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 ગુજયાતભાાં ભેાઓનુાં ધાર્ભિક અને વાાંસ્કૃર્તક 
ભશત્ત્લ ખૂફ જ છે. અશીં લૌઠાનો ભેો, તયણેતયનો ભેો 

ળૂરાણેશ્વયનો ભેો, ળાભાજીનો કાર્તિકી નૂભનો ભેો, 

બલનાથનો ર્ળલયાત્રીનો ભેો, ભાણેકઠાયી ૂનભનો ભેો, 

અાંફાજીભાાં બાદયલી નૂભનો ભેો, કોર્માકભાાં ર્નષ્કરાંક 

ભશાદેલનો ભેો, ભોઢેયાનો ભેો, શાજીીયનો ભેો લગેયે 

ભેાઓ બયામ છે. ગુજયાતના આદદલાવી ર્લસ્તાયભાાં 
ચોક્કવ દદલવોએ ભેા બયામ છે, જ ેદય અઠલાદડમે બયામ 

છે, જનેે ‘શાટ’ કશેલાભાાં આલે છે. જભેાાં કલાાંટ શાટ, છોટાઉદેુય 

શાટ, ાનલડ શાટ જલેા શાટ પ્રખ્માત છે. 

 રોકનૃત્મો એ આણા ગુજયાતની આગલી ઓખ 
છે. એ આણો આગલો વાાંસ્કૃર્તક લાયવો છે. ગુજયાતની 
બલાઈ, ગયફા, અને યાવ દુર્નમાબયભાાં જાણીતાાં છે. આ 

ઉયાાંત બયલાડનાાં યાવનૃત્મો, શૂડો આગલી ઓખ ધયાલ ે

છે. રોકનૃત્મો આદદલાવી વાંસ્કૃર્તભાાં ખફૂ ભોટા પ્રભાણભાાં 
જોલા ભે છે. જભેાાં ઘેયનૃત્મ, શોીનૃત્મ, ટીણીનૃત્મ અને 

રગ્નપ્રવાંગનાાં ર્લર્લધ આદદલાવી નૃત્મો જોલા ભે છે. 

 

 જૂનાગઢ ર્જલ્લાના લેયાલ ાવ ે આલેરા 
પ્રબાવાટણભાાં વોભનાથ ભાંદદય આલેરુાં છે. વોભનાથ 
ળૈલાંથનુાં એક અત્માંત ુયાતન, વભૃદ્ધ અન ે ભશત્ત્લનુાં કેન્દ્ર 

શતુાં. આજ ે ુયાણા ભાંદદયનુાં ભાત્ર સ્થાન જોલા ભે છે. છેલે્લ 
1951ભાાં આ નલા ભાંદદયનુાં ર્નભાિણ થમેર છે. આ વોભનાથ 
એ બાયતભાાં અત્માંત ર્લત્ર એલાાં ફાય જ્મોર્તર્રિંગોભાાંનુાં એક 
છે. 

 

 જાભનગય ર્જલ્લાભાાં ગુજયાતના ર્િભ દદયમાકાાંઠે 
ર્લખ્માત માત્રાધાભ દ્વાયકા આલેરુાં છે. બાયતનાાં પ્રર્વદ્ધ 
ચાય શદયધાભોભાાંનુાં આ શદયધાભ ગોભતી નદીના ઉત્તયે દકનાયે 

આલેરુાં છે. તનેુાં સ્થાત્મ તયેભી વદીનુાં છે. તેભાાં બગલાનની 
ચતુબુિજ ભૂર્તિ, ગબિગૃશ, ર્લળા વબાગૃશ તથા ભશાભાંડનો 

વભાલેળ થામ છે. તનેો ઘમુ્ભટ 60 સ્તાંબો ય ઊબો છે. 
ફશાયની ફાજુએ આખા ભાંદદય ય વુાંદય ર્ળલ્કાભ કયેર છે, 

ણ અાંદયની યચના કોતયણી ર્લનાની વાદી છે.  

ગુજયાતના ર્િભ કાાંઠે શ્રીકૃષ્ણએ દ્વાદયકાનગયી 
લવાલી એટર ે દ્વાયકાધીળ ણ કશેલામ છે. આ ભાંદદય 
જગતમંદિર તયીકે ઓખામ છે. દ્વાયકાભાાં આ ભાંદદયની 
ફાજુભાાં જ શ્રીભદ ળાંકયાચામિનો ભઠ છે. આદ્ય ળાંકયાચામિએ 
બાયતની ચાયેમ દદળાઓભાાં જ ે ચાય ભઠ સ્થાપ્મા, તેભાાંનો 

એક ‘ળાયદાીઠ’ અશીં છે. 
 

 ભશેવાણા ર્જલ્લાભાાં આલેરુાં ભોઢેયા એના વૂમિભાંદદય 
ભાટે બાયતબયભાાં ર્લખ્માત છે. રગબગ કકિલૃત્ત ય 
આલેરુાં આ વૂમિભાંદદય ૂલીમ બાયતના કોણાકિના વૂમિભાંદદય 
વાથ ે ર્લર્ળષ્ટ વાંફાંધ ધયાલે છે. ઈ.વ.1026-27ના 
અયવાભાાં બીભદેલ શેરાના વભમભાાં ફાંધામેરુાં ભોઢેયાનુાં આ 
વૂમિભાંદદય ર્ળલ્ તેભજ સ્થાત્મકરાની દૃષ્ટીએ અદ્ બૂત છે. 
આ ભાંદદયની યચના એલી યીતે કયલાભાાં આલી કે ળયદ અન ે
લવાંતઋતુભાાં વૂમિનાાં દકયણો આખા વબાભાંડન ે લીંધીન ે
ફયાફય ગબિગશૃભાાં ડે.  
 

 ાટણ ર્જલ્લાના ર્વદ્ધુયભાાં આલેરા રુરભશારમનુાં 
લણિન પ્રાચીન ગ્રાંથોભાાં લાાંચતા જણામ છે કે ત ેભશાકામ નાભનુાં 
મોગ્મ-બવ્મ-ર્લળા અન ે અનુભ ર્ળલ્ વભૃર્દ્ધલાુાં 
સ્થાત્મ શતુાં. વોરાંકીમુગના ભૂયાજ ેતે ફાાંધલાની ળરૂઆત 
કયેરી અને ર્વદ્ધયાજ જમર્વાંશે ૂણિ કયાલેર. 
 

 ળેત્રુાંજમ ડુાંગયભાા યનુાં આ જનૈતીથિ બાલનગયથી 
આળયે 60 દકભી દૂય આલેરુાં છે. ારીતાણા જનૈોનુાં ભશાતીથિ 
છે. 603 ભીટય ઊંચી ળેત્રુાંજમ લિતભાા ય અવાંખ્મ ભાંદદયો 
આલેરાાં છે. ળેત્રુાંજમ જનૈોના શેરા તીથિકય આદદનાથ 
બગલાન ઋબદેલજીનુાં સ્થાન ગણામ છે.  
 

 અભદાલાદના રાર દયલાજ ે આલેરી ર્વદીવૈમદની 
જાી ળભવુદ્દીન ભુઝફ્પયળાશ ત્રીજાના વરૈ્નક ર્વદીવૈમદ 
દ્વાયા ઈ.વ. ૧૫૭૨-૭૩ભાાં ફનાલલાભાાં આલી શતી. 
ભર્સ્જદની દીલારભાાં થ્થયની કોતયામેરી જાીઓ છે. 
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એકભાાં લૃક્ષની ડાીઓભાાંથી યચામેરી આકૃર્તઓ છે, તો 

ફીજીભાાં બૌર્ભર્તક બાતો છે. વલ્તનતકા દયર્ભમાન 
અભદાલાદભાાં કુતફુુદ્દીન ેએક તાલનુાં ફાાંધકાભ કયાવ્મુાં શતુાં, 

જ ે ‘શોજ ે કુતફુ’ના નાભે ઓખાતુાં શતુાં. આજ ે ત ે કાાંકદયમા 

તાલ તયીકે ઓખામ છે. 
 

 નલી દદલ્લીભાાં ર્સ્થત આ ર્ભનાયાના ર્નભાિણની 
ળરૂઆત કુતુફદુ્દીન ઐફકે કયી શતી. તેનો ર્લસ્તાય 
ળભવુદ્દીન ઈલ્તુર્ત્ભળ ેકમો શતો. આ ાાંચ ભાનો ર્ભનાયો 
છે. ત ે બાયતનો  આ પ્રકાયનો વૌથી લધુ ઊંચાઈ ધયાલતો 
ર્ભનાયો છે. 
 

 આ એક ભર્સ્જદ છે. આનુાં ર્નભાિણ કુતફુુદ્દીન ઐફકે 
કયાવ્મુાં શતુાં. આ બાયતભાાં ફનેરી શેરી ભર્સ્જદ શતી, જ ે

શાર દદલ્લીભાાં આલેરી છે. 
 

 ચૌરની રર્લડ ળૈરીની કેટરીક ર્લળેતાઓ છે. 
લગાિકાય ર્લભાન, ભાંડ, ગોુયભ અન ે વાંમુકત સ્તાંબોનો 

પ્રમોગ ભાંદદયનો વભગ્ર ઢાાંચો એક દયવયભાાં ઊંચી દીલારથી 
ફાંધામેરો યશેતો, જભેાાં ઊંચાાં પ્રલેળદ્વાય શતા, જને ેફૃશદશે્વય 

કશેલાભાાં આલ ેછે. 
 

 યાજયાજ દ્વાયા ર્નર્ભિત તાંજાલુયનુાં યાજશે્વય કે 
ફૃશદેશ્વય ભાંદદય રર્લડ-ચૌર સ્થાત્મકરા ળૈરીનો ઉત્કૃષ્ટ 
નભૂનો છે. આભાાં ફે ગોુયભ છે. ચૌરકારીન ભૂર્તિકરાભાાં 
નટયાજ કે નૃત્મ કયતા ર્ળલની ભૂર્તિ કાાંસ્મભૂર્તિઓભાાં 
વલોત્તભ છે. 
 

 અકફયે આગ્રાની નજીક ર્વક્રીના શાડ ય એક 
નલી યાજધાનીની યચના કયી શતી. આનુાં નાભ પતેશુય 
(ર્લજમ-નગયી) યાખલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. પતેશુય ર્વક્રીનુાં 
વૌથી ભશત્ત્લૂણિ બલન જાભા ભર્સ્જદ છે. જાભા ભર્સ્જદનુાં 
દર્ક્ષણ પ્રલેળદ્વાય ફુરાંદ દયલાજો છે. આ બાયતનો વૌથી 
ઊંચો (53 ભીટય) ઘુમ્ભટલાો દયલાજો છે. આ ભશેરભાાં 
ાંચભશર નાભની ાાંચ ભાની ઈભાયત ણ છે. 
 

