પંચાયતીરાજ અને થાિનક વરા ય


ભારતમાં પંચાયતી રાજનો ઉદભવ અને િવકાસ :

વૈ દકકાળ થી ગામડાને મુળભૂત એકમ ગણવામાં આવે છે . ામ પંચાયતનું અિ ત વ પણ
તેટલું જ પૌરાિણક છે .
ઋ વેદ અને અથવવેદ માં હે ર ોની ચચા કરી સભા િનણય લેતી.
ામણી ગામનો વડો ગણાતો.
ાચીન ભારતમાં દરે ક ગામ એક નાનકડું
સ ાક હતું તેમાં ામસભા વ હવટનું
અગ યનું અંગ ગણાતી.
મહાભારતના શાંિત પવમાં અને મનુ મૃિત માં ામ સભાના ઘણા ઉ ેખો વા મળે છે .
બૌ
તક કથાઓ માં પણ ામસભાનો ઉ ેખ છે .
ભારતમાં ામસિમિતઓનો યવિ થત ધોરણે િવકાસ ‘ગુ શાસન’ દર યાન થયો, તે
વખતે તેને ‘પંચમકલીઓ’ કે ‘ ામજન પદો’ તરીકે ઓળખવામાં આવતા.
ઉ રમે ગામમાંથી મળી આવેલ િશલાલેખોમાં પાંચ સિમિતઓનો ઉ ેખ વા મળે છે .
સાતમી સદીની શ આતમાં રાજ થાન માં પંચકૂ ળ નું લખાણ મળે છે , આવોજ ઉ ેખ
કણાટક ના ગંગ અિભલેખોમાં વા મળે છે .
પંદરમી સદી પછી પંચાયતોની પડતી શ થઈ.
ઉ ર ભારતમાં પંચાયતોની પડતીના કારણમાં મુિ લમ આ મણકારોનું આગમન અને
તેની સાથે સંકળાયેલી લ કરી ચડતી – પડતીને ગણી શકાય.



િ ટીશ શાસન દર યાન થાિનક વ- શાસન નો િવકાસ :

સૌથી પહે લાં લે ડના ધોરણે મ ાસમાં ૧૬૮૮માં યુિનિસપલ કોપ રે શન થાપાઈ.
સીધા કરવેરા સામે લોકોના િવરોધના કારણે આ યોગ સફળ થયો ન હ, આથી ૧૭૨૬માં
સુધારે લો ચાટર એ ટ પસાર કરીને મ ાસ, મુંબઈ અને કલક ા ખાતે યુિનિસપલ કોપ રે શનની
રચના કરવામાં આવી.
1850 માં નગરસિમિત ની રચના અને સીધા કરવેરાના બદલે પરો કરવેરાની ગવાઇ
કરવામાં આવી.
લોડ રપને 1882 માં થાિનક વરા ય સં થાઓના િસ ાંતો ન ી કયા આથી તેને
ભારતમાં ‘ થાિનક વરા યના િપતા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે .
1889 માં બો બે સેિનટે શન એ ટ પસાર કરવામાં આ યો.
1907 રોયલ કિમશન: આ કિમશને િવકે િ કરણ માટે ભલામણો કરી તેમણે ગામના
કૂ વાઓ, તળાવો, ધમશાળા, બ ર, પશુઓ વગેરે માટે અલાયદી યવ થા કરવાનું સુચ યું.



ભારત સરકારનો 1915 નો ઠરાવ:-

રોયલ કિમશનના સંદભ ભારત સરકારે થાિનક વ-શાસનની બાબતમાં િસ ાંતો ન ી કરતો
એક ઠરાવ 1915 માં કય .
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1935 નો ાંિતક વરા યનો કાયદો:-

જવાબદાર રા યતં આપવા માટે વચનબ ધ છે તેવો દેખાડો કરવા માટે િ ટશ પાલામે ટે
ગવમે ટ ઓફ ઈિ ડયા એ ટ પસાર કય , આ અિધિનયમથી ભારતની રા ય યવ થા માં સમવાય
માળખું દાખલ કરાયું, આ યવ થા માણે રા ીય ક ાએ કે સરકાર અને ાંતો માટે ાંતીક
સરકાર એમ - તરીય રા યતં અમલમાં આ યું.
કે સરકાર અને ાંિતક સરકારો વ ચે િવષયોની વહચણી કરવામાં આવી, પ રણામે
થાિનક સરકારની બાબત ાંિતક સરકારનો િવષય બની. આ યવ થા હે ઠળ 1937 માં
ચૂંટણીઓ કરવામાં આવી અને ાંતોમાં લોકોએ ચૂંટેલી
કીય સરકારો સ ામાં આવી.
બંધારણના માગદશક િસ ાંતો માં ામપંચાયતો:
કલમ:- 40 “રા ય ામપંચાયતોની રચના કરવામાટે જ રી પગલાં લેશે અને તે
વશાસનના એકમ તરીકે કામ કારી શકે તે માટે જ રી હોય તેવી સ ા અને અિધકાર તેમને
આપશે.”



