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પ્રસ્િરવનર
દડજજર્લરઇઝેશન એ એક ખ ૂબ વ્યરપક તવષય છે , જે સમરજનર િરે ક પરસરઓને અસર કરે છે . સ્મરર્થ ફોન ર્ેક્નોલોજીનર
આિમન સરર્ે ઝડપર્ી િતિવરળી દતનયરમરાં લોકો કેવી રીિે જીવે છે અને કરમ કેવી રીિે કરે છે , િે પરાં પરરિિ
કરમની પદ્ધતિર્ી સાંપ ૂર્થપર્ે બિલરઈ િય ાં છે . ભરરિ એક મજૂર સરપ્લસ િે શ છે . જયરાં મરાંિ કરિરાં કમથચરરીઓનો
પરવઠો ઘર્ો વધરરે છે . વિથમરન સમયને ધ્યરનમરાં રરખિર જોઈએ િો, સરકરર દ્વરરર દડજજર્લ ઈન્ન્ડયર, મેક ઇન
ઈન્ન્ડયર, ન્સ્કલ ઈન્ન્ડયર, ભરરિનેર્, સ્ર્રર્થ -અપ-ઈન્ન્ડયર, સ્ર્ેન્ડ-અપ-ઈન્ન્ડયર જેવી અઢળક યોજનરઓ બહરર પરડવરમરાં
આવી છે . આ યોજનરઓ સફળ ર્વર મરર્ે જરૂરી સ્ત્રોિો ઉપલબ્ધ છે કે નહીં િે જાર્વ ાં ખરાં રહ્!ાં 2020મરાં રરઇ દ્વરરર
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કરવરમરાં આવેલ 'ભરરિીય ર્ેગલકોમ સતવિતસસ પફોમથન્સ ઈન્ન્ડકેર્સથ' સવે દરપોર્થ મજબ ભરરિમરાં શહેરી તવસ્િરરમરાં
બ્રોડબેન્ડ સબસ્ક્રયબસથન ાં પ્રમરર્ 93% છે , અને ગ્રરમીર્ તવસ્િરરમરાં 29.83% સબસ્ક્રયબસથન ાં પ્રમરર્ નોધવરમરાં આવ્ય ાં
(Sharma). અલબત્ત, િે શની ગ્રરમીર્ વસ્િી પરસે જીવન જરૂદરયરિોને પહોચી વળવરનર સ્ત્રોિો પર્ ઉપલબ્ધ નર્ી,
ત્યરરે ઇન્ર્રનેર્ની સતવધરઑનો ઓછરપો સ્વરભરતવક રીિે સમજી શકરય, જેનર મખ્ય કરરર્ોમરાં તશક્ષર્નો નીચો િર
જેર્ી ઇન્ર્રનેર્ સેવરનો યોગ્ય ઉપયોિ કઈ રીિે કરવો. ઇન્ર્રનેર્ નેર્વકથ ની અનઉપલબ્બ્ધ, ઇન્ર્રનેર્ની સતવધરનર
ઊચર િરને વિેરેને પર્ િર્રવી શકરય.
હરલમરાં ભરરિ િે શ દડજજર્લ ઈન્ન્ડયર બનવરની દિશરમરાં હરર્ફરળ પ્રિતિ કરી રહ્યો છે . દડજજર્લ ભરરિ એ આપર્ર
િે શ મરર્ે એક સરરાં પિલ ાં છે . એવરમરાં શબ્િ "િીિ” જૂનો લરિિો નર્ી !! હરલમરાં ય.એસ.એ, યરોપ અને ભરરિમરાં
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ગિિ અર્થિત્ર
ાં વધ પ્રચગલિ છે , િેવી અપેક્ષર કરવરમરાં છે કે તવશ્વભરની પરાં પરરિિ એચઆર પ્રર્રઓમરાં
પદરવિથનશીલ પદરવિથન આવશે, જયરરે િીિ અને પરાં પરરિિ અર્થિત્ર
ાં સરર્ે મળીને ખીલશે. ઇન્ન્ડયર, મલેતશયર,
ભરરિ, પરદકસ્િરન અને બરાંગ્લરિે શનર ફ્રીલરન્સર ડોર્ કોમનર કન્રી મેનેજર, હેલ્મર કસમર કહે છે કે, તવશ્રરતમક શક્ક્િનો
અર્થિત્ર
ાં ધરરવત ાં ભરરિ એતશયર ક્ષેત્રમરાં ર્ોચનર ફ્રીલરક્ન્સિંિ અને ક્રઊડ સોતસિંિ હબ બનવરની સાંભરવનર ધરરવે છે .
ભરરિમરાં પર્ કમથચરરીઓન ાં 'ઉબેરીઝેશન' ર્ઈ રહ્ાં છે . શબ્િ "ગિિ ઇકોનોમી" સૌપ્રર્મ 2009 મરાં પત્રકરર ર્ીનર
બ્રરઉન દ્વરરર બનરવવરમરાં આવ્યો હિો. િેમર્ે દડજજર્લ મરકે ર્મરાં રરન્ઝેક્શન કરિી વખિે "ફ્રી-ફ્લોદર્િંિ પ્રોજેક્્સ,
કન્સલ્ર્ન્સીઝ, અને પરર્થ -ર્રઇમ ગબ્સ" ન ાં કરમ કરિર કરમિરરોનર વલર્ તવશે લખ્ય ાં હત.ાં િેનર ઉિભવર્ી વ્યવસરતયક
સેવરઓ, કાં પનીઓ સદહિનર કેર્લરક ઉદ્યોિોનર ભરતવ તવશે પ્રશ્નો ઉભર ર્યર હિર, જેવરકે દડજજર્લ પ્લેર્ફોમથ પર કરમ
આઉર્સોસથ કરવરમરાં આવશે િો ધીરે ધીરે કરયમી સ્ર્રફની જરૂદરયરિને ઘર્ી મરઠી અસર પહોચશે.
ભરરિનર તવકરસમરાં ઇતિહરસની જાાંખી કરીએ િો, પ્રર્મ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિએ વરરળ એબ્ન્જન રજૂ કય.ું બીજી ઔધોગિક
ક્રાંતિએ કોલસરની શક્ક્િનો ઉપયોિ કયો, અને ત્રીજી ઔધોગિક ક્રાંતિમરાં ઇન્ર્રનેર્ને સ્ર્રન આપવરમરાં આવ્ય.ાં આજે
આપર્ે ચોર્ી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિમરાં જીવીએ છીએ, જે એક િીિઅર્થિત્ર
ાં દ્વરરર સાંચરગલિ છે . દડજજર્લ મરદહિી િકનીકીઓ
અને ચોર્ી ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની પ્રિતિ સરર્ે, ગિિ ઇકોનોમીન ાં પ્રમરર્ વધશે, કેમ કે મશીનો અને િકનીકીઓ મરનવ
મજૂરીઓનર સ્ર્રન બિલી રહી છે . આમ, વધિરાં જિરાં ડીજીર્લરઇઝેશનનર તવકરસર્ી એમ્પપ્લોયસથ મરર્ે હવે ભૌિોગલક
સીમરઓ બાંધરયેલી રહી નર્ી. જેનર પદરર્રમે અર્થિત્ર
ાં મરાં ફ્રીલરાંસર િેમજ કરરરર્ી કરમ કરનરર એમ્પપ્લોઈ(િીિવકથ ર)ની સાંખ્યરમરાં વધરરો ર્યો છે . હરલની પદરક્સ્ર્તિ પ્રમરર્ે કહીએ િો, વધરરરની આવક મરર્ે કેર્લરક લોકો િીિ
કરયથ કરે છે . િો કેર્લરકની મરર્ે નવી કરરદકિીને ર્ેસ્ર્ ડ્રરઈવ કરવરનો આ એક નવો મરિથ છે . િીિ અર્થિત્ર
ાં ની
સૌપ્રર્મ શરૂઆિ ય.કે., ય.એસ.એ. જેવર તવકતસિ િે શોમરાં ર્ઈ પરાં ત ધીરે ધીરે િેની અસર અન્ય તવકરસશીલ િે શોમરાં
પર્ ફેલરઈ િઈ. જેની અસર ભરરિની અર્થવ્યસ્ર્રમરાં પર્ જોવર મળી. તવતવધ ક્ષેત્રમરાં મખત્વે પદરવહન, અને ખરધ્ય
દડગલવરી સેવરમરાં િીિ અર્થિત્ર
ાં નો ફેલરવો ર્વર લરગ્યો. રોજિરરી મરર્ે બ્યર્ીસલ ૂન, મરવજિ, પ્લબ્મ્પબિંિ, ઇલેન્ક્રકલ
દરપેર વિેરેનર વ્યવસરય િરફ વળ્યર છે . આમ ઝડપી મરાંિ એ િીિ ઈકોનોમીનર તવકરસન ાં કરરર્ભ ૂિ પદરર્રમ છે .
ખરસ કરીને મદહલરઓ મરર્ે, િે વ્યરવસરતયક અને નરર્રકીય સ્વિાંત્રિર િરફન ાં એક મહત્વપ ૂર્થ પિલ ાં હોવરન ાં મનરય
છે .
આમ, આ લેખનો પહેલો અધ્યરય પદરચય છે , અને ત્યરરબરિનર અધ્યરયમરાં િીિ અર્થિત્ર
ાં ની વિથમરન ક્સ્ર્તિ
સદહિ આ અભ્યરસની પ ૃષ્ઠભ ૂતમ વર્થવેલ છે . લેખનો મખ્ય ભરિરૂપે સાંશોધન જેમરાં મખ્યત્વે ઇન્ર્રનેર્ પર ઉપલબ્ધ
સેકેંડરી મરદહિી જેમકે ઓનલરઈન બક્સની મરદહિી, જનથલ આર્ીકલ્સ, ન્ય ૂઝ પેપરમરાં છપરયેલ મરદહિીનો આધરર
લેવરમરાં આવ્યો છે . િે તસવરય િે શનર વ્યવસરતયક તવકરસ મરર્ેનર એજન્ડરનર ભરિરૂપે આઇએલઓ (ઇન્ર્રનેશનલ
લેબર ઓિેનરઇઝેશન) દ્વરરર આપવરમરાં આવેલ અહેવરલની મરદહિીનો સાંિભથ િેમજ િીિ કરયથ વ્યવસ્ર્રમરાં સ્ત્રી
કરમિરરોનો દહસ્સો વિેરેની રજૂઆિ કરે લ છે . આમ દડજજર્લ લેબર મરકે ર્મરાં એમ્પપ્લોયર અને એમ્પપ્લોયી વચ્ચે
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કરયથસબ
ાં ધ
ાં ી કોઈ િકરરર ર્રય િો યતનયન સલેહ લરવવરમરાં ઘણાં મહત્વન પરસ ભજવે છે અને હરલમરાં કઈ બરબિોને
લઈને યતનયન સદક્ય છે િે બરબિે પર્ ઉપલબ્ધ મરદહિીઓને ર્રાંકી છે . છે લ્લર િોઢેક વષથર્ી તવશ્વ કોરોનર મહરમરરી
સરમે જ ાંિ લડી રહ્ાં છે , જેની ખરરબ અસરોરૂપે ભરરિીય રોજિરર વ્યવસ્ર્રનર પરયર ડરમરડોળ ર્ઈ રહ્યર છે . એવર
સમયે દડજજર્લ યિને િેની અસર ર્રય છે કે નહીં અને કરયથકરોને કરમમરાં પડિી મશ્કેલીઓ તવશે જર્રવવરમરાં આવ્ય ાં
છે . આમ આ લેખ દડજજર્લ પ્લેર્ફોમથ કરમિરરોની કરયથ પધ્ધ્િી અર્થવ્યવસ્ર્રનર તવકરસ મરર્ે કેર્લી ક્રાંતિ લરવે છે િેનર
પર ધ્યરન કેન્ન્િિ કરે છે .
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ભરરિમરાં િીિ અર્થિત્ર
ાં નો ઉિય
સરળ શબ્િોમરાં કહીએ િો એક િીિ ઇકોનોમી એ એક એવ ાં વરિરવરર્ છે જેમરાં સાંસ્ર્રઓ અસ્ર્રયી, ટૂાંકર િરળરનર
જોડરર્ો મરર્ે સ્વિાંત્ર કરમિરરો સરર્ે કરરર કરે છે . છે લ્લરાં બે વષથમરાં આકક્સ્મક કમથચરરીમરાં ફ્રીલરન્સસથ અર્વર કરરર
કરમિરરો િરીકે લેવરમરાં આવિર કરમિરરોની સાંખ્યર 20 ર્કરર્ી વધીને 25 ર્કર ર્ઈ િઈ છે . જે અર્થવ્યવસ્ર્રમરાં િીિ
અર્વર િો ફ્લેક્સ ઈકોનોમી િરફનર તવકરસન ાં તનિે શન કરે છે . જોકે, પરાં પરરિિ કમથચરરીની તલનરમરાં ફ્રીલરન્સરન ાં
કરયથ જીવન અતનતિિિરઓર્ી ભરપ ૂર છે . ભરરિ ફ્રીલરન્સ વ્યરવસરતયકોમરાં (લિભિ 15 તમગલયન) બીજા ક્મન ાં
સૌર્ી મોટાં બજાર છે , જે તવશ્વભરમરાં ઓફર કરે લી કલ ફ્રીલરન્સ નોકરીઓમરાં આશરે 40% નોકરીઓ ધરરવે છે .

