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अंतररा य कामगार सघंटना, बांधकाम कामगारांची सरु तता आ ण भारत – एक ट पे
अ नल सुभाष झड.े१ 

सहा यक ा यापक(कं ाट ) 
कमवीर भाऊराव पाट ल महा व यालय, 

वाशी, नवी मु ंबई 
 
 

डॉ. ह .ए.पाट ल२ 
. ाचाय व अथशा  वभाग मुख. 

आ स आ ण साय स कॉलेज,आटपाडी. 
ता. आटपाडी,िज- सांगल . 

 

गोषवारा 
     असंघट त कामगार ह औ यो गक ांतीची एक मह वाची देन हणावी लागेल, वाढत ेशहर करण, 

उ योग आ ण या या आसपास ऐकवटत असलेला असंघट त कामगार याच े माण 

दवसाग णक,अथ यवा थे या वाढ या वकासाबरोबर वाढत चालले आहे,आ ण याच बरोबर 

यां या सम या ह  उ  होत चाल या आहेत. असंघट त कामगारांम य ामु यान े सवा धक 

असुर त व दलु त घटक हणजे बांधकाम कामगार होय.सात याने व थापन हा यांचा सवात 

मह वाचा गुणधम आहे, आ ण यामुळे श न, आरो य, कामाची सुर तता, सामािजक सुर तता 

यापासून हा घटक सात याने दरू रा हला आहे. बांधकाम कामगार या संक पनेची या या व ततृ  

आहे. आ थक आ ण मानवी आधारावर या सवात असुर त घटकाची पळवणूक थांब वण े व 

बांधकाम कामगार हा घटक जा तीत – जा त सुर त कसा होईल. या अनुषंगान े अंतररा य 

कामगार संघटनेने १९३७ पासून अनेक पातळीवर य न केले आहेत. भारताम ये देखील या 

अनुषंगान ेअनेक य न झाले आहेत. 

मह वाच ेश द: इमारत व इतर बांधकाम कामगार, नयो त,े करार, आंतररा य कामगार संघटना, 

नयम व शफारशी 
 
 

तावना-  

एको णसावे शतक सपंून वसाव े शतक सु  होत 

असताना, औ यो गक ातंी युरोपातून सपंूण 

जगभर पसरल . युरोपीय महास ता आप- आप या 

वसाहती वर आपल  पकड मजबतू कर यासाठ  

धडपडत हो या. यातनूच तीसरे जग नावाची 

वकसनशील व ामु याने महास तां या वसाहती 

हणनू गण या जाणा या जगाचा उदय होत होता. 

श णामळेु तेथील जनतेम ये मो या माणावर 

जागतृी  होत होती, चंड असतंोष नमाण होत 

असताना तो एकतर दमन क न दाबला जात होता 

कंवा काह  माणात सधुारणा बहाल क न तो रोष 

कमी कर याचा य न होत होता. आता सधुारणा 

हणज े काय? र त,े रे वे, दवाखाने, शाळा, 

महा व यालये, व यापीठे, छोट –मोठ  धरणे, 

कालवे, तार, टपाल, मोठे या उ योग, हे 

वसाहती म ये नमाण होऊ लागले. याचा दहेुर  

फायदा स ताधार  वगास होऊलागला, स तेवर 

मजबूत पकड राहु लागल  तसेच क चामाल व 

प का माल यां या वाहतुक वरचा खच कमी 

होऊन नफा वाढला. हा नफा युरोपात वाहू लागला 

आ ण वसाहती रा ांम ये कृषक सं कृती सपंून 
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एक नवा कामगार वग उदयास येऊलागला. आ ण 

हा कामगार वग मग उ योग धं यां या आसपास 

आकृ ठ होऊलागला, यां या व या, राहणीमान, 

हे अ यंत गल छ कारच े होत.े चंड पळवणकू 

आ ण माणूस हणनू असणारे यांच ेसव नैस गक 

अ धकार नाकार यात आले. पढेु काल मा स यांनी 

ते स  ह केले, याच वचारसरणीतून पुढे जगभर 

सा यवादाचा भाव वाढूलागला जगभर कामगार 

चळवळी नमाण झा या, र शया सारख े एक 

महाकाय सा यवाद  रा  या सवाच ेनेतृ व हणनू 

पुढे आले. मग आता फ त तकलाद ू सधुारणा 

कामा या नाह त हे भांडवल दारां या यानी 

येउलागले  यामळेु अनेक कामगार कायदे उदयास 

आले, यांना पगार  सु य्ा , पगारवाढ, सरु तता हे 

सव दले जाऊ लागले.  

पण या कामगार व ती वर अवलबंून असणारा 

कवा या य उ पादन येत नसलेला, कवा 

काय याच े सरं ण नसलेला असा व पूणपण े या 

वसाहतींवर अवलंबून असलेला असा ह एक वग 

उदयास आला आ ण तो सात याने आजह  दलु त 

रा हला आहे तो हणज े असघंट त कामगार. 

उदाहरणाथ – व था पत झाले या कामगारांची 

खानावळ चालवणारे एखादे कुटंुब, अ धकार  

वगा या घरातील घरगडी, मोलकर ण, घराची 

दु ती वेगेरे करणारे कारागीर, धोबी, हावी, 

चमकार, हातगाडीवाले, फेर वाले या सवाच ेजीवन 

या व यांवर कंवा कारखा यांवर अ य  पणे 

अवलबंून होत.े पण यां या साठ  कोणताह  

कायदा, सामािजक सरु ा दल गेल  नाह . तसे 

प हले गेले तर सघंट त कामगारांचे जीवन हे 

असघंट त कामगारांमुळेच समृ द  होत ेआ ण आहे.   

