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तावना: 
िश ण खा याला पूणवेळ मं ीह  न नेमणे याव न शासनाला िश ण या वषयाच े कतपत मह व वाटते हे 
कळून चुकते. बेळगावातह  कनाटक रा यशासनान ेमराठ  शाळांवर उघडपणे काय ान े बंद  घातलेली नाह ; 

पण आम या शासनान ेमा  तीह  पायर  ओलांडली आहे. मराठ कडे केवळ दुल  करणेच न हे तर हेतुतः, 
िनयोजनपूवक मराठ चे िश णा या व इतर सवच े ांत गळचेपी करणे असेच शासनाचे धोरण दसते. 

क सरकार या मुलांना ’िश णाचा अिधकार’ देणा  या काय ातह  मातृभाषेतील िश णाला झुकते माप दले 
आहे. आ ण इथे आमच ेरा यशासन मा  काय ाच े िनकष पूण न करताच मराठ  शाळांवर अचानक बंद  
घालते व वर आणखी शाळा चालव यास संचालकांवर फौजदार  कायवाह  क न संचालकांवर दंड व 
तु ं गवास लाद ूअसे हणते, याब ल "रा यशासनाच ेडोके ठकाणावर आहे काय?" असेच वचारावे लागेल.  

मराठ  मा यमां या शाळेत इं जी िशकवावे, अगद  उ म िशकवावे, इतर भाषाह  िशकवा यात. पण यासाठ  
जबरद तीन े मुलांना मातृभाषेपासून वंिचत क  नये. जगभरातील िश णत ांनी मातृभाषेतून िश णाच े
मा य केलेले आहे. मातृभाषेतून िश ण हा बालकांचा ज मिस  अिधकार आहे. िनदान काह  पालक तर  तो 
मा य कर त असले तर यांना तर  तो पूण क  ावा. शासनाने हेतुपुर सर यात मोडता घालू नय.े   

या वषयाकडे जनतेचे ल  वेध यासाठ  द० १२ जुलै २०१० दवशी या लोकस ेम य े िस  झालेला डॉ० 
रमेश पानसे यांचा लेख व प रिश ात शासक य अपकतृ वाच ेदोन पुरावे खाली जोडले आहेत, ते पहावेत.    

डॉ० रमेश पानसे यांनी आप या लेखात शासना या बेताल वाग यावर अचूक काय ाच ेसंदभ देऊन चांगलेच 
कोरडे ओढले आहेत. हे सव मु े ल ात घेऊन, जनाची नाह  तर मनाची तर  थोड  लाज बाळगून, शासन 
मराठ  शाळांवर सरसकट बंद  घालणारे व इं जी शाळांना पायघ या घालून ताबडतोब मा यता देणारे असे 
दो ह  शासनादेश ताबडतोब मागे घेईल अशी आशा क या. इतर राजकार यांनीह  या वषयावर 
ामा णकपणे वचार क न शासनाला वधानसभेत धारेवर धरावे व मराठ े या धोरणापासून परावृ  करावे 

अशी यांना कळकळ ची व न  वनंती करतो.  
 

 

 
 
लोकस ा, के०जी० टू पी०जी०, सोमवार, १२ जुलै २०१० 

अनिधकृत शाळा : िश ण खा याची हुकूमशाह  

रमेश पानसे ९८८१२३०८६९ 

‘मोफत व स या िश णाचा बालकांचा ह क कायदा २००९’ हा कायदा 
भारतात १ ए ल २०१० पासून लागू कर यात आला आहे. महारा  शासनाने या 
काय ाची अंमलबजावणी कर यासाठ  ाथिमक िश णा या संदभातील त  
सिमती नेमून िनयमावली ठरवायला हवी आहे. परंतु तसे न करता, िश ण 
खा याकडून थोडय़ा थो या दवसां या अंतराने शासन िनणय प रप के 

