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િવષય  

 

��ૃ ઠ નં. 

યોજનાની મહ�વનીબાબતો ૮ 

 ફ�રફાર ન કર� શકાય તેવી બાબતો  

ભાગ-૧ : લ� યાંક ન�� કરવા અને જન ��િૃત લાવવી ૧૦-૨૩ 

- �ામીણ ગર�બોને ક���માં રાખીને કામગીર� કરવી 

-સામા�જક ��િૃત �ારા લ� યાંક ન�� કરવા અન ેિસ� કરવા 

ભાગ- ર : સ�ંથાઓ ઉભી કરવી ૨૩-૬૬ 

-સ�ંથાઓ �ગ ે

-� વસહાય �થૂો(મ�હલા / સખી મડંળ) 

� વસહાય �થૂના િવકાસના પગથીયા 

હયાત � વસહાય �ૂથો માટ�કાય�રચના 

�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)   

�ા�ય સઘંિનમા�ણ અન ે�ા�ય સઘં માટ� હ �� ુન�� કરવા 

�ા�ય સઘંના સ�યપદ માટ�નીલાયકાત 

�ા�યસઘંની ચાવી �પ �મૂીકા 

�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) � ુ ંમાળ�ુ ં

�ા�યસઘંને િનભાવવાના થતાં ર��ટરોની િનભવણી અને 

� યવ� થાપન 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના િવકાસના 

તબકકા અન ે��િૃ�ઓ  

�થમ તબ�ો (૧ર મ�હના �ધુી)  

પેટા સિમિતઓ  

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  માટ� ઉપલ�ધ 

અન ે�થાનીક  સશંાધનો  સાથે જોડાણ 

કાયદાક�ય જ��રયાતો 

અમલીકરણ, દ�ખર�ખ અને સમી�ા 
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િવષય  

 

��ૃ ઠ નં. 

�લ�ટર/સે�/સે� ક�ા� ુ ંસઘં 

�લ�ટર/સે�/સે�ક�ાના સઘંની રચના  

�લ�ટર/સે�ક�ાના સઘં માટ� ઉપલ�ધ સશંાધન સાથ ેજોડાણ 

�લ�ટર/સે�ક�ાના સઘં� ુ ંમાળ�ુ ં 

�લ�ટર/સે�ક�ાના સઘંની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

પેટા-સિમિતઓ 

કાયદાક�ય જ��રયાતો  

તા�કુા ક�ાના સઘં (�લોક લેવલ સઘં - ટ�એલએફ)  

સા�દુાિયક�તરનો િવકાસ કરવો (કો��િુનટ� ક�ડર ડ�વલપમ�ેટ) 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) માટ� ર��ટરોની 

િનભવણી અન ે� યવ� થાપનકરનાર(�કૂ ક�પર) 

�ત�રક સ��ય મ�હલા(ઇ�ટન�લકો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન) 

�થાનીક સ�ં થાઓ/ સા�દુાિયક�તર/અમલીકરણકરનાર� ુ ં �મતા 

વધ�ન 

ભાગ-  ૩ : નાણા ંક�ય જોડાણ ૬૭-૯૪ 

બચત   

�ત�રક િધરાણ અને પરત �કૂવણી  

ર��ટરોની િનભવણી અને � યવ� થાપન/�કુ ક�પ�ગ 

બચત બ�ક ખા� ુ ં 

� વસહાય �થૂ�ુ ં��ૂ યાંકન 

�થાિનક લોકો/લોક ભડંોળ 

૧. ફર� ુ ંભડંોળ (ર�વો�વ�ગ ફંડ) 

ર. લોક ધીરાણભડંોળ (કો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમે�ટ ફંડ) 

૩. જોખમ સમય� ુ ંફંડ(વ�નર��બ�લટ�ર���શન ફડં) 

��ૂ મ �ડૂ�રોકાણ આયોજન (એમઆઇપી) / ��ૂ મ િધરાણ આયોજન 

(એમસીપી) /��ૂ મ આયોજન (એમપી) 

નાણાં� ુ ંઆવક �વક� ુ ં� યવ� થાપન 
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િવષય  

 

��ૃ ઠ નં. 

બ�ક િધરાણ સાથે જોડાણ 

સા�દૂાિયક �તરનો નાણાંક�ય સમાવેશ 

 કાય�  

તાલીમ  

ભાગ-૪ :  માળખા બનાવવા અન ેતે� ુ ંજોડાણ કર� ુ ં

 સામા�જક જોડાણ અને સામા�જક િવકાસ  

 પચંાયતી રાજની સ�ંથાઓ (પીઆરઆઇ) અને 

�થાિનક �ા�ય સગંઠન (સીબીઓ)�ુ ંજોડાણ 

 આ�િવકાઓની ��િૃ�ઓ 

૯૬-

૧૦૦ 

વીમો 

કૌશ�યવધ�ન અન ેરોજગાર� િનમા�ણ (�ક�લ &�લસેમે�ટ) 

િનયમન અન ેજવાબદાર�  

�થાનીક લોકો �ારા દ�ખર�ખ  

ભાગ- પ :  દ�ખર�ખ, ��ૂ યાંકન અને શીખ� ુ ં ૧૦૧-

૧૦૬ 

�બડાણ :  ૧૦૭-

૧૪૦ �બડાણ-૧ :  અમલીકરણ માટ�ની ��હૂ રચના 

�બડાણ-ર:સહભાગીતાથી ગર�બોની ઓળખ (પીઆઇપી)�ગેની 

ક�બીનેટ મ�ંી મડંળની ન�ધ  

�બડાણ- ૩: � વસહાય �થૂ માિસક �ગિત અહ�વાલ� ુ ંપ�ક 

�બડાણ- ૪: ��ૂ મ �ડૂ�રોકાણ આયોજન (એમઆઇપી) / ��ૂ મ િધરાણ 

આયોજન (એમસીપી) /��ૂ મ આયોજન (એમપી) તયૈાર કર� ુ ં

�બડાણ- પ: અ� ન �રુ�ા ભડંોળ 
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�� તાવના 

 

�થાિનક લોકોનાપાયાની િવચારસરણીન�ેયાનમા ં રાખીને રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશનની જ��રયાત, ���યા અન ે હ��ઓુનો દ� તાવેજ તૈયાર કરવાના ં ઉ�ેશથી �થાનીક 

�ામીણ લોક કામગીર� માગ�દિશ�કા(કો��િુનટ� ઓપર�શનલ મે��અુલ)તૈયાર કરવામાં 

આવેલી છે.આ માગ �દિશ�કા આ�િવકાની તકો ઉપર � યાન આપીને ગર�બીમાંથી બહાર 

આવવામાં માગ�દશ�ન ��ૂું પાડવાના હ �� ુ સાથે તયૈાર કરવામાં આવેલ છે. આ કાય��મ 

� વસહાય �થૂને �ો�સા�હત કરવાના ઉ�ેશ ધરાવતા �વુણ� જયંિત �ા�ય �વરોજગાર 

યોજના(એસ�એસવાય) કાય��મના અ�સુધંાનમાં છે.પરં�,ુ  �વુણ � જયંિત �ા�ય 

�વરોજગાર યોજના(એસ�એસવાય) કાય��મ� ુઅંમલીકરણ �થાિનક લોકોનીસ��ય 

ભાગીદાર� િવના કરવામાં આવેલ હોવાથી આખર� તે� ુ ંધા� ુ� પ�રણામ મેળવી શકા� ુ ંન હ�ુ.ં 

આ પ�રણામના �તે એ� ુ ં �પ�ટ થ� ુ ં ક� �થાનીક લોકોની િ� થિત, �થા િનક લોકોની 

જ��રયાતો �થાિનક લોકોપોત ે જ સૌથી સાર� ર�ત ે�ણ ે છે,તેથી આ કાય��મની સફળતા 

માટ� �થાિનક લોકોની સ��ય ભાગીદાર�અિત આવ�યક છે. આ કાય��મનો હ ��ગુર�બ 

મ�હલાઓને �વસહાય �ૂથના �વ�પમાં સગં�ઠત કર� સ�ંથાક�ય િનમા�ણ કર�, અન ેતેમ� ુ ં

�મતાવધ�ન કર�, નાણાંક�ય જ��રયાત �ણૂ� કર� અન ેટકાઉ આ�િવકાના િવક� પો ન�� 

કરવામા ં�થાિનક લોકોન ેમદદ કરવાનો છે.  

 આ માગ �દિશ�કા�થાિનક લોકોના �ામીણ ગર�બ મ�હલાઓનકે���માંરાખીને તેમન ે

િવિવધ ��હૂરચના �ારા રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન(આ�િવકા) કાય��મમાંક�વી ર�તે 

સમાિવ�ટ કરવાતમેજ કાય��મના �ટાફ માટ�� ુ ં �થાિનક લોકોને આ કાય��મ સાથ ેસ��ય 

ર�ત ે જોડવા માટ�� ુ ં માગ �દશ�ન ��ૂ ુ ં પાડ � છે. તદઉપરાંત�થાિનક લોકોના દર�ક વગ�નો 

સમાવેશ ન�� કરવા માટ� તમેના ં િનમા�ણમાં સમાિવ� ટ ��ૂ યો, �થાઓ , પ�િતઓ અને 

કામગીર� વ� ચેના �ત�રક સબંધંો સમજવા તથા મદદ કરવા માટ� અને તેમા ં સરળતા 

લાવવાં માટ� આ માગ�દિશ�કા �બૂ જ ઉપયોગી િનવડશ.ે 

 આ માગ �દિશ�કા�થાિનક લોકોના �વન�તરમાં સમ�લ�ી પ�રવત�ન લાવવા તથા 

ટકાઉ આ�િવકા તરફ �ગિત કરવા મહ�વની � ૂિમકા ભજવશે. તદઉપરાંત �થાિનક લોકો 

સગં�ઠત થઇન ેકામ કર� અન ેિવ�ાસ ઉભા કર� એકબી�ન ેસહયોગ આપીને ગર�બી ઓછ� 

કર� શકાય ત ેસમજવામાં પણ �થાિનક લોકોને મદદ�પ થશે. લાંબાગાળે �થાિનક લોકોના 
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િવકાસલ�ી બદલાવ અને યોજનાઓ� ુ ંઘડતર તમેજ ��િૃતઓના અમલીકરણ કરવા માટ� 

સગંઠનો રચવામા ં અ�યતં ઉપયોગી િનવડશ.ે આ કાય��મમાં �થાિનક લોકો પોતમેહ�વની 

�િૂમકા ભજવીનેિવકાસની સમ� ���યામાં આગવેાની લઈને પોતે જ સ�ંથાક�ય િનમા�ણમાં 

�ળૂ�તૂ �િૂમકા સાથે અને ઉ�ચ �ણુવ�ાવા�ં �વન �વવા�ુ ંન�� કર� ુ ંજોઇએ. તેથી 

આ બાબત આવ�યક છે ક� આ કાય��મના હ �� ુઅને ��ૂયો આ માગ�દિશ�કા �ારા સમ� 

શકાય અને �થાિનક લોકોના �વનમા ં હકારા�મક �ધુાર લાવી શકાય. 

 આ માગ �દિશ�કા સમયાંતર� આવતા �ે�કાય�ના પ�રવત�નો,અન ે અ�ભુવોતેમજ 

�થાિનક લોકોના �િતભાવોન ે આવર� લઈન ે તેન ે સ��ૃ અન ેઅ�તન બનાવાય તેવો 

પ�રવત�નશીલ દ� તાવજે બનશે.   
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“રા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશન” (એનઆરએલએમ)યોજનાના મહ�વના 

લ�ણો:- 

એક િમશન તર�ક� “રા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશન” (એનઆરએલએમ)નો � પ� ટ ઉ�ેશ 

સ�ં થાઓનાિનમા�ણ અને આ�િવકાલ�ી ��િૃ�ઓ સાથે જોડાણ�ારા �ામીણ લોકોન ે

ગર�બીમાંથી બહાર લાવવાનો છે. આ કાય��મના ક�ટલાંક મહ�વના લ�ણો નીચે �માણે છે. 

 �થાિનક લોકો�ત ે જ પોતાની જ��રયાતોને ઓળખે, િવકાસ માટ�� ુ ંઆયોજન કર�, 

��િૃ�ઓનો અમલ કર� અન ેઆવી ��િૃ�ઓની દ�ખર�ખ પણ �થાિનક લોકો�ત ેજ 

કરશે. 

 �થાિનક લોકો એ ન�� કરશ ે ક�તેમાંથી  કોઇપણવ�ંચત � ય��ત ક� પ�રવાર આ 

કાય��મના લાભથી વ�ંચત ન રહ � તેમજ યોજનાના બધાં અગ� યના િનણ�યો ગામના 

વ�ંચત અને ગર�બ પ�રવારનાઅ�ભ�ાયને સાથે રાખીને�ામ સભામા ંલેવામાં આવશ.ે.  

 યોજનાના નાણાં સીધા જ �થાિનક લોકોને આપવામાં આવશે અને તઓે �વત�ં ર�ત ે

તેમજ પારદશ�ક ર�તે નાણાંનો �યવહાર કરશે. 

 �થાિનક લોકો પોત ે � યવ� થાપન તથા સ�ં થાઓની નેતાગીર� સભંાળશેતેમજ ન�� 

કર�લા પ�રણામ મળેવવા માટ� એકબી�નાસહકારથી કામ કરવા માટ� �થાિનક લોકો 

�ય� નશીલ રહ�શ.ે  

 

ફ�રફાર ન કર� શકાય તેવી બાબતો 

 

સ�ાની સાથ ેજવાબદાર�પણ આવે જ છે એ બાબત �વય ં�પ�ટ છે. તેથી ક�ટલાક 

પાયાના િસ�ાંતો બનાવી અને તે િસ�ાતંો� ુ ં ��ૂતપણે પાલન કરવામાં આવે ત ે બાબત 

�થાિનક લોકો �યાનમાં રાખશ.ેરા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશન (એનઆરએલએમ) 

યોજનાના શ�આતના તબ�ે �થાિનક લોકોને મદદ કર�ને માગ �દશ�ન આપશે �થી �થાિનક 

લોકો ટકાઉ સ�ં થાનો પાયો નાખી શક�. આ માટ� ક�ટલીક પાયાની અને અગ�યની બાબતો છે 

� બાબતોનાફ�રફારમા�ય નથી તવેી ઉ�લેખનીય બાબતો નીચે �જુબ છે. 

 

     ૧. સ��ય ભાગીદાર�:- 

�થાિનક લોકો�ત ેજ ��િૃ�ઓ�ુ ંઆયોજન તેમજ અમલીકરણ કર� :  
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�થાિનક લોકોતમામ �હત ધારકો, તમામ ગર�બ તથાવ�ંચતોની સ��ય 

ભાગીદાર�ન��કરશે. તમામ િનણ�યો સા��ૂહક ભાગીદાર�થી લેવામાં આવશે અને 

કોઇપણ િનણ�ય પર કોઇપણ �કાર� ુ ંદબાણ આપવામાં નહ� આવે. 

 

ર. પારદિશ�તા :- 

�થાિનક લોકો�ારા કરવામાં આવતી તમામ ��િૃ�ઓમાં પારદિશ�તા રાખવામાં 

આવે. 

�થાિનક લોકો, તમામ કાય� કોઇપણ �કારના �વૂ��હ િવના અન ેપારદશ�ક ર�ત ે

કરશે.�થાિનક લોકો,તમામ �કારનીમા�હતી �વી ક� ભડંોળ,ખર�દ�,   લાભાથ� 

લોકોની યાદ� સ�હત બધી યોજનાની મા�હતી ગામના દર�ક લોકોને આપશ,ે 

મા�હતીની આપ-લે કરવા માટ� નો�ટસ બોડ�નો ઉપયોગ કરશ,ે �ા�યલોકોની બેઠકો 

બોલાવશ ેઅન ે જ�ર પડ�ે �ા�ય સભામાં તનેી મ�ંૂર� મેળવશે. �થાિનક લોકોએ 

બાબત પણ �યાનમાં રાખશ ે ક� ગામના બધા લોકોને દ�તાવેજઅને ર�જ� ટર 

જોવાનો તથા તપાસવાનો હક છે. 

 

૩. જવાબદાર�:- 

�થાિનક લોકોતમામ � યવહારો અને િનણ�યો માટ� સા��ૂહક ર�તે જવાબદાર રહ�શ.ે 

 તમામ ક�ાએ જવાબદાર�ઓ અરસપરસ ર�તે અને સા��ૂહક ર�તે ઉઠાવાશ ેતેમજ 

દર�ક લાભાથ� લીધલે પગલાં માટ� જવાબદાર રહ�શે. 

 

૪. મ�હલાઓની ભાગીદાર� :- 

મ�હલાઓ ��ુ ય લાભાથ� હશે. 

 �ુલ વ�તીના ૫૦% વ�તી મ�હલાઓની છે. તેથી મ�હલાઓના િવકાસ િસવાય 

સમાજનો ખરા અથ�માં િવકાસ થઈ શકશે નહ�.  

 

પ. અ�યંત ગર�બને આવર� લેવા:- 

�થાિનક લોકો અ� યંત ગર�બનો િવકાસ કરવા માટ� સતત �ય�નશીલ રહ�શ ે. 

અ� યતં ગર�બ �ુ� ુબંને જોડ�, તેમનેકૌ��યવધ�ક તાલીમઆપી, આ�િવકાની તકો 

ઊભી કર�ને તમેના �વનધોરણમા સવા�ગલ�ી પર�વત�નકરવાનો ��ુય ઉ�ેશ 

રહ �શે. 
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૬. વં�ચતોનો સમાવેશ:- 

 �થાિનક લોકો, સમાજના વ�ંચત રહ� ગયેલા તમામ લોકો�વા ક � િવધવા, અનાથ, 

િનરાધાર, � થળાંતર કર� આવેલ લોકો, અશ�ત � ય��તઓ, ભટકતા લોકો, ��ૃ, 

વે�યા�િૃ�માંરોકાયલેી � �ી, ક��ર(હ�જડા), લાંબાગાળાની માંદગી ધરાવતા વગેર� 

�વા નબળાવગ� લોકોના સમાવેશ �ારા તેમને સશ�તકરવા� ુ ંન�� કરશે. 

 

ભાગ-૧ :  લ� યાકં ન�� કરવા અને તેને િસ� કરવા 

 

�ામીણ ગર�બોને ક���માં રાખી કામગીર� કરવી :  

 રા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશન (એનઆરએલએમ) દ�શના તમામ ગર�બ અને 

છેવાડાના વ�ંચત �ુ�ુંબો �ધુી પહ�ચવાનો �યયે  રાખે છે. આ કામમા ં, આ િમશન�થાિનક 

લોકોને યોજના �તગ�ત ગર�બ �ુ�ંુબોને ઓળખી, તેમને જોડાણ કર�, તેમને ��ુ ય �વાહમા ં

લાવવા �રૂતો અવકાશ અન ેતક �રૂ� પાડ� છે. �યાર� � યાપક ક�ાએ લ� યાંક બનાવતી 

વખતે (ગર�બીનો �ણુો�ર, બાળ��ૃ�દુર (આઇએમઆર), માતા ��ૃ�દુર (એમએમઆર), 

સા�રતાદર, અ�.ુ �િત/અ�.ુજન�િત/વ�ંચત રહ� ગયલેા આ�દમ �ૂથો 

(પીવીટ��)/લ�મુિત�થાિનક લોકો, મનર�ગા �તગ�ત કામગીર� કરતા કાય�કરો, �ચી 

ઘર��ુ ં �હ�સા� ુ ં�માણવાળા, અ�યાચારની શ�તાવાળા વગરે� �વી શ�તાઓ ધરાવતા 

િવ� તારો) િનદ�શકોના ધોરણ ેયોજનાનો � ટાફ કામગીર� કરશે. યોજનાનાસઘન અન ે��ૂ મ 

આયોજન �ગે�થાિનક લોકોને��ૃવ લેશે. 

 અગાઉ જણા� યા �માણયેોજનાના સઘન, ��ૂમ અને પ�િતસર આયોજન માટ� 

�થાિનક લોકોનો ��ુય ઉ�ેશ નીચનેા �ુ�ંુબોનો સમાવેશ કરવાનો રહ�શ ે: 

 

૧.  અ��ુ�ૂચત �િત / અ��ુ�ૂચત જન�િત / આ�દમ �િત, �ાચીન આ�દ�િત, 

િવચરતી �િત, િવ�કુત �િત, �ટ� છવાઇ �િત, સફાઇ કામદાર, વે�ઠયા મ�ૂરો, 

જોખમી � યવસાય સાથ ે સકંળાયલેા, �ુદરતી આફતથી અસર��ત/ િવકાસ 

યોજનાથી વ�ંચત રહ �લા/ િવ� થાિપત થયેલ સ�હૂો / ઉપે��ત સ�હૂો, સવંેદનશીલ 

િવ� તારમાં રહ �તા સ�હૂો, રોજમદારો / મ�રૂો, ઓછ� આવક ધરાવતા લોકો, ની�ુ ં

�વન ધોરણ ધરાવતા લોકો, � થળાંતર કરનાર મ�ૂરો, લ�મુતીઓ, �તીય ર�તે 
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લ�મુતીઓ, ક��રો, (રા�યમાં િવિશ� ટ યાદ�:ચાકર,વઠે�યા મ�રૂ)વગેર�ની વ� તી�ુ ં

�� ુ�માણ ધરાવતાં ગામો/ િવ� તારો/ પરાં. 

ર.  એવા �ુ� ુબંો ક � �માં એક ક� એકથી વધાર� સ�ય અશકત હોય, એકાક� � �ીઓ, 

(િવધવાઓ, �ુંવાર� � �ીઓ, લ� ન કયા� િવનાની માતાઓ/ �ય�તા / �ટાછેડા 

લીધેલી � �ીઓ , પી�ડતા) �ુ�ુંબના ��ુય વડા મ�હલા હોય તેવા �ુ�ુંબો, ��ૃ, 

િનરાધાર વગરે� આ �કારની એક ક� તેથી વ� ુ બાબતો ધરાવતી � ય��તઓ, ક� 

કોઇપણ �કારની અસમથ�તા ધરાવતી � ય��તઓ / �ુ� ુબંો /સ�હૂ. 

રા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશનનો �ટાફ, કો��િુનટ� ર�સોસ�પસ�નની૧મદદથી  

સામા�જક ��િૃતથી �ાથિમક તબ�ાની �ા�ય ક�ાએ શ�આત કરશ.ે શ�આતના 

તબ�ામાં ક�ટલાંક � વસહાય �ૂથો અન ે �ાથિમક ક�ાનાસગંઠનો (�ા�યસઘં) રચવામાં 

આવશે �યારબાદ તેમના �મતાવધ�ન માટ� �થાિનક લોકો �ારા જ સામા�જક 

ગિતિશલતાની ���યા હાથ ધરવામાં આવશ.ે 

 

સામા�જક ગિતિશલતા �ારા લ� યાંક િસ�� (સોિશયલ મો�બલાઈઝેશન) 

 શ�આતમાં�થાિનક લોકોને ગિતિશલ / ��તૃકરવા� ુ ં કામ યોજનાના � ટાફ �ારા 

કરવામા ંઆવશે.પરં�સુમયાંતર� આ કામગીર� �થાિનક લોકો�ારા �ત ેજ કરવામાં આવશે. 

આ સમ� કામગીર� પાર પાડવા માટ� �થાિનક લોકો એક સામા �જક ��િૃત �ૂથ/ પટેા 

સિમિત બનાવશે. આ �થૂમા ં � વસહાય �ૂથ તથા �ાથિમક ક�ાના સઘંના સ� યોનો 

સમાવેશ કરશ ેઅને પચંાયતી રાજની સ�ંથાઓ (પીઆરઆઇ)ને િવ�ાસમાં લઈન ેકામગીર� 

કરશે. આ ઉપરાંત અશ�ત � ય��તઓ, ��ૃો, િવધવાઓ,�મયોગી �ુ�ુબં,િવ�કલાગ,િનરાધાર 

વગેર� �વા સામા�જક અને આિથ�ક નબળા વગ�ના �િતિનિધઓનો સમાવેશ થાય ત ે

બાબત�થાિનક લોકો પોતે જ ન�� કરશે. આ કાય��મની જ��રયાતને �યાનમાં રાખીન ે

તેમને યોજનાનાપાયાના � યાલ �ગેની સમજ અને સામા�જક ગિતિશલતા / ��િૃતની 

કામગીર� �ગનેી તાલીમ કો��િુનટ� ર�સોસ � પસ�ન (સી.આર.પી.) /�ોફ�શનલ ર�સોસ� 

પસ �ન (પીઆરપી) /સ��ય મ�હલા કાય�કર / યોજનાના � ટાફ �ારા આ તાલીમ આપવામાં 

આવશે.  

 આ સાથ ે ગામમાં શ�આતની ��િૃત કાય��મના ં �દવસોથી ૬ થી ૯ મ�હનાના 

સમયગાળામા ંગામમાં �થાિનક લોકો પોતેસહભાગી ���યા �ારાગર�બોની ઓળખકરવા માટ� 

એક �કૂડ� બનાવશ.ે ગર�બોની સહભાગી ઓળખ એ એક એવી પ�ધિત છે �યા ંગામની 



 

 

12

વ� તીમા ંથી ગર�બ લોકો તેમજઅિત ગર�બ � ય��તઓ / �ુ�ુબંોની ઓળખકરવા માટ� 

�થાિનક લોકોપોતે ��ુ યઅન ેમહ�વની જવાબદાર�  ભજવશે. 

 સહભાગી ���યા મારફતે ગર�બોની ઓળખ કરવા માટ�ની �ુકડ�(પીઆઇપી ટ�મ) 

ના સ� યોસામા�જક ગિતશીલતા � ુજબપસદં કરવામા ંઆવશે. આ સામા�જક ��િૃત �ગનેી 

�ુકડ�ને આ કામગીર�માં �ે�ીય કામગીર�નો અ�ભુવ કરાવવામાં આવશે તદઉપરાંત તેમને 

તાલીમ પણ આપવામાં આવશે. આવા તાલીમકારને યોજનાનો � ટાફ તાલીમ આપશે.   
 
 

 
૧. કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�નએ � વસહાય �ૂથની એવી મ�હલા સ� યો છે ક� �ણેપોતાના �વનમા ંઅ� યંત ગર�બી અ�ભુવી છે 

અન ે�વસહાય �ૂથના મા�યમથી ગર�બીમાથંી બહાર આવી છે અથવા સમય જતાં તેમની ગર�બીમા ંન�ધપા� �માણમાં ઘટાડો થયો છે. 

પોતાના �વનમા ંઅ�કુ ક�ાની �ગિત કયા� પછ� � વસહાય �ૂથને �ો� સા�હત કરવા અને તેમ� ુ ંસઘં કરવા માટ� પોતાના �વનના 

અ�ભુવો� ુ ંવણ�ન કર�ને પોતાના અ�ભુવો/ �યાસો જણાવવા માટ� તેઓ આગળ આ�  યાં છે.  

 

યોજનાક�ય લ� યાકં ન�� કરવાની કામગીર� બે તબ�ે કરાશે :  

તબ�ો -૧ :  િવિવધ �કુડ�ઓ અને પ�િતઓ �ારા ગામમાં લોકોને ભેગા કરવાની 

શ�આુતની કામગીર�.  

 

ગામમાં લોકોના એક�ીકરણ કરવાનીશ�આતની ��િૃ�ઓમાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ 

થશ.ે  

 સમાજમાં માગ�દશ�ન અને બી� અગ� યની � ય��તઓને મળ� ુ ં�વા ક �... 

1. �ામ પચંાયતના સ� યો  

2. ગામના અલગ-અલગ�ાિતના વડ�લ આગેવાન(અ��ુિત, અ�.ુ જન�િત, 

અ� ય પછાતવગ�, લ�મુતીના લોકો) ખાસ કર�ને ગર�બ લોકો પર િવિશ� ટ 

� યાન આપ� ુ.ં 

3. હયાત�થાિનક લોક સગંઠન(સીબીઓ) અને સામા�જક સ�ંથાઓના 

(સીએસઓ) આગેવાનોને મળ� ુ ં

4. મનર�ગા, �ા�ય શ��ત �ૂથો, સાથીઓ,પાણી સિમતી ના સ�યો,વાલી મંડળો 

5. �ા�યક�ાના સરકાર� કમ�ચાર�ઓ (પચંાયતના તલાટ� કમ મ�ંી, 

મનર�ગાના ��ેીય સહાયક (�ફ�ડ આસી�ટ�ટ)�ામ સેવકવગરે�)  

6. �ગણવાડ� કાય�કર અને આરો� ય કાય�કરો/આશા વક�ર.  

7. શાળાના િશ�કો  
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 મા�હતી, િશ�ણ અને સદં�શા �યવહાર (આઇઇસી:- ઇ�ફોમ�શન-એ��કુ�શન-

કો��િુનક�શન) ના ઉપયોગમાટ� અ�ય િવ�તારની સાં��ૃિતક �ુકડ�ઓ તથા બહારની 

એજ� સીઓની મદદથી � ય��તઓને યો� ય તાલીમ આપીતેમજ નીચે દશા�વ ેલી 

��િૃ�ઓ �ારા રા���ય �ામીણ આ�િવકા િમશન (એનઆરએલએમ) �ગે 

સવંદેનશીલ બનાવવા  

1. ગીતો/ લોકકથાઓ/ લોક સા�હ�ય / કા� યો/લોકગીત/ડાયરો/તમાશો/ભવાઇ 

2. વાતા�ઓ/ ન�નૂા�પ અ� યાસો/સાફ�ય ગાથાઓ 

3. શેર� નાટકો/ કઠ �તૂળ�ના ખલે  

4. તહ �વારો/ સા�ં �ૃિતક કાય��મો વખતેના મેળાવડા.  

5. િવ�ડયો �ફ� મો  

6. કલાના મેળાવડા  

7. ભ�તપ�ો, ચોપાિનયાં, વાવટાઓ, ચાટ�, સાઇન બોડ�, લાઉડ� પીકર, ઢોલ-

નગારા વગાડ�ને અન ે�થાિનક ટ�.વી ચેનલો 

8. ર�લીઓ, �બંશેો  

9. � થાિનક ટ��લિવઝન, �ા�ય(�થાિનક લોકો) ર�ડ�ઓ, ર�ડ�ઓ, વત�માનપ�ો  

 
 

 �ેરણા �વાસ, (પચંાયતી રાજ સ�ંથા, �થાિનક લોક સગંઠનો અને �થાિનક લોકોના 

આગેવાનોવગરે�)  

1. ગામની �દર જ   

2. ગામ બહારની સાર� સાફ�યગાથાનો �રેણા-�વાસ  

 

 

તબ�ો:– ર�ાથિમકક�ાના સઘંની રચના બાદ લ��ત �ૂથોનેઓળખવા માટ� 

લોક સહભાગીતા (PIP) �ારા ગર�બોની ઓળખ(�બડાણ-ર તર�ક� મ�ંી મંડળની 

ન�ધ સાથે સામેલ છે.)  
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ગર�બની સહભાગી ઓળખ ���યાના ં��ુ ય લ�ણો નીચે �માણે છે : 

 

 લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ માટ�ની ���યાની આગવેાની�થાિનક લોકો 

એ લેવાની રહ �શે. 

 લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ(PIP) માટ�સહભાગીતાનીસરળ પ�િતનો 

ઉપયોગ કરવો ક� �માં ગામના દર�ક લોકોનો સમાવેશ કર� શકાય. 

 લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ(PIP)ની ���યા ગામમાં �ાથિમકક�ાના 

સઘં(�ા�યસઘં) ની રચના બાદ જ કરવાની રહ�શ ે. 

 લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ(PIP)ની ���યામાં યોજનાના 

કમ�ચાર�ઓએકો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (સીઆરપી) અન ેઅ�ય સ��ય ક� તાલીમ 

પામેલ સ�હૂના સ� યો આ ���યાને સરળ બનાવવામાંમદદ�પ થશે. 

 લ� ય �થૂ નકક� કરવા� ુ ંધોરણ સ�દુાયે ન�� કરવા� ુ ંરહ �શે.  

 આ પ�િત �ારા �થાિનક લોકો ફ�રયાદો સાંભળ� �લૂો �ધુાર� શકશે. પીઆઇપીના 

�ત,ે �થાિનક લોકોને નબળા, િવકલાંગો, અ� યતં ગર�બ, ગર�બ આ�દવાસીઓ, 

લાબંા સમયથી  બીમાર દદ�ઓ, ભટકતા લોકો અને ગામમાં બધા સમંત થાય 

તેવા બી� �ખુી સ�દુાયોની આખર� યાદ� �ા� ત થશે.લોક સહભાગીતા �ારા 

ગર�બોની ઓળખ���યાનો અમલ કરવા માટ� �થાિનક લોકો � યાપકપણે નીચનેી 

પ�િતન ેઅ�સુરશ ે: 

 

લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) માટ� સ�દૂાય નીચે દશા�વેલી પ�િત� ુ ં

��ૂતપણે પાલન કરશે. 

૧. શ�આતમાં લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) ���યાની અગ� યતા 

�ગનેી મા�હતીનો વ�મુાં વ� ુ�યાલ લોકો �ધુી પહોચાડવા �લુાકાત અ�ભયાન 

ચલાવાશ.ે 

ર. આ અ�ભયાન દરિમયાન ગામના તમામ લોકોને મા�હતગાર કરવામા ંઆવશેક� લોક 

સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની કામગીર�માં ગામના અપગં, અસહાય 

લોકો, ગર�બ અન ે અ�યતં ગર�બ લોકો �વા �ુદ�-�ુદ� ક�ાનાં �ુ�ુંબોનાં  અને 

લોકોની ઓળખકરવા માટ� હાથ ધરવામાં આવશ.ે 
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૩.  લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) કર� �ુકડ� પસદં કરવા� ુ ં રહ �શે 

�માં �થાિનક લોકો, ગામના તમામિવ�તારના �િતિનિધઓ અન ેએક ક� બ ેબહારના 

�િતિનિધ હશ ે ક� �ઓ િવશેષ આવડત ધરાવતા હશે. લોક સહભાગીતા �ારા 

ગર�બોની ઓળખ (PIP) ટ�મની સ�ંયા� ુ ંકદ ૧૦થી વ� ુ� ય��તઓ�ુ ંનહ� હોય.  

૪.  �થાિનક લોકોના �િતિનિધઓ ર-પ �દવસની લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની 

ઓળખ (PIP)ની તાલીમ લેશે �યાં તેમન ેયોજના િવશે,સમાજમાં નબળા લોકો�ુ ં

�ૂથોમાં જોડાણ કરવાનીઅગ� યતા િવશે તથા કરવાની તમામ કામગીર� �ગે 

તાલીમ અપાશે.  

પ.  �થાિનક લોકોલોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની કામગીર� અલગ 

અલગ િવ�તાર �જુબ કરશે. વસવાટની ��ટ�એ િવ�તાર� ુ ંકદ મો�ંુ હશે તો એટલે 

ક� ૧પ૦ �ુ�ુબંોથી વ� ુ વ�તી હશ ે તો સ�દુાયેલોક સહભાગીતા  �ારા ગર�બોની 

ઓળખ (PIP)ની કામગીર� એક કરતા વ� ુવખત કરવી પડશ.ે  

૬.  �થાિનક લોકોલોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની ટ�મ �ુદાં-�ુદાં 

સાધનોમાંથી ગામના દર�ક �ુ�ુંબવારઘર, � યવસાય સાથેની િવગત, અપગંની સ�ં યા 

�ગનેી મા�હતી એક� કર�ન ેશ�આત કરશ.ે  

૭.  �થાિનક લોકો,લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) ટ�મની સાથ ેએકઠ� 

કર�લી મા�હતીની સમી�ા કરશે.  

૮.  �થાિનક લોકો ન�� કર�લ તાર�ખ અન ે સમયે, અગાઉથી ન�� કરવામાં 

આવેલબધાજ લોકોને અ��ૂળૂ �થળેમળશે. (� ગામના �િતિનિધઓ સાથ ેપરામશ� 

કર�ને ન�� કરાશ.ે) આ બધાજ લોકોન ેઅ��ૂૂળ �થળ અન ે મ�હલાઓને તમેજ 

કોઇપણ ભેદભાવ િસવાય બધી �ાિતના લોકોને સ�ંણૂ � અ��ુૂળ હશે. ન�� કર�લ 

� થળ એટ�ુ ં મો�ંુ હશે �માં લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની 

કામગીર� કર� શકાય તવેી બઠેક અ��ૂુળતા, યો� ય �રુ�ા અન ે વીજળ�-પાણીની 

� યવ� થા હશે, �માં નકશા અને ચાટ� બનાવી શકાશ ે તથા ગામના બધા રહ�શો 

વ�મુા ં વ�/ુ સ�ંણૂ � ભાગ લઇ શક� તે ન�� કરાશ.ે  

૯.  આ કામગીર�ના સમય, � થળ અન ે જ� યા �ગનેો િનણ�ય સવા��મુતથી લેવામાં 

આવશે.  
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૧૦.  �થાિનક લોકોની સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) ટ�મની સાથ ે

�ામજનોને મા�હતગાર કરવા માટ� િવિવધ સાં� �ૃિતક ��િૃ�ઓ �વીક� �ફ� મો 

બતવવી, કઠ�તૂળ�ના ખેલ, શેર�નાટક, ભવાઈ, ર�લી, સરઘસ રથો �ારા કરાશે.  

૧૧ .  લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની કામગીર�ના ભાગ �પે �થાિનક 

લોકો જ�ર� હોય તવેી સામા �જક મોજણી અને સાધનોની મોજણી કરશ.ે સામા�જક-

સસંાધન નકશાની કામગીર�માં નીચેના િવગતોનો સમાવેશ થશ ે:  

 નકશા દોરવા માટ� � થા િનકર�તે મળતી સામ�ીએકિ�ત કરવી(�વી ક� બીજ, 

ફળ, પાદંડા ં, રંગોળ�નો પાવડર, ચોખાનો �કૂો,�નૂો,ચોક વગેર�)  

 �થાિનક લોકો જમીન ઉપર ગામનો નકશો બનાવશે. �ળૂ�તૂ ર�ત ેતો �થમ 

પગ�ુ ં મહ�વના �થળ અને િમલકતો તથા શાળા,પચંાયત ઘર,ર�તાઓ, 

આરો� ય ક�� � વગેર� �વી ��ુ ય ઇમારતો નકશા ઉપર દશા�વવાની છે.  

 સામા�જક નકશા ઉપર લોકોનાં મકાનો દશા�વાશે. િનરાધાર તથા ધમ �શાળા, 

મ�ંદર, મ��જદ વગરે� �વી મહ�વના �થળ અને િમલકતોમાં રહ �તા લોકોની 

અલગ સ�ં યા આપવા� ુ ંઘ� ુ ંઅગ� ય� ુ ંછે.  

 � યારબાદ દર�ક �ુ� ુંબને એક કાડ�/ નબંર આપવામાં આવશ.ે આ કાડ� ઉપર 

તેમનો � યવસાય, કમાનાર સ� યોની સ�ં યા, �ુ�ુંબમાં િવકલાંગ � ય��તની 

હાજર�, િવકલાંગતાનો �કાર વગરે� ન�ધીને દશા�વવામાં આવશે.  

 �તીક તર�ક� િવિવધ વ� �ઓુનો ઉપયોગ કર� શકાશે (�વી ક� બ�ીના થાભંલા 

દશા�વવા માટ� વપરાયેલી પાણીની બાટલીઓ, મોટા ��ૃો બતાવવા પાંદડાં, 

શાળા વગેર� �વી સમાજ સ�ં થાઓ દશા�વવા માટ� બીજ) �થી કર�ન ેઆપણે 

કામગીર�માં ભાગ લેતા સ�હૂના બધા સ� યો આ ���યા�તે કર� શક�.  

૧ર.  બી�ુ ંપગ�ુ,ં આિથ�ક-સામા�જક સપંિ�આધા�રત �થૂની ઓળખની કામગીર�� ુ ંરહશે 

�માં ૧રથી ૧પ લોકો ગામલોકોની આિથ�ક-સામા�જક સ�રતા િવશ�ૂેથમાં ચચા� 

કરશે � લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની ટ�મની મદદથી 

કરવામા ંઆવશે. અહ� �થાિનક લોકો ક �ટલીક ક�ામાં �ુ�ુંબના વગ� બનાવવાનાં 

ધારા ધોરણો ન�� કરશ.ે અગાઉ ભેગી કર�લી મા�હતીના આધાર� �થાિનક લોકોઅિત 

ગર�બ, ગર�બ, ઓછા ગર�બ, વગરે�ક�ા� ુ ંવગ�કરણ કરવામાં આવશ.ેઆ વગ�કરણ 

સામા�જક –સસંાધન ન�શા આધા�રત હશે.  
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૧૩ .  ગામના �ુ�ુંબો� ુ ંવગ�કરણ કરવા� ુ ં�થાિનક લોકો� ુ ંધોરણ નીચ ે�જુબ ચચા� કર�ને 

ન�� કરવામાં આવશે :  

 �વન ધોરણ, આવક� ુ ંસાધન, જવાબદાર� અન ેવ�ંચતતાનાં પાસાં સબંધંમાં 

ગર�બીની �ુદ� �ુદ� ક�ાઓ (�વી ક�...મ�હલાઓ આધા�રત �ુ�ુબંો, િવધવાઓ, 

િવકલાંગ લોકો, �ભ�કુો, સફાઇકામદારો, દ�હ �યાપાર સાથે સકંળાયેલી �ીઓ, 

લાબંા સમયથી બીમાર, વે�ઠયા મ�ૂરો,�ક�રો(હ�જડા), તોફાનોને કારણે �ત�રક 

ર�ત ે િવ� થાિપત � ય��તઓ વગેર�) �ગે અરસપરસ ચચા� િવચારણા કર�ને 

�ુ�ુબંના  વગ�કરણ �ગ ે�થાિનક લોકોિનણ�ય કરશ.ે બધાં �ુ�ુંબો માટ� ઘર નબંર 

અન ે�ુ�ુબંના વડાના નામ સાથેનાં કાડ� બનાવવામાં આવશ.ે  

 �થાિનક લોકોમાંથી કોઇ એક � ય��ત એક પછ� એક એમ �ુ� ુંબના નામો વા ંચશે 

અન ે �ૂથમાં ચચા� કરશ ેઅન ેતે �માણ ે �ુ�ુંબના વગ� (સૌથી ગર�બ, ગર�બ, 

અન ેઓછા ગર�બ તેવા વગ�)� ુ ંવગ�કરણ કરવામાં આવશે. 

 

૧૪.  �થાિનક લોકો, ઉપર દશા��યા �માણેના વ�ગ�ત �ુ�ુંબો િવશ ે ગામની �ુદ� �ુદ� 

મ�હલાઓ સાથે ચચા� કરશે. �થી ઉપર થયલે વગ�કરણનો યો�ય �યાલ મળ� શક� 

અન ે�નુ: ચકાસણી થઈ શક�. ચકાસણીના �તે મા�હતીમા ં ક� વગ�કરણમા ંખામી 

જણાય તો સમ� ���યા ફર� વખત શ� કરવામાં આવશે. 

૧પ.  સૌથી ગર�બની �ચી ક�ા અને ગર�બ પ�રવારન ેઅ� યંત ગર�બ ક�ાના પ�રવાર 

સાથે �થાિનક લોકો �મ આપશે અને ત ે�જુબ લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની 

ઓળખ (PIP) યાદ� તયૈાર કરાશ.ે  

 

૧૬.  આ ર�ત ે બનાવેલ અિત ગર�બ, ગર�બ અન ેઓછા ગર�બ તેવા ંનામો ધરાવતી 

યાદ� લોકો વાંચીન ે તેમના �િતભાવ આપી શક� તે માટ� એક અઠવા�ડ�ુ ંક � તેટલા 

સમય માટ� �ામ પચંાયતમા,ં બધાં વાસમાં લોકો �ટથી આવ� કર� શક� તેવાં 

�હ�ર � થળોએ / નો�ટસ બોડ� ઉપર �કૂવામાં આવશે.  

 

૧૭.  છેવટ� લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની યાદ�ને આ હ�� ુમાટ� ખાસ 

બોલાવેલી �ામસભામા ંતપાસવામાં આવશ.ે આ યાદ�ને �લુાસાઓ પછ�, ચકાસણી 

પછ� અને િવવાદની પતાવટ (હોય તો) કયા� પછ� સવ� સમંિતથી મ�ંરૂ કરાશે. 
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� યારબાદ તેને �ામસભામા ં �કૂવામાં આવશે. ઠરાવવામાંઆવેલ આ યાદ� અને 

દ� તાવેજો �ા�યસઘં પાસે આવશ.ે  

 
 

 
 

આમ,�થાિનક લોકો, યો� ય લોક સહયોગ અને સ�ંણૂ� સા��ૂહક મા�લક�થી બધાં 

�ુ� ુબંોની એક સ�ંણૂ� યાદ� તયૈાર કરશ.ે આ `યાદ�ના આધાર� �થાિનક લોકો સ�ં થા રચવા 

માટ� કાય�શીલ બનશે. લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP)ની �થા 

પારદશ�કતાન ે�રૂ�ુ ંમહ�વ આપે છે અને આમ ત ે� યાપક � વીકાર અને ઉ� ચ િવ�સનીયતા 

ધરાવે છે. �મ સ�ં યાના આધાર� અ� યતં ગર�બ પહ�લો તવેી અ�તા આપવાની સાથે�થાિનક 

લોકોતેનાં સાધનો સપંિતની વહ�ચણી કરશે. લોક સહભાગીતા �ારા ગર�બોની ઓળખ (PIP) 

હ �ઠળ ��િૃ�નો �મ દશા�વતો એક તૈયાર ચાટ� નીચે �માણ ેછે. : 
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��િૃ� �દવસ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ 

� વસહાય 

�ૂથ/ 

�ા�યસઘં(પી

આરએલએફ) 

સાથે ચચા� 

                 

પીઆરઆઇ 

સાથે ચચા� 

અન ે�ા�ય 

પચંાયત સાથે 

સભા 

                 

ગામનાં બધા ં

� વસહાય �થૂ 

સાથે ચચા� 

                 

પીઆઇપી 

ટ�મ માટ� 

સ�ં કરણ અન ે

તાલીમ 

                 

�ા�યપચંાય

ત સભા 

ગામમાં 

આઇઇસી 

��િૃ� 

                 

કઠ�તૂળ�ના 

ખેલ/ �ફ� મ 

શો/ શેર� 

નાટક વગેર� 
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સામા�જક સહ 

સાધન નકશો 

અન ેસપંિત 

�ૂથ �મ 

                 

મા�હતીનો 

િ�કોણ 

બનાવવો 

                 

�હ�ર 

� થળોએ 

યાદ�ને 

�દિશ�તકરવી 

                 

�ા�ય સભા 

અન ે�ા�ય 

પચંાયતમાંથી 

યાદ�નીમ�ંૂર� 
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સમાવેશની ���યાના �ણ ��ુ ય ભાગ છે :  
લ ઇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ગર�બ અન ેવ�ંચતોની સમ� યાઓ હલ કરવાપોતાની 

સ�ં થાઓ�ુ ંિનમા�ણ કર�ુ.ં  

 સ�દુાયન ેમદદ કરવા સ�ુદાયમાથંી �ણકાર � ય��તન ે

�િતિનિધ તર�ક� ન�� કરવા.  

 નબળા લોકો ન�� કર� તમેની યાદ� બનાવો અન ેતમેનો 

� વસહાય �ૂથ /�ાથિમક ક�ાના 

સગંઠનો(પીઆરએલએફ) �વી સ�ં થાઓમા ંસમાવશે 

કરવો.  

એક�ૂથ 

થઈને 

શીખ� ુ ં

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનનો �ટાફ સ�દુાયન ે

સામા�જક સમાવેશ, સ�ં થા�કય િનમા�ણ, ગર�બો� ુ ં

સશ�તીકરણ અને અ� ય બાબતો �ગ ેતાલીમ આપશે.  

