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�ा�प अ�ध	नयम 

महारा�� ( शाळांम�ये मराठ�चे स�तीचे अ�यापन व अ�ययन ) 

अ�ध	नयम, २०१९  

१. सं5%6त नाव, "व7तार व �ारंभ :- 

(१) या अ6धOनयमास, महारा%& (शाळांमGये मराठ�च ेसPतीच ेअGयापन व अGययन) 

अ6धOनयम, २०१९, असे Qहणावे. 

(२) /याचा :व4तार, संपणूF महारा%& राRयात असेल. 

(३) तो, राRय शासन, अ6धसचूने�वारे Oनयत कर�ल अशा तारखेस अंमलात येईल. 

 

२. 2या:या :- या अ6धOनयमात, संदभाFनसुार दसुरा अथF आवVयक नसेल तर,- 

(१) "शHै*णक वषF" याचा अथF, जनू�या प.ह�या .दवशी स�ु होणारे वषF, असा आहे; 

(२) "अपील �ा6धकार�" याचा अथF, कलम ४ (२) अYवये OनयPुत केलेला अपील 

�ा6धकार�, असा आहे; 

(३) "सHम �ा6धकार�" याचा अथF, कलम ४ (१) अYवये शासना�वारे OनयPुत केलेला 

सHम �ा6धकार�, असा आहे; 

(४) "शासन" याचा अथF, राRय शासन, असा आहे; 

(५) ":व.हत" याचा अथF, Oनयमां�वारे :व.हत केलेला, असा आहे; 

(६) "शाळा" याचा अथF,- 
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(क) राRय शासना�वारे Eकंवा 4थाOनक सं4थां�वारे Eकंवा सावFजOनक 

�ा6धकरणां�वारे 4थापन केलेल� व चाल:वलेल� कोणतीह� �ाथ9मक शाळा, मGयम 

शाळा, माGय9मक शाळा, Eकंवा उ�च माGय9मक शाळा; Eकंवा 

(ख) भारतीय सं:वधाना�या अन�ुछेद ३० �या खंड (१) अYवये 4थापन केले�या व 

�शासन केले�या अ�पसं]याक शाळेसह कोण/याह� खाजगी शHै*णक एजYसीने 

4थापन केलेल� व �शासन केलेल� Eकंवा चाल:वलेल� कोणतीह� �ाथ9मक शाळा, 

मGयम शाळा, माGय9मक शाळा Eकंवा उ�च माGय9मक शाळा,- मग Oतला राRय 

Oनधीतनू अनदुान 9मळत असो Eकंवा नसो; Eकंवा 

(ग) भारतीय सं:वधाना�या अन�ुछेद ३० �या खंड (१) अYवये 4थापन केले�या व 

�शासन केले�या अ�पसं]याक शाळेसह कोणतीह� 9शश:ुवहार व �ाथ9मक शाळा, 

शालांत शाळा, अँ`लो-इंaडयन शाळा Eकंवा पौवाF/य (ओ)रएYटल) शाळा, मग Oतला 

राRय Oनधीतनू अनदुान 9मळत असो Eकंवा नसो; Eकंवा 

(घ) याबाबतीत राRय शासना�वारे अ6धस6ूचत कर"यात येईल अशी अYय शाळा, 

असा आहे. 

4प%ट�करण : या खंडा�या �योजनाथF,- 

(एक)  9शश:ुवहार व �ाथ9मक शाळा यात OनQन बाल:वहार (L.K.जी.) त े इय/ता 

पाचवीचा समावेश असेल; 

(दोन) �ाथ9मक शाळेत, इय/ता प.हल� त ेपाचवीचा समावेश असेल; 

(तीन) मGयम शाळेत, इय/ता प.हल� त े आठवी व इय/ता सहावी ते आठवीचा 

समावेश असेल; 
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(चार) उ�च माGय9मक शाळेत, इय/ता प.हल� त े दहावी Eकंवा सहावी त े दहावी 

Eकंवा नववी त ेदहावीचा समावेश असेल; 

(पाच) उ�च माGय9मक शाळेत, इय/ता प.हल� ते बारावी, सहावी ते बारावी Eकंवा 

नववी ते बारावीचा समावेश असेल. 

