
 

 

     
“સરુક્ષિત અને સમન્વિત શહરેો” 

ભારતીય શહરેોમાાં ગરીબી, અસમાનતા અને હહિંસા:  
સમન્વિત નીતતઓ અને આયોજન તરફ 

પ્રોજેક્ટ નોંધ   
સેન્ટર ફોર અર્બન ઇક્વિટી (CUE), સી.ઈ.પી.ટી. (CEPT) યનુનિનસિટી અને ઇન્સન્ટટટયટૂ ફોર હ્યમુન ડેિલેપમેન્ટ (IHD) ને 
‘ભારતીય શહરેોમાાં ગરીર્ી, અસમાનતા અને હહિંસા: સમક્ન્િત નીનતઓ અને આયોજન તરફ’ ના નિષય પર સાંશોધન માટે 
ઇન્ટરનેશનલ ડેિલપમેન્ટ હરસર્બ સેન્ટર (IDRC), કેનેડા અને હડપાટબ મેન્ટ ઑફ ઇન્ટરનેશનલ ડેિલપમેન્ટ (DFID), ય.ુકે. દ્વારા 
"સેફ એન્ડ ઇન્વલઝુિિ નસહટિ (SAIC)" ના િૈનિક કાયબક્રમ હઠેળ ત્રણ િષબનો પ્રોજેવટ ફાળિિામાાં આિેલ છે. આ સાંશોધન કુલ 
ર્ાર શહરેોમાાં આયોજજત કરિામાાં આિેલ, જેમાાં CUE દ્વારા અમદાિાદ અને ગિુાહાટી શહરેોને અને IHD દ્વારા હદલ્હી અને 
પટણા શહરેોને આિરી લેિામાાં આવ્યા છે. ભારતીય શહરેોમાાં ર્હહષ્કૃત શહરેી આયોજન અને શાસન કેિી રીતે ગરીર્ પર અને 
ગરીર્ો દ્વારા હહિંસાનુાં ટિરૂપ ધારણ કરે છે તેનુાં નિશ્લેષણ આ સાંશોધનનો મખુ્ય હતે ુછે.  
  

CUEના સાંશોધનમાાં માળખાગત હહિંસા (સાધનસામગ્રીની િાંઝર્તતા, અસમાનતા), પ્રત્યક્ષ હહિંસા (પ્રત્યક્ષ રીતે પહોંર્ાડિામાાં 
આિેલી શારીહરક કે માનનસક ઈજા), તકરાર અને નિનિધ પ્રકારના ગનુાની શહરેી આયોજન અને શાસન   સાથેની કડીઓને 
ર્કાસતો નિટતતૃ અઝભગમ લેિામાાં આવ્યો છે. અહીં નોંધ લેવી જરૂરી છે કે તમામ પ્રકારની હહિંસાને ગનુા માનવામાાં આિતા 
નથી (ઉદાહરણ તરીકે, સરકાર દ્વારા થતી હહિંસા), તેમજ તમામ પ્રકારના ગનુાને હહિંસા માનવામાાં આવતી નથી (જેમકે, ચોરી).  
 

ગજુરાત રાજ્યનાાં સૌથી મોટા શહરે એવા અમદાવાદમાાં આ સાંશોધનમાાં બે ગરીબ વવસ્તારોને કેન્દ્રમાાં રાખવામાાં આવ્યા છેેઃ 
શહરેના દક્ષિણ વવભાગમાાં સ્સ્થત મસુ્સ્લમ વસ્તી ધરાવતો અનૌપચાહરક વવસ્તાર એવો બોમ્બે હોટલનો મહોલ્લો, તેમજ નિનિધ 
શહરેી પ્રોજેક્ટ્સને કારણે હટાવી દેિાયેલ ઝાંપડપટ્ટીઓના પનુવવસન માટે વપરાયેલા શહરેના અસ્નન ખણૂે સ્સ્થત વટવામાાં 
જિાહરલાલ નેહરૂ નેશનલ અર્બન હરન્યઅુલ નમશન (JnNURM) ના 'ર્ેઝિક સનિિનસસ ટુ ધ અર્બન પઅૂર' (BSUP) કાયબક્રમ 
હઠેળ ર્નાિિામાાં આિેલ સરકારી આિાસો. 

 

CUE સશંોધન ટીમ (અમદાવાદ):દવશિની મહાદેવવયા, રેણ ુદેસાઈ, શક્ષચ સાંઘવી, સકુ્ષચતા વ્યાસ, રફી મલેક, મોહમદ શરીફ મલેક, 
 

અમદાવાદ પૉલિસી બ્રીફ ૭  
ર્ોમ્ર્ે હોટલ: અનૌપર્ાહરક વ્યાપારી રીત ેનિકાસ પામેલ રહણેાાંક નિટતારમાાં  

