કરણ – 2 (િનયમ સં હ-1)
સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો
ઓગેર્નાઇઝેશન
અગર્ સિચવ ી

ડાયરે કટર ી

જોઇન્ટ ડાયરે કટર ી (વગર્-૧) (ચાર રીજીયનઃ અમદાવાદ / વડોદરા/સુરત/રાજકોટ)

ડેપ્યુટી ડાયરે કટર ી (વગર્-૧)

આસી ટન્ટ ડાયરે કટર ી ( વગર્-૨)

ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ ઓફીસર, (વગર્-૨)
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તાવના :-

િનયામક ઔધોિગક સલામતી અને વા થ્ય હેઠળનુ ં તંતર્ ગુજરાત સરકારના

મ િવભાગ હેઠળ

કાયર્ કરે છે .
-

સક્ષમ વહીવટ અને અસરકારક િનયંતર્ણ માટે રાજયને ચાર િવભાગમાં વહેંચવામાં આ યુ છે .
અમદાવાદ,વડોદરા,સુરત અને રાજકોટ, આ િવભાગો સંયકુ ત િનયામક ઔધોિગક સુરક્ષા અને
વા થ્યના િનયંતર્ણ હેઠળ છે .

-

રસાયણો, કાપડ, એ બેટોસ અને િસિલકાના રજકણો વગેરેની આડ અસરોનુ ં પર્માણ જાણવા અને
તેના પર િનયંતર્ણ રાખવા માટે ઔધોિગક

વા થ્ય (હાઇજીન) લેબોરે ટરીની

થાપના ઔધોિગક

સલામિત અને વા થ્ય િનયામક હેઠળ કરવામાં આવી છે .
-

યાવસાિયક (ઓકયુપેશનલ)

વા થયના નાયબ િનયામક ી એના મુખ્ય અિધકારી છે . એમાં

આસી ટન્ટ ડાયરે કટર ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ (મેડીકલ), સટ ફાઇ કરનાર સ નો અને અન્ય
ટેકનીકલ કમર્ચારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે .
ઔધો ગક
-

રુ ા અને વા ય તં

વારા નીચેના કાયદાઓ ંુ 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

કારખાના અિધિનયમ ૧૯૪૮ નો ઇિતહાસ ૧૦૦ વષર્ કરતાં પણ જૂનો છે . સૌ પર્થમ ભારતીય કારખાના
અિધિનયમ ૧૮૮૧માં અમલમાં લાવવામાં આ યો હતો.
-

વતંતર્તા બાદ ઔધોિગક કામદારોના વા થ્ય,સુરક્ષા ક યાણ અને કાયર્ કરવાની પિરિ થિતઓનુ ં
િનયમન કરવા કારખાના અિધિનયમ ૧૯૪૮ને અમલમાં મ ૂકવામાં આ યો.

-

સમયાંતરે એમા સુધારા કરવામાં આ યા,પરં ત ુ મુખ્ય સુધારા ૧૯૭૬ અને ૧૯૮૭માં અમલમાં
મ ૂકવામાં આ યા

માં સામાન્ય તથા રાસાયિણક સુરક્ષા પર ખાસ ભાર મ ૂકવામાં આ યો.
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-

ુ રી ૧૯૯૫માં ગુજરાત
રાસાયિણક ઉધોગોની સુરક્ષાને વધુ સક્ષમ બનાવવા ગુજરાત સરકારે ફે આ
ફેકટરી રુ સ,૧૯૬૩માં સુધારો કય .

-

કારખાના અિધિનયમ ૧૯૪૮ ના અન્વયે મિહલા કામદારોના ક યાણનુ ં ધ્યાન રાખવા લેડી ઓફીસર,
ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થની પણ િનમણકં ૂ કરવામાં આવી છે . કારખાના અિધિનયમ ના કાયર્
માટે બધા િનરીક્ષકોને મદદનીશ સરકારી વકીલ તરીકે જાહેર કરવામાં આ યા છે .

