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ABSTRACT: 

TThhee  ppaappeerr  rreevviieewwss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss  oonn  cchhiilldd  wwoorrkkeerrss  iinn  IInnddiiaa..  TThhee  eeccoonnoommiicc  

ccrriissiiss  hhaass  iimmppoosseedd  aa  ttrreemmeennddoouuss  bbuurrddeenn  oonn  hhoouusseehhoollddss..  BBuutt  aassiiddee  ffrroomm  tthhee  vveerryy  eevviiddeenntt  rriissee  iinn  nnuummbbeerrss  ooff  

ssttrreeeett  cchhiillddrreenn,,  mmuucchh  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  aaddjjuussttmmeenntt  aammoonngg  cchhiillddrreenn  hhaass  bbeeeenn  hhiiddddeenn  ffrroomm  ppuubblliicc  ssccrruuttiinnyy..  WWhhiillee  

mmaannyy  cchhiillddrreenn  hhaavvee  bbeeeenn  ddiissppllaacceedd  ffrroomm  wwaaggee  eemmppllooyymmeenntt,,  mmaannyy  hhaavvee  ffoouunndd  jjoobbss  iinn  aaggrriiccuullttuurree  aanndd  tthhee  

iinnffoorrmmaall  sseeccttoorr..  TThhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  ccrriissiiss  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuppeerriimmppoosseedd,,  mmoorreeoovveerr,,  oonn  aa  ssttrruuccttuurree  ooff  cchhiilldd  wwoorrkk  tthhaatt  

wwaass  aallrreeaaddyy  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhee  sstteerreeoottyyppeess  oofftteenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eexxppllooiittaattiioonn  ooff  yyoouunngg  wwoorrkkeerrss..  IItt  iiss  tthhee  

ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssccaallee  sseeccttoorr  rraatthheerr  tthhaann  iinn  llaarrggee--ssccaallee  ffaaccttoorriieess  wwhheerree  tthhee  mmoosstt  aabbuussee  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  

ooccccuurrss..  

  

KKEEYY  WWOORRDDSS::  eeccoonnoommiicc  ccrriissiiss,,  cchhiilldd  wwoorrkk,,  ssmmaallll  aanndd  mmeeddiiuumm  ssccaallee  sseeccttoorr..  

 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN::    

IIff  oonnee  ddeessiirreess  ttoo  kknnooww  aa  nnaattiioonn,,  hhee  sshhoouulldd  llooookk  ffoorr  iitt  iinnttoo  iittss  cchhiillddrreenn..  CChhiillddrreenn  aarree  tthhee  bblloooommiinngg  fflloowweerrss  ooff  

tthhee  ggaarrddeenn  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  IItt  iiss  tthheerreeffoorree,,  aa  dduuttyy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmeemmbbeerr  ooff  ssoocciieettyy  ttoo  pprrootteecctt  tthheessee  fflloowweerrss  

ffrroomm  tthhee  ddaammaaggiinngg  eeffffeeccttss  ooff  eexxcceessssiivvee  eexxppoossuurree  ttoo  hheeaatt,,  ccoolldd  aanndd  rraaiinnss  aanndd  aallssoo  nnoott  ttoo  pplluucckk  tthheemm  ttoo  ssaattiissffyy  

tthheeiirr  mmoommeennttaarryy  wwhhiimmss..  CChhiilldd  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  ffuuttuurree  ooff  aa  nnaattiioonn  aanndd  iittss  aassppiirraattiioonnss  bbuutt  aallssoo,,  aanndd  mmaaiinnllyy  iittss  

ssttrreennggtthh  iinn  rreesseerrvvee..  TThhee  ffuuttuurree  ooff  nnaattiioonn  iiss  bbeesstt  iinnssuurreedd  iiff  iittss  cchhiillddrreenn  aarree  hheeaalltthhyy  aanndd  aaccttiivvee,,  eedduuccaatteedd  aanndd  

iinnffoorrmmeedd  ddiisscciipplliinneedd  aanndd  ttrraaiinneedd,,  aass  wweellll  aass  ffrreeee  ffrroomm  ssoocciiaall  pprreejjuuddiicceess,,  hhaavviinngg    aa  sscciieennttiiffiicc  oouuttllooookk..  IItt  iiss,,  

tthheerreeffoorree  aa  dduuttyy  ccaasstt  oonn  tthhee,,  ssoocciieettyy  aatt  llaarrggee  ttoo  pprrootteecctt  tthhiiss  ccrroopp  ooff  nnaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ddaammaaggiinngg  eeffffeeccttss  ooff  

eexxcceessssiivvee  eexxppoossuurree  ttoo  vvaaggaarriieess  ooff  cclliimmaattee,,  aass  wweellll  aass,,  ffrroomm  ssoocciiaall  oopppprreessssiioonn  aanndd  iinnjjuussttiiccee..  

TTaakkiinngg  aallll  tthhee  aassppeeccttss  aass  aa  wwhhoollee  tthhee  cchhiilldd--hhoooodd  iiss  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppeerriioodd  ooff  oonnee''ss  lliiffee..  IItt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd,,  

aanndd  rriigghhttllyy  ssoo,,  ttoo  bbee  tthhee  vveerryy  ffoouunnddaattiioonn  ooff  lliiffee  oonn  wwhhiicchh  ddeeppeennddss  tthhee  eennttiirree  ssttrruuccttuurree  tthhee  wwhhoollee  ppeerrssoonnaalliittyy  

aass  ssuucchh..  CChhiilldd--tthhee  ffaatthheerr  ooff  mmaann  iiss  tthhee  nnaattuurraall  ffuuttuurree  lleeaaddeerr  ooff  tthhee  nnaattiioonn  iinn  eevveerryy  wwaallkk  ooff  lliiffee,,  mmaayy  iitt  bbee  

iinndduussttrryy,,  eedduuccaattiioonn,,  ppoolliittiiccss,,  ssoocciiaall  sseerrvviicceess,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ddeeffeennccee,,  cciivviill  sseerrvviicceess  oorr  aannyytthhiinngg  eellssee..  IItt  iiss  

dduurriinngg  tthhiiss  ffoorrmmaattiivvee  ppeerriioodd  ooff  mmoollddiinngg  tthhaatt  tthhee  lliiffee  bbeeggiinnss  ttoo  aaccqquuiirree  sshhaappee  aanndd  ssuubbssttaannccee,,  aanndd  tthhee  aattttiittuuddeess,,  

bbeehhaavviioouurrss,,  mmaannnneerrss  aanndd  eemmoottiioonnss  ddoo  ggeett  ddeevveellooppeedd..  TThhee  pprraaccttiiccee  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  mmoorree  pprreevvaalleenntt  iinn  ppoooorr  

ccoouunnttrriieess  ooff  AAssiiaa  aanndd  AAffrriiccaa..  TThhiiss  iiss  dduuee  ttoo  ppoovveerrttyy,,  uunneemmppllooyymmeenntt,,  eedduuccaattiioonnaall,,  bbaacckkwwaarrddnneessss,,  hhiigghh  rraattee  ooff  

ppooppuullaattiioonn  ggrroowwtthh  eettcc..  IInn  mmaannyy  ppaarrttss  ooff  tthhee  wwoorrlldd  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  pprreeffeerrrreedd  aass  iitt  iiss  cchheeaappeerr,,  aanndd  uunnoorrggaanniisseedd  

cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  aann  eeccoonnoommiicc  pprraaccttiiccee  aanndd  aa  ssoocciiaall  eevviill  wwiitthh  sseerriioouuss  ccoonnsseeqquueenncceess  aanndd  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  

cchhiillddrreenn,,  tthheeiirr  ppaarreennttss  aanndd  ffaammiilliieess..  IItt  iiss  pprroobblleemmaattiicc  bbeeccaauussee  iitt  iinntteerrffeerreess,,  oobbssttrruuccttss  aanndd  ccllaasshheess  wwiitthh  tthhee  

ffuullffuullmmeenntt  ooff  tthhee  bbaassiicc  nneeeeddss  ooff  wwoorrkkiinngg  cchhiillddrreenn,,  bbootthh  mmaatteerriiaall  aanndd  ccuullttuurraall  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthheeiirr  

bbaassiicc  sskkiillllss  aanndd  ccaappaabbiilliittiieess  wwhhiicchh  aarree  ssoo  vviittaall  ffoorr  bbeeiinngg  pprroodduuccttiivvee  aanndd  eeffffiicciieenntt..  CChhiilldd  llaabboouurr  ddeenniieess  

eedduuccaattiioonnaall  ooppppoorrttuunniittiieess,,  rreedduucceess  cchhaanncceess  ffoorr  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg,,  ssttuunnss  oorr  rreettaarrddss  pphhyyssiiccaall  aanndd  mmeennttaall  

ggrroowwtthh  aanndd  hhaammppeerrss  iinntteelllleeccttuuaall  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  cchhiilldd  wwoorrkkeerrss  ggeenneerraallllyy  rreemmaaiinn  uunnsskkiilllleedd,,  uunnddeerrppaaiidd  aanndd  

