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કરણ-1
તાવના
1.1 માહ તી અધીકાર અઘીિનયમ, 2005 ની પ ચાદ િુ મકા
ભારતીય સંસદે તા.૧૫ જુન ૨૦૦૫ ના રોજ પસાર કરે લ રાઈટ ટુ ઈનફમેર્શન અિધિનયમના
ઘડતરના ૧૨૦મા દીવસે એટલે કે ૧૨ ઓક્ટોબર ૨૦૦૫ ના રોજ થી આ અિધિનયમ તાત્કાલીક
અસર થી ગુજરાત રાજ્યમા અમલમા આવતા રાઈટ ટુ ઈનફમેર્શન અિધિનયમ અન્વયે
િનયામક, ગુજરાત રાજય અિભલેખાગાર, ગાંધીનગર

ારા ચાલતી પર્વ ૃિ

અંગે નાગરીકોને

માહીતી મળે તે માટે આ પુિ તકા તૈયાર કરવામા આવી છે .
1.2 આ

ુ તકા નો ઉ ે શ-હ ઃુ િનયામક, ગુજરાત રાજ્ય અભીલેખાગાર, ગાંધીનગર ારા ચાલતી પર્વ ૃિતઓ તથા યોજના અંગે
અને ખાતાની કામગીરીની વહીવટી પર્િકર્યાઓથી નાગિરકો માિહતગાર થાય અને આ કચેરીમાં
સંગર્હાયેલ રે કડર્, પુ તકો િવગેરે અંગે નાગિરકોને માિહતી મળે એ ઉ ે શથી આ પુિ તકા તૈયાર
કરવામાં આવી છે .

1.3 આ

ુ તકા કઈ યકિતઓ, સં થાઓ, સંગઠનો વગે રને ઉપયોગી છે .
ખાસ કરીને ખાતાની આ કચેરીમાં સંગર્હાયેલ રે કડર્ ગર્ંથાલયમાં સંગર્હાયંલ પુ તકો વગેરેનો
નાતક, અનુ નાતક, એમફીલ, પીએચડીનો અભ્યાસ કરતા િવધાથીર્ તથા અધ્યાપકો માટે
તેમના શોધ િનબંઘ માટે ઉપયોગી છે . આમ યુિનવિસર્ટી અને ઈિતહાસ સંશોઘન ક્ષેતર્ે સંકળાયેલી
સં થા માટે ઉપયોગી છે .
ખાનગી સં થા પાસે હ તપર્તો ઐિતહાિસક દ તાવેજો સંગર્હાયેલ છે તેવી સં થાઓને આ
ખાતા

ારા હ તપર્તો, ઐિતહાિસક દ તાવેજોની સાચવણી તથા જાળવણી માટે તથા ભારત

સરકારની સહાય મેળવવા માટે માગર્દશર્ન આપવામાં આવતુ ં હોઇ એવી સં થાઓને ઉપયોગી
થશે.
1.4 આ

ુ તકામા આપેલી માહ તી ુ માળ ુ
આ પુિ તકામાં ખાતાની િવગત, કાય અને ફરજો, અધીકારીઓની/કમચ
ર્ ારીઓની સ ૂિચ ,સ ાઓ
અને ફરજો, પગાર-વળતરની િવગત, કાયપ
ર્ ઘ્ઘિત, દે ખરે ખ અને જવાબદારીઓ, કામગીરીના
ઘોરણો, િનયમ, િનયમનો, સુચનાઓ, રે કડર્ની િવગત, કામગીરી માટે રચાયેલ કિમટીઓની
િવગત, અંદાજપતર્ીય ફાળવણી, ખચર્ અને વહેચણીની િવગત, માિહતી અઘીકારીઓના નામ,
હો ાની િવગત, તથા અન્ય િવગતોનો સમાવેશ કય છે .

1.5 યા યા.
(1) દફતર - િશક્ષણ િવભાગના તા.૨૧-૪-૧૯૮૧ ના ઠરાવ કર્માક દફસ-૧૦૭૯-૭૯૦૩૨(૮૦) ૫
થી નક્કી થયેલ આક વલ પોલીસી મુજબ દફતરોની સં ામા િવંટાઓ, પિતર્કાઓ, ડાયરીઓ,
યિક્તના જીવનની માિહતી આપતા દ તાવેજો, ત વીરો, આલેખો, આકૃિતઓ, ફાઈલો, રજી ટરો,
રે ખાકૃિતઓ, નકશાઓ, ટે પરે કોડેર્ ડ કેસેટો, માઈકર્ોિફ મ રો સ િવગેરેનો સમાવેશ થાય છે .
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(2) આક વલ પોલીસી - આક વલ પોલીસી એટલે સિચવાલયના િવભાગો તેમજ બીજી તમામ
સરકારી કચેરીઓ હ તકના દફતરોની યવિ થત સાર સંભાળ, જાળવણી અને યવ થા અંગેની
જવાબદારીઓ નક્કી તથા િનયિમત કરવા તથા તે પૈકીના કાયમી પર્કારના દફતરની પસંદગી
કરી રાજય દફતર ભંડાર ખાતામાં (હાલમાં અિભલેખાગાર ખાતા તરીકે નામાભીમાન થયેલ છે
તેમાં) સંગર્હ કરવા તથા આ ખાતાના કબજામાં રહેલ જાહેર દફતરો તેમજ સિચવાલયના
િવભાગો તથા અન્ય કચેરીઓના કબજામાં રહેલા દફતરો અંગે આ ખાતાની જવાબદારીઓ નક્કી
કરવા અને આ ખાતામાં

સંગર્િહત કરવામાં આવેલા દફતરો જોવા માટે સમય મયાર્દા તથા

શરતો નક્કી કરવા માટે સરકાર ી એ નીતી ઉપરોક્ત ઠરાવથી નક્કી કરે લ છે .
1.6

આ

ુ તકામા આવર લેવાયેલા િવષયો

ગે વ ુ માહ તી મેળવવા માટ તો તે માટ ની સંપક

ય ત.
આ પુિ તકામાં આવરી લેવાયેલા િવષયો અંગે વઘુ માહીતી મેળવવા માંગે તો તે માટે આ
અિધિનયમ અન્વયે આ કચેરી માટે જાહેર કરવામા આવેલ જાહેર માિહતી અઘીકારી અને
મદદનીશ જાહેર માિહતી અઘીકારી નો સંપકર્ કરી શકે છે .
આ ખાતાની વડી કચેરી તથા તાબા હ તકની કચેરીઓને આ અિધિનયમ હેઠળ જાહેર સ ામંડળ
જાહેર કરવામાં આવેલ છે , અને વડી કચેરી સહીત ખાતાની તમામ કચેરીઓમાં જાહેર માિહતી
અઘીકારી અને મદદનીશ જાહેર માિહતી અઘીકારી ની િનમણુક કરવામાં આવી છે .
1.7

આ

ુ તકામાં ઉપલ ઘ ન હોય તે મા હતી મેળવવા માટની કાય પ ઘિત અને ફ -

આ પુિ તકામાં ઉપલબ્ઘ ન હોય તે માિહતી મેળવવા માટેની કાયર્પઘ્ઘિત અને ફી સરકાર

ીના

પર્વતર્માન િનયમો અનુસાર લેવામા આવશે.
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