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પંચાયતીરાજ / સ્થાિનક સરકા
• પંચાયતીરાજનો ઉલ્લેખ ભારતના ં
બ ધારણમા ભાગ– 4 : રા�યનીિતના માગર્દશર્ક િસદ્ધાંતો અ�ુચ્છ ેદ– 40 માં
જોવા મળે છે.
• અ�ુચ્છેદ– 40 : ગ્રામ પંચાયતોની રચના કરવા માટ� રા�ય પગલા લેશે અનસ્વરાજના પાયાના એક તર�ક� કામ
કર� શક� તે માટ� જ�ર� સ�ા અને અિધકાર આપશે.

• સ્થાિનક સરકાર/ સ્થાિનક સ્વરા�યની સંસ્થ

સ્થાિનક સરકારગ્રાિ

સ્થાિનક સરકારશહ�ર�

ગ્રામ પંચા
તા�ુકા પંચાયત

નગરપા�લકા

મહાનગરપા�લકા

�જલ્લા પંચાય

ુ ારો, 1992 :
• 73મો બંધારણીય �ધ

પંચાયતોને લગતો, ભાગ – 9 ઉમેરાયો, અ�ુચ્છેદ243(A) થી 243(O),
અ�ુ� ૂચી 11 ઉમેરાઈ �મા 29 િવષયોનો સમાવેશ કરાયો.

ુ ારો, 1992 :
• 74મો બંધારણીય �ધ

નગરપા�લકાને લગતો, ભાગ – 9(A) ઉમેરાયો,
અ�ુચ્છેદ243(P) થી 243(ZG),
અ�ુ� ૂચી 12 ઉમેરાઈ �મા 18 િવષયોનો સમાવેશ કરાયો.

• પંચાયતીરાજનો �ુખ્ય ઉદ્દેસ�ા�ું િવક�ન્દ્રી કરવાનો છે.
• સૌ પ્રથમ બળવંતરાય મેહતા સિમિતએ ભારતમત્- સ્તર�ય પંચાયતીરાની ભલામણ કર� હતી.
• ભારતમા સૌ પ્રથમ પંચાયતીરાજની સ્થાપઈ.સ.1959માં રાજસ્થાનના નાગોર �જલ્લા થઈ હતી.
• ભારતના સ્થાિનક સ્વરા�યના િપત: લોડર ્ �રપ
• �ુજરાતમા 1 એપ્રી1963ના રોજ તત્કાલીન�ુખ્યમંત્રી �વરાજભાઈ મહના સમયમા પંચાયતીરાજની શ�આત
થઈ હતી.
• પંચાયતીરાજ માટ�ની અશોક મહ�તા સિમિતએ �દ-સ્તર�ય પંચાયતીરાજન ભલામણ કર� હતી.
• 20 લાખથી ઓછ� વસિત ધરાવતા રા�યમાં તા�ુકા પંચાયતની જોગવાઈ નથી.
• પંચાયતીરાજ એ અ�ુ� ૂચી – 7માં િન�દ� ષ્ટરા�યયાદ� (�ુલ 61 િવષયો) નો િવષય છે .
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િવગત

ગ્રામ પંચા

ુ ા પંચાયત
તા�ક

�જલ્લા પંચાય

બેઠક (�ુની સંખ્ય)

8 થી 16 (7થી15)

16 થી 32 (15થી31)

32 થી 52 (31થી51)

1 લાખ

4 લાખ

દર 3000 એ 2 બેઠક

25000 એ 2 બેઠક

1 લાખે 2 બેઠક

કલેક્ટ

િવકાસ કિમશનર

િવકાસ કિમશનર

સરપંચ

પ્ર�

પ્ર�

�ુદ્

5 વષર

5 વષર

5 વષર

વહ�વટ� વડા(અિધકાર�)

મંત્

તા�ુકા િવકાસ

�જલ્લા િવકાસ

અિધકાર�(TDO)

અિધકાર�(DDO)

મહ�� ૂલી અિધકાર�

તલાટ�

મામલતદાર

કલેક્ટ

તા�ુકા િવકાસ

�જલ્લા િવકાસ

અિધકાર�(TDO)

અિધકાર�(DDO)

વસિત (�ુની સંખ્ય)
બેઠકમા વધારો
અનામત બેઠક ન��
કરનાર
�ટ
ં ૂ ાયેલા
વડા(પદાિધકાર�)

