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વભયવ ગ્રાભ મોજના:વલશંગાલરોકન 
પ્રા.લ્કેળકુભાય લી. ચૌધયી 

યાજ્મળાસ્ત્ર વલબાગ વયકાયી વલનમન કૉરેજ વેક્ટય-15, ગાાંધીનગય.  
એફસ્ટ્રેકટ (Abstract) 
આણી રકળાશી પ્રણાલરના વાત દામકા લીત્મા છતાાં એ 
જીલન જીલલાની પ્રણાલર તયીકે વાલફત થઇ ળકી નથી. 
તને ુાં મખુ્મ કાયણ ચ ૂાંટણી પ્રથા ગણાલી ળકામ. દેળભાાં 
ચ ૂાંટણી યભાલી જઈએ, નહશ કે રડાલી જઈએ. આજે ણ 
દેળભાાં ધભમ, જ્ઞાવતલાદ, જૂથલાદ, પ્રદેળલાદ, બાાલાદ, 
યાંગબદે તભેજ ઊંચનીચની સ્થથવત ચ ૂાંટણીના ભાધ્મભથી 
અવયકતામ દેખાઈ આલ ે છે. લી; ભટા બાગે યાજકીમ 
ક્ષ ત ફતાભાાં ઘી શભલાન ુજ કાભ કયે છે. હદલવ-ે
હદલવ ે વત્તા ભાટેની શહયપાઈ, વાંઘમ અન ે પ્રચાયનુાં 
યાજકાયણ પ્રબાલળાી ફનત ુજામ છે. ફીજી તયપ દેળની 
વભથમાઓ જેલી કે ગયીફી, ભ્રષ્ટાચાય, ફયેજગાયી, 
અથશૃ્મતા, વાભાજજક-આવથિક અવભાનતા, અનાભત 
લગેયે મથાલતૌ જ છે. રકળાશીભાાં ળાાંત ક્ાાંવત ગણાતી 
એલી ચ ૂાંટણીભાાં ઉભદેલાયી કયલી એ શારભાાં વલેાની 
બાલના યશી નથી હયણાભ;ે વાભાન્મ નાગહયકનુાં ભશત્લ ત 
ભાત્ર ભત સધુી જ વીવભત ફની ગય ુ છે. જ્માયે ભતની 
વાંખ્માના આધાયે ભેરી ફહુભવતન ફીજ અથમ વત્તા 
પ્રાપ્તત અને યાજકાયણન જ યહ્ય છે. વભયવ ગ્રાભ મજના 
થકી રકળાશીન ઉત્તભ નમનૂ ‘ગજુયાતનુાં ગાભડુ’ તભેજ 
ચ ૂાંટણીના વલકલ્ તયીકે ‘વભયવ’! અન ે વભયવ દ્રાયા 
ચ ૂાંટણી પ્રહક્માન ે “ગાભડા થી વાંવદ” સધુી રાગ ુ કયી 
ળકામ!? પ્રથતતુ વાંળધનત્ર દ્રાયા વભયવ ગ્રાભ 
મજના:વલશાંગાલરકન દ્રાયા વલવલધ દ્રષ્ષ્ટએ ચચામ કયલાભાાં 
આલી છે.  
મખુ્મ ળબ્દો (Keywords):ાંચામતીયાજ અન ે યાજકીમ 
ક્ષ, વભયવ ગ્રાભ મજના, ચ ૂાંટણી અને વભયવ: વલચાય-
વલભળમ, મજના:વલકાવ-હદળા  
પ્રસ્ટ્તાલના: વલશ્વભાાં વોથી શે્રષ્ઠ ળાવન વ્મલથથા 

તયીકે રકળાશીની ગણના થામ છે. આણ દેળ 

બાયત ણ 70 લમથી વપ રકળાશીની વાક્ષી યેૂ 

છે. શકીકતભાાં; રકળાશી મૂભતૂ યીતે વત્તા 

વલકેન્દ્રીકયણના ખ્માર વાથે જડામેરી છે, જ્માાં 

રકની બાગીદાયીને વલોત્તભ ગણલાભાાં આલે છે. 

લી; રકળાશીએ ફહુભવતથી ચારતી વયકાય છે, 

જેભાાં વાંખ્માને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલે છે. 

ચ ૂાંટણીભાાં ખયેખય જેઓ ચ ૂાંટામ છે તેભને ફહભુવત 

ભતદાયન ટેક ભત નથી, કદાચ; ફહભુવતના 

નાભે રઘભુવત જ ળાવનકતામ ફને છે.  

           બાયતભાાં ઉરા થતયની યાજકીમ 

સ્થથવતને નજયઅંદાજ કયતાાં ભાત્ર ગ્રાભ ાંચામતની 

લાત કયીએ ત ગાભડુ ણ આજે યાજકાયણન 

અખાડ ફનત ુજામ છે. બાયત એ ગાભડાઓન દેળ 

છે, અને વાચ ુ બાયત ત ગાભડાઓભાાં લવેલ ુ છે, 

ત્માયે જ ાંચામતીયાજ દ્રાયા ગાભડાન ુ લાતાલયણ 

વામહૂશક વલકાવ, એકતા, વશકાય, ળાાંવત અને 

વલમવાંભવતની બાલનાથી આગ લધળે ત દેળ 

આઆ ભજબતૂ, વલકાવભમ અને વાંગહઠત ફનળે. 

