
 
 

પ્રકરણ-૧ 

વ્યાખ્યાઓ  
 

માહિતીના અહિકાર અહિહનયમ-૨૦૦૫ માાં પ્રયોજવામાાં આવલે અગત્યના કેટલાક શબ્દ પ્રયોગની 

વ્યાખ્યાઓ 
 

((ક) "સમુહિત સરકાર"- એટલ ે:-   
 

 (૧) કેન્દ્ર સરકાર અથવા સઘં રાજય કે્ષત્ર વહીવટ દ્વારા  પ્રત્યક્ષ  અથવા  પરોક્ષ  રીતે સ્થપાયેલ, 

રચાયેલ, માલલકીવાળા, લિયતં્રણવાળા અથવા ફંડ રૂપે મોટા પાયે લિરાણ મેળવેલ જાહેર   સત્તા 

મંડળ સંબંિમાં, કેન્દ્ર સરકાર :-  

(૨)   રાજય   સરકાર  દ્વારા  પ્રત્યક્ષ  અથવા  પરોક્ષ  રીતે  સ્થપાયલે,   રચાયેલ   માલલકીવાળા,  

         લિયંત્રણવાળા   અથવા   ફંડ  રૂપે  મોટા પાયે લિરાણ મેળવેલ જાહેર  સત્તા મંડળ સબંંિમાં, 

         રાજય સરકાર :-   

 

(િ) "સક્ષમ સત્તાહિકારી"- એટલ ે:-  

  (૧) લોકસભાિા    અથવા  રાજય   લવિાિસભાિા  અથવા  એવી  લવિાિસભા  િરાવતા સંઘ  

                 રાજયક્ષેત્રિા લકસ્સામાં અધ્યક્ષ અિે રાજયસભા અથવા રાજય લવિાિ પલરષદિા લકસ્સામા ં

                 અધ્યક્ષ. 

  (૨) સચ્ચત્તમ ન્યાયાલયિા લકસ્સામાં, ભારતિા મુખ્ય ન્યાયમલુતિ, 

  (૩) ઉચ્ચ ન્યાયાલયિા લકસ્સમાં, ઉચ્ચ ન્યાયાલયિા મુખ્ય ન્યાયમુલતિ, 

          (૪)  સંલવિાિથી અથવા તે  હેઠળ  સ્થપાયેલ  અથવા  રચાયેલ  બીજા  સત્તામંડળોિા  લકસ્સામાં,    

                 રાષ્ટરપલત અથવા રાજયપાલ, 

  (૫) સંલવિાિિી કલમ-૨૩૯ હેઠળ લિમાયેલા વહીવટદાર. 
 

(છ) માલહતી એટલ ે રકેડિ , દસ્તાવજેો, મેમો, ઇ-મઇેલ, અલભપ્રાયો, સલાહ, અખબારી-યાદી, પલરપત્રો,હુકમો, 

લોગબુક, કરારો, અહેવાલો, કાગળો, િમુિા, મોડલ્સ, કોઇ ઇલેકટર ોલિક સ્વરૂપમાં માલહતી -સામગ્રી અિ ે

તત્સમયે અમલમાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હેઠળ કોઇ જાહેર સત્તામંડળ મેળવી શકે તેવી કોઇ    ખાિગી 

મંડળિે લગતી માલહતી સલહતિી કો ઇ  પણ સ્વરૂપમાં કોઇ પણ સામગ્રી, 
 

(ઝ) "જાિેર સત્તામાંડળ" - એટલ ે:- 

 (ક) સંલવિાિથી અથવા તે હેઠળ,  

 (ખ) સંસદે કરલેા કોઇ બીજા કાયદાથી, 

 (ગ) રાજય લવિાિમંડળે કરલેા બીજા કોઇ કાયદાથી, 
 

 (ઘ) સમૂલચત સરકાર ેબહાર પાડેલા  કોઇ  જાહેરિામાથી  અથવા  કરલેા  કોઇ  હુકમથી, સ્થાપલે 

  અથવા રચેલ કોઇ સત્તામંડળ અથવા મંડળ અથવા સ્વરાજયિી સંસ્થા અિે તેમાં, સમલુચત 

                 સરકાર ેપરુા પાડેલ ફંડથી પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે, 

 (૧) માલલકીિા લિયંત્રણ અથવા મોટા પાયે લિરાણ મેળવેલ મંડળ, 

 (ર) મોટા પાયે લિરાણ મેળવતા લબિ સરકારી સંગઠિિો પણ સમાવેશ થાય છે. 
 

