માિહતી મેળવવાનો અિધકાર માિહતી મેળવવા અરજી કેવી રીતે લખશો?
માિહતી અિધકારના કાયદા મુજબ માિહતી એટલે કોઇપણ સામગર્ી તે કોઇપણ

વ પમાં હોય, રે કડર્,

દ તાવેજ, મેમો, ઇ-મેઇલ, અિભપર્ાય, સલાહ, પર્ેસ રીલીઝ, પિરપતર્ો, હક
ુ મો, લોગબુક, કરાર, અહેવાલ,
કાગળ, નમુના, પર્િતકૃિતઓ, ઇલેકટર્ોિનક વ પે સંગર્હાયેલી ડેટા મટીરીયલ અને કોઇપણ પર્ાઇવેટ બોડી
અંગેની જાહેર સ ામંડળની પહ ચમાં આવતી માિહતી.

માિહતીના અિધકારમાં સરકાર પાસેની તથા તેની પહ ચમાં હોય તેવી તમામ માિહતી ઉપરાંત તેને સંલગ્ન
તમામ રે કડર્ દ તાવેજો તથા સરકારી કામોની તપાસણી કરવાનો તેની ન ધ લેવાનો, કે તેનો કોઇ ભાગ કે
દ તાવેજ, રે કડર્ની પર્માિણત નકલ મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે .

9

આ કાયદા હેઠળ માિહતી મેળવવા ઇચ્છતા નાગિરકને જો અરજી લખવામાં મુ કેલી હોય તો
કાયદાની કલમ ૬(૧) ખ મુજબ અરજદારની મૌિખક િવનંતીને લેિખત વ પમાં રજુ કરવા જાહેર
માિહતી અિધકારી તમામ જ રી સહાય કરશે.

9

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

9

અરજીમાં તમને જ રી માિહતી ટુંકમાં માગો, તમારે

હેત ુ કે કામ અંગે માિહતી જોઇએ છે તે અંગે

િવગતવાર ફિરયાદ લખવાની જ ર નથી. તેમ કરવાથી આપને જ રી માિહતી મેળવવામાં િવલંબ
થઇ શકે છે , અથવા પ ટતાને અભાવે આપને બીનજ રી માિહતી મળે તેવ ુ બને.

અરજીમાં
૧.

જાહેર માિહતી અિધકારી, તેના ખાતા, િવભાગ કે કચેરીનુ નામ તથા સરનામુ

૨.

અરજદારનુ નામ તથા ટપાલનુ સરનામુ

૩.

તમારે મેળવવાની માિહતીની મુદાસર ટુંકી િવગત

૪.

તમે ભરે લી અરજી ફીની િવગત જો તમે બી.પી.એલ. કુટુંબના સભ્ય હોવ તો બી.પી.એલ. કાડર્ના

મુખ્ય તથા કુટુંબના સભ્યોના નામ લખેલા પાનાની વ-પર્માિણત ફોટોકોપી અરજી સાથે જોડો અને તેની
ન ધ અરજીમાં બીડાણ તરીકે કરો.
૫.

તમે માિહતી, માિહતી અિધકારના કાયદા હેઠળ માંગો છો તેવ ુ પ ટ લખો.

9

તમારી અરજી લખતી વખતે સૌથી ઉપર મથાળે અથવા અરજી પુરેપરુ ી લખ્યા પછી નીચે અરજી
કયાર્ તરીખ લખવાનુ ભુલશો નહી.

9

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

9

જાહેર માિહતી અિધકારીએ અરજી અને ફી ની રકમ વીકાયાર્ બાદ તે અંગેની પહ ચ અરજદારને
આપવાની રહે છે , તેથી પહ ચ મેળવવાનુ ભુલશો નહી.

માિહતી અિધકારનો કાયદો તથા આ કાયદા હેઠળ રાજય સરકારે બનાવેલા િનયમો મુજબ અરજી નમુનામાં
કરવી ફરિજયાત નથી. માિહતી મેળવવા માટે ની અરજી કોરા કાગળ પર હ તલેિખત વ પે અથવા ઇમેઇલ

ારા પણ કરી શકાય છે . ઇ-મેઇલ

ારા કરે લી અરજી માટે ભરવાની થતી ફી ની રકમ સાત

િદવસમાં ભરવાની રહે છે . તેમ કરવામાં ચુક થયેથી અરજી પાછી ખેંચી લીધેલી ગણાશે.

તર્ીસ િદવસમાં માિહતી ન મળે કે વધુ ફી માંગવામાં આવે તો શુ ં કરવુ.
9

તર્ીસ િદવસમાં માિહતી ના મળે તો, તમે

તે િવભાગનુ અપીલ સ ાિધકારીને અપીલ કરી શકો

છો.
9

અધુરી, 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) હેઠળ સીધી ફિરયાદ કરી
શકાય છે .

9

જાહેર માિહતી અિધકારી પાસેથી તે િવભાગના અપીલ સ ાિધકારી કોણ છે ? તેની િવગત અને
સરનામુ મળશે.

