பணியாளர்களள ளையைாகக் ககாண்ட இளணயவழிச் சேளவப்
கபாருளாதரம் (பகுதி 1)
ஃபிரான்சிஸ் குரியாகைாஸ், தீபா கைலாசம் அய்யர்
கைாவிட்-19 நெருக்ைடி இந்தியாவின் இகைய வழிச்
கசகவத் துகையின் பைியாளர்ைளின் துயரங்ைள் மீ து
ைவனத்கதக்
குவித்துள்ளது.
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட
பைிகெரம்,
குகைந்தபட்சச்
சம்பளம்,
தைவல்
உரிகமைள், சமூைப் பாதுைாப்பு ஆைிய பைியாளர்
உரிகமைள்
இல்லாத
ெிகல
அவர்ைளுகடய
கவகலயின்
பலவனமான
ீ
ெிகலகயயும்
பாதுைாப்பின்கமகயயும் அதிைரிக்ைச் நசய்திருக்ைிைது.
நபரிய
ெைரங்ைளில்
நபாது
முடக்ைம்
அமல்படுத்தப்பட்டகபாது நபருைிவந்த கதகவைளுக்கு
எதிர்விகனயாை அகமசான், ஊபர் கபான்ை இகைய
வழிச் கசகவைள் நுைர்கவாரின் இருப்பிடம் கதடி வரும் எல்லா
விதமான கசகவைகளயும் உள்ளடக்ைியதாை மாைின. இகைய வழிச்
கசகவப்
பைியாளர்ைள்
பல
சமயங்ைளில்
முைக்ைவசம்,
கை
சானிகடசர்ைள்
கபான்ை
பாதுைாப்புக்
ைருவிைகளத்
தங்ைள்
கைக்ைாகசப் கபாட்டு வாங்ை கவண்டியிருந்தது. எரிநபாருள், வாைனப்
பராமரிப்புச் நசலவுைள் ஆைியவற்கையும் அவர்ைகள பார்த்துக்நைாள்ள
கவண்டியிருந்தது.
நதன்னிந்தியாவில்
ொங்ைள்
கமற்நைாண்ட
ைளப்பைியில் இவற்கைக் ைண்டைிந்கதாம். சில சமயம் மருத்துவ
ரீதியாைச்
சான்ைளிக்ைப்பட்ட
முைக்ைவசங்ைளுக்குப்
பதிலாைத்
தற்ைாலிைத்
துைிக்
ைவசங்ைகள
அவர்ைள்
பயன்படுத்தினார்ைள்.
கையுகைைகள
அைியவில்கல.
இவர்ைளுகடய
பாதுைாப்புக்ைான
குைிப்பான நைாள்கைைகளா வழிைாட்டு நெைிைகளா இல்லாத ெிகலயில்
சுைாதார இடர் வாய்ப்புைளுக்கு எதிரான ஒருமுகை மட்டும் பைம்
நசலுத்தும்
ைாப்பீட்டுத்
திட்டங்ைளில்
இவர்ைளுக்ைாைப்
பைம்
ைட்டுவதற்ைான உறுதிநமாழி உள்ளிட்ட உதவிைளுக்ைான திட்டங்ைகள
வகுத்த
இந்திய
ெிறுவனங்ைள்,
தங்ைள்
பைியாளர்ைளிடமிருந்து
அன்ைாடம் கூடுதல் கெரப் பைிைகளத் நதாடர்ந்து நபற்றுவந்தன.
இந்தப் பைியாளர்ைள் பலருக்கு இருக்கும் நபாருளாதார நெருக்ைடி
ைாரைமாை
இந்த
கவகலகய
விடுவகத
அவர்ைளால்
ெிகனத்துப்பார்க்ை முடியாத ெிகல இருந்தது.

இத்தகைய
நைாந்தளிப்பான
பின்னைியில்
கவகலவாய்ப்கப
உருவாக்குவதற்ைாை
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைளின்
விரிவாக்ைத்கதப் பயன்படுத்திக்நைாள்வது நதாடர்பான இந்தியாவின்
புதிய நதாழில்துகை நைாள்கை விவாத அைிக்கையின் இலக்குைகள
எச்சரிக்கையுடன் கூடிய ெம்பிக்கையுடன்தான் அலச முடியும். இந்தத்
தளங்ைகள ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைான அகமப்பு சார்ந்த ைட்டுமானம்
இன்னமும்
உருப்நபைவில்கல
என்பது
குைித்த
ைவகல
வளர்ந்துவருைிைது.
