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ता. १० मार्क २०१९

सिक धार्ममक स्थळांच्या पररसरात
संलिधान उद्देलिका लििािेखार्ी लनर्ममती
व्हािी
भदन्त आयक नागाजजन
क सजरेई ससाई : इं दोरा बजद्ध लिहार पररसरात
लििािेख कायाकर्े भूलमपूजन
नागपूर, ता. १० : भारतीय संविधानाने सिाां ना समान अवधकार वदले. संविधानाने सिव जाती, धमव, पंथां ना
एकत्र गुंफले आहे . आपल्या संविधानामुळेच दे श चालतो. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यां ची जोपासना
संविधानानेच केली आहे . संविधानामुळे आपल्याला वमळालेल्या अवधकारां ची जाणीि प्रत्येक
नागररकाला व्हािी, यासाठी सिव धावमवक स्थळां च्या पररसरात सं विधान उद्दे वशका वशलालेखाची वनवमवती
व्हािी, असे प्रवतपादन दीक्षाभूमी स्मारक सवमतीचे अध्यक्ष बौद्ध धम्मगुरू भदन्त आयव नागाजुवन सुरेई
ससाई यां नी केले.
नागपूर महानगरपावलकेतफे इं दोरा बुद्ध विहार पररसरात १६ फुट उं चीचे संविधान उद्दे वशका वशलालेख
ि राजमुद्रा असले ल्या अशोक स्तंभाच्या वनवमवती कायाव चे भूवमपूजन रवििारी (ता.१०) भदन्त आयव
नागाजुवन सुरेई ससाई यां च्या हस्ते झाले. यािेळी ते बोलत होते. कायवक्रमाला प्रमुख अवतथी म्हणून ज्येष्ठ
नगरसेिक वकशोर वजचकार, नगरसेिक नरें द्र िालदे , नगरसेविका ममता सहारे , नगरसेविका स्नेहा
वनकोसे, मनपाचे जनसंपकव अवधकारी अशोक कोल्हटकर, इं दोरा बौद्ध विहार कायवकाररणीचे
उपाध्यक्ष ॲङ भास्कर धमगाये , सवचि अवमत गडपायले , सहसवचि अरुण नागवदिे , ॲङ अजय
वनकोसे, मवहला सवमतीच्या शकुंतला कोल्हटकर, विजय इं दुरकर, सुनील अंडरसहारे , आनंद राऊत,
मनोरमा खोब्रागडे , वगता चिरे , शां ता इं दुरकर, भन्ते नागघोष उपस्स्थत होते.
संविधानामुळेच आज भारतात समानता नां दत आहे . अनेक बाबतीत विविधता असूनही दे शातील
प्रत्येक नागररकाला स्वावभमान प्रदान करणारे हक्क संविधानाने प्रत्येकाला बहाल केले आहे , ही
दे शातील प्रत्येकासाठी गौरिशाली बाब आहे . अशा संविधानाबाबत जाणीि जागृती व्हािी, यासाठी

आज नागपूर शहरात अने क वठकाणी संविधान उद्दे वशका वशलालेखाची वनवमव ती केली जात आहे . ही
अवभनंदनीय बाब आहे . मात्र या सोबतच प्रत्येक धावमवक स्थळां च्या पररसरात संविधान उद्दे वशका
वशलाले खाची वनवमवती करून संविधानाबाबत जागृ ती करण्यात यािी, असेही भदन्त आयव नागाजुवन सुरेई
ससाई यािेळी म्हणाले.
प्रवसद्ध िास्तुविशारद उदयदत्त गजवभये यां नी या स्तंभाची वडझाईन तयार केली. वदनेश मस्के हे
स्तंभाच्या कामाचे कंत्राटदार आहे त. यािेळी भन्ते नागधाम, राजेश ढोक, प्रसनजीत डोंगरे , भन्ते
वभमबोधी, अकेश उके, वशशुपाल कोल्हटकर, महे श सहारे , वसद्धाथव धमगाये यां च्यासह पररसरातील
नागररक मोठ्या संख्येत उपस्स्थत होते.
कायवक्रमाचे प्रास्ताविक इं दोरा बौद्ध विहार कायवकाररणीचे सवचि अवमत गडपायले यां नी केले. सं चालन
जनसंपकव अवधकारी अशोक कोल्हटकर यां नी केले तर आभार अरुण नागवदिे यां नी मानले.

