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प्राचार्ाांचा संदश
े
प्रप्रर् वाचक प्रित्रहो,
किमवीर अण्ांच्र्ा १३४व्या जर्ंती प्रिप्रित्तािे तुिच्र्ा
सगळर्ांशी संवाद साधार्ला िला प्रवशेष आिंद होत आहे.
बहुजि सिाजाच्र्ा कल्र्ा् व एकतेसाठी प्रशक्ष् एक
प्रभावशाली िाध्र्ि आहे, अण्ा र्ा िताचे होते. शबदांच्र्ा
ताकदीवर तर्ांचा प्रवश्वास होता. शबद तुम्हाला एका क्ष्ात
दुसऱ्र्ा स्थळी, वेळी व भाविां पर्ांत पोहचवू शकतात.
अण्ांच्र्ा शबदांिध्र्े ती ताकद होती जे्ेकरूि बहुजि सिाज
एका छता खाली एकत्र र्ेऊि किवा व प्रशकाच्र्ा सुव्म पथावर
पुढे र्ेऊ शकला. शबद दुधारी तलवार आहे. प्रजतक्र्ा ताकदीिे
शबद लोकांिा एकत्र आ्ू शकतात प्रततक्र्ाच तीव्रतेिे ते
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साम्राज्र् ही कोसळू शकतात. तर शबदांचा वापर प्रिप्रितप्े
काळजीपूवमक व्हार्ला पाप्रहजे, हे आपल्र्ा लक्षात राप्रहले
पाप्रहजे.
ह्या २२ सप्टेंबर प्रिप्रजटल पाररजातक प्रभत्तीपत्रक िधील
र्ोगदाि दे्ारे सवम प्रवद्याथी व प्रशक्षक र्ांचे ििापासूि कौतुक
करतो. िी सवम वाचकांिा हा अंक वाचार्ला प्रोतसाप्रहत करतो
कार् प्रहच आिच्र्ा िुलांसाठी एक अदृश्र् पाठीवरची थाप
ठर्ार आहे. आिच्र्ा िुलांच्र्ा साप्रहप्रतर्क व सृजिशील
गु्ांिा वाव देणर्ासाठी पाररजातक एक प्रवप्रशष्ठ व्यासपीठ
ठरत आहे. किमवीर अण्ांचे आशीवामद तर तुिच्र्ा पाठीशी
आहेतच, ह्याच िुलांिध्र्े भप्रवष्र्ात को्ी िक्कीच राष्ट्रीर् व
आंतरराष्ट्रीर् स्तरावर साप्रहप्रतर्क पुरस्कार घेऊि उभा राहील,
प्रहच िाझी शुभेच्छा.
प्राचार्म
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~माणूस जनावर की ननराधार प्राणी ~
"आईच्या गर्ाातील इवलीशी कळी
उमलण्याआधीच का हो बाबा घेता माझा बळी
तुमच्यासारखंच मलाही जगं पाहू द्या
आईच्या उदरात न ऊ महहने रहु द्या
केवळ मुलगी म्हणून करू नका माझा त्याग
अहो ! मी तर तुमचाच आहे न एक र्ाग
नका हो बाबा ! नका न अस करू
मी तर तुमचंच गोड कोकरू "

कववता वाचताना त्या असहाय जजवाच्या केववलवाण्या ववनवणीने मनाची
घालमेल होतेय ना ?
आयुष्याला पूणत्ा व येण्यासाठी ,मातृत्व ,वपतृत्व लर्ण्यासाठी
धडपडणारे आपण अचानक असे ननष्ठु र का बनतो ? उमलण्याआधीच त्या
जीवाचा हकती कठोरपणे बळी घेतो . का ? का तर म्हणे ती मुलगी आहे .मुलगी
असली तरी ती तुमच्याच हाडामासाचा गोळा आहे हे कस ववसरता ? का
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अखाद्या सराईत खुन्याला सुध्दा लाजवेल इतक्या बेदरकारपणे जीव घेता ?
आजण जे जीव घेऊ शकत नाहीत ते भ्याडपणे आपल्याच पोटचा गोळा
कचराकुंडीत हकंवा रस्तत्याच्या कडे ला अक्षरशः फेकून दे तात . खरं च आपण
मानस आहोत की जनावर ! असा प्रश्न पडतो .
तुम्हाला जन्माला घालण्यासाठी ,घडवण्यासाठी ,मायेची
पखरण करण्यासाठी आई हवीयं ,!जजवार्ावाची प्रेमळ बहीण हवीय ! मनातलं

हहतगुज सांगायला मैत्रीण हवीय ! आयुष्याला साथ करणारी पत्नी हवीय
!नकोय ती फक्त मुलगी , शक्य आहे हे ? ववचारा तुमच्याच मनाला .
अहो !मुलगा काय नी मुलगी काय एकाच नाण्याच्या दोन बाजू .
दोघांनाही एकमेकांनशवाय पूणत्ा व नाही .यात श्रेष्ठ कननष्ठ हा र्ागच गौण आहे
कारण दोघेही नततकेच मौल्यवान आहे त . तरीही आपल्या समाजाची
माननसकता अशी का बनलीय ?याच उत्तर काही दब
ु ळी माणसं असच तकलाद ू
दे तात .

काय तर म्हणे ;
१) मुलगी परक्याच धन आहे .
२) मुलगी अबला असल्यामुळे रक्षण कराव लागत .
३) पालनपोषण करून , नशकूनसवरून परक्याची धन करायची .
४) मुलगी म्हणजे जीवाला घोर .
याउलट मुलगा म्हणजे ;
१) वंशाचा हदवा .
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२) घराण्याचं नावलौहकक वाढवायला मुलगाच हवा .
३)मृत्युसमयी शेवटचं पाणी मुलानंच पाजल पाहहजे .

४) नचतेला अग्नी द्यायला मुलगाच असेल तरच मोक्ष नमळे ल .
अशा हकतीतरी र्ोंगळ ,जुनाट समजुतीला कवतळणारे आपण
म्हणे २०२० मधे महासत्ताक बनणार .ननसगााचं समतोल राखण्याचा साधं सूत्र
आपल्याला समजत नसेल तर जगावर राज्य करण्याचं स्तवप्न स्तवप्नच
राहणार .इथं प्रत्येकाला वाटतंय मला मुलगी नको पण माझ्या मुलाला बायको
हवीय . प्रत्येक मुलाला पत्नी हवीय .आज आसाम ,राजस्तथान या हठकाणी
मुलींची संख्या इतकी कमी आहे की आईच्या उदरात मुलगी आहे अस समजल
की ' 'अडव्हान्स बुकींग '

करून ठे वावं लागते .महाराष्ट्र तर यात वरच्या

स्तथानावर जाऊ पाहतोय.
हे सगळ थांबवायला कायदा ,दं ड ,नशक्षा यापेक्षा गरज आहे
तुमच्या आमच्या सकारात्मक दृविकोनाची .रूढीपरं परे चे,बुरसटलेले ववचार
झटकून जागे व्हा .पाहा ! छत्रपतींना घडववणाऱ्या जजजाऊ , साने
गुरुजींची श्यामची आई ,मेरी झांशी नहीं दं ग
ू ी असे ठणकावणारी राणी
लक्ष्मीबाई ,नशक्षणाने शहाणपण दे णाऱ्या क्ांनतज्योती सावत्रीबाई फुले अशा

हकतीतरी ववरांगणांचा वारसा लार्लेल्या या र्ूमीत आजही अशा जियांची खूप
मोठी नामावली आहे .
इं हदरा गांधी मदर तेरेसा ,कल्पना चावला ,साननया नमझाा ,तेजजस्तवनी सावंत ,
हकरणबेदी नमरा बोरवणकर ,लता मंगेशकर ,यांनीही आपापल्या क्षेत्रात दे शाचं
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घराण्याचं ,आईबाबंच नाव उज्ज्वल केलच न ! मग आपणच असे भ्याड का ?
समथापणे िी भ्रणहत्येचा ववरोध का नाही आपण करत ? पुरूषांइतक्याच
याला िीयाही जबाबदार आहे त .ठामपणे आपण आपल अजस्ततत्त्व हटकवली
तर काय हहं मत आहे कोणाची आपल्याला रस्तत्यावर टाकण्याची .
आज गरज आहे ठाम ननधााराची . आपला ननधाार च ' लेक वाचवू
' शकतो . मुलगी नको म्हणणाऱ्या समस्तत मायबापांना माझा शेवटी एकच
प्रश्न आहे _
" मायबाप बोलती लेक वंशाला नसावी
आर येडं का खुळा तुम्ही ,मग दनु नया कशानं व्हावी ?

आहदती मोहहते

B. Sc. III (Botany)

15

अजून

नतला

जगायचंय......!

