કરણ-3 ( િનયમ સં હ-2)
અિધકાર ઓ અને કમચાર ઓની સ ા અને ફરજો.
ડાયરકટર, ઇ ડ

યલ સેફટ એ ડ હ થ , વગ-1

૧.

કચેરીના વડા તરીકેની સધળી નાણાંકીય અને વહીવટી કામગીરી.

૨.

કારખાના િનરીક્ષણ સેવાઓની દરે ક કચેરી, દરે ક અિધકારીની કામગીરીનુ ં સંકલન કરવુ.ં

૩.

૫0 ઉપરાંત

મયોગીઓ કામ કરતા હોય તેવા કારખાનાના નકશા તથા લાયસન્સ અંગેની

કામગીરી.
૪.

ગુજરાત રાજય તરે કચેરીના ટાફ, અિધકારીઓ અંગેન ુ ં સંપ ૂણર્ વહીવટી કામગીરી અને કાયક્ષ
ર્ મ
કચેરી સંચાલન.

૫.

કોટર્માંથી કેસો પાછા ખેંચવા અંગેની કામગીરી.

૬.

મંતર્ી સંદભર્/ સરકારી રે ફરન્સ /

મઆયુકત ી રે ફરન્સ / લોકસભા / િવધાનસભા/ રાજયસભા

પર્ ોની તેમજ વાિષર્ક અહેવાલ અંગેની કામગીરી.
૭.

કાયદામાં સુધારા / વધારાની કામગીરી

૮.

કોમ્પીટન્ટ પરસન જાહેર કરવા અંગેની નવી અને રીન્યુઅલ અરજીઓની કામગીરી.

૯.

હાઇકોટર્ રીટ પીટીશન અંગેની કામગીરી, સુિપર્મકોટર્, NHRC / SHRC ની કામગીરી.

૧૦.

મોટા અક માતો / ધડાકો / ગેસ લીકેજ અન્વયે તપાસણીની કામગીરી.

૧૧.

મોટા એમ.એ.એચ. કારખાનાનુ ં લી ટ અપડેટ કરવા અને મોટા કારખાનાની તપાસણી.

૧૨.

ખુ લા મંચ અંગેની કામગીરી.

૧૩.

કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન, હાડર્વેર, સોફટવેર અને આઇ.ટી. અંગેની સધળી કામગીરી.

૧૪.

રાજયના ઓફ સાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાન બનાવવા, અપડેટ અને રીહસર્લ કરાવવાની કામગીરી.

૧૫.

ટેટ કર્ાઇસીસ

ૃ અને ગુજરાત રાજય ડીઝા ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટી સાથે સંકલન અંગેની
પ

કામગીરી અને અન્ય કામગીરી.
૧૬.

અિધકારીઓની સ ા સ પણી / કચેરીના વડા તરીકે જાહેર કરવા /મુખ્ય મથક નકકી કરવા /
બદલવા અંગેની કામગીરી.

૧૭.

રાજય કક્ષાએ દરે ક િવષયે િનિત િવષયક બાબતોની રચના કરી અને પાલન અંગે દે ખરે ખ રાખવી.

૧૮.

િનયામક ઔધોિગક સુરક્ષા અને વા થ્યની કોન્ફરન્સ, આઇ.એલ.ઓ., રે ફરન્સ તથા ડી.જી.ફ.સ.લી.
અને ડીપ્લોમા ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી તથા ફેકટરી મેડીકલ ઓિફસર અને વેલફેર ઓિફસરને લગતી
કામગીરી.

૧૯.

ઓવરટાઇમ મુિકત, રીલે રીશેષ તથા અન્ય કાયદા મુિકતની કામગીરી.
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કચેરી કોમ્પ્યુટરાઇઝેશન સબંધે અિધકારીઓ તથા કમર્ચારીઓને તાિલમ અને માગર્દશર્ન આપવુ,ં

૨૦.

ડેટા બેંક બનાવવી.
૨૧.

કોમ્પ્યુટર તથા સંલગ્ન ઇકવીપમેન્ટ વસાવવા તથા તેની યોગ્ય વહેંચણી, જાળવણી તથા
િનયમનની કામગીરી.
આઇ.ટી. એકશન પ્લાન, વેબ સાઇટ અપડેટ સિહતની કોમ્પ્યુટર બેઇઝડ

૨૨.

કામગીરી માટે જ રી

માિહતીનુ ં યોગ્ય સંકલન કરવાની કામગીરી.
૨૩.

