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અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતમાાં સ્થળાાંતરરત શ્રમમકોની પરરસ્સ્થમતનો અભ્યાસ 
 

પ્રાસ્તામવક :: અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતની રચના ૧૯૭૦ ના સમયમાાં ગજુરાત ઔધોગિક વવકાસ વનિમ દ્વારા 
થઈ.આ ઔધોગિક વસાહત આશરે ૧૬૦૦ હકેટર વવસ્તારમાાં નેશનલ હાઇવે નાં. ૮ અને દિલ્હી-મુાંબઈ રેલ્વે 
લાઇનમાાં ફેલાયેલી છે.ઔધોગિકરણ માટે આિશશ સ્થળ હોવાથી આ ઔધોગિક વસાહતમાાં ૧૨૦૦ કરતાાં પણ વધારે 
ઉદ્યોિો સ્થપાયેલા છે.જેમાાં : મખુ્ય કેવમકલ્સ, પેસ્સ્ટસાઇડ્સ, ફામાશસ્યદુટકલ્સ (િવાઓ), પેટ્રોગલયમ ઉત્પાિનો, 
ટેક્સટાઈલ્સ, પ્લાસ્સ્ટક્સ, રબર અને પેકેજીંિ વિેરેના ઉદ્યોિો આ ઔધોગિક વસાહતમાાં આવેલા છે॰ 
 

          આ ઔધોગિક વસાહતમાાં અંિાજજત ૪૫૦૦૦ જેટલા શ્રવમકો જુિી જુિી કાંપનીઓ /કારખાનાઓમાાં કામ 
કરે છે.આ કામિારો મોટાભાિના એટલે કે ૯૦ % સ્થળાાંતદરત શ્રવમકો છે કે જેઓ ભારતના મોટાભાિના 
રાજયોમાાંથી તથા ગજુરાતનાાં અનેક બીજા જજલ્લાઓમાાંથી રોજિારી અથે સ્થળાાંતર કરીને રોજીરોટી મેળવવા માટે 
સ્થાયી થયા છે.ભારતના રાજ્યોમાાં ખાસ કરીને ગબહાર અને ઉત્તર્રદિેશના લિભિ ૭૦% કામિારો રોજિારી માટે 
અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.માાં સ્થળાાંતદરત થયા છે.આથી આ શ્રવમકોની સ્સ્થવત જેવી કે કામના ્રદકાર,વેતન,રહઠેાણ 
સાંબવધત અને અન્ય સમસ્યાઓ જાણવાનો ્રદયત્ન છે. 
 

          ્રદસ્તતુ અભ્યાસમાાં  કામિારોની કેટલીક ્રદાથવમક માદહતી અને કામસાંબવધત સમસ્યાઓ,રહઠેાણ વવષયક 
મશુ્કેલીઓની જાણકારીની વવિતો આ સાથે રજૂ કરવામાાં આવી છે. 
 મવષય પસાંદિી::- ્રદાસ્તાવવત સાંશોધન “ઔધોગિક વસાહતમાાં સ્થળાાંતરીત શ્રવમકોની પાશ્વ ભવૂમકા અન ે
પદરસ્સ્થવતનો અભ્યાસ” પસાંિ કરેલ છે.જેમાાં ભરુચ જજલ્લાના અંકલેશ્વર ખાતે આવેલી એવશયાની સૌથી મોટી 
િણાતી ઔધોગિક વસાહતમાાં કામ કરતાાં શ્રવમકોની માદહતી એકત્ર કરી અભ્યાસ કરવાનો ્રદયાસ છે.  
 અભ્યાસન ાં કે્ષત્ર ::- ્રદસ્તતુ અભ્યાસ કાયશ કે્ષત્રનો વવસ્તાર ભરુચ જજલ્લાના અંકલેશ્વર ખાતે આવેલી 
એવશયાની સૌથી મોટી િણાતી ઔધોગિક વસાહત છે.જેનો કાયશ વવસ્તાર આશરે ૧૬૦૦ હકેટરનો હોવાથી તેમાાં 
લિભિ ૧૨૦૦ કરતાાં પણ વધારે ઔધોગિક એકમો આવેલા હોવાથી તેમાાં કામ કરતાાં શ્રવમકો દ્વારા માદહતી 
એકત્રીકરણ કરી સાંશોધન અભ્યાસમાાં સાંશોધનના તારણો તારવવામાાં આવશે. 
