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_________________________________________________ મડંળ�ુ ં	ત�રક બધંારણ / ઠરાવ  

સરના�ુ_ં____________________________________________________________________ 

મડંળ�ુ ંનામ__________________________________________________________________ 

સખી મડંળનો �િુનક કોડ નબંર____________________________________________________ 

િવ�તાર વોડ� ન./______________________________________________________________ 

શહ"ર�ુ ં/ નગર�ુ ંનામ____________________________ $%લો _________________________ 

 

મડંળનો હ"' ુ:- 

1. કરકસર�*ુત બચતની ટ"વ પાડ. સા��ુહક િમલકત ઉભી કરવી.   

2. બચતની રકમનો ઉપયોગ સ2યે આિથ6ક િવકાસ તેમજ આક8�મક ખચ� માટ" કરવો.  

3. શરાફો દ"વામાથંી બહાર નીકળ;ુ ં 

4. િમલકત <ારા �વરોજગાર.�ુ ંસાધન ઉ=પ> કર. આ=મિનભ�ર બન;ુ ં 

5. સા��ુહક તાકાત થી સામા?જક અને આિથ6ક િવકાસ તેમજ સમાજમા ંથતા અAયાય અને 

અAયાચાર સામે Aયાય મેળવવો. 
 

મડંળના િનયમો: 

1. આજ તા._____ ના રોજ _______ સખી મડંળ બનાવીએ છ.એ Dમા ંઅમો સવા��મુતે નીચેના 

સ2યો �વેEછાથી સ2યપદ નFધાવીએ છ.એ, અને નીચ ે�જુબ�ુ ંબધંારણ / િનયમો સવા��મુતે 

મHુંર કર.એ છ.એ. 

2. મડંળ�ુ ંબચત ખા' ુ ં____________ બેAકની ___________ શાખામા ંખોલવામા ંઆવશ.ે 

3. Iિત માસ J. ___________ Iિત સ2ય દ.ઠ બચત તર.ક" આપવાના રહ"શ.ે D દર માસની 

મીટKગમા ંજમા કરવાના રહ"શે  

4. સખી મડંળ�ુ ંસા��ુહક ખા' ુ ંરહ"શ ે. પરં' ુસગવડ ખાતર બ ેક" તેથી વL ુસ2યો તેની લેવડ 

દ"વડ કરશ ે 

5. MNુત વયની Oય8*ત તેમજ માનિસક અ8�થરતા ન હોય તેવી Oય8*ત આ સખી મડંળ�ુ ં

સ2યપદ ધારણ કર. શકશ ે 



6. માસમા ંઓછામા ંઓછ. એક મીટKગ અવQય મળશ ે 

7. સતત Rણ મીટKગ (માસ) મા ંOયાજબી કારણો વગર ગરેહાજર રહ"નાર Oય8*ત�ુ ંસ2યપદ રદ 

કરવામા ંઆવશ ે 

8. જJ�રયાત �જુબ Iથમ બચતમાથંી િધરાણ આપવામાં આવશ ેતેમજ વL ુજJ�રયાત જણાશે 

તો બેAકમાથંી D િધરાણ મળે તે સ2યોની જJ�રયાત �જુબ િવતરણ કરવામા ંઆવશ ે 

9. િધરાણ પર Oયાજનો દર _________ ટકા રહ"શ ે 

10. જો કોઈ સ2ય વVલુાત આપવામા ં િવલબં કરશ ેતો તેના પર Iિત હWતા દ.ઠ J._____ દંડ 

તર.ક" વVલુ કરવામા ંઆવશ ે 

11. દર"ક સ2ય Hૂથના લીડર/ નેતાને સહકાર આપી દર"ક કાય�મા ંમદદJપ થશ.ે  

 

	х� ���� ����/ �
��/ к���к����� !��� :-  

1. સખી મડંળની બચત અને િધરાણ ની લેવડ દ"વડ Yગેના �હસાબો રાખશ ે 

2. સખી મડંળમા ંએકતા Zળવવા Iય=નો કરશ ે 

3. સખી મડંળની મીટKગની નFધ કરશ ે 

4. કોઈ સ2ય મડંળના �હસાબો જોવા માગં ેતો મહ.તાછ આપવાની ફરજ રહ"શે  

5. સખી મડંળ D કાઈ ફરજો VIુત કર" તે ફરજો બZવશે  

	х� ������ ���� :  

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 
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                                                      તાર.ખ :- 

Iિત,  

શાખા મેનેજર  

____________બ[ક  

____________શાખા  

   __________________સખી મડંળ�ુ ંબચત ખા'ુ ંખોલાવવા બાબત. 

સાહ"બ \ી, 

 ઉપરો*ત સખી મડંળ�ુ ં ગઠન ]જુરાત સરકારના સખી મડંળ IોD*ટ હ"ઠળ કરાયેલ છે. આ 

મડંળની િવગતો નીચ ેIમાણ ેછે. 

