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ENGINEERING चा कॉलेज कट्टा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लवेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटल ेते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असाि.े ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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लेडखकेची ओळख 

नमस्कार! 

माझ े नाव भाग्यश्री पाटील. मी व्यवसायाने एक इजंिजनअर 

असनू अकलिू येथील सहकार महर्षी शंकरराव मोजहते पाटील 

इज्स्टटयटू ऑफ  इजंिनीररंग अँड ररसर्च मध्य ेअजसस्टंट प्रोफेसर या 

पदावर कायचरत आह.े 

माझी आधीर्ी २ पसु्तके केवळ इसाजहत्य मुळे असंख्य 

वार्कांपयंत पोर् ूशकली. मला जमळालेला उत्स्फूतच प्रजतसाद आजि 

प्रोत्साहनामळेुर् आि ह ेजतसरे पसु्तक मी जलहू शकल.े त्याबद्दल खरं तर आधी इसाजहत्य र्े मन:पवूचक आभार.  

आिकालच्या जडजिटल यगुात मोबाइल ला अन्यसाधारि महत्व आलेले आह.े इतके की त्याजशवाय  

कुठले  कामर् होत नाही. यार्ार् पररिाम कॉलेि मध्ये जशकिाऱ्या जवद्यार्थयांवर दखेील जदसनू येत आह.े मोबाइलर्ा 

वाढता वापर, ऑनलाईन गेम्स खेळण्यार्े वाढते प्रमाि यामळेु मलंु कॉलेि लाइफ िगायलार् जवसरली आहते. यार्ा 

पररिाम त्यांच्या अभ्यासावर दखेील होत आह.े मलुांना अभ्यास आजि इतर गोष्टींमध्ये समतोल साधता यावा तसेर् 

सवच गोष्टींर्े महत्व कळाव ेया हतेनू ेमाझ ेस्वतःर्े कॉलेि र्े अनभुव मी या पसु्तकाच्या जनजमत्ताने मांडत आह.े हे 

पसु्तक सदु्धा माझ्या मागील २ पसु्तकांप्रमािे वार्कांना नक्की आवडेल असा मला जवश्वास आह.े ह ेलेखन सवाचना 

एक नवीन जदशा दईेल तसेर् पसु्तकाला जमळिार प्रजतसाद माझ्यातल्या लेजखकेला अिनू नवीन आजि सुंदर लेखन 

करण्यास प्रवतृ्त करेल हीर् आशा. 

प्रोफेसर भाग्यश्री पाटील  

अकलिू 

 संपकक  : 

भाग्यश्री जशवािीराव पाटील 

अजसस्टंट प्रोफेसर, ई एण्ड टी सी जडपाटचमेंट  

SMSMPITR, अकलूि 

 मोबाईल: ९०९६८११२७१  

ई-मेल: bhagayshri1271@gmail.com 
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भाग्यश्री पाटील यांची ई साखहत्यतरे्फ़ प्रकाखित झाललेे ह े खतसरे पुस्तक. यापुवीची त्यांची 

दोन्ही पुस्तके सामाखजक खवषयांवरील होती. त्यांना वाचकांकडून अखतिय उत्तम प्रखतसाद 

खमळाला. ककसान आखि जवान यांच्याबद्दल अत्यतं तळमळीने खलहीलले्या या दोन पुस्तकांनंतर 

देिाचे भखवष्य घदविार् या खवद्यार्थयाांना मार्टदिटन करिारे ह े खतसरे पुस्तक वाचकांना नक्की 

आवडेल. 

 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anndatasb_bhagyashri_patil.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/14_02_shouryakatha_bhagyashree_patil.pdf 
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मनोगत 

नमस्कार ममत्र ममैत्रणींनो !  

ममत्र ममैत्रणींनो या अर्ााने म्हणाले की, या पुस्तकाचा प्रवास जर आपल्याला अनुभवायचा असेल तर 

एकमेकाांशी मतै्री असणे खुप गरजेचे आहे. मतै्री करायला वयाचे बांधन नसते. तसेच के्षत्राचेही बांधन नसते. 

त्यातल्या त्यात कॉलेज लाइफ मधली मतै्री जरा जास्तच खास असते.  

कॉलेज म्हटलां की डोळयाांसमोर येतां ते मोठां कॅम्पस. त्यात उत्साहाने, आनांदाने बागडणाऱ्या 

मुलामुलींचे गु्रप, धमाल, मस्ती, लेक्चसा, कॅन्टीन, ममत्रममैत्रणी आमण बरां च काही. या आठवणी इतक्या खास 

असतात की आयुष्यभरासाठी मनाच्या कप्पप्पयात साठवल्या जातात आमण आठवतील तेव्हा मनाला चतैन्य 

आमण उत्साह देऊन जातात. 

पण आजकालची मपढी मोबाईल या एकाच ममत्रामध्ये इतकी गुांतली आहे की हे अनमोल मदवस 

जगायचे सोडून ती त्याच ममत्रात आपलां मवश्व सामावनू घेतेय. कुणाचा वाढमदवस असला, दे ऑनलाइन 

शुभेच्छा, कोणता सणवार असला, कर मॅसेज फॉरवडा, कोण आजारी असले, दे पाठवनू गेट वेल सनू चे 

मॅसेज, कुणाचां लग्न असलां, दे पमत्रका ऑनलाईन पाठवनू. तो ममत्र इतका मप्रय झालाय की त्याच्यापासनू 

लाांब राहवत नाही. त्यासाठीच कॉलेजचां आयुष्य मकती मस्त आमण सुरेख असतां आमण ते मुलाांनी एन्जॉय 

करावां तेही मोबाइल सोडून बाकीच्या ममत्राांसोबत! ही जाणीव करून देण्याच्या हेतनेू मनमााण झालेले हे 

पुस्तक! 

जास्त गांभीर होऊ नका! मला मामहती आहे हे पुस्तक वाचल्यानांतर प्रत्येक मवद्यार्थयााला आपली 

कॉलेज लाइफ एन्जॉय करावीशी वाटेल आमण जयाांनी केली आहे त्याांना त्याांचे ते मदवस परत अनुभवायला 

ममळतील.  

या पुस्तकात कसलेही तत्वज्ञान नाही आमण उपदेश सुद्धा नाही. आहे ते फक्त कॉलेज चे छानसे 

आयुष्य. तसां पामहलां तर मी कॉलेज मध्ये असताना खपू काही मशकले खपू धमाल केली आमण अजनूही ते 

मदवस आठवनू छानच वाटतां. चला तर मग तयार आहात ना ? एक नवीन प्रवास अनुभवायला! एक नव्या 

कॉलेजच्या मवश्वात वावरायला! मजा मस्ती करायला! 
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१. कॉलजे चा पणिला णिवस 

 

“May I come in sir?” 

लेक्चर चालु असतां. चालु होऊन १०-१५ मममनटे झालेली. तेवढ्यात एक मुलगी येते आमण मवचारते 

“May I come in sir?”. सर मतला आत येऊन बसायला साांगतात. ती आत येऊन बाकावर बसते. ती 

दरवाजामधनू आत येऊन बसेपयंत सगळांच सगळयाांना नॉमाल वाटत असतां, पण एका मुलाला ते मवशेष 

वाटतां, कारण पमहल्याच नजरेत ती त्याला आवडलेली असते. र्ोडक्यात ती त्याचा Crush झालेली असते. 

हा झाला TV, मचत्रपटातला कॉलेज चा पमहला मदवस !  

कॉलेजचा पमहला मदवस आपण जसां ठरवतो मकां वा TV मध्ये बघतो तसां कधीच घडत नाही. 

इांमजनीअररां गमध्ये तर नाहीच नाही. घरून कॉलेजला जायचां असेल तर आई उठवण्यापासनू ते डबा भरून 

हातात देईपयंत सगळां  आवरून देत असते. पण होस्टेलला असेल तर पमहला मदवस खपूच गमतीशीर 

असतो. एकतर कधी नव्हे ते एकटां राहावां लागलेलां असतां. आदल्या मदवशी घरचे लोक सोडून जाताना 

डोळयात पाणी असतां. मग ते दरूवर जाईपयंत डोळयातल्या गांगा जमुना काय र्ाांबायचां नाव घेत नाहीत. 

मग हॉस्टेलमध्ये नवीन रूम, नवीन रूममेट्स, नवीन जागा. एका मदवसात सगळां  गळी उतरवणां जरासां 

कठीणच! नवीन मठकाणी लवकर नीट झोपही लागत नाही. कशीतरी लागलीच तर जागही येत नाही. 

आईने उठवायची सवय लागलेली असते ना. मग सकाळी उठल्यावर समजतां की अांघोळीसाठी लाईनला उभां 

राहावां लागतां. मग कसांतरी आवरून गेलां तर भकू लागलेली असते. कॅन्टीनला खावां म्हणलां तर लेक्चरला 

उशीर झालेला. मग तसांच जावां लागतां. अशा वेळी घराची, आईची खपू आठवण येते.  

क्लास मध्ये गेल्यावर सगळां  नवीन असायचां. नवीन ममत्रममैत्रणी, नवीन टीचसा, नवीन मसलबॅस. 

मवशेष म्हणजे सगळयाच प्रकारची मुलांमुली क्लास मध्ये असत. कुणी छान गाणां म्हणायचां, कुणी छान 

पेंमटांग करायचां, कुणी अभ्यासात हुशार तर कुणी खेळात. आमच्या कॉलेजमध्ये काही मुलांमुली बसने तर 

काही स्वतःच्या बाईकवर येत असायची. त्यात जया मुलाांकडे गाडी असायची ते असे काही लुक्स द्यायचे 

जसां काही अक््या जगात त्याांच्याकडांच गाडी आहे.     काही मुलां इम्पे्रशन मारण्यासाठी उगाचच 



गाडीवरून इकडून मतकडां मफर, कुणी खपूच अभ्यास ूअसल्यासारखां दाखव, कुणी नवीन कपडे घालनू ये 

असे उद्योग करत.        

मला अजनूही माझ्या कॉलेज चा पमहला मदवस आठवतो. आमच्या गावी १२ वी पयंत मशक्षण होतां 

त्यामुळे गॅ्रजयुएशन साठी सोलापरूला जावां लागलां. ब्रह्मदेवदादा माने इमन्स्टटयटू ऑफ टेकनॉलॉमज, 

सोलापरू हे आमचे कॉलेज चे नाव. कॉलेज सुरु होणार होतां त्याच्या आदल्या मदवशी वडील हॉस्टेल ला 

सोडून गेले. मी आधी वणान केले त्याप्रमाणे आमचेही अश्र ूसुरु झाले. आता आठवलां की हस ूयेतां. फोनवर 

आई बाबाांचा नुसता आवाज ऐकला तरी रडू कोसळायचे. हॉस्टेल कॉलेजपासनू र्ोडांसां दूर असल्यामुळे 

कॉलेज ला जाण्यासाठी बस ची सुमवधा होती. रोज सकाळी ८ वाजता कॉलेज बस आमच्या स्टॉप वर येऊन 

आम्हाला घेऊन जाई. मग ९ वाजेपयंत बस कॉलेज ला पोचायची.  

पमहल्या मदवशी आवरून स्टॉप वर र्ाांबलो. बस आली आमण बस मध्ये बसलो. खपू टेन्शन आलां 

होतां. कॉलेज कसां असेल? आपल्याला करमेल का? हे सगळे मवचार मनात गदी करत होते. बस जात जात 

इतर स्टॉप वरील मवद्यार्थयांनाही घेत जात होती. नवीन असल्यामुळे चढणारे इतर मवद्यार्ीही माझ्यासारखेच 

हजारो प्रश्न मनात घेऊन बसमध्ये चढत होते. एकदाचा प्रवास सांपला आमण कॉलेज आलां. ऍडममशन च्या 

वेळी कॉलेज पामहलेले असल्यामुळे र्ोडांसां ओळखीचां झालां होतां एव्हाना. युमनफॉमा मधली मुलांमुली, सगळे 

मशक्षक, सगळांच नवीन होतां. त्यावेळी स्माटा फोन्स क्वमचतच कुणाकडेतरी मदसायचे. त्यामुळे फोन घेऊन 

बसण्याचा प्रश्नच नव्हता. क्लास मध्ये हळू हळू लेक्चसा ला सुरवात झाली. नवीन मवषय र्ोडेसे अवघड 

वाटतां होते पण पमहला मदवस असल्यामुळे फक्त ऐकून घेत होतो सगळे.  

