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मराठी शाळांना मा यता नाकार याचा शासनाचा िनणय अ यायकारक आहे का? 

(आयबीएन लोकमत – ‘आजचा सवाल’ द० ६ स टबर २०१०) 

मराठी शाळां या ाब ल आच असणा  या येक वािभमानी मराठी माणसाने पहायलाच पािहजे असा 
हा ६ स टबरचा आयबीएन लोकमत वािहनीवरील ’आजचा सवाल’ काय म झाला. या काय मामुळे अनेक 
दवसांनी एका मह वा या िवषयावर एक उ म, अ यासपूण, मु ेसूद व िनभ ड चचा पािह याचा अनुभव 

िमळाला. असा अ यु म काय म सादर के याब ल या काय माचे सू धार ी० िनिखल वागळे यांचे 
मनःपूवक अिभनंदन. िशवाय यात सहभाग घेऊन सडेतोड व वा तवावर आधा रत अशा मु ां ारे 
शासनाचे िविवध कांगावे उघडे करणारे नािशक या आनंदिनकेतन शाळेचे सं थापक-संचालक ी० अ ण 
ठाकूर, महारा  सामािजक नविनमाण बोिधनीचे मुख व मनसे या पुणे िवभागाचे सरिचटणीस ी० 
अिनल िशदोरे व िशवसेनेचे िवधान प रषदेतील आमदार डॉ० दीपक सावंत या सवाचेही मनापासून 
आभार. यािशवाय सव बाजंूनी इतका मार पडत असताना व बोल यासाठी एकही तकशु  मु ा 
नसतानाही, पळ न काढता व अ तुत का होईना पण काहीतरी िवधाने करीत शेवटपयत खुच ला िचकटून 
बस याब ल महारा ाचे अधवेळ (पाववेळ?) िश णमं ी ी० बाळासाहेब थोरात यांचेही यांचे देखील 
कौतुक आपण करायलाच पािहजे.   

तुत काय माचा वेळ मया दत अस यामुळे यात िनवडक पण मह वा या मु ांवरच चचा झाली. 
महारा  शासनाचे व हरण करणारे इतरही अनेक मु े जनतेसमोर यायला हवेत. क  सरकार या 
िश णा या अिधकारा या काय ा माणे रा य शासनाने िश ण े ातील त ांची सिमती नेमून यां या 
िशफारशी िविधमंडळापुढे ठेऊन यां या िनणयानुसारच िश णिवषयक कायदे करायला पािहजेत. पण 
आम या रा यशासनाला वतःला राजक य सोयीचे िनणय घे या या मागात कुठ याही ख  या व ामािणक 
त ांची लुडबुड नको असते. कब ना आमचे रा यशासन हे वतःलाच सव  व सव िवषयांतील सव  
त  समजते आिण मग ते वतःला व वतः या पाठीरा यां या वाथाला पोषक असेच सव िनणय घेत 
असतात. तसे करताना गरीब, अितसामा य, ामािणक अशा जनतेची पवाच करीत नाहीत.  

िश णासार या अ यंत मह वा या िवषयाब ल आम या शासनाला कधीच फारसे मह व वाटलेले नाही. 
याचे कारण हणजे िश ण, भाषा, सं कृती ही राजकार यांनी फारसे कमाव याची खाती न हेत, तर केवळ 
शासनाने गमाव याची आहेत. यामुळे कोणाही राजकार याला सुखासुखी िश ण खाते नको असते. केवळ 
एकच िश ण खाते घे यास तर कोणीच तयार नसतो. यामुळे क ेस शासनक यानी िश ण खा यावर 
नेहमीच अंशवेळ व राजक य दृ ा किन  असे मं ी नेमलेले आहेत. सव ी पुरके, िवख,े थोरात ा अशा 
(अंशवेळ) मं ी झाले या मंडळ चे शै िणक े ातील कतृ व, अनुभव, वाकबगारी पाह यापे ा ब धा 
यायालयाकडून (आिण आता जनतेकडून) वारंवार थपडा खाऊनही खुच  घ  ध न राह या या राजक य 

िचवटपणाचे कतृ व पा नच यांची िनवड केलेली असावी. िशवाय यातील येकाकडे दुसरे कुठले तरी 
अिधक ’अथपूण’ खाते सोपवलेले अस यामुळे याचें ल  साहिजकच मु यतः याच खा याकडे असते. 
यायालयाने २००१ या वष  तंबी देऊनही आज नऊ वषानंतरही िश णाब लचा तो तथाकिथत बृहद ्-