 અભ્યાસના હતે  ઓ:: ્રદસ્તતુ સાંશોધન અભ્યાસ નીચેના હતેઓુને ધ્યાનમાાં રાખીને સમગ્ર સાંશોધન હાથ 
ધરવામાાં આવશે. 
(૧) શ્રમ સ્થળાાંતરનો ્રદવાહ ક્ાાં વવસ્તારમાાંથી થાય છે.?  
(૨) શ્રમ સ્થળાાંતર માટેના કારણો કયા છે ? 
(૩) સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની સામાજજક-આવથિક પાશ્વભવૂમકા શી છે ? 
(૪) સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની રહઠેાણની સ્સ્થવત,કામ સાંબવધત સમસ્યાની જાણકારી ્રદાપ્ત કરવી. 
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(૫) સ્થળાાંતરની સામાજજક-આવથિક,સાંિઠન ્રદવવૃત વિેરે પદરસ્સ્થવતની જાણકારી મેળવવી. 
* અભ્યાસમાાં લીધેલ મારહતી એકમત્રકરણની પધ્ધમતઓ:: કોઈપણ સાંશોધન માટે માદહતી એકવત્રકરણ અિત્યની 
હોય તે માટે સિર અભ્યાસમાાં માદહતી મેળવવાના સ્ત્રોતો નીચે મજુબ છે. 
 પ્રાથમમક સ્ત્રોતો ::  
(અ) વનદરક્ષણ ્રદયસુ્ક્ત- સહભાિી ,અસહભાિી અને અધશસહભાિી  
(બ) મલુાકાત ્રદયસુ્ક્ત – મલુાકાત અનસુગૂચ,મલુાકાત માિશ િવશિકા  
(ક)  વ્યસ્ક્તિત ચચાશ વવચારણા    
સ્થળાાંતરરત શ્રમમકની પ્રાથમમક મારહતી ::- 
સ્થળાાંતરરત મવસ્તાર ::-  અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતમાાં કામ કરતાાં કામિારોના મળૂવતનના વવસ્તારની વાત 
કરીએ તો ભારતના િરેક રાજયોના કામિારો અદહયાાં કામ કરવા માટે સ્થળાાંતર થયા છે પરાંત ુ્રદમાણમા ગબહાર 
અને ઉત્તર્રદિેશ આ બે રાજયોના સૌથી વધ ુલિભિ ૭૦% કામિારો સ્થળાાંતર થયેલા છે.આ ઉપરાાંત અન્ય 
રાજયોમાાં મહારાષ્ટ્ટ્ર,મધ્ય્રદિેશ,ઓદરસ્સા,છત્રીસિઢ વિેરેના કામિારો પણ જોવા મળેલ છે.  
                    ગજુરાતનાાં િરેક જજલ્લાના કામિારો પણ રોજિારી અથે અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.માાં સ્થળાાંતર 
કરેલ છે. જેમાાં  વડોિરા,નમશિા,ખેડા વિેરે જીલલાઓના શ્રવમકોનુાં ્રદમાણ વધ ુછે. 
