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સી.આર.પી.(� થાનીક) માટ�ની માગ�દશ�ક ન�ધ 

�જુરાત સરકાર �ારા ગર�બી િનવારણ માટ��જુરાત લાઇવલી�ડુ �મોશન કંપની િમશન મગંલમનો 

�ારંભ કર�લ છે. આ િમશને સરકાર� િવભાગો,નાગર�ક સમાજ, બ�કઅને ઉધોગોના સસંાધનો એક સાથે લાવી 

આયોજન બ�ધ ર�તે અને સમય મયા�દામા ંપ�રણામ અધા�રત પર�વત�ન માટ� જોડાણ કર�ુ.ં આ િમશનનો 

��ુ ય ઉ�ેશ ગર�બીના ��ુાઓને િસ�ગલ પોઇ�ટ કો�ટ�કટ િસ�ટમ �ારા બ�કો,ઉધોગો,લ�િુધરાણ સ�ં થાઓ, 

કૌશ�ય વધ�ન કરતી સ�ંથાઓ વગેર�ને સ�દુાિયક ક�ા�ુ ં �લેટફોમ� ��ુ પાડવાનો છે. આ �લેટફોમ� �ારા 

��હુા�મક ર�તે સસંાધનો એક� કરવા, ઉધોગો િવકસાવવા, કૌશ�ય વધ�ન, નાણા�ંકય અને બ�ર જોડાણ 

�ારા આ�વીકા િવકાસના તબકકાઓ સાથે જોડાણ કરવામા ંઆવી ર�ુ ંછે. 

સ�દુાય પાસેથી એક બી�ના અ�ભુવના આધાર� િશખવાનો અ�ભગમ સામા�જક ગિતશીલતા અને 

ટકાઉપણા માટ� �ે�ઠ ગણવામા ંઆવે છે. �વસહાય�ુથ અને તેમના સગંઠનની  રચના તથા માવજત માટ� 

ક��નુીટ� �રસોસ� પસ�ન આધા�રત ��હુરચના ઉ�મ ગણાય છે. આ સી.આર.પી. એટલ ેક�ક��નુીટ� �રસોસ� 

પસ�ન સ�દુાયના �િતિનધી છે ક� �ઓને �વસહાય �ુથમા ં રહ�ને ઘણા વષ�નો અ�ભુવ છે તેઓ પોતે 

�વસહાય �ુથના મા�યમથી સશ�કતકરણના અ�ભગમમા ં િવ�ાસ ધરાવે છે. આ સફળ મ�હલાઓ 

સી.આર.પી. તર�ક� �ો��ટમા ંજોડાશે અને તેઓ સ�ંથ�કય િનમા�ણની ���યામા ંસહભાગી બનશે. 

આ સી.આર.પી. �વસહાય �ુથનો સ�ય છે ક� �ને ગર�બીની વા�તિવકતાનો કડવો અ�ભુવ થયેલ 

છે અને �ુથના મા�યમ �ારા ગર�બીમાથંી બહાર આવેલ છેઅને �વસહાય�ુથના અ�ભગમનો અ�ભુવ છે. 

�ુથના નીિત િનયમો, �ુથની બેઠકની ���યા, દ�તાવેજો અને ર��ટરો િનભાવવાની જ�ર�યાત, �કુ 

�કપરની �િુમકા, માઇ�ો ��ડ�ટ �લાનની ���યા, �ામ સગંઠનની મીટ�ગની ���યા, એજ�ડા ન�� કરવા, 

�ામસગંઠનના િવિવધ કાય� અને તેની સિમિતઓ, સા�દુાિયક ચળવળકારો, �વસહાય �ુથ અને �ામ 

સગંઠન સાથે �િુમકા અને કાય�ની સમજણ માટ��ુ ં�ાન �ા�ત કર�લ છે, આ સી.આર.પી. પોતાના �ગત 

