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પ્રકયણ - ૫ 
 

યી વયલે ગ્રાભવબાન ુઆમોજન  
 

 

પ્રાયાંબભાાં આણે જોઇ ગમા કે એક વાંકબરત કામડક્રભ તયીકે વભગ્ર યાજ્મભાાં યી વયલે કાભગીયી 
શાથ ધયલાભાાં આલેર ન હ્તતી. યાજ્મના વૌયાસ્ર અને કચ્છ તલસ્તાયભાાં મુ વયલે છી ક્યાયેમ 
યી વયલે કાભગીયી શાઠ ધયામેર નશી. આથી જે જજલ્રાભાાં આ કાભગીયી શાથ ધયામ ત્માાં એક 
તલમ તયીકે ણ તેની તલગતલાય જાણકાયી પ્રજાને અને તાંત્રને શોલી જરુયી છે. જે જજલ્રાઓભાાં 
યી વયલે કાભગીયી ચારે છે ત્માાં અનબુલે જણામેર છે કે જે ગાભભાાં વાયી ગ્રાભ વબા થામ છે તે 
ગાભભાાં યી વયલે વભમે પ્રજાનો ઉચ્ચ વશકાય ભે છે જેના કાયણે જભીન  ભાણી વાચી, ભરુો 
લગયની અને ખાતેદાયને વાંતો થામ તેલી થામ છે. આ દકસ્વાભાાં ભાણી વાભે ફહુજ ઓછા 
લાાંધા ભે છે . 
 

 યી વયલે કાભગીયી ખાનગી એજ ાંવીઓ ભાયપતે કયાલલાભાાં આલે તે દકસ્વાભાાં ણ ગ્રાભ 
વબા વભમે ભશસેરુી તાંત્રના કભડચાયીઓ/ અતધકાયીઓ શાજય યશલેા જોઇએ અને યી વયલે ના 
ઉદે્દળો, તેના પામદા, યી વયલે વભમે કેલી કાભગીયી થળે, એજ ાંવી ળી કાભગીયી કયળે, 
ખાતેદાયનો અને ૈકી ધાયકે ભાણી વભમે કેલી પયજ તનબાલલાની છે તેની તલગતલાય 
જાણકાયી આલી જોઇએ. આ ફાફતે  ડીઆઇએરઆય દ્વાયા તફક્કાલાય ગ્રાભ વબાભાાં 
ભાભરતદાય, સુદયિંટેંડેંટ જભીન યેકડડ , ભોટા ગાભ શોમ તેલા દકસ્વાભાાં પ્રાાંત અતધકાયી અને 
નમનુારુ ગ્રાભ વબાભાાં જજલ્રા કરેલ્કટયશ્રી ણ શાજય યશ ેતેભ કામડક્રભ ઘડી વાંફાંતધતોને જે ત ે
તાયીખે શાજય યશલેા વાંકરન કયવ ુજરુયી છે. કોઇણ ગાભભાાં તલગતલાય ભાણી ળરુ કયતા 
શરેા ગ્રાભવબાન ુઆમોજન અતનલામડ છે . અને તેથી જે તે વયલે એજ ાંવી જે ગાભોભાાં યી વયલે 
શાથ ધયનાય શોમ ત્માાં ગ્રાભવબા આમોજન કયલા કામડક્રભ તમૈાય કયી અગાઉથી 
ડીઆઇએરઆય ને ભોકરી આળે. જે તે જજલ્રાના ડીઆઇએરઆય આ કામડક્રભ મજુફ 
ગ્રાભવબાભાાં શાજય યશલેા ભાટે વયલેમયોના હુકભ કયળે/ જાણ કયળે. વયલેમય અને વાંફાંતધત 
એજ ાંવી ગ્રાભવબાભાાં યી વયલેની ભાદશતી આળે. એજ ાંવી તયપથી જરુયી ફોડડ અને ેમ્પરેટ ન ુ
તલતયણ ણ ગ્રાભ વબાભાાં કયલાન ુશોમ છે. ગ્રાભવબાભાાં સ્થાતનક બાાભાાં લાતચીત થામ ત ે
જરુયી છે અને તેના વારુ વયલેમયે ગ્રાભવબાભાાં શુાં ફોરવ ુઅને કેલી યીતે ફોરવ ુતેની તારીભ 
ણ ડીઆઇએરઆય  આળે.  ડીઆઇએરઆય ળક્ય  શળે તેટરી લધ ુ ગ્રાભવબાભાાં શાજય 
યશળેે.  
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િભ
  

