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आयोनित

लोकशाही दीपावली स्पिाा २०२१
(आकाशनदवा/आकाशकं दील आनण रांगोळी स्पिाा)
दीपावली-ददवाळी हा ददव्ाांचा सण. जगभरच््ा प्राचीन सांस्कृतींमध््े ददवा हे प्रकाााचां,
सकारात्मकतेच,ां आाेचां प्रतीक मानलां गेलां आहे. भारती् सांस्कृतीत ददवाळीच््ा सणाला दजतकां
अनन्् महत्त्व आहे; दततकां च भारती् दनवडणक
ु ाांमध््े दवाेष सांदिप्त पनु रीिण का्य क्रमाला, अन्
ओघाने मतदार ्ादीला. ्ांदाच््ा नोवहेंबरमध््े ददवाळी आहे आदण दवाेष सांदिप्त पनु रीिण
का्य क्रमस्
ु ा. हे चदचत्् साूनन मख्ु य निवडणूक अनिकारी कायाालयािे यंदा ‘लोकशाही
दीपावली’ स्पिाा आयोनित के ली आहे.
मतदार ्ाद्ाांच््ा अद््ावतीकरणासाठी आदण मतदार नोंदणीचा नवीन अहय ता ददनाांक जाहीर
करण््ासाठी भारत दनवडणनक आ्ोग दरवषी पनु रीिण का्य क्रम राबवत असते. ्ांदा हा का्य क्रम १
नोवहेंबर ते ३० नोवहेंबर २०२१ ्ा कालावूीत राबवला जाणार आहे. १ नोवहेंबर २०२१ रोजी
मख्ु ् दनवडणनक अदूकारी का्ाय ल्ाच््ा https://ceo.maharashtra.gov.in/ ्ा
सांकेतस्थळावर तसेच सवय मतदार नोंदणी का्ाय ल्ाांमध््े प्रारूप मतदार ्ादी प्रकादात के ली
जाईल. महत्त्वाचां म्हणजे, ्ा का्य क्रमाांतगय त १ जानेवारी २०२२ रोजी १८ दकां वा अदूक व्
असलेले नागररक मतदार ्ादीत आपलां नाव नोंदवन ाकतील. दवाेष सांदिप्त पनु रीिण का्य क्रमाची
अदूक मादहती मख्ु ् दनवडणनक अदूकारी का्ाय ल्ाच््ा सांकेतस्थळावर पाहता ्ेईल.
महाराष्ट्राच््ा दवस्तीणय भौगोदलक िेत्रात ददवाळी दवदवू प्तींनी साजरी के ली जात असली, तरी
आकााददवा आदण राांगोळी मात्र घरोघरी ददसतात. ्ाच आकााददवा आदण राांगोळी ्ाांच््ा
माध््मातनन आपल््ाला ्ांदाची ददवाळी लोकााही प्तीने साजरी करता ्ेईल. सिम लोकााहीची
पदहली पा्री ही मतदार नोंदणी असते, हे लिात घेऊन आकााददवा त्ार करताना आदण राांगोळी
काढताना, नागररकाांनी मतदार ्ादीत नाव नोंदवावां ्ासाठी आवाहन करता ्ेईल. आकााददवा
आदण राांगोळी ्ाांमध््े लोकााही, दनवडणनक, मतदान ्ासांबांूीच््ा दवदवू प्रतीकाांचा वापर करता
्ेईल. उदा. डाव्ा हाताचे अांगठ््ाच््ा बाजनचे ााई लावलेले बोट, मतदान कें द्र, मतदान पदत्रका,
ईवहीएम माीन इ. वापरता ्ेईल. दावा्, मतदार नोंदणी; नाव वगळणी; तसेच, मतदाराांनी त््ाांचे
नाव, पत्ता, जन्मददनाांक, व्, दलांग, मतदार ओळखपत्र इत््ादी तपाील अचनक आहेत हे मतदार
्ादीत पाहावे; चक
ु ीच््ा तपदालाांत दरुु स्त््ा कराव्ात, ्ाकरता मतदाराांना आवाहन करण््ासाठी
आकषय क घोषवाक्ाांचा वापर करता ्ेईल.

