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ભારતમાં મ�હલા �વસહાય �ૂથ અને ��ુ મ િધરાણ

��તાવના
�ુનાઇટ� ડ નેશન ઓગ�નાઈઝેશને ૨૦૦૮ માં િમલેિનયમ ડ�વલપમે�ટ ગોલ (એમડ��) �હ�ર કયા� �માં ૨૦૧૫ �ુધીમાં ગર�બી �ુર
કરવાનો �યેય અ�તા�મે હતો. આ �યેયને પહ�ચી વળવા �ુિનયાના લગભગ તમામ અિવકિસત અને િવકાસશીલ દ� શોએ ગર�બી
િનવારણ માટ� અલગ અલગ નીિતઓ અને કાય��મો અમલમાં �ુક�લ છે . આ બધા કાય��મો અને નીિતઓમાં �ુ�મ િધરાણ કાય��મએ
ગર�બી િનવારણ માટ� એ સૌથી વધાર� અસરકારક ��ુહરચના �ુરવાર થયેલ છે . મોટા ભાગના દ� શોમાં ગર�બી િનવારણ કાય��મ ના
ભાગ�પે �ુ�મ િધરાણ કાય��મ અમલમાં છે .
ભારતમાં �ુ�મ િધરાણ
ુ ન
ભારતમાં �ુ�મ િધરાણની શ�આત ૧૯૭૦માં અમદાવાદ ખાતે કાય�રત સેવા સં�થાથી થઇ. ૧૯૭૦માં સેવા–સે�ફ એ��યોડ � મ

એશોિસએશન �ારા અસંગ�ઠત �ે�ની ગર�બ મ�હલાઓને બે��ક�ગ �ુિવધાઓ આપવા માટ� �ી મ�હલા સેવા સહકાર� મંડળ� શ�ુ કરવામાં
આવી. તે પછ� નાબાડ� અને એમવાયઆરએડ� સં�થાએ (દ��ણ ભારતની નામાં�કત �વે��છક સં�થા) � �ુ મ િધરાણની સેવાઓ ઉપર
સંશોધન ક�ુ� �માંથી �ણવા મ��ું ક� હાલની બે��ક�ગ �ણાલી કાય�પ�િત અને બે��ક�ગ પોલીસીઓ ગર�બ લોકોને બે��ક�ગ �િુ વધાઓ
અને િધરાણ � ૂ�ું પાડવામાં ગર�બી િનવારણ માટ� ના અપે��ત પ�રણામો આપી શક� તેમ ન હતા. �ામીણ અને શહ�ર� િવ�તારોમાં બે��ક�ગ
નેટવક� મોટા �માણમાં િવ�તર� લ હોવા છતાં ગર�બ સ�ુદાયના મોટા ભાગના લોકો બે��ક�ગ સેવાઓથી વં�ચત રહ�તા હતા. ગર�બ
લોકોને � ૂરતા �માણમાં લોન, િધરાણ અને અ�ય બે�ક�ગ �ુિવધાઓ �ુરતા �માણમાં મળતી ન હતી. આ પ�ર��થિતમાં ગર�બ લોકોને
સરળતાથી અને �ુરતા �માણમાં બે��ક�ગ �ુિવધાઓ મળ� રહ� તે માટ� નવીન �� ૂહરચનાની જ��રયાત હતી. વ�ુમાં મ�હલાઓ બે��ક�ગ
�ુિવધાઓનો વધાર� માં વધાર� લાભ લઈ શક� તેવી યોજનાની જ��રયાત હતી. આ માટ� જ�ર� નીિત ઘડતર�ુ ં કાય� નાબાડ� ને સોપવામાં
આ��ું �ના પ�રણામ �વ�પે ભારત સરકાર� નાબાડ� ના સહયોગથી ૧૯૯૨માં એસએચ� બ�ક લી�ક�જ �ો�ામ (એસબીએલપી) પાઈલોટ
�ો��ટ તર�ક� શ�ુ કરવામાં આ�યો. આ કાય��મનો �ુ�ય હ�� ુ એસએચ� ના મા�યમથી �ામીણ મ�હલાઓને સરળતાથી બ�ક �ારા

