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NEWS 

Ministry of Labour 

ન્યાય અન ેસમાન તકો સર્જવા માટ ેઑન્ટારિયોના શ્રમ સબંધિં ત કાયદાઓન ં આિધનક ીકિણ: ફેિ 
વકપ્લજ ધસે સ, બટૅિ ર્ૉબ્સ ઍક્ટ, 2017 (The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 

નવેમ્બિ 22, 2017 12:00 P.M. 

ઑન્ટારિયો િાિાસભાએ ફેિ વકજપ્લેધસસ, બૅટિ ર્ૉબ્સ ઍક્ટ, 2017 (The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 

પસાિ કયો છે. નવા િાિામાં ઑન્ટારિયોના િોર્ગાિ િાિાિોિણ કાનૂન, 2000 (Employment Standards Act, 2000) 

અને લેબિ રિલેશન્સ ઍક્ટ, 1995 (Labour Relations Act, 1995) અને વ્યાવસાધયક સ્વાસ્્ય અને સ િક્ષા કાનૂન 

(Occupational Health and Safety Act)માં ઘણા વ્યાપક સ િાિાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

પ્ાંતન  ંઅથતંત્ર મર્બૂત અને ધવકાસશીલ છે ત્યાિ કામની પ્કૃધત બદલાઈ છે, ર્ને કાિણ ઘણા કામદાિો પાટજટાઇમ, કૉન્રાક્ટ અથવા 

લઘ ત્તમ વેતનન ં કામ કિીને તેમનાં ક ટ ંબોના ધનવાજહ માટે સંઘર્જ કિી િહ્યા છે.  

ઑન્ટારિયોમાં કામદાિો પાસ કામ પિ મર્બૂત સંિક્ષણોનો અધિકાિ છે. ન્યાયીપણં અને ગરિમા એ આપણાં કાયજસ્થળોનાં મહત્ત્વપૂણ 

મૂલ્યો તિીક ર્ળવાઈ િહેવાં ર્ોઈએ. આ કાનૂની ફેિફાિોને કાિણ આપણા પ્ાંતમાં કામદાિો માટે વિાિ તકો અને સ િધક્ષત માહોલન ં 

સર્ન થશ.  

લઘત્ત મ વતેનમા ંવિાિો 

લઘ ત્તમ વેતન એટલ સામાન્યપણ એવો ઓછામાં ઓછો દિ રે્ ધનયોર્કો દ્વાિા કમજચાિીઓને ચૂકવી શકાય. ઑન્ટારિયોમાં આ 

દિમાં વિાિો કિવામાં આવી િહ્યો છે. 

સામાન્ય લઘ ત્તમ વેતનમાં નીચે પ્માણ વૃધદ્િ થશ: 

• જાન્ય આિી 1, 2018ના િોર્ કલાક દીઠ $14, અન ે

• જાન્ય આિી 1, 2019ના િોર્ કલાક દીઠ $15 

લઘત્ત મ વતનનાે  વગો 

હાલના સમયથી લઈન ે

31 રિસમ્બે િ 2017 

સિ ી 

1 જાન્યઆ િી 2018થી 

31 રિસમ્બે િ 2018 

સિ ી 

1 જાન્યઆ િી 2019થી 

30 સપ્ટમ્બે િ 2019 

સિ ી 

સામાન્ય લઘ ત્તમ વેતન કલાક દીઠ $11.60 કલાક દીઠ $14.00 કલાક દીઠ $15.00 
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18થી ઓછી ઉંમિના હોય અને શાળાન ં સત્ર ચાલ 

હોય ત્યાિ અઠવારિયા દીઠ 28 કલાકથી વિાિ કામ 

કિતાં ન હોય અથવા શાળાના સમયમાં ધવિામ ક ે

ઉનાળ  િજાઓ દિધમયાન કામ કિતા હોય તેવા 

ધવદ્યાથીઓ 

કલાક દીઠ $10.90 કલાક દીઠ $13.15 કલાક દીઠ $14.10 

ધલકિ સવજસ કલાક દીઠ $10.10 કલાક દીઠ $12.20 કલાક દીઠ $13.05 

ધશકાિ અને માછીમાિીના ગાઇિ $58.00 

રદવસમાં સતત પાંચથી 

ઓછા કલાકો માટે કામ 

કિવાનો દિ 

$116.00 

કલાકો સળંગ હોય કે ન 

હોય પિંત રદવસમાં પાંચ 

ક ેતેથી વિ કલાકો માટે 

કામ કિવાનો દિ 

$70.00 

રદવસમાં સતત પાંચથી 

ઓછા કલાકો માટે કામ 

કિવાનો દિ 

$140.00 

કલાકો સળંગ હોય કે ન 

હોય પિંત રદવસમાં પાંચ 

કે તેથી વિ કલાકો માટે 

કામ કિવાનો દિ 

$75.00 

રદવસમાં સતત પાંચથી 

ઓછા કલાકો માટે કામ 

કિવાનો દિ 

$150.00 

કલાકો સળંગ હોય કે ન 

હોય પિંત રદવસમાં પાંચ 

કે તેથી વિ કલાકો માટે 

કામ કિવાનો દિ 

ઘિકામ કિનાિા (ધનયોર્ક માટે તેમના ઘિમાં 

સવેતન કામ કિતાં કમજચાિીઓ) 

કલાક દીઠ $12.80 કલાક દીઠ $15.40 કલાક દીઠ $16.50 

િોર્ગાિના િોિણોમા ંફિેફાિો 

સમાન કામ માટ ેસમાન વતેનની ર્ોગવાઈઓ: આકધસ્મક, પાટટાઇજ મ, કામચલાઉ અન ેમોસમી કમચાિજ ીઓ 

નવા િાિા મ ર્બ ર્રૂિી બનશ કે આકધસ્મક, પાટજટાઇમ, કામચલાઉ અને મોસમી કમજચાિીઓ એ ર્ ધનયોર્ક માટે મહદ   અંશ 

સમાન કામ કિતા હોય ત્યાિ તેમને ફુલટાઇમ કમજચાિીઓ ર્ટલ ર્ સમાન વેતન ચૂકવવામાં આવ.  