बऱ््ाच मतदाराांना असां वाटतां की, आपल््ाकडे मतदार ओळखपत्र आहे म्हणजे आपण मतदान करू
ाकतो. पण तसां नाही, मतदान करण््ासाठी ्ादीत नाव असणां अत््ांत आवश््क आहे. तेवहा सवय
मतदाराांनी मतदार ्ादी पाहावी, तपदालात बदल असतील तर सांबांदूत अजय भरावेत आदण १८
वषे पनणय झालेल््ा नागररकाांनी नाव नोंदणी करावी, ्ा दृष्टीने आकााददवा आदण राांगोळी ्ाांच््ा
माध््मातनन आपल््ाला ्ांदाची ददवाळी लोकााहीम् करा्ची आहे.
स्पिेची नियमावली :
१. सदर स्पूाय सवाांसाठी खल्ु ्ा आहेत.
२. स्पूय काला आकााददवा आदण राांगोळी ्ाांपैकी एका दकां वा दोन्ही स्पूाांमध््े भाग घेता ्ेईल. दोन्ही
स्पूाांमध््े भाग घेणाऱ््ा स्पूय काांनी दोन्हींचे सादहत्् गनगल अजाय मध््े उल्लेख के ल््ाप्रमाणे स्वतांत्र
दवभागात पाठवावे.
३. आकाशनदवा (आकाशकं दील) स्पिाा :अ. आकााददवा त्ार करण््ासाठी प्ाय वरणपनरक सादहत्् वापरलेले असावे.
आ. लोकशाही, मतदार िोंदणी, मतानिकार ्ा दवष्ाांना अनस
ु रून त्ार के लेल््ा आकााददव्ाचे
दवदवू कोनाांतनन काढलेले तीन फोटो पाठवावेत.
इ. प्रत््ेक फोटो हा जास्तीत-जास्त ५ MB साइजचा व JPG फॉरमॅटमध््ेच असावा. तीनही
फोटोंची एकदत्रत साइज १५ MB पेिा जास्त असन न्े.
ई. फोटोवर कोणाचेही नाव, लोगो, दचत्र, फ्रेम, दडजाइन, असे अदूकचे काही जोडन न्े.
उ. आकााददवा स्पूेसाठी टाांगलेल््ा आकााददव्ाची दचत्रफीत पाठवावी, जेणेकरून
आकााददव्ाची सजावट चहुबाजननां ी ददसन ाके ल. ही दचत्रफीत कमीत-कमी ३० सेकंदांची
आदण िास्तीत-िास्त एक नमनिटाची असावी.
ऊ. आकााददव्ाच््ा दचत्रदफतीची (दवहदडओची) साइज जास्तीत-जास्त ३०० MB असावी.
तसेच, ही ध्वदनदचत्रफीत mp4 फॉरमॅटमध्ये असावी.
ऋ. आकााददव्ाची दचत्रफीत (दवहदडओ) अपलोड करताना, दचत्रदफतीत कोणाचेही नाव, लोगो,
दचत्र, फ्रेम, दडजाइन, असे अदूकचे काही जोडन न्े. दचदत्रकरण करताना सजावटीचे वणय न
करतानाचा आवाज मदु द्रत (रेकॉडय ) के ल््ास चालेल.
ऌ. आकााददवा स्पूेंसाठी दनदित के लेल््ा लोकशाही, मतदार िोंदणी, मतानिकार या नवषयांशी
संबनं ित आकाशनदव्याचे तीि फोटो आनण नचत्रफीत पाठवणाऱ््ा स्पूय काचाच अजय ग्राह्य
ूरला जाईल.
