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કોષ્ટક 1: કોમી હ િંસા અને ધાર્મિક ર્વભાજન 
સાઠના દાયકાના ઉત્તરાધવથી અમદાવાદ હહિંદુ-મસુ્સ્લમનાાં કોમી રમખાણોનુાં સાિી બની રહ્ુાં છે. આ બે ધાવમિક સમહૂો વચ્ચે થતી 
વારાંવારની અથડામણોને કારણે શહરેમાાં સામાજજક-સ્થાવનક વવભાજન થવા લાન્ુાં. સરુિા અને સલામતીના કારણોસર હહિંદુ 
વવસ્તારોમાાં રહતેા મસુ્સ્લમો અને મસુ્સ્લમ વવસ્તારોમાાં રહતેા હહિંદુઓ સ્થંાાંતર કરીને પોતાની તિવતના લોકોના વવસ્તારોમાાં ગયા. 
2002 માાં બનેલા ગોધરાકાાંડને પગલે આ વવભાજનોને વધ ુ ઉતે્તજન મળ્ુાં અને બાંને સમહૂો વધ ુ                      
એકવિત થયા. 1991 ના હડસ્ટર્બડવ એહરયાઝ એક્ટટ જેવા કાયદાને કારણે આ વવભાજનને બં મળ્ુાં. આ કાયદા મજુબ કલેક્ટટરની 
માંજૂરી વવના કેટલાક વવસ્તારોમાાં હહિંદુઓની સાંપવત્ત મસુ્સ્લમોને તેમજ મસુ્સ્લમોની સાંપવત્ત હહિંદુઓને વેચાણ કરવા પર પ્રવતબાંધ 
લદાયો. આ કાયદો ઘડવાનો હતે ુ બ ાંને સમહૂો દ્વારા હતાશામાાં આવીને કરાતા સાંપવત્તના આપાતકાલીન વેચાણ પર પ્રવતબાંધ 
મકૂવાનો હતો. પ્ણ તેને કારણે થ્ુાં એવુાં કે મસુ્સ્લમો હહિંદુ વવસ્તારોમાાં સ ાંપવત્ત ખરીદી શકતા નથી. આથી મસુ્સ્લમ સમદુાય બહહષ્કૃત 
બનવા લાનયો અને એમને લગભગ હાાંવસયામાાં ધકેલી દેવામાાં આવ્યા. જે વવસ્તારોમાાં આ કાયદો લાગ ુકરવામાાં નથી આવ્યો 
એવા વવસ્તારોમાાં પણ હહિંદુ બહમુવતવાંા પ્રોપટી માકેટમાાં હહિંદુઓ સામાજજક ધોરણો અને હરવાજોને નામે મસુ્સ્લમો સાથે 
ભેદભાવભ્ુું વતવન કરે છે. આને કારણે શહરેના દક્ષિણ ભાગમાાં સ્સ્થત સેવારહહત જમીન પર મસુ્સ્લમ વસ્તી ધરાવતા વવસ્તારોનો 
ઉદ  ભવ થયો. આ મસુ્સ્લમ વવસ્તારો તેમના સામાજજક-આવથિક તેમજ રાજનીવતક બહહષ્કારનુાં પ્રવતવનવધત્વ કરે છે.  
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બોમ્બે  ોટિમા ંથયેિા અનૌપચાહિક જમીન વ્યવ ાિો તથા અનૌપચાહિક ગર્તર્વર્ધઓઃ 

મસુ્સ્લમ ક્ષબલ્ડરો બૉમ્બ ેહોટલ વવસ્તારમાાં જમીન ખરીદવા લાનયા. 1990 ના મધ્ય કે ઉત્તરાધવમાાં એમણ ેએ જમીનો 
પર પેટા-પ્લોટવાંી યોજનાઓ તથા હાઉવસિંગ સોસાયટીઓ બનાવવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. 2002 માાં થયેલા ગોધરાકાાંડ 
પછી મસુ્સ્લમોની ‘સલામત વવસ્તાર’માાં રહવેાની વધેલી માાંગને કારણે આ વવસ્તાર વધ ુ વવકસવા લાનયો. કેટલાક 
રમખાણ પીહડતોનુાં પનુવવસન અહીં કરવામાાં આવ્્ુાં. હહિંદુ વસ્તીવાંા વવસ્તારોમાાં ગરીબ અને ઓછી આવક ધરાવતા 
મસુ્સ્લમો તેમજ ગીચ મસુ્સ્લમ વસ્તીવાંા વવસ્તારોમાાં રહતેા મસુ્સ્લમો અહીં રહવેા આવ્યા. ગજુરાતના વવવવધ વવસ્તાર 
અને અન્દ્ય રાજ્યોમાાંથી રોજીરોટી કમાવા માટે આવેલા મસુ્સ્લમો પણ અહીં રહવેા લાનયા. કોમી રીતે વવભાજીત થયેલા 
શહરેમાાં બોમ્બે હોટલ સરુક્ષિત અને પરવડી શકે એવા આવાસ પરૂા પાડ ે છે, પણ માક્ષલકીની સવુનવિતતા સતત 
વધતી જતી નથી. જમીનના સોદાઓની અનૌપચાહરકતા, જમીનનો અનૌપચાહરક વવકાસ તેમજ તેની પ્રત્યેના 
રાજ્યના અક્ષભગમને લીધે આમ બને છે.  
 

