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18.1 ��к� ����� � ����� ��� 	�� ����  ��!� :- 

(1) �������� 	%&к�� !�!��� 	%&%���-�005 к���(� 	����) ��?  

મા�હતીના અિધકારની બાબતનો અિધિનયમ-ર૦૦૫, ૧ર મી ઓકટોબર-ર૦૦૫ (૧૫ મી 

�ુન-ર૦૦૫ ના રોજ તનેા ઘડતરથી ૧ર૦ મા ં�દવસ)ે થી અમલમા ંછે. 

(�) ‘‘������ ’’ -.�� /0?  

મા�હતી એટલ ેદફતર, દ*તાવજેો, યાદ+ઓ, ઈ-મઈેલ, મતં-યો સલાહો, .સે ર+લીઝ, 

૫�ર૫0ો, 1કુમો, લોગ3કુસ, કરાર, અહ4વાલો, કાગળો, ન6નૂાઓ, મોડ4લ કોઈ૫ણ ઈલકે9ોિનક 

:૫મા ં ડ4ટા સામ;ી અન ે અ<યાર4 અમલમા ં હોય તવેા કોઈ ૫ણ કાયદા અ=વય ે કોઈ >હ4ર 

સ?ાિધકાર+ @વારા મળેવવામા ંઆવનાર કોઈ ૫ણ ખાનગી સ*ંથાન ેલગતી મા�હતી. 

(3) �������� 	%&к�� -.�� /0?  

 મા�હતીના અિધકારમા ંનીચનેાનો સમાવશે થાય છે? 

(૧) કાયF, દ*તાવજેો, દફતરોGુ ંિનર+Hણ કરI.ુ 

(ર) દ*તાવજેો અથવા દફતરોની નJધ કરવી, ઉતારા અથવા .માLણત નકલો. 

(૩) સામ;ીના .માLણત ન6નૂા લેવા. 

(૪) િ.=ટ આઉટ, �ડ*ક4ટ, ફલોપી, ટ4૫, િવડ+યો ક4સટે અથવા કોઈ ૫ણ અ=ય ઈલેક9ોિનક 

 ર+ત ેઅથવા િ.=ટ આઉટથી મા�હતી મળેવવી. 

(4) 3�4� 56�%&к��7�� 8� � к9 к9 ��? 

 તમેણ ેઅિધિનયમના ઘડતરના એકસો વીસ �દવસોમા ંનીચનેી વ*Pઓુ .કાિશત કરવી. 

૧. તનેી સ*ંથા, કાયF અન ેફરજોની િવગતો. 

ર. તનેા અિધકાર+ઓ અન ેકમQચાર+ઓની સ?ાઓ અન ેફરજો. 

૩. િનર+Hણ અન ે જવાબદાર+ની ચેનલ સ�હતની તનેા િનણQય લેવાની .�R્રયામા ં અGસુરવામા ં

આવતી કાયQ૫@ધિત. 

૪. તનેા કાયF કરવા માટ4 ઘડ4લા ંધારાધોરણો. 

૫. તનેા કમQચાર+ઓ @વારા કાયF બ>વવા માટ4 વા૫રવામા ંઆવતા િનયમો, િવિનયમો, Tચૂનાઓ, 

િનયમ સ;ંહો અન ેદફતરો. 

૬. તનેા અથવા તનેા તાબા હ4ઠળના દ*તાવજેોની કHાઓGુ ંએક ૫0ક. 

૭. નીિતના ઘડતર અથવા તનેા અમલન ે લગતી બાબત ે જનતા સાથ ે અથવા તનેા સXયોના 

.િતિનિધ<વ સાથ ેસલાહ-૫રામશQની કોઈ ગોઠવણ હોય તો તનેી િવગતો. 

૮. બોડQ, ૫�રષદો, સિમિતઓ અન ે અ=ય સ*ંથાઓGુ ં ૫0ક [મા ં તને ે ઘડનાર બે અથવા વ\ ુ

-ય�કતઓ હોય વ\મુા આ ]ગેની બેઠકો જનતા માટ4 ^_ુલી છે અથવા આવી બેઠકોની 

કાયQવાહ+ નJધ જનતાન ેમળવાપા0 છે ક4 ક4મ? 

૯. તનેા અિધકાર+ઓ અન ેકમQચાર+ઓની મા�હતી-abુ*તકા. 



