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________________________________________________________________________________________________________ 

 

सारांश : 
भारतात काययरत कामगारांपैकी 94 टक्के कामगार कंत्राटी स्वरूपाचे काम करत आहेत. आज प्रत्येक क्षेत्रात 

कंत्राटी कमयचारी काययरत आहेत. कंत्राटी कामगार संघटीत नसल्यामळेु ते आपले प्रश्न शासन व णनयोक्ताकडे मांडू शकत 
नाहीत. कामगारांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या संरक्षणासाठी शासनाने णवणवध कायदे पाणरत केले आहेत परंतु त्या कायद्यांची 
योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामळेु कंत्राटी कामगार णवणवध सामाणजक व आर्थथक समस्यांना तोंड देत आहेत त्यामळेु 
त्यांच्या आर्थथक व सामाणजक णवकास होत नाही. 
मखु्य शब्द : कंत्राटी कामगार, कामगार कायदे, कंत्राटी कामगार समस्या 
________________________________________________________________________________________________________  

प्रस्तावना :  
“ जेंव्हा कामगार हा आस्थापनेच्या कामामध्ये अशा कामाच्या संबंधात मखु्य णनयोक्ताला माणहत  असताना  ककवा  

नसताना  कंत्राटदाराकडून  ककवा  त्यांच्यामार्य त  मजरुीवर  कामाला  ठेवलेला असेल  तेंव्हा  तो अशा कामामध्ये ककवा 
त्याच्या संबंधात त्या व्यक्तीला कंत्राटी कामगार असे म्हणतात”अशी व्याख्या कंत्राटी कामगार सेवा (णवणनयमन  व 
उच्चाटन )अणधणनयम, 1970 अंतगयत करण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत  सांगायचे म्हटले तर एका णवशीष्ट्ट कामासाठी व 
एक णवणशष्ट्ट कालावधीकणरता कामगारांना कामावरती घेण्यात येते व त्यासाठी त्यांना ठरलेला मोबदला णदला जातो त्यांना  
‘कंत्राटी कामगार’असे म्हणतात.  

 कंत्राटी कामगारांची नेमणकू करताना दोन पद्धतीचा वापर केला जातो.  त्यामध्ये काही वेळा मखु्य आस्थापनेमार्य त 
कंत्राटी कामगार घेण्यात येतात तर काही वेळा बाह्यस्रोतामार्य त कंत्राटी कामगारांची नेमणकू  केली जाते. बाह्यस्रोतामार्य त 
कंत्राटी कामगार घेण्याची पद्धत सन 1991 पासनू सरुु झाली आहे. वाढता खचय कमी करण्यासाठी भारतात आज प्रत्येक 
क्षेत्रामध्ये कंत्राटी अथवा करार तत्वावर कामगार घेण्यात येत आहेत.  जगामधील बऱ्याच देशात कंत्राटी  कामगार पद्धतीचा  
वापर करण्यात येत आहे.  भारतात व महाराष्ट्रात आज उद्योग व सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर करार तत्त्वावर कुशल व 
अकुशल कामगार काम करत आहेत. कंत्राटी कामगारांच्या णहतासाठी  व संरक्षणासाठी कें द्र व राज्यसरकारने  वेगवेगळे 
कायदे केले आहेत. तरीदेखील कंत्राटी  कामगारांना अनेक  सामाणजक  व आर्थथक  समस्येला  तोंड  द्यावे  लागत असल्याचे  
णदसनू येत आहे. 
अभ्यासाचे उविष्ट्टे: 
1.  कंत्राटी कामगार पद्धती अस्स्तत्वात येण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणे.         
2.  कामगार कायद्यांची माणहती घेणे. 
3.  कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांचा अभ्यास करणे.  



www.ijcrt.org                                © 2020 IJCRT | Volume 8, Issue 9 September 2020 | ISSN: 2320-2882 

 

IJCRT2009289 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org 2293 

 

