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ગ્રામ પચંાયતોની મીટીગો માટે 

મોડેલ પ્રશાસન કોડ 
 

ગ્રામ પચંાયતોની મમટીંગ માટે મોડલે પ્રશાસન કોડની માહિતી નીચે જુબ છે. 

 
પરિચય  
 

આ કોડ ગ્રામ પચંાયતોની મીટીંગો યોજવા અને તેનુ ં સચંાલન કરવાના મસદ્ાતંો નક્કી કરવા અને તેના 
સબંમંિત બાબતો મવશે મનિાાહરત કરવા માગંે છે.  
 

ગ્રામ પચંાયતોની બેઠકો માટે નક્કી કરવામા ંઆવેલા આ કોડમા ંરજૂ કરાયેલા મસદ્ાતંો, સ્થાયી સમમમતઓની 
મીટીંગો માટે પણ સમાન રીતે લા  ુ પડ ે છે, જયા ં િુી અન્યથા અિીં જણાવવામા ં આવેલ નથી એવી 
બબાતો અથવા તેના માટે અન્ય કોઇ લા  ુપડતા કાયદાઓ, માગાદમશિકા, મનયમો અથવા શરતો દ્વારા ત ે
મન કુ્ત કરવામા ંઆવેલ િોય. 
 

કોઈપણ ગ્રામ પચંાયત સ્વય ંકાયા કરી શકતી નથી પરં  ુ તે તેના ચ ૂટંાયેલા સભ્યો દ્વારા જ કામ કરે છે ,
દા.ત .પચં ((પચંો )અને સરપચં .વતમુા ં કિીએ તો , પચં (પચંો ) અને સરપચં એ ગ્રામ પચંાયતમા ંએક 

ન્યામયક અને મવશ્વાસની સ્સ્થમત િરાવે છે અને તઓેન ેગ્રામ પચંાયતની મમલકતો અને સપંમિના ટ્રસ્ટીઓ પણ 
ગણવામા ંઆવે છે  .તઓેની ગામના લોકો પ્ર યે અનેક લરજ િોય છે મા ટે જ તેઓએ તેમના કાયો થકી તેમને 
આપવામા ંઆવેલ મનમમિ સિાઓનો ઉપયોગ કરીને તેઓએ કાળજી, ુશળતા અને ખતંથી વતાવુ ંજોઇએ . 
પચં (પચંો )અને સરપચં ગ્રામ પચંાયતની માન્યતાવણૂા બેઠકમા ંલેવામા ંઆવેલા મનણાયો જુબ તેમની 
તમામ સિાઓનો ઉપયોગ કરીને સા હૂિક રીતે કાયા કરેે છે. 
 

ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગો માટે પ્રશાસન સબંમંિત ળૂ તૂ મસદ્ાતંો જે તે સબંમંિત રાજય કાયદામા ં
દશાાવવામા ંઆવલે િોય છે  .આ મોડલે કોડ આ મસદ્ાતંોના અનપુાલન માટે સુગંતતા આપે છે અને જયા ં
સહંદેિતા છે  યા ંઅને પ્રચઓલત મવમવિ પ્રણાલીઓને સુગંત કરવા માટે બંચમાકા િોરણો સ્થાપવા માટે વત ુ
સ્પષ્ટતા પ્રદાન કરવા માટેનો એક પ્રયાસ છે. 
 

આ મોડલે કોડ િાલના કોઈપણ કાયદાઓના અવેજી માટે નથી અથવા તે તેની જેયા લે ુ ંનથી  .તે માત  
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ગ્રામ પચંાયતની કામગીરીમા ંસારા પ્રશાસનને પ્રો સાિન આપવા માટે આવા વતામાન કાયદાઓના વરૂક 
તરીકે કાયા કરવાનો પ્રય ન કરે છે. 

