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:
1. પંચાયતી રાજની

:

:

ૂવ ૂિમકા અને ઉદગમ.

– પંચાયતી શ દમાં પંચ અને આયત- રહઠાણ, િનવાસનો ઉ&લેખ છે , * પંચ +યાં પરમે,રની પૌરા.ણક ઉ/0ત
તરફ 23ુ.લિનદશ કર છે .

– 5ામ પંચાયત6ું અ/7ત+વ વૈ9દક કાળ *ટ<ું પૌરા.ણક ગણાય છે , ગંગ અને જમના નદ= વ>ચેના લોકવસવાટ
વખતે

ૃ@ુ રાAએ પંચાયત પCિત દાખલ કયા6ુ ં મનાય છે .

– મહાભારતના સભાપવમાં પંચ અથવા 5ામ વડ=લોના 7થાન 2ગે G ૂચક ઉ&લેખો મળે છે .
– વા&મી9ક રામાયણમાં 7વાયH ગામોના સI ૂહ *વા ‘જનપદ’ નો ઉ&લેખ મળે છે .
– કૌ9ટ&યના અથશાLમાં 5ામMયવ7થા િવશે િવગત ૂણ વણન જોવા મળે છે .
– 5ીક Iુસાફર મેગે7થિનઝે પંચાયત6ું ‘પOટાટ’ નામથી િવિવધતા ૂણ વણન કQુR છે .
– Aતક કથાઓમાં 5ામસભા 2ગેના ઉ&લેખો મળે છે .
– Tુએનસંગ અન ફાહ=યાન નામના ચીની Iુસાફરોએ સIુU 5ામીણ ભારત6ું વણન કQુR છે .
– 3ુVતQુગમાં 5ામપંચાયતોએ Mયવ/7થત 7થાન 5હણ કQુR હWુ.ં
– રાજ7થાનમાં સાતમી સદ=ની શXઆતમાં ‘પંચYૂળ’ 2ગે6 ું લખાણ ઉપલ ધ થાય છે . આવો જ ઉ&લેખ કણાટકના
ગંગ અ.ભલેખોમાં મળે છે .

– ચૌલવંશ દરિમયાન પંચાયતો સાર= ચાલતી હતી તેના ઉ&લેખ મળે છે .
– પંદરમી સદ= પછ= પંચાયતોના િવકાસ પર અવરોધો શX થયા6ું કટલાક ઈિતહાસકારો માને છે .
•

.[9ટશ શાસન દરિમયાન પંચાયતી રાજ 7થાપવા6ુ ં \યાસો :

–

લોડ ર=પનને પંચાયતી રાજનો િપતા કહવામાં આવે છે .

–

પરદશીઓના આગમન સાથે પંચાયતી શાસન \Yૃિત6ુ ં પતન શX થQુ,ં છતા .[9ટશ શાસન દરિમયાન 5ા^ય
ક_ાએ 7વાયત શાસન 7થાપવાના અધકચરા \યાસો થયા.

–

ઈ.સ. 1688માં cdલOડના ધોરણે મUાસમાં ^Qુિનિસપલ કોપeરશન 7થાપવામાં આવી.

–

સાચા અથમાં ^Qુિનિસપાલ કોપeરશન 7થાપવામાં આવી, પરં W ુ સીધા કરવેરા 2ગે િવરોધને લીધે આ \યોગ
િનfફળ ગયો.

–

લોકોના િવરોધને લીધે ઈ.સ. 1850માં સીધા કરવેરાને બદલે પરો_ કરવેરા જોગવાઈ કરાઈ.

–

ઈ.સ. 1858માં ભારત સીjુ ં .[9ટશ તાજના શાસન હઠળ આવતાં 5ા^ય 7તર 7થાિનક 7વરાજની સં7થાની
આવkયકતા 25ેજોને જણાઈ.

–

5ા^ય િવ7તાર માટ 7વાયH સં7થાનો સૌ પહલાં \યાસ કરનાર ભારતના ત+કા.લન ગવનર લોડ મેયો હતો.
ઈ.સ. 1870માં લોડ મેયોએ પસાર કરલા ઠરાવમાં 5ા^ય 7તર 7થાિનક 7વશાસન અને 7થાિનક કરવેરા દાખલ
કરવા6ુ ં G ૂચન કQુ.R

–

ઈ.સ. 1871માં મUાસ, બંગાળ, પંAબ, Qુ.પી. વગેર \ાંતોએ 5ા^ય િવ7તારમાં 7થાિનક સં7થાએ 7થાપવાના
કાયદા કયe.

–

7થાિનક 7વરાજની 9દશામાં પહલ લોડ મેયોએ કર= પણ તેનો નmર પાયો ત+કા.લન ગવનર જનરલ લોડ
9રપને ઈ.સ. 1882માં એક ઠરાવ પસાર કર=ને નાંoયો.

–

લોડ 9રપન ભારતમાં 7થાિનક 7વરાજનો િપતા તર=ક ઓળખાયા.

–

Iુબ
ં ઈ \ાંતમાં ઈ.સ. 1884માં બો^બે લોકલ બોડ એ0ટ પસાર કરાયો, *મા qજ&લા લોકલ એ0ટ પસાર કરાયો,
*માં qજ&લા લોકલ બોડ અને તા<ુકા લોક બોડની સં7થાઓ અ/7ત+વમાં આવી, પરં W ુ તેમાં 5ા^ય માળખાનો
ઉ&લેખ ન હોવાથી પ9ર/7થિત બગડતી રહ=.

–

ઈ.સ. 1889માં બો^બે િવલેજ સેિનટશન એ0ટ પસાર કરાયો, * 2તગત ગામડામાં સેિનટર= કિમ9ટ અને સેિનટર=
બોડની 7થાપના કરવામાં આવી.

–

ઈ.સ. 1907માં રાA એવોડ આઠમાએ િવકsUીકરણ 2ગે એક રોયલ કિમશનની િનમt ૂક કર=, કિમશને
5ા^યપંચાયતોને નાણાક=ય સહાય, કટલાંક કામોની સuપણી વગેર ભલામણો કર=, પરં W ુ બાક=ની જોગવાઈઓ
Xઢ=wુ7ત હોવાથી તેનો અમલ યોdય ર=તે ન થઈ શxો.

–

ઈ.સ. 1945માં ભારત સરકાર રોયલ કિમશનના સંદભ 7થાિનક 7વશાસનનો ઠરાવ પસાર કયe, * લોડ 9રપનના
ઠરાવ6ુ ં

–

ૂ \િતભાવ ન મzયો.
ુ yુ>ચાર હતો. આ ઠરાવને સા6ુYળ
ન

ઈ.સ. 1971નો ગવમ{ટ ઓફ c9ડયા ઓફ c9ડયા એ0ટમાં 7થાિનક 7વરાજની સં7થાનો િવષય \ાિતક સરકારને
અને 7થાિનક સં7થાઓ નાંખી શક તેવા કરવેરાઓની અલગ અ6ુG ૂ.ચ તૈયાર કરવામાં આવી. આને લીધે કટલાક
\ાંતોમાં 7થાિનક 7વરાજને લગતા કા6 ૂન અ/7ત+વમાં આMયા.

–

ઈ.સ. 1935ના ગવમOટ ઓફ c9ડયા એ0ટમાં 7થાિનક 7વરાજની જોગવાઈ કરવામાં આવી, ઈ.સ. 1937ની
wટં ૂ ણીમાં \ાંતોમાં લોકોએ wટં ૂ લી \Aક=ય સરકારો આવી, પરં W ુ 19396ુ ં બી~ુ ં િવ,QુC ફાટ= નીકળતાં આ
યોજના ખોરં ભે I ૂકાઈ ગઈ.

к

•

:

•
–

Iુબ
ં ઈ િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1920

–

બરોડા િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1926

–

ગવમOટ c9ડયા એ0ટ, 1935

–

જસદણ િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1942

–

પોરબંદર િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1944

–

ભાવનગર િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1946

–

ધાં5ધા 7ટટ િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1946

–

મોરબી િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1947

•
–

Iુબ
ં ઈ િવલેજ પંચાયત એ0ટ, 1958

–

3ુજરાત પંચાયત અિધિનયમ, 1961

–

3ુજરાત પંચાયત અિધિનયમ, 1993
х

•
–

1949 સૌરાf•ૃમાં 5ામપંચાયતી ધારાની જોગવાઈ

–

1952- 2 € ઓ0ટોબરથી સાIુદાિયક િવકાસ કાય•મની શXઆત

–

1957- બળવંતરાય મહતા સિમિતએ 24-11-1957ના રોજ િ‚7તર=ય પંચાયતની રાજની ભલામણ કરતો
અહવાલ Gુપરત કયe.

–

1958- 1 લી નવે^બરના રોજ મƒાસ, આસામ અને મૈG ૂર પંચાયતીરાજના કાયદા ઘડ…ા.

–

1959 –તાં. 2-10-1959ના રોજ રાજ7થાનના નાગોર qજ&લામાં પં9ડત જવાહરલાલ નહyુએ િ‚7તર=ય
પંચાયતીરાજ6ુ ં ઉદધાનટન કQુ.

–

1959 †‡\દશમાં પંચાયતીરાજની શXઆત

–

1960- 2 € ઓ0ટોબર,1960ના રોજ ઓ9ર7સા, પંAબ અને ઉHર\દશમાં પંચાયતીરાજ માટ 15 સˆયોની
સિમિત રચાઈ. સિમિતએ અહવાલ 21- 12- 1960ના રોજ Gુપરત કયe.

–

1961 3ુજરાત પંચાયત અિધિનયમ – 1961ની રચના કરાઈ.

–

1961- મહારાf‰માં પંચાયતરાજની 7થાપના

–

1962 મŠય\દશમાં પંચાયતરાજની શXઆત.

–

1963 પહલી એિ\લથી 3ુજરાતમાં િ‚7તર=ય પંચાયતીરાજની શXઆત

–

1968 9હમાલય \દશમાં પંચાયતી રાજની શXઆત

–

1972- તા. 12- 4- 1972ના 3ુજરાતમાં ઝીણાભાઈ દર€ સિમિતની રચના તા. 12 12 1997ના રોજ અશોક
મહતાની અŠય_તામાં સિમિતની રચના કર=. સિમિત તા. 21. 8. 1978ના રોજ અહવાલ Gુપરત કયe.

–

તા. 23 5 1977ના રોજ 3ુજરતમાં 9રખવાદાસ શાહ સિમિતની 9રખવદાસ શાહ સિમિતની રચના કરાઈ તા. 18
07 1978 ના રોજ સિમિતએ અહવાલ Gુપરત કયe, પરં W ુ તેના પર કોઈ પગલાં ન લેવાયા.

–

1983 કણાટક નવો પંચાયત ધારો પસાર કયe, * 14-8-1985 થી અમલમાં આMયો.

–

1986 ડો. એલ. એમ િસ‹ધવીની અŠય_તામાં સિમિત રચાઈ, સિમિતએ પંચાયતીરાજને બંધારણીય દરŒજો
આપવાની ભલામણ કર=.

–

1986 િસ‹ધવી સિમિતની ભલામણ Iુજબ 10 ઓગ7ટના રોજ વડા\ધાન •ી રા€વગાંધીએ 64મો બંધારણીય
Gુધારો લોકસભામાં પસાર કરાMયો.

–

1988 બંધારણીય Gુધારવાની િવચારણા માટ પી ક @ુગનની
ં
અŠય_તામાં પેટા સિમિતની રચના કરાઈ.

–

પંચાયતી રાજ 2ગેનો રા€વ ગાંધી સરકાર પસાર કરાવેલો 64મો Gુધારો રાŽયસભાએ 15 ઓ0ટોબરના રોજ
નામં~ૂર કયe.

–

1990 \ધાનમં‚ી વી.પી. િસ‹હની જનતાદળ સરકાર 72 મો Gુધારો િવધેયક 7 સVટમબરના રોજ સંસદમાં ર~ૂ
કQુR

–

1991 •ી પી.વી. નરિસ‹હરાવ સરકાર 72મો Gુધારો િવધેયક અને 73મો Gુધારક િવધેયક સંસદમાં ર~ૂ કQુ.

–

1993 પંચાયતો માટનો 73મો Gુધારો 24 એિ\લથી અને નગરપા.લકાઓ માટનો 74મો બંધારણીય Gુધારો 1
લી ~ૂનથી અમલમાં આMયો.
!"

•
–

#

1909માં કu5ેસની લાહોર બેઠકમાં ઠરાવ નેતાઓનાં મંતMયો અને સિમિતઓ “કu5ેસ આWુરતા ૂવક આશા રાખે
છે ક 5ામ પંચાયતથી માંડ= ઉપરના 7તર Gુધીની 7થાિનક 7વરાજની સં7થાઓ wટં ૂ લી હોય અને તેને

ૂરતી

નાણાક=ય મદદથી ટકો આપવા માટ સરકાર વહલાસર પગલા લેશે”
–

1915માં ગાંધી€ દ. આ9‘કાથી પરત આMયા તેના બીA વષ 1916માં પંચાયતી રાજ 2ગે ભિવfયવાણી *વા
શ દો ઉ>ચાયe હતા : “ગામડાથી 7વ>છતા વગેર \’નો ધણા સમય પહલાં ઉકલી શxા હોતે, 5ામ પંચાયતો
હવે િવિશfટ ર=તે A3ૃતબળ બની રહશે અને ભારત લગભગ તેની જX9રયાત Iુજબ6ુ ં 7વશાસન ભોગવWુ ં થઈ
જશે.”

–

~ૂન 1942માં ગાંધી€એ અમે9રકન પ‚કાર •ી <ુઈ ફ=શરને ભારતમાં 9દ&હ=, Iુબ
ં ઈ અને કલકHા *વા
7થળોએ રહતી સHાને ભારતનાં સાત લાખ ગામડામાં વહચી દવાની વાત કર= હતા.
•

–
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દરક પંચાયત 5ામજનોને નવા િવચાર દશ અને “ુિનયાથી વાદફ રાખવા અˆયાસવWુળની રચના કર.
અˆયાસવWુળમાં ગાંધી િવચાર અને સવeદય સા9હ+યને \ાધાsય અપાય.

–

ઉ+પાદન વધારવાના કામને પંચાયતોએ પોતાની \ાથિમક જવાબદાર= ગણવી, ઉ+પાદન વધાર= ગામડામાંથી
બેકાર= “ૂ ર કર=ન ગામનાલોકોને િવકાસકાયમાં સામેલ કરવા.
ૂખી ન રહ તે જવાબદાર= િનભાવવી.

–

પંચાયતોએ પોતાના િવ7તારમાં કોઈ Mય/0ત બેકાર ક

–

બધા જ ઉ+પાદન માટ જમીન અિનવાય હોવાથી ગામની જમીન તમામને વહચી દવી જોઈએ, જમીનની મા.લક=
ગામની હોવી જોઈએ અને જમીન િવનાનો કોઈ રહવો જોઈએ ન9હ.

–

પંચાયતની ખર= સHા લોકોનો ટકો હોવાથી પંચાયતે લોકોની ઈ>છાને અ6ુસર”ુ ં જોઈએ અને તેના િનયં‚ણ
રહ”ુ ં જોઈએ.

–

સરકાર= માsયતાની તેણે દરકાર રાખવી જોઈએ ન9હ. લોકોએ પોતાના બળ પર આધાર રાખીને આગળ વધ”ુ ં
જોઈએ.

–
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સરકાર બળવંતરાય મહતાની અŠય_તામાં રચાયેલી સિમિતએ પોતાનો અહવાલ 24 11 1957ના રોજ Gુપરત
કયe. અહવાલની Iુoય ભલામણો નીચે Iુજબ હતી.

–

5ામક_ાથી qજ&લાક_ા Gુધી એકબીAને સાંકળ= ‚ણ 7તરની 7થાિનક 7વરાŽય સં7થાની 7થાપના કરવી.

–

5ામ િવકાસની તમામ યોજનાઓનો વહ=વટ પંચાયતોને સuપવો અને 100 ટકા ખચ આપ”ુ.ં

–

રાŽય સરકારના અિધકારોને – નાણાં પંચાયતોના હવાલે I ૂકવાં.

–

જમીન મહG ૂલની આવક અને અsય ઉપજો પંચાયતોને 7વભંડોળ માટ આપવી.

–

પંચાયતોને કરવેરા નાંખવા તેમજ વG ૂલ કરવાની સHા આપવી.

–

સરકાર ƒારા કટલાંક િનયં‚ણો I ૂકવાં.

–

5ામ પંચાયતો6ુ ં િવઘટન કરતાં પહલાં qજ&લા પંચાયતનો અ.ભ\ાય લેવો.

–

યોજનાઓ સાથે કામ કરતા અિધકાર=, કમચાર=ઓને પંચાયતતં‚ નીચે I ૂકવા.
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–

બંધારણમાં ફરફાર કર=ને 7થાિનક 7વરાજની સં7થાને બંધારણીય દરŒજો આપવો.

–

7થાિનક 7વરાજની સં7થાઓની wટં ૂ ણી િનયિમત સમયાંતર કરવી.

–

qજ&લા પ9રષદની રચના સીધી wટં ૂ ણીથી થવી જોઈએ અને તેનો અŠય_ .બન સરકાર= Mય/0ત હોવી જોઈએ.

–

પંચાયતોને Gુપરબીજ કરવાની રાŽયોની સHા મયા9દત કર=, છ મ9હનાની 2દર નવેસરથી wટં ૂ ણી કરાવવી
જોઈએ એટ<ું જ નહ• GુપરG ૂડનાં પગલાં 2ગે િવધાનસભાને િવ,ાસમાં લેવી.

