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प्रस्तािनााः  

         अधनुनक भारताच्या नननमइतीमध्ये ऄनेक निचारिंतांचे योगदान अह.े त्यामध्ये डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांचे नाि ऄग्रस्थानी 

अह.े अधनुनकीकरणाबरोबर औद्योनगक निकास ऄननिायइपणे येतो अनण उद्योग म्हटले की मालक कामगार संघर्इ ऄटळ. भारतामध्य े

नबनटश साम्रज्यिादाच्या लाटे मधनू अधनुनक उद्योगधंदयांना चालना नमळाली. याच काळत मुंबआइ ि कलकत्ता सारख्या शहरामध्ये उ  ग 

धंदयाबरोबर मोठया प्रमाणात कामगार िगाइचा उदय झाला. सन 1917 मध्ये कामगाराच्या कायाइचा परुस्कार करणारी क्ांती रनशयामध्ये 

झाली. त्याचे पडसाद जगभरातील कामगार िगाइिर पडले. कामगारांमध्ये अपल्या हक्क ि ऄनधकारांप्रती जागतृी झाली.भारतामध्ये सन 

1920 मध्ये मजरु संघाची स्थापना झाली. 1890 च्या दशकापासनू मुंबआइतील कापड नगरण्यातनू ि कलकत्ता येथील कारखान्यातनू काम 

करणारा मजरु िगइ संघटीत होऊ लागला.  भांडिलदारांच्या नपळिणकू ि शोर्णाच्या धोरणामळेु कामगार िगइ पीचनू ननघाला. त्यातनूच 

कामगारांच्या हक्क ि मागण्या भारतामध्ये जोर धरू लागल्या  त्यासाठी ऄनेक कामगार संघटना उभ्या रानहल्या. त्यामध्ये डॉ.बाबासाहबेांनी 

पोटनतडकीने कामगारािरील ऄन्याय दरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी कारखाने, शेती, नबगारी, भनूमहीन, दनलत, कापड नगरणी, 

खोतपध्दती ऄश्या ऄनेक उद्योगामध्ये काम करणार्या कामगार िगाइसाठी कायइ कले. डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी तत्कानलन कामागारांच्या 

समश्या ि होणारी नपळिणूक थांबनिण्यासाठी संघर्इ केला. कामगारनिर्यक सखोल नचंतन ि मनन करून दरूगामी निचार मांडले. ज्यामध्ये 

मालक ि कामगार हक्काचे समतोल राखल्या जाआइल. कामगार िगाइच्या कल्याणासाठी त्यांनी ’स्ितंत्र मजरु पक्षा’ची स्थापना केली.  

भारताच्या सामानजक ि अनथइक निकासाच्या धोरणामध्ये ऄतीशय सखोल ऄभ्यासपूणइ अनथइक निचार मांडले त्यामध्ये  कामगारांच ेस्थान 

ऄधोरेनखत करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. अजपयंत निीशष्ट सामानजक घटकांचा नेता म्हणनूच त्यांची प्रतीमा उभी केली जाते. परंतू त्यांनी 

कागमार िगाइसाठी केलेल्या कायइकडे दलुइक्ष्य केले जाते, त्यािर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न प्रस्ततु संशोधन पेपरमधनू मांडण्याचा प्रयत्न केला 

गेला अह.े  

कामगारांचे शोषण करणारा िगयाः 

        निटीश साम्राज्यिादाच्या लाटेतनू अधनुनक 

उद्योगांना चालन नमळून कामगार िगाइची नपळिणूक मोठया 

प्रमाणात होऊ लागली. परंतू डॉ.बाबासाहबेांच्या मते, 

भारतातील कामगारांचे शोर्ण ि आतर दशेातील कामगारांच े

शोर्ण यामध्ये फरक अह.े भारतामध्ये कारखाना मालकांबरोबर 

निनशष्ट पारंपाररक निचारसरणीचा फटका कामगार िगांना बसत 

ऄसे. डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यांच्या मते, कामगारांच े दोन 

शत्र ू अहते भांडिलदार ि िाम्हणशाही. कामगारांची ‘जात’ 

केिळ कामगारच अह ेम्हणनू त्यांच्यात भदेभाि ऄसता कामा 

नये, ऄसे डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांचे म्हणणे होते. म्हणनू 