 

३. सव$ शाळांम�ये अ	नवाय$ "वषय <हणनू मराठ� असणे- 

(१) मराठ� हा, इय/ता प.हल�साठ� २०२०-२१ या शHै*णक वषाFपासनू व इय/ता 

प.हल� व दसुर�साठ� २०२१-२०२२ या शHै*णक वषाFपासनू �ारंभ क�न 

टggयाटggयाने सवF शाळांमGये इय/ता प.हल� त ेबारावीमGये एक अOनवायF :वषय 

Qहणनू 9शकव"यात येईल आ*ण याच र�तीने इय/ता बारावीपयDत लाग ूकर"यात 

येईल. 

(२) पोटकलम (१) �या �योजनाथF, 9शHणाचा आकृOतबंध पढु�ल�माणे असेल : 

  भाग-एक : मराठ� (अOनवायF) 

  भाग-दोन : इंjजी (अOनवायF) 

  भाग-तीन : इतर :वषय (ग*णत, :वkान, समाजशा4l, इ/याद�) 

  भाग-चार : Rया :व�याmयाDची एकतर मराठ� Eकंवा इंjजी ह� मातभृाषा 

नाह� त े :व�याथn, एक वकैि�पक :वषय Qहणनू /यां�या मातभृाषचेा अ1यास क� 

शकतील. 

(३) �/येक शाळा, मराठ��या अGययनासाठ� राRय शासना�वारे :व.हत केले�या 

पाpयप4ुतकांचा वापर कर�ल. 
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(४) राRया�या शाळांमGये मराठ� बोल"यासाठ� एकतर �/यHपणे Eकंवा अ�/यHपणे 

OनबDध लादले जाणार नाह�त. 

(५) पोटकलम (४) मGये तरतूद के�या�माणे, मराठ� बोल"यास Eकंवा /यासह अYय 

काह� भाषा बोल"यास OनबDध लादणारे असे कोणतेह� फलक Eकंवा सचूना शाळेमGये 

�द9शFत कर"यात येणार नाह� Eकंवा तसे अ9भयान चाल:व"यात येणार नाह�. 

(६) :ववqHत �वगाF�या शाळांना ना-हरकत �माणपl देणे :-कr s�य माGय9मक शाळा 

मंडळ (सीबीएससी), भारतीय माGय9मक 9शHण प)रषद(आय सी एस इ), इ/याद�ं�या 

बाबतीत, अOनवायF मराठ� भाषा अGययन ह�, अशा शाळांची एक पवूFशतF असनू Rया 

शाळा असे अOनवायF अGययन परु:वणार नाह� /या शाळांच ेना-हरकत �माणपl रt 

कर"यात येईल. 

(७) शाळांना माYयता दे"याची शतF :- अOनवायF मराठ� भाषा अGययन ह�, महारा%& 

9शHण अ6धOनयम व Oनयम यां�या तरतुद�Yवये vबगर-अनदुान�ाgत शाळांना 

माYयता दे"याची एक शतF कर"यात येईल. 

(८) मराठ� भाषा 9शक:व"या�या आवVयक स:ुवधा, केवळ भा:षक अ�पसं]याक 

शाळांमGये परु:व"यात येईल. 

(९) मराठ�मGये पर�Hा उ/तीणF होणे अOनवायF असेल. 

 

४. स%म �ा�धकार( :- 

(१) शासनास, या अ6धOनयमा�या व /याखाल� तयार केले�या Oनयमां�या तरतुद� 

अंमलात आण"या�या �योजनाथF, िज�हा 9शHण अ6धकाxया�या दजाFपेHा कमी दजाF 
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नसले�या 9शHण :वभागा�या कोण/याह� अ6धकाxयाची अ6धसचूने�वारे सHम 

�ा6धकार� Qहणनू OनयPुती करता येईल. 

