
 

�к�� - 5 
 

�	
� ��� ���� �	
���  

��� �����	 ������ 

 ���� ���� ����-5���ш�  

���� ����� �
�
�
� �  

��!"�	 к�# $��%�� ��� ��  

���	 
�&� 

 



પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સગં્રહ-૪) 
િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સબધંી જિિાિા સભ્યો સાથે સહાલ પરામર્શ અથવા િેમિા 

પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ. 
૫.૧ નીતિ ઘડિર :- 

શ ું નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથવા િેના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા 
માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, નીચેના નમનૂામાું આવી નીતિની તવિિો આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ પજૂ્ય રતવર્ુંકર 
મહારાજ એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અને 
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા સામાજજક અને રૈ્ક્ષગિક 
રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે.  

 

૫.૨ િીનિ ઘડિર :-  
અનાથી નાિરરકને કયા આિારે નીતિ તવષયક િાિિોના ઘડિર અને અમલમાું જનિાની સહભાગિિા 

નક્કી કરાઇ છે િે સમજવામાું મદદ થર્ે. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ પજૂ્ય રતવર્ુંકર 
મહારાજ એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા અન્ય સામાજજક અને 
ર્ૈક્ષગિક રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે.  

 
૫.૩ િીનિિો અમલ:- 
શ ું નીતિઓના અમલ માટે જનિાની અથવા િેમના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા  

માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, આવી જોિવાઇઓની તવિિો નીચેના નમનૂામાું આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ પજૂ્ય રતવર્ુંકર 
મહારાજ એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા અન્ય સામાજજક અને 
ર્ૈક્ષગિક રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે.  

 

  



પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સગં્રહ-૪) 
િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સબધંી જિિાિા સભ્યો સાથે સહાલ પરામર્શ અથવા િેમિા 

પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ. 
૫.૧ નીતિ ઘડિર :- 

શ ું નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથવા િેના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા 
માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, નીચેના નમનૂામાું આવી નીતિની તવિિો આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ નાલુંદા 
એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અને 
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા સામાજજક અને રૈ્ક્ષગિક 
રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે. 
સતમતિની રચના સરકારશ્રીના સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા તવભાિના િા.૪/૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાુંક: 
૧૦૨૦૧૮/૫૭૪૦૨૦/અ.૧ 

 

૫.૨ િીનિ ઘડિર :-  
અનાથી નાિરરકને કયા આિારે નીતિ તવષયક િાિિોના ઘડિર અને અમલમાું જનિાની સહભાગિિા 

નક્કી કરાઇ છે િે સમજવામાું મદદ થર્ે. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ નાલુંદા 
એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા અન્ય સામાજજક અને 
ર્ૈક્ષગિક રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે.  

 
૫.૩ િીનિિો અમલ:- 
શ ું નીતિઓના અમલ માટે જનિાની અથવા િેમના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા  

માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, આવી જોિવાઇઓની તવિિો નીચેના નમનૂામાું આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ નાલુંદા 
એવોડશ 
સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા અધ્યક્ષ િરીકે છે િથા અન્ય સામાજજક અને 
ર્ૈક્ષગિક રીિે પછાિ વિશ ચાર ગિનસરકારી સભ્યો હોય છે.  

 
  



પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સગં્રહ-૪) 
િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સબધંી જિિાિા સભ્યો સાથે સહાલ પરામર્શ અથવા િેમિા 

પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ. 
૫.૧ નીતિ ઘડિર :- 

શ ું નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથવા િેના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા 
માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, નીચેના નમનૂામાું આવી નીતિની તવિિો આપો. 

અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 
સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 

છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ ૧૫ મ દ્દાના 
કાયશક્રમની સમીક્ષા 
માટે જજલ્લા કક્ષાની 
સતમતિ. 

ના - 

 

૫.૨ િીનિ ઘડિર :-  
અનાથી નાિરરકને કયા આિારે નીતિ તવષયક િાિિોના ઘડિર અને અમલમાું જનિાની સહભાગિિા 

નક્કી કરાઇ છે િે સમજવામાું મદદ થર્ે. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ ૧૫ મ દ્દાના 
કાયશક્રમની સમીક્ષા 
માટે જજલ્લા કક્ષાની 
સતમતિ. 

ના - 

 
૫.૩ િીનિિો અમલ:- 
શ ું નીતિઓના અમલ માટે જનિાની અથવા િેમના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા  

માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, આવી જોિવાઇઓની તવિિો નીચેના નમનૂામાું આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ ૧૫ મ દ્દાના 
કાયશક્રમની 
સમીક્ષા માટે 
જજલ્લા કક્ષાની 
સતમતિ. 

ના - 

 



 
પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સગં્રહ-૪) 

િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સબધંી જિિાિા સભ્યો સાથે સહાલ પરામર્શ અથવા િેમિા 
પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ. 

