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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 ૫ 

વટવા પનુવવસન સ્થળો: મહિિાઓની જાતીય અસિામતી અને તેમના પ્રતત હિિંસા 
ભારતીય શહરેોમાાં વવશાળ સાંખ્યામાાં મહહલાઓ ઘરમાાં અને ઘરની બહાર હહિંસાનો સામનો કરે છે અને જાહરે 
સ્થળે અસલામતી અનભુવે છે. આ અનભુવ માટે પરુુષપ્રધાન સમાજવ્યવસ્થા અને મહહલાઓ પ્રત્યે જાતીય 
ભેદભાવ કારણભતૂ છે. જો કે, ઘરની બહાર મહહલાઓ માટે સલામત અને અસલામત સ્થળો ઉભાાં કરવામાાં 
શહરેી વવકાસ અને વહીવટની પદ્ધવત મહત્ત્વની ભવૂમકા ભજવે છે. આવાસનુાં સ્થળ અને પ્રકાર, પરૂતી 
માળખાગત સવુવધાઓ અને સેવાઓની જોગવાઈ, પરૂતી અને સલામત પહરવહન વ્યવસ્થા અને જવાબદાર 
પોક્ષલસવ્યવસ્થાનો આમાાં સમાવેશ થાય છે. તે સરવાળે સ્રોત અને તક સધુીની તેમની પહોંચને વવસ્તારે છે કે 
સાંકોચે છે. મહહલાઓના શહરેી અનભુવમાાં વગવ તેમજ નાતજાત, ધમવની સાથેસાથે ક્ષલિંગભેદનો પણ સમાવશે 
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થાય છે. અમદાવાદમાાં શહરેના મધ્ય ભાગમાાંથી વટવા જેવા છેવાડાના વવસ્તારમાાં શહરેી ગરીબોના કરાયેલા 
પનુવવસને મહહલાઓની સલામતી અને સરુિાને ઊંડી અસર કરી છે.  
 

વટવાના પનુવવસન સ્થળે રહતેી મહહલા રહીશોને પોતાના ઘરમાાં તેમજ આસપાસનાાં જાહરે સ્થળે અસલામતી 
અને ભય અનભુવાય છે. આ જાહરે સ્થળોએ, બસ અને શટલરીિાઓમાાં જતાાં અને આવતાાં તેમને સતામણીના 
અનભુવ થયા છે. આની અસર આસપાસમાાં કે શહરેનાાં અન્દ્ય સ્થળોએ થતી તેમની આવનજાવન પર પડ ેછે. 
સ્ત્રીઓન ેઆવી અસલામતી લાગવા પાછળ તેમજ સ્ત્રીહહિંસા માટે કારણભતૂ વાતાવરણ સજાવવા બદલ શહરેી 
આયોજન અને વહીવટના પ્રત્યિ કે પરોિ એવા અસાંખ્ય પહરબળો કારણભતૂ છે.  
 

૧.                                                                         
         

દૂર આવેલા પનુવવસનના સ્થળને કારણ ેમસુાફરીનો સમય વધે છે. બસોની ઓછી સલુભતા, બસના આવવામાાં 
લાગતી વાર અને કેટલાક હકસ્સાઓમાાં વનધાવરીત સ્થળે પહોંચવા માટે સીધી બસસેવાના અભાવને કારણે આમ 
થાય છે. શહરેના મધ્ય ભાગમાાં જતી મહહલાઓએ જણાવ્્ુાં કે જતાાં અને આવતાાં તેમને એક એક કલાક લાગ ેછે. 
(બસની પ્રવતિાના ગાળાનો સમાવેશ આમાાં થતો નથી.) શટલ રીિાઓ જલ્દી મળે છે, પણ વધ ુ ને વધ ુ
મસુાફરો બેસાડવા માટે ડ્રાઈવરો રાહ જુએ છે અને એ રીતે મસુાફરીનો સમય વધે છે. મહહલાઓએ જણાવ્્ુાં કે 
ક્યારેક તેમણે શટલરીિામાાં બેસી ગયા પછી એ ઉપડ ે ત્યાાં સધુી અડધો કલાક જેટલી રાહ જોવી પડ ે છે. 
મસુાફરીના લાાંબા સમયને કારણે હદવસના અંતે પાછા વળતી વખતે મહહલાઓને ડર અને હફકર રહ ેછે. બસ કે 
શટલ રીિાના સ્ટોપથી ઘરે પાછા ફરતી વખતે તેમને પોતાની સરુિા બાબતે અસલામતી અનભુવાય છે. એક 
મહહલાએ કહ્ુાં: “મને બીક રહ ેછે કે વાહન ક્યારે મળે, હુાં ઘરે પહોંચુાં...કોઈક મને પકડી અને કાંઈક કરી દેશે તો?”  
 