મળૂભતૂ સેિાઓની પ્રાન્સતત માટે થતા રોજર્રોજના સાંઘષબ 
 

શહરેમાાં આવેલા સરખેજ-નારોલ હાઈવે પર વપરાણા ગાબેજ ડમ્પની પાસે આવેલા બોમ્બ ેહોટલ વવસ્તારમાાં લગભગ 
25000 મસુ્સ્લમ પહરવારો રહ ે છે. લગભગ એક ચો. હક.મી મીટર જેટલા વવસ્તારમાાં ફેલાયેલી આ અનૌપચાહરક 
વસાહત બહરેામપરુા અને લાાંભા મ્યવુનવસપલ વોડવના કાયવિેત્રમાાં આવેલી છે.  
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આ એવી પ્રહિયાઓનુાં પહરણામ છે જેમાાં જુહાપરુાથી રામોલ સધુીનો શહરેનો દક્ષિણ છેડો મસુ્સ્લમ વવસ્તારમાાં 
ફેરિાયો. ૧૯૮૫થી શહરેમાાં કોમી રમખાણોન ે કારણે હહિંદુઓએ હહિંદુ વસ્તીવાળા વવસ્તારોમાાંથી મસુ્સ્લમોને દૂર 
રાખવાનુાં શરૂ કયુું.  ત્યારથી અન ેખાસ કરીને ૨૦૦ર પછી બાંન ેકોમ વચ્ચે  સામાજજક-સ્થાવનક અંતર વધતુાં ગયુાં. 
પહરણામે મસુ્સ્લમોએ પોતાની સરુિા માટે મસુ્સ્લમ વવસ્તારોમાાં જ રહવેાનુાં પસાંદ કયુું. આમ શહરેના દક્ષિણ 
વવભાગના કેટલાક વવસ્તારોમાાં તેમનુાં એકત્રીકરણ થયુાં. ઓછી આવક ધરાવતા મસુ્સ્લમો બૉમ્બે હોટલ જેવા 
અનૌપચાહરક વ્યાપારી રીતે નિકાસ પામેલ રહણેાાંકમાાં સમાિેશ થયા. શહરેના આવા ગરીબ અને ઓછી આવક 
ધરાવતા મસુ્સ્લમોને પરવડ ેએવા મકાનો બનાવવાની ક્ષબલ્ડરોને અહીં તક મળી. એમણે અનૌપચાહરક રીતે ખેડતૂો 
પાસેથી જમીન ખરીદી. એ જમીનને પ્લોટમાાં વવભાજીત કરી દીધી. આયોજન તેમજ નિકાસ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની 
પરિાનગી લીધા વવના ત્યાાં મકાનો બાાંધીન ેઅનૌપચાહરક રીતે તેને વેચી પણ દીધાાં.  
 

આ પૉક્ષલસી બ્રીફમાાં કલ્યાણકારી રાજવ્યિટથાની અનપુક્ટથનત અન ે સવલતો પરૂી પાડતા અનૌપચાહરક 
ક્ષબનરાજકીય લોકોના ઉદભવ વવષે પ્રકાશ પાડવામાાં આવ્યો છે. આ પોલીસી બ્રીફમાાં હાલમાાં સરકારે હાથ ધરેલી 
ગનતનિનધઓ પર પણ પ્રકાશ પાડિામાાં આવ્યો છે. આ ત્રણેય કારણોન ેલીધ ેમળૂભતૂ સેવાઓ અને સવલતોથી 
લોકોની વાંક્ષચતતા તેમજ એમાાંથી ઉદભવતા સાંઘષવ અને હહિંસાના મળૂને સમજિાનો પ્રયાસ કરવામાાં આવ્યો છે. 
 
 

 

મ્યનુનનસપલ િોડબ રેખા (૨૦૧૪) 
 

 

 



 

 

 
કલ્યાણકારી રાજવ્યિસ્થાની અનપુન્સ્થતત અને સેવાઓની જોગવાઈમા ંઅનૌપચારિક લિનિાજકીય િોકોનો ઉદ  ભવ  
ક્ષબલ્ડરોએ ખેડતૂો પાસેથી ખેતીની જમીન ખરીદી લીધી. સમય અને પૈસા બચાવવા માટે એમણે આ જમીનને 
ક્ષબનખેતી (NA) ના ઉપયોગ માટે રાજ્ય પાસેથી માંજૂરી લીધી નહીં. અને સોસાયટીઓનુાં બાાંધકામ શરૂ કરી દીધુાં. 
વધમુાાં, ક્ષબલ્ડરોએ ટટેમ્પ પેપર અથિા પાિર ઓફ અટોની ઉપર જમીન ખરીદી અને સ્ટેમ્પ પેપર પર ટેનામેન્દ્ટ અને 
પ્લોટ વચેી પણ દીધા. આથી, ૭/૧૨ના ઉતારા પ્રમાણ ેઆ જમીન આજે પણ ખેડતૂોની માક્ષલકીની જ ગણાય છે. આ 
જમીન પર બાાંધકામ કરતાાં પહલેાાં ક્ષબલ્ડરો અને રહીશોએ બાાંધકામ અને વવકાસ માટેની નો-ઓબ્જજેક્ટશન સહટિહફકેટ 
(NOC) જેવી કોઈ પણ પ્રકારની માંજૂરી લીધી નથી.  
 

બૉમ્બ ે હોટલ વવસ્તારની અનૌપચાહરકતાઓ, મોટાભાગના રહવેાસીઓ દ્વારા વમલકત વેરાની ન કરવામાાં આવેલી 
ચકૂવણી તથા આ વવસ્તાર માટે જરૂરી ટાઉન પ્લાવનિંગ સ્કીમ (TPS) નો અભાવ એ અમદાવાદ મ્યવુનવસપલ 
કોપોરેશન આ વવસ્તારમાાં મ્યવુનવસપલ સેવાઓ અને સવલતો પરૂી ન પાડવા માટેના મખુ્ય કારણો દશાબિ ે છે. 
કલ્યાણકારી રાજવ્યિટથાની અનપુક્ટથનતને કારણ ે એક પ્રકારનો શનૂ્દ્યાવકાશ સર્જવયો. તેમાાં અનૌપચાહરક 
ક્ષબનરાજકીય લોકોનો ઉદ  ભવ થયો અને એમણે મળીને સેવા પરૂી પાડનારાઓની ભવૂમકાને દૃઢ કરી. સેવાઓ 
મેળવવા માટે આિા અનૌપર્ાહરક ઝર્નરાજકીય લોકો પર રાખવા પડતા આધારન ેલીધે રહીશોની જીંદગીમાાં  અનેક 
પ્રકારના સાંઘષવ અને હહિંસા ઉત્પન્ન થાય છે,  
 

