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સભ્ય સચિિશ્રી, 
ગજુરાત િકાન અને અન્ય બાિંકાિ શ્રિયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, 
શ્રિભિન, ખાનપરુ, અિદાિાદ 

 

તિષય: ગજુરાત મકાન અને અન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડિા ંનોંિાયેલા દરેક લાભાર્થી બાિંકાિ 
શ્રિયોગીઓના બેંક ખાતાિા ં રૂતપયા ૧૦૦૦ જિા કરિાિા ં આિે  અન ે  બાિંકાિ શ્રતિકોના  કલ્યાણ 
ભરં્ોળને કોઈપણ રીતે  સરકારી તતજોરીિા ંતબદીલ ર્થતુ ં અટકાિિા બાબત 

િાનનીયશ્રી, 
‘બાાંધકામ મઝદૂર સાંગઠન’ અસગંઠિતક્ષેત્રના બાિંકાિ શ્રતિકોના અતિકારો િાટે અને તેિના ઠિતોના રક્ષણ 
િાટે રિાયેલ રજીસ્ટર્ડ ટે્રર્ યતુનયન છે જે છેલ્લા ૨૫ િષડર્થી અતિરતપણે કાયડરત છે.  

‘ગજુરાત િકાન અન ેઅન્ય બાિંકાિ શ્રિયોગી કલ્યાણ બોર્ડ’માાં  ઉપલબ્િ બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ 
ભાંર્ોળિારં્થી રૂપિયા ૨૫૦ કરોર્ની િાતબર રકિ સીિી મખુ્યમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ િેકેઝ િા ંતબદીલ કરાયા 
બાબતની જાણકારી જાણીતા ગજુરાતી દૈતનક અખબાર દ્વારા િળેલ છે. અખબારી અિિેાલ મજુબ મખુ્યમાંત્રી 
ગરીબ કલ્યાણ િેકેઝમાાં  રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્ તબદીલ કરાયા છે તેિા ં  બોર્ડિા ં નોંિાયલેા ૬.૩૮ લાખ 
બાિંકાિ શ્રિયોગીઓના બેંક ખાતાિા ં રૂતપયા ૧૦૦૦ જિા કરાિિા પેટે, અન્ન બ્રહ્મ યોજનાના િિેળ 
શ્રતિકોન ેફૂર્ બાસ્કેટ આપિાના ખિડ પેટે તેિજ લોક ર્ાઉનની  સ્સ્ર્થતતિા ંતિતિિ જજલ્લાિા ંિલાિાતા રાિત 
કેમ્પિા ં૧૫૫૧૮ કાિદારોને આશરો અપાઈ રહ્યો છે  તેના ખિડ પેટે  તબદીલ કરિાિા ંઆવ્યા છે. બોર્ડ 
દ્વારા તબદીલ કરિાિા ં આિેલ રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્ની  િાતબર રકિ બાબત ે  ઉપસ્સ્ર્થત ર્થતા કેટલાક 
મદુ્દાઓ તરફ આપનુ ંધ્યાન આકતષિત કરિા િાગંીએ છીએ  



૧, બોર્ડ દ્વારા બોર્ડિા ંનોંિાયેલા બાિંકાિ શ્રતિકોન ેલોકર્ાઉનના સિયે રાિત પિોંિાર્િાના પગલા તરીકે 
બોર્ડિા ં નોંિાયેલા  ૬.૩૮ લાખ બાિંકાિ શ્રતિક કુટંુબને  રૂતપયા ૧૦૦૦ લખેે બેંક ખાતાિા ં તબદીલ 
કરિાિા ંઆિ ેતો તેનો ખિડ રૂતપયા ૬૩ કરોર્ ૮૦ લાખ ર્થાય છે, પરંત ુબાકીની િિતી રકિ રૂતપયા ૧૮૬ 
કરોર્ ૨૦ લાખિા ંઅન્ન બ્રહ્મ યોજના િિેળ કેટલો ખિડ ર્થિાનો છે ?  ફૂર્ બાસ્કેટની કીિત કેટલી ગણિાિા ં
આિી છે અન ે કેટલા શ્રતિકોને આપિાની છે ? એજ રીતે શેલટર િોિિા ંરોકાયેલા બાિંકાિ શ્રતિક દીિ 
કેટલો દૈતનક ખિડ કરિાિા ંઆિી રહ્યો છે ? આર્થી બાિંકાિ શ્રતિકોના કલ્યાણ ફરં્ િારં્થી મખુ્યમાંત્રી ગરીબ 
કલ્યાણ િેકેજ’માાં  તબદીલ કરિાિા ંઆિેલ રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્ ક્ા ંઅને કેિી રીતે ખિાડશે તેની તિગત 
જાિરે કરિાિા ંઆિે. મખુ્યમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ િેકેજ’માાં  તબદીલ કરિાિા ંઆિેલ રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્  
બાબતનો િરાિ અન્ય જાિરેનાિાની િાફક બોર્ડની િેબસાઈટ ઉપર પ્રતસદ્ધ કરિાિા ંઆિે. 