ખાસ કરીને ્વુાન મહહલાઓને બસ તેમજ શટલ રીિાઓમાાં ભીડને કારણે જાતીય સતામણીનો ડર સતાવે છે 
અને તેમને એનો અનભુવ પણ થાય છે. છોકરીઓ અને ્વુતીઓને સ્પશવ કરવાની તકનો લાભ પરુુષો ભીડને 
કારણે લેતા હોય છે. ઘણી સ્ત્રીઓ શટલ રીિામાાં જવાનુાં પસાંદ કરે છે, કેમ કે, એમાાં તેમને બેસવા મળે છે. 
(બસમાાં તેમણ ેપરાણે ઉભા રહવે ુાં પડ ેછે.) જો કે, આને કારણે સતામણી સામ ેસલામતી મળતી નથી. આગળ 
ચાર અને પાછળ ચાર મસુાફરો ઠાાંસેલા હોય એવી સ્સ્થવતમાાં પરુુષ સહપ્રવાસીઓ તેમની તરફ તાકી રહીને કે 
સ્પશીને ગેરવતવણ ૂાંક કરે છે. ઘણા હકસ્સાઓમાાં ડ્રાઈવરો પણ આવી ગેરવતવણ ૂાંક કરે છે. ખાસ કરીને એક બ ે
મહહલાઓ એકલી હોય ત્યારે તેઓ મોટેથી સાંગીત વગાડ ેછે, રીઅર વ્્ ૂમીરરમાાંથી તેમની તરફ તાકી રહ ેછે 
અને અવતશય ઝડપથી ચલાવે છે. દારૂ કે નશીલા રવ્યના નશામાાં ધતૂ હોય એવા ડ્રાઈવરો મોટે ભાગે આમ કરે 
છે. આવા હકસ્સામાાં મહહલાઓને પણ બીક લાગે છે કે આવુાં બેફામ ડ્રાઈવીંગ અકસ્માતને ન નોંતરે. 
 

૨.                                                         
તેમનાાં કાયવસ્થળ અને ઘર વચ્ચેના અમકુ રુટ પર (જેમ કે, બીબી તળાવ રુટ) સ્રીટ લાઈટો ચાલતી નથી. 
શટલરીિાઓમાાં ઘરે પાછી ફરતી મહહલાઓની અસલામતીની લાગણીમાાં આને કારણે વધારો થાય છે.  
 

પનુવવસન સ્થળેથી બ-ેત્રણ હકલોમીટર દૂર આવેલી શાળાએ ઘણી છોકરીઓ સાયકલ પર જાય છે. તેમની 
સાથેની ફોકસ જૂથ ચચાવઓમાાં તેમણે એ વવસ્તારના માગવ પરના ખાડાઓને કારણે અકસ્માતનો ભય દશાવવ્યો. 
વશયાળામાાં તેમને શાળાએ સવારના અંધારે જવાનુાં હોય અને સ્રીટ લાઈટો ન હોય એટલે આ શક્યતા વધી 
જાય.  
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“અમારી શાળા સધુી કોઈ બસ કે શટલ     ન હોવાથી અમારે સાયકલ પર જવુાં પડ ેછે. રોડ પર સ્રીટ લાઈટ 
નથી. સામેથી આવતા વાહનને અમે ન દેખાઈએ અને અમારી સાથે તે અથડાઈ જાય એવો ભય રહ ેછે.”  
 

બપોર પછી ઘણી છોકરીઓ ટયશુન ક્ટલાસમાાં પણ જાય છે અને વશયાળા દરવમયાન તે પાછી આવે ત્યારે અંધારુાં 
થઈ જાય છે. આથી ખાડાઓને કારણે તેમજ સ્રીટ લાઈટના અભાવથી અકસ્માતનો ભય રહ ેછે.  
 