૧૦. તનેા િવિનયમોમા ંજોગવાઈ થયા 6જુબ તનેા દર4ક અિધકાર+ અન ેકમQચાર+ન ેઆ૫વામા ંઆવP ુ ં

માિસક મહ4નતાcુ ંતમેજ મહ4નતાણાનંી ૫@ધિત. 

૧૧. તનેી દર4ક એજ=સીન ે ફાળવલે બ[ટ, [મા ં તમામ આયોજનોની િવગતો, TLૂચત ખચQ અન ે

કરવામા ંઆવેલ વહdચણી ૫રના અહ4વાલોનો સમાવશે થશ.ે 

૧ર. સહાયક+ કાયQeમોના અમલની ૫@ધિત [મા ંફાળવલે રકમો અન ેઆવા કાયQeમોની િવગતો અન ે

તનેા લાભાથgઓનો સમાવશે થાય છે. 

૧૩. તનેા @વારા અપાતી રાહતો, ૫રવાના અથવા મા=યતા મળેવનારની િવગતો. 

૧૪. તનેી પાસ ેઉ૫લhધ ક4 ધારણ કર4લી અન ેવી>c ુ:૫મા ંસાચવલેી મા�હતીની િવગતો. 

૧૫. મા�હતી મળેવવા માટ4 નાગ�રકોન ેઉ૫લhધ સવલતોની િવગતો [મા ં>હ4ર વ૫રાશ માટ4 કોઈ 

a*ુતકાલય અથવા વાચંન ખડં રાખવામા ંઆવલે હોય તો તનેા કામકાજના કલાકોનો સમાવશે 

થાય છે. 

(5) ������ 	%&к�� !�!��� 	%&%�����)(� к9 !�!���� 3�4� к�����)(� :0�к� ;5����) 

;�� �� ?  

નીચનેી બાબતોન ે>હ4ર કરવામાથંી 6�ુકત આ૫વામા ંઆવ ેછે? 

૧. એવી મા�હતી ક4 >હ4ર કરવાથી ભારતના સાવQભૌમ<વ અન ેઅખ�ંડતતા, રાજયની સલામતી, 

-jહુા<મક વlૈાિનક ક4 આિથmક �હતો, િવદ4શી રાજયો સાથનેા સબધંોન ે.િતRૂળ અસર ૫હJચતી 

હોય અથવા તો ત ેnનુાખોર+ન ેઉ?જેન આ૫તી હોય. 

ર. એવી મા�હતી ક4 [ન ેકાયદાની કોઈ ૫ણ અદાલત ેક4 =યાય પચં ે.િસ@ધ કરવાની * પo ટ૫ણ ે

મનાઈ ફરમાવી હોય અથવા તો [ મા�હતી >હ4ર કરવાથી અદાલતની અવlા થતી હોય. 

૩. એવી મા�હતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી સસંદ ક4 રાજય િવધાનસભાના િવશષેાિધકારનો ભગં થતો 

હોય. 

૪. વાLણpજયક ગો૫નીયતા, વપેાર રહ*યો અથવા બૌb@ધક સ૫ંિ? સ�હતની મા�હતી ક4 [ >હ4ર 

કરવાથી 0ી> ૫Hકારની * પધાQ<મક b*થિતન ે Gકુશાન થાય િસવાય ક4 સHમ સ?ાિધકાર+ન ે

એવી ખાતર+ થાય ક4 આવી મા�હતી >હ4ર ન કરવી એ િવશાળ જન �હતના સમથQનમા ંછે. 

૫. -ય�કતન ેતનેા િવqાસ આધાર+ત સબધંન ેકારણ ેમળેલી મા�હતી િસવાય ક4 સHમ અિધકાર+ન ે

એવી ખાતર+ થાય ક4 આવી મા�હતી >હ4ર ન કરવી એ િવશાળ જન �હતના સમથQનમા ંછે. 

૬. િવદ4શની સરકાર પાસેથી મળેલી nrુત મા�હતી. 

૭. એવી મા�હતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી કોઈ -ય�કતની pજsદગી ક4 શાર+�રક સલામતી સામ ેજોખમ 

ઉt ુથP ુ ંહોય અથવા તો મા�હતીGુ ં.ાurત*થાન >ણી શકાય તમે હોય અથવા તો કાયદાના 

અમલ ક4 સલામતીના હ4P ુમાટ4 આ૫વામા ંઆવલે ખાનગી સહાય ]ગેની િવગતો >ણી શકાતી 

હોય. 