नुकतच नववषा सुरू झालं सरत्या वषााच्या शेवटच्या हदवशी बेंगलोर
मध्ये र्ररस्तत्यात ववनयर्ंग केल्याचा तो हकळसवाणा प्रकार घडला आजण
अपेक्षेप्रमाणे मीहडयावर सोशल मीहडयावर माशांचे मोहोळ उठावे तसेच
प्रनतहक्यांचे मोहोळ उठले
आता ही काही पहहलीच हकंवा अगदीच क्वनचत घडणारी घटना नव्हे खरे तर
अशा गंर्ीर घटना वारं वार घडताना आपण पाहतो र्ारतामध्ये जियांवर
होणाऱ्या लैंनगक अत्याचाराचे प्रमाण पाहहल्या वर एवढ्या महामारी साथीच्या
रोगाची आठवण होते. आजण कदानचत त्यामुळेच या ववषयाबाबत समाजात एक
प्रकारचा कोडगेपणा हल्ली हल्ली येऊ लागला आहे मागे
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झालेल्या ननर्ाया प्रकरण अवेळी हकंवा अगदी या आजच्या बेंगलोर प्रकरणा
वेळी अबु आझमी आजण त्याच्या मुलाच्या ननरननराळ्या ववधान मुळेच मी ह्या
प्रकारच्या जास्तत ववचार करू लागले का? कारण ही माणसं
मूखा नसतात ती अनावधानाने चुकून असे फारसे काही कधी बोलत नसतात ती
जे बोलतात ते त्यांचा जो मतदार वगा असतो त्याच्या माननसकतेला धरून
असेच असते
मतदान त्यांच्या र्ावनांना फारसा धक्का न लावण्याचे उलटपक्षी बऱ्याचदा
त्यांना गोंजारायला चे काम ह्या प्रनतहक्या करतात म्हणजे त्यांनी कुठे ही
ववनयर्ंग हकंवा बलात्कारासारख्या आहे असे म्हटलेले नाही पण त्यांची
बरीचशी जबाबदारी त्या त्या मुलींवर टाकून ते मोकळे झाले खरे च असे असते
का?
त्यात महत्त्वाचा प्रश्न बलात्कार का होतो बलात्कार करणारे पुरुष अडाणी
अनशजक्षत ववकृ त असंस्तकृ त बुरसटलेल्या ववचारांचे गुन्हे गारी प्रवृत्तीचे असतात,
पुरुषांची नजर खूप वाईट प्रवृत्तीची असते त्या पुरूषांना लहान मुली वयस्तकर
बायका यातला फरक समजत नाही खूप वाईट प्रवृत्तीची हे पुरुष असतात पण
यामध्ये ननष्पाप मुलींचे नुकसान होते कनााटक मधील एका सहा वषााच्या
मुलीवर बलात्कार करून नतचा जीव घेण्यात आला काय दोष आहे त्या ननष्पाप
मुलीचा नतच्यावर जीवघेणा प्रसंग यावा र्ारतात असे प्रसंग वारं वार घडत आहे
हे वारं वार या घटना का घडत आहे त?,र्ारताची न्यायव्यवस्तथा बरोबर नाही
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गुन्हे गाराला त्याच क्षणी कठोर नशक्षा दे णे आवश्यक आहे कठोर नशक्षा केल्या
नंतर असे कृ त्य कोण करणार नाही पण हे सरकारला सांगणार कोण?, मुलींचे
वारं वार बळी जात आहे आजण सरकार काही कठोर ननणाय घ्यायला मागत
नाहीत....!!
रोज सामाजजक प्राणी आहे असे आपण अगदी लहानपणापासून नशकतो आजण
तसे त्यात चुकीचे काही नाही समाज म्हटले की त्यातला प्रत्येक घटकाचे
समाजातले स्तथान कताव्य जबाबदारी आजण तदानुषंनगक
येणारे लार्ही आले.
मग यात िीचे स्तथान नक्की कुठे आहे ?
जवळपास सवा संस्तकृ तींमध्ये िीचे स्तथान हे माणूस म्हणून नाही तर एक वस्ततू
हकंवा सेवा पुरवणारी व्यवस्तथा म्हणूनच आहे .

!

मुलीला अनधकार द्या
मुलासारखे प्रेम द्या
मुलगी वाचवा

!

!

------ शमीली सुव.े
F.Y B.sc Nanoscience
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जो चुकतो तो शिकतो
माणसाची

व्याख्या

करताना

साांशितले आहे,' चुकणे हा तर मानवाचा धमम.'
आपण प्रयत्न करतो म्हणूनच आपण चुकतो. धावणाराच पडतो, न धावणारा
कधीच पडणार नाही. अपयि आले तर अपयिाची कारणे िोधणे आवश्यक
आहे व ती दू र करणे हेच आपले कतमव्य ठरते.
आपण सायकलवरून पडू, आपल्याला लािेल या भीतीने जो
सायकलवर बसणारच नाही त्याला सायकल कधीच चालवता येणार नाही.
याउलट ठे चाळत, धडपडत जो सातत्याने प्रयत्न करत राहतो, त्याला केव्हा ना
केव्हा यि शमळाते. कोळी शभांतीवर जाळे बाांधत असतो, ते अनेकदा मोडते.
पण कोळी आपला प्रयत्न सोडत नाही व िेवटी त्याचे जाळे पूणम होते.
खरे पाहता, माणसाची प्रत्येक चूक त्याला नवे काहीतरी शिकवत
असते. फक्त ते जाणून घेण्याची दृष्टी माञ आपल्याजवळ हवी.
आरती चंद्रक ंत बेबले
M. Sc I (Statistics)
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थरार
नेहमीसारखाच आजही व्यायामशाळे तून यायला उशीर
झाला

होता.

व्यायामशाळे त

जाण्यासाठी

आम्हाला रोज परळीचा घाट पार करून
सातारला जावं लागतं ,अंतर तस फार नाही
अकरा हकलोमीटर आहे

