
पुनर्ाा्धणीत तांत््िक अडचणी्चा अडसर 
क ल्याि-डो्णबवली शहरे आणि ६१ खेडी णमळून १९८३ साली

कल्याि-डो्णबवली महापाणलकेची स्थापना झाली. सध्या
महापाणलका क््ेत््ात सािारि सहाशेच्याहून अणिक िोकािायक
इमारती आहेत. सािारि १९८०-८२ सालातील ही जुनी बांिकामे
आहेत. मुंबईत घरांच्या णकमती वाढायला लागल्याने आपोआपच
उपनगरांकडे लोकसंख्येचा लो्ढा

वाढत गेल्याचे णिसून येत आहे. त्यावेळच्या सोयीनुसार व
गरजेनुसार कल्याि-डो्णबवलीत मोठ््ा प््मािात पागडी णसस्टीम
पद््तीने बांिकामे झाली. आण्थाकिृष्््या ते परवडिारे होते,
त्यामुळे अशा घरांना मागिी होती. ही जुनी बांिकामे

ही गावठाि व गुरचरि जागांवर उभी
आहेत. त्यामुळे इमारती्च्या
पुनब्ां्ििीच्यावेळी अनेक तांण््तक
अडचिी णनम्ााि होत असतात.
एफएसआय णमळू शकतो मात््
कागिपत््ांची पूत्ाता होिे णततकेच गरजेचे
असते. 

िरवर््ी िोकािायक इमारतीला
महापाणलकेकडून नोणटसा बजावल्या
जातात. िोकािायक इमारतीतील रणहवासी हे णनम्न
मध्यमवग््ीय कुटुंबातील आहेत. घरांच्या णकमती
भरमसाट वाढल्याने ते आण्थाकिृष्््या परवडिारे
नसल्याने ते िुसरे घर घेऊ शकत नाहीत.
अशावेळी ते रणहवासी त्या णठकािीच राहिे पसंत
करतात. जीव गेला तरी र्म खाली करिार नाही

अशीच मानणसकता त्यांच्यात णिसून येते. त्यामुळे िोकािायक
इमारती खाली करण्यास पाणलकेला अडचिी येतात ही
सत्यस्सथती आहे. महापाणलकेत एक ट््ान्झीट कॅम्प आहे.

रात््णनवारा क्ेद्् आहे. ठाकुल््ी िुघ्ाटना झाल्यानंतर
बाणितांची सोय त्या णठकािी करण्यात आली.
मुंबईत एसआरए व क्लस्टर डेव्हलपम्ेट योजना
लागू आहे. त्याप््मािेच कल्याि-डो्णबवलीतही या
योजना लागू होिे गरजेचे आहे. मंुबईप््मािेच
कल्याि-डो्णबवलीतही रेन्टल हाऊणसंग स्टॉक
णनम्ााि व्हायला हवे असेही प््शासनाचे म्हििे
आहे. ठाकुल््ीतील िुघ्ाटना झाल्यानंतर पाणलका
प््शासनाने जीणवतहानी टाळण्यासाठी पोणलस
बळाचा वापर करत िोकािायक इमारतीचे

पाडकाम करण्याची कारवाई सुर् केली आहे. रणहवाशांनी
िोकािायक इमारतीत राहू नये असे आवाहनही आम्ही
प््शासनाच्यावतीने करत आहोत.

(लेखक कल्याि-डो्णबवली महापाणलकेचे अणतणरक्त 
आयुक्त आहेत.)

शब्दांकन : संतोष गायकवाड

रवववार, ९ ऑगस्ट २०१५साप्ताहिकी ९

गरज लोिधाक्जयण्रा पुनक्वयिासाची 

आम्हाला
फक्त दोिच
रदवस कल्याि
डो्रबवली
महािगरपारलकेिे
राहण्याची व्यवस्था केली. त्यािंतर
आमच्या राहण्याची व्यवस्था केवळ
रा)््ीचीच पांडुरंगवाडीतील रा)््
रिवारा के्द््ात करण्यात आली आहे.
पि ते प््चंड लांब आरि काळोखात
आहे.

- दीपक यादव

ते रा)्् रिवारा
के्द्् आम्हाला
आमच्या
कॉलेजला
जाण्यासाठी
सोयीस्कर िाही. कारि एकाचवेळी
ररक््ाला ७० र्पये द््ावे लागतात. हे
आर्थमकदृष्््या आम्हाला परवडत
िाही. 