  

 દદલ્લીભાાં ળાશજશાાંએ યાજલી કુટુાં ફના ર્નલાવસ્થાન 
ભાટે રાર દકલ્લાનુાં ર્નભાિણ કયાલેર. આ દકલ્લાની અાંદય 
ભશત્ત્લનાાં ફાાંધકાભો જલેાાં કે દીલાન ે આભ, ભોતી ભર્સ્જદ, 

દીલાન ેખાવ અન ેશમાતફખ્ળ ફાગ આલેરા છે. 
 

 ભુઘર વમ્રાટ ળાશજશાાંએ ોતાની ત્ની ભુભતાજ 
ભશરની માદભાાં આગ્રાભાાં વાંૂણિ વપેદ આયવશાણભાાંથી 
આ ભકફયો ફાંધાવ્મો છે. આ આયવશાણભાાં અદ્ બૂત 
નકળીકાભ, બવ્મ ફાાંધકાભ, ઉત્કૃષ્ટ ર્ચત્રકાયની જડાઉ 

ીચકાયી જલેી ર્લર્ળષ્ટ કરા-કાયીગયીના કાયણ ેતે ર્લશ્વની 
વાત અજામફીભાાં સ્થાન ાભેર છે. 
 

  બાયતનાાં યાજ્મોભાાં ધભિ, જાર્ત, બાા અને 

ફોરીભાાં ર્લર્લધતા ધયાલતા રોકો યશે છે. 
 

  

ગુજયાત બાયતની ર્િભે આલેરુાં છે. અશીંના 

ુરુો ધોતી કે ચોમણો, ટૂાં કુાં  અાંગયખુાં કે શેયણ શેયે છે. 

ખબ ેખેવ નાખ ેછે. ગુજયાતભાાં ુરુો ધોર્તમુાં, ઝભ્બો શેયે 

છે. સ્ત્રીઓ વાડી, ચર્ણમો, કફજો શેયે છે. યાજસ્થાનભાાં 

ુરુો ધોતી, અાંગયખુાં શેયે છે. સ્ત્રીઓ યાં ગલાો ઘેયલાો 

ઘાઘયો અન ે કેડ વુધી શોંચ ે એલો કફજો શેયે છે. 
ભશાયાષ્ટરભાાં ુરુો ધોતી અને ભાથ ેટોી શેયે છે, સ્ત્રીઓ 

વાડીનો કછોટો લાી શેયે છે.  
 બાયતીમ પ્રજા ઉત્વલર્પ્રમ છે. અશીં ણ ર્લર્લધ 
ઉત્વલો, તશેલાયો ઊજલલાભાાં આલ ે છે. ગુજયાતના યાવ-

ગયફા દુર્નમાબયભાાં જાણીતા છે. ગુજયાતભાાં રોકભેાઓ 
જભેાાં તયણેતય, બલનાથ, ળાભાજી, ડાાંગ દયફાય લગેયે ખૂફ 

જાણીતા છે. યાજસ્થાનનાાં રોકગીતો, રોકનૃત્મો ખાવ 

પ્રકાયનાાં શોમ છે. એભનુાં ઘુમ્ભય નૃત્મ ખફૂ જાણીતુાં છે. 

ભશાયાષ્ટરનુાં રાલણી ણ ખૂફ પ્રખ્માત છે. 
 

ાંજાફ એ ાાંચ નદીઓના પ્રદેળ તયીકે ઓખામ 
છે, જ્માયે જમ્ભુ – કાશ્ભીય પ્રાકૃર્તક વૌંદમિ ભાટે ર્લશ્વબયભાાં 

જાણીતુાં છે. તનેે ૃથ્લી યનુાં સ્લગિ કશે છે. ાંજાફનુાં 
બાાંગડાનૃત્મ ખફૂ જાણીતુાં છે. ાંજાફનો લૈળાખી અને 
ઉત્તયપ્રદેળનો કુનીનો ભેો જાણીતો છે. કાશ્ભીયભાાં પૂરોના 
ફગીચા છે. કેવયનાાં ખેતયો છે. 
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 અશીંના ુરુો રુાંગી, શેયણ, ખબે ખેવ અને ભાથ ે

ાઘડી શેયે છે, જ્માયે સ્ત્રીઓ દર્ક્ષણી વાડી, ચર્ણમો અન ે

કફજો શેયે છે. કેયરના રુુો રુાંગી શેયે છે. ટુાં કી ધોતી 
ણ શેયે છે. સ્ત્રીઓ પૂરોની ળોખીન છે. ભાથાભાાં લણેી 
નાખ ેછે. 
 દર્ક્ષણ બાયતભાાં બાાની ર્લર્લધતા જોલા ભે છે. 
અશીં અાંગ્રેજી અન ે પ્રાદરે્ળક બાાઓ લધુ ફોરામ છે, જભેાાં 

તર્ભર, તેરુગ,ુ કન્નડ, ભરમારભનો વભાલેળ થામ છે. 

 દર્ક્ષણ બાયતભાાં ઉત્વલો અને તશેલાયોની ખૂફ 
ર્લર્લધતા જોલા ભે છે. અશીં ઓણભ અન ે દદલાી જલેા 
તશેલાયો ર્લળે ઊજલલાભાાં આલ ે છે. જગન્નાથુયીની 
યથમાત્રા જગર્લખ્માત છે. કેયનુાં ભોદશનીઅટ્ટભ, કથકરી 

વુપ્રર્વદ્ધ છે. તર્ભરનાડુનુાં બયતનાટ્યભ અને આાંધ્રપ્રદળેનુાં 
કૂર્ચૂડી નૃત્મ ણ જગર્લખ્માત છે. 
 

 અશીંના ભોટા બાગના રોકો ગાભડાભાાં યશે છે. લૂિના 
તભાભ પ્રદેળો શાડી પ્રદળેભાાં આલેરા છે. અશીં રોકો 
લિતોના ઢોાલો ય ચાની ખેતી કયે છે. તેભનો ભુખ્મ 
ખોયાક બાત અન ેભાછરી છે. ફાંગાના યવગુલ્લા પ્રખ્માત છે. 
 ઘયના ાછરા બાગભાાં ુકુય (નાનકડુાં  તાલ) શોમ 
છે, જભેાાં ભાછરી ઉછેયલાભાાં આલે છે. અશીં અવર્ભમા, 

ફાંગાી, ઊદડમા જલેી બાાઓ ફોરામ છે. અવભનુાં ર્ફશુ 

અને ઓજારી નૃત્મ ખૂફ જાણીતુાં છે. 
 બાયતના યીત-દયલાજ, ખ્મારો, ભાન્દ્મતાઓ, બાા, 

વભાજયચના, ધભિ અને તેના નીર્તર્નમભો, તેનુાં યાજકીમ 

તથા આર્થિક ભાખુાં જગતભાાં ફીજ ેકમાાંમ જોલા ભતાાં નથી. 
એટર ેજ તો બાયત અનેક ર્લર્લધતાઓનો દેળ “The Land 

of diversities‛ કશેલામ છે. 

 લલ્લબાચામિનો જન્દ્ભ ર્ફશાયના ચાંાયણ્મભાાં ઈ.વ. 
1479ભાાં તૈરગી બ્રાહ્મણ કુટુાંફભાાં થમો શતો. લૈષ્ણલ એભનો 
કુધભિ શતો. એભણ ે ફનાયવભાાં યશીને લેદ, લેદાાંત, દળિન, 

વૂત્રો, ધભિળાસ્ત્રો, ુયાણો અને ઈર્તશાવનો ઊંડો અભ્માવ 

કમો. તેભણે વભગ્ર બાયતભાાં મિટન કયીન ે ોતાના ધાર્ભિક 
ર્લચાયોનો પ્રચાય કમો. યાભશે્વયથી શયદ્વાય અન ેદ્વાયકાથી 

જગન્નાથુયી વુધીનાાં તીથોભાાં ત્રણ લાય મિટન કયીને 
એભણ ે રુ્ષ્ટભાગિનો પ્રચાય કમો. માત્રા દયર્ભમાન એભણ ે
શ્રીભદ બાગલતની કથા અન ેાયામણ કમાિં. આજ ેએ સ્થો 
‘ફેઠક’ તયીકે ઓખામ છે. એભના ભતે બ્રહ્મ ળુદ્ધ અને 

અદૈ્વત છે. કૃષ્ણ એ જ ૂણિુરુોત્તભ યબ્રહ્મ છે. જન્દ્ભ-
ભયણના ફાંધનભાાંથી છૂટલાનો અન ે યભાત્ભાને ભેલલાનો 
ઉત્તભ ભાગિ બર્કત છે અન ે આ બર્કત કોઈ ણ નાતજાત કે 
લણિના બેદબાલ લગય ફધા ભનુષ્મો કયી ળકે છે. બર્કત-
આાંદોરનભાાં લલ્લબાચામિનુાં ભશત્ત્લ વર્લળે છે. 
 

 લૈષ્ણલધભિની આચામિ યાં યાભાાં ચતૈન્દ્મ ભશાપ્રબ ુ
છેલ્લા છે. તેભનો જન્દ્ભ ફાંગાભાાં ઈ.વ. 1485ભાાં પ્રર્વદ્ધ 

ર્લદ્યાધાભ નલદી (નદીમા)ભાાં થમો શતો. એભના બકતોની 
ભસ્તીની કોઈ વીભા ન શતી. શયેકૃષ્ણની ધૂન રગાલતા 
નગયભાાં પયતાાં પયતાાં તેભણ ે કૃષ્ણની પ્રેભભમી બર્કતનુાં ભોજુ ાં 
લશેલડાવ્મુાં. 
 

 ગુરુનાનકનો જન્દ્ભ ઈ.વ. 1469ભાાં ાંજાફના રાશોય 
નજીક તરલાંડી ગાભભાાં એક ક્ષર્ત્રમ કુટુાં ફભાાં થમો શતો. મલુાન 
લમ ેઆત્ભજ્ઞાન પ્રાપ્ત કમુિં. વતનાભનો ઉદેળ આલા ભાટે 
નીકી ડ્યા. તેભણ ે કહ્ુાં; “ભાનલ પ્રથભ છે, છી તે કોઈ 

ફીજી જાર્તનો ફને છે. ઈશ્વય એક છે, તેના દયફાયભાાં કોઈ 

બેદ નથી. ઈશ્વય સ્લમાંબૂ છે, તે જ ગુરૂ છે અને તે જ વાચો 

વાશેફ છે.” તેભના અનુમામીઓ વભમ જતાાં ળીખ કશેલામા. 
 

