ુ ક બોર્ડ
રાજય યવ
ભાત ૃભ ૂમભ યુલા ળકિત િેન્દ્રવ
નમ ૂનાનુ ું બંધારણ
નામ
આ િેન્દ્રવનુ ું નાભ ‘‘ ભાત ૃભ ૂમભ યુલા ળકિત િેન્દ્રવ ‘‘...................... યશેળે.
કાયડક્ષેત્ર
આ િેન્દ્રવનુ ું િામયક્ષેત્ર .......................... ગાભ ુયતુ ભમાયકદત યશેળ.ે
ઉદ્દે શ
1. ગાભના યુલિો તેભજ યુલતીઓભાું બફન-વાુંપ્રદામમિ િેલણીના પેરાલા અથે િોઇણ
જાતના નાત, જાત, ધભય, બાા િે પનાુંતના બેદબાલ લગય ુસ્રતિીમ ભદદ, આમથિિ
ભદદ તેભજ િેલણીભાું દયે િ યીતે ળિમ ભદદ િયળે.
2. ગાભના યુલાનોને યચનાત્રભિ અને વભાજ ઉમોગી પ્રવ ૃમિઓ તયપ સ્રલમુંભ ૂ યીતે
વકિમ િયલા આ િેન્દ્રવ િામય િયળે.
3. તુંદુયસ્રત અને વભાજ ોિ, આનુંદ પ્રભોદ, યભત-ગભત, ળોખ અને િરાની
ખીરલણીની પ્રવ ૃમિઓ શાથ ધયળે.
4. ગાભની જરુયીમાતોને ધ્રમાનભાું યાખી યચનાત્રભિ પ્રવ ૃમિઓનુું આમોજન િયળે.
5. ગાભના સ્રથામનિ પ્રશ્નોનુું વલયગ્રાશી અલરોિન િયી તેના મનિાર ભાટે ની િાભગીયી તથા
મોગ્રમ જગ્રમાએ યજુઆત િયલી.
6. યિતદાન મળફીય, નેત્રદાન મજ્ઞ લગેયે વાભાજજિ પ્રવ ૃમિઓનુું આમોજન િયવુ.ું
7. ગાભના યુલાનોને યચનાત્રભિ પ્રવ ૃમિઓ તયપ અબબમુખ િયી તુંદુયસ્રત યાજમ અને
યાષ્ટ્રીના મનભાયણભાું યુલા ળકિતનો ઉમોગ િયલો.
8. યુલિ-યુલતીઓભાું યસ્રય આત્રભમલ્ાવ, ફુંધત્ુ રલની બાલના, દે ળપનેભ અને બાલાત્રભિ
એિતા િેલામ તેલી પ્રવ ૃમિઓનુ ું આમોજન િયવુ.ું
9. યાષ્ટ્રીીમ તેભજ ધામભિિ ઉત્રવલો ધભયના બેદબાલ લગય ઉજલલા.
10. ભશાુરુોના જન્દ્રભકદલવ અને મનલાયણકદનની વામુકશિ અને વમુબચત ઉજલણી િયલી.
11. વાશમવિ પ્રવ ૃમિઓનુ ું તફિિાલાય આમોજન િયવુ.ું
12. વ્રમલવામરક્ષી, યોજગાયરક્ષી, વ્રમાાય-ધુંધો મલગેયે ક્ષેત્રભાું જરુયી ભાગયદળયન ભાટે
વ્રમલસ્રથા ગોઠલલી.

