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. અહીં નોંધ લેવી જરૂરી છે કે તમામ પ્રકારની હહિંસાને
નથી (ઉદાહરણ તરીકે ,

માનવામાાં

દ્વારા થતી હહિંસા), તેમજ તમામ પ્રકારના ગુનાને હહિંસા માનવામાાં આવતી નથી (જેમકે ,

ચોરી).
ગુજરાત રાજ્યનાાં સૌથી મોટા શહેર એવા અમદાવાદમાાં આ સાંશોધનમાાં બે ગરીબ વવસ્તારોને કે ન્દ્રમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે ેઃ
શહેરના દક્ષિણ વવભાગમાાં સ્સ્થત મુસ્સ્લમ વસ્તી ધરાવતો અનૌપચાહરક વવસ્તાર એવો બોમ્બે હોટલનો
શહેરી પ્રોજેક્ટ્સને કારણે હટાવી

ઝાંપડપટ્ટીઓના પુનવવસન માટે વપરાયેલા શહેરના અસ્નન ખ ૂણે સ્સ્થત

વટવામાાં
(BSUP)

, તેમજ

(JnNURM)

'

'

.

CUE સંશોધન ટીમ (અમદાવાદ) : દવશિની મહાદે વવયા, રે ણ ુ દે સાઈ, શક્ષચ સાંઘવી, સુક્ષચતા વ્યાસ

અમદાવાદ પૉલિસી બ્રીફ ૨
ુ વવસન સ્થળોોઃ મ ૂળભ ૂત સેવાઓ અને સવુ વધાઓોઃ
વટવા પન
અભાવ અને માળખાકીય સવિતોને િગતા સંઘર્વ
૨૦૦૦ના દાયકાની મધ્યમાાં અમદાવાદ મ્યુવનવસપલ કોપોરે શન પોતાના સ્લમ નેટવહકિંગ પ્રોજેક્ટટ (SNP) હેઠળના
ઝાંપડપટ્ટી વવકાસકાયવમાાંથી ખસીને બે પરસ્પર સાંબવાં ધત કામગીરીમાાં લાગી ગયુ.ાં શહેરી સુશોભન / માળખાકીય
સવલતોને લગતા પ્રોજેક્ટ્સ માટે વવશાળ માત્રામાાં ઝાંપડપટ્ટીઓનુ ાં

સ્થળાાંતર અને વવસ્થાવપત પહરવારોના

પુનેઃસ્થાપન માટે બેક્ષિક સવવિવસિ ટુ ધ અબવન પ ૂઅર (BSUP) હેઠળ જાહેર આવાસોનુ ાં વનમાવ ણ.* ભારત
સરકારના જવાહરલાલ નેહરૂ નેશનલ અબવન હરન્દ્યુઅલ વમશન (JnNURM) હેઠળ બાાંધવામાાં આવેલી BSUP
સાઇ્સ ચાર માળનાાં મકાનોથી બનેલી છે . એમાાં પાણી, સાંડાસ-બાથરૂમ, ગટર તેમજ દરે ક ઘરમાાં
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ક્ષબલ્ડિંગના

કૉહરડોરમાાં વીજળી

જેવી

માળખાગત સવલતો આપવામાાં આવી

છે . પુનવવસનનાાં આ સ્થળોએ શેરીરસ્તા,
ખુ્લી કૉમન જનયાઓ, સ્રીટ લાઇ્સ,

ગટર તેમજ આંગણવાડી (0 થી 6 વર્વ
સુધીની વયના બાળકો માટે સરકાર
દ્વારા

પ્રાયોજજત

બાળસાંભાળ

તેમજ

માતા સાંભાળ કેન્દ્રો) અને સ્વાસ્્ય કેન્દ્રો
જેવી સામાજજક સુવવધાઓ માટે મકાનો
પણ બાાંધી આપવામાાં આવ્યા છે .

અમુક વવસ્થાવપતોનુાં શહેરના છે વાડે કરે લ પુનવવસન

વવસ્થાવપત થયેલા અનેક લોકોને આ બાબતો પોતાનાાં અગાઉના આવાસો તેમજ આસપાસ ઉપલબ્ધ
માળખાગત સવલતોની જોગવાઈ બાબતે સુધારા થયા જેવુ ાં

લાગે. આમ છતાાં, લગભગ 5000 ફ્લે્સ (કુલ

BSUP ઘરના એક ચત ુથાાં શ ભાગ જેટલા) થી બનેલા વટવાના ત્રણ પુનવવસન સ્થળો (કુશાભાઉ ઠાકરે નગર કે
. .

નગર, અને સદભાવના નગર)નો કરવામાાં આવેલો અભ્યાસ દશાવ વે છે કે આ માળખાગત સવલતો

પ ૂરી પાડવા માટે આપવામાાં આવેલી સેવાઓ પ ૂરે પ ૂરી સફળ થઈ નથી. આને કારણે મ ૂળભ ૂત સેવાઓ અને
સુવવધાઓની વાંક્ષચતતા તેમજ મ ૂળભ ૂત સવલતોને લગતા સાંઘર્ોનુ ાં વનમાવ ણ થાય છે . આ પહરસ્સ્થવતમાાં શહેરી
આયોજન અને વહીવટે પ્રત્યિ કે પરોિ રૂપે ફાળો આપ્યો છે .
૧. મ ૂળભ ૂત સેવાઓ અને સવુ વધાઓનો અભાવ
પાણી
રહીશો પાણીસાંબધ
ાં ી વવવવધ સુવવધાઓનો અભાવ હોવાનુ ાં અનુભવે છે . ૨૦૧૫ની શરૂઆત સુધી, આ સ્થળે જ
આવેલા બોરવેલમાાંથી પાણી કાઢીને દરે ક BSUP સાઇટને પ ૂરુાં પાડવામાાં આવત ુાં હત.ુાં આ ભ ૂગભવજળનુ ાં ભારે પણુાં
(હાડવ નેસ) તેને પીવાલાયક રહેવા દે ત ુાં નથી. તેથી અનેક રહીશોને સ્વાસ્્યસાંબધ
ાં ી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો
પડે

છે .