�ટ
ં ૂ ણી પછ� પ્રથ
બેઠકની તાર�ખ ન��
કરનાર
પ્રથમ બેઠકમા કામગી

3000 થી 25000
(3000 થી 15000)

ઉપસરપંચની પસંદગી
સભ્ય: સરપંચ
ઉપસરપંચ : ગ્રા

રા�ના�ું

પંચાયત
સરપંચ : તા�ુકા
પંચાયત

પ્ર�ુ/ ઉપપ્ર�ુખન

પ્ર�ુ/ ઉપપ્ર�ુખન

પસંદગી

પસંદગી

સભ્ય: પ્ર�

સભ્ય: પ્ર�

ઉપપ્ર�ુ: તા�ુકા

ઉપપ્ર�ુ: �જલ્લા

પંચાયત

પંચાયત

પ્ર�ુ: �જલ્લા પંચાય

પ્ર�ુ: િવકાસ કિમશનર

સભ્ય અને ઉપપ્ર�:

સભ્ય અને ઉપપ્ર�:

પ્ર�ુ: િવકાસ કિમશનર

પ્ર�ુ: પંચાયત સ�ચવ

દર ત્રણ મ�હન1 વાર

દર ત્રણ મ�હન1 વાર

સભ્ય અને ઉપસરપંચ:
રા�નામાની તકરારનો
િનણર્ય કરના

TDO

સરપંચ : નાયબ �જલ્લા
િવકાસ અિધકાર�

DDO

(Dy.DDO)
પંચાયતની બેઠક

દર મ�હને 1 વાર

િવકાસ કિમશનર

િવકાસ કિમશનર
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ગ્રામ પંચાય/ તા�ુકા પંચાયત / �જલ્લા પંચાયત એમ ત્રણેય ને એકસરખી લા�ુ પડતી જોગવ
•

મ�હલાઓ માટ� અનામત – ૫૦%

•

OBC માટ� અનામત – 10%

•

SC / ST અનામત – વસિતના આધાર�

•

્
�ુદદ�–
5 વષર્(સામાન્ય સંજોગોમ)

•

િવસજ�ત પંચાયતોની �ટણી
ંૂ
છ મ�હનામાં અવશ્ય કરવી અને આવી નવી પંચાયતની �ુદ્દત િવસજ
પંચાયતની બાક� રહ�લી �ુદ્દત  �ૂરતી જ રહ�.

•

�ટણી
ંૂ
કરવાની જવાબદાર� – રા�ય �ટણી
ંૂ
પંચ (તાર�ખ પણ તે જ ન�� કર� )

•

્
�ટણીની
ંૂ
તાર�ખ – પંચાયતની �ુદદ�ત
� તાર�ખે �ૂણર્ થાય તે તાર�ખના બે મ�હના પહ�લા અને �ુદ્દત
થયાના 15 �દવસ પછ� �ટણી
ંૂ
કર� શકાય નહ�.

•

પંચાયતની �ુદ્દ– પંચાયતની પ્રથમ બેઠકની તાર�ખ

•

પ્રથમ બેઠક િવ�તા ઉમેદવારોની યાદ� �હ�ર કયાર્ચાર અઠવા�ડયામા મળે છે.

•

ઉપસરપંચ/પ્ર�/ઉપપ્ર�ુખની પસંદગીમા સરખા મત પડ� ત્યાર� આખર� પસંદ10 વષર્થી ઓછ�
વયના બાળક દ્વારા �ચઠ્ઠી ઉપાડ�ને કરવામા આવ.

•

અિવ�ાસનો પ્રસ્તાવ લાવવા ઓછામા ઓ50% સભ્યોનો ટ�ક જ�ર� છે અને અિવ�ાસનો પ્રસ્તાવ પસ
કરવા 2/3 (66%) બ�ુમતીની જ�ર પડ� છે.

•

કોરમ (ગણ� ૂત�) – 1/3 સભ્યો(ત્રી� ભાગના સભ)

•

ઉમેદવારની લ�ુ�મ ઉમંર – 21 વષર

•

ઉમેદવાર� માટ�ની યોગ્યતા– અ�સ્થર મગજનો ન હોવો જોઈએ, નાદાર ન હોવો જોઈએ , 4/8/2005 પછ�
બે બાળકો ધરાવતો ન હોવો જોઈએ , ઘરમા શૌચાલય હો�ુ જોઈએ , 2 વષર્થી વ�ુની સ� થયેલી ન
હોવી જોઈએ , સરકાર�/પંચાયતનો કમર્ચાર� ન હોવો જોઈ.