૮. એવી મા�હતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી nનુગેારોની તપાસ, ધર૫કડ ક4 તનેી સામ ેકામ ચલાવવાની 

.�eયામા ંઅવરોધ ઉભો થતો હોય. 



૯. મ0ંીમડંળ, સLચવો અન ેઅ=ય અિધકાર+ઓ વvચ ેથયલે િવચાર િવમશQ ]ગેના ર4કડQ સ�હતના 

ક4બીનટેના કાગળો. 

૧૦. -ય�કતગત બાબતો સાથ ેસબિંધત મા�હતી ક4 [ની >હ4રાતન ેકોઈ ૫ણ સાવQજિનક .Iિૃ? ક4 

લોક �હત સાથ ેસબધં ન હોય, અથવા તો [ મા�હતી .ગટ કરવાથી -ય�કતના ]ગત <<વન 

૫ર અનિધRૃત 1ુમલો થતો હોય. 

૧૧. ઉ૫ર દશાQવલે xટછાટોમા ંગમ ેત ેમજRૂર હોવા છતા ં૫ણ જો સરકાર+ અિધકાર+ન ેએમ લાગે ક4 

જન�હતમા ંઆવી મા�હતી ર�ૂ ન કરવાથી ર૧િ◌◌ાત �હતન ેGકુશાન ૫હJચ ેએમ છે તો તઓે એ 

મા�હતી મળેવી શક4. 

�<& :- ઓ�ફસીયલ સીe4ટ એકટ-૧૯ર૩ મા ં ગમ ે ત ે જોગવાઈ હોય તેમજ ઉ૫ર જણાવલે 

6�ુકતમા ંગમ ેતમે મજRરૂ હોય તો ૫ણ જો >હ4ર સ?ાિધકાર+ન ેએમ લાગે ક4 આવી 

મા�હતી >હ4ર કરવાથી રLHત �હતન ેથતા Gકુશાન કરતા ં>હ4ર �હતમા ંઆવી મા�હતી 

>હ4ર કરવી વ\ ુઉLચત છે તો આવી મા�હતી ઉ૫લhધ કર+ શકશ.ે 

(6) >%шк ������ 3�4� к�7 шк�� ? 

 [ મા�હતીન ે >હ4ર કરવામાથંી 6�ુકત આ૫વામા ં આવી હોય તવેી કોઈ ૫ણ મા�હતીમા ં

સમાિવoટ ન હોય તવેા ર4કડQનો ફકત તટેલો જ ભાગ અન ે[મા ં[ 6�ુકત આ૫વામા ંઆવલે 

મા�હતીનો સમાવશે થતો હોય એવા કોઈ ૫ણ ભાગમાથંી સમજaવૂQક અલગ તારવી શકાય 

એવી મા�હતી aરૂ+ પાડ+ શકાશ.ે 

(૭) >હ4ર સ?ાત0ં (Public Authority) એટલ ેz ુ? 

 >હ4ર સ?ાત0ં એટલ ેનીચનેા @વારા *થા૫વામા ંઆવલે ક4 રચવામા ંઆવલે *વ રાજયGુ ંકોઈ 

૫ણ સ?ાત0ં (Authority) અથવા મડંળ ૮ખઃ|}૯્  અથવા સ*ંથા (Institution)    

(ક) બધંારણ @વારા ક4 ત ેઅ=વય.ે 

(ખ) સસંદ @વારા ઘડવામા ંઆવલે/ અ=ય કોઈ ૫ણ કાયદા @વારા. 

(ગ) રાજય િવધાનસભા @વારા ઘડવામા ંઆવલે/ અ=ય કોઈ ૫ણ કાયદા @વારા. 

(ઘ) સ6Lૂચત સરકાર @વારા બહાર પાડવામા ંઆવલે >હ4ર નામા ક4 કરવામા ંઆવલે 1કુમ @વારા 

*થપાયલે અન ેનીચેનાનો તમેા ંસમાવશે થાય છે. 

૧. સ6Lુચત સરકાર @વારા .<યH ક4 ૫રોH ર+ત ેતનેા નાણા ંભડંોળથી ચાલતી હોય એવી સરકાર+ 

માLલક+, િનય0ંણ અથવા સરકારની મોટ+ રકમની નાણાકં+ય સહાયથી ચાલતી સ*ંથા, તમેજ 

ર. સ6Lુચત સરકારG ુમોટ+ રકમGુ ંનાણા ભડંોળ મળેવતી હોય એવી ખાનગી સ*ંથા. 

