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ಅಧ್ಯಯ ಯ್ – 1
1. ಇಲಾಖೆಯ್ ದೃರ್ಷಟ ಕೇನ ಮತ್ತು ಗುರಿ (VISION & MISSION)
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ

ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನುನ
ಸೇವೆಗಳನುನ

ಅಪಾರ್ಗಳಿೆಂದ

ಮುಕು ಗೊಳಿಸುವ

ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲ್ಸದ ಪರಿಸರವನುನ

ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ ,

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ನ್

ಸಂರಕ್ಷಾ ಸಲು, ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ

ನಿೀಡುವ ಮುೆಂಚೂಣಿ ಸಂಸ್ತ್ ಯಾಗಿ, ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುನ

ಎಲಾಲ

ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ

ತಲುಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ಷು ವಧಿನ್ ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಿಕರ ಗಳಿೆಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸುರಕ್ಷತೆ, ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಯ

ಹಾಗೂ ಕೆಲ್ಸದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಲ

ಶರ ರ್ಮಸುವುದು

ಭಾಗಿೀದಾರರ

ಹಾಗೂ

ಎಲಾಲ

ಸುಧಾರಣೆರ್ನುನ

ಪಾಲ್ಗೊ ಳುು ವಿಕೆರ್ನುನ

ಸ್ವರ್ಧಸುವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ

ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸಿ,

ಹೆಚಿಿ ನ್

ಅರಿವನುನ

ಮೂಡಿಸುವ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರ್ ಗುರಿರ್ನುನ ಸ್ವರ್ಧಸುವುದು.

2. ಇಲಾಖೆಯ್ ಸಂಕ್ಷಾ ಪು ಧ್ಯ ೇಯೇದ್ದ ೇಶಗಳು:
 ಅಪಾರ್ಮುಕು ,

ವಿಪತ್ತು

ದ್ರೆಯುತ್ತು ರುವುದನುನ

ಮುಕು ,

ಆರೀಗಯ ಕರ

ಕೆಲ್ಸದ

ವಾತಾವರಣವು

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ

ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದು. ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಆಸಿು -ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು

ಪರಿಸರಕೆೆ

ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹಾನಿರ್ನುನ ತಡೆಯುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು ಮತ್ತು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಎಲಾಲ

ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ ಪಾರದಶಿಕ, ತಾ ರಿತ

ಸೇವೆಗಳನುನ ನಿೀಡಲು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಲ ಸುವ ಹಾಗೂ ಅನುಮೀದ್ಧಸುವ, ಆನ್-ಲೈನ್
ಮೂಲ್ಕ ಶುಲ್ೆ

ಪಾವತ್ತಸುವ, ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ವಾಷ್ಟಿಕ / ಅಧಿವಾಷ್ಟಿಕ ವರದ್ಧಗಳನುನ

ಅವಕಾಶವನುನ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕಟಟ ಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ವಗಿದವರಿಗೆ ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ ,
ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣೆ ಅವರ ಹಕ್ಕೆ

ಮತ್ತು ಬ್ಬಧಯ ತೆಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ

ಕಾರ್ಿಕರ ಮ, ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು

ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳನುನ

ವಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೈಪಿಡಿಗಳನುನ
ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆೊ

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ತರಬೇತ್ತ
ಏಪಿಡಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ

ಮುದ್ಧರ ಸಿ, ಪರ ಚಾರ ಮಾಡುವ ಮುರ್ಖೆಂತರ

ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಲ , ಕೈಗಾರಿಕೀದಯ ರ್ಮಗಳಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಇತರೆ

ಭಾಗಿೀದಾರರಲ್ಲಲ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಿ ನಿವಿಹಣೆರ್ ನೈಪುಣಯ ತೆರ್ನುನ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು.
 ಉದ್ಧದ ಮೆಗಳಲ್ಲಲ

ವಿದುಯ ತ್

ಅನುನ

ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು

ಅರ್ಧಕ

ಒತು ಡದ

ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಸೆ ರಣೆಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಹಬರ್ನುನ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳನುನ

ಕಡಿಮೆ ಒತು ಡದಲ್ಲಲ

ಸ್ವ್ ಪಿಸಲು
ಉಪಯ್ೀಗಿಸಿ

ಇೆಂಧನ್ವನುನ ಉಳಿಸಲು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು.



ನೈಸಗಿಿಕ

ಇೆಂಧನ್ಗಳನುನ

ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ

ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ,

ಉಷಣ ತೆ/ಶಕ್ಷು ರ್ನುನ
ಜೈವಿಕ

ಮುೆಂದ್ಧನ್

ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿೆಂದ

ತಡೆಯುವುದು, ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ವನುನ

ಇೆಂಧನ್ಗಳನುನ

ಉಪಯ್ೀಗಿಸಿ

ಉಳಿಸುವ
ಅನ್ಗತಯ ವಾಗಿ

ಅವುಗಳ

ವಾತಾವರಣಕೆೆ

ಬಳಕೆರ್ನುನ

ಸೇರಿಹೀಗುತ್ತು ರುವ

ಕನಿಷಾ ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಯ ರ್ಿವಾಗುತ್ತು ದದ

ಹಬರ್ನುನ
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ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ

ಹಾಗೂ

ವಿದುಯ ತ್

ಅನುನ

ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು

ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು. ಹಾಲ್ಲ ಕಾರ್ಿ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟಟ ದ ಹಾಗೂ ಇೆಂಧನ್ ಕ್ಷಮತೆಯಿಲ್ಲ ದ
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳನುನ

ಗುರುತ್ತಸಿ

ಅವುಗಳ

ಬದಲು

ಸುರಕ್ಷಾ ತವಾದ

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಿಕ್ಷಮತೆಯುಳು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳನುನ ಉಪಯ್ೀಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹಬ ಉತಾಪ ದರ್ನ ವೆಚಿ ವನುನ ತಗಿೊ ಸಲು ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸುವುದು.



ನೀೆಂದಾವಣೆಯಾಗದ್

ಇರುವ

ಗುಣಮಟಟ ದ

ಇೆಂಧನ್

ಹಾಗೂ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳನುನ
ದಕ್ಷತೆಯುಳು

ಗುರುತ್ತಸಿ,

ಅವುಗಳ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳಿಗೆ

ಬದಲು

ಪರಿವತ್ತಿಸಲು

ಮಾನ್ಯ ತೆ
/

ಪಡೆದ

ಬದಲಾಯಿಸಲು

ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸುವುದು.

3. ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಸ್ತ್ :3.1 ಕಿಂದರ ಕಛೇರಿ:ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕರ್ನಿಟಕ ಸಕಾಿರದ
ಕಾರ್ಮಿಕ

ಸಚಿವಾಲ್ರ್ದ

ಅಪರ

ಮುಖ್ಯ

ಕಾರ್ಿದಶ್ಿಗಳ

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ

ನಿಯಂತರ ಣದಡಿ

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ದ್. ಇಲಾಖೆರ್ ಕೆಂದರ ಕಛೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಬನೆನ ೀರುಘಟಟ ರಸ್ತು ರ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಕಲಾಯ ಣಸುರಕಾಾ

ಭವನ್ದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರುತು ದ್. ಇಲಾಖೆಯು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು ಮತ್ತು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ಶಾಖೆಗಳನುನ ಹೆಂದ್ಧರುತು ದ್. ನಿರ್ದಿಶಕರು, ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ
ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಎರಡೂ ಶಾಖೆಗಳ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್ತು ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ ಮುಖ್ಯ ಸ್ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ ನ್
ಪೂರಕ ಕಾರ್ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ

ನ್ಡೆಸುವ ಸಂಸ್ತ್ ಗಳಾದ ಸ್ತೆಂಟರ ಲ್ ಸೇಫ್ಟಟ

ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಸ್ತಲ್, ಪ್ರ ಷರ್

ವೆಸ್ತಲ್್ ಅೆಂಡ್ ಪಾಲ ೆಂರ್ಟ, ಸೇಫ್ಟಟ ಮಾನಿಟರಿೆಂಗ್ ಸ್ತಲ್, ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಟೆಸಿಟ ೆಂಗ್ ಅೆಂಡ್ ಎಕಾ್ ರ್ಮನೇಷನ್ ಸ್ತಲ್ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳು ಇಲಾಖೆರ್ ಕಾರ್ಖಿನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ
ಅಪರ ನಿರ್ದಿಶಕರು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರುಗಳ ಉಸುು ವಾರಿರ್ಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ದುದ , ಅವುಗಳಿಗೆ
ಇಲಾರ್ಖ ನಿರ್ದಿಶಕರೇ ಮುಖ್ಯ ಸ್ ರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಿದಶ್ಿಗಳಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಕೆಂದರ ಕಛೇರಿರ್ಲ್ಲಲ 12 ಹಿರಿರ್ /
ಕ್ಷರಿರ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳಿದುದ , ಅವರುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಧಕಾರ ಪರ ತಾಯ ಯ್ೀಜನೆ, ಮೇಲುಸುು ವಾರಿರ್ನುನ
ವಹಿಸಿಕಡಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ನಿರ್ದಾಶಕರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಮತ್ತು ಶಾಸರ್ನತ್ಮ ಕ ಕೆಲಸ ರ್ಕಯ್ಾಗಳಲ್ಲಲ
ಸಹರ್ಕರವನ್ನನ ನಿೇಡುತ್ತು ರುತಾು ರೆ.


ಕಾರ್ಖಿನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಅಪರ ನಿರ್ದಿಶಕರು ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ ವಿಷರ್ಗಳ
ಬಗೆೊ .



ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು (ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್) ಹಾಗು ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಯ ತಜಾ ರು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ
ಕಾಯ್ದದ 1948 ರಡಿರ್ಲ್ಲಲ ತ್ತಳಿಸಿರುವ ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಯ ವಿಷರ್ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ.



ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರುಗಳು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಕಾಯ್ದದ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂರ್ಧತ ಶಾಸನ್ಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಕಾಯ್ದದ
ಹಾಗೂ ಸಂಬಂರ್ಧತ ಶಾಸನ್ಗಳ ಜಾರಿ, ಅಕೆಂರ್ಟ್ , ಸ್ವೆಂಖ್ಯಯ ಕ ಮತ್ತು

ರೆಕಾಡ್ಿ ಮತ್ತು

ವಿಷರ್ಗಳಲ್ಲಲ .


ಆಡಳಿತಾರ್ಧಕಾರಿ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಲ .



ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು (ಬಿಎೆಂಟಿಟಿ ಸ್ತಲ್) ಪರ ಯ್ೀಗಾಲ್ರ್ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಲ .



ಪತಾರ ೆಂಕ್ಷತ ವಯ ವಸ್ವ್ ಪಕರುಗಳು ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಮತ್ತು ಶಾಸರ್ನತಮ ಕ ವಿಷರ್ದಲ್ಲಲ .
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ದಾಸ್ವು ನು

3.2 ಕಛೇರಿಗಳು:ಇಲಾಖೆರ್ ಕೆಂದರ ಕಛೇರಿಯು 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಲಾಯ ಣ-ಸುರಕಾಾ ಭವನ್, ಬನೆನ ೀರುಘಟಟ ರಸ್ತು , ಬೆಂಗಳೂರು –
560 029 ಇಲ್ಲಲ ಇದುದ , ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ ಹಾಲ್ಲ ಒಟುಟ 48 ಕೆಾ ೀತರ / ವಿಭಾಗಿೀರ್ ಕಛೇರಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ 204
ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು 69 ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದ ಗಳಿರುತು ವೆ.

ಇಲಾಖೆಯ್ ವಲಯ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗೇಯ್ (ಕೆಾ ೇತ್ರ ) ಕಛೇರಿಗಳು ರ್ಕಯ್ಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಸ್ ಳಗಳ
ವಿವರ ಕೆಳಗನಂತ್ತರುತ್ು ದ್:
ಸ್ ಳ

ಕಛೇರಿಯ್ ಹೆಸರು

ಕಛೇರಿಗಳ
ಸಂಖೆಯ

ಮೈಸೂರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ
01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ
01 ಕಛೇರಿ

ಬಳಾು ರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

03 ಕಛೇರಿಗಳು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

05 ಕಛೇರಿಗಳು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

02 ಕಛೇರಿಗಳು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

10 ಕಛೇರಿಗಳು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಹಸಕೀಟೆ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ರಾಮನ್ಗರ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಮಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ
01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಹಿರಿರ್ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ತ್ತಮಕೂರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಶ್ವಮಗೊ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ರಾರ್ಚೂರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಹಾಸನ್

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಕಪಪ ಳ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಉಡುಪಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಹಾರ್ಕ ನಿರ್ದಿಶಕರು

01 ಕಛೇರಿ

ಹುಬಾ ಳಿು

ಬಳಗಾವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ
ಕಲ್ಬುರಗಿ
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ಮೇಲಾೆ ಣಿಸಿದ ಎಲಾಲ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡಿದುದ , ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಕಾಯ್ದದ ಗಳನುನ
ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕೆ

ಅರ್ಧನಿರ್ಮ 2005ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುತಾು ರೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಒಟುಟ 273 ಹುದ್ದ ಗಳ ಪೈಕ್ಷ
ವಿವಿಧ ವೃೆಂದಗಳಲ್ಲಲ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ : 31.12.2021 ರಂತೆ ಸುಮಾರು 143 ಹುದ್ದ ಗಳು ರ್ಖಲ್ಲ ಇರುತು ವೆ. (ಗೂರ ಪ್ ‘ಎ’ – 02,
ಗೂರ ಪ್ ‘ಬಿ’ -17, ಗೂರ ಪ್ ‘ಸಿ’ – 86, ಗೂರ ಪ್ ‘ಡಿ’ – 38) ಸುಮಾರು 43 ನೇರನೇಮಕಾತ್ತ ಹುದ್ದ ಗಳ ಶ್ೀಘರ ಭತ್ತಿಗಾಗಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಗೀಕಸೇವಾ ಆಯ್ೀಗವು ಅರ್ಧಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಿರುತು ದ್. ಇಲಾಖೆಯು ತ್ತೀವರ ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧ ಕರತೆ
ಎದುರಿಸುತ್ತು ರುವುದರಿೆಂದ ರ್ಖಲ್ಲ ಇರುವ ಎಲಾಲ ಹುದ್ದ ಗಳನುನ ತಕ್ಷಣ ಭತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಿತೆ ಇರುತು ದ್.
ಇಲಾಖೆರ್ ಸ್ವೆಂಸಿ್ ಕ ವಯ ವಸ್ವ್ ಪಟವನುನ

(Organogram / Organisation Chart) “ಅನುಬಂಧ-ಅ” ರಲ್ಲಲ

ನಿೀಡಿದ್.

