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महारा ातील कामगार चळवळीचा उदय व वकास 

ा ता वक :-  

17 या शतकात इं लंडम ये औ यो गक

ांती हो यास सु वात झाल

माल वक यासाठ  इं लडने अमे रका

कर यास सु वात केल . 

अनेक सवलती मळ व या हो या

 1757 या लासी या यु दात नंतर राजक य स ता थापन क न यापार 

हातात घे यास सु वात केल

झा यानंतर अनेक सरदारा या पदर  असलेले सै नक परत शेताकड े परतले होते

महारा तील दु काळ, पाऊस यामुळै शेतीचे मोठे नुकसान होत असे

गर बीम ये वाढ झालेल  दसून येते

वग उदयाला आलेला दसून येतो

 ाचीन काळापासून महारा ात मो या माणावर छोटे उ योग चालू होते

यामुळे कामगाराचा न नमाण झाला नाह

उ पादनाचे तं  बदलले होते

उ योग-धंदे बंद पडले होते. 

होते. औ यो गक करणामुळे गावातील
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महारा ातील कामगार चळवळीचा उदय व वकास 

डॉ. नता जगताप 
इ तहास वभाग 

अ पासाहेब जेध ेकॉलेज, पुण े

या शतकात इं लंडम ये औ यो गक ांती घडून आ यानंतर संपूण जगभर 

ांती हो यास सु वात झाल . मो या माणात क चा मालाची आव यकता व प का 

माल वक यासाठ  इं लडने अमे रका, आ शया, आ का खंडात वसाहती थापन 

. भारतातील मोगलाची अि थर स ता यांचा फायदा घेऊन 

सवलती मळ व या हो या. 

या लासी या यु दात नंतर राजक य स ता थापन क न यापार 

हातात घे यास सु वात केल . ामु याने महारा ◌ात पेश या या सा ा याचा शेवट 

झा यानंतर अनेक सरदारा या पदर  असलेले सै नक परत शेताकड े परतले होते

पाऊस यामुळै शेतीचे मोठे नुकसान होत असे

गर बीम ये वाढ झालेल  दसून येते. महारा ◌ात आ थक प रि थती मधून कामगार 

वग उदयाला आलेला दसून येतो. 

ाचीन काळापासून महारा ात मो या माणावर छोटे उ योग चालू होते

कामगाराचा न नमाण झाला नाह . परंतु औ यो गक ांती नंतर 

उ पादनाचे तं  बदलले होते. तसेच ट श सरकार या कर योजनेमूळे अनेक था नक 

धंदे बंद पडले होते. दर यान या काळात महारा ◌ात अनेक उ योग सु  झाले 

औ यो गक करणामुळे गावातील अनेक त ण नोकर  कर यासाठ  शहराकडे आले 
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महारा ातील कामगार चळवळीचा उदय व वकास  

ांती घडून आ यानंतर संपूण जगभर 

मो या माणात क चा मालाची आव यकता व प का 

आ का खंडात वसाहती थापन 

भारतातील मोगलाची अि थर स ता यांचा फायदा घेऊन 

या लासी या यु दात नंतर राजक य स ता थापन क न यापार 

◌ात पेश या या सा ा याचा शेवट 

झा यानंतर अनेक सरदारा या पदर  असलेले सै नक परत शेताकड े परतले होते. 

पाऊस यामुळै शेतीचे मोठे नुकसान होत असे. बेकार , 

◌ात आ थक प रि थती मधून कामगार 

ाचीन काळापासून महारा ात मो या माणावर छोटे उ योग चालू होते. परंतु 

परंतु औ यो गक ांती नंतर 

तसेच ट श सरकार या कर योजनेमूळे अनेक था नक 

◌ात अनेक उ योग सु  झाले 

अनेक त ण नोकर  कर यासाठ  शहराकडे आले 
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यातून कामगार वगाचा उदय झालेला दसून येतो

उ टां या साहा याने करणे

1. कामगार वग उदयाला ये याची कारणे

2. कामगार चळवळीचा उगम

3. कामगार चळवळी या सम या प ट करणे

संशोधन लेखाचे गृ हतके :-

 महारा ◌ातील कामगार चळवळ व त यापुढ ल सम या या लेखात महारा

◌ातील कामगार वग ामु याने वं चत असलेला घटक असून याचा व वध अगंाने 

अ यास कर यावर भर दलेला आहे

संशोधन प दती :-  

 महारा ◌ातील कामगार चळवळ व सम या या सं

संशोधन प दतीचा अवलंब केला

इंटरनेटचा उपयोग कर यात आला आहे

महारा ◌ात कामगार वग उदयाला ये याची कारणेः

1) इं जांनी वदभ, मराठवा यातून कापड उ योगासाठ  आव यक असणारा कापूस 

आण यासाठ  मो या माणावर दळणवळणाची साधने नमाण कर यास सु वात केल

र याची कामे व रे वे कामासाठ  कामगारांची गरत नमाण झाल  व यातून कामगार 

वग उदयाला आला. 

