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 माजी विद्यार्थी  

                                                              उत्कर्ष विद्यालय, विरार. 
      मोबाईल क्र.-९८९०५०८९९३ 

 दि. १९ जुलै २०१७ 
प्रनि,  
श्रीमिी भक्िी ििषक, 
 मुख्याध्याविका, (िूिष प्रार्थममक ि प्रार्थममक विभाग) 
उत्कर्ष विद्यालय, विरार (ि). 
याांस, 
सप्रेम जय महाराष्ट्र ! 

विर्य :- अमभप्राय. 
महोिया,  

आिल्या विद्यालयािे यांिाच्या गुरूिौर्णषमेच्या मुहुिाषिर २८ व्या िर्ाषि यशस्िी ििािषण केले. त्या निममत्त 
दि. ०८/०७/१७ रोजी शाळेच्या इमारिीच्या गच्चीिरील सभागहृाि एक छोटेखािी कायषक्रम िार िडला. कायषक्रम 
अनिशय नियोजिबद्ध आर्ण आटोिशीर होिा. सिर कायषक्रमासाठी मला िालक प्रनिनिधी म्हणूि जो सन्माि 
िेण्याि आला ही बाब माझ्यासाठी सुखि धक्का होिी आर्ण केिळ अविस्मरणीय. 

१९९९ साली जेव्हा विद्यालयाचा १० िा िधाषिि दिि साजरा झाला त्यािेळी व्यिस्र्थाििािे छािलेल्या 
ित्रिकेिर मा. आमिार श्री दहिेंद्रजी ठाकूर आर्ण मा. श्रीमिी कल्ििा राऊि, मुख्याध्याविका याांच ेसोबि 
विद्यार्थी प्रनिनिधी म्हणूि माझ ेिाि छािलेले होिे. हा िेखील माझ्यासाठी एक सुखि धक्का होिा. एक 
विद्यार्थी  
प्रनिनिधी िे िालक प्रनिनिधी हा प्रिासच जणू डोळ्यासमोर उभा राहीला. त्या सोहळ्याच ेसूि सांचलि करण्याची 
जबाबिारी िेखील लेले मॅडम याांिी अििेक्षिििणे माझ्यािर सोििली होिी. त्यािांिर ९८-९९ साली मला आिशष 
विद्यार्थी या िुरस्कारािे गौरविण्याि आले. हा िेखील एक धक्काच होिा.  
 एक विद्यार्थी म्हणूि खरी ओळख उत्कर्ष विद्यालयािे मला विशरे्त्िािे दिली. ही बाब मला येरे्थ िमूि 
कराविशी िाटिे. केिळ ओळखच िव्हे िर अिेक आव्हािे िेलण्याची, जबाबिारी उचलण्याची ि िी यशस्िीररत्या 
िार िाडण्याची शक्िी या विद्यालयािे दिली. त्याि आिण, राऊि मॅडम, त्यािेळच ेसांचालक श्री चक्रििीसर, 
लेले मॅडम, चौबळ मॅडम आर्ण मशिकेिर कमषचारी याांचा मोलाचा िाटा आहे. 
 यांिाच्या गुरूिौर्णषमेच्या मुहुिाषिर साजरा झालेल्या २८ व्या िधाषिि दििानिममत्त या सिष आठिणीांिा 
उजाळा ममळाला. इिक्या िर्ाांच्या कालािधीिांिरही राऊि मॅडम आर्ण आिण िसेच इिर कमषचारी िृांि ज्या 
आिुलकीिे भेटिा ि चौकशी करिा या सिष गोष्ट्टीांसाठी मी आिल्या विद्यालयाच्या ि आिणा सिाांच्या सिैि 
ऋणाि राहू ईच्च्छिो.  
 या सिष गोष्ट्टी मला त्या दििशी साांगायच्या होत्या. िरांिु लहाि विद्यार्थी आर्ण त्याांच्या एकूणच 
अनिशय िमछाक करणाऱ्या व्यस्ि िेळाििकाचा विचार करूि मी िे टाळले. िण ‘या हृियीच ेत्या हृियी’ 
कळाियास हिे, िोहोचाियास हिे म्हणूि हा ििप्रिांच. असो. 



 छोटया विद्यार्थयाांिी सािर केलेले ईशस्ििि, स्िागिगीि िसेच छोटीशी िाट्यकृिी अनिशय सुांिर होिे. 
त्या विद्यार्थयाांिा मागषिशषि करणाऱ्या सिष मशिकाांच ेअमभिांिि.  
 शेिटी एकच म्हणू इच्च्छिो की, विद्यालयाची आर्ण ियाषयािे समस्ि विद्यार्थयाांची अशीच उत्तरोत्तर प्रगिी 
होि राहो. 
 गायक धिांजय म्हसकर, मदहला उद्योच्जका म्हणूि िािारुिाला आलेली अमिृा गिाणकर – जोशी 
याांसारखी अिेक विद्यार्थीरत्िे विद्यालयािूि बाहेर िडािी असे म्हणािेसे िाटिे.  
सिष विद्यार्थी, मशिक – मशिकेिर कमषचारी याांिा २८ व्या िधाषिि दििाच्या शुभेच्छा. 
कळािे, 
लोभ आहेच िो िदृ््धांगि व्हािा ही इच्छा. 
 
 


