
અ�ય સમાચાર
GMB � ૂટંણી

GMBએ  �િુનયનના  સ�યોને  એક  પ�થી 
તા�તરમા ં ક�ુ ં હ� ુ ં ક�  નવા  �િતિનિધની  � ૂટંણી 
યો�શે.  અમે  બધા  �િુનયનથી  કંટાળ�  ગયા ં છે  - 
પરં� ુહ�ુ પણ આપણને સારા �િતિનિધની જ�ર છે 
�  આપણને  સહાય  કરશે  અને  મેનેજમે�ટ  સામે 
લડશે.  આપણે  મેનેજમે�ટની  ન�કના  લોકોને  આ 
પદ  મેળવવાની  મ�ૂંર�  આપવી  ન  જોઈએ.  જો 
તમને લાગે ક� કોઇ ફાઇટર છે, તો તેમને નોિમનેટ 
કરો!

ક�બરલે�ડમા ંિશ�ટના બદલાવ

િશ�ટના  ફ�રફારોને  કારણે ��ૂબરલ�ેડ  પે�ક�ગ અને 
અ�ય િવભાગોમા ંક�ટલાક કમ�ચાર�ઓને પણ અસર 
થઈ છે. પે�ક�ગમાનંા ક�ટલાક લોકો ફ�રફાર સાથે ઠ�ક 
છે (ઉદાહરણ તર�ક� જો તેઓ રિવવાર� રદ કર� છે), 
પરં� ુઅ�ય �દવસો અને હક�કત એ છે ક� તમે �ની 
સાથે કામ કર�ુ ંહોય તેવા નવા લોકોને કદાચ તમે 
�ણતા ન હોવ, � નોકર� પણ બ� ુઅઘર� બનાવે 
છે. કંપની આપણી ખાનગી �વનની કાળ� લતેી

નથી  અને  આ  ફ�રફારો  આપણા  પ�રવારની 
�યવ�થા  પર  ક�વી  અસર  કરશે.  તેઓ  મા�  વ� ુ
ઉ�પાદન કરવા �ગેની કાળ� રાખ ેછે �થી તેઓ 
વ� ુ નફો  કમાઈ  શક�,  પછ�  ભલ ે તે  કામના 
સબંધંોનો નાશ કર�, �નો આપણે િનમા�ણ કય� હોય.

નવો એ�વેડ�ન મેનેજર પ�કારો સાથે વાત ન 
કરવા માટ� કામદારોને ચેતવણી આપે છે

ઍ�વેદ�ન ખાતેના નવા ફ��ટર� મેનેજર� નવી માિસક 
બઠેકો  શ�  કર�  છે,  �  કામદારો  અને  મેનેજમે�ટ 
વ�ચ ે‘વ� ુસવંાદ’ માટ� રચાયેલ છે (�નો અથ� એ 
ક�  તેઓ અડધો  કલાક  માટ�  વાત  કરશે)  �ુ ં લાગે 
છે? ઍ�વેદ�નને સાચવવો બ� ુઅઘરો છે! 
અને  કામદારોને  કહ�વામા ં આ��ુ ં હ� ુ ં ક�  પ�કારો 
સાથે વાત ન  કરવી,  કારણ  ક�  હવે  િમડ�યા� ુવ� ુ
�યાન  હશે  ક�મક�  બકકવર  �ટોક  એ�સચ�ેજમા ં
વેચાણ  માટ�  શ�  કરવામા ં આ��ુ ં છે.  તેઓ  ૨ 
િસ�ટસ�ની  �મ  ખરાબ  �ેસ  િવશે  �ચ�િતત  છે.  શા 
માટ�  તેઓ  મા�  તેમના  કમ�ચાર�ઓને  મૌન 
પાડવાને બદલ ે ક�ટલાક આદર સાથે  કામ  કરવા�ુ ં
શ� કરતા નથી ?!

