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િમશન મગંલમ 

 

�જુરાત લાઇવલી�ડુ �મોશન કંપની લી. 

� લોક ન.ં૧૬, �ીજો માળ, ઉ�ોગ ભવન, ગાધંીનગર. 

 

 

 

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

Social Mobilization and Institution Building 
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એન.આર.એલ.પી. / એન.આર.એલ.એમ. / િમશન મગંલમ �જ� લા તથા 

તા�કુાઓએ કરવાની કામગીર�ના ��ુ મઆયોજન માટ�ની માગ�દિશ�કા. 

�જ�લા ક�ાએ :  

 �જ� લા લાઇવલી�ુડ મેનેજર તથા આસી.�ો�કટ મેનેજર(ડ�) તમામને ૧-૧ કલ� ટરની 

જવાબદાર� આપવાની રહ�શ.ે આ તમામ સ� ય તા�કુા � વારા પસદં કરવામા ંઆવલેા તા�કુાની 

કલ� ટર જવાબદાર ટ�મ સાથ ે રહ� વધારાનો લ� યાકં લઇ ���ુ�લયસ ગામમાથંી 

મોબીલાઇઝેશન શ� કરશ.ેએક ગામમા ં સે� �રુ�શન થયા બાદ બી� ગામમા ં �વેશ કરવાનો 

રહ�શ.ે  

 �જ� લાના � ટાફને જવાબદાર� અને કામગીર� આપતો કાયા�લય આદ�શ િનયામક�ી, �જ� લા �ામ 

િવકાસ એજ� સી � વારા કરવામા ંઆવશ ેતથા તેની એક નકલ અ�ેની કચેર� ખાતે મોકલવાની 

રહ�શ.ે  

 �જ�લાની ટ�મ �ારા તા�કુા ટ�મને આપવામા ંઆવલે કામગીર�ની ચકાસણી તથા તે�ુ ંસકંલન 

કરવામા ંઆવશ.ે આ ઉપરાતં તા�કુા ટ�મ ને આપવામા ંઆવલે કામગીર� સમયસર �ણુ� થાય 

તેની ખાતર� કરવાની રહ�શ ે

 

તા�કુા ક�ાએ : 

 આ કામગીર� શ� કરતા પહ�લા તા�કુા�ુ ં કલ� ટરમા ં િવભાજન કરવા�ુ ં રહ�શ.ે એક �લ�ટરમા ં

ઓછામા ંઓછા ૨૫ અને વ�મુા ંવ� ુ૩૫ ગામોનો સમાવશે કર� શકાશ.ે 

 ૧ ગામ/�લ�ટર/માસ (�િત તા�કુા �િત માસ ૩ ગામ saturate  કરવાના રહ�શ ેતે �જુબ ૯ 

માસ બાદ �િત તા�કુા ૨૭ ગામો saturate  કરવાના રહ�શ.ે)  

 � ગામોમા ંકાય� કરવા�ુ ંછે તે ગામોને �ણેીબ�ધ કરવા. મ�યમ કદની વ�તી ધરાવતા (આશર� 

૨૦૦ થી ૫૦૦ �ુ�ંુબ) ગામડાઓને �ાથિમ�તા આપવી જોઇએ. 

 તા�કુા ટ�મ ની ૩ થી ૪ પેટા ટ�મ મા ંએવી ર�તે વહ�ચણી કરવી ક� �થી દર�ક પેટા ટ�મ મા ં૨ 

થી ૩ સ�યો રહ�. દર�ક ટ�મને ૧ �લ�ટર ની જવાબદાર� આપવામા ંઆવ.ે આ ટ�મ ���ુ�લયસ 

ગામમા ંથી મોબીલાઇઝશેન શ� કરશ.ેદા.ત., એક �લ�ટરની ટ�મમા ંનીચે �માણ ેસ�યો રહ�શ ે

 
 

o તા�કુા લાઇવલી�ડુ મેનેજર – ૧ 

o આિસ.તા�કુાલાઇવલી�ુડ મેનેજર – ૨ 

o �લ�ટર કો-ઓડ�નેટર – ૮ 

o �ુલ – ૧૧ 

o આ �માણે ૪ પેટા ટ�મ (૨+૩+૩+૩=૧૧) 
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       દા.ત.: એક તા�કુાને ચાર �લ�ટરમા ંિવભા�ત કરવામા ંઆવ ેતો દર�ક �લ�ટરમા ંનીચે �માણનેી ટ�મ બનાવી શકાશે    

 

