પ્રકરણ-૧
વ્યારખ્યારઓય
મરહિતીનરય અધિકરરય અધિધનામ-૨૦૦૫ય મરાંય પ્રાોજવરમરાંય આવેલય અગત્યાનરય કટલલરકય બ્ય ય પ્રાોગનીય
વ્યારખ્યારઓ
((ક)

"સમુચિતયસરકરર"-યએલલે ય:-યય
(૧)

કે ન્દ્રનરસરકારરઅથવારસ ંઘરરાજયરક્ષેત્રરવહીવટરદ્વારાર પ્રત્રયક્ષર અથવાર પરોક્ષર રીતેરસ્રથપાયે ,
રચાયે ,ર માલ કીવાળા,ર નિય ંત્રણવાળાર અથવાર ફંડર રૂપેર મોટાર પાયેર નિરાણર મેળવે ર જાહેરર
સત્તારમ ંડળરસ ંબંિમાં,રકે ન્દ્રનરસરકારર:-ર

(૨)રર

રાજયર સરકારર દ્વારાર પ્રત્રયક્ષર અથવાર પરોક્ષ રીતેર સ્રથપાયે ,રર રચાયે ર રમાલ કીવાળા,
નિય ંત્રણવાળા રઅથવારરરફંડરરરૂપેરરમોટારપાયેરનિરાણરમેળવે રજાહેરરરસત્તારમ ંડળરસ ંબંિમાં,
રરાજયરસરકારર:-ર

(િ)

"સક્ષમયસત્તરધિકરરી"-યએલલેય:-ય
(૧)

ોકસભાિારરરરઅથવારરરાજયરરરનવિાિસભાિારરઅથવારરએવીરરનવિાિસભારરિરાવતારસ ંઘર

રરરરરરરરરરરરરરરરરરાજયક્ષેત્રિારકકસ્રસામાંરઅયરયક્ષરઅિેરરાજયસભારઅથવારરાજયરનવિાિરપકરદનિારકકસ્રસામાં
રરરરરરરરરરરરરરરરરઅયરયક્ષ.
(૨)

સચ્રચત્તમરન્દ્રયાયા યિારકકસ્રસામાં,રભારતિારમુખ્રયરન્દ્રયાયમુનતિ,

(૩)

ઉચ્રચરન્દ્રયાયા યિારકકસ્રસમાં,રઉચ્રચરન્દ્રયાયા યિારમુખ્રયર્રયાયમુનતિ,

રરરરરરરરર (૪)ર સ ંનવિાિથીરઅથવારતેરરહેઠળરરસ્રથપાયે રરઅથવારરરચાયે રરબીજારરસત્તામ ંડળોિારરકકસ્રસામાં,રરર
રરરરરરરરરરરરરરરરરરાષ્ટ્રે પનતરઅથવારરાજયપા ,
(૫)
(છ)

સ ંનવિાિિીરક મ-૨૩૯રહેઠળરનિમાયે ારવહીવટનાર.

માકહતીરએટ ેરરે કડડ ,રનસ્રતાવેજો,રમેમો,રઇ-મેઇ ,રઅલભપ્રાયો,રસ ાહ,રઅખબારી-યાની,રપકરપત્રો,હુકમો,ર
ોગબુક ,ર કરારો,ર અહેવા ો,ર કાગળો,ર િમુિા,ર મોડલ્રસ,ર કોઇર ઇ ેકેોનિકર સ્રવરૂપમાંર માકહતીર -સામગ્રીર
અિેર તત્રસમયેર અમ માંર હોયર તેવાર કોઇરકાયનાર હેઠળરકોઇર જાહેરર સત્તામ ંડળર મેળવીર કકે ર તેવીર કોઇરરરર
ખાિગીરમ ંડળિેર ગતીરમાકહતીરસકહતિીરકોરઇરરપણરસ્રવરૂપમાંરકોઇરપણરસામગ્રી,

(ઝ)

"જાિટરયસત્તરમાંડળ"ય-યએલલેય:(ક)

સ ંનવિાિથીરઅથવારતેરહેઠળ,ર

(ખ)

સ ંસને રકરે ારકોઇરબીજારકાયનાથી,

(ગ)

રાજયરનવિાિમ ંડળેરકરે ારબીજારકોઇરકાયનાથી,

(ઘ)