13. ગાા પ્રલાવ, વામિર પ્રલાવ તથા અન્દ્રમ વાશમવિ પ્રવ ૃમિઓનુું આમોજન િયવુ.
14. ગાભની ભોજણી િયલી.
15. પનૌઢમળક્ષણ, લનીિયણ, કુટુુંફમનમોજન જેલા યાજમના અગત્રમના િામયિભોનુ ું આમોજન
િયવુ.
16. આિમસ્રભિ વુંજોગોનો વાભનો િયલા સ્રલમુંવેલિ દ ઉભુ ું િયવુ.ું
17. વયિાયશ્રીની મોજનાઓ અને િામયિભોનુ ું અવયિાયિ અભરીિયણ થામ તે ભાટે જરુયી
વશમોગ ુયો ાડલો.
18. સ્રથામનિ િક્ષાએ યભતોનુ ું / યુલા પ્રવ ૃમિઓનુું આમોજન િયવુ.ું
19. િમભશ્નયશ્રી, યુલિ વેલા અને વાુંસ્રકૃમિિ પ્રવ ૃમિઓ તથા તેની તાફાની િચેયીઓ તયપથી
જે પ્રવ ૃમિઓ વોંલાભાું આલે તેની િાભગીયી િયલી.
ઉયના ઉદ્દે ળો ાય ાડલા ભાત ૃભ ૂમભ યુલા ળકિત િેન્દ્રવ ોતાની આમથિિ વધ્રધયતા ભાટે
ગ્રાભજનો તથા અન્દ્રમ વુંસ્રથાઓ ાવેથી બેટ વોગાદ, દાન દ્વાયા નાણા બેગા િયલા તથા તેનો
લશીલટ િયલા જે જે જરુયી જણામ તે િાભ િયલા. બેટ-વોગાદ, દાન દ્વાયા ભે ર નાણાુંનો
કશવાફ અરગ યાખલો.

ુ ક બોર્ડ
રાજય યવ
ભાત ૃભ ૂમભ યુલા ળકિત િેન્દ્રન
નમ ૂનાનુ ું બંધારણ
૪

કાયાડય
કેન્દ્ર્ન ંુ િામાારમ ............................. ખાતે યશેળ.ે

૫

સભ્રયદ
આ િેન્દ્રનભાું વભ્રમદ ભેલલા ભાટે લામિિ વભ્રમ પી ઓછાભાું ઓછી રૂ. ૧-૦૦ અને
લધુભાું લધુ રૂ. -૦૦ યશેળે. લામિિ વભ્રમદ એિ લાની મુદત  ૂયતી ભમાાકદત
ગણાળે અને દયે િ લા ભાટે લામિિ વભ્રમ પી આલાની યશેળે.

૬

વયમયાડદા
૧ લાથી ૩ લા સુધીના તભાભ યુલિ - યુલતીઓ આ િેન્દ્રનભાું જોડાઇ ળિળે.

૭

આવકના સાધનો
૧. વભ્રમ પી ઉઘયાલીને , ય. દાન ભેલીને, ૩. ચેયીટી ળો જેલા િામાક્રભ મોજીને,
૪. શ્રભિામા દ્વાયા, . વાુંસ્રૃૃમિિ પ્રવ ૃમિ િયીને, ૬. રોિપાો ઉઘયાલીને,
૭. વયિાયની ભદદ ભેલીને, ૮. ગૃશ ઉદ્યોગોની પ્રવ ૃમિઓ શાથ ધયીને.

૮

હોદ્દે દારો
કેન્દ્ર્માં એિ પ્રમુખ, એિ ઉપ્રમુખ, એિ ભુંત્રી અને એિ વશભુંત્રી એભ ૃુર ચાય
શોદરેેદાયો યશેળે અને તેભની ચટણી
ું ૂ
દય લે િેન્દ્રનની લા ભાટે યચામેરી વ્રમલસ્રથાિ
વમભમતના શાજય યશેર વભ્રમોના લધાયે ભતથી િયળે. વ્રમલસ્રથાિ વમભમત યચામા ફાદ
ુંદય કદલવની અંદય શોદ્દે દાયોની ચુટણી
ું
િયલાની યશેળ.ે