 � વસહાય �ૂથ અને �ાથિમક ક�ાના સગંઠન  

(પીઆરએલએફ)ને મજ�તૂ બનાવવા અન ે મા�હતી 

માટ� સ�દુાયની �ણકાર � ય��તઓની સહાય 

મેળવવામાં આવશ.ે  

 સ�દુાય �ુદા ં�ુદાં ખાતાંની યોજનાઓ �ગ ેપણ 

શીખશે   

એક�ૂથ 

થ� ુ ં
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 સ�દુાય, �ુદ� �ુદ� ક�ાના નબળા લોકોની યાદ� 

બનાવશ ેઅન ેતેની દર�ક બેઠકમા ંચચા� કરશ.ે  

 સ�દુાય, િનયિમત યો�તી બેઠકમાં તમેની 

આ�િવકા અને �ખુાકાર�ની યોજના ઘડશે.  

 સ�દુાયની �ણકાર � ય��ત અન ે�ામસભાની 

મદદથી તેને લાભ મેળવવા તેમની અર�ઓ ર� ૂ

કરવામા ંઆવશે. 

 સ�દુાય, � �ીઓ ��ય ેથતી �હ�સા (બાળ લ� ન, ઘર�� ુ ં

�હ�સા, ��ુુષ સ� યો �ારા દા�� ુ ંસેવન, માનવ વેપાર) 

�ગ ેમા�હતગાર કરશે. 

 સ�દુાય, �ાથિમક ક�ાના સગંઠનો (પીઆરએલએફ) 

અન ે� વસહાય �ૂથના નબળા લોકોને મદદ કરવા 

ખાસ જોગવાઇ કરશે. 

એક�ૂથ 

થઈને કામ     

કર� ુ ં
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ભાગ-ર : સ�ં થા િનમા�ણ 

સ�ં થાઓ �ગે: 

સ�દુાિયક સ�ં થાઓ લોકશાહ� ર�ત ે રચાતા ં માળખાં છે. ત ેગર�બીમાંથી બહાર આવવા માટ� 

િવિશ� ટ ઉ�ેશો �ા� ત કરવાના હ��થુી ગર�બ અને સહાયપા� � ય��તઓ તેની રચના કર� છે. 

�થાિનક લોકો પોતાના અિધકારો મેળવવા તમામને સમાન તક �રૂ� પાડશ,ે �વન� ુ ંઘડતર  

કરવામા ં મહ�વની �િૂમકા ભજવશ.ે સ�ં થાઓની મા�લક� �થાિનક લોકોની રહ�શ ેઅન ે તેમાં 

� વશાસન અને � વ-� યવ� થાનો �ણુ રહ�શે. આમ, આ ર�તે આ  સ�ંથાઓ અમલમાં આવશે. 

 

સં� થા રચવાનો ઉ�ેશ : 

o આિથ�ક, સામા�જક અન ે રાજક�ય જ��રયાતો અન ે તેના હકમેળવવા માટ� �થાિનક 

લોકોસમાન તક ઊભી કરશે. 

o સ�ં થાઓ રચવાથી સમાજમાં ગર�બ અને સહાયપા� �ુ�ંુબો ઓળખવાની અન ેતેમના 

ભેગા કરવાની ���યા સરળ બનશે.  

o સ�ં થાઓ �ુદ�-�ુદ� યોજનાઓ �વી ક� મનર�ગા, ��દરા આવાસ યોજનાઓ, �વ�છ 

ભારત િમશન, ��ૃાવ� થા પે� શન િવગેર�ના સકંલનમાં અન ેઅમલીકરણમા ંમહ�વની 

�િૂમકા ભજવશે. 

o સ�ંથાઓ �થાિનક લોકોની િધરાણ અન ેનાણાંક�ય, તા�ંીક અને બ�ર સેવાઓ  

ઉપલ�ધ કર� આપવામાં અને િવકાસ �ગે ખાતર� કરશે.  

o લાભ�દ અન ેટકાઉ આ�િવકા માટ� સા�દુાિયક શ��ત અન ેકૌશ�ય િનમા�ણ કરવામા ં

તે મા� યમ બનશ.ે  

o સ�ં થાઓ �થાિનક લોકોમાટ� સામા�જક અન ેઆિથ�ક સહાય સેવાની �ણુવ�ામા ં�ધુાર 

લાવવામાંમદદ�પ બનશે. સામા�જક ��ો �વા ક� બાળલ� ન, � �ી �ણૂ હ� યા, 

છોકર�ઓને િશ�ણ, � �ીઓ સામ ે �હ�સા, સાધનોનો �ુ�પયોગ વગેર� પર �યાન ક����ત 

કરશે અને સા��ૂહક ર�ત ેટકાઉ અને લાંબા ગાળાના ઉક�લ લાવવા મદદ�પ થશ.ે  

 

�થાિનક લોકોની સ�ં થાક�ય રચના: 

o � વસહાય �ૂથ સા�દુાિયક સ�ં થાના માળખા� ુ ં�થમ � તર રહ�શે. �થાિનક લોકોની ૧૦-

ર૦ મ�હલાઓ એક � વસહાય �ૂથ િનમા�ણ કરશ.ે( જો, અશ�ત અથવા ફ�લાયેલા / 

િવખરાયલેા િવ�તારો �વા ક� �ંુગરાળ �દ�શ, રણ �દ�શ વગરે�મા ં �ૂથ� ુ ં કદ પ થી 

ર૦�ુ ંરહ�શે) 

o સા�દુાિયક સ�ંથાના માળખાના ��તીય � તરને �ા�યસઘં/�ાથિમક ક�ા� ુ ં

સઘં(PRLF)કહ �વામા ં આવશે{નેસ/ફ�ળ�ુ/ંના� ુ ં ગામ/પરા/ગામ/પચંાયતમાં}. આ 

સઘં �થમ � તરની સ�ં થાઓના �મતાવધ�ન માટ � જવાબદાર રહ �શે. �ા�યસઘં 
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(�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) અને �લ�ટર/સ�ે ક�ાના સઘંની 

કામગીર�ની િનરંતરતા માટ� બેઠકના ખચ�, �થાિનક લોકોકમ�ચાર�ને માનદવેતન �વા 

રોજબરોજના ખચ�ની જોગવાઇ કરવા તમેની કામગીર�માંથી �રૂતી આવક ઊભી 

કરવાની રહ�શ.ે 

o �ી�ુ ં � તર�લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં� ુ ં છે. તે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં રહ �શે અને ત ે

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના બધા સ� યો વતી �ુદ� �ુદ� 

એજ� સીઓના સકંલન �ગ ે�લ�ટર/સે� ક�ાએ વધાર� એક મજ�તૂ �િૂમકા ભજવશે. 

તે �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની બધા�કારની સેવાઓ �રૂ� 

પાડશે અને ગર�બોનો સતત ટકા� િવકાસ કરશે. 

 

 �ાથિમક જવાબદાર� અને િનણ�ય લેવાના હક �ૂથ/સ�હૂનારહ�શ.ે પરં� ુ�થાિનક લોકો, 

જવાબદાર�નો િનકાલ કરવા �ુદા-�ુદા �હતાિધકાર�/કમ�શીલો/સેવા �રૂ� પાડનારાની 

સહાય લઇ શકશે.  

 
 

સ�ં થા�ુ ંમહ�વના ��ૂયો: 

 

o પારદશ�કતા : હાથ ધર�લી બધી ��િૃ�ઓનો િનણ�ય પારદશ�ક, �વય-ં� પ� ટ� અને 

બધાંને � વીકાય� હોય તવેો હોવો જોઇએ. આ પારદશ�કતાની ખાતર� કરવા �કૂ�લી 

ત�ંરચના/પ�િત સાથઆે ���યા પારદશ�ક હોવાની જ�ર છે.  

o જવાબદાર� :  દર�ક ક�ાએ જવાબદાર� પર� પર અને સા��ૂહક મા�લક�ની રહ �શે. 

સ�દુાય ેલીધલેા પગલાં બદલ �થાિનક લોકોજવાબદાર રહ �શે અને એકબી�ં ��યે 

પણ જવાબદાર રહ�શે. 

o ભાગીદાર� : ગર�બ, અશકત અને �બૂ જ સહાયપા� � ય��ત / વ�ંચતની 

ભાગીદાર��થાિનક લોકોન��કરશ.ે લીધલે દર�ક િનણ�ય સહયોગી ���યાન ેઅ�સુરશ ે

અન ેકોઇપણ ક�ાએ ક�ુ ંલાદવામાં ન�હ આવે.   

o જોડાણ: સૌથી વધાર� વ�ંચત/ સહાયપા� અન ેિનરાધારનો સમાવશે �થાિનક લોકોના 

દર�ક લોકો માટ� મહ�વનો માગ�દશ�ક િસ�ાંત રહ�શ.ે  

o મા�હતી� ુ ંઆદાન �દાન: મા�હતી અન ેસા��ૂહક �ણકાર� શ��ત છે. આમ, સા�દુાિયક 

સ�ં થાઓમાં સૌથી વ� ુ ��ૂ ય સા� �ૂહક �ણકાર�ની પ�િત િનમા�ણ કરવા� ુ ં છે. 

ક�મક�ફ�રફાર ઊભો કરવા માટ � આ પાયો છે. સા��ૂહક �ણકાર� અને મા�હતી �થાિનક 

લોકો� ુ ં � થાન સમજવા ઉપરાંત �વનનેહકારા�મક  �દશામાં વાળવા �થાિનક લોકોન ે

મદદ કર� છે.  
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o સશ�તીકરણ :�થાિનક લોકો� ુ ં સામા�જક, આિથ�ક અન ે રાજક�ય સશ�તીકરણ ફકત 

સા��ૂહક સ�ં થાઓ અન ેએકબી�ને મદદ�પ થઇને  જ મેળવી શકાય.  

 

� વસહાય �ૂથો 

 � વસહાય �ૂથોના િનમા�ણમાં પર� પર સહાય અને સામા�જક િવકાસના ઉ�ેશથી �થાિનક 

લોકોમાંથી બધાં લાભાથ� �ુ�ુબંોન ે લ� ય બનાવી, અ�કુ ��ેમાં � વિૈ� છક, �સુવંાદ� �ૂથ 

રચવામાં આવેછેક� �માં લાભાથ� �ુ�ંુબો (ગર�બ, અિત ગર�બ �ુ�ંુબો), અશ�તસહાયપા� 

� ય��તઓઅને વ�ંચતોન ે�ૂથમાં પા�તાધરાવતી તમામ મ�હલા સ� યોનેસાંકળ� શકાય. 

 ગામમાં એકવાર લાભાથ� �ુ�ંુબો ન�� થતા,ં �થાિનક લોકો તેમને � વસહાય �ૂથમાં 

એકિ�ત કરશ.ે �થાિનક લોકો, �ુ�ુબંના �િતિનિધઓ તર�ક� કામ કરશ.ે આદશ�ર�તે એક  

િવ�તારના / રહ�ણાંક િવ�તારના સ� યોતે �થૂનો ભાગ બની શક�. ક�ટલાક સહાયપા� / 

વ�ંચત�થૂો એવા હોય શક� ક� �માં (શાર��રક અશ�તતા ધરાવતી � ય��તઓ) ��ુુષો અન ે

� �ીઓ એમ બ�ેં ક� �મની સ�ંયાપ-ર૦ની હોઇ શક�. �થાિનક લોકોસમાન � થળે ભેગા થઇ, 

અનૌપચા�રક બેઠક/ચચા� કરશે અને � વસહાય �ૂથ રચશે. 

 

�થમ � વસહાય �થૂની બેઠકમાં �થાિનક લોકો નીચેના ��ુાની ચચા� કરશ.ે 

 આપણે સાથે ક�મ આવીએ છ�એ?  

 આપણા � વ-સહાય �થૂ� ુ ંનામ આપો. 

 અઠવા�ડક બઠેક મળવાનો �દવસ, સમય અને � થળ  

 બચતની રકમ  

બી� બઠેક (૧ર અઠવા�ડયામાંથી �દર)  

 � વસહાય �ૂથ માટ� માપદંડ અન ેિનયમો ન�� કરવા.  

 પદાિધકાર�ઓની પસદંગી  

 પદાિધકાર�/સ� યોની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

 � વસહાય �ૂથના ચોપડા અને ર�કડ� શ� કરવાં.  

 

� વસહાય�ૂથ પંચ��ૂન ેઅ�સુરવાનો ઠરાવ કરશે.  

 િનયિમત અઠવા�ડક ફરતી બઠેકો  

 િનયિમત બચત  

 િનયિમત �ત�રક િધરાણ  

 િનયિમત અન ેસમયસર �ત�રક િધરાણ અને બ�ક લોનની ભરપાઇ 

 િનયિમત �કૂ ક�પ�ગ (�યવ��થત ચોપડાઓની િનભાવણી)  
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�વસહાય �ુથના સ�યો નીચ ે�જુબની �િત�ા લશેે  

િમશન મગલમની �િત�ા 

 

આથી � ુ ંસખી મડંળની સ�ય �િત�ા લ� � ંક�  

 સમાજમા ંવસતા દર�ક નાગ�રક ��ય ે�રૂ� ��ધાઅન ેન�તા�વૂ �ક વત�ન કર�શ.  

 �ાિત �તી અન ેધમ�ના ભેદભાવ રાખીશ ન�હ.  

 મા�ું આગણ  રોજ �વ�છ રાખીશ અન ેશોચ��યા માટ� શોચાલયનો જ ઉપયોગ કર�શ . 

શોચાલયની સગવડ ઘર� ન�હ હોય તો નર�ગા કાય��મ અન ેસ�ંણૂ� �વ�છતા અ�ભયાન 

કાય ��મનો લાભ લઈન ેશોચાલય બનાવડાિવશ. 

 મારા બાળકોમા ંદ�કરા દ�કર�નો ભેદભાવ રા�યા િવના તઓેન ેિશ�ણ માટ� �રેણા આપીશ. 

 બાળલ�ન તથા દહ �જ �થાનો િવરોધ કર �શ.  

 �ુપોષણ, દા�બધંી, બેટ� બચાવો તથા �વા�ય સબંિધત ��િૃત અથ� �ય�ન કર�શ. 

 િનયિમત અઠવા�ડક િમટ�ગ કર��ુ,ં િનયિમત બચત કર�� ુ.ં �ત�રક િધરાણ અન ેિનયિમત 

વ�લુાત કર�� ુ ંતથા �હસાબ �કતાબની િનયમીત િનભાવાણી કર��ુ.ં અન ેબ�ેમાથી લીધલે 

િધરાણ�ુ ંસમયસર �નુ: �કૂવાણ કર�શ અન ે પચં��ુ  નો  અમલ કર�શ. 

 વીજળ�, પાણી �વી પાયાગત સવલતોની જ�ર�યાત �ુજબ વપરાશ કર�શ અન ેતનેો 

�ુ�ુપયોગ થતો અટકાવીશ. 

 ગામની અ�ય બહ�નોન ેસખી મડંળ અન ે�વસહાય �થૂની ��કયામા ંઉ�સાહભેર જોડ� િનશાન 

મગંલમ તથા રા�ય સરકારની અ�ય યોજનાઓથી અવગત કરાવીશ.  
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 �ૂથની મજ�તૂી અને ટકાઉપણાં માટ� વચનબ� રહ�શે. 

 �ૂથની બઠેકો અન ેિનણ�ય લવેામાં ભાગ લેશ.ે 

 �ૂથની દર�ક ��િૃ�માં ભાગ લેશે.  

 �ૂથ ેક�લૂ કર�લી ઓછામાંઓછ� બચતની રકમનો િનયિમત ફાળો આપશે.  

 �ૂથના એકિ�ત કોપ�સ ફંડમાંથી લોન લશેે.  

 � ય��તગત પાસ�કુ િનયિમત ધોરણે અ�તન કરાવશે.  

 સ�ંકુત િનણ�ય કરશે અને િનણ�ય� ુ ંપાલન કરશે. 

 સ�ંકુત અથવા સા��ૂહક શ�આત કરશ ે

 �ૂથનાં નાણા/ં વેપાર/ અ� કયામતની દ�ખર�ખમાં ભાગ લેશે.  

 �િત અને સામા�જક ��ો પર �યાન ક����ત કરશ.ે  

 સા��ૂહક પગલાંમા ંભાગ લેશ.ે  

 

�થાિનક લોકો, � વસહાય �ૂથના ર-૩સ� યોને �િતિનિધ તર�ક� � ૂટંશે– �થમ �િતિનિધ 

તર�ક� �મુખ, ��તીય �િતિનિધ તર�ક� મ�ંી, �ી� �િતિનિધ તર�ક� ખ�નચી. આમા ં��ખુ 

અથવા મ�ંી સહાયપા�/વ�ંચત�થાિનક લોકોના હશે. પારદશ�કતા અને મા�લક� િનિ�ત કરવા 

ફરતી નતેાગીર� અથવા બદલી શકાય તે� ુ(ંખાસ કર�ને બ ેવષ�થી વ� ુનહ�)  

 

દર�ક � વસહાય �ૂથના પદાિધકાર�ઓની કામગીર� નીચે �જુબ રહ�શે.  

 

(ક) ��ખુ : તે �ૂથન ે માગ �દશ�ન આપશે, બધા સ� યો ભાગ લે તે િનિ�ત કરશે, 

સ� યોમા ં જવાબદાર� ફાળવશે િવગેર�. 

(ખ) મં�ી : તે � વસહાય �ૂથની રોજબરોજની વહ�વટ� બાબતો �વી ક� બેઠકો યોજવી  

માટ� જવાબદાર રહ�શે. તેણી�થાિનક લોકોના સહાયકની મદદથી બેઠકની 

કાય�ન�ધ લખવી. (મ�ંી અ�ર�ાન ધરાવતી હોય તો તે કાય�ન�ધ 

લખવામાં ના� ુ ંલખનારને સહાય કરશ.ે  

(ગ) ખ�નચી :  તે ના� ુ ં લખનાર અને અ� ય સ� યોની સહાયથી નાણાંક�ય બાબતોનો 

�હસાબ રાખવા જવાબદાર રહ�શે.  

(ઘ) �કૂ ક�પર :�થાિનક લોકોમાંથી અ�ર�ાન ધરાવતી � �ી અથવા �ૂથના કોઇ સ� ય �કૂ 

ક�પર તર�ક�ની જવાબદાર� અદાકરશે.  
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હયાત � વસહાય �ૂથ માટ�ની � �હૂરચના: 

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના � વસહાય �ૂથો (એટલે ક� ઓછામા ંઓછા ૭૦ 

ટકા ગર�બી ર��ધરાવતા બીપીએલ, વ�ંચત અને કાય���ેના �િતિનિધ)ને મજ�તૂ/સશ�ત 

બનાવી સહાય �પ થશ.ે હાલનાં � વસહાય �ૂથોની પચં��ૂના આધાર� �ેડ�ગ કર� 

વગ�કરણકરવામા ંઆવશે. �ો�કટ � ટાફ/�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત/પીઆરપી (લોક 

સહભાગીદાર�તા �ારા ગર�બોની ઓળખ)ની સહાયથી �થાિનક લોકો અથવા �ાથિમક ક�ાના 

સગંઠનો, તાલીમ� ુ�ં�ૃથકરણ કરશે. 

 િમશનના ઉ�ેશો સમજવા અને ગર�બોની સ�ં થાઓને િમશન નીચે લાવવાની સમજ 

ઊભી કરવા રા�ય/ �જ� લા/તા�કુા/�લ�ટર/સે� ક�ાએ � ટાફ તેમજ �થાિનક લોકોના 

�િતિનિધઓ માટ� કાય�શાળા યોજવામા ં આવશે. તે સહકારથી હાલના ં � વસહાય �ૂથોની 

માવજત, �ો� સાહન અને િવકાસ માટ�, ભિવ� યમા ં િમશને આપેલી �પર�ખા �જુબ � લેટફોમ� 

બની શક�. આ � વસહાય �ૂથોને રા� ��ય �ામીણ આ�િવકાિમશન હ�ઠળ લાવવા માટ � સાધનો 

�ગ ે સમાન સમજ િવકસાવવા આ કાય�શાળા મદદ�પ થશ.ે ગર�બી, �વસહાય �ૂથની 

િવભાવના અને � યવ� થા, કાય�� ૂ�ચ અને બઠેક ગોઠવવી, માપદંડ, ને��ૃ વ, સધંષ� � યવ� થા 

વગરે� �ગે છ મ�હનાના ગાળાની �દર �ળૂ�તૂ તાલીમ આપવામાં આવશે.  

 
 

�ા�યસઘં/�ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં(PRLF) 

 �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંતો જ રચી શકાય જોઓછામાં ઓછાં પાંચ � વસહાય �થૂપચં��ૂ� ુ ં

પાલન કરતા હોય. �યાર� �થાિનક લોકો / �ૂથના સ�યોતર�ક� ઉ�ેશ �ા� ત કરવા �ાથિમક 

ક�ા� ુ ં સઘં રચવાની જ�ર લાગે � યાર�, � વસહાય �ૂથોના નેતાઓ / �િતિનિધઓ,�થાિનક 

લોકોની �ણકાર � ય��ત, �થાિનક લોકોને સગવડ �રૂ� પાડનારા, �બન-સરકાર� સ�ં થાઓ, 

પચંાયતી રાજ સ�ં થાઓ અને/અથવા રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના �િતિનિધઓ 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં બનાવશે. 
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 �થાિનક લોકોને મા�હતગાર કરવા સ�ં થા િનમા�ણના તજ�ની હાજર�માં તમામ માટ�, 

�લોક િમશન મેનેજમે�ટ �િુનટ (બીએમએમ�)ુ�થાિનક લોકોની �ણકાર 

� ય��તઓ,�લ�ટર/સે�કો-ઓ�ડ�નેટર(સીસી), પચંાયતી રાજ સ�ં થાઓની �ુકડ�ના સ� ય માટ� 

�ા�ય ક�ાએ ��િૃત કાય�શાળા યો� શકાય. � વસહાય �થૂના પદાિધકાર�ઓ માટ� આવો 

ને��ૃ વ કાય��મ યો� શકાય.  

 રચનાના તબ�ા દરિમયાન, તમામ � વસહાય �થૂોએ �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના 

સઘં– પીઆરએલએફ) ન ે સમજ� ુ,ં તે� ુ ં ��ૂ યાકન કરવા અને તનેી જ��રયાત � વીકારવી 

જોઇએ. આ કરવા માટ� એકસપોઝર �લુાકાત, �થાિનક લોકો બેઠક, તાલીમ વગરે� �વી �ુદ� 

�ુદ� ��િૃ�ઓ અપનાવવી જોઇએ. 

 

�ા�યસઘં/�ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં રચવા નીચેના િસ�ાતંો�ુ ંપાલન કર�ુ ં 

 દર�ક � વસહાય �ૂથના �િતિનિધ :�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) 

ની કારોબાર� સિમિતમા ં દર�ક � વસહાય �ૂથમાંથી ઓછામાં ઓછા એક સ� ય� ુ ં

�િતિનિધ�વ રહ�શે.  

 � યવ� થાપક�ય સગવડ :�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની 

કારોબાર� સિમિતમાં � વસહાય �ૂથ� ુ ં�િતિનિધ� વ કરતા �ુલ સ� યોની સ�ં યા વ�મુા ં 

વ� ુ ૪૦ રહ �શે. અ� યથા કારોબાર� સિમિતની બઠેક બોલાવવા� ુ ં��ૂ ક�લ બની રહ�શે. 

તેનો અથ� એ ક� વ�મુા ં વ� ુર૦ � વસહાય �ૂથ એક �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં રચી શક�.  

 ભૌગો�લક સગવડ :�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)ની કારોબાર� 

સિમિતમાં સ��યપણે ભાગ લવેા સ� યો માટ � સગવડ �ળવવા �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં 

� વસહાય �ૂથ સાથે ન�કના િવ� તારમાં રચ� ુ.ં  
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 પંચાયતી રાજ સં� થા સાથે સંલ�ન :  �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં�ા�ય પચંાયતના માળખાને 

સમાન / સલં�ન રહ�શે.  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સંઘ– પીઆરએલએફ) � ુ ં કદ :�ા�યસઘં (�ાથિમક 

ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) � ુ ં કદ, �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ની લાંબા ગાળાની નાણાંક�ય િ� થરતાના આધાર� ન�� કરવામાં 

આવશે, પરં� ુતે વ�ુ ંપડ� ુ ંમો�ંુ ન હો� ુ ંજોઇએ. �ચુા�ંુ ર�ત ેચલાવવામાં અગવડતા 

ન થાય તે� ુ ંહો� ુ ંજોઇએ. આદશ� ર�તે ૧૫-૨૦ � વસહાય �થૂ એક �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં 

રચી શક�.  

 

ઉ�ેશો ન�� કરવા અને �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં રચ�ુ ં 

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં રચવા અને તેના ઉ�ેશો, સ� યો અને કામગીર� � પ� ટ ર�તે િનયત 

કરવાની ���યામા ં�થાિનક લોકોના તમામ લોકોસકંળાયેલા હોય તે આવ�યક છે. તા�કુા અન ે

�જ� લાની �ો�કટ �ુકડ� ગામમાં બધા ં � વસહાય �ૂથને ભગેા કર�ને તા�કુા અને �જ� લાની 

�ો�કટ �ુકડ�ઓ ���યાને સરળતા કર� આપ.ે � વસહાય �ૂથના �િતિનિધઓ, �થાિનક લોકોને 

સગવડ આપનારા, �થાિનક લોકોનાં �ણકાર � ય��તઓ અને �લોક લેવલ િમશન મનેેજમે�ટ 

�િુનટ (ટ�એમએમ�)ુના �િતિનિધ, સામા�જક જ�ર�રયાતો, ��ો અને પડકારો િવશ ેચચા� કર� 

અન ેચચા� કરવા ગામમાં � વસહાય �ૂથની બેઠકોમાં ભાગ લેવા �ેરણા �રૂ� પાડ�. આ ���યાન ે

ગામમાં તમામ � વસહાય �ૂથો સાથે હાથ ધરવામાં આવશ.ે આમ ગામમા ં � વસહાય �ૂથના 

િવિવધ ��ો બહાર આવશે.  

 
 

૧.  મોટા �ૂથ સાથે ��ો �ગે ચચા�  

  ��ો� ુ ંએક�ીકરણ કયા� પછ� �થાિનક લોકો સાથ ેરહ� સા��ુુળ વાતાવરણ ��ુ ુ

પાડ� અને ��ોના ઉક�લ શોધવા અન ે �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ)  મારફત ��ો ક�વી ર�તે હલ કર� શક�એ તે માટ� � વસહાય �થૂની 

બેઠકની સગવડ કરશે. �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના ઉ�ેશ 

ન�� કરવા િવશાળ �ૂથમાં ��ોની ચચા� કયા� પછ� �વાયત �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં 

રચવામાં આવશે. 

 

ર.  �ા�ય ક�ાએ જન��િૃતકાય��મ/ �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં રચવા માટ� �થમ 

બેઠક: 

o એક �દવસની કાય�શાળા/ બઠેક  
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o સંયોજક :�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત/ સા�દુાિયક સગંઠક (કો��િુનટ�  

 મોબીલાઇઝર) / પચંાયતની રાજ સ�ં થાના �િતિનિધ.  

o સબંિંધત િવ� તારના તમામ � વસહાય �ૂથના સ� યો.  

 

 �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં રચવા માટ� �થમ બેઠકની કાય���ૂચ/ એજ�ડા  

o �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં રચવા માટ� ઉ�ેશો અન ેજ��રયાત �ગ ેચચા�.  

o �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના સ� યપદના માપદંડ 

બનાવશ.ે  

o �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) � ુ ં નામ  

 ન�� કરશે.  

o � વસહાય �ૂથની �ળૂ�તૂ �પર�ખા તૈયાર કરશે.  

o �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના  

 કામગીર�ના માપદંડની ચચા� કરશ.ે  

o �વસહાય �ૂથની સ� યપદ ફ� અને માિસક ફાળા �ગ ે ચચા�  

 કરશે.  

o �ાથિમક ક�ાના સઘંની માળખા િવષયક રચના �ગ ેચચા� કરશ.ે  

 

૩.  �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની િવભાવના અને 

� યવ� થા અને તમામ � વસહાય �ૂથના સ� યોના ં તાલીમ અને �ેરણા 

�વાસ 

  �ો�કટની સહાયથી �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં રચવાના લાભની િવગતો �ગે 

મા�હતગાર કરાશે અને જ�ર� હોય, તો ત�ન ન�કના મજ�તૂ બનાવલેા �ા�યસઘં 

(�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  માટ� એક� પોઝર �લુાકાત યોજવામાં 

આવશે. � વસહાય �ૂથના ર-૩ સ��ય સ� યનો એક� પોઝર �લુાકાતમા ં સમાવેશ કર� 

શકાય.  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના સ� ય પદ માટ� 

માપદંડ 

  પચં��ૂ� ુ ં િનયમીત પાલન કરનાર તમામ � વસહાય �ૂથ �ાથિમક ક�ાના 

સઘંના સ� ય બનશે. પચં��ૂને ત ે અ�સુરનારા � વસહાય �ૂથના સ� યોને 

��તૃ/િશ��ત કરવા માટ� અને �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) 

ના સ� ય બનવા માટ� �રૂતો સમય આપવામાં આવશ.ે �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંઓછા 

મજ�તૂ � વસહાય �ૂથને �ધુારવા માટ� ખાસ �યાસ કરશે.  
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 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની મહ�વની કામગીર� 

  � વસહાય �ૂથ ક�ાના અ�ભુવોની આપ-લે કરવા �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં�થાિનક 

લોકોમાટ� � લટેફોમ� ઊ� ુ ં કરશે / નવી તક ઉભી કરશે. �થાિનક લોકો�ા�ય ક�ાએ 

ક�ટલાક સામા� ય ��ો હલ થઈ શક� તવેા �ય�નો કરશે, ક�મક� �ાથિમક ક�ાની 

િનયિમત માિસક બઠેકો મારફત સા��ૂહક આદાન-�દાન થશે. �થાિનક લોકો � વસહાય 

�ૂથોની �લુાકાત, સલાહ અને ચચા� કર�ને ઓછા મજ�તૂ �ૂથન ેસહાય કરશે. એકવાર 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં બના�યા બાદ તે પણ સશ�તીકરણ �ગે �થાિનક લોકોની �ગિત 

પર દ�ખર�ખ રાખવા� ુ ં � લેટફોમ� બનશ.ે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં� મહ�વની � ૂિમકા 

બ�વશ ેતેની યાદ� નીચે આપી છે :  

o નવાં � વસહાય �ૂથની રચના અને �ૂથમાં ન જોડાયેલ ગર�બ �ુ�ંુબનો  

સમાવેશ .  

o હયાત � વસહાય �ૂથ મજ�તૂ કરવા.  

o �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  હ�ઠળની  

 � યવ� થા ��િૃ�ઓ  

 �થાિનક લોકો ક�ટલીક સમાન સા�દુાિયક સવેાઓ �કૂવણાથી સવેા 

આપનાર મોડલ પર અથવા ખર�દ� અને બ�ર �વી સા��ૂહક વેપાર 

��િૃ�ઓ �ગ ેહાથ ધર� શકશે.  

 ગામના સવ��ાહ� િવકાસ માટ� અને �થાિનક લોકોની જ��રયાતો �રૂ� 

પાડવા �ુદાં �ુદાં સસંાધનો એકિ�ત કરવા માટ� �ુદ� �ુદ� નાણાંક�ય 

સ�ંથાઓનો �થાિનક લોકો સા��ૂહક સપંક� સાધશ.ે  

 �થાિનક લોકો, િનય�ંક �ૂથ તર�ક� સેવા આપશે અને સલાહકાર �ૂથ તર�ક� 

કામ કરશે.  

 �થાિનક લોકો, જ�ર� હોય તમે અને � યાર� અથવા ઓછામા ં ઓ�ં વષ�માં 

એકવાર તમામ � વસહાય �થૂોને ઓ�ડટ સવેાઓ પણ �રૂ� પાડ� શકશે.  

o તેના પોતાના કોપ�સ/� વસહાય �થૂના અ� ય � �ોતમા ંથી નાણાં વાળવા.ં  

o બ�કની શાખાઓ સાથે સકંલન � થાપીન ેઅને સપંક� કર�ને � વસહાય �ૂથને બ�ક 

જોડાણ માટ� સરળતા કર� આપવી.  

o સમયસર �નુ:�કૂવણી લેવી અન ેન�� કરવી.  

o સામા�જક �રુ�ા, અ�ની �રુ�ા, આરો� ય સેવાઓ, તનેા સ� યને આ�િવકા 

માટ� જોડાણન ેસરળ કર� આપ� ુ.ં  

o માિસક �ગિત અહ �વાલના આધાર� �ૂથોની િનયિમત આકારણી.  

o ગર�બોની સહયોગી ઓળખની ���યા(PIP Process) મા ંઅ�સેર થ�ુ.ં  
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o � વસહાય �ૂથના સ� યોના િવિવધ સામા�જક ��ો, તેમના કાયદ�સર હક �ગે 

��િૃત ઊભી કરવી. �વન વીમા, પ� ુવીમા, આરો� ય વીમા વગેર� �વા 

લાભ માટ� �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં પણ અનેક સામા�જક �રુ�ા યોજનાઓ હાથ 

ધર� શક�.  

o � વસહાય �ૂથના ઘષ�ણનો િનકાલ લાવવો અને સરળ કામગીર� ન�� કરવી.  

o � વસહાય �ૂથની �ણુવ�ા �ધુારવી, મહ�વની ��િૃ�ઓ (બેઠક, બચત, ના� ુ ં

વગરે�) પર િનય�ંણ રાખ� ુ,ં �તજે �ે�ડ�ગન ે�ો� સાહન આપ� ુ ંઅને � વસહાય 

�ૂથો� ુ ંઓ�ડટ કર� ુ.ં  

o �ા�યસભામા ં � વસહાય �ૂથના સ�યોને સહભાગીબનાવવા પર ભાર �કૂવો 

અન ેપચંાયતી રાજ સ�ં થાઓ અને �ા�ય/પચંાયત ક�ાએ સરકાર� યોજનાઓ 

સાથે જોડાણ માટ�ના �યાસો કરવાં. 

o �ા�યસઘં-�થાિનક લોકોને સગવડ આપનારા અન�ેા�યસઘંના �હસાબો 

લખનારા માટ� ઓળખ અને તાલીમ આપવી.  

o � વસહાય �ૂથના સ� યોની નામાપ�િત, �હસાબ, �હમાયત, બ�ક-જોડાણ, સરકાર� 

યોજનાઓ વગેર� �વાં �ુદા-�ુદા પાસાં માટ� જન��િૃત, તાલીમ, �ેરણા 

�વાસ, મા�હતી, � થળ પર સહાય વગરે� મારફત િનય�ંણ કર� ુ ંઅન ેમજ�તૂ 

બનાવવા.  
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�ાથિમક ક�ાનાસઘં� ુ ંમાળ� ુ ં
 

�ાથિમક ક�ા� ુસંંઘ સામા� ય માળ�ું(આ ઉપરાંત �િતિનિધ�પ સામા� ય સભા) અને 

એક કારોબાર� સિમિત� ુ ંબન�ેુ ંરહ�શે. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સામા� ય સભા  

(ગામના બધા � વસહાય 

�ૂથના બધા સ� યો) 

કારોબાર� સિમિત  

� વસહાય�ૂથના બધા 

સ� યોના ��ખુો અને મ�ંીઓ  

હો�દેારો  

પાચં હો�ેદારો  

પીઆરએલએફના �િતિનિધ 

તર�ક� પસદં કરાશ ે

 

પેટા સિમિતઓ  

પેટા સિમિત- ૪-પ  

સ� યો ઉપરાતં  

સયંોજકની બનેલી રહ�શ.ે  

 
 
 
 

હો�દેારો (ઓ�ફસ બેર�યસ�) 

િસવાય કારોબાર� સિમિત 

(એ�ઝી�ટુ�વ કિમટ�)ના 

કોઇપણ સ� ય પેટા સિમિતના 

સયંોજક રહ�શ.ે  
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સામા� ય માળ�ુ ં/ સભા 

� વસહાય�ૂથના સ� યોથી �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં/ તા�કુા ક�ાના સઘં( ટ�એલએફ)ની 

સામા� ય સભા/માળ�ુ ંબનશે. � વષ�માં ઓછામાં ઓછ� એક વખત મળશે.  

સામા� ય માળ�ુ ં/ સભાની કામગીર�  

વાિષ�ક સામા� ય સભા નાણાંક�ય વષ� ��ંુૂ થયા પછ� તરત જ વષ�મા ં ઓછામા ંઓછ� 

એક વખત મળશે. સામા� ય સભામાં બધા �વસહાય �ૂથભાગ લશેે. વાિષ�ક સામા� ય 

સભાની કાય� ��ૂચ નીચ ે�માણે રહ�શે. 

 સામા�ય સભાનો અ�ય�/ ��ખુ ન�� કરવાં. 

 કારોબાર� સિમિત ન�� કરવી. 

 �ાથિમક ક�ાના �ા�યસઘં(પીઆરએલએફ)ના �દાજપ�ને મ�ૂંર કર� ુ.ં  

 વાિષ�ક કાય� આયોજન (એએપી)ની મ�ૂંર�  

 સ�હૂ ઓ�ડટર �ારા ઓ�ડટ પ�કને મ�ૂંર�  

 બધા જ અ� યતં ગર�બ અન ેનબળા લોકો �વસહાય �ૂથના � યાપમાં આવે તે 

ન�� કર�ુ.ં  

 વાિષ�ક ખચ� અને કામગીર�ની સમી�ા.  

 આગલા વષ�ની કાય�યોજના ��િૃ�ઓ મ�ૂંર કરવી.  

 પેટા કાયદામાં �ધુારા  

 ઉપયોગની સમી�ા અન ેસાધનો ઊભા ંકરવાં.  

 ��ખુ �થાને � ર�ુ થાય ત ે 

 

કારોબાર� સિમિત :  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘંની રચના પછ� દર�ક પા�તા ધરાવતા  � વસહાય �ૂથના 

��ખુ અને મ�ંીની બેઠક કારોબાર� સિમિત બનાવવા માટ � બોલાવવામાં આવશ.ે � 

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના પેટા-કાયદા બનાવશે. � વસહાય �ૂથના બધા સ� યોના ��ખુો 

અન ે મ�ંીઓ �ાથિમક ક�ાનાસઘં/ વીએલએફની કારોબાર� સિમિત બનાવશે. � 

મ�હનામાં એક વખત મળશે. કારોબાર� સિમિતની �થમ બઠેકમા ં  (��ખુ અને મ�ંી 

સ�હતના) હો�દેારોની � ૂટંણી કરશ.ે 

 

��ખુ મ�ંી સ�હત એક �તૃીયાશં હો�ેદારો દર બે વષ� બદલાશે. પા�તાના ં

ધોરણ �રૂા ંકરતા સ� યો જ હો�ેદારની જ� યા માટ� પા� બનશે.  
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�ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં એ તેમની પસદંગી પહ�લાં હો�ેદારોના પા�તાનાં ધોરણો, 

કામગીર� અન ેજવાબદાર� ન�� કરવાની છે. કારોબાર� સિમિતની �દુત સામા� ય સભા 

ન�� કરશે. સામા� ય ર�તે ત ેબે વષ�ની ન�� કરવામાં આવી છે.  

કારોબાર� સિમિતની કામગીર� :  

o નવા સ� યોની ન�ધણી કરવી અન ે/ અથવા � વસહાય �ૂથ� ુ ંસ� યપદ સમા� ત 

કર� ુ.ં  

o �ાથિમક ક�ાનાસઘંના ઉ�ેશો ન�� કરવા અને તનેે િસ� કરવા માટ� � �હૂરચના 

ગોઠવવી.  

o છ મ�હન ે અન ે / અથવા વાિષ�ક ધોરણ ે � વસહાય �ૂથો� ુ ં ��ેડ�ગ કર� ુ ંઅન ે

� વસહાય �ૂથ પોતે પોતા� ુ ં�ેડ�ગ કર� તે માટ� �ો� સાહન આપ� ુ.ં  

o િનયિમત ધોરણે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘંની નાણાંક�ય લેવડ દ�વડ, બ�ટ તથા 

કાય��મો તથા હો�દેારોની કામગીર�ની સમી�ા અને ��ૂ યાકંન કર�ુ.ં  

o વહ�વટ� િનયમો અને નિૈતક ધોરણો અ�સુાર �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ચલાવ� ુ.ં  

o ફંડ ઊ� ુ ંકર� ુ ંઅન ેતેની � યવ� થા કરવી.  

o � વસહાય �ૂથે આપવાની સ� યપદની ફ�, દાન, ફાળો ન�� કરવા.  

o જ��રયાત �જુબ વરેા-સિમિતઓ બનાવવી અને તનેી �નુ:રચના કરવી અન ે

પેટા-સિમિતઓ� ુ ંિવસ�ન અથવા કોઇ સ� યને �ૂર કરવા. 

o કા�નૂી દ� તાવેજો અન ે �હસાબન ેલગતી બાબતોમાં સહ� કરવા માટ� હો�ેદારોને 

સ�ા આપવી.  

o જ��રયાત �માણે �િતિનિધઓની િનમ�ુકં કરવી.  

o વાિષ�ક કાય� યોજના તૈયાર કરવી અન ેમ�ંૂર� માટ� સચંાલક મડંળને ભલામણ 

કરવી.  

o �ાથિમક ક�ાનાસઘંની કાયદ�સર ન�ધણી કરવામાં આવી હોય ત ે િસવાય 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં� ુ ંવાિષ�ક ઓ�ડટ સ�હૂ ઓ�ડટ સ� યો, ��ુ ય ના� ુ ંલખનાર  

અન ે યોજનાના ચાટ�ડ� એકાઉ� ટ� ટ �ારા કર� ુ.ં ન�ધણી કરાયા પછ� વાિષ�ક 

ઓ�ડટ પેનલ પરના ચાટ�ડ� એકાઉ� ટ� ટ� કરવા� ુ ં છે અને સચંાલક મડંળે તેને 

મ�ંરૂ� આપવાની છે. 

હો�ેદારો :  

 સમાવવા માગતા હોય તેવા હો�ેદારોની સ�ં યા તથા કામની જવાબદાર�ઓ �ગે 

કારોબાર� સિમિતની બેઠકમા ંિનણ�ય લશેે.  

- ��ખુ  

- ઉપ ��ખુ  

- મ�ંી  

- સહ મ�ંી  
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- ખ�નચી  

 કારોબાર� સાિમિતની �થમ બેઠકમાં �થાિનક લોકો, હો�ેદારોની પસદંગી કરશે. 

હો�દેારોને નામાંકન�ારા પસદંગી કરવામાં આવશે. સવ� સમંિત ન હોય તેવી િ� થિતમાં 

� ૂટંણી કરવામાં આવશ ેઅન ેસૌથી વ� ુમત મેળવનાર ઉમદેવારને જ� યા પર પસદં 

કરવામા ંઆવશે. અસરકારક શાસન � યવ� થામા ં�થાિનક લોકોના સાધનોનો અસરકારક 

ર�ત ેઉપયોગ કરવામાં આવ ેછે. આ સ�ં થા�થાિનક લોકોના ��ો ઓળખી કાઢ�ન ે તેના 

ઉક�લનો અમલ કર� તે ઉપરાતં �ામા�ણકતાથી નાણાં� ુ ં કર� �યવ�થાપન કર� એવી 

�થાિનક લોકો, અપ�ેા રાખશ.ે  

 

�શુાસનના િસ�ાતંો   

 બધી કારોબાર� સિમિત/ સામા�ય સભા / માળખાના સ� યો �ારા ભાગીદાર�થી 

િનણ�ય લવેામાં આવે.  

 િસ�ાંતો, ઉ�ેશો અન ે��ૂ ય �માણ ેકામ કર� ુ.ં  

 નાણાં � યવ� થાપનમા ંપારદશ�કતા  

 હો�દેારો, સવંગ�, સ�હૂ � યવસાયીઓ અને સ� યોએ જવાબદાર��વૂ�ક કાય� કર� ુ.ં  

 

ર�કડ�ના ચોપડા�ુ ં� યવ� થાપન  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘંના નામ ેન�કની પો� ટ ઓ�ફસ/બ�કમાં�ા�યસઘં (�ાથિમક 

ક�ાના સઘં) � ુ ં બચત ખા� ુ ં હશે. કારોબાર� સિમિત ન�� કર� ત ે �માણે �ણ 

�િતિનિધઓ એટલ ે ક� ��ખુ, મ�ંી, ખ�નચી �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ખાતાના સ�ંકુત 

સહ� કરનારાઓ હશે. કારોબાર� સિમિત �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં બેઠકમા ંનાણાં �કૂવાં/ 

ઉપાડવાનો િનણ�ય કરશ.ે નીચે જણા� યા �માણ ે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં �ારા નીચનેા 

ચોપડા રાખવામાં આવશે.  

કાય�વાહ� ન�ધ : આમાં અ�સુરાતી કાય�વાહ� સ�હત બધા િનણ�યો હોય છે.  

રોકડ �કુ  : તેમાં બધીજ રોકડ લેવડ દ�વડ (આવક ક� �વક) તાર�ખવાર લખેલી 

હોય છે.  

બ�ક �કુ  :  તમેાં બધી જ બ�ક લેવડ દ�વડ (આવક ક� �વક) તાર�ખવાર 

લખલેી હોય છે.  

લોન ર��ટર :  તમેાં બધા � વસહાય�ૂથના સ� યોની લોનની અને �કૂવણીની 

િવગત હોય છે. 
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જનરલ ર��ટર :  જનરલ લેજરમા ં બધા પસ�નલ લેજરના િનય�ંણ �હસાબો, નફા 

�કુશાન ખા� ુ ં અન ે �ુદા �ુદા અ� કયામત અને જવાબદાર�ના 

�હસાબ હોય છે. 

� થાયી િમલકત� ુ ં ર�જ� ટર :  િમલકત ખર��ા પછ� બધી િમલકતન ે �ાિ� ત નબંર 

ફાળવવામાં આવે છે. વ�મુા,ં િમલકત, સલામતી અન ેિનભાવ માટ� 

સબંિંધત કારોબાર� સિમિતન ે ર�ુ કરવામાં આવે છે. આ ર�જ� ટર 

રાખ� ુ ં ઘ�ુ ં જ અગ� ય� ુ ં છે. �ાથિમક ક�ાનાસઘંની કચેર�ની 

િમલકતનો �િતિ� ઠત વીમા કંપની પાસે વીમો ઉતરાવાનો હોય છે. 

 

�ાથિમક ક�ાનાસઘંનીચેની બાબતોની પણ િનભાવણી કરશે. 

 

(ક) સામા� ય સભા અને કારોબાર� સિમિતની બઠેક� ુ ંર�જ� ટર  

(ખ) માિસક આવક અન ે�વકનો અહ �વાલ  

(ગ)  માિસક આવક અન ેખચ�નો �રપોટ�  

(ઘ) બ�ક �હસાબમળે પ�ક  

(ચ) �ાથિમક ક�ાના �ા�ય સગંઠનો (પીઆરએલએફ) ખર�દ�લ વ� �ઓુ� ુ ંર�કડ�  

(છ) �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ખાતેની િમલકત અને જવાબદાર�ઓ� ુ ંર�કડ�  

(જ) �ાિ� ત બેઠક ર�જ� ટર  

(ઝ) સ� ય� ુ ંનામ અન ેસરના� ુ,ં સ� યપદ ર�જ� ટર, સ� યે ખર�દ�લ શેરની િવગત  

(ટ) નાણાક�ય વષ� ��ૂુ ંકયા�ના ૩૦ �દવસમાં મત આપવાનો હક મેળવેલ સ� યોની 

વાિષ�ક મા�હતી.  

