National Database of Unorganised Workers
(NDUW) e-SHRAM Card Through CSCs

NDUW e-SHRAM Card ું છે ?
 શ્રભ અને યોજગાય ભંત્રારમ અવંગઠિત કાભદાયોનો યાષ્ટ્રીમ ડેટાફેઝ ફનાલી યહ્યં
છે .
 લેફવાઈટ ય અવંગઠિત કાભદાયોની નોંધણીની વયઠલધા આલાભાં આલળે.
 દયેક UW ને ઓખ કાડડ આલાભાં આલળે જે એક અનન્મ ઓખ નંફય શળે.
 અવંગઠિત કાભદાયને રાબ
 આ ડેટાફેઝના આધાય ય ભંત્રારમો/વયકાયો દ્વાયા વાભાઠજક વયયક્ષા મોજનાઓનો
અભર કયલાભાં આલળે.
 ીએભ વયયક્ષા લીભા મોજના
 NDUW શેિ નોંધામેરા કાભદાયો ીએભ વયયક્ષા બીભ મોજના રઈ ળકે છે .
 પ્રીઠભમભ રૂ. 12 ને 1 લડ ભાટે ભાપ કયલાભાં આલળે.

અશુંગઠિત કામદારો કોણ છે ?
 બાયતભાં અવંગઠિત ક્ષેત્રભાં 43.7 કયોડ કાભદાયો કાભ કયે છે .
 અવંગઠિત કાભદાયોના કે ટરાક ઉદાશયણો:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

નાના અને વીભાંત ખેડૂતો
ખેત ભજૂ યો
•
ળેયયેવડ
•
ભાછીભાયો
•
જેઓ ળયારનભાં યોકામેરા •
છે
•
ફીડી યોઠરંગ
રેફઠરંગ અને ેઠકં ગ
•
ભકાન અને ફાંધકાભ કાભદાયો •
ચાભડાના કાભદાયો
•
લણકય
•
વયથાય
•
ભીિયં કાભદાયો
•
•
ઈંટના બઠ્ઠા અને થ્થયની
•

ખાણોભાં કાભદાયો
વો ઠભરોભાં કાભદાયો
ઠભડલાઇફ્વ,
ઘયેરય કાભદાયો
લાં દ
ળાકબાજી અને પ
લેચનાયાઓ
ન્મૂઝ ેય લેચનાયાઓ
ઠયકળો ખેંચનાય
ઓટો ડર ાઇલયો
વેયીકલ્ચય કાભદાયો, વયથાય
ટે નયી કાભદાયો
વાભાન્મ વેલા કે ન્રો
ઘયની નોકયાણીઓ
ળેયી ઠલક્રે તાઓ

•
•
•
•

MNGRGA કાભદાયો
આળા લકડ યો
દૂ ધ યેડતા ખેડૂતો
સ્થાંતય કાભદાયો

NDUW માું નોુંધણી ા માટે કરળી?
 અવંગઠિત કાભદાયોને વાભાઠજક વયયક્ષા અને કલ્માણ મોજનાઓનો રાબ
ભળે.
 આ ડેટાફેઝ અવંગઠિત કાભદાયો ભાટે નીઠત અને કામડક્રભો ફનાલલાભાં
વયકાયને ભદદ કયળે.
 અનૌચાઠયક ક્ષેત્રથી ઓચાઠયક ક્ષેત્ર સ્થાતયી તેનાથી કાભદાયોની
ઠશરચારને ટર ે ક કયલા ભાટે , તેભનો વ્મલવામ, કૌળલ્મ ઠલકાવ લગેય.ે
 સ્થાંતઠયત શ્રભ કભડચાયીઓને ટર ે ક કયલા અને તેભને યોજગાયની લધય તકો ૂયી
ાડલા ભાટે .

ાયકાતના ધોરણ
•

દરકે કામદારો કે જે નીચેના માદું ડોને ૂણણ કર ે છે તે
NDUW ષે િલ નોુંધણી માટે ાત્ર છે :
 ઉંભય 16-59 લડની શોલી જોઈએ
 આલકલેયા ચૂકલનાય ન શોલો જોઈએ
 EPFO અને ESIC ના વભ્મ ન શોલા જોઈએ
 અવંગઠિત કાભદાયોની શ્રેણીઓભાં કાભ કયતા શોલા જોઈએ

કોણ NDUW માું નોુંધણી કરાળી કતા નથી?

