श्रीशिवराज्याशिषेक दिनोत्सव सेवा सशिती, िुर्गराज रायर्ड
आयोशजत
राज्यस्तरीय िुर्ि
ग िगन छायाशित्रण स्पर्ाग २०१७-१८

(वषग ७ वे)

‘शिविाहीिे साक्षीिार’
प्रवेि शस्वकारण्यािी अंशति तारीख : ३१ शडसेंबर २०१७ ( प्रवेि शनिःिुल्क )
िहाराष्ट्रातील र्डिुर्ाांिी ओळख व्हावी आशण त्यांिे ऐशतहाशसक िहत्व तसेि सौंियागिी
प्रशिती सवाांना यावी यासाठी िहाराष्ट्रातील र्डिुर्ाांच्या छायाशित्रणािी स्पर्ाग आयोशजत करण्यात
येत आहे.

पाररतोशषकांिे स्वरूप
प्रथि पाररतोशषक

रूपये ५००० + िानशिन्ह

शितीय पाररतोशषक

रूपये ३००० + िानशिन्ह

तृतीय पाररतोशषक

रूपये २००० + िानशिन्ह

उत्तेजनाथग

प्रिस्तीपत्रक

खास बशक्षसे ::
१) िालेय शवद्यार्थयाांसाठी
२) िोबाईल फोटोग्राफी
३) िहाराष्ट्रातील अपररशित र्ड दकल्ले

:: शविेष उल्लेखनीय ::

िशक्षणदिशववजय िोहीिेत शिवरायांच्या पिस्पिागने पावन झालेल्या र्डदकल्ल्यांच्या छायाशित्रांना
शविेष उल्लेखनीय छायाशित्रे म्हणुन र्ौरवण्यात येईल.

प्रवेि प्रदिया



छायाचित्रकाराांनी आपल्या सांपर्
छायाचित्राांच्या
ू ण भरलेल्या प्रवेशअर्ाणसोबत आपल्या िार मळ
ू
प्रती आणर् आपला प्रवेश अर्ण ऑनलाईन भरून सममतीच्या खालील ई-पत्तत्तयावर पाठवावेत.
ई मेल :- durgdarshan17@gmail.com

नियम





व अटी
छायाचित्राांच्या फाईल्सना A, B, C, D अशा क्रमानेि नावे द्यावीत.
मूळ स्वरूपातील (Original Images) छायाचित्रे पाठवावीत
अपूर्ण माहितीिे प्रवेश अर्ण स्स्वकारण्यात येर्ार नािीत.
प्रवेश स्स्वकारण्याच्या मुदतीत आलेले अर्णि स्पर्धेसाठी ग्राह्य र्धरण्यात येतील. अांततम
तारखेनांतर कोर्तेिी अर्ण स्स्वकारले र्ार्ार नािीत.
 मूळ छायाचित्राांत केलेले बदल र्से फोटो क्रॉप करर्े व फोटोशॉप यासारख्या तांत्रािा वापर
करून छायाचित्रात ताांत्रत्रक बदल करण्यास परवानगी असेल परां तू यात दोन वेगळ्या फोटोंिे
एकत्रीकरर् करण्यास (merging and watermark), तसेि छायाचित्राांना िौकट दे ण्यास (border)








व छायाचित्रात नाव घालण्यास परवानगी नािी.
स्पर्धेिे सवण िक्क सममतीकडे राितील.
स्पर्धेसाठी आलेल्या छायाचित्रािे कोर्त्तयािी कारर्ासाठी पुनव
ण ापरािे सवण िक्क सममतीकडे
अबाचर्धत असतील.
र्ास्तीत र्ास्त िार छायाचित्रे स्स्वकारली र्ातील. िार पेक्षा अचर्धक छायाचित्रे स्पर्धेसाठी ग्राह्य

र्धरली र्ार्ार नािीत.
छायाचित्राांच्या प्रती पाठववताांना स्थळ, ककल्ल्यािे नाव आणर् स्र्ल्ह्यािे नाव प्रवेश अर्ाणत नमूद
करावे.
स्पर्धेच्या वेळापत्रकात, तनयमाांत, प्रकक्रयेत वा पातरतोवाकाांच्या स्वरूपात बदल करण्यािे तसेि
कािी अपतरिायण कारर्ामुळे स्पर्धाणि रद्द करण्यािे सवण िक्क सममतीकडे असतील. यानूसार
घेतलेले सवण तनर्णय स्पर्धणकाांना बांर्धनकारक असतील.
माहिती आणर् प्रवेश अर्ाणसाठी सममतीच्या www.shivrajabhishek.com या सांकेतस्थळास भेट
द्यावी.

 अचर्धक माहितीसाठी सांपकण :-










मबुं ई
पार्लघर
पणे
नागपूर
रायगड
अहमिनगर
दसुंधिूगा
नादशक

: दिनेश ढोर्लेकर – 930272206,
: अदमत सुंखे – 9689966316,
: चुंद्रकाुंत काटकर – 7776856750,
: दशवा काळे – 8275217180,
: दमत – 9579555847,
: ठाकरिास परिेसी – 9860207076
: वैभव पवार – 9545007343
: अनराधा – 9420409197

सर्लभा कोरडे – 8097326699
चेतन घोडके – 9923555989
अतर्ल जाधव – 9881344230
हर्ाा बाुंब्रतकर – 7304824876
पवन नगरकर - 9689843031