3.                                                     
બસસ્ટોપ અને શટલસ્ટોપ સધુી પહોંચવા માટે મહહલાઓ પગપાળા જાય છે. નજીકના ફેરીયાઓ અને દુકાનોમાાં 
કહરયાણુાં ખરીદવા માટે પણ તેઓ ચાલતી જાય છે. કામ મળવુાં મશુ્કેલ છે, છતાાં કેટલીક મહહલાઓએ તે મેળવ્્ુાં 
છે અને પોતાના કાયવસ્થળે (નજીકની મધ્યમવગી સોસાયટીઓમાાં કે પાસેના જી.આઈ.ડી.સી. ઔદ્યોક્ષગક સાંકુલમાાં) 
ચાલતી જાય છે. નજીકની મ્્વુનવસપલ શાળામાાં બાળકો ચાલીને જાય છે અને આશરે ત્રણેક હકલોમીટરની 
વત્રજ્યાના વવસ્તારમાાં મોટી છોકરીઓ ચાલીને કે સાયકલ પર જાય છે. પનુવવસન સ્થળોમાાં અને તેની 
આસપાસની જાહરે જગાઓમાાં પણ મહહલાઓ હરેફરે છે અને રહ ેછે. પગપાળા કે સાયકલ પર તેઓ જે શહરેી 
વાતાવરણમાાંથી પસાર થાય છે એ અનેક રીતે અવત પ્રવતકળૂ છે. એ વવવવધ પ્રકારની હહિંસા, જોખમ અને 
અસલામતીને પે્રરે એવુાં હોય છે.  
  

આ સ્થળોએ અન ેતેની આસપાસ મોટા ભાગની સ્ત્રીઓએ જાતીય સતામણી અન ેચોરીનો ભય દશાવવ્યો. કેટલીક 
સ્ત્રીઓ હદવસના સમયે સલામતી અનભુવે છે, પણ તમામ સ્ત્રીઓ બાબત ે એમ નથી. બસસ્ટોપ પર, 
શટલરીિાની રાહ જોતાાં તમેને સલામતી લાગતી નથી. ખાસ કરીને વી.જી.જી. નગર અને સદભાવના નગરની 
વચ્ચે નારોલ-વટવા રોડ પરની ચોકડીઓએ આમ વધ ુલાગે છે. (જુઓ નકશો). આ રોડ પર ચાલવામાાં ઘણા 
લોકોને સલામતીનો અહસેાસ થતો નથી. પનુવવસન સ્થળના ઘણા આંતહરક માગો પણ અસલામત જણાય છે. 
ચાર રસ્તે પડતા સદભાવના નગરના દરવાજાની જગાને એક મહહલાએ અસલામત ગણાવી. અંધારા પછી 
અસલામતીની લાગણી વધ ુ લાગે છે અને ઘણી મહહલાઓ અંધારુાં થયા પછી ઘરની બહાર નીકળતી નથી. 
સ્ત્રીઓને લાગતી અસલામતીની આ લાગણી અને હહિંસા માટે ત્રણ પહરબળોનુાં સાંયોજન જવાબદાર છે.  
 

                
દારૂ અને જુગારના અડ્ડાઓ તેમજ લોકો દ્વારા કરાતા ચરસ, ગાાંજા અન ેપાઉડર જેવાાં નશીલા રવ્યોના સવેનથી 
મહહલાઓને અસવુવધા તેમજ અસલામતી અનભુવાય છે. દારૂ અને નશીલાાં રવ્યો લીધેલા નશાબાજો જાહરેમાાં 
ફરતા હોવાથી મહહલાઓને અસલામતી લાગે છે. આમાાંના કેટલાક માણસો લોકોને લ ૂાંટે પણ છે, તેમજ ચાકુની 
અણીએ પૈસા પડાવે છે. નશાની આદતને પોષવાનાાં નાણાાં માટે કેટલાક લ ૂાંટ કરવા પે્રરાય છે.  
 