અનૌપચારિક સેવાઓ અને િાજ્ય વચ્ચેનો સિંધં  
સોસાયટીઓમાાં પ્લોટ કે ટેનામેન્દ્ટ બનાવવાની સાથે-સાથે અનેક ક્ષબલ્ડરોએ બોરવેલ, ખાળકવૂા તેમજ ગટરની 
લાઈનો જેવી માળખાગત સવલતો પણ ઊભી કરી આપી. આ બોરવેલમાાંથી રહીશોને પાણી પહોંચાડવા માટે એમણ ે
ઓપરેટરની પણ વનમણ ૂાંક કરી. ઊપરાાંત સરકારી સેિાઓના અભાિને કારણે સ્થાવનક ગુાંડા તેમજ શસ્ક્ટતશાળી રહીશો 
પણ આ સેવા પરૂી પાડનારા બની ગયા. આ વવસ્તારમાાં કલ્યાણકારી રાજવ્યિટથાની અનપુક્ટથનતને કારણે આ બધા 
અનૌપચાહરક સેવા પરૂી પાડનારાઓનુાં મહત્વ વધી ગયુાં છે. નોંધપાત્ર છે કે અનૌપચાહરક સેવા પરૂી પાડનારા અનેક 
લોકો બાહબુળ અને રાજનીવતક કાયવકતાવઓ અન ેરાજકારણીઓ સાથેના પોતાના સાંબાંધોને જોરે સત્તા અને શસ્ક્ટત 
મેળવે છે. આથી દરેક વ્યસ્ક્ટત બોરવેલ બનાવીને પાણીના અભાવને વ્યવસાય માટેના અવસરમાાં પલટી શકતી 
નથી. સામાન્દ્ય રીતે, ગુાંડાઓ અને/અથવા રાજકારણીઓ સાથે સાાંઠગાાંઠ ધરાવતા લોકો જ બૉમ્બ ેહોટલ વવસ્તારમાાં 
બોરવેલ બાાંધવાનુાં સાહસ કરીને એને સફળતાપવૂવક ચલાવી શકે છે.  
 

વધમુાાં, આટલા વવશાળ અને અનૌપચાહરક તાંત્રનુાં સાંચાલન રાજ્યની સમાંનત  અન ેઆંખમીર્ોણા િગર શક્ય નથી. 
એક મ્યવુનવસપલ અવધકારીએ કહ્ુાં કે અ.મ્ય.ુકો.ને બૉમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાંના બોરવેલ્સ વવશે ર્જણ છે. પરાંત ુતે પોતે 
એ વવસ્તારમાાં પરૂત ુાં પાણી પહોંચાડવા સિમ નથી. આથી ગેરકાયદેસર રીતે ભગૂભવજળ ખેંચીને વેચવા સામે તે કોઈ 
પગલાાં લેત ુાં નથી. દૂવષત પાણી પીવાથી અહીંના કેટલાક લોકો મતૃ્ય ુપામ્યા, ત્યારે અ.મ્ય.ુકો. એ અહીંથી પાણીના 
નમનૂા પણ લીધા હતા. પરાંત ુનમનૂા લીધા પછી અ.મ્ય.ુકો. દ્વારા કશાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યાાં નથી. આથી, એ 
સપેુરે ર્જણે છે કે આ બોરવેલમાાંથી લોકોને અપાત ુાં પાણી દૂવષત છે. કેટલાક રહીશોને શાંકા છે કે સરકાર અને 



 

 

બોરવેલ માક્ષલકો વચ્ચ ેસાાંઠગાાંઠ છે અન ેઅ.મ્ય.ુકો. દ્વારા મ્યવુનવસપલ પાણી પરુૂાં ન પાડવાનુાં એક કારણ એ છે કે 
આમ કરવાથી બોરવેલ માક્ષલકોનો લાભ રળી આપતો વ્યવસાય નષ્ટ થઈ ર્જય.  
 

વીજળીની જોગવાઈ જોઈએ તો ટોરન્દ્ટ પાવર શહરેમાાં વીજળી પરૂી પાડતી એક ખાનગી કાંપની છે. ગરેકાયદે 
વીજળી પરૂી પાડતા લોકો આ કાંપનીનાાં સતૂ્રો સાથે સાંપકવ ધરાવે છે. તેન ેકારણે છાપો મારવામાાં એ અગાઉ તેમને 
કાંપનીમાાંથી ર્જણ કરી દેવામાાં આવે છે.  
 

અભાવ અને સઘંર્ષ તિફ દોિી જતી અનૌપચારિક લિનિાજકીય િોકો દ્વાિા પિૂી પાડવામા ંઆવતી સેવાઓની 
યોગ્યતા અને પદ્ધતતઓ  
બૉમ્બ ેહોટલ વવસ્તારના રહવેાસીઓ માટે અભાવ અને સાંઘષવનો સૌથી મોટો સ્રોત છે પાણીની જોગવાઈ અને તેની 
પ્રાપ્પ્તને લગતી ગવતવવવધઓ. રહીશો અને પાણી પરુૂાં પાડતા લોકો વચ્ચે તેમજ રહીશોમાાં અંદર અંદર પણ સાંઘષવ 
થાય છે. ગટરની અનૌપચાહરક જોગવાઈ દ્વારા ઊભી થયેલી નબળી ગટરવ્યવસ્થાને લઈને રહીશોમાાં સાંઘષવ અન ે
સ્વાસ્્યના પ્રશ્નો પેદા થાય છે. ગેરકાયદે વીજળી પરૂી પાડવા બાબતે પણ, ખાસ કરીને માવસક ભાડાની ચકૂવણીના 
મદેુ્દ રહીશો અને સપ્લાયરો વચ્ચે સાંઘષવ પેદા થાય છે.  
 