मग दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीत सगळे गु्रप्पस करून एकत्र बेंचवर डबे माांडून जेवलो. त्यामुळे 

व्हरायटी असलेलां जेवण तर ममळालांच पण नवीन ममैत्रणी झाल्या. ओळखी झाल्या. प्रर्म वषा असल्यामुळे 

सगळया ब्रॅ ांचेस एकत्र होत्या. कुणी इ अँड टी सी, कुणी मसव्हील, कुणी मेकॅमनकल, कुणी इलेमक्िकल, कुणी 

कॉम्प्पयुटर. छान वाटलां सगळयाांच्या ओळखी झाल्या तेव्हा. पण एक होतां की सगळे खपूच शाांतपणे वागत 

बोलत होते. ठरामवकच मुलां जयाांचां १२ वी पयंतच मशक्षण मतर्ांच झालांय असे र्ोडी दांगामस्ती करत होते. 

नांतर लक्षात आलां की पमहला मदवस असल्यामुळे सगळे इतकां  शाांमतपवूाक वागत होते.  

त्यातच दुपारून आमच्या बचॅ चां कम्युमनकेशन मस्कल चां लेक्चर होतां. मॅडम जरा मस्िक्टच वाटत 

होत्या. खपू टेन्शन आलेलां. मॅडम आल्या आमण साांमगतलां, “प्रत्येकाने समोर येऊन इांमग्लश मध्ये स्वतःच 



इांिोडक्शन द्या” . झालां. आले सगळे टेन्शन मध्ये. काही मोजकी मुलां, जयाांचां इांमग्लश मेडीयम मध्ये मशक्षण 

झालेलां त्याांनी केली सरुवात फाड फाड इांमग्लश मध्ये बोलायला. मग तर आमची हालत साांगायलाच नको. 

अशा वेळी असां वाटत असतां की लेक्चर लवकर सांपावां, पण वेळ सदु्धा तेव्हा आपल्यावर रुसलेली असते. १ 

मममनट एक तासासारखा जातो आमण शेवटी वेळ येतेच. तो समोर जाऊन इांमग्लश बोलण्याचा पमहला 

अनुभव. शाळेत मकतीतरी वेळा ५०० ते १००० मुलामुलींसमोर वकृ्तत्व स्पधेत भाषण करून बक्षीस 

ममळवणारी मी १५-२० मुलामुलींसमोर इांमग्लश बोलताना पणूा घाबरून गेले.  मग कसांतरी मोडकां  तोडकां  

इांमग्लश वापरून साांगनू टाकलां आमण पटकन जागेवर जाऊन बसले. उभी रामहल्यापासनू बसल्यानांतर पण 

मकती तरी वेळ र्र र्र कापत होते.        हस ूपण येतां होतां. बसलेल्याांपकैी सगळयाांची हालत र्ोड्या फार 

फरकाने सारखीच होती. बोलता येतां नाही मकां वा सचुत नाही असां काहीच नव्हतां पण आपलां काहीतरी 

चुकेल, आपल्याला सगळे हसतील या भीतीने सगळयाांचां असां झालां होतां. तेव्हाच समजलां की अजनू 

आपल्याला खपू काही मशकायचां आहे.   

हा ही प्रसांग खपू जणाांनी अनुभवला असेल. त्यात वाईट मकां वा वेगळां  वाटून घेण्यासारखां काहीच 

नाही, कारण कोणतीही नवीन गोष्ट मशकताना अडचणी येतातच. मी त्यावेळी स्वप्पनातही मवचार केला 

नव्हता की समोर येऊन इांमग्लश मध्ये ४ वाक्यपण बोल ू न शकणारी मी आज इांमग्लश मध्ये मकत्येक 

मवद्यार्थयांना लेक्चर देईन.  

खरां  म्हणजे असे गमतीदार अनुभव जोपयंत येत नाहीत तोपयंत आपल्याला आपल्या उमणवा 

समजत नाहीत. मी तर इतकी नशीबवान आहे की मला ज्ञान घेणे आमण ज्ञान देणे या दोन्ही गोष्टी 

अनुभवायला ममळाल्या आमण ममळत आहेत. माझे अनुभव साांगताना मीही अजनू कॉलेज मध्ये मशकतेय 

आमण ते सोनेरी मदवस अनुभवतेय असांच मला वाटतांय. हा प्रवास फक्त माझाच नाही तर मवद्यामर्ादशेतल्या 

प्रत्येकाचा आहे. अनुभव कदामचत याहून र्ोडे वेगळे असतील पण भावना मात्र त्याच! 

बहुतेक जणाांचा पमहला मदवस असाच असेल मकां वा मकां मचत वेगळा पण नावीन्य तेच असतां. ते 

नावीन्य आज कुठांतरी लुप्त होताना मदसत आहे. या सोनेरी क्षणाांना मुलां मुकत चालली आहेत असां वाटत 

आहे. मुलाांचा पमहला मदवस जातो पण मोबाइल मध्ये. मुलाांना ममत्रममैत्रणी असतात पण बोलणां ऑनलाईन. 

मुलां खेळ खेळतात पण पब-जी. बाहेर खाण्याच्या सवयीमुळे आईच्या हातच्या मटमफन ची चव कुठेतरी 

हरवल्यासारखी वाटते. तसेच एकत्र मटमफन खाण्याची मजा, एकमेकाांना मचडवण्यातली मजा, गप्पपा गोष्टी 



ही मजा ही हरवल्यासारखी वाटते. हा वेळ आता फोन ने घेतला आहे. याच गोष्टींची जाणीव मुलाांना व्हावी 

म्हणनू हे अनुभव साांगत आहे.  

तर असा हा अमवस्मरणीय कॉलेज चा पमहला मदवस सवांनाच आपल्या मवद्यार्ीदशेतल्या पमहल्या 

मदवसाची नक्कीच आठवण करून देईल.   

 

 

१.आमचां कॉलेज 

 

 

 

********************************************************* 



२. कॅन्टीन 

कॉलेज मध्ये सवाात हक्काची आमण आवडीची जागा म्हणजे कॅन्टीन. मग कुणाचां सेमलबे्रशन असो 

मकां वा सहज घेतलेला चहा. त्यात एक वेगळीच मजा असायची. सहज चहासाठी म्हणनू गेलां तरी तासांतास 

गप्पपा रां गायच्या. कुणाला तरी मचडवणां, कुणाची नोट्स ची देवाणघेवाण, कुणाच्या गप्पपा. मवमवध मवषयाांवर 

चचाासत्रच भरवायचो आम्ही. आमण चचाा पण इतक्या मजेशीर असायच्या की हसनू हसनू पोट दुखायचां. 

कुणाची नक्कल कर, कुणी जास्ती अभ्यास करत म्हणनू त्याला उगाचच मचडव, मजा असायची.  

कॉलेज च्या समोरच एक वडापाव सेंटर होते. त्याची गोष्ट तर वेगळीच. वडापाव सोबत चहापण 

असायचा. आम्ही प्रर्म वषाात असताना ते सेंटर नुकतांच चालु झालां होतां आमण केवढां आश्चया! आम्ही 

शेवटच्या वषााला जाईपयंत त्या छोट्याश्या टपरीचां रूपाांतर चक्क छान हॉटेल मध्ये झालां होतां. असां वाटायचां 

जण ूकाही आमच्यासोबत तोही कररअर चे धडे मगरवतोय.  

हा तर र्ोडांसां मवषयाांतर झालां. कुठां होतो आपण? कॅन्टीन. तर या कॅन्टीन मधेच आमचां अधा मवश्व 

सामावलेलां असायचां. सकाळी चहा नाश्ता, दुपारी जेवण, सांध्याकाळी चहा नाश्ता, बर्ाडे सेमलबे्रशन तर 

सराास कॅन्टीन मधेच व्हायचे. कारण तीच एकमेव अशी जागा असायची मजरे् मबनधास्त कुणाचेही दडपण 

नसताना मजा करता येतां असायची. कॅन्टीन फक्त लेक्चसा चालु असायचे तेवढांच शाांत असायचां. नाहीतर 

इतर वेळी पणूा मुलामुलींनी गजबजलेलां. पाय ठेवायला पण जागा नसायची. नुसतां आत पाऊल ठेवलां तरी 

गदी, गोंधळ, कुणी ऑडार देण्यासाठी, कुणी मबल देण्यासाठी काउांटर वरती गदी केलेली असायची तर कुठे 

सगळे टेबल फुल आहेत बसायला जागा नाही म्हणुन मुलां उभी राहूनच खायला चालु करायची. मवशेष 

म्हणजे मतरे् तेव्हा कसलाही राग, अहांकार, कमीपणा, हेवेदावे, दे्वष, असल्या कशालाच जागा नव्हती. होती 

ती फक्त मनखळ मतै्री आमण त्यातले मनरागस रुसवेफुगवे, अपेक्षा इतकां च.  

कधी कधी तर एखाद्याला त्रास द्यायचाच असां ठरवलां की, त्याला सगळयाांनी ममळून गोड बोलनू 

कॅन्टीन ला घेऊन जाणे आमण भरमसाठ ऑडार करून पोट भरून खाऊन चक्क मनघनू येणे आमण जाताना 

मबल तो देईल असे साांगनू जाणे. हा कायाक्रम तर ठरलेलाच. मग तो मबचारा गुपचपू मबल देऊन मनघनू येई. 

त्यावेळी त्याला मकती राग येत असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी.     पण राग येऊन तरी काय 

उपयोग? पसेै तर गेलेले असायचे. कॅन्टीन शी आमच्या असां्य आठवणी मनगमडत आहेत. सवांच्याच 



असतात. कॅन्टीन मध्ये साजरे केलेले वाढमदवस, फ्रें ड्स च्या पाट्ाया, रोजच्या गप्पपा, गोंधळ, कायम लक्षात 

राहतो. कधी कधी मेस चे जेवण आवडले नाही की कॅन्टीनच तारणहार असायचे. कधी एकदा लेक्चसा 

सांपतात आमण कॅन्टीन ला जातो असां व्हायचां आम्हाला.  

 

२. कॅन्टीन ची कॉफी 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************* 



३. िॉस्टले 

कॉलेज चा मवषय मनघावा आमण त्यात हॉस्टेल चा उल्लेख होणार नाही असां कधीच होणार नाही 

कारण मजतक्या आठवणी कॉलेजच्या असतात त्यापेक्षा मकतीतरी जास्त आठवणी हॉस्टेलच्या असतात. 

त्यामुळे त्या आठवणी म्हणजे न सांपणारा खमजनाच असतो. शबदाांच्या बांधनात बाांधनू सांपवणे अशक्य! 

त्यामुळे सुरुवात नक्की कुठून करायची आमण मकती मकती आमण काय काय साांगावे हा प्रश्नच आहे. तरी 

जमेल तसां माझ्या शबदात माांडण्याचा मी प्रयत्न करेन.  

हॉस्टेल मध्ये राहायला सरुु केल्यावर सुरुवातीचे काही मदवस खपूच एकटां वाटत असतां कारण 

घरापासनू, आपल्या माणसाांपासनू लाांब आहे याचां खपूच दुःख होत असतां. सारखी घराची आठवण येत 

असायची. पण मग एक हळू हळू ओळखी झाल्या आमण मग र्ोडांसां करमायला लागलां. 

हॉस्टेलमधला आमच्या आवडीचा कायाक्रम म्हणजे बर्ाडे सेमलबे्रशन्स! कुणाचाही बर्ाडे असेल तर 

गुपचपू केक आणनू ठेवणे, ग्रीमटांग्स बनवणे, रूम डेकोरेट करणे हे काम चालायचे, आमण हे इतकां  

बेमालमूपणे चालायचां की मजचा बर्ाडे आहे त्या ममैत्रणीला कळूही द्यायचो नाही. त्यात पण वेगळीच मजा 

असायची. मग १२ वाजता मतला अचानक सरप्राईझ मदले जाई.        मग छान केक कापनू खाऊन फोटो 

काढून १,२ वाजेपयंत गप्पपा आमण त्यानांतर फोटो कसे आले आहेत ते बघण्यातच वेळ जायचा. अशी धमाल 

प्रत्येक वषी असायची. मग सकाळी उठून कॉलेज ला जाणे, ते सांपलां की पाटीचे मनयोजन असायचे. पाटी 

म्हटलां की सगळयाांना खपू आनांद व्हायचा कारण मेसच्या जेवणापासनू एक मदवसापुरती का होईना 

सुटका व्हायची. तसेच जयाचा बर्ाडे आहे त्याच्याकडून खपू मोठी िीट घेता येत असायची.   

