
                                "िदाची जथे चीती तथे ेकर माझ ेजळुती".. आपली शाळा ह ेअसचे िवामिंदर, िजथ ेफ 

करच जळुत नाहीततर मी नतमक होत.े. एक वभैवशाली परंपरा लाभलेली इंजांा काळातील दगडी इमारत णज े

आपली शाळा.. ा वष शतक महोव साजरा करत ेआहे.. हा िवचार मनात यतेाच डोयासमोर माया १९७६-८१ ा 

काळातील, समप ण भावनने े िवादान करणारे सव िनाथ िशकवृदं आात..माया जडणघडणीत ानंी घतेलेली 

महेनत आठवली.. आज ानंी िदलेा ससुंारांा िशदोरीवरच मी जीवनाच ेमाग मण करत ेआहे. 

 

.सौ. सजुाता िवल नेरकर.. एक अजातश ूीम.. 

                                        ही ा सगया माया आवडा िशीकापंकैी एक.. खरंतर नेरकर बाई माझी आा.. 

िताचमळेु मी ग. गस .ची िवाथनी झाले.. घडले... आिण एक सजग, सजुाण नागिरक बनले..आाला 

सुवातीपासनूच िशवणकला आिण पाककला याचंी चडं आवड, ामळेु ती शाळेत खपू रमली.. हातमालापासनू त े

बबेीाकँपयतच ेसव कपड ेत:च ेत: िशवता आले पािहज ेहा् ितचा अाहास असायचा.. वगेवगेळे भरतकामाच ेटाके 

िशकवतानाच मलुना मिशनवरही िशवण िशवता आलेच पािहज े अशी ितची धडपड असायची.. आजही मी माझी 

वगेवगेया पटँची भरतकामाची वही जपनू ठेवली आह.े. वगेवगेळया कलाकुसरीा व,ू शो िपससे, 

गहृसजावटीा व ूमलुना िशकवण,े ांा कडून करवनू घणे ेात ितला खपू आनदं िमळायचा.. आिण मलुनाही 



निवन निवन गोी िशकता िशकता ीमात नवनवीन पै पाडण ेश ायच.े.जी गो िशवणकलेची ितच पाक 

कलेची.. शाळेत अगदी सरबत, चहापासनू त ेिखचडी, केक पयत िविवध कार मलुना िशकवले जायच.े ८ - १० मलुचा 

गपृ कन होम साय हालँम ेसौ. ओक बा बरोबर आाचाही िहरीरीन ेसहभाग असायचा.. ितचा पाक शाातला 

िविवध पदाथ  बनवयाचा अदंाज इतका नमेका आिण नटेका असायचा की काय िबशाद की पदाथ  िबघडले..एकदा असचे 

वािष क हेसमंलेनात सवाना िजलेबी व मसालेभात ायच े ठरले आिण ऐनवळेी आचारनी दाडंी मारली.. मग काय 

आान ेसहिशिकानंा सोबत घऊेन सगयानंा मसालेभात आिण िजलेबीची मजेवानी िदली..  "सबका साथ सबका 

िवकास" ह ेिदवा आान ेतेा णज े१९७० - ९० ा दोन दशकातं साथ  ठरवले..तस ंपािहलं तर आा सामािजक 

काया त पण माग ेनती. ितन ेलाा आधी 'कना कला क ' ची ापना कन अनके गरज ूमिहलानंा िशवणकलेच े

िशण िदले होत.े. ानंा ांा पायावर उभ ेराहयासाठी नवीन उमदे िदली होती.नेरकर बाच ेणज ेआाच ेमला 

भावलेले गणु णज ेअतं शातं भाव... ितला अनावयक कुणावरही रागावलेली मी पािहले नाही.. िदसायला स ुदंर, 

बाबदार, आकष क िम ामळेु ती सवाना िय होती. िशवणकला आिण पाककला यात िनपणु असनूही िनगव 

होती.. कमालीची रणशी आिण दाडंगा उाह ा गणुामंळेु तीचा लोकसंह मोठा होता.. अशी माझी आा आिण 

सगयांा लाडा नेरकर बाई "अजातश"ू होा.अस े हे सिच ीम िद. १६ जानवेारी २०१७ रोजी 

आपातनू लोप पावले आिण अनतंात िवलीन झाले.. आपणा सवाा वतीन ेआदराजंली.  

सौ. संोत िवण जोशी.  

(पवुा मीची  संोत िव. दीित)  

मो.न.ं 8830010785 


