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कामगार

भांडवलशाह या अ याया व  आवाज उठ व यासाठ  हणून कामगार संघटनांचा ज म 
झाला. कामगारांनी संघटने या बळावर अनेक फायदे मळ वले
सुधारले व समाजातील यांचा दजाह  उंचावला
व पातह  बदल होत होता

भांडवलशाह पे ा कतीतर  वेगळी आहे
भासते. हणून कामगार संघटनांना मा यता देऊन व यां याबरोबर चचा क न औ यो गक 
अडीअडचणीतून माग काढ याची प त आता सगळी
वरोध करणे, एवढेच आता संघटनांच े येय
सहकाय घडून येते. या सहकायामुळे कामगार
होतो. खाल ल लखाणाम ये 
य न केला आहे. 
सं ा : कामगार संघटना, कामगार संघटना कायदा

संघटना, रा य कामगार संघटना

थापना  
 कारखानदार या सु वाती या काळात कामगारांना संघटना बन व याचा अ धकार 
न हता. कामगारां या संघटना बेकायदेशीर समज या जात असत
‘काँ बनेशन अ ॅ  स’ नावाच ेसंघटना वरोधी कायदे होते
काय यानुसार गु हेगार ठरवून श ा द या जात असत
बन या, या गु त मंडळां या व पा या हो या
उघडपणे आपल  संघटना बन व याचा माग कामगारांना मोकळा झाला
मागावर ल सा  या कायदेशीर अडचणी दरू झा या नाह त
कारखानदारा या मन मानेल या प तीने आपला धदंा चाल व या या वातं यावर अ त मण 
कर यासारखे आहे, असे समजले जात असे
उ तेजन लाभते, असाह  दसुरा एक आ ेप होता
अनेक वष ास भोगावा लागला
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कामगार संघटनेची काय आ ण उ टे:  एक अ यास

डॉ. द पक दे वदास नेरकर 
एन एन सी कॉलेज, कुसूबंा.  

ता.िज. धळेु, महारा . 

 
गोषवारा 

भांडवलशाह या अ याया व  आवाज उठ व यासाठ  हणून कामगार संघटनांचा ज म 
कामगारांनी संघटने या बळावर अनेक फायदे मळ वले; प रणामी यांच े जीवनमान 

सुधारले व समाजातील यांचा दजाह  उंचावला. हे घडत असताना भांडवलशाह या धोरणात व 
होता. वसा या शतकातील भांडवलशाह  एको णसा या शतकातील 

भांडवलशाह पे ा कतीतर  वेगळी आहे. कामगाराचं ेसहकाय मळ व याची आता तला गरज 
हणून कामगार संघटनांना मा यता देऊन व यां याबरोबर चचा क न औ यो गक 

अडीअडचणीतून माग काढ याची प त आता सगळीकड े ढ होऊ लागल  आहे
एवढेच आता संघटनांच े येय-धोरण रा हले नसून अनेक बाबतींत दोघांम ये 

या सहकायामुळे कामगार, उ योगपती आ ण समाज या तघांनाह  फायदा 
खाल ल लखाणाम ये संशोधकाने थोड यात कामगार संघटने वषयी मा हती सांग याचा 

कामगार संघटना कायदा, कामगार कायदे, आंतररा य कामगार 
रा य कामगार संघटना, महारा  कामगार क याण मंडळ, कामगार संघटनेची काय 

आ ण उ टे. 

कारखानदार या सु वाती या काळात कामगारांना संघटना बन व याचा अ धकार 
कामगारां या संघटना बेकायदेशीर समज या जात असत. इं लंडम ये

नावाच ेसंघटना वरोधी कायदे होते. संघटना बन वणा  या
गु हेगार ठरवून श ा द या जात असत. यामुळे या काळात या संघटना 

या गु त मंडळां या व पा या हो या. काँ बनेशन कायदे १८२४ साल  र  झाले आ ण 
उघडपणे आपल  संघटना बन व याचा माग कामगारांना मोकळा झाला. तर देखील संघटनां या 

 कायदेशीर अडचणी दरू झा या नाह त. कामगारांनी संघटना बन वणे हणज े
कारखानदारा या मन मानेल या प तीने आपला धदंा चाल व या या वातं यावर अ त मण 

असे समजले जात असे. संघटने या थापने या प रणामी करारभंगाला 
सरा एक आ ेप होता. या सव अडचणींचा कामगार संघटनांना 

