
       मराठी भाषा भवनच ेमुख्य कें द्र दक्षिण मुुंबई  
        ककवा वाुंद्रा-कुर्ला वसाहत पक्षरसरामध्ये व  
        उपकें द्र ऐरोर्ली, नवी मुुंबई येथे बाुंधण्यास  
        परवानगी क्षमळणेबाबत.  

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा क्षवभाग 

शासन क्षनणणय क्रमाुंकः मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2) 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मुंत्रार्लय, मुुंबई-400 032. 
तारीख:  05 माचण, 2018. 

वाचा :  
1) मराठी भाषा क्षवभाग शासन क्षनणणय क्रमाुंक : मभाभ-2013/प्र.क्र.40/भाषा-2, क्षद. 16.08.2013. 
2) मराठी भाषा क्षवभाग शासन क्षनणणय क्रमाुंक : मभाभ-2013/प्र.क्र.40/भाषा-2, क्षद. 31.01.2014. 
3) महसूर्ल व वन क्षवभाग शासन क्षनणणय क्रमाुंक : जमीन-2513/प्र.क्र.92/ज-2, क्षद. 23.10.2013. 
4) महसूर्ल व वन क्षवभाग शासन शुध्ध्दपत्रक क्रमाुंक : जमीन-2513/प्र.क्र.92/ज-2, क्षद. 15.03.2014. 
5) क्षजल्हाक्षधकारी, मुुंबई शहर याुंचे पत्र क्र.सीएसएर्ल/र/एस्ण्डएर्ल/र-1/टे-2/फोटण/2015/5577,  

क्षद.24.03.2015. 
6) क्षसडको महामुंडळाचे पत्र क्र. क्षसडको/सासेक्षव/2018/1204, क्षद.08.01.2018. 

प्रस्तावना : 
मराठी भाषेचा क्षवकास व सुंवधणन करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने 2011 पासून स्वतुंत्र मराठी भाषा 

क्षवभाग सुरू केर्ला /हे. या क्षवभागाच्या अखत्याक्षरत (1) भाषा सुंचार्लनार्लय, मुुंबई (2) राज्य मराठी 
क्षवकास सुंस्था, मुुंबई (3) महाराष्ट्र राज्य साक्षहत्य /क्षण सुंस्कृती मुंडळ, मुुंबई (4) महाराष्ट्र राज्य 
मराठी क्षवश्वकोश क्षनर्ममती मुंडळ, मुुंबई ही चार कायार्लये कायणरत /हेत. सध्या ही कायार्लये मुुंबईत 
क्षवक्षवध क्षठकाणी कायणरत असनू या कायार्लयाुंच्या उपक्रमाुंमध्ये व कामामध्ये समन्वय साधण्यासाठी ही 
कायार्लये एका इमारतीत असणे /वश्यक /हे. ही बाब क्षवचारात घेऊन क्षद. 10.07.2013 च्या 
तत्कार्लीन मुंक्षत्रमुंडळाच्या बठैकीत रुंगभवन, धोबीतर्लाव, मुुंबई या जागेत इमारत बाुंधण्याचा प्रस्ताव 
मुंजूर करण्यात /र्ला होता. त्या अनुषुंगाने सुंदभण क्र. 1 मध्ये नमूद केरे्लल्या क्षद. 16.08.2013 च्या 
शासन क्षनणणयानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात /र्ली होती. यासुंदभात रुंगभवन, 
धोबीतर्लाव, मुुंबई येथीर्ल खुल्या नाट्यगृहाची जागा मराठी भाषा क्षवभागास हस्ताुंतक्षरत करून या 
जागेची ताबा पावती मराठी भाषा क्षवभागाच्या नाव ेकरण्यास क्षजल्हाक्षधकारी, मुुंबई शहर याुंनी सुंदभण 
क्रमाुंक 5 च्या पत्रान्वये मान्यता क्षदर्ली होती. तथाक्षप, सदर जागेवर वारसा जपणकू सक्षमतीने 
(Heritage Committee) /िेप घेतल्याने मराठी भाषा भवनचे क्षनयोक्षजत बाुंधकाम करणे शक्य झारे्ल 
नाही. त्यामुळे मराठी भाषा क्षवभागाची िेत्रीय कायार्लये व त्याअुंतगणत सुरू असरे्लरे्ल क्षवक्षवध उपक्रम 
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याकरीता पयायी जागेची क्षनवड करण्याकरीता पढुीर्ल मुद्ाुंवर धोरणात्मक क्षनणणय घेण्याची बाब 
शासनाच्या क्षवचाराधीन होती. 

1)  रुंगभवन धोबीतर्लाव येथे “भाषा भवन” या उक्षदष्ट्टाकरीता क्षनयोक्षजत इमारतीचे बाुंधकाम कायाध्न्वत 
होऊ शकत नसल्याने यापवूी यासुंबुंक्षधत घेतरे्लरे्ल धोरणात्मक क्षनणणय रद्द करणे व ही जागा महसूर्ल व 
वन क्षवभागार्ला प्रत्यार्मपत करणे. 