૫.૧ નીતિ ઘડિર :- 

શ ું નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથવા િેના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા 
માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, નીચેના નમનૂામાું આવી નીતિની તવિિો આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ સામાજજક અને ર્ૈક્ષગિક 
રીિે પછાિ વિશના 
કલ્યાિ માટેની ઉચ્ચ 
કક્ષાની સતમતિ. 

હા આ સતમતિમાું માન.મુંત્રીશ્રી સામાજજક ન્યાય અન ે
અતિકારીિા અધ્યક્ષ છે. આ સતમતિની રચના 
સરકારશ્રીના સામાજજક ન્યાય અને અતિકારીિા 
તવભાિના ઠરાવ ક્રમાુંક: સર્પ/૧૦૯૫/૫૫૪/અ.૧ 
િા.૪/૯/૨૦૦૩થી થયેલ છે. 

 

૫.૨ િીનિ ઘડિર :-  
અનાથી નાિરરકને કયા આિારે નીતિ તવષયક િાિિોના ઘડિર અને અમલમાું જનિાની સહભાગિિા 

નક્કી કરાઇ છે િે સમજવામાું મદદ થર્ે. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ સામાજજક અને ર્ૈક્ષગિક 
રીિે પછાિ વિશના 
કલ્યાિ માટેની ઉચ્ચ 
કક્ષાની સતમતિ. 

હા - 

 
૫.૩ િીનિિો અમલ:- 
શ ું નીતિઓના અમલ માટે જનિાની અથવા િેમના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા  

માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, આવી જોિવાઇઓની તવિિો નીચેના નમનૂામાું આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની વ્યવસ્થા 

૧ સામાજજક અને ર્ૈક્ષગિક 
રીિે પછાિ વિશના 
કલ્યાિ માટેની ઉચ્ચ 
કક્ષાની સતમતિ. 

હા - 



પ્રકરણ – ૫ (નિયમ સગં્રહ-૪) 
િીનિ ઘડિર અથવા િીનિિા અમલ સબધંી જિિાિા સભ્યો સાથે સહાલ પરામર્શ અથવા િેમિા 

પ્રનિનિનધત્વ માટેિી કોઇ વ્યવસ્થા હોય િો િેિી નવગિ. 
૫.૧ નીતિ ઘડિર :- 

શ ું નીતિઓના ઘડિર માટે જનિાની અથવા િેના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા 
માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, નીચેના નમનૂામાું આવી નીતિની તવિિો આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની 
વ્યવસ્થા 

૧ જજલ્લા િુંત્રન ેિતિર્ીલ રાખવા 
માટે તવભાિના સગચવશ્રીના 
અધ્યક્ષ પદે કાયમી િોરિે 
રચવામાું આવલે ઉચ્ચ કક્ષાની 
સતમતિ કાયશરિ છે. 

ના આ સતમતિની રચના સરકારશ્રીના સામાજજક 
ન્યાય અને અતિકારીિા તવભાિના 
િા.૩૦/૪/૨૦૦૩ના ઠરાવ ક્રમાુંક: પરચ/ 
૧૦૨૦૦૩/૪૩૫/ચ થી થયેલ છે. 

 

૫.૨ િીનિ ઘડિર :-  
અનાથી નાિરરકને કયા આિારે નીતિ તવષયક િાિિોના ઘડિર અને અમલમાું જનિાની સહભાગિિા 

નક્કી કરાઇ છે િે સમજવામાું મદદ થર્ે. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની 
વ્યવસ્થા 

૧ જજલ્લા િુંત્રને િતિર્ીલ રાખવા માટે 
તવભાિના સગચવશ્રીના અધ્યક્ષ પદે 
કાયમી િોરિે રચવામાું આવેલ ઉચ્ચ 
કક્ષાની સતમતિ કાયશરિ છે. 

ના - 

 
૫.૩ િીનિિો અમલ:- 
શ ું નીતિઓના અમલ માટે જનિાની અથવા િેમના પ્રતિતનતિઓની સલાહ-પરામર્શ/સહભાગિિા મેળવવા  

માટેની કોઇ જોિવાઇ છે? જો હોય િો, આવી જોિવાઇઓની તવિિો નીચેના નમનૂામાું આપો. 
અ.નું. તવષય / મ દ્દો શ ું જનિાની સહભાિીિા 

સ તનતિિ કરવાન ું જરૂરી 
છે? (હા / ના) 

જનિાની સહભાિીિા મેળવવા માટેની 
વ્યવસ્થા 

૧ જજલ્લા િુંત્રને િતિર્ીલ રાખવા માટે 
તવભાિના સગચવશ્રીના અધ્યક્ષ પદે 
કાયમી િોરિે રચવામાું આવેલ 
ઉચ્ચ કક્ષાની સતમતિ કાયશરિ છે. 

ના - 

 


