
િુત લાભ અિધિનયમ ના ુ ય ાવધાન 

1. નવથી વ  ુકમચાર ઓ વળ  સં થામા ંકામ કરતી મ હલા કામદાર માટ િુત (બે બાળકો ધુી) માટ ર નો 

સમય ૨૬ અઠવા ડયા છે. 
 

2. કોઈ મ હલા કામદારને બે થી વ  ુબાળકો થવા પર ૧૨ અઠવા ડયા ધુી ર નો લાભ મળ  શક છે. અને તે 

સમય અ મુાિનત િુતના સમયના ૬ અઠવા ડયાથી પહલા મળ  શક ન હ. 

 

3. િુત લાભ હઠળની ર  અ મુાિનત િુતના સમયના ૮ અઠવા ડયા પહલા થી લઇ શકાય છે. 

 

4.  મ હલા કામદાર ણ વષથી ઓછ  ઉમરના બાળકને કાયદસર દતક લે છે તે ૧૨ અઠવા ડયા ની ર ને પા  

છે. 

 

5.  મ હલા સરોગસીથી મા ૃ વ ધારણ કર છે તેમને ૧૨ અઠવા ડયાની ર નો લાભ મળે છે. 

 

6. જો કોઈ સં થામા ં૫૦ ક તેથી વ  ુકામદાર કામ કરતા હોય તો તે સં થાની જવાબદાર  છે ક તે બાળકો માટ 

ઘો ડયાઘરની યવ થા રાખે અને દવસમા ંચાર વાર ઘોડ યાઘર મા ંજવાની અ મુિત આપવામા ંઆવ.ે 

 

7.  સં થામા ંકામનો કાર એવો હોય ક મ હલા કામદાર ઘરથી પણ કામ કર  શક તો મ હલાઓને ઘરથી કામ કર  

શક તેવી યવ થા કર  આપવી. 

 

8. જો કોઈ મ હલા કોઈ સં થામા ં૮૦ દવસથી કામ કરતી હોય, ચાહ તે ય  ર તે અથવા કોઈ કો કટર ારા કામે 

રોકવામા ંઆવેલ હોય તો પણ ત ે િુત લાભ મેળવવાને પા  છે. 

 

9. દવસોની સ ં યાની ગણતર  માટ છે લા ૧૨ મ હનામા ં મ હલા ારા લેવામા ં આવલે ર ઓ પણ ગણતર મા ં

લેવામા ંઆવશે અને આનો સમય મ હલા અન ે િનમ ુકં કરનારની અરસપરસ ની સમ ુતીથી ન  કરવામા ં

આવશે 

 

10. િુત લાભ અિધિનયમ હઠળ લાભ મેળવનાર મ હલા સં થા પાસેથી . ૩૫૦૦/- િત માસ મેડ કલ બોનસ 

મેળવવાને પા  છે. 

 

11. જો કોઈ કારણવશ કોઈ મ હલાને ક વુાવડ થઇ ય અથવા મેડ કલ ટિમનેશન કરવામા ં આવે તો આ 

પ ર થિતમા ંમ હલા કામદાર આ ગે ુ ં માણ આપી ૬ અઠવા ડયાની ર ને પા  બને છે. 

 

12. જો કોઈ મ હલા નસબધંી ુ ંઓપરસન કરાવે તો આ થિતમા ંતે સં થાને તે ુ ં માણ આપીને ૨ અઠવા ડયાની 

ર ને પા  બને છે. 

 

13. જો કોઈ મ હલાન ેબાળકના જ મ પછ  અથવા બાળકની અકાળે િુત થઇ ય અથવા ક વુાવડ અથવા અ ય 

કોઈ સજંોગોવસાત કમજોર  અ ભુવાતી હોય તો એક મ હનાની વ  ુર  મેળવવાને પા  બને છે. 

 

કમચાર  ની સહ                                                                                                  તાર ખ 


