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મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ-2005 �ત�ગત મા�હતી� ુ ંવગ�કરણ

��સ�ાક ગણરા�ય ભારતમા ં��યેક �હ�ર સ�ામડંળના કામકાજમા ંપારદિશ�તા અને જવાબદાર�ને ઉ�ેજન અ।૫વાના હ��થુી
�હ�ર સ�ામડંળોના િનય�ંણ હ�ઠળની મા�હતી નાગ�રકો મેળવી શક� તેવા મા�હતીના �યવહાર શાસનની રચના કરવા ભારતમાં
૧૨મી ઓ�ટોબર ૨૦૦૫થી મા�હતી અિઘકારના અિઘિનયમ (R.T.I)ની શ�અ।ત થઇ. કાયદાની કલમ(3) �જુબ દ�શનો કોઇ૫ણ
નાગ�રક  મા�હતી  માગંી  શક�  છે.  જ��-ુકા�મીર  િસવાયના  સમ�  ભારતને  અ।  િનયમ  લા�ુ  ૫ડ�  છે.  મા�હતી  અિઘકાર
અિઘિનયમ-૨૦૦૫ કલમ-૨(છ),�જુબ મા�હતી એટલ,ે

“કોઇ૫ણ સામ�ી તે  કોઇ૫ણ �વ�૫માં હોય, ર�કડ�, દ�તાવેજ,મેમો,ઇ-મેઇલ, અ�ભ�ાય, સલાહ, �ેસર�લીઝ, ૫�ર૫�ો, �કુમો,
લોગ�કુ, કરાર, અહ�વાલ, કાગળ, ન�નુા, �િત�ૃિતઓ, ઇલ�ે�ોિન�સ, �વ�પે સ�ંહાયેલી ડ�ટા મટ�ર�યલ અને કોઇપણ �ાઇવેટ
બોડ� �ગેની �હ�ર સ�ામડંળની ૫હ�ચમા ંઅ।વતી મા�હતી.”

મા�હતી અિઘકાર અિઘિનયમ-૨૦૦૫મા ં૩૧ કલમો અને ૨ િશડ�લુનો સમાવેશ કરવામા ંઅ।�યો છે. � �ત�ગત ભારતમા ંR.T.I.

એ�ટો-૨૦૦૫�ુ ંમાળ�ુ ંજોઇએ તો તેમા ં,

ક���ીય મા�હતી પચં (કલમ-૧૨(૧))1. 

રા�ય મા�હતી પચં (કલમ-૧૫)2. 

અ।મ ભારતમા ંકલમ-૧૨(૧)�જુબ ક���ીય મા�હતી પચં જ��-ુકા�મીર િસવાયના દ�શના દર�ક રા�ય/નાગર�કને લા� ુ૫ડ� છે. અ।
િસવાય દ�શના દર�ક રા�યોના અલગ મા�હતી પચં કલમ-૧૫ �જુબ �થા૫વામા ંઅ।વેલા છે.

મા�હતી અિઘકાર અિઘિનયમ-૨૦૦૫ �જુબ મા�હતી�ુ ંકરવામા ંઅ।વે�ુ ંવગ�કરણ

R.T.I.એ�ટ-૨૦૦૫ �જુબ મા�હતી�ુ ં�ણ �કાર� વગ�કરણ કરવામા ંઅ।��ુ ંછે.

કલમ ૪(૧)(b)�જુબ �વય�ં ૂ�હ�ર કરવાની મા�હતી (�ો-એ�ટ�વ ડ���લોઝર).1. 

કલમ ૮ અને ૯ �જુબ માગેં તો ૫ણ ન�હ� અ।૫વાની મા�હતી.2. 

કલમ ૬(૧),૭(૧) �જુબ માગેં તો અ।૫વાની મા�હતી.3. 

