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‘‘સામા�ક ગતીિશલતા તથા સ�ં થાક�ય િનમા�ણ’’ 

Social Mobilization and Institution Building 

 

 

એન.આર.એલ.પી. / એન.આર.એલ.એમ. / િમશન મગંલમ 

�તગ�ત સખી સઘં(ફ�ડર�શન) માટ�ની માગ�દિશ�કા. 

�ુલાઇ – ૨૦૧૩  



2 
 

��તાવનાઃ-  

 સરકાર�ીનાં િમશન મગંલ� ્યોજના હ�ઠળ સકંળાયેલ સખીમડંળો / �વ-સહાય �ુથો તેમજ 

અ�ય યોજના ક� એન.�.ઓ �વારા અ��ત�વમા ંઆવેલ સ��ય મડંળોના ંસખી સઘં �વારા મડંળો�ુ ં

મજ�તુીકરણ થાય તેમજ �ા�ય િવકાસ અને સામા�જક િવકાસમા ં �વ-સહાય �ુથોની  િનણા�યક 

ભાગીદાર� વધે તે માટ� અને રાજયમા ંએક સરખી સમજણ િવકસે અને સમાન અમલીકરણ માટ� 

સખીસઘંોની રચના કરવાની હોય તે �ગેની ���યા �ગેની સમાન સમજ, િનિત િનયમો, માળ� ુ

તેમજ યોજનાઓની સાથે સકંળાયેલ કાય�કતા�ઓ, સઘંના સ�યો તથા �િતિનિધઓની �મતાવધ�ન 

માટ� સખીસઘંની માગ�દિશ�કા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે.  

 આશા છે ક� આ સખીસઘં માગ�દિશ�કા િમશન મગંલ� ્યોજના હ�ઠળના ંકાય�કતા� તેમજ દર�ક 

�તર� રચવાના થતા સખીસઘંો માટ� ઉપયોગી િનવડશે.  

સખીસઘં એટલે �ુ ં?  

 સખીસઘં એક �વત�ં સ�ંથા છે � સઘંો પર�પર તેમના ંહ�� ુઓંને િસ�ધ કરવા જોડાય પરં� ુ

સાથે સાથે તેમ�ુ ંઅ��ત�વ �ળવી રાખે તો તેને સખીસઘં ક� સઘં કહ� છે. � સ�દુાયના ંસામા�જક, 

આિથ�ક અને શૈ��ણક ��ોને સા�દુાિયક ર�તે ઉક�લવા� ુ ંમા�યમ છે.  

 �ંુકમા સખીસઘં એટલે એવા સઘંોનો સ�હુ છે � કોઇ �ા�ય િવ�તાર, તા�કુા ક� �જ�લા�ુ ં

�િતિનિધ�વ કર� છે. � નાના નાના સ�હુોને મદદ કર� છે. દર�ક સઘંમા ંિવિવધ કૌશ�ય અને શ�કત 

હોય છે. એટલે બધા સાથે મળવાથી અસરકારકતા વધે તે તેની ��ુય ફ�લોસોફ� છે.  

ભારતમા ં � વસહાય �ુથોએ સામા� ય ર�તે વણન�ધાયેલ �ુથો છે અને તેઓ બચત અને 

અ�કુ ચોકકસ � યાજ સાથે િધરાણની ���યા સાથે સકંળાયેલ છે. � વસહાય �ુથો� ુ ંસખીસઘં એ એક 

મડંળ અથવા તો �ાથિમક તબ�ા�ુ ં સઘં છે એને આ સઘં આિથ�ક સ� ધરતાના ��ુ ય � યેયની 

�ા��ત માટ� કાય�રત છે.  

આમ, સખીસઘંએ એક સગંઠન, મડંળ અને �ાથિમક સ�ં થાઓ�ુ ંજોડાણ છે અને તે સાથે 

મળ� � યેયની �ાિ� ત કર� છે � તેઓ એકલા કર� શકતા નથી. 

સઘંની � યા� યાઃ  

સઘંની � યા� યા અલગ અલગ સ�ં થાઓ � વારા � યાખાિ� વત કરવામા ંઆવી છે.  

 શ� દકોશ �જુબ સઘં એક � વાયત સ�ં થા છે � એક સરખા લાભ માટ� હોય છે. 

(FWWB,1998) 
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 �ામ ક�ા�ુ ં સઘં એ ગામનાં બધા � વસહાય �ુથો� ુ ં સગંઠન છે અને તે � વસહાય �ુથો 

� વારા ચલાવવામા ંઆવે છે અને તેમા ંદર�ક � વસહાય �ુથોના ંઅ�કુ સ� યો �વારા તેમ�ુ ં

�િતિનિધ� વ કરવામા ંઆવે છે અને તેમનો ��ુ ય ઉ�ેશ � વસહાય �ુથોના સ� યોની મદદ 

કરવાની અને મ�હલા સ� યો� ુ ં સામા�જક અને આિથ�ક સશ��તકરણ તેમજ �મતા વધ�ન 

કરવાનો છે.  

 અજય નાયર (ર૦૦૫) � વારા સઘંને � યા� યાિ� વત કરવામા ં આ� �ુ ં છે ક� ‘‘�ાથિમક 

સ�ં થાઓ�ુ ંમડંળ �ાથિમક સ�ં થાઓ આિથ�ક િવકાસ સ� ધરતા માટ� એક �ુથ છે.’’ 

 APMAS (૨૦૦૫) �જુબ ‘‘� વસહાય �ુથો� ુ ં સઘં એ એક લોકતા�ીક સ�ં થા � � વસહાય 

�ુથોના િનિ�ત સ� યો � વારા ચો�સ ભૌગો�લક િવ� તારમા ં� વસહાય �ુથો સ� યો� ુ ંજોડાણ 

એક ખાસ હ�� ુમાટ� અને અ�કુ ચો�સ લાભ મેળવવા માટ� કરવામા ંઆવે છે.’’ 

સઘંના અ�ભગમઃ-  

(૧) િવભાગીય િવકાસ- 

 ટકાઉ �વ-સહાય �ુથો.  

 સાર� કામગીર�નો �યાપ વધારવો.  

 �ત�રક �યવ�થાને અધતન િનરંતર કરતા રહ�� ુ.ં  

 �ાિમણ ઉ�પાદન માટ� બ�ર શોધ�ુ.ં  

 આ�િવકા �ોતોને મજ�તુ કરવા.  

 આ�િવકાના ં�ોતોને િનયિમત અને કાયમી કરવા.  

 એક �લેટફોમ� જયાં મ�હલાઓ એક બી�થી શીખી અને સગં�ઠત થઇ માગંણી કર� 

શક�.  

