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महारा ा या सुजाण जनतेस आवाहन 

“मराठ  शाळा टकू ा, मराठ तून िशकू ा...” 

िश ण अिधकार सम वय सिमती 

महारा  शासनान े२९ ए ल २००८ रोजी प रप क काढून रा यात वनाअनुदान त वावर नवीन 

ाथिमक व मा यिमक शाळा सु  कर यासाठ  कंवा नवीन (वर ल इय ांचे) वग सु  कर यासाठ  

येक  पाच हजार पये शु कासह ताव मािगतल ेव २० जुल ै२००९ या प रप कान े यां यापैक  

सव (सुमारे आठ हजार) मराठ  शाळांचे ताव र  केल.े यानंतर १९ जून २०१० रोजी अशा अमा य 

मराठ  शाळांना ’अनिधकृत’ घो षत क न अशा सव शाळा ताबडतोब बंद कर यात या यात, अ यथा 
यांना एकरकमी एक लाख पये व यानंतर ित दनी एक हजार पये असा दंड केला जाईल अस े

जुलमी प रप क काढल.े तसेच (२४ ऑग ट २००९ या प ा ारे) अशा शाळावंर फौजदार  गु हे दाखल 

कर यात येतील असा हुकूमशाह  फतवा काढला. साह जकच ा धमक मुळे धा तावून गेले या 
मराठ  शाळाचालकांना आप या शाळा बंद कर यावाचून ग यंतर रा हल ेनाह . सातवीपयतचे वग 

असले या शाळांना आठवी ते दहावीचे वग सु  कर यास अनुमती नाकारली गे यामुळे सातवी उ ीण 

झाले या व ा याचे अनोनात हाल झाल.े ाची प रणती व ा याची कुचंबणा हो यात, पालक 

अ व थ हो यात व एकूणच समाज सं िमत हो यात झाली आहे.  

अशा कारे महारा  रा या या सुवणमहो सवी वषात रा यशासन एक कडे मराठ  शाळांचे 

अ त वच संपव याचा य  कर त असतानाच दुसर कडे वनाअनुदान त वावर इं जी 
मा यमातील शाळा सु  कर यासाठ  य शील आहे. इं जी मा यमा या शाळा सु  कर यासाठ  

आमं ण देणार  प रप के शासनान ेगे या द ड वषात पु हापु हा काढली आहेत. जुलै २००९म ये 
मराठ  शाळांचे ताव र  के यावर शासनान े ऑग ट २००९म य े एकूण ११९० इं जी 
मा यमा या शाळांना आ ण याचबरोबर ३४ हंद , क नड व गुजराती मा यमां या शाळांनाह  

मा यता दली, परंतु एकाह  मराठ  शाळेला महारा ात मा यता दली नाह . पुढेह  तेच स  चाल ूआहे. 

वातं यपूव काळात टशांनीह  थािनक भाषेवर अस ेअ याचार केल ेन हते. 

मुलानंा ाथिमक व मा यिमक िश ण देण ेहे एक अ यंत प व  काय आहे. आईव डलां याकडून 
घर  िमळणा  या सं कारांबरोबरच शाळेतह  मुलांना आप या उ वल भ व यासाठ  आव यक ते 
मूलभूत ान संपादन कर यासाठ  मातृभाषा हेच सव कृ  मा यम आहे हे जगभरातील त  
मा य करतात. कर पाने सरकार जनतेकडून पैसा गोळा कर त असते व या पैशातूनच इतर 
खचाबरोबर िश ण े ासाठ  पुरेशी तरतूद केली गेली पा हजे. शासना या एकूण खचा या ६ 
ट के खच िश णावर केला जावा असे आप या घटनेतच प पण े हटलेले आहे, याव न 
आप या सुजाण घटनाकारांनी देशाचे धोरण कती वचारपूवक व दूर ीन ेठरवल ेहोते ते प  



अमृतमंथन: महारा ा या सुजाण जनतेस आवाहन 

Page 2 of 3 
 

होते. पण याहून कतीतर  कमी खच करणा  या महारा  शासनान ेअनुदान दे याचे मा य केले या 
शाळांनाह  गे या पाच वषात वेतनेतर अनुदान दलेल ेनाह ; मा  याच शासनान े व वध ने यां या 
३६ कारखा यांना धा यापासून दरवष  एकूण १०० कोट  िलटर दा  गाळ यासाठ  परवाने देऊन 
यांना उदार मनान ेअनुदान कबूल केलेल ेआहे.  

