महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगाराांच्या मागणयाांवर
ववचार करणयासाठी विपक्षीय सवमतीने सादर
केलेल्या अहवालावर काययवाही करणयाबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग
शासन वनर्यय क्रमाांक : ससाका - 2016/प्र.क्र. 209/काम-3
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांिालय, मुांबई - 400 032.
वदनाांक : - 12/01/2017.
वाचा : (1) शासन वनर्यय, उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, क्र. सांकीर्य -2014/ प्र.क्र. 96 / कामगार-3,
वदनाांक 8 र्जुलै,2015.
(2) शासन वनर्यय, उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, क्र. सांकीर्य -2014/ प्र.क्र. 96 / कामगार-3,
वदनाांक 05 र्जानेवारी,2016
(3) शासन वनर्यय, उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, क्र. सांकीर्य -2014/ प्र.क्र. 96 / कामगार-3,
वदनाांक 05 माचय ,2016
(4) कामगार उप आयुक्त,(औ.स.) मुांबई याांचे क्रमाांक औसां /विसास/2016/काया-8/2340,
वदनाांक 03/09/2016 चे पि.
प्रस्तावना:महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाना कामगाराांच्या मागणयाांवर ववचार करणयासाठी उपरोक्त सांदभय
क्रमाांक 1 येथील वदनाांक 8 र्जुलै.2015 रोर्जीच्या शासन वनर्यया्वये विपक्षीय सवमती स्थापन करणयात आली
आहे. तसेच , वदनाांक 05/01/2016 व वदनाांक 05/03/2016 च्या शासन वनर्यया्वये सदर सवमतीत
खार्जगी मालक प्रवतवनधी व कामगार प्रवतवनधीं याांचा सदस्य म्हर्ून सामावेश करणयात आलेला आहे. सदर
सवमतीस सांदभय क्र. 3 च्या शासन वनर्यया्वये महाराष्ट्र राज्यातील साखर कामगाराांच्या मागणयाांवर वशफारसी
सादर करणयाकरीता सहा मवह्याांची मुदतवाढही दे णयात आलेली आहे.
सदर सवमतीने महाराष्ट्र राज्यातील सवय (सहकारी व खार्जगी ) साखर कामगाराांच्या मागणयाांबाबत
वेळोवेळी बैठका घेऊन साखर उद्योगातील साखर कामगार /कमयचा-याांचे वेतन, आर्जारी कारखाने, कमयचायाांचे थकीत वेतन इत्यादी साखर उद्योगाशी सांबांवधत घटकाांशी चचा करून आपल्या वशफारशी तयार करून
शासनास सादर केलेल्या आहेत.
उपरोक्त वशफारशींचे पवरवनरीक्षर् करून सदर वशफारशी व करारनाम्यास शासनाची मा्यता
दे णयाची बाब ववचाराधीन होती.
शासन वनर्यय :महाराष्ट्र राज्यातील साखर व उपपदाथय उद्योगातील सहकारी, खार्जगी,भाडे तत्वावर सहभागीदारी
तत्वावर असर्ा-या सवय कारखा्याांना या कराराच्या सेवाशतीची अांमलबर्जावर्ी करर्े बांधनकारक राहील
अशा विपवक्षय सवमतीने वशफारसी केलेल्या आहेत. तसेच यासांदभात विपवक्षय सवमतीने राज्यपातळीवर
सांबांवधत मालक प्रवतवनधी व कामगार प्रवतवनधी याांचेसोबत वरील वशफारशीच्या अनुषांगाने वदनाांक
04/07/2016 रोर्जी मुांबई येथे करार केलेला आहे.
वरील बाबी ववचारात घेता विपवक्षय सवमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालामध्ये नमुद
केलेल्या सवय वशफारशींच्या अनुषांगाने केलेल्या करारनाम्याची तात्काळ अांमलबर्जावर्ी करणयाबाबत या
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वनर्यया्वये शासन मांर्जुरी दे णयात येत आहे. सदरहु करारनाम्यातील अटी व शती सोबत र्जोडलेल्या प्रपि-अ
मध्ये तपवशलवार वदलेल्या आहेत.
सदर विपवक्षय सवमतीने केलेल्या वशफारशींनुसार करणयात आलेल्या करारनाम्याची
अांमलबर्जावर्ी करावयाचा कालावधी

वदनाांक 01/04/2014 ते वदनाांक 03/03/2019 पयंत राहील.