સામુદાિયક િવકાસ કાય મ:

ભારતમાં ામ િવકાસની યોજનાઓ સામુદાિયક િવકાસના કાય મ હે ઠળ આવરી લેવામાં
આવી હતી. તેના હે ઠળ રા ીય િવકાસ સિમિત એ ત કાલીન સંસદ સ ય બળવંતરાય મહે તાના
અ ય પદે એક અ યાસ જૂ થની રચના કરી આ સિમિત એ આખા દેશમાં વાસ કય બ
મૂલાકાતો બાદ સિમિતએ પોતાનો અહે વાલ તૈયાર કય .



પંચાયતી રાજની થાપના

લોકશાહીમાં છે વાડાના માણસનો િવકાસ થાય એ મુ ય હે તુ હોય છે . કે માં િ થત સ ા
ગામડાનાં યિ ત સુધી પહ ચી શકે એવી યવ થા એટલે પંચાયતી રાજ.
પંચાયતી રાજનો મુ ય િવચાર ગાંધી એ ગોવધનરામ િ પાઠીની મહાનવલકથા
“સર વિતચં ” માં આવતા “ક યાણરા ય” પરથી વહે તો કય . જે આખરે જવાહરલાલ નહે ના
હ તે ૨ ઓ ટોબર, ૧૯૫૯માં રાજ થાનનાં નાગોર ખાતે થાિપત થયો.
ા ય કે શહે રી િવ તારની અમુક હદ સુધીજ શાસને િવકાસ કાય કરવાનું હોવાથી તેને
‘ થાિનક વરા યની સં થાઓ’ પણ કહે વામાં આવે છે .
પંચાયતીરાજ અંગેની બળવંતરાય મહે તા સિમતી ારા જે ભલામણો રજુ કરવામાં આવી
તેમાં રા યોએ પોતાની પ રિ થિતને નજરમાં રાખીને અનુકુળ ફે રફારો કયા. અને ધીમેધીમે તમામ
રા યોએ પંચાયતીરાજ લાગુ કરવાનું શ કયુ. સૌ થમ રાજ થાન યાર બાદ આં દેશ અને
તિમલનાડુ પછી આસામ, કણાટક અને ઓ ર સા યારબાદ િબહાર, ગુજરાત, પં બ, હ રયાણા,
મહારા વગેરે રા યોએ પોતપોતાના રા યોમાં પંચાયતી રાજ દાખલ કયુ.
ગુજરાતે થમ મુ યમં ી વરાજ મહે તાનાં સમયમાં ગુજરાત પંચાયત અિધિનયમ ૧૯૬૧
પસાર કય . અને ૧ એિ લ , ૧૯૬૩ના રોજ પંચાયતી રાજ લાગુ કયુ. પરંતુ કાળ મે
પંચાયતીરાજમાં કોઇ ઝાઝો સુધારો દેખાયો ન હ.
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૧૯૭૭માં મોરાર દેસાઇનાં વડા ધાન પદે થમ િબન ક ેસી સરકાર સ ા થાને
આવી યારે પંચાયતી રાજ િનરાશાજનક િ થિતમાં હતું. પંચાયતીરાજ યવ થાને સુધારવાના
હે તુસર ડસે બર ૧૯૭૭ માં અશોક મહે તાનાં અ ય પદે એક સિમિત નીમી.