त्यांनी मनमाड येथील 13 फेिु 1938 झालेल्या भार्णात 

ऄस्पशृ्य म्हणनू नव्ह े तर कामगार म्हणनू एकत्र अल्याबद्दल 

समाधान व्यक्त करून म्हटले ’माझ्यामते, या दशेातील 

कामगारांना दोन शत्रूंशी तोंड दयािे लागते ह ेदोन शत्र ू म्हणजे 

िाम्हणशाही ि भांडिलशाही होय.... िाम्हणशाही या शब्दाने 

िाम्हणजातीची सत्ता हक्क ि नतचे नहतसंबध मला सचुिायचे 

नाहीत. त्या ऄथाइने हा शब्द मी येथे िापरत नाही. िाम्हणशाही 

या शब्दाचा स्िातंत्र, समता ि बंधतु्ि या तत्िाचा ऄभाि ऄसा 

ऄथइ मला ऄनभपे्रत अह.े
1 
  

खोत पध्दती ि शेतमजुर कायय : डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी 

केिळ कारखाण्यात काम करणार्या कामगारांचाच निचार केला 

नाही. तर शेतीिर राबाणार्या, काम करणार्या कामगारांचेही 

प्रश्न त्यांना सताित होते. कामाचे तास, प्रोनव्हडंड फंड, 

अरोग्यनिर्यक निमा, मालकाची ऄसणारी जबाबदारी, नकुसान 

भरपाआइ ऄसे कायद े ज्याप्रमाणे औद्योनगक कामगारांना लाग ू

अहते. त्याप्रमाणे शेतीिर राबणार्या कामगारांनाही ते लाग ु

करािेत ऄसे त्यांना िाटत होते कोकणामध्ये  खोत पध्दत रूढ 

होती त्या पध्दतीला डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांचा निरोध होता. 

नद.14 एप्रील 1929 रोजी नचपळूण येथे खोतीजमीनदारी पध्दती 

निरूध्द अयोनजत पररर्दते ऄध्यक्ष म्हणनू बोलतांना त े

म्हणाले, की ऄस्पशृ्य कामगारांना आतर कामगारांचे हक्क 

नमळिनू दणेे माझे कतइव्य अह.े खोती सारखी दृष्ट पध्दत नष्ट 

झाली पानहजे. सन 1937 ला मबंुआइ कायदमेंडळात खोती पध्दत 

नष्ट करण्यासाठी त्यांनी निधेयक मांडलेले नदसनू येते. 

त्याचबरोबर त्यांनी खोतीपध्दतीच्या जाचातनू ज्यांना मकु्तता 

करून घ्याियाची ऄसेल त्यांनी स्थलांतर करािे, त्यांच्यासाठी 
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एखाद्या दरूच्या संस्थानामध्ये लागिडी कररता जमीन 

नमळनिण्यासाठी अपण प्रयत्न करू ऄसे अश्िासन 

डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर यांनी पररर्दमेध्ये नदले. 
2
   

कामगारांच्या सपंाबाबत विचार :    डॉ.बाबासाहबे 

अंबेडकरांनी कामगारांच्या संप करण्याच्या ऄनधकाराबाबत 

िेळोिेळी अपली मते मांडली अहते. ते म्हणतात की कामगार 

हा मनषु्य अह.े मानिाचे जे हक्क अहते ते कामगारांना दखेील 

ऄसणे अिश्यक अह.े कामगारांिर ऄन्याय होत ऄसेल तर 

निधायक मागाइने संप करण्याचा ऄनधकार त्यांना ऄसला 

पानहजे. पण भारतामध्ये कामगारिगाइचे जे संप ि चळिळी 

झाल्या त्यांचा मखु्य उद्देश्य हा कामगाराच्या नहतापेक्षा 

राज्यक्ांतीच्या उद्देशाने ऄनधक पे्ररीत झालेले नदसतात. त्यामळेु 

या चळिळी खर्या ऄथाइने चळिळी नाहीत. त्यांच्या मते, 

संपाचे हत्यार जपनू िापरािे नशिाय त्यांचा उददशे्य हा 

कामगारांच ेनहत ऄसला पानहज.े 
3
 कम्यनुनष्ट नेत्यांच्या राजकीय 

उददीष्टासाठी त्याचा िापर केला जाऊ नये ऄसे त्यांचे स्पष्ट मत 

होते. 

मवहला कामगारांबाबत विचार ि कायय: 

            डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी नेहमी स्त्रीपरुूर् 

समानतेचा परुस्कार केला. कामाचा मोबदला सधु्दा सिांना 

समान नमळाला पानहजे ऄसे त्यांचे ठाम मत होते. म्हणनूच परुूर् 

कामगारांसंबधी कायाइबरोबर डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी स्त्री 

कामगारांसाठी महत्िपूणइ कायइ केले. मनहला कामगारांसाठी 

डॉ.बाबासाहबेांनी संनिधानात निशेर् कलमांची ननमीती केली. 