 14ભી વદીના ઉત્તયાધિભાાં બર્કતના વફ અન ે
વપ ભાધ્મભ તયીકે યાભાનાંદ ુયલાય થમા. તેભણ ે
રોકબાાના ભાધ્મભ દ્વાયા લૈષ્ણલબર્કતનાાં દ્વાય ખોરી 
નાખ્માાં. યાભાનાંદે ઉત્તય-બાયતભાાં બર્કત-આાંદોરન જગાવ્મુાં. 
કફીય અન ે યૈદાવ જલેી વભથિ વ્મર્કતઓ તેભના ર્ળષ્મો 
શતા. 
 

 ગુજયાતી બાાના આદદકર્લ નયર્વાંશ ભશેતાનો જન્દ્ભ 
નાગય કુટુાંફભાાં થમો શતો. ફાણથી જ વાધુવાંતોની 
વાંગતભાાં યશેતા. કૃષ્ણબર્કતભાાં તન્દ્ભમ યશેતા. તેભણ ેકહ્ુાં છે, 

‚ક્ષાક્ષી ત્માાં નશી યભેશ્વય, વભદૃષ્ટીને વલિ વભાન” 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Art and Culture Textbook 

Astha Academy, sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com   4 
 

 તેભનાાં જ્ઞાન, બર્કતનાાં ૂણિ દો અને પ્રબાર્તમાાંએ 

ગુજયાતના જનવભાજ ઉય ઊંડી અવય કયી છે. 
પ્રબાર્તમુાં..... 
 “વૈષ્ણવજન તો તેન ે રે કહીએ, જ ે ીડ રાઈ 

જાણે રે, 

 ર િુ:ખ ે ઉકાર કરે, તોય મન અભિમાન ન 

આણે રે,”  
 

 કફીયના જન્દ્ભ અન ેતેભના કુટુાં ફ ર્લળ ેકોઈ ચોક્કવ 
ભાદશતી ભતી નથી. જીલનબય ગૃશસ્થ યશીન ેતેઓ ોતાનો 
લણકયનો ધાંધો ચરાલતા યહ્ા. ોતે બણ્મા ન શોલા છતાાં 

વાધ-ુવાંતો અને પકીયો વાથેના વત્વાંગથી ધભો અન ે
વાંપ્રદામોન ેવભજી ગમા શતા. આ વત્મન ેતેભણ ેદોભાાં અને 
વાખીઓભાાં ઉતાયલા ભાાંડ્યુ.  
  

 યૈદાવનો જન્દ્ભ કાળીભાાં થમો શતો. તેભનાાં ર્તાનુાં 
નાભ યઘુ અન ેભાતાનુાં નાભ ધુયર્લર્નમા શતુાં. બકત કલર્મત્રી 
ભીયાાંફાઈ યૈદાવની બર્કતથી પ્રબાર્લત થઈ તેભનાાં ર્ળષ્મ 
ફન્દ્માાં શતાાં. વાંતકફીય તેભના ગુરુબાઈ શતા. 
“મન ચંગા તો કઠૌતીમાં ગગંા” 

“જાભત-જાભતમાં જાભત હૈ, જ ેકેતન કે ાત 

રૈિાસ મનુષ ના જૂઠ સકે, જબ તક જાભત ન જાત.” 

વાંત યૈદાવના આલા બર્કતમુકત દોશાની યચનાઓ આજ ે
ણ રોકર્પ્રમ છે. 
“બધામાં હદર છે અન ેબધા હદરમાં છે.”  
 તેભના નાભ યથી ‘યૈદાવી’ (યર્લદાવી) ાંથ થમો. 

ગુજયાતભાાં આ યર્લદાવી ાંથના ઘણા અનમુામીઓ જોલા 
ભે છે. 
 

 ભશાયાષ્ટરભાાં 11ભી વદીભાાં થમેરા બકત ુાંડદયકે 
ર્લઠ્ઠરનાથ (ર્લઠ્ઠોફા)ની બર્કતનો ભદશભા સ્થાપ્મો. 
 તેયથી વત્તયભી વદી વુધી ભશાયાષ્ટરભાાં અનકે વાંતો 
અન ે કર્લઓ થમા, જભેણે રખેરાાં ગીતો આજ ે ણ રોકોન ે

પ્રેયણા આે છે. તેભાાંથી ભુખ્મ શતા તુકાયાભ, જભેની બર્કત 

દયેક રોકોના હૃદમભાાં ર્લયાજભાન શતી. 
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 યાફેતા ભુજફ ચારતા ભાનલજીલનભાાં કોઈ દુઘઘટના 
ફને ત્માયે ભાનલજીલન ખોયલાઈ કે ભુશ્કેરીભાાં ભુકાઈ જામ છે. 
આલી દઘુઘટના છીની રયસ્થથસ્ત એટર ે આસ્િ. કેટરીક 
આસ્િઓ અણધાયી આલીને અચાનક સ્લનાળ સજ ે છે; તો 

કેટરીક રાાંફા ગાે.  

કુદયતી ભાનલસસ્જ ઘત 
  

   
આગાહી કયી 
ળકામ તેલી 

આગાહી ન કયી 
ળકામ તેલી 

 

   

 ુય  બૂકાં  આગ 

 લાલાઝોડુાં   જ્લાાભુખી  ઔદ્યોસ્ગક અકથભાત 

 દુકા  જાંગરની આગ   મુદ્ધ 

 ત્સુનાભી (દાલાન)  હુલ્લડ (યભખાણો) 
   ફોમ્ફ સ્લથપોટ 
   લાહન-અકથભાત 
  

 નદીભાાં આલતો ાણીનો ધસભસતો પ્રલાહ 

એટર ેૂય. 

હલાનુાં હરકુાં  દફાણ સજાઘલાથી બાયે 

દફાણલાા સ્લથતાયભાાંથી લેગથી લન પૂાં કામ છે. આ તોપાની 
લનો બાયે લયસાદ સાથ ે લામ, ત્માયે સજાઘતી રયસ્થથસ્ત 

એટર ેલાલાઝોડુાં . 

લયસાદ ન ડે કે ખૂફ ઓછો ડે તેલી 

સ્થથસ્ત એટરે સૂકો દુકા. ખૂફ લધ ુ લયસાદ ડે ત્માયે જ ે
સ્થથસ્ત સજાઘમ ત ેરીરો દુકા. 

સભુદ્ર કે ભહાસાગયના તસ્મ ેબૂકાં 

આલલાથી કે જ્લાાભુખી પાટલાથી ભોટાાં અને ઊંચા સભુદ્રભોજાાં 
ઉત્ન્ન થામ તે ત્સનુાભી. 

ૃથ્લી ેટાની અાંદયના ખડકથતયોનુાં 

હરનચરન થલાથી ખૂફ ળસ્તતળાી કાંન અનુબલે ત્માયે 
ૃથ્લીની ઉયની સાટી ય થતા કાંનન ેબૂકાં કહેલામ. 

ૃથ્લીની સાટી ય આલેરા કોઈ 

સ્છદ્ર કે પાટ દ્વાયા ેટાભાાં યહેરા રાલા, નાનાભોટા થ્થયો, 

ગયભ લામુઓ, યાખ ભાટી લગયેે ધડાકા સાથ ેઅથલા ધીભે-ધીભ ે

ૃથ્લીના ેટાભાાંથી સાટી ય ફહાય આલ ેત ેજ્લાાભુખી. 

જાંગરોભાાં કોઈ કાયણસય આગ રાગ ે

તે દાલાન. 
ફેદયકાયી, ળોટઘસરકઘટ કે અકથભાતના કાયણ ે

યહેણાાંક કે ધાંધાના થથ ેઆગ રાગી ળકે. 

ઝેયી 

યસામણો, ભળીનયીના અમોગ્મ ઉમોગ કે જાલણી, ભાનલીમ 

બૂરો, અૂયતી સુયક્ષાવ્મલથથા, યાસામસ્ણક પ્રલાહી ઢોાઈ 

જલાથી કે અભૂક લામ ુરીક થલાથી ઔદ્યોસ્ગક અકથભાતો સજાઘમ 
છે. 

અાંગત થલાથઘ, અહભ, રારચ કે યાજકીમ 

સ્લલાદોથી પ્રદેળો કે સયહદી સ્લથતાયો ભાટે મુદ્ધ રડામ છે.  

લેયબાલ કે અન્મ કાયણોસય ભાનલલસલાટનાાં 

થથોએ રોકો લચ્ચ ેભાયાભાયીની અને સ્ભરકતોન ેનકુસાનની 
ઘટના એટરે હુલ્લડ. 

તાયાજી કયલા, સ્લનાળ ભાટે, 

બમ અને આતાંક પેરાલલા કે મુદ્ધ દયસ્ભમાન તમાયેક ફોમ્ફ 
સ્લથપોટ કયલાભાાં આલ ેછે. 

 આસ્િ ભાનલજીલન ય પ્રત્મક્ષ અસયો કયે છે, જ ે

ભોટાબાગે સ્લનાળકાયી હોમ છે. કેટરીક અસયો સજઘનાત્ભક ણ 
હોમ છે. આસ્િની ભુખ્મત્લ ેચાય પ્રકાયની અસયો જોલા ભ ેછે. 

નાનીભોટી ળાયીરયક ઈજાઓથી ભાાંડીન ે
ભૃત્મુ સુધીની ળાયીરયક અસયો થામ છે. 

ડય રાગલો, સૂનભૂન થઈ જલુાં, ડઘાઈ જલુાં, 

ઊંડો ભાનસ્સક આઘાત રાગલો જલેી ભાનસ્સક અસયો થામ છે. 

વ્મસ્તતગત કે જાહેય સ્ભરકતો તથા ધાંધા-
યોજગાયન ેનુકસાન થલુાં લગેયે આસ્થઘક અસયો થામ છે. 

થથાાંતય, થલજનોથી અરગ ડલુાં કે 

થલજનો ગુભાલલાાં જલેી સાભાસ્જક અસયો થામ છે. 

 જ્માયે રોકો આસ્િનો બોગ ફને ત્માયે તેભન ેસરાભત 
યીતે કે ઓછાભાાં ઓછુાં નુકસાન થામ તે યીતે ફહાય રાલલાની 
પ્રમસુ્તત કે અગભચેતીઓ એટરે આસ્િ વ્મલથથાન. 
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 ૈવા આી લસ્તુ ખયીદનાયને ગ્રાશક કશેલામ છે. 
ગ્રાશક તયીકે આણન ે નુકવાન ન થામ અન ે વાયી 
ગુણલત્તાલાી લસ્તુઓ ભી યશે, ત ે ભાટે વયકાય દ્વાયા 

ચોક્કવ પ્રકાયની ચકાવણી કયી વલવલધ વનળાની રગાલલાભાાં 
આલ ેછે. 
 
 

એગમાર્ક  I.S.I. વુલમાર્ક  હોલમાર્ક  

ખેતેદાળો
થી તૈમાય 
થતી લસ્ત ુ
ઉય 
એગભાકકનુાં 
વનળાન 
શોમ છે. 

