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 ABSTRACT   વતમાન સમય મા ંસામાિજક સુર ા અન ેક યાણની િવશાળ જોગવાઈઓ ધરાવતુ ંઅન ેસંગઠન વૃિતનુ ંપીઠબળ ધરાવતું સંગ ઠત 

ે નુ ંફલક ઘટતુ ં ય છે અન ેઅસંગ ઠત ે નો યાપ વધતો ય છે. સંગ ઠત ે ની તુલનામાં અસંગ ઠત ે  રોજગારી પૂરી પાડવાની િ એ તેમજ 
ગરીબી અન ેબેકારીના નન ેહલ કરવા માટ ેઅ ેસરનુ ં થાન ધરાવે છે. ભારતમાં વધતી જતી વ તી સાથે મના પૂરવઠામાં જે ચો ખો વધારો થઇ ર ો 
છે, તેનો સૌથી મોટો ભાગ અસંગ ઠત ે માં રોજગારી મેળવી ર ો છે. વષ ૨૦૧૧-૧૨ના નેશનલ સે પલ સવ ણના ૬૮ માં રાઉ ડ માણે ભારતીય 

મ બ રના ૯૨% કામદારો અસંગ ઠત વ પે રોજગારી મેળવી ર ા છે. આ કામદારો િવિવધ યવસાયો જેવા કે બીડી ઉ ોગ, બાંધકામ ે ે, ઘર નોકર, 
કાપડ ઉ ોગ, ફેરી કરવી વગેરે અનૌપચા રક વ પની રોજગારી મેળવી ર ા છે. અહી એક બાબત ન ધવા જેવી છે કે વતમાન સમયમાં સંગ ઠત ે માં 
પણ રોજગારીનું માણ વધી ર ું છે પરંતુ આ રોજગારી અનૌપચા રક વ પે વધી રહી છે. આથી અહી તુત અ યાસમાં અનૌપચા રક  કામદારોની 
સામાિજક-આ થક પ રિ થિતને તપાસવાનો યાસ કરવામાં આ યો છે.   
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તાવના: 
વતમાન સમયમાં ભારતમાં સગં ઠત ે ની તલુનામાં અસંગ ઠત ે  રોજગારી પૂરી પડવાની ીએ અ ેસરનંુ થાન ધરાવે છે. વષ ૨૦૧૧-
૧૨ના નેશનલ સે પલ સવ ણના ૬૮ માં રાઉ ડ માણે ભારતીય મ બ રના ૯૨% કામદારો અસંગ ઠત વ પ ેરોજગારી મેળવી ર ા છે. 
આ કામદારોમાંથી ૪૮.૯૦ % કામદારો ખેતી ે માં અને ૫૧.૧૦% િબન-ખેતી ે માં જેમ ક ેમે યુફે ચ રગ, બાંધકામ, હોટેલ અને રે ટોર ટ, 
ા સપોટ વગેરેમાં અનૌપચા રક ધોરણે રોજગારી મેળવી ર ા છે. અનૌપચા રક ધોરણ ેરોજગારી મેળવનાર આ કામદારો મોટે ભાગે વરોજગાર 

અથવા કામચલાઉ કામદાર તરીકે રોજગારી ા ત કરે છે. અહી એક બાબત ન ધવા જેવી છે કે વતમાન સમયમાં સંગ ઠત ે માં પણ રોજગારીનું 
માણ વધી ર ું છે પરંતુ આ રોજગારી અનૌપચા રક વ પ ે વધી રહી છે. આથી અહી તુત અ યાસમાં અનૌપચા રક  કામદારોની 

સામાિજક-આ થક પ રિ થિતને તપાસવાનો યાસ કરવામાં આ યો છે. 
 

અ યાસના હતેઓુ : 
 તુત અ યાસ નીચેના હેતુઓ િસ ધ કરવા હાથ ધરવામાં આ યો છે. 

1. અસંગ ઠત ે  અને અસંગ ઠત કામદારની િવભાવના તપાસવી 
2. અસંગ ઠત કામદારોની સામાિજક-આ થક પ રિ થિતનો અ યાસ કરવો  
3. આ કામદારોની િ થિત સુધારવા સૂચનો કરવા 

 

અ યાસની પ ધિત :  
તુત અ યાસ ગૌણ માિહતી પર આધા રત છે. આ માટે પુ તકો, ઓન-લાઈન સામાયીકો, વેબસાઈટ, સરકારના અહેવાલોનો સમાવેશ કરવામા ં

આ યો છે. 
 

