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                                                                                                        अ�य� 

 कैलास �श�ण मडंळ, राहू 
 

नम�कार, मला कळ�व�यात   
आपणास आनंद वाटतो क�, कैलास �श�ण      
मंडळाचे, कला व वा�ण�य महा�व�यालय     
राहु, महा�व�यालयाचे �व�याथ� नावाचे    
�नयतका�लक या वष� �का�शत कर�यात     
येत आहे. �याब�दल मी महा�व�यालयाचे     
आभार मानतो. सा�व�ीबाई फुले पणेु     
�व�यापीठ पणेु हे �व�या�या��या    
कलागुणांना वाव दे�यासाठ� �व�वध उप�म     
आ�ण काय�शाळा आयोिजत करत असत.े     
सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ व     
�व�याथ� �वकास मंडळ यां�या सहकाया�ने     
�व�या�या��या लेखनास वाव दे�यासाठ�    
दरवष� महा�व�यालयांना �नयतका�लक   
�का�शत  कर�यासाठ� सचुवत असत,े  

 

 आ�ण �या सचूनांचे पालन क�न     
महा�व�यालय असे �नयतका�लक �नय�मत    
�का�शत करत असत.े  

�व�या�या�चे लेखन सा�ह�य    
याम�ये �का�शत केले जाते ह� अ�तशय      
आनंदाची बाब आहे. �व�याथ� �नयतका�लक     
�न�म�तीत �ाचाय�, संपादक, काय�कार� संपादक     
तसेच संपादक मंडळातील सद�यांनी अ�तशय     
सरेुख प�धतीने �याची मांडणी केल� आहे,      
�याब�दल मी अशा सवा�चे अ�भनंदन करतो      
आ�ण �व�याथ� �नयतका�लकासाठ� मा�या    
मनःपवू�क हा�द�क हा�द�क शभेु�छा. 
 

- मा. आमदार राहुल सभुाषराव कुल 



   

 
 
 
 

शभु संदेश 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                       उपा�य� 
                                                                           कैलास �श�ण मडंळ, राहू 
 

 

मी सव� �थम �व�याथ�    
�नयतका�लके चे संपादक, काय�कार�    
संपादक, तसेच संपादक मंडळाचे अ�भनंदन     
करतो. �यां�या बहुमोल �य�नामळेु यावष�     
�व�याथ� �नयतका�लक �का�शत होत आहे.     
�याचबरोबर मी अशा करतो क� या �व�याथ�       
�नयतका�लका �या मा�यमातनू   
महा�व�यालयातील �व�या�या�ना व   
�ा�यापकांना आपापल� मते मांड�यासाठ�    
एक ह�काचे �यासपीठ �मळाले आहे.     
महा�व�यालयीन जीवन जगत असताना    
केवळ प�ुतक� �ान मह�वाचे नसनू �या      
जोडीने इतर मह�वा�या घडामोडी व ��य�      
�योग �मता अ�ंगकारणे मह�वाचे ठरत  

 
 

 आहे. �या��ट�ने �व�या�या�पढेु सतत    
चांग�या बाबींचा पाठपरुावा करत रा�ह�याने     
आपोआप �व�या�या�वर �नि�चतच चांगले    
सं�कार होताना �दसनू येतात.  

कैलास �श�ण मंडळ सतत     
�य�नशील अस�याचं मी या �ठकाणी     
आवजू�न सांगू इि�छतो. आ�ण �व�याथ�     
�नयतका�लके �या मा�यमातनू   
�व�या�या�ची गुणव�ा, �वचार यांचे    
सादर�करण होत,े �याब�दल या �व�याथ�     
�नयतका�लकेस मा�या खपू सा�या शभेु�छा. 
 

- मा. �शवाजी (आबा) सोनवणे 
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स�चव 

                                                                              कैलास �श�ण मडंळ, राहू 
 

  

 

 

भारतीय समाजाचे जनक महा�मा    
�यो�तराव फुल�नी सां�गतले �वधे�वणा सव�     
�यथ� आहे. हाच �वचार क�न सन 1967 म�ये        
कैलास �श�ण मंडळ, राहू या नावाने सं�था       
स�ु क�न, आज समाजात अनेक     
�व�या�या�नी अपवू� यश �मळवले आहे. �व�वध      
�यवसाय, शतेी, समाजकारण, राजकारण,    
नोकर�, वक�ल, डॉ�टर, इंजीनीअस�, वमैा�नक     
अशा �व�वध �े�ात माजी �व�या�या�नी ठसा      
उमटवला आहे. 

कै. बाबरुाव (भाऊ) कुल, कै.      
सभुाषआ�णा कुल, राहुलदादा कुल यां�या     
मा�यमातनू सं�थेला मोलाचे सहकाय� लाभले.  

 सं�थेला मनःपवू�क सहकाय� करणारे सव�     
देणगीदार, �हत�चतंक, सं�थेचे सव�    
पदा�धकार�, कला व वा�ण�य    
महा�व�यालयाचे �ाचाय�, �ा�यापक, इतर    
कम�चार�, पालक व �व�याथ� या सवा�चे      
आभार मानतो आ�ण �व�याथ� या     
�नयतका�लका साठ� योगदान देणा�या    
संपादक, काय�कार� संपादक व सव� संपादक      
मंडळास पढु�ल वाटचाल�स मनःपवू�क    
शभेु�छा देतो. 
 

- मा. परशरुाम (भाऊ) �शदें 
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खिजनदार 
                                                                          कैलास �श�ण मडंळ, राहू 

 
 

 

आप�या कैलास �श�ण मंडळाचे,    
कला व वा�ण�य महा�व�यालय राहु, हे      
�व�याथ� हे �नयतका�लक यावष� ��स�ध     
करत आहे. महा�व�यालय हे ख�या अथा�ने      
चार �भतंी�या आत �श�ण देणारे मं�दर न       
होता बाहेर�या जगाशी �याची ओळख �हावी      
यासाठ� महा�व�यालय सतत �य�नशील    
असणे मह�वाचे असत,े आ�ण अशा     
�य�नातनू समाजाम�ये  
�व�याथ�दशपेासनूच एक आदश� नाग�रक    
हो�याचे �य�न केले जातात असे मी नमदू       
क� इि�छतो.  

 
  

 �व�या�या��या स�ुत गुणांना वाव    
दे�यासाठ� �व�यापीठ �तरावर तसेच    
महा�व�यालय �तरावर �व�वध उप�म    
हाती घे�यात येतात व �यातनू �व�याथ�      
घड�वले जातात. तर� अशा �व�याथ� �ेमी      
�व�याथ� �नयतका�लके�या संपादक   
मंडळ यांना मी मनःपवू�क शभेु�छा देऊ      
इि�छतो. 
 

- मा. कृ�णराव (बाप)ू �नबंाळकर



 
 

भावपणू� ��धांजल� 
 

            

            �व. आमदार सभुाष (आ�णा) बाबरुाव कुल               �व. �शवराम (गु�जी) मा�ती �शदें 
                             आमदार द�ड �वधानसभा                          स�ंथापक स�चव - कैलास �श�ण मडंळ 

 
 
 
 

गे�या श�ै�णक वषा�त जे जाग�तक �कत�चे सा�हि�यक, शा���, �वचारवतं, अथ�त�,  
�श�णत�, वीर स�ैनक, राजक�य व सामािजक काय�कत� कलावतं कालवश झाले.  

�यां�या आ��यास आमचे �वन� अ�भवादन व भावपणू� ��धांजल�, 
ई�वर �यां�या आ��यास �चरशांती देवो ह�च परमे�वर चरणी �ाथ�ना… 
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१४ | आ�ह� मराठ�चे �शलेदार ३१ | समजत असतो बाबा  
@ �दपाल� अडसळू |  १७ @ मेघा जाधव |  २७ 

१५ | भारतीय यवुकांसमोर�ल आ�हाने ३२ | कला शाखा एक सवुण�संधी  
@ म�नष वालवेकर |  १८ @ प�लवी कापरे |  २८ 

१६ | बह�ण - भाऊ ३३ | राहुचा बाजार  
@ मयरु आबनावे |  २१ @ म�तन स�यद |  २९ 

१७ | चं�ाला सांगू दे ३४ | पो�शदंा  
@ अनरुाधा भागवत |  २१ @ ��यांका भांड |  २९  



 
अ ! न ु! � ! म ! �ण ! का 

 
३५ | " माणसू " ५२ | एकच �येय  

@ �दपाल� गायकवाड |  ३० @ �ाने�वर� चौधर� |  
३६ | साथ �शासना ला ५३ | माहेर �हणजे काय?  

@ ऋतजुा कुल |  ३० @ मो�नका पणेुकर |  ३८  
३७ | आई ५४ |  ती माझी होता होता रा�हल�  

@ �दनकर खळदकर |  ३० @ �न�खल �शतोळे |  ४०  
३८ | नको रे बाबा राजकारण ५५ | ओढ लागे जीवा  

@ अ�द�य नवले |  ३१ @ �न�खल �शतोळे |  ४०  
३९ | एक �चधंी ५६ | आई - वडील  

@ �ाची शलेार |  ३१ @ वषा� नात ू|  ४०  
४० | �ेम �हणजे त ू ५७ | ऊसा�या मलुांची ल�न  

@ �ाज�ता थोरात |  ३१ @ �करण �शदें |  ४०  
४१ | जीवन ५८ | थोडा �यायाम कर....!  

@ �ुती सोनवणे |  ३१ @ अजय ढमढेरे |  ४२  
४२ | Oh! Examination ५९ | सजा� राजा सांगे 

@ Seema Kudale | ३२ @ नीता देवकर  | ४३ 
४३ | पाऊस माझ े�व�व ६० | अनोळखी  

@ शभुांगी पवार |  ३२ @ सरुज मांढरे  | ४३ 
४४ | कत��य का बोझ ६१ | अधा��गनी  

@ नफ�सा स�यद |  ३३ @ �शांत थोरात |  ४४ 
४५ | मला माझा एक ��न छळतो ६२ | बाजारातील ��ी  

@ ��यांका खेडकेर |  ३३ @ रो�हणी कंुजीर |  ४४ 
४६ | काळ --------------------------------------------------- 

@ सौरभ �शदें |  ३४ ६३ | स�मती अहवाल  | ५५ 
४७ | फ�त माणसू थांबला आहे ६४ | �वषय अहवाल  | ६०  

@ द�ा टकले |  ३४ 
४८ | मोठा झालास त ूआज ६५ | �ा�यापकांचे वयैि�तक, श�ै�णक व  

@ अि�वनी कदम |  ३५ सामािजक योगदान अहवाल  | ६३ 
४९ | " आज तझुा  वाढ�दवस " ६६ | महा�व�यालयातील �ा�यापक व  

@ पजूा जाधव |  ३५ �श�केतर कम�चार� सचूी  | ६४ 
५० | शवेट� अतंर त�ेहढच राह�लं..! ६७ | �व�वध व�ृप�ातील बात�या  | ६५ 

@ अकं�त झरांड े|  ३६ _______________________________ 
५१ | �वकासा�या अथांग सागरास �वन� अ�भवादन  

@ �ाने�वर� चौधर� |  ३७  
 



#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
   

 
�ाचाया�चे मनोगत... 

 
 

म हा�व�यालया�या �थापनेपासनू सात�याने     

�व�या�या��या �वचारांना, सवेंदनांना चालना दे�याचे         

मह�वपणू� व उ�लेखनीय काय� महा�व�यालयाने केले आहे.             

सन २०१९-२० या वषा�त महा�व�यालयाचा हा प�हलाच अकं               

�का�शत होत आहे. �या �व�या�या�साठ� हा सव� �पचं               

मांडलेला आहे �याच �व�या�या��या नावाने "�व�याथ�" हा             

वा�ष�क अकं आप�यासमोर आणताना आनदं खपू होत आहे.               

ना�व�यपणू� बदलांचा �वीकार क�न सपंादक मडंळाने           

अ�यतं सुदंर �दमाखदार व व�ैश��यपणू� अकं �का�शत             

केलेला आहे. 

श�ै�णक �े�ात आ�यासाची मळुा�रे �गर�वता         

�गर�वता �व�या�या��या काळजात कम�शीलता �जवणे व           

�या मा�यमातनू बलशाल� रा�� उभार�याक�रता उमल�या           

मना�या �व�या�या��या �दया�या ��येक �पंदनात कौश�य           

व संवध�न घडवत सपं�न नाग�रक �नमा�ण करणे, �ान               

आ�ण कम� यांचा सरेुख सगंम साधताना �व�याथ� व �श�क                 

यांना क� ��बदंू माननू स�म व काय��म आ�ण �ान               

संप�नत�ेया वाटेने जाणे हेच उ��द�ट डो�यांसमोर ठेवनू कै.               

�ी. बाबरुाव (भाऊ) वामनराव कुल यांनी राहूसार�या �ामीण               

भागाम�ये कैलास �श�ण मडंळाची �थापना सन १९६५             

म�ये केल�. आज या स�ंथेचा उ�कष� ��तपदे�या             

चं�कले�माणे सात�याने होतो आहे. आ�ण या सं�थेचा             

लौ�कक एक आदश� आ�ण उ�कृ�ट अशी श�ै�णक स�ंथा               

�हणनू सव��तु आहे. 

'कम� इशु भजावा' हा व�तपुाठ �व�या�या��या           

�य�नाला व यशाला सा�यभतू ठर�वणारा �श�क हा             

सजृनशील आहे. काया�त देव असतो, �य�नात यश असत,े               

कौश�यात कला असते आ�ण �व�या�या�वर देशाचे भ�वत�य             

अवलंबनू असत,े हा �चरंतन �वचार स�ंथेचा आहे; �हणनूच               

सं�थेचा गौरव, काय�शील व कतृ��वशील �वचारांना खा�य             

परु�वणारे कैलास �श�ण मडंळाने यवुकांना �श�णाची सधंी             

उपल�ध क�न �दल�. सजृनशील �वचारांना �ो�साहन व             

आ�हान देणार� स�ंथा, सकंटाना समथ�पणे पेल�याची           

काय��मता  

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

�नमा�ण क�न देणार� स�ंथा, �व�याथ� जीवनाला साथ�कता             

�ा�त क�न देणार� स�ंथा आ�ण अ�यासू व िज�ासू �श�क                 

वग� हा या �ानदानात मह�वाचा घटक याम�ये आनदंाने               

सहभागी आहे. 

�वग�वासी सभुाषआ�णा कुल यां�या नतंर, स�ंथेचे             

अ�य� आमदार राहुलदादा कुल, माजी आमदार रंजनाताई             

कुल, स�ंथेचे उपा�य� �ी. �शवाजीआबा सोनवणे, स�चव             

�ी. परसरामभाऊ �शदें, खिजनदार कृ�णरावबापू �नबंाळकर           

व सव� सद�यां�या �य�नांतनू कला व वा�ण�य             

महा�व�यालयाची �थापना सन २००३ म�ये कर�यात आल�.             

गे�या १८ वषा�म�ये महा�व�यालया�या �गती साठ� सव�             

माजी �ाचाय�, सव� �श�क व �श�के�र कम�चा�यांनी आपले               

बहूमोल योगदान �दलेले आहे. महा�व�यालयात बी.ए पय�त             

�व�याथ� �श�ण घेत आहेत. गे�या वषा�म�ये           

महा�व�यालयाची �व�याथ�ची स�ंया ३०० ऐवढ� आहे.           

�व�याथ� स�ंयेम�ये या �ामीण भागाचा �वचार करता �ह               

स�ंया सवा�त जा�त आहे. एक नामां�कत महा�व�यालय             

अशी कला व वा�ण�य महा�व�यालयाची �याती आहे.             

महा�व�यालयात ०८ �श�क व ०५ �श�के�र कम�चार�             

काय�रत आहे. महा�व�यालयातील सव� �श�क अ�तशय           

क�टाळू व मन�मळावू आहेत, �याचबरोबर �व�याथ�ची फार             

काळजी घेणारे आहेत. �श�के�र वग� स�ुदा अ�तशय             

�ामा�णकपणे काम कर�त आहेत. �श�क �श�के�र  



#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 

कम�चार� यां�या या �ामा�णकपणाने काम कर�यामळेु           

महा�व�यालया�या �व�याथ� स�ंयेम�ये नेहमीच भर पडत           

आहे. या श�ै�णक वषा�तील काह� ठळक घटनांना मी               

अधोरे�खत करणार आहे. महा�व�यालय हे एक प�व�             

�ानमं�दर आहे, �व�याथ� हे दैवत आहे आ�ण �याची               

आराधना हेच प�व� कम� आहे. असे माननूच मी माझे काय�                   

कर�त आहे. �व�या�या�चा �यि�तम�व �वकास आ�ण           

प�रसराचा �वकास हाच माझा �यास आहे. �यामळेु अनेक               

उप�म महा�व�यालयात आ�ह� राबवले �व�वध         

वकृ�व�पधा�, चचा�स�ांम�ये सहभाग, महा�व�यालयात       

कमवा आ�ण �शका योजना, आप�ी �यव�थापन, म�हला             

सबल�करणाचे काय��म, रा���य सेवा योजना, �पधा�           

पर��ांचे �वशषे वग�, �लेसम�ट सेल अशा �कतीतर� योजना               

महा�व�यालयात काय��मपणे राब�व�यात आ�या,       

�यामळेुच एक उप�मशील महा�व�यालय �हणनू         

महा�व�यालयाचा नावलौ�कक वाढला आहे. अथा�त यात           

�ा�यापकांचे माग�दश�न आ�ण �व�या�या�चा ��याशील         

सहभाग हा मह�वाचा आहे. 

�ाचाय� पदाची धरुा मी स�मपणे व यश�वीपणे             

सांभाळत आहे. �ाचाय� �हणनू २०१९ म�ये �दलेल�             

जबाबदार� मी समथ�पणे ि�वकारल� आहे. मी           

महा�व�यालयाची या वषा�त बर�चशी �गती कर�याचा           

�ामा�णक �य�न सा�य�याने करत आहे. या           

महा�व�यालया�या यशाचे सव� �ेय सव��ी स�ंथेचे अ�य�             

आमदार राहुलदादा कुल, स�ंथेचे उपा�य� �ी. �शवाजीआबा             

सोनवणे, स�चव �ी. परसरामभाऊ �शदें, खिजनदार           

कृ�णरावबापू �नबंाळकर व सव� स�ंथा काय�कारणी सद�य             

यांना देतो. �यां�या �ेरणेने आ�ण माग�दश�नामळेु           

महा�व�यालया�या �वकासा�या वाटा व अ�धक �काशमान           

झा�या आहेत. महा�व�यालया�या �गतीम�ये सव� �श�क व             

�श�केतर यांचे खपु-खपु सहकाय� अस�यामळेुच मी सव� क�               

शकत आहे. तसेच सव� पालक, आजी-माजी �व�याथ� या               

सवा�ची खबंीर साथ मला �मळत आहे. या सवा�चे मनःपवू�क                 

आभार. 
 

- �भार� �ाचाय� �ा. �वकास भानदुास टकले 
कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू 

   VISION  

 
आप�या �व�या�या�ना समाजातील जबाबदार, जाणकार व           

स�म नाग�रक बन�व�यासाठ� कौश�य-आधा�रत,       

म�ूय-आधा�रत आ�ण तां��क �ान देणे. 

 

 MISSION  

 

जाग�तक काय��मता �नमा�ण कर�यासाठ�       

कौश�य-आधा�रत, तां��क ना�व�यपणू� श�ै�णक वातावरण         

�दान करणे आ�ण क�चे मानव ससंाधन त�ं�ान त�ं�ान               

आ�ण सव� �वषयांत स�म कर�यासाठ� �पांत�रत           

कर�यासाठ� उ�योग आ�ण श�ै�णक यां�यामधील अतंर           

कमी करणे. 

 

 OBJECTIVE  

 

❖ आ��स�या मलूभतू आ�ण लागू केले�या कोस�म�ये           

�श�ण आ�ण कौश�य देणे. 

 

❖ महा�व�यालयात �वेश करणा� यांना श�ै�णक       

वातावरण उपल�ध क�न देणे. 

 

❖ अ�ययावत �ान देऊन �व�या�या�ची जाग�तक         

�मता वाढ�वणे. 

 

❖ सामािजक बां�धलक�ची भावना �वक�सत करणे. 

 

❖ �व�या�या�ना �व�वध सह-अ�यास�म व अ�त�र�त         

अ�यास�मांचे आयोजन क�न �यां�या       

लपवले�या कलागणुांचे �दश�न कर�यासाठ�       

�यासपीठ उपल�ध क�न देणे. 

 



#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
                  संपादक�य मनोगत…         

म हा�व�यालयाची ��तमा असले�या   

�व�या�या�म�ये अनेक स�ुत गणु, कलाकौश�य असतात पण       

�यांना यो�य वेळी माग� उपल�ध झाला तर �मता स�कारणी         

लागतात. महा�व�यालयात या वष� ��स�ध कर�यात      

आलेला �व�या�या�साठ�चा, �व�या�या�नी घड�वलेला,    

�व�याथ� �ेमी " �व�याथ� " वा�ष�क �नयतका�लक       

आप�यासार�या सज�नशील, ��तभावान, �यासगंी,    

अ�यासनू�या तसेच महा�व�यालयाशी जवळीक असणा�या     

लोकां�या हाती देत असताना, मनापासनू आनदं होत आहे.  

महा�व�यालयात घडणा�या ��येक घटना    

�नयतका�लका�या �पाने मांडत असताना �वतःचे     

आ�मपर��ण कर�याची सधंी आ�हाला �मळत असते तसेच       

आप�या भावना समाजात घडणा�या घटनांवर आपल� मते व        

�वचार �कट कर�यासाठ� �यांना ह�काचे �यासपीठ �मळत.े       

ह�च मान�सकता ल�ात घेऊन महा�व�यालयांम�ये     

�नयतका�लक ��स�ध केले जातात. गणुव�ापणू� �श�ण,      

�श�णातनू सव�सामा�य �व�या�या�चे सबल�करण हे उ��द�ट      

डो�यासमोर ठेवनू सतत काय�रत असणार� " कैलास �श�ण        

मंडळ " ह� आपल� स�ंथा सतत �व�याथ� क�याणासाठ�        

�य�नशील असत.े 

�व�या�या�चा �यि�तम�व �वकास हो�यासाठ�    

�व�वध स�म�या वष�भर काय�रत असतात �याम�ये      

�ाम�ुयाने रा���य सेवा योजना, �व�याथ� �वकास मडंळ,       

माजी �व�याथ� संघटना, �व�वध अ�यास दौरे, सां�कृ�तक       

काय��म, ��डा महो�सव, श�ै�णक सहल अशा �व�वध       

मा�यमातनू तसेच वेळोवेळी आयोिजत कर�यात येणार�      

�व�या�या��या �यि�तम�व वाढ�साठ� आव�यक असणार�     

चचा�स�,े �श�बरे �व�या�या��या ��ट�ने उपय�ुत ठरत      

आहेत. महा�व�यालयातील अनेक �व�याथ� वकृ�व �पधा�,      

वाद�ववाद �पधा�, रांगोळी �पधा�, का�यवाचन �पधा�, �नबधं       

लेखन �पधा� व �व�वध खेळांमधील �पध�मधनू �व�या�या�चे       

कलागुण �दसनू आलेले आहेत याव�न  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हे �व�याथ� चांगले समाजसेवक, सशंोधक, शा���,      

�यवसा�यक, कवी, उ�कृ�ट खेळाडू तसेच जबाबदार नाग�रक       

होतील असा मला �व�वास वाटतो.महा�व�यालयातील     

�व�या�या��या कलागणुांना वाव दे�यासाठ� तसेच �ा�यापक      

सशंोधनासाठ� व �श�केतर कम�चा�यां�या �शासक�य     

काया�साठ� आम�या सवा�चे आधार कैलास �श�ण मंडळ       

स�ंथेचे सव� पदा�धकार� आम�या पाठ�शी सतत उभे राहतात        

आ�ण मौ�लक माग�दश�न करतात �याब�दल मी �यांचा ऋणी        

आहे. 

यावष��या �व�याथ� �नयतका�लकातील दज�दार    

मा�हती आपणा सवा�ना आवडले अशी आहे याची मी आपणा         

सवा�ना खा�ी देऊ इि�छतो. हे �नयतका�लक पणू��वास       

ने�या�या ��ट�ने महा�व�यालयाचे मा. �भार� �ाचाय� �ा.       

�वकास टकले, �ा. मोहन शलेार, �ा. शभुांगी बारवकर, �ा.         

सीमा �शदें, �ा. �वकास वडघलेु, �ा. मनोहर सोनवणे, �ा.         

स�चन तोरडमल तसेच �ी. सदं�प नवले, �ी. द�ा�य पवार,         

�ी. यशवंत �शदें, व कु. वभैव थोरात या सवा�चे अनमोल          

सहकाय� �मळाले. तसेच महा�व�यालया �वषयी आ�था      

असणारा ��येक घटक आ�ण �यांनी �नयतका�लकासाठ�      

काम केले अशा सपंादक�य मडंळा�या सव� सद�यांचे मी        

मनःपवू�क हा�द�क हा�द�क आभार मानतो. 
- काय�कार� सपंादक 

�ा. योगेश गदादे 
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�श�णाची परंपरा व वा�तव 
 
 
 

भा रतीय समाजाम�ये �ा�हण, ���य, व�ैय व श�ु       

असे चार वण� फार पवू� (परुातन काळापासनू) �नमा�ण झाले         

आहेत. आ�ण ते आज स�ुधा थो�याफार फरकाने स�या�या        

समाज�यव�थेत जशी�या तशी �टकून आहेत. याच      

प�धतीने �श�ण �े�ात स�ुधा �श�णा�या स�ुवधाबाबत      

चार वणा�साठ� चार �कारचे �श�ण �यव�था आहे असे        

�दसनू येईल. वंशपरंपरेने �ा�मण समाजाला व अती       

�ीमंतांना उ�च �श�णाची परंपरा लाभलेल� आहे. आ�ण �या        

�ीमंतांनी पशैा�या बळावर अ�य�ुच �श�णाची सधंी घेतल�       

आहे. या �मरासदार उ�च�ू वगा�चा प�हला �कार मानला        

जातो. दसु�या �कारात आ�थ�क ���या जो म�यम वग� आहे         

�याचा समावेश करावा लागेल. याम�ये म�यम �ीमतं       

शतेकर�, �यापार�, मोठे उ�योग धदेंवाले यांचा समावेश होतो.        

या वर�या दो�ह� वगा�चे मोठा�या शहरातनू वा�त�य असनू,        

�यां�या घरातील �कंवा या समाजातील बर�च माणसे शासन,        

उ�योगधंदे आ�ण इतर �े�ात उ�च पदावर, मो�या       

अ�धकाराची पदे उपभोगत असतात. पि�लक �कूल,      

आयट�आय, आयएएस, आयपीएस आ�ण उ�योग�े�     

धं�यातील उ�चतम पद�या सपंादन कर�याची एक परंपरा       

या समाजाम�ये प�क� झालेल� असत.े एका �पढ� पाठोपाठ        

दसुर� �पढ� अशाच �कारे तयार कर�याची योजना डोळसपणे        

व िज�द�ने राबव�याचा �य�न या �मरासदार वगा�कडून       

सात�याने होत असतो. �ामीण भागातील योजना डोळसपणे       

व िज�द�ने राबव�याचा �य�न या �मरासदार �ीमतं       

वगा�कडून सात�याने होत असतो.  
�श�णा�या �यव�थेतील मी मानलेला �तसरा वग�       

�हणजे �ामीण भागातील �ीमंत शतेकर�, मळू �ामीण       

भागातील परंतु शहरात नोकर� करणारा नोकरवग� आ�ण       

सव�साधारण म�यमवग� यांचा समावेश होतो. अशा      

समाजातील मलुांचे �श�ण चांगले �हावे �हणनू हे पालक        

आपल� मलेु  

  िज��या�या �ठकाणी �कंवा जवळपास असले�या दज�दार      

�श�ण स�ंथेत �श�णासाठ� पाठवतात. �यां�या मलुां�या      

�श�णावर ते आव�यक तवेढा पसैा खच� क� शकतात.        

तथा�प �यांची मजल उ�च �श�णापय�त पोहचू शकत.े       

�श�ण �यव�थेतील सवा�त क�न�ठ व शवेटचा �कार �हणजे        

�ामीण भागातील, ड�गराळ भागातील गोरगर�ब समाज होय.       

तसेच सव� �कार�या मागासवग�यांचा समावेश होतो.  
अशा समाजाला �श�णाची परंपरा नस�यामळेु     

तसेच समाज बहुतांशी दा�र�य रेषखेाल� जीवन जगत       

अस�यामळेु अ�ान, ग�रबी या दोन कारणांमळेु एक तर        

आपल� मलेु-मलु� शाळेत पाठवत नाह�. �यातनू जी थोडीफार        

मलेु-मलु� शाळेत �वेश घेतात, या �ाथ�मक, मा�य�मक       

शाळा �नकृ�ट �कार�या असतात. अशा शाळांना गर�ब शाळा        

�हणता येईल. आ�ण �हणनूच आप�या देशातह� ग�रबांसाठ�       

अस�या या गर�ब शाळा मलुा-मलु�ंना �कमान �श�ण       

घे�यापवू�च शाळा सोड�यात या ना �या कारणांमळेु भाग        

पडतात, असे �हणावे लागेल. �हणनूच या चौ�या वगा�तील        

समाजातील मलेु-मलु� 50% चौथीपय�त 25% सातवीपय�त      

आ�ण फ�त 10% दहावीपय�त कशीबशी पोहचतात. गर�बी,       

नापास व अ�य कारणांमळेु �यांची �चडं �माणात गळती        

होत.े �यामळेु परंपरागत चालत आले�या �श�ण �यव�थेत       

�यांना हुसकावनू लाव�याची �यव�था आपोआपच साकार      

होत आहे, असे आढळून येत.े अथा�त मी सांग�याची        

वण��यव�था �हणजे काह� लोकां�या हा चे�टेचा �वषय       

हो�याचा सभंव आहे. अपवादा�मक �हणनू द�लत      

समाजातील मोज�या काह� उ�चपद�थ �य�ती कडे बोट       

दाखवनू �नखालस होत.े आहे असा यिु�तवाद ते क�        

शकतील. परंतु व�तिु�थती मा� अशी आहे हे बारकाईने        

पहाणा�या ��येक �य�ती समजनू घेईल.  
 