િીિ અર્થિત્ર
ાં તવશેની સરમરન્ય સમજ
પ્રરિે તશક અને વૈતશ્વક અર્થવ્યવસ્ર્રમરાં આવેલી માંિી, સસ્િ જોબ મરકે ર્ અને ખચથમરાં સયાંમને પહોચી વળવર મરર્ે
ભરરિમરાં િીિ ઈકોનોમીને પ્રોત્સરહન મળી રહ્ાં છે . િીિ અર્થવ્યવસ્ર્ર અર્થિત્ર
ાં ની ફ્રી મરકે ર્ તસસ્ર્મ છે

કે જયરાં

સાંસ્ર્રઓ ટૂાંકર િરળરનર પ્રોજેક્્સ મરર્ે કરરરનર આધરરે સ્વિાંત્ર કરમિરરો અર્વર ફ્રીલરન્સસથને રરખે છે . િીિ ઇકોનોમી
એ િીિ કરમિરરોની ઇકો તસસ્ર્મ છે જે ગ્રરહકોને પૈસરનર બિલરમરાં કરરરનર આધરરે િેમની સેવરઓ પ્રિરન કરે છે .
જે ઉબેર અને ગલફ્ર્ ડ્રરઇવરોર્ી મરાંડીને ફ્રીલરન્સ કરમિરરો સધીની િરે ક વસ્તઓને સમરતવષ્ર્ કરે છે . ભરરિીય િીિ
અર્થિત્ર
ાં લિભિ 30 તમગલયન લોકોને રોજિરર આપે છે . ભરરિની 1.3 અબજ લોકોની વસ્િીની તલનરમરાં આ સાંખ્યર
ઓછી હોવરન ાં જર્રય છે , જયરરે ર્ીમલરઇઝ સતવિસીસનો િરવો છે કે ભરરિમરાં લિભિ 56% નવી બ્લ્ય અને વ્હરઇર્
કોલર નોકરીઓ િીિ અર્થિત્ર
ાં દ્વરરર પેિર કરવરમરાં આવી રહી છે . (Narula and Sadhana) જાન્યઆરી,2020મરાં
ASSOCHAM અનમરન લિરવ્ય ાં હત ાં કે 2023 સધીમરાં ભરરિની િીિ અર્થવ્યવસ્ર્ર સાંયક્િ વરતષિક વ ૃદ્ધદ્ધ િરર્ી 17%
ની વ ૃદ્ધદ્ધ સરર્ે 455 અબજ ડોલર ર્શે.
િીિવકથ : કાં પનીઓ રોકડ પટ્ટરવરળી અને સાંપ ૂર્થ સમયનર કમથચરરીઓને લેવર મરર્ે િૈયરર ન હોવરર્ી, ફ્રીલરક્ન્સિંિ
કરયથ બજાવવરનો મોકો આપે છે , જેને િીિ પ્લેર્ફોમથ કરયથ િરીકે ઓળખવરમરાં આવે છે .સમરજ સરક્ષર સાંદહિર, 2019
આ શબ્િને વ્યરખ્યરતયિ કરે છે , જોકે હજી સધી સ ૂગચિ કરરય ાં નર્ી, કલમ -2 (35) હેઠળ િીિ વકથ ર નીચે મજબ છે .
"એક વ્યક્ક્િ જે કરમ કરે છે અર્વર કોઈ કરયથ વ્યવસ્ર્રમરાં ભરિ લે છે અને પરાં પરરિિ એમ્પપ્લોયર-એમ્પપ્લોયી
સાંબધ
ાં ની બહરર આવી કરયથ પ્રવ ૃતત્તઓર્ી કમરય છે .”
'પ્લેર્ફોમથ વકથ ' શબ્િને સરમરજજક સાંદહિર, 2019 નર કલમ-2(55) હેઠળ વ્યરખ્યરતયિ કરવરમરાં આવ્યો છે :-“રોજિરરનો