त्याांनतर उभयपक्षाांकडू न कायद्यातील तरतुदीनुसार करार रद्द करून , नवीन करार अस्स्तत्वात येईपयंत
सदर करारनाम्यातील अटी व शतींची अांमलबर्जावर्ी करणयाची र्जबाबदारी उभयपक्षावर बांधनकारक राहील.
सदरहु विपवक्षय सवमतीच्या वशफारशींच्या अनुषांगाने वदनाांक 04/07/2016 रोर्जी मुांबई येथे
करणयात आलेल्या कराराची अांमलबर्जावर्ी करणयासांदभात साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े याांनी
राज्यातील सवय (सहकारी व खार्जगी ) साखर कारखा्याांना सूचना दयाव्यात व त्याबाबतचा अहवाल उद्योग,
ऊर्जा व कामगार ववभाग, मांिालय, मुांबई याांना सादर करावा.
सदरहु शासन वनर्यय सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग ववभागाच्या अनौपचारीक सांदभय क्रमाांक
18/2016, वदनाांक 03/11/2016 नुसार सहमतीने व मा्यतेने वनगयवमत करणयात येत आहे.
सदर शासन वनर्यय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध असून त्याचा सांगर्क साांकेताांक क्रमाांक 201701131158483810 असा आहे. हा आदे श वडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षाककत करुन काढणयात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Varsha M
Bharose
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Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=3e1fb27510d815dfa2ea
1884eedb57e92914ff13c7358c095d3c
03f9593e23d5, cn=Varsha M Bharose
Date: 2017.01.13 12:05:38 +05'30'

( व. मुां. भरोसे )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन.
प्रवत,
1

मा.मुख्यमांिी याांचे खार्जगी सवचव

2

मा.मांिी (कामगार) याांचे खार्जगी सवचव

3

मा.मांिी (सहकार) याांचे खार्जगी सवचव

4

मा.राज्यमांिी (कामगार) याांचे खार्जगी सवचव

5

मा.राज्यमांिी (सहकार) याांचे खार्जगी सवचव

6

मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मांिालय, मुांबई.

7

मा. प्रधान सवचव (कामगार ), उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, मांिालय, मुांबई.

8

प्रधान सवचव (सहकार), सहकार,पर्न व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांिालय, मुांबई.

9

श्री. वशवार्जीराव वगरधर पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगार विपवक्षय

10

सवमती, मुांबई ( उपाध्यक्ष, वसांतदादा साखर सांशोधन सांस्था, माांर्जरा (बुद्रुक), पुर्े.)
सहकार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,पुर्े,

11

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.

12

कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, बाांद्रा-कुला सांकुल, वाांद्रे(पूव)य , मुबई-400 051.

13

श्री.व्ही.के.बुवा, कामगार उप आयुक्त, (औ.सां.) मुांबई

14

व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना सांघ वल. साखर
भवन, प्लॉट नां. 230, ब्लॉक नां. 03, बॅकबे रेक्लमेशन, नवरमन पॉईांट, मुांबई-400021,

15

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रवतवनधी मांडळ, पुर्े.
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16

अध्यक्ष, साखर कामगार महासांघ, मु.पो. साक्री, वर्जल्हा धुळे.

17

श्री.पोपटराव सदावशव वमटकरी, खार्जगी साखर कारखाना कामगार प्रवतवनधी तथा
अध्यक्ष, मालेगाव तालुका राष्ट्रीय शुगर वकयसय युवनयन, रावळगाव, ता.मालेगाव,
वर्ज.नावशक.

18

उप सवचव(प्रशा-1), उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, मांिालय, मुांबई-400 032.

19

उप सवचव (काम- 8), उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, मांिालय, मुांबई-400 032.

20

उप सवचव, सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग ववभाग, मांिालय, मुांबई-400 032.

21

महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य-1, मुांबई.

22

महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र राज्य- 2 नागपूर.

23

महालेखापाल(लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य-1, मुांबई.

24

महालेखापाल(लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र राज्य-2, नागपूर.

25

सांचालक, लेखा व कोषागार, मुांबई

26

अवधदान व लेखा अवधकारी, मुांबई.

27

वनवासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुांबई

28

ववत्ा ववभाग, (व्यय व अथयसकल्प शाखा), मांिालय, मुांबई.