- सुमन बालन

आम्हाला सरकारकडूि रकंवा
केडीएमसीकडूि कुठलीही मदत
रमळाली िाही. जर आम्हाला न्याय
रमळाला िाही तर १५ तारखेिंतर
उपोििाला बसिार आहोत.

- शारदा यादव

आतापय््ंत
जखमी आरि
मृतांच्या
िातेवाईकांिाही
मदत जाहीर करण्यात
आली िाही. रकमाि आमचे पुिव्मसि
तरी करावे अशी अपेक््ा आहे. 

- चेतन यशवंतराव

ठाकुर््ी
दुर्घटनेतीर
पीडितांची व्यथा

पूव््ी मुसळधार पावसात लहान-मोठी झाडे कोसळायची, आता तुरळक पावसातही णसमे्टच्या जंगलात कु)्््याच्या छ+््ीप््माणे उगवलेल्या इमारती
पत्््याच्या इमारतीसारख्या कोसळू लागल्या आहेत. जुन्या-नव्या इमारती हा फरकही आता मागे पडत आहे. दर पावसाळ्यात कोसळणाऱ्या इमारती
आणण त्यात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचा आकडा वाचून अंगावर शहारा येतो. एखादी इमारत नेमकी का कोसळली? याचे तांण््+क कारण भलेही काही

काळाने पुढे येत असले, तरी अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून काय करावे? याचा णवचार करताना मा+्् दुद््ैवाने कुणीही णदसत नाही. 

आ जघडीला मुंबईभरात १९५६ पूव््ीच्या १८
हजारांहून जास्् उपकरप््ाप्त इमारती

आहेत. जुन्या मोडकळीस आलेल्या खासगी
चाळी, म्हाडा, महानगरपाणलकेच्या इमारती्ची
एकण््तत संख्या मोजल्यास याहून अणिक होते.
ज्यात हजारो कुटुंबे अजूनही जीव मुठीत िर्न
राहत आहेत. सुिैवाने मुंबईत भूकंपासारखी
नैसण्गाक आपत््ी ओढवलेली नाही, अन्यथा त्यात
एकाच क््िात लाखो लोकांचा जीव जाऊ शकतो.
मुंबईसह ठािे, डो्णबवली, कल्यािमध्येही हीच
पणरस्सथती आहे.

प््शासकीय पातळीवरच्या लालणफतशाहीमुळे
शहरातील पुनण्वाकासाच्या प््ण््कयेला जिू खीळ
बसली आहे. पुनण्वाकासाची प््ण््कया गणतमान
करिे हाच यावरचा तोडगा असू शकतो, असे
माझे स्पष्् मत आहे. पि त्यातील गुंतागंुत
सोडविार कोि, हा खरा प््श्न आहे. जुन्या
चाळी्चे णभजत घो्घडे आहे, चाळमालकांना
भाडेकरं्कडून तुटपुंजे भाडे णमळत असल्याने
आणि पुनण्वाकासात त्यांचा वाटा अत्यंत मय्ााणित
राणहल्याने या इमारती्च्या िेखभाल-िुर्स््ीचा
णवरय त्यांच्या हाताबाहेर गेला आहे. त्यातच
सोसायटी सिस्यांचा अंतग्ात वाि, न्यायालयीन
प््करिात अडकलेले प््कल्प, राजकीय हस््क््ेप
इत्यािी असंख्य कारिांमुळे मालक
आणि रणहवासी िोघांचीही को्डी झाली
आहे.

म्हाडा, महानगरपाणलका,
एसआरए प््ाणिकरिाच्या कामात
समन्वय नसल्याने णवकासकांच्या
शेकडो प््कल्पांच्या फायली
प््शासकीय टेबलांवर िूळ खात
पडल्या आहेत. उिा. मह्ाडाच्या
मुंबईत ५६ वसाहती आहेत. या
वसाहती्मध्ये ड््ेनेजची व्यवस्था पाहण्याचे काम
महानगरपाणलका अंतग्ात येत नसल्याने पाणलका
येथे उभ्या राहिाऱ्या इमारती्ना ऑक्युपेशन
सण्टिणफकेट िेण्यास नाकारते. प््ाणिकरि
णवकासकांकडून डेव्हलपमे्ट चाज््ेस घेते, पि
ओसी न िेण्याची िुटप्पी भूणमका घेतली जाते.
ओसी नाही, तर डे््नेज, वीज, पाण्याचे कनेक्शन
नाही. नाईलाजाने णवकासकांना डे््नेजची लाइन
नाल्यात सोडावी लागते, त्यातून पुढे रोगराई
पसरते. अनणिकृत वीज, पािी कनेक्शन घ्यावे
लागते. इथेही अणिकाऱ्यांचे हात ओले करावे
लागतातच.

