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मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा विभाग
शासन वनणगय क्रमाांकः मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1,
निीन प्रशासन भिन, 8 िा मजला,
हतात्मा राजगरु चौक, मादाम कामा मागग,
मांत्रालय, मांबई-400 032.
तारीख : 06 जलै, 2019.

िाचा :
1) मराठी भाषा विभाग, शासन वनणगय क्रमाांक : मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2),
वद.05.03.2018.
2) शासन पत्र क्र.मभाि-2018/प्र.क्र.32/भाषा-1, वद.19.04.2018.
3) वसडको महामांडळाचे पत्र क्र. CIDCO/SE (Vashi) 2019/62, वद.18.06.2019.

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 उद्देशाने
शासनाकडू न वसडको महामांडळाकडे जागेची मागणी करण्यात आली होती. त्यानषांगाने वसडको
महामांडळाने वद.03.11.2016 च्या पत्राद्वारे ऐरोली, निी मांबई येथील सेक्टर क्र. 13 मधील भूखांड
क्र. 6-ए हा भूखांड “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 घेण्यात आला आहे. त्याअनषांगाने भूखांड क्र.6ए, सेक्टर 13, ऐरोली, निी
मांबई येथील भूखांडािर मराठी भाषा विभागाांतगगत क्षेत्रीय कायालयाांकरीता “मराठी भाषा भिन उपकेंद्र”
या इमारतीचे बाांधकाम वसडको महामांडळाकडू न करून घेण्याबाबत शासनाने वनणगय घेतला ि
त्याअनषांगाने प्रस्तावित इमारतीचा आराखडा ि अांदाजपत्रक सादर करण्याबाबत सांदभग क्र.2 च्या शासन
पत्रान्िये वसडको महामांडळास कळविण्यात आले होते.
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प्रस्तावित “मराठी भाषा भिन उपकेंद्र” या इमारतीचे बाांधकाम वसडको महामांडळाकडू न
करण्यात येणार असल्याने सांदभग क्र.3 च्या पत्राद्वारे वसडको महामांडळाकडू न प्राप्त ाालेले आराखडे ि
अांदाजपत्रकाची शासन स्तरािर छाननी करून प्रस्तावित इमारतीच्या बाांधकामास प्रशासकीय मान्यता
दे ण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन वनणगय :
मराठी भाषा विभागाची सिग क्षेत्रीय कायालये ि विभागाांतगगत कायगरत असलेल्या विविध सवमत्या
/ मांडळे याांच्या कामकाजाकरीता वसडको महामांडळाच्या क्षेत्रातील भूखांड क्र. 6ए, सेक्टर क्र.13, ऐरोली,
निी मांबई या क्षेत्रािर प्रस्तावित “मराठी भाषा भिन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बाांधकामासांदभात वसडको
महामांडळाने एकूण 3184.92 चौ.मी. बाांधकाम करण्यास आराखडा ि अांदाजपत्रक सादर केले होते.
वसडको महामांडळाने सादर केलेल्या एकूण रू.23,44,11,000/- (अक्षरी रूपये तेिीस कोटी चव्िेचाळीस
लक्ष अकरा हजार र्क्त) इतक्या ढोबळ अांदाजपत्रकाची शासन स्तरािर सािगजवनक बाांधकाम
विभागाकडू न ताांवत्रक छाननी करण्यात आली ि सािगजवनक बाांधकाम विभागाने सोबतच्या पवरवशष्ट्टात
दशगविल्याप्रामणे सधावरत पवरगणना करून रू.17,66,40,000/- (अक्षरी रूपये सतरा कोटी सहासष्ट्ट
लक्ष चाळीस हजार र्क्त) इतक्या ढोबळ अांदाजपत्रकास सहमती वदलेली आहे. त्यानसार “मराठी भाषा
भिन उपकेंद्र” या इमारतीच्या बाांधकामाच्या रू.17,66,40,000/- (अक्षरी रूपये सतरा कोटी सहासष्ट्ट
लक्ष चाळीस हजार र्क्त) इतक्या ढोबळ अांदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

