
�કરણ-૪ (િનયમ સ�ંહ-૩) 
કાય� કરવા માટેના િનયમો, િવિનયમો, સૂચનાઓ િનયમ સં�હ અને દફતરો 

 

૪.૧ �હેર તં� અથવા તેના િનય�ંણ હેઠળના અિધકારીઓ અને કમ�ચારીએ ઉપયોગ  કરવાના 

િનયમો,િવિનયમો, સૂચનાઓ િનયમ સં�હ અને દફતરોની યાદી નીચેના નમનૂા મુજબ આપો. 

આ નમૂનો દરેક �કારના દ� તાવજે માટે ભરવાનો છે.  

દ� તાવજેનુ ંનામ/મથાળુ:ં- 

(૧) બોડ�નુ ંબંધારણ 

(૨) સોસાયટી ર�� �ેશન એકટ ૧૮૬૦ (અને ૧૮૬૦ નો ૨૧ મો અિધિનયમ) હેઠળ 

 ન�ધણી નંબર ગજુ/૧૦૬૨/ગાંધીનગર, તા.૩૧/૫/૨૦૦૩. 

(૩) મુંબઇ સાવ�જિનક �� ટ એકટ-૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ ના મુંબઇના ૨૯ માં) અ� વય ે 

 સાવ�જિનક �� ટોના ર�� �શેનમાનંા નં. એફ/૧૦૧૮/ગાંધીનગર તા.૩૧/૫/૨૦૦૩.  

દ� તાવજેનો �કાર :- 

 

�મ ઠરાવની  તારીખ ઠરાવ /અિધસચૂના/યાદી 

/પ�રપ�/પ� નબંર 

િવષય 

૧ તા.૨૬/૬/૨૦૦૧  ઠરાવ �માંકઃઅવક 

/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ  

અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�ની રચના 

બાબત. 

૨ તા.૩૧/૫/૨૦૦૩ ન�ધણી નંબર ગજુ.૧૦૬૨/ 

ગાંધીનગર 

ન�ધણીનો દાખલો.  

૩ તા.૩૧/૫/૨૦૦૩ ન�ધણી નંબર  એફ/૧૦૧૮ 

/ગાંધીનગર  

ન�ધણીનો દાખલો 

૪ તા.૬/૧૨/૨૦૦  ઠરાવ �માંક:અવક 

/૧૩૨૦૦૧/ન.બા /ર-જ 

અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�ની રચના 

બાબત. 

૫ તા.૭/૧/૨૦૦૨ ઠરાવ �માંક-અવક 

/૧૩૨૦૦૧/૯૩૭/જ, 

ગુજરાત અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�ની 

રચના બાબત.  

બોડ�ના સરકારી સ� યોની િનમ�ક 

બાબત. 

૬ તા.૧૬/૩/૨૦૦૨  ઠરાવ �માંક-અપબ 

/૧૩૨૦૦૨/૩૯૩/જ  

ગુજરાત અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�ના 

સિચવને કચેરીના વડા �હેર કરવા 

બાબત. 

૭ તા.૨૫/૧૦/૨૦૦૨ ઠરાવ �માંક:અવક 

/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ  

ગુજરાત અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�નુ ં

નામ બદલવા અંગે. 

૮ તા.૧/૧૧/૨૦૦૨ ઠરાવ �માંકઃઅવક /૧૩૦૨ 

/૧૬૦૭/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ની રચના બાબત. 

બોડ�ના સરકારી સ�યોની િનમ�ંક 

બાબત. 

 

૯ તા.૧૭/૩/૨૦૦૩. પ�રપ� �માંકઃઅવક બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 



/૧૩૨૦૦૧ /૯૩૭/જ,  બોડ�મા ં સરકારી સ�યોની િનમ�ંક 

બાબત. 

૧૦ તા.૧/૭/૨૦૦૩. ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

તા.૨૯/૨/૨૦૦૪ સુધીની મંજુરી 

૧૧ તા.૧૭/૩/૨૦૦૪ ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૩૦૩/૧૬૮૯/જ,  

અનુસૂિચત �િત િવકાસ િનગમ �વારા 

કરવામાં આવતા િધરાણમાં અનુસિૂચત 

�િતઓ પૈકીની અિતપછાત �િતઓ માટ ે

િધરાણ અંગે. 

૧૨ તા.૧૨/૦૮/૨૦૦૪ પ�રપ� �માંક:અપબ 

/૧૩૦૪/૨૧૬/જ,  

અનુસૂિચત �િતની અિતપછાત 

�િતઓને ટકાવારીના ધોરણે લાભ 

આપવા બાબત. 

૧૩ તા.૨૯/૮/૨૦૦૪. ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩ /૭૫૭/જ,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની �ણ (૩) હગંામી 

જ�યા ચાલુ રાખવા અંગે.   