இரு
பகுதிைள்
நைாண்ட
இந்தக்
ைட்டுகரத்
நதாடரில் இந்தியாவில் இகையவழிச் கசகவத் தளங்ைள் நதாடர்பான
பிரச்சிகனைகளயும் இந்தத் தளங்ைளில் பைியாளர் உரிகமைகள
உறுதிநசய்வதற்ைான ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டைத்தின் வகை ஆைியகவ
குைித்தும் விவாதிக்ைிகைாம். முதல் பகுதியில் இந்திய இகையவழிச்
கசகவத் தளங்ைளின் பைியாளர்ைள் எதிர்நைாள்ளும் அகமப்பு சார்ந்த
மூன்று முக்ைியமான பிரச்சிகனைளுக்கு முக்ைியத்துவம் அளிக்ைிகைாம்.
இரண்டாம்
பகுதி,
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைகள
ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைான சட்டைத்கத உருவாக்குவதில் அகமப்புைளின்
பங்கு
என்ன
என்பது
குைித்து
ஆராய்ைிைது.
இந்தச்
சட்டைம்
பைியாளர்ைளின் உரிகமைகள விரிவுபடுத்துவதற்கு வழி வகுக்கும்.
அளைப்புோர் நிலவரங்களளப் புரிந்துககாள்ளுதல்
கசகவ
வழங்குெர்ைள்,
நுைர்கவார்,
பைியாளர்ைள்
ஆைிகயாகரப்
நபாதுவான
ைருவிைள்
மூலம்
ஒன்ைிகைத்து,
கதகவகயயும்
வினிகயாைத்கதயும் சிைப்பான முகையில் இகைக்கும் பன்முைம்
நைாண்ட சந்கதைள் என்று இகையவழிச் கசகவத் தளங்ைகளப்
பற்ைித் தன்னுகடய பிளாட்ஃபார்ம் கைப்பிடலிசம் (Platform Capitalism)
என்னும் நூலில் ெிக் ஸ்ரீனிநசக் வகரயறுக்ைிைார். இந்திய அரசு
முதல்முகையாை சமூைப் பாதுைாப்பு விதிமுகைச் சட்டம் 2020-இன் ைீ ழ்
இகையவழிச்
கசகவத்
தளப்
பைியாளர்ைகளயும்
கசகவ
வழங்குெர்ைகளயும்
வகரயறுத்திருக்ைிைது.
இந்தியப்
நபாருளாதாரத்தின் அகமப்புசார் ெிலவரங்ைள் இகையவழிச் கசகவத்
தளங்ைளின்
இயல்பிகலகய
இருக்கும்
பிரச்சிகனைகள
கமலும்
கமாசமாக்குைின்ைன. சராசரி இந்திய ெிறுவனம் 40 ஆண்டுைள் ைடந்த
பிைகும்
5
ஆண்டுைளின்
முடிவில்
இருந்த
பைியாளர்ைளின்
எண்ைிக்கையில் 40 விழுக்ைாடு மட்டுகம கூடுதல் பைியாளர்ைகள
ெியமிக்ைிைது என்று 2018-19 நபாருளாதார ஆய்வு (Economic Survey 2018-19)

சுட்டுைிைது.
இரண்டாவதாை,
முகைசாராப்
பைிைளில்
ஆபத்தும்
பாதுைாப்பின்கமயும்
உச்ச
அளவில்
இருக்ைிைது.
இந்தியப்
பைியாளர்ைள் வாரத்திற்கு 50 மைிகெரம் என்ை அதிை அளவில்
கவகலநசய்தாலும் அவர்ைளில் 77 விழுக்ைாட்டினர் பைிப் பாதுைாப்பு
அற்ைவர்ைளாை
இருக்ைிைார்ைள்
என்று
சர்வகதசப்
பைியாளர்ைள்
அகமப்பு (International Labour Organization - ILO) பைிைளின் எதிர்ைாலம்
குைித்த
தன்னுகடய
ஆய்வில்
(Inclusive Future of Work (2019))
இந்தியாகவப்
பற்ைிய
பகுதியில்
குைிப்பிட்டிருக்ைிைது.
கமலும்,
இந்தியாவின்
பைியாளர்ைளில்
ைிட்டத்தட்ட
92
விழுக்ைாட்டினர்
எழுத்துப்பூர்வமான
ஒப்பந்தகமா
சமூைப்
பாதுைாப்கபா
அற்ை
முகைசாராப் பைிைளில் இருப்பதாைவும் அது குைிப்பிடுைிைது.
