
�કરણ  -  ૬   (  િનયમ સં�હ  -  ૭  )

તેના ભાગ તર�ક� રચાયેલી બોડ�, પ�રષદ, સિમિતઓ અને અ� ય સં� થાઓ�ું પ�ક:-

૭.૧ �હ�ર તં�ને લગતા બોડ�, પ�રષદો, સિમિતઓ અને અ� ય મંડળો �ગેની િવગત નીચેના  

         ન�નૂામા ંઆપો. 

િવગત મા�હતી

મા� યતા �ા� ત સ�ં થા� ુ ંનામ અને સરના�ું:- મેનેજ�ગ ડ�ર�કટર�ી , ડા�.�બેડકર �� યોદય િવકાસ 

િનગમ (અ�.ુ�િત), � લોક નં.૨, ડ�-૨ િવ�ગ, ચોથો 

માળ, કમ�યોગી ભવન, �જુરાત રાજય, ગાંધીનગર

ફોન નંબર-૦૭૯- ૨૩૨૫૬૩૨૬ (ફ�કસ) ૨૩૨૫૬૩૨૩, 

મા� યતા �ા� ત સ�ં થાનો �કાર (બોડ�,  પ�રષદ,

સિમિતઓ, અ� ય મડંળો):-

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�,  ગાધંીનગર

સોસાયટ� ર�� ��શન એકટ-૧૮૬૦  નો ૨૧  મો અિધિનયમ)

હ�ઠળ ન�ધણી નબંર �ુજ/૧૦૬૨/ગાધંીનગર, તા.૩૧/૫/૦૦૩

અને �ુબંઇ સાવ�જિનક �� ટ એકટ-૧૯૫૦  (સન ૧૯૫૦  ના

�ુબંઇના ૨૯ મા)ં  અ� વયે સાવ�જિનક �� ટોના ર�� ��શનમાનંા

ન.ં એફ/૧૦૧૮/ગાધંીનગર, તા.૩૧/૫/૨૦૦૩ 

મા� યતા �ા� ત સ�ં થાનો �ુંકો પ�રચય (સ�ં થાપના

વષ�/ઉદ� ્શ/��ુ ય ��િૃતઓ)

�ુજરાત સરકાર�ીના સામા�જક � યાય અને અિધકાર�તા

િવભાગનાતા

.૨૬/૬/૨૦૦૧નાઠરાવ�માકં:અવક/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ થી

અ�ુ��ૂચત �િતઓમા ં સૌથી વધાર�  પછાત (૧)હાડ�

(૨)નાડ�યા (૩)સેનવા (૪)  �રુ�(૫)ગરો (૬)વણકર સા�ુ

(૭)અ�.ુ�િતના બાવા �વી અિતપછાત �િતના લોકો અ� ય

�િતઓની સરખામણીમા ંચોકકસ �ગિત કર� શક� અને તેમનો

આિથ�ક ઉ� કષ� થઇ શક� તે માટ�  અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�

ની રચના કર�લ છે. સરકાર�ીના તા.૧૫/૧૨/૨૦૦૪ ના ઠરાવ

�માકં અપજ/૧૦૨૦૦૨/૧૦૫૦/હ થી નકક� કર�લ અિતપછાત

�િતઓની િવગત �માણે (૧)�રુ�-બારોટ (૨)તીરગર-તીરબદંા

(૩)  થોર� (૪)માતગં (૫)  વાિ� મક� િવગેર� �િતઓનો ઉમેરો

થય ેલ છે.  આમ,  અિતપછાત બોડ�મા ં૧૨  (બાર)  �િતઓનો

સમાવેશ થયેલ છે. 

