...
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!" #$ "%& 
મોકલનારઃમાંકઃ.........................
હર માહતી અિઘકાર,
.....................(હર સામંડળ/
િવભાગ/કચેર$ું નામ)
સરના'ુઃ ......................
તારખઃ ........................

)િત,
હર માહતી અિઘકાર,
.......................................................
(હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ)
સરના'ુઃ ........................
*ીમાન,
માહતીનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ હઠળ *ી / *ીમતી / 1ુ માર ................ ........................ ની

તા.

/

/૨૦૧૦ ની અર3 ............................... ના રોજ અ5ે મળ છે . તે જોવા િવનંતી.
* ૨.

જ7ર માહતી / દ9તાવેજની િવષયવ9;ુ આપની કચેરના કાય> સાથે વ@ુ િનકટતાથી સંકળાયેલી હોવાથી, તે આગળની
જ7ર કાયBવાહ માટ આ સાથે આપને સંC ૂણBપણે તબદલ કરવામાં આવે છે .
#'(

* ૩.

ઉપર ઉIલેખેલી અર3માંની માંગલી માહતી / દ9તાવેજમાંથી, નીચેની માહતી / દ9તાવેજ આપના હર સામંડળ
કચેરને લગતી હોવાથી તે આગળની જ7ર કાયBવાહ માટ આપને તબદલ કરવામાં આવે છે .

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
૪.

આથી )માKણત કરવામાં આવે છે ક અરજદાર િનયમ-૫ (ક) )માણે અર3 ફ પેટ 7!......................... N ૂકવેલ છે .

૫.

અરજદાર બી.પી.એલ કાડB ની )માKણત નકલ બીડલ હોઇ માહતીધારા-૦૫ હઠળ ફ ભરવાની રહતી નથી.

)*+- તા.

/

/૨૦૧૦ ની

અરજદારની ' ૂળ અર3
આપનો િવQાRુ
(........................)
હર માહતી અિધકાર
હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ
ટલીફોન નંબરઃ,

(+-

-",
*ી / *ીમતી /1ુ માર ............................(અરજદાર$ ું નામ).
...........................................................(સરના'ુ)..
ઉપર જણાવેલ હર સામંડળના હર માહતી અિઘકારનો સંપકB કરવા તેન/
ે તેણી ને િવનંતી કરવામાં આવે છે .

$. ./&.

 -!
(-4 (1) )
#я% 2" 3( # / #'( " #5(, ,( ".
મોકલનારઃમાંકઃ.........................
હર માહતી અિઘકાર,
.....................(હર સામંડળ/
િવભાગ/કચેર$ું નામ)
સરના'ુઃ ......................
તારખઃ ........................

)િત,
*ી / *ીમતી /1ુ માર.........................
સરના'ુઃ ......................................

*ીમાન,
માહતીનો અિધકાર અિધિનયમ, ૨૦૦૫ હઠળ માહતી / દ9તાવેજો આપવા માટ ની િવનંતી કરતી
આપની તા. ......................... ની આપની અર3ના અ$ુસધ
ં ાનમાં.
* ૨.

તમાર ઉપરની અર3માં તમે માંગેલ જ7ર માહતી / દ9તાવેજો આ સાથે બીડલ છે .

* ૩.

S જ7ર માહતી / દ9તાવેજો માંગેલ છે તમાંથી Tિશક માહતી / દ9તાવેજો આ સાથે સામેલ
રાખવામાં આવે છે .

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
* ૪.

નીચેની માહતી / દ9તાવેજો અિધિનયમની નીચેન ી કલમની જોગવાઇઓ

હડળ આપી શકાય

તેમ નથી.
મ

* ૫.

માંગેલ માહતી

અ9વીકાર કરવા માટ લાWુ પડતી કલમ / પેટા કલમ

આપ ઉપરના િનણBયથી નારાજ થયેલ હોય તો, િનણBય મXયાની તારખથી 5ીસ દવસની Yદર
આપ .................................(અહZ અપીલ સાિઘકાર$ું નામ/ હો[ો/ કચેર$ું સરના'ુ/
ં
ટલીફોન િનદ\ ]ટ કરવા) ને અપીલ કર શરશો.
આપનો િવQાRુ

(........................)
હર માહતી અિધકાર
હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ
ટલીફોન નંબરઃ-

 -,
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)િત,
હર માહતી અિઘકાર,
.......................................................
(હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ)
સરના'ુઃ ........................
^ું માહતીનો અિઘકાર અિઘિનયમ, ૨૦૦૫ હઠળ આપની પાસેથી નીચેની માહતી મેળવવા માંW ુ _ં. તેની િવગતો નીચે
'ુજબ છે .
૧. અરજદાર$ું નામ

