એસ.સી.ટી. સેલ, ગુજરાત યુનિવનસિટી, અમદાવાદ
માહિતીિો અનિકાર અનિનિયમ, 2005િી કલમ 4(1)(ખ) મુજબ 17 મુદ્દાઓિી માહિતી
(Pro-Active Disclosure)
(તા.01-01-2019િી સ્થિનતએ અદ્યતિ કરાયેલ)

1

જાિેર સત્તા મંડળનુ ં વ્યવથિાતંત્ર, કાયો અિે ફરજોિી નવગતો.
યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ, િવી હદલ્િીિી સુચિા અિે માગગદશગિ અનુસાર ગુજરાત યુનિવનસિટીમાં
ગુજરાત યુનિવનસિટી કાયાગ લય, ગુજરાત યુનિવનસિટી ભવિો, ગુજરાત યુનિવનસિટી નવભાગો, ગુજરાત
યુનિવનસિટી સંલગ્િ તમામ કોલેજો, ગુજરાત યુનિવનસિટી માન્ટય અનુથિાતક કે ન્ટરો, ગુજરાત યુનિવનસિટી
માન્ટય સંથિાઓ, ગુજરાત યુનિવનસિટીિા વિીવટી તેમજ શૈક્ષણિક કમગચારી તિા ગુજરાત યુનિવનસિટી
સાિે સંલગ્િ નવદ્યાિીઓ માટે રાજ્ય સરકારશ્રીિી અિામત િીનતિાં અસરકારક અમલીકરિ,
તકેદારી અિે મ ૂલ્યાંકિ ઈત્યાદી અંગે ગુજરાત યુનિવનસિટીમાં તા. 23-02-1988િી યુનિવનસિટી
ગ્રાન્ટ્સ કનમશિિી આનિિક સિાયિી એસસીટી સેલિી થિાપિા િયેલ છે .
1.

ગુજરાત યુનિવનસિટી સંલગ્િ કમગચારીઓ કે નવદ્યાિીઓ તરફિી આવેલ લેણખત ફહરયાદ અરજીિી
િકલ સંબનં િત ભવિ, નવભાગ, સંલગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સંથિાિે મોકલી, તેમનુ ં વક્તવ્ય કે
મતવ્ય મંગાવી જરૂરી કાયગવાિી અિે ફહરયાદ નિવારિ કરવામાં આવે છે .

2.

ગુજરાત યુનિવનસિટીિી અનિકૃ ત વેબસાઈટ પર ઓિલાઈિ એસસીટી સેલ કંમ્પલેઈિ બોક્ષ પિ
મુકવામાં આવેલ છે . તેમાં આવતી ફહરયાદોનુ ં પિ તાત્કાણલક િોરિે નિરાકરિ કરવામાં આવે
છે .

3.

યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા માંગવામાં આવતી નવનવિ આંકડાકીય
માહિતી સંબનં િત ભવિ, નવભાગ, કોલેજ કે સંથિાિે પહરપનત્રત કરી જરૂહરયાત મુજબિી માહિતી
એકનત્રત કરવામાં આવે છે અિે એકનત્રત કરે લી માહિતી જરૂહરયાત મુજબ નિયત પત્રકમાં
યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રીિે મોકલી આપવામાં આવે છે .

4.

યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિ તિા રાજ્ય સરકારશ્રી તરફિી મોકલવામાં આવતા અિામત
વગગિા નવદ્યાિીઓ અિે કમગચારીઓિે લગતાં પહરપત્ર કે ઠરાવિી િકલ ગુજરાત યુનિવનસિટી
ભવિ, નવભાગ, સંલગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સંથિાિે ઘટતી કાયગ વાિી અિે મોકલી આપવામાં આવે
છે .

5.

ગુજરાત યુનિવનસિટીિા મિેકમ નવભાગ દ્વારા નિભાવવામાં આવતા રોથટર રજીથટરિી
કામગીરીમાં મિેકમ નવભાગ સાિે રિીિે કામ કરે છે . તેિી દે ખરે ખ રાખવાિી સમગ્ર કામગીરી
સેલ દ્વારા કરવામાં આવે છે .

6.

રાજીવ ગાંિી થકોલરશીપ અંગે ગુજરાત યુનિવનસિટી ભવિો અિે નવભાગોમાં એમ.ફીલ તિા
પીએચ.ડીમાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાિીઓ માટે ઘટતી કાયગવાિી કરવામાં આવે છે .

