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एल्फिन्स्टन कॉलेज 
• महाविद्यालयात उले्लखनीय माजी विद्यार्थ्ाांचा समुद्र आहे. यात बी.आर. आंबेडकर, बाळ गंगाधर विळक, िीरचंद 

गांधी, बदु्रद्दीन तय्यबजी, विरोजशाह मेहता, नानाभाई हररदास, कावशनाथ तं्र्यबक तेलंग, आवि जमशेदजी िािा 

यांसारख्या क्ांवतकारकांचा समािेश आहे आवि वशक्षकांमधे्य दादाभाई नौरोजी यांचा समािेश आहे. मंुबईतील 

वशक्षिाच्या प्रसारात त्ांनी महत्त्वाची भूवमका बजािली. 2019 मधे्य मंुबई विद्यापीठाची संलग्नता संपिली. 

• 2006 मधे्य, महाविद्यालयाने त्ाच्या स्थापनेचा (1856-2006) शतकोत्तर उत्सि साजरा केला. हे कला, विज्ञान आवि 

िाविज्य मधे्य पदिीपूिव-स्तरीय अभ्यासक्म देते. 

इतिहास 

 

• 19व्या शतकापयांत, मंुबई हे सागरी व्यापार आवि व्यापाराचे एक समृद्ध कें द्र होते. 1824 मधे्य बॉमे्ब नेविव्ह 

एजु्यकेशन सोसायिीने भारतीय विद्यार्थ्ाांसाठी इंग्रजी शाळा सुरू केली. 

• १८२७ मधे्य, बॉमे्ब नेविव्ह एजु्यकेशन सोसायिीच्या अंतगवत वशक्षिाच्या प्रचारासाठी एक संस्था स्थापन करण्यात यािी 

आवि त्ाला "एल्फिन्स्टन कॉलेज" (हायसू्कलपासून िेगळे) असे नाि देण्यात यािे, असा ठराि मंजूर करण्यात आला. 

हे नाि माउंिसु्टअिव एल्फिन्स्टन, बॉमे्ब पे्रवसडेन्सीचे वनगवमन गव्हनवर यांच्या नािािर ठेिण्यात आले होते, जे शहरात 

उच्च वशक्षि सुरू करण्यासाठी जबाबदार होते. इंग्रजी भाषा आवि युरोपमधील कला, विज्ञान आवि सावहत्ातील 

अध्यापन प्राध्यापकांच्या वनधीसाठी सािवजवनक िगविीद्वारे रु. 2,29,636.00 ची विपुल रक्कम गोळा केली गेली. 

• कॉलेजची औपचाररक स्थापना 1835 मधे्य झाली. िगव 1836 मधे्य िाऊन हॉल येथे सुरू झाले, पवहल्या दोन 

प्राध्यापकांसह: आथवर बेडिोडव ऑलेबार (नैसवगवक तत्त्वज्ञान) - म्हिजेच विज्ञान) आवि जॉन हाकव नेस (सामान्य 

सावहत् - म्हिजे क्लावसक्स). 1840 मधे्य, एल्फिन्स्टन नेविव्ह एजु्यकेशन इल्फन्स्टटू्यिची स्थापना करण्यासाठी 

प्राध्यापकांचे िगव सोसायिीच्या हायसू्कलमधे्य एकत्र केले गेले. 1845 मधे्य, नाि लहान करून एल्फिन्स्टन संस्था असे 

करण्यात आले. 

• 1 एवप्रल 1856 रोजी हायसू्कलपासून िेगळे झालेले एल्फिन्स्टन कॉलेज ही एक िेगळी संस्था बनली. हे िषव 

अवधकृतपिे एल्फिन्स्टन कॉलेजच्या स्थापनेचे िषव मानले जाते. 

• 1860 मधे्य हे महाविद्यालय मंुबई विद्यापीठाशी संलग्न झाले. 

• १८७१ मधे्य भायखळ्यात एल्फिन्स्टन कॉलेजची इमारत वमळाली. 19व्या शतकाच्या सुरुिातीच्या काळात विकवसत 

झालेल्या िासु्तविशारद जेम्स टु्रबशॉिे यांनी या संरचनेची रचना केली, जी अवभयंता जॉन अॅडम्स यांनी बांधली होती. 

एल्फिन्स्टन कॉलेजची ही जुनी इमारत मंुबईतील भायखळा येथील वजजामाता उद्यानासमोर उभी आहे. ते आता एक 

रुग्णालय आहे आवि जहांगीर आिव गॅलरी ओलांडून दुसरे एल्फिन्स्टन कॉलेज एका दशकानंतर बांधले गेले. 
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शैक्षतिक 

• एल्फिन्स्टन कॉलेजमधे्य दोन शैक्षविक संस्था आहेत: कवनष्ठ आवि पदिी महाविद्यालये. 

• पदिी वकंिा "िररष्ठ" महाविद्यालय 2019 पयांत मंुबई विद्यापीठाशी संलग्न होते. आवि, नंतर ते डॉ. होमी भाभा से्टि 

युवनव्हवसविीचे घिक महाविद्यालय बनले. हे नव्याने स्थापन झालेले राज्य मालकीचे क्लस्टर विद्यापीठ होते. तो त्ाच्या 

प्रकारचा पवहला होता. अिघ्या काही मवहन्यांनंतर, मंुबईत HSNC विद्यापीठ नािाचे दुसरे राज्य क्लस्टर विद्यापीठ 

स्थापन झाले, ज्यामधे्य KC कॉलेज आवि HR कॉलेज सारख्या संस्थांचा समािेश होता. 

• संस्थेचे कवनष्ठ महाविद्यालय महाराष्ट्र  राज्य मंडळाशी संलग्न आहे (वकंिा सामान्यतः  HSC बोडव म्हिून ओळखले जाते). 

हे उच्च माध्यवमक वकंिा उच्च माध्यवमक स्तरािर वशक्षि प्रदान करते. 

उले्लखनीय माजी तिद्यार्थी 

1. बी. आर. आंबेडकर, 

2. होमी जे. भाभा, 

3. पी. एन. भगिती 

4. आर.जी. भांडारकर 

5. शापुरजी एडलजी 

6. गोपाळ कृष्ण गोखले 

7. बाळ गंगाधर विळक 

8. रतनजी दादाभॉय िािा 

9. जमशेदजी िािा 

10. महादेि गोविंद रानडे 
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