 અશોક મહે તા સિમિતની મુ ય ભલામણો :૧) બંધારણમાં જ રી સુધારા કરીને થાિનક સરકારની સં થાઓને બંધારણીય દર ો આપવો
ઇએ.
૨) થાિનક સં થાઓની ચુંટણી િનયિમત સમયાંતરે કરવી ઇએ.
૩) િ તરીયના બદલે તરીય પંચાયત
૪) િજ ા પ રષદ કે પંચાયતની રચના સીધી ચૂંટણીથી થવી ઇએ.
૫) તમામ િવકાસની વૃિતઓ િજ ા પ રષદને સ પવી.
૬) પંચાયતોને સુપર સીડ કરવાની સ ા મયા દત કરવી.
૭) યાય પંચાયત અને સામાિજક ઓ ડટની યવ થા દાખલ કરવી.
મોરાર દેસાઇની સ ા લાંબી ન ચાલતાં અશોક મહે તા સિમિતની ભલામણો લાગુ થઇ શકી ન હં.
 જય કાશ નારાયણનાં પંચાયતી રાજ અંગેના િવચારો :તેઓ પંચાયતી રાજના ખર ણેતા હતા. પંચાયતી રાજ સં થાને બંધારણીય દર ો આપવાનાં
મ મ આ હી હતા.
 ૬૪મો બંધારણીય સુધારો:
રા વ ગાંધી વડા ધાન હતા યારે તેમણે ૧૯૮૯માં ૬૪મો બંધારણીય સુધારો સંસદમાં રજૂ કય .
આ ખરડાની મુ ય ગવાઇ નીચે મુજબ હતી.
૧) તમામ રા યોમાં િ તરીય પંચાયતની રાજની થાપના.
૨) સીધી ચુંટણીથી તમામ બેઠકો ભરવી.
૩) અનુસૂિચત િત/જન િત માટે વસિતનાં માણમાં અનામત બેઠકો.
૪) ીઓ માટે ૩૦% અનામત.
૫) પંચાયતોની મુ ત પાંચ વષની, સુપરસીડ થાય તો ૬ મહીનામાં નવી ચુંટણી
૬) દર ૫ વષ રા ય નાણાપંચની િનમણૂક.
૭) તમામ પંચાયતોની ચૂંટણીનું સંચાલન ભારતનાં ચૂંટણીપંચનાં અંકુશ હે ઠળ થાય.
૮) તમામ પંચાયતોનાં હસાબનું ઓ ડટ ભારતનાં ટોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ ારા થાય.
પરંતુ, રા યસભામાં પૂરતા મત ન હ મળવાના કારણે તે િનરથક નીવ .ું
યારબાદ વી.પી. િસંઘ સરકારે થોડો-ઘણો ય ન કય . પરંતુ ખરડો િવચારણામાં લેવાય તે
પહે લાં જ લોકસભાનું િવસજન થયું.
નવેસરથી લોકસભાની ચુંટણી થઇ તેમાં નરિસંહરાવ વડા ધાન બ યા. તેમણે સંસદનાં બંને
ગૃહોમાં બંધારણનો ૭૩ મો સુધારા અિધિનયમ ૧૯૯૨ પસાર કરા યો. તે મુજબ બંધારણમાં
૧૧મી અનુસૂિચ ઉમેરવામાં આવી.
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ામ પંચાયત
 વ તી:- ૩૦૦૦ થી ૨૫,૦૦૦
 અનામત: મ હલા: ૫૦%, ઓ.બી.સી. ૧૦% SC/ST- વ તી આધારે (કલે ટર ન ી કરે )
 સ ય સં યા :- ૮ થી ૧૬ (દર ૩ હ રે ૨ બેઠકનો વધારો)
 ચૂટં ાયેલો મુખ :- સરપંચ , વ હવટી વડો :- પંચાયત મં ી
 સરપંચ ારા વષમાં ચાર વાર ામસભા બોલાવવાની ફરિજયાત ગવાઇ છે .
૧ લી મે, ૧૫ ઓગ , ૨૬ યુઆરી , ૨ ઓ ટો બર ( તા.૧૧/૦૭/૨૦૦૧થી)
 ગુજરાતમાં ામ પંચાયતની રચના ( કલમ-૯ ) નો ટૂં ક સાર નીચે મુજબ છે :ગામના મતદારો સરપંચને ગુ મતદાન ારા ચુંટશે.
ગામના લાયકાત ધરાવતા મતદારોમાંથી સ યોને ચુટવામાં આવશે. સ યની સં યા જેટલી
સં યામાં વોડની રચના કરી દરે ક વોડમાંથી એક સ યને તે વોડના મતદારો ગુ મતદાનથી
ચુંટશે.
 સરપંચ અને સ યો -> સ યોમાંથી ઉપસરપંચને ચુંટશે.
 ામ પંચાયતની મુદત પાંચ વષની છે . દર પાંચ વષ સામા ય ચુંટણી થશે. સરપંચ,
ઉપસરપંચ, સ યની જ યા ખાલી પડે તો પેટા-ચૂંટણીથી ભરવામાં આવશે.
 પંચાયતની રચના બાદ તુરંત જ થમ બેઠકમાં સામાિજક યાય સિમિતની રચના કરવી
આવ યક છે તે ઉપરાંત નીચેની િવિવધ સિમિતઓ રચાય છે .
૧. કારોબારી સિમિત
૨. સામાિજક યાય સિમિત
૩. પાણી સિમિત
૪. અપીલ સિમિત
૫. શૈ િણક સિમિત
૬. વ છતા સિમિત
૭. ગોકુ ળગામ સિમિત
૮. બાંધકામ સિમિત
૯. આરો ય સિમિત
ઉપરો તમાં નીચે મુજબની ણ સિમિતઓ બનાવવાની હોય છે .
૧.) કારોબારી સિમિત- ામપંચાયતમાં આ સિમિત રચવી ફર યાત નથી. આ સિમિતની સ ય
સં યા (૫) (એક અ. /અ.જ. કે મ હલા સ ય)
મુદત – ૨ વષ
અ ય – હોદાની એ સરપંચ / ઉપસરપંચ
૨.) સામા ક યાય સિમિત
- ફર યાત સિમિત
- સ ય સં યા – વધુમાં વધુ પાંચ ( એક સ ય વાિ મકી )
- મુદત – પંચાયતની મુદત જેટલી
અ ય – સ યો ારા ચુંટાય છે .
૩.) પાણી સિમિત
- અ ય – સરપંચ
- મુદત – પંચાયતની મુદત જેટલી
- ગામના લોકોને શુ પાણી પુ પાડવું વગેરે.
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 પંચાયત ધારાની ૨૪૩(ઝ) મુજબ નાણાકીય પ રિ થિતના પુનરાવલોકન માટે નાણાપંચની
રચના થઇ છે . આ ગવાઇ મુજબ પંચાયતને કે સરકાર તરફથી ૭૫% અને રા ય સરકાર
તરફથી ૨૫% ા ટ િવકાસ કાય માટે આપવામાં આવે છે .
 સરપંચ પંચાયતનું અંદાજપ નવે બર માસ સુધીમાં તૈયાર કરાવવું પડે અને ૧૫ ડસે બર
સુધીમાં તાલુકાને મોકલાવવાની સૂચના પંચાયત મં ીને આપવાની અને પરત આ યા પછી
૩૧ માચ સુધીમાં પંચાયતની સભામાં મંજુર કરા યા પછી જ ખચ કરવો પડે .

