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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 કેન્દ્રમાાં રાખવામાાં આવ્યા છે ેઃ
શહેરના દક્ષિણ વવભાગમાાં સ્સ્થત મુસ્સ્લમ વસ્તી ધરાવતો અનૌપચાહરક વવસ્તાર એવો બોમ્બે હોટલનો
શહેરી પ્રોજેક્ટ્સને કારણે હટાવી

, તેમજ

ઝાંપડપટ્ટીઓના પુનવવસન માટે વપરાયેલા શહેરના અસ્નન ખ ૂણે સ્સ્થત વટવામાાં
(JnNURM)

'

' (BSUP)

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

,

,

અમદાવાદ પૉલિસી બ્રીફ ૮
બોમ્બે હોટિ: અનૌપચારિક
અપિાધ, રહિંસા અને અસિામત સ્થળો
અમદાવાદના દક્ષિણ છે ડે બોમ્બે હોટલના વવસ્તારનો વવકાસ મુખ્યત્વે ૨૦૦૦ના દાયકાના આરાં ભ/મધ્યથી થવા
લાનયો. નાના અને મધ્યમ સ્તરના ક્ષબલ્ડરોએ શ્રેણીબદ્ધ અનૌપચાહરક સોદાઓ દ્વારા ખેતીવાડીની જમીન ખરીદી .
તેના વવકાસની કોઈ પણ જાતની પરવાનગી વવના તેમણે એ જમીનનો વવકાસ કયો. ત્યાર પછી જમીનના પ્લોટ કે
તેની પર ટેનામેન્દ્ટ બાાંધીને ગરીબ અને ઓછી આવક ધરાવતા મુસ્સ્લમ

તેમણે અનૌપચાહરક સોદાઓ દ્વારા
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તેન ુ ાં વેચાણ કર્ુ.ું આ વવસ્તારમાાં અપરાધ અને હહિંસા વ્યાપક બની રહ્ાાં છે , જેને કારણે ત્યાાંના રહીશો માટે
અસલામતી સજાવઈ રહી છે . દારૂ, નશીલા રવ્યો અને જુગારના અડ્ડા અહીં ફૂલ્યાફાલ્યા છે અને ઘણા ર્ુવાનો આ
અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓમાાં

છે . ચોરી અને લટાં ૂ ફાટ અહીં સામાન્દ્ય બાબત છે . આ વવસ્તારમાાં અને તેની

આસપાસ અનેક ટોળકીઓ છે . તેમની વચ્ચે છાશવારે જાહેર જગાઓએ અથડામણો ફાટી નીકળે છે .
આવી અસલામત સ્સ્થવત પેદા થવા પાછળ અનેક પહરબળો છે . બાાંધકામના યોનય આયોજન તેમજ માળખાકીય
સવલતો અને સેવાઓ બાબતે આ વવસ્તારમાાં રાજ્યની ગેરહાજરી

. આ વવસ્તારમાાં કેટલીક વ્યસ્ક્ટતઓ અને
જૂથો બળજબરી, ધાકધમકી અને
હહિંસાથી અન્દ્ય રહીશો પર વચવસ્વ
જમાવતા થયા

. આને કારણે

અહીંના

પોતાના

રહીશો

વવષે,

પહરવાર અને માલવમલકત વવષે
ભયનો ઓથાર અનુભવી રહ્ા છે .
આયોજન

અને

માળખાકીય

સવલતોની જોગવાઈના અભાવ
તેમજ

સહિય

પોક્ષલસની

ગેરહાજરીના પહરણામે આમ થર્ુ ાં
.

આ

સામાજજક

વવસ્તારની
અને

પ્રવતવમાન

આવથિક

સ્સ્થવત

અપરાધ અને હહિંસાને ફાલવા માટે
સાન ૂકુ ળ વાતાવરણ પ ૂરુાં પાડે છે .
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બોમ્બે હોટિમાં અનૌપચારિક વવકાસ અને રહિંસાના એજન્ટો
બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં અનૌપચાહરક વવકાસને કારણે અહીં હહિંસા અને ગુનાઓ થતાાં રહે છે . ક્ષબલ્ડરો, સ્થાવનક
રાજકારણીઓ, શસ્ક્ટતશાળી ગુડાં ાઓ વચ્ચેની સાાંઠગાાંઠ તેમજ અ.મ્ર્ુ.કો.ની આડકતરી હહસ્સેદારીને કારણે આ શક્ય
બન્દ્ર્ુ ાં

. આયોજન તેમજ માળખાકીય સવલતોની જોગવાઈ બાબતે રાજ્યની ગેરહાજરીમાાં ક્ષબલ્ડરો અને ગુડાં ાઓએ

નોંધપાત્ર સિા પ્રાપ્ત કરી

.

