
 

 

ऊसतोड कामगाराांच्या मागण्ाांची सनद 

 

ऊसतोड कामगार आणि त्ाांच्या कुटुांबाला सन्मानाने जगण्यासाठी, मूलभूत सेवा सोयी ांनीयुक्त राहिीमानासाठी 

ऊसतोड कामगार खालील मागण्या करत आहेत - 

(टीप: महाराष्ट्र ातील अहमद नगर, बीड आणि उस्मानाबाद णजल्ह्यातील 40 गावाांमधील ऊस तोडिी कामगाराांकडून  

खालील  मागण्या माांडलया जात आहेत. समाजातील आणथिक आणि सामाणजकदृष्ट्या वांणित घटकातील मणहला 

आणि पुरुष सदस्ाांसह,  समाजातील णवणवध समूह, सांस्था व व्यक्ती याांच्याबरोबर झालेलया गटििेतून या मागण्या 

प्रामुख्ाांने पुढे आल्या आहेत. )  

 

ऊसतोड कामगाराांसाठी स्थलाांतररत ठठकाणी व कामाच्या ठठकाणी चाांगलया  मूलभूत सेवा व 

सुठवधाांची  तरतूद मागणी  -  

 

१. ऊस तोडिी, ऊसािी साफसफाई करून तो गाडीत लोड करण्यािे काम करण्याऱ्या कामगाराांना व त्ाांच्या 

सोबत असिाऱ्या मुलाांना सुरक्षा णकट णमळावे. . या सुरक्षा णकटमधे्य  बूट आणि उबदार कपडे असावेत. 

२. सवि ऊस तोडिाऱ्याांसाठी स्थलाांतररत णठकािी  मोफत वैद्यकीय सुणवधा णमळाव्यात.  

३. ऊसतोड कामगाराांसाठी, ऊस तोडताना होिाऱ्या अपघातासाठी  णवमा  लाभ णमळावा  

४. ऊसतोड कामासाठी स्थलाांतर करताना, काही कामगार त्ाांच्याकडील बैल ऊसवाहतुकीसाठी कामाच्या 

णठकािी नेतात. बैलाांना अपघात झाला णकां वा णकां वा जीणवत हानी झाली तर   त्ासाठी णवम्यािी  तरतूद करावी . 

५. ऊसतोड कामगाराांना स्थलाांतरीत णठकािी णपण्यािे व वापरािे पािी व्यवस्था, स्वच्छता, वीज, तातु्परता  णनवास 

या मूलभूत आवश्यक सुणवधाांिी तरतूद व्हावी . 

६. ऊसतोड कामगाराांच्या तक्रारी ांिी नोांदिी आणि णनवारि करण्यािी योग्य यांत्रिा णवकणसत करावी  

७. ई-श्रम आणि इतर सांबांणधत योजनाांतगित ऊसतोड कामगाराांिी अणनवायि नोांदिी व्हावी  

८. ऊसतोड कामगाराांना त्ाांच्या मूळ गावी बांद हांगामात मनरेगा सारख्ा योजनाअांतगित लाभ णमळावा त्ािबरोबर 

णवशेषत: सामाणजक सुरक्षा आणि सांरक्षिाशी सांबांणधत महत्त्वाच्या योजनाांिा  लाभ णमळावा.  

९. ऊस तोडिाऱ्याांच्या कुटुांबाांनी राज्यात कुठेही  स्थलाांतर केले तरीही त्ाांना अन्न सुरक्षा अांतगित योजनाांिा  लाभ 

णमळावा. व इतर राज्याांतील स्थलाांतररताांसाठीही अशीि तरतूद करावी. 

१०. ‘घरकुल योजना’ सारख्ा गृहणनमािि योजनाांतगित ऊस तोडिाऱ्याांसाठी णवशेष तरतुदी व्हाव्यात.  

११.ऊसतोड कामगाराांना सामाणजक सुरक्षा सारख्ा  योजनाांिा लाभ णमळावा  व त्ासाठी त्ाांच्या कुटुांबातील 

सदस्ाांना त्ािा लाभ णमळावा  

१२. ऊसतोड कामगार स्थलाांतररत कुटुांबातील,  सवि मुलाांसाठी स्थलाांतररत णठकािी अांगिवाडी कें द्र तरतूद व्हावी  

 



 

१३. णशक्षि हक्क  अांतगित असिाऱ्या अध्यादेशानुसार  ऊसतोड  कामगाराांच्या  मुलाांना स्थलाांतररत णठकािी 

असलेलया शाळाांमधे्य प्रवेश णमळावा व त्ािी काटेकोर अांमलबजाविी व्हावी.  

१४. स्थलाांतररत ऊसतोड कामगाराांच्या  कुटूांबातील  मुलाांसाठी णनवासी शाळाांिी तरतूद व्हावी  

१५. ऊसतोड कामगाराांच्या मुलाांसाठी इयत्ता  8 वी नांतर  णशक्षि णशष्यवृत्ती.णमळावी  

 

णलांगभाव समानता व हक्कआधाररत तरतुदी –  

१६. ऊसतोड कामगार गरोदर मणहला आणि स्तनदा माताांसाठी णवना अट  आरोग्यसेवा व सुणवधा  णमळाव्यात  

१७. कामाच्या णठकािी मणहलाांसाठी स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि णपण्याच्या पाण्यािी व्यवस्था व्हावी  

१८. ऊसतोड कामगार मणहलाांच्या 5 वषािखालील मुलाांसाठी कामाच्या णठकािी पाळिाघर तरतूद. 

१९. कामाच्या णठकािी मणहलाांिा लैंणगक छळ (प्रणतबांध, प्रणतबांध आणि णनवारि) अणधणनयम 2013 िी प्रभावी 

अांमलबजाविी सुणनणित करिे; ऊसतोड कामगार मणहलाांच्या सोबत होिाऱ्या  लैंणगक छळािी प्रकरिे 

तपासण्यासाठी आवश्यक  सणमत्ा सणक्रय करिे णकां वा नसतील तेथे अशा सणमत्ाांिी त्वररत बाांधिी केली जावी.  

तसेि कायद्यातील तरतुदी आणि प्रणक्रयाांबद्दल  ऊसतोड कामगाराांच्यात मोठ्या प्रमािात प्रिार, प्रसार, 

जािीवजागृती केली जावी . 

२०. ऊसतोड कामगार मणहलाांना समान वेतन णमळावे.   

*** 

 


