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સન ૧૯૪૭ના ૧૪મા 

અિધિનયમમા ંનવી 

કલમ ૩૬ ગ દાખલ 
કરવા બાબત. 

GUJARAT BILL NO.   15  OF  2020. 
 
 

THE LABOUR LAWS (GUJARAT AMENDMENT) BILL, 2020. 
 
 

A BILL 
 

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 and the Factories Act, 1948 in their 
application to the State of Gujarat. 

 

સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૧૫ .  

 

મ�ૂર કાયદા (�જુરાત �ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 
 

�જુરાત રા�યને લા� ુપડતા હોય તેટલે �ધુી ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ અને 

કારખાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક.  

આથી, ભારતના ગણરા�યના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છેઃ-  
 
૧.    (૧)  આ અિધિનયમ મ�ૂર કાયદા (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ર૦૨૦ કહ�વાશે. 

(૨) તે,  સન ૨૦૨૦ના ઓગસ્ટ મ�હનાની ૭મી તાર�ખે અમલમા ંઆવ્યો હોવા�ુ ંગણાશે. 

 

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

કલમ ૩૬ ખ પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવી:- 

 

 

“૩૬ ગ. કોઈ નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ (ઉપ�મ) અથવા નવી 

ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ના સબંધંમા,ં રા�ય સરકારને ખાતર� 

થાય ક� તે �હ�ર �હતમા ંજ�ર� છે, તો તે (રા�ય સરકાર), રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આવી 

કોઈ નવી સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા નવી સસં્થાઓ અથવા નવા 

અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ને, આવી નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા 

યથા�સગં, નવી સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ની સ્થાપનાની તાર�ખથી એક 

�ૂંક� સજં્ઞા 
અને આરંભ.  

અિધિનયમની 

જોગવાઈઓમાથંી 

નવા ઉ�ોગોન ે

��ુક્ત આપવાની 

રા�ય સરકારની 

સ�ા. 
 
  

સન ૧૯૪૭નો 

૧૪મો. 
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હ�ર �દવસની �દુત માટ�, આ અિધિનયમની તમામ અથવા કોઈ જોગવાઈઓમાથંી, 

શરતી અથવા �બનશરતી ર�તે, ��ુક્ત આપી શકશે. 

 

સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ��ઓુ માટ�, “નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા 

નવી ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્” એ શબ્દ�યોગ એટલે મ�ૂર કાયદા 

(�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભ પછ�, એક હ�ર �દવસની �દુતની �દર 

સ્થાપવામા ંઆવેલી હોય તેવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ 

અથવા અન્ડરટ��ક�ગનો વગર્.’’.  

૩. �જુરાત રા�યને લા� ુપડતો હોય તેટલે �ધુી કારખાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮મા,ં કલમ ૫ 

પછ�, નીચેની કલમ દાખલ કરવી:-   

 

 

“ ૫-ક. કોઈ નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ (ઉપ�મ) અથવા નવી 

ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ના સબંધંમા,ં રા�ય સરકારને ખાતર� 

થાય ક� તે �હ�ર �હતમા ંજ�ર� છે, તો તે (રા�ય સરકાર), રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આવી 

કોઈ નવી સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા નવી સસં્થાઓ અથવા નવા 

અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ને, આવી નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા 

યથા�સગં, નવી સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્-ની સ્થાપનાની તાર�ખથી એક 

હ�ર �દવસની �દુત માટ�, આ અિધિનયમની તમામ અથવા કોઈ જોગવાઈઓમાથંી, 

શરતી અથવા �બનશરતી ર�તે ��ુક્ત આપી શકશે.  

 

સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ��ઓુ માટ�, “ નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ (ઉપ�મ) 

અથવા નવી ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્”  એ શબ્દ�યોગ એટલે મ�ૂર 

કાયદા (�જુરાત �ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભ પછ�, એક હ�ર �દવસની �દુતની �દર 

સ્થાપવામા ંઆવેલી હોય તેવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા ઔ�ો�ગક સસં્થાઓ 

અથવા અન્ડરટ��ક�ગનો વગર્.” .  