 

સ્થળાાંતરરત શ્રમમકની હાલના રહઠેાણની સ્સ્થમત ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોના હાલના રહઠેાણની સ્સ્થવતની વાત કરીએ 
તો મોટા ભાિની કાંપની /કારખાના દ્વારા શ્રવમકોને રહવેા માટેની સવુવદ્યા આપતી નથી ફકત ૨% કામિારોને જ 
કાંપની રહઠેાણની સવુવદ્યા ્રદિાન કરે છે જ્યારે બાકીના ૯૮% શ્રવમકોએ પોતાની જાતે વ્યસ્ક્તિત રીતે રહઠેાણની 
સવુવદ્યા કરવી પડતી હૉય છે. તેથી આ શ્રવમકોને આવથિક રીતે પોષાય તે રીતે અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતની 
આજુબાજુના ૫ કી.મી.ના અંતરે અનેક િામડાઓ આવેલા છે ત્યાાં તેઓ રહઠેાણની સવુવદ્યા ્રદાપ્ત કરીને રહ ેછે.આ 
િામડાઓમાાં ખેડતૂોની ખેતીલાયક જમીનો જી.આઈ.ડી.સી.માાં વેચાણ કરી હોવાથી તેમની આવથિક આવક બાંધ થતાાં 
પોતાના િામમાાં નાનીનાની રૂમો (ચાલીઓ) બનાવી આ સ્થળાાંતરીત શ્રવમકોને ભાડે આપતા હોય છે.આ 
ચાલીઓમાાં આ સ્થળાાંતરીત શ્રવમકો રહીને અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.માાં કામ કરવા માટે જાય છે.જેનુાં અંતર 
લિભિ ૨ થી ૪ કી.મી.સધુીનુાં હોય છે.આ મકાનોનુાં માવસક ભાડુાં રૂ.૪૦૦/- થી ૨૦૦૦/- સધુીનુાં હોય છે. 
 

* શ્રમમકોની વય અંિેની સ્સ્થમત ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની ઉંમરની સ્સ્થવત અંિે જોઈએ તો મોટા ભાિના શ્રવમકો 
યવુાન વયના એટલે કે ૨૦ થી ૩૫ વષશની વય જુથ ધરાવતા હોય છે વધૃ્ધોનુાં ્રદમાણ ગબલકુલ નદહવત છે.આથી 
યવુાન વયના ખાસ કરીને ૯૦% પરુુષો અને ૧૦% સ્ત્રીઓ સ્થળાાંતરીત થઈને અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.માાં 
રોજિારી મેળવે છે. 
* શ્રમમકોની જામત  ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની જાવત  અંિેની  સ્સ્થવત જોઈએ તો શ્રવમકોમાાં પરુુષોનુાં ્રદમાણ સૌથી 
વધ ુછે જેનુાં ્રદમાણ લિભિ ૯૦% છે જ્યારે સ્ત્રીઓન ુ્રદમાણ ખબુ જ ઓછાં જોવા મળે છે.જેનુાં ્રદમાણ ૧૦% જેટલુાં 
છે.આમ પરુુષો વધ ુ્રદમાણમા સ્થળાાંતર થાય છે પરુુષ પોતે રોજિારી માટે ્રદથમ એકલો આવે છે અને પછી 
શ્રમમાાં સ્સ્થર અને સ્થાયી થતાાં તેમજ રહઠેાણની સવુવદ્યા ્રદાપ્ત કરતાાં પોતાના કુાંટુાંબને અદહયાાં સ્સ્થર કરે છે. 
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* શ્રમમકોની જ્ઞામત  ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની જ્ઞાવત  અંિે તપાસતા જાણવા મળેલ છે કે મોટાભાિના કામિારો 
પછાત જ્ઞાવતઓમાાંથી આવે છે.જેમાાં એસ.ટી.,એસ.સી. અને અન્ય પછાત વિોની જ્ઞાવતના લોકોનો સમાવેશ થાય 
છે.જ્યારે સવણશ કે ઉચ્ચ િણાતી જ્ઞાવતઓના કામિારોનુાં ્રદમાણ લિભિ નથી.  
* મિક્ષણ ::- શ્રવમકોના વશક્ષણ અંિેની સ્સ્થવતની વાત કરીએ તો મોટાભાિના ૯૫ % શ્રવમકોએ દ્યોરણ- ૧ થી ૭ 
સધુીનુાં ્રદાથવમક વશક્ષણ ્રદાપ્ત કરેલ છે.આ ઉપરાાંત કેટલાક શ્રવમકો ગબલકુલ વનરક્ષર છે.આમ વશક્ષણના અભાવે 
પણ રોજિારી માટે સ્થળાાંતર કરવુાં પડત ુાં હોય છે. 