૨૦૦૨ના િમખાણ પીહિતોનુ ંઅનૌપચાહિક પનુવવસન  

૨૦૦૨ના હલુ્લડોમાાં પીહડત મસુ્સ્લમોના પનુવવસન માટેની રાજ્યની અવનચ્છાને કારણે અનેક મસુ્સ્લમ સેવાસાંસ્થાઓ 
મદદ માટે આગં આવી. બોમ્બ ેહોટલનો વવસ્તાર વપડીતોના પનુવવસન માટે સૌથી આદશવ સ્થં ગણાયો. કેમ કે, ત ે
શાહઆલમના મસુ્સ્લમ વવસ્તારથી નજીક આવેલો હતો.  ઊપરાાંત, 90 ના દાયકાના મધ્ય તેમજ ઉત્તરાધવ સધુીમાાં 
કેટલાક મસુ્સ્લમ ક્ષબલ્ડરોએ અહીં જમીન ખરીદવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં હત ુાં. વપરાણા ગાબેજ ડમ્પની બાજુમાાં વસટીઝન 
નગર એ અને વસટીઝન નગર બી નામની બે પનુવવસન કોલોની બનાવવામાાં આવી. શાહઆલમની રાહત છાવણીમાાં 
શરણ લીધેલા નરોડા પાહટયા હત્યાકાાંડનાાં કેટલાક પીહડતોને આ કોલોનીઓમાાં ટેનામેન્દ્ટ ફાંવવામાાં આવ્યા.  
 

મસુ્સ્લમ સેવાસાંસ્થાઓ દ્વારા આવથિક સહાય પામેલી હોવા છતાાં આ કોલોનીઓના વવકાસ અને રમખાણ પીહડતોને 
કરવામાાં આવેલી ટેનામેન્દ્્સની ફાંવણીની પ્રહિયા એક અગ્રણી મસુ્સ્લમ ક્ષબલ્ડર દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવી. પોતાના 
રાજનીવતક સાંપકો દ્વારા એણ ેજમીનના મ ૂં  માક્ષલક પાસથેી જમીન અનૌપચાહરક રીતે ખરીદી લીધી અન ેબાાંધકામની 
કોઈ માંજૂરી લીધા વવના કોલોની બાાંધી દીધી. વસટીઝન નગર એ માાં જમીન મેંવનાર લોકોને ‘બક્ષિસનો લેખ’ના 
નામે ઓંખાતા ફાંવણી દસ્તાવેજો આપવામાાં આવ્યા. આ દસ્તાવેજ એમને જમીનની કાયદેસર માક્ષલકી આપતા 
નથી, પરાંત ુકેટલાક અંશે એ ટેનામેન્દ્ટ પર નૈવતક દાવો જરૂર આપે છે. વસટીઝન નગર બી માાં રહતેા લોકોને કોઈ પણ 
તિતના દસ્તાવેજો અપાયા નથી. ઊપરાાંત એમને મકાનમાાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવાની પરવાનગી સદુ્ાાં નથી. 
પછૂતાાં કેટલાક લોકોએ જણાવ્્ુાં કે વસટીઝન નગર બી માટે અપાયેલા પૈસા ક્ષબલ્ડરે મારી ખાધા છે. તેના માણસો અહીં 
સતત તિપ્તો રાખે છે અને ટેનામેન્દ્ટમાાં કોઈપણ પ્રકારનો માંખાગત ફેરફાર ન કરવા માટે રહીશોને ધમકી આપે છે.  
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અનૌપચાહિક વ્યવ ાિો, પેટાર્વભાગો અને બાધંકામ  
અનૌપચાહરક વ્યવહારો સૌ પ્રથમ જમીનના મ ૂં માક્ષલક ખેડતૂો અને ક્ષબલ્ડરો વચ્ચે થયા. હહિંદુ ખેડતૂો નાના તેમજ 
મધ્યમ સ્તરના મસુ્સ્લમ ક્ષબલ્ડરોને આ જમીન વેચી. ઓછી આવકવાંા 

