असुनी नाथ आ ही अनाथ
असंघ टत कामगारांना सरकार दलासा देणार

िवकसनशील देशांमधे़ औ ोिगक
औ ोिगक

गित हाच िवकासाचा पाया अस याने

गितचा क बदू असले या कामगारां या सवागीण उ कषाची

जबाबदारी

ही

जबाबदारी या

वाभािवकपणे

शासनाला

ाच भावनेतून औ ोिगक

ृ

वीकारावी

लागते

ा अ ेसर महारा ाने

क याणकारी रा य ही संक पना राबिव यामधेही आघाडी घेऊन आदश
िनमाण के ला

रा याने अंमलात आणले या क याणकारी योजनांचे

अनुकरण पुढे िविवध रा यांनी व क ानेही के ले महारा ामधे १९७२ साली
सु

कर यात आलेली

रोजगार हमी योजना हे

िवकसनशील जगतातील सवात मोठा व
जनिहताचा काय म अशा श दांमधे
घेतली

ाचेच एक उदाहरण

दीघ काळ सु

ा योजनेची न द संयु

जगातील सवात मोठा क याणकारी काय म

पुरोगामी आघाडी सरकारने २००६ साली सु

असलेला
रा संघाने

हणून

संयु

महा मा गांधी रा ीय

ामीण रोजगार हमी योजना ही महारा

रा या या योजनेपासून ेरणा

घेऊनच आखलेली आहे परं तु आज मा

या रा याने देशातील इतर

रा यांसमोर आदश िनमाण करणे अपेि त आहे ते महारा रा य असंघ टत
े ातील कामगारांक रता क याणकारी योजना राबिव यामधे मागे रहात
आहे

देशातील असंघ टत

े ातील कामगारांची सं या सुमारे ४० कोटी आहे

हणजेच क क यांपैक ९३
महारा

रा यामधे असंघ टत

कामगार हे असंघ टत

े ामधे काम करतात

े ातील कामगारांची सं या ४ कोटी या

आसपास आहे रा यातील कामगारां या सं येपैक ८८ ०२
असंघ टत

कामगार

े ामधे काम करतात सुर ा र क माथाडी कामगार व हमा

बांधकाम कामगार

घरे लू कामगार आ दना सामािजक सुरि तता

दे यासाठी व या याक रता क याणकारी काय म राबिव यासाठी िविवध
मंडळांची थापना महारा रा यामधे झाली परं तु असंघ टत कामगारांपैक
कतीना

ा मंडळां या मा यमातून सामािजक सुर ा लाभली वा

क याणकारी

उप मांचा लाभ पोहोचला हा संशोधनाचा िवषय आहे

अनेक आ थापनांमधून सहकारी गृहिनमाण सं थातूनच न हे तर बँकांसह
अनेक सरकारी उप मांमधे काम करणारे सुर ा र क भिव य िनवाह
िनधी कामगार िवमा योजना सोडाच परं तु रा य सुर ा मंडळाने िनि त
के ले या कमान वेतनापासूनही वंिचत आहेत

ा सुर ा कमचा यांना १२

तास काम करावे लागते क याणकारी सुिवधा तर दूरच गणवेषाचे व बुटांचे
पैसेही नोकरीवर जू हो यापूव च सुर ा पुरिवणा या ठे केदाराना आगाऊ
ावे

लागतात

कामगारांना वा

बंद

पडले या

िगर या कारखा यातील

थलांत रत कामगारांना अशा

बेरोजगार

व पातील नोकरीचा

आधार हा बुड याला काडीचा आधार ठरतो व त ड िमटू न बु

यांचा मार

सहन कर यािशवाय पयाय रहात नाही जी फोर व मॉनी ॉन सार या
सुर ा र क पुरिवणा या कं प या देिखल सुर ा र कांचे शोषण कर यात
आघाडीवर रहातात सुर ा र क मंडळ डो यावर कातडे ओढू न हे सारे
िन वकारपणे पहात रहाते जे सुर ा र कांचे तेच बांधकाम कामगारांचे

