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તમારા રોજગાર હકો

એક કામદાર તરીકેના તમારા હકો UK ના કાયદા દ્ારા 
સુરક્ષિત કર્ામાં આ્ે છે. કેટલાક હકો જે્ું તમને કામ 
મળે કે તરત જ લાગુ પડે છે, બીજા તમે કેટલો લાંબો સમય 
કામ કરો છો તેના પર આધારરત છે. આ સેકશનમાં 
દશાશા્ેલું છે કે તમારે તમારા નોકરીદાતા પાસેથી શું અપેષિા 
રાખ્ી જોઈએ. આ તમારા કાયદેસરના હકો છે.
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National Minimum Wage (રાષ્ટ્રીય લધુતમ વેતન)

ટૂંકા ગાળાના કરાર પર, અથ્ા એજનસી માટે કામ કરતાં, જો તમે કાયમી કામ પર 
હો, તો તમને જે ઓછામાં ઓછંુ ્ેતન મળ્ું જોઈએ તે ઉક્િત લધુતમ ્ેતન છે. 
તે તમારી ઉમર પર આધારરત National Minimum Wage (રાષ્ટીય લધુતમ 
્ેતન) (NMW) અથ્ા National Living Wage (રાષ્ટીય જી્નક્ન્ાશાહ 
્ેતન) (NLW) હોઈ શકે છે. 
જો તમે ‘પીસ ્કશા’ પગાર પર હો (દા.ત. તમે સંપૂરશા કરેલી,પેક કરેલી, ઉપાડેલી 
આઇટમોની સંખયા ક્્. માટે) તયારે પર તમારે ઓછામાં ઓછંુ સંબંક્ધત લધુતમ 
્ેતનની બરાબર મેળ્્ું જોઈએ. સ્રોજગારી અને સ્વૈક્્છક કામદારો સક્હતના, 
અમુક અપ્ાદો છે. 
લધુતમ અને જી્નક્ન્ાશાહ ્ેતનના દરોની ્ધુ માક્હતી માટે GOV.UK પર 
જાઓ અને ‘NMW’ શોધો.



કામના કલાકો

તમારે એક અઠ્ારડયામાં ઓ્રટાઈમ સક્હત 48 કલાકથી ્ધારે કામ નહીં કર્ું 
પડે, ક્સ્ાય કે તમે તેમ કર્ાનું પસંદ કયુું હોય. 
તમે અઠ્ારડયા દીઠ ઓછામાં ઓછા એક રદ્સ, અથ્ા દર બે અઠ્ારડયે બે 
રદ્સ ઓફ મેળ્્ા હકદાર છો. જો તમે એક રદ્સમાં છ કલાક કરતાં ્ધારે કામ 
કરો, તો તમને આરામ માટે ઓછામાં ઓછા 20 ક્મક્નટનો બ્ેક મળ્ો જોઈએ.

વાર્ષિક રજા

તમારા કામના પ્રથમ રદ્સથી શરૂઆત કરતાં તમે ્રશામાં લધુતમ અઠ્ારડયાની 
સંખયામાં પગાર સાથેની રજા માટે કાયદા દ્ારા હકદાર છો. આમાં પાટશાટાઈમ અને 
ક્નક્્િત મુદતના કોનટ્ાકટ ્કશારનો સમા્ેશ થાય છે. ન્ીનતમ માક્હતી માટે 
GOV.UK પર ‘pay and work rights’ (્ેતન અને કામને લગતા હકો) 
શોધો.
રજા અંગે તમારી હકદારીની ક્્ગતો તમારા રોજગાર કરારમાં હો્ી જોઈએ. તે 
તમારા સામાનય કામના કલોકો પર આધારરત હોય છે (પાટશા ટાઈમ કામદારો માટે 
પ્રમાર અનુસાર), તમારા નોકરીદાતા માટે તમે કામ કરો તે સમય દરક્મયાન તે  
ઉપા�જત થાય છે અને તેની િુક્રી તમારા સામાનય કામના દરોએ થ્ી જોઈએ. 
તમારા નોકરીદાતા તમે કયારે રજા લેશો તે નકકી કર્ા હકદાર છે પરંતુ જો તમને 
મંજૂરી મેળ્્ામાં સમસયા હોય તો તમારે GLAA ને ફોન કર્ો જોઈએ.
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જયારે તમે નોકરી છોડો, તયારે ઉપા�જત થઈ હોય પર તમે લીધી ના હોય તે્ી 
કોઈપર રજાઓનો પગાર તમને િૂક્્ો જોઈએ. જો તમારા નોકરીદાતા તમને કોઈ 
રજા ન લે્ા દે અથ્ા જો તમારો રજાનો પગાર આપ્ાનો બાકી હોય, તો તમે પવૈસા 
પાછા મેળ્્ાનો દા્ો કર્ા અંગે માગશાદશશાન માટે Acas Helpline (Acas 
હેલપલાઇન) અથ્ા Citizens Advice (ક્સટીઝનસ એડ્ાઈસ) નો સંપકશા કરી 
શકો છો. ્ધારાના સંપકશા નંબરો શોધ્ામાં મદદ માટે જુઓ  
www.gla.gov.uk/contacts.

