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                                   . અહીં નોંધ લેવી જરૂરી છે કે તમામ પ્રકારની હહિંસાને      માનવામાાં      નથી 
(ઉદાહરણ તરીકે,       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       , તેમજ       
શહરેી પ્રોજેક્ટ્સને કારણે હટાવી         ઝાંપડપટ્ટીઓના પનુવવસન માટે વપરાયેલા શહરેના અસ્નન ખણૂે સ્સ્થત વટવામાાં 
                                      (JnNURM)    '                            ' (BSUP)             
                           . 
 

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

 

અમદાવાદ પૉલિસી બ્રીફ ૯  

બોમ્બે હોટિ: સ્ત્રીઓ પ્રત્યે જાતિગિ અસરુક્ષા અને હહિંસા  
 

ભારતીય શહરેોમાાં રહતેી વવશાળ સાંખ્યાની મહહલાઓએ પોતાના ઘરની અંદર તેમજ બહાર હહિંસાનો ભોગ બનવુાં પડ ે
છે તેમજ જાહરે સ્થળોએ તેમને અસરુિા અનભુવાય છે. આ માન્દ્યતા વધી રહી છે. આ અનભુવૂત માટે વપતપૃ્રધાન 
ધારાધોરણો અને મહહલાઓ પ્રત્યે જાવતગત પવૂવગ્રહ મખુ્ય કારણો છે. જો કે, ઘરની બહારનાાં પહરબળો પણ શહરેમાાં 
મહહલાઓ માટે સલામત અને અસલામત સ્થળો પેદા કરવામાાં મહત્ત્વની ભવૂમકા ભજવે છે. જેમ કે, આવાસનુાં સ્થળ 
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અને પ્રકાર, માળખાગત સવલતો અને સેવાઓની પરૂતી જોગવાઈ, પરૂતા અને સલામત પહરવહનની જોગવાઈ 
તેમજ સહિય પોક્ષલસસેવા. આ બાબતો મહહલાઓની સ્રોત અને તકની સલુભતાને વવસ્તારે છે કે સાંકોચે છે. જાવત 

ઉપરાાંત વગવ અને નાતજાત અને ધમવ પણ 
મહત્ત્વનાાં બની રહ ે છે. અહીં બોમ્બ ે હોટલ 
વવસ્તારમાાં મહહલાઓની જાવતગત અસલામતી 
અને હહિંસાનો અભ્યાસ હાથ ધરવામાાં આવ્યો છે. 
આ વવસ્તારમાાં ગરીબ અને ઓછી આવકવાળાાં 
આશરે પચીસ હજાર મસુ્સ્લમ પહરવારો છે. 
અમદાવાદના દક્ષિણ છેડ ે અનૌપચાહરક વ્યાપારી 
               તરીકે આ વવસ્તાર વવકસ્યો છે. 
(જુઓ બોક્ટસ ૧).  

 

બોમ્બ ે હોટલ વવસ્તારમાાં રહતેી મહહલાઓ વવવવધ પ્રકારની હહિંસાનો સામનો કરી રહી છે, જેમાાં હમુલા, બળાત્કાર, 
જાતીય સતામણી અને ચોરીનો સમાવેશ થાય છે. આમાાંની ઘણા પ્રકારની હહિંસા આ વવસ્તારમાાં જ થાય છે અને ઘણી 
મહહલાઓને આ વવસ્તારમાાં બહાર નીકળતાાં સતત ડર લાગે છે. મહહલાઓને યોનય અને સલામત બસ સલુભ નથી 
અને અનેક મસુાફરો ભરેલી રીિાઓમાાં તેમને સાંપણૂવ સલામતી લાગતી નથી. 
 

બોક્સ ૧: 