आणखी एक कायाक्रम म्हणजे गप्पपाांचा आमण त्यासोबत मचवडा खाण्याचा! सांध्याकाळी अभ्यास 

करून बोर झालां मक मचवडा काढून खायला बसायचो. त्यासोबत गप्पपा इतक्या रां गायचा की वेळ काळ 

काही कळत नसायचां!  होस्टेलला सगळेच ब्रॅ ांचेस चे एकत्र असल्यामुळे प्रत्येकजण आज क्लास मध्ये काय 

झाले ते रां गवनू साांगायचा. क्लास मधल्या गमतीजमती ऐकत कसा वेळ जायचा कळायचे सदु्धा नाही. 

जोपयंत रेक्टर येऊन झोपा म्हणनू रागवत नाहीत तोपयंत हा कायाक्रम चालायचा. मग मनात नसताना 

चचाा अधावट ठेऊन झोपावां लागायचां. सकाळी परत कॉलेज पण असायचां त्यामुळे झोपायचो. पण उरलेलां 

मात्र पुढच्या मदवशी पणूा करायचो.  



रां गपांचमी, कोजामगरी हे सण खपू उत्साहाने साजरे करायचो. रां गपांचमीला कां टाळा येईपयंत 

एकमेकाांना रां गवायचो. उठल्यापासनू ते दुपारपयंत हा कायाक्रम चालायचा आमण दुपार ते सांध्याकाळ रां ग 

काढण्यात जायची. मग दुसऱ्या मदवशी सगळे रां गवलेले चेहेरे घेऊन कॉलेजला आलेले असायचे. कमीत 

कमी आठवडाभर तरी मळू रां ग परत येत नसायचा. सगळे वेगळेच मदसायचे. त्यातल्या त्यात होस्टेलवरचे 

तर जरा जास्तच वेगळे. याप्रमाणेच कोजामगरीही मस्त एन्जॉय करायचो. सांध्याकाळी दधू आमण काही 

स्नॅक्स आणनू ठेवायचो मग १२ वाजेपयंत गप्पपा, गाण्याांच्या भेंड्या, जोक्स असे खेळ खेळायचे आमण १२ 

वाजले की खाऊन दूध मपऊन झोपायचो.   

ऑगस्ट ममहन्याच्या पमहल्या रमववारी फ्रें डमशप डे 

असतो. त्याच्या आदल्या मदवशीच सगळयाांचे फ्रें डमशप बँड 

तयार असायचे. कोण मकती जवळचे फ्रें ड आहे यावरून 

फ्रें डमशप बँड ची व्हरायटी ठरायची.  मग पुढचे १,२ मदवस 

मदसेल त्याचा हात फ्रें डमशप बँड्स मन भरलेला असायचा. 

ररझल्ट्स लागायचे त्यावेळी खपू गांभीर वातावरण असायचे. प्रर्म वषााला असताना तर जास्तच! 

एखाद्या वेळी ररझल्ट खराब लागला, मकां वा काही अडचण आली तर सगळेच एकेमेकाांना मानमसक आधार 

देण्याचे, प्रोत्साहन देण्याचे काम करायचे. यातनूच मतै्रीला सुरवात व्हायची. मतै्री समजायची. एकमेकाांना 

अडचणी समजनू त्या सोडवेपयंत सगळे सार् द्यायचे. चेष्टा, मस्करी, आनांद, दुःख सगळयाांचाच शेररां ग 

असायचां. मवशेष म्हणजे सोबत राहत असल्यामुळे प्रत्येकाचे गुणदोष प्रत्येकाला चाांगलेच मामहती असायचे. 

मनखळ मतै्री असल्यामुळे त्यात दे्वष, मतरस्कार, स्वार्ा या भावनाांना र्ारा नसायचा. कुणी चुकत असेल तर 

हक्काने समजतू काढली जायची. योग्य मागा दाखवला जायचा. एकमेकाांवर हक्काने रागवायचो आमण 

मततक्याच पे्रमाने समोरचे समजतूही काढायचे. कधी घरून डबा आला तर कधीच एकटां खाल्ल्याचे 

आठवत नाही. सगळे ममळूनच तो फस्त करायचो. अभ्यासात एकमेकाांना मदत करायचो. एकी असायची. 

कधी २ ममैत्रणीचे भाांडण झालेच तर सगळे ममळून त्याांना समजावनू त्याांची परत मतै्री करून द्यायचे.        

या आमण अशाच असां्य आठवणी आहेत. हे असे सुांदर आयुष्य प्रत्येकाने एकदातरी अनुभवावे.   

 

********************************************************* 



४. Submission आणि PL 

Submission ची तर गोष्टच मनराळी. पुणा सेमेस्टर दांगा मस्ती करण्यात जायचां आमण अचानक 

Submission च्या डेट्स येऊन धडकायच्या. केल्यामशवाय तर पयााय नसायचा. वगाातली र्ोडीशीच काही 

अभ्यास ुमुले सगळां  वेळेत पुणा करायची आमण मग बाकीचे जयाांनी केलां नाही ते या मुलाांचां कॉपी करायचे. 

त्यातच इांमजनीअसा साठी एक शायरी डेव्हलप व्हायची.  

“णकनारे के सुकून स ेिमें ऐतराज तो निीं, लणेकन तफुान म ेकश्ती णनकालन ेका मजा िी 

कुछ और ि.ै”   

बाकी हे फक्त बोलण्यापुरतां होतां. खरी मजा ओरल्स ला यायची. Submission टाइम मध्ये इतकी 

मजा असायची की मवचारायलाच नको. ते वातावरणच वेगळां  असायचां. कोण कुठे आहे पत्ताच लागत 

नसायचा. क्लास मध्ये तर अक्षरशः एकमेकाांचे जनाल्स महसकावनू घेऊन मलखाण चालु असायचे. ती 

गडबड, तो गोंधळ बघण्यासारखा असायचा. आधीच इतकां  मलखाण असायचां आमण त्यात जनाल च्या देवाण 

घेवाणी मध्ये एखाद पान हरवलां तर ते वेळेवर कधीच सापडायचां नाहीं आमण सापडलांच तर सगळां  डबल 

मलहून झाल्यावर सापडायचां.      मग खुप वाईट वाटायचां. हे खपू वेळा झालां माझ्यासोबत. जनाल आमण 

Assignments जयाांच्या आधी पुणा व्हायच्या ते दुसऱ्याांना मलहायला द्यायचे. या सगळयात Height म्हणजे 

जयाांनी मागनू मलहून सगळां  पुणा केलांय ते आधी पुणा करणाऱ्याांच्या आधी सगळां  मशक्षकाांकडून चेक करून 

घेऊन ररकामे! आमण जयाांनी आधी पुणा केलांय त्याांची Assignments, जनाल अजनू क्लासमध्येच मफरत 

असत, आमण मग शेवटी आधी पुणा करणारे चेक करायला गेले की मशक्षकाांना हे त्या मुलाांनी दुसऱ्याचां 

कॉपी करून मलहून आणलां आहे अशी शांका यायची.  

उमशरा Submission केल्यामुळे मकत्येकदा मशक्षकाांची बोलणीही खावी लागायची, पण आम्ही 

कधीच त्याांचा राग राग केला नाही, कारण ते आमच्या चाांगल्यासाठीच असायचां. ते मकतीही रागवले, 

आमच्यावर ओरडले तरीही आम्ही शाांतपणे खाली मान घालनू ऐकत असु. Assignments, जनाल्स वेळेत 

पुणा करण्याचा फायदा त्यावेळी कळत नसायचा, पण जेव्हा बऱ्याचदा Assignment मधले प्रश्न जशेच्या 

तसे पेपर मध्ये मदसायचे मकां वा ओरल्स मध्ये मवचारले जायचे तेव्हा कुठे डोक्यात प्रकाश पडायचा! पण 

तेव्हा वेळ मनघनू गेलेली असायची, आमण कमी माक्सा पडायचे. मग पुढच्या सेमेस्टर पासनू सगळां  



मसररअसली घ्यायला चालु केलां सगळां  वेळेत पुणा करायला चालु केलां, आमण त्याचा फायदाही मदसनू आला. 

ओरल्स चाांगले जात आमण पेपर मध्ये माक्सा पण चाांगले पडू लागले आमण मग शेवटच्या वषाापयंत हीच 

पद्धत कायम रामहली.  

सेममस्टर मध्ये अधनूमधनू UT आमण Syllabus सांपल्यावर Preliminary Exams असायच्या. 

त्याची तर गोष्टच मनराळी. Test पेपर मलमहताना कधी कधी मदलेला २ पानाांचा पेपर मलहायला पुरत नसे. 

मग Supplement घ्यावी लागायची. Suppliment घेऊन पेपर मलमहणारे ठरामवकच लोक असायचे. 

सगळे घेत नसत. कुणाला पेपर तेवढ्यात कव्हर व्हायचा तर कुणाला सगळया प्रश्नाांची उत्तर येत 

नसल्यामुळे पेपर कोरा राहत असे. अशा वेळी एखादा Suppliment घ्यायला उठला की सगळे त्याला 

मचडवण्यासाठी असे काही लुक्स देत की त्याला पुरवणी घेऊ की नको हेच समजत नसे. मग त्यानांतर जो 

कोणी Suppliment घायला उठेल त्याची हीच गत व्हायची, आमण पेपर सांपल्यावर मग कॅन्टीन मध्ये 

बसलां की सगळे “खपू अभ्यास केला मदसतोय” म्हणनू मचडवत.      पण ते मचडवणां फक्त मजा म्हणनू 

असायचां. त्यात कसलाही मतरस्कार नसायचा मकां वा कुमत्सत भावनाही नव्हती.  

कसांतरी Submission सांपलां की लगेच ओरल्स यायच्या. त्यावेळी कां सेप्पट्स म्हणावे इतके 

मक्लअर नसायचे. मग काय, चार चार वेळा ररपीट ओरल द्यावी लागायची. जोपयंत Examiner चां समाधान 

होतां नाही तोपयंत ओरल द्यायची. त्यात External Examiner असे काही मफरवनू प्रश्न मवचारायचे की जे 

येत असतां तेसदु्धा मवसरून जायचां आमण मग पुणा गोंधळ उडायचा. असां कधीच झालां नाही की एकदा 

जाऊन ओरल सांपली. हा काळ गांभीर पण मततकाच आमण मजेशीर पण मततकाच.   

मला अजनूही ते क्षण आठवतात जेव्हा ओरल मकां वा Submission ला एखादा मुलगा मकां वा मुलगी 

गांभीर चेहेऱ्याने गेले की बाकीचे पण गांभीर चेहरा करून अभ्यासाला लागायचे. मग तो मुलगा मकां वा 

मुलगी ओरल देऊन आले की त्याांना गराडा घालायचे. सगळयाांना हेच जाणनू घेण्याची घाई असायची की 

काय प्रश्न मवचारले. मग त्याांनी प्रश्न साांगताच उरलेले मवद्यार्ी परत त्याच प्रश्नाांचा गांभीरपणे अभ्यास चाल ू

करायचे. पण गांमत अशी व्हायची की नांतर जाणाऱ्या मवद्यार्थयांना मशक्षक वेगळेच प्रश्न मवचारायचे, आमण 

मग त्याांचा चाांगलाच महरमोड व्हायचा आमण परत अभ्यास करून जावे लागायचे. काही मुलां तर फारच 

गमतीशीर! आतमध्ये ओरल ला गेल्यावर त्याांना भलेही एकही प्रश्नाचे उत्तर नका का आले असेना, त्याांना 



मशक्षकाांची बोलणी खावी लागलेली असली तरी ते अशा काय 

र्ाटात बाहेर पडायचे जसे काय युद्ध मजांकून आले आहेत.                    

मुली मजतक्या गांभीर असायच्या मततकी मुलां नसत. मुलींना एका 

जरी प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही मकां वा परत अभ्यास करून या 

असे र्ोडेसे जरी रागावलेल्या स्वरात बोलले तरी त्याांच्या 

डोळयातनू गांगा जमुना चाल ूव्हायच्या.                           ४. सबममशन 

मुलां अगदी याउलट. एकही प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही तरी परत अभ्यास करून जायची आमण 

ओरल देऊन यायची. एकदाच्या ओरल सांपल्या की सगळे सुटकेचा मनःश्वास टाकत. 

