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शिनवार, १८ डसबर २०१० या लोकस े या लोकमानस सदरातील ी० चं कांत मांजरेकर यांचे 
“िनवा  यासाठ  कमान श द खच  घाला” हे प  वाचले आ ण मनाचा थरकाप उडाला. आ हा 
मराठ  माणसांनी वतः या िनरिभमानामुळे, अना थेमुळे जी अनेक घोर पाप े केली आहेत 
कंवा घडू दली आहेत यात मुंबई या लाखो िगरणी कामगारांचे संसार उखडून उ व त 
कर याचेह  एक मोठे पाप आहे. कारण याला मराठ  माणसाचा वक त, वाथ  व उदािसन 
वभावच कारणीभूत आहे. मांजरेकरांचे प  वाचून मनात अपराधी भावना दाटून आली. काय 

करावे सुचेना. तशाच मनोव थेत मी वतमानप ा या संपादकांना एक प  खरडले व धाडून 
दल.े अजुनपयत ते िस  झालेले नाह . यापुढे होईल क  नाह  ते सांगता येत नाह . पण 
आपले मन उघडे क न िनदान अमृतमंथना या सू , वािभमानी मराठ  वाचकांपुढे सादर 
करावे असे वाट याने खाली देत आहे. मूळ लेखह  याखाली जोडला आहे. आप या 
वाचकांपैक  कोणालाह  ी० चं कांत मांजरेकर यांचा संपक मांक मा हत अस यास कृपया 
कळवावा.   

 

य संपादक (लोकस ा) यांसी, 
स ेम नम कार. 
१८ डसबर २०१० दवशी या लोकस े या ’लोकमानस’ सदरामधील ी० चं कांत मांजरेकर 
ांचे ’िनवा  यासाठ  कमान श द खच  घाला’ हे प  मनाला चटका लावून गेल.े  

मुंबई या लालबाग-परळ भागातील िगरणगाव हा होता मुंबईतील मराठ  सं कृतीचा शेवटचा 
मोठा गड. पण आम या वाथ , लोभी व बेईमान राजकार यांनी (सवच प ातील) 
िगरणीमालक, बांधकाम यावसाियक आ ण पर ांतीय धिनक यांना फतूर होऊन तो शेवटचा 
गडह  मराठा वरा यातून काढून ितप ा या हवाली केला.  

“शेवट या िगरणी कामगाराचे पुनवसन होईपयत कुठ याह  िगरणीची एक वीट काढू देणार 
नाह ” अशा व गना करणा  या राजकार यांनी अनेक िगर या जमीनदो त होऊन यां या 
जागी अनेक इमारती व मनोरे बनले तर  अजुनह  िगरणीकामगारां या घरांसाठ  एक वीट 
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रचलेली नाह . िगरणीकामगाराची कमभूमी उ व त क न या जागेवर धनदांड या पर ांतीय 
पाहु यांसाठ  धमशाळा बांध या गे या.  

िगरणी कामगार मो या सं यनेे बेकार झा यावर अड च लाख मराठ  संसार उ व त झाल.े 
असा अनपे त ध का सहन न झाले या काह ंनी हाय खाऊन आ मह या केली तर 
अनेकजण दा सार या यसनां या आहार  गेल.े घोवाला (कोकणी बोलीत, नव  याला) 
म ह याकाठ  िमळणा  या खा ी या पगारावर आनंदात संसार चालवणा  या बायका यां याच 
िगर यां या जागी उ या रा हले या मनो  यात राहायला आले या धिनकां या घर  धुणी-भांड  
क  लाग या. मुले शाळा-कॉलेजे सुट यामुळे लां यालबा या, चो  यामा  या क  लागली. यातील 
काह जण आप याच िमजाशीत म गुल असले या धिनकांवर सूड उगव यासाठ  नकळत 
गु हेगार  जगतात सािमल झाल.े मनीऑडर वर चालणा  या कोकणाची अथ यव था कोसळली. 
थािनक कोकणी लोकांनी आप या जिमनी कवड मोलाने वक या. आ ण या कवड मोलाने 
वकत घेत या पु हा याच राजकार यांनी आ ण मुंबईतील पर ांतीय धिनकांनी, यां यामुळे 
ामु यान ेमूळचा कोकणी असलेला मराठ  िगरणी कामगार देशोधड ला लागला होता. कदािचत 

