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શ્રી સમસ્ત બનાસકાાંઠા જિલ્લા રા. રાિપતુ સમાિ નુાં બાંધારણ 

[૧]સમાજન ું નામઃ= આ સમાજન ું નામ " બનાસકાુંઠા જજલ્લા રા.રાજપ ત સમાજ"રહશે અને હવે પછી  
                                 સમાજ તરીકે ઓળખાશે. 
[૨]:સમાિની ઓફિસ= 
                       આ સમાજની ઓફિસ જે તે સમયે કારોબારી નકકી કરે તે મ કામે-સ્થળે રહશે . સ્થળમાું   
                       સમાજની સામાન્ય  સભા િરિાર કરી શકશે. 
[૩]સાંસ્થાનુાં કાર્યકે્ષત્ર =  
[૩.૧]આ સમાજનો કાયય પ્રદેશ સમગ્ર ગ જરાત રાજય રહશેે અને જેમનો આ સુંસ્થાના સભ્યો સાથે  
         સામાજીક વ્યવહારો થાય છે. તે આ ટ્રસ્ટ/ સુંસ્થા,સમાજ સાથે જોડાઈ શકશે.  
[૩.૨]સમસ્ત રા.રાજપ ત સમાજન ું બુંધારણ સમાજ સાથે સુંકળાયેલા તમામ પરગણાઓને લાગ ું પડશે. 
 

[૪] સાંસ્થા / ટ્રસ્ટ ના હતઓુ - ઉદેશો:  

 

[૪.૧].જ્ઞાતતના સભ્યોને તબીબી સહાય આપવી.  

[૪.૨].ય વક કલ્યાણ પ્રવ તિ કરવી. 
[૪.૩] સ્ત્રી કલ્યાણ અને બાળ કલ્યાણ અને તવકાસની પ્રવ તિ કરવી. 
[૪.૪] જ્ઞાતતના ક ટ ુંબો માટે તવતવધ આપતિના / મતૃ્ય  પ્રસુંગે સમયે જરૂરી મદદ કરવી. 
[૪.૫] તનયમીત રીતે જ્ઞાતતના સામાજજક મેળાવડા યોજવા. 
[૪.૬] સુંસ્કૃતતક કાયયક્રમો કરી સમાજની શક્તતઓને પ્લેટિોમય પરૂ ું પડવ ું. 
[૪.૭] સમાજની તમલકતનો વહીવટ કરવો. 
[૪.૮] સમાજના સામાજજક, ધાતમિક, શેક્ષણણક, સુંસ્કૃતતક, આતથિક, શારીફરક અને નેતતક ઉત્કર્ય માટેની સવય 
પ્રકારની પ્રવ તિ કરવી. 
[૪.૯] કેળવણી તવર્યક પ્રવ તત કરવી જેવી કે - િી - સ્કોલરશીપ, એવોડય - ઇનામ વગેરે આપવા. 
[૪.૧૦] સમાજની વ્યફકતઓની સામાજીક , સાુંસ્કૃતતક , આતથિક , આધ્યાજત્મક , શારીરીક અને નૈતીક  
           ઉત્કર્ય થાય તેમજ સમાજમાું સુંપ અને સુંગઠનની ભાવનાનો તવકાસ થાય તેવી પ્રવતૃતઓ કરવી .  
[૪.૧૧] સમાજના તવધાથીઓને સ્કોલરશીપ , તશષ્યવતૃત , કી પ સ્તકો , ગણવેશ , નોટબ કો , દ્વારા મદદરૂપ થવ ું  
             અથવા તઓેને જરૂરી હોય તેવી કોઈપણ પ્રકારની સહાય કરવી , સમાજના તવધાથીઓ માટે  
             જરૂરીયાતના સ્થળોએ તવધાથીગહૃો , ય વક મુંડળ . સ્ત્રી મુંડળ , સ્થાપવા અને ચલાવવા .  

[૪.૧૨] સમાજની વ્યફકતઓ માટે આરોગ્ય તવર્યક સુંસ્થાઓ સ્થાપવી , ચલાવવી અને નીભાવવી , રોગોના  
        નીવારણ માટે તનદાન માટે તનદાન ણચફકત્સા કેન્રોની સારવાર શીબીરો તથા મેડીકેર સેન્ટરો  
       ચલાવવાું આવી ચાલતી સુંસ્થાનોને જરૂરી સાધન સામગ્રી , આથીક કે અન્યથા સહાય કરવી ,  
       સમાજના જરૂરીયાત વાળા દદીઓને દવા તથા સારવાર રસાધનો દ્વારા મદદરૂપ થવ  , વૈદકીય  
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      (દવાકીય ) રાહતને લગતી કોઈપણ પ્રકારની પ્રવતૃતઓ કરવી અને તેમાું મદદરૂપ થવ ું .  
[૪.૧૩] સમાજમાું ચાલતા ક રીવાજો , ક ટેવો તથા વ્યસનો દ ર કરવા , શીબીરો , સાુંસ્કૃતતક કાયયક્રમ , સેમીનાર  
      , પ્રદશયનો કે સુંમેલનો યોજવા , સામાજીક જાગતૃત લાવવા સમ હ લગ્નો , ય વા મેળો , તથા ય વા પેઢીનો  
      ઉત્કર્ય થાય ત ેમાટે મદદરૂપ થવાના કાયો કરવા , સમાજ સ ધારણાના કાયો કરવા , સમાજના સારા  
      માઠા પ્રસુંગોની ઉજવણી માટે વાડી , હોલ વગેરે સ્થાપવાું , ચલાવવા અન ેનીભાવવાું , સમાજની  
     વ્યફકતઓમાું ભાતભૃાવ કેળવવો , સુંગીત , નાટક , ગરબા , વેશભ ર્ા જેવી પ્રવતૃીઓ ગોઠવવી અને સારૂ  
     પ્રદશયન કરનારને જરૂરી ઈનામો આપી પ્રોત્સાહીત કરવા તેમજ સમ હ લગ્ન તથા પસુંદગી મેળાઓન ું  
     આયોજન કરવ ું .  
[૪.૧૪] ક દરતી કે માનવસજીત આિતમાું સમાજની અસરગ્રસ્ત વયફકતઓન ેજરૂરી સહાય કે મદદ   
        કરવી  
[૪.૧૫]એકતા, ભ્રાતભૃાવ તથા સહકાર કેળવવા શૈક્ષણણક પ્રવતૃતઓ ચલાવવી. 
[૪.૧૬] રૂફઢગત પ્રણાણલકાઓમાું પફરવતયન લાવવ ું. 
[૪.૧૭] આતથિક તવકાસની પ્રવતૃતઓ અને સામાજજક નૈતતકતા અંગે પ્રયત્નો કરવા, જ્ઞાતત – ભાવના  
       રઢ બનાવવા પ્રયત્નો કરવા. 
[૪.૧૮] સમાજની વ્યવસાતયક અને સામાજજક સમસ્યાઓ સમજવી અને હલ કરવી. 
[૪.૧૯] સમાજના સભ્યની આકક્સ્મક આિતે મદદ કરવી, તેને રક્ષણ આપવ ું. 
[૪.૨૦] આરોગ્ય અંગે સાચી સમાજ આપવી અને તે માટે કેમ્પ કરવા. 
[૪.૨૧] લોકજાગતૃત અને લોકમાનસ કેળવવા સભા – સુંમેલન, તશણબર, વાતાયલાપ, મળેાવડા, પ્રવાસ  
        વગેરેન ું આયોજન કરવ ું 
[૪.૨૨] સ્ત્રી સશક્તતકરણ માટે નાના-મોટા ક ફટર ઉધોગો સ્થાપવા અને ચલાવવા, તમેજ સમાજમાું  
        ફદકરીઓ- સ્ત્રીઓ સ્વતનભયય થાય તે ફદશામાું કાયો કરવા.અને નવા એકમ શરૂ કરવા. 
 

[૫] સભ્ર્ પદ: 
          શ્રી બનાસકાુંઠા જજલ્લા રા. રાજપ ત સમાજ, ડીસાની  કોઇપણ વ્યક્તત એટલે કે, સ્ત્રી અથવા પ ર ર્,  

          કે જેઓએ ૧૮ (અઢાર) વર્યની ઉંમર પ રી કરી હશે તેવા ક ટ ુંબના વડા ચ લા દીઠ સભ્ય િી ભરી  
         સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરી શકશે. 
                સભ્ય પદ ત્રણ પ્રકારના નીચે મ જબ રહશેે. 
સામાન્ર્ સભ્ર્ પદ :  
             વાતર્િક રૂ. ૧૦૦/- ભરવાથી બનાસકાુંઠા જજલ્લા રા. રાજપ ત સમાજ, ડીસા ની કોઇપણ વ્યક્તત  
             સભ્ય થઇ શકશે અને તે વાતર્િક સામાન્ય સભ્ય ગણાશે અને તેમન ું સભ્ય પદ જે તે નાણાકીય  
             વર્ય માટેન ું રહશેે. વાર્ીક લવાજમ : - સમાજની જે કોઈ વ્યફકત આ સમાજને રૂા . ૧૦૦ / -  
             અંકે રૂતપયા એકાવન પ રા, ૨કમન ું લવાજમ આપશે તેઓ વાર્ીક યા સામાન્ય સભ્ય ગણાશે .  
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             વાતર્િક સભ્યન ું લવાજમ દર વર્ય ૩૧ મી માચયના રોજ ૫૨ થયલે ગણાશે તેમજ તેઓએ  
            એપ્રીલની આખર સ ધીમાું નવા વર્યન ું લવાજમ ભરેલ હશે તેઓ જ મીટીગમાું હાજરી આપી મત  
           આપી શકશે અથવા તે સભ્ય નવેસરથી અરજી આપી સભ્ય થવ ું પડશે 

આજીવન સભ્ર્ પદ: 
          રૂ. ૫૦૦૦/- બનાસકાુંઠા જજલ્લા રા. રાજપ ત સમાજ, ડીસા  ની કોઇપણ વ્યક્તત આ સુંસ્થાની સભ્ય   
          થઇ શકશે. તેમન ું સભ્ય પદ તેઓના જીવન પયંત રહશેે.  
પેટ્રન સભ્ર્ પદ: 
          રૂ. ૨૧,૦૦૦/- કે તેથી વધ  રકમન ું દાન કરનાર બનાસકાુંઠા જજલ્લા રા. રાજપ ત સમાજ,  
         ડીસા  ની કોઇપણ વ્યક્તત અથવા તેમના ક ટ ુંબની કોઇપણ વ્યક્તત આજીવન સભ્ય તરીકે  
         ગણાશે અને તે સભ્ય પદ સુંસ્થા અને જે તે ક ટ ુંબના અક્સ્તત્વ સ ધી ગણાશે. 
[૬]   આવકના સાધનો :  

        સમાજમાુંથી તવકાસ િુંડ એકત્રીત કરી,તશક્ષણ િુંડ, દાન , ભેટ , િુંડ , કાળો , લવાજમ , વ્યાજ ,  
       ચાર્જ , ભાડ  , પ્રવતૃત આવક , પેટા સભ્ય િી , સુંસ્થાઓની આવક , ધામીક દાન , ગ્રાન્ટ વગેરે દ્વારા  
        આવક મેળવી શકાશે . 
 

[૭] ફહસાબી વર્ય:  
       આ સમાજન ું ફહસાબી વર્ય ૩૧ મી માચે પ ર ું થયેલ ગણાશે, જરૂર પડયે સમાજ તેમાું   
       િેરિાર કરી શકશે. 
 

