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ંચામતી યાજ

મુખ્મત્લે ભારત, પાકિસ્તાન,ફાંગ્રાદે ળ

અને નેપાલમાાં આલેર દક્ષિણ

એશળમાઇ યાજકીમ પ્રથા છે . "ંચામત" ળબ્દ ાંચ (ંચ) અને શલધાનવબા (આમત) યથી
આવ્મો છે . ંચામત એટરે સ્થાશનક વમુદામ દ્વાયા વંદ કેયામેર ાંચ લડીરોનો વમુશ.
ંચામત યાજ એક એલી વયકાયી પ્રથા છે , જમાં ગ્રાભ ંચામતો લશીલટનું મ ૂભ ૂત
એકભ છે . અશીં ત્રણ સ્તયો છે : ગાભ, તાલુકો અને જજલ્રો
ંચામત યાજ ળબ્દ ક્ષિટટળ યાજ દયમ્માન ઉદ્ભવ્મો છે . "યાજ"નો ળાબ્બ્દક અથથ "ળાવન" અથલા
"વયકાય" થામ છે . ભશાત્ભા ગાંધીએ ંચામતી યાજની ટશભામત કયી શતી, કે જમાં દયે ક ગાભ
ોતાની ફાફતો ભાટે જલાફદાય શોમ. અને આલા શેત ુ ભાટે "ગ્રાભ સ્લયાજ" એલો ળબ્દ
પ્રમોજામો શતો.
કામદો વાય થતાં, યાજમ વયકાયો દ્વાયા ંચામત યાજની દ્ધશત વને ૧૯૫૦ થી ૬૦ના
દામકાભાં અનાલલાભાં આલી શતી. ૨૪ એશપ્રર, ૧૯૯૩ ના યોજ બાયતભાં ંચામતી યાજ
ભાટે ફંધાયણીમ (૭૩ભો સુધાયો) એક્ટ ૧૯૯૨ ફંધાયણીમ દયજ્જો  ૂયી ાડે છે .
૨૪

ટડવેમ્ફય

સુધીભાં

પ્રદે ળ, ગુજયાત, ટશભાચર
ંચામતી

યાજ

આ

અશધશનમભ

પ્રદે ળ,ભશાયાષ્ટ્ર, ભધ્મ

આઠ

યાજમોભાં

રાગુ

ડયો: આંધ્ર

પ્રદે ળ, ઓટયસ્વા અને યાજસ્થાન.

પ્રદ્ધશત નાગારેન્ડ, ભેઘારમ,શભઝોયભ અને,

ફધા

શારભાં,

કેન્રળાશવત

પ્રદે ળો(અલાદ: ટદલ્શી)ને ફાદ કયતાં વભગ્ર બાયતભાં ંચામતી યાજ અભરભાં છે .
દય ાંચ લે ગ્રાભ ંચામતની ચટણી
ંૂ
મોજલાભા આલે છે , જેભાં અનુસ ૂક્ષચત જાશત, અનુસ ૂક્ષચત
જનજાશત અને સ્ત્રીઓ ભાટે ફેઠકો અનાભત યાખલાભાં છે . ંચામતી યાજભાં ત્રી સ્તયીમ યચના
થામ છે : (૧) ગ્રાભ ંચામત, (૨) તાલુકા ંચામત, અને (૩) જજલ્રા ંચામત.
 ંચામતી યાજ ય શલશલધ વશભશતઓ:
 1.

Balwant Rai Mehta : Estd 1957

 2. V.T.Krishnammachari : 1960
 3. Takhatmal Jain Study Group: 1966
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 4. Ashok Mehta Committee : 1977
 5. g.v.k rao committee :1985
 6. Sarkaria Commission : 1986
 7. Dr.L.M.Singhvi Committee:1986

