ોએ ટ વ ડ કલોઝર
(P A D )

મા હતી (મેળવવાના) અિધકાર અિધિનયમ, 2005 ની
કલમ -4(1)(ખ) અ વયે
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ડાયરકટર
ઇ ડ

યલ સેફટ એ ડ હ થ

ુ રાત રાજય, અમદાવાદ
જ
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ડાયરે કટર ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થની કચેરી,
ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ
મા હતીના અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ,2005 ની કલમ-4(1)(ખ)
હઠળની મા હતી.
પર્કરણ- ૧
પર્ તાવના
લોકશાહીમાં નાગિરકોને માિહતગાર રાખવા અને તેની (લોકશાહીની) કામગીરી તેવી માિહતીની
પારદિશર્તા માટે મહત્વની જ રી છે અને ભર્ ટાચારને િનયંતર્ણમાં રાખવા અને સરકારો અને તેનાં માધ્યમો
પર્જાને જવાબદાર રહે તે પણ જ રી છે .
ખરે ખર યવહારમાં

માિહતીને જાહેર કરવાથી સરકારના કાયર્ક્ષમ સંચાલન, મયાર્િદત નાંણાકીય

સાધનોનો મહ મ ઉપયોગ અને સંવદે નશીલ માિહતીની ગોપનીયતાની
િહતો સાથે

સંધષર્

થાય તેમ છે અને લોકશાહી

જાળવણી સિહતના બીજા જાહેર

આદશર્ની સવ પિરતા જાળવતી વખતે

આ સંધષર્મય

િહતો વચ્ચે સંવાિદતા સાધવી પણ જ રી છે .
તેથી

નાગિરકો માિહતી મેળવવા માંગતા હોય તેમને

પારદશર્ક અને જવાબદારી પ ૂણર્

અમ ૂક

ુ ી આ પુ તીકા બહાર પાડવામાં આવે છે .
માિહતી પુરી પાડવાના હેતથ
ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય તંતર્ ારા નીચે મુજબના કાયદાઓના અમલીકરણ કરાવવામાં આવે
છે .
•

કારખાનાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮ અને તે હેઠળનાં ગુજરાત કારખાના િનયમો, ૧૯૬૩ ના સુધારે લ િનયમો,
૧૯૯૫

•

એન્વાયનર્મેન્ટ પર્ોટેકશન એકટ, ૧૯૮૬ અને તે હેઠળના િનયમો
o

મેન્યુફેકચસર્ ટોરે જ એન્ડ ઇમ્પોટર્ ઓફ હેઝાડર્સ કેમીકલ

o

કેમીકલ એકસીડન્ટ ( ઇમરજન્સી પ્લાનીંગ એન્ડ પર્ીપેડર્નેશ એન્ડ રી પોન્શ)

સ-૧૯૮૯.
સ-૧૯૯૬

•

વેતન ચ ૂકવણી અિધિનયમ, ૧૯૩૬ અને તે હેઠળના િનયમો

•

પર્સુિત સહાયતા અિધિનયમ, ૧૯૬૧ અને તે હેઠળના િનયમો

•

ગુજરાત અપંગ યિક્તઓ (કારખાનાઓમાં રોજગારી) અિધિનયમ, ૧૯૮૨.

•

ગુજરાત બેરોજગાર વળતર ભથ્થુ (કારખાનામાં રોજગારી) અિધિનયમ, ૧૯૮૧.

•

મકાન અને અન્ય બાંધકામ કામદારો (રોજગારી િનયમન અને નોકરીની શરતો ) અિધિનયમ ૧૯૯૬
અને તે હેઠળનાં ગુજરાતનાં િનયમો ૨૦૦૩
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