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PHARMACIST'S OATH 
 

 I swear by the code of ethics of Pharmacy Council of India, in relation to the 

community and shall act as an integral part of health care team. 

 I shall uphold the laws and standards governing my profession. 

 I shall strive to perfect and enlarge my knowledge to contribute to the 

advancement of pharmacy and public health. 

 I shall follow the system which I consider best for Pharmaceutical care and 

counseling of patients. 

 I shall endeavor to discover and manufacture drugs of quality to alleviate 

sufferings of humanity. 

 I shall hold in confidence the knowledge gained about the patients in connection 

with my professional practice and never divulge unless compelled to do so by the law. 

 I shall associate with organizations having their objectives for betterment of the 

profession of Pharmacy and make contribution to carry out the work of those 

organizations. 

 While I continue to keep this oath unviolated, may it be granted to me to enjoy 

life and the practice of pharmacy respected by all, at all times ! 

Should I trespass and violate this oath, may the reverse be my lot ! 
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Principal writes…..  

         
 
 The inspirational life of Late. Hon’ble Rajarambapu Patil and vision of 
Hon’ble Shri. Jayant Patil Saheb is continuously guiding our path in providing 
the pharmaceutical education to the students of all the classes, castes and 
creed. We at Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon exercise all our 
efforts to equip the students not only with the advanced scientific knowledge 
in the field of pharmacy but take enormous efforts to develop them in all 
aspects of the life namely the culture, ethics, morality, sense of responsibility. 
We strive hard to make the students globally competent in order to make 
them able to serve in various fields of pharmacy and health.  
 Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon since its inception has 
provided various platforms to the students where they can exhibit their 
extracurricular and co-curricular abilities. The sports activities, variety of 
competitions, cultural activities, the wall magazine, Reflections, and annual 
college magazine, Reminiscence, are such platforms.  These platforms have 
been successful in nurturing the hidden talent of the students and freeing 
them from sometimes monotonous academic exercises. We deeply believe 
that these traits of the students will surely add some value to quality of their 
lives. 
 This year an idea evolved which suggested not bringing the magazine in 
a printed format. The Reminiscence 2018-19 will be available only in the soft 
format. This one move has leaded us to saving almost 5000 pages which is 
again an indicator that we are not only preaching the concept of sustainable 
development but practicing it too. Ease of circulation, omnipresence via smart 
phones are added benefits of this decision.   
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 It’s a great pleasure to handover this edition of the, indigenously 
designed, Reminiscence 2018-19 to the readers.  
Regards. 
Dr. C. S. Magdum 
Principal, Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon 
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From the desk of Vice-Principal  

 
 
 Greetings on my personal behalf and on behalf of Rajarambapu College 
of Pharmacy, Kasegaon! Here, we continue our tradition and practice of 
presenting you the Reminiscence. This is our attempt to summarize the efforts 
of the teachers, non-teaching faculty and the students in academic betterment 
and developing the students as joyous, vivacious, ethical and responsible 
“humans.” Yes, I strongly believe with utmost confidence that we not only 
prepare the competent pharmacists but also try to inculcate the values and 
qualities that will make their lives better.  
 I hope that the various sections of this magazine will endorse my 
aforementioned statements and demonstrate that the life in Rajarambapu 
College of Pharmacy, Kasegaon is not only assignments but a rollercoaster 
ride.  
 I am proud that this edition is only in soft copy and will not make any 
more trees lose their lives as it will not be printed. I hope this move of us will 
be a trendsetter particularly in this region.  I extend my heartfelt gratitude to 
all those who contributed in bringing this edition in existence.  
 
 
Regards.  
Dr. S. K. Mohite  
Vice Principal, Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon 
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Editorial 

The task of editing a college magazine is both a tedious and creative job 
simultaneously. Having this opportunity consecutively for second year is an honor for both 
of us. Reminiscence, the annual magazine of Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon is 
a showcase of the hidden abilities of the students. The students who always run after the 
clock for the last day submissions, practical schedules take equal, or sometimes more, 
interest in this work of creating and publishing the magazine.  

The students addressed the subjects like population, mental health, politics, etc 
which have a direct impact on the day-to-day life at large. This itself is evidence of the 
“connect” of the students to harsh reality. After reading the lines penned down by our 
students one won’t have courage to say that youth is wasting the time with social media. 
The science students are equally eager to endeavor onto the artistic horizons which is 
evident from the poetry and painting section of our magazine.  We hope the readers will 
second our opinion after going through pages of this magazine.  

Another initiative came for discussion in the meetings of the magazine. It was 
cutting down the use of paper for printing the magazine. Hence, it was decided that this 
issue of Reminiscence will be only in soft copy. We are confident that with this move we 
have been able to contribute at least a little to the environment protection and cutting 
down the cost. Further, this magazine has been designed without any professional 
assistance. The students have taken the enormous efforts to complete this task. Having this 
magazine completed is very satisfying experience.  

We thank Kasegaon Education Society, Kasegaon; Principal Dr. C. S. Magdum, Vice 
Principal Dr. S. K. Mohite for having faith in us and handing over the responsibility of this 
magazine. We thank the entire teaching, non-teaching faculty and volunteers of the 
magazine for their continuous support and guidance. Last but not the least; we thank 
students who in a true spirit are creators and owners of this magazine.  

So keep a coffee mug with you and start reading. We are waiting for your inputs 
which may be appreciation or criticism. Both are welcome! 
 
 

Shri. D. S. Randive         Shri. D. S. Gumate 
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VISION 
 

To be a center of excellence in the field of pharmacy 
education and research, preparing globally competent 
students for leadership in their fields and to cater the 
human resource needs of pharmaceutical industry and 
healthcare needs of society.  

 
Mission 

 
 Fostering a learning-centre, research-oriented 
educational environment that encourages 
individuals to make positive lifelong contributions 
to global health. 
 

 To provide state of art educational surrounding for 
creating skilled individuals to endeavor to meet the 
global challenges in pharmaceutical field. 
 
 To develop faculty and resources that instills values 

and encourages knowledge acquisition which will 
enhance socio-economic betterment of society. 
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ABOUT THE SOCIETY 
Kasegaon Education Society, Kasegaon was established by and under 

the visionary leadership of Late Rajarambapu Patil with the aim of making 
availability of education to the students of rural background and the deprived. 
As the society is approaching the 75 years of establishment one can say the 
aim is being achieved. The society is now running 49 institutes which include 
primary schools, high schools, colleges and institutes imparting higher and 
professional education where students of various castes, religions and 
sections are studying and getting benefitted. Moreover, the society has been 
successful in providing the ample job opportunities in these institutes.  

After the untimely demise of Shri. Rajarambapu Patil, his son Hon. Shri. 
Jayantra Patil, Ex Minister, Rural Development, Government of Maharashtra 
entered into public life through educational activities and successfully leading 
the society. The society has received prestigious awards like “Dr. Babasaheb 
Ambedkar Dlitmitra Sanstha Puraskaar”, State Award for Educational 
Institute. The contributions of of the society towards computer literacy have 
been appreciated by C-DAC and MKCL.  

GOVERNING COUNCIL 

Sr. No. Name Designation 

1.  Hon. Shri. Shamrao Parashram Patil (Kaka) President 
2.  Hon. Shri. Bidesh Ramchandra Dhavalikar Vice-President 

3.  Hon. Prin. Shri. Ramchandra Dnyandeo Sawant Secretary 
4.  Hon. Dr. Rajendra Madhukar Kurlapkar Joint Secretary 

5.  Hon. Shri. Baburao Ganpatrao Patil Member 
6.  Hon. Smt. Shailajadevi Jayantrao Patil Member 

7.  Hon. Shri. Vasantrao Dnyandeo Mane Member 
8.  Hon. Shri. Tayabali Abbas Chougule  Member 
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THE RCP FAMILY  
Sr.No Name of Staff Post 

B. Pharm Teaching Staff 
1 Dr. C.S. Magdum Principal 
2 Dr. S.K. Mohite Professor 
3 Dr. V. R. Salunkhe Professor 
4 Dr. M. M. Nitalikar Associate Professor 
5 Dr. S. D. Bhinge Associate Professor 
6 Shri. S. S. Todkar Assistant Professor 
7 Dr. M. A. Bhutkar Assistant Professor 
8 Shri. J. A. Tamboli  Assistant Professor 
9 Dr. A.R. Chopade  Assistant Professor 

