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माथाडी मडंळाच्या प्रकल्पाच्या हस्ां् रणीय्चे ेप्रमखु निष्कर्ष 

शलेी माशषल, नहला शमीर, अजंली शमाष आनण नचन्मयी िाईक 

  

पररचय 

माथाडी मडंळाचं्या फायद्ांबद्दल आनण इ्र क्षेत्ांमध्ये तयांच्या संभाव्य हस्ां्रणानिर्यी आमच्या मुख्य निष्कर्ाांचा 

हा सारांश प्रदाि कर्ािा आम्हाला खूप आिंद हो् आहे. आमच्या प्रकल्पासाठी एक मध्यि्ी प्रश्न हा आहे की मॉडेल 

नििपयां् िाढि्ा येईल का. कामिार ककंिा इ्र अिौपचाररक कामिार, घरिु्ी कामिारांसह - समकालीि कामिार 

जयांिा कामिार संरक्षणाचे फायदे नमळ् िाही्. या प्रकल्पासाठी जयांिी मद् केली आनण मद् केली तया सिाांचे 

आम्ही आभारी आहो्. आम्ही निशेर््ः तयांचे आभारी आहो् जयांिी तयांचे प्रामानणक निचार आमच्याशी सामानयक 

करण्यास ्यार आहे्. 

या संनक्षप्त सारांशा् आम्ही अभ्यास कसा केला, माथाडी मंडळांचे फायदे काय आहे्, आनण मंडळांबाब् आम्हाला 

आढळलेल्या काही समसयांचे िणषि केले आहे. अिौपचाररक कामिारांच्या प्राबल्य असलेल्या इ्र क्षेत्ांमध्ये हे मॉडेल 

कक्ी सहज्ेिे हस्ां्रर् केले जाऊ शक्े याबद्दल आम्ही काही निष्कर्ष काढ्ो. 

अभ्यासाची पद्ध् 

हा अभ्यास पुणे, महाराष्ट्रा्ील हमाल पंचाय् आनण िर्कां ि पीपल्स कोनलशि, आंबेडकर निद्ापीठ, कदल्ली येथील 

सकूल ऑफ डेव्हलपमेंट सटडीज, ्ेल अिीि निद्ापीठाची ट्रॅफलॅब (ERC) आनण RMIT निद्ापीठाचे व्यिसाय आनण 

माििानिकार कें द्र यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. 

माथाडी मंडळांचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही ्ुलिातमक केस सटडी पद्ध् लािू कर्ो. या केस सटडीसाठी डेटा िोळा 

करण्यासाठी आम्ही संशोिि पद्ध्ींचे नमश्रण केले. मंडळांची निर्मष्ी समजूि घेण्यासाठी आम्ही ऐन्हानसक शैक्षनणक 

सानहतय, ि्षमािपत्े आनण अहिालांचा अभ्यास केला. बोडष चालिणाऱ्या कमषचाऱ्यांिी आम्हाला उपलब्ि करूि कदलेले 

मंडळांचे ि्षमाि प्रशासि आनण चालिण्याशी संबंनि् कािदपत्ांचाही आम्ही अभ्यास केला. शेली माशषल यांिी 2011 

आनण 2013 मध्ये घे्लेल्या याआिीच्या मुलाख्ींच्या आिारे, 2022 मध्ये पुणे माथाडी, हमाल आनण इ्र मॅन्युअल 

कामिार मंडळ आनण औरंिाबाद माथाडी आनण असुरनक्ष् कामिार मंडळ, महाराष्ट्रा् अंजली शमाष आनण नचन्मयी 

िाईक यांच्या मुलाख्ी घेण्या् आल्या. 

पुणे मंडळाबाब्, तयांिी मंडळा्ील भाििारकांच्या (3 सािषजनिक अनिकारी, 3 कामिार िापरक्े, 5 संघ प्रन्नििी 

आनण 10 माथाडी कामिार) एकूण 21 मुलाख्ी घे् ल्या. औरंिाबाद मंडळाच्या अन्ररक्त मुलाख्ींमध्ये एकूण १७ 

मुलाख्ींचा समािेश हो्ा (३ सािषजनिक अनिकारी, ४ कामिार िापरक्े, ३ कें द्रीय प्रन्नििी आनण ७ माथाडी 

कामिार). 