બ�ાવૉર� ગયા વષ� £ ૧.૮ �બલીયન ન�ક આવક પેદા. આ યાદ રાખો �યાર� તેઓ 
તમને જણાવે છે ક� તેઓ અમને વ� ુ�કૂવણી કર� શકતા નથી!

તેમણે અમને જણા�� ુક� અમે કંપનીમા ંસાર� �ુશળ 
નોકર�ઓ મેળવીને વ� ુસા�ંુ વેતન મેળવી શક�એ. 
પરં� ુઆ નોકર�ઓ હ�ુ પણ સાર� �કૂવણી નથી 
કરતી  અને  દર�ક  લાલ  ક�પ  નથી  મેળવી  શકતા. 
અમે  બધાને  ઓછામા ં ઓ� ં લડંન  �લિવ�ગ  વેજ   
મળ�ુ ંજોઈએ.

આપણે ચચૉ સાથે ��યાનો પણ ઉપયોગ કર વો 
પડશે. આપણે આપણી નોકર�ના વણ�નમા ંન હોય 

પણ કાયૅ કરવા માટ� ઇ�કાર કર� શક�એ છ�એ; 
ઓવરટાઇમનો ઇ�કાર; એજ�સીના �ટાફને તાલીમ 
આપવાની ના પાડ� શકાય. મોટાભાગના આપણે 
સાથે મળ�ને ગોઠવવા�ુ ંશ� કર�ુ ંપડશે - આપણી 
વા�તિવક શ��ત સા��ૂહકતા છે. બ�ાવૉરને આ 
ફ��ટર� ચલાવવા માટ� અાપણી જ�ર છે, જો આપણે 
એક તર�ક� કામ ક�ુ�, તો આપણે તેમને આપણા 
વેતન વધારવા માટ� દબાણ કર� શક�એ છે.
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��સમસ  આવે  છે!  લાઇન  (એસે�બલી  લાઇન) 
ઝડપી બની રહ� છે. વ� ુવ��ઓુ જમીન પર પડ� 
રહ�  છે.  ઓ�લ��પક  બો�સ  ઉ�પાદકો  �વુણ�ચ�ંક 
માટ�  �ય  છે.  જો  �ુ ં એક  વ� ુ �ુગંળ�ની  ભા� 
જોઇશ  તો  �ુ ં બીમાર  પડ�  જઈશ!  વ� ુ નવા 
એજ�સી  �ટાફ  છે.  ક�ટલાક  લોકો  �શુ�શુાલ  છે  - 
પણ ક�ટલા સમય માટ� ?! ક��ટ�ન ભર�� ુ છે. લાલ 
ક��સને પરસેવો થાય છે. ક�ટલાક લોકો ઓવરટાઇમ 
માટ� ��ઝી થાય છે મા� ખાતર� કરો ક� એ���લુ�સ 
તમારા માટ� આવતી નથી!

ચાલો  �મા�ણક બનો  -  �વા  તણાવ અને  કામના 
દબાણ  નીચ ે તેઓ  આપણને  �કૂ�  છે,  વાતાવરણ 
ખરાબ  હોઇ  શક�.  આપણને  કામદારો  વ�ચ ે વ� ુ
િમ�તાની જ�ુર છે.

અ�ય  �ય��ત  આળ� ુ હોવા  �ગે  ફ�રયાદ  કરવી 
સહ�લી  છે,  અથવા  નવી  એજ�સીની  મ�હલા  �બૂ 
ધીમી  છે,  અથવા  લાલ  ક�પ  ઉ�ચ  પગાર  દરને 
લાયક  નથી.  પરં� ુ આપણે  બધા  એક  જ 
પ�ર��થિતમા ં છ�એ:  ઓછા  પૈસા  માટ�  સખત 
મહ�નત. આપણે આપણી �તને થોડ� �ાસ લવેાની 
પળ આપવાની જ�ર છે. એક કંપની માટ� શા માટ� 

એકબી�  પર  ભાર  �કૂવો  જોઈએ  �  આપણા 
અિધકારના  ગૌરવ  અને  આદર  નથી  આપતી? 
આપણે થોડો પાવર પાછા લવેાની જ�ર છે!

