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રસ્તાલના
Oh ! This learning ! What a thing it is !
---William Shakespeare,

(The Taming of Shrew)

તારીભ એ વ્મકધતગત ક્ષભતાઓ સુધાયલા ભાટે ન ુ ં એક વયવ વાધન છે .
કોઈ િ ધલકાવની રહક્રમાભાં એટરે કે વંસ્થાના ધલકાવ ભાટે વ્મક્ક્પ્તના
ધલકાવ કયલા ભાટેની એક આલશ્મકતા છે . લતવભાન અને બધલષ્મ ધ્માને
રઈ વંદબવ કાભગીયીઓભાં એક વ્ય ૂશાત્ભક રહક્રમાના બાગ રૂે િોક્કવ
હદળાભાં જરૂહયમાત મુજફ હયલતવન કયી રગધત શાંવર કયલા ભાટે કોઈ
િ ધલમની તારીભ એક થદળવકની ભ ૂધભકા બજલે છે .
સ્ીા અભદાલાદ દ્વાયા જુદા જુદા ધલમોભાં તારીભ આલાભાંઆલે છે .
ભાહશતી અધધકાય અધધનીમભ ૨૦૦૫ અભરભાં આલતા આ ધલમ ની
તારીભ િ સ્ીા દ્વાયા  ૂયી ડામ છે . આ કામદાની ધલગતલાય વભજ
આલા અંગેની વભગ્ર તારીભ અને તેને રગતી ફીજી ફધી ફાફતોનો
વભાલેળ કયત ુ એક ધલગતલાય ભેન્યુઅર તૈમાય કયલાભાં આવ્યુ ં છે . આ
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ટ્રે નીંગ ભેન્યુઅર વંસ્થાને, તારીભાથીઓ ને તેભજ વ્માખ્માતાઓને
ભદદરૂ તેભજ ભાગવદળવન  ૂરું ાડત ું વાણફત થળે.
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અભ્માવક્રભ
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 ૂલવભધુ ભકા : (Introduction)
Information is the oxygen of Modern Age
--Ronald Regan
રોકળાશીના ામાભાં રોકો જ છે . કોઈ િ દે ળના નાગહયકોનો ભાહશતી
ભેલલાનો અધધકાય એ રોકોનો ભાનલ અધધકાય છે .અને દયે ક નાગહયક
રત્મક્ષ અથલા યોક્ષ યીતે એને જોઈતી ભાહશતી વયતાથી ભે એલી
ઈચ્છા યાખતો શોમ છે . અને નાગહયકોની ઈચ્છા વંતોલી એ જ સુળાવન
છે .
બાયત વહશત ધલશ્વના ૬૦ ટકા કયતાં િ લધુ દે ળોભાં ભાહશતી અધધકાયનો
કામદો અભરભાં છે . બાયત દે ળભાં ૧૨-૧૦-૨૦૦૫ થી આ કામદો
અભરભાં આવ્મો અને ત્માયથી આજ સુધી આ કામદાના વપ
અભરીકયિ ભાટે વભગ્ર દે ળભાં અને ગુજયાત યાજ્મભાં િ આ કામદા
ધલળે તારીભ આલાભાં આલે છે . આ તારીભ યાજ્મભાં સ્ીા અભદાલાદ
અને તેની ધલબાગીમ કિેયીઓ દ્વાયા આલાભાં આલે છે .
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તારીભ કામવક્રભનો શેત ુ :(Aims of the Training)
આ તારીભનો મુખ્મ શેત ુ વયકાયી ભાધ્મભોભાં કાભ કયતાં તભાભ વેલકોને
આ કામદાનુ ં જ્ઞાન (

Knowledge), તેન ુ ં અભરીકયિ કયલા ભાટે ની

કુળતાઓ ( Skills) અને કામદાના અભરીકયિ અંગેના તેભના લરિ,
અણબગભ, તેભજ વ્મશાયો ( Attitude) ભાં જરૂયી પેયપાયો રાલી નાગહયકોના
આ અધધકાયનુ ં વપ યીતે ારન કયાલલાનો છે . તેભજ આ અધધકાય
શેઠ નાગહયકોને શુ ં અધધકાયો ભે રા છે અને જાશેય વત્તાભંડની તેભજ
જાશેય ભાહશતી અધધકાયીઓની શુ ં પયજો છે તેની વભજ આલાનો છે .
જેથી કામદાનો મુખ્મ શેત ુ મુજફ જાશેય લશીલટભાં ાયદળીતા અને
જલાફદે શીતા ધવદ્ધ કયી ળકામ.