- मा. �ी. परशरुाम �भकोबा �शदें  
स�चव, कैलास �श�ण मंडळ, राहु 
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मा�या राहू गावाची ओळख 
 
 

रा हु गावाचा इ�तहास महारा�� रा�यातील, पणेु      

िज��यामधील, द�ड ताल�ुयात मळुा-मठुा नद� �कनार�      

�नसग�र�य वातावरणात वसलेलं राहू हे गाव असनू, राहू        

पासनू िज��याचे �ठकाण पणेु समुारे 56 �कलोमीटर       

अतंरावरती आहे. राहू गावापासनू ताल�ुयाचे �ठकाण द�ड       

समुारे 41 �कलोमीटर अतंरावर आहे. गावाचे �े�फळ समुारे        

तीन हजार 994 हे� टर आहे. राहु गावाची सव�साधारण        

लोकसं�या 15000 आहेत. राह�बाई डुबे या दधूाचा �यवसाय        

करत �यां�या नावातील राह� या श�दाचा अप�शं होऊन राहू         

हे नाव गावाला पडले असे बोलले जात.े मोगलांचे आ�मण         

राहू गावावर झाले, �शवकाल�न राहू हे गाव छ�पती �शवाजी         

महाराज यां�या अमंलाखाल� होत.े सोनवणे यांचे पवू�ज व        

वाळक� येथील थोरात यांचे पवू�ज महाराजां�या काळात       

सरदार होत.े 

राहु हे गाव पवू� कसबे राहू �हणनू ओळखले जाई,         

पेशवेकाळात हे गाव बर�च वष� पेश�यां�या अ�धप�याखाल�       

स�ुधा होत.े �यावेळी ह�रपंत फडके यांना हे गाव जहा�गर�         

�हणनू �दले होत.े परुाने घरा�यातील एक समाधी�थळ       

गावांम�ये आहे. पवू� बारा वा�यांची �मळून एक गाव राहू गाव 

होत.े स�या अनेक वा�यां�या �ामपचंायती �वत�ं झा�या       

आहेत. �ामदैवत म�ंदर- राहू गावाचे �ामदैवत जागतृ       

देव�थान मळुा-मठुा नद� काठ� काशी तीथ��े� �माणे       

द��णेकडून उ�रेकडे वाहत आहे, यामळेु तीथ��े� असेह�       

मं�दर हे जागतृ देव�थान आहे. म�ंदराम�ये सरु��तत�ेया       

�ि�टकोनातनू सीसीट��ह� कॅमेरे लाव�यात आले आहे, याला       

तीथ��े�ाचा दजा� �ा�त �मळालेला आहे. राहु गावाची या�ा च�ै         

श�ुध ��तपदा या �दवशी असत,े रा�ी बारापासनू अ�भषके,        

�व�धवत पजूा सकाळी अकरापय�त स�ु असत.े गावातील �ी        

शंभू महादेवाची कावड व माना�या कावड घाटावर भ�न        

येतात, कावडी मध�या पा�याने शंभमूहादेव धार घालतात.  

 

  स�ंयाकाळी सात ते आठ दर�यान देवा�या पालखी �मरवणकुा        

तकूाई म�ंदरात येते व नतंर स�गाचा काय��म रा�ी नऊ ते          

सकाळी नऊपय�त असतो. सकाळी दहा ते तीन पय�त आखाडा         

असतो. 
सामािजक उप�म येथे �ावणात दररोज ह�रपाठ      

असतो. सायकंाळी पाच ते सहा म�ंदराम�ये काशीखडं �ंथाचे        

पारायण शवेट�या �ावणी सोमवार� शभंू महादेवाची कावड       

पायी चालत भलेु�वर येथे �ी भलेु�वराला धार घाल�यासाठ�        

जातात. राहू गावाचे �ामदैवत ज�ुया म�ंदरात �शव शभंू        

महादेवाचा महा�शवरा�� �दवशी रा�ी बारा ते सकाळी नऊपय�त        

अ�भषके केला जातो.  
सतं सावतामाळी प�ुय�तथी उ�सव, प�ुय�तथी     

�न�म� �दडंी सोहळा व �यां�या पावन झाले�या अरण या         

गावातनू आणनू �तची �मरवणकू ह� सम�त सावताभ�त व        

�ाम�थ राहुत उ�साहात साजर� करतात. शभंू महादेव पालखी        

सोहळा पढंरपरू कडे एकादशी�या आद�या �दवशी ��तान       

करत.े राजक�य पा�व�भमूी द�ड ताल�ुयाचे प�हले सभापती कै.        

बाबरूाव ऊफ� भाऊ वामनराव कुल होत.े 1990 म�ये राहू गावचे          

सपु�ु आदरणीय कै. सभुाष बाबरुाव कुल हे आमदार झाले,         

�यानतंर मा. रंजनाताई कुल, मा. राहुल दादा कुल असे  

तीन आमदार राहु गावने ताल�ुयाला �दले आहे. बाळोबा        

देव�थान माग�शीष� पौ�ण�मे�या �दवशी म�ंदरातील समाधी रा�ी       

बारानतंर उघडल� जात.े ��येक पौ�ण�मेला म�ंदराम�ये      

महा�सादाचा काय��म असतो. गावातील म�ंदरे गावाम�ये �ी       

शभंू महादेव म�ंदर, हनमुान म�ंदरे, �ी �व�ठल ��माई मं�दर,         

�ी तकुाईमाता म�ंदर, �ी ल�मी आई म�ंदर, �ी बाळूमामा         

म�ंदर, �ी बाळोबा म�ंदर, �ी सावता म�ंदर, �ी द� मं�दर          

म�ंदरे तसेच जामा मशीद, सहकार� स�ंथा राहू, गाव राहू,         

�व�वध काय�कार� सेवा सहकार� सोसायट�, पणेु िज�हा       

म�यवत� बँक मया��दत पणेु, पतस�ंथा, द�ुध �यवसाय, खरेद�        

�व�� संघ इ�याद� सं�था आहेत. 

श�ै�णक स�ुवधा अगंणवा�या, िज�हा प�रषद,      

�ाथ�मक शाळा राहू तसेच काह� वा�यांम�ये एक ते चार पय�त          

स�ुवधा आहेत कैलास �श�ण मडंळ राहू सचं�लत कैलास        

�व�या म�ंदर, क�न�ठ कला, �व�ान आ�ण वा�ण�य       

महा�व�यालय व �यवसाय �श�ण तसेच कला व वा�ण�य  
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महा�व�यालय �ॅ�यएुशन पय�तचे सोय अस�याने     

सव� पंच�ोशीत �व�या�या�ना �याचा लाभ होतो, तसेच       

हॉ�ट�क�चर फॉम�शन टेि�नकल मोटार �रवायडींग इ�याद�      

कोस�स उपल�ध आहेत. पा�याची सोय राहू गावाला �ी        

माटोबा तलाव येथनू �प�याचे पाणी ची सोय केलेल� आहे.         

राहू म�ये मळुा मठुा नद� अस�यामळेु पाणी भरपरू आहे.         

शतेी हा �मखु �यवसाय आहे. याम�ये कांदा, गहू, बाजर� व          

इतर तरकार� भाजीपाला केला जातो. जा�त �माणात ऊसाची        

गु� हाळे आहेत, फळबागांची �माणे या गावांम�ये मो�या       

�माणात वाढताना �दसत.े दळणवळणाची स�ुवधा     

�शवाजीनगर पणेु येथनू राहू गावाला एसट� महामंडळाची बस        

येत,े तसेच यवत रे�वे �टेशन गावापासनू जवळच आहे,        

�यामळेु काह� �वासी या मा�यमातनू ये-जा कर�त असतात.  

मा�या गावा�वषयी चारोळी- मळुा-मठुा नद��या     

�कनार� वसलेले, ऐ�तहा�सक राहू गाव �हणनू महारा��ात       

ओळखले जात,े राहूगावाचे नाव शंभू महादेवा�या या�मे�ये       

असाच गद� रांगा असतात, �ी शंभू महादेवा�या अफाट        

भ�तां�या मळुा-मठुा नद� व�न �नघतात, माना�या अनेक       

कावडी गावा�या शंभू महादेवाला कावडीने घालतात.      

�व�वधतनेे नटलेले असे राहू गाव सुदंर. 
 

- �ा. सौ. सीमा उमेश �शदें  
(मराठ� �वभाग) 

   
 

माय मराठ�  
 
 
 

भा षा �हणजे सपंका�चे पर��णाचे आ�ण �वचार      

�दश�नाचे अ�यतं मह�वाचे साधन होईल, हजारो वषा��या       

मानवी उ��ांतीम�ये भाषा स�ुधा बदलत गेल�. मराठ� भाषा        

�हणजे काय ? असा ��न कुणी मला �वचारला, तर माझे          

उ�र असेल मराठ� भाषा �हणजे - �ानोबांची ओवी,        

तकुोबांची वाणी, छ�पतींची तलवार आ�ण च�धरांचे भाषण       

धारदार, मराठ� �हणजे - एकनाथांचे भा�ड, नवनाथांची       

गा�ड, मराठ� सतंाजी-धनाजी तलवार, मराठ� सावरकरांची      

क�त�, मराठ� मगंलमतू� शारदेचे, मराठ� भाषा ह�च आमची        

मायबोल�. आई समान दजा� आज आपण भाषलेा देतो.        

आपल� मराठ� भाषा स�ंकृत भाषतेनू आल�. मराठ� भाषा सव�         

महारा��ाची जर� एक असल� तर� ते दर बारा कोसावर         

बदलत.े लेखी भाषा तीच असल� तर� बोल�भाषते फरक        

होतात. उदाहरणाथ� कोकणातील कोकणी, व� हाडी खानदेशी,      

अशी �ांतानसुार भाषमे�ये बदल होताना �दसतो. मराठ�       

आ�ण महारा�� या दो�ह� श�दांचा उगम �या म�ये झालेला         

�या �यां�या लोकजीवनात गे�या दोन अडीच हजार       

वषा�पासनू अनेक चढ-उतार आले. ��येक वेळी स�या���या       

छातीने �भडणार� मराठ� मनगट कायम बळकट रा�हल�.       

मराठ� अगद� आरंभी�या काळापासनू राकट तापट आ�ण       

सहनशील �हणनू ओळखले जातात. �हणनूच या      

लोकांमळेुच भाषलेा मराठ� �हणनू ओळखले जाऊ लागले. 

 

|| मा�या मराठ�ची कौतकेु पर� अमतृा,  
त ेह� बह�ण ऐसी अ�रे र�सके मेळ�वन ||  
 

सतं �ाने�वर असे मराठ�चे गोड कौतकु करणा�या,       

सतं �ाने�वर एका अथा�ने मराठ� भाषलेा �ान भाषा केले. 
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ते तरेा�या शतकात �ाने�वरांनी स�ंकृत आ�ण �ा�मण       

पं�डत यांचा ताबा असलेल� धम� �ान मराठ� भाषते सांगणे हे          

मोठे कठ�ण काम होत,े तर� �ाने�वरांनी �यावेळी मराठ�        

भाषचेा वापर क�न गीतचेा भावाथ� मराठ�म�ये सां�गतला.       

या नंतर महानभुाव स�ंदायाने मराठ� सा�ह�यात मौ�लक भर        

घातल� आहे. छ�पती �शवाजी महाराजांनी मराठ�      

सा�ा�याची महूुत� मेढ रोवल�, आ�ण पेश�यांनी या       

सा�ा�याचा �व�तार केला, �यानतंर मराठ� भाषसे राजा�य       

�मळाला इ. 1947 नतंर भारत �वतं� झाला, �वत�ं भारत         

देशाने मराठ�ला अ�धकृत रा�यभाषचेा दजा� �दला पण 1960        

म�ये मराठ� भा�षकांचा एकसघं महारा�� रा�यात मा�यता       

�मळाल�, आ�ण मराठ� रा�यभाषचेा मकुुट �ा�त झाला.       

मराठ� भाषमेधनू आज खपू मो�या �माणात सा�ह�य�न�म�ती       

झालेल� �दसत,े पण आज मराठ� भाषचेे अि�त�व धो�यात        

आलेले �दसत.े आ�ह� मराठ� माणसे इं�जी�या इत�या       

�माणात आहे गेलो आहे क� मराठ� भाषा �ल�हणे मो�या         

वाचणे बोलणे व �तचा अ�यासासाठ� आ�ण जीवन       

�यवहारासाठ� मा�यम �हणनू उपयोग करणे याचा      

आप�याला अ�भमान �कंवा गरै गौरवा�पद वाट�यापे�ा      

कमीपणा वाटत आहे. महारा��ातील मराठ� शाळा ओस पडत        

आहेत. इं�जी शाळा अ�वा�यास�वा फ� आका�न ग�बर होत        

आहेत. मराठ� बरोबर इं�जीचा उ�म अ�यास आज�या त�ण        

�पढ�ने करावा पण इं�जी मा�यमात मराठ�ला दजुा भाऊ हो         

देऊ नये. जगा�या कानाकोप�यात मराठ�ला घेऊन जाणे       

अवघड नाह�, पण इ�छा असायला हवी आ�ण ह� इ�छा         

इथ�या राजकार�यांकडे नाह� काह� झाले तर� सव� �तरावर        

मराठ�चा अ�यास �हायला पा�हजे.  

 

- �ा. सौ. शभुांगी दामोदर बारवकर  
( मराठ� �वभाग �मखु ) 

   
भारतीय लोकस�ंया व अथ��यव�था 

 

 

त �ां�या मते 20 - 30 लाख वषा�पवू�       

मन�ुयजातीचा उगम प�ृवीतलावर �दसनू आलेला आहे व       

तथेनू 836 पय�त जगाची एकूण लोकस�ंया एक अ�ज होती.         

परंतु पढु�या शभंर वषा�त द�ुपट झाल�. एवढ� लोकस�ंया        

लाख वषा�म�ये झाल� नाह�, एवढ� शभंर वषा�म�ये झाल�.        

लोकस�ंयावाढ�चा गतीने एक अ�ज लोकस�ंया केवळ      

तीनशे वषा�त झाल�. अशा �कारे 1960 पय�त लोकस�ंया        

तीन अ�ज झाल� व पढु�ल पधंरा वषा�म�ये 1975 पय�त चार          

अ�ज लोकस�ंया झाल�. जगा�या लोकस�ंयेत एक अ�ज       

लोकस�ंया केवळ पढु�या बारा वषा�त झाल�. 11 जलुै 1987         

म�ये ह� लोकस�ंया जवळपास ५ अ�ज पय�त पोहोचल�.        

�यामळेु 11 जलुै जाग�तक लोकस�ंया �दवस साजरा केला        

जातो. स�ट�बर 1999 सपंणू� जगाची लोकस�ंया 6 अ�ज        

जवळ पोहोचल�. �यामळेु 12 ऑ�टोबर 1999 हा �दवस        

सयं�ुत रा��ाने लोकस�ंया �दवस या �व�पात साजरा केला.        

जगाची लोकस�ंया 2011 म�ये 6.9 अ�ज होती. �या�या        

अहवालानसुार 2050 म�ये ह� लोकस�ंया 9.5 अ�ज       

हो�याची अपे�ा �य�त केल� गेल� आहे. लोकस�ंये�या       

बाबतीत भारताचा चीन नतंर दसुरा �मांक आहे, परंतु 2030         

म�ये भारत चीनला मागे टाकून भारतातील लोकस�ंये�या       

बाबतीत �थम �मांकावर येईल. 

भारताची लोकस�ंया सन 2001 म�ये 102 कोट�       

इतक� होती. ती सन 2011 म�ये 121 कोट� झाल�. दर दहा           

वषा�त वाढत असताना �दसत.े जर अशीच लोकस�ंया वाढत        

गे�यास जा�त भारतीय अथ��यव�थेवर ताण पडले व       

अथ��यव�थे�या �वकासाचा वेग मदंावेल कारण भारताचे      
भौगो�लक �े�फळ वाढत नसनू लोकस�ंयेचा वाढ�चा      

अ�त�र�त भार या �े�फळावर �नमा�ण झाला आहे, �यामळेु        

लोकस�ंया �नय�ंणात ठेव�यासाठ� लोकस�ंया�वषयक    

धोरणात बदल करणे गरजेचे आहे. 
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आज हम दो, हमारे दो, ऐवजी हमारा एक ह� सकं�पना          

राब�व�याची गरज अस�याचे या �ठकाणी �दसनू येत.े       

भारतीय अथ��यव�था ह� �ाम�ुयाने कृ�ष�धान अथ��यव�था      

अस�याचे आढळते ह� एक �वकसनशील बाजाराची आ�थ�क       

�यव�था �हणनू ओळखल� जात.े जगातील पाच�या      

�मांकाची मोठ� अथ��यव�था �हणनू उदयास आल� असनू,       

परंतु दरडोई उ�प�ना�या बाबतीत जाग�तक पातळीवर 139       

�मांक अस�याचे आढळत.े स�या भारतात लोकसं�या 132       

कोट� झाल� आहे. आ�थ�क �वकासाचा दर 4.2 ट�के इतका         

आहे �याचबरोबर कृ�ष�े� 15.4 ट�के उ�योग �े� 23 ट�के         

�े� 61 ट�के �े� रा���य उ�प�नातील वाटा अस�याचे        

आढळत.े परंतु जर� सेवा �े� �वकासाचा वाटा वाढत असला         

तर� आजह� भारतीय अथ��यव�था कृषी �े�ावर अवलबंनू       

आहे. आज कृषी �े�ामधनू प�नास ट�के क��या मालाचा        

परुवठा उ�योग �े�ात होत आहे. �हणनू भारतीय       

अथ��यव�थेचा कणा आजह� कृषी �े�ावर अस�याचे      

आढळत.े स�या भारतीय अथ��यव�था 4.2 ट�के व�न खाल�        

ये�याची श�यता आहे. �यामळेु देशाचा आ�थ�क �वकास       

घडवनू आण�याचा अस�यास �थम �ामीण भागातील सव�       

उ�योगावर भर देणे गरजेचे आहे. कृषी �े�ासाठ� �वशषे        

पॅकेज देणे गरजेचे असनू उ�योग ग�तमान उ�योग       

�यवसायाला चालना दे�यासाठ� सवलती देणे गरजेचे आहे,       

�यामळेु प�ुहा एकदा आप�या अथ��यव�थेला चालना �मळेल       

असे मला वाटत.े 

 

- �ा. डॉ. स�चन रमेश तोरडमल 
( अथ�शा�� �वभाग �मखु ) 

    

 खोट� राजक�य ��त�ठा 
 

 

भा रतीय रा�यघटनेनसुार, रा���य, रा�य आ�ण      

�था�नक पातळीवर स�ेचे �वक� ��करण झालेल� �दसनू येत.े       

लोकशाह�चे धडे ख�या अथा�ने �था�नक पातळीव�न ते       

रा���य पातळीवर �गरवले जातात, आ�ण अशा सव� �तरावर        

ती �नवडणकु��या मा�यमातनू लोक��त�नधींची �नवड होत      

असत.े अगद� �ाम पातळीवर �ामपचंायत सद�य पासनू ते        

लोकसभे�या सद�यांपय�त सव�च याम�ये आपाप�या पर�ने,      

आपाप�या अ�धकाराने, आपाप�या काय��े�ात �वकास कामे      

करत असतात. �याच�माणे �या �या भागातील असणा�या       

सम�या अडचणी समजनू �यावर �यां�याकडून उपाययोजना      

के�या जातात. जेणेक�न �या मा�यमातनू लोक जीवन कसे        

ससु�य होईल व �यांना �याचा �वकास कर�यासाठ� पोषक        

वातावरण कसे राह�ल हे पाह�याचे काम अथा�तच       

लोक��त�नधी करताना आपणास �दसनू येतात .अशा �वकास      

कामास जनता सतत लोक��त�नधींना रेटा लावत असते       

�कंवा पाठपरुावा करत असत.े अल�कड�या काळात वाढती       

लोकस�ंया �ामीण व नागर� सम�या यां�यात वाढ होताना        

�दसनू येत आहे, �कंबहुना नवनवीन सम�या रोज �नमा�ण        

होताना �दसनू येत आहेत. �या सम�या हाताळताना       

लोक��त�नधी व �शासन यांची सचोट� लागत,े �हणजेच       

बदलती प�रि�थती व काळानसुार एक �कारे जा�त कारभार        

(काय�) व कमी वेळ अशी ि�थती �नमा�ण होताना �दसनू येत.े          

मग ��न पडतो क�, खरंच �वकास कामे करताना        

लोक��त�नधींना वेळ कमी पडत चालला आहे का? आ�ण        

�याचे उ�र हो असेल, तर प�ुहा दसुरा ��न पडतो क�, का?           

आ�ण या का? याचा शोध घेतला तर �यातील काह� ठळक          
गो�ट� समोर येताना �दसतात. �या�माणे ना�याला दोन       

बाजू असतात अगद� या ह� का? ला मला �ाम�ुयाने दोन          

बाज ू�दसतात.  

  



#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
        

�यातील प�हल� बाजू आपण पाहू ती �हणजे        

लोक��त�नधीं�या बाजनेू अल�कडील काळात राजकारणात     

रोज नवनवीन घडामोडी घडताना �दसनू येतात, आ�ण       

लोक��त�नधी अशा मा�यमातनू सतत चच�त राहू इि�छतात.       

पढु�ल �नवडणकु�त आपणच कसे �वजयी होऊ यासाठ�चा       

खटाटोप करत असतात, अस �हटलं तर� वावगं ठरणार नाह�.         

यातनूच जनता व लोक��त�नधी यां�यात �वकास हळूहळू       

बाजलूा जाताना �दसतो आहे. अल�कडील काळाम�ये      

लोक��त�नधी आप�या पाठ�शी जनाधार, जनमत कसे      

�टकवनू ठेवता येईल यासाठ� सतत �य�नशील असलेले       

�दसनू येतात. यातनूच गट-तट �कंवा सतं�ुट-असंत�ुट यांचे       

हेवेदावे पाहवयास �मळतात, �यामळेु �वकासा�मक काया�त      

अडचणी �नमा�ण होतात. तर काह� भागात �वकास तर काह�         

भागात भकास अशा �कारचे काह� �ठकाणी पहावयास �मळते        

आहे.  

 तर दसु� या बाजचूा आपण �वचार के�यास ती       

�हणजे जनता अशा जनत�ेया �कंवा लोकां�या      

आय�ुयाम�ये �व�वध गो�ट� घडत असतात. �याम�ये लहान       

बाळाचे जावळ - मुजं, नामकरण सोहळा, साखरपडुा, ल�न        

सोहळा, पजूा, जागरण ग�धळ, साव�ज�नक वाढ�दवस, अगद�       

शवेट� मयत, दश��या�वधी इ�याद�ंचा समावेश होतो.      

�यानतंर �व�वध �यवसा�यक उ�घाटने, नतून वा�तचेू पजून,       

वा�तशुांती, �व�वध धम�यांचे सण-उ�सव, या�ा-ज�ा अशा      

एक ना अनेक गो�ट�ंचा समावेश होतो, आ�ण अ�या �व�वध         

खाजगी काय��म लोक ��त�ठेचा �वषय बनवत असतात.       

आपण अगद�च ��त�ठा �हणजे काय असा आपणास ��न        

पड�यास आप�या डो�यासमोर न�क�च महागडी चारचाक�      

गाडी, बंगला, शतेीवाडी, उ�योग�यवसाय, �व�वध रंगी�बरंगी      

सोहळे यावर होणारा मोठा खच� हे सामािजक ��त�ठेचे ल�ण         

अस�याचे आपण सांगतो. अशा काय��मावर होणारा      

भरमसाठ खच�, वेळेचा अप�यय होताना �दसनू येतो. पण        

आज�मतीस �याहुनी ��त�ठेचा गो�ट जर कुठल� असेल तर        

ती अशा काय��मास लोक��त�नधींची उपि�थती हाच सवा�त       

��त�ठेचा �वषय झाला आहे. अगद� मोठया पासनू,       

तळागाळातील लोकांपय�त, काय�क�या�पय�त याची सवा�नाच     

भरुळ पडल� आहे, आ�ण अशा काय��मास लोक��त�नधींनी       

उपि�थत राह�याचा एक - एक  

  अघो�षत �नयम बनला आहे. �यातनू ब�याच वेळा अशा        

काय��मास वेळ �द�यास लोक��त�नधींना लोक �वकास      

काया�स वेळ कमी पडतो आहे. परंतु ह� खो�या ��त�ठेची         

स�ंकृती आज फोफावत असलेल� �दसनू येत आहे, ती इतक�         

समाज मा�यमात पसरत आहे क�, एखादा लोक��त�नधी       

काह� कारणा�तव अशा काय��मास उपि�थत रा�हला नाह�       

तर �याला �सगंी लोक श�ू समज�यात स�ुधा कमी करत         

नाह�त. ब�याच वेळा सबं�ंधत लोक��त�नधी उपि�थत       

रा�हला व कुठला रा�हला नाह� यावर मो�या �माणात चचा�         

केल� जात.े �कंबहुना दादा, आ�पा, बाप,ू नाना त�ुह� आम�या         

अमकु-तमकु काय��मास उपि�थत रा�हला नाह� हेह� �यांना       

सांग�यास कमी पडत नाह�त. अशातच जर लोक��त�नधी       

हजर राहू शकला नाह� तर �याब�दल लोकां�या मनाम�ये        

असतंोष �नमा�ण होताना �दसनू येत आहे. 

वा�त�वक ���या पा�हलं तर खरंच अशा खाजगी        

काय��मास लोक��त�नधींनी उपि�थत रहावे का? �कंवा      

�यांची उपि�थती अपे��त आहे का? याकडे लोक दलु��        

करताना �दसनू येतात. ब�याच वेळा लोक ��त�नधींना �यांची        

इ�छा नसतानाह� नाईलाजा�तव अशा काय��मास उपि�थत      

राहावे लागत आहे. कारण �यांना आपला जनाधार, जनमत        

�टकव�यासाठ� अशा �कारची �यांना सतत कसरत करावी       

लागत असत.े यातनू एक �कारे सामािजक �वकासाला खीळ        

बसत आहे. ह� स�ंकृती अशीच फोफावल� तर कालांतराने        

लोक��त�नधींनी कुठ�या व कोण�या काय��मास �कती वेळ       

उपि�थत रहावे याबाबत कायदा करावा लागणे यात आ�चय�        

वाटू नये. आज�मतीस जर आजबूाजलूा डोकावले तर सम�या        

व अडचणींचा ड�गर उभा रा�हलेला �दसतो आहे. या सम�या         

आप�या �हणजे जनत�ेया �हणजेच लोकां�या आहेत आ�ण       

अशा सम�या दरू कर�यासाठ� आपण लोक��त�नधींचा      

सतत पाठपरुावा करायला हवा आहे, ना क� आप�या खो�या         

��त�ठेची असलेल� सं�कृती जप�यासाठ�. 
 

- �ा. योगेश रामच�ं गदादे 
( रा�यशा�� �वभाग �मखु ) 



#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
    

 

 
महारा��ातील �ामीण लोककला भा�ड 
 

भा रतीय लोकसा�ह�याचे दालन सम�ृध आ�ण     

संप�न आहे. वेदपवू� काळापासनू लोकजीवनात �च�लत      
असले�या लोककला, �यात वेगवेग�या कालखंडात भर पडत       
गे�याने �यात सपं�नता आल� आहे. �वशषेतः      
परुाणकाळातील पौरा�णक वा�ःमया�या परंपरेने लोककलेला     
अ�धक सम�ृधता लाभल�. या लोकसा�ह�यात अनेक �कारची       
�व�वधता अस�याने �यात बर�च गुंतागंुत बनलेल� आहे.       
महारा��ातील लोककला �कारात कला�मक �ाकृ�तक आ�ण      
सां�कृ�तक व�ैश��ये �टकून आहेत. �या �या �देशातील       
�कृती�या रंगांनी माणसां�या कृती �व�ृींना मखुर क�न       
टाकले आहे. दशावतार, नमन-खेळे, ल�लत, कलगीतरुा,      
तमाशा, दंडार, खडीगंमत तसेच लोकना�य यासारखे      
लोक�कार �ादे�शकतचेे कला�मक आ�व�कार आहेत, क�त�ने,      
भा�ड, गवळणी, जागरण ग�धळ या �काराने तर सपंणू�        
महारा�� भमूी �यापल� आहे. याच �ामीण लोककलेतील एक        
लोककला �हणजे भा�ड होय. 

बहु�ढ ते भा�ड अशी भा�डाचे उ�प�ी सांगता       
येईल. मराठ� �व�वकोशाम�ये भा�डाची �या�या     
"आ�याि�मक व न�ैतक �शकवण देणारे �पका�मक      
ना�यगीत, अशी केल� आहे." भा�ड सादर करणारे कलाकार        
�वनोद� प�धतीने समासांचे मनोरंजन आ�ण �बोधन      
करणार� भा�डे सादर करतात. या गायन �काराची परंपरा        
�ाचीन असनू संत एकनाथांपासनू �तचा इ�तहास जाणनू घेता        
येतो. स�ुवातीला भ�ती, अ�या�म असे �वषय भा�डातनू       
हाताळले जातात. अल�कडे भा�डामधनू समाज�बोधनासारखे     
�वषय हाताळले जातात असे �दसनू येत.े भा�ड हा कला�कार         
समहूाने सादर केला जातो. ह� कला सादर करणारे कलाकार         
या�ा-ज�ा इ�याद� धा�म�क काय��म, �व�वध �पधा�, शाळा,       
महा�व�यालय, शासक�य, �नमशासक�य काया�लये इ�याद�     
�ठकाणी साम�ूहकपणे सादर करतात. भा�ड सादर करताना       
तबला, सरुपेट�, टाळ, मदंृग, �चप�या इ�याद� वा�यांचा वापर        
केला जातो. या कला�कारात �ी पा�ासाठ� �वशषे अशी        
रंगभषूा केल� जात.े सामा�यतः ��ीपा� प�ुषच सादर कर�त        
असतात.  

भा�ड या कला �कारांम�ये मखुव�याचाह� उपयोग  

  केला जातो. सादर�करणानसुार हे मखुवटे प�रधान केले       
जातात. �याम�ये रा�स, �व�वध �कार�या �ा�यांचे चेहरे,       
��टच� इ�याद� मखुव�यांचा वापर केला जातो. भा�ड �या        
�व�पाचे असेल �यानसुार वेशभषूा केल� जात.े या       
कला�कारात प�ुष ��ी �यि�तरेखा साकारत असतो. पण       
आध�ुनक काळाम�ये या कला�कारात म�हलांचा सहभाग      
झालेला �दसनू येतो. सव��थम सादर�करण करणा�याची      
ओळख करणे. �यानंतर पचंपद�, भरैवी आ�ण शवेट� समा�ती        
असा �ाम असतो. भा�ड �ह लोककला अकरा�या       
शतकापासनू आढळून येत.े सतं एकनाथांची भा�डे ��स�ध       
आहेत. ह� भा�डे समाज �बोधन करणार� आहेत. भा�ड        
लोकसगंीत �कारात पवू� म�हलांचा सहभाग न�हता. अल�कडे       
काह� वषा�पासनू म�हलांचा सहभाग वाढत आहे. �वत�ं मंडळ        
देखील �थापन झालेले आहेत. �याबरोबर आज�या काळात       
रंगभषूा व वेशभषूलेा �वशषे मह�व �ा�त झाले आहे.  

