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mebHeeokeÀer³e 
        कष्टालटा प्रतिष्टा..         

कोणत्ाही देशाची प्रगती 
आणण ववकासामध्े त्ा 

देशातील कामगारवगा्थचा घनणा्थ्क 
सहभाग असतो. कोणत्ाही आर्थ्थक 
िडामोडीमध्े हे मनुष््बळ महतवाची 
भूभमका घनभावत असत.े त्ामुळे 
कामगार कल्ाणासंदभा्थत सरकारपुढे 
मोठी आवहाने असतात. काम 
करण्ासाठी पोषक वातावरण त्ार 
करणे, तसेच कामगार सुखी आणण 
समदृध कसे होतील हे सुघनिशचत 
करणे ही ती प्रमुख आवहाने आहेत. 

भारतातील कामगार वग्थ संिहटत 
आणण असंिहटत अशा दोन क्ेत्ांमध्े 
ववभागला गेला आहे. संिटीत  
क्ेत्ातील कामगार कडक का्दे 
आणण घन्मांच्ा बळावर आपल्ा 
हककासाठी लढू शकतात. त्ांना 
काही प्रमाणात का होईना, आपल्ा 
हककांची जाणीव आहे. परंतु अशा 
भाग्वान कामगारांमध्े भारतातील 
खूपच कमी जणांचा समावेश होतो. 
देशातील बहुतांश कामगार असंिहटत 
वग्थवारीत मोडतात, ज्ांना कॊणत्ाही 
प्रकारची नोकरीची हमी ककंवा 
सामािजक सुरक्ा उपलबध नाही.  
आपल्ावरील अन्ा्ाचा त े ्ोग् 
प्रघतकार करण्ासही सक्म नाहीत. 
देशातील सव्थच प्रकारच्ा 
कामगारांच्ा काही ववभशष्ट समस्ा 
आहेत. मग त े संिहटत क्ेत्ातील 
असोत की, असंिहटत, औद्योरगक 
असोत की शतेमजूर ककंवा स्थलांतररत 
असोत का स्थाघनक. 

 ग्रामीण आणण शहरी दोनही 
भागातील असंिहटत क्ेत्ातील 
कामगारांच्ा प्रचंड कष्टाच्ा 
बळावरच श्रीमंत लोक अरधक नफा 
कमावून आपली संपत्ी वाढवत 
असतात. ग्रामीण भागातील मजूर 
तर अवघ्ा काही रुप्ांसाठी 
शतेमालकासाठी अहोरात् राबत 
असतात. 'असंिहटत' हा  शबदच 
मजुरांची िस्थती दश्थववणारा आहे. 
अत्लप मजुरी,ववपरीत पररिस्थतीत 
काम आणण रोजगाराबाबतची 
अघनिशचतता अशा दषु्टचक्ातून हे 
मजूर जात असतात. अनेकांना 
आपल्ा कुटंुब-कबबल्ासह कामाच्ा 
शोधात गाव सोडावे लागत.े बांधकाम 
मजूर,रसत े बांधणीचे काम करणारे 
मजूर आणण िरकाम करणारे अशा 
अनेक सवरूपात हे स्थलांतररत मजूर 
आपल्ा आसपास आढळून ्ेतात. 
महहला कामगारांची संख्ाही प्रचंड 
मोठी आहे, परंतु, त्ांच्ा कामाची 
घततकीशी दखल िेतली जात नाही. 

२०२५ साली भारत सवा्थरधक 
का््थसक्म मनुष््बळ असणारा देश 
बनणार आहे. त्ामुळे कामगार 
ववष्क मुदद्ांकड े दलु्थक् करणे 
चुकीचे ठरेल. त्ामुळेच कामगारांच्ा 
हहताचे रक्ण करण्ासाठी औद्योरगक 
तंटे का्दा,  ककमान वेतन का्दा 
आणण कंत्ाटी कामगार का्दा 
्ासारखे अनेक का्दे मागील काही 
काळात करण्ात आले आहेत. 
्ामध्े अगदी अलीकडचे करण्ात 

आलेल्ा  बोनस (सुधारणा) का्दा 
२०१५, कम्थचारी नुकसानभरपा्ी 
(सुधारणा) का्दा २०१६, बालमजुरी 
(प्रघतबंध आणण घन्मन) सुधारणा 
का्दा २०१६ आदींचा समावेश आहे.  
कें द्री् कामगार आणण रोजगार खात े
आता कें द्री् कामगार का्द्ांचे 
सुलभीकरण, सुसूत्ीकरण आणण 
एकत्ीकरण करण्ासाठी पावले 
उचलत आहे. महातमा गांधी राष्ट्ी् 
रोजगार  हमी ्ोजना, अटल पेनशन 
्ोजना, प्रधानमंत्ी कौशल ववकास 
्ोजना, मुद्रा, प्रधानमंत्ी रोजगार 
प्रोतसाहन ् ोजना अशा अनेक ् ोजना 
सुरु करण्ात आल्ा असून त्ाद्वारे 
ववद्मान आणण भावी कामगारांचे 
कल्ाण आणण हहत जोपासण्ाचा 
प्र्तन सरकार करीत आहे. 

भारताला जगातील सवा्थत मोठे 
गुंतवणूक आणण उतपादन-घनभम्थती 
कें द्र बनववण्ासाठी सरकार कहटबदध 
आहे. त्ासाठी सरकार ववववध 
उपा््ोजना कररत असून नवी 
धोरणे आखली जात आहेत. ‘मेक इन 
इंडड्ा’ सारखी धोरणे आखून जासतीत 
जासत ववदेशी गुंतवणूक भारतात 
आकवष्थत करण्ाचा प्र्तन केला 
जात आहे. त्ामुळेच कामगार 
सुधारणाप्रघत समग्र दृष्टीकोन ठेऊन 
आर्थ्थक वदृधी सोबतच कामगारांचे 
खऱ्ा अ्था्थने कल्ाण साधण्ाचा 
सरकारचा प्र्तन असणार आहे. 
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पुरेशा रोजगार संधींबरोबरच 
त्ांचा दजा्थ ही जागघतक 

अ्थ्थव्वस्ेथसाठी प्रमुख आवहाने 
आहेत. ही बाब सव्थसामान्पणे 
ब-्ापैकी सव्थश्रुत आहे. भारतामध्ेही 
सामान्तयः हीच िस्थती आहे आणण 
अलीकडील काही वषा्थत तर ही 
आवहाने आणखी बबकट होत चालली 
आहेत. आतंरराष्ट्ी् कामगार 
संिटनेच्ा रोजगार आणण सामािजक 
पररदृश्ातील कल 2016 ्ा 
अहवालात जगभरात कामाचा सुमार 
दजा्थ हा सवा्थरधक रचतंाजनक मुददा 
असल्ाचे अधोरेणखत करण्ात आले 
आहे. असुरक्क्त रोजगारांचा फैलाव, 
सवतयःच्ा वाट्ाचे काम आणण 
कौटंुबबक रोजगाराचे ्ोगदान, 
अघतश् जासत अघनिशचतता 
असलेल्ा कामांच्ा शे्रणी ्ातील 
िट जागघतक मंदीला सुरुवात 
होण्ापूववीपेक्ा कमी वेगाने होत आहे. 
असुरक्क्त रोजगारांमध्े 1.5 अबज 
लोक गुंतलेले आहेत ककंवा एकूण 
रोजगारसंख्ेच्ा 45 टकके रोजगार 
असुरक्क्त आहे.

दक्क्ण आभश्ा आणण उप-सहारा 
आकरिका ्ा दोनही भागात 70 
टकक्ांहून अरधक कामगार असुरक्क्त 
रोजगारांमध्े आहेत. आ्एलओच्ा 

्ाच अहवालानुसार पुढील दोन वषा्थत 
जागघतक मनुष््बळामध्े 2.4 
दशलक् बेरोजगारांची भर पडणार 
आहे आणण भारतामध्े 2017 
प्यंत 17.6 दशलक् ककंवा दक्क्ण 
आभश्ातील एकूण बेरोजगारांच् 
संख्ेच्ा 60 टकके भर पडणार 
आहे. साहिजकच रोजगारांची घनभम्थती 
आणण कामाचे सवरूप सु्ोग् करणे 
ही भारतात सवातंत््प्रापतीच्ा 
काळापासून असलेली प्रमुख आवहाने 
आहेत आणण अलीकडच्ा काळात ही 
आवहाने आणखी कठीण झाल्ाचे 
हदसत आहे. ् ा संक्क्पत मजकुरामध्े 
काही संवेदनशील प्रमुख मुदद्ांवर 
प्रकाश टाकण्ाचा प्र्तन केला आहे.

मनुष्यबळटाचटा सहभटाग आणि 
सध्यटाच्यटा स्थििीिील रोजगटारविष्यक 
आवहटाने

भारताच्ा अदंाजे 1.3 अबज 
लोकसंख्ेपकैी( एकूण मानवजातीचा 
अदंाजे सहावा भाग) 70 टकके लोक 
गावांमध्े राहतात आणण 40-45 
टकके लोकांची वग्थवारी का््थप्रवण 
लोकसंख्ेमध्े केली जाऊ शकत.े हे 
प्रमाण ककंवा त्थाकर्थत कामगार 
लोकसंख्ेचे प्रमाण सवातंत््प्रापतीच्ा 
काळापासून एकच राहहले आहे. 

प्रवीण झा

भटारिटािील कटामगटारटांचे पररदृश्ययः कटाही संिेदनशील मदु्दे

विचटार

आंिररटाषट्ी्य कटामगटार संघ्नेच्यटा 
रोजगटार आणि सटामटासजक 
पररदृश्यटािील कल 2016 ्यटा 
अहिटालटाि जगभरटाि कटामटाचटा सुमटार 
दजटाजा हटा सिटाजाधिक धचिंटाजनक मुददटा 
असल्यटाचे अिोरेणिि करण्यटाि आले 
आहे. असुरक्षिि रोजगटारटांचटा फैलटाि, 
्िियःच्यटा िटाट्यटाचे कटाम आणि 
कौ्ंुबबक रोजगटारटाचे ्योगदटान, 
अतिश्य जटा्ि अतनसशचििटा 
असलेल्यटा कटामटांच्यटा शे्िी ्यटािील 
घ् जटागतिक मंदीलटा सुरुिटाि 
होण्यटापूिवीपेषिटा कमी िेगटाने होि आहे. 
असुरक्षिि रोजगटारटांमध्ेय 1.5 अबज 
लोक गुंिलेले आहेि ककंिटा एकूि 
रोजगटारसंख्ेयच्यटा 45 ्कके रोजगटार 
असुरक्षिि आहे.
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्ातील सवा्थत पहहला ववचारात 
िेण्ाजोगा मुददा महणजे कामाच्ा 
ववशवाची ववभागणी जात, धम्थ, भलगं, 
प्रदेश ्ांच्ा आधारे झाली आहे.

्ामुळे ववववध समूहांसाठी 
कामगारांची एका स्थानापासून दसुऱ्ा 
स्थानाप्यंत जाण्ाची अका््थक्मता, 
ववशषेतयः महहलांची, वेतनात मोठी 
तफावत आणण भेदभाव ्ांसारख्ा 
अनेक समस्ा घनमा्थण झाल्ा 
आहेत. उदाहरणा्थ्थ कामगारांच्ा 
मनुष््बळामध्े पुरुषांच्ा तुलनेत 
महहलांचे प्रमाण सातत्ाने कमी 
राहहले आहे. हे प्रमाण सुमारे 20 
टकक्ांनी कमी आहे. एका अरधकृत 
अदंाजानुसार महहलांच्ा मनुष््बळाचे 
प्रमाण सुमारे 25 त े30 टकक्ांच्ा 
िरात असून त्ामध्े सामािजक 
आर्थ्थक शे्रणी, ववववध राज्े आणण 
ग्रामीण व शहरी( मजुमदार व वपलले 
2011) भाग ्ात खूप मोठ्ा 
प्रमाणात बदल पाहा्ला भमळाले 
आहेत. महहला व काम 2016 ्ा 
अहवालात दाखवल्ाप्रमाणे सत्ी-पुरुष 
्ांच्ा वेतनातील तफावत जगात 
सवा्थत जासत महणजे 26 टकके 
आहे. आभश्ा खंडातील सरासरीपेक्ा 
हे प्रमाण घनिशचतच जासत आहे. 
आभश्ा खंडात ्ाचे प्रमाण 23 
टकके आहे. ववकभसत अ्थ्थव्वस्थांमध्े 
सरासरी वेतन तफावतीचे प्रमाण 15 
टकके आहे.

भारतातील कामगारांच्ा क्ेत्ाचे 
आणखी एक महत्वाचे वैभशष्ट् 
महणजे कृषी क्ेत्ावर खूप मोठ्ा 
प्रमाणावर असलेला भर ज्ाचे प्रमाण 
एकूण मनुष््बळाच्ा सुमारे 50 
टकके इतके आहे. ्ात महत्वाची 
बाब महणजे अलीकडच्ा अदंाजानुसार 

कृषी क्ेत्ाचे ् ोगदान देशाच्ा राष्ट्ी् 
उत्पननाच्ा केवळ सहाव्ा भागाइतके 
आहे.कृषी क्ेत्ामध्े इतक्ा जासत 
प्रमाणात गंुतलेल्ा मनुष््बळामुळे 
आणण त्ातील अत्लप रोजगार 
कालावधी ्ामुळे ्ा क्ेत्ात 
रोजंदारीवर काम करणाऱ्ा 
कामगारांची संख्ा जासत आहे आणण 
सवतयःला शतेकरी महणवणाऱ्ा 
लोकांची संख्ा कमी आहे. बबगर 
कृषी क्ेत्ाचे एकमेव सवा्थत महत्वाचे 
वैभशष्ट्( कृषी क्ेत्ासारखेच) महणजे 
अशाशवत अरधकृत रोजगाराचे 
अघतश् जासत असलेले प्रमाण. जरी 
बबगर कृषी क्ेत्ातील मनुष््बळ 
एकूण मनुष््बळाच्ा घनममे असले 
तरी देशाच्ा एकूण जीडीपीमध्े 
त्ाचे ्ोगदान सुमारे 80 टकके 
आहे, ज्ामध्े अघतश् लहान 10 
टकक्ांपेक्ा कमी असलेले संिहटत 
क्ेत् आहे. 

संिहटत क्ेत्ातील एकूण 
रोजगारांपैकी जवळपास 65 त े70 
टकके साव्थजघनक क्ेत्ात( साव्थजघनक 
प्रशासन आणण संरक्ण सेवांसहहत) 
आहे. अंदाजे 29.2 दशलक् लोक 
खाजगी क्ेत्ात काम करत आहेत, 
ज्ामध्े मोठ्ा प्रमाणावर कॉपपोरेट 
उतपादन आणण ववववध प्रकारच्ा 
सेवांचा समावेश आहे, ज्ात 16 
टकके अरधकृत रोजगारांमध्े आहेत.
(पपोला अडँ साहू 2012)

भारताच्ा कामगार क्ेत्ाच्ा 
संरचनातमक वैभशष्ट्ांना एकबत्त 
ववचारात िेतले तर त्ातून एक 
रचतंाजनक आणण अघनिशचतता 
दश्थवणारे रचत् उभे राहत.े अ्था्थतच 
त्ामध्े 1990 च्ा पूवा्थधा्थपासून 
महणजेच त्थाकर्थत आर्थ्थक 

सुधारणांच्ा काळापासून एक 
प्रकारची अघतरंिजत अघनिशचतता 
दश्थवलेली आहे. ्ा काळात 
भारतामध्े बहृदआर्थ्थक धोरणांमधील 
बदल आणण प्रा्थभमक क्ेत्ात कमी 
होत गेलेली साव्थजघनक गुंतवणूक 
्ामुळे कृषी क्ेत्ात मोठ्ा समस्ा 
घनमा्थण झाल्ा आणण त्ामुळे कृषी 
क्ेत्ातील मनुष््बळ कमी होत गेले. 
्ा िस्थतीचा पररणाम असा झाला 
की रोजगारसंधींचे ववस्थापन आणण 
मोठ्ा प्रमाणावरील शोषणामुळे 
मजुरांच्ा भशललक मनुष््बळाला 
बबगर कृषी क्ेत्ाकड े आपला मोचा्थ 
वळवणं भाग पडलं. पण घत्ेथ देखील 
भूमीहीन आणण अस्था्ी कामगारांना 
उतपादन आणण सेवा ्ा दोनही 
क्ेत्ांमध्े मनासारखे फारच कमी 
रोजगार उपलबध झाले. एकूण राष्ट्ी् 
उतपननामध्े उतपादन क्ेत्ाचा वाटा 
1990च्ा पूवा्थधा्थपासून 15-16 
टकक्ांच्ा आसपास ्थांबून 
राहहल्ासारखा आहे. सव्थ उतपादन 
कारखान्ांपैकी जवळपास 85 टकके 
कारखाने एक ककंवा दोन कामगारांसह 
काम करत आहेत आणण त्ामुळे 
त्ांची अशाशवत आणण तकलाद ू
िस्थती अधोरेणखत झाली आहे आणण 
1990 पासून सव्ंरोजगाराकड े
एकंदर कल आहे.  उचच आर्थ्थक 
वदृधीच्ा काळातही रोजगाराचा 
ववसतार नगण् राहहला आणण गेल्ा 
तीन दशकात जवळपास सव्थच 
क्ेत्ांमध्े रोजगारांची लवरचकता 
कमी होत गेली आहे. सेवा क्ेत्ांच्ा 
ववसतारावर वदृधीच्ा संरचनेचे 
सवरूप कें हद्रत झाले आहे आणण 
त्ाचा प्रभाव दोनही अशाशवत 
अस्था्ी आणण सव्ंरोजगार ्ावर 
घनमा्थण झाला आहे.
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समकालीन भारती् राजकी् 
अ्थ्थव्वस्ेथच्ा प्रमुख वभैशष्ट्ांपकैी 
एक असलेल्ा उचच अनौपचाररकतचेे 
का्म हटकून राहणारे अिसततव ्ा 
क्ेत्ात घनमा्थण झाले आहे.

िटाढिी अशटाशििी आणि 
अनौपचटाररकिटा

जागघतक आर्थ्थक व सामािजक 
पररदृश् अहवाल 2016 नुसार 
ववकभसत देशांमधील 12 टकके 
मनुष््बळ आणण ववकसनशील 
देशांमधील 46 टकके मनुष््बळ 
अनौपचाररक रोजगारांमध्े आहे. ्ा 
अनौपचाररक रोजगारांपैकी दोन 
ततृी्ांश रोजगार दक्क्ण आभश्ात 
आहेत. ज्ांचे प्रमाण एकूण 
मनुष््बळाच्ा 72 टकके आहे. 
भारतामध्े हे प्रमाण खूपच जासत 
महणजे 90 टकक्ांपेक्ा जासत 
असून हे कामगार अशाशवत 
अनौपचाररक रोजगार संबंधांमध्े 
आहेत. प्रत्क्ात सवा्थत रचतंाजनक 
कल महणजे औपचाररक क्ेत्ामध्े 
सातत्ाने वाढत जाणारी 
अनौपचाररकता आहे. 1999-
2000 मध्े अनौपचाररक 
कामगारांचा वाटा त्थाकर्थत संिहटत 
क्ेत्ामध्े 37.8 टकके होता, 
एनएसएसओच्ा 68 व्ा फेरीनुसार 
त्ात 2011-12 मध्े वाढ होऊन 
तो 54.4 टकके झाला. 
एनएसएसओच्ा ्ाच फेरीनुसार 
सव्ंरोजगारात असलेल्ांपकैी 95 
टकके ग्रामीण भागात होत े आणण 
शहरी भागातील 98 टकके 
अनौपचाररक क्ेत्ात होत.े अशा प्रकारे 
2011-12 एनएसएसओच्ा 
अदंाजानुसार अनौपचाररक 
कामगारांची संख्ा एकूण 484.7 

दशलक् इतक्ा एकूण 
कामगारसंख्ेमध्े खूपच जासत 
महणजे 447.2 दशलक् इतकी 
होती. ्ापकैी बहुतके कामगार 
अशाशवत ्ा प्रकारामध्े का््थरत 
होत.े ज्ा कामांमध्े कोणत्ाही 
प्रकारची हमी आणण सामािजक सुरक्ा 
नवहती. ्ापूववीच नमूद केल्ाप्रमाणे  
अनौपचाररकता आणण अशाशवत 
िस्थती वाढत चालली आहे. एकीकड े
आर्थ्थक सुधारणांच्ा काळात उचच 
आर्थ्थक वदृधी असलेल्ा जीडीपीची 
नोंद होत असताना दसुरीकड े अशा 
प्रकारचे रचत् आहे. सामािजक 
क्ेत्ातील प्रमुख ववभागातून भारती् 
प्रभाव कमी होत चालला आहे आणण 
का््थप्रवण वगा्थची अशाशवत िस्थती 
वाढत चालली आहे. वर उललेख 
केलेल्ा सतत वाढत जाणाऱ्ा 
अशाशवत िस्थतीला 1990च्ा 
पूवा्थधा्थपासून ठपप होत जाणाऱ्ा 
घन्भमत रोजगारसंधींची जोड 
भमळाली आहे. ्ाचे उदाहरण महणजे 
1987-88 मध्े पुरुषांमध्े 
घन्भमत रोजगाराचे प्रमाण 10 
टकके होत,े त्ात 2009-10 मध्े 
िट होऊन त े 8.5 टकके झाले. 
2011-12 मध्े मात्, त्ात वाढ 
होऊन त े 10 टकके झाले. ्ाच्ा 
जोडीला घनमा्थण झालेली वसतुिस्थती 
महणजे अलीकडच्ा काळात घनमा्थण 
झालेले 80 टकके नवे रोजगार हे 
अस्था्ी सवरुपाचे होत े आणण 
त्ापकैी सवा्थत जासत रोजगार 
बांधकाम क्ेत्ातील होत.े बदलणाऱ्ा 
कामाच्ा स्थानात कामकरी वगा्थच्ा 
वाढत्ा ववखंडनाचे प्रघतबबबं हदसत 
आहे. अलीकड े प्रभसदध झालेल्ा 
एका आकडवेारीनुसार उतपादन 
करणाऱ्ा बदलत्ा आस्थापना आणण 

आकारमानाने लहान होत जाणारी 
उतपादन प्रणाली ्ामुळे कामाच्ा 
हठकाणांमधील नीटनेटकेपणा हरवत 
चालला आहे. अशा प्रकारच्ा 
कामांच्ा हठकाणांमुळे सव्ंरोजगारांचे 
प्रमाण वाढत चालले आहे. कारण 
अशा प्रकारची कामाची हठकाणे 
कोणत्ाही प्रकारे उतपादन करणाऱ्ा 
जागेच्ा व्ाख्ेमध्े बसू शकत 
नसल्ाने अशा हठकाणी काम करणे 
अरधकारधक अविड होत चालले 
आहे. अशा प्रकारे ्ा हठकाणी काम 
करणाऱ्ा अनेकांना कामगार हा 
दजा्थच हदला जात नाही आणण 
त्ामुळे त्ांना कोणत्ाही प्रकारच्ा 
कामगार का्द्ांचे संरक्ण उपलबध 
होत नाही आणण कामगारांच्ा 
हककांच्ा कक्ेत त े ्ेत नाहीत. 
रोजगार संधींच्ा अभावामुळे 
अशाशवत कामगार साठ्ांमध्े वाढ 
झाली आहे. कामाच्ा सद्िस्थतीच्ा 
आकडवेारीतून असे हदसत ेकी 1983 
त े 1993-94 ्ा काळात 
बेरोजगारीमध्े लक्णी् िट झाली 
होती मात्, 1993-94 त े2004-
05 ्ा काळात बेरोजगारीत 
झपाट्ाने वाढ झाली. एका अरधकृत 
अदंाजानुसार कामगारांच्ा 
मनुष््बळाला सामावून िेण्ासाठी 
दरवषवी 10-12 दशलक् रोजगार 
घनमा्थण करण्ाची गरज आहे. 
कामगार ववभागाकडून उपलबध 
झालेली ताजी आकडवेारी रोजगार 
घनभम्थतीच्ा गती संदभा्थत अत्ंत 
घनराशाजनक रचत् सादर करत आहे. 
पूण्थ रोजगारघनभम्थतीसाठी आवश्क 
असलेल्ा िस्थतीच्ा जवळपासही न 
राहता अघतश् दरू असलेल्ा ्ा 
रचत्ातून असे हदसत आहे की नव्ा 
रोजगार घनभम्थतीमध्े 90 टकके िट 
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झाली आहे. 2010 मध्े 11 लाख 
असलेले हे प्रमाण 2016 मध्े 
1.5 लाख इतके खाली आले आहे.

सटामटासजक सुरषिटा मंचटाची गरज

त्थाकर्थत आर्थ्थक सुधारणांच्ा 
काळात अरधकृत प्रवकत्ांची नेहमीच 
ही तक्ार राहहली आहे की भारतातील 
कामगार बाजारपेठ अघतश् जहटल 
(अनेक कडक घनबयंधकारक 
का्द्ांमुळे) आहे आणण त्ामुळेच 
परदेशी गुंतवणुकीसाठी सुधारणा फार 
महत्वाच्ा आहेत. भारती् धोरणकतते  
भारतातील प्रमुख तुलनातमक 
फा्द्ांकड े घनदतेश करत असतात. 
भारतातील ववशाल लोकसंख्ा 
अघतश् फा्देशीर आहे असे त्ांचे 
महणणे आहे. ्ा लोकसंख्ेला जर 
कौशल् ववकासाच्ा माध्मातून 
अरधक भशक्क्त बनवले आणण 
कामगार बाजारपेठेत लवरचकता 
घनमा्थण केली तर त्ामुळे अरधकारधक 
गुंतवणूक आकवष्थत होईल आणण 
रोजगार संधी घनमा्थण होतील, असे 
त्ांना वाटत आहे. मी ्ापूववी इतरत् 
चचा्थ केल्ाप्रमाणे( उदाहरणा्थ्थ झा 
2016) त्ांच्ा ्ा दाव्ांचे 
काळजीपूव्थक ववशलेषण केले तर 
आर्थ्थक भसदधांतानुसार कामगार 
बाजारपेठ घन्मन एकतर आर्थ्थक 
वदृधीवर पररणाम करत नाही ककंवा 
रोजगार घनभम्थतीला ्थांबवत नाही, हे 
अघतश् सपष्ट आहे. 

्ापूववी नमूद केल्ाप्रमाणे एकूण 
मनुष््बळाच्ा अघतश् कमी 
प्रमाणातील मनुष््बळाला महणजे जे 
मनुष््बळ संिहटत क्ेत्ात आहे 
त्ाला काही प्रकारचे संरक्ण छत् 
उपलबध आहे. काही राज्े आणण 
काही क्ेत्ात ककमान रोजगार का्दा 

वगळता अनौपचाररक क्ेत्ातील 
िडामोडींवर सध्ा अिसतत्वात 
असलेल्ा प्रमुख कामगार 
का्द्ांमुळे कोणताही पररणाम 
झालेला नाही. संिहटत क्ेत्ात 
संबंरधत कामगार संबंध सुधारण्ासाठी 
हे का्दे लागू करण्ात आले होत.े 
अशा प्रकारची पाशव्थभूमी लक्ात 
िेऊन भारतामधील कामगार 
बाजारपेठेत नसलेल्ा लवरचकतबेाबत 
जो सूर व्कत केला जात आहे 
त्ासाठी पावले उचलणे अविड 
वाटत आहे. अशा प्रकारे मी ्ापूववी 
इतरत् महटल्ाप्रमाणे( झा 2017) 
भारताच्ा 90 टकके मनुष््बळाला 
भेडसावणाऱ्ा ववववध समस्ांपकैी 
एक महणजे  अपुरे का्दे आणण 
प्रत्क्ात का्देववरहहत रचत्  आहे.

्ा संदभा्थत भारतातील 
धोरणकत्ायंसमोर राष्ट्ी् कामगार 
बाजारपेठेच्ा सव्थसमावेशक 
दृिष्टकोनासह कामगार हककांचा मंच 
त्ार करणे आणण त्ाची 
अमंलबजावणी करण्ाचे आवहान 
आहे. अशा प्रकारच्ा दृिष्टकोनामध्े 
प्रमुख कामगार मानकांचा ककमान 
राष्ट्ी् वेतनासह सपष्ट उललेख 
असला पाहहजे. धोरणाच्ा 
जाहहरनाम्ामध्े ही प्रमुख बाब 
असली पाहहजे जेणेकरून कामगार 
बाजारपेठेतील अनौपचाररकतचे्ा 
समस्ेचे घनराकरण होऊ शकेल. 
सध्ाच्ा  ववकास आणण संच्नाच्ा 
गतीच्ा प्रभावाच्ा काळात 
सामािजक सुरक्ेवर भर देण्ाची 
गरज आहे.

सध्ाच्ा एकंदर बहृद आर्थ्थक 
धोरणाच्ा काळात कामगारववष्क 
समस्ांचे घनराकरण करण्ासाठी 

समकालीन भारती् िस्थतीला 
नाकारण्ाचे भाककत सवसत कामगार 
उपलबधतपेासून भमळणा-्ा 
फा्द्ांच्ा आधारावर करण्ात 
आले आहे. मात्, अशा प्रकारच्ा 
भूभमकेची व्वहा््थता सदैधांघतक 
आणण जागघतक अनुभव ्ा दोनही 
पातळ्ांवर तपासून पाहण्ाची गरज 
आहे.

अनौपचाररक रोजगारांमध्े 
असलेल्ा कामगारांसाठी साव्थबत्क 
सामािजक सुरक्ेचे कवच तातडीने 
घनमा्थण करण्ाची गरज आहे. 
ज्ामुळे त्ांच्ा कामाची िस्थती 
सुधारेल आणण त्ांना सनमानाचे 
जीवन जगता ्ेईल. हे करण्ासाठी 
पोषक आहार, सवचछता, आरोग् व 
भशक्ण ्ांसारख्ा मुलभूत सेवांची 
तरतूद करणाऱ्ा प्रणालींचा ववसतार 
व सुधारणा करण्ावर एकाच वेळी 
भर हदला गेला पाहहजे. ्ामुळे 
कामगारांची भौघतक आणण सामािजत 
िस्थती सुधारेल आणण मनुष््बळातील 
बहुसंख् मनुष््बळाची अशाशवत 
िस्थती घनमा्थण करणाऱ्ा प्रकक््ेला 
्थांबवून शाशवत िस्थतीकड ेवाटचाल 
सुरू करता ्ेईल.

लेखक सेंटर फॉर इकॉनॉभमक सटडीज 
अॅनड पलॅघनगं, नवी हदलली ्े्ेथ 
अ्थ्थशासत्ाचे प्राध्ापक आहेत.

email: praveenjha2005@gmail.
com
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श्रम सुधारणांना नेहमी 
कामगार का्द्ातील बदल 

्ा दृष्टीकोनातूनच पाहहले जात.े 
उद्ोजक आणण उद्ोगपतींना 
कोणत्ाही धाकाभशवा् आणण 
सरकारकडून कारवाईच्ा भभतीभशवा् 
काम करण्ासाठी कामगार 
का्द्ांचा उप्ोग केला जातो. 
त्थावप, श्रमसुधारणेबाबतची ही 
अघतश् त्ोटक संकलपना आहे. 
सामािजक सुरक्ेचे व्ापक घनकष 
लक्ात िेऊन कामगार का्द्ात 
बदल करण्ाची गरज आहे. 
भारतातील कामगार का्द्ात बदल 
करण्ासाठी ही अघतश् ्ोग् वेळ 
आहे, त्ाची दोन कारणे आहेतयः एक 
महणजे, गेल्ा दशकात चीन आपले 
घनभम्थतीक्ेत्ातील स्थान हळूहळू 
गमावत आहे आणण दसुरे महणजे 
भारत सरकारने परदेशी 
गुंतवणूकदारांना आकवष्थत 
करण्ासाठी ‘मेक इन इंडड्ा’ 
मोहहमेची केलेली सुरुवात हो्. ‘मेक 
इन इंडड्ा’ मोहहमेचे ्श कामगार 
का्द्ात तवरेने केल्ा जाणाऱ्ा 
बदलांवर अवलंबून आहे. 

ददुदैवाने भारतात कामगार 
का्द्ात सुधारणांववष्ी अघतश् 
रधम्ा गतीने पावले उचलली आहेत. 

श्रीरंग झा

भटारिटािील श्म सुिटारिटायः आवहटाने आणि संिी

वििेचन

1991 मधील जागघतकीकरण आणण 
उदारीकरणाचा भारती् श्रम 
बाजारावर अघतश् कमी प्रमाणात 
प्रभाव पडला आहे. श्रम बाजारपेठेतील 
ताठर धोरणांमुळे भारताने जागघतक 
पातळीवरील उद्ोगक्ेत्ातील 
आिाडीचे स्थान गमावले आहे. गेल्ा 
पंचवीस वषायंमध्े सरकारने 
कामगारांबाबत लवरचक धोरण ठेवून 
कामगार का्द्ात बदल करण्ाचा 
प्र्तन केला आहे. पण, ज्ावेळी 
परकी् गुंतवणूकदारांना आकवष्थत 
करण्ाची वेळ ्ेत ेत्ावेळी भारती् 
श्रम बाजारपेठ ही अभभव्कतीशून् 
हदसून ्ेत.े 

भारती् श्रम बाजारपेठ ही 
गुंतागुंतीच्ा कामगार का्द्ांमुळे 
उधवसत झाली आहे. कामगार 
कल्ाणाचा बळी देऊन उÐeesजक 
नोकरशाही आणण भ्रष्ट 
इनसपेकटरराजला बळी पडले आहेत. 
महणूनच श्रम बाजारात उदारीकरणाची 
तातडीची आवश्कता आहे. कामगार 
का्दे प्रगतीशील, नोकरशाहीतून 
मुकत असे पारदशवी आणण सव-
घन्ंबत्त असले पाहहजेत. मुकत 
बाजारामुळे कंपन्ांना कामगारांप्रती 
घनण््थ  िेणे, कामगारांना काढून 
टाकणे, त्ांचे घन्मन करणे (हा्र-

भटारिटािील कटामगटार कटा्यद्यटाि 
बदल करण्यटासटा्ी ही अतिश्य 
्योग्य िेळ आहे, त्यटाची दोन 
कटारिे आहेियः एक महिजे, गेल्यटा 
दशकटाि चीन आपले 
तनरमजािीषिेत्टािील ्थिटान हळूहळू 
गमटािि आहे आणि दसुरे महिजे 
भटारि सरकटारने परदेशी 
गुंिििूकदटारटांनटा आकवषजाि 
करण्यटासटा्ी ‘मेक इन इंडि्यटा’ 
मोहहमेची केलेली सुरुिटाि हो्य.
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फा्र-रेग्ुलेट) आणण बाजारपेठेच्ा 
गरजेनूसार घन्म आणण श्थवी त्ार 
करणे सुलभ होईल.       