 
મવમવિ રાજય સરકાર (રો )િઠેળ કાયારત અનેક ગ્રામ પચંાયતો જે તે ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગો આ મોડલ 

પ્રશાસન કોડની જોગવાઈ અપનાવવા માટે સ્વતતં છે .જો આ કોડની કોઈપણ જોગવાઇઓ લ ેા  ુપડતા 
કાયદાઓ સાથે અસગંત િોય, તો લા  ુપડતા કાયદાની જોગવાઈઓ જ પ્રવતામાન રિશેે. 
 

વ્યાખ્યાઓ 

 

આ કોડમા,ં સદંર્ા મસવાય અન્યથા બીજા કોઈ જરૂર નથી – 

 

"સ્પષ્ટ હદવસો "નો અથા નોહટસની રવાનગીના હદવસો અન ે મીહટાગના હદવસ મસવાયના હદવસો , જોકે 
રમવવાર અને રજાઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

"સરમ સિામિકારી "એટલે કે અમિકારી અથવા સિામિકારી , જેને રાજય સરકાર, સરકારી ગેઝેટમા ં
જાિરેનામા દ્વારા, આવા કાયો કરવા માટે મનમ કૂ કરી શકે છે અને તેઓ આ જાિરેનામામા ં મનહદિષ્ટ કરેલ 
ગ્રામ પચંાયતોના સબંિંમા ંપોતાની આ સિાનો ઉપયોગ કરી શકે છે; 

 

"સરકાર "અથવા "રાજય સરકાર "એટલે સબંમંિત રાજયની રાજય સરકાર ; 

 

"ગ્રામ પચંાયત "એટલે ગામ (ગામો )ના સ્તરે ગ્રા ય મવસ્તારો માટે રચવામા ંઆવેલી સ્વ-સરકારી સસં્થાઓ.  

 

"સભ્ય "નો અથા ગ્રામ પચંાયતના સભ્ય જેમા ંસરપચંનો પણ સમાવેશ થાય છે ; 

 

"રસ િરાવનાર સભ્ય "એટલે ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગમા ંરાખવામા ંઆવતી કોઈ પણ બાબતમા ંસીિી કે  
આડકતરી રીતે વ્યસ્ક્તગત અથવા નાણાકીય હિત િરાવતા સભ્ય. 
 

"પચં "એટલે પચંાયતના સભ્ય , સરપચં મસવાય 
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"મનિાાહરત "નો અથા તનેા તતગાત બનાવવામા ંઆવલે સબંમંિત રાજયોના મનય મો અથવા મવમનયમો દ્વારા 
મનિાાહરત કરવામા ંઆવેલ; 

 

"સરપચં "એટલે ગ્રામ પચંાયતના પ્ર ખુ અથવા ચેરપસાન અથવા પ્રિાન , તેને ગમે તે નામ આપવામા ં
આવ્ ુ ંિોય, તે પચંાયતના મવસ્તારની તદર રિલેા ગામ અથવા ગામોના જૂથ સબંમંિત મતદાર યાદીમા ં
નોંિાયેલા વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા સીિી રીતે ચ ૂટંવામા ંઆવે છે. 
 

"ઉપ-સરપચં "નો અથા થાય છે ઉપ-પ્ર ખુ અથવા વાઇસ ચેરપસાન અથવા ગ્રામ પચંાયતના ંઉપ-પ્રિાન , 
તેને ગમે તે નામ આપવામા ંઆવ્ ુ ંિોય, તે પચંાયતના મવસ્તારની તદર રિલેા ગામ અથવા ગામોના જૂથ 
સબંમંિત મતદાર યાદીમા ંનોંિાયેલા વ્યસ્ક્તઓ દ્વારા સીિી રીતે ચ ૂટંવામા ંઆવે છે. 
 

"સેટેટરી "નો અથા એ થાય છે , કે રાજય સરકાર દ્વારા અથવા એવા સિામિકારી જેઓને આ વતી સરકાર 
દ્વારા અમિ ૃત કરવામા ંઆવ્યા િોય તેમન દ્વારા એક પચંાયત માટે મન કુ્ત કરવામા ંઆવેલ વ્યસ્ક્ત. 
 