4. ಇಲಾಖೆಯು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತ್ತು ರುವ ಶಾಸನಗಳು:
4.1 ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ರ್ಕಯ್ದದ , 1948
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 1969.
 ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಷ್ ಡೆೆಂರ್ಟ ಹಜಾಾ ಡ್ಿ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ (ಕರ್ನಿಟಕ) ನಿರ್ಮಗಳು, 1994.
4.2 ವೇತ್ನ ಸಂದಾಯ್ ರ್ಕಯ್ದದ , 1936
 ಕರ್ನಿಟಕ ವೇತನ್ ಸಂದಾರ್ ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 1963
4.3 ಪರ ಸೂತ್ತ ಸೌಲಭಯ ರ್ಕಯ್ದದ , 1961
 ಕರ್ನಿಟಕ ಪರ ಸೂತ್ತ ಸೌಲ್ಬಯ ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 1961
4.4 ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಶೇರಿ ರ್ಕರ್ಮಾಕ (ನಿಷೇದ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ರ್ಕಯ್ದದ , 1986.
4.5 ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದದ , 1986.
 ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು (ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತ, ಪೂವಿ ಸಿದಿ ತೆ ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ತಕ್ಷರ ಯ್ದ) ನಿರ್ಮಗಳು, 1996.
 ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ರಾಸ್ವರ್ನಿಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆ, ಶೇಖ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಆಮದು ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 1989.
4.6 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಕರ್ಮಾಕರ (ಉದ್ಯ ೇಗ ಕರ ರ್ಮೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು)
ರ್ಕಯ್ದದ , 1996.
25 ಕೀಟಿಗೂ ಹೆಚಿಿ ನ್ ವೆಚಿ ದ ಕಟಟ ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಲ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ
ನಿಮಾಿಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಉದ್ಯ ೀಗ ಕರ ರ್ಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು) ಕಾಯ್ದದ , 1996 ಹಾಗೂ
ಕರ್ನಿಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಉದ್ಯ ೀಗ ಕರ ರ್ಮೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು)
ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು 2006ರ ನಿರ್ಮಾವಳಿರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ ದ ಪಾರ ವಧಾನ್ಗಳ
ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದ ಜವಾಬ್ಬದ ರಿರ್ನುನ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.
4.7 ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳ ರ್ಕಯ್ದದ , 1923.
 ಇೆಂಡಿರ್ನ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ರೆಗುಯ ಲೇಷನ್ – 1950.
 ಕರ್ನಿಟಕ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ರೂಲ್್ – 1982.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇೆಂಜಿನಿರ್ರ್ಸಿ ರೂಲ್್ – 2011.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ್ ರೂಲ್್ – 2011.
 ಕರ್ನಿಟಕ ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ಸಿ ರೂಲ್್ – 1959.
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5. ಇಲಾಖೆಯ್ ಮುಖ್ಯ ರ್ಕಯ್ಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:
5.1 ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಭಾಗ: ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ಕರ ವಾತಾವರಣಗಳನುನ
ಸೌಕರ್ಿಗಳನುನ

ಒದಗಿಸಿರುವ ಬಗೆೊ ,

ಧಕೆೆ ಯಾಗದಂತೆ ಎಲಾಲ ಅೆಂಶಗಳನುನ
ವಿಸು ರಣೆಗೆ

ಅನುಮತ್ತ

ಸುತು ಮುತು ಲು

ಕಲ್ಲಪ ಸಲು ಹಾಗು ಅಗತಯ

ವಾಸಿಸುವ ರ್ನಗರಿೀಕರು

ಕಲಾಯ ಣ

ಮತ್ತು

ಪರಿಸರಕೆೆ

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಹಸ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸ್ವ್ ಪನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ

ನಿೀಡುವುದು.

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ

ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ಒಳಪಡುವ

ಎಲಾಲ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ ನೆಂದಾಯಿಸಿ ಲೈಸನ್್ ನಿೀಡುವುದು.
 ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನೀೆಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೀಗಯ , ಸುರಕ್ಷತೆ,

ಕಲಾಯ ಣ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು, ಕೆಲ್ಸದ ವೇಳೆ ಇತಾಯ ದ್ಧ ಪಾರ ವಧಾನ್ಗಳನುನ

ಪಾಲ್ಲಸುತ್ತು ರುವ ಬಗೆೊ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಾನೂನು ಪಾಲ್ಲಸದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ವಿರುದಿ

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ

ಸಕ್ಷಮ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ರ್ದಲ್ಲಲ

ಮಕದದ ಮೆಗಳನುನ ಹೂಡುವ ಕಾನೂನು ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಪಘಾತಗಳ ತನಿಖೆ ನ್ಡೆಸುವುದು.
 ಇಲಾಖೆಯು ನಿೀಡುತ್ತು ರುವ ಸೇವೆಗಳಾದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನೀೆಂದಾವಣೆ, ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣ / ತ್ತದುದ ಪಡಿ /
ವಗಾಿವಣೆ,

ನ್ಕಾಾ ನುಮೀದನೆ

ಇತಾಯ ದ್ಧ

ಸೇವೆಗಳನುನ

ತಾ ರಿತವಾಗಿ,

ಕಾಗದ

ರಹಿತವಾಗಿ

ಹಾಗೂ

ಪಾರದಶಿಕವಾಗಿ ಆನ್-ಲೈನ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ ನಿೀಡುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕರಿಗೆ, ಆಡಳಿತವಗಿದವರಿಗೆ ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಯ

ಮತ್ತು

ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅಪಘಾತಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕತಿವಯ ಗಳ ಬಗೆೊ ತರಬೇತ್ತ, ಕಾರ್ಿಗಾರ /
ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ ಇತಾಯ ದ್ಧ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
 ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ವಿಪತ್ತು ಗಳ ನಿಯಂತರ ಣ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆರ್ ಬಗೆೊ ಮಾಕ್ ಡಿರ ಲ್ (ಅಣಕ್ಕ
ಪರ ದಶಿನ್) ಗಳನುನ ನ್ಡೆಸಿ ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ನುನ ತ್ತತ್ತಿ ವಿಪತ್ತು ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಿಗೊಳಿಸುವುದು.
 ಕಾರ್ಮಿಕರಿೆಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ತ್ ಗಳಿೆಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿೆಂದ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲ್ಪ ಟಟ ದೂರುಗಳನುನ
ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕಡುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಬಳಸುವ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಯಂತರ ಗಳನುನ

ಪರಿೀಕೆಾ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ದೃಢೀಕೃತ

ವಯ ಕ್ಷು ಗಳನುನ ಗುರುತ್ತಸಿ ಪರವಾನಿಗೆ ನಿೀಡುವುದು.


ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಹೆಂದ್ಧರುವ ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಕಡಾಾ ರ್ವಾಗಿ

ತ್ತಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುನ ಸಲ್ಲಲ ಸಲು ಸೂಕು ವಿಧಾನ್ಗಳನುನ ನಿಗರ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
 ಆಡಳಿತವಗಿದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀಡಿ, ಆನ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್

ಪಾಲ ನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ

ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ರ್ಲ್ಲಲ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಮುೆಂಜಾಗರ ತಾ ಕರ ಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಗಿದಶಿನ್ ನಿೀಡುವುದು.
 ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳ ಆಫ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಪಾಲ ನ್ ತಯಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ
ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದಲ್ಲಲ ಜಿಲಾಲ ಡಳಿತಕೆೆ ಸಹಕರಿಸುವುದು.
 ನೀೆಂದಾಯಿತ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ಕೆಲ್ಸ

ನಿವಿಹಿಸುವ

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ

ವೇತನ್ವನುನ

ಪಾವತ್ತಸುತ್ತು ರುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ನಿಗಾವಹಿಸುವುದು.
 ಅಹಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರ ಸೂತ್ತ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನುನ ನಿೀಡಿರುವ ಬಗೆೊ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು.
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ಸಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ

 ನೀೆಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ

ಪತೆು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಕಾಯ್ದದ

ವಾಯ ಪಿು ರ್ಡಿ ನೀೆಂದಣಿ

ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ತೆಗೆದುಕಳುು ವುದು.
 ಮುಚಿಿ ರುವ / ಸ್ ಳಾೆಂತರಗೊೆಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ ಗುರುತ್ತಸಿ ಲೈಸನ್್ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ
ಪಟಿಟ ಯಿೆಂದ ಅೆಂತಹ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ ತೆಗೆರ್ಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿೆಂದ ಅಧಿ ವಾಷ್ಟಿಕ / ವಾಷ್ಟಿಕ ವರದ್ಧಗಳನುನ ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಮಾಹಿತ್ತರ್ನುನ ಕರ ೀಢೀಕರಿಸಿ
ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ, ಕೆಂದರ ಸಕಾಿರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಸ್ತ್ ಗಳಿಗೆ ಅವಶಯ ಅೆಂಕ್ಷ ಅೆಂಶಗಳನುನ ಒದಗಿಸುವುದು.


25 ಕೀಟಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಿ ನ್ ವೆಚಿ ದ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಲ ಕಟಟ ಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ ದ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನುನ

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು

ನಿರ್ಮಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವುದು.
 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು

ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದದ , 1996 ಜಾರಿ ಬಗೆೊ

ಭಾಗಿೀದಾರರುಗಳಾದ

ಬಿಲ್ಾ ರ್ಸಿ,

ಡೆವಲ್ಪರ್ಸಿ,

ಗುತ್ತು ಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು

ವಿಚಾರ

ಸಂಕ್ಷರಣಗಳನುನ

ಏಪಿಡಿಸುವ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

5.2 ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳ ವಿಭಾಗ:ರ್ಕಯ್ಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಧನೆಗಳು: ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಕಾಯ್ದದ

ಅಡಿ ಬರುವ ಎಲಾಲ

ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳನುನ

ನೆಂದಾಯಿಸುವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳ ಕಾರ್ಿ ಕ್ಷಮತೆರ್ನುನ ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿ,
ದೈನಂದ್ಧನ್ ಉಪಯ್ೀಗಕೆೆ ಪರ ಮಾಣಿಕರಿಸುವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಬ್ಬರ್ಲ ರು ಕಾೆಂಪೊನೆೆಂರ್ಟ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳ ತಯಾರಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಲ ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿ ಅವುಗಳ ಸುರಕ್ಷಾ ತ ಬಳಕೆಗೆ ಪರ ಮಾಣಿಕರಿಸುವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು

/

ಎಕರ್ನಮೈಸರ್

/

ಹಬಕಳವೆಗಳ

ದುರಸಿು ರ್ನುನ

ಇಲಾಖೆರ್

ಮಾನ್ಯ ತೆ

ಪಡೆದ

ದುರಸಿು ದಾರರಿೆಂದಲೇ ನಿವಿಹಿಸುವ ಬಗೆೊ ಆಡಳಿತವಗಿದವರಿಗೆ ಸಲ್ಹೆರ್ನುನ ನಿೀಡಿ, ದುರಸಿು ಹಂತದಲ್ಲಲ
ಉಸುು ವಾರಿ ವಹಿಸಿ ನಿರ್ಮ ಪಾಲ್ನೆ ಬಗೆೊ ರ್ಖತ್ತರ ಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳಲ್ಲಲ

ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದದ ಲ್ಲಲ

ಆ ಬಗೆೊ

ತನಿಖೆ

ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
 ಇೆಂಡಿರ್ನ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ರೆಗುಯ ಲೇಷನ್ 1950 ರಲ್ಲಲ ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ವೆಲ್ಾ ರ್ ಪರಿೀಕೆಾ ನ್ಡೆಸಿ ಅಹಿ
ಅಭಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಮಾಣಪತರ ವಿತರಿಸುವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರ್

ಆಪರೇಷನ್

ಇೆಂಜಿನಿರ್ರ್ಸಿ

/

ಬ್ಬರ್ಲ ರ್

ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ

ನಿರ್ಮಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಸದರಿ ನಿರ್ಮಗಳಡಿ ಅಹಿ ಅಭಯ ರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ದೆ ಗಾಗಿ ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳನುನ
ನ್ಡೆಸುವುದು.


ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ್ ಪನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿರ್ನಯ ಸ ಮತ್ತು
ನ್ಕೆಾ ಗಳನುನ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಅನುಮೀದ್ಧಸುವುದು.
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 ಬ್ಬರ್ಲ ರು / ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ / ಹಬಕಳವೆಗಳ ಸ್ವ್ ಪನೆರ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆರ್ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು

ಅನುನ

ಸುರಕ್ಷಾ ತವಾಗಿ

ಉಪಯ್ೀಗದಾರರು,

ಬ್ಬರ್ಲ ರ್

ಮತ್ತು

ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ

ದಕ್ಷವಾಗಿ
ಮತ್ತು

ನಿವಿಹಿಸುವ
ಆಪರೇಷನ್

ಕ್ಕರಿತ್ತ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ಇೆಂಜಿನಿರ್ರುಗಳಿಗೆ

ತರಬೇತ್ತ

ನಿೀಡುವುದು.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರು ಅನುನ

ಸುರಕ್ಷಾ ತ ಸ್ವ್ ಪನೆ ಮತ್ತು ದುರಸಿ್

ದುರಸಿ್ ದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀಡುವುದು.
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ಸಂಬಂಧ ತಯಾರಿಕರಿಗೆ / ಸ್ವ್ ಪನೆದಾರರಿಗೆ /

ಅಧ್ಯಯ ಯ್ – 2
ಇಲಾಖೆಯ್ ರ್ಕಯ್ಾನಿವಾಹಣೆ ವಿವರ:-

1.

ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಭಾಗ:ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ

ಇಲಾಖೆಯು ಒೆಂದು ರೆಗುಯ ಲೇಟರಿ

(ನಿಯಂತರ ಣ) ಸಾ ರೂಪದ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದುದ , ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ನ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ
ಕಲಾಯ ಣ ಕ್ಕರಿತಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನುನ
ನೀೆಂದಾಯಿತ
ಕಾರ್ಮಿಕರು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತು ದ್. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಪರ ಸುು ತ 17,284

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ದ್.

ದುಡಿಯುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ

ಮತ್ತು

ಈ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

1556 ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಸುಮಾರು

ಹಾಗೂ 82

16,87,541

ಅತ್ತ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿರುತು ವೆ.
“ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನುನ ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕೆ ಎೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರ ನೇರ ಸೌಲ್ಭಯ ವನುನ ಪಡೆರ್ಲ್ಲರುವ
ಪರ ಮುಖ್ ಭಾಗಿೀದಾರರಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಗಿದವರಲ್ಲಲ ಈ ಕ್ಕರಿತ್ತ ತ್ತಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತ್ತು ದ್” ಈ ದ್ಧಕ್ಷೆ ನ್ಲ್ಲಲ ಸುರಕ್ಷಾ ತ
ಕಾರ್ಿಸ್ ಳವನುನ
ದುರಂತಗಳನುನ
ಅಸುರಕ್ಷಾ ತ

ಸ್ವ್ ಪಿಸುವುದು ಇಲಾಖೆರ್ ಪರ ಮುಖ್ ಧ್ಯ ೀರ್ವಾಗಿರುತು ದ್. ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು /
ತಡೆಗಟುಟ ವ

ಗುರಿಯ್ೆಂದ್ಧಗೆ

ಕಾರ್ಿಸಿ್ ತ್ತಗತ್ತಗಳನುನ

ಧ್ಯ ೀಯ್ೀದ್ದ ೀಶಗಳನುನ

ಸ್ವರ್ಧಸಲು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕ
ಇಲಾಖೆಯು

ಅಸುರಕ್ಷಾ ತ

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಲ
ತನ್ನ

ಪಾರ ರ್ರ್ಮಕ

ಕಾರ್ಿವಿಧಾನ್ಗಳನುನ ,

ಗುರುತ್ತಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದ್.
ಕತಿವಯ ವಾದ

ಈ

ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕ

ಪರಿವಿೀಕೆಾ ಣೆಗಳ ಜೊತೆರ್ಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ ಮಾಲ್ಲೀಕ ವಗಿದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ
ಆರೀಗಯ ದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಲ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀಡುವತು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಾ ಕೀನ್ವನುನ ಬದಲ್ಲಸಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ
ಆಡಳಿತ ವಗಿದವರಲ್ಲಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಗಿದಲ್ಲಲ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ ದ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ
ಗುರಿರ್ನುನ

ಸ್ವರ್ಧಸಲು

ಶರ ರ್ಮಸಲಾಗುತ್ತು ದ್.

ಇಲಾಖೆಯು

ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳನುನ ,

ಅೆಂದರೆ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನ್ಕಾಾ ನುಮೀದನೆ, ನೀೆಂದಣಿ, ಲೈಸನ್್ ತ್ತದುದ ಪಡಿ, ಲೈಸನ್್ ವಗಾಿವಣೆ, ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣ,
ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ಅನುಮೀದನೆಗಳನುನ
ತರಲಾಗಿದುದ , ಅಜಿಿಗಳನುನ

ಹಾಗೂ ಶುಲ್ೆ

ಪಾವತ್ತರ್ನುನ

ಸಕಾಲ್ ಯ್ೀಜನೆರ್ ವಾಯ ಪಿು ರ್ಲ್ಲಲ

(ಇ-ಪೇಮೆೆಂರ್ಟ) ಆನ್-ಲೈನ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ

ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ ತಾ ರಿತ, ಪಾರದಶಿಕ ಮತ್ತು ಸುಲ್ಲ್ಲತ ಸೇವೆರ್ನುನ ನಿೀಡುವಲ್ಲಲ ಕರ ಮವಹಿಸಿದ್.
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣ ಸೇವೆರ್ನುನ

ಸಾ ಯಂ ನ್ವಿೀಕರಣ ವಯ ವಸ್ತ್ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ತರಲಾಗಿದುದ ,

ಭಾಗಿೀದಾರರು ಆನ್-ಲೈನ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಶುಲ್ೆ ವನುನ ಪಾವತ್ತಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನ್ವಿೀಕರಿಸಿದ ಲೈಸನ್್ ಅನುನ ಡೌನ್
ಲ್ಗೀಡ್ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಅವಕಾಶವನುನ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಲೈಸನ್್ ಗಳ ನ್ವಿೀಕರಣಕಾೆ ಗಿ ಅಜಿಿ
ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು

ನ್ವಿೀಕರಿಸಿದ ಲೈಸನ್್ ಅನುನ

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ಇಲಾಖೆರ್ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುವ

ಅನಿವಾರ್ಿತೆರ್ನುನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್.
1.1 ರ್ಕಯ್ಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಧನೆಗಳು:ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ

ನಿಗರ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ

ಹಾಗೂ

ತರಬೇತ್ತ

ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ

ಗುರಿಗಳನುನ

ಹಲ್ವು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ

ಸೇವೆರ್ನುನ ನಿೀಡುವ ಕಾಲ್ರ್ಮತ್ತರ್ನುನ ನಿಗರ್ಧಪಡಿಸಿರುತು ದ್. ಅದರಂತೆ, ಅಜಿಿಗಳನುನ ನಿಗರ್ಧತ ಅವರ್ಧರ್ಲ್ಲಲ
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು ದ್. 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಸ್ವಧನೆರ್ ಅೆಂಕ್ಷ ಅೆಂಶಗಳನುನ
ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.
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“ಅನುಬಂಧ-ಆ” ರಲ್ಲಲ

1.2 2020-21ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಮುಿಂದುವರೆದ ಯೇಜನೆಗಳು:
“ಇ-ಸುರಕ್ಷತೆ-II”
ಇಲಾಖೆರ್ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನುನ ಇನೂನ ಹೆಚ್ಚಿ ತಾ ರಿತವಾಗಿ, ದ್ೀಷರಹಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅಜಿಿಗಳ

ವಿಲೇವಾರಿ

ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ

ಸಕಾಲ್

ಭಾಗಿೀದಾರರ

ಗಮನ್ಕೆೆ

ತರುವ

ಹಾಗೂ

ಇಲಾಖೆರ್

ಎಲಾಲ

ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಲು ಈ ಯ್ೀಜನೆ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಪೂಣಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಎಲಾಲ

ವಿಭಾಗಗಳ ಕೆಲ್ಸಗಳನುನ
ಎಲಾಲ

ಹಂತಗಳನುನ

ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದ ೀಶ ಹೆಂದ್ಧರುತು ದ್. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಲಾಖೆರ್

ಯ್ೀಜನೆರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಾಗದರಹಿತ

ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವಾ ವಿಧಾನ್ವನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣಕಾೆ ಗಿ ಸಾ ಯಂ ನ್ವಿೀಕರಣ
ವಯ ವಸ್ತ್ ರ್ನುನ (auto-renewal) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್.
1.3 “ಅಪಾಯ್ರ್ಕರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉಸುು ವಾರಿ ಕೇಶ”:ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಒಟುಟ

17,284 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿದುದ , ಅವುಗಳ ಪೈಕ್ಷ 82 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳೆೆಂದು

ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿರುತು ದ್

ಹಾಗೂ

1556

ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಅತ್ತೀ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ

ಕಾರ್ಖಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುತು ದ್. ಈ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಶೇಖ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತು ರುವ ಹಾಗೂ ಉಪಯ್ೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತು ರುವ
ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ರಾಸ್ವರ್ನಿಕಗಳಿೆಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಪತು ನುನ
ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಜನಿಕರ ಆರೀಗಯ ಕೆೆ

ಹಾನಿಯಾಗುವುದನುನ

ನಿಯಂತ್ತರ ಸಿ ಪರಿಸರಕೆೆ , ಕಾರ್ಮಿಕರ

ತಡೆಯುವ ಉದ್ದ ೀಶದ್ಧೆಂದ ಈ ಕೀಶವನುನ

ಸ್ವ್ ಪಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಉದ್ದ ೇಶ:ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯ್ದದ

1986 ರಡಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕೆರ್ಮಕಲ್ ಆಕ್ಷ್ ಡೆೆಂರ್ಟ್ (ತ್ತತ್ತಿ ರಚರ್ನಕರ ಮ,

ಪೂವಿಸಿದಿ ತೆ ಹಾಗೂ ಪರ ತ್ತಕ್ಷರ ಯ್ದ) ನಿರ್ಮಗಳು 1996 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಕಾಯ್ದದ 1948 ಚಾಪಟ ರ್ IV A ರಡಿ
ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ

ಹೆಂದ್ಧರುವ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ

ಗುರುತ್ತಸುವುದು,

ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ಲ ನಿಗಾವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿೆಂದ ಅನುಸರಣೆರ್ನುನ ಪಡೆಯುವುದು.
ಚಟುವಟಿಕೆ:ಡಿಸ್ತೆಂಬರ್ 03, 1984 ರಲ್ಲಲ ರ್ನಗರಿೀಕ ಜಗತ್ತು ಕಂಡರಿರ್ದ ಒೆಂದು ಘೀರವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತವು
ಭೀಪಾಲ್

ನ್ಲ್ಲಲ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ

ಘಟಿಸಿತ್ತು .
ಹೆಂದ್ಧರುವ

ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು,

ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ

ರಾಜಯ ಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ

ಘಟಿಸುವ

ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಲ ಇರುವ ಕಾರ್ಿಕ್ಷಮತೆ ಬಗೆೊ ಪುನ್ರಾವಲ್ಗೀಕನೆರ್ನುನ
ಹಾಗೂ ಉದ್ಿ ೀಶ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆೊ

ಕಾರ್ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರುವ

ಮಾಗಿಸೂಚಿಸಿಗಳನುನ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನ

ನಿೀಡಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದುರಂತಗಳನುನ

ಇೆಂತಹ

ಇರುವ

ದುರಂತಗಳನುನ

ಕೈಗೊೆಂಡವು. ಅಸಿು ತಾ ದಲ್ಲಲ ರುವ

ಸರ್ಮೀಕ್ಷಾ ಸಲು ಒೆಂದು ಸಮಪಿಣ ಭಾವದ

ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಅಗತಯ ತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾರಣ ಇೆಂತಹ ಕೀಶವನುನ
ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ

ಸ್ವ್ ಪಿಸಲಾಗಿದ್. ಪರ ಸ್ವು ಪಿತ ಕೀಶವು
ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ

ಗಮನಿಸಿ

ಸೂಕು

ನಿಯಂತ್ತರ ಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತು ಮ ಎಮೆರ್ಜಿನಿ್

ಪಾಲ ನಿೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ ಕ್ಷರ ಯ್ದರ್ನನ ಳಗೊೆಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯ್ೀಜನೆರ್ನುನ ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಗಿದಶಿನ್
ಹಾಗೂ ಮಂಜೂರಾತ್ತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತು ದ್.
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ಎಲಾಲ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಆನ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್ ಅನುನ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ
ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತರ್ಲ್ಲಲ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತರ್ನುನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ ಸನ್ನ ದಿ ರಾಗಿರಲು,
ಮಾದರಿ ಆನ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್ ತಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆರ್ ವೆಬ್-ಸೈರ್ಟ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಚ್ಚರ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್.
ಡಿಸ್ತೆಂಬರ್ 4, 2021ರಂದು ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ದುರಂತ ನಿವಾರಣಾ ದ್ಧನ್ದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ
ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ
ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಏಪಿಡಿಸಿ

ಆನ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ಮಾಕ್ ಡಿರ ಲ್ ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುವ

ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಅರಿವು
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ

ಮತ್ತು

ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡುವ ಮತ್ತು
ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ

ಅವರು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ತ್ತತ್ತಿ ಕರ ಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ

ಮಾಗಿದಶಿನ್ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಇದಲ್ಲ ದ್ ಜಿಲಾಲ ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರಕೆೆ ಜಿಲಾಲ ವಿಪತ್ತು ನಿವಿಹಣಾ ಪಾಲ ನ್ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಲ
ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಕರಿಸುತ್ತು ದ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ ಡಳಿತದ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಅತ್ತ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಆಫ್-ಸೈರ್ಟ
ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್ ಮಾಕ್ ಡಿರ ಲ್ ಅನುನ

ಆಯ್ೀಜಿಸಿ ನ್ಡೆಸಲು ಕರ ಮಕೈಗೂಳು ಲಾಗಿದ್. 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

ದಕ್ಷಾ ಣ ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾೆಂತರ ಜಿಲ್ಲಲ ಗಳಲ್ಲಲ ಆಫ್-ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್ ಮಾಕ್ ಡಿರ ಲ್
ಗಳನುನ ಆಯ್ೀಜಿಸಿ ರ್ಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಸಕಾಿರವು ಇಲಾಖೆರ್ ಪುನ್ರ್ ವಿರ್ನಯ ಸ ಮಾಡಿ ಆರ್ದಶ್ಸಿರುವ ಪರ ಕಾರ

ರ್ನಲುೆ

ವಲ್ರ್ಗಳಿಗೆ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರನುನ ಪಾರ ರ್ದಶ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಸ್ ರರ್ನನ ಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಬೆಂಗಳೂರು ವಲ್ರ್-1,
ವಲ್ರ್-2, ಮೈಸೂರು ವಲ್ರ್ ಮತ್ತು

ಹುಬಾ ಳಿು

ಸಮನ್ಾ ರ್ಕಾೆ ಗಿ ಕೀಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ

ವಲ್ರ್ವೆೆಂದು ರ್ನಲುೆ

ವಲ್ರ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಉತು ಮ

ಆಯಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್.

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಮತ್ತು ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಅಪರ ನಿರ್ದಿಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿರ್ಲ್ಲಲ
ಸದರಿ ಕೀಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಹ-ಸಮನ್ಾ ರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತು ದಾದ ರೆ.
ಆನ್-ಸೈರ್ಟ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತ, ಅಣಕ್ಕ ಪರ ದಶಿನ್, ಆಫ್-ಸೈರ್ಟ ತ್ತತ್ತಿ ಪರ ದಶಿನ್, ಎೆಂಎಎಚ್
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಎೆಂಎಎಚ್ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಬಗೆೊ ವೆಬಿರ್ನರ್ ಗಳನುನ

ಆಯ್ೀಜಿಸುವುದು, ಎನ್

ಡಿಆರ್ ಎಫ್ ನೆಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ಾ ರ್ ಸ್ವರ್ಧಸುವುದು ಇತಾಯ ದ್ಧ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಿಗಳನುನ

ಕೀಶದ ಮೂಲ್ಕ

ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ತು ದ್.

ತ್ರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕೇಶ:
ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ ತರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಕಶಲ್ಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ನಿರ್ದಿಶಕರು-1 ರವರ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ಲ್ಲಲ

ಕೀಶವನುನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ

ನಿವಿಹಿಸಲಾಗುತ್ತು ದ್. ಸದರಿರ್ವರು ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆರ್ನುನ ಸಹ ವಹಿಸಿರುತಾು ರೆ.
ಸದರಿ ಕೀಶದ ಕಾರ್ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಮೂಲ್ಕ ತರಬೇತ್ತ,

ಕಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ಕೆೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ ಅರಿವು
ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಿಕರ ಮವನುನ ನಿವಿಹಿಸಲಾಗುತ್ತು ದ್.

1.4 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ (ನೇ.) (ಸ್ವ್ ಪನೆ 1985)
ಸಂಸ್ತ್ ಯ್ ಉದ್ದ ೇಶ:-
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ಉದಯ ರ್ಮಗಳಿಗೆ ತೆಂದರೆ ಅರ್ವಾ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಗುಣಮಟಟ ಗಳನುನ

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ

ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕಳುು ವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಗಮನ್ಹರಿಸುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದ್. ದುಡಿಯುವ ಪರಿಸರ
ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೆಾ ೀತರ ದಲ್ಲಲ ನ್ ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ನುನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ್ದ ಮೂಲ್ಕ
ಪರ ಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ದುಡಿಯುವ ವಗಿದ ಜನ್ರನುನ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಕರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್.

ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಪುನ್ಶ್ಿ ೀತನ್ಗೊಳಿಸಲು ಒೆಂದು

ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಮುಖ್ಯ

ಧ್ಯ ೀಯ್ೀದ್ದ ೀಶಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು

ಆರೀಗಯ ಅಭಿಯಾನ್ ಕೈಗೊೆಂಡು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಿಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ಅಪಘಾತರಹಿತ
ಉತಾಪ ದರ್ನ

ಕಾರ್ಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ

ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದಾಗಿದ್.

ಈ

ಸಂಸ್ತ್ ರ್ನುನ

ಸಕಾಿರದ

ಆರ್ದಶಕೆ ನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಿಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೀೆಂದಣಿ ಅರ್ಧನಿರ್ಮ 1960 ರಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಸಂಘವರ್ನನ ಗಿ
2008ನೇ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ನೀೆಂದಾಯಿಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಪಡೆರ್ಲಾಗಿದ್. (ನೀೆಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ : 186/2007-08, ದ್ಧ:
31.03.2008)
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:ಸಂಸ್ತ್ ಯು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ
ವಾತಾವರಣದ

ಬಗೆೊ

ಅರಿವು

ದುಡಿಯುತ್ತು ರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ
ಮೂಡಿಸಲು

ಹಲ್ವಾರು

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಕೆಲ್ಸದ

ಹರ್ಮಮ ಕೆಂಡು

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ದ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಲ

ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ /

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಕರಿಗೆ

ಸುರಕ್ಷತಾ

ಒೆಂದು

ದ್ಧನ್ದ

ತರಬೇತ್ತ

ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಹಾಗೂ

ಕಾರ್ಖಿನೆರ್

ಆಡಳಿತವಗಿದವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿರ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೀಗಯ , ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವಿಕಸನ್ ಇತಾಯ ದ್ಧ
ವಿಷರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ೆಂತೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ / ಕಾರ್ಿಗಾರ ನ್ಡೆಸುವುದಾಗಿದ್. ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆರ್ನುನ

ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ

ಕಲಾಯ ಣಾರ್ಧಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಸುರಕ್ಷತಾರ್ಧಕಾರಿಗಳು,
ವೈದಾಯ ರ್ಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾನುಸ್ವರ

ಜವಾಬ್ಬದ ರಿ ಮತ್ತು ಕತಿವಯ ಗಳ ಬಗೆೊ ಮನ್ದಟುಟ ಮಾಡುವ ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಇರುವ

ಸಹ ಸಂಸ್ತ್ ರ್

ವತ್ತಯಿೆಂದ ನ್ಡೆಸಿಕಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಅಲ್ಲ ರ್ದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಅಪೇಕೆಾ ಗನುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಕರ ಮ ವಿರ್ನಯ ಸಗೊಳಿಸಿ
ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ ಏಪಿಡಿಸಲಾಗುತು ದ್.
50ನೇ ರಾರ್ಷಟ ೇಯ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿರ್ನಚರಣೆಯ್ ವಿವರಗಳು:50ನೇ ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ದ್ಧರ್ನಚರಣೆರ್ನುನ 04ನೇ ಮಾಚ್ಿ 2021ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಬಿಇಎಲ್
ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ರಾಷಟ ರಕವಿ ಕ್ಕವೆೆಂಪು ಕಲಾಕೆಾ ೀತರ , ಜಾಲ್ಹಳಿು , ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಲ ಆಯ್ೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುರಕ್ಷತಾ
ಧಾ ಜಾರೀಹಣ ಮತ್ತು
ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭ
ಸಚಿವರಾದ ಸರ್ನಮ ನ್ಯ

ಸುರಕ್ಷತಾ ವಾಗಾಿ ನ್ದ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಪಾರ ರಂಭಗೊೆಂಡು ಕಾರ್ಿಕರ ಮದ ಅೆಂಗವಾಗಿ
ಮತ್ತು ಪರ ಶಸಿು ಪರ ಧಾನ್ ಸಮಾರಂಭ ಏಪಿಡಿಸಿದುದ , ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಕೆ ರೆ

ಶ್ರ ೀ ಅರಬೈಲ್ ಶ್ವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾ ರ್ ರವರು ಮುಖ್ಯ

ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಉತು ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮಗಳನುನ

ಅತ್ತರ್ಥಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊ ೆಂಡು

ಅಳವಡಿಸಿಕೆಂಡು ಅಪಘಾತ ನಿಯಂತರ ಣದ ಉದ್ದ ೀಶದಲ್ಲಲ

ತಡಗಿಸಿಕೆಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೆಾ ೀತರ ದಲ್ಲಲ ಉತು ಮ ಸ್ವಧನೆ ತೀರಿದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ನಿವಿಹಣೆರ್ಲ್ಲಲ ಉತು ಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ

ಮಟಟ ದ ಸುರಕ್ಷತಾ

ಪರ ಶಸಿು ಪರ ಧಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲ ರ್ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ಷಾ ಜ್ ನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆರ್ ಕೆಾ ೀತರ ದಲ್ಲಲ ಉತು ಮ
ಸ್ವಧನೆ ತೀರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಪರ ಧಾನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಾರ್ಿಕರ ಮದ ಬಗೆೊ ಹಾಗೂ ಅದರ
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ಉದ್ದ ೀಶದ ಬಗೆೊ

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಹಿತ್ತರ್ನನ ಳಗೊೆಂಡ ಬ್ಬಯ ನ್ರ್ ಗಳನುನ

ಆವರಣದ ಪರ ಮುಖ್

ಸ್ ಳಗಳಲ್ಲಲ ಪರ ಚ್ಚರ ಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.

ರಾಜಯ ಮಟಟ ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರ ಶಸ್ತು ಗಳ ವಿವರ:
1.

ಸಣಣ , ಮಧಯ ಮ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ನಿಮಾಿಣ ಉದಯ ಮದ ವಿಭಾಗಗಳಿೆಂದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ
ಪರ ಶಸಿು ಗಳು.

2.

ಸಣಣ , ಮಧಯ ಮ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ನಿಮಾಿಣ ಉದಯ ಮದ ವಿಭಾಗಗಳಿೆಂದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಉದಯ ಮ
ಪರ ಶಸಿು ಗಳು

3.

ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್ ಅರ್ಧಕಾರಿ

4.

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಲಾಯ ಣ ಅರ್ಧಕಾರಿ.

5.

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಧಕಾರಿ

6.

ವಿವಿಧ ರಿೀತ್ತರ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸುರಕ್ಷಾ ತ ನಿವಿಹಣೆಯ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಾರ್ಖಿನೆ.

2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ ಯೇಜನೆಗಳು, ನಡೆಸ್ತದ ತ್ರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳ ವಿವರಗಳು:

ಕರ .ಸಂ

1

ರ್ಕಯ್ಾಕರ ಮಗಳು

ಒೆಂದು

ದ್ಧನ್ದ

ಸುರಕ್ಷತಾ

ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳು

2019-20ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

ವಾರ್ಷಾಕ
ಗುರಿ

ಸ್ವಧನೆ

150

ಉದ್ದ ೇರ್ಶತ್

ತ್ರಬೇತ್ತಯ್

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳ

ಸಂಖೆಯ

ಸಂಖೆಯ

4500

350

11

ಇಲಾಖೆರ್ ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ

ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ವತ್ತಯಿೆಂದ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒಟುಟ 150 ಒೆಂದು ದ್ಧನ್ದ ಸುರಕ್ಷತಾ ತರಬೇತ್ತ
ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಹರ್ಮಮ ಕಳು ಲಾಗಿದ್. 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ 160ಕೂೆ ಹೆಚ್ಚಿ

ತರಬೇತ್ತ

ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ನ್ಡೆಸಲು ಯ್ೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಕೀವಿಡ್-19ರ ಸಂಕಷಟ ದ ಹಿನೆನ ಲ್ಲರ್ಲ್ಲಲ

ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ ನ್ಡೆಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲ್ಲ .