10 Dr. S. R. Kane Assistant Professor 
11 Shri.G.H. Wadkar Assistant Professor 
12 Smt. I.D.Raut Assistant Professor 
13 Shri. D. S. Gumate Assistant Professor 
14 Smt. P. A. Patil Assistant Professor 
15 Shri. D. S. Randive Assistant Professor 
16 Smt. T. D.Dudhgaonkar  Assistant Professor 
17 Shri. P. P. Honmane Assistant Professor 
18 Shri. H. S. Kandale Assistant Professor 
19 Smt. S. D. Dhalit Assistant Professor 
20 Shri. V. R. Dharanguttikar Assistant Professor 
21 Smt. M. M. Murgude Assistant Professor 
22 Shri. R. R. Vakhariya Assistant Professor 
23 Smt. T. T. Kamble Assistant Professor 
24 Shri. S. S. Patil Assistant Professor 
25 Smt. A.B. Hajare Assistant Professor 

Non-Teaching Staff 
1 Shri. S. G. Kamble Assistant Librarian  
2 Shri.P. S. Chavan Sr. Clerk 
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3 Shri. K. B. Yadav Jr. Clerk 
4 Shri. D. B. Patil Jr. Clerk 
5 Shr. G. B. Durgawale Jr. Clerk 
6 Smt. V. R. Gavade Lab. Assistant  
7 Shri. R. B. Jangam Lab. Assistant  
8 Shri. P. S. Patil Electrician 
9 Shri. A. S. Adake Peon 

10 Shri. A. N. Shinde Peon 
11 Shri. R. R. Sonawane Peon 
12 Shri. Amol Babar Peon 
13 Shri. Sandip Jadhav Peon 
14 Shri. S. P. Raut Peon 
15 Shri. V. S. Jadhav  Lab. Assistant  
16 Smt. S. J. Kadam Lab. Assistant  
17 Shri. Prakash Salunkhe Driver 
18 Rahul Patil Lab. Assistant  

M. Pharm. Teaching Staff 
1 Smt. A.R. Dhole Assistant Professor 
2 Shri. Pramod Anil Patil Assistant Professor 
3 Shri. P. S. Kore Assistant Professor 
4 Smt. S. J.Shid  Assistant Professor 
5 Smt. V. N. Dange Assistant Professor 
6 Smt. S. A. Thorat Assistant Professor 

Non-Teaching Staff 
1 Shri.V. S. Patil Jr. Clerk 
2 Shri. U. R. Patil Lab. Technician 
3 Shri. B. S. Ganganmale Peon 
4 Shri. Pradip Chavan Sweeper 
5 Shri. A. M. Mohite Sweeper 
6 Shri. Rahul Kamble Sweeper 
7 Shri. Namdev Mohite Sweeper 
8 Shri. Rahul Tadakhe Sweeper 
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9 Shri. Sikandar Kagadi Sweeper 
10 Shri. Amol Sakhale Sweeper 
11 Smt. Komal More Sweeper 
12 Shri. Tejas Suryawanshi Sweeper 
13 Shri. Jaydip yadav Sweeper 

D. Pharm. Teaching Staff 
1 Shri. R. P. Barkade  Lecturer  
2 Smt. S. S. Sawant Lecturer  
3 Shri. A. M. Patil Lecturer  
4 Shri. Rohit Todkar Lecturer  
5 Smt. Pallavi B. Patil Lecturer  
6 Shri. R. S. Jadhav Lecturer  
7 Shri. Sangram S. Madane Lecturer  

D. Pharm. Non-Teaching Staff 
1 Shri. N. N. Sathe Sr. Clerk 
2 Shri. S. T. Gurav Lab. Technician 
3 Shri. H. D. Suryawanshi Peon 
4 Shri. Vitthal Anpat Driver 

 



Reminiscence 2018-19 

 

      

15 

त ण आ ण राजकारण 
देशा या एकूणच जडणघडणीत आ ण वकासात त णांचे योगदान मह वपूण 

असत.े देशा या सामाजी, सावज नक आ ण राजक य जीवनाब ल, घटनेब ल 

त णांचे काय मत आहे, हे जाणून घे याची येकाची इ छा असत.े समकाल न 

या म  पेच संगात देशात बदल कंवा ांती घडवून आण याचे काम त णच क  

शकतो यावर नागर  समाजाचा व वास असतो. अनेक देशांतील ांतीमधील 

सहभाग, वातं य आंदोलनातील सहभाग आ ण वातं यो तर चळवळीतील स य 

सहभागातून त णांनी आपल  काय मता दाखवून दलेल  आहे.  

अ लकडले उदाहरण हणजे अ णा हजार या टाचार वरोधी आंदोलनात 

त णांचा स य सहभाग दसून आला. फेसबुकव न हे आंदोलन त णांनीच 

चालवले. त णवग आज भू नका घे या या मनःि थतीत दसतो आहे. देशातील 

ट वृ ती वरोधात आवाज उठ वणा या अराजाक य नेतृ वाकडे तो आक षत होत 

होते. तसाच तो राजकारणात न याने येणा या नेतृ वाकडेदेखील आक षत होताना 

दसतो. आयट  े ातील त ण-त णी राहु ल गांधींचा फोटो क युटर नवर 

ठेवताना दैतात.  

चारसभा, यांचे नयोजन, व वध आंदोलनातील त णांचा सहभाग जसा 

वाढू लागला तसा तो मतदानासाठ देखील बाहेर पडू लागला. राजकारणा ट झाले 

आहे आ ण यात सुधारणा झा या पा हजेत हे त णांना मा य आहे. परंतु ट 

राजकारणाचे नमूलन वतः राजकारणात उत न करणे त णांना मा य नाह . 

राजकारणाकडे क रअर एक या सात हणून पाहताना तो दसत नाह . हे दसून 

आले आहे CSDS या देश यापी अ यासातून. त णां या राजक य मतांचा अ यास 
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द ल या लोकनीती संशोधन ट मने त णां या राजक य मतांचा मागील वष  

अ यास केला.  

त ण हणजे काय? वचाराने, मनाने क वयाने त ण? कोण याह  वयात 

सावज नक जीवनात स य असणा या त नाचा अ यास कर यामागे उ ेश असा 

होता क स याचा त ण आ ण इतर वग राजक य घडामोडींबाबत कती जाग क 

आहे ट ते राजक य व पाची कती चचा करतात? राजक य सहभाग आ ण 

राजक य आवडी कशा आहेत? इ याद  गो ट  जाणून घेणे.  

राजक य कल: त णांचे  मत येक राजक य प ाला मह वाचे वाटते आ ण 

ते मळ व यासाठ  य न केले जातात. या सव णात त णांचा राजक य काळ 

जाणून घे याचा य न केला. २००४ व २००९ साल या लोकसभा नवडणुक त 

त णांचा कॉ ं ेसला अ धक पाठ ंबा मळाला तर आभाजा ला मळणा या मतदारां या 

तुलनेत भाजपला त णांची अ धक मते मळताना दसतात.  

नवडणूक सुधारणा: या सव णात नवडणूक सुधारणासंदभात त णांम ये 

एकमत आढळून आले. नवडणूकप तीत काह  दोष अस याने अनेक न नमाण 

झाले. त णां या अ यासाव न प ट होते क राजकारणाबाबतची त णांतील 

सजगता वाढत आहे. राजकारणा वषयी त णांना मो या माणात आवड आहे. परंतु 

जबाबदार  घे यास युवक तयार नाह त. 

राजकारणात बदल झाले पा हजेत, नवडणूकप तीत सुधारणा झा या 

पा हजेत पण वतः यात सहभाग यायचा नाह , राजकारणाकडे क रअरचा एक 

पयाय हणून पाह याची यांची तयार  नाह .  
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राजकारण ह  अनेक य तींनी एक तर या नणय घे याची या आहे. 

येक रा ांम ये स ता मळव यासाठ  व देश चालव यासाठ  अनेक नेते जे 

नणय घेतात व जे काम करतात यास राजकारण हणतात. राजकारण काह  

नवडणुकांपूरते मया दत नाह . राजकारणाचा अथ खूप यापक आहे. राजकारणाचा 

हेतू खूप मोठा आहे. दुदवाने आपण तशा यापक अथाने पाहत नाह . 

राजकारणाची या या: “ आपला देश कंवा आपले रा य कसं चाललं 

पा हजे? कुठ या त वांवर चाललं पा हजे? यांचे आ ह काय असले पा हजेत? 

रा य कशासाठ  चालवलं पा हजे? वाचा वचार मांडणे, या वचारांचा आ ह धरणे 

आ ण तो पूण कर यासाठ  स तेत येणे, स तेत ये यासाठ  नवडणुका लढ वणे या 

िजंकणे या िजंक यासाठ  आपला वचार लोकांना पटवून देणे व नंतर ते स यात 

उतरवणे हणजे राजकारण.  