 �વ-સહાય �ુથો� ુ ંઅવલોકન અને ��ુયાકંન.  

(ર) સામા�ક િવકાસ- 

 �ા�ય ક�ાનાં િવકાસની િવિવધ યોજના� ુ ં સફળ અમલીકરણ (પચંાયત મીટ�ગ, 

આરો�યલ�ી, �ખુાકાર� માટ�ના ંસા��ુહક �યાસો, વોટરશેડ વગેર�)  

 બહોળા સ�દુાયના ંિવકાસના ંઆયોજન.    

(૩) આ�િવકા િવકાસ- 

- નવીન અને �રુક આ�િવકાનો િવક�પો. 

- હયાત આ�િવકા�ુ ંસશ�કતકરણ અને ક�શ��ડ�ટ માટ� બ�કો સાથે જોડાણ �વારા.  
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- સરકાર� / અધ�સરકાર� / અ�ય યોજનાઓ�ુ ંઅમલીકરણ કર�ુ.ં 

 

સખીસઘંનો ઉદ��યઃ- 

 સખીસઘંનો ��ુય ઉદ�શ �વ-સહાય �ુથોના ંસશ�કતકરણ માટ�ની વૈક��પક �યવ�થા ઉભી 

કરવાનો છે. 

હ��ઓુઃ  

 સામા�જક ગિતશીલતા અને સશ��તકરણ � વારા એક િનતી ઘડતરની સ�ં થા બનાવવી.  

 � વસહાય �ુથો અને બ�કો સાથે સરકાર� સ�ં થાઓ/� થાિનક સ�ં થાઓ સાથે સરળ ર�તે જોડાણ 

કર� આપ�ુ.ં  

 બ�ર સાથે� ુ ંજોડાણ અને િવકાસની મા�હતી સાર� ર�તે મેળવવી.  

 સ� યો વ� ચેના સઘંષ�� ુ ંિનરાકરણ લાવ�ુ.ં  

 � વસહાય �ુથોની સ� ધરતા માટ� મદદ કરવી.  

 સ� યોની �મતામા ં (તાલીમ � વારા મા�હતી, િવવરણ � વારા �ેરણા વગેર�) વધારો કરવો 

� વસહાય �ુથોમા ંએક કરતા વધાર� �ે�ો હોય છે. (ચોપડાઓની �ળવણી, ના�,ુ બ�ર 

નાણા�ંકય સચંાલન, �હમાયત, બ�ક સાથે જોડાણ, સરકાર� યોજનાઓનો લાભ વગેર�).  

 ગર�બોના હક અને અિધકાર મેળવવા માટ� સરળતા કર� આપવી.  

 �ામ િવકાસ અને સામા�ક િવકાસમા ં�વ-સહાય �ુથોની િનણા�યા�મક ભાગીદાર�. 

 આિથ�ક, સામા�જક અને શૈ��ણક �દુ� સખીસઘંને કાય�રત રાખવા. 

 નાના સગંઠનો� ુ ંમજ�તુીકરણ અને સશ�કતકરણ કર�ુ.ં  

 મ�હલાએ ��યે થતા શોષણ અને અ�યાય અટકાવવા માટ� સા��ુહક �ય�ન કરવા.  

 �વ-સહાય �ુથોની એક આગવી ઓળખ બનાવવી. 

 નવા �વ-સહાય �ુથોની રચના કરવી. 

િમશન મગંલમમા ંસઘંઃ  

સઘંની રચના ચાર �તર� કરવા�ુ ં િવચારવામા ંઆવેલ છે. �મા ં�ા� ય, કલ� ટર, તા�કુા 

અને �જ� લા ક�ાએ કરવાની રહ�શે. આ સઘંો �ુદા-�ુદા�તર�સખીસઘં તર�ક� નીચે �જુબ ઓળખાશે. 

(૧) �ા�ય �તર� �ામ સખીસઘં 

(ર)  ક��ટર �તર� ક��ટર સખીસઘં  

(૩) તા�કુા �તર� તા�કુા સખીસઘં  

(૪) ��લા �તર� ��લા સખીસઘં 
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�ા�ય સખીસઘં 

�ા�ય સખીસઘંમાસં�યપદ:-  

(૧) �ા�ય સખીસઘંમા ં�ા�ય ક�ાએ કાય�રત સ��ય મ�હલા �વ-સહાય �ુથ સ�ય તર�ક� જોડાઇ 

શકશે �મા ંગામનાતમામ�ુથો�ઓ,  

(૧) િનયિમત બચત 

(ર) િનયિમત માિસક મીટ�ગ 

(૩) િનયિમત �ત�રક િધરાણ 

(૪) િનયિમત વ�લુાત 

(પ) િનયિમત �હસાબક�તાબનીભાવતાહોયતેવાછ-માસ�ણુ�કર�લહોયતેવાદર�ક �વ-સહાય 

�ુથો તેમના ં�ુથમાથંી બે સ��ય સ�યોને �ામ સખીસઘંમા ં�િતિનિધ�વ કરવા માટ� ઠરાવ 

કર� િન�કુત કરશે.  

 �ા�ય સખીસઘંમા ંકોઇપણ �વ-સહાય �ુથ િનયત �વેશ ફ� ભર� સ�ય બની શકશે.  

(ર) �ા�ય ક�ાએ ગામદ�ઠ એકજ �ામ સખીસઘંની રચના કરવાની રહ�શે. �ા�ય સખી સઘંને 

જ�ર જણાય અને ૨૦ કરતા વ� ુ�વ-સહાય �ુથોની સ�ંયા હોય તો �ા�ય સખીસઘં ઠરાવ 

કર� બી� �ા�ય સખીસઘંની રચના કર� શકશે અને બ�ેં �વત�ં ર�તે કામ કર� શકશે. 

(૩) કોઇપણ �વ-સહાય �ુથ ૧ જ �ામ સખીસઘંમા ંસ�ય બની શકશે. 

(૪) �ામ સખીસઘંમા ંન�ુ ંસ�ય પદ મેળવવા માટ� �વ-સહાય �ુથે િમશન મગંલ� ્યોજનામા ં

જોડાયેલ છે તે� ુ ં તા�કુા ક�ાએથી �માણપ� મેળવી તેમજ િનયત ફ� ભર� સ�યપદ 

મેળવી શકશે.   

�ામ સખી સઘંઃ 

 � વસહાય �ુથ �વેશ ફ�ઃ-  

સ�ય પદ માટ� નકક� કર�લ ધારા ધોરણ �જુબ �વ-સહાય �ુથ �ા�ય સખીસઘંમા ંસ�ય 

પદ માટ� �વ-સહાય �ુથના ંઠરાવ સાથે અર� કર� શકશે અને અર� સાથે �.૧૦૦/- �વેશ 

ફ� આપી �વેશ મેળવી શકશે. આ ફ� ફકત એકજ વખત ભરવાની રહ�શે.  

