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GUJARAT BILL NO.   16  OF  2020. 
 
 

THE INDUSTRIAL DISPUTES (GUJARAT AMENDMENT) 
BILL, 2020. 

  
A  BILL 

 
further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the  

state of Gujarat. 
 

સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં:  ૧૬.  

 
 

ઔ�ો�ગક તકરાર (�જુરાત �ધુારા) િવધેયક, ર૦૨૦. 
 
 

�જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ વ� ુ

�ધુારવા બાબત િવધેયક, ૨૦૨૦. 
 
 

આથી, ભારતના ગણરા�યના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છે:-  

 

૧. (૧) આ અિધિનયમ ઔ�ો�ગક તકરાર (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ર૦૨૦ 

કહ�વાશે. 
 

      (૨)  તે સન ૨૦૨૦ના �ુલાઇ મ�હનાની ૩� તાર�ખે અમલમા ંઆવ્યો હોવા�ુ ંગણાશે.  
 

૨. �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ 

(�નો આમા ંહવે પછ�, ‘‘�ખુ્ય અિધિનયમ” તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૨૫-ડ-

મા,ં- 

  

(૧) પેટા-કલમ (૧)મા,ં ‘‘એકસો’’ એ શબ્દને બદલે, ‘‘�ણસો’’ એ શબ્દ �કૂવો; 

(૨) પેટા-કલમ (૧) પછ�, નીચેની પેટા-કલમ દાખલ કરવી:- 

�ૂંક� સજં્ઞા 
અને આરંભ. 

સન 

૧૯૪૭ના 

૧૪મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૨૫-ડ-નો 
�ધુારો. 

સન 

૧૯૪૭નો 
૧૪મો. 
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‘‘(૧ક) પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઈઓને બાધ આવ્યા િસવાય, રા�ય સરકારને 

એવી ખાતર� થાય ક� ઔ�ો�ગક શાિંતની �ળવણી અથવા કામદારો�ુ ં શોષણ 

થ�ુ ંઅટકાવવા માટ� તેમ કર�ુ ં જ�ર� છે, તો તે (રા�ય સરકાર), રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, આ �કરણની જોગવાઈ, �મા ં �હ�રનામામા ં િન�દ�ષ્ટ કરવામા ં

આવે તેવા �ણસો કરતા ં ઓછા પણ એકસો કરતા ં ઓછા ન હોય તેટલી 

સખં્યામા ં કામદારોને, અગાઉના બાર મ�હના �ધુી સર�રાશ કામકાજના �દવસ 

�માણે કામે રાખવામા ં આવ્યા હોય તેવી (�દુતી સ્વ�પની સસં્થા ન હોય 

અથવા �મા ં મા� �ટૂક �ટૂક કામ કરવામા ં આવ�ુ ં હોય તેવી) ઔ�ો�ગક 

સસં્થાને લા� ુપાડ� શકશે.’’.  

 

૩. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૫-થ-મા,ં- 

(૧) પેટા-કલમ (૧)મા,ં ખડં (ક)મા,ં ‘‘અથવા તેવી નો�ટસને બદલે, કામદારને  

નો�ટસની �દુત માટ�� ુ ંવેતન �કૂવવામા ંઆવ્�ુ ંહોય’’ એ શબ્દો કમી કરવા; 

(૨) પેટા-કલમ (૯)મા,ં “ સર�રાશ પગાર �ટ�ુ ં વળતર” એ શબ્દો પછ�, “ અને તેના 

છેલ્લા �ણ મ�હનાના સર�રાશ પગાર �ટલી રકમ” એ શબ્દો ઉમેરવા. 

 

૪. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૫-દ-મા,ં પેટા-કલમ (૮)મા,ં “ સર�રાશ પગાર �ટ�ુ ં

વળતર” એ શબ્દો પછ�, “ અને તેના છેલ્લા �ણ મ�હનાના સર�રાશ પગાર �ટલી રકમ” એ 

શબ્દો ઉમેરવા.  

 

 

સન 

૧૯૪૭ના 

૧૪મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૨૫-થ-નો 
�ધુારો. 
 

