к - 18
5 


к- 18
5  .
18.1 к    
(1)



%&к !!

  я! :%&% -005 к (

)  ?

માહતીના અિધકારની બાબતનો અિધિનયમ-ર૦૦૫, ૧ર મી ઓકટોબર-ર૦૦૫ (૧૫ મી
ુ ન-ર૦૦૫ ના રોજ તેના ઘડતરથી ૧ર૦ માં દવસે) થી અમલમાં છે .
()

‘‘ ’’ -. /?0
માહતી એટલે દફતર, દ*તાવેજો, યાદ+ઓ, ઈ-મેઈલ, મંત-યો સલાહો, .ેસ ર+લીઝ,
૫ર૫0ો, 1ક
ુ મો, લોગ3ુકસ, કરાર, અહ4વાલો, કાગળો, ન6 ૂનાઓ, મોડ4લ કોઈ૫ણ ઈલેક9ોિનક
:૫માં ડ4ટા સામ;ી અને અ<યાર4 અમલમાં હોય તેવા કોઈ ૫ણ કાયદા અ=વયે કોઈ >હ4ર
સ?ાિધકાર+ @વારા મેળવવામાં આવનાર કોઈ ૫ણ ખાનગી સં*થાને લગતી માહતી.
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માહતીના અિધકારમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે ?
(૧)

કાયF, દ*તાવેજો, દફતરોGુ ં િનર+Hણ કરIુ.

(ર)

દ*તાવેજો અથવા દફતરોની નJધ કરવી, ઉતારા અથવા .માLણત નકલો.

(૩)

સામ;ીના .માLણત ન6 ૂના લેવા.

(૪)

િ.=ટ આઉટ, ડ*ક4 ટ, ફલોપી, ટ4 ૫, િવડ+યો ક4 સટ
ે અથવા કોઈ ૫ણ અ=ય ઈલેક9ોિનક
ર+તે અથવા િ.=ટ આઉટથી માહતી મેળવવી.
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તેમણે અિધિનયમના ઘડતરના એકસો વીસ દવસોમાં નીચેની વ*P ુઓ .કાિશત કરવી.

૧.

તેની સં*થા, કાયF અને ફરજોની િવગતો.

ર.

તેના અિધકાર+ઓ અને કમQચાર+ઓની સ?ાઓ અને ફરજો.

૩.

િનર+Hણ અને જવાબદાર+ની ચેનલ સહતની તેના િનણQય લેવાની .R્ રયામાં અGુસરવામાં
આવતી કાયQ૫@ધિત.

૪.

તેના કાયF કરવા માટ4 ઘડ4લાં ધારાધોરણો.

૫.

તેના કમQચાર+ઓ @વારા કાયF બ>વવા માટ4 વા૫રવામાં આવતા િનયમો, િવિનયમો, T ૂચનાઓ,
િનયમ સં;હો અને દફતરો.

૬.

તેના અથવા તેના તાબા હ4ઠળના દ*તાવેજોની કHાઓGુ ં એક ૫0ક.

૭.

નીિતના ઘડતર અથવા તેના અમલને લગતી બાબતે જનતા સાથે અથવા તેના સXયોના
.િતિનિધ<વ સાથે સલાહ-૫રામશQની કોઈ ગોઠવણ હોય તો તેની િવગતો.

૮.

બોડQ , ૫રષદો, સિમિતઓ અને અ=ય સં*થાઓGુ ં ૫0ક [માં તેને ઘડનાર બે અથવા વ\ુ
-યકતઓ હોય વ\ુમા આ ]ગેની બેઠકો જનતા માટ4 ^ુ_લી છે અથવા આવી બેઠકોની
કાયQવાહ+ નJધ જનતાને મળવાપા0 છે ક4 ક4 મ?

૯.

તેના અિધકાર+ઓ અને કમQચાર+ઓની માહતી-aુb*તકા.

૧૦.