सदर मान्यता पढील अटींच्या अधीन राहू न दे ण्यात येत आहे.
1) ढोबळ स्िरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेिळ
े ी विस्तृत अांदाजपत्रक
करूनच काम हाती घ्यािे.
2) सदर कामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यापूिी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची खातरजमा
करण्यात यािी.
3) प्रस्तत काम परातत्ि विभागाच्या अखत्यावरत येत असल्यास सांबांधीत विभागाची तसेच
महानगरपावलका ि तत्सम प्रावधकरणे याांची पूिग परिानगी घ्यािी.
4) ताांवत्रक मांजूरी दे ताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरीता शासन पवरपत्रक क्रमाांक 2017/प्र.क्र.11/वनयोजन-3, वद.11/04/2017 नसार कायगिाही करण्यात यािी.
5) प्रस्तािातील खरेदीशी सांबांधीत बाबींकरीता ई-वनविदा प्रणालीचा अिलांब करून उद्योग,
उजा ि कामगार विभागाकडील वद.24/08/2017 च्या शासन वनणगयान्िये वनगगवमत केलेल्या
सूचना विचारात घ्याव्यात.
6) प्रत्यक्ष

काम

करतेिळ
े ी

पयािरण

विभाग,

शासन

वनणगय

क्र.इएनव्ही-

2013/प्र.क्र.177/ताां.क.1, वद.10/01/2014 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मागगदशगक
तत्िानसार कायगिाही करण्यात यािी.
पृष्ठ 6 पैकी 2

शासन वनणगय क्रमाांकः मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1

7) स्थापत्य कामाच्या कालािधीतच विद्यतीकरणाबाबत तसेच इतर अनषांवगक कामाांचे योग्य
वनयोजन करून सदर कामे पूणग करािीत.
8) इमारतीमध्ये वदव्याांगाकरीता उपलब्ध करून द्याियाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने
िेळोिेळी वदलेल्या सूचनाांच्या अनषांगाने कायगिाही करण्यात यािी.
9) विषयाांवकत कामाकरीता सधावरत प्रशासकीय मान्यतेची आिश्यकता लागणार नाही.
यादृष्ट्टीने विशेष दक्षता घेनन काम करण्यात यािे.
सदर बाांधकाम विवहत कालमयादे त पूणग करण्याच्यादृष्ट्टीने मराठी भाषा विभाग ि वसडको
महामांडळ याांचे अांतगगत विवहत सामांजस्य करार करण्यात येईल.
3.

प्रस्तावित इमारत बाांधकामाबाबतचा खचग मागणी क्रमाांक ाेडएर् 4, मख्य लेखाशीषग 4059-

सािगजवनक बाांधकामािरील भाांडिली खचग, (01) कायालयीन इमारती, (051) बाांधकाम, (00) (01) मराठी
भाषा सांशोधन, विकास ि साांस्कृवतक केंद्र स्थापन करणे, 53, मोठी बाांधकामे , सांगणक सांकेताांक
(40592532) या लेखाशीषाअांतगगत खची टाकण्यात येईल.
4.

सदर कामाची ककमत रू.15.00 कोटी पेक्षा जास्त असल्याने मख्य सवचि याांचे अध्यक्षतेखाली

अपर मख्य सवचि, वनयोजन ि अपर मख्य सवचि, वित्त सदस्य असलेल्या उच्चस्तर सवमतीने चक्रीय
पध्दतीने सदर प्रस्तािास मान्यता वदली आहे.
5.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201907061546099433 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानसार ि नािाने.