पािनपतानंतर मराठ  माणसाला बसलेला सवात मोठा असा हा हादरा होता. 
पण एवढे होऊनह  ग या या कातड चे म तवाल राजकारणी ढ मच रा हल.े एक कडे गर बांचे 
िगरणगाव उ व त क न दुसर कडे ीमंतांसाठ  लवासा उभे कर याचे यांचे खेळ चालूच 
आहेत. मुंबईतील मन मेले या पांढरपेशा मराठ  माणसालाह  याचे कधी फारसे सोयरसूतक 
वाटले नाह . तो आप या वािभमान वह न आयु या या भोव  यात गरगर फरतच रा हला.     
िगरणी कामगारां या उ व त जीवनाची कथा सांगणारे एक उ कृ  नाटक होते, ते हणजे 
जयंत पवार िल खत ’अधांतर’. द ड-एक दशकापूव  योती सुभाष, भरत जाधव आ ण संजय 
नावकर याच नाटकामुळे काशात आल.े ते नाटकह  आता बंद पडले असाव.े िगरणी कामगार 
इितहासजमा झाला. या ठकाणी याला जवंतपणी जाळले या मशानभूमीत या या 
थड याऐवजी अित ीमंतां या ’ ी’ वजयाचे मनोरे बांधले गेल.े  

अशा या पा भूमीवर ी० चं कांत मांजरेकर यांचे लोकस ेतील उ म प  वाचून पु हा जुनी 
आठवण जागी झाली आ ण इितहासातील थड यामधून िगरणी कामगाराचे भूत पु हा उठून 
समोर येऊन ठाकल.े पण या याकडे त ड वर क न पाह याचे नीितधैय मुंबईतील आ हापैक  
एका तर  मराठ  माणसाकडे आहे काय? 

क०लो०अ०  

आपला न , 
सलील कुळकण  

-------------------------- 
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ी० चं कांत मांजरेकर यांचे लोकस ेतील मूळ प  खाली वाचा.  

------------------------------------- 

िनवा  यासाठ  कमान श द खच  घाला 
प लेखक: चं कांत मांजरेकर, चारकोप, कां दवली. 
लोकस ा, लोकमानस, शिनवार, १८ डसबर २०१० 

िगरणी कामगारांना घरांसाठ  १० लाख पये भरावे लागणार, ह  महारा  सरकारची 
घोषणा हणजे सरकारने िगरणी कामगारांचा पु हा एकदा केलेला व ासघात 
आहे. खरे तर ‘काँ ेस’ आ ण ‘िमल मजदूर संघ’ हे िगरणी कामगारांचे मारेकर  
आहेत. काँ ेस व इतर सवच प ां या बदमाशांनी संगनमताने २,५०,००० िगरणी 
कामगारांना देशोधड ला लावले आ ण यां या छाताडावर गगनचंुबी टॉवस उभे 
केल.े िगरणी कामगारांना मोफत घरे दे या या अट वर या सरकारने िगरणी 

मालकांकडून २५%जमीन घेतली आ ण आता कामगारांचा व ासघात करत आहे. सरकार  
भावाने ह  जमीन आ हाला ा, आ ह  आम या खचाने जमतील तशी घरे बांधून राहतो 
हणून कामगारांनी सरकारला वनंती केली, पण खोटे हा य चेह यावर िमरवत सदैव बदमाशी 

करत या रा यातील भूखंड वकून खाऊन ‘जड’ झालेले व आता द लीला ‘अवजड’ झालेले 
काम सोपे कर यासाठ  गेले या या वेळ या मु यमं यांनी कामगारां या त डाला पाने पुसली. 
ते बरोबरच  होते हणा, कारण कामगारांनी घरे बांधली तर यांना खायला काय िमळाले असते? 

मराठ  माणसां या नावाने आपले घसे कोरडे करणारेह  कधी िगरणी कामगारांसाठ  र यावर 
उतर याचे गे या २०/२५ वषात ऐ कवात नाह  कंवा कामगारां या छाताडावर उ या 
रा हले या उ ुंग मॉल या काचांवर कधी एखादा दगड िभरकाव याचेह  मरत नाह . 
‘ल मीपु ’ तो ‘भूिमपु ’ ह  नवी या या यांनी ज मास घातलेली आहे. यामुळे इथला 
कामगार जगला काय आ ण मेला काय याचे यांना सोयरसुतक नाह . असो! 
रा य सरकारने आता िगरणी कामगारांना घरे दे याचे घो षत केले आहे, पण ह  घरे 
कामगारांना मोफत िमळणार नाह त तर यासाठ  िगरणी कामगारांना १० लाख . भरावे 
लागतील. यां या बु चे दवाळेच वाजलेले दसते. महारा ा या मं मंडळात याची 
सदस वेकबु  जागृत आहे असा एकह  मं ी नसावा याचे वैष य वाटते. एवढ  र कम िगरणी 
कामगारांकडे असती तर ते असे देशोधड ला लागले असते काय? यांना दागदािगन,े भांड कंुड  
वकून पोटाची खळगी भरावी लागली असती का? आ ण यांनी ह  र कम का हणून भरावी? 

