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म ुंबई विद्यापीठ  

आजीिन विक्षण आवण विस्तार विभाग 

चचचगेट , म ुंबई -२० 

 

" उडान- विस्तार कायााची गरूडझेप 

" िावषाक विस्तार काया महोत्सि २०२१-२०२२  

  

आजीवन शिक्षण आशण शवस्तार शवभागाद्वारे दरवर्षी जानेवारी-फेब्र वारी मशिन्यात म ुंबई , ठाण,े पालघर, रायगड, 

रत्नाशगरी आशण श ुंध द गच या शजल्ह्ाुंमध्ये शवकें शित पद्धतीने " उडान- शवस्तार कायाचची गरूडझेप " या वाशर्षचक शवस्तार कायच 

मिोत् वाचे आयोजन करण्यात येते. म ुंबई शवद्यापीठाच्या अखत्यारीत शवशवध मिाशवद्यालयातील शवस्तार कायाचचे शवद्याथी 

एकत्र येऊन या शवस्तार कायच मिोत् वा त  िभाग घेतात . अन्नपणूाच योजना ( APY), कररअर प्रकल्हप ( CP), उद्योग 

अशभम खता प्रकल्हप (IOP), नॅिनल इशन्स्टट्यटू ऑफ ओपन स्कूशलुंग (NIOS), लोक ुंख्या शिक्षण क्लब (PEC) आशण 

मशिला शस्थतीचे  वेक्षण (SWS) ि े िा शवस्तार कायच प्रकल्हप आिते.  

यावर्षी, आजीवन अध्ययन आशण शवस्तार शवभाग िा मिोत् व ऑनलाइन पद्धतीने आयोशजत कर त आि ेआशण 

 वच शवस्तार कायच मिाशवद्यालयाुंना या मिोत् वात  िभागी िोण्या ाठी आमुंशत्रत कर त आि.े  वोत्कृष्ट कामशगरी आशण 

 वोत्कृष्ट प्रदिचनाुंना  तज्ञ पॅनेलच्या शिफारिींवर आधाररत  ‘ उडान’ प्रमाणप त्राुंद्वारे  न्माशनत करण्यात येईल. त ेच 

आयोजक मिाशवद्यालय, के्षत्र  मन्वयक, शवस्तार शिक्षक आशण अकँर याुंचािी शविेर्ष योगदान प्रमाणपत्र देण्यात येईल. 

   

उडान महोत्सिाची उविष्टे:- 

 म ुंबई शवद्यापीठाने केलेल्हया िैक्षशणक शवस्तार कायाचबाबत  ुंलग्न मिाशवद्यालयाुंमाफच त जनमान ात जनजागतृी करणे. 

 मिाशवद्यालयीन शवद्यार्थयाांवर  लक्ष कें शित करून शवस्तार कायच प्रकल्हपाुंवर  आधाररत  शवशवध स्पधाांद्वारे  ामाशजक 

 मस्याुंबद्दल जागरूकता शनमाचण करणे. 

 व्यवस्थापन, शिक्षण आशण उद्योजकता या के्षत्रातील नाशवन्यपणूच बाबींिी  ि ुंबुंध  ाधनू शवद्यार्थयाांना त्याुंची 

कौिल्हये वाढवण्याची  ुंधी देणे. 

 

स्पधाा 

  

1. िॉर्ा विल्म / वहहवडओ मेवकुं ग (प्रत्येक मिाशवद्यालयातनू एक शव्िशडओ) 

2. पोस्र्र स्पधाा (प्रत्येक मिाशवद्यालयातनू एक पोस्टर) 
3. पोिाडा गायन (प्रत्येक मिाशवद्यालयातनू एक प्रवेि) 

4. िकृ्तत्ि – Elocution (प्रत्येक मिाशवद्यालयातनू एक शवद्याथी) 

5. सजानिील लेखन – Creative Writing (प्रत्येक मिाशवद्यालयातनू एक शवद्याथी) 
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स्पधाां ाठीच्या तपिीलवार  चूना खालीलप्रमाणे आिते: 

 

1.  िॉर्ा विल्म / वहहवडओ मेवकुं ग (वचत्रिीत वनवमाती) (ऑनलाइन प्रणालीद्वारा) 

 िक्त नोंदणीकृत DLLE विद्याथीच सहभागी होऊ िकतात. 