તારીભના ધ્મેમો : (Training Objectives)
આ તારીભના અંતે તારીભાથીઓ ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫
અન્લમે નીિે જિાલેરી તભાભ ફાફતો ધલળે જાિકાયી ભેલીને કામદાનુ ં
વપ અભરીકયિ કયલા વક્ષભ ફની ળકળે.................
 કામદા નુ ં જ્ઞાન અને તેની જરૂહયમાત
 કામદાની જોગલાઈઓ અને ધનમભો ના અથવઘટનો
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 ભાહશતી એટરે શુ ં અને તેની વાિલિી ની ભશત્તા
 કામદા મુજફ લશીલટ ભાં શુ ં કયવુ ં અને શુ ં ન કયવુ ં તેનો બેદ
ાયખલાની વભજિનો ધલકાવ અને તે મુજફ ોતાના લરિોભાં
પેયપાય કયલાની વંલેદના અને અભર કયલાની ઈચ્છા ળક્ક્પ્તનો
ધલકાવ
 જાશેયવત્તાભંડોની પયજો શુ ં છે , તેભાં પયજ ફજાલતા જાશેય
ભાહશતી અધધકાયીઓ, ભદદનીળ જાશેય અધધકાયીઓની પયજો અને
અીર અધધકાયીઓની પયજો ફાફતોની જાિકાયી
 અીર અધધકાયીઓએ અીર વાંબીને ન્મામ કયલાિી યીત
 કઈ ભાહશતી વાભે િારીને જાશેય કયલાની છે તેભજ આલી ભાહશતી
કમાયે અને કેલી યીતે ધનમધભત અધ્માલત કયલાની છે
 અયજદાયો અને તેભની અયજીઓ યત્લે કેવ ુ ં લરિ અનાલવુ ં
 અયજીઓના ધનકાર અને યે કોડવ લગીકયિ
 અયજદાયને વભમ ભમાવ દાભાં ભાહશતી  ૂયી ાડલી અથલા
કામદાની જોગલાઈઓ મુજફ નકાયલી
 આ કામદાના અભરીકયિ અંગે ડતી મુશ્કેરીઓ ધ્માને રઈ
લશીલટીતંત્રભાં કેલા પેયપાયો કયલા
 કામદા ના વપ અભરીકયિ ભાટે લશીલટભાં પાઈર ભેનેજભેન્ટ
ધવસ્ટભ અને ધનિવમની રહક્રમાઓભાં ફદરાલની જરૂહયમાત
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 કામદાના અભરીકયિ ભાટે જરૂયી નાિાકીમ જોગલાઈઓ

નુ ં

આમોજન અને તે અંગેની અન્મ ભાખાગત સુધલધાઓ ઉબી
કયલા વહશત ભાનલ વંવાધનને વભમાંતયે તારીભફધ્દ્ધ કયલાના
એક્પ્ળન પ્રાન ફનાલલા
 વપ અભરીકયિ ભાટે એક સુવ્મલક્સ્થત તંત્રની સ્થાના કયલી

તારીભભાં વભાધલષ્ટ કયલાની ફાફતો :(Training
Contents)
 કામદાનો ઉદબલ, ઇધતશાવ, શેત ુ અને કામદા ની મુખ્મ જોગલાઈઓ
 ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫અન્લમે ફનાલેરા ધનમભો
 રોએક્પ્ટીલ ડીસ્ક્પ્રોવય
 યે કોડવ લગીકયિ
 યે કોડવ ભેનેજભેન્ટ
 જાશેય ભાહશતી અધધકાયી, ભદદનીળ જાશેય ભાહશતી અધધકાયી, અને
જાશેય વત્તાભંડના કામો અને પયજો અને જલાફદાયીઓ
 અીર અધધકાયીઓની પયજો , જલાફદાયીઓ અને તેભનુ ં કામવક્ષેત્ર


અીર અને દંડની જોગલાઈઓ

 કામદાભાં લયાતા ભશત્લના ળબ્દોની ધલગતલાય વભજિ
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 આ કામદાને રગતા યાજ્મ ભાહશતીઆમોગ અને કેન્દ્ન્િમ ભાહશતી
આમોગના ભશત્લના ચુકાદાઓ ધલળે જાિકાયી
 આ કામદા અંગે જુદીજુદી શાઈકોટો અને સુરીભ કોટવ ના ચુકાદાઓ
 આ કામદા ના અભરીકયિ ભાટે કેન્િ વયકાય અને યાજ્મ વયકાય
દ્વાયા ફશાય ાડલાભાં આલેર ભાગવદળવક હયત્રો અને સુિનાઓની
જાિકાયી
 કામદા રત્મે શકાયાત્ભક લરિ ભાટેનો અણબગભ ધલકવાલલાની
ફાફતનો વભાલેળ
 તારીભ આનાય પેકલ્ટીઓને ટ્રે નીંગ આલા ભાટે ની ફાફત

