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ગ્રામ પચંાયતની આવક-ખચચનો અભ્યસ 

(ગજુરાત રાજ્યને ધ્યાનમા ંરાખીને )                                                                                     

પ્રસ્તવના  
2011ની વસ્તી ગણતરી અનસુાર ભારતની કુલ વસ્તીના 68.84 ટકા વસ્તી ગામડામાાં વસે છે. આ પ્રમાણ 

2001માાં  72.19 ટકા હત ુાં, જે 12.2 ટકાનો ઘટાડો દર્ાાવે છે. ગજુરાતમાાં આ પ્રમાણ 2001ના 63 ટકાથી ઘટીને 57 
ટકા થયુાં, જે ર્હરેીકરણનો 35.83 ટકા દર સચૂવે છે. (વસ્તીગણતરી હવેાલ, 2011) ર્હરેીકરણના વધતા પ્રમાણ 
છતાાં ભારતમાાં ગામડાાંના મહત્વને નકારી ર્કાય એવુાં નથી. દેર્માાં ગ્રામીણ એકમોમાાં ગયા દર્કમાાં 2279 જેટલો 
વધારો થયો છે. આ સાથે 2011 ગ્રામીણ એકમોની સાંખ્યા 640,867 થઇ છે. આ પરરસ્સ્થતતમાાં ગ્રામપાંચાયતની 
અસરકારક કામગીરી અત્યાંત મહત્વની બની રહ ેછે.  

 

મોગલ સમય દરમ્યાન ગામડાઓમાાં તેમની પાંચાયત દ્વારા  ર્ાસન ચાલતુાં હત ુાં. રે્રર્ાહના સમયમાાં 
પ્રત્યેક પાંચાયત ગામના વડીલોની બનેલી હતી. આ વડીલો લોકોના રહતની જાળવણી કરતા અન ેજરૂર જણાય ે
દાંડ પણ કરતા. ગામનો મખુી ગ્રામ પાંચાયત અને ઉપરના સ્તરના ર્ાસન વચ્ચે સાંકલનનુાં કામ કરતો (Ghosh 
Rathna, Pramanik Alok Kumar, 1999, op. cit, pp.209 – 210 ) અકબરે પણ આ વ્યવસ્થા સ્વીકારી અને તેને  
મલુ્કી ર્ાસનનુાં ફરજજયાત અંગ બનાવ્યુાં. આ પાંચાયત સ્થાતનક કર, વહીવટી તનયાંત્રણ, ન્યાય અને દાંડની સત્તા 
ધરાવતી હતી. મોગલોએ મહસેલુના કે્ષત્રમાાં નોંધપાત્ર સધુારા દાખલ કયાા. આ વ્યવસ્થા લાાંબો સમય ટકી. પરાંત ુ
મોગલોના પતનની સાથે ભારતમાાં અંગે્રજ વ્યવસ્થાનુાં પ્રભતુ્વ સ્થપાયુાં. 

 