  मिाशवद्यालये त्याुंच्याकडून घेतलेल्हया शवस्तार कायच प्रकल्हपाुंपैकी  िक्त एका  ामाशजक  मस्याुंवर आधाररत िॉर्ा 

विल्म / वहहवडओ मेवकुं ग (वचत्रिीत वनवमाती) शनशमचत करतील.  

  ाशिशत्यक चोरी शकुं वा कॉपीराइटिी  ुंबुंशधत कोणत्यािी प्रकारच्या कायदेिीर  मस्याुंची  ुंपणूच जबाबदारी 

 ादरीकरण करणाऱ्या मिाशवद्यालयाची अ ेल. या ाठी आयोजक जबाबदार रािणार नािीत. 

 कोणत्यािी प्रकाशित शव्िशडओची शकुं वा िॉटच शफल्हम/शव्िशडओमधील  ामग्रीची िुबेिून प्रत अथवा नक्कल  

स्पधेतील प्रवेिा  प्रशतबुंशधत करेल.  िभागींना  शूचत करण्यात येत  आि ेकी त्याुंनी त्याुंच्या स्वतःच्या 

 जचनिीलतेचा वापर करावा आशण शव्िशडओ (वचत्रिीत) केवळ िैक्षशणक िते ूाठी बनवावा. 

 शवस्तार कायाचत  िभागी िोणाऱ्या शवद्यार्थयाांना िॉटच शफल्हम/शव्िशडओमध्ये  वच प्रम ख/ द य्यम भशूमका  पार पाडा व्या  

लागतील.जास्तीत जास्त १० शवद्याथी VIDEO (वचत्रिीत) मध्ये  िभाग घेऊ िकतात. 

 शवद्यार्थयाांनी शदग्दिचन, पटकथा लेखन ,  ुंवाद लेखन , गीत,  ुंगीत शदग्दिचन, कॅमरेा ि शटुंग, प्रकाि,  ुंपादन इत्यादी 

बाबी करणे अपेशक्षत आि.े 

   ामग्रीची मौशलकता (कथेची ग णवत्ता आशण शस्िप्ट) , शनशमचती (कॅमरेा कायच , प्रकाि आशण िॉट रचना) , पोस्ट-

प्रोडक्िन ( ुंपादन ,  ुंिमण,  ातत्य आशण प्रवाि) , प्रशतमा (फोक , रुंग, आशण प्रकाि) आशण ध्वनी ग णवत्ता 

(स्पष्टता, ध्वनी पातळीची    ुंगतता आशण आवाजाचा प्रभाव) या आधारे परीक्षण केले जाईल.  

  शचत्रशफतीतील आिय/ ुंवाद/गीत/ ुंगीत याने कोणत्यािी व्यक्ती ,  माज, धमच इत्यादींच्या भावना द खाव ूनयेत. 

कोणतीिी अडचण आल्हया   वचस्वी जबाबदारी  ादारीकरण करणाऱ्या  ुंबशधत मिाशवद्यालयाची अ ेल. त्या ाठी 

आयोजक जबाबदार रािणार नािीत. 

  शचत्रशफतीच्या   रुवातीला आशण िेवटी शवभागाने शदलेले  ुंकेताुंक िमाुंक (कोड नुंबर)  वापरा. 

  शव्िशडओमध्ये कॉलेजचे / शवद्यार्थयाचचे नाव शकुं वा कॉलेजची  / शवद्यार्थयाचची ओळख कोणत्यािी स्वरूपात उघड 

करण्या   क्त मनाई आि.े 

 प्रत्येक कॉलेज जास्तीत जास्त ०५ (पाच ) शमशनटाुंचा शव्िशडओ बनवावा. 

