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मराठ  शाळा बचाव आंदोलनानंतर... 

रमेश पानसे, सोमवार, २० स टबर २०१० 

(दैिनक लोकस ा, ’केजी टू पीजी’ सदर, द० २० स टबर २०१०) 

 

िश क दनाची पूवसं या रा यभर व ाथ -पालक-िश क-सं थाचालक आ ण यांना पा ठंबा 
देणारे हजारो लोक, तसेच सां कृितक े ातील अनेक मा यवरांनी ‘मराठ  शाळा टकू ा, 
मराठ तून िशकू ा’ असे नारे देत र यांवर येऊन गाजवली. या सवा या वचार विनमयातून 
अलीकडेच ‘िश ण ह क सम वय सिमती’ ह  अनौपचा रक संघटना उभी रा हली आ ण ितने 
महारा ात सरकारचे मराठ  शाळां या संदभातील घोटाळे जनतेसमोर आणल.े 
िश णह क सम वय सिमतीने चार माग या शासनाकडे के या आहेत. एक- मा यता न 
िमळाले या मराठ  शाळा बंद कर याचा आदेश देणारे १९ जून २०१० चे आपले प रप क 
सरकारने मागे याव.े दोन- मराठ  मा यमा या सव शाळांना ताबडतोब मा यता ावी आ ण 
तीसु ा नैसिगक वाढ ल ात घेऊन थेट दहावीपयत एकदमच ावी; तीन- मराठ तून िश ण 
देणा या शाळांना आिथक साहा य ाव;े आ ण चार- रा याचे िश ण वषयक धोरण व 
िनयमावली ठर व यासाठ  शालेय िश णातील त ांची सिमती थापन क न ित या 
सूचनांनुसार व िश णह क काय ानुसार या क न अंमलबजावणी करावी.  

महारा ात, आप या मायभूमीत आपली मातृभाषा मराठ  जगायची असेल तर 
ासो छवासाइत या मह वा या अशा या माग या आहेत. वा त वक शासनान,े आप या चुका 

सुधा न लगेचच मा य करायला ह यात. याउलट; मु यमं ी व िश णमं ी यां या त काल 
ित या ामु याने नकाराथ  पण पर पर वरोधी हो या. 

वृ प ांत िस  झाले या बात यांनसुार, मु यमं ी असे हणाले क , ‘कायम वनाअनुदािनत 
शाळांना अनुदान दे याचे काम चालू अस यान,े तूतास अशा तावांना परवानगी दे याचे 
थांब व यात आले आहे. यानंतर पुढे या संदभात वचार करता येईल. याचा अथ असा होतो 
क , मु यमं ी ामु याने पैशांचे कारण दाखवून मराठ  शाळांना परवानगी नाकारताहेत. ते 
असेह  हणतात क , अनेक शाळांनी परवानगीचे ताव सादर करताना, कधीह  अनुदान 
मागणार नाह  असे शपथप  िलहून दले आहे.. वगैरे. य ात कोणीह  आपणहून असे 
शपथप  िलहून दलेले नाह , तर सरकारने बळजबर ने ते िलहून घेतले आहे. शाळांसाठ  

ताव सादर करतानाच पूवअट हणून असे शपथप  शासनाने िलहून घेतले आहे. तसेच, 
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यायालया या आदेशानुसार मराठ  शाळांना अनुदान ावे लागत अस यामुळे, यांना मंजुर  
दे याचे काम तूतास थांब वले असून, श य होईल ते हा मंजुर  दली जाईल असे मु यमं ी 
हणतात. हणजे, चालू असले या पण मंजुर  नसले या शाळांना सरकार, याला जमेल ते हा, 

मंजुर  देणार असेल तर या शाळा बंद कर याची घाई शासनाला का झाली आहे? मंजुर , 
अनुदान या औपचा रक बाबींसाठ  या शाळांना थांब व याची भाषा करायची आ ण कृती मा  
यांना मार याची करायची! 

जे हा, (िमशेल फुको यां या श दातील) ‘ शासक य मानिसकता’ (Governmentality) ह  
नाग रकां या हतापे ा आ ण यां या इ छा, आकां ा, गरजांपे ा, शासननामक सं थे या 
वाथासाठ , हतासाठ  काम क  लागते, आपली स ा वाप  लागते ते हा जनतेचा शासनाशी 

