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अंतररा

य कामगार संघटना, बांधकाम कामगारांची सुर

तता आ ण भारत – एक

अ नल सु भाष झडे.१

ट

प
े

डॉ. ह .ए.पाट ल२

सहा यक ा यापक(कं ाट )

. ाचाय व अथशा

कमवीर भाऊराव पाट ल महा व यालय,

वभाग मु ख.

आ स आ ण साय स कॉलेज,आटपाडी.

वाशी, नवी मु ंबई

ता. आटपाडी,िज- सांगल .

गोषवारा
असंघट त कामगार ह औ यो गक
उ योग आ ण

ांतीची एक मह वाची दे न हणावी लागेल, वाढते शहर करण,

या या आसपास ऐकवटत असलेला असंघट त कामगार

दवसाग णक,अथ यवा थे या वाढ या वकासाबरोबर वाढत चालले आहे ,आ ण
यां या सम या ह उ
असु र

त व दुल

होत चाल या आहे त. असंघट त कामगारांम य

याचे

माण

याच बरोबर

ामु याने सवा धक

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

मह वाचा गु णधम आहे , आ ण यामु ळे श न, आरो य, कामाची सु र

तता, सामािजक सु र

तता

यापासू न हा घटक सात याने दूर रा हला आहे . बांधकाम कामगार या संक पनेची या या व तृत
आहे . आ थक आ ण मानवी आधारावर

या सवात असु र

बांधकाम कामगार हा घटक जा तीत – जा त सु र
कामगार संघटनेने १९३७ पासू न अनेक पातळीवर

त घटकाची पळवणू क थांब वणे व

त कसा होईल. या अनु षंगाने अंतररा

य

य न केले आहे त. भारताम ये दे खील या

अनु षंगाने अनेक य न झाले आहे त.
मह वाचे श द: इमारत व इतर बांधकाम कामगार, नयो ते, करार, आंतररा

य कामगार संघटना,

नयम व शफारशी

तावना-

कं वा काह

एको णसावे शतक संपू न वसावे शतक सु
असताना, औ यो गक

होत

माणात सुधारणा बहाल क न तो रोष

कमी कर याचा

ांती यु रोपातू न संपू ण

य न होत होता. आता सुधारणा

हणजे काय? र ते, रे वे, दवाखाने, शाळा,

जगभर पसरल . यु रोपीय महास ता आप- आप या

महा व यालये,

वसाहती वर आपल पकड मजबूत कर यासाठ

कालवे, तार, टपाल, मोठे

धडपडत हो या.

यातूनच तीसरे जग नावाची

वसाहती म ये नमाण होऊ लागले. याचा दुहेर

वकसनशील व ामु याने महास तां या वसाहती

फायदा स ताधार वगास होऊलागला, स तेवर

हणून गण या जाणा या जगाचा उदय होत होता.

मजबू त पकड राहु लागल तसेच क चामाल व

श णामुळे तेथील जनतेम ये मो या

प का माल

जागृती होत होती,

माणावर

चंड असंतोष नमाण होत

धरणे,

या उ योग, हे

यां या वाहतु क वरचा खच कमी

होऊन नफा वाढला. हा नफा यु रोपात वाहू लागला

असताना तो एकतर दमन क न दाबला जात होता
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आ ण वसाहती रा
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एक नवा कामगार वग उदयास येऊलागला. आ ण

घटक आहे.

हा कामगार वग मग उ योग धं यां या आसपास

घटक ि थर होऊशकत नाह . सात याने व थापन

आकृ ठ होऊलागला, यां या व या, राहणीमान,

हा यांचा सवात मह वाचा गु णधम आहे , आ ण

हे अ यंत गल छ

कारचे होते.

चंड पळवणूक

यामुळे

या या कामाचे

श न, आरो य, कामाची सुर

आ ण माणूस हणून असणारे यांचे सव नैस गक

सामािजक

अ धकार नाकार यात आले. पुढे काल मा स यांनी

सात याने दूर रा हला आहे .

ते स

ह केले, याच वचारसरणीतू न पु ढे जगभर

सा यवादाचा
चळवळी

ह

तता

यापासून

याम ये

तता,

हा

घटक

याच बरोबर

चंड

यांची सम य आहे . बांधकाम

कामगार या संक पनेची

नमाण झा या, र शया सारखे एक

महाकाय सा यवाद रा

सु र

पळवणूक

भाव वाढू लागला जगभर कामगार

व प पाहता तो

गवंड ी,

सुतार,

या या व तृत आहे ,
वटभ ी

कामगार,

या सवाचे नेत ृ व हणून

दगडकाम करणारे कारागीर, वे डर, वीजतं ी,

पु ढे आले. मग आता फ त तकलादू सुधारणा

मैदाने बांधणे, दे खभाल करणे, धरणे, कालवे,

कामा या नाह त हे भांडवल दारां या
येउ लागले

यानी

मण वनी मनोरे , व यु पारे षण, इ याद सव

यामुळे अनेक कामगार कायदे उदयास

कामांचा समावेश बांधकाम कामगार या संक पनेत

आले, यांना पगार सु ्या, पगारवाढ, सुर

तता हे

होतो. आ थक आ ण मानवी आधारावर या सवात

सव दले जाऊ लागले.

