
એસ.સી.ટી. સેલ, ગજુરાત યનુિવનસિટી, અમદાવાદ 

માહિતીિો અનિકાર અનિનિયમ, 2005િી કલમ 4(1)(ખ) મજુબ 17 મદુ્દાઓિી માહિતી 
(Pro-Active Disclosure) 

(તા.01-01-2019િી સ્થિનતએ અદ્યતિ કરાયેલ) 
 

1 જાિરે સત્તા મડંળનુ ંવ્યવથિાતતં્ર, કાયો અિે ફરજોિી નવગતો. 
યનુિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ, િવી હદલ્િીિી સચુિા અિે માગગદશગિ અનસુાર ગજુરાત યનુિવનસિટીમા ં
ગજુરાત યનુિવનસિટી કાયાગલય, ગજુરાત યનુિવનસિટી ભવિો, ગજુરાત યનુિવનસિટી નવભાગો, ગજુરાત 
યનુિવનસિટી સલંગ્િ તમામ કોલેજો, ગજુરાત યનુિવનસિટી માન્ટય અનથુિાતક કેન્ટરો, ગજુરાત યનુિવનસિટી 
માન્ટય સથંિાઓ, ગજુરાત યનુિવનસિટીિા વિીવટી તેમજ શૈક્ષણિક કમગચારી તિા ગજુરાત યનુિવનસિટી 
સાિે સલંગ્િ નવદ્યાિીઓ માટે રાજ્ય સરકારશ્રીિી અિામત િીનતિા ંઅસરકારક અમલીકરિ, 

તકેદારી અિે મલૂ્યાકંિ ઈત્યાદી અંગે ગજુરાત યનુિવનસિટીમા ંતા. 23-02-1988િી યનુિવનસિટી 
ગ્રાન્ટ્સ કનમશિિી આનિિક સિાયિી એસસીટી સેલિી થિાપિા િયેલ છે. 
1. ગજુરાત યનુિવનસિટી સલંગ્િ કમગચારીઓ કે નવદ્યાિીઓ તરફિી આવેલ લેણખત ફહરયાદ અરજીિી 

િકલ સબંનંિત ભવિ, નવભાગ, સલંગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સથંિાિે મોકલી, તેમનુ ંવક્તવ્ય કે 
મતવ્ય મગંાવી જરૂરી કાયગવાિી અિે ફહરયાદ નિવારિ કરવામા ંઆવે છે. 

2. ગજુરાત યનુિવનસિટીિી અનિકૃત વેબસાઈટ પર ઓિલાઈિ એસસીટી સેલ કંમ્પલેઈિ બોક્ષ પિ 
મકુવામા ંઆવેલ છે. તેમા ંઆવતી ફહરયાદોનુ ંપિ તાત્કાણલક િોરિે નિરાકરિ કરવામા ંઆવે 
છે. 

3. યનુિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા માગંવામા ંઆવતી નવનવિ આંકડાકીય 
માહિતી સબંનંિત ભવિ, નવભાગ, કોલેજ કે સથંિાિે પહરપનત્રત કરી જરૂહરયાત મજુબિી માહિતી 
એકનત્રત કરવામા ંઆવે છે અિે એકનત્રત કરેલી માહિતી જરૂહરયાત મજુબ નિયત પત્રકમા ં
યનુિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રીિે મોકલી આપવામા ંઆવે છે. 

4. યનુિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રી તરફિી મોકલવામા ંઆવતા અિામત 
વગગિા નવદ્યાિીઓ અિે કમગચારીઓિે લગતા ંપહરપત્ર કે ઠરાવિી િકલ ગજુરાત યનુિવનસિટી 
ભવિ, નવભાગ, સલંગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સથંિાિે ઘટતી કાયગવાિી અિે મોકલી આપવામા ંઆવે 
છે. 

5. ગજુરાત યનુિવનસિટીિા મિકેમ નવભાગ દ્વારા નિભાવવામા ંઆવતા રોથટર રજીથટરિી 
કામગીરીમા ંમિકેમ નવભાગ સાિે રિીિે કામ કરે છે. તેિી દેખરેખ રાખવાિી સમગ્ર કામગીરી 
સેલ દ્વારા કરવામા ંઆવે છે. 