ભારતમાાં અંગ્રજ ર્ાસનના આગમનના સમયે ગ્રામીણ પ્રજાસત્તાક ઘણાાં તવકસેલા હતા.  પરાંત ુ અંગે્રજ 
ર્ાસનના કારણે ગ્રામ પાંચાયતોનુાં ભાવી ધ ૂાંધળાં બન્યુાં. અલબત્ત, ૧૯૦૭નાાં રોયલ કતમર્ને તવકેન્રીકરણની નોંધ 
જરૂર લીધી. 1896 તથા 1897માાં સ્થાતનક સ્વરાજ અંગે ઠરાવ થયા પરાંત ુતેમાાં ગામડાનો સમાવેર્ કરાયો ન હતો. 
(વૈષ્ણવ, બબતપનચાંર. ૨૦૦૭.)  અંગ્રેજ સમયમાાં 1802માાં મુાંબઈ પ્રદેર્માાં પાંચાયતને ન્યાયનો વહીવટ અપાવાનો 
પ્રયાસ થયો, જેમાાં 1827માાં સધુારો થયા. આ પદ્ધતત તનષ્ફળ જતા તેને 1861માાં નાબદૂ કરાઈ. 1882માાં લોડા 
રરપને કરેલા ઠરાવના કારણે .સ્થાતનક સ્વરાજની સાંસ્થાની સ્થાપના અને અતધકારના તવચારે ગતત પકડી. 1918થી 
પ્રાાંતતક સ્વાયત્તતાની ભલામણ કરવામાાં આવી અને 1919થી તે રાજ્યનો તવષય બન્યો. અત્યારે ગ્રામ પાંચાયત 
સ્વાયત્ત સાંસ્થા તરીકે ઓળખાય છે. પાંચાયત તવભાગ પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃતનમાાણ અને ગ્રામ તવકાસને લગતી 
બાબતો અંગે નીતત તવષયક તનણાયો લે છે, અને માગાદર્ાન અને હુકમોના સ્વરુપે આદેર્ો બહાર પાડે છે. આ રીતે 
પાંચાયત, ગ્રામ ગહૃતનમાાણ અને ગ્રામ તવકાસ તવભાગ સલાહ, સચૂન, દેખરેખ અને તનયાંત્રણની કામગીરી કરે છે. 
ગજુરતમાાં ૦૩/૦૩/૨૦૧૨ના રોજ  નીચે મજુબની સ્થતત જોવા મળે છે. 
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ક્રમ તવગત સાંખ્યા 
1 જજલ્લાઓ 26 
2 તાલકુાઓ 224 
3 ગ્રામપાંચાયતો 13,695 
4 ગામો 18,584 

સ્રોત: પાંચાયત તવભાગ, http://panchayat.gujarat.gov.in. મેળવ્યા તારીખ: ૦૩/૦૩/૨૦૧૨ 
 

સશંોધન પદ્ધતત અને અભ્યાસ કે્ષત્રની પસદંગી 
પ્રસ્તતુ અભ્યાસ પાંચાયતી રાજની એક સાંસ્થા તરીકે ગ્રામપાંચાયતોના આવકના સ્રોત અને ખચાની ત્રીજા 

ગજુરાત રાજ્ય નાણાાં પાંચે દ્વરા સમતા અને તવકાસ સાંસ્થાન, ગજૂરાત  તવદ્યાપીઠને  સોપવામાાં આવેલી કામગીરી 
દરમ્યન પ્રાપ્ય કરેલી તવગતોને આધારે ગજુરાત રાજ્યના પ્રાદેતર્ક તવભગો પ્રમાણે ગજુરાત રાજ્યની પાંચાયતોની 
આવકના સ્રોત અને ખચાની તરેહ જાણવા માટે કરવામાાં આવ્યો છે.  

 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસમાાં ગજુરાતને મધ્ય ગજુરાત, સોરાષ્ટ્ર, દક્ષક્ષણ ગજુરાત, ઉતર ગજુરાત અને કચ્છ એમ 
પાાંચ તવભાગમાાં તવભાજીત કરીને દરેક તવભાગના પ્રત્યેક જજલ્લામાાંથી બે તાલકુા પસાંદ કરીને પ્રત્યેક તાલકુાના બે 
ગામ, એમ કુલ 102 ગામનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ્યો છે. અનસુબૂચની મદદથી પસાંદ કરેલા ગામોની મારહતી 
પ્રાપ્ત કરી મેળવેલ મારહતીને Exelની મદદથી કોષ્ટકની રચના કરવામાાં આવી છે, જેના આધારે મેળવેલ તારણો 
રજૂ કરાયા છે. આ તારણો તેમ જ અભ્યાસ ગ્રામપાંચાયતના સભ્યો તેમ જ તલાટી-કમ-માંત્રીની મલુાકાત 
દરતમયાન થયેલી વાતચીતના આધારે રજુ કરવામાાં આવ્યા છે. 

 

કોલગી સતમતતના હવેાલના આધારે તાલકુાની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. આ હવેાલમાાં ગજુરાતના 225 
તાલકુાને સાંયકુ્ત મલૂ્યના આધારે ક્રમ આપવામાાં આવ્યા હતા. આ ક્રમના આધારે  ગજુરાતના દરેક જજલ્લાનો 
ઉપરના ક્રમનો તાલકુો અને નીચેના ક્રમનો તાલકુો - એમ બે તાલકુાની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. જે મજુબ  
ગજુરાતના 51 તાલકુાની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે.  