असुर

पण

बांधकाम कामगार हा घटक जा तीत – जा त

या कामगार व ती वर अवलंबू न असणारा

कवा

या य उ पादन

येत नसलेला, कवा

सुर

त

घटकाची

पळवणूक

थांब वणे

त कसा होईल. या अनु षंगाने अंतररा

व
य

काय याचे संर ण नसलेला असा व पू णपणे या

कामगार संघटनेने १९३७ पासून आता पयत जी

वसाहतींवर अवलंबू न असलेला असा ह एक वग

पाऊले उचलल आहे त याचा आढावा या लेखात

उदयास आला आ ण तो सात याने आजह दुल

घेतला गेला आहे .

रा हला आहे तो

त

हणजे असंघट त कामगार.

उ

ठे –

उदाहरणाथ – व था पत झाले या कामगारांची

अ.)आंतररा

खानावळ चालवणारे एखादे कुटु ं ब, अ धकार

बांधकाम कामगारां या क याणासाठ

वगा या घरातील घरगडी, मोलकर ण, घराची

कामाचा आढावा घेण.े

दु

ब.)बांधकाम

ती वेगेरे करणारे कारागीर, धोबी,

हावी,

चमकार, हातगाडीवाले, फेर वाले या सवाचे जीवन
या व यांवर कं वा कारखा यांवर अ
अवलंबू न होते. पण

यां या साठ

य

पणे

क.)बांधकाम
योजनां या

प हले गेले तर संघट त कामगारांचे जीवन हे

संधी शोधणे.

असंघट त कामगारांमळ
ु े च समृ द होते आ ण आहे .

सदर

त

कामगारां या

क याणकार

अंमलबजावणी संबंधी संशोधना या

लेखन साधने –



े त काम करणा या घटकाम ये
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क याणासाठ

संबंधी झाले या संशोधनाचा आढावा घेण.े

कोणताह

ामु याने बांधकाम कामगार हा जा त दुल

कामगारां या

केले या

राब व यात आले या योजना या अंमलबजावणी

कायदा, सामािजक सुर ा दल गेल नाह . तसे

असंघट त

य कामगार संघटनेने आजपयत

लेख

हा

दु याम

साधना या

आधारे

ल ह यात आला आहे .
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१. बांधकाम सुर ा तरतु द करार ,१९३७:-

कर यात

अंमलबजावणीसाठ

(Safety Provisions (Building) Convection,
1937 C-62)
२३ जू न १९३७ रोजी िज न हा येथील आंतररा

तरतु द

नयमां या

सद य रा

ांनी लवकरात

वीकारणार नाह त या रा

वषानी वयं पु त ने आप या रा

ततेसाठ ,

कामगारां या सुर

तरतू द कर याचा हा प हला य न होता. बांधकाम

या

ांनी दर तीन

ातील बांधकाम

तते संबंधीची मा हती, या

शफारशी या अनु षंगाने यावी असे आदे श सद य

कामगारांचे वाढते अपघात हे मानवी आ ण आ थक
आधारावर रोखणे आव यक आहे ,

सदर

लवकर कायदे बनवावेत, व जी सद य रा े

य

कामगार संघटने या मु यालयात पार पडले या
आमसभेत बांधकाम कामगारां या सुर

आले.

रा

याकार ता

ांना दे यातत आले आहे त.

३. बांधकाम तपासणी संबंधी शफारशी, १९३७:-

मचाण/परांची आ ण बांधकाम उपकरणे वापर या

(Inspection
(Building)
Recommendation, 1937,R-54 )

संबंधी काह शफारशी करणे हा उ ेश डो यासमोर
ठे ऊन ह तरतूद कर यात आल , सदर तरतुद

बांधकाम

म ये ५ वभागात एकू ण २५ कलमे वभाग यात

बांधकाम सु र ा तरतु द करारा संबंधी शफारशी

आल आहे त, या म ये.

१९३७

बांधकाम कामगार व

नयो ये यांची कत ये,

सुर ा
म ये

आहे त, म

तरतु द
म

करार,१९३७

तपासणीसंबंधी

तपासणीसंबंधी या

आण
तरतु द

शफारशींनु स ार

मचाण/ परांची बांधणी संबंधी चे सामा य नयम,

बांधकाम उ योगा या बाबतीत उपरो त नमूद

बांधकाम

केले या शफारशींम ये समा व ट नसले या काह

उपकरणे

नयम,बांधकाम

वापर याचे

थळावर

सुर ा

सामा य
साधने

व

इतर तरतू द व
ं र ल

थमोपचाराचे सामा य नयम कर यात आले.

प रषदे ने असे ठर वले

या तरतु द पाहता आप या ल ात येई ल क,

संघटने या

सु वातीस

बांधकाम

आण

दे यासाठ

अ तशय मुलभूत गो ट ंची तरतूद

आंतररा

कामगारास

सु र

तता

य कामगार संघटनेला करावी लागल .

१. सव
दु

शफारशी १९३७:-

अंमलबजावणी

साठ

करार ,१९३७

आंतररा

पालन

बांधकामउ योगा या

वचारात यावे:

कार या इमारतींचे बांधकाम, दु

ती,

ती, दे खभाल आ ण बांधकाम पाडणे यां या

य

या

यांची स तीने अंमलबजावणी कर या क रता

कामगार

सावज नक सं थाना आव यक ते सव अ धकार

तते साठ काह शफारशी कर यात आ या

दे यात यावेत.
३. नर

या म ये. इमारतीतील कामगारां या सुर ा
तरतु द ंशी संबं धत काह

म

२. बांधकामाची तपासणी करणे, तसेच कायदे व नयम

संघटने या आमसभेत बांधकाम कामगारां या
सुर

य

संबंधात सव काय तपासणीस अधीन असावे.