ુ રાતના પાંચાયતી રાજના વળવષ્ટ ક્ષણો
 ગજ
ફલંતયામ ભશેતા વશભશતની બરાભણોનાં આધાયે યાજમભાં ગુજયાત ંચામત અશધશનમભ૧૯૬૧ તા. ૧-૪-૬૩ થી રાગુ ાડલાભાં આલેર શતો. બાયત વયકાય લડે ંચામતોને લધુ
વૌમ્મ ફનાલલા ગુજયાત ંચામત અશધશનમભ-૧૯૬૧ ને યદ કયી ગુજયાત ંચામત
અશધશનમભ - ૧૯૯૩ નો અભર તા. ૧૫-૪-૯૪ થી કયલાભાં આલેર છે .
ગુજયાતભાં શત્રસ્તયીમ ંચામતી યાજ વંસ્થાઓનો અભર તા. ૧/૪/૧૯૬૩ થી ચાલુ છે .
૧. ગાભ/તાલુકા અને જીલ્રા સ્તયોએ અંગભ ૂતયીતે વંકામેરી સ્લામત્ત લૈધાશનક વંસ્થાઓનું
શનભાથણ કયતો એકશત્રત પામદો.
૨. ંચામતોની શનષ્ટ્િ ચટણી
ંૂ
ભાટે યાજમ ચટણી
ંૂ
ંચની યચના અને ાંચ લથની મુદત
ફાદ પયજજમાત ચટણી
ંૂ
શલવર્જન -દચ્યુશત છ ભાવથી લધુ નટશ.
૩. ંચામતોના  ૂયતી નાણાંકીમ વ્મલસ્થા ભાટે નાણાંચ
ં ની યચના.
૪. તભાભ ંચામતોના વભ્મો અને વયંચ/પ્રમુખોની કુર ફેઠકોની ૧/૩ ફેઠકો
૫. સ્ત્રીઓ ભાટે અનાભતની જોગલાઇ અને લાયાપયતી પાલણી. તભાભ ંચામતોભાં લવશતના
વપ્રભાણ ધોયણે અનુ.જાશત અને આટદજાશત ભાટે ફેઠકો અનાભત અને અન્મ છાતલગો
(વા.ળૈ છાત) ભાટે ૧૦ ટકા ફેઠકો અનાભત યાખલાની જોગલાઇ વયંચ-પ્રમુખની ફેઠકો
ણ આ યીતે અનાભત છે .
૬. જીલ્રા કિાએ વભથથ કાયોફાયી વંસ્થાની યચના
૭. જીલ્રા કિાએ શળિણ વશભશતઓને ખાવ દયજ્જો આલો, અને છાત લગોના કલ્માણ ભાટે
ગાભ/તાલુકા/જીલ્રા કિાએ ખાવ દયજ્જાની વાભાજીક ન્મામ વશભશતની યચના અને
કામોની સુપ્રશત.
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૮. ંચામતોને સ્ળથતી નીશત શલમક તભાભ ફાફતો અંગે વયકાય વરાશ આલા ંચામતો
ભાટે ની યાજમ કાઉન્ન્વર અંગેની લૈધાશનક જોગલાઇ
૯. જીલ્રાની અંદય શલકાવ િેત્રે વત્તા, કામો અને પયજોની મથાથથ તફદીરી
૧૦. પ્રવ ૃશતઓની તફદીરીની વાથોવાથ ઉદાય ધોયણે નાણાંની તફદીરી અને
ુ ઉય
ંચામતની ભયજજમાત પ્રવ ૃશતઓ ભાટે કય-પી અને જભીન ભશેસર
ઉકય નાખલાની વત્તા
૧૧. ગ્રાભ કિાથી જીલ્રા કિા સુધી વભગ્ર વભગ્ર શલકાવ તંત્રની ંચામતી
યાજ વંસ્થાઓને તફદીરી
૧૨. વત્તાની લધુ વોંણી અને વત્તાશધકાયના પ્રવાયણ ભાટે ની અંતગથત
મોજના
ુ કામોની તફદીરી,
૧૩. ંચામતી યાજ વંસ્થાઓને કેટરાક શનમંત્રક ભશેસર
અને તે ભાટે કરેકટયના જરૂયી અશધકાયો-વત્તાની ણ સુપ્રતી
૧૪. જીલ્રા ંચામતો વંફધ
ં ભાં મુખ્મ કાયોફાયી વત્તાશધકાયી તયીકે કાભગીયી
ફજાલલા ભાટે કરેકટયના દયજ્જાના જીલ્રા શલકાવ અશધકાયીની વેલાઓ
ઉરબ્ધ કયલા, તાલુકા ંચામત વક્ષચલ તયીકે તાલુકા શલકાવ અશધકાયી
૧૫. બયતી અને નોકયીની ફાફતભાં વરાશ અને વંદગી ભાટે યાજમ કિાએ
વેલા વંદગી ફોડથ અને જીલ્રા કિાએ જીલ્રા વંદગી વશભશતઓની
યચના
ુ ની લસુરાત અને ંચામતના લશીલટ ભાટે જલાફદાય
૧૬. જભીન ભશેસર
એલા તરાટી ગ્રાભ ંચામત વેક્રેટયીઓના જીલ્રાલાય કેડયની યચના,
અને જીલ્રા ંચામત દ્વાયા જ તેન ું શનમંત્રણ
ુ આલકની અને કામો
૧૭. ંચામતી યાજ વંસ્થાઓને ૧૦૦ ટકા જભીન ભશેસર
લૈધાશનક પાલણી
૧૮. નફા શલસ્તાયોને વશામ કયલા, કય નાખલાના પ્રમત્નોને પ્રોત્વાશન
આલા અને શલકાવરિી પ્રવ ૃશતઓની નાણાંવ્મલસ્થા કયલા ભાટે યદ ન
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થામ એવુ પંડ ઉભુ કયવુ.ં
૧૯. ંચામતી યાજ વંસ્થાઓને ભાગથદળથન આલા અને તેભના ય દે ખયે ખ
તથા શનમંત્રણ યાખલા ભાટે યાજમ કિાએ શલકાવ કશભશ્નયનું તંત્ર.