पण रस्तता मात्र

घाटाचा अन डोंगररांगांनी वेढलेला ! रात्री
अपरात्रीच्या वेळी मुलीनी इतका वेळ घराबाहे र
थांबू नये म्हणून घरची मंडळी सतत ओरडतात, पण ननशु ताई अन मी
काही आमच्या व्यायामाच्या वेळेत हयगय करत नाही. आमच्या ठरलेल्या
वेळेत च म्हणजे साडे आठ च्या दरम्यान घरी येतो . आजही सगळा
व्यायाम उरकून , आरशात बघत शरीरयिी चे र्ारदस्तत फोटो काढले. फ्रेश
होऊन गाडीला हकक मारली अन घरी यायला ननघालो. व्यायामाने थकलेल्या
शरीराला खूप र्ूक लागली होती , घरी लवकर पोहोचून गरमागरम ताटावर
ठाण मांडायला नमळावं म्हणून गाडीचा वेग मी वाढवला होता .
सुनसान अशा त्या आडबाजूच्या घाट रस्तत्याला गाडयांची वदा ळ फार
नव्हती पण अंधारलेल्या समयी रातहकडयांच्या कीरा आवाजात र्ीतीदायक
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माहोल तयार झाला होता .वाटे त लागणाऱ्या उरमोडीच्या पुलाशेजारीच
गावची स्तमशानर्ूमी आहे .त्या पुलावरून जाताना एका सालात एक तरी
बळी 'ती' घेतेच अशी दं तकथा ही प्रचनलत आहे ,पण आमच्यासारखे
ववज्ञानाचे ववद्याथी या दं तकथेला घाबरून रात्रीचा प्रवास करणे टाळू म्हणलं
तर नवलंच ! कधीकधी डे ररं ग दाखवण्यासाठी आयुष्यात असे प्रसंग यावेच
लागतात याचा प्रत्ययच आज येताना आम्हाला आला .कारण ही काही
तसच घडलं होत !
परळी गावच्या वेशीबाहे र सज्जनगड ची र्ली मोठी डोंगररांग उर्ी
ठाकली आहे जणू या वसुमतीच्या तुकडयाने परळीला स्तवतःच्या उदरात
आश्रय हदला आहे .आजूबाजूचा र्ाग ,इथलं ननसगा चक् हे बरचस या
डोंगरावर अवलंबून असत . या डोंगररांगेला वळसा घालून खाली उतरल की
समोर उरमोडी धरणाची र्ली मोठी पसरलेली नर्ंत अन त्याखाली परळीच
दशान घडतं . दजक्षणेला सज्जनगडच्या डोंगररांगेचा वेढा अन उत्तरे ला तब्बल
साठ गावांसाठी नेहमीच वरदानयनी ठरलेली 'उरमोडी' , असं हे माझं गाव !
परळी फाटा सोडू न थोडया अंतरावर आम्ही गेलो अन डोंगररांग पास
करण्याच्या रस्तत्याला लागलो . नेहमीचा रस्तता ,नेहमीची वेळ यामुळ रस्तता
पाठ होता पण क्षणर्रात अचंवबत करणारी अन आयुष्यात पुस्ततकी नचत्रज्ञान
सोडू न खऱ्या धाडसाची परीक्षा दे ण्याची ती वेळ आली !खरं च ,नतसऱ्या
वषााची "सत्र" परीक्षा पुस्ततकी अभ्यास
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करून हदली पण आजची ही "सत्व" परीक्षा मृत्यूला गाठ घालून दे णारी
होती !
वळणाच्या अलीकडे गाडीचा वेग कमी होता नततक्यात गदा झाडीच्या
त्या डोंगरातून गाडीसमोर अचानक वबबट्या येऊन थबकला . क्षणात त्याची
अन माझी नजरानजर झाली . त्याचे ते ववलक्षण र्ावदशी डोळे , गाडीची
हे ड लाईट त्यावर पडल्याने प्रखरतेने अनधक क्ूर हदसत होते .अगदी काही
सेकंदाचा तो अवधी ...! वपवळ्या रं गाचा तो उमदा , अंगावर काळ्या रं गाचे
स्तपॉट्स अन र्ारदस्तत असा तो प्राणी म्हणजे पुस्ततकातला "वबबट्या" पण
आज तोच माझ्या समोर साक्षात समोर मृत्यू बनून आलेला . तो डाव्या
बाजूने डोंगरातून गाडीवर झेप घेणार तोच काहीतरी हालचालीची र्ुणर्ुण
लागल्याने मी वेग कमी केला होता म्हणून एक मीटरच्या अंतरावर ही
नजरानजर झाली . गावाच्या या पररसरात शेतकऱ्यांना शेतात,लाकडे गोळा
करणाऱ्याना जंगलात ,पहाटे हफरायला जाणाऱ्या मॉननिंग वााँकसा ना अशा
प्रसंगांना बऱ्याचदा सामोरं जाव लागणाऱ्या कथा इकडू न नतकडू न गावच्या
पारावर ऐकल्या होत्या पण वबबट्या समोर आला तर "मनोजवं मारुततुल्य
वेगम" श्लोक म्हणायचा मग वबबट्या ही प्रत्युत्तरात"वदनी कवळ घेता"
म्हणेल इतकाचा काय तो ववनोदाचा र्ाग सोडू न कधी आपल्याला या
प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल अन त्यासाठी संरक्षणपर ववचार ही आजपयिंत
केला नव्हता पण आज त्या क्षणी ववचार नाही तर गरज होती कृ ती
करण्याची
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! व्यायामशाळे तून र्ुकेजल्या पोटाने वेगात घरी ननघालो होतो पण घरी
जाण्याआधीच वबबट्याचं र्क्ष्य बनायला आम्ही च त्याच्या ताटात मेजवानी
बनणार होतो . सुख दःु ख हे वे दावे हे सगळं काही क्षणात नाहीस झालं अन
महत्वाचा वाटला तो जीव . हहं मत दाखवण्याची ही एकदा वेळ टळू न गेली
तर माझ्या जीवाला मी मुकणार होते. जजवाच्या आकांताने जीव वाचवण्याची
माझी धडपड माझ्या नजरे तून तरळत होती. इतक्यात हार मानली तर
माझ्या नावासमोर जन्मर्राचा वाघाची नशकार झाल्याचा ठप्पा बसला
असता, माझं जगून झालंय अस मी गृहीत धरलं आता माझं मरण माझ्या
हातात आहे ते नर्ऊन घ्यायचं की हदमाखात त्याला सामोरे जायचं हे मला
ठरवायचं होत. नशवकन्या, रणरानगणी अशा फक्त उपमा नावासमोर लावून
घेणारी मी मराठी मुलगी नव्हे खऱ्याखुऱ्या वाघासमोर लढायचं म्हणजे
त्याच्याच ताकतीच वानघणीचं काळीज बनून लढायचं मी ठरवलं त्या
सेकंदाच्या काही क्षणातच ! गाडीची ती वबबट्याच्या डोळ्यात पडणारी क्ूर
वाटणारी हे ड लाईट समोर ...मी.... अस ते समरांगण अन प्रेक्षक म्हणून
आजूबाजूचा र्याण काळोख ...!
ननसगााच्या ननयमातच फक्त प्रनतकार करण्याऱ्याला अजस्ततत्व आहे
.र्ववष्यात तोच हटकतो जो नाहीसे करायला आलेल्या पररजस्तथतीला शरण
न जाता त्याच्याशी दोन हात करतो.आता मेले तरी बेहत्तर पण मरताना
माझी कोणत्या प्राण्याने नशकार केलीये अन म्हणून ववव्हळत माझा जीव
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जाणार हे अस मरण मला कधीही पसंद नव्हतं म्हणून मी लढायचं ठरवलं
... क्षणात वबबट्या हल्ल्यासाठी पुढे सरसावला , वबबट्याला प्रनतकार
करण्याची माझ्या नजरे तली ती आग अन धडधडत्या उरातील हहम्मत घेऊन
मी ही मागे हटले नाही . माझा तो रौद्रअवतार पाहून क्षणाधाात वबबट्याने
त्याचा मागा वळवला अन उरमोडीच्या हदशेने गेला. पाठीमागून आलेल्या
दोन चार गाडयांची गदी जमत होती. आम्ही घरी येईपयिंत वबबट्याच्या
र्ेटीची ही वाताा गावात पोहोचली होती ,कौतुकाने सगळ्यांनी माझी प्रशंसा
केली ,आईने नजर उतरवली अन काही वेळात ही खबर पंचक्ोशीत पसरली
. वबबट्याला र्ेटून त्याच्याशी नजरानजर करू शकले या आनंदाचा तो
उत्सव नव्हता.ती एक प्रकारची अंमलबजावणी होती ...पुस्ततकात नशकलेल्या
धैयााला पुस्ततकातच मयााहदत ठे वायचं की प्रत्यक्षात असे प्रसंग आल्यावर
'नशवाजी जन्माला यावा पण दस
ु ऱ्याच्या घरात' म्हणून नतथून पळ काढायचा
? अन मी ती पार पाडली होती. ...!

- र्क्ती चंद्रकांत पानसरे
B.Sc.III
Forensic Science
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बलात्कार आजण अत्याचाराचा दहशतवाद

16 हडसेंबर 2012 च्या रात्री ननर्ाया बलात्कार घटनेने
संपूणा दे श ढवळू न ननघाला.ननघृण
ा पणे बलात्कार करून खून करण्यात
आलेल्या या घटनेववरोधात जागोजागी मोचे ,ननषेध करण्यात आले .या
घटनेचा ननकाल लागत नाही तोपयिंत कोपडी येथे 13 जुलै 2016 ला
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून नतचा खून केलेली घटना समोर
आली.है दराबाद येथे घडलेल्या बलात्कारी घटनेत आरोपींचे एन्काऊंटर करून
बळी पडलेल्या िी ला न्याय नमळवून दे ण्यासाठी एक पाऊल यंत्रणेने उचललं
पण आजही आपल्या दे शात बलात्कार आजण अत्याचाराच्या घटना
हदवसेंहदवस

वाढतच

चालल्या

आहे त.

