मुख्य निवडणूक अनिकारी कायाालय, महाराष्ट्र
गणेशोत्सव देखावा-सजावट स्पिाा २०२२

माझा गणेशोत्सव माझा मतानिकार
दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील गणेश चतुर्थीला मिाराष्ट्रातील गणेश भक्ाांच्या घरी तसेच सावव जहिक
गणेशोत्सव 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 मिाराष्ट्राच्या मुख्य हिवडणूक अहधकारी
कायाव लयािे ‘माझा गणेशोत्सव माझा मतानिकार’ या हवर्षयासांबधां ी गणेशोत्सव सजावट-देखावा स्पधाव
आयोहजत के ली आिे. स्पधेचे िे दस
ु रे वर्षव आिे. सावव जहिक गणेशोत्सव मांडळाांबरोबरच वैयहक्करीत्यािी
िागररकाांिा या स्पधेत सिभागी िोता येणार आिे.
गणेशोत्सवात सावव जहिक मांडळे प्रबोधिपर देखावे साकारतात, तसेच घरोघरीिी गणेशाची सुांदर आरास
के ली जाते. सावव जहिक मांडळाांच्या देखावयाांच्या माध्यमातूि आहण घरगुती गणेशोत्सव सजावटीद्वारे
सामाहजक सांदेशदेखील हदले जातात. या स्पधेचा हवर्षय ‘माझा गणेशोत्सव माझा मतानिकार’ िा आिे.
मताहधकार िा १८ वर्षाांवरील िाहगराकाचा कायदेशीर अहधकार आिे. त्यासाठी प्रत्येक पात्र िागररकािे
आपले िाव मतदार यादीत िोंदवणे आहण मताहधकार बजावणे, मतदार यादीतील दबु ार िावे
वगळण्यासाठी मतदार ओळखपत्राला आधार काडव जोडणे, िे सत्रू कें द्रस्र्थािी ठेवूि मांडळाांिा
देखावयाांच्या माध्यमातिू ; तर घरगतु ी पातळीवर गणेश-मखराची सजावट, गणेश दशव िासाठी घरी
येणाऱ्या भाहवकाांमध्ये यासांबधां ीची 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 देखावया-सजावटीतूि
जागृती करूि लोकशािी समृद्ध करता येईल.
पाणी, सावव जहिक स्वच्छता, खड् डे-मुक् रस्ते, चाांगलां हशक्षण, चाांगली घरां, अशा अिेक सावव जहिक
सुहवधा िागररकाांिा हविासायास प्राप्त िोणां, िे सक्षम आहण सुदृढ लोकशािीचां लक्षण आिे. मात्र
िागररकाांिा या सहु वधाांची के वळ माहिती असिू उपयोग िािी, तर या सहु वधा हमळविू देण्याची जबाबदारी
आपल्या लोकप्रहतहिधींवर आिे आहण ती पार पाडणाऱ्या लोकप्रहतहिधीची हिवड करणांिी हततकां च

आवश्यक आिे. त्यासाठी प्रत्येक िागररकािे आपला मताहधकार बजावला पाहिजे आहण तो बजावतािा
पैसे, वैयहक्क वापराच्या वस्त,ू तात्परु त्या आहमर्षाांिा बळी ि पडता आपल्या पररसराच्या कायमस्वरूपी
हवकासाला प्राधान्य हदलां पाहिजे. अशा सुजाण िागररकाांिी बजावलेल्या मताहधकारामुळेच
लोकप्रहतहिधींवर दबाव हिमाव ण िोईल आहण खऱ्या अर्थाव िे लोकाांिी लोकाांचीं लोकाांसाठी चालवलेली
लोकशािी वयवस्र्था अहस्तत्वात येईल. याांसारखे सांदेश देखावे व सजावटीच्या माध्यमातूि देणे अपेहक्षत
आिे.
चला तर मग, बाप्पाचां स्वागत आहण मताहधकाराचा जागर एकाच मखरात करू या...
स्पिेची नियमावली :
१. सदर स्पधाव वैयहक्क (घरगतु ी गणेशोत्सव सजावट) आहण सावव जहिक गणेशोत्सव मांडळे अशा
दोन्िींसाठी आिे.
२. सदर स्पिेत घरगुती गणेशोत्सव सजावटीसाठी पुढीलप्रमाणे सानहत्य पाठवावे :
२.१ मताहधकार, आधारकाडव जोडणी, हिवडणूक, लोकशािी या हवर्षयाला अिुसरूि के लेल्या घरगुती
गणेशोत्सव सजावटीचे हवहवध कोिाांतूि काढलेले पाच फोटो पाठवावेत.
२.२ प्रत्येक फोटो िा जास्तीत-जास्त ५ MB साइजचा व JPG फॉरमॅटमध्येच असावा.
२.३ मताहधकार, आधारकाडव जोडणी, हिवडणूक, लोकशािी याहवर्षयीच्या देखावयाची ध्वहिहचत्रफीत
(हविहडओ) गगू ल अजाव वर जोडावी.
२.४ ध्वहिहचत्रफीत (हविहडओ) आहण फोटो गूगल अजाव वर जोडतािा, त्यावर स्पधव काचे िाव येणार
िािी याची काळजी घ्यावी, अन्यर्था सदर अजव स्पधेतिू बाद के ला जाईल.
२.५ हचत्रहफतीला आवाजाची जोड (विाइस-ओविर) देऊ शकता.
२.६ ध्वहिहचत्रहफतीची (हविहडओची) साइज जास्तीत-जास्त १०० MB असावी. तसेच िी
ध्वहिहचत्रहफत mp4 फॉरमॅटमध्ये असावी आहण ती एक ते दोि हमहिटाांची असावी.
३. सदर स्पिेत भाग घेण्यासाठी गणेशोत्सव मंडळािे पुढीलप्रमाणे सानहत्य पाठवावे :
३.१ मताहधकार, आधारकाडव जोडणी, हिवडणक
ु रूि के लेल्या
ू , लोकशािी या हवर्षयाला अिस
देखावयाचे हवहवध कोिाांतूि काढलेले पाच फोटो पाठवावेत.
३.२ प्रत्येक फोटो िा जास्तीत-जास्त ५ MB साइजचा व JPG फॉरमॅटमध्येच असावा.