(Safety Provisions (Building) Recommendation, 1937 ,
R-53)

तरतु द

क आंतररा

येक सद याने खाल ल त वांचे

नयमांचे

तपासणीसाठ

२. बांधकाम सुर ा तरतु द करारा संबंधी

बांधकाम सुर ा

क त कर यात आले,

कांनी तां क

श ण घेतले पा हजे आ ण

सव उपयु त तां क आ ण शासक य बाबींम ये

तावांचा अवलंब

न र क पारंगत असावा जेणेक न इमारत

कर याबाबत नणय घे यात आला यामु ळे मचान

उ योगात कायरत असले या कमचायासाठ सुर ा

आ ण बांधकाम उपकरणां या वापरासंबंधी नयम
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नयमांचे

भावीपणे अंमलबजावणी कर यासाठ

१.

तो स म अस याचे सु नि चत करावे.
४. तपास

ा धकरण आ ण उप म

बांधकाम

उ योगातील

थापना करणे आव यक आहे

मुख यां यात

भावी सहकाय असावे व ते यासाठ आंतररा

य

सात याने पयवे न केलेजाईल व सुर ा तरतुद ंचे

तेथे नयो ता आ ण

पालन केले जाईल. तसेच दुघटना टाळ यासाठ

सुर ा प रषद थापन करावी.

आव यक असले या सव यावहा रक पयाय आ ण

३.स म

जोखीम

असणारे

नाकार या या संबंधी व तपासणी
रा

यामुळे बांधकाम

२. नयो ते व बांधकाम कामगार यांचे
यांची मळू न

दुघटनेची

काम

ा धकरणास

नर

क,

त नधीं वारे एक वशेष
नयो ता आ ण बांधकाम

कायरत

असले या

४. मालक आ ण कामगारांचे सु र ा सं था (संयु त
कं वा

वतं ); कामगार संघटना आ ण नयो ता

संदभात स म ा धकरणाकडे त ार कर यासाठ

संघटना; आ कटे

तपास

मानक संघटना, इ .; अपघात

मुख यां यात

भावी सहकाय असावे.
तबंधासंबंधी सहकाय

औ यो गक

दुघटनांचे

य त र त,

सुर ा

तबंध
सं थां या

अपघात टाळ यासाठ

कामगार संघटनेने अशी
आंतररा

य

इमारत उ योगात दुघटना
बाबतीत काह

रा ह यास
चार अ धक

त नधींशी संबं धत

त नधीं वारे संबं धत कालखंडातील

भेट आ ण संबं धत इतर कोण याह सावज नक

या

सं थे या

त नधींनी वेळोवेळी बैठक आयोिजत

केल पा हजे.

वश ट

शफारस केल

म संघटने या

सं थां या

मा यमाने

शफारशी करणे आव यक आहे ते हा अंतर रा

सहकाय

(१) संबं धत ा धकरणां या

आण

१९२९

सात याने

५. मधील तरतु द -

बांधकाम तपासणी संबंधी शफारशी, १९३७ र ा
१९३७,

ा धकरण आ ण संबं धत सव

भावी होईल:

शफारशी १९३७,

शफारसी,

कं वा

बांधकाम उ योगातील सुर े संबंधी

बांधकाम सुर ा तरतुद करार ,१९३७. बांधकाम

बांधकामातील

क

सं थांम ये

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

(इमारत)

वमा सं था

अध-अ धकृ त

खाजगी). नर

शफारशी,१९३७:-

तरतु द

स कं वा अ भयंते यांचे संघटन;

(सावज नक,

सुर ा तरतु द करारा संबंधी

य तीं या

त नधींम ये सहकाय असणे आव यक आहे.

करत अस याची मा हती दे या संबंधी आ ण या

४. बांधकाम अपघात

(२) अशा उ योगांचे उ ी ट बांधकाम उ योगात

य

अपघात

क

तबंधासाठ

सुधार यासाठ

येक सद याने

संयु तपणे पर

तबंध कर या या

६. तपासणी

त वे आ ण नयम वचारात

श य

या

उपाययोजना

असले या

प तींचे

ण करणे आव यक आहे .
ा धकरणाने

आव यक तेथे

संबं धत सव प ांशी सहयोग क न दुघटना

यावेत :

तबंधनास

ो साहन

यावे, जे,

बैठका, या यान आ ण च पट अशा
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त नधी

येक उप मांत, जेथे हे श य आहे

उप मांम ये

य कायदे कं वा नयमांनु सार, बांधकाम सु

ा धकरण आ ण उप म

प रषदे ची

े ातील दुघटनांकडे गांभीयाने प हले जाईल.

काय याने बांधील असावेत. जेणेक न बांधकामाचे

वशेषतः

सुर ा
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दे णे श य आहे . दुघटना आकडेवार चे नुतनीकरण

अ धकार आहे असे नमूद केले आ ण यु नायटे ड

करणे कं वा व लेषण करणार

नेश स आ ण आंतररा

प के, मा सके

कं वा

नयतका लके,

काशने

वतर त करणे;

रा

आ ण पो टस आ ण नो टसचे वतरण केले गेले
५.