તેના િવિનયમોમાં જોગવાઈ થયા 6ુજબ તેના દર4 ક અિધકાર+ અને કમQચાર+ને આ૫વામાં આવP ું
માિસક મહ4નતાcુ ં તેમજ મહ4નતાણાંની ૫@ધિત.

૧૧.

તેની દર4 ક એજ=સીને ફાળવેલ બ[ટ, [માં તમામ આયોજનોની િવગતો, T ૂLચત ખચQ અને
કરવામાં આવેલ વહdચણી ૫રના અહ4વાલોનો સમાવેશ થશે.

૧ર.

સહાયક+ કાયQeમોના અમલની ૫@ધિત [માં ફાળવેલ રકમો અને આવા કાયQeમોની િવગતો અને
તેના લાભાથgઓનો સમાવેશ થાય છે .

૧૩.

તેના @વારા અપાતી રાહતો, ૫રવાના અથવા મા=યતા મેળવનારની િવગતો.

૧૪.

તેની પાસે ઉ૫લhધ ક4 ધારણ કર4 લી અને વી>cુ :૫માં સાચવેલી માહતીની િવગતો.

૧૫.

માહતી મેળવવા માટ4 નાગરકોને ઉ૫લhધ સવલતોની િવગતો [માં >હ4ર વ૫રાશ માટ4 કોઈ
aુ*તકાલય અથવા વાંચન ખંડ રાખવામાં આવેલ હોય તો તેના કામકાજના કલાકોનો સમાવેશ
થાય છે .
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નીચેની બાબતોને >હ4ર કરવામાંથી 6ુકત આ૫વામાં આવે છે ?
૧.

એવી માહતી ક4 >હ4ર કરવાથી ભારતના સાવQભૌમ<વ અને અખંડતતા, રાજયની સલામતી,
-jુહા<મક વૈlાિનક ક4 આિથmક હતો, િવદ4 શી રાજયો સાથેના સબંધોને .િતRૂળ અસર ૫હJચતી
હોય અથવા તો તે nુનાખોર+ને ઉ?ેજન આ૫તી હોય.

ર.

એવી માહતી ક4 [ને કાયદાની કોઈ ૫ણ અદાલતે ક4 =યાય પંચે .િસ@ધ કરવાની *પoટ૫ણે
મનાઈ ફરમાવી હોય અથવા તો [ માહતી >હ4ર કરવાથી અદાલતની અવlા થતી હોય.

૩.

એવી માહતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી સંસદ ક4 રાજય િવધાનસભાના િવશેષાિધકારનો ભંગ થતો
હોય.

૪.

વાLણpજયક ગો૫નીયતા, વેપાર રહ*યો અથવા બૌb@ધક સં૫િ? સહતની માહતી ક4 [ >હ4ર
કરવાથી 0ી> ૫Hકારની *પધાQ<મક b*થિતને Gુકશાન થાય િસવાય ક4 સHમ સ?ાિધકાર+ને
એવી ખાતર+ થાય ક4 આવી માહતી >હ4ર ન કરવી એ િવશાળ જન હતના સમથQનમાં છે .

૫.

-યકતને તેના િવqાસ આધાર+ત સબંધને કારણે મળે લી માહતી િસવાય ક4 સHમ અિધકાર+ને
એવી ખાતર+ થાય ક4 આવી માહતી >હ4ર ન કરવી એ િવશાળ જન હતના સમથQનમાં છે .

૬.

િવદ4 શની સરકાર પાસેથી મળે લી nુrત માહતી.

૭.

એવી માહતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી કોઈ -યકતની pજsદગી ક4 શાર+રક સલામતી સામે જોખમ
ઉtુ થP ું હોય અથવા તો માહતીGુ ં .ાurત*થાન >ણી શકાય તેમ હોય અથવા તો કાયદાના
અમલ ક4 સલામતીના હ4P ુ માટ4 આ૫વામાં આવેલ ખાનગી સહાય ]ગેની િવગતો >ણી શકાતી
હોય.

૮.