સમ ૂલચતરસરકારેરબહારરપાડે ારરકોઇરરજાહેરિામાથીરરઅથવારરકરે ારરકોઇરરહુકમથી,રસ્રથાપે
અથવારરચે રકોઇરસત્તામ ંડળરઅથવારમ ંડળરઅથવારસ્રવરાજયિીરસ ંસ્રથારઅિેરતેમાં,રસમુલચત

રરરરરરરરરરરરરરરરરસરકારે રપુરારપાડે રફંડથીરપ્રત્રયક્ષરઅથવારપરોક્ષરરીતે,

(લ)
ર

(૧)

માલ કીિારનિય ંત્રણરઅથવારમોટારપાયેરનિરાણરમેળવે રમ ંડળ,

(ર)

મોટારપાયેરનિરાણરમેળવતારલબિરસરકારીરસ ંગઠિિોરપણરસમાવેકરથાયરછે .

"રટ કડડ "યમરાંયનીિે નરનોયસમરવેબયથરાયછે ય:-ય
(ક)

કોઇરનસ્રતાવેજ,રહસ્રતપ્રતરઅથવારફાઇ ,

(ખ)

કોઇરનસ્રતાવેજિીરમાઇરોફોકફલ્રમ,રમાઇરોફોફીકરઅથવારફેસીમાઇ રિક ,

(ગ)

આવીરમાઇરોફોકફલ્રમમાં સમાનવષ્ટ્રટ રપ્રનતકૃનતરઅથવારપ્રનતકૃનતઓિીર(મોટીરકરે રહોયરકે રિરહોય
તોરરપણ)રકોઇરિક ,રઅિે

(ઘ)
(ઠ)

કોમ્પ્રુ ુટરરરઅથવારબીજારકોઇરસાિિથીરર ુ રકરે ીરકોઇરસામગ્રી

"મરહિતીનોયઅધિકરર"યએલલેયઆયઅધિધનામયિટઠળયકોઇયજાિટરયસત્તરમાંડળયપરસેનીયઅથવરયતેનર
ધનાાંત્રણયિટઠળનીયમરહિતીયમેળવવરનોયઅધિકરરયઅનેયતેમરાંય:(૧)

કે ન્દ્રનરસરકારરઅથવારસ ંિરરાજયરક્ષેત્રરવહીવટરદ્વારારપ્રત્રયક્ષરઅથવારપરોક્ષરરીતેરસ્રથપાયે ,
રરચાયે ,રમાલ કીવાળા,રનિય ંત્રણવાળારઅથવારફંડરરૂપેરમોટારપાયેરનિરાણરમેળવે રજાહેરર
સત્તામ ંડળરસ ંબંિમાં,રકે ન્દ્રનરસરકારર:-ર

(૨)

નસ્રતાવેજોરઅથવારરેકડડ િીરિધિ,રઉતારારઅથવારપ્રમાલણતરિક ોર ેવાિા,

(૩)

સામગ્રીિારપ્રમાલણતરપુરાવાર ેવાિા,

(૪)

કડસ્રકે ટ સ,રફ ોપી,રટે પ,રનવડીયોરકે સ ેટિારસ્રવરૂપમાંરઅથવારબીજારકોઇરઇ ેકેોનિકરપયરિનત
રઅથવારજયોરરઆવીરમાકહતીરકોઇરકોમ્પર્રુ ુટરમાંરઅથવારબીજારકોઇરસાિિમાંરસ ંગ્રકહતરહોય
રત્રયારે રનપ્રન્દ્ટ
ર રરઆઉટિીરમારફતેરમેળવવાિા,રઅનિકારિોરસમાવેકરથાયરછે.

(ડ)

"રરજાયમરહિતીયપાંિ"યએટ રે ક મ-૧૫રિીરપેટારક મ(૧)રહેઠળરરચાયેલરું રાજયરમાકહતીરપ ંચ

(ઢ)

"રરજાનરય મુખ્ યાયમરહિતીય કધમબનર"ય અિેય "રરજાનરય મરહિતીયકધમબનર" યએટ ેર ક મ-૧૫રિીર
પેટારક મ(૩)રહેઠળરિીમાયે રરાજયિારમેખ્રયરમાકહતીરકનમકિરરઅિેર રાજયિાર માકહતી કનમકિર.