प रषदे वारे

आण

शासक य

नयमा वारे,गृह नमाण व शहर आ ण रा

यावसा यक

श ण (इमारत)

शफारसी,

नयोजन

१९३७:शफारशीनु स ार

यावसा यक
अवलंब

इमारत

नद ट

श णासंदभात काह

येक

तावांचा

नणय

घे यात

आला,

जोखीम

ल ात

घेऊन,

इमारत

य

के यानु सार

शफारसी के या

आहे त . प रषदे ने अशी शफारस केल आहे क

उ योगासाठ

कर याचा

दुघ टनांची

े ाम ये

कामगारां या आवासा संबंधी

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

या

म संघटनेने संयु त

ा या एक त काय मात आ ण आ थक व

सामािजक

पा हजे.

य

सद याने

या या सामािजक आ ण

आ थक धोरणा या चौकट त, खाल ल सामा य
त वांचा

प रि थ तनु सार

यो य

कारे

अंमलबजावणी करणे आव यक आहे :

उ योगा या

बाबतीत

यावसा यक

श ण

ह शफारस व- नयोिजत आ ण वय कर, नवृ त

मह वपू ण

आहे .इमारत

उ योगाशी

संबं धत

कं वा शार रक अपंग य तींसह, शार रक क टाचे

तां क

आण

यावसा यक

अ यास माम ये सै ां तक आ ण

शाळा

आण

यावहा रक

अशार रक

क टाचे

काम

करणा या

कामगारां या नवास थाना संबंधी आहे .

नदशांचा समावेश असावा -

१.

(१) मचान तयार कर यासाठ वापर या जाणाया

आराख याम ये,

साम ी आ ण सुर ा जाळीची उभारणी व दे खभाल

समुदाया या

कर याचे तं

राहणीमान व वातावरण सु नि चत कर यासाठ

ान.

इमारत

(२)

उ योगात

वापर यात

येणा या

सामा य

या

गृह नमाण
बांधकाम

धोरणां या
े ाशी

नगडीत

सु वधां या उभारणीसाठ तसेच,

शफारशी रा

य धोरणा या उ

टात

उपकरणांची बांधणी व दे खभाल.

असा यात. सव कामगार आ ण

(३) बांधकाम थळावर सुर ा उपायांची तपासणी.

यां या गजना ाधा य दलेगेले पा हजे .

(४) बांधकाम संबंधी कामासाठ सुर ा नयम .

२. बांधकाम कामगार व यां यासाठ गृह नमाण

या संदभात

आ ण संबं धत सु वधांची दे खभाल, सुधारणा आ ण

यावसा यक

श ण (बांधकाम)

याचे कु टु ं बीय

शफारसी, १९३७ म ये शफार कर यात आ या.

आधु नक करण यावर दे खील भर दला पा हजे.

६. कामगारां या आवासा संबंधी

३. सव बांधकाम कामगारांना चांगला व पु रेसा

शफारसी,

१९६१:-

नवारा, उ प ना या
दे याचे उ ी ट असावे.

( Workers' Housing Recommendation, 1961
(R. 115)
संयु त

रा

ा या

आमसभेने

वत:
वा

या
यासाठ

आण
पु रेसा

कु टु ं बासह
राहणीमान

४. कामगारां या गृह नमाण काय मात बांधकाम

जाग तक

मानवा धकारांचई घोषणा केल याम ये

े तल, खाजगी, सहकार

येकास

आरो य

उप मांसाठ पु रेसे संधी

व

आ ण सावज नक

दान करणे आव यक

आहे .

राख याचा
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५. मो या

माणावर कायम व पी गृह नमाण

आरो याची दे खभाल, आप काल न प रि थती

बांधकाम काय म आ थक वकासासाठ आ ण

हाताळ यासाठ यो य उपाय योजना.

वकासासाठ थेट पधा क शकतात - कारण घरे
कु शल आ ण अध-कुशल
भौ तक

संसाधनांसाठ

रा

म कं वा कमीतकमी

आ ण कामकाजा या वातावरणावर ल इतर यो य

मते या

तरतू द , या संबंधी कायदे करणे. तसेच वेळोवेळी

कारचे उ पादन -

यावसाईक सुर ा आ ण आरो य यांचा आढावा

गृह नमाण धोरण सामा य सामािजक आ ण

घेतला जावा. कामातील धोके ओळख यासाठ

आ थक धोरणासह सम व यत केले पा हजे,

आ ण यांचा सामना कर या या उपायांचा शोध

जेणेक न

घे यासाठ अ यास आ ण संशोधन करा

असू

शकते.

उ पादन

व तारासाठ आव यक इतर

कामगारां या

तसेच

व ांतीची वेळ, यावसा यक सुर ा आ ण आरो य

यासाठ

आव यक

घरे

य थरावर कर या या कृ ती- कामाचे तास,

गृह थांना

ाधा य

दे याची पदवी दल जाऊ शकेल जी यां या गरजा

यो य

आ ण आव यकता दो ह वचारात घेते. संतु लत

मा हती आ ण स ला पु र वणे आ ण यांना आ ण

आ थक वकास.
६.

या या इ छे नु सार

वतं ,

सु वधा

वत: ची नवासी असणे आव यक आहे .

मातृभाषेत एक वशेष

कामगार संघटने या आम सभेत, सवच
शफारशी कर यात आ या.

