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बाबासाहेबांर्े लिर्ार रुजलिण्यासाठी
स्मारक प्रेरणादायी : ना.लनतीन गडकरी
तथागत गौतम बुद्ध ि डॉ. बाबासाहेब आंबड
े कर स्मारक
सौंदयीकरणार्े िोकापकण
नागपूर, ता. ४ : आज जगािा युद्धार्ी नाही तर बुद्धाच्या शांतीलप्रय लिर्ारांर्ी गरज आहे.
बुद्धाच्या या लिर्ारांर्ी प्रेरणा घेऊनर् भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबड
े के रांनी दीक्षाभूमीिर
हजारो अनुयायांच्या सोबतीने बौद्ध धम्मार्ी दीक्षा घेतिी. बाबासाहेबांना अपेलक्षत समानता
प्रस्थालपत करण्यासाठी, बाबासाहेबांर्े लिर्ार सिकत्र रुजलिण्यासाठी तथागत गौतम बुद्ध ि डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांर्े स्मारक प्रेरणादायी आहेत, असे प्रलतपादन कें द्रीय मंत्री लनतीन
गडकरी यांनी के िे.

नागपूर महानगरपालिके तर्फे प्रभाग क्रमांक ३७ मधीि परसोडी येथे लनर्ममत तथागत गौतम बुद्ध
ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक सौंदयीकरणार्े रलििारी (ता.३) कें द्रीय मंत्री लनतीन
गडकरी यांच्या हस्ते िोकापकण झािे. यािेळी ते बोित होते. मंर्ािर सत्ता पक्षनेते संदीप
जोशी, िक्ष्मीनगर झोन सभापती प्रकाश भोयर, लशक्षण सलमती सभापती प्रा. ददिीप ददिे,
अलिशमन सलमती सभापती िहुकु मार बेहते, क्रीडा सलमती उपसभापती प्रमोद तभाने,
नगरसेलिका सोनािी कडू , पल्ििी शामकु ळे , लमनाक्षी तेिगोटे, माजी उपमहापौर राजाभाऊ
िोखंड,े माजी कु िगुरु योगानंद काळे , राजीि हडप, रमेश भंडारी, लििेक तरासे, छोटू बोरीकर,

अनुसया गुप्ता, संजय उगिे, रे णुका उगिे, िर्ाक र्ौधरी, लनतीन महाजन, उमेश कडू , सुरेंद्र पांड,े
आलशर् पाठक, सलर्न कराडकर, राजेश गायकिाड, पंकज महाजन उपलस्थत होते.
बाबासाहेबांना अलभप्रेत समानता प्रस्थालपत व्हािी या हेतूने परसोडी येथे उभारण्यात आिेल्या
तथागत गौतम बुद्ध ि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सुंदर स्मारकाबद्दि नगरसेिक ि क्रीडा
सलमती उपसभापती प्रमोद तभाने यांर्े ना.लनतीन गडकरी यांनी यािेळी अलभनंदन के िे.
बाबासाहेबांर्े कायक, तयांर्े लिर्ार येणाऱ्या अनेक लपढ्ांना प्रेरणा देणारे आहेत. यासाठी
तयांच्या स्मारकार्े लिकास करण्यासाठी शासनाने सदैि पुढाकार घेतिा आहे. दीक्षाभूमीर्ा
लिकास ि सौंदयीकरणासाठी आपण लनधी उपिब्ध करून ददिा. कें द्र ि राज्य सरकारच्या
लनधीतून दीक्षाभूमीसह लर्र्ोिी येथीि बाबासाहेबांर्े िस्तुसंग्रहािय, कामठी येथीि ड्रॅगन
पॅिेसर्ी लिकास कामे करण्यात येत आहेत. िंडन येथे बाबासाहेबांनी िास्तव्य के िेिे घर
शासनाने खरे दी करून तया ठठकाणी स्मारक उभारण्यात आिे. यालशिाय ददल्िी येथीि ज्या
लनिासस्थानी बाबासाहेबांर्ा मृतयू झािा ते घरही स्मारक म्हणून लिकसीत करण्याबाबत लनधी
उपिब्ध करून देण्यात आिे आहे. मुख्यमंत्री देिेंद्र र्फडणिीस यांच्या पुढाकाराने मुंबई येथीि
इं दू लमिर्ी जागाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी उपिब्ध करण्यात आिी
आहे. बाबासाहेब िैलिक गुरू आहेत ि तयांर्े लिर्ार, कायक जागलतक पातळीिर
पोहोर्लिण्यासाठी बाबासाहेबांर्ी स्मारक जागलतक दजाकर्ीर् लनमाकण व्हािीत कें द्र ि राज्य
शासन सदैि कठटबद्ध आहे, असेही कें द्रीय मंत्री लनतीन गडकरी म्हणािे.
प्रास्तालिकात क्रीडा सलमती उपसभापती प्रमोद तभाने यांनी तथागत गौतम बुद्ध ि डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक सौंदयीकरणार्ी मालहती ददिी. कायकक्रमार्े संर्ािन
लिमिकु मार श्रीिास्ति यांनी के िे तर आभार लनतीन महाजन यांनी मानिे.