uunnddeerr--pprriivviilleeggeedd  tthhrroouugghhoouutt  lliiffee,,  rreessttrriiccttss  pphhyyssiiccaall  aanndd  ssoocciiaall  mmoobbiilliittyy  aanndd  ssttrreennggtthheennss  tthhee  vviicciioouuss  aanndd  

ccuummmmuullaattiivvee  ccyyccllee  ooff  ppoovveerrttyy,,  iillll  hheeaalltthh  aanndd  uunnddeerr  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  uunneemmppllooyymmeenntt..  
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TThhee  pprroobblleemm  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  aappppaarreennttllyy  mmaayy  sseeeenn  ttoo  bbee  aa  pprroodduucctt  ooff  ssuucchh  ffaaccttoorrss  aass  ccuussttoomm,,  ttrraaddiittiioonnaall  

aattttiittuuddee,,  uurrbbaanniissaattiioonn,,  iinndduussttrriiaalliissaattiioonn,,  mmiiggrraattiioonn,,  llaacckk  ooff  sscchhoooolliinngg  ffaacciilliittiieess,,  eettcc..  BBuutt  iitt  iiss  tthhee  ppoovveerrttyy  ooff  tthhee  

ppaarreennttss  wwhhiicchh  ccoommppeellss  tthhee  cchhiillddrreenn  ttoo  eenntteerr  ssoommee  vvooccaattiioonnss..  TThhee  pprroovveerrttyy  mmaayy  bbee  dduuee  ttoo  pprroolloonnggeedd  iillllnneessss,,  

pphhyyssiiccaall  iinnccaappaacciittyy,,  uunnddeerr--eemmppllooyymmeenntt,,  bbaadd  hhaabbiittss..--  lliikkee  ddrriinnkkiinngg  aanndd  ggaammbblliinngg  ooff  tthhee  aadduullttss  bbrreeaadd  eeaarrnneerr..  

TThhee  uunnttiimmeellyy  ddeeaatthh  ooff  tthhee  ffaatthheerr  aallssoo  ddrriivveess  cchhiillddrreenn  ttoo  ttaakkee  uupp  wwoorrkk..  DDuuee  ttoo  iiggnnoorraannccee  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  

oouuttllooookk  tthhee  ppaarreennttss  oofftteenn  ffaaiill  ttoo  aapppprreecciiaattee  tthhee  iimmppoorrttaannccee  aanndd  uusseeffuullnneessss  ooff  eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  

LLaarrggee  pprrooppoorrttiioonnss  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  aarree  aaccttiivveellyy  wwoorrkkiinngg  iinn  ddiiffffeerreenntt  aarreeaass  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy--pprriimmaarryy,,  sseeccoonnddaarryy,,  

aanndd  tteerrttiiaarryy  sseeccttoorr  bbootthh  iinn  rruurraall  aanndd  uurrbbaann  aarreeaass..  IInn  rruurraall  aarreeaass  tthheeyy  wwoorrkk  iinn  vvaarriioouuss  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss,,  

hhoouusseehhoolldd  dduuttiieess,,  ppeerrffoorrmmiinngg,,  ddoommeessttiicc  wwoorrkk  aanndd  ccaattttllee  tteennddiinngg..  IInn  uurrbbaann  aarreeaass  tthheeyy  aarree  ccoonncceennttrraatteedd  iinn  

hhootteell,,  iinndduussttrryy,,  ttrraannssppoorrtt,,  ttrraaddee,,  ccoommmmeerrccee,,  hhoouusseehhoolldd  wwoorrkk  aanndd  ootthheerr  aarreeaass..  SSiinnccee  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  

rreeppoorrtt  ooff  tthhee  RRooyyaall  ccoommmmiissssiioonn  oonn  llaabboouurr  iinn  11993311  wwhhiicchh  eexxppoosseedd  tthhee  sshhoocckkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ooff  cchhiilldd  wwoorrkkeerrss  

mmuucchh  iimmpprroovveemmeenntt  hhaass  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  ssttiillll  aann  eexxtteennssiivvee  uussee  ooff  cchhiilldd  wwoorrkkeerrss  

iinn  ssmmaallll  iinndduussttrriieess  ssuucchh  aass  ccaarrppeett  mmaakkiinngg,,  mmaattcchh  aanndd  ffiirree  wwoorrkk,,  ggllaassss  iinndduussttrryy,,  ssppoorrttss  iinndduussttrryy  sscciissssoorr  

iinndduussttrriieess,,  ssllaattee  mmaakkiinngg  eettcc..  

TThhoouugghh  iitt  wwaass  mmaaiinnllyy  iinn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemm  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  aanndd  iittss  eexxppllooiittaattiioonn  hhaadd  lloonngg  bbeeeenn  tthhee  

ssuubbjjeecctt  ooff  ssppoorraaddiicc  ccoonncceerrnn,,  iitt  hhaass  bbeeeenn  oonnllyy  rreecceennttllyy  tthhaatt  tthhee  pprroobbaabbllee  eexxtteenntt  aanndd  iinncciiddeennccee  ooff  tthhiiss  lloonngg  

ssttaannddiinngg  pphheennoommeennaa  ccoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  ffuullll  vviieeww  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..  

IInn  rreecceenntt  ttiimmee,,  tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  ddrraawwss  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  ssoocciiaall  sscciieennttiissttss  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  

lleevveell  aass  iitt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aa  sseerriioouuss  ssoocciiaall  pprroobblleemm  iinn  tthhee  tthhiirrdd  wwoorrlldd  ccoouunnttrriieess..  IItt  aallssoo  eexxiisstt  iinn  ddeevveellooppeedd  

ccoouunnttrriieess  bbuutt  iinn  aa  lleesssseerr  eexxtteenntt..  IItt  mmaayy  bbee,,  tthheerreeffoorree,,  vviieewweedd  aass  aa  uunniivveerrssaall  pprroobblleemm  cchhaalllleennggiinngg  tthhee  hhuummaann  

rriigghhttss..  IItt  mmaayy  bbee  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhee  cchhaanncceess  ooff  cchhiilldd  wwoorrkkeerr  ttoo  bbeeccoommeess  ffuullll--fflleeddggeedd  cciittiizzeennss  sseeeemmss  ttoo  bbee  bblleeaakk..  

TThheeyy  hhaavvee  eevveerryy  lliikkee  hhoooodd  ttoo  bbeeccoommee  pphhyyssiiccaallllyy  oorr  mmeennttaallllyy  ddeepprreesssseedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  ttoo  ccoommee..  HHeennccee,,  iinn  tthhee  

pprreesseenntt  ssoocciiaall  ccoonntteexxtt,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree,,  iinntteennssiittyy,,  ttyyppeess  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  cchhiilldd  

llaabboouurr  iinn  IInnddiiaa..  SSoo,,  aann  eemmppiirriiccaall  ssttuuddyy  iinn  tthhiiss  aarreeaa  iiss  tthhee  nneeeedd  ooff  tthhee  hhoouurr..  

  

MMEEAANNIINNGG  OOFF  CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR::  

WWoorrkk  eexxppeerriieennccee  hhaass  aa  ddiirreecctt  bbeeaarriinngg  oonn  aa  cchhiilldd''ss  lleeaarrnniinngg  aanndd  hhiiss  ccaappaabbiilliittyy  ttoo  ccooppee  wwiitthh  ddiivveerrssee  ssiittuuaattiioonnss..  

WWoorrkk  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  ssoocciiaalliizzaattiioonn,,  hhoowweevveerr  wwoorrkk  tthhaatt  iiss  rreeppeettiittiivvee,,  mmeecchhaanniiccaall,,  pphhyyssiiccaallllyy  aarrdduuoouuss  aanndd  ddoonnee  ffoorr  

lloonngg  hhoouurrss  iiss  tteerrmmeedd  llaabboouurr  aanndd  iiss  oofftteenn  iinnjjuurriioouuss  ttoo  aa  cchhiilldd''ss  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinn  eexxttrreemmee  cciirrccuummssttaannccee  iiss  

eexxppllooiittaattiivvee  aanndd  eennssllaavviinngg..  TThhuuss  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  rreeccooggnniisseedd  bbyy  tthhee  ssoocciioollooggiissttss,,  ddeevveellooppmmeenntt  wwoorrkkeerrss  aanndd  

mmeeddiiccaall  pprrooffeessssiioonnaallss  aass  hhaazzaarrddoouuss  aanndd  iinnjjuurriioouuss  ttoo  tthhee  cchhiilldd  bbootthh  pphhyyssiiccaallllyy  aanndd  mmeennttaallllyy..  SSiinnccee  aallll  wwoorrkk  iiss  

nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  bbaadd  ffoorr  cchhiillddrreenn,,  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  bbeeccoommeess  ccrruucciiaall..  TThhee  ttwwoo  mmaajjoorr  iinnddiiccaattoorrss  

ccoonnssiiddeerreedd  aarree  eexxppllooiittaattiioonn  aanndd  aaggee..  EExxppllooiittaattiioonn  aass  aa  mmeeaannss  ooff  iiddeennttiiffyyiinngg  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  aa  pprroobblleemmaattiicc  

