
राज्यातील ऊसतोड कामगाराांसाठी  
“लोकनेते गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार 
सामाजिक स रक्षा योिना” राबजिण्याबाबत 

 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊिा ि कामगार जिभाग, 

शासन जनर्णय क्र.असांका २०१८/प्र.क्र.१४/काम.७अ 
ह तात्मा रािग रु चौक, मादाम कामा मागण, 

मांत्रालय, म ांबई ४०० ०३२. 
जदनाांक - 19 ऑक्टोबर, २०१८. 

प्रस्तािना  :-  
   महाराष्ट्र राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रम ख उद्योग असून 
सद्यस्स्थतीमध्ये राज्यात कायणरत स मारे 1०१ सहकारी क्षते्रातील ि 87 खािगी क्षते्रातील 
साखर कारखानयाांमध्ये अांदािे 8 लाख ऊसतोड कामगार या क्षते्रात काम करतात.  
बह ताांश ऊसतोड कामगार हे मराठिाडा जिभागातील ि जिशेषत: बीड जिल्ह्यातील असून 
राज्यातील जिजिध जिल्ह्यात स्थलाांतरीत होऊन काम करतात.   

  ऊस तोडर्ी ि िाहतूक खचण कमाल मयादा जनजित करण्याबाबतची 
कायणिाही महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना सांघ जल., म ांबई ि साखर कारखाना 
याांचेमार्ण त करण्यात येते.  ऊसतोड कामगाराांना अपघाती जिमा, झोपडी ि बैलिोडी 
कजरता जिमा सांरक्षर् साखर कारखानयाांकडून देण्यात येते. ऊस तोडर्ी शेत मिूरास 
गांभीर मार लागल्ह्यास मोर्त रुग्र्िाजहनीची व्यिस्था ि दिाखानयाचा खचण 
कारखानयाकडून करण्यात येतो.  त्याचप्रमारे् कारखानयामार्ण त अल्ह्प दरात िदै्यकीय सेिा 
ि आरोग्यासाठी हांगामामध्ये मोर्त रोग जनदान जशबीर आयोजित करण्यात येते.  िरी 
ऊस तोडर्ी कामगाराांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना सांघाच्या स्तरािरुन होर्ाऱ्या 
सामांिस्य करारान सार मांिूरी ि अनय लाभ देण्यात येत असले तरीही ऊसतोड 
कामगाराांना भजिष्ट्य जनिाह जनधी, कामगार राज्य जिमा योिना, उपदान, न कसानभरपाई, 
सान ग्रह अन दान इत्यादी सामाजिक स रजक्षतता योिनेचे लाभ जमळत नाहीत.  तसेच 
त्याांच्या पाल्ह्याांना ि क ट ांजबयाांना कोर्तेही सामाजिक योिनाांचे लाभ जमळत नाहीत.  या 
ऊसतोड कामगाराांचे ि पयायाने त्याांच्या क ट ांजबयाांचे िीिन अस्स्थर ि अत्यांत हलाखीचे 
असल्ह्याम ळे त्याचे िीिन स खकारक करुन त्याांचे राहर्ीमान उांचािून आय ष्ट्य स्स्थर ि 
स रजक्षत करण्यासाठी ऊसतोडर्ी व्यिसायातील असांरजक्षत ऊसतोड कामगाराांना 
कायद्याच्या कक्षते आर्नू त्याांना जिजिध कल्ह्यार्कारी योिनाांचा लाभ देण्यासाठीची बाब 
शासनाच्या जिचाराधीन होती.  