ક્ષબલ્ડરો લોકો પાસેથી વધુ ને વધુ પૈસા બનાવવા માાંગતા હતા. તેથી જમીનના પ્લોટ/ ટેનામેન્દ્ટના ખોટેખોટા
બુહકિંગના અનેક હકસ્સાઓ આ વવસ્તારમાાં બન્દ્યા

. ક્યારે ક ખાલી પ્લોટો ગુડાં ાઓ દ્વારા કબજે કરી લેવામાાં આવતા.

આ વમલકત ખાલી કરવા માટે તેઓ (અનૌપચાહરક) માક્ષલક પાસેથી નાણાાં વસ ૂલતા. પાણી જેવી મ ૂળભ ૂત સેવા
અનૌપચાહરક રીતે પ ૂરી પાડવામાાં અને એ રીતે આ વવસ્તારોમાાંથી નફો

રળતા

. પ ૂરતુ ાં અને

પીવાલાયક પાણી પ ૂરુાં ન પાડે તો પણ ક્યારે ક તેઓ ધાકધમકી અને બળજબરીપ ૂવવક માવસક શુલ્ક વસ ૂલતા
.
કેટલાક ક્ષબલ્ડરો પણ દારૂ અને જુગારના અડ્ડાઓ જેવી અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓમાાં
જાહેર સ્થળે થતા તેના સાંચાલનને કારણે રહીશો પર અસર
અસલામત વાતાવરણ પેદા થર્ુ ાં

. આ વ્યવસાય અને

. મહહલાઓ અને બાળકો માટે તેનાથી

. નશાની હાલતમાાં પુરુષો દ્વારા થતી હેરાનગવતનો અનુભવ ફોકસ્ડ

જૂથચચાવઓમાાં મહહલાઓએ જણાવ્યો. મ્ર્ુવનવસપલ શાળાનો રસ્તો કેટલાક ખુલ્લાાં મેદાનોમાાંથી પસાર થાય છે . અહીં
તોફાની લોકો કબજો જમાવીને બેઠા હોય છે .
બોમ્બે હોટલમાાં

વવવવધ ગેંગ સ્થપાઈ છે

જાહેર સ્થળોએ થાય છે ,

એકબીજા સાથે ઝઘડ

રહે છે . સામાન્દ્ય રીતે આ ઝઘડાઓ

ભય ફેલાય છે અને

પ્રસાંગે જુગારના એક સ્થળે થયેલા ઝઘડાને પહરણામે બે ગેંગ વચ્ચે ગોળીબાર
અન્દ્ય રહીશો સાથે ઝઘડો થાય ત્યારે તેમને ડરાવવા માટે ગેંગને કે ગુડાં ાઓને ભાડે

જોખમ જણાય છે . એક
. ક્યારે ક અમુક રહીશો પણ
. આને કારણે

સ્સ્થવત હહિંસક અને જોખમી બની જાય છે .
આ ગુડાં ાઓ અને અનૈવતક વ્યવસાયથી ર્ુવાનો પણ પ્રભાવવત થાય છે અને તેઓ તેમની સાથે જોડાવા માટે
આકષાવય છે . હિકેટ રમવા માટે ર્ુવાનો ખુલ્લાાં મેદાનોમાાં ભેગા થાય ત્યારે પણ ર્ુવાનો પર તેની અસર પડે છે . આ
મેદાનોમાાં અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓ ચાલતી હોય છે . રમવાને કારણે ગુડાં ાઓની પ્રવ ૃવિને ખલેલ પહોંચે કે ક્યારે ક દારૂના
અડ્ડામાાં બેઠેલા કોઈક નશેબાજને બોલ વાગે ત્યારે મારામારી

થઈ જાય છે .