कामगारांचे सबलीकरण हा 
आणखी एक मुददा आहे. मुकत श्रम 
बाजार (रिी लेबर माकते ट) प्रमाणेच 
्ाही मुद्ाला ववरोध झाला. कामगार 
का्द्ांमध्े सुधारणा करण्ाववष्ी 
सवातंत््ानंतरही फार प्र्तन झाले 
नाहीत. एवढंच नाही तर 
जागघतकीकरणासोबत जुळवून 
िेण्ासाठी गेल्ा पंचवीस वषा्थत 
समाधानकारक का््थ झाले नाही. 
आशच्ा्थची बाब महणजे सरकार 
सवतयःच कंत्ाटी कामगारांचा सवा्थत 
मोठा घन्ोकता ठरत आहे. महणून 
खासगी कंपन्ांनी कंत्ाटी पदधतीने 
कामगार ठेवल्ास आशच््थ वाटा्ला 
नको. औद्ोरगत तंट्ांबाबत घनकाल 
देताना न्ा्ाल्ेही जासतच ताककीक 
ठरली आहेत. सांगा्चे महणजे 
1991 पूववी  कामगार  आणण 
उद्ोजक ्ातील वादाचे घनकाल 
कामगार वगा्थच्ा बाजूने असा्चे.

कें द्र सरकारने कामगार 
का्द्ाबाबत ्थोडी नरमाईची 
भूभमका िेतल्ाची हदसत.े कारण, 
अजूनही कंत्ाटी कामगाराच्ा 
घन्ुकतीववष्ी घन्ोकत्ाकड े पूण्थ 
अटी व शतवी हदल्ा नाहीत. घन्ोजन 
आ्ोगाने केलेल्ा अभ्ासानूसार 
्ाबाबत सपष्टता हदसून ्ेत े
(2001) : श्रम बाजारपेठ ही 
का्द्ाने घन्ंबत्त झाली पाहहजे. 
कामगार महणजे बाजारपेठेतील वसतू 
(कमॉडडटी) नाही. त ेनागररक आणण 
मनुष्् आहेत आणण कोणत्ाही 
घन्ोकता-कामगार संबंधामध्े एकटा 
कामगार हा कमकुवत पक् ठरतो. 

महणून कामगारांच्ा हककांचे संरक्ण 
केले पाहहजे. उदाहरणा्थ्थ सामुहहक 
मागण्ांसाठी संिटनेची स्थापना 
करणे, सामािजक हहताचे घनण््थ  
घन्ोकत्ास घ्ाव्ास भाग पाडणे, 
कामगारांचे आरोग् आणण सुरक्ेची 
काळजी, महहला कामगारांना ववशषे 
सुववधा, तक्ार घनवारण पदधती 
अशाप्रकारे रचना असली पाहहजे. 
ववकसनशील आणण ववकभसत देशांनी 
ही पदधती सवीकारली आहे.

भारत सरकार व्वस्थापन 
आणण कामगार दोहोंचेही हीत 
जपण्ास प्राधान् देत आहे. घन्ोजन 
आ्ोगाच्ा अभ्ासातून (2001) 
ही बाब सपष्ट होत.े कामगारांचे हहत 

जपण्ासाठी का्दे असावे ्ाबाबत 
आमचे दमुत नाही. पण, त्ाचवेळी 
कामगाराची का््थक्मता वाढून 
व्ापक रोजगारघनभम्थती कशी होईल, 
हेही पाहहले पाहहजे. का्द्ाच्ा 
अमंलबजावणीच्ा माध्मातून 
कामगारांच्ा उतपादकतते वाढ होईल 
्ाकडहेी लक् हदले पाहहजे. बदलत्ा 
बाजारपेठेनूसार कामगारांनी 

तंत्ज्ानाचा सवीकार केला पाहहजे. 
जागघतकीकरण आणण उदारीकरणामुळे 
लवरचकता फारच वाढली आहे. 

भारतात उÐeesजकसनेही वातावरण 
आहे, त्ामुळे पुरातन कामगार 
का्द्ात बदल करणे हाच मोठा 
अड्थळा आहे. 1991 च्ा 
जागघतकीकरण आणण उदारीकरणामुळे 
परदेशी कंपन्ांनी भारती् 
बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे. त्ामुळे 
व्वसा्ासंबंधीची पूण्थ पररभाषा 
बदलली आहे. श्रमाचे प्रासंरगकीकरण, 
्थड्थ-पाटटी एमपलॉ्मेनट ्ाकड े लक् 
हदले पाहहजे. ् ाबरोबरच कामगारांच्ा 
मुलभूत हककांचे संरक्ण आणण ् ोग् 
श्रम घनकष पाळण्ाची गरज आहे. 

कुशल कामगारांची उपलबधता 
हा भारती् बाजारपेठेतील एक गंभीर 
मुददा आहे. पुरातन कामगार 
का्द्ांपेक्ाही ्ा मुद्ाने ्ेथट 
परकी् गुंतवणूकीवर म्ा्थदा ्ेतात. 
एवढंच नाही तर सुक्म, लिु आणण 
मध्म उÐeesगांकडहेी पुरेसे कुशल 
मनुष््बळ नाही. घन्ोजन 
आ्ोगाच्ा अभ्ासातून (2001) 
हदसून आले आहे की, पुरुष 
कामगारांपकैी फकत 10.1%  आणण 
महहला कामगारांपकैी 6.3%  
कामगारांकडचे ग्रामीण भागात 
कौशल् आहे. तर, शहरी भागात 
19.6% पुरुष कामगार आणण 
11.2% महहला कामगारांकड े श्रम 
कौशल् आहे. 20-24 व्ोगटातील 
फकत 5% तरुणांकड े व्ावसघ्क 
कौशल् आहे. 

व्ावसाघ्क कौशल्ाच्ा 
बाबतीत भारत मेिकसकोसारख्ा 
ववकसनशील देशाच्ाही मागे आहे. 
व्ावसाघ्क कौशल्ाचे प्रमाण 

 तन्योजन आ्योगटाच्यटा 
अभ्यटासटािून (2001) हदसून 
आले आहे की, पुरुष कटामगटारटांपकैी 
फकि 10.1%  आणि महहलटा 
कटामगटारटांपकैी 6.3%  
कटामगटारटांकिचे ग्टामीि भटागटाि 
कौशल्य आहे. िर, शहरी भटागटाि 
19.6% पुरुष कटामगटार आणि 
11.2% महहलटा कटामगटारटांकि े
श्म कौशल्य आहे. 20-24 
ि्योग्टािील फकि 5% 
िरुिटांकि े व्यटािसत्यक कौशल्य 
आहे.
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मेिकसकोमध्े 28% आहे. देशात 
सपधा्थतमक बाजारपेठ घनमा्थण 
करण्ासाठी समग्र कामगार धोरणाचा 
अभाव हे एक कारण आहे. आताप्यंत 
अनेक वेळा अभ्ासगटाच्ा 
माध्मातून अहवाल प्रापत झाले 
आहेत. मात्, सरकारने समग्र 
कामगार धोरण घनभम्थतीऐवजी 
तुकड्ा-तुकड्ांमध्े घनण््थ  िेतले 
आहेत. राष्ट्ी् उतपादन धोरण, 
बालकामगारांबाबतचे राष्ट्ी् धोरण, 
कौशल् ववकासाववष्ी राष्ट्ी् 
धोरण, कामाच्ा हठकाणचे आरोग् 
आणण प्ा्थवरण ्ामध्े सरकारने 
वेळोवेळी कामगार कल्ाणाचे मुददे 
अतंभू्थत केले आहेत. घतसऱ्ा 
पंचवावष्थक ्ोजनेत कामगार नीती 
सवतंत्पणे चरच्थली गेली आहे. पण, 
समग्र अशाप्रकारचे प्र्तन आताप्यंत 
झाले आहेत.

घन्ोजन आ्ोगाच्ा 
अभ्ासातून (2001) सपष्ट केले 
आहे की, कामगार का्द्ांचा 
व्ापक आढावा िेतला पाहहजे, 
त्ाची आवश्कता आहे. कामगार 
का्दे सुलभ करुन कालसंगत केले 
पाहहजेत. काही वेळा कामगार 
का्द्ामुळे नाही तर प्रकक््ेमुळे 
न्ा्ास ववलंब होतो. महणून 
कामगार घन्ुकती ही कोणत्ाही 
वादाववना झाली पाहहजे. तसेच 
अमंलबजावणी ्ंत्णेतही काही दोष 
आहेत. उÐeesगजगताकडून नेहमी प्रशन 
उपिस्थत केला जातो की, 
लाचखोरीसारख्ा बाबींमुळे लिु 
उÐeesजकांचा खच्थ वाढतो. तर, कामगार 
संिटनांकडून मभशनरी अत्ाधुघनक 
करण्ाच्ा मुद्ाला ववरोध केला 
जातो.  

सध्ाच्ा कामगार का्द्ातून 
परसपरववरोध, संहदगधता नष्ट केली 
पाहहजे. का्द्ाच्ा अनावश्क 

धाकाभशवा् देशात उद्ोगजगताला 
श्रमबाजारपेठेचा पूरेपूर उप्ोग करता 
आला पाहहजे. ककंबहुना रोजगारासाठी 
पोषक वातावरण घनमा्थण करणारे 
कामगार का्दे पाहहजेत. उतपादन 
आणण सेवा क्ेत्ात जागघतक 
बाजारपेठेशी सपधा्थ करताना आपणास 
ही मनोवतृ्ी बदलली पाहहजे. सरकारने 
सव्थ प्रकारच्ा कामगार का्द्ांचे 
समग्र रुपांतर करण्ाची हीच ्ोग् 
वेळ आहे. ्ात कामगार-व्वस्थापन 
संबंध, वेतन, सामािजक सुरक्ा, 
कामाच्ा हठकाणी सुरक्क्तता, 
कल्ाणकारी तरतुदी, 

रोजगारासंबंधीच्ा अटी व शतवी, 
कामगार संिटनांना मान्ता, 
सामुहहक मागण्ा आणण आतंरराष्ट्ी् 
सतरावरील श्रम घनकषांची पूत्थता 
करणे ्ांचा अंतभा्थव आहे. संिटीत 
तसेच असंिटीत क्ेत्ातील कामगारांना 
सामावून िेणारे ववधे्क फार प्रभावी 
आणण व्वहारी ठरेल.

व्ापक राष्ट्ी् कामगार धोरण 
असल्ाभशवा् कामगार बाजारपेठेत 
बदल होणे शक् नाही. महणून भारत 
सरकारने सव्थप्र्थम राष्ट्ी् कामगार 
धोरणावर मतकै् िडवून आणण्ावर 
भर Ðeeवा. तसेच उÐeesगजगताची 
संतुष्टी करण्ासाठी तातपुरती 

धोरणघनभम्थती ्थांबवावी. गेल्ा वीस 
वषा्थत बऱ्ाच संस्थांनी केलेली चचा्थ, 
अभ्ास ्ातून असे हदसून ्ेत ेकी, 
व्ापक राष्ट्ी् कामगार धोरण 
घनभम्थती शक् आहे. 

रोजगारववरहीत ववकास (जॉबलेस 
ग्रो्थ) ही सव्ंचभलत तंत्ज्ानामुळे 
घनमा्थण झालेली प्रखर बाब आहे. 
त्ामुळे भारत सरकारला नवनवीन 
रोजगाराच्ा संधी घनमा्थण कराव्ा 
लागतील. सध्ा ‘मेक इन इंडड्ा’ 
मुळे गुंतवणूकदार आकवष्थत होत 
आहेत पण अजून त्ातील सहभागीता 
वाढली नाही. ्ुवा लोकसंख्ा 
डोळ्ासमोर ठेवून रोजगारघनभम्थती 
करावी लागणार आहे. त्ासाठी उचच 
भशक्णाला व्ावसाघ्क कौशल्ाची 
जोड देण्ाची गरज आहे. सध्ा 
सरकारने कामगार का्द्ात 
सुधारणेकड े हदलेले लक् 
वाखाणण्ाजोगे आहे. त्ासाठी 
ववववध उपक्मांच्ा माध्मातून 
पुढाकार िेण्ात आला आहे, 
त्ाप्रमाणेच श्रमशकतीमध्े 
उतपादकता वाढवून त्ांच्ात ्ोग् 
ती पात्ता घनमा्थण करण्ाची गरज 
आहे.  



लेखक नवी हदललीिस्थत अपीज् 
सकूल  अॅाफ मॅनेजमेट मध्े 
प्राध्ापक असून कामगार ववष्ाचे 
अभ्ासक आहेत.

email: jha.srirang@gmail.com

भटारि सरकटारने सिजाप्रथिम 
रटाषट्ी्य कटामगटार िोरिटािर 
मिकै्य घििून आिण्यटािर भर 
Ðeeिटा. िसेच उÐeesगजगिटाची 
संिुष्ी करण्यटासटा्ी िटातपुरिी 
िोरितनरमजािी थिटांबिटािी. गेल्यटा 
िीस िषटाजाि बऱ्यटाच सं्थिटांनी 
केलेली चचटाजा, अभ्यटास ्यटािून 
असे हदसून ्ेयि े की, व्यटापक 
रटाषट्ी्य कटामगटार िोरि तनरमजािी 
शक्य आहे.
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दीि्थकाळापासून नसैरग्थक 
सत्ोतांच्ा आधाराचे 

व्ापक शोषण करण्ात आल्ाच्ा 
पररणामी जमीन, पाणी आणण 
वनसपतींच्ा प्रमाणात िट होऊन 
त्ाचा ववपररत पररणाम कृषी 
उतपादकता आणण रोजगाराच्ा 
संधीवर झाला. त्ाच धतवीवर वाढत्ा 
गररबी आणण बेरोजगारीचा पररणाम  
जभमनीचे तुकड े पडून शतेमजुरांच्ा 
संख्ेत वाढ होण्ात झाला आहे. 
शतेमजुरांच्ा संख्ेत लक्णी् वाढ 
होऊन 1981 मध्े 70 लाख 8 
हजार शतेमजुरांची संख्ा 2008 

मध्े 12 लाख 10 हजारांवर गेली. 
अगदी त्ाचवेळेस लहान व 
अलपभूधारक शतेकऱ्ांकड ेअसलेल्ा 
प्रत्क् लागवडीखालील शतेजभमनीची 
टककेवारी 1971 मध्े 70 टकके 
होती ती वाढून 2001 मध्े 82 
टकक्ांवर गेली. ्ा प्रशनाची 
सोडवणूक करण्ासाठी जोरदार 
प्र्तन आणण समावेशक वाढीवर भर 
देण्ाची गरज आहे. महातमा गांधी 
राष्ट्ी् ग्रामीण रोजगार हमी ्ोजना 

्ू. हेमंत कुमार आणण बी. सुजाता

मनरेगटाचटा कटामगटार बटाजटारपे्, ्थिलटांिर आणि िेिनटािरील पररिटाम

अभ्यटास

ही त्ापकैीच एक. 7 सपटेंबर 2005 
रोजी महातमा गांधी राष्ट्ी् रोजगार 
हमी ्ोजना सुरू करण्ात आली 
असून प्रत्ेक कुटंुबाला प्रत्ेक 
आर्थ्थक वषवी ककमान शंभर हदवसांची 
रोजगार हमी पुरवून त्ादवारे 
देशाच्ा ग्रामीण भागातील कुटंुबांची 
उपजीववका सुरक्ा वाढवण्ाचा भाग 
महणून ती होती. ्ा का्द्ाच्ा 
अमंलबजावणीतील पहहल्ा टपप्ात 
सुरूवातीला 200 िजह्ांत का्द्वाची 
अरधसूचना (2 फेबु्वारी 2006 
पासून लागू) काढण्ात आली. 
आर्थ्थक वष्थ 2007-08 मध्े ्ा 
्ोजनेची व्ापती आणखी 130 
ग्रामीण िजह्ांत वाढवण्ात आली. 
1 एवप्रल 2008 पासून उव्थररत 
िजह्ांत मनरेगाची अरधसूचना 
काढण्ात आली. 2008 पासून 
मनरेगा ्ोजनेत  संपूण्थ देशाला 
समाववष्ट करण्ात आले असून 
फकत 100 टकके शहरी लोकवसती 
असलेल्ा िजह्ांचा अपवाद केला 
आहे. ्ा ्ोजनेच्ा अवाढव् 
व्ापतीमुळेही ती वैभशष्टय़पूण्थ ठरली 

शिेमजुरटांच्यटा संख्ेयि लषििी्य िटाढ 
होऊन 1981 मध्ेय 70 लटाि 8 
हजटार शिेमजुरटांची संख्यटा 2008 
मध्ेय 12 लटाि 10 हजटारटांिर गेली. 
अगदी त्यटाचिेळेस लहटान ि 
अलपभूिटारक शिेकऱ्यटांकि ेअसलेल्यटा 
प्रत्यषि लटागििीिटालील शिेजरमनीची 
्ककेिटारी 1971 मध्ेय 70 ्कके 
होिी िी िटाढून 2001 मध्ेय 82 
्कक्यटांिर गेली.
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असून अदंाजे 40,000 कोटी 
रुप्ांचा वावष्थक खच्थ असलेला (6.7 
अबज डॉलर) हा जगातील सवा्थत 
मोठा साव्थजघनक कामाचा का््थक्म 
आहे. 

्ा का््थक्मात एकातमक 
नसैरग्थक सत्ोत व्वस्थापन आणण 
उपजीववका घनभम्थतीचा दृष्टीकोन 
असून ्ोजनेच्ा कें द्रस्थानी कुटंुबे 
आणण  कामाच्ा जाणीवेच्ा रचना, 
असुरक्क्ततचे्ा ववपररत अनुभव, 
प्रघतष्ठा, काम आणण उपजीववकेचा 
असलेला अरधकार आणण चांगल्ा 
दजा्थचे जीवन ही ततवे आहेत. मात् 
पुढील संशोधनाच्ा दृष्टीने काही 
रचतंाजनक मुददे  आहेत. ववशषेतयः 
व्वस्थांमध्े रुपांतर आणण हसतांतर 
होत असताना सूक्म (व्कती/कुटंुबे) 
आणण दीि्थ व्वस्था (सरकार/संस्था) 
्ांच्ातील दवुा हा बदलाचे ववशलेषण 
करताना प्रमुख असतो. उदाहरणा्थ्थ, 
दीि्थ सतरावरील व्ापक बदलांचा 
पररणाम कुटंुबांवर होतो आणण 
कुटंुबांच्ा ककंवा व्कतींचा  सूक्म 
सतरावरील कृतींचा मग त्ा बाह् 
िटकांसंबंधी असोत अ्थवा अतंग्थत 
िटकांचे पररणाम जसे की वेतन 
देण्ात झालेला ववलंब ् ांचा पररणाम 
व्ापक रचनांवर होऊन चढउतार 
िडून ्ेतात.  रगडनचा सट्कचुरेशन 
भसदधांत सूक्म प्रणाली महणजे 
व्कती ककंवा कुटंुब आणण दीि्थ 
प्रणाली महणजे सरकार, का्दा 
आणण अ्थ्थशासत् ्ांच्ातील 
साखळीबाबत अतंदृ्थष्टी पुरवतो. 

रगडनच्ा (1979) मत े एजंटस 
(जे्ेथ एजंटस महणजे ववभशष्ट हेतूने 
का््थ करणारे/व्कती) त्ाच त्ाच 
कृती ककंवा वत्थन करून रचना त्ार 
करतात (सट्कचरेशन) त्ाचबरोबर 
्ा रचना एजंटसच्ा कृती (म्ा्थदा) 
घनिशचत करतात. ही अतंदृ्थष्टी एजंट 
(व्कती /कुटंुब) आणण व्ापक रचना 
्ांच्ातील नातसेंबंध समजण्ासाठी 
आवश्क आहे. ्ा हठकाणी हे 
एजंटस ्ोजनेच्ा उहददष्टांवर कसा 
पररणाम करतात आणण का््थक्म 
गररबांच्ा उपजीववका सत्ोताचा पा्ा 
मजबूत कसा करतो हे जाणून 
िेण्ाची गरज आहे. ककमान शंभर 
हदवसांच्ा वेतनाची का्देशीर हमी 
देण्ाचा का्दा लागू करण्ात 
भारती् नागररकांची इचछाशकती व  
काम करण्ाच्ा हककाला मान्ता 
जे्ेथ गरीब आणण दबु्थल सक्ी्ररत्ा 
गुंतलेले असतात, प्रघतबबबंबत झाली 
आहे. मनरेगांतग्थत हदले जाणारे वेतन 
महणूनच व्कतीदश्थक न्ा्ाचे 
घनदतेशक असून ज्ाचा ्ा दरूगामी 
का्द्ात भववष््ाच्ा दृष्टीने ववचार 
करण्ात आला होता. आताप्यंत 
संशोधनातील घनष्कषायंनी ्ा 
का््थक्माचा बाजारपेठ, ववस्थापन 
आणण वेतनावर नेमका झालेला 
पररणाम सपष्ट केलेला नाही. 
संशोधनातील खालील तफावती 
घनिशचत करण्ात आल्ा आहेत. 

-मनरेगा नेमक्ा कामगार 
समुदा्ाला लिक््त करत े अ्थवा 
नाही - धोरण आणण अंमलबजावणी

-शतेमजुरीचे वेतन वाढवून 
मनरेगाने कृषी क्ेत्ावर ववपररत 
पररणाम केला आहे का् आणण 
शतेीच्ा हंगामात शतेमजुरांची टंचाई 
घनमा्थण केली आहे?

-मनरेगाचा ग्रामीण भागात 
आर्थ्थक मंदीमुळे होणाऱ्ा 
स्थलांतरावर पररणाम होतो का्? 

उद्द्ष्दे

- ववशषेतयः कामगार बाजारपेठ, 
आर्थ्थक मंदीमुळे होणाऱ्ा 
कामगारांच्ा स्थलांतरावर होणाऱ्ा  
पररणामाचा आढावा िेणे 

-ज्ा सहभारगतव प्रकक््ेमुळे 
एखाद्ा कुटंुबाची उपजीववकेची 
सुरक्ा होऊन त्ात वाढ होती ती 
समजून िेणे.

संशोिन पद्धिी 

कना्थटक आणण झारखंड ्ा दोन 
राज्ांचा  अभ्ास करण्ात आला. 
्ा दोन घनवडलेल्ा राज्ांत कृषी 
क्ेत् हेच गररबांची प्रा्थभमक  सुरक्ा 
असल्ाने साधनसंपत्ीची उपलबधता, 
भरणपोषणाची पररिस्थती आणण 
पररिस्थतीशी जुळवून िेण्ाची क्मता 
ही अन् कारणे ्ा दोन भागांत 
वेगवेगळय़ा सवरुपाची आहेत. प्रत्ेक 
राज्ात चार गावांची (ग्रामपंचा्त) 
घनवड करण्ात आली. प्रत्ेक गावात 
शतेीत गंुतल्ा 50 कुटंुबांची नमुना 
महणून घनवड करण्ात आली (50) 

नमुने गुणणले 4 गावे = 200 नमुने 
गुणणले 2 राज्े = 400 नमुने. 
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(तकता 1 पहा) 

नमुनटा प्रतिमटान

रटाज्य सजलहटा ग्
ग्टामपंचटा्यि आणि गटािटाचे 

नटाि
नमुनटा प्रमटाि

कना्थटक

तूमकूर गुबबी चेलूर 50

होसाकेरे 50

गुलबगा्थ सेदम मुधोले 50

बेळगाव रा्बाि सवाववासुड्डी 50

झारखंड

रामगढ मंदू बोंदगबर 50

गरगली (मंदूचट्डी) 50

पूव्थ भसधंुबुंरी िटभसला देवमारी (कालरचत्ी) 50

पतामडा गेरूवाला (आरैर्ा) 50

सट्हटफाईड रँडम सॅमपभलगं ही 
पदधती अभ्ासाकरता वापरण्ात 
आली. दोन राज्ांतील प्रत्ेक 
गावातील कुटंुबाची घनवड ही मनरेगा 
्ोजनेतील मजुरांच्ा सहभागापुरती 
म्ा्थहदत होती.

कटामगटार बटाजटारपे्, वि्थिटापन आणि 
िेिनटािरील पररिटामटाचटा विशलेषक 
आढटािटा

ग्रामीण कामगार बाजारपेठेवर 
सामािजक आणण आर्थ्थक शकतीशाली 
लोकांच्ा हदशनेे मोठय़ा प्रमाणात 
झुकलेल्ा अनेक ्ंत्णांच्ा म्ा्थदा 
असतात आणण त्ामुळे गरीब व 

भूमीहीन मजूर हा समान सतरावर 
वाटािाटी करण्ास सक्म नसतो. 
भूमीहीन आणण लहान शतेकरी 
्ांच्ासारख्ा दबु्थल गटांच्ा  
ववस्थापनाकड े ग्रामीण कामगार 
बाजारपेठेतील संकटाचा मुकाबला 
करण्ाचे व्कती व कुटंुबाचे 
प्रघतसादातमक साधन महणून पहा्ला 
हवे. ्ाच पदधतीने वेतन, ग्रामीण 
बाजारपेठ व ववस्थापन ्ांचा संबंध  
केवळ मनरेगाच नवहे तर त्ाच्ा 
बरोबरच राबवण्ात ्ेणाऱ्ा 
एनआरएलएम अतंग्थत  महहला 
ककसान सशकतीकरण परर्ोजनांशी 

मूलतयः जोडला गेला आहे. नमुना 
महणून घनवडण्ात आलेल्ा दोन 
राज्ांतील कामगार बाजारपेठ ही 
कृषी क्ेत्ाला आकार देणाऱ्ा माती, 
पाणी, पाटबंधारे, जभमनीचा वापर, 
दषु्काळ वगैरे िटना अशा शकतींबाबत 
संवेदनशील आहे. सुरुवातीच्ा 
टपप्ात अकृषक वेतनात वाढ 
झाल्ाने कृषी क्ेत्ातील मजूर  
अकृषक कामाकड ेवळल्ाचे पाहण्ात 
आले आणण मनरेगा तसेच एमकेएसपी 
्ांसारख्ा ्ोजनांच्ा 
अमंलबजावणीमुळे नंतरच्ा टपप्ांत 
त ेओसरू लागले होत.े 
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िकिटा क्र. 2: रोजगटार तनरमजािी (एकूि हदिस) आणि मजूरी (रूप्यटांमध्ेय)

रोजगटार तनरमजािी 

आणि मजुरी
कनटाजा्क झटारिंि

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन पूववी

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन नंतर

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन पूववी

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन नंतर

पुरूष महहला पुरूष महहला पुरूष महहला पुरूष महहला

कामांच्ा हदवसात 

झालेली वाढ

155 180 245 340 130 160 210 340

कृषी 68 110 140 285 74 125 160 298

बबगर शतेी कामे 87 70 83 25 56 35 10 9

मनरेगा# - - 22 30 - - 40 33

मजुरी (रू. /प्रतिहदन)

शतेातील कामे 100 80 250 200 80 60 150 120

बबगर शतेी कामे 150 120 350 250 100 80 200 175

मनरेगा 204/- 167/-

रोजगार घनभम्थती (कामाचे हदवस) 
प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. आणखी 
मनोरंजक गोष्ट महणजे दोन 
राज्ांतील गावांमधील ककरकोळ, 
लहान आणण भूमीहीन ्ा दोनही 
बाबतीत कामाचे मनुष्् हदवसांमध्े 
वाढ झाल्ाचे पाहण्ात आले. (तकता 
2 पहा)

- आणखी एक मुददा असा की 
समुदा् आधाररत संिटना मजबूत 
करण्ामुळे व नागरी समाजाच्ा 
भूभमकेमुळे ग्रामीण कामगार 
बाजारपेठेला मदत झाली जे्ेथ 
प्रशासन व सरकारने ्ोजलेल्ा 
अनेक उपा्ांमुळे तसेच सक्ी् 

प्रशासकी् कहटबदधतमेुळे कामगार 
वेतन व मंदीमुळे होणाऱ्ा 
ववस्थापनाला मदत झाली. 

- कृषी क्ेत् मजबूत करून 
प्रशासन सुधारण्ावर सकारातमक 
भर देण्ात आला. 

- मनरेगा आणण एमकेएसपी 
्ोजना तसेच ्ोजनेनंतरच्ा 
कालावधीत कृषी उतपादकता व कृषी 
क्ेत्ाचा ववकास करण्ाच्ा 
दृष्टीकोनातून कृषी उपक्मांना चालना 
देण्ात आली. 

्थिलटांिर आणि मनरेगटा 

एखाद्ा कुटंुबात आर्थ्थक संकट 

बहुववध कारणांमुळे असत.े मनरेगा 
्ोजना त्ांची रचना व 
अमंलबजावणी ्ातून कामगारांच्ा 
स्थलांतराच्ा प्रशनाशी ्ेथट भभडत 
नाहीत. तरीही सव्ंसहाय्ता गटांचा 
नागरी समाजाच्ा माध्मातून 
हसतक्ेप व त्ाची तीव्रता वाढवणे 
त्ाचबरोबर एमकेएसपीअतंग्थत 
कृषी क्ेत्ात वैववध् आणण्ामुळे 
ववशषेतयः हंगामी स्थलांतर कमी 
होऊन फरक पडला आहे. (तकता 3 
पहा) हंगाम नसतानाच्ा काळातही 
सुरू असलेल्ा मनरेगा कामांमुळे  
काही प्रमाणात स्थलांतरात िट 
झाली आहे.  
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तकता क्. 3: घनवडलेल्ा गावातील स्थलांतरववष्क िस्थती 

्थिलटांिर

कनटाजा्क झटारिंि

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन पूववी

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन नंतर

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन पूववी

नॅशनल रूरल लाईवहलीहुड 

भमशन नंतर

पुरूष महहला पुरूष महहला पुरूष महहला पुरूष महहला

हंगामानुसार 
िट (%)

25 40 80 90 10 15 100 100

(120 
HHs)

(120 
HHs)

(10-15 
HHs)

(10-15 
HHs)

(175 
(hhs)

(175 
(HHs)

- -

साव्थकाभलक 
िट (%)

- - 70 100 - - 80 90

(10HHs) - (25HHs) (25HHs)

कटाम रमळण्यटाबटाबिची अतनसशचििटा 

मनरेगाच्ा अमंलबजावणीत 
एक मोठी पोकळी महणजे कामाच्ा 
वाटपात होणारी िट व वेतन 
ततपरतनेे देण्ात होणारा ववलंब ही 
आहे. दोनही नमुना राज्ांत हे 
घनरीक्ण नोंदवण्ात आले आहे. 
प्रत्क् कामावरील आकडवेारी असे 
दश्थवत े की, वेतनात होणारा ववलंब 
लोकांना ्ा का््थक्मापासून दरू नेत 
आहे. मनरेगा ही मागणी प्रणणत 
्ोजना आहे. मनरेगांतग्थत कामांना 
व्ापक नकार आणण वेतन देण्ात 
होणारा अतंहीन ववलंबाचा पररणाम   
कामाची मागणी नष्ट होण्ात होत 
आहे. काम भमळण्ाची आणखी एक 
अघनिशचतता महणजे आधारकाड्थ   
आधाररत वेतन चुकत ेकरणे ही आहे. 
नरेगा  कामांची मजुरी आधार काड्थशी 
जोडण्ाचा प्र्ोग करण्ात आलेले 
झारखंड हे पहहले राज् होत ेआणण 
त्ा राज्ातील मजुरांनी सांरगतले 
की त्ाची त्ांना प्रचंड मदत झाली 
कारण बँकेत जाण्ासाठी पा्पीट 
करण्ाची आता गरज नाही आणण 

त्ांना दे् असलेली नेमकी रककम 
त्ांना भमळत.े 2015 च्ा सवपोचच 
न्ा्ाल्ाच्ा आदेशात आधार काड्थ 
आधाररत वेतन देणे सवेचछापूव्थक 
आहे, परंतु ् ा क्ेत्ातील का््थकत्ा्थच्ा 
मत े राज्ातील सरकार त्ेथील 
गररबांवर हे लादत आहे. जेवहा 
आमच्ाकड े आधार काड्थ नवहत े
तवेहा आमहाला कधीच काम भमळाले 
नाही. जेवहा आमही काम मागण्ासाठी 
गेलो तवेहा आमहाला कधीच काम 
हदले गेले नाही. तर कना्थटकात असे 
हदसले की, ्ा क्ेत्ातील 
अरधकाऱ्ांमध्े समनव्ाचा अभाव 
होता, वावष्थक ्ोजना/ववकास ्ोजना 
ग्रामपंचा्त, गट, िजलहा सतरावर 
त्ार करण्ास ववलंब झाला आणण 
कामगार अ्थ्थसंकलप त्ार करण्ास 
ववलंब झाल्ाने वावष्थक ्ोजनेतील 
कामांची अमंलबजावणी करण्ात 
कमतरता राहहली. 

दोनही राज्ांत ज्ा अन् 
समस्ा पाहण्ात आल्ा त्ात 
तांबत्क सहाय्कांची कमतरता, 

माहहती, भशक्ण व संवादाच्ा  
्ोजनांची सपष्ट मांडणी नसणे, 
अग्राह् वसतुंवर खच्थ करणे आणण 
घनधी अन्त् वळवणे, जॉब काड्थसाठी 
िरोिर जाऊन सवतेक्ण न करणे, 
अभभलेखांची (रेकॉड्थ) नोंद नसणे 
ककंवा अत्ंत सुमार दजा्थची नोंद 
ठेवणे, काम पूण्थ होण्ात अनावश्क 
ववलंब झाल्ाने केलेला खच्थ व््थ्थ 
ठरणे, काम करताना मभशनसचा 
उप्ोग, एककें द्राभभमुख का्ा्थचा 
अभाव आणण ्ोजनेच्ा 
अमंलबजावणीवर देखरेखीचा अभाव 
्ांचा समावेश आहे. 