૨,  રાજ્ય સરકારની જાિરેાત મજુબ  ‘મખુ્યમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ િેકેજ’ િિેળ સિાિેશ કરાયેલ પ્રતત 
લાભાર્થી કુટંુબને રૂ.૧૦૦૦ ની નાણાકીય સિાય મખુ્ય રેશન કાર્ડ િારક (Head of the Family-
HOF)/શ્રિયોગી લાભાર્થીના બેંક ખાતાિા ં  સીિા ( Direct Benefit Transfer-DBT)  જિા કરાિિાિા ં
આિશે, અન ેઆ સિાય પ્રતત કુટંુબ દીિ છે. DBT પ્રઠિયા આિાર નબંર આિાઠરત છે એટલેકે લાભાર્થીના 
આિાર નબંર (મખુ્ય રેશન કાર્ડ િારક –HOF) જે બેંક ખાતા સાર્થે લીંક ર્થયલે િશે તે બેંક ખાતાિા ં રૂ. 
૧૦૦૦ ની સિાયની રકિ  જિા ર્થશે. એટલે કે  નેશનલ ફૂર્ સીક્યરુીટી એક્ટ િિેળ  સિાતિષ્ટ રાશન કાર્ડ 
િરાિતી કુટંુબની મખુ્ય વ્યસ્ક્તને જ આ લાભ િળશ ેદરેક લાભાર્થી શ્રતિકને નિી િળે. જો આ લાભ કુટંુબ 
દીિ આપિાનો િોય તો બોર્ડ પાસેર્થી જે ફરં્ િળેિિાિા ંઆિેલુ ંછે તે કુટંુબદીિ જ િેળિવુ ંજોઈએ નિી કે 
બોર્ડિા ંર્થયેલ નોંિણી દીિ.  

રાજ્ય સરકારે બોર્ડિા ંનોંિાયેલા ૬.૩૮ લાખ બાિંકાિ શ્રતિક કુટંુબને  સિાય આપિાના નાિે ‘ગજુરાત 
મકાન અને અન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ’ પાસેર્થી રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્ મખુ્યમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ 
પેકેજ’િા ંતબદીલ કરાવ્યા  છે, રાજ્ય સરકારે આ રકિ બોર્ડિા ંનોંિાયેલા ૬.૩૮ લાખ બાિંકાિ શ્રતિક 
લાભ આપિાની ગણતરી સાર્થે બોર્ડ પાસેર્થી િળેિલેા છે. જયારે રાજ્યના નાગઠરક પરુિિા તિભાગ 
રૂ.૧૦૦૦ ની નાણાકીય સિાય પ્રતત કટંુબ દીિ આપી રિી છે ઉ. ત, એક કુટંુબની િાર વ્યસ્ક્ત બાિંકાિિા ં
રોકાયેલી િોય અન ેિારેય સભ્યો બોર્ડના લાભાર્થી સભ્યો િોય તો રાજ્ય સરકારે િાર સભ્યોના  રૂતપયા 
૪૦૦૦  બોર્ડ પાસેર્થી ઉઘરાિી લીિા પરંત ુતબદીલ કયાડ રાશન કાર્ડ િારકના  ફેિીલી િરે્ના બેંક ખાતાિા ં 
રૂતપયા ૧૦૦૦. 

 ૩ ‘ધી બબલ્ર્ીંગ એન્ર્ અધર કન્્રકશન વકડસ ( રેગ્યલેુશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ર્ કન્ર્ીશન ઓફ સપવિસ) 
એક્ટ -૧૯૯૬’ ની કલિ -૧૧ િા ં સ્પષ્ટ જોગિાઈ છે કે ‘ આ કાયદા િિેળ નોંિાયેલ દરેક બાિંકાિ 
શ્રિયોગી, બોર્ડ તેના ફરં્િારં્થી પરૂા પાર્ ે તે લાભ િળેિિા પાત્ર ર્થશે.’ આર્થી બોર્ડિા ં નોંિાયલે દરેક 



લાભાર્થી બાિંકાિ શ્રિયોગીઓના વ્યસ્ક્તગત  બેંક  ખાતાિા ં રૂતપયા ૧૦૦૦ ની રકિ જિા ર્થિી 
જોઈએ.પરંત ુ અિીં NFSA િિેળ રેશન કાર્ડ િરાિતા કુટંુબના િર્ા(HOF) ના ખાતાિા ંરૂતપયા ૧૦૦૦ જિા 
ર્થઇ રહ્યા છે. 