ccoonncceepptt..  IInn  ggeenneerraall  hhoowweevveerr,,  eexxppllooiittaattiioonn  rreeffeerrss  ttoo  eeccoonnoommiicc  eexxppllooiittaattiioonn  ((llooww  wwaaggeess))  aanndd  pphhyyssiiccaall  

eexxppllooiittaattiioonn  ssuucchh  aass  lloonngg  hhoouurrss  ooff  wwoorrkk,,  hhaazzaarrddoouuss  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ddeenniiaall  ooff  sscchhoooolliinngg  aanndd  rreeccrreeaattiioonn  

ffaacciilliittiieess  eettcc..  kkeeeeppiinngg  tthheessee  ccrriitteerriiaa  iinn  mmiinndd,,  iitt  bbeeccoommeess  cclleeaarr  wwhhyy  aa  ssiinnggllee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  nnoott  

eeaassyy  ttoo  oobbttaaiinn..  TThhee  OOppeerraattiioonn  RReesseeaarrcchh  GGrroouupp  iinn  IInnddiiaa  ddeeffiinneess  aa  wwoorrkkiinngg  cchhiilldd    aass  ““................””  aa  cchhiilldd  ffaalllliinngg  

wwiitthhiinn  tthhee  55--1155  aaggee  bbrraacckkeett  aanndd  wwhhoo  iiss  aatt  rreemmuunneerraattiivvee  wwoorrkk,,  mmaayy  bbee  ppaaiidd  oorr  uunnppaaiidd  aanndd  bbuussyy  aatt  aannyy  hhoouurr  ooff  

tthhee  ddaayy  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  ffaammiillyy........””  ((RReehhmmaann,,  22001122))..  HHoommeerr  FFoollkkss,,  tthhee  cchhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  

NNaattiioonnaall  cchhiilldd  llaabboouurr  ccoommmmiitttteeee  ddeeffiinneedd  cchhiilldd  llaabboouurr  aass  ““aannyy  wwoorrkk  ooff  cchhiillddrreenn  tthhaatt  iinntteerrffeerreess  wwiitthh  tthheeiirr  ffuullll  

pphhyyssiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  tthheeiirr  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  aa  ddeessiirraabbllee  mmiinniimmuumm  ooff  eedduuccaattiioonn  aa  tthheeiirr  nneeeeddeedd  rreeccrreeaattiioonn..””  

VV..VV..  GGiirrii  hhaass  ddiissttiinngguuiisshheedd  ttwwoo  sseennssee  ooff  tthhee  tteerrmm  ““CChhiilldd  llaabboouurr''ss””  ::  ““TThhee  tteerrmm  ‘‘cchhiilldd  llaabboouurr’’  iiss  ccoommmmoonnllyy  

iinntteerrpprreetteedd  iinn  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  wwaayyss::  ffiirrsstt,,  aass  aann  eeccoonnoommiicc  pprraaccttiiccee  aanndd  sseeccoonnddllyy,,  aass  aa  ssoocciiaall  eevviill..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  

ccoonntteexxtt  iitt  ssiiggnniiffiieess  eemmppllooyymmeenntt  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  ggaaiinnffuull  ooccccuuppaattiioonnss  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  aaddddiinngg  ttoo  tthhee  llaabboouurr  iinnccoommee  

ooff  tthhee  ffaammiillyy..  IItt  iiss  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ccoonntteexxtt  tthhaatt  tthhee  tteerrmm  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  nnooww  mmoorree  ggeenneerraallllyy  uusseedd..  IInn  aasssseessssiinngg  

tthhee  nnaattuurree  aanndd  eexxtteenntt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  eevviill,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  jjoobbss  oonn  wwhhiicchh  
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tthhee  cchhiillddrreenn  aarree  eennggaaggeedd,,  tthhee  ddaannggeerrss  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  eexxppoosseedd  aanndd  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  wwhhiicchh  

tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddeenniieedd..””  

  

CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR  IINN  VVAARRIIOOUUSS  SSEECCTTOORRSS  IINN  IINNDDIIAA  ::  

IInn  aaggrriiccuullttuurree,,  cchhiillddrreenn  aarree  eemmppllooyyeedd  nnoott  oonnllyy  iinn  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  bbuutt  iinn  nnoonn  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonn  

aallssoo..  TThheeyy  aarree  eemmppllooyyeedd  iinn  ssuucchh  ddiivveerrssee  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  aass  sslloouugghhiinngg,,  ssoowwiinngg,,  ttrraannssppllaannttiinngg,,  

wweeeeddiinngg,,  hhaarrvveessttiinngg  tthhrreesshhiinngg,,  aanndd  gguuaarrddiinngg  tthhee  ccrrooppss  eettcc..  IInn  ppllaannttaattiioonnss,,  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  ffaammiillyy  

llaabboouurr..  TThheeyy  aassssiisstt  tthheeiirr  ppaarreennttss  iinn  pplluucckkiinngg  ooff  lleeaavveess  aanndd  ccooffffeeee,,  bbaarrrriieerr,,  oorr  ccoolllleeccttiinngg  ooff  llaatteexx,,  oorr  tthheeyy  ddoo  

ssoommee  sseeccoonnddaarryy  jjoobbss,,  ssuucchh  aass  wweeeeddiinngg,,  sspprreeaaddiinngg  ooff  ffeerrttiilliizzeerrss,,  tthhee  ccaarree  ooff  nnuurrsseerriieess,,  ddiiggggiinngg  ooff  ddrraaiinnss,,  eettcc..  

TThheeyy  aarree  aallssoo  eemmppllooyyeedd  ttoo  ppiicckk  oouutt  ssttaallkkss  aanndd  ccooaarrssee  lleeaavveess  ooff  tteeaa  sspprreeaadd  oovveerr  tthhee  ggrreeeenn  lleeaavveess  iinn  tthhee  

sshhaaddooww..  

CChhiillddrreenn  iinn  cciittiieess  ppeerrffoorrmm  mmuucchh  llaarrggeerr  vvaarriieettiieess  ooff  aaccttiivviittiieess  tthhaann  tthhoossee  iinn  vviillllaaggeess  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  eexxtteennssiivveellyy  

ddiivveerrssiiffiieedd  ssttrruuccttuurree  ooff  uurrbbaann  eeccoonnoommiiccss..  OOfftteenn,,  cchhiillddrreenn  aarree  eemmppllooyyeedd  ffoorr  ppaacckkiinngg,,  llaabbeelliinngg,,  eettcc,,  iinn  tthhee  

ffaaccttoorriieess..  OOtthheerr  iinndduussttrriieess  iinn  wwhhiicchh  cchhiillddrreenn  aarree  eennggaaggeedd  aarree  mmaattcchh  ffaaccttoorriieess,,  bbiiddii  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  mmiiccaa,,  

ccuuttttiinngg  wwoooodd  aanndd  ccoorrkk,,  ffuurrnniittuurree  aanndd  ffiixxttuurree,,  pprriinnttiinngg,,  ppuubblliisshhiinngg  aanndd  aalllliieedd  ttrraaddeess,,  lleeaatthheerr  pprroodduuccttss,,  rruubbbbeerr  

aanndd  rruubbbbeerr  pprroodduuccttss,,  mmaacchhiinneerryy,,  ttrraannssppoorrtt  eeqquuiippmmeenntt,,  lloocckk  ffaaccttoorriieess,,  ggeemm  ccuuttttiinngg  aanndd  ppoolliisshhiinngg,,  ppootttteerriieess,,  

ggllaassss  bbaannggllee  iinndduussttrriieess  bbrraassss  wwoorrkk,,  ccaarrppeett  iinndduussttrriieess  aanndd  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  lliikkee  llaauunnddrriieess,,  ddyyeeiinngg  aanndd  

cclleeaanniinngg..  

SSiivvaakkaassii  iinn  TTaammiillnnaaiidduu  iiss  ffaammoouuss  ffoorr  mmaattcchh  aanndd  ffiirreewwoorrkkss  iinndduussttrriieess  FFoorr  mmaattcchh  iinndduussttrryy  tthheerree  aarree  ttwwoo  

sseeccttoorrss::  vviizz  hhaannddmmaaddee  aanndd  mmaacchhiinnee  mmaaddee..  WWIIMMCCOO  iiss  tthhee  llaarrggee  uunniitt  iinn  tthhee  mmeecchhaanniisseedd  sseeccttoorrss..  TThhee  ““yyoouunngg--

ppeerrssoonnss””  hhaavvee  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee  iinndduussttrryy  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  eemmppllooyyeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffaaccttoorriieess  AAcctt,,  

11994488..  IInn  tthhee  uunnmmeecchhaanniisseedd  sseeccttoorr  oorr  hhaannddmmaaddee  sseeccttoorr  oouutt  ooff  ttoottaall  llaabboouurreerrss  3300  ttoo  3355%%  aarree  cchhiillddrreenn  aanndd  tthhee  

ggiirrllss  hhaavvee  oouuttnnuummbbeerreedd  tthhee  bbooyyss..  IInn  SSiivvaakkaassii  mmaattcchh  ffaaccttoorriieess,,  cchhiillddrreenn  aarree  ppuutt  ttoo  wwoorrkk  aatt  ffrraammee  ffiilllliinngg,,  bbooxx  

ffiilllliinngg  aanndd  bbuunnddllee  rroolllliinngg  ooppeerraattiioonnss  aanndd  aatt  ttiimmeess  wwoorrkk  iiss  ccaarrrriieedd  aatt  hhoommee..  SSiimmiillaarrllyy,,  iinn  bbiiddii  iinndduussttrriieess,,  

cchhiillddrreenn  hheellpp  tthhee  aadduullttss  iinn  ccuuttttiinngg  aanndd  cclleeaanniinngg  ooff  tthhee  lleeaavveess,,  aanndd  wwhheenn  bbiiddiieess  aarree  rroolllleedd  uupp  cchhiillddrreenn  ddoo  tthhee  

wwoorrkk  ooff  bbiinnddiinngg  aanndd  cclloossiinngg  ooff  tthhee  eennddss  ooff  tthhee  bbiiddiieess..  SSoommee  cchhiillddrreenn  aarree  aallssoo  eennggaaggeedd  ttoo  ddoo  tthhee  rroolllliinngg  wwoorrkk  

wwiitthh  tthheeiirr  nniimmbbllee  ffiinnggeerrss..  