નવા કાનૂનને કાિણ, ર્ો કમજચાિીઓ માનતા હોય કે તેઓ ફુલટાઇમ અથવા કાયમી કમજચાિીઓ ર્ટલ ર્ વેતન મેળવી િહ્યા નથી તો 

તેઓ તેમના વેતનના દિની સમીક્ષા કિવા માટે ધવનંતી કિી શકશ. ધનયોર્ક ત્યાિબાદ વેતનમાં ફેિફાિ અથવા લેધિત સમર્તી સાથ 

ધવનંતીનો ઉત્તિ આપવાનો િહેશ.    

જયા ંવેતનનો તફાવત નીચેની બાબતો પિ આિારિત હોય ત્યાં સમાન વેતન માટેની આવશ્યકતામાં અપવાદો છે: 



• વરિષ્ઠતાની વ્યવસ્થા

• ગ ણ આિારિત વ્યવસ્થા

• ઉત્પાદનના ર્્થા અથવા ગ ણવત્તા દ્વાિા પગાિ નક્કી કિતી વ્યવસ્થાઓ

• અન્ય પરિબળો (લલંગ અને િોર્ગાિની ધસ્થધત આ આવશ્યકતામાં અપવાદો તિીક માન્ય નથી)

નવો કાયદો આકધસ્મક, પાટજટાઇમ, કામચલાઉ અને મોસમી કમજચાિીઓને તેમના વેતનના દિ ધવશ પૂછવા બદલ અથવા અન્ય 

કમજચાિીને તેના વેતનના દિ ધવશ પૂછવા બદલ રે્ પ્ધતરિયાઓનો સામનો કિવો પિ છે તેની સામ પણ િક્ષણ આપશ. 

આ ર્ોગવાઈ 1 એધપ્લ 2018થી અમલી બની િહી છે. 

આ િાિા મ ર્બ શ્રમ મંત્રી (Minister of Labour) 1 એધપ્લ 2021 સ િીમાં આકધસ્મક, પાટજટાઇમ, કામચલાઉ અને મોસમી 

કમજચાિીઓ માટે સમાન વેતનની ર્ોગવાઈઓની સમીક્ષા શરૂ કિ તે ર્રૂિી બન ેછે. 

સમાન કામ માટ ેસમાન વતેનની ર્ોગવાઈઓ: કામચલાઉ સહાયતા એજન્સી (Temporary Help Agency - THA)ના ાં

કમચાિજ ીઓ 

આ કાનૂન મ ર્બ એ ર્રૂિી બનશ કે કામચલાઉ સહાયતા એજન્સી (Temporary Help Agency - THA)ના કમજચાિીઓ 

(અસાઇનમેન્ટ પિ હોય એવા કામદાિો) જયાિ મહદ   અંશ THA ક્લાયન્ટના કમજચાિીઓ ર્વ ર્ કામ કિતા હોય ત્યાિ તેમને પણ એ 

કમજચાિીઓ ર્વ ર્ વેતન ચૂકવવામાં આવ. 

આ કાયદાને કાિણ અસાઇનમેન્ટ પિ હોય એવા કમજચાિીઓને તેમના વેતનના દિ ધવશ પૂછપિછ કિવા બદલ અથવા ક્લાયન્ટના 

કમજચાિીના વેતનના દિ ધવશ પૂછવા બદલ રે્ પ્ધતરિયાઓનો સામનો કિવો પિતો હતો તેની સામ િક્ષણ મળશ.  

આ ર્ોગવાઈ 1 એધપ્લ 2018થી અમલી બની િહી છે. 

આ િાિા મ ર્બ શ્રમ મંત્રી (Minister of Labour) 1 એધપ્લ 2021 સ િીમાં કામચલાઉ સહાયતા એજન્સી (Temporary 

Help Agency - THA)નાાં કમજચાિીઓ માટે સમાન વેતનની ર્ોગવાઈઓની સમીક્ષા શરૂ કિ તે ર્રૂિી બન ેછે. 

અસાઇનમને્ટની સમાધપ્ત 

આ િાિા મ ર્બ THA માટે ર્રૂિી બને છે ક ેજયાિ ત્રણ મધહના કિતાં લાંબો સમય ચાલ િહેનારં અસાઇનમેન્ટ વહેલ પૂરં થાય 

ત્યાિ અસાઇનમેન્ટ હોય એવા કમજચાિીને ઓછામાં ઓછા એક અઠવારિયા અગાઉ નોરટસ આપવામાં આવ.  

ર્ો એક અઠવારિયાની નોરટસ આપવામાં આવ નધહ તો અસાઇનમેન્ટ પિ હોય એવા કમજચાિીઓને નોરટસની અવજીમાં વેતન 

ચૂકવવામાં આવ, ધસવાય કે અસાઇનમેન્ટ પિ હોય એવા કમજચાિીને નોરટસના સમયગાળા દિધમયાન ઓછામાં ઓછા એક 

અઠવારિયા ર્ટલ વાર્બી કામ આપવામાં આવ.   