એક પ્રકરર જેમરાં સાંસ્ર્રઓ અર્વર વ્યક્ક્િઓ ચોક્કસ સમસ્યરઓન ાં હલ કરવર મરર્ે અર્વર ચકવર્ીનર બિલરમરાં
ચોક્કસ સેવરઓન ાં પ્રિરન કરવર મરર્ે અન્ય સાંસ્ર્રઓ અર્વર વ્યક્ક્િઓનો સાંપકથ કરવર મરર્ે ઓનલરઈન પ્લેર્ફોમથનો
ઉપયોિ કરે છે .” આમ, સરળ ભરષરમરાં કહીએ િો, િીિ ઇકોનોમીને પરર્થ -ર્રઇમ જોબ ઇકોનોમી, ફ્રીલરન્સર ઇકોનોમી
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અર્વર ફ્રી લેબર મરકે ર્ તસસ્ર્મ પર્ કહેવરમરાં આવે છે . જેમરાં મખ્યત્વે વ્યક્ક્િમરાં રહેલર ર્ેલેન્ર્નર આધરરે કરયથવહેચર્ી
કરવરમરાં આવે છે . આમ િીિ ઇકોનોતમને ર્ેલેન્ર્ ઈકોનોમી પર્ કહી શકરય. િીિ અર્થિત્ર
ાં ની વ ૃદ્ધદ્ધ દડજજર્લ મરદહિી
િકનીક પર આધરદરિ કહેવરિર પ્લેર્ફોમથ ગબઝનેસ મોડલ્સનર તવકરસને પર્ આભરરી છે . આ અર્થવ્યવસ્ર્રનર
ઓપરે ર્ીંિ મોડેલોને બે ભરિોમરાં વિીકૃિ કરી શકરય છે . પ્રર્મ ફ્રીલરક્ન્સિંિ વેબસરઇ્સ, અને બીજ ાં દડજજર્લ
મરકે ર્પ્લેસ.
o

ફ્રીલરક્ન્સિંિ વેબસરઇ્સ: અપવકથ , ક્રઉડેડ, પીપલ પર અવર, ફ્રીલરન્સર, કેની-બ્રેન્સ, ગર, વિેરે જેવી

વેબસરઇ્સ ફ્રીલરન્સસથને િેમનર મરળખરમરાં આવિી તવતવધ સેવરઓ પ્રિતશિિ કરવર મરર્ે એક પ્લેર્ફોમથ પ્રિરન કરે
છે . આ પ્લેર્ફોમથ સેવરઓનર ઉગચિ ઉપયોિ મરર્ે અનેક તનયમો અને શરિો હેઠળ કરયથ કરે છે . સેવરઓ જેવીકે, વેબ
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ડેવલપમેન્ર્, લેખન (કન્ર્ેન્ર્-રરઇદર્િંિ), ગ્રરદફક્સ, કરન ૂની કરયથ, ડેર્ર ર્રઇતપિંિ, વચ્યઅ
થ લ સહરય, દડઝરઇતનિંિ, ફરઇનરન્સ,
સાંપરિન, દડજજર્લ મરકે દર્િંિ વિેરે નો સમરવેશ ર્રય છે .
o

દડજજર્લ મરકે ર્પ્લેસ: દડજજર્લ પ્લેર્ફોમથમરાં પેઇન્ન્ર્િંિ, પ્લબ્મ્પબિંિ, સમરરકરમ, હોમ-સલ ૂન, વિેરે સેવરઓ સરમેલ

કરવરમરાં આવી છે , જેમરાં િીિ કરમિરરો િેમની રગચનર મરળખર અને કશળિરનર આધરરે રજીસ્ર્ર ર્રય છે અને
મકરયેલર ઓડથ રનર સાંિભથમરાં ગ્રરહકને કરરર સેવર આપે છે . ઓડથ ર આપવર મરર્ે ગ્રરહકે અબથનક્લેપ, ઝોમેર્ો, સ્વીિી,
હેલ્પર, વિેરે જેવી એબ્પ્લકેશનોનો ઉપયોિ કરવો રહે છે , અને પ્લેર્ફોમથ એ એક વચેદર્યરની ફરજ બજાવત ાં હોવરને
કરરર્ે, સેવરની જોિવરઈ અને સરળ કરયથપ્રવરહની ખરિરી આપવરમરાં આવે છે . ઉપરરાંિ, પ્લેર્ફોમથ સરરી ગ્રરહક-સાંભરળ
સેવર અને વેચરર્ પછીની સેવરઓ પ્રિરન કરે છે . એબ્પ્લકેશન્સનર ઉપયોિર્ી સ્ર્ળ મલરકરિ સરળ બનરવવર મરર્ે
નકશરની સતવધરઓ પર્ આપવરમરાં આવે છે . જેમરાં ગિિ વકથ સથ સીધર એબ્પ્લકેશન દ્વરરર અંતિમ વપરરશકિરથ સરર્ે
વરિચીિ કરી શકે છે . અને કરયથની સસાંિિિર જાર્વર મરર્ે રે દર્િંિ તસસ્ર્મનો ઉપયોિ કરવરમરાં આવે છે . જે સેવર
ભોિવેલ ગ્રરહક દ્વરરર િીિ વકથ ર દ્વરરર આપવરમરાં આવેલ સેવરનર આધરરે નક્કી કરવરમરાં આવે છે . કોસી અને
લેહડનતવિરથ (2018) એ વેબ આધરરીિ િીિને સોફ્ર્વેર ડેવલ્પમેન્ર્ અને ર્ેક્નોલોજી, સર્જનરત્મક અને મન્લ્ર્મીદડયર,
કરરકની અને ડેર્ર એન્રી, વેચરર્ અને મરકે દર્િંિ સપોર્થ અને વ્યરવસરતયક વિેરે સેવરઓને છ વિોમરાં વિીકૃિ કરી
છે . િેમની િપરસ મજબ, આ વ્યવસરયોમરાં સૌર્ી વધ મરાંિ સોફ્ર્વેર ડેવલ્પમેન્ર્ અને ર્ેક્નોલોજી હિી, દહસરબ,
સલરહ, આતર્િક આયોજન, કરન ૂની સેવરઓ, મરનવ સાંસરધન સેવરઓ, અને પ્રોજેક્ર્ મેનેજમેન્ર્ સેવરઓ સદહિની
વ્યરવસરતયક સેવરઓની મરાંિમરાં પરાંચ કેર્ેિરીમરાં સૌર્ી ઓછી મરાંિ હિી. િીિ અર્થિત્ર
ાં ની વ ૃદ્ધદ્ધ મોર્ેભરિે મરત્ર િીિ
અર્થિત્ર
ાં ની આંિદરક પ્રકૃતિને જ નહીં, પર્ દડજજર્લ મરદહિી િકનીક પર આધરદરિ કહેવરિર પ્લેર્ફોમથ ગબઝનેસ
મોડલ્સનર તવકરસને પર્ આભરરી છે . દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમથ એ સમકરલીન સમરજની વ્યરપક સતવધર બની છે .
ઘર્િી જિી રોજિરરની િકો સરર્ે, મોર્ી સાંખ્યરમરાં ભરરિીયો હાંિરમી રોજિરર અર્વર ર્ેક-સક્ષમ ફ્રીલરન્સ કરયથ િરફ
વળ્યર છે . ભરરિનર અસાંિદઠિ ક્ષેત્રમરાં અંિરજે ૨.૧ તમગલયન કરમચલરઉ કરમિરરો છે અને િે ચીન અને યનરઇર્ેડ
સ્ર્ે્સ પછી તવશ્વમરાં ત્રીજી સૌર્ી મોર્ી ફ્લેક્ક્સબલ સ્ર્રફ વકથ ફોસથ ધરરવે છે .