अनेक वष ास भोगावा लागला. लोकशाह चा जसजसा सार होत गेला
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अ यास 

भांडवलशाह या अ याया व  आवाज उठ व यासाठ  हणून कामगार संघटनांचा ज म 
प रणामी यांच े जीवनमान 

हे घडत असताना भांडवलशाह या धोरणात व 
वसा या शतकातील भांडवलशाह  एको णसा या शतकातील 

कामगाराचं ेसहकाय मळ व याची आता तला गरज 
हणून कामगार संघटनांना मा यता देऊन व यां याबरोबर चचा क न औ यो गक 

कड े ढ होऊ लागल  आहे. उ योगपतींना 
धोरण रा हले नसून अनेक बाबतींत दोघांम ये 
उ योगपती आ ण समाज या तघांनाह  फायदा 

संघटने वषयी मा हती सांग याचा 

आंतररा य कामगार 
कामगार संघटनेची काय 

कारखानदार या सु वाती या काळात कामगारांना संघटना बन व याचा अ धकार 
इं लंडम ये १८२४पयत 

संघटना बन वणा  या कामगारांना या 
यामुळे या काळात या संघटना 

साल  र  झाले आ ण 
तर देखील संघटनां या 

कामगारांनी संघटना बन वणे हणज े
कारखानदारा या मन मानेल या प तीने आपला धदंा चाल व या या वातं यावर अ त मण 

संघटने या थापने या प रणामी करारभंगाला 
या सव अडचणींचा कामगार संघटनांना 

लोकशाह चा जसजसा सार होत गेला, तसतसे कामगार 
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संघटनांच ेसाम य वाढले. याचवेळी कामगार संघटनेबाबत कायदे होऊन संघटनेस काय याच े
संर ण लाभले. 
कामगार संघटना  
 कामगारांनी आप या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  
था पलेल  थायी व पाची

कामगारांनी था पले या आहेत
खालपासून वरपयत लोकशाह  प तीने चाल
जात नाह , ह  ददुवाची गो ट आहे
सभासदांची जाग कता, हाच या रोगावर ल खरा उपाय आहे
कामगार हणजे काय  
 य पान ेवा व तु पान े मळणा या मोबद यात शार रक वा मान सक म करणा  या

येक यि तस ‘कामगार’ असे हणतात
कामगार संघटना हणजे काय
 कामगारांनी आप या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  
था पलेल  थायी व पाची संघटना

कामगारांनी था पले या आहेत
कारखानदारासाठ  काम क  लागतात
दर, कामाच ेतास, कामाची प त वगैरे गो ट  येकाने वेगवेगळे बोल
सवानी मळून सामुदा यक प तीने ठर वणे इ ट
यासाठ  संघटना बन व या; 

 एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक 
ओएन (१७७१–१८५८) याने तपा दल
आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका 
कर याच ेआवाहन केले. १९०० 
तच े धान कायालय बाझले 
कामगार संघटना कायदा  

 कामगार संघटना कायदा
मळवून दे यासाठ  व अशा संघटनां या सभासदानंा संर ण दे यासाठ
भारतात तयार कर यात आला
कामगार कायदे  
 कामगारांची मजुर , 
कामाच े तास, कामगार-मालक संबंध इ याद संबंधीच े कायदे हणजे कामगार कायदे
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याचवेळी कामगार संघटनेबाबत कायदे होऊन संघटनेस काय याच े

प या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  
था पलेल  थायी व पाची संघटना. अशा संघटना जगातील जवळजवळ सव देशांत 

कामगारांनी था पले या आहेत. कामगार सघंटना ह  एक लोकशाह  संघटना
खालपासून वरपयत लोकशाह  प तीने चालते. काह  संघटनां या कायात ह  द ता घेतल  

ह  ददुवाची गो ट आहे. या बाबतीत काय याच ेकाह  नबध आहेत
हाच या रोगावर ल खरा उपाय आहे. 

य पान ेवा व तु पान े मळणा या मोबद यात शार रक वा मान सक म करणा  या
असे हणतात.  

