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महारा ातील सीमाभागात मराठ  शाळांवर बंद , कानड  शाळांना मु ह ते परवानगी 

आम या रा यशासना या नाकतपणाचे, वािभमानशू यतेचे नवनवीन क स े उघडक ला 
येताहेत. गेली पाच वष सव महारा भर रा यभाषा मराठ म य ेनवीन शाळा उघड यावर कंवा 
अ त वातील शाळांम य ेपुढ ल वग चालू कर यावर बंद  घालणारे आमचे रा यशासन इतर 
भाषांतील शाळांना मा  कुठलीह  तपासणी न करता परवानगी मु ह तान ेदेत आहे. यामुळे 
रा यातील सीमावत  ामीण भागातील मराठ  जनतेलाह  आप या मुलांना कानड  शाळेतच 
िशकवण ेभाग पडते आहे. पण आमचे सरकार मा  चटई े  िनदशांक व हजारो कोट  पये 
यांची ैरािशके सोडव यातच गक आहे. अशा या आम या शासनक याना जथे महारा ा या 
सीमाभागातील मराठ  माणसांचीह  पवा नाह ; ितथे कनाटक या  बेळगाव सार या 
सीमाभागातील मराठ  माणसांब ल काय आ मीयता असणार?  
संबंिधत बात या खालील दु यांवर वाचा. 
 
 

मराठ ऐवजी कानड तून िश ण हा वरोधाभास 
कानड ंना वरोध; मराठ  शाळांना परवानगी (ई-सकाळवर ल चुक चा मथळा)  
रवी गजिभये : सकाळ वृ सेवा 
सकाळ, १३ डसबर २०१० 
पुणे आवृ ी, पृ  ८ 

शासनाचा ह त ेप; अिधवेशनापूव  िनणय 

नागपूर- महारा ात शासनाने 40 कानड  शाळांना परवानगी दली. उलटप ी कनाटकात 
समा व  कर यासाठ  ता वत असले या जत तालु  यातील 45 गावांत मराठ ऐवजी कानड  
िश ण यावे लागते. हा वरोधाभास आहे. याकडे औिच या या मु   या  वारे आमदार काश 
अ णा शडगे यांनी वधानसभेचे ल  वेधल.े यावर त कालीन िश णमं ी डॉ. पतंगराव कदम 
यांनी ह त ेप कर त सीमाभागातील मराठ  शाळांचा िनणय अिधवेशन संप यापूव  घेतला 
जाईल, असे आ  वासन दल.े 
जत तालु  यातील सीमाभागातील मराठ  शाळांचा  न गे या 25 वषापासून लं बत आहे. 
गे या पावसाळ  अिधवेशनातह  याबाबत ी. शडगे यांनी  न उप थत केला होता. मा , 
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कुठलाह  िनणय झाला नाह . महाजन अहवालाम ये जत तालु  यातील 45 गावे कनाटकात 
समा व  कर याचे ता वत आहे. यामुळे या भागात 40 कानड  शाळांना शासनाने यापूव च 
परवानगी दली आहे. प रणामी, मराठ  शाळा नस यामुळे यांना कानड  िश ण यावे लागत 
आहे. ज. प. मा यमातून काह  गावांत इय ा प हली ते सातवीपयत शाळा आहेत. परंतु, नंतर 
आठवी, नववी व दहावीसाठ  या मुलांना कानड  िश णािशवाय पयाय नाह . या भागातील 
मराठ  शाळांसाठ  क य अवजड उ ोग रा यमं ी तीक पाट ल यांनीसु ा महारा  शासनाकडे 
मागणी लावून धरली. यासोबतच डॉ. पतंगराव कदम, आर. आर. पाट ल तसेच अनेक व र  
मं यांनी यात ह त ेप क नह  यश आले न हते. अथखा याकडून आजतागायत कोणतीह  
मा यता वा िनधीची तरतूद न झा यामुळे हा वषय तसाच िनणया वना पडून होता. 
उपमु यमं ी अ जत पवार यांनीह  सभागृहात सीमाभागातील मराठ  लोकांना याय िमळाला 
पा हजे, अशी भूिमका वारंवार घेतली. परंतु, यावर कोण याह  कारचा िनणय घेतला जात 
न हता. पावसाळ  अिधवेशनात त कालीन उपमु यमं ी छगन भुजबळ आ ण मु यमं ी 
अशोक च हाण यां या िनदशनास ह  बाब आली नस यामुळे  न कायम रा हला. यावेळ  3 
म ह यांत सीमाभागात मराठ  शाळांना परवानगी तसेच अनुदान दे यात येईल, असे आ  वासन 
दले होते. परंतु, याची अंमलबजावणी अ ाप झालेली नाह .  
यामुळे हा मु ा सभागृहात येताच सव वरोधी प ांनी अ य ांसमोर ल वेलम ये धाव घेत 