એવી માહતી ક4 [ >હ4ર કરવાથી nુનગ
ે ારોની તપાસ, ધર૫કડ ક4 તેની સામે કામ ચલાવવાની
.eયામાં અવરોધ ઉભો થતો હોય.

૯.

મં0ીમંડળ, સLચવો અને અ=ય અિધકાર+ઓ વvચે થયેલ િવચાર િવમશQ ]ગેના ર4 કડQ સહતના
ક4 બીનેટના કાગળો.

૧૦.

-યકતગત બાબતો સાથે સબંિધત માહતી ક4 [ની >હ4રાતને કોઈ ૫ણ સાવQજિનક .I ૃિ? ક4
લોક હત સાથે સબંધ ન હોય, અથવા તો [ માહતી .ગટ કરવાથી -યકતના ]ગત <<વન
૫ર અનિધRૃત 1ુમલો થતો હોય.

૧૧.

ઉ૫ર દશાQવલ
ે xટછાટોમાં ગમે તે મજRૂર હોવા છતાં ૫ણ જો સરકાર+ અિધકાર+ને એમ લાગે ક4
જનહતમાં આવી માહતી રૂ ન કરવાથી ર૧િ◌◌ાત હતને Gુકશાન ૫હJચે એમ છે તો તેઓ એ
માહતી મેળવી શક4 .

<& :-

ઓફસીયલ સીe4ટ એકટ-૧૯ર૩ માં ગમે તે જોગવાઈ હોય તેમજ ઉ૫ર જણાવેલ
6ુકતમાં ગમે તેમ મજRૂર હોય તો ૫ણ જો >હ4ર સ?ાિધકાર+ને એમ લાગે ક4 આવી
માહતી >હ4ર કરવાથી રLHત હતને થતા Gુકશાન કરતાં >હ4ર હતમાં આવી માહતી
>હ4ર કરવી વ\ુ ઉLચત છે તો આવી માહતી ઉ૫લhધ કર+ શકશે.
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[ માહતીને >હ4ર કરવામાંથી 6ુકત આ૫વામાં આવી હોય તેવી કોઈ ૫ણ માહતીમાં
સમાિવoટ ન હોય તેવા ર4 કડQ નો ફકત તેટલો જ ભાગ અને [માં [ 6ુકત આ૫વામાં આવેલ
માહતીનો સમાવેશ થતો હોય એવા કોઈ ૫ણ ભાગમાંથી સમજa ૂવQક અલગ તારવી શકાય
એવી માહતી a ૂર+ પાડ+ શકાશે.
(૭)

>હ4ર સ?ાતં0 (Public Authority) એટલે zુ ?
>હ4ર સ?ાતં0 એટલે નીચેના @વારા *થા૫વામાં આવેલ ક4 રચવામાં આવેલ *વ રાજયGુ ં કોઈ
૫ણ સ?ાતં0 (Authority) અથવા મંડળ ૮ખઃ|}્૯ અથવા સં*થા (Institution)

(ક)

બંધારણ @વારા ક4 તે અ=વયે.

(ખ)

સંસદ @વારા ઘડવામાં આવેલ/ અ=ય કોઈ ૫ણ કાયદા @વારા.

(ગ)

રાજય િવધાનસભા @વારા ઘડવામાં આવેલ/ અ=ય કોઈ ૫ણ કાયદા @વારા.

(ઘ)

સ6 ૂLચત સરકાર @વારા બહાર પાડવામાં આવેલ >હ4ર નામા ક4 કરવામાં આવેલ 1ક
ુ મ @વારા
*થપાયેલ અને નીચેનાનો તેમાં સમાવેશ થાય છે .

૧.

સ6ુLચત સરકાર @વારા .<યH ક4 ૫રોH ર+તે તેના નાણાં ભંડોળથી ચાલતી હોય એવી સરકાર+
માLલક+, િનયં0ણ અથવા સરકારની મોટ+ રકમની નાણાંક+ય સહાયથી ચાલતી સં*થા, તેમજ

ર.