कामगार संघटना हणजे काय 
कामगारांनी आप या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  

था पलेल  थायी व पाची संघटना. अशा संघटना जगातील जवळजवळ सव देशांत 
कामगारांनी था पले या आहेत. कामगार जे हा मो या सं येने एक  येऊन एक 
कारखानदारासाठ  काम क  लागतात, यावेळी संघटनेची आव यकता नमाण होते

कामाची प त वगैरे गो ट  येकाने वेगवेगळे बोलणे क न ठर व याऐवजी 
सवानी मळून सामुदा यक प तीने ठर वणे इ ट, असे अनुभवाने पट यामुळे कामगारांनी 

; यांनाच नंतर ‘कामगार संघटना’ हे नामा भधान ा त झाले
एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक 

याने तपा दल . एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 
आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना, कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका 

१९०० साल  आंतररा य म-कायदेसं था थापन कर यात येऊन 
तच े धान कायालय बाझले (ि व झलड) येथ ेउभार यात आले. 

कायदा १९२६  हा  कायदेशीर मा यता देऊन यांना व श ट दजा 
दे यासाठ  व अशा संघटनां या सभासदानंा संर ण दे यासाठ

भारतात तयार कर यात आला. 

, नोकर या अट , कारखा यांतील यव था, 
मालक संबंध इ याद संबंधीच े कायदे हणजे कामगार कायदे
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याचवेळी कामगार संघटनेबाबत कायदे होऊन संघटनेस काय याच े

प या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  
जगातील जवळजवळ सव देशांत 

संघटना आहे. तच ेकाय 
काह  संघटनां या कायात ह  द ता घेतल  

या बाबतीत काय याच ेकाह  नबध आहेत, पण सामा य 

य पान ेवा व तु पान े मळणा या मोबद यात शार रक वा मान सक म करणा  या 

कामगारांनी आप या नोकर वषयक हतसंबंधां या संर णासाठ  व संवधनासाठ  
शा संघटना जगातील जवळजवळ सव देशांत 

कामगार जे हा मो या सं येने एक  येऊन एक 
यावेळी संघटनेची आव यकता नमाण होते. मजुर च े

णे क न ठर व याऐवजी 
असे अनुभवाने पट यामुळे कामगारांनी 

हे नामा भधान ा त झाले. 
एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 

एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 
कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 

औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 
कायदेसं था थापन कर यात येऊन 

कायदेशीर मा यता देऊन यांना व श ट दजा 
दे यासाठ  व अशा संघटनां या सभासदानंा संर ण दे यासाठ  ई.स.1926 साल  

, व छता, आरो य, 
मालक संबंध इ याद संबंधीच े कायदे हणजे कामगार कायदे, अस े
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सवसाधारणपणे समज यात येते
क  कामगारां या संर णासाठ  कामगार कायदे कर याची आव यकता भासते
व प व तरतुद  देशकालप रि थ यनुसार वेगवेग या देशांत वेगवगे या आहेत
नदान कमान व प एकसारख ेअसावे
चाल ूआहे. या संघटनेच ेठराव
लाभेल, या माणात ते य नस सफल होतील
कामगार संघ बळ अस याने कामगारांच ेसंर ण व क याण कामगार काय यां या वारा 
साध याऐवजी कामगार संघ व उ
साध याची वृ ती आहे. सामुदा यक करारां या योगाने कामगारांना अ धक ह क व सवलती 
ा त क न घेता येतात.  

 म यवत  व पाच ेव रा यांपुरते मया दत असणारे ज ेकायदे आहेत
पुढ ल माणे करता येईल :  

(१) कारखान,े खाणी, मळे यांसार या े ांतील कामाची यव था
वगैरे नयं त करणारे कायदे
१९४८ चा अ ध नयम. (
कामगाराबं लचा १९५१ चा अ ध नयम
अ ध नयम, १९८५ चा जहाजांब लचा अ ध नयम
काम नयं णाचा अ ध नयम, 
आ ण यापार  सं था यांम ये काम कर
सरकारांनी मंजूर केलेले आहेत
म यवत  व पाचा १९४२ 
वैकि पक व पाचा आहे. रा यांची इ छा असेल
काय यांनुसार कामाच ेतास, 
सुर ततेसाठ  व सुखसोईसाठ  करावया या गो ट  नि चत होतात
कायदे फार मह वाच ेआहेत
यां याम ये सुधारणा होणे अग याच ेआहे
आंतररा य कामगार संघटना 
 एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
ओएन (१७७१–१८५८) याने तपा दल
आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 
कर याच ेआवाहन केले. १९०० 
तच े धान कायालय बाझले 
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सवसाधारणपणे समज यात येते.कामगार कायदे येक देशात आहेत. उ योगधदें वाढू लागले
णासाठ  कामगार कायदे कर याची आव यकता भासते