આંકડાકીય બાબતો તથા વહીવટી અહેવાલો અંગેની તમામ કામગીરી, કારખાનાઓની યાદી
અધ્યતન રાખવા સબંિધત કામગીરી, કોન્સોલીડેટેડ એન્યુઅલ રીટનર્સ મોકલવાની કામગીરી.

૨૪.

ફરીયાદો તથા સરકાર ી, માનનીય મંતર્ી ીઓ , સંસદસભ્ય ીઓ , માનનીય ધારાસભ્ય ીઓ અને
અન્ય પદાિધકારી ીઓના સંદભર્ની કામગીરી.

૨૫.

પર્ાણધાતક અક માતોની , ગંભીર અક માતો તથા બનાવો અંગેની તમામ કામગીરી તથા
અક માતના અહેવાલોની કામગીરી.

૨૬.

એમ.એ.એચ. કારખાનાનુ ં લી ટ અધ્યતન િનભાવવા તથા

૨૭.

ઇન્ડ ટર્ીયલ હાઇજીન લેબોરે ટરીઝને લગતી તમામ કામગીરીનુ ં સુપરિવઝન અને સંકલન.

૨૮.

ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થની તમામ શાખાઓ તથા રાજયની તમામ તાબાની

મ એવોડર્ની કામગીરી.

કચેરીઓની કામગીરીનુ ં સંકલન અને િનયમન કરવુ ં તથા તેના રે કડર્ િનભાવવા અને પિરપતર્ો
બહાર પાડવા અંગેની સધળી કામગીરી.
૨૯.

કચેરીને લગતી તમામ પર્કારની મીટીંગોનુ આયોજન તથા તેને આનુસાંિગક કામગીરી.

૩૦.

મકાન અને અન્ય બાંધકામ કામદારો (રોજગારી િનયમન અને નોકરીની શરતો) અિધિનયમ
૧૯૯૬ તથા તે હેઠળનાં ગુજરાતનાં િનયમો ૨૦૦૩ હેઠળ ચીફ ઇન્ પેકટર તરીકેની કામગીરી

જોઇ ટ ડાયરકટર, ઇ ડ
નીચે

જણાવેલ કાયદા

યલ સેફટ એ ડ હ થ, વગ-1
અને તે હેઠળના િનયમોના અમલીકરણ બાબતે તપાસણી મુલાકાત અંગેની

કામગીરી
-

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)

વેતન ચ ૂકવણી અિધિનયમ, ૧૯૩૬ અને તે હેઠળના િનયમો
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સ-૧૯૮૯.
સ-૧૯૯૬

-

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

ઉપરોકત કાયદાઓ અંતગર્ત નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
૧.

એમ.એ.એચ. કેમીકલ કારખાનામાં

તે િનરીક્ષકોને સાથે રાખી સલામતી અંગે સમયાંતરે િનરીક્ષણ

કરવુ.ં
૨.

કારખાના િનરીક્ષકોને કેમીકલ કારખાનાઓના િનરીક્ષણ અંગે તાિલમ આપવાની તથા સલામતી
અંગેના કાયકર્મો ગોઠવવા અને અમલમાં મુકવાની કામગીરી.

૩.

ઓન સાઇટ / ઓફ સાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાનમાં રીહસર્લ કરવાની તથા તને અધ્યતન કરવા .

૪.

જી લા કચેરી વડા મારફતે ડી ટર્ીકટ કન્ટીજન્સી પ્લાન અંગેની કામગીરી ઉપર દે ખરે ખ રાખવી.

૫.

૫0

૬.

રીજીયનના કાયર્ક્ષેતર્ના કારખાનાઓમાં ૫૦

મયોગી રોકવામાં આવતા હોય તેવા કારખાનાઓના નકશા મંજુર કરવા.
મયોગી સુધી રોકવામાં આવતા હોય તેવા

કારખાનાઓના લાયસન્સ તાજા કરવાની તથા ૫૦

મયોગીઓ સુધી રોકવામાં આવતા હોય તેવા

નવા કારખાનાઓના નવા લાયસન્સ આપવા અંગેની કામગીરી.
૭.

રીજીયનના દરે ક િનરીક્ષકની કામગીરીનુ ં મુ યાંકન કરવુ.ં

૮.

કાયર્ક્ષેતર્ હેઠળની કારખાના િનરીક્ષણ કચેરીઓનુ ં ઓ. એન્ડ . એમ. િનરીક્ષણ તથા દરે ક િનરીક્ષકોની
કામગીરીનુ ં ઇન્ પેકશન કરવુ.ં

૯.

