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પ રર ચ ય
ભારત સરકારના કલ્યાણ રાજયના અભભગમ અન્વયે શ્રમયોગી જનસમુદાયના સવાાંગી ભવકાસ માટે વર્ષ ૧૯૫૩માાં
તત્કાભિન મુાંબઇ રાજયની ભવધાનસભામાાં તા.૧૭/૦૬/૧૯૫૩ના રોજ ધી બોમ્બે િેબર વેલ્ફેર ફાંડ એકટ, ૧૯૫૩ને માંજૂરી
આપવામાાં આવી અને સરકારશ્રીએ શ્રમયોગી જનસમુદાયના કલ્યાણના યુગનો પ્રારાંભ આ અભધભનયમની કિમઃ૪ હેઠળ
બોડષની રચના કરીને કયો, ત્યારબાદ સને ૧૯૬૦માાં ગુજરાત રાજયના અિગ અસ્ભતત્વ બાદ ગુજરાત સરકારશ્રીએ ગુજરાત
શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષની રચના કરી અને સમગ્ર ગુજરાત રાજયનાાં શ્રમયોગી જનસમુદાયના સવાાંગી ભવકાસ માટે ભવભવધ
કલ્યાણકારી પ્રવૃત્ભતઓનુાં સાંચાિન ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષ કરી રહેિ છે .
અભધભનયમની કિમઃ૭ માાં થયેિ જોગવાઇની મયાષદામાાં રહીને અગાઉ ભનયત થયેિ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્ભતઓ પૈકી
ઓછી િોકભપ્રય પ્રવૃત્ભતઓને સ્થાને આજના સમયની જરુરીયાતને અનુિક્ષીને નીચે મુજબની નવી કલ્યાણકારી પ્રવૃત્ભતઓ
ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડષ ધ્વારા શરુ કરવામાાં આવી છે .
(૧) મોબાઇિ મેડીકિ વાનઃ- રાજયના નવા ભવકભસત ઔધૌભગક ભવસ્તારોમાાં આવેિ કામદાર વસાહતો ખાતે જયાાં હાિ કામદાર રાજય
ભવમા યોજનાના દવાખાનાની સેવા ઉપિબ્ધ નથી, તેવા કામદાર જનસમુદાયના વસવાટના ભવસ્તારોમાાં પ્રાથભમક તબીબી સેવા
ઉપિબ્ધ થાય તે સારુ, વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ ફકત અમદાવાદ અને કિોિ ભજલ્િામાાં આવેિ શ્રમયોગી વસાહતોમાાં મોબાઇિ મેડીકિ
વાન ધ્વારા પ્રાથભમક તબીબી સેઓ પુરી પાડવામાાં આવી હતી, હવે આ સેવાઓ શ્રમયોગી જનસમુદાયને ખુબ ઉપયોગી અને
સહાયરુપ થવાથી વર્ષમ ૨૦૧૫-૧૬ થી સમગ્ર ગુજરાત રાજયના ઔધૌભગક ભવકાસ પામેિા મહાનગરો ખાતે કુિ-૦૮ મોબાઇિ
મેડીકિ વાન સેવા આપી રહેિ છે .
(૨) કૌશલ્ય વધષન તાિીમઃ- હાિ અમદાવાદ અને કિોિ ભજલ્િામાાં આ યોજના હેઠળ ઔધૌભગક એકમોમાાં કામ કરાતાાં શ્રમયોગીઓને
તેમના હાિના કામમાાં વધુ કુશળતા પ્રાપ્ત થાય તેવી તાિીમ આઇ.ટી.આઇ. સાંચાભિત કૌશલ્ય વધષન કેનદ્રો
્ ખાતે આપવામાાં આવી
રહી છે , હવે રાજયના વડોદરા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મહેસાણા ભજલ્િામાાં આ યોજનાનો વ્યાપ વધારવામાાં આવનાર છે .