           રકળાશીના વલકેન્દ્રીકયણ તયીકે 

ાંચામતીયાજન અભર એ આણા ભાટે કઇ નલ 

વલચાય નથી. 73ભા ફાંધાયણીમ સધુાયા છી ત 

ાંચામતીયાજે દેળભાાં ત્રીજા થતયની વયકાયન 

દયજ્જ ભેવ્મ છે. જેભાાં; ગ્રાભ ાંચામત તેન ુવોથી 

નાન ુ અને ામાનુાં એકભ ગણાય ુ છે. વલળેભાાં; 

થથાવનક  થલયાજની વાંથથાઓને રકળાશીની તારીભ 

ળાા ગણલાભાાં આલે છે. જેથી ચ ૂાંટણી પ્રહક્મા એ 

રકળાશીન આલશ્મક બાગ શલા છતાાં ચ ૂાંટણીન 
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વલકલ્ અને રકળાશીન ઉત્તભ નમનૂ ‘ગજુયાતન ુ

ગાભડુ’ વાલફત થઇ યહ્ય ુ છે, કાયણ કે ગજુયાત 

વયકાય દ્રાયા 2001 થી ‘વભયવ ગાભ મજના’ રાગ ુ

કયતા વલોદમ વલચાયવયણીની વાથે-વાથે 

ગાાંધીજીના ‘ગ્રાભ થલયાજ’, વલનફા બાલેના ‘ફહભુવત 

નહશ ણ વલામનભુવત’, જે.ી.ના ‘ક્ષ વલશીન 

રકળાશી’તેભજ રકનીવતના ખ્મારન નુ:જન્ભ 

દેખાઇ આલે છે. 
ચંામતીયાજ અને યાજકીમ ક્ષો 

              રકળાશી ળાવન વ્મલથથાભાાં ચ ૂાંટણી 

પ્રહક્મા એ અવનલામમ હશથવ છે. જ્માાં ચ ૂાંટણી શમ ત્માાં 

યાજકાયણ અને યાજકાયણ શમ ત્માાં યાજકીમ ક્ષની 

બાગીદાયી શમ જ! આભ, યાજકીમ ક્ષ લગય 

ચ ૂાંટણી અને ચ ૂાંટણી લગય રકળાશીની કલ્ના કયલી 

ળક્ય નથી. ાંચામતીયાજ અને યાજકીમ ક્ષ વલળે 

વલચાય કયીએ ત ાંચામતીયાજભાાં યાજકીમ ક્ષએ 

બાગ રેલ જઈએ કે નહશ !? આ મદુ્દ શાંભેળાાં 

ચચામથદ જ યહ્ય છે. એક વલચાયધાયા પ્રભાણે 

ાંચામત વ્મલથથાભાાં યાજકીમ ક્ષ બાગીદાય શલા 

જઈએ જ્માયે ફીજી વલચાયધાયા પ્રભાણે ાંચામત 

વ્મલથથા લફનયાજકીમ એટરે કે ચ ૂાંટણીના ફદરે 

વલમવાંભવત વાધલી જઈએ.  

             જ્માાં વત્તા શમ ત્માાં યાજકાયણ પ્રલેળે 

છે. લી; યાજ્મની વલધાનવબાઓ અને રકવબાની 

ચ ૂાંટણીઓ ક્ષીમ ધયણે રડાતી શમ ત્માયે 

ાંચામતીયાજ વ્મલથથાભાાં યાજકીમ ક્ષને ફાકાત 

યાખલાની લાત દાંબી છે. થથાવનક થતયે યાજકીમ ક્ષ 

પ્રજાની બાગીદાયીનુાં ભાધ્મભ ફને છે તેભજ 

કામમલાશીની વપતા-વનષ્પતાની જલાફદાયી ણ 

થલીકાયે છે. ક્ષીમ યાજકાયણથી વાભાજજક જીલનભાાં 

લફનવાાંપ્રદાવમક લરણને ઉતે્તજન, ખલુ્રી યાજકીમ 

થધામ અને યાજકીમ બાગીદાયી દ્રાયા રકથલીકૃવત, 

ગયીફ અને અવશામ લગમને વાંગહઠત કયલાનુાં કામમ, 

થથાવનક કક્ષાએ પ્રફ નેતાગીયીન વલકાવ લગેયે 

થકી યાજકીમ ક્ષ રકનુાં યાજકીમકયણ કયે છે.  

ટૂાંકભાાં; ઉયક્ત વલચાયના અંતગમત 

ાંચામતીયાજભાાં યાજકીમ ક્ષની ભવૂભકા થલીકામમ 

ફની છે. 

                 ાંચામતીયાજના ઉરા થતયે એટરે 

કે તાલકુા અને જજલ્રા ાંચામતની ચ ૂાંટણી ક્ષીમ 

ધયણે થામ છે. યાંત;ુ ગ્રાભ ાંચામત થતયે ચ ૂાંટણી 

રડલા ભાટે યાજકીમ ક્ષ કે પ્રવતકની ભાન્મતા નથી. 

તેનુાં કાયણ આણી પ્રાચીન બાયતીમ વાંથકૃવતના 

અલબન્ન અંગ વભાન ગાભડાાંઓનુાં અસ્થતત્લ છે. 

શકીકતભાાં; ત ાંચામતીયાજ ક્ષેતે્ર યાજકાયણ પ્રલેળી 

ચકૂ્ુાં છે અને તાના મલૂમા ઊંડા નાખી જ યહ્યુાં છે. 