याच

प्रमुख

कारण

म्हणजे

गुन्हे गारांमध्ये कायद्याची र्ीती च राहहलेली नाही.
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न्यायालयात 20-30 वषे प्रलंवबत राहहलेले खटले आपल्याला आपल्या दे शात
िी हकती सुरजक्षत आहे याची साक्ष दे तात.
यातूनच सुरू झाला तो म्हणजे िी वरील बलात्कार आजण
अत्याचाराचा दहशतवाद..!
नुकतेच आंध्र च्या धतीवर मंजरू केलेले शक्ती ववधेयक बलात्काराचा
दहशतवाद रोखण्यासाठी एक ठोस पाऊल ठरते आहे . यामध्ये दे ण्यात
येणाऱ्या मृत्यूदंड नशक्षेमुळे िी वर होणाऱ्या अत्याचारी घटनांवर जबर
वचक बसू शकतो ,पण िी सुरजक्षततेसाठी फक्त कायदे करून उपयोगाचे
ठरणार नाही तर या कायद्याची र्ीती समाजामध्ये ननमााण व्हायला हवी
तरच माणुसकीला कानळमा फासणाऱ्या अत्याचारी घटनामधून िी सुरजक्षत
राहू शकते.
हुंडाबळी कायदा 1961,कौटु ं वबक हहं साचार कायदा 2005 या कायद्यानंतरही
आजवर हकत्येक जिया अत्याचारी छळाला कंटाळू न स्तवतःच्या जीवाला
मुकल्या आहे त.न्यायालयीन व्यवस्तथा ववधेयकापूवीही आपल्या दे शात होतीच
तरी िी वर होणारा अत्याचार आजवर कोणताच कायदा थांबवू शकला
नाही,याउलट राजस्तथान मध्ये प्रत्येकी 24 तासात अत्याचाराचे 40 गुन्हे
नोंदवले जातात तर बलात्काराच्या गुन्ह्यात तब्बल 37 टक्के पेक्षा जास्तत
वाढ झालेली आहे .इतकंच नाही ,तर न नोंदवलेले गुन्हे की जे उघडकीस
ही येत नाहीत ते वेगळे च! िी ला जर इतकीच र्ोगाची वस्ततू समजली जाते
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त्या दे शात एका कायद्याने िी कशी काय सुरजक्षत राहू शकते?
महहलांच्या सुरजक्षततेसाठी ववधेयक ,सरकार,न्यायालयीन व्यवस्तथा फक्त हे च
जबाबदार आहे त का ? जर खऱ्या अथााने िी ला समाजात सन्मानाच स्तथान
द्यायचं असेल तर संपूणा समाजव्यवस्तथा ढवळु न ननघायला हवी. पुरुषप्रधान
संस्तकृ ती आहे म्हणून िी ला दय्ु यम स्तथान दे ने या ववचारात जखडलेल्या
समाजाला आधी मूल्य नशक्षनाचे धडे द्यायला हवेत .गागी ,मैत्रेयी,अहहल्याबाई
होळकर,राजमाता जजजाऊ या ही जिया ज्यांनी स्तवतःच्या कतृत
ा त्वाने
इनतहास कोरला हा इनतहास पाठीशी ठे वून आजच्या जियांनी ही स्तवतःमधील
क्षमता ओळखायला हव्यात .बऱ्याच दा अत्याचार होणाऱ्या महहला
मानहानीला घाबरून आयुष्यर्र हा छळ सहन करतात अन शेवटी
आत्महत्या करून स्तवतःला संपवून टाकतात,त्यामुळे नवे कायदे काटे कोर
पणे अंमलात आणून गुन्हे गारी प्रवृत्तीला आळा बसवायचा असेल तर
जियांनीही कोणाच्या अत्याचाराला न जुमानता या कायद्याची मदत घेऊन
समाजात ननर्ीडपणे वागायला हवं.तरच कायद्याची र्ीती समाजात ननमााण
होईल आजण खऱ्या अथााने हे कायदे अमलात आणले जातील.
जियांवर होणारे बलात्कार हा एक प्रकारचा दे शात तयार झालेला दहशतवादच
आहे . स्तवराज्यातल्या एका िी वर बलात्कार केला म्हणून गुन्हे गाराचे
दोन्ही हात पाय कापून त्याचा चौरं गी आकार बनवून र्र चौकात ठे वून
छत्रपतींनी बलात्काराववरोधी स्तवराज्यात ही र्ीती ननमााण केली होती , आज
ही बलात्कार रोखण्यासाठी अन िी ला खऱ्या अथााने स्तवातंत्र्य नमळवून
27

दे ण्यासाठी याच प्रकारची र्ीती या शक्ती ववधेयकाने करणे अपेजक्षत आहे .
बलात्काराच्या गुन्हे गारांना लवकरात लवकर फाशीची नशक्षा दे ण्यात येऊन
या कायद्याची समाजात र्ीती ननमााण झाल्यानशवाय िी सुरजक्षततेवर
गत्यंतर नाही.

-

- र्क्ती चंद्रकांत पानसरे
B.Sc.III
Forensic Science
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काळ ननघून गेला
काय झालं आहे तुला
का गप्प झाली आहे स
नेहमी इतकी बोलणारी तु आज शांत का बसली आहे स
दगड काळजाच्या प्रवृत्तींना
नको घाबरूस गं तु
तुझ्याच सामर्थयाशक्तीने
हो बलवान तु
एकटा आलाच तर तु तोंड दे शील
तुझ्यात संचारलेल्या शक्तीने
पण ननदा यी प्रवृत्तीच्या शातीर बुद्धध्या
येतातच गं समूहाने
समाजात वाईट प्रवृत्ती नसल्या
तर ननर्ाया प्रकरण झालच नसतं
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ननर्ाायाच्या नराधमांना नशक्षा लवकर झाली असती
तर प्रीयान्कासोबत असं घडलच नसतं
कोठू न जन्माला येताहे त हे
ज्यामुळे होताहे त गंर्ीर प्रकरण
शेकडो वषाापूवी झालं महार्ारतात
आजचं तर हे कनलयुगातल द्रौपदीच विहरण
पण त्यामुळे द्रौपदीच्या मागे
कृ ष्ण ठामपणे उर्ा राहहला
पण आज कृ ष्ण कोण आजण दय
ु ोधन कोण हे कल्ण्यातच
काळ ननघून गेला

स्तनेहल हटळे कर

B.Sc. I
General Science
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कोरोनाने

माणसाला जगायला नशकवलं

ती फुलं, ती पांन, त्या वेली, ते झाडं
आसमंत ननसगाच आता प्रश्नात पडलाय
आमच्या हहरवळीच्या प्रेमात पडणारा मनुष्य
आज कुठे जाऊन लपलाय
ती कोहकला, ती नचमणी, तो फ्लानमन्गोही
आता म्हणतोय थकलोय
पक्ष्यांवर आतोनात प्रेम करणारा मनुष्य
कधी आम्हाला हटपतोय
रस्तता पडलाय ओस
फक्त पावसाच्याच झयााने नाह्तोय
कारण त्याच्यावर चालणायाा गाडया
आपण घरासमोरच लावून पाहतोय
रस्तत्यावरचे कुत्रे आता ववचार करुणे झोपे
आजण जरा उशीरच उठे
म्हणे आपल्याला सकाळी जागणारे
मोननिंग वाल्कसा नक्की गेले तरी कुठे
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वडा- पाव, खाऊगल्ली, चहाच्या टपऱ्या
आता सारे च ओस पडले
कोणासठाउक माहहती नाही
पण फूड लव्हसा काय खायचे ववसरले
पण माणुस म्हणतो असा की
खरं सांगतो तुम्हाला राव
कोरोनाने जगणं मुश्कील केलय
ना ननसगााची हहरवळ
ना पक्ष्यांचा कल्लोळ
ना गाडीवरच सैर- सपाटा
ना रस्तत्यावरच्या कुत्र्यांना मारलेला एखादा दगडाचा फटका
ना वडा- पाव चा खमंग वास
ना पाणी-पुरीचा बेनमसाल स्तवाद
पण तरी सुद्धा खरं सांगतो तुम्हाला राव
कोरोनाने माणसाला जगण नशकवलंय
आयुष्यात ज्यांना रस वाटत नव्हता
त्यांना आता कळाले की
आयुष्यात रस नसणे म्हणजे काय असतं
37

जीला शेजारणीच घरी येण नको वाटायचं
नतला आता कळाले की
नतचं घरीयेण एकांतवासा पेक्षा बरं असायचं
ज्यांना नमत्र क्षणक्षणाला ग्रुप सेल्फी
काढतो म्हणून कटकट वाटायची
त्यांना आता कळाले की
फ्रंट कॅमेरा मध्ये घेण्यात येणाऱ्या
सेल्फी ची शोर्ा ग्रुप मध्येच असायची
गेट-टू गेदर

चा ववषय काढला की

काय सारख र्ेटायचं असं काहीना वाटे
पण र्ेटण्यानेच आयुष्याला अथा येतो
हे सगळ्यांनाच कळू न चुकले
पण खर सांगतो तुम्हाला राव
कोरोनाने जगणं मुश्कील केलय
पण त्यापेक्षा चांगल झालय
हक कोरोनाने माणसाला जगणं नशकवलय.
- स्तनेहल हटळे कर
B.Sc. I General Science
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एकच ववश्वास--------

२०२० सालचा माचा ठरला फारच वबकट
परराष्ट्रातून आले आर्ाळाएव्हढे संकट
आपण अजूनही त्याच संकटाशी झुज
ं तोय
रोजच्या सूयोदयासोबत ननशबाला कोसतोय
आजार वाढला आता कोणाचीच दे ता येईना हमी
मृत्यूचा आकडा होता होईना कमी
घर तर सोडा मंहदरही बंद झाली
अनेक शतकाहून जास्तत असलेली परं परे ची
पहहल्यांदाच चुकली वारी