કલ� ટર – ૧ (૩૫ ગામ)  

જવાબદાર ટ�મ 

તા�કુા લાઇવલી�ડુ મેનેજર-૧,  

કલ� ટર કો-ઓડ�નેટર-ર 

આસી. �ો�કટ મેનેજર (ડ�)-૧ 

કલ� ટર – ર (૩૫ ગામ) 

જવાબદાર ટ�મ 

આસી� ટ� ટ �ો�કટ મેનેજર – ૧ 

કલ� ટર કો-ઓડ�નેટર-ર 

આસી. �ો�કટ મેનેજર (ડ�)-૧ 

કલ� ટર – ૩ (૩૫ ગામ) 

જવાબદાર ટ�મ 

આસી.�ો�કટ મેનેજર(ટ�) – ૧ 

કલ� ટર કો-ઓડ�નેટર-ર 

આસી.�ો�કટ મેનેજર (ડ�)-૧ 

કલ� ટર – ૪ (૩૫ ગામ)  

જવાબદાર ટ�મ 

કલ� ટર કો-ઓડ�નેટર-૩ 

આસી.�ો�કટ મેનેજર (ડ�)-૧ 

 
 
 

 દર�ક ટ�મ ૧૫ થી ૨૦ �દવસ મા ં ૧ ગામમા ં� વસહાય �ૂથમા ંસમાવવાના બાક� હોય તેવા તમામ �ુ�ંુબોનો સમાવશે કરશ(ેSaturation Approach). 

 દર�ક ટ�મ મ�હના દર�યાન ગામમા ં૨૦ �દવસ રહ�શ.ે  

 �વસહાય �ુથ ની તા�લમ માટ� તા�કુા ક�ાએ એક સે�ટર ની ઓળખ કરવી. �વસહાય �ુથના િવકાસ માટ� �રસોસ� �વસહાય �ુથની ઓળખ. 

ઉપરોકત દશા�વવામા ં

આવલે તમામ 

કામગીર� આ ટ�મની 

રહ�શ.ેએક ગામમા ં

સે� �રુ�શન થયા બાદ 

બી� ગામમા ં�વેશ 

કરવાનો રહ�શ.ે  

DLM તથા APM(D)  �જ� લા 

તમામ તથા TLM તથા  

APM(T)ની તા�કુામા ં

િવભા�ત કર�લ તમામ 

કલ� ટરની જવાબદાર� 
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 તા�કુા ક�ાએ દ�ખર�ખ પ�ધિત (Monitoring System) ઉભી કરવી. �મા ંહયાત �ૂથો�ુ ંમેપ�ગ, નવા રચાયેલ તથા સ��ય કર�લ �ૂથોની માહ�તીની ન�ધ. 

�રસોસ� �ૂથની ન�ધ, સ��ય મ�હલા ની ઓળખ ની ન�ધ, તાલીમકારોની ન�ધ, સ��ય મ�હલા તથા �ૂથને અપાયેલ તાલીમોની ન�ધ, કો��નુીટ� રોસોસ� 

પસ�ન (CRP) તર�ક� પસદં પામેલ સ��ય મ�હલાની ન�ધ કરવી જ�ર� છે. 

 

�મ ��િૃ�ઓ � �હુ રચના લ� યાંક જવાબદાર� સમય મયા�દા ન�ધ 

૧ � વસહાય �ૂથની 

રચના 

 ગામ �વશે 

 �હતધારકો સાથ ેિમટ�ગ  

 ગર�બ સ�દુાયની ઓળખ  

 �ૂના � વસહાય �ૂથ સાથ ે�લુાકાત 

 લ�ીત �ૂથ સાથે બઠેક 

 �ેરણા �વાસ 

 �ૂથ રચના કર� બ�ક એકાઉ� ટ 

ખોલાવ� ુઅને ન�ધણી કરવી. 

 �ૂથ રચનાની તાલીમ આપવી  

૧ કલ� ટરમા ં 

૫ �ૂથ  

કલ� ટર ટ�મ  ગામ �વશેથી 

એક માસમા ં 

 �થમ વષ� દર�યાન � ગામોને આવર� 

લેવાના હોય તથા saturateકરવાના હોય 

તેવા ગામોની ઓળખ.  

 � �હતધારકો કામગીર�મા ંમદદ�પ બની 

શક� તેવા હોય  �હતધારકોની ઓળખ કરવી 

જોઇએ. 