 

૮ . (૧) મ�ૂર કાયદા (�જુરાત �ધુારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ આથી રદ કરવામા ંઆવે છે. 

સન ૨૦૨૦નો 
�જુરાતનો  મો. 

અિધિનયમની 

જોગવાઈઓમાથંી 

નવા ઉ�ોગોન ે

��ુક્ત આપવાની 

રા�ય સરકારની 

સ�ા. 
 
  

સન ૨૦૨૦નો 
�જુરાતનો  મો. 

સન ૧૯૪૮ના ૬૩મા 

અિધિનયમમા ંનવી 

કલમ ૫-ક દાખલ 
કરવા બાબત.- 

સન ૧૯૪૮નો ૬૩મો. 

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાત 

વટ�ુકમ ૮મો. 

 
 

રદ કરવા 

બાબત અન ે

અપવાદ.   
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(૨) આવી ર�તે રદ કરવામા ંઆવ્યા હોવા છતા,ં સદર�ુ વટ�ુકમથી �ધુાયાર્ �માણેના 

�ખુ્ય અિધિનયમ હ�ઠળ કર��ુ ં કોઈ કાયર્ અથવા લીધે�ુ ં કોઈ પગ�ુ,ં આ 

અિધિનયમથી �ધુાાયાર્ �માણેના �ખુ્ય અિધિનયમ હ�ઠળ કર��ુ ં છે અથવા લીધે�ુ ં

છે એમ ગણાશે.  
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ઉ�ેશો અને કારણો 

 

ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭-એ ઔ�ો�ગક તકરારની તપાસ અને પતાવટ માટ�ના 

ત�ં અને કાયર્ર�િતની જોગવાઈ કર� છે. �ત્યક્ષ કામગીર�થી મેળવેલા અ�ભુવના તારણ અ�સુાર 

વખતોવખત અિધિનયમની જોગવાઈઓ �ધુારવામા ં આવી છે. �રૂતા ં સલામતીના પગલા ં

�િુનિ�ત કરવા અને કારખાનામા ં કામે રાખેલા કામદારો�ુ ં આરોગ્ય અને કલ્યાણને �ોત્સાહન 

આપ�ુ ંએ કારખાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮નો ઉ�ેશ છે.   

૨. વતર્માન સમયમા,ં સદર�ુ બ�ે ક�ન્�ીય અિધિનયમમા ંએવી કોઈ જોગવાઈ નથી ક� �નાથી 

રા�ય સરકારને સદર� ુ બ�ે ક�ન્�ીય અિધિનયમની તમામ અથવા કોઈપણ જોગવાઈઓમાથંી 

હગંામી �દુત માટ� નવી ઔ�ો�ગક સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ માટ� ��ુક્ત આપવાની સ�ા 

મળે છે. 

૩. વ્યાપક કોરોના વાયરસ મહામાર�ને લીધે, અસાધારણ પ�ર�સ્થિત ઉદભવી છે ક� �ના લીધે 

દ�શભરની તમામ ��િૃ�ઓના લોકડાઉન(તાળાબધંી)ની જ��રયાત ઊભી થઈ છે, પ�રણામે 

રા�યમા ંઆિથ�ક ��િૃ�ઓ ધીમી પડવાની શ�તા છે અને તેથી, સદર�ુ મહામાર�ના �ુષ્�ભાવોથી 

નવા કારખાના અને સસં્થાઓને રક્ષણ આપવા અને સલામત રાખવાના ઉ�ેશથી, રા�ય સરકાર, 

આિથ�ક ��િૃ�ઓ હાથ ધરવા,ં સદર�ુ નવા કારખાના અને સસં્થાઓને �રુ�ક્ષત રાખવા અને આિથ�ક 

��િૃ�ઓ �ોત્સાહન આપવા �રૂતા ંપગલા લે, તે જ�ર� છે �થી કર�ને નવા �ો�ક્ટ્સમા ંરોકાણ 

મેળવી શકાય અને રોજગાર િનમાર્ણ થાય. 