૯

ુ ના કાયો
પ્રમખ
ુ ફને ત્રમાું સુધી દયે િ વબાઓભાું શાજય યશી િાભિાજ વયતાથી અને મનમભવય
પ્રમખ
ચારે છે તે જોવુ.ું વાભાન્દ્રમ વબા ફોરાલલી, િેન્દ્રનના િાભની વ્રમલસ્રથા િયલી એ તેભની
પયજ છે . વાધાયણ વબા, મલળે વાધાયણ વબા તથા િાયોફાયી વમભમતની વબાના
પ્રમુખ તયીિે યશેળે અને મનમભોને અનુવાય વબાનુ ું િાભિાજ િયળે. િેન્દ્રન શસ્રતિ ચારતી
પ્રવ ૃમિઓની તાવણી િયલી અને જે તે પ્રવ ૃમિઓના ચેયભેન વાથે ચચાા િયીને જરુયી
સુચનાઓ િયલી. િેન્દ્રનના ઉદ્દે ળને ાય ાડલા અને િેન્દ્રનના કશતાથે જે િોઇ તાત્રિાલરિ
િામો િયલા જરુય ડે તે શુધ્રધ બુમધ્રધથી િયલા તે િેન્દ્રનના પ્રમતમનમધ તયીિે પ્રમુખની
પયજ છે . આગની વબાભાું થમેરા િાભિાજની નોંધ (ચાલુ) વબાભાું લુંચાલી તે ભુંજૂય
થમેરી તેના ય વશી િયળે, વયખા ભત પ્રવુંગે એિ લધાયાનો મનણાામિ ભત આળે.

ુ
ઉપ્રમખ
ુ ની ગેયશાજયીભાું વાધાયણ વબા, મલળે વાધાયણ વબા તથા િાયોફાયી વમભમતના
પ્રમખ
ઉપ્રમુખ િાભ િયળે. પ્રમુખની ગેયશાજયીભાું ઉપ્રમુખને ણ પ્રમુખના ઉય જણાલેર
અમધિાય અને પયજો યશેળ.ે
નોંધઃ- પ્રમુખ અને ઉપ્રમુખ વાથે ગેયશાજય શોમ તો વાધાયણ વબા, મલળે વાધાયણ
વબા તથા િાયોફાયી વમભમત શાજય યશેરા વબાવદોભાુંથી ોતાનો પ્રમુખ ચુટી
ું િાઢી
િાભ િયળે.
૧૧ મંત્રી
1. પ્રમુખની વુંભમતથી વાધાયણ વબા મલળે વાધાયણ વબા તથા િાયોફાયી
વમભમતની વબાઓ ફોરાલલી.
2. દયે િ વબાના િાભિાજની ટૂુંિી નોંધ ઠયાલ બુિભાું િયલી.
3. વબાઓના સ ૂચનો તથા ઠયાલો અભરભાું મ ૂિલા.
4. િેન્દ્રનના િાભિાજ ભાટે ત્રવ્રમલશાય ચરાલલો.
5. િેન્દ્રન અંગે પ્રમુખ વોંે તે િાભ િયવુ.ું
6. િેન્દ્રનનો લામિિ લશીલટ તેભજ નાણાિીમ અશેલાર તૈમાય િયી વ્રમલસ્રથાિ
વમભમત આગ યજુ િયલો.
7.

િેન્દ્રનના જભા અને ખચાના અંદાજ તૈમાય િયી વ્રમલસ્રથાિ વમભમત આગ યજુ
િયલા.

8. િેન્દ્રન તયપથી ચારતી પ્રવ ૃમિના અંદાજો તૈમાય િયી વ્રમલસ્રથાિ વમભમત આગ
યજુ િયલા.
9.

ખચાના ભુંજૂય થમેરા અંદાજ પ્રભાણે આલેર ફીરો તાવી ભુંજૂય િયી ખચા
ાડલા વારુું પ્રમુખને ભોિરલા.

