કરણ-૨ (િનયમ સં હ-૧)
સંગઠનની િવગતો, કાય અને ફરજો
૨.૧

હેર તં ઉ શ
ે /હેત:ુ -

અિતપછાત

િતઓના સવાગી િવકાસ માટે

િનગમની રચના કરવામાં આવેલ છે .
૨.૨

હેર તં નું િમશન/દુરદં શ
ે ીપ ં
(િવઝન) :-

અનુ. િત

પૈકીની

અિતપછાત

િતઓના

સામાિજક, આ થક અને શૈ િણક િવકાસ માટે
પગલાં ભરવા.

૨.૩

હેર તં નો ટૂકં ો ઇિતહાસ અને
તેની રચનાનો સંદભ :-

ગુજરાત સરકાર ીના સામાિજક
અિધકારીતા
ઠરાવ

િવભાગના

યાય અને

તા.૨૬/૬/૨૦૦૧ના

માંક અવક /૧૦૯૮ /૨૨૦૧/જ થી

અનુસૂિચત

િતઓમાં સૌથી વધારે પછાત (૧)

હાડી, (૨) નાડીયા, (૩) સેનવા (૪) તુરી, (૫)
ગરો, (૬) વણકર સાધુ (૭) અનુ. િતના બાવા
જે વી અિતપછાત

િતના લોકો અ ય

િતઓની

સરખામણીમાં ચોકકસ ગિત કરી શકે અને તેમનો
આ થક ઉ કષ થઇ શકે તે માટે "અિતપછાત

િત

િવકાસ બોડ" ની રચના કરેલ છે . સરકાર ીના
તા.૧૫/૧૨/૨૦૦૪ના

ઠરાવ

/૧૦૨૦૦૨

/૧૦૫૦/હ

અિતપછાત

િતઓની િવગત

માંકઃઅપજ

થી

નકકી

કરેલ

માણે (૧) તુરી-

બારોટ,(૨) તીરગર-તીરબંદા, (૩) થોરી (૪)
માતંગ

િવ.

િતઓનો

ઉમેરો

થયેલ

છે .

સરકાર ીના તા.૪/૧૨/૦૮ના ઠરાવ માંક/અવક
/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ થી સફાઇ કામદારો અને
તેમના આિ ત િસવાયના વાિ મકી

િતને

ખાતાની યોજનાઓમાં લાભ આપવા ઠરાવેલ છે .
આમ અિતપછાત બોડમાં ૧૨ (બાર)

િતઓનો

સમાવેશ થયેલ છે .
૨.૪

હેર તં ની ફરજો:-

૨.૫

હેર તં ની મુ ય વૃિતઓ
/કાય :-

૨.૬

હેર તં

વારા આપવામાં ઉપર મુજબ ૨.૪, ૨.૫, ૨.૬, નું સંિ

ત િવવરણ

આવતી સેવાઓની યાદી અને નીચે મુજબ છે .
તેન ું સંિ

ત િવવરણ:-

૧. આ બોડનો ઉદે્શ રાજય સરકાર તથા
અનુ. િત િવકાસ િનગમ અને િનયામક ી,
અનુ. િત ક યાણ ખાતાના સંપકમાં રહીને
અિતપછાત

િતના

લોકોના

આ થક

સામાિજક અને સાં કૃિતક તેમજ શૈ િણક
િવકાસ માટે કાયવાહી કરવાની રહેશે.
૨. આ

િતના લોકોના આ થક, સામાિજક અને

સાં કૃિતક તેમજ શૈ િણક િવકાસ માટે પગલાં
સૂચવવાના રહેશે.
૩. અનુસૂિચત

િતઓ માટેના િવકાસ માટેની

યોજનાઓના મૂળભૂત આશય સાથે સુસગ
ં ત
રહી

અિતપછાત

િતઓ

માટે

આ

યોજનાઓના અસરકારક અમલ માટે જ રી
સલાહ સૂચન કરશે.
૪. અિતપછાત

િતઓના આ થક િવકાસ અંગે

આ થક ઉપાજન થાય તેવી યોજનાઓ અને તે
અંગેની તાલીમ અંગે સલાહ આપશે.
૫. સરકાર

તરફથી

ઉપરોકત

હેતુઓ

માટે

સોપવામાં આવે તે અ ય કામગીરી આ બોડ
વારા કરવાની રહેશે.
આ

બોડ

ડા.આંબેડકર

અં યોદય

િવકાસ િનગમ (અનુ. િત)ની છ છાયામાં
અને તેના સંપકમાં રહી કામગીરી કરશે,
તેમજ

જ ર

જણાયે

િનયામક ી,

અનુ. િત ક યાણ ખાતાની કચેરીઓની
સહાય લઇ કામગીરી કરશે.
૨.૭

હેર તં ના રાજય,િનયામક ડા.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ (અનુ. િત),
કચેરી,
વગેરે

દેશ િજ લો,
તરોએ

લોક

સં થાગત ભવન ગાંધીનગર

માળખાનો આલેખ (જયાં લાગુ
પડતું હોય યાં) :-

૨.૮

લોક નં. ૨, ડી-૨ વંગ, ચોથો માળ, કમયોગી

હેર તં ની અસરકારતા અને

કાય મતા વધારવા માટેની લોકો
પાસેથી અપે ાઓ
૨.૯

લોક સહયોગ મેળવવા માટેની
ગોઠવણ અને પ ધિતઓ :-

૨.૧૦

સેવા

આપવાના

િનયં ણ અને

દેખરેખ કચેરી અિધ ક, જુ .કલાક.

હેર ફરીયાદ

િનવારણ માટે ઉપલ ધ તં
૨.૧૧

મુ ય કચેરી અને જુ દાજુ દા ડા.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ (અનુ. િત),
તરોએ

આવેલી

કચેરીઓમાં

અય

લોક નં. ૨, ડી-૨ વંગ, ચોથો માળ, કમયોગી

સરનામાં ભવન ગાંધીનગર

(વપરાશકારને સમજવામાં સરળ
પડે

તે

માટે િજ લા

વાર

વગ કરણ કરો)
યોજનાકીય લાભો અંગે સંબંિધત િજ લાના (૧) િજ લા પછાતવગ ક યાણ
અિધકારી ી(વગ-૧)

(૨) િજ લા સમાજક યાણ અિધકારી ી,(પંચાયત) (૩) િજ લા મેનજ
ે ર ી,

ગુજરાત અનુસૂિચત

િત િવકાસ િનગમ (૪) તાલુકાના સમાજક યાણ િનરી ક ીનો સંપક સાધવાનો

રહેશે.
૨.૧૨ કચેરી શ થવાનો સમય :-

સવારે ૧૦.૩૦ કલાકે

કચેરી બંધ થવાનો સમય :-

સાંજે ૧૮.૧૦ કલાકે