િધરાણ મળ� રહ� તે હતો. આ પાઈલોટ �ો��ટ સફળ રહ�તા �ુ�મ િધરાણ, બ�ક લી�ક�જ અને મ�હલા સશકતીકરણ માટ� એસએચ� બ�ક
લી�ક�જ �ો�ામ (એસબીએલપી) એક સફળ મોડલ તર�ક� �વીકારવામાં આ��ું અને તેનો અમલ દ� શના મોટા ભાગના િવ�તારોમાં
�ામીણ િવકાસ અને મ�હલા િવકાસના કાય��મોમાં કરવામાં આ�યો. આ કાય��મની સફળતાને �યાનમાં રાખી ભારત સરકાર� �વશ��ત
�ો��ટ, �વયંિસ�ધા, �વણ�જયંતી �ામ �વરોજગાર યોજના (એસ�એસવાય) વગેર� �વા મ�હલા સશકતીકરણના કાય��મો અમલમાં
�ુ�ા. �વણ�જયંતી �ામ �વરોજગાર યોજના માં �ુ�ુષો તથા મ�હલાઓના �ુ થ બનાવી આ �ુ થ ને બ�ક �ારા કોઈ આિથ�ક ��ુિત,
પ�ુપાલન િવગેર� માટ� લોન આપવામાં આવતી હતી. આ �ૂથોને લોન પેટ� સરકાર�ી તરફથી સબસીડ� આપવામાં આવતી હતી.
�ામીણ મોડ�લ
ુ �ારા થઈ. �ામીણ મોડ�લએ �ુ�મ િધરાણ �ે�માં િવ�માં સૌથી વધાર�
�ામીણ મોડ�લની શોધ બાં�લાદ� શમાં �ો. મોહ�મદ �ુ�સ
�ચ�લત મોડ�લ છે . �ામીણ મોડ�લમાં ૫ સ�યોની �ૂથ બનાવવામાં આવે છે . આ �ૂથ �વે��છક હોય છે . �ુ થમાં પહ�લા બે સ�યોને
િધરાણ આપવામાં આવે છે . �યારબાદ પછ�ના બે સ�યોને િધરાણ આપવામાં આવે છે અને છે �લે પાંચમા સ�યને િધરાણ આપવામાં
આવે છે .આ �ુ થોની બી� સાત �ૂથો સાથે દર અઠવા�ડક મીટ�ગ થાય છે તેથી બ�ક એક સાથે ચાલીસ સ�યોને મળ� શક� છે અને
મીટ�ગ કર� શક� છે . �ુ થમાં િધરાણ �ય��તગત આપવામાં આવે છે પરં � ુ લોન ભરવાની જવાબદાર� �ુ થ ની હોય છે .
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સંદભ� સા�હ�યની સમી�ા
ના�યા (2000) એ તાર��ુ છે ક� �વસહાય�ૂથ એ ગર�બોને િધરાણ આપવાની અનોપચા�રક �યવ�થા છે � �ામીણ િવ�તારોમાં
રોજગાર� િનમા�ણમાં આશા�પદ સાધન તર�ક� ઉદભવી ર�ું છે . નાબાડ� ઉપરાંત �વસહાય �ૂથ પણ માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મ
અમલીકરણમાં િવિવધ તબ�ે અગ�યની � ૂિમકા ભજવે છે .
તાલેકર (2005) એ �વસહાય �ૂથ �ારા માઈ�ો��ડ�ટ મેનેજમે�ટનો �ુજરાતમાં અ�યાસ કય� અને તારવાવમાં આ��ું ક� પોતાની
આિથ�ક પ�ર��થિત �ુધારવા માટ� બધા સ�યો �વ સહાય �ૂથના મા�યમથી સંગઠ�ત થયા હતા.�વસહાય �ુ થમાં જોડવા પાછળ બધા
સ�યોનો �ુ�ય ઉ�ે શ �ૂથના મા�યમથી બે�કમાંથી �ુ�મિધરાણ મેળવી ઉ�પાદનલ�ી આિથ�ક ��ુિત શ�ુ કરવાનો હતો.