તાલુકા પંચાયત
 સ ય સં યા :- ૧૬ થી ૩૨ (૨૫ હ રની વ તીદીઠ ૨ બેઠકનો વધારો)
 તાલુકા પંચાયતમાં મુ ય વે ચાર કારના સ યો વા મળે છે .
૧.) સીધા ચુંટાયેલા સ યો
૨.) પદિનિમત સ યો
૩.) િનયુકત સ યો
૪.) કો-ઓ ટ સ યો
ગુજરાતમાં કોઇ પણ પદિનિમત સ યને મ ટીગમાં મત આપવાનો અિધકાર આપેલ નથી.
કો-ઓ ટ કારના સ યો આ દેશ અને મહારા ની તાલુકા પંચાયતમાં છે . આં દેશમાં
લધુમતીના એક િતિનિધને કો-ઓ ટ કરવામાં આવે છે . આ સ યને પંચાયતની બેઠકમાં મત
આપવાનો અિધકાર હોતો નથી.
 અનામત: મ હલા: ૫૦%, ઓ.બી.સી. ૧૦% SC/ST- વ તી આધારે (િવ. કિમશનર ન ી કરે )
કારોબારી મુખ :- તાલુકા પંચાયત મુખ
વ હવટી વડા :- તાલુકા િવકાસ અિધકારી (T.D.O)
આવક : સરકારી અનુદાન , સહાય, ટે પ ુટીની આવક અને જમીન મહે સૂલ
ટી.ડી.ઑ. તાલુકા પંચાયતના હસાબ અને દ તર સંભાળે છે અને તાલુકા પંચાયતનુ
અંદાજપ તૈયાર કરે છે .
 દિલપિસંહ ભૂ રયા સિમિતના અહે વાલ મુજબ જે ગામ તાલુકા કે િજ ાની ૫૧% થી વધુ વ તી
અનુસૂિચત જન િતની હોય યાં કાયમ માટે મુખ પદ અનુસૂિચત જન િત માટે અનામત
રહે શ.ે
 તાલુકા પંચાયતની સિમિતઓ –
૧) કારોબારી સિમિત- સ ય સં યા – વધુમાં વધુ – ૯
- અ ય – હોદાની એ તાલુકા પંચાયતના મુખ
- મુખ – ૨ વષની મુદત
- તાલુકા પંચાયતના ઠરાવ કરીને સ પે તેટલી બાબતોનો વહીવટ કારોબારી સિમતી સંભાળે છે .
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- કારોબારી સિમિત પોતાના સ યોમાંથી વધુમાં વધુ બે પેટા સિમિત રચના કરી શકે છે . તેમની
મુદત એક વષની હોય છે .
૨) સામા ક યાય સિમિત
- ફર યાત સિમિત
- સ ય સં યા વધુમાં વધુ – ૫ ( એક સ ય વાિ મકી / એક મ હલા સ ય)
મુદત – પંચાયત જેટલી
અ ય - સ યમાંથી ચુંટાઇને
મર યાત સિમિતઓતાલુકા પંચાયત કોઇ ખાસ કાય અથવા ખાસ યોજનાનો અમલ કરવા માટે રાજય સરકારની પૂવ
મંજુરી લઇને તેવી સિમિતઓની રચના કરી શકે છે . આવી દરે ક સિમિતઓની સ ય સં યા – ૫
સુધીની હોય છે . દરે ક સિમિતના સ યો પોતાનામાંથી એક અ ય ચુંટી કાઢે છે . આવી તમામ
સિમિતઓની મુદત એક વષની હોય છે .

િજ ા પંચાયત
 સ ય:- ૩૨ થી ૫૨ (૧ લાખની વ તીદીઠ વધુ ૨ બેઠકોનો વધારો)
 અનામત: મ હલા: ૫૦%, ઓ.બી.સી. ૧૦% SC/ST- વ તી આધારે (િવ. કિમશનર