૧. મડંળ�ુ ંનામ/સરના�ુ ં_____________________________________________________ 

૨. િવ�તાર/વોડ� નબંર/નામ ___________________________________________________ 

  શહ"ર�ુ/ંનગર� ુનામ/ $%લો_________________________________________________ 

૩. મડંળના અિધaૃત Iતીનીધીઓના નામ _________________________________________ 

૪. મડંળની િનધા��રત માિસક બચત _____________________________________________ 

  આથી આપને િવનતંી છે ક" ઉપરો*ત મડંળ�ુ ંબચત ખા' ુ ંઆપની શાખામા ંખોલી આપશો. 

  આ સાથ ેમડંળની ઠરાવની નકલ તથા Iિતિનિધના ફોટાઓ બીડ"લ છે. 

 

તરખ :-                                                                                આપનો િવdાV,ુ    

�થળ :-                                                                                                                             

             (નામ અને હોeો) 
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આ કરાર _______________________ ના રોજ 

૧.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

    ૨.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

        ૩.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

        ૪.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૫.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૬.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

૭.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 



    ૮.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

       ૯.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

        ૧૦.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૧૧.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૧૨.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________   

 ૧૩.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

   ૧૪.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

      ૧૫.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

         



 ૧૬.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૧૭.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૧૮.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૧૯.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________ 

 ૨૦.\ીમતી/ aુમાર. ____________________________________ ઉ.વષ�_____________ 

 રહ"ણાકં _____________________________________________________________ 

        ________________________________________મોબાઈલ ન.ં__________________  

  સખી મડંળના સ2યો Dનો હવ ે પછ. અને સ�હુમા ં ઉ%લેખ મડંળના સ2યો તર.ક" 

કરવામા ંઆવશે. આ ઉEચારણ સદંભm ક" અથ�મા ંIિતaૂળ ન હોય તો તેમા ંઉપરો*ત મડંળના તમામ 

સ2યો અને તેના Oય8*તગત ર.તે કાયદ"સરના વારસો, અમલમા ં�કૂનારાઓના અને વહ.વટકતા�ઓના 

સમાવેશ થાય છે અને વEચે કરવામા ંઆOયો છે. 

       હક.કત nયાનમા ં લતેા તમામ મડંળના સ2યો_______િવ�તાર_______ ના________વોડ� 

ન.ં/___ નામ________________ શહ"ર_____________નગર__________$%લા__________ ના 

રહ"વાસી છે. 

 

 



હક.કત nયાનમા ંલેતા ઉપર નામો જણાવલે છે તે મડંળના તમામ સ2યોએ પાર�પ�રક લાભ મેળવવા 

માટ" બચત લોન અને અAય આિથ6ક I;િૃo હાથ ધરવાના Iયોજન સાથ ે�વેEછાએ એક સાથ ેમળ.ને 

આ મડંળની રચના કર. છે.D હવ ેપછ. ઉપ8�થત થનાર શરતોને આધીન રહ"શે. 

  હવ ેતેથી કાયદ"સર કરાર Iમાpણત કર" છે ક":- 

1. મડંળનો દર"ક સ2ય J.________(Jિપયા_______________) અથવા Hૂથ <ારા નq. કરવામા ં

આવલે રકમની બચત અઠવા�ડક/પખવાડ.ક/માિસક ધોરણે કરશ,ે. D Hૂથની અિધaૃત સ2યને 

સFપવામાં આવશ.ે 

2. દર"ક સ2ય મડંળની સફળતા માટ" Iય=નો કરશ ે અને મડંળના વપેાર. �હતને હાનીકારક ન  

હોય તે ર.તે વત�શ ે 

3. મડંળના સ2યો <ારા લેવામા ં આવલે તમામ ઋણ માટ" સ�ં*ુતપણે અને Oય8*તગત ર.ત ે

જવાબદાર રહ"શે 

4. મડંળ <ારા મેળવવામા ં આવલે તમામ અ�sામતો અને વ�'ઓુ મડંળના તમામ સ2યોની 

સ�ં*ુત માpલક.ની રહ"શ ે અને તે મડંળ અિધaૃત કરવામા ં આવેલ સ2યોના કબZમા ં િનયત 

�થળે રહ"શ ેઅને તે મડંળના સ2યોની સમંતી િવના બદલવામા ંનહ. આવ.ે 

5. અમો મડંળના સ2યો આથી િવિધવત પસદંગી કર.ને  

   \ીમતી/aુમાર.__________________________ ની િનમtુકં Iિતિનિધ તર.ક"  

   \ીમતી/aુમાર.__________________________ ની િનમtુકં Iિતિનિધ તર.ક" 

   \ીમતી/aુમાર.__________________________ ની િનમtુકં Iિતિનિધ તર.ક"        

  કર.એ છ.એ. તે મડંળની I;િૃતઓની રોજબરોજની બાબતો તથા અAય સલંuન બાબતો 

જોશ ે અને તે� ુ ં સચંાલન કરશ.ે આ અિધaૃત Iતીનીધીઓને કોઇપણ સમયે મડંળના સ2યોની 

બwુમતીના માટ" xુર કર. શકાય અને નવા Iિતિનિધઓની પસદંગી થઇ શક" છે. 