10. િેન્દ્રનની િોઇણ નોંધલાશીના અગય િાગના ઉતાયાની જરુય ડે તો તે ઉય
ખયાણાની વશી ભુંત્રી િયી ળિળે. આ અમધિાય પ્રમુખને ણ યશેળે.
૧૨

સહમંત્રી
1.

વશભુંત્રીએ ભુંત્રીની સ ૂચના અનુવાય વશિાયથી િામા િયલાનુ ું છે .

2. ભુંત્રીની ગેયશાજયીભાું તેભના અમધિાયો અને િતાવ્રમની ફાફતોભાું ભુંત્રી તયીિે

િાભ િયલાનુ ું યશેળે.

માત ૃભ ૂમમ યુવા શકિત િેન્દ્રષ
નમ ૂનાનુ ું ફંધાયણ

૧૩ િોષાધ્રયક્ષ
િેન્દ્રષ ભાટે નાણાંકીમ રેવડ-દે વડ ભાટે કામયયત યહેશે ને હહસાફો રખવાની ને
નનબાવવાની જવાફદાયી નનબાવશે.
૧૪ ઓકડટર

ઓકડટરની નનભણક
ં દય વષે સાધાયણ સબા કયશે ને તે કેન્દ્રષના હહસાફન ં ઓહડટ
કયશે.
૧૫ િારોબારી સમમમત

ે થી થશે.
િારોબારી (વ્રમવ્રથાક) સનભનતની સંખરમા ૯ સભરમોની યહેશ.ે ચટં ણી ફેરટ
ઓછાભાં ઓછા ય સભરમો કો.ઓપ્રટ. કયી શકશે. વષયની અંદય યાજીનામ ં અવાથી ખારી
ડેરી જગ્રમા વ્રમવ્રથાક સનભનત ફહભતીથી સાધાયણ સબા બયાતાં સધી કયી શકશે.
અ સબા ફોરાવવા ભાટે ૭ હદવસની રેખખત સચનાથી સભરમોને જાણ કયવાભાં અવશે
ને ખાસ સંજોગોભાં ય હદવસની ખરખખત સચનાથી જાણ કયવાભાં અવશે.
૧૬ સાધારણ સભા

િેન્દ્રષની વાનષિક સાધાયણ સબા દય વષે હહસાફી વષય પર થમા છી ભોડાભાં ભોડી ત્રણ
ભાસની અંદય બયવાભાં અવશે.
1.

વ્રમવ્રથાક સનભનત તયપથી યજ કયવાભાં અવેર વાનષિક નનવેદન ભંજય

કયવાન ં કાભ.
2.

વાનષિક ફજેટ ભંજય કયી વ્રમવ્રથાક સનભનત પ્રભાણે ખચય કયવાની

યવાનગી અવાન ં કામય.
3.

વ્રમવ્રથાક સનભનતના સભરમોની ચટં ણી કયવાન ં કાભ.

4.

ે ી યજ કયે રા કાભોનો નનકાર કયવાન ં કાભ.
વ્રમવ્રથાક સનભનતએ હેરથ

ઓહડટયની નનભણક
ં કયવાન ં કાભ.
નોંધઃ- કેન્દ્રષન ં હહસાફી વષય 1 એનપ્રરથી ફીજા વષયના ભાચયની અખય તાયીખ સધીન ં
ગણાશે. કેન્દ્રષન ં વહીવટી વષય અ પ્રભાણે ગણાશે.
૧૭ મવશેષ સાધારણ સભા

િેન્દ્રષના કર સબાસદો (શબેચ્રછક) વગય નસવામના ૧/૩ સબાસદોની સહીથી ચોકકસ કાભ
જણાવી નવશેષ સાધાયણ સબા ફોરાવવા ભાંગણી અવ્રમા છી ઠવાહડમાની અંદય