 

राज ी अशोक पाट ल, थमवष बी, फामसी. 
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तृतीयपंथी: एक माणूसच 

 मुखतः हजडा, क नर, तृतीयपंथी, छ का आ ण दु यमतः नपु ंसक, षंढ, 

फाल या, लुगडेवाले, ती जाई, खोती, आखणी, शवश ती, जोगते, देवडा, बंडे असे 

कोणाला संबोधले जाते आ ण हे आहेत तर  कोण? 

 जर सं वधा नक हणायचे तर हे सव हणजे एक माणूसच. 

यो तषशा ानसुार सांगायचे हटले तर वया या अ धक माणामुळे पु ष तर रज 

(र त) या अ धक माणामुळे क या ( ी) ा त होते. जर वीय आ ण र त जर 

समान माणात असेल तर तृतीयपंथी जम घेतो. आपण जर वै ा नक या 

ब घतले तर जीनम ये बघाड कंवा होम नमधील बघाडामुळे ज माला येणारे मूळ 

हणजे तृतीयपंथी. यात या यात सांगायचे झाले तर शर र ीचे असेल तर 

पु षा माणे वागणे कंवा शर र पु षाचे असेल पण ी माणे वागणे हणजे 

तृतीयपंथी होय. 

 तृतीयप थीचा ज म नैस गक असतो हणजे ते काय सांगून ज म घेत 

नाह त. एखा या आई या उदरातून एखादे आंधळे, पांगळे, ब हरे ई. शार रक बघाड 

असणारे मूळ जसे ज माला येते तसेच तृतीयपंथी मुलेसु ा ज माला येतात. 

यां या प रवाराला ते मूल सांभाळणे अवघड जात.े जर या मुला या ज माने 

खरंच या घरात आनंद झाला असेल या घरात काह  अवघडता येत नाह  पण तो 

आनंद मान सकतेचा असावा.  

 आप या श त समाजात तृतीयपंथी यां या वषयी अनेक चांगले वाईट 

समज कंवा गैरसमज आहेत. यां या आता या सामाजाटेल प रि थतीला आपणच 

कारणीभूत आहोत. जर आप याच देशातील सु ीमकोट हजडे व तरल लंगी लोकांना 
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तसरे लगं हणून जाह र करतो. ओबीसीम ये समा व ट क न यांना श ण, 

नोकर  इ. े ात आर ण देतो. हे घडून येत असूनसु ा आपणच समाजात यांना 

ह नपणाची वागणूक देणे हणजे चुक चे नाह  का?  

 आपला समाज तृतीयपंथीयांना वा भमानाने जगू दे यास कुठेतर  कमी 

पडतोय. आपणच साधीसुधी कामे करायलासु ा यांना नकार देतोय. मग ते 

उदर नवाहासाठ  रे वेत, एसट  थानकांत, बार यात, ल नसमारंभात, र यावर ल 

स नलवर लोकांना अडवून अ ल ल हावभाव क न भक मागतात. काह या 

समारंभात ते गाणे वाजवणे सु ा करतात. माणसे नसतील तर देवच सोबती हणत 

ते देवाकडेच आ यास जातात हणजे देवासोबत ल न करणे, देवाला पूणतः मन 

देणे हे यांचे ठरलेले हे यांचे ठरलेले असतेच. देवा या दारात यांना कराचे लंब 

नेसणे, जोगवा मागणे, कौल लावणे यां या अंगात येऊन भ तां या व वध 

नांना उ तरे देणे, पर या भाराने इ याद  कामे यांना मळूनच जातात. उ तर 

भारतातील तृतीयपंथी “बहु चरा मातेला” तर आप याकडचे तृतीयपंथी “रेणुकामातेला” 

आपले दैवत मानतात.  

 इ तहासात यांना मानाचे थान आहे. यांचे उ लेख महाभारतात आढळून 

येतात. इ तहासातील झया जेफर  आप या लखाणात ल हतात क है ाबाद 

सं थानात क येक मुख घरात तृतीयपंथीच सेवा करत होत.े इं जां या काळात 

यां याकडे दुल  आहे तेच आपण आता करत आहोत. महारा ा या सं कृतीत 

यांना खूप वशेष मह व आहे. यांचा आशीवाद शुभ आहे हे फ त इ तहासच सांगू 

शकतो. 

 आप या आधु नक भारतात ते आता अनेक मान सक लढाया लढून आपले 

ह क समाजात था पत करत आहेत. यात काह  मुख उदाहरणे सु ा आहेत. 
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जोयीता मंडल देशातील प हल  तृतीयपंथी जज बनून जागते उदाहरण देत आहे. 

आप या महारा ात तर माळ शरस तालु यात तरंगफळ गावातील ानदेव कांबळे 

हा तृतीयपंथी थेट सरपंच आहे. मु ंबईतील स  असे थड आय कॅफे तर तृतीयपंथी 

लोकांनी चालवलेले आहे. तथे मॅनेजरपासून वेटरपयत सव तृतीयपंथीच आहे. 

राज थानात आयु याशी झगडत मा गाकुमार  नावाची तृतीयपंथी पोल स कॉ टेबल 

बनते. जगातील थम तृतीयपंथी यजू अँकर हणून मारवीय म लक या 

पा क तानातील तृतीयपंथीणे चांगलेच नाव कमा वले आहे. भारतदेशातील थम 

तृतीयपंथी सब-इ पे टर हणून के. ीतीका या श नया ीतीका यांनी मानाचा तुरा 

रोवला आहे. नवी मु ंबईतील महापा लके या म हलांसाठ या तेजि वनी बसेस 

तृतीयपथंीच चालवतात. आप याच महारा ातील नागपूरमधील व याने तर 

यायाधीश बनून तृतीयपंथीयांसाठ  आदशाचा मापदंड नमाण केला आहे. आता 

समाजात तृतीयपंथी सेवक चांदनी गोरे सार या महान य ती नमाण होतच 

आहेत. ेम मळालं तर तृतीयपंथी भीक मागणार नाह  अशा ठामपणे हणणा या 

माधुर  शमा समाजात नमाण होत आहेत. 

 सं वधानानुसार याना मतदानाचा अ धकार, मूलभूत अ धकार, मा हतीचा 

अ धकार, वतःची संप ती बाळग याचा कंवा मळ व याचा अ धकार, ल न 

कर याचा अ धकार बहाल केलेले आहेत. जर आपण यां या वषयीची मान सकता 

बदलत नसू तर या महामानवाने हणजेच “डॉ. भीमराव आंबेडकर ” यांनी ६५ 
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देशां या रा यघटनांनाचा अ यास क न बनवले या “भारतीय रा यघटनेचा” उपयोग 

काय राहतो?  

 आप याला सं वधानाचा हात ध न न या भारतातील गेमचजर बनलेच 

पा हजे.   

हनमोरे संकेत, वतीय वष बी. फामसी 

 

 
 परवा काँलेज या माग या बाजूला खेळत असताना चार-पाच लहान मुल 

पटापटा मैदाना या बाजूला येवून बसल . कदा चत १३-१४ वषाची 
असतील. याना ब घत यावर कोणालाह  पटकण कळेल तस आ हालाह  कळून 

गेल क ते तथच बाजूला राहणाया ऊस तोड कामगारांची मुल आहेत ती.  
 खेळताना कळलह  नाह  क कधी अंधार पडला. आ ह  खेळ थांबव यावर 

ती मुल बाहेर गेले या बाँल माग पळू लागल .बाँल सोबत आ ह  खेळत होतो 
तसच काह तर  क  लागल त. मला हणाल त" दादा तु पण खेळ आम याबर" 

मी पण कस तर नाह  -नाह  हणत तयार झालो.  
 खेळता- खेळता सग यांची नाव वचा न घेतल . यात एक ब हण 

भावाच जोडप होत.शाळेला कतवीला आहे वचायल तशी सगळी अचानक शांत 

झाल . यातल  एक मुलगी हणाल  " शाळला जात नाय या" मी हणालो मग 

तु ह  सगळेच जात नाह  का? "नाय य ुमाझा भाउ जातुय क इथ या तुम या 
गावात या शाळत" मग तु का नाह  जात मी वचारल तर हणाल  "  बा जाउ 

देत नाय मला".   

         ब सस! काय बोलायच आ ता तु हाला कळाल असेल मला पुढ काय 

लहाचय. 

          ीनाथ देशमुख, थमवष बी, फामसी.  
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वेध मुलां या मनाचा..... 

 आम या शेजार  एक कुटंुब राहतं. या कुटंुबात उ च श त लोक राहतात. एक वष 

झालं असेल आ ह  यांना ओळखतो. पण एवढ शेजार  राहू न रोज या गडबडीत आमचं 

यां याशी फारसं बोलणे होत नाह . पण यां यात एक लहान मुलगा आहे. साधारणतः ८-९ 

वषाचा असेल. या एका वषात मी याला फ त १०-१२ वेळा पा हलं असेल. कारण एवढ 

खेळकर वयाचं पोर शेजार  राहू नसु ा घराबाहेर पडतच नाह . न पडतो तो हणजे का? 