आराखडा शासनाने बनवलेला नाही व उलट या आप या या िनि यतेचीच ढाल क न शासन “तो 
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आराखडा तयार झा यावर मगच आ ही रा यभाषा मराठी या मा यमा या शाळांना अनुमती दे याब ल 
िवचार क ” असे िनल पणाने सांगते आिण तसे करत असताना इं जी, हदी, क ड, गुजराथी, उदू 
मा यमा या हजारो शाळांना मा  मु ह ताने अनुमती वाटते, ाला काय हणाव?े या मराठी 
शाळांमधील मुले सातवी पयत िशकली आहेत पण शाळेला आठवीपासूनची परवानगी दलेली नाही अशा 
शाळांतील सातवी उ ीण झाले या मुलांना “शासन िनणय घेईपयत अमयाद काळापयत िश ण थांबवून 
शासनाने पुढे अनुमती दली तरच आठवीपासूनचे िश ण चालू ठेवा” असे आपण सांगायचे काय?     

स याचे िश णमं ी ी० बाळासाहेब थोरात हे मु यतः कृिषमं ी असून जमेल तसा थोडाफार वेळ िश ण 
खा यासाठी देतात. आप या शासनाला पूणवेळ िश णमं ी नेम या या ऐवजी कृिष, दु ध वसाय व 
पशुसंगोपन हे िवभाग पाहणारा मं ी िश ण िवभागावर फाव या वेळात ल  ठेव यास पुरेसा वाटतो, 
यापे ा अिधक दुदवाची गो  कुठली? (शेवटी िश क व िव ाथ , िवशेषतः मराठी शाळांतील, यांना 
रा यशासन पाळीव पशंु यापे ा अिधक मह व देत नाहीत ही देखील व तुि थती आहेच हणा.)   

गे या पाच वषात शासनाने एकाही, अनुदािनतच न हे तर िवनाअनुदािनत त वावरसु ा, नवीन मराठी 
शाळा कवा पुढील वग काढ याची अनुमती न देता अशा सव सं थांना अनिधकृत असे घोिषत क न 
रा यभाषा मराठीमधून िश णदान दे यास बंदी घातलेली आह.े िश ण हा मूलभूत अिधकार आहे असे क  
सरकारने घोिषत केले असतानाच आम या रा यशासनाने मा  मातृभाषेतून िश ण देणे हा मा  गंभीर 
गु हा ठरवून तो भयंकर अपराध कर याचा य  करणा  या मराठी शाळाचालकांवर फौजदारी कारवाई 
कर याची व एकरकमी एक लाख पये दंड व यािशवाय येक दवसामागे दहा हजार पये दंड 
कर याची धमक  देणारा शासनादेश काढला आह.े वतः या प ातील मानकर व प सह पाटलांसार या 
गंभीर गु हेगार मंडळ वर काहीही कृती कर याचे टाळणा  या दो ही स ाधारी प ां या मं ीमंडळाने 
मराठीतून िश ण दे याचा य  करणा  या शाळांवर मा  गु हेगारी कारवाई कर याचे ह यार उपसले 
आह.े      

क ेस याचें (सोयी माण)े नाव घेते या महा मा गांध नी नेहमीच शालेय व उ  िश णही मातृभाषेतून 
दे यावरच भर दला होता. मा  यांचा वारसा सांगणारे आजचे आमचे राजकारणी तसे कर याऐवजी 
रा यातून मातृभाषेतील िश णाला ह पारच करायला िनघाले आहेत. याव न आम या रा यशासनाचा 
ढ गीपण प  होतो.  

अथात दुदवाने आतापयत िवरोधी प ांनीही या मु ावर शासनाचा पुरेसा पाठपुरावा केलेला नाही हे 
देखील स यच आह.े मराठी िच पटां या बाजूने राजकारण करणा  या मराठीधा ज या राजक य 
प ानंादेखील या अ यंत मूलभूत मु ाचे मह व अजूनपयत नीटसे समजलेले दसत नाही. मराठी शाळाच 
टक या नाहीत तर पुढ या िपढीत कोण मराठीत लेखन करणार, कोण वाचन करणार व ती कशी काय 

अिधकृत भाषा कवा ानभाषा होणार? आिण मग मराठीधा ज या प ानंा मते दे यास तरी कतीसे लोक 
तयार होणार? हणून िनदान िनखळ वहार हणून तरी मराठीधा ज या प ानंी मराठी या मु ावर 
िजवाचे रान करायला हवे.    