(ઠ) વાિષ�ક �ગિત અહ �વાલ, વાિષ�ક ઓ�ડટ અહ �વાલ, વાિષ�ક કાય� યોજના અન ે

વાિષ�ક બ�ટ.  

(ડ) માિસક એમઆઇએસ અને �ગિત અહ �વાલ.  

(ત) બાયોડ�ટા સાથે � ટાફની િવગત  

(થ) સબંિંધત દ� તાવેજો, વાઉચરો, �હસાબનાં ર�જ� ટરો આઠ વષ� �ધુી સલામત 

રાખવાનાં છે.  

(ઘ) �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંના પેટા-કાયદા અને ન�ધણી �માણપ�.  

 

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના િવકાસ અને ��િૃ�ઓના તબ�ા :  

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ક�ટલાક તબ�ા �ારા િવકાસ કરશ.ે તનેો એક થી બી� તબ�ા 

�ધુી �મશ:અને સરળ િવકાસ થશ.ે હક�કતમાં ક�ટલાંક લ�ણો �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં 
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�ારા દશા�વવામાં આવશે � તેનો તબ�ાવાર િવકાસ દશા�વશે. �મશ: િનદ�શકો સાથે 

�ચૂક �વન�મ નીચેની આ�ૃિતમાં દશા�વેલ છે.  

 

 
 

�થમ તબ�ો (૧ર મ�હના �ધુી)  

�ાથિમક ક�ાનાસઘંની રચનાના ૬ મ�હનામા ં  

�ાથિમક ક�ાનાસઘં એ સા�દુાિયક સ�ં થાઓને જોડવા� ુ ં �થમ પગ� ુ ં છે. 

અરસપરસ એક બી�ન ે � વીકાય� હોય તેવી ��િૃ�ઓ કરવી જોઇએ �થી બધા જ 

સ� યો સ�ં થાના બધા જ િનણ�યો માટ�ની જવાબદાર� લઇ શક�. શ�આતના તબ�ે મળતી 

સફળતાથી મોટા પડકારો ઝીલવા માટ � �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં લેવલે �થાિનક લોકો 

�ો� સાહન આપશે. તેથી આ �ાથિમક ક�ાનાસઘંને ટકાઉ અને જવાબદાર બનાવવામાં 

સૌથી અગ� યનો તબ�ો છે. આ તબ�ા દરિમયાન સ�દુાયે હાથ ધરવાની ક�ટલીક 

��િૃ�ઓ નીચે �માણે છે :  

o �થાિનક લોકો ચચા� કર�ને અને હો�ેદારોની કામગીર� અને જવાબદાર� ન�� કરશે.  

o �થાિનક લોકો, � વસહાય �થૂની ��િૃ�ઓની ચચા� કર� અને તનેી 

�ણુવ�ા� ુ�ં�ૂયાંકનકરશ.ે � વસહાય �ૂથના બધાજ �િતિનિધઓએ માિસક અહ�વાલ 

(ન�નૂો સાથ ેઆ� યો છે) સાથે �ાથિમક ક�ાનાસઘંની બેઠકમા ંઆવશે. કારોબાર� 

સ� યના બધા સ� યો સાથે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘંના હો�ેદારોએ તેમના માિસક 

અહ �વાલના આધાર� એક પછ� એક બધાં � વસહાય �ૂથની સમી�ા કરશે અને સાથે 

સાથે તેમણે � વસહાય �ૂથ� ુ ંસા�,ુ સામા� ય અને ખરાબ એમ ��ૂ યાંકન કરશે.  
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o �ાથિમક ક�ાનાં સઘં� ુ ંબ�ક ખા� ુ ંખોલાવ� ુ.ં  

o આ તબ�ા માટ�ની આદશ� કાય� � ૂ�ચમાં નીચેની બાબતોનો મોટા ભાગે સમાવેશ 

થશ.ે સૌથી અગ� ય� ુ ંએ છે ક� દર�ક બઠેકમાં ફર�જયાતપણ ેઅગાઉની બેઠક તથા 

��ૂચવાર આવતા મ�હના માટ�ના આયોજન ઉપર િવશષે લ� આપવામાં આવશે:  

- �ાથ�ના  

- �� તાવના  

- હાજર�  

- � વસહાય �ૂથના બધા સ� યોની �ગિતની સમી�ા કરવી (માિસક અહ �વાલના 

આધાર�) : માિસક �ગિત અહ�વાલ (એમપીઆર)નો ન�નૂો જોડાણ- ૩ તર�ક� આ 

સાથે બીડ�ો છે.  

- � વસહાય �ૂથો �ારા બચત  

- � વસહાય �ૂથો �ારા �ાથિમક ક�ાનાસઘંને કો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમ�ેટ ફંડ 

(સીઆઇએફ) / વ�નર�બીલીટ� ર�ડ�સન ફંડ (વીઆરએફ)ની પરત �કૂવણી 

- �ાથિમક ક�ાનાસઘંમા ંથી �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંન ે સીઆઇએફ ને પરત 

�કૂવણી.  

- ના� ુ ંલખનાર, સા��ૂહક કમ�ચાર� વગેર�ને �કૂવણી 

- � વસહાય �ૂથમાંથી બ�કોને સમયસર પરત �કૂવણી ઉપર દ�ખર�ખ રાખવી.  

- આવકવરેા ખચ� અને આવકની �કૂવણી �ગે હો�ેદારો(ઓબી)માથંી એક �ારા 

ર�આૂત. 

- અર�/ માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન (એમસીપી) / માઇ�ો ઇ�વ�ેટમે�ટ �લાન 

(એમઆઇપી)ના આધાર� લોન મ�ૂંર� �ગ ેખચ�.  

- સ�હૂ કમ�ચાર�ની સમી�ા  

- પેટા-સિમિતઓની સમી�ા  

- સવ� સામા� ય સામા�જક ��ુાઓ �ગે ચચા�, હ�, સલામતીની �ળ, મનર�ગા 

વગરે�.  

- પચંાયતી રાજ ઇ��ટ�ટ�શુન (પીઆરઆઇ) સાથે જોડાણ �ગ ેચચા�.  

- બાક� રહ� ગયેલ ગર�બ અન ેનબળા વગ�/ �ુ�ંુબોને સમાવવા �ગિત િવશનેી 

ચચા�.  

- બી� કોઇ ��ુાઓ હોઈ  

- આગામી મ�હનાની કાય� યોજના.  

- નાણાક�ય િવગતો સાથ ેબેઠકની કાય�ન�ધ વાંચવી.  
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- જ��રયાત અને હ� ત�પે ઉપર આધાર રાખીને કાય� ��ૂચની સમી�ા કરશ,ે તેમાં 

�ધુારો - વધારો કરશે.  

o અિનયિમત બચત હોય, �ત�રક િધરાણ હોય અને પટેા-સિમિતઓ �ારા � વસહાય 

�ૂથ અન ે�ાથિમક ક�ાનાસઘં ખાતે પરત �કૂવણી હોય તો � �હૂ ઘડ� કાઢવો.  

o �ૂથ, મહ�કમની સામ�ી� ુ ં િવતરણ કર� ુ(ંર�કડ�ના ચોપડા, બચત પેટ�, સપંક� 

સામ�ી વગેર�).  

o જ� યા ન�� કરવી અન�ેટ�ટ �ુરલ લાઇવલી�ડુ િમશન (એસઆરએલએમ) �તગ�ત 

સહાય અને �િુવધાઓ મારફતે �ાથિમક ક�ાના સઘં માટ� જ�યા ન�� કર�, કચરે� 

� થાપવી.  

o �થાિનક લોકોમાંથી સ�હૂ સહાયક અન ે�કૂ ક�પર ન�� કરવા.  

o �ાથિમક ક�ાનાસઘંની સ�હૂ કમ�ચાર�ની �કૂવણીની �થાિનક લોકો કાળ� લેશ.ે  

o બી� સબંિંધત ��ુાઓ અન ે��િૃ�ઓની ચચા� કરવી.  
 

 
 

૬-૧ર મ�હનામા ં�ાથિમક ક�ાનાસઘંની રચના 
 

 વષ�ના બી� ભાગમાં સા�દુાિયક સ�ં થા યો� ય �દશામાં �ગિત કર� છે તે ન�� 

કરવા માટ� �થાિનક લોકો નીચેની ��િૃ�ઓ કરશ ે:  

 રહ� ગયલેા ગર�બોને સમાવવા� ુ ં�થા િનક લોકો� ુ ં��ુ ય � યેય હશે.�થાિનક લોકોએક 

સામા�જક ��િૃત પેટા-સિમિત બનાવશે અથવા સહભાગી કામગીર� દરિમયાન રહ� 

ગયલેાં ગર�બ �ુ�ુબંોને ઓળખી કાઢવાની જવાબદાર� લેવા માટ � સામા�જક કાય� 

સિમિત �વી હાલની પટેા-સિમિતન ેસ�પશે. તમેન ે કાય�રત કરવા અન ે � વસહાય 

�ૂથના � યાપમાં તમેને લાવવા �વી જવાબદાર� આ સિમિતની રહ�શ.ે  

 �ાથિમક ક�ાના સઘં િવકાસના આ તબ�ા દરિમયાન �થાિનક લોકો કો��િુનટ� 

ર�સોસ� પસ�ન(સીઆરપી) ની ઓળખ કરશે. આ �ગેની િવગતવાર ચચા� સ�હૂ 

કમ�ચાર�/ �થાિનક લોકોના �િતિનિધના વડપણ હ �ઠળ થશે.  

 �થાિનક લોકોના � વસહાય �થૂના માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન(એમસીપી)ના ��ૂ યાંકનમાં 

�ાથિમક ક�ાના સઘં મહ�વની કામગીર� કરશે. આગળના �કરણમાં માઇ�ો ��ડ�ટ 

�લાન (એમસીપી)ની તૈયાર� અને તનેા ��ૂ યાંકનની િવગતે મા�હતી મળ� રહ �શે. 

 �ાથિમક ક�ાના સઘંની સ�યો, હોદ�દારો, કારોબાર� સિમિત અન ે પેટા સિમિતન ે

સઘંની રચનાનાં આ તબકકા દરિમયાન તાલીમ આપવામાં આવશે. 
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બીજો તબ�ો (૧ર મ�હનાથી ર૪ મ�હના)  

 આ સમય દરિમયાન માળખામા ં�ાથિમક ક�ાનાસઘં નીચેના ંલ�ણો 

દશા�વવાની િ� થિતમા ંહશે:  

o � વસહાય�ૂથમાંથી �ાથિમક ક�ાનાસઘંની સમયસરની �કૂવણીનો દર ૯૦ ટકાથી 

વ� ુહશ.ે  

o � વસહાય�ૂથના બધા જ સ� યો પચં��ૂ� ુ ંપાલન કરતા હશે.  

o �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં � વસહાય �થૂના ��ો સમજવાનો અને આ ��ોમાંથી 

ઓછામાં ઓછા ૪-પ ��ો ઉક�લવાનો �યાસ કરશે.  

o અ� યાર �ધુીમાં �થાિનક લોકોના�ાથિમક ક�ાનાસઘં પાસ ે એક કામચલાઉ 

કો��િુનટ� મોબીલાઇઝર (સીએમ)/ કાય�કતા�/ �ાથિમક ક�ાનાસઘં/ કો��િુનટ� 

ફ�સીલીટ �ટર (સીએફ) અને �કૂ ક�પસ� હશે.  

o �િત, સ�હૂ � વ� છતા એવા સામા�જક ��ુાઓ  �ગ ે �થાિનક લોકો પગલાં લેશે 

અન�ેયસન/દા� પીવો/ ક�ફ� �� યો� ુ ંસેવન કર� ુ/ંમ�હલા ઘર�� ુ ં�હ�સા �ત અ�ત 

�વા સામા�જક �ૂષણો  વગેર� સામે અવાજ ઉઠાવશે.  

 

આ તબ�ા દરિમયાનની ��િૃ�ઓ 

o � વસહાય �ૂથોએ સ�પેલ ��ૂ મ યોજનાના ��ૂ યાંકન દ�ઠ � વસહાય �ૂથને  

�રવો�વ�ગ ફડં (આરએફ) અને કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ (સીઆઇએફ) ની �કૂવણી 

કરશે. 

o � વસહાય �ૂથના બ�ક જોડાણમાં �થાિનક લોકોમદદ કરશે. 

o � વસહાય �ૂથને બી� નાણાક�ય સ�ં થાઓ પાસથેી ધીરાણ લેવામા�ંથાિનક લોકો 

સહાય કરશે. 

o આ �દુતના �તે રપ ટકા ખચ� સ�દુાયે ભોગવ� ુ ંજ�ર� બનશે.  

o અ�ર�ાન, િશ�ણ અન ેસામા�જક ��ુાઓ �ગે �થાિનક લોકો ચચા� કરશે. 

o આ�િવકાની ��િૃ�ઓ �ગ ે�થાિનક લોકો ચચા� કરશ.ે 

o કો��િુનટ� મોબીલાઇઝર (સીએમ) / કાય�કતા� / �ાથિમક ક�ાના સઘં/ કો��િુનટ� 

ફ�સીલીટ �ટર (સીએફ) અને �કૂ ક�પસ�ની કામગીર�ની સમી�ા �થાિનક લોકો કરશે. 

o સરકાર� યોજનાઓ અન ે કાય��મો અન ે સરકાર� હકો માંગવાની ���યા �ગે 

�થાિનક લોકો ��િૃત ઊભી કરશ.ે 
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�ીજો તબ�ો (ર૪ મ�હનાથી આગળ)  

આ સમય દરિમયાન, �થાિનક લોકો�ુ�ંાથિમકક�ા�ુ ંસઘં નીચેના ંલ�ણો 

દશા�વવાની િ� થિતમા ંહશે:  

 � વસહાય �ૂથનો �ાથિમક ક�ાનાસઘંને પરત �કૂવણીનો દર ૯૦ ટકાથી વ� ુહશે.  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં ગામને સ�ંણૂ �પણ ેઆવર� લશેે અને આ સમયગાળાદરિમયાન 

રહ� ગયલેાં બધાં �ુ�ંુબોનો સમાવશે કરાશે.  

 �થાિનક લોકોના�ાથિમક ક�ાનાસઘં �ારા મળેલ �ુલ ફંડના ૮૦ ટકા ફંડ � વસહાય 

�ૂથોમાં ફર� ુ ંરહ�શ.ે  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં આ તબ�ાની શ�આતમાં � વસહાય �ૂથે ર�ૂ કર�લ ઓછામાં 

ઓછ� ૩ માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન (એમસીપી)ને કો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમે�ટ ફંડ 

(સીઆઇએફ)� ુ ં��ૂ યાંકન કર�ન ે�કૂવશે અને � વસહાય�ૂથ કો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમે�ટ 

ફંડ (સીઆઇએફ) પરત �કૂવણી મળેવ� ુ ંથશ.ે  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘંના આ � વસહાય �ૂથ� ુ ંધીરાણ જોડાણ માટ� બ�કની શાખાઓને 

ઓછામાં ઓછા પ૦ ટકા � વસહાય �ૂથના દ� તાવ ેજો પણ આપશે.  

 

આ તબ�ા દરિમયાનની ��િૃ�ઓ  

o �ાથિમક ક�ાનાસઘં � વસહાય �થૂના સ� યોને તાલીમ આપશે.  

o � વસહાય �ૂથના સ� યો માટ� �ણકાર� હ�� ુ�લુાકાતો યોજશે.  

o નાણાં ઊભાં કરવાની ��િૃ�ઓ કરશે.  

o �ાથિમક ક�ાનાસઘંન�� કરશે ક� � વસહાય �ૂથના બધા સ� યોનો વીમો લેવામાં 

આવે. 

o �થાિનક લોકો,સા��ૂહક આ�િવકાની ��િૃ�ઓ શ� કરશે.  

o �થાિનક લોકો, આ તબ�ા દરિમયાન કો��િુનટ� મોબીલાઇઝર (સીએમ) અને �કૂ 

ક�પસ�ની કામગીર�ની સમી�ા કરશે.  

o �થાિનક લોકો, રા� ��ય બ�કો સાથ ેબ�કના ખબરપ�ી/ સહાયક તર�ક� કામ કરશ.ે 

o �થાિનક લોકો,�ાથિમક ક�ાનાસઘંની બેઠકમાં �ુદા �ુદા લાભાથ�ઓને બોલાવશે 

અન ેબધા લાભાથ�ઓ સાથ ેસારા સબંધંો � થાપશે. 

o �થાિનક લોકો, પોષણ �દવસ, આરો� ય �દવસ, મા� ૃ�દવસ, � વાત�ંય �દવસ ઉજવશે 

અન ે� માતાએ પોતાના બાળકન ે િનયિમત શાળાએ મોક� �ુ ંહશે અને �� ુ ંબાળક 

ત�ુંર� ત હશે તેને ઇનામ આપશે. 
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પેટા-સિમિતઓ  

o �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંએ ગામમાં � વસહાય �થૂ� ુ ં�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં હશે. � ગર�બી 

ઓછ� કરવાના કાય��મના અમલ �ારા તથા િવકાસ ��િૃ�ઓ �ારા તનેે મજ�તૂ 

બનાવવા માટ� �થાિનક લોકો કામ કરશ.ે આ માટ � તે જવાબદાર� ધરાવે છે અન ે

��િૃ�ઓનો અમલ કર� છે. આ સજંોગોમાં �થાિનક લોકો �ુદ� �ુદ� પટેા-સિમિતઓ 

બનાવશ ે � �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં કાય��મ/ ��િૃ�ઓના અમલ, દ�ખર�ખ અને 

અ�વુત� પગલાં� ુ ંસાધન બની શક� છે.  

 

પેટા સિમિત નીચેની બાબતોમા ં�ાથિમક ક�ાનાસઘંને મદદ કરશે  

o રહ�/�ટ� ગયલેાં �ુ�ંુબોને ઓળખવાં અને તમેન ેકાય�રત કરવાં. 

o ઊભી કર�લી િમલકતની દ�ખર�ખ રાખવી, �રવો�વ�ગ ફડં(આર.એફ), કો��િુનટ� 

ઇ�વે�ટમ�ેટ ફડં (સીઆઇએફ)નો ઉપયોગ અને સમયસર પરત �કૂવણીન�� 

કરવી.  

o બ�ક શાખાઓ સાથ ે સારા સબંધંો � થાપીને � વસહાય �ૂથ� ુ ં બ�ક જોડાણ અને 

� વસહાય �ૂથની બ�ક લોનની સમયસર પરત �કૂવણીન�� કરવી.  

o સલં�ન ખાતા ંઅન ેપચંાયતી રાજ ઇ��ટ�ટ�શુન (પીઆરઆઇ) સાથે સકંલન કર� ુ.ં  

o સામા�જક ��ુાઓ �ગે ��િૃત ઊભી કરવી અન ેતેન ેહલ કરવા.  

o યો� ય સ�હૂ / �થાિનક લોકોનો સાથ સહકાર મેળવો.  

o � વસહાય �ૂથના સ� યોની આરો� ય સલામતી અને આરો� યના ��ો હલ કરવા.  

 પેટા-સિમિતઓ કારોબાર� સિમિતએ ન�� કયા� �માણ ેકાય� યોજનાના �માણે કામ 

કરશે અને કારોબાર� સિમિતને માિસક અહ�વાલ આપશ.ે કારોબાર� સિમિત પેટા-

સિમિતઓની કામગીર�ની સમી�ા કરશ ેઅન ેઆવતા મ�હના માટ�ની કાય� યોજના 

ન�� કરશે.  

  

 કારોબાર� સિમિતના સ� યોની તાલીમ પછ�  �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં બઠેકમા ં 

પેટા-સિમિતની રચના �ગે ચચા�-િવચારણા કરશે. પટેા-સિમિતઓની સ�ં યા �ાથિમક 

ક�ા� ુ ં સઘંની જ�ર �જુબ વધશે. દર�ક પેટા-સિમિતમાં ૩-પ સ� યો હશ.ે સ� યો �ુદા-

�ુદા � વસહાય �ૂથના સ� યોમાંથી હશે.  

 શ�આતમાં પટેા-સિમિતની રચના અને તમેની કામગીર� અન ે જવાબદાર� 

�ાથિમક ક�ાની સઘંની બેઠકમાં ચચ�વામાં આવશે. �થૂ �ુદ� �ુદ� પટેા-સિમિત માટ�ના 

પા�તા ધરાવતાં સ� યોની િન��ુ�ત કરશે.  
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 કારોબાર� સિમિત �ુદાં �ુદાં �ૂથોએ િન�કુત કર�લાં �ુદ� �ુદ� સિમિતઓ 

માટ�નાં નામોની ચચા� કરશે. ચચા� પછ�, કારોબાર� સિમિત પેટા-સિમિત માટ� �ુદાં �ુદાં 

� વસહાય �ૂથોમાથંી પા�તા �માણે ૩-પ � ય��તઓની િનમ�ુકં કરશે.  

 

પેટા સિમિતની રચના માટ�ની શ�આત 

 �થાિનક લોકો, ઓછામાં ઓછ� ૩ િનયિમત માિસક બઠેકો �ાથિમક ક�ાનાસઘં 

ક�ાએ કરશે.  

 ૮૦ ટકા કરતાં વ� ુ� વસહાય �ૂથોએ આ બેઠકોમાં ભાગ લીધો હોવો જોઇએ.  

 �થાિનક લોકોએ�ળૂ�તૂ ધોરણો બનાવલે હોવાં જોઇએ અન ેતે� ુ ંપાલન કરતાં હોવા 

જોઇએ.  

 �થાિનક લોકોન�� કરશ ે ક� �ાથિમક ક�ાનાસઘં સાથે સકંળાયેલ બધાં � વસહાય 

�ૂથો �ાથિમક ક�ાનાસઘંની કામગીર� અન ેજવાબદાર�થી મા�હતગાર હોય.   

પેટા સિમિતની રચના પહ�લા ં�ાથિમકક�ાના �ા�યસઘં (પીઆરએફએલ)ની 

કારોબાર� સિમિતના સ� યોએ પેટા-સિમિતની રચના અને કામગીર� અને જવાબદાર� 

�ગ ેતાલીમ લીધલેી હશે.  

ક�ટલીક પેટા સિમિતઓ શ�આતથી રચાઇન ે કાય�રત બનાવાઇ હશે અને 

ક�ટલીક પેટા-સિમિતઓ પછ�થી જ��રયાત અન ેસહાય �માણ ેરચવામા ંઆવશે.  

આવ� યક પેટા-સિમિતઓ  

 � વસહાય �ૂથ દ�ખર�ખ પેટા-સિમિત  

આ સિમિત, �થાિનક લોકોના બધાં � વસહાય �ૂથો પચં��ૂો� ુ ંપાલન કર� 

છે ક� ક�મ અન ેતેમનાં નાણાં � યવ� થાપનની ��િૃ�ઓ પર દ�ખર�ખ રાખવા� ુ ં

ન�� કરવા માટ� યથાયો�ય ધોરણ ે� વસહાય �ૂથના સ� યોની �લુાકાત લેશે. 

આ સિમિત હ �ઠળ �થાિનક લોકોન�� કરશે ક� તેમના સ�યો માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન 

(એમસીપી) યોજના �જુબ જણાવેલી ��િૃ�ઓ માટ�ની લોનની રકમનો 

ઉપયોગ કર� ર�ા છે. આ ઉપરાંત, દ�ખર�ખ રાખતી પટેા-સિમિત � વસહાય �ૂથ 

માટ� તાલીમ આપશે અને સહાય જ�ર આધા�રત ��ૂ યાંકન પણ કરશે.  

 સામા�જક ��િૃત પેટા-સિમિત (સહભા�ગ ���યા �ારા ગર�બોની 

ઓળખ અને મોબીલાઇઝેશન)   

આ પેટા-સિમિતએ અગાઉના �કરણમાંની સહભા�ગ ���યા �ારા 

ગર�બોની ઓળખ (પીઆઇપી) ���યામાં ચચા� કયા� �માણ ેગામોના િવકાસ 
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માટ�, �ગિત કરતાં બાક� રહ� ગયલેાં �ુ�ંુબોને ઓળખીને કાય�શીલ કરવાના 

રહ �શે. 

 બ�ક જોડાણ અને પરત �કૂવણી પેટા-સિમિત  

બ�ક જોડાણ અને પરત �કૂવણી પટેા-સિમિત સ�દુાય આધાર�ત પરત 

�કૂવણી બેઠકમાં હાજર� આપશે, � વસહાય �ૂથ અન ે બ�ક વ� ચ ે સે� ુ તર�ક � 

કામ કરશે તેમજ બ�ક જોડાણ ન�� કરશે. વ�મુા ં બ�ક અને કો��િુનટ� 

ઇ�વે�ટમ�ેટ ફડં (સીઆઇએફ)ની પરત �કૂવણી તમેજ લોનની રકમનો યો� ય 

�રુ��રુો ઉપયોગ થાય તે પણ આ પેટા સિમિત ન�� કરશે.  

 સામા�જક કાય� પેટા-સિમિત  

આ સિમિત નબળા ં �ૂથોને સામા�જક હકો મળે ત ે માટ � મદદ કરશ,ે 

અ�વુત� પગલાં લશેે અને �ાથિમક ક�ાનાસઘંની બઠેકો/�ા�ય �લુાકાતો 

દરિમયાન ઓળખી  કાઢ�લ સ� યોની સામા�જક જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા 

માટ�ની કાય� યોજના તૈયાર કરશે. તે આ �કારના અ�ય ખાતાંઓ સાથે સકંલન 

પણ ન�� કરશે.  

 

જ��રયાત આધા�રત પેટા-સિમિતઓ  

o �ાિ� ત પેટા-સિમિત  

o અનાજ �રુ�ા પેટા-સિમિત  

o આરો� ય જોખમ િનિધ પેટા-સિમિત  

o આ�િવકા પટેા-સિમિત  

o પછાતપ�ુ ંઘટાડ� તેવી અ� ય પેટા સિમિત  

o પ�રિ� થિત અને જ��રયાત �જુબની બી� કોઇ(પાણી અને આરો�ય સિમતી) 

 

�ાથિમકક�ાના �ા�યસઘં (પીઆરએલએફ) માટ� નાણાક�ય �ોતો ઊભા ં

કરવા ં:  

�ાથિમક ક�ાના �ા�યસંઘક�ાએ,�થાિનક લોકો નીચનેાં �ોતોમાંથી તેમના નાણાં 

મેળવશ ે:  

o કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ (સીઆઇએફ) / વ�નર�બલ ર�ડ�શન ફંડ 

(વીઆરએફ) પર મળેલ � યાજ વ�ા �થાિનક લોકોના અ� ય ફંડો. 

o સ� યપદની ફ�, સિવ�સ ચા�, વાિષ�ક ફાળો, દાન, શેર �ડૂ�, � વસહાય �ૂથ/ 

સ� યોની બચત  અને ફાળો.  
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o સામા� ય અન ેખાસ હ��નુી �િૂત� માટ� સરકાર�, �બન સરકાર� સ�ં થાઓ, બ�કો 

અન ેબી� નાણા સ�ં થાઓ તરફથી મળેલ �ા� ટ, દાન અને ધીરાણ.  

o �ડૂ� રોકાણમાંથી થયેલ આવક.  

 

કા�નૂી જ��રયાતો :  

રા�યની કા�નૂી જ��રયાત �જુબ યો� ય સમયે યો� ય કાયદા હ�ઠળ �ાથિમક 

ક�ાના મહા મડંળની ન�ધણી કર� શકાશે.  

 

અ�વુત� કામગીર�, સમી�ા અને દ�ખર�ખ :  

 �થાિનક લોકો સામા� ય સભામાં મ�ૂંર થયેલ વાિષ�ક કાય� યોજના અને 

�દાજપ� �જુબ �ાથિમક ક�ાનાસઘં ��િૃ�ઓનો અમલ કરશ.ે  

 �વસહાય �ૂથની જ�ર �જુબ વાિષ�ક કાય�યોજના તૈયાર કરશે. કારોબાર� સિમિત 

�ાથિમક ક�ાનાસઘં વતીથી વાિષ�ક કાય� યોજનાનો અમલ કરશ.ે સ�હૂ � યવસાિયઓ,  

સ�હૂ કમ�ચાર� (સીઆરપી/ બીઆરપી) અને પટેા-સિમિતઓ �ાથિમક 

ક�ાનાસઘં��િૃ�ઓનો અમલ કરશે. વાિષ�ક કાય� યોજનાન ે િ�માિસક કાય� યોજનામા ં

ફ�રવવામાં આવશ,ે � વ�મુાં કાય��મ અન ેલ�ય આધા�રત કામકાજ માટ� માિસક કાય� 

યોજનામાં ફ�રવવામાં આવશ.ે કો��નુીટ� �રસોસ� પસ�ન (સીઆરપી), સ�હૂ કમ�ચાર� 

અન ેપેટા-સિમિતઓ માિસક કાય� યોજના �જુબ કામ કરશે.  

 

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં કારોબાર� સિમિતએ સ�પેલ માિસક આયોજન �જુબ 

� વસહાય �ૂથ, કમ�ચાર� અને પેટા-સિમિતઓની માિસક બઠેકો બોલાવશે અને તમેની 

કામગીર�ની સમી�ા કરશે અને કોઇ �� ઊભો થાય તો ત ેમાટ � પગલાં લશેે. વ�મુા ં

બાક� કામ જો કોઇ હોય તો ત ેસ�હત આવતા મ�હનાની કાય� યોજના બનાવશે. �થાિનક 

લોકો,�ા�ય િવકાસ િવભાગ, સરકાર� ઘટક કચેર�, આરો� ય િવભાગ, (પીએસસી/ 

એપીએસસી) પ� ુપાલન િવભાગ, �ૃિષ િવભાગ, બ�ક વગેર� સાથ ેસકંલન સાધશ,ે � 

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના વાિષ�ક કાય�ના લ� યાંકો �રૂા કરવામાં પણ મદદ�પ થશે. 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ર�સોસ� પસ�ન/એજ� સીની પરામશ�ક સેવાઓ પણ લશેે. � વ સહાય 

�ૂથ �ાથિમક ક�ાનાસઘંને માિસક અહ �વાલ આપશે અને તનેા બદલામાં �ાથિમક 

ક�ાનાસઘં માિસક �ગિત અહ�વાલ તૈયાર કરશે અને �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘંને તે 

સ�પશે. �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં � વસહાય �ૂથ� ુ ં ��ેડ�ગ અને �ત�રક ઓ�ડટ કરશે તે 

પછ� તેમ� ુ ંસ�હૂ ઓ�ડટ કરાશે.  
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�લ�ટર/સે� ક�ા�ુ ંસઘં 

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં�ાથિમક ક�ાનાસઘં� ુ ં સઘં છે અન ે તે �ાથિમક 

ક�ાનાસઘંના બધા સ� યો વતીથી �ુદ� �ુદ� સ�ં થાઓ સાથે સકંલન �ગ ે�લ�ટર/સે� 

ક�ાની મોટ� કામગીર� કર� છે. વળ� �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંસ�દુાય ેિવચાર�ન ેઅમલી 

બનાવેલ સામા�જક આિથ�ક ��િૃ�ઓ કર�ન ેસ�ં થાક�ય િ� થરતા �ા� ત કરવા� ુ ં િવચાર� 

છે. �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘં મોટા પાય ે જ��રયાતો, ��ો અને પડકારોને ઓળખી 

કાઢશે એટ�ુ ંજ ન�હ પણ તનેા ઉક�લ પણ શોધી આપશે.  

 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની રચના  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની રચનાથી મોટા ��ો ઓળખી કાઢ�ન ે તેન ે

ઉકલેવામાં �થાિનક લોકો મદદ કરશે. તેમાં ર૦-રપ �ાથિમક ક�ાનાસઘંનો સમાવશે 

થશ.ે સામા� ય ર�તે �ાથિમકક�ાના �ા�યસઘં (પીઆરએલએફ)ના હો�ેદારો 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં� ુ ં�િતિનિધ� વ કરશે.  

�લ�ટર/સે� લેવલ સંઘના સ�ય બનવા માટ� �ાથિમક ક�ાનાસઘં માટ� �ળૂ�તૂ 

પસદંગી� ુ ંધોરણ નીચે જણા�યા �માણ ેહશ ે:  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં બનતા �થાિનક લોકો, � વસહાય �થૂના ૮૦ ટકા �ૂથના 

સ�યો હશે અને ત ેપચં��ૂનો અમલ કરતા હશે.  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં ક�ાએ કો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમ�ેટ ફંડ (સીઆઇએફ)ની ૮૦ 

ટકા કરતાં વ� ુપરત �કૂવણી�થાિનક લોકોન�� કરશ.ે  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘંમા ં અ�તન ર�કડ�ના ચોપડા હશે.   

 �થાિનક લોકો, �ાથિમક ક�ાનાસઘંના કાય���ે હ �ઠળ ઓછામાં ઓછા ંર થી ૩ 

સામા�જક કાય� હાથ ધરશે (દાખલા તર�ક� �ાથિમક ક�ાનાસઘંના સામા�ય 

સભા / માળખાના સ� યો હોય ત ેબધાએ શાળામાં ગામના બાળકોની નામ 

ન�ધણી કરાવશે અને દરરોજ તેમને શાળાએ મોકલશે અન ેઆ ર�તે ૧૦૦ ટકા 

િશ��ત અને ��તૃકરશ ેવગરે�)  

 �થાિનક લોકો �ારા એ ન�� કરવાની જ�ર છે ક� બાક� રહ�તી �ુલ લોન �ુલ 

ભડંોળના ૭૦ ટકા કરતાં વ� ુહશ.ે  

 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં માટ� નાણાક�ય �ોત ઊભા ંકરવા ં 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં(સીએલએફ) ક�ાએ �થાિનક લોકોનીચેના ં

�ોતમાથંી નાણા ંમેળવશે 
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 સ� યપદની ફ�મા ંએક વખતની ફ�નો સમાવેશ થશે, �માં �થાિનક લોકો�ાથિમક 

ક�ાનાસઘંને �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘં સાથ ેતે� ુ ંસ� યપદ ન�� કર� આપશે. 

સ� ય ફ�ના બી� ભાગમાં �ાથિમક ક�ાનાસઘંની વાિષ�ક ફ�નો સમાવેશ થાય છે 

ક� � �ાથિમકક�ાના �ા�યસઘં �કૂવશ.ે આ બચત નથી પણ સ�હયાર� �ડૂ� છે. 

� ��ુ ય� વે �લ�ટર/સે� લવેલ સઘંના િવિવધ વહ�વટ� ખચ� માટ� વપરાશે.  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં પોતાના માટ � ફળદાયી આવક મળેવી આપ ે તેવી 

િવિવધ સેવા ��િૃ�ઓ ક� સા��ૂહક આવક ઊભી કરતી ��િૃ�ઓ કરવા� ુ ં

િવચારશ ે

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં�ુ ંમાળ�ુ ં 

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં� ુ ંમાળ� ુ ં�થાિનક લોકોના�ાથિમક ક�ાનાસઘંના �� ુ ં

જ હશે �માં સામા� ય સભા, કારોબાર� સિમિત અને હો�ેદારોનો સમાવશે થશે. આ 

ઉપરાંત ઘણી પેટા-સિમિતઓ હશ ે � �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘં ક�ાએ સમિપ�ત 

કામગીર� કરશે. �થાિનક લોકોમાંથી સ�હૂ કમ�ચાર� / �િતિનિધની પણ પસદંગી કરશે 

�ન ે િવિવધ બાબતોમાં �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘંને મદદ કરવા માટ� તાલીમ અપાશ.ે 

સ�હૂ સહાયક અન ે �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં �હસાબનીસ બ ે ��ુ ય �કારનાં સ�હૂ 

કમ�ચાર� હશે, �નો આ ક�ાએ સવંધ�ન અન ેિવકાસ કરાશે.  

 

સચંાલક મડંળ  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘંના બધા સ� યોની �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની સામા� ય 

સભા બનશે � વષ�માં ઓછામાં ઓછ� એક વખત મળશે. 

 

સામા� ય સભાની કામગીર�  

 વાિષ�ક સાધારણ સભા નાણાકં�ય વષ� ��ંુૂ થયા પછ� તરત જ ઓછામાં ઓછ� 

વષ�માં એક વખત યો�ય છે�મા ંબધા જ સ�યો ભાગ લેશ.ે વાિષ�ક સાધારણ સભાની 

કાય���ૂચ નીચ ે�માણે છે :  

o વાિષ�ક સાધારણ સભાનાં અ�ય� ન�� કરવા. 

o કારોબાર� સિમિત ન�� કરવી. સહાયક �ટાફ સામા�ય સભા / માળખાને 

જવાબદાર છે. 

o સામા� ય સભા� ુ ંબ�ટ મ�ૂંર કર� ુ.ં  

o સ�હૂ ઓ�ડટર �ારા ઓ�ડટ પ�કોને મ�ૂંર�  

o વાિષ�ક ખચ� અને કામગીર�ની સમી�ા  

o આગલા વષ�ની કાય�યોજના / ��િૃતઓ મ�ૂંર કરવી.  
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o જ�ર� કાયદામાં �ધુારો લાવવા મ�ુંર� મેળવવી. 

o �ોતનો ઉપયોગ તમેજ સમી�ાકર� તેન ેમ�ુંર કરવો 

 

કારોબાર� સિમિત  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની રચના પછ� દર�ક �ાથિમક ક�ાનાસઘંના ��ખુ 

અન ે મ�ંીની બેઠક �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની કારોબાર� સિમિત બનાવવા માટ� 

બોલાવવામા ં આવશે. � વસહાય �ૂથના બધા સ� યોના ��ખુો અને મ�ંીઓ 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની કારોબાર� સિમિત બનાવશે. � મ�હનામા ંએક વખત મળશે. 

કારોબાર� સિમિતની �થમ બઠેકમાં (��ખુ અને મ�ંી સ�હત) હો�ેદારોની � ૂટંણી કરાશે. 

�થાિનક લોકો એ ન�� કરશ ેક� ��ખુ અને મ�ંી સ�હત એક �તૃીયાંશ હો�દેારો દર બ ે

વષ� બદલાશ.ે �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં એમની પસદંગી પહ�લા ંહો�ેદારોની પા�તા� ુ ં

ધોરણ અને કામગીર� અને જવાબદાર� ન�� કરશે. કારોબાર� સિમિતની �દુત સામા� ય 

સભા ન�� કરશે. સામા� ય ર�તે તે બે વષ� માટ� ન�� છે.  

 

પા�તાના ંધોરણ �રૂા ંકરતા સ� યો જ હો�ેદારની જ� યા માટ� પા� બનશે.  

કારોબાર� સિમિતની કામગીર� 

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંના ઉ�ેશો ન�� કરવા અને તનેે િસ� કરવા માટ� � �હૂ 

રચના ગોઠવવી.  

 િનયિમત ધોરણે �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની નાણાક�ય લેવડ-દ�વડ, બ�ટ અને 

કાય��મો તથા હો�દેારોની કામગીર�ની સમી�ા કરવી અને ��ૂ યાંકન કર� ુ.ં  

 વહ�વટ� િનયમો અને નિૈતક ધોરણો અ�સુાર �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં 

ચલાવ� ુ.ં  

 ફંડ ઊ� ુકર� ુ ંઅન ેતેની � યવ� થા કરવી.  

 જ��રયાત �જુબ પટેા-સિમિતઓ બનાવવી અને તનેી �નુ:રચના કરવી અન ે

પેટા-સિમિતઓ� ુ ંિવસ�ન અથવા કોઇ સ� યને �ૂર કરવા. 

 કા�નૂી દ� તાવેજો અન ે �હસાબન ેલગતી બાબતોમાં સહ� કરવા માટ� હો�ેદારોને 

સ�ા આપવી.  

 વાિષ�ક યોજના તૈયાર કરવી અન ેમ�ંૂર� માટ� સચંાલક મડંળને ભલામણ કરવી.  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની કાયદ�સર ન�ધણી કરાવવામાં આવી હોય તે િસવાય 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં� ુ ં વાિષ�ક ઓ�ડટ, સ�હૂ ઓ�ડટ સ� યો, ��ુ ય �કૂ 

ક�પર અને યોજનાના ચાટ�ડ� એકાઉ� ટ� ટ �ારા કરાવ� ુ.ં ન�ધણી કરાયા પછ� 
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વાિષ�ક ઓ�ડટ, પનેલ પરના ચાટ�ડ� એકાઉ� ટ� ટ� કરવા� ુ ંછે અને સચંાલક મડંળે 

તેન ેમ�ંરૂ� આપવાની છે. 

 

હો�ેદારો  

 ��ખુ  

 ઉપ��ખુ  

 મ�ંી  

 સહમ�ંી  

 ખ�નચી  
 

કારોબાર� સિમિતની �થમ બઠેકમાં �થાિનક લોકો હો�દેારોની પસદંગી કરશે. 

હો�દેારોની નામિન��ુ�તથી પસદંગી કરવામાં આવશે. સવ�સમંિત ન હોય તવેી િ� થિતમાં 

� ૂટંણી કરવામાં આવશ ેઅન ેસૌથી વ� ુમત મેળવનાર ઉમદેવારને જ� યાપર પસદં 

કરવામા ં આવશે. અસરકારક શાસન � યવ� થામા ં �થાિનક લોકોના�ોતનો અસરકાર 

ઉપયોગ કરવામાં આવશે. આ સ�ંથાઓ �થાિનક લોકોના ��ો ઓળખી કાઢ�ને તેના 

ઉક�લનો અમલ કર� તે ઉપરાતં �ામા�ણકતાથી નાણાં � યવ� થા કર� એવી �થાિનક લોકો 

અપ�ેા રાખશ.ે  
 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘંની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

�થાિનક લોકો, �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં ક�ાએ �ળૂ�તૂ ર�તે નીચેની જવાબદાર�ઓ 

સભંાળશ:ે  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં �ુદાં �ુદાં સમાન ખાતાં સાથ ે સકંલન કરશ ેઅન ે

ગર�બ �ુ�ંુબોના ઘર �ગણ ેહક મળે ત ેન�� કરશે.  

 �ાથિમક ક�ાનાસઘં �ારા �થાિનક લોકોના � વસહાય �ૂથોનેકો��િુનટ� 

ઇ�વે�ટમ�ેટ ફડં(સીઆઇએફ)� ુ ં નાણાકં�ય � યવ� થાપન કર� ુ ં તે �લ�ટર/સે� 

લેવલ સઘંની ��ુ ય જવાબદાર� છે. આ ઉપરાંત તે સા��ૂહક બ�ક જોડાણમાં 

મદદ કરશે અને આ ���યા કરવા માટ � �થાિનક લોકોમાંથી સ�હૂ કમ�ચાર�ને 

ઓળખશ ે(બ�ક િમ�).  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘંન�� કરશે ક� વીમો, પે� શન, ભરણાં વગર� �વી બી� 

નાણાંક�ય �િુવધાઓ �થાિનક લોકોને �ા� ત થાય.  

 તે સ�હૂ ઓ�ડટરો �ારા � વસહાય �ૂથ� ુ ંઓ�ડ�ટ�ગ પણ ન�� કરશે.  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં સ�હૂ કમ�ચાર�ની ઓળખાણ �મતા િનમા�ણ, ��ૂ યાંકન 

અન ેદ�ખર�ખ �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘંની જવાબદાર� રહ�શ.ે   
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 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં�ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં, � વસહાય �થૂ અને સ�હૂ 

કમ�ચાર�ના �મતા િનમા�ણમાં મદદ કરશે.  

 �લ�ટર/સે� લેવલ સઘં સવ�સામા� ય સામા�જક ��ો ઓળખીને તેનો ઉક�લ 

લાવવામાં મહ�વની કામગીર� બ�વી શક� છે. ત ે પચંાયતી રાજ સ�ંથા 

(પીઆરઆઇ), તાલીમ સ�ં થાઓ અન ે બી� તેના �વા ખાતા સાથે સે��ુપ 

કાય�શાળા / વક�શોપ યોજનાના આયોજનનો એક મચં બની શક� છે.  

 તે �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘંની કામગીર� ઉપર દ�ખર�ખ રાખશે, મદદ કરશ ેઅન ે

��ૂ યાંકન કરશે.  

 તે સ�હુ �ાિ� ત ���યાઓ મારફત માગ �દશ�ન આપશ ેઅન ેતેના પર દ�ખર�ખ-

િનય�ંણ રાખશે.  

 �લ�ટર/સે� ક�ાનાસઘં આગળ રહ�શ ે અન ે�ાથિમક ક�ાના મડંળ અથવા 

સ�હૂ �ડૂ�-રોકાણ મડંળ ખાત ેઆ�િવકાને લગતી ��િૃ�ઓને સહાય કરશ.ે  

 �લ�ટર/સે� ક�ાનાસઘં થોડો અ�ભુવ મેળવે ત ેપછ� માક�ટ�ગ સવ� (બ�ર 

મોજણી), અ� ય � �ોતમાથંી તે હ �� ુમાટ� મળેલ ફંડમાંથી કો� ટ �ડઝાઇિન�ગ �વા 

આ�િવકાના ઉ�જેનન ેલગતા તાલીમ કાય��મોને હાથ ધર� શક� છે.  

 

પેટા સિમિતઓ  

 �ાથિમક ક�ાના મડંળની પટેા-સિમિતઓ �મ તે જ ઉ�ેશ સાથે �લ�ટર/સે� 

ક�ાના સઘં ક�ાએ પેટા-સિમિતઓ રચવામાં આવશે. �� યકે પેટા-સિમિત કોઇ િવિશ� ટ 

ઉ�શે �ા� ત કરવા �ગ ેકામ કરતી હોય � યાં ક� વીનર (ઇનચા� સ� ય) ઉપરાંત આ ૪-

પ સ� યોની �ુકડ� રહ�શ.ે આ પ�રવત�નશીલ રહ�શ ે અન ે તેનાં રચના અને િવસ�ન 

�થાિનક લોકોની જ��રયાતો પર આધાર રાખશે. �લ�ટર/સ�ે ક�ાના સઘંમાં � ચાર 

�ળૂ�તૂ પેટા-સિમિતઓ રચવામાં આવશે તે નીચે �જુબ છે :  

o �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં િનય�ંણ પેટા-સિમિત  

આ પેટા-સિમિત �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની 

���યાઓ, તનેા ખચ� પર િનય�ંણ રાખશે તથા માપદંડ� ુ ં પાલન વગરે� કરશે. તે 

શ�આતના �દવસોમાં �ો�કટ � ટાફની સહાયથી �થાિનક લોકો ઓ �ડટર �ારા �ાથિમક 

ક�ાના મડંળના �ુદા �ુદા ર�કડ�ના ચોપડા� ુ ં સમયસર ઓ�ડટ કરશે. આ ઉપરાતં 

�ાથિમક ક�ાના મડંળના સ� ય માટ� તાલીમ આપશે. સહાયની જ��રયાતની આકારણી 

કરશે અને ત ે�ગ ેસગવડ કર� આપશ.ે  

 

o લોન પરત �કૂવણી પેટા-સિમિત  
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 આ સિમિત �ાથિમક ક�ાના ંતમામ સઘં / � વસહાય �ૂથને બે� ક સાથે જોડશે. 

�થાિનક લોકો આધા�રત પરત �કૂવણી ત�ં આ સિમિતની એક મોટ� જવાબદાર� રહ�શે. 