9

જાહેર માિહતી અિધકારીના િનણર્યથી નારાજ યિકત, અથવા તર્ીસ િદવસમાં કોઇ િનણર્ય ના મ યો
હોય, તે સંજોગોમાં તે પછીના તર્ીસ િદવસની અંદર કાયદા હેઠળ િનમાયેલા અપીલ સ ાિધકારીને
અપીલ થઇ શકશે.

9

અપીલ માટે કોઇ ફી ભરવાની નથી.

અપીલ સાદા કાગળ પર લખવાની રહે છે . તેમાં,
૧.

અપીલ સ ાિધકારી, િવભાગ / કચેરીનુ નામ

૨.

અપીલ કરનારનુ નામ અને સરનામુ

૩.

જાહેર માિહતી અિધકારી, િવભાગ, સરનામુ

૪.
૫.

િનણર્ય સામે અપીલ કરી હોય તેની ટુંકી િવગત, અને હક
ુ મની તારીખ કર્માંક
માિહતી માંગણી અરજી કયાર્ની તારીખ

૬.

માંગવામાં આવેલી માિહતીની િવગત

૭.

માિહતી માંગતી અરજીને તર્ીસ િદવસ પુરા થતા હોય તે તારીખ

૮.

અપીલ માટે ના કારણો

૯.
૧૦.

ના માટે િવનંતી કરી હોય તે દાદની િવગત
ખરાઇ હુ ં આથી જણાવું

ં કે ઉપર આપેલી માિહતી અને િવગતો મારી જાણ અને માનવા મુજબ

સાચી છે .

થળ -

અપીલ કરનારનુ નામ -

તારીખ -

સહીસરનામુ Ð

પર્થમ અપીલનો િનકાલ સામાન્ય રીતે ૩૦ િદવસમાં અને વધુમાં વધુ ૪૫ િદવસમાં અપીલ સ ાિધકારી
કરશે.

9

િનણર્ય ના મળવા બાબતે કે મળે લા હક
ુ મથી નારાજ યિકત રાજય માિહતી આયોગને ૯૦ િદવસમાં
બીજી અપીલ કરી શકે છે .

9

માિહતી અિધકારના અમલને સુદઢ બનાવવા તેમજ તેના ભંગ બદલ ધ્યાન દોરવા અને યોગ્ય
પગલાં લેવા રાજયના મુખ્ય માિહતી આયોગને કાયદાની કલમ ૧૮ અને ૧૯ હેઠળ ફિરયાદ અને
અપીલ કરી શકાય.

કાયદાનો ભંગ કયારે થયો ગણાય ?
9

કોઇ િવભાગ કે કચેરીમાં જાહેર માિહતી અિધકારી અને અપીલ સ ાિધકારીની િનમણુક કરવામાં
આવી ના હોય.

9

પર્ોએકટીવ િડ કલોઝર તૈયાર ના હોય,

9

જાહેર માિહતી અિધકારી અરજી કે ફી વીકારવાની ના પાડે,

9

અરજી રજુ કયાર્ના તર્ીસ િદવસમાં માિહતી પુરી પાડવામાં ના આવે,

9

અરજદારે માંગેલી માિહતીનો નાશ કરવામાં આવે, ઇરાદાપુવર્ક ખોટી, અધુરી કે ગેરમાગેર્ દોરે તેવી
માિહતી પુરી પાડવામાં આવે.

9

અપર્માણસર ફી માંગવામાં કે વસુલ કરવામાં આવે.

કાયદાના ભંગ બાબતે,
9

પર્થમ અપીલ સ ાિધકારી અપીલ સાંભળી જાહેર માિહતી અિધકારીને માિહતી પુરી પાડવા હક
ુ મ
કરી શકે છે .

9

કાયદાની કલમ ૧૯(૫) મુજબ અપીલ અને ફિરયાદની સુનાવણી દરમ્યાન માિહતી નકારવાનુ પુરી
ના પાડવાનુ યાજબીપણુ સાિબત કરવાની જવાબદારી જાહેર માિહતી અિધકારીની છે .

9

રાજય માિહતી આયોગ, માિહતી નકારવા બદલ જાહેર માિહતી અિધકારીને, માંગવામાં આવેલી
માિહતી પુરી પડવામાં ના આવે ત્યાં સુધી પર્િતિદન ા.૨૫૦ વધુમાં વધુ ા.૨૫૦૦૦ ની મયાર્દામાં
દં ડ કરી તે વસુલ કરવાનો હક
ુ મ કરી શકે છે .

9

અરજદારને જ રી માિહતી પુરી પાડવાનો તથા ખોટી, અધુરી કે ગેરમાગેર્ દોરતી માિહતી આપવા
બદલ વળતર ચુકવવાનો આદે શ કરી શકે છે .

જાણીબુઝીને ખોટી, અધુરી, ગેરમાગેર્ દોરનારી માિહતી આપવા બદલ કે માંગેલી માિહતીનો ઇરાદાપુવક
ર્
નાશ કરવા બદલ દં ડ ઉપરાંત જાહેર માિહતી અિધકારી િવ ધ્ધ સરકારી કમર્ચારીઓને લાગુ પડતા સેવા
િનયમો હેઠળ િશ ત ભંગના પગલાં લેવા સરકારને રાજય માિહતી આયોગ ભલામણ કરી શકે છે .