સન 

૧૯૪૭ના 

૧૪મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૨૫-દ-નો 
�ધુારો. 
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૫. (૧) ઔ�ો�ગક તકરાર (�જુરાત �ધુારા) વટ�ુકમ, ર૦૨૦ આથી રદ કરવામા ંઆવે છે. 

(૨) એવી ર�તે રદ થવા છતા,ં સદર�ુ વટ�ુકમથી �ધુાયાર્ �માણેના, �ખુ્ય અિધિનયમ 

હ�ઠળ કર��ુ ં કોઇ �ૃત્ય અથવા કોઇ પગ�ુ,ં આ અિધિનયમથી �ધુાયાર્ �માણેના �ખુ્ય 

અિધિનયમ હ�ઠળ કર��ુ ંઅથવા લીધે�ુ ંહોવા�ુ ંગણાશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રદ કરવા 

બાબત અન ે

અપવાદ.   

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાત 

વટ�ુકમ 
�માકં ૫. 
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ઉ�ેશો અને કારણો  

 

�જુરાત તેના આરંભથી, ઔ�ો�ગક ર�તે �ગિતશીલ રા�ય ર�ુ ં છે અને  છેલ્લા 

દાયકામા,ં તે દ�શ�ુ ંઔ�ો�ગક ક�ન્� અને િવકાસ�ુ ંએ�ન્જન બન્�ુ ંછે. ઉ�ોગ અને કામદારો વચ્ચે 

મૈ�ીભયાર્ સબંધંો ર�ા ંછે અને ભાગ્યે જ હડતાલો અથવા તાળાબધંી �વા કોઇ બનાવો બન્યા 

છે. �જુરાતમા ંવધાર� અને વધાર� ઉ�ોગોની સ્થાપના થઇ રહ� છે અને તેથી, રા�ય સરકારને, 

ઉ�ોગો અને કામદારો વચ્ચેના �હતોની સમ�લુા રાખવા અને ઉ�ોગ અને કામદારો, બનેં માટ� 

સહાયક હોય તે�ુ ંવાતાવરણ ઊ�ુ ંકરવા�ુ ંજ�ર� જણા�ુ ંછે. ઉ�ોગ અને �મ એ બનેં અ�ભ� 

ભાગો છે, �મા ં વ્યાવસાિયક �ુશળતા, મૈ�ીભાવના અને િનરંતર ��ૃ� અને િવકાસ માટ� 

િવ�ાસનો સબંધં હોવો જોઇએ તેમજ તેનાથી �વનની સામાન્ય �ણુવ�ામા ં પણ પ�રવતર્ન 

આવે છે. 

 

૨. ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ની કલમ ૨૫-ડ-ની િવ�માન જોગવાઇ, (� 

�દુતી સ્વ�પની સસં્થા ન હોય અથવા �મા ંમા� �ટૂક �ટૂક કામ કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય તેવી), 

�મા ં અગાઉના બાર મ�હના માટ�, સર�રાશ કામકાજના �દવસ દ�ઠ, ઓછામા ં ઓછા એકસો 

કામદારોને કામે રાખવામા ં આવ્યા હોય, તેવી ઔ�ો�ગક સસં્થાને �કરણ ૫-ખ લા� ુ કરવા 

માટ�ની જોગવાઇ કર� છે. આવી સસં્થાઓમા,ં (કામદારોને) �ટા કરતા, છટણી કરતા અથવા 

(ઔ�ો�ગક સસં્થા) બધં કરતા પહ�લા,ં નોકર�એ રાખનાર માટ�, રા�ય સરકારની �વૂર્-

પરવાનગી લેવી જ�ર� છે. સસં્થામા ંવધાર� સખં્યામા ં કામદારોને કામે રાખવા માટ�, નોકર�એ 

(કામે) રાખનારાને મદદ કર� અને �ોત્સા�હત કર� તે માટ�ની જોગવાઇ હોવા�ુ ંજ�ર� જણા�ુ ંછે 

અને તેથી, કામદારોની સખં્યા એકસોથી વધાર� �ણસો કરવા માટ�, સદર�ુ કલમ ૨૫-ડ 

�ધુારવા ધા�ુ�  છે. 

