
 
 

दनाकं :    .   8.2022 
त,                                                             

................................. 

................................. 
 
 वषय : राजगु नगर येथील हुता मा राजगु  यांचे ज म थळ असले या वा या या 
वेश वाराची पडझड झाल  आहे, या करणी दोषी असले या परुात व वभागा या 

अ धका  यानंा ता काळ नलं बत कर याबाबत.... 
 
महोदय, 
 देशा या वातं यल यात ाणांची आहुती देणा  या हुता मा शवराम ह र राजगु  यांचे 
ज म थळ असलेला वाडा पुणे िज यातील राजगु नगर येथ ेआहे. हा वाडा 18 वषापूव  
‘रा य मारक’ हणून घो षत कर यात आला होता. या ऐ तहा सक वा याचे सरं ण 
आ ण सवंधन कर याचे दा य व पुरात व वभागाकड ेअसतांना दनांक 27 जून 2022 या 
दवशी वा या या वेश वाराचा काह  भाग कोसळला. एक कड े वातं याचा अमतृ महो सव 
साजरा होत असतांना हुता यां या मारकांची उपे ा आ ण अवहेलना होत अस याचे 
समोर येत आहे. यामळेु पुरात व वभाग आ ण िज हा शासन यां या वषयी देश ेमी 
नागर कांम ये ती  सतंाप य त होत आहे. 

 देशासाठ  ब लदान देणा  या हुता मा राजगु  यां या ज म थळाला अनेक देश ेमी 
नाग रक दररोज भेट देत असतात. स या पावसाळा चालू आहे. दगड-माती या बांधकामात 
पाणी मुरले, तर वशे वाराची उव रत भतंह  जमीनदो त हो याची दाट श यता आहे. 
यामुळे देशभ तांसाठ  हुता मा राजगु  यां या वा यात ये-जा करणे, तसेच दैनं दन वावर, 
अ भवादन करणे धोकादायक बनले आहे. खरेतर वातं याचा अमतृमहो सव चालू असतांना 
या ज म थळाची चागं या कारे डागडुजी क न याचे संवधन करणे आव यक होते; मा  
ते तर झालेच नाह , उलट पडझडच झाल  आहे. यासाठ  पुरात व खा याला मो या 
माणावर नधी मळत असतांना पुरात व खात े न क  करत े तर  काय ? असा न 
नमाण होतो. एकूणच वा तूकडे पुरात व वभाग आ ण िज हा शासन यांचे दलु  झाले 
आहे. या करणाची सखोल चौकशी झाल  पा हज,े अशी आमची मागणी आहे. 

 या मूळ वा या या वगेवेग या भागांची मालक  वगेवगे या लोकाकंड ेआहे. यातील 
एकाने यां या मालक ची ‘हे रटेज’ असलेल  इमारत पाडल . यामुळे वा याचे वेश वार 



खळ खळे झाले. वा या या डा या बाजचूी ह  दमुजल  इमारत पाड यावर शासनाने 
यावर काह ह  कारवाई केल  नाह . ह  इमारत जर  खासगी मालक ची असल , तर  ती 
मारका या नयं त े ात येत.े यामळेु िज हा धका  यानंी यासंदभात कारवाई करावी, 

असे प  देऊनह  यावर कारवाई झाल  नाह , अस े था नकांचे हणणे आहे. 

 आमची मागणी आहे क , हुता मा राजगु  यां या ऐ तहा सक वा तकूड े डोळेझाक 
करणा  या परुात व वभागा या दोषी अ धका  यानंा ता काळ नलं बत कराव,े तसेच ‘हे रटेज’ 
इमारत पाडणा  यावंर, तसेच या संदभातील त ार कड ेदलु  करणा  या अ धका  यावंर कठोर 
कारवाई झाल  पा हज.े तसेच या वा तचूी आणखी हानी होऊ नये, या ट ने त काळ 
पुढ ल उपाययोजना करा यात. या संदभात आपण करत असले या कारवाई वषयी कृपया 
आ हालाह  अवगत कराव े!  

 कळाव,े ह  वनंती !  
आपला न , 

 