પોક્ષલસની અથડામણ પણ ઘણી વાર ગુડાં ાઓ સાથે થાય છે . (પોક્ષલસની ભ ૂવમકાની ચચાવ આગળ ઉપર

કરવામાાં

આવી છે .) દારૂના અડ્ડાઓ પર પોક્ષલસના દરોડો પાડવાના બનાવ પણ બને છે . આવા એક બનાવમાાં ગુડાં ાઓ પરાણે
નજીકના એક રહીશના ઘરમાાં છુપાઈ ગયા. એ રહીશે ડરને કારણે ચ ૂપચાપ તેમને આશરો આપવો પડયો.
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નકાિાત્મક તકો પેદા કિત ં

વાતાવિણ
છે . મ ૂળભ ૂત સેવાઓની ગેરહાજરીને કારણે બોમ્બે

વાતાવરણનો સીધો પ્રભાવ અપરાધ અને હહિંસા પર
હોટલમાાં

વાતાવરણ સાવ કથળી ગર્ુ ાં છે . તેની થોડીઘણી ખુલ્લી જગાઓ અને તળાવો કચરાથી

ખડકાયેલાાં છે . ઘન કચરાના વ્યવસ્થાપનની જોગવાઈ બાબતે અ.મ્ર્ુ.કો.ની બેદરકારીના પહરણામે આમ થયેલ ુાં છે .
રહીશો આવી જગાઓએ જવાનુ ાં ટાળે છે . પછી તે દારૂ અને નશાના બાંધાણીઓ માટે વમલનસ્થાન બની જાય છે .
અડધા બાંધાયેલાાં મકાનો અને ખાલી પ્લોટમાાં પણ
આમ જ બને છે . આ વવસ્તારની પવિમે આવેલા
વપરાણા ગાબેજ ડમ્પનો ઉપયોગ પણ

સ્થાવનક

ગુડાં ાઓ દ્વારા અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓ આચરવા માટે થાય
છે .
સ્રીટ લાઈટોના અભાવને કારણે આ વવસ્તારમાાં ચોરી
અને લટાં ૂ ફાટની તકો પેદા થાય છે . અમુક મુખ્ય
માગો પર થોડાાં વરસો માટે સ્રીટ લાઈટો હતી ખરી,
પણ આંતહરક માગો પર સ ૂયાવસ્ત પછી ઘોર અંધકાર
છવાયેલો હોય છે . કેટલીક સોસાયટીઓમાાં સ્થાવનક
રાજકારણીઓએ સ્રીટ લાઈટના થાાંભલા મ ૂકાવ્યા છે ,
પણ તેની પર હજી લાઈટો મ ૂકવામાાં આવી નથી.
કેટલીક સોસાયટીઓમાાં રહીશોએ પોતાના ઘરની
બહાર લાઈટના બલ્બ મ ૂક્યા છે , પણ આખી રાત તેને
ચાલુ રાખવાનુ ાં તેમને પરવડે એમ નથી.
સામાજજક-આવથિક તાણ અને તેની અસિો
બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં અપરાધ અને હહિંસા પ્રચક્ષલત હોવાનુ ાં એક કારણ છે સામાજજક-આવથિક તાણ. અહીંના મોટા
ભાગના રહીશો અનૌપચાહરક િેત્રના રોજગાર સાથે સાંકળાયેલા છે . ગરીબી અને ઓછી આવક ઉપરાાંત કામના
લાાંબા કલાકોને કારણે આ તાણ સજાવય છે . આ વવસ્તારમાાં એક જ મ્ર્ુવનવસપલ શાળા છે , જ્યારે આ વવસ્તારની
ખાનગી શાળાઓ અવતશય ફી લે છે . તેને કારણે આ વવસ્તારમાાં અધવચ્ચે ભણતર છોડી દે તા બાળકો(સ્કૂલ ડ્રોપ
આઉટ)ની સાંખ્યા ઘણી વધારે છે . સામાજજક-આવથિક તાણ અને પ્રમાણમાાં વશિણના અભાવને કારણે ર્ુવાનો દારૂ
અને નશીલા રવ્યના ફેરીયાઓ અને સ્થાવનક ગુડાં ાઓ માટે કામ કરતા થાય છે . અનૌપચાહરક િેત્રે મળતી
રોજગારીની રકમ કરતાાં આ રસ્તે મળતી રકમ વધુ હોય છે . એક ર્ુવાને જણાવ્ર્ુ ાં કે કપડાાંની એક ફેકટરીમાાં કામ
કરવાથી તેને મહહને દસ હજાર રૂવપયા મળે છે , જ્યારે અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓમાાં રોજના બે હજાર રૂવપયા પાડી શકાય છે .
ચોક્કસ સ્થળોએ