ಮೇಲ್ಲನ್ ಈ ಎಲಾಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ

ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ಮುಖೇನ್ ತರಬೇತ್ತ

ಮತ್ತು ಕಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೀಶದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ತು ದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ ಪರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿರ್
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು-1 ರವರು ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಉಸುು ವಾರಿ ರ್ನುನ
ವಹಿಸಿಕಡಲಾಗಿದ್.
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1.5 ಪ್ರರ ಷರ್ ವೆಸ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲ ಿಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಟ ರ್ಮನಿಟರಿಿಂಗ್ ಸ್ತಲ್:
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ಅಳವಡಿಸಿ ಉಪಯ್ೀಗಿಸಲಾಗುತ್ತು ರುವ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಯಂತರ ಗಳನುನ

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿೆಂದ ಕಾನೂನಿನ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನಿಗರ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ

ಸುರಕ್ಷತೆರ್

ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ವನುನ

ನಿೀಡಲು ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ಧೃಡಿೀಕೃತ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳನುನ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗುತ್ತು ದ್. 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ಅೆಂತಯ ದವರೆಗೆ 23
ದೃಢೀಕೃತ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು, 28 ಸಂಸ್ತ್ ಗಳು ಹಾಗೂ 05 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳನುನ

ಧೃಡಿೀಕೃತ ವಯ ಕ್ಷು /ಸಂಸ್ತ್ ಗಳರ್ನನ ಗಿ

ಗುರುತ್ತಸಲಾಗಿದ್. ಇದರಿೆಂದ ರೂ. 6,24,000/- ಶುಲ್ೆ ವು ಸಕಾಿರಕೆೆ ಸಂದಾರ್ವಾಗಿರುತು ದ್. ಸದರಿರ್ವರಿಗೆ
ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತರ ೀಪಕರಣಗಳನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸಿ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ತೆ ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದ್.
 ಲ್ಲಫ್ಟ ್ , ಹಾಯಿರ್ಸಟ ್ , ಲ್ಲಫ್ಟಟ ೆಂಗ್ ಮೆಷ್ಟನ್್ ಮತ್ತು ಲ್ಲಫ್ಟಟ ೆಂಗ್ ಟ್ಯಯ ಕಲ್್ , ಚೈನ್್ , ರೀಪ್್ .
 ಪ್ರ ಷರ್ ವೆಸ್ತಲ್್ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಷರ್ ಪಾಲ ೆಂರ್ಟ್ .
 ಸ್ತೆಂಟಿರ ಪೂಯ ಗಲ್ ಯಂತರ ಗಳು.
 ಪವರ್ ಪ್ರ ರ್ಸ.
 ಡರ್ಸಟ ಎಕ್ ಟ್ಯರ ಕ್ಷನ್ ಸಿಸಟ ೆಂರ್ಸ.
 ಡೆರ ರ್ರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಓವನ್್ .
 ಶಾರ್ಟ ಬ್ಬಲ ಸಿಟ ೆಂಗ್ ಇಕ್ಷಾ ಪ್ಮೆೆಂರ್ಟ.
 ಸ್ವಲ್ಲಾ ೆಂರ್ಟ ಎಕ್್ ಟ್ಯರ ಕ್ಷನ್ ಪಾಲ ೆಂರ್ಟ.
 ವಾಟರ್ ಸಿೀಲ್ಾ ಗಾಯ ರ್ಸ ಹೀಲ್ಾ ರ್ಸಿ.

1.6 ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರ್ಕರ್ಮಾಕರ (ಉದ್ಯ ೇಗ ಕರ ರ್ಮೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು)
ರ್ಕಯ್ದದ 1996:ದ್ಧರ್ನೆಂಕ : 11-02-2011 ರಿೆಂದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ
ಇಲಾಖೆರ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳನುನ

ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಉದ್ಯ ೀಗದ ಮತ್ತು ಸೇವಾ

ಷರತ್ತು ಗಳು ನಿಯಂತರ ಣ) ಕಾಯ್ದದ , 1996 ಕಲಂ 38, 39, 40 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಿಟಕ ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ
ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಉದ್ಯ ೀಗದ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಷರತ್ತು ಗಳು ನಿಯಂತರ ಣ) ನಿರ್ಮಾವಳಿಗಳು, 2006ರ ನಿರ್ಮ 50
ರಿೆಂದ 251 ರಲ್ಲಲ ನ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ಕೆೆ

ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಪಾರ ವಧಾನ್ಗಳನುನ

25 ಕೀಟಿ ಹಾಗೂ

ಅದಕೂೆ ಹೆಚಿಿ ನ್ ವೆಚಿ ದ ಕಟಟ ಡ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಲ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆೆ ತರುವ ಕ್ಕರಿತಂತೆ ತಪಾಸಣೆ
ನ್ಡೆಸಲು “ನಿರಿೀಕ್ಷಕ” ರರ್ನನ ಗಿ ಅರ್ಧಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಸ್ವಧನೆಗಳು:ಈ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಇಲಾಖೆರ್ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಒಟುಟ

80 ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳನುನ

ಮಾಡಿರುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ 03 ಮಕದದ ಮೆಗಳನುನ ಸಂಬಂಧಪಟಟ ರ್ನಯ ಯಾಲ್ರ್ದಲ್ಲಲ
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಲಾಗಿದ್.

1.7 ಔದ್ಯ ೇಗಕ ಆರೇಗಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ :
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ಉದ್ದ ೇಶ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ:ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಶಕರು (ವೈ) ಹಾಗೂ ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಆರೀಗಯ ತಜಾ ರು ಇವರುಗಳು ನಿಗರ್ಧತವಾಗಿ
ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವಿಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ

ಆರೀಗಯ ದ ಕ್ಕರಿತ್ತ

ತೆಗೆದುಕಳುು ತ್ತು ರುವ ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್ ತಪಾಸಣಾ ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಿಟಕ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನಿರ್ಮಗಳು
ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳ ಬಗೆೊ ಕರ ಮವಹಿಸುತ್ತು ದಾದ ರೆ. ವೃತ್ತು ಪರ ರ್ಖಯಿಲ್ಲಗಳನುನ

ಪತೆು ಹಚ್ಚಿ ವುದು ಹಾಗೂ ಅದನುನ

ಪರ ರ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಯೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅವರ ಪರ ರ್ಮ ಆದಯ ತೆಯಾಗಿದುದ , ಇದರ ಜೊತೆರ್ಲ್ಲಲ
ರ್ಖಯಿಲ್ಲಗಳನುನ ತಡೆಗಟಟ ಲು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾದ ವೈರ್ಕ್ಷು ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಗಿದಶಿನ್
ನಿೀಡುತಾು ರೆ. ಕರ್ನಿಟಕ ರಾಜಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ತ್ ರ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ತ್ತು ರುತಾು ರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕೆ ಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸರ್ಮತ್ತರ್ ಆರ್ದಶದಂತೆ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಸಿದಿ

ಉಡುಪುಗಳು ಮಹಿಳಾ

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕು ಹಿೀನ್ತೆರ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್ ಸರ್ಮೀಕೆಾ ರ್ನುನ ಕೈಗೊಳುು ವ ಪರ ಕ್ಷರ ಯ್ದಯು ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಲ ದ್
ಅಲ್ಲ ರ್ದ ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕೆ ಆಯ್ೀಗದ ಅಣತೆಯಂತೆ ಸಿಲ್ಲಕ ದೂಳಿನಿೆಂದ ಆಗುವ ಸಿಲ್ಲಕೀಸಿರ್ಸ
ರ್ಖಯಿಲ್ಲ ಬಗೆೊ ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್ ಸರ್ಮೀಕೆಾ ರ್ಲ್ಲಲ ಪತೆು ಯಾದಂತಹ ಬ್ಬದ್ಧತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಎರ್ಸಐಎರ್ಸ ಮೂಲ್ಕ
ವೈದಯ ಕ್ಷೀರ್ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕಡಿಸುವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಿಪರ ವೃತು ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. KSAPS ಕರ್ನಿಟಕ
ರಾಜಯ ಏಡ್್ ಪಿರ ವೆಷನ್ಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಚ್ಐವಿ ಕ್ಕರಿತಾದಂತಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ
ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

KSAPS ಅೆಂಗಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಮಾಡಲಾಗಿದ್. ಆರೀಗಯ

ಮತ್ತು

ಕ್ಕಟುೆಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖೆರ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಸಿಎಫ್-ಟಿಬಿ, ಟಿಬಿ ಕಾಯಿಲ್ಲ ಪತೆು ಹಚ್ಚಿ ವ ಕಾರ್ಿಕರ ಮದಲ್ಲಲ
ಸಕ್ಷರ ೀರ್ವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊ ೆಂಡು ಕಾರ್ಿಕರ ಮವನುನ ರ್ಶಸಿಾ ಗೊಳಿಸಿರುತಾು ರೆ.
ತಾಯ ಜಯ

ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು

ಆರೀಗಯ

ಕ್ಕರಿತಂತೆ ರಾಷ್ಟಟ ರೀರ್ ಹಸಿರು ಪಾರ ರ್ಧಕಾರದ ಸೂಚಿನೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಿ
ಆಡಳಿತ ವಗಿಕೆೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೀಗಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕ್ಕರಿತಂತೆ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳನುನ ವಿವರಿಸಿ
ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೀಗಯ ತಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ.
ಕೀವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲ್ಲರ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾರ್ಿದಲ್ಲಲ

ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ ಮತ್ತು

ಆರೀಗಯ

ಇಲಾಖೆರ್

ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹರಡಿಸಿರುವ ಎರ್ಸಓಪಿ ಅನುನ
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು

ಪಾಲ್ಲಸುತ್ತು ರುವ

ಬಗೆೊ

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ

ಆಡಳಿತ

ವಗಿದವರಿಗೆ

ಸೂಕು

ಮಾಗಿದಶಿನ್

ನಿೀಡಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ

ರವರು

ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ

ನ್ಡೆಸುತ್ತು ದದ

ಕೀವಿಡ್-19

ಕಾಯಿಲ್ಲ

ನಿಯಂತರ ಣಕೆೆ

ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ತರ ೀರ್ಟ ಸ್ವಯ ಬ್ ಕಲ್ಲಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ನ್ಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲ್
ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿರುತು ದ್ ಮತ್ತು

ಎಲಾಲ

ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಕೀವಿಡ್-19 ಕಾಯಿಲ್ಲರ್ ಬಗೆೊ

ಅರಿವು

ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ ಕೈಗೊಳುು ವ ನಿಟಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸಲಾಗಿದ್.
ಕೀವಿಡ್-19ರ ಎರಡನೇ ಅಲ್ಲರ್ಲ್ಲಲ ಹಲ್ವಾರು ಬಿಬಿಎೆಂಪಿ, ಇಎರ್ಸಐ ಹಾಗೂ ರ್ಖಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ
ಆಮಲ ಜನ್ಕ ಕರತೆ ಇಲ್ಲ ದಂತೆ ಆಮಲ ಜನ್ಕ ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಪೂರೈಸಲು
ಸಹಕರಿಸಲಾಗಿದ್ ಹಾಗೂ ಹಲ್ವಾರು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಿಗೆ ಖುದುದ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಕೀವಿಡ್-19ರ
ಚ್ಚಚ್ಚ ಮದುದ (ವಾಯ ಕ್ಷ್ ನ್) ನಿೀಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿರ್ನುನ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್.
1.8 ಇತ್ರೆ ಪೂರಕ ರ್ಕಯ್ಾ ಸ್ವಧನೆಗಳು:-
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ಅಪಘಾತ್ಗಳ ತ್ಡೆಗಟುಟ ವಿಕೆ:ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಅೆಂಕ್ಷ ಅೆಂಶಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ ಹೆಚಿ ಳ ಮತ್ತು ಪರ ಗತ್ತಪರ
ದ್ಧಕ್ಷೆ ನ್ಲ್ಲಲ ಸ್ವಧನೆರ್ನುನ ತ್ತಳಿಸುತು ದ್.
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ

ನೆಂದಾಯಿತ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ

ಸಂಭವಿಸುವ

ಅಪಘಾತಗಳು

ಮತ್ತು

ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ

ದುರಂತಗಳ ಆಧಾರ ಮೇಲ್ಲ ಇಲಾಖೆರ್ ಕಾರ್ಿ ಕ್ಷಮತೆರ್ನುನ ವಿಶ್ಲ ೀಶ್ಸಬಹುದಾಗಿರುತು ದ್. ಈ ವಷಿದಲ್ಲಲ
ನೆಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಯು 17,284 ಇದುದ , ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖೆಯ ಯು 16,87,541 ಇದುದ , ಈ
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಷಿದಲ್ಲಲ 50 ಮಾರಣಾೆಂತ್ತಕ ಅಪಘಾತಗಳು, 12
ಗುರುತರ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತು ದ್. ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ
ಉೆಂಟ್ಯಗಿದುದ

ಅಪಘಾತಗಳು

ಇಳಿಮುಖ್ಗೊಳುು ತ್ತು ರುತು ವೆ

ಮಾನ್ವ ದುಡಿತದ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಲ

ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ

ಹೆಚಿ ಳ

ಒೆಂದು ಅಪಾರ್ಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಿನೆರ್ಲ್ಲಲ ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದು ಇಲಾಖೆಯಿೆಂದ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆರ್ನುನ

ನ್ಡೆಸಿ

ಕಾನೂನು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದ್ ಮತ್ತು ಈ ರಿೀತ್ತರ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸಲ್ಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನುನ
ನಿೀಡಲಾಗಿದ್.
ಮೊಕದದ ಮೆಗಳು:ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ
ವಗಿದವರನುನ

ಗುರುತ್ತಸಿ

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ರ್ಗಳಲ್ಲಲ

ಅವರ

ವಿರುದಿ

135

ಕಾಯ್ದದ

/ ನಿರ್ಮಗಳ ಉಲ್ಲ ೆಂಘಿಸುವ ಆಡಳಿತ

ಕ್ಷರ ರ್ಮನ್ಲ್

ಮಕದದ ಮೆಗಳನುನ

ರಾಜಯ ದ

ವಿವಿಧ

ಹೂಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಕಟಟ ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಮಾಿಣ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ
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ಮಕದದ ಮೆಗಳನುನ ಹಾಗೂ ವೇತನ್ ಸಂದಾರ್ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿ 13 ಅಜಿಿಗಳನುನ ದಾಖ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್.

2. ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳ ವಿಭಾಗ:ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ವಿಭಾಗವು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನುನ
ತಡೆಯುವ

ಮತ್ತು

ಜವಾಬ್ಬದ ರಿರ್ನುನ

ಸ್ವವಿಜನಿಕರ
ನಿವಿಹಿಸಲು

ಉಪಯ್ೀಗಿಸುವಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ

ಮತ್ತು

ಸುರಕ್ಷತೆರ್ನುನ

ಉತೆು ೀಜಿಸುವ, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಅಪಘಾತಗಳನುನ

ಕಾರ್ಮಿಕರ

ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ

ಇಲಾಖೆರ್ ನಿರ್ದಿಶರ್ನಲ್ರ್ದ

ಜಿೀವ

ಮತ್ತು

ಕಾನೂನುಗಳನುನ

ರ್ಖತರಿಪಡಿಸಿಕಳು ಲು

ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗಳನುನ

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತು ದ್.
ಅಗತಯ ವಾದ

ರಕ್ಷಾ ಸುವ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ಮೂರು

ಮುಖ್ಯ

ವಿಚಾರಗಳಾದ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ತಯಾರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿವಿಹಣಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷರ್ಗಳು
ಇೆಂಡಿರ್ನ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ರೆಗುಯ ಲೇಷನ್ 1950 ಮತ್ತು ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಆಕ್ಟ , 1923 ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ್ಧೆಂದ
ರೂಪಿಸಲ್ಪ ಟಟ

ನಿರ್ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಾಗಿದ್. ಶಾಸನ್ಬದಿ

ನಿರ್ಮಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ತಯಾರಿಕಾ ವಲ್ರ್ದಲ್ಲಲ ಉೆಂಟ್ಯಗುತ್ತು ರುವ ತಾೆಂತ್ತರ ಕ ಪರ ಗತ್ತರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಆಗಿೆಂದಾದ ಗೆೊ , ಸ್ತೆಂಟರ ಲ್
ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ಸಿ ಬೀಡ್ಿ ನಿೆಂದ ಪರಿಷೆ ರಣೆಗೊಳುು ತ್ತು ವೆ.
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ದ್ಧ: 31-12-2021 ಕೆೆ ಸುಮಾರು 5684 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, 115 ಎಕರ್ನಮೈಸರುಗಳು ಮತ್ತು 4421
ಹಬಕಳವೆ ನೆಂದಾವಣೆಗೊೆಂಡಿರುತು ವೆ. ರಾಜಯ

ಸಕಾಿರದ ಹಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿೀತ್ತಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಷಟ ರದ

ಜಾಗತ್ತೀಕರಣ, ಉದಾರಿೀಕರಣ ನಿೀತ್ತಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆರ್ ಆಧಯ ತೆರ್ನುನ ಸಡಿಲ್ಲಸದ್,
ತಯಾರಿಕಾ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ

ಯಾವುರ್ದ

ಅಡಚಣೆರ್ನುನ

ನಿರ್ಮಗಳನುನ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸುತ್ತು ದ್.
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ಉೆಂಟುಮಾಡದ್,

ಕಾಲ್ರ್ಮತ್ತರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ನಿರ್ತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಗಳನುನ
ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್, ಇದರ ಜೊತೆರ್ಲ್ಲಲ

ತರಬೇತ್ತ

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್. ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ

ಹಲ್ವು

ನ್ಡೆಸಲು ಸಹ ಗುರಿಗಳನುನ

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ, ಸ್ವವಿಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಂತೆ ಕಾಲ್ರ್ಮತ್ತರ್ನುನ

ನಿಗದ್ಧಪಡಿಸಿರುತು ದ್. ಅದರಂತೆ

ಪರ ಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು ದ್.
2.1 ಬಾಯ್ಲ ರ್ ಮೆಟಿೇರಿಯ್ಲ್ ಟೆಸ್ತಟ ಿಂಗ್ ಅಿಂಡ್ ಟೆರ ೈನಿಿಂಗ್ ಸ್ತಿಂಟರ್ (ಸ್ವ್ ಪನೆ 2017)
ಉದ್ದ ೇಶ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ:ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳನುನ
ಹಬರ್ನುನ

ಉಪಯ್ೀಗಿಸುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು ಉರವಲ್ನುನ

ರ್ಮತವಯ ಯಿಸಲು ಮತ್ತು

ದಕ್ಷವಾಗಿ ಉಪಯ್ೀಗಿಸಲು, ಅರ್ಧಕ ಒತು ಡದ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ನಿವಿಹಣಾ

ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರ ಶರ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಯಾರಿಕಾ ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧರ್ ತಾೆಂತ್ತರ ಕ ಪರಿರ್ಮತ್ತಯು
ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ ಕಾಯಿದ ರಿಸಲು ಈ ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ ಒತು ಡದ ಪ್ರ ಶರ್
ಪಾರ್ಟಿ ಗಳ ನ್ಕೆಾ ಮತ್ತು ವಿರ್ನಯ ಸವನುನ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮೆಟಿೀರಿರ್ಲ್ ಗಳ ಯ್ೀಗಯ ತೆರ್ನುನ
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಹಾಗೂ ವೆಲ್ಲಾ ೆಂಗ್ ನ್ಲ್ಲಲ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಕು ಕಶಲ್ಯ ವನುನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಳು ಲು ಹಾಗೂ
ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ್ ಗೆ ಪರಿೀಕೆಾ ಗಳನುನ

(Competency

ನ್ಡೆಸಿ ಯ್ೀಗಯ ತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ಗಳನುನ

Certificates) ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತು ದ್. ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಮೆಟಿೀರಿರ್ಲ್ ಟೆಸಿಟ ೆಂಗ್ ಅೆಂಡ್ ಟೆರ ೈನಿೆಂಗ್ ಸ್ತೆಂಟರ್ ಅನುನ ಉಪ
ನಿರ್ದಿಶಕರ

ಉಸುು ವಾರಿರ್ಲ್ಲಲ

ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನನ ಳಗೊೆಂಡ

ಸ್ವ್ ಪಿಸಲಾಗಿದ್.

ಈ

ಪರ ಯ್ೀಗಾಲ್ರ್ವನುನ

ಕೆಂದರ ದ
ಸ್ವ್ ಪಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ

ಉದ್ಿ ೀಶವು

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ಒೆಂದು

ಮತ್ತು

ಎಲಾಲ

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ

ಕಾೆಂಪೊನೇೆಂರ್ಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆರ್ಲ್ಲಲ ಉಪಯ್ೀಗಿಸುವ ಎಲಾಲ ವಸುು ಗಳನುನ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸುವುದು, ವೆಲ್ಾ ರುಗಳ
ತರಬೇತ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿೀಕೆಾ , ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ನ್ಡೆಸುವಿಕೆ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿವಿಹಣೆ ಕ್ಕರಿತಾಗಿ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ
ಬಳಕೆದಾರರು ನ್ಡೆಸುವ ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಗಿದವರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ನಿೀಡುವುದು.
ರ್ಕಯ್ಾಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:1.

ವೆಲ್ಾ ರ್ ಪರಿೀಕೆಾ ಕೈಗೊಳುು ವುದು ಹಾಗೂ ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ ಆಯ್ೀಜಿಸುವುದು.

2.

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಿ ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ ಹಾಗೂ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್
ಆಪರೇಷನ್ ಇೆಂಜಿನಿರ್ರ್ಸಿ ರವರುಗಳಿಗೆ ಕಶಲ್ಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಾಗಿ ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳನುನ

ಕೈಗೊಳುು ವುದು.
3.

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸ್ವ್ ಪನೆ ಹಾಗೂ ದುರಸಿು ಸಂಬಂಧ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತ್ತ ಕಾರ್ಿಕರ ಮ ನ್ಡೆಸುವುದು.

4.

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅಗತಯ ಉಪಕರಣ, ಅರ್ಧಕ ಒತು ಡ, ಪ್ರ ಶರ್ ಪಾಟಿ ಹಾಗೂ ವಿರ್ನಯ ಸಕೆೆ
ಅಗತಯ ಇರುವ ಎಲಾಲ ಕಾೆಂಪೊನೆೆಂರ್ಟ್ ಗಳನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಾ ಸುವುದು.

5.

ತಾೆಂತ್ತರ ಕ ಪರಿಣಿತ್ತ ಹೆಂದ್ಧರುವ Certified Energy Auditors ರವರಿೆಂದ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ Energy Audit
ಕೈಗೊಳುು ವುದು.

ಪರ ಸುು ತ್ ಜಾರಿಯ್ಲ್ಲಲ ರುವ ಯೇಜರ್ನ ರ್ಕಯ್ಾಗಳು.
ಲೆಕಕ ರ್ಶೇರ್ಷಾಕೆ : (2230-01-102-0-01)
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ಕೆಲ್ಸದ ಸಿ್ ತ್ತ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆ,

ಗುರಿ

ಸ್ವಧನೆ

(01.01.2021 ರಿೆಂದ 31.12.2021)

(01.01.2021 ರಿೆಂದ 31.12.2021)

ಭೌತ್ತಕ

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಕರು

10,500

ಆರ್ಥಿಕ

ಭೌತ್ತಕ

(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ )
1,603.00

11,010

ಆರ್ಥಿಕ
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ )
1,467.37

3. ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು:3.1 ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಲ ಕನನ ಡ ಬಳಕೆ:ಸಕಾಿರದ ನಿರ್ದಿಶನ್ಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಲ
ಆಸ್ತ್ ರ್ನುನ

ಕನ್ನ ಡ ಬಳಸುವಲ್ಲಲ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚಿಿ ನ್

ವಹಿಸಿರುತು ದ್. ರ್ನಯ ಯಾಲ್ರ್ಗಳ ಪರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಲ , ಆಯ್ೀಗಗಳಿಗೆ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಲ ಸುವುದು,

ಅೆಂತರ ರಾಜಯ ಸಂವಹನ್, ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದದ ರ್ ಆರ್ದ ಪರ ಕರಣಗಳು ಇತಾಯ ದ್ಧ ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಿದರೆ
ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ ಕನ್ನ ಡವನುನ ರ್ಥೇಚಿ ವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತು ದ್.
ಪರ ಸುು ತ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಇಲಾಖೆರ್ ಕೆಂದರ ಕಛೇರಿರ್ಲ್ಲಲ 51361 ಪತರ ಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತ್ತಯಾಗಿರುತು ವೆ ಮತ್ತು
36603 ಪತರ ಗಳು ರವಾನೆಯಾಗಿರುತು ವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಲ 31736 ಪತರ ಗಳು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ರವಾನೆಯಾಗಿರುತು ದ್.
ಇಲಾಖೆರ್ ವಿಭಾಗಿೀರ್ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಲ 29401 ಪತರ ಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತ್ತಯಾಗಿರುತು ವೆ ಮತ್ತು 24563 ಪತರ ಗಳು
ರವಾನೆಯಾಗಿರುತು ವೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಲ 21711 ಪತರ ಗಳು ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಲ ರವಾನೆಯಾಗಿರುತು ವೆ.
3.2 ರ್ಮಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯ್ಮ 2005:ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕೆ ಅರ್ಧನಿರ್ಮ, 2005ರಡಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ನುನ
ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದ್. ಇಲಾಖೆರ್ ಒಬಾ ರು ಅಪರ ನಿರ್ದಿಶಕರು ಹಾಗೂ ಆರು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರುಗಳನುನ
ಮದಲ್

ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ

ಪಾರ ರ್ಧಕಾರಿಗಳರ್ನನ ಗಿ

ನೇರ್ಮಸಲಾಗಿದ್.

ಇಲಾಖೆರ್ಲ್ಲಲ

55

ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ತ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳರ್ನನ ಗಿ ನೇರ್ಮಸಲಾಗಿದ್. ಪರ ಸುು ತ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಕಾಯ್ದದ
ಕೀರಿ 207 ಅಜಿಿಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತವಾಗಿದುದ , 205 ಅಜಿಿಗಳನುನ

ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳನುನ
ಅಡಿ ಮಾಹಿತ್ತ

ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೀಡಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್

ಹಾಗೂ ಒಟುಟ ರೂ. 2,902/- ಶುಲ್ೆ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಡಿ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.
3.3 ಸ್ವವಾಜನಿಕ ಕ್ಕಿಂದುಕರತೆಗಳ ಕೇಶ:ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಕ್ಕೆಂದುಕರತೆಗಳನುನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಕ್ಕೆಂದುಕರತೆಗಳ ಕೀಶವನುನ
ಸ್ವ್ ಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದಿಶಕರು ರವರು ಸದರಿ ಕೀಶದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ.
ಸಕಾಿರದ ನಿರ್ದಿಶನ್ದಂತೆ ಸದರಿ ಕೀಶವು ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸುತ್ತು ದುದ , ಇ-ಜನ್ಸಪ ೆಂದನ್, ಸಕಾಲ್ ಇತಾಯ ದ್ಧಗೆ
ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಕ್ಕೆಂದುಕರತೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕರ ಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತು ದ್. 2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ
ಸ್ವವಿಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವಯ ವಸ್ತ್ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಲ ರ್ವರೆಗೆ 15 ದೂರುಗಳು ಸಿಾ ೀಕೃತವಾಗಿದುದ ,
ಅವುಗಳನುನ ಇತಯ ರ್ಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.