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે. 
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સમયપત્રક 

આ િાિો સમયપત્રકના નવા ધનયમો સ્થાધપત કિ છે: 

• ત્રણ મહહના સુધી નોકિી પિ િહ્યા બાદ કમજચાિીઓ પાસ પ્ધતશોિના િિ ધવના સમયપત્રક અથવા સ્થળમાં ફેિફાિ કિવાની

ધવનંતી કિવાનો અધિકાિ િહેશ.

• રદવસમાં ત્રણ કલાકથી વિ સમય માટે ધનયધમતપણ કામ કિતાં પિંત કામ માટે રિપોર્ટિંગ કિતી વિત ત્રણ કલાકથી ઓછો

સમય ર્મને ફાળવવામાં આવ છે એવા કમજચાિીઓને ત્રણ કલાકના કામ માટે વેતન ચૂકવવાન ં િહેશ.

• ર્ો ધનયોર્ક કમજચાિીઓને 96 કલાકથી ઓછી નોરટસ પિ કામ કિવાન ં કહ તો કોઈ પ્ત્યાઘાતો ધવના કમજચાિીઓ ધશફ્ટ

સ્વીકાિવાની ના કહી શક છે.

• ર્ો ધશફ્ટ શરૂ થયાના 48 કલાકની અંદિ િદ થાય તો કમચાિીઓને તેમના વેતનના ધનયધમત દિ પિ ત્રણ કલાકના વેતનની

ચૂકવણી કિવાની િહશ.

• જયાિ કમજચાિીઓ "કૉલ પિ" હોય અને તેમને કામ પિ બોલાવવામાં આવ નધહ અથવા તેઓ ત્રણ કલાકથી ઓછ કામ કિ 

તો તેમને ત્રણ કલાકના કામ માટે વેતન ચૂકવવાન ં િહેશ. કમજચાિીઓ કૉલ પિ હોય એવા 24 કલાકના પ્ત્યેક સમયગાળા

માટે આ આવશ્યક બનશ.

• નવો િાિો સામૂધહક સમર્તીઓની સમયસીમા સમાપ્ત ન થાય અથવા 1 જાન્ય આિી 2020 તાિીિ સ િી બેમાંથી રે્

વહેલ થાય તે પ્માણ આ સમર્તીઓ માટે સિાંધતનો સમયગાળો પૂિો પાિ છે.

• ર્માં ઘણી બિી પરિધસ્થધતઓ પ્ધતલબંધબત થતી હોય એવી સમયપત્રકની નવી આવશ્યકતાઓમાં ઘણા અપવાદો છે, ર્માં

કટોકટીની ધસ્થધતઓ અને આવશ્યક સાવજર્ધનક સેવાઓ પૂિી પાિવાની િાતિી આપવાનો સમાવેશ થાય છે.

આ અન સૂચનાના ધનયમો 01 જાન્ય આિી 2019થી અમલી બની રહ્યા છે. 

ઓવિટાઇમન  ં વતેન 

આ િાિા હેઠળ, ધનયોર્ક સાથ એકથી વિ હોદ્દાઓ િિાવતા અને ઓવિટાઇમ કિતાં કમજચાિીઓને ઓવિટાઇમના સમયગાળા 

દિધમયાન તેઓ રે્ હોદ્દા સાથ કામ કિી િહ્યા હોય તે હોદ્દા પ્માણેનો દિ ચૂકવવાનો િહેશ. 

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે. 

કમચાિજ ીન  ં િોટ  ં વગીકિણ 

નવા િાિા મ ર્બ કમજચાિીઓન ં "સ્વતંત્ર ઠેકેદાિો" તિીક િોટ ં વગીકિણ કિવાની ધનયોર્કોને મનાઈ ફિમાવવામાં આવી છે. ર્માં 

ધનયોર્કો પોતાના કમજચાિીઓને સ્વ-િોર્ગાિ િિાવતા કમજચાિીઓ ગણ અને ESA હેઠળના ંઆિક્ષણો માટે અધિકાિી ન હોય એ 

િીત તેમની સાથ વ્યવહાિ કિ એવી ધસ્થધતઓન ં ધનવાિણ કિવ એ આનો આશય છે.  
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ધવવાદની ધસ્થધતમાં ધનયોર્ક એ સાધબત કિવા માટે ર્વાબદાિ િહેશ ક ેવ્યધક્ત કમજચાિી નથી. 

કમજચાિીઓન ં આ િોટા વગીકિણની ર્ોગવાઈ રૉયલ સ્વીકૃહત (Royal Assent) પિ અમલી બને છે. 

સંબધિં ત ધનયોર્કોની સયંક્ ત ર્વાબદાિી 

નવા િાિામાં એવી ર્ોગવાઈ દિ કિવામાં આવી છે રે્ મ ર્બ સંબંધિત ક ેસંલગ્ન પ્વૃધત્તઓ પિ નભતાં વ્યાપાિોને એક ર્ ધનયોર્ક 

ગણી શકાય ક ેનધહ અને િાિા હેઠળ બાકી નીકળતાં નાણાં માટે સંય ક્તપણ અને વ્યધક્તગત િીત ર્વાબદાિ ગણી શકાય ક ેનધહ તે 

નક્કી કિતી વિત િોર્ગાિ િાિાિોિણ કાનૂન, 2000 (Employment Standards Act, 2000)ના હેત ને પિાસ્ત કિવા માટે 

"આશય અથવા અસિ"ના પ િાવા હોવા ર્રૂિી છે.   

ESAમાં અગાઉની ભાર્ાથી સંય ક્ત ર્વાબદાિીની ર્ોગવાઈઓની અસિકાિકતા સીધમત િહેતી હતી. આ ફેિફાિને કાિણ કાયદાનો 

મૂળ આશય યથાવત   થઈ ગયો છે.  

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે. 

