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િારાાંશ
પ્રસ્તુત અભ્યાિિાાં એન્કર સિરાસિક ઉદ્યોગિાાં કાિ કરતાાં િજૂરોની આસથિક, િાિાજિક અને આરોગ્ય િાંબધ
ાં ી
બાબતોનો અભ્યાિ કરવાનુ ાં ધ્યેય હતુ.ાં અભ્યાિિાાં સિરાસિક ઉદ્યોગિાાં કાિ કરતાાં િજૂરો પાિેથી પ્રશ્નાવલિ દ્વારા પ્રાથસિક
ુ ને ધ્યાનિાાં રાખીને પૃથક્કરણ અને અથભઘટન કરવાિાાં
િાહહતી પ્રાપ્ત કરે િ હતી. પ્રાપ્ત િાંખ્યાત્િક િાહહતીનુ ાં અભ્યાિના હેતઓ
આવ્ુાં હતુાં અને તારણો િેળવવાિાાં આવયા હતા. આ અભ્યાિ દ્વારા કાિદારોની આસથિક, િાિાજિક અને આરોગ્ય િાંબધ
ાં ી
િાહહતી જાણવા િળે િ હતી અને તેિને કેવી સુસવધા િળતી કઈ મુશ્કેિી પડતી સવગેરે બાબતો જાણવા િળી હતી.
ચાવીરૂપ શબ્દો: સિરાસિક, ઉદ્યોગ, િજૂરો, સુરેન્રનગર

પ્રસ્તાવના

દોડ મુકે છે જે િાનવીના પોતાના સ્વાસ્્ય અને

ર્ારત

એક

સવકાિશીિ

દે શ

છે .

આજુ બાજુ ના પયાભવરણ િાટે પણ ખતરારૂપ

ર્ારતિાાં ઓધોલગક સવકાિ ઝડપી બન્યો છે .

બને છે .

તેની

ુ
િાંશોધનના હેતઓ

િાથે

િાથે

આસથિક,

િાિાજિક

અને

વયાવિાસયક િિસ્યાઓ પણ ઉદર્વી રહી છે .

(૧)

ર્ારતિાાં હદવિે હદવિે કારખાનાઓની િાંખ્યા

કાિદારોની આસથિક સ્સ્થસત કેવી છે તે જાણવુ.ાં

વધી રહી છે અને કારખાનાઓિાાં રોજીરોટી

(૨)

િેળવતા કાિદારોની િાંખ્યાિાાં પણ વધારો

કાિદારોની આરોગ્યિક્ષી સ્સ્થસત કેવી છે તે

થતો િોવા િળે છે

જાણવુ.ાં

રહેઠાણના
િળવાથી

અર્ાવે

પહરણાિે કાિદારોને
અને

તેઓિાાં આસથિક,

પુરતુાં

વેતન

િાિાજિક

ન

(૩)

સિરાસિક ઉધોગિાાં કાિ કરતા
સિરાસિક ઉધોગિાાં કાિ કરતા

સિરાસિક ઉધોગિાાં કાિ કરતા

અને

કાિદારોને કેવી કેવી સુસવધાઓ કાંપની

વયાવિાસયક કે આરોગ્યિક્ષી િિસ્યાઓ પણ

તરફથી આપવાિાાં આવે છે તે જાણવુ.ાં

ઉદર્વતી હોય છે . હાિના િિયિાાં િાનવી

(૪)

સિરાસિક ઉધોગિાાં કાિ કરતા

હદવિે ને હદવિે સવકાિ કરતો જાય છે .

કાિદારોને આરોગ્યિક્ષી કેવી િવિતો

િાનવીની ર્ૌસતક િરૂહરયાતો કિાકે કિાકે

િાળે છે તે જાણવુ.ાં

બદિાતી રહે છે અને તેિાાં વધારો થતો રહે છે .

િાંશોધનનુ ાં ક્ષેત્ર

િાનવીને પોતાની િરૂહરયાતોને પહોંચી વળવા

દરે ક િાંશોધન અભ્યાિો કોઈને કોઈ

િાટે નવી નોકરી, વયવિાય કે ઉધોગ કરવો

ક્ષેત્ર િાથે િાંકળાયેિા હોય છે . આ િાંશોધનનુ ાં

પડે છે કે તેિાાં વધારો કરવો પડે છે . જેથી

ક્ષેત્ર

સુરેન્રનગર

જીલ્િાના

થાનની

એન્કર

િાનવી વયવિાય કે ઉધોગ પાછળ આંધળી
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સિરાસિક ઉદ્યોગને અભ્યાિના સવસ્તાર ક્ષેત્ર

કાિદારોની િાંપ ૂણભ િિાિતી સ્વાસ્્ય િાંબધ
ાં ી

તરીકે પિાંદ કરવાિાાં આવેિ છે .

