
अमृतमंथन: िनल ज राजकारणी आ ण गळचेपी मराठ  शाळांची (दै० लोकस ा) 

Page 1 of 4 
 

http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

 

िनल ज राजकारणी आ ण गळचेपी मराठ  शाळांची 
 

भारता या रा यघटने माणे सरकारने उ ेजन ाय या प रिश -८ मधील सव घटनामा य भाषा या भारतीय 
भाषाच आहेत. कनाटक शासना या शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व या 
रट यािचकेत रा य शासनाची बाजू घेऊन सव च यायालय हणाले, "कोणाला आवडो अथवा न आवडो, 
परंतु या देशात भाषावार रा यरचना यव थत था पत झाली आहे. अशा भाषावार रा यरचनेचा उ ेश 
असाच आहे क  येक रा यातील लोकांची यां या रा यातील भाषे या मा यमातून शै णक, सामा जक 
आ ण सां कृितक गती साध यासाठ  अिधकािधक सोयी-सु वधा उपल ध क न देणे." या त वानुसार 
सवच रा ये आपाप या भाषांची व या ारे थािनक जनतेची गती साध याचा य  कर त असतात. 
यात तिमळनाडूसारखी रा ये अ ेसर असतील तर इतर काह  रा ये थोड  मागे असतील. पण आप या 

रा यात आप या रा यभाषेचे व वध मागानी िनयोजनपूवक ख चीकरण करणारे महारा  रा य हे खरोखरच 
एकमेवा तीय आहे. आता मराठ  शाळांची गळचेपी क न ते मराठ या मूळावरच घाव घाल याचा य  
कर त आहे. मराठ म ये कोणी िशकले नाह  तर मराठ  वाचणार कोण, िल हणार कोण, मराठ या संप न 
वा  मय, सं कृती, परंपरा कोण समजून घेणार व यां याब ल कोण अिभमान बाळगणार? 

िश णासाठ  मातृभाषेसारखे दुसरे मा यम नाह  हे जगभर या त ांचे मत आप या शासनाला ऐकूह  येत 
नाह . धा यापासून दा  गाळ या या कारखा यांना परवान,े उ ेजन व अनुदान देणा  या शासनाला 
रा यभाषेतील शाळांना अनुदान ायला नकोसे होते. एवढेच न हे तर वनाअनुदािनत मराठ  शाळांनाह  
परवानगी न दे याचा शासक य िनणय घेऊन झाला आहे. िशवाय कोणीह  इं जी शाळा सु  कर यासाठ  
परवानगी मािगतली तर ती ताबडतोब दली जाईल असाह  ’तडफदार’ िनणय शासनाने घेतला आहे. हणजे 
मराठ  या श दाचेच आम या शासनाला वावडे (ऍलज ?) झालेले आहे. "मराठ चे पूणतः उ चाटन 
के यािशवाय आ ह  व थ बसणार नाह "; अशीच जणू महारा ा या सव राजकार यांनी िमळून शपथ 
घेतली आहे. याला रा यकत जेवढे जबाबदार आहेत तेवढेच यां या थोर कतबगार कडे काणाडोळा क न 
अ य र या यांना अनुमोदन देणारे वरोधीप ाचे राजकारणीह  तेवढेच जबाबदार आहेत. (धा यापासून 
दा  गाळ या या कारखा यांची याद , इं जी शाळा व महा व ालये काढणा  या िश णमहष ची याद  पहा. 
हणजे अशा वषयांत शासनाला फारसा राजक य वरोध न हो यामागचे मूळ कारण प  होईल.)  

उ च ू मराठ  मंडळ ंनी मराठ ला के हाच वा  यावर सोडली. पण जी काह  थोड  पालक मंडळ  आप या 
पा यांना हर र ने मातृभाषेतून िश ण दे यासाठ  व आपले सं कार कर यासाठ  उ सुक आहेत यांनाह  
मराठ तून िश णाची दारे बंद करणारे हे शासन कनाटक कंवा गुजराथ अशा पररा याचे न हे तर 
आम याच महारा  रा याचे आहे हे पाहून चीड येते. मराठ  जनतेवर रा य करताना मराठ  भाषा व 
सं कृतीची अधोगती करणा  या शासनाला या रा यावर एक दवसह  रा य कर याचा अिधकार नाह  !! 
ा वषयावर यापक वचारमंथन होणे अ याव यक आहे. यातूनच एखादे जनआंदोलन उभे राहू शकेल. 