િીિ ઈકોનોમી મરર્ે કરયિરકીય જોિવરઇઓ
મજૂરકરયિર બાંધરરર્ની સમકરલીન સ ૂગચ(કોંકરાં ર્ ગલસ્ર્) હેઠળ આવે છે . સાંસિે ચરર મજૂર કોડ પસરર કયરથ; ઔદ્યોગિક
સાંબધ
ાં ો પર; વ્યવસરતયક સલરમિી, આરોગ્ય અને કરયથકરરી પદરક્સ્ર્તિઓ; અને સરમરજજક સરક્ષર. જેમરાં િે શનર પરરત્તમ
મજૂર કરયિરને સરળ બનરવવર અને કરમિરરોનર લરભો સરર્ે સમરધરન કયરથ તવનર આતર્િક પ્રવ ૃતત્તને ઉત્તેજન આપવરની
િરખરસ્િને ધ્યરનમરાં રરખીને મજૂર કોડ્સની રચનર કરવરમરાં આવી છે . આ લેબર કોડ્સની ભરરિમરાં મજૂર સાંબધ
ાં ો
પર પદરવિથનશીલ અસર ર્ઈ શકે છે . જેમરાં સરમરજજક સરક્ષર પર કોડ, ૨૦૨૦ ની નીચેની જોિવરઈઓ છે :
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સરમરજજક સરક્ષર પરનો નવો કોડ, 2020 કોડની આ સાંદહિર નવ કરયિરઓને બિલશે, જેમરાં પ્રસ ૂતિ લરભ અતધતનયમ,
કમથચરરીઓનર ભતવષ્ય તનતધ અતધતનયમ, કમથચરરીઓની પેન્શન યોજનર, કમથચરરીઓ વળિર અતધતનયમ જેવર
કમથચરરીઓને સરમરજજક સરક્ષર પ ૂરી પરડવરમરાં આવશે. આ નવર તવધેયક હેઠળ, તવભરિ 2(35) એક િીિ કરમિરરને
એવી વ્યક્ક્િ િરીકે વ્યરખ્યરતયિ કરે છે કે જે કોઈ કરમની વ્યવસ્ર્રમરાં ભરિ લે છે અને પરાં પરરિિ એમ્પપ્લોયરએમ્પપ્લોઈનર સાંબધ
ાં ની બહરર આવી કરયથદરિ ર્ઈને કમરર્ી કરે છે , તવભરિ 2(61) પ્લેર્ફોમથ કરમિરરની વ્યરખ્યર
આપિર જર્રવે છે કે કોઈ વ્યક્ક્િ પ્લેર્ફોમથ આધરદરિ કરમમરાં જોડરયેલ હોય િો િે પ્લેર્ફોમથ કરમિરર િરીકે િર્રવી
શકરય અને તવભરિ 2(86) અસાંિઠીિ કરમિરરને જર્રવિર કહે છે કે કોઈ કરમિરર કે જે સ્વ-રોજિરર, ગૃહ આધરદરિ
કરમ અર્વર િો વેિન કરમિરર િરીકે અસાંિઠીિ ક્ષેત્રમરાં કરયથરીિ હોય. આ કોડનો હેત કમથચરરીઓને સરમરજજક
સરક્ષરનર લરભ પ ૂરર પરડવરમરાં એકરૂપિર આપવરનો છે જે અિરઉ જિર જિર કરયિરઓ હેઠળ અલિ પરડવરમરાં
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આવ્યો હિો અને િેની તવતવધ ઉપયોગિિર અને કવરે જ હત.ાં જેનો મખ્ય હેત કમથચરરીઓનર તવશરળ જૂર્ને સરમરજજક
સરક્ષર પ ૂરી પરડવરનો છે , કરરર્કે આ કોડમરાં અસાંિદઠિ ક્ષેત્રમરાં કરમ કરિર કરમિરરોને મરન્યિર અપરઈ છે અને
આવરી લેવરમરાં આવ્યર છે . ઘર્ર નવર ખ્યરલો જેમ કે ગિિ વકથ સથ, પ્લેર્ફોમથ વકથ સથ, દફક્સ ર્મથ કમથચરરી વિેરેને પર્
આ કોડ અંિિથિ લરભ આપવરમરાં આવશે કે જે અિરઉ કોઈ પર્ મજૂર કરયિર હેઠળ મરન્યિર આપવરમરાં આવી
નહોિી. આ કોડ અંિિથિ લરભ મેળવવર મરર્ે ઓનલરઇન પોર્થ લ અંિિથિ રજીસ્ર્ર કરરવવ ાં આવશ્યક બનશે. સાંદહિર
અંિિથિ િૈયરર કરરયેલર ડ્રરફ્ર્ તનયમો પર્ સરકરરે સાંસિમરાં પ્રકરતશિ કયરથ છે .
નવી તવભરવનરઓર્ી અનેક નરની મોર્ી રોજિરરી પેિર કરવરમરાં િે શનર અર્થિત્ર
ાં ને મિિ મળશે. ગિિ અને પ્લેર્ફોમથ
વકથ સથ સોશ્યલ તસક્યદરર્ી કોડ 2020 એ ભરરિનર કલ કરયથબળનર 90% દહસ્સો ધરરવિર અસાંિદઠિ, ગિિ અને
પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો સદહિનર િમરમ કરમિરરોને વૈતશ્વક સરમરજજક સરક્ષર પ્રિરન કરવરનો ઇરરિો ધરરવે છે . નવર મજૂર
કરયિર અંિિથિ, કેન્િ સરકરર િીિ અને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો મરર્ે 'સરમરજજક સરક્ષર' ભાંડોળ સ્ર્રપવરન ાં લક્ષ્ય ધરરવે
છે . નવર કરયિરઓ િીિ ઇકોનોમી અને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો કે જે ક્સ્વિી, ઝોમેર્ો, ઉબેર અને ઓલર સદહિ કેબ શેદરિંિ
અને ફૂડ દડગલવરી સેવરઓ સરર્ે સાંકળરયેલ છે જેમને સ્વીકરરે છે . િીિ કાં પનીઓને િેનર કરમિરરોની સરમરજજક સરક્ષર
મરર્ે વરતષિક ફરળો આપવો પડશે, જયરરે િીિ કરમિરરો િેમની મરતસક આવકનો 1-2% સરમરજજક સરક્ષર લરભ પ ૂલ
િરફ ચ ૂકવશે. િીિ અને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરોનો સમરવેશ કરીને, નવર કરયિરઓમરાં લરખો સ્વ-રોજિરરવરળર
વ્યક્ક્િઓનો સમરવેશ ર્રય છે , જેમરાં કરરર કરરયેલર લોકોનો સમરવેશ ર્રય છે . કેન્િ સરકરર દ્વરરર લરભ મેળવવર
મરર્ે કોડ િીિ અને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરોને કાં પનીમરાં નોંધર્ી કરરવવરનો આિે શ આપે છે . રરજય સરકરરો અસાંિદઠિ
કરમિરરો મરર્ે સરમરજજક સરક્ષર તનતધની સ્ર્રપનર કરશે, જેમરાં િેમનર વરતષિક ર્નથઓવરનર ઓછરમરાં ઓછર 1-2% નો
સમરવેશ ર્શે, જેમરાં મરગલકો પરસેર્ી લેવરશે.
નવર કરયિર હેઠળ 'વેિન' શબ્િમરાં પ્રોતવડન્ર્ ફાં ડ અને ગ્રેચ્યઇર્ી જેવર ઘર્કોને પિરરમરાં િશરથવવરમરાં આવિર િમરમ
નરર્રકીય ઘર્કોનો સમરવેશ કરવરમરાં આવશે. એચઆરએ, કન્વેનન્સ, કરન ૂની બોનસ, ઓવરર્રઇમ ભથ્ ાં અને
કતમશન જેવર સ્પષ્ર્ પદરમરર્ો વેિન શ્રેર્ી હેઠળ બરકરિ રરખવરમરાં આવ્યર છે અને કલ પિરરનર ઓછરમરાં ઓછર
50% જેર્લર હોવર જોઈએ. જો આ સ્પષ્ર્ કરે લ ઘર્કો પિરરનો 50% વર્રવે છે , િો બરકીની વધરરે રકમ 'વેિન'
િરીકે િર્વરમરાં આવશે. આ ઉપરરાંિ, એમ્પપ્લોઇઝ પ્રોતવડન્ર્ ફાં ડ ઓિેનરઇઝેશન (ઇપીએફઓ) નો તવસ્િરર વધરરવરમરાં
આવ્યો છે અને હવે િેમરાં 20+ કરમિરરોવરળી િમરમ સાંસ્ર્રઓનો સમરવેશ પર્ આવરી લેવરમરાં આવશે. આ ઉપરરાંિ,
કમથચરરી મરર્ે ગ્રેચ્યઇર્ી મરપિાં ડ હવે પરાંચ વષથર્ી ઘર્રડીને એક વષથ કરવરમરાં આવ્યો છે , જેનો અર્થ એ કે કોઈપર્
તનયિ-અવતધનર કમથચરરીઓ હવે સાંસ્ર્રમરાં િેમની સેવરનર એક વષથ પછી ગ્રેચ્યઇર્ી મરર્ે પરત્ર બનશે. જયરરે કરયમી
કમથચરરીઓ-જેમ કે તનયિ સમયિરળર મરર્ે લેવરમરાં આવિર નર્ી, િેઓ િેમની સેવરનર પરાંચ વષથ પછી ગ્રેચ્યઇર્ી
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મરર્ે લરયક રહેશે. િદપરરાંિ, કરમિરરો િરે ક કેલેન્ડર વષથનર અંિે રજા એન્કેશમેન્ર્ની મરાંિ કરી શકે છે . નવર કરયિર
સરર્ે, કાં પનીઓ ગ્રેચ્યઇર્ી અને લીવ એન્કેશમેન્ર્મરાં પ ૂવથવિી વ ૃદ્ધદ્ધ સરર્ે વેિનનર ખચથમરાં 3-10% વધરરો ર્શે. આમ,
િીિ ઇકોનોમીમરાં નોકરીની અસલરમિી, ઘર્ી રહેલર વેિન, મજૂર ક્સ્ર્રિરન ાં કરન ૂની રક્ષર્ અને કરની સમસ્યરઓ
જેવર નકરરરત્મક પ્રભરવોને દૂ ર કરવર મરર્ે, સરકરરે યોગ્ય નીતિઓ ઘડીને િીિ અર્થિત્ર
ાં નર હકરરરત્મક સરમરજજક
પ્રભરવોને વધરરવર પર ધ્યરન કેન્ન્િિ કરવરની જરૂર છે .
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િીિ ઈકોનોમી અને સ્ત્રી કરમિરર
ભતવષ્યમરાં િીિ ઇકોતસસ્ર્મ રોજિરર મરર્ે એક મોટાં ડ્રરઇવર બનશે, અને િેનર મરર્ે ખરિરી કરવી એર્લી જ જરૂરી
છે કે િે મદહલર કમથચરરીઓની ભરિીિરરી મરર્ે પ ૂરિી જવરબિરર છે કે નહીં! ભરરિનર િરમડરઓ અને નરનર શહેરોની
મદહલરઓ જીવનસરર્ી સરર્ે લગ્ન બરિ સ્ર્ળરાંિર કરિી હોય છે , જયરાં િેઓ ઘરની સાંભરળ રરખવરની સરર્ે સાંિદઠિ
અર્વર અસાંિઠીિ ક્ષેત્રમરાં રોજિરરની શોધ શરૂ કરે છે . પરાં ત, ઘરે લ ાં જવરબિરરીઓ અને તશક્ષર્નર અભરવ અર્વર
િો રોજિરરીનર સ્ત્રોિનરાં અપ ૂરિર જ્ઞરનનર કરરર્ે સ્ત્રીઓન ાં ખરસ કરીને કોઈ અજાણ્યર મહરનિરમરાં આવ્યર બરિ બહરર
નીકળવરન ાં બાંધ ર્ઈ જાય છે ॰ આજે પર્, ભરરિમરાં ગલિંિનર ધરરરધોરર્ો અને રોજિરરનર તનયમોમરાં મદહલરઓને
વ્હરઇર્ કોલર-કરરકની અને છૂર્ક વેચરર્ની નોકરીઓ સ્ત્રીઓને બરકરિ રરખવરન ાં
વલર્ ધરરવે છે . પદરર્રમે સ્ત્રીઓને અનૌપચરદરક ક્ષેત્રમરાં કરમ કરવરની સાંભરવનર વધી જાય છે . િરખલર િરીકે
બ્યદર્તશયન, ઘરે લ ાં મિિ અને ઘરકરમ કરનરરર, જે અહી અનૌપચરદરક અર્થવ્યવસ્ર્રમરાં પોિરની કશળિરનર આધરરે
કરયથરિ હોય છે . મહત્વરકરાંક્ષી યવિીઓ મોબરઇલ ર્ેકનોલોજી દ્વરરર કરમ શોધી રહી છે . જેમરાં ફ્ફ્લપકરર્થ , ઝોમેર્ો, અબથન
કાં પની અને હરઉસજોય, તમશો, ઉબર, ઓલર જેવી એબ્પ્લકેશન્સ દ્વરરર અનૌપચરદરક અર્થિત્ર
ાં મરાં સ્વિાંત્રિર અને સરનકળ
ૂ
પરીક્સ્ર્તિઓમરાં કરમ કરવર મરર્ે મદહલરઓને નોકરીની ઓફર કરે છે . સરર્ોસરર્ કરયથસ્ર્ળની જાિીય સિરમર્ી સરમે
ભરરિમરાં કડક કરયિો છે , પરાં ત આ કરયિો િીિ સાંિભથમરાં કેવી રીિે લરગ પડે છે , િે હવે જોવરન ાં રહ્.ાં ઘર્રાં
અનૌપચરદરક કરમચલરઉ કરમિરરો કરમ મરર્ે ખરનિી ઘરોની મલરકરિ લેિર હોય છે , ત્યરરે મદહલરઓની સલરમિી
હોવી ખબજ જરૂરી છે . મદહલરઓની સલરમિી, વરજબી મજૂર પ્રર્રઓની જરૂદરયરિ ને લરભ અને વીમરની પહોંચ
તવશે પર્ મોર્ી ગચિંિરઓ છે . આ એવર મદ્દરઓ છે કે જેમરાં નરિદરક, સમરજ અને કરન ૂની બાંધત્વનર સાંયક્િ પ્રયરસોની