આપણે આપણી  �તને  યાદ  અપાવ�ુ ં જોઈએ  ક� 
આપણી  પાસે  સ�ા  છે.  તેઓ  આપણને  નીચા 
હોવાનો  અ�ભુવ  કરાવે  છે.  પાવર  ક�ટલાક  લાલ 
ક��સના માથામા ં�ય છે અને તેઓ લફંગા બને છે, 
ભલ ેતે પણ ટોચના મેનેજરો અને GMB ર��સ  હોય. 
(તમે શેરોન, શશી અને �તે��ને જોઈ ર�ા છો!)

આપણે મેનેજમે�ટને ક�વી ર�તે યાદ અપાવી શક�એ 
છ�એ  ક�  અહ�  વા�તિવક  કામ  કોણ  કર�  છે?  અને 
ક�વી ર�તે આપણે આપણા માટ� થોડ� �ાસ લવેાની 
જ�યા બનાવી શક�એ? 

આપણે � એક વ�� ુકર� શક�એ છ�એ તે કંપનીના 
પોતાના  �વા��ય  અને  સલામતીના  િનયમો�ુ ં
પાલન  કરવા�ુ ં છે.  જો  આપણે  ક�ુ�,  તો  બ�ુ ં
આપોઆપ ધી�ુ ંપડ� જશે. મેનેજમે�ટને આ ખબર 
છે,  એટલ ે જયાર�  ઓ�ડટ  હોય  �યાર�  જ   આપણે 
બધા 

Continued Overleaf >>

સપંક� કરો.

અમને લખો. અમાર� સાથે વાત કરો જયાર� અમે વહ�ચણી કર�યે. જો તમે મળવા 
માગંતા છો, તો બોલો અને �ાર�. જો તેઓ  અમને બી� �લા�ટ પર કામ કરતા 
કમ�ચાર�ઓ સાથે વાત કર� �લ�ક બનાવવા માગંતા હોય, અમને જણાવો. તમાર� 

તમા�ંુ નામ આપવાની જ�ર નથી.
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આપણી શ��તનો ઉપયોગ કર� છે



િનયમો�ુ ં પાલન  કર�એ  છ�એ.  જો  આપણને  વ� ુ
આરામનો  સમય અને ઓછો તણાવ જોઇતો  હોય, 
તો  આપણે  સામા�ય  ર�તે    અવગણતા  િનયમો�ુ ં
પાલન કરવા�ુ ં ન��  કર� શક�એ છ�એ, અ�મુાન 
કરો �ુ ંથશે? તેમના માટ� પોતાના િનયમો�ુ ંપાલન 
કરવા બદલ આપણને હ�રાન કર�ુ ં��ુક�લ બનશે.

2 િસ�ટસ� પર કૌભાડં

આરો�ય  અને  સલામતી  તા�તરમા ં સમાચારમા ં
આ�યા  છે.  િસ��ટ  �ટ�જમા ં વે�ટ  �ોમિવચમા ં '2 
િસ�ટસ�'  �ચકન  �લા�ટમા ં કામ  કરનારાઓએ 
દશા���ુ ં હ� ુ ં - � એક  કંપની  છે � આરો�ય અને 
સલામતી તોડ�ને બ�ાવૉરને �ચકન આપે છે: માસં 
પર  ��ૃ�નુી  તાર�ખો  બદલીને,  નવા  અને  �ૂના 
માસંને  એકસાથે  ભળેવી  દ�  છે,  જમીન  પર  પડ� 
ગયેલ માસંનો ઉપયોગ કર�ને.