રહેતા બેકાર ર્ુવાનો ત્યાાંથી પસાર થતી મહહલાઓની જાતીય સતામણી કરે છે અને ક્ષબભત્સ

શબ્દો ઉચ્ચારે છે . પહરણામે કામ વવના મહહલાઓ ઘરની બહાર નીકાળતાાં ખચકાય છે . ફોકસ્ડ જૂથ ચચાવઓમાાં
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જાણવા મળર્ુ ાં કે શાળાએ જવાના રસ્તે સલામતીની હફકરને કારણે છોકરીઓને શાળામાાંથી ઉઠાડી લેવાના ઘણા
હકસ્સા બન્દ્યા છે . બાળકોને ઘરથી દૂ ર રમવા મોકલતાાં પણ મહહલાઓ ખચકાય છે . કેમ કે, તે ખરાબ સોબત કે
ખરાબ આદતમાાં ફસાઈ જવાની સાંભાવના રહે છે .
ગરીબીને કારણે ઘણા લોકો ચોરી અને લટાં ૂ ફાટ તરફ પણ આકષાવયા છે , જેમાાં વ્યસ્ક્ટતગત તેમજ સુઆયોજજત
ટોળકીનો સમાવેશ પણ થાય છે . રહીશો બહારગામ ગયા હોય એવાાં મકાનો પર ગેંગ નજર રાખે છે અને રાત્રે તેમાાં
ચોરી કરે છે . આ રીતે દાગીના, ઈલેક્ટરોવનક ઉપકરણો, નાણાાં તેમજ પાલત ૂ પશુઓની ચોરી થઈ છે . છરી જેવાાં
શસ્ત્રોના ઉપયોગથી સશસ્ત્ર લટાં ૂ પણ કરવામાાં આવી છે .
વવભાજીત સમદાય અને િોજબિોજની નબળી સામાજજક એકતા
બોમ્બે હોટલમાાં વવવવધ સાંપ્રદાય અને ધાવમિક

મુસ્સ્લમો વસે છે . આમાાં સુન્ની મુસ્સ્લમો, તબલીકી જમાત

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . ગુજરાતના વવવવધ વવસ્તાર તેમજ ભારતનાાં અન્દ્ય રાજ્યોમાાંથી આવેલા મુસ્સ્લમો પણ છે .
હજી આ વવસ્તાર પ્રમાણમાાં નવો છે . તેથી ઘણા રહીશો એકબીજાના પહરચીત નથી. ઘણા ભાડૂઆતો (બોમ્બે હોટલ
વવસ્તારમાાંની અન્દ્ય સોસાયટીઓમાાં) મકાન બદલતા રહે છે . સ્રોતની તાંગીને કારણે રહીશો સતત એકબીજા સાથે
સ્પધાવ કરતા રહે છે . આને કારણે અવવશ્વાસ અને રહીશો વચ્ચે રોજબરોજની સામાજજક એકતાનો અભાવ સજાવય છે .
આને કારણે

સામ ૂહહક કાયો થઈ શકતાાં નથી. આથી અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓ સાથે સાંકળાયેલા લોકોને

પોતાની ગવતવવવધઓ ચાલુ રાખવાનુ ાં સરળ પડે છે .
ઘણા એકલા પુરુષો પણ આ વવસ્તારમાાં રહે છે . તેઓ કપડાાંની વકવ શોપમાાં કામ કરે છે અને રહે છે . તેમની અને
પહરવાર

વચ્ચે તાણ પેદા થાય છે , કેમ કે, મહહલાઓ આ પુરુષો વચ્ચે અસલામતી અનુભવે છે . અમુક

કામદારો દ્વારા ર્ુવતીઓ અને બાળકોની જાતીય સતામણીના હકસ્સાઓને કારણે મહહલાઓને આમ લાગે છે . કેટલીક
સોસાયટીઓમાાં રહીશોએ પોતાના ઘરની પાસે કપડાાંની વકવ શોપ ખોલવા બાબતે વાાંધો

ઉઠાવ્યો

. પણ

વકવ શોપના માક્ષલકોએ મોકલેલા ગુડાં ાઓ દ્વારા તેમને ધમકાવવામાાં આવ્યા. એક રહીશને બીજા રહીશ સાથે ઝઘડો
થાય ત્યારે એકને ડરાવવા માટે બીજાએ ગુડાં ાઓ/ગેંગને ભાડે રાખવાના પણ હકસ્સાઓ બન્દ્યા છે .