ઘયલયાળભાાં 
ઉમોગી 
લસ્ત ુ ઉય 
(ISI) નુાં 

વનળાન શોમ 
છે. 

ઊનની 
ફનાલટો અન ે
ોળાકની 
લસ્તુ ઉય 
લુરભાકકનુાં 
વનળાન શોમ 
છે. 

વોનાચાાંદી
ની 
ફનાલટો 
ઉય 
શોરભાકકની 
વનળાની 
શોમ છે. 

 ળાકાશાયી ખાદ્યવાભગ્રી ઉય રીરા યાં ગનુાં વચહ્ન શોમ છે. 

 ભાાંવાશાયી ખાદ્યવાભગ્રી ઉય રાર યાંગનુાં વચહ્ન શોમ છે.  

 

 ગ્રાશકના ૈવાનુાં ૂયેરુાં  લતય ભે તે ભાટે અવધકાય 
આલાભાાં આવ્મો છે. 

 ગ્રાશકને લસ્તુની જાણકાયી ભેલલાનો, લસ્તુની વાંદગી 

કયલાનો અને ખયીદેરા ભારના અવાંતો વાભ ે પરયમાદ 
કયલાનો અવધકાય છે. 

 ગ્રાશકન ેલસ્તનુી ખયીદીનુાં વફર ભાાંગલાનો અવધકાય છે. 

 
વફર રેલાથી અભૂક યકભ વયકાયભાાં જામ છે, જનેે ટેક્વ 

(લેયો) કશેલાભાાં આલ ે છે. વયકાય આ બાંડોનો ઉમોગ 
આણી વવુલધા ભાટે કયે છે. 
      ગ્રાશકન ે ખયીદેરા ભારના અવાંતો વાભે પરયમાદ 
કયલાનો અવધકાય છે. 

2005ના ઓક્ટોફયભાાં બાયત વયકાયે એક કામદો 
અભરભાાં ભૂક્મો, જ ે (RTI) (યાઈટ ટુ ઈન્પોભેળન) અથલા 

ભારશતી ભેલલાનો અવધકાય તયીકે ઓખલાભાાં આલ ે છે, 

જનેા દ્વાયા વયકાયી વલબાગોનાાં કાભકાજની ફધી ભારશતી 
ભેલલાનો અવધકાય નક્કી થામ છે. 
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 કોઈ ણ ગાભ, ળશેય કે નગયભાાં યશેતા ભાનલીને 

‘નાગરયક’ કશે છે; યાં તુ આ ઘણો ભમાારદત અથા છે.  

“વાભાન્મ યીત ે નાગરયક એને કશેલામ કે, જ ે દેળભાાં લવતો 

શોમ, જ ેદેળ તયપથી ભતા તભાભ યાજકીમ અને વાભાજજક 

શકો બોગલતો શોમ અને દેળ પ્રત્મેની ોતાની પયજો ફજાલતો 
શોમ.”  
 યાજ્મભાાં લવલુાં, યાજ્મને લપાદાય યશેલુાં, યાજ્મ 

તયપથી ભતા શક બોગલલા અન ે યાજ્મની પયજો અદા 
કયલી તનેે ‘નાગરયકતા’ કશે છે. નાગરયક ભાટે યાજ્મના 

ફાંધાયણે ચોક્કવ ધાયાધોયણો નક્કી કયેરાાં છે, તેને આધાયે 

વ્મજતત નાગરયકતા ભેલ ેકે ગુભાલે છે. 
 ફાંધાયણ પ્રભાણ ે બાયતના દયેક નાગરયકન ે કેલ 
એક જ એટર ે કે બાયતીમ વાંઘની નાગરયકતા જ અામેરી 
છે. નાગરયક ગુજયાતનો શોમ, ભશાયાષ્ટ્રનો શોમ કે 

યાજસ્થાનનો શોમ, તેને યાજ્મ અને બાયતીમ વાંઘની એભ 

ફેલડી નરશ; યાં ત ુ બાયતીમ વાંઘની એટર ે કે બાયત 

વયકાયની જ નાગરયકતા ભે છે. 
 

 બાયતનુાં નાગરયકત્ત્લ ભેલલાની ફે યીતો છે : ઘણા 
જન્ભથી નાગરયકતા ાભે છે તો કેટરાક કામદાની ભદદથી 
નાગરયકતા ભેલ ેછે. જ ેવ્મજતતનો જન્ભ બાયતભાાં થમો શોમ 
તે વ્મજતત બાયતની નાગરયકતા આોઆ જ ાભે છે. ભાતા 
કે જતાનો જન્ભ બાયતભાાં થમો શોમ અન ે ફાકનો જન્ભ 
યદેળભાાં થમો શોમ તો ણ ત ે ફાકને બાયતના 
નાગરયકત્ત્લનો અજધકાય યશે છે.  
 ોતાના કે ભાતાજતાના જન્ભના આધાયે 
નાગરયકત્ત્લ ાભલાની યીત સ્લાબાજલક છે. ફીજી યીત 
કામદાની ભદદથી નાગરયકત્ત્લ ભેલલાની છે. બાયતભાાં 
લવતા યદેળીઓ ોતાના રાાંફાગાાના લવલાટના 
આધાયે અયજી કયીન,ે બાયતનુાં નાગરયકત્ત્લ ભેલી ળકે છે 

ણ તનેી અભૂક ળયતો છે. 
1. નાગરયકત્ત્લ ભાટે અયજી કયતી લખતે તેણ ેયદેળનુાં એટર ે

કે જ ેદેળ કે યાષ્ટ્રનુાં નાગરયકત્ત્લ શોમ તે છોડી દલેુાં ડે. 

2. તેણે બાયતભાાં ાાંચ લા કે તથેી લધુ લવલાટ કમો શોલો 
જોઈએ. 

3. બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાનો તેનો ઈયાદો શોલો 
જોઈએ.  
આ ઉયાાંત કોઈ યદેળની સ્ત્રી કે ુરુ બાયતના 

નાગરયક વાથે રગ્ન કયે તો તે બાયતના નાગરયક ફની ળકે 
છે. 
 કેટરાક વાંજોગોભાાં બાયતનો નાગરયક ોતાનુાં 
નાગરયકત્ત્લ ગુભાલે છે. જો કોઈ બાયતીમ દેળદ્રોશનો ગાંબીય 
ગુનો કયે, તેલા વાંજોગોભાાં ત ે વ્મજતત બાયતીમ નાગરયકત્ત્લ 

ગુભાલે છે. 
 

 સ્થાજનક કક્ષાએ રોકો ભત આી ોતાના 
પ્રજતજનજધઓ ચૂાંટી ભોકર ે છે અન ે તેભના દ્વાયા જ ે લશીલટ 
થામ, તેને ‘સ્થાજનક સ્લયાજ્મ’ કશે છે. તેનો લશીલટ કયતી 

વાંસ્થાઓને સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ કશેલાભાાં 
આલ ેછે. આ વાંસ્થાઓભાાં સ્થાજનક રોકોની બાગીદાયી શોમ 
છે.  
 ગ્રાભાંચામત, તારુકા ાંચામત અન ે જજલ્લા ાંચામત 

એ સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ છે. જ્માયે નગયાજરકા 
અને ભશાનગયાજરકા એ ળશેયી સ્થાજનક સ્લયાજ્મની 
વાંસ્થાઓ છે. 

 

આણ ે ાંચામતીયાજનુાં ત્રણ સ્તયનુાં ભાખુાં 
સ્લીકાયેરુાં છે : 
1. ગ્રાભ કક્ષાએ ગ્રાભાંચામત 

2. તારુકા કક્ષાએ તારુકા ાંચામત 

3. જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા ાંચામત 

ાંચામતીયાજ એ સ્થાજનક (Local) કક્ષાએ 

સ્લળાવન ચરાલલા ભાટે ખૂફ જ ભશત્ત્લની દ્ધજત છે, જ ે

સ્થાજનક રોકોની જરૂરયમાત ૂયી કયે છે તેભજ તેભના 
પ્રશ્નોનો ઝડથી ઉકેર રાલે છે. ગુજયાત યાજ્મભાાં ઉય 
ભુજફ જત્રસ્તયીમ ાંચામતી યાજનુાં ભાખુાં છે. 
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 ગાભની લવજત પ્રભાણ ે ગ્રાભાંચામતના વભ્મોની 
વાંખ્મા શોમ છે. વાભાન્મ યીતે ાંદય શજાયથી ઓછી લવજત 
શોમ ત્માાં ગ્રાભાંચામત શોમ છે. ગ્રાભાંચામતભાાં ઓછાભાાં 
ઓછા આઠ વભ્મો શોમ છે. ગ્રાભાંચામતના લડાન ે
‘વયાંચ’ કશે છે. ગાભના ભતદાયો પ્રત્મક્ષ યીત ે ભત આી 

વયાંચને ચૂાંટે છે. લોડાના વભ્મોન ેજ-ેતે લોડાના ભતદાયો ચૂાંટે 
છે. 

1. ગ્રાભાંચામત ભકાનલેયો, દુકાનલેયો, દીલાફત્તી-લેયો 

ઉઘયાલી આલક ભેલે છે. 
2. તારુકા ાંચામત, જજલ્લા ાંચામત તેભજ યાજ્મ વયકાય 

તયપથી ગ્રાન્ટ ભે છે. 
3. સ્લજૈછછક ગાભપાાથી ણ નાણાાં ભેલે છે. 

 :   

 વયકાય તયપથી તરાટી-કભ-ભાંત્રીની જનભણૂક થામ 
છે. ત ે લશીલટી કાભ વાંબાે છે. ત ે દફ્તય વાંબાે છે. 
ગ્રાભાંચામતના અશેલાર, ત્રકો અને અાંદાજત્ર તૈમાય કયી 

રશવાફો યાખલાનુાં કાભ કયે છે. ગ્રાભાંચામતના કામાારમને 
‘ગ્રામ સચિવાય’ ણ કશેલાભાાં આલે છે. 

 

 લવજત પ્રભાણ ેતારુકા ાંચામતની ફેઠકો નક્કી થામ 
છે. આ ફેઠકના ભતદાયો તારુકા ાંચામતના વભ્મોન ેચૂાંટે છે. 
વાભાન્મ યીત ેતારકુા ાંચામતના વભ્મોની વાંખ્મા ઓછાભાાં 
ઓછી વો શોમ છે. ચૂાંટામેરા તારુકા ાંચામતના 
વભ્મોભાાંથી પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી થામ છે તભેજ 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જ કાયોફાયી વજભજત અન ેવાભાજજક 
ન્મામ વજભજતની યચના કયલાભાાં આલ ેછે. 