[૮] સમાિના સભ્ર્ોના અધધકારો:  
[૮.૧] સમાજની દરેક સભામાું હાજર રહી ચચાયમાું ભાગ લઇ શકશે. અન્ય સભ્યોને શાુંતતથી સાુંભળશે.  
       કામગીરીમાું ખલેલ પડે તેવ ું અસભ્ય વતયન કરી શકશે નહીં.  
[૮.૨] સમાજની તમલકતોમાું પ્રવેશ કરી સમાજની પ્રવતૃિઓ જોઇ શકશે.  
[૮.૩] સમાજન ું દિતર તેમજ ફહસાબી સાફહત્ય  લેણખત માુંગણીથી જોઇ શકશે.  
[૮.૪] સમાજના હતે  ઓ મતૂતિમુંત કરવા તેઓ તથા તેમના ક ટ ુંબીજનો સુંપણૂય સાથ અને સહકાર આપશે. 
[૮.૫] .સમાજ તરિથી મળતા લાભ તેઓ મેળવી શકશે.  
[૮.૬] મતદાન સમયે એક મત આપી શકશે. 
[૮.૭] સમાજન ું અફહત થાય તેવી કોઇ પ્રવતૃિઓ કરી શકશે નહીં કે તેમાું જોડાઇ શકશે નહીં. જરૂફરયાત  
       પ્રસુંગે પ્રમ ખશ્રી અથવા અન્ય હોદે્દદારોના સચૂનોનો અમલ કરશે.  
[૮.૮] સમાજની દરેક પ્રવતૃિઓમાું ભાગ લઇ શકશે.  
[૮.૯] જો કોઇ સભ્ય સમાજમાું પગારદાર નોકરી કરતા હશે તો તેઓ અંગત લાભાલાભ બાબતે 
       મતદાનમાું ભાગ લઇ શકશે નહીં તેમજ કાયયવાહક સતમતતમાું કે અન્ય સતમતતમાું સભ્ય તરીકે  
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       ઉમેદવારી કરી શકશે નહીં.  
[૮.૧૦] તમામ પ્રકારના સભ્યપદના લવાજમની રકમમાું ટ્રસ્ટી મુંડળની ભલામણાની સામાન્ય સભા  
       િેરિાર અથવા સ ધારો, વધારો કાયદાને આધીન રહીને બહ મતીથી કરી શકશે . ઉપર જણાવલેા  
      સભ્યો ટ્રસ્ટી મુંડળની ચ ુંટણીમાું ભાગ લઈ શકશે . પરુંત   જ થમાથી(પરગણા) પ્રતતતનધી તરીકે ચ ૂુંટાવ ું  
           િરજીયાત રહશેે . ત્યારબાદ તેઓ પ્રતતતનધી ટ્રસ્ટી મુંડળની ચ ુંટણીમાું ઉભા રહી શકશે . આ મુંડળની  
      તનયત કરેલી િી નહી ભરેલી હોય તવેા સભ્યોને મુંડળની કાયયવાહીમાું ભાગ લેવા દેવામાું આવશે નહી  
     .તેમજ તેવા સભ્યો મતદાન પણ કરી શકશે નહી .  
[૮.૧૧]કોઈપણ સભ્ય ગ જરી જાય , અગર નાદાર જાહરે થાય . રાજીનામ  આપે િોજદારી ગ ન્હા બદલ  
      સજા પામે અથવા કામ કરવા ખ શી ન હોય , સતત ત્રણ મીટીગ ગેરહાજર રહ ેચેરીટી    
      કમીશનરની પરવાનગી વગર સતત ૬ માસ સ ધી ભારતમાુંથી ગેરહાજર રહ ે, તેને સભ્ય પદેથી  
      રદ કરી શકાશે  
 

[૯] સભાના ત્રણ પ્રકાર – 

 

[૯.૧] વાતર્િક અથવા સામાન્ય સભા, 
[૯.૨] અસાધારણ સભા,/ખાસ સાધારણ સભા  
[૯.૩] બુંધારણ સભા.  
 

[૯.૧] વાધર્િક અથવા સામાન્ર્ સભાાઃ- 

[૯.૧/૧] આ સભા ફહસાબી વર્ય પ ર ું થયા બાદ ૩ (ત્રણ) માસમાું ભરવામાું આવશે. 
[૯.૧/૨].આ સભાન ું કોરમ ૩૦ સભ્યોની હાજરીથી પ ર ું થયેલ ગણાશે. 
[૯.૧/૩] આ સભામાું ઉપર કલમ – ૪ માું તનફદિષ્ટ કરેલા ક ટ ુંબના વડા અથવા ક ટ ુંબીજનો કે જેઓએ  
        ૧૮ વર્યની ઉંમર પ રી કરેલ હશે તેઓ હાજર રહી મતદાન કરી શકશે. 
[૯.૧/૪] મતાતધકાર ક ટ ુંબ દીઠ/ ચલૂા દીઠ એક મત આપી શકશે. 
[૯.૧/૫] આ સભાનો એજન્ડા ૧૦ ફદવસ અગાઉ દરેક સભ્ય ના નોંધાયેલ સરનામે ટપાલ યા અન્ય  
         માધ્યમ નો ઉપયોગ કરીને  મોકલી આપવાનો રહશેે. 
[૯.૧/૬] સમાજનો ઓફડટ થયેલ ફહસાબ તથા પ્રમ ખશ્રીનો અહવેાલ મુંજૂર કરશે.ઓફડટરશ્રીની તનમણકૂ  
          કરશે. 
[૯.૧/૭] કારોબારી સતમતતના સભ્યોની ચ ૂુંટણી યા તનમણકૂ કરશે. આવી ચ ૂુંટણી હાજર સભામાું સભ્ય  
          માુંથી જ કરવાની રહશેે. 
[૯.૧/૮] કોરમના અભાવે મ લતવી રહલે સભા અડધો કલાક બાદ તે જ ફદવસે, તે જ સ્થાળે તે જ  
          એજન્ડાના કામ માટે મળી શકશે અને તેમાું થયેલ કાયયવાહી કાયદેસરની ગણાશે. 
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[૯.૧/૯] સમાજની તમલકતો સુંબુંધી તનણયય કરશે. 
[૯.૧/૧૦] દરેક ઠરાવ બહ મતીએ મુંજૂર કરવાનો રહશેે. 
[૯.૧/૧૧] કારોબારી સતમતત તરિથી રજ  કરવામાું આવતા તમામ કામનો તનકાલ કરશે. 
[૯.૧/૧૨]  કારોબારી સતમતતને વહીવટીય ખચય તથા અન્ય ખચય માટે મુંજૂરી આપશે. 
[૯.૧/૧૩] આ સભા સમાજ તથા પેટા સુંસ્થાઓના હીસાબો તથા પ્રમ ખશ્રીનો અહવેાલ મુંજ ર કરશે  

[૯.૧/૧૪] સમાજના બુંધારણમાું સ ધારા વધારા ઉમેરો કે િેરિાર સામાન્ય સભાના ૨/૫ સભ્યોની  
           હાજરીથી ટ્રસ્ટ ની જોગવાઈઓ આધીન રહીને બહ મતીથી કરી કરશે . આવો િેરિાર ચેરીટી   
           કમીશ્નરની કચેરીએથી મુંજ ર થયે અમલમાું આવશે .  
[૯.૧/૧૫] ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતત તરિથી રજ  કરવામાું આવતા તમામ કામોનો તનકાલ કરશે .  

[૯.૧/૧૬] સમાજની તમલકતો સુંબુંધી તનણયય કરશે .  

[૯.૧/૧૭] કોરમના અભાવે મ લત્વી રહલે સભા એક કલાક બાદ તેજ ફદવસે તેજ સ્થળે  એજન્ડાના  
           કામો માટે મળી શકશે અને જરૂરી કાયયવાહી કરી શકશે . પરુંત  ું તેમાું ચ ુંટણી અંગેન ું કાયય થઈ  
           શકશે નહી .  
[૯.૧/૧૮] સમાજની સ્થાવર તમલકતો તબદીલ કે બદલો કરવા ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતતની  ભલામણથી  
           તનણયય કરવાનો રહશેે .  
[૯.૧/૧૯]  સમાજની કોઈપણ સ્થાવર જ ુંગમ તમલકત ઉપર કોઈ વ્યફકત કે સભ્ય અંગત માલીકી  
            હકક કરી શકશે નહી .  
 

 

[૯.૨] અસાધારણ સભા:- 
 

[૯.૨/૧] વાતર્િક સામાન્ય સભા તસવાય જરૂર પડશે ટ્રસ્ટી મુંડળ વધારાની સભા પણ બોલાવી શકશે  
          તેને અસાધારણ સભા  અથવા ખાસ સાધારણ સભા કહવેાશે 
[૯.૨/૨] કારોબારી સતમતત વાતર્િક સામાન્ય સભા તસવાય જરૂર પડયે વધારાની સભાઓ બોલાવી  
        શકશે.આ સભાન ું કોરમ ૩૦ સભ્યોન ું ગણાશે. સભાના સમય બાદ અડધો કલાક સ ધીમાું કોરમ  
        નહીં થાય તો હાજર સભાસદેથી સભાની કાયયવાહી આગળ ચલાવી શકાશે, જે કામ માટે  
        અસાધારણ સભા બોલાવેલ હશે તે જ કામ હાથ ઉપર લઇ શકાશે. અતનવાયય કારણોના પ્રસુંગે  
        પ્રમ ખશ્રી તરિથી માુંગણી કયેથી તેવા કામ લઇ શકાશે. 
[૯.૨/૩] સાધારણ કે અસાધારણ સભા ૧૦ ફદવસની મહતેલથી અથવા અતનવાયય સુંજોગોમાું ૭  
          ફદવસની મહતેલથી ટ્રસ્ટી મુંડળ બોલાવી શકાશે .  
[૯.૨/૪] સાધારણ સભાની તમામ કામગીરી આ અસાધારણ સભા પણ કરી શકશે 
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[૯.૨/૫] સમાજની કોઇપણ સભામાું જે કોઇ સભ્ય અંગત કે કૌટ ુંણબક ફહત ધરાવતો હશે, તો તેઓ  
          મતદાનમાું ભાગ લઇ શકશે નહીં. 
[૯.૨/૬] કોઇપણ પ્રકારની તમલકતની તબદીલી અથવા દેવ ું કરી નાણાું ઊભા કરવાના હશે, તો આ  
          સભાની બહાલી મેળવવી જરૂરી છે. 
[૯.૨/૭] આ સભા સાત ફદવસની મહતેલથી બોલાવી શકાશે. 
 

[૯.૩] બાંધારણ સભા:- 
 

 [૯.૩/૧] બુંધારણમાું સ ધારા વધારા, િેરિાર કે સ્ષ્ ટીકરણ માટે બોલાવેલી સભા બુંધારણ સભા કહવેાશે.  
          આ સભાન ું કોરમ ૩૦ સભ્ યોન ું ગણાશે. જો સભા તે તારીખે અને સમયે નોન કોરમ થશે તો  
         તેને મ લતવી રાખવાની રહશેે. ત્યારબાદ જરૂરી કાયયવાહી કરી િરીથી આવી સભા બોલાવવાની  
          રહશેે.  
[૯.૩/૨]. બીજી વખતની મીટીંગમાું સમય બાદ અડધો કલાક સ ધીમાું જો કોરમ ન થાય તો હાજર  
         સભ્યોથી મીટીંગન ું કામકાજ આગળ ચલાવવામાું આવશે. 
          
[૯.૩/૩] સભાના એજન્ડા સાથે બુંધારણના સણૂચત સ ધારા વધારા કે િેરિાર કરી મોકલી આપવાના  
         રહશેે. એજન્ડા તસવાયના અન્ય કામ લઇ શકાશે નહીં. 
[૯.૩/૪]  હાજર સભ્યોના ૨/૩ સભ્ યોની બહ મીતીથી બુંધારણમાું સ ધારા વધારા કે િેરિાર થઇ શકશે. 
         .સમાજના ૨૦ સભ્યોની લેણખત માુંગણીથી પણ પ્રમ ખશ્રી આવી મીટીંગ બોલાવી શકશે. 
[૯.૩/૫] બુંધારણ સભાએ સ ધારેલ તનયમ કે નવા બનાવેલ તનયમને સાધારણા સભામાું સવય સુંમતત કે  
         બહ મતીથી બહાલ રાખ્યા બાદ જ અમલમાું લાવી શકાશે . 
 

[૯.૪] સાંસ્થાની સધમધતઓ =-  

         સુંસ્થાના હતે  ઓ તસધ્ધ કરવા માટે સુંસ્થા કારોબારે સતમતત,તશસ્ત સતમતત, સમ હ લગ્ન સતમતત,  
         સામાજીક ફરવાજ સ ધારણા સતમતત, બુંધારણા સભા, સલાકાર સતમતત જેવી જ દી જ દી સતમતતઓની  
         રચના જરૂરીયાત મ જબ બનાવી શકશ ેઅને તે સતમતતઓ પોતાના કાયો માટે પેટા તનયમો બનાવી  
         શકશ.ે અને પછી સાધારણ સભામાું તનેી બહાલી મેળવી અમલ કરી શકશ ેઆવી દરેક સતમતત અને  
         કારોબારી/કાયયવાહક સતમતતના હોદેદારો બેઠકમાું સવે સુંમતતથી નક્કી કરવામાું આવશ ેકોઈ પ્રસુંગે   
         બેઠકમાું સવય સુંમતત ના સધાયા તો ચ ૂુંટણી કરીને હોદેદારોની તનમણ ૂુંક કરવામાું આવશે. આ માટે  
        સભા એક ચ ૂુંટણી અતધકારીની તનમણ ૂુંક કરશે અને ચ ૂુંટણી અતધકારી પાુંચથી વધારે નહી એટલા  
        મદદનીશ ચ ૂુંટણી અતધકારીની તનમણ ૂુંક કરી શકશે. તથા આ સાથેના પરીતશષ્ટ -૧ મજૂબના તનયમો  
        મજૂબ ચ ૂુંટણી કરાવશે. 
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[૧૦ ] ટ્રસ્ટી માંડળ/કાર્યવાહક/ કારોબારી સધમધતની રચના અને કાર્ો   :  

[૧૦.૧] સમાજનો રોજબરોજનો વહીવટ ટ્રસ્ટી મુંડળ અને તેઓએ નીમેલ હોદેદાર કરશે . 

[૧૦.૨]  સમાજનો દેવાદાર સભ્ય કારોબારી સભ્ય તરીકે ચ ૂુંટાઈ કે તનમાઈ શકશે નહી .  

