કૉરાના, લૉકડાઉન અને સ્થળાાંરરત આરિવાસી શ્રમિકો
ડૉ.તેજલ અધ્વર્ુ ય

એિ.એ.,એિ.એસ.ડબલ્યુ.,એિ.ફીલ સાંશોધન

િિિનીશ, ગુજરાત આરિવાસી સાંશોધન અને
ટૂં કસાર-

તાલીિ સોસાયટી ગાાંધીનગર

ડૉ.રવીન્દ્ર આર.પાંચોળી

એિ.એસ.ડબલ્યુ.,એિ.ફીલ આસીસટન્દ્ટ પ્રોફેસર,
િ.િે ગ્રાિસેવા સાંકુલ,ગ.ૂ મવ.રાાંધેજા ગાાંધીનગર

૨૦૨૦નુ ાં વર્ષ સિગ્ર મવશ્વ એક િોટી આપમિિાાંથી પસાર થયુ.ાં મવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ કોરોના રોગને

વૈમશ્વક િહાિારી જાહેર કરી. લૉકડાઉનને કારણે ભારતનુ ાં જન જીવન અસ્ત વ્યસ્ત થઇ ગયુ.ાં રોજ કિાઇને ખાનાર

સ્થળાાંતરરત સમુિાયની હાલત કફોડી બની. વસમતના પ્રિાણિાાં ભારત િે શની સ્થળાાંતરની સ્સ્થમતનુ ાં મવહાંગાવલોકન

કરીએ તો િે શની કુ લ વસમતના ૨૯.૮૬% લોકો એટલે કે ૩૦,૭૧,૫૦,૧૫૭ લોકો આજીમવકા િાટે સ્થળાાંતર કરે છે .
આ લોકો ની હાલત ઘણી કફોડી થઇ . ગુજરાતની

સિગ્ર વસમતના સાંિભષિાાં આરિવાસી સમુિાચની વસમતની

વાત કરીએ તો તેન ુ ાં પ્રિાણ ૧૪.૭૫% જેટલુાં છે . ગુજરાતિાાં આરિવાસી સમુિાયની છવ્વીસ પ્રજામતઓ િળી કુ લ

૮૯,૧૭,૧૭૪ વસમત જોવા િળે છે . ગુજરાત મવમવધ જજલ્લાઓિાાંથી શ્રમિક તરીકે ૧,૮૮,૧૦,૫૯૨ લોકો સ્થળાાંતર

કરે છે તેિાાંથી ૧૮,૬૪,૭૩૮ આરિવાસી વસમત સ્થળાાંતર કરે છે ,એટલે કે ૪૪.૩૨ આરિવાસી શ્રમિકો િજૂરી કરીને
પોતાનુ ાં ગુજરાન ચલાવે છે . આ સમ ૂહ ની વાંચચતતા િાાં કોરોના પછી થી ઘણો િોટો વધારો થયો છે , જે રહીતો અને
સરહતો વચ્ચેની ખાઈ વધારે છે , આ સિજ ને વધારે પાક્કી કરવા અને આરિવાસી સિાજ પર કોરોના એ કરે લ

મવઘાતક અસર સિજાવી જરુરી છે . પ્રસ્તુત સાંશોધન લેખિાાં કૉરાનાને લઇને સ્થળાાંતરરત આરિવાસી શ્રમિકોએ આ

સિયગાળાિાાં અનુભવેલ સારીનરસી બાબતો તેિજ સરકારશ્રીની કાિગીરીને મવસ્ત ૃત વ ૃતાાંત સ્વરૂપે આલેખવાનો
પ્રયાસ કરે લ છે .

પ્રમુખ પિ - આરિવાસી , લોક ડાઉન, સ્થળાાંતર

પ્રસ્તાવનાાઃ
પ્રવતષિાન સિય એટલે કે ૨૦૨૦નુ ાં

વર્ષ સિગ્ર મવશ્વ એક િોટી આપમિિાાંથી પસાર
થયુ ાં . સિગ્ર
આપમિજનક

મવશ્ર્વના

વર્ે

લોકોને

કેલેન્દ્ડરિાાંથી

નાાંખવાની ફરજ પાડતુ ાં

૨૦૨૦ના

તેને

કાઢી

હોય એવા ભયના

ઓથારવાળુ અને વ્યરકતગત અને સામુિામયક
રીતે સારાનરસા અનુભવ સાથે પસાર કરાવ્યુ.ાં
આ આપમિએ સિગ્ર િાનવજાતના વ્યરકતગત

રડસેમ્બરિાાં ચીનના વુહાન રાજયિાાંથી િે ખા
િીધી. ત્યાર

બાિ

ધીિે

ધીિે

તે

મવશ્વના

નેધરલેન્દ્ડ, ઑસ્રેચલયા, પારકસ્તાન, અિેરરકા

જેવા અનેક િે શોિાાં ફેલાતાાં મવશ્વ આરોગ્ય

સાંસ્થાએ આ રોગને વૈમશ્વક િહાિારી જાહેર કરી.

ભારતિાાં આ વાયરસ ફેલાવવાનાાં કારણોિાાં
અભ્યાસાથે કે અથોપાર્જન િાટે સ્થળાાંતર કરે લ

વ્યસ્તતઓ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ધામિિક
સાંસ્થાઓના

સાંિેલનિાાં

વ્યરકતઓ

અસર પહોંચાડી છે . આ આપમિએ નૉવેલ

ભારતિાાં નૉવેલ કૉરોના વાયરસનો કૉમવડ

કૉરાના વાયરસ. ભારતિાાં આ ચબિારી મવિે શથી
આવી અને તે

ૂ ાગાળાના અને
ભારતના ટાંક

લાાંબાગાળાના મવકાસ ઉપર પ્રત્યાઘાત સ્વરૂપે

પડી. આ ચબિારીના વાયરસ વર્ષ ૨૦૧૯ના

બની

એવાાં

આવેલ

કે સામુિામયક જીવન મવકાસની તરાહને બિલી
નાાંખી અને સાથોસાથ રાષ્ટ્રના મવકાસના િરને

જવાબિાર

પરિે શથી

િૈ મનક

સિાચારપત્રોની નોંધને આધારે કહી શકાય.
રોગનો પ્રથિ કેસ ૩૦ જાન્દ્યુઆરી,૨૦૨૦ના
રોજ કેરળ રાજ્યિાાં ચીનના વુહાનથી િાિરે

વતન પરત આવેલ મવદ્યાથીને કારણે આવ્યો

ધીિે ધીિે અન્દ્ય રાજયોની સાથે ગુજરાતિાાં આ
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વાયરસનો પ્રથિ કેસ ૧૯ િી િાચષ, ૨૦૨૦ના
રોજ સુરત અને રાજકોટિાાંથી નોંધાયો.
િાચષ,૨૦૨૦

થી

ભારતિાાં

આ

િહાિારીની પ્રથિ લહેરનો ફેલાવો થયો ત્યારે

આ રોગ િાટેની કોઇ ચોક્કસ િવા ઉપલબ્ધ ન
હોવાના કારણે આપણા િાનનીય વડાપ્રધાનશ્રી

નરે ન્દ્રભાઇ િોિીજી બધાાં રાજયિાાં લૉકડાઉન
જાહેર કયુ.ષ આ લૉકડાઉનને કારણે ભારતના
જનસમુિાયને

આ

િહાિારીથી

પહોંચવુ ાં કઇ રીતે જવુ ાં તેની િોટી મુઝ
ાં વણ
ગુજરાતના

એક

પ્રાાંતિાાં

બીજા

પ્રાાંતિાાંથી

સ્થળાાંતર કરનાર વગષ કરતાાં પરપ્રાાંતીય શ્રમિકો

િાટે ખ ૂબ પીડાિાયક બન્દ્યુ.ાં પોતાના વતનની
વાટ તો પકડી પરાં ત ુ પગપાળા કે બિણુ ાં ભાડુાં કે

ખાનગી વાહનોિાાં ચોરીછુપી રીતે ઢોરની જેિ
પુરાઇને ગયા.આ રીતે પહોંચવાિાાં કેટલાાંક
શ્રમિકોને પુરતુ ાં ખાવાનુ ાં ન િળયુ ાં હોય કે

બચાવવાનો

ખાધાપીધા વગર રસ્તાિાાં ખુલ્લા પગે ચાલ્યાાં

૨૩,િાચષ ૨૦૨૦ના રોજ જનતા કરફયુ અને

િાાંડ િાાંડ ઘરે પહોંચ્યા. શ્રમિક સ્ત્રી-પુરૂર્ કે નાના

પ્રયાસ થયો જે સરાહનીય બાબત છે . તારીખ

તારીખ ૨૪ િી િાચષથી લૉકડાઉન આપવાિાાં
આવતાાં જરૂરી જાહેર જનસેવા મસવાય તિાિ
સેવા સુમવધાઓ,કાયષક્રિો, ઉદ્યોગ-ધાંધા બાંધ કરી
િે વાિાાં

આવ્યા.

જાહેરજીવન

થાંભી

ગયુ.ાં

લૉકડાઉન જાહેર થતાાં સારી બાબત એ થઇ કે

પ્રદુર્ણ ફેલાવતાાં કારખાનાઓ દ્વારા હવા અને

તેિાાં કેટલાાંક િોતને ભેટયા તો કેટલાાંક ચાલીને
બાળકો

સાથે

રઝળતાાં

રઝળતાાં

પહોચ્યાાં

રસ્તાાંિાાં તો મુશ્કેલી વેઠી પરાં ત ુ ઘરે જઇને પણ
ઘરવાળાઓ

તરફથી

રોગ

પ્રત્યેની

ખોટી

િાન્દ્યતાના મશકાર બન્દ્યા અને પોતાના ગાિિાાં
ભુલાાં પડયાાં હોય તેવાાં બનાવો સાંચારિાધ્યિો
િારફત

પ્રકાશિાાં આવ્યાાં. આિ

પાણીિાાં છોડવાિાાં આવતાાં ઝેરીવાયુ દ્વારા

િહાિારીને

હવાિાનિાાં ઑકમસજનનુ ાં પ્રિાણ વધવા પામ્યુ.ાં

સાિાજજક, સ્વાસ્થયની રીતે ભાાંગી પડયો.શ્રમિક

પ્રદુર્ણનુ ાં

ફેલાતાાં

પ્રિાણ

ઘટયુ ાં

અને

શહેરોના રસ્તાઓ ઉપર કુતરાઓ,પોલીસકિીઓ,

સરકારી અને ખાનગી ઇસ્સ્પતાલના ચબિારને
લઇ જનાર વાહનો મસવાય કશુ ાં જ રશ્યિાન
થતુ ાં ન્દ્હોતુ.ાં િનોરાં જનના એકિો બાંધ થયા.