(ટ) "રકેડડ" માાં નીિનેાનો સમાવશે થાય છે :-  

 (ક) કોઇ દસ્તાવજે, હસ્તપ્રત અથવા ફાઇલ, 

  (ખ) કોઇ દસ્તાવજેિી માઇક્રોલફલ્મ, માઇક્રોફીશ અથવા ફેસીમાઇલ િકલ, 

(ગ)  આવી માઇક્રોલફલ્મમાં સમાલવષ્ટ પ્રલતકૃલત અથવા પ્રલતકૃલતઓિી (મોટી કરલે હોય કે િ હોય 

તો  પણ) કોઇ િકલ, અિ ે

(ઘ) કોમ્પ્યટુર  અથવા બીજા કોઇ સાિિથી રજુ કરલેી કોઇ સામગ્રી 
 



 
 

(ઠ) "માહિતીનો અહિકાર" એટલ ેઆ અહિહનયમ િેઠળ કોઇ જાિેર સત્તામાંડળ પાસેની અથવા તેના 

 હનયાંત્રણ િેઠળની માહિતી મેળવવાનો અહિકાર અન ેતેમાાં :- 
 (૧) કેન્દ્ર સરકાર અથવા સંિ રાજય કે્ષત્ર વહીવટ દ્વારા પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે સ્થપાયેલ, 

                 રચાયેલ, માલલકીવાળા, લિયંત્રણવાળા અથવા ફંડ રૂપે મોટા પાયે લિરાણ મેળવલે જાહેર  

                 સત્તામંડળ સંબંિમા,ં કેન્દ્ર સરકાર :-  

 (૨) દસ્તાવજેો અથવા રકેડિિી િોિં, ઉતારા અથવા પ્રમાલણત િકલો લવેાિા, 

 (૩) સામગ્રીિા પ્રમાલણત પુરાવા લેવાિા, 

 (૪) લડસ્કેટસ, ફલોપી, ટેપ, લવડીયો કેસેટિા સ્વરૂપમાં અથવા બીજા કોઇ ઇલેકટર ોલિક પધ્િલત 

                 અથવા જયોર આવી માલહતી કોઇ કોમ્્પ્યટુરમાં અથવા બીજા કોઇ સાિિમાં સંગ્રલહત હોય 

                 ત્યાર ેલપ્રન્ટ  આઉટિી મારફતે મળેવવાિા, અલિકારિો સમાવશે થાય છે. 
 

(ડ) "રાજય માહિતી પાંિ" એટલ ેકલમ-૧૫ િી પટેા કલમ(૧) હેઠળ રચાયેલુ ંરાજય માલહતી પચં 

(ઢ) "રાજયના  મખુ્ય માહિતી   કહમશનર"  અિ ે "રાજયના  માહિતી કહમશનર"  એટલ ે કલમ-૧૫ િી  

 પેટા કલમ(૩) હેઠળ િીમાયેલ રાજયિા મખે્ય માલહતી કલમશિર અિે  રાજયિા  માલહતી  કલમશિર. 

(ત) "રાજયના જાિેર માહિતી અહિકારી" એટલ ેકલમ-૫ િી પટેા કલમ(૧) હેઠળ મુકરર કરલે રાજયિા જાહેર 

માલહતી અલિકારી અિે તેમાં પેટા કલમ(૨) હેઠળ એવા રાજયિા મદદિીશ જાહેર માલહતી અલિકારીિો પણ 

સમાવેશ થાય છે 

(થ) "ત્રાહિત પક્ષકાર"  એટલ ે માલહતી  માટે  લવિંતી  કરિાર િાગલરક લસવાયિી કોઇ વ્યલકત અિે તેમા ં

         જાહેર સત્તામંડળિો સમાવશે થાય છે.  