हहंदी व्यन्ररक्त इ्र भार्ांमध्ये घे्लेल्या मुलाख्ी्ील मुलाख्ींचे उ्ारे - प्रामुख्यािे मराठी, महाराष्ट्रा् बोलली 

जाणारी मुख्य भार्ा, इंग्रजीमध्ये अिुिाकद् केली िेली, आनण िं्र कोडेड. प्रन्लेख सुरुिा्ीला नसद्धां्ा्ूि व्युतपन्न 

केलेल्या कोडच्या आिारे िजािटीिुसार कोड केले िेले. तयािं्र आम्ही आमच्या डेटाच्या व्याख्ये्ूि कोड नमळिूि 

देणारा ग्राउंड-अप दनृिकोि िापरूि प्रेरकपणे कोड केले. 

माथाडी मडंळाचंा आढािा 

माथाडी कायदा लािू होण्यापूिी माथाडी कामिारांिा कोणतयाही प्रकारच्या कामिार कायद्ाचे संरक्षण िव्ह्े. अिेक 

िर्ाांच्या औद्ोनिक अशां््ेिं्र, हमाल पंचाय् आनण 'पूिा मचांट्स चेंबर' यांच्या् करार झाला. या करारामुळे भार 

िाहूि िेण्याच्या कामासाठी 15 नियम आनण कायदे आनण हमालांिी केलेल्या ्ब्बल 46 निनिि कामांसाठी निनि् 

दर ठरले. िैिानिक संरक्षणाच्या मािणीसाठी महाराष्ट्र राजय सरकारकडे अिेक िर्े लॉहबंि केल्यािं्र, 1969 मध्ये, 

नििािसभेिे माथाडी कायदा मंजूर केला, जो 1974 मध्ये लािू झाला. माथाडी कायदा २०१२ च्या पनहल्या 

सहामाही् जिभर प्रचनल् असलेल्या कल्याण ककंिा िे्ि मंडळाच्या मॉडेलची प्रन्कृ्ी बिि्ो. अिौपचाररक 

कामाचे नियमि करण्यासाठी 20 व्या श्का्. आउटिकष  म्हणूि ओळखल्या जाणार् या िस्त्र उद्ोिा्ील अिौपचाररक 
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कामाचे नियमि करण्यासाठी हे मॉडेल प्रथम न्यूझीलंड आनण ऑसट्रेनलयामध्ये पानहले िेले. ्रीही, अशी कल्याणकारी 

आनण िे्ि मंडळे इ्रत् मोडी् काढण्या् आली अस्ािा, माथाडी मंडळाचे मॉडेल सुरूच आहे आनण भरभराटही 

हो् आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये माथाडी, हमाल आनण इ्र मॅन्युअल कामिार (रोजिार आनण कल्याण नियमि) कायद्ाद्वारे 34 

मंडळांची सथापिा करण्या् आली. ्थानप, केिळ 14 मंडळे सकक्रयपणे कायषर् आहे्, असे मुलाख्ींिी सांनि्ले. 

माथाडी मडंळाचं ेिनैशष्य आनण िािीन्य 

सारांशाच्या या निभािा्, आम्ही माथाडी मंडळांची िैनशष्यपूणष िैनशष्ये आनण फायदे काय पाह्ो याचे िणषि 

कर्ो. ्े अिौपचाररक कामिारांिा कसे लक्ष्य कर्े, नियोक्ततयाच्या कम्र्ेच्या समसयेिर मा् कर्े, जे बहु्ेक 

अिौपचाररक कामिारांिा श्रम नियमिाबाहेर सोड्े आनण राहणीमाि िे्ि सेट कर्े हे आम्ही हायलाइट कर्ो. 

आम्ही तयाच्या नत्पक्षीय सिरूपाचे फायदे आनण अिौपचाररक कामिारांिा आिाज देण्याचे महत्त्ि लक्षा् घे्ो. 

अिौपचाररक कामिारांिा लक्ष्य करा, सामान्य्: कामिार संनह्ा आनण कामिार कायद्ांद्वारे असुरनक्ष् 

भार्ा्ील सुमारे ९० टके्क कमषचारी अिौपचाररक आहे्, म्हणजे ् े कामिार कायद्ांच्या कक्षेबाहेर आहे्. भार्ा्ील 

कामिारांसाठी बहु्ेक कायदे संरक्षण आनण कल्याणकारी कायषक्रम, अशा प्रकारे, संघरट् क्षेत्ा्ील कामिारांच्या 10 

टक्तक्तयांपेक्षा कमी मयाषकद् आहे्. अिौपचाररक क्षेत्ा् रोजिार संबंि प्रसथानप् करणे कठीण अस्े. 