(२) शासनास, उपसंचालक 9शHण या दजाFपेHा कमी दजाF नसले�या 9शHण 

:वभागा�या कोण/याह� अ6धकाxयाची अ6धसचूने�वारे अपील �ा6धकार� Qहणनू 

OनयPुती करता येईल आ*ण सHम �ा6धकाxया�या आदेशा:ंव�y ३० .दवसां�या 

आत, अपील �ा6धकाxयाकड ेअपील कर"यात यावे आ*ण :व:वध Hेlांसाठ� :व:वध 

अपील �ा6धकार� OनयPुत कर"यात यावेत आ*ण अपील �ा6धकाxयाचा OनणFय 

अंOतम असेल. 

(३) सHम �ा6धकार� व अपील �ा6धकार�, Oनयमां�वारे Eकंवा अ6धसचूने�वारे :व.हत 

कर"यात येतील अशा अ6धकारांचा वापर कर�ल व अशी कामे पार पाडील. 

५. अ�ध	नयमाच ेव 	नयमांच ेउ0लंघन के0याबCल शा7ती :- 

(१) सHम �ा6धकार�, 4वा6धकारे Eकंवा :वभागाकडून अहवाल 9मळा�यावर Eकंवा 

�य6थत �यPतीने केले�या तzार�व�न, कारवाई कर�ल आ*ण या अ6धOनयमा�या 

आ*ण/Eकंवा Oनयमां�या तरतुद�ंच े उ�लंघन करणाxया शाळांच े म]ुयाGयापक व 

�यव4थापन प.ह�या उ�लंघनासाठ� �पये पाच हजार इतPया आ*ण दसुxया 

उ�लंघनासाठ� ताक{द दे"यासह �पये दहा हजार इतPया s�यदंडा�या Eकंवा 

वेळोवेळी Oनयमां�वारे Eकंवा अ6धसचूने�वारे :व.हत कर"यात येईल अशा रकमे�या 

s�यदंडा�या9शHेस पाl असेल.  सHम �ा6धकार�, अ6धOनयमाच ेव Oनयमांच ेशाळेने 

केले�या Oतसxया व /या पढु�ल उ�लंघनाचा अहवाल, कठोर शा4ती बरोबरच शाळेला 

.दलेल� परवानगी व ना-हरकत �माणपl रt कर"या�या 9शफारशीसह राRय 

शासनास सादर कर�ल.  राRय शासन, न�वद .दवसां�या कालावधीत, OनधाF)रत 
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केले�या कायFपyतीनसुार चौकशी क� शकेल आ*ण सकारण आदेशा�वारे /याला 

यो`य वाटेल /या�माणे परवानगी रt कर"यासह यथो6चत कारवाई क� शकेल. 

(२) या बाबतीत �ा6धकृत केलेला 9शHण संचालकां�या दजाFपेHा कमी दजाF नसलेला 

अ6धकार�, :व.हत कर"यात येईल अशा र�तीने, उPत म]ुयाGयापकाकडून आ*ण/Eकंवा 

�यव4थापनाकडून असा s�यदंड वसलू कर�ल. 

(३) vबगर-अनदुान�ाgत शाळां�या बाबतीत, उPत शाळांची माYयता, अशा 4व�पा�या 

तीन उ�लंघनासाठ� रt कर"यात येईल आ*ण कr s�य माGय9मक 9शHण मंडळा�या 

(सीबीएससी), भारतीय माGय9मक 9शHण प)रषदे�या (आयसीएसइ) बाबतीत, शाळांना 

.दलेले ना-हरकत �माणपl, :व.हत कर"यात येईल अशा र�तीने रt कर"यात येईल. 

६.सटू :- 

शासनास, /याला यो`य वाटतील अशा शत|स अधीन राहून, :व�याmयाD�या Eकंवा 

:व�याmयाD�या कोण/याह� वगाFस Eकंवा �वगाFस या अ6धOनयमा�या सवF Eकंवा 

कोण/याह� तरतुद�ंमधनू एकतर अंशत: Eकंवा संपणूFत:, सवF साधारण Eकंवा :वशषे 

आदेशा�वारे सटू देता येईल. 