સ6ુLચત સરકારGુ મોટ+ રકમGુ ં નાણા ભંડોળ મેળવતી હોય એવી ખાનગી સં*થા.

(8)
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માહતીના અિધકાર બાબતના અિધિનયમની બી અG ૂTુLચમાં િનદ oટ ક4 =ીય બાતમી અને
ુ બાતમી
સલામતી સં*થાઓ [વી ક4 બાતમી કાયાQલય, સંશોધન અને અ=વેષણ શાખા, મહ4Tલ
િનયામકની કચેર+, ક4 =ીય આિથmક બાતમી કાયાQ લય, અમલ બજવણી િનયામકીની કચેર+,
માદક ૃ-ય િનયં0ણ કાયાQલય, ઉૃયન સંશોધન ક4 =, ખાસ સીમા TુરHા દળ, સરહદ TુરHા

દળ, ક4 =ીય અનામત પોલીસ દળ, ઈ=ડો િતબેટ સરહદ પોલીસ, ક4=ીય ઔોLગક સલામતી
દળ, રાo9+ય સલામતી રHક, આસામ રાઈફ_સ, ખાસ સેવા કાયાQલય, ઉૃયન સંશોધન ક4 =
ખાસ શાખા (xપી પોલીસ ખાP ુ) ]દામાન અને િનકોબાર, nુ=હો શોધક શાખા, xપી પોલીસ
ખાP ુ, nુ=હા શોધક શાખા, દાદરા અને નગર હવેલી તથા ખાસ શાખા, લHદ૫ પોલીસ, રાજય
સરકારો @વારા >હ4ર નામા મારફત િનદ oટ સં*થાઓને ૫ણ બાકાત રાખવામાં આવશે તેમ
છતાં આ િનશેધ અબાિધત નથી અને oટાચાર તેમજ માનવ અિધકારની અવગણનાના
આHેપોને લગતી માહ+તી aુર+ પાડવી એ આ સં*થાઓની ફરજ છે . વ\ુમાં માનવ અિધકારની
અવગણનાના આHેપોને લગતી માહ+તી ફકત ક4 = ક4 રાજય માહતી આયોગની મંુર+ લઈને
જ યથાયોય આપી શકાશે.
(9)

D3 5Eк к  ?
0ીજો ૫Hકાર એટલે માહતી મેળવવા માટ4 િવનંતી કરતા નાગરક િસવાયની -યકત અને
તેમાં સરકાર+ અિધકાર+નો સમાવેશ થાય છે . 0ી> ૫Hકારો એ સરકારને ખાનગીમાં રૂ કર4 લ
અરઓ અને અપીલોની બાબતમાં તેઓને સાંભળવામાં આવે તેનો તેમને અિધકાર છે .

(10)
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સરકાર+ માહતી અિધકાર+ઓ એ >હ4ર સ?ાતં0ો @વારા તમામ વહ+વટ+ એકમો અથવા તેના
િનયં0ણ હ4ઠળની કચેર+ઓમાં િનjુકત કરવામાં આવતા અિધકાર+ઓ છે ક4 [ઓને આ
અિધિનયમ હ4ઠળ માહતી મેળવવા માટ4 િવનંતી કરતા નાગરકોને મહતી aુર+ પાડવાની હોય
છે . કોઈ ૫ણ અિધકાર+ તેની અથવા તેણીની યોય ફરજો બ>વવા માટ4 સરકાર+ માહતી
અિધકાર+ @વારા [ સહાય માંગવામાં આવે તેવી તમામ સહાય આ૫શે અને આ અિધિનયમની
જોગવાઈઓના ઉ_લંઘન બદલ આવા અ=ય અિધકાર+ને સરકાર+ માહતી અિધકાર+ તર+ક4
ગણવામાં આવશે.