एम््लॉयरच्या कम्र्चे्या समसयिेर मा् करा 

माथाडी मंडळ कामिारांिा कामािर घे्े आनण िे्ि दे्े. कामिार आनण कामिार िापरक्े दोघेही मंडळाकडे िोंदणी 

कर्ा्. कामिार िापरक्े बोडाषला पैसे दे्ा्, जे िैयनक्तक कामिारांिी काम केलेल्या ् ासांची संख्या मोज्ा् आनण 

तयांिा िे्ि दे्े. हे िर सूचीबद्ध केलेल्या समसयांिर मा् कर्े. जे माथाडी कायद्ाच्या आिी अनस्तिा् हो्े आनण 

्े अजूिही भार्ा्ील इ्र अिौपचाररक कामिार बाजारपेठांमध्ये आनण इ्रत् रटकूि आहे. नशिाय, मंडळे सामूनहक 

सौदेबाजीसाठी एक ररंिण आनण सामूनहक आिाज प्रदाि कर्ा् अन्यथा अिौपचाररक कामिारांसाठी अिुपलब्ि. 

जिण्याची मजरुी निनि् करा 

या कायद्ािुसार, राजया्ील मजुरीचे दर ककमाि िे्िापेक्षा जास् असणे आिश्यक आहे. उदाहरणाथष, पुणे मंडळािे 

नििाषरर् केलेले सरासरी दर आनण पररणामी पिार हे महाराष्ट्रा्ील ककमाि िे्िापेक्षा जास् आहे - रु.7,000 ्े रु. 

40,000-45,000 दरमहा, जे इ्र अिौपचाररक कामिारांच्या िे्िाच्या ्ुलिे् जास् आहे. हे दर दर ्ीि िर्ाांिी 

सिष प्रन्नििींच्या िाटाघाटी आनण चचाष करूि सुिारर् केले जा्ा्. 

सामानजक सरुक्षा प्रदाि करा 

माथाडी कायद्ाचे िैनशष्य म्हणजे ्ो मािक कामिार कायद्ाच्या कायषपलीकडे जा्ो. माथाडी कायद्ामध्ये मािक 

िे्ि आनण अटी ्सेच भनिष्य नििाषह नििी (नििृत्तीच्या िेळी िोळा केला जाणारा), ग्रॅच्युइटी, सािुग्रह पेमेंट, बोिस, 

रजा िे्ि, िैद्कीय लाभ आनण दखुाप्ीची भरपाई यांसारख्या निस्ृ् फायद्ांचा समािेश आहे. ही एक कामिार 

कायदा प्रणालीसारखी आहे - जी िैयनक्तक रोजिार संरक्षण, सामूनहक आिाज आनण सामानजक सुरक्षा - सि्ःच 

एकनत्् कर्े. हे व्यापक उकद्दि कायद्ाच्या उकद्दिांमध्ये कदलेले आहे् (माथाडी कायदा, १९६९ चे कलम ३(२)): 

● माथाडी कामिारांसारख्या असुरनक्ष् कामिारांच्या रोजिाराचे नियमि करणे 

● तयांच्या िोकरीच्या अटी आनण श्ींसाठी अनिक चांिल्या ्र्ुदी करणे 

● तयांचे आरोग्य, सुरक्षा आनण कल्याण प्रदाि करण्यासाठी, 

● अशा कामिारांचा पुरेसा पुरिठा आनण योग्य िापर सुनिनि् करणे, आनण 

● या कामिारांसाठी टाळ्ा येणारी बेरोजिारी टाळण्यासाठी. 

याव्यन्ररक्त, ्े कामिारांच्या पुरिठ्याचे प्रभािीपणे नियमि कर्े, प्रभािी अस्ािा औद्ोनिक शां््ा आण्े आनण 

आम्ही खाली िमूद केल्याप्रमाणे, नििादांचे निराकरण कर्े. 
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आर्थषकदषृ्या सियपंणूष 

माथाडी मंडळे कामिार िापरकतयाांिर आकारले जाणारे शुल्क (लेव्ही) आनण कामिारांच्या देयकािरील शुल्काद्वारे 

पूणषपणे सि-नििी् आहे्. जमा झालेला पैसा राजया् पर् जा् िाही. याचा अथष असा की तयांच्याकडे राजयाकडूि 

सिायत्त्ेची एक निनशि पा्ळी आनण रटकाऊपणाची उच्च पा्ळी आहे. 

