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पुणे - मराठ  शाळां या मा यतेबाबत रा य सरकार या धोरणा या वरोधात जन आंदोलन 
उभारणा  या िश ण ह क सम वय सिमतीने हा वषय यायालयीन पातळ वर लढ याचा िनणय 
घेतला आहे. सम वय सिमती या ये या काह  दवसांत मुंबई उ च यायालयात जन हत यािचका 
दाखल कर यात येणार आहे. 

िश ण ह क सम वय सिमती या बैठक त नुकताच हा िनणय घे यात आला. या वषयी बोलताना 
सिमतीचे कायकत सलील कुळकण  हणाले, "बृहत ् आराखडा वना अनुदािनत शाळांसाठ  लागू 
होत नस याचे मुंबई उ च यायालया या औरंगाबाद खंडपीठाने हटले होते. काह  वना 
अनुदािनत शाळांनी दाखल केले या यािचकेवर िनकाल देताना रा य सरकारला र  केले या सव 
शाळांचे ताव पुन जी वत कर याचे आदेश दले होते. यानंतरह  बृहत ् आराख यावर आडून 
बसले या रा य सरकार या वरोधात जन हत यािचका दाखल कर यात येणार आहे.''  

कुलकण  हणाले, "मा यता देताना मराठ  शाळांना एक व इं जी शाळांना दुसरा िनकष लाव याचे 
रा य सरकारचे धोरण चुक चे आहे. या माणे मागेल याला इं जी मा यमाची वना अनुदािनत 
शाळा दे यात येत असेल तर मराठ  शाळांबाबत वेगळे धोरण ठेवायची गरज नाह .''  

िश ण ह क सम वय सिमती या वतीने गे या तीन म ह यांत या वषयावर रा यभर 
जनआंदोलन कर यात येत आहे. मा यता न घेता सु  कर यात आले या मा , यो य प तीने 
सु  असले या शाळांवर फौजदार  कारवाई कर याचा शासना या िनणयामुळे नाराजी पसरली आहे. 
कोकण व वदभातील काह  भागात तसेच ऊस तोडणी कामगार, अपंग, मितमंद व बहु वकलांग 
असले या मुलां या िश णाकडे वशेष ल य दे याची गरज आहे. िश ण ह क काय ातून यातील 
काह  गो ी सा य होणार अस या तर , आहेत या शाळा बंद करणे हा उपाय नाह , असे मत 
य  त कर यात येत आहे. 
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