જરૂર પડશે. અલબત્ત, અહી સૌર્ી અિત્યન ાં એ છે કે દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમથ મદહલરઓનર આતર્િક સશક્ક્િકરર્મરાં
વધરરો કરી શકે છે અને ભરરિીય મજૂર બજારમરાં જેન્ડર ઇક્વરગલર્ીમરાં ફરળો આપી શકે છે . આમ, ભરરિની િીિ
ઇકોનોમી કરોડો મદહલરઓનર કરયથન ાં ભરતવ બની રહી છે . વેિરાંત, પ્રેપ્લી, અનએકેડમી, બરયજ, વિેરે જેવરાં ઘર્રાં બધરાં
એડર્ેક પ્લેર્ફોમથ, પ્રતશક્ષક િરીકે મદહલરઓને પરર્થ -ર્રઇમ નોકરીઓ પર્ આપે છે . િેમજ દહસરબી, સૉફ્ર્વેર, કન્ર્ેન્ર્
રરઇદર્િંિ, મલ્ર્ીમીદડયર જેવી સેવરઓનર પ્રિરનમરાં પર્ મદહલરઓનો ફરળો રહેલો છે . તવકરસશીલ િે શોમરાં ભરરિનો
સૌર્ી નીચો FLP (દફમેલ લેબર પરદર્િતસપેશન) છે , િરજેિરનર ઉપલબ્ધ અનમરન મજબ િે 24 હિો. 15 વષથ અને

િેર્ી વધ વયની મદહલરઓ મરર્ે 2018-19 મરાં 5 ર્કર, 2011-12મરાં 31.2 ર્કરર્ી િીવ્ર ઘર્રડો ર્યર પછી, અને િે
વૈતશ્વક સરે રરશ 45 ર્કરર્ી નીચે છે . ભરરિમરાં એફએલપી રે ર્ ઐિહરતસક રીિે નીચો છે . પ્લેર્ફોમથ પર મદહલરઓનર
અનભવોની મ ૂલ્યવરન આંિરદૃન્ષ્ર્ િેમની સ્વરયિિરમરાં વધરરો કરે છે અને પદરવરરમરાં િેમની ક્સ્ર્તિને એકાં િરે
વધરરે છે .
અબથન કાં પની, જેને અબથન ક્લેપ કહેવરમરાં આવે છે , િે મોબરઈલ એબ્પ્લકેશન ગ્રરહકોને આધરદરિ ઘરે લ, સખરકરરી,
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અને સિ
ાં રિરની સેવરઓ મરર્ે પ્રતશગક્ષિ વ્યવસરતયકો પ્રિરન કરે છે . અબથન કાં પની, હરઉસજોય, ઉબેર, ઓલર, ક્સ્વિી
અને ઘર્ી સમરન દડજજર્લ સેવરઓ કે જે ગ્રરહકોને સતવિસ પ્રોવરઇડસથ સરર્ે જોડે છે અને િે ભરરિનર અર્થિત્ર
ાં ની
િેજીન ાં મોટાં કરરર્ છે . િીિ ઇકોનોમીમરાં ટૂાંકર િરળરનર કરયથનર િમરમ પ્રકરરો જેવરકે ફ્રીલરક્ન્સિંિ શરમેલ છે . એક સવે
મજબ તનયતમિ સલ ૂન નોકરી પર િર મદહને