૨૦૧૫ની

શરૂઆતથી

મ્યુવનવસપલ

કોપોરે શન
પ ૂરુાં

દ્વારા

પાડવામાાં

પાણી
આવત ુાં

હોવા છતાાં ઘણા રહીશો
હજુ

પીવા

માટે ની

ગુણવત્તા બાબતે ફહરયાદ
કરે છે (જુ ઓ કોષ્ટક ૧).

રહીશો પાણીની

વખતે ભ ૂગભવ ટાાંકી પાસે કપડાાં ધોવા ભેગા થયેલ
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સમય જતાાં અનેક પાણીની સમસ્યાઓ ઉદભવી છે . ઘણા રહીશોને દૈ વનક ધોરણે યોનય માત્રામાાં પાણી મળતુ ાં
નથી, અને ઘણા લોકો ક્યારે ક હદવસો સુધી પાણી વગર રહે છે . આ સમસ્યા પાછળ બે કારણો છે ેઃ ક્ષબલ્ડિંગ સ્તરે
થતુ ાં પાણીનુ ાં લીકેજ તથા બોરવેલ / UGWT મોટરને વારાં વાર થતુ ાં નુક્ટસાન. આ બાંને કારણો પાણીની મ ૂળભ ૂત
સવલતના આયોજન તથા વહીવટને કારણે જ ઉદભવ્યાાં છે (જુઓ કોષ્ટક 1).

ઘણા રહીશોને દૈ વનક ધોરણે યોનય માત્રામાાં પાણી મળતુાં નથી,
અને ઘણા લોકો ક્યારે ક હદવસો સુધી પાણી વગર રહે છે .
૧: પાણીની મ ૂળભ ૂત સવિતો
દરે ક

.

. .

સ્થળ પર અનેક પાણીની ટાંકીઓ આવેિી છે (UGWTs). દરે ક UGWT એ એક વોટર ઓપરે ટર

વનયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે , જે ઇિેક્ટ્ક્િક મોટર ચાલુ કરે છે . આ મોટર UGWT માંથી લિક્ટ્્ડિંગની ઉપરની ટાંકી (overhead
water tanks OWTs) માં પાણી પહોંચાડે છે . ૨૦૧૫ સુધી, દરે ક સ્થળ પર આવેિી UGWTs માં િોરવેિમાંથી પાણી પ ૂરં ુ
પાડવામાં આવતું હતુ.ં ત્યારથી, અ.મ્યુ.કો. નવી િનાવેિી અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીમાંથી પાણી કાઢીને UGWTs માં પહોંચાડે છે .
આ નવી િનાવેિી અન્ડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી અ.મ્યુ.કો.ના અનેક વોટર િીટમેન્ટ પ્િાન્ટમાંના કોઈ એકના પાણીથી ભરાયેિી હોય
છે . આને કારણે ભારે પાણી/પીવાના પાણીની સમસ્યા કેટિાક અંશે હળવી િની છે (જો કે , ક્યારે ક પાણીની ટાંકીને નજીકના
િોરવેિના ક્ષારયુક્ત પાણીથી ભરવામાં આવે છે ).
િીજી િાજુ, દૈ વનક વપરાશ માટે મળતા અપ ૂરતા પાણીની સમસ્યા જેમની તેમ છે . આનું એક કારણ એ છે કે ભારે
પાણીમાંના

લિક્ટ્્ડિંગમાં નાખવામાં આવેિી પાણીની સાંકડી પાઈપમાં જમા થતા રહે છે . તેનાથી પાઈપમાં પાણી વહેવા

માટે ની જગ્યા વધુ સાંકડી થઈને તેના પ્રવાહને રોકે છે . િીજુ ં કારણ એ કે લિક્ટ્્ડિંગમાં નાખવામાં આવેિા અનેક વા્વ અને
પાઈપો તેમની ખરાિ ગુણવત્તાને કારણે િગડી ગયા છે . તેમાંથી મોટી માત્રામાં પાણી િીક થાય છે . આથી, OWTs માં
પાણીનો સંગ્રહ થઈ શકતો નથી. પરરણામે, િોકોને થોડા કિાકો માટે જ પાણી મળે છે . િીકે જ પાણીના દિાણને પણ અસર
કરે છે અને આ થોડા કિાકો દરવમયાન પણ અનેક િોકોને અપ ૂરતું પાણી મળે છે .
પાણી પહોંચાડવા માટે નાં ઘરોની સંખ્યાની સામે મોટરની ક્ષમતા, મોટર ચિાવતી વખતે સખત પાણીમાં રહેિા

ની

તેની પર થતી અસર, તેમજ વોટર ઓપરે ટરની િેદરકારી (ઉદાહરણ તરીકે , UGWT ખાિી થઈ જાય એ પછી પણ મોટર
ચાલુ રાખવી) જેવા અનેક કારણોથી UGWT ની ઈિેક્ટ્ક્િક મોટસવ િગડી જાય છે . ઈિેક્ટ્ક્િક વાયરરિંગ કે સ્સ્વચ ખરાિ થઈ
જાય ત્યારે પણ મોટર િંધ પડી જાય છે . મોટરમાં થતા નુકસાનનો સમયગાળો

.. ક્યારે ક આવું મરહને એક

વાર, તો ક્યારે ક અનેક મરહને એક વાર પણ થઈ શકે. મોટરને રરપેર કરવાનું કામ િે કે તેથી વધુ રદવસ સુધી ચાિી શકે
છે (ક્યારે ક 15 રદવસ પણ િાગી શકે). 2014ના મધ્ય સુધીમાં, અ.મ્યુ.કો. િગડેિી મોટરો રરપેર
જાણ કયાવ પછી) અને આ રરપેરકામની ઝડપ અ.મ્યુ.કો.ની પ્રવતરિયા પર આધાર રાખતી હતી.