 शव्िशडओमध्ये  ुंगीत कोणत्यािी स्वरूपात प्ले / रेकॉडच केले जाऊ िकते (मग ते थेट शकुं वा रेकॉडच केलेले शकुं वा 

कोणत्यािी योग्य वाद्या ि करा). कृपया  ुंवाद शवतरण करताना आवाजाची ग णवत्ता स्पष्ट ठेवा. 

 बुंशदस्त वातावरणात (वगच शकुं वा स्ट शडओ) कॅमरेा ि क्लोज अप िैलीमध्ये शव्िशडओ रेकॉशडांग प्रिुं शनय रािील . 

 पात्राुंचे पोिाख पररधान करण,े शव्िशडओमध्ये मकेअप करणे आवश्यकतेन  ार केले जाऊ िकते परुंत  अशनवायच नािी. 

शव्िशडओचे ग णाुंकन (स्कोअररुंग) शवस्तार  कायच  प्रकल्हपािी    ुंगतता , मौशलकता, अशभनय कौिल्हय/कायचप्रदिचन, 

 ादरीकरण, एकूण प्रभाव आशण लघ पट/शव्िशडओ  ादरीकरणाद्वारे शदलेला  ुंदेि याच्या आधारे केले जाईल. 

 अुंशतम तारखलेा शकुं वा त्यापवूी शनणचया ाठी िॉटच शफल्हम/शव्िशडओ शकुं वा िॉटच शफल्हम/शव्िशडओची शलुंक शवभागाकडे 

 बशमट करा, ज्याची माशिती कॉलेजाुंना आधीच शदली जाईल. 

 कृपया िॉटच शफल्हम / शव्िशडओ तयार करताना कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 
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2.  पोस्र्र स्पधाा (ऑनलाइन प्रणालीद्वारा) 

 िक्त नोंदणीकृत DLLE विद्याथीच सहभागी होऊ िकतात. 

 2021 - 2022 या िैक्षशणक वर्षाच ाठी घेतलेल्हया कोणत्यािी शवस्तार कायच प्रकल्हपावर  अथवा शदलेल्हया शवर्षयाुंवर 

िक्त एक पोस्र्र तयार कराव े

 कृपया स्पधेच्या शनयोशजत वेळेच्या 30 शमशनटे आधी स्पधेच्या शलुंकवर  ामील व्िा. 

 िक्यतो काडचपेपरवर पोस्टरचा आकार अुंदाजे 28”×22” (इुंच) अ णे अपेशक्षत. 

 पोस्टर तयार करण्या ाठी कृपया योग्य  ामग्री वापरा. 

  शनधाचररत/शदलेल्हया वेळापत्रकात कॅमरेा चाल ूठेवनू पोस्टर तयार केले पाशिजे. 

 स्पधेत  िभागी िोण्या ाठी शलुंक आयोजक मिाशवद्यालयाद्वारे प्रदान केली जाईल आशण  िभागींनी त्याुंचा कॅमरेा 

अिा प्रकारे  मायोशजत करणे आवश्यक आि ेकी कायचिम  मन्वयक त मचे रेखाशचत्र पािण्या   क्षम अ ेल. 

 कृपया पोस्टर बनवण्याची शिया   रू करण्यापवूी कायचिम  मन्वयका ोबत कॅमरेा  ेशटुंगची खात्री करा. 

 स्पधेच्या शदविी शवभागाकडून पोस्टरचा  ाुंकेशतक िमाुंक (कोड नुंबर) मिाशवद्यालयाच्या शवस्तार शिक्षकाुं ोबत 

िेअर केला जाईल.  िभागींनी पोस्टर पेपरच्या वरच्या उजव्या कोपयाचत फॉन्टच्या  िज वाचता येण्याजोग्या 

आकारात ते शलिावे (फॉन्टची शकमान 15 शममी उुंची.) 

 पोस्टर बनवण्याचा कालावधी 02 (दोन) ता ाुंचा आि.े 

 पोस्टर  बशमिन ाठी तयार झाल्हयावर ,  िभागींनी ते कॅमयेाचय मोर धरून शवभागामाफच त गट छायाशचत्र काढ ले 

जाईल. 