6. રાજીવ ગાિંી થકોલરશીપ અંગે ગજુરાત યનુિવનસિટી ભવિો અિે નવભાગોમા ંએમ.ફીલ તિા 
પીએચ.ડીમા ંઅભ્યાસ કરતા નવદ્યાિીઓ માટે ઘટતી કાયગવાિી કરવામા ંઆવે છે. 

7. ગજુરાત યનુિવનસિટી ભવિ, નવભાગ, સલંગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સથંિામા ંઅિામત કક્ષાિા 
નવદ્યાિીઓિે નશષ્યવનૃત્ત સમયસર મળી શકે તે અંગે એસસીટી સેલ દ્વારા પહરપત્ર કરી જાિ 
કરવામા ંઆવે છે અિે જરૂરી માગગદશગિ આપવામા ંઆવે છે. 

8. ગજુરાત યનુિવનસિટી ભવિ, નવભાગ, સલંગ્િ કોલેજ અિે માન્ટય અનથુિાતક કેન્ટરમા ંપ્રવેશ પ્રહિયા 
પિૂગ િયા બાદ અિામત કક્ષાિી ખાલી રિતેી સીટો ણબિઅિામત કક્ષાિા નવદ્યાિીઓિી મેહરટ 
મજુબ ભરવા પી.જી. રૂલ અિે ઓહડિિન્ટસ-120 અન્ટવયે માિિીય કુલપનતશ્રીિી મજૂંરી મેળવીિે 
ણબિઅિામતમા ંતબહદલ કરવાિી કાયગવાિી કરવામા ંઆવે છે. 



9. માિિીય કુલપનતશ્રીિી મજુંરીિી દરેક ઓિલાઈિ પ્રવેશ સનમનતમા ંએસસીટી સેલિા 
પ્રનતનિનિિી નિમણ ૂકં કરવામા ંઆવે છે. 

10. એસસીટી સેલ દ્વારા ગજુરાત યનુિવનસિટી તિા સલંગ્િ કોલેજોમા ંયનુિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિિા 
પહરપત્ર અનસુાર અિામત નિતીિા ચથુત પાલિ માટે પહરપત્ર કરવામા ંઆવે છે. 

11. નવનવિ કોલેજોમા ંફ્રીશીપ કાડગ દ્વારા નવદ્યાિીઓિે પ્રવેશ મેળવવામા ંકોઈ મશુ્કેલી િ પડે તેવો 
અણભગમ કેળવવા ફ્રીશીપ કાડગ અંગે જાિકારી આપવામા ંઆવે છે. 

12. ડીજીટલ ગજુરાત અંતગગત ઓિલાઈિ થકોલરશીપ માટે ટે્રઈિીંગ પ્રોગ્રામ િાિ િરવામા ંઆવે 
છે. જે અંતગગત નવદ્યાિીઓ, આચાયો અિે વિીવટી કમગચારીઓિે માગગદશગિ મેળવે છે. 

13. નવદ્યાિીઓિે ઓિલાઈિ થકોલરશીપનુ ંફોમગ ભરવામા ંપડતી મશુ્કેલીઓ નિવારવા તેમજ 
નવદ્યાિીઓ નવિામલુ્યે ફોમગ ભરી શકે તે માટે ફેસીલેટીવ સેન્ટટર ઉભ ુકરવામા ંઆવે છે. જેમા ં
યનુિવનસિટીિા નવનવિ ભવિો, નવભાગો તિા સલંગ્િ કોલેજોિા નવદ્યાિીઓએ લાભ લે છે. 

14. કેન્ટર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ય ઓિલાઈિ થકોલરશીપિો લાભ નવદ્યાિીઓ મેળવી 
શકે તે માટે માગગદશગિ આપવામા ંઆવે છે. 