:

૨. અરજદાર$ું C ૂ`ુ સરના'ુ

;

૩.જ7ર માહતીની ચોbસ બાબતો/ િવગતો (cૂંકમાં) ;

જ7ર માહતીનો ચોbસ
સમયગાળો;

(૧)
(૨)
(૩)
૪. * (૧) મe ................. િવભાગ / કચેરમાં તારખ : ..................... ના રોજ પહgચ માંકઃ ......................... થી 7!
...................... શhદોમાં 7િપયા ........................... ની અર3 ફ Nુકવેલી છે .
* (૨) ^ુ,ં આ સાથે અર3 ફ પેટ ોસ કર લ ડમાiડ jાફટ / પે ઓડB ર / ભારતીય પો9ટલ ઓડB ર$ું Kબડાણ ક`ું _ં. તેની િવગતો
નીચે 'ુજબ છે .
ડમાiડ jાફટ / પે

તારખ

ઓડB ર / ભારતીય

બeક / પો9ટ ઓફસ$ું

કોની તરફણમાં

રકમ 7િપયા

નામ અને 9થળ

પો9ટલ ઓડB રનો નંબર
(૧) ‘Wુજરાત સરકાર’
અથવા
(૨) ........................... (સરકાર
િવભાગ/ કચેર િસવાયના હર
સામંડળ$ું નામ િનદ\ ]ટ કરmુ)ં n
* (૩) આ અર3 ઉપર 7! ................... ની નોન જoુડિશયલ 9ટpપ / કોટB ફ 9ટpપ / ર વioુ 9ટpપ ચોટાડલ છે .
* (૪) મe તારખ ................ ના ચલનથી .................. (બeક, શાખા, 9થળ$ું નામ જણાવmુ)ં ખાતે અર3 ફ ભર લ છે , S આ સાથે
અસલમાં બીડલ છે .
* (૫) મe 7! ૨૦/- ના નોન જoુડિશયલ 9ટp પ પેપર / જoુડિશયલ 9ટpપ પેપર પર અર3 કર હોવાથી અલગથી ફ ભર લ નથી.
* (૬) ^ુ,ં આથી હર ક`ું _ં ક, ^ું તારખ ....... ના રોજ ગરબી ર ખા હઠળના 1ુ cુંબનો _ં અને મe આ સાથે ગરબી ર ખા હઠળના
1ુ cુંબના કાડB ની )માKણત નકલ / ખર નકલ અથવા ગરબી ર ખા હઠળના 1ુ cુંબના )માણપ5ની )માKણત નકલ / ખર નકલ
Kબડલ છે . તેથી મe અર3 ફ ભર નથી.
૫. ^ુ,ં આથી હર ક`ું _ં ક ^ું ભારતનો નાગરક _ં.
.૬. ^ું આથી હર ક`ું _ં ક ઉપરની િવગતો માર ણ અને માiયતા અ$ુસાર સાચી છે .
તારખઃ
9થળઃ

અરજદારની સહઃ
ટલીફોન નં. ......................
(કચેર) : ..........................
(િનવાસ): ..........................
મોબાઇલ નં. (હોય તો) : .......................nnnn
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)િત,
અપીલ સાિધકાર,
.......................................................
(હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ)
સરના'ુઃ ........................
<,
મને કોઇ િનણBય મXયો ન હોવાથી / ^ું હર માહતી અિધકારના તારખ .................... ના િનણBયથી નારાજ હોવાથી,
માહતીનો અિધકાર, અિધિનયમ ૨૦૦૫ ની કલમ – ૧૯ (૧) હઠળ ^ું આથી

આ )થમ અપીલ દાખલ ક`ું _ં. માર અપીલની

િવગતો નીચે )માણે છે ઃ૧.

અપીલ કરનાર$ું નામઃ-

૨.

અરજદાર બીપીએલ વગBમાં આવે છે ક કમ :

૩.

અપીલ કરનાર$ું સરના'ું :

૪.

(ક) હર માહતી અિધકાર$ું નામઃ

હા/ના

(ખ) હર સામંડળ / િવભાગ / કચેર$ું નામ અને સરના'ું :
(ગ) S િનણBયની સામે અપીલ કર હોય તે િનણBયના માંક અને તારખ સહત એવા િનણBયની િવગતો :
૫.

હર માહતી અિધકારોને રsુ કર લ અર3ની તારખઃ

૬.

માહતીની િવગતો:
(૧) માંગવામાં આવેલ માહતી :
(૨) માંગેલ માહતીનો સમયગાળો :

૭.

હર માહતી અિધકારને અર3 રsુ કયાB પછ ૩૦ દવસ Cુરા થતા હોય તે તારખ :

૮.