આ 'કૌભાડં' છે �યાર� મી�ડયા તેના િવશે સાભંળે છે, 
પરં� ુ અમે  કામદારો  રો�જ�દ�  વ�ત િવ�તા  િવશે 
�ણીયે  છે  - નફો વધારવા ફ��ટર�ઓ દરરોજ �ૂંકા 
ર�તાઓ લ ેછે, બ�ાવૉર પણ અલગ નથી. આપણે 
ખોરાકના સપંક� વખતે મો� પહ�રવા જોઇએ, પણ 
ઘણીવાર  નથી  પહ�રતા.  �બ�સ  આક��મત  �ારમા ં
અવરોધ  ઉભો  કર�  છે.  પૅલટે  બ� ુ �ચા  ખડકવામા ં
આવે  છે.  લોકો  યો�ય  તાલીમ  અથવા  સલામતી 
સાધનો  મેળવી  શકતા  નથી  (દા.ત.  રબરના  �ૂતા 
પહ�ર� છે �યા ંફો�ક���સ હોય!) �યાર� �બૂ ઠંડ� હોય 
�યાર�  તેઓ  �ાર�ક  આપણને  ઇયર�લ�સ  અથવા 
વધારાના  કોટ  નથી  આપતા.  શાકભા�  ખડંમા ં
મસાલા  /  મ�ટડ�� ુ ં િમ�ણ  કરતી  વખતે  �ખ�ુ ં
ર�ણ �રૂ� ુ ં નથી વારંવાર એક જ વ�� ુ કરવાથી 
�ના�નુા  તાણ  સામા�ય  છે.  �યાર�  વરસાદ  પડ� 
�યાર�  ફ��ટર�ના  ક�ટલાક  ભાગોમા ં પાણી  આવે  છે. 
લોકો  મસાલાના  �મમા ં ઉપયોગ  કર�  છે  તે  મા�ક 
તેમના  ફ�ફસાનેં  સ�ંણૂ�પણે  ર�ણ  આપ�ુ ં નથી. 
મેનેજરો �કુસાન પહ�ચલે માળ પર વ� ુઝડપથી 
અને  ઝડપથી  �કુસાન  થયેલ  �ોલીઝને  ધકકા 
મારવા  કહ�  છે, અને �બૂ ખચનેૅ  કારણે સમારકામ 
પણ નથી કરાવતા. ગયા વષ� ક�બરલ�ેડમા ંઆગ 
લાગી �યાર�, તેઓ અ��નશામક દળ પણ બોલાવતા 
ન  હતા અને લોકોને  �મુાળામા ં પાછા  કામ  કર વા 
મોકલવામા ંઆ�યા હતા!
સામા�ય ર�તે ઉ�પાદનની ઝડપ અમાર� સલામતી 
માટ� સૌથી મોટો ખતરો છે- તેથી સમયની અછતને 
કારણે  �વા��ય  અને  સલામતીની  ચકાસણી 
કરવામા ંઆવતી નથી, લોકો આસપાસ �ુ ંચાલ ેછે 
તે ��યા વગર ભાગી ર��યા છે. 

પછ� અમે દરરોજ નાની ઈ�ઓથી પીડાઇએ છે, � 
સમય  જતા  વધતી  �ય  છે.  �વ�છતા  િવભાગના 
લોકો  યો�ય  વે��ટલશેન  વગર  કામ  કર�  છે,  ધીમે 
ધીમે  તેમના  ફ�ફસાઓંને  �કુશાન  થાય  છે.  અમે 
બડેોળ  ડબાઓને ધ�ા મારતા ઘસારો અ�ભુિવએ 
છે. ૨૫  �કલોની બગે ઉઠાવીને અમાર� પીઠને ઇ� 
થાય  છે,  તેમ છતા ં કંપની  કહ�  છે  ક� આપણે  ફ�ત 
૧૨  �કલો વજન ઉઠાવ�ુ ં જોઇયે. વારંવાર એક જ 
�કારની હલનચલન કર�ને  �ના� ુઘસાઇ �ય છે. 
હમેંશા ં વ� ુ સમય  કામ  કરવાથી  થાક  લાગે  છે 
કારણક�  અમાર�  ૨  નોકર�ઓ�ુ ં કામ  કર� ુ પડ�  છે 
ક�મક� એક નોકર�નો પગાર �રૂતો નથી.

