
 
 

स्वच्छ भारत अभभयानामध्ये सहभागी होण्यास नागररकाांना तसेच शहरातील मांडळे, सांस्था 
इत्यादीना उद्युक्त करणे व हागणदारीमुक्त व स्वच्छता या बाबतीत शहराांची 
कायमस्वरूपी क्षमता वाढववणे आणण स्वच्छ सोलापूरच्या ददशेने जो प्रवास चालला आहे. 
त्यामध्ये समाजातील सवव घटकातील लोकाांचा साांघघक सहभाग वाढववण्यासाठी व 
नागररकाांमध्ये स्वच्छते बाबत जनजागतृी घनमावण करण्याकरीता सोलापूर शहरातील 
साववजघनक गणेश उत्सव मांडळाांच्या  दद. १३ सप्टेंबर २०१८   ते दद. २३ सप्टेंबर २०१८ या 
कालवधी मध्ये “ स्वच्छ गणेशोत्सव  स्पधाव २०१८-१९” आयोजजत करण्यात आलेली आहे. 

या स्पधेसाठी ३० मुद्दे घनहाय १०० गुणाांकन घनजचचत करण्यात आलेले आहे. ते खालील 
प्रमाणे . 

अ.क्र. तपशील होय 

१ 

महानगरपाभलके मार्व त राबववण्यात येणाऱ्या “स्वच्छ सोलापूर 
अभभयाांन” व “स्वच्छ सवेक्षण- २०१९” बाबत सोलापूर महानगरपाभलके 
बरोबर ववनामुल्य / स्वयांपे्ररणेने सामांजस्य करार (MoU) केल्यास. 

४ 

२ देखावा  रस्त्याच्या  1/3  भागामध्ये  आहे काय. २ 

३ मुतीची उांची 10 रु्टापेक्षा कमी असल्यास. २ 

४ मुती इको फ्रें डली असल्यास. ३ 

५ स्वच्छता अभभयानाांत मदहलाांना समावेश करून घेतल्यास. ३ 

६ 

मांडळाच्या स्टेज जवळ ओला व सुका कचरा ( घनमावल्य दररोजचा 
ओला व सुका कचरा )  वेगळा करुन घांटा गाडीमध्ये टाकत 
असल्यास. 

२ 

७ 
घन कचरा व्यवस्थापना बाबत काही साववजघनक उपक्रम केले 
असल्यास. 

३ 
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८ 

ककमान १ हजार व्यक्तीांनी स्वच्छता मोबाईल अपॅ (Swachhata-

MoHUA App)डाऊनलोड केल्यास ( प्रत्येकी १०० अपॅ डाऊनलोड 
केल्यास १ माकव  ) 

१० 

९ 

मा. कें द्र शासनाच्या www.swachhmanch.inपोटेलवर वर तसेच 
म.न.पा.चे रे्सबुक व ट्ववटर वर स्वच्छते सांबांधी केलेले उपक्रम 
अपलोड केल्यास. ( ककमान १० ) 

८ 

१० 
पररसरातील साववजघनक कोंडाळे 100% काढली असल्यास. (कचरा 
कोंडाळे मुक्त पररसर) 

३ 

११ 

पररसरातील गहृघनमावण सांस्था / अपाटवमेंट त्याांनी घनमावण केलेला 
ओला कचरा त्याांच्याच  के्षत्रातच उदा. गाांडूळ खत, काम्पोस्ट मशीन 
द्वारे प्रकक्रया करणेस प्रवतृ्त केले असल्यास.   

२ 

१२ 

आपल्या पररसरात  घनकचरा व्यवस्थापन  / स्वच्छते बाबत 
जनजागतृी रॅली ( ककमान १०० व्यक्ती ) सहभागी होऊन केली 
असल्यास. 

२ 

१३ 

साववजघनक दठकाणी घनकचरा व्यवस्थापन / स्वच्छते बाबत  उदा. 
घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टीक बांदी, ओला कचरा, सुका कचरा 
वेगळा करणे, स्वच्छता मोबाईल अपॅ डाऊनलोड करणे इत्यादी बाबत 
जन जागतृी केली आहे असल्यास. 

३ 

१४ पररसरात वौयक्तीक शौचालयाचे प्रमाण 100% असल्यास. २ 

१५ 
सदर कालावधीत मांडळाने कायदयाने बांदी असलेले प्लास्टीक वापरले 
नसल्यास 

२ 
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१६ सदर कालावधीत स्वच्छते ववषयी गाणी लावली असल्यास. ३ 

१७ टाकाऊ पासून दटकाऊ वस्ती बनववल्यास. ३ 

१८ 
पररसरातील मदहलाांना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करणे बाबत 
प्रभशक्षण ददले असल्यास. 