याची आई हणते "इथल  मुलं चांगल  नाह त. मा या मुलावर वाईट सं कार होतात".  

 वर ल उदाहरणाव न हे तर प ट होतं क मुलाची आई मुलाबाबत फारच भावूक 

आहे. मुलाची फारच काळजी घेते. पॅरटल केअर हणजे मुलाची काळजी घेणे याबाबत यांचे 

काह च चुकत नसतं. वर ल उदाहरणात आई बरोबर असल  तर  या सग यात मुलाच ं

बालपण हरवत चाललं आहे. याचा मुलाच ेपालक का वचार करत नाह त? मुलाला बाहेर 

पाठ वता का? असे वचार यावर अगद  मान वर क न सांगणार आ ह  मुलाला टे नसचा 

लास लावला कंवा अजून वेगवेगळे लास लावलेत अशी कारणे दल  जातात. अरे पण, 

मुलांना थोड मोकळं सोडा ना. याला थोडं मातीत खेळू या ना. याला मातीशी नातं 

जोडायची संधी यायला हवी. अशा पालकांना आणखी एक सवय ती हणजे ते मुलांना 

येक गो ट हातात देत असतात. खरं तर येक गो ट हातात मळायला लाग यावर मुले 

य नच करायचे सोडून देतात. ह ल  मुलांच े शाळेतील क पसु ा आईवडीलच करत 

असतात. यामुळे मुलांच े मा स जर  वाढत असले तर ह  मुलं मा  येक गो ट ंसाठ  

पालकांवर अवलंबून राहायला शकतं. माझं हणणं आहे क नदान मुलाला या या 

वतः या गो ट  तर  याला क  या. फार तर काय होईल क याला ते तुम या इतकं 

यवि थत जमणार नाह .पण या गो ट  करतानाच मुलांचा सवागीण वकास होत असतो. 

या सवामुळे मुलं बाहेर या जगात वावरायला शकतात.  



Reminiscence 2018-19 

 

      

23 

 क येकदा असंह  होतं क पालकांना आप या कामाचा तणाव अस याने याचा राग 

कधी कधी मुलांवर नघतो. आता याचा प रणाम कसा होतो बघा. लहान मुलांना सतत 

बडबड याची, टेट न वचार याची सवय असते. अगद  सा यासा या गो ट ंवर मुलं 

चौकस बु ीने न वचारत असतात. आता पालक तणावाखाल  आहेत हे या नरागस 

लेकरांना काय मा हत असतं? ते आपलं वचारतच असतं. मग मुलां या ाशनाला उ तर 

यायला वेळ नस या कारणाने पालक या यावर चडून याला ग प करणार. एकदा का 

मुलाला कळलं क आपण न वचारलं क रागावतात. मग हळूहळू ते न वचारायचंच 

बंद करतं.  कुठेतर  वचार करायला याला थांबवलं जातंय.  

 खरंतर या वयात मुलांचा मद ूपूणपणे वक सत झालेला नसतो. यामुळे यांना जे 

दसत असतं याचंच ते अनुकरण करत असतात. यां यावर एखा या गो ट चा भाव 

चटकन होत असतो आ ण हा होणारा भाव यां या वागणुक तून जाणवत असतो. मुलांना 
मोकळं राहू देणं हे जर  चांगलं असलं तर  यां यावर पालकांचे ल  असले पा हजे. आपलं 

बाळ काय करत,े कुठे जात,े त ेचांग या संगतीत तर आहे ना? याची खा ी पालकांनी क न 

यावी. मु य हणजे मुलाला जा त पैसे देव ू नयेत आ ण दलेच तर याचा हशोब 

लावायची यांना सवय लावा. मा गतलेल  येक गो ट या या हातात देणं हे घातकच 

ठरेल. जर  एखाद  व तू आप या आवा यात असल  तर ह  ती मुलाला का हवी आहे?  

याला या व तूचा काय उपयोग आहे हे आधी मुलाकडूनच जाणून या मगच ट  या. 
याला या वा तू या अभावातह  कती सुख आहे हे दाखवून या. येकवेळी पालकच 

चुकत असतात असंह  नाह . मुलंह  चुकत असतातच. कारण ती शकत असतात. ते चुकलं 

क रडून का होईना आपण सॉर  हणायला भाग पडतो. याच माणे पालकांनीह  वतःह  

चुक यावर याला सॉर  हणायला हवे. बघा मुलांपे ा तु हाला वतःला कती छान 

वाटतंय. आ ण या गो ट मुळे मुल वतः होऊन तु हाला यां या मनातले गो ट सांगायला 
सु वात करेल. 

वेता फणसे, थम वष, बी. फामसी 
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अशी आहे... आम या Incredible India ची Incredible Army! 

 भारतीय सं वधानाम ये अशी तरतूद आहे क गरज पड यास येक नाग रकांची 

सै याम ये भरती केल  जावी, परंतु आजवर या तरतुद चा अवलंब केला गेला नाह .  

 असा नयम इ ाएल म ये लागू आहे. या देशाम ये वयाची १८ वष पूण केले या 

येक त णाला कमान २ वष सै याम ये सेवा करणे आव यक आहे. परंतु भारतीय 

सै याची सं या चंड अस याने भारतात असा नयम केला गेलेला नाह .  

 संयु त रा ां या सुर ा मशनम ये २००८ पयत सग यात जा त वयंसेवक 

भारतीय सै यातून पाठवले जात.  

 सै नक कमल राय यांना दुस या महायु ाम ये दाखवले या अभूतपूव साहसाक रता 

आ ण अजोड शौयपूण काम गर क रता ि हकटोर या ॉस देऊन स मा नत 

कर यात आले होते. यावेळेस यांचे वय १९ वष होते.  

 अफगा ण तानची एक पो ट िजंक यापूव  अमे रका ीन बॅर सचे सै य भारतीय 

सै यासोबत साझा सै य अ भयानाम ये सहभागी झाले होते यामुळे ते इत या 

उंचीवर यु  क  शकले.  

 हॅ ड ेनेड बन व यासाठ  भारतीय सै य कु यात अ या भूत झोल कया मरचीचा 

उपयोग मो या माणावर करते. यामुळे या मरचीचे उ पादन करणा या 

शेतक यांना देखील फायदा होतो.  

 सवात मो या हॉि पटल ेन या ामुळे भारतीय सै या या णवाह  ेन ध वंतर  चे 

नाव गनेस बुक ऑफ व ड रेकॉड म ये न दले गेले आहे.  
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 ऑपरेशन मै ी या अंतगत भारतीय सै याने नेपाळम ये मक श ट हॉि पटल 

उभारले होत.े याचवेळी एका नेपाळी म हले या सूतीत भारतीय सै याने मदत केल  

होती.  

 सुदानला वतं  करताना क येक सै नक धारातीथ  पडलेत. या ब लदानाने 

भा वत होऊन सुदानी सरकारने १००००० पाउंड र कम भारतीय सै याला दले होते. 

याचाच उपयोग क न रा य सरु ा अकादमी उभारल  गेल . सूडा या स मानाथ 

येथील मु य इमारतीला सुदान लॉक हटले जात.े  

 रा य सुर ा अकादमीत फ त भारतातीलच न हे तर २८ व वध देशातील कॅडे स 

श णासाठ  येतात.  

 रा य सुर ा अकादमी या कॅडे स मेसम ये एक टेबल नेहमी सजवून ठेवलेलं 

असतं. या टेबल या बाजूला एक रकामी खुच  ठेवलेल  आढळून येते. ह  रकामी 

खुच  "Missing of Action" सै नकां या स मानाथ ठेव यात आल  आहे.   

ती ा शंदे, वतीय वष, बी. फामसी 
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जाग तक लोकसं या दवस 

 " कती गद  ह  ! र याने चालायला जागा नाह  क गाडीत शरायला वाव नाह . " 

 "अहो, तक ट काढायला पण कती मोठ  ह  रांग? "  

 "या रांगा नाह त कुठे ते सांगा ना. बससाठ  रांग, टॅ सीसाठ  रांग. शाळा कॉलेज 

वेशासाठ  असो वा दवाखा यात भरती हायचे असो, रांगेत उभे राहणे काह  चुकलं नाह . 

येतात तर  कुठून ह  एवढ  माणसे?" 

