
                                                                                                                                             

 

ज्योती केळकर  

बॅच १९७३ 

        मोबाईल नं: 9969612993 

 

 मी बी घडले , तुमी बी घडल्या  

शाळेची इमारत, मैदान ,बाग,  तळे, सेंट्र ल हॉल  मोठे वगग, स्वच्छ हवा आणि भरपूर सूर्ग 

प्रकाश र्ा बद्दल अनेकजिी ींनी भरभरून णलणहले आहे त्याच्याशी मी सहमत आहे .मी त्याची पुनरावृत्ती 

करत नाही  . 

 शाळेने मला काय दिले ?  

आपल्यामधील कला गुिाींना वाव, सींधी, खेळाचे महत्व, समता, ररमाींड होम मधील मुला-

मुली ींसोबत सींवादाची सींधी, अींध णवद्यार्थ्ाांचे लेखणनक होण्याची सींधी , त्यामुळे र्ा णकीं वा अशा वींणचत 

समुहाींकडे डोळसपिे बघण्याची दृष्टी, देशातल्या महत्वपूिग घडामोडी ींचा अर्ग समजून देताना एक 

जबाबदार नागररक होण्याच्या दृष्टीने णदलेले अनमोल सींस्कार, लोकशाही मूल्याींची ओळख 

.(गट्,णनवडिुका,मींत्रीमींडळ जबाबदारी ) सभाधीट्पिा, शाळेच्या सवग अॅक्टिक्टिट्ीज मधे  माझा 

सहभाग होता . 

 कटू अनुभवांची दशिोरी :  

  शाळेत काही कटू् अनुभव पि आले पि त्यातून  मी णशकले  ते अन्यार्ा णवरूध्द वाचा फोडार्ला पुढे  

िार्चे. आपल्या णवचाराींवर ठाम रहार्चे.  सत्यमेवजर्ते वर णवश्वास ठेवार्चा आणि आपला मागग 

शोधून त्यावर वाट्चाल करार्ची . 

 माझे दशक्षण : 

णशविकाम ,भरतकाम वीिकाम णट्चर णडप्लोमा, 

लार्ब्रररर्नचा सणट्गणफकेट् कोसग, 

होमसार्न्स णडप्लोमा  

एम ए सोशोलॉणज 



 पूणणवेळ कायणकताण प्रवास  

1975 च्या आिीबािी मुळे माझ्या जीवनाला एक वेगळी कलाट्िी णमळाली .आिीबािीच्या णवरोधात 

राष्टर  सेवा दला सोबत काम केले . स्र्ानबध्द कार्गकते ,नेते र्ाींना बाहेरच्या बातम्या पोहचविे, भूमीगत 

नेत्याींसोबत सींवाद, अभ्यास वगग र्ातून वैचाररक जडिघडि पक्की होत गेली.पूिगवेळ सामाणजक 

कार्गकताग िार्चे णनणित केले . 

मा.आशाराजदेरकर बाईींची वगगमैणत्रि  अनुताई(भागवत)णलमरे् र्ाींच्या सोबत माझा पूिगवेळ कार्गकताग 

प्रवास 1980मधे  सुरू झाला . 

समाजवादी मणहला सभा महाराष्टर ने सुरू केलेल्या त्या वेळच्या ठािे णजल्ह्यातील पालघर तालुक्यात 

मासवि र्ा पररसरातील आणदवासी सहज णशक्षि पररवार या सींस्रे् सोबत मी दोन वरे्ष णशक्षि आणि 

आरोग्य र्ा प्रश्नावर प्रामुख्याने काम केले . सहा ते चौदा र्ा वर्ोगट्ातील मुलाींचे अनौपचाररक णशक्षि, 

गावागावात प्रौढ णशक्षि, आणि आरोग्य र्ा णवर्षर्ाला धरून हे काम होते . आणदवासी ींच्या जीवनाची, 

त्याींच्या प्रश्नाींची ओळख र्ा कामामुळे मला  झाली .र्ाच भागात काम करत असलेल्या भूमीसेना र्ा 

सींघट्नेची , त्याींच्या कार्गकत्याांची ओळख झाली . पुढील वाट्चालीची णदशा णमळाली. 