२ 

१९ 

 “स्वच्छ सोलापूर अभभयाांन ” व “ स्वच्छ सवेक्षण- २०१९ ”  बाबत 
राबववण्यात येणाऱ्या उपक्रमाबाबत स्थाघनक वतवमानपत्र,  टी.व्ही. वर  

या बाबत प्रभसध्दी / प्रचार केल्यास. ( ककमान- ५) 
३ 

२० 
पररसरात घनकचरा व्यवस्थापन / स्वच्छते बाबत बॅनर,  पोस्टसव 
लावले असल्यास. 

४ 

२१ ककमान  20  व्यक्तीांचे  रक्तदान  भशबीर आयाजजत केले असल्यास . २ 

२२ घनकचरा  व्यवस्थापना  सांबांधी  देखावे  केल्यास. ५ 

२३ सदर कालावधीत  पररसरात  स्वच्छता  मोदहम  राबववल्यास. ५ 

२४ 
भमरवणूकीच्या वेळी घनकचरा व्यवस्थापना व पयाववरण पूरक देखावा 
/ जनजागतृी केली  असल्यास. 

३ 

२५ 

मांडळाच्या वतीने ककमान ५ स्वच्छता  स्वयांसेवकाांची स्वच्छता 
कभमटी स्थापना करून (जबाबदार व्यक्तीांची) नाांवे महानगरपाभलके 
कड ेसादर करावीत. 

४ 
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२६ 
गणपती उत्सवाच्या  काळामध्ये  मांडळाच्या कायवक्षेत्रामध्ये २०० झाड े
लावली असल्यास. 

५ 

२७ 

मांडळान े त्याांचे स्तरावर  पयाववरण व  स्वच्छते बाबत राांगोळी 
स्पधाव,  मेहांदी स्पधाव,घनबांध स्पधाव, चचत्रकला स्पधाव, लेखन स्पधाव इ. 
आयोजजत केल्यास. 

३ 

२८ 
पररसरात प्रत्येक घरी / व्यापारी के्षत्रामध्ये ओला व सुका 
कचऱ्याकररता वेगवेगळे डस्टबीन ठेवले असल्यास 

३ 

२९ मांडळाच्या पररसरात स्वच्छते बाबत भभत्तीचचत्रे रांगवलेलेली असल्यास. २ 

३० 

ओला व सुका कचरा म्हणजे काय ? याबाबत नागररकाांना मादहती 
होण्या कररता मांडळाच्या पररसरात वेगवेगळे दोन डब्बे व त्याांच्या 
 मादहतीसह (उदा. बॅनर, पोस्टर)  कायमस्वरूपी ठेवल्यास. 

२ 

 

                                                                                        एकूण:- १०० 

या स्पधेची ववववध सभमत्या मार्व त तपसणी करून क्रमाांक काढण्यात येणार आहेत व 
ववजेत्या गणेश मांडळाांस खालील प्रमाणे  बक्षीस देण्यात येईल. 

अ.क्र. क्रमाांक पाररतोवषक 

१ प्रथम पाररतोवषक र.रु.५१,०००/- , सन्मान चचन्ह व 
प्रमाणपत्र 

२ ददव्तीय पाररतोवषक र.रु. २५,०००/-, 
सन्मान चचन्ह व प्रमाणपत्र 

३ तघृतय पाररतोवषक र.रु. ११,०००/- 
सन्मान चचन्ह व प्रमाणपत्र 

४ उते्तजनाथव ( प्रथम पाररतोवषक ) र.रु.   ५००० /- 
सन्मान चचन्ह व प्रमाणपत्र 

५ उते्तजनाथव  (ददव्तीय पाररतोवषक ) र.रु.   ५००० /- 
सन्मान चचन्ह व प्रमाणपत्र 
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शहरातील  सवव  सहभागी होणाऱ्या सवव गणेश  मांडळाांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येणार 
आहे  

 गणेश मांडळाांनी “स्वच्छ गणेशोत्सव  स्पधाव २०१८-१९” मध्ये सहभागी होण्याकररता 
ददनाांक १०/०९ /२०१८ रोजी पयतं सोलापूर महानगरपाभलकेतील “स्वच्छ सवेक्षण २०१९ ” 

या कक्षा कड ेनोंदणी करणे आवचयक आहे. तरी सोलापूर शहरतील सवव गणेश मांडळाांनी 
या स्पधे मध्ये जास्ती जास्त सांख्येने भाग घ्यावे असे आवाहन  सोलापूर 
महानगरपाभलकेकडून करण्यात  येत आहे . 
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