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बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पधपध   
  

आंतररा ीय ीडा िव ापीठआंतररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  पुणे येथे महारा  पुणे येथे थापन कर याचा िनणय शासनाने घेतला आहेथापन कर याचा िनणय शासनाने घेतला आहे, , आंतररा ीय आंतररा ीय 
ीडा िव ापीठाचे आकषकीडा िव ापीठाचे आकषक, , सुरेखसुरेख, , िवषयांशी िनगडीत असे िवषयांशी िनगडीत असे बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ( ( िव ापीठ िव ापीठ बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  असणे असणे 

आव यक आहेआव यक आहे. . यासाठी संचालनायामाफत ऑग ट यासाठी संचालनायामाफत ऑग ट 2021 2021 मिह यात मिह यात बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पध  घे यात आली होतीपध  घे यात आली होती..  
या या बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पधत पधत 400 400 पधकानंी सहभाग न दवला आहेपधकानंी सहभाग न दवला आहे, , या पधसाठी पधकानंी िदले या या पधसाठी पधकानंी िदले या 

ितसादाब ल पधकाचंे अिभनंदन ितसादाब ल पधकाचंे अिभनंदन !!  
या पधसाठी ा त बोधिच हांची या पधसाठी ा त बोधिच हांची ((लोग ची लोग ची ) ) तपासणी कर यासाठी संचालनालय तराव न सिमती िनयु त तपासणी कर यासाठी संचालनालय तराव न सिमती िनयु त 

कर यात आली आहेकर यात आली आहे..  
या या सिमतीने सव बोधिच हाची तपासणी क नसिमतीने सव बोधिच हाची तपासणी क न, , ा त सव ा त सव 400 400 विेशकामंधून एकही विेशकामंधून एकही बोधिच ह बोधिच ह आकषकआकषक, , 

क पकतेनेक पकतेने, , रचना मकरचना मक, , व या सं थेची ओळख दशिव यासाठी कर यात येत आहेव या सं थेची ओळख दशिव यासाठी कर यात येत आहे, , ती ओळख याम ये िदसून येत नाही ती ओळख याम ये िदसून येत नाही 
यामुळे सदर पध  र  कर यात येत असूनयामुळे सदर पध  र  कर यात येत असून, , पु हा न याने पु हा न याने बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  तयार कर याची पध  आयोिजत कर यात तयार कर याची पध  आयोिजत कर यात 

येत आहेयेत आहे. . न याने आयोिजत पधम ये या पुव  झाले या पधत सहभागी झालेले पधक देखील सहभागी होऊ शकतातन याने आयोिजत पधम ये या पुव  झाले या पधत सहभागी झालेले पधक देखील सहभागी होऊ शकतात..  
  ीडा िव ापीठ िमशनीडा िव ापीठ िमशन  ((  MMiissssiioonn  ))  ::  संशोधनसंशोधन, , िश ण व कौश य िवकास यामधील गुणव ा िश ण व कौश य िवकास यामधील गुणव ा गाठ यासाठी आंतररा ीय गाठ यासाठी आंतररा ीय 
दज चे ीडा िव ापीठ तयार करणेदज चे ीडा िव ापीठ तयार करणे. .   
  

ीडा िव ापीठ टीकोन ीडा िव ापीठ टीकोन ((  VViissiioonn  ))  ::  खेळ व तंदु ती या िवकासासाठी पय वरणपूरक नैस गक यं णा तयार करणेखेळ व तंदु ती या िवकासासाठी पय वरणपूरक नैस गक यं णा तयार करणे..  
  

ीडा िव ापीठ येय ीडा िव ापीठ येय ((MMoottttoo))  ::  ीडा े ात उ कृ ट कामिगरी क न ीडा े ात उ कृ ट कामिगरी क न महारा  व भारत हे ीडा िश णास ाधा य महारा  व भारत हे ीडा िश णास ाधा य 
देणारे िठकाण हणनू पिरिचत हावेदेणारे िठकाण हणनू पिरिचत हावे..  