घोषणाबाजी केली. हा वषय अ यंत मह वाचा, गंभीर व तातड चा अस याने याचा िनणय या 
अिधवेशनातच हावा, अशी मागणी लावून धरली. यावर महसूलमं ी बाळासाहेब थोरात यांनी 
ल  घाल याचे आ  वासन दल.े ये  सद य गणपतराव देशमुख यांनीह  कानड  शाळांबाबत 
ती  नाराजी य  त केली. वरोधीप नेते एकनाथ खडसे यांनी कानड  भाषा जबर ने िशक वली 
जाते, असा आरोप केला. अिधवेशनापूव  िनणय या; अ यथा तु ह च महारा ात कानड  
स  तीची कर त आहात, असे समजू असे खडसावल.े िनणय लं बत ठेवला. यामुळे सरकारने 
यावर बोल याचा अिधकार गमावला, अशी ट काह  केली. यावर ह त ेप कर त वनमं ी डॉ. 
पतंगराव कदम यांनी ह  बाब मु यमं यां या कानावर घालून अिधवेशनापूव च िनणय घेतला 
जाईल, असे आ  वासन दल.े 
http://www.esakal.com/esakal/20101211/5504820881372251053.htm 
 

 
 

सीमाभागात मराठ  व ाथ  िशकताहेत कानड तून! 
Sunday, July 25, 2010 AT 12:30 AM (IST) 

 

मुंबई - रा यात मराठ  भाषे या अ मतेला सव च ाधा य दे याचे उ रदायी व सरकारने 
वीकारलेले असताना, जत तालु  यात कनाटक या सीमाभागातील 60 गावांत मा यिमक 
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मराठ  शाळा नस याची कबुली सांगली ज ाचे पालकमं ी पतंगराव कदम यांनी वधानसभेत 
दली. 
जतचे आमदार काश शडगे यांनी औिच याचा मु ा मांडत, महारा ात असले या 60 गावांतील 
शाळांबाबत ध कादायक मा हती दली. या 60 गावांत क नड शाळांना रा य सरकारने 
परवानगी दली; मा  एकह  मराठ  शाळा सु  केलेली नस याचा आरोप यांनी केला. 
सीमाभागातील मराठ  जनतेची मराठ  शाळा असा यात, अशी जोरदार मागणी आहे; मा  
मा यिमक मराठ  शाळा नस याने यांना क नड िशकावे लागत आहे. रा य सरकार या 
िनणयामुळे 60 गावांतील शेकडो मराठ  व ा याना मना व  क नड भाषेत िश ण यावे 
लागत अस याने या गावांत मा यिमक मराठ  शाळा सु  कर याची मागणी आमदार काश 
शडगे यांनी केली. 
सांगलीचे पालकमं ी पतंगराव कदम यांनी आमदार शडगे यां या आरोपाला दुजोरा दला. 
अनेक वेळा आपण या गावांचा दौरा केला आहे. तेथे मराठ  शाळा नस याची मा हती खर  
आहे, असे यांनी सभागृहात सांिगतल.े यावर, ह  गंभीर बाब अस याची ट का एकनाथ खडसे 
यांनी केली. सरकारचे मराठ ेम ढ गी अस याचे याव न िस  होते, असा ह ला यांनी 
चढ वला. अखेर उपमु यमं ी छगन भुजबळ यांनी ह त ेप कर त, जत तालु  यातील या सव 
गावांत मराठ  शाळा सु  कर यात येतील, असे आश ्   वासन सभागृहाला दल.े 
http://www.esakal.com/esakal/20100725/4646378276258673579.htm 
 
 


