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मी डॉ. सौ. मदंा अनतं सोमण, पवूा मीची मदंा दाय पोतनीस , वय वष फ ८२ 

चा.ग. ग.  ची माजी िवािथ नी. सा वा लोणावळा.  

चौथीपयतच ेिशण मराठी शाळा न ं.२यथे ेझाले. १९५०साली ग. ग.  म े५वीला 

वशे घतेला. ावळेेस ग. ग.ची खपू शान होती. नबंर एकची शाळा णनू िस 

होती. सगयातंच पिहला नबंर असायचा. िशणातं–खळेातं सगया ेातं पढु!े 

ामळेु अशा शाळेत वशे िमळण ेही एक अिभमानाची गो होती – आनदंाची गो 

होती. 
 

                                                           शाळेचा बोड होता  ‘सरकारी मलुची शाळा’   ‘Government Girls 

School’  च े शशःभाषातंर. ििटशांा काळातंील, घडिवलेा दगडातं बाधंलेली Graceful  अशी ती शाळा 

मोा िदमाखान ेउभी होती आिण आह.े भोवताली स ुदंर झाड ेवृवी,  पिरसर छान वाटायच ंगटे जवळच चदंन 

चारोळीच ेझाड अजनूही आठवत ेआह.े ‘पलेॅस’ हा खास श आठवतोयना ? सगळे णायच,े “शाळा दरवष थोडी 

खचत े आहे.” पण अजनूही म उभी आह े नाहीका ं ? खाला मजावर Training  Collage अन वरा 

मजावर शाळा – ातं सलहॉल, मोाबाच े ऑिफस, Teacher's room अन दोी बाजलूा वग . घर 

सरकारवााजवळ, खािडलकरवाातं. तथेनू चादंवडकरलेन, हीखानारोड( म. गाधंीरोड ) पार कन ‘महेरे’ा 

चौकातं डावीकड ेवळलं की शाळा. 

                                                              पाढंया शु नऊवारी साडीतील उंच शलेाा मुाािपका वैबाई 

आठवतात. खादीचा यिुनफॉम  ानंी सु केला ा झायवालाबाई, िहंदीच ेकडपेरूकरसर, सतुकताईच ेअधंटृकरसर, नाक 

उडवीत सतत दोी हातानंी पॅ सावरणार े िचकलेच े चाणसर, िशवणकामाा ओझरकरबाई, टांयातनू यणेाया 

गायनाा परबाई, गालाला खळी पडणाया,नहेमेी गलुाबाच े फुल घालणाया नऊवारीतील राजदरकेरबाई,  

सडसडीत गोरवाडकरबाई, एकदम posh आिण sophisticatedलेलेबाई, ठाकूरबाई, गलगाईडा बदेरकरबाई, 

दसनरूकरबाई, पाटकरबाई सगया-सगयाआठवतात. शाळेा मागा बाजचू े श -ेाऊंड आजही 

डोयासमोर आहे.रिववारी कडपेरूकरसर िहंदी परीचे ेास घते असत. – ासा वळेेा आधी यऊेन ाऊंडवरील 

िचचंेा झाडावर चढून कोवळापाला, फुलं अन िचचंा खायाचा आमचा आवडता उपम असायचा अथात ाबल 

बोलणी खाी – िशाही भोगली ! आतंरशालेय अथलेिट व इतर खळेातं सगया शाळामं ेचरुस अस े– अथातच 

ग. ग.ा मलुी सव खळेातं चमकाया – ातं अािदकाचंा नबंर असायचाच !आतंरशालेय नाधा  होत असत – 

‘माझघेर’ ह ेनाटक सादर केले होत.े  मी बाजीरावाची भिूमका केली होती. मालती सरदसेाईन ेमाया बायकोच ेकाम केले 

होत.े नाटकान ेतर पिहले बीस पटकावलेच िशवाय मला  थम पािरतोिषक िमळाले. आमा वगा ता ितघना( मी, 
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न पाटणकर आिण आशा दवेळी) B. J. . Medical लाAdmission िमळाली. एकाच शाळेतील तीन मलुना 

एकाच वळेी मिेडकलला  admission िमळयाची नािसका इितहासातंील पिहलीच वळे ! Senior पकैी - लतापिंडत, 

बोडसभिगनी, आकूत, उषा आठवले या चागंा लातंआहते. शाळेचा शतकोव साजरा करयाचा मानस समजला 

तेा खपू आनदं झाला ! ा िनिमान ेजुा मिैणा गाठी-भटेी झाा तर फारच आनदं होईल. आतरुतने ेवाट पाहत 

आह.े या शतकोवी काय मासाठी शभुेा आिण  सयंोजकानंा  Best of Luck. 