૧૪ તા.૧૫/૧૨/૨૦૦૪ ઠરાવ �માંક:અપજ 

/૧૦૨૦૦૨/૧૦૫૦/હ,  

અનુસૂિચત �િતઓ પૈકી અિતપછાત 

�િતઓ નકકી કરવા બાબત. 

 

૧૫ તા.૨૯/૧૨/૨૦૦૪ ઠરાવ �માંક:અવક /૧૩૦૪/ 

૧૫૮૭/જ,  

 

સામાિજક � યાય અને અિધકારીતા 

િવભાગ હેઠળના િનગમોની સીધા િધરાણ 

યોજના હેઠળના લાભાથ�ઓની પસંદગી 

માટેની સિમિતની રચના તથા તેની 

કાય�પ� ધિત િનયત કરવા બાબત. (ગુજરાત 

અનુ.�િત િવકાસ કોપ�રેશન.) 

 

૧૬ તા.૧૩/૧/૨૦૦૫. પ�રપ� નં.અિવકો 

/યોજના/એનએફડીસી/ખરીદ 

સિમિત/૩૧-૨૦૦૫  

ગુજરાત અનુ.�િત િવકાસ િનગમની 

સીધા િધરાણની યોજના હઠેળ 

લાભાથ�ઓની પસંદગી સિમિતની રચના 

બાબત. 

 

૧૭ તા.૩/૫/૨૦૦૫ યાદી �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ, 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�મા ં જુિનયર �લાક� અને ટાઇપી� ટની 

જ�યા એબેય�સમાંથી મુ�ત કરવા બાબત. 

 

૧૮ તા.૬/૭/૨૦૦૫.  ઠરાવ �માંકઃઅપબ બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 



/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ,  

 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

(તા.૨૮/૨/૨૦૦૬ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.) 

૧૯ તા.૫/૫/૨૦૦૬. ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ, 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

(તા.૨૮/૨/૦૭ સુધી ચાલુ રાખવા અંગે.) 

૨૦ તા.૧૭/૩/૨૦૦૬.  ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

(તા.૩૧/૫/૨૦૦૬ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.) 

૨૧ તા.૧૩/૩/૨૦૦૭. ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે.  

(તા.૨૯/૨/૨૦૦૮ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.)  

૨૨  તા. ૮/૨/૨૦૦૮ પ� �માંક:-

એમઆઇએસ/૨૦૦૧૧ 

/૧૮૫૩/ch 

સુવણ� લ� યાંકો િસ�ધ કરવા બાબત. 

(Golden Goal)અનુસૂિચત �િતઓ 

પૈકી અિતપછાત �િતઓ માટ ે ૨૫% 

રકમ ખચ�વા બાબત. 

૨૩ તા.૧૬/૨/૨૦૦૮.  ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩ /૭૫૭/જ,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની પાંચ (૫) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

(તા.૨૮/૨/૨૦૦૯ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.) 

૨૪ તા. ૨૯/૩/૨૦૦૮ ઠરાવ �માંક :-અપબ 

/૧૩૦૭/ન.બા.૧૧/જ 

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ેસુદ�ઢ બનાવવા બાબત. 

સને ૨૦૦૮-૦૯ના વષ� માટનેી �!.૪/-

લાખની નવી બાબતની વહીવટી મજૂંરી. 



૨૫ તા.૩૦/૯/૦૮. ઠરાવ �માંકઃઅવક 

/૧૩૨૦૦૧/૯૩૭/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ની રચના બાબત.  

બોડ�ના સરકારી સ� યોની િનમ�ક 

બાબત. 

૨૬ તા.૪/૧૨/૦૮. સુધારા ઠરાવ  �માંકઃ 

અવક/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ,  

અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�ની રચના 

બાબત. 

૨૭ તા. ૫/૨/૨૦૦૯ ઠરાવ �માંક :- અપબ-

૧0૨૦૦૩-૭૫૭-જ,   

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની (પાંચ) હગંામી 

જ�યા ચાલ ુ રાખવા અંગે. 

તા.૨૮/૨/૨૦૧૦ સુધી ચાલ ુ રાખવા 

અંગે. 

૨૮ તા. ૧/૫/૨૦૦૯ ઠરાવ �માંક :- અપબ/ 

૧૩૨૦૦૨/૫૦૮/જ   

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના સિચવ�ી માટે વાહન ભાડ ે

રાખવા અંગે. 

૨૯ તા.૨૮/૮/૨૦૦૯ ઠરાવ �માંકઃઅપબ /૧૦૦૯ 

/ન.બા.-૧૯ /જ,  

 

સામાિજક � યાય અને અિધકારીતા 

િવભાગના અનુ.�િતઓ પૈકીની અિત 

પછાત �િતઓનો સવ� કરવા બાબતની 

નવી બાબતન ેમંજૂરી આપવા બાબત. 