તેમાં તે લોનની રકમની સમયસર પરત �કૂવણી િનિ�ત કરશે. �થાિનક લોકો બાક� 

લોનની િ� થિતની સમી�ા કરશેઅને તે �ગ ેઅ�વુત� પગલાં લશેે.  

o સામા�જક પગલા ંઅને સકંલન પેટા-સિમિત   

�થાિનક લોકોની સામા�જક સલામતી યોજનાઓની જોગવાઇ 

�લ�ટર/સે�ક�ાનાસઘં�ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં �ારા હાથ ધરવામાં આવશે. આ પટેા-

સિમિત �િત, આરો� ય અન ે ખોરાકની સલામતી, �ુપોષણ �વા સામા�જક ��ો માટ � 

િવશાળ � લેટફોમ� પર ચચા� કર� પગલાં લેવા� ુ ંશ� કરશે. આ ક�ાએ સઘં પોષણ �દન, 

આરો� ય�દન, િશ�ક �દન� ુ ંઆયોજન કર� તેની ઉજવણી કરશે, � માતાઓએ પોતાનાં 

બાળકોન ે શાળામા ં િનયિમત મોક� યાં હોય અને �થાિનક લોકોમાં ��િૃત� ુ ં િનમા�ણ 

કરવા �મ� ુ ં બાળક નીરોગી છે ત ે માતાઓને ઇનામો� ુ ં િવતરણ કરવા� ુ ંઆયોજન 

કરશે.  

જ��રયાત આધા�રત પેટા-સિમિત (પ�ે શન, વીમા વગેર� �વી સામા�જક �રુ�ા, 

આ�િવકા, ખર�દ-વેચાણ �ાિ� ત).  

 

કાયદ�સર જ��રયાતો : રા�યની કાયદાની જ��રયાતો �જુબ યો� ય 

સમયમા�ંલ�ટર/સ�ેક�ાના સઘંની યો� ય કાયદા નીચે ન�ધણી કરાવવી.  

 
 

તા�કુાક�ાના ંસઘં (ટ�એલએફ)  

 તા�કુા લેવલ સઘં(ટ�એલએફ) નાણાંક�ય હ� ત�પેમા ં �� ય� ર�તે સકંળાશે 

ન�હ, પરં� ુબ�ે કર સાથ ેસપંક� કરવામા ં, તા�કુા લેવલ બ�કસ� મીટ�ગ (બીએલબીસી)મા ં

ભાગ લવેા અને સરકાર� સલં�નિવભાગો સાથે ભાગીદાર�/ ક�� �ીયતા કરશે. તા�કુા 

ક�ાસઘંતા�કુા ક�ાએ િવ�તારવા ઉદભવતા સામા�જક અને આિથ�ક ��ો નો ઉક�લ  

કરવા માટ� સ�હૂ �ડૂ�-રોકાણમાંથી ઇન�ટુ મેળવશ.ે  

 તા�કુા ક�ાનાં સઘંનાં માળખા, � ૂિમકા અન ેજવાબદાર�ઓ �ગનેી િવગતો 

પાછળથી ઉમરેવામાં આવશ.ે  

 

�થાિનક લોકોને કમ�ચાર� તર�ક� િવકસાવવા:  

(�થાિનક લોકોને સહાયક/ �થાિનક લોકો કાય�શીલ/ �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં, 

�હસાબ રાખનાર, �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત)   
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 �ો�કટના અમલના �ાથિમક તબ�ામાં �થાિનક લોકોકમ�ચાર�ન ે �ો�કટ 

� ટાફની સહાય અને માગ�દશ�ન જોઇશે. �થાિનક લોકો, � વત�ં સ�ંથાઓ બન ે� યાં �ધુી 

તે એકિ�ત કરવામાં અને સહકાર આપવામાં મહ�વની �િૂમકા ભજવશે. િમશન 

અ�સુરવા માટ� �ો�કટ � ટાફ માટ � એ �બન-િવચારણીય િસ�ાંતો િનયત કર� છે.  

 �થાિનક લોકો સાથ ે (ખાસ કર�ને, �લ�ટર/સ�ે) િવ� તાર સકંલનકાર� ગામમાં 

રહ �� ુ ંજોઇએ, �થી તે �થાિનક લોકોની જ��રયાતો, િવચાર, પડકાર અને ડરને 

સ�ંણૂપ�ણે �લૂવી શક�.  

 �ો�કટનો ઇરાદો તા�કુા ક�ાએ � યાવસાિયક � ટાફ ઘટાડવાનો છે. ત ેમા ંએ� ુ ં

િવચારા� ુ ં છે ક� �થાિનક લોકોના સ� યો આ કામગીર� હાથ ધરશ ે � યાં �ધુી 

�ો�કટ � ટાફ �થાિનક લોકોકમ�ચાર�ન ે માગ �દશ�ન આપશે અને તેની માવજત 

કરશે, �થી �થાિનક લોકો, સા�દુાિયક સ�ં થાઓની પોતાની મેળે � યવ� થા કર� 

શક� અન ે આ � તરની ��ુય ��િૃ�ઓ હાથ ધરવા �રૂતી સ�જ થઈ શક�. 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના પદાિધકાર�ઓ / 

હો�દેારોમાં�ો��ટનો � ટાફ રહ� શકશે ન�હ. તેથી, િમશનની �ગિત થશે તેમ 

�િૂમકા� ુ ં �પાતંર �મશ: �ો�કટથી ચાલવાના બદલે �થાિનક લોકોથી ચાલએે 

�કાર� � ૂિમકા� ુ ં �પાંતર થશે. �થાિનક લોકો � ટાફની સહાયથી સા�દુાિયક 

સ�ં થાઓ ચલાવાશે.  

 સા�દુાિયક સ�ં થાઓના �ત�રક �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત િસવાયના 

� ટાફને માનદવેતન સ�હૂ �ડૂ�-રોકાણ સઘં વીઆરએફ પર મળેલ � યાજ 

મારફત ઊભી થયલેી અિધકતમ સભંિવત આવક કરતાં વધાર� ન�� કરવી 

જોઇએ ન�હ.  

�થાિનક લોકોને કમ�ચાર� તર�ક� ભજવવાની � ૂિમકા નીચે �માણે છે   

 �થાિનક લોકોને સહાયક (સીએફ) �થા િનક લોકો કમ�શીલ (કો��નુીટ� 

એકટ�વી�ટ)/ �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના કમ�શીલ �થાિનક 

લોકો સહાયક �થાિનક લોકોના સ� ય હશે. ત ે� વસહાય �ૂથ માટ� સહાયક તર�ક� કામ 

કરશે. તનેી ��ુ ય જવાબદાર� સબંિંધત � વસહાય �ૂથની બેઠકમાં સરળતા કર� આપવી 

અન ે�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના ર�કડ�ના ચોપડા લખવાની 

રહ �શે. �થાિનક લોકો સહાયક (સી.એફ) લગભગ ૧૦-૧પ � વસહાય �ૂથોની � યવ� થા કર� 

તેવી અપે�ા છે. 

�થાિનક લોકસહાયક કોણ થઇ શક�?  

 � વસહાય �ૂથ/�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની બઠેકોનાં 

ર�કડ�નાં ��ુ તકો લખવા �રૂતો સ�મ  હોય.  
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 �થાિનક લોક સહાયક પોતાના ગામનો હોવો જોઇએ અને �ળૂ�તૂ �હસાબોની  

ગણતર� કરવા િશ��ત હોવો જોઇએ. તમે છતાં, આવા ઉમેદવાર ઉપલ�ધ ન 

હોય તેવા ક�સમાં, આપણે નીચલી લાયકાત ધરાવતો સ�મ  સ� ય પસદં કરવો 

જોઇએ અથવા ��ુષુ ઉમેદવારને સ�દુાયે પસદં કરવો જોઇએ.  

 તેની કાય�શૈલી પારદશ�ક હોવી જોઇએ. તેને �થાિનક લોકો માટ� આદર હોવો 

જોઇએ અને તે સહાયપા�/અિત ગર�બ � ય��તઓ/વ�ંચતતમેજ �ુ�ંુબ �� ય ે

સવંદેનશીલ હોવો જોઇએ.  

 તે સારો સદં�શા� યવહાર કર� તેવો હોવો જોઇએ અને�ા�ય��ેે ��ેકાય� કરવા 

�ગ ેતેન ેકોઇ અવરોધ / સકંોચ હોવો જોઇએ ન�હ.  

 તેની પસદંગી સમ� �થાિનક લોકોને � વીકાય� હોવી જોઇએ.  

�થાિનક લોક સહાયકની કામગીર� અને જવાબદાર�  

 તેણ ે� વસહાય �ૂથની બેઠકના િનયત સમયની દસ િમિનટ અગાઉ પહ�ચ� ુ.ં 

 તેણ ેબધી અઠવા�ડક બઠેકોમાં ભાગ લવેો અને � વસહાય �થૂમા ં ઉ�મ �થાઓ 

શ� કરવા બેઠકની ���યાને સગવડ કર� આપવી.  

 તેણ ેબચત, �ત�રક લોન, પરત �કૂવણી �વી બાબતો અને છે� લી બેઠકોમા ં

લીધેલા િનણ�યો �ગે પછ� બઠેકની શ�આતમાં � વ-સહાય �થૂના બધા સ� યોની  

�ણકાર� માટ� વાચંી સભંળાવવા.  

 બેઠકની યો� ય કાય�પ�િતનો અમલ કરવા અને � વસહાય �ૂથની પછ�ની બેઠક 

માટ� કાય���ૂચ(એજ�ડા) તૈયાર કરવામાં સગવડ �રૂ� પાડવા ત ે જવાબદાર 

રહ �શે.  

 શ�આતની તબ�ામાં, લોક ��ૂ મ િધરાણ યોજના, બ�ે કને લગતા દ� તાવેજ 

વગરે� તયૈાર કરવા દરિમયાન � વસહાય �ૂથને સગવડ �રૂ� પાડવામાં �ો�કટ 

� ટાફની સહાય લેશે. પછ�થી, આ કાય�ની પોતાની મેળે સભંાળ લેશે.  

યો� ય માપદંડ ધરાવતાં � વ-સહાય �થૂ, �થાિનક લોકની �ણકાર � ય��તઓ/ 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  મારફત �થાિનક લોક સહાયકન ે

િન��ુત કરવામાં આવશ ેઅન ેકારોબાર� સિમિત/� વસહાય �ૂથ તેને આખર��પ આપશે. 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) માં રોકવાં બદલ કારોબાર� સિમિત 

તે� ુ ંમાનદવતેન ન�� કરશ ેઅન ેસબંિંધત � વસહાય �ૂથ �ારા �ૂથમાં તેની િનમ�ુકં 

ન�� કરવામાં આવશે.  

�થાિનક લોક સહાયક માટ� શ�આતની તાલીમ  
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 �થાિનક લોક સહાયકન ે�ણ મ�હનાની સઘન તાલીમ આપવાની થશ.ે 

�થમ તબ�ામ એક મ�હનો તે �ો��ટ �ટાફ/ પદાિધકાર� સાથ ે તાલીમ લશેે અને 

બી� તબ�ામાં ત ે�ામસઘં/ �વસહાય �ૂથનાં માળખાને સમજશે. 

 �થાિનક લોક સહાયકન ે �ાથિમક ક�ાનાં સઘં પોતાનાફંડમાંથી માનદવેતન 

�કૂવશે. તેમ છતા,ં શ�આતનાં તબ�ામાં ખચ�ન ેપહ�ચી વળવા �ો�કટમાંથી સહાય 

મેળવશ.ે  

 �થાિનક લોકના સહાયકના કામ પર કારોબાર� સિમિત સતત િનય�ંણ રાખશે. 

તે કામ ન કરતો/ કરતી હોય, તો તેમની નોકર� �લુાસાના આધાર� તમેની કામગીર� 

�ધુારવા એક મ�હનાની નો�ટસ આપીને સમા� ત કર� શકાશે. તમે છતાં, �થાિનક 

લોકોસહાયક ચા� ુરહ�વા માગતા ન હોય, તો તે પણ એક મ�હનાની નો�ટસ આપીન ેતે 

નોકર� છોડ� શકશ.ે  

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના�કૂ ક�પર 

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના�કૂ ક�પરની ઓળખ  

 �થાિનક લોકો � વસહાય �ૂથના ઉ�મ �કૂ ક�પરમાંથી �ાથિમક ક�ાના �કૂ 

ક�પરમાથંી પસદં કરવા જોઇએ અને �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ની �કૂ ક�પ�ગ�ગે તાલીમ �રૂ� પાડવામાં રા�ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશનની સહાય મળેવવી. નાણાંક�ય શ�તાના આધાર� અલગ �કૂ ક�પરરાખવા 

અથવા એક�કૂ ક�પર �ાથિમક ક�ાના દર�ક સઘં જવાબદાર રહ� ત ે�ગ ે�થાિનક લોકો 

જ�ર� િનણ�ય લેશે.  

 

�ાથિમક ક�ાના ંસઘં�ુ ંના�ુ ંલખનાર કોણ થઇ શક� ?  

 �કુક�પર �ાથિમક ક�ાનાં સઘં� ુ ં અને � વસહાય �ૂથ� ુ ં ના� ુ ં લખનાર હોવો 

જોઇએ. તેને �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના �હસાબના ચોપડા 

અ�તન બનાવવા સમય આપવાની જ�ર છે.  

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં� ુ ંના� ું લખનાર કોણ ન થઇ શક� ?  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના હાલના પદાિધકાર�ઓ, 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ના �થાિનક લોક સહાયક અથવા 

�ો�કટ � ટાફ �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ના� ુ ંલખનાર હોઇ શક� ન�હ.  

ના�ુ ંલખનારની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

 ના� ુ લખનારની ��ુ ય જવાબદાર� બઠેકમા ં ચોપડા અને ર�કડ� અ�તન 

બનાવવાની રહ�શે.  
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 નાણાંક�ય લેવડદ�વડ પર િનય�ંણ રાખ� ુ,ં બ�ે ક જોડાણ અને પરત �કૂવણીની 

સગવડ કરવી.  

 ��ૂ મ િધરાણ અન ેઆ�િવકા યોજના તૈયાર કરવામાં સહાય �રૂ� પાડવી.  

 � વસહાય �ૂથના �કૂ ક�પસ�ને સહાય �રૂ� પાડવી અને તાલીમ આપવી.  

�ાથિમક ક�ાનાસઘંના�કૂ ક�પર�ુ ં�મતાવધ�ન/ િનમા�ણ 

 �ારભમાં �થાિનક લોકો, રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશનની (SRLM) સહાયથી 

�ાથિમક �ા�યક�ાનાસઘંને “�ા�યક�ાના સંઘિવચાર અન ે �યવ�થાપન”પરતાલીમ 

આપવા� ુ ંઆયોજનકરશે.તાલીમની િવગતો �મતા િનય�ંણના િવભાગમા ંદશા�વેલ છે.  

 

ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓ) 

 ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર � ય��ત), ક� 

�મને સઘંના સ� ય તર�ક� લાંબો અ�ભુવ હોય અને � વસહાય �ૂથ સશ��તકરણ અને 

ગર�બી િનવારણ માટ� મજ�તૂ �ોત તર�ક� િવ�ાસ િવકસા� યો હોય તવેા � વસહાય 

�ૂથના સ� યો હોઈ શક�. આ સફળ � �ીઓ, �ાયો�ગક િશ�ણ સાથે સ�ં થાક�ય િનમા�ણ 

���યાની તેમજ તમેના ં િવ� તાર અન ેઅ� ય િવ� તારોમાં ઉ�મ કામગીર� માટ� �થાિનક 

લોકોના �ાથિમક ક�ાનાં સગંઠનો,�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત તર�ક� �વી�ૃિત  

પામી છે. તેવાં ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર 

� ય��ત)ને રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના � ટાફની સગવડ સાથે �ાથિમક ક�ાના 

સઘંના સ� યોથી િન��ુત કરવામા ં આવશે.  

ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓ) 

નીચેના માપદંડ પરથી �કુરર કર� શકાશે. 

 �ારંભમાં ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર 

� ય��ત) બા� �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત/ �થાિનક લોકોની િસિનયર 

�ણકાર � ય��ત (રા� ��ય �ણકાર સઘં રા�યોની �થાિનક લોકોની �ણકાર 

� ય��તઓ) સાથે ઓછામાં ઓછા એક રાઉ� ડ માટ� જોડાયેલ રહ�શે. તઓે  ત ેજ 

તા�કુા અથવા અ� ય તા�કુા/�જ� લામાંથી પસદં કર�લાં ગામડામાં તેમની 

સેવાઓ આપશે.  ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ણકાર 

� ય��ત) ગર�બની સહયોગી ઓળખ, ગર�બ �ુ�ંુબોન ે �વસહાય �ૂથમાં અને 

� વસહાય �ૂથના શ��ત િનમા�ણમા ં વાળશે.  

 

 ઉપરના ઉ�ેશો પ�ર�ણૂ� કરવા ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક 

લોકોની �ત�રક �ણકાર � ય��તઓ) નીચેની ��િૃ�ઓ કર� છે. :  
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 ગામની ગિતશીલતા અને લ� યા�ંકત ગામના ગર�બોની િ� થિત સમજવા તેઓ 

અ�ભ�ાય આપતા નેતાઓ, ગામના વડ�લો અન ેગર�બ સમાજના સૌથી વધાર� 

ગર�બોન ેમળશે.  

 હાલનાં � વસહાય �ૂથની �ણુવ�ા આકારણી હાથ ધરવી અને તેમન ેજ�ર� 

તાલીમ આપવી.  

 �ટ� ગયલેાં ગર�બ �ુ�ુબંો અને અ� ય સહાયપા� �ુ�ંુબોના ંનવા ં �ૂથ બનાવવા.  

 તમામ � વસહાય �ૂથોન ે� વસહાય �ૂથની � યવ� થા, બેઠકની ���યા, ને��ૃ વની 

�િૂમકા અને િનણ�ય લેવા માટ�ની �થમ ક�ાની સઘન તાલીમ બચેમાં આપવી.  

 �વસહાય �ૂથની બઠેકોમાં ભાગ લશેે અને અઠવા�ડક બેઠકો, અઠવા�ડક બચત, 

�ત�રક િધરાણ, નામા પ�િત અને �કૂ ક�પરની જ��રયાત અન ે મહ�વ, 

� વસહાય �ૂથ� ુ ં �ડે�ગ �વી ઉ�મ �ૂથ � યવ� થા ના મહ�વ �ગે �ૂથોને 

ખાતર� કરાવવી.  

 �કૂ ક�પર/�થાિનક લોકના સહાયક િન��ુત કરવામાં સરળતા કર� આપવી.  

 સામા�જક પગલાંની અ��ુ�ૂચ તૈયાર કરવા �ૂથોને સરળતા કર� આપવી અને 

સમોવ�ડયા દબાણ �ૂથ તર�ક� કામ કર�ુ.ં  

ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર 

� ય��તઓ) માટ� શ�આતની તાલીમ 

 સમાજની � �ીઓ હોય �થાિનક લોકોમાંથી પસદં કરવામાં આવી હોય તેવી 

ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર � ય��તઓ)ને 

�ારંભમાં �ો�કટ � ટાફ� સહાયક/ સીએ/ બા� �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તને 

તાલીમ આપી માવજત કરવી અથવા તેમના�મતાવધ�ન કરવા અન ે ટકાઉ અને 

સવ��ાહ� િવકાસ સાધવા તેઓ સ�ં થાની િનમા�ણ ���યાઓ અ� ય ��ેોમાં હાથ ધરવા 

મ��વની �િૂમકા ભજવશે. ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ત�રક 

�ણકાર � ય��તઓ)ને બે તબ�ાની તાલીમ અપાશે. �થમ તબ�ામાં(ઇમસ�ન તાલીમ) 

અન ે ��તીય તબ�ામાં તેમ� ુ ં �ણ મ�હના માટ� હાલના િસિનયર/બા� ઇ�ટન�લ 

કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન (�થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓ) સાથે �ણ મ�હના માટ� 

રોકા� ુ.ં  

�ળૂ�તૂ તાલીમના ક�ટલાક મોડ�લુ આવ�યકપણ ેનીચેના િવષયોને આવર� લ ેછે:  

o � વસહાય �ૂથની �કૂ ક�પ�ગ� ુ ં પાયા� ુ ં �ાન, � યવ� થા અને મહ�વ �ગ ે

� વસહાય �ૂથની તાલીમ;  

o તાલીમ આપનારન ે તાલીમ (TOT), તેમની ��ુ ય � ૂિમકા �થાિનક લોકોની 

� �ીઓને તાલીમ અન ેસ�ં કરણ આપવા� ુ ંહોવાથી, �ો�કટની સહાય મેળવવી.  
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o �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓને પણ પાછળથી િવિશ�ટ તાલીમ આપવી.  

 
 

(ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન) �થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર� 

ધરાવતી � ય��તઓ�ુ�ં�ૂ યાકંન 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક લોકોની �ત�રક 

�ણકાર � ય��તઓ)ની કામગીર�� ુ ંસમયાંતર� ��ૂ યાકંન કરશે.  

 

સ�દુાિયક સ�ંથાઓ/ �થાિનક લોકોના કમ�ચાર�/કાય� કરનારાઓ� ુ ં �મતા 

િનમા�ણ. 

 

�ૂથમાં કામ કરવા �ગ ેઅન ે તેની કાય��મતા �જુબ � યવ� થા કરવા�થાિનક 

લોકોઅ�ભગમ દાખવશે. વગ�ખડંની તાલીમ, �ડાણ�વૂ�કની સમજ / �ણકાર� 

આપવાની તાલીમ, ઉ�મ �થાનાં � થળોની એકસપોઝર �લુાકાત, �ા�યક�ા �ધુીનો 

અ�ભગમ વગરે� �વી પ�િતએ �ુદ� �ુદ� ર�તે તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમ 

સામ�ી/મોડ�લુ/ ��લપ ચાટ�/�િુ� તકાઓ/ ચોપાિનયાં/ �ોસર વગરે�નો ઉપયોગ, વ� ુ

સાર� ર�તે સમજવા કર� શકાય. �થૂ કાય��મતા�વૂ�ક ચલાવવા �થા િનક લોક સહાયક 

પાસેથી તાલીમ મળેવશ.ે �થાિનક લોકો, ગામના ંઅ� ય � વસહાય �ૂથ પાસેથી પણ 

શીખશે. � વસહાય �ૂથ� ુ ંપાયા� ુ ં�ાન અન ે� યવ� થાને લગતી �ળૂ�તૂ તાલીમ બધાંને 

આપવામાં આવશ.ે  

કો� ટક :  � વસહાય �ૂથ માટ� �મતાિનમા�ણના � �હૂ 

ક�ા � �હૂ 

ર�સોસ� �લોક  બા� �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓ �થાિનક લોકોના 

� વ-સહાય �થૂને તાલીમ આપશ,ે �કૂ ક�પર અને �થાિનક 

લોકોના સકંલનકાર/સગવડ આપનારા �વાનીઓળખ 

કરાશે. 

 આ તાલીમ ઇ�ટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન(�થાિનક 

લોકોની �ણકાર � ય��ત)ની ઓળખ કરવાની ���યા 

દરિમયાન થશે. પરં� ુ આ તાલીમ �યા ં �ધુી �રૂતી ન�હ 

નીવડ� �યાં �ધુી�લ�ટર/સે�કો-ઓ�ડ�નેટર પીઆરપીની 

સહાયથી ઉ�મ �કારની તાલીમ અને સહકાર અને સહાય 

આપશે.  
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 �ણકાર સઘં અન ે �થાિનક લોકો સકંલનકાર તરફથી 

પીઆરપી �થાિનક લોકોની �મતા િનમા�ણ માટ� મહદ�શે 

જવાબદાર રહ�શે.  

 સસંાધન સઘંના � થળે ઉ�મ �થાઓ �ગ ે� વસહાય �ૂથના 

ક�ટલાક સ� યોની એકસપોઝર �લુાકાત અને �ડાણ�વૂ�કની 

સમજ / �ણકાર� આપવાની તાલીમ ઘણી જ મહ�વની 

રહ �શે.  

 � વસહાય �ૂથના બધા સ� યો તમામ ચોપડા અને ર�કડ� જોઇ 

શકશે.  

ઇ�ટ��સીવ�લોક  �થાિનક લોકોના�મતાવધ�ન માટ � �ો�કટ � ટાફ જવાબદાર 

રહ �શે.  

 �થાિનક લોકોના � વસહાય �થૂ અને �થાિનક 

લોકોકમ�ચાર�ને તાલીમ આપવા માટ� �ત�રક �થાિનક 

લોકોની �ણકાર � ય��તની સેવાઓ મળેવી શકાશે.  

 ભાગીદાર �બન સરકાર� સ�ં થા અને �થાિનક 

લોકોકમ�ચાર�ની સહાય પણમળેવી શકાશે.  

 � વસહાય �ૂથ અને �થાિનક લોકોકમ�ચાર�ની એકસપોઝર 

�લુાકાતને �ો� સાહન આપવામા ં આવશે. ખાસકર�ને 

રા�યમા ં ઉ�મ / િનવડ�લા / સફળ રહ�લા �ો��ટના 

�ેરણા �વાસ કરવામા ં આવશે. 

 � વસહાય �ૂથના બધા સ� યો માટ � તમામ ચોપડા અને ર�કડ� 

ઉપલ�ધ રહ�શ.ે  

� વસહાય �ૂથની રચના દરિમયાન અથવા તેના પછ� તરત જ બા�/�ત�રક 

�થાિનક લોકો �ણકાર � ય��ત અથવા�લ�ટર/સ�ેક�ાના સકંલનકાર તાલીમ આપશે. 

આ તાલીમ �દુ ગામમાં યોજવામાં આવશ.ે 

નવાં � વસહાય �ૂથની રચના કર�એ � યાર� શ�આતની તબ�ા દરિમયાન તેને 

સતત માવજત મળે તે આવ�યક છે. અઠવા�ડક બેઠકોની સગવડકર� આપીને ઉ�મ 

���યા અપનાવીન ેઆ શ� બનાવવા �થાિનક લોકો મદદ�પ થશે. 

સગવડ� ુ ં કામ �ારંભમાં �લ�ટર/સે�ક�ાના સકંલનકાર અને પી.આર.પી.એ 

કરવા� ુ ં છે અને તબ�ાવાર તેને �થાિનક લોકોમાંથી ન�� કર�લા �થાિનક લોકો 

સકંલનકાર/સગવડ ન�� કર�લા �થાિનક લોક સકંલનકાર/�થાિનક લોક સહાયકને 

સ�પી શકાશે.  
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-  �ચૂક � વસહાય �ૂથની તાલીમનાં મોડ�લુ  

�મ 

નં. 

તાલીમ મોડ�લુની િવગત તાલીમ 

આપનાર 

� થળ અને સમય 

૧.   ગર�બી અને પ�રવત�નશીલતા  

 ગર�બી િનવારણના � �હૂ  

 � વસહાય �ૂથ શા માટ�? તે� ુ ં

મહ�વ અને ત�ે ુ ંઅ��તતવ.  

 � �ી � વસહાય �ૂથ શા માટ�?  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

આ ��નૂતમ �ળૂ�તૂ 

તાલીમ છે. � વસહાય 

�ૂથની રચનાના �ણ 

મ�હનાની �દર �ા�ય 

ક�ાએ � વસહાય 

�ૂથના તમામ 

સ� યોને તાલીમ 

આપવાની જ�ર છે.  

 ર.   � વસહાય �ૂથના િસ�ાતંો અને 

કામગીર�-  

 � વસહાય �ૂથની �ળૂ�તૂ 

િવભાવના- �ત�રક િધરાણ, 

બચત વગેર�� ુ ંમહ�વ.  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 
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 બેઠકની ���યા અને કાય���ૂચ 

ગોઠવવી.  

 પચં��ૂ  

 માપદંડ  

 નાણાંક�ય િશ�ણ  

૩.  �કૂ ક�પ�ગ� ુ ંમહ�વ અને �કૂ 

ક�પરની �િૂમકા  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

૪.  સમ� યાઓ  હલ કરવા તથા સઘંષ� 

ર�હત � યવ� થા અને ને��ૃ વ  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

પ.  પદાિધકાર�ઓ માટ� તાલીમ- � ૂિમકા 

અન ેજવાબદાર�, આ કરો- આ ન કરો 

 

 (ક) નાણાંક�ય �ણકાર�  

(ખ) � વસહાય �ૂથ� ુ ંબચત ખા� ુ ં

ખોલ� ુ ંઅને ���ડટ/ બ�ક� ુ ંજોડાણ 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

 
 

 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

 
 
 
 
 
 
 

�ા�ય ક�ાએ 

રચનાની તાર�ખથી છ 

મ�હનાની �દર  

૬.  ��ૂ મ િધરાણ યોજના તયૈાર કરવી, 

અ�તા આપવી અને નાણાંની 

� યવ� થા  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

૭.  સ��ય મ�હલાઓ/ �થાિનક 

લોકોકમ�ચાર�ની તાલીમ અન ે

માવજત અન ેતેમની � વસહાય �થૂ 

ક�ાને જ��રયાત  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

�ા�ય ક�ા 

ઓળખવામા ં આવ ે

તરત જ તેનો અમલ 

કરવો.  

૮.  આ�િવકા આધા�રત તાલીમ  �ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

�ા�ય ક�ા  

૯.  �ા�ય સભા- �ા�યસભાની �િૂમકા 

અન ેજવાબદાર�. � વસહાય �ૂથની 

�ા�ય સભા �� યે �િૂમકા- પચંાયતી 

પચંાયતી રાજ 

સ�ં થાઓની 

�ણકાર 

�ા�ય ક�ા 
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રાજ સ�ં થાઓની �િૂમકા અને 

જવાબદાર�ઓ.  

� ય��ત 

૧૦.  �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ની િવભાવના અને 

� યવ� થા  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

�ા�ય ક�ા 

૧૧.  સામા�જક િવકાસ- બાળક સગભા� � �ી 

અન ે� તનપાન કરાવતી માતાઓનાં 

આરો� ય અન ેપોષણ.  

�ણકાર 

� ય��ત  

�ા�ય ક�ા 

૧ર.  ગર�બો માટ� હક  આધા�રત સરકાર� 

યોજનાઓ તથા હાલની યોજનાઓ 

સાથે જોડાણ 

�ણકાર 

� ય��ત  

�ા�ય ક�ા 

 

 

- �ચૂક �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  ક�ાની 

તાલીમ�ુ ંમોડ�લુ  

�મ 

નં. 

તાલીમ� ુ ંનામ  તાલીમ 

આપનાર 

� થળ અને સમય 

૧.  �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) � ુ ંકાય�-  

 �ાથિમક ક�ાના સઘં શા માટ�?  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) � ુ ંમાળ�ુ.ં  

 � વસહાય �ૂથની સમી�ા, પટેા-

સિમિતની સમી�ા, �થાિનક 

લોકોકમ�ચાર�ની ���યા પર ખાસ 

ભાર �કૂ�ને � ૂિમકા અન ે

જવાબદાર�ઓ  

 માપદંડ, પેટા-કાયદા, અ� ય િનયમો 

અન ેિવિનયમો તૈયાર કરવા ં.  

 બેઠકની ���યા અને કાય���ૂચ તૈયાર 

કરવી.  

 ને��ૃ વ  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�ણકાર � ય��ત  

�ા�ય ક�ા : 

�ા�યસઘં 

(�ાથિમક ક�ાના 

સઘં– 

પીઆરએલએફ) 

ની રચનાના 

�થમ ચાર 

મ�હનાની �દર 

તાલીમ અપાવી 

જોઇએ. 
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ર.  �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ની નાણાંની � યવ� થા  

 ��ૂ મ િધરાણ યોજના તયૈાર કરવી 

અન ેજણાવવી.  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ના �હસાબ અન ે

�કૂ ક�પ�ગ.  

 વાિષ�ક આયોજન અને �દાજપ�  

 �થાિનક લોકો આધા�રત 

�નુ:ચકાસણી ત�ં  

 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�ણકાર � ય��ત  

૩.  � વસહાય �ૂથને સહાય – 

 તાલીમ જ��રયાત આકારણી   

 �ટ� ગયલેા ગર�બોને ક�વી ર�તે 

ઓળખવા અને એકિ�ત કરવા.  

 પેટા-સિમિતની રચના અને પટેા-

સિમિતઓની �િૂમકા અને 

જવાબદાર�  

 � વસહાય �ૂથ� ુ ં�ણેીકરણ અને 

ઓ�ડટ  

 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�ણકાર � ય��ત 

૪.  �થાિનક લોકોકમ�ચાર�– 

 પસદંગી  

 કામગીર� અન ેજવાબદાર�ઓ  

 સમી�ા અને િનય�ંણ  

 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�ણકાર � ય��ત 

પ.  અ� ય – 

 �થાિનક લોકોનો સાથ સહકાર  

 િનયમન અન ેજવાબદાર�  

 અ� ય સરકાર� લાઇન ખાતાં, 

�ો�કટ � ટાફ/ 

�ણકાર � ય��ત 
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હકદાર�, સામા�જક �રુ�ા, ક� યાણ 

અન ેસકંલન.  

 પચંાયતી રાજ સ�ં થા –�થાિનકલોકો 

આધા�રત સકંલન. 

 ઘર�� ુ�હ�સા,દા� સવેન, દહ�જ વગરે� 

�વા સામા�જક ��ો �ગે જ��રયાત 

આધા�રત તાલીમ  

 વીમો, પ�ે શન વગરે�   

 
 

�કૂ ક�પસ�ને નીચનેી તાલીમ આપવામાં આવે છે.  

�મ 

નં. 

તાલીમ� ુ ંનામ 

૧.  �કૂ ક�પ�ગની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓ –�કૂ ક�પ�ગમાં આ કરો – આ ન 

કરો. 

ર.  � વસહાય �ૂથની િવભાવના, �હસાબના ચોપડા અને �કૂ ક�પ�ગ 

૩.  �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં, િવભાવના, �હસાબના ચોપડા/ �કૂ ક�પ�ગ 

૪.  �થાિનક લોકો �ડૂ�-રોકાણ સઘંની િવભાવના, �હસાબના ચોપડા/�કૂ ક�પ�ગ 

પ.  � વસહાય �ૂથ, �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં, �થાિનક લોકો �ડૂ�-રોકાણ સઘં અને 

� યવ� થા મા�હતી પ�િત  

૭.  ��ૂ મ યોજના/ ��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ યોજના  

૮.  �થાિનક ક�ાએ સા�દુાિયક ખર�દ� 

૯.  નાણાંક�ય સમાવેશ અન ે નાણાંની � યવ� થા (આર.એફ, સી.આઇ.એફ, 

વી.આર.એફ. વગરે� સ�હત)  

 �થાિનક લોકસહાયક/�થાિનક લોકો કમ�શીલની તાલીમમાં � વસહાય �ૂથ, 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  માટ� યાદ�માં દશા�વલે 

ઉપરની બધી તાલીમ અને ના� ુ ં લખનારનીતાલીમનો સમાવેશ થશે. આ 

ઉપરાંત તાલીમ �થાિનક લોકો સહાયકને નીચેની તાલીમ આપવી.  

�મ 

નં. 

તાલીમ� ુ ંનામ 

૧.  �થાિનક લોક સહાયકની �િૂમકા અને જવાબદાર�ઓ  

ર.  સહયોગી �ામીણ અહ�વાલ(પીઆરએ) અન ેસહયોગી તાલીમ પ�િત(પીટ�એ) 
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૩.  સમા�જક સહાયક 

૪.  � વસહાય �ૂથ અને �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) - 

� યવ� થા મા�હતી પ�િત  

પ.  નાણાંક�ય સમાવેશ અન ેનાણાંની � યવ� થા (આર.એફ/ સીઆઇએફ., વીઆરએફ 

વગરે� સ�હત)  

૬.  �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની િવભાવના અન ે� યવ� થા  
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ભાગ- ૩  નાણાકં�ય સમાવેશ 

 ગર�બી ઘટાડવા માટ� પરવડ� શક� તેવા � યાજના દર� અન ેપરત �કૂવણીની 

શરતોએ જ�ર� નાણાં મળેવવા એ મહ�વ� ુ ં છે. સમયાતંર� વારંવાર નાણાંક�ય 

અ�કયામતો (�ડૂ� રોકાણ)મળ� ુ ંએ આ�િવકા ઉપા�ન માટ� અિત આવ�યક છે.રા� ��ય 

�ામીણ આ�િવકા િમશનનો એક �યેય એ પણ છે ક� �થાિનક લોકોન ેબેિ� કંગ પ�િતના 

માનવતંા �ાહકો �વ�પ�ે�થાિપત કરવા.  

 � વસહાય �ૂથ બધાં માટ� નાણાંક�ય સમાવશે માટ � બાર� તર�ક�ગરજ સાર�છે. 

�થાિનક લોકો � વસહાય �ૂથના સ� ય તર�ક� બચત, �ત�રક િધરાણ, બે� કમાં જોડાણ 

મારફત લોન કર� લેવી તે �થાિનક લોકોની િનયિમત ��િૃ�ઓ છે. �થાિનક 

લોકો� વસહાય �ૂથ/ �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)  ક�ાએ આ 

નાણાંક�ય લેવડ-દ�વડને લગતા બધા માપદંડની ચચા� કર�ન ે બેઠકની કાય�ન�ધમાં 

�થાિનક લોકોના િનણ�યો ન�ધશે. તમેાં �ૂથ �માણ ેથોડોક ફ �રફાર હોઇ શક�.  

બચત   

અઠવા�ડક ધોરણે અ�કુ રકમ બચાવવા� ુ ંન�� કરશ.ે બચત �ગે નીચેના માપદંડન ે

અ�સુરશે :  

 પર� પર ન�� કયા� �જુબ સમાન રકમમાં બચત કરશ.ે આ �થાિનક લોકો માટ� 

ફર�જયાત બચત રહ�શે.  

 �ૂથના િનયમોના આધાર� � વૈિ� છક બચતની રકમ ઉપાડ� શકશે. �થાિનક લોકો 

વધારાની આવક જમા કરવા � વિૈ� છક બચત પણ કરશે.  

 ફર�જયાત બચત િનયિમત જમા કરવામાં આવશ.ે �થાિનક લોકોમાંથી કોઇ 

બેઠકમા ં િનયત કર�લી ફર�જયાત બચતની રકમ જમા ન�હ કરાવ ેતો �ૂથે ન�� 

કયા� �જુબ આવા ક�રૂ બદલ કોઇ દંડની જોગવાઇ રહ�શે. �ૂથના બધા સ� યો 

આવી ક�રૂ માટ�ના કારણોના આધાર� દંડ કરવા� ુ ંપર� પર ન�� કરશે.  

 બચતનો યો� ય ર�તે �હસાબ થશે. તે �થૂ ર�જ� ટર તેમજ સબંિંધત સ� યની 

પાસ�કુમાં ન�ધવામાં આવશ.ે  

 સમય જતાં, �ૂથના સ� યોની આવક વધી �ય તો દર વષ� પ�રિ� થિતની 

સમી�ા કયા� બાદ �ૂથ કોપ�સ (ભડંૉળ) વધારવા માટ � અઠવા�ડક બચત� ુ ં

�માણ  પર� પર ન�� કરશ.ે તેનાથી બે� કમાંથી લોન� ુ ંવ� ુ�માણ મેળવવા તે 

�થાિનક લોકોની તાકાત વધારશે.  
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 સ�યો �થૂમાથંી નીકળ� જઇ/�ૂર થાય તો તમેની બચત તમેણ ે ઘડ�લા 

માપદંડના આધાર� પરત કરવામાં આવશે. �થાિનક લોકો ક�ટલોક ભાગ રાખી 

�કૂવા� ુ ંઅથવા યથાયો�ય �રૂ��રૂ� રકમ પરત કરવા� ુ ંન�� કરશે.  

 �ૂથ / �થાિનક લોકોનવો સ� ય લેવા� ુ ં ન�� કર� તો નવા સ�યોન ે સમાન 

બચત લાવવા� ુ ંજ�ર� નથી, પરં� ુતેણી �થૂના માપદંડ �જુબ બચત કરવા� ુ ં

ચા� ુકરશે.  

આત�રક િધરાણ અને પરત �કૂવણી 

 �વસહાય �ુથની બચતમાંથી ઉ� પ� ન થયેલ કોપ�સ (ભડંોળ) વપરાશ, 

આ�િવકા અને બી� જ��રયાતો અથવા તા� કા�લક જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા �ૂથના 

� ય��તગત સ� યોને લોન આપવા માટ� વપરાશ.ે  

 સ� ય/સ� યોને લોન આપવા માટ �ના િનણ�ય બઠેકમા ં લેશે. � વસહાય �ૂથની 

બેઠક દરિમયાન, સ�યોની િધરાણ જ��રયાત જણાવવામાં આવશ ેઅને તેન ેસમથ�ન 

આપવામાં આવશ.ે લોનની પા�તા ન�� કરતી વખત,ે હાજર�માં િનયિમતતા, બચત, 

અગાઉની લોનની પરત �કૂવણી િવચારણામાં લવેામાં આવશે. �ૂથમાં સૌથી વધાર� 

ગર�બ સ� યોને અથવા તા� કાલીક જ�ર હોય તેમને લોન અ�તાના ધોરણે આપવામાં 

આવશે.   

 બે બેઠક વ� ચે તાક�દની િ� થિત ઊભી થાય, તો બધા અથવા ઓછામાં ઓછા 

�ૂથના ૪-પ સ� યો સાથે આવશે અન ેલોન �ગનેો �� િવચારશે. આવી બધી લેવડ-

દ�વડ પછ�ની � વસહાય �ૂથની બઠેકમાં ર�કડ�ના ચોપડામા ંન�ધવામા ંઆવશે.  

 સામા� ય ર�ત,ે એક સ� યને એક સમયે વ�મુાં વ� ુબ ેલોન આપવામાં આવશે. 

તેમ છતાં, તાક�દની િ� થિતની બાબતમાં, �ી� લોન પણ આપી શકાશે.  સામા� ય ર�ત ે

લોનના હ� તા માિસક હ� તા તર�ક � �કૂવશે. આદશ� ર�ત ે, �ૂકંા ગાળાની લોન અને લા ંબા 

ગાળાની લોન માટ� � યાજના �ુદા �ુદા દર હોવા જોઇએ ન�હ. પરં� ુ� યાજના દર ઘટતી 

જતી િસલક પર વ�મુા ંવ� ુવાિષ�ક ર૪ ટકા (માિસક ર ટકા) રહ �શે.   

 લોનની ���યા અગાઉ પરત �કૂવણીના પ�કન ેઆખર��પ આપવામાં આવશ ે

અન ેતે �ગે �થાિનક લોકોસાથે પરામશ� કરવામાં આવશે. �હસાબના ચોપડામા ં��ુલ 

અન ે� યાજ અલગ દશા�વવામાં આવશ.ે સમંિત �કૂવણી પ�ક પર આધા�રત ��ુલ અન ે

� યાજની રકમ બ� ને �કુવશે. પરં� ુ�થાિનક લોકોમાથંી કોઇ જ�ર� રકમ ન આપી શક�, 

તો � યાજ �થમ �કૂવશે. ઘટતી જતી િસલક પર � યાજ ગણવામાં આવશે તેની ન�ધ 

લેવી.   

 �થાિનક લોકોમાંથી કોઇ હ� તાની �કૂવણીમાં િવલબં કર�, તો �ૂથ ેન�� કર�લા 

માપદંડ �જુબ દંડ લેવામાં આવશ.ે  
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 ચાર અઠવા�ડયાથીવ� ુસમય �ધુી �ણીજોઇને પૈસા પરત ન કર�, તો �થાિનક 

લોકો �ચા દર� ચા� કરવા� ુ ંન�� કર� શક� અન ેહાલની લોનની પરત �કૂવણી �રૂ� 

થતાં �ધુી �થાિનક લોકો સ� યને ��તીય લોન મળેવવામાથંી બાકાત રાખી શક�. અ� ય 

સ� યોના ભાર� દબાણ છતાં, સ� ય પરત �કૂવણી ન કર�, તો યો� ય અને વાજબી લાગ ે 

તેવાં પગલાં લેવા ઉપરાંત, બાક� લોન સામ ેક�રૂદાર સ� યની બચતનો �હસાબમેળ 

કરવા� ુ ં�થાિનક લોકો ન�� કર� શકશ.ે  

 �ૂથ તેના સ� યોન ેસમ� ફંડ (કોપ�સ) ધીરાણ કરશે ન�હ. �ૂથ� ુ ં૯૦ ટકા કોપ�સ 

�થાિનક લોકોને ધીરવામાં આવશ ેઅન ેબાક�ના ૧૦ ટકા કટોકટ�ની જ��રયાતોને પહ�ચી 

વળવા રાખવામાં આવશે.  

�કુ ક�પ�ગ : 

 ર�કડ�ના યો� ય ચોપડા �ળવવાથી પારદશ�કતા �ા� ત થશ ેઅને �થાિનક લોકો 

પર િવ�ાસ ટક� રહ�શે. �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) , �ો�કટ 

અન ેબે� ક સ�હત �ુદાં �ુદા ં સગંઠનોને જ�ર� મા�હતી ર�ૂ કરવામાં ત ેમદદ�પ પણ 

થશ.ે � વસહાય �ૂથની ચાર બેઠક પછ�, �થાિનક લોકો�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) / �ો�કટ કચેર� પાસથેી ર�કડ�ના ચોપડા માટ� િવનતંી કરશે. 

 

� વસહાય �ૂથ ક�ાએ નીચનેાં ર�કડ� �ળવવાના રહ�શ:ે 

(ક)કાય�ન�ધ ર�જ� ટર 

(ખ) રોકડવહ�  

(ગ) હાજર� અને બચતની ખાતાવહ�  

(ઘ) લોન ખાતાવહ�  

(ચ) સામા� ય ખાતાવહ�  

(છ) � ય��તગત પાસ �કુ. 

 

જો ક�, આ ચોપડા �ુદા �ુદા તબ�ે દાખલ કરવામાં આવે છે. ચોપડાનો �થમ 

સેટ- કાય�ન�ધ ચોપડો, રોકડવહ� અને બચત ખાતાવહ�. ત ેચોથી અઠવા�ડક બઠેકના 

�ત �ધુીમાં �ુથ તે મળેવશ.ે �ુથ �દરો�દર લોન (�ત�રક િધરાણ) આપવા� ુ ંશ� 

કરશે � યાર� લોન ખાતાવહ� દાખલ કરવામા ં આવશે. �યારબાદ, બી� ચોપડા દાખલ 

કરવામા ંઆવશે.   

 ર�કડ�ના ચોપડા લખવા માટ� સ� યોમાંથી અ�ર�ાન ધરાવનારન ે(�ને �ળૂ�તૂ 

�ાથિમક ગણતર�ના �હસાબો તથા લે�ખત કૌશ�ય હોય તેમને) પસદંગી આપવામાં 

આવશે. આવા સ� યો �કૂક�પ�ગ �ગનેી તાલીમ મેળવશ.ે �ૂથમાં અ�ર�ાન ધરાવનાર 

સ� યો ન હોય, તો �થાિનક લોકોનાપૈક� �ુ�ંુબો અને / અથવા � થાિનક �વુકન ે�કૂ 
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ક�પસ� તર�ક� પસદંકરવામાં આવશે. પસદં કર�લી � ય��તન ેનામાપ�િત �ગે તાલીમ 

માટ� મોકલવામાં આવશ.ે �ારંભમાં આ હ�� ુમાટ � �ો�કટના કમ�ચાર�ઓમાથંી સહાય 

માગવામાં આવશ.ે �ૂથ તે � ય��તને ર�કડ�ના ચોપડા લખવા માટ� વધારાના ફાળા 

અથવા � વૈિ� છક ફાળામાંથી અન ે પાછળથી �ૂથની ફાજલ રકમમાંથી માનદવેતન 

�કૂવવામાં આવશ.ે વળ�, �કૂ ક�પસ�ની સગવડ કર� આપનાર – સીસી/સીએમ 

વગરે�માથંી ન હોવા જોઇએ. િસવાય ક� તે અિનવાય� અને અપવાદ�પ ક�સમાં હોય. 

�થાિનક લોકો સીસી/ સીઆરપી માંથી અ��ુુળતા �જુબ સાથે �કૂ ક�પસ�ન�� કરશ ે:  
 

નામાની ���યા નીચેની ર�તે હાથ ધરવી  

૧.  બેઠકની શ�આતમાં, અગાઉની બઠેકની હાથ પરની રોકડ રકમ રોકડવહ�ના 

ર�કડ� સાથે સરખાવવી.  

