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“तु ह  शाळा यव थापन स मतीत नाह त, 

हणून बोलू नका”  –  अयो य भू मका 

मी अकोट तालु यातील एका गावात सायंकाळी ६ 

वाजता शाळा यव थापन स मतीचा सव कर यासाठ  

गेलो होतो. तथे मा या प रचयाचे कोणी न हते, 

हणून गावात जो य ती प हले भेटेल तो प रचयाचा 

असे ठरवले. यानुसार गावात एका दुकानावर चौकशी 

केल , “गावात शाळा आहे का?”  

तर दुकानदाराने सां गतले, “आहे, एका घरात भरते”.  

नंतर वचारले क  “मग शाळा यव थापन स मती 

आहे का?” 

तर यांना मा हत न हते हणून गावातील एका 

सु श त त णाकडे ते घेऊन गेले. गावात कुणीह  

नवीन य ती आल  क  लोक या त णाला भेटवतात, 

कारण हा त ण गावात १२ वी शकलेला आहे. 

हणजे गावात सवात जा त शकलेला आहे. या 

त णाने सां गतले, “स मतीमधील फ त अ य  

मा हत आहे, तर ते स या नाह त.” मग मी यांना 

माझा प रचय क न दला आ ण गावात ये याचे 

कारण सां गतले.  तोपयत गावातील ७, ८ य ती 

जमा झा या. एका अंगणात आ ह  सव बस यावर 

मी माझा प रचय दला, भेट चे कारण सां गतले व 

वचारले, “गावची श णाची प रि थती कशी आहे?” 

यावर गावातील एकजण हणाला क  “गावातील 

श णाची  प रि थती पा हजे तशी नाह . आ हांला  

मुलां या श णा वषयी या गतीबाबत  समाधान 

नाह , कारण मुलांना ल हता वाचता येत नाह . 

स मतीचे लोक काह  बोलत नाह , शाळेत जात नाह .” 

मग मी यांना सां गतले, “शाळा गावची आहे, यामुळे 

स मतीची जर  मु य जबाबदार  असल , तर  गावाचा 

नाग रक हणनू आपल  येकाची जबाबदार  आहे. 

तु ह ह  शाळेत ल  घालायला हवे.”  

यावर एकजण हणाले, “आ हाला मा हत आहे क  

शाळा गावची आहे, पण आ ह  कधी कधी शाळेत 

जातो, श कांसोबत चचा करतो. तर श क 

हणतात क  “तुमच बोलायचं काम नाह  कारण 

तु ह  शाळा यव थापन स मतीत नाह त.”    

सवात थम हणजे, शाळा य. स मतीची नवड सव 

पालकांना, गावक यांना व वासात घेऊन झाल  असती 

तर यांना शाळेब ल, मुलां या श णाब ल वशेष 

आ था आहे अशी मंडळी स मतीवर येऊ शकल  

असती. पण तसे घडले नाह . मग अशा वेळी जर 

कुणी शाळेमधील श णात रस दाखवत असेल तर 

यांचे वागत करणे आव यक आहे. गावकर  ास 

देतील असे वाटून न घेता, याचा सहभाग घेऊन 

शाळा कशी चांगल  करता येईल असा सकारा मक 

ट कोन ठेवणे अशा ठकाणी गरजेचे आहे. घरात 

भरणा या शाळेचे पांतर शाळे या इमारतीत 



हो यासाठ  गावक यांचे सहकाय आव यकच राहणार.  

पालक, गाव मुलां या श णाकडे ल  देत नाह त 

असे एक कडे हणायचे आ ण दुसर कडे मा  यांना 

शाळेत येऊ यायचे नाह . अशाने नुकसान शाळेचे, 

मुलां या श णाचे होणार आहे, हे सवानी समजून 

यायला हवंय.  

