
डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यानंी वास्तव्य केलले े
लडंनस्स्ित घर खरेदी करण्यासाठी रु. 35,95,67,000/- 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.   

 

महाराष्ट्र शासन, 
सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, 

शासन जनर्णय क्रमाकं - पुरवर्ी-२०१5/प्र.क्र. 52/जवघयो (3), 
हुतात्मा रािगुरु र्चौक, मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई - ४०० ०३२. 
जदनाकं :-  06 नोव्हेंबर, २०१५ 

 

वार्चा:- 1) शासन जनर्णय सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग  
               क्र. जवघयो- २०१४/प्र.क्र.८०/जवघयो, जदनांक 16 फेब्रवुारी, २०१५ 

2) शासन जनर्णय सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग  
    क्र. जवघयो- २०१5/प्र.क्र.3०/जवघयो, जदनाकं 18 फेब्रवुारी, २०१५ 
3) ज्ञापन सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग  
    क्र. पुरवर्ी-२०१5/प्र.क्र. 52/जवघयो, जदनाकं 16 संप्टेबर, २०१५ 
4) शासन जनर्णय सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग  
    क्र. पुरवर्ी-२०१5/प्र.क्र. 52/जवघयो (1), जदनाकं 06 नोव्हेंबर, २०१५ 
5) शासन जनर्णय सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग  
    क्र. पुरवर्ी-२०१5/प्र.क्र. 52/जवघयो (2), जदनाकं 06 नोव्हेंबर, २०१५ 

 

प्रस्तावना 
 आपल्या देशाला िोर व्यस्क्तमत्वारं्ची परंपरा असून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 
यापैकी एक अलौजकक व्यस्क्तमत्व आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी या देशातील 
दजलत, पद-दजलत याचं्या हक्कासंाठी िीवनभर संघषण केला आहे. तसेर्च ते भारतीय राज्यघटनेर्चे 
जशल्पकार आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरानंी देशातील तसेर्च परदेशातील अजतउच्र्च पदव्या 
संपाजदत केलेल्या होत्या. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशार्चे युगपुरुष असनू त्यारं्ची ओळख या 
देशार्चे महामानव म्हर्नू िगभरात आहे.  

 सन १९२१-२२ या कालावधीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यारं्च ेलंडन येिे १०, ककग्ि  हेन् री 
रोड, एन.डब्लल्यू.३, येिे वास्तव्य होते. या कालावधीत त्यानंी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉजमक्स मधून 
डी.एस.सी.इन इकॉनॉजमक्स आजर् गे्रझ इन या संस्िेमधून  बार ॲट लॉ या पदव्या संपाजदत केल्या. 
अशा या युगपुरुषाच्या वास्तव्याच्या आठवर्ी या घराशी िुळलेल्या आहेत. ही वास्तु या देशासाठी 
ऐजतहाजसकदृष्ट्टया महत्वार्ची आहे. या वास्तुसमोर “ब्लल्यु प्लंक” म्हर्िेर्च मान्यताप्राप्त बोडण 
लावण्यात आला असून त्यावर “Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) Indian 
Crusader for Social Justice lived here during 1921-22” असे सन्मानपूवणक जलजहले 
आहे. सदर वास्त ु खुल्या जललावाद्वारे जवक्री करण्यार्ची िाजहरात या वास्तुच्या मालकाने जद.१ 
सप्टेंबर, २०१४ रोिी प्रजसध्द केली आहे. या वास्तुर्चे ऐजतहाजसक महत्व लक्षात घेता सदरहू वास्त ु
ऐजतहाजसक स्मारक म्हर्नू ितन करण्यासाठी शासनामाफण त खरेदी करण्यास मा. मंत्रीमंडळाच्या 
जद. 03.02.2015 रोिीच्या बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने सदर 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यार्ची बाब जवर्चाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन पुढीलप्रमारे् 
जनर्णय घेत आहे :- 
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शासन जनर्णय:- 

 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी सन १९२१-२२ मध्य ेवास्तव्य केलेले लंडनस्स्ित १० ककग्ि  
हेन् री रोड, एन.डब्लल्यू.३ लडंन येिील घर राज्य शासनाने खरेदी करण्याबाबत आवश्यक कायणवाही 
करण्यासाठी संदभाधीन क्र. 1 येिील शासन जनर्णय जद. 16.2.2015 अन्वये मा.मंत्री (सामाजिक 
न्याय) याचं्या अध्यक्षतेखाली सजमती गजठत करण्यात आली आहे. तसेर्च जद. 03.02.2015 रोिीच्या 
पत्रान्वये या कामासाठी मे. सेडॉन यारं्ची सॉजलजसटर म्हर्नू जनयुक्ती करण्यात आली आहे.  

