२०२३  

रा य तरीय १ िमिनट हीडीओ पधचे िनकष 
 

१) पधम ये सादर केलेले हीडीओ िह एक िमिनटापे ा जा त असू नये. 
२) पधम ये सादर केलेले हीडीओचा िवषय हे Segregation of waste at source या theme वर आधा रत 

असेल. 
३) पधम ये सादर केलेले हीडीओ िह Original व Full HD quality ची असावी.  
४) पधतील सादर केलेले हीडीओम ये Segregation of waste at source  बाबत जा तीजा त 

नाग रकांपयत कचरा वग करणाचे मह व दणेारे संदशे पोहचवता आला पािहजे असे असावे. 
५) या आगोदर कोण याही पध क रता सादर केलेले हीडीओ वापरलेले नसावे. 

अ. . ब ीस बि शांची र म 
१ पिहला मांक र. . १०,००० 
२ दसुरा मांक र. . ७५०० 
३ ितसरा मांक र. . ५००० 
४ ५ उ ेजनाथ येक  र. . १००० 

६) पधकाने पधचे न दणी फॉम भ न कॅन क न swachhsolapur@gmail.com या ई-मेल वर द. 
२६/०९/२०२२ ते १०/१०/२०२२ पयत न दणी करावयाची आह.े 

७) पधकाने न दणी झा या नंतर १ िमिनटाची  हीडीओ तयार क न द. ११/११/२०२२ पयत सादर 
करावयाची आह.े 

८) पधतील सादर केलेले हीडीओ ह ेswachhsolapur@gmail.com या ई-मेल आयडी वर व CD म ये 
लोड क न व छ सव ण-२०२३ क , सोलापूर महानगरपािलका, सोलापूर येथे द.११/११/२०२२ 
पयत पाठिवणे आव यक आह.े 

९) सदर पधचे िनयम व अटी म ये बदल कर याचे अिधकार ह ेसोलापूर महानगरपािलकेने राखून ठेवले 
आह.े 

१०) कोण याही पधकाला कारण न दतेा अपा  करणेचे अिधकार ह ेमा. आयु , सो.म.पा. यांचे कडे राखून 
ठेवले आहे. 

११) भिव यात सादर केलेले हीडीओ बाबत कोणती ही त ार उ व यास अथवा कोणीही त ार के यास 
संबंिधत पधकाला जबाबदार धर यात येईल याची न द यावी. 

 

 
उपायु -१ 

सोलापूर महानगरपािलका 
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सोलापूर महानगरपािलका, सोलापरू 
व छ सव ण-२०२३ 

रा य तरीय पधचे न दणी फॉम 
 

पधकाचे पूण नाव: ______________________________________________ 

पालकाचे नाव ( पधक minor अस यास): _______________________________ 

पधकाचे वय: ___________________________________________________ 

पधकाचे पूण प ा: _______________________________________________ 

                          _______________________________________________ 

पधकाचे मोबाईल नंबर ( पधक minor अस यास पालकचे ावे): _________________________ 

पधकाचे ई-मेल आयडी ( पधक minor अस यास पालकच े ाव)े: __________________________ 

भाग घेतले या पधचे नाव: _____________________________________________________ 

 

मी भाग घतेले या पधम य ेसोलापरू महानगरपािलकेने िनि त केलेल ेसव अटी व शत  मला मा य आहते. 

 

                                                                                                                             

वा री 
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