नत्पक्षीय आनण "िाटाघाटी लोकशाही" ककंिा "सहम्ी लोकशाही" चे सिरूप ्यार करा 

माथाडी मंडळे ही लोकशाही संसथा आहे् जी सिष कलाकारांचे प्रन्निनिति कर्ा्: 

● प्रशासकीय मंडळे नत्पक्षीय आहे्: सरकार, संघ आनण कामिार िापरक्ाष प्रन्नििी. 

● मंडळे सामानजक भािीदारांसाठी राजय-समर्थष् क्षेत् सथापि कर्ा्: कामिार आनण व्यिसाय प्रन्नििी - 

कामकाजाच्या मािकांिर िाटाघाटी करण्यासाठी, उदा. पुणे मंडळाच्या सदसयांमध्ये 6 संघटिा, 2 राजय प्रन्नििी 

आनण औद्ोनिक/व्यापारी संघटिांचे 6 प्रन्नििी समानिि आहे्. मंडळाच्या िारंिार बैठका हो्ा्. 

● िाटाघाटी केलेल्या निकालाला संपूणष क्षेत्ामध्ये बंििकारक कायदेशीर दजाष प्राप्त हो्ो. 

अिौपचाररक कामिारािंा आिाज आनण प्रन्निनिति प्रदाि करा 

माथाडी कामिारांिा तयांच्या प्रन्नििी संघटिांकडूि मंडळािर प्रन्निनिति कदले जा्े. लोकशाही प्रन्निनितिाच्या 

िुणिते्तची पा्ळी ही युनियिच्या संरचिेिर आनण कायषपद्ध्ीिर अिलंबूि अस्े परं्ु जया कामिारांकडे सहसा कमी 

सौदेबाजीचे सामर्थयष अस्े आनण तयांच्या नह्संबंिांिा दृश्यमाि आनण ऐकू येईल अशा काही पद्ध्ी िसलेल्या 

कामिारांिा कामाच्या रठकाणी आिाज देण्याचे िचि कदले जा्े. 

माजी माथाडी कामिार ककंिा तयांचे कुटंुबीय देखील मंडळांमध्ये निरीक्षक म्हणूि कायषर् आहे्, अशा प्रकारे काम, 

क्षेत्ा्ील कायषपद्ध्ी आनण कामिारांिा येऊ शकणार् या समसया आनण उल्लंघिांचे जिळचे आनण थेट ज्ञाि असलेले 

एक अनद्व्ीय निरीक्षक ्यार केले आहे. 

माथाडी मडंळाचं्या समसया 

माथाडी मंडळांचे उतकृि ििकल्पिा आनण फायदे असूिही, आम्ही अिेक त्ुटी लक्षा् घे्ो. आर्थषक सिायत्त्ा असूिही, 

मंडळे अद्ाप निरीक्षक नियुक्त करण्यासाठी राजय निरीक्षकांिर अिलंबूि आहे्. बोडाांमध्ये देखील लक्षणीय ्फाि् 

आहे, जे सूनच् कर्े की तयांची पररणामकारक्ा मंडळांमध्ये सामील असलेल्या सामानजक भािीदारांच्या संसाििे 

आनण चांिल्या इच्छेद्वारे चालनिली जा्े. 

राजय निरीक्षकािंर अिलबंिू 

कमषचारी सदसय आनण निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यासाठी मंडळे राजयािर अिलंबूि अस्ा्. राजय निरीक्षक आनण 

इ्र सदसयांच्या नियुक्ततया रोखूि िर् आहे. कायमसिरूपी कमषचाऱ्यांची नियुक्ती केली जा् िाही, तयाऐिजी 

्ातपुरतया आनण कंत्ाटी कमषचाऱ्यांच्या नियुक्तीला प्रािान्य कदले जा्े. यामुळे व्यिसथेची शाश्व््ा कमी हो्े. 