રક્ષણ કે સુસવધા આપવાિાાં આવે છે કે નહહ તે

સુરેન્રનગર જીલ્િા અંતગભત સિરાસિક

જાણવુ ાં

િરૂરી

છે

તેિિ

િજુ રોને

અનેક

ઉદ્યોગના અંદાજીત ૩૦૦ થી વધારે ્ુસનટ

િિસ્યાઓ ઉદર્વતી હોય છે . તે િિસ્યાઓનો

પથરાયેિા

િાિનો િજુ રો કેવી રીતે કરે છે વગેરે િાંશોધન

છે .

આ

્ુસનટિાાં

કાિ

કરતા

કાિદારોને આસથિક, િાિાજિક તેિિ તેિની

દ્વારા જાણવા આ અભ્યાિ કરવાિાાં આવયો છે .

આરોગ્યિક્ષી

િાંશોધનનો વયાપસવશ્વ અને નમ ૂનો

બાબતોનો

અભ્યાિ

કરવાનો

પ્રયત્ન અહીં િાંશોધકે કરે િ છે .

આ

અભ્યાિનુ ાં વયાપસવશ્વ

સિરાસિક

ઉદ્યોગ (થાન)ના કાિદારો હતા. જેિાાં આકસ્સ્િક
િાંશોધનનો પ્રકાર

નમ ૂના પિાંદગીથી કુ િ ૫૦ કાિદારોને નમ ૂના

પ્રસ્તુત અભ્યાિિાાં એન્કર સિરાસિક

તરીકે પિાંદ કરવાિાાં આવયા હતા.

(થાન) ના િજૂરોનો અભ્યાિ કરવાનો ધ્યેય
હતો. અહીં પ્રાપ્ત થયેિી િાહહતી િાંખ્યાત્િક

િાંશોધન ઉપકરણ

હોવાથી તે િાંખ્યાત્િક િાંશોધન ગણી શકાય.

પ્રશ્નાવલિ,

મુિાકાત,

અવિોકન,

આિ પ્રસ્તુત િાંશોધન વણભનાત્િક િાંશોધન

િનોવૈજ્ઞાસનક કિોટી, ક્રિિાપદાં ડ, ઓળખયાદી

પ્રકારિાાં િવેક્ષણ પદ્ધસતને અનુિરે છે .

સવગેરે ઉપકરણના પ્રકારો છે . આ ઉપકરણ પૈકી

અભ્યાિની િરૂહરયાત:

િાંશોધક પોતાના અભ્યાિ િાટે ઉલચત ઉપકરણ

છે લ્િા ૧૫ થી ૨૦ વર્ભિાાં સિરાસિકના

નક્કી કરે છે . પ્રસ્તુત અભ્યાિિાાં પ્રશ્નાવલિ દ્વારા

ઉધોગનો સવકાિ બહોળા પ્રિાણિાાં થયો છે .

િાહહતી િેળવવાિાાં આવી હતી. કુ િ ૫૦

જેના

તકોનુ ાં સવપુિ

કાિદારોને પ્રશ્નાવલિ વહેંચવાિાાં આવી હતી

પ્રિાણિાાં િર્જન થ્ુ ાં છે . આજુ બાજુ ના ગાિડાના

જેિાાંથી ૪૫ પ્રશ્નાવલિ ર્રાઈને પરત િળી

્ુવકોને રોિગારી િળવાના પહરણાિે તેિની

હતી.

આસથિક સ્સ્થસતિાાં કેવા ફેરફાર થયા છે . તેિના

િાહહતીનુ ાં પ ૃથક્કરણ અને અથભઘટન

પહરણાિે

રોિગારીની

જીવન ધોરણિાાં શુ ાં ફેરફાર થયા છે . તેિની

પ્રસ્તુત અભ્યાિિાાં આવ ૃસિ સવતરણ

આરોગ્યિક્ષી સ્સ્થસત કેવી છે . તે આ િાંશોધનને

અને ટકાવારી જેવી અંકશાસ્ત્રીય પ્ર્ુસ્તતઓનો

પહરણાિે જાણવા િળશે.

ઉપયોગ કરી િાહહતીને કોષ્ટક સ્વરૂપે રજૂ

કોઈપણ દે શની પ્રગસતનો આધાર જે તે

કરવાિાાં આવી છે , ત્યાર બાદ તેન ુ ાં વણભનાત્િક

દે શના ઓધોલગક સવકાિ પર છે . એ ઉદ્યોગ િાટે

સ્વરૂપે અથભઘટન કરવાિાાં આવ્ુ ાં છે જે નીચે

કાિદાર વગભ એ કરોડરજ્જુ િિાન છે . િજુ ર એ

મુિબ છે .

