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क याण - रा यात हजारो मराठ  शाळांना मा यता नाकार याचा वषय स या गाजत आहे. अनुदान ावे 
लागते यासाठ  मा यता नाकारली जात असेल, तर रा या या सुवणमहो सवी वषात मराठ  भाषेची गळचेपी 
कर याचाच हा कार आहे, असा आरोप कोकण वभागीय िश क आमदार रामनाथ मोते यांनी केला आहे. 
या करणी रा य िश क प रषदेतफ आंदोलन कर याचा इशारा आमदार मोते यांनी दला आहे. 

रा यात कायम वनाअनुदािनत त वावर ाथिमक आ ण मा यिमक व उ च मा यिमक शाळा सु  
कर यासाठ  खासगी शै णक सं थांकडून रा य सरकारने काढले या प रप कानुसार ताव माग व यात 
आले होते. या शाळां या तावावर शासन तरावर िनणय घे यासाठ  मं मंडळाची एक उपसिमती िनयु  
कर यात आली होती. मराठ  मा यमा या ज हा तरावर ल सिमती या िशफारशीनंतर ते ताव 
रा या या सिमतीकडे पाठ व यात आले होते. या तावापैक  रा य सरकारने मराठ  मा यम वगळून इतर 
मा यमां या शाळांना मा यता दली आहे. या सं थाचालकांनी मराठ  मा यमा या शाळेसाठ  मागणी केली 
होती, या ठकाणी आव  यकता असूनह  तसेच मराठ  शाळां या तावाला दोन दोन िशफारशी असूनदेखील 
मा यता नाकार यात आली आहे. मराठ  मा यमा या शाळांना मा यता नाकारणे हे मराठ  भाषेवर अ याय 
कर यासारखे अस याचे आमदार मोते यांनी सांिगतले. महारा ाचा सुवणमहो सव साजरा केला जात 
असताना मराठ  मा यमा या शाळांना मा यता नाकार यात आ या आहेत. रा य सरकारने याचा पुन वचार 
न के यास रा यातील हजारो िश क रा यभरात रा य िश क प रषदे या मा यमातून आंदोलनात 
उतरतील. रा यात ती  आंदोलन कर यात येईल, असे िश क प रषदेचे संघटनमं ी अिनल बोरनारे यांनी 
सांिगतले. 
 