�વયં� ૂ�હ�ર કરવાની મા�હતી :-

R.T.I.એ�ટ-૨૦૦૫ કલમ ૪(૧)(b)�જુબ ક�ટલીક મા�હતી અરજદારના મા�યા િસવાય સરકાર�, �તે સ�ંથાએ સામેથી લખેીત �પે
(સામઇક) ઇલ�ે�ોિનક  �પે  (ઓનલાઇન) �હ�ર  કરવાની  હોય  છે.  �ને  “�ો-એ�ટ�વ  ડ��કલોઝર” કહ�વામાં અ।વે  છે.  �માં
�ુદ�-�ુદ� ૧૭ બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલો છે.

કોઇપણ સ�ંથા (એકમ)ના પોતાના �યવ�થાત�ં, કાય� અને ફરજોની િવગતો.1. 

સ�ંથામા ંકામ કરતા અિઘકાર�ઓ-કમ�ચાર�ઓને સ�૫વામા ંઅ।વેલી સ�ા અને તેમની ફરજો.2. 

કાય� બ�વવા માટ� ન�� કરવામા ંઅ।વેલ ધોરણો.3. 

કાય�  બ�વવા  માટ�  પોતાની  ૫।સેના  ક�  પોતાના  િનય�ંણ  હ�ઠળના  કમ�ચાર�ઓ  �ારા  અ�સુરવામાં અ।વતા  િનયમો,
િવિનમયો, �ચૂનાઓ, િનયમસ�ંહો અને તે સબંધંી ર�કોઙ�

4. 

દ�ખર�ખ અને જબાબદાર�ના મા�યમ સ�હત િનણ�ય લેવાની ���યામા ંઅ�સુરવાની કાય�ર�ત.5. 

પોતાની ૫।સેના અથવા પોતાના િનય�ંણ હ�ઠળ હોય તેવા દ�તાવેજોની ક�ા અને વગ�કરણ�ુ ં૫�ક.6. 
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સ�ંથા(િવભાગ) ક� સ�ામડંળે અ�સુરવાની નીિત અથવા તેના અમલીકરણ સબંઘંમા ંનાગ�રકો સાથે િવચાર િવિનમય માટ�
અથવા તેમના �ારા ર�ૂઅ।ત માટ�ની િવ�માન ગોઠવણી.

7. 

તેના ભાગ તર�ક� અથવા તેની સલાહના હ��  ુમાટ� બે અથવા તેથી વ�  ુ�ય��તઓના બનેલા બોડ�,કાઉ��સલ સિમિત અને
બી� મડંળોની બઠેકો લોકો માટ� ��ુલી છે ક� ક�મ અથવા તેવી બઠેકોની કાય�ન�ઘ લોકોને મળવા૫।� છે ક� ક�મ તે �હ�ર
કર�ુ.ં

8. 

સ�ંથાના અિઘકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની મા�હતી �હ�ર કરવી.9. 

તેના િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયા�  �માણે વળતરની પ�ઘિત  સ�હત  તેના દર�ક અિઘકાર�ઓ અને  કમ�ચાર�ઓને  મળતા
માિસક મળતર તથા ભ�થાની િવગતો �હ�ર કરવી.

10. 

તમામ યોજનાઓ, ��ુચત ખચ� અને કર�લી વહ�ચણી ૫રના અહ�વાલોની િવગતો દશા�વવી તથા તે દર�ક એજ�સીને ફાળવેલા
નાણાક�ય સસંાઘનોની િવગતો �હ�ર કરવી અ।વ�યક છે.

11. 

ફાળવેલી રકમો અને તેના કાય��મોના લાભાથ�ઓની િવગતો સ�હત અ।િથ�ક સહાય કાય��મોની અમલ બજવણી ર�ત �હ�ર
કરવી.

12. 

�ટછાટો, ૫રવાનગીઓ અથવા અિઘ�ૃિતઓ મેળવનારની િવગતો �હ�ર કરવી.13. 