भा�ड या लोककला �कारात महारा��ात अनेक      

नामवतं कलाकार नावा�पास आलेले आहेत. �ी. द�ा�य       

च�हाण (�शवनी, िज-सांगल�), �ी. गु�दास, चदंाताई      

(�तवाडी, ता-पढंरपरू), डॉ. रामचं� देखणे (पणेु), स�चन �बडवे        

(नरखेड, िज-सोलापरू) यांचा �वशषे उ�लेख करता येईल.       

भा�डांम�ये अ�याि�मक �वषयांबरोबरच दा�बदं�,    

�ाम�व�छता, ��टाचार, हंुडाबळी, व�ृारोपण, पय�टन,     

सरं�ण व संवध�न इ�याद� अनेक �वषय हाताळले जातात. 

      १. "स�वर पाव गं मला, भवानी आई रोडगा वाह�न तलुा  
      २. "�वचं ूचावला l देवा रे देवा ll 
हे जर� लोकसगंीतात मोडत असले तर� �यातील आशय गहण         

असे असतात. सामािजक �यगंावर ती �ल�हल� जातात.       

समाजसधुारणा हा �यामागील हेतू असतो. जनमनोरंजनाची      

साधने �हणनू शतकानशुतके लोक�श�ण व �वधम�जागतृीचे      

काय� भा�डांनी केले. आ�याि�मक उपदेश, नीतीक�पना      

सांगताना न�ृय, ना�य, सवंाद, सगंीत आ�ण लोकभ�ूमकांचा       

�पा�मक आ�व�कार घडवणार� भा�डे मनोरंजनातनू     

लोक�श�ण घड�वतात. 
 

- �. �ाचाय� �ा. �वकास भानदुास टकले 
( इ�तहास �वभाग �मखु ) 
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रा���य सेवा योजना :  
एक यवुक चळवळ 

 
आ प�या देशाचा आ�थ�क ,सामािजक , सां�कृ�तक      

व श�ै�णक �वकास घड�व�यात रा���य सेवा योजना       

मह�वाची भ�ूमका पार पाडत.े देशातील यवुक श�तीला       

नवचतै�य दे�याचे काय� हे रा���य सेवा योजने�या �व�वध        

उप�मातनू होत आहे. यवुकांचे �भावी �यि�तम�व      

घड�व�याचे काय� �श�णातनू होत असत.े �भावी �यि�तम�व       

घडवत असताना त�णांम�ये सामािजक बां�धलक�ची जाणीव      

व सेवाभाव �नमा�ण कर�याचे काय� महा�व�यालय �तरावर       

रा���य सेवा योजना करत आहे. महा�व�यालयीन �श�ण       

घेत असतानाच समाजसेवा करणे, आप�या प�रसरातील      

लोकांम�ये �मसळून �यांना समजावनू घेऊन रचना�मक काय�       

करणे, समाज सेवे�या मा�यमातनू �वतः�या     

�यि�तम�वाचा �वकास करणे या उ�देशाने ह� योजना स�ु        

झाल�. या योजनेची काह� उ��द�टे होती. 
1. �या समाजात आपण काम करतो �या समाजाला समजनू         

घेणे. 

2. समाजा�या गरजा, अडचणी समजनू घेणे व �या दरू         

कर�यासाठ� �य�न करणे. 

3. सामािजक बां�धलक�ची जाणीव �नमा�ण क�न �तचा       

�वकास करणे.  

4.आप�या �श�णाचा उपयोग �यि�तगत व सामािजक      

अडचणी दरू क�न उपाय शोध�यासाठ� करणे. 

5.समाजात �मसळताना आप�याम�ये गुणांचा �वकास 

करणे. 

6 नेत�ृवगुण �वक�सत क�न लोकशाह� �व�ृीचा �वकास       

करणे.  

7. सा�र - �नर�र यां�यातील दर� कमी करणे.  

8. �व�वध संकटे व नसै�ग�क आप�ीला त�ड दे�याची �मता         

अगंी तयार करणे. 

9. रा���य एका�मतचेा �सार व �वकास करणे.  

10. समाजातील गर�ब वगा�ची सेवा करणे.वर�ल सव� उ��द�ट        

डो�यापढेु ठेवनू रा���य सेवा योजनेची �थापना झाल�. 

   डॉ.डी.एस.कोठार� �श�ण आयोगाने �श�णा�या    

सव� ट��यांवर �व�याथ� समाज सेवेशी जोडला जावा. अशी        

�शफारस 1964 -1966 दर�यान केल� आ�ण 1967 म�ये        

रा�या�या �श�ण म�ंयां�या प�रषदेत एन.सी.सी सोबत      

एन.एस.एस असावे हे मा�य झाले. �यानतंर कुलग�ंु�या       

प�रषदेत रा���य सेवा योजनेचे �वागत होऊन 24 स�ट�बर        

1969 रोजी महा�मा गांधीजीं�या ज�मशता�द� वषा�      

�न�म�ाने त�ेहाचे �श�णम�ंी �ह� .के. आर �ह� राव यांनी         

देशातील 37 �व�यापीठात �ायो�गक त�वावर रा���य सेवा       

योजना स�ु केल� .आज देशातील हजारो महा�व�यालये व        

ल�ावधी �व�याथ� या योजनेत सहभागी होत आहेत. 24        

स�ट�बर हा रा���य सेवा योजना �दन �हणनू सव�� साजरा         

केला जातो. 
"Not Me But You ! " मा�यासाठ� न�हे तर         

तमु�या साठ� ! हे �ीदवा�य ल�ात घेऊन रा���य सेवा         

योजनेचे �वयसेंवक म�ूय आ�ण सामािजक भान ठेवनू       

समाज सेवेसाठ� त�पर असतो. आपले उ�वल भ�व�य गाठत        

असतानाच समाज व रा��ाला आपण काह� देणे लागतो        

�हणनू फुल ना फुलाची पाकळी या मा�यमातनू रा���य सेवा         

योजना उप�मां�वारे रा���य सेवा कर�याचे काय�      

महा�व�यालयीन यवुक कर�त असतो. रा���य सेवा      

योजने�या बोध�च�ह �माणे आजचा �वयसेंवक हा बोध       

�च�हां�या आठ आरे नसुार अ�ट �हर समाज सेवेसाठ�        

बांधील आहे. व लाल रंग हे त�णांचे सळ सळते र�त हे रा��            

उभारणी साठ� अस�याचे �दसनू येत.े तर �नळा रंग हा         

आकाशाचे ��त�न�ध�व करतो. अथांग आकाशातील एक अशं       

�हणजे रा���य सेवा योजना होय. एन.एस.एस चा बॅच        

लावला �हणजे आपला थोडा वेळ मानव क�याणा साठ�        

दे�यास तयार होत. रा���य सेवा योजना उप�म       

�व�या�या�म�ये देश�ेम, रा���य एका�मता,    

सव�धम�समभाव, स�ह�णतुा, सामािजक बां�धलक� यासाठ�     

�वयसेंवक त�पर व स�म �हावा यासाठ� रा���य सेवा        

योजना �नय�मत काय��म व �वशषे �हवाळी �मसं�कार       

�श�बर या दोन उप�मां�वारे समाज �बोधन कर�याचे काय�        

कर�त आहे. �नय�मत काय��मां�वारे महाप�ुषांचे �वचार हे       

जयतंी व प�ुय�तथी काय��मातनू घेऊन �मदान, यवुा       

स�ताह,  
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काय�शाळा, �श�बरे , सरकार�या �व�वध काय��मात      

सहभागी होतात. 

आजचा यवुक हा उ�याचा स�माननीय नाग�रक,       

�नयोजक व �शासक आहे. म. गांधीजी हे केवळ �वात�ंय         

स�ैनक न�हते तर ते भारतीय �श�णाचे विै�वक नव�नमा�ण        

कार होत.े �ान आ�ण काया�ची सांगड घातल� पा�हजे हे �यांचे          

�येय होत.े द�क गाव व तथेील सम�या सोड�व�यासाठ�        

शासक�य योजनांचा �चार व �सार या �श�बरा�या दर�यान        

होत आहे. �वशषे �श�बरा�या मा�यमातनू सामािजक काया�त       

यवुकांचे �मदान, बौ��धक माग�दश�न व श�ै�णक      

अ�ध�ठान �ा�त हो�या�या ��ट�ने या सात �दवसात �व�वध        

उप�म राब�वले जातात. �या सात �दवसात      

महा�व�यालयातील यवुकांचे एक नात,े सामािजक बां�धलक�      

जोडल� जात.ेकारण �या गावची सामािजक , सां�कृ�तक       

परंपरा , जवै�व�वधता, राहणीमान, ऐ�तहा�सक वा�तू इ.       

अ�यास तसेच प�रसरातील श�ै�णक आरो�य व आहार       

�वषयक सम�यांचे �नराकरण कर�याचा �य�न करत      

�ाम�थांशी जवळचा सबंधं, नाते ��था�पत कर�याची      

�श�बर काळात संधी �मळते . या सधंीचा सव� रा .से .यो .�वयं            

सेवकांनी लाभ घेतला पा�हजे. 

 महा�मा गांधींचा "खे�याकडे चला " हा �वचार घेऊन        

गावांम�ये �वशषे �मसं�कार �शबीरा माफ� त �नम�ल�ाम,      

�ाम �वकास,चर खोदणे, र�तबेांधणी, पाणी आडवा पाणी       

िजरवा, व�ृारोपण, र�तदान इ. काय� �मदान, पथना�य,      

चचा�स�,े �शवारफेर�, गावकर� सवंाद या मा�यमातनू      

समाजा�या राजक�य, सामािजक, सां�कृ�तक , व      

श�ै�णक �े�ात यवुाश�ती व ऊजा��ोत परुव�याचे काय�       

रा���य सेवा योजना कर�त आहे. रा���य सेवा योजनेचे        

�येय, उ��द�ट , �ीद वा�य व बोध�च�ह हे या उप�माचे          

�व�प आ�ण काय� �प�ट करतात. �वय�ंश�त, समाजसेवा ,        

लोकशाह�, म�ूय�श�ण हे सव� �वयसेंवकांन म�ये      

�ज�व�यात रा���य सेवा योजना यश�वी झाल� आहे.       

समाजात सामािजक जाण देणारा, जनजागतृी करणारा,      

तसेच रा�� व समाजा�ती जबाबदार� चे काय� करणारा        

रा���य सेवा योजना हा भारत सरकार�या यवुा व ��डा         

मं�ालयाचा उप�म आहे. 

 

            अल�कड�या काळात समाजात वेगवेग�या �व�च�     

घटना घडताना आपण पहात आहोत. अशा प�रि�थतीत       

आजचा त�ण कुठे तर� भरकटत जाऊ नये �हणनू रा���य         

सेवा योजना या उप�मातनू समाज प�रवत�न कर�याचे काय�        

आज रा���य सेवा योजनेचा त�ण कर�त आहे. व�ृारोपण,         

सीसीट� चे काम, आप�ी �यव�थापन, जवै�व�वधता,      

�नमा��य सकंलन, जलसा�रता, मलुगी वाचवा मलुगी      

�शकवा अ�भयान, आ�थ�क, कौटंु�बक , व श�ै�णक सव��ण        

इ . ना�व�यपणू� उप�म राब�वत आहे. रा���य सेवा योजनेची         

ह� यवुक चळवळ अखडं स�ु राहावी यासाठ� क� � सरकार व          

रा�य सरकार मलूभतू योजनांचा सतत �चार व �सार या         

यवुक चळवळी�या मा�यमातनू कर�त आहे. रा���य सेवा       

योजनेची ह� यवुक चळवळ रा�� व समाजासाठ� त�पर व         

स�म �हावी यासाठ� कवी �दलशाद यां�या ओळी मला येथे         

�हणा�याशा वाटतात. 
 

उठे समाज के �लए उठे उठे ! 
जगे �वरा�� के �लए जगे जगे ! 
�वय ंसजे वसुधंरा सवंार दे !  
�वय ंसजे वसुधंरा सवार दे !! 

 
- �ा. मोहन �कसन शलेार 

( भगूोल �वभाग �मखु ) 
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‘अमर �व�वास’ - उपकारांचे ओझ े

  
मा �या मलु�चे ल�न होते आ�ण मी काह� �दवस         

स�ुट� घेऊन ल�ना�या तयार�त �य�त होतो. �या �दवशी        

�वासातनू घर� आलो तर प�नी ने मा�या हाती एक पाक�ट          

�दलं. पाक�ट अनोळखी होतं पण पाठ�वणा�याचे नाव पाहून        

मला आ�चय��म��त उ�सकुता लागल�. ‘अमर �व�वास’, एक       

असे नाव, �याला भेटून काह� वष� उलटल� होती. मी पाक�ट          

उघडले तर �यात एक लाख डाॅलर चा चेक आ�ण एक प�           

होतं. इतक� मोठ� र�कम, ती ह� मा�या नावावर?... मी         

घाईत प� उघडले आ�ण एका दमात पणु� वाचनू काढले. प�          

एखा�या पर� कथेसारखं मला अच�ंभत क�न गेले. �ल�हले        

होत े  

'आदरणीय सर, मी एक छोट�शी भ�ट आप�याला        

पाठवत आहे. आप�या उपकारांचे ओझे मी कधी ह� उतरवू         

शकेल असे मला वाटत नाह�. ह� भेट मी मा�या न          

बघीतले�या ब�हणीसाठ� आहे. घर� सवा�ना माझा नम�कार.' 
आपला, अमर 

मा�या डो�यांसमोर खपु वषा�पवु��या घटना एका       

�च�पटासार�या सरकू लाग�या. एक �दवस मी गावात �फरत        

एका प�ुतकां�या दकुानात आपल� आवडती मा�सकं चाळत       

होतो. माझे ल� बाहेर प�ुतकां�या एका छो�या       

�ढगा�याजवळ उ�या असले�या मलुावर पडल�. तो,      

प�ुतकां�या दकुानात �वेशणा�या ��येक �यि�तला काह�      

�वनतंी करत होता व काह� ��तसाद न �मळा�यावर परत         

आप�या जागी जाऊन उभा रहात होता. मी बराच वेळ         

मकुा�याने हे ��य बघत रा�हलो. प�ह�या नजरेत हे        

फुटपाथवर दकुान लावणा�या �व�े�यां - सारखे वाटत होत,े        

परंतु �या मलुा�या चेह�यावरची �नराशा सामा�य वाटत       

न�हती. ��येक वेळी तो न�याने �य�न करायचा, परत तीच         

�नराशा. ब�याच वेळ �याला बघीत�यावर मी आपल�       

उ�सकुता थांबवू शकलो नाह� आ�ण �या मलुाजवळ जाऊन        

उभा रा�हलो. तो मलुगा काह� साधी �व�ानाची प�ुतक� �वकत         

होता. मला बघनू �या�यात परत आशा �नमा�ण झाल� आ�ण  

 उ�साहाने �याने मला प�ुतकं दाखवायला स�ुवात केल�. मी        

�या मलुाला ल�पवू�क बघीतले. �व�छ, चेह�यावर      

आ�म�व�वास पण कपडे अगद�च साधारण. थडंीचे �दवस होते        

व तो केवळ एक हलकेसे �वेटर घातलेला होता. प�ुतकं         

मा�या काह�च कामाची न�हती तर� ह� मी जसे काह�         

स�मोह�त होऊन �याला �वचारले. 

‘बेटा, ह� सार� प�ुतकं केव�याची आहेत?’ 

‘त�ुह� �कती देऊ शकता, सर?’ 

‘अरे, त ुकाह� तर� �कंमत ठरवल� असशीलच ना.’ 
‘आपण जे �याल त,े’ मलुगा थोडा �नराश होऊन बोलला. 
‘तलुा �कती पा�हजेत?’ तो मलुगा समजनू चकुला क� मला         

काह� प�ुतकं �यायची नाह�त व मी �या�यासोबत टाईम पास         

कर�त आहे. 

‘पाच हजार �पये,’ तो मलुगा वाकड ंत�ड क�न बोलला. 
‘या प�ुतकांचे कोणीह� पाचशे पण �दले तर� जा�त होतील '...,          

मला �याला दःुखी करायचे न�हते तर� मा�या त�डून सहज         

�नघनू गेले. 

आता �या मलुाचा चेहरा पहा�यासारखा झाला होता. जशी क�         

कुणी खपू सार� उदासी �या�या चेह�यावर ओतनू �दल� आहे.         

मला मा�या बोल�याचा खपु प�चाताप झाला. मी �या�या        

खां�यावर हात ठेवला व �याला धीर देत �वचारले, ‘बघ बाळ,          

मला तु प�ुतके �वकणारा वाटत नाह�स, काय कारण आहे.         

�प�ट सांग क� तझुी काय गरज आहे?’ �या मलुा�या मनाचा          

धीर सटुला. बहुतके ब�याच वेळचा नरैा�याचा चढ-उतार आता        

�या�या सहन�शलत�ेया पल�कड ेगेला होता. 
‘सर, माझी बारावी झालेल� आहे. माझे वडील एका छो�या         

हाॅटेलात काम करतात. माझी व�ैयक�य �श�णासाठ� �नवड       

झालेल� आहे. आता मला �वेश घे�यासाठ� पशैाची गरज आहे.         

माझे वडील काह� पसेै दे�यास तयार आहेत, बाक� अजनू         

पशैांची �यव�था करणे �यांना श�य नाह�.' मलुाने एका दमात         

इं�जीत हे सव� सां�गतले. 

‘तझु ेनाव काय आहे ?’ मी मं�म�ुध होऊन �वचारले. 

‘अमर �व�वास.’ 
‘तु �व�वास आहेस आ�ण मन छोटं करतोस? �कती पसेै         

पा�हजेत?’ 
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‘पाच हजार,’ या वेळी �या�या �वरात क�णा होती. 
‘जर मी हे पसेै तलुा �दलेत तर परत क� शकशील का?...  

या प�ुतकाची तर इतक� �कंमत नाह�,’ या वेळी मी थोडं          

हसनू �वचारले. 

‘सर, त�ुह�च तर �हणालात क� मी �व�वास आहे. त�ुह�         

मा�यावर �व�वास क� शकता. मी गे�या चार �दवसांपासनू        

येथे येत आहे, त�ुह� प�ह�या �य�ती आहात �याने एवढे तर�          

मला �वचारले. जर पशैांची �यव�था होऊ नाह� शकल� तर मी          

ह� आप�याला एखा�या हाॅटेलात कप-बशा धतुांना �दसेल,’       

�या�या �वरात आपले भ�व�य बडु�याची शकंा होती. 
�या�या �वरात असे काय होते माह�त नाह�..., �याने मा�या         

अतंःकरणात �याला मदत कर�याची भावना उपजवल�. म�दू       

�याला एक धोकेबाज या पे�ा जा�त काह� मान�यास तयार         

न�हता, परंत ु�दय हा �वचार ि�वकारत न�हत.े 

शवेट� �दय िजंकले. मी पस� मधनु पाच हजार �पये काढले,          

�यांना मी शयेर माक� ट म�ये लाव�याचा �वचार कर�त होतो,         

ते पसेै �या�या हातात �दले. तसे एवढे �पये मा�यासाठ� ह�          

मह�वाचे होत,े परंतु न जाने कोण�या मोहाने मा�याकडून ते         

पसेै काढून घेतले. 

‘बघ बाळा, त�ुया बोल�यात, त�ुया इ�छाश�ती म�ये �कती        

दम आहे हे मला माह�त नाह�, परंतु माझे मन �हणते क�           

तलुा मदत केल� पा�हजे, �यामळेु करतो आहे. त�ुयापे�ा        

चार-पाच वषा�नी लहान मलुगी, �मनी आहे मला. �तला काह�         

खेळणं घेऊन �दले असे समजेल,’ मी अमर कडे पसेै देत          

�हणालो. 
अमर �त�ध होता. �याला बहुतके �व�वास बसत न�हता.        

�या�या डो�यात अ�ू आले. �याने मा�या पायांना �पश� केला         

तर �या�या डो�यातनू �नघाले�या दोन थ�बांनी पायांचे चुबंन        

घेतले. 

‘ह� प�ुतकं मी तमु�या गाडीत ठेवनू देव ू?’ 

‘काह� गरज नाह�. यांना तु त�ुया जवळच ठेव. हे माझे काड�           

आहे, के�हाह� कधी गरज पडल� तर मला सांग.’ 

तो पतु�यासारखा उभा होता. मी �या�या खां�यावर थोपटले,        

कार चालू क�न �नघालो. ती घटना मा�या डो�यांसमोर        

�फरत होती आ�ण मी खेळले�या जगुारा �वषयी �वचार करत         

होतो, �यात अ�नि�चतताच �या�त होती. कोणी दसूरा ऐकेल        

तर मला एक "भावकु मखू� �य�ती'' पे�ा जा�त समजला  

 नसता. �हणनू ह� घटना कुणाला न सांग�याचा मी �नण�य         

घेतला. �दवस पढेु सरकत गेले. अमर ने आप�या मे�डकल         

मधील �वेशाची माह�ती प� पाठवनू �दल� होतीच. मला        

आप�या मखु�पणात माणसूक� �दसल�. एक गु�त शि�त       

�कंवा मा�यात बसले�या माणसाने मला �े�रत केले क� मी         

हजार दोन हजार �पये �या�या प�यावर प�ुहा पाठवनू देऊ.         

भावना िजकं�या आ�ण मी प�ुहा आपला मखु�पणा �गरवला.        

�दवस पढेु सरकत गेले. �याचे स�ं��त प� यायचे �यात चार          

ओळी �ल�हले�या असाय�या. दोन मा�यासाठ�, एक      

आप�या अ�यासा�वषयी, आ�ण एक �मनी साठ�, िजला तो        

आपल� बह�ण �हणत होता. मी आपल� मखु�ता �गरवायचो व         

�वस�न जायचो. मी कधी �या�याकडे जाऊन आप�या       

पशैांचा �व�नयोग बरोबर होतोय का हे बघ�याचा �य�न ह�         

केला नाह�, तो ह� कधी मा�या घर� आला नाह�. काह�          

वषा�पय�त हा �दन�म चालू रा�हला. एक �दवस �याचे प�         

आले क� तो उ�च �श�णासाठ� आ◌ॅ��े�लया ला जात आहे.         

�श�यव�ृीं �वषयी ह� �ल�हले होत,े व एक ओळ �मनी साठ�          

पण �लहायला तो �वसरला न�हता. मला आप�या मा�या        

मखु�पणा वर दसु�यांदा गव� झाला, �या प�ाचा खरेपणा जाणनू         

न घेता. �दवस पखं लाग�यासारखे उडत राह�ले. अमर नी         

आप�या ल�नाचे �नमं�ण पाठ�वले. तो बहुतके आ◌ॅ��े�लया       

म�येच �थायीक हो�या�या �वचारात होता. �मनी चे ह�        

�श�ण पणु� झाले होत.े एका ��ति�ठत प�रवारात �तचे ल�न         

ठरले. आता मला �मनी चे ल�न मलुा�या घरा�यास शोभेल         

असे करायचे होत.े 

सरकार� नोकर�तला का एक मोठा अ�धकार� कागद�        

�सहंच असतो. ल�ना�या तयार� साठ� खपुशा पशैांची       

�यव�था… डो�यातील �वचार… आ�ण हातात आता तो       

अमर ने पाठ�वलेला चेक?... मी परत आप�या द�ुनयेत        

वापस आलो. मनात परत अमर ची आठवण काढल� आ�ण         

�मनी �या ल�नाची प��का अमर ला ह� पाठवनू �दल�.इकडे         

घर�ं ल�नाची गडबड चालल� होती. मी आ�ण माझी प�नी         

तयार�त �य�त होतो आ�ण �मनी आप�या म�ैीणींम�ये.       

आ�ण एक मोठ� गाडी 
दरवा�यात येऊन थांबल�. एका ��ति�ठत �दसणा�या      

�य�तीसाठ� �ायवर ने गाड़ी चे दार उघडले, तर �या �य�ती          

�या सोबत लहान मलुाला कडवेर घेऊन �याची प�नीह�  
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गाड़ीतनू उतरल�. मी आप�या दरवाजा वर जाऊन उभा        

रा�हलो तर �या �य�तीला आधी कुठेतर� बघीत�या सारखे        

वाटले. �याने येऊन माझी प�नी व मा�या पाया पडला. 
‘‘सर, मी अमर…’’  तो मो�या ��धेने बोलला. 
माझी प�नी आ�चय� च�कत होऊन उभी होती. मी मो�या         

अ�भमानाने �याला आ�लगंन �दले. �याचा मलुगा मा�या       

प�नी�या कडवेर आरामात बसला होता. �मनी अजनूह�       

संशयाने बघत होती. अमर खपु भेटव�तू सोबत घेऊन आला         

होता. �मनीला �याने मो�या �ेमाने आ�लगंन �दले. �मनी ला         

भाऊ �मळा�याने ती खपु खशु होती. अमर ल�नात मो�या         

भावा�या ��येक परंपरा �नभाव�यात �य�त होता. �याने       

मा�यावर कोणतीह� मोठ� जबाबदार� येऊ �दल� नाह� क�        

मला एकह� पसैा खच� क� �दला नाह�. �याचे भारत �वासाचे          

�दवस पंख लाग�या सारखे उडून गेले. या वेळी जे�हा अमर          

आ◌ॅ��े�लया ला परत चालला होता त�ेहा �वमानतळावर       

�याला �नरोप देताना फ�त माझचे नाह� तर मा�या प�नी व          

�मनी आ�हा सवा�चे डोळे पाणावले होत.े �वमान ऊंचच ऊंच         

आकाशाला �पश� कर�यासाठ� �नघाले आ�ण �यासोबतच      

माझा �व�वासह� आकाशाला �पश� कर�त होता. मला आप�या        

मखु�पणावर परत एकदा गव� झाला आ�ण �वचार कर�त होतो         

क� या �वनाशी स�ृट� ला चालवणारा कोणी भगवान नाह�ं, तर          

तो आमचा �व�वासच आहे... आ�ा आप�या कडे �कती का         

पसेै असेनात पण आप�या अडचणी�या वेळी आप�याला       

�याने हात �दला... साथ �दल� ... सावरले... ते �वस�         

नका... पसेै परत देता येतीलह� पण ती वेळ परत देता येणार           

नाह�.....  
 

- �ा. मनोहर आ�पासो सोनवणे 
( इ�तहास �वभाग ) 

 

 "Hard Work" 
 

�व �याथ� �म�ांनो आज मी त�ुहाला जग�याचा माग�         

सांगत आहे आ�ण तो �हणजे "Hard Work" जग�या�या        

द�ुनयेत जग�यासाठ� क�टा�शवाय पया�य नाह�. आय�ुयात      

जग�यासाठ� शॉट� कट हा माग� वाप�न आपण ता�परुता सखु         

�मळव�याचा �य�न करतो. पण जग�याचा आ�ण सखुाचा तो        

माग� क�टा�शवाय असतो. माणसा�या या चदेंर� द�ुनयेत       

जग�यासाठ� चकु��या मागा�ने खपू भेटतील परंतु वाटा�या       

तोच असतो, जो चकु��या मागा�व�न यो�य मागा�वर आणतो.        

महा�व�यालयीन जीवन ह� अशाच प�धतीचे आहे. वाट       

�नवडताना जर कदा�चत आपण चकुलो �कंवा वाट दाखवणारा        

चकु�चा �मळाला तर मा� आपले आय�ुय हे चकु��या मागा�ने         

गे�या�शवाय राहत नाह�. आय�ुय सुदंर आहे ते आणखीन        

सुदंर बनवा हे वा�य ब�याचदा ऐकले असेल पण आय�ुय सुदंर          

करायचे �हणजे काय करायचे तर You do that hard work          

no any option. आय�ुया�या वाटेवर क�ट क�न जगणे        

म�ुक�ल �कंवा जरा अवघड असेल परंतु क�टाने �मळाले�या        

यशाचा आनदं हा प�ह�या पडले�या पावसाने आले�या       

माती�या सगंुधा �माणे असतो क�, जो �व�श�ट वेळेनतंर        

अनभुवता येतो, �यात �ती�ा असते शॉट� कट नाह�. यशाला         

वय, ��ी-प�ुष, गर�ब-�ीमतं याचे बधंन नसत.े आपण       

मनाला समाजव�यासाठ� प�रि�थती चा कांगावा क�न      

�वतःला समजाव�याचा �य�न करतो पण �या �य�तीम�ये       

िज�द असत,े �या माणसा�या यशाम�ये प�रि�थती आडवी       

येत नाह�. 
 

�व�न ह� झोपेत नाह� तर 
झोप उडवणार� पहावी 

 
आप�या महा�व�यालया�या वतीने �व�याथ� अकं      

�का�शत केला जात आहे याचा मला खपू अ�भमान होत आहे.          

माझे मत मांड�याची सधंी या अकंा�या मा�यमातनू �मळते        

�याब�दल मी ऋणी राह�ल. 

- द�ा�य सरेुश पवार 
(क�न�ठ �ल�पक) 
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तदं�ु�ती क� बात 
(FEAT INDIA) 

 

कां�याची पात , लई गणु �यात 

रोजरोज खावी , असंच �हण�यात 

 

लसणूबी ठेवतयुा , दरु सारे रोग 

इस�लए खात ेहै , बहुत सारे लोग 

 

मेथीची भाजी तर , जादचूी कांडी  
हवीत कशाला , क�बडीची अडंी 

 

मला खाईल रोज , तो राह�ल फ�ट  

सांगतय पहा ओरडून , लालभडक बीट 

 

�हणाल� को�थबंीर , नको उहापोह  

मा�या इतके कशातच , नसत ेपहा लोह 

 

ताक �यावे रोज , खात जावे दह� 
तंद�ु�ती तमुची , शंभर ट�के सह� 

 

फळे खावी सार� , अजंीर पपई केळी 
सकाळीह� चालत े, अन रा�ी �या ह� वेळी 

 

हाॅटेला�या खचा�त , येतात बदाम काज ू

�यांना खायला मा� , कधीच नका लाज ू

 

हवी असेल शवेटपय�त , आरो�याची साथ 

तर न�क�च ऐका , माझी ' मन क� बात ' 

 

- �वशाल �शवाजी जाधव 
( ततृीय वष� कला  ) 

  थोर समाज सधुारक  
महा�मा �यो�तराव फुले  

 
�यो �तराव गो�वदंराव फुले ए��ल ११ इसवी सन       

१८२७ नो�ह�बर १८८९ महा�मा फुले नावाने ��स�ध. हे मराठ�         

लेखक, �वचारवंत आ�ण समाज सधुारक होत.े �यांनी "        

स�यशोधक समाज " नावाची स�ंथा �थापन केल�. शतेकर�        

आ�ण बहुजन समाजा�या सम�यांना क� ��थानी ठेवनू      

परुोगामी �वचारांची मांडणी केल� आ�ण महारा��ातील      

�श�णाची महूुत�मेढ रोवल�. समाजा�या �न�म�तीम�ये     

महा�मा फुले यांनी मह�वपणू� योगदान �दलेले आहे. आजह�        

�यांचे काय� समाजाला �ेरणादायी आहे. महा�मा फुले यां�या        

�श�णाचे मह�व पटवनू देणा�या ओळी ��स�ध आहेत.  