 � વસસહાય �ુથ વાિષ�ક સ� યપદ ફ�ઃ-  
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દર�ક �વ-સહાય �ુથે �.૧૦૦/- વાિષ�ક સ�યપદ ફ� આપવાની રહ�શે સ�યપદ મેળવવા માટ� 

�ુથે િનયત ફ� ભરવાની રહ�શે અને સચંાલક મડંળ તેમા ં સેવાઓ �માણે વધારોક�ઘટાડો 

કર� શકશે.  

 �ામ સખી સઘંના નીિત િનયમો� ુ ંપાલનઃ- 

�ા�ય સખીસઘં �વારા નકક� કર�લ િનિત િનયમો� ુ ં�વ-સહાય �ુથ પાલન ન કર� તો તે� ુ ં

સ�યપદ રદ થશે અથવા તો વાિષ�ક સ�યપદ ર���અુલ ક�રદ કરવાનો અિધકારપણ �ા�ય 

સખીસઘંની કારોબાર� સિમિત પાસે રહ�શે.  

 

�ા�ય સખીસઘં� ુ ંસચંાલક મડંળ અને �િતિનિધ�વઃ-  

 �ા�ય સખીસઘંની �થમ સાધારણ સભામા ંકારોબાર� સિમિતની રચના ઠરાવ કર� િન�કુત 

કરવામા ંઆવશે. કારોબાર� સિમિત મહતમ અગીયાર (૧૧) સ�યોની રહ�શે. આ ઉપરાતં સલાહકાર 

સ�યો તર�ક� સરકાર�, અધ�સરકાર� અને �વૈ. સ�ંથાના કોઇપણ એક �િતિનિધ તેમજ પચંાયતી 

રાજ સ�ંથાના ંએક પદાિધકાર� તથા �.એલ.પી.સીના ં�થાિનક ક�ાના ંકમ�ચાર� રહ�શે. �ઓને �ામ 

સખીસઘંની િનણા�યક ���યામા ં માગ�દશ�ન આપવાનો અિધકાર રહ�શે પરં� ુ મત આપવાનો 

અિધકાર રહ�શે નહ�.  

 સચંાલક મડંળની િન��ુકત �ામ સખીસઘં માટ� િન��ુકત થયેલ �િતિનિધ કરશે �માં 

��ખુ, મ�ંી અને ખ�નચી રહ�શે �થી સમયમયા�દા બે થી �ણ વષ� રહ�શે. જ�ર જણાયે �વ-સહાય 

�ુથના ં�િતિનિધઓ બ�મુતીથી ઠરાવ કર� ફ�રફાર કર� શકશે.  

�ા�ય સખીસઘંની કારોબાર� સિમિતની �િુમકાઃ-  

 નીિત િનયમો બનાવવા અને તેમા ં�ધુારા કરવા.  

 િનયમો� ુ ંઅમલીકરણ કર�ુ.ં 

 સ� યોની બચત એક�ીત કરવી.  

 �વ-સહાય �ુથોના ંસ� યોને ધીરાણ કર�ુ ંઅને વ�લુાત કરાવવી.  

 બ�ક અને કલ� ટર સખી સઘં પાસેથી લોન મેળવવી અને સખીમડંળોને ધીરાણ કર�ુ.ં  

 િવમા�ુ ંિ�િમયમ એક�ીત કર�ુ.ં  

 સામા�ક િવકાસની ��િૃ�મા ંભાગ લેવો.  

 તેમની ઉપરના � તરના સઘંને દર�ક ��િૃ�ઓમા ંમદદ કરવી. 

 નવા �ુથોની રચના, �ો� સાહન અને સશ�કતકરણની કામગીર�. 

 �કુ ક�પરની પસદંગી અને સમયાતંર� સમી�ા કરવી.  
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 �વ-સહાય �ુથની �ગિત અને કર�લ કામગીર�ની સમી�ા કર� �ેડ�ગ સમયાતંર� કર�ુ.ં  

 સિમિતએવાિષ�કસાધારણસભામાવંાિષ�કઅહ�વાલર�ુકરવાનોરહ�શે. 

�ામ સખીસઘંમા ંપદાિધકાર�ઓની �િુમકાઃ- 

��ખુઃ-  

 કાય�કાર� સિમિત પોતાના ં સ�યોમાથંી તાર�ખ નકક� કર� એકજ વષ� માટ� ��ખુની 

સવા��મુતે વરણી કરશે. આ એક વષ�ની અવિધ દર�યાન પણ સિમિત ��ખુને હટાવી સિમિતમાથંી 

નવા ��ખુની પણ વરણી કર� શક� છે. 

- બધાજ કા�નુી અને અગ�યના ં�ા�ય સખીસઘંના ંદ�તાવેજો / કાગળ પર ��ખુની સહ� 

હશે. 

 

ઉપ��ખુઃ- 

 સાધારણ સભા અને કાય�કાર� સિમિતની બેઠકમા ંહાજર� આપવી, તે� ુ ંસચંાલન કર�ુ ંતેમજ 

લીધેલ િનણ�યો� ુ ંઅમલીકરણ લા� ુકર�ુ ંઅને કરાવ�ુ.ં 

- �ા�ય સખીસઘંના ંકાગળો અને સપંિતની �ળવણી કરવી. 

- ��ખુ/કાય�કાર� સિમિતના ં િનય�ંણ હ�ઠળ �િપયા� ુ ં�બધં કર� ુઅને તેમા ં તેની �યવ�થા 

કર� આપવી. 

- �ા�ય સખીસઘંના ં કાય�કરોને િન�કુત કરવા, કામગીર� નકક� કરવી, તેમના ં અિધકાર 

કત��ય અને પગાર�ુ ંિનય�ંણ કર�ુ.ં 

- �ા�ય સખીસઘંના ંતમામ કાય�કરોપર િનય�ંણ રાખ�ુ.ં 

મ�ંી:- 

- �ા�ય ક�ાની તમામ બેઠકોમા ં�હસાબ �કતાબ ર�ુ કરશે. 

- �ા�ય સખીસઘંની બ�કને લગતી કામગીર� કરશે. 

- �દુલ-�યાજ ભે� ુકરશે તેમજ દ�ખર�ખરાખશે. 

- સામા�ક ઓડ�ટ, વ�લુાત અને અ�ય પેટા સિમિતઓને �ચુન અને આદાન-�દાન કરશે. 

- �ા�ય સખીસઘંના ંખાતાઓમા ંસહ� કરશે. 