(વોટર ઓપરે ટરે
, રહીશોએ મોટર

રરપેરરિંગ માટે પૈસા આપવા પડે છે , અને આથી રરપેરરિંગની અવવધ રહીશોની આવથિક સક્ષમતા પર આધાર રાખે છે .
અ.મ્યુ.કો.એ પાણીની માળખાગત સુવવધાઓની જાળવણીની પોતાની જવાિદારીઓ આ મુજિ મયાવ રદત કરી દીધી છે ોઃ એ
પાણીની અન્ડરગ્રાઉન્ડ પાઈપોની જાળવણી કરશે, જ્યારે રહીશોએ પાણી માટે નાખેિી જમીન પરની તમામ પાઈપો અને
વા્વની તેમજ 2014 ના મધ્યથી UGWT મોટરની જાળવણી કરવાની રહેશે શે. આમ છતાં, આ પૉલિસી બ્રીફમાં ચચાવ કયાવ
મુજિ, અ.મ્યુ.કો. દ્વારા સાઇટ્સ પર કરવામાં આવેલ ં ુ પાણીના વનષ્ફળ આયોજનને ધ્યાનમાં િઈએ તો કહી શકાય કે રહીશો
માટે આ િધી જવાિદારીઓ ઊપાડવી પડકારજનક રહી છે .

આ વાંક્ષચતતા તેમને વવવવધ ઉપાયો તરફ દોરી ગઈ છે . વવવવધ સ્થળો

,

વટવા રે ્વે સ્ટેશન,

નજીકની દુકાનો પાછળના નળમાાંથી, સદભાવના નગરમાાં આપવામાાં આવેલા મ્યુવનવસપાક્ષલટીના નળમાાંથી,
આજુબાજુના રહેણાકી વવસ્તારોમાાંથી) ખાસ કરીને પીવાનુ ાં પાણી ભરી લાવવાનો આમાાં સમાવેશ થાય છે .
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UGWT મોટર બગડી જાય, ત્યારે વોટર ઓપરે ટરો અ.મ્યુ.કો. ને પાણીનાાં ટેન્દ્કર મોકલવાનુ ાં કહે છે , અને ક્યારે ક
રાજનીવતક સાંપકો દ્વારા અ.મ્યુ.કો. ને જવાબ આપવા માટે દબાણ કરે છે . કેટલાક વોટર ઓપરે ટરો UGWT ને
છલકાવા દે છે , પહરણામે રહીશો ત્યાાં પાણી ભરવા, નહાવા અને કપડાાં ધોવા માટે ભેગા થાય છે (તસવીર ૧).
રહીશો પાણીને સાંઘરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે . આમ છતાાં, સમય, શ્રમ અને તાણના ભોગે મળતી પાણીની આ
વૈકલ્્પક સુવવધા માળખાકીય હહિંસાને ઘેરી બનાવે છે . પાણીની માત્રા અપ ૂરતી હોવાને કારણે ઘરમાાં પ ૂરતી
સ્વચ્છતા રહેતી નથી.
ઘરે લ ુ વીજળી
અમદાવાદમાાં ખાનગી વીજળી પ ૂરી પાડનારાઓ હોવાથી અનેક રહીશોએ (મુખ્યત્વે,

. .

નગર અને

સદભાવના નગરમાાં) લાઈટના ભારે ક્ષબલ ચ ૂકવવા પડે છે . આને કારણે ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાાં ગેરકાયદે
વીજળી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે . રહીશો સાવવજવનક લાઈટનાાં ક્ષબલ ભરવા માટે તૈયાર / સિમ ન હોવાથી
મોટા ભાગનાાં ક્ષબલ્ડિંગોના કૉહરડોરમાાં લગાવેલી લાઈટો ચાલતી નથી.
શેરીની િાઈટો
કેટલાક ભાગમાાં, ખાસ કરીને કોમન પ્લોટમાાં પ ૂરતી સ્રીટ લાઈટની સુવવધા આપવામાાં આવી નથી. પ ૂરતી
લાઈટો છે , ત્યાાં એ વનયવમત રીતે ચાલતી

નથી.

બાંધ પડેલ સ્રીટ લાઈટ

સ્વચ્છતા
ઘણા કોમન પ્લોટ કચરાથી ખદબદે છે . ક્ષબલ્ડિંગમાાંથી પાણી તેમજ ગટર લીક થાય કે છલકાય ત્યારે શેરીઓ
અને કોમન પ્લોટની ગાંદકીમાાં ઉમેરો થાય છે .
સામાજજક સવુ વધાઓ
વટવાનાાં ત્રણ પુનવવસન સ્થળોએ સામાજજક સુવવધાઓ માટેનાાં નવ બાાંધકામોમાાંથી માત્ર બે જ પોતાના અસલ
હેત ુ માટે વાપરવામાાં આવે છે . બીજા બાાંધકામો ખાલી, વેરાન પડયા છે . પુનવવસનના આ સ્થળોની પાસે

અ.મ્યુ.કો.એ એક વવશાળ મ્યુવનવસપલ સ્કૂલ બનાવી છે , પણ ત્યાાં આપવામાાં આવતા વશિણની ગુણવત્તા નીચી
છે . આસપાસમાાં કોઈ જાહેર દવાખાનુ ાં પણ નથી.
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માળખાકીય સવિતોને િગતા સંઘર્વ
રહીશો અને અ.મ્યુ.કો. વચ્ચે, રહીશો અને વોટર ઓપરે ટર

,

માળખાકીય સવલતોને લગતા અનેક શાલબ્દક તેમજ શાહરરીક સાંઘર્ો ચા્યા કરે
છે . અપ ૂરતા પાણી, ક્ષબલ્ડિંગનાાં કોહરડોરની
લાઇટો, પાણી અને ગટર જેવી માળખાગત
સવલતોના હરપેહરિંગ અને જાળવણીના
નાણાાં આપવા, તેમજ કચરો ફેંકવા જેવી
અનેક બાબતે

.

