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प्रतिज्ञापत्र
'आर्वी शहरातील बाांधकाम मजुराांच्य समस्या : एक अध्ययन ' या वर्वषयार्वर सांशोधन प्रकल्प
सादर करताना मला अत्यांत आनांद होत आहे . सांशोधनाचे कायय पुर्य करण्याकरीता महावर्वद्यालयाचे
प्राचायय डॉ. र्वेरुळकर सर याांनी र्वेळोर्वेळी प्रोत्साहीत केले आवर् आर्वश्यक ती मदत केली, याबद्दल
त्याांचे आभार
सांशोधनासाठी आर्वश्यक माहीती उपलब्ध भरुन दे र्ारे अर्यशास्र वर्वषयाचे बी.ए अांतीम
र्वषाचे वर्वद्यार्ी आवर् मुलाखत अनु सूची भरुन दे ण्यात ज्या बाांधकाम कामगाराांनी मोलाची मदत
केली, सहकायय केले त्या सर्ववांचचे आभार मानतो. या सांशोधनासाठी प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षपर्े ज्याांचे
सहकायय लाभले त्या सर्ववांचचे आभार.
प्रा . हे मराज चौधरी
(अर्यशास्र वर्वभाग)
कला , र्वावर्ज्य र्व वर्वज्ञान महावर्वद्यालय,
आर्वी , वजल्हा . र्वधा
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प्रकरण पहिले

1.1 प्रस्तावना
बाांधकाम उद्योग हा भारताच्या स्थुल दे शाांतगगत उत्पादनात 11 % इतका योगदान दे णारा
एक महत्वाचा उद्योग आहे . कृषीक्षेत्रानांतर सवात जास्त रोजगार पूरवीणारा उद्योग म्हणून बाांधकाम
उद्योगाची ओळख आहे . सध्या सवगसाधरणपणे 35 दशलक्ष पेक्षाही जास्त लोक व्यवसाय़ात गुांतलेले
आहे त. बाांधकाम उद्योग अनेक उद्योगाांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चालना दे त असतो. उदा. िसमट
लोहपोलाद , इलेक्ट्रिक सािहत्य, फर्ननचर, वी भट्टी इत्यादी.
अिलकडील काळात सरकारने बाांधकाम उद्योगास चालणा दे णारी अनेक पावले उचलली
आहे त. त्यामध्ये प्रधानमांत्री आवास योजना असून या योजने अांतगगत शहरी भागासाठी 2022 पयंत
20 दशलक्ष घरे बाांधून दे णे ककवा घराांऩा अथगसहाय करणे, अनुदान दे णे इत्यादी उििष्ट्ये आहे त.
तसेच सरकार पायाभूत सुिवधाांचेही अनेक प्रकल्प राबवीत आहे . माचग 2017 मध्ये कटद्र सरकारने
केलेला रे श कायदा, या सवांचा पिरणाम म्हणून लहान व मोठ्या शहराांचा िवस्तार वेगाने होत आहे .
त्यामुळे बाांधकाम उद्योगास अिधकाअिधक बळकु ी िमळत आहे .
जलद गतीने वाढणाऱ्या बाांधकाम उद्योगात मोठ्या प्रमाणात कामगाराची गरज िनमाण होत
आहे . भारतातील वाढल्या दु ष्ट्काळी पिरस्थीतीत शेतीक्षेत्रामधील अिरष्ट् , ग्रामीण भागातील
रोजगार िनमीतीचा अभाव याचा पिरणाम म्हणुन शहरी भागात बाांधकाम उद्योगात अनेक मजूर
स्थलाांतरन करीत आहे . स्थलातिरत मजुराांध्ये कुशल मजुराांपेक्षा अकुशल मजुराांचा समावेश
सवािधक आहे .
गेल्या काही वषात भारतातील अनेक लहानमोठी शहरे ही बाांधकाम मजुराांच्या भरतीची कटद्रे
झाली आहे त. बाांधकाम मजुराांचे अल्पिशक्षण, स्थलाांतरण, कमी कौशल्य ककवा कौशल्याचा अभाव
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यामुळे ते शोषणाचे बळी ठरतात. कामाचे जास्त तास, अपुरे वेतन, व्यसनािधनता यामुळे त्याांची
क्ट्स्थती दयनीय राहते. त्याांना बाांधकाम व्यवसायात काम केल्यामुळे अनेक शारीिरक आजाराांना तोंड
द्यावे लागते. िमळालेल्या उत्पनातील बराचसा िहस्सा औषधोपचारावर खचग होतो. जे दु सऱ्याांसाठी
भरकम िनवारा बाांधतात अशा बाांधकाम मजुराांच्या िनवाऱ्याची क्ट्स्थती दयनीय असते हीच बाांधकाम
मजुराांची मोठी शोकाांकतका आहे .
श्रमीकाांच्या प्रत्येक वगाची आपली समल्या आहे त्या समस्याांचे व्यापकरुपात िवश्लेषण
करणे आवश्यक आहे , कारण त्याचा सांबांध श्रकमकाांच्या काम करण्याच्या िठकाणापासूनांतर घर व
समाजापयंत आहे . काम करण्याच्या िठकाणी श्रिमकाांची सुरिक्षतता, त्याचे स्वास्थ व उत्पादकता,
घरी त्याांच्या पिरवारासाठी िशक्षण, मनोरांजन, सामािजक जीवन व सुरक्षा यासवग गोष्ट् ीकांडे व्यापक
दृष्ट् ीकोनातून पाहणे आवश्यक ठरते . याच अनु षांगाने भारत सरकार तसेच राज्यसरकाराांनी
कामगारािवषयी अनेक कायदे केले आहे त.
1) The buliding and other construcation worker's (Rgulation of employment and
conditions of service) Act 1996
2) The buliding and other construcation worker's welfare cess Act - 1996
3) The buliding and other construcation worker's welfare rules, 1998
4) The buliding and other costrucation worker's (Regulation of employment and
conditions of service) central rules, 1998
5) The maharashtra building and other construcation workers (Regulation of
employment and conditions of service) central rules, 2007
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अशाप्रकारचे अनेक कायदे बाांधकाम मजुराांच्या कल्याणासाठी सरकारने तयार केले आहे त.
तरीही आज दे खील अनेक प्रकारच्या समस्याांना बाांधकाम मजूर तोंड दे ताना िदसत आहे . मजुरीच्या
हांगामी स्वरुपापासून ते मधल्या काळातील िवश्राांतीच्या अभावापयंतच्या अनेक समस्या
त्याांच्यासमोर आहे त. सांशोधनासाठी िनवडलेल्या आवी शहराचा िवचार केला तर असे िदसून येते
की, िनम्न वधा धरण प्रकल्पामूळे अनेक गावे िवस्थािपत झालेत, त्यातील बहु ताांश गावाांचे पुनवगसन
आवी शहराला लागून उपलब्ध असलेल्या जागेवर झाले आहे . या शेतकऱ्याांच्या जमीनी धरणात
गेल्यामुळे त्याांचा रोजगार गेल्या िशवाया औद्योिगकरणाचा पुरेसा िवस्तार या भागात न झाल्यामुळे
अनेक लोकाांना उपिजवीकेसाठी बाांधकाम व्यवसायाची िनवड करावी लागली. या व्यवसायात
गवांडी,

ाईल बसवीणारे , सुतार, फेििके र, इां े िरअर िडझायनर, नळकारागीर, वीजतांत्री,

मदतनीस यासारख्या लोकाांना रोजगार िमळू लागला. वतगमानकाळात सरकारच्या घरकूल
योजनेममुळे आिण पुनवगिसत गावाांमधील घराांची बाांधकामे मोठया प्रमाणात िनमाण होत आहे .
त्यामुळे अनेक लोकाांना या क्षेत्रात रोजगार िमळत आहे , त्यािशवाय या व्यवसायात कौशल्याची
फारशी गरज नसते , त्यामुळे सहजपणे काम उपलब्ध होते. वतगमानकाळात या व्यवसायातील
मजुराांची सांख्या वाढल्याने त्याांच्या कामगार सांघ ना दे खील उदयास आलेल्या िदसतात. िशवाय
सरकारने दे खील बाांधकाम व्यवसायात काम करणाऱ्या मजुराांसाठी अनेक सरकारी योजना सुरु
केल्या आहे त, तरी दे खील या व्यवसायातील कामगाराांना अनेक समस्याांना सामोरे जावे लागत
आहे , त्याांच्या समस्याांचा अभ्यास करण्याच्या दू ष्ट् ीकोणातून कला, वािणज्य व िवज्ञान महािवद्याल्य,
आवी अांतगगत अथगशास्त्र िवभागादवारे प्रस्तुत िवषय सांशोधनासाठी िनवडलेला आहे .
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संशोधनाचा हवषय
प्रस्तुत सांशोधनाचा िवषय हा वधा िजल्हयातील आवी शहरातील बाांधकाम मजूराांच्या
समस्या एक अध्ययन हा आहे .