શહરેના દક્ષિણ છેડે, જુહાપરુાથી રામોલ સધુીનો વવસ્તાર હાાંવસયામાાં ધકેલાયેલા મોટી સાંખ્યાના મસુ્સ્લમોની ‘વસાહત’ બની 
જવાની પ્રહિયાનો બોમ્બે હોટલ વવસ્તાર નમનૂો છે. શહરેના હહિંદુ અને મસુ્સ્લમો વચ્ચે સામાજજક વવભાજન તીવ્ર બનવાનો આરાંભ 
૧૯૮૦ના દાયકાના મધ્યથી થયો. અને ૨૦૦૨ના ગોધરાકાાંડ પછી તે ઘટ્ટ બન્દ્યો. હહિંદુઓની બહમુવતવાળા વવસ્તારોમાાં મસુ્સ્લમો 
સાથેના ભેદભાવ અને કોમી રમખાણના ડરે મસુ્સ્લમ વવસ્તારમાાં સલામતી અનભુવવાની મસુ્સ્લમોની લાગણીને કારણે આમ બન્દ્્ુાં. 
આને કારણે શહરેના અમકુ વવસ્તારો મસુ્સ્લમોના વવસ્તાર બન્દ્યા. તેમાાં બોમ્બે હોટલ જેવો વવસ્તાર ગરીબ અને ઓછી આવક 
ધરાવતા                   વનવાસ બન્દ્યો. અહીં ક્ષબલ્ડરોએ ખેડૂતો પાસેથી અનૌપચાહરક ધોરણે જમીન ખરીદી, તેનુાં પ્લોટમાાં 
વવભાજન ક્ુું અને આયોજન તેમજ વવકાસ અંગે અ.મ્્.ુકો.ની પરવાનગી વવના અનૌપચાહરક રીતે સોસાયટીઓ બાાંધી દીધી. 
અને વધ ુ ગરીબ                  એ વેચી દીધી. પહરણામે અ.મ્્.ુકો.એ પાણી, ગટર, રોડ અને સ્રીટ લાઈટ જેવી મળૂભતૂ 
સેવાઓ આ વવસ્તારમાાં આપવાનો ઈન્દ્ કાર કય . પરવાનગીના તેમજ માંજૂર થયેલી ટાઉન પ્લાવનિંગ સ્કીમના અભાવને તેમણે 
આના કારણ તરીકે દશાવવ્્ુાં.* આને કારણે રાજ્ય વસવાયના પાણી અને ગટરની સેવા પરૂી પાડનારા લોકોનો ઉદભવ થયો. ઘણા 
ક્ષબલ્ડરો અને સેવા પરૂી પાડનારાઓ                  તેમની સાથે સાંપકવ ધરાવતા છે. આ વવસ્તારના કે આસપાસના ઘણા 
ગુાંડાઓ દારૂ અને જુગારના અડ્ડાઓ ચલાવવા કે નશીલા રવ્યો વેચવા જેવી અનૈવતક પ્રવવૃિઓમાાં સાંડોવાયેલા છે. આમાાંના ઘણા 
લોકોના સાંપક  રાજકારણીઓ અને પોક્ષલસ સાથે છે. આને કારણે સિાના સ્થાવનક માળખાાં અને સમીકરણોનુાં સર્જન થ્ુાં છે. આ 
વવસ્તાર પર હરેાનગવત, ધમકી અને બળજબરી દ્વારા તેમનુાં વચવસ્વ છે. આ વવસ્તારમાાં મહહલાઓ આ કારણે હહિંસા અને 
અસલામતીનો સામનો કરી રહી છે.  

 

* આ વવસ્તારમાાં ટાઉન પ્લાવનિંગ સ્કીમ ૩૮/૧         ૨૦૧૬       .   .   . ૩૮/૨           ૨૦૦      માંજૂર થયા અને 
૨૦૧૩ના અંત સધુીમાાં તેના અમલીકરણનો આરાંભ થયો.  
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આથી મહહલાઓ જાહરેમાાં આવતાાં પાછી પડ ેછે અને પોતાના વવસ્તારની શેરીઓમાાં અને અન્દ્ય ખલુ્લી જગાઓમાાં તે 
નીકળતી નથી. તે જાહરે પહરવહનનો ઉપયોગ કરતી નથી. મસુ્સ્લમ સમદુાયના મોટા સમહૂમાાં મહહલાઓ પર લદાતાાં 
સાાંસ્કૃવતક બાંધનોને કારણે આ સ્સ્થવતમાાં વધારો થાય છે. બોમ્બ ે હોટલ વવસ્તારની મહહલાઓનુાં જીવન આ કારણે 
સમાજ, પહરવાર, ગરીબી  તેમજ અસામાજજક તત્ત્વો સામેના સાંઘર્વ સમાન બની        . 
 