"સ્ટેન્ડીંગ કમમહટ "એટલે પચંાયત દ્વારા રચવામા ંઆવલેી સ્થાયી  સમમમત; 

 

"મવશેમ મીટીંગ "નો અથા એ થાય છે કે , ગ્રામ પચંાયતની મનયમમત મીટીંગો મસવાય, સરપચં દ્વારા અથવા 
તો તેના સભ્યોની ખાસ મવનતંી પર ઓુ મોટો સાથે કોઈ તા કાઓલક દુ્દાઓ સિીત મવશેમ બાબતોની ચચાા 
કરવા માટે બોલાવવામા ંઆવેલ મીટીંગ. 
 

અિીં વાપરવામા ંઆવેલ શબ્દો અને વણાન કરવામા ંઆવેલ અઓર્વ્યસ્ક્તઓનો અથા એવો લવેાનો રિશેે અને 
જે વસ્ ઓુ વ્યાખ્યામયત કરવામા ંઆવેલ નથી તેમનો અથા એ જુબ લવેાનો રિશેે જે રાજય અમિમનયમ 
િઠેળ અનટુમે જણાવવામા ંઆવેલ છે અને જેના િઠેળ આ સબંમંિત ગ્રામ પચંાયતની રચના કરવામા ંઆવી 
છે. 

 



4  

1. મમરટિંગન  ંઆયોજન કિવ  ં
 

1.1 સિા 
 

1.1.1 સઓચવ/સેટેટરી, સરપચંના મનદેશ પર, ગ્રામ પચંાયતની 
સર્ાને બોલાવશે. 
 

1.1.2 જો કોઈ મમહટાગ વૈિામનક રીતે મનયત સમયની તદર આયોજન 
કરવાની જરૂર િોય તો, સઓચવ સરપચં સાથે પરામશા કરીને 
આવી મમહટાગ બોલાવશે. 
 

 

1.1.3 મનયત સખં્યામા ંસભ્યોની માગણી પર સેટેટરી બેઠક બોલાવવા 

સરપચં સાથે પરામશા કરશે. 

1.1.4 સરપચં જયારે પણ તેને યોેય લાગ ે  યારે, અને મનયત 

સખં્યાના સભ્યોની લેઓખત મવનતંી પર, આવી મવનતંીની 

તારીખથી મનયત સમયની તદર એક ખાસ સર્ાને બોલાવવા 

અને સર્ાનુ ંઆયોજન કરવા જરૂરી પગલા ંલવેા માટે સેટેટરીને 

કિી શકે છે. 

1.1.5 જો સરપચં કોઈ ખાસ સર્ા બોલાવવામા ં મનષ્લળ જાય, તો 

પછી ઉપ-સરપચં અથવા તેમની ગેરિાજરીમા,ં તો સરમ 

અમિકારી આવી સર્ાને બોલાવી શકે છે અને સેટેટરીએ 

સભ્યોન ેનોહટસ આપવી જોઈએ અને મમહટાગ આયોજજત કરવા 

જરૂરી આ પ્રકારના પગલા લેવા જોઈએ. 

 
 

1.2 મમરટિંગના સમય, સ્થળ અને સીિીયલ નબંિ 
 

1.2.1 મમહટાગ કોઈ પણ હદવસ,ે સવારના 9 થી સાજંના 5 વાેયા 
િુીમા ં કોઈ પણ સમયે અને પચંાયતના મવસ્તારમા ં અથવા 

ગ્રામ પચંાયત / સરકાર દ્વારા મજૂંર કરેલ અન્ય કોઈ પણ 
સ્થળે આયોજજત કરી શકાય. 
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(i) (i) કૅલેન્ડર વમાને આિારે ટમાકંન નીચે જુબ િોવુ ંજોઈએ: 

“1/2015”, “2/2015”, “3/2015” આ રીતે …. આગામી વમામા,ં ટમાકંન થશે: “1/2016”, 

“2/2016”, “3/2016” આ રીતે. 
(ii) નાણાકીયવમાનાઆિારેટમાકંનઆરીતેથશે: 
“1/2015-16”, “2/2015-16”, “3/2015-16” વગેરે…. અથવા 1/15-16, 

2/15-16, 3/15-16 ટમશઃ ...... 
(iii) વમા દરમમયાન સતત ટમશઃ ટમાકંન: 120મી મમહટાગ, 121મી મમહટાગ, 122મી મમહટાગ, આ 

રીતે …… 

 

1.2.2 સરળતાથી સદંર્ા લઇ શકાય તે માટે પચંાયતની દરેક સર્ા 
અનટુમે ટમાહંકત કરવામા ંઆવશે. 
 