(ત)

"રરજાનરય જાિટરય મરહિતીય અધિકરરી"ય એટ રે ક મ-૫ર િીર પેટારક મ(૧)રહેઠળરમુકરરરકરે ર રાજયિાર
જાહેરર માકહતીર અનિકારીર અિેર તેમાંર પેટાર ક મ(૨)ર હેઠળર એવાર રાજયિાર મનનિીકર જાહેરર માકહતીર
અનિકારીિોરપણરસમાવેકરથાયરછે

(થ)

"ત્રરહિતયપક્ષકરર"યયએટ ેરરમાકહતીરરમાટે રરનવિ ંતીરરકરિારરિાગકરકરનસવાયિીરકોઇરવ્રયકકતરઅિેરતેમાં
રજાહેરરસત્તામ ંડળિોરસમાવેકરથાયરછે.

પ્રકરણય–ય૨
સાંગઠનનીયધવગતોયફરજોયઅનેયફરજોનીયધવગત
૧.

ુ
િટતયઅને
યઉ ટ બ :-ય
ઉદ્યોગર કનમકિરશ્રીિીર કચેરી,ર ઉદ્યોગોિાર નવકાસર માટેર તથાર તેમાંર વૈનિકર સ્રપિાડત્રમકતાર આણવાિાર
ઉદ્દે કરસાથેરકામગીરીરબજાવેર છે.રમયરયમ,રમોટારઅિેર દ્યુર ઉદ્યોગોિારનવકાસરમાટેરરાજયરતથારજીલ્ર ાર
સ્રતરે ર જીલ્ર ાર ઉદ્યોગરકે ન્દ્રનિાર માયરયમથીર ુ નીર ુ નીર યોજિાઓિોરઅમ રકરવારઅિેર અમ વારીમાંર
બાિારૂપર પ્રશરિોર સમજવાર તથાર ુ ન ીર ુ ન ીર કચેરીઓર /ર ખાતાર /ર નવભાગોર અિેર ઔદ્યોલગકર સાથેર
સ ંક િરસાિીરતે્રનિરાકરણર
ું
ાવવારપ્રયત્રિરકરવાિીરકામગીરીરિોડ રએજન્દ્રસીરતરીકે િીરકામગીરીર

૨.૨

ઉદ્યોગરકનમશરિરશ્રીિીરકચેરીરયરવારારકરવામાંરઆવેરછે.
ધમબનય/યધવઝનય:૧)

ગુજરાતિારસવાાંગીરનવકાસરમાટે રઔિોલગકરિીનત-૨૦૦૩રસ્રટે મ્પરબરમાંરજાહેરરકરવામાં

રરરરરરરરરરરરરરરરઆવી.રતેરઅન્દ્રવયેરજાહેરરકરે રયોજિાઓિોરઅમ રકરવો.ર
૨)

ઉદ્યોગરસાહનસકોિેરજરૂરીરમાકહતીરતેમજરનવકાસરમાટે રમનનરકરવી.ર

૩)

આંતરમાળખાકકયરસવ તોરનવકસાવવી.

૪)

માિવરકકકતિારનિમાડણરતેમજરમ ુ રરકાયનાિારસરળીકરણ.

પ)

રાજયમાંર ધુ,રમયરયમ,રઉદ્યોગોિારનવકાસિેરપ્રાિાન્દ્રય,રતેમાંર(૧)રક સ્રટ રરનવકાસિોરઅલભગમર
(૨)રટેકિો ોજીરઅપગ્રેડેકિરતેમજરગુણવત્તારસુિારણારમાટેરખાસરયોજિાઓરયરવારારસહાયર.
(૩)રસ ંકોિિરઅિેરનવકાસરપ્રવૃનત્તિેરપ્રાિાન્દ્રયરઆપવામાંરઆવેરછે.