15. નવનવિ પ્રકારિી ઓિલાઈિ થકોલરશીપમા ંનવદ્યાિીઓિા ઓિલાઈિ વેરીહફકેશિ, 

નવદ્યાિીઓિી નવનવિ નવગતોિી ખરાઈ તિા આનસુાણંગક પ્રહિયા કરવામા ંઆવે છે. 
2 અનિકારીઓ અિે કમગચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો. 

ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 
3 દેખરેખ અિે જવાબદારીિા માધ્યમ સહિત નિિગય લેવાિી પ્રહિયામા ંઅનસુરવાિી કાયગરીનત. 

ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 
4 કાયો બજાવવા માટે પોતે િક્કી કરેલા િોરિો. 

ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 
5 કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અિવા પોતાિા નિયતં્રિ િઠેળિા અિવા પોતાિા કમગચારીઓ 

દ્વારા ઉપયોગમા ંલેવાતા નિયમો, નવનિયમો, સચુિાઓ, નિયમસગં્રિો અિે રેકડગ. 
ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 

6 પોતાિી પાસે અિવા પોતાિા નિયતં્રિ િઠેળ િોય તેવા દથતાવેજોિા વગોનુ ંપત્રક. 
િમ દથતાવેજિી કક્ષા દથતાવેજનુ ંિામ અિે 

તેિી એક લીટીમા ં
ઓળખાિ 

દથતાવેજ મેળવવાિી 
કાયગપધ્િનત 

િીચેિી વ્યસ્ક્ત 
પાસે છે/તેિા 
નિયતં્રિમા ંછે. 

1 નવભાગીય કક્ષા ઠરાવો, પહરપત્રો તિા 
ફાઈલો 

એક્ટ િઠેળિા નિયમો 
મજુબ િોય તો અન્ટયિા 
નવિતંીિી.  

શાખા અનિકારી 

 

7 તેિી િીનત ઘડતરિા અિવા તેિા અમલીકરિિા સબંિંમા ંજિતાિા સભ્યો સાિે નવચારનવનિયમ 
માટે અિવા તેમિા દ્વારા રજૂઆત માટેિી નવદ્યમાિ કોઈ વ્યવથિાિી નવગતો. 
ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 

8 તેિા ભાગ તરીકે અિવા તેિી સલાિિા િતે ુમાટે બે અિવા તેિી વધ ુવ્યસ્ક્તઓિા બિેલા બોડગ, 
કાઉસ્ન્ટસલો, સનમનતઓ અિે બીજા મડંળોનુ ંપત્રક અિે તે બોડગ , કાઉસ્ન્ટસલો, સનમનતઓ અિે બીજા 
મડંળોિી બેઠકો લોકો માટે ખલુ્લી છે કે કેમ અિવા તેવી બેઠકોિી કાયગિોંિો લોકોિે મળવાપાત્ર છે કે 
કેમ. 
ગજુરાત યનુિવનસિટી એક્ટ-1949, થટેચ્યુ્ સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રેગ્યલુેશિ મજુબ. 

9 તેિા અનિકારીઓ અિે કમગચારીઓિી માહિતી પસુ્થતકા. 

http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/custom/pdfs/gu-act


િમ િામ િોદ્દો સપંકગ િબંર (કચેરી) સરિામુ ં
1 શ્રી આર.જે. પટેલ િાયબ 

કુલસણચવ 

26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

2 ખાલી શાખા 
અનિકારી 

26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

3 શ્રી રીિા આર. જૈિ થટેટીથટીકલ 
આનસટન્ટટ 
(ફીક્સ પે) 

26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

4 ખાલી ક્લાકગ 26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

5 ખાલી થટેિોગ્રાફર-
કમ-ડેટા 
એન્ટટ્રી 
ઓપરેટર 

26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

6 શ્રી રજિીકાતં એમ. પારઘી પ્યિુ 26301233 એસ.સી.ટી. સેલ, 
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, 
ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ 

આ ઉપરાતં બે િગંામી જોબ ટે્રઈિીઝ પિ કાયગરત છે. 
10 તેિા નવનિયમોમા ંજોગવાઈ કયાગ પ્રમાિે વળતરિી પદ્ધનત સહિત તેિા દરેક અનિકારીઓ અિે 