“ગટર ઉભરાવા બાબતે બે પહરવાર વચ્ચે ઝઘડો થયો. પહેલાાં એ બે મહહલાઓ વચ્ચે થયો,

અને પછી તે પુરુષો સુધી પહોંચ્યો. એમાાંનો એક જણ ગુડાં ાઓ બોલાવી લાવ્યો અને તેઓ શસ્ત્રો
સાથે આવ્યા. આથી અમે તેને (બીજા રહીશને) મદદ કરી અને અમારા ઘરમાાં તેન ુાં રિણ કર્ુ.ું
મારી સોસાયટીના રહીશોએ મને કહેવાનુાં શરૂ કર્ુું કે મારે તેન ુાં રિણ ન કરવુાં જોઈએ. કેમ કે,
આ ગુડાં ાઓ મારા પહરવાર સાથે પણ મારામારી કરી બેસશે. ગુડાં ાઓ અમારી ગલીમાાં આવ્યા
અને ધમકી આપી કે આ માણસને જે કોઈ મદદ કરશે તેને પણ અમે ફટકારીશુ.ાં ”
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બીજા રહીશોના ઝઘડામાાં વચ્ચે પડતાાં રહીશો ડરે છે , કેમ કે, તેનાથી તેમની પોતાની સુરિાનો ભોગ લેવાય એમ
છે . એક સ્થાવનક આગેવાનના ખ ૂનના બનાવમાાં કેટલાક રહીશો હમ
ુ લાખોરોને અટકાવવા માટે કે પોક્ષલસને વનવેદન
આપવા માટે આગળ આવ્યા હતા.
ગે િહાજિ અને ભ્રષ્ટ પોલિસ
બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં પોક્ષલસોએ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્સ્થવતને બદતર બનાવી દીધી છે . અસામાજજક તત્ત્વો
દ્વારા અનૈવતક પ્રવ ૃવિઓ બેરોકટોક ચાલુ રહેવાનુ ાં એક કારણ અહીંના રહીશોના મતે પોક્ષલસ ચોકીની ગેરહાજરી છે .
વધુમાાં ફહરયાદીની સાથે પોક્ષલસનો જાણીતો સ્થાવનક અગ્રણી આવે નહીં ત્યાાં સુધી પોક્ષલસ (સૌથી નજીકની ચોકી
ચાંડોળા તળાવ પાસે અને સૌથી નજીકનુ ાં પોક્ષલસ સ્ટેશન દાણી લીમડામાાં છે ) ફહરયાદ નોંધવાનો ઈન્દ્કાર કરે છે . ઘણા
ગુડાં ાઓ સાથે પોક્ષલસની પણ ભાગીદારી હોય છે અને તેમની પાસેથી લાાંચ લીધા પછી તેમને છોડી મ ૂકે છે અથવા
લોક અપમાાં સાવ ઓછા સમય માટે પ ૂરે છે . એક મહહલા રહીશે એક હકસ્સો જણાવ્યો. એક ગુડાં ાની વવરુદ્ધ તે ફહરયાદ
નોંધાવવા ગઈ. એ ગુડાં ાએ તેની ખાણીપીણીની લારી ઉંધી પાડી દીધી હતી. એ મહહલાએ જોર્ુ ાં તો પેલા ગુડાં ાનો ફોન
નાંબર પોક્ષલસના મોબાઈલ ફોનમાાં

હતો. બોમ્બે હોટલમાાં જુગાર અને દારૂના અડ્ડાઓ ચલાવતા ગુડાં ાઓ

દ્વારા વનયમીતપણે પોક્ષલસને લાાંચ આપવામાાં આવે છે , જેથી તેમની ગવતવવવધઓમાાં પોક્ષલસની દખલ ઓછામાાં
ઓછી થાય. પોક્ષલસ દ્વારા આ વવસ્તારમાાં વનયમીતપણે પહેરો ભરાતો નથી. ખ ૂન, ગોળીબાર કે બળાત્કાર જેવો હહિંસક
બનાવ બને ત્યારે ગુનાના સ્થળે ઝડપભેર તેઓ ભાનયે જ દે ખા દે છે .
પોક્ષલસની આવી સ્સ્થવતને કારણે રહીશો વૈકલ્લ્પક ન્દ્યાયવ્યવસ્થા તરફ વળે છે . ચોરી અને જાતીય સતામણીના
હકસ્સાઓમાાં તેઓ મોટે ભાગે બે પિ વચ્ચે સમાધાન કરાવવા માટે સ્થાવનક અગ્રણીઓને કહે છે .

