
 
 
 
 
 
 
 
 

आता तर  देवा मला तारशील का ? 
 
      हो, खरंच तशी घटना आहे, वर ल वा य 
वाचून वचार पडलात ना ? कारण तसच आहे. 
रा य शै णक संशोधन व श ण प रषद, नवी 
द ल , अंतगत रा य संपादणूक सव ण – (NAS) : 

२०१७ (अ ययन न प तींचे सव ण) नो हबर २०१७ 
या म ह यात पूण भारतात, झाले. याम ये इय ता – 
३ र , ५ वी, आ ण ८ वी या वगा या मुलांची भाषा 
वषयाची (मुलांना ल हता वाचता येत का) हे गृह त 
ध न चाचणी घेतल  गेल , ह  चाचणी  D. Ed.  
मह व यालयीन श ण घेणा या वतीय वषा या 
व या याकडून पूण भारतात घेतल  गेल, यात 
अकोट तालु यात काह  शाळांम ये घे यात आल .  

      माझी प नी या येम ये होती, तने एका 
गावात जाऊन मुलांची चाचणी घेतल . तचे जे काह  
अनुभव आले ते मी सांगत आहे. तला जी शाळा 
दे यात आल  होती, ती मा य मक शाळा होती, या 
गावातील शाळा होती, ते  गाव तस मोठं आहे आ ण 
राजक य या सु ा खूप पुढारलेलं  आहे. तने 
सां गतलेल  गो ट त याच श दांत -  

      मु या यापाकांची परवानगी घेऊन चाचणी सु  
झाल . इय ता आठवीतील मुले होती. साधे साधे उतारे 
होत,े आ ण ते वाचून यातील खाल  दले या नांची 
उ तरे लहायची होती. मुलांची प रि थती पाहू न तर 
ध काच बसला, कारण मुलांना न वाचता येत होत,े 
ना ल हता येत होते. ह  या चालू असतांना, 
वग श क आ ण मराठ  वषयाचे श क वगात आले 
आ ण मग आमची खातीरदार  क  लागल.े 
कायालयात बसा चहा या, ना ता करा. मी पण, 

यांना सां गतले सर, चाचणी झा यावर चहा, ना ता 
क  स याच नको. यावर वनंती क  लागले, क  
ताई आम या या मराठ  मा यमा या मुलांना 
शकवायला खूप कठ ण जाते कारण यांना काह  

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
येत नाह . यां या बद यात इं जी मा यमाची मुले 
हु शार आहेत. यामुळे या मुलांना नांचे व प 
समजावून सांगू या. काह  तर गुण मळायला हवेत 
ना मुलांना, कमान काठावर तर. नाह तर शाळा ह  
अनुदा नत आहे, यामुळे शाळेवर प रणाम होईल. 
यामुळे आ हांला मुलांशी बोलू या. हे सव घडत 
असतांना मनात तर काहू र उठलं होत.ं कारण मला 
मा या मुलाची काळजी लागल . मुलाला कुठ या 
शाळेत टाकावे, याचं कसं श ण होईल! इं जी 
मा यमा या शाळेत तर टाकायचं नाह , सरकार  
शाळेत टाकायचे तर प रि थती अशी. 
मग चाचणी घेऊन झाल , मी व माझी सहकार  
मु या यापकांना भेटायला गेलो, ते हा मी वषय 
काढला क  सर आठवीत या मुलांना तर वाचता सु ा 
येत नाह , यावर मु या यापक हणाल,े क  श क 
ल  देत नाह त. येकाकडे दहा, पंधरा हजारापयतचे 
मोबाईल आहेत, गाडी आहे, सव आहे. पा हजे ते हा 
ल  देत नाह त, वेळ असाच घालवतात. मग असं 
काह  आलं, ते हा यांना कारणे सुचतात. नीट मन 
लावून शकवलं तर शकतात ना मुल.ं पण येथे 
इ छा कुणाला आहे? सव वत: या मुलांबाबत 
जाग क असतील, चांग या शाळेत घालतील, वा ेल 
तेवढे पैसे लावतील, का ? कारण आपल  मुले चांगलं 
शकल  पा हजे. आ ण ह  मुलं कुणाची? ह  शकल  
नाह  तर  चालेल... अशी प रि थती आहे, दोष 
मुलांचा नाह , तर श कांम ये आहे, यां या 
शकव या या प तींम ये आहे.  

मग मी यांना वचारले क  सर तु ह  तर 
मु या यापक आहात, तु ह  तर हे बदलू शकता. 
यावर मु या यापक हणाल,े माझ ते ऐकत नाह , 
यां या मना माणे वागतात. हे ऐकून मी तर थ कच 
झाले. सामा य कुटंुबातील पालकांनी कुणाकडे आशा 
करावी?  

 

 प  १०, म हना – डसबर २०१७ 

हे वाताप  शाळा यव थापन स मती सद यांसाठ  

आ ण श णात रस असणा यांसाठ  

================================== 

 
बड(ेकोरकू) = उठा (मराठ )  

उ नती सं थे वारा सा रत      

=================================  
 



या चाचणी या नकालाची बातमी दै नक लोकमत वृ तप ात आलेल  आहे, ती पु ढे दलेल  आहे. 
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