 

ગામની પસદંગીની પદ્ધતત: 
પસાંદ કરેલા તાલકુાના બધા જ ગામની 2001ની વસ્તીના આધારે ગામની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. સૌ 

પ્રથમ શનૂ્ય વસ્તીવાળા ગામોને પસાંદગી પ્રરક્રયામાાંથી બાહર કાઢવામાાં આવ્યા.  બધા જ ગામની કુલ વસ્તીની 
સરેરાર્ વસ્તી મેળવવામાાં આવી  ત્યાર બાદ બધા જ ગામની કુલ વસ્તીનુાં પ્રમાબણત તવચલન કાઢવામાાં આવ્યુાં  
સરેરાર્ વસ્તીમાાંથી પ્રમાબણત તવચલને બાદ કરતા જે રકમ મળી તેનાાં કરતા નીચેની વસ્તીવાળા ગામોને 
પસાંદગી પ્રરક્રયામાાંથી બહાર કાઢવામાાં આવ્યા  સરેરાર્ વસ્તીમાાં પ્રમાબણત તવચલનનો ઉમેરો કરતા જે રકમ મળી 
તેનાાં કરતા ઉપરની વસ્તીવાળા ગામોને પસાંદગી પ્રરક્રયામાાંથી બહાર કાઢવામાાં આવ્યા. બાકી રહલે ગામની કુલ 
વસ્તીની સરેરાર્ વસ્તી મેળવવામાાં આવી  સરેરાર્ વસ્તીની નજીકના બે ગામની પસાંદગી કરવામાાં આવી  

  

http://panchayat.gujarat.gov.in/
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માહિતી એકત્રીકરણ: 
ગ્રામપાંચાયતના આવક અને ખચાની મારહતી મેળવવાના હતેથુી એક અનસુબૂચ બનાવવામાાં આવી, જેમાાં 

ગામની વસ્તીતવષયક મારહતી, આંતરમાળખાકીય તવગતો, ગ્રામપાંચાયતના આવકના સ્ત્રોત, તેની ખચાની તરેહ 
ઉપરાાંત ગામ તવરે્ની ઐતતહાતસક  મારહતી મેળવવા માટે જરૂરી પ્રશ્નોનો સમાવેર્ કરાયો. જેને ગામમાાં જઈને 
ભરવામાાં આવી  

 

વગીકરણ અને કોષ્ટ્ટકરચના 
એકતત્રત મારહતીને Exelની મદદથી વગીકૃત કરી, ત્યાર બાદ અભ્યાસના હતે ુ અનસુાર આ મારહતીને 

તવતવધ કોષ્ટકમાાં રજૂ કરાઈ, જેના આધારે તારણો મેળવવામાાં આવ્યા છે. 
 

ગ્રામપચંાયતની આવકના સ્રોત અને તેમનુ ં તવશ્લેષણ 
ગ્રામ પાંચાયતની આવકોને બે તવભાગોમાાં તવભાજીત કરીને અભ્યાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો છે.  
(૧) પાંચાયતની પોતાની આવકો જેમાાં મકાન વરેો,સામાન્ય પાણી વેરો; ખાસ પાણી વેરો; વ્યસ્ક્તગત 

ટાાંકીઓ પર નખાયેલ વેરો; સફાઈ વેરો; ખાસ સફાઈ વેરો; ખાળકુઈ વેરો; જાજરૂ વેરો; રદવાબત્તી વેરો; મેળા, પવા 
તથા બીજા મનોરાંજન પરના કર; ગામમાાં ઉપયોગ માટે રાખવામાાં આવેલા વાહનો, હોડીઓ, પ્રાણીઓ પરના કર; 
રહલેા  વાહનો અન ેપ્રાણીઓ પરના કર; વ્યવસાય, વ્યાપાર, ધાંધા અન ેરોજગાર પરનો કર; ગટર વેરો; ગામ 
તળ કે સીમમાાં આવેલા કારખાના પરનો વેરો,જમીન મહસેલુઉપ કર, જજલ્લા તવકાસ તનતધમાાંથી તવકાસ કામ માટે 
લોન 

(૨)  સરકારી અનદુાનો અને સહાય  જેમાાં જમીન મહસેલુની વસલૂાત પ્રમાણે ગ્રાન્ટ, વન તવસ્તારમાાં 
જમીનની ગ્રાન્ટ, અન્ય અનદુાનો જેવા કે પાણી માટે, સમરસ પાંચાયત માટે,  જવાહર રોજગાર યોજના જેવી 
યોજના માટે મળતી ગ્રાન્ટ. 