ંચામતી યાજ પ્રશ્નોત્તયી
1. આના દે ળ ભાં ંચામતી યાજ ની સ્થાના ક્યાયે કયલાભાં આલી શતી ?
જલાફ : ઈ .વ 1958 થી
2. કઈ વશભશત ના અશેલાર પ્રભાણે ંચામતી યાજ ની સ્થાના કયલાભાં આલી શતી ?
જલાફ : ફલંત યામ ભશેતા
3. ંચામતી યાજ ની વૌ પ્રથભ ળરૂઆત કમા ફે યાજમભાં થઇ શતી ?
જલાફ : યાજસ્થાન અને આંધ્રપ્રદે ળ
4. ગુજયાત ભાં ંચામતી યાજ નો અભર ક્યાયથી કયલાભાં આવ્મો ?
જલાફ : ઈ .વ 1963
5. ંચામત ના લડા ને શું છે ?
જલાફ : વયંચ
6. ગ્રાભ ંચામત ભાં લશીલટી કાભ કોણ કયે છે ?
જલાફ : તરાટી કભ ભંત્રી
7. ગ્રાભ ંચામત ભાં ઓછા ભાં ઓછા કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : વાત (7)
8. ગ્રાભ ંચામત ભા લધુ ભાં લધુ કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : ંદય (15)
9. તાલુકા ંચામત ના લડા ને શું કશે છે ?
જલાફ : તાલુકા પ્રમુખ
10. તાલુકા ંચામત ભાં લશીલટી કાભ કોણ કયે છે ?
જલાફ : તાલુકા શલકાવ અશધકાયી
11. તાલુકા ંચામત ભાં ઓછા ભાં ઓછા કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : ંદય (15)
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12. તાલુકા ંચામત ભા લધુ ભાં લધુ કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : એકત્રીવ (31)
13. જીલ્રા ંચામત ના લડા ને શું કશે છે ?
જલાફ : જીલ્રા પ્રમુખ
14. જીલ્રા ંચામત ભાં મુખ્મ લશીલટી અશધકાયી કોણ શોમ છે ?
જલાફ : જીલ્રા શલકાવ અશધકાયી
15. જીલ્રા ંચામત ભાં ઓછા ભાં ઓછા કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : એકત્રીવ (31)
16. જીલ્રા ંચામત ભાં લધુ ભાં લધુ કેટરા વભ્મો શોમ છે ?
જલાફ : એકાલન (51)
17. ગ્રાભ ંચામત શોમ ત્માં કેટરી લસ્તી શોલી જોઈએ ?
જલાફ : 15 શજાયથી ઓછી
18 નગય ાક્ષરકા ભાં લસ્તી ની વંખ્મા કેટરી શોમ છે ?
જલાફ : 15 શજાયથી લધુ ત્રણ રાખથી ઓછી
19. ત્રણ રાખથી લધુ લસ્તી ધયાલતા ને શું કશે છે ?
જલાફ : ભશાનગય ાક્ષરકા
20. ગુજયાતભાં કુર કેટરી ભશાનગય ાક્ષરકાઓ આલેરી છે ?
જલાફ : આઠ(8)
21. ગુજયાતભાં કુર કેટરી નગય ાક્ષરકાઓ આલેરી છે ?
જલાફ : 264
22. ભટશરાઓ ભાટે ંચામતી યાજભાં કેટરી ફેઠકો અનાભત શોમ છે ?
જલાફ : એક ત ૃતીમાંળ (1/3)
23. નગયાક્ષરકાના લડાને શું કશે છે ?
જલાફ : નગયાક્ષરકા પ્રમુખ
24. નગયાક્ષરકાનો લશીલટ કોણ કયે છે ?
જલાફ : વભ્મો, પ્રમુખ , ચીપ ઓટપવય
25. ભશા નગયાક્ષરકા ના લડા ને શું કશે છે ?
જલાફ : ભેમય
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26. ભેમયની ચટણી
ંૂ
કેટરા લે થામ છે ?
જલાફ : દય અઢી લે
27. ભશા નગયાક્ષરકાનો લશીલટ કોણ કયે છે ?
જલાફ : મ્યુનીવીર કશભશ્નય
28. ભશા નગયાક્ષરકાને શું કશે છે ?
જલાફ : મ્યુનીવીર કોોયે ળન
29. નગયાક્ષરકાને શું કશે છે ?
જલાફ : મ્યુનીવીાક્ષરટી
30. ભશા નગયાક્ષરકાના વભ્મોને શું કશે છે ?
જલાફ : કોોયે ટય
31. ભશા નગયાક્ષરકા ની ઓછા ભાં ઓછી વભ્મ વંખ્મા કેટરી શોમ છે ?
જલાફ : એકાલન (51)
32. ભશા નગયાક્ષરકા ની લધુ ભાં લધુ વભ્મ વંખ્મા કેટરી શોમ છે ?
જલાફ : એકવો ઓગણત્રીવ (129)(લવશત પ્રભાણે)
33. શત્ર -સ્તયીમ યાજ ભાં ઉભેદલાયી નોંધાલલા ભાટે કેટરી ઉંભય શોલી જરૂયી છે ?
જલાફ : એકલીવ લથ (21)

