
   �ચુના: 
 

    સવતેન માદંગીના �દવસો અિધિનયમ: 

 િપટ્સબગર્ િસટ� કોડ પ્રકરણ 626 

િસટ� ઓફ િપટ્સબગર્ના પેઇડ િસક ડ�ઝ એક્ટ (સવેતન માદંગીના �દવસો) (ધ “એક્ટ”) 

ને અ�લુક્ષીને, િનયોક્તાએ કમર્ચાર�ની અથવા �ુ�ંુબના સભ્યની માદંગી, ઇ� અથવા 

આરોગ્યની �સ્થિત; અથવા �હ�ર આરોગ્યની કટોકટ�ની �સ્થિત અથવા �ુ�ંુબના કોઇ 

સભ્યના ચેપી રોગના િવગોપન માટ� િનયોક્તાએ લાયક કમર્ચાર�ઓને પેઇડ િસક ટાઇમ 

(સવેતન માદંગી સમય) �રુો પાડવો જોઇએ. (માન્ય વપરાશની સ�ંણુર્ ��ુચ માટ� 

િપટ્સબગર્ િસટ� કોડ, §626.04 �ુઓ; �ૃપા કર�ન ે લા� ુ વ્યાખ્યાઓ માટ� કાયદાના 

વહ�વટ માટ� �ર� કરાયેલ અિધિનયમ અને માગર્દિશ�કા પણ �ુઓ.)  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
પેઇડ િસક ટાઇમ (સવેતન માદંગી સમય) ના અિધકારનો સારાશં 

િનયોક્તાની સાઇઝ 
(પાછલા બાર (12) મ�હના) 

પદંર (15) કરતા ઓછા 

કમર્ચાર�ઓ 

પદંર (15) અથવા વ� ુ

કમર્ચાર�ઓ 

અિધિનયમ હ�ઠળ 

બીમાર�ના સમયનો જમા 

દર 

િપટ્સબગર્ શહ�રની 

ભૌગો�લક સીમાઓની �દર 

દર 35 કલાકના કામ માટ� 1 

કલાકનો પેઇડ િસક ટાઇમ 

(�કૂવેલ બીમાર સમય).  
ન�ધ: નીચે આપેલ 

અસરકારક તાર�ખ 

પછ�ના પ્રથમ વષર્ માટ�, 

ફક્ત અનપેઇડ િસક 

ટાઇમ (અવેતન બીમાર 

સમય) નો દર આ દર� 

વધારવો જ�ર� છે. 

િપટ્સબગર્ શહ�રની 

ભૌગો�લક સીમાઓની 

�દર દર 35 કલાકના કામ 

માટ� 1 કલાકનો પેઇડ િસક 

ટાઇમ (�કૂવેલ બીમાર 

સમય). 



અિધિનયમ �તગર્ત જમા 

ક�પ્સ 
(ન�ધ: તમારા િનયોક્તા 

પાસે વ� ુઉદાર ર� નીિત 

હોઈ શક� છે.) 

િનયોક્તા �ચી રકમ ન�� ન 

કર� ત્યા ં�ધુી ક�લેન્ડર વષર્મા ં

પેઇડ િસક ટાઇમ (�કૂવેલ 

બીમાર સમય) ના 24 

કલાકથી વ� ુનહ�. 
 
ન�ધ: નીચે ��ુચબદ્ધ 

અસરકારક તાર�ખ 

પછ�ના પ્રથમ વષર્ માટ�, 

ફક્ત અનપેઇડ િસક 

ટાઇમ (અવેતન બીમાર 

સમય) નો દર આ દર� 

વધારવો આવશ્યક છે. 

િનયોક્તા �ચી રકમ ન�� 

ન કર� ત્યા ં �ધુી ક�લેન્ડર 

વષર્મા ં પેઇડ િસક ટાઇમ 

(�કૂવેલ બીમાર સમય) ના 

ચાલીસ (40) કલાકથી વ� ુ

નહ�. 

અસરકારક તાર�ખ 15 માચર્, 2020 15 માચર્, 2020 

 

� કમર્ચાર�ઓ જમા િસક ટાઇમ (બીમાર સમય) ની િવનતંી કર� છે અથવા ઉપયોગ કર� 

છે તેમની સામે બદલો પ્રિતબિંધત છે. જો તમને લાગે ક� તમારા અિધકારો�ુ ંઉલ્લઘંન 

કરવામા ંઆવ્�ુ ં છે કારણ ક� તમારા જમા િસક ટાઇમ (બીમાર સમય) નો મળવાપાત્ર 

(જમા) નો અથવા ઉપયોગ કરવાનો અિધકાર નકારવામા ંઆવ્યો છે, તો તમને મેયસર્ 

ઓ�ફસ ઓફ ઈ�ક્વટ�મા ંફ�રયાદ ન�ધાવવાનો અિધકાર છે. વ� ુમા�હતી માટ� અથવા 

ફ�રયાદ ન�ધાવવા માટ� �ૃપા કર�ન ેhttp://paidsickleave.pittsburghpa.gov ની �લુાકાત 

લો. 
 
 

પ્રારં�ભક ઇસ્�નુી તાર�ખ: 12/16/2019 

�ધુાર�લ ઇસ્�નુી તાર�ખ: 12/17/2019 