काढ यास सु वात झाली आहे. हा कायदा लागू झा यापासून हणजे १ ए लपासून सरकारने या 
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काय ा या अंतगत सहा प रप के आजवर जार  केली आहेत. 
१. आठवीपयत या व ा याना अनु ीण हणून मागे ठेवता येणार नाह , याबाबत (१० मे २०१०). 
२. शाळा वेशाबाबत (११ जून). 
३. िश कांनी िश त हो याबाबत (१४ जून). 
४. व ा याना पुढ ल वगात वेश देऊन यांची संपादणूक पातळ  वाढ व याब ल- १० मे या शासन 
िनणयाचे अिधक प ीकरण देणारा (१६ जून). 
५. शाळा यव थापन सिमती थाप याबाबत (१७ जून). 
६. अनिधकृत शाळा बंद कर याबाबत (१९ जून). 
वा त वक पाहता, मूळ काय ा या कलम ३८ (४)म ये असे हटले आहे, क  रा य सरकारने या 
काय ांतगत केलेला येक िनयम कंवा येक िनणय हा रा या या वधानसभेपुढे ठेवला पा हजे. परंतु 
सरकार  अिधकार , काय ाचे हे कलम पूणत: दुल त क न, सव आमदारांना यां या मा यते या 
ह कापासून दूर ठेवून, एका पाठोपाठ एक िनणय जार  क  लागले आहे. आमदारांचा ह कभंग खु  
सरकारचे िश ण खातेच कर त आहे. अनेक आमदारां या हे गावीह  नसेल. 
हे आतापयतचे या काय ांतगत सृत केलेले शासन िनणय पाहता याची काह  वैिश य़े ल ात येतात. एक 
हणजे यासाठ  सरकारला एक छदामह  खच करावा लागणार नाह , असे िनणय सरकार तातड ने घेत 

आहे. दुसरे असे, क  या िनणयांनी जनतेवर जरब बस वता येईल आ ण यांना शासक य श ची जाणीव 
क न देता येईल असे िनणय सरकार आनंदाने घेत आहे. ितसरे असे, क  सरकार अपु  या तयार िनशी असे 
िनणय घेऊन रा यातील िश ण यवहारांवर लादत आहे. उदाहरणाथ, आठवीपयत व ा याना खाल या 
वगात न ठेव याचे प रप क सरकारने काढले व लगेच लागू केले. परंतु यामुळे आठवीपयत या पर ाच 
र  होतील काय? पर ा नसतील तर व ा याचे ट याट याने मू यमापन कसे करावे? इ याद वषयी 
शालेय यवहारात असले या पालक, िश क व सं था यांम ये सं मच िनमाण केला आहे. आपले कुठलेह  
प रप क आशयाने नेमके व प रपूण असावे, याने जनतेत ग धळ िनमाण होऊ नये याची काळजी शासक य 
खा यांनी कायमच यायला हवी. 
िश ण खा याने हे शासनिनणय सृत करताना, वधानसभेचाच अिधकार डावलला आहे असे नाह , तर क  
सरकार या काय ातील तरतुद ंचीह  बूज राखलेली नाह . उदाहरणाथ, सरकार मालक या अथवा मा यते या 
शाळा सोडून इतर सव शाळा ३० जून पूव  बंद करा यात, असे प रप क िश ण खाते १९ जूनला काढते 
आ ण केवळ दहा दवसांत शाळा बंद कर याची आ ा देते. हे प रप क काढले हणजे लगेच लागू होते, 

पण ते सव शाळांपयत पोहोचतेच असे नाह . संबंिधत शाळांपयत ते व रत पोच व याची जबाबदार ह  
सरकार घेत नाह . 
क  सरकार या िश णह क काय ात, रा य सरकारने अशा शाळा बंद कर याचा आदेश दलेला नाह . 
उलट, संबंिधत सरकारन,े तीन वष मुदतीत यांना परवानगी देऊन यांना आपली िनयमावली लागू करावी 
आ ण ती िनयमावली न पाळणा  या शाळांची मा यता काढून यावी व यानंतरह  अशी शाळा चालू 
ठेव यास ितला दंड वगैरे करावा अशा मूळ काय ात तरतुद  आहेत. परंतु अशा सरकारबाहय़ शाळा, संगी 
मूळ काय ाचे उ लंघन क नह  या बंद कर याची व पालक िन व ाथ  यांना भयभीत कर याची घाई 
सरकारला झाली आहे. 
या प रप कासाठ  मूळ काय ातील १८ या कलमाचा आधार शासनाने दश वला आहे व १८ (५) कलमा वये 
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दंडा मक कारवाईचे भूत सरकारने अनिधकृत शाळां या मानेवर बस वले आहे. परंतु याच १८ (१) या 
कलमात असे हटले आहे, क  अशा शाळांनी सरकार ठरवील या फॉमम ये अज क न व प तशीर र तीने 
मा यतेचे माणप  ा  करावे. (कलम १८). परंतु, १८ या कलमातील या सोयी कर भागाला सरकारन े
सरळ बगल दली आहे. यवहारात अनेक शाळा गेली सहा-सात वष सरकारकडे अज कर त आहेत. परंतु 
सरकार मराठ े े अस यामुळे ते मराठ  शाळांना परवानगी देतच नाह . इं जी शाळांना मा  सरास 
परवानगी िमळते व इं जी मा यमाची शाळाच तु ह  काढा, असे सरकार  अिधकार  सुचवतात. 
हणजे एक कडे मराठ  शाळांनी मािगतलेली परवानगी नाकारायची िन दुसर कडे अनिधकृत शाळा 