1.2.3 ળૂ મમહટાગ અને સ્થઓગત થયેલ મમહટાગ, જો કોઈ િોય તો, તેનો 

મસહરયલ નબંર સમાન િોવો જોઈએ. મમહટાગના મસહરયલ નબંર 

કઈ રીતે આપવા તે નીચ ેદશાાવેલ છે: 

[સમજૂતી: જો ળૂ મીટીંગનો સીરીયલ નબંર છઠ્ઠો િોય તો, સ્થઓગત થયેલ મમહટાગનો સીરીયલ 

નબંર પણ છઠ્ઠો િોવો જોઈએ. )સ્થઓગત મમહટાગ(] 

 

 
 

1.3 નોરટસ 

1.3.1 ગ્રામ પચંાયતની મીહટાગની નોટીસ મીહટાગની તારીખના 
ઓછામા ંઓછા સ્પષ્ટ પાચં હદવસ પિલેા આપવામા ંઆવશે. 
 

1.3.2 જો બ મુતી સભ્યો ખાસ બઠેક બોલાવવા માટે સમંત થાય, તો 
તે તગેની નોટીસ ટૂંકા ગાળામા ંઆપવામા ંઆવે, પણ બેઠક 
પિલેા ંઓછામા ંઓછા 24 કલાક વવેૂ. 

1.3.3 જયા ંગ્રામ પચંાયતની બેઠકો વવૂા મનિાાહરત તારીખે યોજાય છે, 

આવી બેઠકો કોઇ અલગ નોહટસ મવના બોલાવી શકાય, જયા ં
િુી લા  ુ પડતા કાયદા જુબ દરેક સર્ા માટે અલગ 

નોહટસની જરૂર ન િોય. 
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નોટીસની તદર મીહટાગના સ્થળનો સીરીયલ નબંર, તારીખ, 

હદવસ, સમય અને સવંણૂા સરના ુ ંમનહદિષ્ટ થયેલ િશે. 

1.3.4 ગ્રામ પચંાયતની બેઠકની નોહટસ સેટેટરી અથવા સરકાર દ્વારા 

આ િે  ુ માટે ચૂવવામા ંઆવેલ અન્ય અિીકારી દ્વારા જારી 

કરવામા ં આવશ ે અને તમેની ગેરિાજરીમા,ં આ િે  ુ માટે 

પચંાયત દ્વારા અમિ ૃત સરપચં અથવા અન્ય કોઇ સભ્ય, બેઠક 

માટેની નોહટસ આપી શકે છે. 

1.3.5 નોહટસની તદર નોટીસ અદા કરનાર વ્યસ્ક્તના સપંકાની 

મવગતો અને અમિકાર શામેલ છે. 

1.3.6 દરેક બેઠક માટેની લેઓખતમા ંનોહટસ )ઉપરોક્ત પેરા. 1.3.3 મા ં
સુ્ક્ત આપેલ શરતો મસવાય( દરેક સદસ્યને અને સરકાર દ્વારા 
ચૂવેલ અમિકારીને, િાથોિાથ અથવા પોસ્ટ દ્વારા અથવા ઈ-

મેલ દ્વારા આપવામા ંઆવશ.ે 
1.3.7 જયા ં પણ પટવારી અથવા રાજય સરકાર અથવા પચંાયતી 

રાજ સસં્થાના અન્ય તાલકુા સ્તરના કાયાકરોની િાજરી િોય  યા ં
ગ્રામ પચંાયતની મીહટાગમા ં આવશ્યક િોય અથવા ગ્રામ 
પચંાયત દ્વારા તેની બેઠકમા ં ઇચ્છછત િોય, આવી બેઠકની 
નોટીસ તેમને પણ મોકલવામા ંઆવશે. સરકાર દ્વારા ચૂવેલ 
આવા અમિકારીને પણ નોહટસ મોકલવામા ંઆવશે. 

