
ित, 

 

मा. महासंचालक, 

भारतीय पुरात  सव ण, नवी िद ी. 

 

िवषय : महारा ातील गड-िक ांवर अनिधकृत मजार, दग, थडगे आदी बांधून होणारे इ ािमकरण 
रोख ासाठी पुरात  िवभागाचे पथक पाठवून सव अित मणे ता ाळ हटव ािवषयी.... 

 

महोदय, 

 

अव ा महारा ाचे आरा  दैवत छ पती िशवाजी महाराज ! छ पती िशवरायांनी आई भवानी आिण गु  यांचा 
आशीवाद; शौय, परा म, गिनमीका ाची यु नीती आदी कतृ ; तसेच महाराजांवर अतूट िन ा असले ा 
माव ां ा ागातून िहंदवी रा ाची थापना केली. याच िहंदवी रा ात महाराजांचे 300 न अिधक ऐितहािसक 
गड-िक े आहेत. आज गड-िक ांची दुरव था तर होत आहेच, या न गंभीर णजे गडांचे इ ामीकरण कर ाचे 
ष ं ही चालू आहे. एक कारे हा गडांवरील भूमी बळकाव ाचा लँड-िजहादच आहे, असे णावे लागेल. 

 

बाजी भू देशपांडे यां ा अतुलनीय परा माची सा  देणा  या को ापूर िज ातील िवशाळगडावर 100 न अिधक 
अनिधकृत आस सी असणारी बांधकामे झा ाचे िहंदु जनजागृती सिमतीने एक वषभरापूव  मािहती ा अिधकरात उघड 
केले. ा िवरोधात िहंदु जनजागृती सिमतीने दुग ेमी आिण िशव ेमी संघटना यां ासह रा भरात आंदोलनही केले; 
मा  ती अित मणे अ ापही हटव ात आलेली नाहीत. हा अित मणिवरोधी लढा चालू असतांना छ पती िशवरायां ा 

रा ाची राजधानी असले ा िक े रायगडावर अित मणा ा मा मातून इ ामी आ मण झा ाची घटना 
नुकतीच उघडकीस आली. ा पाठोपाठ िशवरायां ा आरमाराचे मुख क  असले ा कुलाबा िक ावरही 
अनिधकृत थडगे उभार ात आ ाची मािहती समोर आली. ासह पुणे िज ातील लोहगडावर मुसलमानांकडून 
अनिधकृत बांधकाम क न उ स साजरा केला जातो. सातारा िज ातील तापगडा ा पाय ाशी अफजलखाना ा 
कबरीचे अनिधकृत बांधकाम पाड ाचे मंुबई उ  ायालयाचे आदेश असतांना महारा  शासनाने अनेक वष ावर 
काहीही कृती केलेली नाही, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. 

 

िहंदवी रा ाचा कणा असलेले हे शेकडो गड-िक े रा ाचा ऐितहािसक ठेवा आहे. असे असतांना अनेक िक ांवर 
धमाधांनी अनिधकृत बांधकामे, मजार, ाथना थळे उभी क न िक ांचे इ ामीकरण कर ाचा घाट घातला आहे. 
छ पती िशवरायांनी रा ातील पाच इ ामी पातशा ांना संपवले, तरी इ ामी आ मणे आजही थांबलेली नाहीत. 
रा ातील सव गडकोट इ ामी आ मणमु  ायला हवेत. या िक ाचे पािव  जपणे आिण िक ाचे संवधन 
करणे, हे शासन तथा भारतीय पुरात  खाते यांचे दािय  आहे. 

 



या ीने िक े रायगड, कुलाबा िक ा, िवशाळगड आदीं माणे रा ातील सवच गड-िक ां ा िठकाणी अशी 
अित मणे झाली आहेत का, याचा अहवाल शासनाला सादर क न ती अित मणे त ाळ हटव ाची ि या चालू 
करणे अ ंत आव क आहे; कारण अनिधकृत बांधकामे, अित मणे ही धािमक तेढ िनमाण करणारी ठरत आहेत. 
मुळात इतकी अित मणे होईपयत पुरात  िवभागाचे कमचारी काय करत होते िकंवा येथे अित मणे कर ासाठी 
पुरात  िवभागातील अिधका  यांचे काही साटेलोटे तर नाही ना, असा येथे  न िनमाण होतो. ामुळे ा अिधका  यां ा 
दुल ामुळे हे घडले, ां ावर आिण ा मुसलमानांनी ही अित मणे केली, ा सवावर त ाळ गु े दाखल ायला 
हवेत, अशी आमची मागणी आहे. 

 

मा. खासदार संभाजीराजे आिण सरखेल का ोजी आं े यांचे नातेवाईक ी. रघुजीराजे आं े यांनी या करणी भारतीय 
पुरात  िवभागाकडे प वहार क न आवाज उठवला आहे. तसेच अनेक दुग ेमी आिण िशव ेमी संघटना यांनीही 
आवाज उठवला आहे. तरी याची गंभीर दखल घेऊन भारतीय पुरात  सव ण िवभागाने या करणाची क ीय पथक 
पाठवून सखोल चौकशी ारंभ करावी, अनिधकृत बांधकामे करणा  यांवर गु ा दाखल करावेत, तसेच सव अनिधकृत 
बांधकामे ता ाळ पाड ात यावीत आिण िक ांचे संवधन कर ात यावे, अशी मागणी िहंदु जनजागृती सिमती करत 
आहे. अ था िहंदु जनजागृती सिमती या करणी देशभरात ती  आंदोलन छेडेल. छ पती िशवरायां ा वा ूंवर होत 
असलेली अित मणे कदािप सहन केली जाणार नाहीत, याची गंभीर दखल पुरात  िवभाग आिण शासन- शासन यांनी 

ावी. या संदभात आप ाकडून झाले ा कायवाहीिवषयी आ ाला वेळोवेळी कळव ात यावे, ही िवनंती ! 

 

त रवाना : 

 

1. मा. मु मं ी, महारा  रा . 

2. मा. सां ृ ितक मं ी, महारा  रा . 

3. मा. िवरोधी प नेते, िवधानसभा आिण िवधान प रषद, महारा  

4. मा. क ीय सां ृ ितक मं ी, भारत सरकार, नवी िद ी 

5. मा. क ीय सां ृ ितक सिचव, भारत सरकार, नवी िद ी 

 

आपला न , 