(11)
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માહતી મેળવવા માંગતી -યકતઓ પાસેથી મળતી િવનંતીઓ ]ગે સરકાર+ માહતી
અિધકાર+ કાયQવાહ+ કરશે અને જયાં લેLખતમાં િવનંતી કર+ શકાય તેમ ન હોય <યાં તે અ=ય :પે
-યકતને યોય મદદ કરવી. જો માંગવામાં આવેલી માહતી રોક+ રાખવામાં આવતી હોય
અથવા તો તેનો િવષય વ*P ુ અ=ય >હ4ર સ?ાિધકાર+ની કામગીર+ સાથે ઘિનoટ ર+તે
સંકળાયેલા હોય તો સરકાર+ માહતી અીધકાર+એ તે બાબત અ=ય >હ4ર સ?ાિધકાર+ને ૫
દવસમાં તે બાબત તબદ+લ કરવી અને અરજદારને તે ]ગેની તા<કાLલક >ણ કરવી.
સરકાર+ માહતી અિધકાર+, તેની/ તેણીની ફરજો યોય ર+તે બ>વવા માટ4 અ=ય કોઈ
૫ણ અિધકાર+ની મદદ માંગી શક4 .
માહતી મયેથી સરકાર+ માહતી અિધકાર+એ શકય તેટલી ઝડપે અને કોઈ ૫ણ
સંજોગોમાં િવનંતી મયાના ૩૦ દવસમાં િનયમોથી અલગ ર+તે િનયત કરવામા આવે તેટલી

ફ+ ની ુકવણી કયાQથી માહતી aુર+ પાડવી અથવા અિધિનયમની કલમ-૮ અથવા કલમ-૯ મા
િનદ oટ કયાQ 6ુજબના કોઈ ૫ણ કારણસર તે િવનંતી તે નામંુર કરવી.
જયાર4 માંગવામાં આવેલી માહતી -યકતના <<વન ક4 *વાતં0ને અસર કરતી હોય <યાર4
િવનંતી કયાQના ૪૮ કલાકમાં જ તે a ૂર+ પાડવી.
જો સરકાર+ માહતી અિધકાર+ િનયત સમયગાળામાં િવનંતી ]ગે િનણQય કરવામા
િનoફળ >ય તો તેમણે િવનંતીનો અ*વીકાર કયાQ છે તે માનવામાં આવશે.
જયાં િવનંતીનો અ*વીકાર કરવામાં આ-યો હોય <યાં સરકાર+ માહતી અિધકાર+એ
િવનંતી કરનારને નીચે 6ુજબની >ણ કરવીઃ(૧)

આવા અ*વીકાર માટ4 ના કારણો

(ર)

આવા અ*વીકાર સામે [ટલા સમયગાળામાં અપીલ કર+ શકાય તે સમયગાળો અને

(૩)

અપીલ અિધકાર+ની િવગતોની >ણ કરવી.
સરકાર+ માહ+તી અિધકાર+ એ [ .કારની માહતી માંગવામાં આવી હોય તે .કારની જ

માહતી આ૫વી. િસવાય ક4 તે >હ4ર સ?ામંડળના નાણાં-સાધનોને અયોય દશામાં વાળતી
હોય અથવાતો િવવાદ+ ર4 કડQ ની સલામતી ક4 >ળવણી માટ4 હાનીકારક હોય.
જો િશક માહતી આ૫વાની મંુર+ આ૫વામાં આવી હોય તો સરકાર+ માહતી
અિધકાર+એ અરજદારને નીચે 6ુજબની >ણ કરવી / નોટ+સ આ૫વીઃ(ક)

માહ+તી [માં સમાિવoટ છે તેવા ર4 કડQ ક4 [ને >હ4ર કરવામાંથી 6ુકત આ૫વામાં આવી
હોય તેને અલગ કયાQ ૫છ+ માંગણી કર4 લ ર4 કડQ નો ફકત તેટલો ભાગ aુરો પાડવામાં
આવી રહયો છે .

(ખ)

[ના ૫ર િનણQયો આધાર+ત હતા તે ]ગેની બાબતનો ઉ_લેખ કર+ને કોઈ ૫ણ હક+કત
આધાર+ત મહ<વના . ]ગેના કોઈ ૫ણ તારણો સહત િનણQય માટ4ના કારણો.

