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पिंिंरी-पिंिंवड शहर िंररवततन िोगो आलण टॅगिाइन स्िंधात 

जीवनशैिी उंिंलवण्यासाठी आलण शहरािंी वेगळी ओळख लनमातण करण्यासाठी पिंिंरी पिंिंवड 

महानगरिंालिकेने शहर िंररवततन प्रकल्िं सुरू केिा आह.े महानगरिंालिकेने िंलहल्यांदािं असा प्रकल्िं हाती घतेिा 

असून त्याअंतगतत शहर िंररवततनामध्य े नागररक सहभाग वाढलवण्यासाठी िोगो आलण टॅगिाइन स्िंधात आयोलजत 

करण्यात आिी आह.े  

“पिंिंरी-पिंिंवड शहर िंररवततन” यासाठी एक साजेि असा िोगो आलण टॅगिाइन देखीि आवश्यक आह.े 

म्हणूनिं, महानगरिंालिका नागररक आलण लवद्यार्थयाांना सहभागी होण्यासाठी आलण शहरािा योगदान दणे्यास 

आमंलित कररत आह.े  

तमुच्यासाठी काय आह े? 

िंररक्षकांच्या िंॅनिेद्वारे ठरलवल्याप्रमाणे तीन िोगो आलण टॅगिाइनिंे लवजेत्यांना रोख िंुरस्कार पजकण्यािंी संधी 

आह े– 

 िोगो स्िंधात 

प्रथम स्थान – रु.२५,०००/ - 

लद्वतीय स्थान - रु.१५,०००/ - 

ततृीय स्थान - रु.१०,०००/ - 

व   सवोत्तम टॅगिाइन - रु.१०,०००/- 

 

तथालिं, अजून बरेिं काही आह!े लवजेत्या िोगोिंा वािंर “पिंिंरी-पिंिंवड शहर िंररवततन” यासाठी अलधकृत िोगो 

म्हणून प्रस्तालवत केिा जाईि. 

कृिंया िक्षात घ्या की, िोगो लडझाइनिंी अविंबना आलण नालवण्यिंुणत कल्िंनाचं्या आधारावर िोगोिें मूल्यांकन 

केिे जाईि. 

लनयम व अटी : 

 सवत नोंदी cto@pcmcindia.gov.in या ई-मेिवर सादर करणे आवश्यक राहीि. 

 प्रत्येक नोंदी बरोबर िोगोिें वणतन (जास्तीत जास्त १०० शब्द) जोडििेे िंालहजे. 

 िोगोिंा ककमान आकार ४ "x ४" (४ इंिं x ४ इंिं) असेि. 

 िोगोसह एक टॅगिाइन देखीि आवश्यक आह.े (इंग्रजी / मराठी / संस्कृत) 

 नोंदी सादर करण्यािंी अलंतम तारीख :- २० फेब्रवुारी २०१९ राहीि. 

 िोगो मध्य े  कोणतेही कॉिंीराइट संरलक्षत असििेी सामग्री (छायालिंि, लिंन्ह, प्रतीक, प्रलतमा इ.) 

वािंरण्यास मनाई आह.े 

 िोगोिंी प्रलतमा ककमान 600 डीिंीआय असावी. 

 िोगो लडझाइन केवळ .jpg ककवा .pdf स्वरूिंामध्ये सादर करावी. 

mailto:cto@pcmcindia.gov.in


प्रस्तावना: 

आर्थथकदषृ्ट्या सक्षम व उत्साही पिंिंरी-पिंिंवड शहर स्माटत शहरांच्या आकांक्षा िंणूत करण्यासाठी एक िंाऊि िंुढे 

टाकत आह.े िंण पिंिंरी पिंिंवडिंी खरी ओळख काय आहे ? शहरािंी बिस्थाने काय आहते ? ह ेसमजण्यासाठी 

पिंिंरी पिंिंवडमधीि जागलतक तज्ञ व्यक्ती, तज्ञ नागररक, अलधकारी, िोक प्रलतलनधी आलण सवत नागरर समुह संघटक 

यांच्या बरोबर शहराच्या दषृ्टीक्षेिंांबद्दि सल्िामसित केिी गेिी आलण शहरािें ध्येय व उकद्दष्ट यांिंी  संज्ञा तयार 

करण्यात आिी आह.े 

१० िंेक्षा अलधक िंिंात सिांमधून, ९० िंेक्षा अलधक प्रश्ांसह १५,०००  हून अलधक नागररकांिें शहरालवषयक 

तिंशीिावर मते जाणनू घेण्यासाठी सवेक्षण करण्यात आिे आह.े त्यावर आधारीत तीन टप्प्यांमध्य ेशहर िंररवततन 

धोरण तयार केि ेगिे ेआह.े या धोरणामध्य ेसहा प्रमुख लनकष िंररभालषत व मंजूर करण्यात आि ेआहते. 

लनकष: 

1. जागलतक दजातिें एकालत्मक, सुिभ व सुरलक्षत शहर 

2. लनरोगी, हररत व िंयातवरणिंुरक शहर 

3. एक काळजीवाहु, संिग्न आलण उत्साहिंूणत शहर 

4. मालहती तंिज्ञान आधारीत अलभनव स्माटत शहर 

5. वततमान आलण भलवष्ट्यातीि लिंढ्ांसाठी संधी उिंिब्ध असििेे एक शहर 

6. अत्यंत िंारदशी, गलतमान व नागरीक कें द्रीत महानगरिंालिका 

महानगरिंालिका नागररकांच्या इच्छा व आकांक्षा जाणनू घेऊन शहर िंररवततन आराखडा राबलवण्यास इच्छुक असून 

त्यासाठी नागररकांिंा सहभाग अिंेलक्षत आह.े आिंल्या शहरासाठी िोगो व टॅगिाईन तयार करताना खािीि थीम 

लविंारात घेतल्या जाऊ शकतात. 

 नागररक-कें द्रीकरण 

 सवत समावेशक व शाश्वत प्रगती 

 उत्कृष्टता 

 अलतशय िंारदशतक आलण गलतमान महानगरिंालिका 

 

सही/- 

आयकु्त 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी - ४११०१८ 