काय े :- 
 ‘ग. ग.ा गणुवतं िया’ या सदरासाठी सान ा झालेा मलुच ेकाय , मािहती व सानाच ेप याबाबतीत 

मािहती मािगताचा मसेजे पािहला . गणुवतं आह े  की नाही मािहत नाही. ज े काही काम आापयत केलेलेआह े – 

ाबलची मािहती थोडातं दते आह-े थोडफंार ज ेकाही कौतकु झाले आह ेतहेी नमदू करीत आह.े  

                                              बी. ज.े मिेडकल,पणु ेयथेनू १९६२साली MBBS केानतंर म ुबंईला जाऊन  DCH  

DGO केले.  १९६६साली HindusthanEronautics Limited, ओझर, नािसक यथे े  Lady Medical 

Officer  णनू  join  झाले. ावळेेस तथे े बरचे रिशय होत.ेTownship  व नािशकरोड अशा दोी   

Dispensaries म ेकाम कराव ेलागत अस.े  

                                              १९६९साली लोणावयात यऊेन यथेील िुनिसपल हॉिटलम े  Lady 

Medical Officer व  Family Planning Officer णनू join झाले.  ाकाळातं खपूच सोयी-सिुवधा 

कमीहोा.मु णज े भलूत  (Anaesthetist ) नत े - Trunk Call Book  कन पुयान भलूत 

बोलवाव े लागत. सगया अडी –अडचणना तड दते काम सु ठेवलं. हजारो deliveries, कुटंुबिनयोजनशिया  

Laparoscopic Tubal Ligation सह िसझिेरअ, Hysterectomies व इतरही शिया पार पाडा. रोटरी  

Inner Wheel Club Join केले.   Inner Wheel Club ची President  असताना  Best President  णनू 

District  म ेगौरवलं गलंे. Awardिमळालं.  Best Projects च ेही Award िमळालं . Presidentship म े

वगेवगेळे Health Camps जागोजागी िवशषेतः जवळपासा खेातंनू organize केले – उम ितसाद 

िमळाला.  

                                             लोणावयातील शाळातंनू ७वीत१े०वीा िवाथनसाठी दरवषSex Education 

व  Personal Hygieneची मािहती दते आले. Visiting Gynaecologist णनू  INS Shivaji, RPTS  

खडंाळा व L&T Medical Centre यथे े काम करीत होत े अन अजनूही  RPTS  खडंाळा व L&T Medical 

Centre यथे ेकाम करीत आह.े सपंक  बालाम, भाज ेयथे ेमलुा health check upसाठी दर तीन मिहानंी जात 

असत.े 
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परुार :- 

 
लोणावळा भूषण  २०१५-१६ 
Lion's Club तफ पुर कार 

 
महारा  काऊट ऍ ड गाईड 

असो शयन (२०१७ ) 

 
लोणावळा रणरा गणी 
तफ स मा नत (२०१८)  

 

 
आदेश बांदेकर यां या होम 
म न टर म ये  Special   
आजी-आजोबा काय म 

 
८ माच Women's Day  

  

 
Pune International Marathon    
८ माचला पपंर - चचंवड व 

ट लग हॉि पटल तफ आयोिजत   

Marathon  ५ क. मी. चा  Run 
वया या ८२ या वष   पूण केला  

 

 

नुकताच लोणावळा  IMAतफ स कार कर यांत आला.  Senior Most Medical 

Personnel हणून गौरव यांत आलं. आज वया या ८२ या वष ह  कायरत आहे.  

Full fledge medical practice सु आहे. रोजची  OPD, Deliveries, Caoserians सगळं 
सु  आहे.  I Still enjoy my work ! 

 

ही मािहती व ह ेसािह सवी माझ े आह े  .ग.ग .सबंधंी whatsapp, G.G. 

Group ॉग, फेसबकु तसचे रिणकेत िस करयास मी खशुीन ेसमंित 

दते आह.े  

नाव-सौ.मा अनतं सोमण.  Mobile no.9850974890 

ग.ग.Batch group -१९५०-१९५६ची batch. SR.NO.21  
 