सव

आ थक

यां या

कामगारां या सव

सव

कारवाई

े तल

कामा या

आण

ठकाणी, यं साम ी आ ण उपकरणे

पु र वणे आ ण यांची दे खभाल करणे आ ण यो य
प तींचा वापर करणे

तां क पातळीवर कर या या कृ ती- कामा या

यामुळे सुर

तता आ ण

आरो यास कोणताह धोका नाह . व वध ेणीतील

ठकाणी ये- जा कर याचे माग, बैठक यव था,

कामगारांना यांची काय आ ण

आ ता,

घेऊन आव यक सूचना व

कामा या ताणामुळे एअर शार रक व मान सक

मतांचा तपशील

श ण दे णे.कामाचे

वेळोवेळी न र ण केले जावे. यावसा यक सुर ा

व छतागृहे , कामगारां या
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कामगार

वशेषतः

शफारशी कशा कारे अंमलात आण या जा यात-

असे नमूद कर यात आले. या म ये

थकवा याचे नमु लन,

े ाम ये

आहे,

यो य उपाययोजना के या जा यात

ा आरो य आ ण

वायुवीजन, तापमान

आव यक

उप म आहे त. अपंग( द यांग) कामगारांसाठ

आण

तत या साठ तरतु द करणे आव यक आहे

काश,

श ण काय म पु र वला

आसपास या लोकसं येसाठ जा त धोकादायक

े यांवर लागू आहे त. तसेच

वयंरोजगार त लोकांसाठ सु

करणे

औ यो गक

या शफारशी
शाखा

यां या

करणे आ ण सम वय करणे आ ण व वध तरांवर

य

कामगारांसाठ सुर ा आ ण आरो य या वषयी
काह

मकांसाठ

जावा. आप ती टाळ यासाठ व श ट उपाय दान

(Occupational Safety and Health
Recommendation, 1981 (R. 164)
३ जू न १९८१ रोजी पारपडले या अंतर रा

कं वा

हणून कमी करणे यासाठ ; जेथे

यो य असेल तेथे व था पत

१९८१:-

पु रेसा

यांना आ ण कामगारांना

दान करणे, धोके दूर करणे

यावहा रक

यावसा यक सुर ा आ ण आरो य शफारसी,

सुर

नयो

यां या सं थां या दर यान सहकाय करणे कं वा

येक कुटु ं बास

७.

कारे ,

आ ण आरो य तसेच उप माचा आकार, पयावरण
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यां या दे खरे खीसाठ सं था मक संरचना करावी.
आप काल न

प रि थतीत

वापरावयाचे

११. १९८० म ये सुधा रत केले या
आजारांची याद .

पु रेसे

१२. रोजगार दुखापती करार १९६४.

वैयि तक सुर ा मक कपडे आ ण उपकरणे जे
तातडीने आव यक असतात ते
कोण याह
यावेत.
सुर

खचा शवाय

बांधकाम कामगारां या सुर

कामगारांना

कामगारांना

सुर ा तरतु द करार ,१९३७ म ये सुधारणा
कर यासाठ हा करार कर यात आला.

याम ये कराराम ये एकूण ४४ कलमे ५ वभागात

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

वभागल आहे त.

या

शफारशींचा या

या करारातील तरतुद लागू कर यासाठ नयो ते

शफारशींवर होणारा प रणाम याचे

व बांधकाम कामगार यांनी वेळोवेळी स लामसलत

उपाययोजना कर यात व या
पू व या

तावांचा अवलंब

कर या या संबंधी नणय घेताना, बांधकाम

तारणा करत नाह त याची

थकवा दूर कर या या

तते वषयी आ ण

आरो यासंबंधी या काह

दे यात

नयो ते कामगारांचे कामाचे तास व

तता यां याशी

यावसा यक

व तृ त ववेचन कर यात आले आहे .

करावी.कामगारां या सुर

८. बांधकाम

केले जावेत व यांची कठोर अंमलबजावणी केल

संबंधी आरो य आ ण सुर ा

जावी.

करार,१९८८:-

आहे त का

बांधकाम संबंधी आरो य आ ण सु र ा करार,१९८८

कायदे

चा, भाव पुढ ल करार आ ण शफारशींवर पडणार
तरतु द

करार

३.

या बांधणी तसेच

दे खभाल.वाहतू क, खुदाई, इ याद कामे, कारखाने,
यं े, उपकरणे,यांची हाताळणी. चाट तसेच इतर

यवसा यक ककरोग करार आ ण शफारसी,

उं चावर ल

१९७४,

कामे. बोगदे ,

गगनचु ंबी इमारती,

ठकाणी धू ळ, वारा यांची गु णव ता. बं द त

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

हवेतील

आ ण शफारसी, १९७७,

यावसा यक सुर ा आ ण आरो य करार

कामे.पा यावर

केल

जाणार

बांधकाम पड याची कामे, कामा या

आ ण शफारशी १९८१,

काशा या सोई, वीज पु रवठा.

यावसा यक आरो य सेवा करार आ ण

कामे.
ठकाणी

व फोटकांचा

वापर,आरो यास घटक कामे, अ नी

शफारसी, १९८५,

तबंधन

वैयि तक सुर ा साधने, थमोपचार, साधनगृह,

१०. ए बे टोस करार आ ण शफारसी, १९८६,
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कामा या

तता आ ण आरो य

जसे यार , तराफ इ या द

५. कमाल वजन करार आ ण शफारसी, १९६७,

९.

नधा रत सुर

य तींना

आण

नयम ठर व यात आले. तसेच बांधकाम उपकरणे

तबंध करार आ ण शफारसी,

४. यं हाताळणी करार व शफारसी, १९६३,

८.

असले या

नयो ता

या करारानु सार परांची संबंधी सुधा रत

१९६०,

६.