1. જભીન-ભશેવૂર, જળક્ષણ ઉકય, જવાંચાઈલેયો લગેયે દ્વાયા 

આલક ભેલે છે. 
2. જજલ્લા ાંચામત તેભજ યાજ્મ વયકાય તયપથી અનુદાન 
(ગ્રાન્ટ) ભેલ ેછે.  
3. દાન, ફજક્ષવ, રોકપાો લગેયેભાાંથી આલક ભેલે છે. 

 તારુકા જલકાવ અજધકાયી એ તારકુા ાંચામતના 
લશીલટી લડા છે. ત ેતારુકા ાંચામતના ઠયાલોનો અભર કયે 
છે. તારકુા ાંચામતના તભાભ કભાચાયી ય દેખયેખ યાખ ેછે. 
તારુકા ાંચામતનુાં લાજાક ફજટે ણ તેઓ તૈમાય કયે છે. 
T.D.O. – Taluka Development  Officer (તારકુા જલકાવ 

અજધકાયી) 

અચિકારી – વયકાય દ્વાયા જનમુતત થમેરા કભાચાયી 
પદાચિકારી – રોકો દ્વાયા ચૂાંટામેરા પ્રજતજનજધ 
 

 જજલ્લા ાંચામતની વભ્મવાંખ્મા ઓછાભાાં ઓછી 
એકત્રીવ શોમ છે. ગુજયાતના નલા વીભાાંકન ભુજફ લવજત 
પ્રભાણે જજલ્લા ાંચામતની ફઠેક નક્કી થામ છે. આ ફેઠકના 
ભતદાયો ોતાના વભ્મને ચૂાંટે છે. જજલ્લા ાંચામતના તભાભ 
વભ્મો ફશુભતીથી પ્રભુખ અન ે ઉપ્રભુખન ે ચૂાંટે છે. આ 
ઉયાાંત ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી કાયોફાયી વજભજત, વાભાજજક 

ન્મામ વજભજત, જળક્ષણ વજભજત, ફાાંધકાભ-વજભજત, 

આયોગ્મ-વજભજત જલેી ભશત્ત્લની વજભજતઓની યચના 
કયલાભાાં આલ ેછે. 

 આણા ગુજયાત યાજ્મભાાં ાંચામતીયાજનુાં ભાખુાં 
ખૂફ જ વ્મલજસ્થત યીતે કામાયત છે. જજલ્લા ાંચામત જજલ્લાની 
પ્રાથજભક ળાાઓભાાં જળક્ષકોની જનભણૂક કયલાનુાં તેભજ 
ળાાઓની જાલણી કયલાનુાં ભશત્ત્લનુાં કાભ કયે છે. એક 
ગાભથી ફીજા ગાભ જલાના યસ્તા રયેય કયલાનુાં તભેજ 
ીલાનુાં ળુદ્ધ ાણી ૂરુાં  ાડલાનુાં કાભ કયે છે. ખેતીના 
જલકાવ, ળુારન ભાટે પ્રમત્નો કયે છે. ાણીનાાં ત ઊંચા 

આલે તે ભાટે ચેકડેભ ફાાંધલા, ૂય, બૂકાં, લાલાઝોડુાં , આગ, 

દુષ્કા લગેયે જલેી કુદયતી આજત્તઓ લખત ેજજલ્લા ાંચામત 
વશામ કયે છે. યાજ્મ વયકાય તયપથી જાશેય થતી 
કલ્માણકાયી મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકે છે. જજલ્લાની તભાભ 
ાંચામતો અને કભાચાયીઓની દેખયેખ યાખે છે. 
 જજલ્લા ાંચામતના લશીલટી લડા ‘જજલ્લા જલકાવ 

અજધકાયી’ છે. જજલ્લા પ્રાથજભક જળક્ષણાજધકાયી, જજલ્લા 

આયોગ્મ અજધકાયી, જજલ્લા ખેતીલાડી અજધકાયી જલેા 

ભશત્ત્લના અજધકાયીઓ છે. જજલ્લા જલકાવ અજધકાયી જજલ્લા 
ાંચામતની તભાભ ફેઠકોની નોંધ યાખે છે. 

1. જભીન-ભશેવૂર, જળક્ષણ ઉકય, જવાંચાઈલેયો, ભનોયાંજન 

લેયો લગેયેભાાંથી આલક ભેલ ેછે. 
2. યાજ્મ વયકાય તયપથી જલજલધ મોજનાઓ ભાટે ગ્રાન્ટ-
અનુદાન ભે છે. 
3. દાતાઓ ાવેથી દાન ભેલી જલકાવનાાં કામો કયે છે. 
 

D.D.O. – District Development Officer (જજલ્લા જલકાવ 

અજધકાયી) 
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 અઢાય લા કે તથેી લધાયે ઉંભયનો નાગરયક ભત 
આી ળકે છે. એકલીવ લા કે લધાયે ઉંભયનો ભતદાય 
ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકે છે. ત્રણમે ાંચામતોની ભુદત 
વાભાન્મ યીતે ાાંચ લાની શોમ છે. 

 

 તારુકા અને જજલ્લા કક્ષાએ વાભાજજક ન્મામ વજભજત 
કામા કયે છે. તારુકા ાંચામતની જભે જજલ્લા ાંચામતભાાં 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી આ વજભજતના વભ્મોની વાંદગી 
થામ છે. વાભાજજક ન્મામ વજભજતના વભ્મો તેભનાભાાંથી 
એકને અધ્મક્ષ તયીકે ચૂાંટે છે. જુદી-જુદી ાંચામતના 
વભાજના નફા લગોની જરૂરયમાતની યજૂઆત વાભાજજક 
ન્મામ વજભજતભાાં કયલાભાાં આલે છે. અશીં જલલાદોનો ઉકેર 
રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં આલ ેછે. 

 

 ન્મામાધીળ, જનલતૃ્ત ન્મામાધીળ કે અદારતના 

પ્રજતજનજધ રોક-અદારતભાાં આલે છે. સ્થાજનક અગ્રણીઓ, 

લકીરો, જનષ્ણાત જળક્ષકો, વયકાયી અન ે સ્લજૈછછક 

વાંસ્થાઓ રોક-અદારતની કાભગીયીભાાં જોડામ છે. રોક-
અદારતભાાં ઝડી અને જફનખચાા યીતે ન્મામ ભે છે. 
 ગયીફ અન ેવાભાજજક યીત ેછાત લગાના ભાણવો, 

કુદયતી આજત્તનો બોગ ફનનાય વ્મજતત અને લાજાક ચાવ 
શજાય કયતાાં ઓછી આલક ધયાલનાય વ્મજતત કોઈ ણ 
કાયણોથી ન્મામ ભેલલાભાાં લાંજચત ન યશે તે ભાટે રોક-
અદારતો સ્થાઈ છે. ફાંને ક્ષો વાંભાંત શોમ તેભન ે રોક-
અદારતભાાં ફોરાલલાભાાં આલ ે છે. રોક-અદારતો 
અદારતના કાભનુાં બાયણ ઓછુાં કયે છે. 

 

 
જજલ્લા જલકાવ અજધકાયી જજલ્લા કરેતટય 

(ગ્રાભીણ) (ળશેય) 
તારુકા જલકાવ અજધકાયી મ્મુજનજવર કજભળનય 

(તારુકો) (ભશાનગાજરકા) 
તરાટી-કભ-ભાંત્રી ચીપ ઓરપવય 

(ગાભ) (નગયાજરકા) 
 

 

 15 શજાયથી ઓછી લસ્તીલાો જલસ્તાય એટર ે
ગાભ. 15 શજાયથી 5 રાખની લસ્તીલાો જલસ્તાય એટર ે
ળશેય કે નગય. ાાંચ રાખથી લધુ લસ્તીલાો જલસ્તાય 
એટરે ભશાનગય. નગયના લશીલટ ભાટે ‘નગયાજરકા’ અને 

ભશાનગયના લશીલટ ભાટે ‘ભશાનગયાજરકા’ યચામ છે. કોઈ 

ણ જલસ્તાયભાાં સ્થાજનક સ્લયાજ્મની કઈ વાંસ્થા કાભ 
કયળે, તેનો ભોટો આધાય લસ્તીની વાંખ્મા ય  છે. 

 આ વાંસ્થાઓની યચના ગપુ્ત ભતદાન અને વીધી 
ચૂાંટણી લડે થામ છે. ળશેયના ભતાજધકાય ધયાલતા તભાભ 
ભતદાતાઓ ચૂાંટણીભાાં બાગ રઈ ળકે છે. એકલીવ લા કે 
તેથી લધુ ઉંભય ધયાલનાય કોઈ ણ નાગરયક વાભાન્મ યીત ે
ચૂાંટણીભાાં ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકે છે. ચૂાંટણીની વયતા ભાટે 
નગય કે ભશાનગયનુાં જુદા-જુદા જલબાગો (લોડા)ભાાં જલબાજન 
કયલાભાાં આલે છે. વાભાન્મ યીતે આ ચૂાંટણીઓ દય ાાંચ લ ે
જનમજભત ધોયણ ેથામ, એલી જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. કુર 

ફેઠકો ૈકી કેટરીક ફેઠકો જનમભ ભુજફ અનાભત યાખલાભાાં 
આલ ેછે. 
 

       વાભાન્મ યીત ે ાંદય શજાયથી છચીવ શજાયની 
લસ્તીલાા ળશેયોભાાં ‘નગય ાંચામત’ શોમ છે. તનેા 

વભ્મોની વાંખ્મા નલથી ાંદય જટેરી શોમ છે. જ-ેત ેળશેયની 
લસ્તી તેની ભમાાદાથી લધતાાં યાજ્મ વયકાય તેને 
નગયાજરકાભાાં પેયલી ળકે છે કે ાવાવેની ફે 
નગયાંચામતો એક ગણી તનેે નગયાજરકા જાશેય કયી ળકે 
છે. નગયાંચામતના જલવજાન ફાદ છ ભાવભાાં ચૂાંટણી કયલી 
ડે, તેલી ફાંધાયણીમ જોગલાઈ છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી 

પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી થામ છે. ગુજયાતભાાં 
નગયાંચામતો જજલ્લા ાંચામતને વીધી યીતે જલાફદાય છે. 