-

િનયામક,ઔધોિગક સુરક્ષા અને

વા થ્યને એન્વાયનર્મેન્ટ પર્ોટેકશન એકટ ૧૯૮૬ તથા જોખમી

રસાયણોના ઉત્પાદન,સંગર્હ અને વહન (હેરફેર)ના કાયદા ૧૯૮૯ના ૧૯૯૪ના સુધારા અન્વયે
સ ાધીશ જાહેર કરવામાં આ યા છે .
-

એન્વાયરમેન્ટ પર્ોટેકશન એકટ ૧૯૮૬ હેઠળ,ભારત સરકારે રસાયિણક અક માતો (તાિકદના
આયોજન,તૈયારી અને પર્િતભાવ) ના કાયદા ૧૯૮૬ ઘડયા છે . મા ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય
તંતર્ના અિધકારીઓ આખાયે રાજયમાં આ કાયદા અન્વયે બનેલ, જુદા જુદા કટોકટી માટે ના જૂથોના
સભ્ય સિચવ તરીકે ફરજ બજાવે છે .

-

જયાં સુધી કારખાના અિધિનયમ,૧૯૪૮ના હેઠળ ન ધાયેલ ઉધોગોને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી વેતન
ચ ૂકવણી એકટ,૧૯૩૬ હેઠળ ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય તંતર્ના અિધકારીઓને કાયદાના અસર
કારક અમલ માટે વેતન ચ ૂકવણી િનરીક્ષક તરીકે પણ િનમણકં ૂ કરવામાં આવી છે .પર્સુિત સહાયતા
ધારો ૧૯૬૧ હેઠળ આ તંતર્ના અિધકારીઓને પણ િનરીક્ષકો તરીકે જાહેર કરવામાં આ યા છે .

-

ગુજરાત સરકારે ,ગુજરાત શારીિરક અપંગ

યિકતઓ( ઓ ઉધોગોમાં નોકરી પર હોય)માટે

એકટ,૧૯૮૬ ઘડયો છે . આ કાયદાિકય જોગવાઇ હેઠળ બધા િનયામકોને,આ એકટના અમલી કરણ
માટે ,િનરીક્ષક તરીકે િનમવામાં આ યા છે . ૧૦૦ કે તેથી વધુ કામદારોને નોકરીમાં રાખ્યા હોય તેવા
ઉધોગોને આ કાયદો લાગુ પડે છે .આ કાયદાની જોગવાઇ હેઠળ ઉધોગોના માિલકોએ કુલ
રોજગારીના ૧ ટકા

ટલી શારીિરક રીતે અપંગ

યિકતઓ માટે ,ફાળવણી કરવી જોઇએ અને

રોજગારી આપવી જોઇએ.
-

ગુજરાત સરકારે ગુજરાત કામદારો (ઉધોગોના)ને માટે બેકારી ભથ્થા ચ ૂકવણી કાયદો ૧૯૮૭ પણ
ધડયો છે . જો સરકાર ધ્વારા વીજ કાપ જાહેર કરવામાં આ યો હોય, તો ઉધોગના માિલકે વીજકાપ
હોય ત્યારે અને કામ કરવાની કાયમી જગ્યાથી 8 િક.મી.અંદર જો
આપી ન શકે,તો

મયોગીને કોઇ વૈકિ પક કામ

મયોગીને પ0 ટકા વેતન આપવુ પડે.આ પાંખ આ કાયદાના અમલી કરણ માટે

પણ ધ્યાન રાખે છે .
-

આ િવભાગની કામગીરી

તાંતર્ીક ( ટેકનીકલ ) પર્કારની હોઇ િનયુકત અિધકારીઓ ઇજનેરીની

િવિવધ શાખાઓની લાયકાત ધરાવતાં ઇજનેરો છે .રાજયમાં રાસાયિણક ઉધોગોની વધુ ધનતાને
અનુલક્ષીને દરે ક િવભાગ(રીજીયન)માં િવિવધલક્ષી તજ ો ( પે યાલી ટ)ના એકમની રચના કરી
છે .

