
 

*नाव: ीमती फु लता खट - वेद   

*ज मतार ख: २८ नो हबर १९४१  

* श ण: बी. ए. संपूण व यापीठात थम, National Scholarship वजे या. 

 एम. ए. (संगीत), सुवणपदक वजे या, संगीत वशारद. 

हाम नयम, क  बोड, तबला, सतार, हायोल न, जलतरंग अशी अनेक वा य 

वाजव यावर भु व.  

खो खो, पोहणे अशा खेळांम ये भु व. रा यपातळीवर उ म काम गर  केल  आहे.  

*काय:  

*महारा  कला वकास मंडळा या ‘गाऊ यांना आरती’ या रांगोळी पधम ये 

उ कृ ट कलाकृती हणून पा रतो षक.  

* ा मण सभा म हला शाखे या ना यगीत पधम ये थम पा रतो षक  

*‘एक सूर एक ताल’ या काय माअंतगत माननीय कै वसंत देसाई यां याबरोबर ६ 

िज यानां शकव याचा मान. 



*अ. भा. गां. मा. व. मंडळ यां यातफ उ कृ ट श क हणून स कार.  

*पुणे व याथ  गहृ , अ खल भारतीय ा मण सभा अशा अनेक नामां कत 

सं थांम ये काय म. आ ण अनेक स कार पुर कारांचा मान.  

*माननीय कै. मा णक वमा, माननीय कै. पं. िजत  अ भषेक  यां याबरोबर काम 

कर याचा मान.  

*अ. भा. गां. मा. व. मंडळा या क यव था पका हणून काम.  

* ी व णू संगीत व यालय ना शक याची संचा लका.  

*ग हनमट ग स हाय कूल, साने गु जी व यालय, उदयाचल हाय कूल, मु ंबई येथे 

श का हणून काम केले.  

*जवळजवळ ५० वष कायरत  

* वगवास: १६ जून २०१६     

अशी ह  चौफेर काम गर  आहे आप या शाळेमध या संगीत श का ीमती 

फु लता खट - वेद  यांची.  

सगळी मा हती वाचून आपण थ क होतो. कला, डा े ांम ये असणारं नैपु य 

पाहू न आपण याचं जे वै श यपूण यि तम व कसं घडलं असेल याचा अंदाज 

आप याला येतो. यांचा आ म व वासाने होणारा वावर खूप काह  शकवणारा होता. 

मुल ना नुसतं गाणं शकवायचं असं नाह  तर यां याकड े याचं खूप ल  असायच.ं 

गणवेश नीटनेटका असावा, हातात बांग या, कंु कू, यवि थत वचंरले केस कंवा 

नीट र बनींनी बांधले या  वे या या सग याकड े याचं आवजून ल  असायच.ं 

आप या शाळेमधल  संगीत वभागाचा वग अजून मा या डो यापु ढे आहे. खूप छान 



वातावरण असायचं तथे. येक मुल ला चांगला आवाज असतोच असा यांचा 

आ ह होता. से ल हॉलम ये जमले या संपूण शाळेमध या मुल ंपैक कोण गातंय. 

कोणता आवाज कोणाचा, कोण गात नाह  हे या यवि थत ओळखाय या.  

सग या कार या वा यांवर यांची असणार  हुकमत आपणह  प हल  आहेच. 

कामाचा आवाका आ ण श त, प रपूणतेचा यास हा सु धा आपण अनुभवला 

आहेच.  

वेद  बा चं शाळेत असणं शाळेचा संगीत वभागासाठ च न हे तर एकूणच 

सां कृ तक वातावरणाला खूप फार समृ ध करणारं होतं . हा अनुभव सग या 

व याथ नीना त हा आलाच असेल. पण या पु ढे वचार के यावर आता शाळा 

सोड यावर इत या वषानी आप या मुलांना वाढवताना ती समृ धी ययाला येते. 

या कारणामुळेच आजह  यांची आठवण मनाम ये ताजी आहे.   

   *ह  मा हती व हे सा ह य वेद  बा ची क या अमतृा खट  यांनी पाठवल  
आहे. ग.ग. संबंधी whatsapp, G.G. Group लॉग, फेसबुक तसेच मर णकेत स ध 
कर यस अमतृाने वखुशीने संम त दल  आहे. 

संपक: अमतृा खट : मण वनी: ९६७३५८७७९४  

 (श दांकन: माधुर  गयावळ)  

  

 

 

 

 

 