 

* સ્થળાાંતરરત શ્રમમકોના કામના સ્થળ અને કામ સાંબાંધી પરરસ્સ્થમત  ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકો અંકલેશ્વર ઔધોગિક 
વસાહતમાાં જુિી જુિી કાંપની/કારખાનાઓમાાં કામ અથે જોડાયા છે તે પોતે સીધી ભરતી અને પોતાના પદરગચત કે 
સાંબાંધીની ઓળખાણથી કાંપનીમાાં કામ માટે જોડાયા છે.તેમની ભરતી મોટાભાિે લિભિ ૯૦% કોન્ટ્રાક્ટ વસસ્ટમથી 
થાય છે. કામમાાં વષશ પરુૂાં થતાાં તેમણે એક-બે માસની બ્રેક આપવામાાં આવે છે અને ફરી પાછા કામમાાં લેવામાાં 
આવે છે જ્યારે કાયમી ભરતીમાાં ફકત ૧૦ ટકા જ કામિારો જોડાયેલા છે.જ્યારે થોડાઘણા શ્રવમકો રોજમિાર એટલે 
કે છૂટક મજૂરી કરતાાં પણ જોવા મળે છે.  
                   આમ કાંપની કામિારોને કોન્ટ્રાક્ટ વસસ્ટમથી જ કામે રાખે છે જેથી કામિારોનુાં શોષણ થતુાં જોવા  
મળે છે. 
*  કામના પ્રકાર ::- શ્રવમકના કામના ્રદકારમાાં જોઈએ તો કાંપની/કારખાનાના જે તે ઉત્પાિન મજુબ તેણે કામમાાં 
જોડવાનુાં હોય છે મોટાભાિે બધાજ શ્રવમકો મજૂરીનુાં (લેબર વકશ )કામ કરતાાં હૉય છે જેમાાં િવાનુાં પેદકિંિ ,કેવમકલ્સ 
ના પાવડર પેદકિંિ,બોઈલર અને મશીનરી િેખરેખનુાં ,લોખાંડનુાં કામ,સફાઈ,વસક્યદુરટી િાડડશસ,બાાંધકામમાાં,રાંિ 
કામમાાં,કલર બનાવતી કાંપનીમાાં વિેરે કામો કરે છે.આ કામોમાાં કેટલાક કામ અત્યાંત જોખમી હોય છે.જે આરોગ્ય 
માટે ખતરારૂપ સાગબત થઈ શકે છે જેની સલામતી માટે કાંપની કેટલાક સાધનો જેવા કે ચશ્મા,હાથમોજા,બટુ,કપડાાં 
વિેરે આપે છે પરાંત ુતેમ છતાાં ઘણીવાર આ કામોમાાંથી એલજી,ચામડીના રોિો વિેરેની સમસ્યા ઊભી થાય છે.       
*  કામના વેતન  ::- કામિારોને તેમના કામના કલાક મજુબ વેતન આપવામાાં આવે છે.સરકારી વનયમ મજુબ 
િરેક શ્રવમકને ૮ કલાક જ કામ કરવાનુાં હૉય છે.પરાંત ુકેટલીક કાંપનીમાાં ૮ થી વધ ુ૧૦ કે ૧૨ કલાકનુાં કામ પણ 
કરાવતા હોય છે તેથી તમેની માનવસક સ્સ્થવત કથળતી જોવા મળે છે.૮ કલાકના કામમાાં રૂ.૨૫૦/- થી લઈ ન ે
૪૦૦/- સધુીનુાં િૈવનક વેતન કામિારોને આપવામાાં આવે છે.જ્યારે ૮ કલાક થી વધ ુકામ કરતાાં કામિારોને તેના 
ઓવરટાઈમ કામ િણી રૂ.૫૦૦/- થી વધ ુિૈવનક વેતન મળે છે. 