ર૨.૩

ટ ૂક ોયઇધતિરસયઅનેયતેનીયરિનરનોયસાં ર્ડય :રાજયમાંર

ધુર ઉદ્યોગિાર નવકાસર અથે,ર ગ્રામર ઔદ્યોલગકરણિીર પ્રકરોફયાર વેગવ ંતીર બિાવવાર

તથાર રોજગારીર ઉભીર કરવાિાર હેત થ
ુ ીર ઉદ્યોગર કનમકિરશ્રીિીર કચેરીર રાજયર કક્ષાએર અ ગર રાજયર
તરીકે રમહારગુજરાતથીરસ્રથાપિારથઇરતેરપહે ાંિારવખતથીરકામગીરીરકરીરરહીરછે .ર
જીલ્ર ામાંર સ્રથપાતારઉદ્યોગોરમાટે રઉદ્યોગકારોિેરએકરજરસ્રથળે થીરમાકહતીરઉપ ્રિરથાયરતથાર
ઉદ્યોગોર સ્રથાપવાર માટેર પાયાિીર જરૂકરયાતોિીર સુનવિાઓર ઉપ ્રિર થાયર તેર માટેર સરકારશ્રીર ૃૃ વારાર
તા.ર ૨/૧૦/૧૯૭૮થીર જીલ્ર ાર કક્ષાએર જીલ્ર ાર ઉદ્યોગર કે ન્દ્રનિીર કચેરીિીર સ્રથાપિાર કરવામાંર આવે .ર
ઉદ્યોગર કનમકિરશ્રીિીર કચેરીિાર વહીવટીર કંેો ર હેઠળર જીલ્ર ાર કક્ષાએર તમામર જીલ્ર ારઉદ્યોગર કેન્દ્નરર
કામગીરીરકરેરછે.ર
રાજયમાંર ઔદ્યોલગકર ક્ષેત્ર ેર મ ૂડીર રોકાણર વિે,ર બેરોજગારોિેર રોજગારીર મળીરરહે,ર દ્યુર ઉદ્યોગર
અિેર મયરયમર કક્ષાિાર ઉદ્યોગોિાર નવકાસર માટે િીર પ્રોત્રસાહિર યોજિાઓિોર અમ ર કરવાર માટેર તથાર
જીલ્ર ાર ઉદ્યોગર કે ન્દ્રનર મારફતર અમ ર કરાવવાર માટેર ઉદ્યોગર કનમશરિરશ્રીિીર કચેરીર યરવારાર આયોજિર
અિેરકામગીરીરકરવામાંરઆવેરછે.રર

૨.૪

ફરજોય/યકરાોય:-

૨.૫

ૂ માંરતેિીરનવગતોરિીચેરમુજબરછે.
કાખાવારરફરજોરઅિેરકાયોરપ ૂનસ્રતકામાંરસામે રછે.રટંક

૨.૬

રાજયિારઓદ્યોલગકરનવકાસરમાટે િારપ્રયત્રિરકરવારતથારઔદ્યોલગકરિીનતરઅન્દ્રવયેિીરયોજિાઓિોર
સુનડ ઢ,રવ્રયનસ્રથતરઅમ રકરવોરતથારજીલ્ર ારઉદ્યોગરકે ન્દ્રનરમારફતરકરાવવો.રતેરઉદ્યોગરકનમકિરશ્રીિીર
કચેરીિીરમુખ્ રયરફરજરછે.ર

કિે ર ીનીયમુખ્ યાયપ્રૃ તધત્તયઅનેયકરાોયનીિે યમુજ યછે .ય
૧.

૨.

૩.

૪.

ઔદ્યોચગકયધવકરસર


પ્રાને નકકરનવકાસ



ખાસરપ્રકારિારઉદ્યોગોિોરનવકાસર



ઉદ્યોગરસાહનસકોિેરજરૂરીરમાકહતીરઅિેરનવકાસરમાટે રમનનરકરવી.ર



માિવરકકકતિારનિમાડણરમાટે રઆયોજિર



રોજગારીરઉપ ્રિરકરવી.ર

લદ્યુયઉદ્યોગયનોંિણીય(જીલ્યલરયઉદ્યોગયકટ દ્યલયાયવરરરયઅમલયકરવરમરાંયઆવેયછે .)