असघंट त े त काम करणा या घटकाम ये 

ामु याने बांधकाम कामगार हा जा त दलु त 

घटक आहे. या या कामाच े व प पाहता तो 

घटक ि थर होऊशकत नाह . सात याने व थापन 

हा यांचा सवात मह वाचा गुणधम आहे, आ ण 

यामळेु श न, आरो य, कामाची सरु तता, 

सामािजक सुर तता यापासून हा घटक 

सात याने दरू रा हला आहे. याच बरोबर चंड 

पळवणकू ह यांची सम य आहे. बांधकाम 

कामगार या सकं पनेची या या व ततृ आहे, 

याम ये गवंडी, सतुार, वटभ ी कामगार, 

दगडकाम करणारे कारागीर, वे डर, वीजतं ी, 

मदैाने बांधणे, देखभाल करण,े धरणे, कालव,े 

मण वनी मनोरे, व यु पारेषण, इ याद  सव 

कामांचा समावेश बांधकाम कामगार या सकं पनेत 

होतो. आ थक आ ण मानवी आधारावर या सवात 

असरु त घटकाची पळवणकू थांब वणे व 

बांधकाम कामगार हा घटक जा तीत – जा त 

सरु त कसा होईल. या अनुषंगाने अंतररा य 

कामगार सघंटनेने १९३७ पासनू आता पयत जी 

पाऊले उचलल  आहेत याचा आढावा या लेखात 

घेतला गेला आहे.  

उ ठे – 

अ.)आंतररा य कामगार सघंटनेने आजपयत 

बांधकाम कामगारां या क याणासाठ  केले या 

कामाचा आढावा घेणे. 

ब.)बांधकाम कामगारां या क याणासाठ  

राब व यात आले या योजना या अंमलबजावणी 

सबंंधी झाले या सशंोधनाचा आढावा घेणे. 

क.)बांधकाम कामगारां या क याणकार  

योजनां या  अंमलबजावणी सबंंधी सशंोधना या 

सधंी शोधणे. 

 लेखन साधने –  

सदर लेख हा दु याम साधना या आधारे 

ल ह यात आला आहे. 
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१. बांधकाम सरु ा तरतुद  करार ,१९३७:-  
(Safety Provisions (Building) Convection, 
1937 C-62) 

२३ जून १९३७ रोजी िज न हा येथील आंतररा य 

कामगार सघंटने या मु यालयात पार पडले या  

आमसभेत बांधकाम कामगारां या सरु ततेसाठ , 

तरतूद कर याचा हा प हला य न होता. बांधकाम 

कामगारांच ेवाढते अपघात हे मानवी आ ण आ थक 

आधारावर रोखणे आव यक आहे, याकार ता 

मचाण/परांची आ ण बांधकाम उपकरणे वापर या 

सबंंधी काह  शफारशी करण ेहा उ ेश डो यासमोर 

ठेऊन ह तरतदू कर यात आल , सदर तरतदु  

म ये ५ वभागात एकूण २५ कलमे वभाग यात 

आल  आहेत, या म ये. 

बांधकाम कामगार व नयो ये याचंी कत ये, 

मचाण/ परांची बांधणी संबंधी च ेसामा य नयम, 

बांधकाम उपकरणे वापर याचे सामा य 

नयम,बांधकाम थळावर सरु ा साधने व 

थमोपचाराचे सामा य नयम कर यात आले.  

या तरतुद  पाहता आप या ल ात येईल क, 

सु वातीस बांधकाम कामगारास सुर तता 

दे यासाठ  अ तशय मलुभतू गो ट ंची तरतदू 

आंतररा य कामगार सघंटनेला करावी लागल .  

२. बांधकाम सरु ा तरतुद  करारा सबंंधी 

शफारशी १९३७:- 
(Safety Provisions (Building) Recommendation, 1937 , 
R-53) 

बांधकाम सरु ा तरतुद  करार ,१९३७ या 

अंमलबजावणी साठ  आंतररा य कामगार 

सघंटने या आमसभेत बांधकाम कामगारां या 

सरु तते साठ  काह  शफारशी कर यात आ या 

या म ये. इमारतीतील कामगारां या सरु ा 

तरतुद ंशी सबंं धत काह  तावांचा अवलबं 

कर याबाबत नणय घे यात आला यामुळे मचान 

आ ण बांधकाम उपकरणां या वापरासबंंधी नयम 

कर यात आले. सदर नयमां या 

अंमलबजावणीसाठ  सद य रा ांनी लवकरात 

लवकर कायदे बनवावते, व जी सद य रा े या 

तरतुद  वीकारणार नाह त या रा ांनी दर तीन 

वषानी वयं पुत न ेआप या रा ातील बांधकाम 

कामगारां या सरु तते सबंंधीची मा हती, या 

शफारशी या अनुषंगाने यावी असे आदेश सद य 

रा ांना दे यातत आले आहेत.   

३. बांधकाम तपासणी सबंंधी शफारशी, १९३७:- 
(Inspection (Building) 
Recommendation, 1937,R-54 ) 

बांधकाम सरु ा तरतुद  करार,१९३७ आ ण 

बांधकाम सुर ा तरतुद  करारा सबंंधी शफारशी 

१९३७ म ये म तपासणीसबंंधी तरतुद  

आहेत, म तपासणीसबंंधी या शफारशींनुसार 

बांधकाम उ योगा या बाबतीत उपरो त नमदू 

केले या शफारशींम ये समा व ट नसले या काह  

इतर तरतूद वंर ल  क त कर यात आले, 

प रषदेने असे ठर वले  क  आंतररा य म 

सघंटने या येक सद याने खाल ल त वांच े

आ ण नयमांच े पालन बांधकामउ योगा या 

तपासणीसाठ   वचारात यावे: 

१. सव कार या इमारतींच े बांधकाम, दु ती, 

दु ती, देखभाल आ ण बांधकाम पाडणे यां या 

सबंंधात सव काय तपासणीस अधीन असावे. 

