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મા=હતીના અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫માં યોજવામાં આવેલ અગ6યના ક+ટલા શWદયોગની
યાયાઓ
(к)

XN к- $
(૧)

ક+?c સરકાર અથવા સંઘ રાજય 7ે; વહ%વટ Jવારા 6ય7 અથવા પરો7 ર%તે
થાપાયેલ, રચાયેલ, માyલક%વાળા, િનયં;ણવાળા અથવા ફંડUપે મોટા પાયે િધરાણ
મેળવેલ <હ+ર સ)ામંડળસંબધ
ં માં, ક+?c સરકાર

(ર)

રાજય સરકાર અથવા સંઘ રાજય 7ે; વહ%વટ Jવારા 6ય7 અથવા પરો7 ર%તે
થાપાયેલ, રચાયેલ, માyલક%વાળા, િનયં;ણવાળા અથવા ફંડUપે મોટા પાયે િધરાણ
મેળવેલ <હ+ર સ)ામંડળ સંબધ
ં માં, ક+?c સરકાર
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(૧)

Zк- $
લોકસભાના અથવા રાજય િવધાનસભાના અથવા એવી િવધાનસભાના અથવા એવી
િવધાનસભા ધરાવતા સંઘ રાજય7ે;ના =કસામાં અJય7 અને રાજયસભા અથજવા
રાજય િવધાનપ=રષદના =કસામાં અJય7

(ર)

ઉzચ)મ ?યાયાલયના =કસામાં, ભારતના Aુય ?યાયA ૂિતb

(૩)

ઉzચ ?યાયાલયના =કસામાં, ઉzચ ?યાયાલયના Aુય ?યાયA ૂિતb

(૪)

સંિવધાનથી અથવા તે હ+ઠળ થપાયેલ અથવા રચાયેલ બી< સ)ામંડળોના =કસામાં,
રાZ{પિત અથવા રાજયપાલ

(પ)
(છ)

સંિવધાનની કલમ-૨૩૯ હ+ઠળ નીમાયેલા વહ%વટદાર

મા=હતી એટલે ર+ કડ' , દતાવેજો, મેમો, ઇ-મેઇલ, અyભાયો, સલાહ, અખબાર%યાદ%, પ=રપ;ો,
|ક
ુ મો, લોગ}ુક, કરારો, અહ+વાલો, કાગળો, નAુના, મોડ~સ, કોઇ ઇલેક{ોિનક વUપમાં મા=હતી
સામ.ી અને ત6સમયે અમલમાં હોય તેવા કોઇ કાયદા હ+ઠળ કોઇ <હ+ર સ)ામંડળ મેળવી શક+
તેવી કોઇ ખાનગી મંડળને લગતી મા=હતી સ=હતની કોઇ પણ વUપમાં કોઇ પણ સામ.ી
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(ક)

સંિવધાનથી અથવા તે હ+ઠળ

(ખ)

સંસદ+ કર+ લા કોઇ બી< કાયદાથી

(ગ)

રાજય િવધાનમંડળે કર+ લા બી< કોઇ કાયદાથી

(ઘ)

સAુyચત સરકાર+ બહાર પાડ+લા કોઇ <હ+રનામાથી અથવા કર+ લા કોઇ |ક
ુ મથી, થાપેલ
અથવા રચેલ કોઇ સ)ામંડળ અથવા મંડળ અથવા વરાજયની સંથા અને તેમાં
સAુyચત સરકાર L ૂરા પાડ+લ ફંડથી 6ય7 અથવા પરો7 ર%તે

(ટ)

(૧)

માyલક%ના િનયં;ણ અથવા મોટા પાયે િધરાણ મેળવેલ મંડળ

(ર)

મોટા પાયે િધરાણ મેળવતા yબનસરકાર% સંગઠનનો પણ સમાવેશ થાય છે .

ર+ કડ' માં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે .
(ક)

કોઇ દતાવેજ, હતત અથવા ફાઇલ

(ખ)

કોઇ દતાવેજની માઇIોફ%~મ, માઇIોફ%શ અથવા ફ+સીમાઇલ નકલ

(ગ)

આવી માઇIોફ%~મમાં સમાિવZટ િતTૃિત અથવા િતTૃિતઓની (મોટ% કર+ લ હોય ક+ ન
હોય તો પણ) કોઇ નકલ અને

(ઘ)
(ઠ)

કોુટર અથવા બી< કોઇ સાધનથી રfુ કર+ લી કોઇ સામ.ી

મા=હતીનો અિધકાર એટલે આ અિધિનયમ હ+ઠળ કોઇ <હ+ર સ)ામંડળ પાસેની અથવા તેના
િનયં;ણ હ+ઠળની મા=હતી મેળવવાનો અિધકાર અને તેમાં
(૧)

ક+?c સરકાર અથવા સંઘ રાજય 7ે; વહ%વટ Jવારા 6ય7 અથવા પરો7 ર%તે
થપાયેલ, રચાયેલ, માyલક%વાળા, િનયં;ણવાળા અથવા ફંડUપે મોટા પાયે િધરાણ
મેળવેલ <હ+ર સ)ામંડળ સંબધ
ં માં, ક+?c સરકાર

(ર)

દતાવેજો અથવા ર+ કડ' ની નધ, ઉતારા અથવા માyણત નકલો લેવાના

(૩)

સામ.ીના માyણત Lુરાવા લેવાના

(૪)

ડ%ક સેટ, ફલોપી, ટ+પલ િવડ%યો ક+સેટના વUપમાં અથવા બી< કોઇ ઇલેક{%ક પQિત
અથવા જયાર+ આવી મા=હતી કોઇ કોુટરમાં અથવા બી< કોઇ સાધનમાં સં.=હત
હોય 6યાર+ િ?ટ આઉટની મારફતે મેળવવાના અિધકારનો સમાવેશ થાય છે .
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(ડ)

રાજય મા=હતીપંચ એટલે કલમ-૧૫ની પેટાકલમ (૧) હ+ઠળ રચાયે ું રાજય મા=હતીપંચ

(ઢ)

રાજયના Aુય મા=હતી કિમશનર અને રાજયના મા=હતી કિમશનર એટલે કલમ-૧૫ની
પેટાકલમ (૩) હ+ઠળ િનમાયેલ રાજયના Aુય મા=હતી કિમર અને રાજયના મા=હતી કિમ ર

(ત)

રાજયના <હ+ર મા=હતી અિધકાર% એટલે કલમ-પની પેટાકલમ (૧) હ+ઠળ Aુકરર કર+ લ
રાજયના <હ+ર મા=હતી અિધકાર% અને તેમાં પેટાકલમ (ર) હ+ઠળ એવા રાજયના મદદનીશ
<હ+ર મા=હતી અિધકાર%નો પણ સમાવેશ થાય છે .

(થ)

;ા=હત પ7કાર એટલે મા=હતી માટ+ િવનંતી કરનાર નાગ=રક િસવાયની કોઇ ય=કત અને તેમાં
<હ+ર સ)ામંડળનો સમાવેશ થાય છે .
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