ાંચામતની ચ ૂાંટણીભાાં જ્માાં ક્ષ બાગ રેતા નથી 

ત્માાં ચ ૂાંટણીઓ વીધી યીતે ણૂમ થઇ જામ છે, તેવુાં 

વભજી રેવુાં ભરૂ બયેલુાં છે. કાયણ કે; ગાભડાાંઓભાાં 

ણ ચ ૂાંટણીઓ જ્ઞાવતલાદ, કભલાદ, કોટુાંલફક 

ઝઘડાઓ, વ્મસ્ક્તગત ભબ, યાજકીમ ક્ષના 

કામમકયની દખરગીયી, આગેલાન કભના નેતાની 

જહકુભી, ૈવાનુાં જય, દારૂ, ઈષ્મામ લગેયેના ભાધ્મભ 

થકી રડાઈ યશી છે. જ કે; ગ્રાભ ાંચામતની 

ચ ૂાંટણીભાાં યાજકીમ ક્ષ લધ ુ ડતા પ્રબાલળાી 

ફની ળક્યા નથી, તેભ છતાાં; ગ્રાભ ાંચામતથી 

ઉરા થતયની ચ ૂાંટણીઓ ભાટે યાજકીમ ક્ષને 

ાંચામતનાાં આગેલાનને તાના ટેકાભાાં ખેંચલાની 

જરૂય ત ડે જ છે. ાંચામતીયાજની વાંથથાઓ વત્તા 

કેન્દ્ર તયીકે ફશાય આલી છે.  

               ાંચામતીયાજભાાં યાજકીમ ક્ષના 

શથતક્ષેથી પામદા કયતાાં નકુવાન લધ ુથઇ યહ્યુાં છે. 

કાયણ કે, યાજકીમ ક્ષએ વત્તાનુાં કેન્દ્રીકયણ કયીને 

બાગરા ાડ અને યાજ કયની નીવત વાથે પ્રચાંડ 

જ્ઞાવતલાદને ઉતે્તજન આી, શહયપાઈ અને ઘમણનુાં 

યાજકાયણ ઊભુાં કયીને ાંચામતીયાજને 

‘ાંચાવતમાઓના યાજ’ભાાં પેયલી નાખ્યુાં છે. 

‘ાંચામતીયાજ અને યાજકીમ ક્ષ’ વાંદબમભાાં એકાંદયે 
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સયૂ એલ વાલફત થામ છે કે; યાજકીમ ક્ષએ 

ાંચામતની ચ ૂાંટણીભાાં બાગ રેલ જઈએ નહશ, ઘણા 

અંળે બાયતીમ પ્રાચીન વાંથકૃવત આજે ણ 

ગાભડાાંઓભાાં જીલાંત છે. એટરે જ વાભાન્મ યીતે 

ગાભડાના રક ળક્ય શમ ત્માાં સધુી ગ્રાભ 

ાંચામતની ચ ૂાંટણી વલમવાંભવતથી થામ તેવુાં ઇચ્છતા 

શમ છે.  
વભયવ ગ્રાભ મોજના  

                       ‘વભયવ ગાભ મજના’ન 

હયચમ ભેલીએ ત અગાઉ, ગજુયાત યાજ્મની 

ગ્રાભ ાંચામતની ચ ૂાંટણીઓ ભતબેદ અને વલયધ 

લગય; વલમવાંભવત એટરે કે લફનશયીપ થામ ત 

વલકાવ ભાટેનુાં શકાયાત્ભક લાતાલયણ વજામઈ ળકે! તે 

ભાટે જુરાઈ-1992 થી લફનશયીપ ચ ૂાંટાતી ગ્રાભ 

ાંચામતને 1000/-રૂ.નુાં પ્રત્વાશન અનદુાન અાત,ુ 

તેની જગ્માએ પ્રજા જીલનને વાંલાદી ફનાલલાના 

શબુ આળમ વાથે યાજ્મ વયકાયશ્રીની ગ્રાભ 

ાંચામતને યુથકાય/પ્રત્વાશન અનદુાન આલા 

અંગેની મજનાને નલા નાભાલબધાન વાથે લધ ુ

અવયકાયક અને વ્માક થલીકૃવત ધયાલતી મજના 

ઓક્ટફય-2001 થી આલી ગ્રાભ ાંચામતને વફ 

પ્રત્વાશન આલા ભાટે 100000/-રૂ. સધુીનુાં 

ભાતફય અનદુાન આલાનુાં નક્કી કયેર છે. 

100000/-રૂ. સધુીની સધુાયેર અનદુાન મજના જે 

વભયવ ગાભ મજના છે. 

                      ફીજા અથમભાાં, ગજુયાત 

વયકાયના દથતાલેજી યેકડમ પ્રભાણે ‘વભયવ ગાભ 

મજના’ અથલા ‘વભયવ ગ્રાભ મજના’ એટરે ગ્રાભ 

ાંચામતની ચ ૂાંટણીઓને ધ્માનભાાં યાખીને લફનશયીપ 

ચ ૂાંટાતી ગ્રાભ ાંચામતને ઓક્ટફય-2001 થી 

અભરભાાં મકૂામેર પ્રત્વાશન/પ્રત્વાશક અનદુાન 

આલાની મજના. આ મજના અંતગમત 

વલમવાંભવતથી ગ્રાભ ાંચામતની વાભાન્મ ચ ૂાંટણીભાાં 

તભાભ વભ્મ અને વયાંચ લફનશયીપ ચ ૂાંટામ તેલી 

ગ્રાભ ાંચામતને લથતીના ધયણે ળરૂઆતભાાં 

60000/-રૂ. થી 100000/-રૂ. સધુી અને શારભાાં; 

200000/-રૂ. થી 1100000/-રૂ. સધુી તેભજ અન્મ 

વગલડન ણ રાબ આલાભાાં આલે છે.  

