
માિહતી મેળવવાનો અિધકાર - 
 
માિહતી મેળવવા અરજી કેવી રીતે લખશો? 

માિહતી અિધકારના કાયદા મજુબ માિહતી એટલે કોઇપણ સામગર્ી તે કોઇપણ વ પમા ં હોય, રેકડર્, 

દ તાવેજ, મેમો, ઇ-મેઇલ, અિભપર્ાય, સલાહ, પર્ેસ રીલીઝ, પિરપતર્ો, હકુમો, લોગબકુ, કરાર, અહવેાલ, 

કાગળ, નમનુા, પર્િતકૃિતઓ, ઇલેકટર્ોિનક વ પે સગંર્હાયેલી ડેટા મટીરીયલ અને કોઇપણ પર્ાઇવેટ બોડી 

અંગેની જાહરે સ ામડંળની પહ ચમા ંઆવતી માિહતી. 

 
માિહતીના અિધકારમા ંસરકાર પાસેની તથા તેની પહ ચમા ંહોય તેવી તમામ માિહતી ઉપરાતં તેને સલંગ્ન 

તમામ રેકડર્ દ તાવેજો તથા સરકારી કામોની તપાસણી કરવાનો તેની ન ધ લેવાનો, કે તેનો કોઇ ભાગ કે 

દ તાવેજ, રેકડર્ની પર્માિણત નકલ મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે. 

 
 આ કાયદા હઠેળ માિહતી મેળવવા ઇચ્છતા નાગિરકને જો અરજી લખવામા ં મુ કેલી હોય તો 

કાયદાની કલમ ૬(૧) ખ મજુબ અરજદારની મૌિખક િવનતંીને લેિખત વ પમા ંરજુ કરવા જાહરે 

માિહતી અિધકારી તમામ જ રી સહાય કરશે. 

 
 અરજી કોરા કાગળ પર લખી શકાય, છાપેલા ફોમર્મા ંઆપવી જ રી નથી. 

 
 અરજીમા ંતમને જ રી માિહતી ટંુકમા ંમાગો, તમારે  હતે ુકે કામ અંગે માિહતી જોઇએ છે તે અંગે 

િવગતવાર ફિરયાદ લખવાની જ ર નથી. તેમ કરવાથી આપને જ રી માિહતી મેળવવામા ં િવલબં 

થઇ શકે છે, અથવા પ ટતાને અભાવે આપને બીનજ રી માિહતી મળે તેવ ુબને. 

 



અરજીમા ં
૧. જાહરે માિહતી અિધકારી, તેના ખાતા, િવભાગ કે કચેરીન ુનામ તથા સરનામ ુ

૨. અરજદારન ુનામ તથા ટપાલન ુસરનામ ુ

૩. તમારે મેળવવાની માિહતીની મદુાસર ટંુકી િવગત 

૪. તમે ભરેલી અરજી ફીની િવગત જો તમે બી.પી.એલ. કુટંુબના સભ્ય હોવ તો બી.પી.એલ. કાડર્ના 

મખુ્ય તથા કુટંુબના સભ્યોના નામ લખેલા પાનાની વ-પર્માિણત ફોટોકોપી અરજી સાથે જોડો અને તેની 

ન ધ અરજીમા ંબીડાણ તરીકે કરો. 

૫. તમે માિહતી, માિહતી અિધકારના કાયદા હઠેળ માગંો છો તેવ ુ પ ટ લખો. 

 
 તમારી અરજી લખતી વખતે સૌથી ઉપર મથાળે અથવા અરજી પરેુપરુી લખ્યા પછી નીચે અરજી 

કયાર્ તરીખ લખવાન ુભલુશો નહી. 

 અરજી ફી કયા વ પે ભરવી તે નકકી કરવાનો અિધકાર નાગિરકને છે. 

 જાહરે માિહતી અિધકારીએ અરજી અને ફી ની રકમ વીકાયાર્ બાદ તે અંગેની પહ ચ અરજદારને 

આપવાની રહ ેછે, તેથી પહ ચ મેળવવાન ુભલુશો નહી. 

