कंत्राटी कामगार (नियमि व निममुलि)
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शासि पनरपत्रक कंत्राटी कामगार (नियमि व निममुलि) अनिनियम 1970 हा कल्याणकारी अनिनियम काही
आस्थापिामिील कंत्राटी कामगारांच्या सेवच
े े नियमि करणे व काही नवनशष्ट्ट पनरस्स्थतीत
आस्थापिामिील कंत्राटी कामगार पध्दतीचे निममुलि करण्याच्या उद्देशािे तयार करण्यात आला असूि
सदरहू अनिनियम 20 ककवा त्यापेक्षा अनिक कंत्राटी कामगार कायुरत असणा-या आस्थापिांमध्ये लागू
आहे.
कंत्राटी कामगारांचे होणारे शोषण थांबवूि त्यांिा सोयीसमनविा प्राप्त करवूि दे ण्यासाठी नवनवि
तरतमदी सदर अनिनियमान्वये करण्यात आल्या आहेत. तथानप,राज्यातील अिेक स्थानिक स्वराज्य
संस्थामध्ये (िगरपानलका, महािगरपानलका व इतर यांमध्ये)
अनिनियमान्वये

कायुरत कंत्राटी कामगारांिा,

उपलब्ि करुि नदलेल्या सोयीसमनविा पमरनवल्या जात िसल्यासंदभातील तक्रारी

शासिास प्राप्त होत आहेत. सदरहू तक्रारींची दखल घेवूि कंत्राटी कामगार कायुरत असलेल्या ममख्य
मालकांमार्ुत म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्ुत व कंत्राटदारांमार्ुत उक्त अनिनियमाची
काटे कोर अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्ट्टीिे खालील प्रमाणे सूचिा दे ण्यात येत आहेत.
अ) स्थानिक स्वराज्य संस्थांिी (िगरपानलका, महािगरपानलका व इतर) कंत्राटी कामगारांिा
आस्थापिेत कायुरत करण्यापूवी कंत्राटी कामगार (नियमि व निममुलि) अनिनियम, 1970
अंतगुत ममख्य मालकाचे प्रमाणपत्र/अिमज्ञप्ती प्राप्त करवूि घ्यावे. तसेच सदरहू अिमज्ञप्तीचे
वेळोवेळी िमतिीकरण करावे. सदरहू आस्थापिांकडे कायुरत कंत्राटी कामगारांच्या
कंत्राटदारािे उक्त अनिनियमांतगुत