નુ ં નેત ૃત્વ ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્યના સંયકુ ત િનયામક ી કરે છે .
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-

રાસાયિણક ઉધોગોના જોખમો અને સુરક્ષા બાબતે,ઔધોિગક સુરક્ષા અને
મદદ કરવા તથાં સલાહ આપવા

વા થ્યના િનયામકને

મદદનીશ િનયામક ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય (કેમીકલ)

ની િનમણકં ૂ કરવામાં આવી છે .
-

અમદાવાદ અને વડોદરા િવભાગમાં કાયદાિકય બાબતોમાં મદદ માટે કાયદા અિધકારીની િનમણકં ૂ ો
કરવામાં આવી છે .

હ ુ :-

ઔધોિગક સુરક્ષા અને
અિધિનયમ અને બીજા

ુ
વા થ્યના િનયામકની કચેરીના મુખ્ય હેતઓ
અસરકારક રીતે કારખાના
મ કાયદાઓનો અમલ કરાવીને,ઉધોગોમાં કામ કરતાં

સુરક્ષા, વા થ્ય,ક યાણ અને કાયર્ કરવાની પિરિ થિતની જાળવણી કરવી.એ

મયોગીઓની

મયોગીઓના હકકોની

સુરક્ષા અને તેમની ફિરયાદોનો ઉકેલ લાવવાની ખાતરી કરવી.
-

ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય પાંખ, િબન સલામત િ થિતઓ, કાય અને સંજોગોને િનવારવા માટે
િનરીક્ષણ કરે છે અને સલાહ આપે છે .

ઉધોગોમાં જોખમી રસાયણોની પર્િકર્યા થતી હોય,એમા

િનયિમત રીતે નમ ૂનાઓ લઇને તથા એવી પર્િકર્યાઓમાં જોડાયેલ

મયોગીઓના િનયિમત તબીબી

તપાસ ધ્વારા એવા ઉધોગો ઉપર સતત ધ્યાન રાખે છે .
-

જોખમી ઉધોગોના વધુ સધન ક્ષેતર્ માટે બનાવાયેલ હોનારત િનયંતર્ણ આયોજનની મદદથી કોઇ
મોટી ઔધોિગક હોનારત સજાર્તી અટકાવવાનો ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય પાંખનો હેત ુ છે .
ઉપરાંત એક બીજાને મદદરુપ થવાની પર્ણાલી િવકસીત કરવાની ક પનાને પર્ોત્સાહન કરવાનો પણ
ધ્યેય હોય છે .આ પર્ણાિલ ખાસ કરીને લધુ ઉધોગો માટે ઉપયોગી થઇ પડે છે .

-

સુરિક્ષત કાયર્ પિરિ થિતઓના િનમાર્ણ માટે દરે ક માટે િમતર્, તત્વિચંતક અને માગર્દશર્કની ભ ૂિમકા
િનભાવવાનો ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય પાંખનો હેત ુ છે .

ૂ ર િ ટ :-

ગુજરાત રાજયના ઔધોિગક સુરક્ષા અને
મયોગી)ના સુધારા તથા ઉધ્ધાર માટે િવિવધ

-

મ કાયદાઓ અમલમાં મ ૂકાવે છે .

આઇ.એલ.ઓ ધ્વારા સમયાંતરે યોજાતા િવિવધ સંમેલનોના રુપે અપાતાં માગર્દશર્નો ને િવભાગ
અનુસરે છે કારણકે

-

વા થ્ય િનયામક,સમાજના નબળા વગર્(ઔધોિગક

મ કાયદાઓ સામાિજક સુરક્ષાના ભાગ હેઠળ ધડાયેલ છે .

ઔધોિગક રીતે ગુજરાતરાજય દે શનુ ં એક અગર્ેસર રાજય છે . ઉધોગોના િહતો સુરિક્ષત રાખવાનો
અિભગમ પણ ખ્યાલમાં રખાય છે . કારણકે એથી સમાજ માટે વધુ રોજગારીની તક ઊભી થાય છે .

