કરણ-ર
િનયમ સં હ-૧
સંગઠનની િવગતો કાય અને ફરજો
સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ.
કરણ-ર (િનયમ સં હ-૧)
સંગઠનની િવગતો કાય અને ફરજોઃ
ર.૧

હર તં

ઉ ે શ/ હ ુ

અ ુ ૂ ચત

િત, સામા જક અને શૈ

ણક ર તે

ુ િત
પછાત વગ, િવચરતી અને િવ કુ ત, લ મ
િતઓનો િવશાળ સ ૂહ િવકસતા સમાજની
હરોળમાં આવે તે માટ તેમના સામા જક શૈ

ણક

અને આિથક ઉ કષ માટના કાય મો ુ ં ઘડતર
અને અમલીકરણ કર .ુ ં અપંગો અને અશ તોના
ક યાણની કામગીર તથા

ૃ ો, િનરાધારોના

ક યાણની કામગીર .
ર.ર

હર તં

ુ ં િમશન/

ુ રં દશીપ (ુ ં િવઝન)

પછાતવગ ના સવાગી િવકાસની િવકાસલ ી
યોજનાઓ અને પ રણામલ ી યોજનાઓ
છે વાડાના માનવી
અપંગ,

ર.૩

ૂ ો ઇિતહાસ
હર તં નો ંક
અને તેની રચનાનો સંદભ

ુ ી પહ ચાડવી,
ધ

ધ,

ૃ ો, િનરાધારોનો ઉ ાર કરવો.

સ ચવાલયના િવિવધ િવભાગો પૈક નો એક
િવભાગ, સામા જક યાય અને અિધકાર તા છે .
સરકારના સામા ય વહ વટ િવભાગ ારા નકક
થયેલ િવચારણા

ર.૪

હર તં ની ફરજો

ુ બ રચવામાં આવેલ છે .
જ

સમાજના પછાતવગ નો સવાગી િવકાસ થાય
તથા સમરસ સમાજની રચના થાય તેવાં પગલાં
લેવાં.

ર.પ

હર તં ની

ુ ય

ૃિ તઓ / કાય

પછાતવગ ના ક યાણ માટ સામા જક, આિથક
ઉ કષ તથા આરો ય અને

હૃ િનમાણ

યોજનાઓના અમલ, અશકતો,
િનરાધારોના

ો ુ ં િનરાકરણ.

ૃ ો,

ર.૬

ર.૭

હર તં

વારા

િવભાગ તરફથી કોઇ સીધી સેવા આપવામાં

આપવામાં આવતી

આવતી નથી. િવભાગે નકક કરલ નીિતઓનો

સેવાઓની યાદ અને તે ુ ં

અમલ આ િવભાગના િનયં ણ હઠળના ખાતાના

સં

વડાઓ, બોડ, િનગમો ારા કરવામાં આવે છે .

ત વણન.
હર

કચેર ,

ે ના, િનયામક

-

દશ, જ લો, લોક

વગેર તરોએ સં થાગત
માળખાનો આલેખ (લા ુ
પડ ું હોય યાં)
ર.૮

હર તં ની અસરકારકતા

િવભાગ ારા અમલમાં

ૂકવામાં આવતી-

અને કાય મતા વધારવા

ખાતાના વડા-બોડ/ કોપ રશન ારા અમલ

માટની લોકો પાસેથી

કરાતી યોજનાઓના અમલ માટનાં

ૂચનો.

અપે ાઓ.
ર.૯

લોક સહયોગ મેળવવા

સમાજ િશ ણ િશ બર અને અ ય કાય મો ુ ં

માટની ગોઠવણ અને

આયોજન તથા યોજનાઓનો

સાર,

ચાર.

પ ધિતઓ.
ર.૧૦

સેવા આપવાના િનયં ણ

િવભાગમાં

અને

િનમ ૂક.

હર ફ રયાદ

હર ફ રયાદ િનવારણ અિધકાર ની

િનવારવા માટ ઉપલ ધ
તં .
ર.૧૧

િવભાગ ુ ં સરના .ુ ં

સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ,
સરદાર ભવન, લોક નં. ૫, ૮મો અને ૯મો
માળ, નવા સ ચવાલય, ગાંધીનગર.

ર.૧ર

કચેર કામકાજનો સમય

કચેર શ થવાનો સમય સવાર ૧૦.૩૦ કલાક
કચેર બંધ થવાનો સમય સાંજના ૬.૧૦ કલાક