 
 
માિહતી અિધકારનો કાયદો તથા આ કાયદા હઠેળ રાજય સરકારે બનાવેલા િનયમો મજુબ અરજી નમનુામા ં

કરવી ફરિજયાત નથી. માિહતી મેળવવા માટેની અરજી કોરા કાગળ પર હ તલેિખત વ પે અથવા ઇ-

મેઇલ ારા પણ કરી શકાય છે. ઇ-મેઇલ ારા કરેલી અરજી માટે ભરવાની થતી ફી ની રકમ સાત 

િદવસમા ંભરવાની રહ ેછે. તેમ કરવામા ંચકુ થયેથી અરજી પાછી ખેંચી લીધેલી ગણાશે. 

 



તર્ીસ િદવસમા ંમાિહતી ન મળે કે વધ ુફી માગંવામા ંઆવે તો શુ ંકરવ.ુ 
 

 તર્ીસ િદવસમા ંમાિહતી ના મળે તો, તમે  તે િવભાગન ુઅપીલ સ ાિધકારીને અપીલ કરી શકો 

છો. 

 અધરુી, ખોટી કે ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી મળે કે તે માટે ભરવાની રકમ અપર્માણસર કે િનયમ 

િવ ધ્ધ લાગે તો રાજય માિહતી આયોગને કાયદાની કલમ ૧૮(૧)(૨) હઠેળ સીધી ફિરયાદ કરી 

શકાય છે. 

 જાહરે માિહતી અિધકારી પાસેથી તે િવભાગના અપીલ સ ાિધકારી કોણ છે? તેની િવગત અને 

સરનામ ુમળશે. 

 જાહરે માિહતી અિધકારીના િનણર્યથી નારાજ યિકત, અથવા તર્ીસ િદવસમા ંકોઇ િનણર્ય ના મ યો 

હોય, તે સજંોગોમા ંતે પછીના તર્ીસ િદવસની અંદર કાયદા હઠેળ િનમાયેલા અપીલ સ ાિધકારીને 

અપીલ થઇ શકશે. 

 અપીલ માટે કોઇ ફી ભરવાની નથી. 

 
 
અપીલ સાદા કાગળ પર લખવાની રહ ેછે. તેમા,ં 

૧. અપીલ સ ાિધકારી, િવભાગ / કચેરીન ુનામ 

૨. અપીલ કરનારન ુનામ અને સરનામ ુ

૩. જાહરે માિહતી અિધકારી, િવભાગ, સરનામ ુ

૪.  િનણર્ય સામે અપીલ કરી હોય તેની ટંુકી િવગત, અને હકુમની તારીખ કર્માકં 

૫. માિહતી માગંણી અરજી કયાર્ની તારીખ 



૬. માગંવામા ંઆવેલી માિહતીની િવગત 

૭. માિહતી માગંતી અરજીને તર્ીસ િદવસ પરુા થતા હોય તે તારીખ 

૮. અપીલ માટેના કારણો 

૯. ના માટે િવનતંી કરી હોય તે દાદની િવગત 

૧૦. ખરાઇ હુ ંઆથી જણાવુ ં  ંકે ઉપર આપેલી માિહતી અને િવગતો મારી જાણ અને માનવા મજુબ 

સાચી છે. 

 
થળ -        અપીલ કરનારન ુનામ - 

તારીખ -           સહી-      

        સરનામ ુÐ 

 

પર્થમ અપીલનો િનકાલ સામાન્ય રીતે ૩૦ િદવસમા ંઅને વધમુા ંવધ ુ૪૫ િદવસમા ંઅપીલ સ ાિધકારી 

કરશે. 

 
 

 િનણર્ય ના મળવા બાબતે કે મળેલા હકુમથી નારાજ યિકત રાજય માિહતી આયોગને ૯૦ િદવસમા ં

બીજી અપીલ કરી શકે છે. 

 
 માિહતી અિધકારના અમલને સદુઢ બનાવવા તેમજ તેના ભગં બદલ ધ્યાન દોરવા અને યોગ્ય 

પગલા ંલેવા રાજયના મખુ્ય માિહતી આયોગને કાયદાની કલમ ૧૮ અન ે૧૯ હઠેળ ફિરયાદ અને 

અપીલ કરી શકાય. 