 फक्त मळू पोस्टर  ादर करावेत. कोणत्यािी स्त्रोतावरून नक्कल केल्हया  स्पधे ाठी अपात्र ठरवण्यात  येईल. 

 पोस्टरची  ामग्री ,  जचनिीलता, रुंग ुंगती आशण पोस्टरद्वारे शदलेला  ुंदेि याच्या आधारे स्पधेचे ग णाुंकन केले 

जाईल. 

 स्पधेचा कालावधी पणूच झाल्हयानुंतर स्पधचकाने 30 वमवनर्ाुंच्या आत  पोस्टरचा स्पष्ट शडशजटल फोटो   ादर करावा. 

शनधाचररत वेळेनुंतर  ादर केलेल्हया प्रवेशिका स्पधे ाठी शवचारात घेतल्हया जाणार नािीत. 

 कृपया पोस्टर तयार करताना कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 

 
 

3. पोिाडा गायन स्पधाा: (ऑनलाइन प्रणालीद्वारा) 

 िक्त नोंदणीकृत DLLE विद्याथीच सहभागी होऊ िकतात. 

  ादरीकरण कालावधी 5 शमशनटे अ ेल. म ख्य गायक आशण कोर  अ े एकूण 10 शवद्याथी  िभागी िोऊ 

िकतात. 

 स्पधचकाुंनी स्पधेच्या शनयोशजत वेळेच्या 30 शमशनटे आधी स्पधेच्या शलुंकवर  िभागी  व्िावे. 

 कॅमरेा  ेशटुंग  मायोशजत करा आशण आवाज तपा णी करा. कामशगरी   रू करण्यापवूी स्पधेच्या पयचवेक्षका ि  वच 

बाबी योग्य अ ल्हयाची खात्री करा. 

 गायन  ादरीकरण    रू करण्यापवूी, कॉलेज कोड नुंबर घोशर्षत करा. 
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 स्पधचक पोवाड्या ाठी (डफ,  ुंबळ इ.) योग्य वाद्य वापरू िकतात .  ादरीकरणादरम्यान आवाजाची ग णवत्ता स्पष्ट 

ठेवा. 

  ुंगीतकाराुंनी त्याुंची वादे्य अगोदरच ट्यनू करून ठेवावीत. त्या ाठी अशतररक्त वेळ शदला जाणार नािी. 

  ादरीकरणा दरम्यान इतर दस्तऐवज वापरा  अन मती नािी. 

 स्पधेमध्ये मिाशवद्यालयाचे नाव उघड करणे शकुं वा कोणत्यािी स्वरुपात स्वत:ची ओळख उघड करण्या   क्त मनाई 

आि.े 

 शवस्तार प्रकल्हपािी  ुंबुंशधत थीम , गायन कौिल्हय/कायचप्रदिचन ,  ादरीकरण, एकूण प्रभाव आशण पोवाड्यातनू 

शदलेला  ुंदेि याच्या आधारे गायनाचे ग णाुंकन (स्कोअररुंग) केले जाईल. 

 कृपया कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 

 

 

िकृ्तत्ि स्पधाा: (ऑनलाइन प्रणालीद्वारा) 

 िक्त नोंदणीकृत DLLE विद्याथीच सहभागी होऊ िकतात.  

 वकृ्तत्व स्पधे ाठी स्पधचकाला ०५ शमशनटे शदली जातील. कालमयाचदेचे पालन करणे बुंधनकारक आि.े 

 वकृ्तत्व स्पधेचा शवर्षय या शनयमावलीमध्ये आधीच घोशर्षत केला आि.े  

 स्पधचक शवभागाद्वारे प्रदान केलेल्हया शलुंकवर  िभागी िोतील आशण कॅमरेा आशण माईक  ेशटुंग  मायोशजत करतील 

आशण स्पधाच   रू िोण्यापवूी स्पधेच्या कायचिम  मन्वयकाकडे याची प ष्टी करतील. 

