
भारतीय उच्चायुक्त, लडंन यानंा ननधी वर्ग 
करणेबाबत. 
 

महाराष्ट्र शासन 
सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार् 

शासन ननणगय क्र. सान्यानव 2019/प्र.क्र.142/बाधंकामे 
मंत्रालय, मंुबई-32. 

निनाकं: 20 ऑर्स्ट, 2019 
प्रस्तावना : 
  भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 1921-22 या काळात नशक्षण घेत असताना 10 ककर् 
हेन्री रोड NW3 लंडन येथे राहावयास होते. सिरचे घर महाराष्ट्र शासनाने नवकत घेतले असून तेथे 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराचे स्मारक करण्याची कायगवाही सुरू आहे. याबाबतची कायगवाही भारतीय 
उच्चायुक्त, लंडन याचंेमार्ग त करण्यात येत असून नुतनीकरणाच्या कामाबाबत तेथील स्थाननक 
स्वराज्य संस्था (Queen Council) यानंी उपस्स्थत केलेल्या मुद्दयाबंाबतच्या सुनावणीच्या अनुषंर्ाने 
येणाऱ्या खचाच्या पूतीसाठी भारतीय उच्चायुक्त, लंडन यानंा 80,000 िीबीपी (अक्षरी िीबीपी ऐंशी 
हिार र्क्त) इतका ननधी वर्ग करणेची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
ननणगय घेण्यात येत आहे. 
 

शासन ननणगय  : 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी 1921-22 िरम्यान लंडनमध्ये वास्तव्य केलेले घर राज्य 

शासनाने नवकत घेतले असून तेथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकराचे स्मारक करण्याची कायगवाही सुरु 
आहे. याबाबतची कायगवाही भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचंेमार्ग त करण्यात येत असून 
नुतनीकरणाच्या कामाबाबत तेथील स्थाननक स्वराज्य संस्था (Queen Council) यानंी उपस्स्थत 
केलेल्या मुद्दयाबंाबतच्या सुनावणीच्या अनुषंर्ाने येणाऱ्या खचाच्या पूतीसाठी भारतीय उच्चायुक्त, 
लंडन यानंा 80,000 िीबीपी (अक्षरी िीबीपी ऐंशी हिार र्क्त) नवननमय िर नवचारात घेता 
रु.72,00,000/- (अक्षरी रुपये बाहत्तर लक्ष र्क्त) इतका ननधी वर्ग करणेस सिर शासन 
ननणगयान्वये मान्यता िेण्यात येत आहे.  
2.  यावरील होणारा खचग मार्णी क्रमाकं एन-3, (01)(01) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी 
1921-22 िरम्यान लंडन येथे वास्तव्य केलेल्या घराची िेखभाल व िुरुस्ती (कायगक्रम) लेखानशषग 
2225 डी 814 या लेखानशषाखाली 50, इतर खचग या बाबीखाली सन 2019-20 या अथगसंकल्पीत 
तरतुिीतून भार्नवण्यात यावा.  
3. सिर तरतिुीतून रक्कम नवतरीत करण्याकरीता आहंरण व संनवतरण अनधकारी, सामानिक 
न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार्,मंत्रालय,मंुबई यानंा आहंरण व संनवतरण अनधकारी म्हणनू घोनषत 
करण्यात येत आहे. तसेच ननयंत्रक अनधकारी, सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार्, मंत्रालय, 
मंुबई यानंा या िेयकाकरीता ननयंत्रक अनधकारी म्हणनू घोनषत करण्यात येत आहे.सिर उपलब्ध 
असलेल्या तरतुिीमधून 80,000 िीबीपी (अक्षरी िीबीपी ऐंशी हिार र्क्त)   नवननमय िर नवचारात 
घेता रु.72,00,000/- (अक्षरी रुपये बाहत्तर लक्ष र्क्त) एवढा ननधी आरटीिीएस व्िारे प्रथम 



शासन ननणगय क्रमांकः सान्यानव 2019/प्र.क्र.142/बांधकामे 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

सनचव, भारतीय उच्चायुक्त, लंडन याचं्या खात्यात िमा करण्यास मान्यता िेण्यात येत आहे. 
त्याबाबतचा तपनशल खालीलप्रमाणे...  
 

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 

Address    : 15 King Street, London, EC2V 8EA 

Sort Code    : 608365 

IBAN     : GB86SBIN60836510349901 

Swift Code    : SBINGB2L 

Currency    : Great Britain Pound 

 

     सिर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्र. 201908221555413222 असा आहे. हा 
आिेश नडिीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावानें, 
 
 

 

 

       ( नि. रा. कडर्ळे ) 
           सह सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रनत, 
1. भारतीय उच्चायुक्त, लंडन. 
2. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञये/लेखापनरक्षा)महाराष्ट्र1/2,मंुबई/नार्पूर 
3. नवत्त नवभार्,(व्यय 15/अथगसंकल्प-7),मंत्रालय,मंुबई 
4. संचालक,लेखा व कोषार्ारे,फ्री पे्रस िनरल मार्ग,मंुबई 
5. ननवासी लेखा पनरक्षा अनधकारी,मंुबई 
6. अनधिान व लेखानधकारी,मंुबई 
7. रोखलेखापाल (रोखशाखा),सामानिक न्याय व नवशेष सहाय्य नवभार्,मंत्रालय,मंुबई 
8. ननवडनस्ती, बाधंकामे. 
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