2) मुुंबई पक्षरसरात भाषा भवन मुख्य कें द्र उभारणी करण्याकरीता पयायी जागेचा शोध घेणे. 
3) भाषा क्षवभागाचे क्षवक्षवध कायणक्रम / उपक्रम / सुंशोधन या कामाुंची तातडीची गरज क्षवचारात घेता 

क्षसडको महामुंडळाने मुंजूर केरे्लल्या जागेत भाषा  भवन उपकें द्र उभारण्यास मुंजूरी देणे. 
उपरोक्त बाबींवर शासन स्तरावर धोरणात्मक क्षनणणय घेऊन पढुीर्लप्रमाणे शासन क्षनणणय घेण्यात येत /हे. 

शासन क्षनणणय:  
रुंगभवन ही जागा वारसा जपणकू िेत्रातीर्ल असल्याने या जागेवर मराठी भाषा भवनाची इमारत 

बाुंधण्याचा क्षनयोक्षजत प्रस्ताव कायाध्न्वत होऊ शकत नाही ही बाब /ता स्पष्ट्ट झार्ली असल्याने तत्कार्लीन 
मुंक्षत्रमुंडळाने क्षद. 10.07.2013 रोजीच्या मुंक्षत्रमुंडळाच्या बठैकीत घेतरे्लर्ला धोरणात्मक क्षनणणय रद्द करण्यात येत 
असून त्या अनुषुंगाने सुंदभण क्रमाुंक 1 अन्वये क्षनगणक्षमत करण्यात /रे्लरे्ल /देश अक्षधक्रक्षमत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत /हे. 
2. यापवूी महसूर्ल व वन क्षवभागाकडून मराठी भाषा क्षवभागाच्या इमारत बाुंधकामाकरीता फोटण महसूर्ल 
क्षवभागातीर्ल भकूर क्रमाुंक 1469, रुंगभवन, धोबीतर्लाव, मुुंबई येथीर्ल जागा हस्ताुंतक्षरत करण्यात /र्ली होती. 
तथाक्षप, हा मुळ प्रस्ताव /ता रद्द करण्यात येत असल्याने सुंदभण क्र. 3, 4 व 5 अन्वये या क्षवभागास वाटप 
करण्यात /रे्लर्ली जमीन महसूर्ल व वन क्षवभागास प्रत्यार्मपत करण्यात येत /हे.  
3.  मराठी भाषा क्षवकास, सुंवधणनाकरीता क्षवक्षवध भाक्षषक कायणक्रम /सुंशोधन / प्रकल्प या उपक्रमाुंची 
तातडीची गरज क्षवचारात घेता मराठी भाषा क्षवभागाकडून क्षसडको महामुंडळाकडे पयायी जागेची             
क्षवचारणा करण्यात /र्ली होती. यासुंदभात क्षसडको महामुंडळाने ऐरोर्ली, नवी मुुंबई येथीर्ल भखूुंड              
क्रमाुंक 6अ, िेत्रफळ 2000 चौ.मी., सेक्टर-13, हा भखूुंड मराठी भाषा क्षवभागाच्या उपकें द्राकरीता              
वाटप करण्याच्या प्रस्तावास सुंचार्लक मुंडळाने क्षद.23.09.2016 च्या सभेमध्ये मुंजूरी क्षदर्ली /हे. त्यानुसार सदर 
भखूुंडिेत्र क्षदघणकार्लीन भाडेपट्टीने क्षसडको महामुंडळाकडून ताब्यात घेऊन त्याक्षठकाणी भाषा भवन उपकें द्राच े
बाुंधकाम करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत /हे. 
4. मराठी भाषा क्षवकास व सुंवधणनाकरीता दक्षिण मुुंबई ते वाुंद्रा-कुर्ला वसाहत या पक्षरसरात मराठी भाषा 
क्षवभागाच्या प्रशासकीय कायार्लयाुंची उभारणी करण्याच्या अनुषुंगाने योग्य जागेची क्षनवड करण्याकरीता          
मा. मुंत्री, (मराठी भाषा) याुंच्या अध्यितेखार्ली सक्षमती स्थापन करुन याबाबतचा क्षनणणय घेण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत /हे. सक्षमतीची रचना व कायणकिा याबाबत स्वतुंत्रपणे /देश क्षनगणक्षमत करण्यात येतीर्ल. 
5. मराठी भाषा उपकें द्राकरीता क्षसडको महामुंडळाने मुंजूर केरे्लल्या भखूुंड क्र.6अ, अुंदाज े िेत्रफळ      
2000 चौ. मी., सेक्टर 13, ऐरोर्ली, नवी मुुंबई येथीर्ल सदर भखूुंड क्षदघणकार्लीन भाडेपट्टी तत्त्वावर घेण्याकरीता 
क्षवक्षहत कायणपध्दतीनुसार कायणवाही करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत /हे.  
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6. क्षसडको महमुंडळाकडून कळक्षवण्यात /ल्याप्रमाणे प्रचक्षर्लत दरानुसार भखूुंड भाडेपट्टीच े एकूण शुल्क 
रू. 3,63,48,920/- (अिरी रू. तीन कोटी त्रसेष्ट्ठ र्लाख अठे्ठचाळीस हजार नऊशे वीस फक्त) इतकी रक्कम 
क्षसडको महामुंडळाकडे अदा करावयाची /हे. या रकमेपकैी 10% इसारा रक्कम व भाडेपट्टी शुल्क क्षमळून एकूण 
रू. 2,40,00,000/- (अिरी दोन कोटी चाळीस र्लाख फक्त) इतकी रक्कम सन 2017-18 या क्षवत्तीय वषात 
क्षवभागाकडीर्ल मुंजूर झारे्लल्या अनुदानातून भागक्षवण्यात येत /हे. तसेच भाडेपट्टी शुल्काची उवणक्षरत रक्कम    
सन 2018-19 या /गामी क्षवत्तीय वषात मुंजूर होणाऱ्या क्षवत्तीय अनुदानातून क्षसडको महामुंडळास प्रदान 
करण्यास व भाषा भवन इमारतीच्या बाुंधकाम /राखड्यास मुंजूरी क्षदल्यानुंतर बाुंधकामाकरीता क्षवक्षहत रक्कम 
पढुीर्ल /र्मथक वषात टप्पप्पयाटप्पप्पयाने मुंजूर करण्याकरीता /वश्यक तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात येत /हे.  
7. सदर खचण मागणी  क्रमाुंक  झेडएफ -4, मुख्य र्लखेाशीषण 4059, सावणजक्षनक बाुंधकामावरीर्ल भाुंडवर्ली 
खचण, (01), कायार्लयीन इमारती, (051) बाुंधकाम, (00) (01) मराठी भाषा सुंशोधन, क्षवकास व साुंस्कृक्षतक कें द्र 
स्थापन करणे, 53 मोठी बाुंधकामे, (4059 2532) या अुंतगणत वळेोवळेी मुंजूर होणाऱ्या अनुदानातनू भागक्षवण्यात 
यावा.  
8. सदर शासन क्षनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपर्लब्ध 
करण्यात /र्ला असून त्याचा सुंकेताक 201803051727180233 असा /हे. हा /देश क्षडजीटर्ल स्वािरीने 
सािाुंक्षकत करुन काढण्यात येत /हे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपार्ल याुंच्या /देशानुसार व नावाने.  