વાંક્ષચતતાને કારણે સાંઘર્વ ઉત્પન્ન થાય છે ,
ઉદાહરણ તરીકે, પાણીની અપ ૂરતી માત્રાને
લીધે સાંઘર્ો ઊભા થાય છે .
સાંઘર્વને લીધે વાંક્ષચતતા પેદા થાય છે .
કે .બી.ટી.નગરમાાં બાંધાયેલ આંગણવાડી મકાન

જેમ કે, જાળવણી ખચવ ભરવા બાબતની તકરારોને કારણે પાણી તેમજ ગટરની પાઈપોનુ ાં હરપેહરિંગ થતુ ાં નથી.
આથી અપ ૂરતુ ાં પાણી અને અપ ૂરતી સ્વચ્છતા

,

.

પ ૂરતું પાણી મેળવવા િાિતે થતા સંઘર્વ
લીકેજ (જુઓ કોષ્ટક ૧)ના કારણે દૈ વનક ધોરણે ઊભી થતી અપ ૂરતા પાણીની સમસ્યાને પહરણામે રહીશો, ખાસ
કરીને

નગરના રહેવાસીઓ

. .

અ.મ્યુ.કો.ને પાઈપો હરપેર કરાવવાનુ ાં કે બદલી

. કેટલાક હકસ્સામાાં કોઈ રહીશ અન્દ્ય રહીશોની સહી લઈને અ.મ્યુ.કો. ગયા છે , તો
કેટલાક હકસ્સામાાં રહીશોએ ભેગા થઈને (મોટે ભાગે મહહલાઓ) અ.મ્યુ.કો.ને રજૂઆત કરી છે . હકારાત્મક
પ્રવતભાવ મેળવવા માટે લોકોએ અનેક વાર અ.મ્યુ.કો.ની જુદીજુદી ઓહફસો (
હાંગામી

.

.

. .

. સાઇટ પરની

. .ઑહફસ, હરવરફ્રન્દ્ટ પ્રોજેક્ટટ ઑહફસ, મુખ્ય AMC ઑહફસ, િોનલ ઑહફસ, વટવા મ્યુવનવસપલ

વોડવ ઑહફસ) પર રજૂઆત કરી છે . અ.મ્યુ.કો. કહે છે કે આ હરપહરિંગની જવાબદારી રહીશોની છે . મહહલા
રહીશોએ કહ્ુાં કે અ.મ્યુ.કો. સ્ટાફે કેટલીક વાર એમની સાથે ખરાબ વતવન કયુાં હતુ.ાં કેટલાક હકસ્સામાાં આ રીતે
જમા થયેલા ટોળાએ હહિંસક રૂપ પણ ધારણ કયુાં છે .
“(મ્યુવનવસપલ) ઑહફસરે મહહલાઓ સાથે ખરાબ રીતે વાત કરી. એમણે કહ્ુાં કે

તમને અહીં મકાનો આપવામાાં આવ્યા છે , તમે એને લાયક નથી. પહેલાાં તમે
નદીમાાંથી પાણી ભરતા હતા એવી રીતે જ અહીં પણ ભરો. આથી કેટલીક સ્ત્રીઓ
રોર્ે ભરાઈ અને ઑહફસમાાં તોડફોડ કરી.”
.

. . નગરના એક રહેવાસીએ કહ્ુાં કે ચાર વખત ન જઈએ ત્યાાં સુધી અ.મ્યુ.કો. કદી કોઈ સમસ્યા તરફ

ધ્યાન આપતુ ાં નથી. આથી, હદવસો સુધી અ.મ્યુ.કો.નીઑહફસે જવાનુ ાં ભાડુાં ખચીને પોતાનો રોજ પાડવા કરતાાં
પાઈપ હરપેહરિંગનો ખચો કરવો સારો. આથી સામ ૂહહક રજૂઆતો ઓછી થવાના અને ખુ્લા સાંઘર્વના બનાવોને
.

માળખાકીય હહિંસા વધુ ઊંડી થતી જવાની વનશાની

ઈ .
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મોટર ખરાબ થતાાં (જુઓ કોષ્ટક ૧) તેને િડપથી હરપેર કરાવવાની વવનાંતી સાથે

. .

નગર અને

સદભાવના નગરના રહેવાસીઓ પણ અ.મ્યુ.કો.ના સત્તાધારીઓ પાસે ઘણી વાર જઈ ચ ૂક્યા છે . અનેક વારની
અ.મ્યુ.કો.ની

મુલાકાતો દરવમયાન હહિંસકપણાાંના પણ

છે . વટવા વોડવ ઑહફસમાાં જઈને અનેક

રહીશોએ હહિંસક રૂપ ધારણ કરીને ફવનિચર અને કમ્પ્યુટસવ તોડી નાખ્યા હતા. કેટલાક રહીશોએ કહ્ુાં કે હહિંસક
બનવુ ાં જરૂરી બની ગયુ ાં હતુ,ાં કારણ કે એ વસવાય અ.મ્યુ.કો. સાવ ધીમી ગવતએ કામ

અને રહીશો

હદવસો સુધી પાણી વગર રહેવ ુ ાં પડે છે .

.

ઈ

.
,

,
. (જુઓ

કોષ્ટક ૨).
અપ ૂરતા પાણીની પહરસ્સ્થવતને કારણે રહીશો અને વોટર ઓપરે ટરો વચ્ચે શાલબ્દક યુદ્ધ પણ થઈ જાય છે . પ ૂરતુ ાં
પાણી પહોંચાડવા માટે UGWT મોટરનુ ાં સાંચાલન ઓપરે ટરના હાથમાાં હોય છે . ઘણા હકસ્સામાાં એવુ ાં બને છે કે
લીકેજ અને બ્લોકેજને કારણે રહીશોને પ ૂરતુ ાં પાણી મળતુ ાં નથી. આ બાબત ઓપરે ટરના હાથમાાં નથી. વધુમાાં,
આ લીકેજ અને બ્લોકેજ અ.મ્યુ.કો. દ્વારા પાણી પ ૂરુાં પાડવા માટે કરવામાાં આવેલી ગોઠવણને કારણે ઊભી થયેલી
હોય છે (જુઓ કોષ્ટક ૧). બધા રહીશો આ સમજતા નથી. કેટલાક લોકો પાણીના અભાવ માટે ઓપરે ટરને
જવાબદાર ગણે છે . પહરવાર દીઠ ઓપરે ટર દ્વારા ઊઘરાવાતા માવસક ૨૦-૩૦ રૂવપયા આપવાની ઘણા ના પાડે
છે , જેમાાંથી શાલબ્દક ટપાટપી ઊભા થાય છે .

