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                                      मदंािकनी वासदुवे यवेलेकर यानंा यवेलेकर बाई णनू ओळखले जात अस.े यवेलेकर बाई 

या माया आा. मी सगंीता यवेलेकर पवूा मीची व आाची सगंीता गजु र, नाान ेभाची पण मला मानसका णनू  

िचडवले जाई. आज मी आपणास ांा काही शालेय जीवनातील आठवणी सागंणार आह.े 
 

                                   यवेलेकर बाई णा की कडक िशीा,आदरयु भती वाटणाया ,रागीट असणाया 

अशा िवाथ वगा त ाचंी ाती होती.इंजी व सोशल साय ह ेाचं ेिवषय होत.ेअवघङ वाटणारा इंजी िवषय ा 

अितशय सहजतने े ,सोा पतीन े िशकवाया व इंजी िवषयी वाटणारी भती ही सगया िवाथना मनातनू 

िनघनू जायची. माझ ेकेस िवचंरता िवचंरता इंजीच ेाकरण पे कन घतेले. ावळेी तडी  िवचान कन घते. 

अस ेसहज जाता जाता सोप ेकन िशकवत. 
 

                                  अनके गरीब व गरज ू मलुना आिथ क व मानिसक मदतही ा करत.मलुना काही अङचणी 

आा तर ानंा मेान ेसमजावनू ा सोडवनू दाखवत अस.े तसचे सहकारी िशकानंा  मनापासनू मदत करत असत. 

अनके जबाबदारीची काम ेानंी मला िशकवली व वळे पङली तर मला मदतीला घवेनू पणू  कन घते अस.े शाळेा 

लायरीतही ानंी काम केले. चाटस ् तयार करण ेोजे तयार करण,े ह ेकाम ा अगदी मनापासनू करत.   
 

                                    शाळेा परीा सपंा की अनके कारा परीासंाठी वग  िदले जायच े बकेँा परीा, 

टायिपगं, शॉटह ङ अशा अनके परीा शाळेत होत असत. ा के परीते यवेलेकर बाई सपुरवायझरच ेकाम करीत 

अस.े ांाबरोबर मीही सपुरिवजनच ेकाम केले आह.े के मलुनी सव गोी िशकाा, यासाठी ा सतत ोाहन 

व रेणा  दते असत. 
 

                                      के आई-वडील आपा मलुावंर संार करतातच पण मायावर झालेले माया 

आाच ेसंार खपूच खोलवर जलेले आहते. ती सतत के गोत मला सकाराक रहा, अस ेसागंायची. ाच े

मह मला आजा काळात खपू पटतये. ‘कंटाळा’ हा श आपा शकोशात नकोच अस ेती सतत सागंायची... 



 

                                  मला आठवतये शाळेत आले ावळेी ीमती उजागर ेबाई या मुाािपका होा. खरं तर 

ांाकड े बिघतले तरी मला भती वाटायची. पण यवेलेकर बामळेु ांाबरोबर भरपरू वळेेस मुाापकांा 

ऑिफसम ये उजागर ेबासमोर जायची वळे यायची. ावळेेस ांा सहवासात रािहावर कळले की ा खपू मेळ 

व समजंस आहते. ा सगयाशंीच िशक, िवाथनी, तसचे िशपाई यााशंी पण मेळपण े बोलत अस.े उजागर े

बाच ेीम खपू छान होत.े ा िशब राहयास केाला िशकवत असत. उजागरबेाच ेयवेलेकर बावर िवशषे 

मे होत.े ा िरटायर झाावरही फोनवन चौकशी कराया. 

तसचे मला सवच िशिकाचं ेखपू मे व सहकाय  िमळाले. सव गुजनानंा मनापासनू नमार. 
 

                                      शाळेा शतकमहोवािनिम मला १५ वषानतंर यवेलेकर बािवषयी िलहायला िमळाले. 

यासाठी कृतता  करत.े माया सव गुजनाचं ेमनापासनू खपू खपू  धवाद..... मानापासनू अनरुाधाच ेव माया 

सव मैीणनी गपृम ये सामावनू घतेले यासाठी धवाद...... 
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