કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

કાયદો અને #યાય મં$ાલય
(કાયદા
કાયદા િવભાગ )
નવી દ'હ(,
શક )
દ'હ( ૨૩મી
૨૩મી એિલ,
એિલ ૨૦૧૩,
૨૦૧૩ વૈશાખ,
ાખ ૩, ૧૯૩૫ (શક
સંસદના નીચેના અિધિનયમને ૨૨મી એિલ, ૨૦૧૩ના રોજ ના. રા01પિતની મં3ૂર( મળ( છે અને
સવ6 લોકોની ણ સા7ુ તે અહ9 િસ: કરવામાં આવે છે . :
કામકાજના થળે મ હલાઓની
હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ
િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩
(૨૦૧૩
૨૦૧૩નો
૨૦૧૩નો ૧૪મો
૧૪મો)
મો
(૨૨મી એિલ, ૨૦૧૩)
કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણીની સામે અને તીય સતામણીની ફરોયાદોના
િનવારણ

તથા તેની સાથે

સંકળાયેલા અથવા

= ુત

બાબતો માટ?

ર@ણ A ૂ7ું પાડવા માટ? નો

અિધિનયમ.
તેમાં, ભારતના સંિવધાનની કલમો, ૧૪ અને ૧૫ હ?ઠળ મ હલાઓના સમાનતાના D ૂળE ૂત હકના
ઉ'લંઘનથી પ રણમતી તીય સતામણી અને ભારતના સંિવધાનની કલમો, ૨૧ હ?ઠળ તેમને Hવનનો
તથા ગૌરવA ૂવક
6 Hવવાના તેમજ કોઈ પણ Kયવસાય કરવાનો અથવા કોઈ પણ ધંધો, વેપાર અથવા
Kયવસાય ચાLુ રાખવાનો અિધકાર, Mમાં તીય સતામણીથી NુરO@ત DુPત પયા6વરણના હQનો
સમાવેશ થાય છે .
અને, તીય સતામણીની સામે ર@ણ તથા ગૌરવA ૂવ6ક કામ કરવાના અિધકારને Rતરરા01(ય
કરાર અને મ હલા Sયેના તમામ કારના ભેદભાવની નાT ૂદ( Uગેનો કરાર, Mમાં ૨૫મી 3ૂન, ૧૯૯૩ના
રોજ ભારત સરકાર Wારા Nુધારણા કરવામાં આવી છે એવા દતાવેજોમાં માનવ અિધકાર તર(ક?
વીકારવામાં આKયા છે .
અને, કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણીની સામે ર@ણ A ૂ7ું પાડવા માટ? ઉPત
કરારને અમલમાં D ૂકવા માટ? તાક(દ? જોગવાઈ કરવી જXર( છે .
આ અિધિનયમ, સંસદમાં ભારતના સYાક રા01ના ૬૪મા વષમ
6 ાં ઘડવામાં આKયો .
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

કરણ : ૧
ારં Oભક

ૂ ુ ં શીષ6ક, Kયાપ
\ં]
અને આરં ભ

૧. (૧) આ અિધિનયમ, કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ,
િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ, ૨૦૧૩ તર(ક? ઓળખાશે.
(૨) સમ^ ભારતમાં તેનો અમલમાં કરવામાં આવશે.
(૩) ક?#_ સરકાર સYાવાર રા`યપ$માં િનયત કર? તે તાર(ખથી અમલમાં આવશે.

Kયાaયાઓ:

૨. સંદભ6થી અ#યથા જXર( ન હોય તો, આ અિધિનયમમાં ,(ક) ”પી ડત મ હલા” એટલેં માં, કામ પર રાખવામાં આવી હોય ક? ન રાખવામાં
(૧) કામકાજના થળના સંબધ
આવી હોય એવી, કોઈ પણ cમરની કોઈ પણ મ હલા, િતવાદ( Wારા તીય
સતામણીના કોઈ પણ ]ૃSયનો ભોગ બની હોવાનો આ@ેપ કરતી હોય ,
ં માં, આવા રહ?ણાક અથવા ઘરમાં કામ પર રાખવામાં
(૨) રહ?ણાક અથવા ઘરની સંબધ
આવી હોય તેવી કોઈ પણ cમરની મ હલા,
(ખ) ”યોeય સરકાર ” એટલેં માં Mની થાપના કરવામાં આવી હોય, માલીક( હોય,
(૧) કામકાજના થળના સંબધ
અથવા સંA ૂણપ
6 ણે ક? Rિશક ર(તે Sય@ ક? પરો@ ર(તે નીચેના કોઈ Wારા નfધપા$
ર(તે નાણાંKયવથા કરવામાં આવ= ું હોય એgું થળ(ક) ક?#_ સરકાર અથવા ક?#_ સરકારમાં સંઘદ? શhું વહ(વટ( તં$;
(ખ) રા`ય સરકાર Wારા, રા`ય સરકાર
(૨) પેટા કલમ,(૧) હ?ઠળ સમાિવ0ટ ન હોય એવા કામકાજના થળની બાબતમાં રા`ય
સરકાર ;
(ગ) “ચેરપરસન –અjય@” એટલે કલમ, ૭ની પેટાકલમ, (૧) હ?ઠળ િન દl 0ટ થાિનક
ફ રયાદ સિમિતના ચેરપરસન –અjય@;
(ઘ) “mજ'લા અિધકાર( ” એટલે કલમ, ૫ હ?ઠળ િન દl 0ટ કર? લા એક અિધકાર(;
(ચ) “ઘરઘાટ(/કામવાળ(/ઘરગnoુ કામદાર ” એટલે એક એવી pી M

કોઈ પણ

]ુ\ુંબમાં રોકડ અથવા અ#યર(તે વળતરથી, Sય@ અથવા પરો@ ર(તે કોઈ એજસી
મારફત હંગામી, ખંડકાલીન/Uશકાલીન, અથવા A ૂણ6 કાલીન ધોરણે ઘરકામ માટ?
રાખવામાં આવી હોય, પરં = ુ તેમાં િનયોPતાના ]ું\ુંબના કોઈ પણ સqયનો સમાવેશ
થશે નહ9.
(છ) “કામદાર” એટલે કોઈ કામકાજના થળે કોઈ પણ કામકાજ માટ? િનયિમત,
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

હંગામી, કામચલાઉ, અથવા દr િનક વેતનના ધોરણે Sય@ અથવા ક#1ાPટર સ હત
કોઈ એજ#સી Wારા Dુaય િનયોPતાની ણ સાથે ક? ણ િવના , વળતર સાથે ક? તે
િવના,

અથવા વૈstછક ધોરણે ક? અ#યથા, રોજગાર(ની પ0ટ શરતો ક? ગOભuત

શરતોથી કામ પર રાખેલી KયvPત અને તેમાં સહકામદાર, કરાર આધા રત કામદાર,
અજમાયશી, તાલીમી, શીખાઉ ઉમેદવાર અથવા આવા કોઈ પણ નામે ઓળખાતી
KયvPતનો સમાવેશ થાય છે .
(જ) “િનયોPતા” એટલે(૧) કોઈ િવભાગ/ખા=,ું સંગઠન, ઉપwમ, થાપના, ઉxોગસાહસ, સંથા, કચેર(, શાખા
અથવા યોeય સરકાર અથવા થાિનક સYાતં$નો એકમ, િવભાગ/ખાતા, સંગઠન,
ઉપwમ, થાપના, ઉxોગસાહસ, સંથા, કચેર(, શાખા અથવા યોeય સરકાર અથવા
થાિનક સYાતં$ના એકમનો વડો અથવા યોeય સરકાર અથવા થાિનક સYાતં$
તર(ક? આવા અ#ય અિધકાર(, યથાસંગ, આ Uગેના આદ? શથી િન દl 0ટ કરવામાં
આવે તે Dુજબ.;
(૨) પેટાકલમ,(૧)હ?ઠળ આવર( લેવામાં આK{ું ન હોય એવા કામકાજના કોઈપણ
થળમાં સંચાલન, દ? ખર? ખ અને િનયં$ણ માટ? જવાબદાર એવી કોઈ પણ KયvPત;
પ0ટતા:
પ0ટતા આ પેટા કલમના હ?= ુ માટ? “સંચાલન”માં આવા સંગઠન માટ? નીિતની
રચના અને વહ(વટ માટ? જવાબદાર KયvPત, બોડ6, અથવા સિમિતનો સમાવેશ થશે;
(૩) પેટા કલમ, (૧)અને (૨) હ?ઠળ આવર( લીધેલાં કામકાજનાં થળોની બાબતમાં
તેના અથવા તેનીના કમ6ચાર(વગ6ની બાબતમાં કરાર આધા રત જવાબદાર(ઓ અદા
કરનાર KયvPત;
(૪) રહ?ણાક અથવા ઘરની બાબતમાં આવા ઘરઘાટ(/કામવાળ(/ઘરગnoુ કામદારની
સંaયા,

Dુદત,

અથવા

કાર

ક?

