
  ग. ग. आठवण 

यमनुा जोशी (सौ. निलनी िलमय)े ग. ग. बचॅ १९५४  

                      मी १९४७ त े १९५४ या काळात ग. ग. ची िवािथ नी होत.े या काळात ग. ग. ा 

मुाािपका णनू अबेाई, वैबाई, िशदंबेाई होा. आाला िशिका णनू राजदरेकरबाई, 

गोरवाडकरबाई, सीताबाई लेले बाई होा. शाळेम े सृंत, ॉग, िहंदी परीाचं ेवग  घतेले जात. 

ावळेा एका नेहसमंलेनात ‘िचलया बाळ’ ह े सगंीत नाटुकल े आी केले होत.े ात िवनोिदनी 

पाटणकर आिण मदंा कव यानंी भाग घतेला होता. आमा इंजीा िशिका राजदरेकरबाई यानंी 

Mother’s Love हा धडा असा रंगवनू िशकवला होता की, वगा तील सव  मलुा डोयात पाणी 

आले. 

                         मायाबरोबर ावळेी असलेा िवािथ नी णज े खरवडंीकर, नीला धोपावकर, 

खळुग,े िवनोिदनी पाटणकर, िचा आपटे, मदंा कव, उषा रणिदव,े मीरा रणिदव,े हंसा आिण  काशी 

डमाळे (ततु)ु तसचे सधुा बापट आिण सलुभा गजगडकर या बोडा म ये आा होा. 

                           एक सगं कायम रणात रािहला आह,े एकदा ॉगा परीेा आी काही 

मलुी ास सपंावर बाहरे आलो. इतर सव  वग  केाचं सटुले होत.े शाळेतील आवयाा झाडाला 

खपू आिण चागंले आवळे लागले होत.े केीन े त े गोळा कन आपआपा परकराा ओातं 

घतेले. आता शाळेा बाहरे पडणार, तोच समोर मुाािपका वैबाई  उा अतं कडक 

िशीा णनू िस नऊवारी पाढंर ेपातळ आिण ाऊज. ानंी आाला थाबंिवले. गोळा केलेले 

सव  आवळे एक ठेवावयास लावले आिण ा णाा, “चला माझ ेबरोबर.” आी सव जणी घाबन 

गलेो. ा वट कॉलनीत रहात असत. आाला ा तथे े घऊेन गेा. तथे े दखेील आवयानंी 

लगडलेले एक झाड होत.े ा णाा, “काठंी ा आिण तुाला पािहज ेिततके आवळे  

घऊेन जा परंत ुआपा शाळेतील फळा-फुलानंा, कोणाही झाडाला हात लावायचा नाही.”  आी 

काय बोलणार?  खाली मान घान, रडा चहेयान े आी तथेनू बाहरे पडलो. वाटेत कोणााही 

तडून एक श ही फुटत नता.  



                       माझ े अहो भाय णनू  ा शाळेत (१९४७ त े १९५४) मी िशकले, ाच शाळेत 

१९६६ त े१९७० या काळातं इंजी िवषयाची िशिका णनू मला सवेा करयाची सधंी िमळाली. ा 

काळातील ग ग मधील माया िवािथ नी मला आमा इंजीा िलमयबेाई  णनू ओळखतात. 

                       मी C.H.M.E.Society ा ‘िवा बो धनी’ शाळेची मुाािपका णनू 

काय रत असताना, एके िदवशी काही कामािनिम वकीलवाडीत गलेे होत.े आमा िशिका सीताबाई 

लेले तथेचे रहात होा. आपण बाना भटेाव,े नमार करावा णनू मी गलेे. माझी ओळख ाचंी 

िवािथ नी कु. यमनुा जोशी आिण आताची सौ. निलनी िलमय ेअशी सािंगतली. मी B.A.,M.Ed.केले 

असनू आता िवाबोिधनी शाळेची मुाािपका णनू काम करत असाच े सािंगतले आिण 

ानंा वाकून नमार केला. ानंा खपू आनदं झाला. ानंी शभुाशीवा द िदला आिण ा णाा, 

“आमा मलुी कोठेही माग ेपडणार नाहीत. जथे ेजातील तथे ेा गितच करतील.” 

                           ग. ग. शाळेन ेआमावर केलेले संार आिण आमा िशकानंा आमचबेल 

वाटणार ेमे ढिवास आिण आीयता आठवावर वाटत,े खरच आी खपू भायवान ! 
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राखी पौिण मा िद. ३ ऑग २०२० शभुेा 

 १९६६ त े १९७०काळातील ग. ग. शाळेा इंजीा िलमयबेाई - यमनुा जोशी (माजी 

िवािथ नी १९४७ त े१९५४) यांा  राखी पौिण मा (आठवणपी) शभुेा वाचनू, 

ानंा आपा ितिया पढुील नबंरवर 

 फोन 0253 -2341698 

मोबाईल 94 2355 5799 

(वरील नबंरला whatsapp नसान)े फोन कन कळवाात. 
कळाव,े 

ा साबण े                                                                                                                                                                                           

अनरुाधा आठवले                                                                                                                                                

(G.G.Admins) 