व प व तरतुद  देशकालप रि थ यनुसार वेगवेग या देशांत वेगवगे या आहेत
नदान कमान व प एकसारख ेअसावे, असा य नश आंतररा य कामगार संघटनेमाफत 

या संघटनेच ेठराव, संकेत व शफारशी यांना सव देशांत या माणात मा यता 
या माणात ते य नस सफल होतील.औ यो गक या पुढारले या रा ांत वतं  

कामगार संघ बळ अस याने कामगारांच ेसंर ण व क याण कामगार काय यां या वारा 
साध याऐवजी कामगार संघ व उ योगपती यां यामधील सामुदा यक करारां या योगाने 

सामुदा यक करारां या योगाने कामगारांना अ धक ह क व सवलती 

म यवत  व पाच ेव रा यांपुरते मया दत असणारे ज ेकायदे आहेत
 

मळे यांसार या े ांतील कामाची यव था, प त
वगैरे नयं त करणारे कायदे. या गटातील मह वाच ेकाह  कायदे : (अ

. (आ) खाणींब लचा १९५२चा अ ध नयम. (
चा अ ध नयम. (ई) वाहतुक वषयक कायदे. यांम ये 

चा जहाजांब लचा अ ध नयम, १९४८ चा गोद  कामगारां या 
, १९६१ चा मोटार वाहतूक-कामगारांब लचा अ ध नयम

आ ण यापार  सं था यांम ये काम करणाया◌ो कामगारांब लच े कायदे
सरकारांनी मंजूर केलेले आहेत. यां यातरतुद  रा य नहाय वेगवेग या आहेत

१९४२ या आठव या या सु ीचा अ ध नयम आहे
रा यांची इ छा असेल, तर तो यानंा लागू करता येईल
, सु  या, अ धक कामाब लचा पगार, कामगारां या आरो यासाठ

सुर ततेसाठ  व सुखसोईसाठ  करावया या गो ट  नि चत होतात. कामगारां या ट ने हे 
कायदे फार मह वाच ेआहेत. कालमानानुसार व काम कर या या प तीमधील बदलांनुसार 
यां याम ये सुधारणा होणे अग याच ेआहे. 
आंतररा य कामगार संघटना  

एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
याने तपा दल . एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 

आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना, कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 

१९०० साल  आंतररा य म-कायदेसं था थापन कर यात येऊ
तच े धान कायालय बाझले (ि व झलड) येथ ेउभार यात आले. 
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उ योगधदें वाढू लागले, 
णासाठ  कामगार कायदे कर याची आव यकता भासते. काय यांचे 

व प व तरतुद  देशकालप रि थ यनुसार वेगवेग या देशांत वेगवगे या आहेत. या तरतुद ंच े
असा य नश आंतररा य कामगार संघटनेमाफत 

संकेत व शफारशी यांना सव देशांत या माणात मा यता 
औ यो गक या पुढारले या रा ांत वतं  

कामगार संघ बळ अस याने कामगारांच ेसंर ण व क याण कामगार काय यां या वारा 
योगपती यां यामधील सामुदा यक करारां या योगाने 

सामुदा यक करारां या योगाने कामगारांना अ धक ह क व सवलती 

म यवत  व पाच ेव रा यांपुरते मया दत असणारे ज ेकायदे आहेत, यांची गटवार  

प त, कामाच ेतास, सु ी 
अ) कारखा यांब लचा 
. (इ) म यांवर ल 

यांम ये १८९० चा रे वे 
चा गोद  कामगारां या 

कामगारांब लचा अ ध नयम. (उ) दकुाने 
णाया◌ो कामगारांब लच े कायदे. हे कायदे रा य 

यां यातरतुद  रा य नहाय वेगवेग या आहेत. यांखेर ज 
या आठव या या सु ीचा अ ध नयम आहे. हा अ ध नयम 

ना लागू करता येईल. या सव 
कामगारां या आरो यासाठ , 

कामगारां या ट ने हे 
 प तीमधील बदलांनुसार 

एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 

कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 

कायदेसं था थापन कर यात येऊन 
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 पॅ रस येथे १९१९ म ये हसाय या तहा या वाटाघाट तून थापन झालेल  आंतररा य 
संघटना. ती थम रा संघाशी संब  होती
हणून ओळखल  जाऊ लागल

