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              ग.ग.माजी मुाािपका कै. आशाताई राजदरेकर याचंा ज िद. ११ सबर १९१७ रोजी झाला. 

राजदरेकरबाची जयतंी ११ सबर २०२० जवळ आली आिण नकळत माया मनात माझा भतूकाळ उभा रािहला       

M.Sc. झाावर पवूा काळी िरझा आधीच केीा हातात नोकरी अस.े ामाण ेमायाही हातात एक 

नोकरी होती; पण नािशक सोडून बाहरे पाठवयास, विडलानंी नकार िदला होता. णनू मी थोडी नाराजच होत.े पण, 

िरझ आावर आठ िदवसात शाळेतनू राजदरेकरबाचा िनरोप आला, "मला उा भटेायला य.े" 

'कशाला बरं बोलवले असले?', हा िवचार करत, मी सया िदवशी शाळेत राजदरेकरबाना भटेायला पोहोचले. 

ांाबरोबर जजुबी ोर झाावर ानंी मला सािंगतले की, “आपा शाळेला िुनअर कॉलेजची परवानगी 

िमळाली आहे; तर उापासनू अकरावीला बायोलॉजी िशकवयासाठी यायच.े” िरझनतंर फार काळ घरी बसाव ेलागले 

नाही णनू एका अथा न ेमी खशु होत ेआिण णनूच मी होकार िदला. एक-दोन िदवसातच िशकवायला सुवातही केली. 

ावळेी एक मराठी आिण एक इंजी माम अस ेदोन अकरावीच ेवग  होत.े 

माया िहशोबान ेमी तयारी कन वगा त िशकवायला गलेे. ॅटफॉम वर उभ ेरान वगा कड ेबिघतले आिण भीतीन ेमाया 

पोटात गोळाच आला!  मग मी फयावर िलन हळूच मलुकड ेबघनू िशकवायला सुवात केावर माया घशाला 

सारखी कोरड पडत होती. मलुकड ेबिघतले की खपू अ ायला लागले आिण मी तास सपंायची वाट बघत होत.े 

(मी कस ेिशकवले! ह ेमला नी आता आठवत नाही) एवात घटंा वाजली आिण मी वगा बाहरे पडले. बाहरे आावर 

मनाशी ठरवनू टाकले की, आपाला अिजबात िशकवता यते नाही. तेा ‘उापासनू शाळेत यायच ेनाही!’ हा िवचार 

पा कन मी राजदरेकरबाा ऑिफसम ेगलेे व ांासमोर बसताच मला एकदम रडू अनावर झाले!!  मी शातं 

झाावर ानंी मला सािंगतले, “िशकवता यणे ेएवढी साधी गो नाही. के िशक आधी हा िवाथ असतो. तयारी 

कन हाच धडा तःला िशकव आिण मग वगा त िशकव. बघ काय होत े त!े अग,ं त ू तर आपा शाळेची शार 

िवािथ नी आहसे. तलुा नी चागंले िशकवता यईेल याची मला खाी आहे! एक िदवसात एक तास घऊेन 'मला िशकवता 

यते नाही' ह ेठरवण ेचकुीच ेआह.े जा आता. मला पढुा आठवात भटे." एवढं ऐकून मी ऑिफसा बाहरे पडले.   



ांा सागंयावन अासपवू क िशकवयाला सुवात केली आिण बघता बघता सरावान ेखपू छान िशकवायला 

लागले. मलुनाही माझ ेिशकवण ेआवडायला लागले आिण मी शाळेत िशक णनू उम रीतीन ेवाव लागले.  

गमंत णज ेअकरावीा मलुसमोर मी पण ांातलीच एक आह,े अस ेानंा वाटे व ा माया गडुाएवा लाबं 

केसाची िॅकलावळेी नहेमी वणेी हलवत!  

दोी मामानंा िशकवयाचा मला पढुील आयुात खपूच फायदा झाला. ावळेी राजदरेकरबानी दाखवलेला िवास 

व माझी ांावरील ढ ा यामळेु मी िशिका झाले. 

राजदरेकरबाना कोटी – कोटी णाम!! 

 अस ेिवाथ व िशक फ आिण फ ग. ग. मचे घडू शकतात!! 

ल कन नान ेआकार घते असलेले नवी म ुबंईचा भाग ‘वाशी’ यथे ेमी तंपण ेगिणत व शा या िवषयाचं ेआठवी 

त े दहावी ाससे चा केले; कारण मला घराबाहेर जाऊन नोकरी करण ेश नत.े आज माझ े िवाथ डॉर, 

इिंजिनयर, सी.ए. अस ेअनके शाखामं ेउपद आहते. एवढचे न ेतर माया िवााची मलंुही मायाकड ेिशकून 

गलेी आहते. आज मी वाशीम ेएक उम िशिका णनू तःची ओळख िमळवली आह.े 

ामळेु मला मी िशिका आह,े याचा खपू अिभमान वाटतो. आजही माझ ेानदानाच ेकाय  अखडं चा आह ेआिण 

शवेटा ासापयत त ेचाच राहील!!!!  

 
िवजया दवे (ा साबण)े, 

ही मािहती व ह ेसािह सवी माझ ेआह ेव ग.ग.सबंधंी whatsapp पु, फेसबकू,ॉग तसचे रिणकेत िस 

करयास मी खशुीन ेसमंती दते आह.े 

धवाद. 

िवजया दवे (ा साबण)े, 

ग.ग.  माजी िवािथ नी (बचॅ १९६८)  

माजी िशिका ग. ग. िुनअर कॉलेज (जनू १९७५ - िडसबर १९७७) 

मोबाईल नबंर - +91 88284 06258 

 
 
 
 