 हा आ ण अशा कारचा संवाद नेहमी कानांवर पडत असतो. या ग दचाच एक भाग 

असलेले आपण गद लाच वैतागलेले असतो.  "कुठून येतात एवढ  माणसे आ ण जातात 

कुठे?" हा न अनेकांना पडतच असतो. उ तर सग यांना माह त असतं पण यावर 

तावातावाने चारचा होतच असते.  लोकसं या एवढ  वाढवून ठेवल य. खायला अ न नाह , 

मुलांच े पीक मा  न चुकता. आ ण मग सोडतात यांना दुस या या भाकर त वाटेकर  

हायला. इतरां या करणीचे ओझ ेआपण वाहत राहायचे, या वचाराने संताप उफाळून येतो.  

 अहो! ते बापड ेतर  काय करणार? लोकसं या नयं त कशी करावी, का करावी, हे 

कुठे ठाऊक असते अ ानी गर ब लोकांना. शासक य अ धका यानी मा हती यावी तर ते 

रा यक या या हातचे बाहु ले.  यां या हलगज पानांची फळे आप या सग यांना भोगावी 

लागतात. एक कड े आपण कोणी कुटंुबाचा अंगीकार करत असतो तर दुसरकड े ते 

कुटंुबक बला वाढव यात कायम न असतात. प रणाम काय जे हायच ेते होतेच.  

 समाज शा ा या मते ' कोण याह  देशाची लोकसं या या देशाचा भू देश आ ण 

जीवनोपयोगी व तू ंचा पुरवठा करणा या व तू ंपे ा जा त असता कामा नये'. भारताबाबत 

असे हणता येईल क जगातील एकूण ज मनींपैक  २% भू देश भारताकड े आहे आ ण 
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एकूण जाग तक लोकसं ये या १६% लोकसं या भारतात आहे आ ण दवस दवस यात 

भर पडतच आहे.  

 जानेवार  २०११ या अहवालानुसार भारतात दार म नटाला ५१ मुले ज माला येतात 

यापैक  ११ मुले उ तर देशातच ज माला येतात. हे माण नायजे रयातील ज मदरा या 

बरोबर चे आहे तर पा क तान पा क तान ( त म नट ९ मुले ) व बांगलादेश ( त म नट 

७ मुले) यापे ा जा त आहे. एव या मो या माणावर वाढत जाणा या लोकसं येचा वचार 

करता, हा व यात भारताला बेकार , महागाई, ग रबी यांसार या जवलंत सम यांना त ड 

यावे लागणार हे सांगायलाच नको.  

 जाग तक लोकसं येचा वचार करता गे या ५०० वषात लोकसं येत भरमसाठ वाढ 

झाल  आहे, लोकसं येचा व फोट हणा ना! सन १८०० म ये त बल २५०००० वषानंतर ट  

१०० कोट  गणल  गेल . लोकसं येचा २०० कोट ंचा आकडा पुढ ल १२७ वषात १९२७ साल  

पूण झाला. १९७४ साल  ह  लोकसं या ४०० कोट  झाल . १९८७ म ये तने ५०० कोट ंचा 

आकडा गाठला तो दवस होता ११ जुलै १९८७ त हापासून ११ जुलै हा दवस जाग तक 

लोकसं या दवस हणून पाळला जातो. दवस दवस हा आकडा वाढतच आहे.  

 संततीचे माण कमी होऊन, लोकसं येचा बोजा होडाफार का होईना कमी केला जाऊ 

शकतो. याची जाणीव ववा हत जोड याला क न देणार  समुपदेशन क े मो या सं येने 

सु  होणे गरजेचे आहे. संतती नयमनासाठ  कोणती काळजी यावी, कोण या तबंधक 

साधनांचा वापर करावा, दोन मुलांम ये अंतर कती व कसे राखावे या स या गो ट ची समज 

ल गक श णा वारेच येऊ शकते.  कुटंुब नयोजना या एकूण श यांपैक  ९७% 

श या ि यांवर होतात केवळ ३% श या पु षांवर होतात. व तुतः पु ष 

नब जीकरणाची या अ धक सुलभ असून या ट ने भर व ो साहन दे यात यायला 

हवे.  
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 लोकसं येचा वाढता वेग जर वेळीच रोखला नाह  तर माणूसच पृ वीवर ल 

जीवना या नाशास कारणीभूत ठरेल. मानवाला ज मतःच वचारश तीची देणगी लाभलेल  

आहे. यामुळेच सृ ट तील इतर ा यांपे ा तो वेगळा आहे. ते वेगळेपण जपायचे तर 

माणसाने माणसासारखे वागणे म ा त आहे आहे. लोकसं या नयं णाचे येय 

आप यासमोर आहेच या येयापयत पोहोच याचा योजनामयी मागह  आप याला ठाऊक 

आहे. आता गरज आहे ट  या मागावर यश वी र या वाटचाल कर याची! 

       सुशांत शेटे, तृतीय वष, बी, फामसी 
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MENTAL: BREAKING THE TABOO…! 

Let us try a thing, I ask you all to gather your family, act like you are sick & tell them 

you are feeling very feverish & that you aren’t well. Mark your family’s response. Let some 

days pass & repeat this thing with another disorder. You have to tell them that you are not 

feeling mentally stable, you are going through depression & anxiety and you need a 

psychiatrist as soon as possible! Note their response.  

I am very sure that in 90% of cases you will be voluntarily offered a ride to a clinic 

for your fever and for the second case  you will be stopped from visiting the a psychiatrist. 

Your family will come up with millions of reasons to explain you, how you are perfectly 

fine. 

Why this happens? Your family tries to protect you so that people out there won’t 

call you “Mental”. Mental basically refers to a mentally ill person these days. But why 

should one be ashamed of of a disorder? Evan a person with kidney failure is not that 

ashamed like how you are by a mere anxiety! What if you go out and call him “Hey, 

Renal…….” He will find you stupid as anything! And he is surely not gonna stop his dialysis.  

If you are a parent to someone, even if you are not, & you have a child at home, ask 

yourself twice. Is your child safe? And please don’t answer that. It seems to be alright. 

Seems to be safe is far away from being safe.  

Try to peep in your child’s mind. Try to find out the abuser. Keep your child away & f 

you are the abuser, stop it because a slight mistake can make your child go through hell for 

his/her entire life. 

Dissociative identity disorder is one of the disorders which may arise due to 

extreme & repetitive trauma (physical, emotional/sexual abuse) during childhood or 

preadolescence previously called multiple personality disorder. It is characterized by 

presence of two or more distinct personality states. It is a severe form of dissociation that 

produces lack of connection in a person’s thoughts, memories, feelings & sense of identity.  



Reminiscence 2018-19 

 

      

30 

It is likely more than two people sharing a life, sharing a body & struggling to live. 

These personalities have their very own age, sex, race, belief, mother tongue, abilities, 

disabilities & even allergies, everything that can be used to differentiate between two 

individuals.  

Its like driving a car and in this case the car is your body. Imaine that you are in 

middle of a tour and someone stops you; lifts you and throws you to the passanger’s seat 

and stars driving himself. You can see him taking different route but you can do nothing. 

And yet comes the other person who throws both of you in your car’s backseat & you are 

not aware of anything now. Now you get to drive a car on middle of some other road & you 

know nothing! This might look funny but it is harsh reality of someone’s life.  

Unfortunately, the diagnosis of this disorder is under controversy among the 

experts of that field & many cases remain unrevealed. These misfortunate people end up in 

a mental asylum & they don’t even know the cause.  

Acceptance of the disorder by all the alter of the patient himself is again not less 

than a war. They believe that they are completely alright & that word is unfair to them. 

After I read “All of me” by a DID patient Kim Noble, I felt the pain & I came to know 

about the real side of mental illness. The image of mental disorder is destroyed by 

Hollywood & Bollywood and it has made people believe that the people with mental 

disorder are either serial killers who would roam on the road with an axe & Kill everyone 

or they would end up in killing themselves. This image should be changed. Kim Noble 

herself went through so much pain in her own life, how could she hurt anyone else? 

They are so many other cases of DID like the very famous Christine Costner 

Sizemare case, the Jessica Clark case, the Encina Verera case, etc. 

Encina was probably raped by her father during her early childhood and this caused 

her to gain 11 personalities protect herself. 

Something odd happened with Jessica in her childhood which she believed that if 

she was a boy she would have been saved. 
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Not many Indian cases are seen because again, they are hidden out of shame.  

Christine Costner Sizemare’s case began when she witnessed a number of gruesome 

incidents at the age of 2 like her mother getting injured in kitchen, a funeral of an infant, 

dragging of a corpse from a ditch & a man being literally cut in half by a saw a timber mill. 

These young children witness such dreadful incidents & use fragmentation as 

coping mechanism, in order to save themselves.  

All they need is a little attention and lots of love. This disorder is many times 

mistaken with Schizophrenia which is another dreadful disorder.  