કામરચ ાઉરિધિણીર



કાયમીરિધિણ

ઔદ્યોચગકયમાંજુર ીઓનીયસમીક્ષર


આઇ.ઇ.એમ.(IEM),રએ .ઓ.આઇર(L.O.I),ર ઇ.ઓ.ુુ.ર(E.O.U), એફ.ડી.આઇ. (F.D.I) નવગેરેરકેન્દ્નરર



સરકારરતરફથીરમળતીરમ ં ુ રીઓ્ુરમોિીટરીં
ં
ગરકરવુ.ં ર



ઉપરોકતરએપ્રુવલ્રસરમાટે રભ ામણોરકરવી.ર



અમ ીકરણિીરસમીક્ષારકરવી.



રાજયકક્ષાએર ેવાિારપરવાિારમાટે રઉદ્યોગકારોિેરમનનરકરવી.ર



સ્રટે ટસરરીપોટડ રતૈયારરકરવા.ર



મો ાસીસ,રઆલ્રકોહો રવાવારકાચામા રમાટે રપ્રોડકકિરપ્રોગ્રામ્પરસિેરમ ં ુ રીરઆપવી.ર

આંતરયમરળખરકીાયસધુ વિરઓયમરલટ યસિરાર


રાજયરસરકારે ર આંતરરમાળખાકીયરરસુનવિાિારનવકાસિેરખાસરપ્રાિાન્દ્રયરઆપે રછે.રરસ્રતા,રબંનરર
સુનવિા,રસ ંચારરસુનવિા,રઉપરાંતરખાસરપ્રકારિીરસુનવિાિેરપ્રાિાન્દ્રય.



ઔિોલગકરપ્રોવાકટરમાટેરજમીિિીરજરૂકરયાતરમાટે રભ ામણર



પાવર,રપાણીરઅિેરગેસરવાવીરપ્રાથનમકરજરૂકરયાતોરમાટે રભ ામણ



ઇન્દ્ર સ્રેીઝ પારરપાકડ ,રએસ.ઇ.ઝ પારેડરસ્રથાપવારમાટે રખાસરમનનર/રસહાયર



રાજયરઅિેરકે ન્દ્રનરસરકારિીરયોજિારહેઠળરઆંતરરમાળખાકીયરસુનવિાઓરમાટે િ ારપ્રોવાકટિેરમનન/સહાય.



આંતરરમાળખાકીયરસુનવિાઓરમાટે રપ્રોત્રસાહિરયોજિાઓરબિાવવી,રઅમ રકરવો.ર



સી.ઇ.ટી.પી.માટે રમનનર/રસહાયર

સાંબોિનયઅનેયધવકરસયપ્રૃતધત્તય


અટીરા,રસી.જી.સી.આર.આઇ.,રઇકુુડીસી,રિીફટરવાવીરસ ંસથાઓિેરસ ંકોિિરઅિેરનવકાસરમાટે ર
મનન.




ુ નીર ુ નીરસ ંસ્રથાઓરયરવારારકલ્સ્રટ રરડેવ પમેન્દ્ટ
ર રપ્રોગ્રામરહેઠળરમનનરકરવી.ર
પેટન્દ્રટ રિધિણીરમાટેરમનનરકરવી.ર

૫.રરરરરપ્રોત્યસરિનયાોજનરયિટઠળયમ

ય/યસિરાર



વ્રયાજરસહાયરયોજિારહેઠળરએસ.એમ.ઇ.રિેરમનન



ગુણવત્તારસુિારણારયોજિારહેઠળરસહાયર



કચ્રછરપેકે જરયરવારારકચ્રછરજીલ્ર ામાંરસ્રથપાતારઉદ્યોગોિેરસહાયર/રમનન.



ઉપરોકતરયોજિાઓિીરનરખાસ્રતરરાજયરકક્ષાિીરસનમનતમાંરમ ં ુ રરકરાવવી.ર

૬.રરરરરખરસયપ્રકરરનરયઉદ્યોગોનોયધવકરસર


સોલ્રટ ર



ટે ક્ષટાઇ ર

૭.રરરરરમરકે લીંગયસિરાયમરલટ યપ્રૃતધતર


એકસ્રપોટડ રપ્રમોકિર



બાયરરસે સડરમીટસ



પ્રનકડિર



માકે ટરપ્રમોકિરસ્રકીમરયોજિારમનન

૮.રરરરરસી.એસ.પી.ઓ



૯.

૧૦.

