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माया वग िशिका 
मिंजरी समुतं-चौधरी,१९८० बचॅ 

                                      मी १९७४ त े १९८० अशी सहा वष  ग. ग. शाळेत होत.े शाळेची ही सहा वष  हा आयुातला 

अनमोल ठेवा आह.े शाळेा शताीपतूमळेु सा सगया वंदनीय िशिका व शाळासा सपंकात यते आहते व शाळेा 

सोनरेी आठवणना उजाळा िमळतो आह.े आपा वगिशकाचंा आपाशी एक वगेळाच बधं िनमा ण झालेला असतो. मला 

दरवष ा िशिका वग िशका णनू लाभा, ांािवषयी मी काही आठवणी इथ ेनमदु करत.े 

इया ५वी :- दामलेबाई, ओकबाई 
                                         मी ५वीत शाळेत वशे घतेला, ता ‘दामलेबाई’ आमा वगिशका होा व आाला 

मराठी िवषय िशकवाया. निवन शाळा, निवन मिैणी या सगयाच ेदडपण होत ेपण बाचा अितशय गोड, स ुदंर, हसरा 

चहेेरा व तसचे लाघवी वागण ेयामळेु त ेदडपण कधीच पळाले. दामलेबाच ेाच वष ल झाले व ानंी शाळा सोडली.  

 रािहलेले एक -दोन मिहन ेओकबाई आमा वगिशिका होा. ओकबाई णज ेएक मेळ व शातं िम. बाची खरी 

ओळख होमसाय हा ऐिक िवषय घतेावरच झाली. 

इया ६वी :- आठवलेबाई 
६वी मध े आठवलेबाई आमा वगिशिका होा. मराठी व इंजी दोी िवषय बाकडून िशकायला िमळाले. िशवाय 

बागकामाा तासाला बाई जातीन ेहजर असाया. बाच ंके काम नीटनटेकं असायच.ं बाचा आाला आदरयु धाक 

असायचा ामळेु आी कमी दगंा करायचो.  

सरं णज ेशाळेत यतेा जाताना आा बिहणना बाची सोबत असायची. सकाळी खपूदा बस लवकर िमळत नस ेव शाळेत 

पोहोचायला उशीर होई. पण बानापण या गोीची कना असामळेु आमची िशा वाचत अस.े  

बाची अनरुाधा व माझी बिहण उषा वग मैीणी. ामळेु ा दोघच ेएकमकेकड ेजाण ेयणे ेअसायच ेामळेु बाई खपू सगुरण 

आहते ह ेपण मािहत झालं. ावळेी बानी खाऊ णनू पाठवलेली टोमटॅो वडी रंग व चवी सकट अजनूही आठवत ेआहे. 

इया ७ वी:- यवेलेकरबाई 
७वी म े यवेलेकरबाई आमा वग िशिका होा.गुजनाचंा आदर करण े ही आपा ग. ग.  शाळेची परंपरा. सगळा 

गुजन वग  आदरणीय होताच. मा यवेलेकर बाई आठवा की नहेमीच मलुा चहेे यावर हस ूफुटत ंिकंवा बानी केलेली 

कडक िशा आठवनू तड वाकड ंतरी होत.ं कारण बाई फार लवकर िचडाया व मलुना िशा कराया. 

पण मला अिलकडचे माझी वगमिैण आशा चोथव-ेवाघचौर े भटेली व िताकडून बाबल जी मािहती कळली, ामळेु  

ांािवषयीचा आदर आणखी िगणुीत झाला. आशा बााच वाात रहात होती, ामळेु ितला ाचंा जा सहवास 

िमळाला.आशाची शारी ओळखनु ानंी ितला अासाला ोाहन िदलं. िता घरानंा ितला िशकवयासाठी उु 

केलं. कारण ४०-४५ वषापवू मोा कुटंुबातं मलुच िशण हा िवषय कोणी फारसा महाचा मानत नत.े बाचा हा नवा पै 

कळला व  खपू छान वाटलं. 

 



2 
 

इया ८ वी:- पराडंकेरबाई 
८वी म े  पराडंकेरबाई आमा वग िशिका होा. बामळेु सृंतची गोडी लागली. सं तृ सभुािषत ंकुठे वाचनात आली 

की बानी सोा भाषते समजवलेला अथ  लगचे आठवतो.  िशवाय गाईडा तासाला फार मजा यायची. ती एक एक मजशेीर 

गाणी आमाकडून णनू घतेानाची बाची मतु अज ूनही आठवत.े ाथ नेा वळेी टा जाणा या गीतेा १२ा व 

१५ा अाया ितिर बाई आाला इतर अायपण णायला िशकवाया. 

इया ९  वी :- दशेमखुबाई (आताा शलेारबाई) 
९वीला दशेमखुबाई णज े आताा शलेारबाई आमा वग िशिका होा. गिणत व शा दोी महाच े िवषय 

ांाकडून िशकायला िमळाले. मी नतंर जरी वािण शाखचेी वाट िनवडली तरी गिणताचा जो काय म ूळ पाया पा झाला 

ाचा नतंरा सनदी लेखापाल ही परीा दतेाना ख ूप उपयोग झाला.  

वगिशिका असामळेु इतर काम ंपण बरीच असायची पण चाचणी पिरा झाा की, बाई पपेर कधी तपास ून दतेात याची 

आी आतरुतने ंवाट बघत असायचो. यासदंभा त बाच ंएक वा कायम आठवत .ं "मला सा मरायला पण वळे नाही आह,े 

जरा थाबंा". आता हस ूयतें त ेआठवनू पण कळतय की खरच एक हाडाची िशिका िकती आघाावंर एकावळेी लढत असत.े 

इया १० वी :- पिंडतबाई 
१०वी ा शवेटा वषा त पिंडतबाई आमा वग िशिका होा. ांा इंजी िशकवयाा हातोटी बल तर 

सगयानंाच मािहती आह.े  पुकाता धाबंरोबरच इंजी सािह व िसनमेाा गोची ओळख ांामळेु झाली.  

ा एक उाहमतु होा. गाईडा तासाला पिंडतबाई व परांडकेरबाई या जोडगोळीमळेू खपू मजा यायची. नकला, गाणी व 

गोचा फड रंगायचा.  

अनतं आठवणी आहते. सगया शब करण ंपण मुील आह.े 

शाळेा सगया आजी-माजी िशकवृंदाला माझ ेवंदन. 

आपा शाळेा शताी िनिम अनरुाधा आठवले व ा साबण-ेदवे बा यानंी ज े िविवध उपम समाज मामांार े

आपाला उपल कन िदले ामळेु आज या सगया आठवणी सगयापंयत पोहोचवता आा. ा दोघना खपु खपु 

धवाद. 

ह ेसािह सवी माझ ेआहे. ग.ग. सबंधंी Whatsapp. G.G.Group ॉग, फेसबकु तसचे रिणकेत िस करयस 

मी खशुीन ेसमंित दते आह.े 
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