-

ન ી કરે )
 િજ ા પંચાયતની થમ બેઠકમાં અ ય ન ી કરવાના અિધકાર િવકાસ કિમશનરને છે .
િવકાસ કિમશનર જેને િનયુ ત કરે તે થમ બેઠકના અ ય થાન રહે શ.ે
 થમ બેઠકમાં મા મુખ અને ઉપ મુખની ચૂંટણી િસવાય બી કોઇ કાયવાહી કરવામાં
આવતી નથી.
 વ હવટી વડા :- િજ ા િવકાસ અિધકારી (ડી.ડી.ઓ.)
 િજ ા પંચાયતની સિમિતઓ :િજ ા પંચાયતની નીચે મુજબની સાત સિમિતઓની રચના ફરિજયાત કરવાની હોય છે .
૧) કારોબારી સિમિત
૨) સામાિજક યાય સિમિત
૩) િશ ણ સિમિત
૪) હે ર આરો ય સિમિત ૫) હે ર બાંધકામ સિમિત
૬) અિપલ સિમિત
૭) વીસ મુ ા અમલીકરણ સિમિત
કારોબારી સિમિત :િજ ા પંચાયતની સૌથી મહ વની અને સૌથી વધુ સ ાવાળી સિમિત
સ ય : વધુ માં વધુ ૯ અને ઓછામાં ઓછા ૫ (મુ ત ૨ વષ)
કાય : - નાણાકીય બાબતને લગતા તમામ કાય
અંદાજપ માં મંજુર થયા માણે જુ દા જુ દા કામો માટે નાણાનો ખચ થાય તે માટે દેખરે ખ રાખે છે .
િજ ા ગૃહર ક અને ામર ક દળને લગતા તમામ કામો સંભાળે છે .
- સામા ક યાય સિમિતને સ પાયેલ તેવું કોઇ કામ કારોબારી સિમિત હાથ ધરી શકતી નથી.
- કારોબારી સિમિતઓ પોતાના સ યોમાંથી વધુમાંવધુ ૨ પેટા સિમિતઓ નીમી શકે છે .
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 સામાિજક યાય સિમિત :
સ ય ૫ મુ ત :- પંચાયત જેટલી
િજ ા આયોજન સિમિતની તાલુકાવાર પેટા સિમિત :સ ય :- ઓછા માં ઓછા ૭
૧) અ ય :- તાલુકા પંચાયત મુખ
૨) ઉપા ય :- ાંત અધીકારી / ડે યુટી ડ ડઓ
૩) ી સ ય :- તાલુકાનો ધારાસ ય
૪) િજ ા પંચાયતનો સદ ય
૫) સામાિજક યાય સિમિતનો અ ય
૬) મામલતદાર
૭) ટી.ડી.ઓ.
- સામાિજક યાય સિમિત અને િશ ણ સિમિત ની મુ ત ૫ વષની રહે શે બાકી તમામ સમિતની
મુ ત ૨ વષ
- પંચાયતનો કોઇપણ સ ય ૨ થી વધુ સિમિતઓનો સ ય બની શકે ન હ.
- પંચાયતના મુખ અને િશ ણ સિમિતઓનો અ ય બંને હો ા પર એકસાથે રહી શકાય નહી.
- સામાિજક યાય સિમિત, હે ર આરો ય સિમિત, બાંધકામ સિમિત અને અપીલ સિમિત તથા
૨૦ મુ ા અમલીકરણ સિમિતમાં ૫ સ યો અને કારોબારી અને િશ ણ સિમિતમાં ૭ થી ૯ સ યો
રહે શે.
- તારીખ ૧-૪-૧૯૮૭ થી ૨૦ મુ ાનો અમલીકરણ કાય મ ગુજરાતમાં કાયરત છે . િજ ા
આયોજન સિમિતમાં કલે ટર કચેરી, િજ ા પંચાયત, નગરપાિલકાઓ માંથી ૩૦ થી ૫૦ સ યો
િનયુ ત થાય છે . તેના અ ય તરીકે િજ ાના િવધાનસભાના સ ય ભારી મં ી તરીકે કાય
તરીકે છે .
- પંચાયતી રાજની સં થાઓને થિગત રાખી શકાય નહ . તેનું કોઈપણ પદ ખાલી હોય તો ૬
મહીના મા ચુંટણી કરવી અિનવાય છે . આ સં થાઓને પોતાના અધીકાર ે માં નવા કર
લાદવાની સ ા છે . િવિવધ કાય નું વહન કરવા માટે પંચાયતી રાજ માં બે સિમિતઓની રચના
કરવામાં આવે છે . જે થાયી સિમિત ( ટે િ ડંગ કિમ ટ) અને િવભાગીય સિમિત (વોડ કિમ ટ) ના
નામે ઓળખાય છે .
- સંિવધાનના ૪૪ મા સુધારા વડે કલમ ૨૩૪(w) ની ૧૨ મી સુિચ અંતગત ૧૮ કાય નું વહન
કરવાની જવાબદારી નગરપાિલકા – મહાનગરપાિલકાની રહે છે . યારે પંચાયતની સં થાઓ માટે
૨૯ િવષયો રાખવામાં આ યા છે .
- િજ ા પંચાયતને કરવાની અપીલ િજ ા િવકાસ અિધકારીને સંબોધીને લખીને તેમને બ માં
આપવાની અથવા રિજ ટડ ટપાલથી મોકલવાની હોય છે . મુકરર તારીખે અપીલની સુનાવણી
કરવામાં આવે છે .
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 અ ય સિમિતઉ પાદન, સહકાર અને િસંચાઇ સિમિત ( સ ય સં યા -૫ ) મુદત – ૧ વષ
મ હલા, બાળિવકાસ, અને યુવા િવકાસ સિમિત( સ ય સં યા- ૫) મુદત – ૧ વષ
હળપિત અને ભૂિમહીન ખેતમજૂ રોની આવાસ બાંધકામ સિમિત – ભ ચ, સુરત, તાપી, નવસારી,
અને વલસાડ િજ ાઓની િવિશ પ રિ થિત તેમજ તેના થાિનક
ોને અનુલ ીને યાંની
િજ ા પંચાયતોન જ રી લાગે તો આ સિમિત ની રચના કરી શકે છે .
- નાણાકીય અંદાજ સિમિત-પંચાયતે કરે લ ખચની સમી ા