 

૩. િવ�માન કલમ ૨૫-થ-એ કામદારોની છટણીની �વૂર્વત� શરતો માટ�ની જોગવાઇ કર� 

છે. પેટા-કલમ (૧)ના ખડં (ક) હ�ઠળ, છટણી પહ�લા ંકામદારોને �ણ મ�હનાની નો�ટસ અથવા 

નો�ટસને બદલે, નો�ટસની �દુત માટ�� ુ ં વેતન આપ�ુ ં જોઇશે. નોકર�એ રાખનાર�, એવા 

કામદારોને મા� �ણ મ�હનાની નો�ટસ આપવી જોઇશે તે �િુનિ�ત કરવા માટ�, નો�ટસને 

બદલે, નો�ટસની �દુત માટ�� ુ ં વેતન આપવા માટ�ની જોગવાઇ કમી કરવા ધા�ુ� છે. વ�મુા,ં 

તેવી છટણીથી અસર પામેલ કામદારને અિધક નાણાક�ય �રુક્ષા �રૂ� પાડવા માટ�, સદર�ુ 

પેટા-કલમમા ં ઠરાવ્યા �માણે, કામદારને તે વળતર ઉપરાતં તેના છેલ્લા �ણ મ�હનાની 
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સર�રાશ �કુવણીને સમકક્ષ રકમ �કૂવવામા ંઆવે, તે મતલબથી પેટા-કલમ (૯) �ધુારવા�ુ ં

જ�ર� જણા�ુ ં છે.  

 

૪. સસં્થાના બધં થવાથી અસર પામ્યા હોય તેવા કામદારોને, તેના છેલ્લા �ણ મ�હનાના 

સર�રાશ પગારને સમકક્ષ રકમની �કુવણી માટ�ની તેમજ કામદારોને ઠરાવેલા દરોએ વળતર 

પણ �કૂવ�ુ ંજ જોઇએ તે માટ�ની જોગવાઇ કરતી, કલમ ૨૫-દ ની પેટા-કલમ (૮)મા,ં એવી જ 

જોગવાઇ ઉમેરવામા ંધા�ુ�  છે.  

 

તે સમયે, �જુરાત રાજયની િવધાનસભા�ુ ંસ� ચા� ુન હોવાથી, ઉપ�ુર્કત ઉ�ેશો િસ� 

કરવા માટ�, ઔ�ો�ગક તકરાર (�જુરાત �ધુારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ �િસ� કરવામા ંઆવ્યો હતો.  
  

આ િવધેયકથી, સદર�ુ વટ�ુકમને સ્થાને  રા�ય િવધાનમડંળનો અિધિનયમ �કૂવા ધા�ુ� 

છે.  

  

�દલીપ�ુમાર ઠાકોર, 
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ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ�  

 

આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો સમાવેશ 

થાય છે:- 

કલમ ૨.-  આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ની કલમ 

૨૫ ડ-મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી નવી પેટા-કલમ (૧ક)થી, ઔ�ો�ગક શાિંતની �ળવણી અથવા 

કામદારો�ુ ં શોષણ થ�ુ ં અટકાવવા માટ� તેમ કર�ુ ં જ�ર� છે તેવી ખાતર� થયેથી, રા�ય 

સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, સન ૧૯૪૭ના સદર�ુ ક�ન્�ીય અિધિનયમના �કરણ ૫-

ખની જોગવાઈ, �મા ં �હ�રનામામા ં િન�દ�ષ્ટ કરવામા ં આવે તેવા �ણસો કરતા ં ઓછા પણ 

એકસો કરતા ંઓછા ન હોય તેટલી સખં્યામા ંકામદારોને, અગાઉના બાર મ�હના �ધુી સર�રાશ 

કામકાજના �દવસ �માણે કામે રાખવામા ંઆવ્યા હોય તેવી (�દુતી સ્વ�પની સસં્થા ન હોય 

અથવા �મા ં મા� �ટૂક �ટૂક કામ કરવામા ં આવ�ુ ં હોય તેવી) ઔ�ો�ગક સસં્થાને લા� ુ

પાડવાની સ�ા મળે છે. 