૩૦ તા.૨૩/૨/૨૦૧૦.  ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૩/૭૫૭/જ,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ (૮) હગંામી 

જ�યા ચાલુ રાખવા અંગ.ે તા.૨૮/૨/૧૧ 

સુધી ચાલુ રાખવા અંગે. 

૩૧ તા ૩૧/૩/૨૦૧૦  ઠરાવ �માંક:- અપબ 

/૧૩૦૪/૬૨૬/જ    

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ેસન-ે૨૦૦૯-૧૦ માટેની �ા� ટની 

વહીવટી મંજૂરી આપવા બાબત. 

૩૨ તા.૪/૬/૨૦૧૦ �માંકઃઅપબ/૧૦૦૯/ 

ન.બા.૧૯/૪  

અિતપછાત �િતઓમાં વાિ� મકી �િતનો 

સામાિજક અને આ�થ�ક સવ� કરવા બાબત. 

૩૩ તા.૨૫/૦૧/૧૧ �માંકઃઅિધસૂચના/ ૧૩૧૧/ 

૬૫૭૩૮/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના અ�ય� તરીકે �ી પુનમભાઇ કે. 

મકવાણાની િનમ�ંક બાબત. 

૩૪ તા.૨૩/૨/૨૦૧૧ ઠરાવ �માંક :- અપબ 

/૧0૨૦૦૩/૭૫૭/જ,   

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની (૮) હગંામી જ�યા 

ચાલુ રાખવા અંગે. તા.૨૯/૨/૨૦૧૨ 

સુધી ચાલુ રાખવા અંગે. 

 



૩૫ તા.૨૮/૨/૨૦૧૧ અિધસુચના �માંકઃઅપબ 

/૧૩૧૧ /૬૫૭૩૮/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�માં ૧૦ ડીરે�ટર�ીઓની િનમ�ંક  

બાબત 

૩૬ તા.૧૯/૫/૨૦૧૧ ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૩૦૪/૬૨૬/જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ેસને. ૨૦૧૧-૧૨ માટેની વહીવટી 

�ા� ટની મંજૂરી આપવા બાબત 

૩૭ તા.૩૧/૫/૨૦૧૧ યાદી �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૦૭/૪૩૭/જ, 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના અ�ય��ી માટે નવી ગાડી (sx4) 

ગાડી ખરીદવા અંગ.ે  

૩૮ તા.૮/૬/૨૦૧૧. યાદી �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૧૧ /એ.સી.ની 

મંજૂરી/ જ,  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના અ�ય��ીની ચે�બરમાં નવ ુ

એ.સી. (split) ખરીદવાની મંજૂરી 

આપવા અંગે. �!.૩૫૦૦૦/- ના ખચ�ની 

મંજૂરી. 

૩૯ તા.૨૮/૬/૨૦૧૧ ઠરાવ �માંક :- અપબ 

/૧૩૨૦૦૨/૫૦૮/જ   

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના સિચવ�ી માટે વાહન ભાડ ે

રાખવા અંગે. ભાડાના દરમાં વધારો કરવા 

અંગે. 

૪૦ તા.૨૯/૨/૨૦૧૨. ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૦૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ

,  

 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ (૮) હગંામી 

જ�યા ચાલુ રાખવા અંગે. 

તા.૨૮/૨/૨૦૧૩ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે. 

૪૧ તા.૮/૫/૨૦૧૨  પ� �માંકઃઅપબ 

/૧૩૧૧/૧૯૨૧૦૮/જ  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�મા ં િનમ�ંક થયેલ સ�યોન ે સવલત 

પુરી પાડવા અંગે માગ�દશ�ન આપવા 

બાબત. 

૪૨ તા.૧૧/૫/૨૦૧૨. ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૧ /બોડ�નું િનગમમા ં

�પાંતર/જ,   

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�નું િનગમમાં �પાંતર કરવા બાબતે વષ� 

૨૦૧૨-૧૩ની �.૧.૨૫ કરોડની નવી 

બાબતન ેવહીવટી મજુંરી આપવા બાબત. 

૪૩ તા.૨૧/૯/૨૦૧૨ ઠરાવ �માંકઃઅપબ 

/૧૩૦૮/ન.બા.૧૭/જ   

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ે ગજુરાત અનસુૂિચત �િત અિત 

પછાત િવકાસ િનગમમા ંફેરવવા બાબત. 

૪૪ તા.૯/૧૦/૨૦૧૨  સુધારા ઠરાવ 

�માંકઃઅપબ/૧૩૦૮ 

/ન.બા.૧૭/જ   

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ે ગજુરાત અનસુૂિચત �િત અિત 

પછાત િવકાસ િનગમમા ંફેરવવા બાબત. 

૪૫ તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૨ અિધસૂચના �માંકઃ બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 



અપબ/૧૩૧૧/ 

૬૫૭૩૮/જ,  

બોડ�ના અ� ય��ી પુનમભાઇ મકવાણાનુ ં

અ� ય�પદનું રા�નામુ � વીકારવા બાબત. 