[૧૦.૩]  સમાજ તવરૂધ્ધ કોઈપણ પ્રવતૃી કરે તો તેની ગેરતશસ્ત ગણી તેને સભ્ય પદેથી દ ર કરવામાું આવશે  
         આ મુંડળના ટ્રસ્ટી મુંડળમાું ઓછામાું ઓછા ૧૧ અને વધ માું વધ  ૩૨ સભ્યોની રહશેે . મુંડળની  
         તનયત િી ભયાય બાદ સભ્યપદ મેળવીને જ થના(પરગણા) નકકી થયેલ સભ્યોમાુંથી પ્રતીતનતધ  
        તરીકે આવ્યા બાદ ટ્રસ્ટી મુંડળની તનય કતી દર ૩ વરે્ કરવામાું આવશે અને આવા દરેક  
         જ થના(પરગણા)  સભ્યો  પ્રતતતનતધ સભ્યો ભગેા મળી ચ ુંટણી કે પસુંદગી દ્વારા ટ્રસ્ટી મુંડળની  
         તનમણ ૂુંક કરશે કોઈપણ સુંજોગોમાું મ દત દરમ્યાન ખાલી પડેલી જગ્યાએ બાકીના સમય માટે ટ્રસ્ટી  
        મુંડળ પ્રતતતનતધ સભ્યોમાુંથી બહ મતીથી ચ ટશે .   
[૧૦.૪] ટ્રસ્ટી મુંડળ પોતાના માુંથી દર ત્રણ વર્ે ૧ - પ્રમ ખ , ૪ – ઉપપ્રમ ખ , ૨ - મહામુંત્રી , ૪ –  

       સહમુંત્રી , ૪ – સુંગઠન મુંત્રી તથા ૧- ખજાનચી , ૧-અન્વેક્ષક એમ હોદેદારોની તનમણ ૂુંક કરશે   
       અને  જરૂરીયાત જણાશે તો નવા હોદા ઉભા કરવામાું આવશે. .  
[૧૦.૫] ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતતના ચ ુંટાયેલા સભ્યો અથવા તનમાયેલા હોદેદારો પૈકીમાુંથી કોઈ જગ્યા ખાલી  
        પડશે તેવી ખાલી જગ્યા ટ્રસ્ટી મુંડળ બહ મતીથી કરશે .  
[૧૦.૬] દરેક મીટીગનો એજન્ડા પાુંચ ફદવસ અગાઉ ટ્રસ્ટી મુંડળના સભ્યોને ઈન્ટરનેટ ના માધ્યમ, િોન  
        અથવા પત્રથી પહોંચાડવાનો રહશેે . અથવા પ્રમ ખશ્રી ઠરાવે તે રીતે મીટીગ બોલાવવાની રહશેે .  
        અસાધારણ સુંજોગોમાું ૪૮ કલાકની મહતેલથી પણ બોલાવી શકશ ે.  
[૧૦.૭] ટ્રસ્ટી મુંડળ જરૂરીયાતના પ્રસુંગે કમીટીઓ . સલાહકાર સતમતત , તશસ્ત સતમતત, સમ હ લગ્ન સતમતત,   
       તવકાસ િાળા સતમતત,તશક્ષણ સતમતત, ઉત્સવ સતમતત જેવી તવતવધ પેટા કમીટી તવગેરે તથા તેની  
       કામગીરી નકકી કરી ચેરમેનો સાથે તનમી શકશે . ટ્રસ્ટી મુંડળની સતમતતની સમય મયાયદા પ રી થતાું  
       આવી કમીટીઓ તથા તનમેલ ચેરમેનો તથા તે સુંચાલીત કમીટીની મ દત પણ પ રી થયેલી ગણાશે . 
[૧૦.૮] દર ત્રણ વરે્ સામાન્ય સભા પોતાનામાુંથી કાયયવાહક સતમતતના પ્રમ ખશ્રી સાથે  કારોબારી સભ્યો  
        અગાઉની સામાન્ય સભામાું નક્કી કરેલ સુંખ્યામાું ચ ૂુંટી યા  સવે સુંમતતથી તનમણકૂ કરી શકશે. 
[૧૦.૯] કાયયવાહક સતમતતમાું ચ ૂુંટાઈ આવવા માટે ઓછામાું ઓછી ઉંમર ૨૫ વર્યની હોવી જરૂરી છે. 
[૧૦.૧૦]  પ્રસુંગોપાત પ્રમ ખશ્રી અન્ય સભ્યો પાસેથી પણ કામગીરી કરાવી શકાશે 
[૧૦.૧૨]  હોદે્દદારો સાથે મળી સમાજની જ દા જ દા પ્રકારની રોજીંદી કામગીરી કરી કરશે. 
 [૧૦.૧૩] કારોબારી કતમફટ વધ માું વધ  ૪ સભ્ યો  નોમીનેટ કરી શકશે. જેમાું ય વક તથા મફહલા મુંડળ પૈકી 
           એક-એક નોમીનટેેડ સભ્ય લવેાના રહશેે. આ સભ્યો કાયયવાહક સતમતતના સભ્યોના તમામ  
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           અતધકારો ભોગવશે.           
[૧૦.૧૪] કારોબારી/કાયયવાહક સતમતતન ું િોરમ ૭ સભ્યન ું ગણાશે. 
[૧૦.૧૫] દર ત્રણ વરે્ ટ્રસ્ટીમુંડળ પોતાનામાુંથી એક પ્રમ ખ , એ ક ઉપપ્રમ ખ અને એક મુંત્રીની બહ મતીથી  
          તનમણકૂ કરશે અને જેઓ ત્રણ વર્ય સ ધી પોતાનો હોદો ભોગવશે . જો . મ દત દરતમયાન   
          હોદેદારની જગ્યા ખાલી પડશે તો બાકીના ટ્રસ્ટીઓ બહ મતીથી તેવી જગ્યા પરૂી શકશે .  
[૧૦.૧૬] ટ્રસ્ટી શારીફરક અશક્તતને કારણે કામ ન કરી શકે કે નાદાર થાય કે અવસાન પામે કે રાજીનામ ું  
         આપે કે અન્ય સવે ટ્રસ્ટીઓનો તવશ્વાસ ગ માવે તો તે ટ્રસ્ટીની જગ્યા ખાલી થયેલી ગણાશે . ટ્રસ્ટની  
         સતત ત્રણ બેઠકમાું પ્રમ ખની પરવાનગી લીધા વગર જો કોઇ ટ્રસ્ટી ગેરહાજર રહશેે તો તેનો હોદો  
         ખાલી થયેલો ગણાશે .  
[૧૦.૧૭] આ ટ્રસ્ટના દરેક કાયય ટ્રસ્ટીઓ બહ મતીથી કરશે અને ટ્રસ્ટીઓનાું કાયોન ું લેણખત પ્રોતસફડિંગ  
          કરવામાું આવશે . જરૂર પડશે પ્રમ ખ કાસ્ટીંગ વૉટ આપી શકશે . જરૂફરયાત મ જબ ટ્રસ્ટીઓની  
          તમફટિંગ મળશે અથવા સરક્ય લરો કે ઠરાવ કરવામાું આવશે . આમ છતાું ટ્રસ્ટીમુંડળની બેઠકો  
          વર્યમાું ઓછામાું ઓછી ચાર વખત મળશે અને સામાન્ય રીતે બે બેઠક વચ્ચે ત્રણ મફહનાથી વધ   
          સમય હોવો જો ઇએ નફહ .  
[૧૦.૧૮] આ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ જરૂફરયાત મ જબ તવતવધ કાયો માટે અલગઅલગ સતમતતઓ નીમી શકશે અને  
          સતમતતને લગત ું કાયય અથવા તનયમો નક્કી કરી શકશે , પરુંત   આવા તનયમો ટ્રસ્ટના મળૂભતૂ  
           તસદ્ાુંતોથી અસુંગત ન હોવા જોઇએ . 
[૧૦.૧૯] ટ્રસ્ટન ું સુંચાલન કરવા તથા તેના હતે  ઓ તસદ્ કરવા તથા ટ્રસ્ટની તમલકતોનો વહીવટ કરવા  
          ટ્રસ્ટીઓ આ ટ્રસ્ટને અન કૂળ હોય તેવા તનયમો વખતોવખત કરી શકશે , તેમાું યોગ્ય િેરિાર કરી  
         શકશ ેતેમ જ આવા તનયમો રદ કરી શકશે .  
[૧૦.૨૦] ટ્રસ્ટીઓ  સ્થાવર અને જ ુંગમ કે બુંને પ્રકારની તમલકત સુંપાદન કરવાની , તે ધરાવવાની , તેનો  
          તનકાલ કરવાની , તેમાું સ ધારો વધારો કરવાની કે તમામ જરૂરી કાયો કરવાની સિા રહશેે  
[૧૦.૨૧] કાયયક્ષેત્રની કોઇપણ શૈક્ષણણક સુંસ્થાના તનભાવ અને તવકાસમાું સહાય કરવાની .  
[૧૦.૨૨] ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટ સુંચાણલત સુંસ્થાઓ માટે કમયચારીઓ કે કાયયકરોની તનમણકૂ કરવાની અને બઢતી ,  
          બદલી , બરતરિી , તનવતૃિ , ૨જા , પગારભથથાું , પેન્શન , રાજીનામા , પી , એક ગ્રેજય ઇટી , તશસ્ત  
         અન ેગેરવતયણકૂ વગેરે બાબતની નોકરીની શરતો ઘડવાની કે સરકારશ્રીએ ઘડેલ શરતો , તનયમો  
         કે કાયદાને સ્વીકારવાની .  
[૧૦.૨૩] ટ્રસ્ટના કમયચારીઓ કે કાયય કરીને તનયત પગાર ભથથાું તસવાયનાું ભથથાું અને માનદ વેતન  
          આપવાની તેમ જ તેઓન ેમાટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ ઘડવાની અને અમલમાું મકૂવાની . ટ્રસ્ટ કે  
         ટ્રસ્ટ સુંચાણલત સુંસ્થાઓને માટે મકાન , મેદાન , જમીન , પ્રયોગશાળા , ગ્રુંથાલય , િતનિચર , વકયશૉપ  
         , સાધનસામગ્રી , સ્ટેશનરી અને બીજી ચીજવસ્ત ઓ ખરીદવા કે ભાડે લેવાની .  
[૧૦.૨૪] ટ્રસ્ટના કમયચારીઓ , કાયયકરો , ટ્રસ્ટ સુંચાણલત સુંસ્થાઓ અને સ્થાવર જ ુંગમ તમલકતો ઉપર  
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          દેખરેખ રાખવાની .  
[૧૦.૨૫] ટ્રસ્ટ સુંચાણલત શકૈ્ષણણક સુંસ્થાઓમાું નવા વગો કે ધો૨ણો ખોલવાની અને તે સુંબુંધી સ્ટાિ , મકાન  
          અને જરૂરી સાધનસામગ્રી ઉપલબ્ધ કરવાની .  
[૧૦.૨૬] ટ્રસ્ટ કે ટ્રસ્ટ સુંચાણલત સુંસ્થાઓના કમયચારીઓને કે કાયય કરીને તાલીમ , અભ્યાસ વગેરે માટે  
         મોકલવાની અન ેત ેમાટે સહાય કરવાની .  
[૧૦.૨૭] ટ્રસ્ટ કે સુંસ્થા સુંચાણલત સુંસ્થાઓની તપાસણી કરવાની , ફરપોટ કે માફહતી મુંગાવવાની અન ેતેના  
         ગેરવહીવટ સામે પગલાું લવેાની .  
([૧૦.૨૮] તશષ્યવતૃિઓ , વતૃિકાઓ , ચુંરકો , પાફરતોતર્કો , ઇનામો વગેરે આપવાની અને તે માટેની શરતો 
           ઠરાવવાની . 
[૧૦.૨૯] પોતાના િુંડનો વહીવટ કરવાની , તે માટે પ્રવતયમાન સરકારી ધારાધોરણો સ્વીકારવાની .  
[૧૦.૩૦] દાન , દેહાણી , ગ્રાન્ટ , બણક્ષસ , વતસયત અન ેઅન્ય તમલકત , ફહત તથા હક્ક ધરાવવાની અને  
        તેનો વહીવટ કરવાની અને તે સ્વીકારવાની , તનયમો ગ્રાહ્ય રાખવાની કે ઘડવાની .  
[૧૦.૩૧] ગ્રાન્ટ , વતસયત , દાન , દેહાણીઓ , ટ્રસ્ટી અને કોઇ તમલકત , હક્ક અથવા ફહતની . તબદીલી  
         સ્વીકારવાની કે મુંડળની સ્થાવર - જ ુંગમ તમલકત , ગ્રાન્ટ , દાન , દેહાણીઓ વગેરે હક્ક , ફહત ,  
        ફહસ્સો તબદીલ કરી શકવાની .  
[૧૦.૩૨] િી , લવાજમ , ભાડ ું , વ્યાજ , દુંડ , ચાર્જની માુંગણી કરવાની અને ત ેમેળવવાની .  
[૧૦.૩૩] વાતર્િક ફરપૉટો , ફહસાબો ઉપર તવચારણા કરવાની , તેને મુંજૂર કરવાની અને નાણાુંકીય અંદાજો  
          તૈયાર કરવાની  તથા સતમતતઓ અને પેટા - સતમતતઓ નીમવાની , તેને અન સરવાની , કાયયરીતત  
         ઘડવાની , તેની િરજો અને સિાઓ નક્કી કરવાની .  
[૧૦.૩૪] ટ્રસ્ટના ઉદેશો માટે સ્થાવર - જ ુંગમ તમલકત ગીરવી રાખી શકવાની અને નાણાું વ્યાજે , ઉછીના કે  
          લોનથી લેવાની .  
[૧૦.૩૫] તશક્ષણપરૂક પ્રવતૃિઓ કરવાની અને તેમાું સહાય આપવાની .  
[૧૦.૩૬] છાત્રાલયો , પ્રૌઢતશક્ષણવગો , કન્યા કેળવણીવગો વગેરે ખોલવાની અને ચલાવવાની .  
[૧૦.૩૭] ટ્રસ્ટ અને ટ્રસ્ટ સુંચાણલત સુંસ્થાઓના સુંબુંધમાું રજજસ્ટરો અને અન્ય આવશ્યક રેકડય તૈયાર  
          કરવાની અને રાખવાની  
[૧૦.૩૮] આ ટ્રસ્ટડીડ હઠેળ મળતી સિા વાપરવાની અને િરજો બજાવવાની .  
[૧૦.૩૯] ટ્રસ્ટના ઉદેશો કે િરજો તસદ્ કરવા માટે જરૂરી તમામ કાયો કરવાની . 
[૧૦.૪૦] ટ્રસ્ટ માટે નવા કાયદા-તનયમો ઘડવાની અને તનયમોમાું સ ધારા વધારા કરવાની તથા પેટાતનયમો  
         ઉમેરવાની સિા ટ્રસ્ટી મુંડળને રહશેે. 
[૧૦.૪૧] ટ્રસ્ટી મુંડળના હોદેદારો મારિતે રજ  કરેલ બજેટ અથવા પ રક બજેટ ને બહાલી આપી તે મ જબ  
          તમામ ખચય કરવા પરવાનગી આપશે . 
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[૧૦.૪૨] ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતત પોતાના સભ્ય કે હોદેદારોન ું રાજીનામ ું મુંજ ર કરી શકશે . 