माणसातला दे वपण आता जागृत झाला होता
कोवीड योध्यांच्या रूपात
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एक हात आधाराचा आला होता
प्रत्येक जण मृत्यूशी झुंज दे तोय असे मनाला वाटले
आज जजवापेक्षा जास्तत काही नाही हे १०० टक्के पटले
कोरोनाच्या लाटा ओसरत नाहीत तोवर
महापुराच्या लाटा जजव्हारी बेतल्या
गावावरून दरडी कोसळू न
माणसाच्या ननशबाच्या आठ्या फाटल्या
गावच्या गाव झाली पुरामुळे नि
शहरामध्ये हफरून र्ेद ू पहातोय कोरोना स्तपि
रोजचा हदवस नेहमीसारखा र्ासतेय
डोळ्यातला धरणांचा बांध मात्र फुटतोय ---मनशांती आजण डोळे आस धरून आहे त
एकच ववश्वास
वरून तो सवा बघत आहे -------

-स्तनेहल ननतीन हटळे कर
प्रथम वषा ववज्ञान
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मी ववझलो तेव्हा
मी ववझलो तेव्हा,
गोतावळा सारा जमला.
मी जजवंत असताना,
कधी र्ेटायला ही नाही आला.
मी ववझलो तेव्हा,
साऱ्यांनी अश्रू गाळले.
मी रडत होतो,तेव्हा सगळ्यांना नाटक वाटले.
मी ववझलो तेव्हा,
सगळे एकत्र घालवलेले क्षण नातेवाईकांनी त्यांच्या डोळ्यासमोर
आणले.
मी जजवंत असताना,
प्रेमाने दोन शब्द सुधा नीट नाही बोलले.
आज तुम्ही सगळे माझ्यासाठी रडत आहे ,
मी मात्र हसत हसत तुम्हाला सोडू न अनंतात ववलीन होत आहे ..
कु. साळुं खे संयोनगता जगदीश,
बीएस्तसी र्ाग ३
(मायक्ोबायोलॉजी )
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आयुष्याची परीक्षा
आयुष्याची परीक्षा,

रोज नव्या ववषयाची,

कॉपी करून चालत नाही,

प्रश्नपवत्रका प्रत्येकाची वेग वेगळी.
आयुष्याच्या परीक्षेत,

नुसतं पास होऊन चालत नाही,
दरवेळी काही तरी कमवण्याची,

नाहीतर गमावण्याची र्ीती असते उरी.
आयुष्याची परीक्षा,

कधी संपेल माहीत नाही,

शेवटच्या श्वासापयिंत मी मात्र लढत राहीन.....
कु. साळुं खे संयोनगता जगदीश,
बीएस्तसी र्ाग ३

(मायक्ोबायोलॉजी)
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अगर करोना इं द्रलोक पहुंचा तो?
कल रात दे खा एक सपना...
इं द्रलोक में चली कोरोना की चचाा....
दे खा गौर से तो पता चला ...
इं द्र दरबार के सामने लगा था कोरोना प्रनतबंधक का पचाा...
अपसराये कोरोना हकट पहने थी..
हाथ में अमृत के प्यालों के बजाय था सेननटायजर के फव्वारे का
हडब्बा...

सबको लाईन में वबठाकर रॅ वपड टे स्तट नलये जा रहे थे....
नाक में जाती पाईप को दे ख आंसू आ रहे थे...
पॉनसटीव्ह होने पर क्वारं टाइन हकया जाता था...
हर एक को आने पर लस लगाई जाती थी...
इं द्रलोक में सहमा सहमी थी ...
लॉकडाउन पे लोकाडाउन हकये जा रहे थे..
मृत्युलोक से सम्पका आने वालो को क्वारं टाइन हकया गया था...
वहीं उनके सम्पका में आये हुये सब को खोजा जा रहा था.. .
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सबने मास्तक लगा रखे थे...
यमराज से मृत्यू लोक से आने वालो की जानकारी ली जा रही थी...
यमराज र्ी डर रहे थे
प्राण हरण करने पर उसे सेननटाईज कर रहे थे..
यमराज के र्ैंस पर बैठकर पापी जा रहे थे ...
और साथ चालते हुये यमराज ही सोशल डीस्तटनसंग का पालन कर
रहे थे...

नचत्रगुप्त के पास ले जाने से पहले १५ हदवस क्वारं टाइन हकया जाता
था ..

और उनके पास ले जाते समय रॅ वपड टे स्तट कर पास ननकाला जाता
था!

वाह रे कोरोना तेरी पहुच को मान गये..
इतना छोटा सा अजस्ततत्व है तेरा, हफर र्ी तेरी वजह से इं द्रलोक के
र्ी ननयम बदल गये!!

-नेसूर हकशोर रमेश
M. Sc. I (Maths)
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बचपन के हदन अच्छे थे
हदल सब के सच्चे थे,

हदन बचपन वाले ही अच्छे थे,

नहीं मालूम था हक क्या दनु नयादारी थी,
सबसे प्यारी यारों हक यारी,
जुबां के थोडे हम कच्चे थे,

यारों, हदन बचपन वाले ही सच्चे थे I
खेळ कूद में ही सारा मजा था,

स्तकुल जाणा लागता एक सजा था,
छोटी छोटी बातों पर ही हं सते थे,
हदन बचपन वाले ही अच्छे थे I

जजन्दगानी मां बाप से शुरू और उनपर ही खत्म थी,

दस
ु रे ररश्ते नातो की ना हकसी हक कोई बात की कोई शमा थी,
बचपन वाले हदनों की यही सब बातें अच्छी थी I

खो गई अब वो मासूम सी हं सी दनु नया के मेले में,
ले ली उसकी जगह जग के बनावटी खेलों ने,

कमाई है जो दौलत शौहरत सब नकली सी लगती है ,
यारों बचपन वाले हदन ही असली से लगते है I
वेदांत सुनील वाघधरे
बी. एस्तसी. १

(Nano Science & Technology)
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राईफलमैन जसवंत नसंह रावत

1962 में हुए र्ारत-चीन युद्ध के कई हकस्तसे आज र्ी जीवंत हैं .
इस युद्ध में जजस तरह र्ारतीय जवानों ने अपनी शौयाता का पररचय हदया,
वह र्ारत को हमेशा गवा