त्यानसुार त्यांच्या सन्मानसाठी कलम 14 नसुार कामगार स्त्री 

ऄसो नकंिा परूूर् मतभदे न मानता समान सरंक्षण,  कलम 15 

नसुार धमइ, जात ि नलंग याबबतीत मतभदे न करता सिांना 

समान सरंक्षण, कलम 39 नसुार समान काम समान िेतन,  

कलम 42 नसुार गभइिती मनहलास प्रसनुत रजा. ऄश्या ऄनेक 

मनहला कामगारांच्या समश्या त्यांनी सोडनिल्या. अजही 

त्यांच्या कायाइची दखल घ्यािी लागते.  

कामगार सघंटनासबंधी विचार ि महत्ि : 

 कामगारांच्या संघटनानिर्यी ि चळिळी निर्यी 

डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर म्हणतात की, "समाजाची पनुइरचना 

घडून अणणे ि स्िातंञ्य समता बंधतूा ननमाइण करणे ह े त्यांचे 

प्राथनमक स्िरूपाचे ध्येय ऄसले पानहजे" कामगार संघटना हया 

नेहमीच राजकीय सत्तेपासनू लांब रानहलेल्या अहते.  मात्र 

राजकीय सत्ता हातात ऄसल्यानशिाय स्ितःचा निकास करता 

येत नाही अनण म्हणनू कामगारांनी प्रत्यक्षात शासन कारभारात 

सहभागी झाले पानहजे. राजकीय सत्ता हस्तगत करणे ह े त्यांनी 

अपले ध्येय ठेिले पानहज.े कामगार संघटनांनी राजकारणापासून 

ऄनलप्त राहण्याचा कधीच प्रयत्न करू नये. नाही तर तो त्यांना 

ऄनभशाप ठरेल ऄसे डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर म्हणतात.
4 

त्यांच्या मते क्षेत्र कोणतेही ऄसो संघटना महत्िाची ऄसते, 

संटनेने निधायक मागाइने कायइ केले पानहज.े 

‘स्ितंत्र मजुर पक्षा’ची स्थापना ि कायय: 

             डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर कामगार िगाइसाठी केिळ 

संप, कामगारांच्या मागण्या ि समस्या मांडत बसले नाही. 

कामगारांना अपल्या हक्क प्राप्तीसाठी राजकीय व्यासपीठ 

उपलब्ध करून दणे्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यातनूच ’स्ितंत्र 

मजरु पक्षाची’ स्थापना झाली. त्यांच्या मते, ’कोणत्याही 

समाजात त्या दशेातील सिइसामान्य  जनतेचा जीिनमागइ हा 

राजकीय पररनस्थतीने  घडनिलेला ऄसतो. राजकीय सत्ता 

जनतेच्या अकांक्षांना मतूइ रूप दते ऄसते. ती ज्यांच्या हातात 

ऄसते त्यांना अपल्या अशा अकाक्षांना मतूइ रूप दणे्याची 

संधी प्राप्त होते. सत्ता त्यांचीच बतीक बनत ऄसत.े’  ह े

डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी ओळखले होते. या दशेातील 

कााँग्रस पक्षाचे नेततृ्ि भांडिलदार ि जनमनदार ि िाम्हणिगइ 

यांच्या हातात ऄसल्याने राजकीय सत्ता त्यांच्याच हाती जाआइल 

ि येथील दनलत, कष्टकरी समाज गलुामासारखा राबनिला 

जाआइल’ ऄसे डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांना िाटत होते. ऄसे होऊ 

नये यासाठी त्यांनी लोकशाही मलू्यांिर अधाररत ऄसणारा 

‘स्ितंत्र मजरु पक्ष ’ सन 1936 मध्ये स्थापन केला.
5 

 प्रस्थानपत 

संघटना ि कााँग्रेंस कामगार िगाइचे प्रश्न सोडि ू शकत नाही 

अनण भारतीय कम्यनुनष्टांचा मागइ ऄव्यिहायइ ऄसल्यामुळे 

डॉ.बाबासाहबेांनी ऑगस्ट 1936 मध्ये ’स्ितंत्र मजरु पक्षा’ची 

स्थापना केली.
6
  पक्षाच्या जाहीरनाम्यात म्हटले ’भनूमहीन गररब 

कुळे शेतकरी अनण कामगारांच्या नहताच्या दृष्टीने कायद े

करण्याची नशकस्त, नोकर्या दणेे, कारखाण्यात बढती दणे,े 

कामाच्या तासाची कमाल मयाइदा ि िेतनश्रेणी, भरपगारी रजा 

दणेे, कामगारांना स्िस्त अनण अरोग्यिधइक िसतीस्थानाची 

तरतदू करण.े’ आत्यादी प्रश्नांची सोडिणकू करण्यासाठी 

िचनबध्द अह.े स्ितंत्र मजरु पक्षाने खालील कायाइिर भर 

नदला. 