[૧૦.૪૩] નવી ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતતની ચ ૂુંટણી થતાું સ ધી જૂની કમીટીના સભ્યો ચાલ  રહશેે અને તેઓએ  
         કરેલ કામગીરી નીયમ મ જબની ગણાશે .  
[૧૦.૪૪] ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતત પોતાના સભ્યો કે હોદેદારોમાું જરૂર પડયેથી કામની વહચેણી કરી શકશે .  
         તેમજ આવા સોપાયેલ કામમાું િેરબદલી કરી શકશે . 
[૧૦.૪૫] સમાજની તમામ માલ તમલકતોની સારસુંભાળ રાખશે અને જરૂર જણાયે તેમાું સ ધારા વધારા કે  
          નવ  બાુંધકામ કરાવી શકશે તેમજ સમાજની તમામ પ્રવતૃીઓ ઉપર આતધપત્ય ધરાવશે તથા  
         તનેી સાચવણી માટે તમામ ખચય કરી શકશે .  
[૧૦.૪૬] અહવેાલ અને ઓડીટ થયેલ હીસાબી પત્રકો , પોતે મુંજ ર કરી વાતર્િક સામાન્ય સભામાું રજ  કરશે 
[૧૦.૪૭] ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતતએ તમામ પ્રકારના ટેક્ષ , કર , ભાડ  , તેમજ નોકરોના પગાર પ્રથમ ચકૂવવાના  
         રહશેે . જે તે સમયના પ્રવતયમાન કાયદા મ જબ નાણાું બેંકમાું અગર સરકાર માન્ય સુંસ્થામાું રોકાણ  
        કરી શકશે . આવા રોકાણોન ું િરીથી રોકાણ પણ કરી શકશે .  
[૧૦.૪૮] સમાજની કોઈપણ વ્યફકતને યથા યોગ્ય બદલો આપી શકશે . ઈનામો સ્કોલરશીપ , વગેરેની  
         વહેંચણી કરી શકશ ેતથા તે અંગે નીયમો બનાવી શકશે .  
[૧૦.૪૯] સમાજને ઉપયોગી અને જરૂરી હોય તેવી મીલકતો સમાજના નામે જે ત ેસમયના ટ્રસ્ટી મુંડળના  
         કે જે તે હોદેદારોના નામે તબફદલ , અદલા , બદલી , વચેાણ કે ગીરો દ્વારા મેળવી હશે તેવી  
        મીલકતો તેમજ આવી મેળવલે સ્થાવર મીલકતો સામાન્ય સભાની બહાલી મેળવી જે તે સમયના  
        પ્રવતયમાન કાયદા અન રાર પવૂય મુંજ રી મેળવી હસ્તાુંતર કે તબદીલ કરી શકશે .  
[૧૦.૫૦] જે તે હતે   માટે દાન , ભેટ , િુંડ , િાળો આવેલ હશે તેનો ઉપયોગ તે હતે   માટે કરી શકાશે .  

[૧૦.૫૧] કમીટી , પેટા કમીટીઓના કામકાજ માટે ધારાધોરણ કે તનયમો કરી શકશે અને જરૂર પડયે તેમાું  
          સ ધારો વધારા કરી શકશે .  
[૧૦.૫૨] ખજાનચીએ હાથ ઉપર કેટલી સીલક રાખવી તે અવાર નવાર નકકી કરી શકશે .  

[૧૦.૫૩] સમાજની તમામ સ્થાવર જ ુંગમ તમલકતો જે તે સમયના હોદેદારોમાું સુંપ્રાપ્ત થશે અન ેતેઓ  
        તેના ટ્રસ્ટીઓ ગણાશે . ટ્રસ્ટ અને તેની પેટા સુંસ્થાઓની માણલકી સમાજની ગણાશે . સમાજની  
        કોઈપણ મીલકત ઉપર સભ્યો માણલક હકક કરી શકશે નહી . હોદેદારોની િેરબદલી થતા આવી  
        મીલકતો નવા હોદેદારોના નામે ચઢાવી આપવાની રહશેે .  
[૧૦.૫૪] સમાજની માણલકીની સ્થાવર , જ ુંગમ તમલકતોની તવગતવાર અને પ રેપ રી વણયન સાથેની યાદી  
          કારોબારી સતમતતએ રાખવાની રહશેે . અને આવી યાદીની ફકિંમતી તમલ્કતોન ું પ્રત્યક્ષ મેળવણ ું  
         હોદેદારોએ દર વરે્ ઓછામાું ઓછા એક વખત કરવાન ું રહશેે . અને તે અંગનેી જરૂરી  
         ઠરાવ એપ્રીલ કે મ ેમાસમાું કરવાના રહશેે .  
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[૧૦.૫૫] સમાજ અને પેટા સુંસ્થાઓના ફહસાબો તનયમીત રખાવશે અને તેવા તમામ ફહસાબો ચાટયડય  
          એકાઉન્ટ મારિતે ઓડીટ કરાવશે . તેમજ તઓેને મહનેતાણ ું ચ કવી શકશે . આવા નીમાયેલા  
         ઓડીટરને બદલી પણ શકશે . ફહસાબો સમય મયાયદામાું રજ  કરવાની િરજ અને જવાબદારી જે તે  
         સમયની ટ્રસ્ટી મુંડળની ગણાશે. 
[૧૦.૫૬] આ સમાજના તમામ વહીવટ ટ્રસ્ટી મુંડળ સમીતીએ બોમ્બ ેપબ્લીક એકટ ૧૯૫૦ ની જોગવાઈ  
         ઓને આધીન રહીને શ ધ્ધ બ ધ્ધી અને સામાન્ય માનવી પોતાની તમલ્કતોની કાળજી જે રીતે રાખે  
         ત ેરીતે રાખી કરવાનો રહશેે . કાળજી અને સાવચેતી રાખ્યા છતાું ત ેકાયોનાું પરીણામ માટે તઓે  
        જવાબદાર ગણાશે નહી . બીજાની સભ્યની ગિલત કે ગેરવતયણ ુંક માટે સમીતીના અન્ય સભ્યો  
        જવાબદાર ગણાશે નહી . વહીવટી અંગેની જવાબદારી ટ્રસ્ટી મુંડળ ના તમામ સભ્યોની સમ હગત  
        અને જેની તેની અંગત રહશેે .  
 [૧૦.૫૭] ટ્રસ્ટની કમીટીના સભ્યોમાું . જ ુંગમ , સ્થાવર તમલકતો ટ ુંકમાું પબ્લીક ટ્રસ્ટ રજી . ની કોઈ એન્ટ્રી  
         અંગે જે કઈ િેરિાર થાય તે માટે તનયત સમયમાું , તનયત િોમયમાું ચેરીટી કમીશનરશ્રીની કચેરીમાું  
         જાણ કરવાની રહશેે . 
[૧૦.૫૮] દર વર્યનો વધારો કયા ખાતામાું લઇ જવો તે નકકી કરશે. 

[૧૦.૫૯] રોજબરોજના તમામ કાયય અને વહીવટ કરી શકશે. 
[૧૦.૬૦] ઉપર દશાયવેલ મ દાઓ તસવાયના કોઈ કામનો ઉલ્લખે કરવાનો રહી ગયેલા હશે તેવા તમામ  
        કામોનો તનકાલ ટ્રસ્ટી મુંડળ/ કારોબારી કરી શકશે .  
 
[૧૧.] કાર્યવાહક સધમધતના હોદે્દદારોની િરિોાઃ-  
[૧૧.૧] પ્રમખુ 

[૧૧.૧/૧] સમાજ તથા સતમતતની તમામ પ્રકારની મીટીગો બોલાવવા મુંત્રીશ્રીને સ ચના આપી મીટીગો  
        બોલાવશે અને મીટીગન ું સ્થળ અને સમય નકકી કરશે . સમાજની તમામ પ્રવતૃીઓ ઉપર દેખરેખ  
        રાખશે. . સલાહ , સ ચનો માગયદશયન આપશે . સમાજની તમામ પ્રવતૃીઓ ની કામગીરી બાબત  
       જાણકારી રાખશે .  
[૧૧.૧/૨] સુંસ્થાની તમામ પ્રકારની સભાઓમાું પ્રમ ખશ્રી – અધ્યક્ષશ્રી તરીકે રહશેે. 
[૧૧.૧/૩] દરેક સભાઓન ું વ્યવક્સ્થિ સુંસદીય પ્રણાલી અને બુંધારણને અન લક્ષીને સુંચાલન કરશે. 
[૧૧.૧/૪].મતદાન પછી પ્રમ ખન ું રૂલીંગ/ આદેશ આખરી ગણાશે. 
[૧૧.૧/૫] સરખા મતના પ્રસુંગે કાસ્ટીંગ વોટનો ઉપયોગ કરી શકશે. 
[૧૧.૧/૬].સુંસ્થાની તમામ પ્રવતૃિઓ પર દેખરેખ રાખશે અને સમયે સમયે તે અંગે અહવેાલ તવતવધ સભામાું  
         લેણખત, મૌણખક તનવેદનો દ્વારા આપશે. સલાહ સચૂનો કરશે. 
[૧૧.૧/૭] સુંસ્થાના સાફહત્યન ું તનરીક્ષણ કરવા માુંગતા સભ્યોને તે અંગ ેદોરવણી આપશે તથા વ્યવસ્થા  
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        ગોઠવી આપશે. 
[૧૧.૧/૮] દરેક સભાની કાયયવાહીની નોંધ તે પછીની તરતની સભામાું વુંચાણે લીધા બાદ બહાલ કરશે. 
[૧૧.૧/૯].સુંસ્થા માટે કાયયક્રમોન ું આયોજન, તે માટે વ્યવસ્થા તુંત્ર ગોઠવશે. 
[૧૧.૧/૧૦] સભ્યોન ું રજીસ્ટર તનભાવવા સચૂનાઓ આપશે. સુંસ્થાની તમામ સભાઓ મુંત્રીન ેદોરવણી આપી  
         બોલાવશે. 
[૧૧.૧/૧૧] સુંસ્થાને લગતા પત્ર વ્યવહાર કરશે – કરાવશે. 
[૧૧.૧/૧૨] બુંધારણની જોગવાઈ મ જબ કારોબારી કતમફટની મુંજૂરીની અપેક્ષાએ ખચય, ણબલ મુંજૂર કરશે.  
           આવ ું અપેક્ષાએ કરેલ ું ખચય ત્યાર પછી તરતની કારોબારી મીટીંગમાું મુંજૂર કરાવવ ું પડશે. 
[૧૧.૧/૧૩] હોદે્દદારોને કાયયભાર આપશે અને તેની ઉપર દેખરેખ રાખશે. 
 

[૧૧.૨] ઉપપ્રમખુની િરિોાઃ- 
 

[૧૧.૨/૧] પ્રમ ખશ્રીની ગેરહાજરીમાું પ્રમ ખની તમામ િરજો અદા કરશે. અતધકારો ભોગવશે. તઓેની તમામ  
         જવાબદારીઓ સુંભાળશે અને િરજો સુંભાળશ ેતથા પ્રમ ખ સોપે તેવી વધારાની કામગીરી કરવી .  
[૧૧.૨/૨].પ્રમ ખશ્રીની સીધી દોરવણી નીચે સોંપેલ કાયય કરશે. 
[૧૧.૨/૩] સ્થાવર તમલકતોના કામકાજ ઉપર દેખરેખ રાખશે, તેમજ તમલકતોની સારસુંભાળ માટેના પગલાું  
         સચૂવશે. 
 

