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ગુજરાત સરકાર 

 

માહિતી (મેળવવાના) અહિકાર અહિહનયમ – ૨૦૦પ 

 

અન્વય ેજાિેર જનતાની જાણકારી તમેજ ઉપયોગ 

અર્થ ેઉદ્યોગ કહમશનરશ્રીની કચેરીન ેસંબંહિત 

સંકહિત માહિતીની હવગતો 

(તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ અંહતત) 

ઉદ્યોગ કહમશનરશ્રીની કચેરી 

ઉદ્યોગ ભવન, 

ગાંિીનગર 

 



-: અ ુ મણકા :-  

કરણ 
માકં  

િવગત  પાના નબંર  

 પ્ર  તાવના  

૧.  યાખ્ યાઓ  

૨. સગંઠનની િવગતો કાય  અને ફરજો 

૩. અિધકારી ીઓ અને કમર્ચારીઓની સ  તા અને ફરજો  

૪. કાય  કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, સચૂનાઓ િનયમસગં્રહ અને દફતરો 

૫. નીિત ધડતર અને નીિતના અમલ માટે સબંધંી જનતાના પ્રિતિનિધ  વ માટેની 
 યવ  થા  

૬. દ  તાવેજો કક્ષાઓ અંગેન ુપત્રક  

૭. જાહરે તતં્રને લગતા ંબોડર્, પિરષદો, સિમિતઓ અને અ  ય મડંળો અંગેની 
િવગત િનયત નમનુામા ંઆપો.  

૮. સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ હો ો અ  ય િવગતો  

૯. િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયર્પ ધ િત  

૧૦. અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી – પિુ  તકા (િડરેકટરી) 

૧૧. િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ મજુબ મહનેતાણાની પ  ધિત સિહત દરેક 
અિધકારી અને કમર્ચારીને મળતુ ંમાિસક મહનેતાણુ ં 

૧૨. પ્ર  યેક સં  થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર 

૧૩. સહાયકી કાયર્ક્રમોના અમલ અંગેની પ  ધિત  

૧૪. આપેલ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃત મેળવનારની િવગતો  

૧૫. કાય  કરવા માટે નકકી કરેલા ંધોરણો  

૧૬. વીજાણ ુ પે ઉપલ  ધ માિહતી  

૧૭. માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલ  ધ સવલતોની િવગત  

૧૮. અ  ય ઉપયોગી માિહતી  

  



  તા વ ના 

જાગતૃ નાગિરક જ પારદશર્ક અને શુ  ધ વહીવટની ગેરંટી છે. વહીવટી તતં્ર જવાબદાર અને 

પારદશર્ક બને તે માટે  યાય પણુર્  યવહાર અને િન  ઠા એ વહીવટી તતં્રના આવ  યક ગણુો છે. વહીવટી 

તતં્રની દક્ષતા અને શુ  ધતા માટે નાગિરકને જાહરે સ ા મડંળની કાયર્ િવિધઓની જ રી કાગળો અરજીઓની 

અને એ માટે િનયત થયેલ માપ દંડોની જાણકારી હોય તો દક્ષતા અને શુ  ધતા બનેં સદૃુઢ બનાવી શકાય. 

આ િસ  ધાતંને અનસુરીને પ્ર  યેક જાહરે મડંળના કામકાજમા ં પાદિશર્તા અને જવાબદારીને ઉ ેજન 

આપવાના હતેથુી જાહરે સ  તા મડંળોના િનયતં્રણ હઠેળની માિહતી નાગિરકો મેળવી શકે તે માટે કે  દ્ર સરકારે 

તા.૧૫-૬-૨૦૦૫ થી જાહરે માિહતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ જાહરે કરેલ છે. 
 

ઉધોગ કિમશનર ીની કચેરી ારા જાહરે માિહતીની િવિવધ પ્રવિૃ  અને યોજનાઓનો અમલ કરતી 

જુદી જુદી શાખાઓના અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ ના અમલ અ  વયે ૧ થી ૧૭ િનયમ સગં્રહો તૈયાર કરીને 

આ પિુ  તકામા ં સમાિવ  ઠ કરવામા ંઆવેલ છે. તેમા ંઅતે્રની કચેરીની જુદી જુદી શાખાઓ ારા ઉધોગ 