મસુ્સ્લમોમાાં મકાનોની માાંગમાાં આવેલા ઉછાંાને કારણે મસુ્સ્લમ 
ક્ષબલ્ડરોએ વધ ુનફો મેંવવા માટેની તક તરીકે બોમ્બે હોટલ 
વવસ્તારને પસાંદ કયો. જમીનના આ વેચાણની નોંધણી કરવામાાં 
આવી નહીં. માિ સ્ટેમ્પ પેપસવ અને પાવર ઑફ એટનીના 
દસ્તાવેજો વડ ેખેડતૂો પાસેથી જમીન લેવામાાં આવી. ખેડતૂોએ 
ક્ષબન-કૃવિ (NA)ના ઉપયોગ માટે પોતાની જમીનને વાપરવા 
માટેની માંજૂરી લીધી નહોતી. આ પ્રહિયા ઘણી મોંઘી અને સમય 
માગી લ ેતેવી છે (તેમાાં ઘણી વાર ભ્રષ્ટાચારનો પણ સમાવેશ 
થાય છે.) ક્ષબન-ખેડતૂોને કાયદેસર રીતે જમીન વેચવા માટે આ 
જરૂરી છે. આ વવસ્તારમાાં વધ ુ જમીન ધરાવતા, મજબતૂ 
રાજકીય સાંપકોવાંા એક ‘ખેડતૂ’  જમીનમાક્ષલકે બંજબરીથી 
અનૌપચાહરક રીતે નાના ખેડતૂો પાસેથી જમીન ખરીદી લઈને 
અનૌપચાહરક રીતે ક્ષબલ્ડરોને વેચી દીધી હોવાનુાં પણ તિણવા 
મળ્ુાં. આમાાંના ઘણા ક્ષબલ્ડરો શહરેના એક મહત્વના રાજકીય 
નેતા સાથે જોડાયેલા હતા. જમીનના ઘણા ટુકડાઓ 
અનૌપચાહરક વ્યવહારો દ્વારા અનેક લોકોને વેચાઇ ચકૂ્યા છે. 
ક્ષબલ્ડર પાસે આ પહોંચતા પહલેાાં આ ટુકડાઓ ક્યારેક બ ે કે 
તેથી વધ ુ ટુકડાઓમાાં વહેંચાઈ ચકૂ્યા છે. આખરે ક્ષબલ્ડરે આ 
વવસ્તારને રહણેાકી વવસ્તાર તરીકે વવકસાવ્યો.   

 
ક્ષબલ્ડરો દ્વારા અનૌપચાહરક રીતે ખરીદાયેલા જમીનના આ ટુકડાઓને વધ ુ વવભાજીત કરીને એમણે નાના-નાના 
પ્લોટોમાાં વહેંચી દીધા. શેરીઓ બનાવવા માટે કેટલીક જનયા રાખી (જુઓ ક્ષચિ 1) અને ગરીબ તેમજ ઓછી આવક 
ધરાવતા મસુ્સ્લમ પહરવારોને આ પ્લોટો વેચી દીધા. ઘણા ક્ષબલ્ડરોએ પ્લોટ પર પહલેાાં ટેનામેન્દ્ ટ બાાંધ્યા અને પછી 
તેને વચે્યા. ખરીદનારાઓ ઓછા માવસક હપ્તા (એક હદવસના દસ રૂવપયાથી માાંડીને મહહનાના 1000 રૂવપયા સધુીના) 
તેમજ નહીંવત   કે સાવ ઓછા ડાઉન પેમેન્દ્ટ વડ ેઆકિવવામાાં આવ્યા. ‘વેચાણકરાર’ તરીકે ઓંખાતા સ્ટેમ્પ પેપર પર 
કરેલા કરારો દ્વારા અનૌપચાહરક રીતે આ વ્યવહારો કરવામાાં આવ્યા.               સરકારી રેકોડવ ( 7/12 ના 
ઉતારા) માાં આજે પણ એ જમીનના મ ૂં  ખેડતૂમાક્ષલકોનુાં નામ નોંધાયેલુાં છે, કારણ કે આમાાંના એક પણ વ્યવહારની 
નોંધણી કલેક્ટટર કચેરીમાાં કરાવવામાાં આવી નથી. બનવાજોગ છે કે રાજ્યના સત્તાધારીઓ તેમજ અમલદારોને આ 
વવસ્તારમાાં થયલેા અનૌપચાહરક વ્યવહારોની તિણ હોય (ખાસ તો રાજનીવતક નેતાઓની સામેલગીરી હોવાને કારણે), 
છતાાં આંખ આડા કાન કરીને એમણે આ જમીનોને અનૌપચાહરક રીતે વેચાવા અને રહણેાકી વવસ્તાર તરીકે વવકસવા 
દીધી હોય.  
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જમીનના વ્યવહારોમાાં રહલેી અનૌપચાહરકતાને પહરણામે ઘણી વાર બનાવટી બહુકિંગ પણ થયા છે. ક્ષબલ્ડરોએ એક જ 
પ્લોટ અનેક લોકોને વેચ્યો હોય અને પાછંથી લોકોએ એ જમીન પર પોતાનો કબજો મેંવવા માટે સત્તાના 
અલગઅલગ સ્રોતનો ઉપયોગ કયો હોય એવા પણ હકસ્સા બનેલા છે.  જમીનના પેટાવવભાગો કરી દેવામાાં આવ્યા છે. 
એટલુાં જ નહીં, મકાનો બનાવવા માટે જરૂરી નો-ઓર્બજેક્ટશન સહટિહફકેટ (NOC) જેવી માંજૂરી લીધા વવના તેમજ 
વનયમોનુાં પાલન કયાવ વવના ત્યાાં ટેનામેન્દ્ટો પણ ઊભા કરી દેવામાાં આવ્યા છે. TPS માટે આ વવસ્તારમાાં થયેલા 
સવેિણના દસ વિવ પછી પણ, એટલે કે 2013 ના અંત સધુીમાાં સદુ્ાાં, મ્્વુનવસપલ સત્તાએ TPS નો અમલ નથી 
કયો. આ જ કારણે આટલા વિોમાાં ખબૂ સરંતાથી આ પ્રકારના અનૌપચાહરક વેચાણો થયા છે.  
 