मडंळादं्वारे कव्हरेजमििू ििळलले ेकामिार तयाची शक्ती कमी कर्ा् 

सिष कामिारांिा मंडळांद्वारे संरनक्ष् आनण संरनक्ष् केले जा् िाही. काही कामिारांिा ििळण्या् आले आहे कारण 

्े जया कामिार िापरकतयाांसाठी काम कर्ा् तयांिा कायद्ा्ूि सूट देण्या् आली आहे. सिल्ींची व्याप्ती आनण 

पा्ळी असपि राह्े आनण तयाचप्रमाणे इ्र कारणांसाठी मंडळाच्या नियामक संरचिेच्या बाहेर काम करणाऱ्या 

कामिारांची टके्किारी देखील आहे. तयामुळे मंडळाच्या व्याप्तीबाहेरील कामिार हे निकृि आनण िोकादायक कामाच्या 

पररनसथ्ीला बळी पड्ा्. ्े िोंदणीकृ् कामिार आनण मंडळांच्या नसथर्ेसाठी सपिाष देखील कर्ा्. 

पने्शि प्रदाि करण्या् अयशसिी 

बोडष मॉडेल िोंदणीकृ् कामिारांिा व्यापक श्रम आनण सामानजक संरक्षण प्रदाि कर्े, परं्ु आम्ही मुलाख् घे्लेल्या 

कामिारांिी सेिानििृत्ती बच् आनण पेन्शि योजिेच्या अभािाबद्दल सा्तयािे ् क्रार केली. सामानजक सुरक्षा लाभांची 

्र्ूद भनिष्या् निकनस् केली पानहजे. 

बोडष दरम्याि फरक 

आमचे संशोिि असे सूनच् कर्े की जरी सिष मंडळे समाि मािषदशषक ्त्त्िांचे पालि कर्ा् आनण माथाडी 

कायद्ां्िष् सथानप् केले जा्ा्, परं्ु प्रतयेक माथाडी मंडळाचे कायष, कायषक्षम्ा आनण सथानिक अटी (जसे की दर 

आनण आकारणीची टके्किारी) नभन्न अस्ा्. सरकार, ्सेच युनियिची सापेक्ष शक्ती, कामिार संघरट् करण्या् 
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युनियि कक्ी सकक्रय आहे् आनण कामिार िापरक्े आनण तयांचे प्रन्नििी यांच्याशी तयांचे संबंि यािर फरक 

अिलंबूि असल्याचे कदसूि ये्े. हे पुढे कामिार िापरकतयाांद्वारे या संरचिेच्या सिीकृ्ीच्या स्रािर आनण मंडळाशी 

तयांचे सहकायष, आनण भ्रिाचारासाठी नियंत्ण आनण सं्ुलि म्हणूि ्ीि कलाकारांमिील परसपरसंिाद यािर 

अिलंबूि आहे. आम्हाला खालील महत्त्िाच्या बाबींमध्ये फरक आढळ्ो: 

● मंडळांिर निश्वास: पुण्या्ील प्रन्सादकांिी (शासकीय अनिकार् यांव्यन्ररक्त) मंडळाच्या कायषक्षम्ेबद्दल 

सहािुभू्ी दशषिली, ्थानप, औरंिाबादच्या प्रन्सादकतयाांचा असा निश्वास आहे की मंडळाचे सदसय तयांची अक्षम्ा, 

इच्छा िसणे आनण चांिले कायष करण्यास असमथष्ेचे समथषि करण्यासाठी हे निनमत्त म्हणूि िापर्ा्. . 

● सकक्रय सभासदांची संख्या: दोन्ही मंडळांकडे सुमारे 8,500 िोंदणीकृ् कामिार असले ्री, पुणे मंडळाकडे 7,000 

सकक्रय कायषक्े आहे्, ्र औरंिाबाद मंडळा् केिळ 2,000 िोंदणीकृ् कामिार मंडळामाफष ् िे्ि िोळा कर्ा्. 

● भ्रिाचार: औरंिाबाद बोडाषच्या संदभाष् मुलाख्ी घे्लेल्या बहु्ेक कामिारांिी िोंदिले की बोडष कंपन्यांिा 

िोंदणीकृ्/कव्हर करण्यापासूि सूट देण्यासाठी बोडष कंपन्यांकडूि लाच घे्े. 