  



 
 

પ્રકરણ – ૨ 

સાંગઠનની હવગતો ફરજો અન ેફરજોની હવગત 

૧. િેતુ અન ેઉદેશ :-  

ઉદ્યોગ કલમશિરશ્રીિી કચેરી, ઉદ્યોગોિા લવકાસ માટે તથા તેમાં વલૈિક સ્પિાિત્મકતા આણવાિા ઉદે્દશ 

સાથે કામગીરી બજાવે છે. મધ્યમ, મોટા અિે લદ્યુ ઉદ્યોગોિા લવકાસ માટે રાજય તથા જીલ્લા સ્તર ેજીલ્લા 

ઉદ્યોગ કેન્દ્રિા માધ્યમથી જુદી જુદી યોજિાઓિો અમલ કરવા અિે અમલવારીમા ં બાિારૂપ પ્રશ્િો 

સમજવા તથા જુદી જુદી કચેરીઓ / ખાતા / લવભાગો અિ ેઔદ્યોલગક સાથે સંકલિ સાિી તેિું લિરાકરણ 

લાવવા પ્રયત્િ કરવાિી કામગીરી િોડલ એજન્સી તરીકેિી કામગીરી ઉદ્યોગ કલમશ્િરશ્રીિી કચેરી ધ્વારા 

કરવામાં આવે છે. 

૨.૨ હમશન / હવઝન :- 

 ૧) ગજુરાતિા સવાાંગી લવકાસ માટે ઔિોલગક િીલત-૨૦૦૩ સપ્ટેમ્્બરમાં જાહેર કરવામા ં

                આવી. તે અન્વયે જાહેર કરલે યોજિાઓિો અમલ કરવો.  

 ૨) ઉદ્યોગ સાહલસકોિે જરૂરી માલહતી તેમજ લવકાસ માટે મદદ કરવી.  

 ૩) આંતરમાળખાલકય સવલતો લવકસાવવી. 

 ૪) માિવ શલકતિા લિમાિણ તેમજ મજુર કાયદાિા સરળીકરણ. 

 પ) રાજયમાં લિુ, મધ્યમ, ઉદ્યોગોિા લવકાસિે પ્રાિાન્ય, તેમાં (૧) કલસ્ટર લવકાસિો અલભગમ  

  (૨) ટેકિોલોજી અપગ્રેડેશિ તેમજ ગુણવત્તા સુિારણા માટે ખાસ યોજિાઓ ધ્વારા સહાય . 

  (૩) સંશોિિ અિે લવકાસ પ્રવૃલત્તિે પ્રાિાન્ય આપવામાં આવે છે. 

 ૨.૩ ટૂકો ઇહતિાસ અન ેતેની રિનાનો સાંદર્ડ :- 

  રાજયમાં લિુ ઉદ્યોગિા લવકાસ અથે, ગ્રામ ઔદ્યોલગકરણિી પ્રલક્રયા વેગવંતી બિાવવા તથા 

રોજગારી ઉભી કરવાિા હેતુથી ઉદ્યોગ કલમશિરશ્રીિી કચેરી રાજય કક્ષાએ અલગ રાજય તરીકે મહા 

ગજુરાતથી સ્થાપિા થઇ તે પહેલાંિા વખતથી કામગીરી કરી રહી છે.  
 

  જીલ્લામાં સ્થપાતા ઉદ્યોગો માટે ઉદ્યોગકારોિે એક જ સ્થળેથી માલહતી ઉપલબ્િ થાય તથા 

ઉદ્યોગો સ્થાપવા માટે પાયાિી જરૂલરયાતોિી સુલવિાઓ ઉપલબ્િ થાય તે માટે સરકારશ્રી દૃવારા તા. 

૨/૧૦/૧૯૭૮થી જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રિી કચેરીિી સ્થાપિા કરવામાં આવેલ. ઉદ્યોગ 

કલમશિરશ્રીિી કચરેીિા વહીવટી કંટર ોલ હેઠળ જીલ્લા કક્ષાએ તમામ જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર કામગીરી કર ેછે.  
 

  રાજયમાં ઔદ્યોલગક ક્ષેતે્ર મૂડી રોકાણ વિ,ે બેરોજગારોિે રોજગારી મળી રહે, લદ્યુ ઉદ્યોગ અિ ે

મધ્યમ કક્ષાિા ઉદ્યોગોિા લવકાસ માટેિી પ્રોત્સાહિ યોજિાઓિો અમલ કરવા માટે તથા જીલ્લા ઉદ્યોગ 

કેન્દ્ર મારફત અમલ કરાવવા માટે ઉદ્યોગ કલમશ્િરશ્રીિી કચેરી ધ્વારા આયોજિ અિે કામગીરી કરવામા ં

આવે છે.   
 

૨.૪ ફરજો / કાયો :- 

૨.૫ શાખાવાર ફરજો અિે કાયો પસૂ્લતકામાં સામેલ છે. ટંૂકમાં તેિી લવગતો િીચે મજુબ છે. 