8000-10000 રૂતપયરની સરખરમર્ીએ પ્લેર્ફોમથ પરની મદહલરઓ

િરરોજ સરે રરશ 1552/- રૂતપયરની કમરર્ી કરે છે , કમરર્ીમરાં વધરરો ર્યર ઉપરરાંિ, મદહલરઓને કરમનો સરનકળ
ૂ
સમય પર્ િમે છે . એક સરવે મજબ લિભિ 80 ર્કર મદહલરઓ પરગર્િ હોવરન ાં જર્રય ાં હત,ાં અને િેમરાંનર
મોર્રભરિની મદહલરઓને નરનર બરળકો છે , આવી સ્ત્રીઓ િીિ વકથ ર િરીકે જોડરઈને પોિરનર કટાં બન ાં સાંચરલન િેમજ
પોિરની રોજિરરીન ાં સાંચરલન ઘર્ી આસરનીર્ી કરી શકે છે . ઇન્ર્રનેર્ ઈબ્ન્સ્ર્ર્ય ૂર્નર ઓનલરઈન લેબર ઇન્ડેક્સ
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મજબ, વૈતશ્વક ઓનલરઇન મજૂરનર 24% સરર્ે, ભરરિમરાં િીિ કરમિરરોની સાંખ્યર સૌર્ી વધ છે , એક સવે મજબ
બિરવે છે કે પ્લેર્ફોમથ આધરદરિ િીિ કરમિરરોની સાંખ્યર 2016 મરાં 8.5 તમગલયનર્ી વધીને 2017 મરાં 11.7 તમગલયન
અને 2018 મરાં 15 તમગલયન ર્ઈ િઈ છે .

દડજીર્લ ઇકોનોમીમરાં ILO અને સરમરજજક સરક્ષર:
દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમથ એ સમકરલીન સમરજની વ્યરપક સતવધર બની રહ્ાં છે . આઇએલઓ દ્વરરર અપરયેલર સાંમેલનો
અને ભલરમર્ો અનસરર, િરે ક કરમિરરને વૈતશ્વક મજૂર અતધકરરો ભોિવવરનો અતધકરર છે , િો શ,ાં િીિ કરમિરરો
પર્ એર્લર જ મજૂર અતધકરરોને ભોિવી જ શકે ને. પરાં ત વરસ્િતવકિરમરાં દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમ્પસથન ાં તનયમન
જદર્લ છે . િેમરાં શ્રમ કરયિો અને અન્ય કરયિર સાંબતાં ધિ નીતિઓની સરર્ે ડીસન્ર્ વકથ પર્ શરમેલ રહેલ ાં છે .
આંિરરરષ્રીય લેબર ઓિેનરઇઝેશન (આઈએલઓ)નર િરજેિરનર અહેવરલ 'વલ્ડથ એમ્પપ્લોયમેન્ર્ એન્ડ સોતશયલ
આઉર્લક 2021' મરાં તવિિવરર ડેર્ર, 2018-20 નર સમયિરળર િરતમયરન ઓનલરઇન પ્લેર્ફોમથ કરમની મરાંિ
મખ્યત્વે યનરઇર્ેડ સ્ર્ે્સ, યનરઇર્ેડ દકિંિડમ, ઓસ્રેગલયર અને કેનેડરર્ી ર્રય છે . આંિરરરષ્રીય લેબર
ઓિેનરઇઝેશનનર એક અહેવરલમરાં જર્રવવરમરાં આવ્ય ાં છે કે, ભરરિ ઓનલરઇન પ્લેર્ફોમથ નોકરીઓમરાં વૈતશ્વક સ્િરે
કરમિરરોનો સૌર્ી મોર્ો સપ્લરયર છે અને િરજેિરનર વષોમરાં િેનો દહસ્સો વધ્યો છે . આ કરમનો મોર્ો દહસ્સો ભરરિનર
નેત ૃત્વમરાં તવકરસશીલ િે શોમરાં કરમિરરો દ્વરરર કરવરમરાં આવે છે , જે હવે કલ દહસ્સરનર લિભિ 20% જેર્લો છે . વષથ
2018 ર્ી 2020 ની વચ્ચે ભરરિનર કલ સપ્લરયમરાં 8 ર્કરનર વધરરર સરર્ે વ ૃદ્ધદ્ધ ર્ઈ છે , જયરરે યક્ેન તસવરય અન્ય
તવકરસશીલ િે શોમરાં િેનો ઘર્રડો ર્યો છે . આ અહેવરલમરાં 100 િે શોમરાં 12,000 કરમિરરો વચ્ચે કરવરમરાં આવેલર
સવેક્ષર્ોનર િરરર્ો િશરથવવરમરાં આવ્યર છે . છે લ્લર એક િરયકરમરાં તવશ્વભરનર ઓનલરઇન વેબ-આધરદરિ પ્લેર્ફોમથની
સાંખ્યર ત્રર્ િર્ી વધી િઈ છે , જયરરે ર્ેક્સી અને દડગલવરી પ્લેર્ફોમથની સાંખ્યર લિભિ િસિર્ી વધી છે .
આઇએલઓનરાં ડેર્ર પ્રમરર્ે આવર િમરમ પ્લેર્ફોમ્પસથની સાંખ્યર 2010 મરાં 142 ર્ી વધીને 2020 મરાં 777 ર્ઈ િઈ
છે . આ પ્લેર્ફોમથનો મોર્ો દહસ્સો યનરઇર્ેડ સ્ર્ે્સ (29%), ભરરિ (8%) અને યનરઇર્ેડ દકિંિડમ ઓફ ગ્રેર્ ગબ્રર્ન અને
નોધથન આયલેન્ડ (5%) મરાં કેન્ન્િિ છે . દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમ્પસે 2019 મરાં ઓછરમરાં ઓછી 52 અબજ ડોલરની આવક
વૈતશ્વક સ્િરે પ્રરપ્િ કરી છે . જો કે, આઇએલઓએ આવર િીિ કરમિરરો ને પડિી મશ્કેલીઓ જેવીકે કરમ અને આવકની
તનયતમિિર, કરયથકરરી પદરક્સ્ર્તિઓ, સરમરજજક સરક્ષર, કશળિરનો ઉપયોિ, સાંિઠનની સ્વિાંત્રિર અને સરમ ૂદહક
સોિરબરજીનર અતધકરર િરફ ધ્યરન િોયું છે . આઇએલઓ અનસરર, 'દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમ્પસથ' પર કરમ કરિર
મોર્રભરિનર કરમિરરો પરસે વીમર અને પેન્શન-સાંબતાં ધિ કોઈ સરમરજજક સરક્ષર કવરે જ નર્ી॰ આઇએલઓએ જર્રવ્ય
કે, "સરમરજજક સરક્ષર કવરે જ” ન હોવરને કરરર્ે કોતવડ -19 રોિચરળર િરતમયરન િમરમ િીિ કરમિરરોને ઘર્ી
મશ્કેલીઓનો સરમનો કરવો પડયો છે . દરપોર્થ મરાં જર્રવ્ય હત ાં કે આવર િીિ કરમિરરોને સરક્ષર પ ૂરી પરડવર મરર્ે
તવતવધ િે શો દ્વરરર અપનરવવરમરાં આવિર મોડેલોને પ્રકરતશિ કરવરમરાં આવ્યર,જેમરાં સરમરજજક સરક્ષર સાંદહિર 2020
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નો ઉલ્લેખ કરવરમરાં આવ્યો હિો, જેને િરજેિરમરાં ભરરિીય સાંસિમરાં સપ્ર્ેમ્પબરમરાં પસરર કરવરમરાં આવ્યો હિો, અને
રરષ્રપતિની સાંમતિ મળી ચ ૂકી છે જેને હજ સધી જાહેર કરવરમરાં આવ્ય નર્ી. જેમરાં મખ્યત્વે ઓવરલેતપિંિની
વ્યરખ્યરઓ અને નોંધર્ીને શક્ય િેર્લ ાં શરમેલ કેવી રીિે બનરવવ ાં િે મદ્દરઓ રજૂ કયરથ છે . જેનર અનસાંધરનમરાં સરકરરો
પરસે આ સમસ્યરને દૂ ર કરવર મરર્ે એક નવીન રીિ એ છે કે સીધ ાં પ્લેર્ફોમથ કાં પનીઓ પરસેર્ીજ ડેર્ર મેડવી લેવો.
જેનર ઉિરહરર્રૂપી ડેનમરકે એક એપીઆઈ બનરવ્ય ાં છે કે પ્લેર્ફોમથ કાં પનીઓ જયરરે પર્ કોઈ વ્યક્ક્િ પ્લેર્ફોમથ પર
કરમ કરી આવક મેળવે છે ત્યરરે ડેર્ર સરકરરમરાં મોકલે છે . જેનો ઉદ્દે શ્ય મરત્ર એ છે કે સરકરર પરસે સરળિરર્ી અને

ઘષથર્તવહીન ડેર્ર પહોચે, જેનર લીધે ભતવષ્યમરાં િે તવષે પરીક્ષર્ કરવ ાં સરળ બને. ઐતિહરતસક િન્ષ્ર્એ, મજૂર
અતધકરરોનર રક્ષર્ મરર્ે આંિરરરષ્રીય ધોરર્ો લરગ કરવરમરાં આઇએલઓન ાં મહત્વન ાં કરયથ રહ્ાં છે .મરર્ે હવે ભરરિમરાં
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ઉભરિી દડજજર્લ અર્થવ્યવસ્ર્ર, ર્ેક-વકથ પ્લેર્ફોમથર્ી લઈને આઇર્ી ક્ષેત્ર સધીનર ચોક્કસ પડકરરો અને િકોની ચચરથ
િરફ વળી છે .