[૧૧.૩] માંત્રીની િરિોાઃ- 
 

[૧૧.૩/૧].સમાજ તથા ટ્રસ્ટી મુંડળ સતમતીની સભાઓની કાયયવાહીની નોંધ રાખશે . દરેક સભામાું થયેલ  
          સ ચનો , ઠરાવો , વગેરેના અમલીકરણ માટે જે તે વ્યફકતને સ ચનાઓ આપશે અને જરૂરી  
         કાયયવાહી સમયસર કરશે . સમાજ અને મુંડળના વાતર્િક તનવેદનો અને અહવેાલ તૈયાર કરશે 
[૧૧.૩/૨]..નોંધાયેલ સભ્યોન  તવગત વાર રજીસ્ટર તનભાવશે હોદેદારોની મદદથી અંદાજીત અથવા પ રક  
          અંદાજપત્ર તૈયાર કરશે અને કારોબારી સમીતીમાું મુંજ ર કરાવો . સમાજના કોઈપણ લખાણની  
          નકલમાું તે નકલના ખરાપણાને માટે સહી કરશે કાયયક્રમોન ું આયોજન કરશે અને તેન ું સિળ  
          સુંચાલન થાય તે જોશે . 
[૧૧.૩/૩].તવતવધ કાયયક્રમો માટે આવકના સાધનોના સ ચન કરશે . આવક ખચયના ફહસાબો કારોબારી  
        સમીતીની તમટીગમાું રજ  કરી મુંજ ર કરાવશે સમાજન ું દરેક પ્રકારન ું દિતર વ્યવક્સ્થત રાખશે  
         અથવા રખાવશે .  
[૧૧.૩/૪].આવકના સાધનો ઉભા કરશે . સમાજની તમામ પ્રવતૃતઓ ઉપર સધન દેખરેખ રાખશે  
       . માગયદશયન આપશે કે સલાહ સ ચનો આપશે . પ્રમ ખશ્રી કે સભ્યોના આવેલ સ ચનો ઉપર ધ્યાન  
        આપી જરૂરી કાયયવાહી કરશે . પ્રમ ખશ્રીની સુંમતીથી સભા બોલાવવાની તારીખ અને સ્થળ નકકી    
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        કરી તેનો એજન્ડા તયૈાર કરી જેને તેને મોકલાવશે . ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર તનભાવશે , પ્રમ ખશ્રી સોપે  
        તેવી કામગીરી કરશે . 
[૧૧.૩/૫].સુંસ્થાની દરેક સભાઓની કાયયવાહીની નોંધ રાખશે.  
[૧૧.૩/૬].સુંસ્થાની દરેક સભામાું થયેલ સચૂનો, ઠરાવો વગેરેના અમલીકરણ માટે જે તે વ્યક્તતને સચૂનાઓ  
        આપશે અને તે માટે જરૂરી કાયયવાહી સમયસર કરશે. 
[૧૧.૩/૭]..સુંસ્થાના વાતર્િક તનવેદનો – અહવેાલો તૈયાર કરશે. 
[૧૧.૩/૮].પ્રમ ખ, ખજાનચીની મદદથી વાતર્િક અંદાજપત્ર અને પરૂક અંદાજપત્ર તૈયાર કરશે અને કારોબારી  
       સતમતતમાું તે રજ  કરશે અને મુંજૂરી મેળવી જે તે લાગતા વળતા હોદે્દદારોને બજેટ, અંદાજપત્ર,  

       અંદાજની જાણ કરશે. 
[૧૧.૩/૯].સુંસ્થાના કોઇપણ લખાણની નકલમાું તે નકલના ખરાુંપણાું માટે સહી કરશે. 
[૧૧.૩/૧૦].ઘડેલ કાયયક્રમના આયોજનમાું સુંચાલન કરશે. 
[૧૧.૩/૧૧].તવતવધ કાયયક્રમ માટે આવકના સાધનોના સચૂનો કરશે. 
[૧૧.૩/૧૨].પ્રમ ખશ્રી જણાવે તે મ જબ અન્ય કાયો કરશે. 
[૧૧.૩/૧૩].સભ્યોન ું રજીસ્ટર અપ ટ  ડેટ રાખશે. 
 

[૧૧.૪] સહમાંત્રીની િરિોાઃ- 
 

[૧૧.૪/૧]. મુંત્રીશ્રીની ગેરહાજરીમાું મુંત્રીશ્રીની તમામ િરજો અદા કરશે અને તમામ અતધકારો ભોગવશે. 
[૧૧.૪/૨].. ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર તનભાવવા અને તેન ું યોગ્ય આયોજન કરશે. 
[૧૧.૪/૩]..પ્રમ ખ, ઉપપ્રમ ખ અને મુંત્રીની દોરવણી મ જબ કાયય કરશે. 
 

[૧૧.૫] સાંગઠન માંત્રી 

            મહામુંત્રી તથા સહમુંત્રીની ગેરહાજરીમાું સુંગઠન મુંત્રી કામ કરશે . 

 

[૧૧.૬] ખજાનચીની િરિોાઃ- 
 

[૧૧.૬/૧].દરેક પ્રકારની આવકોની પહોંચો સુંસ્થાના નામની આપશે. 
[૧૧.૬/૨].સુંસ્થાના વાતર્િક અંદાજપત્ર મુંત્રી, પ્રમ ખ સાથે મળી તૈયાર કરી કારોબારી સતમતતમાું મુંજૂરી માટે  
         રજ  કરશે. 
[૧૧.૬/૩]..ખચયના વાઉચરો તૈયાર કરશે – કરાવશે. 
[૧૧.૬/૪].રોજબરોજના ફહસાબો તનયતમત લખવા અને તનભાવવા. 
[૧૧.૬/૫].વાતર્િક ફહસાબો તૈયાર કરવા જરૂરી પફરતશષ્ટો દ્વારા તેની પતૂતિ કરવી. 
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[૧૧.૬/૬].આવક – ખચયના ફહસાબો ઓફડટ કરાવવા અને ઓફડટર જે તે ખ લાસા માુંગે તે રૂબર  યા લેણખત  
          સ્વરૂપે સમયસર રજ  કરવા. 
[૧૧.૬/૭].આવકના સાધનો માટે સચૂનો કરશે. 
[૧૧.૬/૮].પ્રમ ખશ્રીની દોરવણી હઠેળ કાયો કરવા. 
[૧૧.૬/૯].અંદાજપત્ર તૈયાર કરવામાું મદદ કરવી . રોજબરોજના ફહસાબો તનયમીત લખવા , લખાવવા અને  
          તે ઉપર પ રૂ તનયુંત્રણ રાખવ ું . 
[૧૧.૬/૧૦].તમામ પ્રકારન ું હીસાબી સાહીત્ય તૈયાર કરવ ું . તનભાવવ ું અને સ રણક્ષત રાખવ ું , વાતર્િક ફહસાબી  
           સાહીત્ય તૈયાર કરવા , ફહસાબો અંગે જરૂરી પરીશીષ્ટો તૈયાર કરવા , ફહસાબો સમય મયાયદામાું  
           ઓડીટ કરાવવાું , ઓડીટરશ્રી રૂબરૂ હાજર રહી ખ લાસા કરવા , ફહસાબી ચોપડામાું સહીઓ કરવી ,  
[૧૧.૬/૧૧].સમાજની પ્રવતૃતઓ ઉપર દેખરેખ રાખશે . સલાહ સ ચનો કરશે . રૂા .૫૦૦ / અંકે રૂતપયા પાુંચ  
           સો સ ધીની અથવા ટ્રસ્ટી મુંડળ નકકી કરે તેટલી સીલક હાથ ઉપર રાખી શકશે . વધારાની  
           તસલક બેંકમાું ભરાવશે . પ્રમ ખ , મુંત્રીશ્રીની સ ચના પ્રમાણે અને તેઓ વધારાન ું જે કાયય સોપે તે  
            કરવાન ું રહશેે . આવકના સાધનો ઉભા કરવા ,  
 

[૧૧.૭].કાર્યવાહક/કારોબારી સધમધતના સભ્ર્ોની િરિોાઃ- 
 

[૧૧.૭/૧].પ્રમ ખ/ મુંત્રીની દોરવણીથી કાયય કરશે. 
[૧૧.૭/૨].વખતોવખતના કાયયક્રમોની આયોજન સતમતતમાું ચેરમેન, વાઈસ ચેરમેન સભ્ય તરીકે સેવાઓ  
          આપશે. 
[૧૧.૭/૩].સુંસ્થાની તમલકતોની જાળવણીમાું સફક્રય રસ લઇ વધ  આતથિક લાભ થાય તેવી ગોઠવણ    
         માટેના સચૂનોની રજ આત સતમતતમાું કરશે. 
[૧૧.૭/૪].સુંસ્થાની કાયયવાહક સતમતત દ્વારા તનમાયલે પટેા સતમતતના અધ્યક્ષ તરીકે કાયય કરશે અને પેટા  
          સતમતતના અહવેાલ વખતોવખત કારોબારી સતમતતમાું રજ  કરશે. 
[૧૧.૭/૫] કારોબારી સતમતત દ્વારા ગોઠવાયેલ કાયયક્રમોના આયોજન, વ્યવસ્થાપન અને કાયયભાર ઉપાડશે. 
[૧૧.૭/૬].પોતાને સોંપેલ કામગીરી અંગે અંદાજીત ખચયની રકમન ું આયોજન કરી પેટા સતમતતમાું પસાર કરી 
          કારોબારી સતમતતમાું લાવશે. 
[૧૧.૭/૭].પોતાના હસ્તકનીની પેટા સતમતતની સભાની નોટીસ સુંસ્થાના દરેક હોદે્દદારોને મોકલશે. 
[૧૧.૭/૮].દરેક કાયયક્રમમાું સવે, પથૃથથકરણ, આયોજન, કાયય ને મલૂ્યાુંકન કરશે. 
[૧૧.૭/૯].પોતાની સતમતત – પેટા સતમતતના દસ્તાવજેોના કાયય પણૂય થયે ઓફિસમાું જમા કરાવશે. 
          અન્ય સભ્યોને જે કાુંઇ કામની સોંપણી પ્રમ ખશ્રી તરિથી થશે તે પ્રમ ખ અને કારોબારી સભાની   
          દોરવણી મ જબ કરવાની રહશેે. 
  
[૧૨] ધશસ્ત સધમધત— 
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[૧૨.૧] રાજ્યની કોઈ િોજદારી કે ફદવાની કોટયમાું રજ  થયેલ કે  પડતર ના હોય તેવી બાબતો માટે  
તપાસ કરી  કરાવી તનણયય કરશે . 

[૧૨.૨] તશસ્ત સતમતતમાું  ૨૧ નો સમાવેશ કરવામાું આવશે.  

[૧૨.૩] તશસ્ત સતમતીમાું જે સભ્યઓ વચ્ચેનો તવવાદ હોય તેમના નજીકના સગા ન હોય તેવા  
      સભ્યોથી(તટસ્થ) રચવામાું આવશે.  
[૧૨.૪] કોઈ સભ્યની લેખીત અરજી ટૃસ્ટના પ્રમ ખ/મહામુંત્રી પાસ ેઆવે અન ેતે લેણખત અરજી તપાસ એથે  
       તેમની ભલામણ સાથે સોપે પછી જ તે અરજી પર તશસ્ત સતમતત તપાસ કરી શકશે.. 
[૧૨.૫] તશસ્ત સતમતતમાું તટસ્થ સભ્યોની તનમણ ૂુંક માટે તવવાદ અરજી મળ્યા પછી તે કામ અથે  
       તશસ્ત સતમતતના સભ્યોમાુંથી સતમતતની રચના કરવામાું આવશે અન ેતેમાું ત્રણથી ઓછા નહી  
       એટલા સભ્યો રાખવામાું આવશે.   
 
[૧૩] લગ્ન અને સમહુ લગ્ન સધમધત – 

[૧૩.૧]  સમ હ લગ્ન સતમતત પાુંચ કરતા ઓછા નહી એટલા સભ્યોની રચવામાું આવશે.  

