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महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणगय क्रमाांकः मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2)
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला,
हतात्मा राजगरु चौक, मादाम कामा मागग,
मांत्रालय, मांबई-400 032.
तारीख: 24 जलै, 2019

िाचा :1) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्रमाांक : मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2),
वद.05.03.2018.
2) वसडको महामांडळाचे पत्र क्र. वसडको/सासेवि/2019/833, वद.17.06.2019.
3) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्रमाांक : मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1,
वद.06.07.2019.

प्रस्तािना :मराठी भाषा विभागाच्या अवधपत्याखालील कायान्न्ित असलेली 1) भाषा सांचालनालय,
2) महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण सांस्कृती मांडळ 3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ ि
4) राज्य मराठी विकास सांस्था ही क्षेत्रीय कायालये मांबईत विविध वठकाणी कायगरत आहेत. सदर
कायालयाांमार्गत भाषा ि सावहत्य विकास विषयक विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. या सिग
कायालयाांच्या कामात समन्िय राहािा या दृष्ट्टीने ही कायालये एकाच इमारतीत असािी या उद्दे शाने
शासनाकडू न वसडको महामांडळाकडे जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानषांगाने वसडको

शासन वनणगय क्रमाांक: मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1 (भाग-2)

महामांडळाने ऐरोली, निी मांबई येथील सेक्टर क्र. 13 मधील भूखांड क्र. 6-अ हा भूखांड (अांदाजे क्षेत्रर्ळ
2000 चौ. मी.) “मराठी भाषा भिन उपकेंद्र” या इमारतीकरीता वितवरत करण्यास सहमती वदली. सदर
भूखांडािर “मराठी भाषा भिन उपकेंद्र” या इमारतीचे बाांधकाम करण्याबाबत सांदभग क्र.1 च्या शासन
वनणगयान्िये धोरणात्मक वनणगय र्ेण्यात आला आहे.
2.

वसडको महामांडळाने ऐरोली येथील भूखांड क्र. 6 अ, अांदाजे क्षेत्रर्ळ 2000 चौ.मी., सेक्टर 13,

या भूखांडाचे दीर्गकालीन भाडे पट्टीच्या अनषांगाने विहीत केलेले एकूण शल्क रू.3,63,50,190/(अक्षरी रूपये तीन कोटी त्रेसष्ट्ठ लाख पन्नास हजार एकशे नव्िद र्क्त) वसडको महामांडळाला अदा केले
आहेत.
3.

मराठी भाषा भिन उपकेंद्रासाठी िाटप केलेल्या 2000 चौ.मी. भूखांडापैकी 1000 चौ.मी. क्षेत्रर्ळ

हे वकनारा वनयमन क्षेत्र अवधसूचना, 2011 (CRZ Notification, 2011) अन्िये CRZ-II (Urban)
प्रकारामध्ये आवण 50 मीटर खारर्टी क्षेत्रात बाधीत होत असल्याने या जागेिर प्रचवलत धोरणानसार
मा. उच्च न्यायालयाच्या वनदे शानसार बाांधकाम करता येत नसल्याचे वसडको महामां डळाने सांदभग क्र. 2
च्या पत्रान्िये वनदशगनास आणून वदले. त्या अनषांगाने इमारत बाांधकामासाठी अत्यािश्यक भूखांडाकरीता
वसडको महामांडळाने मूळ भूखांडालगत अवतवरक्त 1018.72 चौ.मी. क्षेत्र िाटपासाठी प्रस्तावित केले
आहे. इमारत बाांधकामासाठी अवतवरक्त भूखांडाची आिश्यकता असल्याने मा.मांवत्रमांडळाने मान्यता
वदलेल्या मूळ प्रस्तािातील ह्या बदलास महाराष्ट्र शासन कायगवनयमािलीच्या वनयम 15 अन्िये शासन
कामकाजासांबांधीच्या दे ण्यात आलेल्या अनदे श क्र.29 नसार मा. मख्यमांत्री महोदयाांच्या वनदशगनास
आणून सदर प्रस्तािास मान्यता र्ेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन वनणगय :मराठी भाषा भिन उपकेंद्रासाठी ऐरोली, निी मांबई येथील भूखांड क्र. 6-अ, सेक्टर क्र.13 मधील
एकूण 1018.72 चौ.मी. अवतवरक्त भूखांड दीर्गकालीन भाडे पट्टीने सांपावदत करण्यास तसेच सदर
भूखांडाच्या भाडे पट्टीचे एकूण शल्क रू.2,06,21,500/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सहा लाख एकिीस
हजार पाचशे र्क्त) अदा करण्यास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