1. ‘नद फॅक्टरी ऄॅक्ट ऄमेंडमेंट बील’ पास करून कामगरांना, 

श्रनमकांना ि बाल कामगारांना रजा दणे्यासंबधी कायदा केला  

गेला. 

2. कोळसा खाण कामगार फंडाची स्थापना सन 1944 ला 

करण्यात अली. 

3. 1946 ला ’नमका माआइन्स लेबर िेलफेऄर’ फंडाची स्थापना 

करण्यात अली. कामगारांच्या लहान मलुांसाठी पाळणाघर 

यासाठी प्रयत्न करण्यात अले. 

4. कामगारांची रात्रपाळी बंद करण्यात अली. 

5. स्त्री कामगारांना प्रसतुीपूिइ ि प्रसतुीनंतर रजा दणे्याची नशफारस 

करण्यात अली. 

6. कामगारांच्या मजरुीची नकमान मयाइदा ठरिनू दणेे. कामाचे तास 

कमी करणे. 

7. नगरण्या ि कारखाण्यातील कामगारांच्या नोकरीची शाश्िती ि 

बढती.  

8. भरपगारी, रजा अजारी रजा ि ऄपघाती नकुसान भरपाआइ दणेे.  
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9. कामगारांसाठी स्ितंत्र घर, त्यांच्या अरोग्याची काळजी ि 

कामगारांच्या मलुांना नशक्षणाची सोय करणे. 

10. औद्योनगक कलह निधेयकानसुार’ कामगारांना संप करण्याचा 

ऄनधकार नव्हता. तो डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी संप 

करण्याचा ऄनधकार नमळिनू नदला.  

11. नबडी कामगारांना संप करण्याचा ऄनधकार नदला.नबडी कामगार 

संघ स्थापन करण्याचा ऄनधकार नमळिनू नदला. 

12. 1945 ला कामगार कल्याण योजना ‘लेबर चाटइ ’ लाग ूकेला. 

13. कोळसा खाण कामगार कल्याण योजनेसाठी कोर्ाची स्थापना 

करण्यात अली. 

14. मनहला कामगारांच्या रात्रीच्या कामिर बंदी घातली. 
15. 240 नदिस काम करणार,या कामगाराला कायम करणे यासाठी 

संघर्इ केला. 

           ऄश्याप्रकारे बाबासाहबेांनी सिोतपरी कामगारांच्या 

समश्या सोडनिण्याचा प्रयत्न केला.नद. 15 सप्टेंबर 1938 च्या’ 

टे्रड नडस्प्यटु नबला’च्या संदभाइत कौनन्सलमध्ये डॉ. बाबासाहबे 

अंबेडकरांनी कामगाराचा ऄनधकार अनण मालकाने लादलेली 

बंधने याचा कडाडून निरोध केला. याच पाश्िइभनूमिर  नोव्हेंबर 

1938 स्ितंत्र मजरु पक्ष अनण नगरणी कामगारांनी एक नदिसाचा 

लाक्षनणक संप करण्याचा ननधाइर केला.
7
 स्ितंत्र मजरु पक्ष हा 

ऄस्पशृ्यांचा पनहला राजकीय पक्ष होता. यात सिइ ऄस्पशृ्य 

शेतकरी शेतमजरू ि कामगार सामील होणे गरजेचे होते परंत ुतसे 

झाले नाही. पिुाइश्रमीच्या महार समाजाने या पक्षाला सहकायइ 

केले त्याप्रमाणे ऄस्पशृ्यांमधील चांभार ि मांतग या समाजाने 

फारसे सहकायइ केले नाही. निनिध जातीधमाइतील शेतकरी 

शेतमजरू ि कामगारिगइ जातीच्या ि धमाइच्या नािाखाली 

निभागला गेल्यामळेु या सिांचे फारसे सहकायइ लाभले नाही.’ 
8
   

मजुर मंत्री असतांना केलेले कायय:  

             डॉ.बाबासाहबेांनी मंत्रीमडळामध्ये 20 जलैु 1942 

मजरु मत्री म्हणनू सतेु्र हाती घेतली. त्यांनी श्रनमकांचा संरक्षक ि 

उध्दारक म्हणनू खपू महत्िाची भनुमका ननभािली. त्यांनी 

कामगारािरील ऄन्याय दरू व्हािा म्हणनू ‘आनंडयन लेबर 

कौनन्सल’ ननमाइण केले.  सन 1943 मध्ये डॉ.बाबासाहबे 

अंबेडकर मजरुमंत्री ऄसतांना महत्िाचे निधेयक पास केले. 