કમગચારીઓિે મળતા ંમાનસક મિિેતાિા. 
િમ િામ િોદ્દો માનસક 

મિિેતાણુ ં
વળતર/ 

વળતર 
ભથ્ુ ં

નવનિયમમા ંજિાવ્યા મજુબ 
મિિેતાણુ ંિક્કી કરવાિી 
કાયગપધ્િનત 

1 શ્રી આર.જે. પટેલ િાયબ 
કુલસણચવ 

રૂ.99500 
બેણઝક 

- નિયમ મજુબ 

3 શ્રી રીિા આર. જૈિ થટેટીથટીકલ 
આનસટન્ટટ 
(ફીક્સ પે) 

રૂ.31340 
(ફીક્સ પે) 

- નિયમ મજુબ 

6 શ્રી રજિીકાતં એમ. 
પારઘી 

પ્યિુ રૂ. બેણઝક - નિયમ મજુબ 

આ ઉપરાતં બે િગંામી જોબ ટે્રઈિીઝિે દરેકિે ઉચ્ચક રૂ.10000 પ્રનત માસ ગજુરાત યનુિવનસિટી દ્વારા 
ચકુવવામા ંઆવે છે. 

11 તમામ યોજિાઓ, સણૂચત ખચગ અિે ચકુવેલા િાિા પરિા અિવેાલોિી નવગતો દશાગવતી, તેિી દરેક 
અજન્ટસીિે ફાળવેલ અંદાજપત્ર. 



એસ.સી.ટી. સેલ િથતક આવી કોઈ કામગીરીનુ ંઅમલીકરિ િતુ ંિ િોઈ આવી કોઈ માહિતી 
ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી.  

12 ફાળવેલ રકમો સહિત સબસીડી કાયગિમોિી અમલબજવિીિી રીત અિે એવા કાયગિમોિા 
લાભાિીઓિી નવગતો. 
એસ.સી.ટી. સેલ િથતક આવી કોઈ કામગીરીનુ ંઅમલીકરિ િતુ ંિ િોઈ આવી કોઈ માહિતી 
ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી.  

13 તેિે આપેલ છુટછાટો, પરવાિગીઓ અિવા અનિકૃનતઓ મેળવિારાિી નવગતો. 
એસ.સી.ટી. સેલ િથતક આવી કોઈ કામગીરીનુ ંઅમલીકરિ િતુ ંિ િોઈ આવી કોઈ માહિતી 
ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી.  

14 ઈલેકટ્રોનિક થવરૂપમા ંતેિે ઉપલબ્િ અિવા તેિી પાસેિી માહિતીિે લગતી નવગતો. 
એસ.સી.ટી. સેલ િથતક આવી કોઈ યોજિાઓનુ ંઅમલીકરિ િતુ ંિ િોઈ આવી કોઈ માહિતી 
ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી. તેમ છતા ંએસ.સી.ટી. સેલિી કામગીરીિી નવગતો મદુ્દા િ.ં-1મા ં
આપેલ છે. 

15 જાિરે ઉપયોગ માટે નિભાવવામા ંઆવતા િોય, તો તેવા ગ્રિંાલય અિવા તેિા વાચિકક્ષિા 
કામકાજિા કલાકો સહિતિી માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ સનુવિાઓિી નવગતો. 
એસ.સી.ટી. સેલ દ્વારા કોઈ ગ્રિંાલય અિવા વાચિકક્ષ નિભાવવામા ંઆવતા િ િોઈ આવી કોઈ 
માહિતી ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી. 

16 એસ.સી.ટી.સેલિા જાિરે માહિતી અનિકારીઓિા િામો, િોદ્દા અિે બીજી નવગતો. 
શ્રી આર.જે. પટેલ, િાયબ કુલસણચવ, એસ.સી.ટી. સેલ, મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, ગજુરાત યનુિવનસિટી, 
િવરંગપરુા, અમદાવાદ-380009. ટેણલફોિ િ.ં 079-26301233 

17 અન્ટય ઉપયોગી માહિતી.  