         વભયવ ગાભ મજના શઠે અત્માય સધુીભાાં 

પ્રથભલાય વભયવ ગ્રાભ ાંચામત, ફીજીલાય વભયવ 

ગ્રાભ ાંચામત, ત્રીજીલાય વભયવ ગ્રાભ ાંચામત 

અને ચથીલાય વભયવ ગ્રાભ ાંચામત જેભાાં વાભાન્મ 

વભયવ (વયાંચની વીટ 

રુૂ/ભહશરા/વાભાન્મ/અનાભત કઈ ણ), 

ભહશરા વભયવ (વયાંચ વહશત તભાભ વભ્મ 

ભહશરાઓ) અને ટેપવનકર વભયવ (કઈ 

લડમ/લડોભાાં ચ ૂાંટણી ભાટે ઉભેદલાયી ત્ર યજૂ ન 

થલા/તભાભ ઉભેદલાય દ્રાયા ઉભેદલાયી ત્ર યત 

ખેંચી રેલા/ટેપવનકર કાયણવય તભાભ ઉભેદલાયી 

ત્ર નાભાંજૂય થલા/કઈ ગાભભાાં વયાંચ વહશતના 

વભ્મ કે લડમભાાં SC/ST ની લથતી ન શલાના રીધે 

ઉભેદલાયીત્ર ન બયલાના કાયણે ચ ૂાંટણી એક 

તફક્કાભાાં મજી ન ળકલાથી/અન્મ કાયણથી) ના 

પ્રકાયન વભાલેળ થામ છે, તેભજ વભયવ ગાભ 

ાંચામત એલડમ, વભયવ ગ્રાભ ાંચામતન પ્રથભ 

તફક્કાન એલડમ, વભયવ ગ્રાભ ાંચામતન ફીજા 

તફક્કાન એલડમ અને વભયવ ગ્રાભ ાંચામતન 

ત્રીજા તફક્કાન એલડમ જે-તે વભમે આલાભાાં 

આલેર છે.  

              ‘વભયવ’ એટરે બગલદ્ગભાંડર પ્રભાણે 

એક વયખા યવલાળુ. આ મજના અંતગમત ‘વભયવ’ 

એ યાજકીમ યીતે વત્તા નહશ ણ વેલાની બાલના 

અને વાભાજજક યીતે ઉચ્ચનીચ, બેદબાલ કે 

અથશૃ્મતાની નાબદૂી વાથેના એક વયખા-વભાન-

વલમવાંભવતના ભતનુાં અથમઘટન વાલફત કયે છે. અશીં, 

લાદ નહશ, વલલાદ નહશ યાંત;ુ વાંલાદ! વાથે 

ગાભડાભાાં લેયઝેય, કાલાદાલા, લૈભનથમ ઊબા ન 

થામ તેલી બાલના ઉજાગય કયતી મજના. 
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ગ્રાભલાવીઓ એકઠા ભી તાનાભાાંથી 

વલમવાંભવતથી ગ્રાભ ાંચામતના લશીલટ ભાટે 

પ્રવતવનવધઓ નક્કી કયે છે, જેભાાં અનેક વ્મસ્ક્તઓ 

તાન શક્ક જત કયીને વભાજ ભાટે પે્રયણારૂ 

આચયણ કયી ગાભનુાં બલ ુ કયલાના ઉચ્ચ શતે ુભાટે 

ઉભદા અલબગભ અનાલે છે. ટૂાંકભાાં; ગાભ રકભાાં 

ત્માગ, વાં, વશકાય, એકતા, બાઈચાય, સભેુ 

તેભજ ળાાંવત થકી વામહૂશક વલકાવને લેગ આલાભાાં 

આવ્મ છે.  

           ‘વભયવ ગાભ મજના’ અંતગમત વભયવ 

જાશયે થમેર ગાભને ભલાાત્ર પ્રત્વાશક અનદુાન 

એટરે કે રાબનુાં વયલૈયુાં પ્રથભ નજયે જતાાં નીચે 

મજુફ ભાલભૂ ડે છે. 

    

લસ્ટ્તી ચંામતનો 

પ્રકાય 

પ્રથભલાય વભયવ વતત ફીજીલાય 

વભયવ 

વતત ત્રીજીલાય 

વભયવ 

વતત ચોથીલાય 

વભયવ 

5000 સધુી  વાભાન્મ 

વભયવ 

200000/-રૂ. 

[ધયણ-8 ની 

વગલડ આલી] 

250000/-રૂ. 

[વી.વી.યડ ભાટે 

ફે રાખ રૂ.] 

312500/-રૂ. 

[ગટય, ીલાના 

ાણી, ેલય બ્રક 

ભાટે ત્રણ રાખ રૂ.] 

650000/-રૂ. 

5000 થી લધ ુ વાભાન્મ 

વભયવ 

300000/-રૂ. 

[ધયણ-8 ની 

વગલડ આલી] 

375000/-રૂ. 

[વી.વી.યડ ભાટે 

ફે રાખ રૂ.] 

468750/-રૂ. 

[ગટય, ીલાના 

ાણી, ેલય બ્રક 

ભાટે ત્રણ રાખ રૂ.] 

800000/-રૂ. 

5000 સધુી  ભહશરા 

વભયવ 

300000/-રૂ. 

[ધયણ-8 ની 

વગલડ આલી] 

375000/-રૂ. 

[વી.વી.યડ ભાટે 

ફે રાખ રૂ.] 