May it be dissociative Identity Disorder, Schizophrenia or even anxiety or 

depression, if you need a psychiatrist, it is your right. No bloody person can tell you that 

you are aright & that you need not go to obtain medical help.  

Your brain is precious than your image in the society because you are here to live a 

happy life & not for a mere PR raising. 

Next time, if a group of people calls you mental, you better know who they actually 

are. 

 

Siddhi Marathe 

First Year B. Pharm 
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ते आयु य  

कधी या वाटेवर तर   
कधी या वळणावर  
न यानेच भेटते ते आयु य 
 
कधी आई या मायेने खुलते  
कधी व डलां या छायेत र ते  
भावंडां या कल बलाटात घेरते ते आयु य  
 
कधी म ां यात रमते तर  
कधी कॉलेज या क ्यावर बसत े
कॅ ट नम ये क टंग मागते ते आयु य कधी कधी वचार क न थकून जाते तर 
कधी वचारच करत नाह  
वतःतच रमते ते आयु य  

यांका पाट ल, थमवष, एम. फामसी 
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आशा 
ती अगद  चातका माणे वाट पाहत होती, 
आप या आयु यातील वाती न ाची, 
या यासाठ  तने जपून ठेवल  होती, 

आप या डो यातील ाण योती  
नाह  जर  होता आले, 
एखा या या आयु यातील ावण, 
तर  हायचे न हते तला, 
या या आयु यातील ी म 
पण मनाशी एक आशा होती, 
ावण नाह , ी म नाह , 

शरदाचं चांदणं तर  होऊन  
राहावं एखा या या अंगणात  

न कता नकम, थम वष, एम. फामसी  
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िजंदगी 

िजंदगी क उंगल  थामे चालना चाहते है  
कभी सीधे रा त पर तो कभी टेढे  
थोडा डरना चाहते है िजंदगी से; तो थोडा डराना  
पर हर हालम हर पलम िजंदगी जीना चाहते है  
 
कभी िजंदगी को खुले आ मॉ म उडाना चाहते है  
तो कभी िजंदगी को खुल  धरती पार घुमाना  
मन करता है क इसको कभी हवा बना दु ँ  
तो कभी पाणी क तऱह बहा दु ँ
 
आ खर मे थककर हम दोन भी बैठे राहे कह पर 
थोडे ग पे लडाएँ, मजाक करे, चढाए  
और फर चाले जाए मौतक  बाहोम, 
फर कभी ण वापस आणे के लये  

न कता नकम, थम वष, एम. फामसी
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मै ी 
आल  आयु यात आ ण सारं आयु यच बदलून गेल   
आल  आयु यात आ ण बरंच काह  शकवून गेल   
आल  आयु यात आ ण र तापल कड या ना यात अडकवून गेल   
आल  आयु यात आ ण मनामनांम ये धागे गु फफोन गेल   
वचार कर याची गो ट आहे "कोण होती ती?" 
दुसर  तसर  कुणी नसून मै ीच होती ती  

कोणा या मै ीने चेह यावर हसू आले तर  
कोणा या मै ीने अ ू आले  

कोणाची मै ी आनंद देऊन गेल  तर   
कोणाची हळवं क न गेल   

कोणा या मै ीने जग याचा मं  दला तर  
कोणा या मै ीने काशाचा मागदाख वला  
कोणा या मै ीने अंधारात ढकलून दले  

कोणा या मै ीतून ेम झाले तर  
कोणा या ेमातून मै ी  

दुसर  तसर  कोण नसून मै ीचं होती ती  
ती फुलपाखरां या पंखावर ल रंगा माणे असते  
दोघां या सहवासा शवाय यांना अि त वच नसते  
ती सूय आ ण पृ वी ना यासारखी असते  
दवसभर कतीह  तळपले तर  रा ीची शीतलता देते  
ती प ह या पावसानंतर या माती या सुगंधासारखी असते  
साथ थोडीशी का असेना पण मन भ न टाकणार  असते  
ती दोन नद ं या संगमासारखी असते  
िजथे एकमेकांमधील गुण-दोष वस न नवीन ना यांची सु वात असते  
दुसर  तसर  कोण नसून मै ीच असते ती  

वै णवी मोरे, थम वष, बी. फामसी 
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संवाद 
 
कुणा या सांग याव न आप या मनात  
एखा या य तीबाबत चांगले कंवा वाईट मत बन व यापे ा  
आपण वतः चार पावले चालून  
समोरासमोर या य तीशी संवाद साधून  
मगच खा ी करा  

नाती जप यासाठ  संवाद आव यक आहे  
बोलताना श दांची उंची वाढवा  

आवाजाची उंची नाह   
कारण पडणा या पावसामुळे शेती पकते  

वजां या कडकडाटामुळे नाह   
आ ण वाहतो तो झरा असतो  
आ ण थांबतं ते डबकं असतं  
डब यावर दास येतात आ ण झ यावर राजहंस  
नवड आपल  आहे  

कुणावाचून कुणाचे काह च अडत नाह   
हे जर  खरे असले तर   

कोण कधी उपयोगी पडले हे सांगता येत नाह   
डोकं शांत असेल तर नणय चुकत नाह त  

अन भाषा गोड असेल तर माणूस तुटत नाह   
 

यो गता रायत,े थम वष, एम. फामसी 
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हे महा व यालया तुला सोडताना 

खरंच मन दाटून येते  
कारण तू फ त कसं आ ण  
कती शकायचं एवढं  
शकवत नाह स तर  
तू मा यम बाणतोस वचारांचे  
सेतू बांधतोस मै ीचे  
धडे शकवतोय श तीचे  
बळ स  करतोस एक चे  
इत या सहजतेने अन  
आपुलक ने करतोस तू ह च  
सहजता कायम टकवून ठेवशील  
ह च अपे ा ठेवतो तुला सोडताना  
क येकांना आधार देतोस तू  
आदरयु त माणसांना फुलांसारखं गु ंफतोस तू  
माळावर या अबोल सारखं  
नुसतंच ि थर राहू नह  खूप  
काह  वशेष घडवतोस तू  
कसलाच भेदभाव नाह  क  
कोणती संकु चत वृ ती नाह   
हे सगळं तू नरंतर जपशील  
एवढ  अपे ा ठेवतो तुला सोडताना  

यो गता रायत,े थम वष, एम. फामसी 



Reminiscence 2018-19 

 

      

46 

श द 

बोलताना जरा सांभाळून  
श दाला तलवार पे ा धार असते  
फरक एवढाच क  
तलवार ने मान तर श दाने मन कापले जाते  
जर  तलवार या जखमेतून र त  
आ ण श दां या जखमेतून अ ू येत असले तर   
होणार  वेदना सारखीच असते  
हणून हणतो श द जरा सांभाळून  

श दच माणसाला जोडतात आ ण  
श दच माणसाला तोडतात  

हे श दच आहेत ते कधी रामायण  
तर कधी महाभारत रचतात  

तु या एका श दावर माझे सव व अवलंबून आहे  
तु या एका श दावर माझे हसणे अवलंबून आहे  
तु या एका श दावर माझे रडणे अवलंबून  आहे  

हणून हणतो श द जरा सांभाळून  
श दाला तलवार पे ा धार असत े

गणेश वांभूरकर, वतीय वष, एम फामसी 
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नातं बाप-लेक चं 

लेक ंकडून दु ःख मला कधीच नाह  मळालं  
चमणी कधी मोठ  झाल  काह च नाह  कळालं  
पोरगी जाणार ह लं क पोटात उठतो गोळा  
अंथ णावर पडतो पण लागत नाह  डोळा  
खरंच माझी लेक आता मला सोडून जाईल  
अंगण-ओसर -ओटा सारं काह  सुनं होईल  

दार  असतो मांडव पण उरात भरते धडक   
आता मला सोडून जाणार माझी चमणी लाडक   

सूर सनईचे पडता कानी डोळा येते पाणी  
आठवणीत राहतात छकुल ची बोबडी गाणी  

भरले या मांडवात बाबा कहाणी सांगत असतात  
क याण झालं हणत हणत सारखे डोळे पुसतात  

पु हा पु हा लेक कडे बाबा पाहतात चो न  
कतीह  समजूत घातल  तर  डोळे येतात भ न  
हु ंदके हणजे काय असतात प ह यांदाच कळतं  
कौला  छपरावानी बापाचं मन गळतं  
सर मागून सार  येऊन डोळे वाहत राहतात  
चऊकाऊ या गो ट  ऐकत चम या उडून जातात  

लेक चा सांभाळ करा हणून बाप हात जोडत राहतो  
के वलवा या नजरेने ककेवीलवाणे पाहत राहतो  

लेक लावतो वाट  पण बाप जातो तुटून  
हु ंदका जर  दाबला तर  काळीज जातं फुटून  

पोटचा गोळा द यानंतर पापणी काह  मटत नाह   
कतीह  डोळे पुसले तर  पाणी काह  आटत नाह  

नेहल दंड,े तृतीय वष, बी. फामसी 
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लोक काय हणतील    

तू हसल स तर ते जळतील  
तू रडल स तर ते हसतील  
काह  नवं केलं तर पाप हणतील  
जु यात अडकून रा हल स तर ाप हणतील  

गमावलं तर द र  हणतील  
कमावलं तर माज हणतील  

पुढे नघाल स तर मागे ओढतील  
मागे रा हल स तर तुडवतील  

तू हात दला तर साथ हणतील  
तू तुझाच वचार केला तर वाथ हणतील  
कौतुक केलं तर वाह हणतील  
उणीव दाखवल  तर जा हणतील  

काह  केलं तर... काय केलं? हणतील  
नाह  केलं तर ... काय केलं? हणतील  

हणूनच  
तू जग तुला हवं तसं....  