.

. . નગરના એક ઓપરે ટરે કહ્ુાં કે પૈસા ઊઘરાવવા જતી

વખતે રહીશો સાથે થતા શાલબ્દક સાંઘર્ો સામાન્દ્ય બની ગયા છે . સદભાવના નગરમાાં બે વોટર ઓપરે ટરો સાથે
વનયવમત ધોરણે િઘડા થતા રહે છે .

એક હકસ્સામાાં રહીશોના ટોળાાંએ ધક્કો મારતાાં વોટર ઓપરે ટર ઘવાયો હતો. રોજના કાંકાસથી
કાંટાળીને એક વોટર ઓપરે ટરે તો પાણીનુાં સાંચાલન કોઈ રહીશને જ સોંપી દીધુ.ાં
સદભાવના નગરના બે વોટર ઓપરે ટરો વચ્ચે શાલબ્દક ટપાટપી ચાલતી રહે છે . દરે ક સાઈટ પર તમામ
UGWTs એક જ સ્રોતમાાંથી પાણી મેળવે છે અને અનેક વા્વ UGWTs માાં આવતા પાણીના પ્રવાહને વનયાંવત્રત
કરે છે . સદભાવના નગરમાાં એક વા્વનુ ાં ચાલુ બાંધ થવુ ાં બે અલગઅલગ UGWTs માાં આવતા પાણીને વવપહરત
રીતે અસર કરતુ ાં હતુ.ાં એક UGWT માાં પાણીનો પ્રવાહ વધી જતો, તો બીજીમાાં ઘટી જતો. આ બાંને UGWTs ના
ઓપરે ટરો ઘણી વાર એકબીજા સાથે ટકરાઈ જતા, કારણ કે અપ ૂરતા પાણીના મુદ્દે રહીશો સાથે થતા સાંઘર્ોને
ટાળવા માટે બાંને પોતપોતાની UGWTs નુ ાં હહત જ જોતા. એક હકસ્સામાાં શાલબ્દક યુદ્ધ વધીને ધમકીઓમાાં
ફેરવાઈ ગયુ.ાં કેટલાક ગુડાં ાઓ પણ તેમાાં સામેલ થયા. અધ ૂરામાાં પ ૂરુાં, ઓપરે ટરો અલગ ધમવના હોવાને કારણે
બળતામાાં ઘી હોમાયુ.ાં સદનસીબે, કોઈને ઈજા ન થઈ. સાઈટ પર મળતા અપ ૂરતા પાણીને આવા િઘડા થાય
છે . એ પણ હકીકત છે કે આ સ્થળે પાણીના મુદ્દે સહાયરૂપ થાય એવી કોઈ સાંચાલન વ્યવસ્થા (ઔપચાહરક કે
અનૌપચાહરક) નો અભાવ પણ છે .
સદભાવના નગરમાાં આવેલા મ્યુવનવસપાક્ષલટીના નળ તથા નજીકની હાઉવસિંગ સોસાયટીઓના નળ પાસેના
રહીશો વચ્ચે પણ શાલબ્દક અને ક્યારે ક શારીહરક િઘડા થયા છે . અપ ૂરતા મળે લા પાણીને લીધે મ્યુવનવસપલ
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વોટર ટેન્દ્કર બોલાવવામાાં આવે, ત્યારે તેમાાંથી પાણી ભરીને લઈ જવાના મુદ્દે પણ રહીશો અંદરોઅંદર િઘડી
છે .
આ િઘડાના ઉકેલરૂપે, રાજકીય મદદ દ્વારા સદભાવના નગરમાાં નળ લગાવવામાાં આવ્યા છે , પણ તેની સાંખ્યા
અપ ૂરતી છે . વધુમાાં, ભારતીય જનતા પાટીના નેતાઓએ હહિંદુ વસ્તી ધરાવતા ક્ષબલ્ડિંનસ પાસે જ નળ લગાવ્યા
છે .
જાળવણી તેમજ મરમ્મત માટે આપવામાં આપતા ફ

િાિતના સંઘર્ો

લીક થતા પાણી અને ક્ષબલ્ડિંગમાાંની ગટરની પાઈપનુ ાં સમારકામ તેમજ તેમની સાફસફાઈ મોટાભાગના ક્ષબલ્ડિંગો
માટે પડકારરૂપ છે . ક્ષબલ્ડિંગમાાં લગાવેલી મોટા ભાગની પાઈપો તમામ ૩૨ ફ્લેટ દ્વારા વાપરવામાાં આવતી
નથી; કેટલીક આઠ ફ્લેટ દ્વારા તો કેટલીક ચાર ફ્લેટ દ્વારા વાપરવામાાં આવે છે . કેટલાક ક્ષબલ્ડિંગમાાં આગેવાનો
કે રહીશો હરપેહરિંગ માટેના પૈસા સફળતાપ ૂવવક ઊઘરાવતા હોય એવા પણ હકસ્સા બન્દ્યા છે . કેટલાક હકસ્સામાાં
બધા જ પહરવારોએ ૬ થી ૮ મહહનાના સમયગાળામાાં પહરવારદીઠ ૮૦૦ થી ૧૨૦૦ રૂવપયાનો ફાળો આપ્યો
હતો, અને ક્ષબલ્ડિંગોની પાણીની પાઈપો બદલાવી હતી. પહરણામે આજે ત્યાાંના રહીશોને ૨૪ કલાક પાણી મળે
છે . છતાાં, અનેક હકસ્સામાાં ફાળો ઊઘરાવવા બાબતે તણાવ અને શાલબ્દક સાંઘર્ો થયા હોવાનુ ાં નોંધાયુ ાં છે .
. .

નગરના એક હકસ્સામાાં લીકેજને લીધે આઠ પહરવારોને અસર થઈ હતી, પણ એક પહરવાર સમારકામ

દરવમયાન બહારગામ હતો. ફાળો ઊઘરાવવા બાબતે િઘડા થયા હોવા છતાાં એ પહરવારે પોતાનો ફાળો
આપવાની ના પાડી. આ ખચવનો બોજો હરપેહરિંગ માટે આગેવાની લેનાર રહીશે ઊઠાવવો પડયો.