નગરપાિલકા :-














 સ ય સં યા -> ૧૫,૦૦૦ થી વધુ અને ૫૦૦,૦૦૦ થી ઓછી વ તી ધરાવતા શહે રમાં
દરે ક વોડમાંથી ૩ એમ કુ લ ૩૧ થી ૫૧ સ યો હોય છે .
 ૧૬૮૮ માં સૌ થમ નગરપાિલકા મ ાસ બની.
 સ ય -> કોપ રે ટર
 અ ય -> મુખ (૨.૫ વષ)
 મુ ય વહીવટી અિધકારી -> ચીફ ઓ ફસર
મહાનગરપાિલકા:વ તી : 5 લાખથી વધુ (50 લાખથી વધુ વ તીવાળા શહે રની મેગાિસટી અને 1 કરોડથી વધુ
વ તીવાળા શહે રને મેટોિસટી ધોિષત કરવામા આવે છે .
સ ય સં યા : દરે ક વોડમાંથી 3 એમ કુ લ 51 થી 129
મુખ : મેયર (મુદત 2.5 વષ)
વહીવટી વડો : યુિનિસપલ કિમશનર
બંધારણના 73 માં સુધારા અિધિનયમ 1992 અ વયે ની મુ ય કલમો:‘ ામપંચાયત એટલે રા યપાલ ારા હે ર સૂચના વડે સુિનિ ત કરવામાં આવેલી ામપંચાયત.’
બંધારણની કલમ 243 (G) આ યા યા અંગે ાવધાન આપે છે ,
બંધારણ ની કલમ 324 ની ગવાઈ અનુસાર સંસદ, રા યની િવધાનસભા,રા પિત તથા
ઉપરા પિતની ચૂંટણીઓ કે િ ય ચૂંટણીપંચ ારા સંચાિલત કરવામાં આવે છે .
યારે રા ય ચૂંટણીપંચ બંધારણની કલમ 243(K) ની ગવાઈ અનુસાર પંચાયતોની તથા
બંધારણની કલમ 243(Z) (A) અનુસાર નગરપાિલકાઓની ચૂંટણીનું સંચાલન કરે છે .
કલમ ૨૪૩(A) મુજબ રાજયની િવધાનસભા કાયદાથી ગવાઇ કરે તેવા કાય કરવા માટે
ામસભા ની રચના કરવામાં આવે છે .
પંચાયતોની થાપના – ૨૪૩(બી)
પંચાયતનોનું બંધારણ – ૨૪૩(સી)
અનામત બેઠકો - ૨૪૩(ડી)
પંચાયતોની મુદત – ૨૪૩(ઇ)
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પંચાયતોની સ ા, અિધકારો અને જવાબદારી – ૨૪૩ ( )
પંચાયતના ભંડોળ અને કર નાખવાની સ ા – ૨૪૩(એચ)
નાણાપંચની રચના -૨૪૩(આઇ)
પંચાયતોના હસાબનું ઓ ડટ – ૨૪૩(જ)ે
પંચાયતોની ચૂંટણી- ૨૪૩(કે )
બંધારણનો ૭૩મો સુધારા અિધિનયમ ૧૯૯૨ થી ભારતના બંધારણમાં ભાગ – ૯ અને ૧૧ મી
અનૂસુિચ ઉમેરવામાં આવી છે . આ અિધિનયમન ૨૪-૪-૧૯૯૩ થી અમલમાં આવેલ છે . તેથી
૨૪ એિ લ પંચાયતી રાજ દન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે . તેની કલમ ૨૪૩ (એન)માં કરે લી
ગવાઇ મુજબ આ અિધિનયમન અમલમા આવે યારથી એક વષની અંદર દરે ક રાજયની માટે
પોતાના પંચાયતધારાઓને આ અિધિનયમની ગવાઇઓ સાથે સુસંગત કરવાનું ફર યાત
બનાવવામાં આ યું.
મોટા ભાગના રાજયોમાં િ તરીય પંચાયતી રાજ અિ ત વમાં છે . પરં તુ નીચે જણાવેલ રાજયોમાં
તરીય પંચાયતી રાજ પ િત અમલમાં છે . ગોવા, મિણપુર, િસિ મ, જ મુ-કા મીર અને
તમામ કે શાિસત દેશો.
જયારે નાગાલે ડ, મેધાલય અને િમઝોરમમાં પરંપરાગત પંચાયત કાઉિ સલ હોય છે .
પછાત વગ માટે અનામત યવ થામાં ખાસ યાન ખચે તેવી બાબત તે છે કે તિમલનાડુ માં ૮૦
ટકા કરતા વધુ વ તી પછાત વગ ની હોવાથી તેમના માટે અનામત યવ થા રાખવામાં આવી
નથી. હ રયાણા અને પં બે તાલુકા પંચાયત અને િજ ા પંચાયતમાં મા એક બેઠક અનામત
રાખી છે . કણાટકે ામ પંચાયતની બેઠકોમાં ૩૫ ટકા અનામત રાખેલ છે .
૧૯૬૩ માં કે સરકારે નીમેલી દવાકર કિમટીએ ામસભાને કાયદેસરનું અિ ત વ બ વાની
ભલામણ કરી હતી.
ઓ ર સામાં દરે ક વોડમાં ન ધાયેલ મતદારોની સં યાને પ ી સભા કહે વામાં આવે છે .
રાજ થાનની સા દક અલી કિમટીએ એવી ન ધ મુકી છે કે આગલી ામસભાએ સુચ યા માણે
કાય થયા છે કે ન હં તેની મા હતી યાર પછીની ામસભાની િમ ટંગમાં આપવી ઈએ.
જ મુ-કા મીરમાં ામ પંચાયત ‘‘હ કા પંચાયત’’ તરીકે ઓળખાય છે .
સરપંચ માટે િસિ મમાં સભાપિત શ દ વપરાય છે . જયારે િબહારમાં મુિખયા શ દનો ઉપયોગ
થાય છે .
ભારત સરકારે ૧૯૯૯-૨૦૦૦ના વષને ામસભા વષ તરીકે હે ર કરે લ હતું.