ककमटान िेिन िेळेिर हदले जटाि नटाही

मनरेगा मजूर अनेकदा  त्ांच्ा 
कठोर पररश्रमासाठी असलेले वेतन 
भमळवण्ात अप्शी का ठरतात, 
असा प्रशन ्े्ेथ उपिस्थत करण्ात 
आला आहे. झारखंड आणण कना्थटक 
्ा राज्ांतील घनरीक्णांच्ा आधारे 
खालील कारणांमुळे मजुरांना वेतन 
वेळेवर हदले जात नाही. 
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-मसटरवर नावाभशवा् काम 
करणे यः झारखंडमध्े मजुरांना 
छापील ई-एमआर कामाच्ा हठकाणी 
पोहचण्ाआधीच काम सुरू करण्ास 
सांगण्ात ्ेत.े परंतु बऱ्ाचदा 
खालील कारणांमुळे ई-एमआर सव्थ 
संबंरधत कामगारांचे नाव नोंदवण्ात 
असम्थ्थ ठरत.े 1. कामासाठी हदलेल्ा 
अजा्थतील मजुराचा जॉब काड्थ क्मांक 
एमआ्एसमध्े त्ा मजुराच्ा 
नावापुढील जॉब काड्थ क्मांकापेक्ा 
भभनन असतो. 2. मजुराचे नाव 
त्ाच्ा/घतच्ा इलेकट्ॉघनक जॉब 
काड्थवरून त्ाला ककंवा घतला माहहती 
न देताच काढलेले असत.े 3. मजुराचे 
नाव त्ाला ककंवा घतला माहहती न 
देताच मजुरी अन्त् वळवण्ासाठी 
दसुऱ्ा एखाद्ा ई-एमआरमध्े 
नोंदवलेले असत.े 

- ककती हदवस काम केले त्ाची 
नोंदणी करण्ात चूकयः वर उललेख 
केल्ाप्रमाणे छापील ई-एमआर 
कामाच्ा हठकाणी वेळेवर कवरचतच 
पोहचत.े दरम्ान, कामाच्ा 
स्थळावरील मुकादम कामगारांच्ा 
उपिस्थतीबददल कचची नोंद ठेवतो 
ज्ाची नंतर छापील ई-एमआरमध्े 
नोंद केली जाणार असत.े कचच्ा 
नोंदीच्ा आधारे छापील 
ई-एमआरमध्े नककल करताना 
अ्थवा दसुऱ्ा एमआ्एसमध्े 
नोंदणी करताना काही चूक झाली तर 
मजुरांना वेतन न भमळण्ाचा धोका 
असतो. 

- हरवलेले मसटर यः जर छापील 
ई-एमआर संपूण्थ भरून झाल्ावर 

हरवले अ्थवा संगणक पररचालकाकड े
(computer operator) पुनहा गेले 
नाही तर शून् उपिस्थती अशी नोंद 
होत े आणण त्ा ई-एमआरवरील 
मजुरांना वेतन भमळत नाही. 

- वेतन ्ादी/एफटीओ त्ार 
अ्थवा अरधकृत केल्ा जात नाहीत 
यः एखाद्ा ई-एमआरसाठी वेतन 
्ादी अ्थवा एफटीओ त्ार केली 
नाही अ्थवा एफटीओवर प्र्थम अ्थवा 
दयु्म अरधकाऱ्ाची सवाक्री नसेल, 
तर त्ा ई-एमआरवरील मजूर 
मजुरीववनाच राहतात. संबंरधत 
अरधकाऱ्ांच्ा हढलाईमुळे अ्थवा 
लाच िेतल्ाभशवा् सवाक्री 
करण्ास त्ांनी नकार हदल्ामुळे हे 
िडत.े 

-वेतन हदल्ाभशवा् 
एमआ्एसमधील ्ोजना बंद होणे यः  
काही वेळेस काम पूण्थ करण्ाचा दर 
वाढवण्ाच्ा सूचना सातत्ाने 
मंत्ाल्ातून ्ेत असल्ाने स्थाघनक 
अरधकारी एमआ्एसमधील ्ोजना 
पूण्थ वेतन हदल्ाची खात्ी करून 
िेतल्ाभशवा्च ्ोजना बंद करून 
टाकतात. एकदा ्ोजना बंद झाली 
की ई-एमआरमधून उपिस्थतीचा 
तपशील नोंदवणे अ्थवा नाकारलेले 
एफटीओ व्वहार पुनहा त्ार करणे 
शक्च नसत.े राज् सतरावरील 
एमआ्एस लॉरगनवरूनच ्ोजना 
पुनहा उिडता ्ेत.े त्ाही पुढे जाऊन 
वेतन हदल्ाभशवा्च ्ोजना बंद 
करण्ात आल्ाच्ा तक्ारी 
ग्रामववकास खात्ाकड े कवरचतच 
पोहचतात. 

-बँक अ्थवा पोसट खात्ाभशवा् 
काम करणे यः 2008 मध्े वेतन 
रोखीने देण्ाऐवजी त े बँक अ्थवा 
पोसट खात्ातून  करण्ास सुरूवात 
झाली. त्ामुळे बँक अ्थवा पोसट 
खात े नसलेल्ा कामगारांना वेतन 
हदले जाऊ शकत नाही. परंतु बहुतके 
मनरेगा अरधकाऱ्ांनी आता बँक 
अ्थवा पोसट खात े असल्ाभशवा् 
मजुरांकडून कामाचा अज्थ सवीकारणे 
बंद केल्ाने गेल्ा काही वषायंत ही 
समस्ा बरीचशी सुटली आहे. 

- एमआ्एसमधील चुकीचा 
खात े क्मांक यः केवळ बँक अ्थवा 
पोसट खात े असून पुरेसे नाही. 
एमआ्एसमध्े  खात्ाची नोंद 
अचूक केली गेली पाहहजे. अवधै खात े
क्मांक नोंदवला गेला तर वेतन 
नाकारले जात.े खात्ाची माहहती 
दरुूसत करून नव्ाने वेतन ्ादी 
त्ार करण्ाचा प्ा्थ् उपलबध 
असला तरीही ही ककचकट प्रकक््ा 
असून फारच ्थोड ेमनरेगा अरधकारी 
करण्ा्ोग् समजतात. आणखी पुढे 
नोंदवलेला खात े क्मांक दसुऱ्ाच 
कुणाचा असला तर वेतनाची रककम 
त्ा व्कतीच्ा खात्ात जमा होत.े 
अशा पदधतीने चुकीच्ा खात्ामुळे 
(अ्थवा ्ा चुकीस जबाबदार 
असलेल्ा अरधकाऱ्ाकडून ) गेलेली 
रककम वसूल करणे ही खूपच 
लांबलचक प्रकक््ा असून कवरचतच 
घतचा पाठपुरावा केला जातो. 

- एमआ्एसमध्े चुकीचा 
आधार क्मांक यः नव्ा आधार पेमेंट 
पुलाच्ा माध्मातून मनरेगा मजुरीचे 
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वाटप करण्ासाठी कें द्र सरकारकडून 
राज्ांवर मोठा दबाव आहे. वेतन 
अदा करण्ाच्ा ्ा पदधतीचे लाभ 
अजून सपष्ट झाले नसले तरीही 
आधार आधाररत वेतन देण्ाच्ा 
पदधतीची सवतयःची अशी गुंतागुंत 
आहे.एखाद्ा मजुराचा आधार क्मांक 
एमआ्एसमध्े चुकीचा नोंदला 
गेला आणण आधार पेमेंट पुलाच्ा 
माध्मातून वेतन अदा केले गेले तर 
त्ाला ककंवा घतला वेतन भमळतच 
नाही. 

- आधार क्मांक चुकीच्ा 
खात्ाशी संलगन असणे यः आधार 
पेमेंट पुलाच्ा माध्मातून मजुराला 
्शसवीपणे वेतन देण्ासाठी 
एमआ्एसमध्े मजुराचा अचूक 
आधार क्मांक नोंदणे एवढेच 
आवश्क नाही. आधार क्मांक 
एमआ्एसमध्े चुकीच्ा बँक 
खात्ाशी जोडला गेला असेल तर 
मजुराला त्ाचे ककंवा घतचे वेतन 
भमळणार नाही. आधार आधाररत 
वेतन देण्ाच्ा पदधतीत मजुरांना 
अनेक खात्ांमुळे ववभशष्ट समस्ा 
घनमा्थण होतात. 

- त्ाच्ा ककंवा घतच्ा जॉब 
काड्थवरून मजुराचे नाव काढणे यः जर 
एखाद्ा मजुराचे नाव त्ाच्ा ककंवा 
घतच्ा इलेकट्ॉघनक जॉब काड्थवरून 
माहहती न देताच काढले असेल आणण 
त्ाने कामाची मागणी केली तर 
ई-एमआर त्ाच्ा ककंवा घतच्ा 
नावाचा समावेश करत नाही. नाव 
काढून टाकणे अनेक कारणांमुळे िडू 
शकत.े उदाहरणा्थ्थ मजुरांचा आधार 

क्मांक अ्थवा छा्ारचत् अपलोड 
केले गेले नसल्ास ककंवा काम 
मागण्ास पात् मजुरांची संख्ा कमी 
करण्ाच्ा हेतूनेही मजुरांचे नाव 
एमआ्एसमधून वगळले जात.े 

्ि्यंसहटाय्यि ग्टांची भूरमकटा आणि 
कटामगटार बटाजटारपे्, ्थिलटांिर आणि 
िेिनटािर पररिटाम 

असे घनदश्थनास आले आहे की, 
मागणी घनमा्थण करणे आणण कामाची 
अमंलबजावणी करणे, मनरेगाकरता 
काम व कामाचे स्थळ घनिशचत 
करणे, सहकाऱ्ांकडून खचा्थचा कचचा 
आराखडा त्ार करणे, प्रकलपांचा 
आकार ठरवणे, ककती मनुष्् हदवस 
लागतील ्ाचा अदंाज बांधणे, 
कामाची अंदािजत ककंमत ठरवणे, 
कामगार अ्थ्थसंकलपात सहभाग िेणे, 
प्रकलप बठैकीत सहभाग िेणे, मसटर 
रोलनुसार काम िेणे तसेच कामाच्ा 
हठकाणी सुववधा पुरवणे ही कामे 
सव्ंसहाय्ता गटांनी केल्ामुळे 
कामगार बाजारपेठेवर सकारातमक 
बदल िडले असून त्ामुळे कष्ट, 
मंदीमुळे होणारे स्थलांतर ्ात िट 
झाली आहे. 

महहलटा आणि आधथिजाक समटािेशकिटा

वै्िकतक आणण गट महणून 
खात े असल्ामुळे महहलांच्ा 
अ्थ्थसहाय् भमळण्ाच्ा क्मतते 
बदल झाला असून एमकेएसपीअतंग्थत 
त्ांच्ा घनण््थ  प्रकक््ेतही बदल 
िडला आहे. (तकता 4 पहा) नमुना 
गावांमध्े एकंदर कामगार  
बाजारपेठेवर ्ाचा मोठा सकारातमक 
पररणाम झाला आहे. 

सटारटांश

वरील ववशलेषक आढाव्ावरुन हे 
उिड झाले आहे की, कामगार 
बाजारपेठ, स्थलांतरात िट व वेतन 
आणण मजुरांच्ा वाटािाटी शकतीत 
सुधारणा ्ावर मनरेगाचा झालेला 
अलप पररणाम पाहण्ात आला. 
आधीच्ा सत्ांत असे पाहण्ात आले 
की, दोनही नमुना राज्ांत मनरेगाची 
कामरगरी ही गररबीचा दर व 
बेरोजगारीच्ा प्रमाणाशी सुसंवादी 
नाही. ्ोजनेची सुमार कामरगरी 
ववववध का््थक्मातमक व 
अमंलबजावणीतील मुदद्ांशी 
जोडण्ात आली आहे. 

- का्द्वानुसार तसेच भारत 
सरकारने जारी केलेल्ा का्ा्थतमक 
माग्थदश्थक ततवांनुसार  ्ोजना 
लोकवप्र् बनवण्ासाठी व  ग्रामीण 
कुटंुबांमध्े व सामान् जनतते 
्ोजनेच्ा हेतूंबददल  तसेच ककती 
ककमान रककम भमळण्ास त े पात् 
आहेत ्ाबददल जागतृी घनमा्थण 
करण्ासाठी आ्ईसी उपक्म हाती 
िेण्ात आले. मात् प्रत्क्ात जागतृी 
कमी आढळली. राज्ातील गरीब व 
संभाव् लाभा्थवी ्ांना मनरेगा 
्ोजनांची पुरेशी माहहती नवहती. 
्ोजनेचा प्रसार अत्ंत कमी 
झाल्ामुळेच हे िडले. 

- सोशल ऑडडट घन्भमत 
करण्ात आले नाहीत आणण ् ोजनेत 
लोकांचा रस अत्ंत कमी असल्ामुळे 
त्ांचा हेतूच पराभूत झाला.त्ापुढे 
सोशल ऑडडट घनकषांनुसार केले गेले 
नाही. ज्ाच्ा पररणामी त्टुी 
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घनिाल्ा. ग्रामसतरावर तसेच 
पंचा्त सतरावर पुरेशी प्रभसद्धडी हदली 
न जाणे ्ासाठी प्रमुख कारण आहे. 

-  ्ोजनेच्ा बाबतीत केली 
गेलेली भाककत े आणण प्रत्क् 
कामरगरी ्ातील मोठय़ा तफावतीचा 
पररणाम अपुरा घनधी देण्ात झाला 
तर दसुरीकड ेअनेक हठकाणी घनधी 
वापराअभावी पडून राहहला. राज्े व 
अमंलबजावणी करणाऱ्ा संस्था ् ांना 
आपल्ा घनधीची गरज भागवणे 
घतसरीकड ेअविड गेले. 

- तक्ारी घनवारण ्ंत्णा 
मजबूतही नवहती आणण ती काम 
करण्ासाठी उपलबधही करून देण्ात 
आली नाही. ववशषेतयः मजुरी मागणारे 
व गररबांमध्े ्ोजनेच्ा पुरेशा 
प्रभसदधीचा अभाव असल्ामुळे ्ा 
्ंत्णांप्यंत कुणी पोहचलेच नाही. 
्ोजना अरधक पारदश्थक 
बनवण्ासाठी ्ा ्ंत्णांचा 
पररणामकारक वापर करण्ाची गरज 
आहे. 

- वेतन देण्ात होत असलेल्ा 
ववलंबाचे प्रमुख कारण कामाचे 
मोजमाप करण्ातील उणीवा हे आहे. 
इतर कारणांमध्े प्रमुख कारण 
महणजे तांबत्क सहाय्कांची 

कमतरता हे आहे. त्ामुळे कामाचे 
मोजमाप व वेतन अदा करण्ाचे 
काम अत्ंत सुमार दजा्थचे झाले. 
त्ाही पुढे तांबत्क सहाय्कांनी व 
कघनष्ठ अभभ्ंत्ांनी घन्भमतपणे 
ककती प्रमाणात काम हाती घ्ा्चे 
्ाचे ्ोग् मोजमाप नाही. कामाचे 
प्रमाण ककतीही असले तरीही सव्थ 
मजुरांना पूण्थ मजुरी भमळत.े वेतन 
देण्ात झालेल्ा ववलंबासाठी भरपाई 
देण्ाच्ा दृष्टीने सहज उपलबध 
होणारी ्ंत्णा सुरू करावी, अशी ही 
भशफारस करण्ात आली आहे. 

्ात मनोरंजक गोष्ट महणजे 
जे्ेथ हा का््थक्म एमकेएसपी आणण 
मनरेगाशी मजबूतपणे जोडला गेला 
त्ेेथ सकारातमक पररणाम पाहण्ात 
आला आणण महहला सव्ंसहाय्ता 
गटांनी कामगारांना कंटाळवाण्ा 
कष्टाच्ा कामातून बाहेर ्ेण्ास 
मदत केली. ववशषेतयः त्ांना 
कंत्ाटदारांच्ा तावडीतून सोडवले तर 
सामािजक शकतीशाली गट, दलाल 
आणण इतरांनी मनरेगाच्ा जोरदार 
अमंलबजावणीला सक्ी्पणे ववरोध 
केला. महहलांचे सक्मीकरण व 
समानतसेाठी आर्थ्थक सक्मीकरण व 
आर्थ्थक समावेशकता अत्ंत 

uesKekeÀebvee DeeJeenve
³eespevee ceeefmekeÀemeeþer uesKe HeeþefJeleebvee uesKekeÀebveer UNICODE (Mangal) or KRUTI 

DEV ³ee HeÀe@vì ceO³es®e DeeHeues uesKe HeeþJeeJesle,
ns vece´ DeeJeenve.

महतवाची आहे. दोनही राज्ांतील 
नमुना गावांमध्े सव्ंसहाय्ता 
गटांनी आर्थ्थक सक्मीकरणापासून 
सुरुवात करून व्ापक सामािजक व 
राजकी् क्ेत्ात नेततृवाचे स्थान 
भमळवण्ाप्यंत मजल मारली आहे. 

-हा संशोधन घनबंध फाम्थ बेसड 
ससटेनेबल लाईवहलीहुड प्रॅिकटसेस 
इन टु भसलेकटेड सटेटस ऑफ कना्थटक 
अडँ झारखंड ्ा संशोधन अभ्ासावर 
आधाररत आहे. 



-डॉ. ्ू. हेमंतकुमार आणण  
डॉ. बी. सुजाता हे दोिे अनुक्मे 
सह्ोगी प्राध्ापक आणण संशोधन 
सहाय्क महणनू सेंटर फॉर 
लाईवहलीहुडस, नॅशनल इिनसटटय़टू 
ऑफ रुरल डवेहलपमेंट, अँड पंचा्ती 
राज, हैदराबाद ्े्ेथ का््थरत आहेत. 
email: hemanthakumar2010@
gmail.com

bottugalla.sujatha@gmail.com
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भारती् कामगार बाजारपेठ 
ही दोन भागांत 

ववभागलेली असून 92 टकके 
कामगार वग्थ हा असंिहटत 
(informal) रोजगारक्ेत्ात आहे तर 
10 टकक्ांहून कमी कामगार 
संिहटत रोजगारांत आहेत. इतक्ा 
मोठय़ा प्रमाणावरील कामगारवग्थ 
असंिहटत क्ेत्ात असण्ाचे कारण 
आपल्ाला  वसाहतवादी 
काळापासूनच्ा सामािजक-आर्थ्थक 
िटकांप्यंत नेत.े वसाहतवादी 
राजवटीत औद्ोरगकीकरण कचच्ा 
मालाची घन्ा्थत आणण त्ार 
उतपादनांची आ्ात ्ा सवरुपात 
होत.े बब्टनमधील औद्ोरगक क्ांती 
भारती् अ्थ्थव्वस्ेथवर पररणाम 
करण्ात अप्शी ठरली. पहहल्ा 
महा्ुदधाच्ा  आसपास कारखान्ावर 
आधाररत उतपादन सुरू झाले आणण 
तहेी केवळ ्ुदधाची गरज 
भागवण्ासाठी. त्ामुळे 
सवातंत््प्रापतीच्ा वेळेस भारतात 
मोठय़ा प्रमाणावर शतेकरी 
अ्थ्थव्वस्था राहहली होती आणण 
कामगारवग्थ हा अलपसंख्ांक होता 
तसेच बबगरशतेी व्वसा् हे बहुतांश 
जातीप्रणणत असल्ाने कामगारवग्थ 
आतंरजाती् संिषा्थने प्रणणत होता. 
व्वसा् चालवणे केवळ काही 
जातींपुरतचे म्ा्थहदत होत ेआणण जे 

उद्ोग उभे राहहले त ेलोखंड, पोलाद, 
खाणी, वसत्ोÐeesग वतृ्पत् े असे होत े
ज्ात कामगार िटक खूप कमी 
होता.

सवातंत््ानंतर औद्ोरगकीकरणाच्ा 
महालनोबीस धोरणात भांडवल कें हद्रत  
उद्ोगांवर भर देण्ात आला आणण 
कामगार कें हद्रत िटकावरील धोरणाचा 
भर हा बबगर शतेी क्ेत्ात ग्रामीण 
सहकारी सोस स्थापन करण्ाच्ा 
तसेच काही उद्ोग फकत लिु व 
मध्म क्ेत्ासाठी राखीव ठेवण्ाच्ा 
माध्मातून देण्ात आला. त्ामुळे 
कृषी, हसतकला, हातमाग, लहान व 
ग्रामीण उद्ोग ्ांच्ासारख्ा 
कामगार कें हद्रत क्ेत्ांचा ववसतार 
झाला नाही आणण आकाराने त ेलहान 
राहहले तसेच कामगारांच्ा रोजगाराचे 
सवरूप असंिहटत राहहले.एकूण 
रोजगारात असंिहटत क्ेत्ाचा वाटा 
1977-78 मध्े 92.2 टकके होता 
त े1993-94 मध्े वाढून 92.7 
टकक्ांवर गेला. त्ामुळे नववदीच्ा 
शतकाच्ा सुरुवातीला उदारीकरण 
आणण जागघतकीकरणाच्ा प्रारंभाच्ा 
आधीच भारतात ऐघतहाभसक ववशाल 
असंिहटत कामगारवग्थ होता ज्ाला 
नंतर अरधकच महतव आले.

`नॅशनल कभमशन फॉर 
एंंटरप्रा्झसे इन द अनऑग्थनाईजड 

ए. श्रीजा

भटारिटािील असंघस्ि कटामगटार बटाजटारपे्

आढटािटा

पहहल्यटा महटा्युदिटाच्यटा  आसपटास 
कटारिटान्यटािर आिटाररि उतपटादन 
सुरू झटाले आणि िहेी केिळ 
्युदिटाची गरज भटागिण्यटासटा्ी. 
त्यटामुळे ्िटािंत््यप्रटापिीच्यटा िेळेस 
भटारिटाि मो्य़टा प्रमटािटािर शिेकरी 
अथिजाव्यि्थिटा रटाहहली होिी आणि 
कटामगटारिगजा हटा अलपसंख्यटांक 
होिटा िसेच बबगरशिेी व्यिसटा्य हे 
बहुिटांश जटािीप्रणिि असल्यटाने 
कटामगटारिगजा आिंरजटािी्य संघषटाजाने 
प्रणिि होिटा. व्यिसटा्य चटालििे 
केिळ कटाही जटािींपुरिचे म्यटाजाहदि 
होिे
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सेकटर` (एनसीई्ूएस) आ्ोगाने 
व्कती अ्थवा कुटंुबाच्ा मालकीचे 
सव्थ असमाववष्ट खासगी व्वसा् जे 
वसतु व सेवांच्ा ववक्ी आणण 
उतपादनात गंुतले आहेत जे मालकी 
ततवावर ककंवा भागीदारीतून चालवले 
जातात व दहापेक्ा कमी कामगार 
आहेत, असे व्वसा् अशी व्ाख्ा 
केली आहे. अनौपचाररक/असंिहटत 
कामगार संिहटत आणण असंिहटत 
क्ेत्ात दोनहीकड ेपसरलेले असल्ाने 
एनएसई्ूएसने त्ांची व्ाख्ा 
अनौपचाररक कामगार महणजे 
सामािजक सुरक्ा लाभ ज्ांना 
मालकांकडून भमळतात असे घन्भमत 
कामगार वगळून, जे अनौपचाररक 
क्ेत्ात अ्थवा कुटंुबात काम करतात 
आणण संिहटत क्ेत्ात ज्ांना 
सामािजक सुरक्ा लाभ मालकांकडून 
पुरवले जात नाहीत असे कामगार 
अशी केली आहे. एनएसई्ूएसची 
व्ाख्ा लावून एनएसएसओ ्ुघनट 
सतरावरील आकडवेारीतून जो 
अनौपचाररक रोजगाराचे रचत् समोर  
्ेत ेतो तकता 1 मध्े पाहहले जाऊ 
शकत.े 

संिहटत अ्थवा असंिहटत 
क्ेत्ातील असंिहटत कामगारांची 
संख्ा 1999-2000 मध्े 91.2 
टकक्ांवरून 2004-05 मध्े 
92.7 टकक्ांप्यंत वाढले जी संख्ा 
2011-12 मध्े ककरकोळ महणजे 
91.9 टकक्ांप्यंत िसरली. 
अनौपचाररक क्ेत्ात कामगारांचे 
इतके मोठे प्रमाण असण्ाचे कारण 
महणजे  50 टकक्ांहून अरधक 
कामगार सव्ंरोजगाररत आहेत 
आणण असंिहटत शतेी क्ेत्ात आहेत 
हे आहे. उतपादन क्ेत्ात अवजड 
उद्ोगावर भर हदल्ाने आणण वसतु 
उतपादन क्ेत्ात लिु व मध्म 
व्वसा्ांमध्े आरक्णाच्ा 

धोरणामुळे कुशल कामगार वग्थ 
फारसा घनमा्थण झाला नाही कारण 
सबभसडीचा फा्दा भमळत 
असल्ामुळे कारखाने लहान सवरुपात 
ठेवण्ात आले. 1991 नंतर 
साव्थजघनक क्ेत्ातील घनगुयंतवणुकीच्ा 
धोरणामुळे बाह् सपधा्थ वाढली आणण 
त्ाची पररणती संिहटत क्ेत्ात 
अनौपचाररक रोजगारांची संख्ा 
आणखी वाढण्ात झाली. संिहटत 

क्ेत्ात अनौपचाररक रोजगारांचा वाटा 
1999-2000 मध्े 37.9 टकके 
होता तो 2004-05 मध्े 48 
टकके आणण 2011-12 मध्े 
54.6 टकक्ांवर जाऊन पोहोचला.

गेल्ा चार दशकांत झपाटय़ाने 
ववकभसत होणारी अ्थ्थव्वस्था भारत 
झाला, तवेहा कामगार बाजारपेठेतील 
रचनातमक बदलांचा भाग महणून 
कृषी क्ेत्ातील रोजगार उतरणीला 
लागले आणण बांधकाम व कमी कुशल 
सेवांच्ा क्ेत्ाकड े अनौपचाररक 

रोजगारांच्ा  सवरूपात वळले. 
उदारीकरणानंतरच्ा काळात 
जागघतक सपधतेत वाढ झाल्ाने आणण 
आरक्ण व सबभसडी काढून िेतल्ाने 
जोखीम वाढली. त्ामुळे घन्मांचे 
पालन, करांची संरचना, कामगारांना 
सामािजक सुरक्ा देण्ासह कामगार 
का्दे ् ातून सवलती भमळवण्ासाठी 
व्ावसाघ्कांनी आपल्ा कंपन्ांचा 
आकार लहान राखणेच पसंत केले. 
व्ावसाघ्कांनी  आपल्ा कंपनीचा 
आकार  वाढवण्ापासून फारकत 
िेतल्ामुळे ककरकोळ व कंत्ाटी 
कामगारांच्ा संख्ेत उदारीकरणानंतर 
मोठी वाढ झाली. आणखी पुढे 
बहुराष्ट्ी् कंपन्ांनी बाहेरून 
आऊटसोभसयंग वाढवल्ाने  तसेच 
आतंरराष्ट्ी् उपकंत्ाटे वाढल्ाने 
का्मसवरुपी रोजगारांकडून 
तातपुरत्ा रोजगारांकड ेकल झुकला. 
1947 च्ा औÐeesरगक कलह 
का्द्ाने माग्थदश्थन केल्ानुसार 
कंत्ाटी कामगारांना कामावर िेतल्ाने 
मालकांना 'हा्र अडँ' फा्र 
धोरणापासून मुकतता भमळाली. 
झपाटय़ाने होणाऱ्ा तांबत्क शोधांमुळे 
नवीन सुधाररत मालासाठी उतपाहदत 
मालात आवश्क ठरणाऱ्ा बदलाचे 
आ्ुष्् कमी झाले आहे. भांडवली 
मालाची आ्ात सवलतीच्ा दरात 
ककंवा डय़ुटी मुकत करण्ात आली. 
लहान उतपादकांनी खुल्ा 
बाजारपेठेतील ्ा आवहानांचा सामना 
पगारी कामगारांची संख्ा कमी 
करून तसेच कंत्ाटी कामगारांच्ा 
माध्मातून उतपादनाची गरज 
भागवण्ादवारे केला. साव्थजघनक 
क्ेत्ात वाढत े अनौपचाररकीकरण हा 
उपा्  खच्थ कमी करण्ासाठी 
वापरण्ाचा असवस्थ करणारा कलही 
पाहहला जात आहे. 

आर्थ्थक जनगणनेनुसार, 

उदटारीकरिटानंिरच्यटा कटाळटाि 
जटागतिक ्पिधेि िटाढ झटाल्यटाने 
आणि आरषिि ि सबरसिी 
कटाढून घेिल्यटाने जोिीम िटाढली. 
त्यटामुळे तन्यमटांचे पटालन, करटांची 
संरचनटा, कटामगटारटांनटा सटामटासजक 
सुरषिटा देण्यटासह कटामगटार कटा्यदे 
्यटािून सिलिी रमळिण्यटासटा्ी 
व्यटािसटात्यकटांनी आपल्यटा 
कंपन्यटांचटा आकटार लहटान 
रटाििेच पसंि केले. 
व्यटािसटात्यकटांनी आपल्यटा 
कंपनीचटा आकटार  िटाढिण्यटापटासून 
फटारकि घेिल्यटामुळे ककरकोळ 
ि कंत्टा्ी कटामगटारटांच्यटा संख्ेयि 
उदटारीकरिटानंिर मो्ी िटाढ 
झटाली.
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सहापेक्ा कमी कामगार असलेल्ा 
कारखान्ांची संख्ा 1990 मध्े 
93 टकके होती ती 2013 मध्े 
95.5 टकक्ांप्यंत वाढली तर 
दहापेक्ा कमी कामगार असलेल्ा 
कारखान्ांची संख्ा ् ाच कालावधीत 
3.5 टकक्ांवरून 3.1 टकक्ांप्यंत 
उतरली. दहापेक्ा अरधक कामगार 
असलेल्ा कारखान्ांची संख्ा 
टककेवारीत बोला्चे तर 1990 
मध्े 3.1 टकके होती ती 2013 
मध्े 1.4 टकक्ांप्यंत उतरली 
आणण ्ाच कालावधीत त्ांचा 
रोजगारातील वाटा 37.1 टकक्ांवरून 
21.2 टकक्ांप्यंत उतरला. 

रोजगारांचे वाढत े कंत्ाटीकरण/
ककरकोळीकरणाची पररणती अशा 
पररिस्थतीत झाले की कामगारांनी 
आपली रोजगार सुरक्ा , सवतयःसाठी 
तसेच कुटंुबासाठी वदै्की् सुरक्ा, 
घनवतृ्ीवेतन, कामगारांना भरपाई, 
ककमान वेतन, जादा तासांसाठी जादा 
वेतन, व्ावसाघ्क  वगैरे सामािजक 
सुरक्ा, व्वसा्ातील धोक्ांपासून 
सुरक्ा आदी लाभ गमावले. 

वाढत्ा अनौपचाररकीकरणाचा 
मुकाबला करण्ासाठी दसुरा राष्ट्ी् 
कामगार आ्ोग (2002), दहाव्ा 
पंचवावष्थक ्ोजनेंतग्थत प्रघतवषवी 1 
कोटी रोजगार घनमा्थण करण्ाबाबत 
एस पी गुपता अहवाल, 1 कोटी 
रोजगाराच्ा संधी घनमा्थण 
करण्ासाठी कृती दल (2002), 
नॅशनल कभमशन फॉर एंंटरप्रा्झसे 
इन द अनऑग्थनाईजड सेकटर अशा 
ववववध सभमत्ा आणण आ्ोग 
स्थापन करण्ात आले. ्ा 
अहवालांवरून असे समोर आले की 
कामगारवग्थ हा मोठय़ा प्रमाणावर 
अभशक्क्त असून त्ाची कुशलतचेी 
पातळीही खूप खालची असल्ाने 
कृषीपासून उतपादन ककंवा सेवा क्ेत्ात 
त्ांचे हसतांतरण करण्ात अडसर 

्ेत आहे. कामगार बाजारपेठेतील 
रचनातमक बदल हा कृषी क्ेत्ाकडून 
कमी ककंवा अकुशल बांधकाम 
क्ेत्ातील कामगार, ककरकोळ व्ापारी 
व्वसा्, पररवहन क्ेत्ात खासगी 
वाहनांवरील चालक, िरगुती नोकर, 
कुटंुबाधाररत कामगार ककंवा सुरक्ा 
रक्क ्ाच सवरूपात होता. आ्ोग/

सभमत्ांच्ा अहवालांतील भशफारशी 
्ा कामगार का्द्ांत सुधारणा, 
कौशल् ववकास, व्ावसाघ्क 
प्रभशक्ण मजबूत करणे ्ाच्ा 
कें द्रस्थानी होत्ा. 

िोरिटातमक उपटा्य 

कमी कुशल कामगार असलेल्ा 
प्रमुख रोजगार क्ेत् असलेल्ा महणजे 
बांधकाम क्ेत्ात इमारती व इतर 
बांधकाम कामगार (रोजगार घन्मन 
व सेवा शतवी) का्दा 1996 आणण 
इमारती व इतर बांधकाम कामगार 
सेस का्दा (1996) वेतनाचे 
घन्मन, कामाच्ा हठकाणची 
पररिस्थती, सुरक्ा आणण आरोग्, ् ा 
कामगारांच्ा कल्ाणाचे उपा् 

्ासाठी लागू करण्ात आला. 
असंिहटत कामगार सामािजक सुरक्ा 
का्दा 2008 असंिहटत कामगारांना 
सामािजक सुरक्ा आणण कल्ाण 
करण्ासाठी लागू करण्ात आला. 
्ाभशवा् कल्ाणकारी उपा्ांचा 
भाग महणून असंिहटत क्ेत्ातील 
कामगारांच्ा हाताबाहेर जाणाऱ्ा 
आरोग् खचा्थसाठी राष्ट्ी् आरोग् 
ववमा ्ोजना 2008 मध्े लागू  
करण्ात आली. ्ा ्ोजनेत 
असंिहटत क्ेत्ांच्ा ववववध 
वग्थवारीतील जसे की बांधकाम आणण 
इमारती कामगार, रेलवे पोट्थस्थ, 
रसत्ावरील ववके्त,े मनरेगा कामगार, 
िरगुती नोकर, ऑटो आणण टॅकसी 
चालक, ररक्ाचालक, कचरावेचक, 
ववडी कामगार, खाणकामगार आणण 
सफाई कामगार ्ांना समाववष्ट 
करण्ात आले. 31 माच्थ 2016 
प्यंत देशात 41कोटी 30 लाख 
आरएसबीवा् समाट्थ काड्थ धारक 
होत.े 

कंत्ाटी कामगारांच्ा रोजगाराचे 
घन्मन करण्ासाठी कंत्ाटी कामगार 
(घन्मन व रदद करणे) का्दा, 
1970 आहे. परंतु हा का्दा 20 
हून अरधक कामगार असलेल्ा 
आस्थापना ककंवा कंत्ाटदारांनाच लागू 
असल्ाने खूप मोठय़ा प्रमाणावरील 
कंत्ाटी कामगार ्ा का्द्ाच्ा 
कक्ेबाहेर आहेत. आतंरराज्ी् 
ववस्थावपत कामगारांच्ा रोजगाराचे 
घन्मन करून त्ांना सेवा शतवी 
पुरवण्ासाठी आंतर-राज् ववस्थावपत 
कामगार (रोजगार घन्मन व सेवा 
शतवी) का्दा, 1979 लागू करण्ात 
आला. ्ा का्द्ानुसार ववस्थावपत 
कामगारांना उपलबध असलेल्ा 
कल्ाणकारी उपा्ांची ्ादी देत 
असून त्ात स्थाघनक 
कामगारांप्रमाणेच समान वेतन, वेतन 
न गमावता घन्भमत अतंराने 
आपल्ा िरी जाण्ाचा हकक, 

कटामगटारिगजा हटा मो्य़टा प्रमटािटािर 
अरशक्षिि असून त्यटाची 
कुशलिचेी पटािळीही िूप िटालची 
असल्यटाने कृषीपटासून उतपटादन 
ककंिटा सेिटा षिेत्टाि त्यटांचे 
ह्िटांिरि करण्यटाि अिसर ्ेयि 
आहे. कटामगटार बटाजटारपे्ेिील 
रचनटातमक बदल हटा कृषी 
षिेत्टाकिून कमी ककंिटा अकुशल 
बटांिकटाम षिेत्टािील कटामगटार, 
ककरकोळ व्यटापटारी व्यिसटा्य, 
पररिहन षिेत्टाि िटासगी 
िटाहनटांिरील चटालक, घरगुिी 
नोकर, कु्ंुबटािटाररि कटामगटार 
ककंिटा सुरषिटा रषिक ्यटाच ् िरूपटाि 
होिटा.
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रोजगाराच्ा हठकाणी वदै्की् 
रचककतसा आणण िरे आदींचा समावेश 
आहे. परंतु प्रत्क्ात ्ा तरतुदींकड े
डोळेझाक केली जात ेआणण ववस्थावपत 
कामगार द्नी् िस्थतीत राहून 
काम करत असतात. (3) त्ाभशवा् 
रचत्पट कामगार, खाण कामगार, 
ववडी आणण भसगारेट कामगार, 
डोक्ावरून मलैा वाहून नेणारे अशा 
ववभशष्ट व्वसा्ातील 
कामगारांसाठीही ववववध कल्ाणकारी 
का्दे केले आहेत. परंतु ्ा 
तरतुदींच्ा अिसततवाबददल 
कामगारांना असलेले अ-ाान आणण 
अघतररकत प्रमाणावर अकुशल 
कामगारांचा पुरवठा असल्ाने 
वाटािाटी करण्ाची क्ीण ताकद 
्ामुळे असंिहटत कामगारांची िस्थती 
द्नी् आहे. 