अनुर्ूनत कराता रहे गा. इस युद्ध के दौरान एक

पल ऐसा आया था, जब चीन ने अरुणाचल प्रदे श को हनथयाने के इरादे से
वहां की सीमा पर हमला बोल हदया. मगर उन्हें नहीं पता था हक वहां
उनका सामना र्ारतीय सेना के एक ऐसे जवान से होने वाला था, जो उनके
नलए काल बनकर बैठा था. वह जवान कोई और नहीं राइफलमैन जसवंत
नसंह रावत थे. सुबह के कडाके की ठं ड में करीब 5 बजे चीनी सैननकों ने
अरुणाचल प्रदे श पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नजदीक धावा बोल
हदया. मौके पर तैनात गडवाल राइफल्स की डे ल्टा कंपनी ने उनका सामना
हकया. जसवंत नसंह रावत इसी का हहस्तसा थे. मौके की नजाकत को दे खते
हुए जसवंत तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने सानथयों के साथ
हरकत शुरू कर दी. इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लडाई
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अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही. इस बीच जसवंत अकेले ही चीनी
सैननकों पर र्ारी पडे .
उन्होंने अपनी ववशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अनधक
चीनी सैननकों मार नगराया था. वह चीनी सैननकों को अरुणाचल की सीमा
पर रोकने में कामयाब र्ी हुए, लेहकन उन्हें पीछे नहीं धकेल सके. कहते
हैं हक लडाई के बीच उन्हें पीछे हटने के आदे श दे हदए गए थे.
दरअसल उनकी टु कडी के पास मौजूद रसद और गोला- बारूद खत्म हो
चुका था। ऐसे में दश्ु मन के सामने खडे होने का मतलब था, मौत को गले
लगाना। पर जसवंत तो जसवंत थे! उन्होंने इस आदे श को नहीं माना और
अपनी आजखरी सांस तक दश्ु मन का सामना करते रहे . ऐसा र्ी नहीं था
हक उन्हें दश्ु मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वह जानते थे हक जंग
हकतनी र्ी बडी क्यों न हो, जीतना नामुमहकन नहीं होता.
जसवंत की शौया गाथा में ‘सेला और नूरा’ नाम के दो बहनों का जजक् र्ी
आता है . कहते हैं हक चीनी सैननकों से लडते हुए, जब उनके सारे साथी
शहीद हो गए, तो उन्होंने तय हकया हक वह लडाई का तरीके बदलेंगे।
इसके नलए उन्होंने नई रणनीनत बनाई.
उन्होंने दश्ु मन को इस बात का भ्रम होने हदया हक र्ारतीय सैननक खत्म
हो चुके है . साथ ही बडी चतुराई से बचाए हुए सारे हनथयार और गोलाबारूद बंकरों में इकट्ठे हकए. इसमें सेला और नूरा नाम की बहनों ने उनकी
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मदद की थी. उन्होंने जसवंत के खाने-पीने का र्ी ख्याल रखा. जल्द ही
जसवंत की तरफ से खामोशी दे खकर चीनी सैननकों को र्रोसा हो गया हक
र्ारतीय सैननक खत्म हो चुके हैं . मसलन, वो ननडर होकर आगे बढ़ने लगे.
जसवंत को इसी मौके का इं तजार था. उन्होंने अचानक उन पर गोनलयां
बरसानी शुरू कर दी.
वह अपनी जगह बदल-बदल कर उन पर हमला कर रहे थे. वह कुछ इस
तरह लड रहे थे, जैसे मानों एक आदमी नहीं, बजल्क कोई बटानलयन लड
रही हो. काफी समय तक जसवंत यूहीं लडते रहे और चीनी सैननकों पर
र्ारी पडते रहे .
हालांहक, आगे वह चीनी सैननकों द्वारा टारगेट कर नलए गए. जब जसवंत
को लगा हक वह पकडे जाएंगे, तो उन्होंने मौत को गले लगा नलया. दावा
हकया जाता है हक इस जंग में जसवंत ने अकेले ही करीब 300 चीनी
सैननकों सैननकों को मार नगराया था.
हदलचस्तप बात यह है हक जसवंत को शहीद हुए कई साल हो गए है , लेहकन
अरुणाचल के लोग मानते हैं हक वह अर्ी र्ी जजंदा हैं और सीमा पर तैनात
है . उनकी मान्यता हकतनी मजबूत है , इसको इसी से समझा जा सकता है
हक लोगों ने उनकी याद में जसवंत गढ़ का ननमााण हकया.
जजस जगह पर बाबा जसवंत ने चीननयों के दांत खट्टे हकए थे उस जगह पर
एक मंहदर बना हदया गया है । इस मंहदर में चीन की और से दी गई कांसे की
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वो मूनता र्ी लगी है । उधर से गुजरने वाला हर जनरल ओर जवान वहां नसर
झुकाने के बाद ही आगे बढ़ता है । स्तथानीय नागररक और नूरांग फॉल जाने
वाले पयाटक र्ी बाबा से आशीवााद लेने के नलए जाते हैं ।

जसवंत गढ़ में

एक ऐसा मकान मौजूद है , जजसके बारे में कहा जाता है हक जसवंत इसमें
रहते हैं . इस मकान में एक वबस्ततर रखा हुआ है , जजसे पोस्तट पर तैनात
सेना के जवान रोज सजाते हैं । उनके जूते ननयनमत रूप से पॉनलश हकए
जाते हैं .
आपको जानकर है रानी हो सकती है , लेहकन जसवंत इकलौते ऐसे शहीद हैं ,
जजनका शहादत के बाद र्ी ननयनमत प्रमोशन जारी है . वतामान में वह
मेजर जनरल के पद पर हैं . वैसे जसवंत को उनकी बहादरु ी के नलए
मरणोपरांत महावीर चक् जैसे बडे सम्मान से र्ी सम्माननत हकया गया.
महावीर चक् से सम्माननत फौजी जसवंत नसंह को आज बाबा जसवंत नसंह
के नाम से जाना जाता है । ऐसा कहा जाता है हक अरुणाचल प्रदे श के
तवांग जजले के जजस इलाके में जसवंत ने जंग लडी थी उस जगह वो आज
र्ी डयूटी करते हैं और र्ूत प्रेत में यकीन न रखने वाली सेना और सरकार
र्ी उनकी मौजूदगी को चुनौती दे ने का दम नहीं रखते। बाबा जसवंत नसंह
का ये रुतबा नसफा र्ारत में नहीं बजल्क सीमा के उस पार चीन में र्ी है ।
शहीद जसवंत नसंह रावत पर “72 आवसा: माहटा यर हू नेवर डाइड” नाम
की एक हफल्म र्ी बनाई गई. ननदे शक के तौर पर अववनाश ध्यानी ने
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हफल्म में जसवंत नसंह की वीरता को बखूबी बयां हकया है . इस हफल्म को
दशाकों का खूब प्यार नमला था. जसवंत नसंह की वास्ततववक कहानी चाहे
जो र्ी हो, लेहकन स्तथानीय लोगों के हदलों में जजस तरह से वह आज र्ी
जजंदा है . वह तो यही बताता है हक जब तक उनके अमर बाबा जसवंत
नसंह वहां तैनात है , तब तक दश्ु मन उनका बाल र्ी बांका नहीं कर सकता.
हफर दश्ु मन हकतना र्ी मजबूत क्यों न हो.
जसवंत गढ वार मेमोररअल, अरुणाचल प्रदे श

ऋवषकेश राजपूत
एमएस्तसी २ सूक्ष्मप्राणीशाि ववज्ञान
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Karmaveer Anna
One of the exciting social reformers of
Maharashtra changed the Educational
Society known as Karmaveer. Today we will
see his life story and shed light on the
entirety of his works and accomplishments.
Karmaveer Bhaurao Patil was brought into the world in
the Marathi Jain family on 22 Sep 1887 in Tal-Walwa Sangli,
Kumbhoj Kolhapur. His Father name was Paigonda Devgonda
Patil and Mother was Gangabai.
The stunning thing to know here is that his old family
name was "Desai". However, subsequent to moving from
Karnataka to Maharashtra, they got Patilki in their town which
drove them to change their last name. His optional training
occurred from 1902 to 1909 where he used to live in Jain
Hostel otherwise called vasati ghruva in Marathi. He
contemplated till just the eighth standard.
Since youth, he was extremely reformist and forceful. He never
enjoyed segregation with any individuals on premise of
position, religion, and language. He was firmly against the
standing framework.
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In any event, having a place with the Jain religion which
is not quite the same as Hinduism he made numerous
companions who have a place with the lower positions of
those days. He was hitched at age of 18 to Laxmi bai. His
significant other had a long commitment to his life. She upheld
him all through his transporter. In his old youth days, he
worked in a window production line and Kirloskar Company as
well.
At the point when he was little that time he saw one man
not permitting others from one more rank to drink water from
a well so he completely broke that well and beaten that
individual as well. This shows how he was against segregation
since adolescence.
Chatrapati Shahu Maharaj affected him a great deal. His
reasoning urges him to work for what seems like forever. He
got full help from Maharaj as well. There he was appended to
Satyasodhak Samaj. He works with them for the government
assistance of individuals. His objects of worship were
Mahatma Phule and Maharishi Vitthal Ramji Shinde.
Subsequent to leaving school he began private educational
cost with a portion of his companions like Madvan educator,
Bhausaheb Kudale, Nana Saheb Yedekar in 1909 name
"Dudhgav Vidyarthi ashram".
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In Sep 1911 in Satyasodhak Samaj Parishad, he at
long last got endorsement for schooling society for Bahujan
individuals in kale town. In any case, on 4 Oct 1919, he finally
began "Rayat Shikshan Sanstha" in Satara kale village. "Rayat"
is really Marathi word signifying 'masses'. He was one of the
noticeable men in history to begin the plan "Learn and Earn".
This plan made understudies from Bahujan samaj confident
and autonomous.
This was everything I could cover about the existence of
the best Social Reformer of Maharashtra Karmaveer bhaurao
Patil who himself has a place with Upper Caste and Non-Hindu
Religion. He changed many individuals' lives and help created
Maharashtra instructively. He will be recollected through the
life in the mind of Maharashtrians.
-Pratik Bhoite
B. Sc ll General Science
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Limitations of online learning
Distance education is a formal learning activity which
occurs when students and instructors are separated by geographical
distance or by time. Learning is supported by communications
technology such as television, video tab, computers , and E mails .
Online learning is an learning experience or environment that
release upon the internet world wide web as a primary delivery
mode of communication and presentation. There are potential
benefits of investing in online learning for example increased
access improved quality of learning better preparation of students
for a knowledge based society E-lifelong learning opportunity
profit making and many more. Limitations are also evident in the
popular learning environment among them are:
a) online learning start up funding
b) organizational preparation
c) student’s situations
Universities and colleges have started to invest heavily in online
teaching. But why are institutes across the world doing this? Is this
investment justified? This article attempts to answer this questions
by wakening about the potential benefits and limitations of online
learning in the context of the student and instructor and as well as
tenured facility. Traditional are face to face instructional
environments have been criticized for encouraging passive
learning and ignoring individual differences and needs of the
learners and not paying attention to problem solving and also
critical thinking or other higher order thinking.
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Online learning is of two types some students who cannot
afford to access a university or colleges campus made take
programs by way of distance education offering. Other may engage
is distributed learning or hybrid classes in that they combine some
elements of on-campus teaching with online access to material and
discussion forums. While these concerns may be unwarranted there
is continuing research to accurately determine the benefits and the
the online and pitfalls off online instructions when compared to
the more traditional face-to-face learning environment.
Online classes pros and cons:
Before online classes where available students took distance
classes in which they gate study materials in the mail and that did
practical training at the designated study centre.
Pros:
Convenient:
A great majority of students passing online degree are working part
time and other looking for a career change in their educational
background. Online classes allow them to learn at their own
convenience while travelling to work or during lunch break or at
home. They allow you to work at your own pace. The work
schedule is after new asked to create.
Less expensive:
Should be e not barrier that online education is chapter then in
person education .You don't have to travel to university or
live on their grounds in order to accumulate expensive and
eventually a degree.
Student interaction and satisfaction:
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Results of studies of distance learning occurs indicate that
interactive qualities appeared to be a major factor in determining
course quality as reflected in student performance, grades and
course satisfaction.
In addition, the increasing amount of online resources available
through the web such as online journals and relevant websites,
provide a rich source of resources for the online learners.
Technology allows distant group to interact over the web, work on
shared topics, and build a sense of community even if student are
thousands of miles away.
Cons: Inability to focus on screens:
For many students, one of the biggest challenges of online learning
is the struggle which focusing on the screen for long period of the
time. With online learning, there is also greater change for students
to be easily distracted by social media or other sites. Therefore, it
is imperative for the Teachers to keep their online classes and
interactive to help students stay focus on the lesson.
Technology issues:
Another key challenge of online classes is internet connectivity.
Why internet penetrations has grow in bounce over the past few
years, in smaller cities and towns, consistent connection with
decent speed is a problem. Without a consistent internet connection
for students on teachers, there can be a lack of continuity in
learning for the child this is detrimental to the education process.
Management of screen time:
Many parents are concern about the health hazards of having their
children spend so many hours staring at a screen. This increase in
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screen time is one of the biggest concerns and disadvantages of
online learning. Sometimes students also develop bad posture and
other physical problems due to staying hunched in front of a screen.
Conclusions:
Online learning is here to stay, hundreds of universities, continuing
education institutes, and countless commercial organisations are
turning to online learning for very valid reason. But still online
education has brought a positive impact in the lives of students and
working professionals. It has given an opportunity to take up
additional courses along with their studies or job as per their
convenience.

