
ગજુરાત પચંાયત અિધિનયમ - ૧૯૯૩ 
 

અ. 
ન.ં 

કરણ િવગત 

૧  કરણ-૧ ારંિભક 

૨  કરણ-૨ જુદા જુદા  વરોની પચંાયતોની  થાપના 

૩  કરણ-૩ પચંાયતોના સ  યોની ચ ૂટંણી બાબત ચ ૂટંણી સબંધંમા તકરારો વગેરે  

૪  કરણ-૪ પચંાયતોના અ  ય  થાન લેનાર અિધકારીઓ અને પચંયતોના ોને લગતી 
જોગવાઇઓ 

૫  કરણ-૫ પચંાયતોના કામકાજનુ ંસચંાલન, તેની વહીવટી સ ા અને ફરજો, તેના ંિમલકત અને ફંડ 
તથા િહસાબો વગેરે બાબત. 

૬  કરણ-૬ કોઇ અિધિનયમ હઠેળ કેટલાકં કાય  પચંાયતોને સ પવા સબંધંી જોગવાઇ 

૭  કરણ-૭ િવકાસ યોજનાઓ અને અમકુ યોજનાઓના અમલીકરણના સબંધંમા ંપચંાયતોને સ ા 
અને જવાબદારીઓની સ પણી સબધંી જોગવાઇઓ. 

૮  કરણ-૮ ઢોર પરુવાના ડ  બા 

૯  કરણ-૯ કરવેરા 

૧૦  કરણ-૧૦ કર, ફી, ઉપકર અને બી  લેણાનંી વસલૂાત 

૧૧  કરણ-૧૧ પચંાયતોને આિથક સહાય  

૧૨  કરણ-૧૨ નાણા ંકિમશન 

૧૩  કરણ-૧૩ સેવાઓને લગતી જોગવાઇઓ  

૧૪  કરણ-૧૪ િનયં ણ 

૧૫  કરણ-૧૫ નગર પચંાયતોને ગામ પચંાયતમા ંફેરવવા માટે અને પચંાયતોના એક ીકરણ અને 
િવભાજન માટેની જોગવાઇઓ 

૧૬  કરણ-૧૬ કીણ જોગવાઇઓ 
 

 



કરણ-૧ લુ ં

ારંિભક 

૧ ટૂંકી સં ા,  યાિ  ત, આરંભ   

૨  યા  યા   

 









કરણ-ર જુ ં 

જુદા જુદા  તરોની પચંાયતોની  થાપના 

(ક) પચંાયતોની  થાપના અને તેમની હકમૂતનો િવ  તાર 

૩ જુદા જુદા  તરોની પચંાયતોની  થાપના   

૪ ામસભા    

૫ જુદા જુદા વગ ની પચંાયતોનુ ંસં  થાપન   

૬ પચંાયતોની પોતાની વ  ચે તાબેદારી અને તેમના સ ા, કાય  અને 
ફરજો.  

 

૭ ામના વગ કરણની ભલામણ   

૮ પચંાયત સગંઠન અને રાજય સરકારે પચંાયતો ઉપર િનયં ણ 
રાખવા બાબત.  

 

(ખ) પચંાયતોની રચના અને તેમની મુ ત 

૯ ામ પચંાયતોની રચના   

૧૦ તાલકુા પચંાયનોની રચના   

૧૧ િજ  લા પચંાયતોની રચના   

૧૨ િજ  લા અથવા તાલકુા પચંાયતના મુ  ય મથકો   

૧૩ પચંાયતોની મુ ત અને તેની પનુરચના કરવા બાબત .   

 













કરણ-૩ જુ ં 

પચંાયતોના સ  યોની ચ ૂટંણી બાબત, ચ ૂટંણી સબંધંમા ંતકરારો વગેરે 

૧૪  યા  યા   

૧૫ ચ ૂટંણી   

 ચ ૂટંણીને લગતી જોગવાઇઓ   

૧૬ મતદાર િવભાગો   

૧૭ દરેક મતદાન િવભાગ માટે મતદારોની યાદી   

૧૮ મતદારોની યાદી તૈયાર કરવા બાબત.   

૧૯ મતદારો તરીકે ન ધાવા માટે લાયક  યિકતઓ.    

૨૦ મતદારોની યાદી.   

૨૧ કોઇ  યિકતનુ ંનામ એકથી વધ ુમતદાર િવભાગ માટેની 
મતદારયાદીમા ંદાખલ નહ  કરવા બાબત.  

 

૨૨ કોઇ  યિકતનુ ંનામ એકથી વધવુાર મતદાર યાદીમા ંદાખલ નિહ 
કરવા બાબત.  

 

૨૩ મતદારોની યાદી અમલમા ંરહવેાની મુ ત   

૨૪ પચંાયતનો  ટાફ પરૂો પાડવા બાબત.   

૨૫ દીવાની કોટ ની હકૂમત ઉપર િતબધં   

૨૬ ખોટા એકરારો કરવા બાબત.   