(8) к9 5)@(�A�� ������ 	%&к�� !�!��� 	%&к�� !�!���  ����9��)(� !�к�� 

��х����) ;��� ��? 

 મા�હતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમની બી� અGTૂLુચમા ં િન�દ�oટ ક4=�ીય બાતમી અન ે

સલામતી સ*ંથાઓ [વી ક4 બાતમી કાયાQલય, સશંોધન અન ેઅ=વષેણ શાખા, મહ4Tલુ બાતમી 

િનયામકની કચેર+, ક4=�ીય આિથmક બાતમી કાયાQલય, અમલ બજવણી િનયામક�ીની કચરે+, 

માદક �ૃ-ય િનય0ંણ કાયાQલય, ઉ�ૃયન સશંોધન ક4=�, ખાસ સીમા TરુHા દળ, સરહદ TરુHા 



દળ, ક4=�ીય અનામત પોલીસ દળ, ઈ=ડો િતબટે સરહદ પોલીસ, ક4=�ીય ઔ�ોLગક સલામતી 

દળ, રાo9+ય સલામતી રHક, આસામ રાઈફ_સ, ખાસ સવેા કાયાQલય, ઉ�ૃયન સશંોધન ક4=� 

ખાસ શાખા (xપી પોલીસ ખાP)ુ ]દામાન અન ે િનકોબાર, n=ુહો શોધક શાખા, xપી પોલીસ 

ખાP,ુ n=ુહા શોધક શાખા, દાદરા અન ેનગર હવલેી તથા ખાસ શાખા, લH�દ૫ પોલીસ, રાજય 

સરકારો @વારા >હ4ર નામા મારફત િન�દ�oટ સ*ંથાઓન ે ૫ણ બાકાત રાખવામા ંઆવશ ે તમે 

છતા ં આ િનશધે અબાિધત નથી અન ે �oટાચાર તમેજ માનવ અિધકારની અવગણનાના 

આHપેોન ેલગતી માહ+તી aરુ+ પાડવી એ આ સ*ંથાઓની ફરજ છે. વ\મુા ંમાનવ અિધકારની 

અવગણનાના આHપેોન ેલગતી માહ+તી ફકત ક4=� ક4 રાજય મા�હતી આયોગની મ�ુંર+ લઈન ે

જ યથાયો�ય આપી શકાશ.ે 

(9) D�3 5Eк��� к�� ��? 

 0ીજો ૫Hકાર એટલ ે મા�હતી મળેવવા માટ4 િવનતંી કરતા નાગ�રક િસવાયની -ય�કત અન ે

તમેા ંસરકાર+ અિધકાર+નો સમાવશે થાય છે. 0ી> ૫Hકારો એ સરકારન ેખાનગીમા ંર�ૂ કર4લ 

અર�ઓ અન ેઅપીલોની બાબતમા ંતઓેન ેસાભંળવામા ંઆવ ેતેનો તમેન ેઅિધકાર છે. 

(10) 3�4� ������ 	%&к��7A к�� �� ? 

 

 સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ઓ એ >હ4ર સ?ાત0ંો @વારા તમામ વહ+વટ+ એકમો અથવા તનેા 

િનય0ંણ હ4ઠળની કચરે+ઓમા ં િનjકુત કરવામા ં આવતા અિધકાર+ઓ છે ક4 [ઓન ે આ 

અિધિનયમ હ4ઠળ મા�હતી મળેવવા માટ4 િવનતંી કરતા નાગ�રકોન ેમ�હતી aરુ+ પાડવાની હોય 

છે. કોઈ ૫ણ અિધકાર+ તનેી અથવા તણેીની યો�ય ફરજો બ>વવા માટ4 સરકાર+ મા�હતી 

અિધકાર+ @વારા [ સહાય માગંવામા ંઆવ ેતવેી તમામ સહાય આ૫શ ેઅન ેઆ અિધિનયમની 

જોગવાઈઓના ઉ_લઘંન બદલ આવા અ=ય અિધકાર+ન ે સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ તર+ક4 

ગણવામા ંઆવશ.ે 

 

(11) 5�к��7 ������ 	%&к��7�� 8� � /0) ��? 