રોજગારના

કાર

અથવા

ઘરઘાટ(/કામવાળ(/ઘરગnoુ કામદાર Wારા કરવામાં આવતી g ૃિYઓને jયાનમાં
લીધા િવના, M ઘરઘાટ(/ કામવાળ(/ ઘરગnoુ કામદારની િનમ| ૂક કરતી હોય અથવા
તેનો લાભ મેળવતી KયvPત અથવા પ રવાર;
(ઝ) “Rત રક સિમિત” એટલે કલમ, ૪ હ?ઠળ રચવામાં આવેલી Rત રક ફ રયાદ
સિમિત;
(ટ) “થાિનક સિમિત” એટલે કલમ, ૬ હ?ઠળ રચવામાં આવેલી થાિનક ફ રયાદ
સિમિત;
(ઠ)” સqય ” એટલે યથા સંગ, થાિનક ફ રયાદ સિમિત અને Rત રક ફ રયાદ
સિમિતના સqય ;
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

(ડ) “િન દl 0ટ” એટલે આ અિધિનયમ હ?ઠળ ઘડ?લા િનયમો Wારા િન દl 0ટ;
(ઢ)”Dુખ અિધકાર((િસાઈ ડગ ઑ ફસર)” એટલે કલમ, ૪ની પેટા કલમ, (૨) હ?ઠળ
નામિન{ુPત Rત રક ફ રયાદ સિમિતના) Dુખ અિધકાર((િસાઈ ડગ ઑ ફસર);
(ત) “િતવાદ(”એટલે પી ડત મ હલાએ Mની િવ7ુ: ફ રયાદ કર( હોય તે KયvPત;
(થ) ”તીય સતામણી”માં આ હ?= ુ માટ? તીય સતામણીમાં નીચે માણેના વણછાજતા ઈરાદાA ૂવક
6 ના
તીય વતન
6 (Sય@ ર(તે ક? પરો@ર(તે )નો સમાવેશ થાય છે :
૧) શા રર(ક સંપક6 અથવા ટછાટ; અથવા
૨) તીય તરફ?ણની માટ? માગણી અથવા િવનંતી; અથવા
૩)તીય વલણ ધરાવતી ટપણો કરવી ; અથવા
૪) અલીલ સા હSય દશા6વgુ;ં અથવા
૫) તીય કારhું અ#ય કોઈ પણ અવાંstછત શા રર(ક, શા દક અથવા
અશા દક વત6ન;
(દ)”કામકાજના થળ”માં નીચેનાઓ સમાવેશ થાય છે :
(૧) કોઈ િવભાગ/ખા=,ું સંગઠન, ઉપwમ, થાપના, ઉxોગસાહસ, સંથા, કચેર(, એવી
શાખા અથવા એકમ- Mની થાપના, માલીક(, િનયં$ણ સંA ૂણ6પણે ક? Rિશક ર(તે
Sય@ ક? પરો@ ર(તે નfધપા$ ર(તે Mની નાણાંKયવથા, યોeય સરકાર અથવા
થાિનક સYાતં$ ક? સરકાર( કંપની અથવા િનગમ અથવા સહકાર( મંડળ( Wારા
કરવામાં આવી હોય,
(૨)કોઈ પણ ખાનગી @ે$, સંગઠન અથવા ખાનગી સાહસ, ઉપwમ, ઉxોગસાહસ,
સંથા, થાપના, મંડળ(, 1ટ, Oબનસરકાર( સંગઠન, એPમ અથવા વાOણ`યકર(તે,
Kયાવસાિયકર(તે, ધંધાદાર(ર(તે, શૈ@Oણકર(તે, મનોરં જન, ઔxોOગકર(તે, આરોeય
સેવાઓ અથવા ઉSપાદન, Aુરવઠો, વેચાણ, િવતરણ અથવા સેવાઓ સ હત નાણાક(ય
g ૃિYઓ Wારા સેવાઓ A ૂર( પાડનાર સેવા િવતરક (સિવસ ોવાઈડર) ;
(૩) હોvપટલો અથવા નિસગ હોમ ;
(૪) િનવાસી ક? તાલીમ, ખેલ]ૂદ અથવા તેને લગતી g ૃિYઓ માટ? ઉપયોગમાં
લેવાતી હોય ક? ન લેવાતી હોય એવી કોઈ પણ ખેલ]ૂદ સંથા, ટ? ડયમ, રમતગમત
સં]ૂલ અથવા પધા6 અથવા રમતગમતhું થળ ;
(૫) િનયોPતા Wારા A ૂર( પાડવામાં આવતી પ રવહન સેવાઓ સ હત, રોજગારને
કારણે અથવા આવી Dુસાફર( કરવા માટ?, રોજગારના સમય દરિમયાન િનયોPતા
Wારા Dુલાકાત લેવામાં આવતી હોય એgું કોઈ પણ થળ;
4

કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

(૬) રહ?ણાક અથવા ઘર ;
ં માં “અસંગ ઠત @ે$” એટલે
(ધ) “અસંગ ઠત @ે$”: કામકાજના થળનાસંબધ
KયvPતઓ Wારા અથવા વરોજગાર( ધરાવતા કામદારોની માલીક(hું અને
માલસામ^ીhું ઉSપાદન અથવા વેચાણ કર= ું અથવા કોઈ પણ કારની સેવાઓ A ૂર(
પાડ= ું સાહસ, Mમાં ઉxોગસાહસ ૧૦થી ઓછ( સંaયામાં કામદારોની િન{ુvPત કર= ું
હોય.

તીય
સતામણીhું
િનવારણ

૩.(૧) કોઈ પણ કામકાજના થળે કોઈ પણ મ હલા તીય સતામણીનો ભોગ બનવી
જોઈશે નહ9.
(૨) અ#ય સંજોગો સાથે નીચેના સંજોગોની બાબતમાં તીય સતામણીhું કોઈ ]ૃSય
અથવા વતન
6 થાય હોય અથવા હોય તો તેને તીય સતામણી ગણી શકાય ;
(૧) તેણીના રોજગાર/નોકર(માં ગOભuત અથવા પ0ટ પસંદગીના Kયવહારhું વચન;
અથવા
(૨) તેણીના રોજગાર/નોકર(માં ગOભuત અથવા પ0ટ hુકસાનકારક Kયવહારની
ધમક(; અથવા
(૩) તેણીના હાલના અથવા ભાિવ રોજગાર/નોકર(ના દર િવશે ગOભuત અથવા
પ0ટ ધમક(; અથવા
(૪)તેનીના કામમાં હત@ેપ અથવા કામગીર(ના વાતવરણમાં ભય પેદા કરવો
અથવા  ૃણાપદ અથવા િત]ૂળતા ઊભી કરવી; અથવા
(૫) તેણીના આરોeય અથવા સલામતીને િત]ૂળ અસર કર? એવો અપમાનજનક
Kયવહાર કરવો .
કરણ :૨
૨

Rત રક ફ રયાદ

Rત રક ફ રયાદ સિમિતની રચન

સિમિતની રચના

૪.(૧) કામકાજના થળના દર? ક િનયોPતાએ OલOખતમાં આદ? શ આપીને, “Rત રક
ફ રયાદ સિમિતની રચના” તર(ક? ઓળખાતી એક Rત રક ફ રયાદ સિમિતની રચના
કરવાની રહ?શે.
પરં = ુ, કામકાજનાં થળોની કચેર(ઓ અથવા વહ(વટ( એકમો 3ુદ( 3ુદ( જeયાએ
અથવા િવભાગ અથવા પેટા િવભાગ તર? આવેલાં હોય Sયાં તમામ વહ(વટ( એકમો
અથવા કચેર(ઓ ખાતે Rત રક ફ રયાદ સિમિતની રચના કરવાની રહ?શે.
(૨) આ Rત રક ફ રયાદ સિમિત િનયોPતા Wારા નીમવાના નીચેના સqયોની બનેલી
હશે, એટલે ક?:(ક)એક Dુખ અિધકાર(, M
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કામકાજના થળે કામદારોમાં

વ ર0ઠ ક@ા/તર?

કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

નીમાયેલા મ હલા કામદાર હશે:
પરં = ુ,

વ ર0ઠ ક@ા/તર? નીમાયેલા મ હલા કામદાર ઉપલ ધ ન હોય

એવા

કસામાં, અ#ય કચેર(ઓમાંથી અથવા પેટા કલમ, (૧)માં િન દl 0ટ કર? લા કામકાજના
થળના વહ(વટ( એકમોમાંથી આ Dુખ અિધકાર(ની િન{ુvPત કરવાની રહ?શ:ે
વુમાં,

અ#ય કચેર(ઓ અથવા કામકાજના થળના વહ(વટ( એકમોમાં વ ર0ઠ

ક@ા/તર? નીમાયેલા મ હલા કામદાર ઉપલ ધ ન હોય એવા કસામાં, તે જ િનયોPતા
અથવા કોઈ

અ#ય કામકાજના થળ અથવા અ#ય િવભાગ/ખાતા અથવા

સંગઠનમાંથી આ Dુખ અિધકાર(ની િન{ુvPત કરવાની રહ?શ:ે
(ખ) કામદારો પૈક( ખાસ કર(ને, મ હલાના ઉે શો માટ? ક ટબ: અથવા Mઓ સામાmજક
કાય6નો અhુભવ અથવા કાh ૂની ણકાર( ધરાવતા હોય એવા બેથી ઓછા સqયો ન
હોવા જોઈએ.
(ગ) એક સqય,

મ હલાના ઉે શો માટ? ક ટબ:

Oબનસરકાર( સંગઠનો અથવા

મંડળોમાંથી અથવા તીય સતામણીની સમયાઓથી પ રOચત હોવો જોઇએ:
પરં = ુ, આ ર(તે િન{ુPત કર? લા ]ુલ સqયોના ઓછામાં ઓછા અરધા સqયો
મ હલાઓ હોવા જોઈએ.
(૩) Dુખ અિધકાર( અને Rત રક સિમિતના દર? ક સqયો, િનયોPતા Wારા િન દl 0ટ
કરવામાં આવે એ Dુજબ, તેમની નામિન{ુvPતની તાર(ખથી $ણ વષ6થી વુ નહ9
એટલી Dુદત Nુધી આ પદ ધારણ કરશે.
(૪) Oબનસરકાર( સંગઠનો અથવા મંડળોમાંથી નીમાયેલા સqય Rત રક સિમિતની
બેઠકો માટ? િનયોPતા Wારા િન દl 0ટ કરવામાં આવે એ Dુજબની ફ( અથવા ભnથાં
મેળવશે.
(૫) Rત રક સિમિતના Dુખ અિધકાર( અથવા કોઈ સqય(ક) કલમ, ૧૬ની જોગવાઈઓનો ભંગ કર? ; અથવા
(ખ) કોઈ ુનામાં આરોપી ઠર? અથવા M તે સમયે કોઈ કાયદા હ?ઠળ કોઈ ુનામાં
તપાસ હ?ઠળ હોય અથવા તેમની સામે િશતિવષયક કાય6વાહ( ચાLુ હોય ; અથવા
ે ાર ઠર? અથવા તેમની સામે િશતિવષયક
(ગ)કોઈ િશતિવષયક કાય6વાહ(માં ુનગ
કાય6વાહ( ચાLુ હોય ; અથવા
(ઘ)તેના પદનો એવો ુ7ુપયોગ કય હોય ક? તેને પદ પર ચાLુ રાખવો એ હ?ર
હતની િવ7ુ: હોય ,
આવા Dુખ અિધકાર( અથવા સqયને, યથાસંગ , સિમિતમાંથી ૂર કરવામાં
આવશે અને આ ર(તે ખાલી પડ?લી જeયા અથવા કોઈ ાસંOગક ખાલી જeયા આ
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

કલમની જોગવાઈઓને અhુXપ નવી િન{ુvPતથી ભરવામાં આવશે.
કરણ :૩
૩
mજ'લા અિધકાર(hું ૫. યોeય સરકાર, આ અિધિનયમ હ?ઠળની સYા અથવા કાયનો અમલ કરવા માટ?,
હ?રનાDું

દર? ક mજ'લામાં mજ'લા મેmજ1? ટ અથવા અિધક mજ'લા મેmજ1?ટ અથવા કલેPટર
અથવા નાયબ કલેPટરને mજ'લા અિધકાર( તર(ક? િન દl 0ટ કર( શક?.

થાિનક ફ રયાદ

૬.(૧) દર? ક mજ'લા અિધકાર( , M સંથાઓમાં ૧૧ કરતાં ઓછા કામદારો હોવાને લીધે

સિમિતની રચના

તેમાં Rત રક ફ રયાદ સિમિતની રચના કરવામાં ન આવી હોય અથવા િનયોPતાની

અને @ે$ાિધકાર

ુદની સામે ફ રયાદ હોય તો સંથાઓમાંથી કરવામાં આવતી તીય સતામણીની
ફ રયાદ વીકારવા માટ? સંબિં ધત mજ'લામાં “થાિનક ફ રયાદ સિમિત” તર(ક?
ઓળખાતી એક સિમિતની રચના રચના કરશે.
(૨) mજ'લા અિધકાર( દર? ક લોક, તાLુકા અને ^ામીણ અથવા આ દવાસી િવતારમાં
તેહિસલમાં અને શહ?ર( િવતારમાં {ુિનિસપાOલટ(માં વૉડ6માં ફ રયાદો વીકારવા

થાિનક ફ રયાદ

અને સાત દવસની Dુદતમાં સંબિં ધત થાિનક ફ રયાદ સિમિતને મોકલવા માટ? એક

સિમિતની રચના,
રચના,

નોડલ અિધકાર(ને પદનાિમત કરશે.

Dુદત અ#ય
બોલીઓ અને
શરતો

(૩) થાિનક ફ રયાદ સિમિતનો @ે$ાિધકાર, તે M mજ'લામાં રચવામાં આવી હોય
તેના િવતાર Nુધી રહ?શે.
૭.(૧) થાિનક

ફ રયાદ સિમિત mજ'લા અિધકાર( Wારા િન{ુPત કરવાના નીચેના

સqયોની બનેલી હશે, એટલે ક? :(ક) સામાmજક કાય6ના @ે$માં િત0ઠત અને

મ હલાઓના હતો માટ? સમિપત

મ હલાઓમાંથી એક અjય@ (ચેરપરસન)ની િન દl 0ટ કરવા;
(ખ) mજ'લામાં લોક, તાLુકા અથવા તહ?િસલ અથવા વૉડ6, અથવા {ુિનપાOલટ(માં
કામ કરતી એક મ હલા સqય િન દl 0ટ કરવા;
(ગ) બે સqયો, M પૈક( ઓછામાં ઓછા એક સqય મ હલા હોય M, મ હલાઓના હતો
માટ? સમિપત હોય એવાં Oબનસરકાર( સંગઠન અથવા મંડળોમાંથી આવતી હોય
અથવા એવી KયvPત M તીય સતામણીને લગતી સમયાઓથી પ રOચત હોય;
પરં = ુ, ઓછામાં ઓછ( એક નામિન{ુPત KયvPત, ખાસ કર(ને કાયદાની પાદE ૂ
અથવા કાયદાક(ય ણકાર( ધરાવતી હોવી જોઈએ.
વુમાં, ઓછામાં ઓછ( એક નામિન{ુPત KયvPત,

અhુN ૂOચત

િતઓ અથવા

અhુN ૂOચત આ દિતઓ અથવા અ#ય પછાત વગ6 અથવા ક?#_ સરકાર વખતોવખત
િન દl 0ટ કર? એવી લુમતી સDુદાયની હોવી જોઈએ.
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