 

७. स%म �ा�धकार( लोकसेवक असणे :- कलम ४ अYवये OनयPुत केलेला सHम 

�ा6धकार� व अपील �ा6धकार�, भारतीय दंड सं.हते�या कलम २१ �या अथाDतगFत 

लोकसेवक अस�याच ेमान"यात येईल. 

८. अ�धकाIरतेस रोध :- 

या अ6धOनयमा�या तरतुद�ंYवये संमत केले�या कोण/याह� आदेशास, Eकंवा हाती 

घेतले�या कायFवाह�ंस, कोण/याह� दा�यात, Eकंवा अजाFत कोण/याह� Yयायालयात 
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आ�हान देता येणार नाह� आ*ण या अ6धOनयमा�वारे Eकंवा /याYवये �दान केले�या 

कोण/याह� अ6धकारा�या अनसुार हाती घेतले�या Eकंवा हाती घे"याचा संभव 

असले�या कोण/याह� कारवाई�या बाबतीत, कोण/याह� Yयायालयास अ6धका)रत 

दे"यात येणार नाह�. 

९. अडचणी दरू करKयाचा अ�धकार :- 

जर या अ6धOनयमा�या तरतुद� अंमलात आणताना कोणतीह� अडचण उ}वल� तर, 

शासनास, अशी अडचण दरू कर"या�या �योजनाथF आवVयक Eकंवा इ%ट अस�याच े

.दसनू येईल असा या अ6धOनयमा�या तरतदु�ंशी :वसंगत नसेल असा आदेश काढता 

येईल. 

१०. अ�धभावी पIरणाम :- 

या अ6धOनयमा�या तरतुद�, /या /या वेळी अंमलात असले�या कोण/याह� 

काय�यामGये अथवा /याखाल� केले�या OनयमामGये Eकंवा काढले�या आदेशांमGये 

अंतभूFत असलेल� /यातील कोणतीह� गो%ट :वसंगत असल� तर�ह�, अंमलात 

आण"यात येतील. 

११. सLावनापवू$क केले0या कारवाईस संर%ण :- 

या अ6धOनयमाYवये अथवा /याखाल� केले�या Oनयमां�या Eकंवा काढले�या 

आदेशा�या अYवये, स}ावनेने केले�या Eकंवा कर"याच ेउtे9शत असले�या कोण/याह� 

गो%ट�बtल, शासना:व�y Eकंवा या अ6धOनयमा�वारे Eकंवा /याYवये अ6धकारांचा 

वापर कर"यासाठ� Eकंवा कामे कर"यासाठ� अ6धकार �दान केले�या /या�या 

अ6धकाxया:ंव�y, सHम �ा6धकाxया:व�y, अपील �ा6धकाxया:व�y Eकंवा कोण/याह� 
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�ा6धकाxया:व�y Eकंवा कोण/याह� �यPती:व�y कोणताह� दावा, खटला, Eकंवा अYय 

कायदेशीर कायFवाह� दाखल कर"यात येणार नाह�. 

१२. 	नयम करKयाचा अ�धकार :- 

(१) शासनास, या अ6धOनयमाची सवF Eकंवा /यापकै{ कोणतीह� उ.t%~ये पार 

पाड"यासाठ� शासक{य राजपlातील अ6धसचूने�वारे Oनयम करता येतील. 

*** 

 

उCेश व कारणे यांच े	नवेदन 

१९५५ मGये Yयायमतूn फझल अल� या�ंया अGयHतखेाल�ल ‘राRय पनुरFचना 

आयोगा�या’ 9शफारशी�ंया आधारे, भा:षक त//वावर भारतात राRयांची पनुरFचना 

कर"यात आल�./यानसुार, १ मे, १९५० रोजी महारा%& राRयाची Oन9मFती झाल� व 

‘महारा%& राजभाषा अ6धOनयम, १९६४ नसुार मराठ� ह� "राRयाची" राजभाषा 

कर"यात आल�. 