दैिनक लोकस ने े’केजी टू पीजी’ या सदरा ारा शासना या अशा बेमुवतपणाब ल लढा सु  केला आहे. या 
सदरात िस  झाले या काह  वाचकां या ित या खाली सादर के या आहेत. 
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वाचकांचा शेरा : िनल ज राजकारणी आ ण गळचेपी मराठ  शाळांची  

लोकस ा, केजी टू पीजी, सोमवार, १९ जुलै २०१० 

 
मराठ  मा यमा या शाळांना परवानगी न दे या या रा य शासना या हुकूमशाह  
िनणयाला रा यभरातून ती  वरोध होत आहे. एक कडे मराठ  अ मते या नावान े
गळे काढतानाच मराठ  शाळांचा गळा घोटला जात आहे! स ाधार  प च न हे, 

वरोधकह  मराठ या या गळचेपीला िततकेच जबाबदार आहेत.. मराठ  मा यमा या 
शाळांमधील पालकांनी ‘केजी टू पीजी’ या मा यमातून रा य यापी लढा उभार याचा 

िनधार य  केला आहे. याचेच हे रणिशंग! ...  

विधमंडळा या मा यमातून रा याचा कारभार हाकणा  या शासनकत िन वरोधकांनो.. मराठ बाबत थोडे जर  
संवेदनशील असाल, तर पालकां या या िनधाराकडे ल  ा. 

--------------------------- 
‘लोकस ा’ने ‘केजी टू पीजी’ या मा यमातून िश ण खा याची हुकूमशाह  आ ण यथा पालकांची या दो ह  
लेखां या मा यमातून मराठ  शाळां या गळचेपीची बाजू अ यंत प रणामकारक प तीने मांडली आहे. िश ण 
खा याला पूणवेळ मं ीदेखील नाह , याव न शासनाला िश ण वषयाचे कती मह व वाटते, याचा दाखला 
िमळतोच आहे. बेळगावातह  कनाटक शासनाने मराठ  शाळांवर उघडपणे काय ाने बंद  घातलेली नाह . पण, 

आज या घड ला आपलेच महारा ाचे शासन प ह या मांका या हतश ूसारखे वागत आहे. मराठ कडे केवळ 
दुल च करणे न हे, तर हेतूत: िनयोजनपूवक मराठ  िश णा या व इतर सवच े ात ख चीकरण करणे 
सु  आहे. तसे धोरणच शासनाने आखले आहे. यासाठ  शासन वत:च बेकायदेशीर, दादािगर चा माग 
अवलं बते आहे. क ा या िश णह क काय ाम य ेमातृभाषेला झुकते माप दे यात आले आहे. इथे आमचेच 
शासन मा  या काय ाचे ीगणेशापासूनच उ लंघन कर त आहे. मराठ  शाळांवर बंद  घालत अशा 
शाळां या संचालकांना तु ं गवासात टाकणे, दंड करणे असे अ यायकारक धोरण शासन राबवत आहे. डॉ. 
रमेश पानसे यांनी यावर कोरडे ओढले आहेत. या याच आधारे रा यातील पालकवगाने रा य शासना या 
मराठ वरोधी भूिमके या वरोधात यायालयात जा याची गरज आहे. जनाची नाह च, तर मनाची लाज 
बाळगून तर  शासन या धडय़ापासून बोध घेईल, अशी आशा आहे. मराठ  शाळांवर सरसकट बंद  घालणारे 
आ ण इं जी शाळांना पायघडय़ा घालून ताबडतोब मा यता देणारे, असे दो ह  आदेश शासनाने व रत मागे 
यावेत. अ यथा, मराठ ेमी जनते या ती  असंतोष व संतापाचा आघात शासनावर झा यािशवाय राहणार 

नाह . 
हणूनच, विधमंडळा या अिधवेशना या त डावर मराठ सार या ज हा या या मु य़ाचा वेध घेत याब ल 

‘लोकस ा’ आ ण ‘केजी टू पीजी’चे रा यातील जनते या वतीने शतश: आभार. 
सलील कुलकण , saleelk@gmail.com  

 
यापे ा शरमेची दुसर बाब कोणती? 

