કરણ- ૭ (િનયમ સં હ-૭)
તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોડ, પ રષદ, સિમિતઓ અને અ ય સં થાઓનું પ ક:૭.૧
હેર તં ને લગતા બોડ, પ રષદો, સિમિતઓ અને અ ય મંડળો અંગન
ે ી િવગત નીચેના
નમૂનામાં આપો.
િવગત
માિહતી
મા યતા ા ત સં થાનું નામ અને સરનામુ:ં મેન ે ગ ડીરેકટર ી, ડા.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ
િનગમ (અનુ. િત), લોક નં.૨, ડી-૨ વંગ, ચોથો
માળ, કમયોગી ભવન, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર
ફોન નંબર-૦૭૯- ૨૩૨૫૬૩૨૬ (ફેકસ)
૨૩૨૫૬૩૨૩,
મા યતા ા ત સં થાનો કાર (બોડ, પ રષદ, બેચર વામી અિતપછાત િત િવકાસ બોડ, ગાંધીનગર
સિમિતઓ, અ ય મંડળો):સોસાયટી ર
ેશન એકટ-૧૮૬૦ નો ૨૧ મો
અિધિનયમ) હેઠળ ન ધણી નંબર ગુજ/૧૦૬૨
/ગાંધીનગર, તા.૩૧/૫/૦૦૩ અને મુંબઇ સાવજિનક
ટ એકટ-૧૯૫૦ (સન ૧૯૫૦ ના મુંબઇના ૨૯ માં)
અ વયે સાવજિનક
ટોના ર
ેશનમાંના નં.
એફ/૧૦૧૮/ગાંધીનગર, તા.૩૧/૫/૨૦૦૩
મા યતા
ા ત સં થાનો ટુકં ો પ રચય ગુજરાત સરકાર ીના સામાિજક
યાય અને
(સં થાપના વષ/ઉદેશ
્ /મુ ય વૃિતઓ)
અિધકારીતા િવભાગનાતા.૨૬/૬/૨૦૦૧ના ઠરાવ
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.૧૫/૧૨/૨૦૦૪ ના ઠરાવ
માંક અપજ
/૧૦૨૦૦૨/૧૦૫૦/હ થી નકકી કરેલ અિતપછાત
િતઓની િવગત માણે (૧)તુરી-બારોટ (૨)તીરગરતીરબંદા (૩) થોરી (૪)માતંગ (૫) વાિ મકી િવગેરે
િતઓનો ઉમેરો થયેલ છે. આમ, અિતપછાત બોડમાં
૧૨ (બાર) િતઓનો સમાવેશ થયેલ છે .
૧. આ બોડનો ઉદે્શ રાજય સરકાર તથા અનુ. િત
િવકાસ િનગમ અને િનયામક ી, અનુ. િત ક યાણ,
ખાતાના સંપકમાં રહીને અિતપછાત
િતનો
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
સૂચવવાનો 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 હેતઓ
ુ
માટે સ પવામાં
આવે તે અ ય કામગીરી આ બોડ વારા કરવાની
રહેશે.
મા યતા ા ત સં થાની ભૂિમકા (સલાહકાર બોડની રચના સલાહકાર બોડ તરીકે કરવામાં આવેલ છે .
/સંચાલક/કાયકારી/અ ય):આ બોડ ડા.આંબડે કર 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.
માળખુ અને સ યનું બંધારણ:બોડની કૂલ સ ય સં યા ૨૪ રહેશે. જે માં ૧૫
િબનસરકારી સ ય રહેશે. જે માં ઓછામાં ઓછા ૨
મિહલા સ યો રહેશે. ૯ સરકારી સ યો રહેશે.
િબનસરકારી સ યો પૈકી એક અ ય અને એક
ઉપા ય રહેશે.
સં થાના વડા:અ ય , ડા.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ
(અનુ. િત), ગાંધીનગર
મુ ય કચેરી અને તેની શાખાઓના સરનામાં:- ડા.આંબેડકર અં યોદય િવકાસ િનગમ (અનુ. િત),
લોક નં.-૨, ડી-૨ વંગ, ચોથો માળ, કમયોગી ભવન,
ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
બેઠકોની સં યા:દર િ માિસક બોડ બેઠક બોલાવવામાં આવે છે.
શું જનતા બેઠકોમાં ભાગ લઇ શકે છે .
ના
શું બેઠકોની કાયન ધ તૈયાર કરવામાં આવે છે . હા
બેઠકોની કાયન ધ જનતાને ઉપલ ધ છે. જો ના, પરંતુ હેર જનતાની માંગણી હોય તો િનયત ફી
તેમ હોય તો તે મેળવવા માટેની પ ધિતની ભરવાથી માિહતી અિધિનયમ-૨૦૦૫ માં કરેલ
માિહતી આપો.
જોગવાઇ મુજબ હેર જનતા માટે ઉપલ ધ કરી
શકાય.