२. बांधकामाची तपासणी करण,े तसेच कायदे व नयम 

यांची स तीने अंमलबजावणी कर या क रता 

सावज नक सं थाना आव यक त े सव अ धकार 

दे यात यावेत.  

३. नर कांनी तां क श ण घेतले पा हजे आ ण 

सव उपयु त तां क आ ण शासक य बाबींम ये 

न र क पारंगत असावा जेणेक न इमारत 

उ योगात कायरत असले या कमचायासाठ  सरु ा 
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नयमांच े भावीपण े अंमलबजावणी कर यासाठ  

तो  स म अस याच ेसु नि चत कराव.े 

४. तपास ा धकरण आ ण उप म मखु यां यात 

भावी सहकाय असावे व त ेयासाठ  आंतररा य 

काय याने बांधील असावते. जेणेक न बांधकामाचे 

सात याने पयवे न केलेजाईल व सरु ा तरतदु ंचे 

पालन केले जाईल. तसेच दघुटना टाळ यासाठ  

आव यक असले या सव यावहा रक पयाय आ ण 

वशेषतः दघुटनेची जोखीम असणारे काम 

नाकार या या सबंंधी व तपासणी ा धकरणास 

रा य कायदे कंवा नयमांनुसार,  बांधकाम सु  

करत अस याची मा हती दे या सबंंधी आ ण या 

सदंभात स म ा धकरणाकडे त ार कर यासाठ  

तपास ा धकरण आ ण उप म मखु यां यात 

भावी सहकाय असाव.े 

४. बांधकाम अपघात तबंधासबंंधी सहकाय 

शफारशी,१९३७:-  
(Co-operation in Accident Prevention 
(Building) Recommendation, 1937 (R.55) 

बांधकाम सरु ा तरतदु  करार ,१९३७. बांधकाम 

सरु ा तरतुद  करारा संबंधी शफारशी १९३७, 

बांधकाम तपासणी सबंंधी शफारशी, १९३७ र ा 

तरतुद  (इमारत) शफारसी, १९३७, आ ण 

औ यो गक दघुटनांचे तबंध १९२९ या 

य त र त, सरु ा सं थां या मा यमाने 

बांधकामातील  अपघात टाळ यासाठ  व श ट 

शफारशी करण ेआव यक आहे ते हा अतंर रा य 

कामगार सघंटनेने अशी शफारस केल  क  

आंतररा य म सघंटने या येक सद याने 

इमारत उ योगात दघुटना तबंध कर या या 

बाबतीत काह   त व े आ ण नयम वचारात 

यावेत: 

१. बांधकाम उ योगातील सरु ा प रषदेची 

थापना करण े आव यक आहे यामळेु बांधकाम 

े ातील दघुटनांकडे गांभीयान ेप हले जाईल. 

२. नयो त े व बांधकाम कामगार यांचे त नधी 

यांची मळून येक उप मांत, जेथे हे श य आहे 

तेथे नयो ता आ ण त नधीं वारे एक वशेष 

सरु ा प रषद थापन करावी. 

३.स म नर क, नयो ता आ ण बांधकाम 

उप मांम य े कायरत असले या य तीं या 

त नधींम ये सहकाय असणे आव यक आहे. 

४. मालक आ ण कामगारांचे सुर ा सं था (सयुं त 

कंवा वतं ); कामगार सघंटना आ ण नयो ता 

सघंटना; आ कटे स कंवा अ भयंत ेयांच ेसघंटन; 

मानक सघंटना, इ .; अपघात वमा सं था 

(सावज नक, अध-अ धकृत कंवा 

खाजगी). नर क ा धकरण आ ण सबंं धत सव 

सं थांम य े  सात यान े सहकाय रा ह यास 

बांधकाम  उ योगातील सरु े संबंधी  चार अ धक 

भावी होईल:  

५. मधील तरतुद  - 

 (१) सबंं धत ा धकरणां या त नधींशी संबं धत 

सं थां या त नधीं वारे सबंं धत कालखंडातील 

भेट  आ ण सबंं धत इतर कोण याह  सावज नक 

सं थे या त नधींनी वेळोवेळी बैठक आयोिजत 

केल  पा हजे. 

 (२) अशा उ योगांच े उ ी ट बांधकाम उ योगात 

अपघात तबंधासाठ  या उपाययोजना 

सधुार यासाठ  श य असले या प तींच े

सयुं तपणे पर ण करण ेआव यक आहे. 

 ६. तपासणी ा धकरणाने  आव यक तेथे  

सबंं धत सव प ांशी सहयोग क न दघुटना 

तबंधनास ो साहन यावे, जे, ा य के, 

बैठका, या यान आ ण च पट अशा व पात 
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देणे श य आहे. दघुटना आकडेवार च े नुतनीकरण 

करणे कंवा व लेषण करणार   नयतका लके, 

प के, मा सके कंवा काशने वतर त करण;े 

आ ण पो टस आ ण नो टसच े वतरण केले गेले 

पा हज.े 

५. यावसा यक श ण (इमारत) शफारसी, 

१९३७:- 
(Vocational Education (Building) Recommendation, 
1937 (R.56)- 

या शफारशीनुसार इमारत उ योगासाठ  

यावसा यक श णासदंभात काह  तावांचा 

अवलबं कर याचा नणय घे यात आला, 

दघुटनांची जोखीम ल ात घेऊन, इमारत 

उ योगा या बाबतीत यावसा यक श ण 

मह वपूण आहे.इमारत उ योगाशी सबंं धत 

तां क आ ण यावसा यक शाळा 

अ यास माम ये सै ां तक आ ण यावहा रक 

नदशांचा समावेश असावा - 

 (१) मचान तयार कर यासाठ  वापर या जाणाया 

साम ी आ ण सरु ा जाळीची उभारणी व देखभाल 

कर याच ेतं ान. 