કોઈ િાિિાિાન કે િડ વસ્તુ નથી પણ જીવાંત

પ્રશ્ન-૧ િજૂરોના ઘરનુ ાં ગુિરાન કે વી રીતે

ચેતનવાંત િાનવ છે . િાનવી તરીકે તેને િભ્ય

ચાિતુ ાં હતુ?ાં

જીવનની સુખ િગવડ ર્ોગવવાનો અસધકાર છે .

િજુ રોના ઘરનુ ાં ગુિરાન કેવી રીતે

કાિદારનુ ાં જીવન િમ ૃધ્ધ અને વૈસવધ્યપ ૂણભ બાંને

ચાિતુાં તે િાંદર્ભિાાં આવ ૃસિ સવતરણ નીચે

તે િાટે પ્રવુસત હાથ ધરવી િરૂરી બાંને છે .

મુિબ કોષ્ટક-૧ િાાં દશાભવેિ છે .
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કોષ્ટક-૧ િજૂરોના ઘરનુાં ગુિરાન કેવી રીતે ચાિત ુ ાં તે દશાભ વત ુ ાં પત્રક
િજૂરોના ઘરનુાં ગુિરાન ચાિતુ?ાં

કુિ

ટકા

૧

હા

૩૫

૭૭.૭૮%

૨

ના

૧૦

૨૨.૨૨%

૪૫

૧૦૦%

ક્રિ

કુિ આવ ૃસિ

કોષ્ટક-૧ પરથી િોવા િળે છે કે િજુ રોના
ઘરનુ ાં ગુિરાન કેવી રીતે ચાિતુાં તે િાંદર્ભિાાં
પ્રસ્તુત િાંશોધનના નમ ૂનાિાાં િિાસવષ્ટ ૪૫
ઉતરદાતાિાાંથી ૩૫ (૭૭.૭૮%) િજુ રોના ઘરનુ ાં
ગુિરાન ચાિતુાં હતુ,ાં િયારે ૧૦ (૨૨.૨૨%)
િજુ રોના ઘરનુ ાં ગુિરાન ચાિતુાં ન હતુ,.ાં

પ્રશ્ન-૨ કાંપનીિાાં નોકરીના કારણે તાંદુરસ્તીિાાં
અિર થઈ છે ?
કાંપનીિાાં નોકરીના કારણે તાંદુરસ્તીિાાં
અિર થવાના િાંદર્ભિાાં આવ ૃસિ સવતરણ નીચે
મુિબ કોષ્ટક-૨ િાાં દશાભવેિ છે .

કોષ્ટક-૨ કાંપનીિાાં નોકરીના કારણે તાંદુરસ્તીિાાં અિર થવાના િાંદર્ભિાાં આવ ૃસિ સવતરણ
તાંદુરસ્તીિાાં અિર થઈ

ક્રિ

આવ ૃસિ

ટકા

૧

હા

૨૦

૪૪.૪૪%

૨

ના

૨૫

૫૫.૫૬%

૪૫

૧૦૦%

કુિ

કોષ્ટક-૨ પરથી િોવા િળે છે કે િાંશોધનના

ઉપરોતત પ્રશ્નિાાં ઉતરદાતાઓને કાંપની

નમ ૂનાિાાં િિાસવષ્ટ ૪૫ ઉતરદાતાિાાંથી ૨૦

તરફથી િળતી સુસવધાઓની એક કરતાાં વધારે

(૪૪.૪૪%) ઉતરદાતાઓની તાંદુરસ્તીિાાં અિર

પિાંદગીને કારણે ઉતરદાતાઓની આવ ૃસિ ૪૫

થયેિ િોવા િળે િ િયારે ૨૫ (૫૫.૫૬%)

ના બદિે ૮૮ થતી હતી. િજૂરોને કાંપની

ઉતરદાતાઓની તાંદુરસ્તીિાાં અિર ન થયેિ

તરફથી કેવી કેવી સુસવધા િળતી તે િાંદર્ભિાાં

િોવા િળ્ુ ાં હતુ.ાં

આવ ૃસિ સવતરણ કોષ્ટક-૩ િાાં દશાભવિ
ે
છે .

પ્રશ્ન-૩ િજૂરોને કાંપની તરફથી કેવી કે વી
સુસવધા આપવાિાાં આવે છે ?
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કોષ્ટક-૩ િજૂરોને કાંપની તરફથી િળતી સુસવધાઓના િાંદર્ભિાાં આવ ૃસિ સવતરણ
ક્રિ

સુસવધા રૂપે િળતા િાર્ો

કુિ

ટકા

૧

સ્વચ્છ પાણીની સુસવધા

૩૪

૭૫.૫૬%

૨

આરાિ િાટે ની અિગ વયવસ્થા

૧૦

૨૨.૨૨%

૩

અિગ િાંડાિ બાથરૂિની વયવસ્થા

૨૬

૫૭.૭૮%

૪

િિવાની વયવસ્થા

૧૮

૪૦.૦૦%

કુિ આવ ૃસિ

૮૮

કોષ્ટક-૩ પરથી િોવા િળે છે કે િજૂરોને

પ્રશ્ન-૪ અકસ્િાત થાય ત્યારે દવાખાને િઈ

કાંપની તરફથી િળતી સુસવધાઓના િાર્ોની

િવા િાટે કાંપનીિાાં શુ ાં વયવસ્થા છે ?