यासाठी कायिे बिलावेत का? तर तशी गरज
नाहीय. म्हाडा, एसआरए, महानगरपाणलकेअंतग्ात
येिाऱय्ा वसाहती आणि खासगी इमारती्च्या
पुनण्वाकासासाठी णवकास आराखड््ात योग्य
तरतूि करण्यात आली आहे. पि या कायद््ांचे
योग्यरीत्या पालनच होत नाही. व्यवस्था
अणिकारीिाण्जािी झाली आहे. संथ कारभारामुळे

पुनण्वाकास प््कल्पाची एक फाइल मंजूर होण्यास
आठ ते िहा वर्ां्चा कालाविी लागतो. ही फाइल
तब्बल ९७ टेबलांवर णफरते. प््त्येक णठकािी
रे्गाळते.

मंजुरी प््ण््कयेत वेळ वाया गेल्यास प््कल्पाचा
खच्ा चार-पाच पट वाढतो. णवकासकाने
प््कल्पासाठी गुंतवलेल्या रकमेवर अणिक व्याज
द््ावे लागते. बांिकाम साणहत्य महाग होते, मजुरी
द््ावी लागते. पणरिामी तयार होिारी घरेही

महागतात. बऱ्याचिा काही
णवकासक खच्ा कमी करण्यासाठी
बांिकाम साणहत्य णनकृष्् िज्ााचे
वापरतात. त्याने इमारती कमी
कालाविीत खचतात, ज्याचा पुढे
रणहवाशांना फटका बसतो आणि हे
िुष््चक्् सुर्च राहते.

व्यवस्था अणिक गणतमान
कर्न लोकिाण्जािी करायची
झाल्यास ‘णसंगल णवंडो स्कलअरन्स

णसस्टम’ सुर् झालीच पाणहजे. त्यातही खासगी,
म्हाडा, एसआरए, महानगरपाणलका इत्यािी
वेगवेगळे णवभाग कर्न पुनण्वाकास प््कल्पांना
‘वन पॉइंट स्कलअरन्स’ णमळाला पाणहजे. म्हिजे
णवकासकांना एकाच प््कल्पासाठी िहा णठकािी
फेऱ्या मारण्याची गरज उरिार नाही आणि एकाच
वेळेस त्यांना सव्ा मंजुऱ्या णमळतील. फाइल
ठराणवक वेळेत मंजूर करण्याचे अणिकाऱ्यांना
बंिन घातल्यास कामातही पारिश्ाकता येईल.
णजतके जलि पुनण्वाकास प््कल्प माग््ी लागतील.
णततक्या झटपट जुन्या इमारती्चय्ा जागी नव्या
इमारती उभ्या राहतील. घरांचा पुरवठा
वाढण्यासोबतच त्यांच्या णकमतीही आवाक्यात
राहतील. लहान घरे बांिण्याची णवकासकांवर
सक्ती केल्यास सव्ासामान्यांच्या घरांचे स्वप्न पूि्ा
होण्यासही हातभार लागेल.

(लेखक हावरे प््ॉपट््ीजचे व्यवस्थापकीय
संचालक आहेत.)

शब्दांकन : ननलेश अनिरे

मागोवा
हक्िाचे घर िधी कमळणार?

ठाण्यातील शांतीिगरमध्ये मी शांताबाई
रिवास या इमारतीत राहत होतो. मा)्् ही
इमारत धोकादायक झाल्यािे २०१३ मध्ये
ठािे महापारलकेिे ती पाडली आरि मी
माझ्या कुटुंबीयांसोबत तसेच इमारतीमधील
काही ररहवासी दोस््ी रवहार येथील रे्टल
हौरसंग योजिेच्या घरामध्ये राहण्यास आलो.
मा)्् अगोदर ज्या रठकािी राहायचो तेथे
इमारत िव्यािे बांधण्यात यावी यासाठी मी
प््यत्ि करत आहे. ठािे महापारलकेच्या
अरधकाऱ्यांिा भेटलो. मा)्् क्लस्टर
डेव्हलपमे्ट योजिेमध्ये तुमची इमारत
उभारली जाईल असे उत््र रमळत आहे.
पि कधी होिार हा प््श्ि मा)्् अिुत््ररत
आहे. रे्टल हौरसंग योजिेची घरे अत्यंत
छोटी आहेत. रशवाय यारठकािी अिेक
समस्या आहेत. पाण्याची समस्या असूि
आम्हाला आमचे हक्काचे घर कधी
रमळिार?