કાભગીયીની મલગત  કોણ કયળે
   

અભરલાયીની મલગતો  યીભાકવવ / 
વભમગાો  

 

૧
  

ગ્રાભવબાન ુકેરેંડય 
તમાય કયવ.ુ  

વયલે 
એજ ુંવી  

તલગતલાય ભાણી ળરુ થલાના એક 
અઠલાડીમા શરેા મોજી ળકામ તેલી 
યીતે વયલે એજ ાંવીએ ગ્રાભ વબાન ુ
કેરેંડય તૈમાય કયી ડીઆઇએરઆયને 
વૉંવ ુ અને તેની જરુયી ચચાડ કયી 
ગ્રાભવબાના આમોજન અંગે જેતે ગાભ ે
જાણ કયલી. આ કેરેંડયની ભાભરતદાય, 
પ્રાાંત અતધકાયી, સુદય.જભીન યેકડડ અને 
તાકુા તલકાવ અતધકાયીને ણ તેની 
નકર આલી.  

તલગતલાય 
ભાણી ળરુ 
થલાના  

૨
  

ગ્રાભવબાભાું 
ખાતેદાયોની શાજયી 
ફાફત 

વયલે 
એજ ુંવી, 
ડીઆઇએર 
આય અને 
ભાભરતદાય  

ગ્રાભવબા અંગે અગાઉથી જાણકાયી 
ચામતને આલી, જેતે તાયીખે 
વયાંચશ્રીના અધ્મક્ષણે અને તરાટીના 
વભ્મવબચલ કક્ષાએ વબા કયી તે અંગેનો 
ઠયાલ ણ એક ફે દદલવભાાં ભેલી 
રેલો અને તેને યેકડે યાખલો. 
  

ડી.આઇ.એર.આય અને ભાભરતદાય 
જાતે ળક્ય શોમ તેટરી ફધી 
ગ્રાભવબાભાાં શાજય યશ ે , આ ઉયાાંત 
ભશસેરુી તાંત્રના અન્મ અતધકાયીશ્રીઓ 
જેલાકે સુદયિંન્ટેંડેંટ  જભીન યેકડડ નામફ 
કરેકટયશ્રી ણ શાજય યશ ે તેભ અંગત 
પ્રમત્ન કયે. જે ગાભો ખફુ ભોટા શોમ તો 
ત્માાં એક યતા લધ ુગ્રાભવબા કયલી અને 
આલા ગાભભાાં સ્થાતનક આગેલાનો શાજય 
યશ ે તેભ તાંત્રએ પ્રમત્ન કયલા અને આ 
અંગેનો ચોક્કક્કવ કામડક્રભ ઘડી કાઢલો.   
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૩
  

ગ્રાભવબાનો વભમ  વયલે 
એજ ુંવી , 
ડીઆઇએર
આય અને 
ભાભરતદાય   

ગ્રાભવબાનો વભમ વાભાન્મ યીત ે
વાાંજના ૫.૦૦ કરાક છીનો યાખલો 
જેથી ખાતેદાયો ોતાના કાભથી યત 
આલેર શોમ અને લધભુાાં લધ ુખાતેદાયો 
શાજય યશી ળકે. એક દદલવે એકજ ટીભ 
થકી ફે થી લધ ુ ગાભભાાં ગ્રાભવબા ન ુ
આમોજન કયવ ુનશી.  

