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हाय ू लम े िशक ाची संधी िद ाब ल सव थम मी मा ा आई-विडलांचे आभार मानते. 

 
 
भलामोठा सटल हॉल असलेली ग.ग. ची श  देखणी इमारत ! मला आठवते आ ी अकरावीत होतो. काही कारणाने 

ावष  शाळा  गॅद रंग आयोिजत करणार न ती. आम ा वगाने पुढाकार घेतला. गटा गटां ा धा-मनोरंजनाचे 

काय म, मेकअप चे सािह , बि से व ांचे पॅिकंग येथपासून ते सटल हॉल मधील ेज सजव ा पयत सवकाही 
आम ा वगाने केले. उिशरापयत शाळेत थांबून ेज चे काम करत असताना, सौ. बेदरकर बाईंनी तः ा घ न 

आम ासाठी डबे भ न कांदे पो ाचा मप रहार पाठवला होता. आम ा मेहनतीची  दखल घेतली होती. 
शाळेला पोहोच ासाठी उशीर झाला तर शाळेला चकरा मार ाची, भाजी ा वा ाम े काम कर ाची िश ा असे. 

िपटी, खोखो, तुतू बरोबरच बेसबॉल खेळ ाची सोय होती. थम एसीसी नंतर एन डी एस या दो ीसाठी आ ाला 
शाळेतफ पोलीस परेड ाउंड वरील परेड म े सहभागी हो ाची संधी िमळाली. वसंत- ी ...... अशा सहा ऋतंू ा 
सहा गटां ारे५ वी ते ११ वी पयत िविवध धा होत असत. 

 
आम ा वगाला आठवीपासून इं जी िवषय सु  झाला. एका हातात पेन आिण दुस या हातात पे ल ध न,This is 

a pen,This is a pencil. असे ा ि क -कृती, इं जी ा बाई आम ाकडून क न घेत असत. Parrot is green, 

it has red beak अशी इं जी श  आिण भाषेची ओळख आ ाला क न िदली जायची. का कोण जाणे इं जी चे 

दडपण मा ा मनावर खूप वष रािहले. 

 
आम ा वगातील आ ा काहीजणीनंा ि केट ा मॅचेस म े खूप इंटरे  होता. कसोटी साम ांची कॉमटी ावेळी 
रेिडओवर यायची. शाळेतला रेिडओ टीचस म शेजार ा अ ा भागात होता. काहीतरी िनिम  क न आम ातली 
एखादी तेथे जायची आिण ताजा ोअर  ऐकून गुपचूप वगात िशरायची आिण िकती आऊट, िकती र , कोण िकती 
वर खेळतोय हा तपशील कागदा ा कप ावर मग पुढे "पास ऑन" होत असे. 

शाळेत आ ी मजा खूप केली. वगात चो न कादंब याही  वाच ा. खो ा के ा.  िश कां ा नकला  के ा-मी 
तर या नकलांब ल गाडगीळ बाईंची  बोलणीही खा ी होती, 

 
 
सं ांती ा िदवशी गावभर िफ न काही टीचस ा घरी ितळगुळाचे लाडू देखील खा े. एक मा  खरे शाळेने, सव 

िशि कांनी आ ाला खूप काही िदले. आमचा वा टपणाही सहन केला. संगी आ ाला समजही िदली. ावेळी ते 

सव समजलेच असे नाही. पण पुढे आयु ा ा वासात शाळेतील ते सव सं ार, िवचार, िशकवण आिण कलाकौश  

यांची िशदोरी आ ाला नेहमीच सोबत, ताकद आिण िह त देत आली आहे. 

 
 
एक संग आठवतो आहे. 

 
शाळेत साय  ची लॅबोरेटरी तळमज ावर होती . िसधये सर आ ाला साय  िशकवत. िशपाई के  या लॅब म े 
असायचा. साय  ा वगात िशरताच दारा जवळ ा कोप यात एक मानवी सांगाडा टांगलेला होता . काही जणी ा 
बाजूला बघ ाचे देखील टाळत. एकदा िसधये सर आ ाला सोिडयम चे गुणधम िशकवत होते, टेबलावर दोन बीकर 

ठेवले होते. एका म े पाणी होते. "सोिडयम चा पा ाबरोबर संपक येताच तो पेट घेतो. णून तो कधी पा ात 



ठेवायचा नाही," असे एकीकडे िसधये सर आ ाला सांगत असतानाच "धडाम "असा चंड आवाज झाला. संपूण वग 

हादरला, िसधये सर देखील. सरांनी सोिडयम चा तो तुकडा अनावधानाने पा ात टाकला होता! आ ा सव जणी ं ा 
चेह यावर एकाच वेळी भीती होती आिण आिण सरां ा ा ा ि का मुळे हसू आवरत न ते . 