ર. � વસહાય �ૂથની બેઠકમાં બધી ચચા� અને િનણ�યો કાય�ન�ધ ર�જ� ટરમાં �થમ 

દાખલ કરવામાં આવશ.ે  

૩.  કાય�ન�ધ ચોપડામાં લેવડદ�વડ ન��યા પછ� �થાિનક લોકોતનેે રોકડવહ� અને 

ખાતાવહ�માં ખતવશે (ન�ધાશે).  

૪.  હાજર�ની ખાતાવહ� અને � ય��તગત સ� યોની બચતની લવેડ-દ�વડ હાજર� અને 

બચત ર�જ� ટરમા ંખતવવામાં આવશે.  

પ.  લોનની પરત �કૂવણી અને �થાિનક લોકોમાંથી કોઇન ે આપલેી લોન, લોન 

ખાતાવહ�માં ખતવવામાં આવશે.  

૬.  સામા� ય �હસાબનાં સદર �ગેની લેવડ-દ�વડની ખતવણી સામા� ય �હસાબ 

સદરનાં � ત ેખાતામાં કરવામાં આવશ.ે  

૭.  � ય��તગત સ� યની લવેડ-દ�વડની ખતવણી સબંિંધતસ� યની પાસ�કુમાં 

કરવામા ંઆવશે.  

૮.  � વસહાય �ૂથની બેઠકની સમાિ� ત અગાઉ,�કૂ ક�પસ� અથવા �કૂ ક�પસ� 

ઉપરાંત બી� કોઇ સ� ય કાય�ન�ધ ચોપડામાં ન�ધેલી બેઠકની કાય�ન�ધ મોટ�થી 

વાચંી સભંળાવશે. બેઠકમાં હાજર રહ�લા બધાએ કાય�ન�ધ ચોપડામાં સહ� કરશે.  

૯.  બેઠકના �ત,ે ચોપડામાં હાથ પરની બાક� િસલક �� ય� ર�તે મળેવવામા ં 

આવશે. રોકડવહ� પર પદાિધકાર� અન ેના� ુ ંલખનાર સહ� કરશ.ે  

૧૦.  ર�કડ�ના ચોપડામાં બધી ન�ધ તમામ સ� યોની હાજર�માં � વસહાય �ૂથની બેઠક 

દરિમયાન કરવામાં આવશે. ર�કડ�ના ચોપડામાં કોઇ ન�ધ � વસહાય �થૂની 

બેઠકની સમાિ� ત પછ� કરવામાં ન�હ આવે.  
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૧૧.  � વસહાય �ૂથના �ુથના � ય��તગત સ� યોની પાસ�કુસ�યો પાસ ે રાખવામાં 

આવશે અને બાક�ના ચોપડા �કૂ ક�પસ�ની કામગીર� કરતા � વસહાય �ૂથના 

સ� ય પાસે રાખવામાં આવશે.  

૧ર.  � વસહાય �ૂથ માિસક ધોરણ ે આઇબી/સીબી �કરણમાં �ચૂવેલા માિસક 

અહ �વાલના ફોમ� �જુબ અહ�વાલ મોકલશે. 

બચત બ�ક ખા�ુ ં 

 � વસહાય �ૂથ� ુ ંબચત બ�ક ખા� ુ ત�ન ન�કની બ�કની શાખામાં ખોલાવવા� ુ ં

રહ �શે. બ �ક� ુ ંબચત ખા� ુ ં�ૂથના નામે ખોલવામા ંઆવશે.  

 �ણ મ�હના /૧ર અઠવા�ડયાની �દર હાલની � વસહાય �થૂની �દર, �ૂથ 

બ�કમાં બચત બ�ક ખા� ુખોલાવવાનો ઠરાવ કરશ.ે તેમ છતાં, ���યા ચાર અઠવા�ડયા 

બેઠક પછ� શ� થશ.ે બ �કમાં બચત ખા� ુ ંખોલાવવાનો ઠરાવ પસાર કરશે.  

૧.  �ોફ�શનલ ર�સોસ� પસ�ન/કલ�ટર કો-ઓડ�નેટર બચત ખા� ુખોલવા� ુ ંફોમ� 

ઉપલ�ધ કરશ.ે  

ર.  �ોફ�શનલ ર�સોસ� પસ�ન/કલ�ટર કો-ઓડ�નેટર�થાિનક લોકોને ફોમ� ભરવામાં 

અન ેદ� તાવજેનો ભાગ �રૂો કરવામાં મદદ કરશ.ે 

૩.  બ�ક ખા� ુ ખોલાવવા માટ� પદાિધકાર�ઓની ઓળખાણની સા�બતી અને 

સરનામાની સા�બતી જોઇશે. �થાિનક લોકોના �ૂથના બ ેક� �ણ પદાિધકાર�ના 

સ�ંકુતપણે ખા� ુ ં કાયા�િ� વ� ત થશે.  

૪.  પીઆરપી/એસી/સીસી/પીએફટ� અર� ફોમ� ર�ૂ કરવામાં સાથ ેઆવશે.  

પ.  �ૂથ ખાતાની સાથોસાથ �થાિનક લોકોમાં �ના પોતાના નામે બચત બ�ક ખા� ુ

ન હોય, તેમન ે� ય��તગત નામે બ�ક ખા� ુ ંખોલાવવાની તક પણ મળશે.  

૬.  �ુથ સમયસર બ�કમાંથી પાસ�કુ મેળવશેઅને તનેે િનયિમત પણ ે અ�તન 

કરાવશે.  

૭.  બચત બ�ક ખા� ુખોલા� યા પછ�, �ૂથ તે બ�કમાં ફાજલ (બચત) રકમ જમા 

કરશે. બચત ખાતામાં રોકડ જમા કરા� યા પછ� � ટ�� પ લગાડ��ુ ંજમા કાપલી� ુ ં

અડિધ� ુ ં જમાની સા�બતી તર�ક� સલામત ક� ટડ�માં રાખવામાં આવશે અને 

�યાર પછ�ની બેઠકમાં �હસાબના ચોપડામાં તેની ન�ધ લેવા �કૂ ક�પસ�ને 

જણાવવામાં આવશે.  

૮.  બ�કમાં રોકડ જમા કરાવવા માટ�, સહ� કરનાર સાથે બી� સ� યો પણ 

વારાફરતી બ�કની શાખાની �લુાકાત લશેે. આનાથી બ�ક અને બ�કની કામગીર� 

સમજવામાં �ુથના/સઘંના સ�યોને મદદ થશે.  
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૯.  પાસ�કુ (ચેક �કુ હોય તો તનેી સાથે) �થા િનક લોકોમાંથી એક જણ ર�કડ�ના 

ચોપડા સાથે સલામત ક� ટડ�માં રાખશ.ે (�થેૂ ન�� કયા� �જુબ).  

૧૦.  બચત બ�ક ખાતામાંથી નાણાં ઉપાડવા માટ � � વસહાય �ૂથની બઠેક દરિમયાન 

ઉપાડવાની રકમ અને તેના હ�� ુ�ગે ઠરાવ કરવામાં આવશે. ત ેપછ� સહ� 

કરનાર બ�કમાં જઇ જ�ર� નાણાં ઉપાડશે. આવા બધા ઉપાડની �કૂ ક�પસ�ને 

�હસાબના ચોપડામાં ન�ધ કરવા જણાવવામાં આવશે.  

૧૧.  �ૂથના �િતિનિધઓમાં ફ�રફાર થાય � યાર� �થૂ બ�કને તેની �ણ કરશ ેઅનસેહ� 

કરનારાઓ માટ�ના ફ�રફાર �ગે યો� ય કાય�વાહ� કરશ.ે 

� વસહાય �ૂથ�ુ ં��ૂ યાકંન 

 �થાિનક લોકોપૈક�ના �થૂ, તમેની કામગીર�ના િવ�લેષણ માટ� �થાિનક લોક 

સહાયક/�કૂ ક�પસ� અન ેઅ� ય � ટાફની સહાયથી � વ-આકારણી કરશે. �ધુારણા માટ� 

અન ે �ુથનાં લ� યાંક �ા� ત કરવા માટ� આગળ ધપવામા ં આ કાય� યોજના 

િવકસાવવામાં �ુથને મદદ કરશે :  

 �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ)ના ભાગ તર�ક�, � વસહાય 

�ૂથના તમામ સ� યોના ��ૂ યાંકન, સ�દુાય,ે �ૂથે,�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના 

સઘં– પીઆરએલએફ)  સાથ ે રહ�ન ે તૈયાર કર�લ માિસક �ગિત અહ�વાલના 

આધાર� દરમ�હને તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

 છ મ�હના પછ� અથવા બ�ક લોન માગતાં પહ�લા,ં �ુથ�ા�યસઘં (�ાથિમક 

ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) / બ�ક મેનજેર/ �ો�કટ � ટાફના બા� ��ૂ યાંકન 

માટ� �ુથ તૈયાર રહ�શે.  

 કોઇ �ૂથ સાર� ર�ત ેકામ ન કર� ુ ંહોય, તો �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ના �િતિનિધઓના સ� યો (� વસહાય �ૂથ િનય�ંણ પેટા-

સિમિત) �લુાકાત લેશે અને કામગીર� �ધુારવા માટ� માગ �દશ�ન આપવામાં 

આવશે. જ�ર� હોય, તો આવાં � વસહાય �ૂથને જ�ર� �મતાિનમા�ણ માટ� 

�ચુનો(ઇન�ટુ) �રૂાં પાડવામાં આવશ.ે  

 

�થાિનક લોક ફંડ   

 �ુદ� �ુદ� જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા સ�દુાયન ેસસંાધનોની જ�ર પડશે. આ 

જ��રયાતોમા ં ઘરવપરાશ જ��રયાતો, �ચા �યાજદરવાળ� લોનની �કુવણી, 

આ�િવકા� ુ ંિવ� તરણ, િશ�ણ, આરો� ય વગેર� �વી બી� અ�તાઓનો સમાવેશ થાય 

છે. આ જ�ર�યાતોની સભંાળ લેવા, સ�દુાય ફર� ુ ંફંડ (�રવો�વ�ગ ફંડ), સ�દુાય �ડૂ�-

રોકાણ ફડં (કો��નુીટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ) અન ેસહાયપા�તા ઘટાડા ફડં (વ�નેર�બી�લટ� 



 

 

73

�ર��શન ફંડ) ��ંુૂ પાડવામાં આવશે. તે અ��ુમ ે� વસહાય �ૂથ અને �ા�ય સગંઠનોને 

આપવામાં આવશ.ે  

૧. ફર� ુ ંભડંોળ (�રવો�વ�ગ ફંડ) 

 �વસહાય �ૂથનાં �ત�રક િધરાણ અન ે�ડૂ�કરણની ���યાને ઝડપી બનાવવા, 

રા�ય િમશનના ક�ટલાક માપદંડ પર આધા�રત �. ૧૦,૦૦૦ થી �. ૧પ,૦૦૦� ુ ં

�રવો�વ�ગ ફડં�વસહાય �ુથ મેળવશે. �ૂથની િવનતંી ર�ૂ કયા�ના પદંર �દવસની �દર, 

�રવો�વ�ગ ફડં બ�ક ખાતામા ં જમા થશ.ે 

 � વસહાય �ૂથને �રવો�વ�ગ ફંડની જોગવાઇઓ માટ�ના માપદંડ નીચ ે�માણે છે:  

 �થાિનક લોકોના � વસહાય �થૂમા ં ગર�બ �ુ�ુંબોની સૌથી વધાર� ગર�બ 

� �ીઓનો સમાવશે થશ.ે  

 �ૂથ છે� લા ૩-૪ મ�હના (૧ર અઠવા�ડયા)થી ‘પચં��ૂ’ની પાલન કર� ુ ંહશે: 

o �ૂથ બેઠકમાં સ�યોની હાજર� ઓછામા ંઓછા ૯૦ ટકા હોવી જોઇએ.   

o �ુથ, માપદંડ �જુબ િનયિમત બચત કરશે.  

o િનયિમત ર�ત ેલોન વ�લૂ કર� � વસહાય �થૂ ક�ાએ ઓછામાં ઓછા 

૯પ ટકા વ�લૂાત �ળવશે.  

o તાલીમબ� �કૂ ક�પસ� રાખવા જોઇએ અને ચોપડા (બઠેકની 

કાય�ન�ધનો ચોપડો, બચત-સહ-હાજર� ર�જ� ટર, રોકડ-વહ�, લોન 

ખાતાવાહ� અને સ� યોની પાસ�કુ) િનયિમત ર�તે અ�તન રાખશે. 

 ન�કની બ�કની શાખામાં બચત ખા� ુખોલાવ� ુ ંજોઇએ.  

 �ૂથના બધા સ� યોને � વસહાય �ૂથની િવભાવના, �થૂ � યવ� થા અને પચં��ૂ 

�ગ ે�ણ �દવસની સ� ય ક�ાની તાલીમ મેળવલેી હોવી જોઇએ.  

 �ુથનાં તમામ સ�યોએ વચનબ� થ� ુ ંજોઇએ ક� ફરતા ફંડનો ઉપયોગ �થાિનક 

લોકોમાં �ત�રક િધરાણ માટ� બચતની જ��રયાત �જુબ થશે. ર�વો�વ�ગ ફંડની 

જોગવાઇ પછ� પણ બધી બઠેકોમાં પચં��ૂ, � યવ� થા અને નાણાંક�ય માપદંડ 

ચા� ુરાખવા સમંત થવા જોઇએ.   

ર.  સા�દુાિયક �ડૂ�-રોકાણ ફંડ (કો��નુીટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ-સીઆઇએફ)  

  �ૂથ એકવાર પચં��ૂ અપનાવે, � યવ� થા અને સારા નાણાંક�ય 

માપદંડને અ�સુર� અન ેબચત અને ફરતા ફડંના યો� ય ઉપયોગ� ુ ંિનદશ�ન કર�, 

તો ��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ યોજના/��ૂ મ યોજના (એમઆઇપી/એમસીપી/ એમપી/ 

મારફત સીઆઇએફની જોગવાઇ સાથે �વસહાય વધાર� સહાય મળશે. �વસહાય 

�ૂથ આ નાણાંનો ઉપયોગ આ�િવકાની તક અન ેબી� �ુદ� �ુદ� જ��રયાતો 
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િવ� �તૃ બનાવવા કરશ.ે આમાંથી �ૂથ લોન મેળવી શકશે અને ��ૂ મ િધરાણ 

યોજના અ�સુાર � ય��તગત ર�ત ેઆવકિનમા�ણ ��િૃ�ઓ હાથ ધર� �વસહાય 

�ુથની આવક વધાર� શકશે. તેથી, સા�દુાિયક �ડૂ�-રોકાણ ફડં (સીઆઇએફ)  

આ�િવકા અને �વનની �ણુવ�ા �ધુારવા માટ� ઉ��પક છે. નાણાં િધરાણ 

સ�ં થાઓ પાસેથી નાણાં મેળવીસઘં વ� ુસહાય મેળવી શકશે.  

� વસહાય �ૂથની પા�તાના માપદંડમા ં એમઆઇપી/એમસીપી/ એમપી 

���યા મારફત કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટફંડમા ંઆ �માણે ��ૃ� કરવામાં આવશે.   

- � વસહાય �ૂથ નીચેની ભલામણ કર�લી ���યાઓ અ�સુાર માઇ�ો 

ઇ�વે�ટમ�ેટ �લાન (એમઆઇપી) /માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન (એમસીપી) / 

માઇ�ો �લાન (એમપી) િવકસાવ� ુ ંજોઇશ.ે  

- માઇ�ો ઇ�વે�ટમે�ટ �લાન (એમઆઇપી) /માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન (એમસીપી) 

/ માઇ�ો �લાન (એમપી)� ુ ં��ૂ યાંકન અન ેબહાલી મળેવવી જોઇશે.  

  

 ઉપરનો માપદંડ સતંોષતા, � વસહાય �ૂથ ��ૂમઆયોજન ���યા માફત 

સીઆઇએફ લોન માટ� પા� રહ�શ.ે તેમ છતાં, રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન, 

�ાથિમક ક�ાનાં સઘં અને/અથવા �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં રચવામાં આવે 

અન ે કાયા�િ� વત થયાં હોય � યાં �ધુી ત�ન �ત�રક પગલા�પ ે અઠવા�ડક 

બેઠકોના છ મ�હના �રૂા કયા� હોય તેવાં � વસહાય �ૂથને સી� ુ ંજ સીઆઇએફ 

આપી શકશે. �ાથિમક ક�ાનાં �ટાં ફોરમ (�ાથિમક ક�ાનાં સઘં રચાયાં ન હોય 

તો ગામનાં � વસહાય �થૂના નેતાઓના ફોરમ �ગે પાંચથી સાત પગલાનંે 

યો� ય ર�તે અ�સુર�ને તેના ��ૂ યાંકન માટ� ર�ૂ કરવા ં જોઇએ. 

એમઆઇપી/એમસીપી/એમપીનો અમલ કરવા માટ� રા�ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશને ��ૂ યા ંકન કર�લ એમઆઇપી/એમસીપી/એમપી અને �ા�યસઘં (�ાથિમક 

ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ની ભલામણના આધાર� � વસહાય �થૂને લોન 

તર�ક� સીઆઇએફ આપશે.  

  �ાથિમક ક�ાનાં સઘં રચાય � યા,ં �ાથિમક ક�ાનાં સઘંની કારોબાર� 

સિમિત, બીએમએમ�/ુડ�એમએમ�નુા �િતિનિધની હાજર� અન/ે અથવા ટ�કામાં 

��ૂ યાંકન કરશે. ત ે પછ� રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન સબિંધત � વસહાય 

�ૂથોને આગળ લાવવા માટ � �થાિનક લોકો,�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– 

પીઆરએલએફ) ના ખાતામાં લોન તર�ક� રકમ �ટ� કરશે. � વસહાય �ૂથ તર�ક� 

�ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ન ેલીધેલ લોનના હ�તા 

પરત કરવાના રહ �શે. આ �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં�લ�ટર/સે� 
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ક�ાનાસઘંઅ��ત� વમા ં આવ ે � યાં �ધુી ફંડને ફર� ુ ંરાખશે.�લ�ટર/સે� ક�ા� ુ ં

સઘં રચાય, તો �લ�ટર/સે�ક�ાના સઘંને મોટા �માણમા ં� વસહાય રોકાણ ફંડ 

મળશે અને ત ે��ૂ યાંકન કર�લ ��ૂ મ િધરાણ યોજનાના આધાર� � વસહાય �ૂથને 

આપવા માટ � �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં– પીઆરએલએફ) ન ેઆ રકમ 

મ�ંરૂ કર� આપવામાં આવશ.ે  

  

  રા�યક�ા� ુ ં િમશન,�થાિનક લોકો - �થૂને સર�રાશ �. પ૦,૦૦૦ – �. 

૬૦,૦૦૦ ��ૂ મ િધરાણ આયોજનની ���યા મારફત � વસહાય �ૂથને �ડૂ�-

રોકાણ ફડંને લોન તર�ક� ��ૂુ ંપાડશે, �થી � વસહાય �ૂથમા ંના લગભગ ૫૦% 

સ�યોને જ��રયાત અન ેઅ�તાના �જુબ ��ૂ મ િધરાણ આયોજનમા ંલાભા��વત 

કર� શકાય અને બાક�નાસ� યો વારાફરતી લોન મેળવતા થશે. � વસહાય �ૂથમાં 

ગર�બોમાંથી સૌથી વધાર� ગર�બ અને સૌથી વધાર� સહાયપા�તા ધરાવતા / 

વ�ંચતન ેઅ�તા આપવામાં આવશે. આ મયા�દા (�થાિનક લોકો �ડૂ� રોકાણ 

ફંડ� ુ ં �માણ) અ�ભુવ અને સીઆઇએફ લોનની માગ પર આધા�રત 

�લ�ટર/સે� ક�ાનાં સઘં �ધુાર� શક� છે. પીઆરપી/સીસી/પીએફટ� બેઠકોમા ં

હાજર� આપશ ેઅન ે��ૂ મ િધરાણ યોજના મારફત આરએફ અન ે�થાિનક લોકો 

�ડૂ�રોકાણ ફડંનો સ�ંણૂ � ઉપયોગ થાય તે િનિ�ત કરવા ���યાન ે સરળ 

બનાવશ.ે  

 

૩.  દયિનતા ઘટાડવા માટ��ુ ંફંડ (વ�નર��બલીટ� ર�ડ�શન ફંડ) 

  � થાિનક પ�રિ� થિતના સદંભ�માં �ુદ� �ુદ� સહાયપા�તા તેમજ 

અવલબંન ઘટાડવા માટ� સહાયપા�તા ઘટાડા ફડં(વ�નર��બલીટ� ર�ડ�શન 

ફંડ)�ાથિમક ક�ાનાં સઘંને અપા� ુ ં ખાસ ફંડ છે. તેમા ં અ� �રુ�ા 

(બીઆરએલપીએસ અ� �રુ�ા નીિતની જોડાણ-પ તર�ક� જોડ�લી માગ�દશ�ક 

�ચૂનાઓ) પોષણ, િશ�ણ, આરો� ય, � વ� છતા અથવા �ા�ય સઘં (�ાથિમક 

ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ન ે સબંિધત અ� ય સહાયપા�તાનો સમાવશે 

થાય છે. રા�યમાં ઉદભવતી િવિવધ િવષમ પ�ર��થતીઓના પ�રપે�યમાં 

ઉ� પ� ન થતી જ��રયાતના આધાર� રા�ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશન(એસ.આર.એલ.એમ.) એ �ુદ� �ુદ� નીિતઓ તયૈાર કરવી જ�ર� છે. 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં તનેા સ� યો અન ે� વસહાય �ૂથોની જ��રયાતોને �યાનમાં 

લઇને દયિનયતા ઘટાડવા માટ�� ુ ં ફંડ (વ�નર��બલીટ� ર�ડ�શન ફંડ)ના 

વપરાશની ���યા ન�� કર� શક� છે. �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં � વસહાય �ૂથ સાથ ે
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પરામશ� કર� �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) માં દયિનતા 

ઘટાડવા માટ �� ુ ં ફંડ માટ� � વસહાય �ૂથ પાસેથી ફાળો લેવા� ુ ંન�� કર� શક�. 

સબંિંધત રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશનની નીિત િવષયક જ��રયાતના આધાર� 

જ�ર� દ� તાવજેો અને અહ�વાલ તયૈાર કર� શકાય.  

  આ ફંડનો ઉપયોગ �થાિનક લોકો અને સઘંના અ�ય સ�યો િવષમ 

પ�ર��થતીઓનો સામનો કરવા સહાય પા�તા તર�ક� અને જોખમ ઘટાડવા માટ� 

કર� શક� છે. 

 

દયિનતા ઘટાડવા માટ��ુ ંફંડ (વ�નર��બલીટ� ર�ડ�શન ફંડ) મેળવ�ુ ં 

૧.  �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  તરફથી દયિનતા 

ઘટાડવા માટ�� ુ ંફંડ (વ�નર��બલીટ� ર�ડ�શન ફંડ)ની માંગ ઉભી થવી જોઇએ.  

ર.  �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) બ�ક ખા� ુ ંધરાવ� ુ ંહો� ુ ં

જોઇએ.  

 

��ૂ મ �ડૂ�રોકાણ આયોજન/ ��ૂ મ િધરાણ આયોજન/ ��ૂ મ આયોજન 

(એમઆઇપી/એમસીપી/ એમપી)  

 ��ૂ મ �ડૂ� રોકાણ આયોજન/ ��ૂ મ િધરાણ આયોજન/ ��ૂ મ આયોજન 

(એમઆઇપી/એમસીપી/ એમપી)એ આ�િવકાનો ઇિતહાસ, તેમજ આ�િવકાન ે�પશ�તા 

��ુાઓ (�વાક� સામા�જક, આિથ�ક, હકોને લગતા,ં સલામતીને લગતાં વગરે�) તમેજ 

�ુ�ુબંની જ��રયાતો સમજવા માટ �ની ���યા છે.એમ.સી.પી. કરવા માટ� મદદ આપનાર� 

સમ� �ુ�ંુબ સાથે (આદશ� ર�તે) સવંાદ �થાપવામાં સરળતા કર� આપવાની 

રહ �શે,અથવા �વસહાય �ુથનાં સ� યો �ુ�ંુબના સાથે પોતાની, આવ�યકતાઓ અને 

જ��રયાતો �ગે ચચા� કરવાની રહ�શે. મદદ આપનારની � ૂિમકા  ફકત ફોમ� ભરાવવા 

�રુતી મયા��દત રહ�શે નહ�. આ ��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ આયોજન/ ��ૂ મ િધરાણ આયોજન/ 

��ૂ મ આયોજન �ુ�ંુબન ે અન ે �વસહાય �ૂથને �ુ�ુંબ અને �થૂ ક�ાએ અસર કરતી 

સમાન સમ�યાઓને સમ� શકવા સ�મ કરશે. તદઉપરાંત, એમઆઇપી/ એમપીપી/ 

એમપી સામા�જક ��ો, આ�િવકા, હકદાર� વગરે�ને લગતા ઉ�ભવતા ��ો� ુ ં

સવ�સમતંી� ુ �ચ� ર�ૂ કરશે. �ો�કટ �ટાફ (બીએમએમ� ુ ) અગાઉથી િનિ�ત કર�લ 

�લ�ટર/સે�/ ગામના �ૂથના એમઆઇપી/ એમસીપી/ એમપી� ુ ં િવ�લ ેષણ કર�, 

એમ.આઇ.પી./એમસીપી/ એમપીમાંથી ઉદભવતી જ��રયાતોના અ�સુધંાનમા ં 

કરવાના ંથતાં હ�ત�ેપો ન�� કરશે. આ હ� ત�પે સામા�જક કાય�વાહ�, સામા�જક ��ો, 

આ�િવકા, હકદાર� ને લગતાં િવષયો વગેર� �ે�ના હોઇ શક�.   
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 � વસહાય �ૂથના સ� યો ��ૂ મ આયોજનની કવાયત(એમ.સી.પી)માં ભાગ લશેે. 

આ ���યા �થાિનક લોકોનાં સસંાધનોન ે ઓળખવાં,સમજવાં અન ે સિમ�ા કરવા, 

ભિવ�યમાં આવનાર પડકારો� ુ ં િવ�લેષણ કરવા, �ુથની જ��રયાતોન ે સમજવા અને 

�ા� ત સસંાધનોનો વ�મુાં વ� ુઉપયોગ કર�ને િવષમતાઓને �ૂર કરવા ભાિવ આયોજન 

બનાવાશ.ે આ ���યા �ુથના સ�યોના આ�મિવ�ાસમાં વધારો કરશે તેમજ સ�યોની 

�વનની �ણુવ�ા �ધુારવા માટ �ની �મતામાં વધારો થશ.ે �થાિનક લોકો સ�ં થાઓના 

િનમા�ણ, સશ��તકરણ તમેજ સ�ંથાઓના સચંાલનનાં �ણુો શીખશેઅન ે આ ���યા 

�થાિનક લોકોના નાણાક�ય � યવ� થાપનનાં  કૌશ�યમાં  વધારો કરશે. 

 

એમઆઇપી/એમસીપી/એમપી કરવા માટ�ની શ�આતની ���યા.  

 દર�ક � વસહાય �ૂથે રચનાની તાર�ખથી ઓછામાં ઓછા છ મ�હના �રૂા કર�લા  

હોવા જોઇએ.  

 � વસહાય �ૂથની �દર પચં��ૂ એટલ ે ક�, િનયિમત બચત, હાજર�, િનયિમત 

�ત�રક િધરાણ, િનયિમત પરત �કૂવણી અને તમામ લેવડ-દ�વડના 

�હસાબના ચોપડા િનયત િનયમો અને િવિનયમો અ�સુાર હોવા જોઇએ.  

 � વસહાય �ૂથની ઓછામાં ઓ�ં ૮૦ ટકા ભડંોળ(કોપ�સ) 

એમઆઇપી/ઓમસીપી/એમપીના વખતે બાક� (સ� યોને લોન તર�ક� �કૂવેલી) 

હોવી જોઇએ.  

 ઓછામાં ઓછા ૯પ ટકા પરત �કૂવણી દર�ક ખાતા સ� યોએ લોન િનયિમત 

(�નુ:�કૂવણીના સમયપ�ક અ�સુાર તે સમયે) �કૂવલેી હોવી જોઇએ.  

 �વસહાય �ૂથ  બ�કમાં બચત ખા� ુ ંધરાવ� ુ ંહો� ુ ંજોઇએ.  

 �વસહાય �ૂથના દર�ક સ�યે એમઆઇપી/એમસીપી/એમપી �ગેની  

(ઓર�એ�ટ�શન) તાલીમ સ�હત � વસહાય �ૂથ �ગેની �ાથિમક તાલીમ 

મેળવેલી હોવી જોઇએ.  

 

એમઆઇપી/એમસીપી તૈયાર કરવા માટ�નાં પગલાં (ફોમ� જોડ� ું છે. જોડાણ-૪)  

 �ૂથ માટ � ��ૂ મ આયોજન તયૈાર કરતી વખતે પાંચથી સાત પગલાં 

અ�સુરવાના ંથાય છે. � નીચે �જુબ છે :  

પગિથ� ુ૧ : � વસહાય �ૂથની �પર�ખા તૈયાર કરવી.  

o �ુ�ુબંના સ� યો અને તેમનો � યવસાય. 

 

પગિથ�રુ : સ� યો/�ુ�ંુબોની સવ��ાહ� મા�હતી એકઠ� કરવી.  
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o �ુ�ુબંના સ� યો અને તેમનો � યવસાય. 

o અ� કયામત/ િમલકતો ની િવગત : જમીન, પ�,ુ મકાનનો �કાર વગરે�  

o મળવાપા� હક : જોબકાડ�, પીડ�એસ, ર�શનકાડ�, બીપીએલકાડ� વગેર�  

o �ુ�ુબંની સહાયપા�તા  

o સ� યોની આ�િવકા ��િૃ�ઓ �ગે મા�હતી એકઠ� કરવી. 

 

પગિથ� ુ-૩ : આવક-ખચ� (�ચા �યાજદરના દ�વા સ�હત)  

o �ુ�ુબં ક�ાએ આવક અને ખચ�ના � �ોત  

o જવાબદાર� : દ��,ુ ગીરો, કરજ(ઉધાર�) વગરે�  

o �ુ�ુબંની િવગતવાર આ�િવકા �પર�ખા (આ�િવકાનો માગ � સમજવા માટ�)  

 

પગિથ� ુ -૪ : જ��રયાતોની �ાથિમ�તા ન�� કરવી અને �ુ�ંુબની �ડૂ�-

રોકાણ યોજના 

o લોનનો હ�� ુ 

o લોનની જ�ર� રકમ અન ે �ુ�ુબંનો પોતાનો ફાળો (સ� યોનો ફાળો, � વસહાય 

�ૂથને  જ�ર� રકમ)  

o �ુ�ુબંની માિસક આવક  

o પરત �કૂવણી� ુ ંઆયોજન (હ� તાની સ�ં યા અને �ક�મત)  

o � વસહાય �ૂથમાં સ� યની કામગીર� (બચત, પરત �કૂવણી અને હાજર� 

વગરે�મા ંિનયિમતતા)  

o �મતા વધ�નની જ��રયાતો : મા�હતી, કૌશ�ય િવકાસ, સ�ં થાક�ય સસંાધનો �ારા 

સહાય મળેવવી.   

 

પગિથ�–ુપ : સ� યોને અ�તા�મ આપવો- �ાથિમકતા લઇ શકાય 

o ગર�બ �ુ�ંુબો પૈક� સૌથી વ� ુગર�બ �ુ�ંુબન ેઅ�તા આપવામા ં આવશે.  

o તા� કા�લક જ�ર�યાતો �યાન ે લેવી (�વી ક� આરો� ય/િશ�ણ/આબોહવા 

પ�ર��થતી)  

o પદાિધકાર�ઓને બદલે સ� યોને અ�તા આપવી.   

 

પગિથ� ુ-૬ : અ�તા�મને આધાર� �ૂથમા ંવારાફરતી િધરાણની યોજના 

 

પગિથ� ુ-૭ : � વસહાય �ૂથ અને �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સંઘ– પીઆરએલએફ) 

/ ડ�એમએમ� ુવ� ચે સમ�ૂિત કરાર 
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એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીમાં સમાિવ� ટ ���યાઓ  

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી તૈયાર કયા� પહ�લા:- 

o ઉપર દશા�વેલ માપદંડો �જુબ એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપી માટ � િનિ�ત 

� વસહાય �ૂથની પા�તા ન�� કરવી. (�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં �લ�ટર/સે� કો-

ઓ�ડ�નેટ�ર, ર�સોસ� પસ�ન અન ેતા�કુાના જવાબદાર અિધકાર�ની સહાય લઇ આ 

કામ ��ૂુ ંકરશ.ે  

o એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી તયૈાર કરવા દરિમયાન બધા સ� યોની 

હાજર�ની ખાતર� કરવી. 

o એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી તયૈાર કરવા માટ� બેઠક� ુ ં આયોજન 

કરવાિનિ�ત �થાન ન�� કર� ુ.ં 

 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી તૈયાર કરવા ના સમયે  

 નીચે િવગતવાર જણાવલેી ���યા અ�સુાર એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી 

તૈયાર કરવામાં ર-૩ �દવસથી વધાર� લાગી શક� :  

o સહાયકની �થૂ સાથે એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીના ઉ�શે �ગેની ચચા� 

(તનેાથી દર�ક સ� યોની ભાગીદાર� િનિ�ત થશે).  

o �ુથના �ુ�ંુબની �પર�ખા �ગ ેચચા� (�ુ�ંુબના સ� યો, િશ�ણ, આરો� યની િ� થિત, 

શાર��રક િ� થિત, � યવસાય, સસંાધનો, િમલકતો(અ� કયામતો), જવાબદાર�ઓ, 

હકોની ઉપલ�ધતા, બાક� લણેાં,  અ� �રુ�ાના ��ો, ખાસ ક�ા)  

o �ૂથના સ� યની �પર�ખા �ગ ે ચચા�- વત�માન પડકારો/પડકારોનો  સામનો 

કરવા દરિમયાન અ�ભુવાતી ��ુ ક�લીઓ ન�� કરવી.  

o દર�કના ભાિવ આયોજન �ગ ેિવચારોની આપ-લે, તેમજ ચચા�-િવચારણા  

o �ુથના સ�યોભિવ�યના કાય� આયોજન ને �ુ�ંુબના સ� યો સાથે બેસી તૈયાર 

કરશે અને ન�� કરશે. (તા� કા�લક અને લા ંબા ગાળા� ુ ંઆયોજન)  

o �ૂથમાં � ય��તગત સ� ય અને �ુ�ંુબની ભાિવ આયોજન �ગે ચચા� 

o સ�યોના � ય��તગત આયોજનને અ�તા.  

o સ�યો� ુ ં � ય��તગતઆયોજન (નાણાક�ય જ��રયાતો, ટ�કિનકલ સહાયની જ�ર, 

ક�� �ીયતા સહાય જ��રયાતો)ના અમલ માટ� જ��રયાતો� ુ ંસ�ંલન.  

o �ૂથ ક�ાએ સ�યોની � ય��તગત યોજનાઓની જ��રયાતોની અ�તા.  
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o � વસહાય �ૂથના બધા સ� યો સાથ ે અને � વસહાય �ૂથને �ૂથ તર�ક� િવગતવાર 

ચચા� કયા� પછ� જ એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી ફોમ�મા ં સહાયક� બધી 

િવગતોનો સમાવેશ કરવો.  

o �ુથ ે સિમ�ા અને મ�ૂંર� માટ � �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – 

પીઆરએલએફ)  અથવા એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપીની સિમ�ા સિમિતન ે

અર� કરવી જોઇશ.ે   

o � વસહાય �ૂથ �ારા �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) / 

�લ�ટર/સે� લેવલ સઘં/ ડ�એમએમ� ુતરફથી ફંડની પહ�ચ.  

o એમસીપી/ એમઆઇપી/એમપી અ�સુાર �ુથના સ�યોને ફંડની રકમ� ુ ં

િવતરણ.   

o �ૂથ ે�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) / બીએમએમ�નેુ 

નાણાં મ�યાના �ણ મ�હનાની �દર (�ટુ�લાઇઝશેન સટ��ફક�ટ) ઉપયો�ગતા 

�માણપ� (વકૈિ� પક) ર�ૂ કર� ુ.ં– 

 

��ૂ મ િધરાણ આયોજનની સિમ�ા કરવી  

o એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી તયૈાર કયા� પછ�, �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના 

સઘં – પીઆરએલએફ) ની ગરેહાજર�મા ં એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપીની 

સિમ�ા સિમિતને મોકલવામાં આવશે. પરં� ુ�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં હાજર હોય તો 

��ૂ મ આયોજન �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ન ે

મોકલવામાં આવશ.ે �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં તનેી નીચેના બધા � વસહાય �થૂના 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી એકિ�ત કરશે.  

o �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)ની ગેરહાજર�માં 

એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપી� ુ ં સિમ�ા (તા�કુા ક�ા/ �લ�ટર/સ�ે 

ક�ાના)૩થીપ પસદં કર�લા � વસહાય �ૂથના �િતિનિધઓ સબંિંધત 

�લ�ટર/સે�ના સીસી/એસી/પીએફટ�/બીએમએમ�નુા �િતિનિધ �ારા થશે. 

�માં ડ�એમએમ�નુા �િતિનિધનો પણ સમાવેશ કર� શકાશ.ે  

o બધા સ� યોની હાજર�માં નીચેના િવભાગમા ં દશા�વેલા માપદંડ પર આધા�રત 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી� ુ ંસિમ�ા કર�ુ.ં  

- સિમિતએ દર પખવા�ડય ેિનયત તાર�ખોએ િનયિમત મળ� ુ.ં  

- સિમિતએ દર�ક પખવા�ડયા દરિમયાન તૈયાર કર�લ બધાં 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી િવચારણામાં લેવા.  
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- એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીના સિમ�ા માટ�, � વસહાય �ૂથના ન�કના � થળે 

એમસીપી/ એમઆઇપી/એમપીની સમીિતની બઠેક યોજવી.  

- એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીની સિમ�ા ���યા દરિમયાન � � વસહાય 

�ૂથોએ તેમના એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપી ર�ૂ કયા� છે તેવાં �ૂથોના 

�િતિનિધઓએ ફર�જયાત હાજર રહ�� ુ.ં   

સિમ�ા માટ� માપદંડ  

 મા�હતી સાચી છે ક� ખોટ� તે તપાસ કરવી.  

 તૈયાર� દરિમયાન દર�ક સ�યની ભાગીદાર� િનિ�ત કરવી.  

 �ૂથના સૌથી વધાર� ગર�બોની જ�ર�યાતોની અ�તા પર યો� ય ભાર �કૂવો.  

 �ૂથના બધા સ� યોમાં �ડૂ�-રોકાણ આયોજનનો અમલ કરવાનાં કૌશ�ય અન ે

�ણકાર� હોવાં જોઇએ.  

 સ� યોનો ફાળો �ુ ંછે? (નાણાં/�મ વગરે�)  

ઉપરના માપદંડના આધાર� ��ૂ મ આયોજનની સિમિત સ�દુાયી �ડૂ�-રોકાણ ફડં 

(સી.આઇ.એફ) ��ુ ંકરવા માટ� ડ�એમએમ�નેુ ��ૂ મ િધરાણ આયોજન સિમિતની 

ભલામણના આધાર� ડ�એમએમ� ુ� વસહાય �ૂથને સીધાંજ નાણાં �ટાં કરશે. 

��ૂ મ િધરાણ આયોજન પછ�  

o �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં અિ� ત� વમાં ન હોય, તો એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી 

સિમ�ા સિમિત ��ૂ મ આયોજન સામે સીઆઇએફના યો� ય ઉપયોગ ન�� કરશે 

અન ે બીએમએમ�નેુ ઉપયો�ગતા �માણપ�(�ટુ�લાઇઝેશન સટ��ફક�ટ) 

(વકૈિ� પક) ર�ૂ કરશે.  

o �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં હોય, તો � વસહાય �ૂથ િનય�ંણ પેટા-સિમિત ��ૂ મ 

આયોજન સામે સીઆઇએફના યો� ય ઉપયોગન�� કરશે અને બીએમએમ�નેુ 

ઉપયો�ગતા �માણપ�(�ટુ�લાઇઝશેન સટ��ફક�ટ) (વૈકિ� પક) ર�ૂ કરશે.  

o રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશનની જ��રયાત પર આધા�રત બીએમએમ�/ુ 

ડ�એમએમ�નેુ સીઆઇએફ પર � વસહાય �થૂ/ �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના 

સઘં – પીઆરએલએફ) પાસેથી ઉપયો�ગતા �માણપ�(�ટુ�લાઇઝશેન 

સટ��ફક�ટ) વકૈિ� પક છે.  

નાણાનંો �વાહ અને � યવ� થા  

�રવો�વ�ગ ફંડ :  ઉપર દશા�વલેા માપદંડના આધાર� તમામ પા� � વસહાય 

�ૂથને�રવો�વ�ગ ફડં આપવામાં આવશ.ે તેમાં બ ેપ�રિ� થિત રહ�શે :  

(ક) �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં અિ� ત� વમા ંહોય, તો – 
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 �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  અને ડ�એમએમ� ુતથા 

�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  અને � વસહાય �ૂથ વ� ચે 

સમ�ૂતી કરાર રહ �શે. (સમ�ુતી કરાર બીડ� ુ ંછે.)  

 �ુથ ે અનામત ફંડમાંથી િવતરણ કરવાની લોન માટ� જ��રયાત અને 

ઉપયો�ગતા(વપરાશ)ની ચકાસણી કરશ.ે  

 �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ની લોન સિમિત 

અર�ઓની ચકાસણી કરશે. આ સિમિત �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – 

પીઆરએલએફ)  અને બીએમએમ�/ુપીએફટ�/પીઆરપી(ર�સોસ� પસ�ન) ના 

સ� યોની બનલેી રહ�શે. પચં��ૂ આકારણીનો આધાર બનશે.  

 ચકાસણીના આધાર�, �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં લોનની અર� મ�ૂંર કર� �રવો�વ�ગ 

ફંડની મ�ૂંર� માટ� તે ડ�એમએમ�નેુ મોકલશ.ે  

 ડ�એમએમ� ુખાત ે �જ�લા લાઇવલી�ડુ મેનજેર �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના 

સઘં – પીઆરએલએફ) ન ે�રવો�વ�ગફંડ ��ું કરશ.ે  

 �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં ડ�એમએમ� ુ (�જ�લા) તરફથી મળેલાં નાણાંને સાત 

�દવસની �દર � વસહાય �થૂને આપશે.  

 બચત બ�ક ખાતામાંથી �ણ �દવસની �દર રકમ ઉપાડ�ને હાલના �થૂ 

ભડંોળ(કોપ�) સાથે સમાન ભડંોળ(કોપ�સ) બનાવાશે. 

 � વસહાય �ૂથ લોન મ�યાના એક અઠવા�ડયાની �દર સ� યોને તે દરિમયાન 

કંઇક આકિ� મક જ��રયાત ઉભી થાય તે િસવાય અ�તા�મ/ ધીરાણ 

આયોજન(િધરાણ  આયોજન) �જુબ લોન� ુ ંિવતરણ કરશ.ે  

(ખ) �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં અિ� ત� વમા ંન હોય તો – 

 � વસહાય �ૂથ (તા�કુા ક�ા) બીએમએમ�નેુ �રવો�વ�ગ ફંડ ��ું કરવા િવનતંી 

કરશે.  

 િવનતંીના આધાર� (�જ�લા ક�ા)ડ�એમએમ� ુ� વસહાય �થૂના બ�કના ખાતામા ં 

�� ય� ર�તે નાણાં �ટા ં કરશે.  

 �ુથ �ણ �દવસની �દર બચત બ�ક ખાતામાંથી રકમ ઉપાડ�ને હાલના �થૂ 

ભડંોળ (કોપ�સ) ઉપરાંત સામા�ય ભડંોળ (કોપ�સ)બનાવાશ.ે 

 આ દરિમયાન કોઇક આકિ� મક જ��રયાત ઊભી થાય તે િસવાય, � વસહાય �ૂથ 

તેના સ� યોન ે તે જ �દવસે / પછ�ના �દવસ ે (બ�કમાંથી ઉપાડ�ા તાર�ખે) 

અ�તા�મ/ ���ડટ �લાન અ�સુાર રકમની વહ�ચણી કરશે. તેમા ં કોઇ ફ�રફાર 

થાય તે �વસહાય �ૂથની કાય�ન�ધના ચોપડામાં દશા�વવામાં આવશે.  



 

 

83

ન�ધ :�રવો�વ�ગ ફડં � વસહાય �ૂથની �ા� ટ છે. તેમ છતા,ં રા�ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશન તમેનાં જ��રયાત અન ેઅ�ભુવના આધાર� તે �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં 

– પીઆરએલએફ)  મારફત/ �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  

િસવાય તે �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  ખાત ેજોગવાઇ હોય ક� 

ન�હ તેમ છતાં પણ તે� ુ ંસચંાલન કરવા માળ�ુ ંગોઠવી શક�.   

સા�દુાિયક ફંડ  :  લાયકાતનો માપદંડ સતંોષ� ુ ં દર�ક � વસહાય �થૂ એમસીપી/ 

એમઆઇપી/ એમપી ���યા મારફત સીઆઇએફ(કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમ�ેટ ફંડ)લોન માટ� 

હકદાર રહ�શે. સીઆઇએફ(કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ) ને 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી ���યા મારફતે � વસહાય �ૂથ �ધુી પહ�ચાડવાના  �ણ 

તબ�ા રહ�શ.ે  

(૧) સીઆઇએફ સીધાજં � વસહાય �ૂથને ��ંુ કર�ુ ં 

  સીઆઇએફ(કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ)ને સીધાંજ �ૂથ માટ � �યાર�જ ��ંુ 

કર� શકાય �યાર� �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ક� �લ�ટર/સે� ક�ા� ુ ંસઘં રચા� ુન 

હોય અન ે શ�આત ન હોય. �વસહાય �થૂ એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી 

���યાન ેયો� ય ર�તે અ�સુર�ને (એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી) ��ુમ ધીરાણ 

આયોજન સિમ�ા સિમિતને ર�ૂ કરશે. �ૂથના એક/બ ે �િતિનિધ અર�ના 

સિમ�ા દરિમયાન હાજર રહ �શે. ભલામણના આધાર� �જ� લા એકમ, 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી (��ૂ મ આયોજન) તયૈાર કરશે અન ે

સીઆઇએફન ે � વસહાય �ૂથની બઠેકમાં ��ૂ મ આયોજનના આધાર� 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીમાં હ� ત�ેપ કરવા માટ� અ�તાના ધોરણ ે�ુથની 

જ�ર�યાત �જુબની લોન મેળવી શક� બાક�ના સ� યો વારાફરતી લોન મેળવશ.ે 

િધરાણની વહ �ચણી અન ેપરત �કૂવણી આયોજનની ન�ધ બેઠકની કાય�ન�ધમાં 

ન�ધવામાં આવશે.  

પરત �કૂવણી બાબતમાં – પરત �કૂવણી માટ� નીચેની કોઇ એક પ�િત બેઠકની 

કાય�ન�ધમાં ન�ધવી.  