 संशोधन पद्धती : 
    सदरच संशोधन लेख णलहण्यासाठी प्राथणमक व णितीय माणहतीचा वापर करण्यात आला आहे. णितीय माणहती प्राप्त 
करण्यासाठी शासनाचे णवणवध अहवाल संशोधन लेख, णवणवध संदभयगं्रथ, माणसके व संकेतस्थळाचा वापर करण्यात आला 
आहे. तर प्राथणमक माणहती णमळवण्यासाठी पणेु शहरातील सोयीस्कर नमनुा णनवड पद्धतीचा वापर करून प्रत्येकी 50 कंत्राटी  
कामगारांची माणहती प्रश्नावलीच्या माध्यमातनू माणहती संकणलत केली आहे. तसेच संकलीत केलेल्या माणहतीवर प्रणिया 
करण्यासाठी टक्केवारी या सांस्ख्यकी साधनाचा वापर करण्यात आला आहे.   
कंत्राटी कामगार पद्धत अस्स्तत्वात येण्याची कारणे :  

कंत्राटी कामगार णह पद्धत मळुात णनयोक्ता यांच्या दषृ्ट्टीने योग्य आहे परंत ुत्यामळेु कामगाराला  कोणताही  र्ायदा 
होत नाही. उलट या पद्धतीमळेु कामगारांना अनेक समस्याला  सामोरे जावे लागत आहे. कंत्राटी  कामगार पद्धत पढुील 
कारणामळेु भारतात अस्स्तत्वात आली आहे.   
1. कमी वेतनात कामगार उपलब्धता  
  कंत्राटी कामगारांना कायम स्वरूपी असलेल्या कामगारांपेक्षा कमी वेतन णदले जाते त्यामळेु खचात  बचत 
असल्यामळेु बहुतेक अस्थापना कंत्राटी कामगार पद्धतीचा वापर करत आहे. त्यामळेु  भारतात  कंत्राटी   कामगार या 
पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येत आहे.   
2. कामावर घेणे व काढणे सोपे    

 कंत्राटी  कामगारांना  कामावर  घेणे  व काढणे  सोपे असते त्यासाठी र्ार काही र्ार अवगड अटी नसतात. त्यामळेु 
ज्या वेळेला गरज आहे त्या वेळेलाच कामावर घेतात व ते काम संपल्यावर त्यांना कामावरून काढून टाकता येते.  
3. खचात कपात  

 कंत्राटी पद्धतीने कमयचारी भरती केल्यास त्यांच्यावर केल्या जाणाऱ्या णवणवध खचात मोठ्या प्रमाणावर  कपात  होते. 
4. कामगारांची इतर जबाबदारी नाही  
  कायम स्वरूपी कमयचारी कामावर ठेवल्यास त्या कामगारांच्या बऱ्याच जबाबदाऱ्या णनयोक्ताल पणूय करावा लागतात 
परंत ुजर कंत्राटी  कमयचारी असेल तर वेतना व्यणतणरक्त त्यांची कोणतीही जबाबदारी घेण्याची  गरज पडत नाही.   
5. कामाची कायथक्षमता   

 कंत्राटी कामगार हे अणधक काययक्षमतेने काम करत असल्यामळेु णनयोक्ताला त्याचा र्ायद होतो  त्यामळेु त्यांच्या 
उत्पादनात अथवा सेवेच्या दजात सधुारणा होते. 
6. कमी सौदाशक्ती 

कंत्राटी कमयचारी हे संघटीत नसल्यामळेु ते णनयोक्ता बरोबर वाटाघाटी करण्यामध्ये कमी पडतात व त्यामळेु ते 
आपल्या मागण्या मंजरू करून घेवू शकत नाहीत व  त्याचा र्ायदा णनयोक्तालाच होतआहे.  

उपरोक्त णवणवध कारणामळेु भारतात व महाराष्ट्रातील प्रत्येक  क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी  कामगारंची  भरती 
करण्याची पद्धत सरुुआहे.  
कामगार ववषयक कायदे : 
  कामगारांच्या सरुणक्षतता  व कल्याणासाठी  शासनांनी  णवणवध  कायदे  केले आहेत. त्यातील कंत्राटी  कामगारांच्या 
दषृ्ट्टीने  महत्वाचे असलेल्या काही कायद्यांचा खालीलप्रमाणे आढावा घेण्यात आला आहे.  
1. कामगार नकुसान भरपाई कायदा 1923 
  काम करत असताना कामगारांना इजा झाल्यास सदर कायद्यायातील तरतुदीनसुार कामगारांना  नकुसान भरपाई 
णदली जाते. या कायद्यामळेु कामगारांना आर्थथक सरुणक्षतता प्राप्त झाली आहे. 
2. कामगार वेतन कायदा 1936 