ુ રાત
ગજ
 ગુજયાત સ્થાન

:

બાયતના શિભ બાગભાં

 ગુજયાતનો શલસ્તાય :

1,96,024 ચો ટકભી ટકભી

 ગુજયાતનો દટયમા ટકનાયો :

1600 કીભી

 ગુજયાતની ઉત્તયે આલેલ ું યાજમ :

યાજસ્થાન

 ગુજયાતની  ૂલથભાં આલેલ ું યાજમ :

ભધ્મ પ્રદે ળ

 ગુજયાતની દ્ક્ક્ષિણે આલેલ ું યાજમ :

ભશાયાષ્ટ્ર

 ગુજયાતની લામવ્મે આલેરો દે ળ:

ાટકસ્તાન

 ગુજયાતની ઉત્તય-દક્ષિણ રંફાઈ :

590 ટકભી

 ગુજયાતની  ૂલથ-શિભ રંફાઈ :

500 ટકભી
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 લતથભાન મુખ્મભંત્રી (એશપ્રર ૨૦૧૫): શ્રીભતી આનંદીફેન ટે ર
 લતથભાન યાજમાર(એશપ્રર ૨૦૧૫) : શ્રી ઓભ પ્રકાળ કોશરી
 ાટનગય

ગાંધીનગય

 યાજમ પ્રાણી :

શવિંશ

 યાજમ ફૂર:

ગરગોટો

 યાજમ ન ૃત્મ:

ગયફો

 કુર લવશત(૨૦૧૧ ની લવશત ગણતયી મુજફ) : ૬,૦૪,૩૯,૬૯૨
 વૌથી ભોટો જીલ્રો(શલસ્તાયની રબ્ષ્ટ્ટએ) : કચ્છ
 વૌથી ભોટો જીલ્રો(લસ્તીની રબ્ષ્ટ્ટએ) :

અભદાલાદ
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