
ક્લસ્ટર કો.ઓર્ડિનેટરની કામગીરી અને ફરજો:- 
 

૧. કેન્દ્ર સરકારના સ્વર્ણ જયતંિ ગ્રામ સ્વરોજગાર/એન.આર.એલ.એમ/ગ્રામ્ય સ્િરે સખી મડંળની/  સ્વસહાય 

જુથોની રચના કરી િેને સક્ષમ બનાવવાની કામગીરી કરિા આંગર્વાડી વકણસણ અને અન્દ્ય રીસોસણ (આ 
હતેમુા ં સહાયરૂપ થિા સ્થાતનક અથવા બહારના િજગ્નો/સેવાભાવી વ્યક્તિઓ) ને સહાયરૂપ થવાની/ 
પ્રોત્સાહીક કરવાની/સ્વરોજગારી માટે સક્ષમ બનાવવા માટેની પ્રવ્રતુિઓ હાથ ધરાવવાની રહશેે. 

૨. જુથોની રચના થયા પછી િેની નોંધર્ી/તનયતમિ બેઠકો થાય િે માટે સિિ દેખરેખ/ગે્રડીંગ કરાવવાની 
/સહાય-આંિરરક તધરાર્ને લગિા વ્યવસ્થાપન અંગેના માગણદશણન-સકંલન-સ્વરોજગારીના ક્ષેતે્ર નક્કી 
કરવામા,ંિાલીમોના આયોજન અને સકંલનની કામગીરીમા/ંબેંકો સાથે ધીરાર્ મેળવવામા ં જોડાર્ અને 
મેળવેલ તધરાર્નો સહતેકુ ઉપયોગ થાય િે માટેના મોનીંટરીંગની કામગીરીમા ં સહયોગ આપવો સિિ 
માગણદશણન પરુૂ પાડવ.ુ/લોનની પરિ ભરપાઇ તવગેરે કામગીરી કરવા /કરાવવાની રહશેે.જરૂરર નાર્ાકીંય 
વ્યવહારો અને િેની જાળવર્ી મા ંસ્વ સહાય જુથો/સખી મડંળોને માગણદશણન આપવાન ુરહશેે. 

૩. િાલકુા/જજલ્લા/રાજ્ય સ્િરેથી જે કોઈ વધારાની ઉપરોતિ હતે ુમાટે કામગીરી સોંપાય િે સક્ષમ સિંોશકારક 
રીિે પરૂ્ણ કરવાની રહશેે.  

૪. તલસ્ટર કો.ઓરડિનેટરની કામગીરી ઉપર હાજર થયા િારીખથી ત્રર્ માસનો સમયગાળો અજમાયશી સમય 
િરીકે ગર્વામા ંઆવશે. અજમાયશી સમય દરમ્યાનની કામગીરીની સમીક્ષા કરવામા ંઆવશે.જો કામગીરી 
સિંોષકારક જર્ાશે નહી િો સેવા મતુિ કરવામા ંઆવશે. 

 

વિલેઝ ઓગેનાઇઝેશન અને ક્લસ્ટર ઓગેનાઇઝેશનની કામગીરી અને ફરજો  

વિલેઝ ઓગેનાઇઝેશન:- 
 ગ્રામ્ય લેવલે સ્વસહાય જુથની રચના િથા સશક્તિકરર્ 

 ગ્રામ્ય લેવલે ઓછામા ં ઓછા ૮-૧૦ સારા સ્વસહાય જુથોને સાથે રાખી ગ્રામ સગંઠન (તવલેઝ 
ઓગેનાઇઝેશન) ની રચના કરવી.  

 ગ્રામ સગંઠન (તવલેઝ ઓગેનાઇઝેશન) નુ ંક્ષમિાવધણન કરવુ.ં 
 તવલેઝ ઓગેનાઇઝેશનન ુબેંક સાથે નાર્ાકીંય જોડાર્ કરવુ.ં 
 તવલેઝ ઓગેનાઇઝેશનને તવતવધ ક્ષેત્રની મારહિી પરુી પાડવી અને સરકારી યોજનાઓ સાથે સકંલન કરાવવુ ં

અને મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવી. 
ક્લસ્ટર ઓગેનાઇઝેશન:- 

 ગ્રામ્ય લેવલે સ્વસહાય જુથની રચના િથા સશક્તિકરર્ 

 તલસ્ટર લેવલે ઓછામા ંઓછા ૭ સારા તવલેઝ ઓગેનાઇઝેશન સાથે રાખી તલસ્ટર લેવલ ફેડરેશનની રચના 
કરવી.  

 તલસ્ટર લેવલ ફેડરેશન (CLF) નુ ંક્ષમિાવધણન કરવુ.ં 
 તલસ્ટર લેવલ ફેડરેશન (CLF) બેંક સાથે નાર્ાકીંય જોડાર્ કરવુ.ં 
 તલસ્ટર લેવલ ફેડરેશન (CLF) ને તવતવધ ક્ષેત્રની મારહિી પરુી પાડવી અને સરકારી યોજનાઓ સાથે 

સકંલન કરાવવુ ંઅને મદદ ઉપલબ્ધ કરાવવી. 
 

િધ ુમાર્િતી માટે સપંકક  કરો: 
જજલ્લા લાઇવલીહુડ મેનેજર, 
જજલ્લા ગ્રામ તવકાસ એજન્દ્સી 
બી-બ્લોક ત્રીજો માળ, 

જજલ્લા સેવા સદન,સેતટર-૧૧, 
ગાધંીનગર 
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