
�કરણ- ૭ (િનયમ સ�ંહ-૭) 

 

તનેા ભાગ તરીક ેરચાયલેી બોડ�, પ�રષદ, સિમિતઓ અન ેઅ� ય સ�ં થાઓનુ ંપ�ક:-  

૭.૧ �હરે ત�ંન ેલગતા બોડ�, પ�રષદો, સિમિતઓ અન ેઅ� ય મડંળો અગંનેી િવગત નીચનેા   

         નમનૂામા ંઆપો.  

િવગત માિહતી 

મા� યતા �ા� ત સ�ં થાનુ ંનામ અન ેસરનામુ:ં-  મને�ેગ ડીરકેટર�ી, ડા�.આંબેડકર અં� યોદય િવકાસ 

િનગમ (અનુ.�િત), � લોક ન.ં૨, ડી-૨ �વગં, ચોથો 

માળ, કમ�યોગી ભવન, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 

ફોન નબંર-૦૭૯- ૨૩૨૫૬૩૨૬ (ફકેસ) 

૨૩૨૫૬૩૨૩,  

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

સિમિતઓ, અ� ય મડંળો):- 

બેચર � વામી અિતપછાત �િત િવકાસ બોડ�, ગાંધીનગર 

સોસાયટી ર�� �ેશન એકટ-૧૮૬૦ નો ૨૧ મો 

અિધિનયમ) હઠેળ ન�ધણી નંબર ગજુ/૧૦૬૨ 

/ગાંધીનગર, તા.૩૧/૫/૦૦૩ અને મુંબઇ સાવ�જિનક 

�� ટ એકટ-૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ ના મુંબઇના ૨૯ માં) 

અ� વયે સાવ�જિનક �� ટોના ર�� �ેશનમાંના નં. 

એફ/૧૦૧૮/ગાંધીનગર, તા.૩૧/૫/૨૦૦૩  

મા� યતા �ા� ત સ�ં થાનો ટુકંો પ�રચય 

(સ�ં થાપના વષ�/ઉદેશ્/મ�ુ ય �વિૃતઓ) 

ગુજરાત સરકાર�ીના સામાિજક � યાય અન ે

અિધકારીતા િવભાગનાતા.૨૬/૬/૨૦૦૧ના ઠરાવ 

�માંક:અવક/૧૦૯૮/૨૨૦૧/જ થી અનસુૂિચત 

�િતઓમા ં સૌથી વધારે પછાત (૧)હાડી (૨)નાડીયા 

(૩)સેનવા (૪) તુરી(૫)ગરો (૬)વણકર સાધ ુ

(૭)અનુ.�િતના બાવા જેવી અિતપછાત �િતના લોકો 

અ� ય �િતઓની સરખામણીમાં ચોકકસ �ગિત કરી શક ે

અને તેમનો આ�થ�ક ઉ� કષ� થઇ શકે તે માટે અિતપછાત 

�િત િવકાસ બોડ� ની રચના કરેલ છે. સરકાર�ીના 

તા.૧૫/૧૨/૨૦૦૪ ના ઠરાવ �માંક અપજ 

/૧૦૨૦૦૨/૧૦૫૦/હ થી નકકી કરેલ અિતપછાત 

�િતઓની િવગત �માણે (૧)તુરી-બારોટ (૨)તીરગર-

તીરબંદા (૩) થોરી (૪)માતંગ (૫) વાિ� મકી િવગેર ે

�િતઓનો ઉમેરો થયેલ છે. આમ, અિતપછાત બોડ�મા ં

૧૨ (બાર) �િતઓનો સમાવેશ થયેલ છે.  
 

૧. આ બોડ�નો ઉદે્શ રાજય સરકાર તથા અનુ.�િત 

િવકાસ િનગમ અને િનયામક�ી, અનુ.�િત ક� યાણ, 

ખાતાના સંપક�માં રહીને અિતપછાત �િતનો 

લોકોના આ�થ�ક સામાિજક અને સાં� કૃિતક તેમજ 

શૈ�િણક િવકાસ માટે કાય�વાહી કરવાની રહશેે. 

૨. આ �િતના લોકોના આ�થ�ક, સામાિજક અન ે



સાં� કિૃતક તેમજ શૈ�િણક િવકાસ માટે પગલા ં

સૂચવવાનો રહશેે.  

૩. અનુસૂિચત �િતઓ માટેના િવકાસ માટનેી 

યોજનાઓના મૂળભૂત  આશય સાથે સુસગંત રહી 

અિતપછાત �િતઓ માટ ે આ યોજનાઓના 

અસરકારક અમલ માટે જ�રી સલાહ સૂચન કરશ.ે  

૪. અિતપછાત �િતઓના આ�થ�ક િવકાસ અંગ ેઆ�થ�ક 

ઉપાજ�ન થાય તેવી યોજનાઓ અને તે અંગેની 

તાલીમ અંગ ેસલાહ આપશે.  

૫. સરકાર તરફથી ઉપરોકત હેતઓુ માટે સ�પવામા ં

આવે ત ે અ� ય કામગીરી આ બોડ� � વારા કરવાની 

રહેશે.  

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

/સચંાલક/કાય�કારી/અ� ય):- 

બોડ�ની રચના સલાહકાર બોડ� તરીકે કરવામાં આવેલ છે. 

આ બોડ� ડા�.આંબડેકર અં� યોદય િવકાસ િનગમ 

(અનુ.�િત)ની છ�છાયામાં અને તેના સંપક�મા ં રહી 

કામગીરી કરશે. તેમજ જ�ર જણાયે િનયામક�ી, 

અનુ.�િત ક� યાણ ખાતાની કચેરીઓની સહાય લઇ 

કામગીરી કરશ.ે  

માળખ ુઅન ેસ� યનુ ંબધંારણ:- બોડ�ની કૂલ સ� ય સ�ં યા ૨૪ રહેશે. જેમાં ૧૫ 

િબનસરકારી સ� ય રહેશે. જેમાં ઓછામાં ઓછા ૨ 

મિહલા સ� યો રહેશે. ૯ સરકારી સ� યો રહેશે. 

િબનસરકારી સ� યો પૈકી એક અ� ય� અને એક 

ઉપા� ય� રહેશે.  

સ�ં થાના વડા:- અ� ય�, ડા�.આંબેડકર અં� યોદય િવકાસ િનગમ 

(અનુ.�િત), ગાંધીનગર 

મ�ુ ય કચરેી અન ેતનેી શાખાઓના સરનામા:ં- ડા�.આબંેડકર અં� યોદય િવકાસ િનગમ (અનુ.�િત), 

� લોક નં.-૨, ડી-૨ �વંગ, ચોથો માળ, કમ�યોગી ભવન,  

ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.  

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

શુ ંજનતા બઠેકોમા ંભાગ લઇ શક ેછે. ના 

શુ ંબઠેકોની કાય�ન�ધ તયૈાર કરવામા ંઆવ ેછે. હા 

બઠેકોની કાય�ન�ધ જનતાન ે ઉપલ� ધ છે. જો 

તમે હોય તો ત ે મળેવવા માટનેી પ� ધિતની 

માિહતી આપો. 

ના, પરંતુ �હેર જનતાની માગંણી હોય તો િનયત ફી 

ભરવાથી માિહતી અિધિનયમ-૨૦૦૫ માં કરેલ 

જોગવાઇ મજુબ �હેર જનતા માટ ે ઉપલ� ધ કરી 

શકાય.  

 

 

 