(लेखक – शरद काश सूयवंशी                  

उ नती सं थेत पूण वेळ कायकता आहे)  

माणप  वतरण काय म –  

सं थेने स टबर ते डसबर २०१६ या दर यान अकोट 

व ते हारा तालु यातील एकूण ३१ आ दवासी 

गावातील शाळा यव थापन स मतींचा सव केला, या 

सव मधून स मतीने आपाप या गावाची श णाची 

प रि थती वशद केल . या माणे काह  काह  

गावातील शाळा व काह  गावातील श क यांचे 

कौतुक स मतीने केले, यामुळे स मतीने, गावकयानी    

व सं थेने या चांग या शाळांचा व श कांचा 

जानेवार  व फे ुवार  २०१७ या म ह यात स कार 

कर याचे ठर वले आहे. ते यानुसार ते हारा 

तालु यातील शाळा – बोर हा शाळे वषयी य त 

केलेले मत, १. शाळा सु ंदर आहे २. सव श क 

चांगलं शकवतात ३. शाळेतील मु या यापक ी. 

संद प वजय जाधव गु जी र ववार ह  शाळेत येतात 

४. आप या मुलांना ल हता वाचता येतं तसेच  

श कां वषयी – भल  शाळेचे सहा यक श क ी. 

रवीं  पु ंड लक सोळंके व ी. सुभाष रामदास ढोकणे 

यांचा समावेश आहे, यां या वषयी य त केलेलं मत, 

१. आपण मुलां या मातृभाषेतील गाणे व खेळ लहू न 

घेत आहात २. पण मुलांसोबत चांगले उप म घेता ३. 

आपण पालकां या भेट  घेता तसेच अकोट 

तालु यातील शाळा – शहापूर शाळे वषयी, १. आमची 

शाळा सु ंदर आहे २. आम या शाळेतील सव श क 

मुलांना चांगलं शकवतात ३. आम या शाळेतील काह  

श क मुलांना शकवतांना सा ह याचा वापर करतात  

जीतापूर शाळे वषयी, १. श क मुलांना चांगलं 

शकवतात २. मुलांना ल हता वाचता येतं ३. 

गावातील सव मुलं नय मत आनंदाने शाळेत येतात 

धा ळ शाळे वषयी, १. आमची शाळा सु ंदर आहे २. 

आमचे सव श क चांगलं शकवतात ३. पालकांसोबत 

सतत भेट  होतात ४. श क येक कामात शाळा 

यव थापन स मतीचे सहकाय घेतात ५. आमचे 

श क एकह  मूल शाळाबा य राहू  नये, हणून ल  

ठेवतात दह खेड शाळे वषयी, १. श क पालकां या 

नेहमी संपकात राहतात २. नवीन शाळा अस याने 

श कांना खूप अडचणी आ या, पण श कांनी 

लोकसहभाग घेऊन अडचणींवर मात केल  ३. 

श कांचे यव थापन चांगले आहे, हणून शाळेतील 

उपि थती पूण असत े मलकापूर शाळे वषयी, १. 

आमची शाळा सु ंदर आहे २. आम या शाळेतील सव 

मुलांना ल हता वाचता येतं ३. आम या शाळेत 

शाळाबा य मुलांवर ल  ठेवले जातं ४. शाळेतील 

श क शकवतांना कोरकू भाषेचा वापर करतात ५. 

मुलांची शै णक गती चांगल  आहे, मुलं आनंदाने 

शकवतात ६. आमचे श क पालकां या नय मत 

भेट  घेतात ७. गावातील लोक गावा या शै णक 

प रि थती वषयी समाधानी आहेत आ ण श क – 

कासोद अमोना शाळेतील सहा यक श का ीमती. 

तभा वजय देशमुख, यां या वषयी १. आपण 

मुलांना चांगलं शकवतात २. आप या वगातील 

मुलांना ल हता वाचता येतं ३. आपण शाळेत वेळेवर 

येतं व जाता सोमठाना शाळेतील सह यक श क ी. 

अमोल रमेश कळसकर यां या वषयी, १. आपण 

मुलांना चांगलं शकवता २. आपण शाळेत वेळेवर 

येता व जाता ३. आपण पालकां या नेहमी संपकात 

असता, अशा कारे लोकांना आपले मत य त केले.  

ते हारा तालु यातील दोनच शाळा आहेत, तसेच 

अकोट मधील अजून काह  शाळा व श क आहेत, 

यांचा स कार फे वुार  म ह यात करणार आहोत, 

आ ण यांची मा हती जानेवार या अंकात सा रत 

क . 

                                          

 


