
मी अंजली विनायक कुलकर्णी, लग्नानंतर धमाावधकारी, 1975 SSC जुनी last बॅच. बँक ऑफ इंविया मधून नुकतीच एविल 

मधे्य ररटायिा  झाले, म्हर्णजे ियाची साठी! आवर्ण आठिर्णीचं्या साठिरु्णकीची स्मरर्ण यात्राच सुरू झाली. तेंव्हाच आपली शाळाही 

'शतक ' पूर्णा करते आहे कळले आवर्ण त्या ियातील शाळेमुळे असलेल्या कायमच्या आठिर्णी आठिून तुम्हा सिाांशी गप्पा मारुया 

िाटले! 

 

वनसगारम्य झािे िेली यामधे्य लपेटलेली शाळेची भव्य दगिी बांधकाम आवर्ण कमानीनंी ऐटबाज वदसर्णारी ग ग हायसु्कल 

आठिली! कुर्णीही िेमात पिािे असा रम्य पररसर आहे. िाटले ह्या शाळेने कर्णखर व्यक्तिमत्व घििली असर्णार हे नक्की! लोकेशन 

फर्स्ा इमे्प्रशन असते तसे िते्यक मुलगी इथे आल्यािर खुष आवर्ण जाताना अवभमानाने गेली असर्णार याबद्दल खात्री िाटली. 

मला कायम आठिते आपल्या शाळेत अकॅिमीक   / अभ्यास targets नव्हती. पर्ण आयुष्यात पुढे ज्यामुळे मारू्णस आनंदी राहतो, 

रमतो , सक्षम समजतो, ते सिा छंद आपल्या शाळेने मनमुराद पुरिले. त्यामुळे बघा कशा आपर्ण इतर शाळेतील मुलीपेंक्षा िेगळ्या 

आहोत हे आजही जार्णिते 

 

1. सेंट्र ल हॉल प्रार्थना- आठििाभर रोज िेगळी िाथाना, शवनिारी समर गीते,ती देखील निनिीन, अिघि 15 िा गीता अध्याय 

ताला सुरात, व्वा! बाळकिूच वमळलं सिाांना संगीताचे! 

2. बातम्या वाचन- सिा मुलीनंी रोज नंबर नुसार पेपर मधील बातमी वलहून आरू्णन पुढे उभे राहून िाचायची! वकती भन्नाट 

आयविया होती? त्या ियात नु्यज पेपर िाचायला वशकलो आपर्ण. जगात काय घितेय त्याच्याशी कनेक्ट होरे्ण तेंव्हाच 

समजलो! 

3. वाढदिवस साजरा करणे- आठिा, सगळ्यांच्या समोर मोठ्या बाई त्या मुलीला बागेतील फुल देऊन अवभनंदन करायच्या, 

वचमुरिी पाचिीतली असो की अकरािीतली याची सिय लागली होती. त्या मुलीला मी कुर्णी आज special आहे फील यायचा, 

निे कपिे वमरिताना. वशिाय वनश्चय जाहीर करािा लागायचा! ते करताना िाढलेल्या ियाचा अथा कळायचा, आवर्ण वनश्चय 

या   शब्दाच्या उच्चाराच्या गमती रोज घिायच्या!!! 

4. नाि सभाच - वकती िाद्य होती शाळेत आठिा, पेटी,तबला,drums, बासुरी, violin, सतार, तंबोरा,जलतरंग, वपयानो..रईस  

होतो आपर्ण! बाकी शाळेत बघायलाही न वमळर्णारी ही इरे्स्ट मी तर अनेकदा हाताळली आहे 

5. Drawing हॉल - भव्य, आवलशान,मोठे मोठे display नाि इयते्तसह, काय वबशाद त्या कलेची आिि नाही िाटर्णार? 

6. Music हॉल - क्लावसकल सा रे ग म वशकिर्णारी एकमेि शाळा! रागदारी etc सगळे होते syllabus म्हरू्णन आठिा! 

7. Homescience हॉल- ित्यक्ष पदाथा करायला वशकलोय आपर्ण धमाल करत छोटे छोटे वशिर्णकाम सुद्धा वशकलोय! 

8. गट् ऍक्टिक्टिट्ी- 5 ते 11 िी पयांतच्या मुली विभागून गट स्थापना व्हायची,आवर्ण त्यांच्यात स्पधाा सतत चालूच असायच्या!  