 

�व�ये�वना मती गेल�, मती�वना नीती गेल�,  
नीती�वना गती गेल�, गती�वना �व� गेले, 

�व�ा �वना श�ू खचले,  
इतके अनथ� एका अ�व�येने केले. 

 
बहुजन समाजाचे अ�ान दा�र�य आ�ण समाजातील      

जा�तभेद पाहून �यांनी ह� सामािजक प�रि�थती सधुार�याचा       

�नि�चत �य�न केला. �यांनी १८४८ साल� प�ुयाम�ये       

बधुवार पेठेतील �भडे यां�या वा�यात प�हल� मलु�ंची शाळा        

काढून तथेील �श��केची जबाबदार� आपल� प�नी      

सा�व�ीबाई यां�यावरती सोप�वल�. महारा��ातील ��ी     

�श�णाची ह� महूुत�मेढ ठरल�. अ�प�ृय मलुांसाठ� �यांनी       

प�ुयात वेताळ पेठेत १८५२ म�ये शाळा �थापन केल�. मानवी         

ह�कावर इसवी सन १७९१ म�ये थॉमस पेन यांनी �ल�हलेले         

प�ुतक �यां�या वाचनात आले. �यांचा �भाव �यां�या       

मनावर झाला, सामािजक �याय याबाबत �यां�या मनात       

�वचार येऊ लागले. �यामळेुच �वषमता दरू कर�यासाठ� ��ी        

�श�ण आ�ण मागसले�या जातीतील मलुा-मलु�ंचे �श�ण      

यावर �यांनी भर दे�याचे ठर�वले. सामािजक भेदभाव       

�यामळेु कमी होईल असे �यांचे मत आ�ण अनमुान होत.े         

मानवाने गु�यागो�वदंाने रहावे असे �यांचे मत होत.े नीती        

हाच मानवी जीवनाचा आधार आहे हा  
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�वचार मांडणारे �यो�तराव एक त�व�चतंक �यि�तम�व होत.े       

महा�मा फुले यांनी सामािजक �बोधन कर�यासाठ�      

शतेक�यांचा असडू �ंथ �लहून सामािजक �बोधन केले.       

मानवी �वभाव आ�ण मान�सकता यात काय बदल केले        

पा�हजेत याब�दल �यो�तरावांनी �वपलु लेखन केले आहे.       

�यांनी �यातनू मानवी जीवनाला �दशा देणारे उपदेश केले        

आहेत. 

 
- स�यवान नामदेव �शदें 

( �थम वष� कला ) 
 
 

आ�ह� मराठ�चे �शलेदार  
 

" लाभले आ�हास भा�य बोलतो मराठ�,  
जाहलो खरेच ध�य ऐकतो मराठ�,  
धम� पंथ जात एक मानतो मराठ�,  

एव�या जगात माय मानतो मराठ� " 

 
27 फे�वुार� रोजी जाग�तक मराठ� �दवस सव��       

साजरा केला जातो. मराठ� भाषतेील जे�ठ सा�हि�यका आ�ण        

�ानपीठ परु�कार �वजेते �व�णू वामन �शरवाडकर ऊफ�       

कुसमुा�ज यां�या ज�म�दवस �न�म�ाने मराठ� भाषा �दन       

साजरा केला जातो. जीवनलहर�, �कनारा, मराठ� माती,       

वादळ, वेळ इ�याद� �कारचे �यांचे �का�शत का�यसं�ह       

आहेत. तसेच दसुरा पेशवा, वीज �हणाल� धरतीला,       

नटस�ाट, राजमकुुट इ�याद� �यांची गाजलेल� नाटके आहेत.       

व�ैणव, जा�हवी, क�पने�या तीरावर या कादंब�या अशा       

अनेक सा�ह�यांनी कुसमुा�ज यांनी मराठ� भाषचेे मह�व       

लोकांसमोर मांडले आहे. मराठ�तील हा �दवस मराठ� भाषा        

�दन, मराठ� रा�यभाषा �दन, गौरव �दन अशा अनेक नावाने         

साजरा केला जातो. कुसमुा�ज यांचे मराठ� सा�ह�यातील       

योगदान अवण�नीय आहे, �यांनी �यां�या सा�ह�याची स�ुवात       

क�वतपेासनू केल� पढेु कथा कादंब�या ल�लत वाढ म�यातील        

नावाजलेल� सा�ह�य रचना यां�या �लखाणातनू अवतरत      

गेल�. भ�व�यातील �पढ�ने हा मराठ�चा वारसा पढेु चालवावा        

�हणनू  

  मराठ� राजभाषा �दन साजरा कर�याची �था स�ु       

झाल�. 27 फे�वुार� केवळ महारा��ातच व भारतातच न�हे        

तर सपंणू� जगभरात हा �दवस साजरा केला जातो. हा �दवस          

साजरा करताना मराठ� गायन, वादन, व�त�ृव �पधा�, �नबधं        

�पधा�, शा��ीय वाडमय, सगंीत यांचे आयोजन क�न भाषलेा        

एक वेगळी �दशा �दल� जात.े  

आप�या मराठ� स�ंकृतीचा वारसा खपू मोठा आहे.       

आप�या या मराठ� मातीत मराठ� �च�पट नाटक का�य        

क�वता इ�याद�ंचा फार मोठा वाटा आहे. अशा अनेक        

गो�ट�ंमळेु आपण मराठ�त वारसा जपत आलो आहे. मा�या        

मराठ�त भाषनेे िजजामाता यांचा �शवबा घड�वला, धारदार       

श�दांनी �शवबाने श�ुनंा धडा �शकवला. मा�या मराठ�       

मातीचा लावा ललाटास �टळा, �ह�या सगंाने जाग�या       

द�याखो�यातील शाळा, आप�या या मराठ� मातीत अनेक       

सतं होऊन गेले. सतं रामदास, सतं �ाने�वर, सतं तकुाराम         

अशा अनेक सतंांनी मराठ� भाषतेनू �ोत आ�ण �लोक        

�ल�हले आहेत, आ�ण लोकांना चांग�या सदेंश अशा       

साधसुतंांनी स�ुधा मराठ� भाषचेा ठसा लोकांवर उमट�वला.       

छ�पती �शवाजी महाराजांनी नेहमीच मराठ� स�ंकृतीचे      

आ�ण मराठ� भाषचेे र�ण केले. एवढेच न�हे तर अनेक         

��स�ध कलाकार या मराठ� मातीत घडले. गान स�ा�ी लता         

मगेंशकर, स�चन त�डुलकर, नाना पाटेकर तसेच प�ह�या       

म�हला रा��पती ��तभाताई पाट�ल समाज सधुारक बाबा       

आमटे, अ�णा हजारे तसेच उ�म लेखन नाटककार फु.ल.        

देशपांडे यांसारखी अनेक मराठ� मातीत घडल�. पण या        

मराठ� भाषलेा लोक �वस�न चालले आहेत. मायबोल��या       

�याग क�न लोक इं�जी भाषचेा अवलबं करत आहेत. इं�जी         

ह� काळाची गरज आहे हे न�क�च �याब�दल दमुत नाह� पण          

यासाठ� मराठ� भाषलेा दरू करणे हे यो�य नाह�. एकनाथांचे         

भा�ड, तकुारामांची गाथा, नामदेवाचे अभगं, �ाने�वरांची      

�ाने�वर� अखडं �व�वास �ान समावलेले हे मराठ� वाडमय        

लय भार�, हे मराठ� वाडमय लय भार� सतं �ाने�वर, संत          

नामदेव, सतं जनाबाई, कुसमुा�ज, गडकर�, कवी ब�हणाबाई       

मराठ� सा�ह�यातील हे र�न महान. आज साजरा क�नी        

मराठ� रा�यभाषा �दन. मराठ� भाषा बोलणारा माणसू       

नोकर�-  
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�यवसाय उ�च �श�ण या �न�म�ाने जगा�या कानाकोप-यात       

गेलेला आहे, �तथे जाऊन �हदं�-इं�जी यासार�या इतर भाषा        

अवगत क�न मराठ� भाषलेा झालेला आहे. �या मायबोल�त        

आपण ज�मलो आ�ण �या मायबोल�ने आप�याला घड�वले       

�या मायबोल�चाआपण आदर केला पा�हजे. आज�या नवीन       

�पढ�ला महारा��ाचा इ�तहास, महारा��ाचा इ�तहास आपले      

मराठ� सा�ह�य वाचायला �व�ृ केले पा�हजे.  

आपण सवा�नी मराठ� भाषचेा जा�तीत जा�त वापर        

केला पा�हजे. ह� स�ुवात आप�या घरातनूच करायला हवी        

अशा गो�ट�ंमळेु मराठ� �दन साजरा के�याचे साथ�क होईल.        

येथे मराठ�ची या नगर� " ��म�व�येचा सकुाळ, उजळणी        

सखुा, काळू जर� " अशा श�दात �ानदेवांनी मराठ�ची �शसंा         

केल� आहे. हे �हणतात क� माझी माय मराठ� " अमतृा तहे�           

पजैा िजंकणार� आहे " या माय मराठ�ने �वतःला �स�ध         

कर�याची धमक आप�यात �नमा�ण केल�. आपणास �य�त       

हो�यास �तने श�दांची पार केल� �तची �त�या�ती आदर        

�य�त कर�याचा हा महा मगंलमय �दवस वण� �दवस        

�हणजेच मराठ� राजभाषा �दन.  

- �दपाल� संपत अडसळू 
( ततृीय वष� कला  ) 

 

भारतीय यवुकांसमोर�ल आ�हाने 
 

 " मला एक असा त�ण �मळून �या क� जो शर�राने तंद�ु�त 

आहे, �या�या इ�छा व �वचार यां�यावर �याचा ताबा आहे, 

तर मी जगात कोणताह� चम�कार क�न दाखवेन "  
- थॉमस ह�सले  

 

ख रं आहे, आज�या जगाला �वक�सत करणारा      

एकमेव स�म घटक �हणनू त�णाईकडे पा�हले जात,े यवुा        

�हणजे आनदं, उ�साह, �हमंत. आजची त�ण �पढ� अशा सव�         

गुणांनी सम�ृध आहे, यवुा �पढ�म�ये नवीन नवीन गो�ट�        

�शक�याची आवड, नवीन काह� कर�याची िज�द असत;े       

पवू��या चाल�र�ती म�ये �यांना अडकून रा�हला आवडत       

नाह�,  

  ते �यांना �झडकारत पण नाह�त उलट यातनू काह�तर� वेगळे         

क�न पाह�याची इ�छा ठेवतात. अशा या यवुा �पढ�ची        

देशाला खपू गरज आहे, आप�या देशाचा �वकास घडू        

शकतात. भारतात 65% यवुा आहेत, आजचे यवुक हे उ�याचे         

उ��वल भ�वत�य आहे असे असले तर� देशातील       

आजकाल�या काळात भारतातील यवुकांसमोर अनेक     

आ�हाने उपि�थत झालेल� आहेत. या आ�हानामळेु      

भारतातील यवुा�पढ�ला धोका उ�प�न होत आहे. भारतीय       

यवुकांपढु�ल आ�हाने पढु�ल �माणे आहेत-  

 

१) बाल अपराधी - स�या�या काळात बाल अपराध यांचे         

�माण वाढत आहे. �कशोरवयीन मलेु अनेक गंभीर ग�ु�यात        

दोषी आढळत आहेत. मोबाईल�या अ�तवापराने बालग�ुहेगार      

यां�या �माणात वाढ झालेल� आहे, त�णांना हो�या�या       

गंभीर ते बाबत, �श�णाबाबत जाग�कता कर�याची      

आव�यकता आहे. अशा अपराधांमळेु यवुकांचे सपंणू� आय�ुय       

उ�व�त होत आहे, �यामळेु बालअपराध हा भारतातील       

यवुकांसमोर�ल मोठे आ�हान आहे.  

 

२) ग�रबी - स�या�या काळात भारतातील ग�रबी कमी झाल�         

असल� तर� देखील भारतात अजनूह� खपू मो�या �माणात        

ग�रबी आहे. अनेक यवुकांना �यां�या गर�ब प�रि�थतीमळेु       

�श�ण घेता येत नाह�, गर�बी हा खपू मोठा प�रणाम         

भारतातील यवुा�पढ� वरती झालेला �दसनू येतो, ग�रबीमळेु       

अनेक हुशार व गुणवतं यवुक मागे पडतात व �यांची         

ब�ु�धम�ेचा परेुपरू वापर होत नाह�. �यामळेु गर�बी हे देखील         

भारतीय यवुकांसमोर मोठे आ�हान अस�याचे �दसनू येत       

आहे.  

 

३) रोजगारा�या अपणू� सधंी - भारत हा देश जगात सवा�त          

जा�त यवुकांची स�ंया असणारा देश बनत आहे; �यामळेु        

भारताचा �वकास झपा�याने होत आहे, असे असले तर�        

देखील भारता�या वाढणा�या लोकस�ंयेचा �भाव यवुकांवर      

पडलेला �दसनू येतो. लोकस�ंयावाढ�मळेु रोजगारा�या     

सधंीची कमतरता उ�भवतं आहे व रोजगाराची कमतरता       

अस�याने  



                              
 

 
#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 

यवुकांम�ये रोजगार �मळ�व�यासाठ� �पधा��मक वातावरण     

�नमा�ण झाले आहे. यवुकांची स�ंया जा�त व नोक�या स�ंया         

कमी अशी ि�थती स�या भारतात असलेल� �दसनू येत आहे.         

बेकार�चे �माण वाढत आहे, �यामळेु रोजगारा�या सधंी हे        

देखील भारतीय यवुकांसमोर�ल मोठे आ�हान अस�याचे      

�दसनू येत आहे.  

 
४) ल�ठपणा - एक�वसा�या शतकात भारतीय यवुकांवरती       

मो�या �माणात पि�चमा�य राहणीमानाचा व     

खा�या�प�याचा �भाव पडलेला �दसनू येतो. स�या      

यवुकांकडून फा�ट �ुट ला मो�या �माणात पसतंी आहे.        

परंतु या फा�ट �ुटमळेु मो�या �माणात आरो�या�या       

सम�या �नमा�ण होत आहेत. फा�टफूड�या अ�तसेवनाने      

यवुकांपढु�ल ल�ठपणा वाढत आहे व वेगवेगळे आजार होत        

आहे. �यामळेु ल�ठपणा हे देखील भारतीय यवुकांनी पढु�ल        

मोठे आ�हान अस�याचे �दसनू येत आहे. 

 

५) भौ�तकवाद - मानव हा समाजशील �ाणी आहे परंतु         

समाजात राहत असताना लोकांम�ये थो�याफार �माणात      

मतभेद वाद होत असतात; परंतु यवुकांमधील अशा वादाचे        

गु��यांम�ये �पांतर होताना स�या�या काळात मो�या      

�माणात �दसनू येत आहे. भारतातील यवुक या अशा भौ�तक         

वादाम�ये गंुतनू आपले आय�ुय पणाला लावत आहे, �यामळेु        

बहुतके वाद हे देखील भारता�या यवुकांपढु�ल मो�या       

शाळांमधील �हसंा शाळेत मलुांवरह� चांगले स�ंकार होत       

असतात. शाळेत �श�क �यांना फ�त प�ुतक� �ान �शकवत        

नाह�त तर मलेु शाळेत जा�याची जग�याची कला आ�मसात        

करत असतात. शाळेतील �श�कांमळेुच मलेु घडत असतात,       

मलुां�या उ��वल भ�व�याचा पाया शाळेमधील बांधला जात       

असतो. शाळेतील सव� �श�क समजतूदार नसतात काह�       

�श�कांचा छडी लागे छम छम �व�या येई घम घम या          

त�वावर देखील �व�वास बसतो. काह� मलुांची मने कोवळी व         

नाजकू असतात, शाळेतील �हसेंचा �यां�या मनावर �वपर�त       

प�रणाम देखील होतो. �यामळेु शाळेमधील �हसंा हे देखील        

मह�वाचे आ�हान भारतीय यवुकांनी पढेु असलेले सांगता       

येईल. 

  ६) प�रप�वता - आजकाल�या काळात मलेु लहानपणातील       

मजा-म�ती �वस�न गेलेले आहेत. पवू��या �प�यांम�ये मलेु       

लहान अस�याचा आनदं घेत असत, परंतु आज दरू�च�वाणी        

व इंटरनेट यां�या आगमनाने �यां�या बालमनावर नको �या        

गो�ट�ंचा �भाव पडत आहे. �यामळेु मलेु आपले बालपण        

�वस�न जात आहेत, प�रप�वता हेदेखील यवुकांपढु�ल      

आ�हाने असलेले �दसनू येत आहे. 

 

७) �यसनाधीनता - आजची यवुा �पढ� मो�या �माणात        

�यसनाधीन असलेल� �दसनू येत,े अ�तशय कमी वयात       

त�णांनाह� �यसने जडत आहेत व �यां�या आय�ुयाची       

राखरांगोळी कर�यास कारणीभतू ठरत आहेत. �यामळेु      

�यसनाधीनता हे देखील मोठे आ�हान आहे  

 

८) एक पालक कुटंुब - कुटंुब वादामळेु �कंवा इतर कारणांमळेु          

मलुांचे पालक वेगवेगळे होतात व मलुांना एका कोणाकडतेर�        

राहावे लागत.े मलुांना आई-व�डलां�या दोघां�याह� �ेमा�या      

आव�यकता असत,े परंतु अशा वेळेस �यांना �यातील एकाची        

कमतरता भासते आ�ण �कंवा �ेम �मळत नाह�. �यां�या        

सगंोपनावर स�ंकारावर देखील प�रणाम होतो. अशा �कारे       

भारतीय यवुकापढु�ल हे देखील �मखु आ�हान आहे.  

भारतातील आजची त�ण �पढ� ह� उ�याची       

माग�दश�क असेल. �यामळेु या त�णांनी दरू��ट�चा �वचार       

क�न आव�यक आहे एक ��स�ध वा�य आहे, फॉलोवस�        

भारतीय लोकां�या ��ट�ने �वामी �ववेकानंद, महा�मा गांधी       

आध�ुनक काळातील ए.पी.जे. अ�दलु कलाम यांचे      

�यि�तम�व माग�दश�क ठ� शकत.े यवुकांचे सामािजक      

�बोधन, रोजगार उपल�धता, �यि�तम�व �वकास याकडे      

कानाडोळा केला जात आहे, ह� प�रि�थती हाताबाहेर       

जा�याआधीच यवुकांना जागतृ करणं व �यां�या      

इ�छाश�तीला �बळ आहे त�ण �पढ�ला आदश�वाद�      

बन�व�याची ताकद �यां�या इ�छाश�ती�या �वकासात     

आहेत. 

  

 



   
 

 
#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 

" �येया�या वेदना मनाला होऊ दे,  
वार त�ुया ��येक �णात होऊ दे,  

अश�य स�ुधा �हणेल अश�य आहे, 
इतका गव� त�ुया ब�ुधीचा मी पणास होऊ दे..! "  

 

जे�हा अशा�कारे त�णांना पछाडलेले जाईल,     

संकटांना सामोरे जा�यासाठ� �नधडी छाती �नमा�ण होईल,       

अवकाशाला गवसणी घाल�याचे साम�य� अगंी येईल,      

�यावेळेस उ�वल भारत वषा�ची �न�म�ती पढेु यवुा �पढ�समोर        

�लया सव� आ�हान नजर पार कर�याचे मोठे आ�हान आहे;         

परंतु �यांनी ते समथ�पणे पेलले तरच भारत हा देश जगात          

�गतीपथावर राहू शकतो, व या सव� आ�हानांना त�ड दे�याचे         

साम�य� भारता�या धोरणांम�ये अ�धक अि�त�वात आहे      

फ�त गरज आहे ती फ�त या साम�या�ला जागे कर�याची!  
 

" संघषा��या आधीच हार मानल� त,ू 
कत�बगार� आधीच गमावल� त,ू  

जीवन हा संघष� आहे, तोच नको �हणतोस त,ू 
अरे जग�या आधीच संपलास त ू"  

 

या कुसमुा�जां�या क�वता �हण�या�माणे या     

श�तीला वेळेआधी न�ट हो�यापवू� एका परमे�वर      

श�तीम�ये पराव�त�त करणे हे यवुकां�या अ��मात असणे       

आव�यक आहे. देशा�या �हतासाठ� व त�णां�या �हतासाठ�       

या अ�हानांना मात करणे आव�यक आहे. सवा�त शवेट� व         

�ततक�च मह�वाची बाब �हणजे कत��यपालन �वाथा�तनू      

परमाथ� आकडे या �ि�टकोनातनू पाहताना जर आपल�       

कत��य आपण यो�य �कारे पार पाडल�, तर परमाथ�        

कर�याची वेळ वेगळी �म �यावे लागणार नाह�. ��येकाने        

आपले कत��य ओळखले पा�हजे व कत��य प�धतीला       

�ाधा�य देऊन �तला तन-मन-धन अप�ण केले पा�हजे.       

त�णाकडे आ�हाने पेल�याची ताकद आहे. गरज आहे फ�त        

�बळ इ�छाश�तीची व इष�ने पेटून उठणे अजनूह� वेळ        

गेलेल� नाह�.  
 
 

  " तलुा एवढेच कसे कळत नाह�, 
फुल�या वेल�स वय नाह�, 
���तज �याचे सरले नाह�,  
�यास कसलेच भय नाह�..! "  

 
त�णांनी ठरवले व मनात �नि�चत के�यास या सव�        

आ�हानांना त�ड देऊन ते आपले उ�वल भ�वत�य घडवू        

शकतात, व भारताची ह� �गती हो�यास साहा�य ठ�        

शकतात, गरज आहे ती फ�त �ढ �न�चयाची… 
 

" ता��य ह� सवा�ना �नसगा�ने �दलेल� भेट आहे, 
�यास मोल �या आ�ण सजुनपणे वापरा,  

�या देशांम�ये हुशार आ�ण ब�ु�धमान त�ण आहेत, 
�यांचे भ�वत�य उ��वल आहे,  

ता��य हा जीवनाचा सवा�त सुदंर ट�पा आहे,  
�यास सवा�त अ�मरणीय बनवा…! " 

 
- म�नष �वजय वालवेकर  

( �थम वष� कला ) 
 

---------------------------------------------------------------- 

 
प�हले यश �मळा�यानतंर �व�त बसू नका, कारण दसु�या        

�य�नात जर अपयश आले तर सपंणू� जग �हणेल क� प�हले          

यश केवळ न�शबाने �मळाले होत.े 
 

- डॉ. ए.पी.जे. अ�दलु कलाम 
 
तलुना�मक प�धतीने �वचार करायचा झाला तर वा�त�वक       

आ�ण अमतू� �व�वाशी सामना ठेवणा�या रंगरेषांची भाषा       

अजरामर ठेव�याची श�यता जा�त असत.े 
- र�व�ंनाथ ठाकूर  

 
सव�च ��न सोडवनू सटुणारे नसतात, काह� ��न सोडून �दले         

क� सटुतात. 
- �वनोबा भावे  

 
धम� �हणजे दसु� या�या भावना ओळखायला �शकणे. 
 

- साने गु�जी  



       

 
 
 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 

ब�हण - भाऊ  
 

 
मा�या दोन ब�हणी साठ� एक खास क�वता 

 

त ूमाझी ब�हण, मी तझुा भाऊ,  

�ेमाच ंहे नात ंअसंच अतटु ठेव ू! 

 

नको कसला �वाथ� �यात, नको जराह� राग,  

�ेमा�या �या बधंनात अस ूदे �ेमाचीच बात, 

 

असो थोडा �सवा, असावा जरा धाक, 

�ेमा�या �या बंधनात सोडू नको कधी साथ, 

 

त ूमाझी ब�हण, मी तझुा भाऊ, 

�ेमाच ंहे नात ंअसंच अतटू ठेव ू! 

 

तझुी माया - तझु े�ेम, �नरंतर असं हो,  
�ेमाचं हे नातं असंच घ�ट राहो, 

 

दःुख तझु ेसारे हे, मजपाशी येवो, 
सखुाने आनदंाने तझु ेजीवन सरो,  

 

त ूमाझी ब�हण, मी तझुा भाऊ,  

�ेमाच ंहे नात ंअसंच अतटू ठेव ू! 

 

Future च �लॅ�नगं करताना मागे, 

वळून कधीच पाहू नको ! 
 

तझुा एक भाऊ पण आहे,  

हे मा� कधीच �वस� नको,  
 

त ूमाझी ब�हण, मी तझुा भाऊ,  

�ेमाच ंहे नात ंअसंच अतटू ठेव ू! 

 

  होतील त�ुया मनोकामना पणू�, 
आशीवा�द देवाचा तलुा आहे ! 

 

सखुी राहो नेहमी त ूएवढ�च, 

वदंना देवाला माझी आहे ! 

 

त ूमाझी ब�हण, मी तझुा भाऊ,  

�ेमाच ंहे नात ंअसंच अतटू ठेव ू! 

 

- मयरू �व�ठल आबनावे  
(ततृीय वष� कला) 

 
 

च�ंाला सांगनू दे… 
 
 

च�ंाला सांगनू दे  

त ूनाराज होऊ नको, 
अ�का�शत त�ुया भागांत  

�तरं�यासह ठाण मांडू... 

 

 जर� फसला डाव आमचा 
 धयै� मा� खचले नाह� 
 येऊन नवीन उदयाने  

 हार प�कारणे र�तात नाह�… 

 

िजथे पोहोचले नाह� कोणी 
�यात त�ुया द��ण �वुावर आ�ह� पोहच,ू  

रोवनू आमचा �तरंगा  
प�ुहा एकदा इ�तहास घडव…ू 

 
- अनरुाधा कांतीलाल भागवत  

              ( ततृीय वष� कला  ) 



                              
 

माझ ेबाबा  
 

 
काय �लहू आ�ण �कती �लहू या चार ओळी म�ये बं�द�त कर�यासारख ंनाह� मा�या बाबांचे �यि�तम�व,  

�हणनूच अशा मा�या बाबांवर आजवर एकह� क�वता �ल�हल� नाह�.  
 

ज�म झा�या झा�या �यांनी मला प�ह�यांदा हातात घेतले त ेमाझ ेबाबा… 

मा�या आजारपणात आई�या बरोबर�ने रा� रा� जागनू काढणारे माझ ेबाबा… 

 

आई �ेमानी घास भरवत असताना मला अगंाखां�यावर खेळवणारे माझ ेबाबा… 

आई अ�यास घेत असताना मी ऐकल नाह� तर रागवणारे माझ ेबाबा… 

 

मी �सलो तर हळूच �वचारणारे माझ े�ेमळ बाबा...  
जाग�या जागी व�त ूनाह� ठेव�या आ�ण वेळे�या वेळेवर काम नाह� झाल,ं  

तर �चडणारे रागावणारे माझ े�श�त��य बाबा… 

  

पर��ेत नापास झालो, तर धीर देऊन परत लढ�यास सांगणारे माझ ेबाबा...  
बाबा कामात �य�त असताना आई कोण�याह� कत��यात कधीह� कमी पडणार नाह�,  

हे माह�त असनूह� आजी-आजोबां�या गो�या औषधाची फोनव�न चौकशी करणारे माझ ेकत��यद� बाबा… 

  

कुटंुबात�या चौकशी करत छो�या-मो�या अडचणीत खबंीरपणे उभे राहणारे माझ ेखबंीर बाबा… 

मह�वाचे �हणजे �यां�या �शवाय �द�दश�न स�ु नाह� क� शकत,  

अशा त�ं� संकलन पड�यामागचे सगळे कलाकार आ�ण सग�यात मह�वाचे �हणजे �नमा�ता  
या सग�यां�या भ�ूमकेत आहेत त ेमाझ ेबाबा...  

 

मला मा�या बाबांचा अ�भमान आहे लव य ूबाबा 
 

- अ�मत पांडुरंग �शदें  
( ततृीय वष� कला ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

यश खपू दरू आहे, अस ंजे�हा आप�याला वाटत,े त�ेहा त ेखपू जवळ असत.े जे�हा त ू��तकूल प�रि�थतीशी झगडत असशील,  

त�ेहा खरेच �य�न करणे मा� सोडू नकोस. �य�नांनीच तलुा थकवा येईल, त�ेहा थोडा �वसावा घे पण माघार घेऊ नकोस,  

येणा�या सव� आ�हानांसाठ� स�ज राहा. �यांना खबंीर मनाने सामोरे जा, ऐरण झालास तर घाव सोस, हातोडा झालास तर घाल. 

 

 - माजी रा��पती एपीजे अ�दलु कलाम 
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#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 

 

F..R..I..E..N..D..S.. 
 

�च रंतन �मरणात राहणार�… कधी काह�     

�णाची… तर कधी आय�ुयभरासाठ�… गा�याची म�ैफल      

जशी रंगत जाते तशीच ह� म�ैी आय�ुयाला सगंीतमय करत         

राहत.े ओळखा अलगदपणे म�ैीम�ये बदलत,े ग�पा रंगतात,       

वादह� होतात, शअे�रगं व क� अ�रगं चे भरपरू �क�से घडतात.         

आप�याला मा�हती आहे �क आय�ुयातला बे�ट पाट� कोणता        

असू शकतो… ? जे�हा आप�या घरचे आप�याला �म�        

�हणनू समजनू घेतल� आ�ण आपले �म� म�ै�णी       

आप�याला घर�यासारखा पा�ठंबा देतील. 

यात �व�वास हा म�ैीचा आ�माच मानावा लागेल.       

म�ैीत एकमेकांवर टाकलेला �व�वास �हणजे एकमेकांवर      

�वसंबनू राहणे असतं असं नाह�; पण एकमेकांब�दलचा तो        

�ामा�णकपणा असतो, �ेम असत, �न�वाथ� मानाने �दलेल�       

साथ असत…े म�ैी हो�याला मया�दा नसतात, असे �हणतात        

तचे खरं. 
व�ृप�ातनू अनेकदा वाचायला �मळतं, क� अमकु      

एक �ा�याची एका दसु�या जाती�या �ा�याची म�ैी जमल�…        

आ�ण असंच आहे ना म�ैीच.ं जात, वय, देश, �देश, भाषा          

अशी कुठल�च बंधने मनात नाह�त तीच �नखळ म�ैी. शवेट�         

म�ैी �हणजे काय रे, दधुावरची साय रे, आपलुक�ची ऊब         

�मळता सहज उतू जाय रे ! �म��वाचं नातं खपू सरळ, सोपं           

आ�ण सटुसटु�त जळुणार; पण तवेढंच घटट एका मनाला        

दसु�या मनाशी बांधणार असतं. सहसा समवय�कर लोकांशी       

हे नातं चटकन जळुत.ं  कसा असतो म�ैीचा अनभुव…? 