7.

ગુજરાત યુનિવનસિટી ભવિ, નવભાગ, સંલગ્િ કોલેજ કે માન્ટય સંથિામાં અિામત કક્ષાિા
નવદ્યાિીઓિે નશષ્યવ ૃનત્ત સમયસર મળી શકે તે અંગે એસસીટી સેલ દ્વારા પહરપત્ર કરી જાિ
કરવામાં આવે છે અિે જરૂરી માગગદશગિ આપવામાં આવે છે .

8.

ગુજરાત યુનિવનસિટી ભવિ, નવભાગ, સંલગ્િ કોલેજ અિે માન્ટય અનુથિાતક કે ન્ટરમાં પ્રવેશ પ્રહિયા
પ ૂિગ િયા બાદ અિામત કક્ષાિી ખાલી રિેતી સીટો ણબિઅિામત કક્ષાિા નવદ્યાિીઓિી મેહરટ
મુજબ ભરવા પી.જી. રૂલ અિે ઓહડિિન્ટસ-120 અન્ટવયે માિિીય કુ લપનતશ્રીિી મંજૂરી મેળવીિે
ણબિઅિામતમાં તબહદલ કરવાિી કાયગવાિી કરવામાં આવે છે .

9.

માિિીય કુ લપનતશ્રીિી મંજુરીિી દરે ક ઓિલાઈિ પ્રવેશ સનમનતમાં એસસીટી સેલિા
પ્રનતનિનિિી નિમણકંૂ કરવામાં આવે છે .

10. એસસીટી સેલ દ્વારા ગુજરાત યુનિવનસિટી તિા સંલગ્િ કોલેજોમાં યુનિવનસિટી ગ્રાન્ટ્સ કનમશિિા
પહરપત્ર અનુસાર અિામત નિતીિા ચુથત પાલિ માટે પહરપત્ર કરવામાં આવે છે .
11. નવનવિ કોલેજોમાં ફ્રીશીપ કાડગ દ્વારા નવદ્યાિીઓિે પ્રવેશ મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી િ પડે તેવો
અણભગમ કેળવવા ફ્રીશીપ કાડગ અંગે જાિકારી આપવામાં આવે છે .
12. ડીજીટલ ગુજરાત અંતગગત ઓિલાઈિ થકોલરશીપ માટે ટ્રે ઈિીંગ પ્રોગ્રામ િાિ િરવામાં આવે
છે . જે અંતગગત નવદ્યાિીઓ, આચાયો અિે વિીવટી કમગચારીઓિે માગગદશગિ મેળવે છે .
13. નવદ્યાિીઓિે ઓિલાઈિ થકોલરશીપનુ ં ફોમગ ભરવામાં પડતી મુશ્કેલીઓ નિવારવા તેમજ
નવદ્યાિીઓ નવિામુલ્યે ફોમગ ભરી શકે તે માટે ફેસીલેટીવ સેન્ટટર ઉભુ કરવામાં આવે છે . જેમાં
યુનિવનસિટીિા નવનવિ ભવિો, નવભાગો તિા સંલગ્િ કોલેજોિા નવદ્યાિીઓએ લાભ લે છે .
14. કેન્ટર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ય ઓિલાઈિ થકોલરશીપિો લાભ નવદ્યાિીઓ મેળવી
શકે તે માટે માગગદશગિ આપવામાં આવે છે .
15. નવનવિ પ્રકારિી ઓિલાઈિ થકોલરશીપમાં નવદ્યાિીઓિા ઓિલાઈિ વેરીહફકે શિ,
નવદ્યાિીઓિી નવનવિ નવગતોિી ખરાઈ તિા આનુસાંણગક પ્રહિયા કરવામાં આવે છે .
2

અનિકારીઓ અિે કમગચારીઓિી સત્તા અિે ફરજો.
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

3

દે ખરે ખ અિે જવાબદારીિા માધ્યમ સહિત નિિગય લેવાિી પ્રહિયામાં અનુસરવાિી કાયગરીનત.
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

4

કાયો બજાવવા માટે પોતે િક્કી કરે લા િોરિો.
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

5

કાયો બજાવવા માટે પોતાિી પાસેિા અિવા પોતાિા નિયંત્રિ િેઠળિા અિવા પોતાિા કમગચારીઓ
દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા નિયમો, નવનિયમો, સુચિાઓ, નિયમસંગ્રિો અિે રે કડગ .
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

6

પોતાિી પાસે અિવા પોતાિા નિયંત્રિ િેઠળ િોય તેવા દથતાવેજોિા વગોનુ ં પત્રક.
િમ

દથતાવેજિી કક્ષા

દથતાવેજનુ ં િામ અિે

દથતાવેજ મેળવવાિી

િીચેિી વ્યસ્ક્ત

તેિી એક લીટીમાં

કાયગપધ્િનત

પાસે છે /તેિા

ઓળખાિ
1

નવભાગીય કક્ષા

નિયંત્રિમાં છે .