દરેક આઇટમોન્રી વવગતો સાથેન્રી પગાર વ્લપ

તમને જયારે િુક્રી કર્ામાં આ્ે તે જ રદ્સે તમને પગાર ક્સલપ મળ્ી જોઈએ 
જે તમારો ગ્ોસ પે (એકંદર પગાર) અને ટેક હોમ પે (ઘરે લઇ જ્ાનો પગાર) દશાશા્ે. 
આ �પ્રટેડ અથ્ા ઈલેકટ્ોક્નક ડૉકયુમેનટ હોઈ શકે અને આમાં રકમ અને તમારા 
પગારમાંથી કોઈ કપાતો કરેલી હોય તો તે દશાશા્ેલી હો્ી જોઈએ.
ટેકસ અને નેશનલ ઇનસયુરનસ જે્ી કપાતોમાં દર અઠ્ારડયે ફેરફાર થઈ શકે છે અને 
તે દરેક પગાર ક્સલપ પર દશાશા્્ી જોઈએ. તમારો કરાર મુજબનો પગાર તમને 
સમયસર મળ્ો જોઈએ અને તેમાં તમને મળ્ા પાત્ર રજાના કોઈ પગાર અથ્ા 
માંદગીના કોઈ પગારનો સમા્ેશ થ્ો જોઈએ.

વેતનમાંથ્રી કપાતો

તમારા નોકરીદાતા તમારા ્ેતનમાંથી અમુક જ કપાતો કરી શકે છે અને તે તમારી 
પગાર ક્સલપમાં િોકકસ દશાશા્્ી જોઈએ. તમને હમેશાં ક્સલપમાં દશાશા્ેલી કપાતો 
થયા બાદની ‘નેટ એમાઉનટ (િોખખી રકમ)’ મળ્ી જોઈએ. 
કેટલીક કપાતો ્વૈધાક્નક હોય છે, જે્ી કે ટેકસ અને નેશનલ ઇનસયુરનસ ફાળો, અને 
તમે રોજગારના કરારમાં કબુલ કરી હોય તે્ી અનય કપાતો, દા.ત. રહેઠાર અથ્ા 
ટ્ાનસપોટશા િા�જસ. એ ્ાતની નોંધ લે્ા ક્્નંતી કે કરારોમાં જરા્ેલી કેટલીક 
કપાતો કાયદેસર ન પર હોય. જો તમને ખબર ના હોય તો GLAA ને પૂછો.
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રહેઠાર માટેની મયાશારદત રકમ ક્સ્ાય તમે અમુક કપાત માટે મંજૂરી આપી હોય તો 
પર તેનાથી તમારો પગાર સંબંક્ધત લધુતમ ્ેતનથી ઓછો થ્ો જોઈએ નહીં. 
ન્ીનતમ માક્હતી માટે GOV.UK પર ‘pay and work rights’ (્ેતન 
અને કામને લગતા હકો) શોધો.

્વા્્થય અને સલામત્રી

કાયશાસથળે તમારા સ્ાસ્થય અને સલામતીની કાયદેસરની જ્ાબદારી તમારા 
નોકરીદાતાની છે. જયાં યોગય હોય તયાં, તમને સ્ાસ્થય અને સલામતી ક્્શે 
માક્હતી, તાલીમ, સંરષિાતમક કપડાં અને કોઈપર જરૂરી રરપલેસમેન્ટસ ક્્ના મૂલયે 
મળ્ા જોઈએ.

