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ग. ग.हाय ू ल (६४ ची बॅच) 

 
ग. ग.हाय ू ल ा ुप वर सवानी खूप छान छान आठवणी पाठव ा आहेत. ा अगदी मा ा  मनात ा वाटतात. 

ग. ग. ने िदले ा अनेक ठे ा  मधली  मला सवात भावली ती गाढ मै ी . ामुळेच अधशतक ओलांडूनही 
मैि णीचें  ेम तसेच ताजे आहे. 

 
आ ी तीन  बिहणी ुती, साधना आिण मी संजीवनी लाड 60 साली ग. ग. म े आलो. आज आ ा ितघीचंा यु एस ए 

मधला वास िलिहतांना माझी ि य मै ीण-बहीण िहलाही  धरणार आहे - ती आहे िव ा चांदवडकर आ ाची कुलकण . 

िव ा एच पी टी ची केिम ी मेजर. ामुळे अमे रकेत थम ा े ात नोकरी के ानंतर ितने बॉ नला रयल इ ेट 

एजंट णून काम सु  केले. चाळीस वषापूव  मुली या े ात पडत न ा. ितथे िव ाने भरघोस यश िमळिवले. 

अ ंत मोकळा आनंदी भाव व संभाषण चतुराई वर ती  िक ेक दशके ते े  गाजवीत रािहली. रअल इ ेट करत 

असतानाच ितने बो न युिन िसटी मधून एमबीए केले. या सवाचा प रणाम-िव ा सात ाने ित ा कंपनी मधून टॉप 

ोकर णून िवजेती ठरली. 

 
आता िलिहते आमची धाकटी बहीण ुती ब ल(आ ाची सापळे). (Batch 69) ग .ग. मधील भजने, देशभ ी गीते 

यामुळे आ ा सवानाच संगीताची खूप गोडी लागली. घरात पेटी तबला आले. ुतीने पं. ि वेदी ंचा ास सु  केला. 
पण विडलां ा बदलीमुळे आ ी सवजण मंुबईला राहायला गेलो. BSc झा ावर, खंिडत पडले ा गायनाची ितने 

साधना सु  केली. पं. रितलाल भावसार, ीमती प ावती शाळी ाम (जयपूर घराणे) अशा जाणकार 

गु जनांमुळे  संगीताची ितची उ म तयारी झाली. USA म े  थलांतर झा ावर ितने Houston म े शा ीय संगीत 

िशकवायला सु वात केली. आज ती  येथे अ ंत दजदार िश  तयार करते णून नावाजली आहे. येथे वाढले ा 
मुलांना उ ार,भाषा व संगीत िशकवताना ितची खरी कसोटी.पण ांची गती वाखाण ाजोगी आहे. अनेक िश  

गांधव महािव ालया ा परी ांत उ ीण झाले आहेत. 

 
मा ा पाठची बहीण साधना (बॅच 65)! 

मंुबई युिन िसटी मधून O.B.and Gyn म े MD के ावर कांिदवली येथे तःचे हॉ टल अ ंत यश ी र ा 
चालिवले.ल ानंतर USA ला आ ावर ितने ा े ात नोकरी केली. पण गे ा काही वषात ितला integrated 

medicine चे खूप आकषण वाटले, िवशेषतः आयुवदाब ल खूप आवड िनमाण झाली.ितने integrated medicine 

चा course पूण केला आहे.स ा ती ात consulting करत आहे. 

 
मी संजीवनी लाड (64 ची बॅच) आताची संगीता गाड. मंुबई िव ापीठातून गिणत िवषयात M.Sc. के ावर सु ीत 

मैि णीनंा भेटायला नािशकला आले.त ा पू. राजदेरकर बाईंनी जोरदार िशफारस के ामुळे नािशकरोड ा कॉलेज 

म े ि पल ी. राजदेरकर सरांना मला नोकरी ावी लागली. ा िशकिव ा ा अनुभवामुळे मी ल ानंतर 

USA  ला आ ावर तेच पुढे चालू ठेवले. University of Houston Downtown म े गेली 35+ वष गिणत 

िशकिवते. ातच मला Out Reach Activities करायची संधी िमळाली.येथे कृ वण य (African American िकंवा 
Black), Hispanic ( मूळचे South America, Mexico मधील  Spanish बोलणारे ) व Red Indians ( Native 

Americans)  िश णात मागे पडले. िवशेषत: Science,Technology, Engineering, Mathematics ( 

STEM) े ात खूपच कमी जातात. ांना ा िवषयांची गोडी लागावी- वाढावी णून आ ी उ ा ा ा सु ीत सहा 



आठवडे ७वी ते ९ वी वगातील ३०० मुला मुलीनंा कॉलेज म े आणून ांना उ ेजन देतो. नवीन नवीन िवषय 

िशकिवतो.गेली ३० वष हा िवनाशु  काय म चालू ठेवायला  Industry, Foundations, School Districts यांचा 
पािठंबा िमळवायला खूप मेहनत करावी लागली. पण समाधानही खूप िमळाले. सवड िमळाली 
तर www.und.edu/prep या साईट ला ज र भेट ा . 

 
सु वातीला USA मधील वासा ब ल िलहायचे ठरिवले. पण ामुळे वगातील इतर ा कतबगार मैि णीनंी  िलिहले 

नाही ात सुरेखा बड( टाकसाळ) व मािणक नेऊरगावकर ( सुहािसनी भालेराव) यांचा उ ेख करावासा 
वाटतो.सुरेखा िद ीम े थाियक झा ावर ित ा प का रतेची खरी सु वात झाली. ावेळी िद ीम े खूप मिहला 
प कार हो ा पण सुरेखा एकटीच मराठी.१९८७ साली  ितने  'सकाळ ' म े काम सु  केले.राजकारण,सामािजक व 

महारा ा संबंधी घडामोडीचंी मािहती काढतांना व िलिहतांना ितने पु ष प कारां ा बरोबरीने काम केले. 

Journalist's Journal म े २२ स बर २०१२ रोजी ितची मुलाखत छापून आली आहे. संिध िमळाली तर ज र वाचा. 
मािणक नेऊर गावकर ने  B.Sc.,B.pharm झा ावर ल ,नोकरी, पंच सांभाळून M.Pharm व Ph.D पूण 

केले. ामुळे ितची भराभर गती झाली.जे ा उ ासनगर ला फामसी कॉलेज सु  झाले ते ा ितला मु ाम बोलावून 

ाचाय पदी िनयु ी केली.कॉलेजची  नवी इमारत उभी कर ापासून ते यश ी चालू कर ात मािणक चा मोठा वाटा 
आहे. 

 
आता िनवृ ी नंतर मािणक अनेक  सं थांसाठी  यंसेवक णून काम करत आहे . 

 
हे सव सािह  सव ी माझे आहे.या सािह ास व फोटो इ ादी  मजकुरास ग. ग.संबंधी ॉटसअप, ग. 

ग  ुप, ॉग,फेसबुक तसेच रिणकेत िस  कर ास मी खुशीने संमती देत आहे. 

 
नाव:- पूवा मीचे - संजीवनी लाड 
िववाहानंतर चे -- संगीता गाड 
Houston, USA. 
Mobile  : +1(713)545-1521 
 
Our oldest sister Neema is with us. From left Shruti,Sadhana, Neema and I. Veena, Vidya ,I and 
Vinaya .All ग. ग. 

           