લૉકડાઉનને કારણે ભારત ગુજરાતની વસમત
વધારો અટકી ગયો હોય એવુ ાં આભાસી અને

અવાસ્સ્તક ચચત્ર પ્રમતપારિત થયુ ાં પરાં ત ુ રોજ

કારણે

િળે લ

કૉમવડ-19

૭૨

રિવસના

લૉકડાઉનથી આરિવાસી શ્રમિક વગષ આમથિક,

વગષને આ પરરસ્સ્થમતિાાંથી બહાર લાવવા કેન્દ્ર
સરકાર અને રાજ્યસરકારશ્રી દ્વારા તત્કાલીન
રીતે

અિલીકૃત

યોજનાથી

જરૂરરયાતિાંિને

લાભો આપવાિાાં આવ્યા. આ સાથે જ ઘણી
સ્વૈચ્ચ્છક

સેવાભાવી

સાંસ્થાઓ,

ધામિિક

સાંપ્રિાયના સાંસ્થાન દ્વારા ખુલ્લા િેિાનોિાાં,

ફુટપાથ રાતવાસો કરતાાં કે ઝાંપડાિાાં રહેતાાં

કિાઇને ખાનાર સ્થળાાંતરરત સમુિાયની હાલત

શ્રમિકોને બે ટાંકનુ ાં ભોજન, કપડાાં કે પોતાના

વસવાટ

લહેરિાાં આરિવાસી શ્રમિકોિાાં કૉરાનાના લક્ષણો

કફોડી બની.સિગ્ર ભારતના મવમવધ રાજયોિાાં
કરતો

આમથિક

રીતે

નબળો

વગષ

પોતાના વતનિાાં રહીને આજીમવકા ન પ્રાપ્ત
કરી શકે તે પોતાનુ ાં પેરટયુ ાં રળવા સ્થળાાંતર કરે

છે .આ સાંજોગોિાાં પ્રકૃમતને ખોળે ખેલનારો અને
ગાાંધીનુ ાં અસ્તેય વ્રત જાણ્યે અજાણ્યે પાડનારો
તેવો

આરિવાસીઓનો

શ્રમિક

વગષ

ખ ૂબ

મવિાસણિાાં મુકાયો. બીજા લૉકડાઉનથી વતન

વતન જવા િાટેન ુ ાં ભાડુાં આપ્યુ.ાં પરાં ત ુ પહેલી
તો ઓછા િે ખાયા પરાં ત ુ તેનાથી ઉદ્દભવેલી
ૂ ાગાળાની
લાાંબાગાળાની અને ટાંક

પ્રત્યાઘાતી

અસરો ઘણી જ ભયાનક વ્યસ્તતગત, સામુિામયક
અને

સાથોસાથ

રાષ્ટ્રવ્યાપી

બની.

આ

િહાિારીની અસરિાાં આમથિક રીતે સાંપન્ન વગષ

પણ ત ૂટયો તો ગરીબ વગષની શી િશા થઇ હશે

છોડી કિાવવા આવેલ શ્રમિક વગષ ચબચારો

તેની કલ્પના િાત્રથી અનુકાંપા લાવે તેવી

ખ ૂટયુ ાં એટલે વતનની વાટ પકડી પણ ઘર સુધી

વગષ ભાાંગે કે ભીંસિાાં આવે

બન્દ્યો. િજુરી નહી પાસે નાણાાં અનાજ હતુ ાં એ

છે .જયારે કોઇ પણ રાષ્ટ્રનો આમથિક રીતે પગભર
તો તેની પરોક્ષ
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અસર શ્રમિક વગષને થાય જ છે .આ વગષ વધુ

લક્ષણોોઃ-આ રોગિાાં િિીને શરિી ,ઉધરસ,તાવ

લેખિાાં

સ્વાિ પારખવાની ક્ષિતા જતી રહેવી જેવા

ચબચારાપણાની સ્સ્થમતિાાં મુકાય છે

પ્રસ્તુત

સ્થળાાંતર આરિવાસી શ્રમિક સિાજને

વેઠવી

કૉરાના

િહાિારી, લૉકડાઉન

અને

પડેલી હકારાત્િક અને નકારાત્િક અસરો અને
પ્રત્યાઘાતોની મવસ્ત ૃત ચચાષ આપણે કરીશુ.ાં
કૉરોના વાયરસ શુ ાં છે ?

કૉરોના વાયરસનો ઉદ્દભવ ૩૧

રડસેમ્બર-૨૦૧૯િાાં

ચીનના

વુહાન

શહેરિાાં

થયો. આ વાયરસની ફેલાવો,ભયાનકતા અને

અને ખાાંસી, શ્વાસ લેવાિાાં તકલીફ, સુગધ
ાં
અને
શારીરરક

લક્ષણો

ન્દ્યુિોમનયા વાયરલ

કૉરોનાની શરૂઆત અને હાલની સ્સ્થમતોઃભારતિાાં

રોજ

રોગના

કેસીસ

કૉમવડ-19

નાિ

આપ્યુ.કૉમવડનો અથષ જોઇએ તો Corona Virus

Disease-2019. કૉરોનાનો લેરટન ભાર્ાનો અથષ
“ક્રાઉન “અથવા “મુકુટ “થાય છે . "Crown" એટલે
સ ૂયષ જેવુ ાં ગોળ િે ખાવવુ.ાં આ ગોળાકાર વાયરસ

ફેઇલ

િે ખાય છે .

અને

િહાિારીને

સ્પેસીસ, કીડની

કારણે

paediatric multisystem જેવા િહારોગના લક્ષણો

કેરળિાાં

આ

છે .જેના

થવી,cytokine release syndrome, હિયરોગ

તેને કારણે થતાાં મ ૃત્યુ વગેરે પરરસ્સ્થમતને જોઇને
ુ રી ૨0૨૦ના
મવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ ૧૧ ફેબ્રઆ

િે ખાય

૩૦

ગુજરાતિાાં

૧૯

જાન્દ્ય-ુ ૨૦૨૦
િી

િાચષ

૨૦૨૦ના સુરત અને રાજકોટિાાં આવ્યો.આ
પરિે શિાાંથી

કોઇકને

કોઇ

કારણોસર સ્થળાાંતર કરીને આવેલ વ્યરકતઓ
દ્વારા

જોવા

અંતિાાં આ

સિયગાળાિાાં

િળયા.ભારતિાાં

આંક

૧૩૭૭

મવશ્વના

િાચષ,૨૦૨૦ના

થયો

૧૧૪

હતો. આ

િે શોિાાં

કુલ

ઉપર પ્રોટીનની શાખાઓ છે .આ કૉરોના વાયરસ

૧,૧૮૦૦૦ કેસીસ નોંધાયા હતાાં. તેથી જ તો

ચોક્કસ સાઇઝ ૬૦-૧૪૦ nm જેટલી હોય છે .જે

જાહેર

િાનવ વાળ કરતાાં નવસો ગણો નાનો છે . તેની
નરી

આંખે

જોઇ

શકાતો

નથી. િનુષ્ટ્યના

શરીરિાાં તે શ્વાસોચ્છવાસ દ્વારા પ્રવેશે છે .આ
રોગનો સાંક્રમિત કાળ બે-પાાંચ રિવસથી ચૌિ
રિવસનો હોય છે .પરાં ત ુ િનુષ્ટ્યને તેની શારીરરક
અને િાનમસક અસર છ િાસ સુધી રહે છે .

મવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ તેને િહાિારી તરીકે
કરી.ગુજરાતના

સાંિભષિાાં જોઇએ

તો

િાચષના અંતિાાં િાત્ર ૮૭ કેસીસ નોંધાયા હતાાં
જેિાાં ક્રિશ વધારો નોંધાયો હતો. ગુજરાતિાાં
નોંધાયેલ કેસીસના આંકડા જોઇએ તો જોવા
િળયા હતાાં.

ક્રિ

િાસ

કેસની સાંખ્યા

૧

એમપ્રલ

૪૦૦૦,

૨

િે

૧૪૦૦૦

૩

જૂન

૨૯૫૭૮

૪

જૂલાઇિાાં

૪૮૪૯૧,

૫

ઑગસ્ટ

૯૦૦૦૦૦,

૬

સપ્ટેમ્બર

૧.૩૩ લાખ

૭

ઑતટોબરિાાં

૧૬૯૦૭૩

૮

નવેમ્બર

૧૮૩૧૨૦

૯

રડસેમ્બરિાાં

૨,૩૩૨૬૩
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વતષિાન સિયિાાં રડસેમ્બરના ૨૦૨૦ના અંત

એ અમનવાયષ છે જેિાાં શારીરરક અંતરને બિલે

તો તે મવશ્વના ૧૯૧ િે શોિાાં ફેલાય ચુક્યો

બનાવો પણ આપણી સિક્ષ આવ્યા છે .જેથી

સુધીિાાં આ રોગની સ્સ્થમત તરફ નજર નાાંખીએ
છે .આખા

કુલ

મવશ્વિાાં

નોંધાયેલ

કેસીસ

૭૪૨૧૦૦૧૪ છે .જે પૈકી ૧૬,૪૮,૮૬૭ િિીઓ

મ ૃત્યુ પામ્યા.૩,૦૫,૮૪,૧૩૯ જનસમુિાય આ
િહાિારીથી પીડાય છે ,જયારે ૪,૧૯,૭૭,૦૦૮

િિી તરીકે નોંધાયા હતા પરાં ત ુ હવે તે સાજા

થઇ ગયા છે .મવશ્વના મવકમસત િે શોિાાં આ
િહાિારીનુ ાં પ્રિાણ વધારે છે .યુનાઇટેડ રકિંગડિ

અને ઇટાલીિાાં મ ૃત્યુિરનુ ાં પ્રિાણ ૧૪% થી વધુ

સાિાજજક અંતર વધવા પામ્યુ ાં હોય એવા
જનિાનસિાાં પણ બિલાવ આવ્યો છે .કૉમવડ19ને કારણે આમથિક રીતે સાધનસાંપન્ન પરરવારો

કરતાાં શ્રમિકવગષને ઘણુ ાં જ નુકશાન થયુ ાં છે .

અથોપાર્જન િાટે પોતાનુ ાં વતનનુ ાં ગાિ છોડીને
જે બહાર રહેતાાં હતાાં તેવા શ્રમિકોએ ઘણી
હાલાકી ભોગવવી પડી.
સ્થળાૂંતર એટલે શ?ૂંય

દુરના સ્થળે તથા લાાંબા ગાળા સુધી

મ ૃત્યુિર

વ્યરકતનો વસવાટ એટલે સ્થળાાંતર.આ િાટે

મ ૃત્યુિર ૨.૧% જેટલો છે . વસમતની ગીચતા

બની શકે છે .યુનાઇટેડ નેશન્દ્સ િલ્ટી લીગલ

છે .જિષનીિાાં
લગભગ

૩.૩

૪%

અને.યુ.એસિાાં

જેટલો

છે . જયારે

ભારતિાાં

છતાાં ચેપનુ ાં પ્રિાણ ઓછુાં જેિાાં ઘણાાં કારણો

જવાબિાર છે . એિાાંન ુ ાં એક કારણ આપણે ત્યાાં
પરરક્ષણનુ ાં પ્રિાણ ઘણુ ાં ઓછુાં છે .સરકારે રોગને

કાબુ લેવા િાટે સરકારી રાહે પગલાાં લેવાના
શરૂ

કયાષ.સાવચેતીના

ભાગરૂપે

સરકારે

લૉકડાઉન આપ્યુ.ાં શ્રમિકવગષને િહાિારી કરતાાં
પોતાનુ ાં જીવન કઇ રીતે ટકાવવુ ાં તેની ચચિંતા

પેઠી.કૉરાના એક શારીરરક ચબિારી છે .પરાં ત ુ
તેની

જનજીવન

અને

જનિાનસ

ઉપર

હકારાત્િક અને નકારાત્િક અસર સમવશેર્ પડી
છે .