 (२) इमारत उ योगात वापर यात येणा या 

उपकरणांची बांधणी व देखभाल. 

 (३) बांधकाम थळावर सरु ा उपायांची तपासणी. 

 (४) बांधकाम संबंधी कामासाठ  सरु ा नयम . 

या सदंभात यावसा यक श ण (बांधकाम) 

शफारसी, १९३७ म ये शफार  कर यात आ या. 

६. कामगारां या आवासा सबंंधी  शफारसी, 

१९६१:-  
( Workers' Housing Recommendation, 1961 
(R. 115) 

सयुं त रा ा या आमसभेन े जाग तक 

मानवा धकारांचई घोषणा केल  याम ये येकास 

वत: या आ ण कुटंुबासह आरो य व 

वा यासाठ  पुरेसा राहणीमान राख याचा 

अ धकार आहे असे नमदू केले आ ण युनायटेड 

नेश स आ ण आंतररा य म सघंटनेने सयुं त 

रा ा या एक त काय मात आ ण आ थक व 

सामािजक प रषदे वारे आ ण शासक य 

नयमा वारे,गहृ नमाण व शहर  आ ण रा य  

नयोजन े ाम ये न द ट के यानुसार 

कामगारां या आवासा सबंंधी  शफारसी के या 

आहेत . प रषदेने अशी शफारस केल  आहे क  

येक सद याने या या सामािजक आ ण 

आ थक धोरणा या चौकट त, खाल ल सामा य 

त वांचा प रि थ तनुसार यो य कारे 

अंमलबजावणी करण ेआव यक आहे: 

ह  शफारस व- नयोिजत आ ण वय कर, नवृ त 

कंवा शार रक अपंग य तींसह, शार रक क टाच े  

आ ण अशार रक क टाच े काम करणा या  

कामगारां या नवास थाना सबंंधी आहे. 

१. सामा य गहृ नमाण धोरणां या 

आराख याम ये, बांधकाम े ाशी नगडीत 

समदुाया या  सु वधां या उभारणीसाठ  तसेच, 

राहणीमान व  वातावरण सु नि चत कर यासाठ  

या शफारशी रा य धोरणा या उ टात 

असा यात. सव कामगार आ ण याच े कुटंुबीय 

यां या गजना ाधा य दलेगेले पा हजे . 

२. बांधकाम कामगार व यां यासाठ  गहृ नमाण 

आ ण सबंं धत सु वधांची देखभाल, सधुारणा आ ण 

आधु नक करण यावर देखील भर दला पा हजे. 

३. सव बांधकाम कामगारांना चांगला व पुरेसा 

नवारा, उ प ना या माणात वाजवी भा याने  

दे याचे उ ी ट  असाव.े  

४. कामगारां या गहृ नमाण काय मात बांधकाम 

े तल, खाजगी, सहकार  आ ण सावज नक 

उप मांसाठ  पुरेसे सधंी दान करण े आव यक 

आहे. 
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५. मो या माणावर कायम व पी गहृ नमाण 

बांधकाम काय म आ थक वकासासाठ  आ ण 

वकासासाठ  थेट पधा क  शकतात - कारण घरे 

कुशल आ ण अध-कुशल म कंवा कमीतकमी 

भौ तक ससंाधनांसाठ  घरे तसेच यासाठ  

आव यक अस ू शकत.े उ पादन मते या 

व तारासाठ  आव यक इतर कारच े उ पादन - 

गहृ नमाण धोरण सामा य सामािजक आ ण 

आ थक धोरणासह सम व यत केले पा हज,े 

जेणेक न कामगारां या गहृ थांना ाधा य 

दे याची पदवी दल  जाऊ शकेल जी यां या गरजा 

आ ण आव यकता दो ह  वचारात घेते. सतंु लत 

आ थक वकास. 

६. येक कुटंुबास या या इ छेनुसार वतं , 

वत: ची नवासी असणे आव यक आहे. 

७. यावसा यक सरु ा आ ण आरो य शफारसी, 

१९८१:-  
(Occupational Safety and Health 
Recommendation, 1981 (R. 164) 

३ जून १९८१ रोजी पारपडले या अतंर रा य 

कामगार सघंटने या आम सभेत, सवच े तल 

कामगारांसाठ  सरु ा आ ण आरो य या वषयी 

काह  शफारशी कर यात आ या. या शफारशी 

सव आ थक यां या सव शाखा आ ण 

कामगारां या सव े यांवर लाग ू आहेत. तसेच 

वयंरोजगार त लोकांसाठ  सु ा आरो य आ ण 

सरु तत या साठ   तरतुद  करणे आव यक आहे 

असे नमदू कर यात आले. या म ये 

 तां क पातळीवर कर या या कृती- कामा या 

ठकाणी ये- जा कर याच े माग, बैठक यव था, 

पुरेसा काश, वायुवीजन, तापमान आ ता, 

कामा या ताणामळेु एअर शार रक व मान सक 

थकवा याच े नमुलन, व छतागहेृ , कामगारां या 

आरो याची देखभाल, आप काल न प रि थती 

हाताळ यासाठ  यो य उपाय योजना. 