संघष अटळ ठरतो. 
शाळां या अनुदानासाठ  पैसा खच न कर याचा वचार शासना या मनात येतो, ते हा ह  अशी 
समाज वरोधी शासक य मानिसकता िनमाण झाली आहे हे िनदशनास येते. सरकार या 
खचाची ाधा ये तपास याची वेळ आली आहे, हे आता नाग रकांनी ल ात यायला हव.े 
महारा ाचे अथमं ी तर हणतात क , पुरेशा मराठ  शाळा आजच आहेत. मग सरकार बंद क  
पाहत असले या शाळांतून मुले कुठली येतात? अथमं ी असेह  हणतात क , शाळा जा त 
झा या, तर िश णाचा दजा खालावेल. हणजे अथमं यांना िश ण तर कळत नाह च, पण 
अथशा ह  समजत नाह . यांनी हे समजून यावे क , सरकार या म े दार मुळे सरकार  
शाळांचा दजा घसरतोय; पधमुळे न हे! 
यांना अनुदान हवे अशा शाळांना अनुदान ायला पैसे नाह त, हे सरकारचे लंगडे ितपादन 

आहे. सरकारची खचाची ाधा ये चुकताहेत असा याचा अथ आहे. सरकारने एखाद  त ांची 
(आमदार-खासदारांची न हे! अथत ांची!) सिमती िनयु  क न खचाची ाधा ये न याने 
ठर वली पा हजेत. आजच सरकारचा बराचसा पैसा थोडय़ा बडय़ा शाळां या हकमतीपोट  खच 
होतोय. तो वाचवला तसेच सव िश ा अिभयानातील आिथक ाचार थोपवला तर  
िश णासाठ  मुबलक पैसा उपल ध होईल. आता, न या िश णह क काय ानुसार सरकार 
शाळांवर आपली िनयमावली लादू पाहत आहे. हाह  नोकरशहांचा लादलेला शासनिनणय 
असणार आहे. न या काय ानुसारच, ह  िनयमावली शासक य िनणयाने कर याचा अिधकार 
सरकारला नाह , कारण काय ात (कलम ३४(१)) म ये सांिगतले आहे क , ाथिमक िश णाचे 
ान व य  अनुभव असले या त ांचे ‘रा य स लागार मंडळ’ ग ठत कराव,े आ ण कलम 

३४(२) नुसार, या स लागार मंडळा या स याने पुढ ल काळात या काय ाची अंमलबजावणी 
करावी. 
‘बृहत ्  आराखडा तयार क न आव यक तेथे मराठ  शाळांना परवानगी देणार आहोत’, असे 
िश णमं ी हणतात. असा आराखडा करणार अस याची घोषणा सरकार २००१ सालापासून 
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कर त आले आहे. वा त वक, मा या मा हती माणे असा आराखडा शासनाने २००६-०७ सालीच 
तयार केला आहे. कदािचत आज या मु यमं यांना, िश णमं यांना, अथमं यांना िन सिचवांना 
हे आप याच शासनाचे काम मा हतीच नसेल कंवा ह  मंडळ  च क थापेबाजी करताहेत. 
मु ा असा आहे क , हा आराखडा फ  मराठ  शाळांसाठ च का? इं जी शाळाह  यात समा व  
का नाह त? कोणतेह  मूल एकतर मराठ  शाळेत जाईल कंवा इं जी वा अ य शाळेत; मग, 
लोकसं ये या िनकषावर ल आराखडय़ात सवच शाळा यायला नकोत का? असा आराखडा आता 
खासगी दवाखाने कुठेकुठे असावेत हे ठर व यासाठ ह  सरकारने करावा. या िम  अथ यव थेत 
खासगी व सरकार  दो ह  उप म अ त वात असायला हवेत. वापर कशाचा करायचा याची 
िनवड वापरणारे करतील. सरकार क  पाहत असले या या आराखडय़ाचा आणखी एक हेतू 
दसतोय, तो आहे, केवळ ज हा प रषदां या शाळा टक व याचा. या शाळा सामा यत: चांगले 
िश ण देणा या हणून समाजमा यता पावले या नाह त. यामळेु तेथे ह ली व ाथ  जातात 
ते नाइलाज हणून, जवळपास दुस या मराठ  शाळा नाह त- हणजे सरकार येऊ देत नाह  
हणून. खरे तर, यामुळे पालक- व ा याचे िनवड कर याचे वातं यच हरवते आ ण गर ब, 

वंिचत मुलांना स ने वाईट िश ण घेऊन, शयतीत मागेच राह याची वेळ येते. यामुळे 
खेडय़ापाडय़ातून या शाळांना पयाय असायलाच हवा; आ ण तो, आज सरकार याचा आ ह 
धरते आहे या इं जी मा यमा या शाळांचा न हे; तर च क या हजारो शाळा सरकार  
परवानगी या ती ेत वषानुवष आहेत या मराठ  शाळांचा. 
एकूण मराठ  शाळावंर अ याय करणारा आ ण खेडय़ापाडय़ातील लाखो मुलांना िनवड या 
वातं यापासून वंिचत क  पाहणारा हा तथाकिथत बृहत आराखडाच आ हाला मा य नाह . 