આ િહાિારીથી બચવા િાટેના કેટલાાંક ઉપાયોવૈમશ્વક

િહાિારીએ

શ્ર્વાસોચ્છવાસથી

સ્પશષથી,સાંપકષ થી

ફેલાય

છે .આથી

અને

વ્યસ્તત

વ્યસ્તત વચ્ચે છ િીટર જેટલુાં અંતર રાખવુ ાં
રહતાવહ છે .તબીબો મવશેર્જ્ઞોએ “S.M.S.”નો
ઉલ્લેખ કરે છે .જેિાાં
S- Social Distance
M- Mask
S- Sensitizer
ઉપરોતત ત્રણ બાબતોનો ખ્યાલ તેિજ વારાં વારાં

પાણીથી ૨૦ સેકન્દ્ડ સુધી હાથ ધોવાિાાં આવે

તો આ રોગના ચેપથી બચી શકાય. કૉમવડ-19ના

વાયરસથી બચવા િાટે શારરરીક અંતર રાખવુ ાં

આમથિક અને ચબનઆમથિક કારણો જવાબિાર
ડેિોગ્રાફીએ

આપેલ

વ્યાખ્યા

મુજબ

એક

ભૌગોચલક એકિ અથવા બીજા એકિથી અન્દ્ય

ભૌગોચલક એકિ તરફની ભૌગોચલક ગમતશીલતા
અથવા મવશેર્ ગમતશીલતા જેિાાં સાિાન્દ્ય રીતે

મ ૂળ શ્થળ અને આગિાનના સ્થળ વચ્ચેના
રહેઠાણના ફેરફારનો સિાવેશ થાય છે .
સ્થળાાંતર શા િાટે?

વ્યસ્તત,કુાંટુબ

જયારે

પોતાના

જન્દ્િના સ્થળે પોતાની આજીમવકા ચલાવવાિાટે

પુરતા પ્રિાણિાાં અથોપાર્જન ન કરી ત્યારે તે

પોતાના વતનથી દુર સ્થળાાંતર કરે છે . આ

સ્થળાાંતર િોટેભાગે ગ્રાિીણ અલ્પમવકમસત પ્રાાંત

કે પરપ્રાાંતિાાંથી અન્દ્ય જે પ્રાાંત કે પરપ્રાાંતિાાં
તયાાં ઔધોચગક એકિોનુ ાં પ્રિાણ વધુ હોય

કન્દ્સ્રકશન િાટેના એકિો વધુ ચાલતાાં હોય ત્યાાં
તે

પ્રાાંતિાાં શ્રમિકોનુ ાં સ્થળાાંતર

પ ૂણષકાલીન

છે .બારતના

એિ

અને

બે

કે

જોવા

િળે

યુમનવમસિટીના

પ ૂવષ

ગુજરાતના

સિાજશાસ્ત્રી, ભાવનગર
વાઇસ

પ્રકારનુ ાં

આંમશક

ચાન્દ્સેલર,મવવેચક,

સુપ્રમસધ્ધ

કટારલેખક

ડૉ.મવદ્યુતભાઇ જોર્ીએ ઋતુને આધારે શ્રમિકોને
બે ભાગિાાં મવભાજન કયાષ છે .

૧.સ્વતાંત્ર
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યુ.એનના

ડેટા

૨.પરતાંત્ર

પ્રિાણે

હાલિાાં િે શની

વસમત ૧૩૮૦૦૦૪૩૮૫ કરોડ જેટલી છે .આ

વસમતના પ્રિાણિાાં િે શની સ્થળાાંતરની સ્સ્થમતનુ ાં
મવહાંગાવલોકન કરીએ તો િે શની કુલ વસમતના

જેિકે રાઇબ એટલે જુિાાં જુિાાં કુળ અને ગોત્રનુ ાં
જૂથ

જે

િે શના

મવમવધ

પ્રિે શોિાાં

હોય.આપણા

િે શનુ ાં

નાિ

અહીં

પડયુ ાં

એવા

ઉલ્લેખો

વસતુ ાં

વસનારી

બળવાન આરિવાસી જામત ભરત જામત ઉપરથી
હોય

જોવા

િળે

૨૯.૮૬% લોકો એટલે કે ૩૦૭૧૫૦૧૫૭ લોકો

છે .આરિવાસી જામતની ઓળખ અને સ્સ્થમત અંગે

વસમતની

કોઇ અવકાશ નથી.પરાં ત ુ જ્યારથી ચિરટશસષ

આજીમવકા

િાટે

સ્થળાાંતર

કરે

છે . િે શની

ગીચતા પ્રમત ચોરસ રકલોિીટર

જોવા જઇએ તો ૪૬૪ વ્યસ્તતઓ તેિાાં સામવષ્ટ્ટ

જોવ િળે છે .આથી અંિાજ આવી શકે કે િરે ક

વ્યસ્તતની ભ ૂખ એક સાંતોર્ી શકાય ન શકાય એ
સ્વાભામવક

બાબત

છે .તેિાાં

ય

ભારતના

િધ્યપ્રિે શ,િહારાષ્ટ્ર અને ચબહારિાાં વસમતનુ ાં
પ્રિાણ વધુ છે અને તે પ્રિાણિાાં રોજગારીની
તકો

ઉપલબ્ધ

નથી.આથી

આ

પ્રાતિાાંથી

શ્રમિકોનુ ાં સ્થળાાંતર મવશેર્ પ્રિાણિાાં ગુજરાતિાાં
થાય છે . આપણા ગુજરાત રાજ્યની સ્સ્થમત
જોઇએ

તો

કુલ

વસમતના

૬.૪

લોકો

સ્થળાાંતર

કરે

કરોડ

છે .(૬૩૮૭૨૩૯૯) જેટલી છે . આ વસમતિાાંથી
૧૮૮૧૦૫૯૨
રાજ્યની

કુલ

વસમતના

૩૭.૧૨%

છે . જે
છે .આ

આંકડાને કારણે િે શના અને રાજ્યના શ્રમિકોના
સ્થળાાંતરની સ્સ્થમતનો ખ્યાલ આવે છે . ભારત

અને ગુજરાતના અંતરરયાળ મવસ્તારિાાં મ ૂળભુત

ઘણાાં વણષનો છે .પરાં ત ુ અહી તેની મવસ્ત ૃત ચચાષને
આવ્યા અને તેિણે ભારતિાાં જનગણનાની

શરૂઆત કરી જેને લઇને પહાડી મવસ્તારિાાં
જગલ
ાં
મવસ્તારિાાં રહેતાાં લોકો જે પછીથી તેઓ
આરિિજામતઓ
આઝાિ
કલિ

તરીકે

વગેરે તરીકે ઓળખી.આપણા

ભારતના

સાંમવધાનિાાં આરિવાસીને
અનુસ ૂચચત

૩૪૨(ક) દ્વારા
ગણવાિાાં

આવી.મવકાસની

જનજામત

દ્દબ્ષ્ટ્ટએ

સાિાન્દ્ય વગષ કરતાાં આ જામત અમતપછાત

ગણાતાાં તેિના િાટે બાંધારણીય રીતે ખાસ
પ્રકારની

જોગવાઇ

કરવાિાાં

આવી

પરાં ત ુ

હાલાિાાં પણ આ વગષ જાણકારીના અભાવે

તેિજ આંતરમુખી સ્વભાવને કારણે મવકાસની
રબ્ષ્ટ્ટએ

હાાંમસયાિાાં

રહેવા

પાિી

છે .પરાં ત ુ

બિલાઇ રહેલા સિાજની ધારાની અસર આ

સિાજ ઉપર પણ પડી છે .તેથી પણ તેઓ શહેર
તરફ આજીમવકા િાટે િીટ િાાંડી.અને ગાિડાઓ

રીતે વસવાટ કરતાાં પરતુ આજીમવકા િાટે

ત ૂટયા. આિ પણ જે મવસ્તારિાાં રહીને તે જીવન

અને તેના કારણે જાહેર કરે લ લૉકડાઉનથી

તેને પ્રાપ્ત થતી નથી.તે ખેતી તો કરે છે પરાં ત ુ

સ્થળાાંતર કરતાાં આરિવાસી શ્રમિકોને કૉરોના

ભોગવવી પડેલ હાલાકી તેિજ તેિના જીવન
પર પડેલ નકારાત્િક અસરો અંગે સમવસ્ત ૃત
ચચાષ કરતાાં પહેલાાં આરિવાસી કોણ એ અંગે
પણ આપણે િારહતી િેળવવાનો પ્રયાસ કરીશુ.ાં
આદિવાસી કોણાઃ-

આરિવાસી જે સ્વયાંભ ૂ રીતે આ

જીવે છે તે મવસ્તારિાાં પ ૂણષ સિયની આજીમવકા
તે

ડુગ
ાં રાળ

મવસ્તારિાાં

વરસાિ

વૈજ્ઞામનક અચભગિ મવનાની

આધારરત

હોય આથી તેને

શ્રિના પ્રિાણિાાં ઉત્પાિન િળતુ ાં નથી. જેથી

આ પ્રકૃમત સિાજ કહેવાતાાં ભૌમતક સાધન
સાંપન્ન વગષથી ઘણો જ જુિો પડે છે

ભારતિાાં ૧૯૯૧ િાાં ઔધોચગક ક્ષેત્રે

ભ ૂમિ પર રહેતાાં આવ્યા છે .તેઓ જ ભારતીય

આવેલ

ઉપિહાદ્વદ્વપિાાં સૌ પ્રથિ િાનવીઓ છે . આજામત

કરણને કારણે ઘણાાં ઉદ્યોગો ભારતિાાં સ્થપાયાાં

રાઇબનુ ાં શાબ્બ્િક અથષઘટન મવશેર્રૂપે થાય છે .

મ ૂકી છૂટો પ્રકૃમતની વચ્ચે જીવવાાં ટેવાયેલો

િાટે અંગ્રેજી શબ્િ “Tribe” છે . આપણા િે શિાાં

વૈમશ્વકરણ,ઉિારીકરણ

અને

ખાનગી

કારખાનાિાાં કાિ કરવા િાટે લોકોએ જાણે િોટ

Page | 5
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-16, Issue-1, June-2022 (ISSN: 2349-266X)

આરિવાસી સિાજ પણ પોતાની અને પોતાના

સ્થળાાંતર કરે છે ,એટલે કે ૪૪.૩૨ આરિવાસી

ભાગ્યો,એટલે

છે .જે રાજ્યના કુલ સ્થળાાંતરોના ૧૧.૮૯%

કુાંટુાંબના સભ્યોની સુખાકારી િાટે શહેર તરફ
સ્થળાાંતર

કરતો

થયો.આ

આરિવાસી વગષ શહેરિાાં આવ્યો છૂટાછવાયા
ક્ષેત્રોિાાં કાિ કરવાાં જોડાયો એટલે તે શ્રમિક

શ્રમિકો િજૂરી કરીને પોતાનુ ાં ગુજરાન ચલાવે
જેટલાાં છે .આરિવાસી શ્રમિકોના ફરજપ ૂવષકના
સ્થળાાંતરો એ ઉદ્દગિ સ્થાન અને મનધાષરરત

તરીકે ઓળખાયો અહીં આવી તેણે પોતાની

સ્થળોિાાં

પણ તેણે ગુિાવીને તે શહેરોિાાં સરનાિા

મ ૂળમનવાસથી

ભોિ,ઓળખ અને િાનવ તરીકેની ગરરિાિાાં
મવનાનો િજૂર બન્દ્યો. સાિાન્દ્ય સાંજોગોિાાં જયારે

શ્રમિક શહેરિાાં પોતાની ઓળખ મવનાની જજિંિગી

જીવતો ત્યારે વૈમશ્વક િહાિારીના સિયગાળાિાાં
થયેલ લૉકડાઉનિાાં તેની શુ ાં સ્સ્થમત થાય એ
મવચારવુ ાં રહ્ુ.ાં આ સિગ્ર બાબત િાત્ર કોઈ
એકલિે કોલ વ્યસ્તત નહી પરાં ત ુ શ્રમિક તરીકે

ઓળખ પાિેલ આરિવાસી સિાજની છે એટલે
તેને ગાંભીરતાથી સિજવાનો પ્રયાસ કરીશુ.ાં
આદિવાસી વસતત અને સ્થળાૂંતરાઃ

ભારત ૨૦૧૧ની વસમત ગણતરી

પ્રિાણે િે શના અઠ્ઠાવીસ રાજયો અને સાત
કેન્દ્રશામસત પ્રિે શોિાાંથી પૈકી હરરયાણા, પાંજાબ,

