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મોકલનારઃ- 

�માકંઃ......................... 

�હ�ર મા�હતી અિઘકાર�, 

.....................(�હ�ર સ�ામડંળ/ 

િવભાગ/કચેર�$ ુ ંનામ) 

સરના'ઃુ ...................... 

તાર�ખઃ ........................ 

)િત, 

�હ�ર મા�હતી અિઘકાર�, 

....................................................... 

(�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ) 

સરના'ઃુ ........................ 
 

*ીમાન, 

 મા�હતીનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ હ�ઠળ *ી / *ીમતી / 1ુમાર� ................ ........................ ની      તા.   /    

/૨૦૧૦ ની અર3 ...............................  ના રોજ અ5ે મળ� છે. તે જોવા િવનતંી. 

* ૨. જ7ર� મા�હતી / દ9 તાવેજની િવષયવ9 ; ુઆપની કચેર�ના કાય> સાથે વ@ ુિનકટતાથી સકંળાયેલી હોવાથી, તે આગળની 

જ7ર� કાયBવાહ� માટ� આ સાથે આપને સCંણૂBપણે તબદ�લ કરવામા ંઆવે છે. 

#'(� 

* ૩. ઉપર ઉI લેખેલી અર3માનંી માગંલી મા�હતી / દ9 તાવેજમાથંી, નીચેની મા�હતી / દ9 તાવેજ આપના �હ�ર સ�ામડંળ 

કચેર�ને લગતી હોવાથી તે આગળની જ7ર� કાયBવાહ� માટ� આપને તબદ�લ કરવામા ંઆવે છે.  

(૧) 

(૨)  

(૩)  

(૪) 

૪. આથી )માKણત કરવામા ંઆવે છે ક� અરજદાર� િનયમ-૫ (ક) )માણે અર3 ફ� પેટ� 7!......................... Nકૂવેલ છે. 

૫. અરજદાર� બી.પી.એલ કાડBની )માKણત નકલ બીડ�લ હોઇ મા�હતીધારા-૦૫ હ�ઠળ ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. 
 

)���*+- તા.    /    /૨૦૧૦ ની 

અરજદારની 'ળૂ અર3 

              આપનો િવQાR ુ

 

(........................) 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� 

�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ 

ટ�લીફોન નબંરઃ- 
 

�,  �(���+- 

-�", 

*ી / *ીમતી /1ુમાર� ............................(અરજદાર$ ુ ંનામ). 

...........................................................(સરના')ુ.. 

  ઉપર જણાવેલ �હ�ર સ�ામડંળના �હ�ર મા�હતી અિઘકાર�નો સપંકB કરવા તેને/ તેણી ને િવનતંી કરવામા ંઆવે છે. 
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મોકલનારઃ- 

�માકંઃ......................... 

�હ�ર મા�હતી અિઘકાર�, 

.....................(�હ�ર સ�ામડંળ/ 

િવભાગ/કચેર�$ ુ ંનામ) 

સરના'ઃુ ...................... 

તાર�ખઃ ........................ 

)િત, 
*ી / *ીમતી /1ુમાર�......................... 

સરના'ઃુ ...................................... 

 

 
 

*ીમાન, 

 મા�હતીનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ હ�ઠળ મા�હતી / દ9 તાવેજો આપવા માટ�ની િવનતંી કરતી 

આપની તા. ......................... ની આપની અર3ના અ$સુધંાનમા.ં 

* ૨. તમાર� ઉપરની અર3મા ંતમે માગેંલ જ7ર� મા�હતી / દ9 તાવેજો આ સાથે બીડ�લ છે. 

* ૩. S જ7ર� મા�હતી / દ9 તાવેજો માગેંલ છે તમાથંી Tિશક મા�હતી / દ9 તાવેજો આ સાથે સામેલ 

રાખવામા ંઆવે છે. 

(૧) 

(૨) 

(૩) 

(૪)  

* ૪. નીચેની મા�હતી / દ9 તાવેજો અિધિનયમની નીચેની કલમની જોગવાઇઓ  હ�ડળ આપી શકાય 

તેમ નથી.  