વતેન સાથને ં વકેશેન 

આ િાિો એ બાબતની િાતિી આપ છે ક ેએક ર્ ધનયોર્કને પાંચ વર્જ સેવાઓ આપ્યા બાદ કમજચાિીઓને ત્રણ અઠવારિયાં માટે 

વેતન સાથેના વેકેશનનો હક આપવામાં આવ. 

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે. 

જાહિે િજાના રદવસનો પગાિ 

નવો કાનૂન જાહેિ િજાના રદવસના પગાિને ગણવાના સૂત્રને સિળ બનાવ છે, ર્થી કમજચાિીઓને તેમના સિેિાશ ધનયધમત િોલર્દા 

પગાિનો હક મળે.   

નવા િાિા પ્માણ ધનયોર્ક કમજચાિીને એવ લેધિત ધનવેદન આપે એ ર્રૂિી છે રે્ જાહેિ િજાના રદવસને કોઈ અન્ય રદવસથી 

ભિપાઈ કિવામાં આવ તેની ચોક્કસ માધહતી આપે. 

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે. 

કટોકટીના સમય ેપગાિ સાથનીે  િજા 
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ફેિ વકજપ્લેધસસ, બૅટિ ર્ૉબ્સ ઍક્ટ (Fair Workplaces, Better Jobs Act) પહેલાં વ્યધક્તગત કટોકટીની િજા (Personal 

Emergency Leave, PEL) માત્ર 50 કે વિ કમજચાિીઓ સાથેનાં કાયજસ્થળોમાં ર્ લાગ પિતી હતી. નવા િાિા હેઠળ, આ 

મયાજદા દૂિ કિવામાં આવી છે. 

નવો િાિો િાતિી આપે છે કે બિા કમજચાિીઓને વર્જના 10 PEL રદવસો મળે ર્માં એવા બે પગાિ સાથેના PEL રદવસોનો પણ 

સમાવેશ થાય છે, ર્માં કમજચાિી ઓછામાં ઓછા એક અઠવારિયા માટે નોકિી પિ િહ્યા હોય. વ્યધક્તગત કટોકટીની િજા  

(Personal Emergency Leave, PEL( લેતી વિત કમજચાિીને ધનયોર્ક તિફથી માન્ય હૅલ્થ પે્ધક્ટશનિ પાસેથી ધસક નોટ 

લેવાની ફિર્ પાિવામાં આવતી હતી તેના પિ હવ પ્ધતબિ આવ્યો છે. 

આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બની િહી છે.  

ઘિલે  અથવા જાતીય લહસંા સાથ ેસબંધિં ત િજા 

નવી ઘિેલ અને જાતીય લહંસા સાથ સંબંધિત િજા નક્કી કિવામાં આવી છે. 

જયાિ કોઈ કમજચાિી અથવા તેમના બાળક ઘિેલ અથવા જાતીય લહંસા અનુભવી હોય અથવા તેની િમકી મેળવી હોય ત્યાિ ઓછામાં 

ઓછાં સતત 13 અઠવારિયાં માટે નોકિી પિ હોય એવા કમજચાિીઓ માટે નવો િાિો 10 ર્ટલા રદવસોની િજા અને 15 

અઠવારિયાંની આિધક્ષત િજાની ર્ોગવાઈ પૂિી પાિ છે. દિેક વર્જમાં િજાના પ્થમ પાંચ રદવસો માટે પગાિ ચૂકવવામાં આવશ, બાકીના 

સમયગાળાનો પગાિ ચૂકવવામાં આવશ નધહ. 

નવા િાિા મ ર્બ ધનયોર્કો માટે એવી વ્યવસ્થા કિવી પણ ર્રૂિી બન ેછે ર્માં કમજચાિી ઘિેલ અથવા જાતીય લહંસા સાથ સંબંધિત 

િજા લે તેની સાથેના સબંિમાં તેઓ રે્ નોંિો મેળવ અથવા તૈયાિ કિ તેની ગપ્તતા ર્ળવાઈ િહ.  

િજાની આ ર્ોગવાઈઓ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

ગભાવજ સ્થાની િજા 

ર્ને ગભપાત થાય એવાં કમજચાિી માટે નવા િાિા મર્બ 17 અઠવારિયાંની િજામાં સંભધવત વિાિો 6 અઠવારિયાંથી લંબાવીને 12 

અઠવારિયાં કિવામાં આવ્યો છે.   

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

ફિેિલ કાનનમૂ ા ંફિેફાિોના પરિણામ ેરે્ િજાઓ લીિી હોય તમેા ંસિ ાિાઓ 

ગભંીિ બીમાિી માટનીે  િજા 
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ફેિ વકજપ્લેધસસ, બૅટિ ર્ૉબ્સ ઍક્ટ, 2017 (The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) પહેલાં કમજચાિીઓ 

તેમના અત્યંત ગંભીિપણ બીમાિ બાળકને સંભાળ કે સહાયતા પૂિી પાિવા માટે 37 અઠવારિયાંની િજા લઈ શકતા હતા.  

નવા ફેિફાિો પ્માણ ક ટ ંબમાં ગંભીિપણ બીમાિ પ ખ્ત વ્યધક્તને સંભાળ અથવા સહાયતા પૂિી પાિવા માટે કમજચાિી 52 અઠવારિયાંના 

સમયગાળામાં 17 અઠવારિયાં ર્ટલી િજા મેળવવા હકદાિ છે અને રે્ ક ટ ંબીર્ન હોય એવા ગંભીિપણ બીમાિ બાળકને સંભાળ 

અથવા સહાયતા પૂિી પાિવા માટે 37 અઠવારિયાં સ િીની િજા લઈ શક છે. આ ફેિફાિો 3 રિસેમ્બિ 2017 પછી અથવા રૉયલ 

સ્વીકૃહત (Royal Assent) પિ અમલી બન્યા છે.  