 

 છચીવ શજાયથી ાાંચ રાખ વુધીની લસ્તીલાાાં 
ળશેયોભાાં ‘નગયાજરકા’ શોમ છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી 

પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી કયલાભાાં આલ ે છે. 
નગયાજરકાભાાં ચૂાંટામેરા વભ્મો જજલ્લાધીળ (કરેતટય) 
અથલા વયકાય દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેરા પ્રજતજનજધ 
વભક્ષ વોગાંદ રે છે. ‘પ્રભુખ’ એ ચૂાંટામેરા લડા છે. તઓે 

નગયાજરકાની વબાનુાં અધ્મક્ષદ વાંબાે છે. ફધો લશીલટ 
ણ તેભના નાભે ચાર ે છે. કાભગીયીની વયતા ભાટે 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જલજલધ વજભજતઓ ફનાલલાભાાં આલે 
છે, જભેાાં કાયોફાયી વજભજત (સ્ટેજન્ડાંગ કજભટી), 
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નાણાવજભજત, આયોગ્મ અને વપાઈ વજભજત, જળક્ષણ 

વજભજત, ફાાંધકાભ-વજભજત, વાલાજજનક લાશન-વજભજત 

ઉયાાંત જરૂય ભુજફની અન્મ વજભજતઓ યચામ છે. 
 નગયાજરકાનો લશીલટ કયનાય ભુખ્મ લશીલટી 
અજધકાયી એટર ે ‘ચીપ ઓરપવય’. તેભની જનભણૂક યાજ્મ 

વયકાય કયે છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોએ કે વજભજતઓએ 
ફશુભતીથી કયેરા જનણામોનો અભર કયાલલાનુાં કાભ ચીપ 
ઓરપવય કયે છે. એ ઉયાાંત આયોગ્મ અજધકાયી, દુકાનોના 

ઈન્સ્ેતટય, ઈજનેય લગેયે અજધકાયીઓ નગયાજરકાના 

લશીલટનુાં કાભ કયે છે. 

 

 ાાંચ રાખ કે તથેી લધુ લસ્તી ધયાલતાાં ભોટાાં 
નગયોભાાંની સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા એટર ે
‘ભશાનગયાજરકા.’ તેભાાં વભ્મવાંખ્મા વાભાન્મ યીત ે

લસ્તીના ધોયણ ે નક્કી કયલાભાાં આલ ે છે. 
ભશાનગયાજરકાના લડાન ે ‘ભેમય’ (નગયજત) કશેલાભાાં 

આલ ેછે. ચૂાંટામેરા વભ્મો ોતાનાભાાંથી ભેમય ચૂાંટી કાઢે છે. 
ભેમયની ચૂાંટણી દય અઢી લ ેકયલાની શોમ છે. 
 ભશાનગયાજરકાના ભુખ્મ લશીલટી અજધકાયીની 
જનભણૂક યાજ્મ વયકાય કયે છે. એ અજધકાયી ‘મ્મુજનજવર 

કજભશ્નય’ કશેલામ છે. ભશાનગયાજરકાના ચૂાંટામેરા ફશુભતી 

વભ્મોએ અને જલજલધ વજભજતઓએ રીધેરા જનણામોનો 
અભર કયાલલાની કાભગીયી તેઓ કયે છે. 
ભશાનગયાજરકાના ફીજા અજધકાયીઓ જલેા કે ભુખ્મ 
ઈજનેય, આયોગ્મ અજધકાયી, કયલેયા અજધકાયી તેભજ અન્મ 

અજધકાયીઓ એભના ભાગાદળાન અને વરાશ અનુવાય 
ોતોતાની પયજો ફજાલે છે. 
 ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જલજલધ વજભજતઓ 
ફનાલલાભાાં આલ ે છે, જભેાાં કાયોફાયી વજભજત (સ્ટેજન્ડાંગ 

કજભરટ) વૌથી લધાયે ભશત્ત્લની છે. 

 

અભદાલાદ, બાલનગય, વુયત, જૂનાગઢ, જાભનગય, લડોદયા, 

યાજકોટ, ગાાંધીનગય 

 

 ઉયોતત વાંસ્થાઓનાાં કામોને ફ ે જલબાગભાાં લશેંચી 
ળકામ :  
(1) પયજજમાત કામો અને (2) ભયજજમાત કામો. 

 
જાશેય સ્લછછતા અને આયોગ્મની જાલણી, 

ીલાના ચોખ્ખા ાણીની વ્મલસ્થા, ગટય-વ્મલસ્થા, 

યસ્તાઓ ફાાંધલા અન ે જનબાલલા, યસ્તા ય દીલાફત્તીની 

વ્મલસ્થા, પ્રાથજભક જળક્ષણની વ્મલસ્થા, નાગરયક 

વરાભતી અન ે વાંયક્ષણનાાં કામો, ખાદ્યવાભગ્રીભાાં થતી 

બેવે અટકાલલી, દલાખાનાાં અન ે આયોગ્મકેન્દ્રો 

ચરાલલાાં, જન્ભ-ભયણની, રગ્નની નોંધણી યાખલી લગેયે 

પયજજમાત કામો છે. 

 

યભતગભતનાાં ભેદાનો, ફાગ-ફગીચા, જાશેય 

સ્નાનાગય, વાલાજજનક ભુતયડીઓ, ળૌચારમ/જાજરૂ, 

સ્ભળાનગૃશની વ્મલસ્થા ઊબી કયલી અન ે જનબાલલી, 

ુસ્તકારમો, લાાંચનારમો, ભાધ્મજભક ળાાઓ લગેયેની 

સ્થાના અન ે જનબાલ, લકૃ્ષાયોણ, ટાઉનશોર ફનાલલા, 

લયવાદી ાણીના ઝડી જનકારની વ્મલસ્થા, જાશેય લાશન-

વ્મલશાયની વગલડ કયલી, ળાકભાકેટો કે ફજાયોની 

વ્મલસ્થા ઊબી કયલી, પ્રવૂજતગૃશો, અજતજથગશૃો, 

ભનોયાં જનની વ્મલસ્થા કયલી. ઉયાાંત નાગરયકોનાાં કલ્માણ 
અને વગલડ ભાટે જરૂયી રાગ ેતેલાાં કાભો શાથ ધયલાાં. 
સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓને જલજલધ કામો કયલા ભાટે 
નાણાાંની જરૂય ડે છે. તનેી આલકનાાં વાધનો નીચે ભુજફ છે.  

 

 ાણીલેયો, જળક્ષણલેયો, લાશનલેયો જલેા લેયાઓભાાંથી. 

 ભકાનો અને જભીન યના લેયાઓ, ભનોયાં જન કય, 

દુકાનલેયો, શોટરલેયો, વપાઈલેયો લગેયે. 

 ધાંધાવ્મલવામ ભાટે અાતા યલાનાની પી. 

 વાંસ્થાની જભરકતો જલેી કે દુકાનો, ળાકભાકેટ, ભકાનો 

લગેયેના બાડાભાાંથી થતી આલક. 

 વયકાયશ્રી તયપથી ભતુાં અનુદાન (ગ્રાન્ટ). 

 સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓની ોતાની 
થાણોભાાંથી થતી વ્માજની આલક. 

 જલશ્વફેંક (લલ્ડા  ફેંક) જલેી આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ 
ભોટાાં કામો ભાટે ભશાનગયાજરકાન ેવશામ કયતી શોમ 
છે. 
નગયજલસ્તાયની સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ 

લછચ ે વાચો તપાલત તેભનાાં કામાક્ષેત્ર, વત્તા અન ે નાણાકીમ 
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વાધનોભાાં યશેરો છે. નગયાજરકા જ્માયે ભશાનગયાજરકા 
ફને ત્માયે તેનુાં કામાક્ષેત્ર અને કામાબાય જલસ્તતૃ ફને છે. 

 

     આણા દેળભાાં દયેકને ોતાને મોગ્મ રાગે ત ે ધભાભાાં 
ભાનલાનો અજધકાય છે. આણા દેળભાાં દયેકને 

લાજણસ્લાતાંત્ર્મનો અજધકાય છે. આણા દેળભાાં જાજત, બાા, 

ધભા કે જરાંગન ેવભાન ગણલાનો અજધકાય છે. આણાાં દળેભાાં 
કોઈ ણ સ્થ ે ોતાની વાંસ્કૃજત અને જળક્ષણ ભાટેનો 
અજધકાય છે. ભારશતી ભેલલાનો આણા દેળભાાં વૌન ે
અજધકાય અામો છે. 

 

 વયકાય ણ એક ‘વાંચારક ભાંડ’ છે. જ ેવાભાન્મ 

યીતે રોકળાશીભાાં રોકોની ઈછછા ભુજફ લશીલટ ચરાલ ે છે. 
વયકાય ઘણાાં રોકકલ્માણનાાં કામો કયે છે. વયકાય આજથાક 
તથા વાભાજજક વભસ્માઓના ઉકેરનુાં કામા કયે છે. વયકાય 
દેળની આજથાક જસ્થજત, રોકોની ગયીફી, ફેકાયી જલળ ેતભેજ 

રોકોનાાં જળક્ષણ અન ે સ્લાસ્્મ ભાટે જચાંતા કયે છે. વસ્તા 
અનાજની દુકાનો દ્વાયા ખાદ્યવાભગ્રીનુાં જલતયણ, જળક્ષણ 

વાંસ્થાઓ, શોજસ્ટરો, આજત્તઓ લખત ે વશામ, 

ન્મામારમની વ્મલસ્થા, લાશનવ્મલશાયની વ્મલસ્થા, ોસ્ટ, 

યેરલેની વલેા જલેાાં અનેકજલધ કામો વયકાય કયે છે. વયકાય 
ફીજા દેળો વાથ ેળાાંજતૂણા વાંફાંધ યાખ ેછે. 

 

 વયકાય એટરા ભાટે જરૂયી છે કે તેણ ે ફનાલેરા 
કામદા, જનમભો ફધા ય એકવયખા રાગ ુ ાડી ળકામ. 

વયકાય કામદા ફનાલે છે અને તેનો અભર ણ 
અજધકાયીઓ, કભાચાયીઓ અને ોરીવો ભાયપત કયાલ ેછે. 

જ્માયે રોકો વભૂશભાાં શોમ ત્માયે વ્મલસ્થા ભાટે જનમભો 
ફનાલલા, જનણામો રલેાનુાં કાભ ખફૂ જ ભશત્ત્લનુાં શોમ છે. 

દેળભાાં ળાાંજત યશે, કામદો અન ે વ્મલસ્થા જલામ તથા 

દેળનો જલકાવ થામ ત ેભાટે વયકાયની અગત્મની બૂજભકા છે. 

 

 વયકાય અરગ અરગ સ્તયે કાભ કયે છે. સ્થાજનક 
કક્ષાએ, યાજ્મ કક્ષાએ તેભજ યાષ્ટ્રરીમ કક્ષાએ. સ્થાજનક સ્તય 

કે કક્ષાનો વાંફાંધ ગાભ, ળશેય વાથેનો છે. યાજ્મ સ્તયનો 

અથા ૂયા યાજ્મ વાથનેો છે. યાષ્ટ્રીમ સ્તયની વયકાયનો 
વાંફાંધ આખા દેળ વાથેનો છે. યાષ્ટ્રીમ વયકાય એટર ેકે કેન્દ્ર 
વયકાય (વાંઘ વયકાય). 