IInn  ppeenncciill  iinndduussttrriieess,,  cchhiillddrreenn  wwoorrkk  aammiiddsstt  hhaazzaarrddoouuss  ssllaattee  dduusstt  tthhaatt  ccoonnddeemmnnss  tthheemm  ttoo  eeaarrllyy  ddiissaabbiilliittyy  aanndd  

ddeeaatthh  ffrroomm  lluunngg  ddiisseeaasseess..  SSiimmiillaarrllyy,,  iinn  ggeemm  ccuuttttiinngg  aanndd  ppoolliisshhiinngg  iinndduussttrriieess  ooff  JJaaiippuurr,,  cchhiillddrreenn  aarree  eexxppoosseedd  ttoo  

eexxppllooiittaattiioonn..  TThhee  ssttoonnee  ppoolliisshhiinngg  iinndduussttrryy  ooff  JJaaiippuurr  eemmppllooyyss  1100,,000000  cchhiillddrreenn..  DDuurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthheeiirr  

eennttrraannccee  iinn  tthhee  ggeemm  ccuuttttiinngg  aanndd  ppoolliisshhiinngg,,  tthheeyy  wwoorrkk  aass  hheellppeerrss,,  lleeaarrnn  ccuuttttiinngg  ooff  ggeemmss  oonn  aabbrraassiivvee  wwhheeeellss  

aanndd  aallssoo  ddoo  ssuucchh  jjoobbss  aass  cclleeaanniinngg  ooff  tthhee  pprreemmiisseess,,  eettcc..  AAfftteerr  oonnee  yyeeaarr  tthheeyy  lleeaarrnn  nnooww  ttoo  sshhaappee  ssttoonneess  bbyy  

ggrriinnddiinngg  ffaacceettss  oonn  tthheemm..  TThheeyy  ttaakkee  aabboouutt  ffoouurr  oorr  ffiivvee  yyeeaarrss  ttoo  lleeaarrnn  ccuuttttiinngg,,  sshhaappiinngg  aanndd  ddrruumm--ppoolliisshhiinngg  ooff  

uunnccuutt  oorr  uunnsshhaappeedd  ssttoonneess..  TThheenn  tthheeyy  lleeaarrnn  ppoolliisshhiinngg  ooff  ffaacceetttteedd  ssttoonneess  oonn  ffiinneerr  ggrriinnddiinngg  wwhheeeellss..  WWiitthhiinn  nneexxtt  

ttwwoo  oorr  tthhrreeee  yyeeaarrss,,  tthheeiirr  oouuttppuutt  iiss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhaatt  ooff  aavveerraaggee  aadduullttss..  MMoossttllyy  tthheeyy  wwoorrkk  oonn  jjoobb  bbaassiiss  iinn  

uunnhheeaalltthhyy  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthheerree  iiss  aabbssoolluutteellyy  nnoo  sseeccuurriittyy  ooff  jjoobb..  

CChhiillddrreenn  iinn  tthhee  aaggee  ggrroouupp  88--1155  yyeeaarrss  aarree  aallssoo  eemmppllooyyeedd  iinn  zzaarrii--mmaakkiinngg  aanndd  eemmbbrrooiiddeerryy  iinndduussttrryy  iinn  LLuucckknnooww..  

TThheeyy  ssiitt  aanndd  wwoorrkk  ffoorr  lloonngg  hhoouurrss  iinn  oovveerr--ccrroowwddeedd  ddiinnggyy  rroooommss  wwiitthh  ppoooorr  lliigghhttiinngg  aanndd  vveennttiillaattiioonn..  MMaannyy  ooff  

tthheemm,,  tthheerreeffoorree,,  ssuuffffeerr  ffrroomm  eeyyee  ddiisseeaasseess..  LLaassttllyy  wwee  mmaayy  ssaayy  tthhoouugghh  tthheerree  aarree  vvaarriioouuss  LLaabboouurr  lleeggiissllaattiioonn  bbuutt  

iittss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  nnoott  pprrooppeerr..  BBuutt  tthhee  PPrroobblleemm  iiss  iiff  tthhee  llaawwss  aarree  eennffoorrcceedd  pprrooppeerrllyy  tthhee  ssoocciieettyy  wwiillll  ssuuffffeerr  

bbeeccaauussee  tthhee  cchhiillddrreenn  aarree  eemmppllooyyeedd  ttoo  eeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  ffoorr  tthheeiirr  ffaammiillyy..  IIff  iitt  iiss  ssttooppppeedd  tthheeyy  mmaayy  bbee  tthhee  ssttrreeeett  

bbeeggggeerr  oorr  lluummppeenn..  TThheerreeffoorree,,  iitt  rreeqquuiirreess  tthhee  eerraaddiiccaattiioonn  ooff  ppoovveerrttyy  ffiirrsstt  aanndd  tthheenn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaawwss  

pprrooppeerrllyy..  
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CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR  PPRROOBBLLEEMM  IINN  AASSSSAAMM::  

FFoorr  ttrriiaall  ooff  iinndduussttrriiaall  ddiissppuutteess,,  GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AAssssaamm  hhaass  sseett  uupp  ttwwoo  iinndduussttrriiaall  ttrriibbuunnaallss  oonnee  ffoorr  uuppppeerr  AAssssaamm  

wwiitthh  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aatt  DDiibbrruuggaarrhh  aanndd  tthhee  ootthheerr  ffoorr  lloowweerr  AAssssaamm  iinncclluuddiinngg  CCaacchhaarr  wwiitthh  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aatt  

GGuuwwaahhaattii..  TThheeiirr  ffuunnccttiioonnss  aarree  ttoo  aaddjjuuddiiccaattee  tthhee  ddiissppuutteess  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthheemm  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt    uunnddeerr  

pprroovviissiioonnss  ooff  iinndduussttrriiaall  DDiissppuutteess  AAccttss..  FFuurrtthheerr,,  iitt  mmaayy  bbee  mmeennttiioonneedd  hheerree  tthhaatt  uunnddeerr  tthhee  FFiivvee  YYeeaarr  PPllaannss  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AAssssaamm  hhaadd  uunnddeerrttaakkeenn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ccoommmmuunniittyy  cceennttrreess  ffoorr  ppllaannttaattiioonn  llaabboouurr  iinn  

ccoonncceennttrraatteedd  tteeaa  aarreeaass  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  aammeelliioorraattiinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  llaabboouurr  aanndd  ttrraaiinniinngg  uupp  iinn  ccuullttuurraall,,  ssoocciiaall,,  

eeccoonnoommiicc,,  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ssiimmiillaarr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess..  