 रा य थरावर कर या या कृती- कामाच ेतास, 

व ांतीची वेळ, यावसा यक सरु ा आ ण आरो य 

आ ण कामकाजा या वातावरणावर ल इतर यो य 

तरतूद ,  या सबंंधी कायदे करण.े तसेच वेळोवेळी 

यावसाईक सरु ा आ ण आरो य यांचा आढावा 

घेतला जावा. कामातील धोके ओळख यासाठ  

आ ण यांचा सामना कर या या उपायांचा शोध 

घे यासाठ  अ यास आ ण सशंोधन करा 

यो य कारे, नयो यांना आ ण कामगारांना 

मा हती आ ण स ला पुर वण ेआ ण यांना आ ण 

यां या सं थां या दर यान सहकाय करण े कंवा 

सु वधा दान करणे, धोके दरू करण े कंवा 

यावहा रक हणनू कमी करण े यासाठ ; जेथे 

यो य असेल तेथे व था पत मकांसाठ  यां या 

मातभृाषेत एक वशेष श ण काय म पुर वला 

जावा. आप ती टाळ यासाठ  व श ट उपाय दान 

करण ेआ ण सम वय करण ेआ ण व वध तरांवर 

कारवाई करण े आव यक आहे, वशेषतः 

औ यो गक े ाम ये कामगार आ ण 

आसपास या लोकसं येसाठ  जा त धोकादायक 

उप म आहेत. अपंग( द यांग) कामगारांसाठ  

यो य उपाययोजना के या जा यात  

शफारशी कशा कारे अंमलात आण या जा यात- 

कामा या ठकाणी, यं साम ी आ ण उपकरणे 

पुर वणे आ ण यांची देखभाल करण ेआ ण यो य 

प तींचा वापर करण े यामळेु सरु तता  आ ण 

आरो यास कोणताह  धोका नाह . व वध ेणीतील 

कामगारांना यांची  काय आ ण मतांचा तपशील 

घेऊन आव यक सचूना व श ण देणे.कामाच े

वेळोवेळी न र ण केले जावे. यावसा यक सरु ा 

आ ण आरो य तसेच उप माचा आकार, पयावरण 
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यां या देखरेखीसाठ  सं था मक सरंचना करावी. 

आप काल न प रि थतीत वापरावयाच े पुरेसे 

वैयि तक सरु ा मक कपडे आ ण उपकरणे जे 

तातडीन े आव यक असतात त े  कामगारांना 

कोण याह  खचा शवाय कामगारांना दे यात 

यावेत. नयो त े कामगारांच े कामाचे तास व 

सरु तता यां याशी तारणा करत नाह त याची 

खा ी करावी. अ या धक शार रक आ ण मान सक 

थकवा दरू कर या या ट न े सव सव या 

उपाययोजना कर यात व या शफारशींचा या 

पूव या शफारशींवर होणारा प रणाम याचे 

व तृ त  ववेचन कर यात आले आहे. 

८. बांधकाम सबंंधी आरो य आ ण सरु ा 

करार,१९८८:-  
(Safety and Health in Construction 
Convention, 1988 (C- 167) 

बांधकाम सबंंधी आरो य आ ण सुर ा करार,१९८८ 

चा, भाव पढु ल करार आ ण शफारशींवर पडणार 

आहे. 

१. बांधकाम सरु ा तरतुद  करार आ ण 

शफारसी, १९३७,  

२. दघुटना तबंध (इमारत) शफारसी, १९३७,   

३. करणो सार तबंध करार आ ण शफारसी, 
१९६०,  

४. यं  हाताळणी करार व शफारसी, १९६३,  

५. कमाल वजन करार आ ण शफारसी, १९६७, 

६.  यवसा यक ककरोग करार आ ण शफारसी, 
१९७४,  

७. पयावरण (वायु दषूण, वनी व कंपन) करार 

आ ण शफारसी, १९७७,  

८. यावसा यक सरु ा आ ण आरो य करार 

आ ण शफारशी १९८१,  

९. यावसा यक आरो य सेवा करार आ ण 

शफारसी, १९८५,  

१०. ए बे टोस करार आ ण शफारसी, १९८६,  

११. १९८० म ये सधुा रत केले या यावसा यक 

आजारांची याद . 

१२.  रोजगार दखुापती करार १९६४. 

बांधकाम कामगारां या सरु तते वषयी आ ण 

आरो यासबंंधी या काह  तावांचा अवलबं 

कर या या सबंंधी नणय घेताना, बांधकाम 

सरु ा तरतुद  करार ,१९३७  म ये सधुारणा 
कर यासाठ  हा करार कर यात आला.  

याम ये कराराम ये एकूण ४४ कलमे ५ वभागात 

वभागल  आहेत.  

या करारातील तरतदु  लाग ूकर यासाठ  नयो त े

व बांधकाम कामगार यांनी वेळोवेळी स लामसलत 

करावी.कामगारां या सरु तते साठ  यो य कायदे 

केले जावते व यांची कठोर अंमलबजावणी केल  

जावी. रा  काय यांची अंमलबजावणी 

कर यासाठ  आव यक उपयोजना के या जात 

आहेत का याची पाहणी केल  जावी. रा य 

कायदे कंवा नयमांनुसार नयो ता आ ण 

वयंरोजगार असले या य तींना कामा या 

ठकाणी नधा रत सरु तता आ ण आरो य 

उपायांचे पालन करणे आव यक आहे 

 या करारानुसार परांची सबंंधी सधुा रत 

नयम ठर व यात आले. तसेच बांधकाम उपकरणे 

जसे यार , तराफ इ या द या बांधणी तसेच 

देखभाल.वाहतूक, खदुाई, इ याद  कामे, कारखाने, 

यं े, उपकरणे,यांची हाताळणी. चाट तसेच इतर 

उंचावर ल कामे. बोगदे, गगनचुंबी इमारती, 

ठकाणी धूळ, वारा यांची गुणव ता. बं द त 

हवेतील कामे.पा यावर केल  जाणार  कामे. 