એક મહીલા રહીશે પોતાના શેઠને આમ જણાવ્્ુાં. તેણ ેકહ્ુાં કે પોતે કામ માટે ગમે તેટલી વહલેી આવવા તૈયાર 
છે, પણ સાાંજે વહલેી પાછી ફરી જશે. કારણ કે આસપાસ પીધેલા અને નશીલા રવ્યો લેતા પરુુષો રખડતા હોય 
છે. ફોકસ ગ્રપૂ ચચાવઓમાાં પણ શાળાએ જતી છોકરીઓએ એકમતે જણાવ્્ુાં કે આ સ્થળે તેમને હરેાનગવતનો ભય 
રહ ે છે. પોતાનાાં અગાઉના રહણેાક વવસ્તારમાાં હરેાનગવત કે લ ૂાંટફાટનો જરાય ડર નહોતો. એ સ્થળો વવવવધ 
પ્રકારના લોકો અને ગવતવવવધઓથી મોડી રાત સધુી ધમધમતાાં રહતેાાં.  
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લ ૂાંટફાટ અને ગેરકાયદે પ્રવવૃિઓને શહરેી આયોજન અને વહીવટ સાથે અનેક રીતે સાંબાંધ છે. પનુવવસન 
અક્ષભગમને કારણે આવનજાવનની મશુ્કેલી તેમજ તાણગ્રસ્ત આજીવવકા ઉભી થઈ છે. આવનજાવનની મશુ્કેલીને 
કારણે ઘણા ્વુાનો પોતાના કાયવસ્થળે જઈ શકતા નથી. એને બદલે તેઓ આસપાસ રખડયા કરે છે, અનૈવતક 
તેમજ અસામાજજક પ્રવવૃિઓમાાં સાંડોવાય છે અને રસ્તે જતી સ્ત્રીઓને હરેાન કરે છે. તાણગ્રસ્ત આજીવવકાને 
કારણે પરુુષો પણ નાણાાં ખાતર ગેરકાયદે પ્રવવૃિઓ તરફ હડસેલાય છે. દરવમયાન પનુવવસન ફાળવણીની 
પ્રહિયાએ સામાજજક ભાંગાણ ઉભુાં ક્ુું છે. તેને લઈને આંતહરક સામાજજક વનયાંત્રણનો અભાવ પેદા થયો છે, જે 
આવી ગવતવવવધઓ અને વતવણકૂને ઉિેજન આપે છે. ફાળવણી પ્રહિયાએ વવવવધ વવસ્તારના ગુાંડાઓને એક જ 
વવસ્તારમાાં ભગેા કયાવ છે, જેને કારણ ેગેરકાયદે પ્રવવૃિઓ બાબતે તેમની વચ્ચ ેવચવસ્વ સ્થાપવાની સ્પધાવ થાય 
છે. હહિંસક રીતે તનેો વનકાલ કરવામાાં આવે છે, જેને કારણે સમગ્રપણ ેઅસલામતી અને ભયનુાં વાતાવરણ પેદા 
થાય છે. (આ બાબતે વધ ુવવસ્તારથી જાણવા માટે પોક્ષલસી બ્રીફ ૩ અન ે૪ જુઓ.)  
  

પનુવવસન ફાળવણી પ્રહિયાને કારણે પનુવવસન સ્થળોએ ઘણા ફ્લેટો ખાલી પડયા છે. આ ખાલી મકાનોના નબળા 
વહીવટને કારણે ઘણા ફ્લટેોમાાં ગેરકાયદે પ્રવવૃિઓ ચાલી રહી છે. (એ નોંધવુાં રહ્ુાં કે ઘણા ખાલી ફ્લેટો પર 
ગરીબ પરીવારોએ કબજો જમાવી દીધો છે. શહરેમાાં પરવડ ેએવા આવાસની ખોજમાાં તેઓ હતા. આમ, આ 
મકાનોના નબળા વહીવટને કારણ ે સૌથી જરૂરી એવી આવાસની સવુવધાને સરળ બનાવી દીધી છે. શહરેી 
આયોજનના સાંદભ ેજોઈએ તો શહરેના ગરીબોને પરૂતાાં અને પોષાય એવાાં મકાનો તે પરૂાાં પાડી શક્ુાં નથી.) 
સામાજજક સવુવધાઓ માટેની ખલુ્લી જગાઓ પર બાાંધવામાાં આવેલાાં ખોખાાં પણ મોટે ભાગે અ.મ્્.ુકો. દ્વારા ખાલી 
છોડાયેલા છે. (નવમાાંનાાં બે મકાન જ ઉપયોગમાાં છે. એક આરોનય કેન્દ્ ર તેમજ એક આંગણવાડી તરીકે). 
આમાાંના ઘણા છાશવારે ગેરકાયદે પ્રવવૃિઓ માટે કબજે કરી લેવાય છે.  
 