અપરૂિા પહરવહનને કારણે લબનસિામિ આવનજાવન  

શહરેમાાં મહહલાઓની સલામત આવનજાવનની સવુનવિતતા માટે જાહરે પહરવહનની વનયવમતતા, જોડાણ, અને 
સલામતીનાાં ઘટકો આવશ્યક છે. બસના ઘણા રુટ બોમ્બે હોટલને શહરેના વવવવધ ભાગો સાથે જોડ ે છે. જો કે, આ 
વવસ્તારના રહીશોને વધ ુ પોર્ાઈ શકે એવી અ.મ્્.ુરા.સ.ની બસો અવનયમીત અથવા સાવ ઓછી અથવા બને્ન 
પ્રકારની છે. બી.આર.ટી.એસ. વનયમીત અને વધ ુઉપલબ્ધ છે, પણ તે પોર્ાય એવી નથી. મહહલા રહીશોએ જણાવ્્ુાં 
કે સવારમાાં બસો પરુુર્ોથી ભરાયેલી હોય છે. એ સમયે બસમાાં જતાાં પોતાને ચોરી અને જાતીય સતામણીનો ડર લાગ ે
છે. બ ે્વુતીઓએ સમજાવ્્ુાં કે તેમને બસમાાં કોઈ પરુુર્ દ્વારા હરેાનગવત થતી હતી. પણ પોતાનાાં પહરવારજનોને તે 
આ જણાવતી ન હતી. કેમ કે, એ સાાંભળીને તેઓ તેમને એકલી બહાર જવા ન દે. બસના ડ્રાઈવરો કે કાંડકટરો 
મહહલાઓ દ્વારા થતી ફહરયાદોને ધ્યાને લેતા નથી. ભીડને કારણે મહહલાઓએ આખી મસુાફરી સતત ઉભા ઉભા કરવી 
પડતી હોવાની પણ ફહરયાદ કરી.  
 

જાહરે પહરવહનની આવી ખાવસયતોન ે કારણે બોમ્બ ે હોટલ વવસ્તારની મોટા ભાગની મહહલા રહીશો શટલ/અનેક 
મસુાફરો ધરાવતી રીિાઓ જેવી વચગાળાની પહરવહન વ્યવસ્થા પર આધારીત છે. આ ઓટોરીિાઓ વનધાવરીત રુટ 
પર વનધાવરીત ભાડા (મીટરથી ભાડુાં ગણવાને બદલે) પર ચાલે છે. તેમાાં ગેરકાનનૂી રીતે આઠ મસુાફરોને (અવધકૃત 
પરવાનગી ચાર મસુાફરોની હોવા છતાાં) ઠાાંસવામાાં આવે છે. પાછલી સીટમાાં ૪-૫ મસુાફરો અને ડ્રાઈવરની પડખે 
આગળ ૩-૪ મસુાફરો ભરેલા હોય છે. શટલ રીિાઓ બી.આર.ટી.એસ. કરતાાં સોંઘી હોય છે. અ.મ્્.ુરા.સ. કરતાાં તે 
ઓછો સમય લે છે અને મસુાફરી દરવમયાન તેમાાં બેસી શકાય છે. છતાાં મહહલાઓ ડ્રાઈવર કે સહપ્રવાસીઓ દ્વારા 
જાતીય સતામણી વેઠવાની ફહરયાદ કરે છે. મહહલાઓએ કહ્ુાં કે ડ્રાઈવરો તેમના તરફ રીઅર વ્્ ૂમીરરમાાંથી જોયા 
કરીને કે મોટે મોટે સાંગીત વગાડીને તેમને હરેાન કરે છે. પરુુર્ સહપ્રવાસીઓ તેમને પોતાની કોણી અડકાડીને 
વારાંવાર જાતીય સતામણી કરે છે. મહહલાઓએ કહ્ુાં કે તેઓ એવી શટલ રીિામાાં સલામતી અનભુવે છે કે જેનો 
ચાલક પહરચીત હોય. કારણ કે આ પહરચીત ડ્રાઈવરો પીધેલા કે એલફેલ માણસોને વાહનમાાં બેસાડતા નથી. ઘણી 
મહહલાઓ એવી રીિા આવે ત્યાાં સધુી રાહ જોવાનુાં પસાંદ કરે છે કે જેની પાછલી સીટમાાં બધી મહહલાઓ જ હોય. 
ડ્રાઈવર પણ પોતાની રીિા ભરાઈ જાય ત્યાાં સધુી રાહ જુએ છે. આને કારણે થતા વવલાંબથી તેમને કામના સ્થળે મોડા 
પડવાની ક્ષચિંતા થાય છે. કપડાાંની ફેકટરી જેવાાં કાયવસ્થળોએ તેઓ મોડી પડ ેતો તેમનો અડધા હદવસનો પગાર કપાઈ 
જાય છે.  
 