પાણી અને વીજળીની જોગવાઈમા ંતિસ્તાર પર હક્ક  
બૉમ્બ ે હોટલના અનૌપચાહરક સપ્લાયરો, ખાસ કરીને પાણી અન ે વીજળીના સતલાયરો, અમકુ વવસ્તારની ચસુ્ત 
હદમાાં જ કામ કરતા હોય છે. એક સોસાયટીના રહીશોને પાણી પરુૂાં પાડતા બોરવેલ માક્ષલકો બીજી સોસાયટીના 
રહીશોને પાણી પહોંચાડશે નહીં. બોરવેલ ઓપરેટરોમાાં આ બાબતે એક પ્રકારની સમજણ હોય છે, જેથી તેઓ 
પોતાને થતા નફાનુાં પ્રમાણ ર્જળવી શકે. આને કારણે, પાણીની મોટર ખરાબ થઈ ર્જય, ત્યારે લોકોએ પાણીની 
તાંગીનો સામનો કરવો પડ ે છે. ખાસ કરીને ઊનાળામાાં પાણીનુાં સ્તર નીચુાં ર્જય ત્યારે લોકોને ઘણા હદવસો સધુી 
સળાંગ પાણીના અભાવમાાં જીવવુાં પડ ે છે. રહીશો અન્દ્ય સોસાયટીઓમાાં રહતેા પોતાના વમત્રો માટે પાણી ભરે, તો 
બોરવેલ ઓપરેટરો એમને પાણીનો પરુવઠો કાપી નાાંખવાની ધમકી આપે છે. ક્યારેક કોઈ રહીશને ઓપરેટર સાથે 
બોલાચાલી થાય, તો તેઓ બીજો ઓપરેટર બદલી શકતા નથી; કારણ કે અન્દ્ય બોરવેલનો ઓપરેટર એમને પાણી 
આપશે નહીં. પહરણામે રહીશો પાસે ચપૂચાપ શોવષત થયા કરવા અને પોતપોતાના બોરવેલ ઓપરેટરોની 
અવનયવમતતા સહન કરવા વસવાય બીજો કોઈ વવકલ્પ રહતેો નથી.  
 

નફાના હતે ુ 
પાણી, ગટર તથા વીજળી જેવી અવત મહત્વની સવુવધાઓ પરૂી પાડવાનો અનૌપચાહરક ક્ષબનરાજકીય લોકોનો હતે ુ
પણૂવપણ ેનફાકેન્દ્રી જ હોય છે. રહીશોની સખુાકારી અને સલામતી સાથે એમને કોઈ લેવાદેવા નથી. 
 

અનૌપચાહરક વોટર સપ્લાયરો પાણી માટે ૨૦૦ થી ૨૫૦ રૂવપયાનુાં માવસક ભાડુાં વસલૂ કરે છે, પણ એ પાણીની 
ગણુવત્તા સારી હોતી નથી [પાસેના ગાબેજ ડમ્પ (કચરાના ઢગલા) અને ઉદ્યોગોએ ભગૂભવજળને દૂવષત કરી નાખયુાં 
છે]. ઊપરાાંત ઘણીવાર વનયવમતપણ ે પાણી પરુૂાં પાડવામાાં પણ આવતુાં નથી. અહીં આવેલી કેટલીક મસ્સ્જદોના 
બોરવેલમાાંથી પાસેના વવસ્તારોમાાં રહતેા લોકોને વહેંચવામાાં આવતા પાણી બાબતે પણ આમ બને છે. વધમુાાં, 



 

 

ર્ોમાસામાાં અપણૂબ ગટરના લીધે આંતહરક રટતાઓ 

પાણીથી ભરાઈ જાય છે 

 

મસ્સ્જદો એવો દાવો કરે છે કે પાણીના પરુવઠામાાંથી મળતા નફાનો ઉપયોગ મસ્સ્જદના જતન અને ર્જળવણી માટે 
કરવામાાં આવે છે. આમ છતાાં, એિા હકસ્સા ર્ન્યા છે કે જેમાાં મસ્સ્જદના કોઈ પદાવધકારીએ અપ્રમાઝણકતા રીતે આ 
પૈસા લઈ લીધા છે. 
 

            
 
 
 
 
અનૌપર્ાહરક  ઝર્નરાજકીય લોકોએ ગટરની સનુિધા પરૂી પડિાના પૈસા લીધા છે પરાંત ુએની ર્જળવણી પ્રત્ય ેકોઈ 

જિાર્દારી લેતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, શરૂઆતમાાં ક્ષબલ્ડરોએ ચાર-પાાંર્ પહરવારો વચ્ચે ગટર માટેના ખાળકવૂા 
બનાવીને આપ્યા હતા. ક્ષબલ્ડરોએ એની લાાંબા સમયની ર્જળવણી પર ધ્યાન ન આપ્યુાં અને એ ખાળકવૂાઓને 
આસપાસના ઉદ્યોગોની ગટરની લાઈનો સાથે ગેરકાનનૂી રીતે જોડી દીધા. પહરણામે, વધતી જતી વસ્તીની સામ ે
ગટરો અને ખાળકવૂાઓની માત્રા ઓછી થવાને કારણ ે તે વારાંવાર ઊભરાઈ જતી. એને કારણે અહીંનુાં વાતાવરણ 
દૂવષત થવા લાનયુાં.  
 

ઝાંપડપટ્ટી વવસ્તાર માટેની યોજના હઠેળ ટોરેન્દ્ટ પાવર આ વવસ્તારમાાં વીજળી પરૂી પાડ ેછે, પણ કેટલાક લોકો માટે 
તેનો દર ઘણો ઊંચો છે. ઘણી વાર એવુાં પણ લાગ ેકે વીજળીના વપરાશની સામે એનાાં ક્ષબલ અનેકગણાાં વધારે હોય 
છે. ઘણા રહીશો માટે મીટર લગાવવાના ખચાવ ભારે પડતા હોવાથી તેમને મીટર લગાવવુાં પોસાય એમ નથી. 
પહરણામે મોટા ભાગના રહીશો ગેરકાનનૂી રીતે વીજળી પરૂી પાડતા સપ્લાયરો તરફ વળે છે, જેઓ માવસક ૨૦૦ થી 
૨૫૦ રૂવપયા વસલૂે છે. સીવણ મશીન જેવાાં ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરનારા લોકો વીજળી વધ ુવાપરતા હોઈ એમણે 
થોડુાં વધ ુભાડુાં ભરવુાં પડત ુાં હોય છે. ટોરેન્દ્ટ તરફથી પરૂી પાડવામાાં આવતી વીજળી કરતાાં આ ભાડાાં ઘણા ઓછાાં તો 
છે પણ અનૈવતક રીતે વીજળી પરૂી પાડનારા સપ્લાયરોને લોકોની સરુિા સાથે કોઈ લવેાદેવા નથી. જીવાંત વાયરોને 

ર્ોરિેલ દ્વારા પાણી દર આંતરે હદિસે ફવત 

૧૫-૨૦ નમનીટ માટે જ આપિામાાં આિે છે જે 

રહહશોની જરૂરીયાત પરૂત ુાં નથી    
 



 

 

અડી જતાાં ઈર્જ પામલેા અનેક રહીશો, ખાસ કરીને નાનાાં બાળકોનો આ સપ્લાયરો દ્વારા કોઈ ઇલાજ કરવામાાં 
આવતો નથી.  
 