ઠરાવો, પહરપત્રો તિા

એક્ટ િેઠળિા નિયમો

ફાઈલો

મુજબ િોય તો અન્ટયિા

શાખા અનિકારી

નવિંતીિી.
7

તેિી િીનત ઘડતરિા અિવા તેિા અમલીકરિિા સંબિ
ં માં જિતાિા સભ્યો સાિે નવચારનવનિયમ
માટે અિવા તેમિા દ્વારા રજૂઆત માટે િી નવદ્યમાિ કોઈ વ્યવથિાિી નવગતો.
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

8

તેિા ભાગ તરીકે અિવા તેિી સલાિિા િેત ુ માટે બે અિવા તેિી વધુ વ્યસ્ક્તઓિા બિેલા બોડગ ,
કાઉસ્ન્ટસલો, સનમનતઓ અિે બીજા મંડળોનુ ં પત્રક અિે તે બોડગ , કાઉસ્ન્ટસલો, સનમનતઓ અિે બીજા
મંડળોિી બેઠકો લોકો માટે ખુલ્લી છે કે કે મ અિવા તેવી બેઠકોિી કાયગિોંિો લોકોિે મળવાપાત્ર છે કે
કેમ.
ગુજરાત યુનિવનસિટી એક્ટ-1949, થટે ચ્યુ્સ, ઓહડિિન્ટસ, રૂલ્સ તિા રે ગ્યુલેશિ મુજબ.

9

તેિા અનિકારીઓ અિે કમગચારીઓિી માહિતી પુસ્થતકા.

િમ

િામ

િોદ્દો

સંપકગ િંબર (કચેરી)

સરિામુ ં

1

શ્રી આર.જે. પટે લ

િાયબ

26301233

એસ.સી.ટી. સેલ,

કુ લસણચવ

મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,
ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

2

ખાલી

શાખા

26301233

અનિકારી

એસ.સી.ટી. સેલ,
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,
ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

3

શ્રી રીિા આર. જૈિ

થટે ટીથટીકલ

26301233

એસ.સી.ટી. સેલ,

આનસટન્ટટ

મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,

(ફીક્સ પે)

ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

4

ખાલી

ક્લાકગ

26301233

એસ.સી.ટી. સેલ,
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,
ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

5

6

ખાલી

થટે િોગ્રાફર-

શ્રી રજિીકાંત એમ. પારઘી

26301233

એસ.સી.ટી. સેલ,

કમ-ડેટા

મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,

એન્ટટ્રી

ગુજરાત યુનિવનસિટી,

ઓપરે ટર

િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

પ્યુિ

26301233

એસ.સી.ટી. સેલ,
મિોનવજ્ઞાિ ભવિ,
ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ

આ ઉપરાંત બે િંગામી જોબ ટ્રે ઈિીઝ પિ કાયગરત છે .
10

તેિા નવનિયમોમાં જોગવાઈ કયાગ પ્રમાિે વળતરિી પદ્ધનત સહિત તેિા દરે ક અનિકારીઓ અિે
કમગચારીઓિે મળતાં માનસક મિેિતાિા.
િમ

1
3

િામ

શ્રી આર.જે. પટે લ
શ્રી રીિા આર. જૈિ

િોદ્દો

માનસક

વળતર/

નવનિયમમાં જિાવ્યા મુજબ

મિેિતાણુ ં

વળતર

મિેિતાણુ ં િક્કી કરવાિી

ભથ્ુ ં

કાયગપધ્િનત

-

નિયમ મુજબ

-

નિયમ મુજબ

-

નિયમ મુજબ

િાયબ

રૂ.99500

કુ લસણચવ

બેણઝક

થટે ટીથટીકલ

રૂ.31340

આનસટન્ટટ

(ફીક્સ પે)

(ફીક્સ પે)
6

શ્રી રજિીકાંત એમ.