वतगमानकाळात कूषीउत्पादनातील अनीयमीततेमुळे व

औद्योिगकरणाच्या पुरेशा अभावामूळे रोजगारीच्या सांधी फारशा उपलब्ध होताना िदसत नाही. परांतु
प्रत्येकास आपल्या स्वत:चा िनवारा असावा असे वा ते , त्यामूळे घरबाांधणीच्या कामात रोजगार
उपलब्ध होताना िदसत आहे . त्याच अनुषांगािन या क्षेत्रात अनेक मजूर काम करताना िदसतात
पयायाने या मजुराांच्या समस्याांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रस्तुत िवषय िनवडला आहे .

हवषयहनवडीची आवश्यकता
रोजगारसांधी उपलब्ध करुन दे णाऱ्या उद्योगाांपैकी बाांधकाम व्यवसाय हे महत्वाचे क्षेत्र आहे .
या व्यवसायाशी सांबांधीत गवांडी, नळकारागीर, इलेक्ट्रिक चे कायग करणारे ,

ाईल्स बसवीणारे ,

पट र, सुतार, मदतनीस या सवांचा या क्षेत्राशी जवळचा सांबांध आहे . त्यामुळे त्याांच्या समस्या जाणून
घेणे आवश्यक वा ल्याने प्रस्तुत िवषयाची िनवड करण्यात आली.
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प्रकरण दु सरे

साहित्याचे पुवावलोकन
सदर सांशोधनासाठी काही सािहत्याच्या पुनरावलोकनाचा प्रयत्न केला आहे . अरुणा
साळोखे आिण िकती झनकारी (2015) याांनी सुरत शहरातील स्थलाांतिरत असांघ ीत क्षेत्रातील
बाांधकाम मजूराांच्या सामािजक व आर्नचक क्ट्स्थतीचा अभ्यास केला. त्याांच्या अभ्यासानुसार बाांधकाम
मजूर हे असांघ ीत असून अनेक िजल्हयाांमधून व राज्याांमधून स्थानाांतरण करुन आले आहे त व
त्याांची आर्नथक क्ट्स्थती दयनीय आहे . लेबर ब्युरो चांदीगड(2014) याांच्या मिहला कामगाराांच्या
साांक्ट्ख्यकी अहवाल 2012-13 नुसार मिहला कामगाराांची आर्नथक क्ट्स्थती दयनीच आहे , तसेच
त्याांना सारख्याच कामासाठी पुरुषाांपेक्षा कमी मजुरी िदली जाते. पी. साईनाथ याांच्या मते , दु ष्ट्काळी
पिरक्ट्स्थतीमूळे ग्रामीण भागातील अनेक मजूर काम िमळवीण्यासाठी शहरात जावून बाांधकाम क्षेत्रात
मजूरी करीत आहे त , तसेच त्याांचे आर्नथक उत्पहनही अल्प आहे . एम. िकतगने आिण डॉ. जे. गुडवीन
प्रेमकसग (2014) याांच्या सांशोधन िनबांधात त्याांनी बाांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक मिहला
अिशिक्षत असतात, असे नमूद केले आहे . त्याांना कामाचे जास्त तास असतात, पण वेतन मात्र कमी
असते , त्याांचे शोषणही होत असते , असे नोंदवीले आहे . यािशवाय प्रा. चांद्रकात जाधव याांचे
कोल्हापुर शहरातील बाांधकाम कामगाराांचा एक अभ्यास यािवषयावर सांशोधनपर लेखन झालेले
आहे त.
अशाप्रकारे अनेक अभ्यासकाांनी बाांधकाम मजूराांच्या तसेच काही मिहला बाांधकाम
मजुराांच्या आर्नथक, सामािजक क्ट्स्थतीचा अभ्यास केला आहे . सदरच्या लघुशोधप्रबांधात इमारत
बाांधकाम अगर इतर बाांधकाम मजुराांच्या आर्नथक, सामािजक तसेच त्याांना भेडसावणाचा समस्याांचा
अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला आहे . त्याचबरोबर बाांधकाम मजुराांच्या समस्याांवर उपाययोजना
सुचवीण्याचा प्रयत्न केला आहे .
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प्रकरण हतसरे

