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सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग 
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मंत्रालय, म ंबई-४०००३२. 
जदनाकं :-  25 मे, २०१६ 

 
प्रस्तावना :-  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर परदेशात उच्च जशक्षण घेत असताना यानंी १९२१-२२ मध्ये वास्तव्य 
कलेले १०, ककग्ि हेन् री रोड, एनडब्ल्यू ३,लंडन येिील घर राज्य शासनाने जवकत घेतले आहे. घर 
खरेदीची कायणवाही सप्टेंबर २०१५ अखेर पूणण करण्यात आलेली आहे. भारताचे मा.पंतप्रधान नोव्हेंबर-
२०१५ मध्ये इंग्लंड (लंडन) येिील दौऱ्यावर गेले होते, त्यावळेेस त्यानंी राज्य शासनाने खरेदी 
केले्या घरास भटे जदली होती. तसेच तेिे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचंे िीवन चजरत्रावरील 
प्रदशणनाचे उदघाटनही केले होते व सदर प्रदशणन त्या घरात आता माडंण्यात आलेले आहे. 
मा.पंतप्रधान यानंी घरास भटे जद्यानंतर व प्रदशणनाच ेउदघाटन के्यानंतर पयणटक, डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर याचंे अन यायी, अभ्यासक, संशोधन करणारे जवद्यािी इत्यादी त्या घरास भटे देण्यासाठी 
िात असतात. त्याम ळे सदर घर ख ले करणे, त्याचंी स्वच्छता व अन्य आवश्यक व्यवस्िा करण्यासाठी 
त्या घरात Caretaker ठेवण्याची बाब शासनाच्या जवचाराधीन होती. या संदभात शासन प ढील प्रमाणे 
जनणणय घेत आहे:- 
 
शासन जनणणय :-  

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे परदेशात उच्च जशक्षण घेत असताना सन १९२१-२२ या 
कालावधीत वास्तव्य केलेले १०, ककग्ि हेन् री रोड, एनडब्ल्यू ३, लंडन येिील घर राज्य शासनाने 
सप्टेंबर-२०१५ अखेरीस जवकत घेतले. त्यानंतर  नोव्हेंबर-२०१५ मध्ये भारताचे पंतप्रधान इंग्लंड 
(लंडन) येिील दौऱ्यावर असताना, त्या घरास भटे देवून तेिे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर याचं ेिीवनाशी 
जनगजडत प्रदशणनाचे उदघाटन करण्यात आले. त्यानंतर सदर घरास पयणटक, संशोधक, अभ्यासक, 
संशोधन करणारे जवद्यािी भटे देत असतात. त्याकजरता त्या घराची व्यवस्िा पाहण्याकजरता भारतीय 
उच्चाय क्त लडंन याचंेमार्ण त जनव्वळ तात्प रत्या (temporary ) स्वरुपात  Caretaker ची व्यवस्िा 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.  
 
२. भारतीय उच्चाय क्त लंडन यानंी त्याचंे कायालयात ज्याप्रमाणे तात्प रत्या स्वरुपात                
(temporary ) कंत्राटी काम पाहण्याची व्यवस्िा केली आहे, त्याच पध्दतीने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यानंी वास्तव्य केलेले १०, ककग्ि हेन् री रोड, एनडब्ल्यू ३,लंडन येिील घराची व्यवस्िा पाहण्यासाठी 
Caretaker ची व्यवस्िा करावी.  
३. Caretaker ची व्यवस्िा करण्यासाठी भारतीय उच्चाय क्त लंडन ज्या पध्दतीने त्याचं्या कंत्राटी   
व्यक्तीस जकमान वतेन प्रमाणे भरपाई देते, त्याप्रमाणे भरपाई (£ 7.20 per hour) केले्या कामान सार 
भरपाई देण्यात यावी. सदर घर हे सवण कामकािाच्या जदवशी ८ तासाकंजरता सकाळी ०९.३०  ते 
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सायं.०५.३० वा.पयंत उघडे राहील. त्याचप्रमाणे भारतीय उच्चाय क्त लंडन यानंी जनजित केले्या 
स ट्टीच्या जदवशी सदर घर िनतेसाठी ख ले राहील.   
४. Caretaker यानंा देण्यात येणारा मोबदला हा माजसक तत्वावर असेल व त्याच्या उपस्स्ितीच्या 
अजभलेख्याशी जनगडीत असेल.  
 
५. Caretaker ची व्यवस्िा करण्यासाठी िो खचण करण्यात येणार आहे तो खचण घर खरेदीसाठी 
राज् य शासनाने उपलब्लध केले्या जनधीपैकी स मारे £ 69582 इतका जनधी  (मे.सेडॉन राज्य शासनाचे 
जवधी सल्लागार) याचंेकडे जशल्लक होता तो त् यांचेकडून भारतीय उच्चाय क्त लंडन यानंा हस्तातंरीत  
झालेला आहे. त्यामधून हा खचण भागजवण्यात यावा.  
 
६. सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्िळावर 
उपलब्लध करण्यात असून त्याचा संकेताकं क्र. 201605261548394922 असा आहे. हा आदेश 
जडिीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 
 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशान सार व नावानें,  
 

 
                               ( जद.रा.कडगळे ) 
                                 उप सजचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञये/लेखापजरक्षा) महाराष्ट्र १/२, म ंबई/नागप र 
२) आय क्त, समािक्याण, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
३) मा.मंत्री, सामाजिक न्याय याचंे खािगी सजचव, मंत्रालय, म ंबई 
४) मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय याचंे खािगी सजचव, मंत्रालय, म ंबई 
५) अपर म ख्य सजचव (जवत्त), जवत्त जवभाग मंत्रालय, म ंबई 
६) प्रधान सजचव, जवधी व न्याय जवभाग, मंत्रालय, म ंबई 
७) प्रधान सजचव, सामाजिक न्याय याचंे वजरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, म ंबई 
८) अजधदान व लेखाजधकारी, म ंबई 
९) जनवडनस्ती (जवघयो)  
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