- सुरेश चव्हाण 

महापाकलिा हात वर िरते
मी सध्या पारलकेच्या दोस््ी रवहार

येथील र्ेटल हौरसंग योजिेच्या घरात
राहत असलो तरी त्या अगोदर
िौपाड््ातील रवष्िूिगर रामवाडी येथील
सारव)््ी दीप इमारतीत राहायचो. आमची
इमारत तळमजला अरधक तीि माळ्यांची
असूि १९९९ मध्ये ही इमारत
धोकादायक झाली. मालकािे ही जागा
दुसऱ्याला रवकली. त्यामुळे इमारतीमधील
ररहवासी आरि िवीि मालक यांच्यात
खटकेही उडत होते. २०१० मध्ये
इमारतीचा काही भाग पडला. त्यािंतर
पारलकेिे इमारतीचा काही भाग तोडला.
मा)्् यारठकािी िवीि इमारत
उभारण्याबाबत मालक दुल्मक्् करत आहे.
जादा एफएसआय रमळाल्यारशवाय इमारत
बांधिार िसल्याचे मालकाचे म्हििे आहे.
ही बाब आम्ही दोि िेत्यांच्या कािावर
घातली असूि अद््ाप पुढे काही झाले
िाही. महापारलका इमारत धोकादायक
घोरित कर्ि हात वर करते. सध्या राहतो
तेथे खूप समस्या आहेत.   

- संजय णपसाळ मालि सहिार्य िरत नाही
कळवा कुंभार आळी येथील मी राहत

असलेली िरेश म्हा)््े इमारत धोकादायक
झाल्यािंतर इमारतीमधील ररहवाशांिा रे्टल
हौरसंग योजिेतील १६० चौरस फुटांच्या
घरात स्थलांतररत केले. एकप््कारे हे घर
खुराडा आहे. िवीि इमारत उभारण्याबाबत
रबल्डर आले. मा)्् मालकािे यारठकािी
इमारत होऊ रदली िाही. मालकाला पैसे
तसेच इमारतीत गाळे हवे आहेत. मालक
कोित्याही प््कारे सहकाय्म करत िसूि
महापारलकेकडे याबाबत रवचारिा केली
असता क्लस्टर डेव्हलपमे्टची योजिा
आल्यािंतर इमारत उभारण्याबाबत रवचार
कर् असे आम्हाला सांगत आहेत. सध्या
जेथे राहत आहे तेथे पािी वेळेवर येत िाही.
रलफ्ट बंद असतात. सुरक््ारक््क असूि
िसल्यासारखे आहेत. 

- ज्योती बल्लाळ 

...तोपर््ंत किवस ढिलतोर
वागळे अग्निशमि के्द््ात

कम्मचाऱ्यांची वसाहत आहे. मा)्् या
वसाहतीमधील इमारत धोकादायक
झाल्यािे ही वसाहत ररकामी करण्यात
आली आरि दोस््ी रवहार येथे
राहण्यासाठी आलो. महापारलका
यारठकािी िवीि इमारत बांधिार आहे.
मा)्् ते कधी होईल हे सांगता येत िाही.
मा)्् तोपय््ंत र्ेटल हौरसंगच्या छोट््ा
घरात रदवस काढावे लागिार. येथे चोऱ्या
होत असूि पाण्याचीही समस्या आहे. 