संशोधनपद्धती
आधुिनक युग हे सांशोधनाचे युग म्हणून ओळखले जाते . नवीन ज्ञान िमळवीण्याच्या उिेशाने
करण्यात येणाऱ्या व्यवक्ट्स्थत प्रयत्नाला सांशोधन असे म्हणतात. आज िवज्ञान व तांत्रज्ञानातील
प्रगतीमुळे समाजजीवनावर त्याचा अनेक प्रकारे प्रभाव पडताना िदसून येत आहे . त्यामूळे सामािजक
पिरवतगन होवून समाजात अनेक बदल घडू न येताना िदसत आहे . बदलत्या काळानुसार नवीन तत्वे
व नवीन िवचार समोर येताना िदसत आहे . यातून अनेक समस्या िनमाण होत आहे . त्या समस्या
रतोडवीण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना सुचवीण्यासाठी सांशोधनाची गरज िनमाण होत आहे .
3.1 संशोधनाची व्याखा
कोणत्याही ज्ञानशाखेत नवीन तत्वे अथवा तथ्ये शोधण्यासाठी आिण जुनी तत्वे व तथ्ये
याांच्या पिरक्षणासाठी केलेला अभ्यास म्हणजे सांशोधन अशी सवग सामाहय सांशोधनाची व्याख्या केली
जाते .
मोझर याांच्या मते सामािजक घ ना व सामािजक समस्याच्या बाबतीत नवीन ज्ञान प्राप्त
करुन घेण्याच्या उिेशाने केलेले क्रमबध्द प्रयत्न म्हणजे सांशोधन होय.
लेहमन आिण गो ी याांच्या मते , सांशोधन म्हणजे नवीन ज्ञान सांपादनासाठी केलेला
पद्धतशीर प्रयत्न होय.
थोडरयात सांशोधन ही एक पद्धतशीर व वैज्ञािनक प्रिक्रया असून त्याद्वारे सामािजक जीवना
सांबांधी नवीन तथ्याचा शोध घेतला जातो ककवा जुहया तथ्याांचे पुन : स्पष्ट् ीकरण केले जाते .
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3.2 हवषयाची हनवड
प्रस्तुत सांशोधनासाठी आवी शहरातील बाांधकाम मजुराांच्या समस्या : एक अध्ययन या
िवषयाची िनवड केली आहे .
रोजगार सांधी उपल्ब्ध करुन दे णाऱ्या अनेक उद्योगापैकी बाांधकाम उद्योग हा महत्वाचा
उद्योग आहे . इतरत्र रोजगार सांधी उपल्ब्ध नसल्याने या व्यवसायाकडे लोकाांचा कल आहे . परांतु
असांघ ीतपणामुळे आिण इतर अनेक कारणामुळे या व्यवसायात काम करणाऱ्याांना अनेक समस्याांना
सामोरे जावे लागते, या दू ष्ट् ीकोनातून त्याांच्या समस्याांचा अभ्यासा करुन त्यावर उपाययोजना
सुचवीण्यासाठी प्रस्तुत िवषयाची िनवड केली आहे .
3.3 सामाहिक संशोधनाचा िेतू
समाजामध्ये िनमाण होणाऱ्य समस्या जाणून घेणे आिण त्यावर उपाययोजना सुचवीणे हा
सामािजक सांशोधनाचा हे तू असतो . सैदूधाांितक सांशोधन हे मूलभूत स्वरुपाचे असते . या सांशोधनात
एखादया समस्येचे मुलभूत कारण शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. व्यावहािरक सांशोधनाचा मुख्य
उिेश सांपादीत ज्ञानाचा सामािजक कल्याणासाठी उपयोग करणे हा उिेश असतो. समस्या िनमाण
झाल्यावर त्यावर उपाययोजना सूचवीणे यावर या पद्धतीत भर िदला जातो.
3.4 संशोधनाची उद्दीष्टये
प्रस्तुत सांशोधनाची खालीलप्रमाणे उिीष्ट् ये िनक्ट्श्चत केली आहे .
 बाांधकाम मजुराांच्या आर्नथक समस्या जाणून घेणे
 आरोग्यिवषयक समस्या जाणून घेणे
 कोरोना काळातील लॉकडाउुनमुळे मजुराांवर झालेल्या पिरणामाचा अभ्यास करणे
 बाांधकाम मजुराांच्या समस्याांवर उपाययोजना सूचवीणे
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3.5 संशोधनाची गृिीतकृत्ये / उपकल्पना
सांशोधन समस्येबाबत काही प्राथमीक स्वरुपाचे ज्ञान सांशोधकाला असते या ज्ञानाच्या
आधारावर सांशोधक काही िवधाने माांडतो, त्यालाच गृहीतक असे म्हणतात. या गृहीतकामुळे
सांशोधनकायाला िनक्ट्श्चत िदशा प्राप्त होते .
डॉ . गांगाधर कायदे पा ील याांच्या मते , ज्या िवधानामुळे सांशोधनाची उिीष्ट् ये, हे तू साध्य
होण्यात मदत होते , अशा िवधानास उपकल्पना असे म्हणतात. हे िवधान कामचलाऊ स्वरुपातील
सांशोधकाचे अनुमान असते .
थोडरयात गृहीतकृत्य ककवा उपकल्पना म्हणजे प्रारांिभक ककवा प्राथमीक स्वरुपाचा िवचार
होय .
प्रस्तुत सांशोधनाकरीता खालील गृहीतकृत्ये माांडण्यात आली आहे .
 बाांधकाम मजुराांच्या आरोग्यिवषयक समस्या आहे
 आर्नथक दृष्ट् या बाांधकाम मजूर कमकुवत आहे .
 कोरोना काळातील लॉकडाउुनमुळे त्याांची आर्नथक क्ट्स्थती खालवली आहे .
3.6 संशोधन आराखडा
सांशोधनात योग्य िदशा आिण गती दे ण्यासाठी सांशोधन आराखडा तयार केला जातो.
सांशोधन शास्त्रीय पद्धतीचे पूणग करण्यासाठी आिण सांशोधनाचे िनष्ट्कषग सांशोधनाच्या चौक ीत
राहण्यासाठी सांशोधकाने सांशोधनकायग सुरु करण्यापुवी तयार केलेली रुपरे षा म्हणजे सांशोधनाचा
आराखडा होय. त्यामध्ये समस्या प्रस्तावना, सांशोधनाची उिीष्ट् ये, सांशोधनाची गृहीतकृत्ये,
सांशोधनाची पद्धती, माहीतीचे सांकलन व िवश्लेषण पद्धती, प्रकरण स्पना इ. चा िवचार करावा
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लागतो. थोडरयात सांशोधनाच्या सांदभातील कायगयोजना म्हणजे सांशोधन आराखडा होय. सांशोधन
आराखडयामुळे सांशोधनात सुसुत्रता येते आिण सांशोधन प्रिक्रयेस गती प्राप्त होते . सांभाव्य
अडचणींचा अांदाज येतो, त्यामुळे वेळ, पैसा आिण शरती याांचा अपव्यय ाळता येतो.
3.7 तथ्य संकलन
सामािजक सांशोधन करताना वैज्ञानीक पद्धतीचा अवलांब केला जातो. वैज्ञािनक पद्धतीचे
उिीष्ट्

घ नेच्या बाबतीतील सत्य शोधून काढणे हे असते . तथ्यप्राप्तीचा खरा आधार आपली

ज्ञानटिद्रये हा आहे . ज्ञानटिद्रयाच्या आधारे होणारा क्ट्स्थतीबोध ककवा िनरीक्षण म्हणजे तध्य होय, असा
तथ्याचा सवगसाधारण अथग घेता येतो.
श्री फेअर चाईल्ड याांच्या मते , तथ्ये म्हणजे अशी घ ना की िजचे अवलोकन व मापन
याबाबतीत सवाचे सहमत होते .
श्री गुड आिण हॅ याांच्या मते , तथ्ये म्हणजे एक अनु भाविसद्ध सत्यापनीय अवलोकन होय.
प्रस्तुत सांधोनसाठी प्राथमीक व क्ट्व्दतीयक तथ्य सांकलन या दोन पद्धतीचा वापर करण्यात
आला.
प्राथमीक तथ्य सांकलन - सांशोधनासाठी लागणारी माहीती सांबांधीत व्यरतीच्या मुलाखती
घेवन
ू प्रश्नावलीच्या स्वरुपात प्राप्त केली जाते, तेव्हा त्याला प्राथिमक स्त्रोताांद्ववारे माहीती सांकलन
असे म्हणतात. प्रस्तुत सांशोधनासाठी मुलाखत अनुसूचीचा वापर करण्यात आला. बाांधकाम मजूर
व कामगार सांघ नेचे प्रमुख याांच्याशी प्रत्यक्ष चचा करुन माहीती िमळवीण्यात आली.
क्ट्व्दतीयक तथ्य सांकलन - यामध्ये प्रकाशीत सािहत्य, लेख, अहवाल, याांचा आधार घेवन
ू तथ्य
सांकलीत करण्यात आले.
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3.8 नमुना हनवड
समुहाच्या सवग सदस्याांशी सांपकग प्रस्थािपत करुन माहीती गोळा करण्याच्या पद्धतीला
जणगणना पद्धती असे म्हणतात, ही पद्धती समुह लहान असेल तरच शरय असते . याउल
समुहातील प्राितिनधी सदस्य िनवडू न त्याांच्याकडू न माहीती िमळवीणे व ती माहीती सांपुणग समुहाची
आहे असे मानणे, या पद्धतीला नमूना म्हणतात. यामुळे माहीती लवकर व कमी खचात गोळा करता
येते. दै नांदीन व्यवहारात सुद्धा ही पद्धती वापरली जाते .
प्रस्तुत सांशोधनासाठी आवी शहरात असलेल्या कामगार सांघ नाांच्या तीन कायालयातून
माहीती िमळवीण्याचा प्रयत्न केला, परांतु माहीती दे ण्यास

ाळा ाळ करण्यात आली. त्यामुळे या

व्यवसायाशी सांबांधीत गवांडी, सटिीग कामगार फरशी बसवीणारा, सुतार, फेिीके रचे काम
करणारा, नळकारागीर, वीजतांत्री,

इां े िरअर िडझायनर कामगार, पट र व मदतनीस याांची

हे तूपुवगक नमुना िनवड केली. कारण एकून कामगार सांख्येची अचूक माहीती न िमळाल्यामुळे
हे तूिभमुख नमुना िनवड केली आहे .
खालील तरयात सांशोधन अभ्यासाच्या नमुना आकाराची िनवड दशगवीली आहे .
अ.क्र.