 कामगारांनी केलेल्या कामाचा मोबदला त्यांना योग्य वेळी णमळावा तसेच कामगारांच्या वेतनातनू अनाणधकृतपणे 
कपात  केली जावू नये यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.  
3. वकमान वेतन कायदा 1948 

प्रत्येक कामगाराला त्याच्या जीवनावश्यक गरजा पणूय होतील एवढे वेतन णमळणे आवश्यक आहे  ते वेतन 
कामगारांना णमळावे त्यापेक्षा कमी वेतनावर कामगारांनाकडून काम करून घेण्यात येवू नये यासाठी  णकमान वेतन कायदा 
करण्यात आला आहे. 
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4. कमथचारी भववष्ट्य वनवाह वनधी कायदा 1952 
आपल्याला णमळालेल्या वेतनातनू प्रत्येक कमयचाऱ्याला आपल्या भणवष्ट्यासाठी रं्ड णनमाण  करणे शक्य नसते. 

त्यांच्या भणवष्ट्याची सोय करण्यासाठी कमयचारी भणवष्ट्य णनवाह णनधी कायदा करण्यात आला आहे. यामध्ये  कामगारांच्या  
पगारातील काही रक्कम व त्याच प्रमाणात णनयोक्ताचे योगदानअशी  एकूण  रक्कम  भणवष्ट्य णनवाह णनधीमध्ये भरण्यात येते.  
5. कंत्राटी कामगार सेवा (वववनयमन व उच्चाटन )अवधवनयम, 1970 

कंत्राटी कमयचारी यांची कंत्राटदाराकडून णपळवणकू होऊ नये म्हणनू कंत्राटी कामगार सेवा(णवणनयमन व 
उच्चाटन)अणधणनयम तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानसुार कायम स्वरूपी कमयचारी व कंत्राटी  कमयचारी यांच्या 
वेतनात र्रक न करणे, त्यांना वेतन णनयणमत देणे,  वेतनाचे व कमयचारी हजेरी पसु्तक ठेवणे व  कामांच्या तासांचे णनयमन 
इत्यादी अटी घालण्यात आल्या आहेत.  
      भारतामध्ये व महाराष्ट्र राज्यात वरीलप्रमाणे अनेक कामगार कायदे तयार करून कामगारांना सरुणक्षतता प्रधान 
करण्याचा प्रयत्न  करण्यात आला आहे. तरीदेखील कंत्राटी कामगारांना कायद्यातील पळवाटामळेु अनेक समस्यांना तोंड 
द्यावे लागत आहे. 
कंत्राटी कामगारांच्या समस्या :  

 प्रश्नावलीच्या माध्यमातनू संकणलत केलेल्या माणहतीच्या आधारे खालीलप्रमाणे कंत्राटी कमयचाऱ्यांच्या समस्या 
णदसनू आल्या आहेत-  
1. कमी वेतन  

कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारापेक्षा कमी पगार णदला जातो. कधी कधी कंत्राटी  कामगाराला णकमान 
वेतन दरापेक्षा कमी वेतन दराने वेतन णदले जाते. त्यामळेु त्यांच्या जीवनावश्यक गरजादेखील पणूय होत नाहीत त्यामळेु  
कंत्राटी  कामगाराला नेहमी  वाईट परीस्थीतीमध्ये जीवन जगावे लागतआहे.  या गोष्ट्टींचा मलुांचे णशक्षण, आरोग्य व 
जीवनातील  प्रत्येक  गोष्ट्टींवर  पणरणाम  होत आहे.  
2. कामाची शाश्वती नाही  

 कंत्राटी कामगारांच्या डोक्यावर सतत टांगती तलवार असते. करार संपल्यानंतर काम पनु्हा णमळेल  याची  शाश्वती  
नसल्यामळेु त्यांना आयषु्ट्याच्या  संदभात कोणताही दीघयकालीन णनणयय घेता येत नाही.   
3. दयु्यम वागणकू  

