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महाराष्ट्र ातील कामगार चळवळी/Labor movement in Maharashtra 

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतात शेती आषि शेतकऱ्ाांचे प्रश्न नेहमीच महत्त्वाचे राषहले आहेत. आधुषनक काळात 

औद्योषिकीकरिानांतर लाखोांच्या सांखे्यने कामिार हा घटक त्ार झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या वै्क्तिक प्रश्नाांऐवजी सामूषहक 

स्वरूपाचे प्रश्न एकत्र ्ेऊन तेच प्रश्न सोडवण्यासाठी एकत्र काम करू लािले. कामिाराांचे कल्याि, कल्याि आषि सवाांिीि 

प्रिती ही उषिषे्ट साध्य करा्ची होती. अशा सांघिााला चळवळीचे रूप धारि केले. 

औद्योगगक गवकास 

्ुरोपात औद्योषिक क्ाांती झाली. त्याचा पररिाम भारती् भूभािावर झाला. इांग्रजाांनी आपल्या िरजेतून भारतात उद्योि आषि 

कारखाने सुरू केले. त्यातून हा उद्योि उद्ास आला. इ. 1853 मधे्य भारतात पषहली रेले्व सुरू झाली. ११ जुलै १८५१ रोजी 

भारतातील पषहली भारती् मालकीची कापड षिरिी नानाभाई कावसजी दावर ्ाांनी मुांबई (कुलाा) ्ेथे सुरू केली. टाटाांनी 

नािपुरात एमे्प्रस षमलची स्थापना केली. 1885 प ा्ंत महाराष्टर ात 73 कापड षिरण्या होत्या. 

कामगार चळवळ सुरू होण्याची कारणे 

महाराष्टर ातील कामिार चळवळीचा जन्म मुांबईत झाला. तो मुांबईतून इतर षठकािी पसरला. त्यामािे काही कारिे होती. ते 

खालीलप्रमािे आहेत. 

 कारखाना कायदा: 

  फॅक्टरी का्दा मँचेस्टर (इांग्लांड) आषि मुांबईतील कापड षिरिी मालकाांच्या षहताशी सांबांषधत होता. मुांबईत कापड 

षिरण्याांच्या स्थापनेमुळे मँचेस्टरच्या कापड उद्योिाला धोका षनमााि झाला होता; आषि म्हिून मुांबईच्या वातावरिाचां रक्षि 

करा्चां ठरवलां. मुांबईत समृद्धी आिण्यासाठी प्र्त्न केले िेले आषि मुांबई सरकारला फॅक्टरी का्दा लािू करण्याच्या सूचना 

देण्यात आल्या. 

रॉयल गमलमधील संदर्भ: 

षम. ब्राउनने 12 विााखालील मषहला आषि मुलाांचे शोिि केल्यामुळे मुांबई सरकारला फॅक्टरी का्दा लािू करण्याची सूचना 

देण्यात आली. ्ा का्द्याची अांमलबजाविी ही खरी उदारमतवादी कल्पना नसून वेिळा हेतू होता. 

बॉमे्ब गमल ओनसभ असोगसएशन  

मुांबईतील षिरिी मालकाांनी एकषत्रतपिे सांघषटत केले. त्यातून बॉमे्ब षमल ओनसा असोषसएशनचा जन्म झाला. कारखाना 

का्दा लािू होईल ्ा भीतीने ही सांघटना स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी कामिाराांचे षहत महत्त्वाचे नसून कारखानदाराांचा 

स्वाथा व स्वाथा ही मुख्य भावना होती. 

मँचेस्टरचा वाढता दबाव आगण बदलते हवामान: 
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 फॅक्टरी का्द्याचा मसुदा त्ार करण्यासाठी नॉट ्ाांच्या अध्यक्षतेखाली एक आ्ोि नेमण्यात आला. षमबे थेल, सर 

मांिलदास नथुभाई, मॅक्सवेल, मोरारजी िोकुळदास, षदनशॉ पॉटर हे षिरिी मालकाांचे प्रषतषनधी होते. ब्लानी व रावसाहेब 

षवश्वनाथ मांडषलक ्ाांनी सवासामान्ाांचे प्रषतषनधी म्हिून ्ाांचा समावेश होता. 