•

73 મા બંધારણીય �ુધારાની જોગવાઈઓ નાગાલ�ડ, મેઘાલય, અને િમઝોરમ રા�યોને લા�ુ પડશે
નહ�.તેમજ મ�ણ�ુર રા�યના �ડસ્ટ્ર�ક્ટ કાઉન્સીલ ધરાવતા પવર્તીય િવસ્તારોબંગાળના દાજ��લ�ગ
�જલ્લાને લા�ુ પડશે નહ.

•

સામા�જક ન્યાય સિમિત ત્રણેય સ્તરની પંચાયતફર�યાત છે �ની �ુદ્દત પંચાયતની �ુદ્દત �ટલી
(5 વષર) અને સભ્ય સંખ્ય5 ર�હ�શે.
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અન્
• માત્ર ગ્રામ પંચાયતના જ �ૂંટાયેલા (સરપંચ)ની �ટણી
ંૂ
લોકો દ્વારા સીધી થાય .
• ગ્રામ પંચાયતની �ૂંટણપક્ષીય ધોરણે થતી ન એટલે ગ્રામ પંચાયતનપક્ષાંતર ધારો લા�ુ પડતો ન.
તા�ુકા પંચાયત અને �જલ્લા પંચાયતની �ૂંટણી પક્ષીય ધોરણે થાય છે �પક્ષાંતર ધારો લા�ુ પડ�  .
• ગ્રામસભા એ પંચાયતીરાજ સંસ્થાઓ�ું �ુિનયાદ� એકમ.
• “ગ્રામસભા એ પંચાયતીરાજની ગંગોત્ર” – ઉછંગરાય ઢ�બર (સૌરાષ્ટ્ર રા�યના પ્રથમ �ુખ)
• “ગ્રામ પંચાયત અને ગ્રામસભા વચ્ચે મંત્રીમંડળ અને ધારાસભા �ૃહ �વો સબંધ હો” – જય
પ્રકાશ નારાય(જન્મ તાર�ખ– 11 ઑક્ટોબ)
• બંધારણના અ�ુચ્છેદ243(A) માં ગ્રામસભાની વ્યા આપવામા આવી છે . – “ગ્રામસભા એટલે ગ્રામ્ય
પંચાયત િવસ્તારમાં સમાિવષ્ટ ગામને લગતી મતદાર યાદ�માં ન�ધાયેલા વ્ય�ક્તઓ�ું બને�ુ ”
� આર�, 1–મે , 15–ઓગસ્ટ, 2–ઑક્ટોબ એમ
• સરકારના 11/7/2001ના પ�રપત્ર �ુજબ હાલમા26–�ન્ુ
ચાર વખત ગ્રામસભા બોલાવવી જ�ર� .
• ગ્રામસભામાં કોર– મતદારોના 1/10 સભ્યો અથવા50 સભ્યો બેમાથી � ઓછા હોય ત.
• સરપંચ પંચાયત�ું �દાજપત્ર નવેમ્બર માસમાં તૈયાર કર�15 �ડસેમ્બર �ુધીમાં તા�ુકાને મોકલવાની
� ૂચના તલાટ� કમ મંત્રીને આપે છે અને પરત આવ્યા પ31 માચર્ �ુધીમાં પંચાયત સભામા ર�ૂ કરાવે
છે .
• તલાટ� કમ મંત્રીની પર�ૂરણ ર� સરપંચ મં�ૂર કર� .
• તલાટ� કમ મંત્રી ગ્રામ્ય િવસ્તજન્મ મરણ ન�ધણી અિધકાર� અને લગ્ન ન�ધણી અિધકાર� ફરજ
બ�વે છે.
• તા�ુકા પંચાયતના સભ્યોનેડ�લીગૅ ટ્ કહ� છે.
• મહાનગરપા�લકાના સભ્યોનેકોપ�ર� ટર અને �ટં ૂ ાયેલા વડાને મેયર કહ � છે. મેયરની �ટણી
ંૂ
દર અઢ� (2.5)
વષ� થાય છે.
• નગરપા�લકાના વહ�વટ� વડા – ચીફ ઑફ�સર
• મહાનગરપા�લકાના વહ�વટ� વડા – કિમશનર
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