இந்தப் பின்னைியில் இந்திய அரசின் மின்னணு மற்றும் தைவல்
நதாழில்நுட்ப
அகமச்சைம்
“இந்தியாவின்
ட்ரில்லியன்
டாலர்
நபாருளாதாரம்” என்னும் அைிக்கையில் டிஜிட்டல் நபாருளாதாரத்தில்
நசய்யப்படும் முதலீடு நபாருளாதார வளர்ச்சிக்ைான ஆதார வளமாை
இருக்கும் என்றும் இந்தத் துகை 2025க்குள் 1 ட்ரிலியன் டாலர்
வருமானம்
ஈட்டக்கூடிய
கவகலவாய்ப்புைகளயும்
6.5
கைாடி
கவகலவாய்ப்புைகளயும் உருவாக்ைக்கூடிய துகையாைவும் இருக்கும்
என்று அகடயாளம் ைண்டுள்ளது. 1.5 கைாடி தன்னார்வச் கசகவ
வழங்குெர்ைகளக்
நைாண்டுள்ள
இகையவழிச்
கசகவத்
துகை
இத்தகைய வளர்ச்சியில் முக்ைியப் பங்கு வைிப்பதாை அகசாசிகயடட்
கசம்பர்ஸ் ஆஃப் ைாமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா
அகமப்பு இகையவழிச் கசகவப் நபாருளாதாரம் குைித்த கதசியக்
ைருத்தரங்கு ஒன்ைிற்ைாைத் தயாரித்த பின்புலத் தைவல் அைிக்கை
குைிப்பிடுைிைது.
உலைம்
எங்ைிலும்
உள்ள
இந்தத்
துகையின்
பைியாளர்ைகளப் கபாலகவ இந்தியப் பைியாளர்ைளும் ைைினிசார்
ைைக்ைீ டுைளால் தங்ைள் கவகல ைட்டுப்படுத்தப்படுவது, கூட்டாைப்
கபரம் கபசுவதற்ைான வாய்ப்பற்ை ெிகல, குகைந்தபட்ச ஊதியம்,
கவகல
கெரம்,
சமூைப்
பாதுைாப்பு
ஆைிய
பிரச்சிகனைகள
எதிர்நைாள்ைிைார்ைள்.
ஒழுங்குமுகைக்
ைண்கைாட்டத்தில்
பார்க்கும்கபாது
இந்தியாவின்
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைள்
மூன்று
முக்ைியமான
அகமப்புசார்
பிரச்சிகனைகளக்
நைாண்டிருக்ைின்ைன.

பணியாளர்களின் பிரச்ேிளைகள்
இந்தத் துகையில் முதலீட்கட ஒழுங்குபடுத்துவது முதல் பிரச்சிகன.
ென்கு வகரயறுக்ைப்பட்ட சீரான வழிைாட்டு நெைிைளின்படி இந்திய
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைள்
ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்கல.
உள்ளூரில்
கவகலவாய்கப
வழங்கும்
சில்லகை
விற்பகனக்
ைகடைகளப் பாதுைாப்பதற்ைாை இந்தியா உள்ளூர் ெிறுவனங்ைகளயும்
அயல்ொட்டு
ெிறுவனங்ைகளயும்
மாறுபட்ட
முகையில்
கையாள்வதுகபாலகவ
இகைய
வர்த்தைத்கதயும்
கெரடி
வர்த்தைத்கதயும்
கையாள்ைிைது.
இது
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைகள ஒருங்ைிகைப்பகதப் பாதிக்ைிைது. இது நபாருட்ைகளச்
கசமிப்பில் கவத்துக்நைாள்வகதயும், நதாகலவிலுள்ள இடங்ைளுக்குப்
நபாருள்ைளும் கசகவைளும் ைிகடப்பகதயும் பாதிக்ைிைது. இகையச்
சந்கதைளுடன்
சிைிய
வைிைர்ைகள
இகைப்பகதயும்
இது
தாமதப்படுத்தியிருக்ைிைது.
ெிறுவனத்தின்
உட்புைக்
உள்ைட்டகமப்பு
நதாடர்பான முதலீடு சார்ந்த சரியான ஒழுங்குமுகை ெடவடிக்கைைள்,
கவகலவாய்ப்பு உருவாக்ைம், தைவல் பாதுைாப்பு ஆைியகவ டிஜிட்டல்
நபாருளாதாரத்தில் பதில் நசால்லும் நபாறுப்புடன் கூடிய சமமான
கபாட்டிச் சூழகல முன்நனடுக்ைக்கூடும். கதசிய இகைய வைிைக்
நைாள்கை வகரவு இந்தத் திகசயில் எடுக்ைப்பட்டுள்ள சரியான
ெடவடிக்கை. ஆனால், உள்ளூர் நதாழில்முகனகவார்ைகளயும் உள்ளூர்
ெலன்ைகளயும் ைாப்பாற்றும் அகத சமயத்தில் இந்தியா சர்வகதச
ெிறுவனங்ைகளயும் தன் திட்டத்தில் உள்ளடக்கும் விதமாைச் சிந்திக்ை
கவண்டும்.