તારીભાથીઓ : (Target Audience)
 યાજ્મ વયકાય/કેન્િ વયકાયના તભાભ ધલબાગોભાં પયજ ફજાલતા
કભવિાયીઓ અને અધધકાયીઓ
 વીધી બયતીથી ધનભણુકં ાભતા શેરા તારીભ રેતા તભાભ
તારીભી અથલા અજભામળી કભવિાયીઓ/અધધકાયીઓ
ૂ ોના ળૈક્ષણિક તેભજ લશીલટી સ્ટાપ
 યુધનલધવિટીઓ, કોરેજો, તથા સ્કર
 ફોડવ , કોોયે ળન, ાણરકા તથા ંિામતો અને જુદા જુદા
એન.જી.ઓ.ના તભાભ અધધકાયીઓ અને દાધધકાયીઓ
 નાગહયકો અને કોરેજોના ધલદ્યાથીઓ
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તારીભ કામવક્રભ અને ડીઝાઈન : (Training
programme & Design)

વભમગાો વભમ

કુર

તારીભ

(Period)

ધલમ

રકાય

(Time)

(Subjects) (Type of
Training)
૧ હદલવ

૬ કરાક

૬ વેળન

૨ હદલવ

૧૨ કરાક ૧૦ વેળન

૩ હદલવ

૧૮ કરાક ૧૫ વેળન ટ્રે ઈનવવ ભાટે

યીફ્રેળય કોવવ

કોવવ (TOT)
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તારીભ આલાની દ્ધધતઓ :
(Training Techniques/Methodology)

તારીભ આલા ભાટે પેકલ્ટી દ્વાયા નીિે જિાલેરી જુદી જુદી દ્ધધતઓ
ઉમોગભાં રેલાભાં આલળે

 રેક્પ્િય ધ્ધધત
 જૂથ િિાવ
 અનુબલોની આરે
 કેવ સ્ટડી
 યોર પ્રે
 રશ્નોત્તયી
 ક્પ્લીઝ
 વ્મકધતગત અને ગ્રુ રેઝન્ટે ળન (ટ્રે નવવ તારીભ ભાટે )
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વ્માખ્માતાઓની માદી (List of Faculties)
અનુ.

વ્મખ્માતાનુ ં નાભ

વંકવ નંફય

નંફય
૧

શ્રી ઉાધ્મામ

૨

“

૩

ડો. ગિાત્રા એ.કે.

૪

શ્રી

૫

ડો. દે યાશ્રી ી. જે.

૬

શ્રી વગયીમા

૭

“

બાલવાય

૮

“

શયીિેળ ંડયા

ગોય
૯૮૨૫૭૯૧૬૯૬

જોળીુયા
૯૮૯૮૭૮૨૮૦૭

(ભાહશતી અધધકાય શેર)
૯

ડો. યાજેન્િ આય.શુકર

૨૬૪૦૫૪૬૦

૧૦

શ્રી એભ.વી. ટેર

૧૧

શ્રીભતી કલ્નાફેન (ફયોડા સ્ીા)

૧૨

“

ંક્ક્પ્ત જોગ

(ભાહશતી અધધકાય શેર)
૧૩
૧૪
૧૫
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“Training is a Learning Experience”

સ ૂણિત તારીભ કામવક્રભ
(Tentative Schedule Of Training)

“Let us take a Horse to water
and make him drink”

14

એક હદલવીમ તારીભ કામવક્રભ
(Refreshers’ Training Course)

Day
Day 1

Forenoon session
 Registration and
Introduction
 Key note Address
Session –I & II
 Over view of The
Right To
Information Act
2005 and Rules
2010
 Developing
Assertive attitude
and explaining
Good Faith,
Natural Justice,
Speaking Order
and Public
Interest
Session – III
Proactive Disclosure
and Record
Management

15

Afternoon session
Session IV &V
 Role of PIO and APIO –
Dealing with applications

L

 Role of Appellate
Authorities- Appeal and
penal provisions

U
N
C
H

Session VI
Discussion of RTI Judgments
and Quaternaries

૨ હદલવીમ તારીભ કામવક્રભ : (Refreshers Training Course)

Day
Day -I

Day -II

Forenoon Session
 Registration
 Introduction and
key note
Session-I & II
 An overview of
RTI Act 2005 and
developing
Assertive
Attitude
Session-I & II
 Role of PIO –
APIO & dealing
with RTI
applications

Afternoon Session
Session-III &IV
 Proactive Disclosure and
Record Management

L
U
N
C
H

Session –V
 Understanding of Good
faith/
NaturalJustice/Speaking
Order/Public Interest
Session-III & IV
 Role of DAA/SIC/Appeal
Provisions and How to deal
with Appeals and Discussing
RTI judgements
Session – V
 Interactions/Questionnaires’
 Review/Feedback and
Certificate Distribution