   यासांदभात जदनाांक १०.१२.२०१७ रोिीच्या मा.मांत्रीमांडळाच्या बैठकीमध्ये 
ऊस तोडर्ी कामगाराांसाठी महाराष्ट्र माथाडी हमाल ि श्रमिीिी कामगार (नोकरीच े
जनयमन ि कल्ह्यार्) अजधजनयम, १९६९ या अजधजनयमाांतगणत योिनाांचा लाभ देरे् 
अव्यिहायण ठरत असल्ह्याम ळे ऊसतोड कामगार ि त्याांच्या क ट ांजबयाांना सामाजिक स रक्षा 
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योिनाांचा लाभ प्राप्त होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्यस्तरािर असांघटीत कामगार सामाजिक 
स रक्षा अजधजनयम, 2008 अांतगणत सामाजिक स रक्षा योिनेचा लाभ देण्याचा  जनर्णय घेतला 
आहे. मांजत्रमांडळाच्या जनर्णयान सार ऊसतोड कामगाराांसाठी सामाजिक स रक्षा ि 
कल्ह्यार्कारी योिना राबजिण्याचा शासनाने खालीलप्रमारे् जनर्णय घेतला आहे. 

शासन जनर्णय  :- 
   कें द्र शासनाच्या असांघटीत कामगार सामाजिक स रक्षा अजधजनयम, २००८ 
अांतगणत जिजशष्ट्ट योिनाांचा लाभ देण्याकजरता महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार ि त्याांच्या 
क ट ांजबयाांकजरता “लोकनेते गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार सामाजिक स रक्षा योिना” 
लागू करण्यात येत आहे.   

   या योिनेंतगणत प्राथजमक टप्प्यामध्ये जिजिध प्रशासकीय जिभागाांच्या 
अांतगणत स रु असलेल्ह्या घरबाांधर्ी, िृद्धाश्रम ि शैक्षजर्क योिनाांकजरता सांबांजधत 
प्रशासकीय जिभागाांनी ऊसतोड कामगार ि त्याांच्या क ट ांजबयाांकजरता जनधी उपलब्ध करुन 
देरे् बांधनकारक आहे.  यामधील घरबाांधर्ी योिनेमध्ये इांजदरा आिास योिना, शबरी 
आिास योिना, प्रधानमांत्री आिास योिना, रमाई नागरी/ग्रामीर् आिास योिना इ. 
योिनाांचा प्रथम टप्प्यात समािशे करण्यात आला आहे.  शैक्षजर्क योिनेमध्ये जिम क्त 
िाती ि भटक्या िातीकजरता शालेय जशक्षर् जिभागामार्ण त राबजिण्यात येर्ाऱ्या योिनाांचा 
समािशे करण्यात आला आहे.  त्याचप्रमारे् सामाजिक नयाय जिभागाच्या िृद्धाश्रम 
योिनेच्या जनकषाप्रमारे् देखील लाभ देण्याचा जनर्णय घेण्यात आला आहे.   

   िरील लाक्षजर्क योिनाांव्यजतजरक्त ऊसतोड कामगाराांसाठी सद्य:स्स्थतीत 
खालील योिना लागू करण्याचे प्रस्ताजित आहे :- 

 प्रधानमांत्री िीिन ज्योती जिमा योिना   
 प्रधानमांत्री स रक्षा जबमा योिना 
 अांत्यजिधी अथणसहाय्य योिना 
 िीिन ि अपांगत्ि जिमा छत्र 
 आरोग्य ि प्रसूतीलाभ 
 िृद्धापकालीन सांरक्षर् 
 कें द्र शासन जनधाजरत करेल असे इतर लाभ 
 भजिष्ट्य जनिाह जनधी 
 कामाच्या जठकार्ी द खापत झाल्ह्यास अथणसहाय्य योिना 
 पाल्ह्याांसाठी जशक्षर्, हॉस्टेल र्ी परतािा ि जशष्ट्यिृत्ती सहाय्य 
 कामगार कौशल्ह्यिृद्धी योिना 
 अांत्यजिधी अथणसहाय्य योिना 
 िरील लाक्षजर्क योिनाांव्यजतजरक्त शासनास िळेोिळेी ि गरिेन सार उपय क्त 