                      વેતનની ચકૂવણી મોટાભાિે િર મદહનાની એક થી પાંિર તારીખ સધુીમાાં કામની હાજરી 
્રદમાણે વનયવમત થઈ જાય છે એક –બે ટકા કામિારો ને બાિ કરતાાં મોટાભાિના કામિારોને વેતન વનયવમત રીત ે
ચકૂવાય છે.આથી વેતન અંિેની કોઇ મશુ્કેલી નથી.તેમણે કામના કલાક કે િૈવનક રોજ સરકારી વનયમ મજુબ ના 
મળવાની કેટલીક ફદરયાિો  જોવા મળે છે. 
                      વેતન ઉપરાાંતના લાભોની વાત કરીએ તો તેમને વતેન ઉપરાાંત વષશમાાં એકવાર દિવાળી 
ઉપર બોનસ ચકૂવવામાાં આવે છે આ બોનસ રૂ.૨૦૦૦/- થી લઈને રૂ. ૪૫૦૦/- સધુીનુાં ચકૂવાય છે આ બોનસની 
રકમ તેમને વેતન ઉપરાાંત વધારાની મળે છે જેની કામના વેતનમાાંથી કપાત થતી નથી. 
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                      કામિારોના ભોજન અને અન્ય સવુવદ્યામાાં કેટલીક કાંપનીમાાં બપોરનુાં ભોજન કામિારોને 
આપવામાાં આવે છે જ્યારે કેટલીક કાંપનીમાાં ચા,નાસ્તાની સિવડ પણ આપવામાાં આવે છે.આ ઉપરાાંત કામિારોને 
કયારેક આકસ્સ્મક સાંજોિોમાાં એડવાન્સ નાણાાંની જરૂર પડે ત્યારે કાંપની જરૂર મજુબ કામિારને એડવાન્સ પિાર 
આપે છે વેતનની ચકૂવણી મોટાભાિે િર મદહને રોકડમાાં જ થાય છે. 
                      કામિારોના પી.એફ.અંિેની પદરસ્સ્થવતની વાત કરીએ તો મોટાભાિના કામિારોના 
પિારમાાંથી પી.એફ.ની રકમ કપાત થાય છે.તેમને મળતા વેતન મજુબ રૂ.૪૦૦/- થી લઈને રૂ. ૮૦૦/- સધુીની 
અથવા તો વનયમ મજુબ ૭.૫% કપાત થાય છે.જ્યારે કેટલીક કાંપનીઓ આ પી.એફ.ની કપાત કરે છે પરાંત ુતેનો 
દહસાબ કામિારોને બતાવતા નથી એટલે પી.એફ.કપાતના દહસાબ અંિેની સમસ્યાઓ કેટલાક કામિારોમાાં જોવા 
મળે છે.આ અંિેની રજૂઆત તેઓએ કાંપનીમાાં કરેલ છે.પણ તેનો ઉકેલ આવતો નથી.કાંપનીમાાંથી કામિારોને લોન 
આપવામાાં આવતી નથી પણ આકસ્સ્મક સાંજોિોમાાં એડવાન્સ પિાર (ઉપાડ)જરૂદરયાત મજુબ આપવામાાં આવે છે 
જ્યારે લોન મળતી નથી. 
*  શ્રમમકોના સ્થળાાંતરના સમયિાળો ::- અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતમાાં કામ કરતાાં કામિારો મોટાભાિે કાયમી 
સ્થળાાંતદરતો છે.જેઓ પોતાના મળૂવતનના વવસ્તારમાાં રોજિારી ન મળવાથી ૫ થી ૨૦ વષોથી અદહયાાં સ્થળાાંતર 
થઈને સ્થાયી થયા  છે.અને જ્યાાં સધુી કામ મળશે ત્યાાં સધુી કાયમી સ્થળાાંતરીત થવાના છે. 

                ્રદસોંિોપાત તેઓ પોતાના મળૂવતનમાાં વષશમાાં એક-બે વાર જાય છે.અને ફરી પાછા પોતાના 
કામના સ્થળે આવી જાય છે આમ મોટાભાિે ૯૦% કાયમી સ્થળાાંતરનો ્રદવાહ જોવા મળે છે. 