 

 ગ્રામપચંાયતની પોતાની આવકો   
         કોષ્ટક ૧.  ગ્રામપાંચાયતોનુાં સ્વયાં ભાંડોળ રૂ.માાં (ટકામાાં) 

પ્રદેતર્ક તવભાગ    2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

મધ્ય ગજુરાત  
458943.04 
(38.20) 

318155.28 
(22.70) 

388037.52 
(17.85) 

543513.12 
(25.51) 

547846.17 
(26.78) 

સોરાષ્ર 
302423.04 
(25.17) 

240860.00 
(17.19) 

323650.46 
(14.89) 

488556.25 
(22.93) 

414195.60 
(20.25) 

દબક્ષણ ગજુરાત 114794.21 
(9.55) 

131423.44 
(9.38) 

185974.82 
(8.56) 

209159.75 
(9.82) 

189292.17 
(9.25) 

ઉતર ગજુરાત 161114.92 
(13.41) 

633512.26 
(45.21) 

901802.80 
(41.49) 

422379.18 
(19.82) 

398871.58 
(19.50) 

કચ્છ 164142.66 
(13.66) 

77318.50 
(5.52) 

374059.00 
(17.21) 

467280.75 
(21.93) 

495189.00 
(24.21) 
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(ટકામાાં) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
ઉપરની તવગતો જોતા તે સ્પષ્ટપણે જણાય છે, કે ઉતર ગજુરત અને મધ્ય ગજુરતની પાંચાયતોની 

પોતાની આવકો દબક્ષણ ગજુરત અને કચ્છની પાંચાયતો કરતાાં વધારે જોવા મળે છે, ઉતર ગજુરત અને મધ્ય 
ગજુરતની પાંચાયતોની પોતાની આવકો મેળવવાની અને પાંચાયતોને વધારે મજબતુ બનતી જણાય છે,ખાસ 
કરીને દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતોને  પોતાની આવકો મેળવવામાાં કોઈ સફળતા મળતી હોય તેવુાં જણાત ુાં નથી, 
કચ્છની પાંચાયતો ૨૦૧૦ પછી તેમાાં થોડી સફળ થતી જણાય છે. 

જો વાતષિક સરેરસની રષ્ષ્ટએ જોઈ તો ઉતર ગજુરાત 503536.15રૂતપયા સાથે સૌથી વધ ુત્યાર બાદ બીજા 
ક્રમે મધ્ય ગજુરાત 451299.03 જેટલુાં ત્યાર બાદ સોરાષ્ર અને કચ્છ અનકુ્રમે 353937.07 અને 315597.98 સૌથી 
ઓછી દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતોમાાં પોતાની આવકો મેળવે છે. 

 ગ્રામપચંાયતને મળતી સરકારી સિાય 

કોષ્ટક ૨ .  ગ્રામપાંચાયતોને મળતી સરકારી સહાય રૂ.માાં (ટકામાાં) 
પ્રદેતર્ક 
તવભાગ   

2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

મધ્ય 
ગજુરાત 

486824.81 
(23.34) 

622877.05 
(24.49) 

545673.09 
(19.83) 

700489.55 
(16.07) 

683420.11 
(20.47) 

સોરાષ્ર 335567.50 
(16.09) 

248023.35 
(9.75) 

335739.38 
(12.20) 

386225.56 
(8.86) 

405564.84 
(12.15) 

દબક્ષણ 
ગજુરાત 

591677.77 
(28.37) 

752857.75 
(29.60) 

1017883.48 
(36.98) 

1404887.92 
(32.23) 

355621.83 
(10.65) 

ઉતર 
ગજુરાત 

283902.13 
(13.61) 

357159.87 
(14.04 

596468.14 
(21.67) 

495091.06 
(11.36) 