29

ववरोधी पक्षनेता, ववधान सभा /ववधान पवरषद, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय,
ववधान भवन मुांबई

30

प्रधान सवचव, महाराष्ट्र ववधानमांडळ सवचवालय,ववधान भवन, मुांबई .

31

वनवड नस्ती (काम-3).
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प्रपि -अ
महाराष्ट्र साखर कारखाना कामगाराांच्या मागणयाांवर ववचार करणयासाठी विपक्षीय सवमतीने सादर
केलेल्या अहवालावर काययवाही करणयाबाबत.
शासन वनर्यय, क्रमाांक : ससाका -2016/प्र.क्र. 209 /काम-3
उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मांिालय, मुांबई - 400 032.
वदनाांक : - 12/1/2017.
विपवक्षय सवमतीने केलेल्या वशफारशींच्या अनुषांगाने विपवक्षय सवमती, मालक प्रवतवनधी व
कामगार प्रवतवनधी याांनी वदनाांक 4.7.2016 रोर्जी मुांबई येथे केलेल्या करारातील अटी व शती
खालीलप्रमार्े आहे त. :1)

कराराची व्याप्ती हा करार महाराष्ट्रातील साखर व उपपदाथय उदयोगातील वद 01/04/2014 व त्यानांतर हर्जेरी

पिकावर असलेल्या सवय कायम, हां गामी कायम व हांगामी (ऑडय र काढलेले ) कामगाराांना लागु राहील.
त्याव्यवतवरक्त

वनयवमत खात्यामध्ये काम करर्ारे रोर्जांदारीवरील, कारखा्याच्या मस्टरवरील व

प्लॅंटवरील काम करर्ारे कामगार समाववष्ट्ठ असतील. महाराष्ट्र शासनातफे वनवित होर्ा-या
आकृतीबांधाच्या

कारखाना वनहाय

र्जागाांबाबतची आकडे वारी स्थावनक पातळीवरील प्रावतवनधीक

सांघटना व कारखाना व्यवस्थापन याांनी एकिपर्े वनवित करावी. माि आकृतीबांध सवमतीचा वनर्यय
होईपयंत या विपक्षीय कराराची अमलबर्जावर्ी थाांबवु नये. 3 वषय पूर्य सेवा करर्ा-या कामगाराांना त्या
त्या वेळी या कराराचा लाभ वमळे ल असे उभयपक्षी मा्य करणयात येत आहे.
2)

मुळ पगारात वाढया करारानुसार वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी हर्जेरी पिकावर वेतनश्रेर्ीत पगार घेत असलेल्या

सवय कायम, हां गामी कायम (ऑडय र काढलेल्या ) कामगाराांना अस्स्तत्वात असलेल्या मुळ पगार, महागाई
भत्ता, स्स्थर भत्ता वमळवुन 15 % पगार वाढ दे णयात येईल. या व्यवतवरक्त करार व्याप्ती कलम क्र.1 नुसार
नव्याने समाववष्ट्ठ झालेल्या कामगाराांना कराराने होर्ारे वकमान वेतन व वेतन श्रेर्ी दे णयात यावी.
पगार वाढीत वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी सांबांवधत कामगार/ कमयचा-याांच्या वेतन श्रेर्ीत 15%
पगार वाढ म्हर्र्जेच अस्स्तत्वात असलेल्या पगाराच्या 15 % पगार वाढ दे णयात येईल. या पगार वाढीत
धुलाई भत्ता ,घरभाडे भत्ता ,वैदयकीय भत्ता ,महागाई भत्ता इ. वाढीचा समावेश राहील हे उभयपक्षी मा्य
करणयात येत आहे.
अ.क्र

वगयवारी

वनधारीत वाढ रुपये

1

अकुशल

1995

2

वनमकुशल

2013

3

कुशल-ब

2060

4

कुशल-अ

2078

5

अवतकुशल

2119

6

क्लाकय-4

2060
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7

क्लाकय-3

2078

8

क्लाकय-2

2120

9

क्लाकय-1

2140

10

सुपरवायझर-सी

2140

11

सुपरवायझर-बी

2185

12

सुपरवायझर-अे

2234

यावशवाय गरर्जेनुसार वफटमेंट बेवनवफट दे णयात येईल.
3)

वगयवारी व वेतनश्रेर्ी -:
तृतीय वेतन मांडळाने सूचववलेली वगयवारी व वेतन श्रेर्ी आवर् स्स्थर भत्ता

करारानुसार स्स्वकारणयात आल्या आहेत.