૨૭ મતદારોની યાદી તૈયાર કરવા, વગેરે સબંધંી હો ાકીય ફરજોનો 
ભગં  

 

૨૮ મત આપવાની અને ચ ૂટંવાની લાયકાત ધકારવતી  યિકતઓ.   

૨૯ એકી સાથે અથવા બે જ  યાના સ  યપદ ઉપર િનયં ણ.   

૩૦ ગેરલાયકાતો   

૩૧ ચ ૂટંણીના કાયદેસરપણાનો િનણય, જજ ારા તપાસ અને કાયરીિત.  

૩૨ સ  યો તરીકે ચાલ ુરહવેા માટે અસમથતા.   

૩૩ ચ ૂટંણી ગેરકાયદેસર હોય, તો નવી ચ ૂટંણી કરવા બાબત.   

૩૪ ચ ૂટંણી માટે પચંાયત  ટાફની સેવા મેળવવાની રાજય ચ ૂટંણી 
કિમશનની સ ા.  

 

  



 ચ ૂટંણી સબંધંીત ગનુા  

૩૫ મતદાન મથકમા ંઅથવા તેની ન કમા ં ચાર કરવા ઉપર િત 
બધં.  

 

૩૬ મતદાન મથકમા ંઆથવા તેની ન કમા ંિશ  તહીન વતન બદલ 
િશ ા.  

 

૩૭ મતદાન મથકે ગેરવતણકૂ બદલ િશ ા   

૩૮ મતદાનની ગુ  તતા ળવવા બાબત.   

૩૯ અિધકારીઓ વગેરેએ, ચ ૂટંણી વખતે ઉમેદવારો માટે કામ કરવુ ંનિહ 
અથવા મતદાન ઉપર અસર થાય એવુ ંકશુ ંકરવુ ંનિહ.  

 

૪૦ ચ ૂટંણી સબંિંધત અિધકારીની એની ફરજોનો ભગં.   

૪૧ મતદાન મથકેથી મતપ ો લઇ જવા ંતે ગનુો ગણાશે.   

૪૨ બી  ગનુાઓ અને તે બદલની િશ ા.   

૪૩ અમકુ ગનુાઓમા ંફિરયાદ.   

 ચ ૂટંણીના હતેઓુ સા  જગાઓ, વાહનો વગેરેનુ ંહગંામી સપંાદન.   

૪૪ ચ ૂટંણીના હતેઓુ સા  જગાઓ, વાહનો વગેરેનુ ંહગંામી સપંાદન.   

૪૫ વળતર આપવા બાબત.   

૪૬ માિહતી મેળવવાની સ ા.   

૪૭ જગા વગેરેમા ંદાખલ થવાની તથા તેનુ ંિનરી ણ કરવાની સ ા.   

૪૮ હગંામી સપંાદન કરેલ જગા ખાલી કરાવવા બાબત.   

૪૯ હગંામી સપંાદનમાથંી જગા ટી કરવા બાબત.   

૫૦ હગંામી સપંાદનને લગતા કોઇ હુકમનુ ંઉ  લધંન કરવા બદલ િશ ા.  

 































કરણ-૪ થુ ં

પચંાયતોનુ ંઅ  ય  થાન લેનાર અિધકારીઓ અને પચંાયતોના સ  યોને લગતી જોગવાઇઓ. 

ભાગ-૧ 

ામ પચંાયતો 

૫૧ પચંાયતની પહલેી બેઠક અને સરપચં અને ઉપ સરપચંની ચ ૂટંણી    

૫૨ િનવ ૃ  થતા સરપચં વગેરેના હો ાનો ચા  સ પવાની ફરજ.   

૫૩ ગામ પચંાયતના સ  યોની અને તેના સરપચં વગેરેના હો ાની 
મુ ત. 

 

૫૪ સ  યો, સરપચં, ઉપસરપચંનુ ંરા નામુ.ં   

૫૫ સરપચં, ઉપરસરપચંના કારોબારી કાય .   

૫૬ અિવ ાસનો  તાવ   

૫૭ હો ા પરથી દૂર કરવા બાબત.   

૫૮ ગેરહાજર રહવેાની ર .   

૫૯ સરપચં અને ઉપસરપચંને હો ા પરથી મોકફૂ કરવા બાબત.   

૬૦ અમકુ સ  યોની ફરીથી ચ ૂટંાવા માટે પા તા   

૬૧ ખાલી જગાઓ ભરવા બાબત.   

૬૨ પચંાયત અને સિમિતના ંકાય  અને કાયવાહીઓ તેના સ  યોની 
ગેરલાયકાતો વગેરેથી દૂિષત નિહ થવા બાબત.  

 

  

ભાગ-ર 
 

 તાલકુા પચંાયતો  

૬૩ પચંાયતની પહલેી બેઠક અને મખુ તથા ઉપ મખુની ચ ૂટંણી.   

૬૪ િનવ ૃ  થતા મખુ વગેરેના હો ાનો ચા  સ પવાની ફરજ.   

૬૫ મખુને તથા ઉપ મખુને માનદ્ વેતન, ભ  થા ંવગેરે અને સ  યોને 
મસુાફરી ભ  થુ ંઆપવા બાબત.  