मजूर संघटनेच े वै श य असे क
(सरकार, मालकसंघटना व कामगार संघटना
रा य कामगार संघटना  
 एखा या आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
ओएन (१७७१–१८५८) याने तपा दल
आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना
औ यो गक करण व आंतररा
कर याच ेआवाहन केले. १९०० 
तच े धान कायालय बाझले 
महारा  कामगार क याण मंडळ
 महारा  कामगार क या
मंडळ आहे. याची थापना महारा  
आल  आहे. महारा  रा यातील कामगारां या सवा गण वकासासाठ  मंडळ काम करते
अ ध नयमा या कलम ६ ब ब नुसार कामगार
म ह यातून (जून व डसबर) 
क याणकार  योजना राब व यात येतात
महारा  रा यातील सव आ थापनांना लागू आहे
सव कारखाने, बॉ बे शॉ स ॲ
आ थापना ( याम ये कमान 
१९६१ अतंगत न दत आ थापनांचा आहेत
कामगार संघटनेची काय  
 कामगार संघटनां या वकासाची उ प ती वैयि तक वेतन
उ योजकां या वा त वक ह कां या वषमताशी संबं धत आहे
केले या अट  नाकारत असेल तर याला नोकर व न काढून टाकून बेरोजगार हो याचा धोका 
असतो. जर उ योजक कमचा
टाकू शकतो आ ण जवळजवळ काह ह  न गमावता नवीन ठेवू शकतो
काह  तर आण यासाठ , कामगार संघषा या प रि थतीत कामावर असले या सहका
पा ठं याची न द कर यास स म अस
नषेधावर त या दे याची
उ पादनास मो या माणात डाउनटाइमची धमक  दल  जाते
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म ये हसाय या तहा या वाटाघाट तून थापन झालेल  आंतररा य 
ती थम रा संघाशी संब  होती; १९४६ पासून संयु त रा ांची एक वशषे संघटना 

गल . संयु त रा ां या सव आंतररा य सं थांम ये आंतररा य 
मजूर संघटनेच े वै श य असे क , या संघटने या येक सद य-देशाचे संघटनेवर प  

मालकसंघटना व कामगार संघटना) त न ध व असते. 

आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
याने तपा दल . एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 

आंतररा य आ थक करार करणा या रा ांना, कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 
औ यो गक करण व आंतररा य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 

१९०० साल  आंतररा य म-कायदेसं था थापन कर यात येऊन 
तच े धान कायालय बाझले (ि व झलड) येथ ेउभार यात आले. 
महारा  कामगार क याण मंडळ 

महारा  कामगार क याण मंडळ हे महारा  शासनाच े आ धप याखाल  असलेले 
याची थापना महारा  कामगार क याण नधी अ ध नयम १९५३ 

महारा  रा यातील कामगारां या सवा गण वकासासाठ  मंडळ काम करते
ब ब नुसार कामगार, मालक, शासन अशी प ीय वगणी 
) मंडळाला मळते. या नधीतून कामगार व यां या कुटंु बयांसाठ  

क याणकार  योजना राब व यात येतात. महारा  कामगार क याण नधी अ ध नयम 
महारा  रा यातील सव आ थापनांना लागू आहे. यात फॅ  ॲ◌ं ट 

स ॲड ए टॅि लशमट ॲ ट १९४८ अतंगत येणार  सव दकुाने व 
याम ये कमान ५ कामगार असावेत), आ ण द मोटर ा सपोट वकस ॲ◌ं ट 

अतंगत न दत आ थापनांचा आहेत 

कामगार संघटनां या वकासाची उ प ती वैयि तक वेतन
उ योजकां या वा त वक ह कां या वषमताशी संबं धत आहे. जर कामगार नयो ताने देऊ 
केले या अट  नाकारत असेल तर याला नोकर व न काढून टाकून बेरोजगार हो याचा धोका 

जर उ योजक कमचा यां या आव यकतेस नकार देत असेल तर तो याला काढून 
तो आ ण जवळजवळ काह ह  न गमावता नवीन ठेवू शकतो. 