शाळेत  जीवाभावा ा मैि णी िमळा ा. आजही ती मै ी िटकून आहे. ग मट ग  ू ल चे ते सुखद, संुदर िदवस 

सरले. आ ी ब तेक जणी चार वषानी ॅ ुएट झालो आिण आपाप ा मागाला लागलो. मी थोडा वेगळा माग 

िनवडला. ह ाने जनािलझम चा कोस केला. प कार झाले. सु वातीला नािशक म े दैिनक देशदूत म े, ानंतर पुणे 

आकाशवाणी क ात काम केले. पती देखील प कारच िनवडला. आकाशवाणीतील नोकरी सोडली. पती िवनोद 

टाकसाळ बरोबर मॉ ो (रिशया) म े साडेसहा वष रहायची संधी िमळाली. अगदी को या पाटीने, ाकाळचे पोलादी 
पड ाआडचे जीवन अनुभवले. तसेच आंतररा ीय पातळीवरील राजकीय घडामोडी देखील पहायला िमळा ा. 
भारताचा पिहला अंतराळवीर राकेश शमा आिण ांचा सहकारी रवीश म ो ा यां ाबरोबर भेटी झा ा. 
 
रिशयातील वा ानंतर 1985 म े आ ी िद ीला परतलो. ते ापासून आमचा मु ाम िद ीतच आहे. आम ा 
दो ी मुलांचा शाळेचा वास सु  होताच मी पु ा पेन हाती घेतले. वीस वष देशा ा राजधानीतून "सकाळ 

"वतमानप ाची ितिनधी णून काम केले, आिण आजही प कारा ा भूिमकेत मी आहे. प कार णून काम 

करताना आलेले अनुभव सवाथाने रोमांचक, रोमहषक असेच आहेत. येथे ेक िदवस हा वेगळा असतो.  वेगळी 
माणसे, वेगवेग ा घटना घडामोडीनंी भरलेला ेक िदवस नवा अनुभव, संगी नवा धडा ही िशकवून जातो. 
प का रतेचा माझा वास मला आगळा आनंद देत आला आहे. 

 
या प का रतेने मला धनसंपदा नाही िदली कदािचत. परंतु अनुभव समृ ी व आ क समाधान मा  खिचतच िदले. 

समाजातील िविवध े ातील सामा  व असामा  अशा ी ं बरोबर गाठीभेटी झा ा. ांचे जीवन जवळून 

ाहाळता आले. ापासून काही बोध घेता आला. ही ानसंपदा मा मा ारे समाजातील इतरांपयत पोहोचवता आली. 
हे करत असताना राजकीय खेळी हेवेदावे, शह- काटशह अगदी जवळून पाहायला िमळाले. संसदेत सरकारे पडताना 
पािहले व नवी सरकारे उभारताना बिघतली. िव ान, गुणवंत, मु ी कलाकार, सैिनक यांना जवळून पाहता आले व 

समजता आले. तळागाळातील उपेि त, शोिषत वंिचतांचे जीवन, दै  ाहाळता आले आिण देशाचे नेतृ  करणारे 

राजीव गांधी,नरिसंह राव,अटल िबहारी वाजपेयी, इं कुमार गुजराल, आिण नर  मोदी या पंत धानांबरोबर  

संवाद साधायचीही संधी िमळाली. 

 
ातं  सेनानी अ णा असफ अली, कविय ी अमृता ीतम, िवजयाराजे िसंिधया, सूर स ा ी लता मंगेशकर-आशा 

भोसले, हवाई दलातील व र  अिधकारी डॉ र प ा बंडोपा ाय, सुषमा राज, सुिम ा महाजन इ ादी ंबरोबर 

संवाद साधता आला. ांचे िवचार, मते समजावून घेता आली. राजनैितक मु ी पी .एन. ह र, मधु िलमये, जॉज 

फनािडस, मधु दंडवते, शरद पवार, डॉ र माशेलकर, िबरजू महाराज अशा िद जांबरोबर वातालाप करता आला. 
सरकार दरबार ा शाही भोजनांचा  आ ाद घेता आला. तर कधी बातमीचा एक तुकडा िमळव ासाठी पा ािवना 
र ावर तासंतास उभे राह ाचा संग देखील आला. डो ात तेल घालून अहोरा  आप ा देशा ा सीमेचे 

कणखरपणे र ण करणा या सैिनकांबरोबर काही वेळ घालवता आला. नवी िद ी रे े  ेशन आिण  संसद भवनावर 

झाले ा दहशतवादी ह ांची मी  दश  झाले. 

 
 
िद ी मराठी प कार संघाने"जीवन गौरव" पुर ार देऊन मा ा कामाची दखल घेतली. 

 
 



गेली 33 वष िद ीम े मी  प कार णून काम करीत आहे. इतर रा ातीलही काही मिहला प कार येथे कायरत 

आहेत परंतु नािशक आिण संपूण महारा ातूनही पूणवेळ िद ीत काम करणारी मी पिहली मिहला प कार आहे व 

ती ग. ग. हाय ू लची िव ािथनी आहे याचा मला अिभमान वाटतो. 

 
 
हे सािह  सव ी माझे आहे.या सिह ास  व फोटो ई ािद  मजकूरास ग. ग. संबंधी 

ॉटसअप ग. ग. ुप, ॉग, फेसबुक तसेच रिणकेत िस  कर ास मी खुशीने संमती देत आहे. 
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