બૉમ્બે  ોટિ ર્વસ્તાિમા ંટાઉન પ્િાર્નિંગ સ્કીમો  
 

માલિકીની અર્નર્િતતા અને મળૂભતૂ સેવાઓની જોગવાઈમા ંથતો ર્વિબં અને અસિો  
બૉમ્બ ે હોટલ વવસ્તાર અ.મ્્.ુકો.ના અવધકારિેિ હઠેં 1975માાં આવ્યો. તેને TPS 38/1 અને TPS 38/2 હઠેં 
આવરી લેવામાાં આવ્યો. આ વવસ્તારનુાં સવેિણ 2003-04 માાં કરવામાાં આવ્્ુાં હત ુાં. મ્્વુનવસપલ હદમાાં આવ્યાના 
લગભગ િણ દાયકા અને એ પછીના ઘણા વિો બાદ કેટલાક ક્ષબલ્ડરોએ ત્યાાં પેટાવવભાગો બનાવીને પ્લોટ પર 
મકાનો બનાવવાનુાં શરૂ ક્ુું. ઘણી ઢીલ પછી રાજ્ય સરકારે ડ્રાફ્ટ TPS તરીકે આ બાંને TPS ને અનિુમે 2009 અને 
2006 માાં માંજૂરી આપી. TPS 38/1 નુાં અમલીકરણ ઘણા લાાંબા સમય પછી 2013 ના અંત ભાગમાાં શરૂ કરવામાાં 
   . વચગાંાનાાં વિોમાાં એ વવસ્તારમાાં અનેક અનૌપચાહરક બાાંધકામો બાંધાઈ ચકૂ્યા હતા. અમલીકરણના આ 
વવલાંબને કારણે 2013 ના અંતમાાં આનો અમલ થયો ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે 2,200 જેટલા મકાનો રસ્તા તેમજ 
આરક્ષિત પ્લોટ પર બનેલાાં છે અને તેમને તોડી પાડવા પડશે. અત્યાર સધુી તેમાાંથી અમકુ જ મકાનો અને દુકાનોને 
જમીનદોસ્ત કરવામાાં આવ્યા (વવરોધ થવાને કારણે, જેની ચચાવ આગં ઉપર કરવામાાં આવશે). આ 2,200 
મકાનોની માક્ષલકીની સવુનવિતતા પર આજે પણ લટકતી તલવાર છે.  
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આિલિત જમીન માપદંિ(%)  TPS 38-1 (%) TPS 38-2 (%) 
રસ્તા 15 20.35 14.81 
બાગ, બગીચા, રમતનાાં મેદાનો, 
ખલુ્લાાં મેદાનો  

5 0.38 0.35 

સામાજજક માંખાકીય સવલતો 
(શાંા, દવાખાનાાં, ફાયર ક્ષિગેડ, 
તિહરે ઉપયોક્ષગતા માટેનાાં સ્થંો)  

5 1.14 
(તિહરે ઉપયોક્ષગતા, 
પોલીસ સ્ટેશન) 

4.51 
(નજીકનાાં સ્થંે આવેલા કેન્દ્રો, 
વોડવ ઑહફસ, હોસ્સ્પટલ, સ્કલૂ) 

વેચાણ માટેના રહણેાકી, ઔદ્યોક્ષગક, 
વ્યાપારી પ્લો્સ  

15 5.22 6.65 

SEWS મકાનો  10 સધુી 1.65 4.62 
                NA  -  1.35 
આરક્ષિત થયેલી કુલ જમીન* - 28.74 33.29 

*વધલેી 60 ટકા જમીન (આશરે) પનુ:રચાયલેા પ્લોટ તરીકે જમીનના મ ૂં  માક્ષલકોન ેપાછી આપવામાાં આવશ.ે  

 

      Map 2: Overlay of Draft TP Schemes 38/1 and 38/2 on Google Earth Image of Bombay Hotel 
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વધમુાાં, આ 2,200 પહરવારોનાાં મકાન રસ્તા અને આરક્ષિત પ્લોટ પર બનેલા હોઈ મ ૂં ભતૂ સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા 
માટે તે ગેરલાયક છે. 40 ચો.મીટરથી ઓછા વવસ્તારમાાં બનેલા ઝાંપડાને મ ૂં ભતૂ સેવાઓ મેંવવા માટે અ.મ્્.ુકો. 
દ્વારા NOC આપવામાાં આવે છે. તે પણ એમને મંી શકશે નહીં. અધરૂામાાં પરુૂાં, તેઓ પોતાના મકાનોને ઘર તરીકે 
વાપરવા દેવા માટેની ગજુરાત રેન્લુરાઈઝેશન ઑફ અનઓથોરાઇઝ્ડ ડવેલપમેન્દ્ટ એક્ટટ (GRUDA) પાસે માંજૂરી 
પણ માાંગી શકે એમ નથી.  
 