 * શ્રમમકોના  રહઠેાણની સ્સ્થમત  ::-  કામિારોના હાલના રહઠેાણની સ્સ્થવત અંિે અિાઉ ચચાશ કરી તે મજુબ 
કામિારોને કાંપની રહઠેાણની સવુવદ્યા પરૂી પડતી નથી ફકત ૨% કામિારોને જ રહઠેાણની સવુવદ્યા ્રદાપ્ત થાય 
છે.જ્યારે બાકીના ૯૮% કામિારો પોતાની રીતે વ્યસ્ક્તિત સવુવદ્યા ઉભી કરે છે.આથી તેઓ અંકલેશ્વર 
જી.આઈ.ડી.સી.ના સ્થળની  આજુબાજુના  િામડાઓમાાં ભાડાના મકાનમાાં (ચા લીઓમાાં ) રહતેા જોવા મળે છે.આ 
મકાન એક રૂમની સિવડ વાળાં હોય છે જેમાાં વીજળી,પાણી તથા ન્હાવા માટેની ચોકડીની વ્યવસ્થા હોય 
છે.શૌચાલયની સવુવદ્યા લિભિ હોતી નથી તેથી તેમણે ખલુ્લામાાં શૌચ દિયા માટે જવુાં પડત ુાં હૉય છે.કેટલાક 
કામિારો આ એકરૂમમાાં ૩ થી ૫ માણસો વસિંિલ રહતેા હોય છે તેથી તેમણે આવથિક રીતે ભાડામાાં પોષાય છે.જ્યારે 
પદરણીત કુાંટુાંબ અલિ રહ ેછે. 
                 રહઠેાણના મકાનો મોટાભાિે પાકા હોય છે પરાંત ુિીચોિીચ –ચાલીઓના સ્વરૂપ આવેલા હોવાથી 
િાંિકી,પાણીની સમસ્યા,શૌચાલયની સમસ્યા ઉિભવે છે પદરણામે રોિચાળો કે આરોગ્ય માટે નકુશાન સાગબત થઈ 
શકે છે.આ રહઠેાણથી તેમના કામના સ્થળનુાં અંતર એક થી પાાંચ કી.મી.સધુીનુાં હોય છે.જેઓ કામના સ્થળે પિે 
ચાલીને,સાયકલ દ્વારા કે ભાડાના વાહન મારફતે જાય છે. 
* સ્થળાાંતર માટેના કારણો ::- અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતમાાં જે કામિારો સ્થળાાંતર કરીને કામ અથે આવેલ 
છે.તે પાછળના કારણો તપાસતા જાણવા મળેલ છે કે મોટાભાિના કામિારો આવથિક રીતે પછાત વિશમાાંથી આવે 
છે તેમની આવથિક સ્સ્થવત ખબુજ નબળી છે તેમના વતનમાાં માલીકીની જમીન ન હોવાથી કે રોજીરોટીનુાં કોઈ 
સાધન ઉપલબ્ધ ન હોવાથી પોતાના કુાંટુાંબનુાં ભરણપોષણ ન થઈ શકત ુાં હોવાથી ફરજજયાત પણે સ્થળાાંતર 
કરવાની ફરજ પડી છે. 
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                   આ ઉપરાાંત કામિારોના પોતાના વતનમાાં કે આજુબાજુના વવસ્તારમાાં રોજિારીની તકો પણ ન 
હોય અને કુાંટુાંબમાાં સભ્યોની વસ્તી વધ ુ હોવાથી એક પદરવાર મળૂવતનમાાં રહ ે છે જ્યારે બાકીના પદરવારે 
રોજિારી માટે બહાર જવુાં પડત ુાં હોવાથી તેઓ સ્થળાાંતર કરે છે. 
