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ूाथिमक िश	णासाठ मराठ मा�यम अ�यावँयक  

महारा� शासनाने १९ जूनला एक प�रपऽक काढन मा�यता नसले�या सव� मराठ� शाळा बंद कर"याचे आदेश ू

%दले आहेत. 'या(वषयी ‘आंदोलन शा,त (वकासासाठ�’ या मिसका.या स/0बर २०१० म3ये (वःततृ मा%हती 

आली आहे. अनुदान 8ावे लागू नये :हणून काढलेला हा आदेश (वनाअनुदािनत इंमजी मा3यमा.या शाळा 

वाढ"यात होत असून शासनाने आपले प�रपऽक 'व�रत मागे घेतले नाह? तर आ@ा चालू असले�या पण अजून 

मा�यता न िमळाले�या मराठ� शाळेतील मुलांना पालक (वनाअनुदािनत इंमजी मा3यमा.या शाळेत घालतील 

व 'या (व8ाAयाB.या िशCणावर 'याचा ूितकूल प�रणाम होईल हे 3यानात घेतले पा%हजे. 
 

िशCण ह? Fानदानाची ू%बया आहे. शाळेत िमळालेले Fान घरात, रोज.या Hयवहारात वापर�यावरच पIके 

होत असते. महारा�ात आप�या रोज.या Hयवहाराची भाषा मराठ� आहे. इंमजी एक भाषा :हणून िशकणे 

वेगळे आKण सव� (वषय इंमजीतून िशकणे वेगळे. नवनवे (वषय ूथमच िशकताना आप�या मातभृाषेतूनच 

चांगले समजतात व शाळेबाहेर?ल जीवनात घडणाN या संवादांतून व अनुभवातून ते ःथायी Fानात Oपांत�रत 

होत असतात. अकंगKणत, पाढे, लेखन, वाचन यासाठ� सभोवताल.या व रोज.या अनुभवातील उदाहरणे 8ावी 

लागतात. दकानां.या पाRयाह? मराठ�तु  कर"याचा आमह धरणाN या शासनाने सव� (वषयां.या िशCणासाठ� 

लहान मुलांवर इंमजी लादणे चकुTचेच नाह? तर अ'यंत गह�णीय आहे.  
 

बहतेकु  पालकांना इंमजीचे Fान बेताचे असते. 'यामुळे मुलांना घरात पालकांच ेमाग�दश�न िमळणार नाह?. 

घरात, बाजारात मराठ� बोलले जाते. इंमजी भाषेचा मुUय अडथळा उभा के�याने मुलांना गKणत, (वFान, 

इितहास, भूगोल हे (वषय नीट समजणार नाह?त व समजले तर 'याचा संबंध 'याना रोज.या Hयवहाराशी 

लावता येणार नाह?. साहKजकच ते Fान पुःतकT राह?ल. मुले पोपटासारखी इंगजी बोलतील, गाणी :हणतील. 

पालकांना आप�या मुलाला इंमजी येते :हणून ध�यता वाटेल. पण थोWयाच %दवसांत 'यां.या लCात येईल 

कT ह? केवळ पोपटपंची आहे. इतर (वषयात मुलगा मराठ� मा3यमातील मुलापेCा मागे पडत आहे. 

जागितकTकरणामुळे इंमजीला फार मह'व आहे हे खरे पण ूाथिमक ःतरावर तर? मराठ� मा3यमाचाच आमह 

सवाBनी धरावयास हवा.  
 

मोYया शहरातील व कॉःमॉपॉिलटन संःकृतीत राहणाN या पालकांनी इंमजी मा3यमा.या शाळा िनवड�या तर 

समजू शकते. पण गावोगावी नHया महागWया इंमजी शाळा िनघत असून 'याची भुरळ पालकांना पडत आहे. 

मा[या मा%हती.या अनेक गर?ब पालकांनी पोटाला िचमटा काढन आपली मुले महागWया इंमजी शाळेत घातली ू

ती आज पःतावत आहेत.'यांची मुले अ\यासात क.ची रा%हली आहेत. 'यांचे मराठ� वाचन थांबले आहे. 

मराथीतील अपार Fानसंपदा 'यांना पारखी झाली आहे. मराठ� वत�मानपऽेह? वाचणे 'यांना नको वाटते. 

'याह?पेCा 'यांचे वागणे थाटाचे, ू ौढ?चे होऊन ती नातेवाईकांपासून व समाजापासून वेगळ? होत आहेत. हा 

धोका मोठा आहे.  
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कवी %कशोर पं%डत यां.या क(वतेत 'यानी :हटले आहे - ‘ नको प`पा म:मी, आई बाबा :हणा, थोडे थोडे रांगू 

मराठ�त’ मायमराठ� या संकेतःथळावर या (वषयावर व मराठ�.या महतीबaल अनेक थोर HयbTचे (वचार %दले 

आहेत. पु. ग. सहॐबुdे यानी आप�या ’माय मराठ�ची हाक’ या पुःतकात eा संःकृितबदलाचा धोका (वषद 

केला आहे. हा संःकृतीबदल आप�याला Oचणार आहे का? 

 

अशा (वनाशकार? धोरणास सवाBनी (वरोध कfन िशCणा.या खाजगी इंमजीकरणाचा शासनूKणत उ8ोग 

थांब(वला पा%हजे. 
 