नयमांनु सार

य

उपायांचे पालन करणे आव यक आहे

तबंध (इमारत) शफारसी, १९३७,

करणो सार

कं वा

ठकाणी

आण

शफारसी, १९३७,

२. दुघटना

अंमलबजावणी

याची पाहणी केल जावी. रा

वयंरोजगार

आहे .
सुर ा

काय यांची

कर यासाठ आव यक उपयोजना के या जात

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

१. बांधकाम

रा

तते साठ यो य कायदे

मा हती व

(254)
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मा हती दे णे या संबंधी तरतु द कर यात आ या. व

१. दुघटने या बाबतीत न द त लाभाथ बांधकाम
कामगारांना त काळ सहा य दान करा;

सद य दे शांनी यांची अंमलबजावणी कर यासाठ

२. साठ वषापासून पू ण झाले या लाभा याना

यो य पाऊले उचलावीत असे नद शत कर यात
आले.
९. बांधकाम

सुर

तता

आण

३.

आरो य

शफारसी,१९३७,

तबंधासंबंधी सहकाय

बांधकाम

शफारशी, १९३७ र

आण

मुलां या

श णासाठ

६. लाभाथ या

गंभीर

आजारांवर

७. बांधकाम

ह मंड ळाची काय नधा रत केल गेल आहे त.
११. इमारत

मंड ळानी

य कामगार संघट या बांधकाम संबंधी

बांधकाम
आंतररा
१. क

कामगारां या

४.

शथ )
या वारे

क याणासाठ

आल

आहे .

व

याचा

व नयोग

योजना

राब व यासाठ कर यात येतो.

तरावर स लागार स मती. (कलम –३)

१२. महारा

इमारत

व इतर बांधकाम

कामगार क याणकार मंडळ:-

स मती (कलम-५)

इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार

इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळ

नयमन व सेवा शथ ) अ ध नयम -१९९६ कलम

येक रा याने नमाण कर याचे

१८ (१) नु सार

येक रा याने

प ीय मंड ळाची

थापना करणे आव यक आहे .तथा प, महारा

यासंबंधी कलम –२२ म ये सांग यात

शासन अ धसु ्चना दनांक 0४.0८.२००७ अ वये

आले आहे . यानु सार–
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साठ

एकू ण खचा या १% दराने उपकार वसूल कर यात

आदे श दे यात आले. व या मंड ळानी काय काम
करावे

राब व या

नु सार ज मनीची कं मत वगळता बांधकामा या

य मानके वीकारल . या म ये –

(कलम- १८)

योजना

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

२. रा य तर य स लागार स मती. (कलम-४)
३. त

व वध

बांधकाम कामगार क याण उपकर अ ध नयम,

भारत सरकारने १९६९ इमारत व इतर बांधकाम
अ ध नयम -१९९६ पार त केला. व

कामगार

करावयाचा खचाची तरतू द हणून इमारत व इतर

आरो य आ ण सु र ा करार,१९८८ ला अनु स न
सेवा

बांधकाम

(The building and other construction workers’
welfare cess act, 1996)

(The building and other construction workers
(regulation of employment and conditions of service)
act, 1996)

व

व इतर

क याण उपकर अ ध नयम, १९९६:-

नयमन व सेवा शथ ) अ ध नयम -१९९६:-

नयमन

या या

८. इतर क याणकार योजना राब वणे.

आरो य

१०. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार

कामगार (रोजगार

कवा

प नीसाठ मातृ व लाभ योजना राब वणे.

शफारशी,१९८८ या शफारशी कर यात आ या.

आंतररा

कामगारांना

अशा
उपचार

कर यासाठ वै यक य खच करणे.

या अंमलबजावणी साठ
तता

५. लाभाथ या

आ थक सहा य दे णे.

अपघात

कर यात आ या व बांधकाम संबंधी आरो य आ ण
सुर

बांधकामासाठ

वमा उतर वणे व याचे ह ते भाराने.

या शफारशी वारे बांधकाम सुर ा तरतु द करार

बांधकाम

घरां या

४. न द त लाभाथ बांधकाम कामगारांचा गट

(Safety and Health in Construction
Recommendation, 1988 (R.175)

सुर ा करार,१९८८

नयमानु सार

लाभाथ ला कज दे णे.

शफारशी, १९८८:-

आण

पशन दे णे.

थमत: ५ शासक य सद यांची नयु ती महारा

(255)
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इमारत व इतर बांधकाम कामगार क याणकार

२०१७ अखेर ५.९३ लाख बांधकाम कामगारांची

मंडळावर कर यात आल ,तदनंतर दनांक १ मे

लाभाथ

२०११

व

२८

अ धसूचने वारे
पु नरचना

मे

२०१५

प रपु ण

कर यात

त नधी, मालक

आल .

रोजी या
प ीय

शासन

यातील २.९८ लाख कामगारांची न दणी िजवीत

मंड ळाची

आहे .

शासन

१३.

त नधी

कामगार क याण उपकर कायदा, 1 99 6

याम ये

त नधी व कामगार

यांचा समावेश आहे . मंडळाकडे बांधकाम कामगार,

, बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम

अंतगत

नयो ते यां या न द करणे अ नवाय आहे .

प

वयोगटातील मागील बारा म ह यांम ये ९०

सन-

दवस बांधकाम कामगार

कामगारांसाठ

२००९

म ये,

२००८

भारतातील

आ थापनांची न दणी कर यासाठ , कोण याह

क याण

वतरणा संबंधी चचा

(२०१०) –

संघटनेने

हणून काम केलेले कामगार प आहे त.