-Shweta Sakhare.
B. Sc. I
General Science
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PERSONAL FINANCE MANAGEMENT:
need of the hour
What is personal finance ?
Personal finance, as a term, covers the concepts of managing
your money, saving, and investing. It also includes banking,
budgeting, mortgages, investments, insurance, retirement
planning, and tax planning. One can consider that personal
finance comprises the entire industry that provides financial
services to individuals and advises them about financial and
investment opportunities.

Why is personal finance important?
It’s very important to become financially literate in order to
make the most of your income and savings. Financial literacy
helps you distinguish between good and bad financial advice
and make savvy decisions. Few schools offer courses on
managing your money, so it is important to learn the basics
through free online articles, courses, blogs, podcasts, or at the
library. The new concept, smart personal finance involves
developing strategies that include budgeting, creating an
emergency fund, paying off debt, using credit cards wisely,
saving for retirement, and more.
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Why it is need of the hour?
The lockdown situation has left many in the lurch as economy
has suffered badly in the backdrop of corona. With no job
security the only safe options that remain are setting up an
enterprise and investing our money wisely to ensure good
returns in future. The money earned by us needs to be secured
so that it grows. As a student, I personally feel that making the
students aware about personal finance should be included in
the curriculum. If it happens, then as students graduating from
higher education institutes we would be equipped with
academic as well as monetary management skills.

Dipanshu Rajesh Gawde
B. Sc. II
Nanoscience and Technology
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A Project Report on “Reading habits of newspaper
among students and academic staff: A survey of
Y.C.I.S., Satara (Autonomous)”

Introduction
Newspapers create reading habit and easily differentiate
people who read and who do not. Reading is art of learning
something. Newspaper is the store house of knowledge and provides
knowledge of different testes and kinds of different segments of the
society. It is equally important for the entire people from the students
to governments officials. Reading builds vocabulary skills and
background knowledge that strengths reading skills and increase the
enjoyment of reading (Strommen and Mates, 2004).
It adds sight of eyes and new wisdom to mind. Reading and
library use habits have a trial role to setup the multicultural structure
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in our country. It also helps to children to improve their knowledge in
both mother language and householder language. It also helps us to
learn the rules of behaviour and lifestyle of the householder
countries. Newspaper reading habits not only creates habit of reading
but also open the doors of self-improvements. The practice of reading
newspaper has been associated with the improvements of the
students’ attitude towards reading.

Objectives
• To identify which language is mostly preferred to read
newspaper.
• To know how much time, they spend for reading newspaper.
• To identify the source of the newspaper.
• To identify those which newspapers are mostly read by the
user.
• To identify which section of newspapers are most read by user.

Methodology
Data Collection: The area of study under consideration includes Y.C.
Institute of Science, Satara. The data is collected from primary
sources.
• Sample Size Determination:
The sample size is determined by the Yamane’s (1967) formula. The
formula is given formula as,
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𝑁

n = (1+𝑁∗𝑒 2 )
Where,
n=Sample size
N=Population size
e=Level of precision
Here, Population Size: N=7814.Then our sample size becomes,
𝑁

n = (1+𝑁∗𝑒 2 )
7814

= (1+7814∗0.092 ) = 120.0125
≈ 120
Sampling technique:
The technique used to draw sample from population is Stratified
Sampling. The sample size 120 is divided into Jr., Sr., teaching and
non-teaching staff by equal allocation. Stratified sampling is used for
conducting survey of n=120 respondents. From each stratum sample
size is determined by equal allocation using formula,
𝑛𝑖 = 𝑛 ∗𝑁
𝑁

Strata
11𝑡ℎ and 12𝑡ℎ
U.G.
P.G.
Teaching Staff

𝑗

Population Stratum
3304
3541
546
269

Sample Size
24
24
24
24
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Non-teaching staff
Total

154
N=7814

24
n=120

Statistical tools
• Graphical representation: bar plot
• Testing of hypothesis: Chi-square test, Wilcoxon test
Statistical software:
• MS-Excel
• R-Studio

Statistical Analysis
Graphical Representation
Objective: To identify which language is mostly preferred to read
newspaper.

No of readers

Mostly preferred newspaper
language
60
40
20
0
English

Marathi

Language
Female

Male
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Interpretation:
From above graph it shows that majority of the readers
prefer Marathi language to read.
Objective:
To know how much time, they spend for reading newspaper.

Time spend for reading newspaper
45
40

No. of readers

35
30
25
20
15
10
5
0
20 to 30 min.

Less than 20 min.

More than 1 hour

Time
Female

Male

Interpretation:
The above graph shows that most of those readers spend
less than 20 minutes for reading newspaper.

Objective:
To identify the source of the newspaper
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No. of readers

Source of the newspaper
30
25
20
15
10
5
0
College library

e-newspaper

Own subscription

Source
Female

Male

Interpretation:
It shows that self-subscription is the main form of the source
of newspaper of the readers.

Objective:
To identify that which newspaper is mostly read by the user

Mostly preferred newspaper
No. of readers

30
25
20
15
10
5
0
Lokmat

Loksatta

Pudhari

Sakal

The Hindu

The Times of
India

Newspaper
Female

Male
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Interpretation:
From above graph it shows that majority of the readers
prefer to read newspaper Pudhari.
Objective:
To identify which section of the newspaper readers are
preferred educational section.

Section of newspaper
25

No. of readers

20
15
10
5
0
Educational section

No any particular
section

The editor section

The entertainment

The sports

section
Female

Male

Interpretation:
As per the graph most of the newspaper readers are
preferred educational section.

Tests using R:
Objective: To check independency of gender and language.
Hypothesis:
𝑯𝟎 : Gender and language of newspaper are independent.
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𝑯𝟏 : Gender and language of newspaper are not independent.

Observation table:
Gender-wise study of given data:
English

Marathi

Female

13

47

Male

11

49

Using R:
Output:
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
data: t
X-squared = 0.052083, df = 1, p-value = 0.8195
Result:
Null hypothesis is accepted.
Conclusion:
The gender and language of newspaper are independent.
Objective:
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To check independency of gender and time they spend for reading
newspaper
Hypothesis:
𝑯𝟎 : Gender and time are independent.
𝑯𝟏 : Gender and time are not independent.
Observation Table:
Gender-wise study of given data:
20 to 30
min.