૧.  આ બોડ�નો ઉદ� ્શ રાજય સરકાર તથા અ�ુ.�િત િવકાસ

િનગમ અને િનયામક�ી,  અ�ુ.�િત ક� યાણ, ખાતાના સપંક�મા ં

રહ�ને અિતપછાત �િતનો લોકોના આિથ�ક સામા�જક અને

સા�ં �ૃિતક તેમજ શૈ��ણક િવકાસ માટ�  કાય �વાહ� કરવાની રહ�શ.ે

૨. આ �િતના લોકોના આિથ�ક, સામા�જક અને સા�ં �ૃિતક



 તેમજ શૈ��ણક િવકાસ માટ�  પગલા ં�ચૂવવાનો રહ�શ.ે 

૩.  અ�ુ��ૂચત �િતઓ માટ�ના િવકાસ માટ�ની યોજનાઓના

�ળૂ�તૂ  આશય સાથે �ુસગંત રહ� અિતપછાત �િતઓ માટ�

આ યોજનાઓના અસરકારક અમલ માટ�  જ�ર� સલાહ �ચૂન

કરશ.ે 

૪. અિતપછાત �િતઓના આિથ�ક િવકાસ �ગે આિથ�ક ઉપા�ન

થાય તેવી યોજનાઓ અને તે �ગેની તાલીમ �ગે સલાહ

આપશ.ે 

૫. સરકાર તરફથી ઉપરોકત હ��ઓુ માટ�  સ�પવામા ંઆવે તે

અ� ય કામગીર� આ બોડ�  � વારા કરવાની રહ�શ.ે 

મા� યતા �ા� ત સ�ં થાની �િૂમકા (સલાહકાર

/સચંાલક/કાય�કાર�/અ� ય):-

બોડ�ની રચના સલાહકાર બોડ�  તર�ક�  કરવામા ંઆવેલ છે.  આ

બોડ� ડા�.�બેડકર �� યોદય િવકાસ િનગમ (અ�ુ.�િત)ની

છ�છાયામા ંઅને તેના સપંક�મા ંરહ� કામગીર� કરશ.ે  તેમજ

જ�ર જણાયે િનયામક�ી,  અ�ુ.�િત ક� યાણ ખાતાની

કચેર�ઓની સહાય લઇ કામગીર� કરશ.ે 

માળ� ુઅને સ� ય�ુ ંબધંારણ:- બોડ�ની �ૂલ સ� ય સ�ં યા ૨૪  રહ�શ.ે  �મા ં ૧૫ �બનસરકાર�

સ� ય રહ�શ.ે  �મા ંઓછામા ંઓછા ૨ મ�હલા સ� યો રહ�શ.ે  ૯

સરકાર� સ� યો રહ�શ.ે  �બનસરકાર� સ� યો પૈક� એક અ� ય�

અને એક ઉપા� ય� રહ�શ.ે 

સ�ં થાના વડા:- અ� ય�,  ડા�.�બેડકર �� યોદય િવકાસ િનગમ (અ�.ુ�િત),

ગાધંીનગર

��ુ ય કચેર� અને તેની શાખાઓના સરનામા:ં- ડા�.�બેડકર �� યોદય િવકાસ િનગમ (અ�ુ.�િત),  � લોક

ન.ં૨,  ડ�-૨ િવ�ગ,  ચોથો માળ, કમ�યોગી ભવન, �જુરાત

રાજય, ગાધંીનગર

બેઠકોની સ�ં યા:- દર િ�માિસક બોડ� બેઠક બોલાવવામા ંઆવે છે.

�ુ ંજનતા બેઠકોમા ંભાગ લઇ શક� છે. ના

�ુ ંબેઠકોની કાય �ન�ધ તૈયાર કરવામા ંઆવે છે . હા

બેઠકોની કાય �ન�ધ જનતાને ઉપલ� ધ છે .  જો તેમ

હોય તો તે મેળવવા માટ�ની પ� ધિતની મા�હતી

આપો.

ના, પરં� ુ�હ�ર જનતાની માગંણી હોય તો િનયત ફ� ભરવાથી

મા�હતી અિધિનયમ-૨૦૦૫  મા ં કર�લ જોગવાઇ �જુબ �હ�ર

જનતા માટ�  ઉપલ� ધ કર� શકાય. 