–

sયાય પંચાયત6ુ ં નવિનમાણ કર”ુ.ં

–

સામાqજક ઓ9ટડની Mયવ7થા કરવી.

–
(3)
–

5%6
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:

3ુજરાત સરકાર તા. 12 4 1972ના રોજ ઝીણાભાઈ દર€ની અŠય_ામાં રચી હતી, *નો અહવાલ 30 9
1972ના રોજ Gુપરત કરવામાં આMયો. સિમિતની Iુoય ભલામણો નીચે Iુજબ હતી.

–

‚ણે 7તરની પંચાયતો માટ સીધી wટં ૂ ણી.

–

મ9હલાઓ માટ ઓછામાં ઓછ= બે બેઠકો.

–

અ6ુAિત અને અ6ુ.જન Aિત માટ ઓછામાં ઓછ= એક અનામત બેઠક.

–

સરપંચની wટં ૂ ણી સીધા મતદારો ƒારા.

–

‚ણે 7તરની પંચાયતોમાં સામાqજક sયાય સિમિત ફરqજયાત બનાવવી.

–

5ામ પંચાયતોની આવક માટ કરવેરા ઉપરની વjુ જોગવાઈ.

–

5ામસભા પર વjુ ભાર.

–

5ામ પંચાયત િસવાય તા<ુકા પંચાયત અને qજ&લા પંચાયતમાં પ_ીય ધોરણે wટં ૂ ણી.

–

બેવડા સˆયપદ પર િનયં‚ણ I ૂક”ુ.ં

–

sયાય પંચાયતો અને સમાધાન પંચની રચનાઓ ફરફારો કરવા.

(4) 8 х
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ૂવ \Iુખ •ી 9રખવદાસ શાહની અŠય_તામાં તા. 23/5/1977ના રોજ એક

મહસાણા qજ&લા પંચાયતના

સિમિત રચવામાં આવી હતી. સિમિતએ તેનો અહવાલ 18/7/1978 ના રોજ આVયો. તેમના અહવાલની Iુoય
ભલામણો નીચે Iુજબની હતી.
–

5ામ પંચાયત 7તર .બન હર=ફ wટં ૂ ણીને \ો+સાહન આપવા 5ાંટ આપવી.

–

5ામસભા પર વjુ ભાર આપવો.

–

પંચાયતી રાજને બંધારણીય દરŒજો આપવાની ભલામણ.

–

પંચાયતોને વધાર અિધકારો અને સાધનો તબદ=લ કરવાની ભલામણ.

–

ગામડામાં થતાં દબદબો પંચાયત પોતાની મેળે “ૂ ર કરાવે.
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પંચાયતી ધારામાં 29 િવષયો પંચાયતોના વહ=વટ હઠળ I ૂકવામાં આMયા છે આને પ9રણામે કટલીક મહ+વની
બાબતોમાં 7થાિનક લોકો રસ લેતા છે અને સHા6ુ ં િવકsUીકરણ શx બsQુ ં છે .

(2)
–

!кш
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:

‚ણેય 7તરની પંચાયતોમાં પંચાયતોની બેઠક, સિમિતઓની બેઠક, ગામસભા વગેર કાયવાહ=માં પંચાયતો
લોકોને લોકશાહ=ની પCિતસરની તાલીમ

(3)
–

!кш

>

ૂર= પાડ છે .

:

લોકશાહ=ને સંગીન બનાવવા માટ 7થાિનક 7તર પંચાયતો લોકનેતાગીર=ને તાલીમ અને ઘડતર આપવા6ુ ં કામ
કર છે .

(4)
–

!к CDE
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:

લોકો \શાસન રસ લેતા નથી, 7થાિનક \’નોની ર~ૂઆત પંચાયતના હો—ે દારો સમ_ ર~ૂ કર, પંચાયતી
ૂિમકા, સમરસ 5ામપંચાયત વગેરને લીધે લોકોમાં લોક A3ૃિતનો સંચાર થાય છે .
G ! 9 кH- :

(5)
–

પંચાયતના ‚ણેય 7તર સામાqજક sયાય સિમિતને ફરqજયાત સામાqજક sયાય મળે તે પંચાયતનો મહ+વનો
ઉ—ે kય છે .

8

(6)
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:

પંચાયતના ‚ણેય 7તર પંચાયતોમાં 1/3 બેઠકો મ9હલાઓ માટ અનામત રાખવામાં આવી છે , તેમજ રોટશન

–

\માણે મ9હલા \Iુખની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવેલ છે , તેને પ9રણામે મ9હલા સશ/0તકરણની ભાવનાને
બળ મળે છે .
K

(7)

%

:

અગાઉ ગામડામાં આવી ભાવના હતી, પંચાયત રાજ પણ આવી ભાવનાની અપે_ા રાખે છે ક wટં ૂ ાયેલા સદ7યો

–

\ામા.ણકતાથી પોતા6ુ ં કતMય બAવે.
(8) L
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7વરાજ અને 7વશાસન લોકશાહ=નો પાયાનો ઉ—ે kય છે , 7થાિનક 7તર લોકો પોતાની સમ7યા6ુ ં િનરાકરણ

–

પોતાની ર=તે, 7વિવકાસ અને સાIુદાિયક િવકાસ માટ પંચાયતી રાજ 7વશાસનના પાયાના એકમ તર=ક
મહ+વની

ૂિમકા ભજવે છે .
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5ામ 7તર િવ.ભ˜ \ાથિમક Gુિવધાઓ *વી ક શાળા, પીવા6ુ ં પાણી, ર7તા, બાલવાડ=, †ગણવાડ= વગેર

–

\Aની પાયાની જX9રયાતો હોઈ લોકો તેમાં લોકભાગીદાર= નાણાંક=ય ક અsય ર=તે મદદXપ થવાની ભાવના
ધરાવે છે .
લોકફાળો તેમજ દાતાઓ આ Gુિવધાઓ માટ આગળ આવે છે . પંચાયતને લીધે સાIુદાિયક કાયeમાં પહલ

–

કરવાની ™ુભ” ૃિHને \ો+સાહન મળે છે .
N !%

(10)
–

$

:

રાŽય સરકાર અને કsU સરકારની ધણી બધી ક&યાણકાર= યોજનાઓ *વી ક રસીકરણ, \ાથિમક િશ_ણ, Yૃિષ
અને સહકાર= \” ૃિત, બાલિવકાસ અને મ9હલા ક&યાણ, Yુ•ુંબ િનયોજન વગેરના અમલીકરણમાં પંચાયતોનો
ફાળો બšુ મોટો છે .
-

•

:

–

5ા^યપંચાયતની wટં ૂ ણીમાં રાજક=ય નેતાઓ રાજકારણ ›ુસાડ=ને ગામ6ુ ં વાતાવરણ ઘણીવાર ડહોળાઈ રહ છે .

–

પંચાયતની િમલકત પર માથાભાર લોકોએ કરલ દબાણ, મતોના રાજકારણને લીધે ઘણીવાર “ૂ ર કરવામાં
આવWુ નથી.
ૂિમકા ભજવી શકતી નથી.

–

5ા^ય7તર સામાqજક sયાય સિમિતએ મોટભાગે અસરકારક

–

મ9હલા સરપંચમાં ઘણીવાર પંચાયતનો વહ=વટ સરપંચપિત ƒારા થતો હોય છે .

–

પંચાયતી ધારો 1993 અગાઉની કટલીક જોગવાઈઓમાં જXર= ફરફારો કરવાની દરકાર આજ Gુધી સરકાર
પ_ે રાખવામાં આવી નથી.

–

પંચાયતી ધારામાં 29 િવષયો પંચાયતના વહ=વટના હઠળ I ૂકલ છે . પરં W ુ સરકાર હ~ુ કટલીક બાબતોનો
વહ=વટ પોતાના હ7તક રાoયો છે .

–

િનયિમત તલાટ= બધાં ગામોમાં નહ• હોવાથી મોટાભાગની પંચાયતો વેર વG ૂલાતની કામગીર=માં નબળ=
ુ વાર થઈ છે .
ર
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– રાŽયનીિતના માગદશક િસCાંતો અ6ુસાર કલમ 40 \માણે “5ામ પંચાયતોની રચના કરવા રાŽય પગલાં લેશે
અને 7વરાજના એકમો તર=ક કામ કર= શક તે માટ જXર= સHા અને અિધકાર આપશે.”
• к

P*Q

– 5ામ પંચાયત મŠયવતœ પંચાયત અને qજ&લા પંચાયતની Mયાoયા અને પંચાયતનો િવ7તાર
ક. 5ામસભાની જોગવાઈ
ખ. દરક રાŽયમાં િ‚7તર=ય પંચાયતી રાજની રચના.
ગ. પંચાયતોની સંરચના
ઘ. પંચાયતોમાં અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓ તેમજ મ9હલાઓ માટ અનામત બેઠકોની
જોગવાઈ.
ચ. પંચાયતોની Iુદત પંચાયતની પહલી બેઠકથી પાંચ વષની તેથી વjુ ન9હ.
છ સˆયપદની ગેરલાયકાત
જ. પંચાયતોની સHાઓ, અિધકાર અને જવાબદાર=ઓ
ઝ. પંચાયતોના ભંડોળ અને કર નાંખવાની બાબત.
ટ. રાŽયપાલ ƒારા નાણાક=ય જોગવાઈ માટ નાણાંપચ
ં 2ગેની ભલામણ
ઠ. પંચાયતના 9હસાબો6ુ ં ઓ9ડચ – રાŽય િવધાનસભા 2ગેની જોગવાઈ કરશે.
ડ. પંચાયતોની wટં ૂ ણી.
ઢ. સંધ રાŽય _ે‚ોને લા3ું પાડવા બાબત
ત. આ ધારો અIુક િવ7તારો લા3ું નહ= પાડવા 2ગે.
થ. \વતમાન ધારો ચા<ુ રાખવા અને પંચાયત ધારો
દ. wટં ૂ ણી સંબધ
ં ી sયાયાલયની દરિમયાનગીર=.
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:

(1) વીસ લાખ ક વjુ વસિત ધરાવતાં તમામ રાŽયોમાં િ‚7તર=ય માળ•ુ.ં
(2) 5ા^ય 7તર 5ામસભાની જોગવાઈ
(3) દરક 7તર સˆયોની સીધી wટં ૂ ણી
(4) તા<ુકા પંચાયત અને qજ&લા પંચાયતના અŠય_ોની wટં ૂ ાયેલા સદ7યો ƒારા wટં ૂ ણી.
(5) અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓના લોકો માટ વસિતના \માણમાં અનામત બેઠકોની જોગવાઈ.
(6) દરક 7તર Lીઓ માટ 1/3 બેઠકો અનામત
(7) પંચાયતના અŠય_પદો માટ અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓઅ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓના લોકો માટ વસિતના
\માણમાં અને મ9હલાઓ માટ ‚ીA ભાગના હો—ાઓ અનામત.
(8) બધા જ \કારની અનામત બેઠકો અને હો—ાઓ વારાફરતી ફરતા રહ.
(9) ‚ણે 7તર સામાqજક sયાય સિમિતની રચના

ૂર= થવાની હોય તે પહલાં નવી પંચાયતોની wટં ૂ ણી.

(10) પંચાયતોની Iુદત પાંચ વષžની અને Iુદત

ૂર= થવાની હોય તે પહલાં નવી પંચાયતોની wટં ૂ ણી.

(11) િવસŸન પંચાયતોની wટં ૂ ણી છ મ9હનામાં અવkય કરવી અને આવી નવી પંચાયતની Iુદત િવસŸન
પંચાયતની બાક= રહલી Iુદત

ૂરતી જ રહશે.

(12) પંચાયતોને સHા સuપવા માટ તેમને સuપાયેલ િવષયોની યાદ= બંધારણીય 11મી અ6ુG ૂ.ચતમાં સામેલ કરાઈ.
(13) પંચાયતોને કર, ફ=, નાંખવાની સHા.

(14) આિથક સહાય માટ દર પાંચ વષ નાણાં પંચની જોગવાઈ કરવી.
(15) પંચાયતની ‚ણે 7તરની wટણી6ુ
ંૂ
ં સંચાલન રાŽય wટં ૂ ણીપંચ કરશે.
(16) પંચાયતોના 9હસાબ અને તેના ઓ9ડટ 2ગેની જોગવાઈ િવધાનસભા કાયદો ધડ=ને કરાવશે.
(17) દરક પંચાયતની Iુદત તેની બેઠકની તાર=ખથી પાંચ વષની ગણાશે.
ુ રાŽયના 9ડ¡7‰0ટ કા¢િસલ
(18) આ ધારાની જોગવાઈઓ નાગાલOડ, મેધાલય અને િમઝોરમ રાŽયોને તેમજ મ.ણ ર
ધરાવતા પવતીય િવ7તારો અને પિ,મ બંગાળના દાqŸ.લ‹ગ qજ&લાને લા3ું પડશે ન9હ.
(19) દરક 7તર મતાિધકાર 18 વષž છે પરં W ુ સˆયપદની wટણી
ંૂ
માટ 21 વષની છે .
(20) સામાqજક અને શૈ_.ણક ર=તે પછાત વગe માટ 10 ટકા અનામત બેઠકો.
(21) 5ામસભાને વjુ સંગીન બનાવવા માટ િવધાનસભા કાયદાથી વધાર અિધકારો આપશે.
T%U
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:

(1) †‡\દશ, આસામ, .બહાર, 3ુજરાત, હ9રયાણા, તિમલના£ુ, 9હમાચલ \દશ, મŠય\દશ, ઓ9ર7સા, પંAબ,
ુ માં સરપંચની સીધી મતદારો ƒારા wટં ૂ ણી થાય છે .
રાજ7થાન, ઉHર\દશ, અXણ\દશ અને મ.ણ ર
ુ ા, િસqmમ અને પિ,મ બંગાળમાં સરપંચની wટં ૂ ણી પંચાયતના
(2) ગોવા, કણાટક, કરાલા, મહારાf‰, િ‚ ર
wટં ૂ ાયેલા સદ7યો કર છે .
(3) પંચાયતી રાજ6ુ ં સૌથી નીચે6 ુ ં 7તર ~ુદા ~ુદા રાŽયોમાં ~ુદા ~ુદા નામથી ઓળખાય છે .

• W

:

ુ ા, મહારાf‰, મŠય\દશ, િસqmમ, હ9રયાણા, મ.ણ ર
ુ , પિ•મ બંગાળ,
– †‡\દશ, કણાટક, .બહાર, ઓ9ર7સા, િ‚ ર
પંAબ, અyુણાચલ \દશ, ગોવા, રાજ7થાન, ચંદ=ગઢ અને 2દામાન અને િનકોબાર.
:

•

– કરાલા, તિમલના£ુ, દાદરાનગર હવેલી, દ=વ-દમણ, લ_ƒીપ અને
• W

ુ ુ ચેર=.
£

:

– 3ુજરાત
:

•

– આસામ, ઉHર \દશ.
T%U

(4)

V !

L

:

– ‚ણ 7તર †‡\દશ, અyુણાચલ \દશ, આસામ, .બહાર, 3ુજરાત, હ9રયાણા, 9હમાચલ \દશ, કણટક, કરાલા,
ુ ા, ઉHર\દશ, ચંદ=ગઢ.
મŠય\દશ, મહારાf‰, ઓ9ર7સા, પંAબ, રાજ7થાન, તિમલના£ુ,ં િ‚ ર
ુ , િસqmમ, †દોલન િનકોબાર, દાદરા નગરહવેલી, દમણ અને દ=વ, લ_ƒીપ, પં£ુચેર=
– બે 7તર ગોવા, મ.ણ ર
અને જ^Iુ ં કાkમીર.
– અલગ પCિત નાગાલOડ, મેધાલય, િમઝોરમ.

(5) W
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ુ ા, મŠય\દશ, †‡\દશ, પંAબ, 3ુજરાત, 9હમાચલ \દશ, ઉHર\દશ, બે મ9હનામાં
– મ9હનામાં એકવાર િ‚ ર
ુ , અyુણાચલ \દશ, હ9રયાણા, રાજ7થાન.
એકવાર કણાટક, .બહાર, આસામ, ગોવા, મ.ણ ર
– કોઈ િનિ,ત સંoયા નહ= – ઓ9ર7સા, મહારાf‰, કરાલા.
– તિમલના£ુમાં Žયાર પણ જXર= લાગે +યાર 5ામપંચાયતની િમ9ટ‹ગ થઈ શક છે પરં W ુ કોઈપણ બે મી9ટ‹ગ થઈ
શક છે પરં W ુ કોઈપણ બે મી9ટ‹ગ વ>ચે 60 9દવસ કરતાં વjુ ગાળો પસાર થયો ન જોઈએ.
2. W

:

– છે &લી વસિતગણતર= Iુજબ 15000 Gુધીની વસિત ધરાવતાં ગામમાં 5ામપંચાયત રહશે.
– પંચાયતની સˆયસંoયા 7 થી 15 રહશે.
– 3000 Gુધી વસિત ધરાવતા ગામમાં સˆય સંoયા 7થી રહશે +યારબાદ વjુ દર એક હAર અથવા તેના ભાગ
માટ વjુ બે સˆયોની સંoયા qજ&લા કલેકટર નm= કરશે.
– ગામ પંચાયતમાં સરપંચ, ઉપસરપંચ અને સˆયો રહશે.
– સરપંચની wટં ૂ ણી સંબિં ધત બોડના લાયકાત ધરાવતા મતદારો ƒારા સીધી 3ુVત મતદાનથી wટં ૂ ણી કરવામાં
આવશે.
– ઉપસરપંચની wટં ૂ ણી સરપંચ અને wટં ૂ ાયેલા સદ7યો ƒારા કરવામાં આવશે.

