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૯.૧ fુદાfુદા Oુ̀ ાઓ @ગ ેિનણ�ય લેવા માટ% Yબન સYચવાલયની કચેર�ઓ માટ% િનયત કર%લી કચેર� 
કાય�૫Iધિત અન ે િવિવધ કામગીર� / યોજનાઓના સદંભ�મા ંmજુરાત સરકારzીના િનયમો / 
ઠરાવો / ૫=ર૫:ોની &ચુનો જોગવાઈઓ હ%ઠળ િવિવધ 7તર% ક%સોના િનકાલ માટ% &4ુત 
કરવામા ંઆવેલ સ!ા અAસુાર િનણ�ય કરવામા ંઆવ ેછે. 

૯.ર સ!ા સt૫ણી/ કામગીર� ફાળવણીના pુકમો અAસુાર નાયબ િનયામકzી-=હસાબી અિધકાર�zી / 
સsંકુત િનયામકzી/ િનયામકzી ક?ાએ કાગળો રfુ કરવામા ં આવ ે છે તથા જUર જણાય ે
સરકારzીના સામા}જક Eયાય અને અિધકા=રતા િવભાગ ક?ાએ દરખા7ત કર� મfુંર� 
મળેવવામા ંઆવ ેછે. 

૯.૩ ૫: Iવારા જનતાન ે9ણ કરવામા ંઆવ ેછે. 
૯.૪ સામાEયતઃ  દરખા7તની રfુઆત શાખા ક?ાએથી થાય છે અન ેસ!ા ધરાવતા અિધકાર� &ધુી 

િનણ�ય અથ½ Oકુાય છે. રfુઆતના દર%ક તબકક% aન ેફાઈલ રfુ થાય ત ેસબંિંધત અિધકાર� 
દરખા7ત @ગ ેપોતાAુ ં7વત:ં મતં�ય નtધે છે અથવા નીચનેા અિધકાર�ના મતં�ય સાથ ેસમંત 
હોય તો તને ેઅAમુોદન આપ ેછે. 

૯.૫ કામકાજના િનયમો તથા 4વત�માન અEય 7થાયી &ચુનાઓ તથા સ!ા સt૫ણીના િનયમોAસુાર 
સ!ા ધરાવતા અિધકાર� @િતમ િનણ�ય કર% છે. 

૯.૬ a અગ5યની બાબતો ૫ર 9હ%ર સ!ાિધકાર� Iવારા િનણ�ય લેવામા ં આવ ે છે તનેી મા=હતી 
અલગ ર�ત ેનીચ ેઆપી છે. 
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૧ ર ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ (ા.ઈ.એ. 
આzમશાળા 
/ છા:ાલયો 
@ગે 
િશ?ા5મક 
કાય�વાહ� 

આzમશાળા / 
છા:ાલય 
યોજનાના અમલ 
@ગેની 
સરકારzીની 
વખતો વખતની 
&ચુનાઓ 

7કવોડ / }જbલા 
અિધકાર�zી Iવારા 
તપાસ અહ%વાલ રfુ 
થતા ંસ7ંથાન ેકારણ 
દશ�ક નોટ�સ આપી, 
UબU સભંાળ� િનણ�ય 
લેવામા ંઆવ ેછે. 

િનયામકzી િનયામકzી 
િવકસતી 9િત 
કbયાણ ખાP,ુ  
dલોક ન.ં ૪, 
૩જો માળ, ડો. 
cવરાજ મહ%તા 
ભવન, m.ુરા., 

સામા}જક 
Eયાય અન ે
અિધકા=રતા 
િવભાગ 
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ગાધંીનગર 

ર રિવશકંર 
મહારાજ 
એવોડ� તથા 
નાલદંા 
એવોડ� 

યોજના @ગે 
સરકારzીની 
માગ�દશ�ક 
&ચુનાઓ 

વત�માનમા ં9હ%રાત 
આપી દરખા7તો 
મેળવી સિમિત Iવારા 
૫સદંગી કરવામા ં
આવ ેછે. 
 

િનયામકzી િનયામકzી 
િવકસતી 9િત 
કbયાણ ખાP,ુ  
dલોક ન.ં ૪, 
૩જો માળ, ડો. 
cવરાજ મહ%તા 
ભવન, m.ુરા., 
ગાધંીનગર  

સિમિતએ 
લીધેલ 
િનણ�ય 
આખર� 
ગણાય છે. 

૩ સા=હ5ય 
4કાશન માટ% 
સહાયની 
મfુંર� 

યોજના @ગે 
સરકારzીની 
માગ�દશ�ક 
&ચુનાઓ 

અરc મÆયથેી 
િનયમોAસુાર 
કાય�વાહ� કર� મfુંર� 
આ૫વામા ંઆવ ેછે. 
 

િનયામકzી  

-- ‘‘ -- 

 

સામા}જક 
Eયાય અન ે
અિધકા=રતા 
િવભાગ 

૪ કમ�ચાર�ઓ 

સામ ેિશ7ત 
િવષયક 
કાય�વાહ� 
 

િશ7ત અન ે

અપીલ િનયમો 

િશ7ત અન ેઅપીલ 

િનયમો Oજુબ 

િનયામકzી  

-- ‘‘ -- 

 

િશ7ત અન ે

અપીલ 
િનયમો 
4માણ ે

૫ િવદ%શમા ં
ઉnચ 
અ1યાસ અથ½ 
િશ^યyિૃત 

યોજના @ગે 
સરકારzીની 
&ચુનાઓ 

અરc મÆયથેી 
િનયમોAસુારની 
કાય�વાહ� કર� મfુંર 
કરવામા ંઆવ ેછે. 
 

િનયામકzી  

-- ‘‘ -- 

 
 

સામા}જક 
Eયાય અન ે
અિધકા=રતા 
િવભાગ 

૬ ડોકટરના 
7વત:ં 

�યવસાય 
માટ% લોન / 
સહાય 

યોજના @ગે 
સરકારzીની 

&ચુનાઓ 

ઉ૫ર Oજુબ િનયામકzી  

-- ‘‘ -- 

 

સામા}જક 
Eયાય અન ે

અિધકા=રતા 
િવભાગ 
 

૭ કોમશ©યલ 
પાયલોટ 
લાયસEસ 
તાલીમ માટ% 

લોન 

યોજના @ગે 
સરકારzીની 
&ચુનાઓ 
 

ઉ૫ર Oજુબ િનયામકzી  

-- ‘‘ -- 

 

સામા}જક 
Eયાય અન ે
અિધકા=રતા 
િવભાગ 

 
 