 વંગઠિત ક્ષેત્રભાં યોકામેરા કોઈણ
 વંગઠિત ક્ષેત્રભાં ખાનગી અથલા જાશેય ક્ષેત્રના કાભદાયોનો વભાલેળ થામ છે
જેઓ પ્રોઠલડન્ટ પં ડ અને ગ્રેચ્મયઇટીના રૂભાં ઠનમઠભત ગાય, ઇમ્મયરભેન્્વ
અને વાભાઠજક વયયક્ષા વઠશતના અન્મ રાબો ભેલે છે .

નોુંધણી માટે જરૂરીયાત
1. પરઠજયાત
1. આધાય નંફયનો ઉમોગ કયીને ઇ કે લામવી પયઠજમાત
 OTP
 ઠપં ગય ઠપ્રન્ટ
 IRIS

2. વઠક્રમ ફેંક ખાતયં
3. વઠક્રમ ભોફાઇર નંફય

2. ળૈકઠપક
o
o
o
o

ઠળક્ષણ પ્રભાણત્ર
આલક પ્રભાણત્ર
વ્મલવામ પ્રભાણત્ર
કૌળલ્મ પ્રભાણત્ર

CSC ની ભૂઠમકા
 દે ળબયભાં 43.7 કયોડ અવંગઠિત કાભદાયોની નોંધણીભાં ભદદ કયળે.
 નોંધામેરા UAN ભાં કાભદાયોની ઠલનંતીઓ અડેટ કયો
 સ્થાઠનક સ્તયે NDUW ની ઠશભામત
 અવંગઠિત કાભદાયો (A4 ેય) ને UAN કાડડ ની નોંધણી અને વોંણી

 રજીસ્ટટર ે ન માટે અશુંગઠિત કામદાર ાશેથી કોઈ રકમ ેળામાું આળે
નષીું.
 CSC દ્વાયા અડેટ વયઠલધા ઉરબ્ધ થળે જ્ાં રાબાથી ાવેથી 20 રૂઠમા (કય વઠશત)
લવૂરલાભાં આલળે

CSC Center Valsad District
Sr No Block Name Total CSC Center Total Activate CSC Center
1

Dharampur

95

42

2

Kaprada

102

55

3

Pardi

85

40

4

Umbergaon

86

48

5

Valsad

168

96

6

VAPI

73

38

609

319

Grand Total

શામાન્ય પ્રશ્નો
1. ું NDUW માું નળા રજીસ્ટટર ે ન માટે કામદારને કોઈ ચાજણ ચૂકળળો ડે છે ?

 ના, કાભદાયોને નલા યજીસ્ટર ે ળન ભાટે કં ઈ ચૂકલલયં ડતયં નથી, જો કે કોઈ ણ અડેળનભાં
કાભદાય 20 રૂઠમા ચૂકલળે.
2. ું UAN કાડણની કે ટીક માન્યતા છે (Validity Time)?
 તે આજીલન ભાટે ભાન્મતા છે .
3. ું કામદારને દર ળવે યએએન કાડણ ઠરન્ય કરાળળું ડે છે ?
 જો ભાઠશતી ફદરામ છે અથલા અન્મ કોઈ ઠલગતો અડેટ કયલાભાં આલે છે , તો કામડકતાડએ
આલશ્મક છે ત્માય ફાદ કાડડ પયીથી છાો.
4. જો કામદાર આળકળેરો ભરતો નથી ણ ઠરટનણ પાઈ કર ે છે . ું તે ાત્ર છે ?
 શા, કાભદાય આ કે વભાં યજીસ્ટય ભેલી ળકે છે .
5. ું અમારા Helpdesk શુંકણ કરળા માટે કોઈ પ્રશ્નો છે ?
 શા, NDUW ય કોઈણ પ્રશ્ન ભાટે કાભદાયો 14434 ય વલાયે 8 થી વાંજના 8 લાગ્મા
દયઠભમાન પોન કયી ળકે છે અથલા https://register.eshram.gov.in ય ઓનરાઇન
પઠયમાદ નોંધાલી ળકે છે .