શાળાએ જતી છોકરીઓન ે પણ શટલ રીિાના ડ્રાઈવરો દ્વારા હરેાનગવત થાય છે. એક રહીશે એક હકસ્સો જણાવ્યો. 
તેની ભત્રીજીને એક ડ્રાઈવર હરેાન કરતો હોવાથી તેને શાળામાાંથી ઉઠાડી લેવી પડી.  
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“અહીંથી મખુ્ય માગવ સધુી તે શટલમાાં જતી અને ત્યાાંથી દાણી લીમડા સધુી બીજા શટલમાાં 
જતી. ત્યાાંથી ચાલતી તે શાળાએ જતી. ડ્રાઈવર તેના પર નજર રાખતો અન ેતે રીિામાાં 
હોય ત્યારે બીજા કોઈ મસુાફરને ન બેસાડતો. તેને ત ેસતાવતો અને રોજ અલગ અલગ 

રુટથી લઈ જતો. ડરને કારણે તેણ ેશાળાએ જવાનુાં બાંધ કરી દીધુાં.” 
 

ભયજનક         વાિાવરણ  
આ વવસ્તારની ખલુ્લી જગાઓનુાં વાતાવરણ અનેક કારણોસર ભયજનક છે. તેને કારણે મહહલાઓ માટે વવવવધ 
પ્રકારની હહિંસા, જોખમ અને અસલામતીઓ પેદા થાય છે.  

 

રોડની ખરાબ હાિિ  

બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં વરસોથી રોડ ક્ષબસ્માર હાલતમાાં છે. સાવ ઓછા રોડ પાકા કરવામાાં આવ્યા છે અને ત્યાર 
પછી લગભગ કોઈની જાળવણી કરવામાાં આવી નથી. (તાજેતરમાાં ટાઉન પ્લાવનિંગ સ્કીમ હઠેળ કેટલાક રોડ પાકા 
કરાઈ રહ્યા છે.) ગટરની અપરૂતી સગવડને લઈને, ખાસ કરીને ચોમાસામાાં પાણીનો ભરાવો થઈ જાય છે. રોડની 

ખરાબ હાલતમાાં આ બાબત વધારો કરે છે. રહીશોન ે
આનાથી અસવુવધા    થાય   છે, એ ઉપરાાંત તેમના માટે 
આરોનયનુાં જોખમ    ઉભુાં થાય છે. આ વવસ્તારમાાં 
હોસ્સ્પટલનો અભાવ છે અને રોડની ખરાબ હાલતને કારણે 
એમ્બ્્લુન્દ્ સ કે અન્દ્ય વાહનો આ વવસ્તારમાાં પ્રવેશવાનો 
      ઈન્દ્ કાર કરે છે કે સમયસર દરદી પાસે પહોંચી શકતા 
નથી. સગભાવ સ્ત્રીઓ વનયમીતપણે આ સ્સ્થવતનો સામનો કરે 
છે. આને કારણે કેટલીક સ્ત્રીઓએ હોસ્સ્પટલ જતાાં રસ્તામાાં 
બાળકને જન્દ્મ આપી દીધો હોવાના હકસ્સા છે.  

 

અપરૂિી માળખાકીય સવિિો અને સેવાઓ  

સાવ ઓછા રોડ પર સ્રીટ લાઈટો છે અને ઘણી સ્રીટ લાઈટો ચાલતી નથી. આંતહરક ગલીઓમાાં મોટે ભાગે સ્રીટ 
લાઈટો નથી. (સ્રીટ લાઈટોનુાં કામ ૨૦૧૪-૧૫થી શરૂ થ્ુાં છે, પણ તે બહ ુ ધીમુાં છે.) આને કારણ ે ખાસ કરીને 
મહહલાઓ માટે ભયજનક વાતાવરણ ઉભુાં થ્ુાં છે અને તે અંધારામાાં આવનજાવન કરી શકતી નથી.  
 