कामगाराांचा प्रकार

वारांवारीता

१

गवांडी

05

२

सटकिग कामगार

05

३

नळकारागीर

05

४

फरशी बसवीणारा

05

५

सुतार

05

६

फेिीके र

05

७

वीजतांत्री

05

८

इां े िरयर िडझायनर

05

९

पट र

05

१०

मदतनीस / िबगारी

05
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वरील सारणीमध्ये दहाप्रकारचे बाांधकाम कामगार दशगवीले आहे त आिण हे सवग कामगार
इमारत व रस्ते बाांधकामात महत्वाची भुिमका बजावत आहे .
3.9 संशोधनहवषयाचे हशषषक आवी शिरातील बांधकाम मिूरांचा समस्या : एक अध्ययन
3.10 संशोधनाचे क्षे त्र :
वस्तूिनष्ट्ठ सांशोधनाकरीता वधा िजल्हयातील आवी शहरापुरते सांशोधनाचे क्षेत्र मयादीत
ठे वण्यात आले आहे .
3.11 प्रकरणांची रचना :
प्रकरण- 1 - प्रस्तावना
प्रकरण- 2 - सािहत्याचे पुवावलोकन
प्रकरण- 3 - सांशोधनपद्धती
प्रकरण- 4 - आवी शहराचा इितहास
प्रकरण- 5 - मािहतीचे िववेचन व िवश्लेषण
प्रकरण- 6 - िनष्ट्कषग व उपाययोजना
3.12 संशोधन मयादा :
सामािजक शास्त्राला येणाऱ्या सवग मयादा प्रस्तूत अध्ययनाला लागू राहतील. मुलाखत
अनुसूची या साधनाचा वापर करुन माहीती गोळा करण्यात आली. त्यामुळे नमुना िनवड पद्धतीला
येणाऱ्या मयादा प्रस्तूत अध्ययनाला लागू राहतील. िशवाय सांशोधन िविशष्ट्

भौगोिलक क्षेत्रात

असल्यामुळे आर्नथक सामािजक क्ट्स्थतीच्या मयादा सांशोधनाला लागू राहतील.
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3.13 संशोधनाचे मित्व :
प्रस्तुत सांशोधनाचे महत्व व्यक्ट्रतगत अध्ययनाच्या दृष्ट् ीने प्रस्तुत सांशोधन तर महत्वपुणग
आहे च यािशवाय सरकारी व गैरसरकारी सांस्था उदा आरोग्य व्यवस्था, कामगार सांघ ना, श्रम
मांत्रालय याांच्या दृष्ट् ीने सुद्धा उपयोगी राहील. सांशोधनाद्वारे सुचवीलेल्या उपाययोजनाांची योग्य
अमबांलबजावणी केली जावून कामगाराांचे आरोग्य सुधारण्यात त्याचा फायदा होईल.
3.14 संशोधनाचा कालावधी
प्रस्तुत सांशोधनासाठी जून 2020 ते जून 2021 हा एक वषाचा कालावधी घेतला आहे .
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प्रकरण चौथे

आवी शिराचा इहतिास
सांताांची भूमी म्हणून ओळख असणारे आवी शहर हे वधा िजल्यातील तालुरयाचे प्रमुख
िठकान आहे . सांत मायाबाई, सांत पाांडुरांग महाराज, सांत लहानुजी महाराज ( ाकरखेड) या प्रमुख
सांताांचे अनेक भरत िवदभात पसरलेले आहे यिशयाय सांत िनमगलाबाई जोशी, आडकुजी महाराज,
तात्याजी महाराज, बाबा महाराज आवीकर याांचे आवीशी अतू नाते आहे . सांत भानुदास महाराज
याांनी अांध मुलाांसाठी वधगमनेरी येथे िवद्यालय सुदधा सुरु केले आहे त.या पिरसरातून भारतीय
स्वतांत्रलढ्यात अनेक स्वतांत्य सैिनकानी तुकडोजी महाराजासोबत सहभाग घेऊन, प्रेरणादायी
भाषणे दे वन
ू जनतेम््धे स्वातांत्र्यासाठी जाणीवजागृती िनमाण केली आहे त.
प्राचीन काळापासून आवी हे कापसाचे प्रमुख उत्पादन कटद्र म्हणून प्रिसद आहे . पुलगाांव रे ल्वे
स् े शनपासून 35 िललोमी र आिण नागपुर िवमानतळापासून 110 िकलोमी र अांतरावर हे शहर
बसलेले असून वधा नदी आिण बाळकी नदी आवी तालुरयाच्या सीमे वरून वाहत आहे . 2011 च्या
जणगणनेनुसार आवीची लोकसख्या जवळपास 43,000 सािगतली जाते. य शहरात िविवध जाती
धमाचे अनेक गुण्या गोकवदाने शहरात असून सामािजक एकोपा हे येथील िवशेष आहे . साक्षरता दर
90.6% आहे . कुषक िशक्षण सांस्था आिण भारत िशक्षण सांस्थेच्या शाळाांचे जाळे सांम्पूणग पिरसरात
पसरलेले आहे . सोबतच नगरपािलकेचे गाांधी िवद्यालय, ििल्हापिरषद कहया िवद्यालय, कहनमवार
िवद्यालय, तपस्या पक्ट्ब्लक स्कूल, िवधािनकेतन आिण मॉउां

कामेल या इांग्रजी शाळा दजगदार

िशक्षण उपलब्ध करून दे त आहे . इग्रजाांचा काळापासून अक्ट्स्तत्वान असलेल्या लोकमाहय
वाचनलयात 1 लाख पुस्तकट आहे त.
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आवी हे ििि शकालींन रे ल्वे शकुांतला एरसप्रेस साठी सुद्धा िवशेषत्वावाने ओळखले जाते , िज
भारतात बऱ्याच काळापासून अितत्वात असलेली नॅरोगेज रे ल्वे म्हणुन प्रिसद्धध आहे . या रे ल्वेचा
वापर या भागातील कापूस इांग्लड़मधील मँचेस् र येथे नेण्यासाठी केला जात होता.
ििि शानी 1907 मध्ये बाांधलेला सारांगपुरी तलाव जो सांपूणग आवी शहराला मो रपांपिशवाय
गुरुत्वीय दाबाच्या तांत्राद्वारे पाणीपुरवठा करते त्याांचे िवशेष महत्व आहे . ते उद्यान म्हणून प्रिसििधस
येत असून हजारो पक्षी आिण प्राणी येथे वास्तव्यास असतात. सध्या आवी शहराला पाणीपुरठ्याची
पयायी व्यवस्था म्हणून कोडण्यपूर येथून वधा नदीच्या पात्रातून पाण्याचा पुरवठा केला जातो.
आवी पासुन 15 िकलोमी र अांतरावर असलेल्या कोंडण्यपूर चा उल्लेख महाभारतात
रुक्ट्ख्मणीचे हरण या प्रसांगात आला आहे . श्रीकृष्ट्णाने िजथून रुक्ट्ख्मणी हरणां केले ते अांिबका मांिदर
ते अांिबका मांिदर कोंडण्यपूर येथे क्ट्स्थत आहे , जेथे नवरात्र ला मोठा उत्सव साजरा केला जातो.
कोंडण्यपूरहे महाभारत कालीन िवदभग प्राताांची राजधानी होती. नलराजाची पत्नी दमयांती सुध्दा
कोंडण्यपूरची होती असा उल्लेख पुराणामध्ये आढळतो. त्यामुळेच वधा नदीवर बाांधण्यात आलेल्या
अप्पर वधा धरणाला नलदमयांती सरोवर असे नाव दे ण्यात आले आहे . यािशवाय िवदभाचे पांढरपूर
असा िवशेष लौिकक कोंडण्यपूरला प्राप्त झाला आहे . वधा नदी काठावरील िवठ्ठल मांिदरात
दशगनासाठी कार्नतक आिण आषाढी एकादशी सांपूणग िवदभग प्राांतातून भािवक येत असतात. याप्रसांगी
जत्रेचे आयोजन सुद्धा केले जात असते.
Red cross society, Rotary and Lions Club, मदत फाउां डेशन, प्राणीिमत्र आिण पयावणग
बचाव सिमती आिण इतर सामािजक सांघ ना याांचे अक्ट्स्तत्व आिण महत्व आवी शहरात
िवशेषतत्वाने आहे . या सांघ ना सामािजक, साांस्कृितक व आरोग्यिवषयक कायासाठी सदयव
तत्पर असतात. आवीतील तेलांगराय महाराजचे समाधी स्थळ हे कहदू -मुक्ट्स्लम ऎरयाचे प्रतीक आहे .
300 वषांपूवीचे कचवाला िदगाांबर जैन मांिदर िवशेष प्रिसद्ध आहे . नवीन बाांधण्यात आलेले श्वेताांबर
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जैन मांिदर हे कलाकृतीचा उत्कृष्ट्