 
કાયદાનો ભગં કયારે થયો ગણાય ? 
 

 કોઇ િવભાગ કે કચેરીમા ંજાહરે માિહતી અિધકારી અને અપીલ સ ાિધકારીની િનમણકુ કરવામા ં

આવી ના હોય. 

 પર્ોએકટીવ િડ કલોઝર તૈયાર ના હોય, 

 જાહરે માિહતી અિધકારી અરજી કે ફી વીકારવાની ના પાડે, 

 અરજી રજુ કયાર્ના તર્ીસ િદવસમા ંમાિહતી પરુી પાડવામા ંના આવે, 

 અરજદારે માગેંલી માિહતીનો નાશ કરવામા ંઆવે, ઇરાદાપવુર્ક ખોટી, અધરુી કે ગેરમાગેર્ દોરે તેવી 

માિહતી પરુી પાડવામા ંઆવે. 

 અપર્માણસર ફી માગંવામા ંકે વસલુ કરવામા ંઆવે. 

 
કાયદાના ભગં બાબતે, 
 

 પર્થમ અપીલ સ ાિધકારી અપીલ સાભંળી જાહરે માિહતી અિધકારીને માિહતી પરુી પાડવા હકુમ 

કરી શકે છે. 

 કાયદાની કલમ ૧૯(૫) મજુબ અપીલ અને ફિરયાદની સનુાવણી દરમ્યાન માિહતી નકારવાન ુપરુી 

ના પાડવાન ુ યાજબીપણ ુસાિબત કરવાની જવાબદારી જાહરે માિહતી અિધકારીની છે. 

 રાજય માિહતી આયોગ, માિહતી નકારવા બદલ જાહરે માિહતી અિધકારીને, માગંવામા ંઆવેલી 

માિહતી પરુી પડવામા ંના આવે ત્યા ંસધુી પર્િતિદન ા.૨૫૦ વધમુા ંવધ ુ ા.૨૫૦૦૦ ની મયાર્દામા ં

દંડ કરી તે વસલુ કરવાનો હકુમ કરી શકે છે. 



 અરજદારને જ રી માિહતી પરુી પાડવાનો તથા ખોટી, અધરુી કે ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આપવા 

બદલ વળતર ચકુવવાનો આદેશ કરી શકે છે. 

 
જાણીબઝુીને ખોટી, અધરુી, ગેરમાગેર્ દોરનારી માિહતી આપવા બદલ કે માગેંલી માિહતીનો ઇરાદાપવુર્ક 

નાશ કરવા બદલ દંડ ઉપરાતં જાહરે માિહતી અિધકારી િવ ધ્ધ સરકારી કમર્ચારીઓને લાગ ુપડતા સેવા 

િનયમો હઠેળ િશ ત ભગંના પગલા ંલેવા સરકારને રાજય માિહતી આયોગ ભલામણ કરી શકે છે. 

 
સામેથી જાહરે કરવાની િવગતો 
 
કાયદાની કલમ - ૪(૧)(ખ) મજુબ દરેક સ ામડંળે આ માિહતી સામેથી જાહરે કરવાની છે. 
 
માિહતી અિધકારનો કાયદો - ૨૦૦૫ અનસુાર દરેક જાહરે સ ા મડંળે નીચે મજુબની માિહતી સામે ચાલીન ે

જાહરે કરવાની રહ ેછે. આ માિહતીને કાયદામા ંપર્ોએકટીવ ડી કલોઝર કહવેામા ંઆવે છે. 