४. रांगोळी स्पिाा :अ. लोकशाही, मतदार िोंदणी, मतानिकार ्ा दवष्ाांाी सांबांदूत राांगोळीचे दवदवू कोनाांतनन
काढलेले तीि फोटो पाठवावेत.

आ. प्रत््ेक फोटो हा जास्तीत-जास्त ५ MB साइिचा व JPG फॉरमॅटमध्येच असावा. तीनही
फोटोंची एकदत्रत साइज १५ MB पेक्षा जास्त असन न्े.
इ. फोटोवर कोणाचेही नाव, लोगो, दचत्र, फ्रेम, दडजाइन, असे अदूकचे काही जोडन न्े.
ई. राांगोळी स्पूेसाठी दनदित के लेल््ा लोकशाही, मतदार िोंदणी, मतानिकार या नवषयांशी
संबनं ित रांगोळीचे तीन फोटो पाठवणाऱ््ा स्पूय काचाच अजय ग्राह्य ूरला जाईल.
५. आकााददवा आदण राांगोळी ्ाांमध््े घोषवाक्ाांचा वापर के ला असेल तर गनगल अजाय मध््े ती
घोषवाक्े लेखी स्वरूपातही पाठवावीत.
६. आपले फोटो आदण दचत्रफीत https://forms.gle/hHf11MvySTVUmccZ6 ्ा गूगल
अिाावरील मानहती भरून त््ावर पाठवावेत.
७. स्पूेदवष्ी अदूक मादहतीसाठी ८६६९०५८३२५ (प्रणव सलगरकर) ्ा वहॉट् सअॅप क्रमाांकावर
सांदाे (मेसेज) पाठवनन सांपकय साूावा.
८. ददनाांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते १५ िोव्हेंबर २०२१ ्ा काळात आलेले सादहत््च स्पूेसाठी
ग्राह्य ूरले जाईल.
९. आकााददवा आदण राांगोळी ्ा दोन्ही स्पूाांच््ा बदिसाांचे स्वरूप प्रत्येकी पढु ीलप्रमाणे असेल:
अ. प्रथम क्रमाांक :- ११,०००/ब. दिती् क्रमाांक :- ७, ०००/क. ततृ ी् क्रमाांक :- ५,०००/ड. उत्तेजनाथय :- १,००० रुप्ाांची एकनण दहा बदिसे.
१०. लोकशाही, मतदार िोंदणी, मतानिकार या नवषयाशी संबनं ित सादहत्् पाठवणाऱ््ा सवा
स्पिाकांिा प्रमाणपत्र देण््ात ्ेईल. तसेच, नविेत्यांिा प्रमाणपत्र आनण मािनचन्ह
देण््ात ्ेईल.
११. आलेल््ा सादहत््ामूनन सवोत्तम सादहत्् दनवडण््ाचा अांदतम दनणय ् परीिक आदण
आ्ोजक ्ाांच््ाकडे राहील.
१२. स्पूय काने पाठवलेल््ा सादहत््ावर अन्् कुणी स्वादमत्व हकक साांदगतल््ास त््ाची
पडताळणी करण््ाची जबाबदारी सदर स्पूय काची असेल.
१३. स्पूेतील उत्कृष्ट सादहत्् मख्ु ् दनवडणनक अदूकारी का्ाय ल्ाच््ा समाजमाध््माांवर
प्रसाररत के ले जाईल.
१४. मख्ु ् दनवडणनक अदूकारी का्ाय ल्ाच््ा का्य क्रमाांमध््े आकााददवा स्पूय काांचे सादहत््
प्रसाररत के ले जाईल. तेवहा उत्कृष्ट आकााददवा स्पूय काांनी आपले सादहत्् जपनन ठेवावे.
त््ासाठी का्ाय ल् आपल््ााी स्वतांत्रपणे सांपकय साूेल.
*****