(ડ) mજ'લામાં સમાજ

ક'યાણ અથવા મ હલા અને બાળ િવકાસની કામગીર(

સંભાળતા અિધકાર( હોાની Xએ એક સqય બનશે.
(૨) થાિનક સિમિતના Dુખ/ચેરપરસન અને સqયો mજ'લા અિધકાર( િન દl 0ટ કર? એ
માણે તેમની િન{ુvPતની તાર(ખથી $ણ વષ6થી વુ નહ9 એટલી Dુદત Nુધી હોો
સંભાળશે.
(૩) થાિનક સિમિતના Dુખ અિધકાર( અથવા કોઈ સqય(ક) કલમ, ૧૬ની જોગવાઈઓનો ભંગ કર? ; અથવા
(ખ) કોઈ ુનામાં આરોપી ઠર? અથવા M તે સમયે કોઈ કાયદા હ?ઠળ કોઈ ુનામાં
તપાસ હ?ઠળ હોય અથવા તેમની સામે િશતિવષયક કાય6વાહ( ચાLુ હોય ; અથવા
ે ાર ઠર? અથવા તેમની સામે િશતિવષયક
(ગ)કોઈ િશતિવષયક કાય6વાહ(માં ુનગ
કાય6વાહ( ચાLુ હોય ; અથવા
અhુદાનો અને
ઓ ડટ

(ઘ)તેના પદનો એવો ુ7ુપયોગ કય હોય ક? તેને પદ પર ચાLુ રાખવો એ હ?ર
હતની િવ7ુ: હોય ,
આવા Dુખ અિધકાર( અથવા સqયને, યથાસંગ,

સિમિતમાંથી ૂર કરવામાં

આવશે અને આ ર(તે ખાલી પડ?લી જeયા અથવા કોઈ ાસંOગક ખાલી જeયા આ
કલમની જોગવાઈઓને અhુXપ નવી િન{ુvPતથી ભરવામાં આવશે.
(૪) પેટા કલમ, (૧)ની કલમ, (ક) અને (ખ) હ?ઠળ િન{ુPત કરવામાં આKયા હોય એ
િસવાયના, થાિનક ફ રયાદ સિમિતના Dુખ અને સqયો, Rત રક સિમિતની બેઠકો
માટ? િનયોPતા Wારા િન દl 0ટ કરવામાં આવે એ Dુજબની ફ( અથવા ભnથાં મેળવવા
હકદાર રહ?શે.
૮.(૧) ક?#_ સરકાર, સંસદમાં આ Uગેનો જXર( યોeય કાયદો કર(ને કલમ, ૭ની પેટા
ે ી ફ( અને ભnથાંની ુકવણીના ઉપયોગ કરવા ક?#_ સરકારને
કલમ, (૪)માં ઉ'લેખલ
યોeય લાગે એવી રકમhું રા`ય સરકારોને અhુદાન આપશે.
(૨) રા`ય સરકાર એક એજ#સી થાપી શક? અને પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળ આપવામાં
આવેL ું અhુદાન તે એજ#સીને તબદ(લ કર( શક? .
(૩)આ એજ#સી કલમ, ૭ની પેટા કલમ (૪)માં ઉ'લેખેલી ફ( અને ભnથાં  ૂકવવા
માટ? ની જXર( રકમ mજ'લા અિધકાર(ને ુકવશે.
(૪)પેટા કલમ, (૨)માં જણાવેલી એજ#સીના હસાબો રા`યના મહા હસાબનીશના
પરામશન
6 માં િનયત કરવામાં આKયા હોય એ ર(તે ળવવાના અને ઓ ડટ કરવાના
રહ?શે અને એજ#સીના હસાબોનો હવાલો ધરાવતી KયvPત, િનયત કરવામાં આવે
એવી તાર(ખ પહ?લાં , તે Uગેના ઓ ડટરના અહ?વાલ સાથે તેની ઓ ડટ કર? લી
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

નકલ, રા`ય સરકારને ર3ૂ કરશે.
તીય

કરણ :૪
૪

સતામણીની

૯.(૧) કોઈ પણ ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા રચવામાં આવેલી Rત રક સિમિતને,

ફ રયાદો

કામકાજના થળે થયેલી તીય સતામણીની ફ રયાદ OલOખતમાં અથવા આવી
સિમિત રચવામાં આવી ન હોય તેવા કસામાં થાિનક સિમિતને, બનાવની તાર(ખથી
$ણ માસના ગાળામાં અને બનાવોની ેણીના કસામાં છે 'લા બનાવની તાર(ખથી
$ણ માસના ગાળામાં કર( શક?;
પરં = ુ, આવી ફ રયાદ OલOખતમાં કર( ન કર( શકાય Sયાં, Rત રક સિમિતના Dુખ
અિધકાર( અથવા કોઈ પણ સqય અથવા થાિનક સિમિતના અjય@/ચેરપરસન
અથવા કોઈ પણ સqય OલOખતમાં ફ રયાદ કરવા માટ? આ મ હલાને તમામ વાજબી
સહાય કરશે.
વુમાં, Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત, ઉPત સમયમયા6દામાં
ફ રયાદ નfધાવવા માટ? મ હલાને અટકાવે તેવા સંજોગો હતા એવી ખાતર( થાય તો,
OલOખતમાં નfધ કરવાનાં

કારણો માટ? $ણ માસથી વુ નહ9 એવી Dુદત વધાર(

શક?.
(૨) કોઈ પણ ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા તેણીની શાર( રક અથવા માનિસક અશvPતને
સમાધાન

કારણે

અથવા D ૃS{ુ ક? અ#યથા ફ રયાદ કર( શક? તેમ ન હોય Sયાર? ,

તેણીના

કાયદ? સરના વારસ અથવા િનયત કર( શકાય એવી અ#ય KયvPત આ કલમ હ?ઠળ
ફ રયાદ કર( શક?.
૧૦.(૧)
Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત, કલમ, ૧૧ હ?ઠળ તપાસ
૧૦
શX કર? તે પહ?લાં, ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાની િવનંતીથી તેણી અને િતવાદ(ની
વtચે સમાધાન Wારા મામલાની પતાવટ કરવા પગલાં લઈ શક?.
પરં = ુ, સમાધાનના આધાર તર(ક? કોઈ નાણાક(ય પતાવટ કરવામાં આવશે નહ9.
(૨) પેટા કલમ,(૧) હ?ઠળ સમાધાન કરવામાં આવે Sયાર? Rત રક સિમિત અથવા
યથાસંગ થાિનક સિમિત, આ ર(તે કરવામાં આવતા સમાધાનની નfધ કરશે અને
ભલામણમાં િન દl 0ટ કયા6 Dુજબનાં પગલાં લેવા િનયોPતા અથવા mજ'લા અિધકાર(ને
તે નfધ મોકલશે.
ફ રયાદની
તપાસ

(૩) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત, પેટા કલમ, (૨) હ?ઠળ
નfધાયેલા સમાધાનની નકલો ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા અને િતવાદ(ને આપશે.
(૪) પેટા કલમ,(૧) હ?ઠળ સમાધાન કરવામાં આવે Sયાર? Rત રક સિમિત અથવા
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

યથાસંગ થાિનક સિમિત Wારા કોઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે નહ9.
૧૮૬૦ની
૧૮૬૦ની ૪૫

૧૧.(૧)
કલમ, ૧૦ની જોગવાઈઓને અધીન, Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ
૧૧
થાિનક સિમિતએ Mમાં િતવાદ( એક કામદાર હોય Sયાં િતવાદ(ને લાુ પડતા
હોય એવા સેવાના િનયમોની જોગવાઈઓ અhુસાર ફ રયાદની તપાસ આગળ
ધપાવશે અને `યાં આવા િનયમો અvતSવ ધરાવતા ન હોય Sયાં િનયત કરવામાં આવે
એ ર(તે અથવા ઘરઘાટ(/કામવાળ(/ઘરગnoુ કામદારના કસામાં થાિનક સિમિત,
થમદશ ક?સ હોય તો ભારતીય દં ડ સં હતાની કલમ, ૫૦૯ હ?ઠળ અને ઉPત દં ડ
સં હતાની લાુ પડતી હોય એવી = ુત અ#ય કોઈ જોગવાઈઓ હ?ઠળ સાત દવસમાં
ક?સ નfધવા માટ? પોલીસને ફ રયાદ મોકલશે.
પરં = ુ, ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા Rત રક સિમિત અથવા