2) भारतात व महारा ◌ात रे वे इंिजन वाफेवर चालणारे होते यामुळे कोळशाची 

आव यकता नमाण झाल

हजारो कामगाराची गरज भासू लागल
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यातून कामगार वगाचा उदय झालेला दसून येतो. अनेक सम याचा अ यास पुढ ल 

उ टां या साहा याने करणे. 

कामगार वग उदयाला ये याची कारणे. 

कामगार चळवळीचा उगम 

कामगार चळवळी या सम या प ट करणे. 

-  

◌ातील कामगार चळवळ व त यापुढ ल सम या या लेखात महारा

◌ातील कामगार वग ामु याने वं चत असलेला घटक असून याचा व वध अगंाने 

अ यास कर यावर भर दलेला आहे. 

◌ातील कामगार चळवळ व सम या या संशोधन इ तहास व व लेषण 

संशोधन प दतीचा अवलंब केला. यासाठ  व वध ंथ, वतमानप े

इंटरनेटचा उपयोग कर यात आला आहे. 

◌ात कामगार वग उदयाला ये याची कारणेः- 

मराठवा यातून कापड उ योगासाठ  आव यक असणारा कापूस 

साठ  मो या माणावर दळणवळणाची साधने नमाण कर यास सु वात केल

र याची कामे व रे वे कामासाठ  कामगारांची गरत नमाण झाल  व यातून कामगार 

◌ात रे वे इंिजन वाफेवर चालणारे होते यामुळे कोळशाची 

ण झाल . अनेक कोळशा या खाणीमधून कोळसा बाहेर काढ यासाठ  

हजारो कामगाराची गरज भासू लागल . यातून नवीन कामगार वग नमाण झाला
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अनेक सम याचा अ यास पुढ ल 

◌ातील कामगार चळवळ व त यापुढ ल सम या या लेखात महारा

◌ातील कामगार वग ामु याने वं चत असलेला घटक असून याचा व वध अगंाने 

शोधन इ तहास व व लेषण 

वतमानप ,े मा सके व 

मराठवा यातून कापड उ योगासाठ  आव यक असणारा कापूस 

साठ  मो या माणावर दळणवळणाची साधने नमाण कर यास सु वात केल . 

र याची कामे व रे वे कामासाठ  कामगारांची गरत नमाण झाल  व यातून कामगार 

◌ात रे वे इंिजन वाफेवर चालणारे होते यामुळे कोळशाची 

अनेक कोळशा या खाणीमधून कोळसा बाहेर काढ यासाठ  

यातून नवीन कामगार वग नमाण झाला. 
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3) महारा ◌ात मो या माणावर कापूसावर या कर यासाठ  ट शांनी िजनींग 

ेसची न मती केल . 

कामगारां या नमाण सम या 

 महारा ◌ाम ये इं जानी मो या माणात औ यो गक वकास केला

मोठा कामगार वग नमाण होऊन अनेक सम या नमाण झा या

 बहुतेक कारखा यांत मजरूांना कमी वेतनावर काम करावे लागे

कारखा यात 12 ते 14 तास काम क न घेतले जात असे

मोबदला मळत न हता. 

ठेकेदार कामगारांचा पैसा लुटत हाता यामुळे कामगारां या सम याम ये वाढ होत 

होती. ी कामगाराची अव था अ यंत वाईट होती

कामगार चळवळीचा उदय 

 कामगार वगात वाढत असले या असंतोषाला वाचा फोड यासाठ  उ ेशाने 

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सव थम द नबंधमधून कामगारा या सम या मांड यास 

सु वात केल . इ.स.1890 

चळवळ सु  केल . ट श सरकारने मुंबईतील गरणीवर मो या 

घाल यास सु वात केल . तसेच अनेक व वध कारचे कायदे क न मंजुर चे दर कमी 

कर यास सु वात झालेल  दसून येते

आयात शु क बस व यात आले

झा यानंतर कामगारांवर उपासमार ची

 या सव कारणामुळे मुंबईत

नेतृ वाखाल  प हल  गरणी कामगार संघटना थापन कर यात आल
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◌ात मो या माणावर कापूसावर या कर यासाठ  ट शांनी िजनींग 

म या :-  

◌ाम ये इं जानी मो या माणात औ यो गक वकास केला

मोठा कामगार वग नमाण होऊन अनेक सम या नमाण झा या. 

