ી બેતાલીસ દશા હુ ંમળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચ
“બંધારણ”
૧) નામ

:

આ સમાજ “ ી બેતાલીસ દશા હુ ંમળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચ”તરીકે ઓળખાશે.

૨) કાયાલય

:

આ સમાજનું કાયાલય જે -તે સમયના મુખ ીઅથવા મં ી ીની અનુકળ
ુ તા અનુસાર

તેઓ ન કી કરશે યાં રહશે.
૩) હેતુ

:

(૧) ી બેતાલીસ દશા હુ મ
ં ળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચના સવ સ યો પોતાનું

વન

શાંિતથી, િશ તથી અને સંયમથી એકતાપૂવક રહે અને બી ને માગદશન પ બની રહે તેવી
ભાવના કેળવવાનો રહેશે.
(૨) સમાજનાસવ સ યોનો ધા મક, આ થક, સામાિજક, ઓ યોિગક અને કેળવણી તથા
આરો ય િવષયક ગિત કરવાનો રહેશે.
(૩) સમાજના યિ તઓનું વૈવાિહક

વન સુખી – સંપ ન રહે તથા સમાજ રચના ક યા

લેવડ-દેવડ અને તેનું િહત જળવાય તે જોવાનું રહેશે.
(૪) સામાિજક િવિવધ સંગો, રીવાજો અંગે સમયઅનુસાર માગદશન પુ પાડવાનું
રહેશ.ે
(૫) સમાજનો ( ાિતનો) ઈિતહાસ તેમજ તે અંગન
ે ું સાિહ ય જળવાઈ રહે તેવો બંધ
કરવાનો રહેશ.ે
૪) સ યપદ

:

(૧) ી ભગવાન મહાવીર વામી વારા

િપત અને આચાય ભગવાન ી કુડં કુંડ દેવ

કિથત શુ ધ તેરાપંથી આ નાય દગ બર િન થ મુની ીઓને માનતો તથા તેમના ઉપદેશેલા ધમને
પાળનાર “ ી બેતાલીસ દશા હુ મ
ં ળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચ” નો યિ ત સ ય થઇ શકશે.
(૨) સમાજના સ યોમાંના કુટબ
ું ની હરકોઈ યિ ત પુ ત થયેથી તે આપોઆપ સમાજની
સ ય ગણાશે.
(૩) કલમ-૪ (૧) ના આધારે કોઈપણ પુ ત ( મર ૧૮ વષ ઉપર) યિ ત “ ી
બેતાલીસ દશા હુ મ
ં ળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચ” સમાજ વારા િનયત કરેલ ફોમમાં સ ય થવા
માટે અર

કરે તો તેસમાજની કારોબારી સિમિતની િમટ ગમાં મંજૂર થયેથી તે યિ તનું સ યા પદ

મંજૂર થયેલ ગણાશે.
(૪) સમાજના વતમાન તથા ભિવ યમાં નવીન થનાર સ યોએ સમાજના જે -તે સમયના
રીત-રીવાજો અને િનયમોનું પાલન કરવાનું રહેશે.
૫) જનરલ પંચ :

(૧) ી બેતાલીસ દશા હુ મ
ં ળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચના સમ ત સ યોનું ગણાશે.

(૨) સામા ય રીતે જ ર જણાશે તો દર વષ એક વખત મળશે.
(૩) દર પાંચ વષ જનરલ પંચના સ યોમાંથી કિમટીના મે બરોની િનમ ક કરશે.
(૪) કિમટીના મે બરોમાંથી મુખ, મં ી, ખ નચીની િનમ ંક કરશે. જે ની મુદત પાંચ
વષની રહેશ.ે
(૫) જનરલ પંચ સમાજના આિ ત સં થાઓના વહીવટ કરનાર કિમટીઓની િનમ ંક
કરશે.
૬) કારોબારી સિમિત:

(૧) ગામ કે શહેરમાં વસતા સાત ઘર દીઠ એક પરંતુ ઓછામાં ઓછા ગામવાર એક

સ યોની બનેલી સિમિત એ કારોબારી સિમિત તરીકે ઓળખાશે.
(૨) કારોબારી સિમિતની મુદત પાંચ વષની રહેશ.ે
૭) કારોબારી સિમિતનું કાય:
(૧) સમાજના વતમાન િનયમોનુંઉ લંઘન થશે તો તેનો યો ય િનકાલ કરશે.અને
સમાજનું સંગઠન વધુ ઢ બને તે જોવાનું રહેશ.ે
(૨) સમાજના કારોબારી સ યોએ િમ ટંગ સમયે ગામ કે સહેરના તમામ સ યોનો
અિભ ાય કે સુચન મેળવીને આવવાનું રહેશે અને તેની રજૂ આત િમટ ગમાં કરવાની રહેશે.
(૩) કારોબારી સિમિતના કૂલ સ યોના ૧/૩ સ યોની હાજરી કોરમ માટે જ રી ગણાશે.
જોકોરમ નિહ થાય તો અડધા કલાક પછી કારોબારીની િમ ટંગ મળશે, તે દરેકને બંધનકતા રહેશ.ે
કોરમ ના થાય તે િમ ટંગમાં એજં ડા િસવાયના કામ લેવાશે નિહ.
(૪) કારોબારી સિમિત કોઈપણ િનણય સવાનુમતે અથવા બહુ મતીથી લેવા ય નશીલ
રહેશ.ે આમ છતાં મતદાનની જ ર જણાય તો અને સરખા મત પડે તો મુખ ીને વધુ એક મત
આપવાની સ ા રહેશ.ે
(૫) પંચ આિ ત સં થાઓનો તથા પંચનો નાણાકીય યવહાર કારોબારી સિમિતને
જવાબદાર રહેશે. તેથી જે -તે આિ ત સં થાઓએ વખતોવખત સદર િહસાબ કારોબારી સિમિત
સમ રજુ કરી મંજુર કરાવવાનો રહેશે.
(૬) સમાજનો સામાિજક યવહાર યો ય રીતે ચાલે અને સમાજના દરેક સ યનું િહત
જળવાય તે રીતે વખતો વખત સમાજ માટે િનયમો, યો ય રીત – રીવાજોનં ધોરણ ન કી કરશે અને
જ ર જણાય તેમાં સુધારા-વધારા કરી શકાશે.
૮) મુખ ી / મં ી ીની ફરજો:
(૧) પંચ સંબધ
ં નો પ

યવહાર કરશે.

(૨) કારોબારી સિમિત / જનરલ પંચની િમ ટંગ માટે થળ, તારીખ, સમય, એજે ડા
ન કી કરી સ યોને પ થી
(૩) આવેલ
અગરપંચની બેઠકની

ણ કરવી તથા તે અંગન
ે ી યવ થા કરવી.
તાવો તથા સૂચનો પરથી એજે ડા તૈયાર કરી કારોબારી સિમિત

ણ કરવાની રહેશે.

(૪) પંચના આવક- વકનો િહસાબ ખ નચીના સહકારમાં રહીને તૈયાર કરાવશે.
(૫) દર વષની પંચની વૃિ અને િહસાબ રજુ કરશે.
૯) ખ નચીની ફરજો:

(૧) સમ ત પંચના નાણાનો વહીવટ ખ નચી પાસે રહેશે, ખ નચી પાસે વધુમાં વધુ

. ૧૦૦૦૦/- (દસ હઝાર) િસલક રહેશે, વધારાની રકમ બકના ખાતામાં અગર ફ સ તરીકે જમા
મુકશે. બકના વહીવટ માટે મુ શી, મં ી ી, અને ખ નચી એમ ણ યિ તઓના નામે ખાતું
ખોલવવાનું અને તે ણ પૈકી ગમે તે બે યિ તની સંયુ ત સહીથી ખાતાની લેવડ-દેવડ કરવાની
રહેશે અને દર વષ જનરલ પંચની િમ ટંગ મળે યારે સમ િહસાબ રજુ કરવાનો રહેશ.ે આ
વહીવટ “ ાિત ફંડ” ના નામથી ઓળખાશે.
૧૦) પંચની સામા ય બેઠક અને અ ોબરી બેઠક અંગે:
(૧) ી ચોખલા પંચની િમ ટંગ બોલાવવાની જ ર પડે તો મુખ ી / મં ી ીએ
કારોબારી સ યોનો અિભ ાય મેળવી પંચની િમ ટંગ બોલાવવી. કોઈ સંજોગોમાં મુખ ી િમ ટંગ
ના બોલાવે તો કારોબારીના સ યો પૈકી સાત યિ તઓની સહીથી કારોબારીની િમ ટંગ બોલાવવી
અને કારોબારીને જ ર જણાય તો તે જનરલ પંચની િમ ટંગ બોલાવી શકાશે અને આવા સંગે
મુખ ી / મં ી ીને પણ હાજર રેહવા જણાવી શકશે.
(૨) પંચની કારોબારીની િમટ ગમાં મે બરો િસવાય કોઈએ બોલવું નિહ અને કોઈ સ યોને
બોલવું હોય તો મુ ી / મં ી ીની ર

લઈને બોલવું.