પ્યુિ

રૂ. બેણઝક

પારઘી
આ ઉપરાંત બે િંગામી જોબ ટ્રે ઈિીઝિે દરે કિે ઉચ્ચક રૂ.10000 પ્રનત માસ ગુજરાત યુનિવનસિટી દ્વારા
ચુકવવામાં આવે છે .
11

તમામ યોજિાઓ, સ ૂણચત ખચગ અિે ચુકવેલા િાિા પરિા અિેવાલોિી નવગતો દશાગ વતી, તેિી દરે ક
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 થવરૂપમાં 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 છતાં એસ.સી.ટી. સેલિી કામગીરીિી નવગતો મુદ્દા િં.-1માં
આપેલ છે .

15

જાિેર ઉપયોગ માટે નિભાવવામાં આવતા િોય, તો તેવા ગ્રંિાલય અિવા તેિા વાચિકક્ષિા
કામકાજિા કલાકો સહિતિી માહિતી મેળવવા માટે િાગહરકોિે ઉપલબ્િ સુનવિાઓિી નવગતો.
એસ.સી.ટી. સેલ દ્વારા કોઈ ગ્રંિાલય અિવા વાચિકક્ષ નિભાવવામાં આવતા િ િોઈ આવી કોઈ
માહિતી ઉપલબ્િ કરાવવાિી િતી િિી.

16

એસ.સી.ટી.સેલિા જાિેર માહિતી અનિકારીઓિા િામો, િોદ્દા અિે બીજી નવગતો.
શ્રી આર.જે. પટે લ, િાયબ કુ લસણચવ, એસ.સી.ટી. સેલ, મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, ગુજરાત યુનિવનસિટી,
િવરં ગપુરા, અમદાવાદ-380009. ટે ણલફોિ િં. 079-26301233

17

અન્ટય ઉપયોગી માહિતી.
1.

માહિતીિો અનિકાર અનિનિયમ, 2005 (ગુજરાતી)

2.

ગુજરાત માહિતીિો અનિકાર નિયમો, 2010 (ગુજરાતી)

3.

ગુજરાત યુનિવનસિટી વેબસાઈટ

4.

જાિેર સત્તા મંડળનુ ં િામ તિા સરિામુુઃ એસ.સી.ટી. સેલ, મિોનવજ્ઞાિ ભવિ, ગુજરાત
યુનિવનસિટી, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ-380009. ટે ણલફોિ િં. 079-26301233

5.

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

6.

અરજીપત્રકુઃ અરજીપત્રકનુ ં ફોમેટ િીચે મુજબ છે .

7.

માહિતી મેળવવા માટે િી અરજી કેવી રીતે કરવીુઃ કાયદા િેઠળ રાજ્ય સરકારે પ્રનસધ્િ કરે લા
નિયમોમાં સુચવ્યા મુજબ અરજી કરવી.

8.

માહિતી આપવાિો ઈન્ટકાર કરવામાં આવે તેવા વખતે િાગહરકિા અનિકાર અિે અપીલ
કરવાિી કાયગવાિીુઃ
કાયદા િેઠળ રાજ્ય સરકારે પ્રનસધ્િ કરે લા નિયમોમાં સુચવ્યા મુજબ નિયત સમય મયાગ દા અિે
તેિા ફોમેટમાં અપીલ અરજી કરવી. (અરજીપત્રકનુ ં ફોમેટ િીચે મુજબ છે .)
પ્રિમ અનપલીય અનિકારીુઃ
ડો. પી.એમ. પટે લ, પ્રિમ અનપલીય અનિકારી અિે કાયગકારી કુ લસણચવશ્રી, ગુજરાત
યુનિવનસિટી, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ-380009. ટે ણલફોિ િં. 079-26301341.
પ્રિમ અપીલમાં મળે લ નિિગયિી અસંતષ્ુ ટ િાગહરક બીજી અપીલ ગુજરાત માહિતી આયોગમાં
કરી શકે છે . (અરજીપત્રકનુ ં ફોમેટ િીચે મુજબ છે .)

દ્વદ્વતીય અનપલીય અનિકારીુઃ
સણચવશ્રી, ગુજરાત માહિતી આયોગ, કમગયોગી ભવિ, બ્લોક િં. 1, બીજો માળ, સેક્ટર-10 એ,
ગાંિીિગર, ગુજરાત 382010.
9.

