
 

 
 

ग.ग.शाळेतील आठवणी 
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Government Girls High School ककिं र्वा शासकीय कन्या वर्वद्यालय हि माझी पाचर्वी ते 
दिार्वीपययन्तची शाळा. नेमके आता िे आठर्वण्यामागे वर्वचारािंचे अनेक प्रर्वाि समोरून जातात  
सर्वायत प्रथम तर, ३५ र्वर्ायपूर्वी या शाळेतून मी दिार्वी उत्तीर्य झाले, परिंतु त्या र्वेळी शाळेची ती 
आललशान दगडी इमारत, ते प्रशस्त ground या आणर् अशा अनेक नालसकचे शान असर्ारया  
अशा जागा आणर् िो आता अलीकडे झालेला अगदी जर्वळचा landmark म्िर्जे CBS जर्वळचा 
लशर्वाजी मिाराजािंचा पुतळा आणर् दसुरी ओळख पटण्याची जागा म्िर्जे िुतात्मा स्मारक.  

परिंतु जेव्िा आता शाळेचे नार्व मी घेते ककिं र्वा कोर्ीिी उचारते तेव्िा अलिमानाने उर अगदी िरून 
येतो. कारर् एक नािी अनेक गोष्टी सािंगता येतील,  असे म्िर्तात कक कोर्त्यािी र्वास्तूचे 
मित्र्व आणर् अलिमान िा अनेक गोष्टीमधून उिंचार्वतो आणर् द्रढु िोतो. आता शाळेचे सािंगायचे 
झाल्यास एक तर वर्वस्तीर्य जागा, मध्यर्वती हठकार्, तेथील लशक्षक आणर् िो last but not 
the least ततकडे लशक्षर् घेर्ारे वर्वद्याथी या शाळेच्या बाबतीत म्िर्ायचे तर वर्वद्यार्थयनी (!) 



आजिी इतक्या र्वर्ायनिंतर एक नक्की आठर्वते म्िर्जे शाळेतील central hall, मला र्वाटते 
आम्िी शाळेत िोतो तेव्िा असा hall आणर् असे वर्वस्तीर्य मैदान क्र्वर्चतच कोर्त्या शाळेचे 
िोते. आता खरेतर माझ्या बाबतीत सािंगायचे झाले तर िी शाळा मी आणर् माझ्या र्वडलािंनी (जे 
नालसक मधील प्रलसद्ध बी.एड. कॉलेजचे प्राचायय िोते) कशी तनर्वडली याचािी एक ककस्साच 
आिे. लिानपर्ी घरात मी शेंडेफळ, माझ्या दोघी मोठ्या बहिर्ी सारडामधेच लशकल्या. पर् 
मला खेळ आणर् इतर छिंद जोपासता यार्वेत म्िरू्न हि शाळा र्वडलािंनी तनर्वडली आणर् मी 
पाचर्वीत (१९८०) प्रर्वेश घेतला.त्याच र्वर्ी gathering मध्ये अस्माहदक famous झाल ेते लमनुची 
आई या character मळेु. कारर् त्या र्वर्ी आमचे “लमनुचे लग्न” िे नाटक धमाल गाजले. आता 
अिंधुकसे आठर्वते कक आमच्या ५ वर्वच्या र्वगायतील सगळ्याच मुली या मुळे पूर्य शाळेत famous 
तर झाल्याच आणर् सर्वय लशक्षक्षकािंच्या अगदी पटे/आजच्या िार्ेत सािंगायचे तर favourite झाल्या. 

 

असे अनेक ककस्से सािंगता येतील पर् र्वेळ आणर् लेखाची मयायदा लक्षात घेऊन थोडक्यात 
आठर्वर्ीना उजाळा द्यायचा प्रयत्न करते. आमच्या र्वेळी  headmistress िोत्या उजागरे बाई, 
आजहि त्यािंची मूती डोळ्यासमोर येते ती म्िर्जे सार्वळा र्वर्य, चष्म्यातून हदसर्ारे कधी कठोर 
तर कधी लमश्कील डोळे आणर् त्यािंचे िास्य. त्या निंतर अजूनिी लक्षात रािर्ारे दसुरे व्यक्क्तमत्र्व 
जोशी बाई, मी नेिमीच पहिल्या बेंच र्वर बसून त्यािंच्या एकेक वर्वनोदाला दाद देर्ारी आणर् 
म्िरू्निी आजिी इतक्या र्वर्ायनिंतरिी त्यािंची मराठी लशकर्वण्याची िातोटी तततकीच लक्षात 
रािर्ारी. यालशर्वाय ककती नार्वे आणर् ककतीतरी वर्वशेर् सािंगता येतील अश्या मालपाठक बाई, 
परािंडेकर बाई, केळकर बाई,पािंगारकर बाई, ओकबाई ,र्वैद्यबाई, शेलारबाई आणर् आमच्या र्वेळी 
तश्या नुकत्याच शाळेत आलेल्या गीते आणर् िािंडारकर बाई.या सर्वायनीच आमचे व्यक्क्तमर्व 
त्यािंच्या लशकर्वण्यातून घडर्वले आणर् आजिी नक्कीच र्वाटते कक माझ्या स्र्वत:च्या थोड्या बिुत 
कततयत्र्वात या शाळेने नक्कीच पाया रचला आिे आणर् या सर्वय लशक्षक्षकािंनी त्याला पैलू द्यायचे 
काम केले आिे.  

जाता जाता एकच सािंगते आमच्या र्वेळी हि शाळा Z.P. ची म्िरू्न प्रत्येक १५ ऑगस्ट आणर् 
२६ जानेर्वारीला Z.P.च्या ऑकफसला झेंडार्विंदन असायचे आणर् तेथे आपल्या शाळेचा Band 
सोबत आम्िी राष््गीत म्िर्ायला जायचो, हि सर्वय वर्वशेर् तयारी करून घ्यायच्या पलुस्कर बाई.  
थोडक्यात काय िा वर्वशेर् मानिी आपल्या, आमच्या शाळेचाच िोता. 

अनेक ककस्से आणर् अनेक आठर्वर्ी आता मनात रिंजी घालत आिेत पर् आता वर्वरामते. 
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