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                                            श णाची आवड आ ण ते घे याक रता हवी असणार  हु शार, िज  दाखवून प र म घेणारय्ा 
ग.ग. या गुणवंत मुल ंमधे माझी मै ीण वजया आळेकर १९५७-५८ बॅच, आताची वजया चचंवडकर हचा समावेश करायला हवा. 
                                           १९५४ साल  इय ता आठवीत वेश घेतले या  वजूला शाळेने आ ण मै णींनी पटकन आपलेसे 

केले. आदश व या थनी या न याने सु  झाले या उप माचे प हले ब स मळवणारय्ा वजूने ११ वी झा यानंतर पु या या 
एस.पी.का◌ॅलेजमधून B.Sc. Mathematics १९६२ साल  केले. नंतर ल न, संसार, मुले वगरेै झा यानंतर दहा वषानी हणजे १९७२ 

साल   M.Sc. Physics केले. श णात पडले या दहा वषा या खंडानंतर मळवलेले यश ह  िज , चकाट  व हु शार या सग याचीच 

पावती हणायला हवी. 
 
                                              १९७३ ते २००० Cusrow Wadia Institute of Technology या सं थेत Physics 

Department  मधे ा या पका व वभाग मुख हणून काम केले. याच काळात Engineering Physics (1988), Applied 

Science I, Applied Science II (1990) आ ण For Engineering Students अशी का◌ॅलेजमधे वापर यास उपयोगी मक 

पु तके ल हल . या सव कालात घर याचंा छान पा ठंबा मळाला. नवृ तीनंतर या आयु यात जोपासले या बागकाम, भरतकाम, 

पयटन इ याद  छंदांचे बीज शाळेतच जले असे वजूला वाटते. 
 
                                                   शाळेब ल या त या आठवणी त याच श दात- 

श त ॉ इगं हॉलममेधे नेचर डझाईनकरता झाडाची फादं  देणारे, Steel Object शकवणारे,  ॉ इगं या पर ा या यात 
हणून आ ह धरणारे च हाण सर आठतात. भूगोल आ ण व ान सार या वषयांचे ोजे टस ते हापण करायला मळाले होते. 

शाळतील इतर पधा, नेहसंमेलने, आंतरशालेय तरावर होणारय्ा खोखो ,डा◌ॅजबा◌लॅ यासार या मैदानी पधा, टेबलटे नस 

खेळ याची शाळेतल  सोय, यासवाचा उ लेख के या शवाय रहावत नाह . भाटे बा चा ेमळपणा आठवतो. हसतमुख वनोद बा नी 
आ ह ध न सां गतलेला बारा सूयनम कार आ ण शंभर दोर वर या उ यांचा शा रर क मतेचा मं  आठवतो. घर साभंाळून 

वतःची क रअर करतांना मा यापुढे वनोद बा चा आदश होता. 
 
 

ग.ग.गुणवंत ि या य सदराखाल  ल हलेल  ह  मा हती व हा लेख सव वी माझा आहे. 
ग.ग.संबंधी WhatsApp, G.G.Group ला◌ॅग  
फेसबुक तसेच मर णकेत स  कर यास  
मी वखुशीने संमती देत आहे. 
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