 

૬૬ ર  કે ગેરહાજરી દર  યાન મખુને માનદ્ વેતન આપવા બાબત.   

૬૭ સ  યો, મખુ તથા ઉપ મખુને માનદ્ વેતન આપવા બાબત.   

૬૮ રા નામુ.ં   

૬૯ મખુ અને ઉપ મખુના સ ા અને કાય .   

૭૦ અિવ ાસનો  તાવ.   



૭૧ હો ા પરથી દૂર કરવા બાબત.   

૭૨ ગેરહાજર રહવેાની ર .   

૭૩ મખુ અથવા ઉપ મખુને હો ા પરથી મોકફૂ કરવા બાબત.   

૭૪ અમકુ સ  યોની ફરીથી ચ ૂટંાવા માટે પા તા.   

૭૫ ખાલી જ  યાઓ ભરવા બાબત.   

૭૬ પચંાયતના અને સિમિતના ંકાય  અને કાયવાહીઓ, તેના સ  યોની 
ગેરલાયકાતો, વગેરેથી દૂિષત નિહ થવા બાબત.  

 

 ભાગ-૩ 

િજ  લા પચંાયતો  

 

૭૭ િજ  લા પચંાયતની પહલેી બેઠક અને મખુ તથા ઉપ મખુની 
ચ ૂટંણી  

 

૭૮ િનવ ૃ  થતા મખુ વગેરેની ચા  સ પવાની ફરજ.   

૭૯ મખુ અને ઉપ મખુને માનદ્ વેતન અને ભ  થા ંવગેરે આપવા 
બાબત અને સ  યોને મસુાફરી ભ  થુ ંઆપવા બાબત.  

 

૮૦ ર  કે ગેરહાજરી દર  યાન મખુને માનદ્ વેતન આપવા બાબત 
અને સ  યોને મસુાફરી ભ  થુ ંઆપવા બાબત.  

 

૮૧ િજ  લા પચંાયતના સ  યોના અને મખુ તથા ઉપ મખુની હો ાની 
મુ ત  

 

૮૨ રા નામુ ં  

૮૩ મખુ અને ઉપ મખુના સ ા અને કાય .   

૮૪ અિવ ાસનો  તાવ.   

૮૫ હો ા પરથી દૂર કરવા બાબત.   

૮૬ ગેરહાજર રહવેાની ર .   

૮૭ મખુ અથવા ઉપ મખુને હો ા પરથી મોકફૂ કરવા બાબત.   

૮૮ અમકુ સ  યોની ફરીથી ચ ૂટંાવા માટે પા તા.   

૮૯ ખાલી જ  યાઓ ભરવા બાબત.   

૯૦ પચંાયતના અને સિમિતના ંકાય  અને કાયવાહીઓ, તેના સ  યોની 
ગેરલાયકાતો, વગેરેથી દૂિષત નિહ થવા બાબત.  

 

































 પર્કરણ પમુ ં
પચંાયતોના કામકાજનુ ંસચંાલન, તેની વહીવટી સ ા અને ફરજો, તેની 

િમલકત અને ફડં તથા િહસાબો વગેરે બાબત. 
ભાગ-૧ 

ગામ પચંાયતોને લગતી જોગવાઇઓ 

(ક) કામકાજનુ ંસચંાલન 

 

૯૧ પચંાયતોની બેઠક   

૯૨ ગામ પચંાયત સિમિતઓ, તેમની રચાના સ ા કાય  અને ફરજો.   

૯૩ ગર્ામસભાની બેઠકો.   

૯૪ પચંાયતે ગર્ામસભા સમક્ષ િહસાબોનુ ંપતર્ક, વગેરે મકૂવા બાબત અને 
ગર્ામસભાની ફરજો.  

 

૯૫ બેઠકો સબંધંી કાયર્રીિત.   

૯૬ પર્ ોનો િનણર્ય મતોની બહમુતીથી કરવો.   

૯૭ ઠરાવોમા ંફેરફાર કરવા અથવા તે રદ કરવા બાબત.   

૯૮ ગર્ામ પચંાયતોની બેઠકોમા ંિનમિંતર્તો.   

 (ખ) વહીવટી સ ા અને ફરજો.  

૯૯ પચંાયતોની વહીવટી સ ા.   

૧૦૦ પચંાયતોના ંબીજા કાય .   

૧૦૧ સમાધાન કરવાની સ ા.   

૧૦૨ ગર્ામ પચંાયતોએ  થાિનક તપાસ કરવા અને િરપોટર્ રજુ કરવા બાબત.   

૧૦૩ તાલકુા અથવા િજ  લા પચંાયતે ગર્ામ પચંાયતોને સ પેલી સં  થાઓની 
 યવ  થા કરવાની અથવા કામ કરવાની ગર્ામ પચંાયતની સ ા.  

 

૧૦૪ મકાનોના બાધંકામ પર િનયતંર્ણ.   

૧૦૫ જાહરે ર  તા અને ખુ  લી જગાઓ ઉપર નડતર અને દબાણ.   