ीडा िव ापीठ उ ी टेीडा िव ापीठ उ ी टे  ((  OObbjjeeccttiivveess))  ::  
  भारतामधील अ वल खेळाडंूना अ यावत वै ािनक टीकोन समोर ठेऊन पा ठबा देणेभारतामधील अ वल खेळाडंूना अ यावत वै ािनक टीकोन समोर ठेऊन पा ठबा देणे.   .     
  ीडा कामिगरीसाठी आधुिनक तं ानावर संशोधन करीडा कामिगरीसाठी आधुिनक तं ानावर संशोधन करणेणे. .   
  िशि त ीडा यावसाियकाचंा िवकास करणेिशि त ीडा यावसाियकाचंा िवकास करणे..  
  ीडा े ात रोजगार िन मती करणेीडा े ात रोजगार िन मती करणे..  
  ीडा िश क व संबंिधतानंा िनयिमत िश ण उपल ध क न देणेीडा िश क व संबंिधतानंा िनयिमत िश ण उपल ध क न देणे. .   
  आधुिनक पध मक खेळाबंरोबरच पारंपािरक देशी खेळांचा िवकास करणेआधुिनक पध मक खेळांबरोबरच पारंपािरक देशी खेळांचा िवकास करणे..  
  समाजातील दुबल घटकानंा ीडा समाजातील दुबल घटकानंा ीडा नैपु यासाठी िवशेष ाधा याने संधी उपल ध क न देणेनैपु यासाठी िवशेष ाधा याने संधी उपल ध क न देणे..  
  खेळाडूखेळाडू, , ीडा तीडा त , , ीडा वै क तीडा वै क त , , ीडा मागदशकीडा मागदशक, , ीडा शासक इीडा शासक इ. . या सहकाय ने खेळाचा दज  या सहकाय ने खेळाचा दज  

उंचावणेउंचावणे..  
  अ प व म यम मुदतीचे अ यास म सु  क न उ म दज चे ीडा मागदशक तयार करणेअ प व म यम मुदतीचे अ यास म सु  क न उ म दज चे ीडा मागदशक तयार करणे..  

  



 

////२२////  
ीडा े ात कुशल मनु यबळीडा े ात कुशल मनु यबळ, , िव ान व तं ान यामा यमातून ीडा े ात गती साध यासाठीिव ान व तं ान यामा यमातून ीडा े ात गती साध यासाठी  िविवध िविवध 

अ यास म  अ यास म  ““आतंररा ीय ीडा िव ापीठ महारा  आतंररा ीय ीडा िव ापीठ महारा  ” ” िशवछ पती ीडा सकुंल हाळंुगेिशवछ पती ीडा सकुंल हाळंुगे--बालवेाडी पुणे येथे  बालवेाडी पुणे येथे  सु  सु  
कर यात येत आहेकर यात येत आहे.  .    
    आंतररा ीय ीडा िव ापीठआंतररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  हे भारतात थमच होत अस याने यासाठी जगभरातुन िस दी िमळणार महारा  हे भारतात थमच होत अस याने यासाठी जगभरातुन िस दी िमळणार 
आहेआहे. . उपरो त सव बाबी िवचारात घेता उपरो त सव बाबी िवचारात घेता आंतररा ीय ीडा िव ापीठआंतररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारामहारा , , या िव ापीठाया िव ापीठाचेचे  आकषक आकषक बोधिच ह बोधिच ह 
((LLOOGGOO))  असणे अ यंत मअसणे अ यंत महह वावाचेचे  आहेआहे..  
    यासायासाठी ीडा व युवक सेवा संचालनालया माफत आंतररा ीय ीडा िव ापीठठी ीडा व युवक सेवा संचालनालया माफत आंतररा ीय ीडा िव ापीठ, , महारा  महारा  साठी बोधिच ह साठी बोधिच ह 
((LLOOGGOO))  पधपध   आयोिजत करआयोिजत कर यात येत आहेयात येत आहे.  .  या पध या सया पध या सहहभागा या टीने  िनयम व  अटी साठी शासना या  भागा या टीने  िनयम व  अटी साठी शासना या  
hhhhttpp::////ssppoorrttss..mmaahhaarraasshhttrraa..ggoovv..iinn    या संकेत थळावर भेट या संकेत थळावर भेट देऊन आपला सहभाग न दवावादेऊन आपला सहभाग न दवावा..    
पधचे िनयम व अटी पधचे िनयम व अटी ::--    

11..  िनवड सिमती या िशफारशीनुसार थम माकंाचे बोधिच ह िनवड सिमती या िशफारशीनुसार थम माकंाचे बोधिच ह ((LLOOGGOO))  सादर करणासादर करणा--या विेशकेस या विेशकेस   ..11,,0000,,000000//--    
(( पये एक ल  मा  पये एक ल  मा  ))  इतके रोख पािरतोिषक दान कर यात येईलइतके रोख पािरतोिषक दान कर यात येईल..  