ી બેતાલીસ દશા હુ ંમળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચના બંધારણ અ વયે
સમાજના સ યોએ ધારાધોરણ પાળવા ન કી થયેલ િનયમો
વેિવશાળ / લ ન સંબંધે:
૧) વેિવશાળ કરતી વખતે ક યાની તથા છોકરાની ઓછામાં ઓછી મર ૨૦ વષની હોવી જોઈએ. સૌએ
પોતપોતાની નૈિતક જવાબદારી સમ ને વેિવશાળ કરવા.
૨) વેિવશાળિવિધ ( ીફળિવિધ) કરતી વખતે જમાઈને ક યાપ તરફથી .૨૦૧/- તથા (કુદરતી) ીફળ આપવું.
૩) વેિવશાળિવિધ ( ીફળિવિધ) કરવા ક યાપ તરફથી ૧૧ (અિગયાર) યિ તએ જવું.

૪) ક યા આપણા સમાજ (પંચ) બહારથી લાવવા અગર આપવાનો સંગ ઊભો થાય તો પંચ અગર કારોબારીની
અગાઉથી મંજુરી લઈને જ બી

દગ બર સમાજમાંથી જ લાવવી અગર આપવી (મેજર લાવવું

જ રી છે ). મંજુરી મેળવા માટે ઓછામાંઓછા એક મિહના પેહલા અર

કરવાની રહેશે. મંજુરી

િસવાય ધૂમધામથી લ ન કરશે તો . ૧૫૦૦૧/- + સમૂહલ નનો નકરો ાિત ફંડમાં આપવાના
રહેશે અને મંજુરી લઇ સાદાઈથી લ ન કરશે (કંકો ી છપા યા વગર, જમણવાર કે કોઈપણ

તના

ફંકશન લ ન પેહલાં કે પછી કયા િસવાય) તો પણ (ફ ત) તેને સમૂહલ નનો નકરો સમાજમાં
આપવાનો રહેશે.
૫) વેિવશાળ રા ખુશીથી છુ ટો કરવાનો સંગ થાય તો બ ને પ કારોએ સમાજના િનયત કરેલ ફોમમાં સહી તથા
૨૫૦૧/- (પ ચીસો એક) ભરીને મુખ ી / મં ી ી સમ અર
પ કારોની સહી તથા ઉપરો ત રકમ સાથે અર

કરવાની રહેશે. બ ને

માળેથી વેિવશાળ રદ થયેલ ગણાશે.પરંતુ

વેિવશાળ છુ ટો કરવા માટે એક પ કારની સહીથી અર

આવશે તો કારોબારી સિમિતમાં

બંધારણભંગનો કાર જોઈ તેનો યો ય િનણય કરશે.
૬) સમાજનો કોઈપણ છોકરો જયારે સમાજ બહારથી ભાણેખપતી દગ બર જૈ ન િસવાયની ક યા સાથે સાદાઈથી
(કલમ નં ૪ માણે) લ ન કરશે તો તેને .૫૦૦૧/- (પાંચ હઝાર એક) પુરા અને સમૂહલ નનો
નકરો ભરવાનો રહેશે અને તે િસવાયની ક યા સાથે સાદાઈથી લ ન કરશે તો તેને .૮૦૦૧/(આઠ હઝાર એક) અને સમૂહલ નનો નકરો સમાજના ાિતફંડમાં ભરવાનો રહેશ.ે અને જો આ
લ ન ધૂમધામથી કરવામાં આવશે તો ઉપરો ત રકમ ઉપરાંત .૧૫૦૦૧/- (પંદર હઝાર એક)
વધારાના ાિતફંડમાં ભરવાના રહેશે અને જો સમાજની ક યા દગ બર જૈ ન િસવાયના છોકરા
સાથે વાલીની સંમતીથી લ ન કરશે તો કલામની શ આતમાં જણાવેલ છોકરાને લાગુ પડતી
ભાણેખપતી કે નખપિત તેમજ ધૂમધામથી લ ન વાડી કલમ લાગુ પડશે.
૭) સમાજમાંથી કોઈપણ યિ તની સમાજ બહારથી દ. જૈ ન ક યા લાવવાનો સંગ ઊભો થાય તો તે યિ તની
મર ઓછામાં ઓછી ૨૫ (પ ચીસ) વષની હોવી જ રી છે અને તે સમાજની મંજુરી મેળવીને
સાદાઈથી લ ન કરી શકશે. નિહ તો કલમ નં ૬ લાગુ પડશે.
૮) વેિવશાળ કયા પછી વસંતમાં વરપ તરફથી હેમતોલા બે તથા ચાંદીની સેરો જોડ-૧ આપવી. વસંત આપવા બે
યિ તએ જવું. ક યાપ તરફથી વસંતના સંગે બધા મળીને .૨૫૧/- (બસો એકાવન) થી વધુ
ચાં લો આપવો નિહ.
૯) લ નનું પૂછવા અગર દાગીનાનું માપ લેવા તથા લ નનું મુહુત જોવડાવવા બે યિ તએ જવું અને યારે કુલ
.૨૦૧/- (બસો એક) ચાં લો આપવો.
૧૦) લ ન