शहरी

े ामधे बांधकामाचे पेव फु टले असताना हजारोनी कामगारांचे पाय

पोट भर यासाठी शहराकडे वळत आहेत अ यंत असुरि तता व हलाखीचे
िजणे वा

ाला येत असलेला हा असंघ टत

े ातील मोठा वग आहे

रा यातील सुमारे २५ लाख बांधकाम कामगारांना सामािजक सुरि तता व
क याणकारी सुिवधा पुरिव यासाठी बांधकाम कामगार क याण मंडळाची
थापना कर यांत आली अ ापपयत एकू ण बांधकाम कामगारांपैक १०
कामगारांचीही न दणी

ा मंडळाकडे झालेली नाही व न दणी कर यासाठी

९० दवस काम के याचा दाखला दे याचा अिधकार मालकांना द याने
बांधकाम कामगाराची न दणी होणे दुरापा त होत आहे तथािप बांधकाम
े ावर लावले या

िवकासकांकडू न मंडळाला िमळणा या बांधकाम

खचा या एक ट ा सेस मुळे सुमारे १५०० कोटी

पयांचा िनधी पडू न आहे

ा िनधीचा यो य िविनयोग क न बांधकाम कामगारांना क याणकारी
सुिवधा दे याची कोणतीही योजना बांधकाम कामगार क याण मंडळाकडे
नाही

प रणामी मंडळाकडे उपल ध असले या िनधीपैक

कामगारांसाठी के वळ काही लाखच खच झा याने को

ावध चा िनधी

आहे परं तु बांधकाम कामगारांचे क याण कर याची इ छा श
कामगार मा

उपेि त अस याचे िच

मोठा वग

हणजे घर कामगार

आहे असंघ टत

बांधकाम

नस याने

े ातील दुसरा

हणजेच घरगडी वा मोलकरीण या

वगामधे ८०

मिहला कामगार अस याने घरकामगारां या क याणकारी

सुिवधांकडे ल

पुरिवणे आव यक आहे परं तु मुलभूत अिधकारांपासून

वंिचत अशा

ा वगातील कामगाराना स मानाने जीवन जग यासाठी

ित ा
अस याचे

ा

क न दे याचा कोणताही ठोस काय म शासनासमोर
दसून येत नाही मुळातच शासन

ा साठी काही य

करत

आहे

ाची जाणीव वा माहीतीही घरकामगारांपैक ब सं यांना नाही

कारण हे य च यां यापयत पोहोचलेले नाहीत फे रीवाले व र यावरील
िव े ते टॅ सी व र

ा चालक खाजगी वाहन चालक उपाहारगृह कॅ टीन

भोजन कं ाटदार समारं भांमधे सजावटीची कामे घेणारे कं ाटदार आ दकडे
कामे करणारे कामगार रटेल दुकाने ते मॉल पयत काम करणारे क करी
सफाई कमचारी यांना असंघ टत कामगार सामािजक सुर ा काय ा या
क ेत आणून सामािजक सुर ा दे यासाठी २००८ साली कायदा संमत
झाला असला तरी आजिमतीपयत
भावीपणे

ा काय ाची अंमल बजावणी

हावी या क रता यं णा ऊभी कर यात अ

य दरं गाई

नोकरशहांकडू न कर यांत येत आहे प रणामी क सरकार या असंघ टत
कामगार िहता या धोरणाला हरताळ फास याचे काम जे रा य नेहमीच
सामा यां या

दुलि ले यां या िहतासाठी

आघाडीवर राहीले या महारा

ठाम

भूिमका

घे यामधे

रा यामधे के ले जात आहे हे दुदवी आहे

पुरोगामी व जनिहताचे अनेक काय म यश वीपणे राबवून देशासमोरच
न हे तर जगासमोरही आदश िनमाण करणाया महारा ाला हे मान खाली
घालावयास लावणारे आहे