ઘણી

વાર કાયદો પોતાના હાથમાાં લે છે અને ચોરને પોક્ષલસને સોંપતાાં અગાઉ તેને બરાબર ફટકારે છે . એક હકસ્સામાાં
બાળકોનુ ાં અપહરણ કરતી હોવાના શકને આધારે એક મહહલાને પકડવામાાં આવી. ટોળાએ તેને બરાબર ફટકારી.
પોક્ષલસના આવ્યા પછી પણ તેને મારવાનુ ાં ચાલુ રહ્ુ.ાં આખરે ટોળાને વવખેરવા માટે પોક્ષલસે ટીયર ગેસ અને
લાઠીચાર્જ કરવો પડયો. ત્યાર પછી તે મહહલાનો હવાલો

શક્યા.

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૫માાં બહેરામપુરા મ્ર્ુવનવસપલ વૉડવ ના કાઉન્દ્સીલર બદરૂદીનીન શેખ દ્વારા બોમ્બે હોટલ વવસ્તારમાાં (ફલ ઝલ
નગર માકે ટના પ્રવેશદ્વારે ) પોક્ષલસ ચોકીનુ ાં ઉદઘાટન કરવામાાં આવ્ર્ુ.ાં હવે જોવાનુ ાં એ રહે છે કે પોક્ષલસ ગુનેગારો
સાથેની ભાગીદારી ચાલુ રાખે છે કે રહીશોને સલામતીની ખાતરીનો અહેસાસ કરાવે છે .
પોલિસીની ભિામણો



આ વવસ્તારની સામાજજક સમસ્યાઓનો ઉકેલ શહેરી સુધારણાના પગલાાં દ્વારા લાવી શકાય. આ વવસ્તારમાાં
ટાઉન પ્લાવનિંગ સ્કીમનો અમલ સાંવેદનપ ૂણવ રીતે કરવો જોઈએ. સ્રીટ લાઈટો, પાકા રોડ, સુઆયોજજત ખુલ્લી
જગા જેવી માળખાકીય સુવવધાઓની તેમજ શાળાઓ જેવી સામાજજક સુવવધાઓની જોગવાઈ કરવી જોઈએ.
તેનાથી અનૌપચાહરક બાબતોમાાં અપરાધ અને હહિંસાની તકોનુ ાં પ્રમાણ ઘટવામાાં મદદ મળશે.
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આવા વવસ્તારોમાાં પોક્ષલસની ભ ૂવમકાનુ ાં પુનમલ્ૂવ યાાંકન થવુ ાં જોઈએ. રહીશોમાાં પ્રવતવતા પોક્ષલસ વવષેના નકારાત્મક
ખ્યાલને બદલવા માટે પ્રયાસો થવા જોઈએ. રહીશો પોક્ષલસ સુધી વધુ સારી રીતે પહોંચી શકે તેમજ આ
વવસ્તારમાાં તે વધુ પ્રમાણમાાં જોવા મળે એવાાં પગલાાં દ્વારા આમ કરી શકાય.



રહીશો વચ્ચેના કે બળજબરી યા ધાકધમકી કરતા લોકો સાથે રહીશોના સાંઘષો વનવારવા માટે શાાંવત સવમવત
તેમજ અન્દ્ય સાંગઠનોની રચનામાાં રહીશોની વધુ સામેલગીરી



.

માક્ષલકીની સુવનવિતતાને સુધારવાનાાં પગલાાં લેવાાં, કેમ કે, જે રહીશોના મકાનની માક્ષલકી સુવનવિત નથી તેમના
પર ધાક જમાવવા માટે હહિંસાનુ ાં હવથયાર અસરકાર રીતે વાપરી શકાય છે ,

*

.

(Locality mapping)

*
* ૧૬

(FGDs -

)

* ૨૧
*
*

૮ FGDs
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સિનામ ં : સેન્ટિ ફોિ અબબન ઇક્વવટી (સી.ય.ઈ.), સેપ્ટ યનીવસીટી, કસ્તિભાઈ િાિભાઈ કે મ્પસ, યનીવસીટી િોડ, નવિં ગપિા, અમદાવાદ -380009
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વેબસાઈટ : www.cept.ac.in/cue ઈમેિ: cue@cept.ac.in
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