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आनण

बृहनमबुुं ई सावाजनिक गणेशोत्सव समनवय सनमती
याुंच्या सुंयुक्त नवद्यमािे

घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पिाा
उत्सव गणेशाचा जागर मतानिकाराचा
दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतर्थु ीला मिाराष्ट्रातील गणेश भक्ाांच्या घरी तसेच सावव जहिक
गणेश मांडळाांमध्ये गणेशाचे आगमि िोते आहण वातावरण चैतन्यािे भरूि जाते. स्वातांत्र्यपूवव काळात
समाज प्रबोधिासाठी सुरू के लेली सावव जहिक गणेशोत्सवाची परांपरा मिाराष्ट्र आजिी त्याच
हिरररीिे जपतो आिे. याच प्रयत्िाचा एक भाग म्िणूि यांदा मिाराष्ट्र राज्याचे मख्ु य हिवडणूक
अहधकारी कायाव लय आहण बिृ न्मांबु ई सावव जहिक गणेशोत्सव समन्वय सहमती याांच्या सांयक्
ु हवद्यमािे
‘उत्सव गणेशाचा जागर मतानिकाराचा’ िा हवर्षय घेऊि घरगतु ी गणेशोत्सव सजावट स्पधाव
आयोहजत करण्यात आली आिे.
सावव जहिक मांडळाांबरोबरच घरोघरीिी गणेशाची सांदु र आरास के ली जाते. घरोघरी छोटेखािी देखावे
साकारले जातात. अशा देखावयाांच्या माध्यमातूि सामाहजक सांदेशदेखील हदला जातो. या स्पधेचा
हवर्षय ‘उत्सव गणेशाचा जागर मतानिकाराचा’ िा आिे. मताहधकार िा १८ वर्षाांवरील िाहगराकाचा
कायदेशीर अहधकार आिे. त्यासाठी प्रत्येक पात्र िागररकािे आपले िाव मतदार यादीत िोंदवणे
आहण मताहधकार बजावणे आवश्यक आिे. िे सूत्र कें द्रस्र्थािी ठेवूि गणेश-मखराची सजावट, गणेश
दशव िासाठी घरी येणाऱ्या भाहवकाांमध्ये यासांबांधीची जागरूकता करण्यासाठी अहभिव कल्पिा
राबवता येतील. तसेच मताहधकार बजावतािा, जात, धमव , पांर्थ हिरपेक्ष रािूि आपला लोकप्रहतहिधी
हिवडणे, पैसे हकां वा इतर आहमर्षाांिा बळी ि पडता मताहधकार बजावणे, याांसारख्या हवर्षयाांवर
आपल्या सजावटीतूि जागतृ ी करता येऊ शकते.
चला तर मग, बाप्पाचां स्वागत आहण मताहधकाराचा जागर एकाच मखरात करू या...
स्पिेची नियमावली :
१. सदर स्पधाव सवाांसाठी खल
ु ी आिे.
२. सदर स्पधेत भाग घेण्यासाठी स्पधव कािे पढु ीलप्रमाणे साहित्य पाठवावे :

२.१ सदर हवर्षयाला अिस
ु रूि के लेल्या सजावटीचे हवहवध कोिाांतूि काढलेले पाच फोटो
पाठवावेत.
२.२ सदर फोटो मूळ स्वरूपातील असावेत, त्यावर कोणाचेिी िाव, लोगो, हचत्र, फ्रेम, हडजाइि,
असे अहधकचे कािी जोडू िये.
२.३ प्रत्येक फोटो िा जास्तीत-जास्त २०० KB साइजचा व JPG फॉरमॅटमध्येच असावाा.
पाचिी फोटोंची एकहत्रत साइज १ mb पेक्षा जास्त असू िये.
२.४ आपल्या सजावटीची ध्वहिहचत्रफीत पाठवतािा, ती कमीत-कमी ३० सेकांदाांची आहण
जास्तीत-जास्त एक हमहिटाची पाठवावी.
२.५ हचत्रफीत (हविहडओ) अपलोड करतािा, मूळ रूपात आिे त्या स्वरूपात पाठवावाी,
कोणत्यािी प्रकारे सांपाहदत (एहडहटांग) करू िये. हचहत्रकरण करतािा देखावयाचे वणव ि करतािाचा
आवाज महु द्रत (रेकॉडव ) के ल्यास चालेल.
२.६ ध्वहिहचत्रहफतीची (हविहडओची) साईज जास्तीत-जास्त १०० mb असावी. तसेच, िी
ध्वहिहचत्रहफत mp4 फॉरमॅटमध्ये असावाी.
३ स्पधेसाठी हिहित के लेल्या हवर्षयावर पाच फोटो आहण हचत्रफीत पाठवणाऱ्या स्पधव काचाच अजव
ग्राह्य धरला जाईल.
४. आपले फोटो आहण हचत्रफीत https://forms.gle/6TxQHaKSAhZmBbQFA या गगू ल
अजाव वरील माहिती भरूि त्यावर पाठवावेत.
५. ज्या स्पधव काांिा फोटो हकां वा हचत्रफीत (हविहडओ) पाठवण्यास अडचण येईल, त्याांिी
श्री. अविराज मराठे - ७३८५७६९३२८, श्री प्रणि सलगरकर - ८६६९०५८३२५ या विॉट् सअॅप
क्रमाांकावर सांदेश (मेसेज) पाठवूि कळवावे.
६. हदिाांक १० सप्टेंबर २०२१ ते १९ सप्टेंबर २०२१ या काळात आलेले साहित्यच स्पधेसाठी
ग्राह्य धरले जाईल.
७. बहक्षसाांचे स्वरूप पढु ीलप्रमाणे असेल :
अ. प्रर्थम क्रमाांक :- २१,०००/
ब. हितीय क्रमाांक :- ११, ०००/क. ततृ ीय क्रमाांक :- ५,०००/ड. उत्तेजिार्थव :- १००० रुपयाांची एकूण दिा बहक्षसे.

८. सिभागी सवव स्पधव काांिा मख्ु य हिवडणूक अहधकारी कायाव लय आहण सावव जहिक गणेशोत्सव
समन्वय सहमती याांच्या सांयक्
ु हवद्यमािे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
९. आलेल्या सजावटींमधूि सवोत्तम सजावटी हिवडण्याचा अांहतम हिणव य परीक्षक आहण आयोजक
याांच्याकडे रािील.
१०. स्पधव कािे पाठवलेल्या साहित्यावर अन्य कुणी स्वाहमत्व िक्क साांहगतल्यास त्याची पडताळणी
करण्याची जबाबदारी सदर स्पधव काची असेल.
११. स्पधेतील उत्कृष्ट साहित्य मख्ु य हिवडणक
ू अहधकारी कायाव लय आहण बिृ न्मबांु ई सावव जहिक
गणेशोत्सव समन्वय सहमती याांच्या समाजमाध्यमाांवर प्रसाररत के ले जाईल.
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