 
પોતાના યવ થાતતંર્, કાય  અને ફરજોની િવગતો 
 
૧. અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ાઓ અને ફરજો 

૨. દેખરેખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામા ંઅનસુરવાની કાયર્રીિત 

૩. પોતાના કાય  બજાવવા માટે નકકી કરેલા ધોરણો 

૪. કાય  બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા િનયતંર્ણ હઠેળના કે કમર્ચારીઓ ારા અનસુરવામા ં

આવતા િનયમો, િવિનયમો, સચુનાઓ, િનયમસગંર્હો અને તે સબધંી રેકડર્ 

૫. પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયતંર્ણ હઠેળ હોય તેવા દ તાવેજોની કક્ષા અને વગીર્કરણન ુપતર્ક 



૬. િવભાગ કે સ ામડંળે અનસુરવાની નીિત અથવા તેના અમલીકરણ સબધંમા ં નાગિરકો સાથે 

િવચાર િવિનયમ માટે અથવા તેમના ારા રજુઆત માટેની િવઘમાન ગોઠવણની િવગતો, 

૭. તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હતે ુમાટે બે અથવા તેથી વધ ુ યિકતઓના બનેલા બોડર્, 

કાઉિન્સલ, સિમિત અને બીજા મડંળોની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની 

કાયર્ન ધો લોકોને મળવાપાતર્ છે કે કેમ 

૮. તેના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી 

૯. તેના િવિનયમોમા ંજોગવાઇ કયાર્ પર્માણે વળતરની પધ્ધિત સિહત તેના દરેક અિધકારીઓ અને 

કમર્ચારીઓને મળતા માિસક મળતરની િવગતો 

૧૦. તમામ યોજનાઓ, સિુચત ખચર્ અને કરેલી વહેંચણી પરના અહવેાલોની િવગતો દશાર્વતે તથા તે 

દરેક એજન્સીને ફાળવેલા નાણાકીય સસંાધનોની િવગતો 

૧૧. ફાળવેલી રકમો અને તેવા કાયર્કર્મોના લાભાથીર્ઓની િવગતો સિહત આિથર્ક સહાય કાયર્કર્મોની 

અમલ બજવણીની રીત 

૧૨. ટછાટો પરવાનગીઓ અથવા અિધકૃિતઓ મેળવનારાની િવગતો 

૧૩. ઇલેકટર્ોિનક વ પમા ંઉપલબ્ધ અથવા ધરાવેલી માિહતીને લગતી િવગતો 

૧૪. જાહરે ઉપયોગ માટે િનભાવવામા ં આવતો હોય તેવા ગર્થંાલય અથવા તેવા વાચંનાલયના 

કામકાજના કલાકો સિહતની માિહતી તથા તે મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલબ્ધ સિુવધાઓની 

િવગતો 

૧૫. જાહરે માિહતી અિધકારીઓના નામો, હો ાઓ અને બીજી િવગતો 

૧૬. ઠરાવવામા ંઆવે તેવી બીજી માિહતી 



 
 આ માિહતી મેળવવા અરજીદારે અરજી ફી ભરવાની કે ૩૦ િદવસ રાહ જોવાની જ ર નથી. 

 આ પર્કારની માિહતી, કાયદાની કલમ ૪(૪) મજુબ ફકત નકલ ફી (ઝેરોક્ષના ખરેખર થયેલા 

ખચર્ની રકમ) ભરી નાગિરક તરત મેળવી શકે છે. 

 કાયદાનસુાર જણાવેલા ૧૭ પર્કારની માિહતી જો જાહરે સ ામડંળ પાસે મેન્યઅુલના વ પમા ં

ઉપલબ્ધ ના હોય તો તે જાહરે માિહતી અિધકારી ારા માિહતી નકારવાનો ગનુ્હો બને છે. 

 
ખાસ ન ધ - 
 

 કોઇ પણ તબકકે તમને એવ ુલાગે કે તમારા માિહતીના અિધકારને કોઇપણ રીતે અવરોધવામા ં

આવી ર ો છે, કે અરજી પાછી ખેંચી લેવા દબાણ કરવામા ંઆવી ર  ુછે તો તમે રાજયના મખુ્ય 

માિહતી કિમ રને કાયદાની કલમ ૧૮(૧) (૨) મજુબ સીધી ફિરયાદ કરી શકો છો. 

 

 માિહતી અિધકાર ગજુરાત પહલે વૈિચ્છક પર્યાસ છે, તેની કોઇ શાખા નથી. સલાહ કે માગર્દશર્ન 

માટે કોઇ ફી લેવામા ંઆવતી નથી. વૈચ્છીક યોગદાન આવકાયર્ છે. 

  