ઇલ�ે�ોિનક �વ�૫મા ંઉ૫લ�ઘ અથવા ઘરાવેલી મા�હતીને લગતી િવગતો �હ�ર કરવી.14. 

�હ�ર ઉ૫યોગ માટ�  િનભાવવામાં અ।વતા હોય  તેવા �થંાલય  અથવા તેવા વાચંનાલયના કામકાજના કલાકો  સ�હતની
મા�હતી તથા તે મેળવવા માટ� નાગ�રકોને ઉ૫લ�ઘ �િુવઘાઓની િવગતો �હ�ર કરવી.

15. 

ઠરાવવામા ંઅ।વે તેવી બી� મા�હતી ૫ણ �હ�ર કરવી.16. 

અ।મ  અ।વી ૧૭ �કારની મા�હતી કાયદાની કલમ  ૪(b)�જુબ ફ�ત  નકલ ફ� (ઝરેો�ના ખર�ખર ખચ�ની થયેલી �ક�મત)ભર�
નાગ�રક તરતજ મેળવી શક� છે.જો કાયદા અ�સુાર જણાવેલ ૧૭ �કારની મા�હતી �હ�ર સ�ામડંળ ૫।સે મે��અુલના �વ�૫માં
ઉ૫લ�ઘ  ન  હોય  તો  તે  �હ�ર મા�હતી અિઘકાર� �ારા મા�હતી નકારવાનો  ��ુહો  બને  છે. અ।૫મેળે �હ�ર કરવાની મા�હતી
૫।છળનો ��ુય ઉદ� ્�ય સામા�ય૫ણ ેઅરજદારોને જોઇતી મા�હતી સરળતાથી ઉ૫લ�ઘ રહ� અને અર�ઓની સ�ંયામા ંઘટાડો કર�
શકાય  તે  છે. ઉ૫રાતં  અ।વી મા�હતી નાગ�રકોને  સમ�ય  તેવી ભાષામાં �યવ��થ�ત  ર�તે  ર�ુ  થયેલી હોવી જોઇએ. ઉ૫રાતં
વષ�મા ંઓછામા ંઓ� એકવાર મા�હતી� ુ ંઅ૫ડ�શન(�ઘુારા-વઘારા)કર�ુ ંઅને અ૫ડ�શનની તાર�ખ �૫�ટ ૫ણ ેદશા�વવી જ�ર� છે.

કલમ-૮ અને ૯ �જુબ મા�હતી અિઘકારમાથંી ��ુ�ત અપાયેલી બાબતો :-

કલમ ૮ અને ૯ હ�ઠળ ક�ટલીક મહ�વની(��ુત રાખવાની)બાબતોને મા�હતી અિઘકાર અિઘિનયમમાથંી ��ુત રાખવામા ંઅ।વેલી
છે.� મા�હતી અરજદાર માગેં તો ૫ણ તેને અ।૫વાની રહ�તી નથી.�મા ં��ુય�વે નીચનેા બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

દ�શના સાવ�ભૌમ�વ, અખ�ંડતતા તેમજ સલામતીને �િત�ળૂ અસર કર� તેવી મા�હતી.1. 

કોટ� અથવા ����નુલ ે�ગટ કરવાની મનાઇ ફરમાવી હોય તેવી મા�હતી.2. 

� મા�હતી �ગટ થવાથી સસંદ અને િવઘાનસભાના િવશેષાિઘકારનો ભગં થઇ શક� તેવી મા�હતી.3. 

િવ�ાસ અ।ઘાર�ત સબંઘંમા ંમેળવેલી મા�હતી.4. 

વા�ણ�ય ગોપનીયતા,ઘઘંાક�ય રહ�યો અથવા બો��ક અ�કયામતોનો સમાવેશ કરતી મા�હતી � �હ�ર થવાથી ૫�કારની
�પઘા��મક ��થિતને �કુશાન થઇ શક� તેમ હોય તેવી મા�હતી.