૪૬ તા.૧/૪/૨૦૧૩ અિધસૂચના �માંકઃ 

અપબ/૧૩૧૩/ 

૧૮૨૩૫૦/જ,  

સામા�ક � યાય અને અિધકારીતા 

િવભાગના અ�સિચવ�ીની બોડ�ના 

અ� ય� તરીકે અ� ય હુકમો ન થાય � યા ં

સુધી િનમ�ંક કરવા બાબત.  

૪૭ તા.૮/૪/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ  

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ હંગામી જ� યા 

ચાલુ રાખવા અંગે. (તા.૨૮/૨/૨૦૧૪ 

સુધી ચાલુ રાખવા અંગે.) 

૪૮ તા.૨૯/૪/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપન 

/૧૩૧૩/૧૮૬૨/જ 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ન ે ગજુરાત અનસુૂિચત �િત અિત 

પછાત િવકાસ િનગમમા ંફેરવવા બાબત. 

૪૯ તા.૪/૬/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ� સન.ે૨૦૧૩-૧૪ માટેની વહીવટી 

�ા� ટની મંજુરી આપવા બાબત. 

૫૦ તા.૧૧/૭/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંક પાટ� ફાઃ-

અપબ/૧૩૨૦૦૨/ 

૫૦૮/જ 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 

બોડ�ના સિચવ�ી માટે વાહન ભાડ ે

રાખવા અંગે. (ભાડાના દરમાં વધારો 

કરવા અંગે) 

૫૧ તા.૩૧/૮/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૬૩૮૯૨૧/જ 

ગુજરાત અનુસૂિચત �િત અિત પછાત 

િવકાસ િનગમમાં હાલ મંજુર થયેલ 

સિચવ�ીની જ� યાને અપ�ડે કરીન ે

મેને�ગ ડીરેકટર�ીની જ� યામાં ફેરવવા 

બાબત. 

૫૨ તા.૩૧/૮/૨૦૧૩ અિધસૂચના �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૬૩૮૯૨૧/જ 

ગુજરાત અનુસૂિચત �િત અિત પછાત 

િવકાસ િનગમમાં હાલ મંજુર થયેલ 

સિચવ�ીની જ� યાને અપ�ડે કરીને �ી 

સી.એસ.રાજપાલ, મનેે�ગ ડીરેકટર�ી 

તરીકે વધારાનો હવાલો/ચાજ� સ�પવામા ં

આવેલ છે.  

૫૩ તા.૨/૯/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૬૩૮૯૨૧/જ 

ગુજરાત અનુસૂિચત �િત અિત પછાત 

િવકાસ િનગમમાં કંપની સે�ેટરીની 

સેવાઓ લવેા બાબત.  

૫૪ તા.૧૬/૯/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અનુસૂિચત �િત અિત પછાત 

િવકાસ િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૩-૧૪ માટેની 

વહીવટી �ા� ટની મંજુરી આપવા બાબત.  

૫૫ તા.૩/૧૦/૨૦૧૩ ઠરાવ �માંકઃ અપબ બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ 



/૧૦૨૦૧૩/જ  બોડ�ના મહેકમની આઠ જ� યાઓ પૈકી 

ડેટા એ� �ી ઓપરેટરની જ� યા 

આઉટસોસ�ગથી ભરવા અંગનેી મંજુરી 

આપવા અંગે.  

૫૬ તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૩ ઠરાવ નં.અપબ/૧૦૨૦૧૩ 

/M.O.SS./J 

For Setting up a new 

company Gujarat Scheduled 

Caste Ati-Pachhat 

Development Corporation 

Government of Gujarat  

૫૭ તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૪ હુકમ �માંકઃ ગુઅ�અપ 

િવિન/૧/૨૦૧૩-૧૪ 

/૧૨૬-૧૩૪   

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની ન�ધણી કામગીરી માટે �ી 

અર�વંદ ગોદાણાન ેઅિધકૃત કરવા બાબત.  

૫૮ તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૪ હુકમ �માંકઃ ગુઅ�અપ 

િવિન/૧/૨૦૧૩-૧૪ 

/૧૩૫-૧૪૨   

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના કંપની સે�ટેરી તરીકે �ી અર�વંદ 

ગોદાણાની િનમ�ંક કરવા બાબત.  

૫૯ તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ મકમ/૧૦૧૩ 

/૩૫૦૭૦૭/જ  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમમા ં હાલ મજુંર થયેલ મેન�ેગ 

ડીરેકટર�ીની જ� યાને ડાઉન�ડે કરવા 

બાબત. 