L
U
N
C
H
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૩ હદલવીમ તારીભ કામવક્રભ : (Training Of Trainers—TOT)
Day
Day-I

Forenoon session
 Registration
 Introduction and key
note
Session-I &II
 An Overview of RTI Act
2005History/Objectives/
 Developing Assertive
Attitude

Lunch

Afternoon Session
Session – III & IV
 Role & Responsibilities
of Public Authorities for
better implementation
of the Act
 Do’s & Don’t’s for RTI
Session-IV
 RTI & OSA 1923 and
Human Right

Day-II

Session-I & II
 Role of PIO-APIO
&How to deal with
Applications

Lunch

Day-III

Session-I &II
 Proactive Disclosure
 Record Management

Lunch

Session – III & IV
 How to prepare & make
Presentation-developing
presentation Skills
Session-IV
 Role of DAA and SIC
 Appeal provisions
 Good Faith/Natural
Justice/Public
Interest/Speaking Order
Session – III & IV
 Few Individual
presentations
 Few Group
Presentations
Session-IV
 Evaluation/Feedback
and Certificates
Distribution
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વ્માખ્માતાઓએ ધ્માનભાં યાખલાની ફાફતો :
(Guidelines for Trainers/Faculty)
“where shall I begin, please your Majesty ?”,he asked. “Begin at the
beginning,” the King said gravely, “and go on till you come to an end :
then stop “
-----Lewis Carroll, Alice in Wonderland.

દયે ક પેકલ્ટીએ અવયકાયક લક્પ્તવ્મ ભાટે કેટરીક નીિે જિાલેરી ફાફતોનુ ં
ધ્માન યાખી ોતાનુ ં રેઝન્ટે ળન ફનાલી આલાનુ ં યશેળે
 ળક્ય ફને ત્માં સુધી ાલય ોઈન્ટ રેઝન્ટે ળન કયવુ ં
 વોલાભાં આલેર ધલમ લસ્ત ુને લગી યશેવ ુ ં
 વ્માખ્માનભાં જરૂયીમાત મુજફ અંગ્રેજી/ગુજયાતી/હશન્દી બાા નો
ઉમોગ તારીભાથીઓને ધ્માને રઈ કયલો
 રેક્પ્િય દ્ધધતભાં વ્શાઈટ ફોડવ કે ફ્રી િાટવ નો િ ઉમોગ કયી
ળકામ
ૂ ી પીલ્ભ કે ધલડીઓ ક્ક્પ્રનો િ વભાલેળ કયી
 ધલમને રગતી ટંક
ળકામ
 વ્માખ્માનને વભમ ભમાવ દા ભાં યવરદ યીતે  ૂિવ કયવુ ં
18



ળક્ય શોમ તો ધલમને રગત ું વાહશત્મ અથલા યીડીંગ ભટીયીમર
ુરું ાડવુ ં

 રેઝન્ટેળનભાં વભાધલષ્ટ કયલાભાં આલેરા િોક્કવ ક્પ્લોટેળન કે
આધાયોના વંદબો મોગ્મ યીતે તેભાં દળાવલલા
 તારીભાથીઓને રશ્નો  ૂછલા રોત્વાહશત કયલા અને તેભના રશ્નોના
વંતોકાયક ઉત્તયો આલા
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વંદબવગ્રથ
ં /વાહશત્મ/લેફવાઈટ :
(References)
 ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫
 ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ૨૦૦૫ ના અભરીકયિ ભાટે
યાજ્મ વયકાયશ્રીએ ઘડેરા ધનમભો ૨૦૧૦
 યાજ્મ વયકાયશ્રીની અધધકૃત લેફવાઈટ-જીસ્લાન ભાં “RTI
Cell “ ભાં આેરી ધલગતો જેલી કે ---------હયત્રો/સ ૂિનાઓ/ઠયાલો/ભાગવદળવક સુિનો લગેયે
 યાજ્મ ભાહશતી આમોગની અધધકૃત લેફવાઈટ
“gic.guj.nic.in”
 કેન્દ્ન્િમ ભાહશતી આમોગ ની અધધકૃત લેફવાઈટ
cic.nic.gov.in
 ભાહશત અધધકાયને રગતા શાઇકોટવ અને સુરીભકોટવ ના
ચુકાદાઓ
 કામદાને રગતા અધધકૃત ુસ્તકો
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 સ્ીા દ્વાયા રકાધળત કયલાભાં આલેરી ુક્સ્તકા તથા
ોકેટબ ૂક્પ્વ
 બાયત વયકાયશ્રીના ડી.ઓ.ી.ટી. ધલબાગ દ્વાયા રકાધળત
કયલાભાં આલેરી હપલ્ભ –“ National Anthem On RTI “
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