असंिहटत कामगारांना देण्ात 
्ेणाऱ्ा सामािजक सुरक्ा कवचाचे 
साव्थबत्कीकरण करण्ाच्ा दृष्टीने 
ववववध ् ोजना लागू करण्ात आल्ा 
असून त्ात 18 त े40 व्ोगटातील 
कामगारांना 60 वषते पूण्थ झाल्ावर 
त्ांच्ा ्ोगदानानुसार ककमान 
1,000 रुप्े घनवतृ्ीवेतनाची हमी 
देणारी अटल पेनशन ्ोजना, फकत 
12 रुप्े वावष्थक हपता भरून 2 
लाख रुप्े देणारी अपिाती आणण 
अपंगतव ववम्ाची प्रधानमंत्ी सुरक्ा 
ववमा ्ोजना आणण 330 रुप्े 
वावष्थक हपता भरून 2 लाख रुप्ांचे 
जीवनववमा कवच पुरवणारी प्रधानमंत्ी 
जीवन ज्ोती ववमा ्ोजना ्ांचा 
समावेश आहे. पेरणीपूव्थ काळा पासून 
त ेकापणीनंतरही संपूण्थ वपक उतपादन 
चक्ात वपकाचे नुकसान िडण्ाची 
अिहटत िटना िडल्ास वपकाचे 
नुकसान झालेल्ा शतेकऱ्ांना 
आर्थ्थक सहका््थ देणारी प्रधानमंत्ी 
पीक ववमा ्ोजनाही आहे.

प्रधानमंत्ी रोजगार प्रोतसाहन 

्ोजनेंतग्थत सरकार कम्थचारी भववष्् 
घनवा्थह घनधीत कम्थचाऱ्ांच्ा 
्ोगदानाच्ा 8.33 टकके रककम 
भरत े आणण वसत्ाÐेeesग क्ेत्ासाठी 
एवप्रल 2016 नंतरच्ा सव्थ नवीन 
खात्ांसाठी मालकांचे 12 टकके 
्ोगदान सरकार अदा करणार आहे. 
लहान कंपन्ांनी अरधकारधक 
कम्थचारी भरती करावेत आणण त्ांना 
सामािजक सुरक्ा लाभ Ðeeवेत, 
्ासाठी हा घनण््थ  िेतला आहे. 
मालकांनी अरधकारधक प्रभशक्णा्थथींची 
भरती करण्ास प्रोतसाहन देण्ासाठी 
सरकारने राष्ट्ी् प्रभशक्णा्थवी 

प्रोतसाहन ्ोजना सुरू केली असून 
त्ाअतंग्थत  मालकाने घन्ुकत 
केलेल्ा सव्थ प्रभशक्णा्थवीना सवा्थरधक 
1,500 रुप्ांच्ा 25 टकके 
ववद्ावेतन सरकार पुरवणार आहे 
तसेच नव्ाने भशक्ण िेतलेल्ा 
प्रभशक्णा्थथींच्ा (जे प्रभशक्णा्थवी 
औपचाररक प्रभशक्ण िेतल्ाभशवा्च 
्ेथट आले आहेत) प्रा्थभमक 
प्रभशक्णाचा खच्थ सरकार ववभागून 
देणार आहे जो प्रघत प्रभशक्णा्थवी 
सवा्थरधक 500 तास ककंवा 3 
महहन्ांसाठी 7,500 रुप्े असेल. 

कुशल भारत ्ोजनेंतग्थत 
प्रधानमंत्ी कौशल ववकास ्ोजना 
आणण कौशल् ववकास का््थक्मांच्ा 
माध्मातून 20 हून अरधक कें द्री् 
मंत्ाल्े कामगार वगा्थत नव्ानेच 
प्रवेश केलेल्ांना अरधक चांगले वेतन 
देणारे रोजगार भमळवण्ासाठी 
का््थक्म राबवत आहेत. 

व्वसा्सनेही का््थक्मांतग्थत 
अरधक व्वसा् उभारले जावेत 
आणण त्ांनी दजतेदार रोजगार 
पुरवावेत ्ा हेतून नोंदणी प्रकक््ा, 
कामगार का्द्ांचे पालन, तपासणी 
आदी प्रकक््ा सुटसुटीत करण्ात 
आली आहे. मेक इन इंडड्ा, डडिजटल 
इंडड्ा, सवचछ भारत अभभ्ान अशा 
महतवाच्ा ्ोजनांचा हेतू त्ांनी 
रोजगार घनभम्थती करावी, हाच आहे. 
त्ाभशवा् सटाट्थ अप इंडड्ा, सटँड 
अप इंडड्ा, मुद्रा, ऍसपा्र, अटल 
नावीन्पूण्थ उपक्म मोहीम, 
प्रधानमंत्ी ्ुवा ्ोजना आदी 
्ोजनांच्ा माध्मातून 
व्ावसाघ्कतलेा प्रोतसाहन देण्ासाठी 
प्र्तन केले जात असून त्ामुळे 
व्ावसाघ्क अरधक वेतन देणारे 
रोजगार त्ार करेल. 

्थोडक्ात सांगा्चे तर वधैाघनक 
आणण ्ोजनातमक उपा् अरधक 
असंिहटत कामगारांना सामािजक 
सुरक्ेच्ा कक्ेत आणणे अटळ 
असतानाच नवीन घनमा्थण केले 
जाणारे रोजगार अत्ंत चांगले 
असावेत, ् ाची दक्ता िेण्ाचे प्र्तन 
करा्ला हवेत. 



लेणखका नीती आ्ोगामधील कौशल् 
ववकास आणण रोजगार ववभागाच्ा 
संचाभलका आहेत.
email: srija.a@nic.in

प्रिटानमंत्ी रोजगटार प्रोतसटाहन 
्योजनेंिगजाि सरकटार कमजाचटारी 
भविष्य तनिटाजाह तनिीि 
कमजाचटाऱ्यटांच्यटा ्योगदटानटाच्यटा 
8.33 ् कके रककम भरि ेआणि 
ि्त्टाÐeesग षिेत्टासटा्ी एवप्रल 
2016 नंिरच्यटा सिजा निीन 
िटात्यटांसटा्ी मटालकटांचे 12 ्कके 
्योगदटान सरकटार अदटा करिटार 
आहे. लहटान कंपन्यटांनी 
अधिकटाधिक कमजाचटारी भरिी 
करटािेि आणि त्यटांनटा सटामटासजक 
सुरषिटा लटाभ Ðeeिेि, ्यटासटा्ी हटा 
तनिजा्य घेिलटा आहे.
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देशांतग्थत स्थलांतराबाबत 
भारताकड े राष्ट्ी् धोरण 

नाही. अरधवासाबाबतच्ा गरजा, 
राज्ात आणण राज्ाबाहेर लाभाचे 
सहजपणे वहन ् ासह इतर मुदद्ाना 
्ा धोरणात सपश्थ करता ्ेईल. तसे 
पाहहले तर भारताकड ेधोरण आहे, त े
स्थलांतररत कामगारांशी घनगडडत 
आहे, 1979 मधला हा का्दा 
आतंरराज् स्थलांतररत कामगार 
(रोजगार घन्मन आणण सेवा िस्थती) 
का्दा महणून ओळखला जातो. ्ा 
का्द्ापलीकड े सुसंगत धोरणाची 
छोटीशी वाट आहे. सध्ाच्ा 
काळातले स्थलांतरणाचे बहू आ्ामी 
सवरूप आणण त्ातून घनमा्थण झालेली 
जहटलता लक्ात िेता, ्ासाठी, 
वेगवेगळ्ा कौशल्ानुसार त्ानुरूप 
त्ा त्ा कामासाठी त्ा त्ा 
व्कतीची घनवड करण्ाचे धोरण 
अवलंबण्ाची गरज आहे. आधं्र प्रदेश 
आणण ओदीशा ्ांच्ात आतंर राज् 
स्थलांतररत कामगारांच्ा, ववशषेतयः 
वीट भटटीत काम करणाऱ्ा 
कामगारांच्ा हहतरक्णासाठी  
झालेल्ा दववपक्ी् सामंजस् 
करारासह, ववववध सरकारांनी तुकड्ा 
तुकड्ाने हाती िेतलेल्ा उपा््ोजना 
्ाचेच द्योतक आहे. 

एस चंद्रशखेर

्थिलटांिरविष्यक रटाषट्ी्य िोरिटाकि े

ऊहटापोह

 सुसंगत धोरणाचा अभाव 
असूनसुदधा लाखो भारती् एका 
हठकाणाहून दसुऱ्ा हठकाणी का्म 
सवरूपी अ्थवा ्थोड्ा काळासाठी 
स्थलांतर करत असतात. आपल्ाच 
घनवासी राज्ात, एका हठकाणाहून 
दसुऱ्ा हठकाणी स्थलांतर करणाऱ्ांची 
संख्ा मोठी आहे तर इतर काही 
जण राज्ाची सीमा ओलांडून दसुऱ्ा 
राज्ात स्थलांतर करतात. 
भारतातल्ा, राज्ातल्ा आणण 
राज्ा-राज्ांमधल्ा प्रदेशातल्ा 
स्थलांतरामध्े मोठा  फरक असतो. 
स्थलांतरणाचे त्ांचे उददेश वेगवेगळे 
असतात. लगन, भशक्ण, 
नोकरीघनभमत्, लोक जनमगावाहून 
स्थलांतर करतात. महहला प्रामुख्ाने 
लगनामुळे स्थलांतर करतात तर 
पुरुषांच्ा स्थलांतरणाचे मुख् कारण 
नोकरी अ्थवा कामाशी घनगडडत 
असत.े ्ाभशवा् धोरणाच्ा 
दृिष्टकोनातून पाहा्चे झाल्ास, 
का्मसवरूपी स्थलांतर करणारे 
आणण अलपावधीसाठी स्थलांतर 
करणारे असा फरक करण्ाची गरज 
आहे.

2011 च्ा जनगणनेआधी, 
शहरी लोकसंख्ेतल्ा वाढीमध्े 
ग्रामीण - शहरी स्थलांतर ्ोगदानाचे 

सुसंगि िोरिटाचटा अभटाि 
असूनसुदिटा लटािो भटारिी्य एकटा 
ह्कटािटाहून दसुऱ्यटा ह्कटािी 
कटा्यम ्िरूपी अथििटा थिोड्यटा 
कटाळटासटा्ी ्थिलटांिर करि 
असिटाि. आपल्यटाच तनिटासी 
रटाज्यटाि, एकटा ह्कटािटाहून दसुऱ्यटा 
ह्कटािी ्थिलटांिर करिटाऱ्यटांची 
संख्यटा मो्ी आहे िर इिर कटाही 
जि रटाज्यटाची सीमटा ओलटांिून 
दसुऱ्यटा रटाज्यटाि ् थिलटांिर करिटाि. 
भटारिटािल्यटा, रटाज्यटािल्यटा आणि 
रटाज्यटा-रटाज्यटांमिल्यटा प्रदेशटािल्यटा 
्थिलटांिरटामध्ेय मो्टा  फरक 
असिो.
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अनुमान वत्थवण्ात ्ेत  होत.े मोठी 
लोकसंख्ा, कामाघनभमत्, शहरी 
भागात का्मसवरूपी स्थलांतर करेल 
ही अपेक्ा खोटी ठरली. 1991-
2001 आणण 2001-11 ्ा 
दशकात शहरी लोकसंख्ा वाढीत, 
ग्रामीण - शहरी स्थलांतर ्ोगदान 
सापेक्तयः 20 त े 22 टकके असे 
िस्थर राहहल्ाचे अनुमान कानहू 
चरण प्रधान ्ा धोरण संशोधन 
कें द्रातल्ा संशोधकाने काढले आहे. 
स्थलांतरणाची कारणे बाजूला ठेवत, 
2011 च्ा जनगणनेनुसार सुमारे 
38 टकके भारती्ांनी त्ांच्ा 
आ्ुष््ाच्ा एका वळणावर 
का्मसवरूपी स्थलांतर केले आहे. 

2001-2011 ्ा दशकात 
सरासरी 1.5 दशलक् पुरुषांनी तर 
0.3 दशलक् िसत््ांनी दरवषवी 
स्थलांतर केले, त्ांनी आपले नेहमीचे 
घनवासस्थान का्म सवरूपी बदलले. 
त्ाच वेळी असे अनेक जण आहेत, 
ज्ांनी आपले घनवासाचे हठकाण न 
बदलता अलप काळासाठी स्थलांतर 
केले. ्ामध्े ग्रामीण भारतातली 
संख्ा मोठी होती. वष्थभरातला काही 
काळ त े कामाघनभमत् त्ांच्ा 
िरापासून दरू राहहले. 10 दशलक् 
ग्रामीण कुटंुबातल्ा व्कती, वष्थभरात 
15 हदवसापेक्ा जासत मात् 6 
महहन्ापेक्ा कमी काळ, त्ांच्ा 
िरापासून दरू राहहल्ाचे अनुमान 
काढण्ात आले आहे. ्ा कुटंुबातली 
ककमान एक व्कती िरापासून दरू 
राहत ेअसे गहृीत धरले तर ग्रामीण 
भागात राहणारे 10 दशलक् कामगार 
हंगामी स्थलांतरीत असल्ाचे हदसून 
्ेत.े

एखाद्ा वषा्थत, अ्थवा हदलेल्ा 

काळात कामाघनभमत् का्मसवरूपी 
स्थलांतर करणाऱ्ांच्ा 5 .5 पटीने  
अलप काळासाठी स्थलांतर 
करणाऱ्ांची संख्ा आहे. पुनहा एकदा 
त्ामध्े महहलांपेक्ा पुरुषांचीच 
संख्ा जासत आहे. त्ातही तरुणांचा 
भरणा जासत असण्ाचा कल आहे. 
त ेिज्ेथ राहतात त्ा मूळ हठकाणी, 
रोजगाराच्ा संधींचा अभाव असल्ाने 
त े स्थलांतर करतात. कामगार 
ववष्क बाजारपेठेत, त े हंगामी 
तुटवडा भरून काढतात. त्ांना 
रोजगार भमळाला नाही तर त े त्ा 
हठकाणी राहत नाहीत. त ेिरापासून 
काही काळच दरू का राहतात हे 
्ातून सपष्ट होत.े

हंगामी स्थलांतररतांपकैी, बरेच 
जण कृषी, खाणकाम आणण सेवा 
क्ेत्ात काम करतात. प्रचंड मोठे 
बांधकाम, गहृ प्रकलप त ेअगदी छोटे 
रसत,े अशा सवरूपाच्ा बांधकाम 
उद्ोगाकड े पाहता, ्ा क्ेत्ात, 
अलपावधीसाठी स्थलांतररतांचा  
मोठ्ा प्रमाणात भरणा असल्ाचे 
आशच््थ वाटू न्े. प्रा्थभमक क्ेत्ात 
काम करणाऱ्ा आणण हंगामी 

स्थलांतर करणाऱ्ांमध्े, 
साधारणपणे, 36 टकके, बांधकाम 
क्ेत्ात तर 15 टकके दयु्म क्ेत्ात 
काम करतात असे एका अदंाजात 
महटले आहे.  

आतंर राज् स्थलांतररत 
कामगार का्दा, ठेकेदार, मालक 
आणण राज् सरकार ्ांची  भूभमका 
आणण जबाबदाऱ्ा सपष्ट करतो. 
्ाभशवा् बांधकाम क्ेत्ातल्ा 
कामगारांशी घनगडडत आणखी दोन 
का्दे आहेत, इमारत आणण इतर 
बांधकाम कामगार (रोजगार घन्मन 
आणण सेवा िस्थती) का्दा 1996 
आणण इमारत आणण इतर बांधकाम 
कामगार कल्ाण उपकर का्दा 
1996. ्ा का्द्ाच्ा सव्थ पलैूंची 
संबंरधत राज्सरकारे काटेकोर 
अमंलबजावणी करतात का ्ाववष्ी 
साधार रचतंा उपिस्थत करण्ात ्ेत 
आहे. ्ा दोन का्द्ांमधल्ा 
तरतुदींच्ा अमंलबजावणीबाबतच्ा 
उदासीनतवेवष्ी उचच आणण सवपोचच 
न्ा्ाल्ात अनेक प्रकरणांची 
सुनावणी झाली आहे. हे तीन का्दे 
स्थलांतररत कामगार आणण बांधकाम 
क्ेत्ात काम करणाऱ्ांशी घनगडडत 
आहेत. मात् ्ामध्े असे अनेक 
मुददे आहेत ज्ांची दखल िेण्ात 
आलेली नाही. 

’मेक इन इंडड्ा’ ववष्ी 
बोलताना, भारतात कोण, का् आणण 
कुठे बनवत?े ्ांची चचा्थ होण्ाऐवजी 
मेक इन इंडड्ा का् आणण मेक इन 
इंडड्ा कुठे ्ाभोवती चचा्थ िुटमळत.े 
वासतवात स्थलांतररत कामगार हे ्ा 
’कोण’चा मोठा भाग आहेत. मेक इन 
इंडड्ा उपक्मासाठी त े महतवपूण्थ 
आहेत आणण हा मुददा अनेक 

एिटाद्यटा िषटाजाि, अथििटा 
हदलेल्यटा कटाळटाि कटामटातनरमत्त 
कटा्यम्िरूपी ्थिलटांिर 
करिटाऱ्यटांच्यटा 5 .5 प्ीने  अलप 
कटाळटासटा्ी ्थिलटांिर करिटाऱ्यटांची 
संख्यटा आहे. पुनहटा एकदटा त्यटामध्ेय 
महहलटांपेषिटा पुरुषटांचीच संख्यटा 
जटा्ि आहे. त्यटािही िरुिटांचटा 
भरिटा जटा्ि असण्यटाचटा कल आहे. 
ि ेसजथेि रटाहिटाि त्यटा मूळ ह्कटािी, 
रोजगटारटाच्यटा संिींचटा अभटाि 
असल्यटाने ि े्थिलटांिर करिटाि.
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चचायंमधून बाजूला राहहला आहे. 
गहृघनमा्थण, पा्ाभूत सुववधा आणण 
उपजीववका ्ावर स्थलांतराचा 
होणारा पररणाम अभ्ासणाऱ्ा 
का््थकारी गटाने, आपल्ा अहवालात, 
स्थलांतरीत कामगार, भारती् 
अ्थ्थव्वस्ेथत भरीव ्ोगदान देतात 
हा मुददा अधोरेणखत केला आहे. 
गहृघनमा्थण आणण नागरी दाररद्् 
घनमू्थलन मंत्ाल्ाने, 2015 मध्े 
्ा का््थकारी गटाची स्थापना केली, 
धोरणातमक मध्सतीसाठीचे काम ् ा 
गटाकड ेसोपवण्ात आले आहे. ्ा 
गटाने माच्थ 2017 ला आपला 
अहवाल, मंत्ाल्ाला सादर केला. 
बांधकाम कामगार कल्ाण उपकर 
घनधीचा पुरेपूर वापर होत नसल्ाची 
बाब ्ा का््थकारी गटाने सामोरी 
आणली आहे. भाड े ततवावरची िरे, 
वसघतगहृाना प्रोतसाहन देण्ासाठी ्ा 
घनधीचा  वापर करण्ाची भशफारस 
्ा गटाने केली. हे सव्थ स्थलांतरीत, 
वावष्थक एकूण सुमारे, 50,000 
कोटी  इतकी मोठी रककम आपापल्ा 
कुटंुबाना पाठवत असतात.

स्थलांतररतांचे अरधकार आणण 
लाभाची खातरजमा करण्ाच्ा 
गरजेवरही हा अहवाल लक् कें हद्रत 
करतो. काही लाभ हे पोटतेबल अ्था्थत 
वहनशील असण्ाची आवश्कता 
आहे. ्ामध्े साव्थजघनक ववतरण 
व्वस्ेथचा समावेश आहे. राज्ाच्ा 
सीमेत साव्थजघनक ववतरण व्वस्था 
वहनशील करणे शक् करता ्ेईल. 
छत्ीसगड सारख्ा राज्ाने हे शक् 
करून दाखवले आहे. ्ा 
राज्सरकारने, रा्पूरमधल्ा सव्थ 
साव्थजघनक ववतरण दकुानाशी, ्ा 
लाभार्ायंची सांगड िातली आहे. 
लाभा्थवी ्ापकैी कोणत्ाही दकुानात 

धान् खरेदी करू शकतात. 
राज्ातल्ा इतर शहरातही ही 
संकलपना लागू करण्ात आली आहे. 
इकॉनॉभमक आणण पोभलहटकल 
वीकली मधल्ा लेखात, जोशी, डी 
भसहं, बी पटनाईक ्ांनी ही ्ंत्णा  
्ोग् रीतीने का््थरत असल्ाची 
खातरजमा करण्ाची अद्ापही 
गरज असल्ाचे महटले आहे. 
दकुानदार आणण भशधापबत्काधारक 
्ांच्ात, अरधकाराबाबत असलेल्ा 
असमतोलाची दखल िेणे आवश्क 

असल्ाचे त्ांनी महटले आहे. 

राज्सरकारांनी, आणखी एका 
मुदद्ांबाबत ततपर राहणे गरजेचे 
आहे तो महणजे पालकांबरोबर 
स्थलांतरीत  होणाऱ्ा बालकांना 
शाळेत दाखल करण्ाबाबत 
खातरजमा करणे. हंगामी कामासाठी 
स्थलांतरण करणाऱ्ा काही  पालकांची 
मुले त्ांच्ाबरोबर स्थलांतर करत 
नाहीत. अशा मुलांसाठी ओदीशा 
सरकार  हंगामानुसार वसघतगहृ 
चालवत.े महाराष्ट्ात, ्ुघनसेफने , 

राज् सरकारशी सहका््थ करून, जी 
मुले पालकांबरोबर स्थलांतर करत 
नाहीत, त्ांच्ा सुरक्ा, काळजीसाठी 
प्ा्थ्ी तरतूद करण्ाचे धोरण 
आखले आहे.

भारताच्ा राज्िटनेने, देशात 
सव्थत्  संचार करण्ाचा अरधकार 
हदला आहे. मात् काही राज्ात 
शकै्णणक संस्था आणण सरकारी 
नोकरीत, काही जागांसाठी त्ा- त्ा 
राज्ाच्ा घनवासी लोकांना प्राधान् 
हदले जाण्ाची बाबही आढळत.े 
कामात, रोजगारात, भेदभाव 
रोखण्ासाठी, अरधवास असणाऱ्ा 
लोकांना प्राधान् देण्ाची तरतूद 
वगळावी ्ासाठी, राज्ांनी प्रोतसाहन 
द्ावे अशी भशफारस कृती गटाने 
केली आहे. आतंरराज् आणण 
बांधकाम कामगारांसाठी सध्ा 
असलेला का्दा आणण कृती गटाने 
केलेल्ा भशफारसी ्ांचा एकबत्त 
ववचार करता, भारतात अतंग्थत 
स्थलांतरासाठी आणण स्थलांतररत 
कामगारांच्ा हहतरक्णासाठीच्ा 
राष्ट्ी् धोरणाचा तो प्रारंभ ठरेल.



लेखक मुंबईतील ‘इंहदरा गांधी 
Fefvmììd³etì Dee@HeÀ डवेहलपमेंट ररसच्थ 
(IGDR) मध्े प्राध्ापक आहेत.
email: chandra@igidr.ac.in  

रटाज्यटाच्यटा सीमेि सटािजाजतनक 
वििरि व्यि्थिटा िहनशील 
करिे शक्य करिटा ्ेयईल. 
छत्तीसगि सटारख्यटा रटाज्यटाने हे 
शक्य करून दटाििले आहे. ्यटा 
रटाज्यसरकटारने, रटा्यपूरमिल्यटा 
सिजा सटािजाजतनक वििरि 
दकुटानटाशी, ्यटा लटाभटार्यटाांची 
सटांगि घटािली आहे. लटाभटाथिवी 
्यटापकैी कोित्यटाही दकुटानटाि 
िटान्य िरेदी करू शकिटाि. 
रटाज्यटािल्यटा इिर शहरटािही ही 
संकलपनटा लटागू करण्यटाि आली 
आहे. 



   महहलटा रोजगटार – आशचेी अरभलटाषटा

भारतातील महहलांचे 
रोजगारामध्े सहभागी 

होण्ाचे प्रमाण अत्ंत कमी आहे. हे 
प्रमाण आकरिकन खंडातील देशांपेक्ा 
ककंवा मध् – पूव्थ देशांपेक्ाही कमी 
आहे. पुरुष रोजगारांच्ा तुलनेत त े
कमालीचे कमी आहे. (आतंरराष्ट्ी् 
रोजगार संिटन 2016). 
रोजगाराच्ा बाबतीत महहलांच्ा 
सहभागाचे प्रमाण हे इराण, 
पाककसतान, सौदी अरेबब्ा ्ा 
देशांमध्े भारतापेक्ाही बबकट 
िस्थतीत हदसत.े मध् आभश्ात 
महहलांच्ा सहभागाचे प्रमाण 2013 
मध्े 30.5… इतके होत.े इतर 
अनेक देशांमध्े,प्रदेशांमध्े महहला 
रोजगाराचे प्रमाण वाढत असताना 
दक्क्ण आभश्ामध्े महहला 
रोजगारांचे प्रमाण मात् िटताना 
हदसत,े ्ाचे मुख् कारण महणजे 
भारतातील रोजगारामध्े सातत्ाने 
होणारी िट. महहला साक्रतचेे प्रमाण 
वाढत आहे. शकै्णणक संख्ेत वाढ 
हदसत आहे. ्ाच काळात 
अ्थ्थव्वस्ेथने चांगला ववकास दर 
गाठला आहे, मात् तरीसुधदा महहलांचा 
रोजगारातील सहभाग एक मोठे 
आवहान ठरत आहे. मोठ्ा प्रमाणात 

रोजगार सुरु वहावा ्ा उददेशाने सुरु 
केलेल्ा महातमा गांधी राष्ट्ी् 
ग्रामीण रोजगार ्ोजना (मनरेगा) 
्ा व्ापक प्रमाणातील ् ोजनेनंतरही, 
उपरोकत प्रमाण अत्लप असणे ही 
गोंधळात टाकणारी िस्थती आहे. 
महहलांच्ा सहभागाचे प्रमाण 
2004-05 ्ा टककेवारीमध्े 
28.2… इतके होत ेत े2011-12 
साली 21.7… इतके खाली आहे. 
सातत्ाने रचतंते टाकणारी िस्थती 
आहे. सत्ी सहभागाची क्मवारी 
2010 मध्े 83 देशांमध्े 68 
इतकी होती ती 2012 मध्े 87 
देशांमध्े 84 इतकी नीचांकी आली 
आहे. 

स्त््यटांच्यटा रोजगटारटािील कल आणि 
्िरुप 

उपलबध सांिख्की प्रणालीमध्े 
समस्ा तसेच  जटीलता अतंभू्थत 
आहे. ्ाचाच अ्थ्थ महहलासंबंधातील 
आपल्ाला उपलबध असलेली  ही 
माहहती पररपूण्थ नाही.  असे असले 
तरीही ्ा माहहतीच्ा आधारे 
महहलांच्ा रोजगारातील कल आणण 
सवरुप सपष्ट होत.े 1999-2000 
त े 2004-05 ्ा कालावधीमध्े 

नीता एन.

आवहटान

विशषे लेि

महहलटा सटाषिरिचेे प्रमटाि िटाढि 
आहे. शषैिणिक संख्ेयि िटाढ हदसि 
आहे. ्यटाच कटाळटाि अथिजाव्यि्थेिने 
चटांगलटा विकटास दर गटा्लटा आहे, 
मटात् िरीसुधदटा महहलटांचटा 
रोजगटारटािील सहभटाग एक मो्े 
आवहटान ्रि आहे. मोठ्यटा 
प्रमटािटाि रोजगटार सुरु वहटािटा ्यटा 
उददेशटाने सुरु केलेल्यटा महटातमटा 
गटांिी रटाषट्ी्य ग्टामीि रोजगटार 
्योजनटा (मनरेगटा) ्यटा व्यटापक 
प्रमटािटािील ्योजनेनंिरही, 
उपरोकि प्रमटाि अत्यलप असिे 
ही गोंिळटाि ्टाकिटारी स्थििी 
आहे.
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महहलांच्ा साव्थबत्क रोजगारांमध्े 
3% वाढ हदसून आली होती होती. 
त्ानंतर मात् महहला रोजगारामध्े 
सातत्ाने िटीचा कल हदसून ्ेतो. 
िसत््ांच्ा संदभा्थतील हा ववरोधाभास 
आहे. महहलांच्ा रोजगारांसंदभा्थत 
त्ांचा सहभाग कमी आहे. ग्रामीण 
महहलांच्ा संदभा्थत ही लक्णी् िट 
असून शहरी महहलांमध्े मात् 
्ाबाबतीत िस्थरता हदसते.

अभ्ासावरुन असे हदसत े की, 
अ्थ्थव्वस्ेथमधील रोजगारामधील 
उतपननाचा वाढता सकारातमक 
पररणाम आणण शकै्णणक 
का््थक्मांदवारे झालेले सकारातमक 
पररणाम ्ा दोनही बाबी महहलांच्ा 
रोजगारासंबंधातील िटीकररता 

कारणीभूत आहेत. असे असताना 
िसत््ांचा भशक्ण क्ेत्ातील वाढता 
सहभाग असो ककंवा गहृहणींच्ा 
हातात वाढलेला पसैा असो ्ा दोनही 
बाबी अशी िट का ्ेत आहे, हे 
सांगण्ास असम्थ्थ आहेत. कामगार 
क्ेत्ातील फार मोठ्ा प्रमाणातील 
िसत््ा रोजगारातून बाहेर पडून 
िरगुती कामात व्सत राहू  
इिचछतात. गहृकृत्दक् महणून 
गहृहणीची जबाबदारी त्ांच्ावर ्ेत.े 
्ा बाबतीतील सवतेक्णामधील 
रोजंदारीवरील महहला ्ा पूण्थ वेळ 
का््थरत नवहत्ा असे आढळून आले. 
तर काही हठकाणी, ववपुल प्रमाणात 
संधी उपलबध असूनही समाजाकडून 
सत्ी वगा्थप्रघत असणाऱ्ा आदश्थगहृहणी 

तकता क्. 1 उद्योगांच्ा आधारे कामगारांचे वगवीकरण (1999 – 2000 त े2011 – 12)

िषजा एकूि ग्टामीि शहरी

पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा

1993-94 54.4 28.3 55.3 32.8 52.1 15.5

1999ö2000 52.7 25.4 53.1 29.9 51.8 13.9

2004-05 54.7 28.2 54.6 32.7 54.9 16.6

2007-08 55 24.6 54.8 28.9 55.4 13.8

2009-10 54.6 22.5 54.7 26.1 54.3 13.8

2011-12 54.4 21.7 54.3 24.8 54.6 14.7

्ा संकलपनेनुसार असणारा अपेक्ांचा 
भडडमार त्ा िसत््ांना पूण्थ वेळ काम 
करण्ापासून वंरचत ठेवताना हदसतो. 
एकूण रोजगाराधाररत महहलांच्ा 
संख्ेच्ा तुलनेत  ्ा दयु्म 
मानल्ा गेलेल्ा महहलांचे सन 
2011-12 मध्े प्रमाण 22% 
आहे. दोनही प्रा्थभमक तसेच दयु्म 
क्ेत्ातील महहला रोजगारात िट 
हदसत असली तरी दोनही भमळून 
एकूण रोजगारामध्े ्ा आकडवेारीत 
मोठी भर पडत.े सामािजक गटांनी 
केलेल्ा प्ृथककरणामध्े असे हदसून 
्ेत ेकी दलु्थक्क्त अशा महहला गटांचे 
कठीण कामातील प्रमाण हे अरधकतम 
आहे. 
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उÐeesग 1999 - 2000 2004 -05 2011 -12

पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा

कृषी 52.7 75.4 48.6 72.8 42.5 62

खाणकाम आणण 
उतखनन

0.7 0.3 0.7 0.3 0.6 0.3

घनभम्थती उद्ोग 11.5 9.5 12.4 11.3 12.6 13.4

वीज, वा्ू आणण 
पाणीपुरवठा

0.4 0 0.4 0 0.4 0.1

बांधकाम 5.8 1.6 7.6 1.8 12.4 6

सेवा 28.8 13.2 30.2 13.7 31.5 18.3

एकूण 100 100 100 100 100 100

स्ोतयः रोजगार आणण बेरोजगार अहवाल, एनएसएसओ.