 शनवडलेल्हया शवर्षयावर भार्षण   रू करण्यापवूी  िभागी शवद्याथी/ शवद्याशथचनीन ेकॉलेज कोड घोशर्षत करावा. 

 वकृ्तत्व स्पधेदरम्यान इतर दस्तऐवज शकुं वा कोणत्यािी शडशजटल स्वरूपात  ामग्री वापरा  अन मती नािी. 

 स्पधेमध्ये मिाशवद्यालयाचे नाव उघड करणे शकुं वा कोणत्यािी स्वरुपात स्वत:ची ओळख उघड करण्या   क्त मनाई 

आि.े 

 स्पधेचे ग णाुंकन (स्कोअररुंग) माशिती शवतरणाची िैली आशण भार्षणाद्वारे शदले जाणारे  ुंदेि यावर आधाररत केले 

जाईल. 

 स्पधचकाने स्पधेच्या शनयोशजत वेळेच्या 30 शमशनटे आधी स्पधेच्या शलुंकवर  ामील व्िावे. 

 कृपया कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 

 

  

५.   सजानिील लेखन: Creative Writing (ऑनलाइन प्रनालीद्वारा) 

 

 िक्त नोंदणीकृत DLLE विद्याथीच सहभागी होऊ िकतात. 

 स्पधचकाने स्पधेच्या शनयोशजत वेळेच्या 30 शमशनटे आधी शवभागाद्वारे प्रदान केलेल्हया शलुंकवर  िभागी  व्िावे. 

 कायचिम   रू िोण्यापवूी कृपया कायचिम  मन्वयका ोबत कॅमरेा  ेशटुंगची प ष्टी करा. 
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  िभागी मिाशवद्यालयाचा  ाुंकेशतक िमाुंक स्पधेच्या शदविी शवभागाकडून शदला जाईल.  िभागींनी ते  िज 

वाचता येण्याजोग्या फॉन्ट आकारात A4 आकाराच्या लेखन कागदाच्या वरच्या उजव्या कोपयाचतत शलिावे अिी 

शवनुंती आि.े (फॉन्टची शकमान 15 शममी उुंची.) 

  िभागी स्पधचकाुंना आयोजकाुंद्वारे  ामाशजक जागतृीवर आधाररत शचत्र/दृश्य शकुं वा छोटी शव्िशडओ शक्लप दाखवली 

जाईल. 

 स्पधचकाुंच े जचनिील लेखन दाखवलेल्हया शचत्र/दृश्य/शव्िशडओ शक्लपवर आधाररत अ ावे. 

  िभागी स्पधचकाुंनी शकमान 300 िबदाुंची मयाचदा आशण 30 शमशनटाुंच्या कालावधीचे पालन केले पाशिजे. 

  जचनिील लेखन स्पधेदरम्यान इतर दस्तऐवज शकुं वा कोणत्यािी शडशजटल स्वरूपातील  ाधनाुंच्या वापरा  अन मती 

नािी. 

  िभागी स्पधचकाुंनी लेखन शिया पणूच केल्हयावर आशण  बशमिन ाठी तयार झाल्हयावर , त्याने/शतने आपले लेखन 

शवभागाद्वारे घेतल्हया जाणाऱ्या गट छायाशचत्रा ाठी कॅमऱे्या मोर धरले पाशिजे. 

 स्पधेच्या िेवटी, स्पधचकाने लेखाचा 30 वमवनर्ाुंच्या आत स्पष्ट शडशजटल फोटो घ्यावा आशण  ादर करावा शनधाचररत 

वेळेनुंतर  ादर केलेल्हया प्रवेशिका स्पधे ाठी शवचारात घेतल्हया जाणार नािीत. 

 स्पधेचे ग णाुंकन  जचनिीलता, भार्षा-िबद ुंग्रि आशण व्याकरण आशण लेखन िैलीच्या आधारे केले जाईल. 