बांधकाम पड याची कामे, कामा या ठकाणी 

काशा या सोई, वीज पुरवठा. व फोटकांचा 

वापर,आरो यास घटक कामे, अ नी तबंधन 

वैयि तक सरु ा साधने, थमोपचार, साधनगहृ , 

मा हती व श न, अपघात व आजार यासबंंधी 
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मा हती देणे या संबंधी तरतुद  कर यात आ या. व 

सद य देशांनी यांची अंमलबजावणी कर यासाठ  

यो य पाऊले उचलावीत असे नद शत कर यात 

आले.   

९. बांधकाम सरु तता आ ण आरो य 

शफारशी, १९८८:-  
(Safety and Health in Construction 
Recommendation, 1988 (R.175) 

या शफारशी वारे बांधकाम सरु ा तरतुद  करार 

आ ण शफारसी,१९३७, बांधकाम अपघात 

तबंधासबंंधी सहकाय शफारशी, १९३७ र  

कर यात आ या व बांधकाम सबंंधी आरो य आ ण 

सरु ा करार,१९८८ या अंमलबजावणी साठ  

बांधकाम सरु तता आ ण आरो य 

शफारशी,१९८८ या शफारशी कर यात आ या. 

१०. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार 

नयमन व सेवा शथ ) अ ध नयम -१९९६:- 
(The building and other construction workers 
(regulation of employment and conditions of service) 
act, 1996) 

आंतररा य कामगार सघंट या बांधकाम सबंंधी 

आरो य आ ण सुर ा करार,१९८८ ला अनुस न 

भारत सरकारन े १९६९ इमारत व इतर बांधकाम 

कामगार (रोजगार नयमन व सेवा शथ ) 

अ ध नयम -१९९६ पार त केला. व या वारे 

बांधकाम कामगारां या क याणासाठ  

आंतररा य मानके वीकारल . या म ये – 

१. क तरावर स लागार स मती. (कलम –३) 

२. रा य तर य स लागार स मती. (कलम-४) 

३. त  स मती (कलम-५) 

४. इमारत व इतर बांधकाम कामगार मडंळ 

(कलम- १८) येक रा याने नमाण कर याचे 

आदेश दे यात आले. व या मडंळानी काय काम 

करावे यासबंंधी कलम –२२ म ये सांग यात 

आले आहे. यानुसार– 

१. दघुटने या बाबतीत न द त लाभाथ  बांधकाम 

कामगारांना त काळ सहा य दान करा; 
२. साठ वषापासून पूण झाले या लाभा याना 

पशन देणे. 

३. नयमानुसार घरां या बांधकामासाठ  

लाभाथ ला कज देणे. 

४. न द त लाभाथ  बांधकाम कामगारांचा गट 

वमा उतर वणे व याचे ह त ेभाराने. 

५. लाभाथ या मलुां या श णासाठ  अशा 
आ थक सहा य देणे. 

६. लाभाथ या गंभीर  आजारांवर उपचार 

कर यासाठ  वै यक य खच करण.े 

७. बांधकाम कामगारांना कवा या या 
प नीसाठ  मातृ व लाभ योजना राब वणे. 

८. इतर क याणकार  योजना राब वणे.  

 ह मडंळाची काय नधा रत केल  गेल  आहेत. 

११. इमारत व इतर बांधकाम कामगार 

क याण उपकर अ ध नयम, १९९६:- 
(The building and other construction workers’ 
welfare cess act, 1996) 

मडंळानी व वध योजना राब व या साठ  

करावयाचा खचाची तरतूद हणनू इमारत व इतर 

बाधंकाम कामगार क याण उपकर अ ध नयम, 

१९९६ पा रत कर यात आला, या या कलम ३ (१), 

नुसार ज मनीची कंमत वगळता बांधकामा या 

एकूण खचा या १% दराने उपकार वसलू कर यात 

आल  आहे. व याचा व नयोग योजना 

राब व यासाठ  कर यात येतो.  

१२. महारा  इमारत व इतर बांधकाम 

कामगार क याणकार  मंडळ:- 

इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार 

नयमन व सेवा शथ ) अ ध नयम -१९९६ कलम 

१८  (१) नुसार येक रा याने प ीय मडंळाची 

थापना करणे आव यक आहे.तथा प, महारा  

शासन अ धसुच्ना दनांक 0४.0८.२००७ अ वये 

थमत: ५ शासक य सद यांची नयु ती महारा  
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इमारत व इतर बांधकाम कामगार क याणकार  

मडंळावर कर यात आल ,तदनंतर दनांक १ मे 

२०११ व २८ मे २०१५ रोजी या शासन 

अ धसचूने वारे प रपुण प ीय मडंळाची 

पुनरचना कर यात आल . याम ये शासन 

त नधी, मालक त नधी व कामगार त नधी 

यांचा समावेश आहे. मडंळाकडे बांधकाम कामगार, 

नयो त ेयां या न द  करण ेअ नवाय आहे. 