નાગે ક યાપ પાસેથી વરપ વાળાએ કોઈપણ

તનું ભાડું અગર ખચ લેવો નિહ.

૧૧) સમૂહલ ન હોય તે વષમાં કોઈપણ યિ તને વેિવશાળ કરેલી ક યા સાથે સંજોગોવશાત સાદાઈથી લ ન કરવું હશે
તો પંચના મુખ ીની લેિખત મંજુરી લેવી પડશે અને મંજુરી માળેથી સાદાઈથી લ ન કરી શકશે
અને સમૂહલ નના નકરની રકમ મંજુરી લેતી વખતે અગાઉ આપવાની રહેશે.રકમ ભયા બાદજ
લ ન સાદાઈથી કરી શકાશે. સાદાઈથી લ ન કરનારે કોઈપણ

તનું ફંકશન, મેળાવડો કે જમણવાર

લ ન પેહલાં કે પછી કરી શકાશે નહી અને કંકો ી પણ છપાવી શકાશે નિહ.

૧૨) જે યિ ત સમાજ તરફથી યો નાર સમૂહલ નમાં ન જોડાય અને લ ન સમારંભ પહેલાં મુખ ીની મંજુરી
મેળ યા બાદ ધામધુમથી લ ન કરશે તો તેને .૧૩૦૦૧/- (તેર હઝાર એક) + સમૂહલ નનો નકરો
ાિતફંડમાં ભરવાનો રહેશે અને ધામધુમથી લ ન કરવાની મંજુરી અગાઉથી મેળવેલી નિહ હોય તો
.૧૫૦૦૧/- (પંદર હઝાર એક) + સમૂહલ નનો નકરો ભરવાનો રહેશે. સદર રકમ બ નેપ ોએ
અલગ-અલગ ભરવાની રહેશે.
૧૩) આપણા સમાજની કોઈપણ યુવક કે યુવતી ધંધાથ કે આ યાસઅથ િવદેશમાં રહેતી હોય અને તે સમાજ તરફથી
યો નાર સમૂહલ નમાં જોડાઈ શકે તેમ ન હોય તો તે સમાજના મુખ ીની મંજુરી લઇ
સમૂહલ નનો નકરો ાિતફંડમાં ભરીને અલગથી લ ન લઇ શકાશે.
૧૪) મામેરાની પ લાની છાબના .૧૦૧/- (એકસો એક) આપવા.
૧૫) પ લામાં વરપ તરફથી હેમતોલા ૭ (સાત) (વસંત સાથે), પગની ચાંદીની સેરો જોડ -૧, માં ડયો -૧,
માં દીયાની સાદી -૧, દપણ-૧, દાગીના મુકવાની ડબી-૧, કંકુ, નાદાસરી આપવી.
૧૬) પહેરામણીમાં ક યાપ તરફથી નીચે મુજબ આપવું.
કંકુ, નાડાસદી, કંકાવટી, પાવલી ઢાંકણા સાથે, ગોળી ઢાંકણા સાથે, બેડું ઢાંકણા સાથે, ડોલ, કથરોટ,
થાળી-૬, વાટકી-૬, લોટા યાલા જોડ-૨, તપેલી – ૩ ઢાંકણા સાથે, બોઘા ં, મોરંટાની સાદી,
ખુરશી -૨, લાકડાના વેલણ-૨, અને ચાં લાના .૧૦૧/- (એકસો એક) આપવા.
૧૭) લ ન સંગે રીતોભાતોનો કોઈ િહસાબ સમજવાનો રેહતો નથી. ફ ત બ ને પ ો તરફથી પગેપર ં, ખોળાની રકમના જે
પૈસા આ યા હોય તે એક કરી ક યા પ ની સંમિતથી વરક યાના નામે જમા મુકવા.
૧૮) સમૂહલ નના થાનેકોઈએ દા ખાનું લાવવું નિહ અને ફોડવું નિહ. લ નમંડપમાં અલગથી બે ડ/બગી/ડોલી સમૂહલ નના
થળે લાવવા નિહ તથા લ નચોળીમાં અલગથી કોઈ સમ વત કરવી નિહ.