वयाने आप�या बरोबर��या लोकांशी आपण िजतकं शअेर       

क� शकतो आ�ण ते जेवढं छान आप�याला समजनू घेऊ         

शकतात, तचे मनाने मोठे आ�ण लहान �म� असले�या        

म�ैीतह� होतं ? अशीच हटके म�ैी आप�या आय�ुयात आहे.         

आप�यापे�ा वयाने मो�या असले�या अनभुवी �य�तीशी      

आपल� म�ैी असावी. मा�या आय�ुयात ह� अशी म�ैी आहे         

जी मला खपू खास आ�ण मह�वाचे वाटत.े �यांनाच        

आप�यापे�ा जा�त अनभुव असतो वयाम�ये अतंर      

अस�यामळेु �न�वाथ�  

  म�ैीचा एक प�का बॉ�ड तयार होतो. ब�याच गो�ट� अशा         

असतात क� सहसा एका �व�श�ट वयानतंर आपण       

आई-व�डलांशी मनमोकळेपणाने बोलू शकत नाह�; त�ेहा ह�च       

आपल� ह�काची म�ैीण असत.े �यांनी आप�याला चकुा       

दाखवनू �द�या तर आपणह� त ेसमजतूदार�ने मी �वीकारत.े  

म�ैी �हणजे एक आधार, एक �व�वास, एक       

आपलुक�, एक अनमोल साथ… 

आप�याह� आय�ुयाम�ये अशीच हटके म�ैी तयार करा आ�ण        

म�ैी चा आनदं �या, अशाच प�धतीने आपण ह� फुलवयूात         

�� ड�शप�या बागा…!  

 

- ��यकंा �व�ठल आबनावे  
( ��वतीय वष� कला ) 

 
 

माझी �व�न ं
 

 
माझी सगळी �व�न मी �ल�हल� होती वह�त  

व�हला सगळं कळत होत,ं घर�यांना न�हत ंमा�हत  

 

एकच �व�न भरपरू वेळ आल�त होतं खोडून  

पा�हल ंहोत ंएका रा�ीत अध� अध� तोडून  

 

सगळी �व�न पाठ होती �या �नज�व उशीला  
मा�या �व�नांचा �वास गोठून �यांनी मा�गतला व�शला  

 

मा�या �व�नांची �कंमत �यांनी श�ूयात ठरवल� होती  
कुठ�यातर� झोपेत माझी �व�न हरवल� होती  

 

आता कधीह� वह� चाळल� तर �व�नाची नाव ं�दसतात  

अशीच बहुतके �म�ाची �व�न चपलेसारखी �झजतात 

 
- ��त�ा �वजय नात ू

( ततृीय वष� कला ) 
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कैलास �श�ण मडंळ 
 

केला अधंकार दरू 
लावनूी �श�णाचे रोप  

झाल� कैलास �श�ण मडंळ खोप  

राहू गावात ला�वला �श�णाचा �दप … 

 

                 हाती अपार घेतले क�ट 

     �थापना एको�णश ेबास�ट  

                 उमगल जस गुलाबाच फुल  

     सं�थापक �याचे वामनराव कुल.... 

 

प�हल� शाळा मंद�रात 

मग उभारल� इमारत 

�व�याथ� आज ��येक �े�ात  

गु�जनांचा होता पाठ�वर हात ..... 

 

                छोटेसे रोप नभाकड ेजात े

    �पांतर�त आज वटव�ृात होत े

                मनामनात जोडल�  �ानाची नाळ  

    नाव �याचे कैलास �श�ण मंडळ.... 

 
- गणेश सदुाम �पगंळे  

( �थम वष� कला ) 
------------------------------------------- 

 

अरे अडा�याला �श�ण �यावे, बेघरांना घर �यावे,       

रंज�या गांज�या ची सेवा करावी, म�ुया �ा�यांवर       

दया करावी, बापहो देव यां�यात राहतो. बापहो देव        

देवळात राहत नाह�, देव आप�या मनात राहतो,       

देवळात फ�त पजुा�याचे पोट राहत.े 

- रा��संत सतं गाडगेबाबा 
 

�यांना हर�याची भीती आहे �यांचा पराभव �नि�चत 
आहे.  

 
- नेपो�लयन 

 

  सन एक �दन 
 
।। �शगें रंग�वल� वा�शगें रंग�वल�  
चढ�व�या झलु� ऐटदार ।।  
 

।। राजा, परधा�या, रतन, �दवाण,  

वजीर, पठाण म�त म�त  

वाजं�ी वाजती, ले�झम ढोलक�  
�मरवत नेती बलै हलगी ।। 

 

।। डुल डुललतात कुणाची वा�शडं े

काह� बांड ध�ड ेअवढाळ 

कुणा�या �शगंाना बां�धयले ग�ड े 

�हरवे, तांबड ेशो�भवतं ।। 

 

।। वाजती ग�यात घुगंरां�या माळा  
सण बलै पोळा ऐसा चाले  

झलु��या बालती काय नसतील  

आसडुाचे वळ उठवले ? ।। 

 

।। आ�ण फुटतील उ�याह� कडाड  

ऐसेच आसडू पाठ�वर ! 
जर �मरवीती प�र ध�याहाती  
वेसणी असती घ�ट पहा ।। 

 

         ।। जर� झटकह� ज�रशीह� मान,  

             तर� हे वेसण टोचतील  

             सण एक �दन !  

             बाक� वष�भर ओझ ेमरमर ओढायचे ।।  

 
- रे�मा �काश कांबळे  

( �थम वष� कला ) 
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श�द शोधताना घडलेल� �य�ती  
 

मनातील भाव �ल�हता यावा 
असे एखादं पान असावं, 

सयूा�ला ह� लाजवेल अस, आपलं तजेस असावं  

मरणानतंरह� आपले नाव काढाव,ं  

अस आपल �यि�तम�व असावं 

 

चाल�यासाठ� वाट असत ेवाटेसाठ� चालणे असत े 

उंच भरार� घे�यासाठ� आभाळाचे भय नसत े 

चेह�यावरती तजे आहे, मनाम�ये उ�साह,  

देहाम�ये श�ती आहे, ब�ुधीम�ये �ववेक,  

�दयाम�ये क�णा आहे, उ�च श�ती �बळ  

 

आ�म�व�वास �ढ आहे, मातभृमूीवर �ेम 

इं��यांवर संयम आहे, धाडसाचे बळ 

�येय �याचे उ�च आहे, �यसनापासनू म�ुत  

�सहंासारखा �नभ�य आहे, स�य �याचा ई�वर  
 

�ेमळ �याचा सरू आहे, मानवता हेच कुळ आहे  

गु�जनांचा आदर आहे, पालकांवर ��धा  
सेवेसाठ� तयार आहे चा�र�याचे �याचे श�ुध  

तोच जीवनाचा अथांग सागर आहे.  
 

- सागर बार�कराव च�हाण  
( �थम वष� कला ) 

 
वास� 

 
ओढाळ वास� रानी आले �फ�  

कळपाचा घे� सोडु�नया, 
  

कानाम�ये वारे भ��नया �यारे  
फेरा धर� �फरे रानोमाळ,  

मोकाट मोकाट अफाट अफाट  

वाटेल ती वाट धाव ूलागे, 

 

 

�वस�न भान, भकू-तहान  

पायाखाल� घाल� सारे रान, 
थकू�नया खपू सरता हु�प  

आठवे कळप तयालागी, 
 

�फ� जाता मा�हती दरू जाऊ लागे  

आणखीच भटकत भटकत मागे, 

पडता अधंारे लागले हंब� 

माय त ू शोध ूयेई लेक�. 

 
-    �पाल� यशवंत च�हाण  

 ( �थम वष� कला ) 
 
 

जगायचे ना  
 

सभोवताल� येताना ऐकू  

�चम�यांची अजनू गाणी, 
सवंध�नाला साठ� तया�या  
ठेवा घास ूदाणे न पाणी ! 

 

हेच देणे दैवाचे लाभले  

मोफत त�ुहा-आ�हाला,  
�टकवा �नसग� त�ेहाच  

जगता येईल आप�याला ! 
 

क�ल� क�न झाडां�या  
का पाऊस पडणार येथे ? 

थांबवा आहे वेळ अजनू  

जगायचे ना आप�याला येथे ?  

 
- अ�ंकता नवनाथ डुबे  

( ��वतीय वष� कला ) 
 

जगता आल ंपा�हजे 
 

मरता के�हाह� येत,ं  

पण जगता आल ंपा�हजे.  

सखु भोगता के�हाह� येतं,  

पण दःुख पचवता आल ंपा�हजे. 

रंग सावळा �हणनू काय झालं,  

कतृ�व उजाळाता आलं पा�हजे. 

रंग गोरा असला �हणनू काय झाल,ं  

मनावर�ल काजळी काढता आल� पा�हजे. 

 

यशान ंमाणसू उंच जातो,  
पाय ज�मनीवर ठेवता आल ंपा�हजे. 

�मळाले�या यशात समाधान माननू,  

आनदं� िजवन जगता आलं पा�हजे. 

पाप ंकाय कसह� करता येत,ं  

पण प�ुय करता आल ंपा�हजे.  

ताठ काय कोणीह� राहत,ं  

पण जरा झकूुन वागता आल ंपा�हजे.  

 

ठेच जीवनात लागतचे,  

सहन करता आल� पा�हजे.  

मलमप�ट� क�न �तला,  
प�ुहा चालता आल ंपा�हजे.  

शहा�याच ंस�ग घेऊन, 

वेड होता आल ंपा�हजे.  

कशाला बळी न पडता, 
आनदं� जगता आलं पा�हजे. 

 

जग�या�या लढाईत उणीव कायम 

भासेल, 

ती उणीव भरता आल� पा�हजे.  

हा�य आ�ण अ�चूा �मलाफ क�न,  

फ�त समाधानी राहता आल ंपा�हजे...!! 

- सौरभ का�शनाथ डुबे  
( ��वतीय वष� कला ) 
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रा���य सेवा योजना  
 

|| चला क�या रा���य सेवा 
हा यवुकांनी मं� �यावा 
आपला थोडा तर� वेळ 

आप�या देशा साठ� �यावा || 
 

|| एन एस एस चा मं� नवा 
एक तर� झाड लावा 

मानवाला ऑि�सजन हवा 
एक तर� झाड लावा || 

 

|| एन एस एस ला देऊ साथ 

कशाला करायची �दषूणाची बात  

एन एस एस लावत े��येका�या मनात 

�व�छतचेी द�प वात || 

 

|| हातात घेतल� बापजूींनी काठ�  
�ाम �व�छतसेाठ�  

सळसळले पा�हजे यवुकांचे  

र�त रा��उभारणी साठ� || 
 

- ऋतजुा कैलास सोनवणे 
                     ( �थम वष� कला ) 

 
 
 
 

मनात येत ंमा�या  
 

मनात येत ंमा�या  
असह� कधी घडावे, 

�नघनू गेलेले सखुाचे �ण  

आय�ुयात प�ुहा परतावे, 

सोडून गेले�या �य�तींनी  
प�ुहा एकदा भेटावे, 

 

जे मनातले सांगायचे रा�हले  

त ेसारे �यांना सांगावे, 

आनदंाचे काह� �ण  

�यां�या सवे घालवावे, 

कधीतर� कुणीतर�  
आप�यालाह� समजनू �यावे, 

 

कुणीतर� आप�याला  
आप�यापे�ाह� जा�त ओळखावे, 

आपले सखु दःुख �यांना  
न सांगताह� समजावे, 

आप�यासाठ� ह� कुणीतर�  
िजवाचे रान करावे, 

 

कुणा�यातर� �दयात  

आपणह� �थान �मळवावे, 

मनात येत ेमा�या  
असे ह� कधी घडावे…..  

 
- अि�वनी �दल�प जगताप 

                     ( ततृीय वष� कला ) 

आय�ुय 
 
आय�ुयभर सोबत असनू 

जवळ कधी बसत नाह�,  
एकाच घरात राहून आ�ह� 
एकमेकांस �दसत नाह�. 
 

            हरवला तो आपसातला 
            िज�हा�याचा संवाद, 

            एकमेकांस दोष देऊन 

            �न�य चाले वाद�ववाद. 

 

धाव धाव धावतो आहे 

�दशा मा� कळत नाह�, 
उ�याचे पाऊल कधी  
उ�या कड ेवळत नाह�. 
 

            इतकं जगनू झाल ंपण 

            जगायला वेळ नाह�,  
            जगतो आहोत कशासाठ� 

            काह�च कसला मेळ नाह�. 
 

�ण एक येईल असा  
घेऊन जाईल हा �वास,  

अ�या�वरच थांबलेला  
असेल जीवन �वास. 

 

            अजनूह� वेळ आहे  

            थोड ंतर� जगनू �या, 
            सुदंर अशा जग�याला  
            डोळे भ�न बघनू �या.  

 
- ��यांका मा�णक �शदें  

( ततृीय वष� कला ) 
 
 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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शतेकर�  
 
अ�व�थ जेवण आ�ण �वकतचा �वास  

द�ुकाळ ज�य प�रि�थतीतील शतेक�याला कजा�चा ताप  

 

आमदार आणतो �नधी, सरकार हेच आ�वासन  

अहो जरा शतेक� याकड ेपण पहा, �याला कोण देणार �व�ांतीच जीवन  

 

नद�चे पाणी आज आठवण गेले,  

सरकारने �दलेले आ�वासन आज पणू� खोटे ठरले  

 

वीज केल� कपात, शतेकर� रा�हले अधंारात  

प�ुहा कज� नाह� भरत �हणनू मोठे साहेब आले दारात  

 

आ�वासना�या जगात शतेकर� चढलाय  

कजा��या ड�गरावर प�ुहा प�रवत�नाचा सयू�दय होईल याच आशवेर  
 

- अजय राज�� देशमखु  
( ��वतीय वष� कला ) 

 

 

  
 

  समजत असतो " बाबा " 
 
नसेल काह� बोलत, पण समजत असतो बाबा 
आईज तर का �चडल�, तर समजावत असतो बाबा,  
नेहमीच हळवे पण �याचे लपवत असतो बाबा  
पाक�टातला फोटो चो�न पाहत असतो बाबा.  

 

�णा�णाला न�दवनू �टपणार कधीह� नसतो  
�हशबे गेले�या वेळेचा मांडत असतो बाबा, 

सहा वाजता गे�यानतंर दहा वाजता येतो बाबा  
पोरांना र�ववार� केवल भेटत असतो बाबा. 

 

घोडा बनतो, लपनू बसतो, पकडापकडी करतो  
आप�या तर बोलपणाशी खेळत असतो बाबा, 
धडपड�याची भीती ग�धळ उडवत असतो त�ेहा  
सायकल�ला ध�न मागे धावत असतो बाबा. 

 

दरू पसरले�या माळा�या खडकाळपणाचे जीवन  

एकटाच गलुमोहर होऊन डोलत असतो बाबा, 
रणरणती द�ुनयादार� मन �� कोरड ेकरत े 

एक कोपरा मनात गुपचपु �भजवत असतो बाबा. 
 

- मेघा अशोक जाधव  
( ��वतीय वष� कला ) 

रडू नकोस, रडायला वेळ तर� कुठे आहे. �वतः�या अतंरंगात         

द�प चेतव �या �द�या�या �काशात �नवा�णपद �ा�त       

कर�याचा माग� शोध.  
- तथागत गौतम ब�ुध 

 
तमु�या ने पढेु जाता येत नसेल तर पढेु जाऊ नका, पण पढेु  
जाणा�याला मागे खेच ूनका.  
 

- लोकमा�य �टळक  
 

जीवन केवळ द�घ� नसावे न�हे तर महान असावे. 
 

- डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर  

 मी �व�श�ट �देशाचा, देशाचा ह� भावना गळून पड�यासाठ�        

ता�यांकडे बघा; कारण त�ेहा त�ुह� एका अवकाशाचे झालेला        

असता.  
- अतंराळवीर क�पना चावला  

 
पणू� न�ता भाव अगंी अस�या�शवाय स�य सापडत नाह�. 

 
- महा�मा गांधी  

 

जे�हा �दय व मन दो�ह� शांत असतात त�ेहा माणसाला खर� 
�व�ांती �मळत.े 

- सरदार व�लभ भाई पटेल 
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कला शाखा एक सवुण�सधंी 
 

क ला शाखा एक सवुण�संधी हे खरे आहेत कला या         

श�दाचा अथ� �कती छान आहे, कला �हणजे मानवी कौश�य         

होत.े कमी मा�स� �मळाले क� कला शाखेत �वेश �यायचा हे          

समीकरण बदलत चाललेले, या �े�ातह� उ�म उ�म       

क�रअर�या अनेक संधी आहेत. कला शाखे�या �व�या�या�ना       

�कतपत वाव आहे, या �व�या�या�ना सभंाषण कौश�य �वीण        

�मळून अ�धक बौ��धक लव�चकता न�द करायला हवी.       

�व�ान, वा�ण�य �े�ा�माणेच याचे अनेक पया�य खलेु       

आहेत. कला शाखेत �शकत असताना �व�याथ� �व�ततृ       

वाच�याचा संदभ� सा�ह�या�या मा�यमातनू खपू काह� �शकत       

असतो, �यामळेु �याला अफाट अ�यास�म असले�या सव�       

�े�ांम�ये तयार� करणे सोपे जात.े   
कला शाखेतनू भारतीय सगंीत, गायन, वादन,      

अ�भनय, सा�ह�य, �व�या, भाषा या पारंप�रक �े�ाकडे       

�व�या�या�ना क�रअर�या उ�म आ�ण आतंररा���य सधंी      

उपल�ध आहेत. बारावीनतंर �पेशलायझशेन करता येते या       

सव� अ�यास�मांना भारतासह इतर देशातह� मागणी आहे.       

या�शवाय बारावीनंतर �व�याथ� �वधी शाखेकडे वळून शकतो       

�वधी अ�यास�मानतंर �व�या�या�ना अनेक पया�य     

नोकर��या आ�ण क�रअरचा, सरकार� तसेच खाजगी      

नोकर��या संधी उपल�ध आहेत. बारावी कलेची पदवी       

घेतले�या �व�या�या�ना डीएड, बीएड आधी पया�य खलेु       

आहेत, �शवाय कला शाखेतनू पदवी घेत�यानतंर �व�याथ�       

एम.ए, एम.�फल., डॉ�टरेट आद�ं�या मा�यमातनू     

�ा�यापक� क� शकतात. या�शवाय आट�स ् �कूल�या      

मा�यमातनू क�रअर कर�त आप�यातील ह�तकौश�याला     

वाव दे�याचाह� एक पया�य �व�या�या�समोर आहे.  

स�ुवातीपासनूच भारतात सां�कृ�तक �व�वधता    

अस�यामळेु कला �े�ात ना�व�यपणू� �गती केल� आहे.       

भारत देश हा कला शाखेसाठ� मा�हतीचा खिजना रा�हल�        

आहेत. देश-�वदेशातनू अनेक अ�यासक कला शाखे�या      

पदवी अ�यास�मासाठ� येथे येतात. बारावी कला, वा�ण�य  

  व �व�ान शाखेतनू उ�ीण� होणा�या �व�या�या�ना कला       

शाखेतील पदवी अ�यास�मास �वेश घेता येतो. साधारणतः       

12वी कला नतंर भाषा �वषय घेऊन �कंवा सामािजक शा��         

�वषय घेऊन व �यावसा�यक अ�यास�मात �वेश घेऊन       

�व�याथ� पदवी �श�ण पणू� क� शकतो. मराठ�, सं�कृत,        

उदू�, गुजराती, �सधंी, पाल�, इं�जी, र�शयन, जम�न, जपानी,        

�पॅ�नश, अरे�बक, ल�लत ना�यकला, ना�यशा��, संगीत,      

रा�यशा��, सामा�य �शासन, इ�तहास, भगूोल, लाय�र�      

�श�ण, अथ�शा��, समाजशा��, मानसशा��, शार��रक     

�श�ण अशा �वषयांम�ये पदवी �ा�त करता येत.े  

सज�नशीलता हा या �े�ात यश�वी हो�याचा पाया       

हे सात�याने नव�न�म�ती क�न समाजात क�त��या      

�शखरावर �वराजमान करणार� ह� एकमेव शाखा आहे.  

�नर��णश�ती, मांडणी, भाषचेे स�दय� जा�याची व�ृी      

�ववेकपणू� �न�म�तीची �मता �ा�त �व�या�या�ना हमखास      

यश देणार� ह� कला शाखा आहे. वाचन आ�ण �व�वधता यांची          

आवड असणा�या �व�या�या�साठ� कला शाखा ह� एक       

सवुण�सधंी आहे.  

क�पकता हा मन�ुयाचा �वभाव मानवी स�दय���ट�      

�वक�सत हो�यासाठ� �नसगा�चाच मोठा वाटा आहे.      

�नसगा�तील �व�वध पणू� बाबींचा तसेच इ�तहास, सा�ह�य,       

वादन, गायन, �च�कला, �श�पकला, ना�यकला, रंगशा��      

दैन�ंदन जीवनात होणारा �भाव आ�ण �याचे संवध�न       

कर�याची �वल�ण श�ती असणारे कला ह� अ�यास शाखा        

आहे. " काह� वषा�त अडगळीत पडले पडते क� काय अशी          

वाटणार� कला शाखा गत दोन वषा�त प�ुहा तजेीत आहे. " 

 

- प�लवी �काश कापरे 
( �थम वष� कला ) 
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राहुचा बाजार 
 
।। स�ु झाला होता आवाज  

वांगी �या, कोणी बटाटे �या, 
कुणी �या, मेथीची भाजी  
एकदम कशी ताजी ताजी ।। 
 

         ।। बाजार भरला मळुा-मठुा नद� काठ�  
             आजीने आणल� भाजीची पाट�  
             �यापा�यांचा आवाज हा केवढा  

             कोणी तर� �हटलं �या क� घेवडा ।। 
 

।। �चडं होती महागाई  

आता बास झाल �हटल� आई  

लगेच कोणी तर� �हटलं  

दहा �पय ंवाटा �या क� बाई ।। 

 

             आईने घेतला भेळीचा पडुा  
             हातात भरला ताई�या चडुा  

             राज ु�हटला बाजार होता राहूचा  
             पडुा आणला का खाऊचा ? ।।  

 
- म�तन शरफू�द�न स�यद 

( �थम वष� कला ) 
------------------------------------------ 

 
अगर मरने के बाद भी जीना है, तो एक काम ज�र करना,            

पढने लायक कुछ �लख जाना, या �फर �लखने लायक कुछ          

कर जाना | 
- एपीजे अ�दलु कलाम 

 
हर�यावर का हरलो याचे �प�ट�करण �यावे लागत,े मा�        

िजंक�यावर �प�ट�करणाचा एक श�दह� बोलावा लागत      

नाह�. 
-  एडॉ�फ �हटलर 

सवा�त मोठे पाप �हणजे ? अ�याय तडजोड करणे.  

- नेताजी सभुाषच�ं बोस 

  पो�शदंा 
 

अगंावर�ल कप�यांना चार �ठगळ 

लावनू जगणारा माझा बाप, 

 

�शकून-सव�न साहेब होन �याला जमल ंनाह�, 
क�ट क�नह�, घाम गाळुनी जगला आजवर  

पण कोणा�या लालचेपढेु �याच,ं 

कधी म�तक नमलं नाह�. 
 

कस ंअचानक न�शब पालटलं, 

व�न राजानह� साथ सोडल� 
हाताला घ�टटे पडून रचले�या ससंाराची, 

कळलच ंनाह� घडी कशी मोडल�. 
 

तमु�या छकुल��या ल�नासाठ� 
प-ैप ैजम�वल� होती ना आजवर, 

तर�ह� लेक��या सखुासाठ�  
बाबा का जाता फासावर. 

 

धीर धरा थोडा बाबा  
तमुची छकुल� �शकून खपू मोठ� होणार, 

मा�या ल�नाआधीच बाबा  
तमु�यावर होणा�या �पळवणकु�ला  

न�क�च वाचा फोडणार. 
 

जगाचा पो�शदंा �हणला जाणारा माझा बाप  

आज �यावर ह� वेळ का यावी,  
द�ुकाळत�या बापाची कहाणी  

आज सवा�नाच कळावी. 
 

- ��यांका भरत भांड  
( ��वतीय वष� कला ) 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

       शाळा �हणजे नाग�रक तयार कर�याचे प�व� �े�. -  डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
 

 ��ी व प�ुषांना वेगवेगळे �नयम लागू करणे हा �न�वळ प�पात होय.   - महा�मा �यो�तबा 
फुले 

 
�चडले�या �वचारातनू जो म�ुत राहतो, �याला न�क�च शांतता �ा�त होत.े -  भगवान गौतम 

ब�ुध 
 

   कोणतीह� गो�ट फुकट �मळाल� क� माणसाला �तची �कंमत वाटत नाह�. -  कम�वीर भाऊराव पाट�ल 
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" माणसू " 
 
" डोळे " हे तलाव नाह�त, 

तर�पण भ�न येतात. 

 

" अहंकार " हा शर�र नाह�, 
 तर�पण घायाळ होतो. 
 

" द�ुमनी " ह� बीज नाह�, 
तर�पण उगवल� जात.े 

 

 " ओठ " हे कापड नाह�त, 

  तर�पण �शवले ्जातात. 

 

" �नसग� " हा बायको नाह�, 
तर�पण कधीतर� �सतो. 
 

 " ब�ुद� " ह� लोखडं नाह�, 
  तर�पण �तला गंज लागतो. 
 

" माणसू " हा वातावरण नाह�, 
तर�पण तो बदलला जातो. 

 
     -  �दपाल� बाळकृ�ण गायकवाड 

( ��वतीय वष� कला ) 

साथ �शासना ला 
 

�मशान होतील शहरे  
ओसाड पडतील गावे  

 सकंट ओळखनू �याने �याने  

आप�या घर�च रहावे  

 

महानगरातनू गावाकड े 

सटुले आहेत ल�ढे  

आप�याच हाताने डो�यात  

आप�या घालत आहेत ध�ड े 

 

बेरजेत आहेत ��ण  

�यांचा गुणाकार नका क�  

लागणार नाह� वेळ आपला  
भागाकार होईल स�ु  

 

�शासनाला साथ देऊन  

पाळू जरा �श�त  

अनमोल आहे जीवन  

�याचा क� नका अ�त  

 

�वदेशातील संकट पाहून 

होऊ जरा गंभीर  
सरकार�या पाठ�मागे  

उभे राहू खंबीर  
 

- ऋतजुा तकुाराम कुल 
( ��वतीय वष� कला ) 

 
 
 

आई 
 
�चमकु�या �प�लांना केलं पोरग त ूआई, 

उ�या घाई रडतया आठवण तझुी येई, 

 

                          का गेल� सोडून  

                          कसा झाला तझूा घात,  

                          काय केले हे दैवान  

                          �वझ े�द�याची ती वात, 

 

झाला घरात अधंार अधंारात �दस जाई, 

उ�या घाई रडतया आई आठवण येई, 

 

                         येना आई त ूमाघार�  
                         साद लेक� घालत,  

                         तझुी आठवण काढुन  

                         बाळ देवाशी बोलत, 

 

येना धावनू ये स�वर� जीव कासावीस होई,  

उ�या घाई रडतया आठवण तझुी येई,  

�चमकु�या या �प�लांना केल ंपोरख त ू

आई, 

उ�या घाई रडतया आठवण तझुी येई.  

 
- �दनकर कैलास खळदकर  

( �थम वष� कला ) 
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नको रे बाबांनो राजकारण 
 

नको रे लागा बाबांनो या राजकारणा�या नाद�,  
आहेत इथे फ�त वादा वाद�, 

 
�वचारतील त�ुहाला चार �दवस हे राजकारणी,  

नसतात �यानतंर त�ुह� �यां�या �यानी ना मनी, 
 

राजे आहात त�ुह� फ�त काह� �दवसाचे,  
नंतर होताल �यां�यासाठ� श�ू पे�ाह� खाल�या �वचारांचे,  

 
आहे चालत तमु�या सोबत जे आज,  
समो�न जाताना तमु�या उ�या होत  
नाह� खाल� �यां�या गाडीची काच, 

 
झोपतात हे एका घरात उठतात आ�ण दसु�या घरात,  

का रे बाबांनो यां�यामागे त�ुह� क�न घेता  
�वतः�या ना�याचा घात,  

 
आहे यांचे �वचार फ�त आ�ण फ�त राजकारणी, 

मागे का रे बाबांनो होता त�ुह� यां�यामळेु आप�याचेच 
वरै�,  

 
करा �यांची सेवा �यांनी बनवल ंत�ुहा �यां�या आय�ुयाचा 
राजा, �यांची सेवा कर�यातच आहे आय�ुयाची खर� मजा,  

 
आहेत आजपय�तचा �या राजकारणाचा खरा इ�तहास,  
र�ता�या ना�याने केला स�ेसाठ� एकमेकांचा नाश, 

 
आहे एक �वनतंी क� नका क� आप�या आप�यातच वाद, 
कारण काह� �दवसानतंर भासणार आप�याच मदतीची 

हाक… 
 

- अ�द�य अ�ण नवले  
( �थम वष� कला ) 

 
एक �चधंी 

एका �ढगात होती, व�� ेबहू सरेुख, 

होती पडून छोट�, �चधंी तयांत एक. 
 

�शपंी �तला न घेई,  

�शव�यास पाटलोणी 
�चधंीस का कधीह�, 

 समजेल व�� कोणी? 

क�ध चोर �या दकुानी,  
चो�न माल नेती 

तहे� न �ास देती, �चधंीस का�ह एक 

 

�चधंीस खतं वाटे,  

का मी �न�पयोगी? 

हेटाई एवढ� का,  
मा�याच फ�त भोगी? 

 

फडके �हणनूह� का,  
माझी नसे मह�ा? 

मज गोधडीत �या ना,  
तकुडा �हणनू एक! 

 

एके �दनी परंत,ू �चधंीस �या कळाले 

साथीमधे �तयेचे, उजळून भा�य 

आले 

 
- �ाची अकुंश शलेार 

( �थम वष� कला ) 
 

�ेम �हणजे त ू 
 

�ेम �हणजे तझुा मेसेज, 

�ेम �हणजे माझा फोन, 

�ेम �हणजे रा� वेडी, 
�ेम �हणजे दोन वेड,े 

 
�ेम �हणजे तझुा आवाज,  

�ेम �हणजे तझंु हसण,ं 

�ेम �हणजे तझंु असण,ं 

�ेम �हणजे तझंु �सण,ं 

 

�ेम �हणजे बोल ना, 
�ेम �हणजे काय बोल,ू 

�ेम �हणजे मा�हत नाह�, 
�ेम �हणजे काह�च नाह�, 

�ेम �हणजे माझ े��न, 

�ेम �हणजे तझु े��न, 

�ेम �हणजे उ�र असण,ं  

�ेम �हणजे श�द नसण ं

 

    �ाज�ता गोरख थोरात 
 ( ��वतीय वष� कला  ) 

 

जीवन  
 

" ओढ �हणजे काय त.े.. 