અસગં ઠત ે  એટલ ેશુ ં? 
અસંગ ઠત ે ને અનૌપચા રક, કામચલાઉ, અસુરિ ત વગરેે શ દોથી પરીભાિષત કરવામાં આવે છે. અથાત આ ે ને સામાિજક સુર ાના 
લાભો ા ત થતા નથી. The National Commission For Enterprises (NCEUS) અનૌપચા રક / અસંગ ઠત ે ની 
યા યા આપતા જણાવે છે કે “વ તુઓ અને સેવાઓના ઉ પાદન અન ેવેચાણમાં વૃત હોય તેવા માિલકી અથવા ભાગીદારી વ પના િબન 

સંગ ઠત ખાનગી સાહસો ક ે જે યિ તગત અથવા ઘરગ થું ધોરણે ચાલતા હોય અને તેમાં ૧૦ કરતા ઓછા કામદારો રોકાયેલા હોય તેન ે
અસંગ ઠત ે  અથવા અનૌપચા રક ે  તરીક ેઓળખવામાં આવે છે.”   
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અસગં ઠત કામદાર એટ  શુ?ં 
NCEUS વારા અનૌપચા રક કામદારોની િવભાવના આપવાનો યાસ પણ કરવામાં આ યો છે. તેઓ જણાવે છે કે , “સામાિજક સુર ાના 
લાભો ા ત કરતા િનયિમત કામદારોને બાદ કરતા અ ય કામદારો કે જેઓ અસંગ ઠત સાહસો અને ઘરગ થું ે ે રોજગારી મળેવી ર ા છે અને 
ઔપચા રક (formal) ે માં રોજગારી મેળવતા કામદારો કે જેઓને માિલકો વારા રોજગારી અને સામાિજક સુર ાના લાભો ા ત થતા ન 
હોય , નો સમાવેશ અસંગ ઠત કામદારમાં થાય છે.”             
અસંગ ઠત કામદારોના સદંભમા ંથયલેા અ યાસોની પવૂ સમી ા :  
ભારતમાં અસંગ ઠત કામદારો િવિવધ યવસાયો જેવાકે બાંધકામ, બીડી ઉ ોગ, ઘરકામ, ફેરી કરવી, કાપડ ઉ ોગ, કચરા વીણવુ,ં હોટેલ અને 
રે ટોર ટ વગેરે માં રોજગારી મેળવી ર ા છે. આ કામદારોની િ થિત તપાસવા અનેક િન ણાતોએ િવિવધ અ યાસો વારા યાસ કય  છે. અહી 
આ અ યાસોની સમી ા વારા ભારતમાં આ અસંગ ઠત કામદારોની િ થિત તપાસવાનો યાસ કરવામાં આ યો છે.   
સરાવાનન ઈ. (૨૦૧૪) કાંચીપુરમ લામાં િસ કનું કાપડ બનાવતા વણકરોની િ થિત તપાસવાનો યાસ કય  છે. તેઓ ન ધે છે કે આ 
વણકરોને કાચામાલની અપૂરતી, મુડીનો અભાવ, તામીલનાડુના પાવરલૂમ અને િમલ સે ટર સાથનેી તી  હરીફાઈ વગેરેને પ રણામે  આ 
વણકરોની િ થિત નબળી છે. અહી કામ કરતા કામદારોની િ થિત પણ િવકટ જોવા મળી છે. ૯૪.૬૬% પુ ષ કામદાર જોવા મ યા છે જયાર ે

ી અને બાળ કામદારોનું માણ ઓછુ જોવા મ યું છે. આ કામદારો માિસક મા  ા. 3000 થી ૬૦૦૦ જેટલી આવક મળેવે છે. આ કામદારો 
આ યવસાયથી પરંપરાગત રીતે જોડાયેલ નથી પરતું ખેતી અને બાંધકામ ે  માંથી આવેલ જોવા મ યા છે. કામદારોમાં દા  પીવું ,ધુ પાન 
જેવા યસનો ધરાવે છે તેમજ કામદારો ને ટી.બી.,અ થમા, હરનીયા, આંખની બીમારી હોવાનું જોવા મ યું છે. 