कामगारांच्या  नहताच्या दृष्टीने कायदयाची िाटचाल करण्याची 

जी गरज तातडीची होती. त्याकडे लक्ष दऊेन डॉ.बाबासाहबेांनी 

मध्यिती निनधमंडळात निधेयक मंजरु करून घेतले.
9 
त्यानसुार 

भरपगारी रजा कामगारांना बारामही नमळण्याच्या महत्िाचा 

प्रयत्न ठरला. कारखाने, खाणकामगार, चहाचे मळेतील 

कामगार,  स्त्री कामगार यांचे कामाचे तासाची नननशती, जखमी 

कायदा ि मजरु निमा यानिर्यी महत्िपणूइ कायइ केले. त्यांनी 

केिळ कारखान्यात काम करणार्या कामगारांचाच निचार केला 

ऄसे नव्ह ेतर शेतीिर काम कराणार्या कामगारांचेही प्रश्न त्यांना 

सताित होते.  

वनष्कषय : डॉ. बाबासाहबे अंबेडकरांनी मनापासनू 

कामगारांसाठी सिांगीणदृष्टया महत्िपणूइ कायइ केले. माणसू 

म्हणनू प्रत्येक क्षेत्रातील कामगारांना न्याय दणे्याचा प्रयत्न त्यांनी 

केला. कामगारांच्या न्याय हक्क ि मागण्यांसाठी त्यांनी ‘स्ितंत्र 

मजरु पक्षाची’ स्थापना केली. ितृ्तपते्र, पानक्षक ि मौनखक 

सांधनाव्दारे कामगारांमध्ये जागतृी घडिनू अणण्याचा प्रयत्न 

त्यांनी केला. डॉ.बाबासाहबेांनी  स्ितः पढुाकार घेऊन निनध 

मंडळात कामगार नहतासाठी कायद्यात सधुारणा घडिनू 

अणल्या ि कामगार नहतासाठी अपले कामगार कल्याण 

निधेयक नकती परुोगामी अह ेह ेदाखिनू नदले. त्यांनी कामगार 

िगाइला त्यांचे हक्क नमळिनू नदले.  संनिधानामध्ये कामगार 

िगाइला निशेर् ऄनधकार दणे्यात त्याचाच मोठा िाटा अह.े 

त्यांचे नजिनमान उंचनिले म्हणनू कामगार क्षेत्रातील त्यांच ेकाम 

कोणत्याही कामगार नेत्यापेक्षा श्रेष्ट अह ेऄसे म्हणािे लागेल.  

सदंर्य गं्रथ 

1. गायकिाड प्रनदप (संपा.), ‘कामगार चळिळ’ डॉ.अंबेडकरांची 

ननिडक भार्णे ि लेख, नक्षनतज पनब्लकेशन, नागपरू, अितृ्ती 5 

िी, 2012, पे.न. 40 

2. धनंजय कीर, डॉ.बाबासाहबे अंबेडकर, पॉप्यलुर प्रकाशन, 

मुंबआइ,सहािी अितृ्ती, 1983, प.ृक्.137.    

3. नकत्ता, प.ृक्.138.   

4. िसंत मनू हरी नरके आ., डॉ. बाबासाहबे अंबेडकर लेखन अनण 

भार्णे खंड-18 भाग-3, डॉ.बाबासाहबे  चररत्र साधने प्रकाशन 

सनमती महाराष्ट्र शासन, 15 ऑक्टोबर 2002, प.ृक्.106. 

5. 5. कीती निमल, डॉ.बाबासाहबे अंबेडकरांनी स्थापन केलेला 

स्ितंत्र मजरु पक्ष जडण घडण अनण धोरण, प्रबोधन प्रकाशन,    

नागपरू, प्रथम अितृ्ती 25 नडसें. 1979 पे न.15. 

6. ‘टाआइम्स ऑफ आनंडया’,  नद.15 ऑगस्ट  1936. 

7. https://mr.wikipidiya,org-wiki. 

8. क्षीरसागर अर.के., भारतीय ररपनब्लकन पक्ष, प्रथमाितृ्ती नाथ 

प्रकाशन, औरंगाबाद,  जलैु 1979, पे.न.10. 

9. डॉ.ननकंुभ े सी.एच., समाजप्रबोधनकार डॉ.बाबासाहबे 

अंबेडकर, सगुािा प्रकाशन, पणेु, पे.न. 169.  

 