ओरल झाल्या की PL असायची. जेमतेम २० ते २५ मदवस असेल. या मदवसात सवा मवषयाांचे 

अभ्यासाचे वेळापत्रक बनवणे, त्याप्रमाणे अभ्यास करणे आमण ररमवजन करणे या सवा गोष्टी चालायच्या. 

इतर वेळी मजा मस्ती करणारे PL मध्ये हातात पुस्तकाांमशवाय कधी मदसायचेच नाहीत. सतत पुस्तके, 

नोट्स, लायब्ररी. मदवसापेक्षा सांध्याकाळी अभ्यास छान व्हायचा.   

अभ्यास करून बोअर झालां की टी बे्रक घायचो. एकां दरीत वातावरण जरा जास्तच गांभीर असायचां. 

मजकडे बघेल मतकडे सगळे पुस्तक घेऊन बसलेले मदसायचे. कुणी एकटां तर कुणी गु्रप स्टडी करताना 

मदसायचां. गु्रप मध्ये मडस्कशन करून स्टडी केल्यामुळे कमी वाचुनपण जास्त स्टडी व्हायचा. गु्रप स्टडी चा 

फायदा हा की, कधी कधी अभ्यास करताना एखादा Concept अवघड जात असेल मकां वा समजत नसेल 

तर जयाला तो चाांगला येत आहे मकां वा समजला आहे तो इतराांना समजनू साांगायचा. त्यामुळे सदु्धा अभ्यास 

करताना बरीच मदत व्हायची. मडस्कस केल्यामुळे Concept clear व्हायचे आमण लक्षात राहायचां.  

 

 

 

 

********************************************************* 



५. Exams आणि Results 

PL सांपली की पेपर चालु व्हायचे. तो तर काळ पणूा टेन्शन चा ! पेपर जयामदवशी असेल त्याच्या 

आदल्या मदवशीपयंत कुणालाही मवचारा अभ्यास झाला का? तेव्हा, ‘अजनू काहीच नाही’, ‘सुरवात 

करायची आहे’, ‘नाईट स्टडी करून काढणार आहे’, ‘चालु आहे’, अशी उत्तरे ममळायची. आपला पण अभ्यास 

झाला नसेल मकां वा र्ोडा रामहला असेल तर समाधान वाटायचे की चला कुणीतरी सोबत आहे. पण 

प्रत्यक्षात जेव्हा पेपर यायचा तेव्हा हेच लोक पेपर मधनू डोकां सदु्धा बाहेर काढत नसायचे       आमण बाहेर 

येऊन म्हणायचे काहीच मलमहलां नाही फेल होणार आता. पेपर हातात आला की जयाांचा अभ्यास झालेला 

असायचा ते लोक पेपर मध्ये डोकां  घालनू बसायचे आमण जयाांनी केला नाही अशा लोकाांची मशक्षकाची नजर 

चुकवनू चुळबुळ चालु व्हायची. पेपरचे 3 तास म्हणजे मदव्यच असायचां. मलमहता येईल तेवढा पेपर मलहायचो. 

अगदी शेवटच्या क्षणापयंत! जोपयंत पेपर सांपल्याची बेल झाल्यावर मशक्षक येऊन पेपर घेत नाहीत तोपयंत 

मलखाण चालचू असायचे. यात मजेदार गोष्ट अशी की मॅमक्समम प्रश्नाांची उत्तरे शेवटच्या क्षणातच 

आठवायची. मग तटूुन पडायचो पेपरवर. काही मुलां खपूच चमत्काररक असायची. पेपर मलमहताना मशक्षक 

समोर असतील तर एकदम शाांतपणे पेपर मलमहल्यासारखां करायची आमण त्याांची पाठ मफरली की चुळबुळ 

चालु. मग एकदोन वेळा लक्षात आल्यावर मशक्षकच रागवनू त्याांची बठैक व्यवस्र्ा बदलायचे तेव्हा कुठे 

ती शाांत बसायची. एक एक पेपर सांपेपयंत जेवणाकडां सदु्धा नीट लक्ष असायचां. कधी एकदाची परीक्षा 

सांपतेय असा व्हायचां.   

खरां  तर परीक्षा हासदु्धा एन्जॉय करण्यासारखा इव्हेंट होऊ शकतो पण सुरुवातीपासनू अभ्यास 

केला तर. सुरुवातीपासनू र्ोडी मौज, र्ोडा अभ्यास केला केला तर सगळां  सहज शक्य आहे. मी असां  

म्हणत नाही की २४ तास पुस्तकच घेऊन बसलां पामहजे. माणसाने सतत काहीतरी नवीन मशकण्याचा 

प्रयत्न करावा. त्यावेळी वयाचे बांधन नसते. मशकण्याला कसलेच बांधन नसते. आपण आयुष्यभर मवद्यार्ीच 

राहावे. फक्त सगळया गोष्टीत समतोल साधता आला पामहजे. जयाला हे जमलां तोच आयुष्यात काहीतरी 

करू शकतो.  

मुलां इर्ांच चुकतात. एकतर पणूा वेळ अभ्यास नाहीतर मग पणूावेळ टाइमपास. सतत टाइमपास 

करणां, बाहेर मफरणां, बाहेर खाणां, महागडे मोबाइल आमण गाड्या वापरणां हे सगळां  केलां म्हणजे एन्जॉय 

केला असां मुलाांना वाटतां. या पररमस्र्तीमध्ये खरां तर आयुष्य एन्जॉय केलेलांच नसतां. फक्त समज झालेला 



असतो. यात जे पणूावेळ फक्त अभ्यासात घालवतात दुसरां  काहीच करत नाहीत त्याांना जॉब तर ममळतात 

पण आयुष्यातल्या खपू सुांदर क्षणाांना ते मुकलेले असतात. कॉलेजच्या आठवणींच्या नावाखाली 

त्याांच्याकडां काहीच नसते. नुसता अभ्यास. तो चाांगले माक्सा चाांगली मडग्री चाांगला जॉब नक्कीच ममळवनू 

देईल यात शांकाच नाही पण यासोबतच जे क्षण फ्रें ड्स सोबत कॉलेजमध्ये अनुभवायचे असतात जे क्षण 

जगायचे असतात ते त्याांनी ममस केलेलां असतात. जे परत कधीच येणार नसतात. वेगळां  काहीच केलेलां 

नसतां त्यामुळे एका ठरलेल्या फॉरमॅट मध्ये आयुष्य जगायची सवय लागलेली असते.   

याप्रमाणेच दुसऱ्या कॅटॅगरीतली मुलां म्हणजेच पणूावेळ टाइमपास करणारी मुलां! ही आयुष्यातला 

महत्वपणूा वेळ अशा गोष्टीत वाया घालवतात जयाांना काहीच महत्व नसते. त्यामुळे पुढे जेव्हा बाकीच्या 

क्लासमेट्सना जॉबच्या चाांगल्या चाांगल्या सांधी चालनू येतात, काही हुशार मुलां स्वतःचा मबमझनेस उभा 

करायच्या हेतनेू वाटचाल करतात, अशा वेळी या टाइमपास करणाऱ्या मुलाांचे सबजेक्ट बॅक रामहलेले 

असतात. पुढे काय करणार आहे मामहती नसतां. डोक्यात नुसता गोंधळ असतो. शेवटी मशक्षण सांपते पण 

हाती काहीच लागलेलां नसतां.  

वरील दोन्ही प्रकाराांपेक्षा मकां मचत वेगळा हा मतसरा प्रकार. त्यात खपू कमी मुलां येतात पण तेच पुढे 

जाऊन काहीतरी वेगळां  करतात. ती मुलां अभ्यासाच्या वेळी अभ्यास, मजेच्या वेळी मजा, सगळांच एन्जॉय 

करतात. कॉलेज मधल्या सगळया ऍमक्टमव्हटीज मध्ये असतात. मवशेष म्हणजे या मुलाांना कशातही 

सहभाग घेण्यासाठी मशक्षकाांना प्रयत्न करावे लागत नाहीत तर ही मुलां स्वतःहून अगदी उत्साहाने 

सगळीकडे सहभागी होतात. भलेही बक्षीस ममळो अर्वा ना ममळो पण सहभाग खपू महत्वाचा. या मुलाांचे 

फ्रें ड सका ल पण मोठे असते. ते मशक्षकाांचीही आवडते असतात. ते आपलां आयुष्य ९ ते ४ कॉलेज या फॉरमॅट 

मध्ये कधीच बाांधनू ठेवत नाहीत. प्रत्येक गोष्ट मततकीच आवड आमण उत्साहाने करतात. मग त्यात वेळेचे 

बांधन ते मानत नाहीत. कदामचत त्यामुळेच ते आयुष्य खऱ्या अर्ााने एन्जॉय करतात.  

स्वतःच्या आवडीचे काम करण्यात एक वेगळाच आनांद असतो आमण ते करताना वेळ काळ याांचे 

कसलेच बांधन नसते. ते काम मनाला आनांद आमण समाधान देते. याचे उदाहरण मी स्वतः आहे. मला 

माझ्या आवडीचे काम करताना कधीच कां टाळा येत नाही.  आमण ते पटकन कसेतरी सांपवनू ररकामे व्हावे 

असेही वाटत नाही. त्याचप्रमाणे एका मवमशष्ट वेळेतच ते पणूा व्हावे असेही काही नाही.जेव्हा मनात येईल 

तेव्हा करायचे. म्हणनू मी साांमगतलेल्या गोष्टी काल्पमनक नसनू अनुभवाचे बोल आहेत. मुलाांच्या भाषेत 



त्या Therotical नसनू Practical आहेत. त्यामुळे हातात घेतलेले कुठलेही काम मन लावनू केले तर 

वेळही वाया जाणार नाही आमण कामही चाांगले होईल. पण बहुधा मुलां तसां करताना मदसत नाहीत. र्ोडांसां 

हेवी झालां.      तरीपण पररणाम काय होतात हे जाणनू घेतल्यानांतर मुलां सगळया गोष्टींचा नक्कीच 

Positively मवचार करतील असा मला मवश्वास आहे.       

आता र्ोडाश्या गमती साांगते.  

 कशातरी परीक्षा झाल्या की वेध लागतात ते Results चे. Result हासदु्धा एक सोहळाच असतो 

जण ू! सोहळा या कारणाने की खपू वेगवेगळे मजेशीर प्रसांग यात घडतात. ते खालीलप्रमाणे: 

म्हणतात ना ममत्र फेल झाला तर खपू वाईट वाटते पण जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा ममत्राला 

आपल्यापेक्षा कमी अभ्यास करून जास्त माक्सा ममळतात.        असेही अनुभव बघायला ममळत. Results 

लागल्यावर वातावरण फार सांममश्र असायचे. एकीकडे काहीजण अपेके्षप्रमाणे Result लागला म्हणनू कुणी 

आनांदी असायचे, पाटीचे मनयोजन करायचे, तर दुसरीकडे कुणाचा बॅकलॉग, कुणाची KT लागलेली 

असायची त्यामुळे ते दुःखी असायचे, तर कुठे आपल्या शेजारी बसणाऱ्या ममत्राला आपल्यापेक्षा जास्त 

माक्सा कसेकाय पडले        या मवचाराने आश्चयाचमकत झालेले चेहेरे बघायला ममळायचे. टॉपसा चे तर 

मवश्वच वेगळे. एवढ्या पॉई ांट्स ने माझे Distinction गेले, माझा पमहला रँक गेला या काळजीत असायचे.   

 काही लोकां  तर एवढी हुशार की आधी ममत्राचा ररझल्ट बघायचे आमण त्यावरून स्वतःबद्दल अांदाज 

बाांधायचे. समजा ममत्र आपल्यापेक्षा कमी हुशार आहे आमण तरीही त्याचे सवा मवषय मनघनू तो चाांगल्या 

माक्सा नी पास झाला असेल तर मग मवचार करायचे “हा पास होऊ शकतो तर मी नक्की होणार” आमण 

मग आनांदाने आपला ररझल्ट बघायचे .पण बऱ्याच वेळेला असे अांदाज चुकायचे.   