(ક) �ુથ (કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ)સીઆઇએફનાં ઉપયોગ કરવા� ુ ં ચા� ુ રાખી 

તેન ે �ુથમાં ફર� ુ ં રાખશ,ે તથા પરત �કૂવણી � ૂ�ચ �જુબ કરશે. �ાથિમક 

ક�ાના ફ�રડર�શનન ેપરત �કૂવણી તેની રચના પછ� એક મ�હનાની �દર શ� 

થશ.ે  

(ખ) પરત �કૂવણીની અ��ુ ૂ�ચ �જુબ ��ુલ અને � યાજની રકમ એકઠ� કર�ન ે

� વસહાય �ૂથની બચતમાં સાથે �કૂાશ ેઅન ે�ત�રક -લોન માટ� તેનો ઉપયોગ 
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કરાશે ન�હ. એકવાર �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં રચવામાં આવતાં, મળેલી રકમ એક 

વખતમાં �ાથિમક ક�ાના ફડર�શનના ખાતામાં તબ�દલ કરવામાં આવશે. 

(ર) �ા�યસઘં (�ાથિમક ક�ાના સંઘ– પીઆરએલએફ)  અને �લ�ટ�ર  ક�ાના સંઘ 

મારફત �થાિનક લોકો� ુ ં�ડૂ�-રોકાણ ફંડ (સીઆઇએફ)આપ� ુ:ં  

  �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં અિ� ત� વમાં હોય, તો � વસહાય �ૂથે તૈયાર કર�લ 

એમસીપી/એમઆઇપી/એમપી� ુ ં�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં સિમ�ા કર� તનેે મ�ૂંર 

કરશે (તા�કુા એકમ/ �જ� લા એકમના �દર અને �ાથિમક હાજર�માં અને/ 

અથવા સહાયથી) સાત �દવસની �દર તથા �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં 

– પીઆરએલએફ) ન ે(કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ) સીઆઇએફ ��ંુ કરવા માટ� 

(�જ�લા ક�ાએ) ડ�એમએમ�નેુ મોકલવામાં આવશે. સિમ�ા કર�લ અને મ�ૂંર 

કર�લ એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપી સાત �દવસની �દર �ા�ય સઘં 

(�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ન ે (કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ) 

સીઆઇએફ� ુ ં િવતરણ કરવા � વસહાય �ૂથને આપવા માટ � લોન તર�ક� ��ંુ 

કરશે. વળ�, �ૂથ બઠેક દરિમયાન સ�યોમાંથી � કોઇન ેલોનની જ�ર હોય તેને 

તે રકમ �કૂવશે.  

પરત �કૂવણી �ગે  

પરત �કૂવણી માટ��થાિનક લોકો નીચનેામાંથી કોઇ પણ પ�િત અપનાવશ ે 

(ક) �થાિનક લોકો (કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ)  સીઆઇએફનો ઉપયોગ કરવા� ુ ં

ચા� ુ રાખશે અને તેને � વસહાય �ૂથમાં ફર� ુ ં રાખશે. � વસહાય �ૂથ પરત 

�કૂવણીની � ૂ�ચ અ�સુાર �થાિનક લોકોને  તેની પરત �કૂવણી કરશ.ે 

સીઆઇએફન ે �લ�ટર/સે�  ક�ાના સઘંને �લ�ટર/સ�ે  ક�ા� ુ ંસઘં રચાઇ 

�ય તેના પછ�ના મ�હનાથી  �લ�ટર/સે� ક�ાના ફ�ડરશનેને પરત �કૂવણી 

શ� થશ.ે  

(૩) �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં મારફત (કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ)સીઆઇએફ 

આપ�ુ ં 

  �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંને રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન તરફથી 

મોટ� રકમ, ટોચ-મયા�દાન ે આધીન અને હ� તામાં મળશ�ેલ�ટર/સ�ે ક�ા� ુ ં

સઘં બદલામાં આ રકમ મ�ંરૂ કર� સિમ�ા કર�લ એમસીપી/એમઆઇપીના 

આધાર� � વસહાય �ૂથને �ટ� કરવા �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – 

પીઆરએલએફ) ન ેમોકલશ.ે એમસીપી/એમઆઇપી/એમપીની શરતો અ�સુાર, 

�ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં સીઆઇએફન ે હ� તા પરત �કૂવશે. આખર� તો 
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સીઆઇએફ�લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની �ા� ટ છે. તેમ છતાં, આ �ાથિમક 

ક�ાનાં સઘં, � વસહાય �ૂથ અન ે સ� યોને લોન જ છે. નાણાંનો ઉપયોગ, 

હ� તાની પરત �કૂવણી અન ે�યાજના દર �થાિનક લોકો સ�ં થાઓની �ુદ� �ુદ� 

ક�ાએ નાણાનંા ઉપયોગ અને સીઆઇએફની �યવ�થા� ુ ંમાળ� ુ ં (� ૂ�ચત પરત 

�કૂવણી અન ેઆ�િવકા ફંડ પરના લા� ુપડતા � યાજના દર નીચે �જુબ છે):  

� યાજનો દર 

(�ચૂક)  

 પરત �કુવણી 

(�ચૂક)  

   

 �લ�ટર/સે� ક�ા� ુ ંસઘં  

   

૬ ટકા  ૬૦-૧ર૦ હ� તા  

   
 �ાથિમક ક�ાનાં સઘં  

   

૯ ટકા   ૨૪-૬૦ હ� તા 

   
 � વસહાય �ૂથ   

   

૧૨ ટકા   ૨૪ હ� તા 

   

 સ� યો  

 

�ુદ� �ુદ� ક�ાએ ફંડનો અન ેપરત �કૂવણીનો � ૂંકાણમાં �લુાસો  

 �ુથના સ�યો � વસહાય �ૂથ પાસથેી ૧૨ ટકાના વાિષ�ક દર�(કો��િુનટ� 

ઇ�વે�ટમ�ેટ ફડં)  સીઆઇએફ લોન મેળવશ ેઅન ેવ�મુાં વ� ુર૪ હ� તામા ં તેન ેપરત 

�કૂવવાની રહ�શે.  

 � વસહાય �ૂથ �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  પાસથેી ૯ 

ટકાના વાિષ�ક � યાજ દર� સીઆઇએફ લોન મેળવશે અને વ�મુા ં વ� ુ ૬૦ 

હ� તામા ં તેન ેપરત �કૂવવાની રહ�શે.  

 �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં પાસેથી ૬ ટકાના વાિષ�ક � યાજ 

દર� સીઆઇએફ લોન મળેવશ ે અન ે તેન ે વ�મુાં વ� ુ ૧ર૦ હ� તામા ં પરત 

�કૂવવાની રહ�શે.  

�લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંને કર�લા � યાજના ચા� અને ચા� કર�લ � યાજ દર 

અન ે� વસહાય �ૂથ અને �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  ક�ાના 
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પરત �કૂવેલ � યાજ દર, �થાિનક લોક કમ�ચાર�ના સવેા ચા�/મહ�નતા� ુ/ં સ�ં થાઓ 

�ળવવા અને ટકાવી રાખવા માટ� કરવામાં આવશે. �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં 

– પીઆરએલએફ) ની રચના થાય અન ેતે કાય�રત બન ે� યા ં �ધુી �થાિનક લોકો ના 

� વસહાય �ૂથ ભડંૉળ, સ� યોની િધરાણ જ��રયાત �રૂ� પાડવા અને � વસહાય �ૂથના 

બચત બ�ક ખાતામાં રકમ રહ �શે. ત ેજ ર�તે �લ�ટર/સ�ે ક�ાના સઘંની રચના થતાં 

�ધુી, �થાિનક લોકોની �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં, તમામ સ� ય � વસહાય �ૂથની િધરાણ 

જ��રયાતોને પહ�ચી વળવા, �થાિનક લોકો� ુ ં �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં (કો��િુનટ� 

ઇ�વે�ટમ�ેટ ફડં) સીઆઇએફ �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ની 

�દર ફર� ુ ંરાખશ.ે સઘંની �દર નાણાંનો �વાહ �બૂ વધારવો જોઇશ.ે ત ેનો અથ� એ 

થાય ક� કોઇ સઘં પાસે ઉપલ�ધ નાણા ં સ� યો/ � વસહાય �ૂથ/ �ાથિમક ક�ાનાં સઘં 

સાથે િનયિમત ફરતાં રાખવાનંા રહ�શે. િનિ� �ય નાણાં શ� હોય તેટલાં ઓછાં રાખવાં.  

બ�ક ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ 

 આ�િવકા િ� થર રાખવા, �થાિનક લોકોના � વસહાય �ૂથના દર�ક સ� યને હવે 

પછ�નાં ૪-૬ વષ� દરિમયાન એક થી વ�વુાર આશર� �. ૧ લાખ જોઇશે. � વસહાય �ૂથે 

પચં��ૂને અ�સુરવામા ં િશ� તબ� રહ�� ુ ં પડશે. બ�ક લ�ક�જ  મેળવતા પહ�લાં �ૂથે 

તાલીમ મેળવવી જોઇશ.ે  

� વસહાય �ૂથ ક�ાના ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ માટ�ની તૈયાર�   

 �વસહાય �ુથ બેઠકમાં નાણાંની જ�ર�યાત �ગે ચચા� કરશ ેતથા ઉપલ� ધ 

નાણાંનો ઉપયોગ ગણતર�માં લેશ.ે એટલે ક�, સ� યોએ અિધકતમ નાણાં 

ફરતાં રહ� અને તેનો ઉપયોગ કર� (એટલે ક� �ૂથ ફંડના ૮૦ ટકા બાક� લોન 

માટ� અન ે ૭૦ ટકા સ� યોએ લોનનો ઓછામાં ઓ�ં એકવાર � વસહાય 

�ૂથની લોનનો ઉપયોગ કર�લો હોવો જોઇએ).  

 બ�કની લોન �ગેની ચચા� અને િનણ�યની ર��ટર મા ં ન�ધ કરવી અને 

�દા�ત  િધરાણ માંગની સાથોસાથ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવશે.  

 � વસહાય �ૂથની પચં��ૂના આધાર� ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જમાટ� તૈયાર� 

તપાસવા�ત�રક ચકાસણી કરશ.ે  

 િધરાણ માટ� સરળ દરખા�ત તૈયાર કરવામાં આવશે. 

એમસીપી/એમઆઇપી/ એમપીન ેસમય �ધુીમાં તૈયાર થઇ �ય, તો તેનો 

ઉપયોગ ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ  હ�� ુમાટ� કરવામાં આવશ.ે  

 પીઆરપીએસ/એસી/પીએફટ�/બ�ક િમ� �થાિનક લોકોને લોન અર� ફોમ� 

આપશે.  
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 પીઆરપીએસ/એસી/પીએફટ�/બ�ક િમ� અર� ફોમ� ભરવામા ં અન ેતમામ 

જ�ર� દ� તાવજેો �રૂા કર� આપવામા ંમદદ�પ થશે.  

  ભર�લી અર� સબંિંધત શાખાને મોકલવી ત ેપીઆરપી/એસી/પીએફટ�ની 

મહ�વની જવાબદાર� છે. તેમ છતાં, �થાિનક લોકો ફોમ� ર� ૂ કરવા 

દરિમયાન સ�યની સાથ ેરહ �શે. આપેલી અર�ના બદલે બ�કની શાખા રસીદ 

આપશે.  

 �લ�ટર/સે� અન ેબીએમએમ� ુઅર� મ�ંરૂ કરાવવા માટ� બ�ક શાખા સાથે 

સતત સપંક�માં રહ �શે.  

 ડ�એમએમ� ુઅન ેબીએમએમ� ુઅર� ર� ૂકયા�ની તાર�ખથી ૩૦ �દવસની 

�દર લોન મ�ૂંર થાય તે ન�� કરશે.  

 એકવાર લોન મ�ંરૂ થતાં, �થાિનક લોકો કામકાજના �ણ�દવસની �દર 

�ુથના લોન ખાતામાંથી નાણાં ઉપાડશ.ે  

 �ુથ બ�કને િનયિમત ર�તે હ�તા પરત �કુવશે.  

 અગાઉની લોન બાક� હોય છતાં ��ુથ બ�કની શાખાન ેિધરાણની િવનતંી ર�ૂ 

કર� શકશે. 

 

�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ની કામગીર� : 

 �વસહાય  �થૂ સઘંને તનેી ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ  ની જ��ુરયાત ની 

અગાઉથી �ણ કરશે. 

 સઘં   �થૂ, ��ડ�ટ/ધીરાણ લ�ક�જ  માટ �ની તયૈાર� જોશ ે તેમજ તનેો  

ચકાસણી  અહ�વાલ � યાનથી વાચંી જશે.  

 �થાિનક લોકોના િવિશ�ટ �ય��ત �ારા લોન અર� �રૂ� કરવા માટ� �વસહાય   

�ૂથને સરળતા કર� આપવામાં આવશ.ે  

 �થાિનક લોકોના બ�કના લોન ખાતામાંથી િવતરણ કર�લી રકમ �થેૂ ઉપાડ� 

છે ક� ક�મ તેના પર નજર રાખવાની જવાબદાર��થાિનક લોકોની રહ�શ.ે   

 �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) ની પટેા-સિમિત/ 

�થાિનક લોકો કમ�ચાર� રોક�ને નાણાંના ઉપયોગ અને પરત �કૂવણી પર 

પણ દ�ખર�ખ રાખશ.ે  

 સ� યો �ણીજોઇન ે�નુ: �કુવણી ન  કર�, તો સબંિંધત સ� યો પાસેથી તેની 

વ�લૂાતમાં �થાિનક લોકો તનેાં �થૂને મદદ કરશ.ે  

 

�લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની � ૂિમકા  
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 સ�દુાય ેબ�કવાર �ગિત અહ �વાલ એકિ�ત કર� ર�ૂ કરવો જોઇશ ેઅન ેતેના 

� વસહાય �ૂથ અને બ�ક લ�ક�જની  િ� થિત �ગ ેતા�કુા  ક�ાની બ�ક સિમિત 

(બીએલબીસી)મા ં માગ કરવી જોઇશે.  

 �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં ક�ાએ �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – 

પીઆરએલએફ) વાર, ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ  માટ� પા� � વસહાય �થૂની 

સ�ં યા બાબતમાં લોન મ�ૂંર કરવી અને પરત �કૂવણીની સ�ં યા તેમજ  

��ડ�ટ/ધીરાણ લ�ક�જની વગરે�ની દ�ખર�ખ�ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – 

પીઆરએલએફ) વાર �લ�ટર/સ�ે લવેલ સઘં રાખશ.ે.  

 � વસહાય �ૂથનાં  બધા સ� યો �વન વીમો અને િમલકત વીમો મેળવે તે 

માટ� �થાિનક લોકો સગવડ આપશ.ે  

 �થાિનક લોકો બ�ક િમ�ની ઓળખ કર� અન ેકામગીર� માટ �  �ે�ની યો� ય 

બ�ક શાખામા ં િન��ુ�ત કરશે.  

 

તા�કુા  ક�ાની બ�કર-સિમિત (બીએલબીસી)ક�ાએ 

  �ાથિમક ક�ાનાં સઘં અને �લ�ટર/સ�ે ક�ાનાં સઘંના �િતિનિધઓ 

તા�કુા  ક�ાનીબ�કરસિમિતના સ� ય હોય છે અન ે િનયિમત ર�ત ેબેઠકમાં 

હાજર રહ�શે.  

 બ�કવાર િ�માિસક �ગિત અહ�વાલ તા�કુા  ક�ાનીબ�કર સિમિતમાં ર�ૂ 

કરવામા ંઆવશે.  

 �ા�ય સઘં (�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ) / �લ�ટર/સે� 

ક�ાના સઘંની બેઠકમા ંહાજર� આપવા �થાિનક લોકો શાખા � યવ� થાપક/ 

અિધકાર�ઓન ેઆમ�ંણ આપશે.  

 

�જ� લા ક�ાની પરામશ� સિમિતની પેટા-સિમિતમા ં(ડ�એલસીસી) 

 �થાિનક લોકોના  �લ�ટર/સ�ે ક�ાના સઘંના �િતિનિધ એ  પટેા-સિમિતના 

સ� ય રહ �શે.   

 �થાિનક લોકો બ�કવાર �ગિત અહ �વાલ� ુ ંએક�ીકરણ કરશ ેતે ર�ૂ કરશે.  

 � િવષયો �ગે તા�કુા  ક�ાની બ�કર સિમિત(બીએલબીસી) ક�ાએ 

સમાધાન  ન થ� ુ ં હોય તે િવષયો �ગ ેચચા� થશે. 

 �થાિનક લોકો તેના �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની બેઠકમાં ભાગ લેવા 

એલડ�એમ/ડ�ડ�એમ અને અ� ય બ�કરોનેપણ િવનતંી કરશ.ે  

 



 

 

89

નાણાક�ય સમાવેશને લગતો �થાિનક લોક કમ�ચાર� (કો��િુનટ� ક�ડર) 

 સઘં માટ � નાણાક�ય સમાવેશ ���યા ચલાવવા આ સવંગ� બનાવવામાં 

આ� યા છે. 

� વસહાય �ૂથ ક�ાનો કમ�ચાર� : � વસહાય �ૂથ �કુ ક�પર  �ા�ય સઘં 

(�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  ક�ાનો કમ�ચાર�- �ા�ય સઘં 

(�ાથિમક ક�ાના સઘં – પીઆરએલએફ)  ક�ાનો �કુ ક�પર, ��ૂ મ િધરાણ 

યોજના/ ��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ આયોજનના તાલીમ આપનાર, ��ડ�ટ /ધીરાણ 

લ�ક�જ  માટ� �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત (સીઆરપી) (��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ 

આયોજનની તાલીમ આપનાર અને �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત 

(એમઆઇપી તાલીમ આપનાર અને સીઆરપી- ��ડ�ટ /ધીરાણ લ�ક�જ  એક જ 

� ય��ત હોઇ શક�)  

- �લ�ટર/સે� ક�ાના ફ�ડરશને ક�ાનો કમ�ચાર�-�લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં 

ક�ાના �કુ ક�પર , બ�ક િમ�, �થાિનક લોકો લેખાજોખા. 

 
 
 

કાય�  

 � વસહાય �ૂથ ક�ાનો કમ�ચાર� (ક�ડર) : 

o � વસહાય �ૂથ ક�ાનો �કુ ક�પર  - � વસહાય �થૂના �હસાબના ચોપડા 

�ળવનાર.  

 �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ક�ાનો કમ�ચાર�  : 

o �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં �કુ ક�પર  - તમેના સબંિંધત � વસહાય �ૂથ/�ૂથો 

અન/ેઅથવા �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં. 

o ��ૂ મ િધરાણ આયોજન/��ૂમ �ડૂ�-રોકાણ આયોજનની તાલીમ 

આપનાર- � વસહાય �થૂ ખાતે ��ૂ મ િધરાણ યોજના/ ��ૂ મ �ડૂ�-રોકાણ 

યોજના તૈયાર કરવામા ંસરળતા કર� આપશ.ે  

o બ�ક લ�ક�જ  માટ� �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��ત- ફોમ� ભર�ને �� �તુ 

દ� તાવજે વગેર� એકઠા ંકર�ને બ�ક લ�ક�જ માંસરળતા કર� આપશે.  

 �લ�ટર/સે�ક�ાના સંઘ ક�ાનો કમ�ચાર� : 

o �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘં ક�ાનો �કુ ક�પર- �લ�ટર/સે� ક�ાએ 

ર�કડ�ના ચોપડા �ળવે . 

o બ�ક િમ�- બ�કનાં ખાતાં ખોલવામાં અને � વસહાય �ૂથ �ારા બ�કની કોઇ 

લેવડ-દ�વડમા ં સહાય. 
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o બ�ક િમ�- સવેાઓ �રૂ� પાડવામાં �ુદ� �ુદ� સહયોગી �ોડકટ લાઇન 

(શ�ૈ�ણક લાયકાત વગરે�) િવશે સ� યોને �ણ કરવી. 

તેમને�લ�ટર/સે�વાર ફાળવશે.  

o �થાિનક લોકો લેખાજોખા ર- � વસહાય �થૂની વચગાળાની નાણાકં�ય 

��િૃ�ઓ� ુ ંલખેાજોખા  અન ેલોનના ઉપયોગ પર િનય�ંણ – 

 

 

તાલીમ   

� વસહાય �ૂથ ક�ાએ  

તાલીમ� ુ ંનામ કોના માટ� િવગત સમયગા

ળો 

તાલીમ 

આપનાર/ 

�ણકાર � ય��ત 

 નાણાક�ય 

સમાવેશ 

િવષય પર 

ઓર�એ�ટ�શન  

� વસહાય �ૂથના 

સ� ય 

બચત, 

�ત�રક 

લોન, પરત 

�કૂવણી બ�ક 

ખા� ુ ં

ખોલાવ� ુ ં

ર�કડ�ના 

ચોપડા 

૧ �દવસ �ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક લોકો 

કમ�ચાર� 

નામાપ�િત(� ૂ

ક ક�પ�ગ) 

�થાિનક લોકો સવંગ� 

(નાણાક�ય સમાવશે) 

બ�ક ખાતાની 

િવગતો- ખા� ુ ં

ખોલાવ� ુ,ં 

બ�ક કડ� 

૩-૭ 

�દવસો 

��ુ ય �કુ ક�પર  

/ �ો�કટ 

� ટાફ/�થાિનક 

લોકો કમ�ચાર� 

બ�ક ખા� ુ ં

ખોલાવ� ુ ંઅન ે

બ�ક લ�ક�જ   

�થાિનક લોકો ક�� � 

(નાણાક�ય સમાવશે) 

બ�ક ખા� ુ ં

ખોલાવવા 

અન ેબ�ક 

લ�ક�જનીિવગ

તો 

�ુદા �ુદા 

તબ�ે ૩-

૭ �દવસ 

�ો�કટ � ટાફ/ 

બ�કર 

��ુ મ િધરાણ 

આયોજન/ 

��ૂ મ �ડૂ� 

� વસહાય �ૂથના 

સ� ય  

એમસીપી/ 

એમઆઇપીની 

તૈયાર� અન ે

૧ �દવસ  �ો�કટ � ટાફ 

�થાિનક લોકો 

કમ�ચાર� 
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રોકાણ 

આયોજન િવશે 

ઓર�એ�ટ�શન  

�િતમ �પ  

બ�ક કડ� 

સ�ં કરણ અન ે

�ૃિ� ટ (બ�ક 

લ�ક�જ)  

� વસહાય �ૂથના 

સ� ય  

બ�ક લ�ક�જ 

�ગ ે��િૃત 

અન ે

�કુવણી� ુ ં

સમયપ�ક  

૧ �દવસ

  

�ો�કટ � ટાફ 

�થાિનક લોકો 

કમ�ચાર� 

��ૂ મ િધરાણ 

આયોજન/ 

��ૂ મ �ડૂ� 

રોકાણ 

આયોજન 

તૈયાર કરવી  

� વસહાય �ૂથના 

સ� ય  

એમસીપી/ 

એમઆઇપી 

તૈયાર કરવી 

અન ેતેન ે

આખર� �પ 

આપ� ુ ં 

૩ �દવસ  ઉપર �જુબ  

એકસપોઝર 

�લુાકાત  

(જ��રયાત 

આધા�રત)  

�કુ ક�પર  / 

� વસહાય �ૂથના 

સ� ય  

બે�ટ 

�ે�ટાઇસ(ઉ�

મ �થાઓ)  

૧ �દવસ  ઉપર �જુબ  

��ૂ મ િધરાણ 

આયોજનને 

સરળ 

બનાવવા માટ� 

તાલીમ  

�થાિનક લોક કમ�ચાર�  એમસીપીને 

સગવડ 

આપવી/ 

એમઆઇપી 

તૈયાર કરવી/ 

સિમ�ા  

પ-૭ 

�દવસ  

ઉપર �જુબ 

�ાથિમક ક�ાના સઘં (પીઆરએલએફ) ક�ાએ તાલીમ  

નાણાક�ય 

�ણકાર� 

પીઆર એલએફ સ� ય બચત બ�ક 

ખા� ુ

ખોલાવ� ુ.ં 

બ�ક લ�ક�જ, 

નાણાં� ુ ં 

� યવ� થાપન  

૧ �દવસ  �ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક લોકો 

કમ�ચાર�  

�કૂ ક�પ�ગ �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં� ુ ં ર�કડ�ના �ુદા �ુદા ઉપર �જુબ  
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�કુ ક�પર   ચોપડા, 

એકસપોઝર  

તબ�ામાં 

૧૪ �દવસ  

બ�ક લ�ક�જ   સ� યો બ�ક લ�ક�જ  

પેટા-સિમિત  

બ�ક લ�ક�જ   ૧ �દવસ  ઉપર �જુબ  

��ૂ મ િધરાણ 

આયોજનને 

સરળતા કર� 

આપવા 

તાલીમ  

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં-

કારોબાર� સિમતી  

��ૂ મ િધરાણ 

આયોજનને 

સરળતા કર� 

આપવી. 

૩ થી ૫ 

�દવસ 

ઉપર �જુબ  

��ુમ ધીરાણ� ુ ં

��ુયાંકન  

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં-

કારોબાર� સિમતી   

સિમ�ા, 

બહાલી, 

મ�ંરૂ� અને 

�કૂવણી ક�વી 

ર�ત ેહાથ 

ધરવી. 

૧ થી ૨ 

�દવસ 

ઉપર �જુબ 

નાણાં� ુ ં 

� યવ� થાપન  

સ� યો  �ેડ�ગ  

સીઆઇએફ 

� યવ� થાપન 

અન ેસિમ�ા, 

સહાયપા�તા 

ઘટાડા 

ફંડ(વીઆરએ

ફ) નો 

ઉપયોગ  

૩-૪ 

�દવસ  

ઉપર �જુબ  

�થાિનક લોકો 

�ાિ� ત( 

કો��િુનટ� 

�ો�ોરમ�ેટ)  

સ� યો/�ાિ� ત�ો�ોર

મે�ટ પેટા સિમિત  

સહાયપા�તા 

ઘટાડા ફડંનો 

ઉપયોગ  

ર �દવસ  ઉપર �જુબ  

એકસપોઝર  સ� યો  સીઆઇએફ 

� યવ� થાપન  

૧-૩ 

�દવસ  

ઉપર �જુબ  

નાણાક�ય 

�ણકાર�  

�લ�ટર/સે� લેવલ 

સઘં સ� ય  

બચત બ�ક 

ખા� ુખોલ� ુ,ં 

૧ �દવસ  ઉપર �જુબ  
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બ�ક લ�ક�જ  

નાણાંની 

� યવ� થા  

�કુ ક�પ�ગ  �લ�ટર/સે� ક�ાના 

સઘંના �કુ ક�પર   

ર�કડ�ના 

ચોપડા, 

એકસપોઝર  

�ુદા �ુદા 

તબ�ામાં 

૧૪ �દવસ  

ઉપર �જુબ  

બ�ક િમ�ની 

તાલીમ  

બ�ક િમ�  બ�ક� ુ ંખા� ુ ં

ખોલ� ુ,ં બ�ક 

લ�ક�જ   

પ-૭ 

�દવસ  

�ો��ટ 

�ટાફ/બ�કર  

બીમા િમ�ની 

તાલીમ  

બીમા િમ�  વીમા િવષયક 

�ણકાર� 

પ-૭ 

�દવસ  

�ો��ટ 

�ટાફ/વીમા 

એજ�સી 

બ�ક લ�ક�જ   સ�યો/ બ�ક લ�ક�જ 

પેટા સિમતી  

બ�ક લ�ક�જ   ૧ �દવસ �ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર�/બ�

કર   

નાણાં� ુ ં 

� યવ� થાપન  

સ� યો  સીઆઇએફ 

� યવ� થાપન  

અન ેસિમ�ા, 

સહાયપા�તા 

ઘટાડા ફડં  

૩-૪ 

�દવસ  

�ો�કટ � ટાફ/ 

�થાિનક 

લોકોકમ�ચાર� 

�થાિનક લોકો 

�ાિ� ત(કો��િુન

ટ� 

�ો�ોરમ�ેટ)  

સ� યો/�ાિ� ત 

�ો�ોરમ�ેટ પેટા 

સિમિત 

વીઆરએફ 

અન ે

લાઇવલી�ડુ 

ફંડનો 

વપરાશ 

ર �દવસ  ઉપર �જુબ  

�થાિનક લોકો 

લેખાજોખા  

(સો�યલ 

લેખાજોખા ) 

માટ� તાલીમ

  

�થાિનક લોકો 

લેખાજોખા ર  

�વસહાય �ૂથ 

અન ે

પીઆરએલએ

ફ ઓડ�ટ   

પ-૭ 

�દવસ  

�ો�કટ � ટાફ  
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એકસપોઝર  સ� યો  �થાિનક લોકો 

�ડૂ�-રોકાણ 

� યવ� થાપન  

૧ �દવસ  �ો�કટ/ � ટાફ 

�થાિનક લોકો 

કમ�ચાર�  
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ભાગ-૪  : માળખાઓ બનાવવા અને જોડાણ કર� ુ         

(લેયર�ગ અને ક�વ� �સ)   

 �થાિનક લોકો આધા�રત સઘંમાં, �થાિનક લોકો સ�ંથાઓની રચના અને 

િવકાસમાં મહ�વની �િૂમકા ભજવવા ઉપરાંત � ય��તગત �ુ�ુંબ અને સા��ૂહક આ�િવકા 

��િૃ�ઓના �ો� સાહનમાં પણ મહ�વની � ૂિમકા ભજવ ેછે. �થાિનક લોકો આ હ� ત�ેપ 

કર� છે � યાર� �ેણીબ�  બી� ��િૃ�ઓ સાથોસાથ લેવાની થશે. આ ��િૃ�ઓ �થાિનક 

લોકો �ો�કટ � ટાફની સગવડથી હાથ ધરશ ેઅન ેતેની શ�આત ક�ટલાક ઉ�જેકો પર 

આધા�રત રહ �શે. તથેી આ ���યાને  � તર�કરણ કહ�  છે, તમેાં હાદ� �પ સ�ં થાક�ય અને 

વેપાર ���યાઓ ઉપરાતં �થાિનક લોકોની �દરથી સહાયપા� � ય��તઓનો સામા�જક 

સમાવેશ, �ૃિષ અન ે આ�િવકામાં �ડૂ�-રોકાણ (ખેતી આધા�રત આ�િવકા, વીમો, 

આરો� ય અન ેઅ� �રુ�ા, રોજગાર અને સાહસ િવકાસ, પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓ સાથે 

સકંલનના ��ુાઓ  ક�� �માં  રહ�શ.ે તા�કુામાં નીચેના �કારના � તર િવચારાયા છે.  

 

સામા�જક સમાવેશ અને સામા�જક િવકાસ  

 

 ગર�બોમાં ત�ન ગર�બ અન ેસૌથી વ� ુજ�ર ધરાવતાં � � વસહાય �ૂથ હ �ઠળ 

આવી ન શક� તેમના માટ� ખાસ � �હૂ અપનાવાના રહ �શે. આ �થાિનક લોકોને ખાસ 

રાહત અને ફડંથી સહાય કરવામા ં આવશે. અશકતતા ધરાવતી � ય��ત માટ� અનેક 

શ�આતની �ો�કટ જણાવવામાં આ� યા છે. માનવતા િવરોધી વેપાર(�મુન �ાફ�ક�ગ), 

મ�રૂો, ગ�ું ઉપાડનારાઓ  માટ� દ�શભરમાં પગથીયા  લેવામાં  આવશે. આવી 

યોજનાઓ �ાદ�િશક  રહ �શે અને તમેની યો� યતા, િવ� �તૃ અને ઓછા ખચ� પર 

આધા�રત રહ �શે. �િત, આરો� ય અને અ� �રુ�ા તમેજ �ુપોષણ��ુતો ની  જ��રયાતને  

આધાર�  હાથ ધરવામા ંઆવશે.   

 

પચંાયતી રાજ સ�ંથાઓ અને �થાિનક લોકો આધા�રત સગંઠનો�ુ ંસકંલન 

 

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના �ે�ાિધકાર નીચ ે �હતાિધકાર�ઓ માટ� 

પચંાયતી રાજ સ�ં થાઓ મજ�તૂ બનાવવી અન ેતે� ુ ં સકંલન મહ�વની � ૂિમકા અદા 

કરશે. દ�ઘ��ૃિ� ટથી �ે�રત એકધા�ું �મતા િનમા�ણ લાબંાગાળાના ફ�રફારો લાવવામા ં

મહ�વ� ુ ંછે. તથેી, પચંાયતી રાજ સ�ંથા-�થાિનક લોકો આધા�રત સગંઠનો આપણા માટ� 

�ામીણ િવકાસ� ુ ંઅસરકારક મોડલ છે. ક�મક� તે ક� યાણકાર� કાય��મો આપવા માટ� 

તેમજ લાભો  ઉપલ�ધ કરવા માટ� �� �તુ મા� યમ છે. સકંલન �ુદ� �ુદ� ક�ાએ હોઇ 
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શક�, પરં� ુસકંલન માટ�નાં �વેશ�ારો � થાિનક સદંભ� િવચારણામાં લઇને � �હૂા� મક ર�ત ે

શોધવાના છે. ગર�બો� ુ ંમતદાર મડંળ એટલ ેક� �ા�ય પચંાયત �ા�યસભાને મજ�તૂ 

બનાવે છે, � અ�વયે  આ �દશામાં ક�ટલાંક  પગલાં સકંલન મચંનાં રહ�શે.  

 

આ�િવકા ��િૃ�ઓ  

 �થાિનક લોકો આ�િવકાના િવ�લષેણ અને � થાિનક આ�િવકા ��િૃ�ઓ માટ� 

િમશન ટ�મની મદદ લઇ શકશે તમેજ આ�િવકા યોજના બનાવી શકશે, બ�ર 

િવ�લેષણ કરવા �ય� ન કર� શકશે તેમજ સાર� આવ�ત અપનાવી શકશે. આ િમશન 

મારફત �થાિનક લોકો આ�િવકા સસંાધનો� ુ ં મેિપગ, સસંાધનોની ચકાસણી, ચીજ 

વ��ઓુના ભાવમાં ફ�રફારનો ગાળો અને �ૃિષ, પ�ધુન, ડ�ર� વગરે�ની સભંિવત 

��િૃ�ઓ ન�� કરવા �ગે તાલીમ મળેવી શકશ.ે િનરંતર �ૃિષ િવષયક �ાન 

મેળવવાની તક રહ�શે. � ઓછા ખચ�, ઓછા જોખમ અને વધાર� �મ સઘનતાન ેકારણે 

� પ� ટપણે ગર�બો માટ� લાભકતા� છે. �થાિનક લોકો પ�ધુન અને �ુ�ંુબની ડ�ર� 

��િૃ�ઓને �ો� સાહન આપવા કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડનો ઉપયોગ કરવા પણ �ય� ન 

કર� શકશે.  

 સા�દુાિયક આ�િવકા મેિપ�ગ અન ેિવગતવાર આ�િવકા િવ�લ ેષણ તમેજચીજ 

વ��ઓુના ભાવમાં ફ�રફારનો ગાળાને િનિ�ત કરવા અને હ� ત�પે �ારા એક��ુતા 

લાવવા માટ� �થાિનક લોકોનાં � વસહાય �ૂથ અને સઘં, સઘંની આ�િવકા પેટા-

સિમિતઓ મારફત હ� ત�ેપ યોજનાઓ અમલમા ં લાવશે. �થાિનક લોકો આ�િવકાને 

લગતા ��ોમાં  હ� ત�પે કરવા માટ�  વ� �ઓુ આધા�રત �ૂથ અથવા ઉ� પાદક �ૂથ 

પણ રચી શકશે. ત ેચલાવવાના �રૂતા અ�ભુવ પછ� અન ે�થાિનક લોકોના લોકોને 

�રૂતા લાભ મળવા ચા� ુ  થતાં, આ પટેા-સિમિતઓ� ુ ં ઉ� પાદક કપંની �વા અલગ 

આ�િવકા સઘંમાં �પાંતર થશે. વળ� મ�હલા �કસાન સશ�તીકરણ પ�રયોજના હ�ઠળ 

�ુદા   �ુદાં ��ેોમાં, � સાર� કામગીર� બ�વી શક� છે તેવા સ�યોનો હ�ત�ેપ 

�મિં�ત કરવામા ં આવશે �ના �ારા ઓછામાં ઓછા ં ર૦ થી ૩૦ હ�ર �ુ�ંુબો 

લાભાંિવત થવાની સભંાવના છે. એમક�એસપીનો �ાથિમક ઉ�ેશ, ટકાઉ અન ે

િ� થિત� થાપક સ�ં�ુત આ�િવકા ઉભી કરવાનો છે � તકનીક� નો સાર� ર�તે ઉપયોગ 

કર� શક� .  

વીમો  

 �થાિનક લોકો તેનાં જ��રયાત વાળા  ગર�બ �ુ�ુંબોને સલામતી �રૂ� પાડવા 

ફકત બચત અને લોન આપ ેતે �રૂ� ુ ંનથી. �થાિનક લોકોનાં સ�યોન ે સામનો કરવાં 
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પડતાં �ુદાં �ુદાં જોખમોને  � યાનમાં લઇ યો� ય ��ૂ મ વીમા �ોડકટની ઓળખ કરવી 

તેમજ તનેી સ�યોને �ણકાર� આપવી પણ �બુજ  જ�ર� છે.  

 યો� ય, ઉ�ચત અન ે પરવડ� શક� તવેા �વન વીમો, લોન વીમો, િમલકત  

વીમાને સબંિધત �ોડકટની ઓળખ  �ો�કટ � ટાફની સહાય �ારા કર� શકાય તમે છે. 

વીમા સવેાઓની � યવ� થા �લ�ટર/સ�ે ક�ા/તા�કુા  ક�ાના  સઘં અસરકારક ર�તે 

અન ે િનરંતર કરશ.ે�લ�ટર/સ�ે ક�ાના ફ�ડર�શન ે ન�� કયા� �જુબ �થૂ વીમા 

�ોડકટનો અમલ કરવાનો રહ�શે. �લ�ટર/સે� ક�ાએ બીમાિમ�ની સેવાઓ  મેળવવા 

�થાિનક લોકો �ારા  જોગવાઇ કરવાની રહ�શ.ે  

 

કૌશ�ય અને િન��ુ�ત (�ક�લ, ��િન�ગ અને �લેસમે�ટ)   

      �થાિનક લોકોના સ�યો  આ�િવકા કૌશ�ય  કાય��મ માંથી લાભ લઇ શકશે . 

તેનો હ�� ુ  સમાજના �ામીણ �વુાનોની � યાવસાિયક જ��રયાતો �રૂ� પાડવાનો રહ�શ.ે 

�થાિનક લોકોના આવકના � �ોતમાં િવિવધતા લાવવા �ગ�ે ુ ંઆ એક પગ�ુ ંછે. આ 

કાય��મ ગર�બ �થાિનક લોકોના �વુાનોને  કૌશ�યવધ�નમા ંમદદ કર� છેતેમજ તમેનાં 

કૌશ�ય �ારા તેમન ે રા� �ના ં ��ૃ� પામતાં સકેટરોમાં દાખલ થવાની તક આપે છે. 

તાલીમ અને િનમ�કૂ યોજનામાં  ખાનગી, �હ�ર, �બન-સરકાર�, �થાિનક લોકો સગંઠનો  

સહભાગી થઇ  કામ કરશે.  

 

િનય�ંણ અને જવાબદ�હ�  

 સૌથી નીચેની ક�ાએ થતા કામની જવાબદાર� અને �ણુવ�ા �ધુારવાની 

જ��રયાત દર�ક �ય��તએ  સમ�વવાની જ�ર છે. ક�મક� તે � થાિનક સરકારમાં િનણ�ય-

શ��ત વધારવા ,તમેજ િશ�ણ�તર ઉ� ુલાવવા અને  �થાિનક લોકો �મતા વધારવા  

અન ે અસરકારક સહયોગ મજ�તૂ બનાવવામાં મદદ�પ થશે. �થાિનક લોકોના દર�ક 

સ�યને �થાિનક લોકો િનય�ંણ સાધનો અન ે� યવ� થાપનની  તાલીમ મળવી જોઇએ, 

ક�મક� આ સેવાઓ �ારા  �ણુવ�ા, કાય ��મતા અને જવાબદાર�ને અસર કરવામાં મદદ 

થશ.ે �થાિનક લોકોને નીયમન અને જવાબદાર�ની યોજના િવશે પણ શીખવ� ુ ંપડશ.ે તે 

િમશનના ઉ�ેશ મેળવવામાં અવરોધક હોય તેવાં પ�રબળો ન�� કરવામાં મદદ કર� છે. 

િમશન � ટાફ� �ા�ય ક�ાના િનયમન માળખા અને ફ�રયાદ ફોરમને લોકોમાં �ણીતા ં 

કરવાં જોઇએ. શાસન અને જવાબદાર�ના માપદંડના પાલનને એકાક� ��િૃ� તર�ક� 

જોવી ન�હ, પરં� ુ િમશન, એટલે સ�ં થા િનમા�ણ, સમાવશે, નાણાકં�ય સમાવેશ વગેર� 

�વા ��ુ ય �વાહની હાદ� �પ ��િૃ�ઓના આવ�યક ભાગ તર�ક� જોવી જોઇએ.  
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 �એસી(િનય�ંણ અને જવાબદ�હ�) અ�વયેના હ�ત�ેપો અપે��ત ધારાધોરણો 

�જુબના હોવા જોઇએ. તે રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન �ારા �રૂ� કર� શકાશે  અને 

તેમાં નીચેનાનો સમાવશે થઇ શકશે :  

(ક) સહાયક માળખા� ુ ંસ��ય �ગટ�કરણ  

(ખ) �થાિનક લોકો આધા�રત સઘં� ુ ંસ��ય �ગટ�કરણ  

(ગ) સામા�જક લેખાજોખા   

(ઘ) �થાિનક લોકો દ�ખર�ખ � યવ� થા  

(ચ) �થાિનક લોકોના સ� યોને તેમને ઉપલ�ધ લાભો  �ગ ેતાલીમ અને તે લાભો 

મેળવવાનાં સાધનો  

(છ)  �થાિનક લોકોના સ� યોને લાભો  મેળવવા માટ�  �ેણીબ�  કાય��મો મારફત 

સકંલન 

 

�થાિનક લોકોદ�ખર�ખ � યવ� થા 

 સરકાર �ારા અમલમાં �કુાતી બધી યોજનાઓ અને નીિતની અસરકારકતાના 

િનય�ંણ માટ � એવી મજ�તુ િનય�ંણ પ�િત હોવી જોઇએ ક� �થાિનક લોકોના દર�ક  

તેમાં ભાગ લઇ શક�. સ�દુાય ે  આ�િવકા અને િવકાસ પરની આવી પહ�લની અસર 

સમજવાની જ�ર છે અને  ઇિ� છત પગલાં  અસરકારક છે ક� ક�મ તે પણ જોવાની જ�ર 

છે. �થાિનક લોકોના ક�ટલાં સ�યો તેમન ેમળતા લાભોથી વાક�ફ છે તે પણ સ�દુાયે જો� ુ ં

જોઇશે.  

 િનયિમત દ�ખર�ખ- િનય�ંણથી સબંિંધત સવેા �રૂ� પાડનારાઓને �થાિનક લોકો  

જવાબદાર આપી શક� અને તમેની પાસથેી દ�ઘ�કાલીન કામ ન�� કર� શકશે. તનેાથી 

પારદશ�કતા વધશ ેઅન ેયોજનાઓ અને કાય��મોનાં આયોજન અને અમલમાં �થાિનક 

લોકોનાં સ�યોની ભાગીદર� વધશ.ે તદઉપરાંત  તે િનયિં�ત સ�યોને જવાબદ�હ�  �રૂ� 

પાડશે અને જણાવલેા િનણ�યો લેવામા ં �થાિનક લોકોની શ��ત� ુ ં િનમા�ણ કરવામાં તે 

મદદ�પ થશ.ે  

 િનય�ંણમાં �થાિનક લોકોનો સહયોગ દર�ક સ�યોમાં વ� ુસાર� ��િૃત લાવવા 

ઉપરાંત પહ�લ કરનારાઓને સા��ૂહક �િતભાવ આપશ.ે �થાિનક લોકો તેની  જ��રયાતો 

અન ે ઇ� છાઓનો િનણ�ય કરવા સાચા િનણા�યક હોવાથી, �થાિનક લોકોની સહયોગ 

યોજના અને કાય��મોના આયોજન અન ેઅમલમાં દર�ક સ�યની ભાગીદાર� વધશે, � 

િન� ન ક�ાએ જવાબદાર� ન�� કરશે. સાચા િનણ�યો લેવાની �થાિનક લોકોની �મતા 

વધારવામાં મદદ�પ થશે. ત ેએકિ�ત મા�હતી� ુ ં  �ે� પણ િવશાળ કરશે. (હાલની 

મા�હતીન ે�રૂક)  
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�થાિનક લોકોની દ�ખર�ખ માટ�ની જ�ર 

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન હ�ઠળ, બધી ��િૃ�ઓનો અમલ �થાિનક 

લોકોની  સ�ંથાઓ મારફત થાય છે. તથેી, �થાિનક લોકોના અિધકાર�ઓ  આખર� 

પદાિધકાર�ઓ નથી, પરં� ુઅમલમાં �થાિનક લોકો પણ મહ�વની �િૂમકા અદા કર� છે. 

તેથી, આ�િવકા ��િૃ�ઓ પર િનય�ંણ રાખવામાં �થાિનક લોકોની � ૂિમકા મહ�વની 

છે. � થાિનક ��િૃ�ઓ અને ���યાઓ� ુ ં િનય�ંણ કર�ને�થાિનક લોકો પોતાની મેળે 

િવકાસ ���યાઓની � યવ� થા કરશે. તે તેની જ��રયાત �જુબ પસદંગી કરવામાં 

સ�યોને મદદ કરશ ેતેમજ તદ�સુાર સ�યોની બાબતોને વાચા આપશે.  

 �થાિનક લોકોના  િનય�ંણ કરવાથી ગર�બમાં સૌથી ગર�બ અન ે વ�ંચતો 

સહાયથી વ�ંચત ન રહ� �ય  અને જ��રયાતવાળા  �ુ�ંુબો ન�� કર� શકાય તનેી 

ખાતર� થઇ શકશે અને તેઓ � વસહાય �ૂથ હ�ઠળ એકિ�ત થાય અન ેઉકત માપદંડ 

અન ેમાગ�દશ�ક �ચૂનાઓ અ�સુાર તેમને મળવા પા� લાભ  �ા� ત કર� શક� તે ન�� 

થઇ શકશે . 

 � યાપક માપદંડોની યાદ� નીચે �જુબ છે, ક� �  �થાિનક લોકો િનય�ંણ પ�િત 

િવકસાવવા માટ�  જ�ર�  છે :  

 લાભો અને હકો અ�વયનેી��િૃત  

 સામા�જક અને નાણાક�ય સમાવેશનો � યાપ  

 � વસહાય �ૂથની � વાય�, પારદશ�ક અને જવાબદ�હ કામગીર�  

 �થાિનક લોકો કમ�ચાર�ની કામગીર�  

 બ�ક લ�ક�જ   

 �થાિનક લોકો �ારા અપાતી સેવાની �ણુવ�ા  

 

પ�િત  

 સ�દુાય ે�થાિનક લોકોનાદર�ક સ�યોને  અ��ુપ ���યા િવકસાવવાની જ�ર છે, 

�નો  �થાિનક લોકોનાદર�ક  ઉપયોગ કર� શક�  અને ત ે�ળૂ�તૂ �થાિનક લોકો િનય�ંણ 

પ�િતન ેઅ�સુરતી હોય. �થાિનક લોકો  આ માટ � સ�ચ� િનય�ંણ પ�િત તયૈાર કર� 

શક� . સવ� (મોજણી)  કરવા માટ� �થાિનક લોકોના સ� યો અથવા �વયસંેવકોને તાલીમ 

આપવાની જ�ર રહ�શે, �ઓ  આ મોજણીમાં સકંળાયલે રહ �શે.  