- दत््ा खाडे, फायरमि

अ न्न, वस्््् आणि णनवारा या मािसाच्या तीन
मूलभूत गरजा आहेत. अन्न आणि वस््््

मािूस मेहनत कर्न णमळवू शकतो परंतु अपार
मेहनत कर्नही णनवाऱ्याची मूलभूत गरज मािूस
भागवू शकत नाही कारि घरांची वाढती मागिी
आणि आकाशाला णभडिाऱ्या त्यांच्या णकमती.
घरांची ही णनकड लक््ात घेऊन महाराष्््् सरकारने
महाराष्््् गृहणनम्ााि मंडळ प््ाणिकरिाची स्थापना
केली परंतु मागिीप््मािे घरांचा पुरवठा करण्यात
म्हाडाही हतबल झाल्याचे णिसून आले आहे.
णसडको, एमएमआरडीए या राज्य सरकारच्या
स्वायत्् णवकास यंत््िाही घरांचा पुरवठा करण्यात
अपयशी ठरल्या आहेत आणि यामध्ये णबल्डर
लॉबीचा मात्् चांगलाच फायिा होत आहे.

ज्या लोकांना भरमसाट णकंमत िेऊन घरे
णवकत घेता येत नाहीत असे मध्यमवग््ीय लोक
ठािे, कल्याि, डो्णबवली आणि आता तर पार
कज्ात कसाऱ्यापय््ंत कमी णकमतीत णमळिारी
त्यांच्या आवाक्यातील हक्काची घरे णवकत घेत
आहेत. सव्ासािारि मािसाचा समज असा असतो
की बँकेने गृह कज्ा मंजूर केले म्हिजे आपि जे
घर णवकत घेतो ते सव्ािृष््ीने कायिेशीर आहे.
परंतु इथेच त्यांची फसगत होते. ही कमी
णकमतीतील घरे बेकायिेशीर असतातच परंतु
हलक्या िज्ााचा कच््ा माल वापर्न त्यांचे
बांिकाम केले जाते त्यामुळे त्याचे आयुष्यमान हे
फार कमी असते. गेल्या आठवड््ात ठाण्यात
इमारत कोसळून त्यात १२ जिांना आपले प््ाि
गमवावे लागले. त्याआिी ठाकुल््ी येथील मातृकृपा
इमारत कोसळून ९ जिांचा मृत्यू झाला. मुंबई
आणि ठाि ेपणरसरात वर्ााला णकमान ३ ते ४
इमारती कोसळण्याच्या िुघ्ाटना होतात व त्यात
आतापय््ंत हजारो लोकांचे जीव गेले आहेत. परंतु
इतके होऊनही सरकारने म्हिावे तसे गांभीय्ााने
लक्् णिलेले नाही. घटनेनंतर तात्पुरती मलमपट््ी
केली जाते परंतु कायमस्वर्पी उपाययोजना णकंवा
याबाबतचा िोरिात्मक णनि्ाय सरकारकडून
घेण्यात आलेला नाही. मंुब््ा येथील लकी कम्पाउंड
इमारत कोसळून ७४ जिांचा बळी गेला. खरे तर
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येपेक््ाही भयंकर असा हा
प््कार आहे. परंतु ज्याप््मािे शेतकऱ्यांच्या
आत्महत्येच्या प््श्नावर लोकप््णतणनिी आक््मक
होताना णिसतात त्याप््मािे इमारत िुघ्ाटनेत बळी

पडलेल्यांच्या प््श्नावर लोकप््णतणनिी आक््मक
होताना णिसत नाहीत, याचे कारि णबल्डर लॉबी
आणि लोकप््णतणनिी व स्थाणनक प््शासन यांची
अभद्् युती हे आहे. 

आजपयं््त बेकायिेशीर बांिकाम करिे,
इमारतीला भोगवटा प््मािपत्् णमळवून
न िेिे, जणमनीचे व त्यावरील
इमारतीचे सहकारी संस्थेच्या नावे
हस््ांतरि न करिे यासाठी
णबल्डरला कडक शासन झाल्याचे
णकंवा त्याला बांिकाम व्यवसायातून
बाि केल्याचे ऐणकवात नाही. ठािे,
कळवा, मुंब््ा आणि णिवा या
पणरसरातील सुमारे ७२ टक्के इमारत
या बेकायिा आहेत. एकट््ा ठािे
णजल्ह््ातील णिवा शहरात २३, ५५९ घरे ही
अनणिकृत आहेत. तसेच ठािे शहरातील वागळे
इस्टेट, वत्ाक नगर, रायला िेवी येथील ६२, ३५१
घरांपैकी २०,००० घरे अणिकृत आहेत बाकीची
अनणिकृत आहेत. मंुब््ा शहरातील ४००
इमारती्पैकी २१८ इमारती या
अनणिकृत आहेत. 