૪. તદ�સુાર, ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭મા ંનવી કલમ ૩૬ ગ અને  તે જ �માણે, 

કારખાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮મા ં નવી કલમ ૫ ક દાખલ કરવા  ધા�ુ� છે �થી કર�ને રા�ય 

સરકારને, નવી સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગને એક હ�ર �દવસની �દુત માટ�, સદર�ુ બ�ે 

ક�ન્�ીય અિધિનયમોની તમામ અથવા કોઈ જોગવાઈઓમાથંી ��ુક્ત આપવાની સ�ા આપી શકાય. 
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 તે સમયે �જુરાત રા�યની િવધાનસભા�ુ ં સ� ચા� ુ ન હોવાથી, ઉપ�ુર્કત ઉ�ેશો િસ� 

કરવા માટ�, મ�ૂર કાયદા (�જુરાત �ધુારા) વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ (સન ર૦૨૦નો �જુરાતનો વટ�ુકમ 

૮મો)�િસ� કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

 

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

છે.   

 

  �દલીપ�ુમાર ઠાકોર, 

 

 

 

 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 

આ િવધેયક, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી માટ�ની જોગવાઈ કર� 

છે:-  

કલમ ૨.- આ કલમથી, ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭મા ંદાખલ કરવા ધાર�લી 

નવી પેટા-કલમ ૩૬ ગ થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આવી કોઈ નવી 

સસં્થા અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા નવી સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ને, 

નવા અન્ડરટ��ક�ગની સ્થાપનાની તાર�ખથી એક હ�ર �દવસની �દુત માટ�, આ 

અિધિનયમની તમામ અથવા કોઈ જોગવાઈઓમાથંી, શરતી અથવા �બનશરતી ર�તે, ��ુક્ત 

આપવાની સ�ા મળે છે.   

 

કલમ ૩.- આ કલમથી, કારખાના અિધિનયમ, ૧૯૪૮મા ં દાખલ કરવા ધાર�લી નવી 

પેટા-કલમ ૫ ક થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી, આવી કોઈ નવી સસં્થા 

અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગ અથવા નવી સસં્થાઓ અથવા નવા અન્ડરટ��ક�ગના વગર્ને, નવા 
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અન્ડરટ��ક�ગની સ્થાપનાની તાર�ખથી એક હ�ર �દવસની �દુત માટ�, આ અિધિનયમની 

તમામ અથવા કોઈ જોગવાઈઓમાથંી, શરતી અથવા �બનશરતી ર�તે, ��ુક્ત આપવાની 

સ�ા મળે છે.   

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

 

તાર�ખ:૧૧મી સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦.             �દલીપ�ુમાર ઠાકોર. 
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 �જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

                                      

          

[  સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં :   ૧૫ ]   

          

                                        

�જુરાત રા�યને લા� ુ પડતા હોય તેટલે �ધુી 

ઔ�ો�ગક તકરાર અિધિનયમ, ૧૯૪૭ અને કારખાના 

અિધિનયમ, ૧૯૪૮ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

 

[ �ી  �દલીપ�ુમાર ઠાકોર,                  

                               �મ અને રોજગાર મ�ંી�ી.] 

 

 

 

(સન ૨૦૨૦ના   સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની   ૧૪ મી તાર�ખે 

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

   

 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE LABOUR LAWS (GUJARAT AMENDMENT) BILL, 2020. 

 

GUJARAT BILL NO.   15  OF  2020. 

 

A BILL  

 

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 and the Factories Act, 1948 

in their 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 Labour Laws (Gujarat Amendment) Act, 

2020. 

 

(2)  It shall be deemed to have come into force on the 7
th
 August, 2020. 

 

Short title and 

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

Gujarat, after section 36B, the following section shall be inserted, namely:- 

 

“36C. Where the State Government is satisfied in relation to any new 

industrial establishment or new undertaking or class of new industrial 

establishments or new undertakings that it is necessary in the public 

interest, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, 

conditionally or unconditionally, any such new establishment or new 

undertaking or class of new establishments or new undertakings from 

all or any of the provisions of this Act for a period of one thousand 

days from the date of establishment of such new industrial 

establishment or new undertaking or class of  new establishments or 

new undertakings, as the case maybe. 

 

Explanation.-  For the purposes of this section, the expression “new 

industrial establishment or new undertaking or class of new industrial 

establishments or new undertakings” means such industrial 

establishment or undertaking or class of industrial establishments or 

undertakings which are established within a period of one thousand 

days after the commencement of the Labour Laws (Gujarat 

Amendment) Act, 2020.”. 