जगाचं काय?  
ते काह ह  हणतील  

ऐ वया सांगड,े वतीय वष, बी. फामसी 
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कॉलेज 
कुणी हणतं कॉलेज हणजे  
व नांची नागर   

आ ह  वारकर  तर  
कॉलेज आमची पंढर  ! 

कुणी हणतं कॉलेज हणजे  
आयु याचं वळण  

कुणा या चेह याकडे बघून  
कुणीतर  जळणं  

कुणी हणतं कॉलेज हणजे  
ेमाचा आचार  

इथूनच मळते ेरणा  
कुणाचा तर  आधार  

खरंच पधा असते इथे  
डो यांम ये पाह याची  
आवाज बेसूर असूनह   
इ छा होते गा याची  

या य ती या नजरेसाठ   
दवसभर तडफडत राहणे  
रा भर आहेच पण  
दवसाह  व न पाहणे 

आसावर  शंदे, वतीय वष, बी. फामसी 
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जीवनाचे सार 

ज माला आला आहेस  
थोडं जगून बघ  
जीवनात दु ःख खूप आहे  
थोडं सोसून बघ  

चमूटभर दु ःखाने कोसळू नकोस  
दु ःखाचे पहाड चढून बघ  
यशाची चव चाखून बघ  

अपयश येतं नरखून बघ  
डाव मांडणं सोपं नसतं  
थोडं खेळून बघ  
घरटं बांधणं सोपं असतं  
थोडी मेहनत क न बघ  

जगणं कठ ण मरणं सोपं असतं  
दो ह त या वेदना झेलून बघ  

जगणं मरणं   एक कोडं असतं  
जाता जाता एवढं सोडवून बघ 

थमेश जरग, वतीय वष, बी, फामसी 
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नाते मै ीचे 

सुखद व न पहाटेचे  
नवे करण आशेचे  
सुवण पण आयु याचे  
असे अनमोल नाते मै ीचे  
ना बांध र ताचे  
पण अतूट बंधन मनाचे  
खरे मोल जग याचे  
असे अनमोल नाते मै ीचे  
सु ंदर जग व नांचे  
मलन दोन वचारांचे  
हाती हात एकमेक ंचे  
असे अनमोल नाते मै ीचे  

संकेत संजय पाट ल, वतीय वष, बी. फामसी 
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घर     

घर माझं अि त व सांगणारं नशाण  
मनाला आनंद देणारं एक ठकाण  
घर नाह त या फ त भंत- वटा  
मनात वसले या एक त सव छटा  
असता सगळे एक  हसतं आमचं घर  
नसलो जर कुणी तथे रतं भासतं घर  
कुटंुबाला जोडून ठेवणारं सु ंदर असं छत  
िजथं मह वाचं असतं येकाचं मत  
आम या सुखदु ःखात सहभागी असणार  
नसतो आ ह  त हा भासतं ते रडणारं  

येका या मनात एकाच ठकाण वसतंय  
ते फ त वतःचं, ह काचं असं "घर" असतंय 

नेहा वेदपाठक, वतीय वष, बी. फामसी 
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िज  

आयु य काह  खास आहे  
हणून आजह  तुला िजंक याची िज  आहे  

बाप असताना तुफानाला झु ंज याची ताकद होती  
आता तुफानाला दोन हात करायची िज  आहे  
 

सु ंदर आयु यात सव काह  माफ आहे  
फ त गगनभरार  घे याची िज  आहे  

छो याशा डो यात व नांची उमेद आहे  
फ त बाबा तुम या आशीवादाची साथ हवी आहे  

 
संकटे हणजे मृगजळ आहे  
ते फ त न टाळ याचा आयु यातला भाग आहे  
आजह  जग याची ततक च िज  आहे  
कारण तू हणजे एक नखळ वास आहेस  
 

आयु य हणजे सुखदु ःखाचे अंकग णत आहे  
येक ण खूप म त आहे  

आकाशात उडणा या ग डासारखी उमेद आहे  
आ ण तुला िजंक याची केवळ िज  आहे 
यांका एकंुड,े वतीय वष, बी. फामसी 
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मै ीचं अनोखं नातं 

काह  वेळा असं होतं क अनोळखी य तीशी नातं जुळून जातं  
र ता या ना यापे ा तेच नातं जवळचं वाटू लागतं  
ते नातं असतं साधंसरळ मै ीचं  
पण ते बदलून टाकतं ग णताचं आयु याचं  
कुणीतर  असतं आप या सुखामधे भाग घेणारं  
कुणीतर  असतं आप या दु ःखाम ये साथ देणारं  
 
मै ीचं एक साधं लॉिजक असतं  
याम ये आनंदाला गुणायचं असतं आ ण दोषांना भागायचं असतं  
दवस जातात तसे लोखंड झजू लागते  
मै ी मा  सदाह रत वृ ा माणे नेहमीच बहरात असते  

तजाला टोक नाह  तसं मै ीलाह  नसावं  
आयु यभर साथ देणारं खरंच कुणीतर  अनोळखी असाव ं

मयुर  पाट ल, थम वष, बी. फामसी 
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Report of NSS Camp 2018-19 
Education and Health Development 

Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon organized NSS camp during 30th 

January to 5th February 2019 at Bhatwadi. The theme for the said camp was Education and 

Health Development. The camp was inaugurated on 30th January 2019 by the hands of Shri. 

Shamrao Patil kaka President, Kasegaon Education Society. The inauguration ceremony 

was attended by  Sarpanch Shri. Suresh Uthale, Deputy Sarpanch Shri Bhauso Nikam, Shri. 

Avatade H.D, Shri. Kashiling Tiwale , Shri. Arjun Devkar, Principal Dr. C.S. Magdum, Vice 

Principal Dr. S. K. Mohite, National Service Scheme ( NSS) Programme officers Shri P.S. Kore 

and Smt I.D. Raut , all NSS students and villagers. Shri. Shamrao Kaka motivated to NSS 

volunteers .He also highlighted importance of NSS scheme in development of students. Dr. 

C. S. Magdum appeal villagers to cooperate and participate enthusiastically during NSS 

camp. Shri Suresh Uthale, Shri Bhauso Nikam assured all the help for the camp on the 

Villegers’ behalf. Shri. Bhauso Nikam requested the coordinators and volunteers to do a 

Companion for Save the Water at Bhatwadi. 

 On 31st January, 2019, A seminar on creating awareness about Superstition was 

Organized for Bhatwadi Villagers. Shri Maruti Thorat, activist of “Andhashraddha Nirmulan 

Samiti”, Guided students and villagers at Z.P School Bhatwadi. A Rally was organized and 

during this the NSS volunteers were performed the Street play on creating awareness 

about Superstition. 

On 1st February, 2019, at 9.00 am Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan rally was 

organized. During this rally the NSS volunteers performed the Street Play. In afternoon 

session, Health survey and 5 Star Village survey was done by NSS Volunteers.  

On the 2nd February, 2019 the eye checkup camp was organized. Dr. Chavan and Dr. 

More from Jayant Netralaya, Islampur conducted eye check up of 108 villegers. 30 villegers 

were provided spectacles and 4 Villegers were suggested for cataract operation at 

subsidized cost. On the 3rd February, 2019, on the occasion of World Cancer Day, organized  

Cancer Awareness seminar by Dr. Vaibhav Devkar . He gave the information on causes of 



Reminiscence 2018-19 

 

      

57 

cancer, sign symptoms and treatments of the same. Nss volunteer Miss. Aarti Shembade 

also gave the information on Cancer and Mr. Pavan Ghare gave the information on T.B.   