सरकारने आप या मालक या शाळा ठेवाय या असतील तर ज र ठेवा यात, पण खासगी 
शाळांचा ठक ठकाणचा वेश रोखता कामा नय.े कारण, कोणालाह  कुठेह  शाळा काढ याचा 
ह कच मुळ  भारतीय रा य घटनेने नाग रकांना दला आहे; (कलम १९-ग) यामुळे सरकारने 
मा यता दे याचा वषय मुळातच घटनाबा य़ आहे. िशवाय घटनेत असेह  प पणे हटले 
आहे क , रा याचा आ ण थािनक वरा य सं थांचा असा य  असला पा हजे क , आप या 
मातृभाषेतून ाथिमक िश ण घे यासाठ  सवतोपर  साहा य करावे (कलम ३५० अ), यामुळे 
या शाळा अनुदान मागतील यांना अनुदान देणे ह  सरकारची जबाबदार  आहे. सुदैवाने 

महारा ात आज अनेक शाळा अशा आहेत क  यांना सरकार  अनुदान (आ ण सरकार  पोषण 
आहारह ) नको आहे. यांना अथातच शाळा चाल व याची मु  मुभा असली पा हजे. सरकारचा 
िनयं क कायदा असावा, पण सरकारची जाचक म े दार  नसावी. शाळांचा दैनं दन कारभार 
सरकार  अिधका यां या हाती नसावा. दहावीपयत या िश णाची जबाबदार  खासगी मराठ  
शाळा घेत असतील तर उलट सरकारची तेवढ  आिथक जबाबदार  कमी होते, हे सरकारने 
ल ात याव.े 
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ह  सिमती िनमाण होऊन ित या स याने सरकारने वागायचे आहे. हे जोवर होत नाह  
तोपयत सरकार या येक शासक य कृतीला जनतेकडून आ हान दले जाईल, हे ४ 
स टबर या रा यभरा या सरकार वरोधी आंदोलनाने प  केलेच आहे. आता खर  काय ाची 
लढाई सु  होत आहे. हे आंदोलन आता पसरत चालले आहे. महारा ात ठक ठकाणी मराठ  
शाळा आपले पालक- िश क- सं थाचालक, व ाथ  घेऊन र यांवर येतील. आप या 
अिधकारांसाठ , अ त वासाठ  आ ण महारा ातील ाथिमक िश णाची गुणव ा वाढ व यासाठ  
पुढ ल काळांत सात याने कायरत राहतील. अनेक ठकाणी ‘िश ण ह क सम वय सिम या’ 
थापन होत आहेत. यांचे संघटन होत आहे आ ण पुढ ल नजीक या काळातील, 

सरकार वरोधी यापक आंदोलनाची नांद  होत आहे. भारताचे व मान पंत धान हणताहेत 
क , ‘शाळा भयमु  असावी’. य ात,शाळा सरकार या पदोपद  आपले अिधकार-अ त व 
दाख व या या कृती-वृ ीमुळे भयाखाली वावरताहेत. िश कांना तर शासनाने आपले ‘गुलाम’ 
बन वले आहे. पंत धानांचा आदेश खरा ठरायचा असेल, शाळा भयमु  कराय या असतील तर 
या शासनमु च हायला ह यात! 
बैठक ‘नाकारले या’ शाळांसाठ  

मराठ  शाळांचे ताव नाकार या या शासना या िनणयावर रा यभरातून ट का होत आहे. 
मराठ  शाळा टक व यासाठ  व ाथ -पालक व कायक यानी िश क दना या पूवसं येला एक  
दाखवली. आता ह  मोह म पुढे ने याची जबाबदार  आहे ती मराठ  शाळा व सं थाचालकांची! 
हणूनच िश ण ह क सिमतीतफ गांधी जयंतीला, दोन ऑ टोबर रोजी पु यात रा य यापी 

िश ण ह क प रषद भर व यात आली आहे. मराठ  िश णाचा ह क अबािधत राख यासाठ  
या प रषदे या मा यमातून नारा दला जाईल. 
मा यतेचा अज फेटाळ यात आले या आ ण मा यतेसाठ  अज केले या रा यभरातील 
शाळां या येक  दोन ितिनधींनी या प रषदेला उप थत राहाव,े असे आवाहन कर यात 
आल.े टळक र यावर ल यू इं लश कूलम ये सकाळ  १० ते ६ या कालावधीत ह  प रषद 
होणार आहे.  

यासंदभात पुढ ल ठकाणी संपक साधावा –  

िश ण ह क सिमती, ारा- ग. रा. पालकर शाला, ित ा मंगल कायालयाजवळ, कवनगर, 
पुणे - ४११०५२.  

दूर वनी - सुधा भागवत - ९८२२७६९५३५, सलील कुलकण  - ९८५०९८५९५७, सुनीती स.ु र. 
- ९४२३५७१७८४.  

ई-मेल - andolan.napm@gmail.com. 
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