ઘન કચરાના વનકાલના યોનય વ્યવસ્થાપનના અભાવને કારણે ખલુ્લી જગાઓમાાં તેના ઢગલા ઠલવાયેલા જોવા મળે 
છે. આવી જગાઓ સહલેાઈથી જુગારની પ્રવવૃિ અને દારૂના વેચાણ/સેવન માટે વપરાવા લાગે છે. તળાવોની નજીક 
સ્રીટ લાઈટના સાંપણૂવ અભાવને કારણે આવી પ્રવવૃિઓ બેરોકટોકપણે વકરે છે. એક તળાવ પાસે અડધા બાંધાયેલા 
ટેનામેન્દ્ ટ પણ છે, જેનો કબજો દારૂ અને જુગારના અડ્ડાવાળાઓએ લઈ લીધો છે. ઘણી મહહલાઓને ડર લાગ ેછે કે આ 
સ્થળેથી તેઓ પસાર થશે તો તેમને લ ૂાંટી લેવામાાં આવશે અથવા તેમની જાતીય સતામણી થશે.  
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અસામાજજક પ્રવતૃિઓ  
આ વવસ્તારમાાં જુગાર અને દારૂના અડ્ડાઓ વ્યાપક પ્રમાણમાાં છે. આ અનૈવતક પ્રવવૃિઓમાાં સાંડોવાયેલા લોકોનો સાંપકવ 
મોટે ભાગે ક્ષબલ્ડરો અને રાજકારણીઓ સાથે હોય છે. રાજકારણીઓ મોટે ભાગે તેમની પ્રવવૃિઓને ટેકો આપે છે, કેમ કે 
ચ ૂાંટણી વખતે તેમને વળતી સહાય મળે છે. આ પ્રવવૃિઓમાાં પોક્ષલસ પણ ભાગીદાર છે અને તમેની પાસેથી લાાંચ 
વસલૂે છે.  
 

અગાઉ ચચાવ કરી છે એમ, તળાવની બાજુમાાં તેમજ અડધા બાંધાયેલા ટેનામેન્દ્ ટ જેવી જગાઓએ નબળી માળખાકીય 
સ્સ્થવતને કારણે સ્થાવનક ગુાંડાઓને ફાવતુાં જડ ે છે. અહીં તેઓ દારૂ, નશીલા રવ્યો અને જુગારના અડ્ડા ચલાવે છે. 
શેરીની આસપાસ પરુુર્ોનાાં જૂથ પણ રખડતા હોય છે અને જુગાર રમે છે. દારૂ અને નશીલા રવ્યો સહલેાઈથી 
મળવાને કારણે નશીલી હાલતમાાં પરુુર્ો દ્વારા સ્ત્રીઓ પર થતી હહિંસામાાં વધારો થાય છે. આવા લોકો જાહરે જગાએથી 
પસાર થતી સ્ત્રીઓને શબ્દોથી, ઈશારાથી અને શાહરરીક રીતે હરેાન કરે છે.  

 

મહહલાઓએ એ પણ ઉલ્લખે કય  કે પાનના ગલ્લાઓ જેવી જગાઓએ ઉભા રહતેા નવરા ્વુાનો મહહલાઓને 
શાબ્બ્દક રીતે તેમજ ચેનચાળાથી હરેાન કરે છે. સાંશોધનમાાં ભાગ લેનારાઓએ ચાર વર્વની એક બાળકી પર થયેલા 
બળાત્કારના હકસ્સા અંગ ે વાત કરી. પોતાના ઘરની નજીક આવેલી દુકાને આ બાળકી નાસ્તો ખરીદવા ગઈ હતી. 
ત્યારે પાાંચ છોકરાઓના એક જૂથે તેની પર બળાત્કાર કય . એક જણે બીજો હકસ્સો જણાવ્યો. આ વવસ્તારની ખલુ્લી 
જગામાાં ભરાયેલા મેળામાાં તેની બહનેની છેડતી ્વુાનોના એક જૂથે કરી હતી. એ છોકરીના ભાઈઓ ત્યાાં હાજર હતા. 
તેમણે મારામારી કરી. પણ પછી પેલો માણસ તેમને ઘરે આવ્યો અને તેમને ધમકી આપી. તેમણે બે વખત પોક્ષલસને 
ફરીયાદ નોંધાવી, પણ પોક્ષલસે કશાાં પગલાાં ન ભયાું. તેમનાાં રૂહઢચસુ્ત પહરવારો દ્વારા લદાયેલા સામાજજક-સાાંસ્કૃવતક 
બાંધનોને કારણ ે ઘણી સ્ત્રીઓ કામ નથી કરતી અથવા ઘરે બેસીને કામ કરવુાં પસાંદ કરે છે. જેમ કે, ગ ૂાંથણ, પતાંગ 
બનાવવી વગેરે...અને સતામણીના ડરે ઘરની બહાર નીકળતાાં પણ તેઓ ડરે છે.   

