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नवीन कामगार कायदा संहिता 2022 (New Labour Codes) 
• कर्मचारी आणि त्ाांचे णियोके्त याांच्यातील जुिे सांबांध ठरविारे णियर् सुधारण्यासाठी कें द्रािे चार िवीि कार्गार 

सांणिता जारी केल्या आिेत. कोडर्धे्य अिेक योजिाांचा सर्ावेश आिे, ज्या अांतगमत कर्मचार याांचे पगार, पीएफ 

योगदाि, कार्ाचे तास, कार्ाची पररस्थिती, कार्गार कल्याि, आरोग्य आणि सुरणिततेच्या बाबतीत र्ित्त्वपूिम बदल 

केले जातील. 1 जुलैपासूि देशभरात िवीि कार्गार सांणिता लागू िोतील.  

• कें द्रीय कार्गार आणि रोजगार र्ांत्रालय कार्गार कायद्ाांशी सांबांणधत 29 कें द्रीय कायदे एकत्र करण्यासाठी चार 

कार्गार सांणिता लागू करिार आिे. कर्मचार याांचे कार्ाचे तास आणि कर्मचार याला णर्ळिारा पगार याांसारखे घटक 

या णियर्ाांिुसार बदलले जातील. िवीि कार्गार सांणितेरु्ळे भारतातील रोजगाराची पररस्थिती आधुणिक काळाच्या 

गरजाांशी जुळवूि घेण्यासाठी एक आदशम बदल घडवूि आिेल. 

• या सुधाररत कार्गार कायद्ाचा रु्ख्य उदे्दश कर्मचारयाांचे कल्याि आणि सार्ाणजक सुरिा सुणिणित करिे िा आिे. 

िवीि कार्गार कायद्ाांरु्ळे कर्मचारी आणि णियोक्ता याांच्यातील सांबांधाांवर आधाररत णियर्ाांर्धे्य सुधारिा िोण्याची 

आशा आिे. 

New Labour Codes: कामाच्या तासांमधे्य बदल 

 

िवीि कार्गार कायद्ािुसार, कार्ाच्या णदवशी एक र्ोठा बदल िोऊ शकतो. िवीि णियर्ािुसार, कां पन्या कर्मचारयाांिा पाच 

ऐवजी चार णदवस कार् करायला लावू शकतात आणि तीि आठवड्ाांची सुट्टी असेल. परां तु त्ा बाबतीत, णियणर्त कार्ाचे 

तास सध्याच्या 9 तासाांवरूि णदवसातील 12 तास िोऊ शकतात. एकूिच, आठवड्ाचे एकूि कार्काजाचे तास अपररवणतमत 

राितील. 

New Labour Codes: वेतनाचा अंहतम तोडगा 
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एखाद्ा र्ाजी कर्मचारयाला पूवीच्या सांथिेकडूि त्ाची देिी णर्ळण्यासाठी दोि र्णिन्याांपयंतचा कालावधी लागतो. परां तु िवीि 

णियर्ि र्ाजी कर्मचार याला त्ाांची काढूि टाकिे, काढूि टाकिे, कपात करिे णकां वा राजीिार्ा णदल्यािांतर दोि 

कार्काजाच्या णदवसाांत वेति देिे बांधिकारक आिे. 

New Labour Codes: नवीन व्यक्ीसंाठी वेतन 

 

िवीि जॉइिसमसाठी, कायदा सूणचत करतो की र्ाणसक वेति णर्ळविारयाांसाठी, र्जुरी पुढील र्णिन्याच्या सात णदवसाांच्या 

आत सेटल करिे आवश्यक आिे आणि वेति कालावधी एका र्णिन्यापेिा जास्त असू शकत िािी. 

New Labour Codes: वेतनावरील कपात 

 

पगारातील वजावट णवशेषत: अिुजे्ञय वजावटी ांशी सांबांणधत आिे (जसे की भणवष्य णिवामि णिधीचे योगदाि, स्रोतावरील कर 

वजावट (TDS) इ.) आणि कोित्ािी र्णिन्यात एकूि कपात वेतिाच्या ५०% पेिा जास्त िसावी याची सांथिाांिा खात्री करावी 

लागेल. सवम कर्मचारयाांच्या पगाराच्या रचिेत बदल करण्यात येिार आिे. रू्ळ वेतिाचा घटक वाढवला जाईल. 

• सध्या, कार्गार कायदे अिेक कायद्ाांद्वारे णियांणत्रत आिेत. परां तु अलीकडील कायदा कार्गाराांच्या सार्ाणजक सुरिा 

फायद्ाांचे अणधक उपयुक्त आणि व्यापक कव्हरेज आिेल. 

• वेति देय कायदा, 1936 र्जुरी सेटलर्ेंट टाइर्लाइि णियांणत्रत करतो आणि केवळ 24,000 रुपये प्रणत र्णििा पेिा 

जास्त वेति िसलेल्या कार्गाराांिा लागू िोतो. 

• तिाणप, िवीि कायदा पगार र्यामदा सेट करत िािी आणि सवम कर्मचार याांिा कव्हर करते, िी टाइर्लाइि सावमणत्रक 

बिवते. 

कामगार कायद्याचे उहिष्ट काय आिे? 

कार्गार कायदे लागू करण्याचा उदे्दश कार्गार णियर्ाांचे सुलभीकरि आणि आधुणिकीकरि िा िोता. सांसदेिे ऑगस्ट 2019 

र्धे्य वेति सांणिता र्ांजूर केली असतािा, इतर तीि कार्गार कायदे, म्हिजे, औद्ोणगक सांबांध सांणिता, 2020; व्यावसाणयक 
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सुरिा, आरोग्य आणि कार्काजाच्या पररस्थिती कोड, 2020; आणि सार्ाणजक सुरिा सांणिता, 2020, सांसदेिे सप्टेंबर 2020 

र्धे्य पाररत केली. 
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