  મા�હતી મળેવવા માગંતી -ય�કતઓ પાસથેી મળતી િવનતંીઓ ]ગ ેસરકાર+ મા�હતી 

અિધકાર+ કાયQવાહ+ કરશ ેઅન ેજયા ંલેLખતમા ંિવનતંી કર+ શકાય તમે ન હોય <યા ંત ેઅ=ય :પ ે

-ય�કતન ે યો�ય મદદ કરવી. જો માગંવામા ં આવલેી મા�હતી રોક+ રાખવામા ં આવતી હોય 

અથવા તો તનેો િવષય વ*P ુ અ=ય >હ4ર સ?ાિધકાર+ની કામગીર+ સાથ ે ઘિનoટ ર+ત ે

સકંળાયલેા હોય તો સરકાર+ મા�હતી અીધકાર+એ ત ે બાબત અ=ય >હ4ર સ?ાિધકાર+ન ે ૫ 

�દવસમા ંત ેબાબત તબદ+લ કરવી અન ેઅરજદારન ેત ે]ગેની તા<કાLલક >ણ કરવી. 

  સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+, તનેી/ તણેીની ફરજો યો�ય ર+ત ેબ>વવા માટ4 અ=ય કોઈ 

૫ણ અિધકાર+ની મદદ માગંી શક4. 

મા�હતી મ�યથેી સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+એ શકય તટેલી ઝડપ ે અન ે કોઈ ૫ણ 

સજંોગોમા ં િવનતંી મ�યાના ૩૦ �દવસમા ં િનયમોથી અલગ ર+ત ેિનયત કરવામા આવ ેતટેલી 



ફ+ ની �કુવણી કયાQથી મા�હતી aરુ+ પાડવી અથવા અિધિનયમની કલમ-૮ અથવા કલમ-૯ મા 

િન�દ�oટ કયાQ 6જુબના કોઈ ૫ણ કારણસર ત ેિવનતંી ત ેનામ�ુંર કરવી. 

જયાર4 માગંવામા ંઆવલેી મા�હતી -ય�કતના <<વન ક4 *વાત0ંન ેઅસર કરતી હોય <યાર4 

િવનતંી કયાQના ૪૮ કલાકમા ંજ ત ેaરૂ+ પાડવી. 

જો સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ િનયત સમયગાળામા ં િવનતંી ]ગ ે િનણQય કરવામા 

િનoફળ >ય તો તમેણે િવનતંીનો અ*વીકાર કયાQ છે ત ેમાનવામા ંઆવશ.ે 

જયા ં િવનતંીનો અ*વીકાર કરવામા ં આ-યો હોય <યા ં સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+એ 

િવનતંી  કરનારન ેનીચે 6જુબની >ણ કરવીઃ- 

(૧) આવા અ*વીકાર માટ4ના કારણો 

(ર) આવા અ*વીકાર સામ ે[ટલા સમયગાળામા ંઅપીલ કર+ શકાય ત ેસમયગાળો અન ે 

(૩) અપીલ અિધકાર+ની િવગતોની >ણ કરવી. 

સરકાર+ માહ+તી અિધકાર+ એ [ .કારની મા�હતી માગંવામા ંઆવી હોય ત ે.કારની જ 

મા�હતી આ૫વી. િસવાય ક4 ત ે>હ4ર સ?ામડંળના નાણા-ંસાધનોન ેઅયો�ય �દશામા ં વાળતી 

હોય અથવાતો િવવાદ+ ર4કડQની સલામતી ક4 >ળવણી માટ4 હાનીકારક હોય. 

જો �િશક મા�હતી આ૫વાની મ�ુંર+ આ૫વામા ં આવી હોય તો સરકાર+ મા�હતી 

અિધકાર+એ અરજદારન ેનીચે 6જુબની >ણ કરવી / નોટ+સ આ૫વીઃ- 

(ક) માહ+તી [મા ંસમાિવoટ છે તવેા ર4કડQ ક4 [ન ે>હ4ર કરવામાથંી 6�ુકત આ૫વામા ંઆવી 

હોય તને ેઅલગ કયાQ ૫છ+ માગંણી કર4લ ર4કડQનો ફકત તટેલો ભાગ aરુો પાડવામા ં

આવી રહયો છે. 

(ખ)  [ના ૫ર િનણQયો આધાર+ત હતા ત ે]ગેની બાબતનો ઉ_લેખ કર+ન ેકોઈ ૫ણ હક+કત  

આધાર+ત મહ<વના .� ]ગેના કોઈ ૫ણ તારણો સ�હત િનણQય માટ4ના કારણો. 