468750/-રૂ. 

[ગટય, ીલાના 

ાણી, ેલય બ્રક 

ભાટે ત્રણ રાખ રૂ.] 

800000/-રૂ. 

5000 થી લધ ુ ભહશરા 

વભયવ 

500000/-રૂ. 

[ધયણ-8 ની 

વગલડ આલી] 

625000/-રૂ. 

[વી.વી.યડ ભાટે 

ફે રાખ રૂ.] 

781250/-રૂ. 

[ગટય, ીલાના 

ાણી, ેલય બ્રક 

ભાટે ત્રણ રાખ રૂ.] 

1100000/-રૂ. 

 
ચ ૂટંણી અને વભયવ: વલચાય-વલભળશ 

      ચ ૂાંટણી વાંદબે વલચાય-વલભળમ કયીએ ત, ચ ૂાંટણી 

પ્રહક્મા એ રકળાશીનુાં અવનલામમ અંગ છે, તેથી જ 

રકળાશીભાાં પ્રવતવનવધઓની વાંદગીની પ્રહક્મા 

એટરે ચ ૂાંટણી. જેભાાં ચ ૂાંટણી અંતગમત ફહભુવત ભત 

ભેલનાય વલજેતા અથલા વત્તા પ્રાતત થલી. 

દા.ત...એક ભતદાય વલબાગભાાં 100 ભતદાય છે, 

અને ફે ઉભેદલાય ચ ૂાંટણી રડી યહ્યા છે. જેભાાંથી એક 

ઉભેદલાયને 51 ભત જ્માયે ફીજા ઉભેદલાયને 49 

ભત ભે છે. બાયતની રકળાશીના વાત દામકા 

ઉયના ળાવનભાાં અનબુલાયુાં છે, કે ચ ૂાંટણીભાાં વત્તા 

અને શદ્દાની શહયપાઈ તેભજ અવનષ્ટની લાત 

જગજાશયે છે. છતાાં, ચ ૂાંટણી પ્રહક્મા જરૂયી અને 

થલીકામમ યશી છે. ચ ૂાંટણી પ્રહક્મા અંતગમત લફનશયીપ 
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ચ ૂાંટાલાની જગલાઈ ણ છે, એટરે કે લફનશયીપ 

ચ ૂાંટણી એ કામદેવય છે. ‘ચ ૂાંટણીના હકથવાભાાં ભતદાન 

થતાાં સધુી કેટરાક ગરાાં રેલાના થામ છે. વો 

પ્રથભ ચ ૂાંટણી કયલા ભાટેની જાશયેાત કયલાભાાં આલે 

છે. ઉભેદલાયના ઉભેદલાયીત્ર યજૂ કયલાના છે. 

ઉભેદલાયીત્રની ચકાવણી થમા ફાદ ભાન્મ યીતે 

નાભ વનહદિષ્ટ થમેરા ઉભેદલાયની માદી તૈમાય 

કયલાભાાં આલે છે. તેલી માદી કમામ છી ઉભેદલાયને 

તેની ઉભેદલાયી ાછી ખેંચલી શમ ત તે તફક્ક છે. 

ઉભેદલાયી ાછી ખેંચ્મા ફાદ શહયપાઈભાાંથી ખવી 

જઈ (વનવતૃ્ત થઇ) ળકે છે, અને છેલટે ભતદાન થામ 

છે. ખયેખય ચ ૂાંટણી આ ફધાાં ગરાાંઓન વભાલેળ 

કયતી એક વાંગ કામમલાશી છે.’ 

       વભયવ વાંદબે વલચાય-વલભળમ કયીએ ત, 

લફનશયીપ (વલમવાંભવત) ચ ૂાંટણીની પ્રહક્મા. આ વલળેની 

બરાભણ હયખલદાવ ળાશ વવભવત દ્રાયા કયલાભાાં 

આલેરી, જેભાાં ગ્રાભ ાંચામત થતયે લફનશયીપ ચ ૂાંટણી 

થામ તેલા ગાભને ઓછાભાાં ઓછાં 1000/-રૂ.નુાં 

પ્રત્વાશન આવ ુ જઈએ. રકળાશીભાાં ચ ૂાંટણી 

અંતગમત પ્રત્વાશક ઇનાભની જાશયેાત અંગે પ્રશ્નાથમ 

ણ ઉદ્દબલતા યહ્યા છે. ગ્રાભ ાંચામતને લફનશયીપ 

યીતે યચલા અંગે પ્રત્વાશન ભે તેન પ્રાયાંબ ઘણ 

અગાઉથી થમેર. યાંત,ુ આ લફનશયીપ ચ ૂાંટણીને 

ધ્માનાકમક ફનાલલાનુાં અલગ્રભ કામમ તેભજ ‘વભયવ 

ગાભ મજના’ નાભકયણ ઓક્ટફય-2001 થી 

ગજુયાતના તે વભમના મખુ્મભાંત્રી અને લતમભાન 

લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્ર ભદી વાશફે દ્રાયા ગાભડાાંના 

વલકાવ અથે વામહૂશક વશકાયથી કાભ થામ એલા 

આળમ વાથે લધ ુ પ્રત્વશન અનદુાન આલાનુાં 

અભરીકયણ થમેર છે.  