કાય�કાર� સિમિતની બેઠકઃ- 

 પહ�લાથી જ િનધા��રત હશે અને િનયિમત દર મ�હને મળશે જો �ા�ય સખીસઘંને અગ�યતા 

જણાય તો એ ગમે �યાર� કાય�કાર� મીટ�ગ બોલાવી શક� છે.  
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સાધારણ સભાઃ- 

 સાધારણ સભામા ં�ા�ય સખીસઘં સાથે જોડાયેલ તમામ �વ-સહાય �ુથોના ંબધાજ સ�યો 

ભાગ લેશે અને આ સભા વષ�મા ંઓછામા ંઓછ� ૧ વખત કરવી જ�ર� છે.  

ક��ટર સખીસઘં 

ક��ટર લેવલ ફ�ડર�શનની ગાઇડલાઇનઃ-  

- મહતમ ૧પ �ા�ય સખીસઘંનેજોડ�એક�લ�ટરનીરચનાકર�શકાય. 

- દર�ક �ામ સખીસઘં માથંી બે�િતનીિધસા��ુહક���યાથીપસદંકરવા. 

- દરબેવસ�ઠરાવકર��િતિનિધનીફ�રબદલીકર�શકાય. 

ક��ટર સખીસઘં� ુ ંસ�યપદઃ- 

- �ા�ય�તર�રચાયેલ�ામ સખીસઘંને�લ�ટરસખીસઘંમાકં���ીતકરવા. 

- �ામ સખીસઘંમા ંસમાિવ�ટ તમામ સ�ય કલ�ટર સખીસઘંની સાધારણ સભાના ંસ�ય  

રહ�શે. 

- �ામ સખીસઘંમા ંસ��યભાગીદાર હોય તેવાસ�યોનેસા�હુ�ક���યાથીિન��ુતથયેલને 

સ�યપદઆપીશકાશે. 

- કલ�ટર સખીસઘંનામંજ�તુીકરણમાટ�૭થી૧૭ સ�યોની વહ�વટ�કિમટ�ની રચના કરવામાં 

આવશે. � સવા��મુતે મ�ુંર હશે. �માથંી ��ખુ અને મ�ંીની િનમ�ુકં ક��ટર સખીસઘં 

માથંીજ કરવામા ંઆવશે. 

- ક��ટર સખીસઘંમા ંકામગીર�ની જ��રયાત �જુબ પેટા સિમિતની રચના કરવામા ંઆવશે 

�ને  

સવા��મુતે ઠરાવવામા ંઆવશે. 

- �ામ સખીસઘંની મીટ�ગમા ંપોતાની �ગિત ર�ુ કરશે તેમજ અગાઉની રણિનિત ઘડ�  

ચચા� થયા �જુબ આયોજન કર� અમલીકરણ કરશે. 

- કલ�ટર સખીસઘં �ા�ય સખીસઘંને વ� ુને વ� ુલાભ મળે તે હ�� ુથંી મીટ�ગમા ંચચા�  

કરશે �મ ક�, �ા�ય સખીસઘં અને ક��ટર સખીસઘં વ�ચે સમ�વય 

 એકજ �ા�ય સખીસઘંની બી� �ા�ય સખીસઘં સાથે મા�હતી�ુ ંઆદાન �દાન 

 જ��રયાત લાગે તો ક��ટર સખીસઘંને ટ�કનીકલ તેમજ અ�ય મદદ આપશે. 

 ક��ટર સખીસઘં �ા�ય સખીસઘંને સરકાર� / અધ�સરકાર� કાય��મો સાથે જોડાણ માટ�ના ં

�યાસો કરશે. 

 �ા�ય સખીસઘં �વેશ ફ�ઃ- 
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સ�ય પદ માટ� નકક� કર�લ ધારા ધોરણ �જુબ�ા�ય સખીસઘં �લ�ટર સખીસઘંમા ંસ�ય 

પદ માટ� �ા�ય સખીસઘંના ંઠરાવ સાથે અર� કર� શકશે અને અર� સાથે �.૧૦૦/- �વેશ 

ફ� આપી �વેશ મેળવી શકશે. આ ફ� ફકત એકજ વખત ભરવાની રહ�શે.  

 �ા�ય સખીસઘં વાિષ�ક સ� યપદ ફ�ઃ-  

દર�ક �ા�ય સખી સઘેં �.૨૫૦/- વાિષ�ક સ�યપદ ફ� સ�યપદ મેળવવા માટ� 

�લ�ટરસખીસઘંને િનયમ�જુબ ભરવાની રહ�શે અને સચંાલક મડંળ તેમા ં સેવાઓ �માણે 

વધારોક�ઘટાડો કર� શકશે.  

 ક��ટર સખી સઘંના નીિત િનયમો� ુ ંપાલનઃ- 

 ક��ટર સખીસઘં �વારા નકક� કર�લ િનિત િનયમો� ુ ં�ા�ય સખી સઘં પાલન ન કર� તો તે� ુ ં

સ�યપદ રદ થશે અથવા તો વાિષ�ક સ�યપદ ર���અુલ ક�રદ કરવાનો અિધકારપણ �ા�ય 

સખીસઘંની કારોબાર� સિમિત પાસે રહ�શે. 

 ક��ટર સખીસઘં �વારા નકક� કર�લ ૧૦૦/- �િપયા સ�ય ફ� અને ૨૫૦/- �િપયા વાિષ�ક 

ફ� �ામ સખીસઘં મારફત જમા કરાવવામા ંઆવશે. સ�ય પદ ન રહ� તો સ�ય ફ� પરત 

મળવાપા�નથી 

ક��ટર સખીસઘં� ુ ંસચંાલક મડંળ અને �િતિનિધ�વઃ-  

 ક��ટર સખીસઘંની �થમ સાધારણ સભામા ંકારોબાર� સિમિતની રચના ઠરાવ કર� િન�કુત 

કરવામા ં આવશે. કારોબાર� સિમિતમા ં મહતમ (૧૫) પદંરસ�યોની રહ�શે અને આ ઉપરાતં 

સલાહકાર સ�યો તર�ક� સરકાર�, અધ�સરકાર� અને �વૈ. સ�ંથાના કોઇપણ એક �િતિનિધ તેમજ 

�.એલ.પી.સીના ં �થાિનક ક�ાના ંકમ�ચાર� રહ�શે. �ઓને ક��ટર સખીસઘંની િનણા�યક ���યામા ં

માગ�દશ�ન આપવાનો અિધકાર રહ�શે પરં� ુમત આપવાનો અિધકાર રહ�શે નહ�.  