૬૦ તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ મકમ/૧૦૧૩ 

/૩૫૦૭૦૭/જ  

�ી પી.બી.�ીમાળી, નાયબ િનયામક વગ�-

૧(િનવૃ�)ને કરારના ધોરણે ગજુરાત 

અનુ.�િત અિતપછાત િવકાસ િનગમના 

મેને�ગ ડીરેકટર�ીની જ� યા ડાઉન�ેડ 

કરીને િનમ�ંક આપવા બાબત. 

૬૧ તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૩/૭૫૮૩૭૭/જ  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમન ેવષ�ઃ૨૦૧૩-૧૪ માટે શેરમુડીની 

કરેલ જોગવાઇની ફાળવણી કરવા બાબત. 

૬૨ તા.૨૬/૦૨/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના વિહવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ હંગામી જ� યા 

ચાલુ રાખવા અંગ ે  

તા.૨૮/૨/૧૫ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.  

૬૩ તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃઅપબ/૧૩૧૨ 

/૨૩૪૭૨૨/જ  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૩-૧૪ માટેની 

વહીવટી �ા� ટની મંજુરી આપવા બાબત.  

૬૪ તા.૨૯/૦૩/૨૦૧૪ યાદી �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૪/૧૭૦૦૧૩/જ  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ ગાંધીનગર માટે એક ઝેરો� મશીન 



ખરીદવાની મંજુરી આપવા અંગે. 

 �!.૧,૦૦,૦૦૦/- (�િપયા એક લાખ 

પુરા)ના ખચ�ની મજુંરી.  

૬૫ તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ   

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૪-૧૫ માટેની 

વહીવટી �ા� ટની મજુંરી આપવા 

બાબત.  

૬૬ તા.૫/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૦૮/ન.બા.૧૭/જ  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમનુ ં કંપની એકટ હેઠળ ન�ધણી માટ ે

�!.૮,૮૩,૪૦૦/-ની ફાળવણી કરવા 

બાબત.  

૬૭ તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૭૩૯૦૨(૧)/

અ 

�હેર સાહસોના અ� ય�/ઉપા� ય�ન ે

મળવાપા� માનદ વેતન બાબત.  

૬૮ તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૭૩૯૦૨(૨)/

અ 

�હેર સાહસોના અ� ય�ને રહેઠાણની 

સવલત આપવા બાબત.  

૬૯ તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૩૯૦૨(૩)/બ 

સરકારના �હેર સાહસોમા ં અ� ય� 

/ઉપા� ય� કે ડીરેકટર તરીકે િનમાયેલ 

િબનસરકારી સ� યોના હો�ાની મુદત 

બાબત. 

૭૦ તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૩૯૦૨(૪)/બ 

�હેર સાહસોમાં અ� ય�/ઉપા� ય�ના 

સે� યુલર ફોનના ચાજ�ની ચુકવણી બાબત.  

૭૧ તા.૧૬/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૭૩૯૦૨(૫)/

અ 

�હેર સાહસોના િનયામકોને િનયામક 

મંડળ/સિમતીની બઠેકમાં હાજરી આપવા 

બદલ ચુકવવામાં આવતી ફી બાબત. 

૭૨ તા.૨૨/૯/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૪/૨૦૩૦૬૪/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ હઠેળની મેનજેર(વહીવટ) વગ�-

૨ની એક જ� યા એબેય� સમાંથી મુકત કરી 

પુનઃ�વીત કરવાની મજુંરી આપવા અંગે.  

૭૩ તા.૧/૧૦/૨૦૧૪ RoC, Gujarat, RoC 

Bhavan ,Opp Rupal Park 

Society,Ahmedabad 

GUJARAT S.C.MOST BACKWARD 

CASTE DEVELOPMENT 

CORPORATION નું �માણપ� 

આપવામાં આવેલ છે. 

૭૪ તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ જનવ/૧૦-

૨૦૧૪/૪૭૭૩૯૦૨(૫)/

અ 

�હેર સાહસોના િનયામકોને િનયામક 

મંડળ/સિમતીની બઠેકમાં હાજરી આપવા 

બદલ ચુકવવામાં આવતી ફી બાબત. 

૭૫ તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૩/૧૮૬૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ, ગાંધીનગર ખાતે અ� ય� 



/સ� યો�ીની િનમ�ંક બાબત.  

૭૬ તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૪-૧૫ માટેની 

વહીવટી �ા� ટની મંજુરી બાબત. 

૭૭ તા.૪/૧૨/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અજક 

/૧૦૨૦૧૨/ન.બા.-૫૫ /ગ 

અનુ.�િત પૈકી અિતપછાત �િતના 

યુવક/યુવતીઓને કલા-કૌશ� ય તાલીમ 

અંગે તજ� સિમિતની રચના કરવા 

બાબત. 

૭૮ તા.૪/૧૨/૨૦૧૪ ઠરાવ �માંકઃ અજક 

/૧૦૨૦૧૨/ન.બા.-૫૫ /ગ 

અનુ.�િત પૈકી અિતપછાત �િતના 

યુવક/યુવતીઓને કલા-કૌશ� ય તાલીમ 

અંગે તજ� સિમિતની રચના કરવા 

બાબત. 