. .

નગરનાાં એક ક્ષબલ્ડિંગમાાં પાણીની પાઈપો લીક થતી હતી. કેટલાક રહીશોએ દલીલ કરી કે તમામ ૩૨
પહરવારોએ ફાળો આપવો જોઈએ, જ્યારે બીજા રહીશોએ એવી દલીલ કરી કે લીક થતી પાઈપોનો ઉપયોગ
માત્ર આઠ પહરવારો દ્વારા જ કરવામાાં આવે છે . ક્ષબલ્ડિંગના એક રહીશનુ ાં વનવેદન કાંઇક આવુ ાં હતુ:ાં “ગમે તે કામ
કરવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ ત્યારે પહેલાાં તો િઘડો જ શરૂ થઈ જાય છે .”

. . નગરના એક રહીશે કહ્ુાં કે

.

પાઈપ હરપેહરિંગ માટેના પૈસા ઊઘરાવતી વખતે હાંમેશા તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે .
ુ વવસન, આવનજાવનની મશ્ુ કેિી અને તાણગ્રસ્ત જીવનશૈિી (પૉલિસી બ્રીફ ૧ પણ જુઓ)
કોષ્ટક ૨ : પન
વટવા જેવા દૂ રનાાં પુનવવસનના સ્થળે થી કાયવસ્થળે પહોંચવા માટે ખ ૂબ ઊંચુ ાં ભાડુ ાં આપવુ ાં પડે છે , જેના લીધે ઘણાનાાં કાયવમાાં
અવનયવમતતા આવતી (એટલે કે , પહરવહન માટે ખચવવાના પૈસા હોય, તો જ કામે જવુ ાં શક્ય બને), તો ઘણાાંને નોકરીધાંધા
છોડી પણ દે વા પડયા. બીજાએ ઊંચા ભાડાાં ખચીને પણ કામ કરવાનુ ાં ચાલુ રાખ્યુ.ાં
.

(

),
."

.

, જાહેર સ્વાસ્્ય સેવાઓ, બહેતર શાળાઓ તેમજ જાહેર વવતરણ વ્યવસ્થા

(જેમ કે , રે શવનિંગની દુ કાનો) સુધી પહોંચવા માટે ઊંચા ભાડાાં ખચવવા પડે છે . મ ૂળભ ૂત સેવાઓ (ખાસ કરીને વીજળી ક્ષબલ)
તેમજ મ ૂળભ ૂત સવલતો (ખાસ કરીને પાણી અને ગટરની વ્યવસ્થા તથા ક્ષબલ્ડિંગનાાં કૉહરડોરની લાઇટો) ની જાળવણી
પરના ખચાવ પણ વધ્યા છે . આને કારણે આજીવવકાની તાણ અને સામાજજક-આવથિક સમસ્યાઓ વધી છે . આથી રહીશોમાાં
જાળવણી તેમજ મરમ્મત માટે નો ખચવ ચ ૂકવવાની અિમતા અને અવનચ્છા પેદા

.
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કેટલાક હકસ્સા

. . . નગર અને સદભાવના નગરમાાં એવા પણ બનેલા, જ્યાાં દરે ક પહરવાર પાસેથી

સફળતાપ ૂવવક ફાળો ઊઘરાવીને કેટલીક પાણીની પાઈપો અને વા્વનુ ાં સમારકામ કરવામાાં આવ્યુ.ાં છતાાં
આનાથી સમસ્યાનુ ાં વનવારણ ન થયુ.ાં રહીશોને હજુ પણ 24 કલાક પાણી મળતુ ાં નહોતુ.ાં એક ક્ષબલ્ડિંગમાાં બે
મહહલાઓએ પૈસા ઊઘરાવેલા અને
રહીશોએ એમની પર પૈસાનો વ્યય
કરવાનો અને ખાઈ જવાનો સુદ્ધાાં
આરોપ લગાવેલો. તેને કારણે તણાવ
પેદા થઈ ગયેલો. એ બે મહહલાઓએ
કહ્ુાં

કે

રહીશો

હવે

વધુ

પૈસા

આપવાની ના પાડે છે , અને કહે છે કે
સમસ્યાનુ ાં વનવારણ નહીં થાય, તો
તેઓ પોતાના પૈસા પાછા માાંગશે.

ધાબા

ત ૂટે લી પાણી ની લાઈન, તેનાથી થતુાં પાણીનુાં લીકે જ. ઘરોમાાં તેથી બાંધ
પાણીનો સપ્લાય; અનેક ઘરો

આવી પહરસ્સ્થવત

૨૦૧૪ની મધ્યથી અ.મ્યુ.કો. એ મોટર-હરપેહરિંગથી હાથ ધોઈ નાખ્યા, ત્યારથી ઓપરે ટરો અને રહીશો વચ્ચે
તણાવ

. બગડેલી મોટરના હરપેહરિંગ માટે ઓપરે ટરો રહીશો પાસેથી ફાળો ઊઘરાવવાનો પ્રયત્ન

ત્યારે બાંને પિો વચ્ચે સાંઘર્વ પેદા થતો

. એક હકસ્સામાાં કેટલાક રહીશોએ ઓપરે ટર પર મોટર હરપેહરિંગના

વાસ્તવવક ખચવ કરતાાં વધુ રકમ ઊઘરાવવાનો આરોપ મ ૂકેલો. અન્દ્ય રહીશોએ જણાવ્યુ ાં કે ઓપરે ટર પર
મ ૂકાયેલો આરોપ ખોટો હતો.
વવશ્વાસનો અભાવ ખાસ કરીને સાંયક્ટુ ત લાઈટ ક્ષબલ માટે ફાળો (દર મહહને પહરવારદીઠ 2030 રૂવપયા) આપતી વખતે સ્પષ્ટ રીતે છતો થાય છે . ફાળો ઊઘરાવવાનુ ાં કામ સહેલ ુાં નથી, એ લોકો જાણતા
હોવાથી ફાળો ઊઘરાવવાની જવાબદારી લેવા માટે ખાસ કોઈ તૈયાર થતુ ાં નથી. કેટલાક ક્ષબલ્ડિંગોમાાં થોડા સમય
માટે રહીશોએ ક્ષબલ ભયાાં, પણ ફાળો ઊઘરાવવામાાં થતી મુશ્કેલીઓને કારણે ધીમે-ધીમે લોકો ક્ષબલ ભરવાનુ ાં
કામ છોડી દે વા લાનયા. સાંઘર્ો આ મુશ્કેલીઓનો ભાગ જ હતા.
.