आंतररा

साल या

बांधकाम

य

कामगार

जाग तक

े ावर ल

मंद चा

प रणामाचा

आढावा घे यासाठ एक मू यांकन अ यास सु

दवशी १० कं वा यापे ा जा त कामगार कामावर
ठे वणा या अशा सव आ थापना क ,

बांधकाम

योजनांचे सु धा रत सेवा

कामगार हणून नोदणी कर यासाठ १८ ते ६० वष
दवसांपे ा जा त

हणून मंडळात न दणी झाल असून

केला, व यातू न जी त ये समोर आल ती या

यात क व

चचा प ा वारे

का शत कर यात आल .सु मारे

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

२८ दशल

रे वे,

( नयोजन आयोग -२००५) भारतातील बांधकाम

वमान

ा धकरण,

एम.आय.डी.सी.,

हाडा,

सव

सडको,

नगरपा लका

कुशल आ ण अकुशल कामगार

े ाम ये गु ंतलेल आहे .

यांची सं या सुमारे

महानगरपा लका, टे लफोन, व यु त पारेषण, पू र

४0 दशल

नयं ण, बोगदे, पू ल, इमारत, र ते, माग,

असंघ टत

ने ह गेशन काम, तेल व वायू ची जोडणी टाकणे,

कामगार

वायरलेस / रेडीओ / टे लि हजन टॅ ावस इ. बांधकामे

त पु रते

करणा या

सव

अ प ट संबंध यामुळे ते अ धक असुर

होतो.महारा

इमारत व इतर बांधकाम कामगार

आ थापनांचा

समावेश

बनले

क याणकार मंड ळ न द त बांधकाम कामगारांची

अस याचा अंदाज आहे .स या ते
े तल
हणून

सवा धक

गणले

असुर

जातात.

त

कामाचे

व प कामगार व नयो ते यां यातील
आहे त.

यां या

जी वतास

त

आण

शा रर क धोके हे इतर संघट त व असंघट त

सं या - सन २००१ या जनगणनेनु सार रा यात

ेत ातील

कामगारां या

तु लनेत

सवा धक

एकुण सुमारे 14.09 लाख इतके बांधकाम कामगार

आहे त. बहु तेक बांधकाम कामगार हे व था पत

होते. सन २०११ या जनगणनेनु सार लोकसं येत

आहे त.

१५.९९% झालेल वाढ वचारात घेता ढोबळमानाने

पि चम बंगाल, म य

बांधकाम कामगारांची सं या १७.५० लाख इतक

राज थान

अपे

आ थक

या दुबल भागातू न भू मह न मजू र

बांधकाम

कामगार

त आहे .याच माणात सन २०१६ पयत

बांधकाम कामगारांची महारा
सुमारे १९ लाख अपे

रा यातील सं या

त आहे .रा यात फे ु वार ,
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सार या

(256)

बहार, झारखंड , उ तर
आण

इतर

दे श, ओ रसा,

दे शमधील, छ तीसगढ,
भारतातील
हणून

इतर

द ल,

शहरांम ये

मु ब
ं ई

आप या
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जग यासंबंधी या
व था पत

गरजा

झाला

भाग व यासाठ

आहे .

यापैक

म हला कामगारांची ि थती सवात वाईट आहे .

बहु तांश

अशा

कारे,

बांधकाम

कामगारां या

बांधकाम कामगार अनु सू चत जाती, अनु सू चत

क याणकार

जमाती

मधील

अंमलबजावणी संदभात अनेक मु े समोर आले

मु य

ोत शेती आहे पण शेतीम ये काम

आहे त.

यां या

नस यामुळे हा वग बांधकाम
आहे . आ ण

उ प नाचा

योजनान या

भावी

यापैक -

े ाकडे वळला

आ थापनांची न दणी (अ याप आं शक) (ब)

या पैक सवच लोकांना बांधकाम

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

कामगारांना सुर ा

दान कर यासाठ कर यात

आले या काय यांचा लाभ

उपकर सं हन (अ याप आं शक) (ड) नधीचा

मळालेला नाह .

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

वशेषतः इमारत व इतर बांधकाम कामगार

आ थापनांची

न दणी

क याण उपकर अ ध नयम, १९९६.कमी बांधकाम

वाढ वणे, कामगारांची न दणीवाढ वणे,

उपकर

ग त वधीमुळे ,

सं हन

मजु र

दरा या

यावर

बाबतीत

उपाय

यो य कारे

कामगारांचे शोषण होत आहे , जादा कामाचे पैसे व

यो य कारे

इतर भ ते

आले.सदर

दले जात नाह त. मंद मुळे

कामगारांनी

नोकर

गमावल

आहे

कामगारांसाठ सामािजक वमा / संर ण

या
अशा

हणून

करणे
चचा

करणे, नधीचा
हे

उपाय

प ात

आं

वापर

सु च व यात
दे श,म य

दे श,गु जरात, द ल ,ह रयाणा,कनाटक, बहार या

दान

रा यांम ये

थापन झाले या इमारत व इतर
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बांधकाम सुर ा तरतु द करारा संबंधी शफारशी

