
ऐरोली, नवी म ुंबई येथील “मराठी भाषा 
भवन उपकें द्र” या इमारतीच्या 
बाुंधकामाबाबत समन्वयक अधधकारी 
म्हणनू सुंचालक, राज्य मराठी धवकास 
सुंस्था, म ुंबई याुंना प्राधधकृत 
करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा धवभाग 

शासन धनणणय क्रमाुंकः मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1, 
नवीन प्रशासन भवन, 8 वा मजला, 

ह तात्मा राजग रु चौक, मादाम कामा मागण,  
मुंत्रालय, म ुंबई-400 032. 
धदनाुंक : 06 सप्टेंबर, 2021. 

वाचा :-  
1) मराठी भाषा धवभाग, शासन धनणणय क्रमाुंक : मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2),  
    धद.05.03.2018. 

        2) मराठी भाषा धवभाग,शासन धनणणय क्रमाुंकः मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1, धद.06.07.2019. 
        3) मराठी भाषा धवभाग, शासन धनणणय क्रमाुंक : मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1, (भाग-2),  
     धद.24.07.2019 
        4) मराठी भाषा धवभाग,शासन धनणणय क्रमाुंकः मभाभ-2018/प्र.क्र.63/भाषा-1, धद.03.05.2021. 
 

प्रस्तावना :- 
मराठी भाषा धवभागाच्या अधधपत्याखालील कायान्न्वत असलेली 1) भाषा सुंचालनालय,          

2) महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधण सुंस्कृती मुंडळ 3) महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मुंडळ व    
4) राज्य मराठी धवकास सुंस्था ही क्षते्रीय कायालये म ुंबईत धवधवध धठकाणी कायणरत आहेत. या 
कायालयाुंच्या कामकाजामध्ये समन्वय राहण्याकरीता व मराठी भाषा धवषयक धवधवध उपक्रम 
राबधवण्याकरीता सुंदभाधधन क्रमाुंक 1 येथील शासन धनणणयान्वये मराठी भाषा भवन म ख्य कें द्र दधक्षण 
म ुंबई ककवा वाुंदे्र-क ला सुंक ल पधरसरामध्ये व मराठी भाषा भवन उपकें द्र, ऐरोली, नवी म ुंबई येथे 
उभारण्यास मुंजूरी देण्यात आली. त्यान सार मराठी भाषा भवन उपकें द्र उभारण्याकरीता धसडको 
महामुंडळाकडून ऐरोली, नवी म ुंबई येथील सेक्टर क्र. 13 मधील भखूुंड क्र. 6-ए हा भखूुंड दीर्णकालीन 
भाडेपट्टीने सुंपाधदत करण्यात आला आहे. सदर जागेवर मराठी भाषा भवन उपकें द्र या इमारतीचे 
बाुंधकाम करण्याकरीता मराठी भाषा धवभाग व महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामुंडळ याच्याुंत समन्वय 
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धवषयक कामे पार पाडण्याकरीता शासनाच्या वतीने समन्वयक अधधकारी म्हणनू सुंचालक, राज्य 
मराठी धवकास सुंस्था, म ुंबई याुंना प्राधधकृत करण्याची बाब शासनाच्या धवचाराधीन होती. 

शासन धनणणय :-  
मराठी भाषा भवन उपकें द्राचे बाुंधकाम महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामुंडळाकडून करून 

रे्ण्यात येणार असल्याने महामुंडळाने सादर केलेल्या रू.27,06,83,550/- (अक्षरी रूपये सत्तावीस 
कोटी सहा लक्ष त्र्याऐुंशी हजार पाचशे पन्नास फक्त)  इतक्या रकमेच्या अुंदाजपत्रकाची सावणजधनक 
बाुंधकाम धवभागाकडून ताुंधत्रक छाननी करून रू.24,97,79,044/- (अक्षरी रूपये चोवीस कोटी 
सत्यान्नव लक्ष एकोणऐुंशी हजार चौव्वचेाळीस फक्त) इतक्या ढोबळ अुंदाजपत्रकास सुंदभाधधन क्रमाुंक 
4 येथील शासन धनणणयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  