            પ્રાચીન ાંચામત વ્મલથથા વવલામ; 

ભતૂકાભાાં એક તફકે્ક જ્માયે વભયવન ખ્માર 

અભરભાાં ન શત, ત્માયે ણ ગ્રામ્મ કક્ષાએ 

લફનશયીપ ચ ૂાંટણીઓ થતી જ શતી. જેભ કે...ખાવ 

કયીને નાનાાં ગાભડાાંઓભાાં, કઈ ગાભભાાં ત ગાભના 

વામહૂશક કાભભાાં લધાયે યકભ આનાય વ્મસ્ક્તને 

વયાંચ તયીકે વાંદ કયતા, કઈક જગ્માએ ગાભનુાં 

એક જ પ્રવતષ્ષ્ઠત કુટુાંફ તાના ૈવા ખચીને 

ગાભના કલ્માણ ભાટે કાભ કયતાાં ત્માયે તેભના પ્રત્મે 

ગાભભાાં વભાન રાગણી અનબુલાતી અને તે કુટુાંફના 

જ વભ્મ રાાંફા વભમ સધુી વયાંચ દે યશતેા, 

કેટરાક ગાભભાાં ત કઈ કભમવનષ્ઠ વ્મસ્ક્ત વનથલાથમ 

તાન વભમ અને ળસ્ક્ત ગાભના જાશયે કામો 

વપ યીતે ાય ાડલાભાાં આગ ડત બાગ 

બજલત શમ તેલા વ્મસ્ક્તને જ વયાંચ તયીકે વાંદ 

કમામન ુાં ભાલભૂ ડે છે.   

             ગ્રાભ ાંચામતની ચ ૂાંટણીના રીધે 

ગાભભાાં લો જૂના થભળાનભાાં દટામેરા લેયઝેય 

ખદીને ફશાય કાઢલાભાાં આલે છે, તેભજ કુટુાંફના 

વાંફ ાંધભાાં ણ લણૂ રાગત શમ તેલા દાખરાઓ 

નજય વભક્ષ દેખાઈ આલે છે. લી, ચ ૂાંટણીના કાયણે 

વયાંચભાાં ઊબી યશનેાય વ્મસ્ક્ત ગાભન ડાહ્ય, 

વીધવાદ ભાણવ જ ચ ૂાંટાઈને આલળે તેવ ુ ભાની 

રેવુાં ફયાફય નથી. ઉરટાનુાં ચ ૂાંટણીના રીધે શદ્દાની 

શહયપાઈ, વત્તાની રારચ, આંતહયક ભતબેદ, 

જ્ઞાવતલાદ તેભજ અપ્રત્મક્ષ યીતે ણ યાજકીમ 

ક્ષની ભવૂભકાને લેગ ભળે.  

                     આણે જાણીએ છીએ કે, 

તાલકુા ાંચામતથી ભાાંડીને વાંવદ સધુી વલવધવય 

ચ ૂાંટણીઓ થામ જ છે, અને જ ગ્રાભ ાંચામતની 

ચ ૂાંટણી નહશ થામ એટરે કે લફનશયીપ ચ ૂાંટાલાની 

જગલાઈ (વભયવ) થી રકળાશીનુાં ઘડતય અટકી 

જળે! કે રકળાશીનુાં ખનૂ થઇ જળે! તેવુાં વભજી રેવુાં 

મગ્મ કશલેાળે!? ચ ૂાંટણીના કકાટ અને બાાંગપડના 

ફદરે વભયવ દ્રાયા ગાભના ડાહ્યા, પ્રાભાલણક અને 

રક ચાશના ધયાલતા ભાણવ જ ગ્રાભ ાંચામતન 

લશીલટ કયે ત લધ ુવાય લશીલટ વાલફત થલાની 

વાંબાલના છે. શા, વભયવ ગ્રાભ ાંચામત જાશયે થલા 
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ાછ ગ્રામ્મ થતયે ણ કેટરાક અંળે અવનષ્ટની 

શાજયી કાયણભતૂ શઈ ળકે છે. યાંત,ુ ભહ્દઅંળે 

ગ્રામ્મ વાંથકૃવત અને ગ્રામ્મ અસ્થભતાને વરાભત 

યાખલાના શતેથુી ચ ૂાંટણી પ્રહક્માની વયખાભણીભાાં 

વભયવ લધ ુવ્માજફી છે.   

     ‘વભયવ ગાભ મજના’ના અભરીકયણ વભમથી 

જ તેના વલળે આણી રકળાશીના વાંદબમભાાં મખુ્મત્લે 

ફે પ્રકાયના દ્રષ્ષ્ટકણથી વલચાય-વલભળમ ચારત 

આવ્મ છે. એટરે કે વભયવ ગાભ જાશયે થવુાં એ 

શકાયાત્ભક/રાબદામી/આળીલામદરૂ અથલા 

નકાયાત્ભક/નકુવાનકતામ/અલયધરૂ છે. ટૂાંકભાાં, એક 

જ લાક્યભાાં કશીએ ત વભયવભાાં વલશ્વાવ 

ધયાલનાય/તયપેણ કયનાય અને ફીજા ચ ૂાંટણીભાાં 

ભાનનાય/વભયવ વલયધી એભ ફે લગો વભાજભાાં 

જલા ભે છે. આ પ્રકાયના દ્રષ્ષ્ટકણન આધાય એ 

વભયવ જાશયે થનાય ગાભની હયસ્થથવત, 

લાથતવલકતા અને બાગ બજલનાય હયફ/કાયણ 

જ નક્કી કયે છે.  
‘વભયવ ગાભ મોજના’ ની તયપેણની દરીરો જોઈએ 

તો.... 

1. ગ્રાભજનભાાં લાદ-વલલાદ નહશ ણ 

વાંલાદની બાલના જીલાંત ફને છે.  