ઉજ્જડ તવસ્તારો અને શેરીઓ  
પનુવવસન સ્થળોમાાં અને તેની આસપાસ ઉજ્જડ વવસ્તારોને કારણે અસલામત વાતાવરણ સજાવ્ુાં છે. ઘણી 
મહહલાઓએ જણાવ્્ુાં કે વી.જી.જી. નગર અને સદભાવના નગર વચ્ચેના ચાર રસ્તા પર આવેલુાં બસસ્ટોપ 
રાતના દસ વાનયા પછી ઉજ્જડ બની જાય છે. આ ચાર રસ્તાના બને્ન ખણૂે આવેલા ખાલી, અણવવકસીત પ્લોટન ે
કારણે આમ થાય છે. એથી ઉલટુાં મખુ્ય રોડના બીજા છેડ ેફેરીયાઓનુાં બજાર છે. તે પ્રમાણમાાં સલામત છે.   
 

માળખાગત ખામીઓ  
માળખાગત ખામીઓને કારણે લ ૂાંટ તેમજ મહહલાઓ પ્રવત હહિંસાના વાતાવરણને ઉિેજન મળે છે. આ વવસ્તારમાાં 
સલામતી અંગનેા મહહલાઓના દૃષ્ટટકોણને પણ તે અસર કરે છે. સ્રીટ લાઈટોનો અભાવ તેમજ મખુ્ય માગો 
તથા પનુવવસન સ્થળોએ બરાબર ન ચાલતી સ્રીટ લાઈટોને કારણે મહહલાઓ અસલામતી અનભુવે છે. 
મહહલાઓને લાગે છે કે અંધારામાાં હમુલો અને હરેાનગવત થવાની શક્યતાઓ વધ ુહોય છે.  
 

ઘર પણ અસિામત 

માબાપને પણ લાગે છે કે બાળકોને, ખાસ કરીને બાળકીઓ અને કુાંવારી ્વુતીઓને એકલી ઘરે મકૂીને જવુાં 
અસલામત છે. તેમના અગાઉનાાં રહઠેાણોમાાં આમ નહોત ુાં. કે.બી.ટી. નગરના એક ફ્લેટમાાં ત્રણ વષવની એક 
બાળકી પર બળાત્કાર થયો હોવાની ઘટનાનો ઉલ્લેખ ઘણા બધાએ કયો. અસલામતીના આ વાતાવરણનુાં કારણ 
પોતાના પાડોશીઓને ન ઓળખતા લોકો અને અહીં ભાડ ેરહતેા એકલા લોકો છે. આનો સીધો સાંબાંધ પનુવવસન 
ફાળવણીની પ્રહિયા સાથે છે, જેને કારણે સામાજજક ભાંગાણ ઉભુાં થ્ુાં છે. પનુવવસનના અક્ષભગમ સાથે પણ તેનો 
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સીધો સાંબાંધ છે, જેમાાં પનુવવસન દૂરનાાં સ્થળોએ કરવામાાં આવ્્ુાં છે, જે ઘણા માટે ઈચ્છનીય કે યોનય નથી. 
તેમણે પોતાને ફાળવેલો ફ્લટે ભાડ ેઆપવો પડ ેછે અને પોતે શહરેના મધ્ય ભાગમાાં રહવેા માટે પાછા જવુાં પડ ે
છે.  
 

 
 

 
૪.                        
ખોટાાં કાયોમાાં સાંડોવાયેલા લોકોને ઉિેજન આપવાની પોક્ષલસની નીવત બાબતે મહહલાઓએ ક્ષચિંતા વ્યક્ટત કરી. 
ગેરકાનનૂી પ્રવવૃિઓ તેમજ ગુાંડાઓને નાથવામાાં વનટફળતા અને ઘણી ગેરકાનનૂી પ્રવવૃિઓમાાં તેમની 
સામેલગીરીને કારણે એવી છાપ પડ ે છે કે આ સ્થળોએ બધુાં તેમની દેખરેખ હઠેળ થાય છે. લ ૂાંટ પણ બહ ુ
સામાન્દ્ય છે, કેમ કે, પોક્ષલસ તેમના પર પરૂતાાં પગલાાં લેતી નથી. મહહલા પોક્ષલસની ગેરહાજરી બાબતે પણ 
સ્ત્રીઓ ક્ષચિંતા વ્યક્ટત કરે છે, કેમ કે, તેમની હાજરીમાાં પોક્ષલસ સાથે યોનય રીતે વાત કરી શકાય. ઘણાએ એમ 
જણાવ્્ુાં કે ફહરયાદ નોંધાવવા જઈએ ત્યારે પોક્ષલસ ગમે એવી જબાન વાપરે છે. ઘરેલ ુ હહિંસાની મહહલાઓની 
ફહરયાદ પોક્ષલસ અવગણ ેછે. 
  