+,

•
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"

– પંચાયતની Iુદત પાંચ વષની ગણાય છે , પંચાયતની પાંચ વષžની Iુદત
કરવા માટ કરવામાં આવતી wટં ૂ ણીની તાર=ખ સદરšુ ં Iુદત

ૂર= થયાને કારણે થતી

ુ ચના
ન

ૂર= થાય તે પહલા બે મ9હના કરતાં વહલી નહ•

ૂર= થતાંની પંદર 9દવસ વjુ મોડ= ન હોવી જોઈએ.

અને Iુદત

– પંચાયતની Iુદત 5ામ પંચાયતની \થમ બેઠક મળે +યારથી જ ગણાય છે .બનહર=ફ wટં ૂ ાનાર સˆય પણ
પંચાયતની \થમ સભાની તાર=ખથી જ પંચાયતોનો સદ7ય ગણાય છે .
•

"

$Xк! :

– પંચાયતમાં દરક 7તર મ9હલાઓ માટ 1/3 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવે છે .
– અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓ માટ વસિતના \માણમાં ગામપંચાયતમાં અનામત બેઠકો
રાખવામાં આવે છે .
– સામાqજક આિથક પછાત માટ 10 ટકા બેઠકો અનામત રાખવામાં આવે છે .
– 5ામ પંચાયત માટ અનામત બેઠકોની ફાળવણી કલે0ટર અને તા<ુકા પંચાયત માટ બેઠકોની ફાળવણી િવકાસ
કિમશનર કર છે .
•

M
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:

– પંચાયતની wટં ૂ ણી માટ પંચાયતના સદ7યો માટનો વોડ નm= કર=ને * તે વોડ¤ની મતદાર મંડળની રચના
કરવામાં આવે છે .
– મતદાર યાદ= પંચાયતની Iુદત

ૂર= થવાના બે મ9હના પહલા તૈયાર કરવાની છે .

– તૈયાર થયેલી મતદાર યાદ=ને યોdય અિધકાર= ƒારા \િસC કર=ને િનયત કરલ 7થળે I ૂકવામાં આવે છે *થી
કર=ને મતદાતા પોતાના નામ 2ગે કોઈ

ૂલ ક મતદાર યાદ=માં નામ છે ક નહ• તે ચકાસી શક.

– મતદાર યાદ=ને \િસC અને તેની \મા.ણત નકલની યોdય અિધકાર= ƒારા ક7ટડ= લેવી તે wુટં ણી \9•યા6ુ ં \થમ
સોપાન છે .
– wટં ૂ ણી અિધકાર=ની િનમtકં ૂ અને wટં ૂ ણી6ુ ં AહરનાIુ \ગટ થાય છે . ઉમેદવાર= પ‚કો નuધવવાં, ચકાસવવાં,
ઉમેદવાર= પ‚કો નuધાવવા, ચકાસવવા, પાછાં ખOચવાં, જXર જણાય તો wટં ૂ ણી યોજવી, મતગણતર= અને છે &લે
wટં ૂ ાયેલ ઉમેદવારોની \િસC સાથે wટં ૂ ણી \9•યામાં
к
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ૂર= કરાય છે .

:

– 18 વષથી ઓછ= નહ• તે ¢મરને કોઈપણ Mય/0ત, સંબિં ધ વોડમાં રહતી હોય તો મતદાર તર=ક નuધાવા માટ
હકદાર બને છે .
– જો આવે Mય/0ત ભારતનો નાગ9રક ન હોય, કોટ તેને અ/7થર મગજનો Aહર કયe હોય અને એને wટં ૂ ણી
સંબધ
ં ીના ¥fટાચરણ અને અsય 3ુના હઠળ મતદાર તર=ક ગેરલાયક ઠરવવામાં આવેલ Mય/0ત મતદાર બની
શકતો નથી.

• #[
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– ¢મર 21 વષ થી ઓછ= ન હોય તેવી Mય/0ત.
– પંચાયત યાદ=માં મતદાર તર=ક નામ હો”ુ ં જોઈએ.
• к!5 9
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– પંચાયતના કમચાર=ઓના નાણાંક=ય લેવડદવડમાં 9હત ધરાવતો હોય.
– સરકાર= અથવા પંચાયતના કમચાર= wટં ૂ ણીમાં ઊભા રહ= શકતા નથી.
– તા. 4 8 2005 પછ= બે કરતાં વjુ ં બાળકો ધરાવનાર Mય/0ત
– લોક\િતિનિધ+વ અિધિનયમ \માણે કોઈપણ 3ુના માટ બે ક તેથી વjુ સA પામેલ Mય/0ત.
– કોટ કોઈ Mય/0તને અ/7થર મગજની Aહર કર= હોય.
– * Mય/0તને નાદાર ઠરવવામાં આવેલ હોય અને તેમાંથી §ટકારો મેળવેલ ન હોય તેવી Mય/0ત.
– નો9ટસ આVયા પછ= ‚ણ મ9હનામાં પંચાયત6ુ ં લહtુ ં ભરવામાં w ૂક કર તેવી Mય/0ત wટં ૂ ણી માટ ગેરલાયક ઠર
છે .
• #

M
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:

– સરપંચ અને સદ7યોની wટં ૂ ણી 3ુVત મતદાનથી સીધી થાય છે .
– 5ામપંચાયત wટં ૂ ણી પ_ીય એટલે ક રાજક=ય ધોરણે થતી નથી.
• 9 #
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– ઉપસરપંચની wટં ૂ ણી સરપંચ અને wટં ૂ ાયેલ સદ7યો ƒારા થાય છે .
– સરપંચ અને સદ7યોની wટણીના
ંૂ
પ9રણામ પછ= િવ*તા ઉમેદવારોની યાદ= Aહર કયાના ચાર અઠવા9ડયામાં
પંચાયતની \થમ બેઠક મળે છે .
– પંચાયતની \થમ બેઠકની તાર=ખ તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= નm= કર છે .
– પંચાયતની \થમ બેઠકમાં wટં ૂ ાયેલા સરપંચ અŠય_ 7થાન લેશે અને જો પોતે \થમ બેઠક6ુ ં અŠય_ 7થાન
લેતા ન માંગતા હોય તો, યોdય સHાિધકાર= * અિધકાર=ની િનમtકં ૂ કર તે સભા6ુ ં અŠય_7થાન લેશે.

– સરપંચ પોતે પંચાયતનો સદ7ય હોવાથી તે ઉપસરપંચની wટં ૂ ણીમાં મત આપી શકશે.
– પંચાયતની \થમ બેઠકમાં મા‚ ઉપસરપંચની wટં ૂ ણીની કામગીર= થાય છે અsય કામગીર= થતી નથી.
– જો ઉપરસપંચની wટં ૂ ણીમાં બે ઉમેદવારને સરખા મતો મળે તો .ચ¨ી ઉપાડ=ને પસંદગી થઈ શકશે.
+,
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:

– સરપંચ, ઉપસરપંચ, અને પંચાયતની સદ7યોની Iુદત 5 વષની રહશે.
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– પંચાયતનો સદ7ય સરપંચને પોતા6ુ ં રા€નાIુ ં આપીને §ટો થઈ શક છે , રા€નાIુ ં મળે તે તાર=ખથી મં~ૂર
થયે< ું ગણાય છે , તેના રા€નાIુ ં પા©ં ખOચવાનો સવાલ ઊભો થતો નથી.
– ઉપસરપંચ પંચાયતને લે.ખતમાં રા€નાIુ ં આપીને હોદા પરથી “ૂ ર થઈ શકશે, પરં W ુ પંચાયત રા€નાIુ ં 7વીકાર
નહ• +યાં Gુધા અમલમાં આવશે નહ•.
– સરપંચ પોતા6ુ ં લે.ખત રા€નાIુ ં તા<ુકા પંચાયતને સuપે છે , Žયાં Gુધી રા€નાIુ ં મં~ૂર કર નહ• +યાં Gુધી
રા€નાIુ ં અમલમાં આવશે નહ•.
– સરપંચ અને ઉપસરપંચ જો તેમના રા€નામાં 7વીકાયા ન હોય તો લે.ખત િવનંતી કર=ને રા€નામાં પરત ખOચી
શક છે .
– ઉપસરપંચ અને સˆયના રા€નામાં 2ગેની તકરારનો િનણય તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= અને સરપંચના
રા€નામાનો િનણય નાયબ qજ&લા િવકાસ અિધકાર= કર છે .
• #
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– પંચાયતના Yુલ સˆયોના 50 ટકા સˆયોના ટકાથી કોઈપણ સદ7ય િનયત ફોમમાં અિવ,ાસની દરખા7ત લાવી
શકશે.
– જો સરપંચ અથવા ઉપસરપંચ િવyુCની દરખા7ત પંચાયતના બે W ૃિતયાંસ સˆયોની બšમ
ુ તીથી પસાર કરવામાં
આવે તો બંને ઠરાવ પસાર કયાની તાર=ખથી 15 9દવસમાં પંચાયતની બેઠક બોલાવવાની રહશે.
– આવી બેઠકમાં સરપંચ ક ઉપસરપંચ હાજર રહ= શકશે, મત આપી શકશે પણ *ના િવyુCમાં \ª7તાન હોય તે
અŠય_7થાને રહ= શકશે ન9હ.
– જો સરપંચ આવી બેઠક ન બોલાવે તો પંચાયત મં‚ી તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=ને 9રપોટ કરશે તા<ુકા અિધકાર=
9રપોટ મzયાની તાર=ખથી 15 9દવસમાં આવી બેઠક બોલાવશે.
$Xк
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– પંચાયતની મી9ટ‹ગ દર મ9હને એક વાર મળે છે , જો 1/3 સˆયો લે.ખતમાં િવનંતી કર તો ખાસ મી9ટ‹ગ બોલાવવી
પડ.
– મી9ટ‹ગ6ુ ં 7થળ, સમય સરપંચ નm= કર છે .
– પંચાયત સભામાં સરપંચ અŠય_7થાને હોય છે , તેમની ગેરહાજર=માં સરપંચ.
– પંચાયત મં‚ી સˆયોને સભાના પાંચ 9દવસ પહલાં મી9ટ‹ગની Aણ કરશે, ખાસ િમ9ટ‹ગના ‚ણ 9દવસ પહલાં Aણ
કરશે.
– મી9ટ‹ગમાં સરપંચ ક ઉપસરપંચ અને હાજર ન થાય તો, ‚ીસ મીિનટ રાહ જોયા પછ= હાજર સˆયોમાંથી એક તે
\Iુખ તર=ક wટં ૂ = કાઢવામાં આવશે.
– સભામાં \’ન

ૂછવા માટ સˆયો સરપંચને સાત 9દવસ પહલાં લે.ખતમાં નો9ટસ આપવાની રહશે.

– ગણ ૂિત માટ સરપંચ અને ઉપસરપંચ સ9હતના પંચાયતના ૧/૩ સˆય સંoયા જXર= ગણાશે.
– સભામાં \’ન

ૂછવા માટ સˆયો સરપંચને સાત 9દવસ પહલા નોટ=સ આપવાની રહશે.

– સભામાં પંચાયત મં‚ી સે•ટર= રહશે અને દરક મી9ટ‹ગની દરક િમિનટસની નuધ િનયત ચોપડામાં રહશે.
– પંચાયતની સિમિતઓની બેઠક દર ‚ણ મ9હને મળશે.
•
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– 5ામસભા એ પંચાયતી રાજ સં7થાઓ6ુ ં -ુિનયાદ= એકમ છે .
– સૌરાf‰ રાŽયમાં \થમ Iુoયમં‚ી ઉછરં ગરાય ઢબર 5ામસભાને પંચાયતી રાજની ગંગો‚ી તર=ક ઓળખાવી છે .
– “5ામપંચાયત અને 5ામસભા વ>ચે મં‚ીમંડળ અને ધારાસભા 3ૃહ *વો સંબધ
ં હોવો જોઈએ” – જય\કાશ
નારાયણ.
– બંધારણની કલમ 243(ખ)માં “5ામસભા એટલે 5ા^ય7તર પંચાયત િવ7તારમાં સમાિવfટ ગામને લગતી મતદાર
યાદ=માં નuધાયેલ Mય/0તઓ6ુ ં બને< ું મંડળ.”
– મતદારયાદ=માં નામ ધરાવનાર \+યેક સˆય 5ામસભાનો સˆય છે .
– સરપંચ 5ામસભામાં અŠય_7થાને, તેની ગેરહાજર=માં ઉપસરપંચ અને બં˜ેની ગેરહાજર=માં 5ામસભાનો કોઈ
સદ7ય અŠય_ બની શકશે.
– તા<ુકા પંચાયત ક qજ&લા પંચાયતે અધીYૃત કરલ અિધકાર= 5ામસભાની કાયવાહ=માં ભાગ લઈ શકશે,
બોલવાનો અિધકાર ધરાવશે, પરં W ુ તેમને મતનો હm નહ• હોય.
– 5ામસભાની \થમ સભા એિ\લની પહલી તાર=ખથી બે માસમાં ભરવાની રહશે.
– 5ામસભાની G ૂચના સાત 9દવસ અગાઈ, જો ખાસ 5ામસભા હોય તો ‚ણ 9દવસ અગાઉ આપવી. સભાના
આગળના 9દવસે દાંટ= પીટ=ને Aણ કરવી.
– 5ામસભામાં 9હસાબો6ુ ં વાિષક પ‚ક, પાછલા 9હસાબી વષના હહ=વટનો 9રપોટ, ચા<ુ વષનાં િવકાસ કાયe, છે &લી
ઓ9ડટની નuધ તેમજ તા<ુકા પંચાયત ક qજ&લા પંચાયત * ફરમાવે તે ર~ુ ં કરવા6ુ ં રહશે.
– 5ામસભાને વjુ બળવHર બનાવવા માટ હાલમાં પહલી મે, 15 ઓગ7ટ, 2€ ઓ0ટોબર અને 26 AsQુઆર=
એમ ચાર વખત 5ામસભા બોલાવવાનો સરકારનો તા. 11 7 2001નો પ9રપ‚ કરાMયો છે . 5ામસભામાં કોરમ
માટ મતદારોના 1/10 સˆયો અથવા 50 સˆયો બેમાંથી * ઓછા હોય તેનાથી ફોરમ થાય.
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– 3ુજરાત પંચાયત અિધિનયમમાં સરપંચ, તા<ુકા પંચાયતના \Iુખ અને qજ&લા પંચાયતનાં \Iુખની ફરજો
અને કાયeની જોગવાઈ કરલ છે .
– તા<ુકા પંચાયતમાં નાણાક=ય અને 9હસાબી કામગીર= તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= અને નાયબ 9હસાબનીશ સંભાળે
છે , qજ&લા િવકાસ અિધકાર= અને 9હસાબી અિધકાર= સંભાળે છે ,
•
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(1) પંચાયત ફંડની કાળ€ લેવી અને તેની અ.ભર_ા કરવી.
(2) 9રફંડ આપવા સ9હત પંચાયતના ફંડનો વહ=વટ કરવો.
(3) ચેકથી નાણા ઉપાડવા પંચાયતના ફંદનો વહ=વટ કરવો.
(4) દર માસે મં‚ીના િસલકના 9હસાબો ચકાસવા, રqજ7ટરમાં નuધ કરવી અને તેનો િવગરવાર અહવાલ તા<ુકા
પંચાયતને મોકલી આપવો.

(5) પંચાયતે લીધેલ લોનના હVHા સમયસર ભરાય તેની કાળ€ રાખવી.
(6) qજ&લા િવકાસ િનિધનો ફાળો િનયિમત ર=તે qજ&લા પંચાયતને મોકલાય તે જો”ુ.ં
(7) પંચાયત6ુ ં 2દાજપ‚ નવે^બર માસમાં તૈયાર કરાવ”ુ ં અને 15 9ડસે^બર Gુધીમાં તા<ુકાને મોકલવાની G ૂચના
પંચાયત મં‚ીને આપવી અને પરત આMયા પછ= 31 માચ Gુધીમાં પંચાયતની સભામાં મં~ૂર કરાMયા પછ= જ
ખચ કરવો.
(8) વાિષક 9હસાબો સમયસર તૈયાર કર=ને મોકલાય છે તે જો”ુ.ં
ૂરવાના ડબાનો 9હસાબ ઓછામાં ઓછા ‚ણ માસે એકવાર તપાસવો અને તેમ કયાની સહ= કરવી.

(9) ઢોર

(10) કોઈપણ \સંગે X. 50 Gુધીનો આ°07મક ખચ કરવો.
• "A

]

!"