रोजगाराच्ा बाबतीत क्ेत्ी् 
रचत्ाकड े लक् टाकले असता असे 
हदसून ्ेत े की, 62.3… महहला 
कृषी क्ेत्ात का््थरत होत्ा. 20… 
महहला दयु्म रोजगारात गंुतल्ा 
होत्ा. सुमारे 18… महहला सेवा 
क्ेत्ात असून दयु्म क्ेत्ातील 
रोजगाराच्ा संधीत महहलांचा 
सहभाग वाढताना हदसत आहे. 
ववशषेत: बांधकाम क्ेत्ात अरधकारधक 
महहला का््थरत आहेत. रोजगार 
संबंधातील िटनांमध्े, कृषी वरील 
संकटामुळे – बांधकाम ककंवा ततसम 
व्वसा्ाकड े हे मनुष््बळ वळले 
आहे. सवातंत्ोत्र काळात बांधकाम 
व्वसा् चांगलाच फोफावला आहे. 
्ा व्वसा्ात अनेक महहला काम 
करतात. शहरी तसेच ग्रामीण 
भागातील स्थलांतरीतांचा प्रशनही 
दयुःखद आहे. त्ाची कागदोपत्ासहहत 
माहहती भमळू शकत.े ् ातील काहीजण 
वीट भटटीसारख्ा व्वसा्ात काम 
करतात. त्ांचे घत्ेथ चांगलेच शोषण 
होत.े कजा्थच्ा डोंगराखाली त्ा त्ेेथ 

काम काम करतात. ‘गुलामा‘ सारखी 
वत्थणुक त्ांना लाभत.े ठेकेदारच 
त्ांच्ा जीवनाचा ताबा िेतो. ्ा 
क्ेत्ातील कामाचे अजून एक वभैशष्ट् 
महणजे ्े्ेथ वै्िकतक ररत्ा काम 
करुन न िेता जोडीने (नवरा बा्को) 
राबवून िेतले जात.े

महहलटा रोजगटार ्िरुप ि गुिित्तटा

महहला ज्ा रोजगारामध्े 
का््थरत आहेत त्ाचे सवरुप का्? 
ग्रामीण भागात रोजगार नसलेल्ा 

मात् मदतगार महणून काम करणाऱ्ा 
अशा 41… महहला आढळतात. 
प्रसंगानुरुप वा कवरचत प्रसंगी 
रोजंदारीवर जाणाऱ्ा 35… महहला 
आहेत. शतेकरी आणण हसतव्वसा् 
करणारे कारागीर कामाच्ा शोधात 
स्थलांतर करत असतात, साहिजकच 
िरी असलेल्ा गहृहणींवर सव्थ 
प्रकारची जबाबदारी ्ेत.े त्ा 
महहलांना अशा प्रकारे रोजगार शोधणे 
भाग पडत.े प्रासंरगक काम करणाऱ्ा 
महहलांमध्े िट होत असून त्ाचे 
प्रमाण 4… इतके आहे. घन्भमत 
कामगारांचे प्रमाण 6… इतके असून 
त्ात वाढ होत आहे.

आता आपण शहरी महहला 
कामगारांकड े वळू. ्े्ेथ पररिस्थती 
काहीशी सुखद हदसत.े ्े्ेथ गेल्ा 
20 वषा्थत इ्ेथ 10… वाढ हदसून 
आली. त्ा वाढीत सातत् आहे. असे 
असतानासुधदा महहला रोजगाराचा 
सहभाग कमी आहे. सन 2011-12 
मध्े तो 15… इतका होता. ्ातून 
जुने कल कसे बदलता आहेत हे 
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हदसून आले. कामगार नाईलाजासतव 
कामे िसवकारत असत. खरे तर 
बबकट िस्थतीतील परंतु काहीशी 
शाशवती असलेले काम असल्ाने 
्े्ेथ ही वाढ हदसून आली. अशा 
िस्थतीत िसवकारलेल्ा कामाचा 
कालावधी ठरलेला नसतो. ्ा मध्े 

िरगुती काम करणाऱ्ा महहला, 
दकुानांसारख्ा आस्थापनामध्े 
का््थरत असलेल्ा महहला, तसेच 
सवागत सेववका आदींचा समावेश 
आहे. करारपधदतीने काम करणाऱ्ा 
महहलांचा देखील ्ात अतंभा्थव आहे. 
अशा तऱहेने अनौपचाररक क्ेत्ातील 
फार माठा हहससा ्ामध्े कामात 
का््थरत आहे, हे लक्ात घ्ा्ला हवे. 
त्ाचप्रमाणे दसुरा कलही लक्ात 
िेऊ्ा. सव्ंरोजगाराच्ा संधीत 1… 

पेक्ा अरधक वाढ हदसून ्ेत.े हे 
कोणत्ा प्रकारचे काम असेल बरे? 
एका बाजूला आपल्ाच कुटंुबात 
कुटंुबाकडून सवत:च्ा खचा्थसाठी 
भमळवत असलेल्ा महहला आहेत 
तर दसुऱ्ा बाजूला ज्ांना लहान 
उद्योरगनी संबोधता ्ेणार नाही अशा 

– बबडी , वसत्ोद्ोग कांकणे, बबदंी 
त्ार करणे ककंवा मालासाठी 
वेष्टनत्ार करणाऱ्ा महहला. 
उतपाहदत केलेल्ा मालावर असो 
ककंवा तासागणणक त्ार केलेल्ा 
मालावर असो, त्ांना भमळणारे वेतन 
नगण् असत.े त्ासाठी अनेक 
तासांची मेहनत घ्ावी लागत.े 
त्ांच्ा जीवनमानासाठी त्ांना कष्ट 
घ्ावे लागतात. त्ाचबरोबर त्ा 
काम करीत असलेल्ा ठेकेदारावर 

अवलंबूनही राहावे लागत.े अत्ंत 
कठीण अशा पररिस्थतीत त्ांना 
काम करावे लागत.े वेगाने वाढणाऱ्ा 
क्ेत्ाकड ेअत्ंत काळजीपूव्थक पहा्ला 
हवे. रोजगाराभभमुख असे हे क्ेत् 
असून ्ामधील उललेखनी् बाब 
अशी की व्ापार, आदराघतर्, 

दरूसंचार आहद क्ेत्ामध्े मोठ्ा 
प्रमाणात महहला, का््थरत आहेत. 
भशक्ण क्ेत्ात तसेच िरगुती 
कामासंदभा्थत मोठ्ा प्रमाणात वाढ 
झालेली हदसत.े महणजेच महहलांचा 
समावेश मोठ्ा प्रमाणात आहे. 
(खाजगी िरकुलांमध्े काम करणाऱ्ा 
वा िरकाम करणाऱ्ा िसत््ा) िरगुती 
क्ेत्ातील काम करणाऱ्ा महहलांचा 
रोजगार आणण काम करण्ाची 
िस्थती ्ात भभननता हदसून ्ेत.े 

तकता क्. 2 उद्योगांच्ा आधारे कामगारांचे वगवीकरण (1999 – 2000 त े2011 – 12)

सेवा 1999 - 2000 2004 -05 2011 -12

पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा पुरुष िसत््ा

व्ापार 40.8 27.8 41.3 24.4(11.2) 39.7 22.7(11.0)

-12

हॉटेल उÐeesग 4.8 5.1(17.7) 5.2 5.8(19.5) 6.2 5.2(15.4)

संपक्थ ,दळणवळण 18.3 2.7(2.9) 19.4 2.6(2.8) 19.2 1.8(2.0)

लोकप्रशासन आणण 
लष्करीसेवा

12.1 7.5(11.0) 8.6 5.4(11.8) 6.8 4.4(12.2)

भशक्ण 6.8 21.1(38.4) 7.2 24.3(41.9) 7.6 27.0(43.5)

सामािजक आणण 
व्िकतगत सेवा

8.4 19.1(31.2) 7 9.3(22.3) 6.2 11.5(28.6)

खाजगी िरगुती 
सेवा

0.7 6.7(64.0) 1.5 16.6(70.9) 1.2 11.7(67.2)

इतर सेवा 8 10.1(20.1) 9.9 11.5(19.9) 13 15.7(20.7)

एकूण 100 100.0(16.7) 100 100.0(17.6) 100 100.0(17.8)
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त्ाचप्रमाणे त्ांचे संबंध व्िकतगत 
पातळीवर घन्ंबत्त केले जातात.  ्ा 
संदभा्थत राज्सरकारचे का्दे लागू 
आहेत. अनेक राज्ांनी ककमान वेतन 
का्दा त्ांच्ा राज्ांमध्े लागू 
केलेला नाही. 

महहलांची िस्थती सुधारण्ाकररता 
भशक्ण हाच केवळ आधार ठरु 
शकतो. ददुदैवाने भशक्ण क्ेत्ामध्े 
खाजगीकरण सव्थच क्ेत्ामध्े जोरात 
सुरु आहे आणण महणून भशक्ण 
क्ेत्ात काम करणाऱ्ा महहलांना 
शाशवत रोजगार भमळू शकत नाही. 
ववववध प्रकारे त्ांचे शोषण केले जात 
असत.े त्ांना पुरेसे वेतनही हदले 
जात नाही.

राज् शासनाच्ा ्ोजना तसेच 
का््थक्म ्ाअतंग्थत अनेक महहला 
कें द्रस्थानी असून त्ांच्ा 
सेवेसंबंधातील मुददेही लक्ात िेतले 
गेले पाहहजेत. ्ामध्े प्रामुख्ाने 
अगंणवाडी सेववका तसेच ‘आशा‘ 
सेववकांचा समावेश होतो. अनेकववध 
जबाबदाऱ्ा ्ा महहला पार पाडत 
असल्ातरी सेवेअतंग्थत त्ांची दखल 
शासन िेत नाही. त्ाना सव्ंसेवी 
संबोधले जात े आणण मानधनासाठी 
पात् ठरवले जात.े उपलबध माहहती 
अशी दश्थवत े की, ज्ा क्ेत्ात 
काळजीपूव्थक काम करण्ाची 
आवश्कता असत,े अशा क्ेत्ात 
महहलांची जबाबदारी समजून त्ांना 
रोजगार हदला जातो. त्ांना भमळणारी 
मजुरी वेतन, मानधन ्ांचे 
अवमुल्नच ्ातून प्रदभश्थत होत.े 

रोजगाराच्ा मुद्ातील 
बेरोजगारीचा मुददा हा चांगला 
घनदतेशक असू शकत नाही, कारण 

कमी रोजगारावर काम करावे लागत 
असले ककंवा अलप मोबदल्ात काम 
करावे लागत असले तरीही गरीब 
फार काळ रोजगारापासून दरू राहू 
शकत नाही. बाह् जगतात काहीही 
प्रवाह बदलत असले तरीही महहलांना 
मात् सव्ंपाकासाठी लाकड े जमा 
करणे, चारा आणणे, िरात पाणी 
भरुन ठेवणे, जंगली उतपादने जमा 
करणे, ववणकाम करणे, हातमागावर 
काम करणे आदी गोष्टींवर का््थरत 

रहावेच लागत.े ्ा ववष्ावरच्ा 
अभ्ासांती असे नमूद केले आहे. 
आर्थ्थक क्ेत् ेखुली झाल्ानंतर अशा    
तऱहेच्ा कामांमध्े भरीव वाढ 
झालेली आहे, कारण ्ा काळात 
त्ाचा रोजगार तुटला होता आणण 
त्ांच्ा कमाईमध्े िट झाली होती. 
महहलांना भमळणाऱ्ा रोजंदारीच्ा 
उतपननाचा सरळ सरळ पररणाम 
त्ांच्ा गैरहजेरीवर होतो. ्ा 
साऱ्ाचा पररणाम महहलांची काळजी, 
बालकांची काळजी, त्ांच्ा िरगुती 
जबाबदाऱ्ा ्ा साऱ्ांवर होतो.

1974 चा समान वेतन का्दा 
अिसततवात ् ेऊन बराच काळ लोटला 

आहे तरी सुधदा वेतनातील अतंर 
मात् कमी झाले नाही. त्ेेथ असमानता 
आहे. सव्थ व्ोगटाच्ा सव्थ दजा्थच्ा, 
धमायंच्ा, पं्थांच्ा महहलांना ्ाचा 
त्ास सहन करावा. लागतो. ्ा 
का्द्ाची अमंलबजावणी हा गंभीर 
ववष् आहे. आतंरराष्ट्ी् कामगार 
मंडळाने (आ्एलओ) असे दश्थववले 
आहे की, भारतामध्े भलगंभेद 
आधाररत वेतनाची पधदत असून, 
सत्ी –पुरुषांच्ा समान कामामध्े 
पुरुषांना अरधक रोजंदारी हदली जात.े 
त्ांच्ा वेतनातील तफावत 30… 
इतकी आहे. जे्ेथ कमी रोजंदारी हदली 
जात े त्ेथील तफावत 60… इतकी 
आहे. त्ाचप्रमाणे जे्ेथ अरधक 
रोजंदारी आहे त्ेेथ ही तफावत 15… 
इतकी आहे.

रटाज्यटांचटा ह्िषिेप

महहला रोजगारासंबंधात त्ांच्ा 
रोजगाराववष्ी, िस्थतीववष्ी 
माग्थक्मण आणण धोरणे ठरववण्ासाठी 
अनेक वषते ववववध राज्सरकारांनी 
प्र्तन तसेच ् ोजना चालवल्ा आहे. 
उदारीकरणाचे फा्देशीर पररणाम 
महणून ्ाकाळात िसत््ांना 
सव्ंरोजगारीत कामगार करण्ासाठी 
महतवाचा पुढाकार िेण्ात आला.
त्ाचबरोबरीने अनौपचाररक क्ेत्ामध्े 
आणण ववसततृ बाजारपेठात महहला 
उÐeesजकांची ववसततृ ओळख झाली. 
सूक्म ऋणव्वस्थापन संस्था, 
घनमसरकारी संस्थांतग्थत बचतगटांची 
स्थापना ्ासारख्ा अनेक ्ोजना, 
भमळेल त े व भमळेल तसे काम हे 
धोरण राबवून महहलांना गरीबीतून 
मुकत करण्ाचा प्र्तन आणण त्ांना 

1974 चटा समटान िेिन 
कटा्यदटा अस्ितिटाि ्ेयऊन बरटाच 
कटाळ लो्लटा आहे िरी सुधदटा 
िेिनटािील अंिर मटात् कमी झटाले 
नटाही. िथेेि असमटानिटा आहे. सिजा 
ि्योग्टाच्यटा सिजा दजटाजाच्यटा, 
िमटाांच्यटा, पंथिटांच्यटा महहलटांनटा ्यटाचटा 
त्टास सहन करटािटा. लटागिो. ्यटा 
कटा्यद्यटाची अंमलबजटाििी हटा 
गंभीर विष्य आहे.
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आर्थ्थक सवातंत्् भमळावे ्ासाठी 
प्र्तन केले जात आहेत आणण 
महणून उदारीकरणाच्ा काळानंतर 
त्ा संदभा्थत अनेक का््थक्म राबवले 
गेले. ववववध मंत्ाल्ांनी अनेक 
का््थक्म राबवून महहला रोजगारीचा 
प्रशन सोडववण्ाचा प्र्तन केला आहे, 
असे असताना देखील कृषीक्ेत्ातील 
महहलांचा िटलेला वाटा रोखण्ात 
्श आलेले नाही. 

मनरेगा सारख्ा रोजगाराभभमुख 
का््थक्मांनी संकटकाळात रोजगाराचा 
चांगला पा्ंडा िातला खरा, पण 
भववष््ाकड ेपहाता म्ा्थहदत हदवसांची 
रोजगार हमी, आणण शारररीक श्रमांची 
कामे महहलांच्ा रोजगाराच्ा दृष्टीने 
प्रशनरचनह घनमा्थण करतात.
रोजगाराधाररत कामांमध्े महहलांच्ा 

सहभागाला म्ा्थदा ्ेतात. 
भलगंभेदाआधाररत दृष्टीकोनातून 
्ाकड े पहा्ला हवे. कारण सत्ीला 
घतच्ा सवतयःच्ा कौटंुबबक 
जबाबदाऱ्ा पार पाडाव्ा लागतातच. 
्ाचा पुरेसा पुरावा महणजे तरुण 
मुलींना ‘नाकारल्ा जाणाऱ्ा 
रोजगाराच्ा संधी‘. ् ाचे मुख् कारण 
महणजे, बाळंतपणाच्ा रजेची 
मागणी, मुलांच्ा संगोपनासाठी 
मारगतली जाणारी रजा वगैरे हो्. 
2017 च्ा सुधाररत मॅटघन्थटी 
बेघनकफट का्द्ानव्े बाळंतपणाच्ा 
रजेमध्े वाढ केलेली आहे. संिटीत 
क्ेत्ातील संरक्क्त महहलांसाठी 12 
आठवड्ाऐवजी 26 आठवड े रजा 
भरपगारी हदली जावी अशी तरतूद 
आहे. ज्ा हठकाणी 50 हून अरधक 
महहला का््थरत आहेत अशा हठकाणी, 

पाळणािरासाठी सकती केली गेली 
आहे. मालकाच्ा परवानगीनुसार 
िरातूनच काम करण्ाची सो्ीची 
देखील तरतूद करण्ात आलेली आहे. 
सुधाररत का्दा हा साव्थबत्क नसून 
ज्ा हठकाणी ककमान 10 महहला 
का््थरत आहेत, अशा हठकाणी लागू 
असेल. अत्लप उतपननगटात 
मोडणाऱ्ा आणण ज्ा, साधारणतयः 
अनौपचाररक क्ेत्ात काम करणाऱ्ा 
महहलांना एक हदवस सुधदा भरपगारी 
रजा भमळत नाही. शहरी अनौपचाररक 
क्ेत्ामध्े काम करणाऱ्ा जे्ेथ 
भशक्ण तसेच उतपननाचे प्रमाण 
अरधक आहे, अशा महहलांना, 
लगनानंतर मुलांच्ा संगोपना्थ्थ 
का््थकारी क्ेत्ातून बाहेर पडावे लागत.े 
कारण बालसंगोपनाची जबाबदारी 
त्ांच्ा वर ् ेत.े आज गरज आहे ती 

बाळंतपणाच्ा रजेचे फा्दे 
सव्थत् पोहोचवण्ाची. का्दा 
अतंग्थत ्ा कररता सकतीची 
अमंलबजावणी होणे गरजेचे 
आहे. त्ाचबरोबर 
पाळणािराची सो् केली तर 
महहलांना त्ांचा दररोजचा 
जीवनक्म आखता ्ेईल. 
नवनवीन आवहानांना त्ा 
सामोरे जाऊ शकतील.

महहलांचे रोजगारातील 
कमी सहभागाचे आणखी 
एक कारण महणजे ्ोग् 
रोजगाराची कमतरता. ्ाचा 
अ्थ्थ असा की- उपलबध 
असलेला रोजगार आणण सत्ी 
कामगारांची क्मता असलेला 
रोजगार ् ातील तफावत. ् ा 
संदभा्थत ‘्ु‘ आकाराच्ा 
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नमुना भशक्ण आणण रोजगार 
अभ्ासला गेला तर मध्म भशक्ण 
िेतलेल्ा गटांमध्े रोजगाराचे 
प्रमाण कमी आहे. ्ासाठी दयु्म 
क्ेत्ात तसेच भशक्ण सेवा क्ेत्ात 
अरधक गुंतवणुकीची अपेक्ा आहे. 
महहलांना कौशल् तसेच व्वसा् 
भशक्णावर भर देणे गरजेचे आहे. 
महहलाच्ा अगंभूत गुणांना वाव 
देणारी त्ांच्ा भशक्णाचा उप्ोग 
करणारी ववववध क्ेत्ात रोजगार 
घनभम्थती होणे गरजेचे आहे. न्ूनतम 
वेतन आणण खराब िस्थतीतील कामे 
्ामुळे महहला आपल्ाला अशा 
रोजगारापासून वंरचत ठेवत आहेत. 
समजा कौटंुबबक अ्थ्थव्वस्था ठीक 
असेल तर त्ा कामावर जाण्ाची 
टाळाटाळ करतात. नवा 2014 चा 
प्रभशक्ण का्दा (सुधाररत)्ा 
का्द्ानव्े वाढीव काळात मोठ्ा 
प्रमाणात प्रभशक्णा्थथींना भरती 
करण्ास परवानगी भमळत.े प्रभशक्ा्थवी 
आपल्ा मजवीनुसार काम करुन घनिू 
शकतात.

सामािजक आणण सांसकृघतक 
बंधने हाही एक कळीचा मुददा आहे. 
(धम्थ, जाती, प्रांत ्ात तो भभनन 
भभनन असतो) ्ा मुळेही महहलांचा 
रोजगारामध्े सहभाग कमी आहे. 
ग्रामीण असो की शहरी गहृहणींना 
मुलींना अरधकारधक भशक्ण िेण्ास 
उद्ुकत करत आहेत. मात् नोकरी 
कररता ही एक गुंतवणूक आहे असं 
मानत नाहीत. फार ्थोड्ा महहला 
तडजोड करतात, बंधने तोडतात. 
मात करतात. परंतु इतर अनेक 
महहला केवळ िरगुती गरीबीमुळे 
सकतीने काम करतात. अशा तऱहेने 

उपलबध माहहतीनुसार अरधकतम 
महहला अनौपचाररक क्ेत्ात , 
अध्थकुशल ककंवा अकुशल कामात 
उदा. िरगुती कामे इ. का््थरत 
असतात. त्ेेथ उतपनन कमी असत,े 
म्ा्थहदत सवरुपाचे फा्दे असतात 
त्ाच प्रमाणे कामाची शाशवतीही 
नसत.े

महहलांच्ा रोजगाराच्ा दृष्टीने 
अड्थळ्ाचा प्रशन ठरु पाहात आहे 
तो महणजे सुरक्क्तता. 1948 च्ा 
फॅ कटरी का्द्ानुसार असलेली 
महहलांच्ा रात्पाळीववष्कच्ा 
तरतूदीबददल कें द्रशासन पुनवव्थचार 
करत आहे. अनेक राज्शासनांनी ्ा 
तरतूदीवरील बंदी उठववली आहे ्ा 
प्रशनाबददल कामाच्ा हठकाणी 
सुरक्क्तता आणण सुरक्क्त 
वाहतूकव्वस्था ्ांची सो् करण्ात 
्ेत आहे. त्थावप ्ावर 
घनरीक्ण्ंत्णेस कमी महतव हदले 
गेल्ाने कामाच्ा हठकाणी महहलांवर 
होणाऱ्ा लैंरगक अत्ाचाराच्ा िटना 
वाढत आहेत. त्ामुळे शहरेसुधदा 
सुरक्क्त नाहीत. हा समज सव्थत् 
पसरत आहे. त्ामुळे सव्थ बाबी 
स्थलांतररत नोकरीसाठी त्ासदा्क 
ठरत आहे.

अशा तऱहेच्ा अघनिशचततचे्ा 
भोवऱ्ातसुधदा महहलांच्ा 
सबलीकरणाची रचनहे हदसून ्ेतात. 
महहलांनी हाती िेतलेल्ा ववरोध 
आणण घनषधे ् ाचे मुददे हदलासादा्क 
आहेत. कामाच्ा हठकाणी महहलांनी 
एकत् ्ेण्ाचे प्रमाण हे महहलांच्ा 
कामासाठी सहभागापेक्ा अरधक आहे. 
महहलांच्ा दोन संिहटत क्ेत्ाबददल 

भाष्् करणे उरचत ठरेल (्ाहठकाणी 
महहलाच अरधक प्रमाणात काम 
करतात) आणण ् ा आहेत त्ा महणजे 
ववभशष्ट ्ोजनेतील कामगार महहला 
आणण दसुरे महणजे िरगुती कामगार 
महहला. अगंणवाडी महहलांचा संिटना 
उद्ाला ्ेत आहेत. िरगुती 
कामासंबंधीच्ा महहलांचा 
संिहटतपणा हा नाववन् आणण 
अभभनवपूण्थ असून महहलांच्ा 
कामासंबंधी अवमूल्न का? ह्ा 
प्रशनाची त्ांच्ाकडून ववचारणा होत 
आहे.

घनष्कष्थ यः वरील वववेचनातून हेच 
सुरचत होत े की महहला 
रोजगारासंबंधीच्ा कामामध्े 
राज्ांनी तसेच मालकांनी एकबत्त 
्ेऊन सवयंकष उपा् प्राधान्ाने 
शोधले पाहहजेत . जुजबी उपा् करुन 
काहीही साध् होणार नाही. कामगार 
का्द्ातील प्रमुख ्ेऊ िातलेल्ा 
तरतूदींचा ववचार करता आला पाहहजे.



लेणखका नवी हदलली ्े्थील ‘सेंटर 
फॉर वमुनस डवेहलपमेंट सटडीज’ 
मध्े प्राध्ापक असून महहला आणण 
सामािजक ववष्ाच्ा अभ्ासक 
आहेत.
email: neethapillai@gmail.com
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बटालकटामगटार हटा िूप ज्ील विष्य 
सटामटासजक आणि आधथिजाक िटाग्यटांनी 
एकमेकटांि गुंिलेलटा असल्यटामुळे 
त्यटाची हटािटाळिी करिटानटा 
कटा्यद्यटाची मध्य्थिी अत्यटािश्यक 
असि.े रटाषट्ी्य बटाल कटामगटार 
कटा्यद्यटाच्यटा िोरिटांपैकी 
िोकटादटा्यक व्यिसटा्य िसेच 
सिजासटामटान्य व्यिसटा्यटामिली बटाल 
मजुरी ्पप्यटा्पप्यटाने नटाहीशी 
करिे हे एक महतिटाचे िोरि 
असल्यटामुळे भटारिटाि ्यटासटा्ी 
्ोक कटा्यदेशीर कृिी आरटाििटा 
अस्ितिटाि आहे.

लहान व्ात मुलांना अत्ंत 
कठीण, शारीररक कष्ट 

करा्ला लावण्ाच्ा प्रवतृ्ी ववरूधद 
काम करण्ासाठी धोरण ठरवताना 
बालकामगार का्दा कें द्रस्थानी 
असतो. ववभशष्ट पधदतीची ववचारधारा, 
कृती, रूढी, आणण परंपरा ्ातून 
घनमा्थण झालेले ववववध वाईट 
पधदतींचे सामािजक राक्स 
मारण्ासाठीच नवहे तर सामािजक 
मान्ता, दृष्टीकोन लोकांची वागणूक 
आणण त्ांच्ा अभभव्कतींची 
फेरतपासणी करण्ासाठीसुधदा हा 
का्दा नेहमीच एक उप्ोगी साधन 
ठरत आला आहे. बालकामगार हा 
खूप जटील ववष् सामािजक आणण 
आर्थ्थक धाग्ांनी एकमेकांत गुंतलेला 
असल्ामुळे त्ाची हाताळणी 
करताना का्द्ाची मध्स्थी 
अत्ावश्क असत.े राष्ट्ी् बाल 
कामगार का्द्ाच्ा धोरणांपैकी 
धोकादा्क व्वसा् तसेच 
सव्थसामान् व्वसा्ामधली बाल 
मजुरी टपप्ाटपप्ाने नाहीशी करणे 
हे एक महतवाचे धोरण असल्ामुळे 
भारतात ्ासाठी ठोस का्देशीर 
कृती आराखडा अिसततवात आहे. 
कोणताही का्दा प्रभावीपणे वापरता 
्ेण्ासाठी त्ाच्ा पररणामातमक 
अमंलबजावणीतल्ा पळवाटा आणण 

तरतूदीपासून तो मुकत असा्ला 
हवा. सव्थ प्रकारचे व्वसा् आणण 
व्वहारामध्े मुलांना कामगार 
महणून ठेवण्ावर प्रघतबंध 
लावण्ासाठी आणण त्ांना मुकत 
आणण अघनवा््थ भशक्ण भमळण्ाच्ा 
हककांचा का्दा 2009 अनव्े 
शाळेत प्रवेश भमळणे सोपे वहावे 
महणून ‘बालकामगार प्रघतबंध आणण 
घन्ामक का्दा 1986’ मध्े 
2016 साली काही सुधारणा 
करण्ात आल्ा. सं्ुकत राष्ट्ांच्ा 
आतंरराष्ट्ी् कामगार संिटनेच्ा 
138 व्ा आणण 182 व्ा पररषदेत 
झालेल्ा घनण््थ ांना अनुसरून ्ा 
सुधारणा केल्ा होत्ा. त्ानुसार 
पौगंडावस्ेथतल्ा मुलांना धोकादा्क 
व्वसा् आणण प्रकक््ांच्ा 
कामामध्े कामगार महणून घन्ुकत 
करण्ावर प्रघतबंध िालण्ात आला. 
आतंरराष्ट्ी् कामगार संिटनेच्ा 
138 व्ा पररषदेमध्े महणजेच 
ककमान व्ाच्ा मुदद्ावर भरलेल्ा 
पररषदेमध्े िेतलेल्ा घनण््थ ानुसार 
कोणत्ाही प्रकारच्ा नोकरीसाठी 
भरती केलेल्ा कामगाराचे व् 
अघनवा््थ भशक्ण पूण्थ करण्ाच्ा 
व्ापेक्ा कमी नसावे आणण त े
कुठल्ाही पररिस्थतीत 15 वषा्थपेक्ा 
कमी नसले पाहहजे. संिटनेच्ा 

हेलेन सेकर

कटा्यदेरशर सुिटारिटा आणि बटालकटामगटार प्रथेिचे समुळ उचचटा्न

धचककतसटा

फोकस
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182 व्ा पररषदेत बाल कामगार 
पधदतीचे अत्ंत वाईट सवरूप ्ा 
ववष्ाच्ा लेखातल्ा पहहल्ा 
घन्मानुसार बाल कामगार पधदतीचे 
अत्ंत वाईट सवरूप ही अत्ंत 
तातडीने घनवारण करा्ची समस्ा 
असून घतचा प्रघतबंध आणण घनराकरण 
लगेच आणण पररणामकारक 
उप्ां्ादवारे  वहा्लाच पाहहजे. 
भारतात काम करणाऱ्ा  मुलांच्ा 
पररिस्थतीच्ा संदभा्थत, बाल कामगार 
का्द्ात निजकच्ा काळात 
करण्ात आलेल्ा सुधारणाबददल 
्ा लेखामध्े ववसततृ चचा्थ करण्ात 
आली आहे. बालकामगार हा सवतयःच 
परसपरववरोधी दोन संज्ांनी बनलेला 
शबद आहे. ‘बाल’ ही संज्ा घनष्पापपणा 
आणण कोमलता दश्थवत.े तर 
‘कामगार’ ् ा संज्ेतून खूप अगंमेहनत 
आणण पररश्रमाचा अ्थ्थ धवघनत होतो. 
आपल्ांना माहहत असलेल्ा 
इघतहासकाळापासून मुले ववववध 
व्वसा्ामध्े काम करीत असल्ाची 
उदाहरणे आहेत. असे मानले गेले 
आहे की, कामामुळे मुलांमध्े 
आतमववशवास घनमा्थण होतो. त्ांना 
सवाभभमान कमवा्ला मदत होत े
आणण ् ा सवा्थमळेु सामािजकीकरणाच्ा 
प्रकक््ेला मदत होत.े लहान व्ापासून 
कौशल्े भशकल्ामुळे पारंपररक 
कौशल्ांची जपणूक चांगल्ा प्रकारे 
होत े आणण त्ा एका वपढीकडून 
दसुऱ्ा वपढीकड े सोप्ा पधदतीने 
हसतांतरीत होतात. पण कामाबाबतचे 
हे सकारातमक दृष्टीकोन 
नाट्म्ररत्ा बदलून जातात जेवहा 
लहान मुलांना त्ांचे मानभसक आणण 
शारीररक आरोग् धोक्ात ्ेईल 
अशा वातावरणात अनेक तासासाठी 
राबवून िेतले जात े आणण त्ांना 
त्ांचे बालपण आणण शकै्णणक तसेच 
इतर हकक आणण संधीपासून वंरचत 

ठेवले जात.े कामाच्ा हठकाणी 
मुलांना अत्ंत कमी मोबदला हदला 
जातो ककंवा कधी कधी अिजबात 
मोबदला हदला जात नाही, कारण 
त्ांच्ा पालकांनी ककंवा कुटंुबातल्ा 
इतर सदस्ांनी िेतलेल्ा कजा्थची 
परतफेड करण्ासाठी त्ांचा पगार 
वापरला जातो. पगारी ककंवा 
बबनपगारी बाल कामगार, करारावर 
बांधून िेतलेले बालकामगार, कंुटंुबाचा 
एक भाग महणून परंपरागत कौटंुबबक 
व्वसा्ात काम करणारे, 
सव्ंरोजगार भमळवणारी मुले, 
िरगुती ककंवा ववववध उद्ोगांमध्े 

काम करणारी मुले, स्थलांतर करणारे 
वा न करणारे बालमजुर अशा ववववध 
प्रकारांमध्े आणण सवरूपामध्े 
बालकामगार पधदत सुरू असत.े

माहहती गोळा करणाऱ्ा ववववध 
सत्ोतांकडून वेगवेगळ्ा वेळी ववववध 
टपप्ांमध्े गोळा केलेल्ा 
माहहतीवरून औपचारीक 
अ्थ्थव्वस्ेथचा ववववध क्ेत्ामध्े 

उदाहरणा्थ्थ कृषी, पशुपालन 
वनववभाग, उतपादन अननप्रकक््ा 
आणण इतर सेवा क्ेत्ामध्े बाल 
कामगार पधदत अिसततवात आहे ही 
बाब ठळकपणे समोर ्ेत.े काही 
व्वसा्ांमध्े कचचा माल गोळा 
करण्ापासून त्ार उतपादनाप्यंतच्ा 
सव्थ टपप्ांवर बाल मजुरांचा समावेश 
होतो. आर्थ्थक क्ेत् कोणतहेी असो 
बाल मजुर अत्ंत अनारोग्कारक 
पररिस्थतीत काम करतात आणण 
त्ांना ववषारी रसा्ने, कीटकांचे 
चावे तसेच उंचावरून पडून शारीररक 
इजा होणे इत्ादी गोष्टींना तोंड 
द्ावे लागत.े ववववध कारखान्ामध्े 
काम करणाऱ्ा  बाल कामगारांना 
धातु आणण इतर धुभलकरणाच्ा 
वातावरणाला सामोरे जावे लागत े
ज्ामुळे त े ववववध आजारांना बळी 
पडतात. उदाहरणा्थ्थ काच त्ार 
करण्ाच्ा कारखाण्ात काम 
केल्ामुळे भसभलकोभसक, भसमेंट 
आणण दगडी पाट्ा बनवण्ाच्ा 
उद्ोगामध्े काम केल्ामुळे 
ऍसटेसटॉभसस, रेशीम कापड, कपड े
तसेच गाभलचे उद्ोगांमध्े काम 
करणाऱ्ांच्ा शवासनभलकेला दमा हा 
आजार लागतो. तसेच बबडी 
वळणाऱ्ांना क््रोग, रचधं्ा डबे 
वाटल्ा गोळा करणाऱ्ांना धनुवा्थत, 
जरदोसी ह्थारी, जरी करचोब अशा 
प्रकारचे भरतकाम करणाऱ्ा मुलांना 
डोळ्ांचे रोग होतात. त्ापकैी काही 
आजार असाध् आहेत. त्ावर 
काहीही उपचार होत नाहीत. बॉकस 
साच्ाच्ा भटटीमध्े वपतळेची भांडी 
बनवण्ाच्ा प्रकक््ेमध्े बाल 
कामगार कसे राबवून िेतले जातात 
्ाचे उदाहरण आपण पाहु्ा. भटटीत 
पेटती ठेवण्ासाठीचे चक् सतत 
कफरवण्ासाठी मुलगा हाताने त ेकाम 
सुरू ठेवतो आणण अधूनमधून 

 लहटान ि्यटापटासून कौशल्ेय 
रशकल्यटामुळे पटारंपररक 
कौशल्यटांची जपिूक चटांगल्यटा 
प्रकटारे होि े आणि त्यटा एकटा 
वपढीकिून दसुऱ्यटा वपढीकि े
सोप्यटा पधदिीने ह्िटांिरीि 
होिटाि. पि कटामटाबटाबिचे हे 
सकटारटातमक दृष्ीकोन 
नटा््यम्यररत्यटा बदलून जटािटाि 
जेवहटा लहटान मुलटांनटा त्यटांचे 
मटानरसक आणि शटारीररक 
आरोग्य िोक्यटाि ्ेयईल अशटा 
िटािटािरिटाि अनेक िटासटांसटा्ी 
रटाबिून घेिले जटाि ेआणि त्यटांनटा 
त्यटांचे बटालपि आणि शषैिणिक 
िसेच इिर हकक आणि 
संिीपटासून िंधचि ्ेिले जटाि.े
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भटटीतला ववतळलेला धातू नीट 
ववतळतो आहे की नाही हे 
तपासण्ासाठी जभमनीतल्ा भटटीचे 
झाकण उिडून ्थोडी रसा्घनक 
पावडर त्ात फेकतो. जर ववतळलेले 
वपतळ साच्ात िालण्ासाठी त्ार 
झाले असेल तर भटटीच्ा तोंडातून 
घनळ्ा आणण हहरव्ा जवाळा ्ेतात. 
त्ानंतर तो मुलगा मोठ्ा सांडशीने 
ववतळलेल्ा वपतळाच्ा मुशीला 
भटटीतून उचलतो आणण साच्ात 
ओतण्ासाठी त्ार ठेवतो. त्ानंतर 
कुणा मोठ्ा व्कतीच्ा गरम साचा 
उिडण्ाच्ा कामात मदत करतो 
तसेच तुकड ेबाजुला करा्लाही मदत 
करतो. त्ा गरम भटटीमध्े 
ववतळलेल्ा धातुची मूस ठेवा्ला 
ककंवा काढा्ला भटटीच्ा आजुबाजूला 
तो मुलगा उिड्ा पा्ांनी वावरत 
असतो. त्ा भटटीचे तापमान 
11000C इतके असत.े त्ामुळे 
त्ा मुलांच्ा पा्ांना भ्ानक चटके 
तर बसतातच. ्ा सव्थ प्रकक््ा सुरू 
असताना भटटीतून उतसिज्थत 
होणाऱ्ा वाफा आणण वा्ू आजुबाजुला 
वावरणाऱ्ा कामगारांच्ा शवासादवारे 
शरीरात प्रवेश करतात. इ्ेथ काम 
करणाऱ्ा  मुलांना फकत खूप तीव्रतनेे 
भाजण्ाचाच धोका नसतो तर 
डोळ्ांना इजा होण्ाची शक्ता 
असत,े पॉभलश केले जाणारे एखादे 
धातुचे भांड े अगंावर, पा्ावर 
पडल्ामुळे इजा होवू शकत.े कफरत्ा 
चक्ावर सारखे भांड े पकडल्ामुळे 
हाताची बोटे दखुावतात, भांड ेपॉभलश 
करताना जी धातुची धूळ घनमा्थण 
होत ेती शवासावाटे शरीरात गेल्ामुळे 
शवसन संस्ेथचे ववकार होतात. ्ातून 
साध्ांचे रोग, मणक्ांना सूज ्ेणे 
तसेच पाठीच्ा कण्ांमध्े का्मचे 
अपंगतव ्ेणे असे प्रकार होतात. 
पॉभलश करणे, इलेकट्ोपलेटींग आणण 

सपे्र पेंटींग ्ा कुलूप उतपादनातल्ा 
प्रकक््ांमध्े काम करणाऱ्ा 
बालकामगारांना देखील सतत ् ा सव्थ 
आजारांचा धोका असतो. जागघतक 
पातळीवरच्ा पुरवठा साखळ्ांमध्े 
बाल कामगारांचे मोठे प्रमाण हा 
रचतंचेा ववष् आहे आणण 
बालमजुरीमुळे मुले आणण त्ांच्ा 
आरोग्ावर आणण एकूणच ववकासावर 
वाईट पररणाम होत आहे. अत्ंत 
सडतेोड आणण सपष्ट राष्ट्ी् धोरण 
आणण एकमेकांशी संबंध असलेले 
गरीबी, बेरोजगारी आणण घनरक्रता 
्ा सगळ्ांवर लक्् कें हद्रत करणाऱ्ा 
सरकारी ् ोजना ् ांची बालकामगारांचे 

शोषण रोखण्ासाठी आवश्क आहे.