માંદગ્રીનો પગાર

તમારા રોજગારના કારારમાં દશાશા્્ું જોઈએ કે જો તમે માંદગી સબબ ગેરહાજર 
રહો તો તમને શું પેમેનટ કર્ામાં આ્શે. UK માં તમે જે લધુતમ રકમના હકદાર 
છો તે બીમારીનો ્વૈધાક્નક પગાર (Statutory Sick Pay (SSP)) છે. જયારે 
તમે કામ પરથી સતત િાર રદ્સ કે તેથી ્ધુ ગેરહાજર રહો તયારે આ લાગુ પડે છે. 
બીજા સંજોગોમાં, તમારો કરાર તમને ્ધારાનો પગાર અથ્ા લાભો આપી શકે.

તમાર્રી શરતો

આ તમારી અને તમારા નોકરીદાતા ્્િે એક કરાર છે. કાયદેસર રીતે, જો તમે એક 
મક્હનાથી ્ધારે નોકરી પર હો તો તમને તમારી શરતોની લેક્ખત ક્્ગતો મળ્ી 
જોઈએ.
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તમે કામ શરૂ કરો તેના બે મક્હનામાં તમને રોજગારની લેક્ખત શરતો મળ્ી 
જોઈએ અને તેમાં નીિે દશાશા્ેલી માક્હતીનો સમા્ેશ થ્ો જ જોઈએ:
• તમારં નામ
• તમે કોના માટે કામ કરશો
• તમે કયા પ્રકારનું કામ કરશો
• તમે કામ શરૂ કયાશાની તારીખ
• તમારા કામનું સથળ
• તમારા પગારનો દર અને તે કેટલી ્ખત મળશ ે

(અઠ્ારડયે કે માક્સક)
• કામના કલાકો
• રજાની હકદારી
• માંદગીના પગારની હકદારી
• ક્શસત, બરતરફી, અને ફરરયાદને લગતી કાયશાપદધક્તઓ
• જો રાજીનામું આપો તો તમારે આપ્ી પડતી નોરટસ, અથ્ા બરતરફી પછી 

મેળ્્ી પડતી નોરટસ

તમારા નોકરીદાતા ફકત તમારી મંજૂરીથી જ તમારા કરારની શરતોમાં ફેરફાર કરી 
શકે છે.  



અમારો સંપકશા કરો 

PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB 
www.gla.gov.uk

ઇમેઇલ:  intelligence@glaa.gsi.gov.uk 

 +44 (0)345 602 5020
વન:શુલક ખાનગ્રી રરપોરટુંગ લાઇન:

 0800 432 0804
્ધારે મદદ માટે www.gla.gov.uk/contacts પર જાઓ



િોપાક્નયાં માટે ફંડ આપનાર:
GLAA અકાદમી 

 
યુક્ન્�સટી ઓફ ડબબીની 

ભાગીદારીમાં
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GLAA ક્્શે

Gangmasters & Labour Abuse Authority 
(GLAA) એ કામદારોનું શોરરથી રષિર કર્ા ઉભી 
કરેલી એક સંસથા છે.
અમે તજજ્ઞ તપાસનીશોને નોકરીએ રાખીએ છીએ કે જેઓ ્ેતનના ઓછા પેમેનટ 
થી માંડીને બળજબરીપૂ્શાક મજૂરીના ગુનાઓ, સંબંક્ધત ગેરકાયદે માન્ તસકરી, 
અને આધુક્નક ગુલામીના બીજા પાસાં સુધીની કામદારોની સમસયાઓની તપાસ 
કર્ા માટે સષિમ છે.
UK ફ્ેશ પ્રોડયુસ સેકટરમાં કામ કર્ા માટે કામદારો સપલાઈ કરતી કંપનીઓ અને 
વયક્કતઓ ‘ગેંગમાસટસશા’ માટે GLAA એ મજબૂત લાઈસરનસંગ સકીમ િલા્્ાનું 
િાલુ રાખેલ છે. તેમાં ખેતી્ાડી, બાગકામ, શેલરફશ એકઠી કર્ી, અને તમામ 
સંબંક્ધત પ્રોસે�સગ અને પેકે�જગ આ્રી લે્ામાં આ્ે છે.
તમામ લાઇસનસડ ગેંગમાસટસશાએ સખત લાઈસરનસંગ ધોરરોનો અમલ કર્ાનો 
રહેશે. ઉપરોકત યાદીમાં દશાશા્ેલ ઉદ્ોગોમાં લાઇસનસ ્ગર હંગામી કામદારો 
સપલાઈ કર્ા તે ફોજદારી ગુનો છે જેમાં મહત્તમ 10 ્રશાની સજાની જોગ્ાઈ છે. 
લાઇસનસ ક્્નાના મજૂર સપલાયરો સાથે ગોઠ્ર કર્ી તે પર ફોજદારી ગુનો છે. 
આમાં છ મક્હનાની મહત્તમ સજા છે.
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કામદારોનું શોરર બંધ કર્ામાં મદદ 
કરો
તમારા હકો સુરક્ષિત કર્ા માટે અને તમે કાયદા દ્ારા હકદાર છો તે્ી શરતો પર 
તમે કામ કરો તેની ખાતરી કર્ા માટે અમને તમારી મદદની જરૂર છે. જો તમને 
એમ લાગે કે તમારી સાથે યોગય, નયાક્યક અથ્ા કાયદેસરનો વય્હાર થયો નથી તો 
કૃપા કરી અમારો સંપકશા કરો. 