आज िवनाअनुदान त वावर अनुमती दली आिण उ ा या शाळेने जर अनुदान मािगतले तर शासनाला 
िश णावर अिधक खच करावा लागेल हणून अनुदािनत कवा िवनाअनुदािनत अशा कुठ याही कार या 
त वावर रा यभाषा मराठीचे मा यम असणा  या शाळांना परवानगी दे यास नकार देऊन यांनी शाळा 
चालव यास यां यावर कारवाई कर याची धमक  दे याची शासनाची कृती ही ी० अ ण ठाकूर यांनी 

तुत चचत हट या माणे आप याला होणा  या मुली या ल ाला पुढे कदािचत ंडा ायला लागेल क  
काय या भीतीने मुलीची ज माआधीच णूह या करणा  या नराधम बापा माणेच आहे यात संशय नाही. 
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रा यभाषा मराठी या िश णासाठी हात आखडता घेणारे आमचे रा यशासन फारसा गवगवा न करता 
हळूच दुस  या हाताने सवप ीय ने यांचे दा  गाळ याचे कारखाने, आयपीएल, व अशा इतर अनेक 

ाधा य माने ु लक असणा  या गो वर अनुदान व सवलत ची खैरात करीत आहे हे स य लोकांसमोर 
आणायलाच पािहजे. वतः िश णमं ी असले या ी० बाळासाहेब थोरात व इतर राजकार यां या 
मराठीच न हे तर इं जी शाळानंाही रा यशासन अनुदान देत आहे हे वा तवदेखील जनतेने जाणून यायला 
पािहजे.  

ा िवषयावर चचा कर यासाठी आयोिजत केलेला ६ स टबर २०१० दवशीचा ’आजचा सवाल’ हा 
काय म महारा  शासना या मराठी ेमा या ढ गाचा बुरखा फाडणारा होता. रा यभाषा मराठी या 
मा यमातील शाळांना मा य केलेले अनुदानही अनेक वष न देणा  या व नवीन मराठी शाळांवर बंदी 
घालणा  या महारा  शासनाचे धडवडे काढणारा होता. आिण याचबरोबर येक मराठी ेमी माणसाला 
जागे करणारा व आप या वाथ , बेपवा, असंवेदनशील आिण िनदय रा यशासना या िव  दंड थोपटून 
उभे राह यास उ ु  करणारा असाच होता.  

तुत काय म खालील दु ावर ८ भागात सादर केलेला आह.े येक भाग उघडून संपूण काय म 
पहायला िमळ यास थोडा वेळ लागतो. पण तेवढा धीर धरावा. एखादा नवीन भाग उघड यावर तो 
आप या संगणकात उतरवनू (download क न) घेतला जाईपयत संगणक िनःश द (mute) क न ठेवावा 
व तो सव भाग संगणकाने उतरवून घेत यावर या काय मा या दशनास (ि कोणी बटण दाबून) सु वात 
करावी. हणजे एका दमात, अडथ यािशवाय तो भाग पाहता येईल. म यंतरांतील जािहरात चा यय 
नस यामुळे पूण काय म पाह यास दूरिच वाणीवर य  काय म पाह यापे ा कतीतरी कमी वेळ 
लागतो.  

६ स टबर २०१० या दवशीचा आयबीएन-लोकमत वािहनीवरील ’आजचा सवाल: मराठी शाळांना 
मा यता नाकार याचा शासनाचा िनणय अ यायकारक आहे का?’ हा काय म खालील दु ावर अव य 
पहा.  

http://ibnlokmat.tv/showvideo.php?id=119742  

आता ा ावर वातावरण तापललेेच आह;े ते थंड होऊ न देता रा यशासनाला आप या अ या य व 
अ याचारी धोरणात आव यक या सव सुधारणा कर यास भाग पाडेपयत आपण आपला लढा चालूच 
ठेवायला हवा.  

सव वािभमानी मराठी नाग रकांना आम या या शासना या मराठी शाळांिवरोधी धोरणािव  ल ास 
यथाश य पा ठबा दे याची आ ही कळकळीची िवनंती करतो.  

- ’िश ण अिधकार सम वय सिमती’  

(रमेश पानसे, सुनीती सु० र०, सुधा भागवत, सुहास को हेकर, िवजय पा य,े सलील कुळकण )  

(ई-मेल: shi.a.sa.sa@gmail.com) 

   