મ યરુો (૨૦૧૪-૧૫) વારા ચંડીગઢમાં માચીસ ઉ ોગમાં કામ કરતી ી કામદારોની િ થિત તપાસવાનો યાસ કય  છે અને તનેા આધારે 
તેઓ તારવે છે કે ીઓ મોટે ભાગ ે માચીસ ભરવા, પે કગ, િ ટ ગ અને લે લ ગ જેવા કામ ચલાઉ અને કરાર બ ધ કામમાં રોકાયેલી હોય છે. 
અહી કામ કરતી ૮૬% ીઓ અધ કુશળ અને 33% ીઓ સંપૂણપણે િનર ર ન ધવામાં આવી છે.  ી અને પુ ષને આપવામાં આવતા 
વેતનમાં તફાવત જોવા મ યો છે. ી કામદારોને સુિતના લાભો અને ઘો ડયાઘરની સવલતો કામના થળે ા ત થતી નથી. 

તાગી પી. અન ેઅ ય (૨૦૧૬) બીડી ઉ ોગમાં કામ કરતા ી અને બાળ કામદારોના અ યાસને આધારે જણાવે છે ક ેબીડીના એકમોમાં 
કામદારોને અપાતા વેતન એકમ માણે અને  કરાર માણે ા ત થાય છે. ી અને બાળ કામદારોને અપાતા વેતન ઓછા અને અસમાન જોવા 
મ યા છે. આ એકમોમાં બાળકોની ટચલી આંગળી વારા બીડી બનાવવી સરળ હોવાથી ઓછા વેતનના દરે બાળકોને કામ પર રાખવાને પસંદગી 
આપવામાં આવે છે. મોટેભાગે ગરીબ, નીચું રહેઠાણનું થળ ધરાવતા અને પછાત ાિતના કામદારો વધારે ન ધવામાં આ યા છે. આ કામદારો 
દવસ ના ૧૦  થી ૧૨ કલાક કામ કરતા જોવા મ યા છે અને દવસદીઠ ૮  કલાકમાં ૮૦૦ બીડી બનાવતા હોય તેવી માિહતી ા ત થઇ છે. 
ત બાકુના રજકણો અને બીડીના પાન સાથ ેસખત કામ કરવાને પ રણામ ેકામદારોને ટી.બી. અને અ થમા જેવા રોગોથી પીડાતા જોવા મ યા 
છે. 
ઓગ ટાઈન આર. અન ે સગ આર. (૨૦૧૬) એલ.ડી.એ.કોલોની, કાનપુર અને લખન માં ઘરકામ કરતી ી કામદારોના અ યાસ વારા 
જણાવે છે કે આ ીઓ વાસણ ઘસવા અન ેઝાડું અને ફ ટા મારવાનંુ કામ કરતી જોવા મળી છે. દવસના ૫ થી ૧૦ કલાક કામ કરવા છતા 
માિસક ૩૦૦૦ સુધીની આવક ા ત કરે છે. તેમજ આ ીના કુટુંબના વડા ાઈવર, ટેલર, રસોઈયા, િસકીયોરીટી ગાડ જેવી રોજગારી મેળવતા 
જોવા મ યા છે. ૩૯% ીઓને પગાર સહીત ર  ા ત થતી નથી. ૪૧% ીઓને સદ  અને તાવની સમ યા રહે છે તેમજ ૧૦% 