અ ય મહતવના ત યો:
 પંચાયતોમાં સામાિજક યાય સિમિતઓની ગવાઈ સૌ થમ ૧૯૭૩માં કરવામાં આવી.
 ૧૯૯૩ના પંચાયતધારા હે ઠળ ામ (કલમ-૯૨), તાલુકા ( કલમ ૧૨૩) અને િજ ા પંચાયત
(કલમ ૧૪૫) માં સામા ક યાય સિમતની ખાસ ગવાઇ થયેલ છે .
 િજ ા પંચાયતની સામા ક યાય સિમિતના અ ય ને માિસક – ા. ૧૦૦૦ તથા તાલુકાની
સામા ક યાય સિમિતના અ ય ને ા ૭૫૦ નું માનદ વેતન ચુકવવામાં આવે છે .
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ામ પંચાયતના કાય નું વગ કરણ
૧. નાગ રક સુિવધાના કામો
૨. ામ િવકાસના કામો
૩. સામાિજક યાય / ક યાણના કામો
૪. આિથક િવકાસ માટે રોજગાર/ઉ પાદનલ ી કામગીરી
૫. િનયં ક તરીકે ની કામગીરી
૬. આપિ િનવારણ અને રાહત કામગીરી
૭. આયોજન અને વહીવટને લગતા કામો
આ ઉપરાંત નીચેના અિધકારો ામ પંચાયત ભોગવે છે .
પોતાનું વાિષક બજેટ બનાવે છે , તાલુકા પંચાયતની ચકાસણી બાદ ામ પંચાયત પોતેજ પોતાનું
બજેટ મંજુર કરે છે .
પંચાયતને કાયદામાં ઠરાવેલા લગભગ વીસ જેટલા કર, ફી, ઉપકર નાંખવાની અને વસૂલ કરવાની
સ ા છે .
કરવેરા ન ભરતા હોય તેવા કસુરદારોની જગ
ં મ િમલકત ટાંચમાં લઈને હરા કરીને કરની રકમ
વસૂલ કરવાની સ ા ામ પંચાયતને છે .
પંચાયતના કુ લ સ યોની ૨/૩ બહુ મતીથી સરપંચ કે ઉપસરપંચ સામે અિવ ાસની દરખા ત
પસાર કરીને તેમને હોદા પરથી દુર કરી શકે છે .
જમીન મહે સુલ ધારા હે ઠળ જમીન મહે સૂલ અને લોકલફંડ વસૂલ કરવાની સ ા પંચાયતને
આપવામાં આવી છે .
ગુજરાતમાં ણેય તરની પંચાયતોને કરવેરા નાખવાની અને વસૂલ કરવાની સ ા છે .
તાલુકા પંચાયત ામ પંચાયતોના બજટે ની ચકાસણી કરીને યો ય ભલામણ કરે છે . યારે
પોતાનું બજટે િજ ા પંચાયતની ચકાસણી પછી પોતે જ મંજુર કરે છે .
િજ ા પંચાયત પોતેજ પોતાનું બજટે મંજુર કરવાની સ ા ધરાવે છે . િજ ા પંચાયત પોતાના
તાબાની પંચાયતોને લોન આપી શકે છે .
િજ ા પંચાયત સહકારી મંડળીની ન ધણી મંજૂર કરવાની સ ા ધરાવે છે .
ગુજરાત પંચાયત ધારાની કલમ ૧૭૫માં કરે લ ગવાઇ મુજબ રાજય સરકાર પંચાયતોને સરકારના
કાય અને ફર સ પી શકે છે .