પહરણામ,ે ખાનગી સફાઈકતાવઓને બોલાવીને વનયવમતપણે ખાળકવૂાઓને ખાલી કરાવવાનો ખચો ઊઠાવતા રહીશો 
વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હોય છે. ગટરમાાંથી નીકળતા ઘન કચરાને કારણે પણ રહીશો વચ્ચે તકરાર થાય 
છે. કેમ કે, આ વવસ્તારમાાં ઘન કચરાના વનકાલનુાં યોનય વ્યવસ્થાપન ન  હોવાથી મોટા ભાગનો કચરો લોકો 
શેરીઓમાાં કે અહીં આવેલા તળાવોમાાં નાખી દે છે. ખલુ્લી ગટરોમાાં પડી જઈને મતૃ્ય ુપામનારા બાળકોના હકસ્સા પણ 
અહીં નોંધાયા છે. વધમુાાં, ઊભરાયેલી ગટરમાાંન ુાં પાણી બોરવેલમાાં ર્જય છે અને એ પાણીને પણ દૂવષત કરે છે, જેના 
કારણે લોકોના સ્વાસ્્ય પર જોખમ તોળાય છે.  
 

અનૌપચારિક સપ્િાયસષની જિિદસ્તીભિી પદ્ધતતઓ   

બૉમ્બે હોટલના અનૌપચાહરક વોટર સપ્લાયસવ રહીશો સાથેના રોજજિંદા વ્યવહારમાાં હહિંસક વતવન અને પદ્ધવતઓનો 
ઉપયોગ કરે છે. વવકલ્પોના અભાવે રહીશોની લાચારી બેવડાય છે. સપ્લાયરો દ્વારા કરવામાાં આવતા આવથિક 
શોષણની સાથ-ેસાથે લોકોએ ધમકી, સખતી તેમજ અપશબ્જદોનો પણ સામનો કરવો પડ ેછે. અહીંના અનેક રહીશોનો 
ગરુ્જરો દૈવનક વેતન પર ચાલતો હોવાથી ઘણી વાર તેઓ સપ્લાયરોને વનયત સમયે માવસક ભાડુાં ચકૂવી શકતા 
નથી. પહરણામે સપ્લાયરો એમને પાણી અને વીજળીનાાં જોડાણ કાપી નાખવાની ધમકી આપે છે. એક મહહલાએ 
પાણી સતલાયરના િતબનને ‘શાબ્બ્જદક અત્યાચાર’ તરીકે િણબવ્યુાં. દૈવનક ધોરણ ેપરૂી પાડવામાાં આવતી આ સેવાઓ 
સાથે સાંકળાયેલા ઓપરેટરો નશીલાાં રવ્યો કે દારૂનુાં સેવન કરીને મોટા ભાગ ેમહહલા રહીશો સાથે માથાકટૂ કરે ત્યારે 
આ અત્યાચાર વધ ુઉગ્ર બની ર્જય છે.  
 

એક સોસાયટીમાાં કોઈ સ્થાવનક આગેવાને એક રાજકારણીને બોરવેલ ઓપરેટર દ્વારા દૂવષત પાણી પરુૂાં 
પાડવામાાં આવતુાં હોવાની ફહરયાદ કરી. રોષે ભરાઈને ઓપરેટરે લોકોને પાણી આપવાનુાં જ બાંધ કરી 
દીધુાં. પાણીની વાંક્ષચતતા માટે લોકો સ્થાવનક આગેવાનને જવાબદાર ઠેરવ્યા. એમનુાં માનવુાં હત ુાં કે તેણે 

રાજકારણીને આ વવશે ફહરયાદ ન કરી હોત તો એમને પાણીથી વાંક્ષચત ન રહવે ુાં પડત. 
 
મળૂભતૂ સેવાઓની જોગવાઈમા ંિાજ્યની ભતૂમકા અંગેની ગતતતવતધઓ  
 
ઉપેલિત નાગરિકો અને રાજવ્યિસ્થા સધુીની પહોંચ  
સરકાર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ મેળવવા માટે રહીશો દ્વારા કરવામાાં આવેલા પ્રયત્નો રાજવ્યિટથાનો 
બૉમ્બ ેહોટલ જેવા વવસ્તારો પ્રત્યેનો પવૂવગ્રહ દશાવવે છે. ઘણા િષોથી અહીં રહતેા લોકોની દહરર જીવનશૈલી અંગે 
રજૂઆત કરવા અમકુ રહીશોએ અ.મ્ય.ુકો. ના કેટલાય ધક્કા ખાધા છે. છતાાં સરકારી અવધકારીઓ તરફથી એમને 
વતરસ્કારનો જ સામનો કરવો પડયો છે. એક સ્થાવનક આગેવાને જણાવ્યુાં કે તેમણે અ.મ્ય.ુકો.ની ઑહફસમાાં ઘન 
કચરાની સમસ્યાઓનુાં વનરાકરણ લાવવાની વાત કરી ત્યારે એમને ઑહફસની બહાર ધકેલી દેવામાાં આવ્યા હતા. 
અન્દ્ય એક હકસ્સામાાં ભારતીય જનતા પાટીના નેતાએ એક સ્થાવનક આગેવાનને કહ્ુાં કે આ વવસ્તારના નિકાસ માટે 
પાટીએ કોઈ પણ પ્રકારનુાં ભાંડોળ આપ્યુાં નથી. અમકુ રહીશોનુાં એવુાં પણ માનવુાં છે કે આ વવસ્તારમાાં રાજ્ય સરકાર 



 

 

ર્ોમ્ર્ે હોટલના રહીશો દ્વારા પ્રાથનમક જરૂરીયાતોની અછત સામે નિરોધ 

(હદવ્ય ભાટકર, મે ૨૯, ૨૦૧૪) 

દ્વારા સવુવધાઓ પરૂી ન પાડવાનુાં એક માત્ર કારણ અનૌપચાહરક બાાંધકામ જ નથી, પરાંત ુઅહીંના રહીશો મસુ્સ્લમ 
હોવાનુાં પણ છે.  
 