TThhee  SSttaattee  LLaabboouurr  DDeeppaarrttmmeenntt  hhaass  aallssoo  eessttaabblliisshheedd  aa  nnuummbbeerr  ooff  wweellffaarree  cceennttrreess  ffoorr  uurrbbaann  iinndduussttrriiaall  llaabboouurr  iinn  

AAssssaamm  aanndd  aallssoo  aarrrraannggeess  ttrraaiinniinngg  ooff  ddeeppaarrttmmeennttaall  ooffffiicceerrss  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  rreellaattiinngg  ttoo  llaabboouurr  wweellffaarree..  TThhee  

eennaaccttmmeenntt  ooff  PPllaannttaattiioonn  LLaabboouurr  AAcctt  iinn  11995511  hhaass  bbrroouugghhtt  aabboouutt  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonn  ooff  tthhee  

ppllaannttaattiioonn  wwoorrkkeerrss  iinn  AAssssaamm..  IItt  iiss  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppllaaccee  ooff  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  hhaadd  ppuutt  eemmppllooyyeerrss  uunnddeerr  

oobblliiggaattiioonn  ttoo  aallll  tteeaa,,  ccooffffeeee,,  rruubbbbeerr,,  cciinncchhoonnaa  ppllaannttaattiioonnss  wwiitthh  aann  aarreeaa  ooff  2255  aaccrreess  oorr  mmoorree  aanndd  eemmppllooyyiinngg  3300  

oonn  mmoorree  ppeerrssoonnss..  IItt  ccaann  bbee  eexxtteennddeedd  ttoo  ootthheerr  ppllaannttaattiioonnss  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt..  IItt  pprroovviiddeess  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  

iinnssppeeccttiinngg  ssttaaffff  bbyy  tthhee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  iimmppoossiittiioonn  ooff  ppeennaallttiieess  ffoorr  ccoonnttrraavveennttiioonn  ooff  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

AAcctt..  UUnnddeerr  tthhiiss  AAcctt  tthhee  eemmppllooyyeerrss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprroovviiddee  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr,,  ssuuffffiicciieenntt  llaattrriinneess  aanndd  uurriinnaallss  ffoorr  

mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  ccaanntteeeennss  iinn  eevveerryy  ppllaannttaattiioonn  wwhheerree  115500  oorr  mmoorree  wwoorrkkeerrss  aarree  eemmppllooyyeedd  aanndd  ccrreecchheess  wwhheerree  

5500  oorr  mmoorree  wwoommeenn  aarree  eemmppllooyyeedd..  EEmmppllooyyeerrss  aarree  aallssoo  ttoo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  pprrooppeerr  mmeeddiiccaall  aanndd  

eedduuccaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess  ffoorr  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn..  PPrroovviiddiinngg  ssttaannddaarrdd  ttyyppee  hhoouussiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss  

ffoorr  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  iiss  aallssoo  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr..  BBeessiiddeess  mmaatteerrnniittyy  aanndd  ssiicckknneessss  

bbeenneeffiittss,,tthhee  wwoorrkkeerrss  aarree  aalllloowweedd  lleeaavvee  wwiitthh  wwaaggeess..  CChhiillddrreenn  bbeellooww  1122  yyeeaarrss  aarree  nnoott  ttoo  wwoorrkk  iinn  ppllaannttaattiioonn  aanndd  

nniigghhtt  wwoorrkk  bbeettwweeeenn  77  PP..MM..  aanndd  66  AA..MM..iiss  pprroohhiibbiitteedd  ffoorr  wwoommeenn  aanndd  aaddoolleesscceennttss..  WWeellffaarree  OOffffiicceerrss  aarree  ttoo  bbee  

aappppooiinntteedd  iinn  eevveerryy  ppllaannttaattiioonn  wwhheerree  330000  oorr  mmoorree  wwoorrkkeerrss  aarree  eemmppllooyyeedd..    IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhaatt  AAcctt,,  ffrreeee  

eedduuccaattiioonn  uuppttoo  tthhee  lloowweerr  pprriimmaarryy  ssttaannddaarrdd  iiss  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  oonn  mmoosstt  ooff  tthhee  tteeaa  eessttaatteess  ooff  

AAssssaamm..    BBeessiiddeess,,  ttoo  pprroovviiddee  mmeeddiiccaall  ffaacciilliittiieess,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  tteeaa  eessttaatteess  hhaass  eessttaabblliisshheedd  hhoossppiittaallss  

aanndd  ddiissppeennssaarriieess  wwiitthhiinn  tthheeiirr  eessttaatteess..    IInn  tteeaa  ppllaannttaattiioonn  aarreeaass,,  hhoouusseess  aarree  pprroovviiddeedd  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee..  IInn  tthhee  eeaarrllyy  

tthhiirrttiieess  aanndd  ffoorrttiieess..  9900%%  ooff  tthhee  hhoouusseess  iinn  tthhee  tteeaa  ppllaannttaattiioonnss  ooff  AAssssaamm  wweerree  KKaacchhaa  hhoouusseess  mmaaddee  ooff  mmuudd  wwaallllss  

aanndd  tthhaattcchheedd  rrooooffss..  TThheessee  hhoouusseess  wweerree  ddeevvooiidd  ooff  ssaanniittaarryy  pprroovviissiioonnss..  TThheerree  wweerree  nnoo  llaattrriinnee,,  wwiinnddooww  oorr  

vveerraannddhhaa  iinn  aannyy  hhoouussee..  LLaabboouurreerrss  wweerree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeett  tthheeiirr  hhoouusseess  rreeppaaiirreedd  tthheemmsseellvveess..  EEvveenn  aacccceessss  ttoo  

llaabboouurreerrss''  qquuaarrtteerrss  wwaass  pprroohhiibbiitteedd  ttoo  aallll  eexxcceepptt  wwoorrkkeerr''ss  ffrriieennddss  aanndd  rreellaattiivveess  oonn  ggrroouunnddss  ooff  rriigghhtt  ttoo  pprriivvaattee  

pprrooppeerrttyy..  TThhee  RRooyyaall  CCoommmmiissssiioonn  iinn  11992299  oobbjjeecctteedd  ttoo  tthhiiss  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  aallll  tthhee  ppllaannttaattiioonn  aarreeaass  sshhoouulldd    

bbee  tthhrroowwnn  ooppeenn  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  aanndd  tthheerree  sshhoouulldd  bbee  BBooaarrddss  ooff  HHeeaalltthh  aanndd  WWeellffaarree  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  mmiinniimmuumm  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  hhoouussiinngg..  

TThhee  pprroobblleemm  ooff  pprroovviiddiinngg  iimmpprroovveedd  hhoouussiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonn  ccaammee  uupp  ffoorr  ddiissccuussssiioonn  aatt  tthhee  ffiirrsstt  TTrriippaarrttiittee  

PPllaannttaattiioonn  CCoonnffeerreennccee  wwhhiicchh  hheelldd  iinn  NNeeww  DDeellhhii  iinn  JJaannuuaarryy,,11994477..  LLaatteerr  oonn,,  iitt  wwaass  ddiissccuusssseedd  aatt  tthhee  sseeccoonndd  

sseessssiioonn  ooff  tthhee  IInndduussttrriiaall  PPllaannttaattiioonn  CCoommmmiitttteeee''ss  mmeeeettiinngg  hheelldd  iinn  SSeepptteemmbbeerr,,11994499  aanndd  NNoovveemmbbeerr,,11995500..  TThhee  

IInnddiiaann  TTeeaa  AAssssoocciiaattiioonn  ddrreeww  uupp  cceerrttaaiinn  mmiinniimmuumm  hhoouussiinngg  ssppeecciiffiiccaattiioonn  wwhhiicchh  wweerree  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  

GGoovveerrnnmmeenntt  ooff  AAssssaamm..  WWiitthh  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  PPllaannttaattiioonn  LLaabboouurr  AAcctt,,11995511,,rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  

nneecceessssaarryy  hhoouusseess  ffoorr  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  ,,nnooww  rreessttss  wwiitthh    tthhee  eemmppllooyyeerrss  ooff  rreessppeeccttiivvee  tteeaa  eessttaatteess..  

IInn  ppuurrssuuaannccee  ooff  tthhiiss  AAcctt,,  ssoommee  pprrooggrreessss,,  nnoo    ddoouubbtt,,  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  bbuutt  ssttiillll  mmuucchh  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  ddoonnee  

eessppeecciiaallllyy  iinn  uunneeccoonnoommiicc  aanndd  ssmmaallll  tteeaa  ggaarrddeennss..  

TThhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  tthhee  AAssssaamm  TTeeaa  PPllaannttaattiioonn  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd  aanndd  PPeennssiioonn  FFuunndd  SScchheemmee  AAcctt,,  11995555  hhaass  

uusshheerreedd  iinn  aa  nneeww  eerraa  ooff  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  uupplliifftt  ooff  tthhee  ppllaannttaattiioonn  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  AAssssaamm..  IItt  eexxtteennddss  tthhee  

ssttaattuuttoorryy  gguuaarraanntteeee  ooff  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  aanndd  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ttoo  tthhee  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  ppllaannttaattiioonn  iinn  tthhee  

eessttaatteess..  TThhee  sscchheemmee  ooff  pprroovviiddeenntt  ffuunndd  uunnddeerr  tthhee  AAcctt  iiss  aapppplliiccaabbllee    ttoo  ((aa))PPllaannttaattiioonnss  hhaavviinngg  2255  oorr  mmoorree  aaccrreess  

ooff  llaanndd  uunnddeerr  tteeaa  wwiitthh  pprroodduuccttiioonnss  ooff  mmoorree  tthhaann  220000  kkggss..  OOff  tteeaa  ppeerr  aaccrree,,  aanndd  ((bb))PPllaannttaattiioonn  hhaavviinngg  5500  oorr  
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mmoorree  aaccrreess  uunnddeerr  tteeaa  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  rraattee  ooff  pprroodduuccttiioonn..  IInn  ppuurrssuuaannccee  ooff  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  AAssssaamm  TTeeaa  

PPllaannttaattiioonn  FFuunndd  SScchheemmee  ((AAmmeennddmmeenntt))  AAcctt,,11995588,,ssoommee  ssmmaallll  aanndd  uunneeccoonnoommiicc  ppllaannttaattiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  

eexxeemmpptteedd  ffoorrmm  iittss  ppuurrvviieeww..          TThhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  CCoonnttrriibbuuttoorryy  PPrroovviiddeenntt  FFuunndd  aarree  ccoommppuullssoorryy  eexxtteennddeedd  ttoo  

aallll  ccaatteeggoorriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  bbaarrrriinngg  ppeerrssoonnnneellss  ooff  mmaannaaggeerriiaall  aanndd  eexxeeccuuttiivvee  ccaaddrreess  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  

wwhhoossee  ttoottaall  ((ccaasshh))  eemmoolluummeennttss  eexxcceeeedd  RRss..11000000//--  ppeerr  mmoonntthh  ppeerr  hheeaadd..  TThhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  tteeaa  ggaarrddeennss  aarree  

ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  tthhrreeee  bbrrooaadd  ccaatteeggoorriieess,,  vviizz..,,  aadduulltt  llaabboouurr,,  aaddoolleesscceenntt  aanndd  cchhiillddrreenn  bbuutt  tthhee  FFuunndd  rreeccooggnniisseess  nnoo  

ssuucchh  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ffoorr  tthhiiss  mmeemmbbeerrsshhiipp..  TThhee  rraattee  ooff  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  pprroovviiddeenntt  ffuunnddss  hhaass  bbeeeenn  rraaiisseedd  ffrroomm  

6611//22%%  ttoo88%%  ooff  tthhee  wwaaggeess  ooff  tthhee  wwoorrkkeerrss  bbootthh  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeeess..  