૨ હયાત � વસહાય 

�ૂથ�ુ ંમજ�તુી 

કરણ 

 હયાત �ૂથોને ઓળખવા  

 �ૂથ�ુ ં��ુ યાકંન (એસેસમે� ટ) 

કર�ુ ં

 �ૂથ કયા તબ�ામા ંછે તે  

�વનચ� �માણ ે�કુ� ુ

 તાલીમની જ�ર�યાત ચકાસવી 

 તાલીમ �રુ� પાડવી 

૧ કલ� ટરમા ં 

૫ �ૂથ 

કલ� ટર ટ�મ ગામ �વશેથી 

એક માસમા ં

 આ �ૂથો માથંી સ��ય મ�હલા (થનાર 

સીઆરપી)ની ઓળખ કરવી.  

૩ કો��નુીટ� ક�ડર/ 

સ��ય મ�હલાની 

 સ��ય � વસહાય �ૂથો સાથ ેબેઠક  હયાત �ૂથ �દઠ–૧ કલ� ટર ટ�મ ગામ �વશેથી 

એક માસમા ં

 કો��નુીટ� �રસોસ� ��િન�ગ સે�ટરની ઓળખ 

ઓળખવામા ંઆવલે કો��નુીટ� ક�ડરની 

પસદંગીની ���યા�ુમંોનીટર�ગ. 

 સીઆરપીની �િૂમકાની સમજ 

 સ��ય મ�હલાની ઓળખ  SHG 
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�મ ��િૃ�ઓ � �હુ રચના લ� યાંક જવાબદાર� સમય મયા�દા ન�ધ 

ઓળખ  એ��ટવ �મુન ની તા�લમની 

જ��રયાત ચકાસી તાલીમ �રુ� 

પાડવી. 

કલ� ટર ટ�મ  નવા ઓળખવામા ંઆવેલ એ��ટવ �મુન 

 એ��ટવ �મુનની તા�લમની જ��રયાત 

ચકાસી તે તાલીમ આપવી 

 તા�લમ ચા� ુહોય તેવી એ��ટવ �મુનની 

સ�ંયા 

 તા�લમ �ણૂ� કર�લ એ��ટવ �મુન ની 

સ�ંયા 

 એ��ટવ �મુનની કામગીર��ુ ંવચગાળા�ુ ં

��ૂયાકંન 

 કો��નુીટ� રોસોસ� પસ�ન (CRP) તર�ક� 

પસદં પામેલ એ��ટવ �મુન ની સ�ંયા 

 સીઆરપી તર�ક� યો� ય છે ક� ક�મ 

તે�ુ ં��ુ યાકંન તથા ભલામણ  

�ામ સગંઠન 

તથા કલ� ટર 

ટ�મ 

 સીઆરપી તર�ક�ની ન�ધણી  િસિનયર 

જનરલ 

મેનેજર�ી,  

૪ �ામ સગંઠન(VO) 

ની રચના (દર�ક 

ગામમા ંએક �ામ 

સગંઠનની રચના 

કરવાની રહ�શ)ે. 

 સ��ય � વસહાય �ૂથોની ઓળખ 

 �ૂથો સાથે બેઠક  

 �ામ સગંઠનની �િૂમકા િવશનેી 

સમજ  

 ગામના �હત ધારકો સાથ ેબેઠક  

 � વિૈ� છક સ�ં થાના આગેવાનો સાથ ે

ચચા�  

 લ�ીત � વસહાય �ૂથો�ુ ં�ામ 

સગંઠનમા ંજોડાણ 

 �ટ� ગયેલા ગર�બ �ુ�ુંબોનો 

� વસહાય �ૂથોમાં સમાવશે 

ઓછામા ંઓછા ૫ 

અને વ�મુા ંવ� ુ

૨૦ � વસહાય  

�ૂથો વ� ચ ે૧ �ામ 

સગંઠન  

� વસહાય 

�ૂથો તથા 

કલ� ટર ટ�મ 

ગામ �વશેથી 

એક માસમા ં

 

 �ામ �વશેના �થમ માસમા ં �ામ 

સગંઠન રચનાની ���યા શ� કર� દ�વાની 

રહ�શ.ે  

 �ામ સગંઠનની રચના તથા સચંાલનની 

તાલીમ આપવી.  