કૌટધબ ં ક તબીબી િજા 

આ િાિો કૌટ ંધબક તબીબી િજાને 26 અઠવારિયાંના સમયગાળામાં 8 અઠવારિયાંથી વિાિીને 52 અઠવારિયાંના સમયગાળામાં 28 

અઠવારિયાં સ િી વિાિ છે. આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

બાળકના મતૃ્ય  અન ેગના  સાથ ેસંબધિં ત અદૃશ્યતા માટનીે  િજા 

કોઈ પણ કાિણસિ થતાં બાળકના મૃત્ય  માટે આ િાિો 104 અઠવારિયાં સ િીના સમયગાળા માટે એક નવી, અલગ િજાન ં સર્ન કિ 

છે. નવા સ િાિાઓ ગ ના સાથ સબંધિત બાળકના અદૃશ્ય થવાના રકસ્સાઓ માટે 104 ર્ટલાં અઠવારિયાંના સમયગાળા માટેની એક 

અલગ િજા પણ નક્કી કિ છે. આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

પિેન્ટલ લીવ 

પેિન્ટલ લીવ વિાિવામાં આવી છે. અગાઉ ર્ો કમજચાિી ગભાજવસ્થાની િજા લ ેતો આ િજા 35 અઠવારિયાંની િહેતી અને અન્ય 

કાિણસિ િજા લ ેતો 37 અઠવારિયાંની મ દત હતી. નવા િાિા હેઠળ, ર્ો કમજચાિી ગભાજવસ્થાની િજા લે તો આ િજા 61 અઠવારિયાં 

સ િી લઈ શકાશ અને અન્ય કાિણસિ 63 અઠવારિયાંની િજા મળી શકશ. િોર્ગાિ વીમામાં નવા સંઘીય ફેિફાિોના પરિણામ આ 

ફેિફાિ થયો છે. આ ર્ોગવાઈ 3 રિસેમ્બિ 2017 પછી અથવા રૉયલ સ્વીકૃહત (Royal Assent) પિ અમલી બની િહી છે.  

કમચાિજ ીઓન ેસીિી ચકૂવણી કિવાના આદશેો 

નવા કાયદાથી રોજગાર ધોરણ અહધકારી (Employment Standards Officer)ઓ એ ધસ્થધતમાં કમજચાિીને નાણાંની સીિી 

ચૂકવણી કિવાનો આદેશ આપી શકશ, જયાિ ધનયોર્ક અથવા કામચલાઉ સહાયતા એજન્સી (Temporary Help Agency - 

THA)નાાં ક્લાયન્ટે તે કમજચાિીને નાણાં આપવાનાં નીકળતાં હોય. 

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 
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કમચાિજ ી સપંકજ 

આ િાિા પ્માણ િોર્ગાિ િોિણ કાનૂન (Employment Standards Act) (ESA) હેઠળ દાવાઓ દાિલ કિતાં પહેલાં 

કમજચાિીઓએ તેમના ધનયોર્કનો સંપક કિવાની ર્રૂિ િહેતી નથી. 

િોર્ગાિ િોિણ ધનદશક (Director of Employment Standards) હવ દાવદાિ તિફથી અપૂિતી માધહતીને કાિણ ESAના 

દાવાની તપાસ કિવા માટે રોજગાર ધોરણ અહધકારી (Employment Standards Officer) ફાળવવાનો ઇન્કાિ કિી શકશ 

નધહ.  

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

ESAન  ં પાલન નધહ કિવા બદલ થતો દિં 

આ િાિો વહીવટી નાણાકીય દંિને લગતી સિળતા વિાિ છે રે્ ESAન  ંપાલન નધહ કિનાિા ધનયોર્કો માટેના ધવધનયમો દ્વાિા 

નક્કી કિી શકાય છે. 

કાયદાન ં પાલન ન કિવા બદલ ધનયોર્કોને થનાિા મહત્તમ વહીવટી નાણાકીય દંિની િકમ $250, $500, અને $1000થી વિાિીને 

અન િમ $350, $700 અને $1500 સ િી કિવા માટે ESA હેઠળ ધવધનયમમાં સ િાિો કિવાનો પણ સિકાિનો આશય છે. 

નવા િાિાને કાિણ િોર્ગાિ િોિણ ધનદેશક (Director of Employment Standards)ને એવી વ્યધક્તઓનાં નામ, ઉલ્લંઘનન ં 

વણજન, ઉલ્લંઘનની તાિીિ અને દંિની િકમ પ્કાધશત કિવાની (ઑનલાઇન સધહત) સત્તા મળે છે ર્મને દંિ થયો હોય.  

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

ન ચકૂવાયલેા ંવતેન પિન  ં વ્યાર્ 

આ િાિાને કાિણ રોજગાર ધોરણ અહધકારીઓ (Employment Standards Officers)ને કમજચાિીઓનાં ન ચૂકવાયેલાં વેતન 

પિ અને કમજચાિીઓ પિ ગેિકાનૂની િીત લાદવામાં આવેલી ફી પિ વ્યાર્ વસૂલવાની સત્તા મળે છે. 

િોર્ગાિ િોિણ ધનદશક (Director of Employment Standards)ને મંત્રીની મંર્િી સાથ ESAની ધવધવિ ર્ોગવાઈઓ 

હેઠળ બાકી નીકળતી િકમ માટે વ્યાર્ના દિો નક્કી કિવાની અન મધત મળશ. 