चाल व याब ल दंडा मक कारवाईचा बडगा उगारायचा, असे रा य शासनाचे दुट पी धोरण आहे.  
मूळ काय ात १८ (२) या कलमात तर लगेचच असे हटले आहे, क  ‘सरकार ठरवून देईल या व पात, 

या कालावधीम ये, या प तीने आ ण या अट ंवर सरकार अशा शाळांना मा यता दान कर ल.’ कलम 
१८ (३) म ये हटले आहे, क  ‘मा यतेसाठ  असले या अट ंची पूतता जर आप या मा यतेनंतर शाळांनी 
केली नाह  तर यांची मा यता काढून यावी, याच कलमात पुढे असेह  हटले आहे, क  या शाळांना आपली 
बाजू मांड याची संधी द यािशवाय अशी मा यता काढून घेऊ नये. सरकारने या सव या पूण 
के यानंतरच अखेर स अशा शाळांवर दंडा मक कारवाई कर याची तरतूद काय ात (कलम १८ (५)) केली 
आहे. परंतु, काय ातील कलम १८ या कलमातील या संपूण येकडे सरकारने काणाडोळा केला आहे. मूळ 
काय ा या यापुढ ल हणजे (कलम १९ (२) म ये हटले आहे, क  या शाळा हा कायदा अमलात 
ये यापूव  अ त वात आ या आहेत आ ण या सूचीत दलेले िनकष पूण कर त नाह त, यांनी पुढ ल तीन 
वषात यांची पूत  करावी. परंतु काय ाचे हे कलम डावलून सरकार, तीन वषाची न हे तर केवळ दहा 
दवसांची मुदत देते आ ण तीह  िनकषपूत साठ  नाह  तर शाळा बंद कर यासाठ . याला लोकशाह तील 
हुकूमशाह  असे हणता येईल. आप याला शालेय िश णात आ ण एकूण यवहारात लोकशाह  टकवायची 
असेल, तर ‘शासन िनणया’ माणेच ‘जनता िनणय’ सृत कर याची वेळ येऊन ठेपली आहे. जे हा 
सरकारची कृती जनते या वरोधात जाते, ते हा जनतेने वत:चे लोकशाह तील सावभौम व वापरायला हवे. 
उदाहरणाथ, िश ण ह क काय ा या २५ (१) या कलमानुसार रा या या िश ण खा याला अशी स  केली 
पा हजे, क  ३० स टबर २०१० पयतच आज अ त वात असले या सवच सरकार  मालक या अथवा 
मा यते या ाथिमक शाळांतून या काय ानुसार व हत केलेले ३०:१ असे व ाथ -िश क माण यवहारात 
आणावे. शालेय िश णाचा दजा टकवायचा असेल तर सरकारने हे माण सांगणारे प क आधी सृत 
करावे, अशी आ ा जनतेने रा य शासनाला ावी. 
 

 

प रिश -१: मराठ  शाळांना अनुमती नाका न वर या चालू ठेव यास फौजदार  कारवाई कर याची धमक  देणारे 
शासनाचे दादािगर च ेप . 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/07/amrutmanthan_criminal-proceeding-by-state-
if-school-not-closed_091205.pdf 

प रिश -२: कधीह , वषा या कुठ याह  वेळ  अनुमती मािगत यास ती ताबडतोब (जागेवर इमारत आहे क  नाह  
तेदेखील न पाहता) दे यात येईल अशा कारे पायघ या घालून इं जी शाळा सु  कर यास आमं ण देणारा 
शासनाचा आदेश. (घटने माणे रा यशासनान ेइं जीला उ ेजन देणे अपे तच नाह .) 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/07/amrutmanthan_gr_welcoming-unaided-
primary-english-medium-schools_100528.pdf  


