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‘दाटून आा आठवणी’ 

                                           कै. सौ. आशाताई राजदरेकर 

                         १९६४ त े १९७५ कालखडंात ग. ग. हायूल (नािशक)ला मतािंवषयी आही, महाकांी, 

कत बगार सौ. आशाताई राजदरेकर मुा यािपका लाभा. आदरणीय कै. राजदरेकरबाना िवाथदशते घडिवणाया 

गुजनांा अमतृमयी आठवणी :- 

                          दशे पारतंात होता, एक धगधगलेला कालखडं !  

१९२७ साली इया ४थीत सव तकुातं ‘पिहला माकं’ िमळिवणाया ‘कु. तारा गोरवाडकर’ ा िवािथ नीच ेनाव ए. 

ी. गस  ूल, नािसक ा शाळेत इंजी १ली (साा ५ा इयते) नदिवले गलेे. शाळा राजबेहार वाातील ४ 

वगाम ेभरत होती. के वगा त ३५पेा जा मलुी नसत. ४५ िमिनटाचं ेतास असत. वग  भरणार े४ही हॉल मोठे होत.े 

वाालगत िवीण  िचचंचेी झाड ेअसलेले, मोठे ीडागंण होत.े 

                     मुाािपका भागवत बाई अतं मेळ, अितशय षार, अ यापन कुशल. गोड रातं िशकवाया. 

कधी कोणावर रागवा नाहीत परंत ुांा चहेयाकड ेपािहावर एक अ धाक वाटायचा.   

                    म ेमिहातं भागवतबाना दवेाा झाली. िवािथ ना िचमया दयावर मोठा आघात झाला. 

 

                        राजबेहादार वाातील शाळा, पाटणकर बगंात लातंरीत झाली. हा बगंला आधिुनक पण 

वाापेा लहान होता. ीडागंणही लहान व ात एकच आंाच ेझाड. 

                       भागवतबाई नतंर पुयान आलेा कु. वणेतूाई चौधरी ा मुाािपका पोरसवदा नते पण ौढही 

नते. अशा बानी शाळेची धरुा साभंाळताना, िवााना पढु ेआणयाच ेकाम तळमळीन ेसतत केले. 

इंजी िवषय िशक - 

                         इंजी िशकिवणाया सौ. थबाई हसत हसत, मेळपणान ेव रोजा दनैिंदन जीवनातील उदाहरण े

घऊेन िशकवाया. 

ीमती खरेबाई :- 

                          ठ गया-ठुसा, कुरळे केस, गोया-गोया, मोा तरतरीत, लाघवी सौ. खरेबाई िजता मेळ 

ितताच चटकन रागवाया; अथा त ांा मनात राग िटकत नस.े के तासाला ५ ओळी शुलेखन घान, 

खरेबाई मलुना पुकातनू तपासायला सागंत असत. िबनचकू, १-चकू, दोन चकुा अशा मवारीत उभे करीत, ामळेु 

िवािथ नच ेिेलंग आपोआप घोटले जायच.े 

गिणत :- 

                            विडलांमाण ेिवाावर मे करणार ेगागंलसर, गिणत िवषय अितशय सोपा कन िशकिवत.  
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ीडिव :- 

                        महाबळ गुजी व इजंीिनअर जोशी ही मडंळी दशेी खळेानंा ोाहन दते, िवािथ नवर रामे, 

सावधपणा, तरता इ. गणुाचंा संार करीत असत. 

१९३१ त े१९३४ कालखडं :- 

                       िशणाा  सया टात कु. तारा गोरवाडकर ा िवािथ नीचा वशे, स याा ग. ग. 

हायूला भ इमारतीत इिंलश इ. ५वी त े७वी   (स याची इया ९वी त े११वी) वगा त िशकयासाठी झाला. 

                       ा काळी ा इमारतीत मलुाचंी शाळा होती. ब तकुडीम ये मलुना वशे दते असत.  

हडेमार :-  ी. भागवतसर   

                      भागवतसराचंी धोतर, लाबंकोट आिण पाढंरा जरीचा फेटा घातलेली वामनमिुत  राऊंडला िनघाली की, 

सगळीकड ेटाचणी पडली तरी ऐकू यावी, अशी शातंता अस.े 

सृंत िवषय :- 

                       नानासाहबे बव णज े ‘सृंत कस े िशकाव े ? व िशकवाव ेकस े ?’ ाचा आदश असलेली ससुृंत 

सौजमिुत . 

 शा :- 

                      योगास लागणार ेसािह पतशीर काढून ठेवणारा रामा िशपाई तसचे गान ूसरानंी िशकिवलेले शा 

ांा भ मतूसह तारा गोरवाडकरा (राजदरेकर बाा) मनात  खोलवर जले होत.े 

                        अया ा मतंरलेा िवाथ जीवनात लाभलेली वग - मैीण, हडेमार भागवत सराचंी का ‘अन ू

भागवत’ होय. भावी जीवनात ‘सौ. अनतुाई िलमय’े  समाजवादी काय कत णनू जनमानसात िस झाा.  

                      शाळेत आठवडी परीा होत असान,े िनयिमत अ यासाची सवय लागत अस.े शाळा सटुावर, 

खळेाा तासाला मलेु व मलुसिहत िशक िडागंणावर खळेत असत. 

                      अशा िशिय, खळेीमळेीा वातावरणातं घडलेली ही िवािथ नी (कु. तारा गोरवाडकर), भावी 

जीवनातं १९४१म ये बी. टी. होऊन,  तःाच शाळेत िशिका णनू काय वण  झाली. 

                       िवाथ-जीवनाची जोपासना करणारी, ‘ग. ग. हायूल’, सौ. आशाताई राजदरेकर ांा जीवनाचा 

अिवभा भाग बनली. 

ीगु यो एवम ् गुजन गु यो नमः। 

                        सकंलक :- अनरुाधा आठवले (घाणकेर) 

ग. ग. बचॅ १९७५  

Cell NO.9423177962 

सदंभ :-  “पाऊल खणुा” - हीरक महोव रिणका 

             शासकीय मा यिमक का शाळा, नािसक 