सदर बाुंधकामाकरीता मराठी भाषा धवभाग व महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामुंडळ याुंचे 
अुंतगणत धवधहत सामुंजस्य करार करण्याची कायणवाही स रू आहे. तसेच सदर बाुंधकाम सामुंजस्य 
कराराच्या धदनाुंकापासून प ढील अडीच वषात पूणण करावयाचे आहे. मराठी भाषा भवन उपकें द्राच े
आराखडे धनधित करणे, बाुंधकामाच्या इतर अन षुंधगक बाबी, महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास 
महामुंडळासमेवत सामुंजस्य करार करणे व सदर इमारतीचे बाुंधकाम सामुंजस्य कराराच्या 
धदनाुंकापासून प ढील अडीच वषात पूणण करणे, शासन धनणणय धद.03.05.2021 न सार मराठी भाषा भवन 
उपकें द्र इमारतीच्या बाुंधकामास प्रशासकीय मान्यता देताना ज्या अटी धवधहत करण्यात आल्या आहेत 
त्याची पूतणता होते ककवा कसे याची तपासणी करणे, तसेच बाुंधकामाशी सुंबुंधधत इतर सवण प्रलुंधबत 
कामाुंची पूतणता करणे यासाठी शासनाच्या वतीने समन्वयक अधधकारी म्हणनू सुंचालक, राज्य मराठी 
धवकास सुंस्था, म ुंबई याुंना प्राधधकृत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 202109061609081333 असा आहे. हा आदेश 
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंधकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नावाने, 
  
 
 
 
      (धमकलद भ.गवादे) 
                                                                                                 सह सधचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1 मा.राज्यपाल याुंचे सधचव, राज्यपाल भवन, म ुंबई, 
2 मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अपर म ख्य सधचव, मुंत्रालय, म ुंबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3 मा.मुंत्री (मराठी भाषा) याुंचे धवशेष कायण अधधकारी, मुंत्रालय, म ुंबई, 
4 मा.राज्यमुंत्री (मराठी भाषा) याुंचे धवशेष कायण अधधकारी, मुंत्रालय, म ुंबई, 
5 मा.मुंत्री / राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सधचव, मुंत्रालय, म ुंबई, 
6 मा. धवरोधी पक्ष नेता धवधानपधरषद/धवधानसभा, धवधान भवन, म ुंबई, 
7 मा.म ख्य सधचव,महाराष्ट्र शासन, 
8 महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अन ज्ञयेता), म ुंबई, 
9 महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अन ज्ञयेता),नागपूर, 
10 प्रबुंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, म ुंबई, 
11 प्रबुंधक, उच्च न्यायालय, अधपल शाखा, म ुंबई, 
12 प्रबुंधक, लोक आय क्त आधण उप लोक आय क्त कायालय, म ुंबई, 
13 व्यवस्थापकीय सुंचालक, शहर व औद्येाधगक धवकास महामुंडळ (महाराष्ट्र) मयाधदत (धसडको), म ुंबई, 
14 म ख्य कायणकारी, अधधकारी, महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामुंडळ, म ुंबई, 
15 अपर म ख्य सधचव, धवत्त धवभाग/धनयोजन धवभाग, मुंत्रालय म ुंबई, 
16 प्रधान सधचव, मराठी भाषा धवभाग, याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई, 
17 सधचव (इमारती), सावणजधनक बाुंधकाम धवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई, 
18 सधचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, म ुंबई, 
19 सह सधचव, मराठी भाषा धवभाग, याुंचे स्वीय सहायक, मुंत्रालय, म ुंबई, 
20 अधधदान व लेखा अधधकारी, म ुंबई 
21 धनवासी लेखा परीक्षा अधधकारी, म ुंबई 
22 सवण अवर सधचव/कक्ष अधधकारी, मराठी भाषा धवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई, 
23 भाषा सुंचालक, भाषा सुंचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, म ुंबई, 
24 सुंचालक, राज्य मराठी धवकास सुंस्था, म ुंबई, 
25 सधचव, महाराष्ट्र राज्य साधहत्य व सुंस्कृती मुंडळ, म ुंबई 
26 सधचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी धवश्वकोश धनर्ममती मुंडळ, म ुंबई, 
27 धनवड नस्ती  (भाषा - 1)  
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