ક્ષબન-સરકારી સાંસ્થોના પ્રયત્નો  
૨૦૦રના રમખાણોના પનુ:સ્થાવપત રમખાણ પીહડતો માટે ‘આંતહરક વવસ્થાવપત હક રિક સવમવત’ દ્વારા સપુ્રીમ કોટબમાાં 
ર્જહરે હહતની અરજી કરિામાાં આિી હતી. પહરણામ,ે ર૦૦૪માાં સપુ્રીમ કોટવના આદેશ મજુબ ર્ોમ્ર્ ેહોટેલના  વસટીઝન 
નગરમાાં અ.મ્ય.ુકો. દ્વારા કેટલીક મળૂભતૂ સવુવધાઓની જોગવાઈ કરવામાાં આવી. વસટીઝન નગરને મખુય રસ્તા 
સાથે જોડતો રોડ પાકો બનાવવામાાં આવ્યો, જેનાથી આજુબાજુની સોસાયટીઓને પણ લાભ મળ્યો. એ પછી ગટરની 
લાઈનો અને પાણીના ટેન્દ્કરોની સવુવધાઓ પણ આપવામાાં આિી.  
 

અ.મ્ય.ુકો. પાસ ેમળૂભતૂ સેવાઓની માાંગણી કરવા માટે બૉમ્બે હોટલ વવસ્તારના રહવેાસીઓને સાંગહઠત કરિામાાં 
સાંચેતના અન ેસેન્ટર ફોર ડેિલોપમેન્ટ (CfD) જેિી ક્ષબનસરકારી સાંટથાઓએ ખબૂ મહત્વની ભવૂમકા ભજવી છે.  
 

 

સ્થાતનક આગેિાનો, િાજકીય આશ્રય અને આતશ્રતપણુ ં
ઉપેક્ષિત નાગહરકો હોવા છતાાં કેટલાક રહીશો સતત અને અથાગ પ્રયત્નો દ્વારા સ્થાવનક મ્યવુનવસપલ અવધકારીઓ 
સાથે સારા સાંબાંધો કેળવી શક્યા છે. આ સાંબાંધો કેળવવામાાં અનહદ સમય અને પ્રયત્નો લગાવવામાાં આવ્યા છે. 
ઊપરાાંત, સ્થાવનક આગેવાનોએ પણ આમ કરવામાાં અનેકવાર નોંધપાત્ર રીતે નાણાાં પણ રોક્યા છે. ૨૦૧૫ના 
મ્યનુનનસપલ ઇલેકશન માટે િોડબના સીમાાંકનની અપેક્ષિત પનુરવચનાને કારણે લાાંભામાાં આિતી અનેક સોસાયટી હિ ે
ર્હરેામપરૂામાાં આિ ે છે. આ સોસાયટીના ટથાનનક આગેિાનો આનાથી પરેશાન હતા કારણ કે, લાાંભા િોડબના 
અનધકારીઓ સાથેના એમના કેળિેલા સાંર્ાંધો હિે નાદુરટત થઇ ગયા છે જેનાથી સિલતો મેળિિી િધ ુમશુ્કેલ 
ર્ની છે.  
 

 
 
 
 
િહીિટકતાબ સાથેના સીધા સાંપકવના અભાવ ે રહીશોએ પોતાની રજૂઆત કરિા માટે સ્થાવનક આગેવાનો અન ે
રાજકારણીઓ પર આધાર રાખવો પડ ે છે. મ્યવુનવસપલ ઑહફસ સામે રેલીઓ અને વવરોધપ્રદશવનો કરીને મળૂભતૂ 
સેવાઓની પ્રાપ્પ્ત માટે રહીશોને અવાજ ઊઠાવવા માટે સાંગહઠત કરવામાાં સ્થાવનક આગેવાનોએ મોટી ભવૂમકા ભજવી 



 

 

ર્ોમ્ર્ે હોટલના ફૈિલ નગરમાાં પાણીનુાં ટેન્કર આિતા લોકોની લાઈન લાગે છે 

 

છે. અનેક વવરોધપ્રદશવનો છતાાં મળૂભતૂ સેવાઓ પરૂી પાડવા માટેની અ.મ્ય.ુકો.ની અસમથવતા કે અવનચ્છાને કારણે 
રહીશો અને રાજ્ય વચ્ચ ેમધ્યસ્થી કરવાનો રાજકારણીઓન ેઅવકાશ મળી ગયો. અ.મ્ય.ુકો. દ્વારા પરૂી પાડવામાાં 
આવતી મળૂભતૂ સેવાઓ આરાંભ કરાવવાનુાં શે્રય મોટાભાગના રહીશો સ્થાવનક કાઉસ્ન્દ્સલર બદરુદ્દીન શેખ (૨૦૧૦થી) 
અને વવધાનસભ્ય શૈલેષ પરમાર (૨૦૧૨થી) ને આપ ે છે. બાંન ે કોંગ્રેસ પાટીના ચ ૂાંટાયેલા સભ્યો છે. છેલ્લા પાાંચ 
વષોમાાં આ બાંને રાજકરણીઓએ આંતહરક શેરીઓમાાં ગટરની લાઈનો, કેટલીક સોસાયટીઓમાાં પાકા રસ્તા અને 
અમકુ વવસ્તારોમાાં સ્રીટલાઈટો જેવી સવુવધાઓની જોગવાઈ પોતાનાાં બજેટમાાંથી કરી આપી છે.  
 