नमुना आहे . घोडा मांिदर सुधा आकषगणाचे कटद्र आहे . आवी

नगरपिरषद आिण लोकमाहय वाचनालय याांची स्थापना 1865 ला झाली असून गाांघी िवधालय,
ििि श पाकग हे ििि श कालीन स्थापना शास्त्राचे उत्तम नमुने आहे त.
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प्रकरण पाचवे

मािीतीचे हववेचन व हवश्लेषण
प्रस्तुत प्रकरणामध्ये सांशोधन पूतीसाठी सांकलीत केलेल्या माहीतीचे साांक्ट्ख्यकीय िवश्लेषण
आिण िववेचन करण्यात आले आहे . आवश्यक तेथे आलेख काढण्यात आले आहे .
बाांधकाम व्यवसाय क्षेत्र हे मोठे क्षेत्र आहे यात काम करणारे व्यरती हे इमारत बाांधकाम, रस्ते
व वाहतूक मागग बाांधकाम धरण व बांधाऱ्याचे काम करणारे कामगार, नालीचे बाांधकम करणारे
कामगार अशा अनेक व्यवसायात िवभाजीत झालेले आहे . प्रस्तुत अध्ययनासाठी इमारत बाांधकाम
व्यवसायात गुांतलेल्या मजुराांचा िवचार करण्यात आला. आवी शहराचा िवचार करता हे िठकाण
तालुकास्तिरय आहे आिण नगरपािलका क्षेत्र असल्यामुळे येथे मोठया महानगरपािलका क्षेत्राांमध्ये
जसे फ्लॅ चे बाांधकाम चालतात तसे होत नाही, तर जास्तीत जास्त दोन मजल्यापयगतचे बाांधकाम
होत असते . मात्र िनम्न वधा प्रकल्पामुळे अनेक गावे िवस्थापीत होवून आवी शहराच्या आजूबाजूला
त्याांचे पुनवगसन अजूनही सुरु आहे , िशवाय सरकारी घरकुल योजनेमुळे दे खील येथील बाांधकाम
व्यवसाय हा वाढीला लागलेला आहे . त्याच अनुषांगाने प्रस्तुत िवषय अध्ययनासाठी िनवडलेला
आहे . बाांधकाम मजुराांमध्ये गवांडी, नळकारागीर, वीजतांत्री, फरशी बसवीणारा, सुतार, इां े िरअर
िडझायनर ( पीओपी ), सटिीग कामगार, फेिीके र, पट र व मदतनीस या कामगाराांच्या समावेश
होतो. प्रत्येक प्रकारातील 05 कामगाराांकडू न मुलाखत अनुसूचीच्या माध्यमातून माहीती
िमळवीण्यात आली आहे . अशा प्रकारे 10 प्रकारातील प्रत्येकी 05 अशा एकूण 50 कामगाराांचे
अध्ययन केले आहे .
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उत्तरदात्यांची वैयाक्तीक मािीती
सारणी क्र . 5.1
वयोग ानुसार आरदात्याांचे वगीकरण
वयोग

वारांवािरता

रकेवारी

18 ते 25 वषै

10

20%

26 ते 35 वषै

20

40%

36 ते 45 वषै

15

30%

46 पेक्षा अिधक

05

10%

एकूण

50

100%

वरील सारणीवदन असे िनदशगनास येते की 46 पेक्षा अिधक वय असणाऱ्या कामगाराांचे
प्रमाण सवात कमी तर 26 तट 35 या वयोग ातील कामगाराांचे सांख्या सवािधक आहे .
सारणी क्र 5.2
शैक्षिणक पात्रतर दशगवीणारी सारणी
िशक्षण

वारांवारीता

रकेवारी

प्राथिमक

07

14%

माध्यिमक

15

30%

पदवी व पदव्युतर

16

32%

अिशक्षीत

12

24%

एकूण

50

100%

वरील सारणीनुसार माध्यिमक व पदवी िशक्षण घेतलेल्याांचे प्रमाण अिधक आहे . िवशेषत :
वीजतांत्री, नळकारागीर, पट र, फेिीके र या प्रकाराांमधील िशक्षण घेतलेल्या मजुराांचे प्रमाण अिधक
आहे .
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सारणी क्र . 5.3
जातीचा प्रवगग दशगवीणारी सारणी
जातीची वगगवारी

वारांवारीता

ओ. बी. सी

15

30%

एस. सी.

12

24%

एस. ी

13

26%

N. T. व इतर

10

20%

एकूण

50

100%

वरील सारणीनुसार ओ.बी. जी.

रकेवारी

प्रवगातील मजूर जास्त असले तरी त्यात सुतार,

वीजतांत्री, नळकारागीर, पट र याांचा अिधक समावेश आहे , त्यामानाने इतर प्रवगातील एकूण सांख्या
सवातील आहे .
सारणी क्र . 5.4
वैवािह दशगिवणारी सारणी
वैवािहक दजा

वारांवािरता

रकेवारी

िववाहीत

30

60%

अिववाहीत

15

30%

घ स्फोि त

02

04%

िवधवा / िवदू र

03

06%

एकूण

50

100%

वरील सारणीवरुन िदसून येते की िववाहीत मजुराांची सांख्या जास्त आहे .
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सारणी क्र . 5.5
कामाचे स्वरूप दशगवीणारी सारणी
कामाचे स्वरुप

होय

नाही

एकुण

हांगामी

36 (72%)

14 (28%)

50 (100%)

कामाचे स्वरूप हांगामी असते काय ? असा प्रश्न िवचारला असता 36 उत्तरदात्याांनी होय
असे उत्तर िदले .
होय म्हणाऱ्याांमध्ये गवांडी, सटिीग कामगार, फरशी बसवीणारे , पट र, नळकारागीर, वीजतांत्री,
मदतनीस याांचा प्रामुख्याने समावेश आहे . तर 14 उत्तरदात्याांनी कामाचे स्वरुप हांगामी नाही
म्हणजेच त्याांना बाराही मिहने काम िमळते असे साांगीतले आहे .
एकूणच बाांधकाम व्यवसायात हांगामी स्वरुपाचे काम असते , इतर काळात बेरोजगार राहावे
लागते.

सारणी क्र . 5.6
आशेगयाच्या समस्या दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

एकुण

शारीिरक त्रास

50 (100%)

00 (00%)

50 (100%)

कामावरुन घरी परतव्यावर शारीिरक त्रास होतो असे सवगच उत्तरदात्यानी माहय केले .
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सारणी क्र . 5.7
शारािरक त्रासाचे स्वरुप दशगवीणारी सारणी
शारािरक त्रासाचे स्वरुप

होय

नाही

डोके दु खी

02

00

उष्ट्णतेची समस्या

02

00

अशरतपणा / थकवा

41

00

डोळयाांमध्ये जळजळ

05

00

एकूण

50 (100%)

00

कोणत्या

स्वरुपाचा शारीिरक त्रास होतो , असा प्रश्न िवचारला असला प्रत्येकालाच

कोणत्याना कोणत्या स्वरुपाचा शारीिरक त्रास होतो, असे साांगीतले आहे , त्यातच सवात जास्त
उत्तरदात्याांनी अशरतपणा ककवा थकवा जाणवतो असे साांगीतले .
सारणी क्र . 5.8
उत्तरदात्याांमधील व्यवनािधनता दशगवीणारी सारणी
व्यसनाची सवय

होय

नाही

तांबाखू, गु खा , दारु, िबडी

35 (70%)

15 (30%)

तांबाखू, गु खा, दारु, बीडी, मावा, सुपारी, िसगारे

यासारखे व्यसन केले जाते काय?