પંચાયતી રાજનું વહીવટીતં
 ૧. વગ- ૧ ના અિધકારીઓ – િજ ા િવકાસ અિધકારી, િજ ા ખેતીવાડી અિધકારી, કાયપાલક
ઇજનેર વગેરે
 ૨. વગ- ૨ ના અિધકારીઓ – તાલુકા િવકાસ અિધકારી, નાયબ કાયપાલક ઈજનેર વગેરે
 ૩. વગ- ૩ ના અિધકારીઓ – િવ તરણ અિધકારી, કારકુ ન, ટાઇિપ ટ, પંચાયતમં ી, ામ
સેવકો, િશ કો વગેરે
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 બધા જ રાજયોમાં વગ-૧ અને વગ-૨ ના અિધકારીઓ રાજય સરકારે રાજયસેવામાંથી
પંચાયતોમાં િતિનયુિ ત ઉપર મુકેલા હોય છે .
 પંચાયતોનો વહીવટી ટાફ:
િજ ા પંચાયતના મુ ય વહીવટી અિધકારીને િજ ા િવકાસ અિધકારી કહે છે . તેમના તાબા
નીચે અ ય વગ-૧ ક ાના ખાતાકીય અિધકારીઓ હોય છે . દા.ત િજ ા ખેતીવાડી અિધકારી,
િજ ા પશુસંવધન અિધકારી, િજ ા આરો ય અિધકારી, કાયપાલક ઇજનેરો, િજ ા સમાજ
ક યાણ અિધકારી, પંચાયત, િવકાસ અને મહે સૂલને લગતાં ણ નાયબ િજ ા િવકાસ
અિધકારીઓ, મદદનીશ િજ ા રિજ ટાર, િજ ા ાથિમક િશ ણ અિધકારી, િજ ા આંકડા
અિધકારી, િજ ા હસાબી અિધકારી ઉપરાંત બી વગના ચીટનીશ, તાલુકા િવકાસ અિધકારી
વગેરે ગેઝેટેડ અિધકારીઓ િજ ા પંચાયતના હવાલે હોય છે .
 ાથિમક આરો ય કે નો ટાફ તથા પશુ સારવાર કે ના ટાફને તાંિ ક માગદશન અનુ મે
િજ ા આરો ય અિધકારી અને િજ ા પશુ સંવધન અિધકારી તરફથી આપવામા આવે છે .
 ામ પંચાયત તરે મુ ય વહીવટી કમચારી તરીકે પંચાયત મં ી હોય છે . ામ પંચાયતના
કારોબારી અિધકાર સરપંચને હોય છે .
 ૧૪ નવે બર ૧૯૮૦ થી ગુજરાતમાં યેક િજ ામાં િજ ા આયોજન બોડની થાપના કરીને
િવકે ીત િજ ા આયોજનની થા દાખલ કરવામાં આવી છે . િજ ા આયોજન બોડના અ ય
તરીકે રાજયના એક ભારીમં ી હોય છે . િજ ા પંચાયતના મુખ તેના ઉપા ય હોય છે . અને
કલેકટર સહ ઉપા ય હોય છે .
 પંચાયતોના સંદભમાં કલેકટરની ભૂિમકા:- ામ પંચાયતની કુ લ સ ય સં યા ન ી કરવાની સ ા
- અનામત બેઠકો ન ી કરવાની સ ા
- રાજય સરકારના િજ ા ક ાના િતિનધી
- િજ ાના મહે સૂલી વડા
- િજ ા મે ટે ટ તરીકે કાયદો અને યવ થા ળવવાની જવાબદારી
- િજ ા આયોજન બોડના સહ ઉપા ય
- રાજય ચૂંટણી પંચના અિધકારી
- િજ ાના સવ ચ નાગ રક પૂરવઠાના અિધકારી
- થાિનક વરાજયની સં થાઓ અંગે કે ટલીક વૈધાિનક અને વહીવટી સ ા ધરાવતા અિધકારી
- ગુજરાતના પંચાયત ધારાની કલમ ૨૪૯ (૬) માં એવી ગવાઇ છે કે પંચાયતના કોઇ હુકમ,
ઠરાવ કે િનણય અથવા કાયથી લોકોને ઈ અથવા હે રાનગિત થવાનો અથવા સુલેહનો ભંગ થાય
એવો સંભવ હોય તો કલેકટર આવા પગલાની અમલ બજવણી મોકુ ફ રાખી શકે છે .
 પંચાયતમાં બજટે :
- બધા તરની પંચાયતોએ આગામી વષનું બજટે ચાલુ વષની ૩૧ માચ સુધીમાં મંજુર કરવું પડશે.
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કોઇ પંચાયત ૩૧ માચ સુધીમાં બજેટ મંજુર કરવામાં િન ફળ ય તો તે પંચાયત ફરજ કાય કરવા
માટે અસમથ છે . તેવો અિભ ાય બાંધીને રાજય સરકાર તેને સુપરસીડ કરી શકશે.
કોઇ પણ પંચાયતનું બજેટ ખાધવાળુ કરી શકાશે ન હ.
તેની અંદા ત આવકમાંથી તેની અંદાિજત ખચની રકમ બાદ કરતા ઓછામાં ઓછી ૧૦ ટકા રકમ
િસલક રહે શે. થાિનક ભંડોળના િનરી ક ારા પંચાયતોના હસાબનું ઓ ડટ કરવામાં આવે છે .
........
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