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भाांडवलशाही नवरोधातील श्रनमक मुक्ती दलाचे लढे
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गोषवारा :
महाराष्ट्रात कामगार, शेतकरी, शेतमजुर, अभयारण्यग्रस्त, धरिग्रस्त, दुष्ट्काळग्रस्त, मनहला व
आद्ददवासींिा न्याय नमळवूि देण्यासाठी डॉ .भारत पाटिकराांच्या िेतत्वाखाली इ .सि 1980 साली
स्र्ापि झालेल्या श्रनमक मुक्ती दलािे अिेक लढे उभे के ले व त्याांिा न्याय नमळवूि द्ददला.
शेतकऱ्यािा न्याय नमळवूि देण्यासाठी श्रनमक मुक्ती दलािे रायगड नजल्यातील टाटा व ररलाईन्स
कां पन्याांच्या SEZ प्रकल्पा( औनष्ट्िक नवद्युत प्रकल्पाला )नवरूद्ध शेतकऱ्याचा लढा उभा के ला. तसेच
साांगली आनि सातारा नजल्यामध्ये पविचक्या उभारिायाथ बराराष्ट्रीय कां पन्याांि नवरूद्ध लढे उभे के ले व
शेतकयांिा न्याय नमळवूि द्ददला.
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1) िव उदारमतवादाांमुळे निमाथि झालेले प्रश्न समजूि घेिे.
2) शासिाची धोरिे समजूि घेिे.
3) श्रनमक मुक्ती दलाचे कायथ समजूि घेिे.
सांशोधि पद्धती -: ऐनतहानसक, नवश्लेषिात्मक, विथिात्मक
आपला देश स्वतांत्र झाल्यािांतर भारत सरकारिे नमश्र आर्थव्यवस्र्ा नस्वकारली पि 1955 साली आवडी
येर्े झालेल्या कााँग्रेस अनधवेशिात समाजवादाचा पुरस्कार करिेचा ठराव सांमत करिेत आला व तेर्ि
ू पुढे
भारतीय अर्थव्यवस्र्ा काहीशी समाजवादाकडे झुकलेली पहायला नमळाले.अशी व्यवस्र्ा औद्योगीक
नवकासास मारक होती .कारि उद्योग उभारिीसाठी शासिाच्या अिेक परवािग्या घ्याव्या लागत व अिेक
अटींची पूतथता करावी लागत असे.1990 च्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्र्ा सांकटात सापडली,जागतीक
अर्र्थक पुरवठादार सांस्र्ाांिी भारतास मदत करिेस िकार द्ददला,जर भारतािे उदारीकरिाचे धोरि
नस्वकारले

तर

मदत

करू

असे

जागतीक

आर्र्थक

सांस्र्ाांिी

साांनगतले

तेव्हा

भारतािे

उदारीकरिाचे(भाांडवलशाहीकडे झुकिारे )धोरि नस्वकारले.अिेक जागतीक कां पण्या भारतात गुांतविूक
करू लागल्या .उद्योगासाठी लागिायाथ परवािग्याची सांख्या खुपच कमी झाली.

2000 साला िांतर भारत सरकारिे जलद औद्योगीक नवकास घडवूि आिण्यासाठी, मोठ्या
उद्योगाांिा प्रोत्साहि देण्यासाठी,नियाथतीत वाढ घडवूि आिण्यासाठी चीिच्या धरतीवर SEZ प्रकल्पाांिा
परवािगी देण्याचे धोरि आवलांनबले आहे.
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मोठ्या उद्योगाांसाठी जास्त जागेची आवश्यकता असते व त्यासाठी जनमि अनधग्रहि करावी लागते
त्यामुळे तेर्ील शेतकरी अशा प्रकल्पाांिा मोठ्या प्रमािात नवरोध करतात.रायगड नजल्यातील खारे पाटि
येर्े उभारल्या जािायाथ टाटा व ररलाईन्स कां पन्याांच्या औनष्ट्िक नवद्युत प्रकल्पाला तेर्ील शेतकऱ्यािी
नवरोध के ला.शेतकयांच्या त्या आांदोलिाला श्रनमक मुक्ती दलािे पाठठां बा द्ददला व शेतकयांिा न्याय नमळवूि
द्ददला .
तसेच भारत सरकारिे उदार आर्र्थक धोरि नस्वकारल्यावर आपल्या देशात जलद गतीिे
औद्योगीकरि घडू ि आले त्यामुळे नवजेची मागिी वाढली.आपल्या देशात औनष्ट्िक व पवि उजाथ निर्मथती
खुप वाव आहे त्यामुळे अिेक बराराष्ट्रीय कां पन्याांिी पवि उजाथ प्रकल्प उभारण्यास सुरूवात के ली.या
कां पन्यािी कवडीमोल भावािे शेतकयांच्या जनमिी नवकत घेतल्या त्याला साांगली व सातारा नजल्याांमध्ये
श्रनमक मुक्ती दलािे नवरोध के ला व शेतकयांिा फायदेशीर ठरिारा नििथय घेण्यास शासिास भाग पाडले.
श्रनमक मुक्ती दलाचे भाांडवलशाहीला नवरोध करिारे लढे-:

1) रायगड नजल्रातील SEZ ला नवरोध करिारा लढामहाराष्ट्र व भारत सरकारिे सि 2007 मध्ये रायगड नजल्यात खारे पाटि पररसरात टाटा व ररलाईन्स
या कां पन्याांिा SEZ अांतगथत औनष्ट्िक नवद्युत प्रकल्प उभा करण्याची परवािगी द्ददली व तेनर्ल जनमि
प्रकल्पासाठी अनधग्रहि करण्याची अनधसुचिा काढली.तेर्ील शेतकयांिी या प्रकल्पाला नवरोध के ला व
आपल्याला न्याय नमळवूि देण्यासाठी व बेकायदेशीर भूसांपादि र्ाांबनवण्यासाठी शेतकयांसाठी लढिायाथ
श्रनमक मुक्ती दलाचे िेते डॉ.भारत पाटिकर याांच्या िेतत्वाखाली मोठे आांदोलि उभे के ले.या आांदोलिामध्ये
शहापूर,धेरांड,धाकटे शहापूर,कोपर,चरी व कोलटेंभीसह िऊ गावातील शेतकयांिी भाग घेतला.अगोदर
नजल्हानधकारी कायाथलयासमोर उपोषि व िांतर बेमूदत धरिे आांदोलि चालू के ले पि शासि त्याची दखल
घेत िाही असे द्ददसूि आल्यावर 2 ऑक्टोंबर 2008 रोजी गाांधी जयांती द्ददवशी अनलबाग ते मांत्रालय असा
लााँग माचथ सुरू के ला .त्यािांतर शासद्दकय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या व भूसांपादि प्रद्दक्रया सुरू
करण्यासाठी पुिवथसि अनधनियम लागू करिे आवश्यक होते या मुद्यास शासि स्तरावर मान्यता देण्यात
आली व आांदोलि कत्यांिा चचेसाठी बोलनवले पि आांदोलि कते प्रकल्प रि करण्याच्या भूनमके वर ठाम
रानहले कारि या प्रकल्पामुळे के वळ शेतकरी बेघर होिार िव्हते तर कोकिच्या निसगथ सौंदयाथला बाधा
पोहचिार होती व खुप मोठ्या प्रमािावर प्रदुषि होिार होते.श्रनमम मुक्ती दलािे पयाथयी शेतकयांच्या
पयाथवरि स्नेही SEZ चा पयाथय शासिाला सुचनवला होता.अखेर श्रनमक मुक्ती दलाच्या लढ्याला यश
नमळाले.श्रनमक मुक्ती दलािे जैतापूर अिुउजाथ प्रकल्पालापि नवरोध के ला व तेर्ेपि पयाथवरि स्नेही नवद्युत
प्रकल्प उभे करावेत अशी भुनमका घेतली.द्दद .30/12/2011 रोजी महात्मा फु ले िगर, देवरूख येर्े
श्रनमक मुक्ती दलाच्या अनधवेशिात या प्रकल्पाला नवरोध करण्यासाठी राज्यव्यापी आांदोलि करण्याचा
ठराव पास के ला.

2) पविचक्की कां पन्याांनवरूद्धचा लढा-:
अिेक बराराष्ट्रीय कां पन्याांिी सातारा व साांगली या नजल्यातील पजथन्यछायेच्या दुष्ट्काळी भागातील
गरीब शेतकयांच्या जनमिी पविचक्क्या उभ्या करण्यासाठी दलालाांमाफथ त कवडी मोल भावािे नवकत
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घेण्यास सुरूवात के ली होती,शेतकरी लुबाडला जात होता तेव्हा श्रनमक मुक्ती दलािे शेतकयांवरील
अन्याय दूर करण्यासाठी या कां पन्याांच्या नवरूद्ध आांदोलि सुरु के ले, त्या शेतजनमिीवर शेतकऱ्याची
पि मालकी रहावी अशी भूनमका घेतली तसेच शेतीवरूि वाहिायाथ वारा या िैसर्गथक स्त्रोतावर पि
शेतकऱ्याचा हक्क आहे व त्याचापि त्याला मोबदला नमळावा ही भूनमकी घेतली व वायाथचा मोबदला
म्हिूि शेतकऱ्यास प्रनत ऐकर 2 लाख रूपिे कां पिीला शेतकऱ्यास देिे भाग पाडले व त्या गावाच्या
ग्रामपांचायतीस प्रनत मेगायुनिट मागे 15000 रू देण्यास भाग पाडले .हा लढा 2008 मध्ये सुरू
झाला होता व तो 2010 मध्ये सांपुष्टात आला.अशा प्रकारे श्रनमक मुक्ती दलािे भाांडवलशाही
व्यवस्र्ेत गरीबाांवर होिायाथ अन्यायानवरूद्ध लढू ि न्याय नमळवूि द्ददला.
निष्कर्ष -:
िव उदारमतवादी व्यवस्र्ा भाांवलशाहीला पुरक आहे व त्यामुळे ती भाांडवलदाराांिा फायदेशीर व
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