मंदीचा फटका: 

 1879-80 मधे्य मांदीचा फटका बसला. ्ाचा सवाच षिरिी मालक आषि व्यावसाष्काांना त्रास झाला. मजुरी कमी झाली. 

काम नाही. षिरण्या आठवड्यातून २-३ षदवस बांद होत्या. कामिाराांचे हाल सुरू झाले. ्ातून कामिार चळवळ सुरू होण्यास 

मदत झाली. 

  कायद्याच्या बाजूने आगण गवरुद्ध जनमत सवेक्षणे: 

  फॅक्टरी अॅक्टची वृत्तपत्राांतून बरीच चचाा झाली. काही ांनी त्याांच्या बाजूने मतदान केले तर काही ांनी षवरोध केला. 'नेषटव्ह 

ओषपषन्न' आषि 'राफ्ट िोफ्तार' ्ाांनी त्याषवरोधात लेख प्रकाषशत केले. 'जमे जमशेद' हे षवरुद्ध भूषमकेतूनही षलषहले. 

फॅक्टरी अॅक्टची अांमलबजाविी झाली पाषहजे, असे मत इांदूप्रकाश ्ाांनी व्यि केले. त्यामुळे सुषशषक्षताांचे मत सरकारपुढे 

आषि सवाांसमोर माांडले. तसेच सरकारने कारखाना का्दा लािू करण्याची घोििा केली. 

कामगार चळवळीची उगिषे्ट् 

त्यामुळे ्ा चळवळीची उषिषे्ट पुढीलप्रमािे आहेत. 

कामिाराांचे जीवन सुधारिे. 

(२) कामिाराांचे सांरक्षि करिे. 

(३) कामिाराांची षपळविूक थाांबविे. 

(४) कामिाराांनी मािूस म्हिून जिावे ्ासाठी प्र्त्न करिे. 

(५) कामिाराांना आषथाक वेतन, सुषवधा आषि भते्त प्रदान करिे. 

(६) कामिाराांच्या सामाषजक, साांसृ्कषतक आषि आरोग्यषवि्क समस्या सोडविे आषि त्याांना नैषतक दजाा देिे. 

(७) कामिाराांना जािषतक चळवळीशी आषि कामिाराांशी जोडलेले ठेविे. 

(८) कामिार सांघटना आषि कामिार चळवळ, व्यवस्थापन आषि प्रशासनात सहभािी होण्यासाठी ्ोग्य प्रकारे काम 

करताना षदसतात. 

महाराष्ट्र ातील कामगार चळवळीची सुरुवात: 

 भारती् कामिाराांच्या जीवनात मुांबई शहराचा का्ापालट महत्त्वाचा आहे. 1875 मधे्य, मुांबई शहराने पषहला सामान् आषि 

असांघषटत प्र्त्न केला. सोराबजी ांच्या नेतृत्वाने का्दा करण्याची माििी केली. नारा्ि मेघाजी लोखांडे ्ाांनी 1890 मधे्य 

मुांबईतून पषहला सांघटनात्मक प्र्त्न केला. बॉमे्ब षमल हँड्स असोषसएशनच्या स्थापनेतून ्ा चळवळीचा जन्म झाला. कदम 
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मनोहर षलक्तखत 'नारा्ि मेघाजी लोखांडे ्ाांचे चररत्र' ्ा पुस्तकात प्रा. षदनेश चक्वती षलषहतात की, िेल्या वीस विाात 

एकोषिसाव्या शतकात भारतात कामिार चळवळीची सुरुवात झाली. 1890 साली कामिार विाात खरी प्रबोधन झाली. ् ावेळी 

भारती् कामिार अषशषक्षत आषि अडािी होते. त्याांच्यात जाती आषि भािेचा भेद होता. हे कामिार िावातून शहरात नवीन 

आले आहेत. त्याांना इांग्रजी ्ेत नव्हते. त्याांना सांघबाांधिीचे तांत्र अवित नव्हते. तुमची नेमकी भूषमका माहीत नव्हती. बाहेरचे 

डॉक्टर, वकील आषि राजकी् नेते आहेत जे आपली टीम त्ार करून जबाबदारी घेतात. त्यामुळे त्याांना 'आउटसाइडसा' हे 

नाव पडले. मात्र, ते कामिाराांसाठी बाहेरचे नव्हते. कामिार सांघटना का्द्यानुसार त्याांची मानद सदस्य म्हिून षनवड झाली. 