મનહર મકવાણા (૨૦૧૨) માં �વસહાય �ૂથ �ારા મ�હલા સશકતીકરણ િવષય ઉપર �ુ નાગઢ ��લાના અ�યાસ પરથી તાર��ુ છે ક�
�ુ થમાં મોટ� ભાગે કમાતી મ�હલાઓ જોડાયેલ હતી. પોતાની આિથ�ક જ��રયાત માટ� મોટા ભાગની મ�હલાઓ �વસહાય �ૂથમાંથી િધરાણ
મેળવતા હતા. વધાર� જ�ુર�યાવાલા સ�યો શા�ક
ુ ારો પાસેથી િધરાણ મેળવતા હતા પરં � ુ તે� ુ ં �માણ �ુબ જ ��ં હ�.ું આમ
શા�ક
ુ ારોના િવષચ� માંથી લોકોને બહાર લાવવામાં �વ સહાય �ૂથો સફળ ર�ા હતા. સંશોધન�ે�ના ૬૦.૮ % થી પણ વધાર� સ�યોને

તેમની જ��રયાત �ુજબ િધરાણ મળે લ હોવા�ુ ં તથા �ુ થમાં જોડાયા પછ� સ�યોની સર� રાશ આવકમાં ૭.૫%નો વધારો થયેલ હોવા�ુ ં
અ�યાસમાં દશા�વલ
ે છે .
સંશોઘન ૫�ઘિત
સંશોઘક આ િવષય ઉ૫ર ખેડા �જ�લાને �યાને લઇ સંશોઘન કર� લ છે તે સંદભ� મ�હલા �વસહાય �ૂથ અને �ુ�મ િધરાણની મા�હતી
ભારતીય પ�રપે�ના સંદભ�માં ગૌણ મા�હતી �ોતોમાંથી એક� કર� લ છે અને તેનો આજની �થીિતમાં અ�ુબઘ
ં ચકાસવાનો હ�� ુ �ુ�ય
હતો. ભારતમાં એસ એચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મની ��થતી ૨૦૧૧ થી ૧૪ વ�ચેના વષ�માં �કડાક�ય ર�તે �ું છે
તે નામાંક�ત સં�થાઓના �મા�ણત દ�તાવેજોનો અ�યાસ કર� ઉ૫લ�ઘ �કડા આ૫વા �ય�ન કર� લ છે . આ િવષયના સંબિં ઘત લેખો
અને સંશોઘન-ર�પોટ� વગેર� અ�યાસનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .
�કડાક�ય િવ�લેષણ
ભારતમાં એસ એચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મની ��થતી અને �ુ�મ િધરાણ �તગ�ત �ગિતના �કડાઓ નાબાડ� ના
અહ�વાલ �ટ� ટસ ઓફ માઈ�ોફાઈના�સ ઇન ઈ��ડયામાંથી એકિ�ત કર� અહ� િવ�લેષીત કરવામાં આ�યા છે .
�વ સહાય �ૂથની શ�આત આજ થી બે દાયકા પહ�લા નાબાડ� �ારા ૫૦૦ એસ એચ �ના પાઈલોટ �ો�કટથી થઈ � આ� ૭.૪

મીલીઅન એસ એચ �ના ૯૭ મીલીયન �ામીણ �ુ�ુંબોને આવર� લેતો િવ�નો સોથી મોટો �ુ� િધરાણનો કાય��મ છે . ભોગોલીક ર�તે

રાજ�થાનના રણ�દ� શથી લઈને જગલ
ં
િવ�તાર ધરાવતા અ�ુણાચલ �દ� શના ગામડાઓ �ુધી અને પહાડ� િવ�તાર એવા જ��ુ
કા�મીરથી માંડ�ને કો�ટલ િવ�તાર એવા લ��ીપ ટા�ુના ગામડાઓ �ુધી આ કાય��મ િવ�તેર�લ છે . �ુલ �ૂથોના લગભગ ૮૪ % �ૂથો

મ�હલાઓના �ૂથો છે � ભારત દ� શમાં ફાઇના��શયલ �યવસાયમાં ડ�પોઝીટ અને ��ડ�ટ સાથે ૧,૦૦,૦૦૦ કરોડ�ુ ં �ુન� ઓવર કર� છે �
ભારતની મ�ટ� નેશનલ કંપનીઓ કરતાય ઘ�ું વધાર� છે .
૧. ભારતમાં એસ એચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મની ��થતી
ભારતમાં એસ એચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મની ��થતી �ણવા માટ� આ કાય��મના ક�ટલાક મા૫દં ડોને અ�ુસર�
તેના �કડાઓને લ�ક�જ અને કાય��મના સંદભ�માં નીચે �ુજબ �ણ �કાર� આલેખવામાં આ�યા છે .
અ. ભારતમાં એસ એચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ કાય��મની ઝલક (માચ�- ૧૪)
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બ. બ�ક સાથે જોડાણ કર� લ એસએચ�

ભારતમાં હાલમાં બ�ક લી�ક�જ થયેલા �વસહાય �ુ થોની સં�યા ૭૪.૩ લાખ છે . આ બધા �ૂથોના �ુલ ૯૬.૬ િમલીયન ગર�બ લોકો
એસએચ� સાથે સંકળાયેલ છે . વષ� ૨૦૧૪ માં દ��ણ �ે�માં એસએચ� બ�ક લી�ક�જની કામગીર�માં વધાર� �ગિત થયેલ જણાય છે .
બચતની બાબતમાં એસએચ�ની બે�કોમાં બચતમાં ૨૦%વધારો થયેલ છે . વષ� ૨૦૧૪માં એક એસએચ�ની સર� રાશ બચત ૧૩૩૨૨
�િપયા હતી. સર� રાશ ૧૬૮૭૮ ની બચત સાથે દ��ણ �ે�માં બચતની ��ુિત �તગ�ત ન�ધનીય �ગિત થયેલ જણાય છે . ઉ�ર � ૂવ�ય
�ે�ના રા�યોમાં સર� રાશ એક એસએચ�ની સર� રાશ બચત ૪૦૭૩ � સાર� �ગિત થયેલ જણાતી નથી.
ક. ભારતમાં એસએચ� બ�ક લી�ક�જ અને માઈ�ોફાઈના�સ �ગિત અહ�વાલ
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બ�ક �ારા એસએચ�ને ન�ું િધરાણ આપવાની બાબતમાં છે �લા ૩-૪ વષ�માં ૧૨% નો વધારો નોધાયેલ છે . સરકાર� યોજનાઓમાં આ
વધારો ૨૫% �ટલો છે . વષ� ૨૦૧૩માં બ�કો �ારા ૧૨.૨૦ લાખ એસએચ�ઓ ને ૨૦૫૮૫.૩૬ કરોડ� ુ ં િધરાણ આપવામાં આ��ું હ� ું �
વષ� ૨૦૧૪માં ૧૭% વધીને ૧૩.૬૬ લાખ એસએચ�ઓને ૨૪૦૧૭.૩૬ કરોડ� ુ ં િધરાણ આપવામાં આ��ું � બે�કોનો એસએચ�માં
િવ�ાસ દશા�વે છે . વષ� ૨૦૧૪ દર�યાન બ�ક �ારા એક એસએચ� ને સર� રાશ ૧.૭૬ લાખ�ુ ં �ુ�મિધરાણ આપવામાં આ��ું .
ર. �ુ�મ િધરાણ �તગ�ત �ગિત
�ુ�મ િધરાણ �તગ�ત �ગિતનો તાસ મેળવવા માટ� એસએચ� વષ� ૨૦૧૩-૧૪ �તે બ�ક વાઈઝ એસએચ�ની બચતની ��થિત, બ�ક
�ારા એસ એચ � અપાયેલ િધરાણ અને બ�ક વાઈઝ એસએચ�ની િધરાણની ની ��થિતનો આઘાર લેવામાં આ�યો છે .
અ. વષ� ૨૦૧૩-૧૪ �તે બ�ક વાઈઝ એસએચ�ની બચતની ��થિત
રકમ લાખમાં

દ� શના �ુલ ૭૪.૨૯ લાખ એસએચ�ઓમાંથી ૬૨.૫૧ લાખ એટલે ક� ૮૪% એસએચ�ઓ સો ટકા મ�હલા સ�યો ધરાવતા મ�હલા