शाळांना मा यता, अनुदान िमळ यासाठ  कोटाची पायर  चढावी लागते, यापे ा शरमेची दुसर  कोणती बाब 
नाह ! पालकां या आंदोलनांकडे शासन अ यंत असंवेदनशीलपणे पाहात आहे, ह  यातून आणखी चीड 
आणणार  गो  आहे. टळक-आगरकरांनी थापन केले या यातनाम सं थेलाह  शासना या अ यायकारक 
धोरणाचा फटका बसतो आहे. व ेचे माहेरघर असले या पु यनगर साठ  यापे ा दुदव ते कोणते? 



अमृतमंथन: िनल ज राजकारणी आ ण गळचेपी मराठ  शाळांची (दै० लोकस ा) 

Page 3 of 4 
 

दुकानांवर ल पाटय़ा मराठ त असा यात, यासाठ  राजकारणाने े रत आंदोलन केले जाते. तोडफोड केली 
जाते. पण, मराठ  शाळांना मा यतेअभावी कुलूपांचे साखळदंड पडत आहेत, याकडे कुणीच ल  दे याची 
संवेदनशीलता दाखवत नाह . हेच, महारा ाचे राजक य, सामा जक वा तव आहे.      

एक त पालक, डॉ. कुलकण  

 
मराठ चा अिभमान बाळगणा  या पालकांचा अपमान 

महारा ाबाहेर ल व ाथ  रा यात येऊन िश ण घेतात. इथेच नोकर - यवसाया या संधी साधतात. आ ण 
आप याच महारा ात वाढणा  या सवसामा य कुटंुबातील मराठ  मुला-मुलीं या शाळां या मा यता शासक य 
धोरणांम ये अडकव या जातात. अशा शासनाला हणायचे तर  काय? मातृभाषा मराठ या अिभमानासाठ  
केवळ गळे काढले जातात. पण, मराठ  मा यमां या शाळा मा यतेअभावी बंद करा या लागत अस याब ल 
कुणी चकार श द काढत नाह . याचे साधे सोयर-सुतकह  कुणाला नाह . आप याच मुलांना आपण 
शाळांम ये जा यापासून वंिचत ठेवत आहोत. छोटय़ा गटापासून दहावीपयत या मराठ  शाळांना तातड न े
परवानगी िमळणे गरजेचे आहे. महारा ाचा, मराठ  भाषेचा आ ण िश णाचा यापे ा दुसरा अपमान कोणता? 

सौ. च हाण, एक नाराज पालक 

 

महारा ात राहणा  या आ ण मराठ  भाषे या अिभमानासाठ  मराठ  मा यमा या शाळांम ये आम या 
पा याला वेश घेतले या आम यासार या पालकांचा शासन अपमान कर त आहे. महारा ातच मराठ  
मा यमा या शाळांना परवानगी िमळत नाह , ह  ला जरवाणी गो  आहे. 
ए. एन. गोडबोले 

 

आ ह  पालक मराठ चे ेमी आहोत. आम या मुला-मुलीं या मनातह  मराठ चे ेम िनमाण क  इ छतो. 
यासाठ च मराठ  मा यमा याच शाळांमधून िशक व याचा आमचा आ ह आहे. पण, शासना या मा यते या 

धोरणामुळे आम यासार या मराठ ेमींची क ड  होत आहे. या ावर तोडगा िनघू शकला नाह , तर 
आम या पा यांना इं जी मा यमा या शाळांम ये िशक व यावाचून पयाय राहणार नाह . मराठ या या 
शै णक बिलदानासाठ  शासनच जबाबदार राह ल. 
एस. एस. गोखले 

