
शाळा - आमची शाळा  - माझी शाळा 

                                          मी कु. यमनुा बळवतं जोशी, गोळे कॉलनी (आता सौ. निलनी िलमय,े मॉडले कॉलनी, 

नािशक), १९४७ साली ग. ग. शाळेम े५वी इयते वशे घेयासाठी शाळेत गलेे. ावळेी मराठी आिण गिणत या 

िवषयाचंी लेखी परीा घते असत ठरलेा िदवशी, ठरलेा तारखलेा. ानतंर काही िदवसानंी परीलेा बसलेा वशे 

इक मलुना बोलावनू मुा यािपका वशेाबल िनकाल सागंत असत. वशे िदला गलेेा िवािथ नी एका बाजसु व 

वशे नाकारलेा िवािथ नना अलग कन ासं “वशे नाही”, हे सािंगतले जात अस.े साधारणतः ४०-४५ िवािथ नी 

वशे इक असत. ातंील ३०जणना वशे िमळे. ५ जागा बदलीन आलेा सरकारी नोकराचं ेमलुसाठी राखीव 

असत. इय ५वी त े११वी पयत ावळेी के इयचेी  एकच तकुडी होती. 

                                         १९४७ साली दशेाला ातं िमळाले. १५ ऑग १९४७ ातं िदवस. ािदवशी 

माया शाळेतील के िवािथ नीला घन १ पणती - तले- वाती सकट आणावयास सािंगतले. जमलेा सव पणा 

वरा वगा तील िवािथ ननी पटेवनु सं याकाळी सव इमारतीम ये व सभोवार रोषणाई केली. आी सं याकाळी तो 

दखेावा पहायास शाळेत गलेो होतो. आाला ा िदवशी खाऊ िदला गलेा व एक धातचू ेपदक िदले होत.े 

                                          माया आठवणीमाण ेा काळातं सव िवािथ नना एक वाटी ताक िदले जात अस.े 

आी सवजणी आपआपा घन वाटी आणत अस.ू मी १९४७ (५वी) त े१९५४ (११वी) अशी सात वष ा शाळेची 

िवािथ नी होत.े 

                                         ग. ग.शाळेत िशण घतेलेली मी पढुील आयुात B.A.M.Ed.झाले. B.A.ला 

Economics आिण  B.Ed.ला इंजी व भगुोल िवषय होत.े M.Ed. ला िवापीठातं थम आले आिण काणजी  

ाईझची मानकरी झाले. तािलन महारा रााच ेरापाल व िवापीठाच ेकुलगु आदरणीय अिलयावर जगं यांा 

ह ेM.Ed. च ेिवापीठातील थम पािरतोिषक िकारतानाची आठवण :- 

 
                                         मी सरुवातीला Sales Tax Department म ेनोकरी केली नतंर िशिका णनू ग. 

ग. हायूल नािशक, मॉडन  हायूल, पणु ेआिण १९८६ त े १९९५ पयत नािशक यथेील C.H.M.E.ा भसला 

िमिलटरी ूल म ेिशिका आिण ाच संेा िवा बोिधनी शाळेची पिहली मुाािपका णनू काम केले. 

                                         मला घडिवणारी माझी शाळा १०० वष पणू  करीत आह.े याचा मला -आा सवाना खपू 

आनदं व अ भमान वाटतो. 

यमनुा जोशी (सौ. निलनी िलमय)े 

२१, मॉडले कॉलनी कॉलेज रोड, नािशक ४२२-००५ 
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