1490713.54 
(44.65) 
 

કચ્છ 
387664.80 
(18.59) 

562501.00 
(22.12 

256394.00 
(9.32) 

1372504.67 
(31.49) 

403333.33 
(12.08) 

(ટકામાાં) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
 

ઉપરની તવગતો જોતા તે સ્પષ્ટપણે જણાય છે, કે દબક્ષણ ગજુરાતમાાં ૨૦૧૦ સધુી સરકારી સહાયનુાં પ્રમાણ 
સારા પ્રમાણમાાં જોવા મળે છે.ત્યારબાદ તેમાાં ઘટાડો થયલો જોવા મળે છે.ઉતર ગજુરાતની પાંચાયતોમાાં અન ુ
પ્રમાણ ૨૦૧૧ પછી વધારે જોવા મળે છે.સોરાષ્રમાાં અન્ય પ્રદેર્ની પાંચાયતો કરતાાં ઓછા પ્રમાણમાાં સરકારી 
સહાય મળે છે.  
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જો વાતષિક સરેરસની રષ્ષ્ટએ જોઈ તો દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતોમાાં સરકારી સહાયનુાં પ્રમાણ સાથે સૌથી 
વધ ુ824585.75 ત્યાર બાદ બીજા ક્રમે ઉતર ગજુરાત 644666.95 રૂતપયા જેટલુાં જોવા મળે છે, મધ્ય ગજુરાત 
આ પ્રમાણ 607856.92 છે, ત્યાર બાદ કચ્છ અને સોરાષ્ર અનકુ્રમે 596479.96 અને 342224.13 સૌથી ઓછી 
સરકારી સહાય  મેળવે છે. 

 અન્ય આવકો અંગેન તારણો   

ગ્રામપાંચાયતનો સૌથી મહત્વનો આવકનો સ્રોત ગ્રાન્ટ જોવા મળે છે, જેમાાં જમીન મહસેલુ ગ્રાન્ટ, બાાંધકામ 
ગ્રાન્ટ તેમ જ તાલકુા પાંચાયતની ગ્રાન્ટનો સમાવેર્ થાય છે. આ ગ્રાન્ટનો રહસ્સો ૩૦  ટકાથી પણ ઉપર છે.    
ગ્રામપાંચાયતના પોતાની આવકમાાં કર આવકનો રહસ્સો ૩૨ ટકા જેટલો છે, જેમાાં મકાન વેરો મહત્વનો જણાય 
છે. એક મત અનસુાર જો મકાન વેરો યોગ્ય પધ્ધતતથી નક્કી કરી લેવામાાં આવે તો ગ્રામપાંચાયત માટે 
આવકનો મહત્વનો સ્રોત બને તેમ છે 
 

ગ્રામપચંાયતના ખચચનુ ંતવશ્લેષણ 
ગ્રામપાંચાયતને જાળવણી તેમ જ તવકાસની તવતવધ યોજનાઓ પાછળ ખચા કરવો જરૂરી છે. પસાંદ 

કરેલ ગ્રામપાંચાયતો નીચે મજુબના ખચા કરતી જોવા મળી છે. 
 

સરપાંચ-સભ્યોને મસુાફર, કમાચારીઓનો પગાર, કમાચારીઓનો મસુાફરી, તાર-ટપાલ દફતર, 
સામાજજક કાયાક્રમ, ખેતીવાડીને લગતી યોજનાઓ, અન્ય યોજનાઓ ઉપરાાંત અન્ય સ્થાતનક કામગીરીઓ પાંચાયત 
કરે છે.  
 કોષ્ટક ૩ .  ગ્રામપાંચાયતોનુાં ખચા રૂ.માાં (ટકામાાં) 
 

પ્રદેતર્ક 
તવભાગ   

2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

મધ્ય ગજુરાત  262320.00 
(20.93) 

290250.48 
(25.28) 

293275.87 
(24.38) 

496296.22 
(22.55) 

513543.71 
(24.50) 

સોરાષ્ર  575844.26 
(45.95) 

416714.80 
(36.30) 

332541.48 
(27.64 

484724.85 
(22.03) 

569471.48 
(27.16 

દબક્ષણ 
ગજુરાત  

102053.70 
(8.14) 