રીજીયનના ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થના સુપરવાઇઝરી ઇન્ પેકશન કરવા
અંગેની કામગીરી તથા રીજીયનના આસી ટન્ટ ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ અને
ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ ઓિફસરના સુપરવાઇઝરી ઇન્ પેકશન કે

ડેપ્યુટી ડાયરે કટર,

ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ ીએ કરે લ હોય તે જોવા.
૧૦.

રીજીયનના અિધકારીઓની માિસક ડાયરી ચકાસવી.

૧૧.

રીજીયનમાં આવતા ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થના પર્વાસ કાયર્કર્મ અને
પેશીયલ સેલના પર્વાસ કાયર્કર્મ મંજુર કરવા અંગેની કામગીરી.

૧૨.

રીજીયનના અિધકારીઓએ

પતર્કો હાલ વડી કચેરીને મોકલવાના હોય છે તેન ુ ં સંકલન કરવાની

કામગીરી.
૧૩.

રીજીયનની શાખા કચેરીઓમાંથી પર્ોસીકયુસન દરખા ત તથા દફતરે કરવાની પર્પોઝલ મંજુરી
આપવી.
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૧૪.

ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ ી તથા અન્ય ઉપરી અિધકારી કામગીરી સ પે તે
કામગીરી.

૧૫.
ડ

અિધકારીઓના ખાનગી અહેવાલ લખવાની કામગીરી.
ટુ ડાયરકટર, ઇ ડ

નીચે

જણાવેલ કાયદા

યલ સેફટ એ ડ હ થ, વગ-1
અને તે હેઠળના િનયમોના અમલીકરણ બાબતે તપાસણી મુલાકાત અંગેની

કામગીરી
-

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

-

એન્વાયનમ
ર્ ેન્ટ 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
ઉપરોકત કાયદાઓ અંતગર્ત નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે .

૧.

સામાન્ય રીતે કલમ ર(એમ)(૧)ના ૭૦ થી વધુ

મયોગી વાળા કારખાના ચા માં રખાતાહોય છે .

૨.

આવેલ ફરીયાદો અંગે ચકાસણી કરી ફરીયાદીને જવાબ મોકલવાની કામગીરી.

૩.

એમ.એ.એચ., એ કેટેગરી ના કારખાનાના ઓન સાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાન બનાવવાની અપડેટ
કરાવવાની અને રીહસર્લ કરાવવાની કામગીરી.

૪.

પર્ાણધાતક તથા િબન પર્ાણધાતક અક માતની તપાસ કરવી.

૫.

એમ.એ.એચ., એ તથા અન્ય રાસાયિણક પર્કારના કારખાનાની તપાસણી કરવી.

૬.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાના નકશા ચકાસી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ,ને મંજુરી
માટે સમયસર મોકલવાની કામગીરી.

૭.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાની લાયસન્સ અરજી ચકાસી, સંપ ૂણર્ કરી, ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ
સેફટી એન્ડ હે થને સમયસર મોકલવાની કામગીરી.

૮.

બંધ થઇ ગયેલ કારખાનાના નામ

મા ટર લી ટમાંથી કમી કરવા દરખા ત મોકલવા બાબતની

કામગીરી.
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તેમના કાયર્ક્ષેતર્માના / ચા માં આવેલ કારખાનામાં નોધેલ ભંગ બાબતે , દફતરે દરખા ત / કેસ

૯.

દરખા ત જોઇન્ટ ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થને સમયસર મોકલવાની કામગીરી.
૧૦.

ડી ટર્ીકટ કર્ાઇસીસ ગૃપ બાબતેની કામગીરી.

૧૧.

કોટર્માં કારખાનાધારાના કેસો અંગે હાજર રહી િનકાલ માટે પુરતો સમય આપવો.

૧૨.

૪થી માચર્ (સુરક્ષા િદન) સુરક્ષા તાિલમ, સુરક્ષા અિધવેશનમાં સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૧૩.

રીજીયનના વડા કે અન્ય ઉપરી અિધકારી

૧૪.

જી લા ડીઝા ટર પ્લાન અંગે અને તે માટે સ પવામાં આવેલ કામગીરી અને અન્ય જી લા કચેરીના

કામગીરી સ પે તે

વડા સાથે સંકલનની કામગીરી.
૧૫.

એલ.એ.કયુ., આર.એસ.કયુ., એલ.એસ.કયુ. બાબતે સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૧૬.