 �થાિનક લોકો િનય�ંણ પ�િતના ભાગ �પે  નીચનેામાથંી એક અથવા બધાં 

પાસાં ધરાવતી સાદ� અને સરળ �થાિનક લોકો િનય�ંણ પ�િત ઘડ� શકશ ે:  

 � વસહાય �ૂથ �ારા � વય ંિનય�ંણ  

 માિસક િનવે�દકાનો ઉપયોગ કર�ન ે�ત�રક સ�ંથાક�ય િનય�ંણ  
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 સ�ચ� અહ�વાલ કાડ�  

 �થાિનક લોકો � કોર બોડ�  

 સામા�જક લેખાજોખા   

 િનય�ંણ એક અ�ભુવમા�  નથી તે ખાસ �યાનમાં લવેાની જ�ર છે. 

તેનો અમલ િનરંતર ધોરણે સવ��ાહ�પણે કરવો જોઇએ. ડ�એમએમ� ુ અન ે

બીએમએ�એુ �થાિનક લોકો પાસથેી િનયિમત �િતભાવ લવેાની જ�ર છે, �થી 

તારણોનો વાિષ�ક આયોજન ���યામાં સમાવેશ કર� શકાય અન ેિનય�ંણ  ન�� 

કર� શકાય .  

 

કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

 રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન 

o �થાિનક લોકો િનય�ંણ હાથ ધરવા માટ� પ�િત ઘડ� કાઢવી.   

o �થાિનક લોકો િનય�ંણ હાથ ધરવા માટ� �મતા િનમા�ણમાં સહાય કરવી 

.  

o �થાિનક લોકો િનય�ંણ માટ�નો િશ�ટાચાર � યા� યાિયત કરવો.  

o �થાિનક લોકો િનય�ંણ હાથ ધરવા માટ� સરળતા કર� આપવી.  

o સીએમ(કો��િુનટ� મો�બલાઇઝેશન) માટ� ઉ�મ ��ટાંતના � થળની 

એક�પોઝર �લુાકાતની ગોઠવણ કરવી.  

 ડ�એમએમ� ુઅને બીએમએમ� ુ(�જ�લા તેમજ તા�કુા ક�ાએ)  

o તમામ �હતાિધકાર�ઓ માટ� �મતાવધ�ન માં સહાય આપવી;  

o િવકાસ યોજનામાં મા�હતીસ�ંલીત કરવી અને �ધુારા� મક પગલાં લવેા 

તે� ુ ંિવ�લેષણ કર�ુ.ં 

 �ાથિમક ક�ા�ુ ંસઘં 

o �ા�ય સઘં ક�ાએ �થાિનક લોકો િનય�ંણ સિમિતઓની રચના કરવી ;  

o સીએમ(કો��િુનટ� મો�બલાઇઝેશન)  હાથ ધરવામાં સહાય�પ થ� ુ ં 

o મા�હતી એકઠ�  કર�, ત�ે ુ ં એક�ીકરણ કર� ુ ં અન ે (તા�કુા ક�ાએ)  

બીએમએમ� ુઅન ે� વસહાય �ૂથ સાથ ેમા�હતીની આપલ ેકરવી.  

o �સુગંત ��ુાઓ/ ��ોની ઓળખ કરવી,  

o સૌથી �યુો�ય �ય�નો �ારામા�હતી એકિ�ત કરવાની પ�િત પસદં કરવી 

;  

o �થાિનક લોકોની દ�ખર�ખ રાખવી  
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ભાગ- પ : િનય�ંણ, સિમ�ા અને િશ�ણ 

 

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન �થાિનક લોકોથી ચાલતો િવકાસ �ો�કટ છે. 

સ�દુાય ે તેનાં સગંઠનોન ે મજ�તૂ બનાવવા અન ે િવ�ાસ� ુ ં િનમા�ણ કરવા તે ચડતા 

�મનો(બોટમ અપ)   અ�ભગમ છે. તે �થાિનક લોકોની શ��તઓ� ુ ંિનમા�ણ કરવા અને 

�ુથના સ�યોની આ�િવકા �ધુારવા માટ� �યાસ કર� છે. તથેી, �થાિનક લોકો રા�ય 

િમશન પાસેથી સહાય અને માગ�દશ�ન મેળવ ેતે આવ�યક છે. આ સકંલન� ુ ંએક �બૂ 

જ મહ�વ� ુ ંપા� ુ ંિનય�ંણ છે. ��ૂયાંકન અન ેિશ�ણનો બોધ િનય�ંણ �ારા મેળવવાનો 

રહ �શે.  

ઉ�ેશો :  

િનય�ંણના ઉ�ેશ નીચે �જુબના છે :  

o કાય��મના ઉ�ેશોનો સફળ અમલ કરાવવો;  

o �લૂ ઓળખવી અને �ધુારવી;  

o �ો�કટ ��િૃ�ઓ પોતાના �ળુ ઉ�ેશથી િવચ�લત થાય છે ક� ક�મ તેની ચકાસણી 

કરવી; 

o સમ� યાઓની ચકાસણી કર�  તેનાં કારણો શોધવા  અને તનેા ઉક�લ શોધવો. 

o રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના �ો�કટના િસ�ા ંતો અ�સુાર �ો�કટનો 

અમલ િનિ�ત કરવો.  

કાય� િવ� તાર      � યાપક િનય�ંણ િવ� તાર 

�થાિનક લોકો 

ક�ાની  

રા� ��ય 

�ામીણ 

આ�િવકા 

િમશનની  

��િૃ�ઓ  

o સામા�જક ��િૃત અને સમાવેશ  

o નવા � વસહાય �ૂથને �ો� સાહન  

o �વૂ�-�વત�માન � વસહાય �થૂોને �નુજ�િવત કરવાં અને મજ�તૂ 

બનાવવાં  

o � વસહાય �ૂથ� ુ ં�મતા િનમા�ણ  

o �ાથિમક � વસહાય �ૂથના સઘંને �ો� સાહન  

o � વસહાય �ૂથ સઘં અન ે� વસહાય �ૂથોને નાણાંની સહાય   

o બ�ક લ�ક�જ મારફત નાણાંક�ય અ�ર�ાન અને નાણાંક�ય 

સમાવેશને �ો� સાહન  

o આ�િવકા સહાય સેવાઓની જોગવાઇ 

o હક અન ેસેવાઓ માટ� િવિવધ િવભાગો સાથ ેસકંલનન ે�ો� સાહન 

� વસહાય �ૂથ 

અન ે સઘંની 

o � વસહાય �ૂથની કામગીર�  

o સઘંની કામગીર�  
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કામગીર�  

આપેલી 

સેવાઓ  

o માઇ�ો ફાઇના�સ 

o આ�િવકા માટ�ની નાણાં સહાય 

o આ�િવકા સહાય સેવાઓ  

o સામા�જક િવકાસ સહાય સેવાઓ  

o સકંલન સેવાઓ 

 

 હાથ ધર�લી ��િૃ�ઓ પર ��િૃ�ઓના અમલની ���યા �ારા તમેાંથી ઉદભવતા 

પ�રણામ પર િનય�ંણ રાખવા� ુ ં શ� બનશ.ે �થાિનક લોકો િનય�ંણના ભાગ તર�ક� 

રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન અને તેની સ�ંથાઓએ �રૂ� પાડ�લી સેવાની 

�ણુવ�ાની સિમ�ા કરવા� ુ ંજ�ર� છે. 

 

િનય�ંણ પેટા-સિમિત પ�િત  

 આ પ�િત હ�ઠળ �ાથિમક ક�ાના સઘં ક�ાએ િનય�ંણ પેટા-સિમિત રચવામાં 

આવશે. આ સિમિતમાં �ાથિમક ક�ાના સઘંની કારોબાર� સિમિતમાંથી લીધેલા ૩ થી પ 

સ� યો રહ�શે. � સ� યો � વસહાય �ૂથની �લુાકાત માટ � સમય ફાળવશે અને બ ેવષ�માં 

એકવાર “સ� યોની ફ�રબદલીની પ�િત” અપનાવે તેનો આ સિમિતમાં સમાવેશ કરવામા ં 

આવશે.  

 સિમિતના સ� યો, િનય�ંણ હાથ ધરતા ં પહ�લાં, રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશન �ારા યો�યેલી તાલીમમા ં સહભાગી થશ.ે સિમિત દર મ�હને ઓછામાં ઓ�ં 

એકવાર તમામ � વસહાય �થૂની �લુાકાત લઈ અન ે�ાથિમક ક�ાના સઘંને અહ�વાલ 

ર� ૂ કરશ.ે �ાથિમક ક�ાના સઘંની કારોબાર� સિમિત ��ોની ચચા� કર� � વસહાય 

�ૂથમાં ��ોના ઉક�લ લાવવા માટ � સહાય કરશે. પેટા સિમિતના સ� યો તેમના કામમાં 

મદદ�પ થઈ અન ેવારાફરતી � વસહાય �ૂથની �લુાકાત હાથ ધર� શકશે.  

 િનય�ંણ પેટા-સિમિત, �થાિનક લોકોના સયંોજન, ��િૃત, સામા�જક-આિથ�ક 

સયંોજન, લોકશાહ� માપદંડની �ે��ટસ, લ� ુ િધરાણની ��િૃ�ને મળેલાં અને ફાળવેલાં 

નાણાં વગેર� �વાં �થાિનક લોકો પકૈ�ના �ૂથનાં અનેક પાસાં તપાસશ ેઅન ેસહાય માટ� 

�ાથિમક ક�ાના સઘં અને �સુગંત / યો�ય � ટાફ સમ� આ�સુાં�ગક ��ો લાવશે. 

સિમિત � વસહાય �ૂથ ક�ાએ �થાિનક લોકોની �ત�રક �ણકાર � ય��ત અને �કૂ 

ક�પસ�ની સહાયથી � વસહાય �ૂથ ક�ાના ��ોના ઉક�લ માટ� તમામ �ય� નો કરશે. આ 

ક�ાએ �થાિનક લોકો � ��ો હલ ન કર� શક� તેવા જ ��ો �ાથિમક ક�ાના સઘં, 

કારોબાર� સિમિત અને � ટાફ સમ� લાવવામાં આવશ.ે  
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 �ાથિમક ક�ાના �ા�ય સઘં (પીઆરએલએફ) �રૂ� ુ ંજ િનય�ંણ થ� ુ ંહોઇ �યાર� 

સિમિત �વાસ �ગ ે કોઇ ખચ� કરશે ન�હ. તમે છતાં �ાથિમક ક�ાના સઘં �ૂરના 

વસવાટની �લુાકાત લવેા માટ� સિમિતને �વાસ ખચ� ફાળવશે. પેટા-સિમિતના સ� યો 

�હસાબના ચોપડા અને �ૂથમાં હાથ ધર�લી �ુદ� �ુદ� ��િૃ�ઓની �ગિત ચકાસશે. 

 

 �તર સ�ંથાક�ય િનય�ંણ 

�ાથિમક ક�ાના સઘં ક�ાએ 

 આ પ�િત હ�ઠળ �ાથિમક ક�ાના સઘં, માિસક �ગિત અહ�વાલ અથવા ‘માિસક 

િનવ�ેદકા’ના આધાર� એક મ�હનાના �તર� � વસહાય �ૂથ� ુ ં િનય�ંણ કરશ.ે �થાિનક 

લોકો, �થૂને �હસાબ-�કતાબના ચોપડા અને બી� લેવડ-દ�વડ �ાથિમક ક�ાના સઘંની 

કારોબાર� સિમિતની માિસક બેઠક (આદશ� ર�તે દર મ�હને પાંચમી અને આઠમી તાર�ખ 

વ� ચે)માં લાવશે. �ાથિમક ક�ાના સઘંના �કૂ ક�પસ� �વસહાય �ૂથોની મહ�વની 

�િૂમકાનો �ૂથ વાર �વસહાય �ૂથના �હસાબ-�કતાબના ચોપડાઓના આધાર� માિસક 

�ગિત અહ�વાલ તયૈાર કરશ.ે  

 �ાથિમક ક�ાના સઘં �તગ�ત �કુ ક�પર� તયૈાર કર�લા અહ �વાલના આધાર�, 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ત ેજ �દવસે � વસહાય �ૂથની સમી�ા હાથ ધરશે. આ સમી�ાઓ, 

� વસહાય �ૂથમાં સામા�જક એક�ીકરણ, સામા�જક સમાવશે, લોકશાહ� અને ��ૂ મ-નાણાં 

ધીરાણ �ણા�લકાઓ, �ાથિમક ક�ાના સઘં અન ે � વસહાય �ૂથ વ� ચેની નાણાક�ય 

લેવડદ�વડ, �કુ ક�પ�ગની �ણુવ�ા, સામા�જક ��ો, �કુ ક�પરની કામગીર�, � વસહાય 

�ૂથ- બ�ક જોડાણ, વગેર�ને લગતાં પાસાંઓ પર � યાન ક�િ� �ત કરશે. આ સમી�ાના 

આધાર�, �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં સમ� યાઓ ન�� કરશે અન ેતેમના ઠરાવ માટ� �થાિનક 

લોકો �તગ�ત �વસહાય  �ૂથને સહાય �રૂ� પાડશે. �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં જ�ર� હોય 

� યાં  �ો�કટ � ટાફની સહાય લઇ શકશે. 

 

�લ�ટર/સે� સઘં ક�ાએ-   

 �લ�ટર/સે� ક�ા� ુ ં સઘં રચાયા બાદ તરત �લ�ટર/સે�ક�ાએ તે� ુ ં  માિસક 

સમી�ા ફોમ� દાખલ કરવામાં આવશે. �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં-એ �ણ ��ુ ય �ે�ોને 

આવર� લેતા માિસક �ગિત અહ�વાલ/ માિસક િનવે�દકા ર�ૂ કરવાનાં રહ�શ.ે  

આ �ે�ો – 

(ક) �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ક�ાના નાણાક�ય અન ે�બન-નાણાક�ય લેવડદ�વડની �ગિત:  

(૧) �થાિનક લોકોના �વસહાય �થૂની સમી�ા માટ� તનેો  �ાથિમક ક�ાના  સઘં 

ક�ાનો અહ�વાલ અને  
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(ર) �ાથિમક ક�ાના સઘં ક�ાએ  ક�� �ીયતા અને અ� ય ��િૃ�ઓની �ગિત, આદશ� 

ર�ત ે �� યેક �ાથિમક ક�ાના સઘંનો માિસક અહ�વાલ માિસક વચગાળાની � યવ� થા 

મા�હતી પ�િત અહ �વાલ માટ� જ�ર� બધી મા�હતીનો તમેાં સમાવશે થશે.  

 �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં �કુ ક�પર, �લ�ટર/સે�સઘંને દર મ�હનાની ૧૦મી થી 

૧૩મી તાર�ખ દરિમયાન મોકલવાના માિસક �ગિત અહ �વાલ (અગાઉના મ�હનાની 

મા�હતીન ેઆવર� લેતા) તૈયાર કરવા જવાબદાર રહ�શ.ે  

 �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની કારોબાર� સિમિત �લ�ટર/સ�ે લેવેલના 

�િતિનિધઓની સહાયથી �ાથિમક ક�ાના દર�ક સઘંની માિસક �ગિત અહ �વાલના 

આધાર�  સમી�ા કરશે તેમજ �લ�ટર/સે� ક�ા� ુ ંસઘં આ સમી�ાન ેઆધાર� �ાથિમક 

ક�ાના સઘંન ેપોતાનો �િતભાવ આપશે. 

 �યાં �ધુી રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન ઓનલાઇન એમ. આઇ. એસ  

� યવ� થા મા�હતી પ�િત �રુ� ના પાડ� �યાં �ધુી મા�હતી એકિ�ત કર� તનેા મ�ે�અુલી  

સકંલન કરવાની જવાબદાર� �ાથિમક ક�ાના સઘં અને �લ�ટર/સે� ક�ાના સઘંની 

રહ �શે.(જો  આઇટ� આધા�રત  માળ�ુ ંઉપલ� ધ ન થ� ુહોય તો) અન ે�યાર� આઇ. ટ� 

માળ� ુઉપલ�ધ થાય �યાર� �લ�ટર/સ�ે ક�ાએ �ાથિમક અન ે�વસહાય �ૂથ ક�ાની 

મા�હતી� ુ ંતકનીક�કરણ કરવામાં આવશે. 

 

તા�કુા લેવલનાસઘંની ક�ાએ 

 

 તા�કુા લેવલ ે સઘં રચાયા બાદ �લ�ટર/સે� ક�ાની તરજ પર તેની પણ  

સમી�ા કરવામાં આવશ.ે તમામ �લ�ટર/સે� ક�ાના ં ફ�ડર�શને �ુદા �ુદા ભાગોમાં 

માિસક �ગિત અહ �વાલ ર�ૂ કરવાનો રહ�શે.  
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દ�ખર�ખ િનય�ંણ �યવ�થા હાથ ધરવા સદંભ� �થાિનક લોકો ત�ંની રચના 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

એસએમએમ�(ુરા�ય�તર�)  

ડ�એમએમ�(ુ�જ�લા �તર�)  

બીએમએમ� ુબીએમએમ�(ુતા�કુા �તર�)  

આ�િવકા 

િમશન સહાય 

માળ�ુ ં

�કુ ક�પર�  પીઆરએલએફ 

વાર મા�હતી� ુ ંસકંલન કર� 

બીએલએફન ેમોકલવી. 

િવ�લેષણા� મક અહ �વાલ (ડ�શ 

બોડ�, અહ�વાલ કાડ� વગરે�)ની 

આપ-લે 

�પીએલએફ/ �લ�ટર  ક�ા� ુ ંફ�ડર�શન 

િવ�લેષણા� મક અહ �વાલ (ડ�શ 

બોડ�, અહ�વાલ કાડ� વગરે�)ની 

આપ-લે 

�કુ ક�પર�  � વસહાય �થૂવાર મા�હતી� ુ ં

સકંલન કર� �લ�ટરક�ાના ફ�ડર�શનન ે

રવાના કર�ુ.ં 

પીઆરએલએફ (�ામ 

ક�ા� ુ ંફ�ડર�શન) 

માિસક બઠેકોમાં �ળૂ�તૂ 

ર�જ� ટર મારફત મા�હતીની 

આપ-લે 

� વસહાય �ૂથ 

સ
�
દુ
ાય

 મ
ાળ

�
ુ ં
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�તર સ�ં થાક�ય િનય�ંણનો સમય 

�તર- સ�ં થાક�ય અહ�વાલ  �િતભાવ અહ �વાલ (િવ�લેષણા� મક 

અહ �વાલ, ઉ�ચ  ક�ાની સ�ં થાઓના ંટ�કા-

�ટ� પણ 

અહ�વાલ (કોના 

તરફથી કોન)ે  

અહ�વાલ

નો � યાપ  

સમય  જવાબદા

ર�  

સમી�ામા ં

હાજર 

રહ�તા 

�િતિનિધ

ઓ  

�િતભાવ (કોના 

તરફથી, કોન)ે  

સમય  

� વસહાય �ૂથ થી 

�ાથિમક ક�ા�ુ ં

સઘં 

� વસહાય 

�ૂથવાર 

�ગિત 

અહ�વાલ  

માિસ

ક  

�ાથિમક 

ક�ા�ુ ં

સઘં�ુક 

ક�પર 

� વસહાય 

�ૂથ 

પદાિધકાર�  

ટ�એલએફ(તા�ુ

કા ક�ા)  તરફથી 

�લ�ટર/સે� 

ક�ાના સઘંન ે 

માિસ

ક  

�ાથિમક ક�ાના 

સઘંથી 

�લ�ટર/સે�ક

�ા�ુ ંસઘં 

૧. � વ 

સહાય 

�ૂથવાર 

�ગિત 

અહ�વાલ  

ર. 

પીઆર 

એલએફ 

�ગિત 

અહ�વાલ 

માિસ

ક  

�ાથિમક 

ક�ા�ુ ં

સઘં�ુક 

ક�પર  

�લ�ટર/

સે�ક�ા

ના સઘં 

ક�ાની 

માિસક 

બેઠક 

દરિમયાન 

પીઆર-

એલએફ 

પદાિધકાર�  

�લ�ટર/સ�ે 

ક�ાના સઘંથી 

પીઆર-એલએફ 

માિસ

ક  

�લ�ટર/સે� 

ક�ાના સઘં 

તરફથી 

ટ�એલએફ(તા�કુા 

ક�ાએ)  

૧. �ા�ય 

સઘં વાર 

�ગિત 

અહ�વાલ  

ર. 

�લ�ટર/

સે� 

ક�ાના 

સઘંનો 

�ગિત 

અહ�વાલ  

માિસ

ક  

�લ�ટર/

સે� 

ક�ાના 

સઘંનો 

�ુક ક�પર 

ટ�એલએફ 

ક�ાની 

માિસક 

બેઠકમા ં

�લ�ટર/

સે�ક�ા

ના ંસઘંના 

પદાિધકાર� 

પીઆરએલએફ 

થી � વસહાય �ૂથ  
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�બડાણ 
 

�બડાણ-૧ : અમલીકરણની ��હુરચના  

 

 રા�યના બધા તા�કુા રા�ય િમશન તરફથી એકસરખી અમલીકરણ િનિત 

મેળવશ ેન�હ. રા�યમાં �ણ �કારના તા�કુા છે : ર�સોસ� �લોક, ઇ�ટ��સીવ �લોક અને 

નોન-ઇ�ટ��સીવ �લોક.  

 

ર�સોસ� �લોક :(હ��લુ�ી સઘન કામગીર� વાળો તા�કુો) 

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન હ�ઠળ ર�સોસ� �લોકને ‘મોડલ તા�કુા’ તર�ક� 

િવકસાવવામાં આવશે. તે કાય��મનો અમલ કરવા �જ� લામાં અ� ય તા�કુાઓને સહાય 

કરશે. િવિવધ રા�યોપૈક�ના રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન, ક� � િવકિસત તબ�ામાં 

છે, તેવા ��-�દ�શ,ક�રલ, �બહાર ક� �મણે નેશનલ ર�સોસ� ઓગ�નાઇઝેશન (રા� ��ય 

સસંાધન સ�ં થા) તર�ક� તા�તરમાં નેશનલ �ુરલ લાઇવેલી�ડુ િમશન હ�ઠળ કાય��મનો 

અમલ કરવા� ુ ંશ� ક� ુ� છે. રા�યોએ ર�સોસ� �લોક� ુ ંિવિવધ �લ�ટસ�માં િવભાજન ક� ુ� 

છે. � યા ં રા� ��ય સસંાધન સ�ં થાના િસિનયર �ોફ�શન�સ/�ો�કટની �ણકાર � ય��ત 

ર�સોસ� �લોકની ��હૂરચના અમલમાં �કૂશ.ે �ો��ટના �ણકાર �ય��તની સાથ ે �-તે 

રા�યના �લ�ટર/સે� કો-ઓ�ડ�નેટર રહ �શે.  

 ��હૂરચનાના ભાગ તર�ક� એ�સટન�લ કો��િુનટ� ર�સોસ� પસ�ન ટ�મ (બા� 

�થાિનક લોકો સસંાધન � ય��તઓની �કુડ�) (પાચં � ય��ત, મ�હલાઓ �ાધ�યાતા / 

અ�ીમતા)ન ેસામા�જક એક�ીકરણ અને સ�ં થાક�ય િનમા�ણ માટ� પીઆરપી અને સી.સી. 

સાથે �કૂવામાં આવશે. એક વષ�માં �દા� પાંચ વખત �વસહાય�ૂથ �ણકાર � ય��ત 

�લ�ટર/સે�ની �લુાકાત લશેે ક� �મા ંસામા�જક એક�ીકરણ અને સ�ં થાક�ય િનમા�ણ 

માટ�ના પાંચ રાઉ� ડ હશે. દર�ક રાઉ�ડ૪પ �દવસનો હોય છે. આ ઉપરાંત આ �કુડ� 

સ��ય મ�હલાઓ અને �કૂ ક�પસ�ની ઓળખ કર� છે. વળ�, �થાિનક લોકોની �ણકાર 

� ય��તઓની �ુકડ� �થાિનક લોકોને એકિ�ત કર� છે અને ર-૩ નવાં � વસહાય �ૂથ રચ ેછે 

અન ેગામમા ં ૧પ �દવસમાં ૩-૪ �ૂનાં /િન� ��ય � વસહાય �ૂથને સ��ય બનાવે છે. તેઓ 

૪પ �દવસમાં �ણ ગામ આવર� લશેે. આ �વસહાય�ૂથ આ �ણકાર � ય��તઓ �થાિનક 

લોકો આધા�રત િનય�ંણ પ�િત િવકસાવવા �-તે રા�યને પણ મદદ કરશે.  

 �થાિનક લોકોની �ણકાર � ય��તઓની �ુકડ� સબિંધત તાલીમી ���યા �ણૂ� 

કર�, તમામ કામગીર� પી.આર.પી અન ેસી.સી.ન ેસ�પણી કર� પોતાની �િૂમકાનો �ત 
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આણશે અને �યાર બાદ પી.આર.પી અને સી.સી. પચં��ૂની ટ�વ િવકસાવવા � વસહાય 

�ૂથને મદદ�પ થશે. આ ઉપરાંત પી.આર.પી અને સી.સી. � વસહાય �ૂથની રચના 

કરશે અને નવા સી.આર.પી. રાઉ�ડ માટ�ના નવા ગામોની ઓળખ કરશે.  

 રા� ��ય સસંાધન સ�ં થા (એનઆરઓ) અને �-તે રા�ય ન�� / ઓળખ �ણૂ� 

થયલેી “સ��ય મ�હલાઓ”� ુ ં �મતા-વધ�ન કરશે. અને �યારબાદ �ત�રક �ણકાર 

� ય��ત તર�ક� કામ કરશ.ે તમેને �-તે રા�યના રા� ��ય સસંાધન સ�ં થામા ં એકસપોઝર   

આપવામાં આવશ.ે તે જ ર�તે �કૂ ક�પસ�ની પણ તાલીમ થશે.   

 

ઈ�ટ��સીવ �લોક: 

 રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન પોતે રા�યમાં ઉપલ�ધ �ોતથી કાય��મનો 

અમલ કર� છે. આનો અથ� એ ક� રા�ય �ામીણ આ�િવકા િમશન �-તે રા�યમાં 

િવ��સત થયેલી મોડલ �ણાલીથી અ� ય તા�કુાઓમા ં સ�ં થાક�ય િનમા�ણ કરશે.  

 રા�યને ઇ�ટ���સવ �લોકમાં ���ટર કો-ઓ�ડ�નેટર બીએમએમ� ુ અન ે

ડ�એમએમ� ુ�ુકડ�ની મદદથી સી.સી. ગામની ઓળખ કર� છે. ઓળખ થયલેાં ગામોમાં, 

સી.સી. સા��ૂહક એક�ીકરણ કરશ,ે ર�સોસ� �લોકમાં િવકસાવેલ �ત�રક �થાિનક 

લોકોના �ણકાર �ય��તની મદદથી તમેના ં � વ-સહાય �થૂ રચશે. �વસહાય�થૂ  

�ણકાર �ત�રક � ય��તઓ ઇ�ટ���સવ �લોકમાં ર�સોસ� �લોકની � �હૂરચનાનો અમલ 

કરશે. આ �ુકડ� �કૂ ક�પસ� તમેજ સ��ય મ�હલાઓની પણ ઓળખ કરશે ક� � �થાિનક 

લોકોની �ત�રક �ણકાર � ય��ત બની શક�. તેમ� ુ ં�મતાવધ�ન તેમના જ િવ�તારમાં 

થશ ેઅન ેતેમને એકસપોઝર �લુાકાત માટ � ર�સોસ� �લોક અથવા પોતાના જ રા�યમાં 

જ િવ��સત થયેલ ગામની �લુાકાતે (એ��પોઝર અથ�) મોકલવામાં આવશ.ે ર�સોસ� 

�લોકમા ં ઉ�મ કામગીર�ના �તે પસદં કર�લી સ��ય મ�હલાઓ નવા તા�કુાઓમાં 

�વસહાય �ૂથોને િવ��સત કરવા માટ�ની કામગીર� કરશે.પાચં �ત�રક સી.આર.પી. 

�કૂડ� ની ઓળખ કર� અને અ�ય તા�કુાઓમાં �ો�ા�ય કામગીર� કરવા અથ� તાલીમ 

આપશે. 

ભાગીદાર� (પાટ�નરશીપ) તા�કુાઓ   

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન માને છે ક� દ�શમાં સા�દુાિયક સ�ંથાક�ય 

િનમા�ણ ની કામગીર�મા ં ઘણા લોકો જોડાયેલા છે. આમ સઘન િવ�તારોમા ં ન�ધપા� 

હાજર� ધરાવતી �બન-સરકાર� સ�ં થા/(સીએસઓ) આ કાય��મનો અમલ કરવા 

ઓળખવામા ં આવી છે. આ કામગીર� માટ� ભાગીદાર �બન-સરકાર� સ�ં થાઓ તેમની 

કામગીર�ના િવ�તારમા ં��થાિપત સબંધંનો ઉપયોગ કર�ન ેરા� ��ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશને �ચૂવલે સ�ં થાક�ય માળખાનો અમલ કર� છે. શ�આતનાં તબ�ામા ં ભાગીદાર 
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સ�ંથાને �રસોસ� �લોક ��હૂરચના િવશ ે તથા તેની ���યા િવશે તાલીમ આપવામાં 

આવશે. � હયાત પાયાના કાય�કર/ �રેક ભાગીદાર સ�ંથાની �થાિનક લોકોની �ણકાર 

� ય��તથી એકિ�ત કરવામા ંઆવશે. �રસોસ� �લોક ��હૂરચનાબાબત ેભાગીદાર સ�ંથાની 

સમજ વ� ુ�પ�ટ બને તે માટ� ભાગીદાર સ�ંથાની એક� પોઝર આપવામા ંઆવશે.  

 
 

બીડાણ –ર : (પીઆઇપી)- મ�ંીમડંળની ન�ધ 

 પીઆઇપીની ���યા મારફત,ે રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન હ�ઠળ� ુ ંલ� ય 

હાલની ગર�બી ર�ખા નીચેની યાદ� (બીપીએલ)માંથી વ�ંચત રહ� ગયલે �થૂોન ે

�વસહાય �ૂથ હ�ઠળ જોડવાની રહ �શે. યોજના હ�ઠળ રા�યોન ેકરાતી નાણાક�ય ફાળવણી, 

હાલના રા�યોમાં પર� પર ગર�બી માપદંડ પર આધા�રત હાલના ફાળવણીના માપદંડ 

પર સતત કામ કરવા� ુ ં  રહ �શે. તથેી, રા�યોની ફાળવણી પીઆઇપીની ���યામાંથી 

ઉદભવતી સ�ં યા પર આધાર રાખશે. 
 

તા�તરમાં મ�ંીમડંળે મ�ૂંર� આપી :  

http://www.newstrackindia.com.newsdetails/2013/05/06/317-cabinet-

approves- changes- to –National- Rural-Livelihood-Mission-Aajeevika-

.html 
 

મ�ંીમડંળ �ારા નેશનલ �રલ લાઇવલી�ુડ િમશન(આ�િવકા)ના 

બદલાવને મ�ૂંર� આપેલ છે. 

નવી �દ�હ�, સોમવાર, ૦૬ મે, ૨૦૧૩ એ.એન.આઇ.  

 

મ�ંીમડંળ રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન (આ�િવકા) નવી �દ� હ�, સોમવાર 

૦૬ મે, ર૦૧૩ એએનઆઇ નવી �દ� હ� મે-૬ (એએનઆઇ) –દ�શ ભરમાં �થૂ મોડલ- 

મ�હલા � વસહાય �ૂથ આ�િવકા િમશન (આ�િવકા) ક�� �ના મ�ંી મડંળે રા� ��ય 

�ામીણ આ�િવકા િમશન (આ�િવકા)ના મહ�વના ફ�રફાર મ�ંરૂ કયા� છે.  

 આ ત�ન આવકાય� પગ�ુ ં છે. આ બદલાવ દ�શભરમા ંનવી આ�િવકા ઊભી 

કરવા અને �ામીણ ભારતમાં મ�હલા સશ�તીકરણ કરવા માટ� વધારાના સસંાધનો અને 

વ� ુ ન�યતા �રુ� પાડશ.ે રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનની (આ�િવકા) વધાર� 

અસરકારક અને ઝડપી ર�ત ેચાલતી આ �બંેશન ેઆવકારતા �ામીણ િવકાસ મ�ંી 

જયરામ રમેશ ેન���ુ ંક� – 

બહાલ રાખેલા મહ�વના ફ�રફાર નીચે �જુબ છે :  
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�ધુાર�લો લ� યાંક – બીપીએલ માપદંડ રદ કરવો, તનેા બદલે ગર�બોની સા�દુાિયક 

સહયોગી ���યાથી ઓળખ.  

 રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશનના અમલીકરણ ના હાલના માળખા હ�ઠળ 

સરકાર� બીપીએલ યાદ�માં સમાિવ� ટ ફકત �ામીણ �ુ�ંુબોને જ રા� ��ય �ામીણ 

આ�િવકા િમશન હ�ઠળ લ� ય કર� શકાય. આ યાદ� ર૦૦રમાં તૈયાર કરવામાં આવી 

હતી. તેને અ�તન બનાવી ન હતી. તમેાં ઘણી ખામીઓ હતી. સમ� રા� ��ય �ામીણ 

આ�વીકા િમશન યોજના સમાન �હતો  અન ેસમાન કામગીર�વાળ� ગર�બ મ�હલા 

સબંધં ધરાવતાં �થૂ પર આધા�રત હતી. ત ે બા� ર�ત ે તૈયાર કર�લ અને અ�રૂ� 

બીપીએલ યાદ�થી થઇ શક� ન�હ. મ�ંીમડંળે હવે રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા િમશન 

નીચેના લ� ય �ૂથ � યા� યાિયત પારદશ�ક અને ગર�બની સહયોગી ઓળખની ���યા 

�થાિનક લોકો ક�ાએ � યાયી ���યા �ારા સહયોગી ગર�બની ઓળખ ન�� કરવા� ુ ં

ઠરાવેલ છે. પીઆઇપી ���યા� ુ ંિવ� �તૃ િનદશ�ન ક�ુ� છે. � રા�યોમા ં વ� ુઅસરકારક 

છે. � યા ંમ�હલા � વસહાય �ૂથ સફળ થયા છે. પીઆઇપી ���યાથી આખર��પ અપાયેલ 

યાદ�ને �ામસભા સમથ�ન આપશ ેઅન ે�ા�ય પચંાયત તેને મ�ંરૂ રાખશે. પીઆઇપી 

���યામાં પણ બાકાત રહ� ગયેલ ને પણ �થાન મળશ.ે   
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બીડાણ-૩ : � વસહાય �ૂથ – માિસક �ગિત અહ�વાલ�ુ ંફોમ�ટ 

 

� વસહાય �ૂથનો માિસક �ગિત અહ�વાલ    મ�હનો:  

૧.  � વસહાય �ૂથ� ુ ંનામ  ૮.  બચત ખાતા નબંર  

ર.  ગામ� ુ ંનામ  ૯.  બેઠકની આ�િૃત  માિસક, અઠવા�ડક  

૩.  �ા�ય પચંાયત� ુ ંનામ  ૧૦.  �કુ ક�પર� ુ ંનામ  

૪.  તા�કુા� ુ ંનામ  ૧૧.  બેઠકમા ં હાજર�ની ટકાવાર�  

પ.  � વસહાય �ૂથની રચના તાર�ખ  ૧ર.  � વસહાય �ૂથનો લોન ખાતા નબંર  

૬.  સ� યોની સ�ં યા  ૧૩.  બ�ક� મ�ંરૂ કર�લી લોનની રકમ  

૭.  બ�ક/ શાખા� ુ ંનામ  

 

છે� લા મ�હના �ધુી 

૧૪.  બેઠક  

  

 
  

    

૧૫ બચત 
 

બચતનો �કાર સ� ય દ�ઠ 

માિસક બચત( 

દર મ�હને) 

છે� લા મ�હના 

�ધુીની �ુલ 

બચત �. 

મ�હના 

દરિમયાન 

બચત �. 

�ુલ (�.) 

િનયિમત બચત      

આરો� ય બચત      

સામા�જક 

િવકાસ બચત  

    

આક��મક 

જ��રયાત  

માટ� ફંડ  

    

અ� ય      

     

યો�નાર 

બેઠકોની 

સ�ં યા  

યો�લી 

બેઠકોની 

સ�ં યા  

ચા� ુ

મ�હનો  

�ુલ  
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૧૬.  બ�કમાંથી લોન (�.માં)  

૧૭.  �થાિનક લોકો �ડૂ� રોકાણ( 

કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમ�ટ ફડં) (�.માં) 

૧૮.  લોન પરત �કૂવણીની િવગત  

લોન� ુ ં

�ોત/બ�ક/ 

વીઓ/સીઆ

ઇ એફ/અ� ય  

ગયા મ�હના �ધુીની 

પરત �કૂવણી  

ચા� ુમ�હનાની 

માગણી (મ�હના 

દરિમયાનનો હ�તો + 

ગયા મ�હનાની બાક� 

રકમ)  

મ�હના દરિમયાનની 

પરત �કૂવણી  

 ��ુલ  � યાજ  ��ુલ  � યાજ  ��ુલ  � યાજ  

બ�ક        

સીઆઇએફ       
 

૧૯.  આવક અને ખચ�  

ખચ� આવક 

�મ 

ન.ં 

િવગતો રકમ �. �મ 

ન.ં 

િવગતો રકમ �. 

૧.  �કુ ક�પર� ુ ં

માનદવતેન  

 ૧.  સ� ય પાસેથી મળેલ 

� યાજ  

 

ર.  વીઓ લોન પર 

� યાજ  

 ર.  �ોત  ફ�   

૩.  વીઓ પર દંડની 

રકમ   

 ૩.  સ� ય પાસેથી મળેલ 

દંડની રકમ 

 

૪.  બ�ક લોન પર ચઢ�� ુ

� યાજ  

 ૪.  બ�ક થાપણ પર 

મળેલ � યાજ  

 

પ.  �વાસ ખચ�   પ.  અ� ય આવક   

૬.  અ� ય ખચ�       

૭.  ખચ� ઉપર આવક 

કરતાં વ� ુખચ�   

    

 સરવાળો..    સરવાળો..  
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૧૭.  .................... ........ બ�ક ખાતેની રોકડ રકમ  

૧૮.  હાથ પરની રોકડ રકમ  

૧૯.  મ�હના દરિમયાન � વસહાય �ૂથે કર�લી સામા�જક ��િૃ�ઓ, હોય તો  

 
 
 

�કુક�પરની સહ�     �િતિનિધની સહ� 
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બીડાણ- ૪ : ��ૂ મ િધરાણ આયોજન/ ��ૂ મ �ડૂ� રોકાણ આયોજન/ ��ૂ મ 

આયોજન તૈયાર કર�ુ.ં 

 

��ૂ મ િધરાણ આયોજન/ ��ૂ મ �ડૂ� રોકાણ આયોજન/ ��ૂ મ આયોજન ના સાત 

પગલા: 

માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન: પગ�ુ ં- ૧ 

 

�વસહાય�ૂથની િવગતવાર મા�હતી  

તા.___________ના રોજ 

 

1. �વસહાય �ૂથ�ુ ંનામ : 

2. ગામ�ુ ંનામ 

3. �વસહાય�ૂથના સ�યની િવગત: 

અ��ુ�ૂચત �િત અ��ુ�ૂચત 

જન�િત  

અ�ય પછાત વગ�

  

જનરલ  �ુલ 

     

 

4. �વસહાય�ૂથનો બ�ક એકાઉ�ટ નબંર: બચત ખાતા ન.ં: 

                                      લોન ખાતા ન.ં:     

5. �વસહાય �ૂથની શ� થવાની તાર�ખ: 

6. બચતની થયલે �ુલ રકમ: 

7. �યાજની મળેલ �ુલ રકમ: 

8. (અ) અ�યાર �ધુીમા ં�ુલ મળેલ મીટ�ગ: 

(બ) િમટ�ગમા ંસ�યોની હાજર�ની ટકાવાર�: 

9. �ુ ં�વસહાય �ૂથ એ �ામ સગંઠન (VO) નો સ�ય છે?: 
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10. � ુ�વસહાય�ૂથ ેકોઇપણ સ�ંથા પાસથેી ધીરાણ લીધ�ેુ ંછે? જો હા, તો ક�ટલી રકમ ? અન ેકંઇ 

સ�ંથામાથંી?: 

11. �વસહાય �ૂથ�ુ ંહાલ�ુ ં�ુલ ભડંોળ:  

12. �વસહાય �ૂથમા ંઅ�યાર� સ�યો વ�ચે �તર�ક ધીરાણ �વ�પ ેફરતી �ુલ રકમ: 

13. �વસહાય �ૂથ �ારા �ુલ ક�ટલીવાર ધીરાણ કરવામા ંઆવ�ેુ ંછે : 

14. �વસહાય �ૂથ �ારા �ુલ ક�ટલી રકમ�ુ ંધીરાણ કરવામા ંઆવલે છે: 

15. �વસહાય �ૂથના ��ુખ અન ેમ�ંીના નામ: 

16. �વસહાય �ૂથના ��ુખ અન ેમ�ંીની સહ� 
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માઇ�ો ���ડટ �લાન: પગ�ું - ૨ 

 
 

�વસહાય �ૂથના સ�યોની િવગતવાર મા�હતી

�મ 

ન.ં 

સ�ય

� ુ ં

નામ 

� 

મ

ર 

�

િત 

િશ�

ણ 

�યવસા

ય 

 

�ુ�ંુબના સ�યોની 

િવગત 

જમીન ઘરનો 

�કાર 

ઢોર ઢાંખર ગર�બીનો �કાર 

બાળકો ��ુત િપ

ય

ત 

�બન   

િપય

ત  

પા�ંુ કા�ુ ં બ

ળ

દ 

ગા

ય 

ભ�સ ઘેટા  બકર� અ�ય અિત 

ગર�બ 

ગર�બ મ�યમ ધિનક 

�ી  �ુ ં �ી  �ુ ં
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માઇ�ો ���ડટ �લાન: પગ�ું - ૩  

 

સ�યના �ુ�ંુબની વાિષ�ક આવક અને ખચા�� ુ ંપ�ક (૧ વષ�) 

1. સ�ય�ુ ંનામ:                                   4. �િત: 

2.પિત�ુ ંનામ:                                   5. �મર: 

3. જમીનની િવગત:                           6. �ુ�ંુબના સ�યની િવગત 

આવક ખચા� 

1. ખેતીમાથંી થતી �ુલ આવક: 

2. પિતના �યવસાયમાથંી થતી આવક: 

�દવસ  x દ�નીક આવક 

3. પ�નીના �યવસાયમાથંી થતી આવક: 

�દવસ  x દ�નીક આવક 

4. �દકરા/�દકર�ના �યવસાયમાથંી થતી આવક: 

�દવસ  x દ�નીક આવક 

5. અ�ય:  

અ) ધધંો:   બ) નોકર�: 

   ક) કલાકાર�ગીર�ના કામમાથંી: 

 

1. ચોખા –દ�નીક વપરાશ x મ�હનામા ં�ુલ �દવસ x 

�ક�મત : 

2. ઘ� –દ�નીક વપરાશ x મ�હનામા ં�ુલ �દવસ x 

�ક�મત : 

3. અ�યખાધા-ખોરાક�ન ેલગતો ખચ�  

માસીક ખચ�: 

4. િવજળ�નો ચા�: માસીક ખચ�: 

5.શાકભા� ખચ�: દ�નીક વપરાશ x મ�હનામા ં�ુલ 

�દવસ x �ક�મત : 

6. નશીલો પદાથ� અન ેતમંા�ુ-માસીક ખચ�: 

7. માસં:માસીક ખચ�: 

8. બાળકના િશ�ણ પાછળનો ખચ�:માસીક ખચ�: 

9. આરો�ય ઉપરનો ખચ�:માસીક ખચ�: 

10. �ુસા�ફર ખચ�:માસીક ખચ�: 

11. અ�ય ખચ�.:માસીક ખચ�: 

�ુલ માસીક ખચ� :  

�ુલ વાષ�ક ખચ� = �ુલમાસીક ખચ� x12:  

 

12. ખેતી પાછળ કર�લ રોકાણ/ વષ�: 

13. તહ�વાર અન ેકપડા /વષ�: 

પ�પુાલન ��તુી �ારા આવક અને ખચા�ની િવગત 

1. �ૂધ /�દવસ                                                   1. ઘાસ: �કલો �ામ x �દવસ x મ�હનો x �ક�મત: 

�લટરx �દવસ x �ક�મત 2. ઢોરનો ચારો: �કલો �ામ x �દવસx મ�હનો x �ક�મત:  

2. ખાતર / મ�હનો                                             3. આરો�ય પાછળનો ખચ�: 

   વજનx �ક�મત4. પર�વહન પાછળનો ખચ�: 

3. � ત ેપ�નુા નાના બ�ચાની ક�મત:         5.  પગાર- �દવસ xમ�હનો x �ક�મત 

                                                                            6.  પ�રવાર માટ�નો �ૂધનો ખચ� :�લટરx �દવસx �ક�મત 
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માઇ�ો ���ડટ �લાન: પગ�ું ન ં – ૪ 

 

પ�રવારના રોકાણ�ુ ંઆયોજન  

 

�ૂથના સ�ય અથવા તેના પ�રવાર �ારા હાલમાં કરાતી આથ�ક ��િુ�/નવી આયો�ત ��તુી/અ�ય કારણ માટ� લોનની જ�ર�યાતની ચકાસણી  

 

�વસહાય �ૂથ�ુ ંનામ:     �ામ સગંઠન�ુ ંનામ   ક��ટર કો-ઓ�ડ�નેટર�ુ ંનામ: 

ગામ�ુ ંનામ:      ���ટર ફ�ડર�શન�ુ ંનામ:   �લોક�ુ ંનામ:  

 

�મ 

ન ં

 

સ�ય�ુ ં

નામ 

પિત�ુ ં

નામ 

આથ�ક 

��િુ�/ અ�ય 

કારણ� ુ ંનામ  

��િુ�/ 

અ�ય કારણ 

માટ� જ�ર� 

રકમ  

જ�ર� 

રકમમાં 

સ�યનો 

ફાળો 

�વસહાય 

�ૂથમાંથી 

લોનની 

જ��રયાત 

દર 

મ�હનાની 

આવક 

દર 

મ�હનાનો 

ખચ� 

લોન 

�કુવવા 

માટ� 

હ�તાની 

સ�ંયા  

હ�તાની રકમ ર�માક�સ  

�ળૂ 

રકમ 

�યાજ �ુલ 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
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માઇ�ો ���ડટ �લાન�ુ ંપગ�ું – 5: 

સ�યની જ��રયાતના આધાર� ધીરાણની �ાથિમકતા આપવાની છે તે સ�યની િવગત 

 

�મ 

ન.ં 

સ�ય�ુ ંનામ આથ�ક 

��િુ�/ અ�ય 

કારણ� ુ ંનામ  

��િુ�/ 

અ�ય 

કારણ માટ� 

જ�ર� રકમ  

જ�ર� 

રકમમાં 

સ�યનો 

ફાળો 

�વસહાય 

�ૂથમાંથી 

લોનની 

જ��રયાત 

દર 

મ�હનાની 

બચત  

હ�તાની 

સ�ંયા 

લોનની 

�ળૂ રકમ 

ભરવા�ુ ં

થ� ુ�ુલ 

�યાજ 

�ુળ રકમ 

અને �યાજ 

સહ�ત �ુલ 

ભરપાઇ 

કરવાની રકમ  

ર�માક�સ 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
 �ુલ           
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માઇ�ો ���ડટ �લાન�ુ ંપગ�ું –6: 

 
 
 

ઉપલ�ધ ધીરાણની ��િતય(બી�)�ાથિમકતા આપવાની છે તે સ�યની િવગત 

 
 

�માંક 

 ન ં

સ�ય�ુ ંનામ આથ�ક 

��િુ�/ અ�ય 

કારણ� ુ ંનામ  

��િુ�/ 

અ�ય કારણ 

માટ� જ�ર� 

રકમ  

જ�ર� 

રકમમાં 

સ�યનો 

ફાળો 

�વસહાય 

�ૂથમાંથી 

લોનની 

જ��રયાત 

દર 

મ�હનાની 

બચત  

હ�તાની 

સ�ંયા 

લોનની 

�ળૂ રકમ 

ભરવા�ુ ં

થ� ુ�ુલ 

�યાજ 

�ુળ રકમ અને 

�યાજ સહ�ત �ુલ 

ભરપાઇ કરવાની 

રકમ  

ર�માક�સ 

7            
8            
9            
10            
11            
12            
 Total           
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�વસહાય �ૂથ તરફથી કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડના ધીરાણ માટ�ની અર� ફોમ�  

 

 

�િત:     

��ુખ 

�ામ સગંઠન (VO) �ુ ંનામ:   

 

ગામ:__________________________ 

 

માનનીય સાહ�બ�ી, 

 

અમ ે ______________ (�ૂથ�ુ ંનામ) લોન �વ�પ ેકો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમ�ેટ ફંડ (સી.આઇ.એફ) નો 

ઉપયોગ અમારા �ૂથના સ�યોની આવક આપતી િવિવધ ��િુ�/અ�ય કારણ માટ� કરવા 

માગંીએ છ�એ.અમારા �વસહાય �ૂથની િવગત નીચે �ુજબ છે   

 

1.�વસહાય �ૂથ�ુ ંનામ____________________________ 

 

2.�ૂથની રચના થયેલે હોય ત ેતાર�ખ: ____________________________ 

 

3.�વસહાય �ૂથના લીડર(s) 

�ીમિત:.______________________________________________________અન ે

 

 �ીમિત:.______________________________________________________ 

 

4 અમારો બ�ક એકાઉ�ટ ન.ં. _________________________ બ�ક �ુ ંનામ : _______________ 

   અન ે �ા�ચ _________________ 

5.અમારા�વસહાય�ૂથનાધીરાણનો�તુકાળ: 

 

�માકં ન ં િવગત રકમ(�.) 

