
डॉ.बाबासाहेब आबंडेकर यांनी वास्तव्य केलले े
लडंनस्स्ित घर राज्यशासनाने ववकत घेतल ेअसनू 
सदर घराच ेआतंरराष्ट्रीय स्मारकात रुपांतर करणे 
व पढुील व्यवस्िा पाहण्यासाठी व्यवस्िापकीय 
सवमती गठीत करणे. 

महाराष्ट्र शासन 
सामाविक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं :- ववघयो-2015/प्र.क्र.125/ववघयो 
हुतात्मा रािगुरु चौक,मादाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई-400032. 
वदनाकं : 27 िानेवारी,2017. 

वाचा :  शासन वनणणय क्रमांक :- ववघयो-2014/प्र.क्र.80/ववघयो, वद.16.02.2015 
शासन वनणणय क्रमाकं :- ववघयो-2015/प्र.क्र.30/ववघयो, वद.18.02.2015 
शासन वनणणय क्रमाकं :- ववघयो-2015/प्र.क्र.246/ववघयो, वद.19.10.2015 
शासन वनणणय क्रमाकं :- परुवणी-2015/प्र.क्र.52/ववघयो(3), वद.06.11.2015 
शासन वनणणय क्रमाकं :- ववघयो-2015/प्र.क्र.246/ववघयो, वद.06.11.2015 

प्रस्तावना-  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी परदेशात उच्च वशक्षण घेत असतानंा सन 1921-22 मध्ये 
वास्तव्य केलेले लंडनस्स्ित 10 ककग्ि हेन्री रोड, एन.डब्ल्य-ू3, लंडन येिील घर राज्य शासन ववकत 
घेण्याचा वद.03.02.2015 रोिीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 

2.  मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस अनुसरुन राज्य शासनाने सदर घर सप्टेंबर,2015 अखेरीस 
राज्य शासनाने खरेदी केले आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात सद्यस्स्िती या घराची देयके 
(वीि,पाणी,स्िावनक कर,गॅस) देयकाचे काम व व्यवस्िा पाहण्याचे काम भारतीय उच्चायुक्त,लंडन 
याचंेमार्ण त करण्यात येत आहे. 

3.  खरेदी केले्या घराचे आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रुपांतर करणे, त्यासाठी घराचे नुतनीकरण 
करणे, घराचे स्मारकात रुपातंर करतानंा त्याचा आराखडा वनवित करणे, त्याचप्रमाणे सवण 
संबंविताशंी ववचार वववनमय करुन वनणणय घेणे व पुढील सवण व्यवस्िापकीय बाबींशी संबंवित ववषयावर 
वनणणय घेणे यासाठी व्यवस्िापकीय सवमती गठीत करण्यास मा.मंत्री (सामाविक न्याय व ववशेष 
सहाय् य) याचं्या अध्यक्षतेखाली झाले्या बैठकीत मान्यता वदली आहे. त्यानुसार सवमती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती. त्याबाबत खालीलप्रमाणे वनणणय घेण्यात येत आहे. 

शासन वनणणय :  

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यानंी परदेशात उच्च वशक्षण घेत असतानंा सन 1921-22 मध्ये 
वास्तव्य केलेले लंडनस्स्ित 10 ककग्ि हेन्री रोड, एन.डब्ल्यू-3, लंडन येिील घर ववकत घेवून त्याच े
आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रुपातंर करण्याचा वनणणय वद.03.02.2015 रोिीच्या मा.मंत्रीमंडळ बैठकीत 
घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर,2015 अखेर सदर घर खरेदी केले आहे. 
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2. खरेदी केले्या घराचे आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रुपातंर करणे, घराची दुरुस्ती/नुतनीकरण करणे, 
आंतरराष्ट्रीय स्मारकात रुपातंर करण्यासाठी आराखडा तयार करणे, संबंवित सवण संबंविताशंी ववचार 
वववनमय करणे व पुढील सवण व्यवस्िापकीय बाबींशी संबंवित प्रशासकीय वनणणय घेणे. यासाठी 
खालीलप्रमाणे सवमती गठीत करण्यात येत आहे. 

व्यवस्िापकीय सवमती 

1. मा.मंत्री (सामाविक न्याय) अध्यक्ष 
2. मा.राज्यमंत्री (सामाविक न्याय) उपाध्यक्ष 
3. मा.सवचव (सामाविक न्याय) सदस्य 
4. मा.उच्चायुक्त,भारतीय उच्चायुक्त,लंडन 

(आवश्यकतेनुसार स्व्हडीओ कॉन्र्रन्सव्दारे) सदस्य 
5. सहसवचव,सामाविक न्याय व अविकावरता मंत्रालय सदस्य 
6. उपसवचव (125 वी ियंती ववषय पाहणारे) सदस्य सवचव 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िावर 
उपलब्लि करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्र. 201702041442015322 असा आहे. हा शासन 
वनणणय वडिीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें, 
 
 
 

   ( पुिा उदावतं ) 
    कक्ष अविकारी, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 
1. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञये/लेखापवरक्षा) महाराष्ट्र1/2,मंुबई/नागपूर 
2. आयुक्त,समािक्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
3. मा.मंत्री,सामाविक न्याय याचंे खािगी सवचव,मंत्रालय,मंुबई 
4. मा.राज्यमंत्री,सामाविक न्याय याचंे खािगी सवचव,मंत्रालय,मंुबई 
5. अपर मुख्य सवचव (ववत्त),ववत्त ववभाग,मंत्रालय,मंुबई 
6. प्रिान सवचव,वविी व न्याय ववभाग,मंत्रालय,मंुबई 
7. सवचव,सामाविक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग याचंे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई 
8. सहसवचव,(सामाविक न्याय) महामंडळे 
9. अविदान व लेखाविकारी,मंुबई 
10. वनवडनस्ती (ववघयो). 

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