к

G:

(1) પંચાયતની બેઠક6ુ ં \Iુખ 7થાન લે” ુ ં અને બેઠક6ુ ં સંચાલન કર”ુ.ં
(2) પંચાયતની સભા દર માસે ઓછામાં ઓછ= એકવાર બોલાવવી.
(3) પંચાયતના બધા કમચાર=ઓ અને સેવકોના કામ પર િનયં‚ણ રાખ”ુ.ં
(4) પંચાયતની સિમિતનોની કામગીર= પર દખરખ રાખવી.
(5) ગામસભા િનયિમત ર=તે યોdય સમયે ભરાય તેની કાળ€ રાખવી.
(6) પંચાયતની કાયવાહ=ની નકલ અને સભાની તાર=ખ તા<ુકા પંચાયતે યોdય સમયમાં પહuચની થાય તેમ
પંચાયત મં‚ીને G ૂચના આપવી અને તેનો અમલ કરાવવો.
(7) ગામસભમાં અŠય_ 7થાને લે” ુ ં અને ગામસભાની બેઠકમાં િનયત \માણેની કાયવાહ= થાય તે જો”ુ.ં
(8) પંચાયતની િમલકતની દખભાળ મં‚ી પાસે રખાવવી.
(9) તા<ુકા, qજ&લા પંચાયતમાં આવતા પ9રપ‚ો લેવા અને તેની સમજ સˆયોને આપવી અને મં‚ી પાસે તેનો
અમલ કરાવવો.
(10) મં‚ી પાસે ઓ9ડટ નuધવા જવાબો તૈયાર કરાવવા, પંચાયત સમ_ ર~ૂ કરવા અને મં~ૂર થયે તેના જવાબો
િનયિમત સમયમાં તા<ુકા પંચાયતમાં મોકલયા તે માટ મં‚ીને G ૂચના આપવી.
(11) જXર= પ‚કોના રકોટ મં‚ી પાસે તૈયાર કરાવવા.
•

#

સHાઓ :

– કોઈની સંમિત ક મં~ૂર= મેળMયા વગર એક વખતે X. 50નો ખચ કર= શક છે .
– પંચાયત મં‚ીની પરw ૂરણ રA મં~ૂર કર= શક છે .
– પંચાયતના સˆય6ુ ં રા€નાIુ ં મં~ૂર કર= શક છે .
– પંચાયત મં‚ીની કામગીર=ની સમી_ા 2ગેનો ખાનગી અહવાલ લખી શક છે .
– ચેક પર સહ= કરવાનો અિધકાર ધરાવે છે .
– 5ામ પંચાયત અને 5ામસભામાં બેઠક6ુ ં \Iુખ7થાન સંભાળે શક છે .
– પંચાયતની િમ9ટ‹ગમાં સરખા મત પડ તો સરપંચ ઠરાવમાં તેનો િનણાયક મત આપી શક છે .
– મહG ૂલી રકડ હm પ‚ક નI ૂનામાં નંબર – 6 માં નuધ નીચે સહ= કર= શક છે .
– પંચાયતના બાર=દારની જગમ
ં
િમલકત ટાંચમાં લેવાનો પોતાની સહ=થી šક
ુ મ કર= શક છે .
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:

(1) પંચાયતના બીA કમચાર=ઓ પર દખરખ અને િનયં‚ણ રાખ”ુ.ં
(2) પંચાયતનાં દ±તરો પોતાની ક7ટડ=માં રાખવાં.
(3) પંચાયત વતી મળે લાં નાણાંને પહuચ આપવી.
(4) જXર= તમામ પ‚કો અને અહવાલ તૈયાર કરાવવા.
(5) પંચાયતે કરલ ઠરાવો અને šક
ુ મોનો અમલ કરવો.
(6) બાક= લેણાંની વG ૂલાત માટ +વ9રત પગલાં ભરવાં.
(7) ઓ9ડટ નuધો ƒારા દશાવેલ _િતઓ ક ખામીઓ “ૂ ર કરવી.
(8) પંચાયતની િમલકત પર દખરખ રાખવી.
(9) પંચાયતની દરક સિમિતમાં મં‚ી તર=ક કામગીર= કરવી.
(10) 9હસાબી અિધિનયમ Iુજબ 9હસાબો તૈયાર રાખવા.
(11) જsમ ક મરણ નuધણીની કામગીર= કરવી.
(12) મહG ૂલી તફતરો રાખવાં અને અsય મહG ૂલી કામગીર= કરવી.
(13) તેના તાબાના નોકરો અથવ કu‰ા0ટરો ગફલત, ગેરકાયદસર વતt ૂક, િનયમો6ુ ં ઉ&લંધન ક અવગણના 2ગેના
9ક7સાઓ પંચાયતના Šયાન પર રાખવાં.
(14) પંચાયતની િમલકતને લગતી ચોર= ક 6ુકસાન ક ઉચાપત 2ગેનો અહવાલ +વરાથી સરપંચને આપવો.
(15) પંચાયતની દરક કારોબાર= šક
ુ મનો અમલ કરાવવો.
(16) પંચાયતે ઠરાવ કર=ને કામગીર= šક
ુ મનો અમલ કરાવવો.
(17) પંચાયત મં‚ી 5ા^ય િવ7તારમાં લdનનuધણી અિધકાર=ની ફરજ બAવશે.
•

5ામ પંચાયતની આવકનાં સાધનો

:

(અ) 5ામ પંચાયતોના વેરા અને ફ=
5ામપંચાયત નીચે Iુજબના વેરા અને ફ= લાદ= શક છે .
(1) મકાન વેરો, મેળા વેરો, યા‚ા² વેરો, ગામના વાહનો, હોડ=ઓ, \ાણીઓ ઉપરનો ટોલ
(2) પાણીનો સામાsય કર, સફાઈ કર, Mયવસાય વેરો, પાઈપ ƒારા પાણી

ૂyું પાડવામાં આવતાં ખાસ વેરો

(3) બAરો અને અઠવા9ડક બAરોમાં ફ=
(4) ગાંડા, ટાંગા ઊભા રાખવાની જdયા પર ફ=, પાણી ચાŸ,
(5) ગટર વેરો, દ=વાબHી વેરો,
(6) ખાળ Yુંડ=નો સફાઈ વેરો.
(7) કામચલાઉ બાંધકામ ક મકાનના આગળ પડતા ભાગ માટ=ની ફ=
(8) ખાનગી સંડાસ માટનો ખાસ સફાઈ કર.
($) ` a
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:

– આ ફંડમાં જમીન મહG ૂલની આવકમાંથી 7.5% *ટલી રકમ જમા થાય છે , *માંથી આિથક પછાત એવી 5ામ
પંચાયતોને અ6ુદાન અપાય છે .

(к) ` a
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:

– આ ફંડમાં પણ જમીન મહG ૂલની આવકમાંથી 7.5% *ટલી રકમ જમા થાય છે *નો ઉપયોગ * પંચાયત કર ક
ફ વધાર=ને પોતાની આવક વધાર= શક તે માટ 5ામ પંચાયતોને અ6ુદાન ક િધરાણ પેટ અપાય છે .
(b) ` a

к # ]b

c

5:

– દરક qજ&લામાં qજ&લા િવકાસ ફંડમાંથી 7થાપના કરવામાં આવે છે , *માં દર વષž 5ામ પંચાયત પોતાની
આવકના 5 ટકાથી વjુ નહ• તેટલી રકમ આ ફંડમાં જમા કરાવે છે . આ ફંડમાંથી પંચાયતોને લોન મળ= શક છે .
(6)

V

# к

]b

c "@ ,

:

– પંચાયત ધારાની જોગવાઈ Iુજબ છે &લા ‚ણ વષની જમીન મહG ૂલની સરરાશ આવકના 5 ટકા રકમ આ ફંડમાં
જમા કરવામાં આવે છે આ કાયની િનિધ છે . આ િનિધમાંથી અ6ુદાન મં~ૂર કરવાની સHા િવકાસ કિમશનરની
છે .
– િવકાસના કામો માટ અ6ુદાન મેળવવા 5ામપંચાયતે qજ&લા પંચાયત સમ_ ર~ૂઆત કરવાની હોય છે .
(&]) #

` кA

– qજ&લા

!9

!

:

પંચાયતે અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓ તેમજ અનેક પછાત વગeના લોકો માટ

qજ&લા પંચાયતે 7વભંડોળમાંથી અIુક િનિ•ત રકમ સામાqજક sયાય િનિધ માટ ફાળવવાની હોય છે .
– સમાજ ક&યાણ _ે‚નાં કામો માટ 5ામ પંચાયતે આમાંથી સહાય મળ= શક છે .
(7)

!

b2

W1 :

– સરકાર qજ&લા આયોજન બોડ હ7તક (1) િવવેકાધીન જોગવાઈ અને (2) \ો+સાહક જોગવાઈ િવિવકાધીન યોજના
2તગત પંચાયતોને અ6ુદાન આપવામાં આવે છે .
– િવિવકાધીન 5ાંટમાંથી મં~ૂર થતાં િવકાસ કાયeમાં લોકફાળા6ુ ં ધોરણ નથી, Žયાર \ો+સાહક 5ાંટમાં લોકફાળા6ુ ં
ધોરણ આપવામાં આવેલ છે .
,
dк
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W1 :

– ધારાસˆયો અન સંસદસˆયોને તેમના િવ7તારના િવકાસ કાયe માટ દર વષ * 5ાંટ ફાળવવામાં આવે છે તેમાંથી
5ામપંચાયતો િવકાસ કાયe માટ માંગણી કર= શક છે .
– છે &લા થોડાક વષeથી રાŽય સરકાર qજ&લા કલે0ટરને પણ આવી રકમ ફાળવી છે *માંથી 5ામપંચાયત અ6ુદાન
મેળવી શક છે .
(e)

5

:

– પંચાયતની ધારામાં પંચાયતોના િવકાસ કાયe માટ નાણાપંચની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે . આ જોગવાઈ
Iુજબ પંચાયતોને કsU સરકાર તરફથી 75 ટકા અને રાŽય સરકાર તરફથી 25% 5ાંટ િવકાસ કાયe માટ
ફાળવવામાં આવે છે .
(к)

"A

к! :

– ગૌચરની જમીન ક અsય જdયાએ લાવેલા ક આપમેળે ઊગેલા ગાંડા બાવળામાંથી થતી આવક.
– ગામના તળાવમાં િશ‹ગોડામાં, કમળ, ´લ ક મ+7ય ઉµોગમાંથી થતી આવક.
– ગામના ગuદર ફરતા ઢોરાના છાણની આવક.
– પંચાયતને સં\ાVત િમલકત ‚ણ વષ કરતાં ઓછા સમય માટ ભાડ આપીને થતી આવક.

– દાન ભેટની આવક.
3.

,
dк

4.

,
dк

:
:

– તા<ુકા પંચાયતમાં એક લાખની વસિત Gુધી 15 બેઠકો રહશે અને વધારાની દર 25,000 વસિતએ બે બેઠકો
વધારાની રહશે.
– તા<ુકા પંચાયતના સદ7યોની wટં ૂ ણી તા<ુકાના લાયકાત ધરાવતા મતદારો ƒારા સીધી wટં ૂ ણીથી કરવામાં આવે
છે .
– તા<ુકા પંચાયતના સદ7યોની wટં ૂ ણી તા<ુકાના લાયકાત ધરાવતા મતદારો ƒારા સીધી wટં ૂ ણીથી કરવામાં આવે
છે .
– તા<ુકા ક તેના ભાગમાંના કોઈપણ મતદાર મંડળમાંથી wટં ૂ ાયેલા 3ુજરાત િવધાનસભા સˆયો આવી તા<ુકા
પંચાયતમાં કાયમી આમંિ‚તો ગણાશે, પરં W ુ તેમને મતાિધકાર નહ• હોય.
– 20 લાખથી ઓછ= વસિત ધરાવતાં રાŽયોમાં તા<ુકા પંચાયતની જોગવાઈ નથી.
•
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– ~ુદા ~ુદા રાŽયોમાં તા<ુકા પંચાયત અલગ અલગ નામે ઑળખાય છે .
ુ ા, પ.
– પંચાયત સિમિત – .બહાર, હ9રયાણા, 9હમાચલ \દશ, મહારાf‰, ઓ9ર7સા, પંAબ, રાજ7થાન, િ‚ ર
બંગાળ, ચંદ=ગઢ, †દોમાન, િનકોબાર.
– તા<ુકા પંચાયત- 3ુજરાત, કણાટક
– મંડલ – †‡\દશ
– †ચ.લક પ9રષદ – આસામ
– જનપદ પંચાયત – મŠય\દશ
– પંચાયત Qુિનયન – તિમલના£ું
– _ે‚ પંચાયત – કરાલા
–

લોક પંચાયત – ઉHર\દશ

–

લોક ડવલપમOટ કા¢િસલ – જ^Iુ કાkમીર
f,

f,

V !
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ુ ા, અyુણાચલ \દશ,
– અŠય_ : હ9રયાણા, 9હમાચલ \દશ, કણાટક, મહારાf‰, ઓ9ર7સા, પંAબ, તિમલના£ુ,ં િ‚ ર
જ^Iુ કાkમીર, ચંદ=ગઢ, પu9ડચેર=.
– \Iુખ : †‡\દશ, .બહાર, 3ુજરાત, મŠય\દશ, ઉHર\દશ, કરાલા, †દોમાન, િનકોબાર.
– સભાપિત : પિ•મ બંગાળ
•

,
dк

M
Y15
:

– તા<ુકા પંચાયતની wટં ૂ ણી પ_ીય એટલે ક રાજક=ય ધોરણે લડાય છે .
– તા<ુકા પંચાયતની wટં ૂ ણીની અsય જોગવાઈઓ 5ામ પંચાયતની wટં ૂ ણીની *વી જ છે .
– તા<ુકા પંચાયત qજ&લા પંચાયતની wટં ૂ ણી પ_ીય ધોરણે લડાતી હોવાથી તા. 19 1 1979 થી તા<ુકા qજ&લા
પંચાયતોને પણ પ_ાંતર ધારો લા3ું પાડવામાં આMયો છે .
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– સામાsય wટં ૂ ણીમાં wટં ૂ ાયેલા સˆયોના નામો \િસC કરવામાં આવે તે તાર=ખથી ચાર અઠવા9ડયાની 2દર, qજ&લા
િવકાસ અિધકાર= * તાર=ખ નm= કર તે 9દવસે તા<ુકા પંચાયતની \થમ બેઠક મળે છે .
– તા<ુકા પંચાયતની \થમ બેઠકના \Iુખની િનમt ૂકનો અિધકાર qજ&લા િવકાસ અિધકાર=ને છે . qજ&લા િવકાસ
અિધકાર= * અિધકાર=ને બેઠકના \Iુખ િનQુ0ત કર તે બેઠક અŠય_ ગણાય છે . જો ક તેમને મતાિધકાર રહશે
ન9હ.
– \થમ બેઠકમાં મા‚ \Iુખ અને ઉપ\Iુખની wટં ૂ ણી િસવાય કોઈ કાયવાહ= હાથ ધર= શકાશે નહ•.
– આ કલમ હઠળની wટં ૂ ણીમાં જો બે ઉમેદવરોને સરખા મતો પડ તો, અŠય_ 7થાન લેનાર અિધકાર=ની હાજર=માં
.ચ¨ી નાંખીને નm= કરવામાં આવે છે .
,
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તા<ુકા પંચાયતના સˆયો, \Iુખ તથા ઉપ\Iુખના હો—ાની Iુ—ત પંચાયતની *ટલી જ એટલે ક પાંચ વષની
રહશે.
,
dк

•

к

G:

:

– તા<ુકા પંચાયતનાં મહ+વનાં કાયe નીચે \માણે છે .
• L

Li / #] 6 kN

– \ાથિમક આરોdય કsUો, હો/7પટલ, \G ૂિત3ૃહ, ઔષધાલયો ચલાવવાં.
– 5ા^ય પાણી

ુ વઠોની યોજનાઓ
ર

– પાણી6ુ ં \“ૂ ષણ અટકાવ”ુ.ં
– Yુ•ુંબ િનયોજન6ુ ં કાય કર”ુ.ં
– િશ_ણ સમાજ િશ_ણ _ે‚ે
– \ાથિમક શાળાની 7થાપના અને સંચાલન
– \ાથિમક શાળાના ઓરડા બાંધવા, રમતગમતનાં મેદાનો બનાવવાં.
– અનૌપચા9રક િશ_ણ, \ૌઢિશ_ણ અને સમાજિશ_ણનાં કsUો ચલાવવાં.
• lE H- #m

6 kN :

– ખેતીવાડ= Gુધારણા, િસ‹ચાઈ બાંધકામ અને જમીન નવસાŠય કામગીર=
– ખેતી િસ‹ચાઈ માટ િધરાણાની Mયવ7થા
ૂ ોના તાલીમ વગe અને િવ7તરણ કાય•મો યોજવા.
– ખે£ત
– ગોડાઉન 7થાપવાં અને િનભાવવાં.
– વોટરશેડ િવકાસનાં કામો કરવાં.
•

n, #
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– પ™ુ દવાખાનાં અને Yૃિ‚મ ગભાધનનાં કsUો ચલાવવાં.
– ડર= િવકાસને \ો+સાહન આપ”ુ.ં
• #
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– અ7 ૃkયતા િનવારણ
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– સમાજના નબળા વગe, િવધવા +ય0તા માટની યોજનાઓ
– િનરાધાર લોકો માટ અનાથા•મો 7થાપવા અને ચલાવવાં.
• W

#

1 kN :

– ગામતાળનો િવકાસ અને 5ામીણ રહઠાણો6ુ ં આયોજન
• # к

kN :

– સહકાર= ધોરણે િધરાણ, વેચાણ, ઉµોગ, િસ‹ચાઈ વગેરને લગતી સહકાર= મંડળ=ઓ 7થાપવી.
•

! 9o!

