
राज्यातील ऊसतोड कामगाराांसाठी 
गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार 
महामांडळ स्थापन करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, 

शासन वनर्णय क्र.असांका १११९/प्र.क्र.११०/काम.७अ 
मादाम कामा मागण, ह तात्मा रार्जग रु चौक, 

मांत्रालय, म ांबई ४०० ०३२. 
वदनाांक : - १३  सप्टेंबर, २०१९. 

प्रस्तावना  : 

 महाराष्ट्र राज्यामध्ये साखर उद्योग हा एक प्रम ख उद्योग असून सद्य:स्स्थतीमध्ये राज्यात 
कायणरत स मारे १०१ सहकारी क्षते्रातील व ८७ खार्जगी क्षते्रातील साखर कारखानयाांमध्ये अांदार्जे ८ 
लाख ऊसतोड कामगार या क्षते्रात काम करतात.  बह ताांश ऊसतोड कामगार हे मराठवाडा 
ववभागातील व ववशेषत: बीड वर्जल्ह्यातील असून राज्यातील ववववध वर्जल्ह्याांत स्थलाांतरीत होऊन 
काम करतात. 

 ऊस तोडर्ी कामगाराांना महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना सांघाच्या स्तरावरुन होर्ाऱ्या 
सामांर्जस्य करारान सार मरू्जरी व अनय लाभ देण्यात येत असले तरीही ऊसतोड कामगाराांना भववष्ट्य 
वनवाह वनधी, कामगार राज्य ववमा योर्जना, उपदान, न कसान भरपाई, सान ग्रह उपदान इ. सामावर्जक 
स रवक्षतता योर्जनाांचे लाभ वमळत नाहीत.  तसेच, त्याांच्या पाल्ह्याांना व क ट ांवबयाांना कोर्तेही सामावर्जक 
योर्जनाांचे लाभ वमळत नाहीत.  या ऊसतोड कामगाराांचे व पयायाने त्याांच्या क ट ांवबयाांचे र्जीवन अस्स्थर 
व अत्यांत हलाखीचे असल्ह्याम ळे त्याांचे र्जीवन स खकारक करुन त्याांचे राहर्ीमान उांचावून आय ष्ट्य 
स्स्थर व स रवक्षत करण्यासाठी ऊस तोडर्ी व्यवसायातील ऊसतोड कामगाराांना ववववध कल्ह्यार्कारी 
योर्जनाांचा लाभ देण्यासाठीची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.  ऊसतोड कामगाराांच्या ववववध 
मागण्याांसांदभात व त्याांना ववववध कल्ह्यार्कारी व सामावर्जक स रक्षा योर्जनाांचे लाभ देण्याकवरता 
योर्जनाांची आखर्ी व अांमलबर्जावर्ी याबाबत एक महामांडळ स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस 
होता. 

शासन वनर्णय  : 

 राज्यातील ऊसतोड कामगाराांसाठी ववववध कल्ह्यार्कारी व सामावर्जक स रक्षा योर्जनाांचा लाभ 
देण्याकवरता गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार महामांडळ स्थापन करण्यास या शासन वनर्णयानवये 
मानयता देण्यात येत आहे.   

 गोपीनाथ म ांडे ऊसतोड कामगार महामांडळाच्या अध्यक्षपदी श्री.केशवराव यादवराव आांधळे, 
मार्जी ववधानसभा सदस्य याांची वनय ्ती करण्यात येत आहे. 



शासन वनर्णय क्रमाांकः असांका १११९/प्र.क्र.११०/काम.७अ 
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 महामांडळाचे इतर सदस्य व कामकार्जासांदभात सववस्तर कायणवनयमावली अध्यक्षाांच्या 
सल्ह्ल्ह्याने यथावकाश वनगणवमत करण्यात येईल  तसचे महामांडळाचे कायालय व इतर बाबींसांदभात 
स्वतांत्र आदेश वनगणवमत करण्यात येतील. 

२. सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांगर्क साांकेताांक 201909131541051210  असा आहे.  हा 
शासन वनर्णय वडवर्जटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नाांवाने, 

 
 

( अरुर् व.शशदे ) 
कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रवत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र याांचे सवचव (पत्राने), 
२) मा.म ख्यमांत्री याांचे अप्पर म ख्य सवचव, म ख्यमांत्री सवचवालय, मांत्रालय, म ांबई, 
३) मा.मांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सवचव, मांत्रालय, म ांबई, 
४) मा.मांत्री (सवण)/मा.राज्यमांत्री (सवण), महाराष्ट्र राज्य, 
५) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधानसभा, ववधान भवन, म ांबई, 
६) मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र ववधान पवरषद, ववधान भवन, म ांबई, 
७) मा.राज्यमांत्री (कामगार) याांचे खार्जगी सवचव, मांत्रालय, म ांबई, 
८) मा.सवण ववधानसभा/ववधान पवरषद सदस्य, ववधान भवन, म ांबई, 
९) म ख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांत्रालय, म ांबई, 
१०) अप्पर म ख्य सवचव, वनयोर्जन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
११) अप्पर म ख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
१२) प्रधान सवचव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
१३) प्रधान सवचव, ववधानमांडळ सवचवालय याांचे स्वीय सहायक, म ांबई, 
१४) कामगार आय ्त, कामगार भवन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्ले्स, बाांद्रा (पूवण), म ांबई, 
१५) ववकास आय ्त (असांघटीत कामगार), कामगार भवन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्ले्स, बाांद्रा (पूवण),  

म ांबई ४०००५१, 
१६) सवण सह/उप सवचव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग, मांत्रालय, म ांबई, 
१७) सवण सह कामगार आय ्त, कामगार भवन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्ले्स, बाांद्रा (पूवण), म ांबई  
१८) सवण कामगार उप आय ्त, कामगार भवन, बाांद्रा-क ला कॉम्पप्ले्स, बाांद्रा (पूवण), म ांबई 
१९) मावहती व र्जनसांपकण  सांचालनालय, मांत्रालय, म ांबई, 
२०) ग्रांथपाल, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय, म ांबई, 
२१) वनवड नस्ती/कायासन.७अ. 
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