 સચંાલક મડંળની િન��ુકત ક��ટર સખીસઘં માટ� િન��ુકત થયેલ �િતિનિધ કરશે �મા ં

��ખુ, મ�ંી અને ખ�નચી રહ�શે �થી સમયમયા�દા બે થી �ણ વષ� રહ�શે. જ�ર જણાયે �વ-સહાય 

�ુથના ં�િતિનિધઓ બ�મુતીથી ઠરાવ કર� ફ�રફાર કર� શકશે. 

ક��ટર ફ�ડર�શનની કામગીર� અને �િુમકાઃ- 

(૧) નવા �ા�ય સખીસઘંની રચનાકરવી. 

(ર)  ઓડ�ટર �વારાવાિષ�કઓડ�ટકરાવ�ુ.ં 

(૩)  �ા�યસખીસઘંના ં�ેડ�ગમા ંસહાય�પ થઇ �ેડ�ગ કર�ુ.ં  

(૪) �ામ સખીસઘં� ુ ંસશ�કતકરણ કર�ુ.ં 
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(પ) �ા�ય સખીસઘં આિથ�ક ��િૃત સાથેજોડાણકર�ુ.ં  

(૬) �ા�ય સખીસઘં� ુ ંિનયિમતપણે ર���ુ ંઅને જ�રજણાય�યામંદદ�પ થ�ુ.ં  

(૭) ��િૃત / કામગીર� આધા�રત કિમટ�ની રચનાકરવી. 

(૮) નવીન આ�િવકા શોધી યો�ય આ�િવકા ઉપલ�ધ કરાવવી. 

(૯) �ામસખીસઘંનામંજ�તુીકરણઅનેકૌશ�યવધ�નમાટ�તાલીમ�ુ ંઆયોજન અને   

અમલીકરણ 

(૧૦) સિમિતએવાિષ�કસાધારણસભામાવંાિષ�કઅહ�વાલર�ુકરવાનોરહ�શે.  

ક��ટર સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓ:- 

 ��ખુ, ઉપ��ખુ, મ�ંી, ખ�નચી તેમજ સ�ય �િતિનિધઓ�ુ ંબને�ુ ંહશે. ઉ�ચ પદ માટ� 

ગર�બોને �ાથિમકતા આપવામા ં આવશે. જયાર� ક��ટર સખીસઘંની કિમટ�મા ં કોઇ બદલાવ 

લાવવા માટ� નીચેનીબાબતોપર�યાનરાખ�પુડશે. 

 �લ�ટરસખીસઘંનીવહ�વટ�કમીટ�માથંીપદ છોડતા �વૂ� �ણ મ�હના �ધુી એમના હોદા પર 

આવનાર �ય�કતને સ�ંણુ� પણે સવ� કામગીર�થી મા�હતગાર કરશે. 

 પદાિધકાર� બદલાય ક� તરતજ ઠરાવ પસાર કર� બ�ક ખાતાના ં સચંાલનને નવા 

પદાિધકાર�ના ંનામઅનેસહ�નાનં�નુામોકલીઆપવાનારંહ�શે. 

ક��ટર સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓની �િુમકાઃ- 

��ખુના ંકાય�ઃ- 

- ��ખુ ક��ટર સખીસઘંની તમામ બેઠકના ંઅ�ય� �થાનેરહ�શે. 

- ક�સટર સખીસઘં� ુ ં�િતિનિધ�વ દર�ક �તર પર કરશે. 

- ક��ટર સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કરશે. 

- ��ખુની ગેરહાજર�માં ઉપ��ખુ કાય�ભાર સભંાળશે. 

- ��ખુ અને ઉપ��ખુની ગેરહાજર�મા ંમીટ�ગની અ�ય�તતા મ�ંી �વારા કરવામા ંઆવશે. 

ઉપ��ખુઃ- 

- ક��ટર સખીસઘંના�ં�ખુનીગેરહાજર�માઉંપ��ખુપાસે�લ�ટરસખીસઘંના�ં�ખુની 

સતાઅનેજવાબદાર�ઓરહ�શે. 

- સામા�ય સભા તેમજ અ�ય મીટ�ગોમા ંહાજર રહ� સભા/મીટ�ગમા ંથયેલ િનણ�યોને  
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લા� ુકરશે. 

- ક��ટર સખીસઘંના ંતમામ કાગળ અને સપંિત�ુ ં�યાન રાખશે. 

- ક��ટર સખીસઘંના ંતમામ કાય�કરોની દ�ખર�ખ રાખવી, તેમને િનમવા, તેમ�ુ ંકાય�,  

પગાર  

કામગીર� સિમિતનાસંકંલનમારંહ�નેનકક� કરશે.  

- ક��ટર સખીસઘંના ંતમામ કમ�ચાર�ઓ પર િનય�ંણ રાખશે. 

મ�ંીના ંકાય�ઃ- 

- ક��ટર સખીસઘંમાટ�જ�ર� �ડુ�� ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- ક��ટર સખીસઘંના ંતમામ લે�ખત પ�ો�ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- ક��ટર સખીસઘંની તમામ બેઠકોમા ં�હસાબ �કતાબ ર�ુ કરવો. 

- ઉપ સિમિતઓને �ચુન અને સહાયતા આપવી. 

- ક��ટર સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ.ં  
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તા�કુા સખી સઘં 

તા�કુા ક�ાએ – તા�કુા સખી સઘંઃ  

તા�કુા સખી સઘંએ કલ� ટર સખી સઘં પછ��ુ ં � તર છે. તેની ફકત તા�કુા ક�ાએ જ 

રચના કરવાની છે. ઉપલ� ધ દર�ક ક��ટર સખી સંઘ તા�કુા સખી સઘંના સ� યો બનશે.  

 

તા�કુા સખી સઘંઃ  

દર�ક કલ� ટર સખી સઘંએ તા�કુા સખી સઘંમા ંસ� યપદ માટ� લાયક ગણાશે આ સ� ્યપદ 

એક વષ� માટ� રહ�શે અને તે દર વષ� તેમની સહભાગીતા અને કલ� ટર સખી સઘં � વારા 

િનયમો� ુ ંપાલન આધા�રત �ર� � ુથશે.  

 

સચંાલન મડંળ અને �િતિનિધ� વઃ  

તા�કુા સખી સઘંઃ  

તા�કુા સખી સઘં � તર� એક સચંાલક મડંળ રહ�શે તેમા ૭ થી ૧૫ સ� યો રહ�શે. સચંાલક 

મડંળની િન��ુ�ત કલ� ટર સખી સઘંના �િતિનધીઓ�ુ ં�ુટંણીની અથવા સા��ુહક ���યા � વારા 

કરવામા ંઆવશે. સચંાલક મડંળમા ંએક ��ખુ, એક મ�ંી, એક ખ�નચી, એક ઉપ�મ�ખુ, એક 

સહમ�ંી અને સ� યો રહ�શે. સચંાલક મડંળમા ંબે સલાહકાર સ�ય રહ�શે. �મા ંએ િવ� તારના તા�કુા 

પચંાયતના પદાિધકાર� એક સ� ય અને એક �એલપીસીના �થાિનક સ� ય રહ�શે. તેમને માગ�દશ�ન 

આપવાનો અિધકાર રહ�શે પણ મત આપવાનો અિધકાર રહ�શે ન�હ. 