कामगार संघषा या प रि थतीत कामावर असले या सहका
पा ठं याची न द कर यास स म असते. उ योजकांना वैयि तक कृती आ ण कामगारां या 
नषेधावर त या दे याची आव यकता नाह . परंतु जे हा कामगार एक त होतात आ ण 
उ पादनास मो या माणात डाउनटाइमची धमक  दल  जाते, ते हा मालकास केवळ 
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म ये हसाय या तहा या वाटाघाट तून थापन झालेल  आंतररा य 
पासून संयु त रा ांची एक वशषे संघटना 

संयु त रा ां या सव आंतररा य सं थांम ये आंतररा य 
देशाचे संघटनेवर प  

आंतररा य संघटनेची आव यकता नामवंत टश समाजसुधारक रॉबट 
एको णसा या शतकात अनेक सुधारणावाद  लोकांनी 

कामगारां या हालअपे टा कमी कर याचे आ ण 
य आ थक पधा यांमुळे शांततेला नमाण झालेला धोका दरू 

कायदेसं था थापन कर यात येऊन 

महारा  शासनाच े आ धप याखाल  असलेले 
१९५३ नुसार कर यात 

महारा  रा यातील कामगारां या सवा गण वकासासाठ  मंडळ काम करत.े 
शासन अशी प ीय वगणी  दर ६ 

या नधीतून कामगार व यां या कुटंु बयांसाठ  
महारा  कामगार क याण नधी अ ध नयम १९५३ 

यात फॅ  ॲ◌ं ट १९४८ अतंगत येणारे 
अतंगत येणार  सव दकुाने व 

आ ण द मोटर ा सपोट वकस ॲ◌ं ट 

कामगार संघटनां या वकासाची उ प ती वैयि तक वेतन कामगार आ ण 
जर कामगार नयो ताने देऊ 

केले या अट  नाकारत असेल तर याला नोकर व न काढून टाकून बेरोजगार हो याचा धोका 
आव यकतेस नकार देत असेल तर तो याला काढून 

तो आ ण जवळजवळ काह ह  न गमावता नवीन ठेवू शकतो. वा त वक ह कांच े
कामगार संघषा या प रि थतीत कामावर असले या सहका यां या  

उ योजकांना वैयि तक कृती आ ण कामगारां या 
परंतु जे हा कामगार एक त होतात आ ण 

ते हा मालकास केवळ 
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कामगारां या माग या ऐक यासच भाग पाडले जात नाह  तर यां यावर काह  माणात 
त या य त कर यास भाग पाडले जाते

दलेल  श ती, कामगारा या हतासाठ  मह वाची ठरते
 संर णा मक हे काय सवात पारंपा रक आहे
ह कांशी थटे संबं धत आहे 
या यावर पण संघटना काय 
 त न ध व : सबंं धत
कमचा यां या हतांच े र ण
असले यां या तुलनेत) फायदे आ ण सेवा 
वमा इ.) तयार करणे हे आहे
सरकार यां या नवडणुकांम ये भाग घेऊन कम
सामािजक आ ण कामगार े ाशी संबं धत काय यांचा अवलंब कर याच े ताव
लोकसं ये या रोजगाराला ो साहन दे या या े ात रा य धोरण आ ण रा य काय मां या 
वकासात भाग घेणे, कामगार संर णासाठ  रा य काय मां या वकासात भाग घेणे इ

 कामगारांच ेक याण 
वाढ वरह  अवलंबून असते. ह
अवलंब कर त नाह त, यां या सद यांच े यावसा यक श ण सुधार यात आ ण उ पादन 
वतः सधुार यात स यपणे भाग घेतात

आले आहे क  बहुतेक उ योगांम ये यु
पयत) दश वतात. 
 कामगारां या ि थती 
े ा या न मतीम ये सहभाग

आहे - फेडरलपासून व श ट
आ ण सुधार यात कामगार संघटनेचा
आ ण शत , मानधन आ ण कामाचे
 वेतन, पे शन आ ण सामािजक फायदे
वाजवी रकमेसाठ  य न करणे
करणे वेगवेगळे े  आ ण सव तरांवर
सामू हक करारांच े न कष आ ण सामु हक करारा या नदशां या अमंलबजावणीवर
कामगारां या श णाची हमी आ ण वै यक य सेवेची हमी जप यासाठ  याच े अ धकार 
नद शत करणे. अतंगत कामकाजाच े वय असले या नाग रकां या रोजगाराची आ ण 
शासक य कमचा यांचे पालन व कमचा