 

પોતાના વવસ્તારની અંદર સલામત આવનજાવનના અભાવને કારણે મહહલાઓ સમાધાનકારી વલણ અપનાવવા 
પ્રયાસ કરે છે. તેઓ આવનજાવન માટેના રુટ બાબતે સાવચેત રહ ેછે. ઘણી મહહલાઓ જૂથમાાં પ્રવાસ કરે છે અને 
તોફાની માણસોનો સમહૂ હોય એવાાં સ્થળોએ જવાનુાં ટાળે છે. ઘણા પહરવારો પહરવારની મહહલાઓની આવનજાવનને 
મયાવહદત કરી દે છે અને કોઈ પરુુર્ સભ્યની સાથે, કે પછી સમહૂમાાં જ તેમને જવા દે છે.  
 

             
બોમ્બ ેહોટલ વવસ્તારમાાં દારૂના અડ્ડાને કારણે ઘરેલ ુ હહિંસા થાય છે. પરુુર્ો કામેથી પાછા ફરે છે, દારૂ ઢીંચે છે અને 
પછી પોતાની પત્ની અને બાળકોને ફટકારે છે. એક હકસ્સામાાં, પોતાના પવતની દારૂની આદતથી એક મહહલા એટલી 
ડરી ગયેલી કે રોજ રાતે્ર તે પોતાનાાં બાળકોને છાપરે લઈ જતી, દરવાજો બાંધ કરી દેતી અને પછી સઈૂ જતી. 
મહહલાઓએ પોતાના પવતને છોડવાના કે પોક્ષલસ સ્ટેશનમાાં ફહરયાદ નોંધાવવાના હકસ્સા પણ બન્દ્યા હતા. પોતાના 
રોજની રકમ ઘરખચવમાાં આપવાને બદલે દારૂ કે જુગારના અડ્ડ ેવેડફી દેવાને કારણ ેરહીશોના આવથિક બોજાની સ્સ્થવત 
પણ બદતર બની છે.  
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તવશાળ સખં્યામા ંએકિા પરુુષ સ્થળાિંરીિોની હાજરી  
ઘણી હાઉવસિંગ સોસાયટીઓમાાં વનવાસને કપડાાંની નાની વકવશોપમાાં ફેરવી દેવામાાં આવ્યાાં છે. આ ગારમેન્દ્ ટ ્વુનટના 
કામદારો સામાન્દ્ય રીતે એકલા પરુુર્ સ્થળાાંતરીતો હોય છે. તેઓ અહીં કામ કરે છે અને રહ ેછે. ઘણી મહહલાઓએ 
પોતાના ઘરમાાં કે પડોશમાાં અસલામતી અનભુવવા બદલ આ કારણ તરફ વનદેશ કય . ઉિર ભારતથી આવેલા 
કામદારો દ્વારા ્વુતીઓ પર હમુલા થવાના હકસ્સાઓ મહીલા રહીશોએ જણાવ્યા. આવી સ્સ્થવતમાાં ધાવમિક ભેદ અને 
ઉગ્રતા વધી જવા પામ ે છે. કામદારો દારૂનો નશો કરતા હોવાને કારણે મહહલાઓને ક્ષચિંતા અન ે અસલામતી 
અનભુવાય છે. જે માક્ષલકોએ પોતાના ટેનામેન્દ્ ટ વકવશોપ માટે ભાડ ેઆપ્યા હોય તેમને કેટલાક પહરવારોએ ફહરયાદ 
કરી. આથી માક્ષલકોએ મોકલેલા ગુાંડાઓએ તેમને ધમકાવ્યા. આ અસલામતીને હળવી કરવા માટે પહરવારો અન્દ્ય 
રસ્તા શોધે છે. ઘણી મહહલાઓ પોતાનાાં બાળકો કે દીકરીઓને ઘરે એકલાાં મકૂી જતાાં ખચકાય છે. તેઓ કાાં ઘરે રહીને 
કરી શકાય એવુાં કામ કરે છે કે પછી કામ જ કરતા નથી. અન્દ્ય લોકો એ બાબત સવુનવિત કરે છે કે પાડોશીઓ 
બાળકોની દેખરેખ રાખે અથવા બહાર જવાનુાં થાય તો તેઓ બાળકોને પોતાની સાથે લઈ જવાનુાં પસાંદ કરે છે. 
એકલા રહતેા સ્થળાાંતરીત પરુુર્ોને લઈને અસલામતી અનભુવતી મહહલાઓની સમસ્યા માટે આયોજકો અને નીવત 
ઘડનારાઓએ આ સ્થળાાંતરીતોની વાંક્ષચતતા બાબત ેસાંવેદનશીલ બનવુાં રહ્ુાં. મહહલાઓ માટે સલામતીભય  અવકાશ 
ઉભો કરવાના પ્રયાસમાાં આ સ્થળાાંતરીતો અકારણ ભોગ ન બને કે હાાંવસયામાાં ધકેલાઈ ન જાય એ ધ્યાન રાખવુાં રહ્ુાં.  