૭૯ તા.૬/૨/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના વહીવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ હંગામી જ� યા 

ચાલુ રાખવા અંગે તા.૨૯/૨/૧૬ સુધી 

ચાલુ રાખવા અંગે.  

૮૦ તા.૭/૨/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ મકમ/૧૦૧૩ 

/૩૫૦૭૦૭/જ 

�ી પી.બી.�ીમાળી,નાયબ િનયામક�ી 

(વગ�-૧ િનવૃ�)ન ેકરારના ધોરણે ગજુરાત 

અનુ.�િત અિતપછાત િવકાસ િનગમ, 

ગાંધીનગરના મનેે�ગ ડીરેકટર�ીની 

જ� યાએ પુનઃિનમ�ંક આપવા બાબત....  

૮૧ તા.૨૦/૩/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૩/૭૫૮૩૭૭/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમન ેવષ�ઃ૨૦૧૪-૧૫ માટે શેરમડીની 

કરેલ જોગવાઇની ફાળવણી કરવા 

બાબત.... 

 

૮૨ તા.૨૭/૩/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૪-૧૫ માટેની 

વહીવટી �ા� ટની મજુંરી બાબત.... 

(�!.૫-૦૦ લાખની મંજુરી) 

 

 

૮૩ તા.૨૭/૪/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૪/૮૬૧૨૯૩/જ 

વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ની નવી બાબત  

અનુ.�િતની અિતપછાત �િતઓ પૈકી 

ગરો-�ા�ણના યુવાનોને સં� કૃતના 

શી�ણ માટ ેએક માસની તાલીમ આપવા 

માટેની નવી બાબતન ે વહીવટી મંજુરી 



આપવા અંગ.ે.(વહીવટી મંજુરી કલુ �!.૫-

૦૦ લાખ) 

૮૪ તા.૨૭/૪/૨૦૧૫ NO.APB/132014/70

3861/J 

Term Loan by the National 

scheduled Castes Finance 

and Development 

Corporation, New Delhi to the 

Gujarat Scheduled Caste 

Most Backward Caste 

Development Corporation, 

Gandhinagar Guarantee of 

the Government of Gujarat…..  

૮૫ તા.૧૪/૫/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃસશપ-

૧૦૨૦૧૫/NB૪૫૪/અ.

૧ 

સામાિજક � યાય અને અિધકા�રતા 

િવભાગ હ� તકના િવિવધ િનગમોની 

શેરમુડી ફાળા અંગેની સનેઃ૨૦૧૫-૧૬ના 

વષ�ની નવી બાબત �!.૫૦૦૦.૦૦ લાખ 

૮૬ તા.૧૬/૬/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૩/૭૫૮૩૭૭/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમન ેવષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ માટે શેરમુડીની 

કરેલ જોગવાઇની ફાળવણી કરવા 

બાબત..(�!.૧૦૦-૦૦ લાખની મંજુરી) 

૮૭ તા.૧૬/૬/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૪/૯૩૮૦૮૨/જ 

વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ની નવી બાબત  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમનુ ં મહેકમ મજુંર કરવા અંગનેી 

�!.૧૨-૦૦ લાખની વહીવટી મંજુરી 

અંગે.    

  એક િહસાબી અિધકારી(વગ�-૨) અને 

મદદનીશ �ોજેકટ મેનેજર(વગ�-૩) એમ 

કુલ બે જ� યાઓ નવી મજુંર કરવા 

બાબત. 

૮૮ તા.૨૩/૬/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ માટેની    

�!.૨૫-૦૦ લાખની વહીવટી �ા� ટ પૈકી 

�!.૧૦-૦૦ લાખનો �થમ હ� તો છુટો 

કરવા બાબત. 

  

૮૯ તા.૧/૭/૨૦૧૫ નાણા િવભાગના પ�રપ� 

�માંકઃબહધ/૧૦૨૦૧૫/ 

બાંહેધરી ફી ભરવામાંથી મુ�કત આપવા 

બાબત 



યુઓઆર-૨૮-ડીએમઓ  

.  

૯૦ તા.૩૦/૭/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૪૨૦૧૫/૪૫૪૯૨૦/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ, ગાંધીનગરના માન.અ� ય��ી  

માટે અંગત મદદનીશ મંજુર કરવા બાબત. 

૯૧ તા.૩૧/૮/૨૦૧૫ અિધસુચના �માંકઃ અપન 

/૧૩૧૩/૧૮૬૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના સ� ય�ી હસંાબને પરમારની 

સ� ય�ીની િનમ�ંકનો અંત લાવવા 

બાબત...  