રિલ્હી, પોંરડચેરી જેવા ચાર રાજયો મસવાયના

તિાિ રાજયો િળીને િે શની કુલ વસમતિાાં
૮.૬%

આરિવાસી

એટલે

૧૦,૪૨,૮૧૦૩૪

સમુિાયની

વસમત

જોવા

જેટલી
િળે

છે .જેિાાંથી ૯૩૮૧૯૧૬૨ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં છે
૧૦૪૬૧૮૭૨

વસવાટ

કરે

છે .આ

આરિવાસીઓિાાં ૫,૦૭,૯૭,૮૫૦ શ્રમિક કાિિાર

છે .આ કાિિારોિાાં ૪.૬૯ ગ્રાિીણ મવસ્તારિાાં
અને ૩૮.૮૯ શહેરી મવસ્તારોિાાં કાિિાર તરીકે

કાિ કરે છે .જયારે ગુજરાતની સિગ્ર વસમતના
સાંિભષિાાં આરિવાસી સમુિાચની વસમતની વાત
કરીએ તો તેન ુ ાં પ્રિાણ ૧૪.૭૫% જેટલુાં છે .
ગુજરાતિાાં

આરિવાસી

સમુિાયની

છવ્વીસ

પ્રજામતઓ િળી કુલ ૮૯૧૭૧૭૪ વસમત જોવા

છે .સ્થળાાંતર

ઉદ્દભવેલી
અને

મવસ્થાપનનાાં

ઠાલી

સરહયારી

સાંપિાથી

ક્ષમતયુતત

મવભાવનાની

િીધાાં.આથી

જ

તેિને

કહી

વાંચચત

શકાય

કે

એટલે

સ્થળાાંતર.આ આરિવાસી વગષ તો હરહિેંશ

જીવ્યો છે પ્રકૃમતની ગોિિાાં અને તેને જ પોતાનુ ાં
આજીમવકાનુ ાં

સ્ત્રોત

બનાવ્યુ ાં

છે .પરાં ત ુ

હવે

ભૌમતકવાિની ઘેલછાાંિાાં અને કુિરતી પ્રકોપને

કારણે પણ આ સમુિાય શહેર તરફ આવ્યો

છે .શહેરિાાં વધુ કિાણી છે એ િાનમસકતાને
કારણે તેિજ ગ્રાિીણ રોજગારની ઉપેક્ષાને
કારણે આરિવાસી સ્થળાાંતરરત શ્રમિક બન્દ્યો
અને પોતાની પરાં પરાગત ધરોહર સાથે અનુ ાં

છતાાંય, સિગ્ર ભારતના કૃમર્મવકાસ

અને

ઔધોચગક

મવકાસિાાં

સ્થળાાંતરરત

આરિવાસીઓનુ ાં બહિ
ુ ોટુાં અને મ ૂલ્યવાન પ્રિાન
એ

જ

રીતે

ગુજરાતિાાં

પણ

પ્રાાંત

અને

પરપ્રાાંતિાાંથી શ્રમિકો તરીકે આવતાાં આરિવાસી

સ્ત્રી-પુરૂર્ોનુ ાં બહિ
ુ ોટુાં પ્રિાન છે .આ આરિવાસી
શ્રમિકો આ સાથે િશાષવેલ તેિજ તે મસવાયના
ક્ષેત્રોિાાં કાિ કરે છે .

૧. શેરડી અને ગોળ બનાવવાના કારખાનાિાાં
કાિિાર તરીકે

૨. બાાંધકાિ િજૂર

૩. બાગાયતી ખેતકાિિાર ( રાક્ષ, કાજૂ , ડુગ
ાં ળી
વગેરેની વાડીિાાં )

૬. ઘરકાિ / ઘરઘાટી તરીકે

વસમત

કરી

મવકાસની

આડપેિાશ

તેિાાંથી

આરિવાસી

રહેતાાં

જિીન,પાણી,ઘાસચારો અને વન જેવી પ્રાકૃમતક

૪. કારખાનાિાાં છૂટક કાિિાર તરીકે

૧૮૬૪૭૩૮

કારણે

જ

િળે છે . ગુજરાત મવમવધ જજલ્લાઓિાાંથી શ્રમિક
તરીકે ૧૮૮૧૦૫૯૨ લોકો સ્થળાાંતર કરે છે

સ ૂચવે

સિસ્યાઓ

૫. છૂટક ખેતિજૂર તરીકે
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ઉપરોતત મસવાય પણ આરિવાસી

પરરવારના પુરૂર્-સ્ત્રી સભ્યો કાિિાર તરીકે

સ્થળાાંતર કરે છે .આ શ્રમિકો સાંગરઠત અને

અસાંગરઠત ક્ષેત્રોિાાં કાિિાર તરીકે કાિ કરતાાં
હોય છે .આ શ્રમિકોિાાં સૌથી વધારે એટલે કે ૨૦
લાખ

બાાંધકાિ

છે .તેિાાંથી

આરિવાસી

શ્રમિકો

તરીકે

કાિ

કરે

૯૦% જેટલાાં પ ૂવષપટ્ટીિાાં વસતાાં
સમુિાયના

લોકો

છે .ભારતના

સાંમવધાનિાાં આરિવાસીઓ િાટે જગલ
ાં
જિીન
હક્ક અપાવે તેવો ૭૩એ અને ૭૩ એએનો
કાયિો,વન

એતસટન્દ્શન

અમધકાર
ફોર

આરિવાસીઓને

અમધમનયિ,પાંચાયત

મસડયુલ

પોતાના

એરરયા

ગાિના

દ્વારા

વહીવટી

આપવની વાત પણ કરવાિાાં આવી છતાાં આ

આરિવાસી પોતાની રોજીરોટી િાટે ભટકે છે શા

 શારીરરક-િાનમસક અને આમથિક શોર્ણ

 કાિના સ્થળે સલાિતી-સુરક્ષાનો અભાવ
 કાિના સ્થળે અન્નસુરક્ષાનો અભાવ
 ઓળખની સિસ્યા

ભારત સરકારે "આંતર રાજ્ય શ્રમિક સ્થળાાંતરોઃ
રોજગારીનુ ાં મનયાંત્રણ અને શ્રિકાયષની શરતો
અંગેનો ધારો-૧૯૭૯િાાં ઘડયો છે .આ ધારાના
અસરકારક

અિલ

િાટે

૧૯૮૦ના

કેન્દ્રીય

કાયિાઓ બન્દ્યા પરાં ત ુ બાંધારણીય કાયિાકીય
જોગવાઇ અનુરૂપ શ્રમિકોને પુરતાાં નાણાાં કે
કાિકાજના સ્થળે

સુરક્ષા,સલાિતી કે અન્દ્ય

લાભો િળતાાં નથી. સ્થળાાંતરરત આરિવાસી

શ્રમિકો આજીમવકા િાટે જે સ્થળાાંતર કરે છે ત્યાાં
જ િોટેભાગે તેન ુ ાં હાંગાિી રહેણાાંક બનાવીને

રહેતાાં હોય તેવ ુ ાં જોવા િળે જયાાં કોઇ પ્રકારની

િાટે? પાલક જ ભક્ષક બને અને આરિવાસી

સુમવધા ન હોય.કાયિાકીય રીતે િનુષ્ટ્ય તરીકે

વલણ

સ્થળે િળતી નથી.િાચલકો તેિની સાથે િાત્ર

પોતાનુ ાં પણ ઉચ્ચ મશક્ષણ પ્રત્યેન ુ ાં ઉિાસીન
અને

પોતાના

િાટેના

કાયિાકીય

જાણકારીના અભાવે કાિિાર તરીકે એક િાનવ

તરીકેની ઓળખ ગુિાવી ચુક્યા હોય એવુ ાં
કૉરોનાને કારણે જાહેર થયેલ લૉકડાઉને સાચબત
કયુષ છે . િહાિારીના સિયિાાં જ્યારે બધાાં જ
સાધનસાંપન્ન વગષ નોકરીધાંધા વગરના થઇને

બેઠાાં હોય ત્યારે આ ચબચારા આરિવાસી શ્રમિક

િળવા પાત્ર જરૂરી સુમવધાઓ પણ તેિને કાિ
કાિનો નાતો રાખતાાં હોય છે .તેિની સુખાકારી

િાટે નહીવત કે જવલ્લે જ મવચારે છે .આવી
આપમિ તેિના િાટે કોઇ મવચારે અને તેિને
શ્રિ વગર નાણાાં કે અન્ન આપે ,આથી જ તો
બહધ
ુ ા

આપમિનો

તાગ

કોઠાસુઝથી

આ

વગષની શુ ાં િશા હોય? આરિવાસીઓ િોટેભાગે

"ચબચારા"ના

વગષિાાં આ

ુ વની તકળીફોનો
િળે છે .જેના કારણે તે નીચેમજ

અજાણ

પોતાની

આરિવાસી

આંતરરક

શ્રમિક

લૉકડાઉન

વગષ

વખતે

અસાંગઠીત ક્ષેત્રોિાાં કાિ કરતાાં સમવશેર્ જોવા

મુકાયો.સરકારે પ્રયત્નો કયાષ પણ િારહતીથી

પણ

સિયગાળાિાાં પોતાનુ ાં ગુજરાન ચલાવવા વખાાં

ભોગ

બનતો

હોય

એવાાં

ઉિાહરણો

આપણને રશ્ય-શ્રાવ્ય િાધ્યિો દ્વારા જાણવા

િળે છે .તેઓ જ્યાાં કાિ કરતાાં હોય ત્યાાં, તેઓની

પડયાાં.

આ

સમુિાયના

ભારત

વર્ષિાાં

શ્રમિકોને

વસવાટ

આ

કરતી

જે િશા જોઇએ તો

આરિવાસી ૯૦% વસમતએ આમથિક રીતે સધ્ધર

 નાવચણયાનો અભાવ

ગુજરાન ચલાવે છે . શ્રમિક તરીકે િાત્ર પુરૂર્ો જ

 હવા-ઉજાસ મવનાના ઘર
 શૌચાલયનો અભાવ

નથી તેઓ શહેરી મવસ્તારિાાં જઇને પોતાનુ ાં
હોય

એવુ ાં નથી

સ્ત્રીઓ

પણ

જોડાય

છે .