1 �ુલ લોન �વ�પ ેઆપલે રકમ   

2 �ુલ પરત મળેવલે �ળૂ રકમ  

3 લોન �વ�પ ેબાક� રહ�લ �ુલ �ળૂ રકમ  

4 સમય અ�સુાર ભરપાઇ ના થયલે લોનની �ુલ રકમ  

 
 
 

  

અર� ન:ં 

�ામ સગંઠનને મળેલ 

ફોમ�ની તાર�ખ: 

ફ�ત �ામ સગંઠનના ઓ�ફસના ઉપયોગ: 



 

 
                                                                                     Page 122of  140  

122

 

6. �વસહાય�ૂથના માઇ�ો���ડટ�લાનની િવગત : 
 

�માંક 

ન ં

�વસહાય 

�ૂથના સ�ય�ુ ં

નામ 

�િત 

(એસ.સી/એસ.ટ�/

બેકવડ�/અ�ય)  

ગર�બી�ુ ં

ધોરણ 

ધન 

સપંિ�માં 

નબંર 

ધીરાણ 

લેવા�ુ ં

કારણ 

જ�ર લોનની 

રકમ 

�િપયામાં 

1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
 

�ુલ: 

    

 

7. �વસહાય �ૂથનો માઇ�ો ���ડટ �લાન અમલમા ંલાવવા માટ� ફંડના સાધનો: 

�ુલ જ�ર� ધીરાણની રકમ 

(�િપયામાં) 

�વસહાય �ૂથની 

�ુલ બચત  

(�િપયામાં) 

બ�ક પાસેથી 

લેવામાં 

આવેલ/આવનાર 

લોન  

(�િપયામાં) 

સી.આઇ.એફ. 

લોન 

(�િપયામાં) 

 
 

   

 
 

ઉ�ત પરેા 7 ની િવગત �માણે અમારા �વસહાય �ૂથન ેસી.આઇ.એક લોન �.__________ મ�ંરૂ 

કરવાની િવનતંી છે.  

 
 

��ુખની સહ�:       ઉપ��ુખ/ખ�નચીની સહ�: 
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��ુાઓ અને ઠરાવો 

૧.  િવ�લેષણ  અને ચચા� પછ� �ૂથન ેઅસરકતા�  ��ુાઓ �ગનેી િવગતો :  

 (ક) સામા�જક ��ુા 

 (ખ) આ�િવકાના ��ુા  

 (ગ) તાલીમના ��ુા 

ર.  સાધનોનો િવચાર કર�ન ેતેન ે�પશ�તા ��ુાઓ �ગે િનણ�ય  

 (ક) � વસહાય�ૂથ ક�ાએ  

 (ખ) �ા�ય સઘં  ક�ાએ  

 (ગ) લાભાથ� ક�ાએ (�ુદાં �ુદાં સરકાર� ખાતાં સાથ)ે :  

૩.  સીસી �ારા અ� ય કોઇ સબંિંધત ટ�કા �ટ� પણી / અવલોકન  

૪.  ��ૂ મ આયોજન �ગે એસી/ ટ�એલએમ� ુ ંઅવલોકન  
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�ામ સંગઠન તરફથી કો��િુનટ� ઇ�વે�ટમે�ટ ફંડ(સી.આઇ.એફ)ના ધીરાણ માટ�ની અર� 

ફોમ�  

 

 
      

 

�િત, 

��ુખ/  

સી.એલ.એફ./�.એલ.પી.સી ઓફ�સ 

 

�લોક:__________________________ 

 
 

માનનીય સાહ�બ�ી, 

 

અમારા __________________________________ (�ામ સગંઠન�ુ ંનામ) ન ેઅમારા સ�ય 

�વસહાય �ૂથ �ારા તયૈાર કરાયલે માઇ�ો ���ડટ �લાન �ુજબ લોન �વ�પ ેકો��િુનટ� ઇ�વ�ેટમ�ેટ 

ફંડ(સી.આઇ.એફ)ની જ��રયાત િવિવધ ��તુીઓ �વીક� આવક આપતી ��િુ�, ઘરની �તર�ક 

જ��રયાત, સામા�ક જ��રયાત �વી અનકે જ��રયાત માટ� જ�ર છે.  અમારા �ામ સગંઠન તથા 

સ�ય �વ-સહાય �ૂથની િવગત નીચે �ુજબ છ ે

 

1. અમારા �ામ સગંઠન�ુ ંનામ :_________________________________________________ 

 

2.સરના�ુ:ં 

ગામ: _____________________પો�ટ ઓ�ફસ: _____________________________ 

 

��લો: _______________ પીન કોડ: ____________ ટ�લીફોન:  ________________ 

 

3. �ામ સગંઠનની �થાપનાની તાર�ખ:_______________________________________ 

 

4. �ામ સગંઠનની ન�ધણી થયલે છ?ે  હા: _______ ના: _______ 

         હા તો ન�ધણી ન:ં ________________ 

5.  �ુકંોઇકએન.�.ઓ /કો-ઓપર�ટ�વ /

અ�યિવકાસશીલસ�ંથાસાથ�ેામસગંઠનજોડાય�ેુછં:ે______________ 

6. �ામ સગંઠનના લીડર ______________________________________________ 

 �ી_______________________________________________________અન ે

 �ી______________________________________________________________ 

 

અર� ન:ં 

સી.એલ.એફ/�.એલ.પી.સી �ારા 

કરવામા ંઆવતા ��ૂયાકંન ની 

તાર�ખ: 

�.એલ.પી.સી ઓ�ફસના ઉપયોગ 
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7. અમારો બ�ક એકાઉ�ટ ન.ં _______________________________અન ે

______________________________બ�ક ______________________________ �ાચં  

 
 

8. �વસહાય �ૂથના માઇ�ો ���ડટ �લાનના અમલીકરણ માટ� �વસહાય �ૂથ વાઇઝ સી.આઇ.એફ  

લોનની જ��રયાત (�િપયામાં) 

 

�મ 

ન ં

�વસહાય 

�ૂથ�ુ ંનામ 

સ�યો

ની 

સ�ંયા 

ગર�બી�ુ ં

ધોરણ(અિત 

ગર�બ,બી.

પી.એલ./અ

�ય)    

�ૂથના 

સ�યોની 

�ુલ 

જ��રયાત  

� પૈક� 

�વસહાય 

�ૂથ�ુ ંફંડ 

� પૈક� 

બ�ક 

લોન 

� પૈક� 

સી.આઇ.

એફ લોન 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        

10 

�ુલ: 

  

 

9.  ��િૃ� �માણે ગામના માઇ�ો �લાનના અમલીકરણ માટ� સી.આઇ.એફની જ��રયાત 

(�િપયામાં) 

�મ ન િવગતો* રકમ(�િપયા

માં) 

 આવક આપતી ��િુ�ઓ (આઇ.�.એ.)   

1 �વસહાય �ૂથોના માઇ�ો ���ડટ �લાન  

2 ખોરાકની �ળવણી માટ�ની કાય�રત �ડૂ�  

3 �ચારની ��િુ� માટ� કાય�રત �ડૂ�  

 �ુલ આવક આપતી ��િુ�ઓ(આઇ.�.એ.) માટ� સી.આઇ.એફ.:  

 �ામ સગંઠનના સામા�ક િવકાસ માટ�ના �ો��ટ (એસ.ડ�.)  

1   
2   
 �ુલ સામા�ક િવકાસ (એસ.ડ�.) માટ� સી.આઇ.એફ.:  

 �ામ સગંઠનના ઉ�પાદક�ય ફ��ઝકલ બાંધકામ માટ� (પી.પી.આઇ.)  

1   
2   
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 �ુલ પી.પી.આઇ સી.આઇ.એફ  

�ુલ સી.આઇ.એફ (આઇ.�+એસ.ડ�+પી.પી.આઇ)  

 

 ન�ધ: એસ.એચ.�.ના માઇ�ો ��ડ�ટ �લાન સાથ ે�બડવાના રહ�શ.ે  

 

10.ગામના માઇ�ો �લાનના અમલીકરણ માટ�ના ફંડના સાધનો: 

�ામ સગંઠનને �ુલ 

લોન(ધીરાણ)ની જ��રયાત 

�ામ સગંઠનની   

બચત (�િપયામાં) 

�ામ સગંઠનની બ�ક 

લોન (�િપયામાં) 

�ામ સગંઠનને 

સી.આઇ.એફ.ની  

જ��રયાત 

(�િપયામાં) 

 
 
 

   

 
 

11.અમે અમારા બચત અને ���ડટની ��િુ� િસવાય િનચે �ુજબની અ�ય ��તુીઓ કર�યે છ�એ. 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

12. �ામ સગંઠનના ફંડના �ોત અને તેના ઉપયોગો: 

�ોત  રકમ 

�િપયામાં 

ઉપયોગો રકમ 

�િપયામાં 

�ામ સગંઠનના સ�ય �વ-સહાય 

�ૂથની બચત/થાપણ 

 �લ�ટર લેવલ ફ�ડર�શનમા ંકર�લ 

બચત   

 

 

�ા�ટ 

 સ�ય �ૂથન ેઆપલે લોન   

 

લીધલે લોન(ધીરાણ) 

 લીધલે લોન પર�ુ ં�યાજ  

 

આપલે લોન(ધીરાણ) પર�ુ ં

�યાજ  

 અ�ય કોઇ ખચ�  

સ�ય �ૂથ પાસથેી મળેવલે સ�ય 

ફ� તમેજ દાખલ ફ� 

  

બ�ક મા ંરહ�લ �ડૂ� 

 

અ�ય કોઇ આવક    

હાથમા ંરહ�લ �ડૂ� 

 

�ુલ : 

 

 �ુલ:  
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13. �ામ સગંઠનની ધીરાણની િવગત: 

 

અ�યાર �ધુી �ુલ 

લોન �વ�પ ેઆપલે 

રકમ 

અ�યાર �ધુી �ુલ 

પરત મળેવલે �ળૂ 

રકમ 

લોન �વ�પ ેબાક� 

રહ�લ �ુલ �ળૂ રકમ 

સમય અ�સુાર 

ભરપાઇ ના થયલે 

લોનની �ુલ રકમ 

    
 

 
 
 
 

પરેા 9 મા ંઆપલે િવગત �માણે અમન ેસી.આઇ.એફ (લોનની રકમ �.__________અન ે�ા�ટ 

�._________)મ�ંૂર કરવા િવનતંી છે. �વસહાય �ૂથનો માઇ�ો ���ડટ �લાન, ખોરાકની �ળવણી 

માટ�ની કાય�રત �ડૂ�ની િવગત, �ચારની ��િુ� માટ� કાય�રત �ડૂ�ની િવગત, સામા�ક િવકાસ 

(એસ.ડ�.) માટ�ની િવગત અન ે�ામ સગંઠનના ઉ�પાદક�ય ફ��ઝકલ બાધંકામ (પી.પી.આઇ.) 

માટ�ની િવગત�ુ ં�બડાણ સામલે છે  

 
 

��ુખની સહ�:      ઉપ ��ુખ/ખ�નચીની સહ�: 

 
 

વપરાશ�ુ ં�માણપ�  

 

�વસહાય �ૂથ�ુ ં�માણપ� (�ૂથ �ારા �ામ સગંઠનને આપવા�ુ ંરહ�શે) 

�વ-સહાય�ૂથ �ારા �ૂથના સ�યોન ેકર�લ ધીરાણ િવગત:  

�ીમાસીક સમય ગાળો: અ�ીલ – �ુન, �ુલાઇ – સ�ટ��બર, ઓ�ટોબર – ડ�સ�ેબર, 

                         ���આુર� – માચ�,  નાણાકં�ય વષ�:_____________  

�વસહાય �ૂથ�ુ ંનામ: 

�વસહાય �ૂથની પ�ર�થીતી : અિત ગર�બ /બી.પી.એલ /અ�ય  

તાર�ખ: વા 

 
 
 
 

 

��ુખની સહ�:               મ�ંીની સહ�:               ખ�નચીની સહ�: 
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�

મ 

ન.ં 

સ�ય�ુ ં

નામ 

એસ.સી

/એસ.

ટ�/બેક

વડ� 

�લાસ/ 

અ�ય  

લોન 

આપવા�ુ ં

કારણ/ 

��િુ��ુ ં

નામ 

��તુી/ 

અ�ય 

કારણ 

માટ� 

ખચ�લ 

રકમ 

ફંડ મળેવવા માટ�ના સાધનો 

પોતા

�ુફંંડ 

બ�ક 

લોન  

CIF 

(સી.

આઇ.

એફ) 

લોન 

Re-cycled 

CIF (ફર�થી 

વાપર� 

શકાય ત�ેુ ં

સી.આઇ.એફ

) 

ફંડ 

મળેવલે 

અ�ય કોઇ 

�ોત 

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

�ુલ       
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વપરાશ�ુ ં�માણપ� 

 

�ામ સગંઠન�ુ ં�માણપ� (�ામ સગંઠન �ારા સી.એલ.એફ./�.એલ.પી.સી ઓફ�સને આપવા�ુ ં

રહ�શે)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�વસહાય�ૂથના માઇ�ો �લાનની કો�સો�લડ�ટ�ડ િવગત અન ે�ામ સગંઠનની અ�ય ��િુ�ઓ:  

 

�ીમાસીક સમય ગાળો: અ�ીલ – �ુન, �ુલાઇ – સ�ટ��બર, ઓ�ટોબર – ડ�સ�ેબર, 

                         ���આુર� – માચ�,  નાણાકં�ય વષ�:_____________  

 

�ામ સગંઠન�ુ ંનામ: 

 

તાર�ખ: 

અ: �ામ સગંઠનના સ�ય �વસહાય �ૂથ�ુ ંવગ�કરણ અને ફંડના �ોતની િવગત: 

�વ સહાય 

�ૂથનો �કાર 

�ુલ 

�ૂથ 

�ૂથ�ુ ં

ફંડ 

CIF(સી.આઇ.એફ) બ�કની 

લોન 

Recycled 

CIF((ફર�થી 

વાપર� 

શકાય ત�ેુ ં

સી.આઇ.એફ) 

ફંડ મળેવલે 

અ�ય કોઇ 

�ોત 

PoP (અિત 

ગર�બ) 

      

BPL(ગર�બીની 

ર�ખાની નીચે 

આવતા) 

      

Disabled 

persons(અપગં 

માણસ) 

      

Other(અ�ય)       

Total(�ુલ)       
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બ. ��િુ� વાઇઝ વાપરવામાં આવેલ ફંડ: 

�મ 

ન.ં 

��િુ��ુ ંનામ �ુલ 

સ�યની  

સ�ંયા 

�ુલ 

રકમનો 

ઉપયોગ 

મળેવલે ફંડના �ોત 

�ૂથ

�ુ ં

ફંડ 

CIF 

(સી. 

આઇ. 

એફ.) 

 

બ�ક 

લોન 

Recycled
CIF 

(ફર�થી 

વાપર� 

શકાય ત�ેુ ં

સી.આઇ.

એફ) 

ફંડ 

મળેવલે 

અ�ય કોઇ 

�ોત 

�વસહાય �ૂથના માઇ�ો 

�લાન  

       

૧ ખેતીવાડ�        

૧.૧ પાક પેદા કરવો        

૧.૨ બોરવેલ        

૧.૩ પંપ સેટ        

૧.૪ બળદ અને ગા�ંુ        

૧.૫ અ�ય        

પેટા �ુલ         

૨ પ�ુ પાલન        

૨.૧ �ૂધાળા પ�ઓૂ         

૨.૨ ઘેટાં અને બકર�        

૨.૩ અ�ય        

પેટા �ુલ         

૩ ખેતીવાડ� િસવાયની 

��િુ�ઓ  

       

૩.૧ ઉ�પાદન        

૩.૨ સેવાઓ        

૩.૩ વેપાર        

પેટા �ુલ         

�ામ સંગઠન�ુ ંઆયોજન        

૪ ખોરાકની �ળવણી        

૫ �ચારની ��િુ�          

૬ સમા�ક િવકાસ         

૭ ઉ�પાદક�ય ફ��ઝકલ 

બાંધકામ માટ�  

       

�ુલ ટોટલ        
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ક. �તી (ક�ટ�ગર�) વાઇઝ વાપરવામાં આવ�ું ફંડ: 

SC/ST/BC/OC 

(એસ.સી/એસ.ટ�/બેકવડ� 

�લાસ/જનરલ) 

સ�ય

ની 

સ�ંયા 

ફંડ માટ�ના અ�ય સાધનો 

�વ-

સહાય 

�ૂથ�ુ ં

ફંડ 

CIF 

(સી.આઇ.એ

ફ) 

બ�ક 

લોન 

Recycled
CIF 

(ફર�થી 

વાપર� 

શકાય 

તે�ુ ં

સી.આઇ.

એફ) 

ફંડ મેળવેલ 

અ�ય કોઇ 

�ોત 

SC(એસ.સી)       

ST(એસ.ટ�)       

BC(બેકવડ� �લાસ)        

Disabled(િવકલાગં)        

OC(અ�ય)       

�ુલ       

 

 

 

ડ. સામા�જકઓ�ડટસ�ટ��ફક�ટ: 

 

 

���યા� ુિંવગતવારઆલેખન: 

 

        ર�કોડ�માં �ાય તફાવત, જોહોયતો 

 

��ખુની સહ�:                        મં�ીની સહ�:                   ખ�નચીની સહ�: 
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બીડાણ- પ અ� ન �રુ�ાિનિધ 

અ� ન �રુ�ા યોજનાના ઉ�ેશો 

o કોઇપણ િવ�પે વગર લાંબા ગાળા  �ધુી સાર� �ણુવ�ાવા�ં અનાજ સૌથી 

ગર�બન ેમળ� શક� અન ે બ�ર ભાવની વધઘટની અસર ગર�બ �ુ�ુંબને ન પડ� 

તે ન�� કર� ુ.ં  

o િવષમ  મોસમ/ સમયન ેપહ�ચી વળવા માટ� ગર�બો �ુ�ંુબનો ઉચો �યાજ દર  

ઘટાડવો.  

o �હ�ર િવતરણ �યવ�થા  અને ગર�બ �ુ�ંુબોની ખર�ખર જ��રયાત �ારા મળતા 

અનાજ વ� ચનેો ગાળો ભરવો.  

o ગર�બ પ�રવારો પોતાના વેતન �ગેની  વાટાધાટો કરતા હોય � યાર� તેમની 

સોદાબા�  વધારવી. 

o ગર�બ પ�રવારોનાં ખાસ કર�ને મ�હલા અન ેબાળકો� ુ ંવ� ુસા�ુ ંપોષણ ન�� 

કર� ુ.ં  

���યા :  

 અ� ન �રુ�ા � યવ� થાનો કાય��મ નીચ ેની �ણ શરતો� ુ ંપાલન કરતા દર�ક 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં હાથ ધરશે :  

૧.  �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ૩ મ�હના ��ૂ ુ ંહોય  

ર.  �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘંને બ�ક ખા� ુ ંહોય  

૩.  �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ર�કડ�ના ચોપડા યો� ય ર�ત ેલખ� ુ ંહોય  

�ા�ય સઘં ઉપરની શરતો� ુ ંએક વખત પાલન કર� � યારબાદ તણેે નીચેની 

કાય�વાહ� કરવાની થાય છે :  

તબ�ો  કામગીર�  કામગીર� �રૂ� કરવાનો 

સમયગાળો  

શ�આત પછ� 

શ�આતની 

��િૃ�ઓ  

અ� ન �રુ�ા �થાનો � યાલ� ુ ં

આદાન�દાન  �ાથિમક ક�ા� ુ ં

સઘંની રચના થાય તે પછ� તરત 

જ કરવા� ુ ં રહ� છે. આમ છતાં આ 

� યાલની �થમ િવિધસર ઓળખ 

અ� ન�રુ�ા સિમિતની પસદંગી 

પછ� અમલીકરણ કરવાની  છે. 

અ� ન �રુ�ા સિમિતને અ� ન �રુ�ા 

અ� ન �રુ�ા સિમિતની પસદંગી 

અન ેતેમની તાલીમ 

પીઆરએલએફ બઠેકની 

શ�આતના ૧પ �દવસમાં �રૂાં 

કરવાના ંરહ� છે.  
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�થા �ગે ૧ �દવસની તાલીમ 

આપવાની રહ� છે.  

અ� ન અને 

િધરાણ માટ�ની 

માગંનો  

સારાંશ  

દર�ક � વસહાય �ૂથ દર�ક સ� યના 

�ુ�ુબંની અનાજની જ��રયાતનો 

�દાજ આપવા માટ� ��ૂ મ 

આયોજન સ� યો સાથે મળ�ને 

નીચેની �ણ બાબતો �યાનમાં 

રાખી તયૈાર કરશે. 

 અ� ન �રુ�ા સિમિતની બેઠક 

દરિમયાન બધાં � વસહાય �થૂો 

તેમ� ુ ંઆયોજન ર�ૂ કરશે. 

� યારપછ� સિમિત �ા�ય ક�ાએ 

અ� ન �રુ�ા માટ�ના આયોજન 

ભેગાં કર�ને આખર� �પ આપશે. 

�ાથિમક ક�ાના સઘંની અ� ન 

�રુ�ા સિમિત �ાથિમક ક�ાના 

સઘંની બઠેક દરિમયાન બધા (અ� 

�રુ�ા સિમતી) એફએસસીના 

સ� યોની સહ� સાથે �ાથિમક 

ક�ાના સઘંન ેતેમની માગણી ર� ૂ

કર� છે.   

માગંણી ���યા અને તનેી 

તૈયાર�માં ૧પ �દવસ થશ.ે  

િધરાણ 

ઉપલ��ધ  

� યારબાદ પીઆરએલએફ લોનની 

મ�ંરૂ� માટ� (તા�કુા ક�ાએ) 

બીએમએમ�નેુ અર� સાથે એકંદર 

અ� નની જ��રયાત ર� ૂકરશ.ે 

બીએમએમ� ુઅર�ની ચકાસણી 

કરશે, તનેે મ�ૂંર કરશે અને અ� ન 

�રુ�ા ફડં �ાથિમક ક�ાના સઘંન ે

એક વખતના �રવો�વ�ગ  ફડં 

તર�ક� તબદ�લ  કરશે. લોન સિમિત 

પીઆરએફએલની િનયિમતતા, 

તેની પરત �કૂવણીની િ� થિત અને 

�ાથિમક ક�ાના સઘં  અર� 

કયા�ના �દવસ ેજ માંગણી ઓની 

સારણી કર� અર�  મોકલી 

શકશે.  
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ર�કડ� ચોપડાના યો� ય િનભાવના 

આધાર� અર� તપાસશ.ે  

�ાિ� ત         

(�ો�ોરમે�ટ)   

 અ� ન�રુ�ા સિમિત અનાજના 

ભાવની ચકાસણી કરશ ેઅન ે

િમલરમાંથી અથવા 

ન�કનાજ�થાબધં બ�રમા ં 

જ� થાબધં વેચનારાઓ � થાિનક 

ખે�તૂો પાસેથી અનાજની 

�ણુવ�ાની તપાસ કરશ.ે � યારપછ� 

અ� ન�રુ�ા સિમિત � સાર� 

�ણુવ�ા અન ેસારા ભાવ આપે ત ે

�ોતમાંથી અનાજનો જ� થો �ા� ત 

કરશે.  

અ� ન�રુ�ા સિમિત માગણી ર�ૂ 

કરવામા ંઆવ ે� યાર� ભાવ અને 

�ણુવ�ાની જ��રયાત ન�� 

કરશે અને ફંડ મ�યાના ૭ 

�દવસમાં જ�થો મળેવવાનો  

રહ �શે.  

� ટોક, પકે��જ�ગ 

અન ેવહ �ચણી  

૧૦ થી ૫૦ �કલોના અનાજના ં 

કોથળો વપેાર�ઓ બનાવે છે. અન ે

ગામમાં �ાથિમક ક�ાના સઘંને 

મોકલી આપ ેછે. ત ેપછ� �ાથિમક 

ક�ાના સઘં તે જ �દવસ ે� વસહાય 

�ૂથ મારફત સ� યોને પકે કર�લ 

માલ� ુ ંિવતરણ કર� છે. તેનો કોઇ 

જ સ�ંહ કરવામાં આવશે ન�હ.  

�ુ�ુબંને તે જ �દવસ અ� 

િવતરણ કરવામાં આવશે.  

પરત 

�કૂવણી/ 

લોનની 

વ�લૂાત  

� વસહાય �ૂથના સ� યોની રોકડની 

િ� થિત ઉપર આધાર રાખીને 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં હ� તાની પરત 

�કૂવણી અન ે�દુત ન�� કરશે.  

 

 

 અનાજની ખર�દ�નો સમય સીઝનન ે�યાનમા ંરાખીન ેકરવો જોઈએ 

 િવ�તાર �ુજબ �ા ંઅનાજની જ�ર�યાત છે ત ે�ણ�ુ.ં 

અનાજની જ�ર�યાત એક �ુ�ુબંન ે�યાનમાં રાખી ની ન�� કરવામાં આવશે. 

અ� ન ���યા દર �ણ મ�હન ે ક� �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં ન�� કર� તે �જુબ દર 

મ�હને કર� કરાશે. બી� તબ�ા પહ�લા  એક મા� ફ�રફાર એ હશે ક� માગણી �ાથિમક 
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ક�ાના  સઘં ક�ાએ એકિ�ત કરવામા ંઆવ ે� યાર� �ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં ત�ે ુ ંસિમ�ા 

કરશે અને પીઆરએલએફન ે�ા� ત નાણાંની રકમ ઉપર આધાર રાખીને સીધી ખર�દ� 

કરશે. બી� તબ�ા પહ�લા તા�કુા ક�ાએ કોઇ મ�ૂંર�ની જ�ર નથી.  

 
 
 

૩.  નાણાક�ય  � યવ� થાત�ં 

 બીએમએમ� ુ (તા�કુા ક�ા)  એક વખત અપા� ુ ં �રવો�વ�ગ ફંડ  �ાથિમક 

ક�ાના સઘંન ેઆપશે. �નો �ૂથના સ�યોન ેમદદ માટ� વારંવાર ઉપયોગ કર� શકાશ.ે 

�થમ વખત �ાથિમક ક�ાના સઘંની  અર�  મળે � યાર� �. ર,૦૦,૦૦૦ની રકમ 

માગંણીની રકમન ે� યાનમા ંલીધા િસવાય �ાથિમક ક�ાના  સઘંને  તબદ�લ કર� શકાશ.ે 

આ રકમથી બ ેવખતની ખર�દ� માટ� �ાથિમક ક�ાના  સઘંને નાણાં મળ� રહ�શ.ે � પછ� 

ખર�દ� માટ�નાં નાણાં પરત �કૂવણીના હ� તામાથંી મળ� રહ�શે. અ� ન �રુ�ા િનિધનો 

ઉપયોગ થોડાંક �ુ�ુબંો �રૂતો મયા��દત ન રહ� તે ન�� કરવા માટ� ઓછામાં ઓ�ં �. 

ર૦૦૦�ુ ંિધરાણ અ� ન �રુ�ા �થાના ભાગ પેટ� દર�ક  પ�રવારન ેઆપવામાં આવશે. 

 

લેવાની તફાવતની રકમ (માજ�ન)  

 પરત �કૂવણીના હ� તાની ગણતર� કરતી વખત ે લોન ઉપર કોઇ જ � યાજ 

લેવામાં ન�હ આવ.ે આના બદલે �ાથિમક ક�ાના ફ�ડર�શન ે �ા� ત કર�લ અનાજ ઉપર 

તફાવતની રકમ (માજ�ન) લવેામાં આવશે. આ માજ�નમા ં સમ� ���યા દરિમયાન 

અ� ન �રુ�ા સિમિતના સ� યોએ કર�લ વાહન, પકે�જ�ગ, િવતરણ, ખચ�ને આવર� લવેાશ ે

અન ે�ાથિમક ક�ાના સઘં માટ�નો અ�કુ સિવ�સ ચા� ૦.પ૦ �િપયા (�કલો દ�ઠ) લેવાશે. 

ન�નૂા�પ ગણતર� નીચ ેઆપી છે.  

ખર�દ�લ 

જ� થો 

(�કલો) 

�કલો દ�ઠ 

ખર�દ� 

�ક�મત 

વાહન, 

પેક�જ�ગ 

વહ �ચણી 

ખચ� (�ક.�ા. 

દ�ઠ) 

�ુલ ખચ� �કલો દ�ઠ 

સિવ�સ ચા� 

�કલો દ�ઠ 

વેચાણ 

�ક�મત 

૧૦૦ ૧ર ૦.પ ૧ર.પ ૦.પ ૧૩.૦૦ 

 

પરત �કૂવણીનો ગાળો  

 મોટા ભાગના �ુ�ંુબો ખેત મ�રૂ� ઉપર આધાર રાખે છે અન ેખેતીએ મોસમી 

��િૃ� છે. એમ માનતા ં સ� ટ�� બર થી નવે� બર અને ફ��આુર� થી એિ�લ મ�હનાઓ 
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દરિમયાન આ ખચ�માં  ન�ધપા� ઘટાડો થવા પામે છે. આમ પરત �કૂવણીનો ગાળો 

ન�� કરતી વખત ે આવકની ક�ાઓની વધઘટ � યાનમાં લેવી એટલ ે ક� પરત 

�કૂવણીની ક�ા એવી ર�તે ન�� કરવી ક� ઓછ� આવકના ગાળા દરિમયાન પ�રવાર 

કોઇ ��ુ ક�લી િવના પરત �કૂવણી કર� શક�. આમ છતાં એ ન�� કર� ુ ંજોઇએ ક� દર 

મ�હને થોડ�ક પરત �કૂવણી થાય અન ે અનાજની �ાિ� ત ૩ મ�હના માટ� હોય તો 

વ�લૂાતનો ગાળો છ મ�હનાથી વ� ુહોવો જોઇએ ન�હ અન ેઅનાજની �ાિ� ત ૧ મ�હના 

માટ� હોય તો ર મ�હના કરતાં વ� ુહોવો જોઇએ ન�હ.  

૪.  પીઆરએલએફ ક�ાની ���યાઓ  

 ���યા �ગેના િવભાગમાં જણા� યા �માણ ે �ાથિમક ક�ાના સઘં ક�ાની 

કામગીર� અ� ન �રુ�ા સિમિત �ારા ચલાવવામા ં આવે છે. અ� ન �રુ�ા સિમિતની 

પસદંગી તથા તેમની કામગીર� અને જવાબદાર� માટ �ની માગ�દશ�ક �ચૂનાઓ નીચ ે 

આપી છે :  

પ.૧. અ� ન �રુ�ા સિમિતની પસદંગી  

 સિમિત પર સબંિંધત � વસહાય �થૂમાથંી દર�કમા ંથી એક એક �િતિનિધ હશે, 

�ાથિમક ક�ાના સઘંના કારોબાર� મડંળમા ંથી એક સ� ય અને સામા�જક કાય� 

સિમિતમાંથી એક સ� ય રહ�શ.ે આમ અ� ન�રુ�ા સિમિત� ુ ંકદ ૧ર થી ૧પ સ� યો વ� ચે� ુ ં

રહ �શે.  

પ.ર.  અ� ન �રુ�ા સિમિતની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

માગણીની યાદ�ને આખર��પ આપ� ુ ં 

 � વસહાય �ૂથની બેઠક દરિમયાન એકિ�ત કર�લી �ુ�ંુબની મા�હતીના આધાર� 

અ� ન �રુ�ા સિમિત � ય��તગત �ુ�ંુબ ક�ાએ અને �ાથિમક ક�ાના સઘં ક�ાએ 

ઘ�/ચોખા� ુ ં�માણ ન�� કરશે.  

�ુલ માગ માટ�ની અર� આપવી અને અ� ન �રુ�ા સિમિત �ારા �ાથિમક ક�ાના સંઘને 

જોઇતી રકમ  

 અ� ન �રુ�ા સિમિતના સ� યોએ યો� ય ર�ત ે સહ� કર�લ માગણી માટ�ની અર� 

(�ુલ જ� થો અને રકમ �.મા)ં માગતી યાદ� સાથ ે�ાથિમક ક�ાના સઘંને આપવી.  

અ� ન �રુ�ા સિમિત �ારા �ાિ� ત માટ�નો  માક�ટ સવ� 

 ઓછામાં ઓછા પ થી ૮ ક� તથેી વ� ુ સ� યોએ ન�કના જ� થાબધં વેપાર�, 

િવ��તા, � થાિનક ખ�ૂેતો પાસથેી ઘ� / ચોખાના ભાવો અન ે�ણુવ�ાની સવ� કર�લ હોવી  

જોઇએ.  

અ� ન �રુ�ા સિમિત �ારા ઘ�/ ચોખાની ખર�દ�  
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 �ાથિમક ક�ાના સઘં પાસે એક વખત નાણાં ઉપલ�ધ બન ેતે પછ� શ� બને 

તેમ ઝડપથી સ�હૂ �ાિ� ત(કો��િુનટ� �ો�ોરમે�ટ) નાં ધોરણો �જુબ ખર�દ� કરવાની 

રહ �શે.  

અ� ન �રુ�ા સિમિત �ારા ઘ�/ચોખાની વહ�ચણી  

 અ� ન �રુ�ા સિમિત � વસહાય �ૂથના સબંિંધત નેતાઓ  સાથે અનાજની 

વહ �ચણી� ુ ં સકંલન કરશ ે અન ે ન�� કરશે ક�  અનાજની વહ �ચણી  તે જ �દવસે 

� ય��તગત સ� યોને સાથ ે રાખી કરવામાં આવે.  

�ાથિમક ક�ાના સંઘ �ારા �ણુવ�ાનો �દાજ, ભાવ અને સમયસર અને યો� ય િવતરણ  

 સ� ય �ારા �ણુવ�ા, વજન વગરે� �ગ ેજો કોઇ ફ�રયાદ આવશ ેતો અ� ન �રુ�ા 

સિમિત ફ�રયાદની તપાસ કરશે અને શ� �ધુારા�મક પગલાં માટ� માલ �રૂો પાડનારા 

સાથે વાટાઘાટ  કરશે.   

સમયસર પરત �કૂવણી માટ�ની અ�વુત� કામગીર�  

 સમયસર પરત �કૂવણીની સમી�ા � વસહાય �થૂ, અ� ન �રુ�ા સિમિત અને 

�ાથિમક ક�ા� ુ ંસઘં  દર મ�હને કરશે.  

 
 

પ.૩  �ાથિમક ક�ાના સઘં માટ� માગને �દાજવા માટ�ની માગ�દશ�ક 

�ચૂનાઓ:  

 �ાથિમક ક�ાના સઘંની કારોબાર� સમીિત નીચેના ધોરણે માગનો �દાજ કાઢશ:ે  

 � વસહાય �ૂથ ક�ાએ બેઠકોની િનયિમતતા  

 બચતની િનયિમતતા અને સ� ય ક�ાએ �કૂવણી  

પ.૪.  � વસહાય �ૂથ / �ાથિમક ક�ાના સઘં ખાતે �હસાબી કામગીર�  

 �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં અ� ન �રુ�ા �યવ�થા અ�વયે ર�કડ�ના અલગ ચોપડાઓ 

રાખશે. આનો અથ� એ થયો ક� આ માટ� નીચ ે�જુબ અલગ ચોપડાઓ �ળવવાના રહ�શે:   

- કાય�વાહ� ન�ધ  

- રોકડ વહ�  

- � ટોક પ�ક  

- લોન અને પરત �કૂવણી ચોપડા  

� વસહાય �ૂથ ક�ાએ લોન અને પરત �કૂવણીના અલગ ચોપડા રાખવાના 

રહ �શે. �યારબાદ થોડાક સમય પછ� અ� �રુ�ા કામગીર� � વસહાય �ૂથની 

રોકડવહ�માં દાખલ કરવામા ંઆવશે.  
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પ.  અમલ કરવાની � �હૂરચના  

 અનાજ �રુ�ા �થા યોજના �ાથિમક ક�ા� ુ ં સઘં હાથ ધરશે. આ માગ�દશ�ક 

�ચૂનાઓના આધાર� શ�આતમાં છ �જ� લાના દર�કમા ંથી �� યેક �ુકડ�ને તાલીમ 

આપવામાં આવશ.ે આ �ુકડ�માં �જ� લા તાલીમ અિધકાર�, મેનેજર (સામા�જક િવકાસ) 

પસદંગીની બી.પી.એમ.એસ/એ.સી./સી.સી.નો સમાવશે થશે. આ �ુકડ� �જ� લાના બધા 

તા�કુામાંના સબંિંધત � ટાફને તાલીમ આપશે. દર�ક �જ� લા ક�ાએ મેનેજર (સામા�જક 

િવકાસ) યોજનાના અમલ માટ� જવાબદાર રહ�શે અને દર�ક �લ�ટર/સ�ેમાં, એક સ�હૂ 

સયંોજક/િવ� તાર સયંોજકને યોજનાના અમલની સ�ંણૂ � જવાબદાર� સ�પવામા ંઆવશે.  

o અનાજ �રુ�ા �થાની કામગીર� સબંધંી દર�ક હો�ેદારની કામગીર� અને 

જવાબદાર�ની �ૂકં મા�હતી આપે છે :  

સંબંિધત સંયોજકની કામગીર� અને જવાબદાર�  

o �ાથિમક ક�ાના સઘં બઠેક ક�ાએ � યાલનો પ�રચય  

o સીએમ/�ાથિમક ક�ાના સઘં સ� ય / અ� ન �રુ�ા સિમિતના સ� યોની મદદથી 

� વસહાય �ૂથ ક�ાએ અ� ન �રુ�ા કાય ��મની ચચા� ન�� કરવી.  

o માગં ઊભી કરવા માટ�ની મદદ, માંગ ભેગી કરવી, બીએમએમ�નેુ માંગ માટ� 

અર�.  

o ર�કડ�ના ચોપડા રાખવા� ુ ંસરળ બનાવ� ુ ં  

o ઉપયો�ગતા �માણપ� આપ�ુ.ં 

�લ�ટર/સે� ક�ાએ સ�હૂ સંયોજક/ િવ�તાર સંયોજકની કામગીર� અને જવાબદાર�  

o ઘટકમાં બધા �ાથિમક ક�ાના સઘંમાં કાય��મના સ�ંણૂ� અમલ� ુ ંસકંલન કર�ન ે

તેની ઉપર દ�ખર�ખ રાખવી.  

o સ�હૂ સયંોજકની તાલીમ 

o �� ય� ર�તે તેમજ સ�હૂ સયંોજકની મદદથી � વસહાય �ૂથના સ� યો �ાથિમક 

ક�ાના સઘંના સ� યોની તાલીમ અન ે�ણકાર�.  
 



 

 
                                                                                     Page 139of  140  

139

બી.એમ.એમ.�.ુ લોન સિમિતની કામગીર� અને જવાબદાર�  

લોન સિમિત સબંિંધત �લ�ટર/સે� સયંોજક, સબંિંધત �ાથિમક ક�ાના સઘંના 

સ�હૂ સયંોજક અન ે બી.પી.એમ.(ટ�.એલ.એમ) ની બનલેી રહ�શે. સબંિંધત 

�ાથિમક ક�ાના સઘંન ેનાણાંની આકારણી, મ�ંૂર� અને સમયસર �કૂવણી અન ે

જ�ર� હોય તો �ાથિમક ક�ાના સઘંને નાણાં આપતાં પહ�લાં �ે� �લુાકાત લેશ.ે 

બી.એમ.એમ.�.ુ લોન સિમિત �ા�ય સઘંની બેઠક, પી.આર.એલ.એફ.માં પરત 

�કૂવણીની િ� થિત અન ે ર�કડ�ના ચોપડાની યો� ય �ળવણીની િનયિમતતાના 

આધાર� અર�� ુ ંસિમ�ા કરશે. 

o �લોક લેવલ �ો��ટ મેનેજર (ટ�.એલ.એમ.)ની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

િવ� તાર સયંોજક અને સ�હૂ સયંોજકની મદદથી કાય��મનો સ�ંણૂ� અમલ અન ે

દ�ખર�ખ   

 

o �જ� લા ક�ાએ મેનેજર (સામ�જક િવકાસ)ની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ  

એસી/સીસી/બીપીએમએસની મદદથી બધા તા�કુાઓમા ં યો� ય અને 

સમયસરના અમલ� ુ ંસકંલન �ો�ા�યની કામગીર�� ુ ં�ચુા�ુ અમલીકરણ, તથા 

�ાથિમક ક�ાના સઘંના ઓછામા ંઓછા રપ% ની તેઓ �લુાકાત લશેે.  

o ડ�પીસી (ડ�.એલ.એમ.) ની કામગીર� અને જવાબાદાર�ઓ  

�જ� લામાં કાય��મનો સ�ંણૂ� અમલ અને દ�ખર�ખ  

o પી.એમ./એસ.પી.એમ. (રા�ય ક�ા)ની કામગીર� અને જવાબદાર�ઓ 

બધા �જ� લાઓમા ં કાય��મના યો� ય અને સમયસરના અમલ માટ� સમ� સકંલન. 

 
 
 

********* 
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માહ� ......... ર૦ .........માટ��ુ ં � વસહાય �ૂથ�ુ ંમાિસક લેવડ દ�વડ કાડ�  

૧. તા�કુો*  ર. �ા�ય પચંાયત* ૩. ગામ * ૪. � વસહાય �ૂથ� ુ ંનામ* 

૬. � વસહાય �ૂથ કોડ :  ૭. ના�ુ ંલખનાર� �કુવેલ નામા ખચ� (હા/ના)  ૮. �ા�યસઘં �ારા � વસહાય �ૂથ� ુ ં�ે�ડ�ગ/ 

�ો�કટ/ ક/ખ/ગ �ે�ડ�ગ કરવામા ંઆ� � ુ ંનથી.  

 

૯. માસ દરિમયાન ભર�લ સભાની સ�ં યા*:  ૧૦. માસ દરિમયાન બધી બેઠકોમા ંહાજર�આપેલ 

સ� યોની�ુલ સ�ં યા*: 

૧૧.�ત�રક લોન ન�હ લેનાર સ� યોની સ�ં યા :  ૧ર. � વસહાય �ૂથે લીધેલ તાલીમ :  (એમ-૧/ એમ-ર/ 

એમ-૩/ એમ-૪/ એમ-પ / એકપણ ન�હ ):  
 

*ક. �થમ અહ �વાલના મ�હના પહ�લા ંમેળવેલ 

�ા� ટ/ સબિસડ� :  

સાધન: ફર� ુ ંભડંોળ/ રા� ��ય �ામીણ આ�િવકા 

િમશન/� વણ�જયતંી �ા�ય � વરોજગાર� યોજના/ 

રાજય સરકાર/અ� ય કોઇ � થાન/ એકપણ ન�હ. 

રકમ �. 

*ખ. �થમ અહ�વાલના મ�હના �ધુી � વસહાય 

�ૂથ� ુ ં�ુલ રોકાણ (�.):  

*ગ. આગલા મ�હના �ધુી �ા�યસઘં પાસે � વસહાય 

�ૂથે કર�લ �ુલ રોકાણ (�.):  

*ઘ. � વસહાય�ૂથ પાસે સ� યોની બાક� લોન (અહ �વાલના 

�થમ મ�હના �ધુીની (ચડત લેણા ંસાથે,  હોયતો, (�.)  

*ચ. �ા�યસઘં પાસે � વસહાય �ૂથની સ�હૂ �ડૂ� 

રોકાણ ફંડની બાક� લોન (અહ �વાલના �થમ મ�હના 

�ધુીની, (ચડત લેણા ંસાથે, હોયતો) (�.) : 

 

*છ. � વ સહાય�ૂથની બાક� બ�ક લોન (અહ�વાલના 

�થમ મ�હના �ધુી, (ચડત લેણા ંસાથે, હોય તો) 

(�.) : 

*જ. � વસહાય �ૂથની બી� બાક� લોન (અહ �વાલના 

�થમ મ�હના �ધુી, ચડત લેણા ં સાથે, હોયતો) 

(�.):  

*ઝ. અહ�વાલના �થમ મ�હના �ધુી કર�લ �ૂથ �ડૂ� રોકાણ 

હોય તો (�.): 

 

* બાબત ક થી ઝ પહ�લા મ�હના માટ� એક જ વખત ભરવાની છે.  

અહ�વાલના મ�હના દરિમયાનની આવક રકમ �. અહ�વાલના મ�હના દરિમયાનની �કૂવણીઓ  રકમ �. 

૧. ઉઘડતી રોકડ િસલક  
 

૧. � વસહાય �ૂથે �ા�યસઘંને કર�લી માિસક બચત  
 

ર. ઉઘડતી બ�ક િસલક  
 

ર. સ� યોને વહ�ચેલી �ત�રક લોન  
 

૩. સ� યોએ કર�લી બચત  
 

૩. � યાજ સાથે �ા�યસઘંને પરત �કૂવેલ સીઆઇએફ લોન 
 

૪. મળેલ ફર� ુ ંભડંોળ 
 

૪. � યાજ સાથે પરત �કૂવેલ બ�ક લોન  
 

પ. મળેલ સી.આઇ.એફ.  
 

પ. � યાજ સાથે પરત �કૂવેલ બી� લોન  
 

૬. મળેલી બ�ક લોન  
 

૬. ખચ�  
 

૭. મળેલી બી� લોન  
 

૭. બી� કોઇ �કૂવણીઓ  
 

૮. � યાજ સાથે સ� યો પાસેથી મળેલી લોનની પરત �કૂવણી 
 

૮. બધં થતી રોકડ િસલક 
 

૯. બી� કોઇ આવક  
 

૯. બધં થતી બ�ક િસલક  
 

૧૦. સરવાળો  
 

૧૦. સરવાળો 
 

તાર�ખ :         તૈયાર કરનાર              � વસહાય �ૂથના નેતા 