 

૪
  

ગ્રાભવબાભાું 
મલગતલાય 
ભાણીની 
જાણકાયી  

વયલે 
એજ ુંવી અને 
ડીઆઇએર
આય 
કચેયીના 
વયલેમય  

ગ્રાભવબાભાાં લધ ુખાતેદાયો શાજય યશ ેતે 
ભાટે યીવલેઁની અગત્મતા ફાફતે રોકોને 
વભજુત કયલાના પ્રમત્નો કયલા ભાટે 
જરૂયી પ્રચાય/પ્રવાય કયલો.. ગ્રાભ 
વબાના દદલવે ઢોર લગાડી ખાતેદાયોન ે
ગ્રાભવબાભાાં શાજય યશલેા કામડલાશી 
કયલી. ગ્રાભવબાભાાં ળક્ય શોમ ત્માાં યી 
વયલે કાભગીયીન ુપે્રઝાંટેળન કે ટુાંકી દપલ્ભ 
દળાડલલી. યી વયલે કાભગીયીની 
ભાદશતીના ેમ્પરેટ ણ તલતયણ કયલા 
જેથી જે ખાતેદાયો શાજય યશી ળકેર ના 
શોમ તે આલા ેમ્પરેટ આધાયે ભાદશતી 
ભેલી ળકે.  
ગ્રાભવબા દયમ્માન સબુચત ભાણી 
વાંફાંધે ખાતેદાયોને જે કોઇ ણ પ્રશ્ન શોમ 
તો તેને યજુ કયલા પ્રોત્વાદશત કયલા અને 
તેના  જલાફ અને સ્પ્સ્ટતાઓ આલી. 
આ વભમે એજ ાંવીએ આ ભાણી કમા 
વાધનો લડે કયલાની છે અને તેની 
ઉમોગીતા, ઝડ, ચોકવાઇ કેટરી છે 
તેની જાણકાયી ણ આલી અને આલા 
ભાણીના વાધનો ળક્ય શોમ ત્માાં સધુી 
ખાતેદાયોને ફતાલલા ગ્રાભવબાભાાં રઇ 
જલા. 

ગ્રાભવબા 
દયમ્માન  
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જે ખાતેદાયો ગાભ ફશાય યશતેા શોમ તો 
તેલા ખાતેદાયોને ણ ભાણી વભમે 
શાજય યશલેા તલનાંતત કયલા સ્થાતનક 
ગ્રાભજનોને વભજાલવ.ુ જો તેભના  
વયનાભા ભે તો તેભને ણ ભાણી 
વભમે શાજય યશલેા ત્ર રખલા. 
 

ગાભભાાં ભોજણી ચા ુ શોમ તે વભમ 
દયમ્માન ગાભની જાશયે જ્ગગ્માએ અને 
ચામતની કચેયીએ સચુનાત્ભક ફોડડ 
રગાડલા જોઇએ.   
 

વયલે એજ ાંવી ળક્ય શળે તો ગ્રાભ વબા 
દયમ્માન જ  ગાભના ક્યા તવભાડાથી / 
કઇ દદળાએથી કમા દદલવે ભાણી કયળ ે
અને કેટરા નાંફયો આલયી રેળે તેની 
સ્સ્ટ ભાદશતી આળે. આ વભમે જે તે 
વયલે નાંફયોના ખાતેદાયોને અને તેભના 
રાગ ુવયલે નાંફયના કફજેદાયોને ભાણે 
વભમે શાજય યશી ોતાના વયલે 
નાંફયની શારના કફજા મજુફની શદો 
ફતાલલા તલનાંતત કયળે.  ભાણી થમા 
ફાદ  વયલે એજ ાંવીએ ખાતેદાયની  
ભાણી યજીસ્ટયભાાં  વશી ણ 
ભેલલાની શોમ છે તેથી ખાતેદાયને 
ભાણી છી વશી કયી આલા ણ 
ગ્રાભવબાભાાં તલનાંતત કયલી.  
 