 

मराठ  मा यमा या वनाअनुदािनत शाळांना यायालयाने मा यता देऊनह  सरकारकडून परवानगी िमळत 
नाह , हणजे रा य शासना या कारभाराचे हे न क  काय धोरण आहे? बालवाड पासून सातवीपयत परवानगी 
दे यात येते, तर आठवी आ ण यानंतर या तुकडय़ांना मा यता दे यात सम या ती कोणती? ाथिमक-
मा यिमक अशा शासक य धोरणां या तां कतेचा शाळांना फटका का बसावा? व ाथ -पालक, िश क सारेच 
या वाद त मराठ  मा यमा या शाळांमधील उप मांबाबत समाधानी आहेत. मग, परवानगी दे यात 
शासनाला अडचण काय आहे? या सव मा यता, परवानगी या करणांम ये मुलां या मनांचा वचार कुणी 
करणार आहे काय? यांची अव था गर ब ब चार  कुणीह  हाका, अशी झाली आहे. 
मनीषा कंुटे, वैशाली काजळे 
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मराठ -कानड  सीमा ासाठ  अनेकांनी बिलदान केले आहे. तसेच, महारा ाम येह  वनाअनुदािनत शाळांना 
मा यता िमळ यासाठ  काह  पालकांनी बिलदान ावे, अशी शासनाची इ छा आहे काय?     

एक त पालक 

 
‘लोकस ा’ या ‘केजी टू पीजी’म ये शाळामा यते या करणाला वाचा फोडली, याब ल शतश: ध यवाद. 
दा णा य रा यांनी उ चिश णह  मातृभाषेतून दे याची यव था केली आहे. महारा ात मराठ  
मा यमां या शाळेचा गळा शासनच कापत आहे! मराठ ची महारा ातच गळचेपी का हावी? 

यश ी पुणेकर 
 
महारा ात मराठ  शाळांना मा यता िमळत नाह , यासारखी दुदवी बाब नाह . एक कडे मराठ  वाचवा-मराठ  
िशकवा, अशी ओरड केली जात आहे. दुसर कडे याच रा याम ये मराठ  शाळांचा गळा घोटला जात आहे. 
आप या पा याला मराठ  शाळेत िशकवू इ छणा  या पालकांनी जायचे तर  कुठे? अनुदान नसले, तर  
मा यता ह  िमळालीच पा हजे.                                          
मुकुल कुलकण  

 
कायालयीन कामकाजाम य े मराठ चा वापर करावा, असे आवाहन येक जण करतो. पण, यासाठ  
प ह यांदा शालेय िश णासाठ  मराठ चा वापर करणे गरजेचे आहे. यामुळेच मराठ  मा यमां या शाळांना 
शासनाकडून कोणतीह  आडकाठ  न येऊ देता परवानगी िमळ याची गरज आहे. तो आमचा ह कच आहे! 
महारा ात जा तीत जा त शाळा मराठ  मा यमा याच पा हजेत. यासाठ  रा यभरातील पालकांनी एक त 
येऊन लढा उभारावा. 
अचना कुलकण , गोळवलकर गु जी शाला 
 
महारा ात मराठ  असावी आ ण ती वाढावी, ह  आमची तळमळ आहे. याह पे ा मह वाचे हणजे मराठ  
मुला-मुलींना व ानाद  मह वा या वषयांचे िश ण मराठ तूनच िमळाले पा हजे. व ान-ग णत हे वषय 
मुळापासून समजणे श य होईल. नाह तर महारा ातील व ाथ  हे केवळ पोपटपंची क न भरपूर माक 
पाडणार  यं ेच बनतील. वगात िशकणा  या िश णाचा दैनं दन जीवनाम ये उपयोग करता येणे आव यक 
आहे. यासाठ  मराठ  मा यमा या शाळांना पयाय नाह . यामुळेच शासना या िनषेधाह धोरणाचा 
फेर वचार करावा. 
ऋता पाटणकर, मा. स. गोळवलकर गु जी शाला 
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