मग आपोआप त्या कलांची जोपासना वशकायचो, वजद्द वशकलो, वजंकायची नशा    आवर्ण हरल्यानंतरची उमेद वशकलो 

9. Technical updation- आपल्या शाळेत निीन आलेली intercom technology बसिली गेली होती बघा, िगा, टीचसा रूम, 

आवर्ण विक्तिपॉल ऑवफस.... केिढी गम्मत यायची, अचानक दंगा चालू असताना अचानक मोठ्या बाईंचा दरिािलेला 

आिाज यायचा, कधीतरी टीचसा रूम ची secrets ओपन व्हायची 

10.  कमी दवद्यार्ी संख्या- आपल्या िगाात फारतर 35-40 मुली असायचो, त्यामुळे पसानल ओळखी, लक्ष, आपलेपर्णा वनमाार्ण 

होत असे. 

11. नवीन प्रयोग स्वीकार - आठिा, एकदा चाचर्णी परीक्षांना पुस्तके बघून पेपसा वलहायला मुभा वदली होती. पररर्णाम मात्र 

अजून लक्षात आहेत, तरीही नापास, अधािट उत्तरे, मुद्दा सोिून वलवहलेली उत्तरे,सगळे तसे्सच होते. कायमचा धिा वशकलो, 

वनदान पुस्तक िाचायला तर हिे, तर सापिेल, िश्न कळेल! वकती पुढे होतो आपर्ण भोितीचा शाळांपेक्षा! 

12. युदनफॉमथ ची सवलत- रोज गर्णिेष नव्हता आपल्या शाळेत,त्यामुळे आपर्ण इतर कपड्ांना वमरिू शकलो. 

13. 9 वा तास,फक्त आपल्या शाळेचा- मुलीचंा physical वफटनेस विचार होता त्या मागे! भरपूर खेळून घरी जाताना 

तर्णािमुि मनानी मुली घरी पोचव्या ही दक्षता होती! वकती सजग विचार होता या मागे! 

14. ज्ञानी व्यक्तीचंा भेट्ी- zp मधील IAS अवधकारी ,कला के्षत्रातील मोठी व्यक्तिमत्व यांच्या भेटीसंाठी आपर्ण िगाातील 

अभ्यास गंुिाळून सेंटर ल हॉल मधे्य जमायचो,आवर्ण विद्याथी दशेतील आदशा मनािर वबंबिले जायचे. िवसद्ध संगीतकार 

िसंत देसाई तर कायम यायचे आपल्या शाळेत, फि निीन समर गीते वशकिायला. त्या नंतर आपल्या शाळेतील गु्रप 

बाकी शाळांना वशकिायचा! 

 



राखी पौवर्णामेला आपर्ण काही िगाातील मुलीना घेऊन राजदेरकर बाई पक्तिक सू्कल मधील मुलांना राखी बांधायला 

न्यायच्या! वकती संुदर विचार होता त्या मागे? ती मुले घरी जाऊ शकत नसत, पर्ण भािना तर िाटर्णारच ना? खूपच संुदर भािवनक 

िातािरर्ण वनमाार्ण व्हायचे वतथे! हे अनोखेपर्ण होते ना आपल्या शाळेत! 

 

असे अभ्यासासोबत इतर सिा गुर्णांचा देखील विकास घििला. ही श्रीमंती वदली शाळेने वकते्यक मुलीनंा! समृद्ध होतो 

विचारांनी आपर्ण कायम! निीन विचारांना स्वीकारताना जि गेले नाही. मागे िळून पावहले तर आपापल्या BATCH मधल्या  मुली 

पायािर उभ्या वदसतायेत, काहीतरी करतायेत,व्यग्र आहेत. घरदार सांभाळत स्वतःला देखील उभे केलेय ते शाळेच्या संस्कारांनी! 

FOUNDER टीचर म्हरू्णन राजदेरकर बाई गे्रट होत्याच, पर्ण साथ देर्णारे इतर वशक्षक होते म्हरू्णन हे साध्य झाले, हे मान्यच आहे. 

त्यामुळे सिा वशक्षकांना मनापासून दंिित! 

शताब्दी गाठलेल्या लािक्या शाळा िासु्तला शतशः िर्णाम! 

 

ही मावहती ि सिा सावहत्य सिास्वी माझे आहे ि ग ग संबंधी व्हाट्सअप्प गु्रप, blog, face book, तसेच स्मरवर्णकेत िवसद्ध करण्यास मी 

स्वखुशीने संमती आहे. धन्यिाद!!! 
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