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मंुबई - रा यातील ाथिमक व मा यिमक मराठ  शाळांसाठ चा बृहत ्  आराखडा (मा टर लॅन) ये या सहा 
म ह यांत तयार क न िस  केला जाईल, अशी हमी रा य सरकारने आज उ च यायालयात दली.  

सरकारने हा आराखडा सहा म ह यांत तयार क न िस  के यावर या सं थांना शाळांसाठ  परवानगी हवी 
असेल, यांनी रा य सरकारकडे अज करावा. यांचा अज िमळा यापासून चार म ह यांत सरकार यावर 
िनणय देईल, असेह  आज सरकार  व कलांनी सांिगतले. यामुळे आता न या मराठ  शाळांना दहा म ह यांत 
सरकारची परवानगी िमळेल.  

गेली अनेक वष हा आराखडा तयार कर याचे काम रखडले आहे. यामुळे अनेक मराठ  शाळांना परवानगी 
िमळत नाह , अशी थती आहे. या आराख यानुसार येक वभागात कती शाळांची गरज आहे, ते तपासून 
यानुसार न या शाळांना संमती दे यात येते; तर दुसर कडे सरकारने मागील वष  ऑग टम ये दोन जी. 

आर. काढून इं जी, क नड, उदू व हंद  मा यमा या शाळांना परवानगीह  दली होती. या पा  वभूमीवर 
आजचा हा िनणय मह वाचा आहे.  

या वषयावर रा यातील व वध मराठ  शाळाचालकांनी ऍ  . अशोक जोशी, ऍ  . दलीप बोडके आद ंमाफत 
सादर केले या यािचकांची सुनावणी आज या. ड . के. देशमुख व या. ए. आर. जोशी यां यासमोर झाली. 
या वेळ  शालेय िश ण खा याचे सहसिचव ए. एम. भ टलवार यांचे ित ाप  सरकार  व कलांनी 

खंडपीठासमोर सादर केले. यात वर ल हमी दे यात आली आहे.  

सातारा ज ातील िशरवळ गाव या (ता. खंडाळा) ीराम िश ण सारक मंडळ व गती व ामं दर 
यां या या यािचका हो या. यांनी अनु मे मा यिमक व ाथिमक शाळेसाठ  मे 2008 म ये परवानगी 
मािगतली होती. ज हा व रा य सिमतीने यास मंजुर  दली; मा  नंतर जुलै 2009 म ये शालेय िश ण 
वभागाने मराठ  शाळांचे अ ाप मा यता न िमळालेले सव ताव र  केले. बृहत ्    आराखडा के यावरच 
मं मंडळ उपसिमती याबाबत िनणय घेईल, असे या "जीआर'म ये हटले होते. "जीआर'ला यािचकेत 
आ हान दे यात आले होते. 
 