TP સ્કીમમાાં જમીનનો ઘણો મોટો ભાગ રસ્તા બનાવવા માટે આરક્ષિત કરવામાાં આવ્યો છે. ખલુ્લા મેદાનો માટે 
લગભગ નહીંવત   જમીન ફાંવવામાાં આવી છે (જુઓ કોષ્ટક). રસ્તા માટે મોટા પ્રમાણમાાં ફાંવવામાાં આવેલી 
જમીનની માિા બાબત ેવસાહતીઓ શાંકાસ્પદ છે અને તેમને એમાાં કશો બદઈરાદો                  . ઓછી 
આવકવાંા પહરવારોને આકિવવા માટે વધ ુજમીન ફાંવી શકાઈ હોત. તેને બદલે મકાનો માટે ફાંવવામાાં આવેલી 
જમીનનુાં પ્રમાણ ખબૂ ઓછાં   .  
 

અનૌપચાહિક માલિકોનો                , માલિકીની અર્નર્િતતા તેમજ ર્વિોધ તિફ દોિી જાય છે.   
GTPUDA હઠેં, અ.મ્્.ુકો. દ્વારા TP સ્કીમના અમલીકરણ વવશેની નોહટસ, કેવં જમીનના માક્ષલકોને         
      .         વાાંધા હોય તો ઊઠાવવા માટે                . બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં રહનેારા લોકોના પ્લોટ 
કાયદેસર રીતે એમના નામે ન હોવાથી અમલીકરણ અંગેની કોઈ નોહટસ એમને આપવામાાં આવી નહોતી. આથી 
લોકો ક્ષચિંતા અને અસલામતી અનભુવવા લાનયા. અમકુ હકસ્સામાાં આરક્ષિત પ્લોટ પર બાંધાયેલા મકાનો પર 
અ.મ્્.ુકો. દ્વારા વનશાની કરવામાાં આવી, પણ આ વનશાની શા માટે કરવામાાં આવી છે એની કોઈ તિણકારી રહીશોને 
આપવામાાં આવી નહીં.  
 

“TP સ્કીમ હઠેં આ ગલી તોડી પાડવાની છે. અમને રહવેા માટે ઘર મંશે કે નહીં એ ખબર નથી. થોડા વિો પહલેા 
જ ખાસ્સી મોટી હકિંમત ચકૂવીને અમે હપ્તા પરૂા કયાવ છે. હવે આ ડર અમારા માથે માંડરાઈ રહ્યો છે. ઘર તોડી 
પાડવામાાં આવશે એમ લોકોને કહતેા સાાંભંીને જ ઘણા રહીશો બીમાર થઈ તિય છે. અમારી પાસે હવે બીજુ ાં ઘર 
લેવાના પૈસા નથી. આ ઘર લેવામાાં જ અમારી આખી જજિંદગીની મડૂી ખચાવઈ ગઈ છે.”  
 

રહવેાસીઓ સાથેના અ.મ્્.ુકો. ના ઔપચાહરક જોડાણના અભાવને કારણે, લોકો વાાંધાપિો લખવા મજબરૂ થયા. 
મકાનો તોડી પાડવા સામે એમણે સ્થાવનક આગવેાનોની આગેવાની હઠેં રેલી તેમજ વવરોધ પ્રદશવનનુાં આયોજન 
કરવુાં પડ્ુાં. વવરોધ પ્રદશવન ચાલ ુરહ ેએ સ્થાવનક રાજકારણીઓ નેતાઓ ઈચ્છતા ન હતા. તેમણે કેટલાક સ્થાવનક 
આગેવાનોન ેવવરોધ બાંધ કરવાની ધમકી પણ    . આમ છતાાં, સ્થાવનક આગેવાનોએ વવરોધ ચાલ ુરાખ્યો. છેવટે 
સ્થાવનક રાજકારણીઓએ વવરોધને પોતાનો ટેકો આપવો પડયો. વવરોધને જોતાાં અ.મ્્.ુકો.એ ગટર તેમજ પાણી માટે 
જરૂર હોય એટલા પરૂતા જ રસ્તા પહોંા કયાવ. પહરણામે કામચલાઉ ધોરણે તોડફોડ ઘટી. પોતાની આખેઆખી સાંપવત્ત 
તોડી પાડવામાાં આવી હોય એવુાં કોઈની સાથે બન્દ્્ુાં નહીં. આમ છતાાં, હજી એ બાબત અસ્પષ્ટ છે કે TP સ્કીમ્સમાાં 
સત્તાવાર પહરવતવન આવશે કે કેમ? કે પછી રહીશોએ માક્ષલકીની એ અવનવિતતા સાથે જ જીવવુાં પડશે કે નજીકના કે 
દૂરના ભવવષ્યમાાં મકાનોને તોડી પડાશે.  
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મળૂભતૂ સેવાની જોગવાઈ ર્વરુદ્ધ અર્નર્િત માલિકી?  
TP સ્કીમોમાાં સ્કલૂો, બાગબગીચા તેમજ સ્વાસ્્ય કેન્દ્રો જેવી સામાજજક સવુવધાઓ માટે પ્લોટને આરક્ષિત રાખવામાાં 
આવ્યા હતા. બીજી તરફ, મ્્વુનવસપલ અવધકારીઓ કહ ેછે કે એ પ્લોટ પર અવતિમણ થયેલુાં હોવાથી આ સવુવધાઓ 
પરૂી પાડી શકાય એમ નથી. આથી અહીંના રહીશોએ તમામ સવુવધાઓની કમી ભોગવીને અવતક્ર્મણની હકિંમત 
ચકૂવવી પડશે. આના લીધે રહવેાસીઓને મંવાપાિ મ ૂં ભતૂ સેવાઓ અને સવુવધાઓના હકની સામે એમનો 
સવુનવિત માક્ષલકીનો હક ક્યાાંય દૂર હડસેલાઈ તિય છે.  
 