भारती् राज्िटनेच्ा 
घन्मांमधल्ा तरतूदी, ववववध 
कामगार का्Ðeeतल्ा तरतूदी तसेच 
लहान बालकांववष्ीचे इतर का्दे 
आणण त्ामध्े वेळोवेळी झालेल्ा 
सुधारणा ्ा सगळ्ातून हे सुसपष्ट 
झाले आहे की भारत सरकार 
बालमजुरीचा प्रशन सोडवण्ावर ठाम 
आहे. राष्ट्ी् बाल कामगार धोरणाची 

उददीष्टे आणण प्राधान्क्म 
ठरववण्ाबरोबरच बाल कामगार 
का्Ðeeची अमंलबजावणी सुलभतनेे 
आणण सुघनिशचत करण्ासाठी भारत 
सरकारने साधनांची व्वस्था केली 
आहे. धोकादा्क उÐeesगांमध्े आणण 
प्रकक््ांमध्े काम करणाऱ्ा  
मुलांच्ा पुनव्थसनावर लक् कें द्रीत 
करण्ाच्ा दृष्टीने ्ा धोरणामध्े 
टपप्ाटपप्ाने आणण ववभशष्ट क्माने 
का््थरत होणारा दृिष्टकोन 
अरंगकारा्चा िसवकार करण्ात 
आला आहे. कामाच्ा हठकाणाहून 
आलेल्ा ककंवा सोडवून आणलेल्ा 
मुलांच्ा पुनव्थसनासाठी सरकारने 
ववववध ्ोजना सुरू केल्ा आहेत. 
तसेच पुनव्थसन प्रकलपाची कलपना, 
रूपरेषा मांडून त्ांचे घन्ोजन, 
अमंलबजावणी आणण वेळोवेळी 
प्रकलपाच्ा कामाचे पररक्ण 
करण्ासाठी ववभशष्ट का््थदलाची 
स्थापना करण्ात आली आहे.

‘मोफत आणण अघनवा््थ 
भशक्णाच्ा मुलांच्ा हककाचा का्दा 
2009’ लागू केल्ामुळे भारताने 
भशक्ण भमळण्ाचा हकक हा मुलांचा 
मुलभूत अरधकार महणून मान् केला 
आहे. व् वष्थ 6 त े 14 ्ा 
व्ोगटातल्ा प्रत्ेक मुलाला मोफत 
भशक्ण भमळणे अघनवा््थ केले आहे. 
बालकामगार धोरणाची उदहदष्टे 
सफल झाल्ानंतर शाळेत 
भशक्णासाठी प्रवेशा िेणाऱ्ा मुलांच्ा 
संख्ेत वाढ झाली, शाळेतल्ा 
मुलांच्ा हजेरीतही वाढ हदसून आली. 
त्ाचबरोबर बालकामगारांच्ा 
संख्ेत लक्णी् िट झाली. 2001 
साली जी 12.7 दशलक् इतकी होती 
ती 2001 साली 10.1 दक्लक् 
इतकी खाली आली. राष्ट्ी् सवतेक्ण 
का्ा्थल्ाच्ा अहवालानुसार 2004-
05 मध्े कामकरी मुलांची संख्ा 

जटागतिक पटािळीिरच्यटा पुरि्टा 
सटािळ्यटांमध्ेय बटाल कटामगटारटांचे 
मो्े प्रमटाि हटा धचिंचेटा विष्य 
आहे आणि बटालमजुरीमुळे मुले 
आणि त्यटांच्यटा आरोग्यटािर 
आणि एकूिच विकटासटािर िटाई् 
पररिटाम होि आहे. अत्यंि 
सििेोि आणि ्पष् रटाषट्ी्य 
िोरि आणि एकमेकटांशी संबंि 
असलेले गरीबी, बेरोजगटारी 
आणि तनरषिरिटा ्यटा सगळ्यटांिर 
लक््य कें हरिि करिटाऱ्यटा सरकटारी 
्योजनटा ्यटांची बटालकटामगटारटांचे 
शोषि रोिण्यटासटा्ी आिश्यक 
आहे.
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9 दशलक् होती ती 2009-10 
मध्े 4.98 दशलक् इतकी झाली.

‘बालकामगार प्रघतबंध आणण 
घन्ामक का्दा 1986’ नुसार 14 
वषा्थखालच्ा व्ाच्ा मुलांना 18 
व्वसा् आणण 65 प्रकक््ामध्े 
काम करण्ापासून रोखले होत.े सन 
2016 सालच्ा दरुूसतीनंतर लहान 
मुले आणण पौगंडावस्ेथतले ‘्ुवक 
कामगार प्रघतबंध आणण घन्ामक 
का्दा 1986, 14 वषते व्ापेक्ा 
कमी व्ाच्ा सव्थ मुलांना कोणत्ाही 
प्रकारच्ा व्वसा्ात काम 
करण्ापासून रोखतो. ्ा का्द्ात 
सपष्ट केल्ाप्रमाणे पौगंडावस्ेथतला 
्ुवक महणजे ज्ाने व्ाची 14 वषते 
पूण्थ केली आहेत. पण 18 वषा्थपेक्ा 
ज्ाचे व् कमी आहे तसेच 18 
वषा्थखालच्ा सव्थ मुलांना फॅ कटरी 
का्दा 1948 मध्े उललेख 
केलेल्ा कोणत्ाही धोकादा्क 
व्वसा्ात, खाणकामाच्ा प्रकक््ेत, 
सफोटकांच्ा कारखान्ात आणण 
ततसम धोकादा्क हठकाणी काम 
करता ्ेणार नाही. बालकामगार 
का्दा सुधारणेसह लागू झाल्ांनतर 
लगेचच तंत्ज्ानववष्क सललागार 
सभमतीची स्थापना करण्ात आली. 
ही सभमती धोकादा्क व्वसा् 
आणण प्रकक््ांच्ा सध्ाच्ा 
वेळापत्काचा आढावा िेण्ासाठी 
नेमण्ात आली होती आणण सभमतीने 
अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल 
दोन भागांमध्े आहे. भाग ‘अ’ मध्े 
पौगंडावस्ेथतल्ा मुलाकडून ज्ा 
धोकादा्क व्वसा् आणण 
प्रकक््ामध्े काम करवून घ्ा्ला 
मनाई केली आहे. तर भाग ‘ब’ मध्े 
अशाच कामाच्ा हठकाणांची ्ादी 
आहे ज्ात लहान मुलांना काम 
करा्ला प्रघतबंध िालण्ात आले 

आहेत. भाग ‘अ’ मध्े अशा व्वसा् 
प्रकक््ांचे 9 ववभाग करण्ात आले 
आहेत आणण त्ात जभमनीच्ा 
खालच्ा तसेच पा्ाखालच्ा 
कामाचा व धोकादा्क प्रकक््ांचा 
समावेश असलेल्ा उÐeesगांचा ववशषे 
उललेख करण्ात आला आहे. 
सभमतीने अहवालाच्ा भाग ‘अ’ 
मध्े सुचववलेल्ा ्ादीपैकी काहींचा 
उललेख करा्चा तर लोह्ुकत आणण 
लोह नसलेल्ा धातुंचे प्रकक््ा काम, 
ववववध प्रकारचे रासा्घनक उÐeesग, 
भसमेंट, रबर, पेट्ोभल्म, तीन 

खतघनभम्थती उद्ोग, औषधी द्रव् 
आणण इतर सवरूपातल्ा औषधांचे 
उतपादन करणाऱ्ा कंपन्ा कागदाच्ा 
लगद्ापासून इतर वसतुच्ा 
घनभम्थतीचा उÐeesग, पेट्ोल आणण इतर 
रसा्ने, रंग आणण रंगद्रव्, 
इलेकट्ोपलेटींग, चामड े कमववणे 
आणण त्ावरच्ा इतर प्रकक््ा, 
ककणवन प्रकक््ा उद्ोग, काच आणण 
रचनीमातीची भांडी त्ार करण्ाचा 
कारखाना, खाटीक खाने आणण 
बांधकाम क्ेत् इत्ाहद.

्ामधून सुटटीच्ा काळात ककंवा 
शाळा सुटल्ानंतर कुटंुबाला मदत 
करण्ासाठी ककंवा िरचा व्वसा् 
सांभाळण्ासाठी काम करणाऱ्ा  
मुलांना सूट देण्ात आली आहे. 
्ामध्े कुटंुब महणजे फकत मुलाचे 
आई-वडडल, भाऊ-बहहणी, वडडलांचे 
भाऊ आणण बहहणी तसेच आईचे 
भाऊ आणण बहहणी इतकाच अ्थ्थ 
अभभपे्रत आहे. त्ाबरोबरच हेही 
महतवाचे आहे की शाळा महणजे 
भशक्णाचा हकक अरधकार का्द्ात 
सपष्ट महटल्ाप्रमाणे अशी शाळा जी 
भशक्ण हकक का्द्ातल्ा ववभाग 
19 आणण 25 मधल्ा सव्थ अटी, 
मानके पूण्थ करत ेआणण मदत महणजे 
पूण्थपणे सवेचछेने, कोणताही मोबदला 
न िेता केलेले काम ज्ाचे सवरूप 
‘नोकरी’ असे असणार नाही. तसेच 
ही मदत धोकादा्क प्रकक््ा आणण 
व्वसा्ांमधली नसेल तरच ती 
सवीकाराह्थ आहे. दृकश्राव् 
माध्मांतील मनोरंजन उÐeesगांमध्े 
काम करणारी लहान कलाकार मुले, 
जाहहराती, रचत्पट, दरूरचत्वाणी 
माभलका ककंवा अशीच ततसम 
मनोरंजनपर आणण सक्थ स वगळता 
इतर क्ीडा क्ेत्ात काम करणाऱ्ा 
मुलांना देणखल ्ातून सूट देण्ात 
आली आहे. अ्था्थत ् ातही मुलांसाठीचे 
सव्थ सुरक्ाववष्क उपा् आणण 
घन्म पाळले जा्ला हवेत अशी 
अट िालण्ात आली आहे. कलाकार 
महणजे असे लहान मूल जे अभभनेता, 
गा्क आणण क्ीडापटू महणून 
कामरगरी करून दाखवतात ककंवा 
सतत पे्रक्कांसाठी कला सादर 
करतात. 

लहान मुले आणण 
पौगंडावस्ेथतल्ा मुलांच्ा काम 
करण्ाला प्रघतबंध करून घन्मन 

‘बटालकटामगटार प्रतिबंि आणि 
तन्यटामक कटा्यदटा 1986’ नुसटार 
14 िषटाजािटालच्यटा ि्यटाच्यटा 
मुलटांनटा 18 व्यिसटा्य आणि 65 
प्रकक्र्यटामध्ेय कटाम करण्यटापटासून 
रोिले होि.े सन 2016 
सटालच्यटा दरुू्िीनंिर लहटान 
मुले आणि पौगंिटाि्थेििले 
‘्युिक कटामगटार प्रतिबंि आणि 
तन्यटामक कटा्यदटा 1986, 14 
िषधे ि्यटापेषिटा कमी ि्यटाच्यटा सिजा 
मुलटांनटा कोित्यटाही प्रकटारच्यटा 
व्यिसटा्यटाि कटाम करण्यटापटासून 
रोििो.
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करणारा 1986 सालचा का्दा 
मोडणाऱ्ांना कडक भशक्ेची तरतूद 
्ा का्द्ात आहे. ्ा का्द्ाच्ा 
ववभाग 3 ककंवा ववभाग 3A नुसार 
हा का्दा मोडणाऱ्ा व्वसा् 
मालकाला कडक भशक्ा होवू शकत,े 
्ाची जाणीव करून देणे गरजेचे 
आहे. अशा पररिस्थतीत त्ा 
मालकाला कमीत कमी सहा महहने 
आणण जासतीत जासत दोन वषा्थचा 
तुरंूगवास भोगावा लागतोच भशवा् 
कमीत कमी वीस हजार रूप्े ककंवा 
जासतीत जासत पननास हजार 
रूप्ांचा दंड ्ा दोनही भशक्ांपकैी 
एक ककंवा कधी कधी दंड आणण 
तुरंूगवास ्ा दोनही भशक्ा होवू 
शकतात. हा का्दा पुनहा पुनहा 
मोडणाऱ्ाला कमीत कमी 1 वष्थ 
आणण जासतीत जासत तीन वषा्थच्ा 
तुरंूगवासाची भशक्ा होवू शकत.े 

्ा का्द्ाच्ा ववभाग 3 ककंवा 
3A मध्े महटल्ाप्रमाणे ्ा 
का्द्ाचे उललंिन करून मुलांना 
व्ावसाघ्क कारणासाठी काम 
करा्ची परवानगी देणाऱ्ा जनमदात े
आई - वडडल ककंवा पालन करणाऱ्ा 
पालकांना भशक्ा सुनावण्ाची तरतूद 
्ा नव्ा बालकामगार का्द्ात 
केली आहे. ्ातही पहहल्ा वेळच्ा 
गुनह्ाला काही भशक्ा नाही. मात् 
जाणुनबुजून पुनहा-पुनहा लहान 
मुलांकडून काम करून िेणाऱ्ात्ांच्ा 
जनमदात्ांना ककंवा पालकांना दहा 
हजार रूप्ांप्यंत दंडाची भशक्ा 
ठोठावण्ाची तरतूद ्ा का्द्ात 
आहे. 

लहान मुले आणण कुमारव्ातील 
मुलांची त्ांच्ा कामाच्ा हठकाणाहून 
सुटका केल्ानंतर त्ांचे ्ोग् 
पुनव्थसन होणे महतवाचे आहे. 
त्ाकरीता ‘बालकामगार आणण 

कुमारव्ीन कामगार प्रघतबंध आणण 
घन्मन का्द्ामध्े’ बाल आणण 
कुमारव्ीन कामगार पुनव्थसन घनधी 
उभारणीची िटनातमक तरतूद आहे. 
हा घनधी उभारण्ासाठीच्ा 
प्रकक््ेसंबंधी ववसततृ माग्थदश्थन 
का्द्ाच्ा कलमांमध्े हदलेले 
आहे. ्ा सव्थ प्रकक््ेची आणण 
पुनव्थसनाच्ा घन्मांची 
अमंलबजावणी करण्ासाठी ्ोग् 
प्रशासन व्वस्ेथची नेमणूक करण्ाचे 
घनदतेश का्द्ाने हदले आहेत. िजलहा 

न्ा्दंडारधकाऱ्ांला ्ाबाबतचे सव्थ 
अरधकार आणण कत्थव् बजावण्ासाठी 
प्रशासकाने त्ांची नेमणूक करणे 
अपेक्क्त आहे. तसेच पुनव्थसन 
प्रकक््ेवर बारीक लक् ठेवून 
घन्भमतपणे त्ांचे पररक्ण करण्ाची 
जबाबदारी प्रशासकाने पार पाडा्ची 
आहे. 

चौदा वषा्थपेक्ा कमी व्ाच्ा 
सव्थ मुलांना शाळेत प्रवेश देवून त े
घन्भमतपणे शाळेत जातील ्ाची 
व्वस्था केली की, आपोआपच ही 

बालकामगार प्र्ेथववरोधी प्रघतबंधातमक 
उपा््ोजना होईल आणण त्ातून 
सुधारीत बालकामगार का्द्ाची 
उदहदष्टे साध् होतील. त्ाचवेळी 
बालकामगार शोधून काढून कामाच्ा 
हठकाणाहून त्ांची सुरक्क्त सुटका 
करून त्ांच्ा शकै्णणक 
पुनव्थसनासाठी प्र्तन करणे महतवाचे 
आहे. तसेच अशा मुलांच्ा कंुटंुबांच्ा 
आर्थ्थक पुनव्थसनासाठी त्ांना 
उपिजवीके्ोग् कौशल्े भशकववणे 
आणण उतपननाचे स्ोत उपलबध करून 
देणे ही सुधदा मोठी जबाबदारी आहे. 
्ामध्े  स्थलांतर करणारी आणण 
कमजोर, असुरक्क्त कंुटंुबासाठी 
जासत प्र्तन वहा्ला हवे. 

बालकामगारांच्ा प्रशनाववष्ी 
जनजागतृी करणे, प्रभशक्ण देणे ही 
प्र्था नष्ट करण्ाची क्मता घनमा्थण 
करणे, राज् आणण इतर हठकाणच्ा 
्ा प्रशनाशी संबंरधत नागररकांना 
सामािजक भशक्ण देवून त्ांच्ा 
संवेदना जागतृ करणे ्ासवायंमधून 
बालकामगार का्द्ाची प्रभावी 
अमंलबजावणी होईल आणण पररणामी 
भारतातून बालकामगारांची समस्ा 
समूळ नाहीशी करता ्ेईल.



लेणखका राष्ट्ी् कामगार संस्ेथच्ा 
वररष्ठ सदस् आणण बालकामगार 
ववष्क राष्ट्ी् संशोधन कें द्राच्ा 
समनव्क आहेत.
email: helensekar@gmail.com

लहटान मुले आणि कुमटारि्यटािील 
मुलटांची त्यटांच्यटा कटामटाच्यटा 
ह्कटािटाहून सु्कटा केल्यटानंिर 
त्यटांचे ्योग्य पुनिजासन होिे 
महतिटाचे आहे. त्यटाकरीिटा 
‘बटालकटामगटार आणि कुमटारि्यीन 
कटामगटार प्रतिबंि आणि तन्यमन 
कटा्यद्यटामध्ेय’ बटाल आणि 
कुमटारि्यीन कटामगटार पुनिजासन 
तनिी उभटारिीची घ्नटातमक 
िरिूद आहे. हटा तनिी 
उभटारण्यटासटा्ीच्यटा प्रकक्र्ेयसंबंिी 
वि्ििृ मटागजादशजान कटा्यद्यटाच्यटा 
कलमटांमध्ेय हदलेले आहे.
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भारताची कुशल कामगारांची 
गरज फार मोठी आहे व 

सध्ा व्ावसाघ्क कौशल्ांचे 
प्रभशक्ण देण्ाची गती मात् कमी 
आहे. राष्ट्ी् कौशल् धोरण २०१५ 
अनुसार ४००दशलक् कामगारांना 
ककंवा अगदी वासतववादी ववचार 
करा्चा तर घनदान २०० दशलक् 
कामगारांना २०२२ प्यंत प्रभशक्णाची 
गरज आहे. सध्ा देशात वषा्थला ५ 
दशलक् कामगारांना प्रभशक्ण हदले 
जात आहे. हे प्र्तन वाढवण्ाची 
गरज आहे. कौशल् ववकासासाठी 
घनधी म्ा्थहदत आहे महसुलाच्ा 
तुलनेत फार कमी खच्थ ्ावर होत 
आहे. फार ्थोड े प्रभशक्ण कंपनी 
सामािजक जबाबदारीतून हदले जात 
आहे. उद्योगारधिष्ठत प्रभशक्ण एकूण 
कंपन्ांच्ा ३९ टकके कंपन्ा देतात 
व त्ाही मोठ्ा कंपन्ाच असे 
प्रभशक्ण देतात. कौशल् ववकास 
मंत्ाल् तुलनेने नवीन आहे, त्ांना 
जागघतक बँकेचे कज्थ भमळाले असले 
तरी अजून जासत आर्थ्थक मदत 
लागणार आहे. अनेक देशात हा 
अ्थ्थपुरवठा खासगी क्ेत्ातून होतो. 
काहीवेळा  मागणीनुसार प्रभशक्ण 
हदले जात ेत्ामुळे हे गणणत फसत.े 
एनएसडीसीचा घनधी असलेल्ा 

संतोष मेहरोत्ा

कौशल्य सिकटासटासटा्ी अथिजापुरिþîeeची निीन व्यि्थिटा

रूपरेषटा

खासगी संस्था मागणीनुसार प्रभशक्ण 
देतात. त े प्रभशक्ण कमी दजा्थचे 
असत.े सेकटर सकीलस कौिनसलची 
व्वस्था असली तरी ती म्ा्थहदत 
आहे. कें द्र सरकारने आता त्ासाठी 
नवीन प्रारूप शोधा्ला हवे, त्ासाठी 
खालील प्रारूप अवलंबता ्ेईल. 
कंपन्ांवर कर लावून तो प्रभशक्ण 
घनधीत टाकता ्ेईल . आस्थापनांना 
्ा घनधीतून प्रभशक्ण खचा्थची 
प्रघतपूतवी देता ्ेईल. जगातील ६३ 
देशांमध्े हा प्ा्थ् अवलंबला जात 
आहे. लँहटन अमेररकेतील ब्ाझीलसह 
१७ देश, सब सहारन भागात दक्क्ण 
आकरिकेसह १७ देश, ्ुरोपातील १४ 
देश, मध्पूव्थ व उत्र आकरिकेतील  
१७ देश तर आभश्ातील ७ देशात 
असा घनधी आहे.

रटाषट्ी्य प्ररशषिि तनिीची गरज 
नेमकी कटा्य आहे

कौशल् प्रभशक्णाची सध्ाची 
क्मता फार कमी आहे पण गेल्ा 
दशकाच्ा मध्ावधीत ती गरज 
बनली आहे. टीवहीइटीची वाढ कमी 
प्रमाणात होत आहे. खासगी 
आ्टीआ् व एनएसडीसी संचाभलत 
प्रभशक्ण पुरवठादार ्ांनी वावष्थक 
प्रभशक्ण क्मता वषा्थला ५ 

रटाषट्ी्य कौशल्य िोरि २०१५ अनुसटार 
४००दशलषि कटामगटारटांनटा ककंिटा अगदी 
िटा्िििटादी विचटार करटा्यचटा िर 
तनदटान २०० दशलषि कटामगटारटांनटा 
२०२२ प्यांि प्ररशषििटाची गरज आहे. 
सध्यटा देशटाि िषटाजालटा ५ दशलषि 
कटामगटारटांनटा प्ररशषिि हदले जटाि आहे. 
हे प्र्यतन िटाढिण्यटाची गरज आहे. 
कौशल्य विकटासटासटा्ी तनिी म्यटाजाहदि 
आहे महसुलटाच्यटा िुलनेि फटार कमी 
िचजा ्यटािर होि आहे. फटार थिोि े
प्ररशषिि कंपनी सटामटासजक 
जबटाबदटारीिून हदले जटाि आहे.
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दशलक्ाप्यंत आणण्ास मदत केली 
आहे. पण ्ातून मेक इन इंडड्ाचे 
उद्द्ष्ट साध् होणार नाही ्ुवा 
शकतीचा वापर होणार नाही. व देश 
लोकसंख्ेचा ्ोग् वापर करून िेऊ 
शकणार नाही. महसुलाचा ककती भाग 
प्रभशक्णासाठी वळवावा ्ालाही 
म्ा्थदा आहेत  कारण सरकारवर 
भशक्ण, आरोग् व पा्ाभूत गंुतवणूक 
्ा जबाबदाऱ्ाही आहेत. चौ्थी बाब 
महणजे प्रभशक्णाची जबाबदारी 
खासगी क्ेत्ाने िेणे आवश्क आहे. 
त्ामुळे राष्ट्ी् प्रभशक्ण घनधी 
आवश्क आहे.

अ) ्ासाठी संिहटत व खासगी 
क्ेत्ातून उपकर िेणे आवश्क आहे. 
त्ात मोठ्ा कंपन्ांनीही सहभागी 
वहावे. असंिहटत क्ेत्ाचा उतपादनातील 
वाटा २२ टकके आहे व रोजगारातील 
वाटा ८५ टकके आहे. भारतातील 
उपकर हा संिहटत क्ेत्ापासून सुरू 
केला पाहहजे व त्ात मध्म व 
मोठ्ा उद्योगांचा समावेश असावा. 
छोट्ा उद्योगांकडून कर वसुली करणे 
अविड आहे.

ब) संिहटत व असंिहटत 
क्ेत्ातील उद्योग लाभा्थवी असावेत

असंिहटत क्ेत्ात अनपौचाररकपणे 
कौशल्े भशकवली जातात त्ामुळे 
त्ांच्ासाठी घनधी हदला पाहहजे. 
मोठे व मध्म उद्योग ् ांनी प्रभशक्ण 
घनधीत जासत पसैा द्ावा पण 
कौशल् ववकासात त्ांना प्राधान् 
द्ावे. सध्ाचा अप्रेंहटस का््थक्म 
१९६१ ् ात समाववष्ट करावा. संिहटत 
व असंिहटत उद्योगांना ककती घनधी 
द्वावा हे सललमसलतीने ठरवावे.
त्ातून असंिहटत क्ेत्ालाही 
प्रभशक्णात फा्दा होईल.

क) मागणीनुसार प्रभशक्ण 
अ्थ्थपुरवठा 

मागणीनुसार पुरवठा ही 
आपल्ाकडची ऐघतहाभसक पद्धत 
आहे. कौशल्ाची गरज दलु्थक्क्त 
केली जात.े गरीब ववद्वार्ायंना 
प्रभशक्णासाठी घनधी भमळाला तर 
त्ांना संधी भमळू शकत ेव बाजारपेठेत 
्ेण्ाआधी त े कुशल बनू शकतात.
त्ांना ववद्वावेतन हदले तर त्ांना 
फा्दा होईल व सध्ा पंतप्रधान 
कौशल ववकास ्ोजनेत एकाचवेळी 
अनुदान देतात त े कमी आहे. 
चीनमध्े तुलनेने ववद्वार्ायंना जासत 
पसेै प्रभशक्णासाठी भमळतात. नऊ 
वषा्थच्ा शाले् अभ्ासक्म 
पूत्थतनेंतर घनममे ववद्वा्थवी  माध्भमक 
भशक्णापूववीच कौशल् ववकास 
भशक्ण पूण्थ करतात. त्ेेथ हे भशक्ण 
मोफत व देशव्ापी आहे. शहरी, 
ग्रामीण मुलांना त े भमळत.े ग्रामीण 
गरीब मुले शहरात ्ेताना त्ांना 
आर्थ्थक मदत हदली जात.े त्ामुळे 
शहरात राहण्ाचा खच्थ भागतो. ही 
मदत ५०० ्ुआन आहे.

कौशल्य प्ररशषिि तनिीसटा्ी कर 
लटािण्यटाविरोिटािील मिे

१. अ्थ्थव्वस्था मंदावली आहे व 
गुंतवणूक गेल्ा काही वषा्थत कमी 
होत आहे. त्ामुळे आणखी एक कर 
लादल्ास आस्थापनांचे गुंतवणूक 
आरधक् कमी होईल व त्ामुळे त े
करास ववरोध करतील. मूलभूत 
भशक्ण, उचच भशक्ण ् ासाठी आधीच 
उपकर लावलेले आहेत. त्ामुळे 
आणखी कर नाकारला जाईल. पण 
्ात वासतवाकड े दलु्थक् होत आहे. 
कंपन्ांकड ेआधीच कुशल मनुष््बळ 
कमी आहे पण कौशल्वान 

कामगारांचे वेतन जासत आहे. 
प्रभशक्क्त कामगारांमुळे उतपादनक्मता 
वाढेल व वसतू व सेवा ककंमतीवर 
दबाव राहील. आता बारा वषायंनी 
मूलभूत भशक्ण कर काढला पािहजे. 
त्ासाठी कर महसुलातून पसैा द्वावा

सरकार घन्ंबत्त घनधीचे 
व्वस्थापन ्ोग् नसत ेव खासगी 
क्ेत् ्ात वेळ व प्र्तन करत नाही 
ही मोठी रचतंा आहे. त्ामुळे खासगी 
क्ेत् ्ा घनधीच्ा अखत्ारीत 
्ेण्ाची भीती असली तरी 
ब्ाझीलसारख्ा देशात ्ा घनधीचे 
व्वस्थापन उद्योग करतात. ्ा 
घनधीच्ा मंडळांवर सरकारी प्रघतघनधी 
ठेवून दोनही हेतू साध् करता ् ेतील.



लेखक जेएन्ूतील अ्थ्थशासत्ाचे 
प्राध्ापक व ‘इंडड्ा सकीलस चॅलेंज’चे 
संपादक आहेत.

email: santoshmeh@gmail.com
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देशाचे  कामगार  हे आर्थ्थक 
वाढीत मोठी  भूभमका  पार 

पाडत असतात. त्ाचबरोबर  कामगार  
हा वसतू उतपादनात  महतवाचा   
िटक असतो कारण कामगार  ही 
माणसे असतात वसतू नवहे. त्ामुळे 
कामगार धोरणे ही त्ांच्ा सामािजक 
कल्ाणासाठी आवश्क असतात. 
त्ामुळे कामगार बाजारपेठेच्ा 
धोरणांबाबत नेहमीच मतभेद होत 
असतात. जे लोक कामगार कल्ाण 
व सामािजक दृिष्टकोनावर भर देतात 
त ेकामगार संिटना व ककमान वेतन 
का्दा , रोजगार सुरक्ा, बेरोजगार 
ववमा , अनुदाघनत सुववधा ्ावर भर 
देत असतात. (उदा. सटँडडगं अडँ 
टोकमन ( १९९१- आएलओ १९९०, 
भादरुी १९९६) जे लोक कामगार 
बाजारपेठेच्ा का््थक्मतलेा महतव 
देतात त ेअसा ्ुकतीवाद करता की, 
सरकारी हसतक्ेपाने नोकरी सुरक्ा 
तरतुदी ् ेतात. त्ामुळे रोजगार कमी 
होतो (उदा. कु्गर १९७४, ओलसन 
१९८२, लाझी्र १९९०, फॅ लन अड 
लुकास १९९१ व १९९३, मेहता १९९५). 
त्ांनी नेहमीच वेगळ्ा धोरणांचा 
पुरसकार केला आहे त्ांच्ा मत े १) 
कामगार त्ांना सु्ोग् काम व 
प्रोतसाहन हदले तर उतपादनक्म 

असले पाहहजेत, त्ात त्ांना बोनस, 
वेतन, बढती धोरण ्ा सुववधा 
घनिशचत करणे अपेक्क्त आहे. भशक्ण 
व प्रभशक्ण सुववधाही अपेक्क्त आहेत. 
२) दसुरे महणजे औद्योरगक संबंध हे 
सुरळीत असले पाहहजेत व कामगार-
व्वस्थापन तंटे सोडवण्ासाठी 
्ंत्णा असली पाहहजे. कामाचे 
बुडालेले हदवस भरून  काढण्ासाठी 
उपा््ोजना हवी. ३) कामगारांच्ा 
वापराबाबतचे धोरण लवरचक असले 
पाहहजे. कारण अ्थ्थव्वस्ेथत 
ताणतणाव ्ेत असतात व काही 
तुलनातमक फा्देही असतात त्ात 
कामगारांना फेरप्रभशक्ण व कामगार 
कमी करण्ाचे सोपे धोरण.  
४) कामगार बाजारपेठेत कमी 
हसतक्ेप.