ઉપ�ુર્કત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય �કારની છે. 

 

 

તાર�ખ: ૧૧મી સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦.     �દલીપ�ુમાર ઠાકોર. 
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�રુવણી 

 ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭  

(સન ૧૯૪૭ના ૧૪મા)માથંી ઉતારા.  
 

૨૫ ડ. (૧) આ �કરણની જોગવાઇઓ, �મા ંએકસો કરતા ંઓછા ન હોય તેટલી સખં્યામા ં

કામદારોને, અગાઉના બાર મ�હના �ધુી સર�રાશ કામકાજના �દવસ �માણે કામે રાખવામા ં

આવ્યા હોય તેવી (�દુતી સ્વ�પની સસં્થા ન હોય અથવા �મા ંમા� �ટૂક �ટૂક કામ કરવામા ં

આવ�ુ ંહોય તેવી) ઔ�ો�ગક સસં્થાને લા� ુપડશે. 

 

(૨) ઔ�ો�ગક સસં્થા, �દુતી સ્વ�પની સસં્થા છે ક� ક�મ અથવા કામ મા� �ટૂક �ટૂક 

કરવામા ં આવે છે ક� ક�મ તે �ગે �� ઊભો થાય, તો સ��ુચત સરકારનો િનણર્ય આખર� 

ગણાશે. 

 

૨૫ થ. (૧) � કામદાર નોકર�મા ં રાખનાર હ�ઠળ એક વષર્ કરતા ં ઓછા ન હોય તેટલા 

સમયથી સળંગ સેવામા ંર�ા હોય તેવા, �ને આ �કરણ લા� ુપડ� ુ ંહોય તેવી કોઇ ઔ�ો�ગક 

સસં્થામા ંકામે રાખવામા ંઆવ્યા હોય તેવા કોઇપણ કામદારની,- 

 

(ક) છટણી કરવા માટ�ના કારણો દશાર્વતી �ણ મ�હનાની લે�ખત નો�ટસ કામદારને 

આપવામા ંઆવી ન હોય અને નો�ટસની �દુત �રૂ� થઇ ગઇ હોય અથવા તેવી નો�ટસને 

બદલે, કામદારને નો�ટસની �દુત માટ�� ુ ંવેતન �કૂવવામા ંઆવ્�ુ ંન હોય; અને 
  
(ખ)  આ અથ� કર�લી અર� પર, સ��ુચત સરકાર અથવા તે સરકાર, રાજપ� (�નો 

આ કલમમા ંહવે પછ�, ‘‘િન�દ�ષ્ટ સ�ાિધકાર�’’ તર�ક� ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે તે)મા ં

�હ�રનામાથી િન�દ�ષ્ટ કર� તેવા સ�ામડંળની �વૂર્-મ�ૂંર� મેળવવામા ંઆવી હોય 

 

ત્યા ં�ધુી તે નોકર�એ રાખનાર� છટણી કરવી જોઇશે ન�હ.  

 

(૨) થી (૮)  ×××        ×××              ×××  
    
(૯) પેટા-કલમ (3) હ�ઠળ છટણી કરવા માટ�ની પરવાનગી આપવામા ં આવી હોય ત્યાર� 

અથવા �યા ં પેટા-કલમ (૪) હ�ઠળ છટણી કરવા માટ�ની પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોવા�ુ ં

માનવામા ં આવે ત્યાર�, આ કલમ હ�ઠળ પરવાનગી માટ�ની અર� કયાર્ની તાર�ખની તરત 

�કરણ 

૫- ખ 

લા� ુ

પડવા 

બાબત. 

કામદારોની 

છટણી 

�ગેની 

�વૂર્વત� 
શરતો. 
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પહ�લા ં તે સસં્થામા ં કામે રાખવામા ંઆવ્યો હોય તેવો દર�ક કામદાર, છટણીના સમયે, સળંગ 

સેવાના દર�ક �ણૂર્ વષર્ અથવા છ મ�હનાથી વ�નુા તેના કોઈપણ ભાગ માટ�, પદંર �દવસના 

સર�રાશ પગાર �ટ�ુ ંવળતર મેળવવાને હકદાર રહ�શે. 
 