અ�ભુવો અને તેના પોતાના �ુથમા,ં�ામ,કલ�ટર અને તા�કુા સગંઠનમા ંથયેલ ઉ�મ કામગીર�ના આધાર� 

િશખવા મળેલ બાબતોની તાલીમ સ�દુાયને આપી શક�. સામા�જક ગિતશીલતાની ���યામા ં ગર�બ 

મ�હલાને �ો�સા�હત કરવા માટ� તાલીમ અને અ�ય કામગીર� દરિમયાન પોતાની �ાદ�િશકતાનો ઉપયોગ 

કરવાની �મતા ધરાવતી હોવી જોઇએ.  

શ�આતના તબકકામા ંતા�કુા ટ�મ જયા ં ગામમાથંી સ��ય મ�હલાની ઓળખ ન થાય �યા ં�ધુી 

કાય� કરશે. અને આ સી.આર.પી.ને છ માસ દરિમયાન તાલીમો અને �ેરણા �વાસ �ારા તૈયાર કરવામા ં

આવશે. 
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તા�કુા ક�ાની ટ�મની કામગીર�:  

�જુરાતના પ�રપે�યમા,ં તા�કુા ટ�મ એ બાબતને �યાનમા ંરાખી ગામોમા ંજશે ક� ગામમા ંપહ�લાથી 

બનાવવામા ંઆવેલ હયાત �વસહાય �ુથો છે અને હયાત �વસહાય �ુથોનો સવ� અને તેમ�ુ ંસશ�કતકરણ 

અને � ગર�બો �વસહાય �ુથમા ં જોડવાના બાક� રહ� ગયેલ હોય તેમને �વસહાય �ુથમા ંજોડવા. 

તા�કુા ટ�મ ગર�બો �યા ંરહ�તા હોય તેવા �મંખા, �હતધારકો, સા�દુાયના આગેવાનો ક� �મનો 

સા�દુાય પર સારો �ભાવ હોય તેમની ઓળખ કરવી. તા�કુા ક�ાની ટ�મ ગામમા ં નીચ ે �જુબની 

કામગીર� કરશે.  

 �હતધારકો સાથે મીટ�ગ કરવી અને તેમને �વસહાય �ુથ રચનાની ���યાથી મા�હતગાર કરવા.  

 હયાત �વસહાય �ુથના સ�યો સાથે િમટ�ગ કરવી અને �વસહાય �ુથમા હ�ુ ન જોડાયેલ 

ગર�બોની ઓળખ કરવી. 

 �વસહાય �ુથમા ંહ�ુ ન જોડાયેલ ગર�બો સાથે  �ય�કતગત / �ુથમા ંિમટ�ગ કરવી.  

 �વસહાય �ુથ રચના �વુ�ની િમટ�ગ કરવી. 

 સાથે સાથે તા�કુા ટ�મ હયાત �વસહાય �ુથના સ�યોને મળશે.  

 � વસહાય �ુથની તાલીમની જ�ર�યાત�ુ ં��ૃથકરણ કર�ુ.ં  

 �વસહાય �ુથના સશ�કતકરણ માટ� તાલીમની યાદ� બનાવવી અને તાલીમ�ુ ંઆયોજન કર�ુ.ં 

 તા�કુા ટ�મે એ વાતની ખા�ી કરવાની રહ�શે ક� ગામમા ંએસ.સી., એસ.ટ�., િવધવા,અપગં, �યકતા 

વગેર� �વા સ�દુાયનો સમાવેશ �વસહાય �ુથમા ંથયેલ છે.  

 

સ��ય મ�હલાની ઓળખઃ- 

તા�કુા ટ�મ ગામમા ંએક �વસહાય �ુથમાથંી એક સ��ય મ�હલાઓની ઓળખ કરશે. �વસહાય �ુથ 

તેમના �ુથમાથંી ૨ થી ૩ સ��ય મ�હલાઓની ભલામણ કરશે અને તા�કુા ટ�મ નીચનેા માપદંડોને �યાનમા ં

રાખી �વસહાય �ુથને સ��ય મ�હલા નકક� કરવામા ં� વસહાય �ુથને મદદ કરશે.  

