
रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर 
“मराठी भाषा संशोधन, ववकास व सासं्कृविक 
कें द्र” बाधंण्यास मंजुरी देण्याबाबि.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनर्णय क्रमांकः मभाभ-2013/प्र.क्र.40/भाषा-2, 
मादाम कामा मागण, हुिात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
िारीख: 16 ऑगस्ट, 2013. 

वाचा - 
1) पयणटन व सासं्कृविक कायण ववभाग शासन वनर्णय क्र.साधंोअ-2010/प्र.क्र.85/अर्णस, वदनाकं 

1 जुल ै2010. 
प्रस्िावना - 

मराठी भाषेचा ववकास, संवधणन, जिन व संरक्षर् करण्याच्या दृष्ट्टीने स्विंत्र मराठी भाषा 
ववभागाची स्र्ापना करण्याि आली असून या ववभागाच्या अखत्यावरि (1) भाषा संचालनालय, (2) राज्य 
मराठी ववकास संस्र्ा, (3) महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृिी मंडळ, (4) महाराष्ट्र राज्य मराठी 
ववश्वकोश वनर्ममिी मंडळ ही 4 कायालये आहेि.  सध्या ही कायालये मंुबईि ववववध वठकार्ी कायणरि 
आहेि.  या कायालयाचंा योग्य व सुलभ समन्वय साधण्यासाठी ही कायालये एका इमारिीि असरे् 
आवश्यक आहे.  

महाराष्ट्राचे सासं्कृविक धोरर् 2010 अंिगणि राज्य शासनाने मंुबईि मराठी भाषा भवन बाधंण्याचा 
वनर्णय घेिलेला आहे.  त्यानुषंगाने मंुबई येर्ील धोबीिलाव या वठकार्ी असलेल्या “रंगभवन” या खुल्या 
नाट्यगृहाच्या जागेवर  नव्याने इमारि बाधंकाम करुन या इमारिीि मराठी भाषा भवन आवर् सासं्कृविक 
कायण संचालनालय याचंेही कायालय  स्र्ावपि करण्यास व या इमारिीस  “मराठी भाषा संशोधन, ववकास 
व सासं्कृविक कें द्र” असे सबंोधण्याची बाब  शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

शासन वनर्णय - 

रंगभवन या खुल्या नाट्यगृहाच्या जागेवर “मराठी भाषा संशोधन, ववकास व सासं्कृविक कें द्र”  
बाधंण्याचा वनर्णय  घेण्याि आला असून त्यानुसार सावणजवनक  बाधंकाम  ववभागाने  सादर केलेल्या 
10,134चौ.मी. इिक्या आराखडयास व त्यानुषंगाने होर्ाऱ्या बाधंकामाच्या अंदावजि 
रु.79,34,79,821/- (रु.एकोर्ऐंशी कोटी चौिीस लक्ष एकोर्ऐंशी हजार आठशे एकवीस फक्ि) इिक्या 
खचास ित्वि: मान्यिा देण्याि येि आहे.  सदर जागेचा मालमत्ता नोंदर्ी उिारा (Property Card) 
मराठी भाषा ववभागाच्या नाव ेकरण्याबाबिची कायणवाही महसूल ववभागाने करावी. 

2. प्रस्िाववि इमारिीमध्ये सासं्कृविक धोरर्ामध्ये मान्य केल्यानुसार मराठी भाषा ववभागािंगणि 
असलेली भाषा संचालनालय,  राज्य मराठी ववकास संस्र्ा,  महाराष्ट्र राज्य सावहत्य व संस्कृिी मंडळ 
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व महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममिी मंडळ ही कायालये िसेच, सुसज्ज गं्रर्ालय, मराठी प्रवशक्षर् 
कें द्र, सवमिी कक्ष, बोली अकादमी, अनुवाद  कें द्र,  मराठी  भाषा  संशोधन   प्रयोगशाळा,  

प्रवशक्षर्ार्ींसाठी वसविगृह, पुस्िकासंाठी ववक्री कें द्र, प्रदशणनासाठी  हॉल, 476 आसनी पे्रक्षागृह  व 
भववष्ट्यािील योजनासंाठी आवश्यकिेनुसार  इिर अनुषंवगक व्यवस्र्ा िसचे एका मजल्यावर सासं्कृविक 
कायण संचालनालयाचे कायालय  व 198 आसनी छोटे पे्रक्षागृह याचंा समावशे  राहील. 

3. सदर इमारिीचे  बाधंकाम साधारर्ि: िीन  आर्मर्क  वषाि  पूर्ण होण्याची  शक्यिा  असल्याने 
प्रत्येक आर्मर्क वषाि (सन 2013-14, 2014-15  व 2015-16) 25:40:35 टक्के या प्रमार्ाि  वनधी 
मागर्ी क्रमाकं झेडएफ 3 ए, 4059- सावणजवनक बाधंकामावरील भाडंवली खचण, (01) कायालयीन 
इमारिी, (051) बाधंकाम, (00) (01) मराठी भाषा  सशंोधन, ववकास व सासं्कृविक कें द्र स्र्ापन कररे् 
(योजनांिगणि), 53, मोठी बाधंकामे, संगर्क साकेंिाकं (40592532) या लखेाशीषाखाली उपलब्ध करुन 
घेण्यास मान्यिा देण्याि येि आहे. 

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असून त्याचा संकेिाक 201308161445322933 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकि करुन काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( लवलिा वश. देठे ) 
 उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रि, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचव,  
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेअपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.उपमुख्यमंत्री याचंे सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.मंत्री (सांस्कृविक कायण) याचंे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
5. मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
6. मा.राज्यमंत्री (सांस्कृविक कायण) यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
7. सवण मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
8. मा.मुख्य सवचव/सवण अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव सवण मंत्रालयीन ववभाग, 
9. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई (पत्राने), 
10. प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मंुबई (पत्राने), 
11. प्रबधंक, लोक आयकु्ि आवर् उप लोक आयुक्ि कायालय, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. प्रधान सवचव (सांस्कृविक कायण), पयणटन व सांस्कृविक कायण ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
13. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान सभा), ववधान भवन, मंुबई, 
14. सवचव, महाराष्ट्र ववधानमंडळ सवचवालय (ववधान पवरषद), ववधान भवन, मंुबई, 
15. सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
16. सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंुबई (पत्राने), 
17. सवण ववभागीय आयकु्ि, 
18. सवण वजल्हावधकारी, 
19. सवण वजल्हा पवरषदांच ेमुख्य कायणकारी अवधकारी, 
20. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृिी मंडळ, मंुबई 
21. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममिी मंडळ, मंुबई, 
22. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार सवमिी, द्वारा भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
23. अध्यक्ष, ववधी अनुवाद व पवरभाषा सल्लागार सवमिी, द्वारा भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
24. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा), मंुबई, नागपरू 
25. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेिा),मंुबई, नागपरू, 
26. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
27. वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई 
28. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई, 
29. संचालक, सांस्कृविक कायण संचालनालय, मंुबई, 
30. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य व संस्कृिी मंडळ, मंुबई 
31. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममिी मंडळ, मंुबई, 
32. प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी ववकास संस्र्ा, मंुबई, 
33. सवण ववभागीय सहायक भाषा संचालक, परेु्/नागपरू/औरंगाबाद/नवी मंुबई. 
34. सवण मंत्रालयीन ववभाग  
35. मंत्रालयीन ववभागांच्या वनयंत्रर्ाखालील सवण ववभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख 
36. सवण कायासने, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
37. वनवड नस्िी  (भाषा - 2) 
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