பைியாளர்ைளுக்ைான
திைன்ைகளக்
கூட்டுவது
இரண்டாவது
பிரச்சிகன.
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைள்
துகைக்ைான
உலைளாவிய பைியாளர் எண்ைிக்கையில் 20 விழுக்ைாடு பங்கு
வைிக்கும் இந்தியா இந்தத் துகைக்ைான பைியாளர்ைகள அதிைமாை
வழங்ைக்கூடிய ொடு என்று சர்வகதசப் பைியாளர் அகமப்பின் “உலை
கவகலவாய்ப்பும்
சமூைக்
ைண்கைாட்டமும்
2021”
என்னும்
தகலப்பிட்ட அைிக்கை (World Employment and Social Outlook 2021) அகடயாளம்
ைண்டுள்ளது. வளர்ச்சி அகடந்த ொடுைளின் நபாருளாதாரங்ைளிலிருந்து
நபறும் அயலாக்ைப் பைிைளில் இந்தியப் பைியாளர்ைள் நமன்நபாருள்,
பல்லூடைத் துகைைளில் தைவல்ைள் உள்ள ீடு, நபாதுவான நதாழில்
கசகவைள் கபான்ை பைிைகளகய அதிைம் நபறுைிைார்ைள். இகவ
குகைந்த அளவிலான திைன் கதகவப்படும் பைிைள் என்பகதாடு,
இகவ
தானியங்ைிைளால்
கமற்நைாள்ளப்படும்
சாத்தியமும்

நைாண்டகவ. அயல்பைிைள் அல்லாத பைிைளில் நபரும்பாலான
இகையவழிச் கசகவத் தள பைியாளர்ைள் வாடகைக் ைார், நடலிவரி
ஆைிய
பைிைளில்
ஈடுபடுைிைார்ைள்.
மிை
முக்ைியமாை,
மற்ை
ொடுைளுடன்
ஒப்பிடுகையில்
இந்தியாவில்
இகையத்கத
அடிப்பகடயாைக் நைாண்ட டிஜிட்டல் கசகவத் துகைைள், நபண்ைள்
ஆதிக்ைம் நசலுத்தும் எழுத்து, நமாழிநபயர்ப்பு ஆைிய துகைைள் உள்பட
எல்லாத்
நதாழில்
பிரிவுைளிலும்
நபண்ைள்
குகைவான
கவகலவாய்ப்கபகய
நபறுைிைார்ைள்.
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைள்
சமத்துவம்
நைாண்ட,
ெல்ல
ஊதியம்
வழங்ைக்கூடிய,
பாதுைாப்பான கவகலைளுக்ைான ஆதார வளமாைத் நதாடர்ந்து இருக்ை
கவண்டும்
என்ைால்
பைியாளர்ைளின்
திைன்ைகள
நமருகைற்ைி
கமம்படுத்துவது,
நபண்ைள்
கபான்ை
குைிப்பான
பிரிவினகர
உள்ளடக்குவகத இலக்ைாைக் நைாள்வது ஆைிய ெடவடிக்கைைகள
உடனடியாை எடுக்ை கவண்டும் என்பது நதளிவு. பைியாளர்ைளின்
திைன்
வளர்ப்பு,
திைன்
கூட்டுதல்
ஆைியவற்றுடன்
பைியாளர்ைளுக்ைான நதாழில்சார் ஆகலாசகனைள், வழிைாட்டுதல்ைள்
ஆைியகவ
இகையவழிச்
கசகவத்
தளங்ைளின்
உயர்
சாத்தியங்ைகளப் பயன்படுத்திக்நைாள்ள இன்ைியகமயாதகவயாகும்.