:

– ઉ+પાદન સહ તાલીમ કsUો ચલાવવાં
– ખાદ= 5ામોµોગ, Yુ9ટર ઉµોગોનો િવકાસ
– Mયાવસાિયક માગદશન કsUો ચલાવવાં.
•
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– તા<ુકા પંચાયતની બેઠક સામાsય ર=તે દર ‚ણ માસે ભરવી જોઈશે.
– પરં W ુ તા<ુકા પંચાયતના ઓછા ઓછા 1/3 સˆયો \Iુખને લે.ખત િવનંતી કર તો બેઠક કોઈ પણ સમયે
બોલાવવી જોઈશે.
•
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– આનો સિવ7તાર ઉ&લેખ ‘પંચાયતની સિમિતઓ’ \કરણમાં કરલ છે .
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– તા<ુકા પંચાયતના \Iુખ નીચીનાં કાયe બAવવાનાં છે .
– તા<ુકા પંચાયતની બેઠક બોલાવવી, બેઠકો6ુ ં અŠય_ 7થાન લે” ુ ં અને તે6 ુ ં સંચાલન કર”ુ.ં
– પંચાયાતોના દફતરો તપાસી શકાશે.
– પંચાયતનાં આિથક અને કારોબાર= વહ=વટ પર દખરખ રાખવી.
– તા<ુકા પંચાયતની કોઈ સિમિતમાં સˆય તર=ક હોય તો તે સિમિતનો હો—ાની Xએ અŠય_ બને છે .
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– તા<ુકા પંચાયતનો સદ7ય \Iુખને પોતા6ુ ં રા€નાIુ ં લે.ખતમાં આપી શક છે અને રા€નાIુ ં મળે તે તાર=ખથી
અમલમાં આવે છે .
– ઉપ\Iુખ પંચાયતને લે.ખતમાં રા€નાIુ ં આપી શક છે પરં W ુ પંચાયત Žયાં Gુધી રા€નાIુ ં 7વીકાર નહ• +યાં
Gુધી અમલમાં આવશે નહ•.
– રા€નામાં 2ગે કોઈ તકરાર ઉભી થાય તો રા€નાIુ ં અમલમાં આMયા તાર=ખ થી 30 9દવસની કરવાની રહશે.
30 9દવસ પછ= કોઈ તકરાર ચાલશે ન9હ.

• " K#
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– \Iુખ ક ઉપ\Iુખ િવyુC તા<ુકા પંચાયતનો કોઈ સˆય િનયત ફોમમાં Yુલ સˆયોના 50 ટકા સˆયોની સહ=થી
અિવ,ાસ \7તાવ ર~ૂ કર= શકશે.
– જો \7તાવને પંચાયતના Yુલ સˆયોના 2/3 સˆયોની બšમ
ુ તીથી પસાર કરવામાં આવે તો * તાર=ખે \7તાવ
પસાર કયe હશે તે તાર=ખથી ‚ણ 9દવસ પછ= \Iુખ ક ઉપ\Iુખ હો—ો ધરાવતા બંધ થશે.
– \Iુખ ક ઉપ\Iુખની િવyુCમાં અિવ,ાસ \7તાવ ર~ૂ કયe હોય તે બેઠકમાં \Iુખ ક ઉપ\Iુખ અŠય_7થાને રહ=
શકશે નહ=, જો ક આવી બેઠકમાં બોલવાનો ક મત આપવાનો અિધકાર રહશે.
, к F+х
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– કોઈ સˆય, ઉપ\Iુખ ક \Iુખ પોતાની ફરજ બAવવામાં કG ૂર કર, સHાનો “ુyુપયોગ કર અથવા ફરજ
બAવવા અસમથ થયો હોય તો, યોdય કાયવાહ= કર=ને qજ&લા િવકાસ અિધકાર= સંબિં ધત સˆય, ઉપ\Iુખ ક
\Iુખને હો—ા પરથી “ૂ ર કર= શક છે .
– આવા šક
ુ મની સામે િવકાસ કિમશનરને અપેલ કર= શકાય છે , િવકાસ કિમશનર આપેલ šક
ુ મ સામે 9રિવઝન
અર€ કરવી પડ.
– આવા šક
ુ મની િવyુCમાં šક
ુ મની તાર=ખથી 30 9દવસની Iુદતની 2દર રાŽય સરકારને અપીલ થઈ શકશે.
• Fq ! !
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– તા<ુકા પંચાયત અથવા તેની સિમિતની બેઠકમાં સધળા િનણયો હાજર રહલ સˆયોની બšમ
ુ તીથી લેવાના રહશે.
– આ અિધિનયમમાં અsયથા ઠરાMQુ ં હોય તે િસવાય બેઠક અŠય_7થાન લેનાર અિધકાર=ની સરખા મતો પડ તો
તેવા દરક \સંગે બીજો અથવા િનણાયક મત આપવાનો અિધકાર છે .
•

, ]b :
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– દરક તા<ુકામાં એક ફંડ રહશે * તા<ુકા ફંડ તર=ક ઓળખાશે. તા<ુકા ફંડમાં નીચેની રકમો જમા કરવામાં આવે
છે .
(1) પંચાયત નાંખેલ કર દ ફ=ની આવક
(2) સઘળાં છાણ, j ૂળ કચરો અથવા પ™ુઓના મડદાની વેચાણની ઊપજ
(3) qજ&લા પંચાયત ક રાŽય સરકાર આપેલ ફાળાને રકમો
(4) qજ&લા પંચાયત ક રાŽય સરકારમાંથી લીધેલ લોનની રકમ
(5) તા<ુકા પંચાયત ક રાŽય મળે લ બ._સ ક ફાળાની રકમો
(6) તા<ુકા પંચાયતને \ાVત થતી કોઈ િમલકતની આવક ક ઊપજ
(7) 7ટ^પ ડ¸ુટ=માંથી થતી આવક
(8) ભાડાં તર=ક ફોજદાર= કસમાં કોઈપણ દં ડની રકમ િસવાયની બી€ 3ુનગ
ે ાર= તર=ક વG ૂલેલી રકમ.
•
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– તમામ રકમનો ઉપયોગ પંચાયતના અિધિનયમ હઠળના િનધા9રત કાયe માટ વપરાશે.
– બાક= રહલાં નાણાં ચા<ું ખચ માટ જોઈતાં ન હોય તો ઠરાવ કર=ને યોdય ર=તે રોકાણ કર= શકશે.
¹ રકમ અથવા તેના હVપાની w ૂકવણી અને તે 2ગેની Mયાજની
– પંચાયતે લીધેલ કોઈપણ લોનના દાખલામાં Iુ—લ
w ૂકવણી તેના ફંડ પર \થમ બોજો ગણાશે.
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– દરક તા<ુકા પંચાયત માટ એક સે•ટર= રહશે.
– દરક તા<ુકા પંચાયતમાં રાય સરકાર ƒારા િનQુ0ત તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= રહશે અને તે હો—ાની Xએ તા<ુકા
પંચાયતનો સે•ટર= ગણાશે.
– આ ઉપરાંત અિધિનયમમાં ઠરાMયા Iુજબના અિધકાર=ઓ અને નોકર= રહશે.
– તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=ને ~ુદા ~ુદા રાŽયોમાં – તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=, લોક ડવલપમOટ ઓ9ફસર અથવા
Iુoય વહ=વટ= અિધકાર= તર=ક ઓળખવામાં આવે છે .
•
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(1) પંચાયત અિધિનયમ \માણે બAવવાની ફરજો અદા કરશે.
(2) તા<ુકા પંચાયતના અિધકાર= સેવકોની ફરજો નm= કરશે.
(3) તા<ુકા પંચાયતની તમામ \” ૃિતઓની બાબતમાં દખરખ અને િનયં‚ણ રાખ”ુ.ં
(4) તા<ુકા પંચાયતના િવકાસા કામોના અમલ કરવા જXર= પગલાં લેવા.
(5) િનિધમાંથી નાણાં ઉપાડવા અને ખચવા.
(6) તા<ુકા પંચાયતના તમામ દ±તરો દ7તાવેજો ક7ટડ=માં રાખવાં.
(7) પંચાયતની બી€ ફરજો * કોઈપણ સિમિતને સuપવામાં ન આવી હોય.
(8) તા<ુકા પંચાયતના મં‚ી તર=ક પંચાયતની બેઠકો બોલાવવાની કાયG ૂ.ચ નો9ટસો તૈયાર કરવી.
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– તા<ુકા પંચાયતના અિધકાર=ઓની રA મં~ૂર કરવી.
– તા<ુકા પંચાયત ક તેની કોઈપણ સિમિતમાં હાજર રહવાની.
– પોતાના તાબા હઠળના અિધકાર=ઓના 3ુVત રકોડ લખવા.
– 5ામ પંચાયતની \થમ બેઠકની તાર=ખ નm= કરવી.
– તા<ુકા પંચાયતના અિધકાર= પાસેથી •ુલાસો માંગવાની સHા છે .
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– ચાર લાખ Gુધીની વસિત ધરાવતા qજ&લામાં qજ&લા પંચાયત 17 સˆયોની બનેલી રહશે અને ચાર લાખથી વjુ
વસિતવાળા qજ&લામાં દર લાખે ક તેના ભાગ માટ બે બેઠકોનો વધારો કરવાનો રહશે.
– qજ&લા પંચાયતના સદ7યોની wટં ૂ ણી qજ&લાના લાયકાત ધરાવતા મતદારો ƒારા સીધી wટં ૂ ણી ƒારા થાય છે .
– qજ&લા પંચાયતના સદ7યોની wટં ૂ ણી qજ&લાના લાયકાત ધરાવતા મતદારો ƒારા સીધી wટં ૂ ણી ƒારા થાય છે .
– qજ&લા અથવા તેના કોઈ પણ ભાગમાંના કોઈપણ મતદાર મંડળમાંથી wડં ૂ ાયેલા 3ુજરાત િવધાનસભાના સˆયો
qજ&લા પંચાયતમાં કાયમી આમંિ‚ત સˆયો ગણાશે, પરં W ુ તેમને મતાિધકારનો હm રહશે નહ•.
– qજ&લા પંચાયતની સˆય સંoયા, અનામત ઉમેદવારો માટની બેઠકો નm= કરવાનો અિધકાર િવકાસ કિમશનરને
છે .
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– સામાsય wટં ૂ ણીમાં wટં ૂ ાયેલા સˆયોનાં નામો \િસC થયાની તાર=ખથી ચાર અઠવા9ડયામાં િવકાસ કિમશનરને *
તાર=ખ નm= કર તે તાર=ખે qજ&લા પંચાયતની \થમ બેઠક મળશે.
– qજ&લા પંચાયતની \થમ બેઠકમાં અŠય_ નm= કરવાનો અિધકાર *ને િનQુ0ત કર તે અિધકાર= \થમ બેઠકના
અŠય_ 7થાને રહશે.
– \થમ બેઠકમાં મા‚ \Iુખ અને ઉપ\Iુખની wટં ૂ ણી િસવાય બી€ કોઈ કાયવાહ= કરવામાં આવતી નથી.
– આ અિધિનયમ હઠળ જો બે ઉમેદવારના સરખા મતો પડ તો અŠય_ 7થાન લેનાર અિધકાર=ની હાજર=માં .ચ¨ી
ઉપાડ=ને િનણય લેવામાં આવે છે .

– wટં ૂ ણી 2ગેના િવવાદ માટ િનણય Aહર થયાના ‚ીસ 9દવસમાં અપીલ કરવાની હોય છે .
, "
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– qજ&લા પંચાયતના સˆયો, ઉપ\Iુખ અને \Iુખના હો—ાની Iુદત qજ&લા પંચાયતના *ટલી * એટલે ક પાંચ
વષની હોય છે .
,
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– qજ&લા પંચાયત6ુ ં Iુoય મથક રાŽય સરકાર šક
ુ મ કર=ને ઠરાવે તે 7થળે રહશે.
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– qજ&લા પંચાયત નીચેનાં કાયe_ે‚ોમાં િવ.ભ˜ કામગીર= કર છે .
• L

Lc #] 6 :

– \ાથિમક આરોdય કsUો, દવાખાના, હો/7પટલો 7થાપવી અને ચલાવવી
– Yુ•ુંબ િનયોજન
– નસe દાયણોને તાલીમ
• $

к

:

– *&લા ક_ાના માગe,

ુ ો, નાળાં બાંધવા.
લ

– આવા ર7તા પર ” ૃ_ારોપણ કરાવ”ુ.ં
• шk5, #

шk5 :

– \ાથિમક િશ_ણ6ુ ં િનયં‚ણ, િનર=_ણ અને સંચાલન.
– આ•મશાળાઓની 7થાપના
– \ાથિમક શાળાઓના િશ_ણ કાય પર દખરખ
–

7ુ તકાલયો \ો+સાહન.

– \ોઢ િશ_ણ સમાજિશ_ણનાં કsUો ચલાવવાં.
• lE H "
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– ગોડાઉન અને કો&ડ 7ટોરજ બાંધવાં ચલાવવાં.
– જમીન Gુધારણા અને સંર_ણ
– લjુ િસ‹ચાઈ યોજના કરવી અને Aળવવી.
•

,
n#
-
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– પ™ુ દવાખાનાં 7થાપવાં.
– Yૃિ‚મ વીયદાન કsU 7થાપવાં.
– ડર= િવકાસ
• l, 81 "

t , 9o!

:

– Yુ9ટર ઉµોગને \ો+સાહન
– 5ામીણ કાર=ગરને Mયાવસાિયક તાલીમ

– ઔµો.ગક તાલીમ સં7થાઓ 7થાપવી
• #

кa
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– સમાજના નબળા વગe માટ છા‚ાલયો 7થાપવાં.
– અ6ુG ૂ.ચત Aિત જનAિત અને અsય પછાત વગe માટ કામ કરતી સં7થાઓને \ો+સાહન
• ` a
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(1) કરવેરા નાંખી શક છે .
(2) તા<ુકા પંચાયતના બ*ટની ચકાસણી કર=ને ભલામણ કર= શક છે .
(3) qજ&લા પંચાયત પોતા6ુ ં બ*ટ મં~ૂર કરવાની સHા ધરાવે છે .
(4) તાબાની પંચાયતોને લોન આપી શક છે .
(5) 5ામ પંચાયતો માટ પેટા િનયમો ઘડ= શક છે .
(6) જમીન, મહG ૂલ અિધિનયમ, 2ગગત ગામમાં ખેતીની જમીનને .બનખેતીમાં Xપાંતર કરવાની મં~ૂર= આપી શક
છે .
(7) qજ&લાની સહકાર= મંડળ=ઓની નuધણી કરવી ક તેના પેટા િનયમોને મં~ૂર= આપવાની સHા ધરાવે છે .
(8) 5ામ પંચાયત ક તા<ુકા પંચાયતમાં જXર કરતાં વધાર કમચાર=ઓ હોય તો મહકમ ધટાડવા આદશ આપી શક
છે .
(9) તા<ુકા પંચાયતના \Iુખ6ુ ં રા€નાIુ ં મં~ૂર કરવાની સHા આદશ ધરાવે છે .
(10) તા<ુકા પંચાયતમાં તાક=દના \સંગ ખચ મં~ૂર કરવાની સHા ધરાવે છે .
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– qજ&લા પંચાયતની બેઠકો બોલાવવી, અŠય_7થાન લે” ુ ં અને સંચાલન કર”ુ.ં
– પંચાયતનાં દફતરો તપાસી શકશે.
– પંચાયત અિધિનયમ હઠળ સuપાયેલ તમામ સHાઓ અને ફરજો બAવવી.
– પંચાયતની આિથક અને કારોબાર= વહ=વટ પર દખરખ રાખવી.
– પંચાયત ક સિમિતના િનણયોના અમલ કરાવવા માટ qજ&લા િવકાસ અિધકાર= પર દખરખ રાખવી.
– કોઈપણ તાક=દ6ુ ં કામ શX કરવા, બંધ રાખવા ક મોYૂફ રાખવાનો અિધકાર છે .
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(1) \Iુખની ગેરહાજર=માં પંચાયતની બેઠકો6ુ ં અŠય_7થાન લે”.ુ ં
(2) \Iુખની ગેરહાજર=માં \Iુખ તર=કની સHાઓ અને ફરજો અદા કરવી.
(3) પંચાયત અિધિનયમ 2તગત \Iુખ * કાયe ક સHાઓ લે.ખતમાં સuપે તે અદા કરવી.
, к 9 F+х
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– qજ&લા પંચાયતનો કોઈપણ સદ7ય \Iુખ ક ઉપ\Iુખ િવyુC િનયત નI ૂનામાં ઠરાવMયા Iુજબ અિવ,ાસની
દરખા7ત લાવી શકશે.
– દરખા7ત માટ Yુલ સˆયોના પચાસ ટકા સˆયોને ટકો જXર= છે .