આવ ૃસિના

સવકલ્પની

એક

કરતાાં

વધારે

ઉપરોતત પ્રશ્નના િાંદર્ભિાાં કાંપનીિાાં

પિાંદગીને કારણે ઉતરદાતાઓની આવ ૃસિ ૪૫

અકસ્િાત થાય ત્યારે દવાખાને િઈ િવા િાટે

ના બદિે ૮૮ થતી હતી. જેિાાં ૭૫.૫૬%

કાંપનીિાાં શુ ાં વયવસ્થા છે તે િાંદર્ભિાાં આવ ૃસિ

િજૂરોને સ્વચ્છ પાણીની સુસવધા, ૫૭.૭૮%

સવતરણ કોષ્ટક-૪ િાાં દશાભવિ
ે છે .

િજૂરોને અિગ િાંડાિ બાથરૂિની વયવસ્થા,
૪૦%

િજૂરોને

િિવાની

૨૨.૨૨%

િજુ રોને

વયવસ્થા

જેવી

આરાિ

સુસવધાઓ

વયવસ્થા
િાટેની
કાંપની

કોષ્ટક-૪ અકસ્િાત થાય ત્યારે દવાખાને િઈ

અને

િવા િાટે કાંપનીિાાં

અિગ

શુ ાં વયવસ્થા છે તે દશાભવતુ ાં પત્રક

તરફથી

આપવાિાાં આવતી હોવાનુ ાં જાણવા િળ્ુ ાં હતુ.ાં

ક્રિ

અકસ્િાત થાય ત્યારે દવાખાને િઈ િવા િાટે
કાંપનીિાાં શુ ાં વયવસ્થા છે .

કુિ

ટકા

૧

કારખાને પોતાની ગાડી છે

૧૫

૩૩.૩૩%

૨

એમ્બબ્્ુિન્િ બોિવાિાાં આવે છે

૧૦

૨૨.૨૨%

૩

તાત્કાલિક િારવાર આપવાિાાં આવે છે

૨૦

૪૪.૪૫%

કુિ આવ ૃસિ

૪૫

૧૦૦%

કોષ્ટક-૪ પરથી િોવા િળે

છે

કે

ઉતરદાતાઓિાાંથી ૪૪.૪૫% િજૂરોનો ઉતરો

િજૂરોનો અકસ્િાત થાય ત્યારે દવાખાને િઈ

પ્રિાણે કાંપનીિાાં તાત્કાલિક િારવાર આપવાિાાં

િવા િાટે કાંપનીિાાં શુ ાં વયવસ્થા છે તે પ્રિાણે

આવતી, ૩૩.૩૩% િજૂરોનો ઉતરો પ્રિાણે

વગીકરણ કરતાાં જાણવા િળ્ુ ાં હતુાં કે કુ િ ૪૫

કાંપનીિાાં પોતાની ગાડી છે તેના દ્વારા હોસ્સ્પટિ
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િઈ િવાિાાં આવતા અને ૨૨.૨૨% િજૂરોનો
ઉતરો

પ્રિાણે

કાંપનીિાાં

એમ્બબ્્ુિન્િ

બોિાવવાિાાં આવતી.
અભ્યાિના તારણો
આ અભ્યાિના તારણો નીચે મુિબ છે .
(૧)

કાંપનીિાાં

કાિ

કરવાથી

પગારિાાં ૭૭.૭૮%

િળતા

િજુ રોના

ઘરનુ ાં

ગુિરાન ચતુ હતુ.ાં
(૨)

કાંપનીિાાં

કાિ

કરવાથી

૫૫.૫૬%

િજૂરોની તાંદુરસ્તીિાાં કોઈ િ પ્રકરની
અિર ન થયેિ િોવા િળી હતી.
(૩)

િજૂરોને

કાંપની

તરફથી

િળતી

સુસવધાઓના િાર્ોના િાંદર્ભિાાં િૌંથી
વધુ ૭૫.૫૬% િજુ રોને સ્વચ્છ પાણીની
સુસવધા
િજુ રોને

િળતી

િયારે

આરાિ

૨૨.૨૨%

િાટેની

અિગ
પ્રિાણે

વયવસ્થા િળતી.
(૪)

૪૪.૪૫%

િજૂરોના

િત

કાંપનીિાાં

અકસ્િાત

થાય

ત્યારે

કાંપનીિાાં તાત્કાલિક િારવાર આપવાિાાં
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