यात काही मुलांमुली अशीही होती जी आपापले ममत्रममैत्रणी नापास झाले असतील मकां वा त्याांचे 

मवषय बॅक रामहले असतील तर त्याांना मानमसक आधार देण्याचे काम करायचे. फेल झालेल्याांना कुणी 

सारखा सारखा Result मवचारू नये असे इतर मुलामुलींना साांगायचे, जेणेकरून आपल्या ममत्र मकां वा  

ममैत्रणीला मानमसक त्रास होऊ नये. त्याांना पुढच्या वेळी चाांगला अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्सामहत करत. 

बरीचशी मुलांमुली घरचे रागावतील या भीतीने खराब लागलेला ररझल्ट घरी साांगण्यासाठी सांकोच करत, 



पण अशा वेळी त्याांचे ममत्रममैत्रणींच त्याांना मानमसक आधार देत, घरी Result साांगण्यासाठी मानमसक बळ 

देत, तसेच प्रसांगी त्याांच्या घरच्या माणसाांना सदु्धा आश्वस्त करत की पुढच्या सेमेस्टर मध्ये सगळां  काही 

ठीक होईल. इर्ांच खऱ्या अर्ााने मनखळ मतै्री अनुभवायला ममळायची. चाांगले माक्सा ममळवण्यासाठी स्पधाा 

तर असायचीच पण ते ममळाल्यावर त्याचा गवा न करता जे मागे रामहले आहेत त्याांना प्रोत्सामहत करून पुढे 

आणणे हेच यशस्वी माणसाचे लक्षण आहे आमण मतै्रीचेसुद्धा. हेही अनुभव आले. त्यामुळे आपल्याला चाांगली 

सांगत असणे खपू महत्वाचे आहे. हे वेळीच समजले पामहजे नाहीतर मौजमजा करताना सगळे सोबत 

असतात पण एखादा मवषय गेला मकां वा मागे रामहलां की लगेच मतै्रीची व्या्या बदलते. त्यामुळे वेळीच 

चाांगली सांगत ओळखनू वाईट सांगतीपासनू लाांब राहणे मकां वा त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणे 

केव्हाही चाांगले.  

इलेक्िॉमनक्स च्या भाषेत साांगायचे झाले तर तुमच्यात एक असे Circuit Develop करा जे 

Input Positive आमण Negative दोन्ही घेईल पण Output मात्र फक्त Positive देईल.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************* 



६. Gathering (Cultural Events) 

परीक्षा साधारण मडसेम्बर पयंत सांपायच्या. मग सुट््टया, धमाल!         त्यानांतर जानेवारी उजाडायचा 

तो सोबत गुलाबी र्ांडी, उत्साह, अजनू एन्जॉय, वेगवेगळे डेज, कल्चरल इव्हेंट्स सोबत घेऊन. मी आधी 

म्हणाले तसां सुरुवातीला या कायाक्रमाांचे वेळापत्रक लागले की खपू मोजकी मुलां लगेच तयार होत 

उत्साहाने आपला सहभाग दशावायची. मग बाकीच्याांना मशक्षक प्रोत्सामहत करायचे. शेवटी नाही-हो म्हणत 

मोठ्या सां्येने सहभाग व्हायचा. आधी पॅ्रमक्टस सेशन्स, मग ऑमडशनस, आमण मसलेक्शन असा कायाक्रम 

असायचा. आम्ही पमहले १ वषा कशात भाग घेतला नव्हता, पण नांतर समजायला लागलां की हे मदवस पुन्हा 

नाहीत. मग त्यानांतर आम्हीही उत्साहाने आमचा सहभाग दाखवायला लागलो. ऑमडशन्स हा एक खपू 

मनोरां जक भाग असायचा. त्यात तुमचां पणूा गाणां मकां वा पणूा सादरीकरण करणां आवश्यक नसायचां. तुम्ही 

गॅदररां ग मध्ये जे काही करणार आहे त्याची छोटीशी रां गीत तालीम असायची. मग २ ते ३ मममनटात ते र्ोडांसां 

सादर करावां लागायचां. मग त्यात गु्रप डान्स असेल तर Co-ordination, Perfection इतकां  नसायचां. 

बऱ्याच वेळा मुलाांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मकां वा त्याांनी सहभाग घ्यावा म्हणनू त्याांच्या र्ोड्याफार चुका 

झाल्या तरी त्याांना चुका साांगनू त्या दुरुस्त करून अजनू एकदा ऑमडशन द्यायला साांमगतले जायचे. 

त्याांनी चुका दुरुस्त केल्यावरच त्याांचां मसलेक्शन व्हायचां. मकत्येक मुलांमुली परफेक्शन च्या पलीकडां 

जाऊन एन्जॉय म्हणनू सहभाग घायची. ऑमडशन मध्ये मसलेक्ट होवो ना होवो पण स्पधेचा अनुभव 

घ्यायची. त्यामुळे ऑमडशन्स बघण्यासार्या असायच्या.   

गॅदररां ग मध्ये Fashion Show, Group Dancw, Drama, Solo Dance असे वेगवेगळया 

प्रकारचे खपू सारे परफॉमान्स असायचे. मग त्याांचे ऑमडशन्स बघताना मजा यायची. फॅशन शो मध्ये कोण 

चालता चालता कुठे र्ाांबायचां हे मवसरल्यामुळे मधेच र्ाांबलाय. डान्स करता करता कोण मधेच स्टेप्पस 

मवसरलां, गु्रप डान्स मध्ये सगळे एकच डान्स स्टेप करतात आमण एकदोघे काहीतरी वेगळांच करतायत, 

एखाद्याला कुठलीच डान्स स्टेप आठवत नसल्यामुळे तो बाकीच्याांचां बघनू काहीतरी करण्याचा प्रयत्न 

करतोय, कुणाचां गाणां चुकीचां लावल्यामुळे डान्स करताना उडणारा गोंधळ, आमण यातच समोरचा 

ऑमडयन्स, आमण परीक्षक याांच्या दडपणामुळे घाबरून स्टेप्पस मवसरलेलो आम्ही!       हे सगळां  इतकां  लक्षात 

येत की आताही आठवनू चेहेऱ्यावर हस ूयेत. हे सगळां  आम्ही खुपचां छान अनुभवलेलां आहे. काही डान्स तर 



इतके परफेक्ट असायचे की बघतच राहावेसे वाटायचे. याहीपेक्षा जास्त परफेक्शन मवसरून केलेले डान्स 

मसलेक्ट नाही झाले तरी लक्षात मात्र रामहले.  

  हे मदवस खपूच सुांदर असायचे. एकतर Days, Celebration, गॅदररां ग यामुळे युमनफॉमा ला सुट्टी 

असायची त्यामुळे सगळे खुशीत असायचे. हो! पण जेव्हा सुट्टी असेल तेव्हाच! इतर वेळी युमनफॉमा 

घालण्याचा मनयम आम्ही सगळे काटेकोरपणे पाळत अस.ू Days मध्ये Chocolate Day, Traditional 

Day, Mismatch Day, Saari Day, Twins Day असे वेगवेगळे Days असायचे. Traditional Day 

ला सगळे छान तयार होऊन यायचे. छान मदसायचे. मदवसभर फोटोशटू चालायचे. त्यात मुलाांची 

ममैत्रणींसोबत फोटो काढण्याची घाई बघनू मजा यायची. मुली साड्या तर मुलाांसाठी टाय डे असायचा. 

कॉलेज सवा रां गानी भरून जायचे. नुसती मजा मस्ती. मवशेष म्हणजे या काळात मशक्षकही 

मनमोकळेपणाने वाग ू द्यायचे. रागवत नसत. उलट मवमवध गोष्टींमध्ये सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्सामहत 

करायचे. Funfair मध्ये वेगवेगळया खाद्यपदार्ांचे लावले जायचे. तेही एक वेगळेच दृश्य असायचे.  

िॅमडशनल डे ला मफशपॉन्ड असायचा. यामध्ये आपल्याला जयाच्यावर मफशपॉन्ड टाकायचा असतो 

त्याचा नावाने आपल्याला जे मलहावे वाटते ते त्याच्याबद्दल मलहून एका बॉक्स मध्ये टाकायचे. तो बॉक्स 

मकतीतरी मदवस आधीपासनू कॉलेज मध्ये ठेवला जायचा आमण िॅमडशनल डे मदवशी उघडून एक एक 

करून मफशपॉन्ड वाचले जायचे. हा प्रकार आधी कधीच पमहला नव्हता. कॉलेज ला गेल्यावर समजला. 

त्यात तर एकमेकाांची इतकी खेचाखेची असायची की मवचारायलाच नको. एकतर तो कोणी टाकला हे 

काळात नसायचां आमण कोणीही कोणावरही टाकू शकत असायचां. त्यात मुलगा मुलगी, क्लास असली 

बांधन नव्हती त्यामुळे आपल्या ममत्रममैत्रणींचे चेष्टामस्करी करण्याची ही अप्रमतम सांधी असायची. ती 

वषाातनू एकदाच ममळायची त्यामुळे ती शक्यतो कोण घालवत नसायचां आमण घालव ूपण नये.        मुली 

त्याांच्या ममैत्रणीवर, मुलां त्याांच्या ममत्र ममैत्रणी मकां वा गु्रपवर टाकायचे. एकदा मफशपॉन्ड वाचायला सुरु झाले 

की वेळ कसा मनघनू जायचा कळतही नसायचे. मुलां एखादां लेक्चर बांक करतील पण हा कायाक्रम कधीच 

बुडवत नसायचे. त्यातल्या त्यात स्वतः कुणावर मफशपॉन्ड टाकला असेल तर त्या व्यक्तीची प्रमतमक्रया 

बघण्यासाठी हजर असायचेच.  



आणखी एक मुद्दा रामहला. बाकी ब्रॅ ांचेस च्या तलुनेत मेकॅमनकल ला एकतर मुली नसत मकां वा खपू 

कमी प्रमाणात अगदी बोटाांवर मोजण्याइतक्या असत. मग या मुलाांसाठी Days म्हणजे पवाणीच असायची, 

कारण यामुळे त्याांना मुलींशी बोलता यायचां. पण या मुलाांच्या बाबतीतली एक खास गोष्ट अशी की या 

मुलाांमध्ये Leadership qualities, Management Skills, Active Participation हे गुण फारच छान 

Develop झालेले असत. ही मुलां पण सगळया गोष्टींमध्ये उत्साहाने सहभाग घायची. गदॅररां ग मध्ये तर 

"मपस्टन पॉवर" या आवाजाने पणूा कॉलेज घुमायचां. मुलीही काही कमी नसत. त्यापण तशाच धाडसी, 

ऍमक्टव्ह असायचा. कमी होत्या पण त्याही त्याांचां अमस्तत्व त्याांच्या कामातनू दाखवनू द्यायच्या. प्रत्येक 

गोष्टीत सहभागी व्हायच्या.   

हे मदवस जर कुणी जगले नसेल मकां वा जगत नसेल तर तो व्यक्ती आपल्या आयुष्यातला सवाात 

इांटरेमस्टांग काळ वाया घालवत आहे असे मी म्हणेन, कारण या आठवणी आयुष्यभर मनात राहतात. मनाला 

आनांद देतात. या मनममत्ताने तुमचा सांपका  वाढतो. फ्रें ड सका ल वाढते. एकमेकाांमध्ये मदत आमण 

सहभागाची, एकात्मतेची भावना मनमााण होते. टीम वका  चे महत्व समजते. मग मशक्षण पणूा झाल्यावर 

पसानॅमलटी डेव्हलपमेंट, मकां वा वेगवेगळे कोसेस करायची गरज नाही. जर तुमच्या या सवा गोष्टी कॉलेज 

मध्येच डेव्हलप होत असतील तर सहभाग का घेऊ नये?  