िगर यां या जागेवर यांना मोफत घर िमळणे हा यांचा ह कच आहे. वातं यापूव या 
चळवळ  असो अगर ‘संयु  महारा ा’ची चळवळ असो, िगरणी कामगारांचा यात स य 
सहभाग रा हला आहे. यां या क ावरच िगरणी मालकांनी संप ी कमवून देशा या इतर भागांत 
आप या यवसायाचा व तार केलेला आहे. अशा या िगरणी कामगारांना यां या ह काची 
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मोफत घरे नाह त आ ण देशा या कानाकोप यातून येऊन येथे आमचीच जमीन बळकावून 
यावर अनिधकृत झोपडय़ा बांधले या फुकटय़ा पर ांतीयांना मा  हे सरकार मोफतची घरे 

देणार, हा कोणता याय? 

िगरणी कामगारां या घरासाठ  येणारा खच हणे या रा य सरकारला पेलवणार नाह . का 
पेलवणार नाह ? आयपीएलला २००० कोट ंचा कर आकारला नाह  हे नुकसान या सरकारला 
पेलवले. आतापयत साखर कारखा यांसाठ  वेळोवेळ  हजारो कोट ंची पॅकेजेस दली ते या 
सरकारला पेलवल.े मुंबई व महारा ातील अ जावधी रकमेचे भूखंड या चोरांनी का या-कांडय़ा 
क न ब डरां या घशात घातले ते हा हे रा य रसातळाला गेले नाह . ५० कोट ंची जमीन ११ 
लाखांना कृपाभैयाला दली ते या रा याला पेलवल.े जलसंपदा वभागाची १५० एकर जमीन 
बेकायदेशीरपणे काय ात बसवून धनदांड यां या ‘लवासा’ क पाला जर देता येते तर िगरणी 
कामगारांना . १०० कोट  खच क न मोफत घरे का देता येत नाह त? शेतक यांची काह  
हजार कोट ंची कज जर माफ करता येतात तर कामगारांना मोफत घरे का देता येत नाह त? 

कती वषय मांडावेत याला सीमा नाह . 
आता यांनी बँकांमाफत घरांसाठ  अज दे यास सु वात केली आहे. ह  आणखी एक फसवणूक 
आहे. खरं हणजे एकाह  िगरणी कामगाराने हा अज घेतला नाह  पा हजे होता. पण ‘िमल 
मजदूर संघा’ या यां या बगलब यांनी १०-१५ हजार अज घेऊन इतर कामगारां या मनात 
सं म िनमाण केला आहे. शेवट  ह  जमीन या नादान राजकार यांना, धनदांड यांना वकून 
आप या पढु ल सात पढय़ांची सोय क न ठेवावयाची आहे. द:ुख या गो ीचे वाटते क , एकह  
‘राजक य प ’ अथवा ‘कामगार संघटना’ या कामगारां या पाठ शी उभे रा हले नाह . िनदान 
इतर े ांतील कामगारांनी तर  हे ल ात ठेवावे क , एक दवस हे नादान सरकार तुमचीह  
गत िगरणी कामगारासंारखी के यािशवाय राहणार नाह . आज िगरणी कामगारांना कोणी वाली 
नाह  हेच खरे. कोकणचे स ाट, वदभाचे वीर, मराठवाडय़ाचे भा य वधाते, प म महारा ाचे 
सावभौम राजे, तर कोणी ‘जाणते राजे; या महारा ातील तमाम ‘राजांना’ कळकळ ची वनंती 
करावीशी वाटते क , ‘अ न’ नाह , ‘व ’ नाह , िनदान या कामगारांना ‘िनवारा’ दे यासाठ  आपली 
‘संप ी’ नको, केवळ ‘श द’ तर  खच  घालावा. िगरणी कामगार आप या सात पढय़ांचे ‘ऋणी’ 
राहतील. 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=56&Ite
mid=69 

 

   