૨.૬ રાજયિા ઓદ્યોલગક લવકાસ માટેિા પ્રયત્િ કરવા તથા ઔદ્યોલગક િીલત અન્વયિેી યોજિાઓિો સદુિ ઢ, 

વ્યસ્લથત અમલ કરવો તથા જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર મારફત કરાવવો. તે ઉદ્યોગ કલમશિરશ્રીિી કચરેીિી મુખ્ય 

ફરજ છે.  

કિેરીની મખુ્ય પ્રવહૃત્ત અન ેકાયો નીિ ેમજુબ છે.  

૧. ઔદ્યોહગક હવકાસ  

 પ્રાદેલશક લવકાસ 

 ખાસ પ્રકારિા ઉદ્યોગોિો લવકાસ  

 ઉદ્યોગ સાહલસકોિે જરૂરી માલહતી અિે લવકાસ માટે મદદ કરવી.  

 માિવ શલકતિા લિમાિણ માટે આયોજિ  

 રોજગારી ઉપલબ્િ કરવી.  

૨. લદ્ય ુઉદ્યોગ નોાંિણી (જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ધ્વારા અમલ કરવામાાં આવ ેછે.) 



 
 

 કામ ચલાઉ િોિંણી  

 કાયમી િોિંણ 

૩. ઔદ્યોહગક માંજુરીઓની સમીક્ષા 

 આઇ.ઇ.એમ.(IEM), એલ.ઓ.આઇ (L.O.I),  ઇ.ઓ.યુ. (E.O.U), એફ.ડી.આઇ. (F.D.I) લવગેર ેકેન્દ્ર  

 સરકાર તરફથી મળતી મજુંરીઓિું મોિીટરીગં કરવું.  

 ઉપરોકત એપ્રુવલ્સ માટે ભલામણો કરવી.  

 અમલીકરણિી સમીક્ષા કરવી. 

 રાજયકક્ષાએ લેવાિા પરવાિા માટે ઉદ્યોગકારોિે મદદ કરવી.  

 સ્ટેટસ રીપોટિ  તૈયાર કરવા.  

 મોલાસીસ, આલ્કોહોલ જવેા કાચામાલ માટે પ્રોડકશિ પ્રોગ્રામ્્સિે મજુંરી આપવી.  

૪. આાંતર માળખાકીય સુહવિાઓ માટે સિાય  

 રાજય સરકાર ેઆંતર માળખાકીય  સુલવિાિા લવકાસિે ખાસ પ્રાિાન્ય આપેલ છે. રસ્તા, બંદર સલુવિા, 

સંચાર સુલવિા, ઉપરાંત ખાસ પ્રકારિી સલુવિાિે પ્રાિાન્ય. 

 ઔિોલગક પ્રોજકેટ માટે જમીિિી જરૂલરયાત માટે ભલામણ  

 પાવર, પાણી અિે ગસે જવેી પ્રાથલમક જરૂલરયાતો માટે ભલામણ 

 ઇન્ડર સ્ટર ીઝ પાકિ , એસ.ઇ.ઝેડ સ્થાપવા માટે ખાસ મદદ / સહાય  

 રાજય અિે કેન્દ્ર સરકારિી યોજિા હેઠળ આંતર માળખાકીય સુલવિાઓ માટેિા પ્રોજકેટિે મદદ/સહાય. 

 આંતર માળખાકીય સલુવિાઓ માટે પ્રોત્સાહિ યોજિાઓ બિાવવી, અમલ કરવો.  

 સી.ઇ.ટી.પી.માટે મદદ / સહાય  

સાંશોિન અન ેહવકાસ પ્રવૃહત્ત  

 અટીરા, સી.જી.સી.આર.આઇ., ઇકયુડીસી, િીફટ જવેી સંસથાઓિે સશંોિિ અિે લવકાસ માટે મદદ. 

 જુદી જુદી સંસ્થાઓ ધ્વારા કલસ્ટર ડેવલપમને્ટ પ્રોગ્રામ હેઠળ મદદ કરવી.  

 પેટન્ટ િોિંણી માટે મદદ કરવી.  

૫.     પ્રોત્સાિન યોજના િેઠળ મદદ / સિાય  

 વ્યાજ સહાય યોજિા હેઠળ એસ.એમ.ઇ. િ ેમદદ 

 ગુણવત્તા સુિારણા યોજિા હેઠળ સહાય  

 કચ્છ પેકેજ ધ્વારા કચ્છ જીલ્લામાં સ્થપાતા ઉદ્યોગોિે સહાય / મદદ. 