नारायण मेघाजी लोखंडे (१८४८-१८९७): 

 षब्रषटश राजवटीत मुांबईच्या औद्योषिक षवकासामुळे महाराष्टर ातील मुांबई प्राांतात कामिार चळवळ रुजली. नारा्ि मेघाजी 

लोखांडे हे ् ा चळवळीला आकार देिाऱ ् ाांपैकी एक होते. महाराष्टर ाप्रमािेच देशभरातील चळवळीतील ते अग्रिी मानले जातात. 

पुिे षजल्ह्यातील खेड तालुक्यातील कावेसर हे त्याांचे मूळ िाव. त्याांचा जन्म १८४८ मधे्य ठाण्यात झाला. षतथे त्याांनी मॅषटर कची 

परीक्षा षदली. 1870 प ा्ंत त्याांनी रेले्व लोकोमोषटव्ह षवभािात आषि नांतर पोस्ट खात्यात षलषपक म्हिून काम केले. 1870 च्या 

सुरुवातीपासून नारा्ि लोखांडे ्ाांनी बहुजन समाजाचे अज्ञान, चालीरीती आषि िरजाांवर षवपुल लेखन केले. पूवीची नोकरी 

सोडून तो मांडी षमलमधे्य स्टोअरकीपर झाला. ते पषहले ब्राह्मिेतर वृत्तपत्र (1877) दीनबांधूचे सांपादक होते. 

आता षिरिीतील नोकरीच्या माध्यमातून त्याांना कामिाराांचे जीवन पाहण्याची आषि अनुभवण्याची सांधी षमळाली. त्यावेळी 

१८५४ मधे्य कावसजी दावर ्ाांची पषहली कापड षिरिी मुांबईत होती. नांतर ्ा षिरण्याांची सांख्या वाढतच िेली. मुांबईच्या 

कापड षिरण्याांचा कारभार पाहण्यात मॅनेषजांि एजन्टसना महत्त्व होते. मॅनेजर दैनांषदन कामकाज व व्यवस्थापन साांभाळत. 

षवषवध खात्याांचे मास्टसा व अषसस्टांट काषडांि, षवक्तव्हांि आषि क्तिषनांिची कामे पाहत. त्याांच्या हाताखाली जॉबसा व सुपरवाइजसा 

असत. त्याांचा कामिाराांशी सांपका  असे. षिरिीत काम षमळालेला 'नोकरी' हा महत्त्वाचा घटक असून, त्या कामासाठी तो 

'बाऊां टी' षकां वा 'दसु्तरी' घेत असे. स्त्री-पुरुि दोन ते पाच रुप्े द्या्चे. हा प्रकार चाांिला नव्हता. बॉमे्ब षमल ओनसा 

असोषसएशनने ते बांद पाडण्याचा प्र्त्न केला. त्यात ्श आले नाही. 1933 मधे्य ते थाांबले; मात्र तोप ा्ंत जाबरे कामिाराांची 

षपळविूक करत होते. नवीन षिरिी सुरू झाल्यावर अषशषक्षत, अकुशल कामिाराांनी कामाची माििी केली. धडधाकट पि 

लहान मुलाांना सांधी षमळा्ची. 5 ते 7 व्ोिटातील मुलाांचाही ्ा कामात सहभाि होता. जसजशी षिरण्या वाढल्या, तसतशी 

कामिाराांची सांख्या, उत्पादन आषि नफा वाढला, पि कामिाराांची वेतनवाढ फारच कमी झाली. 

लोखंडे यांचे संघटनात्मक व जनजागृती कायभ : 

1881 मधे्य फॅक्टरी ऍक्ट लािू करण्याची षशफारस करण्यात आली होती. लोखांडे ्ाांनी त्याांच्या 'इांषड्न िेके्टटर' आषि 

'राफ्ट िोफ्तार' ्ा दोन पत्राांमधे्य कामिाराांच्या सांघटनेची िरज व्यि केली आहे. कामिाराांच्या व्यथाही त्याांनी 'दीनबांधू'मधून 

िष्टपिे माांडल्या. बॉमे्ब षमल हँड्स असोषसएशन ही भारतातील पषहली कामिार सांघटनाही त्याांनी स्थापन केली. रघु षभकाजी, 