ીઓને ચામડીની સમ યા ન ધવામાં આવી છે. ૬૮% ીઓ કામના થળે તીય સતામણીનો ભોગ બની છે. 
મુથુ વામી એ. અન ેઈ ાહીમ એમ. (૨૦૧૬) ગૌણ માિહતીના આધારે અનૌપચા રક ે માં કામ કરતા િમકોનો અ યાસ કય  છે. તેઓ 
જણાવે છે કે જે કામદારો ઘરે નાના મોટા કામ લઇ આવે છે તેઓને મ કાનુનની સુર ા ા ય નથી તેમજ ા ત થતું વેતન નીચું અને કલાક 
અને નંગના આધારે વેતન ા ત કરે છે. ફેરીયાઓ માટ ેતેઓ જણાવે છે કે ફેરીયાઓને મૂડી નો અભાવ, પોલીસો વારા સતામણી, હ તાઓ 
ભરવા, લોન પર યાજનો ચો દર, ઓછી આવક જેવી સમ યાઓ થતી જોવા મળે છે. કચરો વીણનારા કામદારો માટે જણાવે છે કે અહી આ 
કામદારો લો સ ન પહેરતા હોવાથી કચરો ઉપાડતા લાગી જવુ,ં કમર અને પીઠનો દુઃખાવો, કામના વધારે કલાકો અને ા ત થતું ઓછુ વેતન, 
રહેઠાણની યવ થાનો અભાવ જેવી સમ યાઓનો સામનો કરી ર ા છે. સરકાર વારા અસંગ ઠત કામદારોની સુર ા માટે યોજનાઓ ઘડાઈ છે. 
પરંતુ આ યોજનાઓ આ કામદારો સુધી પહોચી નથી. 
સાહુ આર. અન ેઅ ય (૨૦૧૮) વારા ઓ ડી સામાં બાંધકામ ે ે કામ કરતા કામદારોની િ થિત તપાસવાનો યાસ કરવામાં આ યો છે. તેઓ 
જણાવે છે કે મોટે ભાગ ેકામદારો થળાંતર કરીને આવતા હોય છે. આ કામદારોને ા ત થતી આવક નીચી હોવાના પ રણામ ેતઓેનું વન 
ધોરણ નીચું જોવા મળે છે. નીચી આવકને પ રણામ ેતેઓમાં બચત અન ેરોકાણની વૃિ  નીચી અને નહીવત જોવા મળ ે છે. કામના થળે 

જ , પીવાનું શુ ધ પાણી જેવી પાયાની સવલતો ા ય નથી. રહેઠાણના થળે પણ તેઓને વ છ વાતાવરણ અને પાયાની સવલતો પૂરતા 
માણમાં ા ત થતી નથી જે તેઓના વા ય માટે હાનીકારક બાબતનો સંકેત કરે છે. કામના થળે ૫૨% જેટલા અક માતના ક સા પણ 

ન ધવામાં આ યા છે. 
અસંગ ઠત કામદારોના અ યાસ વારા એ બાબત પ  થાય છે કે ભારતમાં કામદારો મોટે ભાગે અસુરિ ત, કામચલાઉ અને કરારબ ધ કામ 
કરતા હોય છે. આ કામદારોના કામના કલાકો વધુ અન ે ા ત થતંુ વેતન ઓછુ અન ેઅસમાન હોય છે. કામના અને યવસાય ના થળે પૂરતી 
પાયાની સવલતો અને સામિજક સુર ાના લાભોનો અભાવ જોવા મળ ેછે. કામના થળનું વાતાવરણ અ વ છ અને િબન આરો ય દ હોય છે. 
કામદારોમાં અનેક શારી રક તકલીફો અન ેરોગો પણ ન ધવામાં આવી છે. િતય સતામણી અને અક માતના ક સા પણ કામના થળે થતા 
હોવાનું ન ધવામાં આ યું છે. આ કામદારોને સરકારના સામાિજક સુર ાના લાભો ા ત થતા નથી અને આ અંગે કામદારોને ાન પણ નથી.  
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સમાપન : 
અસંગ ઠત કામદારોની સામાિજક-આ થક િ થિતને તપાસતા એ બાબત પ  થાય છે કે મ બ રના મોટો ભાગના કામદારો િવવધ 
સમ યાઓનો સામનો કરી ર ા છે. આ કામદારોની િ થિતમાં સુધારો થાય અને તેઓની રોજગારી સુરિ ત બને તે માટે યુ ધના ધોરણે પગલાઓ 
લેવાની આવ યકતા છે. આ કામદારોને ટેકનીકલ તાલીમ ા ત થાય તે માટે િવિવધ કારની કાયશાળાઓ ચલાવવી જોઈએ અને તેના લાભો આ 
કામદારો સધુી પહોચાડવા જોઈએ. અસંગ ઠત કામદારો માટે સામાિજક સુર ાનો કાયદો, ૨૦૦૮ માં રહેલી ખામીઓ દૂર કરી તેમાં દશાવવામા ં
આવેલી સુર ાઓ આ કામદારો સુધી પહોચાડવા જોઈએ. કામદારો સંગ ઠત બને તેવા યાસ હાથ ધરવા જોઈએ જેથી તેઓ કોઈ પણ કારના 
શોષણનો િવરોધ કરી શક.ે ટુંકમાં અનૌપચા રક ે ના કામદારોને ઔપચા રક ે ના કામદારો  જેવા લાભો ઉપલ ધ કરાવવા જોઈએ. 
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