     6.   મડંળ Hૂથનો I=યેક સ2ય મડંળ અિધaૃત Iિતિનિધઓને ઉપર.ઓ*ત I;િૃતઓની �હતમા ંકર"લ 

તથા aૃ=ય દ�તાવેજો અને બાબતોને બહાલી આપવા આથી વચનબy થાય છે. 

        

 

 

 

 



      7.    અિધaૃત Iિતિનિધઓ મડંળની રોજબરોજની I;િૃતઓ Yગે િનણ�યો લેશ ેઅને I=યેક Iિતિનિધ 

પોતે સ�zયપણે ભાગ લેશ ેઅને મડંળની રોજબરોજની બાબતો પર nયાન આપવામા ંસહકાર આપશ.ે 

ખાસ કર.ને નીચે જણાવલે I;િૃતઓ પર nયાન આપશ.ે 

  મડંળના દર"ક સ2યો આથી Iિતિનિધઓને મડંળના �હતમા ંલોન માટ" અર$ કરવાની અને તે 

માટ" જJર. કરારો/ દ�તાવજેો અમલમા ં �કુવાની સoા આપે છે. અિધaૃત Iિતિનિધઓને મડંળના 

�હતમા ંબ[ક પાસેથી લોન મેળવવાની, મડંળના િનણ�યના અ�સુધંાનમા ંસ2યોને લોન હWતાની વVલુાત 

બ[ક સાથ ેમડંળના લોન ખાતામા ંજમા કરાવવાની સoા આપે છે.  

     ૮.   મડંળના સ2યો આથી Iિતિનિધઓને  

1. બ[કમા ંબચત/�ફ*સ ડ.પોઝીટ અને અAય ખાતાઓ ખોલાવવાની અને તે ખાતાઓ�ુ ંસચંાલન 

Rણ સ|યોમાથંી કોઇપણ બે અિધaૃત Iિતિનિધઓને કરવાની સoા બ} ેછે. 

2. મડંળના સ2યો <ારા કરવામા ં આવલે બચતોના યોuય �હસાબી ચોપડાઓ, સ2યોને મHુંર 

કરવામા ંઆવેલ લોન ની રકમો અને સ2યો પાસેથી કરવામા ંઆવલે વVલુાતના ચોપડાઓ 

Zળવવા ક" તે માટ" માણસ રોકવાની Oયવ�થા કરવાની અને દર વષm મડંળ ના સ2યોને બધાજ 

ખાતાઓ તેઓની મHૂંર. અને �વીaૃિત માટ" રHુ કરવા. 

3. મડંળના સ2યો તરફથી કોઇપણ કાયદાક.ય I�કયા શJ કરવાની અને તેના <ારા આ મડંળના 

I=યેક સ2યના �હતોની ર}ા કરવાની અને આ Iયોજન માટ" કોઇપણ ધારાશા~ી, વક.લ ક" 

એજAટને રોકવાની ક" �ટા કરવાની અન[ તે માટ" જJર. કાયદાક.ય ખચ� કરવાની. 

૯. મડંળના કોઇપણ સ2યના �=ૃ�નુા ઉપલ}મા ં તેણીનો કાયદાક.ય વારસ આ સ2યને મળવાપાR 

લાભો મેળવવાને તેમજ આ સ2યોની ફરજો/ જવાબદાર.ઓ�ુ ંવહન કરાર �જુબ બધંાયેલ છે.  

૧૦ મડંળના તમામ સ2યોની સહમતી િવના કોઇપણ નવા સ2યને આ મડંળમા ંIવશે નહ. અપાય 

તેનો િનણ�ય લેવાયો છે.Dથી મડંળમા ંઉપર દશા�વલે અને સા}ીઓ તેની સહ.ઓ/ Y]ઠુાની છાપ આ 

કરાર પર �કુ" છે. 

 

�થળ __________________________________ અને તાર.ખ_____________________ 

મ�હના __________________________________વષ�_____________________ 

 

 

 

 



�વ સહાય Hૂથના સ2ય�ુ ંનામ  

          સહ./Y]ઠુા�ુ ંછાપ  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________ 

 

સા}ીઓ  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

 

 