(ગ) િનણQય કરનાર -ય�કતGુ ંનામ અન ેહો�ો. 

(ઘ) તેણે / તણેીએ ગણતર+ કર4લ ફ+ ની િવગતો અન ેઅરજદાર4 જમા કરવી જ:ર+ ફ+ ની 

રકમ, અન ે 

(ચ) મા�હતીનો [ ભાગ >હ4ર ન કરવાનો હોય તે ]ગેના િનણQયની સમીHા વTલુ કરવામા ં

આવલે ફ+ ની રકમ અથવા [ .કાર4 મા�હતી aરુ+ પાડવામા ંઆવી હોય ત ેબાબતમા ં

તેના/ તેણીના અિધકારો. 

જો માગંવામા ંઆવલે મા�હતી 0ી> ૫Hકાર @વારા aરુ+ પાડવામા ંઆવી હોય અથવા 

તો ત ે 0ી> ૫Hકાર @વારા તને ે ખાનગી માહ+તી તર+ક4 ગણવામા ં આવી હોય તો સરકાર+ 

માહ+તી અિધકાર+ માગંણી મ�યાના ૫ �દવસમા ંત ે0ી> ૫Hકારન ેલેLખત નો�ટસ આપી શકશ ે

અન ેતનેી ર�ુઆતન ેિવચારણામા ંલેશ.ે 

આવી નો�ટસ મ�યાની તાર+ખ થી ૧૦ �દવસમા ં સરકાર+ અિધકાર+ સમH ર�ુઆત 

કરવાની 0ી> ૫Hકારન ેતક આ૫વાની રહ4શ.ે 

(1�) ������ ��F��� ��.4 	�G к����� ��H�� /0 ��? 



(૧) [ બાબત માટ4 મા�હતી મળેવવાની હોય તનેી િવગતો દશાQવતી અર� સરકાર+ મા�હતી 

અિધકાર+ન ેલેLખતમા ંઅથવા િવ>cુ ંમા@યમો @વારા nજુરાતીમા,ં ];ે�મા ંઅથવા 

�હ=દ+મા ંકરવી. 

(ર) કઈ બાબત ]ગ ેમા�હતી મેળવવાની છે ત ે]ગેના કારણો દશાQવવાની જ:ર નથી. 

(૩) િનયત કરવામા ંઆવ ેતટેલી ફ+ �કુવો, ગર+બી ર4ખા હ4ઠળની કHામા ંઆવતા લોકો 

પાસથેી કોઈ જ ફ+ લેવાની નથી. 

(૪) સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ િનયત કર4લી સમય મયાQદાGુ ં પાલન ન કર+ શક4 તો 

અરજદારન ેમા�હતી િવના 6_ૂય ેaરુ+ પાડવી. 

(13) ���7�� ��F��� ��.4�� 5�� ���IJ� к4.�� ��? 

(૧) અર� મ�યાની તાર+ખથી ૩૦ �દવસ Tધુીમા ં

(ર) -ય�કતની જ�દગી અન ે *વત0ંતાન ેસબધંી હોય ત ેસજંોગોમા ંમા�હતી મળેવવા માટ4 

૪૮ કલાક. 

(૩) જો અર� મદદનીશ સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ન ેમા�હતી માટ4 આપી હોય તો જવાબ 

આ૫વાના ઉ૫રોકત સમયગાળામા ં૫ �દવસનો સમય વધારવામા ંઆવશ.ે 

(૪) જો આમા ં0ી> ૫Hકારના �હત સમાયલે હશ ેતો સમય મયાQદા ૪૦ �દવસ Tધુીની 

રહ4શ.ે 

(૫) િનયત સમય મયાQદામા ંમા�હતી આ૫વામા ં િનoફળ જIુ ંએનો અથQ મા�હતી આ૫વાનો 

અ*વીકાર કરવામા ંઆવ ેછે તમે માનવામા ંઆવશ.ે 

(14) ������ ;5���� 	@��к�� ��.4K0) к��� /0) !�� шк4 ? 

(૧) જો તને ે.ગટ કરવામાથંી 6�ુકત આ૫વા હ4ઠળ આવર+ લેવાયલે હોય. 

(ર) જો તમેા ંરાજય િસવાયની અ=ય કોઈ -ય�કતના કોપી રાઈટનો ભગં કરવામા ંઆ-યો 

હોય. 

(15) �� � ������ ;����� �L�� к4�� �7�� к�����) ;�� ��?  