यापूवीच्याच

वदनाांक 01/04/2014 पासूनच्या सुधारीत वेतनश्रेणया

पवरवशष्ट्ट - अ प्रमार्े असून स्स्थर भत्ता पुर्य रूपयात करून घेतलेला आहे. अवखल भारतीय सरासरी
ग्राहक वनदे शाांक 1960 = 100 चा पाया धरून वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी वनदें शाांक 5471 साठी
असर्ा-या महागाई भत्याची रक्कम रू. 5198.70 ही मुळ वेतनात समाववष्ट्ट करणयात यावी. व एवप्रलचा
महागाई भत्ता 62.10 असा राहील.
4)

मुळ वेतन वनविती :कमयचा-याांचे वदनाांक 1 एवप्रल,2014 रोर्जीच्या अस्स्तत्वात असलेल्या मुळ पगारात प्रथम वदनाांक

31/03/2014 रोर्जीचा एकुर् महागाई भत्ता रू. 5198.70 हा वमळववणयात यावा.
ब)

कलम 2 मध्ये नमुद केलेली मुळ पगारातील वाढ त्या त्या कामगाराांच्या अस्स्त्तत्वात असलेल्या

पगाराप्रमार्े त्याांच्यावरील वाढीत समाववष्ट्ट करून सुधावरत मुळ वेतन वदनाांक 1 एवप्रल,2014 पासून
वनवित करणयात यावे.
क) वरील अ व ब प्रमार्े कमयचा-याांचे सुधावरत मुळ वेतन त्यात लागु असलेल्या वेतन श्रेर्ीच्या योयय
टप्प्यावर येत नसेल तर ते नवर्जकच्या वरच्या टप्प्यावर वनवित करणयात येईल. व त्यासाठी कमी पडत
असलेली रक्कम वफटमेंट बेवनवफट म्हर्ून सांबांवधताांस अदा करणयात यावी. उदा. अकुशल कामगाराांचे
वेतन वनविती पवरवशष्ट्ट - ब प्रमार्े राहील.
ड) वदनाांक 01/04/2014 पासून महागाई भत्याचे दर 5471 अांशाच्या वाढीव अगर कमी झालेल्या प्रवत
अांशास रूपये 2.70 असा दर राहील. ( मुळ वेतन वनविती व वदनाांक 01/04/2014 रोर्जीचा सुधावरत
दराने होर्ारा पगार पवरवशष्ट्ट - ब प्रमार्े आहे. )
5)

नोकरीच्या कालावधीमध्ये पगारवाढ दे णयाबाबत:पाि कमयचा-याांना त्याांच्या नोकरीच्या कालावधीप्रमार्े खालीलप्रमार्े र्जादा वेतनवाढी वदनाांक

01/04/2014 रोर्जी दे णयात येतील.
अ)

वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी 7 वषे नोकरीपुर्य झालेल्या कामगार/ कमयचा-याांना नववन

वेतनश्रेर्ीतील एक र्जादा वेतनवाढ दे णयात येईल.
ब)

वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी 15 वषे नोकरीपुर्य झालेल्या कामगार/ कमयचा-याांना नववन

वेतनश्रेर्ीतील दोन र्जादा वेतनवाढ दे णयात येईल.
क)

वदनाांक 01/04/2014 रोर्जी 22 वषे नोकरीपुर्य झालेल्या कामगार/ कमयचा-याांना नववन

वेतनश्रेर्ीतील तीन र्जादा वेतनवाढ दे णयात येईल.
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वरील र्जादा वेतनवाढीचा लाभ वर नमुद केलेल्या कामगार/ कमयचा-याांना वदनाांक 01/04/2014 ला
एकदाच वमळे ल असे उभयपक्षी मा्य करणयात आले.
6)

महागाई भत्ता :- अवखल भारतीय ग्राहक वनदे शाांक ( 1960=100 ) पायाभूत मानून प्रचवलत

करारानुसार महागाई भत्ता दे णयात येत आहे. वदनाांक 01/04/2014 पासून 5471 अांशाच्या वाढीव ककवा
कमी झालेल्या प्रती अांशास रूपये 2.70 असा दर राहील.
7)

वरटे ्शन अलाऊांस :-

प्रचवलत

पध्दतीनुसार कामगार/ कमयचा-याांना वबगर हांगाम

कालावधीकरीता खाली नमूद केल्याप्रमार्े वरटे ्शन अलाऊांस वदनाांक 1/04/2014 पासून दे णयात
येईल. तथावप, सदरच्या प्रचवलत पध्दतीबाबत कामगार / कामगार सांघटनाांनी वाद उपस्स्थत करू नये.