5. 

િવદ�શી સરંકારને િવ�ાસમા ંલઇને મેળવેલી મા�હતી.6. 

કોઇ �ય��તની �જ�દગી ક� શાર��રક સલામતી જોખમમા ં�કુ� તેવી મા�હતી.7. 

�નુેગારોની ત૫।સ, ઘર૫કડ અથવા ફોજદાર� કાય�વાહ�ની ���યામા ંઅવરોઘ ઉભો કર� તેવી મા�હતી.8. 

કોઇ �ય��તના �ગત �વનને લગતી (૫સ�નલ) મા�હતી.9. 

મા�હતી અ।૫વાથી કોઇને ��ુહો કરવાની �ેરણા મળે તેવી મા�હતી.10. 

કો�ફ�ડ��ટ�યલ ર�કડ�ને લગતી મા�હતી.11. 

�યાયાલયની અ।�ા�ુ ંઉલઘંન થ� ુહોય તેવી મા�હતી.12. 

�ના ઉ૫ર હ�ૂ �ઘુી ક�બીનેટ� (સસંદ-િવધાનસભા) િનણ�ય ન લીઘો હોય તેવી મા�હતી.13. 

કોઇ �ય��તના �વન િનવા�હને લગતી મા�હતી14. 

મા�હતી અ।૫નારનો ��ોત ઓળખાઇ �ય તેવી મા�હતી.15. 
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અ।મ ઉ૫રો�ત દશા�વેલી બાબતો િવશેની મા�હતી અરજદાર �ારા માગંવામા ંઅ।વે તો ૫ણ તે �હ�ર કરવાની નથી ૫રં� ુ-

“કલમ ૮(૧) ના ખડંો (ક),(ગ) અને (૨)ની જોગવાઇઓને અ।ઘીન રહ�ને અ। અિઘનીયમની કલમ-૬ હ�ઠળ માગેંલ મા�હતી,વીસ
વષ� અગાઉ કોઇ �સગં,ઘટના અથવા કોઇ બાબત ઉદભવી હોય અથવા બની હોય તો તેવી મા�હતી �રૂ� પાડવી જોઇએ.”

�હ�ર  કરવામાથંી  ��ુ�ત  અ।૫વામાં અ।વી  હોય  તેમ  છતાયં  ��ટાચાર,  માનવ  અિઘકારોના  ભગં  અને  �યા૫ક  �હ�ર  �હત
બાબતની મા�હતી માગંવામા ંઅ।વેથી મા�હતી �રૂ� ૫।ડવાની રહ� છે. ઉ૫રાતં �હ�ર મા�હતી અિઘકાર�ને ખાતર� થાય ક� િવશાળ
�હ�ર �હતમાં માગંવામાં અ।વેલી મા�હતી �રૂ� ૫।ડવી જ�ર� છે.તો  તે  મા�હતી �રુ� ૫।ડશે, ઉ૫રાતં  અ। કલમને  �તે  ખાસ
જોગવાઇ કરવામા ંઅ।વી છે ક�,
“� મા�હતીનો રા�યની િવઘાનસભાના સ�યને સસંદ સ�યને ઇનકાર ન કર� શકાય તેવી મા�હતીનો કોઇ૫ણ નાગ�રકને ઇનકાર
કર� શકાશે ન�હ.”

