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નાગ રક અિધકારપ
લોકશાહ

શાસન
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ણાલીમાં

ય કત

વતં તા િસ!ધાંત ને "ુ#ય આધાર થંભ

ગણવામાં આવે છે . ય કત િવકાસિવના તં(ુર ત લોકશાહ નો િવકાસ થઇ શકતો નથી
એ િનવ+વાદ હક કત છે .
ભારતના બંધારણમાં નાગ રકોને ક.ટલાક અિધકારો આપવામાં આ યા છે . આ હકકોને
સામા0ય નાગ રક 1ુધી પહ2ચાડવા5ુ ં વહ વટ તં

એક મા!યમ છે તથા બંધારણીય

ઇલાજના હકકોનો સમાવેશ કરતા વ7ુ વહ વટ તં
ર8ણ કરવાની "ુ#ય જવાબદાર છે . તે હક કત
પરં 9 ુ સા ત સમયમાં વહ વટ

તં

!વારા નાગ રક અિધકારો5ુ ં
િતપા દત કરવામાં આવે છે .

બંધારણીય ર તે તેને સોપવામાં આવેલ

જવાબદાર ઓ સફળતા =ુવક
+ પ ર=ુણ+ કર શક.લ છે ક. ક.મ? તેની ચચા+ તા.ર૪ મે
૧૯૯૭ ના રોજ માનનીય વડા ધાનBીના

"ુખ

થાને બોલવમાં આવેલ

"ુ#યમં ીBીઓની પ રષદમાં કરવામાં આવી. આ પ રષદમાં થયેલ ચચા+ િવચારણા
ના પ રપાક Eુપે ક.0F સરકાર તથા રાજય સરકારો વહ વટમાં પાદ+ િશતા લાવે, તેમાં
ઉHર દાયીIવ પJુ ં સાચા અથ+મા મળ રહ. તથા સામા0ય
ગિતિવિધઓની મા હતી મળ

Kને વહ વટ તં ની

રહ. તે માટ. ક.ટલાક નકકર પગલાઓ લેવા5ુ ં

ઠરાવવામાં આ Mુ.ં તેવા ક.ટલાક પગલાંઓ પૈક 5ુ ં એક પગOું નાગ રક અિધકાર પ
છે .

નાગર કને કાયદા Pારા

ાQત થતા અિધકારોની Kણકાર મળ રહ. અને તે

Iયે સKગ રહ. તે હ.9 ુ થી કાયા+િ0વત
તબદ લીઓ ની ન2ધ થાય છે .

હકક હ તની સલામતી જળવાય છે .
દવાની દાવા ઓછા થાય છે
к
કચેર પાસેથી સૌજ0ય= ૂણ+ યવહાર મેળવવાનો અિધકાર છે .
Bનો અને યોજના5ુ સાTુ માગ+દશ+ન મેળવવાનો અિધકાર છે .
અરUપ ક ભરવાની સમVૂતી અને કયાર. જવાબ મળશે તે Kણવાનો
અિધકાર છે .
સંબિં ધત અિધકાર Bીને WબW મળવાનો અિધકાર છે .
િનકાલની પXટ િવગત લેખીતમાં મેળવવાનો અિધકાર છે .
િનણ+ય સામે અસંતોષ હોય તો કયાં રVૂઆત કરવી તે Kણવાનો અિધકાર છે .
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1. તમામ કચેર ઓ કામકાજના દવસોમાં સવાર. ૧૦-૩૦ થી સાંજના ૬-૧૦ 1ુધી
]ુ^લી રહ. છે .
2. કચેર માં આવતા તમામ અરજદારોને _ તે અિધકાર

સાથે "ુલાકાતનો

અિધકાર રહ. છે .
3. કચેર ના વડાની કચેર માં હાજર `ગે _ તે કચેર માં

દશaત કરવામાં

આવશે.
4. કોઇપણ અરજદાર પોતાની ફર યાદ `ગે કચેર ના વડાને રVુઆત કર શક.
છે .
5. વહ વટ તં ને Vુદા Vુદા

કરણનો ઝડપી િનકાલ માટ. જWર છે .

6. લેવાયેલ િનણ+યોની પXટ કારણોસહ Kણ અરજદારને કરવામાં આવશે.
7. પ

યવહારની ભા8ા સરળ અને િવવેક= ૂવ+ક રહ.શે.

8. વહ વટ તં માં 1ુધારા, કમ+ચાર ઓના વલણ `ગેની ફર યાદો ઉપર Iવર ત
!યાન આપશે.
9. ગેર ર તીય અસામાcજક

d ૃIતી, fXટાચાર િવગેર.ની માહ તી કચેર ના વડાને

અપાશે તો તે ય કત5ુ ં નામ તેઓ ઇgછે તો ખાનગી રાખવામાં આવશે.
10.ટ.લીફોન, ફ.કસ ઉપર મળે લા સંદ.શાઓ ઉપર પણ જWર કાય+વાહ

હાથ

ધરવામાં આવશે.
11.સવh કમ+ચાર ઓ, અિધકાર ઓ

માiણકતાથી તટ થ ર તે ફરજ બKવી શક. તે

માટ. તેમની િનમJુકં , બદલી િવગેર. બાબતે બાહય હ ત8ેપ ન થાય તેવી
અપે8ા રાખવામાં આવે છે .
12.નકક થયેલા કાયદા / િનયમો િવW!ધ વહ વટ તં

પાસે િનણ+ય લેવડાવવા

બાહય ર તે દબાણ યાસો ન થાય તેવી અપે8ા રાખવામાં આવે છે .
13.નાગર ક

સં થાઓ,

લોક

ફર યાદોના

આ યવ થામાં સમયાંતર. 1ુચનો કર શકશો.

િનરાકરણ

માટ.

ગોઠવાયેલી

14. અરજદાર. ,

સં થાઓ

તથા

U^લાના

અ0ય

ખાતાના

અિધકાર ઓ,

પદાિધકાર ઓ, અિધકાર પ ની બાબતોના અમલમાં સહકાર આપશે તેવી
અપે8ા છે .
15. પારદશ+ક વહ વટ માટ. લોકોને તમામ વહ વટ બાબતોની મા હતી _ તે થળે
- કચેર એ આપમેળે ઉપલkધ થાય તે જEુર છે . આ `ગે નીચે "ુજબની
અમલવાર થશે.
16. દર. ક નાગ રકને Kહ.ર વહ વટને લગતી અને તેમને સંબિં ધત મા હતી
મેળવવાના અિધકાર રહ.શે. મા હતી ન આપી શકાય તેવા ક સાઓની કારણ
સહની લેiખત Kણ _ તે કચેર ના વડાને અરજદારને કરશે.
17. સરળ ભાષામાં લખાયેલી મા હતી પ ીકાઓ !વારા િવિવધ યોજનાઓની
મા હતી પહ2ચાડવામાં આવશે.

