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‘माझ ेग. ग.तील पाणीदान’ 

------- कु. नीिलमा राघव नांरकर ( स े) 1973 ची बचॅ. 

                                                    थमतः शतक महोवात वशे केलेा शासकीय का शाळा (ग.ग) ा 

माया भ दखेया पिव वालूा तसचे मु अािपका सौ. राजदरेकर व इतर सव आदरणीय, वदंनीय िशकानंा 

िवार वदंन. सव िवािथ नना शैिणक, सामािजक, सृंतीक, सागंीितक अस ेसवाग संार कन उम नागिरक 

बनिवयाच ेकाय  ा गुजनानंी अिवरत केले , अजनूही सु आह ेअशी ही पिव वा ुशतक महोव साजरा करत ेही 

माया साठी अिभमान आिण आनदंाची बाब आह.े 

                                                  मी ा शाळेची िवािथ नी आहे ह ेमाझ ेपरम भाय. माया शालेय जीवनातील 

काही आठवणी आपाला पाठवीत आह.े  मी सातवीत असतानाची ही आठवण. आमची शाळा अकरावीा परीचे े

सेर असायची. ा वळेी राजदरेकर बानी वगा त नोटीस पाठवली की परीलेा बसलेा िवााना पपेर िलहीत 

असतानंा तहान लागास जागवेरच पाणी देयाच ेकाम करयाची इा असास ाचा मोबदला िदला जाईल. ही 

गो मी माया विडलानंा सािंगतली त ेलगचे णले , “पुयाच ेकाम आह ेजर कर. मोबदासाठी नाही तर पुय कम 

समज”. मला खपू आनदं झाला. त ेपाणी दानाच ेकाम झाावर मला 50 पय े िमळाले, त ेमी विडलानंा िदले. मला 

कसलीही कना न दतेा ानंी ात आणखीन 50 पय ेभर घान त ेपसै ेआपा सीमवेरील सिैनक बाधंवासंाठी 

पाठिवले व ात िलिहले की माया मलुीा  कमाईच े पसै े माझा मातभृमूीा रण करणाया आपा िय 

बाधंवासंाठी फुल ना फुलाची पाकळी णनू मदत. काही िदवसानंी तेाा पतंधान ीमती इिंदरा गाधंी याचंी सही 

असलेले शाबासकीची थाप दणेारे प धानमंी काया लयातनू आले. ह ेसव माया आदरिणय विडलांा परोपकारी 

उिवचारसरणी मळेु व राजदरेकर  बाा आदश िवचारा ंमळेु श झाले. दोघानंा माझा शतशः णाम. खतं एकच की 

त ेप आज माया जवळ नाही.आज शाळेतील शतक महोवी वशेामळेु याच ेपुयरण झाले. 

                                                   वरील आठवणना उजाळा दते असताना मन भतूकाळात गलेे व लहान होऊन 

शाळेा मु वशेारातनू  आत वशे केावर असलेली चदंनाची झाड े आिण ा चदंन चारोयाची चव अजनूही 
िजभवेर रगाळत आहे. ा सोनरेी आठवणीन ेमन भारावले. शाळेा गलॅरीत उभ ेरान जगा कड ेपाहतानंा मी ा ग.ग. 

शाळेची िवािथ नी आह ेा िवचारान े, अिभमानान ेछाती फुलायची.  

                                                   आता माग ेवळून बघतानंा खतं वाटत ेकी आाला शाळेत जी समरगीत,े ातं 

गीत ेिशकवली होती ती वही मी जपली असती तर माया मलुानंा , नातवडंानंा िशकवता आली असती. 
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                                         आजही नािशकला शाळे समोन जातानंा शाळेा गटे लगत असलेा बचुाा 

फुलानंा ओजंळीत घऊेन तो सगुधं उरात जपनू शाळेला नमार करत ेआिण दोन फुले केसात माळत.े िकतीही िलिहले 

आपा शाळेिवषयी तरी कमीच आह,े मन हळव ेहोत.े  शासकीय का शाळा व गुजनानंा सादर णाम. 
 

 

ही मािहती व ह ेसािह सवी माझ ेआहे.  ग.ग.सबंधंी WhatsApp, G. G. Group 

ॉग, फेसबकु तसचे रिणकेत िस करयास मी खशुीन ेसमंती दते आहे.  

नाव- िनलीमा राघव नांरकर (स)े आताची सौ. नीिलमा िवास स.े नवीन पनवले. 

ग.ग.Batch group 73-74-75   (SR.NO. 1) 

मोबाईल नबंर: 9833983942 

 

 

 

  