परवािा घेतला आहे ककवा कसे याबाबत ममख्य

मालकािे कंत्राटी कामगार नियमक्त करण्यापूवी खात्री करावी.
आ) कंत्राटी कामगारांिा दे ण्यात येणारे वेति हे नकमाि वेति अनिनियमान्वये नवहीत केल्यािमसार
अथवा त्यापेक्षा अनिक लाभदायक वेति दे ण्यासंदभात केलेल्या करारान्वये निनित
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केल्यािमसार अदा होणे आवश्यक असूि सदरहू वेति उक्त अनिनियमांतगुत कंत्राटी
कामगारांिा नियनमत व नवहीत नदिांकापयंत अदा करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे .
व असे वेति वेळोवेळी ममख्य मालकािे िेमलेल्या प्रनतनििींच्या उपस्स्थतीत दे ण्यात येत
असल्याबाबतची ममख्य मालकािे खात्री करणे तसेच सदरहू प्रनतनििीिे ते प्रमानणत करणे
बंििकारक आहे.
इ) ममख्य मालकाकडील नियनमत कामगार/कमुचारी कनरत असलेल्या कामाचे स्वरुप व
कंत्राटदारािे नियमक्त केलेले कंत्राटी कामगार कनरत असलेल्या कामाचे स्वरुप हे
एकच/सारखे असल्यास सदरहू कामासाठी कंत्राटी कामगारांिा दे ण्यात येणारे वेति व इतर
लाभ हे ममख्य मालकाकडील नियनमत कामगारांिा/कमुचा-यांिा देण्यात येणा-या वेतिापेक्षा
कमी िसावे व त्याबाबतची खात्री ममख्य मालकािे करावी.
ई) कंत्राटी कामगारांचे कामाचे तास व सेवेच्या इतर शती ह्या नकमाि वेति अनिनियमान्वये
निनित केल्यािमसार अथवा त्यापेक्षा अनिक लाभदायक असलेल्या करारान्वये निनित
केल्यािमसार आहे त ककवा िाही याची खात्रीही ममख्य मालकािे करावी.
उ) आस्थापिेत एकूण कामावर असलेले कंत्राटी कामगार, त्यांच्याकडू ि होणारे काम व त्यांिा
नदले जाणारे वेति यांचा लेखा तपशील ठे वण्याची जबाबदारी ममख्य मालक व कंत्राटदार
यांच्यावर असल्यािे सदरहू बाबीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
ऊ) कंत्राटी कामगारांिा आस्थापिेत कॅंटीि, नवश्ांती कक्ष, शमध्द पेयजल, स्वच्छता गृह,
प्रथमोपचार इत्यादी सोयीसमनविा उपलब्ि करुि दे ण्याच्या तरतमदींचे पालि करण्यात यावे.
तसेच इतर कामगार कायद्यांन्वये कंत्राटी कामगारांसाठी असलेल्या सोयीसमनविा त्यांिा
उपलब्ि होत आहे ककवा कसे याबाबत वेळोवेळी खात्री करावी.
कंत्राटी कामगारांच्या नहताचे रक्षण होणेकनरता उपरोक्त सवु बाबींचे तसेच कंत्राटी कामगार
(नियमि व निममुलि) अनिनियम, 1970 या अनिनियमातील व इतर सवु कामगार नवषयक अनिनियमातील
तरतमदींचे पालि करण्यात यावे असे उक्त अनिनियमान्वये ममख्य मालक म्हणूि अिमज्ञप्ती घेतलेल्या सवु
स्थानिक स्वराज्य संस्थांिा (िगरपानलका, महािगरपानलका व इतर ) तसेच इतर सवु आस्थापिांिा
याद्वारे निदे श दे ण्यात येत आहेत. सदरहू बाबींची अंमलबजावणी होत आहे ककवा कसे याबाबत खात्री
करण्याची जबाबदारी कामगार नवभागाच्या क्षेनत्रय अनिका-यांची असूि क्षेनत्रय अनिका-यांिी सदर
पनरपत्रक त्यांच्या क्षेत्रातील सवु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (िगरपानलका, महािगरपानलका व इतर )
व इतर सवु ममख्य मालक असलेल्या आस्थापिांच्या निदशुिास आणावे.
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सदर शासि निणुय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201406101417467810 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािमसार व िावािे.
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शासनाचे सहसचचव.

प्रनत,
1. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सनचव.
2. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सनचव.
3. मा. ममख्य सनचव यांचे उपसनचव.
4. प्रिाि सनचव (कामगार) यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक.
5. प्रिाि सनचव (िगर नवकास) यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक.
6. प्रिाि सनचव (ग्राम नवकास) यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहायक.
7. कामगार आयमक्त, महाराष्ट्र राज्य, ममंबई.
8. उप सनचव (िगर नवकास)
9. उप सनचव (ग्राम नवकास)
10. सह कामगार आयमक्त, ममंबई.
11. अपर कामगार आयमक्त, ममंबई/पमणे/िागपूर/औरंगाबाद.
12. सवु कामगार उप आयमक्त कायालये.
13. सवु सहायक कामगार आयमक्त कायालये.
14. सवु कायासिे (कामगार प्रभाग), उद्योग,ऊजा व कामगार नवभाग, मंत्रालय, ममंबई.
15. निवड िस्ती (कामगार-10).
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