 कंत्राटी कामगारांना कामाच्या णठकाणी दयु्यम वागणकू णमळते. कायमस्वरूपी कामगार, णनयोक्ता व कंत्राटदार 
यांचेकडून वारंवार वाईट वागणकू  णमळण्याची  शक्यता असते.  
4. इतर सवुवधांचा अभाव  

कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांना सारखा णनवास व्यवस्था,वाहतकू व्यवस्था, वैद्यकीय खचाची भरपाई, 
शारीणरक तपासणी अशा सणुवधा णमळत नाहीत. याचा कंत्राटी कामगारांच्या राहणीमान व आरोग्यावर दषु्ट्पणरणाम होतआहे.  
5. आर्थथक वपळवणकू  

कंत्राटी कामगारांचे नोंदणी र्ी ककवा इतर कारणासाठी त्यांचेकडून रक्कम घेण्यात येते तसेच त्यांच्या  वेतनात 
देखील न सांगता कपात करण्यात येते अशा स्वरुपात त्यांची आर्थथक णपळवणकू केली जाते. 
6. कामाच्या विकाणी सवुवधाचा अभाव  

कंत्राटी कामगारांना कामाच्या णठकाणी ज्या सणुवधा आवश्यक असतात त्या सणुवधा णनयोक्ताकडून ककवा 
कंत्राटदाराकडून परुणवला जात नाहीत. मात्र काम जाण्याच्या भीती व संघटनेचा अभाव असल्यामळेु त्या बाबत कंत्राटी 
कामगारांनाआवाज उठणवता येत नाही व आहे त्या वाईट पणरस्स्थतीमध्ये त्यांना काम करावे लागत आहे.  
7. कवनष्ट्ट राहणीमान दजा  

वेतन कमी, सतत काम न णमळणे या  गोष्ट्टीमळेु  कंत्राटी  कामगारांचे  उत्पन्न  कमी  राहते  त्यामळेु  ते  आपल्या 
प्राथणमक व आवश्यक गरजा पासनू वंणचत राहतात त्यामळेु त्यांच्या राहणीमान दजा णनकृष्ट्ट राहत असनू  त्याचा  त्यांच्या 
आरोग्यावर  दषु्ट्पणरणाम  होत आहे.   
8. कजथबाजारीपणा  कमी उत्पन असल्यामळेु  णमळालेल्या उत्पन्नातनू त्यांचा गरजा पणूय होत नाहीत. त्यामळेु आपल्या  
गरजा पणूय करण्यासाठी खाजगी णवत्तीय कपंनीकडून जास्त व्याजदराने कजय घेतले जाते व या कजाची  परतरे्ड  करण्यामध्ये 
वेतनाचा मोठा भाग खचय होत आहे. 
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9. असंघटीतपणा  
 कंत्राटी कामगार काही काळच एकत्र काम करत असल्यामळेु त्यांच्यात एकता णनमाण होत नाही व ते असंघटीत 

राहतात. असंघटीत असल्यामळेु त्यांना आपल्या हक्काच्या मागण्यासाठी देखील लढा देणे शक्य होत नाही.  
   वनष्ट्कषथ व वशफारशी: 

कें द्र  व राज्यसरकारने कंत्राटी कामगारांच्या णहतासाठी  वेगवेगळे कायदे केले आहेत. परंतु कायद्यातील पळवाटा व 
त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यामळेु महाराष्ट्रातील कंत्राटी कामगारांना आज देखील कमी वेतन, कामाच्या 
णठकाणी दयु्यम वागणकू, कामाची शाश्वती नसणे, आर्थथक णपळवणकू कजयबाजारीपणा, राहणीमानाचा णनम्न दजा व 
संघटीतपणा  इत्यादी सामाणजक व आर्थथक व इतर समस्यांना तोंड द्यावे लागत. कंत्राटी कामगारांच्या पणरस्स्थतीत सधुारणा 
करण्यासाठी शासन, समाज व णनयोक्ता स्तरावरून  प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.  
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