લોકો દ્વારા પુછાતા પ્રશ્નો અિે તેિા જવાબો.
આ બાબતિી િીચેિી નવગતો આ કાયદા િેઠળિા નિયમોિી િક્કી કરાયેલ છે .

10. વધુ માહિતી માટે http://www.gujaratuniversity.ac.in/web વેબસાઈટિી મુલાકાત લેવા
નવિંતી.
**************

માહિતી અધિકાર અધિધિયમ- ૨૦૦૫ િી કલમ ૧૯(૩ )િેઠળ બીજી અપીલ અથવા માહિતી અધિકાર
અધિધિયમ-૨૦૦૫ િી કલમ ૧૮ (૧ )િેઠળ ફહરયાદ કરવા માટે ન ું ફોમમ
માકમ ()

માકમ ()

કલમ ૧૯(૩ )મજબ

કલમ ૧૮(૧ )મજબ

બીજી અપીલ

ફહરયાદ

પ્રનત,
સણચવશ્રી,

આ ફોમમ સાથે કોઈ ફી ભરવાપાત્ર થતી િથી.

ગુજરાત માહિતી આયોગ,

Email ID
Secreatry-sec-gic@gujarat.gov.in
P.R.O.-gicpro2017@gmail.com

કમગયોગી ભવિ, બ્લોક િં .૧, બીજો માળ,
સેકટર-૧૦ એ, ગાંિીિગર -૩૮૨૦૧૦.
અરજદારિી ધવગતો
અરજદારનુ ં િામુઃ(નપતા/પનતનુ ં િામ)

(િામ)
સરિામુ-ં

(અટક)

ઘર િં .
શેરી/નવથતાર
ગામ -

શિેર-

તા-.

જજ-.

પીિ

મોબાઇલ િંબર EMAIL (જો િોય તો)
ઉપલબ્િ ફોટા સાિેન ુ ં ઓળખપત્ર( િંબર જિાવવો અિે િકલ ણબડાિ
કરવી

)
જાિેર માહિતી અધિકારીિી ધવગતો

પ્રથમ અપીલ અધિકારીશ્રીિી ધવગતો

િામ
િોદ્દો
કચેરીનુ ં સરિામુ ં

કચેરીિો ફોિ િંબર
Email ID (જો િોય
તો )
મોબાઇલ િંબર (જો
િોય તો)
આર.ટી.આઇ .અરજી
િંબર, તારીખ

ગામ/શિેર

તા.

ગામ/શિેર

તા.

જજ.

પીિ

જજ.

પીિ

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

દસ્તાવેજો બબડાણ
દસ્તાવેજો

િમ

તારીખ

૧.

િમુિા "ક( "માંગેલ માહિતીિા મુદ્દા( )ફરજીયાત)

૨ .

તબહદલી પત્ર (જો અરજી તબહદલ કરવામાં આવેલ િોય તો તેિી િકલ)

૩.

જાિેર માહિતી અનિકારીએ આપેલ જવાબિી િકલ( જો આપેલ િોય તો )

૪.

પ્રિમ અપીલ અરજીિી િકલ ( પ્રિમ અપીલ અનિકારીિે કરે લ પ્રિમ અપીલ )

૫.

પ્રિમ અપીલિાં હક
ુ મ િી િકલ
( જો પ્રિમ અપીલ સત્તાનિકારીશ્રીએ હક
ુ મ કરે લ િોય તો)

૬.

નવવાદી તેિી િમુિા “ક” / બીજી અપીલ/ફહરયાદિી રજુ આતિે સબંનિત કોઇ
દથતાવેજો અિવા પુરાવા રજુ કરવા માંગતા િોય તો તે તેિી િકલ

૭.

િકલ ફીિી રકમ ભરવા જાિ કરવામાં આવેલ િોય તેવા હકથસામાં તે પત્રિી િકલ
ખરાઇ
આિી હુ ં ______________________________ જિાવુ ં છું કે આપવામાં આવેલી માહિતી અિે નવગતો

મારી ઉત્તમ જાિ અિે માન્ટયતા મુજબ સાચી છે .

બાુંિિ
ે રી પત્ર
આિી હુ ં ___________________________________ બાંિિ
ે રી આપુ ં છું કે આ નવષયમાં મે ગુજરાત

માહિતી આયોગમાં અગાઉ કોઇ અપીલ કે ફહરયાદ કરે લ િિી .

સિી._______________________________________
અરજદારનુ ં િામ.____________________________
તારીખ-____________________________________