�મ માગેંલ મા�હતી અ9 વીકાર કરવા માટ� લાW ુપડતી કલમ / પેટા કલમ  

   

   

   

* ૫. આપ ઉપરના િનણBયથી નારાજ થયેલ હોય તો, િનણBય મXયાની તાર�ખથી 5ીસ �દવસની Yદર 

આપ .................................(અહZ અપીલ સ�ાિઘકાર�$ુ ં નામ/ હો[ો/ કચેર�$ુ ં સરના'ુ/ં 

ટ�લીફોન િન�દ\] ટ કરવા) ને અપીલ કર� શરશો. 
 

આપનો િવQાR ુ

 

 

 

(........................) 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� 
�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ 

ટ�લીફોન નબંરઃ- 
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 )િત, 

�હ�ર મા�હતી અિઘકાર�, 

....................................................... 

(�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ) 

સરના'ઃુ ........................ 
 

 ^ુ ંમા�હતીનો અિઘકાર અિઘિનયમ, ૨૦૦૫ હ�ઠળ આપની પાસેથી નીચેની મા�હતી મેળવવા માWં ુ_.ં તેની િવગતો નીચે 

'જુબ છે. 

૧. અરજદાર$ુ ંનામ   : 

૨. અરજદાર$ુ ંC ૂ̀ ુ સરના' ુ      ;  

૩.જ7ર� મા�હતીની ચોbસ બાબતો/ િવગતો (cૂંકમા)ં ;       જ7ર� મા�હતીનો ચોbસ 

      સમયગાળો; 

(૧) 

(૨) 

(૩) 
 

૪. * (૧) મe ................. િવભાગ / કચેર�મા ંતાર�ખ : ..................... ના રોજ પહgચ �માકંઃ ......................... થી 7! 

...................... શh દોમા ં7િપયા ........................... ની અર3 ફ� Nકુવેલી છે. 

* (૨) ^ુ,ં આ સાથે અર3 ફ� પેટ� �ોસ કર�લ �ડમાi ડ jાફટ / પે ઓડBર / ભારતીય પો9 ટલ ઓડBર$ુ ંKબડાણ ક`ંુ _.ં તેની િવગતો 

નીચે 'જુબ છે. 
 

�ડમાi ડ jાફટ / પે 

ઓડBર / ભારતીય 

પો9 ટલ ઓડBરનો નબંર 

તાર�ખ બeક / પો9 ટ ઓ�ફસ$ુ ં

નામ અને 9 થળ 

કોની તરફ�ણમા ં રકમ 7િપયા 

   (૧) ‘Wજુરાત સરકાર’  

      અથવા 

(૨) ........................... (સરકાર� 

િવભાગ/ કચેર� િસવાયના �હ�ર 

સ�ામડંળ$ુ ંનામ િન�દ\] ટ કરmુ)ંn 

 

 

* (૩) આ અર3 ઉપર 7! ................... ની નોન જo�ુડિશયલ 9 ટ�p પ / કોટB  ફ� 9 ટ�p પ / ર�વi o ુ9 ટ�p પ ચોટાડ�લ છે. 

* (૪) મe તાર�ખ ................ ના ચલનથી .................. (બeક, શાખા, 9 થળ$ુ ંનામ જણાવmુ)ં ખાતે અર3 ફ� ભર�લ છે, S આ સાથે 

અસલમા ંબીડ�લ છે. 

* (૫) મe 7! ૨૦/- ના નોન જo�ુડિશયલ 9 ટ�p પ પેપર / જo�ુડિશયલ 9 ટ�p પ પેપર પર અર3 કર� હોવાથી અલગથી ફ� ભર�લ નથી. 

* (૬) ^ુ,ં આથી �હ�ર ક`ંુ _ં ક�, ^ુ ંતાર�ખ ....... ના રોજ ગર�બી ર�ખા હ�ઠળના 1ુcંુબનો _ં અને મe આ સાથે ગર�બી ર�ખા હ�ઠળના 

1ુcંુબના કાડBની )માKણત નકલ / ખર� નકલ અથવા ગર�બી ર�ખા હ�ઠળના 1ુcંુબના )માણપ5ની )માKણત નકલ / ખર� નકલ 

Kબડ�લ છે. તેથી મe અર3 ફ� ભર� નથી. 
 