 સગભાષ-પ્રસુતા અને ધાત્રી િાતાને િળવાપાત્ર

ગુજરાતિાાં ડાાંગ, તાપી, પાંચિહાલ, િાહોિ,

 ઘોરડયાઘરની સુમવધા

સ્ત્રી-પુરૂર્ો

લાભ અને સુમવધા

ુ વગેરે જજલ્લાઓિાાંથી આરિવાસી
છોટાઉિે પર
પોતાના

બાળકો

સાથે

આંતર
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જજલ્લાઓિાાં સ્થળાાંતર કરે છે . પહેલાાં તો આ

પ્રમતમનમધઓ

મવસ્તારોિાાં આ પ્રથા વાંશપરાપરાગત ચાલી

જોઇએ તો તાપી જજલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાના

િજૂરોને વેરઠયા, હાળી તરીકે ઓળખતાાં કેટલાાંક
આવતી.તેિના જ નાના બાળકો પણ િાચલકના

ઘરના નાના બાળકોને સાચવવાાં િાટે રાખવાિાાં

સાથે

કરે લ

રૂબરૂ

મુલાકાત

િરમિયાન જાણવા િળી છે .ઉિાહરણ સ્વરૂપે

ઝરણપાડા ગાિિાાં ૯૩% વસમત કાથોડી આરિિ
જુથની

છે .અન્દ્ય

૭%વસમત

પણ

આવતાાં.હાલિાાં આ પ્રથા હાલિાાં પ્રત્યક્ષ રીતે

આરિવાસીઓની જ છે . આ બધાાંજ સ્થળાતર

ફરતાાં પ્રત્યક્ષ રીતે જોવા પણ િળયુ ાં છે .કાિના

આસપાસના કારખાનાિાાં , શેરડીના કારખાનાિાાં

િે ખાતી નથી.પરાં ત ુ કેટલાાંક આરિવાસી ગાિોિાાં
સ્થળે એકસરખુાં કાિ કરતાાં હોય છતાાં પુરૂર્ોની
સરખાિણીિાાં સ્ત્રીઓને ઓછુાં વેતન આપીને

પણ આ સ્ત્રીઓનુ ાં અને આરિવાસીઓનુ ાં શોર્ણ
થતુ ાં

આવ્યુ.ાં

સેન્દ્ટર

ડેવલોપિેન્દ્ટના

અહેવાલ

ફોર

કલ્ચર

મુજબ

ઍન્દ્ડ

અંતરરયાળ

ગાિોિાાંથી રોજીરોટી િાટે શહેર તરફ આવતાાં
આ

આરિવાસી

શ્રમિકો

શહેરિાાં

સરનાિા

મવનાની જજિંિગી જીવે છે . જેનો અહેસાસ સૌને
કૉરાના કાળે કરાવ્યો છે .
ગુજરાતના

વસવાટ

કરતાાં

આરિવાસીઓની મવમવધ પ્રજામતઓ પોતાના
જીવનમનવાષહ
કોલઘા,

િાટે

કાથોડી,

જુથના

આરિિ

સ્થળાાંતર

સીદ્દી,પઢાર,

સ્ત્રી-પુરૂર્ો

કરે

છે .જેિાાં

કોટવાચળયા

ઋતુ

આધારરત

સ્થળાાંતર કરે છે . તેઓ િાટીકાિ, વાાંસકાિ,
શેરડીના

ખેતરિાાં

કે

ગોળ

બનાવવાના

શ્રમિકો તરીકે પોતાનુ ાં જીવન મવતાવે છે . તેઓ

િજુરીએ જાય છે . આ આખો વગષ લૉકડાઉનિાાં
પગપાળા

ચાલીને

પોતાના

વતન

પહોંચ્યો.બીજો એક બનાવ શ્રમિક પોતાના
ઘરના સભ્યોના િહાિારીની ભ્રાિક ડરના ભોગ

બન્દ્યા હોય એવા પણ જાણવા િળયા છે .િચક્ષણ
ગુજરાતના

સુરત

જજલ્લાના

ઉંિરપાડા

તાલુકાના ઉંિરખાડી ગાિનો છે . આ રકસ્સાિાાં
ગાિના બે યુવાનો સુરત કારખાનાિાાં િજૂરી
અથષ ગયા હતાાં. ત્યાાં જ ખોલીિાાં ભાડે રહેતાાં.

અચાનક જ કૉરોનાને કારણે લૉકડાઉન જાહેર
થયુ ાં રોજિિાર તરીકે કાિ કરતાાં એટલે પાસે
વધુ નાણાાં નહોતાાં.જેટલાાં હતાાં એટલાાં રિવસ

ત્યાાં રહીને ખાધુ.સરકારે
ાં
લૉકિાઉનની અવમધ

વધારી ખોલીના ભાડાના નાણાાં નહી. આથી
વતનની વાટ પકડી ચાલીને ઘરે તો પહોંચ્યા

પણ તેિના આવવાની ખુશી કરતાાં ચહેરા પર

કારખાનાિાાં કાિે જાય છે .આ કે આ મસવાયની

ભય છવાયો. ઘરિાાં એક ઓરડાિાાં મુકી િીધાાં

સ્વતાંત્ર કે પરાધીન િજુરોની વ્યાખ્યાિાાં નથી

જિવાની થાળી

અન્દ્ય

આરિવાસીની

પ્રજામતઓ

તેઓ

કોઇ

આવતાાં તેવાાં તિાિ િજુરોને પહેલાાં લૉકડાઉન
સુધી તો િાચલકોએ રાખ્યા પરાં ત ુ પોતાના
ઉદ્યોગ સિાં તર બાંધ કરાવવાિાાં આવતાાં બધાને
કાિકાજ ચાલુ થાય પછી બોલાવીશુ ાં એિ કરીને

છૂટાાં કયાષ. કારખાનાિાાં કે બાાંધકાિ ક્ષેત્રે કાિ
કરતાાં શ્રમિકોને કરે લ કાિના રિવસોનો પણ

પગાર ન આપ્યો. તેિને પોતાના વતન જવા
િાટેના નાણાાં કે તેિને પોતાના કુાંટુાંબના સભ્યો
સાથે વતન જવા િાટેની વ્યવસ્થા પણ ન થઇ
હોય

એવા

સિાચારો

સ્વૈચ્ચ્છક

સાંસ્થાના

બોલવાનુ ાં નહી તેિની પાસે કોઇ જાય અને

પણ દુરથી લાકડીથી આપી

િે તાાં અથવા જાતે બનાવવાની ફરજ પડી હોય
એવા બનાવો નોંધાયા છે . શહેરિાાંથી તેઓ
આવ્યા એટલે કૉરોનાનો ચેપ લઇને આવ્યા હોય
એવી બીકના કારણે આવો અિાનવીય વ્યવહાર

કયો. કૉરાનાનો ભ્રાિક ખ્યાલથી પણ આરિવાસી
શ્રમિકો હેરાન થયાાં છે . ઉંિરપાડા તાલુકાનો જ
એક બીજો બનાવ છે જેિાાં ગાિના એક ભાઇ

કૉરોના વાયરસ સાંક્રમિત ભાઇના સાંસગષિાાં
આવ્યા હતાાં આ અંગે ગાિના લોકોને જાણ

થતાાં આ ભાઇના ઘરના સભ્યોને ગાિના
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નળે થી પીવાના પાણી ભરવાની પણ ના

કાિો રોજિિાર તરીકે કરે છે આવા પ્રકારના

શહેરિાાં કિાવવા ગયેલાાં વ્યરકતઓ કે કુટુાંબો

તેિની

પાડી.ગાિના રસ્તા ખોિી નાાંખ્યા હતાાં આથી
પોતાના ઘરે પણ ન આવી શકે એવા સાિાચાર

પ્રાપ્ત થયાાં છે .ગુજરાતિાાં તાપી, ડાાંગ, િાહોિ,

કાિિારોને લૉકડાઉન સિયે છુટા કયાષ ત્યારે
પાસે

કશુ ાં જ

ન્દ્હોતુ.ાં અહીં

તેિને

લૉકડાઉનના કપરાકાળની યાતના ભોગવવી
પડી. તેઓિાાંથી

કેટલાાંક

શ્રમિકો

પગપાળા

ચાલ્યાાં. જેિાાં અબાલ, વ ૃધ્ધ, સગભાષ

બધાાં જ

શ્રમિકોને

ચાલ્યા. જેિની સાથે તેિના કુટુાંબના સભ્યો પણ

વાહનિાાં મનયત ભાડા કરતાાં વધુ ભાડુ ચુકવીને

ચાલ્યાાં. કેટલાાંક સ્થળોએ તાંત્રએ તેિની સાથે

પાંચિહાલ
પોતાના

જજલ્લાના

વતનિાાં

આરિવાસી

પહોંચવા

િાટે

ખાનગી

વતનિાાં પહોંચ્યા છે .રસ્તાિાાં આવા વાહનને

રોકીને પોલીસકિીઓનો િાર ખાધો હોય એવાાં
બનાવો પણ નોંઘાયા છે .
ભારતીય

સાંમવધાનિાાં

િશાષવેલ

કારખાના સાંિભષના કારખાના કાયિો ૧૯૪૭

બનાવ્યો અને આ કાયિાિાાં વખતોવખત થતાાં
સુધારાઓથી આરિવાસી શ્રમિકને ફાયિો થયો

અિાનવીય વ્યવહાર કયો હોય અને કેટલાાંક

ઠેકાણે તેિને ઇશ્વરીય અન ૂભુમત થઇ હોય એવા
બનાવો લેચખતિાાં નોંધાયા છે .ઓરરસ્સાિાાંથી

આપણે ત્યાાં સુરત આવીને કાિ કરતાાં શ્રમિકો ને

વતન જવા િાટે રે લ્વેના સાિાન્દ્ય વગષન ુ ભાડુ

જે રૂ. ૭૧૦/-થાય તેના બિલાિાાં રૂ.૯૦૦/-

એજ્નન્દ્ટોએ લીધાાં. બસભાડુ રૂ.૨૫૦૦/-લેવાિાાં

હોય એવાાં રકસ્સાઓ કેટલાાં? એણે એકલાાં લડત

આવ્યુ ાં હોય એવાાં િાખલાાંઓ પણ સાિે આવ્યા

િાખલાાંઓ કેટલાાં? અમશક્ષત અને િારહતીથી

ખચષ િોકલનાર રફલ્િ કલાકાર શ્રી.સોનુ સુિ

આપી હોય અને એને ન્દ્યાય િળયો હોય એવા

અજાણ આ શ્રમિક વગષના હક્ક િાટે લડત

આપનાર સાંસ્થા કેટલી અને સાચા અથષિાાં એના

બેલી કોણ? કૉરોનાકાળિાાં રસ્તે ચાલીને જતાાં
લોકો િાટે સ્વૈચ્ચ્છક રીતે સ્થામનક સમુિાયે,

સાંસ્થાએ , ધામિિક સાંસ્થાએ અન્ન, કપડાાં, ચાંપલ
તેિજ આ શ્રમિકોને જવા િાટે વ્યવસ્થા કરી.

છે .આવા ૧૦ લાખથી વધારે શ્રમિકોને પોતાના

જેવા િાનવીરોનો પરરયય આપણને થયો.તેથી

જ કૉરોના ઉપાય સિાન આ લૉકડાઉનિાાં
િાનવીય વ્યવહારોની અને તાંત્રની હકારાત્િક

અને નકારાત્િક પરાકાષ્ટ્ઠાને આ આરિવાસી
શ્રમિકોએ

અનુભવી

છે .

સ્થળાાંતરરત

આરિવાસીઓ િાટે ગુજરાત અને િહારાષ્ટ્ર તો

રાષ્ટ્ર વ્યાપી બોિેર રિવસના લૉકડાઉને આ

આ શ્રમિકો િાટે રોટલા રળી આપવા િાટેન ુ ાં

બનાવવાિાાં મુખ્ય ભ ૂમિકા ભજવી છે .

રોટલો રડે છે . પરાં ત ુ લૉડાઉનની તત્કાલીન

આરિવાસી

જ

સમુિાયને

વધુ

કુપોમર્ત

આપણે અત્યાર સુધી ગુજરાત પ્રાાંતના

આરિવાસી

ગુજરાતિાાં

શ્રમિકોની

વાત

કરી

પરાં ત ુ

પરપ્રાાંતિાાંથી પણ િહાનગરોિા

રોજીરોટી કિાવવા િાટે

શ્રમિકો આવે છે .

