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िनदशने यश वी के याब ल जनतेचे आभार 

मराठ  शाळा टकू ा, मराठ तून िशकू ा... 

महारा  रा य शासना या मराठ  शाळां वरोधी धोरणाचा िनषेध क न शासनाला जागे 
कर यासाठ  आयो जत केललेी िनदशने व मोचा यश वी के याब ल पु यातील व ाथ , 
पालक, िश क, मराठ ेमी नाग रकांचे आभार. पु यातील व पु याबाहेर लह  अनेक 
मा यवरांनी मु ाम उप थत राहून शासनास ाय या िनवेदनावर स ा के या.  

काह  मा यवरांनी मो यास पा ठं यादाखल दोन श द सांिगतले यां याम ये पुढ ल य ंचा 
समावेश होता. डॉ० द० ना० धनागरे (माजी कुलगु , िशवाजी व ापीठ), ाचाय कौितकराव 
ठालेपाट ल (माजी अ य , अ खल भारतीय मराठ  सा ह य महामंडळ), डॉ० मनोहर जाधव 
(पुणे व ापीठ, मराठ  वभाग मुख), डॉ० वसंत पाटणकर (मुंबई व ापीठ, मराठ  वभाग 
मुख) ा० ० ना० परांजपे (माजी मुख, वृ प व ा वभाग, पुणे व ापीठ), डॉ० नीिलमा 

गुंड  (उप ाचाय, किन  महा व ालय, िश० ० मंडळ , पुण)े, द पा ीराम (ना य े ), वीणा 
देव (ले खका), योती सुभाष (ना य े ), व ा बाळ (संपादक, िमळून सा  याजणी), कौशल 
इनामदार (संगीतकार), अिनल िशदोरे (सरिचटणीस, पुणे वभाग, महारा  नविनमाण सेना 
व मुख, महारा  सामा जक नविनमाण बोिधनी), याम देशपांडे (नगरसेवक, िशवसेना) 
इ याद . 

संगीतकार कौशल इनामदार यांनी जमले या मुलांबरोबर व नाग रकाबंरोबर िमळून ’लाभले 
अ हांस भा य, बोलतो मराठ ’ हे मराठ चे अिभमान गीत गायल.े  

(च०ूभू० ा० या०) 

------------------------------------- 

पुढे वाचा... 
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दैिनक सामना, पुण,े र ववार, ५ स टबर २०१० 
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महारा ा या सुवणमहो सवी वषातच रा यातील शेकडो मराठ  शाळा अनिधकृत ठरवून या 
बंद कर याचा फतवा सरकारने जार  के यानंतर सव  संतापाचा भडका उडाला. पुणे, 
नाशकात िश क, पालक आ ण व ाथ  हजार या सं येने र यावर उतरल.े ‘मराठ  शाळा 
टकू ा’, ‘मराठ तून आ हाला िशकू ा...’, ‘रा य सरकार हाय हाय...’ अशा गगनभेद  
घोषणा देत ज हािधकार  कायालयांवर यांनी धडक मोच काढल.े मराठ चा अवमान 
करणा  या सरकारचे डोके ठकाणावर आहे काय, असा जळजळ त सवाल कर त व ाथ  आ ण 
िश कांनी सरकार या अ यादेशाची होळ  केली आ ण पु यातील सवात मोठा अलका चौक 
आदंोलकांनी त बल 3 तास रोखून धरला होता. 

रा यात 2008 नंतर सु  झाले या परंतु मा यता नसले या मराठ  शाळांनी आ हाला कायम 
वनाअनुदािनत हणून परवानगी ा अशी मागणी रा य सरकारकडे केली होती. शाळांनी 
मा यतेसाठ  वारंवार परवानगी मािगत यानंतर सरकारने 2008 नंतर या शाळांचे ताव 
माग वल,े मा  यानंतर तडकाफडक  या मराठ  शाळा बेकायदा ठरवून या बंद कर याचा 
फतवा 18 जून रोजी काढला. मातृभाषेचा अवमान करणा  या मराठ े या सरकार वरोधात 
संत  ित या य  होत होती. गे या काह  दवसांपासून धुमसणा  या या संतापाचा आज 
भडका उडाला. पु यात व ाथ , िश क आ ण पालक यां या पुढाकाराने थापन झाले या 
‘िश क ह क सम वय सिमती’ने र यावर उतरत सरकारला धारेवर धरल.े 

पु यातील डे कन येथील खंडोजी चौकातून हजारो िश क, पालक, व ा याचा मोचा िनघाला. 
मोचक  यानंी अलका चौक त बल तीन तास रोखून धरला. सम वय सिमतीचे डॉ. रमेश 
पानस,े डॉ. मधुकर िनरफराके, ा. सुभाष वारे, संगीतकार कौशल इनामदार, अिभने ी द पा 
ीराम, माजी कुलगु  द. ना. धनागरे, सिलल कुलकण , ववेक वेलणकर, िशवसेनेचे 

महापािलकेतील गटनेते शाम देशपांडे, महारा  वाहतूक सेनेचे एकनाथ ढोल,े व ाथ  सेनेचे 
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शहर संघटक करण साळ  यां यासह असं य कायकत उप थत होते. नाशकात 
आनंदिनकेतन शाळेतील हजारो व ाथ , िश क, पालक तसेच िश क, यापार वरोधी 
मंच या कायक यानी ज हािधकार  कायालयावर भ य मोचा काढला. यावेळ  अ ण ठाकूर, 
िमिलंद वाघ, छाया देव, ीकांत नावरेकर उप थत होते. 

पु यातील खंडूजीबाबा चौकातून सु  झालेला मोचा अलका टॉक ज चौकात आला. यावेळ  
व ा यानी िनषेधाचे फलक दाखवत रा य सरकार या वरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 
तर संगीतकार कौशल इनामदार यांनी मराठ  अिभमान गीत सादर करत या आंदोलनाला 
पा ठंबा दला.  
----------------------------------------------- 

ट प:  
स व तर वृ ांकनाब ल दैिनक साम याचे आभार. मा  वर ल वृ ा या संबंधात आ ह  काह  
टपण क  इ छतो.  

पु यात र ता रोखून धरला न हता. सामा य नाग रकांना कुठ याह  कारे ास न देता 
आपले हणणे जनतेला समजावून देण,े यांचा पा ठंबा िमळवण ेआ ण या या बळावरच 
शासनाला हलवून जागे करायचे असेच आंदोलनाचे व प होते.    

िशवसेनेचे नेते ी० याम देशपांडे व मनसेचे नेते ी० अिनल िशदोरे या दोघांनीह  
उ फूतपणे मोचाम ये उप थत राहून या ल याला पा ठंबा जाह र केलेला आहे.  

“ ा व इतरह  मराठ ेमी व वािभमानी राजक य प  व सामा जक सं था यांनी, 
रा यशासनाने आपले मराठ े े धोरण बदलेपयत, आपाप या पर ने व वध आघा यांवर ा 

ावर अट तट ने लढा ावा आ ण मराठ  शाळा व मराठ ेमी नाग रकांना सहकाय कराव”े 
असे आ ह  सवाना आवाहन करतो. 

– ’िश ण अिधकार सम वय सिमती’ 

------------------------ 

या वषयावर अिधक मा हती िमळव यासाठ  खालील लेख पहावा. 
http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/08/31/महारा ा या-सुजाण-जन/ 

 

   