 (अपणा अ. गावडे) 
                                                                                              सह सक्षचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रक्षत, 

1) महारे्लखापार्ल, महाराष्ट्र-1 (रे्लखापरीिा / रे्लखा व अनुज्ञयेता), मुुंबई, नागपरू, 
2) महारे्लखापार्ल, महाराष्ट्र-2 (रे्लखापरीिा / रे्लखा व अनुज्ञयेता),मुुंबई, नागपरू, 
3) मा. मुख्य सक्षचव, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
4) अपर मुख्य सक्षचव, क्षवत्त क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
5) अपर मुख्य सक्षचव, क्षनयोजन क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
6) प्रधान सक्षचव, नगर क्षवकास क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
7) प्रधान सक्षचव, महसूर्ल व वन क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
8) प्रधान सक्षचव, पयणटन व साुंस्कृक्षतक क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
9) प्रधान सक्षचव, मराठी भाषा क्षवभाग, याुंच ेस्वीय सहायक, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
10) सवण मा. मुंत्री/ राज्यमुंत्री याुंच ेखाजगी सक्षचव, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
11) क्षवरोधी पि नेते, क्षवधानपक्षरषद / क्षवधानसभा, क्षवधानमुंडळ, मुुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12) मा.मुख्यमुंत्री याुंच ेअपर मुख्य सक्षचव, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
13) व्यवस्थापकीय सुंचार्लक, शहर व औद्ेाक्षगक क्षवकास महामुंडळ (महाराष्ट्र) मयाक्षदत (क्षसडको), मुुंबई, 
14) मुख्य सामाक्षजक सेवा अक्षधकारी, शहर व औद्ेाक्षगक क्षवकास महामुंडळ मयाक्षदत, क्षसडको  भवन, 

सी.बी.डी. बरे्लापरू, नवी मुुंबई- 400 614, 
15) अक्षधदान व रे्लखा अक्षधकारी, मुुंबई, 
16) मा.राज्यपार्ल याुंचे सक्षचव, मुुंबई, 
17) क्षजल्हाक्षधकारी, मुुंबई शहर, मुुंबई, 
18) सवण अवर सक्षचव, मराठी भाषा क्षवभाग, मुंत्रार्लय, मुुंबई, 
19) सुंचार्लक, भाषा सुंचार्लनार्लय, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई, 
20) सक्षचव, महाराष्ट्र राज्य साक्षहत्य /क्षण सुंस्कृती मुंडळ, मुुंबई 
21) सक्षचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी क्षवश्वकोश क्षनर्ममती मुंडळ, मुुंबई, 
22) सुंचार्लक, राज्य मराठी क्षवकास सुंस्था, मुुंबई, 
23) क्षनवासी रे्लखा अक्षधकारी, मुुंबई, 
24) क्षनवड नस्ती  (भाषा - 1) 
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