आणखी एक मुद्दा म्हणजे यातसुद्धा एक ट्मवस्ट येत असायचा. कधी कधी गॅदररां ग मकां वा त्याच्या 

१, २ मदवस आधी Results लागायचे. मग जयाांचा Result चाांगला लागला आहे त्याांचा सहभाग कायम 

राहायचा पण जयाांचा खराब लागला आहे अशा लोकाांना परफॉमा करायला तयार करणे हे आव्हानच 

असायचे. पण तरीही हेही आव्हान आम्ही सहज पेलायचो. त्यासाठी मग जे काही सुचेल ते करायचो. यात 

मग त्याांना इमोशनल बलॅकमेमलांग खपू चालायचां. त्यातल्या त्यात शेवटचां वषा असेल तर जास्तच. “आता 

र्ोडेच मदवस रामहलेत”, “हे शेवटचां गदॅररां ग” अशी काही वाक्ये वापरली की ते कसेबसे तयार व्हायचे आमण 

एकदाचा गदॅररां ग चा मदवस उजाडायचा. गदॅररां ग मध्ये पण फुल्ल धमाल. जे चेहरे कधी क्लास मध्ये मदसले 

नाही ते गॅदररां ग मध्ये के्रमडट घेऊन जायचे. कधी सांपचू नये असां वाटायचां गदॅररां ग. एकदा चाल ूझालां की 

सगळे त्या मवश्वात हरवनू जायचे. वेगवेगेळे Competitions चां Prize Distribution पण असायचां. खरी 

स्पधाा यावेळीच पाहायला ममळायची. यात मग जया मडपाटामेंटला सगळयात जास्त बमक्षसां ममळतील त्याांची 

वषाभर चाांगलीच छाप पडायची आमण ते वषाभर चचेत राहायचे. त्यामुळे सगळे अगदी मन लावनू सगळां  



एन्जॉय करायचे. मुलामुलींचे फनी डान्स, लेझी डान्स बघताना हसनू हसनू पोट दुखायचां. तर असे हे 

सोनेरी मदवस कसे भरुा कन उडून जायचे कळायचां पण नाही, पण आठवणी मात्र ठेऊन जायचे आमण 

अजनूही त्या ताजया आहेत.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५. गॅदररां ग 
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७. Industrial Visit 

दरवषीची Industrial Visit हा एक महत्वपणूा टप्पपा असायचा. प्रत्येकजण हे अनुभव घायला 

उत्सुक असायचा. आम्ही दरवषी मव्हमजट कधी मनघते याची खपूच उत्सुकतेने वाट बघायचो. मशक्षक 

लेक्चर ला आले की मव्हमजट कधी जाणार या प्रश्नाने नुसता गोंधळ घालायचो. एकदाची जाणार हे ठरलां की 

प्रत्येकजण तयारीला लागायचा. बसचां मनयोजन, जेवणाचां मनयोजन, कोणकोणत्या इांडस्िीज बघायच्या, 

कोणती मठकाणे बघायची हे सगळां  मशक्षकाांसोबत ममळून ठरवायचो, आमण मवशेष म्हणजे यात सवा मवद्यार्ी 

उत्साहाने भाग घेत. स्वतःहून सगळया जबाबदाऱ्या घायचे. कोणी जेवणाची, कोणी बसची, कोणी 

मनयोजनाची. सवांचा इतका उत्साह बघनू मशक्षकाांनाही आनांद वाटे.  

इरे्च खरां  मॅनेजमेंट मस्कल डेव्हलप होत असायचां. यावेळी बऱ्याच लोकाांना घरून मव्हमजट साठी 

परवानगी ममळत नसे. काहींच्या घरच्या अडचणी असत तर काहीजण ममत्र, मतै्रीण येणार नाही म्हणनू येत 

नसत. अशा वेळी जे येणार नाहीत त्याांना कमन्व्हन्स करण्याचां कामही मुलां आपापसात करत. सगळयाांना 

तयार करणे खपू महत्वाचां वाटायचां कारण सगळे असल्यामशवाय मजा येत नसायची. जोपयंत पणूा क्लास 

नसेल तोपयंत मजा येत नसायची. प्रत्येकालाच असां वाटायचां की सगळयाांनी यावां. असे टप्पपे पार करत 

करत सगळयाांना तयार करायचो. क्वमचतच एखाद्याची फारच अडचण असेल तर तो सोडून बाकी सगळे 

तयार व्हायचे. एकदाचा तो मदवस उजाडायचा. मग प्रत्येकाच्या घरी फोन करून मव्हमजट बद्दल कळवणे, 

मशक्षक सोबत जाणार असल्याने पालकाांनी काळजी करू नये असे त्याांना आश्वस्त करणे, अटे्टण्डन्स घेणे 

ही कामे मशक्षकाांकडे असायची. शक्यतो सांध्याकाळी उमशरा मनघणे व्हायचे. तेव्हा बऱ्याच मुलामुलींचे 

पालक त्याांना सोडवायला येत असायचे.  

सगळे आलेत का हे बघनू सगळे मनयोजन बघनू अखेर मव्हमजट चा श्रीगणेशा व्हायचा. बस सुरु 

व्हायची. बस सुरु झाली रे झाली की आमचा गोंधळ सुरु. अशावेळी मकतीही दांगामस्ती केली तरी कुणी 

ओरडत नसायचां. त्यामुळे सगळेच जोरात ओरडायचे, गाण्याच्या भेंड्या, डान्स, जोक्स, सगळां  चालायचां. 

घसा दुखेपयंत काहीजण ओरडायचे. इतके की परत आल्यावर २ मदवस आवाजच मनघत नसायचा. हा 

कायाक्रम पहाट होईपयंत चालायचा. मग एखाद्या मठकाणी बस र्ाांबली की नाश्ता वगरेै व्हायचा. त्यानांतर 

जया इांडस्िीज ठरलेल्या आहेत त्या बघायला मनघायचो. एखाद्या कां पनी मध्ये गेल्यावर कसां बोलायचां, कसां 

वागायचां, कोणत्या सचूना पाळायच्या आहेत हे मशक्षकाांनी आम्हाला आधीच साांगनू ठेवलेलां असायचां. 



आम्हीदेखील तसांच वागायचो. एखाद्या कां पनी मध्ये गेलां की शाांतपणे छोटे छोटे गु्रप्पस करून आम्ही मतर्ले 

लोक जे काही मामहती देतील ते शाांतपणे ऐकून घायचो. सोबत एक नोटबुक असायची त्यात महत्वाची 

वाटलेली मामहती मलहूनही घायचो. काही शांका असतील तर त्याांना प्रश्नही मवचाराययचो. यात एक अनुभव 

असाही आला की कां पनी मकतीही मोठी असो आमण मव्हमजट करणाऱ्याांची सां्या मकती का असेना मतर्ले 

लोक तेवढ्याच शाांतपणे आमण उत्साहाने सवा मामहती देत असत. आमचा क्लास मोठा असल्याने छोटे गु्रप्पस 

करून मामहती द्यावी लागायची. आम्हीसदु्धा बसमध्ये इतकी दांगामस्ती करायचो पण कां पनी मध्ये गेलो की 

मशक्षकाांच्या सवा सचूनाांचे काटेकोरपणे पालन करायचो. मग सगळां  बघनू झालां की आम्ही पुढील 

मागाासाठी मागास्र्ांव्हायचो. अशाच प्रकारे २ ३ कां पनीज बघनू झाल्या की काही मनसगारम्य मठकाणेदेखील 

बघायचो. खपू फोटो काढायचो. सगळया आठवणी मनात साठवायचो.   

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

६. Industrial Visit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************* 



८. Extra-Curricular Activities 

कॉलेजमध्ये अभ्यासाला मजतकां  महत्व असतां मततकां च महत्व Extra Curricular Activities 

ना  असतां. यातनूच तुमचां स्टेज डेररां ग, मॅनेजमेंट मस्कल्स, सोशल अवेअरनेस, पसानॅमलटी डेव्हलपमेंट होत 

असतां. मग ते गॅदररां ग असो मकां वा NSS सार्या सेवाांमध्ये काम करणे. आम्ही प्रर्म वषाात असताना या 

सवा गोष्टींची जाणीव नव्हती त्यामुळे कशात जास्त सहभाग घेतला नाही. पण जेव्हा समजायला लागलां 

की अभ्यासाव्यमतररक्त इतर गोष्टीही करायला हव्या, आपले छांद जोपासायला हवे, स्वतः आमण 

कुटुांबासोबतच सामामजक बाांमधलकीही मततकीच महत्वाची. सतत काहीतरी नवीन मशकण्याचा प्रयत्न 

करणे या जामणवेतनूच अभ्यासासोबत इतर ऍमक्टमव्हटीज मध्ये भाग घेऊ लागलो.   

 माझी पमहली ऍमक्टमव्हटी होती कॉलेज मॅगझीन साठी लेख मलमहणे. आधी कधी मलखाणाबद्दल 

मततका मवचार केला नव्हता, पण एक आकषाण होतां. का कुणास ठाऊक पण जेव्हा कुणाचांही पुस्तक 

मकां वा लेख वाचनात यायचा तेव्हा वाटायचां की आपणही मलहावां. दरवषी कॉलेजचां मॅगझीन मनघायचां 

त्यामध्ये मवद्यार्ी आपले लेख, जोक्स, कमवता, कर्ा मलहून द्यायचे. मग त्यातील मनवडकच मलखाण 

मॅगझीन मध्ये छापले जायचे. मग मीही मलहायचां ठरवलां. मसलेक्ट होईल का नाही हा मवचार केला नाही. 

फक्त आवड म्हणनू मनापासनू मलमहलां आमण काय आश्चया! लेख मसलेक्ट झाला. छापला तर गेलाच पण 

मवद्यापीठाच्या स्पधेत मवनोदी लेख या प्रकारात त्याला दुसरा क्रमाांक देखील ममळाला. तेव्हा एक 

आत्ममवश्वास वाढला ममळाला की आपणही मलहू शकतो. मग काय दुसरे, मतसरे, आमण चौरे् सलग तीन 

वषे लेख मलहीत रामहले. हाच छांद पुढे इतराांना पे्ररणा देण्यासाठी उपयोगी पडला. “१४/०२ एक 

शौययकथा”, “अन्निाता सुखी भव:” ही २ पुस्तके माझ्याकडून मलमहली गेली. जी सामामजक बाांमधलकी 

जपणारी, पे्ररणात्मक समाजउपयोगी आहेत आमण मतसरे पुस्तक जे मवद्यार्थयांसाठी मलहीत आहे. तसेच 

साांगण्यास अत्यांत आनांद होतोय की या २ पुस्तकाांना सवाच स्तराांमधनू भरघोस प्रमतसाद देखील 

ममळालेला आहे.  

दुसरी ऍमक्टमव्हटी होती NSS. NSS काय असतां याची र्ोडीफार मामहती होती पण त्यात कधी भाग 

घेतला नव्हता. तशी सामामजक बाांमधलकी ही मनाच्या एका कप्पप्पयात होतीच. मग ठरवनू टाकलां हेही 

करून बघायचां. मग काय मवद्यापीठात ७ मदवसाांसाठी एक श्रमदानाचा कॅम्प NSS कडून आयोमजत 



करण्यात आला होता. आम्ही सगळे मुलां मुली ममळून ५० च्या आसपास मवद्यार्ी असतील. सगळे ममळून 

श्रमदान करायचो. दुपारी जेवण, परत र्ोडां श्रमदान आमण सांध्याकाळी साांस्कृमतक कायाक्रम असायचे. या 

कॅम्प मध्ये मजा आली यापेक्षा समाधान ममळाले असे मी म्हणेन, कारण सगळे ममळून इतकां  मन लावनू 

काम करायचे की वेळ कसा जायचा कळतच नसायचे. प्रत्येक जण आपलां म्हणनू काम करायचा. 

मशक्षकही खपू पे्ररणा द्यायचे. हसत खेळत कॅम्प कधी सांपला समजलेसदु्धा नाही. या कॅम्पमधनू टीमवका , 

सामामजक बाांमधलकी हे खपू चाांगल्या प्रकारे मशकता आले. जोपयंत हे मशकत नाही तोपयंत आपण 

स्वकें मित राहतो. आपले मशक्षण, आपले काम याचा समाजासाठी काही उपयोग होणार असेल तर त्यात 

वेगळेच समाधान असते. ते अनुभवायचे असेल तर बाहेर पडून जगाशी सांवाद साधने खपू महत्वाचे आहे. 

अशा कॅम्पच्या माध्यमातनू ते साध्य होते.  