અ. સ��ય મ�હલાની ઓળખ માટ�ના માપદંડો:  

 સ��ય મ�હલાએ સારા �વસહાય �ુથ (�વસહાય �ુથની લાઇફ સાઇકલ �માણે) નો ભાગ હોવી 

જોઇએ અને તેમને માિસક બેઠક આયો�ત કરવાનો અથવા બેઠકમા ંસહભાગી થવાનો અ�ભુવ 

હોવો જોઇએ અને તે �વસહાય �ુથથી લાભા��વ�ત થયેલ હોવી જોઇએ.  
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 સ��ય મ�હલાએ અિત ગર�બ પ�રવાર / વ�ંચત પ�રવારમાથંી હોવી જોઇએ અને તેમની પાસે 

�ાથિમક અને સદં�શા�યવહારની આવડત હોવી જોઇએ અને સ�દુાય સાથે કાય� કરવાની અને 

પર�વત�ન લાવવાની સવેંદન િસલતા હોવી જોઇએ.  

 સ��ય મ�હલા નાદાર ન હોવી જોઇએ અથવા નાદાર �વસહાય �ુથની સ�ય ન હોવી જોઇએ.  

 સ��ય મ�હલા �વય ંસેવક તર�ક� કામ કરવા માટ� તૈયાર હોવી જોઇએ.  

 સ��ય મ�હલા બી�ને �ો�સા�હત કરવા માટ� અને સમય આપવા માટ� સ�મ હોવી જોઇએ.  

 સ��ય મ�હલાના પ�રવારમા ંપણ આ બાબત �વીકાય� હોય.  

 સ��ય મ�હલાની �મર ૨૦ થી ૪૫ વષ�ની હોવી જોઇએ.  

 સામા�જક ર�તે પછાત વગ� �વા ક� અ��ુ�ુચત �િત/અ��ુ�ુચત જન �િત / આ�દમ �ુથની 

મ�હલાઓને �ાથિમકતા આપવી.  

 

પસદંગી માટ�ની ���યા: 

 તા�કુા ટ�મ �વસહાય �ુથ સાથે સ��ય મ�હલાના �યાલની ચચા� કરશે. 

 �વસહાય �ુથ આ �યાલ પર સવ� સમંિત પર આવવા જોઇએ અને માપદંડોના અધાર પર સ��ય 

મ�હલાના નામની યાદ� તૈયાર કરવા માટ� સ�મ હોવા જોઇએ.  

 તા�કુા ટ�મ �વસહાય �ુથને સ��ય મ�હલાની તપાસ અને આખર�કરણ કરવા માટ� મદદ કરશે. 

 તા�કુા ટ�મ એકટ�વ �મુનની પસદંગીની ���યામા ંમદદ કરવી જોઇએ �થી �વસહાય �ુથના 

�મતા ધરાવનાર સ�યોની જ  પસદંગી થાય.  

 તા�કુા ટ�મે એકટ�વ �મુનની જવાબદાર�ઓને �પ�ટપણે દશા�વવી અને ચચા� કરવી.  

 આ દરખા�ત �વસહાય �ુથની િમટ�ગમા ં�વીકાય� હોવી જોઇએ અને આ ચચા�ની �વસહાય �ુથના 

િમટ�ગ િમની�સ ર��ટરમા ંન�ધ થવી જોઇએ.  

 તા�કુા ટ�મે આ િમની�સની નકલ અને એકટ�વ �મુનની િવગત તેમના ��લા ક�ા પર મોકલી 

આપવી.  

�મતા વધ�ન:   

 ઓળખ થયેલ એકટ�વ �મુનને તા�કુા ટ�મ �ારાતેમની �િુમકાઓ અને જવાબદાર�ઓથી 

મા�હતગાર કરવી.  