कामगार संघटनेच े काय हणजे कामा या ठकाणी कामगार संर ण आ ण सुर ततेवर ल 
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कामगारां या माग या ऐक यासच भाग पाडले जात नाह  तर यां यावर काह  माणात 
त या य त कर यास भाग पाडले जाते. अशा कारे, यु नयनने कामगारां या हातात 

कामगारा या हतासाठ  मह वाची ठरत.े  

हे काय सवात पारंपा रक आहे, त ेकामगारां या सामािजक
 .हे फ त ब ल नाह  कामगाराचंा सवागीण 
 करत.े 

बं धत तरावर न हे तर रा य आ ण सावज नक
र ण करणे. त नधी कायालयाच े उ ी ट अ त र त 
फायदे आ ण सेवा (सामािजक सवेा, सामािजक सुर ा

तयार करणे हे आहे. कामगार सघंटना सावज नक अ धकार  आ ण था नक 
सरकार यां या नवडणुकांम ये भाग घेऊन कमचा यां या हताच े त न ध व क  शकतात
सामािजक आ ण कामगार े ाशी संबं धत काय यांचा अवलंब कर याच े ताव

राला ो साहन दे या या े ात रा य धोरण आ ण रा य काय मां या 
कामगार संर णासाठ  रा य काय मां या वकासात भाग घेणे इ

 केवळ उ योजकां या वरोधातच न हे तर कामगार
हणूनच, आधु नक ेड यु नयन सं था जवळजवळ कधीह  संपाचा 

यां या सद यांच े यावसा यक श ण सुधार यात आ ण उ पादन 
वतः सधुार यात स यपणे भाग घेतात. अमे रकन अथशा ां या संशोधनात असे दसून 

आले आहे क  बहुतेक उ योगांम ये यु नयनच ेसद य जा त उ पादकता 

 व ह कांमधील वाढ च ेकायदेशीर एक ीकरण
सहभाग याम ये मक या वेगवेग या तरावर
व श ट सं थे या पातळीपयत. कामा या प रि थती

संघटनेचा स य सहभाग. यापार  संघ व कलांची
कामाच ेरेश नगं, सामािजक हमी आ ण इतर 

पे शन आ ण सामािजक फायदे, व या याना श यवृ ती या स य आ ण 
वाजवी रकमेसाठ  य न करणे. काय े ामधील कमचा या या हताच े त न ध व 

आ ण सव तरांवर, सामू हक करारात भाग घेणे, कामगार सामु हक वतीन े
सामू हक करारांच े न कष आ ण सामु हक करारा या नदशां या अमंलबजावणीवर
कामगारां या श णाची हमी आ ण वै यक य सेवेची हमी जप यासाठ  याच े अ धकार 

अतंगत कामकाजाच े वय असले या नाग रकां या रोजगाराची आ ण 
पालन व कमचा या या हमीं या अमंलबजावणीवर नजर ठेवणे

काय हणजे कामा या ठकाणी कामगार संर ण आ ण सुर ततेवर ल 
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कामगारां या माग या ऐक यासच भाग पाडले जात नाह  तर यां यावर काह  माणात 
यु नयनने कामगारां या हातात 

सामािजक आ ण कामगार 
 वकास कसा होईल 

सावज नक सं थांम ये 
त नधी कायालयाच े उ ी ट अ त र त ( व यमान 

सामािजक सुर ा, पूरक आरो य 
कामगार सघंटना सावज नक अ धकार  आ ण था नक 

हताच े त न ध व क  शकतात, 
सामािजक आ ण कामगार े ाशी संबं धत काय यांचा अवलंब कर याच े ताव, 

राला ो साहन दे या या े ात रा य धोरण आ ण रा य काय मां या 
कामगार संर णासाठ  रा य काय मां या वकासात भाग घेणे इ. 

कामगार काय मते या 
आधु नक ेड यु नयन सं था जवळजवळ कधीह  संपाचा 

यां या सद यांच े यावसा यक श ण सुधार यात आ ण उ पादन 
अमे रकन अथशा ां या संशोधनात असे दसून 

नयनच ेसद य जा त उ पादकता (सुमारे 20-30% 

एक ीकरण,  सुचवते कायदेशीर 
तरावर अि त वात 

प रि थती तयार कर यात 
व कलांची कामगार संर ण 

 - पैल.ू 

व या याना श यवृ ती या स य आ ण 
या हताच े त न ध व 
कामगार सामु हक वतीन े

सामू हक करारांच े न कष आ ण सामु हक करारा या नदशां या अमंलबजावणीवर नयं ण. 
कामगारां या श णाची हमी आ ण वै यक य सेवेची हमी जप यासाठ  याच े अ धकार 

अतंगत कामकाजाच े वय असले या नाग रकां या रोजगाराची आ ण 
या हमीं या अमंलबजावणीवर नजर ठेवणे. 

