કરણ -7 (િનયમ સં હ-6)
તેના ભાગ તર ક રચાયેલી બોડ, પર ષદ, સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓ ુ પ ક.
7.1

હર તં ને લગતા બોડ, પર ષદો, સિમિતઓ, અને અ ય મંડળો

ગે ની િવગત –

આ ખાતા માટે કોઈ બોડર્, પરીષદ કે મંડળ રચાયેલ નથી, પરં ત ુ ખાતાની ખાનગી રે કડર્ સંપાદનની
પર્વ ૃિત માટે નીચે મુજબ ની સિમિતઓ રચાયેલ છે .
અ.

ુ ો

િવષય –

ુ જનતાની

નં.

જનતાની સહભાગીતા મેળવવા માટની યવ થા

સહભાગીતા
િુ ન ચત
કરવા ુ જ ર
છે .? (હા/ના)

૧.

રાજયમાં ખાનગી યિક્ત ના

આ સિમિત િવભાગના માનનીય મંતર્ી ી (રા.ક.) ના

તથા

અધ્યક્ષ

બીનસરકારી

સં થાઓ પાસે સંગર્હાયેલ
રે કડર્ સંપાદન કરવા માટે

૨

થાને સરકારીસભ્યો ઉપરાંત િબન સરકારી

સભ્યો એવા Ð ખ્યાતનામ ઈિતહાસકારો, અગર્ગણ્ય
યિક્તઓની બનેલ છે , તે

ારા રે કડર્ સંપાદનના

પર્ાદે િશક દફતર મોજણી

સંદભર્માં પર્જાની સહભાગીતા વધે તે માટેના સુચનો

સિમિત

મેળવવામાં આવે છે .

ખાનગી

યિક્ત

બીનસરકારી
પાસે

તથા ના

સં થાઓ

સંગર્હાયેલ

રે કડર્

માટે રે કડર્ ખરીદ સિમિત

આ સિમિત િનયામક ીના અધ્યક્ષ

થાને ખાનગી

યિક્ત તથા િબન સરકારી સં થાઓ પાસે સંગર્હાયેલ
રે કડર્ ખરીદવા માટે સરકારી સભ્યો ઉપરાંત િબન
સરકારી સભ્યો એવા Ð ખ્યાતનામ ઈિતહાસકારો,
અગર્ગણ્ય યિક્તઓ ારા િનણર્ય લેવામાં આવે છે .

૩

અિભલેખાગાર

ખાતાની ના

આ સિમિત િનયામક ીના અધ્યક્ષ

કચેરીઓમાં

સંગર્િહત

સભ્યો ઉપરાંત િબન સરકારી સભ્યો એવા ખ્યાતનામ

રે કડર્

કરવાના

ઈિતહાસકારો, અગર્ગણ્ય

નાશ

િનણર્ય માટે રે કડર્ રી યુ

યિક્તઓ

થાને સરકારી
ારા રે કડર્ નાશ

કરવા માટેના સ ૂચનો મેળવવામાં આવે છે .

સિમિત
૪

ખાનગી

રે કડર્

કરવા

માટે

સંપાદન ના
િજ લા

દફતર મોજણી સિમિત

સિમિતના િબન સરકારી સભ્યો એવા કે Ð ખ્યાતનામ
ઈિતહાસકારો, અગર્ગણ્ય યિક્તઓ પાસેથી ખાનગી
રે કડર્ સંપાદન માટે સુચનો મેળવવામાં આવે છે .

 આ સિમિતઓની ભુિમકા સલાહ સુચન આપવા પ ૂરતી છે .
 આ સિમતીઓની બેઠકો જ્યારે મળે ત્યારે કાયર્ નોઘ તૈયાર કરવામાં આવે છે .
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