कामगार हणनू नोदणी कर यासाठ  १८ ते ६० वष 

वयोगटातील मागील बारा म ह यांम ये ९० 

दवसांपे ा जा त दवस बांधकाम कामगार 

हणनू काम केलेले कामगार प  आहेत. 

आ थापनांची न दणी कर यासाठ , कोण याह  

दवशी १० कंवा यापे ा जा त कामगार कामावर 

ठेवणा या अशा सव आ थापना क , यात क  व 

रा य शासनां या सं था, वाय त सं था, सचंन, 

रे वे, वमान ा धकरण, हाडा, सडको, 

एम.आय.डी.सी., सव नगरपा लका 

महानगरपा लका, टे लफोन, व युत पारेषण, पूर 

नयं ण, बोगदे, पूल, इमारत, र ते, माग, 

ने ह गेशन काम, तेल व वायूची जोडणी टाकणे, 

वायरलेस / रेडीओ / टे लि हजन टॅावस इ. बांधकामे 

करणा या सव आ थापनांचा समावेश 

होतो.महारा  इमारत व इतर बांधकाम कामगार 

क याणकार  मडंळ न द त बांधकाम कामगारांची 

सं या - सन २००१ या जनगणनेनुसार रा यात 

एकुण समुारे 14.09 लाख इतके बांधकाम कामगार 

होत.े सन २०११ या जनगणनेनुसार लोकसं येत 

१५.९९% झालेल  वाढ वचारात घेता ढोबळमानाने 

बांधकाम कामगारांची सं या १७.५० लाख इतक  

अप े त आहे.याच माणात सन २०१६ पयत 

बांधकाम कामगारांची महारा  रा यातील सं या 

समुारे १९ लाख अपे त आहे.रा यात फे ुवार , 

२०१७ अखेर ५.९३ लाख बांधकाम कामगारांची 

लाभाथ  हणनू मडंळात न दणी झाल  असनू 

यातील २.९८ लाख कामगारांची न दणी िजवीत 

आहे. 

१३. , बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम 

कामगार क याण उपकर कायदा, 1 99 6 

अंतगत बांधकाम कामगारांसाठ  क याण 

योजनांच े सुधा रत सेवा वतरणा सबंंधी चचा 

प  (२०१०) –  

सन- २००९ म ये, आंतररा य कामगार 

सघंटनेने २००८ साल या जाग तक मदं चा 

भारतातील बांधकाम े ावर ल प रणामाचा 

आढावा घे यासाठ  एक मू यांकन अ यास सु  

केला, व यातून जी त ये समोर आल  ती या 

चचा प ा वारे का शत कर यात आल .सुमारे 

२८ दशल  कुशल आ ण अकुशल कामगार 

( नयोजन आयोग -२००५) भारतातील बांधकाम 

े ाम ये गु ंतलेल  आहे. यांची सं या समुारे 

४0 दशल  अस याचा अदंाज आहे.स या ते 

असघं टत े तल सवा धक असरु त 

कामगार हणून गणले जातात. कामाच े

त पुरते व प कामगार व नयो ते यां यातील 

अ प ट सबंंध यामळेु ते अ धक असरु त 

बनले आहेत. यां या जी वतास आ ण 

शा रर क धोके हे इतर सघंट त व असघंट त 

ेत ातील कामगारां या तुलनेत सवा धक 

आहेत. बहु तेक बांधकाम कामगार हे व था पत 

आहेत. बहार, झारखडं, उ तर देश, ओ रसा, 

पि चम बंगाल, म य देशमधील, छ तीसगढ, 

राज थान आ ण भारतातील इतर 

आ थक या दबुल भागातून भू मह न मजूर 

बांधकाम कामगार हणनू द ल , मुबंई 

सार या  इतर शहरांम ये आप या 
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जग यासबंंधी या गरजा भाग व यासाठ  

व था पत झाला आहे. यापैक  बहु तांश 

बांधकाम कामगार अनुसू चत जाती, अनुसू चत 

जमाती मधील आहेत. यां या उ प नाचा 

मु य ोत शतेी आहे पण शतेीम ये काम 

नस यामळेु हा वग बांधकाम े ाकडे वळला 

आहे. आ ण या पैक  सवच लोकांना बांधकाम 

कामगारांना सरु ा दान कर यासाठ  कर यात 

आले या काय यांचा लाभ मळालेला नाह . 

वशेषतः इमारत व इतर बांधकाम कामगार 

क याण उपकर अ ध नयम, १९९६.कमी बांधकाम 

ग त वधीमळेु, मजुर  दरा या बाबतीत 

कामगारांच ेशोषण होत आहे, जादा कामाचे पैसे व 

इतर भ ते दले जात नाह त. मदं मळेु या 

कामगारांनी नोकर  गमावल  आहे अशा 

कामगारांसाठ  सामािजक वमा / सरं ण दान 

कर याची आव यकता आहे. बांधकाम कामगार 

(रोजगाराच े नयमन आ ण सेवा शत ) 

अ ध नयम, १९९६ आ ण इमारत व इतर बांधकाम 

कामगार क याण उपकर अ ध नयम, १९९६ 

अंतगत इमारत आ ण इतर बांधकाम 

कामगारांची न दणी करणे आव यक आहे 

यामळेु  काय या या तरतूद नुसार बांधकाम 

कामगारांना क याणकार  लाभ मळवू शकेल. 