(ગ)

િનણQય કરનાર -યકતGુ ં નામ અને હોો.

(ઘ)

તેણે / તેણીએ ગણતર+ કર4 લ ફ+ ની િવગતો અને અરજદાર4 જમા કરવી જ:ર+ ફ+ ની
રકમ, અને

(ચ)

માહતીનો [ ભાગ >હ4ર ન કરવાનો હોય તે ]ગેના િનણQયની સમીHા વTુલ કરવામાં
આવેલ ફ+ ની રકમ અથવા [ .કાર4 માહતી aુર+ પાડવામાં આવી હોય તે બાબતમાં
તેના/ તેણીના અિધકારો.
જો માંગવામાં આવેલ માહતી 0ી> ૫Hકાર @વારા aુર+ પાડવામાં આવી હોય અથવા

તો તે 0ી> ૫Hકાર @વારા તેને ખાનગી માહ+તી તર+ક4 ગણવામાં આવી હોય તો સરકાર+
માહ+તી અિધકાર+ માંગણી મયાના ૫ દવસમાં તે 0ી> ૫Hકારને લેLખત નોટસ આપી શકશે
અને તેની રુ આતને િવચારણામાં લેશ.ે
આવી નોટસ મયાની તાર+ખ થી ૧૦ દવસમાં સરકાર+ અિધકાર+ સમH રુ આત
કરવાની 0ી> ૫Hકારને તક આ૫વાની રહ4શ.ે
(1)
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(૧)

[ બાબત માટ4 માહતી મેળવવાની હોય તેની િવગતો દશાQવતી અર સરકાર+ માહતી
અિધકાર+ને લેLખતમાં અથવા િવ>cુ ં મા@યમો @વારા nુજરાતીમાં, ];ેમાં અથવા
હ=દ+માં કરવી.

(ર)

કઈ બાબત ]ગે માહતી મેળવવાની છે તે ]ગેના કારણો દશાQવવાની જ:ર નથી.

(૩)

િનયત કરવામાં આવે તેટલી ફ+ ુકવો, ગર+બી ર4 ખા હ4ઠળની કHામાં આવતા લોકો
પાસેથી કોઈ જ ફ+ લેવાની નથી.

(૪)

સરકાર+ માહતી અિધકાર+ િનયત કર4 લી સમય મયાQદાGુ ં પાલન ન કર+ શક4 તો
અરજદારને માહતી િવના 6 ૂ_યે aુર+ પાડવી.

(13)
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(૧)

અર મયાની તાર+ખથી ૩૦ દવસ Tુધીમાં

(ર)

-યકતની જદગી અને *વતં0તાને સબંધી હોય તે સંજોગોમાં માહતી મેળવવા માટ4
૪૮ કલાક.

(૩)

જો અર મદદનીશ સરકાર+ માહતી અિધકાર+ને માહતી માટ4 આપી હોય તો જવાબ
આ૫વાના ઉ૫રોકત સમયગાળામાં ૫ દવસનો સમય વધારવામાં આવશે.

(૪)

જો આમાં 0ી> ૫Hકારના હત સમાયેલ હશે તો સમય મયાQદા ૪૦ દવસ Tુધીની
રહ4શ.ે

(૫)

િનયત સમય મયાQદામાં માહતી આ૫વામાં િનoફળ જIુ ં એનો અથQ માહતી આ૫વાનો
અ*વીકાર કરવામાં આવે છે તેમ માનવામાં આવશે.

(14)
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(૧)

જો તેને .ગટ કરવામાંથી 6ુકત આ૫વા હ4ઠળ આવર+ લેવાયેલ હોય.

(ર)

જો તેમાં રાજય િસવાયની અ=ય કોઈ -યકતના કોપી રાઈટનો ભંગ કરવામાં આ-યો
હોય.