. . નગરમાાં આવેલા એક ક્ષબલ્ડિંગના રહીશે કહ્ુાં કે તેમણે બે વર્વ સુધી સાંયક્ટુ ત લાઈટ ક્ષબલ ભયુ.ાં ત્યાર

પછી કેટલાક લોકો એમને બીજા હદવસે આવવાનુ ાં કહેતા, કેટલાક પૈસા આપવા બાબતે ફહરયાદ કરતા, તો
કેટલાક િઘડતા. આમ થતાાં બે વર્વ પછી અંતે ક્ષબલ ભરવાનુ ાં છોડી દીધુ.ાં બીજા એક ક્ષબલ્ડિંગના રહીશે કહ્ુાં કે
બીજા રહીશોને પૈસા આપવા બાબતે તેના પર વવશ્વાસ નથી. આથી કેટલાક રહીશો એવા પણ છે , જેઓ કોમન
લાઈટો ચાલુ રાખવા માટે ભાગે પડતી કરતાાં વધુ રકમ ચ ૂકવે છે . તેનો મત એવો હતો કે રહીશો પોતાના
પહરચીત લોકો વચ્ચે રહેતા હોત, તો ફાળો ઊઘરાવવાના કામમાાં સરળતા રહેત.
:
.
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કચરો ફેંકવા િાિતે થતા ઝઘડા
કચરો ફેંકવા બાબતે

રહીશો વચ્ચે તણાવ અને શાલબ્દક સાંઘર્વ ચાલતો રહે છે .

.

. . નગરના એક

રહેવાસીએ કહ્ુ:ાં “કોમન પ્લોટમાાં કોઈ કચરો ફેંકે અને બીજી વ્યસ્ક્ટત તેને એમ ન કરવા કહે, તો તેઓ િઘડા કરે
છે અને ગાળો બોલે છે .” આ સાંઘર્ો
.

.

જાહેર પ્િોટમાં અવતશય ગંદકી

કોષ્ઠક 3 : સામાજજક ભંગાણોન ંુ વનમાવણ કરતી અને સામ ૂરહક કાયો તેમજ સામ ૂરહક વહીવટના પડકારો પેદા કરતી
ફાળવણી પ્રરિયા
સાબરમતી હરવરફ્રન્દ્ટ ડેવલપમેન્દ્ટ કોપોરે શન ક્ષલવમટે ડ અને અ.મ્યુ.કો. દ્વારા અમલી બનાવવામાાં આવેલી સમસ્યાજનક
પુનવવસન પ્રહિયાનુ ાં એક પહરમાણ એ છે કે હરવરફ્રન્દ્ટની આસપાસના વવવવધ વવસ્તારોને ભેગા કરવામાાં આવ્યા. અને તેમને
કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ પદ્ધવતથી પુનવવસન સ્થળો ફાળવવામાાં આવ્યા. તેમાાં આ સ્થળોના કોઈ પણ ક્ષબલ્ડિંગમાાં રહેતા વવસ્થાવપત
પહરવારને આડેધડ આમાાંનો એક ફ્લેટ ફાળવવામાાં આવ્યો. પુનવવસન પણ અલગઅલગ તબક્કાઓમાાં કરવામાાં આવ્યુ.ાં
(કોટવ ના ચુકાદાએ યોનયતાનુ ાં વવસ્ત ૃવતકરણ કયુાં હોવાથી, જેમ કે પુનવવસન પ્રહિયા દરવમયાન કટ-ઑફ તારીખ). BRTS માગવ
વવસ્ત ૃવતકરણને લીધે, અ.મ્યુ.કો.એ આંબેડકર ક્ષિજ અને શાહઆલમ ટોલનાકા વચ્ચેના છ વવસ્તારોના રહેવાસીઓને શહેરના
છે વડાના વવસ્તારમાાં આવેલા રાલ્ન્દ્િટ કેમ્પમાાં મોકલી આપ્યા. 3-4 વર્વ પછી તેમને એક જ જૂથ ગણીને કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ
વવતરણ દ્વારા એમને વટવાનાાં બે અલગઅલગ સ્થળે આવેલા બે ક્ષબલ્ડિંગમાાં ફ્લેટ ફાળવવામાાં આવ્યા. અ.મ્યુ.કો.એ પણ
BRTS ના માગવવવસ્તરણને લીધે અસર પામેલા કાાંકહરયા તળાવ પાસે રહેતા લોકોની સાથે આમ જ કયુ.ાં
ફાળવણીની આ પ્રહિયાને લીધે લોકોએ એમના વવસ્ત ૃત પહરવાર, પાડોશીઓ તેમજ અન્દ્ય સગાસાંબધ
ાં ીઓ, વમત્રોથી વવખ ૂટા
પડવુ ાં પડ્ુ.ાં આ પ્રહિયાને કારણે વવવવધ વવસ્તારોમાાંથી એક સ્થળે , એક જ ક્ષબલ્ડિંગમાાં રહેવા માટે અનેક લોકો આવ્યા. આના
પહરણામે ઉત્પન્ન થયેલાાં સામાજજક ભાંગાણોનો અથવ એ કે અહીં રહેતા રહીશો વચ્ચે પરસ્પર વવશ્વાસનુ ાં સ્તર ઉચ્ચ નથી. એના
કારણે અનૌપચાહરક વહીવટ માટે જરૂરી સામ ૂહહક કાયો અથવા ઔપચાહરક સામ ૂહહક વહીવટી માળખુ ાં સ્થાપવા સામે પડકાર
ઊભો થાય છે .