हणूनच आम आदमी के साथ

अस याचा दावा करणा यां या सरकारने ही प रि थती बदलून असंघ टत
कामगारांना

जे सामा यातले अित सामा य आहेत

यांना

यां या

भिवत ा या सुर ेची हमी देणारा सामािजक सुर ा काय म ाधा याने
हाती

यावयास हवा

समाजालाही ते

यांचे जीवनमान उं चावून

यांना

वत ला व

ा देशाचा सुजाण व जबाबदार नाग रक अस याचा

िव ास िनमाण करणारी िवशेष असंघ टत कामगारांसाठीची कामगार
क याण योजना ही काळाची गरज आहे हे ओळखून पावले उचलावयास

हवी २००८ साली असंघ टत कामगारांना सामािजक सुर ेची ह देणारा
असंघ टत कामगार सामािजक सुर ा कायदा २००८ हा कायदा कर यांत
आला

ा काय ानुसार रा य सरकारने असंघ टत कामगारांसाठी भिव य

िनवाह िनधी अपघात नुक़सान भरपाई वृ दापकाळ सुर ा गृहिनमाण
मुलांक रता शै िणक योजना कामगारांसाठी कौश य िवकास काय म
वृ दा म आ दसह क याणकारी योजना आखणे आव यक आहे रा य
शासनाला़ असंघ टत
िशफारशी करणे

े ातील कामगारांसाठी यो य योजना आख यास
ा काय ा या अंमलबजावणी संबंधी सूचना करणे

असंघ टत कामगारांसाठी िविवध क याणकारी योजनांचे िनयं ण करणे व
या वर होणा या खचाचा आढावा घेणे आ द साठी रा य सामािजक सुर ा
मंडळ

थापन करावयाचे आहे परं तु क ामधे हा कायदा कर यामधे

पुढाकार घेणा या काँ ेस प ाचेच सरकार महारा रा यामधेही असताना व
कायदा होऊन ५ वष होत असतानाही असे मंडळ थापन होत नाही हे
पुरोगामी महारा ा या लौ ककाला साजेसे नाही
एकू ण कामगारां या ९०

पे ा जा त सं येने असले या असंघ टत

कामगारांना सामािजक सुर ा व कामगार क याण सुिवधा पुरिव यासाठी
यं णा उभे करणे हे काम वेळकाढू व िज करीचे आहे हे खरे च परं तु स या
ामु याने संघ टत कामगारांसाठी कायरत यं णां या कायप दतीमधे यो य
बदल क न व यासाठी संबंिधत काय ामधे आव यक बदल वा सुधारणा
क न या यं णांचा उपयोग या कामी करता येऊ शके ल
क याण मंडळ

महारा कामगार

ा िवशेष क न संघ टत कामगारांसाठी क याणकारी

योजना राबिवणा या मुंबई कामगार क याण िनधी कायदा १९५३ वये

थापन झाले या मंडळावर ही जबाबदारी सोपवता येणे श य आहे
महारा

कामगार क याण मंडळा या गे या ६० वषा या वाटचालीवर

ृ ी ेप टाकला तरी रा यातील संघ टत कामगारां या जीवनामधे या
मंडळाने घडवून आणले या सामािजक सां कृ ितक प रवतनाची खा ी पटते
कामगाराची सवागीण

गित हे येय समोर महारा

कामगार क याण

मंडळ गेली ६० वष कायरत आहे देशा या औ ोिगक व आ थक गतीचा
पाया घाल याम आप या
वत या

मांचे मोलाचे योगदान देणा या कामगाराला

गती या सुवण संधी उपल ध क न दे याचे

मंडळामाफत सतत कर यात आले

ा

सामािजक सां कृ ितक शै िणक व
राबिव यांत येत आहेत
आलेले असं य

य ांचा भाग

कायकत व राजक य नेतेही आपआप या

ा

हणून िविवध

डािवषयक उप म अ ाहतपणे

ा उप मांमुळेच कामगारांतून

डापटू सािहि यक ना

य

नावा पांस

व िच पट कलावंत सामािजक
े ामधे वयंतेजाने तळपताना

दसतात मोहन जोशी रमेश भाटकर िन मती सावंत हे ना

व िच पट

कलावंत शाहीर साबळे ़ दशावतारी कलावंत बाबी नालंग टेबल टेिनसपटू
महद्र िचपळू णकर कॅ रमपटू अ ण के दारनाथ संगीता चांदोरकर शरीर
सौ वपटू िवजू पेणकर