 

સ� યપદ માટ�ના િનયમોઃ  

 

તા�કુા સખી સઘંસ�યપદ:- 

 કલ� ટર સખી સઘં �વેશ ફ�ઃ-  

કોઇ પણ કલ� ટર સખી સઘં �.૧૦૦/- િનયત �વેશ ફ� ભર� કલ� ટર સખી સઘંનો સ� ય 

બની શકશે. આ ફ� ફકત એક જ વખત ભરવાની રહ�શે. 

 કલ� ટર સખી સઘં વાિષ�ક સ� યપદ ફ�ઃ- 

દર�ક સ� ય કલ� ટર સખી સઘેં �.૫૦૦/- વાિષ�ક સ� યપદ ફ� દર વષ� 

તા�કુાસખીસઘંમાભંરવાની રહ�શે. તા�કુા સખી સંઘના સચંાલક મડંળ સેવાઓ �માણે અને 

જ�ર લાગે �યાર� તેમા ંવધારોક�ઘટાડોપણ કર� શકશે.  

 તા�કુા સખી સઘંના નીિત િનયમો� ુ ંપાલનઃ- 
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તા�કુા સખી સઘંના નીિત િનયમો� ુ ં પાલન જો કલ� ટર સખી સઘં ન કર� તો તેમ�ુ ં

સ� યપદ રદ કરવાનો ક� તેમ� ુ ં સ� યપદ �ર� �અુલ ક�રદ કરવાનો અિધકાર સચંાલક મડંળ 

પાસે રહ�શે.  

 

તા�કુા સખી સઘંના સ� યોની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓઃ-  

 નવા ક��ટર સખી સઘંની રચના અને �ો� સાહન.  

 કલ� ટર સખી સઘં� ુ ં��ુ યાકંન કર�ુ ંઅને તેને મજ�તુ બનાવવા.  

 ક��ટર સખીસઘંને ધીરાણ કર�ુ ંઅને વ�લુાત કરવી.  

 અલગ-અલગ નાણા ં ધીરનાર સ� થાઓ પાસેથી લોન લેવી અને સ� ય ક��ટર સખીસઘંને 

ધીરાણ આપ�ુ.ં  

 ઓડ�ટ, તાલીમ આપવી, બ�ક પાસેથી લોન ઉપલ� ધ કરાવવી. નવી ટ�કનોલો� મેળવવા માટ� 

તકનીક� મદદ કરવી.  

 તાલીમ ક�� ��ુ ંસચંાલન કર�ુ.ં  

 સામા�ક િવકાસની ��િૃ�ઓમા ંભાગ લેવો. 

 દર બે મ�હને તા�કુા સખીસઘંની મીટ�ગ યોજના. 

 તા�કુા ક�ાની સરકાર� કચેર� સાથે સકંલન કર�ુ.ં 

 �જ�લા સખીસઘં અને ક��ટર સખીસઘં વ�ચે કડ��પ બન�ુ.ં 

 ક��ટર સખીસઘંની જ��રયાત �જુબ મદદ કરવી. 

 તા�કુા �તર� િન�કુત થયેલ ક��ટર સખીસઘંના ં �િતિનિધની િવગત પ�રિશ�ટ ....... �જુબ 

રાખવી.  

 હયાત ક��ટર સખીસઘં� ુ ંસશ�કતકરણ.  

 નવા ક��ટર સખીસઘંની રચના.  

 સાર� ર�તે ખાતાવહ�, ચોપડા િનભાવણી અને િવહવર.  

 ક��ટર સખીસઘં� ુ ં�ેડ�ગ સહભાગીતાથી.  

 ક��ટર સખીસઘં માટ� જોડાણો િવકસાવવા.  

 પચંાયતની સેવાઓને લાભાથ�ઓ �ધુી પહ�ચાડવી.  

 સા��ુહક સશંાધનો શોધી તેનોઉપયોગ કરવો.  

 ક��ટર સખીસઘં માટ� તાલીમ�ુ ંઆયોજન કર� તાલીમો આપવી.  

 મ�હલાઓની પચંાયતમા ંભાગીદાર� વધે એવો �ો�સાહ�ત કર� �યાસ કરવા.  

 પસદંગી કર� કોઇ ચોકકસ ઉદ�શની વહ� �તૂ�તા માટ� તાલીમ�ુ ંઆયોજન અને અમલીકરણ.  

 ક��ટર સખીસઘંના ંસારા �યવ�થાપન માટ� �ય�ન કરવા.  
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 મ�હલાઓને લગત �દુા/��ોને આગળ લઇ જવા અને દાખલા બેસાડવા.  

 �જ�લા સખીસઘં સાથે સકંલન �ળવ�ુ ં અને તેની �ચુના અ�સુાર નીચેના સઘંો સાથે 

�ચાર�ત કર�ુ.ં  

 તા�કુા ક�ાએ આવતા નાણંાક�ય સ�ંથાઓ સાથે સકંલન કર�ુ.ં 

 સિમિતએવાિષ�ક સાધારણસભામાવંાિષ�ક અહ�વાલર�ુકરવાનોરહ�શે. 

 

તા�કુા સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓ:- 

 ��ખુ, ઉપ��ખુ, મ�ંી, ખ�નચી તેમજ સ�ય �િતિનિધઓ�ુ ંબને�ુ ંહશે. ઉ�ચ પદ માટ� 

ગર�બોને �ાથિમકતા આપવામા ં આવશે. જયાર� તા�કુા સખીસઘંની કિમટ�મા ં કોઇ બદલાવ 

લાવવા માટ� નીચેનીબાબતોપર�યાનરાખ�પુડશે. 

 તા�કુાસખીસઘંનીવહ�વટ�કમીટ�માથંીપદ છોડતા �વૂ� �ણ મ�હના �ધુી એમના હોદા પર 

આવનાર �ય�કતને સ�ંણુ� પણે સવ� કામગીર�થી મા�હતગાર કરશે. 

 પદાિધકાર� બદલાય ક� તરતજ ઠરાવ પસાર કર� બ�ક ખાતાના ં સચંાલનને નવા 

પદાિધકાર�ના ંનામઅનેસહ�નાનં�નુામોકલીઆપવાનારંહ�શે. 