(૩)કલમ ૬(૧), ૭(૧) �જુબ અરજદાર �ારા માગંવામા ંઅ।વે તો અ।૫વાની મા�હતી :-

ઉ૫રો�ત બે �કારો િસવાયની અ�ય મા�હતી � કલમ ૬(૧),૭(૧) �જુબ અરજદાર �ારા માગંવામા ંઅ।વે તો તે ૩૦ �દવસની
સમય મયા�દામા ંઅરજદારને અ।૫વાની રહ� છે. આ માટ� અરજદાર� અર� કરવાની રહ� છે. �ની ૨૦ �પીયા ફ� �કૂવવાની રહ�
છે. અરજદાર સાદા કાગળમા,ં મૌ�ખક, ઇ-મેઇલ �ારા અથવા શ� હોય  તો  િનયત  કર�લા અર�ફોમ�માં અર� કરવાની રહ�
છે.બી.પી.એલ.  અરજદાર�  કોઇ  ફ�  �કુવવાની  રહ�તી  નથી.  તેણે અર�  સાથે  બી.એલ.કાડ�ઘારક  હોવાનો  �રુાવો  ર�ૂ  કરવો
અ।વ�યક છે. અરજદાર સરકારની િવિવઘ યોજનાઓ ૫।છળ થયેલ ખચ�ની િવગત, �ુદ�-�ુદ� સરકાર� નોકર�ઓ માટ� થયેલ
ભરતીની િવગત, �ુદ�-�ુદ� સામા�ક સલામતી માટ�ની યોજનાઓનો લાભાથ�ઓને મળેલ લાભ, કયા લાભાથ�ઓને ક�ટલો લાભ
મ�યો તેની િવગત વગેર� �વી અનેક �કારની મા�હતી દ�શનો કોઇ૫ણ નાગ�રક માગંી શક� છે. � �હ�ર મા�હતી અિઘકાર�ઓએ
૩૦ �દવસની સમય મયા�દામાં �રુ� ૫।ડવી અ।વ�યક છે, જો �હ�ર મા�હતી અિઘકાર� ૩૦ �દવસની સમય મયા�દામાં મા�હતી
�રુ� ૫।ડવામા ંિન�ફળ િનવડ� તો કલમ ૭(૬) �જુબ અરજદાર� માગેંલી મા�હતી િવના ��ુયે �રુ� ૫।ડવાની રહ� છે. ઉ૫રાતં જો
અરજકતા�ને ૩૦ �દવસમા ંમા�હતી ન મળે અથવા અ�રુ� મા�હતી,ખોટ� ક� ગેરમાગ� દોરનાર� મા�હતી મળે ક� ભરવા ૫।� રકમ
અ�માણસર લાગે ક� િનયમ િવ��ઘ લાગે તો કલમ ૧૯(૬)�જુબ અરજદાર ૩૦ �દવસની �દર કાયદા હ�ઠળ િનમાયેલ અપીલ
અિઘકાર�ને અપીલ કર� શકશે.અ। અપીલ માટ� કોઇ ફ� �કુવવાની રહ�તી નથી. અપીલ અિઘકાર�ને મળેલી અપીલનો િનકાલ
સામા�ય  ર�તે  ૩૦  �દવસમાં અને  વ�મુાં વ�ુ ૪૫  �દવસમાં કરવો  અ।વ�યક  ગણવામાં અ।�યો  છે.  જો  અરજદાર  અપીલ
અિઘકાર� �ારા મળેલ �કુમથી નારાજ હોય તો તે કલમ ૧૮(૧)(૨)�જુબ ૯૦ �દવસની મયા�દામા ંરા�ય મા�હતી અ।યોગને(��ુય
મા�હતી કિમ�નરને) બી� અપીલ કર� શકશે. અને જો �હ�ર મા�હતી અિઘકાર� દોિશત ઠરશે તો તેને દંડ અને સ�ની જોગવાઇ
કલમ ૨૦(૧) �જુબ અને કલમ ૨૦(૨) �જુબ કરવામા ંઅ।વેલી છે.
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અ�પેશ ક�.પટ�લ
�યા�યાતા સહાયક
એમ.એન.કોલેજ,િવસનગર.

C opyright © 2012 - 2016 KC G. A ll Rights  Reserved.   |   P owered By : P rof. Hasmukh P atel

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/multi/issue5/alpesh.php

3 of 3 2/23/2016 2:42 PM