૧૦૬ જગાઓને નબંર આપવા બાબત.   

૧૦૭ વોટર કલોઝેટ અથવા જાજ ની સગવડ કરવા માટે માિલકને ફરમાવવાની 
તાલકુા િવકાસ અિધકારીની સ ા.  

 

  



 (ગ) િમલકત અને ફડં  

૧૦૮ સરકાર અમકૂ જમીનો પચંાયતોને આપી શકશે.   

૧૦૯ ગર્ામ પચંાયતની બીજી િમલકત.   

૧૧૦  થાવર િમલકત  વત્ વાિષર્ત કરવાની પચંાયતની સ ા સબંધંી 
મયાર્દા.  

 

૧૧૧ ગર્ામ ફઙં   

૧૧૨ ફડંનો ઉપયોગ.   

૧૧૩ ગર્ામ પચંાયતે કરેલ અથવા તેની સામે કરેલ િમલકતના 
દાવાઓનો િનણર્ય.  

 

  

(ઘ) પચંાયતોના અિધકારીઓ અને નોકરો. 
 

 

૧૧૪ પચંાયતોના સેકેર્ટરી અને નોકરો.   

  

(ચ) િજ  લા િવકાસ ફંડમા ંફાળો 
 

 

૧૧૫ િજ  લા િવકાસ ફડંમા ંફાળા આપવા બાબત.   

  

(છ) અંદાજપતર્ 

 

 

૧૧૬ વાિષર્ક અંદાજપતર્.   

૧૧૭ સધુારેલુ ંઅથવા પરૂક અંદાજપતર્ અને નાણાનંો પનુિવર્િનયોગ 
કરવા બાબત.  

 

૧૧૮ અંદાજપતર્મા ં ને માટે પર્બધં કરવામા ંઆ  યો ન હોય તેવી કોઇ 
રકમ તાકીદના પર્સગં િસવાય, ખચર્વી નિહ.  

 

૧૧૯ આવક અને ખચર્ના િહસાબો.   

૧૨૦ વાિષર્ક વહીવટી િરપોટર્   

  

(જ) ગર્ામ પચંાયતોના િહસાબોન ુઓિડટ 

 

 

૧૨૧ પચંાયતના િહસાબોનુ ંઓિડટ.   

 



  

ભાગ-ર 
તાલકુા પચંાયતોને લગતી જોગવાઇઓ 

(ક) કામકાજનુ ંસચંાલન 

 

 

૧૨૨ તાલકુા પચંાયતોની બેઠકો.    

૧૨૩ તાલકુા પચંાયતની સિમિતઓ, તેમની રચના, સ ા, કાય  અને 
ફરજો.  

 

૧૨૪ સામાિજક ન્ યાય સિમિતના અધ્ યક્ષ માનદ્ વેતન.   

૧૨૫ તાલકુા પચંાયતના સભ્ યો ન હોય તેવા સિમિતના સભ્ યોને 
મસુાફરી ભથ્ થુ.ં  

 

૧૨૬ બેઠકો સબંધંી કાયર્રીિત.   

૧૨૭ પર્ ોનો િનણર્ય બહમુતીથી કરવો.   

૧૨૮ ઠરાવોમા ંફેરફાર કરવા અથવા તે રદ કરવા બાબત.   

૧૨૯ તાલકુા પચંાયતની અને તેની સિમિતઓની બેઠકોમા ંિનમિંતર્તોને 
બોલાવવા બાબત.  

 

  

(ખ) વહીવટી સ ા અને ફરજો 
 

 

૧૩૦ પચંાયતોની વહીવટી સ ા.   

૧૩૧ પચંાયતોના ંબજંા કાય .   

૧૩૨ િજ  લા પચંાયતે તાલકુ પાચંાયતને કામ વગેરે સ પવા બાબત.   

  

(ગ) િમલકત અને ફડં 

 

 

૧૩૩ તાલકુા પચંાયતની િમલકત.   

૧૩૪ તાલકુા ફડં   

૧૩૫ તાલકુા ફડંનો ઉપયોગ.   

  



  

(ઘ) અિધકારીઓ અને નોકરી 
 

 

૧૩૬ તાલકુા પચંાયતોના સેકેર્ટરી, અિધકારી અને નોકરો.   

૧૩૭ તાલકુા િવકાસ અિધકારીની સ ા અને કાય .   

  

(ચ) અંદાજપતર્ 

 

 

૧૩૮ વાિષર્ક અંદાજપતર્.   

૧૩૯ સધુારેલ ુઅથવા પરૂક અંદાજપતર્ અને નાણાનંો પનુિવર્િનયોગ 
કરવા બાબત.  

 

૧૪૦ અંદાજપતર્મા ં ને માટે જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તેવી કોઇ 
રકમ તાકીદના પર્સગં િસવાય, ખચર્વી નિહ.  

 

૧૪૧ આવક અને ખચર્ના િહસાબો.   

૧૪૨ વાિષર્ક વહીવટી િરપોટર્ .    