ભંત્રીએ ય૧ હદવસની મદતના સચનો ંચથી ભાંગણીનાં કાભોનો નનણયમ કયવા પ્રમખની
ભંજયીથી નવશેષ સાધાયણ સબા ફોરાવવી ને તે મદત દયનભમાન ભંત્રીએ ભાંગણીના
કાભોનો નવચાય કયવા વ્રમવ્રથાક સનભનતની સબા ફોરાવવી.
પ્રમખને જરય જણામ તરમાયે નવશેષ સાધાયણ સબા ભંત્રી- પ્રમખની ભંજયીથી ૭ હદવસની
મદત અી ફોરાવી શકશે.
૧૮ િાયયિારી સુંખરયા (િોરમ)
1

સાધાયણ સબાભાં કર સબાસદોના (શબેચ્રછક વગય નસવામ) ૧/૩ સંખરમાના

સબાસદોની હાજયી કોયભ ગણાશે.
વ્રમવ્રથાક સનભનતભાં કર સભરમોના ૧/ય સભરમોની હાજયીથી કોયભ ગણાશે.

૨
૩

જો કોઆણ સબાભાં કામયકાયી સંખરમા થશે નહીં તો તેન ં કાભકાજ ગાઉથી

નોટીસભાં જણાવેર સભમ ફીજી સબાભાં કોયભ નવના ણ કયી શકશે.
૧૯ ઠરાવ

સાધારણ સબા, નવશેષ સાધાયણ સબા ગય વ્રમવ્રથાક સનભનતએ કયે રા ઠયાવ ફે
ભાસ સધી પેયવી શકાશે નહહ કે યદ કયી શકાશે નહહ યં ત અ મદત દયનભમાન કર
સબાસદોની સંખરમાના ય/૩ સભરમો તેવો ઠયાવ કયે તો ઠયાવ પેયવી કે યદ કયી શકાશે.
૨૦ નાણાુંિીય વ્રયવ્રથા

િેન્દ્રષના પં ડ તથા નભરકત ય કેન્દ્રષની સહહમાયી ભાખરકી યહેશ.ે યં ત કોઆણ વગયના
સબાસદોનો એના ય વ્રમહકતગત પ્રકાયનો ભાખરકી હક યહેશ.ે નહહિં.
૨૧ બુંધારણમાું ફેરફાર િરવા બાબત

આ ફંધાયણભાં પેયપાય સંજોગોવશાત કયવાની જરૂય ડે તો ફંધાયણ સાય થમા ફાદ
પ્રથભ ફે વષયભાં વ્રમવ્રથાક સનભનતની કર સભરમોની ફહભતીથી થઆ શકશે. યં ત તે
સભમ વીતરમા ફાદ પેયપાય કયવો હશે તો કેન્દ્રષની સાધાયણ સબાના હાજય યહેર કર
સભરમો ય/૩ ભતથી થઆ શકશે.
૨૨ બુંધારણનુું અથયઘટન

આ ફંધાયણભાં કોઆણ બાગના થય ભાટે નવસંવાદ ઉબો થામ તેનો થય વ્રમવ્રથાક
સનભનત ઘટાવશે ને તેનો નનણયમ અખયી ગણાશે.
૨૩ િેન્દ્રષ બુંધ િરવા બાબત

િેન્દ્રષના તભાભ વગયના કર સબાસદો (શબેચ્રછક વગય નસવામ) ના હાજય યહેર
સબાસદોભાંથી ય/૩ બાગના સબાસદોની ફહભતીથી ઠયાવ કયીને કેન્દ્રષને ફંધ કયી
શકાશે ને જો અભ ફને તો કેન્દ્રષન ં દે વ-રેણ, ખચય, ફાકી યકભો, જવાફદાયીઓનો
નનકાર થમા છી જે ્રથાવય ને જ ંગભ નભલ્રકત ફાકી યહે તેને અવા હેતસય ચારતી
ફીજી કોઆ સં્રથાને સભરમો નકકી કયે તે શયતે અવી.