(૩) ભવહારધામ યોજનાઃ- પ્રભત વર્ે સમગ્ર રાજયના ૧૫૦૦૦ શ્રમયોગી જનસમુદાય ગુજરાત રાજયના ભવભવધ હવાખાવાના સ્થળો,
ધાર્મષક/ઐભતહાભસક સ્થળો ભવગેરે જગ્યાએ પરીવાર સભહત પ્રવાસ કરી શકે તે માટે તેઓને એક તરફનુાં રેલવે
્ /એસ.ટી.બસ ભાડાનુાં
અનુદાન બોડષ ધ્વારા આપવામાાં આવે છે , આ યોજનાનો વ્યાપ અને ભવસ્તાર વધારવાનુાં આયોજન હાથ ધરેિ છે .
(૪) સ્વરોજગારિક્ષી તાિીમ વગોઃ- શ્રમયોગી / શ્રમયોગી આભશ્રત મભહિાઓને સ્વાવિાંબી બનાવવા આધુભનક ગારમેન્ટ ભસિાઇની
તાિીમ/ ફેશન ડીઝાઇનની તાિીમ/બ્યુટીરફકેશન તાિીમ/ અગરબત્તી બનાવવાની તાિીમ ભવગેરે તાિીમ આપવાના વગો અિગ
અિગ કેન્દ્રો ખાતે ચિાવવામાાં આવે છે .
(૫) મભહિા સશકભતકરણ અને જાગૃભત ભશભબર- શ્રમયોગી કલ્યાણ કેન્દ્રો ખાતે કુમારીકાઓ અને માતાઓને પોર્ણક્ષમ આહાર ભવર્ે
માભહતી, દૈભનક રસોઇમાાં પ્રોટીન, ભવટામીન, મીનરલ્સ, ભવગેરેની ખોટ પુરવા પોર્ણક્ષમ આહાર બનાવવાનુાં જ્ઞાન આપવુાં અને
સગભાષ મભહિાઓને ગભાષવસ્થા દરમ્યાન તેમના સ્વાસ્થય પરત્વે જાગૃભત િાવવા સેમીનાર યોજવામાાં આવશે. તેમજ મભહિાઓને
રોજબરોજના જીવનમાાં સુરક્ષા અને સ્વમાનભેર જીવન વ્યાપન માટે જરુરી સિાહ-સુચનો, તથા સમાજ/ કુટુાંબ તરફથી થતી
માનભસક/શારરરરક હેરાનગભત ભવરુધ્ધ તેઓને મળેિ કાયદાકીય સુરક્ષા બાબત જાણકારી/માગષદશષન અને સિાહ આપવા સેભમનાર
યોજવામાાં આવશે.
(૬) નવા ઔધૌભગક ભવસ્તારોમાાં નવા શ્રમયોગી કલ્યાણ કેનદ્રો
્ શરુ કરવાઃ- રાજયના રાજકોટ, વડોદરા, અાંકિેશ્વર, મહેસાણા, જામનગર,
વેરાવળ ભજલ્િામાાં નવા ભવકભસત ઔધૌભગક ભવસ્તારોમાાં આવેિી કામદાર વસાહતો ખાતે જરૂરરયાત મુજબના મકાન-મેદાનની
ઉપિબ્ધી તથા સરકાશ્રીની માંજૂરી મુજબ નવા શ્રમયોગી કલ્યાણ કેનદ્રો
્ શરુ કરવામાાં આવનાર છે .
(૭) બેનકો/એિ.આઇ.સી./ગુજરાત સરકાર વગષ-૧/વગષ-૨ની જગયા માટે સપધાષતમક પરીક્ષાના તાિીમ વગો અમદાવાદ, ભાવનગર,
વડોદરા, રાજકોટ ખાતે તાિીમ વગો ચિાવવામાાં આવે છે . આ તાિીમ વગોમાાં અનુસુભચત જાભત/જનજાભતના ઉમેદવારોને
ભવનામુલયે તાિીમ અને સામાનય વગષના ઉમેદવારોને ફકત રુા.૫૦૦/- જે વી નજીવી ફી િઇ જે તે ભરતી પરીક્ષાના ભસિેબશષ
મુજબ જે તે ભવર્યના ભનષ્ણાત/ તજજ્ઞો મારફતે સઘન તાિીમ આપવામાાં આવે છે .