असा प्रश्न िवचारला असता ३५ उत्तरदात्यानी होकाराथी उत्तर िदले परांतु ज्याांनी नाही असे उत्तर
िदले त्याांनी मात्र व्यसनाची सवय लपवीण्याचा प्रयत्न केला असे िदसून आले .
एकूणच बरे च बाांधकाम मजूर व्यसनाच्या आहारी गेले आहे त हे स्पष्ट् होते .
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सारणी क्र . 5.9
स्वच्छता गृहाच्या व्यवस्थेबाबत माहीती दशगवीणारी सारणी
स्वच्छता गृहाची व्यवस्था

होय

नाही

07 (14%)

43 (86%)

कामाच्या िठकाणी स्वच्छता गृहाची व्यवस्था असते काय ? या प्रश्नाचे नकाराथी उत्तर
43उत्तरदात्याांनी िदलेत, ज्याांनी होकाराथी उत्तर िदलेत ते बहु ताांश मजूर बाांधकाम कायग पूणग
झाल्यानांतर कामावर जात असतात, उदा : इां े िरयर िडझायनर, पट र इ.
याचाच अथग कामाच्या िठकाणी स्वच्छता गृहाची व्यवस्था नसते .
सारणी क्र . 5.10
स्वच्छ व शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत माहीती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

स्वच्छ व शुद्धपाणी

10 (20%)

40 (80%)

कामाच्या िठकाणी स्वच्छ व शुद्ध पाण्याची उपलब्धता असते काय ? असा प्रश्न िवचारला
असता, 80 % उत्तरदात्याांनी नाही असे उत्तर िदले.
सारणी क्र . 5.11
शासकीय योजनाांबिलची असलेली माहीती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

शासकीय योजनाांबदलची माहीती

12 (76%)

38 (24%)
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बाांधकाम कामगाराांच्या सामािजक व आर्नथक सुरिक्षततेसाठी शासनाने अनेक कामगार
कल्याण योजना सुरू केल्या आहे त . परांतु त्यातील केवळ १२ मजुराांना शासकीय योजनाांची मािहती
आहे आिण ते ही सरकारच्या बाांधकाम कायालयात नोंदणीकृत आहे त , इतराांना मात्र शासकीय
योजनाांिवषयी मािहती नाही .
सारणी क्र . 5.12
कामगार नोंदणीबाबत मािहती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

कामगार नोंदणी

37 (74%)

13 (26%)

वरील सारणीवरुन स्पष्ट्

होते की , एकूण उत्तरदात्याांपैकी ३७ लोकाांनी कामगार नोंदणी

केलेली आहे . वतगमान काळात ऑनलाईन कायामुळे असणे प्रसारमाध्यमाांमुळे कामगाराांमध्ये
जागृकता िनमाण झाली आहे , पिरणामी कामगार नोंदणीत वाढ घडू न येत आहे .
सारणी क्र 5.13
ज्यादा श्रमताताबिलाांची मािहती दशगवीणारी
समस्या

होय

नाही

ज्यादा - श्रमतास

32 (64%)

18 (36%)

वरील मािहतीवरुन लक्षात येते की ३२ कामगाराांनी ज्यादा श्रमतास करुन घेतले जाते . असे
ताांगीतले आहे . िवशेषन : गवांडी, मदतनीस, फरशी बसवीणारे , मदतनीस , सटिींग कामगार ,
इां े िरयर िडझायनर कामगार , पट र याांच्याकडू न ज्यादा श्रमतास करुन घेतले जाते , सोबतच या
ज्यादा श्रमतासा बिल कोणत्याही प्रकारचा ज्यादा मोबदला िदला जात नाही .
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सारणी क्र . 5.13
िवश्राांतीचा काळ दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

िवश्राांतीचा पुरेसा काळ

12 (24%)

38 (76%)

िदवसाला शारीिरक श्रम करीत असताना िवश्राांतीला पुरेसा वेळ िदला जातो काय ? याबिल
प्रश्न िवचाला असता ३८ कामगाराांनी म्हणजेच ७६% कामगाराांनी िवश्राांतीसाठी पुरेसा वेळ िदल
जात नाही असे साांगीतले .
सारणी क्र . 5.15
वेतनाबाबत मािहती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

पुरेसे वेतन

12 (24%)

38 (76%)

िमळणारे वेतन कौ ु ां िबक गरजा पुणग करण्याकरीता पुरेसे आहे त काय?

असा प्रश्न

िवचारला असता ७६% उत्तरदात्याांची िमळणारे वेतन पुरेसे नसल्याबाबत उत्तरे िदलीत याचाच अथग
िमळणाऱ्या उत्पहनातून को ु ां िबक गरजा पुणग होत नाही, असे मत माांडले .
सारणी क्र . 5.16
कजगबाजारीपणाची माहीती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

कजगबाजारीपणा

40 (80%)

10 (20%)
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िमळणाऱ्या मजुरीतून कौ ु ाांिबक गरजा पूणग होत नसल्यामुळे कजग घेण्याची वेळ येते का ?
असा प्रश्न िवचारला असता लग्न समारांभ, सण, आजारपणा, मुलाांचे िशक्षण इ. कायासाठी कजग
घ्यावे लागते .
सारणी क्र . 5.17
कोरोना काळातील सरकारी मदतीबाबत मािहती दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

कोरोनाकाळात सरकारची आर्नथक मदत

00

50

कोरोना काळात बाांधकाम मजुराांना सरकारकडू न काही आर्नथक मदत िमळाली काय?
याबाबत प्रश्न िवचारला असता सरकारी स्वस्त धाहय दु कानातून िमळणाऱ्या अनधाहयािशवाय दु सरी
कोणतीही आर्नथक मदत सरकारकडू न अजूनपयंत िमळाली नसल्याचे साांगण्यात आले.
सारणी क्र . 5.18
स्वयांसेवी सांस्थाकडील िमळणारी मदत दशगवीणारी सारणी
समस्या

होय

नाही

स्वयांसेवी सांस्थाकडीज मदत

33 (66%)

17 (34%)

कोरोनाकाळात स्वयांसेवी सांस्थाकडू न काही मदत िमळाल्याबाबत िवचारले असता 66%
उत्तरदात्याांनी अनधाहय व िकराणा याांच्या स्वरुपात मदत िमळाल्याचे साांगीतले याचाच अथग
स्वयांसेवी सांस्थाची कोरोना काळात महत्वाची मदत िमळाल्याचे साांगण्यात आले.
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प्रकरण सिावे

हनष्कषष व उपाययोिना
आवी शहरातील बाांधकाम मजूराांच्या समस्याांचे अध्ययन करीत असताना सांशोधनाशी
सांबांधीत अनेक समस्याांची जाणीव झाली. सांशोधनाच्या उिीष्ट्

पुतीकरीता अध्ययन क्षेत्रातील

उत्तदात्याांकडू न माहीतीचे सांकलन करण्यात आले. सांकलीत माहीतीचे सारणीयन करण्यात आले,
यावरुन िवश्लेषण करुन जे िनष्ट्कषग िनघालेत ते प्रस्तुत प्रकरणामध्ये माांडण्यात आले याबरोबरच
समस्या व उपाययोजना सूचवीण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे .

प्रमुख हनष्कषष
26 ते 35 आिण 36 ते 45 या वयोग ातील सवािधक कामगार म्हणजेच 70% आहे . पदवी
घेतलेल्याांचे प्रमाण सवािधक म्हणजे 32% आहे आिण एकूण कामगाराांमध्ये अनुसूचीत जाती आिण
अनुसूचीत जमातील कामगाराांचे प्रमाण 50% आहे . याचाच अथग वयाचा िवचार करता 45
वयापयातचे काम करणाऱ्याांची प्रमाण सवािधक आहे आिण पदवी पयगतचे िशक्षण घेवन
ू सुद्धा
अशाप्रकारचे शारीिरक कष्ट् करणाऱ्याांचे प्रमाण सवािधक आहे . सोबतच अनुसूचीत जाती जमातीचे
प्रमाण अिधक आहे , त्यामुळे िनक्ट्श्चतच या तळाच्या स्तरापयगत सरकारी प्रयत्न व्हायाला पाहीजेत.
आरक्षणाचा खरा लाभ या तळागाळातील लोकाांपयगत पोहचायाला पाहीजेत
बाांधकाम मजुराांना िमळणाचा कामाचे स्वरुप हे हांगामी स्वरुपाचे असलेले िदसून येते.
पावसाळी हांगामात इमारत व रस्ते बाांधकामाची िक्रया थांडावलेली असते. िशवाय उहहाळ्यात
दे खील पाण्याच्या कमतरतेमुळे काही भागात बाांधकाम मजुराांच्या मागणीत घ झालेली िदसून येते.
अभ्यासासाठी िनवडलेल्या कामगाराांपैकी ७२% कामगार या समस्येचे त्रस्त आहे त. हे सारणी क्र.
५.५ वरुन स्पष्ट् होते .
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बाांधकाम क्षेत्रातील बहु सांख्य मजुराांना कोणत्या ना कोणत्या तरी आरोग्यिवषयक समस्या
भेडसावत असतात कारण त्याांच्या कामाचे स्वरुप हे असुरक्षीत असते . त्याांचे काम दगड, वी , वाळू ,
िसमट , लोखांड, अस्वच्छ पाणी इत्यादींवर अवलांबून असते . िशवाय अनेक बाांधकाम कामगार
हातमोजे, बु , हे ल्मे व सुरक्षीत घट्ट कपडे वापरताना िदसत नाहीत, त्याचा पिरणाम म्हणून अनेक
बाांधकाम मजुराांना आरोग्य िवषयक समस्याांना तोंड दयावे लागत आहे . अभ्यासाठी िनवडलेल्या
मजुराांपैकी डोकेदु खी, उष्ट्णतेची समस्या, अशरतपणा आिण डोरयाांमध्ये जळजळ यासारख्या
शारीिरक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे . (सारणी क्र. 5.7 ) अशा बाांधकाम मजुराांचे आरोग्य
धोरयात येते, पिरणामी कायगक्षमता घ ू न िमळकतीतही घ होते .
व्यसनािधनता ही बाांधकाम मजुराांमध्ये आढळू न येणारी महत्वाची समस्या आहे .
अभ्यासासाठी िनवडलेल्य मजुराांपैकी 70% व्यसनाची सवय आहे तर 30% नी व्यसनाची सवय
नाहीत, अशी उत्तरे िदलीत, परांतु मुलाखत अनुसूची भरुन घेताना असे आढळू न आजे की , बहु सांख्य
मजूर व्यसनािधनतेच्या आहारी गेले आहे त अनेक मजूर व्यसनाची सवय लपवीण्याचा प्रयत्न करीत
होते, असे िदसून आले ( सारणी क्र. 5.8 )
बाांधकाम कामगाराांच्या सामािजक, आर्नथक सुरिक्षततेसाठी शासनाने अनेक कामगार
कल्याण योजना सुरु केल्या आहे त. परांतु अभ्यासासाठी िनवडलेल्या मजुराांपैकी फरत 24%
मजुराांना फरत शासकीय योजनाांची माहीती आहे . कारण ते मजूर सरकारच्या कामगार
कायालयात बाांधकाम मजूर म्हणून नोंदणीकृत आहे त. परांतु 76% मजुराांना शासकीय योजनाांची
माहीती नाही ककवा यातील बरे चसे सरकारच्या कामगार कायालयात नोंदणीकृत नाहीत.
76% मजुराांना वा ते की, िमळणारे वेतन अपुरे आहे तर फरत 24% मजुराांना िमळणारे
वेतन हे पुरेसे आहे असे वा ते . जागितकीकरणाच्या युगात लोकाांच्या गरजा व खचग वेगाने वाढत
असल्यामुळे अकुशल कामगाराांना िमळणारे वेतन त्याांच्या गरजा भागवीण्यासाठी पुरेसे ठरत नाही.
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कुशल कामगाराांना अकुशल कामगाराांपेक्षा अिधक वेतन िमळत असल्यामुळे ते वेतनाबाबत
समाधानी आहे त. परांतु 76% मजूर हे वेतनाबाबत असमाधानी असल्यामुळे अपुरे वेतन हे बाांधकाम
मजुराांची समस्या ठरते ( सारणी 5.15 )
बाांधकाम मजूर ज्या िठकाणी काम करीत असतात, त्या िठकाणी स्वच्छता गृहाांचा अभाव
िदसून आला. अभ्यासासाठी िनवडलेल्या मजुराांपैकी 86% मजुराांना कामाच्या िठकाणी स्वच्छता
गृहाच्या व्यवस्थेचा अभाव िदसून आला. स्त्री बाांधकाम कामगाराांसाठी ही बाब फारच अडचणीची
ठरते.
बाांधकाम मजुराांना कामाच्या िठकाणी स्वच्छ व शुद्ध पाण्याची उपलब्धता होणे गरजेचे
असते . पण अभ्यासासाठी िनवडलेल्या मजुराांपैकी 80% कामाच्या िठकाणी स्वच्छ व शुद्ध पाण्याची
उपलब्धता नसते असे उत्तर िदले. म्हणजेच बहु सांख्य कामगार स्वच्छ व शुद्ध िपण्याच्या पाण्यापासून
वांिचत आहे त. पिरणामी, त्याांना अनेक सवग साधारण आजाराांना सामोरे जावे लागत आहे ( सारणी
क्र. 5.10 )
इमारत व इतर बाांधकाम कामगार रोजगार िनयम व सेवाशती अिवविनयम, 1996 नुसार
मजुराने िदवसाला 9 तासापेक्षा अिधक ककवा आठवडयाला 48तासापेक्षा अिधक तास काम केले
असेल तर त्याला अिधकची मजुरी िमळवीण्याचा अिधकार आहे , असा ज्यादा काम करुनही त्याांना
कोणताही जास्तीचा लाभ िदला जात नाही, ( सारणी क्र. 5.13 )
िवश्राांतीच्या काळाबाबत दे खील िदवसाला शारीिरक श्रम करीत असताना िवश्राांतीला पुरेसा
वेळ िदला जातो काय ? असा प्रश्न िवचारला असता िवश्राांतीला पुरेसा वेळ िदला जात नाही, असे
उत्तर बहु सांख्य कामगाराांनी िदलेत. (सारणी क्र. 5.14 )
कौ ु ां िबक गरजा पुणग करण्या इतकी पुरेशी मजुरी िमळते काय असा प्रश्न िवचारला असता
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76% मजुराांनी िमळणारी मजुरी पुरेशी नाहीत, त्यामुळे कौ ु ां िबक गरजा पुणग होत नाहीत असे
साांगीतले ( सारणी क्र. 5.15 ) याचबरोबर कजग घेण्याची वेळ येते का? असा प्रश्न िवचारला असता
लग्न समारांभ, सण, आजारणा, मुलाांचे िशक्षण इ. कायासाठी कजग घ्यावे लागते , त्यामुळे 80%
मजुराांना कजगबारीपणाची समस्या जाणवत आहे हे स्पष्ट् होते . (सारणी क्र. 5.16 )
कोरोना काळात उदिनवाहासाठी सरकारकडू न काही मदत िमळाली काय ? असा प्रश्न
िवचारला असता सरकारी स्वस्त धाहय दु कानातून अल्पप्रमाणात धाहय उपलब्ध करुन दे ण्यात
आले, त्यािशवाय दु सरी कोणतीही मदत सरकारकडू न झाली नाही, असे साांगण्यात आले.
यासोबतच स्वयांसेवी सांस्थाांकडू न अल्पप्रमाणात िकराणामालाचा पुरवठा करण्यात आला असे
बहु ताांश बाांधकाम मजुराांनी साांगीतले.