કોરોનર મહરમરરીમરાં િીિ કરમિરરોની ક્સ્ર્તિ
કોતવડ-૧૯ એ લેબર મરકે ર્મરાં ઘર્ી મરઠી અસર કરી છે . હરલનર મરહોલમરાં, રોિચરળરને કરરર્ે ભરરિમરાં લિભિ
135 તમગલયન નોકરી ગમરવશે. ભરરિીય મજૂર-વ્યવસ્ર્રમરાં હરલમરાં આઇર્ી, એચઆર અને દડઝરઇતનિંિ જેવર ક્ષેત્રોમરાં
પ્રોજેક્ર્મરાં રોકરયેલર આશરે 15 કરોડ ફ્રીલરન્સ કરમિરરો છે . િેની તલનરમરાં, ય.એસ.એમરાં લિભિ 53 તમગલયન
સ્વિાંત્ર કરમિરરો છે . મહરમરરીનર શરૂઆિનર દિવસોમરાં વ્હરઇર્ કોલર કમથચરરીઓને ઘરે ર્ી કરમ કરવરની છૂર્
આપવરમરાં આવી હિી અને શૈક્ષગર્ક સાંસ્ર્રઓ બાંધ કરી િે વરમરાં આવી હિી. િે સમયે દડગલવરી અને ઇ-કોમસથ સેવરની
મરાંિમરાં વધરરો ર્યો હિો. અને ક્સ્ર્િીની િાંભીરિરને ધ્યરનમરાં રરખિર સ્વીિી, ઝોમેર્ો, ગબિ બરસ્કેર્, ગ્રોફેસથની
સેવરઓમર મરનવ સાંપકથ ર્રળવર મરર્ે હેંડ્સ ફ્રી દડગલવરીનર તવકલ્પની જાહેરરિ કરવરમરાં આવી હિી. પરાં ત િે શમરાં
કોરોનર રોિચરળરની ક્સ્ર્તિ િાંભીર ર્િરાં દડગલવરી કરિી સેવરઓને પર્ બાંધ કરવરનો તનર્થય લેવરમરાં આવ્યો. જેનર
પદરર્રમે પ્લેર્ફોમ ઈકોનોમીમરાં જોડરયેલ િીિ વકથ સથને આતર્િક રીિે ઘણાં નકસરન ર્ય.ાં જેર્ી સરકરરે િેમનર મજૂર
કરયિરઓમરાં અસરકરરક સધરરર લરવવર જરૂરી બની િયર છે .
આમ િે શનર અર્થિત્ર
ાં મરાં દડજજર્લરઇઝેશનનર કરરર્ે રોજિરરીની િકોમરાં નવીનીકરર્ની સરર્ે બિલરવ જોવર મળ્યો
છે અને એક નવો કશળ વિથ ઊભો ર્યો છે કે જે િીિ ઈકોનોમી સરર્ે સાંકળરયેલો છે . જેમરાં વ્યક્ક્િ એમ્પપ્લોઈ
એમ્પપ્લોયરનર સાંબધ
ાં ોને સાંિોષિો નર્ી અને ચોક્કસ કરમનર કલરકો તનધરથદરિ કયરથ વિર સ્વિાંત્ર રીિે પોિરની ઇરછર
પ્રમરર્ે પોિરન ાં કરયથ કરે છે . પોિરની કશળિર અને કરમ કરવરની લરયકરિ મજબ પોિરન ાં પે સ્કેલમરાં વધરરો ઘર્રડો
કરી શકે છે . જેર્ી ભરરિીય ઈકોનોમીમરાં કરમ કરિરાં વ્યક્ક્િઓને ઉત્ર્રન મરર્ે પ ૂરિર પ્રમરર્મરાં સરક્ષર આપવી પડશે,
ખરસ કરીને સવેલન્સ િકનીકીઓ, કરમની અસ્પષ્ર્િર અને રોિચરળરને ધ્યરનમરાં રરખિર ઊભી ર્યેલી આ નવી
સરમરન્ય વ્યવસ્ર્ર મરર્ે હજી લરાંબી મજલ બરકી છે .

લેબર મરકે ર્મરાં િીિ અર્થવ્યવસ્ર્રનો ઉિય
િરયકરઓર્ી કરમિરરોનર આયોજનમરાં અને સરમ ૂદહક સોિરબરજીને ર્ેકો આપવર યતનયનની તનર્રથયક ભ ૂતમકર રહી છે .
સ્ર્રયી અને અમલ યોગ્ય કરયથસ્ર્ળ લરભોને સરગક્ષિ રરખવર મરર્ે સરમ ૂદહક સોિરબરજી(ક્લેન્ક્ર્વ બરિેનીંિ) મહત્વપ ૂર્થ
સરગબિ ર્ઈ છે . ઘર્ર યતનયનોએ ગબન-મરનક કરમિરરોને વધ તવસ્ત ૃિ રીિે શરમેલ કરવર મરર્ે રજૂઆિ વધરરવર
મરર્ેની વ્ય ૂહરચનરનર ભરિરૂપે ગિિ અને પ્લેર્ફોમથ આધરદરિ કરમિરરો સરર્ે જોડરવરની મરાંિ કરી છે . આ યતનયન
નવીનીકરર્ પ્રયત્નો ખરસ કરીને ગિિ અને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો સધી પહોંચરડવર મરર્ેનર તવતવધ ટૂલ યતનયનો
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ઉપયોિ કરી રહ્યર છે . એએફએલ-સીઆઈઓનર ડેપ્યર્ી પોગલસી દડરે ક્ર્ર કેલી રોસ, યતનયન-વહીવર્વરળર, ગિિ
અને પ્લેર્ફોમથ કરયથકરનર સાંિઠનમરાં ત્રર્ મખ્ય વલર્ોને ઓળખે છે : પ્રર્મ અગભિમ કરમિરરનર િેરવતર્
થ ક
િરવરઓને સાંબોધવર મરર્ેની કરન ૂની વ્ય ૂહરચનર; બીજો અગભિમ એસોતસએશનો અને જોડરર્ોનો તવકરસ છે કે જેઓ
િેમનર દ્વરરર િીિ કરમિરરો અને લોબીને સેવરઓ પ ૂરી પરડે; અને ત્રીજ ાં, ગિિ કરમિરરો મરર્ે સાંિઠન અને સોિરબરજી
અતધકરરોને પ્રોત્સરહન આપવર મરર્ે મ્પયતનતસપલ અને રરજય સ્િરે કરન ૂની અને તનયમનકરરી સધરરર્ર મરર્ે િબરર્॰
કરમિરરોનર િેરવિથનનર આધરરે કરન ૂની પડકરરો ઘર્ર િે શોમરાં શરૂ કરવરમરાં આવ્યર છે . જયરરે સાંઘોએ કરમિરર
વિીકરર્નર પ્રશ્નોને પડકરરવરમરાં કેન્ન્િય ભ ૂતમકર લીધી છે , ત્યરરે યકેમરાં, જીએમબી, વ્યરવસરતયક ડ્રરઈવરોન ાં સાંઘ,