3.4 ಇ-ಆಡಳಿತ್:-
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ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಆಡಳಿತವನುನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಲ ಸಕ್ಷರ ರ್ವಾಗಿ ತಡಗಿರುತು ದ್. ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ರ್ದ ಆದ
ವೆಬ್-ಪೊೀಟಿಲ್ ಹೆಂದ್ಧರುತು ದ್. ಸದರಿ ಪೊೀಟಿಲ್ ಮುಖೇನ್ ಇಲಾಖೆರ್ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳನುನ
ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತು ದ್. ಇಲಾಖೆರ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ೆ ಗಳನುನ
ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿದ್.
ವಾಯ ಪಿು ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ಇಲಾಖೆರ್

ಪರ ಮುಖ್

ತರಲಾಗಿದುದ , ಸೇವೆರ್ನುನ

ಆನ್-ಲೈನ್ ಇ-ಪೇಮೆೆಂರ್ಟ ಮಾಡಲು ಅನುವು

ಸೇವೆಗಳನುನ

ಈಗಾಗಲೇ

ನಿೀಡಲು ಕಾಲ್ರ್ಮತ್ತರ್ನುನ

ಸಕಾಲ್

ಯ್ೀಜನೆರ್

ನಿಗರ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತು ದ್.

ಭಾಗಿೀದಾರರು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡರ್ದ ತಾ ರಿತವಾಗಿ, ಪಾರದಶಿಕವಾಗಿ ಇಲಾಖೆರ್ ಸೇವೆಗಳನುನ
ಇಲಾಖೆರ್ ಆನ್-ಲೈನ್ ಪೊೀಟಿಲ್ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿರುತು ದ್.
ಇಲಾಖೆರ್ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಇ-ಪೇಮೆೆಂರ್ಟ ಮೂಲ್ಕ ಪಡೆರ್ಲು ಖ್ಜಾನೆ ಜೊತೆ ಆನ್-ಲೈನ್
ಸಂಯ್ೀಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್. ಸೇವೆಗಳನುನ ಸಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ನಿೀಡಲು ಸಕಾಲ್ ಪೊೀಟಿಲ್ ನೆಂದ್ಧಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಯ್ೀಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತು ದ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯ್ೆಂದ್ಧಗೆ ಅನುಮೀದನೆಗಳನುನ ನಿೀಡಲು
ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುತ್ತು ದ್. ಮುೆಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲ್ಲಲ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸೇವೆಗಳನುನ

ರ್ನಗರಿೀಕರಿಗೆ ಆನ್-

ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಯ್ೀಜಿಸಿದುದ , ಸದರಿ ಪೊೀಟಿಲ್ ಅನುನ ರ್ನಗರಿೀಕ ಸ್ತನ ೀಹಿಯಾಗಿ ಉನ್ನ ತ್ತೀಕರಿಸಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಯ್ೀಜನೆ ಹೆಂದ್ಧರುತು ದ್. ಕಾರ್ಖಿನೆ ಮತ್ತು ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಕಾಯ್ದದ ಗಳಡಿ ಸಾ ಯಂ
ಸಟಿಿಫ್ಟಕಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಪಾಟಿಿ ಸಟಿಿಫ್ಟಕಷನ್ ವಯ ವಸ್ತ್ ರ್ನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸಲು ಕರ ಮ

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದ್.
3.5 ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ತನೆಸ್ ಪರಿಕರ ಮಗಳು:
ಕೆಂದರ ಸಕಾಿರದ ಈರ್ಸ ಆಫ್ ಡೂಯಿೆಂಗ್ ಬಿಸಿನೆರ್ಸ ಪರಿಕರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಲ ಭಾಗಿೀದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ್
ಕಲ್ಲಪ ಸಿಕಟುಟ ಇಲಾಖೆರ್ ಸೇವೆಗಳನುನ ತಾ ರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಾರದಶಿಕತೆಯಿೆಂದ ನಿೀಡಲು ಆನ್-ಲೈನ್
ಮುರ್ಖೆಂತರ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನ್ಕಾಾ ನುಮೀದನೆ, ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನೀೆಂದಣಿ, ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್
ನ್ವಿೀಕರಣ, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ನೀೆಂದಣಿ, ಎಕಾರ್ನಮೈರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟ ೀೆಂ ಪೈಪ್ಲೈನ್್ ನೀೆಂದಾವಣೆ,
ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಕಾಯ್ದದ ರ್ಲ್ಲಲ ನ್ ವಾಷ್ಟಿಕ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆರ್ಡಿ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ
ಇತಾಯ ದ್ಧ

ಸೇವೆಗಳನುನ

ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತು ದ್.

ಈರ್ಸ

ಆಫ್

ಡೂಯಿೆಂಗ್

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನೀೆಂದಣಿ ಹಾಗೂ ನ್ವಿೀಕರಣ ಅವರ್ಧರ್ನುನ
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣ ಪರ ಕ್ಷರ ಯ್ದರ್ನುನ

ಬಿಸಿನೆರ್ಸ

ಪರಿಕರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಲ

15 ವಷಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗಿದ್.

ರದುದ ಪಡಿಸಿ, ಸಾ ಯಂ ನ್ವಿೀಕರಣ ವಯ ವಸ್ತ್ ರ್ನುನ

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್. ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇೆಂಜಿನಿರ್ರ್ಸಿ ಗಳಿೆಂದ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ಗಳ ವಾಷ್ಟಿಕ ತಪಾಸಣೆ
ಮಾಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡಲಾಗಿದ್. ಈರ್ಸ ಆಫ್ ಡೂಯಿೆಂಗ್ ಬಿಸಿನೆರ್ಸ ಪರಿಕರ ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಲ
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದದ

ಎಲಾಲ

ಶ್ಫಾರಸು್ ಗಳನುನ

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗೊಳಿಸಿ, ರಾಜಯ ವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ತನ ೀಹಿಯಾಗಲು

ಮತ್ತು ಉದ್ಯ ೀಗವಕಾಶಗಳನುನ ವೃದ್ಧದ ಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊೆಂಡಿದುದ , ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸೇವೆಗಳನುನ ರ್ನಗರಿೀಕರಿಗೆ
ಆನ್-ಲೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದ್.
ಅ) ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಭಾಗದಿಿಂದ ಲಭಯ ವಿರುವ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು:
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನ್ಕಾಾ ನುಮೀದನೆ.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ನೀೆಂದಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಸನ್್ ನಿೀಡುವಿಕೆ.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್ ಸಾ ಯಂ ನ್ವಿೀಕರಣ.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್ ತ್ತದುದ ಪಡಿ.
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 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಲೈಸನ್್ ವಗಾಿವಣೆ.


ವಾಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ಅಧಿವಾಷ್ಟಿಕ ವರದ್ಧ ಸಲ್ಲಲ ಸುವಿಕೆ.

 ವಯ ವಸ್ವ್ ಪಕರ ಬದಲಾವಣೆರ್ ನೀಟಿೀಸು.
 ಕೆಲ್ಸದ ಅವರ್ಧರ್ ನೀಟಿೀಸು.
 ರಜಾ ದ್ಧನ್ದ ಕೆಲ್ಸದ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿೀಡುವುದು.
 ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ವಿಕೆರ್ ಬಗೆೊ / ಲೈಸನ್್ ವಜಾ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅಜಿಿ.
 ದೃಢೀಕೃತ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ / ಸಂಸ್ತ್ ಗಳ / ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ವಿೀಕರಣ.
 ಫ್ಟಟೆನ ರ್ಸ ಸಟಿಿಫ್ಟಕರ್ಟ ನಿೀಡುವಿಕೆ.
ಆ) ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳ ವಿಭಾಗದಿಿಂದ ಲಭಯ ವಿರುವ ಆನ್-ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು:
 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಎಕಾರ್ನಮೈರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಟ ೀಮ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ನೀೆಂದಾವಣೆ.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಕಾಯ್ದದ ರ್ ವಾಷ್ಟಿಕ ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆರ್ಡಿ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ತಯಾರಕರ ಮಾನ್ಯ ತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ವಿೀಕರಣ.
 ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ರಿಪೇರರ್/ಎರೆಕಟ ರ್ ಮಾನ್ಯ ತಾ ಪರ ಮಾಣ ಪತರ ನಿೀಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನ್ವಿೀಕರಣ.
4.6 ಸರ್ಕಲ: ರ್ನಗರಿೇಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳ ರ್ಖತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯ್ಮ:
ಇಲಾಖೆರ್ ವಾಯ ಪಿು ರ್ 10 ಸೇವೆಗಳನುನ ರ್ನಗರಿೀಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ರ್ಖತರಿ ಅರ್ಧನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ ನಿಗರ್ಧತ
ಕಾಲ್ರ್ಮತ್ತರ್ಲ್ಲಲ

ಅಜಿಿಗಳನುನ

2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ

ಒಟುಟ

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುರ್ಖೆಂತರ ಸೇವೆಗಳನುನ

7772 ಅಜಿಿಗಳು ಸಕಾಲ್ದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಲ

ನಿೀಡಲಾಗುತ್ತು ದ್.

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದುದ , ಅವುಗಳಲ್ಲಲ

7354

ಅಜಿಿಗಳನುನ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುತು ದ್. ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಅಜಿಿಗಳನುನ ನಿಗರ್ಧತ ಅವರ್ಧಯ್ಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ
ಮಾಡಲು ಕರ ಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್.

4.7 ರ್ಕರ್ಮಾಕ ಸಹಾಯ್ವಾಣಿ:
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲ್ಸದ ಸ್ ಳಗಳಲ್ಲಲ ನ್ ಅರ್ನನುಕೂಲ್ತೆಗಳನುನ ಹಾಗೂ ತೆಂದರೆಗಳನುನ ಇಲಾಖೆರ್
ಗಮನ್ಕೆೆ

ತಂದು ಪರಿಹಾರವನುನ

ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಹಾಗೂ ಅವರು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆೊ

ಮಾಹಿತ್ತ ಪಡೆರ್ಲು ಸಹಾರ್ವಾಗುವಂತೆ 24 X 7 ಸಹಾರ್ವಾಣಿರ್ನುನ

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದು

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಮಾಲ್ಲೀಕರಿಗೂ ಸಹ ಇಲಾಖೆರ್ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಿವಿಧಾನ್ಗಳ ಬಗೆೊ
ಪಡೆರ್ಲು ಮತ್ತು

ಸೇವೆಗಳನುನ

ಮಾಹಿತ್ತ

ಪಡೆರ್ಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತು ದ್. ಇದು ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ನ್ ತ್ತತ್ತಿ

ಪರಿಸಿ್ ತ್ತರ್ನುನ ನಿವಿಹಿಸುವಲ್ಲಲ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸಿ್ ತ್ತ ನಿಯಂತರ ಣ ಕೆಂದರ ವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಿನಿವಿಹಿಸಲ್ಲದ್.
5. ಆಯ್ವಯ ಯ್ದ (Budget) ರ್ಮಹಿತ್ತ:ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಲ ರುವ

ನಿರ್ಮಗಳನ್ಾ ರ್

ಇಲಾಖೆ

ಒದಗಿಸುತ್ತು ರುವ

ವಿವಿಧ

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ

(ಕಾರ್ಖಿನೆ

/

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ನ್ಕಾಾ ನುಮೀದನೆ, ನೀೆಂದಣಿ, ಲೈಸನ್್ ನ್ವಿೀಕರಣ, ಬ್ಬರ್ಲ ರು ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣಾ ಶುಲ್ೆ ಇತಾಯ ದ್ಧ)
ಸೇವಾಶುಲ್ೆ ಗಳನುನ

ವಿರ್ಧಸಲಾಗುತ್ತು ದ್. ಅರ್ದ ರಿೀತ್ತ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ / ಸಿಬಾ ೆಂದ್ಧರ್ ವೇತನ್, ಭತೆಯ ಗಳು ಇತರೆ

ನಿವಿಹಣಾ ವೆಚಿ ಗಳನುನ ಭರಿಸಲು ಮಾತರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪರ ತ್ತ ವಷಿ ಅನುದಾನ್ ಮಂಜೂರಾಗುತ್ತು ದ್. ಯಾವುರ್ದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಿಕರ ಮಗಳು/ಯ್ೀಜನೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯು ಜಾರಿಗೊಳಸುತ್ತು ಲ್ಲ .
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2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ವಿವಿಧ ಬ್ಬಬುು ಗಳಿೆಂದ ಶುಲ್ೆ ದ ರೂಪದಲ್ಲಲ ಸಿಾ ೀಕೃತವಾದ ರಾಜಸಾ ದ ವಿವರ ಮುೆಂದ್ಧನ್Aತ್ತದ್.
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ )

ರಾಜಸಾ ಸ್ತಾ ೇಕೃತ್ತ ಬಾಬ್ತು ಗಳು

ಗುರಿ

1. 2230-00-104-0-00
ಫ್ಟೀ ರಿರ್ಲೈರ್ಸಟ ಅೆಂಡರ್ ಫಾಯ ಕಟ ರಿೀರ್ಸ ಆಕ್ಟ

ಸ್ವಧನೆ
(31-12-2021ರ ಅಿಂತ್ಯ ಕೆಕ )

2,730.00

2,871.27

468.00

503.50

3,198.00

3,374.77

2. 2230-00-103-0-00
ಫ್ಟೀ

ಫಾರ್

ಇನ್್

ಪ್ಕ್ಷನ್

ಆಫ್

ಸಿಟ ೀೆಂ

ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ಸಿ
ಒಟುಟ

ಅರ್ದ ರಿೀತ್ತ ದ್ಧರ್ನೆಂಕ: 01.01.2021 ರಿೆಂದ 31.12.2021ರ ಯ್ೀಜನೇತರ ಅಡಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ
ಆರ್ವಯ ರ್ದ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡAತ್ತರುತು ದ್.
(ರೂ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಲ )
(31-12-2021ರ ಅಿಂತ್ಯ ಕೆಕ )

ವೆಚಚ ದ ಬಾಬ್ತು ಗಳು

2230-01-102-0-01
ಯ್ೀಜನೇತರ
ಒಟುಟ

ಅನ್ನದಾನ

ಖ್ರ್ಚಾ

1,603.00

1,467.37

1,603.00

1,467.37

ವೆಬ್ಸೈರ್ಟ ವಿಳಾಸ: ಭಾಗಿೀದಾರರು (Stakeholders) ಹೆಚಿಿ ನ್ ಮಾಹಿತ್ತಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ
ಇಲಾಖೆರ್ ವೆಬ್ಸೈರ್ಟ ವಿಳಾಸ:- https://esuraksha.karnataka.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಬಹುದಾಗಿದ್.

ನಿರ್ದಿಶಕರು,
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

23

ಅನುಬಂಧ-ಅ
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ಅನುಬಂಧ-‘ಆ’
ಅಿಂಕ್ಷ ಅಿಂಶಗಳು
ಅವಧಿ 01.01.2021 ರಿಿಂದ 31.12.2021ರ ವರೆಗೆ
ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಭಾಗ:ನೇಿಂದಾಯತ್ ರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿವರಗಳು
ಕರ .ಸಂ

ರ್ಕಯ್ಾಪರ ಗತ್ತ ವಿವರ

ಸಂಖೆಯ

1

ಒಟುಟ ನೀೆಂದಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

2

ನೀೆಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖೆಯ

3

ಪರ ಸುು ತ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ಲೈಸನು್ ರದುದ ಪಡಿಸಿ ಪಟಿಟ ಯಿೆಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪ ಟಟ
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

4

2021ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ ನೀೆಂದಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

5

ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಉತಾಪ ದರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ತಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

6

ಅತಯ ೆಂತ ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಉತಾಪ ದರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ತಡಗಿರುವ
ಅನುಮೀದನೆಗೊೆಂಡಿರುವ ಆನ್ ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್್

8

ಜಿಲಾಲ ಡಳಿತದ್ಧೆಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಆಫ್ ಸೈರ್ಟ ಎಮರ್ಜಿನಿ್ ಪಾಲ ನ್್

1
2
3
ಕರ .ಸಂ

ಸಂಖೆಯ

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

5402
523
115

ಪರಿವಿೀಕ್ಷಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲ್ಲಲ ಕಂಡು ಬಂದ ಉಲ್ಲ ೆಂಘನೆಗಳು
ಕಾರಣ ಕಳಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನೀಟಿೀಸುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಮೊಕದದ ಮೆಗಳು

ಸಂಖೆಯ
135

ಹೂಡಿದ ಮಕದದ ಮೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

2

ತ್ತೀಮಾಿನಿಸಿದ ಮಕದದ ಮೆಗಳಲ್ಲಲ ಆಪಾದ್ಧತರಿಗೆ ಶ್ಕೆಾ ಯಾದ ಪರ ಕರಣಗಳು

3

ದಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಲ ವಸೂಲಾದ ಮತು (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಲ )

4

ರ್ನಯ ಯಾಲ್ರ್ದ್ಧೆಂದ ಹಿೆಂದಕೆೆ ಪಡೆದ ಮಕದದ ಮೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

1
2
ಕರ .ಸಂ

1
2
ಕರ .ಸಂ
1
2
3

82
19

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಣೆಗಳು

1

ಕರ .ಸಂ

679
1556
82

ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

7

ಕರ .ಸಂ

17,284
16,87,541
192

ವಿರ್ನಯತ್ತಗಳು
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಕಾಯ್ದದ , 1948ರ ಪರ ಕರಣ 65(2) ರಡಿರ್ಲ್ಲಲ ವಿರ್ನಯಿತ್ತ ನಿೀಡಿದ
ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ
ವಿರ್ನಯಿತ್ತ ನಿೀಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ
ದೂರುಗಳು
ಪಡೆದ ದೂರುಗಳು / ಫ್ಟಯಾಿದುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖೆಯ

68
23,79,000/05
ಸಂಖೆಯ
540
10
ಸಂಖೆಯ
68
68

ಅಪಘಾತ್ಗಳು
ವರದ್ಧಯಾದ ಒಟುಟ ಅಪಫಾತಗಳ ಸಂಖೆಯ
ವಷಿದಲ್ಲಲ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರಣಾೆಂತ್ತಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖೆಯ
ವರದ್ಧಯಾದ ಗುರುತರ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖೆಯ

25

ಸಂಖೆಯ
225
50
12

4
ಕರ .ಸಂ

1
ಕರ .ಸಂ

1
2
3
ಕರ .
ಸಂ
1
2
3
4
5
6

ವರದ್ಧಯಾದ ಬೆಂಕ್ಷ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖೆಯ

01

ಹೊಸರ್ಕರ್ಖಾನೆಗಳ ಅನೆಾ ೇಷಣೆ

ಸಂಖೆಯ

ಪತೆು ಹಚಿಿ ದ ಅನೆಂದಾಯಿರ್ ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳ ಸಂಖೆಯ

102

ಸ್ವವಾಜನಿಕ ಕ್ಕಿಂದುಕರತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಸಂಖೆಯ

ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಕ್ಕೆಂದುಕರತೆಗಳ ಬಗೆೊ ಸಿಾ ೀಕೃತವಾದ ದೂರುಗಳು

15
15
00

ವಿಲೇ ಆದ ದೂರುಗಳು
ಬ್ಬಕ್ಷ ಇರುವ ಸ್ವವಿಜನಿಕ ದೂರುಗಳು
ರ್ಮಹಿತ್ತ ಹಕ್ಕಕ ಅಧಿನಿಯ್ಮ, 2005

ಸಂಖೆಯ

ಮಾಹಿತ್ತ ಕೀರಿ ಬಂದ ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸಿ ವಿಲೇಮಾಡಲಾದ ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಬ್ಬಕ್ಷ ಇರುವ ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಮಾಹಿತ್ತ ಒದಗಿಸಿ ಅಜಿಿದಾರರಿೆಂದ ಪಡೆದ ಶುಲ್ೆ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಲ )

207
205
02
ರೂ. 2,902/63
-

1ನೇ ಅಫ್ಟೀಲು ಪರ ಕರಣಗಳ (ಸ್ವವಿಜನಿಕ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರಕೆೆ ) ಸಂಖೆಯ
2ನೇ ಅಫ್ಟೀಲು ಪರ ಕರಣಗಳ (ರಾಜಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಆಯ್ೀಗಕೆೆ ) ಸಂಖೆಯ

ನಿರ್ದಿಶಕರು,
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
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ಅನುಬಂಧ-‘ಇ’
ಅಿಂಕ್ಷ ಅಿಂಶಗಳು
ಅವಧಿ 01.01.2021 ರಿಿಂದ 31.12.2021ರ ವರೆಗೆ
ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳ ವಿಭಾಗ:ಕರ .ಸಂ
1
2
3
4
5
ಕರ .ಸಂ
1
2
3
4
5
ಕರ .ಸಂ
1
2
ಕರ .ಸಂ
1
2
3
4
ಕರ .ಸಂ
1
2
3
4
5
6
7
8

ಬಾಯ್ಲ ರುಗಳು
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಒಟುಟ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿದ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಪರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು
ದುರಸಿು ಕೈಗೊೆಂಡ / ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ದುರಸಿು ಪೂಣಿಗೊೆಂಡ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಎಕರ್ನಮೈಸರ್
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ಒಟುಟ ಎಕರ್ನಮೈಸರ್ ಸಂಖೆಯ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿದ ಎಕಾರ್ನಮೈಸರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಪರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಎಕಾರ್ನಮೈಸರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ದುರಸಿು ಕೈಗೊೆಂಡ / ಅನುಮತ್ತಸಿದ ಎಕಾರ್ನಮೈಸರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ದುರಸಿು ಪೂಣಿಗೊೆಂಡ ಎಕಾರ್ನಮೈಸರುಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಹಬಕಳವೆ
ರಾಜಯ ದಲ್ಲಲ ರುವ ನೆಂದಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಒಟುಟ ಹಬಕಳವೆ ಸಂಖೆಯ
ಪರಿವಿೀಕ್ಷಾ ಸಿದ ಹಬಕಳವೆ ಸಂಖೆಯ
ಐಬಿಆರ್ ರಡಿಯ್ಲ್ಲಲ ರ್ಮನಯ ತೆ ಪಡೆದ ದುರಸ್ತು ದಾರರು
ಸ್ತಪ ೀಷಲ್ ಕಾಲ ರ್ಸ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ದುರಸಿು ದಾರರು
ಕಾಲ ರ್ಸ-1 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ದುರಸಿು ದಾರರು
ಕಾಲ ರ್ಸ-2 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ದುರಸಿು ದಾರರು
ಕಾಲ ರ್ಸ-3 ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳ ದುರಸಿು ದಾರರು
ಪರಿೇಕೆಾ ಗಳು
ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇೆಂಜಿನಿರ್ರ್ಸಿ ಪರಿೀಕೆಾ ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ಉತ್ತು ೀಣಿರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ಫಸಟ ಕಾಲ ರ್ಸ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ಉತ್ತು ೀಣಿರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ಸ್ತಕೆೆಂಡ್ ಕಾಲ ರ್ಸ ಬ್ಬರ್ಲ ರ್ ಅಟೆೆಂಡೆೆಂರ್ಟ ಪರಿೀಕೆಾ ಗೆ ಹಾಜರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ಉತ್ತು ೀಣಿರಾದವರ ಸಂಖೆಯ
ವೆಲ್ಾ ರ್ಸಿ ಪರಿೀಕೆಾ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಖೆಯ
ವೆಲ್ಾ ರ್ಸಿ ಪರಿೀಕೆಾ ರ್ಲ್ಲಲ ಉತ್ತು ೀಣಿರಾದವರ ಸಂಖೆಯ

ತ್ಯಾರಿಕೆ

ಕರ .ಸಂ

ಸಂಖೆಯ
5684
3806
2208
74
68
ಸಂಖೆಯ
115
18
16
00
00
ಸಂಖೆಯ
4421
1784
ಸಂಖೆಯ
05
14
04
06
ಸಂಖೆಯ
784
345
12
12

ಸಂಖೆಯ

1.

ಪಾಯ ಕಜ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು

71

2.

ಸ್ವಮ ಲ್ ಇೆಂಡಸಿಟ ರೀರ್ಲ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು

118

3.

ವಾಟರ್ ಟ್ಯಯ ಬ್ ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು

4.

ವಾಲ್ಾ ಗಳು

0
21701
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5.

ಕಾಯ ಸಿಟ ೆಂಗ್್

0

6.
7.

ಪೊೀಜಿಿೆಂಗ್್ ಗಳು
ರ್ಮೀಿವೆಲ್ಗಳ

0

8.

ಎಲ್ಲಕಟ ರೀಡ್್

12

9.

ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು ಟ್ಯಯ ಬುಗಳು

58

10.

ಸೂಪರ್ ಹಿೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗಳು

236

11.

Continous Blow down / Intermediate blow down tanks

0

12.

Pressure Reducing Stations

6

13.

ಎಕಾರ್ನಮೈಜರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು

11

14.

ಬೆಂಡುಗಳು

50

15.

ಬಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು

16.

ಹೆಡರ್ಗಳು

17

17.

ಪ್ರ ಶರ್ ಗೇಜುಗಳು

0

18.

ರೆಡೂಯ ಸರ್ / ಟಿ / ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ ಟ್ಯಯ ಬ್್

1100

19.

ಬಡ್ ಸೂಪರ್ ಹಿೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು

120

20.

ಹಾಫ್ ಕಪಿಲ ೆಂಗ್ಗಳು

512

21.

ಸಟ ಬ್ ಗಳು

160

22.

ನಿಪಪ ಲ್ ಫ್ಟಟಿಟ ೆಂಗ್್

600

23.

ಇತರೆ

150

0

1168

ನಿರ್ದಿಶಕರು,
ಕಾರ್ಖಿನೆಗಳು, ಬ್ಬರ್ಲ ರುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾ ಸ್ ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
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