  

(છ) પચંાયતોના િહસાબોનુ ંઓિડટ 

 

 

૧૪૩ િહસાબોનુ ંઓિડટ   

  

ભાગ-૩ 

િજ  લા પચંાયતોને લગતી જોગવાઇઓ 
 

(ક) કામકાજનુ ંસચંાલન.  

 

૧૪૪ િજ  લા પચંાયતોની બેઠકો   

૧૪૫ િજ  લા પચંાયતની સિમિતઓ, તેમની રચના, સ ા, કાય  અને  
ફરજો.  

 

૧૪૬ િશક્ષણ સિમિતના અધ્ યક્ષને હો ા ઉપરથી દૂર કરવા બાબત.   

૧૪૭ િશક્ષણ સિમિતના અધ્ યક્ષને માનદ્ વેતન આપવ બાબત.   

૧૪૮ સામાિજક ન્ યાય સિમિતના અધ્ યક્ષને માનદ્ વેતન વગેરે આપવા 
બાબત.  

 

૧૪૯ િજ  લા પચંાયતના સભ્ યો ન હોય તેવા સિમિતના સભ્ યોને મસુાફરી 
ભથ્ થુ ં.  

 



૧૫૦ બેઠકો સબિંધ કાયર્રીિત   

૧૫૧ પર્ ોનો િનણર્ય બહમુતીથી કરવો.   

૧૫૨ ઠરાવમા ંફેરફાર કરવા અથવા તે રદ કરવા બાબત.   

૧૫૩ િજ  લામા ંપચંાયત અને તેની સિમિતઓની બેઠકોમા ંિનમિંતર્તોને 
બોલાવવા બાબત.  

 

  

(ખ) વહીવટી સ ા અનેફરજો. 
 

 

૧૫૪ પચંાયતોની વહીવટી સ ા.   

૧૫૫ પચંાયતોના ંબીજા કાય .   

૧૫૬ સરકાર વતી બાધંકામો વગેરે હાથ ધરવાની અને ટેકિનકલ સલાહ 
આપવાની િજ  લા પચંાયતની સ ા.  

 

  

(ગ) િમલકત અને ફડં 

 

 

૧૫૭ િજ  લા પચંાયતોની િમલકત   

૧૫૮ િજ  લા ફંડ   

૧૫૯ તાલકુા ફડંનો ઉપયોગ.   

૧૬૦ િજ  લા કુટંુબ ક  યાણ ફડં.    

  

(ઘ) અિધકારીઓ અને નોકરો 
 

 

૧૬૧ િજ  લા પચંાયતોના સેકેર્ટરી તથા અિધકારીઓ તથા નોકરો.   

૧૬૨ િજ  લા િવકાસ અિધકારીની સ ા અને કાય .   

  

(ચ) અંદાજપતર્ 

 

 

૧૬૩ િજ  લા પચંાયતનુ ંઅંદાજપતર્ અને તેના નાણાનો પનુિવર્િનયોગ.    

૧૬૪ અંદાજપતર્ની નકલ યોગ્ ય અિધકરીને મોકલવા બાબત.   

૧૬૫ અંદાજપતર્મા ં ને માટે જોગવાઇ કરવામા ંઆવી ન હોય તેવી કોઇ 
રકમ તાકીદના પર્સગં િસવાય, ખચર્વી નિહ.  

 

૧૬૬ િહસાબો અને તેનુ ંઓિડટ.   

૧૬૭ વાિષર્ક િરપોટર્ .   





























































કરણ-૬ 

 
કોઇ અિધિનયમ હઠેળ કેટલાક કાય  પચંાયતોને સ પવા સબંધંી જોગવાઇ 

 

(ક) જમીન મહસેલૂ અિધિનયમ અને ઉપકર વસલૂ કરવાને લગતા કાયદા હઠેળ  

જમીન મહસેલૂ અને ઉપકર વસલૂ કરવાને લગતા કાય  સ પવા બાબત.  
 

૧૬૮ પચંાયતોએ જમીન મહસેલૂની વસલૂાત કરવા બાબત.  
૧૬૯ પચંાયતોની જવાબદારી.  
૧૭૦ જમીન મહસેલૂની ઉધરાણી માટેની સ ા અને ફરજો પચંાયતોને આપવા બાબત.  
૧૭૧ પચંાયત હઠેળ િનમાયેલ અમકુ વગના અધીકારીઓ મહસેલૂ અિધકારીઓ ગણાશે અને તેમની સ ા.  
૧૭૨ જમીન મહસેલૂ વસલૂ કરવાના રાજય સરકારના હકને અસર ન થવા બાબત.  
૧૭૩ પચંાયતની સ ા મોકફૂ રાખવામા ંઆવે એટલે કલેકટરે અિધકારીની િનમણ ૂકં કરવા બાબત.  
  

(ખ) ગજુરાત સહકારી મડંળી અિધિનયમ, ૧૯૬૧ હઠેળના કાય  સ પવા બાબત. 
 

૧૭૪ સહકારી મડંળીઓના ર  ારની સ ા પચંાયતોને સ પવા બાબત.  
 

 
 

(ગ) રાજય સરકારના કાય  પચંાયતને તબદીલ કરવા બાબત.  