તા�કુા સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓની �િુમકાઃ- 

��ખુના ંકાય�ઃ- 

- ��ખુ તા�કુા સખીસઘંની તમામ બેઠકના ંઅ�ય� �થાનેરહ�શે. 

- તા�કુા સખીસઘં� ુ ં�િતિનિધ�વ દર�ક �તર પર કરશે. 

- તા�કુા સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કરશે. 

- ��ખુની ગેરહાજર�માં ઉપ��ખુ કાય�ભાર સભંાળશે. 

- ��ખુ અને ઉપ��ખુની ગેરહાજર�મા ંમીટ�ગની અ�ય�તતા મ�ંી �વારા કરવામા ંઆવશે. 

ઉપ��ખુઃ- 

- તા�કુા સખીસઘંના�ં�ખુનીગેરહાજર�માઉંપ��ખુપાસેતા�કુાસખીસઘંના�ં�ખુની 

સતાઅનેજવાબદાર�ઓરહ�શે. 

- સામા�ય સભા તેમજ અ�ય મીટ�ગોમા ંહાજર રહ� સભા/મીટ�ગમા ંથયેલ િનણ�યોને લા� ુ 

કરશે. 

- તા�કુા સખીસઘંના ંતમામ કાગળ અને સપંિત�ુ ં�યાન રાખશે. 

- તા�કુા સખીસઘંના ંતમામ કાય�કરોની દ�ખર�ખ રાખવી, તેમને િનમવા, તેમ�ુ ંકાય�, પગાર  
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કામગીર� સિમિતનાસંકંલનમારંહ�નેનકક� કરશે.  

- તા�કુા સખીસઘંના ંતમામ કમ�ચાર�ઓ પર િનય�ંણ રાખશે. 

મ�ંીના ંકાય�ઃ- 

- તા�કુા સખીસઘંમાટ�જ�ર� �ડુ�� ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- તા�કુા સખીસઘંના ંતમામ લે�ખત પ�ો�ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- તા�કુા સખીસઘંની તમામ બેઠકોમા ં�હસાબ �કતાબ ર�ુ કરવો. 

- ઉપ સિમિતઓને �ચુન અને સહાયતા આપવી. 

- તા�કુા સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ.ં 

- ઓડ�ટર �વારાવાિષ�કઓડ�ટકરાવવા�ુરંહ�શે. 

�જ� લા સખી સઘં 

�જ� લા ક�ાએ – �જ� લા સખી સઘંઃ- 

- �જ�લા સખીસઘં �જ�લા �તર�ુ ંસગંઠન છે તેની રચના �જ�લા ક�ાએ કરવામા ંઆવશે. 

- �જ�લામા ંઆવતા તમામ તા�કુા સઘં �જ�લા સખીસઘંના ંસ�યો બનશે. 

 

�જ�લા સખીસઘંના ંઅ�ભગમોઃ-  

- નાણંાક�ય જોડાણ �જ�લા �તર�. 

- લોકો� ુ ંએક�ીકરણ અને સશ�કતકરણ  

- �ુશળતાઓમા ંવધારો કરવા  

- માક�ટ સવ�/સહાય �રુ� પડવી 

- ટ�કનીકલી સપોટ�  આપવો  

- આ�િવકાનો અ�ભગમ 

- સામા�જક હ�ત�ે�નો અ�ભગમ 

 

સ� ય બનવા માટ�ની યો� યતાઃ- 

�જ� લા સખી સઘંઃ  

�જ� લામા ં કામગીર� કરતા હોય તે તમામ તા�કુા સખી સઘં�જ�લાસખી સઘંનાસં� યપદ 

માટ� લાયક ગણાશે. તેમ�ુ ંસ� યપદ એક વષ� માટ� રહ�શે અને તે દર વષ� તેમની સહભાગીતા અને 

�જ� લા સખી સઘંના િનયમો� ુ ંપાલન કરનારતા�કુાસખી સઘં� ુસં�યપદ �ર� � ુકરવામા ંઆવશે.  

 
 
 

સચંાલન મડંળ અને �િતિનિધ� વઃ  
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�જ� લા સખી સઘંઃ  

�જ� લા સખી સઘં લેવલે પણ એક સચંાલક મડંળ રહ�શે અને તેમા ંપણ સાત સ� યો રહ�શે. 

સચંાલક મડંળની રચના �ુટંણી � વારા કરવામા ં આવશે અને તેમા ં તા�કુા સખી સઘંના 

�િતિનધીઓ ભાગ લઇ શક�. સચંાલક મડંળમા ંએક ��ખુ, એક મ�ંી, એક ખ�નચી, એક સહમ�ંી 

અને બે સ� યો રહ�શે. સચંાલક મડંળમાં બે સલાહકાર રહ�શે. �મા ં�જ� લા પચંાયતના બે સ� ય અને 

એક �એલપીસીના સ� ય રહ�શે. તેમને મત આપવાનો અિધકાર રહ�શે ન�હ. 

 

સ� યપદ માટ�ના િનયમોઃ  

�જ� લા સખી સઘંઃ  

 તા�કુા સખી સઘં �વેશ ફ�ઃ-  

કોઇ પણ તા�કુા સખી સઘં �ા.૧૦૦/- �વેશ ફ� ભર�તે �જ� લા સખી સઘંનો સ� ય બની 

શકશે. આ ફ� ફકત એક જ વખત ભરવાની રહ�શે. 

 તા�કુા સખી સઘં વાિષ�ક સ� યપદ ફ�ઃ- 

દર�ક સ� ય તા�કુા સખી સઘેં �ા.૧૦૦૦/- વાિષ�ક સ� યપદ ફ� ભરવાની રહ�શે. સ� યપદ� 

િનયત �જુબ ફ� ભરવાની રહ�શે અને તા�કુા સખી સઘંના સચંાલક મડંળ સેવાઓ �માણે 

વધારો ક�ઘટાડોકર� શકશે. 

 �જ� લા સખી સઘંના િનયમો� ુ ંપાલનઃ- 

�જ� લા સખી સઘંના નીિત િનયોમ�ુ ં પાલન જો તા�કુા સખી સઘં ન કર� તો તેમ�ુ ં

સ� યપદ રદ કરવાનો ક� તેમ� ુ ં સ� યપદ �ર� � ુ ન કરવાનો અિધકાર સચંાલક મડંળ પાસે 

રહ�શે. 

 

�િુમકા અને જવાબદાર�ઓઃ  

(૧) �.એલ.પી.સી.ની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓઃ-  

સઘંની રચના બાબત માટ� �.એલ.પી.સી.ની જવાબદાર�ઓ નીચે �જુબ છે.  