પૉલિસીની ભિામણો


પ ૂરતા પીવાના પાણીની સાવવવત્રક



પાણીની ગોઠવણનુ ાં કાયવ સરળતાથી પાર પડે એ માટે અનેક પહરબળો ભાગ ભજવે છે ેઃ જૈવભૌવતક

ઈ, બની શકે તો દરે ક ઘરમાાં

જોગવાઈ કરવી જોઈએ.

(ઉદાહરણ તરીકે , પાણીની ગુણવત્તા; જેમ કે, ભારે પાણીમાાં રહેલા ખનીજોને કારણે બ્લોકેજ થઈ શકે છે ,
જેનાથી પાઈપો બગડી જાય છે વગેરે), ટેકવનકલ (જેમ કે, પાઈપનો વ્યાસ, પાઈપો અને વા્વની ગુણવત્તા,
પાઈપો અને વા્વની ગોઠવણ, મોટરની િમતા વગેરે), સામાજજક અને આવથિક (જેમ કે, માળખાગત
સુવવધાઓને જાળવવાની આવથિક િમતા), સાંસ્થાકીય અને રાજકીય (જેમ કે, યોનય ઔપચાહરક અને
અનૌપચાહરક વહીવટી બાંધારણો તેમજ પ્રણાક્ષલઓ, જેનાથી માળખાગત સવલતો અસરકારક રીતે તેમજ
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જવાબદારપણે કાયવ કરી શકે અને જેના દ્વારા એમની જાળવણી થઈ શકે), વગેરે. શહેરના ગરીબ વસ્તીવાળા
વવસ્તારોમાાં પાણીની સુવવધાઓની રચના અને આયોજન કરતી વખતે આ વવવવધ પહરબળો પણ ધ્યાનમાાં
લેવાાં જોઈએ. ઈજનેરી અક્ષભગમથી જોવામાાં આવે તો જ પાણીની સુવવધાઓ સફળ સાક્ષબત થઈ શકે.


સરકાર શહેરના ગરીબો માટે મકાનો બનાવતી વખતે ક્ષબલ્ડિંગની રચના અને માળખાકીય સવલતો પ્રત્યે જ
ધ્યાન આપતી રહી છે . મકાનો બનાવવાની હિયાને સમગ્ર

વનમાવણ તરીકે જોવાની જરૂર છે ,

જે તકો અને િમતાઓમાાં વ ૃદ્ધદ્ધ કરી શકે. એનાથી વનવાસને લગતી બાબતો

પુનવવિચાર કરવા

પ ૂરતી અને સુલભ મ ૂળભ ૂત સેવાઓ, માળખાગત સવલતો અને સુવવધાઓ પ ૂરી
પાડવા બાબતે


ધ્યાન રાખવામાાં આવશે.

પુનવવસન અવનવાયવ હોય, તો લોકોની આજીવવકાની સુરિા અને ઉન્નવતને ધ્યાનમાાં રાખીને પુનવવસન
અક્ષભગમ તથા પ્રહિયાનુ ાં વનમાવણ થવુ ાં જોઈએ. એ સાથે સામાજજક ભાંગાણો તથા પરસ્પર સાંબધ
ાં ોની
તેમજ સાંભાળ તરફ પણ લિ આપવુ ાં જોઈએ, કારણ કે આ સ્સ્થવતઓ સેવાઓના સામ ૂહહક સાંચાલનને સફળ
બનાવવા જરૂરી છે .



શહેરની ગરીબ વસ્તીવાળા વવસ્તારો- પુનવવસન સ્થળો હોય કે અન્દ્ય કોઈ- સેવાઓના સામ ૂહહક વહીવટ માટે
એ જરૂરી છે કે સરકારી સત્તાધારીઓ રહીશોની આવથિક િમતાઓનુ ાં વાસ્તવવક રીતે આકલન કરે . એ
ૂ ા ગાળાના તેમજ લાાંબા ગાળાના વહીવટનુ ાં
િમતાઓ પ્રમાણે સેવાઓ અને માળખાકીય સુવવધાઓના ટાંક
આયોજન કરે .

વટવા પુનવવસન સ્થળોએ થતા સાંઘર્ો અને વાંક્ષચતતાને લિમાાં લેવાનાાં ઉદ્દે શ


પુનવવસન સ્થળોએ વનવાસી સાંગઠનો બનાવવાનુ ાં કામ જે
પડકારજનક લાનયુ,ાં કારણ કે અ.મ્યુ.
આગામી કેટલાક વર્ો

અ.મ્યુ.

ઈ . સાથે-સાથે અ.મ્યુ.

.

ને આપવામાાં આવ્યુ ાં હતુ,ાં એ તેમને
વ્યવસ્સ્થત તેમજ યોનય રીતે ન

.

,

. એ પુનવવસન સ્થળો પર મીહટિંગો કરીને મ ૂળભ ૂત સેવાઓ અને સવલતો

બાબતના રહીશોના માંતવ્યો


તાત્કાક્ષલક પગલાાં:

તરફ પણ ધ્યાન આપવુ ાં જોઈએ.

રહીશો પાણીની સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે , એ જહટલ છે . આમ છતાાં, અ.મ્યુ.કો. દ્વારા યોજાયેલી
મીહટિંગોમાાં રહીશો સાથે થતા સાંવાદથી પાણીના અભાવ અને એ કારણે ઉદભવતા સાંઘર્ોમાાં ઘટાડો થઈ શકે.



પ ૂરતી સ્રીટ લાઈટો (ખાસ કરીને પ ૂરતા લાઈટના થાાંભલા નથી એવા કોમન પ્લોટ) અને એ યોનય રીતે
કામ કરે છે કે નહીં તેની ખાતરી કરી લેવી જોઈએ.



ઉજ્જડ અને ખાલી પડી રહેલા આંગણવાડી અને સ્વાસ્્યકેન્દ્રો માટે બનાવવામાાં આવેલા મકાનોમાાં એને
લગતા કામ કરી દે વા જોઈએ.
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