प्रत्क्ात हे पलैू परसपर ववरोधी 
वाटतात पण त ेमहतवाचे आहेत. एक 
व दसुरा असे ्ात प्ा्थ् नाहीत तर 
त्ांच्ात समतोल साधणे हा एकच 
प्ा्थ् आहे. अनेक देशांची कामगार 
धोरणे दोन टोकांकड े झुकणारी 
असतात. त्ामुळे काही अशंी प्ा्थ् 
हा ववकास व बेरोजगारीचे प्रमाण 
्ावर अवलंबून असतो. जेवहा एखादा 
देश पूण्थ रोजगारक्म झालेला असतो 
त्ावेळी कल्ाणकारी धोरणे 

प्रदीप अग्रवाल

कटामगटार िोरिे ि कटामगटार कल्यटाि – आिंररटाषट्ी्य िुलनटा

विशलेषि

कटामगटार  हटा ि्िू उतपटादनटाि  
महतिटाचटा   घ्क असिो कटारि 
कटामगटार  ही मटािसे असिटाि ि्िू 
नवहे. त्यटामुळे कटामगटार िोरिे ही 
त्यटांच्यटा सटामटासजक कल्यटािटासटा्ी 
आिश्यक असिटाि. त्यटामुळे कटामगटार 
बटाजटारपे्ेच्यटा िोरिटांबटाबि नेहमीच 
मिभेद होि असिटाि. जे लोक 
कटामगटार कल्यटाि ि सटामटासजक 
दृसष्कोनटािर भर देिटाि ि ेकटामगटार 
संघ्नटा ि ककमटान िेिन कटा्यदटा , 
रोजगटार सुरषिटा, बेरोजगटार विमटा , 
अनुदटातनि सुवििटा ्यटािर भर देि 
असिटाि.
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परवडतात. त्ासाठी जे बेरोजगार 
आहेत अशा कमी लोकांचा पाहठंबा 
भमळवणे सहज शक् असत.े 
औद्योरगकीकरणाच्ा सुरूवातीच्ा 
टपप्ात जर मोठ्ा प्रमाणावर लोक 
रोजगारसंपनन नसतील तर 
का््थक्मतवेर लक्  कें हद्रत करावे 
लागत.े ज्ा देशात अरधक खुल्ा 
अ्थ्थव्वस्था आहेत त्ात घन्ा्थत व 
्ेथट परदेशी गंुतवणुकीस प्राधान् 
आहे त्ेेथ का््थक्मतलेा महतव आहे. 
चीन हा उतपाहदत वसतंूचा सवा्थत 
मोठा घन्ा्थतदार देश आहे. त्ेेथ 
कम्ुघनसट पक्ाची सत्ा असूनही हे 
िडत े आहे. कम्ुघनसट पक् हा 
कामगारांच्ा हहताला प्राधान् देणारा 
असूनही त्ेेथ पुरोगामी व प्रागघतक  
कामगार का्दे केले गेले. त्ात 
का््थक्मता व उतपादकता ्ांना 
महतव हदले गेले, लाचलुचपत, 
कत्थव्ात कसूर, घन्म व घनबयंधांचे 
उललंिन ्ासाठी त्ेेथ कामगारांना त े
का्म सेवेत असले तरी काढले जाऊ 
शकत.े कंत्ाटी कामगारही त्ेेथ आहेत 
त्ांना कंत्ाट काळानंतर काढले गेले 
तर वेगळे पैसे द्ावे लागत नाहीत. 
ववभशष्ट संख्ेप्यंत कामगारांना 
काढण्ाची परवानगी आहे, उतपादन 
ककंवा संचालनात काही अडचणी 
असतील  तर कामगारांना काढण्ाची 
मुभा आहे, फेररचना, घन्ा्थत 
िसरल्ाने उतपादन कपात करावी 
लागणे ्ासाठी कामगार काढले जाऊ 
शकतात. अशा प्रकारे कामगारांना 
काढताना एक महहन्ाची नोटीस व 
सेवेच्ा प्रत्ेक वषा्थपोटी एक 
महहन्ाचे वेतन भरपाई महणून 
द्ावे लागत.े बेभशसत वगळता इतर 
कारणासतव कामगारांना काढल्ास 
अशीच भरपाई द्ावी  लागत.े 

घन्ा्थत आधाररत उद्ोगात कामगार 
का्दे फार लवरचक आहेत, त्ात 
कामगारांना िेणे व काढून टाकणे 
्ाचे खूपच सवातंत्् आहे. ्ेथट 
परदेशी गुंतवणुकीला आकवष्थत 
करण्ासाठी व उतपादन 
लवरचकतसेाठी असे केले जात.े 
काहीवेळा घन्ा्थतीच्ा प्रमाणात 
होणारे बदल त्ाला कारणीभूत 
असतात. ्ा का्द्ांमुळे भशसतशीर 
व का््थक्म कामगार समूह त्ार 
होतो. पूव्थ व आगने् आभश्ातील 
इंडोनेभश्ा, मलेभश्ा, तवैान, दक्क्ण 
कोरर्ा ्ासारख्ा देशांत अशीच 
धोरणे आहेत. त्ात साम् अरधक 
आहे काही ककरकोळ तपशील वेगळे 

आहेत. कामगाराला काढल्ानंतर 
त्ाच्ा सेवेच्ा प्रत्ेक वषा्थपोटी एक 
महहन्ाचा पगार द्वावा लागतो. जर 
समजा वीस वषते सेवा झाली असेल 
तर कमाल ८ त े१२ महहन्ांचे वेतन 
द्वावे लागत.े भसगंापूरमध्े हे भरपाई 
वेतन व्वस्थापकी् पदांवरील 
व्कतींना व तीन वषायंपेक्ा कमी सेवा 

झालेल्ा व्कतींना हदले जात नाही. 
पूव्थ आभश्ातील अनेक देशात अनेक 
महहन्ांच्ा वेतनाइतका बोनस 
देण्ाची पदधत आहे. पण बोनस 
घनिशचत नाही व तो नफ्ाशी 
घनग़डडत असून कामगाराचे 
मूल्मापन त्ात महतवाचे असत.े 
कामगारांकडून सहका्ा्थचे वत्थन व 
कंपनी व्विस्थत चालण्ासाठी त े
अनुकूल असत.े अनेक ् ुरोपी् देशात 
असेच का्दे आहेत. ्ुरोपी् देश 
फार प्रगत असल्ाने त्ेेथ बेरोजगारीचे 
प्रशन कमी आहेत. कामगार का्दे हे 
कामगारांना अनुकूल आहेत. बेभशसत, 
अका््थक्मता ्ाकररता कामगारांना 
काढले जाऊ शकत.े उद्योग चालवणे 
अशक् असेल तर कामगारांना काढले 
जाऊ शकत.े एकोणणसाव्ा शतकात 
भारतातील कामगार का्द्ांची 
सुरूवात इंगलंडमध्े  झाली. त्ा 
का्द्ानव्े घन्ोकता हा 
कम्थचाऱ्ाला ्ोग् कारणासतव काढू 
शकतो. त्ासाठी ्ोग् प्रकक््ा 
अवलंबावी लागत.े का्द्ानुसार 
पाच ्ोग् कारणे कामगार 
कपातीसाठी हदली आहेत. त्ात 
ववभशष्ट कारखाना स्थळी कामगारांची 
फार गरज नसणे, एखाद्ा पदासाठी 
आवश्कता नसणे, गैरवत्थन, 
उतपादन क्मतशेी घनगडडत प्रशन 
्ांता समावेश आहे. का्देशीर बाबींचे 
उललंिन करून ठेवलेल्ा कामगारांना 
काढणे ्ोग् ठरत े (अपात् 
गाडीचालक), इतर कारणात अनेक 
बाबींचा समावेश होतो. इंगलंड व इतर 
्ुरोपी् देशात कंत्ाटाची मुदत संपणे 
हे कामावरून काढल्ासारखेच असत.े
इंगलंडमध्े कंत्ाट पुढे ठेवले गेले 
नाही तर त्ा कामगारास त्ाने काम 
केलेल्ा प्रत्ेक वषा्थमागे एक 

चीन हटा उतपटाहदि ि्िंूचटा सिटाजाि 
मो्टा तन्यटाजािदटार देश आहे. िथेेि 
कम्युतन्् पषिटाची सत्तटा असूनही 
हे घिि ेआहे. कम्युतन्् पषि 
हटा कटामगटारटांच्यटा हहिटालटा 
प्रटािटान्य देिटारटा असूनही िथेेि 
पुरोगटामी ि प्रटागतिक  कटामगटार 
कटा्यदे केले गेले. त्यटाि 
कटा्यजाषिमिटा ि उतपटादकिटा ्यटांनटा 
महति हदले गेले, लटाचलुचपि, 
किजाव्यटाि कसूर, तन्यम ि 
तनबांिटांचे उललंघन ्यटासटा्ी िथेेि 
कटामगटारटांनटा ि े कटा्यम सेिेि 
असले िरी कटाढले जटाऊ शकि.े 
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आठवड्ाचे वेतन भरपाई महणून 
द्वावे लागत ेकाही वेळा दर वषा्थमागे 
तीन महहन्ांचे वेतनही हदले जात.े 
्ुरोपी् समाजात लोकांचे उतपनन 
अरधक असत े व त्ांना सामािजक 
आर्थ्थक सुरक्ा असत े त्ामुळे 
बेरोजगारांनाही ्ोग् भत्ा हदला 
जातो. कामगार संरक्ण घन्म हे 
का्द्ाच्ा रूपात कामगार लवाद 
व न्ा्ाल्े राबववत असतात. भारत 
वगळता इतर देशात शंभरपेक्ा 
अरधक कामगार असलेल्ा 
आस्थापनांना कामगारांना 
काढण्ासाठी सरकारची परवानगी 
लागत नाही. भारतात कामगार 
संिटनांच्ा भीतीने असे घनण्थय़ 
िेतले जात नाहीत. पण असे करताना 
संबंरधत कामगारास का काढले हे 
न्ा्ाल्ास पटवून द्वावे लागत.े 
अमेररकेत कामगार का्द्ानुसार 
कामगारांना काढण्ाची परवानगी 
आहे. कामगार संिटनेशी करार 
असेल तर त्ाचे पालन करावे लागत.े 
अमेररकेत सामािजक सुरक्ा जासत 
आहे त्ामुळे कामगारांना  कुठलीही 
भरपाई न देता काढता ्ेत ेपण तसे 
कुठला करार नसेल तरच केले जात.े 
कंत्ाट असेल व घन्म-शतवी असतील 
तर सरसकट काही करता ्ेत नाही. 
बेरोजगारांना वष्थभर भत्ा हदला जातो 
व इतर कामाचे प्रभशक्ण हदले जात.े
जपानमधील कामगार का्दे हे 
बंहदसत असून त्ात जपान सरकारचा 
कंपन्ांवर दबाव आहे. दसुऱ्ा 
महा्ुदधानंतरपासून हीच पररिस्थती 
आहे. जपानमध्े आजीवन 
रोजगाराची पदधत आहे व कुणाला 
काढून टाकणे हे दमुवीळ आहे. पण 
त्ेेथ कामगारांची का््थक्मता व 
उतपादनक्मता वाढवणे ्ासाठी 

प्र्तन केले जातात. जासत बोनस 
देऊन प्रोतसाहन हदले जात.े कंपनीच्ा 
नफ्ानुसार तीन चार महहन्ांचे 
वेतन बोनस महणून देतात पण ्ात 
कामगाराचा व्कतीगत का््थक्मता 
तपशील महतवाचा ठरतो. कंपनीच्ा 
नफ्ात कामगारांचा वाटा असतो 
तसेच कामगारांची का््थक्मता ् ामुळे 
वाढत.े भारतासारख्ा ववकसनशील 
देशात बेरोजगार अनेक आहेत. 
काहींना त्ांच्ा क्मतसेारखे वेतन 
नाही. भारताने कामगार कल्ाणावर 

भर हदला पण कामगार का्दे 
संरक्ण करणारे आहेत. िज्ेथ 
बेरोजगारी नाही त्ा देशातही असे 
संरक्क का्दे नाहीत. भारतात 
संिहटत क्ेत्ात ववभशष्ट काळानंतर 
कामगाराला काढता ्ेत नाही. 
पररववक्ाधीन कालावधी एक वष्थ 
ककंवा कमी असतो. शंभरपेक्ा जासत 
कम्थचारी असतील तर सरकारी 
परवानगी भशवा् कामगारांना काढता 

्ेत नाही. एखादी कंपनी चालवणेच 
अशक् असेल तर अशी परवानगी 
कवरचत हदली जात.े सरकारी 
कामगारांना घनिशचत वेतन असत ेव 
वेतनवाढही असत े ती कामरगरीशी 
घनगडडत नाही. खरोखर काम 
करणाऱ्ांना प्रोतसाहन नाही. पररणामी 
उतपादकता वाढत नाही. उतपादनांच्ा 
ककंमती वाढतात. घन्ा्थत कमी राहत,े 
वेतनमान कमी व नोकऱ्ा कमी , 
बेरोजगारी जासत अशी पररिस्थती 
घनमा्थण होत.े उतपादकता व 
का््थक्मता ्ांचा बळी देऊन 
कामगारांचे संरक्ण करणारे का्दे 
खरोखर आवश्क आहेत का, ्ाचा 
ववचार करण्ाची गरज आहे, लाखो 
्ुवक रोजगाराच्ा प्रतीक्ेत असताना 
त ेमहतवाचे आहे. चीन, पूव्थ आभश्ा, 
भारत ्ांचा अनुभव बिता संरक्ण 
करणारे कामगार का्दे व धोरणे 
दरूगामी हहताचे नाहीत. त्ामुळे 
कामगारांची उतपादकता कमी होत.े 
घन्ा्थत कमी होऊन वसतूंच्ा ककमती 
वाढतात कारण सपधा्थतमकता कमी 
होत,े बेरोजगारी वाढत.े पूव्थ 
आभश्ातील देशात कामगार का्दे 
हे का््थक्म व लवरचक आहेत. 
औद्योरगक संबंध शांतताम् आहेत, 
कारण संपासाठी एक महहन्ाची 
नोटीस द्वावी लागत.े त्ात सव्ंसेवी 
ककंवा सकतीची घनवतृ्ी हे शक् आहे. 
पररणामी संपामुळे काम बंद होणे 
फारसे िडत नाही. कंपन्ा कामगार 
कपात करू शकतात पण त्ासाठी 
काम केलेल्ा प्रत्ेक वषा्थमागे एक 
महहन्ाचे वेतन भरपाई महणून हदले 
जात.े त्ामुळे लवरचकता वाढत े व 
कामगारांना भशसत लागत.े उद्योजक 
त्ामुळे  कामगारांना िेतात व 
रोजगार वाढतात, वेतनही वाढत.े

उतपटादकिटा ि कटा्यजाषिमिटा ्यटांचटा 
बळी देऊन कटामगटारटांचे संरषिि 
करिटारे कटा्यदे िरोिर आिश्यक 
आहेि कटा, ्यटाचटा विचटार 
करण्यटाची गरज आहे, लटािो 
्युिक रोजगटारटाच्यटा प्रिीषिेि 
असिटानटा ि े महतिटाचे आहे. 
चीन, पूिजा आरश्यटा, भटारि ्यटांचटा 
अनुभि बघिटा संरषिि करिटारे 
कटामगटार कटा्यदे ि िोरिे 
दरूगटामी हहिटाचे नटाहीि. त्यटामुळे 
कटामगटारटांची उतपटादकिटा कमी 
होि.े तन्यटाजाि कमी होऊन 
ि्िूंच्यटा ककमिी िटाढिटाि कटारि 
्पिटाजातमकिटा कमी होि,े 
बेरोजगटारी िटाढि.े
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जपानमध्े लवरचक वेतन धोरण 
आहे. त ेकोरर्ा, तवैान, मलेभश्ा, 
भसगंापूर ् ांनी सवीकारले. कामगारांना 
बोनस देणे कंपनीच्ा नफ्ावर 
अवलंबून असत े त्ामुळे कामगार 
सहका््थ करतात व जबाबदारीने काम 
करतात. बोनसची रककम कामरगरीशी 
घनगडडत असत.े बढतीही कामरगरीशी 
संबंरधत असत.े प्रोतसाहनपर वेतनही 
असत ेत्ामुळे कामगार उतपादनक्म 
असतात. पूव्थ आभश्ातील चीन, 
जपान ्ा देशातील कामगार 
भशसतबदध, लवरचक, पे्रररत व 
प्रभशक्क्त आहेत. का््थक्मता व 
कामगार कल्ाण-संरक्ण ्ांचा 
समतोल भारतात नाही व त्ामुळे 
का््थक्मता फार कमी आहे. 
भारतातील सामािजक व एेघतहाभसक 
संदभ्थ बघितले तर अगदी तसे 
वातावरण ्े्ेथ शक् नाही असे 
मानले तरी कामगारांची का््थक्मता 
वाढवण्ाचे प्र्तन  झाले पाहहजेत. 
्ाच कारणासाठी कामगार धोरणे हे 
का््थक्मतलेा प्राधान् देणारी 
असावीत. जशी ती पूव्थ आभश्ात 
आहेत. त्ामुळे रोजगार वाढतील, 
वेतनही वाढेल. कामगार वापरात 
काही लवरचकता असणे गरजेचे आहे.  
त्ाचबरोबर चांगल्ा कामगारांना 
रोजगार सुरक्क्तता भमळाली पाहहजे. 
सरकारी मदतीवर आस्थापने चालवणे 
्ापुढे शक् होणार नाही हे तर उिड 
आहे. मानवता पाळून कामगार 
कपातही आवश्क आहे. काही 
कारखाने काम ्थांबवतात. तवेहा असे 
करावे लागत.े काही हठकाणी 
फेररचनेमुळे कामगार कमी करावे 
लागतात पण कामगारांना काढताना 
त्ांचे गैरवत्थन ककंवा इतर बाबी 
न्ा्ाल्ात भसदध करणे हे 

समतोलासाठी आवश्क आहे. 
अ्ोग्ररत्ा कामावरून काढल्ास 
पुनहा कामावर िेणे ककंवा कामगारांना 
काढल्ास भरपाई देणे आवश्क 
आहे. सरसकट सुरक्ा हदली तर 
कामगारात भशसत राहत नाही व 
उतपादनक्मता वाढत नाही. 
कामगारांना २४०  हदवसानंतर काढता 
्ेत.े त्ाएेवजी ही मुदत तीन वषते 
्ोग् आहे . जपानप्रमाणे कंपन्ांच्ा 
नफ्ात कम्थचाऱ्ांना वाटा भमळाला 
पाहहजे. कामगारांना प्रोतसाहन वेतन. 
बढत्ा देणे, त्ांची कौशल्े वाढवणे 
आवश्क आहे. उतपादनक्मता 
वाढवण्ासाठी कामगारांचे सहका््थ 
आवश्क असत.े त्ाला राजकी् 
सवीका््थता आवश्क आहे. भारतात 
नोकरीची सुरक्क्तात असताना 
उतपादनक्मतवेरही भर हदला पाहहजे. 
कामगार का्दे लवरचक करून 
त्ांचा वापर घन्ा्थताभभमुख उद्योगात 
केला पाहहजे व घन्ा्थत वाढवली 
पाहहजे. सपधा्थतमक कामगार 
बाजारपेठ असली पाहहजे. ्ेथट परकी् 
गुंतवणुकीसाठी त े आवश्क आहे. 
का््थक्मतवेर आधाररत कामगार 
का्द्ांबाबत कामगार व कामगार 
संिटनांची भीती दरू केली पाहहजे. 
कामगारांना भशक्ण व प्रभशक्ण 
देण्ावर भर देऊन त्ांना उतपादनशील 
बनवले पाहहजे. मुलांना ककमान 
दहावीचे भशक्ण व व्वसा् भशक्ण 
आवश्क आहे. आर्थ्थक वाढीसाठी 
औपचाररक भशक्ण गरजेचे आहेत 
त्ामुळे कामगार भांडवल सक्म 
होईल बचत व गुंतवणुकीची धोरणे 
्ात आवश्क आहेत.

कामगार धोरणात ्ा बाबींचा 
समावेश केला तर भारताची कामगार 
क्मता वाढेल. त्ाचबरोबर 

रोजगारवाढ, कामगारांची कमाई 
्ांचा एकबत्त पररणाम घन्ा्थत व 
कामगाराभभमुख धोरणात हदसला 
पाहहजे. भारताने अनेक सुधारणा 
घन्ा्थताभभमुख औद्योरगकीकरणात 
केल्ा आहेत आता कामगार धोरणात 
सुधारणा करून त्ाचे फा्दे िेता 
्ेतील. त्ात रोजगार वाढेल व 
कामगारांचे खरे उतपननही वाढेल.
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भारतरतन डॉ. बाबासाहेब 
आबेंडकर ्ांच्ाकड े

दभलतांचे मुकतीदात े आणण भारती् 
संववधानाचे घनमा्थत े महणून पाहहले 
जात.े त्थावप, त्ा पभलकडहेी 
बाबासाहेबांच्ा व्कतीमत्वाचे अनेक 
पलैू आहेत, ज्ांचा अभ्ास करणे 
आवश्क आहे. बाबासाहेब जागघतक 
ख्ातीचे अ्थ्थतजज्, ववरधज् आहेत. 
अ्थ्थशासत् हा त्ांच्ा मूलभूत 
अभ्ासाचा ववष् आणण त ेबॅररसटरही 
होत.े 'द प्रॉबलेम ऑफ रुपी'सारखा 
त्ांचा ग्रं्थ आजही भारती् 
अ्थ्थव्वस्ेथसाठी माग्थदश्थक मानला 
जातो. डॉ. अमत््थ सेन ्ांच्ासारखे 
अ्थ्थशासत्ातील नोबेल ववजेत े
ववदवानही बाबासाहेबांना 'अ्थ्थशासत्ाचे 
वपतामह' असे संबोधतात. ्ाखेरीज 
एक द्रष्टे ववचारवंत, समाजशासत्ज्, 
समाजरचतंक, अत्ुतकृष्ट पत्कार, 
महान लेखक, ्थोर वकता अशा अनेक 
भूभमकांमधून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
्ा देशाचा ववचार करताना आढळतात, 
तवेहा त्ांचे हे अनेकववध पलैू पाहून 
अचंबबत वहा्ला होत.े जसजसे 
आपण बाबासाहेबांच्ा ववचारांचा 
अभ्ास करा्ला सुरवात करतो, 
तसतसे त े् ा देशातील केवळ शोवषत, 
वंरचत, वपडडत आणण दभलत ्ांचेच 
नवहे; तर, ्ा देशातील प्रत्ेक 
नागररकाला त्ाचे हकक प्रापत करून 

देण्ासाठी धडपडणारे, प्रखर 
राष्ट्भकतीने ओ्थंबलेले हृद् 
लाभलेले त े महान नेत े होत,े हे 
पटल्ावाचून राहात नाही. 
बाबासाहेबांच्ा व्कतीमत्वाचा, 
का्ा्थचा वेध िेणे महणजे सहा 
आधंळ्ांनी हत्ीची चाचपणी 
केल्ाप्रमाणेच आहे. अगदी डोळसपणे 
सुदधा त्ांच्ा का्ा्थचा वेध घ्ा्चा 
महटले तरी, बाबासाहेब पूण्थतयः 
आपल्ा कवेत ्ेणे, ही अशक्प्रा् 
गोष्ट आहे.

डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्ांचा 
असाच एक महत्वाचा पैलू महणजे 
त्ांचे कामगारववष्क का््थ हो्. 
सवतंत् आणण आधुघनक भारतामध्े 
कामगारांना आज जे काही िटनादत् 
अरधकार लाभले आहेत, त्ांचे जनक 
डॉ. आबेंडकर आहेत, ही गोष्ट ्ा 
हठकाणी लक्ात िेतली पाहहजे. 
साव्थजघनक जीवनात सकक्् 
झाल्ानंतरच्ा कालखंडात ववववध 
चळवळींचा आढावा िेत असताना, 
कामगार चळवळींचे ततकालीन नेततृव 
हे कामगारांमध्ेही सपशृ्-असपशृ् 
असा भेद राखून असल्ाचे 
बाबासाहेबांना हदसून आले. 
कामगारांमधील हा जाती् भेद 
जोप्यंत भमटत नाही, आणण केवळ 
कामगार महणून त े एकत् ्ेणार 
नाहीत, तोप्यंत त्ांचे प्रशन भमटणार 

आलोक जत्ाटकर

िॉ. बटाबटासटाहेब आबेंिकर ्यटांचे कटामगटारविष्यक िोरि

्मरि

्ििंत् आणि आिुतनक 
भटारिटामध्ेय कटामगटारटांनटा आज जे 
कटाही घ्नटादत्त अधिकटार लटाभले 
आहेि, त्यटांचे जनक िॉ. आबेंिकर 
आहेि, ही गोष् ्यटा ह्कटािी लषिटाि 
घेिली पटाहहजे. सटािजाजतनक जीिनटाि 
सकक्र्य झटाल्यटानंिरच्यटा कटालिंिटाि 
विविि चळिळींचटा आढटािटा घेि 
असिटानटा, कटामगटार चळिळींचे 
ितकटालीन नेितृि हे कटामगटारटांमध्ेयही 
्पशृ्य-अ्पशृ्य असटा भेद रटािून 
असल्यटाचे बटाबटासटाहेबटांनटा हदसून आले. 
कटामगटारटांमिील हटा जटािी्य भेद 
जोप्यांि रम्ि नटाही, आणि केिळ 
कटामगटार महिून ि े एकत् ्ेयिटार 
नटाहीि, िोप्यांि त्यटांचे प्रशन रम्िटार 
नटाहीि, असे त्यटांचे ्पष् मि होि.े
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नाहीत, असे त्ांचे सपष्ट मत होत.े 
ककंबहुना, बाबासाहेबांनी भारती् 
जाघतव्वस्ेथची जी उपपत्ी मांडली, 
त्ामध्े जाघतव्वस्था ही केवळ 
श्रमाची नवहे; तर, श्रभमकांची 
ववभागणी आहे, असे घनयःसंहदगध 
प्रघतपादन त्ांनी केले. श्रभमकांचा 
वेध त े जाघतव्वस्ेथच्ा 
पररपे्रक््ातूनही िेतात आणण 
जाघतव्वस्ेथची मुळेही त्ांना घत्ेथ 
आढळतात.

्ा सव्थ श्रभमकांना एकत् आणून 
त्ांना त्ांचे प्रशन सोडववण्ासाठी 
पे्रररत करण्ाचे लक्् बाबासाहेबांनी 
बाळगले होत.े महणूनच त्ांनी १५ 
ऑगसट १९३६ रोजी 'सवतंत् मजूर 
पक्ा'ची स्थापना केली. ्ा हठकाणी 
एक गोष्ट लक्ात िेणे आवश्क 
आहे, त े महणजे साधारणतयः 
१९२७पासून महणजे महाडच्ा समता 
संगरापासून असपशृ्, बहहष्कृत 
समाजाच्ा समतचे्ा न्ाय् 
हककांसाठी बाबासाहेब का््थरत होत.े 
काळाराम मंहदर प्रवेशाचा सत्ाग्रहही 
आरंभला होता. त्थावप, पक्ी् 
राजकारणामध्े उतरत असताना 
त्ांनी 'सवतंत् मजूर पक्' (इंडडपेंडटं 
लेबर पाटटी) असे श्रभमकांच्ा श्रमाला 
प्रघतष्ठा देणारे नाव सवीकारले. हद. 
२२ डडसेंबर १९३६च्ा 'जनता'च्ा 
अकंात त्ांनी ्ा संदभा्थतील आपली 
भूभमका सववसतर सपष्ट केली आहे. 
बाबासाहेब महणतात, 'गरीब वगा्थतील 
लोकांसाठी संिहटत ररतीने चळवळ 
करता ्ावी, ्ासाठी सवतंत् मजूर 
पक् नावाचा पक् मी स्थापलेला आहे. 
केवळ असपशृ् मानलेल्ा जातींच्ा 
हहतासाठीच हा पक् नसून सव्थ 
जातींच्ा शतेकरी, कामकरी, शतेकरी 
कुळे, मध्म वगा्थतील नोकरी पेशाचे 
लोक आणण ककरकोळ व्ापार उदमी 
लोक ्ांच्ा ्ोग् हहतसंबंधाचे 

संरक्ण करून त्ांना ववशषे हकक व 
सवलती भमळवून देणे हा ्ा पक्ाचा 
हेतू आहे. ्ा पक्ात समाववष्ट 
होण्ाला त्ाची तत्वे व का््थपदधती 
मान् असणाऱ्ा सव्थ लोकांना 
मोकळीक आहे. शतेकरी, कुळे व 
शतेमजूर- ववशषेतयः खोती आणण 
तालुकदारी कुळे ्ांच्ा हहतसंबंधांचे 
संरक्ण करणे, कामगारांच्ा मजुरीची 
ककमान म्ा्थदा ठरवून ्ेणे, कामाचे 
तास कमी करणे, रगरण्ा व 
कारखान्ातील नोकरीची शाशवती व 
बढती ्ांची का्देशीर तरतूद करणे, 

कामाचे ्ोग् वेतन, पगारी रजा, 
आजारीपणात भत्ा, वदृधपणी पेनशन, 
अपिाताबददल नुकसान भरपाई, 
बेकारीचा भत्ा, कामगारांसाठी सवसत 
भाड्ाची, आरोग्शीर िरे इत्ादी 
आवश्क गोष्टींची तरतूद करणे, 
शतेकऱ्ांचे व कामकऱ्ांचे कज्थ कमी 
करून व्ाजाच्ा दरावर व खोटे 
दसतऐवज वगैरे करून िेण्ाच्ा 
बाबतीत घन्ंत्ण िालणे, मध्म 
िस्थतीतील लोकांसाठी िरभाड्ाचा 
का्दा करवून िेणे वगैरे गोष्टींचा 
समावेश सवतंत् मजूर पक्ाच्ा 
का््थक्मात करण्ात आला आहे.' 