बहुतेक कारखा यांत मजरूांना कमी वेतनावर काम करावे लागे

तास काम क न घेतले जात असे. कामगारांना यो य माणात 

. तसेच बालकामगारांना सु दा कमी वेतन दले जात होते

ठेकेदार कामगारांचा पैसा लुटत हाता यामुळे कामगारां या सम याम ये वाढ होत 

ी कामगाराची अव था अ यंत वाईट होती. 

कामगार चळवळीचा उदय :-  

वाढत असले या असंतोषाला वाचा फोड यासाठ  उ ेशाने 

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सव थम द नबंधमधून कामगारा या सम या मांड यास 

.1890 म ये यांनी पुढाकार घेऊन भारतात प हल  कामगार 

ट श सरकारने मुंबईतील गरणीवर मो या 

तसेच अनेक व वध कारचे कायदे क न मंजुर चे दर कमी 

कर यास सु वात झालेल  दसून येते. तसेच अमे रका व ईिज त मधील धागावर

आयात शु क बस व यात आले. यामुळे मालकांना फटका बस यास सु वात 

झा यानंतर कामगारांवर उपासमार ची वेळ ये यास सु वात झाल . 

या सव कारणामुळे मुंबईत 1890 म ये नारायण मेघाजी लोखंडे यां या 

नेतृ वाखाल  प हल  गरणी कामगार संघटना थापन कर यात आल
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◌ात मो या माणावर कापूसावर या कर यासाठ  ट शांनी िजनींग 

◌ाम ये इं जानी मो या माणात औ यो गक वकास केला. साहिजक 

बहुतेक कारखा यांत मजरूांना कमी वेतनावर काम करावे लागे. बहुतेक 

मगारांना यो य माणात 

तसेच बालकामगारांना सु दा कमी वेतन दले जात होते. 

ठेकेदार कामगारांचा पैसा लुटत हाता यामुळे कामगारां या सम याम ये वाढ होत 

वाढत असले या असंतोषाला वाचा फोड यासाठ  उ ेशाने 

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सव थम द नबंधमधून कामगारा या सम या मांड यास 

म ये यांनी पुढाकार घेऊन भारतात प हल  कामगार 

ट श सरकारने मुंबईतील गरणीवर मो या माणात बंधने 

तसेच अनेक व वध कारचे कायदे क न मंजुर चे दर कमी 

तसेच अमे रका व ईिज त मधील धागावर 5% 

यामुळे मालकांना फटका बस यास सु वात 

म ये नारायण मेघाजी लोखंडे यां या 

नेतृ वाखाल  प हल  गरणी कामगार संघटना थापन कर यात आल . बॉ बे फॅ टर  
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क मशनला अनेक नवेदने दे यात आल

येऊ लाग या. 

अनुमान :-  

 महारा ◌ात कामगार चळवळीने जोम धर याने कमान वेतन नि चती

कामगार मालक सांमज य

यापक ग तमान झाले या दसून येतात

ह त ेप क न या कामगार संघटना 

संदभ सूची  

1) वेगवेगळे सरकार  अहवाल

2) 19 या शतकातील महारा ाचा इ तहास 

3) आधु नक भारताचा इ तहास 
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क मशनला अनेक नवेदने दे यात आल . कामगारा या अनेक माग या मंजूर कर यात 

◌ात कामगार चळवळीने जोम धर याने कमान वेतन नि चती

कामगार मालक सांमज य, कामगार क याण योजना, सामािजक सुर तता या गो ट  

यापक ग तमान झाले या दसून येतात. मुंबईत वातं यानंतर राज कय प ानी 

ह त ेप क न या कामगार संघटना मोडून काढले या दसून येतात.

वेगवेगळे सरकार  अहवाल. 

या शतकातील महारा ाचा इ तहास :-  डॉ.अ णा मोरे 

आधु नक भारताचा इ तहास :-  ाचाय डॉ.जी.बी.शहा.  
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कामगारा या अनेक माग या मंजूर कर यात 

◌ात कामगार चळवळीने जोम धर याने कमान वेतन नि चती, 

सामािजक सुर तता या गो ट  

मुंबईत वातं यानंतर राज कय प ानी 

. 