                     ગજુરાત વસવાયના રાજ્યોમાાંથી આવતા સ્થળાાંતરીતોની સ્સ્થવત પણ આવથિક રીતે કફોડી છે 
તેમના રાજય માાં કે વવસ્તારમાાં રોજિારી માટેની તકો ઉપલબ્ધ ન હોવાથી અને ગજુરાતમાાં કાયિો અને 
પદરસ્સ્થતી એકાંિરે ખબુ જ સારી છે.અમારી સલામતી અમને પરેૂપરુી િેખાય છે.ઉપરાાંત આવથિક રીતે પણ 
ગજુરાતમાાં રહવેાન,ુજીવન જરૂદરયાતના સાધનો વિેરે સસ્તા છે.અને ગજુરાત સમધૃ્ધ હોવાથી કામ કરવા માટેની 
તકો પણ વવશાળ છે.ઉપરાાંત અમારા કુાંટુાંબ પદરવારના સભ્યો-રાજ્યના કામિારો હોવાથી માનવસક રીતે સાંતોષ 
મળતો હોવાથી અહીંયા કામ અથે સ્થળાાંતરીત થયા છે. 
                   સ્થળાાંતર માટેના બીજા કારણોમાાં કેટલાક રાજ્યોમાાં કુિરતી કારણો જેવા કે,વરસાિની 
અવનયવમતતાને લીધે ખેતી ન થઈ શકવાથી પણ સ્થળાાંતર માટે મજબરૂ કરે છે.આમ અવતવસૃ્ષ્ટ્ટ કે અનાવસૃ્ષ્ટ્ટ પણ 
કેટલાક રાજ્યોમાાં જોવા મળવાથી સ્થળાાંતરણુાં ્રદમાણ  વધ ુથાય છે. 
                   ગજુરાત વસવાયના બહારના રાજ્યોમાાંથી સ્થળાાંતરમાાં મખુ્યત્વે ગબહાર અને ઉત્તર્રદિેશ જેવા 
રાજયોનુાં ્રદમાણ ખબૂ જ વધ ુ હોવાના કરણોમાાં ત્યાાં વસવતનુાં ્રદમાણ વધ ુ છે.બેકારી,િરીબી અન ે આવથિક 
ઉપાર્જનના સાધનો મયાશદિત હોવાને પદરણામે સ્થળાાંતર વધ ુથાય છે.ઉપરાાંત ગબહાર અને ઉત્તર્રદિેશમાાં કેટલાક 
અસામાજજક તત્વો ત્યાાં દિવમનલ કેસોમાાં તડીપાર અથવા રાજય બહાર ધકેલતા હોવાથી પણ સ્થળાાંતર કરે છે. 

 સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોની સમસ્યા::-         
 શ્રમના વેતન અંિેની મશુ્કેલી ::- સ્થળાાંતરીત કામિારોને તેમના વેતન અંિે કોઈ ખાસ મશુ્કેલી નથી પણ કામના 

કલાકો ઘણીવાર ૮ કલાકથી વધ ુકરવા પડતાાં હોય અને તેથી માનવસક રીતે થાક અનભુવતા હોય છે.વેતન પણ 
કેટલીક કાંપનીઓમાાં સરકારી રેટ મજુબ ચકૂવાત ુાં નથી અને ઓવરટાઈમ કામ ફરજજયાત પણે કરાવતા હોવાની 
કેટલીક ફદરયાિો કામિારોમાાં જોવા મળે છે.વેતન તેમણે િર મદહનાની એક થી પાંિર તારીખ સધુીમાાં મોટાભાિે 
થઈ જાય છે.પરાંત ુકેટલાક કામિારોને પી.એફ.ની કપાત અંિે દહસાબ ન મળવાની ફદરયાિ જોવા મળે છે.આ અંિ ે
તેમણે ફદરયાિ કરી છે પણ તેનો ઉકેલ આવતો નથી. 

 કામની સલામતી ::- કામિારોને કામના ્રદકાર મજુબ કેટલીક કાંપનીઓ સલામતી માટે જરૂરી સાધનો જેવા કે 
ચશ્મા,હાથ મોજા,બટુ,કપડાાં વિેરે આપે છે.પરાંત ુ કેટલીક કાંપનીઓ જેવી કે કેવમકલ્સ, ફામાશસ્યદુટકલ્સ, કલર, 
બોયલર વિેરેમાાં કામ કરવાનુાં હોય ત્યારે તે કામ અત્યાંત જોખમી હોય છે.તેના કારણે સતત માનવસક ગચિંતામાાં 
કામ કરવુાં પડત ુાં હોય છે.આ જોખમી કામોથી ચામડીની એલજી,િાઝવુાં,વાિવુાં,આંખની બળતરા,િેસ 
િળતર,બોયલર ફાટવુાં વિેરેની સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે.જેની સલામતી સાંપણૂશ પણે મળવી જોઈએ.  