(15)

я
(૧)
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રાજય સરકાર @વારા રાજય માહતી આયોગની રચના ગેઝટ
ે >હ4રનામા મારફત
કરવામાં આવશે. તેમાં રાજયપાલી @વારા રાજયના એક 6ુય આjુકતની
(એસસીઆઈસી) અને ૧૦ થી વ\ુ નહ તેટલા રાજય માહતી આjુકતોની િનમcુકં
કરવામાં આવશે.

(ર)

રાજયપાલી @વારા અિધિનયમની .થમ અGુT ૂLચમાં િનયત કરવામાં આવેલા ફોમQ
અGુસાર હોદાના શ૫થ લેવડાવવામાં આવશે.

(૩)

રાજય સરકાર િનદ oટ કર4 તે *થળે રાજય માહતી આયોગGુ ં 6ુય કાયાQ લય રહ4શ.ે
રાજય સરકારની મંુર+થી અ=ય કચેર+ઓ રાજયના અ=ય ભાગોમાં *થા૫વામાં આવશે.

(૪)
(16)

я

આયોગ અ=ય કોઈ ૫ણ અિધકાર+ને તાબે થયા વગર તેની સ?ાઓનો ઉ૫યોગ કરશે.
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6ુય મં0ી િનમcકં ૂ સિમિતના .6ુખ રહ4શે અ=ય સXયોમાં િવધાનસભામાં િવરોધ૫Hના
નેતાનો તેમજ 6ુય મં0ીીએ નામ િનદ oટ કર4 લ એક ક4 Lબનેટ દરજ>ના મં0ીનો સમાવેશ
થાય છે .
રાજય 6ુય માહતી આjુકત/ રાજય માહતી આjુકત તર+ક4 િનjુકત થવા માટ4 ની
લાયકાત ક4=ીય આjુકતો માટ4ની લાયકાતના [વી જ છે .
રાજય 6ુય માહતી આjુકતનો ૫ગાર ુટણી
ં
આjુકતના ૫ગાર [ટલો જ રહ4શ.ે
જયાર4 રાજય માહતી આjુકતનો ૫ગાર રાજય સરકારના 6ુય સLચવના ૫ગાર [ટલો જ
રહ4શ.ે
(17)

 ;  56

(૧)

રાજય માહતી આયોગની ફરજ નીચે કોઈ ૫ણ -યકત પાસેથી ફરયાદો મેળવવાની છે .
(ક)

 к U к  к   ?

સરકાર+ માહતી અિધકાર+ની િનમc ૂક ન થવાના કારણે [ઓ માહતી િવનંતી રુ કર+
શકતા નથી.

(ખ)

[મણે િવનંતી કર+ હોય ૫રં P ુ માહતી આ૫વાનો ઈ=કાર કયF હોય.

(ગ)

[મણે િનયત સમય મયાQદામાં તેની/ તેણીની માહતી િવનંતી ]ગે કોઈ .િતભાગ
મયો ન હોય.

(ઘ)

[ઓ વTુલ કર4 લી ફ+ ગેર-યાજબી હોવાGુ ં િવચારતા હોય.

(ચ)

[ઓ આ૫વામાં આવેલ માહતી અ\ ૂર+ અથવા ખોટ+ અથવા ગેરમાગ દોરનાર+ હોવાGુ ં
િવચારતા હોય.

(છ)

કાયદા હ4ઠળ માહતી મેળવવાને લગતી અ=ય કોઈ ૫ણ બાબત.

(ર)

-યાજબી કારણો હોય તો તપાસ આદ4 શ આ૫વાની સ?ા.

(૩)

6ુય માહતી આjુકત / રાજય 6ુય માહતી આjુકત પાસે દવાની કોટQ ના [વી સ?ા હશે
[મ ક4 ઃ(ક)

-યકતઓને સમ=સ બ>વવા અને હાજર રાખવા, તેમને સોગંદ ૫ર મૌLખક અથવા
લેLખત aુરાવો આ૫વા અને દ*તાવેજો અથવા વ*P ુઓ રુ કરવા ફરજ પાડવી.

(૪)

(ખ)

દ*તાવેજની શોધ અને િનર+Hણની જ:ર+યાત.