जीव लाव�या�शवाय  

समजत नाह� " 
 

" �वरह �हणजे काय त…े 

�ेमात पड�या�शवाय  

समजत नाह� "  
 

" �ेम �हणजे काय त…े 

�वतः के�या�शवाय  

समजत नाह� " 
 

" पराजय �हणजे काय त…े 

श� ुकडुन हार�या�शवाय  

समजत नाह� " 
 

" दःुख �हणजे काय त…े 

अपे�ाभंग झा�या�शवाय  

समजत नाह� "  
 

" सखु �हणजे काय त…े 

�वतः म�ये आहे शोध�या  
�शवाय �मळत नाह� " 

 
- �तुी राज�� सोनवणे  

( �थम वष� कला ) 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Oh! Examination 
 

The name that every child knows by listening,  

is an examination. 

 

As soon as the examination paper comes in hand, 

So scared, Did not do well, 

So beating at home is sure. 

 

There are about 30 questions in 3 hours, 

One missed, So there is ruckus at home. 

 

The day before the result, 

No sleep at night, 

To get a good number, Miss God. 

 

Students observe the Lord's fast, 

If it fails, it seems Dance with poles. 

 

Get it when you pass, Great reward, 

And comes out of the mouth, 

Thank you God. 

 

Then comes the next class, 

Still comes out of the mouth, 

Oh! Examination 

 

- Seema Subhash Kudale 
( Second Year Arts ) 

 
 

 
पाऊस माझ े�व�व 

 
पाऊस येतो �रम�झम करत 

का�या ढगांचा हात धरत... 

 

पावसाचे थ�ब ज�मनीवर पडतात 

प�ी गाणे गाऊन आनदंाने बागडतात... 

 

पावसाचे पडतात धकेु 

उगवतात मग �हरवळ �पके... 

 

पावसामळेु �भजत ेमाती 
सगंुध मनामनात दरवळत जाती... 

 

न�यांना �मळत ेपावसाचे पाणी 
सारे नाचनू गातात गाणी... 

 

पावसामळेु चालत ेजग 

पाऊसा�वना काय क� मग... 

 

पावसाने नेहमी पडत जावे 

आपण सवा�नी �यात आनदंाने �भजत राहावे... 

 

पावसामळेु आहे सवा�चे आय�ुय 

आभार� �याचे सारे �व�व... 

 
-   शभुांगी शहाजी पवार 

( ��वतीय वष� कला  ) 

अपयश �हणजे काय आपला दोष न�हे यो�य मागा�वर        

आणणारे ते माग��थ दगड आहेत. अनेक अपयशातनूच       

यशाची �न�म�ती होत.े 
- यदनुाथ थ�े  

  मलुांना मला सारखे क�न �यायला हव.ं �यांची अ�भ�ची        

�वक�सत होत जाईल. आपण काह� करायला लावू नये, फ�त         

�ो�साहन �याव.ं मलु ं�नसगा��या संवेदनांचा शोध घेतील.  
 

- �व�ण ू�चचंाळकर 
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कत��य का बोझ 
 

कण-कण क� घनु,  

माँ का वह अ�भमान; 

यह उस तरह का जीवन है  

जो आपको श�ु होता है !! 

 

रा�त ेम�,  
�फर नाटक श�ु होता है; 

और इवलायशा उन कदम� पर पड़ती है,  

कत��य का बोझ !! 

 

एक-एक करके,  

�फर �गनती श�ु होती है; 

और सोचा हुआ व�ृ,  

सदा बठैा है! 

 

�फर िजंदगी सपने देखने लगती है, सपने सच होत ेह�; 
और िज�मेदार� के उन मोड़ पर,  

श�द कट जात ेह� और बजने लगत ेह� !! 
 

इस बीच,  

कोडी का भ�व�य फ�का पड़ने लगता है; 

जीवन शलै� श�ुध पखं�ुड़य�,  
यह अकेले सखूने लगती है !! 

 

या�ा सभी याद�,  
जीवन और म�ृय ुके साथ श�ु होती है; 

और एक टूटे हुए,  

स�चे अपराधी का जीवन  

सलुझने लगता है !! 

 
- नफ�सा सरुज स�यद 

( �थम वष� कला ) 
 

 

 आजह� मला एक ��न छळतो  
 
आजह� मला माझा एक ��न छळतो, 
�तला आठवत आठवत पळतो, 
रोज मी �तला  
आठवनू आठवनू जगतो; 

 
आजह� �तचा चेहरा नकळत कळतो, 

रा�ी �व�नात येत ेआ�ण  

�दवसभर जग�याची उमेद देवनू जात,े 

 

ती आठव�यास चेहरा माझा खलुतो, 
�तचा भाव�नक �पश�  
आजह� मला �मळतो; 

 

येणार� ती येईल का ?  

समजनु मा�या कळा, 
मा�याह� �दयात फुल�वल का  

ती �ेमाचा मळा, 
 

आजह� मला माझा एक ��न छळतो, 
�तला आठवत आठवत ससुाट पळतो  
 

- ��यांका बाळासो खेडकेर  
( ततृीय वष� कला ) 

 
------------------------------------------------------------- 
 
 

ई�वर एकच व �नगु�ण-�नराकार आहे, ई�वरा�या भ�तीसाठ�       

कोणालाह� कोण�याह� म�य�थाची गरज नाह�, धा�म�क      

कम�कांडावर �व�वास ठेव ूनका.  
 -   �ांतीसयु� �यो�तबा फुले 

 
हमे अपनी आवाज क� अह�मयत का पता चलता है, जब हमे           

खामोष कर �दया जाता है |  

 -   मलाला यसुफुजई 
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काळ 
 

  पवू�चा काळ बाबा,   
  खरंच होता चांगला,   
  साधे घरं साधी माणसं,   

  कुठे होता बगंला ?   

 

                      घरं जर� साधेच पण,  

                      माणसं होती मायाळू,   

                      साधी राहणी चटणी भाकर�,   
                      देवभोळी अन ��धाळू.  

 

  स�खे काय चलुत काय,    

  सगळेच आपले वाटायचे,   

  सखु असो दःुख असो,    
  आपलुक�ने भेटायचे.   

 

                     पाहुणा दारात �दसला क�,   
                     खपूच आनदं �हायचा हो,  
                     हसनू खेळून ग�पा मा�न,  

                     शीण �नघनू जायचा हो.  
 

  �ीमंती जर� नसल� तर�,   
  एकट कधी वाटलं नाह�,   
  �खसे फाटके असले तर�ह�,   
  कोणतंच काम �कल ंनाह�.   
 

                     उसन ंपासन ंकरायचे पण,   

                     पोटभर खाऊ घालायचे,  

                     पसेै आडके न�हत ेतर�ह�,  
                     मन मोकळं बोलायचे.  

 

 

  कणके�या उप�या सोबत,    

  गळुाचा �शरा हटायचा,   
  प�ावळ जर� असल� तर�,   
  पाट , तां�या �मळायचा.    
 

                     लपाछपी पळापळी,   
                     �बन पशैाचे खेळ हो,  
                     कुणीच कुठे busy न�हत,े  

                     होता वेळच वेळ हो.   
 

  �चरेबदं� वाड ेस�ुधा,   
  खळखळून हसायचे,   

  �नवांत ग�पा मार�त माणसं,    

  ओसर�वर  बसायचे.   

 

                     सखु शांती समाधान " त े"  

                     आता कुठे �दसत ेका ?  

                     पॉश पॉश घरा मधे,  

                     "तशी" म�ैफल सजत ेका ?  

 

  नात ेगोत ेघ�ट होत,े   

  �कंमत होती माणसाला,   
  �ेमामळेु चव होती,   
  अगंणात�या फणसाला.    
 

                    त�ुह�च सांगा ना�या म�ये,  

                     रा�हला आहे का राम ?  

                     मलु�कड ेआईचा हो,   
                     असतो का म�ुकाम  ?  

 

  स�खे भाऊ स��या ब�हणी,    
  कुणीच कुणाला बोलत नाह�,   
  मदंृगा�या ताला वरती,   
  गाव आता का डोलत नाह�.    
  

 �ेम , माया , आपलुक� हे,  

 श�द आ�हाला गावतील का ?  

 बठैक�त�या सतरंजीवर,  
 प�ुहा पाहुणे मावतील का ? 
 

- सौरभ सभंाजी �शदें 
  ( ततृीय वष� कला ) 

 

फ�त माणसू थांबला आहे 
 

�बयांच ं �जण ंथांबल ंनाह�, 
रोपाच ं वाढण ं थांबल ंनाह�, 
फुलाच ंफुलण ं थांबलं नाह�, 
फळांच ं �पकणं  थांबल ंनाह�, 

 

फ�त आध�ुनकतनेे पछाडलेला, 
माणसू थांबला आहे. 

 

�नसगा�च ंगाण ंथांबल ंनाह�, 
वा�याच ं वाहणं थांबल ंनाह�,  
नद�च ंखळाळणं थांबल ं नाह�, 
सयूा�च ंतापण  थांबल ंनाह�, 

 

फ�त भौ�तक  सखुां�या कैफ़ातला,  
 माणसू    थांबला आहे. 

 

 �चम�यांची  �चव �चव थांबल� नाह�,  
को�कळेची  कुहू कुहू  थांबल� नाह�, 
वासरांच ंह�बरण ंथांबलं नाह�, 
मोराच ं नाचण ंथांबल ंनाह�, 

 

फ�त �नसगा�  पासनू दरू  गेलेला  
माणसू  थांबला आहे. 

 
- द�ा शकंर टकले 

( ततृीय वष� कला ) 
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मोठा झालास त ूआज 
 

मोठा झालास त ूआज हे अगद� खरं.. 
पण मलु ंकधी आई-बाबांसमोर मोठ� असतात का..! 

 

मलुां�या अनतं चकुांना �मा करण.ं. 

अनेक दोषांसह�त, �ेमाने �यांचा �वीकार करण.ं. 

 

जग�याचा एकेक पलै,ू �यांना उलगडून दाखवण,ं  

आ�ण �य�ती �हणनू �यांचा, सवा�गीण �वकास घड�वण.ं. 

 

�याचसाठ� तर धडपड असत े��येक आईबाबांची..! 
खपु मोठे हो… �कत�वतं हो… 

 

सग�यांचे आशीवा�द, सदैव त�ुया पाठ�शी आहेत!  

�हावास त ूशतायषुी �हावास त ूद�घा�यषुी  
ह� एकच माझी इ�छा त�ुया भावी जीवनासाठ�  

 

जगातील सव� आनदं तलुा �मळो  
�व�नं सगळी त�ुया पायांशी असो 

 

आय�ुयाचा ��येक �ण खास असतो  
��येक जण तो �ण खास प�धतीने जगतो 

 

त�ुया आय�ुयातह� असे खास �ण येवो 
माझी �ाथ�ना त�ुया सोबत असतीलच 

 

दःुख आ�ण वेदना त�ुयापासनू दरू राहा�या 
तझुी ओळख फ�त सखुाशी �हावी 

 

माझी फ�त ह�च इ�छा आहे  

त�ुया चेह�यावर सदैव आनदं राहावा 
 
- अि�वनी मधकुर कदम 

( ततृीय वष� कला ) 

  " आज तझुा  वाढ�दवस " 
 
 
 

" आज तझुा  वाढ�दवस " वाढणा-या ��येक �दवसा, 
ग�णक आपलं यश, आपलं �ान आ�ण आपल� 

�कत� व�ृ�धगंत होत जावो.. 
आ�ण सखु सम�ृधीची बहार, 

आप�या आय�ुयात �न�य येत राहो… 

 

��येक �णाला, पडावी तझुी भलु, 

खलुावेस त ूसदा, बननु हसरेसे फ़ुल, 

तलुा ��येक पाउलावर यश �मळो, 
त�ुया जीवनात नेहमी सखु �मळो, 
तलुा कशाची कमतरता ना बसो, 

आ�ण तझु �व��य असाच छान राह�. 
 

��येक श�दाने त�ुया, मफ़ैल�चे गीत �हावे, 

सरू त�ुया मफ़ैल�चे, दरू दरू जावे. 

तजुपढेु ठ�गणे �हावे, �या उंच अबंराने, 

साथ तझुी �यावी, यशा�या ��येक �शखराने. 

 

बागडावे त,ू 

नभी उंच उडावे त,ू 

बननु मोती सुदंरसा, 
�शपं�यात पडावे त.ू.! 

 

��येक �णाला पडावी तझुी भलु, 

खलुावेस त ूसदा बननु हसरेसे फ़ुल. 

 

सखु – सम�ृधी – समाधान – 

�दघा�य�ुय – आरो�य तलुा लाभो..! 
यश�वी व औ�वतं हो..! वाढ�दवसा�या अग�णत 

शभेु�छा..! 
 

- पजूा क�डीबा जाधव 
( ततृीय वष� कला ) 
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शवेट� अतंर त�ेहढच राह�ल.ं.! 
 

लहानपणी आई डबा क�न �यायची पण...  

लोकांना हॉटेल म�ये खाताना ब�घतले क� खपू वाटायचं...  

आपण ह� खाव.ं.. पण आई �हणायची,  
ती �ीमंत माणस ं�हणनू पसेै खच� क�न  

खाऊ शकतात आपण नाह�ं...  
मोठा झा�यावर हॉटेलचं खायला लागलो,  

तर आरो�या�या काळजीन ंलोकं  

घरचा डबा खाताना �दस ूलागल�… 

 

शवेट� अतंर त�ेहढच रा�यल!ं 
 

लहानपणी ग�रबीमळेु मी सतुी कपड ेघालायचो,  
त�ेहा लोक टे�रकॉट, पॉल��टरचे कपड ेघालायचे,  

खपू वाटायच ंआपणह� असे घालावे... 

मोठेपणी टे�रकॉट घालायला लागलो  
तर लोकं सतुी वापरायला लागले, सतुी कपड ेमहाग झाले. 

 

शवेट� अतंर त�ेहढच रा�यल!ं 
 

लहानपणी खेळताना पडलो तर गुड�यावर पँट फाटायची,  
आई छानपकै� �शवनू �यायची...  

�शवलेलं कोणाला �दस ूनये �हणनू धडपड असायची...  
मोठेपणी लोकांना फाटले�या  

िज�स दामदपुट�ने घेताना ब�घतले… 

 

शवेट� अतंर त�ेहढच रा�यल!ं 
 

लहान होतो त�ेहा दधु नस�यान ंघर� गळुाचा चहा 
�मळायचा...  

अन ्लोकांना साखरेचा �पतांना बघायचो...  
वाटायच ंआपणह� �यावा पण ? 

आता मी साखरेचा �यायला लागलो  
तर लोकं गुळाचा �लॅक ट� �पताहेत… 

 
शवेट� अतंर त�ेहढच रा�यल!ं 

 लहानपणी सायकल दामटायचो त��हा  
लोक दचुाक� चारचाक� मधनू �फरताना बघायचो,  

वाटायच ंआपणह� �फराव,ं  

आता सकाळी सकाळी सवा�ना सायकलव�न �यायाम 

करताना ब�घतले क� वाटत… 

 

शवेट� अतंर त�ेहढच रा�यल!ं 
 

लहानपणी ज��हा चपाती �मळत नस�यान ं 

�वार� बाजर�ची भाकर� खायचो  
त��हा लोकं पोळी, चपाती भात खाताना  

आपणह� खावं अस ंवाटायच.ं..  

आज तीच लोकं भाकर� खा�यासाठ�  

हॉटेल म�ये पसेै मोजनू रांगा लावताना ब�घतल ंक� वाटत... 

 

शवेट� अतंर त�ेहढच राह�लं! 
 

लहानपणी झोपडीत राहायचो  
त��हा बंग�यात राह�या�याकड ेबघनू वाटायच ं 

आपणह� बगं�यात राहाव,ं  

आज तीच बगंलेवाले मनशांती साठ� दरू  
खे�यात जगंलात जाऊन झोपडीत (�रसॉट�) म�ये  

राहतात त��हा वाटत... 

 

शवेट� अतंर त�ेहढंच राह�लं.! 
 
- अकं�त रो�हदास झरांड े 

( ततृीय वष� कला ) 
------------------------------------------------------------- 
मा�या आय�ुयात घडणा�या घटना, प�रि�थती यावर माझे       
पण �नय�ंण नसत;े मा� �यावेळी सकारा�मक �वचार आ�ण        
यो�य वत�न न�क�च मा�या हातात आहे. मला जे �मळू         
शकले नाह�, �याबाबत दःुख करत राह�याऐवजी जे काह�        
�मळाले आहे, �याबाबत मी आभार� असले पा�हजे. जग        
अ�धक चांगले सुदंर कर�यासाठ� हातभार लाव�याची संधी       
मला जे�हा जे�हा �मळेल, त�ेहा ती सधंी मी गमावता कामा          
नये.  

- सतं �ाने�वर 
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�वकासा�या अथांग सागरास  
�वन� अ�भवादन  (४ जलु)ै 

 

को र�या माळावरती भरउ�हात �चरर् करणार�      

भयान शांतता पसरावी,मानसं असनुह� श�द न बोलणार�, भर        

�दवसा �न�मी रा� �हावी, सपंणु� गावात मानसांची र�घ        

लागावी, पोटाम�ये कालवणारा ��ीयांचा �कंचळणारा     

आवाज. अजनुह� तो �दवस आठवला तर� पोटाम�ये       

कालवाकालव होती. कारणह� तसेच होत, �दवसच वाईट होता.        

असं�य लोकांवर �ेम करणारा आ�ण अग�णत �दयांवर ताबा        

�मळवणारा जनतचेा राजा काळा�या पड�याआड गेला होता.  
स�ेची �दशा पालटवणारे �यि�तम�व हरपले होत.े       

म�ुया जनांवरां�याह� डो�यातनु पाणी यांव. अनोळखी      

�यि�तनेह� खदखद �य�त करावी असे लोकनेते जनसेवक       

जनआधार जनमानसातले जननेते जननायक मा.आमदार     

�व. सभुाष आ�णा कुल अनतंात �व�लन झाले होत.े आमदार         

�हनजे कोणी मो�या गा�डतनु �फरणारा, क�धतर� �दसणारा,       

सव�सामा�याला कधीह� ओळख न देणारा असतो अशी       

संक�पना होती पण आ�णा �या सवा�स अपवाद होत.े        

जागरण गोधंळ असो वा गर�बाचे म�ंदरातील ल�न असो        

आ�णांचे सव�सामा�य जनांसोबत जेवायला बसने असो वा       

कामासाठ� घर� आलेला सामा�य नागर�काला चहाचा आ�ह       

करणारे आ�णा ताल�ुया�या शवेट�या �वा�वापय�त ल�ात      

राहतील. ताल�ुयाला नकुतीच वेगळी �दशा �मळाल� होती       

पण ४ जलुै २००१ रोजी काळा �दवसच �नय�तने हे�न ठेवला          

होता. गु�यागो�वदंाने लोक िजवनाचा गाडा सखुाने      

समाधानाने �ेमभावनेने जगत होती.रयतचेा राजाचा काळाने      

घात केला. हातावर नाजनु फुलपाख� येऊन बसावं आ�ण        

�णात उडुन जाव अशी प�रि�थती झाल� होती. पा�हलं तर         

द�ड तालकुा नसै�ग�क���या सजुलाम-सफुलाम. ताल�ुयाला     

वळसा घालनु गेलेल� सथं ग�तने वाहणार� �भमा माई,        

ताल�ुया�या वर�या टोकापासनु खाल�या टोकापय�त गेलेला      

िजवनदायी रे�वे माग�, जाणार� ��येक रे�वे गाडी थांबणारे        

जं�शन रे�वे �टेशन, पणेु ते सोलापरु शहर जोडणारा        

रा�यमाग� ९, तीन िज��यांची बाजारपेठ जवळ.असा तालकुा       

महारा��ात �व�चतच. एक  

 वेग�ळच �दशा �मळणार होती पण काळाला हे पाहवलं        

नाह�.अनेक �वकासकाम आ�णांनी पणु� केल�.अगद� तसचं      

रंजना ताईनी चालु ठेवल.ं पण �वकासकाम कर�त असताना        

काह� राजक�य �वाथ� लोक अडथळा बनु लागल�. आ�ण        

अगद� हुबेहुन आ�णांसारखच �यि�तमम ताल�ुयाला प�ुहा      

लाभले. �व.सभुाष आ�णांचे सपु�ु राहुलदादा कुल आमदार       

झाले आ�ण ताल�ुयाला प�ुहा एकदा �दशा �मळाल�.  
आज अखेर अस�ंय ��नांना प�ैया�वना िजवनदान       

देणारे दादा, राहु - वाघोल�, अ�ट�वनायक महामाग� सारखे        

र�ते ताल�ुयाला लाभनु देणारे दादा, दरवष� जवळपास       

२०००० ��नांची आरो�य �श�बरातनु सेवा करणारे दादा,       

कोणाचेह� काम असो त�पर माग� काढणारे दादा ,        

�वधानसभेत सपंणु� रा�या�या �हताचे ��न उपि�थत      

करणारे दादा पा�हले क� आ�णांचीच आठवन संपणु�       

ताल�ुयाला होत.े रायता �क�पाचा �वषय, पांदण �शव       

र��यांचा �वषय,द�डम�ये न�वन सधुार�त बस�थानक असेल      

असे अनेक ��न दादांनी �वधानसभेत मांडुन संपणु�       

महारा��ाचे ल� वेधनु घेतले. आदरणीय दांदा�या      

मा�यमातनु आजअखेर जवळपास �क�येक को�ट �पये      

ताल�ुयात �वकासकामांसाठ� आले आहेत. अनेक     

�वकासकामे ��येत गावागावत चालु आहेत. दादांना      

�मळालेला उ�कृ�ट ससंदपटंू परु�कार �हणजे �हच खर� �व.        

सभुाष आ�णांना वा�हलेल� ��धांजल� असेल. 

 

- �ाने�वर� �ीकृ�ण चौधर�  
( ततृीय वष� कला ) 

 

एकच �येय  
 

मा�यापढेु एकच �येय एकच ल� सतत होत,े  

तचे �येय मा�यासाठ� लांबचा र�ता रचत होत,े 

र��यावरचे बार�क कण अधन मधन खपुत होत,े 

तचे मला �येयाब�दल काळजीपवू�क सचूवत होत.े 
 

- �ाने�वर� �ीकृ�ण चौधर�  
( ततृीय वष� कला ) 
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सांगा बरं सासरुवा�शणींनो  
माहेर �हणजे काय? 

 

माहेर �हणजे...  

म�हना दोन म�हने आधीच कॅल�डरवर ल� ठेवनू माहेर� 
जा�यासाठ� �वासाची �त�कटं काढून ठेवण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

'या वेळी मी आईकड ेजा�त �दवस राहाणार' 
असं नव-याला ठणकावनू सांगण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

 माहेर� जा�या�या क�पनेने चेह-यावर 
तजे यायला सरुवात होणं. 

 

माहेर �हणजे... 

उ�साहा�या भरात कप�यांची बॅग भरायला घेण.ं 

  

माहेर �हणजे... 

 "पळती झाड ेपाहुया, मामा�या गावाला जाऊ या"  
असं आप�या लेकरांना आनदंाने ओरडून सांगण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

बस�टाॅपवर सोडायला आले�या  
नव-याला हस-या चेह-याने टाटा करण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

बस�टाॅपवर उतर�यावर �र�ावाला �हणेल  

�या �कंमतीत माहेर�या र��याला लागण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

�या घरा�या प�नास- पंचाव�न पाय-या दहा-बारा ढांगात 

सपंवण.ं 

कोणीतर� दार उघडपेय�त दरवाजावरची बेल दाबनू ठेवण.ं 

 

 माहेर �हणजे... 

उंबर�या�या बाहेर उभ ंराहून भाकर�चा तकुडा ओवाळून 

टाकणा-या आईकड े�ेमाने पाहाण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

उंबर�या�या आत पाय टाकायची घाई होण.ं 
चपला काढ�याआधीच आधीच बाबां�या ग�यात पडण.ं 

 
माहेर �हणजे... 

व�हनीने �ेमाने आप�या बॅगा आत नेऊन ठेवण.ं 

 

माहेर �हणजे… 

 "�कती वाळल� माझी लेक" अस ंआईने  

केसांतनु हात �फरवत �हणण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

"चला आजपासनू काय धमाल करायची?"  

अस ंमामाने भा�याला कौतकुाने �वचारण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

�वयपंाकघरात डोकावनू,  

"आज काय बेत?" अस ंनसुत ं�वचारण.ं 

 

माहेर �हणजे… 

आवडी�या पदाथा�ची फमा�ईश करण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

जेवणाची वेळ झा�यावर  
प�ह�या पगंतीत बसनू जेवायला सरुवात करण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

सो�याव�न उठून खचु�वर बसण ंआ�ण  

हो खचु�व�न उठून बेडवर लोळत पडण.ं 
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माहेर �हणजे... 

सकाळी जाग येईल त�ेहा आरामात उठण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

गावात�या म�ैीणींना फोन क�न  

�सनेमा-नाटकाचे �लॅन आखण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

अगंणात�या झोपा�यावर बसनू वेळी-अवेळी प�ुतक वाचण.ं 

 

माहेर �हणजे 

बालपणी�या ज�ुया फोट�चा पसारा काढून बसण.ं  

कोण�याह� पाचकळ �वनोदांवर खळखळून हसण.ं 

 
माहेर �हणजे... 

ग�च पोट भर�यानतंर�  
आईने दह�भात खा�याचा आ�ह करण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

८/१० �दवस पटकन ्संपनू गे�यासारखे वाटण.ं 

सासर� परत जातांना दोना�या चार बॅग झाले�या असण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

�नघतवेेळी जड मनाने आईबाबांना वाकून नम�कार करण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

YES!! ऐनवेळी सासर� जाण ं२ �दवसाने पढेु ढकलण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

"सासर�यांना नीट जप हो" अस ं 

आईने �ेमाने पाठ�वर हात �फरवत सांगण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

बसम�ये भावाने जड बॅगा ठेवायला मदत करण.ं 

  माहेर �हणजे... 

"घर� पोहोचल�स क� फोन कर" अस ं 

माहेर�यांनी चारवेळा ओरडून सांगण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

बस �दसेनाशी होईपय�त माहेर�यांना हात हलवत �नरोप देण.ं  

 
माहेर �हणजे... 

पढु�या �वासासाठ� �ाणवाय ूभ�न घेण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

 "मा�या माणसांना सखुात ठेव" ह� देवाकड े�ाथ�ना करण.ं 

 

माहेर �हणजे... 

"आ�ह� खपू मजा केल� मामाकड"े अस ं 

लेकरांनी खपू उ�साहाने �यां�या व�डलांना न थकता सांगण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

फोन आला क� खोल�च ंदार लावत  

आईशी मनसो�त ग�पा मारण.ं 

 

माहेर �हणजे...  

'काळजी क� नकोस गं आई' अस ं 

दर चार वा�यांनतंर �तला ठामपणे सांगत राहाण.ं  

 

माहेर �हणजे... 

वया�या स�रा�या वष�ह� माहेर�या आठवणींनी �याकूळ 

होणं. 

�कती �लहाव ंमाहेरा�वषयी?... 

 

अहो शवेट� माहेर �हणजे;  

"मा�या माहेर� अस,ं मा�या माहेर� तस"ं  

हे नव-याला सतत सांगनू �याला छळत राहाण.ं  

हो �कनई?... 

 
- मो�नका संजय पणेुकर  

( �थम वष� कला ) 
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ती माझी होता होता रा�हल� 
 

ती माझी होता होता रा�हल�,  
काल मी �तला साडीत प�हल�,  

 

मी मनोमन देवाला दोन फुले वा�हल�, 
डो�यातनू एक नकळत एक धार वा�हल�,  

 

पण तवे�यात �तची माय समोर प�हल�,  
होय खरच सांगतो  

प�ुहा ती माझी होता होता रा�हल�..! 
 

ओढ लागे जीवा 
 

का तझुी ओढ लागे जीवाला कळत नाह� ,  
का आठवणीने मन भरत नाह� ,  
मनात आस आहे एका भेट�ची ,  

दरुावा सहन होत नाह� ,  
 

मनाने तलुा नख�शखांत पा�हले तर� , 
डो�याने बग�याची इ�छा जात नाह� ,  

हसताना तलुा बगनू ,  

मी त�ुयात मला �वसरायचो ,  
 

एकांतात बसनू तलुा आठवायचो ,  
आय�ुयातील सगळे �ण आठवणीत राहत नाह�त ,  

पण काह� �वसरता पण येत नाह� ,  
�यातलाच एक �ण , 

  

त�ुया मा�या �ेमाचा ,  
आप�या �व�नांचा..! 

 

- �न�खल र�व�ं �शतोळे  
( ततृीय वष� कला ) 

 

 आई - वडील 
 

आई आहे तोपय�त �बलगून �या �त�या कुशीत,  

ती गे�यावर फ�त भास होतात,  

रडावं लागत त�ड लपवनू,  

आप�याच �ा�तना�या उशीत. 

 

वडील आहेत तोपय�त �मरवनू �या �वताला, 
जसा जग िजकं�याचा आव �सकंदाराला, 

त ेगे�यावर �यांची आठवण येत े��येक �णाला, 
अन बघत बसावे लागत ेफोटोवर�या हाराला. 

 

अपे�ा नसतचे काह� �या दोघांचीह� तमु�याकडून, 

�यांना आधार हवा असतो फ�त शर�राला, 
�यांनी ज�म �दलेला असतो आप�या काळजाला. 

 

- वषा� �व�ण ूनात ू
( ततृीय वष� कला ) 

 
 

ऊसा�या मलुांची ल�न  

 

 ऊसाला झाल� दोन दोन पोरं, 
मोठा मलुगा 'गळु' अन ् 

धाकट� मलुगी 'साखर' 
 

साखर �दसायला गोर�गोमट� अन ्सुदंर, 
गुळ मा� ओबडधोबड अन ्काळा कलुदंर. 

 

साखर तशी �वभावाला गोड, 

�त�यात उणेपणा शोधण ंअवघड. 

 

गुळ मा� �वभावाला �चकट, 

समोर �दसला क� ईतरांना वाटे संकट. 
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साखर तशी मन�मळाऊ, जेथे जाई तथेे �मसळुन जाई, 

गुळ पण गेला ईतरात �मसळायला,पण �याला त ेजमलेच 

नाह�.  
 

साखरेला गद�त शोधणे असे फार अवघड, 

गुळ मा� गद�त लगेच �दसे, कारण तो होता 'ओबडधोबड'. 