  

CCAAUUSSEESS  OOFF  CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR  IINN  IINNDDIIAA::  

CChhiilldd  llaabboouurr  iiss  aa  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  pphheennoommeennoonn..  IItt  iiss  ggeenneerraallllyy  ccoonncceeddeedd  tthhaatt  iilllliitteerraaccyy  iiggnnoorraannccee,,  llooww  wwaaggeess,,  

uunneemmppllooyymmeenntt,,  ppoooorr  ssttaannddaarrdd  ooff  lliivviinngg,,  ssttaarrkk  ppoovveerrttyy,,  ddeeeepp  ssoocciiaall  pprreejjuuddiicceess  aanndd  aappppaalllliinnggss  bbaacckkwwaarrddnneessss  ooff  

tthhee  ccoouunnttrryy  ssiiddee  aarree  aallll,,  sseevveerraallllyy  aanndd  ccoolllleeccttiivveellyy,,  tthhee  rroooott  ccaauussee  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr..  IItt  hhaass  bbeeeenn  ooffffiicciiaallllyy  ssttaatteedd  

tthhaatt,,  `̀`̀cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  nnoo  lloonnggeerr,,  aa  mmeeddiiuumm  ooff  eeccoonnoommiicc  eexxppllooiittaattiioonn  bbuutt  iiss  nneecceessssiillaatteedd  bbyy  eeccoonnoommiicc  

nneecceessssiittyy  ooff  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  iinn  mmaannyy  ccaasseess  tthhaatt  ooff  tthhee  cchhiilldd  hhiimmsseellff''''..  PPrrooff..  GGaannggrraaddee  bbeelliieevveess  tthhaatt  cchhiilldd  

llaabboouurr  iiss  aa  pprroodduucctt  ooff  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  ccuussttoommss,,  ttrraaddiittiioonnaall  aattttiittuuddee,,  llaacckk  ooff  sscchhooooll  oorr  rreelluuccttaannccee  ooff  ppaarreennttss  ttoo  

sseenndd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ttoo  sscchhooooll,,  uurrbbaanniizzaattiioonn,,  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn  mmiiggrraattiioonn  aanndd  ssoo  oonn..  AAmmoonngg  tthhee  vvaarriioouuss  ccaauusseess  

ooff  cchhiilldd--llaabboouurr  iinn  IInnddiiaa,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt——  

  

PPOOVVEERRTTYY::  

WWiiddeesspprreeaadd  ppoovveerrttyy  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  ccaauusseess  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr..  IInn  IInnddiiaa,,  wwhhiicchh  iiss  aa  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrryy,,  

ppoovveerrttyy  ffoorrcceess  tthhee  ppaarreennttss  ttoo  sseenndd  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ttoo  sseeeekk  eemmppllooyymmeenntt  bbeeccaauussee  aauuggmmeennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  iinnccoommee  iiss  

eesssseennttiiaall  ffoorr  tthhee  ssuurrvviivvaall  ooff  tthhee  ffaammiillyy,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  cchhiillddrreenn  tthheemmsseellvveess..  IIllllnneessss  aanndd  ootthheerr  ccoonnttiinnggeenncciieess  

ddeemmaanndd  eexxttrraa  mmoonneeyy  iinn  hhaanndd  aanndd  tthhee  eemmppllooyymmeenntt  ooff  cchhiillddrreenn  iiss  rreessoorrtteedd  ttoo  aass  aa  qquuiicckk  aanndd  eeaassiillyy  aacccceessssiibbllee  

wwaayy  ttoo  ggeett  iitt..  

  

MMAAGGNNIITTUUDDEE  OOFF  TTHHEE  PPRROOBBLLEEMM::  

TThhee  hhiissttoorryy  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  nnoott  nneeww..  IItt  iiss  aass  oolldd  aass  tthhee  cciivviilliissaattiioonn  iittsseellff..  IInn  tthhee  pprriimmiittiivvee  aaggee  ttoooo,,  cchhiilldd  

llaabboouurr  eexxiisstteedd  aass  wweellll,,  bbuutt  tthheeiirr  aarreeaa  wwaass  lliimmiitteedd  ttoo  hhoommee  oorr  iinn  tthhee  ffiieellddss..  TThhee  pprraaccttiiccee  ggrraadduuaallllyy  ttooookk  aa  sshhaappee  

ooff  aann  eevviill,,  cceerrttaaiinnllyy  aafftteerr  iinndduussttrriiaall  rreevvoolluuttiioonn  ttooookk  ppllaaccee..  CChhiilldd  llaabboouurr  mmaayy  bbee  sseeeenn  eevveerryy  wwhheerree  iinn  tthhee  

wwoorrlldd,,  bbee  iitt  UUSSAA,,  UUKK,,  IIttaallyy  oorr  GGeerrmmaannyy..  TThhee  aaccccuurraattee  aanndd  pprreecciissee  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  oovveerraallll  mmaaggnniittuuddee  ooff  cchhiilldd  

llaabboouurr,,  eeiitthheerr  ffrroomm  aa  qquuaalliittaattiivvee  oorr  qquuaannttiittaattiivvee  ppooiinntt  ooff  vviieeww,,  iiss  vviirrttuuaallllyy  nnoott  ppoossssiibbllee  dduuee  ttoo  tthhee  

pprreeddoommiinnaannccee  ooff  iinnffoorrmmaall  aanndd  uunnoorrggaanniisseedd  nnaattuurree  ooff  tthhee  llaabboouurr  mmaarrkkeett..  TThhee  pprroobblleemm  ooff  eessttiimmaattiinngg  tthhee  cchhiilldd  

llaabboouurr  ffoorrccee  bbeeccoommeess  aallll  tthhee  mmoorree  ccoommpplliiccaatteedd  aanndd  ccoommpplleexx  oonn  aaccccoouunntt  ooff  tthhee  mmuullttiipplliicciittyy  ooff  ccoonncceeppttss,,  

mmooddeess  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt,,  mmeetthhooddss  ooff  rreesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffoorr  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn..  

AA  rreeppoorrtt  ppuubblliisshheedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ooff  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLaabboouurr  OOrrggaanniissaattiioonn  iinn  22001144  ssaayyss::  `̀`̀CChhiillddrreenn  

aanndd  yyoouutthh  mmaakkee  uupp  aa  ffiifftthh,,  oorr  aa  ffoouurrtthh  oorr  eevveenn  aa  tthhiirrdd  ooff  tthhee  ttoottaall  llaabboouurr  ffoorrccee  iinn  mmaannyy  ooff  tthhee  iinndduussttrriiaalliissiinngg  

ccoouunnttrriieess..    YYoouunngg  ppeeooppllee  bbeettwweeeenn  1155  ttoo  1199  mmaakkee  uupp  2200%%  ooff  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee  ooff  tthhee  EEgguuppttiiaann  RReeggiioonn  ooff  tthhee  

uunniitteedd  AArraabb  RReeppuubblliicc  aanndd  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  iinn  mmaannyy  ooff  tthhee  lleessss  ddeevveellooppeedd    AAssiiaann  aanndd  AAffrriiccaann  ccoouunnttrriieess;;  

aanndd  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  lleessss  ddeevveellooppeedd  aarreeaass  tthhee  ggrreeaatt  bbuullkk  ooff  cchhiillddrreenn  sseeeekk  ttoo  eenntteerr  tthhee  

llaabboouurr  ffoorrccee  bbyy  tthhee  ttiimmee  tthheeyy  aarree  1122,,  1133,,  oorr  1144,,  iiff  tthheeyy  hhaavvee  nnoott  bbeegguunn  ttoo  wwoorrkk,,  aatt  aa  mmuucchh  eeaarrlliieerr  aaggee..''''  