૨૫ દ. (૧)   ×××              ×××             ××× 
 

(૨) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ મ�ૂંર� માટ�ની અર� કરવામા ં આવેલી હોય, ત્યાર� સ��ૂચત 

સરકાર, પોતાને યોગ્ય લાગે તેવી આવી તપાસ કયાર્ પછ� અને નોકર�એ રાખનારને 

�નુાવણીની વાજબી તક આપ્યા પછ�, કામદાર અને � લોકોને આ બધંમા ં રસ હોય તેને, 

નોકર�એ રાખનાર �ારા આપવામા ં આવેલા કારણોની પયાર્પ્તતા અને યથાથર્તા �હ�ર 

જનતાના લાભ અને બી� તમામ સબંિંધત પ�રબળોને ધ્યાનમા ં રાખીને, �ુકમથી, અને 

કારણોને લે�ખતમા ં ન�ધ કર�ને, આવી પરવાનગી આપશે અથવા પરવાનગી આપવાનો 

ઈનકાર કરશે અને આવા �ુકમની એક નકલ નોકર�એ રાખનારને અને કામદારોને મોકલવી 

જોઇશે.  

 

(૩) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ અર� કરવામા ં આવી હોય અને સ��ુચત સરકાર, નોકર�એ 

રાખનારને, આવી અર� કયાર્ની તાર�ખથી સાઠ �દવસની �દુત �ધુીમા ંપરવાનગી આપતો 

અથવા પરવાનગી નામ�ૂંર કરતો �ુકમ મોકલે ન�હ, તો � પરવાનગી (મેળવવા) માટ� અર� 

કર� હોય, તે પરવાનગી સાઠ �દવસની સદર�ુ �દુત �રૂ� થથેથી, આપવામા ંઆવી હોવા�ુ ં

ગણાશે.  

 

(૪) થી (૭)  ×××              ×××             ××× 
 

(૮) પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ અન્ડરટ��ક�ગને બધં કરવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવી હોય 

ત્યાર� અથવા �યા ં પેટા-કલમ (૩) હ�ઠળ બધં કરવા માટ�ની પરવાનગી આપવામા ં આવી 

હોવા�ુ ં માનવામા ંઆવે ત્યાર�, આ કલમ હ�ઠળ પરવાનગી માટ�ની અર� કયાર્ની તાર�ખની 

તરત પહ�લા ંતે અન્ડરટ��ક�ગમા ંકામે રાખવામા ંઆવ્યો હોય તેવો દર�ક કામદાર, સળંગ સેવાના 

દર�ક �ણૂર્ વષર્ અથવા છ મ�હનાથી વ�નુા તેના કોઈપણ ભાગ માટ�, પદંર �દવસના સર�રાશ 

પગાર �ટ�ુ ંવળતર મેળવવાને હકદાર રહ�શે.  

 

 

અન્ડરટ��ક�ગ 

બધં કરવા 

માટ�ની 

કાયર્ર�િત. 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

                    
                
             
[સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૧૬.] 

 
 
 
�જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી ઔ�ો�ગક 

તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ વ� ુ�ધુારવા બાબત 

િવધેયક. 
 
 
 

[�ી �દલીપ�ુમાર ઠાકોર,  

�મ અને રોજગાર મ�ંી�ી.]  
 
 
 
 
(સન ૨૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૪મી તાર�ખે 

�જુરાત સરકાર� રાજપ�મા ં�િસ� કયાર્ �જુબ) 
 

 
 
 
 
 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

     �જુરાત િવધાનસભા.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE INDUSTRIAL DISPUTES (GUJARAT AMENDMENT) BILL, 

2020. 

 

GUJARAT BILL NO.   16   OF  2020. 

 

A BILL  

 

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the 

State of Gujarat. 

 

   

 It is hereby enacted in the Seventy-first Year of the Republic of 

India as follows:- 

 

1.  (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Gujarat 

Amendment) Act, 2020. 