૯૨ તા.૧૫/૯/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૪/૯૩૮૦૮૨/જ 

વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ની નવી બાબત  

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમનુ ં મહેકમ મજુંર કરવા અંગનેી 

�!.૧૨-૦૦ લાખની વહીવટી મંજુરી 

અંગે.    

  એક િહસાબી અિધકારી(વગ�-૨) અને 

મદદનીશ �ોજેકટ મેનેજર(વગ�-૩) એમ 

કુલ બે જ� યાઓ નવી મજુંર કરવા 

બાબત. (�ેડ પે માં સુધારો) 

૯૩ તા.૨૮/૯/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૪૨૦૧૫/૪૦૫૮૭૬/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના માન.અ� ય��ી તથા મેન�ેગ 

ડીરેકટર�ી તથા કચેરી માટે ફ�ન�ચર તેમજ 

અ� ય વ� તુઓ ખરીદવા અંગ ે

(�!.૧,૬૦,૩૫૦/-ના ખચ�ને મંજુરી) 

૯૪ તા.૨૮/૯/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૪૨૦૧૫/૫૬૦૧૦૯/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમન ે NSFDC નવી �દ� હી �વારા 

મંજુર કરાયેલ �!.૮-૦૦ કરોડની � લોક 

ગેરંટી અ� વયે યોજનાઓના અમલ કરવા 

થનાર આનુષાંિગક ખચ� માટ ે �!.૧૦-૦૦ 

લાખ (અંકે દશ લાખ પુરા) મંજુર કરવા 

અંગે.  

૯૫ તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬ માટેની 

�!.૨૫-૦૦ લાખની વહીવટી �ા� ટ પૈકી 

બાકી રહતેી �!.૧૫-૦૦ લાખ છુટી કરવા 

બાબત.  

 

૯૬ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫ ઠરાવ �માંકઃ અવક 

/૧૦૯૮/૨૦૪૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ,ગાંધીનગર � વારા અમિલત 



બે� કબેલ યોજનાઓમાં ખાસ કેિ� �ય 

સહાય અંતગ�ત મળતી સબસીડી મળેવવા 

માટે વા�ષ�ક આવક મયા�દામાં વધારો કરવા 

બાબત... 

૯૭ તા.૬/૧/૨૦૧૬ અિધસૂચના �માંકઃ અપબ 

/૧૦૨૦૧૪/૨૦૩૦૬૪/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમ, ગાંધીનગર ખાતનેી મેનેજર(વ) 

વગ�-૨ની જ� યા પર �ી આર.બી. 

વસાવા,સમાજ ક� યાણ અિધકારી (વગ�-

૨) િજ�લા પંચાયત ગાંધીનગરનો 

�િતિનયુ�કતના ધોરણે પૂણ� સમય માટે 

મુકવા બાબત. 

૯૮ તા.૫/૨/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ મકમ/૧૦૧૩ 

/૩૫૦૭૦૭/જ 

�ી પી.બી.�ીમાળી,નાયબ િનયામક�ી 

(વગ�-૧ િનવૃ�)ન ેકરારના ધોરણે ગજુરાત 

અનુ.�િત અિતપછાત િવકાસ િનગમ, 

ગાંધીનગરના મનેે�ગ ડીરેકટર�ીની 

જ� યાએ પુનઃિનમ�ંક આપવા બાબત....  

૯૯ તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમના વિહવટ માટે વડી કચેરી માટ ે

મંજુર કરેલ મહેકમની આઠ હંગામી જ� યા 

ચાલુ રાખવા અંગ ે  

તા.૨૮/૨/૧૭ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.  
૧૦૦ તા.૧૨/૨/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૫૨૦૧૫/૩૬૧૧૪૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમને વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬માં યોજના�કય 

કામગીરી માટ ે �!.૪૫૪-૨૫ લાખની 

શેરમુડીની મંજુરી બાબત.... 
૧૦૧ તા.૧૮/૫/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અવક 

/૧૫૨૦૧૬/૨૪૩૯૦૮/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની સીધા િધરાણની યોજના 

(મિહલા સમિૃ� ધ યોજના/માઇ�ો�ેડીટ 

યોજના) હઠેળ અપાતા િધરાણમા ં

સરળીકરણ અને એકસુ�તા લાવવા 

બાબત. 
૧૦૨ તા.૧૫/૬/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અવક 

/૧૫૨૦૧૬/૧૦૫૧૩૧ 

(પા.ફાઇલ)/જ 

અનુ.�િત ક� યાણ �ભાગ હેઠળના �ણ 

િનગમોને વષ�ઃ૨૦૧૫-૧૬માં યોજના�કય 

કામગીરી માટે કુલ �!.૨૦-૦૦ કરોડની 

શેરમુડી, લોન પેટ ે ફાળવવા અંગેની નવી 

બાબતન ેમંજુરી આપવા બાબત.... 
૧૦૩ તા.૨૬/૭/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૧૨/૨૩૪૭૨૨/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની વષ�ઃ૨૦૧૬-૧૭માં �થમ 