ટૂંકા ગાળા પિૂતી વલંચતતા  
TP સ્કીમોના અમલીકરણને પહરણામે લોકોને મંતી સવુવધાઓમાાં અરાજકતા ઉભી થતી હતી. દાખલા તરીકે, 
ગટરની લાઈનો જે ગલીઓમાાંથી પસાર થતી હતી, એ ગલીઓને ખોદી નાખવામાાં આવી હતી. આથી પાણીનાાં ટેન્દ્કરો 
ગલીઓમાાં દાખલ થઈ શકતાાં નહોતાાં. આના પહરણામે આજુબાજુની સોસાયટીઓના લોકો પણ પીવાના પાણીથી 
વાંક્ષચત રહતેા હતા. વીજંીની બાબતમાાં જોઈએ, તો આંવશક રીતે તોડવાનુાં હોય એવા ઘરમાાં રહનેારે મીટર લગાવ્્ુાં 
હોય, તો એ મીટર તેણ ેજમા કરાવી દેવુાં પડત ુાં. તોડી પાડવાની પ્રહિયા પરૂી થતાાં ફરી નવુાં મીટર લગાવવાનો ખચવ 
પણ એમણ ેઊઠાવવો પડતો.  
 

અનૌપચાહિક ર્વકાસ તેમજ TP સ્કીમોનુ ંઅમિીકિણ ન થવાથી મળૂભતૂ સેવાની જોગવાઈ  પિ થતી અસિો  
અનૌપચાહરક બાાંધકામના નામે અ.મ્્.ુકો.એ કેટલાય વિો સધુી આ વવસ્તારમાાં પાણી, ગટર તેમજ સ્રીટલાઈટો જેવી 
મ ૂં ભતૂ સવુવધાઓ પરૂી પાડવાનો ઈન્દ્ કાર કયો   . રાજ્ય દ્વારા રખાયેલા આ અવકાશને પરૂવા માટે અનૌપચાહરક 
ધોરણે તેને પરૂી પાડનારાઓનો     પ્રવેશ થયો. ક્ષબલ્ડરો તેમજ અન્દ્ય ક્ષબનરાજકીય કાયવકતાવઓએ પાણી માટે 
બોરવેલ તેમજ ગટર માટે ખાંકવૂા (પાછંથી ગટરની લાઈનો) રૂપે સેવાઓ પરૂી પાડી. આમ છતાાં, આ વવસ્તારની 
વધતી જતી વસ્તી માટે આ મ ૂં ભતૂ સવલતો       . બોરવેલ દ્વારા આપવામાાં આવતુાં પાણી અપરૂત ુાં તો હત ુાં જ, 
પીવા માટે પણ તે અયોનય        . ખાંકવૂા અને ગટરો અવારનવાર ઊભરાઈ જતી. આ બાબતે તેમજ રસ્તા અને 
સ્રીટલાઈટોના અભાવની સમસ્યાઓને લઈને લોકો અ.મ્્.ુકો.ની ઑહફસમાાં ગયા. અનૌપચાહરક બાાંધકામના નામે 
તેમજ રાજ્ય દ્વારા આ વવસ્તારની TPS નુાં અમલીકરણ થ્ુાં નથી એમ             અ.મ્્.ુકો.   એમની વવનાંતી 
નકારી     . આમ, ત્યાાંના લોકોનુાં રોજજદુાં જીવન મ ૂં ભતૂ સવલતોની વાંક્ષચતતા, તેને કારણે ઊભી થતી મશુ્કેલીઓ 
અને સાંઘિોને કારણે ખોરવાયેલુાં        . મ ૂં ભતૂ સવલતો માટે જેમના પર આધાર રાખવો પડતો એવા 
અનૌપચાહરક સેવા આપનારાઓ પણ ધમકી આપીને અને સખ્તી દશાવવીને એમનુાં શોિણ            .  
 

માલિકીની અર્નર્િતતાને ઘટાિવાના પ્રયતનોઃ લબનસિકાિી સસં્થાઓ, સ્થાર્નક સગંઠનો, િાજકીય આશ્રયની ભરૂ્મકા  
લગભગ એક દાયકા સધુી બોમ્બ ેહોટલ વવસ્તારના રહવેાસીઓ, પોતાની જરૂહરયાતોને ભારપવૂવક રાજ્ય સામે રજૂ કરી 
શકે અને TP સ્કીમોને લાગ ુપાડીને મ ૂં ભતૂ સેવાઓ બાબતે રાજ્ય પર દબાણ કરી શકે એવા રાજકીય માધ્યમ વવના 
રહ્યા. ધીમે-ધીમે આ પહરસ્સ્થવતમાાં પહરવતવન આવવા લાન્ુાં છે. 
  