अजूनह  काह  रा यांम ये बांधकाम कामगार 

(रोजगाराच े नयमन आ ण सेवा शत ) 

अ ध नयम, १९९६ काय यांची  अंमलबजावणी 

झाल  नाह  तसेच बांधकाम कामगार क याण 

मडंळ  थापन कर यासाठ  अ याप नयम 

तयार केलेले नाह त.  अनेक रा यात जेथे 

क याण मडंळाची थापना झाल  आहे तेथे 

नधी गोळा करणे व तो पूणपणे वापरलाजाणे 

आव यक आहे. व था पत  कामगार वगात 

म हला कामगारांची ि थती सवात वाईट आहे. 

अशा कारे, बांधकाम कामगारां या 

क याणकार  योजनान या भावी 

अंमलबजावणी सदंभात अनेक मु े समोर आले 

यापैक  - 

आ थापनांची न दणी (अ याप आं शक) (ब) 

कामगारांची न दणी (अनेक रा यांत कमी) (क) 

उपकर सं हन (अ याप आं शक) (ड) नधीचा 

वापर (अनेक रा यांम ये अगद  कमी) आहे. व 

यावर उपाय हणनू आ थापनांची न दणी 

वाढ वणे, कामगारांची न दणीवाढ वणे,  उपकर 

सं हन यो य कारे करणे, नधीचा वापर 

यो य कारे करणे हे उपाय सुच व यात 

आले.सदर चचा प ात आं  देश,म य 

देश,गुजरात, द ल ,ह रयाणा,कनाटक, बहार या 

रा यांम ये थापन झाले या इमारत व इतर 

बांधकाम कामगार क याणकार  मडंळां या 

काम गर चा आढावा घे यात आला आहे पण 

महारा  इमारत व इतर बांधकाम कामगार 

क याणकार  मडंळाची थापना १ मे २०११ 

रोजी झाल  अस याने महारा  इमारत व इतर 

बांधकाम कामगार क याणकार  मडंळा या 

काम गर चा आढावा या प ात घेतला 

जाऊशकला नाह . 

 न कष –  

आंतररा य कामगार सघंटने ची  थापना २९ 

अ टोबर १९१९ रोजी झाल , ते हा पासनू आज 

पयत सघंट त तसेच असघंट त कामगारांना सरु ा 

दान कर या क रता अनेक करार केले आहेत, या 

पैक च बांधकाम े ात काम करणा या 

कामगारांना सरु ा दान कर यासाठ  सन १९३७ 

साल  सव थम पावले उचल यात आल . यातनू 

बांधकाम सरु ा तरतुद  करार,१९३७ उदयास 
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आला. या करारा या अंमलबजावणी साठ  १) 

बांधकाम सरु ा तरतुद  करारा सबंंधी शफारशी 

१९३७, बांधकाम तपासणी सबंंधी शफारशी, १९३७ 

बांधकाम अपघात तबंधासबंंधी सहकाय 

शफारशी, १९३७, बांधकाम अपघात 

तबंधासबंंधी सहकाय शफारशी, १९३७, 

यावसा यक श ण (इमारत) शफारसी, १९३७ 

कर यात आ या. पुढे १६६१ म ये कामगारां या 

आवासा सबंंधी  शफारसी कर यात आ या या 

जाग तक मानवी ह का या सनदेस अनुस न 

हो या. आ ण या बांधकाम े ास देखील लाग ू

पडत हो या. १९८१ म ये यावसा यक सरु ा 

आ ण आरो य शफारसी कर यात आ या 

याम ये कामगारां या आरो यावर यां या  

यवसायामळेु होणारा प रणाम व याच े तबंधन 

यावर भर दे यात आला. मा  बांधकाम सबंंधी 

आरो य आ ण सुर ा करार,१९८८ म ये मा  फ त 

बांधकाम कामगारां या यावसाईक आरो य 

टक व यासाठ  काय कराव े हे सचु व यात येऊन 

या कराराची अंमलबजावणी सु  झाल .  व 

बांधकाम सबंंधी आरो य आ ण सरु ा करार कशा 

कारे अंमलात आणला जावा हे बांधकाम 

सरु तता आ ण आरो य शफारशी, १९८८ म ये 

सचु व यात आले. 

 अंतररा य कामगार सघंटनेने १९३७ 

सालासापासनू ामु याने बांधकाम कामगार तसेच 

असघंट त कामगार हणनू,बांधकाम कामगारांना 

सरु ा दान कर यासबंंधी सात याने पुढाकार 

घेतला आहे. याचाच प रणाम हणनू भारताम ये 

सन १९९६ साल  “इमारत व इतर बांधकाम 

कामगार (रोजगार नयमन व सेवा शथ ) 

अ ध नयम -१९९६” पा रत क यात आला. व 

बांधकाम कामगारांना सरु ा दान कर यासाठ  

ठोस पाऊले उचल यात आल .सदर काय याची 

भावी अंमल बजावणी होताना दसत.ेजवळपास 

भारतातील सवच रा यात इमारत व इतर बांधकाम 

क याणकार  मडंळाची थापना झाल  आहे. व ह 

मडंळे व वध कार या योजना राबवून बांधकाम 

कामगारांना सरु ा दान कर या या ट ने काम 

करत आहेत. 

मडंळ राबवत असले या योजना आ ण इमारत व 

इतर बांधकाम क याणकार  मडंळाची  बांधकाम 

कामगारां या वकासातील भू मका, बांधकाम 

कामगारां या न दणी तील अडचणी, योजनां या 

अंमलबजावणी मधील अडचणी, उपकार नधारण 

व वसलु  यातील अडचणी. याम ये पढु ल सशंोधन 

कर यास वाव आहे. लेखक शवाजी व यापीठ, 

को हापूर येथून “Role of construction workers 
welfare board for their betterment in 
Maharashtra” या वषयात व यावाच पती साठ  

सशंोधन कर त आहे.  
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