– આ કામગીર= માટ બોલાવેલ બેઠકમાં \Iુખ ક ઉપ\Iુખ અŠય_7થાને રહ= શકશે નહ•, જો ક તેમને બોલાવવાનો
ક મત આપવાનો અિધકાર રહશે.
– અિવ,ાસ \7તાવ મzયાની તાર=ખથી પંદર 9દવસની 2દર બેઠક બોલાવવાની રહશે.
– જો \Iુખ આવી બેઠક બોલાવવામાં િનfફળ થાય તો qજ&લા િવકાસ અિધકાર= િવકાસ કિમશનરને 9રપોટ કરશે,
આવા 9રપોટ મzયાની તાર=ખથી 15 9દવસમાં બેઠક બોલાવવાની રહશે.
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– પંચાયતનો કોઈ સˆય \Iુખને રા€નાIુ ં આપીને હો—ા પરથી §ટો થઈ શકશે.
– \Iુખને રા€નાIુ ં મzયાની તાર=ખથી અમલમાં આવશે.
– ઉપ\Iુખ પંચાયતને લે.ખતમાં રા€નાIુ ં આપીને હો—ા પરથી §ટો થઈ શકશે, પરં W ુ પંચાયત તેને મં~ૂર ન કર
+યાં Gુધી અમલમાં આવશેનહ•.
– qજ&લા પંચાયતના \Iુખ પોતા6ુ ં રા€નાIુ ં િવકાસ કિમશનરને આપે છે .
– રા€નામા 2ગેની તકરાર માટ તાર=ખથી ‚ીસ 9દવસની 2દર પંચાયત સ.ચવને લે.ખતમાં ર~ૂઆત કરવાની
રહશે.
, к F+х
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– પંચાયતનો કોઈ સˆય, ઉપ\Iુખ ક \Iુખને ફરજ અદા કરવામાં િનfફળ નીવડ, સHાનો “ુyુપયોગ કર તો યોdય
કાયવાહ= કર=ને િવકાસ કિમશનર તેમને હોદા પરથી “ૂ ર કર= શકશે.
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– qજ&લા પંચાયતની સામાsય બેઠક દર ‚ણ માસે ભરવી પડ.
– જો પંચાયતના 1/3 સˆયો લે.ખત િવનંતી કર તો qજ&લા પંચાયતની બેઠક ગમે +યાર બોલાવી શકાશે.
• ` a
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– qજ&લા પંચાયતની સિમિતઓ ઉ&લેખ ‘પંચાયતની સિમિતઓ’ \કરણમાં કરલ છે .
• ` a

]b :

– દરક qજ&લા એક ફંડ રહશે * qજ&લા ફંડના નામે ઓળખાશે, *મા નીચેની રકમો જમા કરાય છે .
– કર અને ફ=ની આવક
– રાŽય સરકાર આપેલ ફાળાની રકમો
– રાŽય સરકાર આપેલ ફાળાની રકમો
– રાŽય સરકાર પાસેથે લીધેલ લોન
– qજ&લા પંચાયતને મળે લ િમલકતમાંથી થતી આવક ક ઊપજ
• ` a
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5 ]b :

– દરક qજ&લા પંચાયતમાં ‘qજ&લા Yુ•ુંબ ક&યાણ ફંડ’ 7થાપવામાં આવશે.
– qજ&લા Yુ•ુંબ ક&યાણ ફંડમાં રાŽય સરકાર કsU સરકાર તરફથી Yુ•ુંબ 0&યાણના કાય•મ સરકાર તરફથી Yુ•ુંબ
ક&યાણ સીલના વેચાણની આવકનો સમાવેશ થાય છે .
– આ ફંડનો ઉપયોગ qજ&લા Yુ•ુંબ ક&યાણ કાય•મ માટ કરવાનો રહશે. & વધારાના ફંડનો ઉપયોગ ઠરાવ કર=ને
તે6 ુ ં રોકાણ કર= શકાશે.

–
• ` a
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– દરક qજ&લામાં qજ&લા પંચાયત માટ એક સે•ટર= રહશે.
– પંચાયત હઠળ Iુકાયેલ qજ&લા િવકાસ અિધકાર= હો—ાની Xએ qજ&લા પંચાયતના સે•ટર= તર=ક ફરજ બAવશે.
• ` a
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– qજ&લા પંચાયતના અિધકાર=ઓની ફરજ કરવી.
– અિધકાર=ઓ અને કમચાર=ઓની કામગીર= પર દખરખ રાખવી.
– qજ&લા પંચાયતની દરક કમચાર=ઓની કામગીર= પર દખરખ રાખવી.
– પંચાયત તેમજ સિમિતઓ 2ગેના પ‚કો, કાગળો, દ7તાવેજો ક7ટડ=માં રાખશે.
– 9હસાબની બાબતમાં દફતરો પર દખરખ અને િનયં‚ણ રાખશે.
– પંચાયતની સઘળ= િવકાસ યોજનાઓના +વ9રત અમલ માટ જXર= પગલાં લેવાં.
– qજ&લાં પંચાયતની બેઠકો માટની નોટ=સ અને એજડા
ં તૈયાર કરવો.
– qજ&લા પંચાયતના સે•ટર= તર=ક ફરજો બAવવી.
• ` a
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– qજ&લા પંચાયત ક કોઈપણ સિમિતની બેઠકમાં હાજર રહવાનો.
– પંચાયતના અિધકાર= પાસેથી •ુલાસો માંગવાનો અિધકાર.
– પંચાયતના કમચાર=ની રA મં~ૂર કરવાની સHા.
– અિધકાર=ની િનમtકં ૂ કરવાની સHા.
– તાબા હઠળના કમચાર=ઓના 3ુVત કરવાની સHા.
– પંચાયત સિમિતના ફંડમાંથી નાણા ઉપાડવા અને ખચવાનો અિધકાર.
– તા<ુકા પંચાયતની \થમ બOકની તાર=ખ નm= કરવાનો અિધકાર.
– તા<ુકા પંચાયતની \થમ બેઠકમાં અŠય_7થાન નm= કરવાનો અિધકાર.
– ફરજમાં કG ૂર બC તા<ુકા પંચાયતના પદ પર “ૂ ર કરવાનો અિધકાર, તા<ુકા પંચાયતના \Iુખ હો—ા પરથી “ૂ ર
કરવાનો અિધકાર.

#

•
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– 5ામ પંચાયતની સિમિતઓ
(અ) ફરqજયાત બનાવવાની સિમિતઓ
(1) સામાqજક sયાય સિમિત અને
(2) પાણી સિમિત અને
(બ) મરqજયાત સિમિત : કારોબાર= સિમિત
(1) #

` кA

#

:

– સˆય સંoયા પાંચથી વjુ નહ•, Iુદત 5ામ પંચાયતના *ટલી જ.
• #

:

– વા°&મ9ક ક સફાઈ કામદાર Aિતનો એક સˆય, જો wટં ૂ ાયેલ સˆય ન હોય તો 5ામ પંચાયતમાં સદ7ય
wટં ૂ ાવવાની લાયકાત ધરાવતા પંચાયત િવ7તારના સદ7યને કોઓVટ કર= શકાય.
– અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતનો અનામત બેઠક પરથી wટં ૂ ાયેલ સદ7ય *માં એક Lી સˆય હોવી
જXર= છે . જો wટં ૂ ાયેલ સદ7ય ન મળે તો અને સિમિત માટ જXર= સˆયસંoયા • ૂટતી હોય તો પંચાયત
પંચાયતમાં wટં ૂ ાવવાની લાયકાત ધરાવતા આ Aિતના સˆયને કો ઓVટ કર= શકાય.
– આવા કો ઓVટ સˆયો મત આપી શક છે તેમજ સિમિતના અŠય_ પણ થઈ શક છે .
– આ સિમિતના અŠય_ પણ થઈ શક છે .
– આ સિમિત અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિત સ9હત અsય નબળા વગના લોકોને સામાqજક sયાય મળે
તેવા કાયe *વાં ક નબળા વગe માટ પીવા6ુ ં પાણી, 3ૃહિનમાણ, દ=વાબHીની સગવડ, sહાવા ધોવાની સગવડ,
િશ_ણની Gુિવધાઓ, સામાqજક નૈિતક ક&યાણ, નશાબંધી, અ7 ૃkયતા િનવારણ, X,ત, અને ~ુગાર ના-ુદ=,
બાળ0&યાણ, આિથક, સામાqજક, સાં7Yૃિતક અને સહકાર= \” ૃિતઓ તેમજ Aહર 7થળોમાં પછાત વગeના લોકો
\+યે ભેદભાવ ન થાય તેવાં કાયe કરશે.
– સામાqજક sયાય સિમિતના િનણયથી નારાજ Mય/0ત 60 9દવસની 2દર તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=ને અપીલ કર=
શક છે .
– સામાqજક sયાય સિમિતના સˆયો પોતાનાથી કોઈ એકને અŠય_ wટં ૂ = કાઢશે.
– સિમિતનો કોઈ સˆય અથવા અŠય_ પંચાયતને પોતા6ુ ં રા€નાIુ ં સિમિતમાંથી સˆય ક અŠય_પદથી રા€નાIુ ં
આપી શકશે.
– 5ામ પંચાયતે સામાqજક sયાય સિમિત બનાવવી ફરqજયાત છે .
– સિમિતની સભા ઓછામાં ઓછા ‚ણ માસમાં એકવાર ભરવી.
– 5ામ પંચાયત સામાqજક sયાય સિમિત બનાવવી ફરqજયાત છે .
– ગણ ૂિત માટ 1/3 સˆયો અથવા ‚ણ સˆયો બે માંથી * વjુ હોય તે.
• к !$
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– 5ામ પંચાયતની આ મરqજયાત સિમિત છે .

– સˆય સંoયા 5, Iુદત બે વષ, સિમિતની Iુદત
ૂર= થતાં સિમિતની Iુદત પણ

ૂર= થયા પછ= ફર=થી રચના થઈ શકશે, પરં W ુ પંચાયતની Iુદત

ૂર= થશે.

– સિમિતની પાંચ સˆયોમાં એક સˆય અ6ુG ૂ.ચત Aિત અથવા અ6ુG ૂ.ચત જનAિત અને એક સˆય Lી હોવી
જોઈએ.
– કારોબાર= સિમિતને પંચાયત * કાયe સuપે તે કરવાનાં રહશે, તે માટ પંચાયતે ઠરાવ કરવાનો રહશે.
– સિમિતની બેઠક ઓછામાં ઓછ= ‚ણ મ9હનામાં એક વાર મળશે.
– જો સરપંચ ક ઉપસરપંચ સિમિતના સદ7ય હશે તો તે સરપંચ હો—ાની Xએ અŠય_ ગણાશે, જો સરપંચ ના પાડ
તો ઉપસરપંચ અŠય_ ગણાશે અને જો બંને અŠય_ તર=ક રહવાની ના પાડ તો સિમિતમાંથી એક સˆયને
અŠય_ તર=ક wટં ૂ = કાઢવામાં આવશે.
•
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– પાણી સિમિત ફરqજયાતપણે બનાવવા6ુ ં ઠરાવવામાં આMQુ ં છે .
– સરપંચ અને પંચાયત ઠરાવે તેવા પંચાયતના ઉપસરપંચ સ9હત ચાર સˆયો, આ પાંચ પૈક= એક Lી માટ, બે
અ6ુG ૂ.ચત Aિત ક અ6ુG ૂ.ચત શૈ_.ણક પછાત વગના હોવા જોઈએ.
– 5ામ પંચાયત િવ7તારના 7થાિનક રહવાસીઓ *ઓ મતદાર હોય તેમાંથી રqજ7ટડ થયેલ 7વૈ°>છક સં7થાઓ *વી
ૂ મંડળ, મ9હલા મંડળ વગેરના 2 થી 3 સˆયો.
ક સહકાર= મંડળ=, Qુવક મંડળ, ખે£ત
– તલાટ= કમ મં‚ી સિમિતના મં‚ી તર=ક રહશે.
– સિમિતની Iુદત બે વષની રહશે.
– આ સિમિત પીવાના પાણી, જળLોતની Aળવણી, પાણીની પાઈપલાઈન, પાણીની ટાંક=ઓની િનયિમત સફાઈ
તેમજ, પાણી વેરાની િનયિમત વG ૂલાત, શોષખાડા પાણી િવતરણ તેમજ આ કામગીર=ને વેગ આપવા માટ
સંબિં ધત સં7થાઓ પાસેથી આિથક સહાય મેળવવાના \યાસો અને કામગીર= કરશે.
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– ઉપરો0ત સિમિતઓ ઉપરાંત પંચાયતને જXર લાગે તો બી€ એક અથવા તેથી વjુ સિમિતઓ સરકારની
ૂવમં~ૂર= લઈને રચી શકાશે.
– આ સિમિતઓની સˆયસંoયા તથા Iુદત પંચાયત ઠરાવે તે \માણે કરશે.
•
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– તા<ુકા પંચાયતમાં કારોબાર= સિમિત અને સામાqજક sયાય સિમિત આ બે સિમિતઓની રચના ફરqજયાત છે .
– પંચાયતનો સˆય ન હોય તેવી કોઈ Mય/0ત સિમિતનો અŠય_ બની શકશે નહ•.
– સિમિતના સˆયો પોતાનામાંથી કોઈ એકને સિમિતના અŠય_ બની શકશે નહ•.
– સિમિતનો અŠય_ ક સદ7ય પંચાયતને રા€નાIુ ં આપીને અŠય_ ક સˆયપદથી રા€નાIુ ં આપી શકશે.
•
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– તા<ુકા પંચાયતમાં કારોબાર= સિમિત અને સામાqજક sયાય સિમિત આ બે સિમિતઓની રચના ફરqજયાત છે .
– પંચાયતનો સˆય ન હોય તેવી કોઈ Mય/0ત સિમિતનો અŠય_ બની શકશે નહ•.
– સિમિતનો અŠય_ ક સદ7ય પંચાયતને રા€નાIુ ં આપીને અŠય_ ક સˆયપદથી રા€નાIુ ં આપી શકશે.
(1) к !$
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– સˆયસંoયા વjુમાં વjુ નવ અને ઓછામાં ઓછા પાંચ સˆયો, Iુદત બે વષ.
– તા<ુકા પંચાયત કારોબાર= સિમિતને * સHા, કાયe અને ફરજો સuપે તે માટ કારોબાર= સિમિતએ તે \માણે
કામગીર= કરવાની છે અને આ માટ તા<ુકા પંચાયતને ઠરાવ કરવો જોઈએ.
– મા‚ સિમિતની રચના કરવાથી જ સિમિતને અિધકાર જતો નથી.
– સિમિતના િનણયથી નારાજ Mય/0ત તા<ુકા પંચાયતને અપીલ કર= શકશે.
– કારોબાર= સિમિતની \થમ બેઠકમાં સિમિતના અŠય_ wટં ૂ ણી ક પસંદગી થાય છે . આવી બેઠક બોલાવવાનો
અિધકાર તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=ને છે .
– તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= સિમિતના મં‚ી તર=ક રહશે.
(2) #
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:

– સામાqજક સˆય સંoયા – 5 અને Iુદત પંચાયતના *ટલી જ.
– સિમિતની રચના : પંચાયતના wટં ૂ ાયેલા સદ7યોમાંથી નીચે \માણે પસંદગી કરવામાં આવશે.
(1) વા&મી9ક કામદાર Aિતનો એક સˆય અને હોય તો પંચાયતમાં wટં ૂ ાવવાની લાયકાત ધરાવનાર આ Aિતના
સˆયને કો ઓVટ કર= શકાશે.
(2) બાક=ના સˆયોમાં અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓમાંથી wટં ૂ ાયેલા પંચાયતના સદ7યોમાંથી
નીમાશે અને તેમાં ઓછામાં ઓછ= એક Mય/0ત તે Aિતની Lી સˆય હશે. જો આવા સˆયો પંચાયતમાં

ૂરતા

\માણમાં wટં ૂ ાવવાની લાયકાત ધરાવે છે તેમાંથી કો ઓVટ કર= શકાશે.
(3) સામાqજક sયાય સિમિતનાં કાયe અને ફરજો િનયમોથી નm= કરલ હોવાથી તા<ુકા પંચાયત પાછાં ખOચી શકતી
નથી.
(4) સામાqજક sયાય સિમિતના િનણયથી નારાજ Mય/0ત 60 9દવસોમાં qજ&લાની સામાqજક sયાયસિમિતને અપીલ
કર= શકશે.
(5) સિમિતને બેઠક વષમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વખત એટલે દર ‚ણ મ9હને બોલાવવી પડ છે .
(3) "A

#

:

– જો તા<ુકા પંચાયતને આવkયક લાગે તો કારોબાર= સિમિત અને સામાqજક sયાય સિમિત ઉપરાંત બી€ એક ક
વjુ સિમિતઓ રચી શકશે.
– સિમિતની રચના માટ રાŽય સરકારની

ૂવ મં~ૂર= જXર= છે .

– આવી સિમિતની સˆયસંoયા વjુમાં વjુ પાંચની રહશે.
– સિમિતની Iુદત એક વષની રહશે.
(4) ` a
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:

– qજ&લા આયોજન સિમિતને મદદXપ થવા માટ ઓછામાં ઓછા સાત સˆયોવાળ= તા<ુકાવાર પેટાસિમિતની રચના
કરવામાં આવશે.
– સિમિતની રચના :
(1) અŠય_ : તા<ુકા પંચાયતના \Iુખ
(2) ઉપાŠય_ : \ાંત અિધકાર= qજ&લા િવકાસ અિધકાર=
(3) સˆયો : તા<ુકા ધારાસˆયો
(4) સˆય : તા<ુકામાંથી wટં ૂ ાયેલ qજ&લા પંચાયતના સદ7ય
(5) સˆય : સામાqજક sયાય સિમિતનો અŠય_

(6) સˆય : મામલતદાર
(7) વીસ Iુ—ા કાય•મના અમલ અને તેની સમી_ા માટની સિમિત
– સામાqજક sયાય સિમિત અને િશ_ણ સિમિતની Iુદત પંચાયતના *ટલી એટલે ક પાંચ વષની રહશે. બાક=ની
સિમિતની Iુદત બે વષની રહશે.
– દરક સિમિતના સˆયો પોતાનામાંથી સિમિતના અŠય_ને wટં ૂ શે, પરં W ુ જો પંચાયતના \Iુખ ક ઉપ\Iુખ
સિમિતમાં હશે તો \Iુખ હો—ાની Xએ અŠય_ બનશે,
– જો \Iુખ ના પાડ તો ઉપ\Iુખ અને બંને ના પાડ તો સિમિતનો કોઈપણ સˆય \Iુખ બની શકશે.
– પંચાયતના \Iુખ અને િશ_ણ સિમિતના અŠય_ બંને હો—ા પર એક= સાથે રહ= શકતો નહ•.
– સિમિતમાં એકવાર wટં ૂ ાયેલો સˆય ફર= wટં ૂ ાવાને લાયક રહશે.
– કોઈ સˆય ક અŠય_ પંચાયતને પોતા6ુ ં રા€નાIુ ં મોકલીને સˆય ક અŠય_પદથી રા€નાIુ ં આપી શકશે.
– કોઈ સિમિતને નહ• સuપાયેલ કાયe અને ફરજો અને સHા qજ&લા પંચાયત પોતે વાપરશે અને બAવશે.