 

 વયકાય કામદાઓ ફનાલ ે છે. આ કામદાઓન ે
દેળના ફધા રોકોએ ભાન્મ યાખલા ડે છે. વયકાય કાભ કયી 
ળકે તે ભાટે કામદો જ અગત્મનુાં વાધન છે. વયકાય ાવ ેજભે 
કામદો ફનાલલાની વત્તા છે ત ે જ યીત ે કામદાનો અભર 
કયલાની વત્તા ણ શોમ છે. 
 

  

યાજ્મ ોતાનાાં કામો જ ેતાંત્ર દ્વાયા કયે છે, એ તાંત્રને 

વયકાય કશેલાભાાં આલે છે. વયકાય દયેક યાજ્મનુાં એક 
આલશ્મક અાંગ છે. વયકાયે જલજલધ પ્રલજૃત્તઓ કયલાની શોમ 
છે. વયકાય ધાયા અથલા કામદા ઘડે છે. કામદાનો અભર 

કયાલ ેછે. તે કામદાના મોગ્મ અથા કયીન ેકે કામદાની ૂજતા કયે 
છે અન ે ન્મામ આ ે છે. શેરા પ્રકાયનુાં કામા ધાયાકીમ છે, 

ફીજા પ્રકાયનુાં કામા કાયોફાયીને રગતુાં છે અને ત્રીજા પ્રકાયનુાં 
કામા ન્મામજલમક છે. કામદા ઘડલાનુાં કામા કયતુાં અાંગ એ 
જલધાનવબા (ધાયાવબા) કશેલામ છે. ઘડેરા કામદાનો 
અભર કયલાનુાં કાભ જ ેઅાંગ કયે છે તેને કાયોફાયી કશેલાભાાં 
આલ ે છે. ન્મામજલમક કાભ કયનારુાં  અાંગ ‘ન્મામતાંત્ર’ 

કશેલામ છે, જ ે કામદાનો બાંગ કયનાયની વાભ ે કાભ ચરાલી 

વજા કયલાનુાં ણ કાભ કયે છે. 
 બાયત જલળા દેળ છે. બાયત એ જુદાાં જુદાાં 
યાજ્મોનો ફનેરો વાંઘ છે. આ દેળનો લશીલટ વયતાથી 
થામ ત ેભાટે ફાંધાયણ ેબાયતને વાંઘયાજ્મ ફનાવ્મુાં છે. આથી 
બાયતભાાં વભલામી એટર ે કે યાષ્ટ્ર અને યાજ્મ એભ ફે 
કક્ષાની વયકાય છે. યાષ્ટ્રકક્ષાની વયકાયન ે ‘કેન્દ્ર વયકાય’  

કે ‘વાંઘ વયકાય’ કશે છે. તે વભગ્ર બાયતનો લશીલટ કયે છે. 

યાજ્મકક્ષાએ લશીલટ કયતી વયકાયને ‘યાજ્મ વયકાય’ કશે 

છે. આણ ે અશીં યાજ્મ વયકાયનાાં અાંગોનો રયચમ 
ભેલીળુાં. બાયતના દયેક યાજ્મભાાં ધાયાવબા શોમ છે. તે એક 
કે ફે ગૃશોની ફનેરી છે. નીચરુાં ગૃશ ત ે જલધાનવબા અને 
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ઉરુાં ગશૃ તે જલધાન રયદ કશેલામ છે. યાજ્મારનો ણ 
તેભાાં વભાલેળ થામ છે. ગુજયાતની ધાયાવબા ભાત્ર નીચરુાં 
ગૃશ ધયાલે છે. ભોટા બાગનાાં યાજ્મોભાાં જલધાન રયદ નથી. 
 

 ખયડો કામદો ફન ેત ેશેરાાં તેનુાં ત્રણ લખત લાાંચન થામ 
છે:  

 પ્રથભ લાાંચન : ખયડાના જવદ્ધાાંતોની ચચાા. 

 ફીજુ ાં લાાંચન : ઝીણલટલૂાક અને ગાંબીયતાથી ચચાા. 

 ત્રીજુ ાં લાાંચન : કરભલાય ચચાા. 

 જલધાનવભ્મ (ધાયાવભ્મ) થલા ભાટે વ્મજતત બાયતની 
નાગારયક શોલી જોઈએ. તનેી  ઉંભય ઓછાભાાં ઓછી 25 
લા શોલી જોઈએ. 

 ફાંધાયણની જોગલાઈ અનવુાય બાયતના કોઈણ 
યાજ્મની જલધાનવબાના વભ્મની વાંખ્મા 500થી લધાયે 
અને 60થી ઓછી ન શોલી જોઈએ. 

 યાજ્માર યાજ્મના પ્રથભ નાગરયક છે. યાજ્મની 
કાયોફાયીના ફાંધાયણીમ લડા છે. વભગ્ર યાજ્મનો 
લશીલટ તેભના નાભે ચાર ે છે. યાષ્ટ્રજતના પ્રજતજનજધ 
તયીકે તેઓ યાજ્મભાાં કામા કયે છે. 

 

 આણા દેળનો લશીલટ ત્રણ સ્તય ય થામ છે – 
સ્થાજનક કક્ષાએ, યાજ્મ કક્ષાએ અને કેન્દ્ર કક્ષાએ.  

 જલધાનવબાના વભ્મને જલધાનવભ્મ કે ધાયાવભ્મ 
કશે છે. એભ.એર.એ (ભેમ્ફય ઓપ રેજજસ્રેરટલ 
એવેમ્ફરી) તયીકે ણ ધાયાવભ્મન ેઓખલાભાાં આલ ેછે. 
એભ.એર.એ.ની વાંદગી રોકો દ્વાયા વીધી ચૂાંટણીથી થામ 
છે. જલધાનવબાના વભ્મ (એભ.એર.એ.) રોકોનુાં 
પ્રજતજનજધત્ત્લ કયે છે. 
 બાયતના દયેક યાજ્મભાાં ‘જલધાનવબા’ શોમ છે. 

ગુજયાતભાાં જલધાનવબાની કુર ફેઠકો 182 છે. તેની 
વભ્મવાંખ્મા લસ્તીન ે ધોયણ ે નક્કી થામ છે. ગુજયાતનુાં 
જલધાનવબા બલન ાટનગય ગાાંધીનગયભાાં આલેરુાં છે. તેનુાં 
નાભ છે જલઠ્ઠરબાઈ ટેર જલધાનવબા ગશૃ. 
 જ ે યાજકીમ ક્ષની જલધાનવબાભાાં ફશુભતી શોમ 
અથલા ફશુભતી વભ્મોનો ટેકો શોમ તે ક્ષની વયકાય ફન ે
છે. યાજ્માર ત ે ક્ષના નતેાની યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે 
જનભણૂક કયે છે. એભને ભાંત્રીભાંડ (પ્રધાનભાંડ)ની યચના 
કયલા આભાંત્રણ આે છે. ળાવન કયતા યાજકીમ ક્ષને 
ળાવકક્ષ અથલા વત્તાધાયી અન ેફીજા ક્ષોન ેજલયોધ ક્ષ 
કશેલામ છે. 

 યાજ્મના યાજ્માર ભુખ્મભાંત્રી (ભુખ્મપ્રધાન) અન ે
અન્મ ભાંત્રીઓની જનભણૂક કયે છે.  
 યાજ્મ વયકાયનુાં ફીજુ ાં અાંગ કાયોફાયી છે. યાજ્મની 
કાયોફાયીભાાં તનેા લડા તયીકે યાજ્માર (ગલનાય), 

ભુખ્મભાંત્રી અન ે ભાંત્રીભાંડનો વભાલેળ થામ છે. ભાંત્રીઓના 
જનમાંત્રણ અન ે ભાગાદળાન શેઠ કાભ કયતા લશીલટી 
અજધકાયીઓનો વભાલેળ ણ કાયોફાયીભાાં થામ છે. 
ભાંત્રીભાંડને ‘યાજકીમ કાયોફાયી’ અન ે લશીલટી 

અજધકાયીઓન ે‘લશીલટી કાયોફાયી’ કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 

 બાયતના દયેક યાજ્મભાાં યાજ્માર શોમ છે. તેભની 
જનભણૂક દેળના યાષ્ટ્રજત લડાપ્રધાનની વરાશ ભુજફ ાાંચ 
લા ભાટે કયે છે. તેભની જનભણૂક એટરા ભાટે કયલાભાાં આલે 
છે કે યાજ્મ વયકાય ફાંધાયણના જનમભ અનુવાય ળાવન 
કયે. યાજ્માર યાજ્મના ફાંધાયણીમ લડા છે. યાજ્મનો ફધો 
લશીલટ તેભના નાભથી થામ છે. 
 યાજ્માર યાજ્મની જલધાનવબાભાાં ચૂાંટામેરા 
ફશુભતી ધયાલતા ક્ષના નતેાને વયકાય યચલા આભાંત્રણ 
આ ે છે. યાજ્માર યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી અન ે ભાંત્રીભાંડના 
વભ્મોને ફાંધાયણની લપાદાયી અને ગુપ્તતાના વોગાંદ રલેડાલ ે
છે, જલધાનવબાની ફેઠક ફોરાલે છે તેભજ ભુરતલી ણ 

યાખી ળકે છે. જલધાનવબાભાાં યજૂ થતા ખયડાઓન ે વશી 
કયી ભાંજૂયી આે છે. નાણાકીમ ખયડા ભાટે તેભની ૂલાભાંજૂયી 
જરૂયી છે. ત્રણ લાચનભાાં થઈને ખયડો જલધાનવબા વાય 
કયે અને ત્માયફાદ અધ્મક્ષ (સ્ીકય)ની વશી થઈ જતાાં, તે 

યાજ્મારની ભાંજૂયી (વશી) ભાટે ભોકરામ છે. જો યાજ્માર 
વશી કયે તો ત ેકામદો ફને છે. તેઓશ્રી તાકીદની રયજસ્થભાાં 
‘લટશુકભ’ ફશાય ાડે છે. લડી અદારતના તાફા શેઠની 

અદારતોના ન્મામાધીળોની જનભણૂક કયે છે. યાજ્મની 
કાભગીયી જલળ ેયાષ્ટ્રજતન ેજાણકાયી આે છે.  