काय हणजे कामा या ठकाणी कामगार संर ण आ ण सुर ततेवर ल 
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नयं ण मजबूत करणे. कमचा
कामगार संघटना आ ण संघटनां या सहकायावर ल धोरणाचा वकास
वकास आ ण बळकट करणे.
कामगार संघटनेची उ टे  
1. ेड यु नयन सद यांची मागणी आ ण मते
आ थक, यावसा यक, सामािजक
नदशकांची सुधारणा. 
२. शासक य मंडळांम ये त न ध व कर यासाठ  सव तरांवर कामगार 
कायदेशीर अ धकाराची अंमलबजावणी
3. कामगार-कामगार संघटनेच े सद य यां या जीवन
सुधारणा. 
सारांश  
 कामगार संघटना ह  
आहे. कामगार संघटने वारे 
जातात. कामगारांच े आ थक
सोड व यात येतात. वर ल संशोधन 
कामगार संघटना क या कारे काय करते
माणे केलेला आहे. 
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कमचा या या यावसा यक वकासा या नयोजनात सहभाग
कामगार संघटना आ ण संघटनां या सहकायावर ल धोरणाचा वकास, 

. 
 

ेड यु नयन सद यांची मागणी आ ण मते, फायदे आ ण वकास यांच े त न ध व
सामािजक, घरगुती, ेड यु नयन सद यां या राहणीमाना या 

शासक य मंडळांम ये त न ध व कर यासाठ  सव तरांवर कामगार 
कायदेशीर अ धकाराची अंमलबजावणी. 

कामगार संघटनेच े सद य यां या जीवन-गुणव ते या नकषात मह वपूण 

कामगार संघटना ह  कामगारां या बाबतीत काय करणार  अती मह वाची संघटना 
कामगार संघटने वारे कामगारां या मागणी असो, अडचणी असोत या

कामगारांच े आ थक, सामािजक, शै णक असे न कामगार संघटने वारे 
वर ल संशोधन लेखाम ये संशोधकाने कामगार संघट

कामगार संघटना क या कारे काय करते, कामगार संघटनेच ेकायदे सांग याचा

Regulation of Wages and Other Problems of Industrial

ोत मराठ  व वकोश  
संघटना कायदा १९२६" (PDF) (इं जी भाषेत). 12 डसबर

Trade Unions and Politics in India, Bombay, 1966.

Government of India, Report of the National Commission on

Indian Trade Unions : A Survey, Bombay, 1966.

Trade Unions in the Age of Affluence, New York, 1964.

Economics of Labour and Social Welfare, Agra, 1966.

र शयन फेडरेशनचा कामगार सं हता" दनांक 30.12.2001 एन 197
र शयन फेडरेशन या फेडरल अस ल या टेट डूमाने द तक 
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या यावसा यक वकासा या नयोजनात सहभाग. सव 
, यावसा यक एकता 

फायदे आ ण वकास यांच े त न ध व: 
ेड यु नयन सद यां या राहणीमाना या 

शासक य मंडळांम ये त न ध व कर यासाठ  सव तरांवर कामगार संघटने या 

गुणव ते या नकषात मह वपूण 

कामगारां या बाबतीत काय करणार  अती मह वाची संघटना 
अडचणी असोत या सोड व या 

असे न कामगार संघटने वारे 
कामगार संघटनेच ेकाय, उ टे, 

सांग याचा य न वर ल 

Industrial Labour in India, 

डसबर, इ.स. 2020 रोजी 

, Bombay, 1966. 
Report of the National Commission on Labour, New 

, Bombay, 1966. 
, New York, 1964. 

Economics of Labour and Social Welfare, Agra, 1966. 
197-एफझडे 

र शयन फेडरेशन या फेडरल अस ल या टेट डूमाने द तक 
2010 पासनू सुधा रत 

2002. 
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2008 रोजी सुधा रत 
यांच ेह क आ ण याकलापांची हमी" 
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