महारा  रा या या सुवणमहो सवी वषात मु यमं ीपद  वराजमान असले या ी० अशोकराव 

च हाण ांनी शासना या संकेत थळावर ल आप या य लेखात (बायोडेटा) आपण महा मा 
गांधीं या वचारसरणीचा अंगीकार केलेला अस याचे व िश ण ह  वकासाची गु क ली आहे ावर 

आपला ढ व ास अस याचे हटल ेआहे. पण माननीय मु यमं यांनी हे ल ात घेतलेल े दसत 

नाह  क  वतः महा मा गांधींनी बालकांना शालेय िश ण मातृभाषेतच िमळाल ेपा हजे ावर नेहमी 
भर दला होता. ाव न गांधीजींचा वारसा सांगणार  आजची आपली सरकारंच यां या त वांची 
कशी पायम ली कर त आहेत, हे सहज ल ात याव.ं  

काय ान े िश ण हा बालकांचा मूलभूत अिधकार असताना महारा  शासनान े िश ण देण ेहा मा  

गु हा ठरवला आहे. िशवाय िश ण हा मूलभूत अिधकार असताना आप या रा यातील बालकाचंा 
वतः या मातृभाषेत िश ण घे या या अिधकार कसा काय नाकारला जाऊ शकतो? खरं हणजे, 

िश ण दे यासार या प व  कायासाठ  शासनाची अनुमती घे याची आव यकताच काय? शासनान े

सवाना अनुमती ायलाच पा हजे; मा  समाज हता या ीन ेयो य व वाजवी मागदशक त व े
नेमून देऊन यांचे पालन बंधनकारक कराव.े  

देशा या काय ामधील मूलभूत तरतुद ंशी फारकत घेतलेले धोरण बदल यास शासनाला भाग 

पाड यासाठ  ताबडतोब पावल े उचल याची गरज िनमाण झाली आहे. हणूनच डॉ० रमेश पानस े

ां या नेतृ वाखाली ’िश ण अिधकार सम वय सिमती’ची थापना कर यात आली असून 

ित यातफ मराठ  शाळांवर व पयायान े व ा यावर आ ण यां या पालकांवर होत असललेा अ याय 

दूर कर यासाठ  य  केला जात आहे. ाचाच एक भाग हणून हणून रा यभाषा मराठ तून 

िश ण घेत असले या ठक ठकाण या शाळांतील व ाथ - व ािथनी, यांचे पालक, िश क, 

शाळाचालक, आ ण याच माणे इतर सामा जक कायकत, सा ह यक, भाषा ेमी, हतिचंतक, 
इ याद ंनी शिनवार द० ४ स टबर २०१० रोजी दुपार  ४.०० ते ६.०० या दर यान पु यातील संभाजी 
पुला या दुतफा एक  जमून आप या खालील माग यांचे िनवेदन जाह रर या सरकारपुढे सादर 
कर याचे ठर वल ेआहे.  

१.  मा यता न दले या मराठ  शाळा बंद कर याचा आदेश देणारे १९ जून २०१०च ेमहारा  

शासनाचे प रप क व रत मागे यावे. 

२.  सव मराठ  मा यमा या शाळांना ताबडतोब मा यता ावी. नैसिगक वाढ या िनकषावर 

१०वीपयत या वगाना मा यता दे याच ेधोरण वीकारावे. 

३. रा यभाषा मराठ तून िश ण देणा  या शाळांना शासनाने आिथक साहा य ावे. 
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४. रा याच ेिश ण वषयक धोरण व िनयमावली ठर व यासाठ  संबंिधत ’त ांची’ सिमती 
थापून ित या सूचनांनुसारच व कायदेशीर येची अंमलबजावणी क न धोरण 

राबवावे. 

सव सुजाण नाग रकांना आ ह  अस ेकळकळ चे आवाहन करतो क , आपण िनयो जत वेळ  वर ल 

ठकाणास भेट देऊन तुत िनवेदनावर वा र  करावी व ा माग यांना पाठबळ देऊन तुत 

उप म यश वी करावा. 
वर ल िनवेदनाचा आप या सव िम बांधवांत सार करावा अशी न  वनंती.   
 

- िश ण अिधकार सम वय सिमती 
 
संपक: रमेश पानसे: 9881230869, सुनीती सु.र.: 942571784, सुधा भागवत: 9822769535, सलील कुलकण : 

9850985957, सुहास को हेकर: 9422986771, वजय पा ये: 9822031963  

ई मेल: shi.a.sa.sa@gmail.com 

 

   

 