પરં� ુફર�, જો કોઈ ખો�ંુ થાય તો, અલબ�, તેઓ 
અમને દોષ આપે છે.

અમે �ુ ંકર� શક�એ છ�એ?

લોકોએ  વ��ઓુની  �ણ  કરવાનો  �યાસ  કય�  છે 
પરં� ુ તેનાથી  કંઇ  ફરક  નથી  પડતો.  2  િસ�ટસ� 
કૌભાડંના  પહ�લા  અને  પછ�    પણ  તમામ ઓ�ડટ 
પસાર કર� છે.  અમે બધાને �ણ છે ક� ઓ�ડટ એક 
મ�ક  છે. ઓ�ડટસ�  છે  �યા ં �ધુી અમને  િનયમો�ુ ં
પાલન કરવા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે છે, પછ� તે સામા�ય 
�યવહાર પર પાછા આવી �ય છે. 

આપણી  �તને  બચાવવા  માટ�,  આપણી  પાસે  � 
શ��ત  છે  તેનો  ઉપયોગ  કરવા  માટ�,  વ� ુ �ાસ 
લવેાની જ�યા  મેળવવા માટ�, આપણે તેમની સામે 
કંપનીના  પોતાના  િનયમોનો  ઉપયોગ  કર�  શક�એ 
છ�એ. તમારા બોસને તમને અ�રુ��ત કાય� કરવા 
મજ�રૂ ન કરવા દો.  જો લાઇન માટ� તમને કાન 
�લગ,  અથવા  નવા  કોટ,  અથવા  યો�ય આવરણ 
મેળવવા  માટ�  રાહ  જોવી  પડ�,  તો  પછ�  લાઇનને 
રાહ  જોવા  દો.  જો  કોઇ  સલામત  કામ  કરવાની 
પ�ર��થિતઓ  મેળવવાની  માગંણી  માટ� 
ધમકાવવામા ંઆવે તો, તમારા સહયોગીનો બચાવ 
કરો!

આપણે સામા�ય ર�તે વ� ુસાર� ર�તે કામ કરવાની 
પ�ર��થિતઓ  માટ�  લડવા  માટ�  આ  શ��તનો 
ઉપયોગ  પણ  કર�  શક�એ  છ�એ.  આપણે  બધા 
�ણીએ છ�એ ક� ફ��ટર� ધમધમવામાથંી અટક� શક� 
છે  જો  અ�કુ  િનયમો  હમેંશા ં અ�સુરવામા ં આવે. 
ઉ�પાદન  �િત��ત  �હ��સ  સાથે  દર�ક  �ોલી  અને 
બીન નકાર� કાઢશે, તો આપણી પાસે �ૂંક સમયમા ં
કંઈ બાક� ન�હ રહ�. જો �વ�છતાએ ખરાબ 
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�લીનસ�ની મોટ� �ત માટ� 
ગોઠવણ

સે��લ  લડંનમા ં �લીનસ�  વ� ુ સાર�  પગાર  અને 
શરતો  માટ�  લડતા  હતા  -  અને  ��યા!  તેમાનંા 
ઘણા મોટા છે - ૫૦-૬૦ વષ�ના,ં મોટાભાગના લોકો 
�થાનાતં�રત  છે,  ઘણા  લોકો ��ે� તર�ક�  તેમની 
�થમ  ભાષા  બોલતા  નથી,  અને  તેમનો  સઘં 
તેમની સમ�યાઓ �ગે કઇ કરતો નહોતો.