કારખાનામાં જ ર જણાય ત્યારે ટેબીલીટી પર્માણપતર્ ફરી માંગવાની અને કલમ - ૪૦(૧), કલમ
૪૦(૨) અન્વયે હક
ુ મો કરવા અંગેની કામગીરી.
સંયકુ ત તપાસણીના

૧૭.

કવોડ અંગેની કામગીરીમાં સંકલન માટે અહેવાલ તૈયાર કરવા અંગેની

કામગીરી.
વડી કચેરીમાં કામ કરતા ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ િવિવધ શાખાઓની

૧૮.

કામગીરીનુ ં સુપરિવઝન , સંકલન િવગેરે કરવા માટે શાખા અિધકારીની કામગીરી પણ કરવાની
હોય છે .
માિસક ડાયરી રજુ કરવી.

૧૯.

જી લા કચેરીમાં કચેરીના વડા હોય છે ત્યાં જી લા અિધકારીની ફરજો પણ બજાવવાની હોય છે .

૨૦.

આસી ટ ટ ડાયરકટર, ઇ ડ
નીચે

જણાવેલ કાયદા

યલ સેફટ એ ડ હ થ, વગ-ર
અને તે હેઠળના િનયમોના અમલીકરણ બાબતે તપાસણી મુલાકાત અંગેની

કામગીરી.
-

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.

-

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.

C:\Users\deo02\Desktop\28-7-17\પર્કરણ

૧ થી ૧૭ ૨૦૧૭.docx

સ-૧૯૯૬

-

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

ઉપરોકત કાયદાઓ અંતગર્ત નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
૧.

સામાન્ય રીતે કલમ ર(એમ)(૧)ના ૨૦ થી ૭૦

મયોગી વાળા કારખાના ચા માં હોય

(જી લાના વડા હોય તો જી લાના બધાજ કારખાના ચા માં હોઇ શકે.)
૨.

આવેલ ફરીયાદો અંગે ચકાસણી કરી ફરીયાદીને જવાબ મોકલવાની કામગીરી.

૩.

એમ.એ.એચ., એ કેટેગરી ના કારખાનાના ઓન સાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાન બનાવવાની અપડેટ
કરાવવાની અને રીહસલ
ર્ કરાવવાની કામગીરી.

૪.

પર્ાણધાતક તથા િબન પર્ાણધાતક અક માતની તપાસ કરવી.

૫.

એમ.એ.એચ., એ તથા અન્ય રાસાયિણક પર્કારના કારખાનાની તપાસણી કરવી.

૬.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાના નકશા ચકાસી ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ,/
કચેરીના વડા મારફતે સક્ષમ અિધકારીને મંજુરી માટે સમયસર મોકલવાની કામગીરી.

૭.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાની લાયસન્સ અરજી ચકાસી, સંપ ૂણર્ કરી, કારખાનાના ડેપ્યુટી
ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ અથવા સક્ષમ અિધકારીને સમયસર મોકલવાની
કામગીરી.

૮.

બંધ થઇ ગયેલ કારખાનાના નામ

મા ટર લી ટમાંથી કમી કરવા દરખા ત મોકલવા બાબતની

કામગીરી.
૯.

તેમના કાયર્ક્ષેતર્માના / ચા માં આવેલ કારખાનામાં નોધેલ ભંગ બાબતે , દફતરે દરખા ત / કેસ
દરખા ત જોઇન્ટ ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ ને સમયસર મોકલવાની કામગીરી.

૧૦.

લોકલ કર્ાઇસીસ ગૃપ બાબતે સ પવામાં આવેલ કામગીરી.

૧૧.

કોટર્માં કારખાનાધારાના કેસો અંગે હાજરી રહી િનકાલ માટે પુરતો સમય આપવો.

૧૨.

૪થી માચર્ (સુરક્ષા િદન) સુરક્ષા તાિલમ, સુરક્ષા અિધવેશનમાં સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૧૩.

કચેરીના વડા, રીજીયનના વડા કે અન્ય ઉપરી અિધકારી

૧૪.

જી લા ડીઝા ટર પ્લાન અંગે અને તે માટે સ પવામાં આવેલ કામગીરી અને અન્ય જી લા કચેરીના

કામગીરી સ પે તે

વડા સાથે સંકલનની કામગીરી.
૧૫.

એલ.એ.કયુ., આર.એસ.કયુ., એલ.એસ.કયુ. બાબતે સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૧૬.

કારખાનામાં જ ર જણાય ત્યારે ટેબીલીટી પર્માણપતર્ ફરી માંગવાની અને કલમ - ૪૦(૧), કલમ
૪૦(૨) અન્વયે હક
ુ મો કરવા અંગેની કામગીરી.