ગુજરાતિાાં ઉિર પ્રિે શ, ઓરરસ્સા, રાજસ્થાન,

િધ્યપ્રિે શ, ચબહાર, છિીસગઢ, ઝારખાંડ વગેરે
રાજયોિાાંથી શ્રમિકો આવે છે . આ શ્રમિકો સુરત,
વાપી,

અિિાવાિ,

જાિનગર,

રાજકોટ,

ભાવનગર વગેરે જજલ્લાઓિાાં આવે છે . અહીં
આવીને આરિવાસી શ્રમિકો હલકાાંથી ભારે િજુરી

"હબ" ગણાય. બધાને

અહીં

આછો-પાતળો

અસરથી બાંધ થયેલ ઉદ્યોગો જાણે આ સમુિાય

ઉપર કાળો કહેર વતાષવ્યો.મ ૂળ રાજસ્થાન પરતુ
િહારાષ્ટ્રિાાં રહીને છુટક િજુરી કરતાાં શ્રમિકોને
લૉકડાઉનને

કારણે

વતન

પહોંચવાિાાં

િહારાષ્ટ્ર,ગુજરાતના પોલીસ ખાતાના આક્રોશનો

ભોગ બનવુ ાં પડયુ ાં . રાજસ્થાનનાાં ડુગ
ાં રપુર અને
બાાંસવાડા જજલ્લાિાાંથી અિિાવાિ ગાાંધીનગર

જેવા શહેરોિાાં િજૂરી િાટે આવે છે . અહીં તેઓ
િોટેભાગે ઘરકાિ કરે છે .આ બધાાં જ શ્રમિકોની
ગણના

અસાંગરઠત ક્ષેત્રિાાં થાય છે . નૉવેલ

Page | 9
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)

Research Guru: Volume-16, Issue-1, June-2022 (ISSN: 2349-266X)

કૉરાના વાયરસના ડરને કારણે ઘરકાિ િાટે

લીધાાં. લૉકડાઉનિાાં પોતાના વતનિાાં જવા િાટે

અભાવે ફરી પાછા ઘરે ગયા. અિિાવાિિાાં

ધાત્રીિાતાઓ પણ હતી. તેઓ આકરા તડકાિાાં

બધાાંએ ના પાડી આથી આ શ્રમિકો કાિધાંધાના

રહીને કાિ કરતાાં આ શ્રમિકો વાહન ન િળતાાં
તેઓ પગપાળા પોતાના વતન ગયાાં. તેઓ
સતત બે-ત્રણ રિવસ ચાલ્યાાં જેના કારણે પગે

છાલા પડવા, િાથુ ાં દુખવુ,ાં સોજા ચઢવા તાવ
વગેરે

આવવો

બન્દ્યા.રાજ્યો-રાજયો

ચબિારીના

વાહનવ્યવહાર િાટે

વચ્ચેની

તેઓ

ભોગ

સીિાઓને

સાંપ ૂણષપણે બાંધ કરતાાં

લોકોને જે રીતે નીકળવા િળયુ ાં એ રીતે વતન
તરફ નીકળયા.

કૉમવડ-૧૯ લૉકડાઉન અને આરિવાસી શ્રમિકો
કરતાાં

આરિવાસી સિાજ ઉપર કૉરોના

ય

પહોંચાડી

વધારે

છે .

િાઠી

અસર

આરિવાસીઓિાાં

લૉકડાઉને

જે શ્રમિકો પાછા ફરી રહ્યા હતાાં તેિાાં સગભાષ કે

ભ ૂખ્યા-તરસ્યા ચાલ્યાાં હોય એવા સિાચાર

િળયા છે . બે જીવી સ્ત્રીઓને ટાઇિસર પુરતુ ાં
ખાવાનુ ાં ન િળયુ હોય એવા સિાચારોની નોંધ

િૈ મનક સિાચાર પત્રોએ લીધી છે . કુપોમર્ત

િાતાઓના કુખેથી ભમવષ્ટ્યિાાં જન્દ્િ લેનાર
બાળકો કુપોમર્ત હશે એવી શાંકાને નકારી ન
શકાય
કાયષ

બાંધ

ભારતિાાં કે ગુજરાતિાાં શૈચક્ષણક
થતાાં

શાળાિાાં

અભ્યાસ

કરતાાં

બાળકોને િધ્યાહન યોજના અંતગષત જે ભોજન

િળતુ ાં હતુ ાં તે બાંધ થતાાં આરિવાસી મવસ્તારના

અમશચક્ષત શ્રમિક વાલીઓને પોતાના સાંતાનોને

શારીરરક,

પોર્ણ િળતુ ાં બાંધ થયુ ાં આની લાાંબા ગાળાની

મછન્નચભન્ન કરી નાાંખ્યાાં છે . હજી આ પ્રજા ભયના

સ્વાસ્થય જોખિાશે. કારણકે લૉકડાઉનિાાં છ થી

િાનમસક, સાિાજજક અને

આમથિક પાસાાંઓને

ઓથાર હેઠળ જીવે છે . આ રોગનો ફેલાવવા
વ્યસ્તત-વ્યસ્તત વચ્ચે શારરરીક અંતર રાખવાની
વાત છે . તેને બિલે સાિાજજક અંતર રાખવા
િાાંડયા એટલે આ ભ્રાિક ખ્યાલો ઊભા થયાાં છે .

કૉરોનાની અસરથી ૧,૩૦ અબજની જનતાને
બચાવવા

રાજ્યકક્ષાના

આપણા

િાનનીય

િાંત્રીઓને

વડાપ્રધાને

મવશ્વાસિાાં

લઇ

લૉકડાઉન જાહેર કયુ.ષ ભારતીય િાં ડસાંરહતાની

કલિ ૧૪૪ ને લાગુ કરી.ચાર વ્યસ્તતઓને ભેગા

થવા ઉપર પાબાંિી લગાવી િીધી. કૉરોનાનો
જનસમુિાયિાાં થતો ફેલાવો અટકાવવા િાટે

લૉકડાઉન એ એક આપાતકાલીન વ્યવસ્થા

બની. પરાં ત ુ શ્રમિકો િાટે આ લૉકડાઉને આભ
સિાન મુશ્કેલી ઊભી કરી. કૉરોના વાયરસના
પ્રત્યાઘાતને કારણે સાધનસાંપન્ન વગષ પણ બીજા

અને ત્રીજા લૉકડાઉનિાાં સાંવેિનશ ૂન્દ્ય બન્દ્યા

અસર બાળકના શૈક્ષચણક મવકાસ પર પડશે.તેન ુ ાં
સાત

િાસથી

શાળાઓ

બાંધ

છે .આથી

જકૉરાનાએ આરિવાસી સિાજ સ્થળાાંતર અને

ૂ ા અને લાાંબા ગાળાના પ્રત્યક્ષ
લૉકડાઉનની ટાંક

અને પરોક્ષ અસરો પહોંચાડી છે . લૉકડાઉનિાાં
િોટા ભાગની સરકારી કચેરીઓની કાિગીરીને
પણ

અટકાવી

આંગણવાડી

િે વાિાાં િધ્યાહ્ન

દ્વારા

િરહલા

અને

ભોજન

કે

બાળકોને

આપવાિાાં આવતાાં પ ૂરક આહારો પણ બાંધ

થયાાં. પાંરડત િીનિયાળ યોજના અંતગષત િળતુ ાં
સસ્તુ અનાજ ન િળતા વતનિાાં પહોંચેલા
આરિવાસી શ્રમિકોને ઘરે પણ બાળકો સાથે
જીવનની િોર ચલાવવી અઘરી પડી. કેટલાાંક

આરિવાસી શ્રમિકો જે હોળી પછી ઘરે રહ્યા હોય

તેિને સરકારી અનાજ િેળવવા વલખાાં િારવાાં
પડયા. આિ આ ફકરાિાાં શ્રમિકોના આરોગ્ય
પર લૉકડાઉનની જે અસરોને વણષવી છે એ

કેટલાાંક આરિવાસી શ્રમિકોએ

પ્રત્યાઘાતો આરિવાસી સિાજ અને રાષ્ટ્રના

અંમતિ શ્ર્વાસ

નહીં

પરાં ત ુ આ

તત્કાલીન

િનુષ્ટ્યની સ્વાથષવ ૃમત અને િહાિારીને કારણે

કે

ૂ ાગાળાની
ટાંક

હોય એવા બનાવો સાિામયકો નોંધાયા છે .

લાાંબાગાળાની અસરો પૈકીની એક

છે જેના
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સવાાંગી મવકાસ પર પડશે. ગુજરાત સુરતિાાં
ચાલતાાં
શ્રમિકો

ટેક્ષટાઇલ્સ

આવે

છે

ઉદ્યોગિાાં

જે

િે શભરિાાંથી

તિાિની

અસાંગરઠત કાિિારોિાાં થાય છે

ગણતરી

અહીં આ

વાતનો ઉલ્લેખ એટલાાં િાટે કરવો પડે કારણ કે

એિાાં ૫૦% થી ૬૦% આરિવાસી શ્રમિકોનો
સિાવેશ થાય છે .જેઓ ગુજરાતની પ ૂવષપટ્ટીના

જજલ્લા તેિજ ઓરરસ્સા, ઝારખાાંડ, છિીસગઢ,
િધ્યપ્રિે શ ચબહાર રાજયોિાાંથી આવે છે એિ
આ

ઉદ્યોગ

મવજયભાઇ

સાથે

જોડાયેલ

િાાંગરુ કયાએ

સોશ્યલ

વેપારી

શ્રી

િીડીયાિાાં

ભ ૂખિરાથી ,વધુ પડતી તાણથી ,સિયસર િવા
ન િળવાથી અને પોલીસકિીઓના િારથી
થયાાં છે . િચક્ષણ ગુજરાતના શેરડીના ખેતરો કે
ખાાંડ બનાવવાના કારખાનાિાાં પરપ્રાાંતિાાંથી
આવીને કાિ કરે છે .તેઓ ખુલ્લા ખેતરોિાાં તાંબ ુ
બનાવી

કે

છે .આવા

નાનકડા
શ્રમિકો

ભોંગા
પૈકી

બનાવીને
કેટલાાંક

રહે

પહેલાાં

લૉકડાઉનિાાં વતનિાાં જતાાં રહ્યા અનેકેટલાાંકને

પડતર કાિના કારણે રોક્યા.િાચલકોએ પોતાના

સ્વાથષને રોક્યાાં પરાં મત કાપણીનુ ાં કાિ પ ૂણષ થતાાં

જણાવ્યુ ાં હતુ.ાં તારીખ ૨૫,િી િાચષના રોજ

તેઓને છુટાાં કયાષ. તેઓ પાસે નાણાાં હતાાં પરાં ત ુ

અિિાવાિિાાં કાિચલાઉ ધોરણે વસતાાં હોય

રીતે? બજારો તો બાંધ હતાાં.હાંગાિી ઘર સાિાન

ન હોય એવા ૫૦,૦૦૦ હજારથી વધુ િજુરો

મુખ્ય તહેવાર છે .એ કરવા િાટે કેટલાાંક શ્રમિકો

પ્રકામશત ઇકોનૉમિતસ ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ

બધુ જ બાંધ સીધુ ાં સાિાન લાવીને ખાવુ ાં કઇ

અને જેિના કોઇ આધાર પુરાવાઓ ગુજરાતના

ક્યાાંથી? બીજી બાજુ આરિવાસીઓ િાટે હોળીએ

લૉકડાઉન સિયે હાડિારી વેઠીને ઘરે પાછા
ફયાષ.રાજસ્થાનના

જ

બાાંસવાડા

જજલ્લાિાાં

૧૧૪૯ સભાસિોની વસમત ધરાવતાાં બરોચલયા

ગાિિાાં ૯૯.૫૬% િીના સમુિાયના લોકો વસે
છે .આ જામતના ૭૦% કુાંટુબના સભ્યો અથોપાર્જન

ઘરે ગયા હતાાં હોળી લૉકડાઉનિાાં ઘરે રહીને

નાની જિીનો આ શ્રમિકોએ જે વાવેતર કયુષ
અને જે પાક થયો તેઓએ તેન ુ ાં

વેચાણ

બજારિાાં નહી પરાં ત ુ િલાલો દ્વારા કયુષ આ
િલાલોએ બજાર બાંધ છે હિણાાં બજારો નહી

કેટલાાંક

ખુલે એવા બાહના કહીને પાકના ઓછા નાણાાં

પોતાના વતન િાલ સાિાન લઇ જતી રક પર

આપ્યાાં.આ નાણાાં એટલાાં ઓછા આપ્યાાં કે

ચઢીને ગયા તો કેટલાાંક વાડી, ખેતરો ઝાડી

તેિનો ખચષ પણ ન નીકળી શક્યો.