સંચા�લત �ૂથો છે . આ મ�હલા �ૂથોની બચત �ુલ બચતના લગભગ ૮૧% છે � એસએચ� બ�ક લી�ક�જ અને �ુ�મિધરાણ કાય��મમાં
મ�હલાઓની સ��ય સહભાગીતા દશા�વે છે .
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બ. બ�ક �ારા એસ એચ � ને વષ� ૨૦૧૩-૧૪ દર�યાન અપાયેલ િધરાણ
છે લા �ણ ચાર વષ�થી બ�ક �ારા એસએચ�ઓને િધરાણ આપવાની સં�યામાં વધારો થયેલ છે . બ�કો �ારા �વ સહાય
�ુ થો/એસએચ�ઓને ��શ લોન(�થમ વખત અપાતી નવી લોન)ની સં�યામાં અગાઉના વષ� કરતાં ૧૨% નો વધારો નોધાયેલ છે
�માંથી ૨૫% નો વધારો ગવમ��ટ �પો�સડ� �ો�ામમાં થયેલ છે . વષ� ૨૦૧૨-૧૩ માં ૧૨.૨૦ લાખ એસએચ�ઓને ૨૦૫૮૫.૩૬
કરોડ�ુ ં બ�ક �ારા િધરાણ આપવામાં આ��ું હ� ું � ૧૭% ના વધારા સાથે વષ� ૨૦૧૩-૧૪ માં ૧૩.૬૬ લાખ એસએચ�ઓને
૨૦૫૮૫.૩૬ કરોડ િધરાણ બ�ક �ારા એસએચ�ઓને આપવામાં આવેલ છે .

વષ� ૨૦૧૩-૧૪માં બ�ક �ારા એક એસએચ�ને સર� રાશ ૧.૭૬ લાખ �િપયા�ુ ં િધરાણ આપવામાં આ��ુ.ં � ૂવ�ય �ે�માં બ�ક િધરાણ
સર� રાશ કરતાં �ુબ જ ની�ું છે . આ �ે�માં બ�કો �ારા એક એસએચ�ને સર� રાશ ૫૦૭૮૨ �િપયા�ુ ં િધરાણ આપવામાં આ��ું જયાર�
દ��ણ �ે�ના રા�યોમાં એક એસએચ�ને સર� રાશ ૨૩૫૭૦૦ �િપયા�ુ ં િધરાણ આપવામાં આ��ું � દ��ણ �ે�ના રા�યોમાં એસએચ�
બ�ક િધરાણ કાય��મમાં ન�ધપા� �ગિત થયેલ દશા�વે છે .
ક. વષ� ૨૦૧૩-૧૪ �તગ� ત બ�ક વાઈઝ એસએચ�ની િધરાણની ની ��થિત

િધરાણ મેળવેલ �ુલ એસએચ� પેક� �તગ�ત મ�હલા �ૂથો લગભગ ૮૪% છે . આ મ�હલા �ૂથોને વષ� ૨૦૧૩-૧૪ દર�યાન

૨૧૦૩૭૯૭.૦૦ લાખ �િપયા�ુ ં િધરાણ િવિવધ બ�કો �ારા આપવામાં આ��ું � એસએચ�ઓને આપેલ �ુલ િધરાણના ૮૭% છે �
દશા�વે છે ક� એસએચ�ની મ�હલાઓ મોટા �માણમાં બ�ક �ારા અપાતી િધરાણની સગવડનો ઉપયોગ કર� છે .
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ઉપસંહાર
�વણ�જયંતી �ામ �વરોજગાર યોજનાની �ુટ�ઓ �ુર કર� ભારત સરકાર� ગર�બી િનવારણ અને ગર�બ મ�હલાઓને પગભર બનાવવા
માટ� �ુ ન ૨૦૧૧થી નેશનલ �રલ લાઈવલી�ડ
ુ િમશન (એન આર એલ એમ) આ�િવકા િમશન અમલમાં �ુક�લ છે . આ િમશન �તગ�ત
દ� શના ૬૦૦ ��લાના ૬૦૦૦ તા�ુકાના ૭ કરોડ ગર�બ �ુ�ુંબોને �વ સહાય �ૂથના કાય��મમાં જોડાશે. આ િમશનના માઈ�ોફાઈના�સ

કો�પોન�ટ �તગ�ત �વસહાય �ૂથો , સખીમંડળને બ�ક �ારા ઓછામાં ઓછ� એક લાખ �િપયા�ુ ં ��શ ��ડ�ટ �વ�પે િધરાણ આપવામાં
આવે છે .
વષ� ૨૦૧૪ દર�યાન બ�ક �ારા એક એસએચ� ને સર� રાશ ૧.૭૬ લાખ�ુ ં �ુ�મિધરાણ આપવામાં આ��ુ.ં વષ� ૨૦૧૩-૧૪ માં ૧૩.૬૬