[૧૩.૨]  સમ હ લગ્ન સતમતત સમાજમાું થતા સમ હ લગ્ન અને વ્યક્તતગત લગ્નના વ્યવહારો માટે તનતત- 

       તનયમો બનાવશ ેઅને સમાજમાું તનેા અમલ કરાવવા માટે પ્રયત્ન કરશે. 
[૧૩.૩]  સમાજમાું સગપણ તવતધ  પફરવાર અને સમાજના આગવેાનોની રૂબર માું કરવાન ું રાખવ ું તથા  
       સગપણા તવતધમાું સગપણની ચ ુંદડી,ટોપરી,રૂતપયો,નાડાછડી અને ગોળ,કુંક  સામેલ રાખવા. અન્ય  
       મોટા વ્યવહાર શક્ય હોય ત્યાું સ ધી સગપણ તવતધમાું ના કરવા.  
[૧૩.૪] સગપણ થયા પછી આવતી  પ્રથમ હોળી-ધ ળેટી ઉપર સગાના ઘરે જઈ  એક જ વખત હાયડો  
       આપવો. બીજી વખત હાયડાનો આગ્રહ કોઈએ રાખવો નહી.  
[૧૩.૫]  સગપણ તવતધમાું ટ્રસ્ટના/સુંસ્થા, સમાજના સભ્યો પૈકી  કોઈએ પણે  નાુંણાફકય લેવડ-દેવડ કરવી    
         નહી. છતાું પણ આવી કોઈ બાબત ટ્રસ્ટ-સમાજના ધ્યાન પર આવશ ે તો  બન્ને પક્ષ પાસે થી રૂ.  
        ૫૦૦૦(પાુંચ હજાર) થી ઓછી નહી એટલી રકમન ું દાન સમાજ તવકાસ િુંડમાું જમા કરવ ું પડશે.     
[૧૩.૬]  લગ્ન લઈને કન્યા પક્ષ તરફ્થી પાુંચ કરતાું વધ  વ્યક્તતઓને મ કવા નહી. અિવાદ સુંજોગોમાું  
        બ્રાહમણ(ગોર) ને પણ મ કી શકાશે. લગ્ન મ કવાની તવતધમાું કુંકોતરી અને સાથે શ્રીિળ મોકલવ ું.  
[૧૩.૭]  જાન કન્યા પક્ષના ગામે પહોચ ેએટલે કન્યા પક્ષે  સ્વાગત(સૌમય ું) કરવ ું. ગોળઘડો કે મૌસમ  
        મ જબ સરબતથી  જાનૈયાઓન ું સ્વાગત કરી શકશે.  
[૧૩.૮]  લગ્ન તવતધ શક્ય હોય ત્યાું સ ધી ફદવસે રાખવી. રાત્રીનો સમય ટાળવો.અને જમણવાર એક  
       ટાઈમનો રાખવો. જાનમાું ૧૦૦ કરતાું વધ  વ્યક્તતઓને લઈ જવા નહી. અને સમાજ બહારના અન્ય  
       વ્યક્તતઓને જાનમાું લઈ જવાન ું હુંમેશાું ટાળવ ું.  
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[૧૩.૯]  વર-કન્યા એ લગ્ન તવતધ વખતે પોર્ાક લગ્ન જેવા શ ભા પ્રસુંગને અને સમાજને શોભ ેતેવો ધારણા  
       કરવો. 
[૧૩.૧૦]  કન્યા પક્ષ તેમની સગવડ મ જબ જાન નો જમણવાર ગોઠવી શકશે. વર પક્ષે જાન જમણવારના 
         જમણ માટે કોઈ તવશેર્ આગ્રહ કરવો નહીં.  
[૧૩.૧૧] ચોરીમાું પરણી ઉતયાું(લગ્ન બાદ)બાદ ખોળૉ ભરવવાની તવતધમાું એક શ્રીિળ,પતાસા,  અને સવા  
         રૂતપયો મ કવો  
[૧૩.૧૨] જાન પરત િરે ત્યારે કન્યાની સાથે અણવર મ કવી નહીં.  

[૧૩.૧૩] કન્યાના તપતાએ કન્યાની તવદાય વખતે ભેટમાું વાસણો શક્ય એટલા ઓછા આપવા. 

[૧૩.૧૪] લગ્નતવતધ કરાવનાર ગોર મહારાજને લગ્નતવતધ કરાવવા પેટે રૂ.૫૦૦ થી વધારે રકમ આપવી  
         નહી.  
[૧૩.૧૫] કન્યાના મામાએ મામેર  શક્તત પ્રમાણે રોકડમાું ભરવ ું. અને કોઈ પણ પક્ષ ેમાુંયરામાું દાગીના  
         થાળમાું મ કવા નહીં. 
[૧૩.૧૬] સગપણ- લગ્ન પ્રસુંગે જેવા સમાજના સારા-નરસા પ્રસુંગે કોઈ પક્ષ ેદારૂની સગવડ કોઈને આપવી  
        નહી. અને કોઈએ દારૂ પીને આવવ ું નહી. તનયમ ને અવગણવા બદલ  રૂ.૫૦૦ થી ઓછી નહી  
        એટલી અથવા તશસ્ત સતમતત નક્કી કરે એટલી રકમન ું દાન આવી વ્યક્તતએ સમાજના તવકાસ િુંડમાું  
        આપવ ું પડશે.  
[૧૩.૧૭] સપરેડા વખતે વાળુંદ અને ઢોલીને  રૂતપયા ૫૦૦ થી વધારે બક્ષીસ આપવી નહી.  

[૧૩.૧૮] સમાજમાું ફદકરા-ફદકરી સમજણા થાય ત ેઉંમરે જ સગપણ કરવ ું. અને કાચ ું સગપણ તોડવ ું નહીં.  
         કોઈ સભ્ય કે પક્ષ કચ ું સગપણ તોડયાનો  દોર્ી ઠરેથી તેમણે  રૂ.૫૦૦૦૦(એંકે રૂતપયા પચાસ  
        હજાર) થી ઓછા નહી એટલી રકમનો િાળો  અથવા તશસ્ત સતમતત નક્કી કરે એટલો િાળો સમાજના  
        તવકાસ િુંડમાું જમા કરાવવો પડશે  તથા ત્રણ વર્ય સ ધી  ટ્રસ્ટ/સુંસ્થા ના સભ્ય પદથી દ ર કરવામાું  
       આવશે. અને ત  ટેલા સગપણ  બાબતે સમય પહલેાું કોઈ સભ્ય સગાઈ કરાવવા માટે મદદ કરશે કે  
       સગાઈ કરશે તે વ્યક્તત/ સભ્યોન ું પણ સભ્ય પદ બે વર્ય માટે રદ કરવામાું આવશે અને આવા સભ્ય ે 
       પણ  રૂ.૨૫૦૦૦ કરતાું ઓછો નહી એટલી અથવા તશસ્ત સતમતત નક્કી કરે એટલો િાળો સમાજ   
       તવકાસ િુંડમાું જમા કરાવવો પડશે   
 [૧૩.૧૯] કોઈ પક્ષ છુટાછેડા આપે નહી અન ેતેડે નહી તેવા સુંજોગોમાું અરજી મળે બન્ને પક્ષોન ેસાુંભળીન ે 
         તશસ્ત સતમતત  કોઈ એક પક્ષની ભલૂ નક્કી કરી સમાજના રીત ફરવાજ મ જબ યોગ્ય તશક્ષા કરશે.  
[૧૩.૨૦] લગ્ન બાદ  તવવાદના અંતે છૂટાછેડા લેવામાું-આપવામાું આવે તો તશસ્ત સતમતત જે પક્ષ ગ નેગાર  
         હશે તેમન સમાજ તવકાસ િુંડમાું  ગ ણદોર્ના આધારે  રૂ.૨૦૦૦૦૦ ( બે લાખ) કે તેથી વધ  રકમનો  
         િાળો સમાજ તવકાસ િુંડમાું જમા કરાવવાની સ ચના આપશે. તથા જે છુટાછેડા માટે દોર્ી હશે તેમન ું  
        સભ્ય પદ ત્રણથી ઓછા નહી એટલા વર્ય માટે રદ કરવામાું આવશે. અને જેમન ું સભ્ય પદ રદ થય ું  
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        છે તેમની સાથ ેકોઈ સભ્ય વ્યવહાર કરશે તેમને પણ રૂતપયા ૫૦૦૦૦ થી ઓછી નહી એટલી રકમનો  
        િાળો સમાજ તવકાસ િુંડમાું જમા કરાવવાની સ ચના તશસ્ત સતમતી આપશે  
[૧૩.૨૧] કોઈ પણ જાતના તવવાદ પછી તવવાફદત સભ્ય ને િરીથી સભ્ય પદ આપવામાું આવે ત્યારે તનેી  
          સાથે કોઈપણ જાતન ું વેરઝેર રાખી શકાશે નહી. એટલે કે કોઈ પણ જાતના તોડ્િોડના  તવવાદ  
               પછી  સામાજીક વ્યવહાર લેવામાું આવ ેતે પછી કોઈ વેરઝેર રાખી શકાશે નહી. આ તનયમન ું  
               ચ સ્તપણ ેપાલના કરવાન ું રહશેે.  
[૧૩.૨૨] કોઈપણ પ્રસુંગ ેજ્ઞાતીજનોએ ખ શી થી લાગણી વ્યતતકરવાની હોય તો જેત ેગામના રીત ફરવાજ  
         મ જબ કરી શકશે.  
 [૧૩.૨૩] લગ્ન પ્રસુંગ ભલે અંગત પ્રસુંગ હોય અન ેદરેકને ઉજવવાનો હોશ હોય ત ેસ્વાણભવક છે. છતાું  
         લગ્ન પ્રસુંગએ અંગત પ્રસુંગની સાથ ેસાથે સામાજજક પ્રસુંગ પણ હોય છે.માટે આવા પ્રસુંગે  
         દેખાદેખી કે ખોટા દેખાડા કે ખોટા ભપકાથી વ્યક્તતગત તેમજ સરવાળે સમાજની શક્તત, નાુંણા તથા  
         સમયનો વ્યય થાય છે. તો ખોટા પ્રદશયનોથી દ ર રહી તવવેકબ ધ્ધીથી શ ભ મુંગળ પ્રસુંગ ઉજવવા  
         જ્ઞાતીજનો પાસે અપેક્ષા રખાય છે.  
[૧૩.૨૪]  શ ભ પ્રસુંગોમાું જાનન ું વાજતે ગાજતે સામૈય ું કરી શકાશે.  

[૧૩.૨૫] જાનના સામૈયા વખતે કરાતી ધોળ(રૂતપયાની) કરવી નહી. કેટલીક વખત ઉત્સાહના અતતરેકમાું  
        અસમાજજક તત્વો િાયદો ઉઠાવે છે. 
[૧૩.૨૬] દીકરીને સામાજજક રીત ફરવાજ મ જબ આણ ું વળાવતી વખતે યથા શતતી આપેલ આણાની સામગ્રી  
         બન્ને પક્ષે સગા-સબુંધીઓને બતાવવાન ું ફરવાજ સદુંતર બુંધ કરવામાું આવે છે.  
[૧૩.૨૭] સમાજમાું બાળકના જન્મ પ્રસુંગે મીઠાઈ આપવાનો ફરવાજ છે તે ચાલ  રહ ેછે.પરુંત   બહાર ગામ  
         સગા સુંબુંધીઓન ેપહોચાડવાની પ્રથા બુંધ કરવામાું આવે છે.  
[૧૩.૨૮] શ્રીમુંતના પ્રસુંગે ખોળા ભરાવવાનો ફરવાજ જેમ છે તેમ  ચાલ  રાખવામું આવે છે. શ્રીમુંત પ્રસુંગે  
         કન્યા પક્ષ તરિથી કન્યા માટે એક જોડી કપડ લઈને જવા. અન્ય પેરમણીઓ સમાજની  
         કારોબારીએ નક્કી કરી હોય તે મ જબ જ કરવી.  
[૧૩.૨૯] પોતાના ફદકરાના પ ત્ર કે પ ત્રીને રમાડવા વધ માું વધ  પાુંચ વેવાણો થઈ ને જવ ું. દરેક વેવણોને  
         કન્યા પક્ષ તરિથી સાડીઓ આપી ઓઢામણ ું કરવ ું.   
[૧૩.૩૦] કોઈ સબળ કારણોથી સગપણ લગ્ન િોક(રદ) કરવાન ું હોય તો કારોબારીની સુંમતતથી કરી શકાશે.  
         આ બાબતે લેખીત અરજી પ્રમ ખ/મહામુંત્રીને ઉદેશીને કરવાની રહશેે અને આવી મળેલ  અરજીનો  
         એક માસમાું કારોબારીએ તનકાલ કરવો પડશે.અને કોઈ કારણ વસાત તેવી અરજીઓની મ દત  
         લુંબાવવાની જરૂર પડે તો  તેવી મ દત કારોબારી વધ માું વધ  બીજા એક મફહનાની મ દત લુંબાવી  
        શકશે. 
[૧૩.૩૧] બન્ન ેપક્ષોએ ભેગા મળી લગ્ના પ્રસુંગોનો સમય,સ્થળ અન ેતારીખ નક્કી કરવી. લગ્ન વધાવ્યા  
        પછી વધ માું વધ  ચાર ફદવસમાું જાન લઈને જવાન ું મ રત નક્કી કરવ ું.લગ્ન વધાવ્યા પછી કન્યાના  
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       તપતાના ત્યાું મ રતીયાના તપતા જાન લઈને ના આવે તો મ રતીયાના તપતાએ કન્યાના તપતાને  
           રૂ.૧૦૦૦૦૦(એક લાખ) થી ઓછી નહી એટલી રકમ આપવાની રહશેે. તેજ પ્રમાણ ેકન્યાના તપતા  
         મ રતીયા સાથે કન્યાના લગ્ન ના કરાવે તો એક લાખ કરતાું ઓછી નહી એટલી રકમ અથવા બન્ને  
         બાબતમાું  તશસ્ત સતમતત નક્કી કરે ત ેરકમ આપવાની રહશેે.  
[૧૩.૩૨] એક જ માુંડવે એક કરતાું વધ  જાનો આવતી હોય તો જેમ જાનો આવે તેમ ઉતારે લઈ જવી અને  
         વરન ેએક સાથે જ પાુંખવાની વ્યવસ્થા રાખવી. . 
[૧૩.૩૩]  જાનમાું જાનડીયો શક્ય એટલી ઓછી લઈ જવાની રહશેે.  