-

વૈિ ક પધાર્ અને દે શના િહતમાં ફકત

મયોગીનુ ં િહત જળવાય અને ઉધોગોનો િવકાસ થતો રહે

ુ ન જાળવવા પયાર્વરણનુ ં પણ એટલુ જ જરુરી થઇ પડયુ ં છે .
એટલુ જ નિહ,પણ પયાર્વરણીય સંતલ
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-

લધુ ઉધોગો માટે સરળ વહીવટી કાયર્ પધ્ધિતઓ પ ૂરી પડાય એવી આ િવભાગની દૂ ર દર્િ ટ છે .
જુદા જુદા કાયદાઓ અન્વયે વળતર મેળવવાની ખાતર્ી રાખવાનો,આ િવભાગનો સતત અિભગમ
રહયો છે .

-

આ િવભાગ કોમ્પ્યુટીકરણ અને ડેટા બેંક યવ થાપન કરવા તરફ પગલા લઇ રહયુ ં છે .

ના થકી

સક્ષમ યવ થાપન અને પારદિશર્તા મળશે.
-

આ બાબતને બધા િનયામક ી ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્યનાં તાબા હેઠળની તમામ કચેરીઓના
કોમ્પ્યુટરોને વાઇડ એરીયા નેટવકર્ ધ્વારા સાંકળી લેવાનુ ં પણ આયોજન કરવામાં આ યુ છે .

-

રાજયમાં રસાયિણક ઉધોગો કૂદકે ને ભ ૂસકે વધી રહયા છે .

ના લીધે સુધરે લા સુરક્ષા પિરણામો

તૈયાર કરવાની જરુિરયાત ઊભી થઇ છે . આ હેત ુ િસધ્ધ કરવા,

મયોગીઓ, મેનેજમેન્ટ અને

સામાન્ય જનતા તથા પાંખના અિધકારીઓ માટે સુરક્ષા કાયકર્
ર્ મો યોજવા તથા પર્સરાવવા માટે
િવભાગ િવચારી રહયો છે .
-

અમને ખાતર્ી છે કે િવભાગ ધ્વારા ઉપર પર્ તાિવત,લેવાના પગલાઓ થકી એક એવો સમાજ ઊભો
કરીશુ,ં

િવકસીત દે શોમાં અમલમાં રહેલ પિરણામોની સરખામણીના હોય, થી કરીને આવતી

ં મળે .
પેઢી ને સમ ૃધ્ધ અથર્તતર્
યેય :-

ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્ય િનયામક કચેરીનુ ધ્યેય િવિવધ કાયદાઆનુ ં અસરકારક અમલીકરણ
અને

-

મયોગીઆ ◌ેની સુરક્ષા તથા વા થ્યની જાળવણી.

એણે એની પણ ખાતર્ી કરવાની છે કે

મયોગી શકય એટલી સારી પિરિ થિતમાં કાયર્ કરે અને

તેમની મ ૂળભ ૂત જરુરીયાતો સંતોષાય.
-

મયોગીઓના દુઃખ અને દદ દૂ ર કરવા કારખાનામાં અક માત િનવારણ ઉપર ખાસ ભાર મ ૂકવામાં
આવે છે .

-

ઉપરાંત આધુિનક
જોઇએ. નાથી

યવ થાપન પધ્ધિતઓ અપનાવીને

મયોગીઓનુ ં ક યાણ િસધ્ધ કરવુ ં

મયોગીઓ,સુપરવાઇઝરો અને યવ થાપકો વચ્ચે ભાઇચારાની ભાવના પેદા થઇ

એ ક યાણકારી રાજય બનાવશે.
-

િવભાગનુ ં એ સ ૂતર્ છે કે સુખી

મયોગી એટલે સુખી ગુજરાત.

ગુજરાત,આગવુ ગુજરાતને પ ૂરક બની રહે છે .
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રાજયનુ ં મુખ્ય સ ૂતર્ આપણુ ં