સેવાઓ અને કાયદેસિતામા ંસધુાિો  
2002 નાાં રમખાણપીહડતો માટે સેવાભાવી સાંસ્થાઓ દ્વારા બનાવવામાાં આવેલી પનુવવસન વસાહતોમાાં મ ૂં ભતૂ 
સેવાઓનો અભાવ પ્રવતવતો હતો. આ અંગે ‘આંતહરક વવસ્થાવપત હક રિક સવમવત’ સવોચ્ચ અદાલતમાાં જનહહતની 
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અરજી દાખલ કરવામાાં આવી. અદાલતના ચકુાદા મજુબ, વસહટઝન નગરમાાં કેટલીક સેવાઓની જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી. એમાાંની એક હતી પાકો રસ્તો બનાવવાની જોગવાઈ, જેનો લાભ બોમ્બે હોટલ વવસ્તારની અન્દ્ય 
સોસાયટીઓમાાં રહતેા લોકોને પણ મળયો. બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં રહતેા લોકોને મ્્વુનવસપલ સેવાઓ મેંવવાના 
અવધકારો માટે તિગ્રત કરવા માટેનુાં કાયવ સેન્દ્ટર ફોર ડવેલપમેન્દ્ટ અને સાંચતેના જેવાાં ક્ષબનસરકારી સાંગઠનો,  સ્થાવનક 
આગેવાનો તમેજ સ્થાવનક સાંસ્થાઓ કરી રહ્યાાં છે. સેવાઓની પ્રાપ્પ્ત તેમજ માક્ષલકીની સવુનવિતતા વધારવા માટેના 
દસ્તાવેજો, જેવા કે પ્રોપટી ટેક્ટસ ક્ષબલ અને નો-ઓર્બજેક્ટશન સહટિહફકેટ* માટે અરજી કરવામાાં તેઓ રહીશોને મદદ કરે 
છે. તેમણે મ્્વુનવસપલ ઑહફસની સામે રેલીઓ અને વવરોધ પ્રદશવનોનુાં પણ આયોજન ક્ુું છે, અને ચ ૂાંટાયેલા 
પ્રવતવનવધઓનો પણ સાંપકવ કયો છે. GRUDA હઠેં જરૂરી ઈમ્પેક્ટટ ફી ભરીને પોતાના બાાંધકામને કાયદેસર કરાવવા 
માટે પણ કેટલીક સાંસ્થાઓએ રહીશોને પ્રોત્સાહન આપ્્ુાં છે.  
 

છેલ્લા કેટલાક વિોમાાં પરૂી પાડવામાાં આવતી કેટલીક સેવાઓની જોગવાઈનુાં શે્રય અનેક રહીશોએ અનકુ્ર્મે 2010 
અને 2012 માાં થયેલી મ્્વુનવસપલ કાઉસ્ન્દ્સલરની ચ ૂાંટણીને અને કોંગ્રેસ પિના એક વવધાનસભ્યને આપે છે. એ 
અગાઉ, એમના મ્્વુનવસપલ કાઉસ્ન્દ્સલર અને વવધાનસભ્ય ભારતીય જનતા પિના હતા. આમ છતાાં, અત્યાર સધુી 
રાજકીય આશ્રય દ્વારા કરેલી મ ૂં ભતૂ સેવાઓની જોગવાઈમાાં અસમાનતા હતી. ખાસ કરીને આ રાજકીય નેતાઓ 
સાથે સારાસારી ધરાવતા, વધ ુસહિય હોય એવા સ્થાવનક આગેવાનો હોય એવી વસાહતોમાાં ગટરની લાઈનો, પાણીનાાં 
ટેન્દ્કરો, સ્રીટલાઈટો તેમજ આંતહરક ગલીઓ અને રસ્તાઓને પાકા કરવા જેવી સેવાઓ પરૂી પાડવામાાં આવી હતી.  
 

* NOC (નો-ઓર્બજેક્ટશન સહટિહફકેટ) – ‘ના વાાંધા પ્રમાણપિ’ એટલે મ્્વુનવસપલ વોડવ ઑહફસ દ્વારા અપાતો એક 
દસ્તાવેજ છે. તે ઝાંપડપટ્ટીમાાં રહતેા, આવથિક રીતે પછાત, 40 ચો. મી.થી પણ ઓછા વવસ્તારના ઘરમાાં રહતેા સમહૂોને 
પાણી અને ગટર જેવી મ ૂં ભતૂ સવુવધાઓ પરૂી પાડવા માટે હકદાર બનાવે છે.  
 

TP સ્કીમો  ઠેળ મકાનો તોિી પાિવાનો ર્વિોધ  
TP સ્કીમો 38/1 અને 38/2 મજુબ બાાંધકામોને તોડી પાડવા સામેનો વવરોધ અને માક્ષલકીની અવનવિતતા ઘટાડવામાાં 
(ભલે થોડા સમય પરૂતી) એણે ભજવેલી ભવૂમકાની ચચાવ આગં કરી દેવામાાં આવી છે.  
 