ખરીનરિીનતિોરઅમ
ુ નાર ુ નારખાતાઓિીરખરીનીમાંરમનન
રે ટરકોન્દ્ે
ર ાકટર

ુ રરઇઝે બનય
આંકડરય/યકોમ્ય્યલ


ઔદ્યોલગકરએકમોરપાસેથીરમાકહતીરમેળવવી.



તેિારરીપોટડ રતૈયારરકરવારઅિેરમાકહતીરસ ંકલ તરકરવી.ર



વાનદિકરઅંનાજરતૈયારરકરવા.



ઉદ્યોગરકનમશરિરશ્રીિીરકચેરી/જીલ્ર ારઉદ્યોગરકે ન્દ્રનમાંરકોમ્પર્ુુટરાઇઝ પારેકિરઅિેરતેરિેર ગતીરતા ીમ

અદ્યાય.


માંન ારએકમોિારપુિ:વસિરમાટે િીરયોજિાઓિોરઅમ .



ઔદ્યોલગકરનવકાસિેરિડતારપ્રશરિોરઅંગેરએસોનસએકિરસાથેરમીટીંગો,રનિરાકરણરમાટે રઉદ્યોગર
કનમકિર/રજીલ્ર ારઉદ્યોગરકે ન્દ્રનરયરવારારપ્રયત્રિ.ર



કમડચારીર/રઅનિકારીઓિેરતા ીમરવગેરે .ર

૨.૬

ઉપરરમુજબિીરપ્રવૃનતઓરમાટેરરાજયકક્ષાએરઉદ્યોગરકનમકિરશ્રીિીરકચેરીરઅિેરજીલ્ર ારકક્ષાએરજીલર ાર
ઉદ્યોગરકે ન્દ્રનરયરવારાર

૨.૭

કામગીરીરબજાવવામાંરઆવેરછે.રરાજયરકક્ષાએરઅિેરજીલ્ર ારકક્ષાએરકામગીરીરબજાવતારઅનિકારીર/ર
કમડચારીઓિીરનવગતર

૨.૮

આરસાથેરર ુ રકરે રઆ ેખરમુજબરછે.ર

૨.૯

ઉદ્યોગરકનમશરિરશ્રીિીરરકચેરીિીરનવગતોરવેબસાઇટરપરરઉપ ્રિરછે.રતેિોરમહત્રતમરઉદ્યોગરકરીિેર
ઔદ્યોલગકરનવકાસિેર ગતીરકામગીરીરકરતારએસોનસએકિો,રસ ંગઠિો,રવ્રયકકતઓરકે રએિ.જી.ઓ.એ.ર
માકહતીરમાગનકડિરરમેળવીિેરયોજિાઓરઅંતગડતર ાભર ેવારરપ્રયત્રિરકરવારજોઇએ.ર

૨.૧૦ તમામરસ્રતરે રસમયાંતરેરકામગીરીિીરસમીક્ષારકરવામાંરઆવેરછે .ર
જીલ્ર ારકક્ષાએરક કે ટરશ્રીિારઅયરયક્ષપણારહેઠળરસ ંક િરસનમનત,રજીલ્ર ારઔદ્યોલગકરકાયડવાહકરસનમનત,ર
સ્રવીફટરકનમટી,રખુલ્ર ારમ ંચ,રસેનમિારરવાવારકાયડક્મોરયરવારાર ોકોિા-રઉદ્યોગોિારપ્રશરિોરઅિેરતેિાર
નિકા રઅથેરપ્રયત્રિોરકરવામાંરઆવેરછે.ર
૨.૧૧ મુખ્ રયરકચેરીરઅિેરજીલ્ર ારકક્ષાએરજીલ્ર ારઉદ્યોગરકે ન્દ્રનિીરકચેરીઓિોરિામરસરિામારઆરસાથેરસામે રછે.ર
૨.૧૨ કચેરીરકરૂરરથવાિોરસમયર:-ર૧૦.૩૦રઉદ્યોગરકનમશરિરશ્રીિીરકચેરી,રઉદ્યોગરભવિ,્ર ોકરિ ં-ર૧/૨,ર
રરરરરરરકચેરીરબંિરથવાિોરસમયર:-ર૧૮.૧૦રત્રીજોરમાળ,રસેકટર-૧૧,રગાંિીિગરર,રગુજરાતર

રરરરરરવેબસાઇટર:-રwww.ic.gujarat.gov.in