181718.09 
(15.83) 

169372.61 
(14.08) 

157882.14 
(7.17) 

109906.65 
(5.24) 

ઉતર ગજુરાત  187813.47 
(14.99) 

164720.71 
(14.35) 

235019.88 
(19.53) 

453166.12 
(20.59) 

725880.92 
(34.62) 

કચ્છ 125038 
(9.98) 

94525.5 
(8.23) 

172885.33 
(14.37) 

608455.67 
(27.65) 

177699.33 
(8.48) 
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આગળની ની તવગતો જોતા જણાય છે,કે દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતો ખચાની બાબતમાાં અન્ય તવસ્તારની  
પાંચાયતો કરતાાં પાછળ છે,કચ્છની પાંચાયતોમાાં પણ ૨૦૧૦-૧૧ના વષાને બાદ કરતાાં કઈ જ વધારે ખચા થત ુાં હોય 
તેવુાં જણાત ુાં નથી. ૨૦૦૭-૦૮થી ૨૦૦૯-૧૦ સધુી સોરાષ્રની પાંચાયતોમાાં ખચાનુાં 4પ્રમાણ વધારે જણાત ુાં હત ુાં વતષિક 
સરેરાસ  રષ્ટીએ જોઇએતો 475859.37 રૂતપયા સાથે સોરાષ્રની પાંચાયતો સૌથી આગળ છે, ત્યાર બાદ મધ્ય 
ગજુરાતની પાંચાયતો 371137.26જેટલુાં જ્યરે સૌથી ઓછાં દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતો 144186.64 જેટલુાં જોવા 
મબળયુાં હત ુાં કચ્છની પાંચાયતોનુાં વાતષિક સરેરાસ ખચા પણ 235720.77 જેટલુાં નીચુાં જોવા મળયુાં હત ુાં  

 અન્ય ખચચ  અંગેન તારણો   

ગ્રામપાંચાયતના ખચામાાં સૌથી વધ ુ ખચા જાહરે બાાંધકામ ખાતામાાં કરવામાાં આવતુાં હોય તેવુાં જોવા મળાં હત ુાં 
ખેતીવાડીને લગતી યોજનાઓ અને પશ ુતવકાસ માટેની યોજના પછળ ગ્રામપાંચાયતો ઓછો ખચા કરે છે. 
 

આવક -ખચચ તવશ્લેષણ 
પાંચાયતના આવકના  સ્રોતો અને ખચાની તરેહ તપાસ્યા બાદ આવક અને ખચાનુાં તવશ્લેષણ રજૂ 

કરવામાાં આવ્યુાં છે.  
     કોષ્ટક ૪ આવક ખચા (રૂ.માાં) 

પ્રદેતર્ક 
તવભાગ   

તવગતો   2007-08 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

 
 
મધ્ય 
ગજુરાત 

સરેરાર્ 
આવક 

945767.85 941032.33 933710.61 1244002.67 1231266.28 

સરેરાર્ ખચા 262320.00 290250.48 293275.87 496296.22 513543.71 

પરુાાંત/ખાધ 683447.85 650781.85 640434.74 747706.45 717722.57 

 
 
સોરાષ્ર 
 

સરેરાર્ 
આવક 

637990.54 488883.35 659389.84 874781.81 819760.44 

સરેરાર્ ખચા 575844.26 416714.80 332541.48 484724.85 569471.48 
પરુાાંત/ખાધ 62146.28 72168.55 326848.36 390056.96 250288.96 

 
 
દબક્ષણ 
ગજુરાત 

સરેરાર્ 
આવક 

706471.98 884281.19 1203858.3 1614047.67 544914 

સરેરાર્ ખચા 102053.70 181718.09 169372.61 157882.14 109906.65 
પરુાાંત/ખાધ 604418.28 702563.1 1034485.69 1456165.53 435007.35 

 
 
 

સરેરાર્ 
આવક 

445017.05 990672.13 1498270.94 917470.24 1889585.12 

સરેરાર્ ખચા 187813.47 164720.71 235019.88 453166.12 725880.92 
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ઉતર 
ગજુરાત 