અપીલ માટના કારણો
(ક) હર માહતી અિધકારને અર3 રsુ કયાB ના ૩૦ દવસની Yદર કોઇ િનણBય મળે લ નથી.
(ખ) હર માહતીના તા........ ના રોજના િનણBયની નારાજ હોવાથી.

૯.

અપીલ માટના કારણો

૧૦.

અપીલ દાખલ કરવા માટની છે Iલી તારખ

૧૧.

ઠરાવેલી સમય મયાB દા પછ અપીલ દાખલ કરવામાં થયેલ િવલંબ (કાઇ હોય તો) માટના કારણો :

૧૨.

Sના માટ િવનંતી કર હોય / દાદ માંગવામાં આવી હોય તે :
^ું આથી જણાmું _ં ક, ઉપર આપવામાં આવેલી માહતી અને િવગતો માર ઉમ ણ અને માiયતા 'ુજબ સાચી છે .

તારખઃ
9થળઃ

અપીલ કરનારની સહઃ
ટલીફોન નં. ......................
(કચેર) : ..........................
(િનવાસ): ..........................
મોબાઇલ નં. (હોય તો) : .......................nnnn

Wુજરાતના રજયપાલના ^ક
ુ મથી અને તેમના નામે,
આર. 3. જોષી
સરકારના નાયબ સKચવ

...
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)િત,
.............................(અરજદાર$ું નામ)..
..............................(સરના'ુ)
..............................(ગામ/ શહર)
*ીમાન,
માહતીનો અિધકાર અિધિનયમની કલમ-૬ (૧) અને માહતીનો અિધકાર િનયમો, ૨૦૧૦ ના
િનયમ-૩ (૧) હઠળ આપની ..................િવષય Yગેની તારખઃ....................ની અર3................ના રોજ
(તારખ જણાવવી) મળ છે . આ સંબઘ
ં મા માર જણાવવા$ું ક આપે માંગેલી જ7ર માહતી અને દ9તાવેજો
માટ નીચે જણાવેલી િવગતો અ$ુસાર 7!...................(શhદોમાં 7િપયા................... C ૂરા) જમા કરાવવા$ું
આપને ફરમાવવામાં આવે છે .
૧

પાનાની 1ુ લ સંvયા (A3 અથવા A4 સાઇઝ) ...................... ×

7!.

પાનાદઠ 7!.૨/૨

મોટ સાઇઝના (A3, A4 સાઇઝ િસવાયની) પાનાની 1ુ લ સંvયા, ખર ખર

7!.

ખચBની રકમ

(ખર ખર ખચBની રકમ)

3

ફલોપી / ડ9ક ચાy ............... × નંગ દઠ 7!. ૫૦/-

7!.

૪

ર કડB ની તપાસણી માટ નો ચાy ...................

7!.

૫

ન' ૂના / મોડલ / ફોટોzાફ માટનો ચાy

7!.

૬

અiય

7!.
A

*૨.

>

ઉપરોકત રકમની ગણતર ફ રફારને આિધન રહશે . ખર ખર માહતી આપવાના સમયે જો કોઇ
ફરફાર હોય તો, તે આપને બંધનકતાB રહશે

૩.

આપ ઉપરોકત રકમ, નીચે દશાBવેલા N ૂકવણીના )કારોમાંથી કોઇ એક રતે જમા કરાવી / N ૂકવી
શકશો.

(ક) રોકડથી

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

(ખ) ડમાiડ jાફટથી

રતે ોસ કર લ હોવા જોઇશે..

(ગ) પે ઓડB ર થી

અથવા

(ઘ) ભારતીય પો9ટલ ઓડB રથી

* (૨) ...................................( સરકાર િવભાગ/
કચેર િસવાયના હર સામંડળ$ું નામ િનદ\ ]ટ
કરmુ)

(ચ)

‘૦૦૭૦-અiય

વહવટ

સેવાઓ-૮૦૦-અiયઆવક-(૧૭)અિધકાર અિધિનયમ / િનયમો
ચાy‘ એ Yદાજપ5

સેવાઓ-૬૦-

અiય

માહતીનો
હઠળ ફ અને અiય

સદરમાં જમા કરાવેલ ચલનથી.

૪.

આપે માંગેલ માહતી અને દ9તાવેજો આપ કવી રતે, એટલે ક 7બ7 અથવા ટપાલથી મેળવવા
માંગો છો, તે જણાવવા િવનંતી કરવામાં આવે છે .
આપનો િવQાRુ

(........................)
હર માહતી અિધકાર
હર સામંડળ/ િવભાગ/ કચેર$ું નામ
ટલીફોન નંબરઃ-

