
              आठवणी...                           

सौ. दमयंती (महाले) शानभाग 
  मंुबई 

   ग.ग. शाळेतील अकरावी S.S.C. �या  शेवट�या Batch (१९७५) ची �व�ा�थ�नी मी दमयंती महाले शानभाग. यंदा आप�या

शाळेचे शतक महो�सवी वष� आहे, �या अनषुंगाने १९७०:७१ म�ये �दमाखात साजरा झालेला  सुवण� महो�सवी काळ आठवतो.. 

  शाळेत पाचवी ते अकरावी ��येक वगा��या दोन तुक�ा. मी १९६९ साली कना�टकातून येऊन सहावीत �वेश घेतला.
ओढेकरबाई, पं�डत बाई, पुरा�णक बाई, येवलेकर बाई, डांगे बाई व जोशी बाई �ा मा�या सव� वग� �श��कांनी मला फ�
अ�यासातच नाही, तर सभाधीटपणासाठ� देखील �ो�साहन �दले. इ�तहास मु�ेसूद �शक�वणाया� मो�ा केळकर बाई,
बीजग�णता�या छो�ा केळकर बाई, भूगोला�या क� गे बाई आ�ण English ची अ�त�र� तयारी क�न घेणाया� देशपांडे बाई.
सं�कृतचा पाया आठवीत भ�कम क�न आवड �नमा�ण केली गोरवाडकर व परांडेकर बा�नी. वै� बा�नी शा��ा�या प�ह�या
तासाला �शकवलेला बा�, म�य व अंतक� ण� अजूनही ल�ात आहे!  

    राजदेरकर बा�(मो�ा बाई)सारखं हसतमुख, देखणं आ�ण भारद�त ���म�व आ�हाला मु�या�या�पका �हणून लाभलं.
प�ास-साठ वषा�पूव� �व�ा�थ�न�म�ये लोकशाही त�वांची �जवात आम�या शाळेने केली. �या काळ� नववी ते अकरावीतील मुली
शाळेची �नवडणूक लढवत, इतर मुली मतदान करीत असत. �नवडून आले�या मुल�चे मं�ीमंडळ ,तसेच मु�यमं�ीही �नवडली
जाई! ७४:७५ साली माझी  मु�यमं�ीपद� �नवड झाली. अकरावीतील ��येक मं�ी गट�मुख होई. ��येक गटात सव� वगा�तील
मुली  �वभाग�या जात असत. दर बुधवारी शेवट�या तासाला गटाची meeting असे. गटां�या वेगवेग�या सां�कृ�तक �पधा�
घेत�या जाय�या. 
   दर वष� वा�ष�क परी�ेचा �नकाल महारा� �दनी 
१ मे ला जाहीर होई. शाळे�या �ांगणात झाले�या �वजवंदनानंतर सव�जण स��ल हाॅलम�ये जमत. शाळे�या सोनचा�याची भरपूर
फुले मो�ा बा��या खुच�जवळ माळ�बाबा तयार ठेवत. इथे पाचवी ते दहावीपय�॔त सव� तुक�ांचे �नकाल वग� �श��कांकडून
वाचले जात आ�ण वगा�त सव��थम व ��येक �वषयात सवा��धक गुण �मळ�वणाया�  �व�ा�थ�नीचे अ�भनंदन मो�ा बाई  सुगंधी
सोनचाफा देऊन करीत असत...आ�ण न चुकता दर वष� मा�या वगा�साठ� हा मान मला �मळाला. �जळ भर सोनचाफा मी घरी



घेऊन जात असे!҂�यामुळे अजूनही  दादर�या फुलबाजारात सोनचा�याची रास पा�हली क� बा�नी �दलेली फुले मनात �ंजी
घालतात!

  सहावीत असताना ना�शक रोड�या अंध शाळे�या सातवी�या FINAL परी�ेसाठ� मला सोनवणे नामक �व�ा�या�साठ� व वग�
मै�ीण आशा केळकरला शाळेने Writer �हणून पाठवले. तो अनभुव एव�ा लहान वयातही खूप काही �शकवून गेला.

   अशा �ा मा�या शाळेचा सुवण� महो�सव लहानपणी आ�ण आता प�ास वषा�नंतर साजरा होणारा शतक महो�सव 'याची डोळा,
याची देही ' मला अनभुवता येतोय, या�न परमभा�य ते काय? ग. ग. शाळेचे असे अनेक शतको�र काय��म भ�व�यातही साजरे
होवोत आ�ण इथ�या �व�ा�थ�न�ना घडवणारा असाच �े� गु�वंृद लाभो, ही ई�र चरणी �ाथ�ना !

   ही मा�हती व हे सव� सा�ह�य सव��वी माझे आहे व ग.ग. संबंधी �हाॅट्स अॅप  �ुप, �लाॅग, फेस बुक तसेच �मर�णकेत  ��स�
कर�यास मी �वखुशीने संमती देत आहे. ध�यवाद. 
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