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वाचा : 
1) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणणय क्रमाांक : मभाभ-2016/प्र.क्र.128/भाषा-1,(भाग-2), 

वद.05.03.2019. 
2) महसूल व वन ववभाग, शासन वनणणय क्रमाांक : जमीन-2520/274/प्र.क्र.22/ज-2, 

वद.12.07.2021. 
3) महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाचे पत्र क्र. जा.क्र./का.अवभ./वव.क्र.1/ठाणे/अे- 

90176/2022, वद.15.03.2022. 
4) कक्ष अवधकारी (इमा-1), सावणजवनक बाांधकाम ववभाग याांचे पत्र क्र. बैठक 

2022/प्र.क्र.26/इमा-1, वद.04.04.2022. 
 

प्रस्तावना : 
 

“मराठी भाषा भवन” हा उपक्रम मराठी भाषा ववभागाकडून हाती घेण्यात आला आहे. 

वद.14.02.2018 च्या मा. मांवत्रमांडळ बैठकीमध्ये मराठी भाषा भवनचे मुख्य कें द्र दवक्षण मुांबई ककवा        

वाांदे्र-कुला वसाहत या पवरसरामध्ये व उपकें द्र ऐरोली, नवी मुांबई येथे बाांधण्याचा वनणणय घेण्यात आला. 

त्यास अनुसरुन वद.05.03.2018 च्या शासन वनणणयान्वये प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश वनगणवमत करण्यात 

आले. 

2. मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र उभारणीकरीता ववभागाने जवाहर बालभवन, चनी रोड, मुांबई  

येथील भखूांड क्र.1736, एकूण क्षते्रफळ 3217.42 चौ. मी. पैकी शालेय वशक्षण ववभागाचे बाांधकाम वगळून 

उवणवरत भखूांड ववनामोबदला मराठी भाषा ववभागास उपलब्ध करून देण्याचा वनणणय वद.24.03.2021 

रोजीच्या मा.मांवत्रमांडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. सदर मांवत्रमांडळ वनणणयाच्या अनुषांगाने महसूल व वन 
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ववभागाने उपरोक्त सांदभाधीन क्र.2 येथील शासन वनणणयान्वये मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र 

उभारण्याकरीता वगरगाव महसूल ववभागातील भकूर क्र.1736 एकूण क्षते्रफळ 3217.42 चौ.मी. या 

क्षते्रापैकी शालेय वशक्षण ववभागाचे बाांधकाम वगळून उवणवरत 1555 चौ.मी. क्षते्रफळ तसचे याच 

वमळकतीमधील झोपडपट्टी अवतक्रमणाखाली असलेले 550 चौ.मी. क्षते्र (प्रत्यक्षात 530 चौ.मी.) असे 

एकूण 2105 चौ.मी. (प्रत्यक्षात 2085 चौ.मी.) इतके क्षते्र मराठी भाषा ववभागास महसूल मुक्त व भोगवटा 

मुल्यरवहत तत्त्वावर हस्ताांतवरत करण्यास मान्यता वदली आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषांगाने                          

मा. वजल्हावधकारी, मुांबई शहर कायालयाने वद.14.07.2021 रोजीच्या ताबा पावतीन्वये सदर जागेचा 

ताबा मराठी भाषा ववभागास वदला आहे. 

3. उपरोक्त जागेवर मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र या इमारतीचे बाांधकाम महाराष्ट्र औद्योवगक 

ववकास महामांडळाकडून करून घेण्याचा वनणणय मा.मांत्री, मराठी भाषा याांच्या अध्यक्षतेखाली 

वद.20.07.2021 रोजी पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्रस्ताववत इमारतीचे बाांधकाम 

आराखडे तयार करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाच्या स्तरावर स्पधा आयोवजत 

करून वास्तवूवशारदाची वनवड करण्याबाबत शासनाच्या वद.26.07.2021 रोजीच्या पत्रान्वय े

महामांडळास कळववण्यात आले होते. त्यानुसार मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्राचे आराखडे तयार 

करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाच्या स्तरावर स्पधा घेऊन सदर स्पधेतून 

वद.10.01.2022 रोजी महामांडळाच्या स्तरावर झालेल्या बैठकीत मे. पी.के.दास अँड असोवसएट्स, मुांबई 

याांची सवोच्च सांयुक्त ताांवत्रक व आर्थथक गुण प्राप्त केल्यामुळे वास्तूववशारद म्हणनू वनवड करण्यात 

आली. महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ याांनी मे.पी.के.दास अँड असोवसएट्स, मुांबई याांना मराठी 

भाषा भवन मुख्य कें द्र या इमारतीच्या बाांधकामाबाबतचा कायादेश वद.28.02.2022 रोजी वदला आहे. 