૧૭.

સંયકુ ત તપાસણીના

કવોડ અંગેની કામગીરીમાં સંકલન માટે અહેવાલ તૈયાર કરવા અંગેની

કામગીરી.
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૧૮.

વડી કચેરીમાં કામ કરતા આસી ટન્ટ ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ િવિવધ શાખાઓની
કામગીરીનુ ં સુપરિવઝન, સંકલન િવગેરે કરવા માટે શાખા અિધકારી/ સહાયક શાખા અિધકારી
તરીકેની કામગીરી પણ કરવાની હોય છે .
માિસક ડાયરી રજુ કરવી.

૧૯.
૨૦.

જી લા કચેરીમાં કચેરીના વડા હોય છે ત્યાં તેઓને કચેરીના વડાની ફરજો અને જી લા
અિધકારીની ફરજો પણ બજાવવાની હોય છે .

ઇ ડ

યલ સેફટ એ ડ હ થ ઓ ફસર, વગ-ર

નીચે

જણાવેલ કાયદા

અને તે હેઠળના િનયમોના અમલીકરણ બાબતે તપાસણી મુલાકાત અંગેની

કામગીરી.
-

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

ઉપરોકત કાયદાઓ અંતગર્ત નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે .
૧.

પર્ાણઘાતક તથા િબન પર્ાણઘાતક અક માતની તપાસ કરવી.

૨.

એમ.એ.એચ., એ તથા અન્ય રાસાયિણક પર્કારના કારખાનાની તપાસણી કરવી.

૩.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાના નકશા ચકાસી ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ/
કચેરીના વડા મારફતે સક્ષમ અિધકારીને મંજુરી માટે સમયસર મોકલવાની કામગીરી.

૪.

કાયર્ક્ષેતર્માં આવતા કારખાનાની લાયસન્સ અરજી ચકાસી, સંપ ૂણર્ કરી, કારખાનાના ડેપ્યુટી
ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ અથવા સક્ષમ અિધકારીને સમયસર મોકલવાની
કામગીરી.

૫.

બંધ થઇ ગયેલ કારખાનાના નામ

મા ટર લી ટમાંથી કમી કરવા દરખા ત મોકલવા બાબતની

કામગીરી.
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૬.

તેમના કાયર્ક્ષેતર્માના / ચા માં આવેલ કારખાનામાં નોધેલ ભંગ બાબતે , દફતરે દરખા ત / કેસ
દરખા ત ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ અથવા સક્ષમ અિધકારીને સમયસર
મોકલવાની કામગીરી.

૭.

લોકલ કર્ાઇસીસ ગૃપ બાબતે સ પવામાં આવેલ કામગીરી.

૮.

૪ થી માચર્ (સુરક્ષા િદન) સુરક્ષા તાિલમ, સુરક્ષા અિધવેશનમાં સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૯.

કચેરીના વડા, રીજીયનના વડા કે અન્ય ઉપરી અિધકારી

૧૦.

જી લા ડીઝા ટર પ્લાન અંગે અને તેમાટે સ પવામાં આવેલ કામગીરી અને અન્ય જી લા કચેરીના

કામગીરી સ પે તે

વડા સાથે સંકલનની કામગીરી.
૧૧.

એલ.એ.કયુ., આર.એસ.કયુ., એલ.એસ.કયુ. બાબતે સ પવામાં આવતી કામગીરી.

૧૨.

કારખાનામાં જ ર જણાય ત્યારે ટેબીલીટી પર્માણપતર્ ફરી માંગવાની અને કલમ Ð ૪૦(૧) , કલમ
૪૦(૨) અન્વયે હક
ુ મો કરવા અંગેની કામગીરી.

૧૩.

સંયકુ ત તપાસણીના

કવોડ અંગેની કામગીરીમાં સંકલન માટે અહેવાલ તૈયાર કરવા અંગેની

કામગીરી.
૧૪.

ફટાકડા

વા કારખાનામાં એન.ઓ.સી. (ના વાંધા પર્માણપતર્) આપવા અંગેની કામગીરી.

૧૫.

ફોમર્ નંબર- ૨૧ નુ ં વગીર્કરણ.

૧૬.

માિસક ડાયરી રજુ કરવી.

૧૭.

સદર બાબતોનુ ં ડેપ્યુટી ડાયરે કટર, ઇન્ડ ટર્ીયલ સેફટી એન્ડ હે થ / કચેરીના વડા મોનીટરીંગ
કરતા હોય છે .
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