ઉબેર સરમે કરમિરરનર િેરવિથન મરર્ેનર સૌર્ી મોર્ર કેસોમરાંર્ી એક કેસમરાં સફળિર મળી છે . જીએમબી રેડ
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યતનયનમરાં 620,000 ર્ી વધ સભ્યો છે , જે ડ્રરઇવસથ, દડગલવરી કરમિરરો, સરકરરી કમથચરરીઓ અને અન્યન ાં
પ્રતિતનતધત્વ કરે છે , અને યકે કોર્થ કેસને ર્ેકો આપવર મરર્ે મજૂર જૂર્ોમરાં સદક્ય કરમિીરી કરી હિી. યકે સપ્રીમ કોર્ે
આપેલર ચકરિર પ્રમરર્ે ઊબર કાં પનીને 30,000 ડ્રરઇવરોનર જૂર્ને કરમિરરો િરીકે મરન્યિર આપવરની ફરજ પડી
હિી. િેમને ઓછરમરાં ઓછાં વેિન, વેકેશન પિરર અને અન્ય લરભો મરર્ે હકિરર બનરવ્યર હિર. આખરે ઉબેરે કહ્ાં કે
આ તનર્થયર્ી િેનર િે શનર િમરમ ડ્રરઇવરો મરર્ે વિીકરર્ લાંબરવશે. જેનર અનસાંધરનમરાં કાં પનીએ િેનર નરર્રકીય
પદરર્રમોમરાં ચકરિરને લિિર 600 તમગલયન ખચથની જાર્ કરી હિી.
રરષ્રનર ઘર્ર રરજયો તવતવધ મજૂર કરયિરઓ હેઠળ કરમિરરોને મળિર સાંરક્ષર્ને વેિ આપી રહ્યર છે . આ કરયિર
કરમિરરોને ઘર્ી મ ૂળભ ૂિ િેરાંર્ી આપે છે ; કમથચરરીઓને સમયસર યોગ્ય વેિન મળે િે સતનતિિ કરવ,ાં કરમનર
વરજબી કલરકો હોય અને ભેિભરવને પરત્ર ન હોય વિેરે વિેરે॰ િયર જૂનમરાં, સરકરરો, એમ્પપ્લોયરો અને યતનયનોએ
સવથસમ
ાં તિર્ી કરમનર ભરતવ અંિે આઇએલઓનર શિરબ્િી ઘોષર્રને અપનરવ્ય ાં હત ાં . આ ઘોષર્ર બધર કરમિરરોને
ખરિરી આપે છે કે અસરકરરક રીિે મજૂર સાંરક્ષર્ મરળખ ાં શાં છે , જેમરાં યતનયન સભ્યપિ અને સરમ ૂદહક સોિરબરજીનર
અતધકરર, કરમનર કલરકો પર મહત્તમ મયરથિર, પયરથપ્િ લઘત્તમ વેિન અને આરોગ્ય અને સલરમિી સાંરક્ષર્નો
સમરવેશ ર્રય છે . જયરરે સરકરરો આવર પિલરઓને વ્યવહરરમરાં લરવવર મરર્ે જવરબિરર હોય છે , ત્યરરે િે કરયથરિ
કરવર મરર્ેનર સરમરજજક લરઇસન્સનર કેન્િમરાં છે જે કોઈપર્ કાં પનીને ક્સ્ર્રિર પ્રિરન કરે છે અને શોષર્ સરમે રક્ષર્
આપે છે .
ભરરિમરાં ઇન્ન્ડયન ફેડરે શન ઓફ રરન્સપોર્થ વકથ સથ (આઈએફએર્ી) એ સરમરજજક સરક્ષર પરનર ડ્રરફ્ર્ કોડ (કેન્િીય) નર
તનયમો, 2020 પર ચરલ પરરમશથ ઉપર શ્રમ અને રોજિરર માંત્રરલયને રજૂઆિ કરી છે . મેમોરે ન્ડમમરાં કહેવરમરાં આવ્ય ાં
છે કે ડ્રરફ્ર્ તનયમો પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો મરર્ે સરવથતત્રક સરમરજજક સરક્ષરની જોિવરઈ આપિર નર્ી. યતનયનોની મરાંિ
છે કે "નવ વિથનર કોઈપર્ વિથ સરર્ે સાંકળરયેલર િમરમ કરમિરરોને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો િરીકે િર્વરમરાં આવે" અને
શરિો એજન્ર્ અર્વર કોન્રરક્ર્રને ધ્યરનમરાં લીધર તવનર, બધર સાંબતાં ધિ કરમિરરોને પ્લેર્ફોમથ કરમિરરો મરનવર
જોઈએ. આ અંિેની રજૂઆિ કરનરરર સાંઘોમરાં મખ્યત્વે ઓલ ઇન્ન્ડયર ગિિ વકથ સથ યતનયન, ઓલ ઇન્ન્ડયર આઇર્ી
અને આઇર્ીઇએસ કમથચરરી સાંઘ; ઓલ ઇન્ન્ડયર રે લ્વેમેન્સ ફેડરે શન; દહન્િ મઝદર સભર; ઇન્ન્ડયન ફેડરે શન ઓફ
એબ્પ્લકેશન બેઝ્ડ રરન્સપોર્થ વકથ સથ; અને નેશનલ યતનયન ઓફ સીફસથસથ ઓફ ઇન્ન્ડયર, આઇર્ી ફોર ચેન્જ સદહિ
નરિદરક સમરજ સાંસ્ર્રઓનો સમરવેશ ર્રય છે .
તનષ્કષથ : આમ, આ લેખ દ્વરરર સમજી શકીએ કે

ગિિ અર્થવ્યવસ્ર્ર ચોક્કસપર્ે ભરરિની કરયથ સાંસ્કૃતિમરાં રહેલી

સિમિર અને સ્વરયત્તિરને પદરવિથન િરફ િોરી િઈ છે . જેમરાં એમ્પપ્લોયર અને કમથચરરી વચ્ચેનર પરાં પરરિિ
સાંબધ
ાં ોને વહેંચવરમરાં આવે છે . ભરરિ જેવર તવકરસશીલ િે શમરાં, ગિિ અર્થિત્ર
ાં નર સાંભતવિ ફરયિર અસાંખ્ય બનશે.
ખરસ કરીને મદહલરઓ મરર્ે, િે વ્યરવસરતયક અને નરર્રકીય સ્વિાંત્રિર િરફન ાં એક મહત્વપ ૂર્થ પિલ ાં હોવરન ાં મરને
છે . દડજજર્લ લેબર પ્લેર્ફોમ્પસથનો સૌર્ી મોર્ો તવરોધરભરસ એ છે કે િેમરાં સફળિર ખ ૂબ જ િે ખરય છે (િર.િ. ફ્રીલરન્સસથનર
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પ્રોફરઇલ પ ૃષ્ઠો પરની મરદહિી દ્વરરર) જેનર પદરર્રમે નવર આવનરરરઓને ઘર્ી વરર જોડરવર મરર્ે લરલચ આપવરમરાં
આવે છે . પરાં ત હકીકિમરાં આ બજારમરાં સ્ર્રન મેળવવ ાં એક મોર્ો પડકરર છે . મરર્ે નવર પ્રવેશકરરોએ અતનતિિિર
અને દડજજર્લ પ્રતિષ્ઠરનર અભરવને દૂ ર કરવરની જરૂર છે . અને આ દડજજર્લ અસ્પષ્ર્િરનર તવસ્િરર્નર સાંિભથમરાં,
આઇલોએ ગ્રરહકો અને સેવર પ્રિરિરઓ વચ્ચેનર વ્યવહરરમરાં મધ્યસ્ર્ી કરવર મરર્ે, ફ્રીલરન્સ પ્લેર્ફોમથ કરયથ અને
જાહેરમરાં મરગલકીની, ઓપન સૉફ્ર્વેરનર ઉપયોિની સરમ ૂદહક સાંસ્ર્રની જાહેરમરાં દહમરયિ કરવી જોઈએ. િીિ
ઇકોનોમીનો તવષય એક ક્ષેત્ર િરીકે તવકસી રહ્યો છે ,જેમરાં શૈક્ષગર્ક અને તવશ્લેષર્રત્મક અગભિમની આવશ્યકિર
જર્રઈ રહી છે . જેર્ી ઔધોગિક ક્રાંતિ ૪.0 નો તવકરસ એ િીિ ઈકોનોમીનો ઉદ્ભવ િર્રવી શકરય. િીિ અર્થિત્ર
ાં નર
ઝડપી તવકરસને જોિરાં પ્લેર્ફોમ્પસથનર તનયમન મરર્ે િેને એક વ્યરપક, બહપક્ષીય અગભિમની જરૂર છે . મરર્ે એકવીસમી
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સિીમરાં કરયથ અને સરમરજજક સરક્ષરનર પડકરરોનો સરમનો કરવર મરર્ે દડજજર્લ લેબર પર નવ ાં આંિરરરષ્રીય
અતધવેશન આવશ્યક છે .
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