 
૧૭૫ રાજય સરકારના કાય  પચંાયતોને તબદીલ કરવા બાબત.  
૧૭૬ પચંાયતને તબદીલ થયેલ િમલકતના સબધંમા ંહકો અને જવાબદારીઓની તબદીલી.  
૧૭૭ કલમ ૧૭૫ હઠેળ બદલી કરેલા નોકરોની જુ  મેદારી અથવા જવાબદારીને અસર થશે નિહ.  
૧૭૮ િજ  લા પચંાયત પાસેથી સ ા, કાય  વગેરે પાછા ંલઇ લેવા બાબત.  
 











કરણ-૭મુ ં
 

                           િવકાસ યોજનાઓ અને અમકુ યોજના અમલીકરણ સબધંમા ંપચંાયતોને સ ા અને જવાબદારીઓની સ પણી 
સબધંી જોગવાઇઓ.  

 

૧૭૯ પચંાયતે િવકાસ યોજના તૈયાર કરવા બાબત.  
૧૮૦ અમલીકરણ માટે પચંાયતને યોજના સ પવા બાબત.  
 

 







  

કરણ-૮મુ ં
 

ઢોર પરૂવાના ડ  બા 
 

૧૮૧ ઢોર અિત મણ અિધિનયમ લાગ ુપડતો બધં થવા બાબત.  

૧૮૨ ઢોર પરૂવાના ડ  બા  થાપવાની અને ડ  બાવાળાઓ નીમવાની સ ા.  
૧૮૩ ઢોરને ર  તા પર રખડવા દેવા માટે અથવા ખાનગી અથવા હરે િમલકત પર અિત મણ કરવા દેવા માટેની િશ ા. 
૧૮૪ ઢોર પરૂવા બાબત.  
૧૮૫ માગણી કરેલ ઢોરને  વાધીન કરવા બાબત અને ડ  બાની ફી અને ખચ વગેરે ભરવાની ચકૂના પિરણામો.  
૧૮૬ નધિણયાતા ઢોરનુ ંવેચાણ કરવા બાબત.  
૧૮૭ ડ  બામા ંપરૂવા માટે લેવાની ફી તથા ખચ નકકી કરવા બાબત.  
૧૮૮ ગેરકાયદેસર રીતે  પકડવા અથવા અટકાયતમા ંરાખવા સામેની ફરીયાદો.  
૧૮૯ ઢોરને ડ  બામા ંપરૂવા સબંધંમા ંતારણ.  
૧૯૦ િનિદ  ટ કરેલી જ  યાએ ઢોર ખસેડવા બાબત.  

 













કરણ-૯ 

કરવેરા 
 

ભાગ-૧ 

                                                                 રાજય સરકારે નાખંવાના કરવેરા  

૧૯૧ જમીન મહસેલૂના દરેક િપયા પર પચાસ પૈસાનો ઉપ કર નાખંવા બાબત.  

૧૯૨ આકારણી માટેના િનયમો.  
૧૯૩ પાણીના આકાર ઉપર ઉપકર નાખવા બાબત.  
૧૯૪ કલમ ૧૯૧મા ંવણવેલો ઉપકર વસલુ કરવાની રીત.  
૧૯૫ કલમ ૧૯૩મા ંવણવેલો ઉપકર વસલુ કરવાની રીત.  
૧૯૬ વિર  ટ ધારણ કરનારાઓને સહાય આપવા બાબત.  
૧૯૭ પાણીના આકાર ઉપરના  થાિનક ઉપકરની વસલૂાત બાબત અને તે જમા કરવા બાબત.  
૧૯૮ જમીન મહસેલૂ ઉપરના  થાિનક ઉપકરની વસલૂાત બાબત અને તે જમા કરવા બાબત.  
૧૯૯  થાિનક ઉપકર મલુતવી રાખવા અથવા માફ કરવા બાબત.  
 

ભાગ-ર 
 

ામ પચંાયતોના કરવેરા 

૨૦૦ ામ પચંાયતએ કર અને ફી લેવા બાબત.  

૨૦૧ પચંાયતે નાખેલ કરોને બદલે કારખાના ારા આપવાની એક સામટી રકમ.  
૨૦૨ બ રો વગેરે પરની ફીનો ઇ રો આપવા બાબત.  
૨૦૩ જમીન મહસેલૂના દરેક િપયા ઉપર પ  ચીસ પૈસાનો ઉપકર નાખવા અને વસલૂ કરવા બાબત.  
૨૦૪ પચંાયતોનો કર વધારવાની તાલકુા પચંાયતને સ ા.  
૨૦૫ સભંાળ અને ર ણનુ ંખચ વસલૂ કરવા બાબત.  

 

ભાગ-૩ 
 

તાલકુા પચંાયતોએ નાખંવાના કરવેરા 

૨૦૬ તાલકુા પચંાયત નાખી શકે તેવા કર અને ફી અને તે વસલૂ કરવાની પ  ધિત.  
૨૦૭ તાલકુા પચંાયત માટે  ટે  પ ડયટુીનો વધારો.  