के टपटू रामनाथ पारकर चं कांत पंिडत पॉवर

िल ट ग मधील मधुकर दरे कर यां यासह कामगार नेते द ाजी साळवी
आमदार बाळा नांदगांवकर व देशाचे िव मान गृहमं ी सुशीलकु मार शदे
अशा अनेक कतबगार

म वां या जडणघडणीमधे महारा

कामगार

क याण मंडळाचा सहाचा वाटा आहे महारा ाला गौरवा पद वाटावी
अशी कामिगरी करणाया

ा मंडळाची ि थती आता दवस दवस खालावते

आह असे वाटावे अशी ि थती िनमाण होत आहे जागितक करणानंतर बंद

पडले या िगर या

कारखाने

आधुिनक करणा या योजना

कायदा

धा यावर बसवून अिनब दपणे के वळ खाजगीच न हे तर सावजिनक
उ ोगातही अवलंिबलेली कं ाटी कामगार
कामगारांवर

बेकारीचे

भर यासाठी असंघ टत

संकट

ओढवले

था संघ टत

प रणामी

पोटाची

े ातील
खळगी

े मधील िमळे ल तो रोजगार प कर याची वेळ

कामगारांवर येऊन ठे पली याचाच प रणाम महारा

कामगार क याण

मंडळा या कारभारावरही झाला आ थक िनधीमधे घट झाली वगणीदार
सभासदां या सं येत घट झा याने उप मात या सहभागावर िवपरीत
प रणाम झाला व कमचा यां या उ साहालाही ओहोटी लागली मंडळा या
कमचारी भरतीमधे राजक य ने यांना रस वाटू लाग याने शासना याच
महारा

म िव ान सं थेतून कामगार क याण िवषयक िश ण घेतले या

उमेदवारांची भरती करावयाचे टाळू न खोगीरभरती कर याचे धोरण
वीकारले गेले आज

ा मंडळाची रा यभरामधे २३२ कामगार क याण

क े आहेत बदलती प रि थती ल ात घेऊन असंघ टत कामगारांसाठी
सामािजक सुर ा व क याण क े

हणून

ा क ांचा तसेच

महारा

कामगार क याण मंडळा या पायाभूत सुिवधांचा उपयोग करणे श य आहे
परं तु इ छा श

व क पना श

नाही ही व तुि थती आहे

या दोह या अभावामुळे हे श य होत
महारा

कामगार क याण मंडळा या

कायप दतीमधे असंघ टत कामगारांना क थानी ठे वून के लेले क याणकारी
उप मातील बदल कमचारी वगाला
िश ण

असंघ टत कामगारांसाठी

मागदशन या

कामगार क याण िवषयक िवशेष
सामािजक सुर ा योजना व ह

ारे असंघ टत कामगारांचे क याण करता येईल कायदे

आहेत योजना आहेत आ थक तरतुदी आहेत परं तु असुनी नाथ आ ही

अनाथ अशी ि थती आहे भिव यातील असुरि ततेचा अंधकारच यां या
घरांमधे कायमच आहे

या

सामा यां या जीवनामधे

गती या संधी

देणा या व संकट संगी सुरि ततेची हमी देणा या काशाची दारे रा य
सरकारने आता उशीरा कां होईना उघडावी

अिजत सावंत
माजी सरिचटणीस व व ा मुंबई काँ ेस

ा दपावली या शुभे छा