2. या प्रकरर्ी शासनाच्या वतीने नेमर्कू केलेल्या २ सव्हेअर/ व्हॅल्युअर यारं्चे अहवाल व  
घरमालकाने दशणजवलेली ककमत जवर्चारात घेऊन घरार्ची खरेदी ककमत 3.1 जमजलयन GBP जनजित 
करण्यात आली. सदर घरार्ची ककमत 3.1 जमजलअन पौंड (रु. 31.00 कोटी) तसेर्च स्टॅम्प डयुटी, 
मे.सेडॉन, सॉजलजसटर यारं्ची फी, कायदेशीर खर्चण, जवजनमय दराच्या फरकार्ची रक्कम, इतर 
अनुषंजगक खर्चण इत्यादीसह रु. 35,95,67,000/- (रुपये पस्तीस कोटी पंच्याण्र्व लाख सदुसष्ट्ट 
हिार फक्त) इतक्या खर्चास  मान्यता देण्यात येत आहे.  
3. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी वास्तव्य केलेले लंडन स्स्ित घर खरेदी 
जवषयक आवश्यक कायणवाही पूर्ण करुन घर खरेदीर्ची कायणवाही सप्टेंबर, 2015 अखेर पूर्ण करण्यात 
आली आहे. सदरहू घर महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीर्चे झाले आहे.   

4. सदर घर ही परदेशी वास्तु असल्यामुळे या घराच्या खरेदीर्ची प्रजक्रया तेिील भारतीय 
उच्र्चायुक्तामंाफण त कररे् आवश्यक आहे. त्यानुसार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी सन १९२१-२२ 
मध्ये वास्तव्य केलेल्या लंडनस्स्ित १० ककग्ि  हेन् री रोड, एन. डब्लल्यू. ३ लंडन येिील घरासंबंधी 
करार, कागदपत्रावंर स्वाक्षरी कररे् आजर् मालमत्तेवर देखरेख कररे् यासाठी  इंग्लंडमधील 
भारतीय उच्र्चायुक्त यानंा महाराष्ट्र शासनामाफण त प्राजधकृत करण्यात आले आहे.  

5. सदर खर्चण पुढील लेखाशीषा खालील सन 2015-16 या आर्थिक वषासाठी मंिूर 
तरतूदीमधून भागजवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  
 

मागर्ी क्र. एन 4,   
मुख्य लखेाजशषण 4225  
अनुसूजर्चत िाती, अनुसूजर्चत िमाती, इतर मागासवगण व अल्पसंख्याकं याचं्या कल्यार्ावरील 
भाडंवली खर्चण  
01, अनुसूजर्चत िातींर्चे कल्यार्  
789, अनुसूजर्चत िाती उपयोिना 
(00) (01) डॉ. बाबासाहेब आबंेडकर यानंी 1921-22 दरम्यान लडंन येिे वास्तव्य केलले्या घरार्ची 
खरेदी कररे्.  
(4225 1163) (योिनातंगणत) (दत्तमत) 
53, मोठी बाधंकामे 
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6. सदर रक्कम जवतरीत करण्याकरीता आहरर् व संजवतरर् अजधकारी तिा अवर सजर्चव, 
सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, मंत्रालय, मंुबई यानंा आहरर् व संजवतरर् अजधकारी 
म्हर्नू घोजषत करण्यात आले आहे. तसेर्च जनयंत्रक अजधकारी तिा सह सजर्चव, सामाजिक न्याय व 
जवशेष सहाय्य जवभाग, मंत्रालय, मंुबई यानंा या देयकाकरीता जनयंत्रक अजधकारी म्हर्नू घोजषत 
करण्यात आल ेआहे.  

7. सदर शासन जनर्णय जवत्त जवभागाच्या अनौपर्चाजरक सदंभण  क्र. 597/व्यय-15,                      
जद. 24.08.2015 व क्र. 618/व्यय-15, जद. 21.08.2015 अन्वये जदलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
जनगणजमत करण्यात येत आहे.   

8. सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्लध करण्यात आला असून त्यार्चा संकेताकं 201511161528315622 असा आहे. हा आदेश 
जडिीटल स्वाक्षरीने साक्षाजंकत करुन काढण्यात येत आहे.  
             महाराष्ट्रार्चे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

                                                                                               ( जद.रा. कडगळे ) 
                            उप सजर्चव, महाराष्ट्र शासन 
प्रजत,   

1) मा. मुख्यमंत्री यारं्चे प्रधान सजर्चव, मुख्यमंत्री सजर्चवालय, मंत्रालय, मंुबई. 
2) मा. मंत्री (सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग) यारं्चे खािगी सजर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
3) मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग) यांर्चे खािगी सजर्चव, मंत्रालय, मंुबई. 
4) अपर मुख्य सजर्चव (व्यय), जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5) प्रधान सजर्चव, जवधी व न्याय जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) प्रधान सजर्चव, सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग यारं्चे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
7) आयुक्त, समािकल्यार्, महाराष्ट्र राज्य, परेु्. 
8) जनयंत्रक अजधकारी तिा सह सजर्चव, सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
9) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञयेता), मंुबई/नागपरू 
10) अजधदान व लेखाजधकारी, मंुबई 
11) आहरर् व संजवतरर् अजधकारी तिा अवर सजर्चव, सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, 

मंत्रालय, मंुबई 
12) सह सजर्चव (अिणसकंल्प),  सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
13) कक्ष अजधकारी (अिण-7/व्यय-15), जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
14) जनवड नस्ती (जवघयो) 
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