[૧૩.૩૪]  લગ્ન તવતધ પત્યા પછી કોઈપણ સુંજોગોમાું જાને માુંડવ ેકે માુંડવાના ગામે રાતવાસો કરવો નહી. 
[૧૩.૩૫]  કન્યાના તપતાએ વરપક્ષ ના ક ુંટ બમાું કોઈને કુંકોત્રી આપવી નહી. 

[૧૩.૩૬] સમ હ લગ્નમાું ફદકરા-ફદકરીને પરણવવાની છુટ છે.આ પ્રસુંગે સમ હલગ્નના આયોજકોએ બનાવેલ   
          તનયમ મ જબ વતયવાન ું રહશેે. અને  આયોજક સતમતતનો તનણયય આખરી ગણાશે.  
 

 

[૧૪] પ્રમખુ , ઉપપ્રમખુ , માંત્રી, ટ્ર્સસ્ટી અને ટ્રસ્ટના સભ્ર્ોની ધશષ્ત અને  ગેરલાર્કાત ઠેરવવા બાબત :  
 

[૧૪.૧] કોઈ સભ્યને  કોટય કાયદાથી અક્સ્થર મગજના ઠરાવે ,  
[૧૪.૨] મ તત નફહ થયેલ નાદાર બને ,  
[૧૪.૩] નૈતતક અધઃપતનના ગ ના માટે કોટય કાયદાથી દોતર્ત ઠરાવે તો કોઇપણ હોદેદાર કે સભ્ય હોદા કે  
       સભ્યપદ કે બુંન ેમાટે ગેરલાયક ઠરશે .  
[૧૪.૪] ટ્રસ્ટના અન્ય સભ્ય કે તેના પફરવારને શારીફરક, આતથિક કે સામાજીક ન કશાન થાય તેવી પ્રવતૃત કરે  
        કે એક સભ્ય વ્યક્તતને શોભ ેનહી તેવ ું આચરણ કરે.અને પીડીત લેણખતમાું અરજી કરે.  
[૧૪.૫] પ્રમ ખ , ઉપપ્રમ ખ , મુંત્રી કે સભ્યો ટ્રસ્ટનો તવશ્વાસ ગ માવે કે ટ્રસ્ટના હક્ક , ફહત કે ફહસ્સા કે  
       ટ્રસ્ટડીડના તનયમો તવર દ્ વતે તો કોઇપણ હોદેદાર કે સભ્યને ક લ સભ્ય સુંખ્યાની બે તતૃીયાુંશ  
       બહ મતીથી હોદા કે સભ્યપદેથી કે બુંને ઉપરથી દૂર કરી શકાશે . 
[૧૪.૬] સમાજના કોઈ પફરવારના કે સભ્ય સાથે નૈતતક અધઃપતનના ગ ના માટે કોટય કાયદાથી દોતર્ત  
        ઠરાવે તો હોદા કે સભ્યપદેથી કે બુંને ઉપરથી દૂર કરી શકાશે. 
[૧૪.૭] પ્રથમ વખત બુંધારણના તનયમોના ભુંગ માટે ઓછામાું ઓછા એક વર્ય માટે સમાજના  
        સભ્યપદેથી દૂર કરવા માટેનો તનણયય તશષ્ત સતમતત કરીને કારોબારીને ભલામણ કરશે.  
[૧૪.૮] એક જ વ્યક્તત િરીથી બીજી વખત સમાજના બુંધારણના તનયમોનો ભુંગ કરશે તો ઓછામાું ઓછા  
       ત્રણ વર્ય માટે સમાજના સભ્યપદેથી દૂર કરવા માટેનો તનણયય તશષ્ત સતમતત કરીને કારોબારીને  
       ભલામણ કરશે.  
[૧૪.૯] એક જ વ્યક્તત િરીથી ત્રીજી વખત  સમાજના બુંધારણના તનયમોનો ભુંગ કરશે તો ઓછામાું ઓછા  
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      છ વર્ય માટે સમાજના સભ્યપદેથી દૂર કરવા માટેનો તનણયય તશષ્ત સતમતત કરીને કારોબારીને  
      ભલામણ કરશે.  
[૧૪.૧૦] કોઈ સભ્ય ઈરાદાપવૂયક સમાજના બુંધારણના તનયમોનો ભુંગ કરશે તો એવી વ્યક્તતન ેકાયમી  
         સમાજના સભ્યપદેથી દૂર કરવા  યોગ્ય તપાસ કરી- કરાવીને તનણયય કરીને  તશષ્ત સતમતત  
        કારોબારીને  ભલામણ કરશે.  
[૧૪.૧૧] છુટાછેડાના કેસમાું જે કોઈ પાત્ર(ય વક-ય વતી) કે પફરવાર દોર્ી હશે તો  તશષ્ત સતમતત એક લાખ  
         કરતાું ઓછી ન હોય એટલી રકમનો દુંડ કરશ ેતથા ત્રણ વર્ય માટે સુંસ્થાના સભ્ય પદેથી દ ર કરવા   
        યોગ્ય તપાસ કરી- કરાવીને તનણયય કરીને  કારોબારીને  ભલામણ કરશ ે  
[૧૪.૧૨] સગપણ તોડવા માટે જે કોઈ પાત્ર(ય વક-ય વતી) કે પફરવાર દોર્ી હશે તો  તશષ્ત સતમતત પચાસ  
        હજાર કરતાું ઓછી ન હોય એટલી રકમનો દુંડ કરશે તથા એક વર્ય કરતાું ઓછુું ન હોય એટલા  
       સમય માટે સુંસ્થાના સભ્ય પદેથી દ ર કરવા માટેનો  તનણયય તપાસ કરીને કરશે અને  તશષ્ત સતમતત  
       કારોબારીને  ભલામણ કરશે 

[૧૪.૧૩] કોઈપણા વ્યક્તત તશષ્તભુંગ કરનારને છાવરનાર કે સાથ સહકાર આપવવામાું જે વ્યક્તત દોર્ી  
        પાત્ર પ રવાર થશે તો તે માટે પણ તશસ્ત સતમતત ગ ણદોર્ મ જબ સરખા પગલા ભરી સુંસ્થાના   
        સભ્યપદેથી દૂર કરવાની ભલામણ કારોબારીને કરશે.  
[૧૪.૧૪] તશસ્તપાલન સતમતતના પગલા/કાયયવાહી માટેના તનણયયની ભલામણ સામ ેકોઈપણ દોર્ીપાત્ર  
         વ્યક્તત કારોબારી સમક્ષ પોતાનો કેસ િેર તવચારણા માટે (અપીલ) અરજી કરી શકશે.  
[૧૪.૧૫] કોઈપણ દોર્ીપાત્ર વ્યક્તત કારોબારી સતમતતનો જે કુંઈ તનણયય આવે તે પણ મુંજ ર ના હોય તો  
        જનરલ/સામાન્ય સભામાું પોતાનો કેસ િેર તવચારણા માટે રજ  કરી શકશે. અને સામાન્ય સભા જે  
       તનણયય કરે તે તેન ેસ્વીકારવાનો રહશેે. અને તે આખરી રહશેે તે પછી કોઈ અપીલ કરી શકાશે નહી. 
[૧૪.૧૬] સગાતેડાના કગળ લખવામાું આવે ત્યારે જે સભ્યન ું સભ્ય પદ રદ થયેલ હોય તેને કાગળ લખી  
         શકાશે નહી.  
[૧૪.૧૭] ટ્રસ્ટના સભ્યે આંતરજ્ઞાતતય લગ્ન પોતાના સુંતાનો ના કરાવવા નહી. આવા આંતરજ્ઞાતતય લગ્ન  
        કરાવનાર અને તેમાું સહકાર આપનાર સમાજના ગ નેગાર ગણાશે.આ માટે તશસ્ત સતમતતના અહવેાલ  
        મ જબ યોગ્ય કાયયવાહી કારોબારી સતમતત કરશે.   
[૧૪.૧૮] કાયદા તવર ધ્ધ છૂટાછેડા લેવા કે આપવા નહી.  
[૧૪.૧૯] સબળ કારણ તવના સગાઈ તોડવી નહીં.  
[૧૪.૨૦] લગ્ન પ્રસુંગે દહજે માુંગવ ું-આપવ ું નહીં અને તે માટે કોઈએ ઉતેજન આપવ ું નહી.  
[૧૪.૨૧] સભ્યે શક્ય હોય ત્યાું સ ધી સાટા પધ્ધતી કે ગોળ બાર બેટી વ્યવહાર કરવો નહી. 
[૧૪.૨૨] આંતરજ્ઞાતત લગ્ન પ્રસુંગોમાું જ્ઞાતીજનોએ નૈતતક રીતે હાજર રહવે  ું નહીં. 
[૧૪.૨૩] કોઈ સબળ કરણોસર થયેલા સગપણ રદ(િોક) કરવાના થાય તો તેની માફહતી સમાજને  
         આપવાની રહશેે અને સમાજની સુંમતીથી કાયદેસર ગણી  શકાશે  
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[૧૪.૨૪] તવસ્તારમાું જે તે સમયે અમલમાું હોય તેવા કેિી પીણા કે માદક રવ્યો  અંગેના કોઈ પણ  
         કાયદાઓન ું ચ સ્તપણે પાલન કરવાન ું રહશેે. 
[૧૪.૨૫] સમાજના બાળકો,તવદ્યાથીઓ,કાયયકરો અને વફડલો વગેરે તમામ સાથે સભ્યન ું વતયન તવવેકી અને  
         નમ્ર હશે. 
[૧૪.૨૬] સમાજમાું નાની ઉમરમાું ફદકરા-ફદકરી  તવધ  કે તવધવા થાય તો પ ન: લગ્ન કરવાની છુુંટ છે.  
[૧૪.૨૭] િારગતી કે તવધ ર થયેલ મ રતીયો કોઈપણ પરગણાની નાની ઉમરની(ઉમરનો મોટો તિાવત)  
        ક ુંવારી કન્યાને પરણી શકશે નહી. મોટો મ રતીયો નાની ઉમરની કન્યાને પરણશે તો બન્ને પક્ષો  
        સમાજના ગ ન્હગેાર ગણાશે અને તશસ્ત સતમતત નક્કી કરે એટલો િાળો સમાજમાું બન્ને પક્ષોએ  
       આપવો પડશે.  
[૧૪.૨૮] સમાજની કોઈપણ પરગણાની કન્યાન ે ઉભો ધણી હોવા છતાું સમાજનો કોઈ વ્યક્તત ભગાડીને  
         લઈ જાય તો લઈ જનાર વ્યક્તત અન ેતેને સહકાર આપનાર પફરવાર સમાજના ગ ન્હગેાર ગણાશે.  
        અને જો કન્યા તેના તપયરના ગામેથી ઉભો ધણી મકૂીને અન્ય વ્યક્તત સાથે ભાગી જઈન ેઅન્ય સાથ ે 
        ઘરસુંસાર માુંડે તો સહકાર આપનાર કન્યાના તપયર પક્ષવાળા પણ સમાજના ગ ન્હગેાર ગણાશે આ  
        બન્ને ઘટના/ બાબતોમાું  તશસ્ત સતમતત તપાસ કરી-કરાવી ગ નેગાર નક્કી કરી તેમન ું સભ્ય પદ રદ  
        કરવાનો સમય  અને સમાજમાું તવકાસ િાળૉ જમા કરવવા માટેની રકમ નક્કી કરશે.   
[૧૪.૨૯] પજત્ન હયાત હોવા છતાું અન્ય કન્યાન ેજો કોઈપણ વ્યક્તત લઈ ભાગી જાય તો ભાગી જનાર  
        વ્યક્તત સમાજનો ગ ન્હગેાર ગણાશે અન ેતશસ્ત સતમતત તપાસ કરી તેમન ું સભ્ય પદ રદ કરવાનો  
        સમય  અન ેસમાજમાું તવકાસ િાળૉ જમા કરવવા માટેની રકમ નક્કી કરશ ે 
[૧૪.૩૦] એક પજત્ન હોવા છતાું કોઈએ બીજી પજત્ન કરવી નહી.પરુંત   સુંતાન પ્રાપ્પ્ત માટે બીજી પજત્ન  
         કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થાય તો પ્રથમ પજત્નની અને તેના તપયર પક્ષની રાજીખ શીની સુંમતત  
        મળેવવાની રહશેે. સુંમતી મેળવ્યા પછી જ બીજી પજત્ન કરી શકાશે.બીજી પજત્ન કયાય પછી પ્રથમ  
        પજત્નની તમામ પ્રકારની જીવન જરૂરીયાત તથા ભરણપોર્ણ  કરવાની સુંપણૂય જવાબદારી પતતની  
        રહશેે.  
[૧૪.૩૧] સમાજમાું ફદયરવટ ું  વાળવાની પ્રથા સદુંતર બુંધ છે. છતાું કોઈ વ્યક્તત ફદયરવટ ું વાળે તો તે  
        સમાજનો ગ ન્હગેાર ગણાશે.. અને તશસ્ત સતમતત તેની સામે યોગ્ય કયયવાહી કરશે.  
[૧૪.૩૨] કોઈપણ વ્યક્તતના મરણ પાછળ સગાતેડા કે નાત કરવાની િરજ પાડવામાું આવશ ેનહી. અવસાન  
             પછી ત્રીજા ફદવસે કે તે પછીના કોઈપણ વારે બસેણ ું કે પ્રાથયના સભા રાખી શકાશે. અને મરણ  
       પામનાર વ્યક્તતના પફરવારજનો તેમની યથા શક્તત  ણખચડી-ઘઢી,શાખ-રોટલો આપી શકશે. 
[૧૪.૩૩] કોઈપણ પફરવારનો મ ત્ય ું ભોજનપ્રથા બુંધ રાખવાના  તનણયયને સુંસ્થા આવકાર આપશે.  
[૧૪.૩૪] કન્યા કોઈપણ પરગણામાું હોય અને તે તવધવા થાય તો ચ ુંડલાકમય  કરવા તપયર પક્ષવાળાઓએ  
         િરજીયાત જવાન ું રહશેે  જો ન જાય તો કન્યાનો તપયર પક્ષ સમાજનો ગ ન્હગેાર ગણાશે. 
[૧૪.૩૫] પફરવાર કે સગાના ઘરે કોઈ સારો પ્રસુંગ હોય તે સમયે  વાસણ- કાપડ ના બદલે રોકડ રકમ    
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          આપવી.  
[૧૪.૩૬] સમાજમાું ણબમાર વ્યક્તતની ખબર કાઢવા જનાર વ્યક્તતએ ણબમાર માણસને રોકડમાું મદદ કરવી.  
         ણબમાર વ્યક્તતના ઘરેથી કોઈ વળતર(ઓઢમણી)  લેવ ું નહી. 
[૧૪.૩૭] જે વ્યક્તતના ઘરે સારો પ્રસુંગ હોય તે સમયે તેઓના સગા-સુંબધીઓ ને ભેટમાું સાડી-પેન્ટપીસના  
          બદલ ેરોકડા રકમ આપવી.  
 