 

साखरेचे र�यावर �ेम जडले, 

बापाने लगेच ्दोघांचे ल�नच ्लावनु टाकले. 

 

तीला झाला एक मलुगा, �दसायला होता तो गोरागोरा, 
यथावकाश बारसे झाले, नांव ठेवले '�शरा'. 

 

ऊसाला आता काळजी वाटु लागल� गळुाची, 
�या�या साठ� मलुगी कशी अन ्कुठे शोधायची ? 

 

ऊसाला होत ेमाह�त, आप�या मलुाला ना �प ना रंग, 

सतत काळजी वाटायची, कसा जाईल काशीला हा सगं. 

 

ब� याच मलु� पाह��या, कोणी �याला पसंत कर�ना, 
काळजी वाटे ऊसाला रा�ी झोप येईना. 

 

ऊसाला �म� एक होता, नांव �याचे तपू, 

�याने �य�न केले खपु, अन ्ऊसाला आला हु�प. 

 

�याने मलुगी सचु�वल� ग�हाची, 
जी �दसायला होती बे�ाची. 

 
धा�यकुळीत उ�च ग�हाचे घराणे, होत ेऊसा�या 

तोलामोलाचे, 

ऊस �हणे मागणी घालणे मलु�ला, नाह� ठरणार फोलाचे. 

 
अगंाने ती होती ल�ठ नी जाडजडु, 

�पाला साजेसे, नांंव होत ेतीचे 'भरड’. 

 

ग�हाला मलु��या �पाची होती क�पना, 
तो कशाला करतो नस�या व�गना ? 

  होकार �दला कारण, गणु दोघांचे जळुले, 

ल�न जमले अन ्सारे तयार�ला लागले. 

 

�कचन ओटा झाला, ल�नासाठ� बकु, 

�वयपंाकघर पण सज�वले खपु. 

 

'भरड' ला तपू कढईत घेउन गेले, 

तथेेच ्तीचे खरपसु मेक-अप पण केले. 

 

भरपरु लाजल� 'भरड', अन ्झाल� गलुाबी, 
गरम पाणी कढईत �शरले, अन ्भरड झाल� 'शराबी'. 

 

ल�नाची तयार� पहायला आलेले दधु स�ुधा कढईत �शरले, 

अन ्हळुच ्�याने गुळाला कढईत पाचार�ले. 

 

गुळाने केला कढई�वेश,  

अन ्उक�या�प मंगला�टकांना आला आवेश. 

 

मनाने दगड असले�या भावनाश�ुय गुळाला, 
'भरडी' चे �प पाहुन, वेळ नाह� लागला पाघळायला. 

 

काज ुबदाम �कसमी�या पड�या अ�ता, 
कढईचे झाकण लाव�याची भटजीने घेतल� द�ता. 

 

काळांतराने मलुगी झाल� �यांना, सुदंर गोड अशी, 
थाटामाटात बारसे झाले, नांव ठेवले लापशी. 

 

- �करण सरेुश �शदें 
( ततृीय वष� कला ) 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
िजदंगी मे अ�छे लोगो क� तलाश मत करो, बहुत अ�छे          

बन जाओ | आपसे �मलकर खायल �कसी क� तलाश परू� हो | 
 

- माजी रा��पती एपीजे अ�दलु कलाम 
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 थोडा �यायाम कर...! 
 

केवळ आ�थ�क प�रि�थती 
चांगल� असनू उपयोग नाह�, 
मनि�थ�त चांगल� पा�हजे 

सकाळी थोडी योगासने केल� पा�हजे...! 

 

शर�र �फट तर मन �फट  

नाह� तर काय , 

सगळं चांगलं असनूह� 
घरात नेहमीच �कट �कट..! 

 

पय�टनाला जायचं �हणजे 

�कृ�त चांगल� असल� पा�हजे, 

कपाळावर आ�या नाह� 
चेह-यावर रौनक असल� पा�हजे..! 

 

आबंट चेहरा क�न  

अिजबात बस ूनका, 
अन त�णपणी �वनाकारण 

�हाता-या सारख ं�दस ूनका..! 
 

आनदं�, खेळकर,  
टवटवीत रहावं , 

�यासाठ� �ाणायाम  

रोज कर�त जावं..! 

 

गुढ�या�या वा�या सटकले�या 
डो�या�या प�या सरकले�या, 
थोड ंकाह� वेगळं खा�लं क�  
ऍ�स�डट�, मळमळ, उलटया, 
अरे काय भ�या माणसा, 

कस ं�हावं तझंु ? 

 

  हे ड�गर, झाड,ं सम�ु 

कोणासाठ� आहेत ? 

तझंु आपलं एकच 

"मी फार �बझी आहे..!" 

 

वे�या, त�येतीची काळजी घे 

कुटंुबासाठ� वेळ दे, 

घरासाठ� झटणा-यांना साथ दे..! 

 

अडचण चाल ुआहे 

अस ंतणु-तणु ंवाजव ूनकोस, 

"मान�सक" आजारान ं 

खगंनू त ूजाऊ नकोस..1 

 

�नसगा��या जवळ जा 
थोडी तर� मजा कर 

शखं आ�ण �शपं�याना 
कधी तर� हातात धर....! 

 

योगासनांची कास  

आता कधीह� सोडु नको, 
झमुची म�जा मा� �वस� नको.. 
आ�ण आरो�य �बघडलं �हणनू  

सारख ंसारख ं रडू नको..! 
 

�हणनूच थोडा �यायाम कर....! 
�हणनूच थोडा �यायाम कर...! 
�हणनूच थोडा �यायाम कर...! 

 
- अजय पोपट ढमढेरे  

( �थम वष� कला ) 
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सजा� राजा सांगे  
 

बळीराजा सजा� राजा सांगे बळीराजा  
अरे बळीराजा,  

�कती क�न घेतोस आम�याकडून काम 

सा�या �शवरामधी गळला आमचा घाम… 

त ूरा�ीचा �दवस केला,  
कधीच कामाचा आळस नाह� केला 

 

आप�या दोघां�या क�टाने सार �शवार फुललं 

आ�ण त ेपाहून त�ुया डो�यातनू आनदं अ� ूगळल…ं 

आ�ह� हे सव� पाहत होतो,  
त�ुया आनदंात पोटभर आनदं मानत होतो 

भा�पद चाल ूझाला, पावसाला मोठा जोर आला 
�नसग�राजा कोपला होता, पाऊस जोर जोरात येतच होता 

 

कधी-तर� थांबेल पाऊस हा, असा �वचार केला 
पाऊस थांबला पण अवघा �शवार पा�याखाल� गेला 

हाती आलेल ंपीक पा�यात गेलं होतं 

त�ुया आ�ण आम�या क�टाच ंहे काय झालं होत ं

बळीराजा त�ुया डो�यावर कजा�चा भार होता 
तलुा दररोज सावकाराकडून श�दाचा मार होता 

 

आला रागात त ूघर�, घेतल� होती दोर� 
गेला भरभर शतेावर�, बांधल� दोर� झाडावर� 
घेतला गळ फास, केला जीव शांत जर� 

अरे बळीराजा असे के�यान सावकार सोडील तलुा बर� 
अरे सावकार उभा रा�हला त�ुया दार� 
केल� मागणी पशैाची त�ुया घर� 

उरले होतो फ�त सजा�-राजा त�ुया दार� 
मग झाल� पाठवणी आमची खाट�क घर� 

अबोल आमचा जीव जर� 
जातो आता फ�त त�ुयासाठ�च देवाघर� 

- नीता उ�म देवकर 
( �थम वष� कला ) 

 अनोळखी 
 

अनोळखी वाटेवर  
त ूआ�ण मी  
अनोळखी… 

 

माणसा�या समदुायात  

सगळं जगच  

अनोळखी… 

 

ना�यां�या बधंात  

सगळी नाती  
अनोळखी… 

 

मखुव�या�या या जगात  

खरे चेहरे ह�  
अनोळखी… 

 

�ेमा�या �कारांम�ये  

खरं �ेम ह�  
अनोळखी… 

 

श�दां�या गंु�यात ह�  
माझी क�वता ह�  
मला अनोळखी… 

 

ओळखी�या गुं�यामधील ओळखच वेगळी 
मग लपवल� काय? 

आ�ण दाखवल� काय? 

ओळख ओळखच राहत े

ओळखी सारखी फ�त  

चेहरे होतात अनोळखी 
पवू�चे, आजचे आ�ण उ�याचे 

- सरुज सधुाकर मांढरे  
( �थम वष� कला ) 



 
 

 
#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 

    
 

अधा��गनी 
 

माप ओलांडून ती ल�मी �हणनू आल�, 
तीचे घर सोडून ती या घरची झाल�, 

माझ ेघर तीचे �हणनू सहज तीने सावरले, 

पण माहेर�या आठवणींचे �कती हंुदके तीने आवरले, 

 

हे मला कधी कळलेच नाह�..! 
 

�वत:ची आवड, �वत:ची �व�ने बाजलूा ठेवल�, 
माझी �व�ने, माझी आवड मा� जपत गेल�, 

तीचीह� काह� �व�ने असतील, 

ती�याह� काह� आवडी असतील, 

 

हे मी कधी �वचारलेच नाह�..! 
 

नवीन �चकर पदाथ� अनेकदा चाखले, 

कौतकुाचे बोल मा� मी हातचे राखले, 

�वचीत काह� करपले तर लगेच नाव ठेवले, 

पण त ेकरताना तीने क�ती चटके सोसले, 

 

हे मला कधी जाणवलेच नाह�..! 
 

मी चार पसेै कमावले, तीने दोन वाचवले, 

मा�या नकळत भ�व�यासाठ� साठवले, 

मी घर चालवतो, ती सांभाळत,े  

चालव�यापे�ा सांभाळणे कठ�ण असत,े 

   

हे मला कधी जाणवलेच नाह�..! 
 

मी �हणालो, मलेु मोठ� झाल�, माग� लागल�, 
ती �हणाल�, हो चांगल� �नघाल� बापावर गेल�, 
आप�या स�ंकारांमळेु चांगल� वागु लागल�, 
पण �यांना घड�वताना ती �कती रा� जागल�,   

 हे मला कधी जाणवलेच नाह�..! 
 

अशीच वष� सरत गेल�, 
कोणाला काय हव ंनको सारं बघत गेल�, 

अधा�गीनी �हणनू आय�ुयभर सोबत ती रहावी, 
पण ती�या ऋणांची परतफेड कशी करावी, 

   

हे मला कधी जाणवलेच नाह�..! 
 

- �शांत वसंत थोरात 
( ततृीय वष� कला ) 

 
 
 

बाजारातील ��ी 
 
 

का बाजारातील ��ीला नसतं मन? 

का बाजारातील ��ीला नसतात भावना? 

नसतील होत का ती�या शर�राला वेदना? 

 

पशैासाठ� ती लाचार होत,े 

मारत े�वतः�या सवेंदना, 
पण त�ुह� �या बधीर संवेदनावर, 

 

करता नसुताच अ�याचार, 
�त�या शर�रावर करता वासनेने भरलेले वार, 

का ? ती लाचार असत,े 

 

त�ुह� कोणती लाचार� प�करता, 
�त�या शर�रावर वार क�न, 

कोणता प�ुषाथ� गाजवता? 

 

- रो�हणी बापरूाव कंुजीर 
( �थम वष� कला ) 



         
 

रा���य सेवा योजना �वयसेंवक गावातील म�ंदर प�रसर व बस �टॉप �वछता करताना 
 

         
 

एन. एस. एस. �वयसेंवक गावातील साव�ज�नक र�त े�व�छ करताना 
 

         
 

�ाथ�मक शाळा मदैान सशुोभीकरण व �मशानभमूी �व�छता करताना �वयसेंवक 
 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 



       
 

�हवाळी �मसं�कार �श�बर मौजे टाकळी भीमा, �ामपंचायत काया�लय व म�ंदर प�रसरात व�ृारोपण करताना 
 

      
 

मौजे टाकळी भीमा, िज�हा प�रषद �ाथ�मक शाळा रंगीत सशुोभीकरण करताना �वयसेंवक 
 

      
 

योग अ�यास �ा. योगेश गदादे व �वयसेंवक आ�ण  व�ृारोपण पाहणी करताना �ामपंचायत पदा�धकार� 
 

#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
   

 



      
 

�या�यात े�ी. बाळकृ�ण �शदें माग�दश�न करताना आ�ण समारोप �सगंी उपि�थत स�ंथा पदा�धकार� व �ाम�थ 
 

      
 

को�हापरू-सातारा-सांगल� येथील परू��तांसाठ� �भातफेर� व मदत �नधी गोळा करताना �ा�यापक व �व�याथ� 
 

      
 

महा�व�यालय प�रसरात व�ृारोपण व संगोपन करताना �व�याथ� 
 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 



      
 

महा�व�यालयातील �ा�यापक व �व�याथ� सां�कृ�तक �दवस साजरे करताना काह� �ण�च� े
 

      
 

महा�मा गांधी जयंती�न�म� �ा. मोहन शलेार यांचा स�मान करताना �ाचाय� मधकुर मोकाशी व का�यवाचन �पधा� 
 

      
 

२६ नो�ह�बर रोजी स�ंवधान �दन साजरा व �व�या�या�ना शपथ देताना �ा. योगेश गदादे 
 

#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
   

 



      
 

ऐ�तहा�सक �े� भेट दौरा जिंजरा �क�ला व एक�वरा लेणी एक �ण 
 

        
 

वा�ष�क ��डा �पधा� - मलेु व मलु� यां�या मदैानी खेळातील काह� �ण�च� े
 

      
 

�फट इं�डया उप�मात �यायाम �ा�य��के करताना �व�याथ� व समवेत �ा�यापक 
 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 



      
 

आतंररा���य योग �दन �ा�य��क करताना �ा. सदं�प नवले व �व�याथ� �वयसेंवक 
 

      
 

�नभ�य क�या अ�भयानांतग�त माग�दश�न करताना �ाचाय� डॉ. रमेश अडसळू व �वसरं�क यावेळी समवेत �व�याथ� 
�वकास अ�धकार� �ा. अमोल बो�,े �ा. शोभा वायकर, �ा. यो�गता �दवेकर, �ा. योगेश गदादे आ�ण �ा. सीमा �शदें 

 

      
 

#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
   

 



      
 

महाभ�डला व दां�डया काय��म �ण�च� े�. �ाचाय� �वकास टकले समवेत �ा�यापक वग� व �व�याथ� 
 

      
 

डॉ. समीर कुलकण� क�रअर माग�दश�न आ�ण �ा. मोहन शलेार जाग�तक यवुा �दवस माग�दश�न करताना  
 

      
 जाग�तक म�हला �दन तसेच �ांती�योती सा�व�ीबाई फुले जयतंी �न�म� माग�दश�न करताना �ा. शभुांगी बारवकर   यावेळी म�हला �दन �मखु म�हला पाहु�या सौ. ऋतजुा सोनवणे, �. �ाचाय� �वकास टकले, �ा�यापक व �व�याथ� 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 



      
 

झपे �भ�ीप�क व मराठ� वाङमय मडंळ उ�घाटन �सगंी डॉ. सदं�प सांगळे माग�दश�न करताना  
समवेत उपि�थत स�ंथेचे उपा�य� �ी. �शवाजीआबा सोनवणे, �ाचाय� आ�ण �ा�यापक 

 

      
 

मराठ� भाषा �दन काय��म उपि�थत �ाचाय� व �ा�यापक आ�ण र�तदान �श�बर सहभागी �वयसेंवक 
 

        �श�क �दन - �व�याथ�नी �श�क माग�दश�न करताना आ�ण अ�ययनात गुंग �व�याथ� 
#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 

   
 



      
 

महा�व�यालय पर�सर �वछता व �व�छ भारत - �व�थ भारत �भातफेर� �वयसेंवक व �ा�यापक 
 

      
 

रा. से. यो. �दवस माग�दश�न करताना �ी. �शवाजीआबा सोनवणे आ�ण रांगोळी रेखाटताना �व�या�थ�नी 
 

      
 

दगडी बधंारा बांधताना गुंतलेले �वयसेंवक काह� �ण�च� े
 

#####  �व�याथ�  वष� २०१९-२०२०   ##### 
   

 



      
 �गनीज व�ड� रेकॉड� व �नम�ल वार� - ह�रत वार� - �वछ वार� अ�भयानात स��य सहभागब�दल काय��म अ�धकार�   �ा. मोहन शलेार यांचा कुलग�ु डॉ. �नतीन करमळकर सा. फुले पणेु �व�यापीठ, पणेु आ�ण   मौजे टाकळी भीमा �ाम�थ �हवाळी �श�बरात भर�व योगदानाब�दल स�मान �च�ह देऊन स�कार करताना  

      
 

�नम�ल वार� - ह�रत वार� - �वछ वार� यवत काय��मात उपि�थत व अ�नदान करताना �वयसेंवक 
 

      
 सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ, पणेु �गनीज व�ड� रेकॉड� साठ� उपि�थत रा. से. यो. �वयसेंवक जनसमदुाय 



 
 

अहवाल  
�वभाग 

 
 
 
 
 
 
 
 



#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
       

                            
 

रा���य सेवा योजना  
  
महा�व�यालयात श�ै�णक वष� सन 2015 - 2016 पासनू 50         

�व�याथ� �वयंसेवकांचे यनुीट काय�रत आहे. सन 2019 -        

2020 म�ये रा���य सेवा योजना �वभाग सा�व�ीबाई फुले        

पणेु �व�यापीठ, पणेु यां�याकडून मागणी क�न सदर       

य�ुनटची सं�या 100 कर�यात आल� आहे.  

 

�नय�मत काय��म : महा�व�यालयात रा���य सेवा योजना       

�वभागा�या वतीने श�ै�णक वष� सन 2019 - 2020 म�ये         

�व�वध �नय�मत काय��म व स�ंकार �श�बरातनू �व�वध       

उप�म राब�वले राब�व�यात आले आहेत. जनू - जलुै 2019         

पासनू �व�वध रा���य सेवा योजना उप�माची स�ुवात       

कर�यात आल�. 21 जनू 2019 रोजी महा�व�यालयात       

आतंररा���य योग �दवस साजरा कर�यात आला. �ा. नवले        

एस. डी. यांनी �व�या�या�ना �व�वध योगा �ा�य��के क�न        

दाख�वल�.  
 

�गनीज व�ड� रेकॉड� सहभाग : �द. 23 जनू 2019 रोजी          

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ, पणेु येथे �व�यापीठ       

मदैानावर 16,731 कडू�नबंाची रोपे एकाच �ठकाणी      

�व�या�या�ना �वत�रत क�न मा. माजी म�ुयमं�ी देव��जी       

फडणवीस यां�या उपि�थतीत �गनीज व�ड� रेकॉड� कर�यात       

आले, या �णाचे सा�ीदार हो�यासाठ� महा�व�यालयातील      

रा���य सेवा योजनेचे 51 �व�याथ� �वयसेंवक सहभागी झाले        

होत.े  

 

�नम�ल वार� : �द. 29 व 30 जनू 2019 रोजी �नम�ल वार�            

अतंग�त वारक�यांची सेवा आ�ण �व�छता अ�भयानासाठ�      

म�ुकाम पो�ट यवत, तालकुा द�ड, िज�हा पणेु येथे �ी सतं          

तकुाराम महाराज पालखी सोह�यात 50 �वयसेंवक �व�याथ�       

सहभागी झाले होत.े  

 
तंबाखू म�ुती व परू��तांना अ�थ�क मदत : �द. 11 जलुै          

2019 रोजी �लेज फोर लाईफ हा उप�म आयोिजत क�न         

तंबाखमू�ुत शपथ घे�यात आल�, याम�ये 37 �व�याथ�  

  �वयसेंवक सहभागी झाले होत.े 29 ऑग�ट 2019 रोजी        

को�हापरू, सांगल�, सातारा परू��तांना आ�थ�क मदतीसाठ�      

रॅल�चे आयोजन कर�यात आले होत,े या रॅल�त ₹ 7878/-         

�पये एवढ� र�कम जमा क�न सा�व�ीबाई फुले पणेु        

�व�यापीठ, पणेु यांना सपुदू� कर�यात आल�.  
 

�व�छ भारत पढंरवडा : 29 ऑग�ट 2019 रोजी स�ुढ भारत          

�फट इं�डया काय��माचे आयोजन कर�यात आले होत.े 1 ते         

14 ऑग�ट 2019 �व�छता पधंरवडा साजरा कर�यात       

आला. 24 स�ट�बर 2019 रोजी रा���य सेवा योजना        

�दना�न�म� महा�व�यालयात रांगोळी, �नबधं, पो�टर,     

घोषवा�य, क�वता इ�याद� �पधा�चे आयोजन क�न रा���य       

सेवा योजना �दन साजरा कर�यात आला, याम�ये 65        

�व�याथ� सहभागी झाले होत.े  

 
महा�व�यालय प�रसर �व�छता : 2 ऑ�टोबर 2019 रोजी        

महा�मा गांधी जयतंी व �व�छता ह� सेवा या उप�माचे         

आयोजन क�न महा�व�यालय प�रसर व साव�ज�नक      

�ामपचंायत �वह�र प�रसराची �व�छता कर�यात आल�,      

याम�ये 35 �व�याथ� �वयसेंवक सहभागी झाले होत.े 

 
इतर काय��म : 26 नो�ह�बर 2019 रोजी महा�व�यालयात        

स�ंवधान �दन साजरा कर�यात आला. 3 जानेवार� 2020        

रोजी महा�व�यालयात सा�व�ीबाई फुले जयतंी साजर�      

कर�यात आल�. �ा. शभुांगी बारवकर यांचे मी सा�व�ी फुले         

बोलते ! या �वषयावर �या�यान झाले. 12 जानेवार� 2020         

रोजी यवुक �दना�न�म� �वामी �ववेकानंद जयतंी व       

िजजाबाई जयतंी साजर� कर�यात आल�. 26 जानेवार� 2020        

रोजी महा�व�यालयात �जास�ाक �दनाचे आयोजन     

कर�यात आले होते सदर �दवशी रा���य सेवा योजनेचे 21         

�व�याथ� �वयसेंवक उपि�थत होते तसेच वेळोवेळी      

महा�व�यालय प�रसर �व�छता व�ृारोपण क�न     

�व�या�या�नी �मदान केले.  
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रा���य सेवा योजना �वशषे �हवाळी स�ंकार �श�बर : रा���य         

सेवा योजनेचे �वशषे �हवाळी स�ंकार �श�बर �द. 17        

जानेवार� 2020 ते 23 जानेवार� 2020 कालावधीत मौजे        

टाकळी �भमा, तालकुा द�ड, िज�हा पणेु येथे आयोिजत केले         

होत.े �श�बराचे उ�घाटन टाकळी भीमाचे सरपचं �ी सतंोष        

गरदरे, उपसरपंच �वजय �शक� , �ामपचंायत सद�य,      

�ाम�थ, �ा�यापक व �व�याथ� यां�या उपि�थतीत झाले,       

याम�ये रा���य सेवा योजनेचे 50 �व�याथ� �वयसेंवक       

सहभागी झाले होत.े �श�बर काळात मा. �ी. बा. मा. �शदें,          

�ा. कल�म तांबोळी, �ा. �वकास शलेार, �ा. भाऊसाहेब        

ग�हाणे, �ा. अमोल बो�े इ�याद� मा�यवरांची �या�याने       

झाल�. स�म यवुा, समथ� भारत, एक भारत �े�ठ भारत या          

उप�मांतग�त �व�या�या�नी �ाम �व�छता, पाणीपरुवठा     

प�रसर �व�छता, अगंणवाडी, िज�हा प�रषद �ाथ�मक      

शाळा, साव�ज�नक म�ंदर प�रसर �व�छता, केल� 50       

थायकस व�ृांचे ख�डे घेऊन व�ृारोपण कर�यात आले. चार        

बाय तीन आकाराचे बारा शोषख�डे तयार केले. िज�हा        

प�रषद �ाथ�मक शाळा टाकळी �भमा व गरदरे व�ती येथील         

शाळे�या �भतंीची रंगरंगोट� केल�. मतदान जागतृी,      

पया�वरण जागतृी, बेट� बचाव बेट� पढाव रॅल� इ�याद� �व�वध         

समाजोपयोगी उप�म �शबीर कालखंडात राब�वले. रा���य      

सेवा योजना समारोप �सगंी स�ंथेचे उपा�य� मा.       

�शवाजीआबा सोनवणे, स�चव मा. परशरुामभाऊ �शदें,      

खिजनदार मा. कृ�णरावबा�पू �नबंाळकर, सचंालक मा.      

�चमाजीबा�पू कुल तसेच सरपचं, उपसरपचं, �ामपचंायत      

सद�य, �ाम�थ, म�ुया�यापक, �ाचाय�, �ा�यापक,     

�व�याथ� इ�याद� मा�यवर उपि�थत होत.े �व�या�या�नी      

�श�बर काळात केलेले उ�कृ�ट काम पाहून मौजे टाकळी        

भीमा �ामपंचायत�या वतीने काय��म अ�धकार� व      

महा�व�यालयाचा �ॉफ� देऊन �वशषे स�मान कर�यात      

आला. एन.एस.एस. �व�याथ� ��त�नधी अजय राज��      

देशमखु व �व�याथ�नी ��त�नधी सीमा सभुाष कुदळे यांनी        

काम पा�हले. 

 

- �ा. मोहन �कसन शलेार 
( रा.से. यो. काय��म अ�धकार� ) 

 �व�याथ� �वकास मंडळ 
 

आम�या महा�व�यालयातील �व�याथ� �वकास मंडळा     

अतंग�त सन 2019 - 2020 म�ये �व�वध उप�म राब�व�यात         

आले. श�ै�णक वषा��या स�ुवातीला �व�याथ� �वकास      

मडंळाची सभा घेऊन वा�ष�क �नयोजन व कोणकोण�या       

योजना व काय��म �यावेत या वरती चचा� �वचार �व�नमय         

कर�यात आला. सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ, पणेु       

यां�याकडून वेळोवेळी येणा�या प�रप�कावर काय�वाह�     

कर�यात आल� आहे. �व�याथ� सरु�ा, मतदार जागतृी,       

व�ृारोपण अहवाल, अटँ� रॅ�गगं अहवाल व �व�वध �कारचे        

जनजागतृी पर अहवाल सादर कर�यात आले आहेत.       

�व�याथ� �वकास मंडळामाफ� त महा�व�यालयांम�ये- 

  

कम�वीर भाऊराव पाट�ल कमवा व �शका योजना : आम�या         

महा�व�यालयाम�ये कम�वीर भाऊराव पाट�ल कमवा व �शका       

योजना राब�व�यात येत आहे. या योजनेत बागकाम, संगणक        

टाय�पगं, �ंथालय सहा�य, काया�लयीन सहा�य,     

महा�व�यालयीन प�रसर �वछता याद� �व�पाची कामे      

�व�या�या�ना �दल� जातात. सदर योजनेत एकूण एक       

�व�याथ� व एक �व�या�थ�नी असे एकूण दोन जण सहभागी         

आहेत. सदर योजनेत यावष� महा�व�यालयाकडून झालेला      

एकूण खच�         ₹ 12920/- �पये इतका आहे.  

 
ज�ैवक सपंदा माग�दश�न काय�शाळा  :  
�व�याथ� �वकास मडंळामाफ� त, सा�व�ीबाई फुले पणेु      

�व�यापीठ पणेु यां�या सयं�ुत �व�यमाने श�ै�णक वष� सन        

2019 - 2020 रोजी एक�दवसीय ज�ैवक सपंदा माग�दश�न        

काय�शाळा आयोिजत केल� होती. याम�ये महा�व�यालयातील      

30 मलेु व 30 मलु� व इतर महा�व�यालयातील 10 मलेु व 10            

मलु� असे एकूण 80 �व�या�या�नी सहभाग घेतला. याम�ये        

स�ुवातीला �ा. मोहन शलेार �यांनी ज�ैवक सपंदा यावरती        

माग�दश�न केले, �यानंतर �व�या�या�ची ��नावल� घे�यात      

आल� आ�ण �व�या�या�ना अ�पाहार देऊन काय�शाळेचे      

सांगता कर�यात आल�.  



#####  कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू   ##### 
        

 

�नभ�य क�या अ�भयान : सन 2019 - 2020 या श�ै�णक          

वषा�त �व�यापीठाकडून �नभ�य क�या अ�भयान या ��तावास       

�वतं� मा�यता �मळाल� नसनू, आयोजक महा�व�यालय      

उरळीकांचन येथील पदम�ी म�णभाई देसाई या आयोजक       

महा�व�यालयात सहभागी होऊन �नभ�य क�या अ�भयान      

एक �दवशीय काय�शाळा पार पडल�. या काय�शाळेस सकाळ        

स�ात पदम�ी म�णभाई देसाई महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ.       

अडसळू सर यांनी मानसशा�� या �वषयावर �या�यान केले.        

दपुार� जेवण झा�यानतंर �या स�ात �वसरं�णाचे      

�ा�य��क सव� �व�याथ�नीकडून क�न घे�यात आले व वेळ        

पड�यास कसा वापर क�न �वसरं�ण करायचे हेह�       

सांग�यात आले. या काय��मास �ाचाय� अडसळू सर, �ा.        

योगेश गदादे, �ा. यो�गता �दवेकर, �ा. सीमा �शदें तसेच         

एकूण सव� महा�व�यालयातील 75 मलु� उपि�थत हो�या. या        

काय��माचे स�ूसंचालन व �ा�ता�वक �ा. अमोल बो�े यांनी        

केले व आभार �दश�न �ा. डॉ. शोभा वायकर यांनी केले.  
 

- �ा. योगेश रामच�ं गदादे 
( �व�याथ� �वकास अ�धकार� ) 

 
 

�ंथालय �वभाग अहवाल 
 
आज�या �व�ान व मा�हती�या यगुात �च�लत ताजी       

मा�हती उपल�ध क�न देणे हे �ंथालयाचे म�ुय उ��द�ट        

डो�यासमोर ठेवनू �ंथालया�या �गती�या �दशनेे वाटचाल      

चालू आहे. संदभ��ंथ, ल�लत सा�ह�य, सव� अ�यास�माची       

��मक प�ुतके, �ानकोश, �व�वकोश, श�दकोश अशा सव�       

संदभ� सा�ह�य साधनांनी �ंथालय सम�ृध आहे. आज अखेर        

�ंथालयात एकूण ₹ 1 लाख 75 हजार 650 �पये इतके          

�ंथसंपदा आहे. चालू श�ै�णक वषा�म�ये ₹ 15,500 �पये        

इतक� �कमतीची प�ुतके खरेद� कर�यात आलेले आहे. �ंथ        

�नवडीम�ये �ा�यापक, �व�याथ� यांचा सहभाग �वशषे�वाने      

�दसनू येतो. आज�या �पध��या यगुात �ामीण भागातील       

�व�याथ� स�मतनेे उभा राहावा यासाठ� �व�वध पर��ांसाठ�       

वत�मानप� वत�मान घडामोडीचे �ान हो�यासाठ� �ंथालयात 

  इं�जी व मराठ� भाषतेील एकूण चार व�ृप�े घेतल� जातात.         

