
आयए्लए्स ्�वधी महा�व�यालयाच े 

कायदे�वषयक मोफत स�ला क� �  

आ�ण ि�वसएड 

 आयोिजत  

ई-पो�टर �पधा% 

आयए्लए्स ् �वधी महा�व�यालयाच े कायदे�वषयक मोफत स�ला क� � आ�ण ि�वसएड यां"या 

संयु$त �व�यमाने करोना महामार'"या काळात, घरबस�या, आप�या कला-मकतेने समाज.बोधन 

कर/याची एक उ-तम संधी आप�या साठ2 घेऊन येत आहोत, "ई-पो�टर" �पध8"या मा9यमातून. 

स�यि�थती �वचारात घेता या �पध8चे आयोजन ऑनलाईन प>तीन े कर/यात आले आहे जेणे 

क?न महारा@Aा"या �व�वध भागातले �व�याथD या संधीचा लाभ घेऊ शकतील. 

काय आहे "ई-पो�टर �पधा%”?  

आयोजकांनी Fदले�या ४ �वषयांपैकI एका �वषयावर �पधJकांनी ई- पो�टर बनवायच ेआहे.  ई-

पो�टर�वारे, Kनवडले�या सामािजक .Lनां�वषयी जागतृी करणे तसेच या सम�यांशी KनगNडत 

कायदेशीर अPधकार व अशा .कारचा Fहसंाचार रोख/यासाठ2 चालू असलेले कायदेशीर व 

सामािजक .य-न याबRल लोकांना सजग व साSर बनव/याचा .य-न �पधJकांनी करणे अपेTSत 

आहे. 

ई- पो�टर साठ*च े�वषय: 

1. कौटंुWबक Fहसंाचार 

2. बालकांवर'ल अ-याचार 

3. ि�Zयांवर'ल ल[Pगक अ-याचार 

4. ]लगंभाव असमानता 

 



पा,ता: 

→ ह' �पधाJ महारा@A रा^यातील सवJ महा�व�यालयातील कोण-याह' वगाJतील (पदवी / 

पदaयु-तर / Nडbलोमा) सवJ �व�याdयाeसाठ2 खलु' आहे. 

→ �पधJकाकडे महा�व�यालयाच े वैध ओळखपZ अथवा चालू वषाJची फI भर�याची पावती 

असणे आवLयक आहे. 

→ �पध8साठ2 नgदणी करणे आवLयक आहे. 

→ �पधJकाला वैयि$तक अथवा जा�तीत जा�त २ जणांचा संघ iहणून �पध8साठ2 आपल' 

नgदणी क? शकतात 

नाव न.दणी: 

→ नाव नgदणीसाठ2 खाल'ल गूगल फॉमJ भरावा. 

https://forms.gle/8AVJB8aex8tBpZ2L7 
→ नाव नgदणी १५ सbट�बर २०२१ पासून सु? होत असून, नgदणीसाठ2ची अKंतम मुदत २५ 

सbट�बर २०२१ आहे. 

�पध/ची 0नयमावल1 - 

→ पो�टर "PDF" फाईल"या �वqपात जमा करणे बंधनकारक आहे. 

→ �पधJकाने आपण केले�या पो�टरचे वणJन करणारा एक िaहNडओ पो�टर सोबत जमा 

करणे आवLयक आहे. हा िaहNडओ २ ]मKनटांपेSा जा�त नसावा. 

→ पो�टर आकषJक, .भावी आ�ण नावीrयपूणJ असावे. -याम9ये �लोगन (घोषणा), चारोsया, 

संवाद अLया कोण-याह' �व?पात संTSbत परंत ु माFहतीपूणJ ]ल�खत मजकूर समा�व@ट 

करणे आवLयक आहे. 

→ कोण-याह' .कारे वाt  मयचौयJ (uाvफ$स तसेच लेखी मजकूरा"या संदभाJत) आढळ�यास, 

�पधJक अपाZ ठरेल. 

→ पो�टर मराठ2 भाषेत असणे बंधनकारक आहे. 

→ पो�टरम9ये आयोजकाच ेनाव पुढ'ल .माणे ]लहावे:- "आयए्लए्स ् �वधी महा�व�यालयाच े

कायदे�वषयक मोफत स�ला क� � आ�ण ि�वसएड यां"या संयु$त �व�यमाने आयोिजत 

कर/यात आलेल' ई -पो�टर �पधाJ". 



→ पो�टरम9ये कोण-याह' aय$ती/समूह, ]लगं, जात, इ-याद'ं �वषयी आSेपाहJ मजकूर वाप? 

नये. 

→ यापैकI कोण-याह' Kनयमांच ेउ�लंघन झा�यास �पधJक अपाZ ठरेल. 

→ ई- पो�टर आ�ण िaहNडओ खाल'ल ई- मेल आयडीवर जमा करावे. – 

projectvaw@ilslaw.in 

→ ई- पो�टर जमा कर/याची अKंतम तार'ख ३० सbट�बर २०२१ आहे. 

गुणांकनाच े0नकष: 

→ नावीrय: २० गुण 

→ �वषयाची aयाbती व मांडणी: २० गुण 

→ .भावीपणा: २० गुण 

→ Fदले�या माFहतीची अचूकता: २० गुण 

→ क�पक आ�ण नावीrयपूणJ �लोगनचा समावेश: १० गुण 

→ नीटनेटकेपणा: १० गुण 

 

पा5रतो�षके: 

प6हला 7मांक: 8. ३०००/- 

दसुरा 7मांक: 8. २०००/- 

0तसरा 7मांक: 8. १०००/- 

�पध8चा Kनकाल आयए्लए्स ् �वधी महा�व�यालया"या वेबसाईटवर तसेच 

https://www.violencenomore.in/ या वेबसाईटवर जाह'र कर/यात येईल. 