પૉલિસીની ભિામણો  
 જમીનની ફાંવણી તેમજ મ ૂં ભતૂ સેવાઓની જોગવાઈના સ્થાવનક આયોજન માટે TP સ્કીમના તાંિની ભલામણ 

કરવામાાં આવે છે. પણ TP સ્કીમમાાં સમય માાંગી લ ેતેમજ ઘણી વાર વવરોધ કરવામાાં આવે છે એવી જમીન 
સાંપાદન માટેની પ્રહિયાનો સમાવેશ થતો નથી. આથી આ આયોજન પ્રહિયામાાં અનેક સધુારા આવશ્યક છે, જે 
નીચે દશાવવવામાાં આવ્યા છેેઃ  

 જમીનના સવેિણ અને TP સ્કીમના અમલીકરણ વચ્ચેના સમયગાંામાાં ઘટાડો થવો જોઈએ. તાજેતરમાાં, 
સવેિણ, આયોજન, માંજૂરી અને અમલીકરણ પ્રહિયા િણ વિવમાાં જ પરૂી કરી દેવામાાં આવે એવો કાયદો 
ઘડવામાાં આવ્યો છે. તેથી વવસ્થાપન ઘટે અને ક્ષબલ્ડરો દ્વારા કરવામાાં આવતી ચાલાકીઓ ઓછામાાં ઓછી થાય.   

 TP સ્કીમોની હડઝાઈન રહવેાસીઓના સામાજજક-આવથિક સ્તર પ્રમાણે થવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, બની શકે કે 
એમને ખબૂ પહોંા રસ્તાની જરૂર ન હોય. પણ શાંાઓ અને સ્વાસ્્ય કેન્દ્રો માટે વધ ુજમીનની જરૂર હોય, તો 
જમીન એ મજુબ આરક્ષિત કરવી જોઈએ.  
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 પણૂવ વવકવસત વવસ્તારોમાાં TP સ્કીમના અમલીકરણથી વવસ્થાપન થવાનુાં જ. તેને બદલ,ે TP સ્કીમનુાં અમલીકરણ 
ચાલતુાં હોય એવા પણૂવ વવકવસત વવસ્તારોની તિહરે જનયાની જરૂરતનો સમાવેશ બાજુની TP સ્કીમમાાં અથવા 
સલુભ હોય એવી તિહરે જગાએ કરવો જોઈએ 

 TP સ્કીમ એક વાર તૈયાર થઈ તિય એટલે આરક્ષિત પ્લોટ પર પરૂત ુાં વનયાંિણ રહ ે તેની ખાતરી કરી લેવી 
જોઈએ, જેથી તેની પર અવતિમણ ન થઈ તિય.  

 TP સ્કીમોની હડઝાઈન અને અમલીકરણમાાં ભાગીદારીને સદૃુઢ તેમજ ગહન બનાવવા માટે TP કાયદામાાં સધુારા 
કરવા જોઈએ. તેમાાં સત્તાધારીઓએ પણ સાંકંાવુાં જોઈએ. અને કેવં એ વવસ્તારના જમીનમાક્ષલકોનો જ નહીં, 
પણ એ ઝાંપડપટ્ટીના અનૌપચાહરક બાાંધકામોમાાં રહતેા લોકો તેમજ અનૌપચાહરક વ્યાપારી પેટાવવભાગોને પણ 
સામેલ કરવા જોઈએ. TP ના અમલીકરણ માટે એના એ જ TP વવસ્તારમાાં તોડફોડ કરવાની થાય તો 
ઝાંપડપટ્ટીની સધુારણાના અક્ષભગમ અને પનુવવસનને TP સ્કીમમાાં સામેલ કરવાાં જોઈએ. TP સ્કીમને વધ ુન્દ્યાયી 
અને સહભાક્ષગતાવાંી બનાવવા માટે આ જરૂરી છે.   

 શહરેના મસુ્સ્લમ વવસ્તારોમાાં તિહરે આવાસ યોજના બનાવવી જોઈએ, જેથી આ સમહૂ પણ સહાયક ઔપચાહરક 
મકાનોનો લાભ મેંવી શકે.  

અ.મ્્.ુકો.એ બૉમ્બ ે હોટલ વવસ્તારમાાં સ્થાવનક-સ્તરે રહીશો સાથે ટી.પી.સ્કીમો, તેના ઘડતરની પ્રહિયા અને તેની 
પ્રગવતની માહહતીની વહેંચણી કરવા માટેનાાં પગલાાં તાત્કાક્ષલક લેવાાં જોઈએ. ટી.પી.સ્કીમના મસુદ્દામાાં તિહરે સ્થં 
બાબતે કશો ફેરફાર હોય તો અ.મ્્.ુકો.એ એ અંગે ત્યાાંના રહીશો સાથે વાટાઘાટ કરવી જોઈએ. આમાાં મહહલાઓનો 
પણ સમાવેશ થવો જોઈએ. TP સ્કીમો અંગે તથા એ સ્કીમોથી રહીશોને લાભ થશે એની ખાતરી અપાવવા માટે તેમને 
વવશ્વાસમાાં લેવા માટે આ મહત્વનુાં છે.  
 

               
*              (Locality mapping)                      
*                   
* ૧૬                  (FGDs -             )  
* ૨૧               
*                                                        
*                                                 ૮ FGDs   
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