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

વસલૂીઓ 
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નવા ફેિફાિોને કાિણ સિકાિ અથવા અધિકૃત કલેક્ટિ દ્વાિા વેતનની વસૂલીઓમાં સ િાિો થાય છે ર્માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે: 

• િોર્ગાિ િોિણ ધનદશક (Director of Employment Standards) દ્વાિા અધિકૃત કલેક્ટિને વૉિંટ જાિી કિવાની, 

વાસ્તધવક અને વ્યધક્તગત ધમલકત પિ ધલએન મૂકવાની અને ચૂકવણીની યોર્ના જાિી હોય તે દિધમયાન ધસક્યોરિટી 

િાિવાની અન મધત આપવી 

• ESA હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર િકમ વસૂલવાના હેત થી સિકાિ અને અધિકૃત કલેક્ટિને એકબીજાન ેમાધહતી આપવાની મંર્િી 

આપવી 

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

ઈલક્રૉધનકે  સમરૂ્તીઓ 

નવા ફેિફાિો એ બાબત સ્પષ્ટ કિ છે કે ધનયોર્કો અને કમજચાિીઓ વચ્ચે ઈલેક્રૉધનક સમર્તીઓ ર્મ ક ેવિાિાના કલાકો માટે કામ 

કિવાની સમર્તી લેધિત સમર્તીની ગિર્ સાિી શક છે.   

આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

અપવાદો 

નવા િાિા હેઠળ: 

• લગભગ તમામ પ્વતજમાન ESA આવશ્યકતાઓ અને અધિકાિો િાઉનના કમજચાિીઓને (Crown Employees ( લાગ 

પિ છે. આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

• ESAની તમામ આવશ્યકતાઓ અને અધિકાિો એવા લોકોને લાગ પિ છે ર્ઓ તેમના ધનયોર્ક દ્વાિા કામ માટેની 

તાલીમ મેળવી િહ્યા હોય. આ ર્ોગવાઈ 1 જાન્ય આિી 2018થી અમલી બનશ. 

• િાનગી કરિયિ કૉલર્ દ્વાિા ચલાવવામાં આવતા અન ભવ સંબંધિત કેળવણી કાયજિમના ભાગ રૂપ કામ કિતાં લોકોને 

ય ધનવર્સજટીઓ, કૉલેર્ો અથવા હાઇસ્કૂલો તિફથી ચલાવવામાં આવતા કાયજિમો ર્વા સમાન ESA હેઠળ આવશ્યકતાઓ 

અને અધિકાિોથી બાકાત િાિવામાં આવશ. 

• ર્ઓ િોર્ગાિી મેળવતા હોય અને ધનયધમતપણ ત્રણ કલાકથી વિ સમય કામ કિતા હોય એવા ધવદ્યાથીઓને ઓછામાં 

ઓછા ત્રણ કલાક માટે ચૂકવણી કિવી ર્ોઈએ, પછી ભલ તેઓ ત્રણ કલાકથી ઓછ કામ કિતા હોય. આ ર્ોગવાઈ 01 

જાન્ય આિી 2019થી અમલી બનશ. 

• ESAની તમામ આવશ્યકતાઓ અને અધિકાિો કૃધત્રમ કાયજ અથવા કામના વાતાવિણમાં કામ કિતા કમજચાિીઓને તેમના 

પ નવજસવાટ માટે લાગ પિ છે (રે્ સામાન્ય િીત "આધશ્રત વકશૉપ" ("sheltered workshop") તિીક ઓળિાય છે). 

 આ ર્ોગવાઈ 01 જાન્ય આિી 2019થી અમલી બનશ. 

• શ્રમ મંત્રાલય (Ministry of Labour) હાલમાં ESA હેઠળની મ ધક્ત અને ઉદ્યોગના ધવશેર્ ધનયમો તેમર્ LRAના 

અપવાદો પિ પિામશ હાથ િિી િહ્ય  ંછે. આ સમીક્ષામાં મેનેર્િો અને ધનિીક્ષકો માટે અમલી મ ધક્તઓનો સમાવેશ થાય છે. 
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આ પિામશ ધવશેના સમાચાિો શ્રમ મંત્રાલય (Ministry of Labour)ની વેબસાઇટ પિ પોસ્ટ કિવાન ં ચાલ િિાશ. વિ 

જાણો. 

લબેિ રિલશેન્સ ઍક્ટ (Labour Relations Act)

યધનયન  સર્ટરફકજ શેન 

નવા િાિાથી: 

• ધબલલ્િંગ સર્વસ ઉદ્યોગ, હોમ કેિ અને કમ્ય ધનરટ સર્વજસ ઉદ્યોગ અને કામચલાઉ સહાયતા એજન્સી (Temporary 

Help Agency - THA) ઉદ્યોગ માટે કાિ આિારિત (Card-based( ય ધનયન સર્ટજરફકેશન સ્થાધપત થશ. 

• ય ધનયન સર્ટજરફકેશન પ્રિયામાં નીચે મ ર્બના ફેિફાિો થશ: 

• ધનવાિક ય ધનયન સર્ટજરફકેશન માટે અમ ક શિતો દૂિ કિવી, ર્નાથી LRAન  ંઉલ્લઘન થત હોય એવા દ િાચિણમાં ધનયોર્ક 

સામેલ થાય ત્યાિ ય ધનયનો વિાિ સિળતાથી પ્માધણત થઈ શક એ શક્ય બનાવવ. 

• પ્થમ કિાિના લવાદની પહોંચ વિાિ સિળ બનાવવી અને પ્રિયામાં સઘન મધ્યસ્થતાના ઘટકનો પણ ઉમેિો કિવો. 