 



ભાગ-૪ 

 

િજ  લા પચંાયતોએ નાખવાના કરવેરા 

૨૦૮ િજ  લા પચંાયતો નાખી શકે તેવા કર.  

૨૦૯ િજ  લા પચંાયત માટે  ટે  પ ડયટુીનો વધારો.  
૨૧૦  યવસાયી વગેરે ઉપર િજ  લા પચંાયતે લીધેલા કર ામ પચંાયતે વસલુ કરવા બાબત.  
૨૧૧ રકમ આપવાની પચંાયતની કસરૂ.  

 

ભાગ-પ 
 

તાલકુા પચંાયતો અને િજ  લા પચંાયતોએ કર અથવા ફી લેવા માટેની કાયરીિત. 

૨૧૨ કર નાખતા ંપહલેા ંિજ  લા પચંાયતે અનસુરવાની કાયરીિત.  

૨૧૩ કર નાબદૂ કરવા અથવા તેમા ંફેરફાર કરવા માટેની કાયરીિત.  
૨૧૪ મજૂંર કરેલા િનયમોની નોિટસ સાથે િસ  ધ.  

 

























કરણ-૧૦મુ ં
                                                      કર, ફી ઉપકર અને બી  લેણાની વસલૂાત 

 

૨૧૫ કર તથા બી  લેણાની વસલૂાત.  

૨૧૬ ‘[  *  * * * *] 

૨૧૭ વસલૂ કરી ન શકાય એવી રકમો માડંી વાળવાનો આદેશ કરવાની િજ  લા િવકાસ અિધકારીની સ ા.  
 







કરણ-૧૧મુ ં
 

                                                                       પચંાયતોને આિથક સહાય 

૨૧૮ પચંાયતોને ા  ટ આપવા માટે રાજય સરકારે જોગવાઇ કરવા બાબત.  

૨૧૯ ણ વષની જમીન મહસેલૂની સરાસરી વસલૂાતમાથંી ા  ટનુ ં માણ.  
૨૨૦ રાજય સમકારી ફડં.   
૨૨૧ િજ  લા સમકારી ફડં. 
૨૨૨ િજ  લા ામ ઉ ેજન ફંડ.  
૨૨૩ િજ  લા િવકાસ ફડં.   
૨૨૪ િજ  લા પચંાયતોને જગંલની ઉપજનો ભાગ આપવા બાબત.  
૨૨૫ કેટલીક ામ પચંાયતોને જગંલની ઉપજમાથંી ા  ટ આપવા બાબત.  
 

 

 









કરણ-૧૨મુ ં
 

                                                                                  નાણા કિમશન 

૨૨૬ નાણા કિમશન 
 





કરણ-૧૩મુ ં
 

                                                                    સેવાઓને લગતી જોગવાઇઓ 

૨૨૭ િનયમો ારા પચંાયત સેવાનુ ંિનયમન થશે.  

૨૨૮ પચંાયત સેવામા ંઅિધકારીઓ અને નોકરોના પગાર, ભ  થાં વગેરે પેટેનુ ંખચ પચંાયતોએ આપવા બાબત.   
૨૨૯ િનમણ ૂકંની પ  ધિત.  
૨૩૦  પચંાયત સેવામા ંઅિધકારીઓ અને નોકરોની ફાળવણી.  
૨૩૧ પચંાયત સેવામા ંકરેલી ફાળવણી અમકુ મુ ત સધુી કામચલાઉ રહશેે અને રાજય સેવામા ંઅિધકારીઓની અને 

નોકરોની ફરી ફાળવણી કરવા બાબત.  
૨૩૨ રાજય સેવામાનંા અિધકારીઓ અને નોકરોને પચંાયતો હઠેળ મકૂવા બાબત.  
૨૩૩ સરકારી અિધકારીઓની સેવાઓ પચંાયતોને ઉછીની આપવા બાબત.  
૨૩૪ સેવાની બદલી માટે કાઇંપણ વળતર આપવામા ંઆવશે નિહ.  
૨૩૫ ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડ, તેની રચના અને કાય .  
૨૩૬ િજ  લા પચંાયતો સેવા પસદંગી સિમિત અને િજ  લા ાથિમક િશ ણ  ટાફ પસદંગી સિમિત.  

 













કરણ-૧૪મુ ં
 

                                                                                       િનયં ણ 

૨૩૭ રાજય  યાપી યોજનાઓની વગેરે તૈયાર કરવાની સરકારની સ ાને બાધ આવશે નિહ.  
૨૩૮ પચંાયતો રાજય  યાપી, પચંાયત સગંઠનનો ભાગ બનશે અને રાજયનીિતનો અમલ કરી શકાય તે માટે તેણે કાય  