 શ્રવમકોના રહઠેાણની સમસ્યાઓ ::- સ્થળાાંતદરત શ્રવમકોને અંકલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી.માાં કાંપની/કારખાના તરફથી 
ખબૂ જ ઓછા ્રદમાણમા ફકત ૨ ટકા કામિારોને જ રહઠેાણની સવુવદ્યા ્રદાપ્ત કરે છે.જ્યારે બાકીના ૯૮ % 
કામિારોએ પોતાની જાતે રહઠેાણની સવુવદ્યા કરવાની હોવાથી રહવેા માટેની સમસ્યા મખુ્ય છે.ઉપરાાંત રહઠેાણના 
ભાડા ખબૂ જ ઊંચા હોવાથી આવથિક રીતે પોષાત ુાં નથી. રહઠેાણની સવુવદ્યામાાં વીજળી,પાણી મળે છે. પણ 
શૌચાલયની સિવડ ન હોવાથી તકલીફ પડે છે. 
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 અન્ય સેવાઓ ::  
 ESI (કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના) ::- ભારતમાાં કામિાર રાજય વીમા યોજનાની શરૂઆત ૧૯૪૮ માાં મોટાભાિના 

રાજયોમાાં લાગ ુ કરેલ છે.જેમાાં જે કામિારની આવક રૂ.૧૫૦૦૦/-થી ઓછી હોય તેને આ યોજનામાાં સમાવેશ 
કરવામાાં આવે છે.તે માટે કાંપની કે કારખાનામાાં કામ કરતો હોય તે કાંપની તેમને ESI કાડશ ઇસ્ય ુકરે છે.જેમાાં ૧.૭૫ 
% કામિારનો અને ૪.૭૫%જે તે કાંપનીનો દહસ્સો કપાત થાય છે.આ યોજના જ્યાાં ૧૦ કે તેથી વધ ુકામિારો કામ 
કરતાાં હોય ત્યાાં આ યોજના લાગ ુપડે છે. 
                  આ વીમા યોજના દ્વારા કામિારને તમામ ્રદકારની આરોગ્યની સિવડ જેમાાં િવાનો સાંપણૂશ ખચશ 
/ ઓપરેશન,િાંભીર બીમારીની સારવાર વવના મલૂ્યે આ યોજનામાાં ્રદાપ્ત થાય છે.જેમાાં ખચશની કોઈ મયાશિા નથી. 
 અંકલેશ્વર ઔધોગિક વસાહતમાાં લિભિ ૪૫૦૦૦ કામિારો જુિી જુિી કાંપની/કારખાનામાાં 
કામ કરે છે.જે િરેકને આ ESI યોજનાનો લાભ મળે છે. અંકલેશ્વર ESI-કેન્રની મલુાકાત લેતા . ડો.ડી.ડી.પટેલ ના 
જણાવ્યા મજુબ કામિારોની આરોગ્યની સ્સ્થવત અંિે જણાવેલ કે કામિારોના આરોગ્યના ્રદશ્નો જેવા કે તેઓ 
માનવસક રીતે ખબૂ જ હતાશા અનભુવે છે ઉપરાાંત માથુાં,પેટના દુખાવા, ચામડીના રોિો, આંખની તકલીફો વિેરે 
મખુ્ય છે.જેની સારવાર આ કેન્રમાાં આપવામાાં આવે છે. અને તમામ કામિારો આ યોજનાનો લાભ મેળવે છે અને 
સાંતોષ અનભુવે છે. 
        આમ આ યોજના કામિારોના ભવવષ્ટ્ય માટે અત્યાંત લાભિાયી સાગબત થાય છે.  
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