2. વલમવાંભવત દ્રાયા વનણમમ રેલામ છે.  

3. ગાભની મૂ ઓખ-એકતા, વશકાય, 

બાઈચાય અને ળાાંવતની બાલના મથાલતૌ 

યશ ેછે. 

4. ગાભ યાજકીમ યીતે એકભત તેભજ 

યાજકાયણન અખાડ ફનતા અટકી જામ 

છે.  

5. ગાભભાાં ચ ૂાંટણી ન રડાતાાં ભતબેદ, ઝઘડા, 

જૂથ-કભલાદ ફાંધ થઇ જામ છે.  

6. જ્ઞાવતલાદ અને ગનુાખયી નાબદૂ થામ છે.  

7. શદ્દા ભાટેની ભશત્લકાાંક્ષા તેભજ વત્તા 

ભાટેની શહયપાઈ આઆ ફાદફાકી થઇ 

જામ છે.  

8. રકવપ્રમ અને પ્રાભાલણક તેભજ પ્રવતષ્ષ્ઠત 

વ્મસ્ક્ત ‘વયાંચ’ તયીકે લયણી ાભે છે.   

9. ગાભભાાં વાભાજજક એકતા લધ ુભજબતૂ ફને 

છે.  

10. ગ્રાભ ાંચામતન લશીલટ વયાંચ અને 

વભ્મની આવી વભજૂતીથી તેભજ 

તેઓની કાભગીયી પ્રત્મે વલયધ યશતે નથી.  

11. ગાભન વામહૂશક વલકાવ ઝડી અને લધ ુ

થામ છે.  

12. વયકાયશ્રી તયપથી ભેર નાણાાંકીમ 

પ્રત્વાશન દ્રાયા ગ્રાભજનની સવુલધાભાાં 

લધાય થામ છે.  

13. વાંદ કયામેર ાંચામતના શદે્દદાય વલકાવ 

ભાટે લધ ુજલાફદાય ફને છે.  

14. ચ ૂાંટણીથી રડાતાાં ેદા થતા અવનષ્ટ જેલા 

કે...ભ્રષ્ટાચાય, દારૂની યેરભ-છેર, ૈવાથી 

ભતની ખયીદ-લેચાણ લગેયે દૂણ નાબદૂ 

થામ છે.   

15. ચ ૂાંટણીન ખચમ અટકે છે, તેભજ વાભાજજક 

વભયતાભાાં લધાયા વાથે રકળાશી ભજબતૂ 

ફનાલલાભાાં આળીલામદરૂ વાલફત થામ છે, 

લગેયે  
‘વભયવ ગાભ મોજના’ વલયોધની દરીરો જોઈએ 

તો.... 

1. ખયેખય વલમવાંભવત શતી જ નથી! 

2. રકળાશી પ્રહક્માન આલશ્મક બાગ 

‘ચ ૂાંટણી’ની જ ફાદફાકી તેભજ ચ ૂાંટણી અને 

વલકાવ યથય વલયધી છે, તેલી છા 

ઊબી કયામ છે.  
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3. ‘વયાંચ’ તયીકે ભટી ઉંભયના વ્મસ્ક્તની 

વાંદગી જ્માયે યલુાન નેતતૃ્લની 

અલગણના થામ છે. 

4. કઈ એક જ યાજકીમ ક્ષ વલચાયધાયાની 

અવય શઠે નાણાાંકીમ પ્રત્વાશનની રારચ 

વાથેની ઉયથી ઠકી ફેવાડેરી વલમવાંભવત 

જાશયે કયામ છે.  

5. ગાભના ફે-ાાંચ યાજકીમ આગેલાનન 

અશભ-ભયજી વાથેનુાં દફાણ-ફજફયી 

જલાફદાય વાલફત થામ છે.   

6. ગ્રાભજન ાવેથી ભતાવધકાય છીનલામ છે, 

એટરે ાંચામતના શદે્દદાયની લયણીભાાં 

ફધા જ ભતદાયની બાગીદાય શતી નથી. 

7. ગાભભાાં ભજબતૂ અલાજ આઆ શાલી 

થઇ જામ છે, તેભજ પ્રભતુ્લ ધયાલતી 

જ્ઞાવતની ભયજી વાંતામ જમાયે ફહુભવત 

જ્ઞાવતની લથતીના અવાંત વાથે ગાભભાાં 

યાજકીમ ભતબેદ મથાલતૌ યશ ેછે.   

8. ગાભના છેલાડાના રકની અલગણના 

કયીને ‘વયાંચ’ વીટના પ્રકાય ય 

આધાહયત વનણમમ રેલાત શમ  છે.  

9. ‘વયાંચ’ તયીકે રામક અને ભયજીના 

વ્મસ્ક્તને વાંદ કયલાની તકને ફદરે 

પ્રવતષ્ષ્ઠત કુટુાંફનુાં લચમથલ અકફાંધ યશલેાની 

ળક્યતા યશ ેછે.  

10. ાંચામતના શદે્દદાયની લયણી મખુ્મત્લે 

ઉચ્ચ જ્ઞાવતભાાંથી કયામ છે.  

11. ‘વયાંચ’ એ ફે-ાાંચ યાજકીમ 

આગેલાનની કઠતૂી ફનીને ગ્રાભ 

ાંચામતન લશીલટ કયે છે.  

12. ગ્રાભ ાંચામતભાાં વલયધ ક્ષ ન શલાથી 

લશીલટ નીયવ અને ફેજલાફદાય ફની ળકે 

છે.  