  

RREEVVIIEEWW  OOFF  LLIITTEERRAATTUURREE::  

AAtt  tthhee  wwoorrlldd  ffoorr  cchhiillddrreenn  ssuummmmiitt  hheelldd  oonn  3300  SSeepptteemmbbeerr  22001144,,  iitt  wwaass  aaggrreeeedd  ttoo  eenndd  tthhee  pprraaccttiiccee  ooff  cchhiilldd  

llaabboouurr..  TThhee  SSuummmmiitt  aallssoo  ffooccuusseedd  iittss  aatttteennttiioonn  oonn  tthhee  wweellffaarree  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  ppuussssiinngg  lleeggiittiimmaattee  eemmppllooyymmeenntt..  
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IItt  ffuurrtthheerr  rreeccoommmmeennddeedd  vvaarriioouuss  ssttrraatteeggiieess  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  pprroobblleemm  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  iinn  ggeenneerraall  aanndd  hheeaalltthhyy  

uupppprriinnggiinngg  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  ppaarrttiiccuullaarrss..  

TThhee  nnaattiioonn  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  iittss  bbaassee  iinn  oorrtthhooddooxx  tthhiinnkkiinngg..  AAss  aann  iilllluussttrraattiioonn  ooff  tthhiiss,,  oonnee  mmaayy  

rreeffeerr  ttoo  tthhee  bbeelliieeff  ffoouunndd  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ccoouunnttrriieess,,  ffoorr  mmaannyy  ppaarreennttss  iinn  wwoorrkkiinngg  ccllaassss  ffaammiilliieess,,  mmoorree  

cchhiillddrreenn  iimmpplliieess  aaddddiittiioonnaall  wwoorrkkiinngg  hhaannddss  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  ffaammiillyy  iinnccoommee,,  TThhiiss  bbeelliieeff  iiss,,  wwhheetthheerr  jjuussttiiffiieedd  oorr  

nnoott  aa  ttrraaddiittiioonn--oorriieenntteedd,,  hhaannddeedd  ddoowwnn  ffoorr  ggeenneerraattiioonn  ttoo  ggeenneerraattiioonn..  IInn  tthhee  vviieeww  ooff  EElliiaass  MMeemmddeelliieevviicceehh..  

`̀`̀TThhiiss  iiddeeaa  sstteemmss  nnoott  ssoo  mmuucchh  ffrroomm  ppoovveerrttyy  aass  ffrroomm  tthhee  ttrraaddiittiioonnaall  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ppooiinntt  iinn  mmaakkiinngg  aannyy  

ppllaannss  bbeeyyoonndd  tthhoossee  ffoorr  ssttaattiissffyyiinngg  tthhee  ffaammiillyy''ss  iimmmmeeddiiaattee  bbaassiicc  nneeeeddss''''..  TThhee  ppaarreennttss  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  nnoott  

iinntteerreesstteedd  iinn  bbuuiillddiinngg  aa  bbrriigghhtt  ffuuttuurree  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn,,  bbuutt  iinn  eexxppllooiittiinngg  tthheemm  ffoorr  iimmmmeeddiiaattee  pprreesseenntt..  AAss  aa  

rreessuulltt,,  tthhee  cchhiillddrreenn  bbeeccoommee  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  hhoouusseehhoolldd  eeccoonnoommyy,,  wwhhiicchh  hhaappppeennss  ttoo  bbee  aa  ccuurrssee  iinn  tthheeiirr  

lliiffee..  

TThhee  cchhiilldd  llaabboouurr  iiss  eeqquuaallllyy  aa  ssoocciiaall  pprroobblleemm  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  mmiilllliioonnss  ooff  cchhiillddrreenn  iinn  tthhee  wwoorrlldd  aarree  

eeccoonnoommiiccaallllyy  eexxppllooiitteedd  bbyy  tthheeiirr  ffaammiilliieess  tthhaatt  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  pprroovviiddee  tthheemm  wwiitthh  sseeccuurriittyy  aanndd  lloovvee..  TThhiiss  

eexxppllooiittiioonn  iiss  aann  aacctt  ooff  ssoocciiaall  iinnjjuussttiiccee..  TThhee  oowwnneerrss  ooff  ssmmaallll--ssccaallee  aanndd  ccoottttaaggee  iinndduussttrriieess  ffiinndd  tthhee  cchhiilldd  llaabboouurr  

aa  ssoouurrccee  ooff  iimmmmeennssee,,  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  tthheeyy  eemmppllooyy  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  cchhiillddrreenn  ffoorr  aa  mmeeaaggee  wwaaggee..  

MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ppaarreennttss  eexxppeecctt  tthheeiirr  eeccoonnoommiicc  ppuurrssuuiittss..  BBuutt,,  tthheeyy  ffaaiill  ttoo  rreeaalliissee  tthhaatt  cceerrttaaiinn  ffoorrmmss  ooff  wwoorrkk  

wwoouulldd  bbrriinngg  hhaarrmmffuull  eeffffeeccttss  oonn  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ttuurrnniinngg  tthheemm  iinnttoo  ffrraaiill  mmeenn  iinn  tthhee  yyeeaarrss  ttoo  

ccoommee..  

MMoossttllyy  ppoovveerrttyy--ssttrriicckkeenn  ffaammiilliieess,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  ffaammiilliieess  ooff  hhaarriijjaannss  aanndd  llooww  ccaassttee  ppeeooppllee,,  ffoorrccee  tthhee  ppaarreennttss  

ttoo  ppuutt  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  ttoo  wwoorrkk  aass,,  eeaarrllyy  aass  ppoossssiibbllee  iinnsstteeaadd  ooff  sseennddiinngg  tthheemm  ttoo  sscchhooooll..  CCoommmmeennttiinngg  oonn  tthhee  

ppiittiiaabbllee  pprreeddiiccaammeenntt  ooff  tthhee  ppaarreennttss  GGaannggrraaddee  oobbsseerrvveess  ::  `̀`̀FFoorr  tthheemm,,  uunneedduuccaatteedd  cchhiillddrreenn  aarree  aann  aasssseett,,  aanndd  tthhee  

ddeessiirree  ttoo  eedduuccaattee  tthheemm  bbeeccoommeess  aa  ddoouubbllee  lliiaabbiilliittyy  bbeeccaauussee  ooff,,  ffiirrsstt,,  tthhee  lloossss  ooff  eeaarrnniinngg  ooff  tthhee  cchhiilldd  wwhhoo  ddooeess  

nnoott  wwoorrkk,,  aanndd  sseeccoonndd  tthhee  eexxppeennddiittuurree  iinnvvoollvveedd  iinn  eedduuccaattiioonn,,  hhoowweevveerr  llooww  iitt  mmaayy  bbee''''  ((ii))  EEssppeecciiaallllyy  iinn  tthhee  

ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess,,  iitt  iiss  oofftteenn  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  tthhaatt  cchhiillddrreenn  hhaavvee  ttoo  ggeett  iinnttoo  tthhee  wwoorrkkffoorrccee  iinnsstteeaadd  ooff  

ggeettttiinngg  tthheemm  eedduuccaatteedd..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  sshhoouullddeerr  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  wwiitthhiinn  tthhiiss  ddiissttoorrtteedd  ffrraammee  wwoorrkk  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ssuuppppoorrtt  tthheeiirr  oolldd,,  uunneemmppllooyyeedd  aanndd  uunnhheeaalltthhyy  ppaarreennttss..  

IInnssppiittee  ooff  tthhee  cchhiilldd  llaabboouurr  ((pprroohhiibbiittiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonn))  AAcctt  ooff  11998866  wwhhiicchh  aaiimmss  aatt  bbaannnniinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  

cchhiillddrreenn  iinn  ssoommee  iinndduussttrriieess  aanndd  rreegguullaattiioonn  iittss  ccoonnddiittiioonnss  iinn  ootthheerrss,,  IInnddiiaa  hhaass  tthhee  llaarrggeesstt  cchhiilldd  llaabboouurr  ffoorrcceedd  

iinnvvoollvveedd  iinn  mmoossttllyy  hhaazzaarrddoouuss  jjoobbss..  TThhee  ssiittuuaattiioonn  iiss  eeqquullllyy  sseerriioouuss  iinn  ootthheerr  ppaarrtt  ooff  tthhee  tthhiirrdd  wwoorrlldd  ttoooo..  OOnnee  ooff  

tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  pprreevvaalleenntt  ooff  tthhiiss  pprroobblleemm  iinn  IInnddiiaa  iiss  tthhee  eennaaddeeqquuaattee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhiiss  AAcctt..  

  

SSTTUUDDIIEESS  CCOONNDDUUCCTTEEDD  OONN  CCHHIILLDD  LLAABBOOUURR::  

LLeett  uuss  ddiissccuussss  tthhee  vvaarriioouuss  ssttuuddiieess  ccoonndduucctteedd  oonn  cchhiilldd  llaabboouurr  iinn  IInnddiiaa..  

TTaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt,,  tthhee  ssttuuddyy  ccoonndduucctteedd  bbyy  oonn  cchhiilldd  llaabboouurr  eessppeecciiaallllyy  iinn  SSwwaakkaassii  ((22001144))  MMaattcchh  ffaaccttoorriieess  

aanndd  ffiirreewwoorrkkss,,  iitt  iiss  ffoouunnddoouutt  tthhaatt  4411..22%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  wwoorrkkeedd  iinn  mmaattcchh  ffaaccttoorriieess  pprreevviioouussllyy  wwhheerree  aass  aatt  

pprreesseenntt  2244..44%%  eennggaaggee  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ssaammee  wwoorrkk..  8866..66%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  wwoorrkk  ffoorr  77--1122  hhoouurrss  aa  ddaayy  ffoorr  

tthhaatt  tthheeyy  aarree  ppaaiidd  RRss..  11550000  ttoo  22000000  ppeerr  mmoonntthh..  TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  ggooiinngg  oouutt  ttoo  wwoorrkk  iiss  ffoouunndd  oouutt  ttoo  bbee  ttoo  

pprroovviiddee  aa  ssuupppplleemmeennttaarryy  iinnccoommee  ttoo  tthhee  ffaammiillyy..  3322..77%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  ddooeess  ssoo  ffoorr  tthhee  ppaasstt  1177--1188  mmoonntthhss..  

IItt  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  tthhaatt  4499..66%%  ccoommee  ffrroomm  IIlllliitteerraattee  ffaammiillyy..  AAmmoonngg  tthhee  wwoorrkkiinngg  cchhiillddrreenn,,  88%%  ooff  ffeemmaallee  aanndd  

33..11%%  ooff  mmaallee  cchhiillddrreenn  aanndd  mmaakkiinngg  uussee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  pprroovviiddeedd  bbyy  ssppeecciiaall  sscchhoooollss  bbyy  NNCCLL..  IItt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  

9922..22%%  ooff  tthhee  cchhiillddrreenn  ggeett  mmiinnoorr  aaiillmmeennttss  dduuee  ttoo  ppoooorr  wwoorrkkiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  aammoonngg  tthheemm  6688%%  ffaalllleenn  ssiicckk  oofftteenn  

6688%%  ooff  tthheemm  ggeett  ttrreeaattmmeenntt  ffrroomm  AAllllooppaattiicc  ssiiddee  ffoorr  wwhhiicchh  tthheeyy  pprreeffeerrrreedd  DDiissttrriicctt  hhoossppiittaallss  ((1122..22%%))..  AAss  ffaarr  aass  

tthhee  aassppiirraattiioonnss  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  cchhiillddrreenn  aarree  ccoonncceerrnneedd  8866..55%%  hhaavvee  nnoo  ootthheerr  aalltteerrnnaattiivvee  tthheenn  tthhee  ssaammee  jjoobb..  

TThhoouugghh  ssoo  mmaannyy  wweellffaarree  aanndd  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprrooggrraammmmeess  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  ggoovveerrnnmmeennttaall  aanndd  nnoonn--

ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeenncciieess,,  6611..88%%  ooff  tthhee  rreessppoonnddeennttss  aarree  uunnaawwaarree  ooff  tthheemm  oonn  88..22%%  ttaakkee  aassssiissttaannccee  ffrroomm  

RReehhaabbiilliittaattiivvee  pprrooggrraammmmeess  ooff  66..11%%  sseeeekk  hheellpp  ffrroomm  EE..SS..II..  TThhuuss  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  wwee  hhaavvee  mmaaddee  aann  aatttteemmpptt  ttoo  ffiinndd  
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oouutt  tthhee  wwoorrkk  lliiffee  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  cchhiillddrreenn  bbyy  iinntteerrvviieewwiinngg  bbootthh  tthhee  cchhiillddrreenn  aarree  tthheeiirr  ppaarreennttss..  IItt  iiss  cclleeaarr--ccuutt  

tthhaatt  tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  bbootthh  ooff  tthheemm  ttaallllyy  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  ootthheerr..  IItt  iiss  aallssoo  vveerryy  nniiccee  ttoo  sseeee  tthhee  ffaacctt  tthhee  eemmppllooyyeerrss  

aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  wwoorrkkiinngg  cchhiillddrreenn  hhaass  iimmpprroovveedd  aa  lloott  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ffeeww  yyeeaarrss..  

PPrrooff..  CChhiicckkaavveemmkkaatteessaaiiaahh  ((22001122))  mmaaddee  aa  ssttuuddyy  ooff  aa  ffeeww  sseelleecctteedd  vviillllaaggeess  iinn  NNoorrtthh  TTaalluukk  ooff  BBaannggaalloorree  

ddiissttrriicctt..  TThhee  FFiinnddiinnggss  aarree  rreevveeaalliinngg  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  tthhee  cchhiilldd  llaabboouurr  ccoommeess  pprriimmaarriillyy  ffoorrmm  ppoooorr  sscchheedduulleedd  

ccaassttee  aanndd  llaabboouurr  ccllaassss..  IItt  ccoouulldd  aallssoo  bbee  iinnffeerrrreedd  tthhaatt  cceerrttaaiinn  ppaatttteerrnnss  ooff  oobblliiggaattiioonnss  aanndd  nnoorrmmss  mmiigghhtt  hhaavvee  

iinnfflluueenncctthheeiirr  cchhiillddrreenn  aass  llaabboouurr..  

SSiinngghh  aanndd  VVeerrmmaa  ((22000099))  ccoonndduucctteedd  aa  ssttuuddyy  `̀`̀CChhiilldd  llaabboouurr  iinn  aaggrriiccuullttuurree''''  iinn  1144  vviillllaaggeess  ooff  NNaaiinniittaall  ddiissttrriicctt  

((UU..PP..))..  TThheeyy  sseelleecctteedd  550000  ffaammiilliieess  oouutt  ooff  22888866,,  aanndd  nnootteedd  tthhaatt  cchhiilldd  llaabboouurr  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  ppoooorr  ffaammiilliieess  aanndd  

ppoooorr  ccllaasssseess  mmaajjoorriittyy  ooff  cchhiilldd  llaabboouurreess  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  aaggee  ggrroouupp  ooff  1133  ttoo  1188  yyeeaarrss..  CChhiilldd  llaabboouurr  aarree  iilllliitteerraattee  

ooff  hhaavvee  ssttuuddiieedd  uuppttoo  ffiivvee  ccllaassss  ::  TThhee  nnoonn--eennrroolllleedd  cchhiillddrreenn  aarree  ffrroomm  ppoooorr  ccllaassss  MMoossttllyy  bbeelloonngg  ttoo  llaarrggee  ssiizzeedd  

nnuucclleeaarr  ffaammiilliieess..  

  

UUNNIIVVEERRSSEE  OOFF  TTHHEE  SSTTUUDDYY::  

CChhiilldd  llaabboouurr  iiss  pprreesseenntt  iinn  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  iinn  DDiissttrriicctt  AAssssaamm..  TToo  ddeelliinneeaattee  oouurr  uunniivveerrssee,,  wwee  hhaavvee  cchhoosseenn  tthhee  

cchhiilldd  llaabboouurr  iinn  ttrraaddiittiioonnaall  ssppoorrttss  iinndduussttrryy  ((OOtthheerr  bbeeiinngg  sscciissssoorr  IInndduussttrryy))..  TThhee  uunniivveerrssee  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  iiss  

tthhuuss  ccoommppoosseedd  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  eemmppllooyyeedd  iinn  ssppoorrttss  iinndduussttrryy  ooff  AAssssaamm  &&  ddiiffffeerreenntt  ssttaattee  ooff  IInnddiiaa..  TThhee  uunniivveerrssee  

iiss  aallssoo  ccrruucciiaall  bbeeccaauussee  ssttaattee  ggoovveerrnnmmeenntt  hhaadd  ddeeccllaarreedd  ssppoorrttss  wwoorrkk  uunnddeerr  hhaazzaarrddoouuss  iinndduussttrriieess..    

  

SSAAMMPPLLEE::    

TThhee  uunniivveerrssee  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy  ccoonnssiisstt  ooff  cchhiilldd  llaabboouurr  eemmppllooyyeedd  iinn  iinndduussttrriieess..  IItt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  mmoosstt  ooff  

tthheessee  uunniittss  wweerree  eemmppllooyyiinngg  cchhiilldd  llaabboouurr  ccllaannddeessttiinneellyy..  4488  uunniittss  wweerree  sseelleecctteedd  bbyy  uussiinngg  ssyysstteemmaattiicc  ssaammpplliinngg  

mmeetthhoodd..  SSaammpplliinngg  iinntteerrvvaall  wwaass  nneeaarrllyy  1100..    

  

CCOOLLLLEECCTTIIOONN  OOFF  DDAATTAA::  

AA  ssttrruuccttuurreedd  iinntteerrvviieeww  sscchheedduullee  wwaass  uusseedd  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ddaattaa..  AAss  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  aann  aatttteemmpptt  wwaass  aallssoo  mmaaddee  

ttoo  ssuupppplleemmeenntt  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  ddaattaa  tthhrroouugghh  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreecceeiivveedd  bbyy  iinnffoorrmmaall  iinntteerrvviieewwss  aass  

wweellll  aass  ppeerrssoonnaall  oobbsseerrvvaattiioonn..    
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