 भूमीसेने सोबत काम  

 भूमीसेना ही सींघट्ना आणदवासी नेते काळूराम धोदडे र्ाींनी स्र्ापन केली ,हे या सींघट्नेचे प्रमुख 

वैणशष्ट्य . समानता हे दुसरे वैणशष्टर्. आणदवासी ींच्या जमीनीचे प्रश्न, णशक्षि, आरोग्य , रोजगार, 

वेठणबगारी,  आपापसातील ताितिाव , असींघणट्त मजूर , हमाल, वीट्भट्टी , बाींधकाम, वनमजूर , 

शेतमजूर , ,क्टिर्ाींचे प्रश्न अशा णवणवध प्रश्नाींसोबत जािीव जागृती,  गाव बैठका, णशबीरे, प्रणशक्षि , 

सींघट्न, सींघर्षग (णनवेदन देिे , णनदशगने, घेराव ,मोचाग ,) आणि रचनात्मक काम  वेठणबगार मुक्ती ला 

पर्ागर् कमी खचागत सामुदाणर्क लग्न, सामुणहक शेती, सहकारी सींस्र्ा अशा स्वरूपाचे काम केले . हे 

काम करत असतानाींच देशभर बाींधकाम आणि वनकामगाराींच्या प्रणशक्षिाचे , आणि महाराष्टर ात 

रोजगार हमी र्ोजनेवरील कामगाराींच्या प्रणशक्षिाचे काम करण्याची सींधी मला णमळाली . र्ा 

अनुभवामुळे र्शवींतराव चिाि मुक्त णवद्यापीठ  र्ा साठी आपले हक्क आणि त्याींची पररपूती र्ा 

णवर्षर्ाींतगगत वनकामगाराींच्या प्रश्नावर अभ्यासक्रम णलणहण्याची सींधी मला णमळाली . 

 मृणालताई गोरें  सोबतचा प्रवास  

1995 पासून  मृिालताई गोरे र्ाींनी स्र्ापन केलेल्या मणहलाींच्या प्रश्नावर काम करत असलेल्या स्वाधार 

र्ा सींस्रे् सोबत मी जोडले गेले . आजही मी स्वाधार चे काम करते.  प्रणशक्षि, समन्वर्,सींघट्न,  

उपक्रम घेिे, प्रबोधनात्मक कार्गक्रम आर्ोणजत करिे  हे माझ्या कामाचे स्वरूप आहे . 

केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट र्ा मृिालताईींच्या सहजीवन सार्ीदाराच्या सृ्मणतणप्रत्यर्ग 62 वर्षागपूवी उभ्या 

असलेल्या ट्रस्ट  सोबतही मी काम करत आहे. ट्रस्टच्या उपक्रमात सहभाग , कार्गक्रम आर्ोणजत 

करिे, डॉकु्यमेंटे्शन ठेविे , आणि समन्वर् साधिे . 

अींगिवाडी कमगचारी सभा महाराष्टर  च्या मृिालताई अध्यक्ष होत्या .त्याींच्या सोबत महाराष्टर भर र्ा 

सींघट्नेचे काम मला करता आले . 

 

  



मला णमळालेले पुरस्कार  

 

 देशदूत पररवारा माफग त णदला जािारा समाजकार्ग पुरस्कार 1981 

 

 श्रीराम णचींचणलकर  सृ्मती पुरस्कार 1988 

 

 अनींत नर्ोबा साठे समाजकार्ग पुरस्कार 2008 

 

 श्रीकृष्णदासजी जाजू सृ्मती पुरस्कार 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ही माणहती  व हे साणहत्य  सवगस्वी  माझे आहे व ग. ग. सींबींधी िाट््स अप गु्रपवर , फेसबूक , ब्लॉग 

तसेच स्मरणिकेत  प्रणसद्ध  करण्यास मी स्वखुशीने  सींमती देत आहे. धन्यवाद. 
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