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हे वाताप  शाळा यव थापन स मती 
सद यांसाठ  आ ण श णात रस 
असणा यांसाठ  

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

आ मशाळेतील श णाची कहाणी 
येक पालकाला आप या मुलास चांगले श ण 

मळावे असेच वाटत असत,े कारण श णाला खुप 
मह व आहे, यामुळे येक पालक आप या मुला या 
श णासाठ  वाटेल ते कर यास तयार असतात, 

याक रता मुलांचा चांग या शाळेत वेश हावा 
याक रता पालक रा  रा  भर जागरण क न 
मुलाचा वेश चांग या शळेत करतात, भरमसाठ 
शु क देतात, या व अशा कतीतर  अडचणींचा सामना 
पालकांना करावा लागतो, का तर श ण चांगले 
मळावे हणून. 
अकोट तालु यातील झुमर तलै या गावात पालकांशी 
चचा कर त असतांना, एक पालक सांगत होत,े क  
यांची  दोन मुले आ मशाळेत आहेत, पण ती 
दवाळी नंतर शाळेत जात नाह त. मग मी यांना 
टले क  “तु ह  मुलांना शाळेत का पाठवत नाह त 

? शहरात तर पालक मुलांनी चांगले श ण यावे, 

याक रता कती द  असतात” हे ऐकून ते हणाले 
क , “कोण याह  पालकाला असेच वाटत,े क  माझा 
मुलगा चांगला शकावा. हणून तर मीह  माझी मुले 
आ मशाळेत पाठवल . पण तकडे शाळा हणावे 
असे काह  नाह . तेथील वातावरण चांगले नाह , तेथे 
मुलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, जसे 
जेवण चांगले नसत,े झोपायला खोल  यवि थत 
नाह , पावसा यात पाणी खोल म ये येत,े झोपायला 
अडचण होते,  खेळ यासाठ  खेळाचे सा ह य नाह . या 
व अशा कतीतर  सम या आ मशाळांम ये आहेत. 
यामुळे मुलांचे शक याकड,े अ यास कर यासाठ  
मन लागत नाह . दवाळीनंतर बर च मुलं 

 
बडे (कोरकू) = उठा (मराठ ) 
========================== 

 
आ मशाळांम ये जात नाह , कारण यांना 
आ मशाळा आवडत नाह , यांच ं मन लागत 
नाह , यामुळे मुलांना शाळेत पाठव याचा 
कतीह  य न केला तर  मुलं जात नाह , काय 
करावं काह  समजत नाह . असच जर रा हलं तर 
मुलं कशी शकतील? शासनाने शाळा सु  
के यात तर या चांग या सु वधा या यात ना ? 

यामुळे मुले चागंले शकतील नी शाळेत 
टकतील सु ा. सरकारने याकडे ल  यायला 
हवे, नाह तर असं वाटतं क , शहरातल  मुल 
आहेत, आ ण आमचे काय मुले नाह त का ? 

आमची पण मुलेच आहेत!” 
 

 

उ नती सं थे वारा का शत - 

आ मशाळांबाबत त ार  येथे क  शकता: 
ी वीण घुगे, अ य , रा य बाल ह क 

आयोग,  

तसरा मजला, शासक य वाहतूक सेवा इमारत, 

सर पोचखानवाला र ता, वरळी, मु ंबई ४०००३२ 

फोन . – ०२२ २४९२०८७९ 
 

त ार ची एक त पुढ ल ठकाणी पाठवावी: 
नमं क, महारा  श ण ह क मंच, NCAS 

ऑ फस, सेरे नट  इमारत, रामनगर कॉलनी, 

पाषाण र ता, पुणे ४०००२१ 
 

त ार लेखी करावी. त ार ची एक त वत:कडे 

ठेवावी. त ार चे उ तर एक म ह यात न 

आ यास पु हा आठवण करणारे प  पाठवाव.े  
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शाळा स मती सद यांचे काम 

शाळा यव थापन स मती सद यांनी अधून मधून  
शाळेला भेट  देणे आव यक आहे. या भेट म ये 
यांनी अनेक गो ट  पहा यात, जसे - 
भौ तक व इतर सु वधांचे नर ण: 
श ण ह क काय यानुसार पुढे दले या बाबी व 
सु वधा शाळेत असायलाच ह यात. आपण मुलांशी 
बोलून, नर ण क न, श कांशी बोलून या बाबी 
तपासा यात:  

 मुलांना प यासाठ  पु रेसे, व छ पाणी आहे का? 