૫. ^ુ,ં આથી �હ�ર ક`ંુ _ં ક� ^ુ ંભારતનો નાગ�રક _.ં 
 

.૬. ^ુ ંઆથી �હ�ર ક`ંુ _ં ક� ઉપરની િવગતો માર� �ણ અને માi યતા અ$સુાર સાચી છે. 
 

તાર�ખઃ  
 

9 થળઃ  

અરજદારની સહ�ઃ 

ટ�લીફોન ન.ં ...................... 

(કચેર�) : .......................... 

(િનવાસ): .......................... 

મોબાઇલ ન.ં (હોય તો) : .......................nnnn 
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)િત, 

અપીલ સ�ાિધકાર�,  

....................................................... 

(�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ) 

સરના'ઃુ ........................ 

 
<����,  

 મને કોઇ િનણBય મXયો ન હોવાથી / ^ુ ં�હ�ર મા�હતી અિધકાર�ના તાર�ખ .................... ના િનણBયથી નારાજ હોવાથી, 

મા�હતીનો અિધકાર, અિધિનયમ ૨૦૦૫ ની કલમ – ૧૯ (૧) હ�ઠળ ^ુ ંઆથી  આ )થમ અપીલ દાખલ ક`ંુ _.ં માર� અપીલની 

િવગતો નીચે )માણે છેઃ- 

૧. અપીલ કરનાર$ુ ંનામઃ-  

૨. અરજદાર બીપીએલ વગBમા ંઆવે છે ક� ક�મ :   હા/ના 

૩.  અપીલ કરનાર$ુ ંસરના'ુ ં:  

૪. (ક) �હ�ર મા�હતી અિધકાર�$ુ ંનામઃ 

 (ખ) �હ�ર સ�ામડંળ / િવભાગ / કચેર�$ ુ ંનામ અને સરના'ુ ં: 

 (ગ) S િનણBયની સામે અપીલ કર� હોય તે િનણBયના �માકં અને તાર�ખ સ�હત એવા િનણBયની િવગતો : 

૫. �હ�ર મા�હતી અિધકારોને રsુ કર�લ અર3ની તાર�ખઃ 

૬. મા�હતીની િવગતો: 

 (૧) માગંવામા ંઆવેલ મા�હતી :  

 (૨) માગેંલ મા�હતીનો સમયગાળો : 

૭. �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ને અર3 રsુ કયાB પછ� ૩૦ �દવસ Cરુા થતા હોય તે તાર�ખ :  

૮. અપીલ માટ�ના કારણો 

 (ક) �હ�ર મા�હતી અિધકાર�ને અર3 રsુ કયાBના ૩૦ �દવસની Yદર કોઇ િનણBય મળેલ નથી. 

 (ખ) �હ�ર મા�હતીના તા........ ના રોજના િનણBયની નારાજ હોવાથી. 

૯. અપીલ માટ�ના કારણો 

૧૦. અપીલ દાખલ કરવા માટ�ની છેI લી તાર�ખ 

૧૧. ઠરાવેલી સમય મયાBદા પછ� અપીલ દાખલ કરવામા ંથયેલ િવલબં (કાઇ હોય તો) માટ�ના કારણો : 

૧૨. Sના માટ� િવનતંી કર� હોય / દાદ માગંવામા ંઆવી હોય તે : 
 

 ^ુ ંઆથી જણાmુ ં_ ંક�, ઉપર આપવામા ંઆવેલી મા�હતી અને િવગતો માર� ઉ�મ �ણ અને માi યતા 'જુબ સાચી છે.  

 
 

તાર�ખઃ  
 

9 થળઃ  

અપીલ કરનારની સહ�ઃ 

ટ�લીફોન ન.ં ...................... 

(કચેર�) : .......................... 

(િનવાસ): .......................... 