8)

अ.क्र

वगयवारी

दर टक्के

1

अकुशल

32

2

वनमकुशल

42

3

कुशल-अ

4

कुशल-ब

5

अवतकुशल

6

क्लाकय-1,2,3,4

7

सुपरवायझर- अे,बी,सी,

52

घरभाडे भत्ता :महाराष्ट्र कामगार वकमान घरभाडे भत्ता अवधवनयम,1983 च्या तरतुदीनुसार वकमान 5 टक्के

घरभाडे भत्ता दे णयात यावा असे उभयपक्षी मा्य करणयात आले. माि ज्या कमयचा-याांना कारखा्यामाफयत
घरे दे णयात आली असतील ते कमयचारी कायद्यातील तरतुदीनुसार घरभाडे भत्ता वमळणयास पाि राहर्ार
नाहीत.
9)

रािपाळी भत्ता :वदनाांक 01/04/2014 पासून रािपाळी (वतसरीपाळी ) काम करर्ा-याांना/ हर्जर असलेल्या

प्रत्येक रािपाळीसाठी रू. 23.00 प्रमार्े रािपाळी भत्ता प्रचवलत पध्दतीनुसार दे णयात येईल.
10)

धुलाई भत्ता :वदनाांक 01/04/2014 पासून सवय ग्रेडमधील कमयचा-याांना खालीलप्रमार्े ग्रेडनुसार दरमहा

धुलाई भत्ता दे णयात येईल.
अ.क्र

वगयवारी

धुलाई भत्ता रूपये

1

अकुशल

149.00

2

वनमकुशल

157.00

3

कुशल-ब

234.00

4

कुशल-अ

184.00

5

अवतकुशल

265.00

6

कारकुन -4

234.00

7

कारकुन -3

184.00

8

कारकुन -2

270.00

9

कारकुन -1

190.00
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11)

10

सुपरवायझर- सी

186.00

11

सुपरवायझर- बी

283.00

12

सुपरवायझर- अे

182.00

वैद्यावकय भत्ता :वदनाांक 01/04/2014 पासून सवय कमयचा-याांना दरमहा रूपये 275/- प्रमार्े वैद्यकीय भत्ता

दे णयात येईल.
12)

वेटेर्ज :- सदर मागर्ीबाबत उभयपक्षी चचा होवून वदनाांक 01/04/2014 पासून वेटेर्जचे दर

खालीलप्रमार्े एकमताने ठरववणयात आले.
अ.क्र

हु द्दा

दरमहा दर रूपये

1

पल्लेदार / हमाल

79.00

2

गेस्टहाऊस अटें ड्ट

51.00

3

से्रीफ्युगल मर्जूर

51.00

( हायस्स्पड ॲटोमेवटक सेरीफ्युगल ऑपरेटर
व्यक्तीगत काम करर्ारे सेरीफ्युगल मर्जूर )
4
13)

वशपाई/ स्स्वपर/वॉचमन/क्लीनसय

51.00

स्त्री कामगाराांना बाळां तपर्ाबाबतच्या रर्जेबाबत :स्त्री कामगाराांना बाळां तपर्ासाठी मॅटर्ननटी बेवनवफट अवधवनयमानुसार रर्जा दे णयात येईल.

14 )

कमयचा-याांच्या मुलाांना / वारसाांना कामावर घेणयाबाबत:कामगार/कमयचारी कामावर असताना अपघात होवून तो मयत झाल्यास, कायम अपांगत्व

आल्यास त्या कुटु ां बातील आई / वडील/मुलगा/मलगी/पती/पत्नी यापैकी एक वारसास अनुकां पा
तत्वावर पाि असल्यास पाितेप्रमार्े कामावर घेणयात यावे असे उभयपक्षी मा्य करणयात आले. तथावप,
त्या वारसाचे वय 18 वषापेक्षा कमी नसावे व 45 वषापेक्षा र्जास्त नसावे.
15)