 मुलांचे व मुल ंचे व छतागृ ह व छ आहे का, ते 
वापरात आहे का ? तेथे वापर यासाठ  भरपूर 
पाणी आहे का ?  

 मुलामुल ंशी बोलून ती व छतागृ हाचा वापर 
के यानंतर साबणाने / राखेने हात धुतात का, 
साबण राख उपल ध आहे का, हे जाणून या. 

 शाळे या खो या, शाळेचा प रसर व छ आहेत का, 
वगात कचरापेट  आहे ना....  

 शाळे या इमारतीस दु तीची गरज आहे का, 
फरशा उकरले या नाह त ना, छत गळत नाह  ना, 
शाळेचे दरवाजे व खड या नीट आहेत ना, भंत 
पडक  नाह  ना...  

 शाळेला कंु पण आहे का. शाळे या आवारात गुरे 
हंडत नाह त ना, शाळेत चखल होत नाह  ना, 
शाळेला बगीचा आहे का, बगी याची काळजी 
घेतल  जाते का... 

 शाळेत खेळ याची साधने आहेत का, मुले ती 
वापरतात का... 

 शाळेला मैदान आहे का, मुले मैदानात खेळतात 
का... 

 शाळेत वाचनालय आहे का, मुलांना आवडणार  

 पु तके शाळेत वाचनालय आहे का, मुलांना 
आवडणार  यात आहेत का, मुलांना गो ट ंची 
पु तके वाचायला मळतात का.... 

 वगखो या पु रेशा आहेत का, क  मुले वगात 

दाट वाट ने बसत आहेत?  

 सतरं या आहेत का, या व छ आहेत का?  

या सव गो ट ंची पूतता करणे ह  सरकारची 
जबाबदार  आहे. यापैक  काह  सु वधा तुम या 
शाळेत नसतील तर शाळेने तसा ताव श ण 
वभागाला पाठवला आहे का? ताव पाठवूनह  
पैसे मळत नसतील तर ामपंचायत नधी 
उपल ध क न देईल का, आमदार कंवा खासदार 
नधी मळव याचा य न करावा.   

 

मी अकोट तालु यातील एका गावात शाळा भेट ला 
गेलो होतो, मी शाळेत अधा तास होतो, एव या 
वेळेत मुलांचा आवाज, तथेील वातावरण, वगातील 
सा ह य माझ तर डोकच दुखायला लागलं होतं.  
तेथील शाळेला फ त दोनच वगखो या आहेत, 

आ ण शाळेचा पट १२५. शाळा प हल  ते आठवी 
पयत आहे, कसं श ण होत असेल यांचं, 
क पनाच करवत नाह . मु या यापकांशी चचा 
करत होतो, ते सांगत होत,े “शाळा बांधकामासाठ  
पैसे आले होत,े पण जागा नस याने ते परत गेले, 

आता ह  शाळा पडून या यावर नवीन दुमजल  
इमारत बांधकामासाठ  ताव दला आहे, वाट 
पाहत आहोत, क  कधी मंजूर होईल. तसेच 
पालकांनी शाळेसाठ  पुढाकार घेणे गरजेचे आहे, 

कारण शौचालयां या भंतीं या काह  वटा 
नघा या हो या, तर लोकांनी  पूण भंतीं या वटा 
काढून ने या, दरवाजा तोडून टाकला, वगा या 
खड यां या पा या काढून टाक या, सांगा कसं 
करावं, आम या शाळेत जर कुणी बाहेरचे पाहु णे 
आले, तर यांची कशी सोय करावी?  आ ह  शाळा 
असेपयत ल  ठेवतो, पण यानंतर गावक यांनी 
ल  देणे गरजेचे आहे, नाह  का ?” 
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शाळेत आपल च मुले जातात, तर मग शाळा व छ, साफ 
राह ल हे पाहणे पालकांचे काम नाह  का? शाळेतील 
व तू ंची चोर  होत नाह , हे पण पालकांनीच पाहायला हवे 
ना?  