મોબાઇલ ન.ં (હોય તો) : .......................nnnn 

 

Wજુરાતના રજયપાલના ^કુમથી અને તેમના નામે, 
 

આર. 3. જોષી 

સરકારના નાયબ સKચવ
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)િત, 

.............................(અરજદાર$ ુ ંનામ).. 

..............................(સરના')ુ  

..............................(ગામ/ શહ�ર)  
 

*ીમાન, 

 મા�હતીનો અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૬ (૧) અને મા�હતીનો અિધકાર િનયમો, ૨૦૧૦ ના 

િનયમ-૩ (૧) હ�ઠળ આપની ..................િવષય Yગેની તાર�ખઃ....................ની અર3................ના રોજ 

(તાર�ખ જણાવવી) મળ� છે. આ સબંઘંમા માર� જણાવવા$ુ ંક� આપે માગેંલી જ7ર� મા�હતી અને દ9 તાવેજો 

માટ� નીચે જણાવેલી િવગતો અ$સુાર 7!...................(શh દોમા ં7િપયા................... Cરૂા) જમા કરાવવા$ુ ં

આપને ફરમાવવામા ંઆવે છે. 

૧ પાનાની 1ુલ સvં યા (A3 અથવા A4 સાઇઝ) ...................... × 

પાનાદ�ઠ 7!.૨/- 

7!.  

૨ મોટ� સાઇઝના (A3, A4 સાઇઝ િસવાયની) પાનાની 1ુલ સvં યા, ખર�ખર 

ખચBની રકમ 

7!.  

(ખર�ખર ખચBની રકમ) 
3 ફલોપી / �ડ9 ક ચાy ...............  × નગં દ�ઠ 7!. ૫૦/- 7!.  

૪ ર�કડBની તપાસણી માટ�નો ચાy ................... 7!.  

૫ ન'નૂા / મોડ�લ / ફોટોzાફ માટ�નો ચાy  7!.  

૬ અi ય  7!.  

 A�  >����  

*૨. ઉપરોકત રકમની ગણતર� ફ�રફારને આિધન રહ�શે. ખર�ખર મા�હતી આપવાના સમયે જો કોઇ 

ફ�રફાર હોય તો, તે આપને બધંનકતાB રહ�શે 

૩. આપ ઉપરોકત રકમ, નીચે દશાBવેલા Nકૂવણીના )કારોમાથંી કોઇ એક ર�તે જમા કરાવી / Nકૂવી 

શકશો. 

(ક)  રોકડ�થી 

(ખ)  �ડમાi ડ jાફટથી 

(ગ) પે ઓડBર થી 

(ઘ)  ભારતીય પો9 ટલ ઓડBરથી 

તે * (૧) ‘Wજુરાત સરકાર‘ ના નામના અને યો{ ય 

ર�તે �ોસ કર�લ હોવા જોઇશે.. 

                  અથવા 

* (૨) ...................................( સરકાર� િવભાગ/ 

કચેર� િસવાયના �હ�ર સ�ામડંળ$ુ ં નામ િન�દ\] ટ 

કરm)ુ 
(ચ)  ‘૦૦૭૦-અi ય વહ�વટ� સેવાઓ-૬૦- અi ય 

       સેવાઓ-૮૦૦-અi યઆવક-(૧૭)-       મા�હતીનો 

અિધકાર અિધિનયમ / િનયમો        હ�ઠળ ફ� અને અi ય 

ચાy‘ એ Yદાજપ5        સદરમા ંજમા કરાવેલ ચલનથી.  

 

 

 

 

 



૪. આપે માગંેલ મા�હતી અને દ9 તાવેજો આપ ક�વી ર�તે, એટલે ક� 7બ7 અથવા ટપાલથી મેળવવા 

માગંો છો, તે જણાવવા િવનતંી કરવામા ંઆવે છે.    

 

આપનો િવQાR ુ

 

 

 

(........................) 

�હ�ર મા�હતી અિધકાર� 
�હ�ર સ�ામડંળ/ િવભાગ/ કચેર�$ ુ ંનામ 

ટ�લીફોન નબંરઃ- 