રાજકારણીઓ મત મેળવવા માટે જે-તે વવસ્તારોના રહીશો પર આધાર રાખે છે. બીજી બાજુ રહીશો સરકાર તરફથી 
મળતી મળૂભતૂ સવુવધાઓ મેળવવા માટે રાજકારણીઓ પર આધાર રાખ ે છે. આ રાજકીય સાંરિણ અને 
આવશ્રતપણાને કારણ ેથોડી ઘણી સેવાઓ ઉપલબ્જધ થઈ છે, નહીંતર તો સરકાર દ્વારા તેની અવગણના જ કરવામાાં 
આવે છે. પરાંત,ુ આને કારણ ેવવકાસ અસમાન રીતે થાય છે. કેમ કે, રાજકારણીઓ પોતાની સાથ ેજોડાયેલા સ્થાવનક 
આગેવાનોના વવસ્તારોમાાં જ દરવમયાનગીરી કરે છે. બૉમ્બ ે હોટલની અંદર આવેલા, મજબતૂ નેતતૃ્વ વવનાના 
વવસ્તારોમાાં રહતેા લોકોએ સરકાર દ્વારા મળતી સેવાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે વધ ુસાંઘષવ કરવો પડ ેછે.  
 

બૉમ્બ ે હોટલ વવસ્તારમાાં મળૂભતૂ સેવાઓની જોગવાઈની અસમાનતા મ્યવુનવસપલ ટેન્દ્કરો દ્વારા પહોંચાડવામાાં 
આવતા પાણીના હકસ્સા પરથી પણ સમજી શકાય છે. પીવાનુાં પાણી મેળવવા માટે બૉમ્બે હોટલના રહીશો અનહદ 
સાંઘષવ કરી રહ્યા હતા. રાજકીય કાયવકતાવઓની મધ્યસ્થીને પહરણામે અ.મ્ય.ુકો.એ અહીં પાણીનાાં ટેન્દ્કર પરૂાાં પાડયાાં. 
આમ છતાાં, અત્યારે ટેન્દ્કરો દ્વારા માત્ર ૩.૫ ટકા જેટલી વસ્તીને થઈ રહ ેએટલુાં જ પાણી પરુૂાં પાડવામાાં આવે છે. 
પહરણામે, પાણી મેળવવા માટે રહીશો વચ્ચ ેઆ મદેુ્દ નવા તકરાર ઊભા થાય છે. ટેન્દ્કરો અમકુ જ વવસ્તારોમાાં પાણી 
પરુૂાં પાડ ેછે.  અન્દ્ય વવસ્તારોમાાં રહતેા લોકો પરૂતા પાણીના અભાવમાાં જ જીવે છે. પહરણામે એમણે બોરવેલમાાંથી 
મળતુાં દૂવષત પાણી પીને જ ગરુ્જરો કરવો પડ ેછે. પાણીનાાં ટેન્દ્કરોમાાંથી પાણી ભરવા માટે લોકોને લાઈનસર ઊભા 
રાખવાની જવાબદારી કેટલાક સ્થાવનક આગેવાનો લે છે. પરાંત ુતેઓ પણ પોતાના તેમજ પોતાના વમત્રો અન ે
સગાાંસ ાંબાંધીઓ માટે વધારાનુાં પાણી સરુક્ષિત કરી રાખે છે.  
 

 



 

 

શહરેી આયોજન અને અનૌપચારિકતા  
બૉમ્બે હોટલ વવસ્તાર માટે બનાવવામાાં આવેલી બે ટાઉન પ્લાવનિંગ (TP) સ્કીમ  ૩૮/૧ અને ૩૮/૨ નુાં મોડુાં 
અમલીકરણ મળૂભતૂ સેવાઓના અભાવનુાં એક કારણ છે. ડ્રાફ્ટ TP સ્કીમ માટે કરવામાાં આવેલા જમીનના સવે 
(૨૦૦૩-૨૦૦૪માાં), TP સ્કીમ્સને મળેલી માંજૂરી (અનિુમે ૨૦૦૯ અને ૨૦૦૬માાં) તથા TP સ્કીમના અમલીકરણ 
(૨૦૧૩ના અંતમાાં) વચ્ચેના સમયગાળાને પહરણામે અહીં થયેલા અનૌપચાહરક વવકાસનો વ્યાપ વધતો ગયો. આથી 
જ મળૂભતૂ સવલતો અને સવુવધાઓ માટે TP સ્કીમમાાં ફાળવેલી જમીન પર આજે અનેક મકાનો બાંધાયેલા જોવા 
મળે છે. વધમુાાં, TP સ્કીમને ધ્યાનથી જોતાાં જણાય છે કે એમાાં રસ્તા બનાવવા માટે મોટા પ્રમાણમાાં જમીન 
ફાળવવામાાં આવી છે (જુઓ પોલીસી બ્રીફ  ૬). ટકલૂ, ગાડબન િગેરે સામાજજક સનુિધાઓ માટે આરક્ષિત કરેલા પ્લોટ 
પર પહલેેથી જ અનૌપચાહરક બાાંધકામ થઇ ગયુાં છે. ૪0 ચો.મીટરથી ઓછી જનયામાાં અનૌપર્ાહરક રીતે ઘર 
બાાંધીને રહતેા લોકોને અ.મ્ય.ુકો.  દ્વારા નો-ઓબ્જજેક્ટશન સહટિહફકેટ (NOC) આપવામાાં આવે છે, જે પાણી અન ેગટર 
જોડાણની પરિાનગી આપ ે છે. આ NOC આ આરઝક્ષત તલોટ પર રહતેા પહરવારોને મળશ ેનહી. એટલે તેઓને 
પાણી અન ેગટર લાઈન કનેવશન મળશ ે કે નહહ તે નક્કી નથી. ઊપરાાંત, એમના અનૈવતક બાાંધકામોનુાં ગજુરાત 
રેનયલુરાઇઝેશન ઑફ અનઓથોરાઇઝ્ડ ડવેલપમેન્દ્ટ એક્ટટ હઠેળ અવધકૃત કરવા માટે પણ તેઓ અરજી કરી શકશ ે
નહી.  
 