इ्र क्षते्ामंध्य ेहस्ां् रणीय्ा 

माथाडी बोडाषचे मॉडेल इ्र क्षेत्ांमध्ये सहज हस्ां्रणीय आहे का? कल्याणकारी आनण िे्ि मंडळांच्या ऐन्हानसक 

यशािरूि असे सूनच् हो्े की पुरेशा राजकीय इच्छाशक्तीिे मंडळे इ्र उद्ोिांचे नियमि करू शक्ील अशी सिष 

शक्तय्ा आहे. खरंच, माथाडी मंडळांबद्दल फार कमी आहे जे हेड भार कामिारांसाठी निनशि आहे. माथाडी मंडळांकडे 

कॉपोरेरटसट कामिार संबंिांचे नचरसथायी अिशेर् म्हणूि पानहले जाऊ शक्े जया्ूि आपण नशकू शक्ो. नशिाय, 

माथाडी मंडळे केिळ एक नजिं् संसथा असल्यामुळेच िव्हे, ्र इ्र अिेक कामिार मंडळांच्या पलीकडे जा् 

असल्यामुळे अभ्यास करण्यासाठी निशेर््ः उपयुक्त आहे्. तयांच्याकडे भार्ा्ील निद्माि कल्याणकारी मंडळांपेक्षा 

अिेक काये आहे्, उदाहरणाथष. 

्लॅटफॉमष-आिारर् निि िकष च्या नत्कोणी संरचिेमुळे, आम्हाला निश्वास आहे की नडनलव्हरी ड्रायव्हसष आनण इ्र 

्लॅटफॉमष कामिारांसाठी मॉडेल सहजपणे प्रन्रूनप् केले जाऊ शक्े. हे निनिि प्रकारे कायष करू शक्े. नत्पक्षीय 

बोडष ऑिलाइि ्लॅटफॉमषिर हलिले जाऊ शक्ा् आनण निि िकष र कंपन्यांिा िैन्क पयाषय देऊ शक्ा्. 

िैकनल्पकररतया, कामिार कायद्ांमध्ये जमषि िक्तसष कौनन्सल सारख्या निि कंपन्यांसाठी दहुेरी बोडष रचिा आिश्यक 

असू शक्े, नत्पक्षीय बोडष खाजिी ्लॅटफॉमष-आिारर् निि िकष  कंपन्यांच्या प्रशासिाचा भाि बि्ो. अशी नत्पक्षीय 

प्रशासकीय मंडळे माथाडी मंडळांसारखीच अिेक कामे कर्ील; पिाराचे दर योग्य आनण राहणीमाि मजुरीच्या 

पा्ळीच्या िर आहे् याची खात्ी करणे, नििादांचे निराकरण करणे इ. 

आमची ्ुलिा इ्र उद्ोिांमध्ये बोडष प्रभािी होण्यासाठी अिेक अटी दशषि्े: 

● मंडळे कामिारांच्या संघटिांद्वारे आनण नियोक्ता संसथांद्वारे व्यिसायाचे प्रन्निनिति यािर अिलंबूि अस्ा्. ्े 

एकत्ीकरणाच्या अभािािर मा् कर् िाही् ककंिा तयाची भरपाई कर् िाही्. 

● मंडळांची निर्मष्ी आनण व्यिसाया्ूि खरेदी, तयांचे महत्त्ि आनण मूल्य यांच्या सामानयक निश्वासािर अिलंबूि 

अस्े. 

● क्षेत्ाचे व्यापक आनण सािषनत्क कव्हरेज आिश्यक आहे. सदसयतिाला अपिाद असल्यास, हे कामिार िापरकतयाांसाठी 

एक अन्यायकारक फायदा निमाषण कर्े जे बोडषपासूि सि्ंत्पणे कायष करू शक्ा्. 

● मंडळे भ्रिाचारासाठी संभाव्य्ः असुरनक्ष् आहे् आनण सामानजक भािीदार आनण सि्ंत् ऑनडट यांच्याकडूि 

जोरदार देखरेख आिश्यक आहे. 

● बोडष सकक्रय निरीक्षकांिर अिलंबूि अस्ा्. जर राजयािे निरीक्षकांची नियुक्ती केली, ्र निपुण्ा निमाषण कर्ा 

यािी यासाठी दीघषकालीि कायषकाळासह निरीक्षकांची तिरर् नियुक्ती करणे आिश्यक आहे. 