લાખ એસએચ�ઓને ૨૦૫૮૫.૩૬ કરોડ િધરાણ બ�ક �ારા એસએચ�ઓને આપવામાં આવેલ છે . વષ� ૨૦૧૩માં એસએચ�ની �ુ લ
બચત ૮૨૧૭ કરોડ હતી � વધીને વષ� ૨૦૧૪ માં ૯૮૯૭ કરોડ થઈ � દશા�વે છે ક� મોટા ભાગના એસએચ�ઓ એ બચતની ��ુિત
ચા�ુ રાખવા ઉપરાંત પોતાની �ૂથની બચતમાં પણ વધારો કર� લ છે . વષ� ૨૦૧૪માં એક એસએચ�ની સર� રાશ બચત ૧૩૩૨૨ �િપયા
હતી. સર� રાશ ૧૬૮૭૮ ની બચત સાથે દ��ણ �ે�માં બચતની ��ુિત �તગ�ત ન�ધનીય �ગિત થયેલ જણાય છે . ઉ�ર � ૂવ�ય �ે�ના
રા�યોમાં સર� રાશ એક એસએચ�ની સર� રાશ બચત ૪૦૭૩ � સાર� �ગિત થયેલ જણાતી નથી.
આમ, ભારતમાં એસએચ� બ�ક લી�ક�જ અને �ુ�મિધરાણ કાય��મમાં મ�હલાઓની સ��ય સહભાગીતા જોવા મળે લ છે . િમશન મંગલમ
યોજના ના �વ�૫ને કારણે તે વ�ુ િવ�� ૃત ૫ણ થઇ છે . એસએચ�ની મ�હલાઓ મોટા �માણમાં બ�ક �ારા અપાતી િધરાણની સગવડનો
ઉપયોગ કર� છે . �વ સહાય �ુ થમાં જોડાયા પછ� સરકારના િવિવધ કાય��મો િવષે �ામીણ મ�હલાઓમાં �ણકાર� વધી છે તથા
મ�હલાઓ �ામસભા, પંચાયત મીટ�ગ અને અ�ય સરકાર� કાય��મોમાં મોટા �માણમાં હાજર� આપતી થઇ છે . એસએચ� �ારા મ�હલા
સશકતીકરણ થઇ રહ�લ છે .એસએચ�માં જોડાવાને લીધે મ�હલાઓની �થાિનક અને સામા�જક ક�ાએ િનણ�ય ��કયા અને આિથ�ક
��ુિતઓ માં ભાગીદાર� વધી છે તેમજ એસએચ�એ �ામિવકાસની ��કયાને લોકતાંિ�ક, સહભાગી અને ટકાઉ બનાવેલ છે . આમ
એસએચ� �ારા માઈ�ોફાઈના�સનો સાચા અથ�માં �ામિવકાસમાં ફાળો રહ�લ છે
સંદભ� :
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ુ 4 નંબર
3. માઈ�ોફાઈના�સ ઇન ઇ��ડયા : �ોસેસ એ�ડ �ો�ેસ, ડૉ પ�લવી એસ ,ઇ��ડયન જનરલ ઓફ એ�લાઇડ ર�સચ� ,વો�� મ
૩ માચ� 2014
4. �ટ� ટસ ઓફ માઈ�ોફાઈના�સ ઇન ઇ��ડયા, નાબાડ� ર�પોટ� (2010 to 14) ( https://www.nabard.org)
5. દ� (2011), ધ �ોથ એ�ડ ઈ�પક�ટ ઓફ એસએચ� બ�ક લી�ક�જ �ો�ામ ઇન ઇ��ડયા ઇ��ડયન જનરલ ઓફ ફાઈના�સ.
6. http://www.microcreditsummit. org/papers/empowering_final.doc
ુ XIX
7. તાલેકર,:માઈ�ો��ડ�ટ મેનેજમે�ટ બાય �ુમન એસએચ� ઇન ઇ��ડયા”, ઇકોનોિમકલ એ�ડ પોલીટ�કલ વીકલી,વો��મ
નંબર 19 , એિ�લ 2005 પીપી 87-89

8. ડૉ. મનહર મકવાણા (૨૦૧૨) : �ુમેન એમપાવરમે�ટ �ુ સે�ફ હ��પ �ુપ ( િવથ ર� ફર�સ �ુ ફોર તા�ુકા ઓફ �ુ નાગઢ ડ��ી�ત
,સે�ટર ફોર �ટડ�ઝ ઇન �રલ મેનેજમે�ટ, �ુજરાત િવ�ાપીઠ, રાંધે�
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