િાટે

સ્થળાાંતર

ઝાાંખરાને

િહારાષ્ટ્રના

છે . તેિનાિાાં

ફેિતાાં

પહોંચ્યા.બીજી
કાંપાવનારી

કરે

પોતાના

એક
છે

બીના

જેિાાં

ઔરાં ગાબાિ

વતનિાાં
જે

આરિવાસી
થઇ

લૉકડાઉને વ્યસ્તતના તેિજ સમુિામયક

કાળજીને

કે રાષ્ટ્રની અથષવ્યવસ્થાને હચિચાવી મુકી

શ્રમિકો

છે .નાના ખેડુતો,વેપારીઓ ઑનલાઇન ખરીિ

િધ્યપ્રિે શિાાં

રે લ્વે લાઇનના સહારે ચાલતાાં પોતાના વતન

તરફ પાછા ફરી રહ્યા હતાાં.રસ્તાિાાં થાકી જતાાં

વેચાણ વ્યવસ્થા વધવાથી આમથિક ભીંસિાાં
આવ્યો છે .તો અંતરરયાળ ગ્રામ્યકક્ષાએ રહેતાાં
આરિવાસી હસ્ત કલાકારોની વસ્તુઓ તો કોણ

રે લ્વે લાઇન પર જ સુતા હતાાં. ચાલીને થાકી

ખરીિે કારણ એ કૌશલ્યથી તો તે હજુ ઘણો દુર

ગયેલા આ શ્રમિકો ભરઊંઘિાાં હતાાં અને તેિના

છે .તે વધુ ાં મવિાસણિાાં મુકાયો.સાંયતુ ત રાષ્ટ્રે એક

પર િાલવાહક રેન ફરી વળી અને

૧૬

શ્રમિકોને િોતના ઘાટ ઉતયાષ હતાાં.આ તો એક
ઉિાહરણ

છે .આખા

ભારતિાાં

લૉકડાઉનના

સિયગાળાિાાં લગભગ ૩૦૦ શ્રમિકોના િોત

ચેતવણી આપી છે
મવશ્વભરિાાં

કે કૉરોના િહાિારીથી

૨.૫ લોકોની રોજગારી છીનવાઇ

જશે. લૉકડાઉનના પ્રત્યાઘાતો િે શની આમથિક
ખાધ ઉપર થશે,વૈમશ્વક અથષવ્યવસ્થાિાાં આ ખાધ
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૩.૬ લાખનો ઝટકો પહોંચાડશે. સાંયતુ ત રાષ્ટ્રની
કૉન્દ્ફરન્દ્સ ઑન રેડ એન્દ્ડ ડેવલોપિેન્દ્ટ અનુસાર
કૉરોના

મવકલ્પોિાાં

વાયરસના
થયેલ

ફેલાતો

લૉકડાઉને

અટકાવવાના

મવશ્વના

૧૫

િે શોની અથષવ્યવસ્થાને જે જે અસરો થઇ છે

એિાાં ભારત પણ એક િે શ છે . ગુજરાતિાાં
૧૯૯૭

થી

કાયષરત

આનાંિી

સાંસ્થાના

સાંસ્થાના કાયષકરો પાસે આવ્યા છે .
લૉકડાઉનના

અસરને

કુાંટુબોિાાં

આરિવાસી

આમથિક

ભીંસ

કારણે

વધી

છે .તેનાથી બાળિજૂરીનુ ાં પ્રિાણ પણ વધવા
પામ્યુ ાં હોય તેવા વાસ્તમવક ઉિાહરણ ટાાંકતાાં
આજીમવકા બ્યુરો નાિની સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાના

પ્રમતમનમધ જણાવ્યુ ાં છે કે આરિવાસી કુટુાંબોિાાં

િાં ડે

પહેલાાં પુરૂર્ો જ સ્થળાાંતર કરતાાં હતાાં.પરાં ત ુ

લૉકડાઉન અને આરિવાસી શ્રમિકો અંગે સોશ્યલ

લૉકડાઉન બાિ શાળાઓ ન ખુલતાાં બાળકો

અન્નએ કોઇપણ નાગરરકનો પાયાનો અમધકાર

છે .આમથિક ભીંસને ઓછી કરવા િાતામપતા પણ

ઍકઝીક્યુટીવ

રડરે કટર

શ્રી.સેજલબહેન

િીડીયાિાાં આપેલ િતિાાં જણાવ્યુ ાં હતુ ાં કે

છે .આ લૉકડાઉને શ્રમિકોને જે હાડિારી વેઠવી
પડી તેનાથી તેના અન્ન

અમધકારને ધક્કો

લાગ્યો છે .રોજનુ ાં કિાઇને ખાતા આરિવાસી
શ્રમિકવગષની આજીમવકા છીનવાઇ જતાાં તેની
અસર પડી છે .આ અસર લાાંબાગાળા સુધી
ચાલશે અને આ સ્સ્થમતિાાં જો િરમિયાનગીરી
કરવાિાાં

ન

કુપોર્ણનો

આવે

િર

ખ ૂબ

આરિવાસીઓિાાં તો

તો

આરિવાસીઓિાાં

વધશે, પહેલાથી

કુપોર્ણ

જોવા

જ

િળતુ ાં

હતુ.આથી
ાં
આનો ઉકેલ લાવવાિાાં ઘણો સિય
નીકળી જશે. લૉકડાઉનની જનસમુિાયે વેઠેલી
પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ અસરો અંગે પ્રકાશ ફેંકતાાં
આનાંિી સાંસ્થાના જ શ્રી.નીતાબહેન હાડીકર
જણાવે

છે

કે

લૉકડાઉનના

થતાાં

શ્રમિકો

શહેરિાાંથી પોતાના િાિરે વતન તરફ પાછાાં તો
ફયાષ

અને પોતાની પાસે આછુાંપાતળુાં

હતુ ાં

તેિાાંથી જીવનનો ગુજારો જયાાં સુધી કયો.પરાં ત ુ
નાણાાંની

ભીડ

ઓછી

કરવા

સરકાર

દ્વારા

અનલૉકનો આિે શ આપતાાં તેઓ શહેર તરફ

ભાગ્યા પરાં ત ુ અહી તેિને કાિના કે િહેનતના

પ્રિાણિાાં પુરતુ વળતર ન િળયુ હોય એવા
િાખલાાંઓ સાિે આવ્યાાં. કૉરાના બાિ બાાંધકાિ
સાઇટ ઉપર શ્રમિકોને આખા રિવસની િજૂરી
રૂ.૨૫૦/-ચુકવતાાં હોય એવાાં બનાવો સ્વૈચ્ચ્છક

પણ પોતાના િાતામપતા સાથે આવતાાં થયાાં
પોતાના બાળકને લાયક િળતાાં કાિોિાાં લગાવે
છે .ઉિાહરણ

ચ્હાની

પર,દુકાનોિાાં

લારી

વસ્તુઓની આપલે જેવા કાિો.આ ક્ષેત્રોિાાં કાિ
કરતાાં બાળકો આપણને જોવા િળે છે .
સિગ્ર

ભારતના

િજૂર

કમિશનના

કમિશ્નરની યાિી મુજબ લૉકડાઉનિાાં છવ્વીસ
લાખ

શ્રમિકો

અસહાયની

સ્સ્થમતિાાં

મુકાયાાંહતાાં.જેિા ૧૦% શ્રમિકોને રાહત છાવણી
કે આશ્રયસ્થાનોિાાં આશ્રય િળયો હતો.કાિના
સ્થળોએ ફસાયા હોય એવા ૪૩% અને ૪૬% એ
જુિી જુિી જગ્યાએ એટલે કે ખુલ્લા ખેતરોિાાં કે

રસ્તા ઉપર આશ્રય લીધો હતો.અહીં તેિને

ખાવાનુ ાં પણ િળયુ પરાં ત ુ પોતાની રોજીંિી

ટેવવાળુાં ભોજન િળતુ ાં ન્દ્હોતુ ાં આથી જિવાનુ ાં
વ્યસ્તતના પેટિાાં જવાને બિલે બગાડ થયો.
લૉકડાઉન અને સરકારોઃ
લૉકડાઉનની

અસરને

હળવી

કરવાાં

ભારતના આપણાાં નાણાિાંત્રી શ્રીિતી મનિષળા
સીથારાિને જણાવ્યુ ાં હતુ ાં કે અંિાજીત રીતે ૮

કરોડ સ્થળાાંતરરત શ્રમિકોને " આત્િમનભષર પેકેજ
" દ્વારા વધુ અન્નસાિગ્રી આપવી.આ સરાહનીય
બાબત છે .આ જ રીતે ગુજરાત સરકાર દ્વારા
પણ શ્રમિકોની વહારે પહોંચી હતી.લૉકડાઉનની
અસરિાાંથી શ્રમિકોની આપમિજનક સ્સ્થમતને
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થાળે

પાડવા

૧૪

"

કરોડનુ ાં

ગુજરાત

આત્િમનભષર" પેકેજ જાહેર કયુષ હતુ.શ્રમિકોનુ
ાં
ાં

તેઓની આમથિક સ્સ્થમત વધુ િયનીય બની
છે .અનલૉકની સ્સ્થમતિાાં આ શ્રમિકો ફરી કાિના

અટકાવવા

સ્થળે ફરી પાછા તો ફયાષ પરાં ત ુ અંહી તેિને

યોજના થકી પણ સ્થળાાંતરરત શ્રમિકોને વધુ

િાટેના સુરક્ષાત્િક પગલાાં લેવાિાાં આવતાાં

આંમશક

પ ૂણષકાલીનસ્થળાાંતર

કે

િહાત્િા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રાિીણ સ્વરોજગાર

કાિના પ્રિાણિાાં વળતર કે િહાિારીથી બચવા

રોજગારી આપી તેિને સ્થળાાંતર અટકાવવાના

નથી.

પ્રયાસો હાથ ધરવાિાાં આવી રહી છે . ભારત

"Migrant

Workers

ની

Discourse"

પરરભાર્ાવાળા આ શ્રમિકોની સ્સ્થમત વધુ ઘાતક

સરકારની િીનીિિ સપૉટષ પ્રાઇઝ સ્કીિ ફોર

નહી પરાં ત ુ સાંવારિત બને એ જોવાની કાિગીરી

થતી મવમવધ ગૌણ વનપેિાશો એકઠી કરી

હાલિાાં સરકારશ્રીના આરોગ્ય ખાતા

િાઇનોર ફોરે સ્ટ પ્રોડયુઝ યોજના હેઠળ જગલિાાં
ાં

કલ્યાણ રાજયના હકુિતની જ છે .

જીવનમનવાષહ કરતી આરિવાસી શ્રમિક પ્રજાને

દ્વારા વૈમશ્વક િહાિારીને િાત આપવા િાટેના

આવ્યો છે .આરિવાસી આમથિક રીતે સશતત બને

ધરવાિાાં

આમથિક સ્વાવલાંબી થવા િાટે પ્રયત્ન કરવાિાાં
એ િાટે પ્રયત્ન થયો છે . સરકારશ્રી દ્વારા
લૉકડાઉન બાિ ગરીબ કલ્યાણ યોજના હેઠળ
૧.૭૦ લાખ કરોડ રૂમપયાનુ ાં પેકેજ જાહેર થયુ.ાં
લૉકડાઉનની અસરનો ભોગ શ્રમિકો વધુ ન બને

એ િાટે તેિને વતનિાાં જ પાકુાં ઘર બનાવી
આપવા િાટે લાભાથી િીઠ રૂ.૩૫૦૦૦/-સબસીડી
આપવાની

જાહેરાત

કરી.