સામેથી જાહેર કરવાની િવગતો
કાયદાની કલમ - ૪(૧)(ખ) મુજબ દરે ક સ ામંડળે આ માિહતી સામેથી જાહેર કરવાની છે .
માિહતી અિધકારનો કાયદો - ૨૦૦૫ અનુસાર દરે ક જાહેર સ ા મંડળે નીચે મુજબની માિહતી સામે ચાલીને
જાહેર કરવાની રહે છે . આ માિહતીને કાયદામાં પર્ોએકટીવ ડી કલોઝર કહેવામાં આવે છે .

પોતાના યવ થાતંતર્, કાય અને ફરજોની િવગતો
૧.

અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની સ ાઓ અને ફરજો

૨.

દે ખરે ખ અને જવાબદારીના માધ્યમ સિહત િનણર્ય લેવાની પર્િકર્યામાં અનુસરવાની કાયર્રીિત

૩.

પોતાના કાય બજાવવા માટે નકકી કરે લા ધોરણો

૪.

કાય બજાવવા માટે પોતાની પાસેના અથવા િનયંતર્ણ હેઠળના કે કમચ
ર્ ારીઓ

ારા અનુસરવામાં

આવતા િનયમો, િવિનયમો, સુચનાઓ, િનયમસંગર્હો અને તે સબંધી રે કડર્
૫.

પોતાની પાસે અથવા પોતાના િનયંતર્ણ હેઠળ હોય તેવા દ તાવેજોની કક્ષા અને વગીર્કરણનુ પતર્ક

૬.

િવભાગ કે સ ામંડળે અનુસરવાની નીિત અથવા તેના અમલીકરણ સબંધમાં નાગિરકો સાથે
િવચાર િવિનયમ માટે અથવા તેમના ારા રજુઆત માટે ની િવઘમાન ગોઠવણની િવગતો,

૭.

તેના ભાગ તરીકે અથવા તેની સલાહના હેત ુ માટે બે અથવા તેથી વધુ યિકતઓના બનેલા બોડર્,
કાઉિન્સલ, સિમિત અને બીજા મંડળોની બેઠકો લોકો માટે ખુ લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોની
કાયન
ર્ ધો લોકોને મળવાપાતર્ છે કે કેમ

૮.

તેના અિધકારીઓ અને કમર્ચારીઓની માિહતી

૯.

તેના િવિનયમોમાં જોગવાઇ કયાર્ પર્માણે વળતરની પધ્ધિત સિહત તેના દરે ક અિધકારીઓ અને
કમર્ચારીઓને મળતા માિસક મળતરની િવગતો

૧૦.

તમામ યોજનાઓ, સુિચત ખચર્ અને કરે લી વહેંચણી પરના અહેવાલોની િવગતો દશાર્વતે તથા તે
દરે ક એજન્સીને ફાળવેલા નાણાકીય સંસાધનોની િ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 પમાં ઉપલબ્ધ અથવા ધરાવેલી માિહતીને લગતી િવગતો

૧૪.

જાહેર ઉપયોગ માટે િનભાવવામાં આવતો હોય તેવા ગર્ંથાલય અથવા તેવા વાંચનાલયના
કામકાજના કલાકો સિહતની માિહતી તથા તે મેળવવા માટે નાગિરકોને ઉપલબ્ધ સુિવધાઓની
િવગતો

૧૫.

જાહેર માિહતી અિધકારીઓના નામો, હો ાઓ અને બીજી િવગતો

૧૬.

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

9

આ પર્કારની માિહતી, કાયદાની કલમ ૪(૪) મુજબ ફકત નકલ ફી (ઝેરોક્ષના ખરે ખર થયેલા
ખચર્ની રકમ) ભરી નાગિરક તરત મેળવી શકે છે .

9

કાયદાનુસાર જણાવેલા ૧૭ પર્કારની માિહતી જો જાહેર સ ામંડળ પાસે મેન્યુઅલના

વ પમાં

ઉપલબ્ધ ના હોય તો તે જાહેર માિહતી અિધકારી ારા માિહતી નકારવાનો ગુન્હો બને છે .
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કોઇ પણ તબકકે તમને એવુ લાગે કે તમારા માિહતીના અિધકારને કોઇપણ રીતે અવરોધવામાં
આવી ર ો છે , કે અરજી પાછી ખેંચી લેવા દબાણ કરવામાં આવી ર ુ છે તો તમે રાજયના મુખ્ય
માિહતી કિમ રને કાયદાની કલમ ૧૮(૧) (૨) મુજબ સીધી ફિરયાદ કરી શકો છો.

9

માિહતી અિધકાર ગુજરાત પહેલ વૈિચ્છક પર્યાસ છે , તેની કોઇ શાખા નથી. સલાહ કે માગર્દશર્ન
માટે કોઇ ફી લેવામાં આવતી નથી. વૈચ્છીક યોગદાન આવકાયર્ છે .