13. ગાભભાાં ભાત્ર પ્રભતુ્લ ધયાલતી જ્ઞાવતના 

યાજકીમ વલશ્વાવ અને વાભાજજક એકતાભાાં 

લધાય થામ છે.  

14. ચ ૂાંટણી મજામેર કે વભયવ જાશયે થમેર 

ગાભ ફાંનેન વલકાવ એકવયખ જ શમ છે. 

15.  રકળાશીનુાં  શનન, રકળાશી વલયધી અને 

અલયધરૂ વાલફત થામ છે, લગેયે.  

              ઉયક્ત તભાભ તયપેણ અને 

વલયધની દરીર-ભતબેદ એ કેટરા અંળે વાચા કે 

ખટા, જે-તે વાંજગ આધીન તેભજ અલાદરૂ છે, 

કે નહશ!? તેની થષ્ટતા ભાનલીમ મલૂ્મ અને 

લાથતવલક સ્થથવત લચ્ચેના વાંઘમ ય વનબમય યશ ેછે.  
 મોજના:વલકાવ-દદળા      

            ગજુયાતભાાં  ાંચામતીયાજની થથાનાથી 

ઇવતશાવ જઈએ ત, ગ્રાભ ાંચામતની દય ાાંચ 

લે વનમવભત યીતે ચ ૂાંટણીઓ મજાતી ભાલભૂ ડે 

છે. ગજુયાત વયકાયે વભયવ ગાભ મજના ળરૂ 

(ઓક્ટફય-2001) કયી ત્માયથી એટરે કે 

લમ:2001-2002 થી લમ:2017-2018 સધુીભાાં ગ્રાભ 

ાંચામતની મજામેર ચ ૂાંટણીઓ દયમ્માન વભયવ 

ગાભ મજનાન વલકાવ અને હદળા વલળે વભગ્ર 

ગજુયાતનુાં મલૂ્માાંકન કયીએ ત નીચે મજુફની સ્થથવત 

થષ્ટ થામ છે. 
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ક્રભ લશ ચ ૂટંણી જાશયે થમેર 

ગ્રાભ ચંામતોની 

વખં્મા 

વભયવ 

જાશયે થમેર 

ગ્રાભ 

ચંામતોની 

વખં્મા 

પાલામેર 

અનદુાનની યકભ 

(રૂ.રાખભા)ં 

વભયવ 

જાશયે થમેર 

ગ્રાભ ચંામતોની 

ટકાલાયી (%) 

1 2001-2002 10467 2857 1735.50 27.30% 

2 2002-2003  1680  621  380.60 36.96% 

3 2003-2004  1586  423  256.60 26.67% 

4 2004-2005    68  14     8.40 20.59% 

5 2006-2007 10355 2864 3266.82 27.66% 

6 2007-2008  2004  714  641.87 35.63% 

7 2008-2009  1429  432  239.25 30.23% 

8 2009-2010  702  199 228.81 28.35% 

9    2010-2011   00  124 128.12 ટેપવનકર કાયણવય 

ાછથી વભયવ 

જાશયે થમેર. 

10 2011-2012 10405 2123 5562.25 20.40% 

11 2012-2013  1728  422 1098.75 24.42% 

12 2013-2014  1427  322 1283.19 20.32% 

13 2016-2017 10279 1425 7529.88 13.86% 

14 2017-2018 3364 735  765.75 21.85% 

કુર  55494 13275 23125.79 23.87% 

  

             

ઉયક્ત કષ્ટક યથી વભયવ ગાભ મજનાના 

અભર વભમથી રગબગ દઢ દામકા સધુીભાાં 

ગજુયાતભાાં વભયવ ગ્રાભ ાંચામત જાશયે થમાનુાં 

લમલાય 23.87% વયેયાળ ગણી ળકામ!  
ઉવશંાય :  

          ગજુયાત વયકાયન શકાયાત્ભક અને ગ્રામ્મ 

વાંથકૃવતની ઉતે્તજન આલાન પ્રમત્ન શલા છતાાં, 

દઢ દામકાની આ મજના યથી વાલફત થામ છે; કે 

આણે રકળાશીભાાં જીલતા શલા છતાાં રકળાશીનાાં 

મલૂ્મને વાચી યીતે વાથમક કયી ળક્યા નથી, કાયણ કે 

વભયવ ગાભ મજના અંતગમત ત્માગ, વશકાય, 

એકતા, વલકાવ તેભજ ફહભુવત નશી ણ 

વલમવાંભવતને થથાને વત્તા-શહયપાઇની દોડ તેભજ 

ગ્રામ્મ કક્ષાએ અવનષ્ટની શાજયી લધ ુ દેખાઇ આલે 

છે. તેથી જ મજનાની પ્રત્વાશક અનદુાનભાાં ક્ભળ: 

લધાય થત યહ્ય શલા છતાાં વભયવ ગ્રાભ 
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ાંચામતભાાં ક્ભળ: ઘટાડ દેખાઇ આલે છે. ટૂાંકભાાં, 

ગાભડાઓભાાં એકાંદયે ફહભુવત નહશ ણ વલમવાંભવત 

વાધલાભાાં જઈએ એલી વપતા ભી નથી ત્માયે 

‘ગાભડાથી વાંવદ’ સધુીન વલચાય વનથમક વાલફત 

થમ છે. એટરે કે; બાયતભાાં શજુ રકળાશીને જીલન 

જીલલાની પ્રણાલર ફનતા કદાચ 100 લમ ફીજા 

રાગે ત નલાઇ નહશ!  
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