*बऱ ्ऱारऩूरातीऱ ऐततषासशक ककऱ ्ऱ ्याची दरू
ु श ्ती ळ शौंदयीकरण तातडीने कराळे*
*आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांची केंद्रीय मंत्री जी. ककऴन रे ड्डी यांच ्याकडे मागणी*

औद्योगगक ळ ऐततषासशक ऩरं ऩरा ऱाभऱेऱ ्या बऱ ्ऱारऩूर ऴषरातीऱ ऐततषासशक ककऱ ्ऱ ्याची

तातडीने दरू
ु श ्ती करत शौंदयीकरण करण ्याची मागणी वळधीमंडल ऱोकऱेखा शसमतीचे प्रमख
ु तथा
माजी अथथमंत्री आ. शध
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी केऱी आषे .

याशंदभाथत आ. शध
ं ी जी.
ु ीर मन
ु गंटीळार यांनी भारत शरकारचे ऩयथटन ळ शांश ्कृतीक कायथमत्र
ककऴन रे ड्डी यांना ऩत्र ऩाठवळऱे आषे . गेऱे दोन ददळश शरू
ु अशऱेऱ ्या मश
ु लधार ऩाळशामल
ु े

बऱ ्ऱारऩरू ऴषरातीऱ ऐततषासशक ककऱ ्ऱ ्याचे दोन प्रमख
ु बरू
ु ज ढाशलऱे अशन
ू ककऱ ्ऱ ्याच ्या
शंरसक सभंतींना मोठमोठया भेगा ऩडऱेऱ ्या अशन
ू तडे गेऱेऱे आषे त. षा ककऱ ्ऱा बऱ ्ऱारऩरू

ऴषराचे ऐततषासशक ळैभळ आषे . या गोंडकाऱीन ककऱ ्ऱ ्याच ्या उत ्तर-ऩळ
ू थ ददऴेऱा अशऱेऱा बरू
ु ज
तशेच ऩरु ातन गोवळंदबाबा मंदीरानजजकचा बरू
थ णे ढाशलऱा आषे . त ्यामल
ु ज ऩण
ू ऩ
ु े बऱ ्ऱारऩरू

ऴषराच ्या या प्राचीन ळ ऐततषासशक ळैभळाचे तातडीने जतन ळ शंळधथन षोणे आळऴ ्यक आषे .

बऱ ्ऱारऩूरातीऱ षा ककऱ ्ऱा १३२० मध ्ये आददया बऱ ्ऱारऴाष या राजाने बांधऱा. बऱ ्ऱारऩूरातीऱ
अंततम राजा खांडक् या बऱ ्ऱारऴाष यांनी या ककऱ ्ऱ ्याच ्या ऩरकोटाची ऩायाभरणी केऱी.

गोंडकाऱीन ळैभळ अशऱेऱ ्या या ककऱ ्ऱ ्याची तातडीने दरू
ु श ्ती करून ककऱ ्ऱ ्याचे नळ ्याने

शौंदयीकरण करण ्याच ्या दृव ्टीने भारत शरकारने तनधी उऩऱब ्ध कराळा अऴी मागणी आ. शध
ु ीर
मन
ं ी जी. ककऴन रे ड्डी यांनी केऱी आषे . या
ु गंटीळार यांनी केंद्रीय ऩयथटन ळ शांश ्कृतीक कायथमत्र
माध ्यमातुन या प्राचीन ळ ऐततषासशक ळाश ्तुचे शंळधथन तर षोईऱच तशेच ऩयथटकांशाठी

आकवथणाचे केंद्र अशऱेऱ ्या या ककऱ ्ऱ ्याच ्या शौंदयाथत भर घातऱी जाईऱ अशेषी आ. शध
ु ीर
मन
ु गंटीळार यांनी म ्षटऱे आषे .