मराठ� भाषा ह�, एक �ाचीन भाषा असनू राRयाची सां4कृOतक व सामािजक 

ओळख क�न देणार� सवाF6धक :वक9सत भाषा आहे आ*ण Qहणनूच Oतला उंची�या 

न�या पातळीवर ने"या�या �%ट�ने Oतच ेजतन व :वकास करणे हे राRयाच ेकतF�य 

ठरत.े  समyृ वारसा लाभले�या :व:वध भारतीय भाषांचा :वकास करणे हे, भा:षक 

त/वावर राRयांची पनुरFचना कर"यामागच ेमलूभतू त/वkान होत.ेमराठ� भाषा ह�, 

महारा%& राRयातील बहुसं]य र.हवाशांची मातभृाषा असनू �शासन व 9शHण यात 

आवVयक 4थान 9मळ"यास ती पाl आहे. 
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 तथा:प, v�ट�श राजवट��या कालखंडापासनू देशभरात संल`न भाषा Qहणनू 

इंjजी (.हदं� देखील भाषचेा �सार झाला आहे) आ*ण आता Oतने kान-:वkान-

तंlkाना�या भाषचेा दजाF संपादन केला आहे.  इंjजी माGयमां�या शाळां�या 

वाढ/या �माणाव�न याची साH पटत.े 

 इंjजी भाषचे े(आ*ण Oततकेच .हदं� भाषचे ेदेखील) मह//व माYय केले तर�, 

सीबीएसई / आय सी एस ई / आय बी / कr v�ज, इ/याद�ंसार]या :व:वध 

अ1यासzमां�या कHेअंतगFत येणाxया शाळेमधील :व�याmयाDना, .हदं� व अYय भाषा 

9शक"याचा पयाFय अस�याने त,े स�ुवातीपासनू, Qहणजेच इय/ता प.हल� पासनू पढेु 

मराठ� भाषा 9शकतच नाह�त असे .दसनू आले आहे. /याच�माणे, राRयांतील 

अ�पसं]याक भा:षक शाळांमधील :व�याथnदेखील राजभाषा मराठ� 9शकत 

नाह�त./यामळेुच, महारा%& राRया�या बहुसं]य र.हवाशांची मातभृाषा असनू देखील 

मराठ� भाषा दलुFqHत होत आहे. 

 Qहणनूच, कोणताह� पयाFय न देता अOनवायF क�न, राRयात इय/ता 

प.हल�पासनू बारावीपयDत मराठ� भाषा 9शकल� / 9शकवल� जात आहे याची 

सOुनिVचती क�न Oतला आवVयक त े मह/व .दले नाह� तर, मराठ� भाषचे े

अि4त/वच धोPयात येईल आ*ण मराठ� भाषपेासनू :वलग करता न येणार� 

राRयातील लोकांची सामािजक, सां4कृOतक व शHै*णक ओळख हळूहळू न%ट होईल 

असे वाटत आहे. 

Qहणनू, महारा%& शासनाने एक धोरण Qहणनू राRयांतील सवF शाळांमGये 

इय/ता प.हल�पासनू बारावीपयDत मराठ� भाषा 9शकणे/9शकवणे अOनवायF करणे 

अ/यावVयक आहे (यात सवF �यव4थापनां�या शाळांचा- मग /या खाजगी, अनदुाOनत 

Eकंवा शासक{य असोत- समावेश असेल आ*ण सवF माGयमांचा- मग त े इंjजी / 
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.हदं� / अYय माGयम असो-समावेश असेल आ*ण सीबीएसई / आयसीएसई / 

आयबी / कr v�ज, इ/याद�ंसार]या सवF अ1यासzमांचा / मंडळांचा समावेश असेल) 

आ*ण शाळांमGये मराठ� भाषा 9शकणे अOनवायF के�याखेर�ज हे सवF साGय होणे 

शPय नाह�.  Qहणनू, ता9मळनाडू, केरळ, कनाFटक व तेलंगणा राRयांमGये केले�या 

:व6ध:वधाना�या धतnवर या �योजनासाठ� त/सम अ6धOनयम कर"याच ेठर:व"यात 

आले आहे. 

 

 