તમાર્રી માવિત્રી વવના અમે મદદ કર્રી શક્રીએ નિીં

તમે:
• અમારી સાથે સીધી ્ાત કર્ા - સોમ્ારથી શુક્ર્ાર, 9am - 5pm 

(દુભાક્રયા ઉપલબધ છે) 0345 602 5020 પર ફોન કરી શકો છો 
(ક્્કલપ 2)

• ઇમેઇલ intelligence@glaa.gsi.gov.uk

• અમારી ખાનગી લાઇન 0800 432 0804 પર ક્ન:શુલક ફોન કરી શકો છો 
• અમારી ્ેબસાઇટ www.gla.gov.uk દ્ારા અમને માક્હતી મોકલી આપી 

શકો છો
• GLAA, PO Box 10272, Nottingham, NG2 9PB પર અમને 

લખો

જો તમે અનુભ્ી સલાહકાર સાથે તમારા રોજગારના હકોની િિાશા કર્ા માંગતા 
હો તો તમારા લોકલ Citizens Advice Bureau (ક્સટીઝનસ એડ્ાઈસ 
બયૂરો) નો સંપકશા કરો અથ્ા Acas Helpline (Acas હેલપલાઇન) ને 
0300 123 1100 પર કોલ કરો.
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GLAA ના લાઈસરનસંગ ધોરરો

UK કાયદા મુજબ તમારા નોકરીદાતાએ કામદારોને ખરાબ વય્હાર અને શોરરથી 
સંરષિર આપ્ું જરૂરી છે.
આ જ કાયદા તમને અમુક હકોના હકદાર બના્ે છે અને તે અમુક બાબતોને લગતા 
છે જેમ કે:
• તમારં ્ેતન - તમને National Minimum Wage (રાષ્ટીય લધુતમ ્ેતન) 

મળ્ું જોઈએ
• તમને કેટલો રજાનો પગાર મળે છે
• તમારા કરારમાંની શરતો
• કામમાંથી બ્ેક કેટલા સમય માટે અને કેટલી ્ખત મળે
• તમારી સાથે કામ ઉપર કે્ો વય્હાર થાય છે
• તમને સુરક્ષિત રાખે તે્ી રીતે કામ કરીને અને/અથ્ા જરૂરી હોય તયારે 

સલામતીના સાધનો પૂરાં પાડીને તમારા સ્ાસ્થય, કલયાર અને સલામતીનું 
રષિર કર્ું

• જો તમારા નોકરીદાતાએ તે આપયા હોય તો રહેઠાર અને ટ્ાનસપોટશાનાં ધોરરો



11

GLAA ના લાઈસરનસંગ ધોરરો - િાલુ

આ જ હકો GLAA લાઇસનસ ને લાગુ પડતા ધોરરો દ્ારા પર સુરક્ષિત કર્ામાં 
આ્ે છે.
જો તમને ખેતી્ાડી, બાગકામ, શેલરફશ એકઠી કર્ી, અથ્ા કોઈ સંબંક્ધત  
પ્રોસે�સગ અને પેકે�જગના કામમાં જ્ાનું હોય તો તમારા નોકરીદાતા િાલુ 
લાઇસનસ ધરા્તા હો્ા જોઈએ.
જો તમને રફકર હોય કે કોઈ લાઇસનસ ક્્ના કામ કરી રહું છે, અથ્ા તેમની 
કાયદેસરની જરૂરરયાતો સંતોરતા નથી, તો કૃપા કરી GLAA નો સંપકશા કરો.