૪, ગજુરાત મકાન અને અન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ એ ધી બબલ્ર્ીંગ એન્ર્ અધર કન્્રકશન 
વકડસ ( રેગ્યલેુશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ર્ કન્ર્ીશન ઓફ સપવિસ) એક્ટ -૧૯૯૬ ની કલમ ૧૮ હઠેળ 
રચાયેલ ્વાયત બોર્ડ છે. બોર્ડ  સ્િતતં્ર રીતે તનણડય લઈને બોર્ડિા ંનોંિાયલેા કાિદારોને રૂતપયા ૧૦૦૦ ની 
સિાય તેના બેંક ખાતાિા ંDBT ર્થી  તબદીલ કરી શકે છે પરંત ુતેિ નિી કરીને રૂતપયા ૨૫૦ કરોર્ િાતબર 
ફરં્ રાજ્ય સરકારના મખુ્યમાંત્રી ગરીબ કલ્યાણ િેકેજ’ િા ંતબદીલ કરીને ફરં્નુ ંર્ાયિર્જન કરિાિા ંઆવ્યુ ં
છે. દેશિા ં ઠદલ્િી, પજંાબ, કણાડટક, કેરાલા તિગેરે રાજ્યોના બાિંકાિ શ્રિયોગી કલ્યાણ બોરે્ જ  દરેક 
નોંિાયેલા લાભાર્થી શ્રતિકના વ્યસ્ક્તગત બેંક ખાતાિા ંDBT ર્થી સિાયની  રકિ તબદીલ કરેલ છે. 

૫, BOCW Act-1996 ની કલિ  કલિ -૨૨ ર્થી બોર્ડને જે કાયો કરિાની સત્તા િળેલ છે તેિા ંકલિ ૨૨ 
(૩) મજુબ  શરતોન ે આિીન સ્ર્થાતનક સત્તા િરં્ળ અને નોકરીદાતાને લોન અને સબસીર્ી આપિાની 
જોગિાઈ છે પરંત ુ િેલ્ફેર ફરં્ સરકારના કોઈ તિભાગને તબદીલ કરિાની જોગિાઈ નર્થી. બાિંકાિ 
શ્રિયોગીઓનુ ંકલ્યાણ ફરં્ રાજ્ય સરકારના કોઈ કોષિા ંતબદીલ  કરી શકાય નિી અન ેઆ રીતે  કલ્યાણ 
ફરં્નુ ં ર્ાયિર્જન કરવુ ં તે  કલિ -૨૨ ની જોગિાઈનુ ં ઉલ્લઘંન છે, ફરં્નો દૂરપયોગ છે.  

૬, કેન્ર સરકારે તારીખ ૨૬ િાિડ ૨૦૨૦ ના રોજ પ્રિાનિતં્રી  ગરીબ કલ્યાણ યોજના િિેળ  ૧.૭ લાખ 
કરોર્નુ ંરાિત પેકેજ જાિરે કરેલ છે. No one will go hungry ના નાિ ેરાજ્યોન ે૫ કી.ગ્રા..િોખા અર્થિા ઘઉં 
િફત જરૂરીયાતિદં લોકોને  આપિાનુ ંજાિરે કયુું િોય અને તે િાટે રાજ્ય સરકારોને ફૂર્નો જથ્ર્થો અન ે
નાણાકીય િદદ આપિાિા ં આિેલી છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે શ્રતિકોને અન્ન બ્રહ્મ યોજના િિેળ લાભ 
આપિાિાટે બોર્ડ પાસેર્થી ફરં્ િેળિવુ ંતે કલિ -૨૨ ની જોગિાઈનુ ં ઉલ્લઘંન છે  

િધિુા,ંતારીખ ૧૮-૪-૨૦૨૦ ના રાજ્ય સરકારના અન્ન અને નાગઠરક  પરુિિા અને ગ્રા.બા. તિભાગના 
પઠરપત્રિા ંજણાવ્યા મજુબ  રાજ્યિા ં૮.૦૬ લાખ અંત્યોદય કુટંુબો, ૫૭.૩૩ લાખ કુટંુબો અગ્રતા િરાિતા 
કુટંુબો, ૩.૪૦ લાખ Non NFSA BPL રેશન કાર્ડ િારક કુટંુબો  એિ િળી કુલ ૬૮.૮૦ લાખ કુટંુબો છે તેિ 
જણાિેલ છે. બોર્ડિા ંનોંિાયલેા ૭૦ ટકાર્થી િધ ુબાિંકાિ શ્રતિકો ઉપરોક્ત ૬૮.૮૦ લાખિા ંસિાતિષ્ટ ર્થઇ 
જતા િોય ત્યારે રાજ્ય સરકારે બોર્ડ પાસેર્થી એટલા જ નાણા લેિા જોઈએ જે ઉપરોકત જણાિેલ કેટેગરીિા ં
શ્રતિકો આિતા ન િોય.  