એક �િુનવિસ�ટ�મા ંએજ�સીના �લીનસ�  નાના અને 
વ� ુઉ� સગંઠનમા ંજોડાયા હતા
�નુાઇટ�ડ વોઇિસસ ઓફ ધ વ�ડ�.(�વુોવ)
ક�ટલીક હડતાલ પછ�, તેમને મ��ુ:ં
* બીમાર પગાર કા�નૂી લ��ુમ (ચાર �દવસ બધં 
થયા પછ� અઠવા�ડયાના £ ૮૮.૪૫) થી વધીને ૬ 
મ�હનાનો  સ�ંણૂ�  પગાર  અને  પાચં  વષ�થી  વ� ુ
સમય  માટ�  કાય�રત  હોય  તો  ૬  મ�હનાની  અડધો 
પગાર �કૂવે છે.
*  મા��ૃવ  અને  િપ��ૃવ  માટ�  કા�નૂી  લ��ુમથી, 
સ�ંણૂ� પગાર ૧૮ અઠવા�ડયા માટ� મા��ૃવ 

દરિમયાન  અને  િપ��ૃવ  દરિમયાન  ૧૦  �દવસની 
�કૂવણી.
* એક વષ�મા ં૨૮ થી ૪૦ ર�ના �દવસો.
* ૧% થી ૧૬% �ધુી એ��લોયરનો  પે�શન ફાળો

તા�તરમા,ં  ક����ય  લડંનમા ં ફ�રાર�  શો�મના 
�લીનસ� હડતાલ પર જવાની મા� ધમક� આપીને 
લડંન  �લિવ�ગ  વેજ  (£  ૧૦.૨૦)  ��યા  હતો! 
આગલી  વખતે  યાદ  રાખો  �યાર�  કોઈ  કહ�  છે  ક� 
આપણે બ�વરનો સામનો ના કર� શક�એ..

સારા પગાર માટ� ભીખ નહ� 
માગંો, માગં કરો.

લોકો  હ�ુ  પગાર  સોદા  િવશે  ��ુસે  છે  ક�  �નાથી 
મોટા  ભાગના  લોકોને  વધારાના  ૧૫p  આ�યા. 
ક�ટલાક  લોકોએ  એચઆરને    �ય��તઓ  તર�ક� 
અથવા  �ૂથો  તર�ક�  ફ�રયાદો  કર�  છે.  પરં� ુ ક�ુ ં
બદલાઈ ગ�ુ ંનથી.
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◄  The  site  in  Wigan 
where  Bakkavor  worker 
Jacek  Adamowicz  (29) 
was  killed  by  a  bail  of 
waste  plastic  weighing 
over 700kg.

He  was  believed  to  be 
sweeping  up  the  yard 
alone at the time when the 
bales,  stacked  three  high, 
collapsed on top of him.

The  factory  had  done  no 
risk  assessment  or 
training  on  how  best  to 
stack the bales.

વે��ટલટે�ડ  જ�યાઓ પર  કામ  કરવાનો  ઇનકાર  કય�  હોય,  તો  ફ��ટર�  સાફ  નહ�  થાય.  જો  માલ-�દર 
લાવવા વાળા મા� સાવચતેી સાથે �થાનાતં�રત થઈ શક� તેવી વ�� ુલાવશે, તો તે ફ��ટર� બધં થશે.

જો આપણને છે�લા કરતા ંવ� ુસારો પગાર સોદો જોઇતો હોય, જો આપણને લડંનમા ં�વવા માટ� જ�ુર� 
પગાર, £ ૧૦.૨૦ ની જ�ર હોય, તો આપણે સ�ં�ુત થવા�ુ ંશ� કરવાની જ�ર છે. શ�ુ કરનારા માટ�, 
મેનેજરની સામે કોઈ સહ-કમ�ચાર�ની �રુાઇ ના કર વી! ચાલો આપણે થોડા નાના પગલાઓનો �યાસ 
કર�એ ક� �થી આપણે ઝડપી અને ઝડપી કામ કરવા�ુ ંબધં કર�એ અને અાપણી સાથે થોડા આદરથી 
�યવહાર થાય.