 

3. In the Factories Act, 1948, in its application to the State of Gujarat, after 

section 5, the following section shall be inserted, namely:- 

 

 “5A. Where the State Government is satisfied in relation to any new 

industrial establishment or new undertaking or class of new industrial 

establishments or new undertakings that it is necessary in the public 

interest, it may, by notification in the Official Gazette, exempt, 

conditionally or unconditionally, any such new establishment or new 

undertaking or class of new establishments or new undertakings from 

all or any of the provisions of this Act for a period of one thousand 

days from the date of establishment of such new industrial 

establishment or new undertaking or class of  new establishments or 

new undertakings, as the case maybe. 

Power of State 

Government to 

exempt new 

industries from 

the provisions 

of the Act. 

Power of State 

Government to 

exempt new 

industries from 

the provisions 

of the Act. 

Guj.     of 

2020. 

Insertion of 

new section 

36C in XIV of 

1947. 

Insertion of 

new section 

5A in LXIII 

of 1948. 

XIV of 1947. 

LXIII of 

1948. 
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Explanation.-  For the purposes of this section, the expression “new 

industrial establishment or new undertaking or class of new industrial 

establishments or new undertakings” means such industrial 

establishment or undertaking or class of industrial establishments or 

undertakings which are established within a period of one thousand 

days after the commencement of the Labour Laws (Gujarat 

Amendment)  Act, 2020.”. 

 

4. (1) The Labour Laws (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. 

 

  

Guj.  Ord. 

8     of 

2020. 

Repeal and 

saving. 

Guj.        of 

2020. 
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 STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS  

 

 The Industrial Disputes Act, 1947 provides for the machinery and 

procedure for the investigation and settlement of industrial disputes. The 

provisions of the Act had been amended from time to time in the light of 

experience gained in its actual working. Whereas the object of the Factories 

Act, 1948 is to ensure adequate safety measures and to promote the health and 

welfare of the workers employed in factories. 

 

2.  At present, there is no such provision exists in both the said central 

Acts which empowers  the State Government to exempt for temporary period 

to new establishments or undertakings from all or any of the provisions of both 

the said central Acts. 

3.  Whereas due to wide spread corona virus pandemic extraordinary 

situation has arisen requiring lock down of all activities countrywide resulting 

in possible slowdown of economic activities in the State and therefore, with a 

view to protecting, safeguarding new factories and establishments from the 

vicious effects of the said epidemic, it is necessary that the State Government 

should take sufficient measures to safeguard the said factories and 

establishments in carrying out the economic activities and to boost economic 

activities, so as to attract investment in new projects and generate employment. 

4. Accordingly, new section 36C is proposed to be inserted in the 

Industrial Disputes Act, 1947 and similarly new section 5A is proposed to be 

inserted in the Factories Act, 1948 so as to empower the State Government to 

exempt for a period of one thousand days to new establishments or 

undertakings from all or any of the provisions of both the said central Acts. 

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

at that time, the Labour Laws (Gujarat Amendment) Ordinance, 2020 (Guj. 

Ord. No. 8 of 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, 
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

 This Bill provides for delegation of legislative power in the following 

respect:-- 

Clause 2.- New section 36C proposed to be inserted in the Industrial 

Disputes Act, 1947 by this clause empowers the State Government to exempt, 

by notification in the Official Gazette, conditionally or unconditionally, any 

such new establishment or new undertaking or class of new establishments or 

new undertakings from all or any of the provisions of this Act for a period of 

one thousand days from the date of establishment.  

 

Clause 3.- New section 5A proposed to be inserted in the Factories Act, 

1948 by this clause empowers the State Government to exempt, by notification 

in the Official Gazette, conditionally or unconditionally, any such new 

establishment or new undertaking or class of new establishments or new 

undertakings from all or any of the provisions of this Act for a period of one 

thousand days from the date of establishment. 

 

 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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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

GUJARAT BILL NO.  15  OF 2020. 

 

A     B I L L 

 

further to amend the Industrial Disputes Act, 1947 

and the Factories Act, 1948 in their 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. 
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