மூன்ைாவது பிரச்சிகன சமூைப் பாதுைாப்பு. இந்தியா அண்கமயில்
பைியாளர்ைள் நதாடர்பான 44 சட்டங்ைகளப் பைியாளர்ைளுக்ைான
ொன்கு வழிைாட்டு நெைிைளாைச் சுருக்ைிவிட்டது. இந்த வழிைாட்டு
நெைிைளில் சமூைப் பாதுைாப்புச் சட்டம் 2020 நதாடர்பான வழிைாட்டு
நெைிைள் இகையவழிச் கசகவ என்னும் பைிகய கவகலவாய்ப்பு
என்னும் வகைகமயாை அகடயாளம் ைாண்ைிைது. இகைய வழிச்
கசகவ ெிறுவனங்ைள் தமது ஆண்டு நமாத்த வருமானத்தில் 1-2
விழுக்ைாடு வகர அல்லது ெிறுவனம் தரும் ஊதியத்தின் 5 விழுக்ைாடு
(எது குகைவாை உள்ளகதா அது) அரசு ெிறுவும் நதாழிலாளர் சமூைப்
பதுைாப்பு
ெிதிக்கு
வழங்ை
கவண்டும்
என்று
கூைியிருக்ைிைது.
“இகையவழிச்
கசகவ
ெிறுவனங்ைளின்
பைியாளர்ைளுக்ைான
பாதுைாப்பான எதிர்ைாலம்” (A Secure Future for Platform Workers) என்னும்
ைட்டுகரயில் இந்த மகசாதா பைியாளர்ைளின் சமூைப் பாதுைாப்கப
ெிறுவனங்ைளுக்கும் கதசிய அரசுக்கும் இகடயில் பைிர்ந்தளிக்ைிைது
என்றும், ஆனால் இகத எப்படி வழங்குவது என்பது குைித்த நதளிவு
மகசாதாவில் இல்கல என்றும் லட்சுமி ஷர்மா குைிப்பிட்டிருக்ைிைார்.
அது
மட்டுமல்ல.
இந்த
ெிறுவனங்ைள்
தங்ைளிடம்
கவகலக்கு
வரக்கூடியவர்ைளுக்கு
இந்த
கவகலகயாடு
நதாடர்புகடய

நபாருட்ைளில்
முதலீடு
நசய்யக்
ைடன்
வழங்குைின்ைன.
இது
அவர்ைகளக்
ைடன்
நபாைியில்
சிக்ைகவத்துவிடுைிைது.
இந்த
ெிறுவனங்ைகள ஒழுங்குமுகைக்குள் நைாண்டுவரும் நசயல்முகை
சமூைப் பாதுைாப்பு, ைடன் நபறுதல் ஆைியவற்கை ஒன்கைாநடான்று
நதாடர்புகடய நசயல்முகைைளாைக் ைாை கவண்டும்.
இந்தியப்
நபாருளாதாரம்
அகமப்பு
சார்ந்த
மாற்ைங்ைளுக்கு
ஆளாைிவரும் ெிகலயில் இகைய வழிச் கசகவைள் துகையில்
எத்தகைய
வளர்ச்சிகயயும்
எப்படிப்பட்ட
கவகலைகளயும்
ொம்
எதிர்பார்க்ைிகைாம்
என்னும்
நபரியநதாரு
கைள்வி
எழுைிைது.
வளர்ந்துவரும் ெடுத்தர, கமல்தட்டு வர்க்ைத்தினருக்ைான கசகவைகள
வழங்குவதுடன்
ெைர்ப்புை
ஏகழைளுக்ைான
தரமான
கவகலவாய்ப்புக்ைான
சீரான
ஆதார
வளமாை
இந்தத்
துகை
வளர்ந்துவருமா? முதலீட்கட ஒழுங்குபடுத்துவது, தனியார் துகைகய
ஈடுபடுத்திப் பைியாளர்ைளின் திைகனக் கூட்டுவது, ைடன் நபறுதல்,
சமூைப்
பாதுைாப்பு
ஆைியகவ
நதாடர்பாைப்
பைியாளர்ைளின்
உரிகமைகளப்
பாதுைாத்தல்
ஆைியவற்கைப்
நபாறுத்கத
இந்தக்
கைள்விைளுக்ைான பதில்ைள் அகமயும்.

ஃபிரான்சிஸ் குரியாகைாஸ் கைாயம்புத்தூரில் (நதன்னிந்தியா) உள்ள
குமரகுரு ைகல அைிவியல் ைல்லூரியில் துகைப் கபராசிரியராைப்
பைிபுரிைிைார்.
இங்ைிலாந்திலுள்ள
கைம்பிரிட்ஜ்
நடவலப்நமண்ட்
இனிஷிகயட்டிவ் அகமப்பின் ஆகலாசைராைவும் நசயல்படுைிைார்.
தீபா கைலாசம் அய்யர் கைம்பிரிட்ஜ் பல்ைகலக்ைழைத்தின் கைம்பிரிட்ஜ்
டிரஸ்ட்-ைாமன்நவல்த் ஆய்வாளர்.