૧૮૬૦ની
૧૮૬૦ની ૪૫

સિમિતને

યથાસંગ થાિનક

જણાવે ક? િતવાદ( Wારા કલમ, ૧૦ની પેટાકલમ,(૨) હ?ઠળ કરવામાં

આવેલા સમાધાનની

જોગવાઈઓhું પાલન કરવામાં આવ= ું નથી તો Rત રક

સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત આ ફ રયાદ Uગે તપાસ કરવા આગળ
વધી શક? અથવા પોલીસને ફ રયાદ મોકલી શક?:
વુમાં, બે પ@કારો કામદારો હોય તો
૧૯૦૮ની
૧૯૦૮ની ૫

આ પ@કારોને

તપાસની કાય6વાહ(

દરિમયાન સાંભળવાની એક તક અને સિમિતની સામે તારણોની િવ7ુ: ર3ૂઆત
કરવા માટ? આ બે પ@કારોને તારણોની એક નકલ આપવી જોઈએ.
ૂ હોય તેમ છતાં, આ કોટ6
(૨) ભારતીય દં ડ સં હતાની કલમ, ૫૦૯માં કોઈ પણ મજ]ર
`યાર? િતવાદ(નો ુનો Aુરવાર થાય Sયાર? કલમ, ૧૫ની જોગવાઈઓને jયાનમાં
રાખીને, કોટ6ને યોeય લાગે તેટલી રકમ િતવાદ(ને ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાને
 ૂકવવાનો આદ? શ કર( શક?.
(૩) પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળ તપાસ કરવા માટ? નીચેની બાબતમાં ક?સ ચલાવતી વખતે
Rત રક સિમિત અથવા થાિનક સિમિત યથાસંગ,

દવાની કાય6ર(િત સં હતા

(િસિવલ ોિસજર કોડ), ૧૯૦૮ હ?ઠળ કોટ6ને M સYા િન હત કરવામાં આવી છે એવી જ
સYા ધારણ કરશે;
(ક)કોઈ પણ KયvPતને હાજર કરવાની અને હાજર રહ?વા ફરજ પાડવાની અને
સોગન ઉપર તપાસ કરવાની;
(ખ)દતાવેજોની શોધ કરાવવાની અને ર3ૂ કરાવવાની;
(ગ)અ#ય કોઈ પણ બાબત M િનયત કરવામાં આવે.
(૪)પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળની તપાસ ૯૦ દવસની Dુદતમાં A ૂણ6 કરવાની રહ?શે.
કરણ:૫
કરણ ૫
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

ફ રયાદ Uગે તપાસ
તપાસ બાક( હોય

૧૨.(૧)
તપાસ બાક( હોય તે દરિમયાન ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાએ કર? લી OલOખત
૧૨

તે દરિમયાનની

અરH Uગે Rત રક સિમિત અથવા થાિનક સિમિત, યથાસંગ, િનયોPતાને નીચે

કાય6વાહ(

માણે ભલામણ કર( શક?(ક) ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા અથવા િતવાદ(ની કોઈ અ#ય થળે બદલી;
અથવા
(ખ) ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાની $ણ માસ Nુધીની ર મં3ૂર કરવી; અથવા
(ગ)િનયત

કરવામાં આવે એવી, ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાની અ#ય આવી

રાહત મં3ૂર કરવી
(૨) આ કલમ હ?ઠળ ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાને મં3ૂર કર? લી રઓ, તેણી અ#યથા M
રઓ માટ? હકદાર હોય તે ઉપરાંતની રહ?શે.
(૩) પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળ Rત રક સિમિત અથવા થાિનક સિમિતની, યથાસંગ
ભલામણથી િનયોPતા પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળ કરવામાં આવેલી ભલામણોનો અમલ
કરશે અને આવા અમલ Uગેનો અહ?વાલ યથાસંગ, Rત રક સિમિત અથવા
થાિનક સિમિતને મોકલાવશે.
તપાસ અહ?વાલ

૧૩.(૧
૧૩ ૧) આ અિધિનયમ હ?ઠળની તપાસ A ૂર( થતાં, યથાસંગ, Rત રક સિમિત અથવા
થાિનક સિમિત, તપાસ A ૂર( થયાની તાર(ખથી ૧૦ દવસની Uદર તેનાં તારણોનો
અહ?વાલ િનયોPતા અથવા યથાસંગ, mજ'લા અિધકાર(ને ર3ૂ કરશે અને આવો
અહ?વાલ સંબિં ધત પ@કારોને ઉપલ ધ કરાવશે.
(૨) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત,
િતવાદ( સામેના આરોપો Aુરવાર થતા નથી Sયાર?

એવા તારણ પર આવે ક?
તે િનયોPતા અને mજ'લા

અિધકાર(ને ભલામણ કરશે ક? આ બાબતમાં કોઈ પગલાં લેવાની જXર નથી.
(૩) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત

એવા તારણ પર આવે ક?

િતવાદ( સામેના આરોપો Aુરવાર થાય છે Sયાર? તે યથાસંગ, િનયોPતા અને mજ'લા
અિધકાર(ને નીચે માણે ભલામણ કરશે ;
(૧) િતવાદ(ને લાુ પડતા સેવા િનયમોની જોગવાઈઓ

અhુસાર તીય

સતામણીને ગેરવત|
6 ૂક તર(ક? ગણીને અથવા આવા સેવા િનયમો ઘડવામાં આKયા ન
હોય Sયાં િનયત કરવામાં આવે એવાં પગલાં લેવાં;
ૂ હોય તેમ છતાં,
(૨) િતવાદ(ને લાુ પડતા સેવા િનયમોમાં કોઈ પણ મજ]ર
િતવાદ(ના પગાર અથવા વેતનમાંથી, કલમ, ૧૫ની જોગવાઈઓ અhુસાર
ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા અથવા તેમના કાયદ? સરના વારસને  ૂકવવા માટ?, તેને
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

યોeય લાગે એવી રકમની કપાત કરવી ;
પરં = ુ,

િનયોPતા િતવાદ( તેની ફરજ પર ગેરહાજર રહ?વાને લીધે અથવા તેને

નોકર(માંથી ટો કરવાને કારણે તેના પગારમાંથી આવી રકમની કપાત કર( શક? તેમ
ન હોય એવા કસામાં, તે આવી રકમ

ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાને  ૂકવવા

િતવાદ(ને આદ? શ કર( શક?;
વુમાં,િતવાદ( ખંડ,(૨)માં જણાવેલી રકમ  ૂકવવામાં  ૂક કર? તો Rત રક સિમિત
અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત, આ રકમની મહ?N ૂલની ચડત બાક( તર(ક?
વN ૂલાત કરવાનો આદ? શ સંબિં ધત mજ'લા અિધકાર(ને મોકલી શક?.
(૪) િનયોPતા અથવા mજ'લા અિધકાર( તેમને આ ભલામણ મયાના ૬૦ દવસમાં
ભલામણ Uગે કામગીર( કરશે.
ખોટ( અથવા

૧૪.(૧)
૧૪
Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત એવા તારણ પર આવે ક?