1. માહિતીિો અનિકાર અનિનિયમ, 2005 (ગજુરાતી) 

2. ગજુરાત માહિતીિો અનિકાર નિયમો, 2010 (ગજુરાતી) 

3. ગજુરાત યનુિવનસિટી વેબસાઈટ 

4. જાિરે સત્તા મડંળનુ ંિામ તિા સરિામુુઃ એસ.સી.ટી. સેલ, મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, ગજુરાત 
યનુિવનસિટી, િવરંગપરુા, અમદાવાદ-380009. ટેણલફોિ િ.ં 079-26301233 

5. અરજીપત્રકિી ફીુઃ રૂ. 20/- (અંકે રૂનપયા વીસ પરુા) 

6. અરજીપત્રકુઃ અરજીપત્રકનુ ંફોમેટ િીચે મજુબ છે. 
7. માહિતી મેળવવા માટેિી અરજી કેવી રીતે કરવીુઃ કાયદા િઠેળ રાજ્ય સરકારે પ્રનસધ્િ કરેલા 

નિયમોમા ંસચુવ્યા મજુબ અરજી કરવી. 
8. માહિતી આપવાિો ઈન્ટકાર કરવામા ંઆવે તેવા વખતે િાગહરકિા અનિકાર અિે અપીલ 

કરવાિી કાયગવાિીુઃ 
કાયદા િઠેળ રાજ્ય સરકારે પ્રનસધ્િ કરેલા નિયમોમા ંસચુવ્યા મજુબ નિયત સમય મયાગદા અિે 
તેિા ફોમેટમા ંઅપીલ અરજી કરવી. (અરજીપત્રકનુ ંફોમેટ િીચે મજુબ છે.) 

 

પ્રિમ અનપલીય અનિકારીુઃ 
 

ડો. પી.એમ. પટેલ, પ્રિમ અનપલીય અનિકારી અિે કાયગકારી કુલસણચવશ્રી, ગજુરાત 
યનુિવનસિટી, િવરંગપરુા, અમદાવાદ-380009. ટેણલફોિ િ.ં 079-26301341. 
 

પ્રિમ અપીલમા ંમળેલ નિિગયિી અસતંષુ્ટ િાગહરક બીજી અપીલ ગજુરાત માહિતી આયોગમા ં
કરી શકે છે. (અરજીપત્રકનુ ંફોમેટ િીચે મજુબ છે.) 

 

http://gswan.gov.in/PDF/RTI/NEW-GAZETTE-FINAL.pdf
http://gswan.gov.in/PDF/RTI/Gujarat-Right-to-Information-Rules-2010-Gujarati.pdf
http://www.gujaratuniversity.ac.in/web/


દ્વદ્વતીય અનપલીય અનિકારીુઃ 
 

સણચવશ્રી, ગજુરાત માહિતી આયોગ, કમગયોગી ભવિ, બ્લોક િ.ં 1, બીજો માળ, સેક્ટર-10 એ, 

ગાિંીિગર, ગજુરાત 382010. 
9. લોકો દ્વારા પછુાતા પ્રશ્નો અિે તેિા જવાબો. 

આ બાબતિી િીચેિી નવગતો આ કાયદા િઠેળિા નિયમોિી િક્કી કરાયેલ છે. 
10. વધ ુમાહિતી માટે http://www.gujaratuniversity.ac.in/web વેબસાઈટિી મલુાકાત લેવા 

નવિતંી. 
 

************** 

  

http://www.gujaratuniversity.ac.in/web


 
 
  



 
 

  



માહિતી અધિકાર અધિધિયમ- ૨૦૦૫ િી કલમ ૧૯(૩ )િઠેળ બીજી અપીલ અથવા માહિતી અધિકાર 
અધિધિયમ-૨૦૦૫ િી કલમ ૧૮ (૧ )િઠેળ ફહરયાદ કરવા માટેન ું ફોમમ  

 માકમ ()  માકમ () 

કલમ ૧૯(૩ )મ જબ   

બીજી અપીલ  

 કલમ ૧૮(૧ )મ જબ   

ફહરયાદ 

 

 
 

પ્રનત,  

સણચવશ્રી,  
ગજુરાત માહિતી આયોગ,  

કમગયોગી ભવિ, બ્લોક િ ં.૧, બીજો માળ,  
સેકટર-૧૦ એ, ગાિંીિગર - ૩૮૨૦૧૦. 