 

અનૌપચાહરક સેવાઓ પરૂી પાડનારાઓનો ખોફ  
આ વવસ્તારમાાં મળૂભતૂ સેવાઓની જોગવાઈ બાબતે રાજ્યની ગેરહાજરીને કારણે એવા લોકોનો ઉદભવ થયો છે જેઓ 
આ સેવાઓ પરૂી પાડવાને વ્યવસાયની તક તરીકે જુએ છે. આ અનૌપચાહરક સેવાઓ પરૂી પાડનારાઓને પર રહીશો 
આધારીત હોવાથી સિાનાાં સમીકરણો તેમની તરફ ઢળે છે. આ સેવાઓ પરૂી પાડનારાઓ સાથ ે રોજબરોજ 
મહહલાઓને પનારો પડ ેછે, અને તેઓ મહહલાઓને ઘણી વાર ધમકાવે છે. ખાસ કરીને બોરવેલના પાણીના ઓપરેટર 
બાબતે આ બાબત વધ ુસાચી છે. તેમાાંના ઘણા બદવમજાજી હોય છે. ઘણી મહહલાઓ એ લોકોની વતવણકૂને શાબ્બ્દક 
અત્યાચાર કહ ે છે. પોતાનુાં માવસક શલુ્ક ઉઘરાવવા આવે ત્યારે કેટલીય વાર પાણીના ઓપરેટરો દારૂ પીધેલી કે 
નશીલા રવ્યોની અસરમાાં હોય છે. એ તેઓ ગાળાગાળી કરે છે. (પાણીની જોગવાઈ અને પાણીની વાંક્ષચતતા થકી ઉભા 
થતા સાંઘર્ ની વવગતે ચચાવ માટે જુઓ પોક્ષલસી બ્રીફ ૭).  

 

પોલિસ સાથે મહહિાઓનો ભયનો સબંધં  

જાતીય સતામણીના હકસ્સાઓમાાં પોક્ષલસનો સાંપકવ સાધતાાં મહહલાઓ ખચકાય છે, કારણ કે તેનાથી તેમની પ્રવતષ્ઠા 
ખરડાય છે. સમાજમાાં જાતીય સતામણીનો ભોગ બનેલાઓને મોટે ભાગે દોવર્ત કે કલાંકીત ગણવામાાં આવે છે. આથી 
પોક્ષલસનો સાંપકવ કરવાને બદલે તેઓ આપમેળે જ આનો ઉકેલ લાવવો પસાંદ કરે છે. મહહલાઓને મોટે ભાગ ેપોક્ષલસ 
પર વવશ્વાસ પણ ઓછો હોય છે. પોક્ષલસ મહહલાઓની ફહરયાદ ખાસ ધ્યાને લેતી નથી. જો કે, વવસ્તારની કેટલીક 
મહહલાઓ અગ્રણીઓએ રાજકીય પિો અને ક્ષબનસરકારી સાંગઠનો સાથેના પોતાના સાંપક ને કારણે પોક્ષલસ સાથેના 
સાંપક  વવકસાવ્યા છે. તેઓ અન્દ્ય મહહલાઓને પોક્ષલસ ફહરયાદ નોંધાવવામાાં સહાય કરે છે. 
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પોલિસીની ભિામણો  

અનૌપચાહરક વ્યાપારી                     ,                                           મહહલાઓની 
સલામતીને સાંબાંવધત મદુ્દાઓમાાં બે સ્તરે નીવતઓ જરૂરી છે. ૧) શહરેના સ્તરે અને ૨) સ્થાવનક સ્તરે.  
 

શહરેના સ્િરની નીતિઓ:  

 અ.મ્્.ુકો. દ્વારા આવી વસાહતને માન્દ્યતા તેમજ આ વવસ્તારોમાાં મળૂભતૂ માળખાકીય સવલતોમાાં સધુારણા માટે 

પ્રત્યેક વસાહતમાાં લોકોની સામેલગીરી સાથેની સ્થાવનક વવકાસ યોજના તૈયાર કરવી.  