• ઑન્ટારિયો લેબિ રિલેશન્સ બૉિ (Ontario Labour Relations Board, OLRB) ધવસ્થાપન અને 

અપ્માણીકિણની અિજીઓ પિ પ્રિયા કિ તે પહેલાં પ્થમ કિાિની મધ્યસ્થતા-લવાદની અિજીઓન ં સમાિાન કિ તે તેમના 

માટે આવશ્યક બનાવવ. 

• ય ધનયનોને કમજચાિીઓની યાદી અને સંપકજની અમ ક માધહતીની પહોંચ આપવી, શિત એ કે ય ધનયન એવ દશાજવી શક કે 

તેમને પ્સ્તાધવત સોદાબાજીના એકમમાં 20 ટકા કમજચાિીઓનો ટેકો મળી ચૂક્યો છે. આ યાદીનો ઉપયોગ શિતો અને 

મયાજદાઓને આિીન છે અને યાદીની સલામતી અને ગ પ્તતાન ં િક્ષણ કિવા માટે તમામ વાર્બી પગલાં લેવામાં આવવાં 

ર્ોઈએ.  

• ઈલેક્રૉધનક િીત અને ટેધલફોનથી કાયજસ્થળની બહાિ મતદાન કિવા માટે OLRBને સ્પષ્ટ સત્તાઓ આપવી. 

• OLRB (અને ર્ો OLRB દ્વાિા મંર્િી આપવામાં આવી હોય તો લેબિ રિલેશન્સ ઑરફસસ (Labour Relations 

Officers)ને મતદાનની પ્રિયાની તટસ્થતાની િાતિી કિવામાં મદદ કિવા માટે મતદાનની પ્રિયા અને મતદાનની 

વ્યવસ્થાઓ સાથેના સંબંિમાં સૂચનાઓ આપવાની સત્તા આપવી.  

ઉત્તિાધિકાિીના અધિકાિો 

નવો િાિો ધબલલ્િંગ સર્વજસીઝના કિાિોના પ ન: ટૅન્િરિંગ સિી ઉત્તિાધિકાિીના અધિકાિોને વ્યાપક બનાવ છે. 
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https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/web_notice.php


આ કાનૂન સાવજર્ધનક ભંિોળ મેળવતા અન્ય પ્કાિના સેવા પ્દાતાઓને ધવધનયમ પ્માણ ઉત્તિાધિકાિીના અધિકાિો લાગ કિવા માટે 

પણ સિકાિને અન મધત આપ છે. 

સોદાબાજીના એકમોન  ં બિંાિણ 

આ ફેિફાિોથી OLRB અમ ક સંર્ોગોમાં સોદાબાજીના એકમોના બંિાિણની સમીક્ષા કિવાની અને સમાન ધનયોર્કના અન્ય 

પ્વતજમાન સોદાબાજીના એકમો સાથ નવા પ્માધણત સોદાબાજીના એકમને સંલગ્ન કિવાની સત્તા પ્ાપ્ત કિ છે, જયાં આ એકમોન ં 

પ્ધતધનધિત્વ સોદાબાજીના સમાન એર્ન્ટ દ્વાિા કિવામા ંઆવત હોય. OLRBને અન્ય સબંધિત આદેશો જાિી કિવાની પણ 

અન મધત આપવામાં આવશ. આ ફેિફાિોને કાિણ પક્ષકાિોને કોઈ પણ સમય ેસોદાબાજીના એકમોના બંિાિણની સમીક્ષા કિવા માટે 

સંય ક્તપણ સહમત થવાની અન મધત પણ મળે છે.  આવી સમીક્ષા બાદ પક્ષકાિો સોદાબાજીના એકમોને સંલગ્ન કિવાની અને 

સંબંધિત ફેિફાિો કિવાની બૉિજની સંમધત માટેની સંય ક્ત અિજી કિી શક છે. 

કામ પિ પિત ફિવાના અધિકાિો અન ેકાયપ્જ ણાલીઓ 

અગાઉ LRAથી કમજચાિીઓને અમ ક શિતો હેઠળ કાનૂની હિતાળની શરૂઆતથી છ મધહનાની અંદિ કામ પિ પિત ફિવાનો અધિકાિ 

મળતો હતો. નવો િાિો આ છ મધહનાની મયાજદાને દૂિ કિ છે. 

નવી ર્ોગવાઈ મ ર્બ ધનયોર્ક કમજચાિીને કાનૂની હિતાળ અથવા લૉક-આઉટની સમાધપ્ત (અમ ક શિતોને આિીન) વિત ફિી 

પાછા કામ પિ લ ેઅને તે ર્વાબદાિીના અમલ માટે ફરિયાદની લવાદી પ્રિયાની પહોંચ પૂિી પાિ તે પણ આવશ્યક બન ેછે. 

વાર્બી કાિણ સાથનીે  સિ ક્ષા 

નવા િાિાને કાિણ સર્ટજરફકેશન અને પ્થમ કિાિ કિવાની તાિીિ (અથવા ય ધનયન કમજચાિીઓ પ્ધતધનધિત્વ કિવાન ં ધબલક લ છોિી દે 

એ તાિીિ) વચ્ચેના સમયગાળા, અને કમજચાિીઓ જયાિ કાનૂની હિતાળ પિ હોય અથવા લૉક-આઉટની ધસ્થધતમાં હોય તે તાિીિ 

તથા નવી સામૂધહક સમર્તી કિવામાં આવ એ તાિીિ (અથવા ધનયન કમજચાિીઓ પ્ધતધનધિત્વ કિવાન ં ધબલક લ છોિી દે એ 

તાિીિ)ની વચ્ચેના સમયગાળામાં ધનયોર્ક દ્વાિા વાર્બી કાિણ ધવના સોદાબાજીના એકમમાંના કમજચાિીઓ સામ ધશસ્તની 

કાયજવાહી અથવા કમજચાિીઓને કાઢવા સામ સ િક્ષા મળે છે. 