प््त्येक इमारत िुघ्ाटना
घडली की पाणलका प््शासन
सांगते, इमारतीला िोकािायक
इमारत म्हिून इमारत खाली
करण्याची नोणटस पाठणवली होती.
परंतु इमारत खाली करायची
म्हिजे काय करायचे? त्या
रणहवाशांची पय्ाायी राहण्याची
व्यवस्था काय? नव्याने त्या
जागी इमारत बांिून तेथील

रणहवाशांना त्यांच्या नव्या घरात आििार का
आणि णकती कालाविीत आििार? या प््श्नांची
उत््रे कोिाकडेच नसतात. त्यामुळे बाहेर कुठेतरी
बेवारशासारखे राहण्यापेक््ा रणहवासी मोडकळीस
आलेल्या इमारतीत राहिे पसंत करतात व प््ािास
मुकतात. आज ठािे, डो्णबवली पणरसरातील
इमारती्ना भोगवटा प््मािपत्् नसल्यामुळे त्यांचे
मानीव अणभहस््ांतरि होऊ शकत नाही. त्यामुळे
जुन्या इमारती्चा पुनण्वाकास रखडला आहे. जर
सरकारने योजना आिून या सव्ा जुन्या इमारती्ना
भोगवटा प््मािपत्् णिले तर त्यांचे मानीव
अणभहस््ांतरि होऊन त्यांचा पुनण्वाकासाचा माग्ा
मोकळा होऊन णकत्येक जुन्या इमारती
कोसळण्यापासून वाचतील.

सरकारने स्थाणनक प््ाणिकरिाच्या माध्यमातून
सव्ा जुन्या इमारती्चे स्ट््क्चरल ऑणडट करिे

गरजेचे आहे. तसेच ज्याप््मािे
म्हाडाकडून णकंवा बृहन्मुंबई
महानगरपाणलकेकडून सेस (उपकर)
इमारती्ची िुर्स््ी व िेखभाल केली
जाते त्याप््मािेच ठािे णजल्यातील ह््ा
अनणिकृत इमारती्ची िेखभाल व
स्ट््कच्रल ऑणडट स्थाणनक
प््ाणिकरिाकडून करिे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्््यांनी मंुबईप््मािे ठािे
णजल्ह््ात िुर्स््ी मंडळ आणि समूह

णवकासाची घोरिा केली आहे त्याचीही तातडीने
अमलबजाविी केल्यास या पुढील काळात
आिखी काही जीव वाचू शकतील. 

(लेखक महाराष्््् सोसायटीज वेल्फेअर
असोससयशनचे अध्यक्् आहेत.)

आणखी किती बळी घेणार?

रमेश प््भू

सुरेश हावरे

संजय घरत 

धोकादायक इमारत खाली करायची
म्हणजे काय करायचे? त्या रणहवाशांची

पय्ावयी राहण्याची व्यवस्था काय? नव्याने
त्या जागी इमारत बांधून तेथील

रणहवाशांना त्यांच्या नव्या घरात आणणार
का आणण णकती कालावधीत? या प््श्नांची
उत््रे कोणाकडेच नसतात. त्यामुळे बाहेर

कुठेतरी बेवारशासारखे राहण्यापेक््ा
रणहवासी मोडकळीस आलेल्या इमारतीत
राहणे पसंत करतात व प््ाणास मुकतात.

‘ना घर के ना घाट के’ 
साधारण आठवडाभराच्या कालावधीतच ठाकुल््ी आणण ठाण्यात धोकादायक इमारती

कोसळून तब्बल २१ जणांचा बळी गेला. त्यानंतर धोकादायक इमारती्चा प््श्न समोर आला
आहे. प््शासनही खडबडून जागे झाले आणण राजकारण्यांना या णवषयाकडे लक्् द््ावेसे वाटू
लागल्याचे णदसू लागले. इमारती्ची सुरण््कतता, देखभाल, दुर्स््ी आणण लोकांचा णनवाऱ्याचा
जीवनमरणाचा प््श्न असे मुद््े पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. आता तरी या मुद््््ांवर सखोल
णवचारमंथन होईल, अशी अपेक््ा आहे. सध्यातरी धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या लाखो
लोकांची अवस्था ‘ना घर के ना घाट के’ अशी आहे. याच पा््श्वभूमीवर घेतलेला हा वेध!

म्हणतो

मी

मांडणी : निलेश कदम