Less than 20
min.

More than 1
hour

Female

24

31

5

Male

16

39

5

Using R:
Output:
Pearson's Chi-squared test
data: t
X-squared = 2.5143, df = 2, p-value = 0.2845
Result:Null hypothesis is accepted.
Conclusion: Gender and time spend for reading newspaper is
independent.
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Objective:
To check the independency of gender and source of
newspaper.
Hypothesis:
𝑯𝟎 : Gender and source are independent.
𝑯𝟏 : Gender and source are not independent.
Observation Table:

College library

e-newspaper

Own
subscription

Female

25

12

23

Male

16

17

27

Using R:
Output:
Pearson's Chi-squared test
data: t
X-squared = 3.1577, df = 2, p-value = 0.2062
Result:
Null hypothesis is accepted.
Conclusion:
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Gender and source of newspaper are independent.
Objective:
To check difference between the gender and the type of
newspaper.
Hypothesis:
𝑯𝟎 : There is no difference in reading newspaper between gender
and the type of newspaper.
𝑯𝟏 : There is difference in reading newspaper between gender and
the type of newspaper.
Observation Table:
Female

Male

Lokmat

4

6

Loksatta

9

6

Pudhari

26

25

Sakal

8

10

The Hindu

4

4

The Times of India

9

9

Using R:
Here, p value > 0.05. Hence, we accept 𝐻0 .
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Conclusion:
There is no difference in reading newspaper between gender
and the type of newspaper.
Objective:
To check the difference between two groups for newspaper
section.
Hypothesis:
𝑯𝟎 : There is no difference between gender and the newspaper
section.
𝑯𝟏 : There is difference between gender and the newspaper section.
Observation Table:
Female

Male

Educational section

21

14

No any particular section

15

17

The editor section

13

13

The entertainment

6

6

The sports

5

10

Using R:
Here, p value > 0.05. Hence, we accept 𝐻0 .
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Conclusion:
There is no difference between gender and the newspaper
section.

Major Finding
• Majority of newspaper readers (58.33%) are spent that less
than 20 minutes to read the newspaper.
• (41.67%) has mentioned that they are subscribing newspaper
individually.
• Pudhari paper (42.5%) are most preferred newspaper
comparing to others.
• (29.17%) news readers read educational news.
• From 15-25 age group which is mostly belong to students are
daily reader of newspaper.

Scope and limitation
Scope:
• Educational status is also measured as combination of getting
knowledge, marks obtained and utilization of students in various
fields. We can study the factor affecting on percentage of reader.
• From this project we will increase subscription of newspaper and
inspire the people to make use of the newspaper.
• Awareness has to be created on the use of online newspapers,
which may ultimately help for the cause of environmental
protection.
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Limitation:
• The sample size is very small to represent the whole population
• The project was not carried out on large basis because of
minimum man power and lack of economical helpsss.
• The current study is limited to only institute of Y.C.I.S. Satara on
the subject of the “Newspaper Reading Habits”.

References
• http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/470(newspaper)
• International Research: Journal of Library and information
science/ vol.7, sep,2017.

- Miss. Arati Chandrakant Bebale
M.Sc 1 (Statistics)
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कमावीर अन्ना
कोऽवप सुर्ावषतकारः वदनत-

युक्तमेव सुर्ावषत मेतद् ।

“क्षणशः कणशश्चैव ववद्यामथिं च साधयेत ्”।

र्ाऊराव अवप एतस्तय योजनानां प्रवताकः र्वनत । र्ाऊरावस्तय जन्म

कोल्हापूर- मण्डले कुंर्ोजग्रामे सप्टें बर द्वाववंशनत हदनाङ्के सप्त- अि एकनमते
जिस्तताब्दे अर्वत ् । बल्यात ् एव तम ् नशक्षणे महती रनसकता नासीत ् ।

बहुजन समाजानां कृ ते कायाम ् आरं र्त । तदथिं सः ‘रयत नशक्षण संस्तथा’

समारर्त । ‘स्तवावलंबी नशक्षण’ एव अस्तय ब्रीद। ‘इनत र्ाऊराव मन्यते स्तम’
। ‘जनसेवा एव ईश्वरसेवा’ इनत मत्वा सः नशक्षणकयेम ् प्रारर्त ् ।

र्ाऊरावस्तय र्ायाा लक्ष्मीमहोदया अवप तस्तय काये सहाय्यम ् अकरोत ्

। जनाः र्ाऊरावान ् ज्येष्ठ भ्राता अमन्यत ् । ‘कमावीर’ पदवे दत्वा जनेन
र्ाऊरावान ्

ववर्ूूूवषतः

अकरोत ्

।

पुणे

ववद्यापीठे ूेूेूेन

र्ाऊरावाय ‘डी.नलट्.’ इनत उपानध दत्वा ववर्ूवषतः अकरोत ् । र्ारत
सरकारे ूेन र्ाऊरावाय ‘पद्मर्ूषण’ इनत हकताबंूं यच्छनत । महात्मा फुले,
छत्रपती शाहू महाराज एतयोः ववचारै ः च काये र्ाऊराव प्रर्ाववतः र्वनत ।
सवा जानतषु धमेषु च बालकेभ्य: दू
ु ुधगावग्रामे सः वसनतगृहं समारर्त ् ।
जिताब्दे
।

एषः महापुरुषः मे मासस्तय नवमे हदनाङ्के नवपन्च नव एकनमते
ब्रह्मीर्ूतः

।हकन्तु

सः

कीतीरूपेण

अमर

र्वनत

Vaishnavi Shashikant Ghorpade.
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संस्तकृ त र्ाषा
तवदे शा दे वर्ाषा दे वी स्तथास्तयनत र्ूतले ।
यावच्च वंशोऽस्तत्यायााणां तवदे शा ध्रुवंध्रुवा ।।
र्ाषासु मुख्या मधुरा हदव्या गीवााणर्रती | इनत कश्चन सुर्ावषतकारः वदनत
| हकमस्तय कारणं र्वेत ् ? अवप सत्यमेदत ् यत ् सा र्ाषासु मुख्या वताते,
मधूरतमा, स्तवगीया

दे ववाणी

काव्यनाटकानन

र्ूषयजन्त

तां

च

? आम ् सत्यम ् ।
।

ववववधाः

नैकेषां

शास्रीयग्रन्था:

कवीनां

कलग्रन्था:

ज्ञानकोशा: शब्दकोशाश्च तस्तया: मूलवजन्त वताते । ववश्वस्तय आहदमं साहहत्यं
नाम वेदा:। तेऽवप संस्तकृ तर्ाषायामेव । तस्तयां महार्ारत - रामायनाहदनन
ववश्वववख्यातानन काव्यानन ।
व्यास

-

वाजल्मकी

-

कानलदास

-

चरक

-

वाग्र्टादय:

अस्तया:

पुत्ररत्नानन। अस्तयां पन्चतन्त्रं वताते । तद् अवप ववश्वववख्यात अजस्तत
आबालवृद्धानाम ् ।

एतद्

वप्रयतमम ् । संस्तकृ तर्ाषायां

बहुनन गेयानन

सुर्ावषतानन सजन्त । अनेकानन स्ततोत्राजण सजन्त । ननजखलं ववश्वं यथा
प्रकाशयनत सा श्रीमद्भगवद्गीता संस्तकृ तर्ाषायामेव । एवं महती ज्ञानसंपदा
अस्तयां वताते । अन्यच्च संस्तकृ तर्ाषाध्ययनेन उच्चारणशुध्दता लभ्यते ।
र्ारतशासनस्तय ववववधेषु ववर्ागेषु संस्तकृ तर्ाषा बोधवाक्यरूपेण ववलसनत
।
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अधुना अवप नवननमााणक्षमा एषा र्ारतदे शस्तय प्राचीनतमा र्ाषा अजस्तत ।
सवा ज्ञानं तस्तयामेव संगह
ृ ीतं प्राचीन र्ारते । र्ाषासु मुख्य मधुरा लनलता
एषा र्ाषा पाजणने: व्याकरणसूत्रै: ननयमबध्दा। अतः न कहठना । सद्:
गणकाय उपयुक्त र्ाषा एषा अधुना न अजस्तत व्यवहारर्ाषा । तथावप अमृता
यतः अस्तमाकं संस्तकृ नतः संस्तकृ तानश्रता एव ।
यावद् र्ारतवषा स्तयाद् यावद् ववन्ध्य हहमाचलौ ।
यावद् गड्.गा च गोदा च तावदे व हह संस्तकृ तम ् ।
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