 ઉપરોકત યોજિાઓિી દરખાસ્ત રાજય કક્ષાિી સલમલતમાં મજુંર કરાવવી.  

૬.     ખાસ પ્રકારના ઉદ્યોગોનો હવકાસ  

 સોલ્ટ  

 ટેક્ષટાઇલ  

૭.     માકેટી ાંગ સિાય માટે પ્રવૃહત  

 એકસ્પોટિ  પ્રમોશિ  

 બાયર સેલસિ મીટસ 

 પ્રદશિિ  

 માકેટ પ્રમોશિ સ્કીમ યોજિા મદદ 

૮.     સી.એસ.પી.ઓ 

 ખરીદ િીલતિો અમલ 

 જુદા જુદા ખાતાઓિી ખરીદીમાં મદદ 

 રટે કોન્ટર ાકટ  

૯. આાંકડા / કોમ્પ્યટુરાઇઝેશન  

 ઔદ્યોલગક એકમો પાસથેી માલહતી મળેવવી. 

 તેિા રીપોટિ  તૈયાર કરવા અિે માલહતી સકંલલત કરવી.  

 વાલષિક અંદાજ તૈયાર કરવા. 



 
 

 ઉદ્યોગ કલમશ્િરશ્રીિી કચેરી/જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રમાં કોમ્્પયટુરાઇઝેશિ અિે તે િ ેલગતી તાલીમ 

૧૦. અન્ય . 

 માંદા એકમોિા પિુ:વસિ માટેિી યોજિાઓિો અમલ. 

 ઔદ્યોલગક લવકાસિે િડતા પ્રશ્િો અંગે એસોલસએશિ સાથે મીટીગંો, લિરાકરણ માટે ઉદ્યોગ 

કલમશિર/ જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ધ્વારા પ્રયત્િ.  

 કમિચારી / અલિકારીઓિે તાલીમ વગરે.ે  

૨.૬ ઉપર મજુબિી પ્રવૃલતઓ માટે રાજયકક્ષાએ ઉદ્યોગ કલમશિરશ્રીિી કચરેી અિે જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા 

ઉદ્યોગ કેન્દ્ર ધ્વારા  

૨.૭ કામગીરી બજાવવામાં આવે છે. રાજય કક્ષાએ અિે જીલ્લા કક્ષાએ કામગીરી બજાવતા અલિકારી / 

કમિચારીઓિી લવગત  

૨.૮ આ સાથે રજુ કરલે આલેખ મજુબ છે.  

૨.૯ ઉદ્યોગ કલમશ્િરશ્રીિી  કચેરીિી લવગતો વેબસાઇટ પર ઉપલબ્િ છે. તેિો મહત્તમ ઉદ્યોગ કરીિે ઔદ્યોલગક 

લવકાસિે લગતી કામગીરી કરતા એસોલસએશિો, સંગઠિો, વ્યલકતઓ કે એિ.જી.ઓ.એ. માલહતી 

માગદશિિ  મેળવીિે યોજિાઓ અંતગિત લાભ લેવા  પ્રયત્િ કરવા જોઇએ.  

૨.૧૦ તમામ સ્તર ેસમયાંતર ેકામગીરીિી સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.  

 જીલ્લા કક્ષાએ કલેકટરશ્રીિા અધ્યક્ષપણા હેઠળ સંકલિ સલમલત, જીલ્લા ઔદ્યોલગક કાયિવાહક સલમલત, 

સ્વીફટ કલમટી, ખુલ્લા મચં, સલેમિાર જવેા કાયિક્મો ધ્વારા લોકોિા- ઉદ્યોગોિા પ્રશ્િો અિે તેિા લિકાલ અથે 

પ્રયત્િો કરવામાં આવે છે.  

૨.૧૧ મુખ્ય કચેરી અિે જીલ્લા કક્ષાએ જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રિી કચરેીઓિો િામ સરિામા આ સાથે સામેલ છે.  

૨.૧૨ કચેરી શરૂ  થવાિો સમય :- ૧૦.૩૦ ઉદ્યોગ કલમશ્િરશ્રીિી કચેરી, ઉદ્યોગ ભવિ,બ્લોક િં- ૧/૨,  

       કચેરી બંિ થવાિો સમય :- ૧૮.૧૦ ત્રીજો માળ, સેકટર-૧૧, ગાંિીિગર , ગજુરાત  

            વેબસાઇટ :- www.ic.gujarat.gov.in 

http://www.ic.gujarat.gov.in/