WૈષA ૂણ6 ફ રયાદ

િતવાદ( ઉપરનો આ આરોપ WૈષA ૂણ6 છે અથવા ફ રયાદ કરનાર ૂભાયેલી/નારાજ

અને ખોટા Aુરાવા

મ હલા અથવા અ#ય કોઈ KયvPતએ તે ફ રયાદ ખોટ( હોવાhું ણીને ફ રયાદ કર(

માટ? િશ@ા

હોય અથવા ફ રયાદ કરનાર ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા અથવા અ#ય કોઈ KયvPત કોઈ
ખોટા Aુરાવા અથવા ગેરમાગ દોરનારા દતાવેજો ર3ૂ કયા6 હોય તો તે િનયોPતા
અથવા યથાસંગ,mજ'લા અિધકાર(ને Mમણે કલમ, ૯ની પેટા કલમ, (૧) અથવા પેટા
કલમ, (૧) હ?ઠળ ફ રયાદ કર( હોય તે મ હલા અથવા KયvPતની સામે તેણીને અથવા
તેને લાુ પડતા હોય તે સેવા િનયમોની જોગવાઈઓ અhુસાર અથવા `યાં આવા
સેવાિનયમો ન હોય Sયાં િનયત કરવામાં આવે તેવી કાયવ
6 ાહ( કરવાની ભલામણ
કરશે .
પરં = ુ, મા$ ફ રયાદ સાOબત કરવા અથવા યોeય Aુરાવા A ૂરા પાડવાની
અશvPતને કારણે આ કલમ હ?ઠળ ફ રયાદ(ની સામે કાય6વાહ( કરવાની જXર રહ?તી
નથી.
વુમાં, િનયત કર? લી કાયવ
6 ાહ(ને અhુXપ તપાસ કયા6 પછ(, કોઈ પગલાંની
ભલામણ કરવામાં આવે તે પહ?લાં, ફ રયાદ(ના પ@ે WૈષA ૂણ6 ઈરાદો Aુરવાર થશે.
(૨) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ થાિનક સિમિત એવા તારણ પર આવે ક?
તપાસ દરિમયાન કોઈ સા@ીએ કોટો Aુરાવો આયો છે અથવા બનાવટ( અથવા
ગેરમાગ દોરતો દતાવેજ ર3ૂ કય છે તો તે સા@ીના િનયોPતા અથવા યથાસંગ
mજ'લા અિધકાર(ને ઉPત સા@ીને લાુ પડતા સેવા િનયમોની જોગવાઈઓ અhુસાર
અથવા `યાં આવા સેવા િનયમો ન હોય Sયાં તે સા@ીની સામે િનયત કરવામાં આવે
તેવી કાય6વાહ( કરવાની ભલામણ કરશે.
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

વળતરનો િનણ6ય

૧૫.
૧૫ કલમ,૧૩ની પેટાકલમ, (૨) અને પેટાકલમ (૩) હ?ઠળ ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાને
 ૂકવવાની રકમનો િનણ6ય કરવાના હ?= ુ માટ? Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ,
થાિનક સિમિતએ નીચેની બાબત jયાનમાં રાખવાની રહ?શ-ે
(ક) ૂભાયેલી/નારાજ મ હલાને લાગેલો

માનિસક આઘાત, પીડા, ુ:ખ અને

સંવેદનાSમક તનાવ;
(ખ) તીય સતામણીના બનાવને લીધે કારક( દl ની તકhું hુકસાન
(ગ) શાર( રક અથવા માનિસક સારવાર માટ? અસર^ત મ હલાને થયેL ું તબીબી ખચ6
;
(ઘ) િતવાદ(ની આવક અને નાણાક(ય vથિત;
(ચ) ઉચક અથવા હપતામાં આવી ુકવણીની શ¡તા.
ૂ હોય તેમ
૧૬.
૧૬ મા હતી (મેળવવાનો) અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫માં કોઈ પણ મ`]ર
૨૦૦૫ની
૨૦૦૫ની ૨૨

છતાં, કલમ, ૯ હ?ઠળ કરવામાં આવેલી ફ રયાદhું િવષયવ= ુ,

ૂભાયેલી/નારાજ

મ હલા, િતવાદ( અને સા@ીઓની ઓળખ અને સરનાDુ,ં સમાધાન અને તપાસ
ફ રયાદ અને
તપાસની
કાય6વાહ(ની

કાય6વાહ( Uગેની કોઈ પણ મા હતી, Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ, થાિનક
સિમિતની ભલામણો

અને િનયોPતા અથવા યથાસંગ, આ અિધિનયમની

જોગવાઈઓ હ?ઠળ mજ'લા અિધકાર( લીધેલાં પગલાં િસ: કરવામાં આવશે નહ9,

સામ^ીhું કાશન જનતા, ેસ અને કોઈ પણ ર(તે સંચાર માjયમોને જણાવવામાં આવશે નહ9.
અથવા ણકાર(

પરં = ુ, આ અિધિનયમ હ?ઠળ તીય સતામણીના કોઈ અસર^ત KયvPતને મળતા

આપવી

#યાયની ખાતર( કરાવવા, ૂભાયેલી/નારાજ મ હલા અને સા@ીઓની ઓળખ Uગેના
અhુમાન તરફ દોર( ય તેg ું નામ, સરનાDુ,ં ઓળખ અથવા અ#ય િવગતો હ?ર
કયા6 િવના મા હતી આપી શકાશે.
૧૭.
૧૭ આ અિધિનયમ હ?ઠળ ફ રયાદ, તપાસ, અથવા કોઈ ભલામણો ક?

કરવાની

કાય6વાહ( Uગેની કામગીર( કરવાની ફરજ સfપવામાં આવી હોય તેવી કોઈ KયvPત,
કલમ ૧૬ની જોગવાઈઓનો ભંગ કર? તો ઉPત KયvPત, લાુ પડતા સેવા િનયમોની
જોગવાઈઓ અhુસાર અથવા આવા સેવા િનયમો ન હોય Sયાં િનયત કરવામાં આવે
એ Dુજબની િશ@ાને પા$ ઠરશે.
૧૮.(૧)
કલમ, ૧૩ની પેટાકલમ,(૨) અથવા કલમ, ૧૩ની પેટાકલમ,(૩)ના ખંડ, (૧)
૧૮
અથવા ખંડ, (૨) અથવા કલમ, ૧૪ની હ?ઠળની પેટાકલમ,(૧) અથવા પેટાકલમ,(૨)
અથવા

કલમ, ૧૭

હ?ઠળ કરવામાં આવેલી

કોઈ ભલામણો અથવા

આવી

ભલામણોના Oબનઅમલથી નારાજ થયેલી કોઈ KયvPત, ઉPત KયvPતને લાુ પડતા
સેવા િનયમો અhુસાર કોટ6 અથવા 1 {ુનલમાં અપીલ કર( શક? અથવા આવા સેવા
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

િનયમો ન હોય Sયાં તે સમય A ૂરતા અમલમાં હોય એવા અ#ય કોઈ પણ કાયદાની
ૂ
જોગવાઈઓને િત]ળ
અસર કયા6 િવના નારાજ થયેલી કોઈ KયvPત િનયત કર? લી
ર(તે અપીલ કર( શક? .
(૨) પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળની અપીલ ભલામણોના ૯૦ દવસની Dુદતમાં કરવાની
રહ?શે.
િનયોPતાની ફરજો

કરણ : ૬
િનયોPતાની ફરજો
૧૯.
૧૯ દર? ક િનયોPતાએ(ક) કામકાજના થળે કામગીર(hું NુરO@ત વાતાવરણ A ૂ7ું પાડgું જોઈએ Mમાં
કામકાજના થળે સંપક6માં આવતી KયvPતઓ તરફથી સલામતીનો સમાવેશ થશે;
(ખ) કામકાજના થળે કોઈ પણ તરત નજર? ચડ? એવા થળે તીય સતામની માટ?
િશ@ાSમક પ રણામો અને કલમ, ૪ની પેટા કલમ, (૧)હ?ઠળની Rત રક સિમિતની
રચના કરતો આદ? શ દશા6વવો.
(ગ)આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ Uગે કામદારોને મા હતગાર કરવા માટ? િનયિમત
સમયગાળામાં કાયશ
6 ાળાઓ(વક6શોપ) અને ૃિત કાય6wમો યોજવા અને

િનયત

કરવામાં આવે એ ર(તે Rત રક સિમિતના સqયો માટ? નવસંકરણ કાય6wમો યોજવા;
(ઘ) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ, થાિનક સિમિતને ફ રયાદ Uગેની કામગીર(
કરવા અને તપાસ હાથ ધરવા જXર( સવલતો A ૂર( પાડવી;
(ચ) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ, થાિનક સિમિતની સામે િતવાદ( અને
સા@ીઓની હાજર( Nુિનિત કરવામાં મદદ કરવી;
૧૮૬૦ની
૧૮૬૦ની ૪૫