 �ામ સગંઠનની ન�ધણી  

 નીિત િનયમોનો અમલ ગઠન  

 પેટા સિમિતઓ�ુ ંિનમા�ણ  

  �ામ �વશેથી 

�ણ માસ 
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 જવાબદાર� અને �િૂમકાઓ�ુ ં

અમલીકરણ  

 નવા � વસહાય �ૂથોની રચના 

તથા હયાત �ૂથો�ુ ં�મતાવધ�ન 

 

 

૫ �વસહાય �ૂથની 

તા�લમ 

 તાલીમની જ�ર�યાત ઓળખવી 

 તાલીમ મટ�ર�યલ તથા મોડ�લુ 

સમજવા  

 તમામ �ૂથના તમામ સ� યોને 

તાલીમ આપવી 

 મોડ�લુ �માણે �મા�સુાર તાલીમ 

આપવી.  

ગામમા ંહયાત 

તથા નવા 

રચાયેલા તમામ 

�ૂથના તમામ 

સ� યો 

કલ� ટર ટ�મ,  

�ામ સગંઠન, 

સી.આર.પી.  

ગામ �વશેથી 

બે માસમા ં

 

 �વસહાય �ુથ ની તા�લમ માટ� તા�કુા 

ક�ાએ એક સ�ેટરની ઓળખ કરવી.  

 �વસહાય �ુથના િવકાસ માટ� �રસોસ� 

�વસહાય �ુથની ઓળખ કરવી. 

 ગામની બહ�નોની સમયની અ��ુૂળતા 

�માણે �દવસના બે થી �ણ કલાકની જ 

તાલીમ આયો�ત કરવી.  

 તાલીમ દરિમયાન �ૂથ ચચા�, રોલ � લ,ે 

િવડ�યો �ફ� મ, સાફ� ય ગાથા, વગેર�નો 

મહ�મ ઉપયોગ કરવો.  

 

 

૬ �રસોસ� �વસહાય 

�ુથતૈયાર કરવા. 

 �રસોસ� �ુથ ���ુ�લયસ ગામમાથંી 

િવકસાવ�ુ ં 

 હયાત તમામ �વસહાય �ુથો સાથ ે

મી�ટ�ગ  

 ગામના �હતધારકો સાથ ે�લુાકાત 

 �રસોસ� �ુથની ઓળખ માટ� સારા 

૨ �ુથ �િત ગામ  કલ� ટર ટ�મ �રસોસ� �ુથની 

ઓળખ �ામ 

�વશેથી એક 

માસ 

�રસોસ� 

�ુથનીન�ધણી 

સારા �વસહાય �ુથ ના લ�ણો 

1. મ�હલા �ુથ હોય  

2. �ુથમા૭ં૦% થી વ� ુગર�બોનો સમાવેશ 

3. �ુથ�ુ ંબ�ક �ારા �ેડ�ગ થયેલ હોય  

4. �ુથ તમામ �કારના �હસાબો/ર�જ�ટર 

િનયિમત િનભાવ� ુહોય  
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�વસહાય �ુથના લ�ણોમાથી ૬ 

લ�ણો હોવા જ�ર� છે.  

 �રસોસ� �ુથની ન�ધણી માટ� �ુથ  

દશા�વલેા તમામ માપદંડ ધરાવ� ુ ં

હો� ુજોઇએ. 

 તમામ મોડ�લુની તમામ સ� યોને 

તાલીમ  

 �ા� ય સગંઠનમા ંસમાવેશ 

 �રસોસ� �ુથની ન�ધણી 

�ામ �વશેથી 

�ણ માસ 

5. ક�શ ���ડટ મ�ુંર થઇ હોય, તેનો ઉપાડ 

કય� હોય અને ઉપાડ કર�લ ક�શ ���ડટનો 

�ુથના મોટા ભાગના સ�યો �ારા 

ઉપયોગ કય� હોય અને ભરપાઇ કર� 

હોય. (ઓછામા ંઓ� ૧ ભરપાઇ ચ� �ણુ� 

કર�લ હોય) 

6. �ુથ ના સ�યોને તા�લમ મળેલ હોય  

7. �ુથમા ંફર� ુને��ુવ હોય  

8. �ુથમા ં નવા-નવા ��ુાઓની ચચા� થતી 

હોય તથા તેની િમિન�સ િનયિમત 

લખાતી હોય 

9. �ુથ �ારા માઇ�ો ���ડટ �લાન (MCP) 

તૈયાર કરવામાં આ�યો હોય 

10. �ુથમા ંિનયિમત બઠેક થતી હોય 

11. �ુથમા ંિનયિમત બચત થતી હોય 

12. �ુથમા ં િનયિમત �ત�રક િધરાણ થ� ુ

હોય 

13. �ુથના સ�યો �ારા િનયિમત 

�નુ:�કુવણી થતી હોય 

 

 

 