(૧) રાજય સરકાર @વારા રાજય મા�હતી આયોગની રચના ગેઝટે >હ4રનામા મારફત 

કરવામા ં આવશ.ે તમેા ં રાજયપાલ�ી @વારા રાજયના એક 6�ુય આjકુતની 

(એસસીઆઈસી) અન ે ૧૦ થી વ\ ુ ન�હ તટેલા રાજય મા�હતી આjકુતોની િનમcુકં 

કરવામા ંઆવશ.ે 

(ર) રાજયપાલ�ી @વારા અિધિનયમની .થમ અGTુLૂચમા ં િનયત કરવામા ંઆવલેા ફોમQ 

અGસુાર હોદાના શ૫થ લેવડાવવામા ંઆવશ.ે 

(૩) રાજય સરકાર િન�દ�oટ કર4 ત ે *થળે રાજય મા�હતી આયોગGુ ં 6�ુય કાયાQલય રહ4શ.ે 

રાજય સરકારની મ�ુંર+થી અ=ય કચરે+ઓ રાજયના અ=ય ભાગોમા ં*થા૫વામા ંઆવશ.ે 

(૪) આયોગ અ=ય કોઈ ૫ણ અિધકાર+ન ેતાબ ેથયા વગર તનેી સ?ાઓનો ઉ૫યોગ કરશ.ે 

(16) �� � :0M� ������ ;N0к�/ �� � ������ ;N0к���� ��P���K0) ��5J)Q /0 ��? 	�� 

����� %��R0)к S���� ��H�� /0 ��? 



6�ુય મ0ંી િનમc ૂકં સિમિતના .6ખુ રહ4શ ેઅ=ય સXયોમા ંિવધાનસભામા ંિવરોધ૫Hના 

નતેાનો તમેજ 6�ુય મ0ંી�ીએ નામ િન�દ�oટ કર4લ એક ક4Lબનટે દરજ>ના મ0ંીનો સમાવશે 

થાય છે. 

રાજય 6�ુય મા�હતી આjકુત/ રાજય મા�હતી આjકુત તર+ક4 િનjકુત થવા માટ4ની 

લાયકાત ક4=�ીય આjકુતો માટ4ની લાયકાતના [વી જ છે. 

રાજય 6�ુય મા�હતી આjકુતનો ૫ગાર �ુટંણી આjકુતના ૫ગાર [ટલો જ રહ4શ.ે 

જયાર4 રાજય મા�હતી આjકુતનો ૫ગાર રાજય સરકારના 6�ુય સLચવના ૫ગાર [ટલો જ 

રહ4શ.ે 

(17) ������ ;����� 56� 	�� к��U к�� к�� ��? 

(૧) રાજય મા�હતી આયોગની ફરજ નીચે કોઈ ૫ણ -ય�કત પાસથેી ફ�રયાદો મળેવવાની છે. 

(ક) સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ની િનમcકૂ ન થવાના કારણ ે[ઓ મા�હતી િવનતંી ર�ુ કર+ 

શકતા નથી. 

(ખ) [મણ ેિવનતંી કર+ હોય ૫રંP ુમા�હતી આ૫વાનો ઈ=કાર કયF હોય. 

(ગ) [મણ ે િનયત સમય મયાQદામા ં તનેી/ તણેીની મા�હતી િવનતંી ]ગ ે કોઈ .િતભાગ 

મ�યો ન હોય. 

(ઘ) [ઓ વTલુ કર4લી ફ+ ગેર-યાજબી હોવાGુ ંિવચારતા હોય. 

(ચ) [ઓ આ૫વામા ંઆવલે મા�હતી અ\રૂ+ અથવા ખોટ+ અથવા ગેરમાગ� દોરનાર+ હોવાGુ ં

િવચારતા હોય. 

(છ) કાયદા હ4ઠળ મા�હતી મળેવવાન ેલગતી અ=ય કોઈ ૫ણ બાબત. 

(ર) -યાજબી કારણો હોય તો તપાસ આદ4શ આ૫વાની સ?ા. 

(૩) 6�ુય મા�હતી આjકુત / રાજય 6�ુય મા�હતી આjકુત પાસ ે �દવાની કોટQના [વી સ?ા હશ ે

[મ ક4ઃ- 

(ક) -ય�કતઓન ેસમ=સ બ>વવા અન ે હાજર રાખવા, તમેન ેસોગદં ૫ર મૌLખક અથવા 

લેLખત aરુાવો આ૫વા અન ેદ*તાવજેો અથવા વ*Pઓુ ર�ુ કરવા ફરજ પાડવી. 