 તા�કુા ટ�મ એકટ�વ �મુનની તાલીમની જ�ર�યાતની ઓળખ કર� અને ��લા ટ�મને તાલીમ 

માટ�ની દરખા�ત કરશે.  

 ��લા ટ�મ તાલીમની જ�ર�યાતના આધાર પર તાલીમ માટ�� ુ ંક�લે�ડર તૈયાર કરશે.  
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 �મતાવધ�ન માટ� નીચેના િવષયો પર તાલીમની જ�ર�યાતની ઓળખ કરવી.  

૧. �વસહાય �ુથનો �યાલ અને ચોપડાઓ 

૨. નેતાગીર� અને સઘંષ� િનવારણ 

૩. �વસહાય�ુ ંના� ૂઅને ર��ટરોની િનભાવણી 

૪. ��ુમ બચત અને ��ુમ ધીરાણ 

૫. સામા�જક �રુ�ા માટ�ની યોજનાઓ  

૬. લ� ુઉધોગો અને કૌશ�ય વધ�ન  

૭. પચંાયતી રાજની સ�ંથાઓ અને સરકાર� યોજનાઓ સાથે જોડાણ  

૮. �વસહાય �ુથના સઘંો - �િુમકા, કાય� અને લાભો  

૯. િશ�ણ અને સા�રતા  

૧૦. આરો�ય પોષણ અને આરો�ય ર�ણ  

 

�િુમકા અને જવાબદાર�ઓ: 

એકટ�વ �મુન સમા�જક ગિતશીલતા, �વસહાય �ુથની રચના અને �વસહાય �ુથના સશ�કતકરણ માટ� 

નીચે �જુબની કામગીર� કરશે.  

 �ભાવશાળ� નેતાઓ,અિત ગર�બ સ�દુાયોના ��ુુગ� �ય�કતઓ - મ�હનામા ંઓછામા ંઓછ� ૧૫ 

�લુાકાત કરવી.  

 હયાત �વસહાય �ુથો અને �વસહાય �ુથમા ં હ�ુ ન જોડાયેલ ગર�બોની ઓછામા ં ઓછ� ૧૦ 

િમટ�ગ�ુ ં આયોજન કર�ુ ં �થી ગામ અને સ�દુાયને સમ� શકાય અને �વસહાય �ુથ અને 

ગર�બીને લગતા ��ુાઓને અ�યાસ કર� શકાય.  

 ક��નુીટ� ઓપર�શનલ મે��અુલ �માણે �વસહાય �ુથમા ંહ�ુ �ધુી ન જોડાયેલ ગર�બોના ૧૦ 

નવા �વસહાય �ુથની રચના કરવી.  

 દર�ક �વસહાય �ુથને �વસહાય �ુથ�ુ ં સચંાલન, બેઠકની ���યા, નેતાગીર�ની �િુમકા અને 

િનણ�ય લવેાની ���યાને લગતી �ાથિમક તાલીમ બેચ �માણે આપવી- મ�હનામા ંઓછામા ંઓછ� 

પાચં બેચ.  

 પાચં �વસહાય �ુથની બેઠકમા ંભાગ લવેો અને �ુથને સારા �ુથના સચંાલન �વા ક� અઠવા�ડક 

બેઠક, અઠવા�ડક બચત, �તર�ક ધીરાણ,ર��ટર િનભાવણી અને ર��ટર િનભાવનારની 

જ�ર�યાત અને મહ�વ આ દર�ક બાબતો પર તેમને સહમત કરવા.  

 �કુ �કપર/ક��નુીટ� મોબીલાઇજરને ઓળખવામા ંમદદ કરવી.  
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 �વસહાય �ુથના દ�તાવેજોને અધતન કરવા, ��થિતનો અહ�વાલ તૈયાર કરવો અને સ�યોને 

�ુથની કમગીર�થી સ�ગ કરવા.  


