
સચુના: 
 

સવેતન માાંદગીના દદવસો અધિધનયમ: 

ધિટ્સબગગ ધસટી કોડ પ્રકરણ 626 

સિટી ઓફ સિટ્િબર્ગના િેઇડ સિક ડઝે એક્ટ (િવતેન માાંદર્ીના દદવિો) (ધ “એક્ટ”) ન ે

અનલુક્ષીને, સનયોક્તાએ કમગચારીની અથવા કુટુાંબના િભ્યની માાંદર્ી, ઇજા અથવા આરોગ્યની 
સ્થથસત; અથવા જાહરે આરોગ્યની કટોકટીની સ્થથસત અથવા કુટુાંબના કોઇ િભ્યના ચેિી રોર્ના 
સવર્ોિન માટે સનયોક્તાએ લાયક કમગચારીઓને િેઇડ સિક ટાઇમ (િવેતન માાંદર્ી િમય) પરુો 
િાડવો જોઇએ. (માન્ય વિરાશની િાંપરુ્ગ સચુચ માટે સિટ્િબર્ગ સિટી કોડ, §626.04 જુઓ; કૃિા 
કરીને લાગ ુવ્યાખ્યાઓ માટે કાયદાના વહીવટ માટે જારી કરાયેલ અસધસનયમ અને માર્ગદસશિકા િર્ 

જુઓ.)  
 

 

િેઇડ ધસક ટાઇમ (સવેતન માાંદગી સમય) ના અધિકારનો સારાાંશ 

 

સનયોક્તાની િાઇઝ (િાછલા 
બાર (12) મદહના) 

 

 

િાંદર (15) કરતા ઓછા 
કમગચારીઓ 

 

િાંદર (15) અથવા વધ ુ

કમગચારીઓ 



 

અસધસનયમ હઠેળ બીમારીના 
િમયનો જમા દર 

 

સિટ્િબર્ગ શહરેની ભૌર્ોચલક 

િીમાઓની અંદર દર 35 કલાકના 
કામ માટે 1 કલાકનો િઇેડ સિક 

ટાઇમ (ચકૂવલે બીમાર િમય).  

નોંિ: નીચે આિેલ અસરકારક 

તારીખ િછીના પ્રથમ વર્ગ 
માટે, ફક્ત અનિેઇડ ધસક 

ટાઇમ (અવેતન બીમાર 

સમય) નો દર આ દરે વિારવો 
જરૂરી છે. 

 

સિટ્િબર્ગ શહરેની ભૌર્ોચલક 

િીમાઓની અંદર દર 35 

કલાકના કામ માટે 1 કલાકનો 
િેઇડ સિક ટાઇમ (ચકૂવેલ 

બીમાર િમય). 

 

અસધસનયમ અંતર્ગત જમા કેપ્િ 

(નોંધ: તમારા સનયોક્તા િાિ ે

વધ ુઉદાર રજા નીસત હોઈ શકે 

છે.) 

 

સનયોક્તા ઉંચી રકમ નક્કી ન કરે 

તયાાં સધુી કેલેન્ડર વર્ગમાાં િેઇડ 

સિક ટાઇમ (ચકૂવલે બીમાર 

િમય) ના 24 કલાકથી વધ ુનહીં.  

નોંિ: નીચે સચુચબદ્ધ અસરકારક 

તારીખ િછીના પ્રથમ વર્ગ માટે, 

ફક્ત અનિેઇડ ધસક ટાઇમ 

(અવેતન બીમાર સમય) નો દર 

આ દરે વિારવો આવશ્યક છે. 

 

સનયોક્તા ઉંચી રકમ નક્કી ન કરે 

તયાાં સધુી કેલેન્ડર વર્ગમાાં િેઇડ 

સિક ટાઇમ (ચકૂવલે બીમાર 

િમય) ના ચાલીિ (40) 

કલાકથી વધ ુનહીં. 

 

અિરકારક તારીખ 

 

 

15 માચગ, 2020 

 

15 માચગ, 2020 



જે કમગચારીઓ જમા સિક ટાઇમ (બીમાર િમય) ની સવનાંતી કરે છે અથવા ઉિયોર્ કરે છે તેમની િામ ે

બદલો પ્રસતબાંસધત છે. જો તમને લાર્ ે કે તમારા અસધકારોનુાં ઉલ્લાંઘન કરવામાાં આવ્્ુાં છે કારર્ કે 

તમારા જમા સિક ટાઇમ (બીમાર િમય) નો મળવાિાત્ર (જમા) નો અથવા ઉિયોર્ કરવાનો અસધકાર 

નકારવામાાં આવ્યો છે, તો તમન ેમેયિગ ઓદફિ ઓફ ઈસ્ક્વટીમાાં ફદરયાદ નોંધાવવાનો અસધકાર છે. 

વધ ુ માદહતી માટે અથવા ફદરયાદ નોંધાવવા માટે કૃિા કરીન ે

https://paidsickleave.pittsburghpa.gov ની મલુાકાત લો.  
 
 

પ્રારાંચભક ઇથ્નુી તારીખ: 12/16/2019  

સધુારેલ ઇથ્નુી તારીખ: 12/17/2019 