मतसरी ऍमक्टमव्हटी होती गदॅररां ग मध्ये सहभाग. मतसऱ्या वषाापयंत ही गोष्ट आपल्याला जमणार 

नाही, येणार नाही म्हणनू असलां काही करायचां नाही हे ठरवनूच टाकलां होत, पण शेवटच्या वषी 

सगळयाांनीच असा मवचार केला की हे मदवस पुन्हा नाहीत, हीच शेवटची सांधी. पुन्हा कॉलेज नसणार, 

ममत्रममैत्रणी नसणार आमण गॅदररां ग सुद्धा नसणार. मग काय एक एक करून आम्ही पणूा क्लास ला तयार 

केले. जयाांना डान्स येत होता त्याांनी बाकीच्याांना मशकवायचे असा कायाक्रम चालायचा. आधी वाटलां आपलां 

स्टेज वर काही चुकलां तर सगळे हसतील पण परत मवचार केला सगळे आपलेच आहेत चकू झाली तरी 

साांभाळून घेतील. आम्ही स्पधाा म्हणनू नाही तर एन्जॉय म्हणनू करायचां ठरवलां होतां, त्यामुळे कुणी 

आपल्याला माक्सा देतांय हे दडपण नव्हतां. हॉस्टेल चा एक आमण क्लास चा एक असे २ डान्स करून झाले. 

चौर्ी आमण महत्वाची ऍमक्टमव्हटी म्हणजे बाहेरचे इव्हेंट अटेंड करणे. हे खपू महत्वाचे आहे जोपयंत 

आपण बाहेर पडून आपले टॅलेंट एक्सप्पलोर करत नाही तोपयंत आपल्या Strengths आमण Weakness 

आपल्याला समजत नाहीत. आम्ही टेमक्नकल, नॉन-टेमक्नकल दोन्हीही इव्हेंट अटेंड करायचो. कॉलेज 

मधनू पण अशा गोष्टींना खपू प्रोत्साहन ममळायचे.  

साधारण सप्पटेंबर ममहन्यात येणारा मोठा इव्हेंट म्हणजे मवद्यापीठाचा युवा महोत्सव. यात 

मवद्यापीठातील सवा कॉलेजेस सहभागी असायची. दरवेळी वेगवेगळया कॉलेजेस मध्ये हा आयोमजत केला 

जातो. त्यामुळे मवमवध कलाांच्या स्पधाा यात बघायला ममळत. यामध्ये मकतीतरी गोष्टी बघण्यासार्या 

आमण मशकण्यासार्या असायच्या. पण याचीही जाणीव उमशराच झाली त्यामुळे यामध्ये प्रत्यक्ष भाग काही 



घेऊ शकलो नाही पण अटेंड मात्र केले. सवाच के्षत्रातल्या स्पधाा बघनू आपण नक्की कुठां कमी पडतोय हे 

समजायचां. त्यामुळे सधुारणा करायला सुरवात व्हायची. आम्ही आवजूान युवा महात्सव बघायला जायचो. 

यादरम्यानच मकत्येक कॉलेजेस मध्ये टेमक्नकल इव्हेंट्स चे आयोजन केले जायचे. त्यातही बमक्षसां ममळो 

ना ममळो आम्ही सहभागी व्हायचो. त्या मनममत्ताने वेगवेगळी कॉलेजेस बघण्यात अली. स्पधाा समजल्या. 

आपण टेमक्नकली कुठां कमी पडतो हे समजायला मदत झाली.  

या ऍमक्टमव्हटीज सोबतच आमच्या कॉलेज मध्ये काही इव्हेंट असेल तर त्यासाठी Volunteer 

म्हणनू काम करणे, कॉलेज मध्ये आयोमजत केलेल्या सेममनासा, वका शॉप्पस मध्ये सहभाग घेणे, इांमजनीअसा 

डे, टीचसा डे, फे्रशसा पाटी, फेरवेल पाटी, ममळून मनयोजन करणे. यातही समक्रय सहभाग घ्यायचो. बाहेरच्या 

कॉलेजेस मध्ये जाऊन आपल्या कॉलेजमध्ये आयोमजत होणाऱ्या इव्हेंट्स चे कॅम्पेमनांग देखील करायचो. 

 

७. NSS आमण EVENTS 
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८.१ मवनोदी लेखन प्रकारात ममळालेला दुसरा क्रमाांक 
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९. अभ्यास आणि Career 

हा मुद्दा वाचायला घेतल्यानांतर जरा गांभीर आहे असे बऱ्याच जणाांना वाटेल पण तसां काहीच नाही. 

अगदी हलक्या शबदात मी याबद्दलचे माझे अनुभव साांगणार आहे. आतापयंत सवाच गोष्टींना मकती महत्त्व 

आहे ते आपण पामहले. त्यात अभ्यासाचा पमहला क्रमाांक लागतो. तो जया त्या वेळी केलाच पामहजे. त्याला 

पयााय नाही. कॉलेजकडून मवमवध एक्स्पटा लेक्चसा, मवमवध वका शॉप आयोमजत केले जात. त्यामुळे आमच्या 

ज्ञानात आणखी भर पडत असे. हे खास मवद्यार्थयांसाठी असतात त्यामुळे हे कधीच बुडव ूनये. हे अटेंड करणे 

खुप महत्वाचे.   

दरवषी आम्हाला Personality Development चे िेमनांग असायचे. यामध्ये मवमवध गोष्टींवर भर 

मदला जायचा. जसे की स्वतःला Interview मध्ये Introduce कसे करावे, Group Discussuion कसे 

करावे, Interview ला जाताना Dressing कसे असावे, Interview कसा द्यावा, इत्यादी गोष्टींची तयारी 

करून घेतली जायची. जयामुळे कॉलेज सांपल्यानांतर जेव्हा आपण प्रोफेशनल मफल्ड मध्ये जातो या 

गोष्टींचा खपू उपयोग होतो. Communication Skill चे Sessions असायचे जयामुळे इांमग्लश 

सुधारण्यास मदत झाली. आम्हीही एकमेकाांसोबत इांमग्लशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करू लागलो. प्रत्येक 

मवषयाच्या Theory आमण Practical मुळे Concepts समजायला मदत झाली. जे वगाात मशकायचो तेच 

पॅ्रमक्टकली करून बघायचो. पॅ्रमक्टकल्स चे ररपीटेशन Session असायचे. त्यामुळे आधी समजले नसेल तर 

तेव्हा जाऊन समजनू घायचो. प्रत्येक सेममस्टर मध्ये ओरलच्या आधी इांटनाल ओरल्स होत. त्यामनममत्ताने 

अभ्यास व्हायचा आमण मग फायनल ओरल च्या वेळी म्हणावा इतका त्रास झाला नाही. 

Industrial Training मुळे काही मदवस 

Technical Work करण्याची सांधी ममळाली. त्यातनूच 

खपू काही मशकायला ममळाले. जे काही पुस्तकातनू 

मशकलो होतो ते प्रत्यक्ष पाहता आले. आत्ममवश्वास 

वाढला. अनेक गोष्टी स्वतः करून पाहता आल्या. 

प्रामामणकपणे आमण मन लावनू मशकलो.  



Final Year ला प्रत्येकाला एक प्रोजेक्ट 

करावा लागायचा. मग त्यासाठी गु्रप मध्ये काम करावे 

लागायचे. त्यामुळे Team Work समजले. या 

मनममत्ताने आपल्या Ideas Implement करता 

आल्या. Innovative गोष्टी करता आल्या. वारां वार 

होणारे Project Seminars मुळे Stage Daring 

वाढायला मदत झाली. तसेच Presentation करायचे 

असल्यामुळे Presentation Skill सुधारले. स्वतःसोबतच इतराांचेही Project आम्ही समजनू घेत अस.ू 

त्यामुळे ज्ञानात भर पडत असे. 

गॅदररां ग मध्ये मकां वा स्पोट्ास मध्ये प्रत्येकजण आपल्या क्लास च्या टीम ला प्रोत्साहन द्यायचा 

त्यामुळे मतरे् टीम मस्पररट मदसनू यायचे.  

शेवटच्या वषी अनेक Companies चे Campus Interviews व्हायचे. त्याांच्या Aptitude 

Tests, Group Discussions, Interviews असे सेशन असायचे. Rounds असायचे. कॅम्पस येणार 

म्हटलां की आमची Interviews ची पॅ्रमक्टस चाल ू व्हायची. यावेळी खरां  तर समजतां की अभ्यास आमण 

Extra Curricular Activities ला मकती महत्त्व आहे ते. प्रत्येक कां पनी ची वेगळी requirement 

असायची. कुणाला प्रत्येक सेममस्टर ला Distinction पामहजे असायचां, कुणाला Overal Distinction तर 

कुणाला ४ वषाात एकही बॅकलॉग नको असायचा. मग या सगळयात Eligible होऊन पुढे गेलां तर 

Rounds असायचे. यात जयाांचा Resume Strong असायचा, म्हणजेच अभ्यासासोबतच इतर गोष्टीही 

केलेल्या असायच्या त्याांची जास्त छाप पडायची ते लवकर मसलेक्ट व्हायचे.  

कॉलेजमध्ये पास आऊट झालेल्या स्टुडांट्स ची Alumni Meet       असायची. त्यात सवा 

मसमनयसा शी Interaction व्हायचे. मग ते त्याांचे अनुभव साांगायचे. बाहेर काय पररमस्र्ती आहे याची 

जाणीव करून द्यायचे. त्याांना मतर्पयंत पोचण्यासाठी तयारी करून घेतल्याबद्दल मशक्षकाांचे आभार 



मानायचे. सवाच मवद्यार्ी Career मध्ये Successfull असायचे. त्यामुळे आम्हीसुद्धा मन लावनू त्याांचे 

अनुभव ऐकायचो आमण आपणही असांच काहीतरी मवशेष करू हे ठरवायचो.  

दरवषी जाणाऱ्या Industrial Visits मुळे Actual Industry काय असते, कशी असते, मतरे् 

काय काम चालतां, आपण जे पुस्तकाांमधनू मशकतो त्याचा वापर कुठे आमण कसा केला जातो हे समजायला 

मदत झाली. 

या गोष्टी खरां  तर सगळयाच कॉलेजेस मध्ये असतात पण मवद्यार्थयांचा प्रमतसाद मकती आमण कसा 

ममळतो यावर त्याांचे यश अवलांबनू असते.   

अभ्यास महत्वाचा आहेच पण कररअर मनवडताना फक्त नोकरी म्हणनू कररअर कडे बघ ू नका. 

तुम्हाला काय करायला जास्त आवडतां, कुठलां काम तमु्ही एन्जॉय करता यालाही खपू महत्त्व आहे, कारण 

नोकरी फक्त पसैा देईल पण आवडीचे काम समाधान देईल. नोकरीच करावी असा काही नाही. कुणाला 

UPSC, MPSC करावी वाटेल, कुणाला स्वतःचा मबझनेस उभारायला आवडेल, कुणाला मशक्षक,        

कुणाला scientist व्हायला आवडेल. कुणाला हे सवा सोडून वेगळेच काहीतरी आवडीचे काम करायला 

आवडेल. तात्पया हेच की काय करायचांय हे कॉलेज मध्ये असतानाच ठरायला हवां आमण त्या मदशेने 

वाटचाल करायला हवी.  

प्रत्येक माणसात काही ना काही कला नक्कीच असते. फक्त गरज असते ती या कलेला वाव 

देण्याची. एकतर तुम्ही तुमच्या आवडीच्या के्षत्रात कररयर करा मकां वा कररयर सोबत आवडीमनवडी, छांद 

जोपासा. आमण स्वतःमधल्या कलागुणाांना वाव द्या. दोन्ही पररमस्र्तीमध्ये पसैाही ममळेल आमण समाधानही. 

स्वतःवर मवश्वास ठेवा. तुम्ही मनात आणलां तर काहीही करू शकता. कुठलाही काम हातात घ्याल तेव्हा ते 

प्रामामणकपणे करा. पसैा हा आयुष्यात नक्कीच महत्वाचा आहे, पण त्याचबरोबर मानमसक समाधान, 

आरोग्य या गोष्टीही मततक्याच महत्वाच्या आहेत. सकारात्मक दृमष्टकोन ठेवा. असे केले तर तुमच्याच 

लक्षात येईल की आपली सकारात्मकता आपल्याला यशाकडे घेऊन जात आहे.  

आजच्या काळात मोबाइल न वापरता राहणे शक्यच नाही, कारण मकत्येक वेळखाऊ कामे 

मोबाइलवर चटकन होतात. आपण जगाशी जोडले जातो. मकतीतरी फायदे आहेत. पण त्याचबरोबर 



अमतवापरामुळे होणारे तोटे देखील आहेत. त्यामुळे अमजबातच वापर करू नये असां नाही पण अमतवापर 

मकां वा गरैवापरही करू नये जेणेकरून आपले फायद्याऐवजी नुकसानच जास्त होईल.   