22..  सव बोधिच ह सव बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ईई--मेल ारेच पाठिव यात यावतेमेल ारेच पाठिव यात यावते..  
33..  आंतररा ीय ीडा िव ापीठ आंतररा ीय ीडा िव ापीठ बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  विेशकाविेशका  पाठव याचा अंितम िदनाकं पाठव याचा अिंतम िदनाकं 1122, , नो हनो हबरबर, , 2021 2021 राहील राहील 

यानंतर येणारे यानतंर येणारे बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  िवचारात घेतले जाणार नाहीिवचारात घेतले जाणार नाही..  
44..  सव  सव  पधकाचंे बोधिच ह पधकाचंे बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ा त झा याा त झा यानंतर यातनु उ कृ ठ नंतर यातुन उ कृ ठ बोधिच हाबोधिच हाची िनवड सिमती माफत िनवड ची िनवड सिमती माफत िनवड 

कर यात येईलकर यात येईल. . बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  वीकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणे वीकारणे अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारणे याबाबतचे सव अिधकार याबाबतचे सव अिधकार 
आयु तआयु त, , ीडा व युवक सेवाीडा व युवक सेवा, , पुणे यानंा राहतीलपुणे यानंा राहतील..  

55..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  पाठवतांना कोरलपाठवतांना कोरल  ॉॉ, , PPddff,,  JJPPEEGG  व पात पाव पात पाठवावेठवावे, , बोधिच हावर कोण याही कारे नांवबोधिच हावर कोण याही कारे नांव, , 
माकं कवा ओळख िदसून येईल अशा कोण याही बाबी नमूद के यास ती विेशका अपा  ठरेलमाकं कवा ओळख िदसून येईल अशा कोण याही बाबी नमूद के यास ती विेशका अपा  ठरेल..  

66..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  तयार करतांना तयार करतांना तेते  मुळ व पात व वतमुळ व पात व वत: : तयार केलेला असावातयार केलेला असावा..  
77..  पधकाने पधकाने बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  िडझाईन पाठवतानंा यािडझाईन पाठवतानंा याचे चे नावंनांव, , िनवासाचा संपुण प ािनवासाचा संपुण प ा,, मण वनी माकं व आपला मण वनी माकं व आपला 

ईई--मेल मेल पाठिव यात आले य़ा ईपाठिव यात आले य़ा ई--मेलम येमेलम ये  नमूद करावानमूद करावा..  
88..    बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))    पाठवतानंा ीडा व युवक सेवा संचालनालया या पाठवतानंा ीडा व युवक सेवा संचालनालया या iissuummaahhaarraasshhttrraa@@ggmmaaiill..ccoomm    याया  ईई--मेल मेल 

वर पाठवावावर पाठवावा,,  ीडा संचालनालया या कवा संकेत थळावर िदले याीडा संचालनालया या कवा संकेत थळावर िदले या  मेल वर मेल वर पाठव ू नयेपाठव ू नये, , अ य ईअ य ई--मेलवर मेलवर 
पाठिव यात आले या विेशका ा  असणार नाहीतपाठिव यात आले या विेशका ा  असणार नाहीत..  

99..  अिधक मािहतीसाठी संपक अिधक मािहतीसाठी संपक ..--  ीी. . उदय पवारउदय पवार, , 9730200656 9730200656 तालुका ीडा अिधकारीतालुका ीडा अिधकारी, , ीी..युयु..से पुणेसे पुणे. .   
1100..  या पधत जािहरात े ाया पधत जािहरात े ात कायरत एज सीजत कायरत एज सीज, , िडझाई नग े ात काम करणािडझाई नग े ात काम करणा--या एज सीज तसेच ाफीक े ात या एज सीज तसेच ाफीक े ात 

काम करणाकाम करणा--या एज सीज देखील भाग घेऊ शकतीलया एज सीज देखील भाग घेऊ शकतील..  
1111..  आतररा ीय ीडा िव ापीठाचा आतररा ीय ीडा िव ापीठाचा बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  ीएटी ह असावाीएटी ह असावा, , से फ मेड असावासे फ मेड असावा, , यात रचना मकता यात रचना मकता 

असावीअसावी. . तसेच यातून उ ेश तसेच यातून उ ेश प ट होणे आव यक आहेप ट होणे आव यक आहे..  
1122..    केवळ भारतीय य तीस पधत सहभागी होता येईलकेवळ भारतीय य तीस पधत सहभागी होता येईल. . या पधत परदेशात राहणारे या पधत परदेशात राहणारे मूमूळ भारतीय असणाळ भारतीय असणा--या या 