બ વવા.  
૨૩૯ િનયકુત કરેલા અિધકારી અથવા  યિકત અને બેઠકમા ંહાજર રહવેાનુ ંપચંાયતે િનમં ણ આપવુ.ં  
૨૪૦ આદેશો કાઢવાની સરકારીની સ ા  
૨૪૧ કામ અથવા યોજનાઓ સહાયક ા  ટ તથા િમલકતના સપંાદન વગેરેમા ંવહીવટી મજૂંરીની આવ  યકતા.  
૨૪૨ કામ પચંાયતના હકુમ િવ  ધ અપીલો.  
૨૪૩ અપીલ સિમિતએ િજ  લા પચંાયતની અપીલો સ ા વાપરવા બાબત.  
૨૪૪ અપીલ કોને સબંોધી કરી શકાશે, વગેરે બાબત.  
૨૪૫ કાયવાહી વગેરે મગંાવવાની સ ા   
૨૪૬ દાખલ થવાની સ ા 
૨૪૭ િનરી ણ કરવા ગે રાજય સરકારના અિધકારીની સ ા.  
૨૪૮ મહકેમનો ધટાડો કરવા બાબત.  
૨૪૯ હકુમની અમલ બજવણી મોકફૂ રાખવા બાબત.  
૨૫૦ તાકીદના સગેં કામ કરવા બાબત.  
૨૫૧ પોતાના હદની બહારના િવ  તારમા ંપચંાયતે પોતાની સેવા વગેરેનુ ંિવ  તરણ કરવા બાબત.  
૨૫૨ ફરજ બ વવામા ંકસરૂ.  
૨૫૩ કસરૂ બદલ પચંાયતનુ ંિવસ ન અથવા તેની પદ  યિુત.  
૨૫૪ ગામ હદમા ંફેરફાર કરવાના પિરણામો.  
૨૫૫ કોઇ િવ  તાર ગામમાથંી બાતલ કરવામા ંઆવે  યારે તેની અસર.  
૨૫૬ કોઇ િવ  તાર ગામ તરીકે બધં થાય  યારે તેની અસર.  
૨૫૭ પચંાયતની પનુરચના કરવા માટે ચ ૂટંણી ન કરવામા ંઆવે  યારે, અિધકારીઓ નીમવાની રાજય સરકારની સ ા.  
૨૫૮ પચંાયતના અિધકારીઓએ કરવાની તપાસ.  
૨૫૯ રાજય સરકાર કાયવાહીઓ મગંાવી શકશે.  

 



















કરણ-૧૫મુ ં
 

નગર પચંાયતોને ગામ પચંાયતમા ંફેરવવા માટે અને પચંાયતોના એક ીકરણ અને િવભાજન માટેની 

જોગવાઇઓ. 

૨૬૦ અથધટન  

૨૬૧ નગર પચંાયતને ગામ પચંાયતમા ંફેરવવામા ંઆવે તેની અસર.  
૨૬૨ ગામોના એક ીકરણની અસર  
૨૬૩ ગામનુ ંિવભાજન વગેરેની અસર  
૨૬૪ િજ  લા અથવા તાલકુાની હદમા ંફેરફાર કરવાના પિરણામો.  

 















કરણ-૧૬ 

 

કીણ જોગવાઇઓ. 
 
 

૨૬૫ બે અથવા વધારે  થાિનક મડંળોની સયંકુત સિમિત.  

૨૬૬ પચંાયતો માટે રાજય કાઉિ  સલની રચના તેના ંકાય  વગેરે.  
૨૬૭ નકુસાન, બગાડ અથવા ગેર ઉપયોગ માટે સ  યોની જવાબદારી  
૨૬૮ દફતર મેળવવાની અને નાણા વસલૂ કરવાની અિધકૃત અિધકારીની સ ા.  
૨૬૯ પચંાયતની િમલકતના અનિધકૃત ભોગવટા અથવા કબ  બદલ ભાડુ આપવાની જવાબદારી  
૨૭૦ પચંાયત, વગેરે સામે કાયવાહી કરવા ઉપર િતબધં તથા કાયવાહી માડંતા પહલેા ં 

અગાઉથી નોિટસ અપવા બાબત.  
૨૭૧ સ ા સ પવા બાબત.  
૨૭૨ પચંાયતોના સ  યો વગેરે અને નોકરો વગેરે રાજય સેવકો ગણાશે.  
૨૭૩ સરપચં, અ  ય , મખુ વગેરે સામે ફિરયાદ માડંવા માટે પવૂમજૂંરી મેળવવા બાબત.  
૨૭૪ િનયમો કરવાની સરકારની સ ા.  
૨૭૫ ઉપિનયમો  
૨૭૬ રદ કરવા બાબત અને અપવાદ  
૨૭૭ કાયદાઓ સસુગંત કરવાની રાજય સરકારની સ ા.  
૨૭૮ મુ  કેલીઓ દૂર કરવા બાબત.  
૨૭૮-ક રાજયના અનસુિૂચત િવ  તારોને અિધિનયમ લાગ ુપાડવા બાબત.  
૨૭૮-કક રાજયના અનસુિૂચત િવ  તારોને લાગ ુપડતા અમકુ અિધિનયમો સધુારવા બાબત.  
૨૭૯ વચગાળાની જોગવાઇ  
 અનસુિૂચ-૧  
 અનસુિૂચ-૨   
 અનસુિૂચ-૩   
 અનસુિૂચ-૪  
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