(ગ)

સોગંદનામા ૫ર aુરાવા *વીકારવા.

(ઘ)

કોઈ ૫ણ કોટQ અથવા કચેર+માંથી સરકાર+ ર4 કડQ અથવા નકલોની માંગણી કરવી.

(ચ)

સાHીઓ અથવા દ*તાવેજોની તપાસ માટ4 સમ=સ કાઢવા.

(છ)

િનયત કરવામાં આવી હોય તેવી અ=ય કોઈ બાબત.

6ુય માહત આjુકત/ રાજય 6ુય માહતી આjુકતને આ કાયદા હ4ઠળ આવર+ લેવાયેલ
તમામ ર4 કડQ (6ુકત @વારા આવર+ લેવાયેલ સહત) ૫ર+Hણ માટ4 તપાસ દર|યાન અ ૂક
આ૫વા.

(૫)

સરકાર+ સ?ાિધકાર+ પાસેથી તેમના િનણQયોGુ ં પાલન Tુિનિત કરવાની સ?ા [માં નીચેનાનો
સમાવેશ થાય છે .

(ક)

િનયત ફોમQમાં માહતી aુર+ પાડવી.

(ખ)

જયાં સરકાર+ માહતી સરકાર+/ મદદનીશ સરકાર+ માહતી અિધકાર+ ન હોય <યાં
તેમની િનમcકં ૂ માટ4 સરકાર+ સ?ાિધકાર+એ આદ4 શ આ૫વા.

(18)

(ગ)

માહતી આ૫વા માહતીના .કાર .િસ@ધ કરવા.

(ઘ)

ર4 કડQ ના -યવ*થા૫ન, િનભાવ અને નાશ સબંધી ૫@ધિતઓમાં જ:ર+ ફ4રફાર કરવા

(ચ)

માહતી મેળવવાના અિધકાર ]ગે અિધકાર+ઓ માટ4 તાલીમી જોગવાઈ કરવી.

(છ)

આ કાયદાના અGુપાલન ]ગે સરકાર+ સ?ાિધકાર+ પાસેથી વાિષmક અહ4વાલ મેળવવો.

(જ)

અરજદારને થયેલ કોઈ ખોટ અથવા ભોગવેલ કોઈ હાિન અગે વળતર આ૫Iુ.

(ઝ)

આ કાયદા હ4ઠળ િશHા કરવી, અથવા

૧.

અરનો અ*વીકાર કરવો.

J) Q я9A к9  ?
દર4 ક સરકાર+ માહતી અિધકાર+ નીચેના માટ4 દરરોજ :.ર૫૦/- લેખે મહ?મ :.ર૫,૦૦૦/Tુધી દં ડ માટ4 જવાબદાર રહ4શઃે -

(19)

(૧)

અર નહ+ *વીકારવા માટ4,

(ર)

વાજબી કારણ િસવાય માહતી આ૫વામાં િવલંબ કરવા,

(૩)

બદઈરાદાથી માહતી આ૫વાનો ઈ=કાર કરવો,

(૪)

>ણી 3ુઝીને અ\ ૂર+, ખોટ+ ગેરમાગ દોરનાર+ માહતી આ૫વી.

(૫)

[ની માંગણી કર+ હોય તે માહતીનો નાશ કરવો, અને

(૬)

કોઈ ૫ણ ર+તે માહતી aુર+ પાડવામાં અડચણ ઉભી કરવી.

JK )0

0)  ?
%&к ED /

માહતી અિધકાર બાબતનો અિધિનયમ અ=વયે કરવામાં આવેલ કોઈ ૫ણ 1ુકમ સામે
કર4 લ દાવાઓ ક4 અરઓ નીચલી અદાલતો *વીકાર+ શકશે નહ, આમ છતાં બંધારણની
કલમ-૩ ર અને રર૫ હ4ઠળ Tુિ.મ કોટQ અને હાઈકોટQ ના ર+ટ Hે0ાિધકારને કોઈ અસર ૫હJચતી
નથી.