भूखांडाच्या भाडे पट्टीपोटी येणारा िरील खचग, सन 2019-20 या आर्मथक िषात प्रस्तावित मराठी

भाषा भिन उपकेंद्राकरीता विभागाच्या मागणी क्रमाांक झेडएर्-4, मख्य लेखाशीषग 4059, सािगजवनक
बाांधकामािरील भाांडिली खचग, (01), कायालयीन इमारती, (051) बाांधकाम, (00) (01) मराठी भाषा
सांशोधन, विकास ि साांस्कृवतक केंद्र स्थापन करणे (कायगक्रम), 53 मोठी बाांधकामे, (4059 2532) अांतगगत
केलेल्या मांजूर तरतूदीतून भागविण्यात यािा.
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3.

सदर प्रस्तािास वित्त विभाग ि वनयोजन विभागाच्या अनौपचावरक सांदभग क्र. अनक्रमे 225/

2019/व्यय-4, वद.27.06.2019 ि 110/का.1443, वद.11.07.2019 नसार सहमती वदली आहे. तसेच
सदर प्रस्तािास शासन कायगवनयमािलीच्या वनयम क्र.15 मधील अनदे श क्र.29 च्या तरतूदीनसार शासन
मान्यता र्ेण्यात आली आहे.
4.

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201907241620520833 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नािाने.
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( अपणा अ. गािडे )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1 मा.राज्यपाल याांचे सवचि, राज्यपाल भिन, मांबई,
2 मा.मख्यमांत्री याांचे अपर मख्य सवचि, मांत्रालय, मांबई,
3 मा.मांत्री (मराठी भाषा) याांचे विशेष कायग अवधकारी, मांत्रालय, मांबई,
4 मा.मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सवचि, मांत्रालय, मांबई,
5 मा. विरोधी पक्ष नेता विधानपवरषद/विधानसभा, विधान भिन, मांबई,
6 मा.मख्य सवचि,महाराष्ट्र शासन,
7 महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनज्ञेयता), मांबई, नागपूर,
8 महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा ि अनज्ञेयता),मांबई, नागपूर,
9 प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मांबई (पत्राने),
10 प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मांबई (पत्राने),
11 प्रबांधक, लोक आयक्त आवण उप लोक आयक्त कायालय, मांबई,
12 व्यिस्थापकीय सांचालक, शहर ि औद्ेावगक विकास महामांडळ (महाराष्ट्र) मयावदत (वसडको), मांबई
13 अपर मख्य सवचि, वित्त विभाग/वनयोजन विभाग, मांत्रालय मांबई,
14 प्रधान सवचि, मराठी भाषा विभाग, याांचे स्िीय सहायक, मांत्रालय, मांबई,
15 सवचि (इमारती), सािगजवनक बाांधकाम विभाग, मांत्रालय, मांबई,
16 सवचि, महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मांबई (पत्राने),
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17 अवधदान ि लेखा अवधकारी, मांबई,
18 वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मांबई,
19 भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मांबई,
20 सवचि, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य ि सांस्कृती मांडळ, मांबई
21 सवचि, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश वनर्ममती मांडळ, मांबई,
22 सांचालक, राज्य मराठी विकास सांस्था, मांबई,
23 सिग अिर सवचि/कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा विभाग, मांत्रालय, मांबई- 400 032,
24 वनिड नस्ती (भाषा - 1).
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