त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाकडून सांदभाधीन क्र. 3 येथील 

वद.15.03.2022 रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त झालेले मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र या इमारतीच्या 
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बाांधकामाचे ढोबळ अांदाजपत्रक व बाांधकाम आराखडे याांची शासन स्तरावर छाननी करून प्रस्ताववत 

इमारतीच्या बाांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 
  

शासन वनणणय:  
 

मे.पी.के.दास अँड असोवसएट्स, मुांबई याांनी त्याांच्या वद.31.01.2022 रोजीच्या पत्रान्वये मराठी 

भाषा भवन मुख्य कें द्राच्या बाांधकामाकरीता रू.132.67 कोटी इतक्या रकमेचे ढोबळ अांदाजपत्रक 

महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळास सादर केल ेहोते. सदर ढोबळ अांदाजपत्रक प्रशासकीय मान्यता 

देण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाने त्याांच्या वद.15.03.2022 रोजीच्या पत्रान्वये 

शासनास सादर केले आहे. महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळाने सादर केलेल्या                              

एकूण रू.132.67 कोटी इतक्या ढोबळ अांदाजपत्रकाची शासन स्तरावर सावणजवनक बाांधकाम 

ववभागाकडून छाननी करण्यात आली असून सावणजवनक बाांधकाम ववभागाने सोबतच्या पवरवशष्ट्टात 

दशणववल्यानुसार पवरगणना करून रू.126.89 कोटी (अक्षरी रूपये एकशे सव्वीस कोटी एकोणनव्वद लक्ष 

फक्त) इतक्या ढोबळ अांदाजपत्रकास सहमती दशणववली आहे. तसेच सदर कामाची ककमत रू.15.00 

कोटी पेक्षा जास्त असल्याने मा.उच्च स्तरीय सवचव सवमतीच्या वद.28.03.2022 रोजी पार पडलेल्या 

बैठकीत याप्रकरणीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सदर सवमतीने चचेअांती मे. पी.के.दास ॲन्ड 

असोवसएटस, मुांबई याांनी सादर केलेली समथणनीय कारणमीमाांसा ववचारात घेऊन अांदावजत       

रु.126.89 कोटी इतक्या ककमतीच्या ढोबळ अांदाजपत्रकास सहमती दशणववली आहे.   

2. मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र या इमारतीच्या बाांधकामास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 

मान्यता देण्यात येत आहे - 

1. मराठी भाषा भवन मुख्य कें द्र प्रस्ताववत इमारतीची रचना ही  B+G+7  असून त्याांच े अांदाज े
क्षते्रफळ 6583 चौ.मी. आहे. 

2. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळेी ववस्तृत अांदाजपत्रक सादर 
करून तसेच सदर बाांधकामास वववहत कायणपध्दतीने सववस्तर ताांवत्रक मान्यता घेऊनच काम 
हाती घ्याव.े 
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3.  प्रस्तुत काम पुरातत्व ववभागाच्या अखत्यावरत येत असल्यास सांबांवधत ववभागाची तसेच 
महानगरपावलका व तत्सम प्रावधकरणे याांची पूवण परवानगी घ्यावी. 

4. ताांवत्रक मांजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन पवरपत्रक क्रमाांक : 
2017/प्र.क्र.11/वनयोजन-3, वद.11.04.2017 नुसार कायणवाही करण्यात यावी. 

5. प्रस्तावातील खरेदीशी सांबांवधत बाबींकरीता ई-वनववदा प्रणालीचा अवलांब करून उद्योग,उजा व 
कामगार ववभागाकडील वद.24.08.2017 च्या शासन वनणणयान्वये वनगणवमत केलले्या सूचना 
ववचारात घ्याव्यात. तसेच सदर प्रवक्रयेबाबत ववभागास वळेोवळेी अवगत करण्यात याव.े 

6. प्रत्यक्ष काम करतेवळेी पयावरण ववभाग, शासन वनणणय क्र.इएनव्ही- 2013/ प्र.क्र.177 /ताां.क.1, 
वद.10.01.2014 मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मागणदशणक तत्वानुसार कायणवाही करण्यात 
यावी. 

7. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच ववद्यतुीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषांवगक कामाांचे योग्य 
वनयोजन करून सदर कामे पूणण करावीत. 

8. इमारतीमध्ये वदव्याांगाकरीता उपलब्ध करून द्यावयाच्या ववववध सोयींबाबत शासनाने वळेोवळेी 
वदलेल्या सूचनाांच्या अनुषांगाने कायणवाही करण्यात यावी. 

9. ववषयाांवकत कामाकरीता सुधावरत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, यादृष्ट्टीने 
ववशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात याव.े 

10. सदर कामाची सुरूवात सन 2022-23 या आर्थथक वषापासून होत आहे. 
11. काम सुरु करण्यापूवी नमुना नकाशा, माांडणी नकाशा तसेच ववस्तृत नकाशास 

वास्तुववशारदाांकडून मांजूरी घेऊनच काम सुरु कराव.े 
12. सावणजवनक बाांधकाम ववभागाच्या शासन वनणणय क्र.बीडीजी-2017/प्र.क्र.60/इमा-2,               

वद.07.07.2017 अन्वये कायणवाही करण्यात यावी. 
13. सदर प्रस्ताव सन 2021-22 च्या दरसूचीवर आधावरत आहे. 
14. सदर कामाच्या अांदाजपत्रकास उपभोक्ता ववभागाच्यावतीने सक्षम प्रावधकाऱ्याचे साक्षाांकन 

आवश्यक आहे. 
15. सदर शासन वनणणय सावणजवनक बाांधकाम ववभागाच्या अनौपचावरक सांदभण क्र.40/इमा-3, 

वद.25.03.2022 व मा.मुख्य सवचव याांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सवचव सवमतीच्या 
वद.28.03.2022 रोजी पार पडलेल्या बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच ववत्तीय 
अवधकार वनयम पुस्स्तका 1978, भाग-पवहला, उपववभाग-पाच अन्वये महाराष्ट्र सावणजवनक 
बाांधकाम वनयमपुस्स्तका अांतगणत पवरच्छेदाखाली प्रदान करण्यात आलेल्या ववत्तीय 
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अवधकारातील अ.क्र.1, महाराष्ट्र सावणजवनक बाांधकाम वनयम पुस्स्तकेतील पवरच्छेद क्र.134 
समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय ववभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार वनगणवमत 
करण्यात येत आहे. 

3. प्रस्ताववत इमारतीच्या बाांधकामाबाबत होणारा खचण मागणी क्रमाांक झेडएफ-4, मुख्य लेखाशीषण 

4059, सावणजवनक बाांधकामावरील भाांडवली खचण, (01), कायालयीन इमारती, (051) बाांधकाम, (00) 

(01) मराठी भाषा सांशोधन, ववकास व साांस्कृवतक कें द्र स्थापन करणे (कायणक्रम), 53 मोठी बाांधकामे, 

(4059 2532) या लेखाशीषांखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अनुदानातून भागववण्यात येईल. 

4. सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202204061148481933 असा आहे. हा आदेश 

वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,   

        (वमकलद भ.गवादे) 
 सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1 मा.राज्यपाल याांचे सवचव, राज्यपाल भवन, मुांबई 
2 मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3 मा.उपमुख्यमांत्री याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
4 मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री, मराठी भाषा याांचे ववशेष कायण अवधकारी, मांत्रालय, मुांबई, 
5 सवण मा.मांत्री / राज्यमांत्री, याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई, 
6 मा.ववरोधी पक्ष नेता, ववधानपवरषद/ववधानसभा, ववधान भवन, मुांबई, 
7 मा.अध्यक्ष/सदस्य, मराठी भाषा सवमती, ववधानमांडळ सवचवालय, मुांबई, 
8 मा.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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9 महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई,  
10 महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता),नागपूर,  
11 प्रबांधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुांबई, 
12 प्रबांधक, उच्च न्यायालय, अवपल शाखा, मुांबई, 
13 प्रबांधक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त कायालय, मुांबई, 
14 अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग/वनयोजन ववभाग, मांत्रालय मुांबई, 
15 अपर मुख्य सवचव, मराठी भाषा ववभाग, याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
16 सवचव (बाांधकामे), सावणजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
17 सवचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई, 
18 मुख्य कायणकारी अवधकारी, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ, मरोळ, अांधेरी (पूवण), मुांबई, 
19 मुख्य अवभयांता, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ, मरोळ, अांधेरी (पूवण), मुांबई, 
20 कायणकारी अवभयांता, महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ, मरोळ, अांधेरी (पूवण), मुांबई, 
21 कायणकारी अवभयांता, (ठाणे ववभाग-1), महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामांडळ, ठाणे. 
22 अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई, 
23 वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुांबई, 
24 सवण अवर सवचव/कक्ष अवधकारी, मराठी भाषा ववभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
25 भाषा सांचालक, भाषा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई, 
26 सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य व सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
27 सांचालक, राज्य मराठी ववकास सांस्था, मुांबई, 
28 सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्थमती मांडळ, मुांबई, 
29 वनवड नस्ती  (भाषा -1)  
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पवरवशष्ट्ट 

शासन वनणणय क्र.मभाभ-2021/प्र.क्र.48/भाषा-1, वद.06.04.2022 सोबतचे वववरणपत्र 
Name of Department  -  Marathi Language Department 

Name of Work - Construction of Martahi Bhasha Bhavan, Charni  Road, Mumbai 

 

RECAPITULATION SHEET 

            

Sr.No. Particulars of Items AREA  IN SQM 

Norms or 

Unit Rate per 

Sqmt 

Cost Rs. 
Cost  in 

Crores 

  Area  6583       

  Number of floors B+G+7       

            

1 Civil & Structural  Works         

a  Foundation in Piling     20035418 2.00 

b Structural Works 6583 29848.2897 196491291 19.65 

c Architectural and civil works 6583 5855.050 38543792 3.85 

d  Facad+Glazing  6583 5744.385 37815284 3.78 

e Jali       80300000 8.03 

      Sub Total (a) 373185785 37.32 

            

2 M E P F  Works         

a Electrification as per boq   29715428 2.97 

b HVAC as per boq   28701304 2.87 

c Plumbing as per boq   6969415 0.70 

d Fire Fighting Services as per boq   8101543 0.81 

e 
Fire alarm system ,Public 

address system,CCTV 
as per boq 

  4514105 0.45 

      Sub Total (b) 78001795 7.80 

3 Miscellaneous         

a Facad Lighting     4500000 0.45 

b Elevator as per quotation   5400000 0.54 

c 
Interiors  

(Offices and common area) 
as per boq 

  

            

5,99,65,521  6.00 

d Auditorium as per boq 
  

            

1,12,41,709  1.12 

e Exhibition  as per quotation 
  

          

26,51,33,395  26.51 
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f 
Mechanical  Parking 

as per boq 
  

            

2,79,99,972  2.80 

g Infra 
as per boq 

  

               

63,22,217  0.63 

h 
Roads  as per boq   

               

75,51,948  0.76 

i Compound wall  
as per boq 

  

               

24,17,720  0.24 

j Gate 
as per boq 

  

                 

3,27,458  0.03 

      Sub Total (c ) 

          

39,08,59,940  39.09 

      Total (a+b+c) 

          

84,20,47,520  84.20 

  

Add 5% Contingencies on 

(a+b+c)       

          

4.21  

  Add 5% Escalation on (a+b+c)       

          

4.21  

  
CONSTRUCTION COST 

TOTAL       

        

92.63  

  Add 3% ETP CHARGES       

          

2.78  

  PROJECT COST TOTAL       

        

95.40  

  Add 12% GST on Project Cost       

        

11.45  

  Approvals LS   

             

14,00,00,000  14.00 

  GRAND TOTAL       

       

120.85  

  

Consultant fee at 4.8% on 

(94.18+14)       

         

5.12  

  

Add 18% GST on consultant 

fees       

         

0.92  

  
GRAND PROJECT COST 

TOTAL       

      

126.89  

 

***** 
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