On the 4th February 2019, Seminar was organized on Women Empowerment by 

Brahmakumari Om Shanti Mount Abu Smt. Padma Didi and Smt. Shweta Bahenji. Padma 

Didi was guided to student and Villegers of Bhatwadi on Women Empowerment. On the 

same day at afternoon session, a program called Manuskichi Bhint was conducted whereby 

the old but reusable clothes, shoes were placed so that needy people can take them away as 

per their needs. A Health survey was carried out Total 2100 Villegers health survey was 

done By NSS Volunteers. This data was submitted to the Grampanchayat, Bhatwadi.  

On the 5 th February 2019, the valedictory function was organized in the presence of 

Dr. S.R.Pawar and Dr. Borate, Arts and Commerce college Kasegaon, Dr. C. S. Magdum, 

Dr.S.K.Mohite  Principal and vice principal, Rajarambapu College of Pharmacy,  Kasegaon. 

Sarpanch Shri Suresh Uthale, Deputy Sarpanch Shri Bhauso Nikam. 

All the reports were submitted to Grampanchayat Bhatwadi. Smt. I. D. Raut and Shri. 

P. S.  Kore took efforts for successful organization of the camp. 100 volunteers of NSS unit 

of Rajarambapu College of Pharmacy, kasegaon participated enthusiastically in the camp. 

NSS Co-ordinator 

                                                                                                               Shri.P.S.Kore 

                                                                                                              Smt.I.D.Raut 



Reminiscence 2018-19 

 

      

58 

REPORT OF SPORTS ACTIVITIES 

 Interclass sports competitions were organized in the college in the year 

2018-19. The results of these events are given in following table. The players for 

representing the the college at University level and zonal level were selected from these 

competitions. The same teams participated in Lead College Scheme of Shivaji University, 

Kolhapur & Zonal matches for Cricket, volley ball & Kho-Kho organized under various 

colleges of Shivaji University, Kolhapur. The performance of the students was very 

energetic & satisfactory. The results are as follows. 

Sr. 
No. 

Event Result 

1. Cricket Boys Winner: Final Year B. Pharm 
Runner up: S.Y. B. Pharm 

2. Cricket girls  Winner :  D pharm 
Runner up: S.Y. B. Pharm 

3. Kho-kho boys Winner: D pharm 
Runner up: T.Y.B.Pharm 

4. Kho-kho girls Winner : Final Yr. B.Pharm 
Runner up: F.Y. B.Pharm 

5. Volley ball boys  Winner:  D Pharm 
Runner up :  M Pharm 

6. Throw ball girls Winner :  Final year B pharm 
Runner up:  M pharm  

7. Carom single boys 
 
Carom double boys 
 

Winner: Ankush Doiphode T.Y.B.Pharm 
Runner up: Ganesh Vambhukar ( M Pharm) 
Winner:  Rajeshwar Chavan( M Pharm) 
                Ganesh Vambhukar ( M Pharm) 
Runner up: Prathmesh Salunkhe F.Y.      B.Pharm 
                     Nilesh wakshe- F.Y. B.Pharm 

8. Carom single girls  
 
Carom double girls 
 

Winner:  Akshata Gavade ( M Pharm) 
Runner up: Rutuja Gharal ( 4th yr B Pharm ) 
Winner: Akshata Gavade ( M Pharm) 
                Tabbasum Mull ( M Pharm ) 
Runner up: Rutuja Gharal ( 4th yr B Pharm ) 
                Asmita Gaikwad  ( 4th yr B Pharm ) 

9. Chess boys  Winner: Nilesh pawara M Pharm 
Runner up: Nilesh wakshe- F.Y. B.Pharm 

10. Chess girls  Winner: Asmita Gaikwad (4TH Yr B pharm) 
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Runner up: Anushka Langade (F.Y.B Pharm) 
11. Table tennis boys –

Singles 
Table tennis boys –
Doubles    

Winner: Ronit Patil (4th yr  B Pharm ) 
Runner up: Rajeshwar Chavan( M Pharm) 
Winner: Rajeshwar Chavan& Rushikesh Birajdar ( M 
Pharm) 
Runner up: Ronit Patil & Sharad Desai(4th yr  B 
Pharm) 

12. Table tennis girls-
Singles 
Table tennis girls-
Doubles 
 

Winner: Shubhada Dalavi  (4th yr  B Pharm )  
Runner up: Megha Patole ( 2nd yr B Pharm) 
Winner:  Shubhada Dalavi  
                Poonam Kharade (4th yr  B Pharm ) 
Runner up: Sanmati Shete  
                     Akshata Gavade(M.Pharm) 

13. Dodge Ball boys  
 
Dodge Ball girls 

Winner: D.Pharm 
Runner up: M.Pharm 
Winner: M.Pharm 
Runner up: S.Y.B.Pharm 
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AWARDS WON BY FACULTY MEMBERS  
 

Sr. 

No. 

Name  Details of Award  

1.  Indrayani Damodar Raut,  Dr. 

R.C.Doijad, Dr.S.K.Mohite 

First Rank in Medicine & Pharmacy Research 
Scholar Category in Avishkar Research 

Competition 
Shivaji University, Kolhapur 

2.  Mr. Dheeraj S. Randive Second Rank in Agriculture and animal 
husbandry (Teacher’s Catageory) 
Avishkar Research Competition 

Shivaji University, Kolhapur 
3.  Bhutkar M. A., Bhinge S. D., 

Randive D. S., Wadkar G. H., and 

Todkar S. S 

Best Paper in Pharmacognosy/ Natural Product 
in year 2018, A Citation and Cash Award of Rs 

3000/- 
Indian Drug Manufacturers’ Association 

(IDMA) 
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GPAT RANKERS 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Sujata Sawant          Yashashree Salunkhe        Rutuja Jadhav 

     Marks: 170       Marks: 193         Marks: 162 

All India Rank: 635              All India Rank: 279                  All India Rank: 884 

 

 

 

 

 

 

     Rutuja Gharal          Seema Shinde 

      Marks: 160    Marks: 102 

All India Rank: 946   All India Rank: 7716
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PLACEMENTS IN THE YEAR 2018-2019 
       

 

 

 

 

 

      

Mr. Sumesh M. Kumbhar.   Mr. Shreyas S. Patil.    Mr. Sharad S. Desai. 

  Manufacturing Officer      Production Officer             Production Officer 

Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad. 

 

 

 

 

 

  

 

 

       Mr. Manish V. Desai.                        Mr. Mahesh A. Wakshe.                       Mr. Sangram U. Salunlhe 

 Production Officer        Production Officer            Production Officer 

Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad. 
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Mr. Rohan Ubale.               Mr. Pradip A. Shete.       Mr. Akshay K. Ade. 

Management Trainee               Production Officer       Manufacturing Officer 

Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

        Miss. Sima M. Hipparkar.                  Miss. Mrunal A. Mali      Miss. Shalaka D. Patil 

           Management Trainee            Management Trainee       Management Trainee 

Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad. 
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Miss. Ashwini B. Patil.    Mr. Pravin S. Salunkhe              Mr. Gaurav R. Gaikwad. 

                Management Trainee                                Management Trainee                Management Trainee 

Torrent Pharmaceuticals Ltd. Ahmedabad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Sohel I. Nadaf.    Mr. Akshay P. Kokare.        Mr. Ranjeet B. Lade. 

Pharmacovigilance and    Production Officer        Management Trainee 

          Clinical Data Management. 

Tata Consultancy Services,                Torrent Pharmaceuticals Ltd.  
Pune        Ahmedabad. 
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Through the Lenses 
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First Year B. Pharmacy: A Division  

 

First Year B Pharmacy: B Division  
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Second Year B. Pharmacy: A Division 

 

Second Year B. Pharmacy: B Division 



Reminiscence 2018-19 

 

      

68 

 

Third Year B. Pharmacy: A Division 

 

Third Year B. Pharmacy: B Division 
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Final Year B. Pharmacy: A Division 

 

Final Year B. Pharmacy: B Division 
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M. Pharmacy First Year 

 

M. Pharmacy Second Year 
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D. Pharmacy  
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Teaching Staff: M. Pharmacy 

 

Teaching Staff: B. Pharmacy 
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Teaching Staff: D. Pharmacy 

 

Non Teaching Staff
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We and Community! 
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BLOOD DONATION CAMP ON THE OCCASION OF BIRTH 

ANNIVERSARY OF LATE RAJARAMBAPU PATIL 
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NSS CAMP AT BHATWADI 
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BIRTH ANNIVERSARY OF CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ 
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FELICITATION OF FAMILIES OF MARTYRS  
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TREE PLANTATION (N.S.S.) 

 

LITERACY DAY (N.S.S.) 
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PHARMACY RALLY (N.S.S.) 

 
SWACHCHHATA RALLY (N.S.S.) 
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STREET ACT: ROLE OF PHARMACIST 

 

EYE CHECK-UP CAMP 
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