(છ) Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ, થાિનક સિમિત માટ? કલમ, ૯ની પેટા કલમ,
(૧) હ?ઠળ કરવામાં આવેલી ફ રયાદને લગતી જXર( હોય એવી મા હતી ઉપલ ધ
કરાવવી;
(જ ) મ હલા, ભારતીય દં ડ સં હતા અથવા M તે સમયે અમલમાં હોય એવા અ#ય
કાયદા હ?ઠળ ફ રયાદ દાખલ કરવા ઈtછતી હોય તો તેને તેમાં મદદ કરવી;
(ઝ) ભારતીય દં ડ સં હતા અથવા M તે સમયે અમલમાં હોય એવા અ#ય કાયદા હ?ઠળ
]ુકમની સામે કાયવ
6 ાહ( શX કરવી અથવા ]ુકમ તીય સતામણીનો બનાવ બ#યો
હોય તે કામકાજના થળનો કામદાર ન હોય તો, ૂભાયેલી મ હલા, ]ુકમની સામે
ફ રયાદ દાખલ કરવા ઈtછતી હોય તો તેને તેમાં મદદ કરવી;
(ટ)તીય સતામણીને સેવા િનયમો હ?ઠળ ગેરવત6ન ગણવી અને આવા ગેરવતન
6
સામે કાય6વાહ( શX કરવી;
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

(ઠ)Rત રક સિમિત Wારા માગવામાં આવતા અહ?વાલો સમયસર ર3ૂ કરવામાં આવે
તેh ું jયાન રાખgું .
mજ'લા

કરણ:૬
કરણ ૬ mજ'લા અિધકાર(ની ફરજો અને સYાઓ

અિધકાર(ની ફરજો ૨૦.
૨૦ mજ'લા અિધકાર(અને સYાઓ

(ક) થાિનક સિમિતWારા ર3ૂ કરવામાં આવતા અહ?વાલો સમયસર ર3ૂ કરવામાં આવે
તેh ું jયાન રાખgુ;ં
(ખ) તીય સતામણી અને મ હલાઓના અિધકારો Uગેની ૃિતhું િનમા6ણ કરવા
Oબનસરકાર( સંથાઓને સાંકળવા માટ? જXર( પગલાં લેવાં.
કરણ:૭
કરણ ૭
ક(ણ6

સિમિતએ વાિષક
અહ?વાલ ર3ૂ
કરવો

૨૧.(૧)
૨૧
Rત રક સિમિત અથવા યથાસંગ, થાિનક સિમિતએ દર ક?લ¢ડર વષમ
6 ાં
િનયત કરવામાં આવે તેવા નD ૂનામાં અને

સમયે

એક વાિષક અહ?વાલ તૈયાર

કરવાનો રહ?શે અને િનયોPતા અને mજ'લા અિધકાર(ને તે ર3ૂ કરવાનો રહ?શે.
(૨)mજ'લા અિધકાર( પેટા કલમ, (૧)હ?ઠળ મેળવેલા વાિષક અહ?વાલ Uગેનો એક
સંO@ત અહ?વાલ રા`ય સરકારને પાઠવશે.

િનયોPતાને

૨૨.
૨૨ િનયોPતા તેની સંથાના

વાિષક અહ?વાલમાં દાખલ કર? લા ક?સોની સંaયા, જો

વાિષક

કોઈ હોય તો અને આ અિધિનયમ હ?ઠળ તેમના હવાલે હોય તેવા કોઈ ક?સનો િનકાલ

અહ?વાલની

થયો હોય તો તેનો સમાવેશ કરવાનો રહ?શે અથવા આવો અહ?વાલ તૈયાર કરવાની

મા હતીમાં

જXર ન હોય તો mજ'લા અિધકાર(ને

સમાિવ0ટ કરવા

આવા ક?સોની સંaયા, જો કોઈ હોય તો

જણાવવાની રહ?શે.
૨૩.યોeય
સરકાર આ અિધિનયમના અમલhું દ? ખર? ખ િનયં$ણ કરશે અને કામકાજના
૨૩

યોeય સરકાર?
અમલhું દ? ખર? ખ

થળે તીય સતામણીના દાખલ કર? લા તમામ ક?સોની સંaયા અને ક?સોની સંaયાના
િનકાલ Uગેના Rકડા ળવશે.

િનયં$ણ અને
Rકડાની
ળવણી કરવાં

૨૪.યોeય
સરકાર નાણાક(ય અને અ#ય સંસાધનોની ઉપલ ધતાને અધીન રહ(ને –
૨૪
(ક)મ હલાઓને કામકાજના થળે તીય સતામણીની સામે Nુર@ા A ૂર( પાડવાની

યોeય સરકાર? આ જોગવાઈ કરતા આ અિધિનયમની જોગવાઈઓથી હ?ર જનતાને ૃત કરવા
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અિધિનયમનો

ં ત મા હતી, િશ@ણ, સંચાર, અને તાલીમની સામ^ી તૈયાર કરશે અને ૃિતના
Nુસગ

ચાર કરવા

કાય6wમોhું આયોજન કરશે.

કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

પગલાં લેવાં

(ખ) થાિનક ફ રયાદ સિમિતના સqયો માટ? નવસંકરણ અને તાલીમ કાય6wમો ઘડશે.
૨૫.
૨૫ (૧)યોeય

સરકારને સંતોષ થાય ક? હ?ર હતમાં અથવા કામકાજના થળે

મ હલાઓના હતમાં એમ કરgું જXર( છે તો OલOખતમાં આદ? શ કર(નેમા હતી અને
ર? કડ6h ું િનર(@ણ
કરવા

(ક) તીય સતામણીને લગતી જXર( જણાય એવી મા હતી OલOખતમાં ર3ૂ કરવા કોઈ
પણ કામદાર અથવા mજ'લા અિધકાર(ને જણાવી શક? છે ;
(ખ) તીય સતામણીને લગતા ર? કડ6 અને કામકાજના થhું િનર(@ણ કરવા કોઈ

બોલાવવાની સYા પણ અિધકાર(ને અિધ]ૃત કર( શક? છે Mમણે

આવા િનર(@ણનો અહ?વાલ આ

આદ? શમાં િનયત કર? લી Dુદતમાં ર3ૂ કરવાનો રહ?શે.
(૨)દર? કિનયોPતાઅને mજ'લા અિધકાર( િનર(@ણ કરતા અિધકાર(ની માગણીથી આવા
િનર(@ણની બાબતમાં

મહSSવની હોય એવી, તેના કબમાં હોય એવી તમામ

મા હતી, ર? કડ6 અને દતાવેજો ર3ૂ કરવાનાં રહ?શે.
૨૬.
૨૬ (૧)િનયોPતા નીચેની બાબતોhું પાલન કરવામાં િન0ફળ રહ? તો –
(ક) કલમ, ૪ની પેટા કલમ,(૧) હ?ઠળની Rત રક સિમિત રચવી;
(ખ) કલમ, ૧૩,૧૪,૧૫ હ?ઠળ કાય6વાહ( કરવી;
આ અિધિનયમની (ગ) આ અિધિનયમની અ#ય જોગવાઈઓhું ઉ'લંઘન કરgું અથવા ઉ'લંઘન કરવાનો
જોગવાઈઓના

યSન કરવો અથવા ઉ'લંઘન કરવામાં મદદ કરવી અથવા

અમલ ન કરવા

આવેલા અ#ય કોઈ િનયમોhું ઉ'લંઘન કરgુ.ં

Uગેની િશ@ા

તે હ?ઠળ કરવામાં

-તે દં ડને પા$ ઠરશે, M X. ૫૦,૦૦૦/-Nુધી વધી શક? છે .
(૨) આ અિધિનયમ હ?ઠળ અગાઉ ુનામાં િશ@ાપા$ અપરાધી ઠર? લો કોઈ કામદાર તે
જ ુનો ફર(થી આચર? તો તે નીચેની િશ@ાને પા$ ઠરશે(૧) તે જ ુના માટ? જોગવાઈ કર? લી મહYમ િશ@ાને અધીન રહ(ને , થમ ુના વખતે
કરવામાં આવેલી િશ@ાથી બમણી િશ@ા,
પરં = ુ, M તે સમયે અમલમાં હોય તેવા અ#ય કાયદા હ?ઠળ િનયત કરવામાં આવેલી
વુ િશ@ાના ક?સમાં, આરોપી પર M ુના માટ? કામ ચલાવવામાં આK{ું હોય તેના માટ?
િશ@ા ઠરાવતી વખતે કોટ6 તેને યોeય jયાન આપશે.
(૨) તેh ું લાયસંસ રદ કરgુ,ં પા£ં ખ¢ચી લેg,ું અથવા નવીકરણ ન કરgુ,ં અથવા
યથાસંગ, લાયસંસની મં3ૂર( અથવા નfધણીની મં3ૂર( રદ કરવી એ, સરકાર
અથવા થાિનક સYાતં$ે તેના કામકાજ અથવા g ૃિY તર(ક? અપેO@ત છે .
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ુના Sયે કોટ¤