िाटर्ाऱ्या योिना 
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   अांदािे 8 लाख ऊसतोड कामगार ि त्याांच्या क ट ांजबयाांपैकी 18 ते 50 
ियोगटातील 7,20,000 कामगार ि त्याांच्या क ट ांजबयाांसाठी प्रधानमांत्री िीिन ज्योती जिमा 
योिनेचा जप्रजमयम रुपये 165/- प्रमारे् एकूर् रुपय े 11,88,00,000/-  खचण अपेजक्षत 
असून 51 ते 59 ियोगटातील 80,000 कामगार ि क ट ांजबयाांसाठी प्रधान मांत्री स रक्षा जिमा 
योिनेचा जप्रजमयम रुपये 6/- प्रमारे् एकूर् रुपये 4,80,000/- खचण अपेजक्षत आहे. तसेच 
अांत्यजिधी अथणसहाय्यासाठी रुपय े 4,80,00,000/- खचण अपेजक्षत आहे. लोकनेते 
गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार कल्ह्यार्कारी योिनेकजरता जित्त जिभाग ि जनयोिन 
जिभागाच्या सहमतीने प्रथम टप्प्यामध्ये योिना स रु करण्यासाठी रु.20 कोटी एिढा जनयत 
व्यय उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

अांमलबिािर्ी कल्ह्यार् कें द्र  : 

   शासन अजधसूचना जदनाांक ३.४.२०१८ अनिये महाराष्ट्र राज्य सामाजिक 
स रक्षा जनयम, २०१८ मधील तरतूदीन सार मांडळ गठीत करण्यात आले आहे.  त्याचप्रमारे् 
योिनेच्या अांमलबिािर्ीकजरता सद्यस्स्थतीत कामगार कल्ह्यार् कें द्र, परळी, (थमणल पॉिर 
स्टेशन), जिल्ह्हा बीड येथे स रु करण्यात आलेल्ह्या कायालयाद्वारे, तसेच सिण जिभागीय 
कामगार उप आय क्त कायालये ि त्याांनी जनदेजशत केलेल्ह्या कायालयाांमार्ण त प ढील 
कायणिाही करण्यात येईल.   

नोंदर्ी  : 

    सदर कायालयामार्ण त ऊसतोड कामगाराांसाठी लोक नेते गोपीनाथ म ांडे 
ऊसतोड कामगार कल्ह्यार्कारी योिनेकरीता ऊसतोड कामगाराांची नोंदर्ी एका जिशेष 
अजभयानाद्वारे स रु करण्यात येईल.  सदर नोंदर्ी कें द्र शासनाने जिकजसत केलेल्ह्या 
UWIN सॉप्टिअेरद्वारे आपल ेसरकार कें द्रामार्ण त करण्याचे प्रस्ताजित आहे.  
नोंदर्ीसाठी आिश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमारे् जनजित करण्यात आली आहेत. 

1. आधार काडण/जशधा पजत्रका/जनिडर्कू ओळखपत्र/PAN काडण 

2. बँकेच ेपासब क  
 
ऊसतोड कामगाराांसाठी जिशेष अभ्यास गट  : 

   महाराष्ट्र राज्य सामाजिक स रक्षा मांडळाच्या जदनाांक 04.07.2018 रोिी 
झालेल्ह्या पजहल्ह्या बैठकीमध्ये जिजभन्न असांघटीत व्यिसाय गटासाठी आिश्यकतेप्रमारे् 
अभ्यास गट नेमण्याचा जनर्णय घेण्यात आला आहे. त्यान षांगाने ऊसतोड कामगाराांचे 
राहर्ीमान उांचािून आय ष्ट्य स्स्थर ि स रजक्षत करण्यासाठी ऊसतोड कामगार जिशेष 
अभ्यास गट शासन मानयतेने गठीत करण्यात येईल.  याबाबतच े सजिस्तर आदेश 
यथािकाश काढण्यात येतील.   
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अभ्यास गटाची कायणकक्षा प ढीलप्रमारे् राहील. 

 महाराष्ट्र राज्य सामाजिक स रक्षा मांडळानी सूजचत केलेल्ह्या जिषयाबाबत अभ्यास 
करून अजभप्राय देरे् 

 ऊसतोड कामगाराांसाठी सामाजिक स रक्षा योिना प्रस्ताजित कररे्  

 प्रस्ताजित योिनेत, योिनेची व्याप्ती, लाभाथी जनिड करण्याची पद्धत, योिना 
राबजिण्याकजरता जनधीचे स्रोत, अांमलबिािर्ीची यांत्रर्ा, तक्रार जनिारर् पद्धती 
याांचा समािशे असािा.  