३.३ आपल्या गणेशोत्सव मांडळामध्ये के लेल्या मताहधकार, लोकशािी याहवर्षयीच्या देखावयाची
ध्वहिहचत्रफीत (हविहडओ) गगू ल अजाव वर जोडावी.
३.४ ध्वहिहचत्रफीत (हविहडओ) आहण फोटो गूगल अजाव वर जोडतािा, त्याांवर मांडळाचे हकां वा मांडळातील
कुणा वयक्ीचे िाव, लोगो येणार िािी याची काळजी घ्यावी, अन्यर्था सदर अजव स्पधेतूि बाद के ला
जाईल.
३.५ ध्वहिहचत्रहफतीची (हविहडओची) साईज जास्तीत-जास्त ५०० MB असावी. तसेच िी
ध्वहिहचत्रफीत mp4 फॉरमॅटमध्ये असावी आहण १० हमहिटाांपक्षे ा अहधक असू िये.
३.६ गणेशोत्सव मांडळािे सदर स्पधेत सिभागी िोण्यासाठी गूगल अजाव वर स्पधव क म्िणूि गणेशोत्सव
मांडळाचे िाव हलिूि, त्यािांतर डॅशचे हचन्ि (-) देऊि अध्यक्ष हकां वा सहचव याांचे िाव हलिावे (उदा.
घोलाईदेवी सावव जहिक गणेशोत्सव मांडळ – अध्यक्ष/मोरे - मांदार मोरे) आहण पुढे त्याच वयक्ीचा पत्ता
आहण मोबाइल क्रमाांक हलिावा.
३.७ गणेशोत्सव मांडळाच्या लेटरिेडवर अध्यक्ष हकां वा सहचव याांची स्वाक्षरी असलेले पत्र गूगल अजाव वर
जोडावे. या पत्राचा िमुिा गूगल अजाव वर, हजर्थे िे पत्र जोडायचे आिे, हतर्थे उपलब्ध करूि देण्यात आला
आिे.
४. स्पधव काांिी आपले फोटो आहण ध्वहिहचत्रफीत https://forms.gle/6j7ifuUA4YSRZ6AU7 या
गगू ल अजाव वरील माहिती भरूि त्यावर पाठवावेत.
५. ज्या स्पधव काांिा फोटो हकां वा ध्वहिहचत्रफीत (हविहडओ) पाठवण्यास अडचण येईल, त्याांिी
८६६९०५८३२५ (प्रणव सलगरकर), ९९८७९७५५५३ (तुर्षार पवार) या विॉट् सअॅप क्रमाांकावर
सांदेश (मेसेज) पाठवूि कळवावे.
६. हदिाांक ३१ ऑगस्ट २०२२ ते ९ सप्टेंबर २०२२ या काळात आलेले साहित्यच स्पधेसाठी ग्राह्य
धरले जाईल.
७. बनिसांचे स्वरूप :
७.१ सावाजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी बनिसांचे स्वरूप पढु ीलप्रमाणे असेल :
अ. प्रर्थम क्रमाांक :- ५१,०००/
ब. हद्वतीय क्रमाांक :- २१, ०००/-

क. तृतीय क्रमाांक :- ११,०००/ड. उत्तेजिार्थव :- ५००० रुपयाांची एकूण दिा बहक्षसे.
७.२ घरगुती गणेशोत्सव सजावटीसाठी बनिसांचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे असेल :
अ. प्रर्थम क्रमाांक :- ११,०००/
ब. हद्वतीय क्रमाांक :- ७, ०००/क. तृतीय क्रमाांक :- ५,०००/ड. उत्तेजिार्थव :- १००० रुपयाांची एकूण दिा बहक्षसे.
८. मतदाि, हिवडणूक, लोकशािी या हवर्षयाांिा अिुसरूि साहित्य पाठवणाऱ्या सिभागी सवव स्पधव काांिा
मख्ु य हिवडणक
ू अहधकारी कायाव लयातफे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
९. आलेल्या देखावया-सजावटींमधूि सवोत्तम देखावे-सजावटी हिवडण्याचा तसेच स्पधेच्या हियमाांमध्ये
बदल करण्याचा 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. हिवडणूक कायाव लयात कायव रत कमव चारी / अहधकारी सदर स्पधेत सिभागी िोऊ शकतात, मात्र
त्याांच्या साहित्याचा बहक्षसासाठी हवचार के ला जाणार िािी.
१२. स्पधेतील उत्कृ ष्ट साहित्य मख्ु य हिवडणक
ू अहधकारी कायाव लयाच्या समाजमाध्यमाांवर प्रसाररत
के ले जाईल.

श्रीकाांत देशपाांडे
मुख्य हिवडणूक अहधकारी
मिाराष्ट्र राज्य