૬, બોર્ડિા ંનોંિાયેલા કુલ લાભાર્થી શ્રિયોગીઓની કુલ  સખં્યા ૬ લાખ ૩૮ િજાર બતાિિાિા ંઆિલેી છે 
તેિા ંપરપ્રાતંીય બાિંકાિ શ્રિયોગીઓનો પણ સિાિશે ર્થાય છે. ખાસ  કરીને રાજસ્ર્થાન, િધ્યપ્રદેશના 
કાિદારોની સખં્યા સતિશેષ છે,  િોટેરા સ્ટેર્ીયિ, િેટ્રો પ્રોજેક્ટ તિેજ અન્ય આંતર િાળખાકીય 
બાિંકાિોિા ંરોકાયેલા અન્ય  પરપ્રાતંીય કાિદારોની  નોંિણી અગાઉ  બોર્ડિા ંર્થયેલ છે. અિને દિશેત છે 
કે પરપ્રાતંીય કાિદારો આ િામલુી સિાયર્થી પણ િચંિત ર્થશે.કારણ કે તેઓના રેશન કાર્ડ ગજુરાતના  
નર્થી. પરંત ુરાજ્ય સરકારે પરપ્રાતંીય કાિદારોને પણ જાણ ેસિાયની ચકુિણી કરિાની િોય તેિ સિાયની 
રકિ બોર્ડ પાસેર્થી િેળિી લીિી  છે.બોર્ડિા ંનોંિાયેલા પરપ્રાતંીય શ્રિયોગીઓને રૂતપયા ૧૦૦૦ ની સિાય 
કેિી રીતે ચકુિાશે? ક્ારે ચકુિાશે ? એ બાબતનો નો ક્ાયં ઉલ્લેખ કરેલ નર્થી. 

૭, બોર્ડિા ંલાભાર્થી શ્રિયોગીઓિા ંિઠિલા કાિદારોનો પણ સિાિેશ ર્થાય છે. પરંત ુ રેશન કાડર્ડિા ંફેિીલી 
ઓફ  િરે્િા ં પરુુષ કાિદારનુ ંનાિ િશ ે તો બોર્ડિા ંનોંિાયેલ િઠિલા બાિંકાિ શ્રિયોગીને  રૂતપયા ૧૦૦૦ 
ની સિાય નો લાભ િળશે નઠિ.  

આપ  અિારી ઉપરોક્ત રજૂઆત બાબતે તત્કાલ પ્રત્યતુ્તર આપશો તેિી અપેક્ષા છે. િધિુા ં બોર્ડિા ં
નોંિાયેલા તિાિ બાિંકાિ શ્રતિકોને  (પરપ્રાતંીય કાિદારો પણ સિાતંિશ્ષષ્ટ ર્થઇ જાય)  તત્કાલ રૂતપયા 
૧૦૦૦ ની સિાય િળે તે િાટે ઘટતા પગલા લેિા તિનતંી છે. બાિંકાિ શ્રિયોગીઓના કલ્યાણ ભરં્ોળનો 
દુરપયોગ ન ર્થાય તેિજ ભરં્ોળનુ ં ર્ાયિર્ડન ન ર્થાય તે જોિાની આપની કાયદેસરની જિાબદારી છે તેર્થી 
અિો આપને આ બાબતે આપનુ ંધ્યાન દોરી રહ્યા છીએ. 

અગાઉના અિે લખલેા પત્રિા ંપણ અિે બોર્ડિા ંનોંિાયેલા દરેક બાિંકાિ શ્રિયોગીને સિાયનો લાભ િળે 
તે િાટેના સિૂનો કરી ચકુ્ા છીએ. 

રાજ્યની આ સિેદનશીલ સરકાર શ્રિીકો િાટે ખરા અર્થડિા ંસિેદનશીલ અન ેઉદાર બનીને પગલા લેશ ે
તેિી અપેક્ષા સિ તિરમુ ંછ.ં 

લી. 
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