
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर यांनी सन 1921-22 
मध्ये वास्तव्य केलले ेलडंनस्स्ित 10 ककग्ज हेन् री रोड, 
एन.डब्ल्यु.3 येिील घर शासनाने खरेदी करुन 
आंतरराष्ट्रीय स्मारक म्हणून जतन करणेबाबत 
 
महाराष्ट्र शासन, 

सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग, 
शासन जनणणय क्रमांक -- जवघयो-२०१४/प्र.क्र.80/जवघयो, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण, 
मंत्रालय, मंुबई - ४०० ०३२. 

जदनांक :- 16 फेब्रुवारी,२०१५ 
प्रस्तावना :- 
 आप्या देशाला िोर व्यस्ततमत्वांची परंपरा असून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 
यापैकी एक अलैाकीक व्यततीमत्व आहे. भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील 
दजलत, पद-दजलत यांच्या हतकांसाठी जीवनभर संघषण केला आहे. तसेच ते भारतीय राज्यघटनेचे 
जश्पकार आहेत. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशात तसेच परदेशातील अजतउच्च पदव्या संपाजदत 
केले्या होत्या. आजण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे या देशाचे युगपुरुष असून त्यांची ओळख या 
देशाचे महामानव म्हणून जगभरात आहे.  

सन १९२१-२२ या कालावधीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लंडन येिे १०, ककग्ज,  हेन् री 
रोड, एन.डब्ल्यू.३, येिे वास्तव्य होते. या कालावधीत त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉजमतस मधून 
डी.एस.सी.इन इकॉनॉजमतस आजण गे्रझ इन या संस्िेमधून  बार ॲट लॉ या पदव्या संपाजदत के्या. 
अशा या युगपुरुषाच्या वास्तव्याच्या आठवणी या घराशी जुळले्या आहेत. ही वास्तु या देशासाठी 
ऐजतहाजसकदृष्ट्टया महत्वाची आहे. या वास्तूसमोर “ब्ल्यु प्लंक” म्हणजेच मान्यताप्राप्त बोडण 
लावण्यात आला असून त्यावर “Dr. Bhimrao  Ramji Ambedkar 1891-1956 Indian Crusader 
for Social Justice lived here 1921-22” असे सन्मानपूवणक जलजहले आहे. सदर वास्तू खु्या 
जललावाद्वारे जवक्री करण्याची जाजहरात या वास्तुच्या मालकाने जद.१ सप्टेंबर, २०१४ रोजी प्रजसध्द 
केली आहे. या वास्तुचे ऐजतहाजसक महत्व लक्षात घेता सदरहू वास्तू ऐजतहाजसक स्मारक म्हणून 
जतन करण्यासाठी शासनामाफण त खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या जवचाराधीन होता. त्यास 
अनुसरुन शासन पुढीलप्रमाणे जनणणय घेत आहे :- 
शासन जनणणय :- 
 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सन १९२१-२२ मध्ये वास्तव्य केलेले लंडनस्स्ित १० ककग्ज,  
हेन् री रोड, एन.डब्ल्यू.३ लडंन येिील घर कें द्र शासन, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय व भारतीय जरझव्हण 
बँक यांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून खरेदी करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः जवघयो-२०१४/प्र.क्र.80/जवघयो, 
 

पषृ्ठ 2 पैकी 2 

२. या अनुषंगाने पुढील आवश्यक कायणवाही करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सजमती गठीत करण्यात 
येत आहे :- 
 १) मा. मंत्री, सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य अध्यक्ष 
 २) मा. राज्यमंत्री, सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य सदस्य 
 ३) अपर मुख्य सजचव (जवत्त), जवत्त जवभाग सदस्य 
 ४) प्रधान सजचव, जवधी व न्याय जवभाग सदस्य 
 ५) प्रधान सजचव, सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग सदस्य सजचव 
३. सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर 
उपलब्लध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201502161737028222 असा आहे. हा आदेश 
जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे.  
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
 
 
 
                                                                                            ( जद.रा. कडगळे ) 
 उप सजचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत,   

1) महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुजे्ञयता), मंुबई/नागपूर 
2) आयुतत, समाजक्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सजचव, मंत्रालय, 

मंुबई. 
4) अपर मुख्य सजचव (जवत्त), जवत्त जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
5) प्रधान सजचव, जवधी व न्याय जवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
6) प्रधान सजचव, सामाजजक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 

मंुबई. 
7) व्यवस्िापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवगीय जवकास महामंडळ, जुहू सुजप्रम 

शॉकपग    
सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं. ९,जे.व्ही.पी.डी. स्कीम,जुहू, मंुबई-४०००४९. 

8) जनवड नस्ती (जवघयो) 

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