Aparna
Arvind Gawde

Digitally signed by Aparna Arvind Gawde
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Marathi
Language, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=240bdeb5a8c04b434248c583b5e7f565fb8f4397
eae617484fa00c420b9d8820,
serialNumber=5ae0b19673d867bcfdc05241567418b685
d610981279f68b2794bfec2066774a, cn=Aparna Arvind
Gawde
Date: 2019.07.06 15:53:25 +05'30'

(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,
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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 ि औद्येावगक 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),
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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परिरिष्ट
िासन रनर्णय क्रमाांक मभाभ -2018/प्र.क्र.63/भाषा -1, रि 06.07.2019 सोबतचे रिििर्पत्र
Name of the Department : Marathi Language Department
Name of Work : Construction of Sub Centre of Marathi Bhasha Bhavan Building at Airoli, New Mumbai
RECAPITULATION SHEET
Sr.
Particulars of Scope
Unit Rate Norms
Cost Rs.
No.
Rs/(Sqmt./M) / LS
Units
Rate
Component
Total
Wise
(A) ESSENTIAL ITEMS (Components)
1 (a) Building proper (Built Up Area - Sq.m)
Pilling (Incl. Corporation Tax)
L.S.
77,70,000
Stilt Floor
0
Ground Floor + First Floor (Residential Bldg)
0
Ground Floor (Non Residential Bldg)
693.28
27,000
1,87,18,560
1st Floor
622.91
27,500
1,71,30,025
2nd Floor
622.91
28,000
1,74,41,480
3rd Floor
622.91
28,500
1,77,52,935
4th Floor
622.91
29,000
1,80,64,390
Total B.U.A. =
3,184.92
Sub Total (a)
9,68,77,390
(b) Fuel Gas Pipeline
L.S.
1,00,000
(c) Bio Digester
L.S.
2,00,000
(d) Rain/ Roof Water Harvesting
L.S.
5,00,000
(e) Ramp For Handicaps
L.S.
5,00,000
(f) Furniture (3184.92 x 70%=2229)
2,229
5,000
1,11,47,200
Sub Total (b+c+d+e+f)
1,24,47,200
2 Water Supply & Sanitary Works
5% of (a)
Sub Total (2)
48,43,870
3 Electrification
Internal
5% of (a)
48,43,870
External
6% of (a)
58,12,643
Fire Fighting Arrangements etc.
2% of (a)
19,37,548
Sub Total (3)
1,25,94,061
Sub Total (A)
12,67,62,520
(B) MISCELLANEOUS ITEMS
(i) Compound Wall & Gate (Rmt)
100
8,000
8,00,000
(ii) Internal Roads (Rmt)
(iii) Development of Ground
(iv) Parking
(v) Retaining Wall
(vi) Land Scaping
(vii) Soil Investigations & Detail Land Survey
(viii) CC Drains and C/D Works

(C)
1
2
3
4
5
6
7
8

OPTIONAL ITEMS
Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M)
Water Main Storage, and pump house, bore well etc.
Air Conditioning
Lifts
External Toilets
AB Room, Area lighting, Pumps, Generator
Project Consultancy Charges
CCTV

L.S.
L.S.
L.S.

5,00,000
2,00,000
2,00,000
0
0
L.S.
2,00,000
0
Sub Total (B)
Sub Total (A+B)

19,00,000
12,86,62,520

0
5,00,000
L.S.
25,00,000
L.S.
60,00,000
0
L.S.
15,00,000
3% of A+B
38,59,876
L.S.
5,00,000
Sub Total (C)
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C)

1,48,59,876
14,35,22,396
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(D) PROVISIONS
(i) Contingencies
4% on (a)
38,75,096
(ii) Green Building 5% on (a)
48,43,870
(iii) GST
12% on (P)
1,72,22,687
(iv) Price Escalation 5% on (P)
71,76,120
Sub Total (D)
3,31,17,772
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D)
17,66,40,168
Say Rs. Lakhs
1766.40
PLINTH AREA RATES FOR
(i) Bldg Proper Cost
(ii) Elect. Work
(iii) Water Supply
(iv) For (i) + (ii) + (iii)

`=
`=
`=
`=

Rs
Rs
Rs
Rs

(v) Total Project Cost = TPC ÷ Area (as per "a'')

30,417.53
3954
1,521
35893

/Sqm
/Sqm
/Sqm
/Sqm

55461

* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid
by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation.

*****
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