उपरोकत सव्थ मुदद्ांचा पक्ाच्ा 

जाहीरनाम्ातही बाबासाहेबांनी 
समावेश केला होता. नवीन 
सुधारणांववष्क धोरण, आर्थ्थक 
धोरण, कर-धारा पदधतीववष्ी 
धोरण, सामािजक सुधारणा, ग्राम-
संिटना, भशक्ण आणण राज्-कारभार 
अशा सात ववभागांच्ा 
जाहीरनाम्ादवारे बाबासाहेबांनी 
पक्ाची भूभमका व का्ा्थची हदशा हद. 
२२ ऑगसट १९३६ रोजीच्ा 
'जनता'च्ा अकंात सपष्ट केली आहे. 
'कारखान्ातील कामगारांच्ा हहताला 
आवश्क असे जे का््थ हा पक् 
करणार आहे, तचे का््थ शतेकऱ्ांच्ा 
हहतासाठी आवश्क अशा सवरुपात 
हा पक् करील,'  अशी घनयःसंहदगध 
गवाही बाबासाहेब ्ा जाहीरनाम्ात 
देतात. बाबासाहेबांनी १९३६च्ा 
प्रांघतक घनवडणुकांवेळी हा जाहीरनामा 
सादर केला आणण त्ातील प्रत्ेक 
मुद्ाच्ा, आशवासनाच्ा पूत्थतसेाठी 
अखंडडत पाठपुरावा सुरू ठेवला आणण 
भारती् राज्िटनेच्ा घनभम्थतीप्यंत 
्ातील जवळजवळ प्रत्ेक बाबीची 
पूत्थता केल्ाचे हदसून ्ेत.े

हद. २० जुल ै १९४२ रोजी 
वहॉईसरॉ्च्ा प्रघतघनधी मंडळात 
मजूरमंत्ी (मजूर प्रघतघनधी) महणून 
डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर ्ांची 
घन्ुकती करण्ात आली. त्ानंतर 
१९४६प्यंत चार वषायंच्ा कालावधीत 
बाबासाहेबांनी कामगारांच्ा प्रशनांना 
न्ा् देण्ाच्ा दृष्टीने अ्थक प्र्ास 
केल्ाचे हदसून ्ेत.े 

मजूरमंत्ी पदाचा का््थभार 
सवीकारल्ानंतर लगेचच हद. ७ 
ऑगसट १९४२ रोजी नवी हदलली ्े्ेथ 
झालेल्ा सं्ुकत कामगार पररषदेत 
बाबासाहेबांनी आपल्ा कारकीदटीची 
भावी हदशा सपष्ट केली. पूववीच्ा 
तीन पररषदांपेक्ा ् ा चौर्ा पररषदेचे 
वेगळेपण महणजे प्र्थमच शासन 

हद. २० जुल ै १९४२ रोजी 
वहॉईसरॉ्यच्यटा प्रतितनिी 
मंिळटाि मजूरमंत्ी (मजूर 
प्रतितनिी) महिून िॉ. बटाबटासटाहेब 
आबेंिकर ्यटांची तन्ुयकिी 
करण्यटाि आली. त्यटानंिर 
१९४६प्यांि चटार िषटाांच्यटा 
कटालटाििीि बटाबटासटाहेबटांनी 
कटामगटारटांच्यटा प्रशनटांनटा न्यटा्य 
देण्यटाच्यटा दृष्ीने अथिक प्र्यटास 
केल्यटाचे हदसून ्ेयि.े
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प्रघतघनधी, मालक व कामगार ्ांचे 
प्रघतघनधी समोरासमोर आले. हे मोठे 
्श असल्ाचे सांगून त ेमहणतात, 
'कामगार का्द्ांचे एकत्ीकरण, 
औद्ोरगक वववाद सामोपचाराने 
भमटववणारी ्ंत्णा ववकभसत करणे 
आणण कामगार व मालक 
्ांच्ादरम्ान राष्ट्ी् पातळीवरील 
मुद्ांवर चचतेसाठी व्ासपीठ घनमा्थण 
करणे, ही आपल्ासमोरील तीन 
प्रमुख उदहदष्ट्े आहेत,' 
बाबासाहेबांच्ा धोरणामुळे बत्पक्ी् 
स्थाघनक सभमतीची स्थापना झाली. 
्ा मध्वतवी सभमतीचे बाबासाहेब 
अध्क् होत.े

त्ावेळी दसुरे महा्ुदध सुरू 
होत.े ्ा महा्ुदधाच्ा काळात 
उतपादन वाढववण्ातील कामगारांची 
भूभमका महत्वाची असून हे ्ुदध 
िजंकणे कामगारांसाठी का महत्वाचे 
आहे, त्ाचे अत्ंत सुरेख ववशलेषण 
बाबासाहेबांनी आकाशवाणीच्ा मुंबई 
कें द्रावरुन केलेल्ा भाषणात केले 
आहे. त े महणतात, 'संसदी् 
लोकशाहीच्ा सुरक्क्त प्रस्थापनेसाठी 
आणण सवातंत््, समता आणण 
बंधुभावनेच्ा ववकासासाठी 
कामगारांच्ा दृष्टीने हे ्ुदध िजंकणे 
महत्वाचे आहे. ्ा ्ुदधाची दोन 
महत्वाची वभैशष्ट्े आहेत. ्ातील 
पहहले महणजे हा दोन 
ववचारसरणींमधील संिष्थ असून 
त्ातून अघंतमतयः मानवतचेीच 
प्रघतष्ठापना होणार आहे. दसुरे 
महणजे, हे केवळ शत्वूर ववज् 
भमळवून त्ाच्ा भूमीवर आपला 
धवज रोवणे, अशा सवरुपाचे ्ुदध 
नसून ती एक क्ांती आहे, जी ्ा 
भूतलावरील समाजाचीच पुनर्थचना 
करणार आहे. त्ा अ्था्थने हे 'लोकांचे 
्ुदध' आहे. आणण त ेतसे नसेल, तर 
त्ाला तसे बनवावे लागेल.' ्ा 

्ुदधातून जगाची वाटचाल 
नवसमाजघनभम्थतीकड े आणण 
पुनर्थचनेकड े होणार असून त्ामध्े 
कामगारांचे महत्वाचे ् ोगदान असेल, 
असे भाककत बाबासाहेबांनी वत्थववले. 
्ाच काळात बाबासाहेबांनी आणखी 
एक गोष्ट केली, ती महणजे कुशल व 
अध्थ-कुशल ्ुवकांना नोकरीसाठी 
भटकाव्ास लागू न्े महणून 
सेवा्ोजन का्ा्थल्ाची स्थापना 
केली. कामगारांना त्ांची नोंदणी 
करण्ाचे हककाचे हठकाण घनमा्थण 
करण्ात बाबासाहेबांची दरूदृष्टी 
हदसून ्ेत.े

त्ा काळात कोळसा खाणींचे 
महत्व तजेीत होत.े त्ाचप्रमाणे 
ववज्ानाच्ा क्ेत्ात लागत असलेल्ा 
क्ांतीकारक शोधांमुळे अभ्रकाच्ा 

खाणींनाही महत्व आले होत.े त्ातही 
जगातील ८० टकक्ांहून अरधक 
अभ्रकाचे उतपादन एकटा भारत करीत 
होता, ्ावरुन ्ा बाबीचे महत्व 
लक्ात ्ावे. ्ा खाण कामगारांच्ा 
ववववध प्रशनांकड े बाबासाहेबांचे लक् 
वेधले गेले. त्ांनी झरर्ा, धनबाद 
्े्थील कोळशाच्ा, तर कोडमा्थ 

(बबहार) ्े्थील अभ्रकाच्ा खाणींना 
भेटी हदल्ा. केवळ पररसरालाच भेट 
हदली नाही, तर भशडीने चार-चारश े
फूट खोल खाली खाणीत उतरून त्ेेथ 
खाणकामगारांचे प्रत्क् काम कसे 
चालत,े ्ाची पाहणी केली. हे 
कामगार कशा पररिस्थतीत काम 
करतात, त्ाचबरोबर त्ांची 
राहण्ाची व्वस्था कशी आहे, 
आरोग्, भशक्णाच्ा सुववधा कशा 
आहेत, ्ा साऱ्ांची प्रत्क् पाहणी 
करणाऱ्ा बाबासाहेबांच्ा ् ा कृतीतून 
त्ांची कामगारांचे प्रशन समजून 
िेण्ाची व त ेसोडववण्ाची तळमळ 
हदसत.े

्ा भेटींतूनच पुढे भारती् खाण 
(सुधारणा) ववधे्क, अभ्रक खाण 
कामगार कल्ाण फंड ववधे्क, 
कोळसा खाण सुरक्ा ववधे्क आदी 
का्द्ांची घनभम्थती बाबासाहेबांच्ा 
नेततृवाखाली करण्ात आली. 
त्ाचबरोबर कारखाने (सुधारणा) 
ववधे्क, महागाई भत्ा वाढ, भारती् 
चहा घन्ंत्ण (सुधारणा) ववधे्क, 
भारती् बॉ्लस्थ (सुधारणा) ववधे्क,  
महहला खाण कामगार प्रसूती लाभ 
(सुधारणा) ववधे्क, भारती् 
कामगार संिटना (सुधारणा) ववधे्क, 
वेतन दे्क (सुधारणा) ववधे्क, 
औद्ोरगक कामगारांसाठी आरोग् 
ववमा तरतूद, औद्ोरगक 
कामगारांसाठी गहृघनमा्थण ्ोजना, 
औद्ोरगक कामगार (स्था्ी आदेश) 
ववधे्क, कामगारांना प्रघतपूतवी 
सुधारणा ववधे्क, एमपलॉ्मेंट 
एकसचेंज, पुनव्थसन, कल्ाण आणण 
सामािजक सुरक्ाववष्क ्ोजना 
अशा कल्ाणकारी का्दे व ् ोजनांची 
घनभम्थतीही बाबासाहेबांनी केली. पूववी 
अिसततवात असणारे काही का्दे 
कामगारांसाठी जाचक सवरुपाचे होत े
ककंवा अकल्ाणकारी होत.े त्ा बाबी 

 पूिवी अस्ितिटाि असिटारे कटाही 
कटा्यदे कटामगटारटांसटा्ी जटाचक 
्िरुपटाचे होि े ककंिटा 
अकल्यटािकटारी होि.े त्यटा बटाबी 
विचटारटाि घेऊन बटाबटासटाहेबटांनी ही 
वििे्यके आिश्यक त्यटा सुिटारिटा 
करून सभटागहृटामध्ेय मंजूर 
करिून घेिली. कटामगटारटांच्यटा 
प्रशनटांचटा इिक्यटा सटाकल्यटाने 
विचटार करून त्यटािर विविि 
कटा्यदे ि ्योजनटांच्यटा मटाध्यमटािून 
कटा्यम्िरुपी िोिगटा कटाढण्यटाचटा 
बटाबटासटाहेबटांचटा प्र्यतन ्यटािून 
दृष्ोतपत्तीस ्ेयिो.
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ववचारात िेऊन बाबासाहेबांनी ही 
ववधे्के आवश्क त्ा सुधारणा 
करून सभागहृामध्े मंजूर करवून 
िेतली. कामगारांच्ा प्रशनांचा इतक्ा 
साकल्ाने ववचार करून त्ावर 
ववववध का्दे व ्ोजनांच्ा 
माध्मातून का्मसवरुपी तोडगा 
काढण्ाचा बाबासाहेबांचा प्र्तन 
्ातून दृष्टोतपत्ीस ्ेतो.

कारखाना का्द्ानव्े िसत््ांना 
रात्ी काम करण्ास बंदी िातली. 
महागाई घनदतेशांकाच्ा आधारावर 
महागाई भत््ाची तरतूद करण्ासाठी 
बाबासाहेबांनीच प्र्तन केले. कामाचे 
तास घनिशचत केले. भलगंभेदरहहत 
समान काम, समान वेतन 
बाबासाहेबांनीच त्ा काळी लागू केले. 
त्ाचप्रमाणे महहलांना चार 
आठवड्ांपासून त े९० हदवसांप्यंतची 
भरपगारी प्रसूती रजा देण्ाचा घनण््थ  
िेतला. भारती् कामगार संिटना 
का्द्ात ककमान वेतन घनधा्थरणाची 
तरतूद केली. कारखान्ात बारमाही 
काम करणाऱ्ा कामगारांना भरपगारी 
रजा देण्ाचा घनण््थ ही त्ांनीच प्र्थम 
िेतला. सकतीची तडजोड करण्ासाठी 
लवादाची स्थापना करून 
कामगारांमधील वववाद सोडववण्ासाठी 
सनदशीर माग्थ घनमा्थण करून हदला.

सन १९४६मध्े हे प्रघतघनधी 
मंडळ बरखासत झाले. १९४७मध्े 
सवतंत् भारताचे पहहले का्दे मंत्ी 
महणून डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर 
्ांची घन्ुकती झाली. ्ा 
कालखंडामध्े मजूरमंत्ी पदाच्ा 
कारकीदटीत अपूण्थ राहहलेल्ा 
ववधे्कांचे, का्द्ांचे काम पूण्थ 
करण्ाच्ा हदशनेे बाबासाहेबांनी 
का््थ आरंभले. सवातंत््ोत्र काळात 
मंजूर झालेल्ा कारखाने का्दा, 
औद्ोरगक कलह का्दा, ककमान 
वेतन का्दा ्ांच्ात सुधारणा व 

मंजुरीमध्े बाबासाहेबांचे महत्वाचे 
्ोगदान राहहले. ्ाच वेळी भारती् 
राज्िटनेच्ा मसुदा सभमतीचे 
अध्क् महणून त्ांची घन्ुकती 
करण्ात आली. राज्िटनेच्ा 
माध्मातून सवातंत््, समता, बंधुता 
्ा मूलभूत मानवी मूल्ांची भारती् 
समाजाला देणगी प्रदान करीत 
असतानाच बाबासाहेबांनी नागररकांना 
मूलभूत हककही प्रदान केले. 
त्ाचबरोबर समाजातील वंरचत, 
शोवषत, दभलत, आहदवासी व मागास 
प्रवगा्थलाही ्ा देशाच्ा मुख् 

प्रवाहाशी जोडून, त्ांच्ा न्ाय् 
हककांची जाणीव जागतृी आणण 
उदिोष राज्िटनेच्ा माध्मातून 
त्ांनी केला. त्ाचप्रमाणे िटनेच्ा 
कलम २४६नुसार (कें द्र व राज्ांनी 
घनधा्थररत कराव्ाचे का्दे), कें द्र व 
राज् संबंधांचे घनधा्थरण करीत 
असताना सातव्ा अनुसूचीमध्े 
कामगारववष्क का्द्ांचा समावेश 
केला. 

अशा प्रकारे, सवतंत् मजूर 
पक्ाच्ा जाहीरनाम्ात उद्योवषत 

केल्ाप्रमाणे बाबासाहेबांनी भारती् 
समाजाला हदलेल्ा सव्थ आशवासनांची 
पूत्थता ्ा समग्र का्द्ांच्ा 
देणगीमधून केली आहे. ् ा का्द्ांनी 
देशातील कामगार वगा्थचे जगणे 
सुसह् झाले आहे. असपशृ्ता 
घनवारणाच्ा महतका्ा्थला एका 
बाजूला एकाकीपणाने जुंपून िेतले 
असतानाच, दसुरीकड े ्ा देशातील 
कामगारांचे दयुःखही हलके करण्ाचा 
प्र्तन करणाऱ्ा ्ा महामानवाच्ा 
प्र्तनांमुळेच भारती् समाजातील 
शतेकरी, कष्टकरी लोकांचे जगणे 
सुकर झाले. आज त्ांना प्रापत 
असलेले हकक ही बाबासाहेबांनी प्रदान 
केलेली अनमोल देणगी आहे. 
'भांडवलशाही आणण जाती्वादी, 
ववभाजक प्रवतृ्ी कामगारांच्ा खऱ्ा 
शत् ूआहेत. कामगारांनी त्ांना दरू 
ठेवून एकजुटीने आपले न्ाय् हकक 
भमळववण्ासाठी प्र्तन केले 
पाहहजेत,' हा बाबासाहेबांचा संदेश 
िेऊन देशातील कामगार वगा्थने 
लोकशाहीवादी मागा्थने आपली 
वाटचाल कराव्ास हवी, एवढीच 
आठवण ् ा घनभमत्ाने करून द्ावीशी 
वाटत.े



लेखक डॉ. बाबासाहेब आबेंडकरांच्ा 
जीवनका्ा्थचे अभ्ासक असनू 
कोलहापरू ् े्थील भशवाजी ववद्वावपठात 
जनसंपक्थ  अरधकारी ्ा पदावर 
का््थरत आहेत.

email: alok.jatratkar@gmail.com

महटागटाई तनदधेशटांकटाच्यटा आिटारटािर 
महटागटाई भत््यटाची िरिूद 
करण्यटासटा्ी बटाबटासटाहेबटांनीच 
प्र्यतन केले. कटामटाचे िटास 
तनसशचि केले. रलगंभेदरहहि 
समटान कटाम, समटान िेिन 
बटाबटासटाहेबटांनीच त्यटा कटाळी लटागू 
केले. त्यटाचप्रमटािे महहलटांनटा चटार 
आ्िड्यटांपटासून ि े ९० 
हदिसटांप्यांिची भरपगटारी प्रसूिी 
रजटा देण्यटाचटा तनिजा्य घेिलटा. 
भटारिी्य कटामगटार संघ्नटा 
कटा्यद्यटाि ककमटान िेिन 
तनिटाजारिटाची िरिूद केली.
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गेल्ा दोन दशकात 
भारतातील उतपादन क्ेत्ात 

अभूतपूव्थ अशी वाढ झाली आहे. 
वसतूंचे उतपादन ज्ा प्रकारे होत,ेत्ा 
पदधतींमध्े तंत्ज्ान, जागघतक 
पातळीवरचे ज्ान आणण जलद संवाद 
अशा सगळ्ा गोष्टीमुळे उतपादन, 
सेवा अशा क्ेत्ात मोठे बदल होत 
आहेत.अनेक हठकाणी मशीन महणजे 
्ंत्ांनी केवळ मानवी श्रमांची जागाच 
िेत नाही तर महतवाची कौशल्े 
आतमसात केली आहेत. अनेक 
हठकाणी सव्ंचभलत ्ंत् े आणण 
उपकरणे सुरु होऊन आता दीि्थकाळ 
झाला आहे. मात् त्ामुळे, अकुशल 
आणण घनमकुशल क्ेत्ामध्े 
बेरोजगारीची भीती वाढत े आहे. 
त्ामुळेच, ्ांबत्कीकरण शाशवत 
वहा्ला असावे, तसेच त्ातून सव्थच 
लोकांचा फा्दा होणे आवश्क आहे. 
अशाप्रकारे ्ांबत्कीकरण होणे 
काळाची गरज आहे.

सव्ंचभलत ्ांबत्कीकरणामुळे 
कृषी, उतपादन आणण पुरवठा साखळी 
व्वस्थापन अशा ववववध क्ेत्ातल्ा 
मूलभूत पदधती बदलल्ा आहेत. 
उतपादन वाढवण्ासाठी, कामगारांच्ा 

नोकऱ्ा आता रोबो करतील अशी 
शक्ता आहे.
क कं ब हु न ा , ् ां त् ी क ी क र ण ा मु ळे , 
मनुष््बळासाठी अरधक 
उतपादनक्मता आणण संशोधक 
कलपकतलेा वाव देणाऱ्ा संधी 
घनमा्थण होतात. मात्, ् ांबत्कीकरणाच्ा 
्ा बदलाशी जुळवून िेण्ासाठी 
त्ाचा सवीकार आणण त्ाची सव् 
करून िेणे हीच गुरुककलली आहे. 
कामगार आणण ्ंत् ेही एकमेकांच्ा 
ववरुदध असून परसपरांशी सपधा्थ 
करतात, असे समजू न्े. 
्ांबत्कीकरण, उतपादकता आणण 
रोजगारघनभम्थती ्ांची ्ोग् सांगड 
िालून समनव्ाने आणण परसपरपूरक 
असा आराखडा त्ार केला पाहहजे 
आणण त्ानुसार काम केले पाहहजे.  

िंत्ज्टानटाचे प्रिटाह  

गेल्ा दशकात अघतश् वाजवी 
ककमतीत कुठल्ाही अडचणीचे 
तंत्ज्ानववष्क उत्र शोधण्ासाठी 
माहहती तंत्ज्ान क्ेत् अघतश् प्रभावी 
ठरले आहे. अघतश् जलद वेगाच्ा 
दळणवळण आणण संवादसुववधेमुळे 
आपल्ाला हवी ती आकडवेारी 
उपलबध होत.े त्ामुळे उतपादन, 

रींतू ना्थ

्यंत्टांचे ्युग

भविष्य

्ि्यंचरलि ्यटांबत्कीकरिटामुळे 
कृषी, उतपटादन आणि पुरि्टा 
सटािळी व्यि्थिटापन अशटा विविि 
षिेत्टािल्यटा मूलभूि पदििी 
बदलल्यटा आहेि. उतपटादन 
िटाढिण्यटासटा्ी, कटामगटारटांच्यटा 
नोकऱ्यटा आिटा रोबो करिील अशी 
शक्यिटा आहे. ककंबहुनटा, 
्यटांत्ीकीकरिटामुळे, मनुष्यबळटासटा्ी 
अधिक उतपटादनषिमिटा आणि 
संशोिक कलपकिलेटा िटाि देिटाऱ्यटा 
संिी तनमटाजाि होिटाि. 
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गरजा आणण पुरवठा व्वस्था ्ा 
सगळ्ाची आवश्क माहहती िेता 
्ेऊन काही त्टुी राहहल्ात तर त्ा 
दरू करता ्ेतात. मोठ्ा प्रमाणात 
आकडवेारी उपलबध होणे आणण 
त्ाचा अभ्ास करून घनष्कष्थ काढणे 
हे तंत्ज्ानामुळेच शक् झाले आहे. 

अघतजलद इंटरनेट सुववधेमुळे 
दरू असलेली उपकरणे देखील 
ररमोटच्ा सहाय्ाने घन्ंबत्त करता 
्ेतात. आज इंटरनेटच्ा जगात 
प्रत्ेक उपकरण , मग त े वाभशगं 
मशीन असो, की कॉफी मशीन, कारचे 
हदवे, काहीही इंटरनेटच्ा माध्मातून 
वापरता आणण घन्ंबत्त करता ्ेत.े 
असा एक अदंाज वत्थवण्ात आला 
आहे की, २०२० प्यंत २६ अबज 
उपकरणे एका ववसतीण्थ महाजालाच्ा 
मदतीने एकमेकांशी जोडली जातील. 
अगदी माणसेसुदधा! हे संबंध मशीन- 
लोक, मशीन- मशीन आणण लोकांचे 
लोकांशी असतात. खरं सांगा्चं तर 
आपल्ा देशातील समाट्थ भसटीच्ा 
रचनेमध्े इंटरनेट अघतश् महतवाची 
भूभमका बजावणार आहे. 

औद्ोरगक आणण सव्ंचभलत 
्ंत्ांच्ा क्ेत्ात उतपादनासाठी रोबो 
असणे आता सामान् गोष्ट झाली 
आहे. ् ा रोबोमुळे औद्ोरगक क्ेत्ाला 
नवे आकार देत आहेत. जी कामे 
माणसांसाठी धोकादा्क आणण 
सु्ोग् नसतात, अशा कामांसाठी 
रोबोची नेमणूक केली जात.े ज्ा 
कामांमध्े जासत काम होण्ाची 
अपेक्ा असत ेककंवा िज्ेथ शून् चूक 
वहा्ला हवी असत,े अशाही हठकाणी 
रोबोची नेमणूक केली जात.े 

कटामगटार षिेत्टािरील पररिटाम 

ववती् संधी आणण सुधाररत 
जीवनमान िडवण्ासाठी 
तंत्ज्ान्ुकत उतपादन ववभाग अरधक 
सक्मतनेे काम करू शकतात. 
जगभरातली उद्ोगक्ेत् ेआज उचच 
क्मता आणण का््थक्मता 
वाढवण्ासाठी तसेच उतपादनाचा 
खच्थ कमी करण्ासाठी नावाने 
तंत्ज्ान वापरत आहेत. मशीनसमुळे 
कंपन्ांमधले धोके कमी होतात 
आणण का््थक्मताही वाढत.े मात्, 

त्ाचसोबत मशीनसमुळे लोकांच्ा 
नोकरीधंद्ावरही पररणाम होतो, 
ववशषेतयः अनेकांचा रोजगार जाण्ाची 
भीती घनमा्थण होत.े जगभरात 
मशीनसमुळे रोजगार कमी झाल्ाची 
उदाहरणे आहेत. त्ाचा जासतीत 
जासत पररणाम घनमकुशल ककंवा 
अकुशल क्ेत्ावर जाणवतो आहे. 
उतपादन आणण कृषीक्ेत्ात सवा्थरधक 
घनमकुशल आणण अकुशल कामगार 

असल्ाने त्ांना ्ाचा फटका 
बसलेला हदसतो आहे. 

आतंरराष्ट्ी् कामगार संिटनेने 
२०१५ साली ‘जी २०’ गटासाठी 
केलेल्ा एका अहवालानुसार, अनेक 
देशात कामगार रोजगारात मोठी िट 
झाली आहे. १९९० त े २००९ ्ा 
काळात ३० पैकी २६ ववकभसत देशात 
सकल राष्ट्ी् उतपादनातला 
कामगारांच्ा वेतनाचा भाग अघतश् 
कमी झाला आहे.उद्ोनमुख आणण 
ववकसनशील देशांमध्े हे प्रमाण 
भमश्र आणण काहीसे संहदगध आहे. 
मात् आतंरराष्ट्ी् कामगार 
संिटनेच्ा मत,े अनेक उद्ोनमुख 
आणण ववकसनशील देशात मजुरांच्ा 
बेरोजगारीचे प्रमाण ववकभसत 
राष्ट्ांपेक्ा अरधक आहे. ववशषेतयः 
आभश्ा आणण उत्र आकरिकेत हे 
प्रमाण अरधक आहे. सकल राष्ट्ी् 
उतपादनात कामगारांचा िटता वाटा 
हा आज ववकसनशील आणण ववकभसत 
दोनही प्रकारच्ा राष्ट्ांसाठी काळजीचे 
कारण आहे. 

आमूलटाग् बदल 

तंत्ज्ानाची प्रगती आणण आणण 
बदलाचा वेग ्ामुळे रोजगार 
उपलबधता ,रोजगाराचे प्रकार आणण 
त्ांचे स्थळ ्ा सगळ्ात बदल 
होणार आहेच. ्ंत् े काही हठकाणी 
रोजगाराला प्ा्थ् ठरतील, मात् 
त्ाच वेळी काही नवीन रोजगार 
घनमा्थण होतील. तसेच सध्ा 
अिसततवात असलेल्ा रोजगारांमध्े, 
नोकऱ्ांमध्े नवी कामे त्ार 
होतील, नव्ा जबाबदाऱ्ा ्ेतील. 
डडझा्घनगं, उतपादन क्ेत् आणण 

अतिजलद इं्रने् सुवििेमुळे 
दरू असलेली उपकरिे देिील 
ररमो्च्यटा सहटाय्यटाने तन्यंबत्ि 
करिटा ्ेयिटाि. आज इं्रने्च्यटा 
जगटाि प्रत्ेयक उपकरि , मग 
ि े िटारशगं मशीन असो, की 
कॉफी मशीन, कटारचे हदिे, 
कटाहीही इं्रने्च्यटा मटाध्यमटािून 
िटापरिटा आणि तन्यंबत्ि करिटा 
्ेयि.े असटा एक अदंटाज ििजािण्यटाि 
आलटा आहे की, २०२० प्यांि २६ 
अबज उपकरिे एकटा वि्िीिजा 
महटाजटालटाच्यटा मदिीने 
एकमेकटांशी जोिली जटािील. 
अगदी मटािसेसुदिटा!
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रोबोंची देखभाल अशा क्ेत्ात लक्ावधी 
नोकऱ्ा ्ेत्ा काळात त्ार होतील 
असा अदंाज तज्ांनी व्कत केला 
आहे. 

मात् जोप्यंत तुमही ववशषे 
कौशल्े आतमसात करत नाही, 
तोप्यंत ह्ा नोकऱ्ा तुमहाला 
भमळणार आहेत.नव्ा नोकऱ्ा 
आधीच्ा कामाचा  तंतोतंत प्ा्थ् 
असू शकणार नाही. नोकरीची जागा 
आणण सवरूप जसे बदलेल, तसा 
का््थशकतीमध्े मोठ्ा प्रमाणात 
बदल होईल. कृषीक्ेत्ातल्ा 
मूल्साखळीत तसेच हलक्ा 
वसतूंच्ा उतपादनात महहलांचा मोठा 
सहभाग असतो, तंत्ज्ानातील 
बदलांचा ्ा िटकावर मोठा पररणाम 

होऊ शकतो. त्ामुळे तंत्ज्ानामुळे 
घनमा्थण होणाऱ्ा रोजगारात ्ा 
िटकांचा समावेश वहावा आणण त्ाना 
सामावून घ्ावे अशी अपेक्ा आहे.   

सटामटासजक समिटा 

तंत्ज्ानामुळे नवे उचच 
कौशल्ाधाररत रोजगार घनमा्थण 
होतील, त्ामुळे सध्ा असलेल्ा 
नोकऱ्ांचा दजा्थही सुधारेल. ्ामुळे 
अरधक मानधन/ वेतन भमळवण्ासाठी 
अरधक सक्म आणण पात् होण्ासाठी 
लोक प्र्तन करतील, त्ासाठी 
आवश्क कौशल्े आतमसात 
करतील. सध्ा असलेल्ा श्रमशकती, 
नव्ा तंत् ्ुगात हटकून राहण्ासाठी 
आवश्क ती घनपुणता प्रापत करेल. 
जर कामगारांकड,े ् ेणाऱ्ा ् ंत् ् ुगात 
घनमा्थण होणाऱ्ा चांगल्ा पगाराच्ा 
घनमा्थण क्ेत्ातील नोकऱ्ा 
भमळववण्ासाठी आवश्क गुणवत्ा 
असेल तर ह्ा नोकऱ्ा भमळवून त े
आपलं आ्ुष्् सुधारू शकतात. 

कटामगटारटांच्यटा ऐिजी केिळ कमी 
िचटाजाि जटा्ि उतपटादन करिटारी 
्यंत् ेबसविली िर त्यटाचटा छोट्यटा 
अथिजाव्यि्थेििर विपरीि पररिटाम 
होईल. ्यटामुळे बेकटारी िटाढेल 
आणि त्यटामुळे सटामटासजक 
एकसंििटा बबघिले, उतपटादनटांची 
मटागिी कमी होईल आणि 
कमकुिि अथिजाव्यि्थेिचे दषु्चक्र 
सुरु होईल. िंत्ज्टान आणि 
कटामगटार ्यटा एकमेकटांच्यटा 
विरुदि बटाजू आहेि हटा समज 
उतपटादकटांमध्ेय झपटाट्यटाने 
पसरिो आहे.
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्ामुळे जीवनमान उंचावेल. तंत्ाज्ान 
आधाररत नोकऱ्ांमुळे सामािजक 
अडसर दरू होतील आणण लैंरगक 
समानता ्ेण्ास मदत होईल. 
उदाहरणा्थ्थ, काही नोकऱ्ा ह्ा 
मेहनतीच्ा आणण फकत पुरुषांनी 
कराव्ा अश्ा समजल्ा जात. परंतु 
सध्ा होत असलेल्ा आमुलाग्र 
बदलामुळे हे अडसर दरू होतील. 

आवहटाने 

व्वसा्ाच्ा भल्ासाठी 
जासतीत जासत लोकांना तांबत्क 
संशोधनाचे फा्दे िेण्ास सक्म 
करणे गरजेचे आहे. उÐeesगांचा सवयंकष 
ववचार न करता केवळ खच्थ कमी 
करणाऱ्ा उपा्ांमुळे आणण 
कामगारांच्ा ऐवजी ्ंत् े बसवणे 
ह्ामुळे ्ेणाऱ्ा काळात उÐeesग 

क्ेत्ावर ववपरीत पररणाम होऊ 
शकतात. अिसततवात असलेल्ा 

कामगारांवर होणाऱ्ा पररणामांचा 
ववचार न करता तंत्ज्ानात भरमसाठ 

िंत्ज्टानटाचटा मटानिी आ्ुयष्यटाि 
रशरकटाि ही आिटा अपररहटा्यजा गोष् 
झटालेली आहे- सिजासमटािेशक 
आधथिजाक प्रगिीसटा्ी आणि सिजा 
जनिचे्यटा भल्यटासटा्ी िंत्ज्टानटाच्यटा 
षिमिचेटा िटापर करून घेिे हेच 
भविष्यटासटा्ी ्योग्य आहे. कौशल्य 
विकटास करिे, निी कौशल्ेय 
आतमसटाि करिे आणि 
्यटांबत्कीकरि आणि िंत्ज्टानटाशी 
समनि्य सटाििे, हे शटाशिि 
औÐeesधगक विकटासटासटा्ीचे ्यश्िी 
मॉिले आहे.

गुंतुवणूक करणे उÐeesगांसाठी अनेक 
धोके घनमा्थण करू शकतात. मुख् 
महणजे, उÐeesग क्ेत्ात कुशल 
कामगारांची कमतरता वाढत े आहे. 
सततच्ा ्ांबत्कीकरणामुळे बदलत्ा 
पररिस्थतीत आपल्ा कामगारांच्ा 
कौशल् ववकासाकड ेलक् देणे गरजेचे 
आहे. तसे न केल्ास ्ेणाऱ्ा 
काळात उतपादकतवेर आणण उÐeesगांवर 
ववपरीत पररणाम होतील. ववववध 
कौशल् असलेल्ा कामगारांना 
्ांबत्कीकरणाचा लाभ कसा भमळवून 
देता ् ेईल हे एक मोठे आवहान आहे. 
कामगारांच्ा प्रभशक्णावर लक् न 
देता घनमा्थण उÐeesगात प्रगत 
्ांबत्कीकरण केल्ास पररिस्थती 
बबिडू शकत.े कामगारांच्ा ऐवजी 
केवळ कमी खचा्थत जासत उतपादन 
करणारी ्ंत् े बसववली तर त्ाचा 
छोट्ा अ्थ्थव्वस्ेथवर ववपरीत 
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पररणाम होईल. ्ामुळे बेकारी वाढेल 
आणण त्ामुळे सामािजक एकसंधता 
बबिडले, उतपादनांची मागणी कमी 
होईल आणण कमकुवत अ्थ्थव्वस्ेथचे 
दषु्टचक् सुरु होईल. तंत्ज्ान आणण 
कामगार ्ा एकमेकांच्ा ववरुदध 
बाजू आहेत हा समज उतपादकांमध्े 
झपाट्ाने पसरतो आहे. परसपर 
सामंजस्ावर आधाररत व्वस्था 
उभी करून कामगारांची क्मता 
वाढवणे हा ्ावर दरूगामी उपा् ठरू 
शकतो. 

पुढचटा मटागजा 

भववष््ासाठीची त्ारी हे 
कुठल्ाही उÐeesगाच्ा ्शाची 
गुरुककलली आहे. ्ांत्ीकीकरणातून 
्ेणाऱ्ा खऱ्ा संभाव्तांचा फा्दा 
न करून िेता, केवळ दषु्पररणाम 
कमी करण्ाच्ा उपा् ् ोजना करणे 
हे चुकीचे आहे. सरकारी आर्थ्थक 
मदतीवर चालणाऱ्ा संस्थांनी 
तंत्ज्ानामुळे नोकऱ्ा, ग्राहक, 
उतपादक आणण पुरवठा साखळी 
व्वस्थापनातील इतर िटकांना भमळू 
शकणाऱ्ा संधी ्ांवर संशोधन केले 
पाहहजे. बांधकाम आणण शतेी 
उÐeesगातील अध्थकुशल आणण अकुशल 
कामगारांच्ा भरतीवर ववशषे लक् 
देण्ाची गरज आहे. ् ांबत्कीकरणामुळे 
बदलणाऱ्ा उतपादन, नोकऱ्ा 
घनभम्थती, कामगार कल्ाण आणण 
शाशवत प्रगतीसाठी ्ांबत्कीकरणातून 
घनमा्थण होणाऱ्ा संभाव्ातांच्ा 
माहहतीचे ववशलेषण आणण संशोधन 
करणे गरजेचे आहे. 

तनषकषजा : 

पुनयःपुनहा करावी लागणारी 
आणण धोकादा्क अशी मानवी कामे 
आता सव्ंचभलत ्ंत्ांच्ा सहाय्ाने 

वहा्ला हवीत-जर ती अद्ाप तशी 
होत नसतील तर! ववकभसत देशात 
अनेक श्रम आधाररत कामे गेल्ा 
दोन दशकांपासून माणसांऐवजी 
मशीनच्ा मदतीने केली जातात. 
अमेररकेत एकेकाळी कृशीक्ेत्ातली 
सुमारे ४१ टकके कामे माणसे करत 
असत, ती आता मभशनच्ा आधारे 
केली जातात व फकत २ टकके कामे 
मानवी श्रमांवर अवलंबून आहेत. 
उरलेल्ा सव्थ लोकांना इतर हठकाणी 
रोजगार भमळाला आहे. तंत्ज्ानाचा 
मानवी आ्ुष््ात भशरकाव ही आता 
अपररहा््थ गोष्ट झालेली आहे- 
सव्थसमावेशक आर्थ्थक प्रगतीसाठी 
आणण सव्थ जनतचे्ा भल्ासाठी 
तंत्ज्ानाच्ा क्मतचेा वापर करून 
िेणे हेच भववष््ासाठी ्ोग् आहे. 
कौशल् ववकास करणे, नवी कौशल्े 
आतमसात करणे आणण ्ांबत्कीकरण 
आणण तंत्ज्ानाशी समनव् साधणे, 
हे शाशवत औÐeesरगक ववकासासाठीचे 
्शसवी मॉडले आहे. ्ादृष्टीने 
आपल्ा शाळा महाववÐeesल्ांमध्े 
नवे अभ्ासक्म लागू करणे आणण 
अरधकारधक व्वसाघ्क प्रभशक्ण 
कें दे्र सुरु करणे ही काळाची गरज 
आहे. 



लेखक भारत सरकारच्ा ववज्ान 
आणण तंत्ज्ान ववभागात वजै्ाघनक 
महणनू का््थरत आहेत. ववज्ानावर 
आधाररत लेखांसाठी त े सपुरररचत 
आहेत. ड्ीम २०४७ ्ा ववज्ान 
माभसकाचे त ेसहा्क संपादक आहेत. 

email: rnath@vigyanprasar.
gov.in
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