પરુાાંત/ખાધ 257203.58 825951.42 1263251.06 464304.12 1163704.2 

 
 
કચ્છ 

સરેરાર્ 
આવક 

551807.46 639819.5 630453 1839785.42 898522.33 

સરેરાર્ ખચા 125038 94525.50 172885.33 608455.67 177699.33 
પરુાાંત/ખાધ 426769.46 545294 457567.67 1231329.75 720823 

 

ઉપરની તવગતો તપાસતા એ જણવા મળેછે,કે બધાજ પ્રદેતર્ક તવભાગોમાાં પાંચાયતોને મળતી આવકોનો 
પરેૂપરૂો ઉપોયગ થતો નથી,બધીજ પાંચાયતોમાાં વપરાયા વગરની આવકો જોવા મળે છે.જો વાતષિક સરેરાસની 
રષ્ટીએ જોઈતો સૌથી વધ ુ પરુા ાંતો દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતોમાાં 846527.99 રૂતપય જોવા મળે છે, ઉતર 
ગજુરાતની પાંચાયતોમાાં 784882.88 રૂતપયા જેટલી છે,  સોરાષ્રની પાંચાયતો અન્ય તવસ્તારની પાંચાયતો કરતાાં 
પરુા ાંત ઓછી જોવા મળે છે, સામાન્ય રીતે માનવામાાં આવે છે કે પાંચાયતની આવકો મયાારદત હોય છે, જે તેમના 
ખચાને પહોંચી વળવામાાં અસમથા જણાય છે. પ્રસ્તતુ આંકડા જે બચત્ર જણાવે છે તે તેથી તવરુદ્ધ છે. પરાંત ુ
ઝીણવટથી અભ્યાસ કરતા આ આંકડા પણ એ જ બાબતને પષુ્ષ્ટ અપાનાર છે. અભ્યાસમાાં જે ચોખ્ખી આવક 
જણાય છે તે આવક સરકારી ગ્રાન્ટની છે. સરકારે જે આવાસ યોજનાઓ હઠેળ સહાય કરી છે તેના નાણા વપરાયા 
વગરના રહ્યા છે, કારણકે આ આવક જ સહાય મેળવનાર જે તે વ્યસ્ક્તના પોતાના ખાતામાાં જમા થાય છે. જેની 
પાંચાયતો પાસે માત્ર આંકડાકીય તવગતો જ હોય છે. તે સહાયનો કેટલો વપરાર્ થયો તે તવગતો પાંચાયત પાસે 
હોતી નથી ઉપરાાંત ક્યારેક એવુાં પણ બનવાની ર્ક્યતા છે કે કોઈ કામ માટે ટેન્ડર પાસ થયુાં હોય પણ તે કામ 
બાકી હોવાથી તેની ચકૂવણી ન થવા પામી હોય. ઉદાહરણ તરીકે રસ્તાનુાં કામ ગ્રાન્ટ આવી ગઈ હોય પરાંત ુકામ 
ના થયુાં હોય તો તે વપરાયા વગરની પડી રહ.ે 

ઉપસિંાર   

 ગ્રામ પાંચાયતોના આતથિક અભ્યાસમાાં એ જણાય છે,કે ગજુરાતની મોટા ભાગની પાંચાયતોના પ્રશ્નનો 
લગભગ એક સમાન છે, તલાટીના કાયાબોજના પ્રમાણમાાં ઉત્તરોત્તર વધારો, તલાટીની ખાલી પડતી જગ્યાઓ 
વગેરે. દરેક પ્રદેતર્ક તવભાગની પાંચાયતોની તપાસ કયાા બાદ જોઈ જોઈ સકાયુાં છે,કે દબક્ષણ ગજુરાતની પાંચાયતો 
આતથિક રીતે ઘણી પાછળ છે,આ તવસ્તારની પાંચાયતો પોતાનુાં ભાંડોળ ઉભુાં કરવામાાં તથા આવેલ ગ્રાાંટનો ખચા 
કરવામાાં  ઘણી જ પાછળ છે.આ પાંચાયતો અન્ય જેવીકે ઉતર ગજુરાતની અને મધ્ય ગજુરાતની  પાંચાયતો કરતાાં 
આતથિક રીતે પાછળ છે. 
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