ખાતાની યોનજનાઓનો અમલ, કાયર્ પ  ધિત શાખાઓના કમર્ચારી/અિધકારીની િવગતો વી કે, તેમની 

સ ાઓ અને ફરજો, કાયર્, જવાબદારીઓ વગેરે િવગતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆ  યો છે. કોઇ પણ નાગિરકને 

સરળતાથી માિહતી ઉપલ  ધ થઇ શકે તેની કાળજી રાખીને તથા સરળ ગજુરાતી ભાષામા ં નાગિરકો 

સહલેાઇથી સમજી શકે / જાણી શકે તે રીતે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. તે મહદ અંશે ઉધોગકારોને, 

ઔધોિગક એસોસીએશનોને અને સગંઠનોને ઉધોગોને સલંગ્ ન સ  થાઓને / કચેરીઓને તથા કોઇપણ 

નાગિરકને માગર્દશર્ન માટે ઉપયોગી િનવડશે.  

(૧) સગંઠનની િવગતો, કાય  અને ફરજો 
(૨) અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ા અને ફરજો 
(૩) િવભાગે કાય  કરવા માટેના અિધિનયમો, િનયમો, િવિનયમો, સચુનાઓ, િનયમસગં્રહ અને દફતરો  
(૪) નીિત ઘડતર અથવા નીિતના અમલ સબંધંી જનતાના સ  યો સાથે સલાહ-પરામશર્ અથવા તેમના 
        પ્રિતિનિધ  વ માટેની કોઇ  યવ  થા હોયતો તેની િવગત. 
(૫) જાહરેતતં્રના અથવા તેના િનયતં્રણ હઠેળની  યિકતઓ પસેના દર  તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનુ ંપત્રક  
(૬) જાહરેતતં્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોડર્, પિરષદ, સિમિતઓ અને અ  ય સં  થાઓનુ ંપત્રક 
(૭) સરકારી માિહતી અિધકારીઓના નામ, હો ો અને અ  ય િવગતો 
(૮) િનણર્ય લેવાની પ્રિક્રયામા ંઅનસુરવાની કાયર્   ધિત 
(૯) અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી પિુ  તકા (િડરેકટરી) 
 



(૧૦) િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ મજુબ મહનેતાણાની પ  ધિત સિહત દરેક અિધકારી અને કમર્ચારીઓને    
        મળતુ ંમાિસક મહનેતાણુ ં
(૧૧) પ્ર  યેક સં  થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર 
(૧૨) સહાયકી કાયર્ક્રમોના અમલ અંગેની પ  ધિત 
(૧૩) આપેલ રાહતો, પરિમટ કે અિધકૃિત મેળવનારની િવગતો 
(૧૪) કાય  કરવા માટે નકકી કરેલા ંધોરણો 
(૧૫) િવજાણુ પે ઉપલ  ધ માિહતી 
(૧૬) માિહતી મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલ  ધ સવલતોની િવગત 
(૧૭) અ  ય ઉપયોગી માિહતી 
 

અતે્ર ઉધોગ કિમશનર ીની કચેરીને ઘણી ખરી  માિહતી  આ  પિુ  તકામા ં જાહરે  જનતાને  સામેથી 
જ પરુી પાડી લોકતતં્રની કામગીરીમા ંપારદિશર્તા લાવવા એક સિંન  ઠ પ્રયાસ કરવામા ંઆવેલ છે. આમ 
છતા ંઆ પિુ  તકા આખરી નથી અને જાહરે જનતાના પ્રિતભાવો સચુનો જા  યા બાદ દર વષેર્ આ પ્રકારની 
પિુ  તકા અધતન કરવામા ંઆવનાર છે. આશા છે  આ જાહરે જનતા આ પિુ  તકાનો મહ મ લાભ લેશે. 
 

 આ પિુ  તકામા ંઆવરી લેવાયેલ િવષયો અંગે વધ ુમાિહતી મેળવવા માટે આ પિુ  તકામા ંદશાર્વેલ 
જાહરે માિહતી અિધકારીનો સપંકર્ સાધવાનો રહ ેછે. 
 

 આ પિુ  તકામા ંઉપલ  ધ ન હોય તે માિહતી મેળવવા માટે અરજદારે િનયત પ્રફોમાર્મા,ં િનયત ફી 
સાથે જાહરે માિહતી કે  દ્ર, ત્રીજા માળે,  લોક ન.ં૧, ઉધોગ ભવન, ગાધંીનગરને અરજી કરવાથી માિહતી 
મળી શકશે. 
 

.............................................. 

 

 

 

 

 

 

 