 

(2)  It shall be deemed to have come into force on the 3
rd

 July, 2020. 

Short title and 

commencement. 
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2. In the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the State of 

Gujarat (hereinafter referred to as “the principal Act”), in section 

25K,- 

 

 (i) in sub-section (1), for the words “one hundred”, the words “three 

hundred” shall be substituted; 

 

(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, 

namely:- 

“(1A) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), 

the State Government may, if satisfied that the maintenance 

of industrial peace or prevention of victimization of 

workmen so requires, by notification in the Official Gazette, 

apply the provision of this Chapter to an industrial 

establishment (not being an establishment of a seasonal 

character or in which work is performed only intermittently) 

in which such number of workmen which may be less than 

three hundred but not less than one hundred, as may be 

specified in the notification, were employed on an average 

per working day for the preceding twelve months.”. 

3. In the principal Act, in section 25N,- 

(i)  in sub-section (1), in clause (a), the words “or the workman 

has been paid in lieu of such notice, wages for the period of 

the notice” shall be deleted; 

(ii)  in sub-section (9), the words “and an amount equivalent to his 

last three months average pay” shall be added at the end. 

4. In the principal Act, in section 25-O, in sub-section (8), the words 

“and an amount equivalent to his last three months average pay” shall be 

added at the end. 

 

5. (1) The Industrial Disputes (Gujarat Amendment) Ordinance, 2020 

is hereby repealed.  

 (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken 

under the principal Act as amended by the said Ordinance, shall be deemed 

to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act. 

 

  

Repeal 

and 

saving. 

Guj. Ord. 

5 of 2020. 

Amendment 

of section 

25K of XIV 

of 1947.  

 XIV of 1947. 

Amendment 

of section 

25N of XIV 

of 1947.  

Amendment  

of section 

25-O of XIV 

of 1947.  
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 Since its inception, Gujarat has been an industrially progressive 

State and in the last decade, it has become an industrial hub and growth 

engine of the country. There have been cordial relations between the 

industry and the workers and there have been hardly any occasions of 

strikes or lock-outs. More and more industries are being established in 

Gujarat and therefore, the State Government has considered it necessary to 

strike the balance of interests between the industries and the workers and 

create an environment which is conducive to both, the industry and the 

workers.  Industry and labour are both integral parts which ought to have 

relationship of professionalism, cordiality, and trust for sustained growth 

and development as also transforming the general quality of life. 

2. Existing provision of section 25K of the Industrial Disputes Act, 

1947 provides for applicability of Chapter VB to such industrial 

establishment (not being an establishment of a seasonal character or in 

which work is performed only intermittently) in which not less than one 

hundred workmen were employed on an average per working day for the 

preceding twelve months. In such establishments, prior permission of the 

State Government is to be required for the employer before effecting lay 

off, retrenchment or closure. It is considered necessary to have provision 

which would help and encourage the employers to employ more number of 

workers in the establishment and therefore, said section 25K is proposed to 

be amended so as to increase the number of workmen from one hundred to 

three hundred.  

3. Existing section 25N provides for conditions precedent to 

retrenchment of workmen. Under clause (a) of sub-section (1), it is required 

that three months’ notice or in lieu of notice wages for notice period is to be 

given to the workers before retrenchment. To ensure that the employer shall 

only give notice of three months to such workmen, provision to give wages 

for notice period in lieu of notice is proposed to be deleted. Further, to 

provide additional financial security to the workman affected by such 

retrenchment, it considered necessary to amend sub-section (9) to the effect 

that in addition of that compensation, as prescribed in the said sub-section, 

the workman is paid an amount equivalent to his last three months average 

pay.  

4. Similar provision is proposed to be added in sub-section (8) of 

section 25 O providing for payment to the workman of an amount 

equivalent to his last three months average pay, along with compensation 
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on prescribed rates, must also be paid to the workers who are being affected 

by the closure of the establishment.  

 As the Legislative Assembly of the State of Gujarat was not in 

session, at that time, the Industrial Disputes (Gujarat Amendment) 

Ordinance, 2020 was promulgated to achieve the aforesaid objects.  

