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�
�
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5.1. �	
� ��� :- 

� ુનીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તનેા �િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન+નૂામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 

��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ 

��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ 2જૂય રિવશકંર મહારાજ 

એવોડ� સિમિત, 

હા આ સિમિતમા ં માન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય 

અન ે અિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા 

સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ�ના ચાર 

 બનસરકાર8 સ>યો હોય છે.  

5.� �	
� ���=- 

આનાથી નાગ?રકન ેકયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અન ેઅમલમા ંજનતાની 

સહભા ગતા નકક8 કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ ે

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 

��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ 

��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ 2જૂય રિવશકંર મહારાજ 

એવોડ� સિમિત, 

હા આ સિમિતમા ંમાન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય 

અન ેઅિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા 

સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ� ચાર 

 બનસરકાર8 સ>યો હોય છે.  

5.3 �	
��� ���=-  

�ુ ંનીિતઓના અમલ માટ� જનતા અથવા તમેના �િતિનિધઓની સલાહ ૫રામશ�, સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જોહોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન+નુામા ંઆપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 

��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ 

��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ 2જૂય રિવશકંર મહારાજ 

એવોડ� સિમિત, 

હા આ સિમિતમા ંમાન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય 

અન ેઅિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા 

સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ� ચાર 

 બનસરકાર8 સ>યો હોય છે.  
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����� �
�
�
� � ��!"�	 к�# $��%�� ��� �� ���	 
�&�. 

5.1. �	
� ��� :- 

� ુનીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તનેા �િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન+નૂામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 

��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ 

��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 $��%�� 

૧ નાલદંા 

એવોડ� 

સિમિત. 

હા આ સિમિતમા ંમાન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય અન ે

અિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા સામા6જક અન ે

શ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ� ચાર  બનસરકાર8 સ>યો હોય છે. 

સિમિતની રચના સરકાર5ીના સામા6જક 7યાય અન ે

અિધકાર8તા િવભાગના ઠરાવ Cમાકંઃસશ૫/ ૧૧૦૩/ 

ન.બા.૭/અ થી થયલે છે. 

5.� �	
� ���=- 

આનાથી નાગ?રકન ેકયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અન ેઅમલમા ંજનતાની 

સહભા ગતા નકક8 કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ.ે 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ નાલદંા 

એવોડ� 

સિમિત. 

હા આ સિમિતમા ંમાન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય 

અન ેઅિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા અ7ય 

સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ� ચાર 

 બનસરકાર8 સ>યો હોય છે.  

5.3 �	
��� ���=-  

�ુ ંનીિતઓના અમલ માટ� જનતા અથવા તમેના �િતિનિધઓની સલાહ ૫રામશ�, સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જોહોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન+નુામા ંઆપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ નાલદંા 

એવોડ� 

સિમિત. 

હા આ સિમિતમા ંમાન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય 

અન ેઅિધકાર8તા અ9ય: તર8ક� છે તથા 

અ7ય સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક ર8ત ે૫છાતવગ� 

ચાર  બનસરકાર8 સ>યો હોય છે.  



 4

�к��-5 (
��� ��(�-4) 

�	
� ��� ���� �	
��� ��� ����	 ������ ���� ���� ���� 5���ш� ���� 
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5.1. �	
� ��� :- 
 

� ુનીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તનેા �િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન+નૂામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 

:�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� 

��!"�	 $��%�� 

૧ ૧૫ +દુાના કાય�Cમની 

સમી:ા માટ� 6જHલા 

ક:ાની સમીતી 

ના - 

 

5.� �	
� ���=- 

આનાથી નાગ?રકન ે કયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અન ે અમલમા ં જનતાની 

સહભા ગતા નકક8 કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ.ે 
 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 :�? 

(��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� 

��!"�	 $��%�� 

૧ ૧૫ +દુાના કાય�Cમની 

સમી:ા માટ� 6જHલા 

ક:ાની સમીતી 

ના - 

 

5.3 �	
��� ���=-  

�ુ ંનીિતઓના અમલ માટ� જનતા અથવા તમેના �િતિનિધઓની સલાહ ૫રામશ�, સહભા ગતા મળેવવા 

માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જોહોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન+નુામા ંઆપો. 
 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 :�? 

(��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� 

��!"�	 $��%�� 

૧ ૧૫ +દુાના કાય�Cમની 

સમી:ા માટ� 6જHલા 

ક:ાની સમીતી 

ના - 
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� ��� ���� �	
��� ��� ����	 ������ ���� ���� ���� 5���ш� ���� 

����� �
�
�
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�&�. 