(1) к !$

#

:

– સˆય સંoયા વjુમાં વjુ નવ અને Iુદત બે વષ, પંચાયતની Iુદત

ૂર= થતાં સિમિતની Iુદત પણ

ૂર= થશે.

– કારોબાર= સિમિત નાણાં, 5ામર_કો અને 5ામસંર_ણને લગતાં કાયe તેમજ બી€ કોઈ સિમિતને નહ• સuપાયેલા
કાયe કરશે.
– કારોબાર= સિમિત પોતાના સˆયોમાંથી બે પેટા સિમિતઓ રચી શકશે, પણ તે કોઈ બાબતમાં આખર= િનણય લઈ
શકશે નહ•.
(2) #
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– સˆય સંoયા – 5, Iુદત 5 વષ ક પંચાયતના *ટલી જ.
• #

:

– વા&મી9ક કામદાર Aિતનો એક સˆય.
– અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતના મ9હલા સˆય.
– અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતના મ9હલા સˆય.
– જો ઉપરો0ત »ાિતના wટાયે
ં ૂ લા સˆયો ન હોય તો qજ&લા પંચાયતમાં wટં ૂ ાવવાની લાયકાત ધરાવતા
મતદારોમાંથી આ અનામત Aિતના સˆયોને સિમિતમાં કો – ઓVટ કર= શકાય.
– કોVટ થયેલા સˆયોને મતાિધકાર નથી તેમજ તે સિમિતના અŠય_ ન બની શક.
– સામાqજક sયાય સિમિત6ુ ં કાય અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિત તેમજ સમાજના નબળા વગના
ુ ક વતન ન થાય તે જોવા6ુ ં છે .
લોકોને \+યે ભેદભાવ વ
– સામાqજક sયાય સિમિતના િનણય સામે qજ&લા પંચાયતની અપીલ સિમિત સમ_ અપીલ થઈ શકતી નથી,
સિમિતના િનણયથી નારાજ થયેલ Mય/0ત રાŽય સરકારની 60 9દવસની મયાદામાં અપીલ કર= શકશે.
(3) шk5 #
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– સˆય સંoયા – 7 થી 9, Iુદત – પંચાયતના *ટલી જ.

• #

:

– પંચાયતના wટં ૂ ાયેલા સˆયોમાંથી
– અ6ુG ૂ.ચત Aિતનો એક સˆય
– અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓ એક સˆય
– સામાqજક અને શૈ_.ણક ર=તે પછાત વગનો એક સˆય.
– જો ઉપરથી કોઈ સˆય ન મળે તો પંચાયતના બીA સˆયોને િનQુ0ત કર= શકાય.
– qજ&લામાંથી મતદારયાદ=માં નામ ધરાવતા દસ વષથી શૈ_.ણક સં7થાનો અ6ુભવ ધરાવતા 7થાનકમાંથી બે
સˆયો.
– સિમિત qજ&લા પંચાયતની િશ_ણને લગતી તમામ સHા વાપરશે પરં W ુ સવeપ9રતા qજ&લા પંચાયતની રહશે.
– આ સિમિતને qજ&લા પંચાયતની સં ૂણ સHા Gુ\ત છે છતાં તેના િનણયની સામે qજ&લા પંચાયતની અપીલ
સિમિતને અપીલ થઈ શકશે.
(4) C
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– સˆય સંoયા 5 , Iુદત બે વષ, પંચાયતની Iુદત

ૂર= થતાં સિમિતની Iુદત પણ

– આ સિમિત Aહર આરોdય, હો/7પટલો, આરોdય કsUો, સફાઈ, પાણી

ૂર= થશે.

ુ વઠો, શીતળા, અને Yુ•ુંબ િનયોજનને
ર

લગતાં qજ&લા પંચાયતને સuપે તેવા કાયe અને તેવી સHાઓ વાપરશે.
(5) C
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:

– સˆય સંoયા – 5, Iુદત બે વષ, પંચાયતની Iુદત

ૂર= થતા સિમિતની Iુદત પણ

ૂર= થશે.

– આ સિમિત Aહર બાંધકામ, Mયવહારનાં સાધનો, મકાનો, ગામડાંના ધરોનાં બાંધકામ અને Yુદરતી આફતો સામે
રાહતને લગતાં કાયe તેમજ qજ&લા પંચાયત * સHા અને ફરજો સuપે તે અદા કરશે.
(6) "

#

:

– સˆય સંoયા, qજ&લા પંચાયતના \Iુખ િસવાય અsય ચાર સˆયો.
– Iુદત બે વષ, પંચાયતની Iુદત

ૂર= થતાં સિમિતની Iુદત

ૂર= થશે.

– qજ&લા પંચાયતના સિમિતના સે•ટર= માટ પંચાયતના કોઈ અિધકાર=ને નીમશે.
– અપીલ સિમિતની બેઠક સિમિતના અŠય_ નm= કર તે સમયે અને 7થળે મળશે. પરં W ુ બેઠક 2ગેની મા9હતી
સિમિતના સદ7યોને ઓછામાં ઓછા બે 9દવસ અગાઉ નો9ટસથી જણાવવાની રહશે.
– સિમિતના ‚ણ સˆયો હાજર હોય +યાર Gુનવણી થઈ શક.
(7)
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:

– સˆય સંoયા, qજ&લા પંચાયતના \Iુખ િસવાય અsય ચાર સˆયો.
– Iુદત બે વષ. પંચાયતની Iુદત

ૂર= થતાં સિમિતની Iુદત પણ

ૂણ થશે.

– પંચાયતના \Iુખ હો—ાની Xએ સિમિતના અŠય_ ગણાશે.
– \ધાનમં‚ી વીસ Iુ—ાના આિથક કાય•મનો પંચાયત ƒારા અમલ કરવા માટ આ સિમિતની રચાન કરવામાં આવે
છે .
– વીસ Iુ—ાની યાદ=
(1) 5ામીણ ગર=બાઈનો \િતકાર
(2) વરસાદ આધા9રત Yૃિષ માટની MQ ૂહરચના

:

(3) િસ‹ચાઈના પાણીનો વjુ સારો ઉપયોગ
(4) મબલખ પાક
(5) જમીન Gુધારણાનો અમલ
(6) 5ામીણ મ~ૂરો માટ ખાસ કાય•મ
(7) પીવા6ુ ં 7વ>છ પાણી
(8) સવ માટ આરોdય
(9) બે બાળકોનો આદશ
(10) િશ_ણ6ુ ં િવ7W ૃતીકરણ
(11) અ6ુG ૂ.ચત Aિતઓ અને અ6ુG ૂ.ચત જનAિતઓને sયાય.
(12) મ9હલાઓ માટ સમાનતા
(13) Qુવાનો માટ નવી તકો
(14) લોકો માટ રહણાંકની Gુિવધા
(15) ¼ંપડપ½ી િવ7તારમાં Gુધારો
(16) વનીકરણ માટ નવી MQ ૂહરચના
(17) પયાવરણ6ુ ં ર_ણ
(18) 5ાહકોના 9હતોની ર_ા
(19) ગામો માટ ઊA
(20) જવાબદાર વહ=વટતં‚
• "A

#

:

– qજ&લા પંચાયતને જXર લાગે તો નીચેની વધારાની સિમિતઓ રચી શકશે તે માટ રાŽય સરકારની

ૂવ મં~ૂર=ની

આવkયકતા નથી.
(1) ઉ+પાદન, સહકાર અને િસ‹ચાઈ સિમિત
(2) મ9હલા બાળક&યાણ અને Qુવા \” ૃિત સિમિત
નuધ :
– આવી સિમિતઓની રચના થયા પછ= સિમિતઓના નાંમ, બાયોડટા સ9હતની મા9હતી િવકાસ કિમશનર•ી,
3ુજરાત રાŽય ગાંધીનગરને અને અ5સ.ચવ•ી, પંચાયત અને 5ામ 3ૃહ િનમાણને નામજોગ તા+કા.લક મોકલી
આપવાની રહશે.
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– સમ5 qજ&લા િવકાસ યોજના માટ qજ&લા પંચાયતના સદ7યો અને qજ&લાની નગરપા.લકાઓના સદ7યોની
બનેલી એક qજ&લા આયોજન સિમિતની રચના કરવામાં આવે છે .
– સˆય સંoયા : 30 થી 50
(1) અŠય_ : qજ&લા \ભાર= મં‚ી
(2) ઉપાŠય_ : qજ&લા પંચાયતના \Iુખ
(3) સˆયો :

(1) 5ા^ય અને શહર= િવ7તારના qજ&લા પંચાયતના અને નગરપા.લકા િવ7તારની વસિતના \માણમાં, qજ&લા
પંચાયતના અને નગરપા.લકાના સદ7યો.
(2) િનQુ0ત સˆયો : આયોજન િનfણાંત, ¾qજિનયર•ગ િનfણાંત, નાણાં વહ=વટ= િનfણાંત, 7વૈ°>છક 7વસહાયજોથ
િનfણાંત
(3) કાયમી આમંિ‚ત : qજ&લા wટં ૂ ાયેલ સંસદ સˆયો
(4) આમંિ‚ત : qજ&લા ક_ાના ખાતાઓના અિધકારો
(5) સિમિતના સ.ચવ : qજ&લા કલે0ટર
(6) સˆય સ.ચવ : qજ&લા િવકાસ અિધકાર=
(7) અિધક સˆય સ.ચવ : qજ&લા આયોજન અિધકાર=
દરક તા<ુકા માટ તા<ુકાવાર પેટા સિમિતની રચના કરવાની રહશે.
7.
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– 5ામ પંચાયતોએ કsU સરકાર ƒારા ચલાવતી સામાqજક િવકાસની િવ.ભ˜ યોજનાઓના અમલીકરણમાં મહ+વની
ૂિમકા ભજવી છે .
(1) 6wA
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– 5ા^ય પંચાયતોએ કsU સરકાર ƒારા ચલાવતી સામાqજક િવકાસની િવ.ભ˜ યોજનાઓના અમલીકરણમાં
ૂિમકા ભજવી છે .

મહ+વની

– ઈ.સ. 1972માં ઈ¡sદરાગાંધી વડા\ધાન હતા +યાર શX કરવામાં આવી હતી.
– 3ુજરાત સરકાર આ યોજનાનો \ારં ભ તા. 31-5-1972થી શX કયe હતો.
(2) #
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– કsU સરકાર મફત Vલોટની ઈ¡sદરા આવાસ યોજના *વી 3ુજરાત સરકાર તા. 10-04-1997થી સરદાર આવાસ
યોજના અમલમાં I ૂક= છે .
– આ યોજના હઠળ X. 36000 સરકાર= સહાય અને X. 7000નો લોકફાળો નm= કરવામાં અગાઉ X. 11000 ની
વાિષક આવક મયાદા હતી, તેના બદલે તા. 1-5-2001થી ગર=બી રખા નીચે €વતાં તમામ Yુ•ુંબોને આમાં
આવર= લેવામાં આવેલ છે .
– પોતાના મા.લક=ના Vલોટમાં પણ મકાન બાંધવા આ યોજનાનો લાભ આપવા6ુ ં ઠરાMQુ ં છે .

(3) "T%
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– ઈ.સ. 1997-78માં ત+કાલીન રાŽય સરકાર ગામડામાં શહરો *વી Gુિવધા મળ= રહ અને લોકો6ુ ં શહરો તરફ6ુ ં
7થળાંતર અટક તે હWુથી આ યોજના અમલમાં I ૂકવામાં આવી.
– આ યોજના 2તગત દરક તા<ુકામાંથી એક ગામ પસંદ કર=ને પંચાયત ઘર, શાળાનો ઓરડો, કો^Qુિનટ= હોલ
*વી Gુિવધાઓ

ૂર= પાડવા Xિપયા પચાસ હAર Gુધીની 5ાંટ આપવામાં આવતી હતી.

– જો ક યોજનાનો હWુ સફળ ન થવાને લીધે અને જનતા સરકાર બદલવાની યોજના બંધ થઈ ગઈ.
(4) D ,
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– 3ુજરાત સરકાર તા. 29-7-2006 થી સાર= કામગીર= કરનાર પંચાયતના સરપંચ, તલાટ= કમ મં‚ી, તા<ુકા
િવકાસ અિધકાર=, િનયામક 5ામ િવકાસ એજસીને
ં
આપવા6ુ ં ઠરાMQુ ં હWુ.ં

(5) L Lc W
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– િનમળ 3ુજરાત વષ 2007 ના 2તગત આ યોજના 3ુજરાત માટ ઈ.સ. 2008-09 વષમાં Xિપયા એક લાખની
જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી.
c-W
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– 3ુજરાત સરકાર તા. 21-7-2004 થી આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આMયો છે .
– િવકાસમાં અવરોધXપ બનતાં »ાિતવાદ, કોમવાદને અટકાવવા ગામમાં સદભાવ, ભાઈચારો અને સાI ૂ9હક
એખલાસ જળવાઈ રહ તેમજ ઝઘડાનો િનકાલ 5ા^ય_ાએ આવે તે હWુથી
ં
આ યોજનાઓ અમલ કરવામાં
આMયો છે .
– આ યોજનામાં ભાગ લેવા માટના ધોરણો :
(1) છે &લાં પાંચ વષમાં ગામમાં નીચેના ફાયદા પૈક= એકય 3ુનો નuધાયો ન હોય. ફોજદાર= ધારો, •=મીનલ \ોિસજર
કોડ, નોકe9ટસ એ0ટ, ~ુગારધારો, બો^બે \ો9હ.બશન એ0ટ.
(2) ધો- 7 Gુધી અધવ>ચેથી અˆયાસ છોડનારની સંoયા નહ=વંત હોવી જોઈએ.
(3) 5ામના 7થાિનક \’નો 2દર2દરની સમ~ૂિતથી પતાવેલા હોવા જોઈએ.
(4) ગામમાં »ાિત ક કોમનાં ધમ7થાનો 2ગે કોઈ િવવાદ હોવા ન જોઈએ.
(5) દ.લત અને પછાત વગના લોકો \+યે ભેદભાવ વગરનો Mયવહાર થવો જોઈએ.
(6) ગામની 7વ>છતા જળવાય તેવા \યાસો થયેલા હોવા જોઈએ.
(7) ખેતતલાવડ=, બોર=બંધ ƒારા જળસંચય 2ગે સાર= કામગીર= થયેલી હોવી જોઈએ.
(8) ગામમાં અ7 ૃkયતા ન હોવી જોઈએ.
(9) સમરસ 5ામપંચાયતોને અ5તા આપવામાં આવશે.
(10) સમી_ાના વષમાં પણ ગામમાં કોઈ ફોજદાર= 3ુનો ક તકરાર હોવી ન જોઈએ.
(11) તીથ5ામ તર=ક પસંદ થયેલ ગામને Xિપયા એક લાખ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે .
(7) #

#W

!

:

– મહસાણા qજ&લા પંચાયતના \Iુખપદ રહ= w ૂકલા •ી 9રખવદાસ શાહના અŠય_પદ યોAયેલા સિમિતએ
સરપંચ સ9હત તમામ સˆયો .બનહર=ફ wટં ૂ ાય તો પંચાયતને યોdય અ6ુદાન આપવાની ભલામણ કર= હતી.
– આ ભલામણોનો અમલ પંચાયત િવભાગે તા. 14. 7 1992ના ઠરાવથી સરપંચ સ9હત તમામ સˆયો .બનહર=ફ
wટં ૂ ાય તો X. 20006ુ ં અ6ુદાન આપવામાં આMQુ.ં
– \વતમાન વડા\ધાન નરsUમોદ=એ સમરસ 5ામ પંચાયતોના િનમાણમાં \ો+સાહન મળે તે માટ \ો+સાહક
અ6ુદાન આપવાની Aહરાત કરલ છે .
– તા. 29 10 2001 ના ઠરાવથી 5000 Gુધી વસિત ધરાવતા ગામ માટ X. 60, 000 અને તેની ઉપરથી વસિત
ધરાવતા ગામ માટ X. 1 00 000 ની \ો+સાહક 5ાંટ આપવાનો ઠરાવ કરલ છે .

– 5000 ની વસતી Gુધી એક લાખ Xિપયા6ુ ં અ6ુદાન અને તે પંચાયત સતત બી€ વખત બને તો 1,25,000 ની
5ાંટ.
– 5000 થી વjુ વસિતવાળ= 5ામ પંચાયત સમરસ બને તો X. 1,50,000 6ુ ં અ6ુદાન અને તે પંચાયત સતત
બી€વાર સમરસ બને તો X. 1,87,500 6ુ ં અ6ુદાન.
– 9ડસે^બર 2011 ના \થમ તબmાથી ~ૂન 2004 Gુધીના છ¨ા તબmા Gુધી 3ુજરાતમાં Yુલ 3,794 5ામ પંચાયત
સમરસ થયેલ છે અને તેને ગેટ વે ઓફ ‘=ડમ તર=ક ઓળખવામાં આવે છે .
– આણંદ qજ&લાના પેટલાદ તા<ુકાની થાપણ 5ામ પંચાયત સમરસ થયેલ છે અને +યાં આર.ઓ.Vલાંટ ƒારા સમ5
ગામલોકોને પીવા6ુ ં ™ુC પાણી

ૂyું પાડવામાં આવે છે .