(ખ) દ*તાવજેની શોધ અન ેિનર+Hણની જ:ર+યાત. 

(ગ) સોગદંનામા ૫ર aરુાવા *વીકારવા. 

(ઘ) કોઈ ૫ણ કોટQ અથવા કચરે+માથંી સરકાર+ ર4કડQ અથવા નકલોની માગંણી કરવી. 

(ચ) સાHીઓ અથવા દ*તાવજેોની તપાસ માટ4 સમ=સ કાઢવા. 

(છ) િનયત કરવામા ંઆવી હોય તવેી અ=ય કોઈ બાબત. 

(૪) 6�ુય મા�હત આjકુત/ રાજય 6�ુય મા�હતી આjકુતન ેઆ કાયદા હ4ઠળ આવર+ લેવાયલે 

તમામ ર4કડQ (6�ુકત @વારા આવર+ લેવાયલે સ�હત) ૫ર+Hણ માટ4 તપાસ દર|યાન અ�કૂ 

આ૫વા. 

(૫) સરકાર+ સ?ાિધકાર+ પાસથેી તમેના િનણQયોGુ ંપાલન Tિુનિ�ત કરવાની સ?ા [મા ંનીચેનાનો 

સમાવશે થાય છે. 



(ક) િનયત ફોમQમા ંમા�હતી aરુ+ પાડવી. 

(ખ) જયા ં સરકાર+ મા�હતી સરકાર+/ મદદનીશ સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ ન હોય <યા ં

તેમની િનમc ૂકં માટ4 સરકાર+ સ?ાિધકાર+એ આદ4શ આ૫વા. 

(ગ) મા�હતી આ૫વા મા�હતીના .કાર .િસ@ધ કરવા. 

(ઘ) ર4કડQના -યવ*થા૫ન, િનભાવ અન ેનાશ સબધંી ૫@ધિતઓમા ંજ:ર+ ફ4રફાર કરવા 

(ચ) મા�હતી મળેવવાના અિધકાર ]ગ ેઅિધકાર+ઓ માટ4 તાલીમી જોગવાઈ કરવી. 

(છ) આ કાયદાના અGપુાલન ]ગે સરકાર+ સ?ાિધકાર+ પાસથેી વાિષmક અહ4વાલ મળેવવો. 

(જ) અરજદારન ેથયેલ કોઈ ખોટ અથવા ભોગવલે કોઈ હાિન અગે વળતર આ૫I.ુ 

(ઝ) આ કાયદા હ4ઠળ િશHા કરવી, અથવા 

૧. અર�નો અ*વીકાર કરવો. 

(18) J)Q��  ����9A к9 ��? 

દર4ક સરકાર+ મા�હતી અિધકાર+ નીચેના માટ4 દરરોજ :.ર૫૦/- લેખ ે મહ?મ :.ર૫,૦૦૦/- 

Tધુી દંડ માટ4 જવાબદાર રહ4શઃે- 

(૧) અર� નહ+ *વીકારવા માટ4, 

(ર) વાજબી કારણ િસવાય મા�હતી આ૫વામા ંિવલબં કરવા, 

(૩) બદઈરાદાથી મા�હતી આ૫વાનો ઈ=કાર કરવો, 

(૪) >ણી 3ઝુીન ેઅ\રૂ+, ખોટ+ ગેરમાગ� દોરનાર+ મા�હતી આ૫વી. 

(૫) [ની માગંણી કર+ હોય ત ેમા�હતીનો નાશ કરવો, અન ે

(૬) કોઈ ૫ણ ર+ત ેમા�હતી aરુ+ પાડવામા ંઅડચણ ઉભી કરવી. 

(19) 	J����K0) 	%&к�� E�D /0)��?  

  મા�હતી અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ અ=વય ેકરવામા ંઆવલે કોઈ ૫ણ 1ુકમ સામ ે

કર4લ દાવાઓ ક4 અર�ઓ નીચલી અદાલતો *વીકાર+ શકશ ે ન�હ, આમ છતા ં બધંારણની 

કલમ-૩ ર અન ેરર૫ હ4ઠળ Tિુ.મ કોટQ અન ેહાઈકોટQના ર+ટ Hે0ાિધકારન ેકોઈ અસર ૫હJચતી 

નથી.  

 
 