5.1. �	
� ��� :- 

� ુનીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તનેા �િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન+નૂામા ંઆવી નીિતની િવગતો આપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 

��4�&	�� 51
�
6� 

к���71� �8�9 :�? (��/ 

��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 $��%�� 

૧ સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક 

ર8ત ે૫છાતવગ�ના 

કHયાણ માટ�ની ઉJચ 

ક:ાની સમીિત. 

હા માન.મ4ંી5ી સામા6જક 7યાય અન ેઅિધકાર8તા 

આ સિમિતમા ંઅ9ય: છે. આ સિમિતની રચના 

સરકાર5ીના સામા6જક 7યાય અન ેઅિધકાર8તા 

િવભાગના ઠરાવ Cમાકંઃસશ૫/૧૦૯૫/ 

૫૫૪/અ.૧ તા.૪/૯/૦૩ થી થયેલ છે. 

5.� �	
� ���=- 

આનાથી નાગ?રકન ે કયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અન ે અમલમા ં જનતાની 

સહભા ગતા નકક8 કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ.ે 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 

:�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક 

ર8ત ે૫છાતવગ�ના કHયાણ 

માટ�ની ઉJચ ક:ાની 

સમીિત. 

હા - 

5.3 �	
��� ���=-  

�ુ ંનીિતઓના અમલ માટ� જનતા અથવા તમેના �િતિનિધઓની સલાહ ૫રામશ�, સહભા ગતા 

મેળવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જોહોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના ન+નુામા ંઆપો. 

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 

:�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� ��!"�	 

$��%�� 

૧ સામા6જક અન ેશ:ૈ ણક 

ર8ત ે૫છાતવગ�ના કHયાણ 

માટ�ની ઉJચ ક:ાની 

સમીિત. 

હા - 
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�	
� ��� ���� �	
��� ��� ����	 ������ ���� ���� ���� 5���ш� ���� 

����� �
�
�
� � ��!"�	 к�# $��%�� ��� �� ���	 
�&�. 

5.1. �	
� ��� :- 

� ુ નીિતઓના ઘડતર માટ� જનતાની અથવા તનેા �િતિનિધઓની સલાહ-૫રામશ�/ 

સહભા ગતા મળેવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જો હોય તો, નીચેના ન+નૂામા ંઆવી નીિતની 

િવગતો આપો. 

  

�.��. 


�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 

:�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� 

��!"�	 $��%�� 

૧ 6જHલા ત4ંન ેગિતશીલ રાખવા 

માટ� િવભાગના સ ચવ5ીના 

અ9ય:૫દ� કાયમી ધોરણ ે

રચવામા આવલે ઉJચ ક:ાની 

સિમિત કાય�રત છે. 

ના આ સિમિતની રચના સરકાર5ીના 

સામા6જક 7યાય અન ેઅિધકાર8તા 

િવભાગના  તા.૩૦/૪/ર૦૦૩ના 

ઠરાવ Cમાકંઃ૫રચ/ ૧૦ર૦૦૩/ 

૪૩૫/ચ 

5.� �	
� ���=- 

આનાથી નાગ?રકન ેકયા આધાર� નીિત િવષયક બાબતોના ઘડતર અન ેઅમલમા ંજનતાની 

સહભા ગતા નકક8 કરાઈ છે ત ેસમજવામા ંમદદ થશ ે

�.��. 
�.�/ 012� 31� �����	 ��4�&	�� 

51
�
6� к���71� �8�9 

:�? (��/ ��) 

�����	 ��4�&	�� ��<��� 

��!"�	 $��%�� 

૧ 6જHલા ત4ંન ેગિતશીલ રાખવા 

માટ� િવભાગના સ ચવ5ીના 

અ9ય:૫દ� કાયમી ધોરણ ેરચવામા 

આવલે ઉJચ ક:ાની સિમિત 

કાય�રત છે. 

ના - 

5.3 �	
��� ���=-  

�ુ ં નીિતઓના અમલ માટ� જનતા અથવા તમેના �િતિનિધઓની સલાહ ૫રામશ�, 

સહભા ગતા મળેવવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ છે? જોહોય તો, આવી જોગવાઈઓની િવગતો નીચેના 

ન+નુામા ંઆપો. 
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૧ 6જHલા ત4ંન ેગિતશીલ રાખવા માટ� 

િવભાગના સ ચવ5ીના અ9ય:૫દ� કાયમી 

ધોરણ ેરચવામા આવલે ઉJચ ક:ાની 

સિમિત કાય�રત છે. 
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