 कृपया कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 

 

  

स्पधेसाठी विषय (महाविद्यालय कोणताही एक विषय वनिडू िकतो) 

  

1. अन्न वाचवा 

2. मशिला  क्षमीकरणशवका   
3. वाईट  ामाशजक प्रथा 
4. पयाचवरणाचे रक्षण 

5. शनवडण कीत मतदान करण्याचा माझा अशधकार  

6. कोशवड 19 

7. भारतीय  ुंशवधान 
8. भारतीय स्वातुंत्र्याचा अमतृ मिोत् व  

 

 

उडान महोत्सिात सहभागी होण्यासाठीची पात्रता  

  

2021-2022 या िैक्षशणक वर्षाच ाठी शवभागाच्या वाशर्षचक शवस्तार कायच उपिमाुंमध्ये नोंदणी केलेले शवद्याथी (UG आशण 

PG) या स्पधाांमध्ये  िभागी िोण्या  पात्र आिते. 
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स्पधेसाठीचे सामान्य वनयम आवण विवनमय 

 स्पधाच केवळ आभा ी (व्िच्य चअल) पद्धतीने घेतली जाईल. 

  िभागी स्पधचकाुंनी त्याुंचे  ादरीकरण मराठी/शिुंदी शकुं वा इुंग्रजी भार्षते  ादर  करावे.  स्पधचक मराठी शकुं वा शिुंदी 

शकुं वा इुंग्रजी बोलीं ि अुंितः शकुं वा पणूचपणे  ादर करू िकतात शकुं वा आवश्यकतेन  ार कािी भाग/ ुंवाद मराठी 

शकुं वा शिुंदी शकुं वा इुंग्रजी बोलींमध्ये  ादर करू िकतात. 

 शवद्यार्थयाचकडे आधार काडच आशण वैध ओळखपत्र शकुं वा बोनाफाईड प्रमाणपत्र आशण  संलग्न 

महाविद्यालय/मान्यताप्राप्त संस्था/कें द्र/  म ुंबई शवद्यापीठाचा शवद्यापीठ शवभाग , शजथनू तो/शतची पदवी घेत आिे , 

त्याची फी पावती अ ावी. आयोजक  शमती/कॉलेज/शवभागाने जेव्िािी शवचारणा करेल तेव्िा त्याने/शतने ते  ादर 

करावे. 

 ज्या नोंदणीकृत शवद्यार्थयाांची नावे  ुंबुंशधत मिाशवद्यालयाने शवभागाला   पतूच  केली आिते (पररशिष्ट III मध्य)े, 

त्याुंनाच मिाशवद्यालयाचे प्रशतशनशधत्व करण्याची आशण स्पधेत भाग घेण्याची परवानगी आि.े 

 पुंचाुंचा शनणचय अुंशतम रािील. कोणत्यािी प्रकारचा आके्षप / तिार  शवचारात घेतली जाणार नािी. 

 शवद्यार्थयाचच्या इथे इुंटरनेट कनेशक्टशव्िटी शकुं वा श स्टममध्ये शबघाड झाल्हयाम ळे शनमाचण िोणारा त्रा  या ाठी 

आयोजक जबाबदार नािीत. त्याम ळे कृपया  ादरीकरणा दरम्यान चाुंगली इुंटरनेट कनेशक्टशव्िटी अ ल्हयाची खात्री 

करा. 

 आयोजक  वच मिाशवद्यालयाुंना  वच स्पधाांमध्ये  िभाग घेण्या  आमुंशत्रत करत आिते. मात्र मिाशवद्यालयाुंनी 

शकमान दोन स्पधाांमध्ये  िभाग घेणे अशनवायच आिे.  

 कोणत्यािी प्रकारे स्पधाांचे शव्िशडओ शचत्रीकरण करण्या   क्त मनाई आिे. अ े शचत्रीकरण करताना आढळल्हया  

 ुंबुंशधत मिाशवद्यालय स्पधेतनू बाद करण्यात येईल. 

 कृपया कोशवड 19 योग्य वतचन मागचदिचक तत्तवाुंचे काटेकोरपणे पालन करा. 

 

 