દિં 

નવા િાિા પ્માણ લેબિ રિલેશન્સ ઍક્ટ (Labour Relations Act) હેઠળ વ્યધક્તઓ માટે મહત્તમ દંિની િકમ વિીને $5,000 

થાય છે અને સંસ્થાઓ માટે $100,000 થાય છે (અગાઉ આ દંિની િકમ વ્યધક્ત માટે $2,000 અને સંસ્થાઓ માટે $25,000 

હતી). 
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અમલીકિણ 

તમામ લેબિ રિલેશન્સની દિિાસ્તો 1 જાન્ય આિી 2018 પછી અથવા રે્ રદવસ કાનૂનને રૉયલ સ્વીકૃહત (Royal Assent) મળે 

તે રદવસથી અમલમાં આવ છે. 

વ્યાવસાધયક સ્વાસ્્ય અન ેસિ ક્ષા કાનનૂ (Occupational Health and Safety Act)મા ંફિેફાિો 

નવા િાિા પ્માણ ધનયોર્કો કામદાિને નોકિી પિ ઊંચી એિી (એટલ ક ેહાઇ હીલ્સ)નાં પગિિાં પહેિાવવાની ફિર્ પાિી શક નધહ, 

ધસવાય કે આવા પગિિાં કામદાિની સલામતી માટે ર્રૂિી હોય. 

મનોિંર્ન અને જાહેિાત ઉદ્યોગના પફોમજિો માટે એક અપવાદ છે. 

આ ફેિફાિો િૉયલ અન મધત (Royal Assent)પિ અમલી બન ેછે. 

િોર્ગાિના િોિણોના અમલમા ંસિ ાિો કિવો 

પ્ાંતન  ંઆયોર્ન છે ક ેતે વિ 175 રોજગાર ધોરણ અહધકારી (Employment Standards Officer)ઓને કામ પિ િાિશ 

અને પ્ાંત તિફથી િોર્ગાિ િાિાિોિણ કાનૂન, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) હઠળ કમજચાિીઓ 

તેમર્ લઘ  અને મધ્યમ કદના વ્યાપાિોને તેમના અધિકાિો અને ફિર્ો ધવશ સભાન કિવા માટે િોર્ગાિ િોિણ તાલીમ અને ધશક્ષણ 

કાયજિમ (Employment Standards Training and Education Program) શરૂ કિવામાં આવ્યો છે.  ધશક્ષણ 

ધનયોર્કોને તેમની ફિર્ો સમર્વામાં મદદ કિશ. 

એક વિત રોજગાર ધોરણ અહધકારી (Employment Standards Officer)ઓને 2020-2021 સ િીમાં કામ પિ િાિવામાં 

આવ ત્યાિબાદ િોર્ગાિ િોિણ (Employmemnt Standards) કાયજિમ 90 રદવસોની અંદિ દાિલ કિાયેલા તમામ દાવાઓન ં 

સમાિાન કિશે અને ઑન્ટારિયોમાં 10માંથી 1 કાયજસ્થળન ં ધનિીક્ષણ કિશ. વિ માં, કાયજિમ નવા ધનયોર્કોને અન પાલન અંગ 

સહાયતા પૂિી પાિશ, ર્માં લઘ  અને મધ્યમ કદના વ્યાપાિ પિ ધ્યાન કેધન્િત કિવામાં આવશ. આનાથી ધનયોર્કોને તેમની ફિર્ો 

સમર્વામાં મદદ મળશ. 

અમલની પ્રિયામાં એવા ધનયોર્કો પિ ધ્યાન કેધન્િત કિવામાં આવશ ર્ઓ કાયદાન ં ઉલ્લઘન કિીને ગેિવાર્બીપણ સ્પિાજ કિતા 

હોય અને આ અમલને કાિણ ધનયમોન ં પાલન કિતા બહમતી ધનયોર્કો માટે કાયજક્ષેત્ર સમાન બનશ. 

અમલમાં વિાિાને કાિણ અન પાલનને પ્ોત્સાહન મળશ અને ઉલ્લંઘનની ઘટનાઓ ઓછી થશ. આ માટે ધનયોર્કના વતજનને 

પ્ભાધવત કિવા તથા ઉલ્લંઘન કિનાિા સંભધવત લોકોને નાથવા માટે અમલ કિવાની પ્રિયા અને ધશક્ષણ માટે સંસાિનો આવશ્યક 

બન ેછે. 
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આ નવાં સસાિનો એ બાબતની િાતિી કિવામાં મદદ કિશ કે ESAમાં લાવવામાં આવેલા નવા ફેિફાિોનો સંપૂણજપણ અને 

અસિકાિક િીત અમલ કિવામાં આવ. 

રે્નટે િલેાઇન કમ્ય ધનકેશન્સ બ્રાન્ચ 

માત્ર મીરિયાની પૂછપિછ માટ: MOLMedialine@ontario.ca

416-326-7405  

માઇકલ સ્પીયસ જ મંત્રીન કાયાજલય (Minister’s Office)

416-325-6955  

ઑનલાઇન ઉપલબ્િ છે

Disponible en Français

https://news.ontario.ca/mol/en/2017/11/modernizing-ontarios-labour-laws-to-create-fairness-and-opportunity-the-fair-workplaces-better-jobs.html
https://news.ontario.ca/mol/fr/2017/11/modernisation-des-lois-en-matiere-demploi-de-lontario-en-vue-de-creer-de-lequite-et-des-occasions-la.html
mailto:MOLMedialine@ontario.ca
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