 
અરજદારિી ધવગતો 

અરજદારનુ ંિામુઃ- 
(િામ)   (નપતા/પનતનુ ંિામ)  (અટક) 

   

સરિામુ-ં ઘર િ ં. 
શેરી/નવથતાર 

ગામ -  શિરે- 

તા .-  જજ .-                           પીિ   
મોબાઇલ િબંર -   

EMAIL (જો િોય તો)   

ઉપલબ્િ ફોટા સાિેનુ ંઓળખપત્ર  ( િબંર જિાવવો અિે િકલ ણબડાિ 
કરવી  ) 

 

 
 જાિરે માહિતી અધિકારીિી ધવગતો પ્રથમ અપીલ અધિકારીશ્રીિી ધવગતો 

િામ   

િોદ્દો   

કચેરીનુ ંસરિામુ ં   

  

ગામ/શિરે તા. ગામ/શિરે તા. 
જજ. પીિ   જજ. પીિ   

કચેરીિો ફોિ િબંર    

Email ID (જો િોય 
તો ) 

  

મોબાઇલ િબંર  (જો 
િોય તો) 

  

આર.ટી.આઇ .અરજી 
િબંર, તારીખ 

  

 
 

આ ફોમમ સાથે કોઈ ફી ભરવાપાત્ર થતી િથી. 
Email ID 
Secreatry-sec-gic@gujarat.gov.in  

P.R.O.-gicpro2017@gmail.com 



કલમ ૧૯(૩ )મ જબ બીજી અપીલ/ કલમ ૧૮(૧ )મ જબ ફહરયાદિા કારણો  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દસ્તાવેજો બબડાણ  

િમ દસ્તાવેજો તારીખ 

૧. િમિુા "ક( "માગેંલ માહિતીિા મદુ્દા( )ફરજીયાત)  

૨ .  તબહદલી પત્ર (જો અરજી તબહદલ કરવામા ંઆવેલ િોય તો તેિી િકલ)  

૩. જાિરે માહિતી અનિકારીએ આપેલ જવાબિી િકલ  ( જો આપેલ િોય તો )  

૪. પ્રિમ અપીલ અરજીિી િકલ   ( પ્રિમ અપીલ અનિકારીિે કરેલ પ્રિમ અપીલ )  

૫. પ્રિમ અપીલિા ં હકુમ િી િકલ   

 ( જો પ્રિમ અપીલ સત્તાનિકારીશ્રીએ હકુમ કરેલ િોય તો) 
 

૬. નવવાદી તેિી િમિુા “ક” / બીજી અપીલ/ફહરયાદિી રજુઆતિે સબનંિત કોઇ 
દથતાવેજો અિવા પરુાવા રજુ કરવા માગંતા િોય તો તે તેિી િકલ  

 

૭. િકલ ફીિી રકમ ભરવા જાિ કરવામા ંઆવેલ િોય તેવા હકથસામા ંતે પત્રિી િકલ  
ખરાઇ 

 આિી હુ ં______________________________ જિાવુ ંછુ ંકે આપવામા ંઆવેલી માહિતી અિે નવગતો 
મારી ઉત્તમ જાિ અિે માન્ટયતા મજુબ સાચી છે . 

 

બાુંિિેરી પત્ર 

 આિી હુ ં___________________________________ બાિંિેરી આપુ ંછુ ંકે આ નવષયમા ંમે ગજુરાત 
માહિતી આયોગમા ંઅગાઉ કોઇ અપીલ કે ફહરયાદ કરેલ િિી . 

સિી._______________________________________ 

અરજદારનુ ં િામ.____________________________ 

તારીખ-____________________________________ 

 