હ� તા પેટે �!.૧૫-૦૦ લાખની વહીવટી 

�ા� ટ તેમજ �!.૨૫-૦૦ લાખની 

ક� ટીજ� સી �ા� ટ એમ કુલ �!.૪૦-૦૦ 

લાખની �ા� ટ છુટી કરવા બાબત. 
૧૦૪ તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૪૨૦૧૫/૬૭૦૪૦/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની સીધા િધરાણની યોજના હઠેળ 

લાભાથ�ઓની પસંદગી કરવા અંગનેી 

પસંદગી સિમિતની રચના કરવા બાબત.  
૧૦૫ તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૬ NO.APB/132014/70

3861/J 

Term Loan by the National 

scheduled Castes Finance 

and Development 

Corporation, New Delhi to the 

Gujarat Scheduled Caste 

Most Backward Caste 

Development Corporation, 

Gandhinagar Guarantee of 

the Government of Gujarat…..  

૧૦૬ તા.૨૭/૧૦/૨૦૧૬ ઠરાવ �માંકઃ અવક 

/૧૫૨૦૧૬/૨૪૩૯૦૮/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમની સીધા િધરાણની યોજના 

(મિહલા સમિૃ� ધ યોજના/માઇ�ો�ેડીટ 

યોજના) હઠેળ અપાતા િધરાણમા ં

સરળીકરણ અને એકસુ�તા લાવવા 

બાબત. 

 
૧૦૭ તા.૬/૨/૨૦૧૭ અિધસૂચના �માંકઃ 

અપન/૧૦૨૦૧૫/૪૭૮૧

૩૫/જ 

ડા�.આબંેડકર અં� યોદય િવકાસ િનગમના 

મેને�ગ ડીરેકટર�ીનો વધારાનો હવાલો 

�ી આર.એસ.િનનામા(IAS) ગુજરાત 

અનુ.�િત િવકાસના મેન�ેગ ડીરેકટરન ે

ચાજ� સ�પવા બાબત. 

 
૧૦૮ તા.૭/૨/૨૦૧૭ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૦૮/ન.બા.૧૭/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમનું નામ ડા�.આંબેડકર અં� યોદય 

િવકાસ િનગમ(અન.ુ�િત) કરવા બાબત. 

 
૧૦૯ તા.૮/૨/૨૦૧૭ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૫૨૦૧૫/૩૬૧૧૪૧/જ 

ગુજરાત અન.ુ�િત અિતપછાત િવકાસ 

િનગમોને વષ�ઃ૨૦૧૬-૧૭માં યોજના�કય 



કામગીરી માટ ે લોન પટેે ફાળવેલ 

શેરમુડીની યોજના�કય ખચ�ની મંજુરી 

બાબત. 
૧૧૦ તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ઠરાવ �માંકઃ અપબ 

/૧૩૨૦૧૨/૧૩૦૫૧૧/જ 

ડા�.આબંેડકર અં� યોદય િવકાસ િનગમ 

(અનુ.�િત)ના વિહવટ માટે વડી કચેરી 

માટે મજુંર કરેલ મહેકમની આઠ હગંામી 

જ� યા ચાલ ુ રાખવા અંગ ે  

તા.૨૮/૨/૧૮ સુધી ચાલુ રાખવા 

અંગે.  

 

નીચ ેઆપલેા �કારોમાથંી પસદં કરો. 

(િનયમો, િવિનયમો, સૂચનાઓ, િનયમ સ�ંહ, દફતરો અને અ� ય) 

 

દ� તાવજે પરનુ ંટુકં ુલખાણ:- 

� ય�કતને િનયમો, િવિનયમો, સૂચનાઓ, િનયમ સં�હ અન ેદફતરોની નકલ અહીથી મળશે.  

 

સરનામુ ં:- 
 

મેને�ગ ડીરેકટર, ડા�.આંબડેકર અં� યોદય િવકાસ િનગમ (અનુ.�િત), 

� લોક ન.ં૨, ડી-૨ �વગં, ચોથો માળ, 

સકેટર-૧૦/એ, કમ�યોગી ભવન, ગાધંીનગર 

        ઇ-મઇેલઃ sec-bsadb@gujarat.gov.in  

ટિેલફોન નબંર:- ૦૭૯-૨૩૨૫૬૩૨૫, ૨૩૨૫૬૩૨૩, ૨૩૨૫૬૩૨૪, ૨૩૨૫૬૩૨૬ 

ફકેસ નબંર:-    ૦૭૯ ૨૩૨૫૬૩૨૩ 

 

િવભાગો � વારા િનયમો, િવિનમયો, સૂચનાઓ, િનયમ સં�હ અન ેદફતરોની નકલ માટે લેવાની ફી (જો 

હોય તો) 

 

 