उपाययोिना
अनुसूचीत जाती व जमातीतील बाांधकाम मजुराांचे प्रमाण एकूण मजुराांमध्ये जवळपास
50%

आहे . त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ या प्रवगातील अजूनही मागासलेल्य लोकाांपयं त

पोहचवीण्यासाठी प्रयत्न करणे, मागगदशगन करणे
पदवीपयंतचे िशक्षण घेवून सुद्धा शारीिरक कष्ट्

करणाऱ्याचे प्रमाण अिधक आहे , त्यामुळे

अशा तरुणाांना मागगदशगन करुन सरकारी नोकरीसाठी ककवा स्वयांरोजगार ककवा सरकारी योजनाांचा
लाभ घेण्यासाठी मागगदशगन करणे
बाांधकाम मजुराांच्या आरोग्य, सुरक्षा आिण कल्याणासाठी कामगार अिधकारी याांनी प्रत्यक्ष
िविवध भागातील बाांधकामावरील मजुराांना भे ू न नोंदणी करुन घेणे, त्याांना शासकीय योजनाांची
माहीती दे णे, मागगदशगन करणे
ठे केदार व कामगार सांघ ना याांनी बाांधकाम मजुराांच्या कौशल्य िवकासासाठी कायगशाळाांचे
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आयोजन करणे.
इमारत व इतर बाांधकाम मजुराांबाबतच्या कायदयाची का े कोरपणे व योग्य अमलबजावणी करणे.
कामगार सांघ नाांनी कामगाराांना भे ू न सभासद नसलेल्या कामगाराांना सभासद करून घेणे आिण
सरकारी कामगार कायालयात नोंदणीसाठी मदत करणे.
ठे केदाराने बाांधकामाच्या िठकाणी स्वच्छनागृहाांची व स्वच्छ िपण्याच्या पाण्याची सुिवधा करणे .
बाांधकाम सुरु असणाऱ्या पिरसरात सावगजिनक आरोग्य िवभागामाफगत आरोग्य िशबीर भ वीणे .
कामाचे स्वरुप हांगामी न राहता वषगभर काम िमळे ल यासाठी ठे केदार व कामगार सांघ नाांनी प्रयत्न
करणे.
मजुराांमधील व्यसनािधनतटची समस्या सोडिवण्याबाबत त्याांच्यामध्ये जागृकता िनमाण करणे .
बाांधकाम मजुराांच्या आर्नथक समस्या सोडिवण्यासाठी त्याांना स्वस्त दराने कजगपूरवठा करण्यासाठी
बाांधकाम मजूराांच्या सहकारी तत्वावर पतसांस्था िनमाण करणे .
कामगाराांना पुरेशी मजुरी िमळे ल यासाठी कामगार सांघ नाांनी पुढाकार घेणे.
कोरोना सांक काळात सरकाराकडू न कशी जास्तीतजास्त मदत सरकारकडू न िमळे ल यासाठी
कामगार सांघ नाांनी प्रयत्न करणे.
कोरोनासारख्या सांक काळात स्वयांसेवी सांस्थाशी सांपकग साधून जास्तीतजास्त मदत िमळवीण्याचा
प्रयत्न कामगार सांघ नाांनी करणे.
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गृिीतकांची पडताळणी
सांशोधन िवषयाच्या अनुषांगाने सांशोधन कायासाठी सांशोधनाची पुवगतयारी करीत असताना
िमळालेल्या मािहतीच्या आिण आलेल्या अनुभवाच्या आधारे काही गृहीतकाांची िनक्ट्श्चती करण्यात
आली होती. अशा गृहीत पिरक्ट्स्थतीला आधार मानून प्रत्यक्ष सांशोधन कायग करण्यात आले.
सांशोधनाअांती िमळालेल्या माहीतीवरुन सांशोधनाची गृहीतके िसद्ध झाली की गैरिसद्ध झाली याची
पडताळणी करण्यात आली.
गृिीतक - 1 - बाांधकाम मजु राांच्या आरोग्यिवषयक समस्या आहे त.
अध्ययनाच्या दृष्ट् ीने िनक्ट्श्चत करण्यात आलेले हे गृहीत सांशोधनातून िमळालेल्या
माहीतीच्या आधारे िसद्ध झाले आहे . कामावरुन घरी परतल्यावर डोकेदु खी, उष्ट्णतेची समस्या,
अशरतपणा , डोळ्याांमध्ये जळजळ अशाप्रकारच्या आरोग्यिवषयक समस्या मजुराांमध्ये जाणवतात
( सारणी क्र . 5.7 ), यािशवाय व्यसनािधनता, स्वच्छता गृहाचा अभाव, शुद्ध व स्वच्छ पाण्याचा
अभाव यामुळे आरोग्यावर िवपिरत पिरणाम होवून अनेक आरोग्यिवषयक प्रश्न िनमाण होत आहे त
. (सारणी क्र .5.8, 5.9, 5.10)
गृिीतक - 2 :- आर्नथक दृष्ट् या बाांधकाम मजूर कमकुवत आहे .
हे गृहीतक सुद्धा िसद्ध झालेले आहे . बाांधकाम मजुराांना िमळणारी मजुरी ही त्याांच्या
कौ ु ां िबक गरजा पुणग करण्याच्या ्ष्ट् ीने अपुरी आहे , त्यामुळे त्याांना सण, लग्न समारांभ, िशक्षण,
औषधोपचार यासारख्या गोष्ट् ीसाठी कजग काढावे लागते. म्हणजेच त्याांची आर्नथक क्ट्स्थती ही
बेताचीच आहे , हे स्पष्ट् होते . (सारणी क्र . 5.15, 5.16)
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गृिीतक - 3 :-

कोरोना काळातील लॉकडाउुनमुळे त्याांची आर्नथक क्ट्स्थती खालावली आहे .
हे गृहीत सुद्धा िसद्ध झालेले आहे . कोरोनाकाळातील लॉकडाउुनमुळे काम बांद

असल्याने मजुराांची आर्नथक क्ट्स्थती अिधकच खालावलेली आहे . सरकारकडू न अहनधाहयाां
व्यितिररत कोणतीही आर्नथक मदत िमळाली नाही स्वयांसेवी सांस्थाकडू न सुद्धा िमळालेली मदत ही
अपुरी होती , त्यामुळे त्याांची आर्नथक क्ट्स्थती अिधकच खालावली ( सारणी क्र . 5.17 व 5.18 )
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मुलाखत अनूसूची
कला, वािणज्य व िवज्ञान महािवद्यालय, आवी (अथगशास्त्र िवभाग)
संशोधनाचा हवषय : आवी शहरातील बाांधकाम मजुराांच्या समस्या : एक अध्ययन
गवांडी / सटिींग - कामगार / नळकारागीर / फरशी बसिवणारा / सुतार / फेिीके र / वीजतांत्री /
इां े िरयर िडझायनर / पट र / िबगारी ककवा मदतनीस
१) बाांधकाम मजूराचे नाव २) कामगाराची प्रकार ३) वय - 18 - 25, 26- 35 , 36 - 45 , 46 पेक्षा अहधक
४) िशक्षण - प्राथहमक , माध्यहमक , पदवी, अहशहक्षत
५) जातीचा प्रवगग - ओबीसी , एसी , एसटी , एन टी व इतर
६) कामाचे स्वरुप हांगामी आहे काय ? िोय

नािी

७) कामावरुन घरी परतल्यावर कोणत्या स्वरुपाचा शारीिरक त्रास होतो - अ) अंगदु खी ब)
डोकेदु खी क) थकवा / अशक्तपणा ड) डोळ्यात िळिळ
८) सुरिक्षततेच्या दृष्ट् ीकोणातून आवश्यक सािहत्य उपलब्ध केले जाते काय ? िोय

नािी

९) तांबाखू , गु खा , दारु , िबडी- िसगारट इ. व्यसनाची सवय आहे काय ?

नािी

१०) िमळणारी मजुरी पुरेशी आहे काय ? िोय
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११) िदवसाला पुरेशी िवश्राांतीची वेळ िदली जाते काय ? िोय

नािी

१२) कामाच्या िठकाणी स्वच्छता गृहाची व्यवस्था असते काय ? िोय

नािी

१३) कामाच्या िठकाणी स्वच्छता गृहाची सोय असते काय ? िोय

नािी

१४ ) स्वच्छ व शुद्ध पाण्याची व्यवस्था असते काय ? िोय
१५) जादा श्रमतास करुन घेतले जाते काय ? िोय

नािी
नािी

१६) िमळणाऱ्या मजुरीतून कौ ु ां िबक गरजा पुणग होतात काय ? िोय
१७) आवश्यकतेनुसार कजग घेतले जाते काय ? िोय
१८ ) कामगार नोंदणी केली काय ? िोय

नािी

नािी
नािी

१९) िविवध सरकारी योजनाांिवषयी माहीती आहे काय ? िोय

नािी

२० ) कोरोना काळात सरकारकडू न काही मदत िमळाली काय ? िोय
२१) कोरोना काळात स्वयांसेवी सांस्थाकडू न काही मदत िमळाली काय ? िोय
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