िेनू बाबाजी, नारा्ि सुकौजी ्ाांसारख्या नोकरी शोधिाऱ ् ाांनी त्याांना ्ा सांघटनात्मक आषि जािृती का्ाात मदत केली हे 

उले्लखनी्. सत्यशोधक समाज बहुजनाांसाठी झटत होता. त्यातून रघु कोरिावकर, कृ. सी.केळुसकर, रामचांद्र षशांदे, नारा्ि 

पवार आदी ांनी कामिार चळवळीत आपला वाटा नोांदवला. लोखांडे एकीकडे षिरण्याांचे वास्तव आषि त्याांच्या कामकाजाच्या 

जीवनाचा अभ्यास करतात, तर दुसरीकडे सरकारी आषि का्देशीर बाबी ांचा अभ्यास करतात. त्याांनी 1881 च्या फॅक्टरी 

ऍक्टचा अभ्यास केला आषि त्यातील उिीवा षनदशानास आिून षदल्या आषि काही अपेषक्षत सुधारिा सुचवल्या. 22 आषि 

23 सप्टेंबर 1884 रोजी परळ आषि भा्खळा ्ेथे सभा घेऊन जनजािृती करण्यात आली. 
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कारखाना आयोगाकडे सादर केलेल्या मागण्या 

कारखाना आ्ोिाचे अध्यक्ष डबू्ल्य.जे.बी. ्ाांनी मुळक ्ाांना सादर केलेल्या मािण्या पुढीलप्रमािे होत्या. 

  (१) षिरिी कामिाराांना रषववारी पूिा षदवस षवश्ाांती द्यावी. 

(२) कामिाराांना दुपारी अधाा तास सुट्टी असावी. 

(३) सकाळी ६.३० ते सू्ाास्ताप ा्ंत काम करावे. 

   (४) कामिाराांना मषहन्ाच्या १५ तारखेप ा्ंत पिार षमळावा. 

(५) कामावर दुखापत झाल्यास, तो बरा होईप ा्ंत त्याला पूिा वेतन षदले पाषहजे. 

एखाद्या कामिाराचा कामावर मृतू्य झाल्यास त्याच्या कुटुांबाला पेन्शन देण्यात ्ावी. 

रॉयल कगमशन आगण नारायण लोखंडे यांची साक्ष: 

 रॉ्ल कषमशन ऑन लेबरची स्थापना १८९१ मधे्य झाली. तीन सषमत्या स्थापन करण्यात आल्या. कामिार सांघटना, नोकरदार 

सांघटनाांशी त्याांनी चचाा केली. आ्ोिासमोर त्याांची साक्ष महत्त्वाची होती. 

 त्यातील काही महत्त्वाचे मुिे पुढीलप्रमािे आहेत 

(1) कामिाराांना सुट्टीच्या षदवशी अधाा षदवस काम करावे लािते. 

(२) त्या अध्याा षदवसाच्या कामाचा मोबदला नाही. 

(३) पिार कमी करिे आषि चुकल्यामुळे पिार िोठविे चुकीचे आहे. 

 (4) पिार दर दोन मषहन्ाांनी षकां वा त्याहून अषधक षदला जातो. 

(५) षिरिीतील एजांट वा मॅनेजर नको असेल त्या कामिारास कधीही काढतात.  

 (६) त्याषवरुद्ध जाब षवचारण्याची सो् नाही. 

्ा साक्षीमुळे भषवष्यातील का्दे त्ार करण्यास मदत झाली. आपल्या हुशारीने लोखांडे ्ाांनी लोकमान् षटळक, महात्मा 

फुले आषि भालेकर ्ाांच्याशी वाद घातला. १८९३ च्या षहांदू-मुक्तिम दांिलीतील उतृ्कष्ट भूषमकेबिल त्याांना १८९५ मधे्य 

सरकारने ‘राव बहादूर’ ही पदवी देऊन सन्माषनत केले. लोखांडे ्ाांनी षनमााि केलेल्या  चैतन्ामुळे १८९२-९३ मधे्य मुांबई 

कामिार सांप ्शस्वी झाला. फेबु्रवारी 1897 मधे्य, व्ाच्या 49 व्या विी, त्याांचा पे्लिमुळे मृतू्य झाला. 
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