[૧૫]  સલાહકાર સધમધતાઃ- 
 

           સામાન્ય સભા ૫ વ્યક્તતથી ઓછી નહી એટલા સભ્યોની  સલાહકાર કતમફટની તનય ક્તત કરી   
           શકશે. આ કતમફટને સમાજની કારોબારી કતમફટની દરેક સભાની નોટીસ મોકલવાની રહશેે.  
           તેઓ ચચાયમાું ભાગ લઇ શકશે. પરુંત  , મતદાનમાું ભાગ લઇ શકશે નહીં તથા િોરમ માટે  
           તેમની હાજરી ગણાશે નહીં. 
 

 

[૧૬] આધથિક િોગવાઈઓાઃ-  
 

       બેંક ખાત ુાં:-  
          સમાજની તમામ રોકડ રકમ, લોન, શેરો તવગેરે સમાજને નામે રહશેે.તેના ઉપર પ્રમ ખ, મુંત્રી      
          અને ખજાનચી દ્વારા તનયમન કરવામાું આવશે.. દરેક વ્યવહારમાું, તનયમનમાું પ્રમ ખ અથવા  
          મુંત્રી પૈકીમાુંથી એક તથા ખજાનચીની સહી િરજજયાત રહશેે. આ સમાજનો કાયય પ્રદેશ સમગ્ર  
         ગ જરાત રાજય રહશેે . 
[૧૭] રીકવીઝીશન મીટીંગાઃ-  
 

[૧૭.૧] સમાજના ૫૦ સભ્યો ની સહીથી પ્રમ ખશ્રીને સુંબોધીને ખાસ કારણ કે, કારણો દશાયવી સમાજની  
     તમટીંગ બોલાવવાની માુંગણી કરે તો પ્રમ ખશ્રી આવી મીટીંગ બોલાવવાની ગોઠવણ ૧૫ ફદવસમાું  
     કરશે.  
[૧૭.૨] પ્રમ ખશ્રી સદરહ  સમય દરતમયાન મીટીંગ નહીં બોલાવે તો રીકવીઝીશન કરનારાઓ જાતે તેવી  
      મીટીંગ બોલાવી શકશે અને તેમાું થયેલ કાયયવાહીની નોંધ સમાજના પ્રમ ખશ્રીને મોકલી આપશે અને  

      તે પ્રમાણ ેવતયવા પ્રમ ખ બુંધાયેલ છે, 

[૧૭.૩] આ મીટીંગમાું બધા જ રીકવીઝીશનકારો ગેરહાજર રહશેે અથવા તમટીંગ નોન કોરમ થશે તો કોઇ  
       કાયયવાહી કરી શકાશે નહીં. 
[૧૭.૫] કાયયવાહક સતમતતની રીકવીઝીશન તમટીંગ બોલાવવા માટે ઓછામાું ઓછા પાુંચ સભ્યો ની સહીથી  
        લેણખત રીકવીઝીશન પ્રમ ખશ્રીને સુંબોધીને આપવાન ું રહશેે. આવા રીકવીઝીશનમાું ખાસ કારણ કે  
       કારણો દશાયવવાના રહશેે. આવી રીકવીઝીશન તમટીંગ બોલાવવાની માુંગણી પ્રમ ખશ્રીને મળ્યા બાદ       
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       ૧૫ ફદવસમાું કાયયવાહક કતમફટની મીટીંગ બોલાવવાની રહશેે. આ મીટીંગમાું રીકવીઝીશનકારો  
       ગેરહાજર રહશેે અથવા તો મીટીંગ નોન-કોરમ થશે તો કોઇ કાયયવાહી કરી શકાશે નહીં. 
[૧૮] સમાિની ધમલકતોાઃ- 
 

          કાયયવાહક મુંડળ દ્વારા સમાજની જે સ્થાવર – જ ુંગમ તમલકતો સુંપાદન કરવામાું આવે તે  
          અથવા દાન, ભેટ કે બણક્ષશ રૂપે પ્રાપ્ત થાય તે તમામ તમલકતો સમાજની માણલકીની ગણાશે.  
          કોઇ સભ્યો કે હોદે્દદારોની અંગત માણલકીના ગણાશે નહીં. જે તે સમયના હોદે્દદારો આવી  
          તમલકતના ટ્રસ્ટીઓ અને કબજેદારો ગણાશે અને ટમય પ રી થતા અથવા પોતે તે હોદ્દા ઉપરથી  
          િારેગ થતા નવા હોદે્દદારોના નામે આવી તમલકતોના નામમાું િેરિાર કરાવી આપશે. 
 

 

[૧૯] મીટીંગના કાર્યવાહીની નોંધ:- 
 

          સમાજની તમામ પ્રકારની મીટીંગોની નોંધ પાકા ચોપડામાું મુંત્રીશ્રીએ લખવાની રહશેે . આવી  
          મીટીગોમાું હાજર રહનેાર સભ્યોના નામ તથા સહીઓ લવેાની રહશેે . ત્યાર બાદ કાયયવાહીની  
          નોંધ લખવાની રહશેે . તમામ તવગતો પતત જાય પછી મુંત્રીશ્રીએ સહી કરવાની રહશેે ત્યાર બાદ  
          િરી મળતી સભામાું આ નોંધ મીટીગના અધ્યક્ષે રૂબરૂ વાુંચી બતાવવાની રહશેે અને તે હાજર  
          સભ્યોએ કબ લ રાખેથી અથવા તે મીટીગના હાજર સભ્યોએ સ ધારા વધારા કે શાબ્દીક ભલૂચકૂ  
          સ ધારવા જણાવ્યથી તે પર જરૂરી નોંધ કરી પ્રમ ખશ્રીએ સહી કરવાની રહશેે  
[૧૯.૧] સમાજની તમામ પ્રકારની સભાઓની કાયયવાહીની નોંધ પાકા ચોપડામાું લખવામાું આવશે અને તે  
      મુંજૂર થયે પ્રમ ખશ્રી અને મુંત્રીશ્રી હાજર સભ્યોની સવાયન  મતે કે બહ મતીથી મુંજૂર કરી સ ધારા વધારા,  
     ઉમેરી સહી કરશે તથા તારીખ નાુંખશે. 
[૧૯.૨] કારોબારી સભાની નોંધ જે તે સમય ેસભા સમક્ષ લખવાની રહશેે અને આવી કાચી નોંધ નીચે  
      મીટીંગ પ રી થયે હાજર સભ્યોએ સહીઓ કરવાની રહશેે. 
[૧૯.૩] સભામાું હાજર રહલેા સભ્યોની સહીઓ પાકા ચોપડામાું લેવામાું આવશે અન ેત્યારબાદ સભાની  
      કાયયવાહી નોંધવામાું આવશે. 
[૧૯.૪] સમાજની દરેક પ્રકારની મીટીંગોની કાયયવાહીની નોંધ કાયયવાહક સતમતતના મુંત્રીઓ રાખશે, તેમાું  
       થયેલ કાયયવાહીની મીનીટસમાું બીજી સભા મળતા વુંચાણમાું લઇ પ્રમ ખશ્રી, મુંત્રી સહી કરશે.  
       મીનીટસ વાુંચતી વખતે જો કોઇ ક્ષતત કે શબ્દાથય િેર હશે તો તે મીટીંગના હાજર રહલેા સભ્યો  
       પ્રમ ખશ્રીને સચૂન કરી યોગ્ય સ ધારો કરાવી શકશે. પરુંત  , અગાઉની મીટીંગમાું ગેરહાજર રહલે સભ્યો  
       આવો કોઇ સ ધારો સચૂવી શકશે નહીં, પરુંત  , મુંતવ્ ય રજ  કરી શકશે. 
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[૨૦] પ્રકીણયાઃ- 
 

          આ બુંધારણ અમલમાું આવતા અગાઉ થયેલ ઠરાવો આ બુંધારણ સાથે સ સુંગત ન હોય તો આ  
         બુંધારણને અન રૂપ ઠરાવો કરી અમલમાું મકૂી શકશે. અને જરૂર પડે નવા તનયમો અને પેટા તનયમો  
         બુંધારણ સભામાું બનાવી શકાશે. અને સાધારણા સભામાું બહાલી મેળવી અમલમાું મ કી શકાશે.  
[૨૦.૧ ] આ બુંધારણમાું જો કોઇ સ ધારો-વધારો કે િેરિાર કે સ્પસ્ટીકરણ કરવાન ું હશે તો તે માટે બોલાવેલી  
       બુંધારણ સભા દ્વારા કરી શકાશે. 
[૨૦.૨] જો કાયયવાહક સતમતતએ બુંધારણમાું સ ધારો-વધારો કે િેરિાર મુંજૂર રાખેલ હશે અને બુંધારણ સભા  
       પણ તેને મુંજૂર રાખશે તો તે સ ધારો અમલી બનશે. 
[૨૦.૩] જો કાયયવાહક સતમતતએ બુંધારણનો સ ધારો મુંજૂર રાખેલ હોય અથવા ન રાખેલ હોય, પણ બુંધારણ  
       સભા તે મુંજૂર/ નામુંજૂર કે સ ધારા સાથે મુંજૂર કરી શકશે અને તે પ્રમાણે અમલ કરવાનો રહશે ે

 

 

[૨૧] સમાિના મખુ્ર્ કામો લેખખત થશે. 
          સુંસ્થાના તમામ કાયો અને વહીવટ કરવામાું કાયયવાહક સતમતતના સભ્યો શ દ્ બ દ્ધદ્થી અને  
      સામાન્ય રીતે કોઇ વ્યક્તત પોતાની તમલકતની બાબતમાું જે કાળજી અને સાવચેતી રાખે તે રીતે  
      જે તે કાયો કરશે અને શ દ્ બ દ્ધદ્થી કરેલા કે કરાવેલા કાયોના પફરણામ માટે  સભ્યો અંગત રીતે  
      જવાબદાર ગણાશે નહીં. પરુંત  , બદઇરાદે સમાજના ફહત કે કાયદા તવરૂદ્ આચરેલી કોઇપણ  
      કાયયવાહી માટે જે તે શખ્શ અંગત રીતે જવાબદાર રહશેે. 
 

[૨૨] બાંધારણનો અથયાઃ- 
 

      બુંધારણની કલમોના અથયઘટન સુંબુંધી તવવાદાપસ્ત મ દ્દા ઊભા થતા અથવા કોઇ વસ્ત   બુંધારણ  
      મ જબ છે કે કેમ? તેવા મ દ્દા ઊભા થતા તે ઉપર સામાન્ય સભાનો તનણયય છેવટનો અને બુંધનકારી  
       ગણાશે. 
  

[૨૩] ટ્રસ્ટ બાંધ કરવા અંગે :  

        અતનવાયય સુંજોગોમાું ટ્રષ્ટ બુંધ કરવાનો પ્રસુંગ ઉભો થાય તો સમાજની તમામ તમલકતો પૈકી  
        દેવ ું . લેણ  ચ કવ્યા બાદ બાકી રહતેી તમલકતો ટ્રસ્ટી મુંડળની તથા સામાન્ય સભાની બહાલી મેળવી  
       સમાન હતે  વાળા ટ્રસ્ટને સોંપવા કાયદેસરની કાયયવાહી જે તે સમયના કાયદાને આધીન રહીને તે   
       મ જબની કાયયવાહી કરવાની રહશેે .  