 This Bill seeks to replace the said Ordinance by an Act of the State 

Legislature. 

DILIPKUMAR THAKOR, 

MEMORENDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

This Bill involves the delegation of legislative power in the 

following respect:- 

Clause 2.- New sub-section (1A) proposed to be inserted in section 

25K of the Industrial Disputes Act, 1947 by sub-clause (ii) of this 

clause empowers the State Government, on being satisfied that the 

maintenance of industrial peace or prevention of victimization of 

workmen so requires to apply, by notification in the Official Gazette, 

the provision of Chapter VB of the said Central Act of 1947 to an 

industrial establishment (not being an establishment of a seasonal 

character or in which work is performed only intermittently) in which 

such number of workmen which may be less than three hundred but 

not less than one hundred, as may be specified in the notification, were 

employed on an average per working day for the preceding twelve 

months. 

 The delegation of legislative power, as aforesaid, is necessary and is 

of a normal character. 

 

Dated the  11
th
 September, 2020.                      DILIPKUMAR THAKOR. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947. 

( XIV of 1947) 

25K. (1) The provisions of this Chapter shall apply to an industrial 

establishment (not being an establishment of a seasonal character or in 

which work is performed only intermittently) in which not less than one 

hundred workmen were employed on an average per working day for the 

preceding twelve months.  

(2) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal 

character or whether work is performed therein only intermittently, the 

decision of the appropriate Government thereon shall be final.  

25N. (1) No workman employed in any industrial establishment to which 

this Chapter applies, who has been in continuous service for not less than 

one year under an employer shall be retrenched by that employer until,-  

(a) the workman has been given three months' notice in writing indicating 

the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the 

workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the 

notice; and  

(b)  the prior permission of the appropriate Government or such authority 

as may be specified by that Government by notification in the Official 

Gazette (hereafter in this section referred to as the specified authority) has 

been obtained on an application made in this behalf.  

(2) to (8)   XXX   XXX   XXX 

(9) Where permission for retrenchment has been granted under sub-section 

(3) or where permission for retrenchment is deemed to be granted under 

sub-section (4), every workman who is employed in that establishment 

immediately before the date of application for permission under this section 

shall be entitled to receive, at the time of retrenchment, compensation 

Conditions 

precedent to 

retrenchment 

of workmen. 

Application 

of Chapter 

V-B.  
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which shall be equivalent to fifteen days' average pay for every completed 

year of continuous service or any part thereof in excess of six months.  

25-O. (1)   XXX   XXX   XXX 

(2) Where an application for permission has been made under sub-section 

(1), the appropriate Government, after making such enquiry as it thinks fit 

and after giving a reasonable opportunity of being heard to the employer, 

the workmen and persons interested in such closure may, having regard to 

the genuineness and adequacy of the reasons stated by the employer, the 

interests of the general public and all other relevant factors, by order and 

for reasons to be recorded in writing, grant or refuse to grant such 

permission and a copy of such order shall be communicated to the 

employer and the workmen.  

(3) Where an application has been made under sub-section (1) and the 

appropriate Government does not communicate the order granting or 

refusing to grant permission to the employer within a period of sixty days 

from the date on which such application is made, the permission applied for 

shall be deemed to have been granted on the expiration of the said period of 

sixty days. 

(4) to (7)    XXX   XXX   XXX 

(8) Where an undertaking is permitted to be closed down under sub-section 

(2) or where permission for closure is deemed to be granted under sub-

section (3), every workman who is employed in that undertaking 

immediately before the date of application for permission under this 

section, shall be entitled to receive compensation which shall be equivalent 

to fifteen days' average pay for every completed year of continuous service 

or any part thereof in excess of six months. 

Procedure 

for closing 

down an 

undertaking.  

 



7 
 

 

 

 

 

GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

GUJARAT BILL NO.   16   OF  2020. 

 

A     B I L L 
 

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 

in its application to the State of Gujarat. 

 

  
 

 

 

 [ SHRI  DILIPKUMAR THAKOR,       

                      MINISTER  FOR  LABOUR AND 

                EMPLOYMENT ] 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of   14
th

 September, 2020) 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 