सुर ा

१९३७, बांधकाम तपासणी संबंधी शफारशी, १९३७

घेतला आहे . याचाच प रणाम हणून भारताम ये

बांधकाम

सहकाय

सन १९९६ साल

अपघात

कामगार (रोजगार

अपघात तबंधासंबंधी

शफारशी,

१९३७,

तबंधासंबंधी

बांधकाम

सहकाय

शफारशी,

१९३७,

“इमारत व इतर बांधकाम
नयमन

बांधकाम कामगारांना सुर ा

कर यात आ या. पु ढे १६६१ म ये कामगारां या
शफारसी कर यात आ या

दान कर यासंबंधी सात याने पु ढाकार
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सेवा
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अ ध नयम -१९९६” पा रत क यात आला. व

यावसा यक श ण (इमारत) शफारसी, १९३७
आवासा संबंधी

हणून ,बांधकाम कामगारांना

दान कर यासाठ

ठोस पाऊले उचल यात आल .सदर काय याची

या

भावी अंमल बजावणी होताना दसते.जवळपास

जाग तक मानवी ह का या सनदे स अनु स न

भारतातील सवच रा यात इमारत व इतर बांधकाम

हो या. आ ण या बांधकाम

क याणकार मंडळाची थापना झाल आहे . व ह

े ास दे खील लागू

पडत हो या. १९८१ म ये

यावसा यक सुर ा

मंड ळे व वध

आण

कर यात

आ या

कामगारांना सुर ा दान कर या या

आरो यावर

यां या

करत आहे त.

यवसायामुळे होणारा प रणाम व याचे

तबंधन

मंड ळ राबवत असले या योजना आ ण इमारत व
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कामगारां या
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कामगारां या

बांधकाम

आरो य

कामगारां या न दणी तील अडचणी, योजनां या

टक व यासाठ काय करावे हे सुच व यात येऊन

अंमलबजावणी मधील अडचणी, उपकार नधारण

या कराराची अंमलबजावणी सु

व

व वसुल यातील अडचणी. याम ये पुढ ल संशोधन

बांधकाम संबंधी आरो य आ ण सुर ा करार कशा

कर यास वाव आहे . लेखक शवाजी व यापीठ,
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सुर

कामगारां या
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यावसाईक

झाल .

आणला जावा हे

बांधकाम

को हापू र येथू न “Role of construction workers

तता आ ण आरो य शफारशी, १९८८ म ये

welfare

य

कामगार

संघटनेने

board

for

their

betterment

in

Maharashtra” या वषयात व यावाच पती साठ

सुच व यात आले.
अंतररा

वकासातील भू मका, बांधकाम

संशोधन कर त आहे .

१९३७

सालासापासून ामु याने बांधकाम कामगार तसेच


संदभ:-

१. International Labour Organization, Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (C62)
Convention concerning Safety Provisions in the Building Industry (Entry into force: 04 Jul
1942) Adoption: Geneva, 23rd ILC session (23 Jun 1937) - Status: Outdated instrument
(Technical Convention).Convention may be denounced: 04 Jul 2022 - 04 Jul 2023.
२. International Labour Organization, Safety Provisions (Building) Recommendation, 1937
(R 53) Recommendation concerning Safety Provisions in the Building Industry Adoption:
Geneva, 23rd ILC session (23 Jun 1937).

Volume VII Issue III: March 2019

(258)

Author: Anil Zende & Dr. V.A. Patil

University Grants Commission, New Delhi Recognized Journal No. 41311
ISSN: Print: 2347-5021 www.research-chronicler.com ISSN: Online: 2347-503X
३. International Labour Organization ,Inspection (Building) Recommendation, 1937 (R 54)
Recommendation concerning Inspection in the Building Industry Adoption: Geneva, 23rd ILC
session (23 Jun 1937).
४. International Labour Organization , Co-operation in Accident Prevention (Building)
Recommendation, 1937 (R 55)
Recommendation concerning Co-operation in Accident Prevention in the Building Industry
Adoption: Geneva, 23rd ILC session (23 Jun 1937).
५. International Labour Organization, Vocational Education (Building) Recommendation,
1937 (R 56), Recommendation concerning Vocational Education for the Building Industry
Adoption: Geneva, 23rd ILC session (23 Jun 1937).
६. International Labour Organization ,Workers' Housing Recommendation, 1961 (R 115)
Recommendation concerning Workers' Housing Adoption: Geneva, 45th ILC session.
७. International Labour Organization, Occupational Safety and Health Recommendation,
1981 (R 164),Recommendation concerning Occupational Safety and Health and the Working
Environment Adoption: Geneva, 67th ILC session
८. International Labour Organization, Safety and Health in Construction Convention, 1988
(C 167),Convention concerning Safety and Health in Construction
९. International Labour Organization, Safety and Health in Construction Recommendation,
1988 (R 175).
१०. International Labour Organization, ILO DWT for South Asia and Country Office for
India, (2010) Discussion Paper, Improved Service Delivery of Welfare Schemes for the
Construction Workers under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act,
1996.
११. Government of India(1996) The Building And Other Construction Workers (Regulation
Of Employment And Conditions Of Service) Act, 1996.


वेब लंक:-

१. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CO
DE:C062:NO
२. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMEN
T_ID:312312
३. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:8345478801823::NO::P12100_SHO
W_TEXT:Y:

४. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO
DE:R054
५. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:8345478801823::NO::P12100_SHO
W_TEXT:Y:

६. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:8345478801823::NO::P12100_SHO
W_TEXT:Y:

७. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT
_ID:312453
८. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT
_ID:312502
९. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LAN
G,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R175,/Document
१०. https://mahabocw.in/index.php
११. https://mahabocw.in/

Volume VII Issue III: March 2019

(259)

Author: Anil Zende & Dr. V.A. Patil