मयत/ सेवा वनवृत्त कमयचा-याांना कराराचे फायदे वमळणयाबाबत.
वदनाांक 01/04/2014 वा त्यानांतर सेवा वनवृत्त वा रार्जीनामा वदलेले ( स्वेच्छा वनवृती वगळू न )

व मयत झालेल्या कमयचा-याांचे कायदे शीर वारसाांना या करारामुळे होर्ारे आर्नथक फायदे दे णयात
येतील.
16)

फरकाची रक्कम :या करारा्वये कामगाराांना वदनाांक 01/07/2015 पासून फरकाची रक्कम अदा करणयात यावी

असे उभयपक्षी मा्य करणयात आले. सदर करारामुळे अदा करावयाची फरक रक्कम कारखा्याची
कराराची मुदत सांपणयापुवी ककवा वदनाांक 31/03/2017 पुवी दे णयात यावी.
या कराराच्या कालावधीमध्ये कमयचा-याांना पगार वाढीबाबत करारात समाववष्ट्ट असलेली
कोर्तीही मागर्ी वदनाांक 27/02/2014 महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रवतवनधी मांडळ आवर् वदनाांक
09/05/2014 साखर कारखाना महासांघ व वदनाांक 05/4/2014 कामगार फेडरेशन इांटक अ्वये
नोटीसी सोबत र्जोडलेल्या ती्हीही सांघटनाांच्या मागर्ीपिकापैकी मा्य न झालेल्या मागणया व ज्यामुळे
व्यवस्थापनावर र्जादा आर्नथक बोर्जा वाढे ल अशी कोर्ती नवीन मागर्ी ( बोनस वगळु न) कमयचा-याांकडु न
ककवा कमयचारी सांघटनाकडु न उपस्स्थत केली र्जार्ार नाही असे उभयपक्षी मा्य करणयात येत आहे.
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17)

रर्जा व पगारी सुटटयारर्जा व पगारी सुटटया स्थावनक पातळीवर प्रचवलत पध्दतीनुसार दे णयात याव्यात.

18)

गर्वेशस्थावनक पातळीवर प्रचवलत पध्दतीनुसार गर्वेश दे णयात यावा.

19)

प्रवास भत्ता स्थावनक पातळीवर प्रचवलत पध्दतीनुसार प्रवास भत्ता दे णयात यावा.

20)

शेती ववभाग व वाहन भत्ता स्थावनक पातळीवर प्रचवलत पध्दतीनुसार वाहन भत्ता व दै वनक भत्ता दे णयात यावा.

21)

सवलतीच्या दराने दरमहा साखर दे णयाांबाबतस्थावनक पातळीवर प्रचवलत पध्दतीनुसार व साखर आयुक्ताांच्या व केंद्र शासनाच्या
आदे शानुसार साखर दे णयाचे उभयपक्षी मा्य करणयात आले.

22)

र्जु्या सवलती चालू ठे वणयाबाबत या करारामुळे कामगार / कमयचा-याांच्या सद्याच्या सेवा शतीवर कोर्ताही ववपरीत पवरर्ाम
होर्ार नाही व त्या पुढे चालू राहतील.

23)

अपघातात खास पगारी रर्जा व अपघातातील खचय देर्ेबाबतवकयमन, कॉम्पेनशेसन ॲक्ट 123 प्रमार्े कमयचा-याांना लागू असर्ा-या सोयी सवलती दे णयात
याव्यात.

24)

रािपाळी, पहाटपाळीत येर्ा-या कामगाराांसाठी ववश्रामगृह सवलती दे णयाबाबतकमयचा-याांना कारखा्याच्या ववश्रामगृह सवलती दे णयात येतील.

25)

कारखा्यातील दवाखा्याची व कायमस्वरुपी वैदयकीय अवधकारी नेमणयाची सोयकामगार / कमयचारी कारखा्याच्या

13र्जानेवारी 1990 मधील कराराच्या शब्दाांकानुसार

वैदयकीय सवलती दे णयात येतील. तसेच आर्जारपर्ाच्या गांभीर रोगामध्ये 1) कॅ्सर 2) हदयववकार
(हॉटय अटॅ क) 3) अधांगवायू (पॅरावलवसस) 4) कुष्ट्ठरोग 5) एडस या रोगाांचा समावेश असेल असे उभयपक्षी
मा्य करणयात आले.
26)

ग्रुप ग्रॅच्युईटी ववमा योर्जना लागु करर्े स्थावनक पातळीवर वनर्यय घेणयात यावा.