TP સ્કીમના અમલીકરણને કારણે પણ રહીશોએ મળૂભતૂ સેવાઓની પ્રાપ્પ્ત માટે પડકારોનો સામનો કરવો પડ ેછે. 
ઉદાહરણ તરીકે, આ વવસ્તારમાાં નાખવામાાં આવેલી ગટરની લાઈનોને લીધે સોસાયટીઓમાાં વોટર ટેન્દ્કરનો પ્રવેશ 
કહઠન બન્દ્યો છે. પહરણામ,ે વોટર ટેન્દ્કરને અમકુ કોમન વવસ્તારોની ખલુ્લી જગામાાં લાવવામાાં આવે છે, જેને કારણે 
વવવવધ સોસાયટીઓના રહીશો વચ્ચે તકરાર થાય છે. બીજી બાજુ, ગટરની લાઈનો નાખવા અને રસ્તા પહોળા 
કરવા માટે તોડફોડની પ્રહિયા હાથ ધરવામાાં આવી હતી. તેમાાં ઘરમાાં લગાવેલા ટોરન્દ્ટ પાવર ઇલેબ્ક્ટરવસટી મીટર  
પણ તોડી નાખ્યા હતા. નવા મીટર લગાવવા અંગે એમણે ટોરન્દ્ટ પાવર સાથે વાટાઘાટો કરી, ત્યારે એમને ફરી 
મીટર લગાવવાની પ્રહિયાનો તમામ ખચવ ભોગવવાનુાં કહવેામાાં આવ્યુાં. અહીંના લોકોની આવથિક સ્સ્થવતને જોતાાં મોટા 
ભાગના લોકોને એ પોસાય એમ ન હત ુાં.  
 

અ.મ્ય.ુકો.એ મ્યવુનવસપલ પાણી પરુૂાં પાડવા માટે વોટર સ્ટોરેજ ટેન્દ્ક (પાણીનો સાંગ્રહ કરતી ટાાંકી) બનાવવાનુાં અને 
ગટરની લાઈનો લગાવવાનુાં કામ શરૂ કયુું છે. પણ તે શાળાઓ, સ્વાસ્્ય કેન્દ્રો, બાગ-બગીચા જેવી સામાજજક 
સવુવધાઓને પ્રાથવમકતા આપતી નથી. એનુાં કારણ આપતા એ જણાવે છે કે આ સવુવધાઓ માટે આરક્ષિત કરેલી 
જનયાઓ પર મકાનો બની ગયા હોવાથી એની હકિંમત રહીશોએ આ સવુવધાઓનો અભાવ ભોગવીને ચકૂવવી રહી. 
સામાજજક સવલતોના અભાવની અસર લોકોના જીવનની ગણુવત્તા અને વવકાસ માટે જરૂરી તકો પર પડશે.  
 

પૉલિસીની ભિામણો  
 TP સ્કીમ્સમાાં દશાવવેલી મળૂભતૂ સેવાઓ અને સવુવધાઓ બૉમ્બ ેહોટલના રહીશો સધુી પહોંચાડવાનુાં કામ ઝડપથી 

થવુાં જોઈએ. સાથેસાથે TP સ્કીમની રચના અને અમલમાાં ફેરફારો કરવા જોઈએ. આ કાયવ સાંવેદનશીલતા, 
પારદવશિતા તેમજ સહભાગીપણાની વવૃત્તથી થાય એ પણ જરૂરી છે. ૨૦૦૩-૨૦૦૪માાં બૉમ્બે હોટલનો સવ ે
કરવામાાં આવ્યો એના કરતાાં અત્યારની વસ્તીવવષયક અને સામાજજક-આવથિક પહરસ્સ્થવતમાાં ઘણો ર્દલાિ આવ્યો 



 

 

છે. અહીંના લોકોને યોનય માત્રામાાં અને યોનય પ્રકારની સવલતો પરૂી પાડવા માટે અગાઉની માહહતીમાાં સધુારા 
કરવાની જરૂર છે. રહીશોના અને સ્થાવનક આગેવાનોના માંતવ્યો TP સ્કીમની રચના અને અમલીકરણમાાં સમાવેશ 
કરિા જોઈએ. સ્ત્રીઓ અન ે બાળકોની વવવશષ્ટ જરૂહરયાતોને પણ ધ્યાનમાાં લઈને TP સ્કીમની રચના કરવી 
જોઈએ.  

 શહરેનુાં તેમજ વોડવ સ્તરનુાં બજેટ બનાવવાનુાં કાયવ ઉત્તરદાયી અન ે પારદશબક હોવુાં જોઈએ. દરેક વવસ્તારના 
વવકાસ માટે વનધાવહરત કરેલા કે વાપરવામાાં આવેલા નાણાાં માટે પણ આ બાબત લાગ ુપડ ેછે. એટલુાં જ નહીં, 
આની ર્જણકારી સ્થાવનક આગેવાનો તેમજ રહીશોને પણ આપેલી જોઈએ.  

 વૉડવના સ્તરના બજેટમાાં સ્થાવનક સ્તરે ચ ૂાંટાયેલા પ્રવતવનવધઓના ખચવનો પણ સમાવેશ કરવો જોઈએ, કેમ કે, 
લોકસભાના સભ્ય, ધારાસભ્ય કે કાઉન્દ્ સીલરના મતલર્ મજુબ (દા.ત. માત્ર ર્ોક્કસ મતદારો માટે, તેમજ માત્ર 
ચુાંટણીના સમય દરમ્યાન િગેરે) ફાંડનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોિાથી અસમાન વવકાસ થાય છે.  

 ગરીબ પહરવારોને મળૂભતૂ સવલતો રાહતદરે પરૂી પાડવી જોઈએ અને તેની ચકૂવણી માટે વવકલ્પો પરૂા પાડવા 
જોઈએ.  
 

સાંશોધનની પદ્ધતતઓ 
* ટથાનનક આલેખન (Locality mapping) તથા સમદુાયની રૂપરેખા  
* અનૌપર્ાહરક િાતર્ીત  
* ૧૬ ફોવસ ગ્રપુ હડટકશન્સ (FGDs -સ્ત્રી અને પરુુષો)  
* ૨૧ વ્યક્વતગત ર્ર્ાબ  
* રાજકીય અગ્રણીઓ તથા નગરપાઝલકાના અનધકારીઓ સાથેની મલુાકાતો  
* માટટસબ નથસીસઃ પહરિહન અને સ્ત્રીઓની સલામતી પર આધાહરત ૮ FGDs   
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