 સોશીયલ મોબીલાઇઝેશન અને તાલીમઃ- 

કામગીર�ના િવ� તારમા ંસોશીયલ મોબીલાઇઝેશન અને તાલીમ � વારા સઘંની રચના અને 

તેમની સભંાળ.  

 સોશીયલ મોબીલાઇઝેશન અને નાણાકં�ય જોડાણઃ- 

સઘંની રચના, �મતા વધ�ન, નાણાકં�ય જોડાણ અને બી� નાણાકં�ય સેવાઓ �રુ� પાડવી.  

 રોજગાર� વધ�ન માટ� સોશીયલ મોબીલાઇઝેશન કર�ુ,ં ઉપલ� ધ કરાવવા અને સમતા 

વધ�ન કર�ુ.ં  
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 િવિવધ �ે�ની મા�હતી �રુ� પાડવી અને સરકાર� યોજનાઓ સાથે સકંલન કરાવ�ુ ંઅને 

મદદ ઉપલ� ધ કરાવવી.  

 સઘં�ુ ં��ૂ યાકંન કર�ુ ંઅને સરકાર� યોજનાઓ સાથે જોડાણ માટ� મદદ કરવી.  

(૨) �જ� લા સખી સઘંના સ� યોની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓઃ-  

 તા�કુા સખી સઘં� ુ ં��ુ યાકંન અને તેમને મજ�તુ બનાવવા.  

 નીિતઓ બનાવતી અને �ણુવ�ા િનય�ંણ.  

 િવમા સેવાઓ�ુ ંસચંાલન.  

 સામા�જક િવકાસને લગતા ��ુાઓ�ુ ંસચંાલન.  

 �જ� લા ક�ાના તાલીમ ક�� ��ુ ંસચંાલન.  

 સરકાર� િવભાગો સાથે જોડાણ.  

 બ�ર અને તાલીમને લગતી સ�ં થાઓ સાથે જોડાણ કરાવ�ુ.ં  

 �ત�રક અને બાહય ઓડ�ટ અને તાલીમ માટ� તકનીક� મદદ કરવી. 

 સગંઠન બનાવવા અને નીિત માટ� હ�માયત કરવી. 

 

(૩) �જ�લા સખીસઘંની જવાબદાર�ઓઃ- 

- તા�કુા સખીસઘં� ુ ં��ુયાકંન અને સશ�કતકરણ 

- િનિત ઘડતર અને �ણુવતા ટકાવી રાખવા માટ�ના ં�યાસ કરવા 

- િવકાસ માટ� સહાય આપવી. 

- તાલીમ ક���� ુ ંસચંાલન કર�ુ.ં 

- સરકાર� / અધ�સરકાર� િવભાગો સાથે સકંલન કર�ુ.ં  

- આિથ�ક / સામા�ક િવકાસ માટ�ના ં�દુા પર કામગીર� કરવી.  

- નેટવક�ગ અને િનિત �હમાયત. 

- િવમા સેવાઓની �યવ�થા. 

- �ત�રક અને બાહય ઓડ�ટની જવાબદાર�. 

- સિમિતએ સાધારણસભામાવંાિષ�ક અહ�વાલર�ુકરવાનોરહ�શે. 

 

�જ�લા સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓ:- 

 ��ખુ, ઉપ��ખુ, મ�ંી, ખ�નચી તેમજ સ�ય �િતિનિધઓ�ુ ંબને�ુ ંહશે. ઉ�ચ પદ માટ� 

ગર�બોને �ાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. જયાર� �જ�લા સખીસઘંની કિમટ�મા ંકોઇ બદલાવ લાવવા 

માટ� નીચેનીબાબતોપર�યાનરાખ�પુડશે. 
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 �જ�લાસખીસઘંનીવહ�વટ�કમીટ�માથંીપદ છોડતા �વૂ� �ણ મ�હના �ધુી એમના હોદા પર 

આવનાર �ય�કતને સ�ંણુ� પણે સવ� કામગીર�થી મા�હતગાર કરશે. 

 પદાિધકાર� બદલાય ક� તરતજ ઠરાવ પસાર કર� બ�ક ખાતાના ં સચંાલનને નવા 

પદાિધકાર�ના ંનામઅનેસહ�નાનં�નુામોકલીઆપવાનારંહ�શે. 

�જ�લા સખીસઘંના ંપદાિધકાર�ઓની �િુમકાઃ- 

��ખુના ંકાય�ઃ- 

- ��ખુ �જ�લા સખીસઘંની તમામ બેઠકના ંઅ�ય� �થાનેરહ�શે. 

- �જ�લા સખીસઘં� ુ ં�િતિનિધ�વ દર�ક �તર પર કરશે. 

- �જ�લા સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કરશે. 

- ��ખુની ગેરહાજર�માં ઉપ��ખુ કાય�ભાર સભંાળશે. 

- ��ખુ અને ઉપ��ખુની ગેરહાજર�મા ંમીટ�ગની અ�ય�તતા મ�ંી �વારા કરવામા ં 

આવશે. 

ઉપ��ખુઃ- 

- �જ�લા સખીસઘંના�ં�ખુનીગેરહાજર�માઉંપ��ખુપાસે�જ�લાસખીસઘંના�ં�ખુની 

સતાઅનેજવાબદાર�ઓરહ�શે. 

- સામા�ય સભા તેમજ અ�ય મીટ�ગોમા ં હાજર રહ� સભા/મીટ�ગમા ં થયેલ િનણ�યોને 

લા�કુરશે. 

- �જ�લા સખીસઘંના ંતમામ કાગળ અને સપંિત�ુ ં�યાન રાખશે. 

- �જ�લા સખીસઘંના ંતમામ કાય�કરોની દ�ખર�ખ રાખવી, તેમને િનમવા, તેમ�ુ ંકાય�,  

પગારકામગીર� સિમિતનાસંકંલનમારંહ�નેનકક� કરશે.  

- �જ�લા સખીસઘંના ંતમામ કાય�કરો પર િનય�ંણ રાખશે. 

મ�ંીના ંકાય�ઃ- 

- �જ�લા સખીસઘંમાટ�જ�ર� �ડુ�� ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- �જ�લા સખીસઘંના ંતમામ લે�ખત પ�ો�ુ ં�યવ�થાપન કર�ુ.ં 

- �જ�લા સખીસઘંની તમામ બેઠકોમા ં�હસાબ �કતાબ ર�ુ કરવો. 
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- ઉપ સિમિતઓને �ચુન અને સહાયતા આપવી. 

- �જ�લા સખીસઘંના ંબ�ક ખાતા�ુ ંસચંાલન કર�ુ.ં 

- ઓડ�ટર �વારાવાિષ�કઓડ�ટકરાવવા�ુરંહ�શે. 