આણા વગેરે સંબધ
ં ે:
૧૯) ક યાપ તરફથી લ ન પછી ક યાને તેડવા જવાનું આ ં સદંતર બંધ કરવામાં આવેલ છે .
૨૦) લ ન સંગે અણવરને (ક યા સાથે આવેલ હોય તો તેને) .૧૦૧/- (એકસો એક) ચાં લો આપવો.
૨૧)

યાણાના આણા વખતે કુલ ૨૧ માણસે લઇ જવા તથા તેડાવવાના રહેશે.

૨૨)

યાણાના આણા વખતે ચાં લો વેવાઈને . ૨૦૧/- (બસો એક) તથા આવનાર છોકરાને .૨૧/- થી ૫૧/(એકવીસ થી એકાવન) આપવાના રહેશે.

૨૩) સીમંત વખતે ક યા પ તરફથી બે માણસોએ જ જવું અને રાખડીના .૨૫૧/- (બસો એકાવન) અને ઘરમાં
ચાં લાના .૩૫૧/- ( ણસો એકાવન) આપવાના રહેશે. તથા વરપ તરફથી સામે ચાં લો બધો
મળીને .૭૦૧/-(સાતસો એક) આપવાનો રહેશે.
૨૪) ક યાપ તરફથી પગલાં લઈને બે માણસોએ જવું અને વરપ તરફથી બધા મળીને . ૩૦૧/- ( ણસો એક)
ચાં લાના આપવા.

૨૫) વરપ તરફથી ક યાપ વાળાને યાં રમાડવા તેડાવે તો પાંચ માણસો એ જવું અને ક યાપ તરફથી બધા મળીને
.૫૦૧/- (પાંચસો એક) ચાં લાના આપવા.

સામા ય સંગો સંબંધ:ે
૨૬) નાની-મોટી તથા ી સ મેદિશખરની યા ાએ ગયા પછી વળતો ચાં લો (વાસણ કે રોકડા કે કોઈપણ વ તુ)
આપવાનું સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે .
૨૭) લોકાચાર જવા માટે એક જ મીતી ન કી કરી જણાવવું, મીતી િસવાય કોઈએ લોકાચાર જવું નિહ. શોકના સંગે
સફેદ સાડી જ પહેરવી.
૨૮)

ી િવધવા થાય યારે કોઈએ િપયરમાં મો વારવા જવું નિહ. મો વારવા જવાનું સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે .

૨૯)

ી િવધવા થાય યારે માથે નાખવાની રકમ .૩૦૧/- ( ણસો એક) નાખવા. કોઈપણ યિ તના મરણ પાછળ
તેના પ રવાર તરફથી સગા-સંબધ
ં ીને રોકડ રકમ આપવાનું સદંતર બંધ કરવામાં આવે છે .

૩૦) સમાજના બંધારણનું ઉ લંઘન કરનારને સમાજની મીટ ગમાં ણ વખત ટપાલ લખવા છતાં મીટ ગમાં નિહ
આવે તો તેને મીટ ગના સ યો જે િનણય લેશે તે તેને બંધનકતા રહેશ.ે
૩૧) સમાજમાં આપવાની થતી રકમ ન કી થયેથી બે માસમાં ભરવાની રહેશે. યાર બાદ સવાઈ રકમ આપવી પડશે.
૩૨) ઉપરના િનયમોનો કોઈ યિ ત ભંગ કરે તો જે તે ગામના કારોબારીના સ યોએ પંચના મુખ / મં ીને લેિખત
ણ કરવી.
૩૩) સમાજના મુખ ી / મં ી ી ઉપર નામ તથા સરનામા વગરની કોઈપણ અર

આવે તો તેને યાનમાં લેવામાં

આવશે નિહ.
૩૪) સમાજના બંધારણના િનયમોના ઉ લંઘન કરનારને મુખ ી / મં ીને

ણ થાય તો તે પોતે નોટીસ મોકલી

બંધારણમાં જણાવેલ િનયમ મુજબ રકમ મંગાવી શકાશે.
ી બેતાલીસ દશા હુ મળ દગ બર જૈ ન ચોખલા પંચની તા. ૨૬/૦૯/૨૦૧૦, રિવવાર ના રોજ પંચની મીટ ગ
મળેલ તેમાં ઉપરો ત બંધારણ તેમજ િનયમો સવાનુમતે મંજુર કરવામાં આવેલ છે .

મુખ ી

મં ી ી