य तीस देखील सहभागी होता येईलय तीस देखील सहभागी होता येईल..  
1133..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))    पाठवतांना ते एपाठवतांना ते ए--४ ४ साईज या कागदावर बसेल अ याच कारे असावेसाईज या कागदावर बसेल अ याच कारे असावे..  
1144..  या सोबत इं जीम ये अटी या सोबत इं जीम ये अटी व शत  नमूद कर यात आले या आहेतव शत  नमूद कर यात आले या आहेत, , भाषांतराम ये कोण याही कारे अडचण भाषांतराम ये कोण याही कारे अडचण 

आ यास इं जीमधील अटी व शत  अंितम राहतीलआ यास इं जीमधील अटी व शत  अंितम राहतील..  
1155..  शासन अिधसचूनाशासन अिधसचूना, , शासन िनणयशासन िनणय, , शासन पिरप केशासन पिरप के, , शासन प े याचंा या अटी व शत वर अिधभावी भाव राहीलशासन प े यांचा या अटी व शत वर अिधभावी भाव राहील..  
1166..  बोधिच ह बोधिच ह ((LLOOGGOO))  वापर याबाबतचा संपूण अिधकार शासनास राहीलवापर याबाबतचा संपूण अिधकार शासनास राहील..  
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LOGO DESIGN COMPETITION FOR 
 

TERMS & CONDITIONS 

1. Date of Submission 

Last date for submission of entries is November 12th 2021. 
 

2. Number of Entries 

Only one entry can be submitted by an entrant. Multiple entries from the 

same entrant will not be considered and will be rejected 

3. Background 

Directorate of Sports & Youth Services is set to start with Maharashtra’s first 

International Sports University Pune district and start functioning from academic 

session 2021-22. The institution will bring together faculties of various sports 

activities and help in research to bring up international level Sportspersons. 

The University will offer various courses, including physical and sports education, 

sports science and sports medicine, sports technology, sports governance, sports 

management, sports media and communication, and sports coaching and training 

thus creating a Sports Eco-System for development of sports education. The 

beneficiaries would include (and not limit to) Sports Players, Coaches & Researcher 

The various objectives of the project are listed as below: 

 To provide for research and development and dissemination of knowledge in 

Physical Education & Sports 

 To establish centers and institutions of excellence for imparting state of the art 

educations training and research in sports field 

 To provide professional and academic leadership to other institutions in the 

various field related to sports 

 To prepare highly qualified professionals in the field of sports 

 To function as leading resources center for knowledge and development in the 

areas of sports 

 To provide international collaboration in the field of sports 
 

4. Eligibility 
 

 Indian Nationals and Non residential Indians are eligible for this Competition. 

 The submission of entry is free, and no qualifications are prescribed 

 Age Limit: 18 years and above 



 

 Individual person, Individual group of people, groups, experts, 

professionals, , Advt. Agencies   etc. are eligible 

 One entry per participant shall be considered. The prize will begiven to the 

author of the competition entry in case of group 

 
5. Design Consideration 

 
 Your logo design should be reflective and communicate to the purpose and 

need of Sports education, depict importance of being fit and show the 

progressive state of Maharashtra paving its way towards Sports culture and 

should be in line with the objectives of the Sports University (Refer Point 3). 

 Logo artwork should be at least 2 inches x 2 inches 

 File should be of high resolution (over 300 dpi) and should look clean (not 

pixelated or bit-mapped) when viewed on screen at 100% 

 Logo should be designed using colors (Not Grayscale or Black & White) 

 The entry must not contain any provocative, objectionable or inappropriate 

content. 

 
6. Logo & Rationale: 

 
 Logo must be submitted with the rationale of the design 

 Artwork: Entries must be submitted in PNG format with transparent 

background. In case of handwritten sketch, scanned image in PNG format has 

to be submitted by participant(s) 

 Rationale: A maximum of 100 words in English to describe the concept,theme 

and symbolic elements in Word/ PDF format 

 All logo design must be adaptable onto any form/surface/platform of 

International Sports University Maharashtra publicity materials, including 

but not limited to, websites, banners,letterheads, flyers, poster, etc. 

 
2. Intellectual Property Rights 

 
 All entries will remain the property of International Sports University 

Maharashtra and are not returnable 

 The winner/participant will be required to submit the 

EPS/CDR/SVG/PSD/original drawing or digital file of the logo on request by 

ISUM (under DSYS Pune). In case of hand-drawn sketch, original sketch has 

to be submitted to ISUM/DSYS by participant(s) 



 

 Participants acknowledge and agree that all copyright and other rights in the 

logo including rights in the drawings, text or any other content submitted to 

ISUM / DSYS Pune in respect of this competition shall be solely and 

exclusively owned by the ISUM / DSYS Pune. All participants agree to assign 

absolutely to ISUM / DSYS Pune without charge all intellectual property 

rights, including the right to use, reproduce, modify, publish, license and/or 

otherwise deal with (whether for commercial and non- commercial purpose) 

the submitted logo design(s) 

 Participant(s) represent and warrant that his/their entry is his/their own 

originalwork/creation and do not infringe the intellectual property rights of 

any third party 

 The logo design must not violate any provision of the Indian Copyright 

Act,1957. Anyone found Infringing on other’s copyright would be disqualified 

from the competition. Govt. of Maharashtra/ISUM/DSYS Pune doesn’t bear 

any responsibility for copyright violations or infringements of intellectual 

property carried out by participants 

 The Logo design should be on A4 size paper. 