�याच�माणे �ंथालय �दश�न भ�न �व�याथ� आ�ण      

�ा�यापकांना जा�तीत जा�त वाचन �ेमी कसे करता येईल        

यासाठ� स�ुधा सतत �य�न चाल ूअसतात. 
 

- �ा. �वकास संपत वडघलेु 
( �वभाग �मखु ) 

 

 
म�हला अ�याचार �नवारण स�मती अहवाल 

 
सव�च �तरावर म�हला �वकासाचा मान�बदंू असनू �यां�या       

र�णाची साम�ुहक �र�या आपणा सवा�ची न�ैतक जबाबदार�       

आहे. आम�या महा�व�यालयात अशाच जा�णवेतनू म�हला      

कुठ�याह� अ�यायास बळी पडू न�हे �हणनू महा�व�यालयीन       

�तरावर म�हला अ�याचार �नवारण स�मती �थापन केल�       

आहे, �यामाफ� त म�हलां�या त�ार�चे �नवारण कर�यात येत.े       

यासाठ� महा�व�यालयात त�ार पेट� ठेव�यात आल� आहे व        

वेळोवेळी या त�ार पेट�चा पाठपरुावा केला जातो. या क�मट�         

मधील सव� सद�य व म�हला �ा�या�पका �व�या�थ�नीशी       

म�ुत सवंाद साधला. या श�ै�णक वषा�त कुठ�याह� �कारची        

म�हला त�ार न�दवल� गेल� नसनू, म�हलांना वापर�यास       

यो�य असे पोषक वातावरण �नमा�ण केले आहे. तसेच यो�य         

�या �ठकाणी सचूनांचे पालन कर�यासाठ� फलक लाव�यात       

आले आहेत. 

महा�व�यालयात म�हला अ�याचार �नवारण     

स�मती�या वतीने �द. 8 माच� 2020 रोजी म�हला �दन         

साजरा कर�यात आला. या काय��माचे �ा�ता�वक �ा. सीमा        

�शदें यांनी केले. यावेळी काय��मास ऋतजुा सोनवणे यांना        

आम�ं�त कर�यात आले होत,े �यांनी या�न�म�ाने      

�व�या�थ�नींना माग�दश�न केले. काय��मास महा�व�यालयाचे     

�भार� �ाचाय� �ा. �वकास टकले व �ा�यापक व काया�लयीन         

कम�चार� वग� उपि�थत होता. काय��माचे �नयोजन �ा.       

शभुांगी बारवकर, स�ूसचंालन कु. नीता देवकर व आभार        

�दश�न   कु. क�याणी थोरात या �व�या�या�नीने मानले. 

- �ा. शभुांगी दामोदर बारवकर 
( स�मती �मखु ) 
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माजी �व�याथ� संघटना अहवाल 
 
�द. 2 जानेवार� 2020 रोजी महा�व�यालयात माजी �व�याथ�        

मेळावा आयोिजत कर�यात आला होता. माजी �व�याथ�       

मेळा�यास एकूण 53 �व�याथ� उपि�थत होत.े अशा सव�        

उपि�थत माजी �व�या�या�चा स�मान महा�व�यालयाचे     

�भार� �ाचाय� �ा. �वकास टकले यांनी केला आ�ण        

�व�या�या�ना माग�दश�न केले. याम�ये माजी �व�या�या�नी      

सव� �ा�यापकांचा स�कार क�न �या�या �ती आदर �य�त        

केला व आपले मनोगत व घडलेला जीवन �वास वण�न केला.          

अशा सव� उपि�थत माजी �व�या�या�ना अ�पोपहार देऊन       
काय��माची सांगता केल�. यावेळी �ा�यापक व �श�के�र       

कम�चार� उपि�थत होत.े 

- �ा. मनोहर आ�पासो सोनवणे 
( स�मती �मखु  ) 

 
 

��डा �वभाग अहवाल 
 
�द. 13 फे�वुार� ते 15 फे�वुार� 2020 या कालावधी         

महा�व�यालयीन �तरावर ��डा �पधा� 2020 आयोिजत      

कर�यात आ�या हो�या. याम�ये �ाम�ुयाने 100 मीटर       

धावणे, 200 मीटर धावणे, लांब उडी, गोळा फेक, भाला फेक,          

थाळी फेक असे विै�तक खेळ व कब�डी, खो-खो, ��केट असे          

सां�घक खेळ भर�व�यात आले होत.े याम�ये मलेु व मलु� असे          

दोन �वभाग क�न �वत�ं�र�या �या�याम�ये खेळ�व�यात      

आले. विै�तक खेळाम�ये �ा�व�य �मळवणा�या खेळाडूनंा      

मेडल व सां�घक खेळाम�ये चषक बहाल कर�यात आला. या         

खेळाचे आयोजन �ा. मोहन शलेार व �ा. योगेश गदादे यांनी          

�ाचाय� �वकास टकले या�या देखरेखीखाल� केले. �ा. सीमा        

�शदें व �ा. �वकास वडघलेु यांनी पंचाची भ�ूमका पार पडल�.          

तसेच इतर �ा�यापक व काया�लयीन कम�चार� यांनीह� ��डा        

�पध�स योगदान �दले. 15 फे�वुार� 2020 रोजी �ाचाय��या        

ह�ते �वशषे �ा�व�य �मळवणा�या �व�या�या�ना ब�ीस      

�वतरण क�न गौर�व�यात आले.  

- �ा. सीमा उमेश �शदें 
( �वभाग �मखु ) 

 श�ै�णक अ�यास दौरा अहवाल 
 
�द. 28 फे�वुार� 2020 रोजी पया�वरण या �वषयास अनसु�न         

एक �दवशीय स���य गूळ उ�योग �क�प, �पपंळगाव या        

�ठकाणी एस. वाय. बीए �या एकूण 82 �व�या�या�नी भेट         

�दल� व �क�पाबाबत मा�हती जाणनू घेतल�. या �क�पाला        

�ा. मोहन शलेार यांचे माग�दश�न लाभले तसेच �ा. शभुांगी         

बारवकर व �ा. सीमा �शदें यांचे �वशषे सहकाय� �मळाले. 
 

- �ा. मोहन �कसन शलेार 
( �वभाग �मखु ) 

 
 
 

सां�कृ�तक �वभाग अहवाल 
 
महा�व�यालयात सतत चतै�यमय वातावरण �नमा�ण     

करणारे �वभाग काय�रत असतात, �यातील मह�वाचा      

�हणजेच सां�कृ�तक �वभाग होय. अशा सां�कृ�तक �वभागा       

माफ� त वष�भर �व�वध �व�याथ� उपयोगी काय��म व उ�सव        

साजरे केले जातात. थोर प�ुषां�या जयतंी, प�ुय�तथी       

�याच�माणे महारा��ातील मह�वाचे असणारे सण,     

साव�ज�नक उ�सव आ�ण �यांचे मह�व अधोरे�खत केले जात.े        

अशा सां�कृ�तक मडंळाने �व�वध उप�मात सहभाग घेऊन       

महा�व�यालयाचे नाव झलक�वले आहे. �व�वध वकृ�व�पधा�,      

गायन-वादन, का�यवाचन याम�ये सहभाग न�दवनू     

�व�या�या�नी पा�रतो�षक पटकावल� आहेत. �यसनम�ुती,     

हंुडाबळी, ��टाचार, हागणदार� म�ुती, आरो�य �व�छता या       

�वषयावर �व�या�या�नी �व�वध कलागणु सादर केले आहे. 
 

- �ा. सीमा उमेश �शदें 
( सां�कृ�तक �वभाग �मखु ) 
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पर��ा �वभाग वा�ष�क अहवाल 
 
आम�या कला व वा�ण�य महा�व�यालय, राहू यास �थम,        

��वतीय व ततृीय वष� कला शाखेत �वेश घेतले�या एकूण         

सव� �व�या�या�ची ऑ�टोबर-नो�ह�बर व माच�-ए��ल अशी      

दहेुर� ट��यात �व�यापीठ �तर�य घे�यात येणा�या पर��ाचे,       

पर��ा क� � महा�व�यालय असनू, महा�व�यालयांम�ये     

कुठ�याह� त�ार� �वना पर��ा �वभागामाफ� त �या पर��ा       

पार पाड�या जातात. �याच�माणे महा�व�यालय �तरावर      

घेत�या जाणा�या अतंग�त पर��ेचे उ�म �नयोजन पर��ा       

�वभागामाफ� त केले जाते आ�ण कुठ�याह� त�ार� �वना सव�        

पर��ा सरुळीत पार पाड�या जातात. अशा सव� पर��ांबाबत        

�व�या�या�ना येणा�या अडचणी व उ�भवणा�या सम�या      

यासाठ� पर��ा �वभागाकडून वेळोवेळी माग�दश�न केले जात.े       

अगद� पर��ा अज� भर�यापासनू ते पर��ा �वेश प�        

दे�यापय�त पर��ा �वभाग सतत काय�रत असलेला �दसनू       

येतो. 
 

- �ा. शभुांगी दामोदर बारवकर 
( �वभाग �मखु )  

 

��स�धी �वभाग अहवाल 
 
श�ै�णक वष� 2019 - 2020 याम�ये महा�व�यालयामाफ� त       

राब�व�यात येणा�या �व�वध उप�मांची योजनांची वेळोवेळी      

�व�वध व�ृप�ातनू ��स�धी दे�याचे काम ��स�धी      

�वभागामाफ� त केले जात.े योग �दन, �व�वध मेळावे, �व�वध        

जयंती, प�ुय�तथी, रा���य सेवा योजना �श�बर, वाचन �ेरणा        

�दवस, �व�वध चचा�स�े व काय�शाळा, लोकशाह� पंधरवडा,       

पा�रतो�षक �वतरण, मराठ� भाषा गौरव �दन अशा अनेक        

काय��माची ��स�धी दै�नक सकाळ, दै�नक पढुार�, दै�नक       

लोकमत, दै�नक प�ुयनगर� आधी व�ृप�ांमधनू �भावीपणे      

झाल�. याकामी �ाचाय� �ा. �वकास टकले यांचे वेळोवेळी        

मौ�लक माग�दश�न लाभले �यामळेु क�मट�ची आ�ापय�त      

यश�वी वाटचाल चाल ूआहे. 

- �ा. �वकास सपंत वडघलेु 
( �वभाग �मखु ) 

  श�ै�णक सहल �वभाग अहवाल  
 
आप�या महा�व�यालयात श�ै�णक सहल �वभाग काय�रत      

असनू सन 2019 - 2020 या श�ै�णक वषा��या स�ुवातीस         

सव� �व�या�या�ना नोट�स �वारे स�ूचत कर�यात आले आहे.        

आप�या अ�यास�मात समा�व�ट असले�या श�ै�णक सहल      

परवानगी दे�यात येईल सदर सहल स�ंथेची र�तसर       

परवानगी घेऊन आयोिजत कर�यात आल�. ह� श�ै�णक       

सहल �द. 13 व 14 जानेवार� 2020 रोजी दोन �दवसीय          

�नयोिजत होती. याम�ये कोकण दश�न या नावाने �तचे        

आयोजन कर�यात आले होत.े �वशषे�वाने बहुस�ंय      

�व�या�या�नी आपला सहभाग न�द�वला व �वनात�ार      

आनदंा�या वातावरणात सहल पार पडल�. या सहल�चे       

आयोजन कर�याम�ये �ाम�ुयाने �ा. मोहन शलेार �ा.       

शभुांगी बारवकर यांचा सहभाग होता तसेच सहल�चे संपणू�        

�नयोजन आराखडा अगद� उ�म र�तीने सहल �वभागानं पार        

पाडला. 
- �ा. मोहन �कसन शलेार 

( �वभाग �मखु ) 
 

त�ार �नवारण स�मती अहवाल  
 
महा�व�यालया�या �व�या�या�ना श�ै�णक स�ुवधा बरोबरच     

अ�य स�ुवधांचा �वचार क�न �यां�या त�ार� आ�ण सचूना        

महा�व�यालयात �ा�त �हा�यात यासाठ� त�ार पेट� सचूना       

पेट� महा�व�यालयाचे प�रसरात बसव�यात आलेला आहे.      

वेळोवेळी �व�या�या��याकडून येणारे त�ार� �नवारण     

स�मतीचे सव� सद�य मा. �ाचाया�ची मदतीने सोडतात.       

महा�व�यालयाचे �व�याथ� �श�त��य आहेत �हणनू त�ार�      

कमीत कमी करायचे �माण अ�यंत समाधानाची गो�ट आहे.        

महा�व�यालय पातळीवर ती �वत�ंपणे दोन वेगवेग�या      

स�म�या �या�या त�ार �नवारणाचे काम अ�यतं चांग�या       

प�धतीने करत आहेत. या कामी महा�व�यालयाचे �भार�       

�ाचाय� �ा. �वकास टकले स�मतीचे सव� सद�य व काया�लय         

अधी�क �ी. मनोहर सोनवणे या सवा�चे वेळोवेळी माग�दश�न        

व उ�म सहकाय� लाभत ेया सवा�चे मनःपवू�क आभार. 
- �ा. शभुांगी दामोदर बारवकर 

( �वभाग �मखु ) 
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IQAC स�मती अहवाल  
 
आम�या महा�व�यालयाम�ये मागील वषा�पासनू IQAC     

(Internal Quality Assurance Cell) काय�रत असनू ये�या       

दोन वषा�त क�मट� माफ� त SSR भर�यासाठ� �य�नशील       

आहे. �यानसुार महा�व�यालयाम�ये म�ूयांकनासाठ�    

आव�यक असणा�या सव� स�मती �थापन कर�यात आ�या       

असनू, �यांचे कामकाज �नय�मतपणे महा�व�यालय     

कामकाज संप�यानतंर �कमान एक तास चालू असत.े ��येक        

म�ह�यात म�ह�याला साधारणता एक या�माणे ऐ�य IQAC       

ची बठैक महा�व�यालयाम�ये आयोिजत कर�यात येत.े      

तसेच पढु�ल म�ह�यात कुठ�या �कारचे कामकाज करणे       

अपे��त आहे व मागील म�ह�यातील कामकाज कुठपय�त       

झाले आहे, यावरती �वचार�व�नमय होऊन जेथे अडचण       

�नमा�ण होईल तथेे सवा�नमुते चचा� क�न �यावरती उपाय        

सचु�वले जातात. अशा�कारे IQAC चे कामकाज चाल ूआहे. 

 
- �ा. योगेश रामच�ं गदादे 

( IQAC - सम�वयक ) 
 
 
 
 

 
 

�वषय�नहाय अहवाल  

⟹ 
 
 
 
 

 

 English Department 
 
The college has been teaching compulsory English       

subjects still 2003-2004. Academic Year     

2019-2020 B.A. total of 304 first, second and third         

year students are studying English compulsory      

subjects. Depending on the importance and rigor of        

the subject, the Department of English is working        

on imparting subject knowledge in such a way that         

the students will be assessed on the basis of 8          

years of study experience. 

 

Extra Lecture : In college, students who are        

backward in the study are studied with an extra         

hour of English subjects, so that they can be         

compared to other students. At the same time, the         

English department is constantly being instructed      

on English grammar for students preparing for       

various competition exams. 

 

- Prof. Vikas Sampat Wadghule 
( Head of English Department ) 

 
 
 
 

मराठ� �वभाग 
 
श�ै�णक वष� 2019 - 2020 म�ये मराठ� �वभागा माफ� त         

�व�वध उप�म हाती घे�यात आले �यात वाचन �ेरणा �दन         

माजी रा��पती एपीजे अ�दलु कलाम यां�या      

वाढ�दवसा�न�म� �दनांक 15 ऑ�टोबर रोजी वाचन �ेरणा       

�दवस साजरा कर�यात आला. �या वेळी �मखु पाहुणे �हणनू         

महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ. मधकुर गणेश मोकाशी      

उपि�थत होत.े �व�या�या�ना �व�वध सा�ह�याचे वाटप क�न       

सा�ह�य �वषयाचे मह�व �यांनी पटवनू �दले.  
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झपे - �भ�ीप�क  

आम�या महा�व�यालयाम�ये मराठ� वा�मय मंडळाची     

�थापना कर�यात आलेल� आहे. �यामाफ� त झपे �भ�ीप�काचे       

अनावरण सोहळा साहेबराव ढमढेरे महा�व�यालय, तळेगाव      

ढमढेरे येथील मराठ� �वभाग �मखु �ा. डॉ. सदं�प सांगळे         

यां�या ह�ते महा�व�यालयांम�ये कर�यात आले. यावेळी      

�यांनी �व�या�या�ना मौ�लक असे माग�दश�न केले.      

�व�या�या�नी �व�वध �व�पाची �भ�ीप�के तयार क�न �याचे       

�दश�न भरवले होत.े 20 ते 25 इत�या �व�या�या�नी �वर�चत         

क�वता वाचन केले.  

 
�व�वध �पधा� - 
मराठ� �वभागामाफ� त मराठ� स�ताह, मराठ� भाषा गौरव �दन,        

का�यवाचन, वकृ�व �पधा�, �नबंध �पधा�, रांगोळी �पधा�       

आद�ंचे आयोजन महा�व�यालयांम�ये कर�यात आले होत,े      

यातनू मो�या स�ंयेने �व�या�या�नी सहभाग घेऊन      

काय��माची शोभा वाढवल�. उ�कृ�ट कलाकृती सादर      

करणा�या �व�या�या�ना �वभागातफ� यथो�चत ब�ीस �पाने      

स�मान कर�यात आला. 
 

- �ा. शभुांगी दामोदर बारवकर 
( मराठ� �वभाग �मखु ) 

 
 
 

अथ�शा�� �वभाग  
 
महा�व�यालयात श�ै�णक वष� सन 2003 - 2004 पासनू        

अथ�शा�� �वभाग काय�रत आहे. अथ�शा�� �वभागाम�ये      

अथ�शा�� �वषय सामा�य �तरावर चाल�वला जातो. स�या       

अथ�शा�� सामा�य �तरावर 189 �व�याथ� �श�ण घेत       

आहेत. या �वभागाअतंग�त रा���य व रा�य�तरावर      

चचा�स�ांम�ये सहभाग दश��वला असनू �वषयाचे सादर�करण      

केले आहे. �ामीण भागातील �व�या�या�ना �यवहा�रक      

उपयोगी �ान दे�याचे काम या �वभागाअतंग�त पार पाडले        

जात.े  

 
- �ा. डॉ. स�चन रमेश तोरडमल  

( अथ�शा�� �वभाग �मखु ) 

  रा�यशा�� �वभाग 
 
महा�व�यालयात सन 2003-2004 पासनू रा�यशा��     

�वभाग सामा�य �तरावर अ�यासला जात आहे. श�ै�णक       

वष� 2019-2020 रोजी महा�व�यालयात एकूण रा�यशा��      

�वषयात �थम, ��वतीय, ततृीय वष� कला �या �त�ह�        

वगा��या एकूण 262 �व�या�या�नी पसतंी दश��वलेल� �दसनू       

येत.े एकूण रा�यशा�� �वषय अ�ययनाचा तीन वषा�चा       

अनभुव पाहता, या श�ै�णक वषा�त महा�व�यालयात,  

 
छा� ससंद : महा�व�यालय �तरावर छा� ससंद आयोिजत        

क�न �व�या�या�ना ससंद�य काय�प�धती, ससंद�य कामकाज      

कशा �कारे लोक��त�नधी माफ� त चाल�वले जात,े याचे एक        

�कारे सादर�करण �व�या�या�नी केले. अशा काय��मा�या      

मा�यमातनू �व�या�या�ना ख�या अथा�ने एक उ�म सजुाण       

नाग�रक बनव�यासाठ� रा�यशा�� �वभाग सतत काय�रत      

असनू, अ�य समाजोपयोगी उप�मात अ�ेसर असलेला      

�दसनू येतो.  
मतदान जागतृी अ�भयान : मतदार जागतृी अ�भयाना�वारे       

रा�यशा�� �वषया�या महा�व�यालयातील �व�या�या�नी    

अन�ुमे लोकसभा व �वधानसभा �नवडणकू काळात राहू,       

�पलानवाडी, टेळेवाडी �ामपचंायत �े�ात ना�टका, पथना�य      

यां�या मा�यमातनू जनजागतृी केल�.  
 

लोकशाह� पधंरवडा व स�ंवधान �दन 
लोकशाह� पधंरवडा या कालावधीम�ये महा�व�यालयातील     

रा�यशा�� �वभागामाफ� त काय�याचे जाणकार व     

रा�यघटना अ�यासक यांची �या�याने आयोिजत क�न      

�व�या�या�ना लोकशाह�चे धडे �गरवले तसेच स�ंवधान �दन       

साजरा करताना महा�व�यालयातील स�ंवधाना�या ��त     

�व�या�या�ना वाचनासाठ� �े�रत कर�यात आले. या �दवशी "        

स�ंवधान एक आ�मा " या �वषयावर रा�यशा�� �वभाग        

�मखु �ा. योगेश गदादे यांनी �व�या�या�ना माग�दश�न केले. 

 
- �ा. योगेश रामच�ं गदादे 
( रा�यशा�� �वभाग �मखु ) 
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इ�तहास �वभाग 
 
महा�व�यालयात इ�तहास हा �वषय �वशषे �तरावर      

�शक�वला जातो. गुणव�ापणू� व �यवहार�क अ�यापणामळेु      

इ�तहास �वषयाकडे �वे�शत �व�या�या�ची स�ंया जा�त आहे.       

श�ै�णक वष� २०१९-२० म�ये सामा�य व �वशषे �तरावर        

�मळून २७८ �व�या�या�नी �वेश घेतला आहे. �व�या�या��या       

सज�नशीलतलेा इ�तहास �वभागा�या मा�यमातनू वाव �दला      

जातो.  
 
ऐ�तहा�सक �े� भेट : या श�ै�णक वषा�त म�ुड जंजीरा या          

�ठकाणी श�ै�णक सहल�चे आयोजन कर�यात आले. या       

मा�यमातनू �व�या�या�ना �स�द��या राजस�ेची व     

जंजी�या�या �थाप�यकलेची मा�हती दे�यात आल�. 
 
द�तऐवज सं�ह उप�म या श�ै�णक वषा�त �व�वध       

व�ृप�ां�या का�णातनू अनेक ऐ�तहा�सक लेखांचे स�ंह      

कर�याची योजना राब�व�यात आल�. तसेच स�ंहातील      

म�यय�ुगन व आध�ुनक ना�यांची �व�या�या�ना मा�हती      

देऊन, �ह नाणी �व�या�या�ना दाख�व�यात आल�. तसेच       

�व�या�या��या स��य सहभागातनू रा��प�ुषां�या जयतंी व      

प�ुयतीथी साजर� कर�यात आल�. 
 

- �. �ाचाय� �ा. �वकास भानदुास टकले 
( इ�तहास �वभाग �मखु ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 भगूोल �वभाग  
 

भगूोल �वभाग महा�व�यालया�या �थापनेपासनू कला या      

शाखेत हा �वषय सामा�य �तरावर �शकवला जातो. श�ै�णक        

अ�यास�माबरोबरच �व�या�या�ना बाहेर�ल घडामोडीचे �ान     

�मळावे तसेच �व�वध �पधा� पर��ांम�ये या �वषयाचे असणारे        

अन�यसाधारण मह�व ल�ात घेऊन �व�या�या�ना वेळोवेळी      

माग�दश�न केले जात.े लवकरच महा�व�यालयात �वशषे      

�तरावर भगूोल हा �वषय स�ु कर�याचा मानस आहे.        

सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ �या प�रप�कानसुार संपणू�       

श�ै�णक अ�यास�म राब�व�यात येतो. सन 2019 - 20 या         

श�ै�णक वषा�त �थम, ��वतीय व ततृीय कला शाखेतील        

एकूण 242 �व�या�या�नी भगूोल �वषयात �वेश घेतला आहे.        

श�ै�णक वष� सन 2018 - 19 म�ये भगूोल �वषयाचे �नकाल          

�थम वष� कला - 94.59% ��वतीय वष� कला - 93.30%          

ततृीय वष� कला - 100% असे लागले आहेत. 

 
पया�वरण जाणीव जागतृी  
पया�वरण जाणीव जागतृी हा �माणप� अ�यास�म सन       

2004 -05 या श�ै�णक वषा�पासनू सा�व�ीबाई फुले पणेु        

�व�यापीठाने ��वतीय वष� कला या वगा�साठ� अ�नवाय� केला        

आहे. �व�या�या�ना वेगवेग�या पया�वरणीय सम�यांची     

जाणीव क�न �दल� जाते तसेच �व�वध �वषय घेऊन अहवाल         

तयार कर�यासाठ� माग�दश�न केले जात.े �े�ीय अ�यास       

भेट��वारे �व�वध सम�या �व�या�या�ना समजावनू     

सां�गत�या जातात व अहवाल तयार केले जातात. सदर        

�व�या�या�ची माच��या प�ह�या आठव�यात लेखी पर��ा      

घेतल� जात.े 

 

- �ा. मोहन �कसन शलेार 
( भगूोल �वभाग �मखु ) 
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�ा�यापकांचे वयैि�तक, श�ै�णक व सामािजक योगदान अहवाल  
 

 
१. श�ै�णक वष� २०१९-२० महा�व�यालयाचा �भार� �ाचाय� �हणनू काय�भार. 
२. 'feminism in literature' या रा�य�तर�य चचा�स�ात "�ाचीन भारतातील भगवान गौतम ब�ुधांचे ��ीवाद� �वचार: एक अ�यास"                

या �वषयावर संशोधन लेख सादर केला. 
३. 'भारतीय �ी समाजसधुारकांचे काय�' या रा���य चचा�स�ाम�ये "सा�व�ीबाई रोडे यां�या श�ै�णक काया�चा अ�यास" हा रा���य                

�तरावर संशोधन पेपर सादर कर�यात आला. 
४. एक आतंररा���य, एक रा���य व दोन रा�य�तर�य चचा�स�ांम�ये सहभाग न�द�वला. 

- �. �ाचाय� �ा. �वकास भानदुास टकले 
( एम.ए., बी.एड., सेट ) 

 
 
१. गुणव�ा सधुार योजनेअतंग�त दोन �दवसीय रा�य�तर�य चचा�स�, कला महा�व�यालय �भगवण, येथे �द. 2 व 3 जाने. 2020                  

तसेच सभुाष बाबरुाव कुल, कला वा�ण�य व �व�ान महा�व�यालय केडगाव, येथे भारतीय सा�ह�याचे �च�पट म�यांतर, �द. 17 व                  

18 जाने. 2020 रोजी शोध�नबंध सादर�करण व सहभाग. 

२. Adv. Manohrrao Nanasaheb Deshmukh, Arts, Science and Commerce College राजरु�, ता. अकोले, िज. नगर येथे                

रा�य�तर�य चचा�स�ात " जाग�तक�करण आ�ण मराठ� क�वता " या �वषयावरती शोध �नबंध सादर�करण. 

३. सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ पणेु, पदवी मराठ� �वषय, माच�/ए��ल 2020 पर��ेसाठ� Paper Setter & Examiner �हणनू                 

काम पा�हले. 

- �ा. शभुांगी दामोदर बारवकर 
( एम.ए., बी.एड., एम.फ�ल., सेट ) 

 
 

१. अनेक �था�नक, रा�य, रा���य �तरावर�ल प�रसवंाद चचा�स�ात सहभाग व शोध�नबधंाचे �काशन.  

२. रा���य सेवा योजना काय��म अ�धकार� पदावर काय�रत असनू ई. ट�.आय. अहमदनगर येथे रा���य सेवा योजना काय��म                 

अ�धकार� ��श�ण कोस� पणू�. 
३. सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठ, ऑ�टो/नो�ह� 2019 पर��ेत व�र�ठ ब�ह:�थ पर��क �हणनू कामकाज. 

- �ा. मोहन �कसन शलेार 
( एम.ए.,बी.एड.,नेट ) 

 
 
१. सोमे�वर कॉलेज, बारामती येथे " �ामीण �वकासात सहकार� साखर कारखानदाराचे योगदान " या �वषयावर रा���य चचा�स�ात                 

शोध�नबंध सादर�करण. 

२. �ंथालय व मा�हतीशा�� या �वषयावर सभुाष बाबरूाव कुल महा�व�यालय, केडगाव येथे रा�य�तर�य चच�स�ात शोध�नबधं 

सादर�करण.  

-  �ा. डॉ. स�चन रमेश तोरडमल 
( एम.ए., बी.एड., पीएचडी ) 
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STAFF INFORMATION 
 

TEACHING STAFF 
 

 
 

NON - TEACHING STAFF 
 

 
 
 
 
 

 
SR. NO. 

 
NAME OF STAFF 

 
DESIGNATION 

 
QUALIFICATION 

 
DEPARTMENT 
 

01  Mr. Vikas B. Takale  Acting Principal 
 

M.A., B.Ed., M.Ed., SET  History 

02  Mrs. Shubhangi D. Baravkar  Head of Dept. &  
Asst. Professor 

M.A., B.Ed., M.Phil., SET  Marathi 

03  Mr. Sachin R. Toradmal  Head of Dept. &  
Asst. Professor 

M.A., B.Ed., Ph.D.  Economics 

04  Mr. Mohan K. Shelar  Head of Dept. &  
Asst. Professor 

M.A., B.Ed., NET  Geography 

05  Mr. Vikas S. Wadghule  Head of Dept. &  
Asst. Professor 

M.A., B.Ed.  English 

06  Mr. Yogesh R. Gadade  Head of Dept. &  
Asst. Professor 

M.A., SET  Politics 

07  Mr. Manohar A. Sonawane  Asst. Professor  M.A., B.Ed.  History 

08  Mrs. Seema U. Shinde  Asst. Professor  M.A., B.Ed.  Marathi 

 
SR. NO. 

 
NAME OF STAFF 

 
DESIGNATION 

 
QUALIFICATION 

 

01  Mr. Manohar A. Sonawane  Head Clerk  M.A., B.Ed., Tally 

02  Mr. Sandeep D. Nawale  Senior Clerk  M.A., B.Ed., MS-CIT 

03  Mr. Dattatray S. Pawar  Junior Clerk  M.A., D.Ed., Typing  

04  Mr. Yashwant B. Shinde  Peon  H.S.C. 

05  Mr. Vaibhav D. Thorat  Peon  H.S.C. 
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�व�वध व�ृप�ातील बात�या 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�व�याथ� �नयतका�लका 
उ�साह असाच राहो, 
ह�च आमची इ�छा, 

भेटूया प�ुहा नवीन उ�साह,  

नवीन उमेद, नवीन आशा, 
नवीन आकां�ा व एक नवीन अकं घेवनू. 

                                      - संपादक�य मंडळ 
 





 