यातच मवद्यार्ी आमण मशक्षक याांचे नाते खपू महत्वाचे असते. आमच्या मनात आमच्या 

मशक्षकाांबद्दल प्रचांड आदर होता. ते मकतीही रागवले तरी आम्ही कधी त्याांना उलट बोलत नस.ू त्याांची 

प्रत्येक गोष्ट ऐकायचो. तेही आम्हाला खपू प्रोत्साहन द्यायचे. एखादी गोष्ट समजली नाही तर पुन्हा पुन्हा 

समजावनू साांगायचे, आमण जोपयंत ही आदराची भावना आपल्यात येत नाही तोपयंत आपण यशस्वी 

होऊच शकत नाही असे मला वाटते. आजकालच्या मडमजटल युगात सगळां  ऑनलाइन होत असल्यामुळे 

मवद्यार्ी आमण मशक्षक याांच्यामधला सांवाद कुठेतरी हरवत चाललां आहे असे मला वाटते.  

कॉलेज मधील वेगवेगळया गोष्टींमधनू आपली पसानॅमलटी डेव्हलप होत असते. आपल्याला नक्की 

काय करायचां आहे हे ठरमवण्याचे हेच मदवस असतात.  त्यामुळे या सोनेरी क्षणाांना वाया न घालवता आपल्या 

भमवष्यकाळाचा पाया घडवा. सगळया गोष्टीत उत्साहाने भाग घ्या. बमक्षस ममळेल का नाही हा मवचार करू 

नका. तुम्ही जर १००% प्रयत्न केले तर यश नक्कीच ममळणार! कायम स्वतःला Leader च्या भमूमकेत 

पाहा. Follower नाही. आत्ममवश्वास अस ू द्या. कुठलीही गोष्ट बोलताना, करताना पणूा बळाने, 

प्रामामणकपणे आमण आत्ममवश्वासाने करा. सांगत चाांगली ठेवा.   
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१०. णनरोप समारंभ (Farewell) 

मनरोप समारां च हा कॉलेज लाइफ मधला फारच भावमनक टप्पपा आहे. पमहला मदवस आमण शेवटचा 

मदवस यात जमीन आस्मानचा फरक असतो. जयाांची ओळखही नसते ते या कळत मजवलग ममत्रममैत्रणी 

झालेले असतात. मशक्षकाांनी सुद्धा खपू कष्ट घेऊन आपले व्यमक्तमत्व सुधारलेले असते. अचानक सगळे 

सोडून जायचे ही भावनाच भावमनक करून जाते.  

अभ्यास, मौजमजा, टवाळक्या, एकमेकाांची चेष्टा मस्करी, मनखळ मतै्री हे सवा आयुष्याचा एक 

भाग बनलेले असते. एक मदवस जरी कॉलेजला गेलां नाही तरी चुकचुकल्यासारखां वाटत असतां. मदवस 

इतके वाऱ्यासारखे उडून जातात की मनरोप समारां भाचा मदवस कसा जवळ येतो ते कळतही नाही, पण 

जेव्हा येतो तेव्हा खपू वाईट वाटत असते. शेवटी शेवटी तर तो मदवस येऊच नये असे वाटते.  

मग याचां काळात आठवणी जमा करणे चाल ू होते. याचबरोबर प्रत्येक क्षणाचे फोटो जमा 

करण्याचेही काम चाल ू होते. एकमेकाांचे फोन नांबसा, पते्त, जमवलेल्या आठवणी याांची देवाणघेवाण होते. 

याचां उत्तम उदाहरण म्हणजे स्लॅमबुक. एकदा स्लॅमबुक भरायला चाल ू झाले की सगळयाांनी मलहून 

झाल्यामशवाय हा कायाक्रम सांपत नाही. स्लॅमबुक मध्ये आपल्या ममत्रममैत्रणींना आपली मामहती भरून 

द्यायची असते. त्यात नाव, पत्ता, फोन नांबर, आवडते खाद्यपदार्ा, आयुष्याबद्दल, मतै्रीबद्दलचे मत इत्यादी 

गोष्टी असतात. र्ोडक्यात जो मलहून देणार आहे त्याबद्दल सवा मामहती असते. या आठवणी कायम सोबत 

राहतात. त्यामनममत्ताने भावना लेखी स्वरूपात आठवणीत राहायच्या. आज स्लॅमबुकची जागा फेसबुक 

आमण सोशल साईट्सनी घेतली आहे.  

मला अजनूही आमचा मनरोप समारां भ आठवतो. आमच्यासाठी कॉलेज मध्ये कायाक्रम ठेवला 

म्हणनू आम्ही सगळे खपू छान तयार होऊन गेलो होतो. आमचे मशक्षक आमण जुमनअसा याांनी ममळून तयारी 

केलेली होती. मग गेल्यानांतर बराच वेळ आमचे सगळयाांचे फोटोसेशन चालले. त्यानांतर कायाक्रमाला 

जाऊन बसलो. त्यावेळी मनात सांममश्र भावना होत्या. एकीकडे सोनेरी भमवष्याची स्वप्पने खुणावत  होती, 

मशक्षण पणूा झाल्याचा आनांद होत होता तर दुसरीकडे आपल्या आवडत्या कॉलेजला सोडून जावे लागणार 

याचे दुःख वाटत होते. तरी सगळे हसऱ्या चेहेऱ्याने कायाक्रमाला बसले होते. 



सुरुवातीला मवभागप्रमुख, मशक्षक याांचे बोलनू झाले. मग आमच्यातले कुणी आपले अनुभव 

साांगण्यासाठी, बोलण्यासाठी इच्छुक आहे का असे मवचारण्यात आले. मग काय, सगळयाांना मकती साांग ू

आमण मकती नको असे झाले होते. बऱ्याच मुलामुलींनी पुढे येऊन आपले आपले अनुभव साांमगतले. 

मकतीतरी जणाांचे डोळे बोलता बोलताच पाणावत आमण ते त्याांचे बोलणे मतरे्च र्ाांबवत. आमचीही अवस्र्ा 

काही वेगळी नव्हती. आम्हीही सगळया आठवणी ऐकून भावमनक झालो होतो. अशाच आठवणी ऐकता 

ऐकता कायाक्रम सांपला आमण परत फोटोशटू झालां. यात मदवस कसा गेला समजलांच नाही. मदवस सांपला 

पण आठवणी मात्र मनात रामहल्या.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ९. मनरोप समारां भ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०.१ कॉलेजच्या शेवटच्या मदवशी काढलेले काही फोटोज 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०.२. आमचा क्लास 

तर असा हा सुांदर प्रवास प्रत्येकाने अनुभवावा. जमेल मततक्या आठवणी जमा कराव्या. वेळच्या 

वेळी अभ्यास आमण वेळच्या वेळी आयुष्य मोकळेपणाने जगावे. सवा मवद्यार्थयांनी आयुष्यात खपू मोठी उांची 

गाठून एक सुांदर भमवष्य घडवावे हीच समदच्छा !! 

 

 

 

 

********************************************************* 



ई साखहत्य प्रखतष्ठानच ंह ेबाराव ंवषां. भाग्यश्री पाटील याचं ंई साखहत्यवरच ंह ेखतसरं पसु्तक. 

यापुवीची त्यांची दोन्ही पुस्तके सामाखजक खवषयांवरील होती. त्यांना 

वाचकांकडून अखतिय उत्तम प्रखतसाद खमळाला. ककसान आखि जवान 

यांच्याबद्दल अत्यंत तळमळीने खलहीलेल्या या दोन पुस्तकांनंतर देिाचे भखवष्य 

घडविार् या खवद्यार्थयाांना मार्टदिटन करिारे ह े खतसरे पुस्तक वाचकांना नक्की 

आवडेल.  आपल्याकडून येिार् या प्रखतसादांच्या आधारे त्या अत्यंत महेनतीने 

आपल्या लिेनाचा कस वाढवत नेत आहते. लवकरच त्यांची र्िना मराठीतील 

प्रमुि लेखिकांमध्ये होईल असा आम्हाला खवश्वास आह.े अस ेअनेक तरूि लिेक 

िूप छान खलहीत आहते. मोठ्या लेिकांच्या तोडीस तोड आहते. पि त्यांना 

योग्य असा प्लॅटर्फ़ॉमट खमळत नाही. त्यांची पुस्तकं प्रकाखित करायला प्रकािक 

धजावत नाहीत. कारि त्यांचे नाव प्रखसद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकांची खवक्री 

होईल की नाही याबद्दल प्रकािक सािंक असतात. आखि जर या लिेकांची 

पुस्तके वाचकांसमोर आलीच नाहीत तर लोकांना त्यांचे नांव कळिार कसे? या 

दषु्टचक्रात सापडून अनेक नवतरूि लेिकांच्या खपढ्या बरबाद झाल्या. 

पि आता असे होिार नाही. इंटरनेटच्या सहाय्याने नवलिेकांना वाचकांच्या 

नजरेपयांत पोहोचवण्याचे काम आता अनेक संस्था करत आहते. ई साखहत्य 

प्रखतष्ठान ही त्यातील एक. सुमारे ५ लािांहून अखधक वाचकांपयांत या नवीन 

लेिकांना नेण्याचे काम ही संस्था करत.े पूिट खवनामूल्य. लिेकांनाही कोिताही 

िचट नाही. आखि आज ना उद्या लेिकांना भरघोस मानधन खमळवून देण्यासाठी 

ई साखहत्य प्रखतष्ठानचे प्रयत्न चाल ूआहते. 

नवीन लेिक यायला हवते. भक्कमपि ेउभ ेरहायला हवेत. त्यांना त्यांच्या त्यांच्या 

दजाटनुसार मानमरातब खमळावा. मानधन खमळावे. परदेिातील आखि दरूच्या 

िेड्यापाड्यांवरील नववाचकांना दजेदार साखहत्य खमळावे. 



अनेक नवनवीन ताकदवान लेिक ई साखहत्याकडे वळत आहते. त्यांना त्यांच्या कसानुसार 

प्रखतसादही खमळतो. कुिाला भरघोस तर काहींच्या वाट्याला टीकाही येते. या टीकेला 

positively घॆऊन ह ेलिेक आपला कस वाढवत नेतात. प्ररु्फ़ल िेजव, भाग्यश्री पाटील, कोमल 

मानकर, सरुज र्ाताडे, अनूप साळर्ावकर, बाळासाहबे शिंपी, चंदन खवचारे, सौरभ वार्ळे, 

यिराज पारिी, चंद्रििॆर सावंत, संयम बार्ायतकर, ओंकार झांजे, पंकज घारे, खवनायक 

पोतदार, चंद्रकांत शिंदे, चारुलता खवसपुते, कार्तटक हजारे, र्ििे सानप, मनोज चापके, महिे 

जाधव, मनोज खर्रसे, मदृलुा पाटील, खनलेि देसाई, सनहा पठाि, संजय बनसोडे, संजय येरि,े 

िंतनू पाठक, शे्रखिक सरडे, िभुम रोकडे, सुधाकर तळवडेकर, कदप्ती काबाडे, भूपेि कंुभार, 

सोनाली सामंत, केतकी िहा, खवखनता देिपांड,े सौरभ वार्ळे  अस े अनेक तरूि लेिक 

सातत्यपूिट लेिन करत आहते. ई साखहत्यकड े हौिी लिेकांची कमी कधीच नव्हती. आता 

हौसेच्या वरच्या पायरीवरचे, लिेनाकड े रं्भीरपिे पहािारे आखि आपल्या लिेनाला पलै ू

पाडण्याकड े लक्ष देिारे तरूि लिेक येत आहते. ही नवीन लेिकांची र्फ़ळी मराठी भाषेला 

नवीन प्रकािमान जर्ात स्थान खमळवून देतील. त्यांच्या साखहत्याच्या प्रकािाला उजाळा 

खमळो. वाचकांना आनंद खमळो. मराठीची भरभराट होवो. जर्ातील सवोत्कृष्ट साखहखत्यक 

प्रसविारी भाषा म्हिून मराठीची ओळि जर्ाला होवो.  

या सवाटत ई साखहत्याचाही िारीचा वाटा असले हा आनंद.  

आखि या यिात ई लिेकांचा शसंहाचा वाटा असले याचा अखभमान.  

बस्स. अजून काय पाखहजे?  

आमेन 

सुनील सामंत  

ई साखहत्य प्रखतष्ठान 