પનુવવસનના અક્ષભગમ અને પ્રહિયાને કારણે તાણગ્રસ્ત જીવનશૈલી તેમજ સામાજજક ભાંગાણ ઉદભવ્યાાં છે. આથી 
એવી સ્સ્થવત થઈ છે કે કોઈ પણ પ્રકારનુાં કાનનૂી તથા અસરકારક ઔપચાહરક (જેમ કે, રહીશોનુાં માંડળ) કે 
અનૌપચાહરક સાંચાલનમાળખુાં સ્થાપવુાં પડકારજનક બની રહ્ુાં છે. આવુાં માળખુાં આ પનુવવસન સ્થળોએ અને 
તેની આસપાસ મહહલાઓ માટે સલામતીનુાં વાતાવરણ ઉભુાં કરી શકે. 
 

પૉલિસીની         
 

પનુવવસન સ્થળોએ મહહલાઓની સલામતીને લગતા મદુ્દાઓને ધ્યાનમાાં લતેાાં પનુવવસનનાાં સ્થળોએ બે સ્તરની 
નીવતઓ ઘડાવી જોઈએ- શહરેી સ્તરની અને જે તે સ્થળના સ્તરની સ્થાવનક નીવતઓ.  
 

 

એ  મહિિા મખુ્ય ક્રોસ રોડ       અને     રીક્ષા સ્ટોપ    સદભાવના     અને વી.જી.જી.નગરની વચ્ચે 
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શિરેી સ્તરની નીતતઓ:  
                              ઈ .                                                    

  ઈ                                   .                                                   
   .                                                 ઈ .  

                                  ,                                          
     ઈ        ઈ .   

 પોષાય એવી તેમજ સવુનયાંવત્રત વચગાળાની પહરવહન પ્રણાક્ષલ શહરેમાાં વવકસાવવી. તેનાથી છેક છેવાડા 
સધુી જાહરે પહરવહનના રુટની સલામતભરી જોગવાઈ કરી શકાય.   

 

સ્થાતનક સ્તરની નીતતઓ:  

 સધુારેલા માગો અને તેન ેસાંબાંવધત માળખાકીય સવલતો, જેમ કે, સ્રીટ લાઈટો.  
 અ.મ્્.ુકો., પોક્ષલસ અને રહીશો વચ્ચે ભાગીદારી ઉભી કરવી. તેને કારણે શેરીઓ સારી રીતે જળવાશ ેઅને 

સલામત બનશ ેતેમજ જે તે સ્થળમાાં અને તેની આસપાસ અન્દ્ય ખલુ્લી જગાઓ પણ સલામત બનશે. આ 
પ્રહિયામાાં મહહલાઓની સહભાક્ષગતા અને હહસ્સેદારી અગત્યની છે.  

 પોક્ષલસની સેવાઓ સલુભ બનવી જોઈએ. તે અસરકારક તેમજ પ્રવતભાવ આપે એવી હોવી જોઈએ. ખાસ 
કરીને મહહલાઓ સહહત અસલામતી અનભુવતા લોકોને અગ્રિમે સલામતી પરૂી પાડ ેએવી હોવી જોઈએ.   

 સ્વવનભવર બનવામાાં તેમજ હહિંસાનો સામનો કરવા માટે સિમ બનાવવામાાં                મહત્ત્વની 
ભવૂમકા ભજવી શકે. રાજ્યે               ના આ કાયવને સહિયપણે સહયોગ આપવો જોઈએ.  
 

               
*              (Locality mapping)                      
*                   
* ૧૧                  (FGDs)  
* ૭                       (GDs) 
* ૩                
*      ૧             ૩      FGDs, GDs                             .  
*                                                        
*                                                 FGDs (૪૬    ) 
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