 ઉયની તલગતે ખાતેદાયો લધ ુ
પ્રભાણભાાં શાજય યશી ોતાની શદ 
ભાણી લખતે ફતાલે તભે પ્રમત્ન કયલા  
જેથી તલલાદનાાં પ્રશ્ર્નો ઉસ્સ્થત ન થામ. 
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૫
  

ગ્રાભ વમભમતની 
યચના અને તેનો 
ઠયાલ  

તરાટી 
ભુંત્રી, 
વયલેમય 
અને  વયલે 
એજ ુંવી 

યી વયલે કાભગીયીની ગ્રાભ વબા મોજામ 
તે દયમ્માન જ ગ્રાભ વતભતતની યચના 
કયલાની શોમ છે. ભશસેરુ તલબાગે યી 
વયલે કાભગીયીન ુ અવયકાયક 
અભરીકયણ થામ તે શતેવુય જે ચાય 
કક્ષાની વતભતતઓની યચના કયી છે તેભાાં 
ગ્રાભ વતભતત ણ છે. ( જુઓ યી વયલે 
અભરીકયણ વતભતતઓ અંગેનો ઠયાલ )  
તથા ગાભભાાં આ વતભતતની યચના 
થમેર છે તે અંગેનો ઠયાલ ણ કયલાનો 
શોમ છે.  ગ્રાભ વતભતત યી વયલે 
કાભગીયી વભમે વયલ ેએજ ાંવીને ભાણી 
ફાફતે વશકાય આળે. ખાતેદાયોને 
ભાણી વભમે શાજય યશલેા પ્રમત્ન ણ 
કયળે, પ્રચાય કયળે.  અને  કોઇ વાંજોગો 
કોઇ ખાતેદાય ભાણી વભમે શાજય ના 
યશ ેળકે તેલા વાંજોગોભાાં વતભતતના વભ્મો 
જે તે ખેતયની શદ ણ ફતાલળે, 
ગાભની શદ ફતાલલાભાાં ણ ભદદ 
કયળે. ભાણી છી નોદટવના 
તલતયણભાાં ણ ભદદ કયળે . આ 
વતભતતન ુ મખુ્મ કાભ ભાણી વાંફાંધે 
શદોની ફાફતે ફીન જરુયી તકયાય કે 
લાાંધા તનલાયલાની કાભગીયી છે. શદ 
અંગેની તકયાયો ન ુ વભાધાન ગાભભાાંજ 
થામ  તો કાનનુી પ્રશ્નો ઘટે અને નવ ુ
યેકડડ વયતાથી અભરભાાં આલી ળકે.          
          
         આ તફકે્ક ઘણીલાય પ્રશ્ન થમ 
છે કે શલે ગ્રાભ તરાટીની ફે જગા 
અનકુ્રભે ાંચામત તલબાગના અને 
ભશસેરુ તલબાગના પયજ ફજાલે છે. તો 
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ગ્રાભવબાનો  ઠયલ કમા તરાટી ાવ ે
કયાલલો? ગ્રાભ વબાને રગતા ઠયાલ 
અને યેકડડ  ચામતના તરાટી તનબાલે 
છે. આ ફાફતે તરાટીએ વભ્મ વબચલ 
તયીકેની કાભગીયી કયલાની શોમ છે.  આ 
તલમ વભગ્ર ગાભના રોકોને અને 
અનેક તલબાગોને  સ્ળડતો શોઇ 
વયાંચશ્રીના અધ્મક્ષણા શઠેની 
ગ્રાભવબાનો ઠયાલ ાંચામતના 
તરાટીએજ કયલાનો થામ છે. તરાટીએ 
આલો ઠયાલ કયાલી તેની નકર 
એજવીને આલી .  
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ાટણ જજલ્રા ખાતે મોજામેર એક મલળા ગ્રાભ વબાનો પોટો  
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