 
3. Submission Details 

 
Last date for submission of entries is October 31st , 2021. 

The submission must contain 

 PNG file of the logo ONLY (with clear/transparent background) 

 PDF file containing: - 

Page-1 

Personal Details (Along with Photograph & copy of ResidentialProof): Full Name: 

Firm/Company (if applicable) Full Address: 

City & State: 

Date of Birth: 

PAN (Self/Company): 

AADHAAR Number: 

Mobile No. & Email: 

Government Employee: (Mention Yes/No) 
 

Page-2 – Logo & Rationale: 

Logo < Logo Image> 

Rationale (in not more than 100 words) < Text on rationale> 



 

 Attachment in Mail: 

PNG Image of Logo 

PDF File with the contents as explained above 
 

4. Selection Process 
 

 The entries will be judged on the basis of elements of creativity, originality, 

composition, technical excellence, simplicity, artistic merit and visual impact 

and how well the theme is communicated 

 The best winner shall be chosen on the basis of design consideration 

mentioned in the Point no. 4,5,6 as well of Terms & Conditions for this logo 

competition. 

 An appointed jury/Selection Committee will select the winners (first, second, 

third and consolation prizes). 

 The decision of management team of ISUM / DSYS PUNE for selecting the 

winner shall be treated as final & binding to all the participants. 

 
5. Prize 

 
 The prizes money for is Rs.1,00,000/- (Rs. One Lakh Only) [Note: Necessary 

tax deductions will be made as per the prevailing taxation rules from the 

prize money. Taxes are the sole responsibility of the contestants receiving the 

prizes. Payment will be made by cheque/NEFT.] 

 The winner will be announced on email, department’s website and phone 

number as per detail furnished in point no 8. 

 The winning entry (including participant’s details, photograph) will be 

showcased on ISUM and DSYS, Pune website 

(https://www.sports.maharashtra.gov.in). 

 
6. No plagiarism shall be allowed, and logo shall not use any material(Photograph, 

icon, symbol, image etc.) that is copyright protected. The participant must be the 

same person who designed the logo. 

 

7. The responsibility to comply with the guidelines and other conditions fully lies 

with the participant(s) and ISUM / DSYS PUNE / Govt. of Maharashtra shall not 

be liable for any dispute raised by a third party. 

 
 



 

8. Entry, not complete in any respect or not meeting the terms and condition of the 

competition will be rejected without assigning any reason thereof. 

9. Participant/s should not imprint or watermark logo design. 

10. ISUM / DSYS PUNE shall have the right to use, print or reproduce the prize- 

winning logo or any submitted logo in any form it deems fit. 

11. ISUM / DSYS PUNE reserves the right to cancel or amend all or any part of the 

competition and/or the terms/condition without notice. 

12. The winner has to submit the required proofs prior to claim the prize money to 

ISUM / DSYS PUNE. 

13. Employees at ISUM / DSYS PUNE, Education Department (GoM) and their 

immediate family members will not be eligible to participate in this competition.  

All Government employees other than mentioned Organisations should have 

prior permission from their employer to participate in this competition 

14. Entries with incomplete profiles would not be considered. 

19. All the entries must be submitted online to isumaharashtra@gmail.com and 

mention the subject in your email as ‘LOGO DESIGN COMPETITION FOR 

ISUM’. Any entries other than this subject line shall not be considered. 

20. For offline submission, a hard copy of PDF (as mentioned in Point 8 of this 

document)and Logo and soft copy of the PDF and logo design should reach the 

following address before the due date(Refer Point 1 for Due Date) 

Office of the Commissioner (Sports) Directorate of Sports & Youth Services, 

Shiv Chhatrapati Sports Complex, Mahalunge Balewadi Pune – 411045 

21. The Government Resolutions, Notifications, Circulars and Govt. Letters will have 

overriding effect over the Terms and conditions. For any dispute English version 

will be the final. 

22. Government reserves its right to use of the logo. 

 
Disclaimer : 

The winning logo may not automatically become the final logo for International 

Sports  
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