27)

उत्पादन वाढीसाठी सहकायय
कामगार / कमयचारी अवधक काययक्षमता वापरुन र्जास्तीत र्जास्त उत्पादन वाढववणयासाठी

व्यवस्थापनाला सहकायय करतील. त्याचप्रमार्े औदयोवगक शाांतता कायम राहणयास कमयचारी सांघटना
या व्यवस्थापनास र्जास्तीत र्जास्त सहकायय करतील.
28)

सांप, घेराव, अनुवचत कमयचारी प्रथा कराराच्या कालावधीमध्ये कामगार / कमयचारी सांघटना कोर्त्याही प्रकारचा सांप, घेराव,

अनुवचत प्रथा ककवा दबाव तांिाचा वापर करर्ार नाहीत.
या करारावर स्वाक्षरी करर्ा-या सांघटनाांचे पदावधकारी / सदस्य व या कराराचे आर्नथक
फायदे घेर्ारे कामगार/कमयचारी यावर हा करार बधांनकारक राहील.
29)

कामगार सांघटना व फेडरेशनला फरकातुन दयावयाचा वनधीया कराराद्वारे साखर कामगाराांना आर्नथक लाभ होर्ार आहे. त्यामुळे यासाठी झालेल्या खचाची

भरपाई होणयाच्या दष्ट्टीने कामगाराांना वमळर्ा-या फरकाच्या एकुर् रक्कमेतुन शेकडा 10 % प्रमार्े
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रक्कम कारखा्याने कपात करुन त्यापैकी सांबांवधत स्थावनक प्रावतवनवधक व मा्यता प्राप्त कामगार
सांघटनेला 5% व ही मा्यता प्राप्त सांघटना ज्या राज्यव्यापी (फेडरेशनला) महाराष्ट्र राज्य साखर
कामगार प्रवतवनधी मांडळ ककवा महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासांघ ककवा महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय
साखर कामगार फेडरेशन सांलयन असेल त्या फेडरेशनला 5% रक्कम दे णयाचे मा्य करणयात येत आहे .
तथावप 5 टक्के राज्य पातळीवरील सांघटनेची रक्क्म कारखा्याने परस्पर पाठववणयाची र्जबाबदारी
राहील.
30)

उवयरीत मागणयाया करारामध्ये युवनयनच्या मागर्ीपिकातील ककवा अ्य मागणयाांचा स्पष्ट्टपर्े स्स्वकार केलेला

नाही ककवा तत्सांबांधी या करारात कोर्तीही तरतुद करणयात आलेली नाही. अशा मागणया पुर्यत:
वगळणयात आलेल्या आहे त असे उभयपक्षी मा्य केलेले आहे.
31)

कारखाना पातळीवर करार हा करार राज्य पातळीवर केलेला असुन साखर कारखाना पातळीवर प्रत्येक साखर कारखाना

व प्रावतवनवधक /मा्यता प्राप्त सांघटना प्रचवलत आवर् सांबांवधत कायदयानुसार करार करतील.
या करारामुळे कामगार / कमयचा-याांच्या सेवा शतीवर कोर्ताही ववपरीत पवरर्ाम होर्ार नाही.
32)

कराराची मुदत कराराची मूदत वदनाांक 01/04/2014 पासुन ते वदनाांक 31/03/2019 पयंत रावहल. त्यानुसार

हा करार उभयपक्षावर बांधनकारक राहील. त्यानांतर उभयपक्षाांकडु न कायदयातील तरतुदीनुसार करार
रद्द करुन नवीन करार अस्स्तत्वात येईपयंत सदर करार उभयपक्षाांवर बांधांनकारक राहील.
33)

अांतरीम वाढआदे शाप्रमार्े दे णयात आलेली रुपये 900/- अांतरीम पगारवाढ फरक रक्कमेतुन वसुल

करणयात यावी.
34)

वशफारशींच्या आधारावर करार करणयाबाबत.
उपरोक्त वशफारशी महाराष्ट्र राज्यातील साखर व उपपदाथय उद्योगातील कलम क्रमाांक 1 मध्ये