૨૭.(૧)
પી ડત મ હલા અથવા Rત રક સિમિત અથવા થાિનક સિમિતએ અિધ]ૃત
૨૭

jયાન આપવા

કર? લી KયvPતએ ફ રયાદ કર( હોય એ િસવાય, આ અિધિનયમ અથવા તે હ?ઠળના

કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

Uગે

કોઈ પણ િનયમ હ?ઠળના િશ@ાપા$ ુના માટ? કોટ6 કોઈ બાબત jયાનમાં લેશે નહ9.
(૨) મે1ોપોOલટન મેmજ1? ટ અથવા ફટ6 Pલાસ મેmજ1? ટથી નીચેના દરની કોઈ
કોટ6 આ અિધિનયમ હ?ઠળ િશ@ાપા$ ુનાની કાય6વાહ( કરશે નહ9.
(૩) આ અિધિનયમ હ?ઠળનો દર? ક ુનો, પોલીસ અિધકાર બહાર(નોન કોveનઝેબલ )નો
ુનો રહ?શ.ે

આ અિધિનયમ,
અિધિનયમ,

૨૮.
૨૮ આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ, અમલમાં હોય એવા કોઈ પણ અ#ય કાયદાની

અ#ય કોઈ પણ

જોગવાઈ ઉપરાંતની હશે અને તેમાં ઘટાડો કરશે નહ9.

કાયદાના અનાદર
અનાદર
Xપ નથી
િનયમો
િનયમો ઘડવાની

૨૯.
૨૯ (૧)ક?#_ સરકાર સરકાર( ગેઝેટમાં હ?રનાDું બહાર પાડ(ને આ અિધિનયમની

યોeય સરકારની

જોગવાઈઓનો અમલ કરવા િનયમો ઘડ( શક? છે .

સYા.
સYા

(૨) ખાસ કર(ને,

આગળ જણાવેલી સYાની Kયાsતને બાધ આKયા િવના, આવા

િનયમો નીચેની તમામ અથવા કોઈ પણ બાબત Uગે જોગવાઈ કર( શક? , એટલે ક? –
(ક) કલમ, ૪ની પેટા કલમ, (૪) હ?ઠળ સqયોને  ૂકવવાની ફ( અને ભnથાં;
(ખ) કલમ, ૭ની પેટાકલમ, (૧)ના ખંડ (ગ) હ?ઠળ સqયોની નામિન{ુvPત;
(ગ) કલમ, ૭ની પેટા કલમ, (૪) હ?ઠળ અjય@/ચેરપરસન અને સqયોને  ૂકવવાની
ફ( અને ભnથાં;
(ઘ) કલમ, ૯ની પેટા કલમ, (૨) હ?ઠળ ફ રયાદ કર? તે KયvPત;
(ચ) કલમ, ૧૧ની પેટા કલમ, (૧) હ?ઠળ તપાસની પ:િત;
(છ) કલમ, ૧૧ની પેટા કલમ, (૨)ના ખંડ (ગ) હ?ઠળ તપાસ કરવાની સYાઓ;
(જ) કલમ, ૧૨ની પેટાકલમ,(૧)ના ખંડ (ગ) હ?ઠળ રાહત Uગેની ભલામણ કરવી;
(ઝ) કલમ, ૧૩ની પેટાકલમ, (૩)ના ખંડ (૧) હ?ઠળ હાથ ધરવાની કાયવ
6 ાહ(ની પ:િત;
(ટ) કલમ, ૧૪ની પેટાકલમ, (૧) અને પેટાકલમ, (૨) હ?ઠળ હાથ ધરવાની કાય6વાહ(ની
પ:િત;
(ઠ) કલમ, ૧૭ હ?ઠળ હાથ ધરવાની કાય6વાહ(ની પ:િત;
(ડ) કલમ, ૧૮ની પેટા કલમ, (૧) અપીલ કરવાની પ:િત;
(ઢ) કલમ, ૧૯ના ખંડ (ગ) હ?ઠળ કામદારોને સંવેદનશીલ બનાવવા/ૃત કરવા,
કાય6શાળાઓ યોજવી, Rત રક અને થાિનક સિમિતના સqયો માટ? ના નવસંકરણ
કાય6wમો યોજવાની કાય6પ:િત;
(ત) કલમ, ૨૧ની પેટાકલમ, (૧) હ?ઠળ Rત રક અને થાિનક સિમિતના વાિષક
અહ?વાલો તૈયાર કરવાhું વXપઅને સમય .
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કામકાજના થળે મ હલાઓની તીય સતામણી(િનવારણ
સતામણી િનવારણ,
િનવારણ િતબંધ અને ફ રયાદ િનવારણ ), અિધિનયમ,
અિધિનયમ ૨૦૧૩

(૩) સંસદ ચાLુ હોય Sયાર? તેના દર? ક ૃહમાં આ અિધિનયમ હ?ઠળ ક?#_ સરકાર?
ઘડ?લો દર? ક િનયમ, તે ઘડ¥ા પછ( વહ?લામાં વહ?લી તક?, એક સ$ અથવા ઉપર
જણાવેલાં ઉYરોYર બે ક? તેથી વુ સ$માં ]ુલ ૩૦ દવસની Dુદતમાં ર3ૂ કરવાનો
રહ?શ,ે અને આ સ$ની તરત પછ(ના

સ$ અથવા ઉપર જણાવેલાં ઉYરોYરની

સમાsત પહ?લાં બે ૃહો, આ િનયમમાં કોઈ ફ?રફાર કરવા સંમત હોય અથવા બે
ૃહો આ િનયમ ન ઘડવો જોઈએ એ બાબત પર સંમત હોય તો આ િનયમ આવા
Nુધાર? લા વXપમાં જ અમલમાં આવશે અથવા યથાસંગ અમલમાં આવશે નહ9.
તેથી, તેમાં આવા કોઈ Nુધારાવધારા અથવા રદ કરવામાં આKયા હોય તો આ િનયમ
હ?ઠળ અગાઉ M જોગવાઈ કરવામાં આવી હોય તેની કાયદ? સરતાને બાધ આવશે નહ9.
(૪) M રા`યમાં િવધાનસભામાં બે ૃહો આવેલાં હોય અથવા `યાં એક ૃહ આવેL ું
હોય Sયાં િવધાનસભાનાં દર? ક ૃહમાં રા`ય સરકાર? કલમ, ૮ની પેટા કલમ, (૪) હ?ઠળ
કર? લા કોઈ પણ િનયમો, તે ઘડવામાં આવે ક? તરત જ ર3ૂ કરવાનો રહ?શે.
Dુક?લીઓ ૂર

૩૦.(૧)
આ અિધિનયમની જોગવાઈઓના અમલમાં કોઈ Dુક?લીઓ ઊભી થાય તો
૩૦

કરવાની સYા

ક?#_

સરકાર

Dુક?લી ૂર કરવા જXર( જણાય એવી

અને આ અિધિનયમની

ે માં આદ? શ િસ:
જોગવાઈઓથી અસંગત ન હોય એવી જોગવાઈઓ, સરકાર( ગેઝટ
કર(ને કર( શક?.
પરં = ુ, આ અિધિનયમના અમલની બે વષ6ની Dુદત A ૂણ6 થયા પછ( આ કલમ હ?ઠળ
આવો કોઈ આદ? શ કર( શકાશે નહ9.
(૨) આ કલમ હ?ઠળ કરવામાં આવેલો દર? ક આદ? શ તે કરવામાં આવે ક? તરત જ
સંસદના દર? ક ૃહમાં ર3ૂ કરવાનો રહ?શે.
પી.ક?.મલહો$ા,
ભારત સરકારના સOચવ
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