 આ વવસ્તારમાાં મળૂભતૂ સેવાઓની સહિયપણ ે જોગવાઈ કરવી, જેથી ધમકી અન ે હહિંસાથી કામ કરતા વવવવધ 

સેવાઓ પરૂી પાડતા માફીયાઓની પકડ તટેૂ.  

 સયુોનય, પોર્ાય એવી અને સલામત જાહરે પહરવહન વ્યવસ્થાની જોગવાઈ કરવી, જેથી મહહલાઓ શહરેમાાં 

સલામત રીતે આવનજાવન કરી શકે.  

 શહરેમાાં વચગાળાની પહરવહન વ્યવસ્થા (IPT) પોર્ાય એવી અને સવુનયાંત્રીત રીતે વવકસાવવી, જેથી જાહરે 

પહરવહનના રુટથી છેક છેવાડા સધુી સલામત રીતે જોડાણ મળી રહ.ે  

 

સ્થાતનક સ્િરની નીતિઓ:  

 રોડની સ્સ્થવતમાાં તેમજ તેને આનરુ્ાંક્ષગક સ્રીટ લાઈટ જેવી માળખાકીય સવલતમાાં સધુારણા.  

 મ્્વુનવસપલ તાંત્ર, પોક્ષલસ અને રહીશો વચ્ચે ભાગીદારી થવી જોઈએ કે જેથી આ વવસ્તારની શેરીઓ તેમજ અન્દ્ય 

ખલુ્લી જગા સારી રીતે જળવાયેલી અને સલામત બને. આ પ્રહિયાઓમાાં મહહલાઓની સામેલગીરી અને 

હહસ્સેદારી મહત્ત્વની છે.  

 આસપાસમાાં રહતેા પહરવારો અને એકલા રહતેા સ્થળાાંતરીત પરુુર્ો વચ્ચનેા ડર તેમજ અસલામતી બાબતે આ 

વવસ્તારમાાં સાંવાદ થાય એ જરૂરી છે. રહણેાક વવસ્તાર અને ઔદ્યોક્ષગક વકવશોપના                       , 

                               . પણ બોમ્બ ેહોટલ જેવા વવસ્તારમાાં તેનો વ્યવહારુ અમલ           

                       . આથી આ મદેુ્દ સાંબાંવધત તમામ જૂથો વચ્ચ ેસાંવાદ દ્વારા જ આ મદુ્દાને ઉકેલવાનો 

ઉપાય શ્રેષ્ઠ છે.                           ,                               ,                 

                            . 

 આ વવસ્તારમાાં સહિય હોય એવી પોક્ષલસ ધરાવતા પોક્ષલસ સ્ટેશનની જોગવાઈ કરવી. આને કારણે આ વવસ્તારમાાં 
થતી અનૈવતક પ્રવવૃિઓમાાં ઘટાડો થશે.  
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 મહહલાઓને સ્વાવલાંબી અને હહિંસાનો સામનો કરવા માટે સિમ બનાવવામાાં ક્ષબનસરકારી સાંગઠનો મહત્ત્વની 

ભવૂમકા ભજવી શકે. મહહલાઓના મદેુ્દ કામ કરતી અમકુ સાંસ્થાઓ આ વવસ્તારમાાં છે, અને આ કાયવને (જેમાાં તમેને 

સ્વબચાવની તાક્ષલમની પદ્ધવતઓ શીખવવાનો, તેમનામાાં આત્મવવશ્વાસ પેદા કરવાનો, સ્ત્રીવશિણને ઉિજેન 

આપવાનો સમાવેશ થાય છે.)           હજી વવસ્તારવા      છે. (ઘરે બેસીને થતા કામના તેમજ ફેક્ટટરીના 

કામના રોજમાાં વધારો,તેમજ વધ ુને વધ ુમહહલાઓ સધુી તે વવસ્તરે એવા મદુ્દાઓ). ક્ષબનસરકારી સાંગઠનોના આ 

કાયવને રાજ્યે પણ સહાય કરવાની જરૂર છે. આવથિક અને સામાજજક રીતે મહહલાઓને સ્વાવલાંબી બનવાની પ્રેરણા 

આપવામાાં આવશ ે ત્યારે તેઓ પોતાના પર થતી હહિંસાનો સામનો કરવા અને પડકારવા માટે વધ ુ મજબતૂ 
સ્સ્થવતમાાં આવશે.  

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