नमूद असलेल्या कामगार /कमयचा-याांना लागु राहील अशी वह सवमती एकमताने वशफारस करीत आहे.
उपरोक्त सवय वशफारशींवर आधारीत उभयपक्षाने राज्य पातळीवर करार करावा व त्या धतीवर
प्रत्यक साखर कारखाना पातळीवर, प्रत्येक साखर कारखाना व प्रावतवनवधक / मा्यताप्राप्त कमयचारी
सांघटना याांच्यात प्रचवलत आवर् सांबांवधत कायदयानुसार करार करावेत. या करारामुळे कामगाराांच्या
सध्याच्या सेवाशतीवर कोर्ताही ववपवरत पवरर्ाम होर्ार नाही हे ही पहावे. कारखा्याच्या व्यवस्थापनाने
तसेच होर्ा-या करारावर स्वाक्षरी करर्ा-या कामगार सांघटनाांचे पदावधकारी / सदस्य व करारामुळे
आर्नथक फायदे घेर्ार असलेले कामगार याांचेवर या कराराच्या सेवाशती बांधनकारक राहतील.
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पवरवशष्ट्ट-अ
तृतीय वेतन मांडळाने सूचववलेली वगयवारी, वेतनश्रेर्ी व स्स्थरभत्ता
( वदनाांक 01 एवप्रल,2014 पासून अांमलात )
वगयवारी
अकुशल

सध्याची वेतनश्रेर्ी
6800-75-7550-80-

स्स्थर सुधारीत वेतनश्रेर्ी

स्स्थर

भत्ता

भत्ता

305

8350-85-9625
वनमकुशल

7000-80 -7800-857300-90 -8200-95-

221

7600-95-8550-100-

103

7800-100-8800-

221

14100-120-15300-125-

103

16550-130-17850
5

9550-105-11125
अवतकुशल

13800-110-14900-11516050-120- 17250

9150- 100- 10650
कुशल-अ

305

15750-115- 16900

8650- 90- 10000
कुशल-ब

13600-105-14650-110-

14400-125-15650-130-

5

16950-135-18300
-

105-9850-110-

14600-130-15900-135-

-

17250-140-18300

11500
क्लाकय-4

7300-90-8200-95-

101

9150-100-10650
क्लाकय-3

7600-95-8550-1007800-100-8800-

101

16550-130-17850
-

9550-105-11125
क्लाकय-2

14100-120-15300-12514400-125-15450-130-

-

16950-135-18300
-

105-9850-110-

14600-130-15900-135-

-

17250-140-18650

11500
क्लाकय-1

8000-105-9050-

-

110-10150-115-

14800-135-16150-140-

-

17550-145-19000

11875
सुपरवायझर-

8000-105-9050-

सी

110-10150-115-

-

14800-135-16150-140-

-

17550-145-19000

11875
सुपरवायझर-बी 8200-110-9300-

-

115-10450-120-

15000-140-16400-145-

-

17850-150-19350

12250
सुपरवायझर-अे

8600-125-9850140-11250-155-

-

15400-155-16950-170-

-

18650-185-20500

13575
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पवरवशष्ट्ट - ब
मुळ पगार वनविती व नववन पगार
ग्रेड -अकुशल
सध्याची वेतनश्रेर्ी

6800-75-7550-80-8350-85-9625

नववन वेतनश्रेर्ी

13600-105-14650-110-15750-115-16900

अ.क्र.

तपवशल

1

मुळ पगार

2

महागाई भत्ता

3

स्स्थर भत्ता

01/03/2014

1/04/2014 चा

झालेली पगार

र्जुनापगार

नववन पगार

वाढ रूपये

एकुर्

6800

13950

5198.70

62.10

305.00

305.00

12303.70

14282.10

1978.40

4

घरभाडे भत्ता 5%

615.18

714.11

98.92

5

वैद्यकीय भत्ता

245.00

274.00

29.00

6

धुलाई भत्ता

133.00

149.00

16.00

13296.88

15419.21

2122.32

एकुर्

वदनाांक 1/04/2014 चा पगार

- रूपये 13296.89

वदनाांक 01/04/2014 पासून केलेली वाढ

- रूपये 2122.32

वदनाांक 1/04/2014 रोर्जी होर्ारा पगार

- रूपये 15419.21

वफटमेंट

6800.00

मुळ पगार

रुपये

्युरलाईर्ज विए.

रूपये 5198.70+305.00 = 12303.70

वाढ 15%

रूपये 1845.55

वफटमेंट बेवनवफट

रूपये

एकुर् नववन मुळ पगार

रूपये 13915.00

13844.25

70.75
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