– આ ગામને રાf‰પિતના હ7તે એવોડ મળે લ છે .
!l, 2
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– ગોYુળ ગામ યોજનાની શXઆત •ી ક™ુભાઈ પટલે 1996-96થી તેને ફર=થી ચા<ુ કરવામાં આવી હતી.
– આ યોજના 2તગત ગામને પાદરથી પંચાયતધર Gુધી પાકો ર7તો, પીવાના પાણીની Gુિવધાઓના કામો,
7નાનઘર, તળાવ ¿ડા કરવા, \ાથિમક શાળાના ઓરડા, પંચાયત ઘર, ઉકરડાઓ6ુ ં વૈક°&પક જdયાએ 7થળાંતર
ગૌચરજમીનમાં વનીકરણ *વા િવકાસના કામો હાથ ધરવાનો \બંધ કરવામાં આMયો હતો.
– આ માટની નાણાક=ય જોગવાઈ 5ામ િવકાસને sQુ0લઅર ભંડોળ અને રાŽય સરકારના અsય સાધનોમાંથી
કરવામાં આMયો હતો.
– આ યોજના 2તગત \+યેક ગામને X. પાંચ લાખ Xિપયા Gુધીની રકમ ફાળવામાં આવી હતી.
– િનધારણ સમયમાં બધા ગામોને આવર= ન લેતા, યોજના લંબાવવામાં આવી હતી.
(9) W
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– ભારત સરકારની 5ામિવકાસની એજસી
ં 2તગત દરક ગામમાં પાંચ 5ામિમ‚ો નીમવાનો િનણય વષ 2007-08
માં લેવાયો હતો.
– આ યોજના 2તગત દરક ગામમાં પાંચ 5ામિમ‚ો – 5ામિમ‚ િવકાસ, આરોdય, Yૃિષ, િશ_ણ, અને જણક&યાણ
5ામિમ‚ને માિસક X. એક હAરથી નીમવની જોગવાઈ છે .
– 5ામમાં દસ વષ ક તેથી વjુ સમયથી રહતા અને 325 વષ Gુધી વયમયાદા ધરાવતા Qુવાનોએ 5ામિમ‚
તર=ક પસંદ કરવામાં આવશે.
(10)
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– ગામડાનો નૈસ.ગÀક માહોલ જળવાઈ રહ અને ગામડામાં <ુVત થતી 5ા^ય વનસI ૃÁC6ુ ં જતન થાય તે હWુથી
ં
3ુજરાત સરકાર તા. 11-09-2014ના ઠરાવથી પંચવટ= યોજના અમલમાં I ૂક= છે .
– આ વાિષક યોજના છે .
– આ યોજનામાં X. 50,000 5ામપંચાયત ƒારા લોકફાળો અને રાŽય સરકાર ƒારા X. 1,00,000 અ6ુદાનની
જોગવાઈ છે .
– 5ા^ય િવ7તારમાં ગામલોકો6ુ ં GુિવધાQુ0ત બાગબગીચા *વી Gુિવધા

ૂર= પાડવાનો Iુoય હWુ ં આ યોજનામાં

સમાયેલો છે .
– આ યોજના 2તગત qજ&લા ક_ાએ qજ&લા િવકાસ અિધકાર=ના અŠય_7થાને અમલીકરણ સિમિત બનાવે છે અને
5ા^ય ક_ાએ સરપંચ•ીના અŠય_ સાથે પેટાસિમિતની રચના કરલ છે .

-2
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– કsU સરકાર 1986થી કsUીય 5ામીણ 7વ>છતા કાય•મ શX કયe હતો.
– ભારત સરકાર તા. 10-2-2004 થી સં ૂણ 7વ>છતા અ.ભયાન કાય•મ પંચાયતો ƒારા અમલમાં I ૂxો છે .
– રાŽય સરકાર 5ામ Gુખાકાર=નો કાય•મ તા. 24-1-1999થી અમલમાં I ૂxો છે .
– ભારત સરકાર 1999થી િનમળ ગામ

ુ 7કાર યોજના અમલમાં I ૂક= છે .
ર

– ઈ.સ. 2004માં 3ુજરાતમાંથી એક 5ામ પંચાયત િનમળ 5ામ

ુ 7કાર માટ પસંદ થઈ હતી.
ર

– રાŽય સરકાર ઈ.સ. 2007ને િનમળ 3ુજરાત વષ તર=ક Aહર કQુ હWુ.ં
– ભારત સરકાર ઈ.સ. 2012 Gુધી ગામડાંના તમામ Yુ•ુંબોને શૌચાલયથી આવર= લેવાની નેમ રાખી છે .
Wz
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– રાŽય સરકાર કsU સરકારની 5ા^ય Gુખાકાર= યોજનાઓના અમલ તા. 21-4-2014 નો પંચાયત 5ામ
3ૃહિનમાણ અને 5ામિવકાસ િવભાગનો ઠરાવ પસાર કયe છે .
ુ 7Yૃત 5ામ Gુખાકાર= યોજનાને રદ કર=ને કsU
ર

– આ ઠરાવ હઠળ રાŽય સરકાર

ુ 7Yૃત 5ામ Gુખાકાર=
ર

યોજનાનો અમલ કરવા6ુ ં ઠરાવવામાં આMQુ ં છે .
– આ યોજનાના અમલ માટ િવ.ભ˜ 7તરની સિમિતઓ રચવામાં આવી છે .
(1)
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:

– સ.ચવ અને કિમશનર•ી, 5ામ િવકાસ – સˆય•ી
– સ.ચવ•ી, પંચાયત અને 5ામ 3ૃહિનમાણ – સˆય•ી
– સ.ચવ•ી, પાણી

ુ વઠા – સˆય•ી
ર

– સ.ચવ•ી, આરોdય – સˆય•ી
– સ.ચવ•ી, મ9હલા અને બાળિવકાસ – સˆય•ી
– સ.ચવ•ી, મા9હતી અને \સારણ – સˆય•ી
– ભારત સરકાર•ી \િતિનિધ – સˆય•ી
– વહ=વટ= સંચાલક, 3ુ. રાŽય 5ામ િવકાસ િન. .લિમટડ – સˆય•ી
– \ો*0ટ કો ઓ9ડÂનેટર, કો^ િુ નકશન કપેસેટ= ડવલપમOટ Qુિનટ – સˆય સ.ચવ•ી
– સિમિત6ુ ં Iુoય કાય 5ામ Gુખાકાર= યોજના6ુ ં અમલીકરણા, માગદશન, સમી_ા, િનયં‚ણ અને યોજનાનો \ચાર
\સાર કરવા6ુ ં છે .
(2)
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– સ.ચવ અને કિમશનર – અŠય_
– સ.ચવ અને કિમશનર•ી – સˆય
– સ.ચવ અને કિમશનર•ી – સˆય
– કિમશનર•ી િશ_ણ – સˆય
– િવકાસ કિમશનર•ી – સˆય
– િનયામક•ી – સˆય
– રાŽય \િતિનિધ – સˆય
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:

– Iુoય ઈજનેર અને અિધક સ.ચવ•ી – સˆય
– મેનેqજ‹ગ 9ડર0ટર•ી – સˆય
– સિમિત6ુ ં Iુoય કાય રાŽય સરકાર તેમજ કsU સરકારની વખતોવખતની માગદશક G ૂચનાઓ6ુ ં અમલીકરણ,
ૂ તા ઉભી કરવા6ુ ં રહશે.
qજ&લા સિમિતઓને માગદશન અને કાય•મના અમલીકરણ માટ સા6ુYળ
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– qજ&લા િવકાસ અિધકાર= – અŠય_
– તા<ુકા મામલતદાર – સˆય
– \ો*0ટ ઓ9ફસર – સˆય
– િસિનયર હ&થ ઓ9ફસર – સˆય
– નાયબ ઈજનેર•ી, પાણી

રુ વઠા બોડ – સˆય

– િવ7તરણ અિધકાર=, િશ_ણ – સˆય
– િવ7તરણ અિધકાર=, સમાજ ક&યાણ – સˆય
– િવ7તરણ અિધકાર=, બાંધકામ – સˆય
– આ સિમિત6ુ ં Iુoય કાય 5ામ Gુખાકાર= સિમિતના કાય•મ6ુ ં અમલીકરણ સિમિતના કાય•મ6ુ ં અમલીકરણ,
કામગીર=ની સમી_ા અને સંકલન, તા<ુકામાં 7વ>છતા 2ગે તાલીમ વગેર6ુ ં છે .
(4) W
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– સરપંચ – અŠય_
– 5ામ પંચાયતના ‚ણ સˆયો મ9હલા સˆય – સˆયો, એક અ6ુG ૂ.ચત Aિત
– \ાથિમક શાળાનો Iુoય િશ_ણ – સˆય
– †ગણવાડ= – બાલવાડ= સંચા.લક – સˆય
– ચેરમેન “ૂ ધ મંડળ= – સˆય
– 7વશ/0ત – સˆય
– વોટરશેડ કાય•મ હઠળ પીવાના પાણીના ઉપભો0તા ~ૂથનો અŠય_ – સˆય
– તલાટ= કમ મં‚ી, 5ામ પંચાયત – સˆય સ.ચવ
– આ સિમિત6ુ ં કાય 5ામસભા પંચાયતની બેઠકમાં સં ૂણ 7વ>છતા અ.ભયાન યોજનાને લગતા કાયeનો G ૂચક
એજડા
ં રાખવો, લોકફાળા6ુ ં આયોજન કર”ુ,ં લોકફાળો6ુ ં આયોજન કર”ુ,ં વગેર
(13) "A

!

:

– Yુંવરબાઈ6ુ ં મામેyું યોજના – ગર=બી રખાથી નીચેની Mય/0તઓને કsયાના લdન \સંગ વાલીને X. 2000 અને X.
3000 ના બચત \માણપ‚ો કsયાને અપાય છે .
– દસ ક વjુ સI ૂહ લdન સહાય : કોઈપણ \કારની આવકની મયાદા વગર સI ૂહલdન આયોજન કરનાર સં7થાને
X. 1000 અને દં પતીને X. 5000 ના નમદા યોજનાની 3 વષની 9ડપો.ઝટના Xપમાં આપવામાં આવે છે .
– દ=કર= Xડ= સાચી I ૂડ= એક દ=કર= \G ૂિત વખતે : એસ.સી. બ_ીપંચની દ=કર=ને એક \G ૂિત વખતે X. 500 અને
ુ ી વખતે X. 2500 ના બચતપ‚ોની સહાય અપાય છે .
‚

– ડો. સિવતા †બેડકર †તર »ાતીય લdન સહાય : અ6ુG ૂ.ચત Aિત અને સવણ વ>ચે લdન કરનાર દં પિતને X.
30,000નાં બચતપ‚ો અને ધરવખર= માટ 20,000 ની સહાય કરવામાં આવે છે .
– રાA હ9રચંU મરણોHર 2+યેfઠ= સહાય : અ6ુG ૂ.ચત Aિતના લોકોના વાિષક X. 15000 ની આવક ધરાવનારને
Mય/0તના મરણ \સંગે Mય/0તદ=ઠ X. 1000ની સહાય આપવામાં આવે છે .
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– પંચાયતીરાજમાં નીચેના Iુજબનો અિધકાર= ગણ હોય છે .
– વગ – 1 ના અિધકાર=ઓ : qજ&લા િવકાસ અિધકાર=, qજ&લા ખેતીવાડ= અિધકાર=, સહકાર= મંડળ=ઓના qજ&લા
ર€7‰ાર, કાયપાલક ઈજનેર વગેર.
– વગ – 2 ના અિધકાર=ઓ : તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=, નાયબ કાયપાલક ઈજનેર વગેર
– વગ – 3 ના અિધકાર=ઓ : કારYુન, તલાટ=, 5ામસેવક, \ા. શાળાના િશ_કો વગેર.
– વગ – 4 ના અિધકાર=ઓ : પટાવાળા, ચોક=દાર વગેર.
(1) W

:

– તલાટ= કમ મં‚ી : પંચાયતના મં‚ી, 9હસાબનીશ અને મહG ૂલી ફરજો બAવે છે .
– સમ5 તલાટ= •મ મં‚ીનો સંવગ qજ&લા પંચાયત હ7તક હોય છે .
– 5ામપંચાયતના અsય 7ટાફમાં વોટર વકસ ઓપરટર, સફાઈ કામદાર પટાવાળો અને કોઈ જdયાએ ઉઘરાણી
કલાકની િનમtકં ૂ પંચાયત ƒારા થાય છે .
(2)

,
dк

:

– તા<ુકા પંચાયતના Iુoય વહ=વટ= અિધકાર= તા<ુકા િવકાસ અિધકાર= છે , * તા<ુકા પંચાયતના સે•ટર= તર=ક
ફરજ બAવે છે .
– તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=ના તાબામાં તા<ુકા પંચાયતમાં ‚ણ ~ુદા ~ુદા વગમાંથી આવતા કમચાર= છે .
– (1) સાI ૂ9હક િવકાસ કાય•મ. (2) મહG ૂલી કામગીર=ના કમચાર=ઓ અને (3) સંક.લત 5ામ િવકાસ કાય•મને
લગતા કમચાર=ઓ.
– સાI ૂ9હક િવકાસ કાય•મને લગતા કમચાર=ઓ નીચે \માણે હોય છે .
•

RM

к

L1 ]

F

5 !

.

– તા<ુકા િવકાસ અિધકાર=
– સકલ c7પે0ટર
• #кT
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:

– qજ&લા િવકાસ અિધકાર= : qજ&લા પંચાયતના Iુoય વહ=વટ= અિધકાર=ને qજ&લા િવકાસ અિધકાર= કહવામાં આવે
છે . * મોટ ભાગે આઈ.એ .એસ. ક સમક_ હોય છે . તેઓ હો—ાની Xએ qજ&લા પંચાયતના સે•ટર= ગણાય છે .
– તેમના તાબામાં નીચેના અsય અિધકાર=ઓ હોય છે .

– વગ – 1 ના અિધકાર=ઓ
– વગ – 2 ના અિધકાર=ઓ
– મામલતદાર અને પંચાયત : મામલતદાર તા<ુકા માટની આયોજન સિમિતમાં સˆય તર=ક ફરજ બAવે છે .
– qજ&લા 0લે0ટર અને પંચાયત : કલેકટર પંચાયતીરાજમાં કટલીક

ૂિમકાઓ ભજવે છે .

– રાŽય wટં ૂ ણી પંચ માટ qજ&લા પંચાયતની wટં ૂ ણીમાં wટણી
ંૂ
અિધકાર=ઓ

ૂિમકા ભજવે છે .

– 5ામ પંચાયતમાં તેના સˆયોની સંoયા, અનામત બેઠકો નm= કરવાની સHા ધરાવે છે .
– સમ5 qજ&લાના િવકાસ માટ qજ&લા પંચાયતના સˆયો અને નગરપા.લકાઓના સદ7યો વગેરની બનેલી qજ&લા
આયોજન સિમિતમાં કલે0ટર સિમિતના સ.ચવ પદ હોય છે .
– અ6ુG ૂ.ચત Aિત, અ6ુG ૂ.ચત જનAિત, બ_ીપંચ અને Lીઓ માટ સરપંચનો હો—ો અનામત રાખવાનો િનણય
કલે0ટર કર છે .
– 5ામ પંચાયતમાં વહ=વટદાર નીમવાનો અિધકાર કલે0ટરને છે .
•
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– િવકાસ કિમશનર પંચાયતીરાજના વહ=વટના મહ+વની

ૂિમકા ભજવે છે .

– પંચાયત રાŽયોનો તમામ \કારનો વહ=વટ સંભાળવો અને તે6 ુ ં િનયં‚ણ કર છે .
– રાŽય સરકાર અને પંચાયતો ઉપર દખરખ અને કાયદાક=ય સHાઓ અદા કર છે .
– 3ુજરાત પંચાયત ધારાનો અમલ કરાવે છે .
– qજ&લા િવકાસ અિધકાર=•ીના šક
ુ મો સામીને અપીલ સાંભળે છે .
•
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– qજ&લા પંચાયતની \થમ બેઠકની તાર=ખ નm= કર છે .
– ફરજમાં કG ૂર બદલ qજ&લા પંચાયતના સˆયો, \Iુખ ક ઉપ\Iુખને હો—ા પરથી સ7પOડ કરવાની સHા ધરાવે છે .
– qજ&લા પંચાયત માટ તાક=દના \સંગ ખચ મં~ૂર કરવાની સHા ધરાવે છે .
– તા<ુકા પંચાયતની સˆયસંoયા તથા અનામત બેઠકોનો િનણય કર છે .
– qજ&લા પંચાયતના \Iુખને કાયમથક િસવાય રહવાની મં~ૂર= આપે છે .
– qજ&લા પંચાયતની સˆય સંoયા અને અનામત બેઠકોનો િનણય કર છે .
– qજ&લા પંચાયતના \Iુખ6ુ ં રા€નાIુ ં 7વીકાર છે .

