
 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी वास्तव्य 
केलले े लंडनस्स्ित घर राज्यशासनाने 
खरेदी केल े असून या घराची 
दुरुस्ती/नुतनीकरणासाठी ननधी उपलब्ध 
करणे. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाकं :- नवघयो-2015 /प्र.क्र.246/नवघयो 
हुतात्मा रािगुरु चौक,मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 
नदनाकं : 15 नोव्हेंबर, 2017. 

             

                            वाचा :  सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, 
1) शासनननणणय क्र.- पुरवणी2015/प्र.क्र.52/नवघयो, नद.06.11.2015 
2) शासन ननणणय सम क्रमाकं नद. 06.11.2015 
3) शासन ननणणय सम क्रमाकं नद. 19.10.2015 
4) शासन ननणणय सम क्रमाकं नद. 08.07.2016 
5) शासन ननणणय सम क्रमाकं नद. 31.01.2017 
6) भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचंा नद. 12.10.2017 रोिीचा ई-मेल 
7) शासन ननणणय क्रमाकं :- नवघयो-2015 /प्र.क्र.246/नवघयो , 

नदनाकं : 27 माचण,2017. 
             

प्रस्तावना-  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी सन 1921-22 मध्ये वास्तव्य केलेले लंडनस्स्ित 10 ककग्ि हेन्री 
रोड, एन.डब््य-ू3 येिील घर खरेदी करण्यास मा.मंत्रीमंडळाने नद.03.02.2015 रोिी झाले्या 
बैठकीत मान्यता नदली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने घरखरेदी केलेली आहे.  

सदर घराची दुरुस्ती व नुतनीकरणाचे अनतनरक्त काम पूणण करण्यासाठी सवात कमी दराची 
नननवदा Zon Associates Ltd याचंी £ ३५४,००० या दराची नननवदा सवात कमी दराची अस्याने अंनतम 
करण्यात आलेली आहे. तसेच सदर घराच्या नुतनीकरणाच्या अनुषंगाने भारतीय उच्चायुक्त, लंडन 
यानंा £ ३,५५,५६५.०३ इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता. 
तसेच अंतगणत रचना व फर्ननचरचे काम वगेाने पूणण करण्यासाठी, केअरटेकरची ननयुक्ती करण्यासाठी      
£ १५०,००० इतकी रक्कम उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता. याबाबत 
पुढीलप्रमाणे ननणणय घेण्यात येत आहे.  

शासन ननणणय:-  
 सन 2017-18 या आर्निक वषात घराच्या दुरुस्ती व नुतनीकरणाचे अनतनरक्त काम, 

केअरटेकर चािेस, इत्यादी बाबीवरील खचण भागनवण्यासंदभात भारतीय उच्चायुक्त, लंडन यानंी 
त्याचं्या नद.12.10.2017 च्या ई-मेल व्दारे कळनव्यानुसार, सद्यस्स्ितीत भारतीय उच्चायुक्त, लंडन 
यानंी खालीलप्रमाणे रक्कम उपलब्ध करुन देण्याची नवनंती केली आहे  :-   
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बाब रक्कम  (£) 
For completing additional work  3,55,565.03 

 
to hire an interior designer 1,50,000 

Finalized the tender on 3rd October 2017 and awarded to Zone 
associates Limited at total amount  

£ 354,000 
(2,95,000+VAT 

59,000.00) 
                                                                               Total £ 8,59,565.03 

 
 

उपरोक्त नववरणानुसार £ 8,59,565.03 एवढी रक्कम अदा करावयाची आहे व आिचा चलन दर 
1.00 GBP= 86.83 एवढा आहे, त्यानुसार रुपये 7,47,82,157.6/- एवढा ननधी आवश्यक आहे. परंत ु
बदलता चलन दर नवचारात घेऊन तसेच िुल ै २०१७ च्या पावसाळी अनधवशेनात सदर स्मारकाच्या 
नूतनीकरणाच्या प्रयोिनािण रु. 4.50 कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे. नवत्त नवभागाच्या 
नद.30.06.2017 च्या पनरपत्रकानुसार 70 टक्के ननधी नवतरीत करण्याबाबत सूनचत केले आहे. 
त्यानुषंगाने भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचं्या खात्यात रु.3.15 कोटी एवढा ननधी िमा करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

सन 2017-18 या आर्निक वषात मागणी क्र.एन-3 मुख्य लेखाशीषण 2225 डी-814 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी 1921-22 दरम्यान लंडन येिे वास्तव्य केले्या घराची देखभाल दुरुस्ती 
(2225 डी-814) (योिनांतगणत) या लेखाशीषाखाली िुलै 2017 च्या पावसाळी अनधवशेनात सदर 
स्मारकाच्या नुतनीकरणाच्या प्रयोिनािण रु.4.50 कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामधून 70 
टक्क्याच्या मयादेत रु.3.15 कोटी एवढा ननधी प्रिम सनचव, भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचं्या खात्यात 
िमा करणे आवश्यक आहे.  

सदर रक्कम नवतरीत करण्यासाठी आहरण व संनवतरण अनधकारी तिा अवर सनचव, सामानिक 
न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग, मंत्रालय, मंुबई यांना आहरण व संनवतरण अनधकारी म्हणनू घोनषत 
करण्यात आले आहे. तसेच ननयंत्रक अनधकारी तिा सह सनचव, सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य 
नवभाग, मंत्रालय, मंुबई यांना देयकाकरीता ननयंत्रक अनधकारी म्हणनू घोनषत करण्यात आले आहे. तसेच 
मंिूर करण्यात येणारी रक्कम भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचं्या बँकेच्या खालील खाती िमा करण्यात 
यावी. 

Name of Account Holder : High Commission of India, Chancery Account 

Account Number  : 10349901 

Name of Bank   : State Bank of India, United Kingdom. 

Branch    : London Main Branch, 15 King Street, London, EC2V 8EA. 

Sort Code   : 600159 

IBAN    : GB56SBIN60015910349901 

BIC    : SBINGB2L 
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 सदर रक्कम रु. 3.15 कोटी एवढा ननधी वरील खात्यावर िमा करण्यास या शासन ननणणयाव्दारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्र. 201711151622478822 असा आहे. हा आदेश 
नडिीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                                                                                                                     (नद.रा.कडगळे) 
                                                                                                          सहसनचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञये/लेखापनरक्षा) महाराष्ट्र1/2,मंुबई/नागपूर 
2) आयुक्त,समािक्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
3) मा.मंत्री,सामानिक न्याय याचंे खािगी सनचव,मंत्रालय,मंुबई 
4) मा.राज्यमंत्री,सामानिक न्याय याचंे खािगी सनचव,मंत्रालय,मंुबई 
5) अपर मुख्य सनचव (नवत्त),नवत्त नवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
6) प्रधान सनचव,नवधी व न्याय नवभाग,मंत्रालय,मंुबई 
7) सनचव,सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभाग याचंे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
8) सहसनचव,(सामानिक न्याय) महामंडळे 
9) अनधदान व लेखानधकारी,मंुबई 
10) ननवडनस्ती (बाधंकामे). 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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