આ

પ્રકારના

આવાસીય યોજના િાટે સરકારશ્રી દ્વારા કુલ
૩૫૦/-કરોડની

ફાળવણી

કરવાિાાં

આવી.

શરીર વૈજ્ઞામનકો સાંશોધકો વતી પ્રયાસો હાથ
આવ્યા

છે .ખાનગી

ફાિાષસ્યુરટકલ

કાંપનો પણ તે િાટે પોતાના મસિંહફાળો આપી
રહી છે .પરિે શિાાં તૈયાર થયેલ રસીઓના
મનિાષતાઓએ પણ કૉમવડ િાટેની રસીઓને

ભારતિાાં અિલીકૃત બનાવવાાં િાટે ભારતીય

ઔર્મધ િહામનયાંત્રક(D.C.G.I.) િાંજૂરી િળવી
અને તે મુજબ તે રસીઓ આપવાનુ ાં કાિ શરૂ

થયુ ાં પણ આ રસીઓ હજી સુધી કોઇ ગ્રાિીણ
સમુિાયિાાં
સિાચારો

મુકવાિાાં

પ્રાપ્ત

આવી

થયાાં નથી

હોય

આ

એવા

તો

છે

અંતરરયાળ મવસ્તારિાાં રહેતાાં અથવા ત્યાાંથી

સરકારશ્રી દ્વારા મવમવધ જામતના શ્રમિકો પોતાના

પોતાની ઓળખ છોડીને આવતાાં આરિવાસી

િાનવગરરિાની અસ્સ્િતા સાથે

લૉકડાઉન અને સ્વૈચ્છિક સૂંસ્થા

ઘર આંગણે સન્દ્િાનપ ૂવષક આજીમવકા પ્રાપ્ત કરી
કરી

શકે

એ

િાટે

અનેક

જીવનમનવાષહ
યોજનાઓની

શ્રમિકોનો અવાજ કયાાં પહોંચે‼
લૉકડાઉનથી

અિલવારી કરી છે અને અસરગ્રસ્તોને સહાયક

સિયગાળાિાાં

થવાના પ્રયાસો કયાષ છે . સરકારશ્રી દ્વારા જે

સેવાભાવી

લઇ

ભારતના
સ્વૈચ્ચ્છક

અનલૉક
અન્દ્ય

સુધીના
રાજ્યોની

સાંસ્થા,સાંગઠનોએ

નાણાાંકીય સહાય આપવાની વાત થઇ એિાાં આ

આરિવાસી શ્રમિકોને સહાયક કે સરકારશ્રીના

હોવા

રાહતકાયોિાાં સહાયકની ભ ૂમિકા અિા કરી

જોઇએ.ગુજરાતિાાં

રાજયોિાાં

છે .આ કાિગીરીિાાં મવમવધ ધામિિક સાંસ્થાનોએ

શ્રમિકો

રે શનકાડષ

ધારકો

કે

અન્દ્ય

આરિવાસી કુટુબો પાસે રે શનકાડષ ન હોય તો
આવા શ્રમિકો સરકારી લાભોથી વાંચચત રહેવા
પામ્યા

છે .કેટલાાંક

રકસ્સાઓિાાં

ઘરની

કુલ

વ્યસ્તતિીઠ નાણાાં ન િળયા હોય આથી પણ

પણ િહત્વની ભ ૂમિકા અિા કરી છે .આ સાંસ્થાઓ
દ્વારા

શ્રમિક

વટેિાગુઓ
ષ ને

તૈયાર

ભોજન,

અનાજ, કરીયાણુ,ાં તેલ, કપડાાં, ચાંપલ, િવાઓ,
સેનેટરી પેડઝ વગેરે આપવાિાાં આવ્યુ.ાં આ
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સાિગ્રી તેિના આશ્રયસ્થાનો,પડાવ કે રસ્તા
પર જ્યાાંથી ચાલીને જતાાં હોય ત્યાાં જ તેિની
સ્વિાન

જળવાઇ

તે

રીતે

આપ્યુ ાં

છે .

ભારતભરની અનેક સાંસ્થાઓએ આવા કાિ
કયાષ. આ સૌના નાિ તો અહીં લઇ શકાય એિ
નથી.જેિાાં પમશ્વિ બાંગાળના સુિરબન
ાં
જજલ્લાની
સાઉલ નાિની સાંસ્થાએ શ્રમિકોને ખોરાક અને
સેનેટરી પેડઝ પુરા પાડયા.આ ઉપરાાંત તેિણે "
Lunch

Box

for

Hungers"પ્રોગ્રાિ

હેઠળ

શ્રમિકોને તેયાર ભોજન પુરૂ ાં પાડયુ.ાં તમિલનાડુના
ચેન્નાઇ શહેરિાાં કાિ કરતી સુિન્નસા ફાઉન્દ્ડેશન
તેિજ િહારાષ્ટ્રના મુબ
ાં ઇ સ્સ્થત "YUVA"
(Youth for Unity and Voluntary Action)
વગેરે સાંસ્થાઓએ બે હજારથી વધારે કુટુબોને
અન્ન, કપડાાં તેિજ અન્દ્ય જરૂરી ચીજવસ્તુઓ
પુરી પાડી. ગુજરાતિાાં પણ આજીમવકા બ્યુરો,
એ.કે .આર.એસ.પી.,

આનાંિી,

આરિવાસી

અમધકાર િાંચ, ઍકશન ઍઇડ, લોકિાંગલિ, લોક
સહયોગ જેવી અનેક સાિાજજક ક્ષેત્રે કાિ કરતી
સાંસ્થાઓ

તેિજ

મિશનરીઝ,જેવી

બી.એ.પી.એસ.,ચિસ્તી

ધામિિક

સાંસ્થાનોએ

તેિજ

કેયલાાંય વ્યરકતગત સેવાભાવી વ્યરકતઓ પણ
આ

શ્રમિકોને

વ્હારે

આવ્યા

હતાાં.

આિ

લૉકડાઉનના સિયિાાં ધામિિક અને સાિાજજક
સિભાવનાવાળા વ્યરકતઓ અને સાંસ્થાઓએ
શ્રમિકોને તત્કાલીન િિિ પુરી પાડી હતી

કૉમવડ-19 નૉવેલ કૉરાના વાયરસે વૈમશ્વક રીતે
મવશ્વના

સ્વરૂપે

િાનવ

કબ્જો

સમુિાયિાાં

જિાવ્યો. સિગ્ર
જેિની

ૂ ા અને લાાંબાગાળાના પ્રત્યાઘાતો
ઘણાાં ઘેરાાં ટાંક

પાડયા છે . નૉવેલ કૉરે ના વાયરસની શરૂઆત
જાન્દ્યુઆરીિાાં થઇ પરાં ત ુ આ રોગના શારીરરક

સાંપકષ નો અગત્યનો હોવાથી તેનો ફેલાવો થતાાં
અટકાવવાાં લૉકડાઉન જહેર કરવાિાાં આવ્યુ.આ
ાં
લૉકડાઉનથી આમથિક રીતે સુખી સાંપન્ન પરરવારો
િાટે લૉકડાઉન તાત્કાચલક રીતે એટલુાં અસર

કરનારુાં ન બન્દ્યુ ાં પરાં ત ુ શ્રમિકો િાટે તે યાતના
સિાન બન્દ્યુ.સ્થળાાં
ાં
તરરત શ્રમિકો અને તેિાાં પણ
આરિવાસી શ્રમિકો િાટે આ લૉકડાઉન ભયાનક
બન્દ્યુ.ાં આ શ્રમિકોએ અનેક વેિના સહી અહીં
તેની િિિ સરકાર અને સાંસ્થાને શ્રી.સોનુ સ ૂિ
જેવી વ્યરકતઓ પણ આગળ આવી. જાણીતા
અથષશાસ્ત્રી

રોગ

પ્રમતકારક શરકત ઓછી છે તેના સ્વાસ્થય ઉપર

અસર કરી.આ રોગના કારણે િે શમવિે શિાાં મ ૃત્યુ
થયાાં.આ િહાિારીને કારણે વ્યરકત, સિાજ કે
સમુિાયના આમથિક, સાિાજજક, શૈક્ષચણક મવકાસ

રિન

લક્ષ્િીનારાયણે

ન્દ્ય ૂયોકષ

ટાઇમ્સિાાં આપેલ પોતાના લેખિાાં જણાવ્યુ ાં છે
કે ," ભારત િાટે લૉકડાઉનએ સારી બાબત છે .
ભારતિાાં જો સરકારે લૉકડાઉન ન આપ્યુ ાં હોત

તો િે શિાાં કૉરાના વાયરસથી પચાસ કરોડથી
વધારે લોકો સાંક્રમિત થાત. ભારતની વસમત
ગીચતાને ધ્યાનિાાં રાખીએ તો આ ચચત્ર વધુ
ચબહાિણુ ાં કે ડરાિણુ ાં બની શક્યુ ાં હોત. પરાં ત ુ
લૉકડાઉનના કારણે આપણે તેને ઘટાડી શક્યા
છે ". લક્ષ્િીનારાયણજીનો આ તકષ આિ સાચો છે .

પરાં ત ુ ભારતભરિાાં વસવાટ કરતાાં શ્રિજીવી
વગષન ુ ાં શુ ાં ? તેિાાંય આરિવાસી શ્રમિક વગષ કે જે
જાણ્યેઅજાણ્યે

ઉપસાંહારોઃ

િહાિારીના

અને િનોવૈજ્ઞામનક પાસાાંઓના અસ્સ્તત્વ પર

પુ.િહાત્િા

ગાાંધીએ

જણાવેલ

અપરરગ્રહ અને અસાંગ્રહના પરિતત્વને તેના
જીવનશૈલીિાાં વણીને પોતાનુ ાં જીવન જીવે છે

એની શી સ્સ્થમત થઇ હશે તેને કલ્પના દુોઃખ
આપનારી છે .આથી જ પ્રસ્તુત લેખિાાં કૉરાનાને
લઇને સ્થળાાંતરરત આરિવાસી શ્રમિકોએ આ
સિયગાળાિાાં અનુભવેલ સારીનરસી બાબતો

તેિજ સરકારશ્રીની કાિગીરીને મવસ્ત ૃત વ ૃતાાંત
સ્વરૂપે આલેખવાનો પ્રયાસ કરે લ છે .
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સાંિભષ સ ૂચચોઃ

૧.આરિલોક સાિામયક૨૦૨૦, -િે-જુન૨૦૨૦

સપ્ટેમ્બર-ઑકટોબર-

૨.WWW.Worldometers.info>Countrymohfw.gov.in
3.Ministry of health and Family welfare
Wikipedia-en. m Wikipedia.org.
૪.આરિવાસી એકતા િાંચના ઑનલાઇન
અહેવાલો અને વ્યસ્તતગત મુલાકાતો

૫.WWW.aajtak.in daily News bulletin

૬.WWW.Who.int, en.m.wikipedia.org>wiki-World health Organization
૭."આનાંિી" અને "આજીમવકા બ્યુરો" સાંસ્થાના
પ્રમતમનમધઓના ઑનલાઇન ઇન્દ્ટરવ્યુઝ

૮.જાની ગૌરાાંગ, કૉરોના ચબિંબ-પ્રમતચબિંબ વાત
લૉકડાઉનની, સાંપાિક-રૂપેરા કેતન

૯. યુવાલ નોઆ હરારી , કોરોના કે કઠહરે િેં,
ગાાંધી િાગષ (રહન્દ્િી),ગાાંધી શાાંમત પ્રમતષ્ટ્ઠાન,
રિલ્હી, િેં-જુન-૨૦૨૧.
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