 

   उपरोक्त योिनाांची अांमलबिािर्ी, जनयांत्रर् ि समनिय जिकास आय क्त 
(असांघटीत कामगार) याांचेमार्ण त होईल.  यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येर्ाऱ्या 
अजधकारी ि कमणचारी याांच्या सेिाांसांदभात या जिभागाच्या शासन जनर्णय क्र.रास्िाजि 
२०१०/प्र.क्र.११/काम.८, जदनाांक २९.५.२०१० अनिये जदलेल्ह्या अजधकारानिये जिकास 
आय क्त (असांघटीत कामगार) हे जनयांत्रक अजधकारी असतील.  

    सदर शासन जनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 
201810191746159210 असा आहे.  हा शासन जनर्णय जडजिटल स्िाक्षरीने साक्षाांजकत 
करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नाांिाने, 

 

 

( डॉ.श्री.ल.प लक ां डिार ) 
शासनाचे उप सजचि. 

 
प्रजत, 

1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र याांचे सजचि (पत्राने), 
2. मा.म ख्यमांत्री याांचे अप्पर म ख्य सजचि, म ख्यमांत्री सजचिालय, मांत्रालय, 

म ांबई, 
3. मा.मांत्री (कामगार) याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, म ांबई, 
4. मा.जिरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र जिधानसभा, अ-६, मांत्रालयासमोर, नरीमन 

प ाईांट, म ांबई, 
5. मा.जिरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र जिधान पजरषद, जिधान भिन, म ांबई, 
6. मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खािगी सजचि, मांत्रालय, म ांबई, 
7. मा.सिण जिधानसभा/जिधान पजरषद सदस्य, जिधान भिन, म ांबई, 
8. मा.म ख्य सजचि, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई, 
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9. मा.अप्पर म ख्य सजचि, सहकार, पर्न ि िस्त्रोद्योग जिभाग, मांत्रालय, 
म ांबई, 

10. मा.अप्पर म ख्य सजचि, जनयोिन जिभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
11. मा.अप्पर म ख्य सजचि (जित्त), जित्त जिभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
12. मा.अप्पर म ख्य सजचि, शालेय जशक्षर् जिभाग, मांत्रालय, म ांबई,  
13. मा.प्रधान सजचि (कामगार), उद्योग, ऊिा ि कामगार जिभाग, मांत्रालय, 

म ांबई, 
14. मा.प्रधान सजचि, आजदिासी जिकास जिभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
15. मा.सजचि, सामाजिक नयाय ि जिशेष सहाय्य जिभाग, मांत्रालय, म ांबई,  
16. मा.प्रधान सजचि, जिधानमांडळ सजचिालय याांचे स्िीय सहायक, म ांबई, 
17. कामगार आय क्त, कामगार भिन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्लेक्स, बाांद्रा (पूिण), 

म ांबई-५१, 
18. आय क्त (सहकार), महाराष्ट्र राज्य, प रे्, 
19. जिकास आय क्त (असांघटीत कामगार), कामगार भिन, बाांद्रा-क ला 

कॉम्पप्लेक्स, बाांद्रा (पूिण), म ांबई-५१, 
20. साखर आय क्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर सांक ल, जशिािीनगर, प रे्, 
21. सिण जिल्ह्हाजधकारी, 
22. सिण सह/उप सजचि, उद्योग, ऊिा ि कामगार जिभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
23. सिण सह कामगार आय क्त, कामगार भिन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्लेक्स, बाांद्रा 

(पूिण), म ांबई-५१, 
24. सिण कामगार उप आय क्त, कामगार भिन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्लेक्स, बाांद्रा 

(पूिण), म ांबई-५१, 
25. माजहती ि िनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, म ांबई, 
26. ग्रांथपाल, महाराष्ट्र जिधानमांडळ सजचिालय, म ांबई, 
27. सिण अिर सजचि/कायासन अजधकारी, कामगार जिभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
28. जनिड नस्ती/कायासन ७अ. 
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