 

 ભુખ્મભાંત્રી ભાંત્રીભાંડના લડા છે. યાજ્મવયકાયભાાં 
ભુખ્મભાંત્રીનુાં સ્થાન ઘણાં અગત્મનુાં છે. તેભને ભુખ્મ પ્રધાન 
અથલા વી.એભ. (ચીપ જભજનસ્ટય) તયીકે ણ ઓખલાભાાં 
આલ ેછે. 
ભુખ્મભાંત્રી ભાંત્રીઓને યાજ્મના લશીલટનાાં જુદાાં જુદાાં ખાતાાં 
વોંે છે. અલાયનલાય ભાંત્રીભાંડની ફેઠક ફોરાલે છે. દયેક 
ભાંત્રીઓનાાં કામો ય દેખયેખ યાખ ે છે અને ભાગાદળાન આે 
છે. ભાંત્રીભાંડે રીધેરા જનણામોથી યાજ્મારન ે ભારશતગાય 
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કયે છે. જરૂરયમાત ઊબી થતાાં ભાંત્રીભાંડની ુન:યચના કયે 
છે. 
 ભાંત્રીભાંડ યાજ્મ વયકાયને વોંામેરા જલમો 
વાંફાંધી નીજત નક્કી કયે છે. તેનો અભર કયે છે. ભાંત્રીભાંડ 
જલધાનવબાભાાં ખયડા યજૂ કયે છે. યાજ્મના નાણાભાંત્રી 

જલધાનવબાભાાં ફજટે (યાજ્મનુાં આખા લાનુાં આલક-ખચાનુાં 
અાંદાજત્ર) યજૂ કયે છે. 
 યાજ્મ વયકાય અન ે કેન્દ્ર વયકાય લછચ ે કામાનુાં 
જલબાજન કયલાભાાં આવ્મુાં શોમ છે. દયેક યાજ્મ સ્તયે યાજ્મ 
વયકાય કાભ કયે છે, તેભ વભગ્ર દેળ ભાટે વાંઘ વયકાય કાભ 

કયે છે. 

વાંઘમાદી યાજ્મમાદી વાંમુતતમાદી 

જ ે જલમો વાંઘ વયકાયને વોંલાભાાં 
આવ્મા છે તેનો વભાલેળ વાંઘમાદીભાાં 
થામ છે. તેભાાં 97 જટેરા જલમોનો 
વભાલેળ થામ છે. 

 લસ્તી ગણતયી 

 જલદેળ વાથેના વાંફાંધો 

 દેળનુાં વાંયક્ષણ 

 નાણાાં અને ફેંકીંગ વ્મલશાય 

 ચૂાંટણીઓ 

 નાગરયકત્લ વાંફાંધી કામદા ઘડલાનુાં 

 યેરલ ે

 તાય 

 ટાર 

 લીભા વેલાઓ 

 દરયમાઈ ભાગા  

 શલાઈ અને યાષ્ટ્રીમ ભાગા 

 અણળજતત  

યાજ્મન ે સ્ળાતા જલમોનો વભાલેળ 
યાજ્મમાદીભાાં કયલાભાાં આલ ે છે. જભેાાં 
66 જલમો છે. આ જલમો ય કામદો 
ઘડલાની વત્તા યાજ્મની જલધાનવબા 
અન ે યાજ્મની કાયોફાયી 
(ભાંત્રીભાંડ)ને છે. 

 આયોગ્મ 

 ખેતીલાડી 

 જાંગરો 

 સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ 

 વશકાય  

વાંઘ અન ે યાજ્મ વયકાય ફાંન ે આ 
જલમો ય કામદા ઘડી ળકે છે. આ 
માદીભાાં 47 જટેરા જલમો છે. 

 પોજદાયી અને દીલાની કેવોન ે
રગતી કામાલાશી વાંફાંધી 
કામદાઓ 

 છૂટાછેડા 

 જળક્ષણ 

 લાયવાઈ ફાફતો 

 ઉદ્યોગો  

 યોજગાયી 

 જલજી 
 

 

 જલધાનવબાની ફેઠક ચાર ુશોમ ત્માયે તેભાાં કોઈણ 
ધાયાવભ્મ દ્વાયા પ્રશ્નોતયી થઈ ળકે. જલધાનવબાનુાં વાંચારન 
અધ્મક્ષ (સ્ીકય) કયે છે અને તેભની ૂલાભાંજુયીથી આલા 
પ્રશ્નોની યજૂઆત કયી ળકે છે. 

 

 આણો દેળ રોકળાશી દેળ છે. 

 આણા દેળનુાં ન્મામતાંત્ર સ્લતાંત્ર અને જનષ્ક્ષ છે. 

 દેળના કામદાનુાં ારન ન કયનાય ગુનેગાય છે. 

 ગુનો કયનાય વ્મજતત ફીજાનો શક છીનલે છે. 

 આણા દેળભાાં વાંગ ન્મામતાંત્રની વ્મલસ્થા છે. 

 તારુકા, જજલ્લા અને યાજ્મ કક્ષાની અદારતો છે. 

 આ અદારતો તારુકા, જજલ્લા અન ે લડી અદારત કશેલામ 

છે. 

 આણા દેળભાાં દીલાની અને પોજદાયી દાલાઓ અાંગ ે
ન્મામ આલાભાાં આલ ેછે. 

 ન્મામતાંત્રને ઝડી-જફનખચાા ફનાલલા રોક-અદારતો 
કામાયત છે. 

 અદારતોભાાં વૌથી નીચરી અદારત તારકુા અદારત છે. 

 આલી અદારતને ટર ામરકોટા  કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 તારુકા અદારતની ઉય જજલ્લા અદારત કામા કયે છે. 

 જજલ્લા અદારતના લડા જજલ્લાની ફધી અદારતોના લડા છે. 

 યાજ્મની લડી અદારતન ેશાઈકોટા  ણ કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 શાઈકોટા  યાજ્મની ફધી જ અદારતોભાાં ભોટી અદારત છે. 

 આણા યાજ્મની લડી અદારત ઈ.વ. 1960 ભાાં સ્થાઈ 
શતી. ત ેઅભદાલાદભાાં આલેરી છે. 

 તારુકા અદારતભાાં દીલાની દાલા જ વાાંબલાભાાં આલે છે. 
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 ભકાન, જભીન કે વાંજત્તનો જલલાદ દીલાની જલલાદ કશેલાભાાં 

આલ ેછે. 

 તારુકા અદારતભાાં ન્મામ ન ભે, તો જજલ્લાની દીલાની 

અદારતભાાં અયજી કયી ળકામ. 

 

 આણા દેળભાાં વૌથી ટોચની અદારત વલોછચ 
અદારત છે. તેને અાંગ્રેજીભાાં (Supreme court) (વુપ્રીભ કોટા ) 

કશેલામ છે. પ્રત્મેક યાજ્મને લડી અદારત (શાઈકોટા ) શોમ છે. 
આણી લડી અદારત અભદાલાદભાાં છે. લડી અદારતને 
નજીયી અદારત અથલા (Court of Records) (કોટા  ઓપ 

યેકોડાવ) કશેલામ છે. લડી અદારતભાાં જાશેય રશતની અયજી 
કોઈ ણ વ્મજતત કયે છે. 

યાજ્મની લડી અદારતના ન્મામાધીળને યાજ્મારની 
વભક્ષ પ્રજતજ્ઞા રેલાની શોમ છે. લડી અદારતભાાં વાભાન્મ યીતે 
લકીરો જ દરીર કયે છે. જરૂય જણામ, તો આયોી-પરયમાદીન ે

ફોરાલલાભાાં આલે છે. 

 
 દયેક જજલ્લાભાાં પોજદાયી અદારત શોમ છે. 

 પોજદાયી દાલાભાાં પરયમાદના  આધાયે ોજરવ આયોીન ે
કડે છે. 

 પોજદાયી અદારત ગનુાની ગાંબીયતાન ેઆધાયે દાંડ, વજા કે 

ભૃત્મુદાંડની વજા કયે છે. 

 ચોયી, રૂાંટપાટ, ભાયાભાયી, ખૂન, ળાયીરયક ઈજા કે ઝઘડાનો 

જલલાદ પોજદાયી જલલાદ છે. 

 ોરીવન ે ગુનાની પ્રથભ જાણ થામ ત્માયે ોરીવ-
સ્ટેળનભાાં FIR (પસ્ટા  ઈન્પોભેળન રયોટા ) નોંધે છે. 

 અદારતો ન્મામ આલાનુાં કાભ કયે છે. અદારતોનાાં 
બાયણ ઘટાડલા ભાટે રોક-અદારતો ણ કામાયત છે. 
રોકઅદારતો રોકોન ેવભાધાન કયાલી વશભતી વાથે ચકુાદો 
આ ેછે. 

 

 વાભગ્રીનો કે સ્થનો ઉમોગ ફધાાં કયી ળકતા શોમ 
તો ત ે વૌની જાશેય જભરકત કશેલામ છે. ગાભની ળાા, 

સ્થાત્મ, વયકાયી દલાખાનુાં કે કોઈ વયકાયી ઓરપવ લગેયે 

વૌની ભાજરકીનુાં કશેલામ છે. 
 વૌની વાંજત્ત-જભરકત એલાાં સ્થો આણને અનેક 
વુજલધાઓ ૂયી ાડે છે. ગાભની ળાા, ફવ-સ્ટેન્ડ કે 

દલાખાનુાં વૌનુાં છે. તેનો ઉમોગ મોગ્મ કયલો અને સ્લછછ 
યાખલાાં એ આણા વૌની પયજ છે. 
 વયકાયી ફવ, અન્મ કચેયીઓ, શલા ાણી, જાશેય 

ળૌચારમો, ગાભનો ફગીચો કોઈની અાંગત અથલા ખાનગી 

જભરકત નથી. આ ફધી જભરકત કોઈ એક ભાણવની નથી, 

ણ ત ે ફધાાંની જભરકત છે. તેની જાલણી ણ આણ ે જ 
કયલી જોઈએ. 

 દયેક ઉમોગ કયી ળકે, તેલી વાંજત્તન ે ‘જાશેય વાંજત્ત’ 

કશેલામ છે. 

 જાશેય યસ્તા યનાાં લૃક્ષો વૌની વાંજત્ત છે. 

 જાશેયવાંજત્તને નુકવાન કયલાથી ગનુો ફન ેછે. 

 
 

 આણાાં સ્ભાયકો આણાં ગૌયલ છે. 

 જાશેય-સ્ભાયકોભાાં આણાાં નાણાાં લયામ છે. 

 જાંગરો, તાલો, નદી, લન્મ ળ-ુાંખી આણી જાશેય 

જભરકત છે. 

 આ જાશેય જભરકતનુાં યક્ષણ પયજ તયીકે ભાનલાભાાં આલ ે 
છે. 

 માાલયણનુાં જતન આણી પયજ છે. 

 જાશેય વાંજત્તની જાલણી વૌની જલાફદાયી છે. 

 વયકાયની જભરકત આણા વૌની જભરકત છે. 
ોતાની ભાાંગણી ભનાલલા ફવ કે યેરલનેે નુકવાન કયલુાં 

ગુનો છે. આણ ે વરશમાયી જભરકત લાયલાની વાથ ે આ 
જભરકતનુાં જતન ણ કયલુાં જોઈએ. 
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