1.3.8 અસરકારક અને સમયસર સદેંશાવ્યવિારની સગવડ કરવા 
માટે, બેઠકની નોટીસ SMS દ્વારા અથવા પચંાયત દ્વારા 
ઉપયોગમા ંલેવાતા અન્ય સૉફ્ટવેર દ્વારા આપી શકાય છે, ઉપર 
જણાવ્યા જુબ લેઓખત નોહટસની નકલ બાદ. 

1.3.9 ગ્રામ પચંાયતની નોટીસ બોડા પર નોટીસ પણ લગાડાશે. વવૂા-

મનિાાહરત તારીખોના હકસ્સામા,ં બેઠકના સમય, હદવસ, 

તતરાલ, સમય અને સ્થળનુ ંવરંુૂ સરના ુ ં દશાાવતી સામાન્ય 

નોહટસ આવા સમયગાળા દરમમયાન રાખવામા ંઆવશે. 
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 નોહટસ બને  યા ં િુી નોહટસ આપનાર વ્યસ્ક્તના લેટર-િડે 

પર અથવા ગ્રામ પચંાયતના લેટર-િડે પર, જો કોઈ િોય તો, 

મોકલવી જોઈએ. 

1.3.10 નોહટસ સભ્યના રજજસ્ટડા સરનામે મોકલવામા ંઆવશે અથવા 

તે િે સુર સભ્ય દ્વારા વરૂા પાડવામા ં આવેલ અન્ય કોઈ 

સરના ુ ંજો કોઈ િોય તો તેના પર. 

1.3.11 ગ્રામ પચંાયત નોહટસ મોક્લયાનુ ં અને તેની હડઓલવરીના 

વરુાવા જાળવશે. 

1.3.12 િાથોિાથ નોટીસ પિોંચાડવાના હકસ્સામા,ં પ્રાપ્તકતાાના 

િસ્તારર આ િે  ુ માટે જાળવવામા ં આવેલ રજજસ્ટરમા ં

મેળવવામા ં આવશે અને હડઓલવરીના વરુાવાના રેકોડા તરીકે 

રાખવામા ંઆવશે. 

1.3.13 ઈ-મેલ દ્વારા મોકલાયેલ નોહટસના હકસ્સામા,ં હડઓલવરીનો 

વરુાવો સોફ્ટ કોપીના માધ્યમથી જાળવી શકાય છે. 

1.3.14 નોહટસ મોકલવાના અને તેના હડઓલવરીના વરુાવા પાચં વમા 

માટે અથવા ગ્રામ પચંાયત દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવેલ આવી 

ઊંચી અવમિ માટે રુઓરત રાખવામા ંઆવશે. 

(નોરટસન  ંએક ન  નાન  ંફોમેટ પરિમશષ્ટ - A મા ં  કવામા ંઆવેલ છે) 
 

1.4 સ્થઓગત થયલે બેઠકની નોહટસ 

 

1.4.1 સ્થઓગત થયેલ બેઠકની નોહટસ જે ળૂ આયોજજત બેઠકમા ં

િાજર રહ્યા ન િતા તે સિીત તમામ સભ્યોન ેઆપવામા ં

આવશે. 
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1.4.2  જો સ્થઓગત થયેલ બેઠકની તારીખ બેઠકમા ંજ નક્કી થાય કે 

જયા ંતમામ સભ્યો િાજર છે, તો મીહટાગમા ંતા કાઓલક નોહટસ 

આપવી જોઈએ. 

 
1.4.3 આ રીતે સ્થઓગત થયલે તમામ બેઠકની નોહટસ, પચંાયતના 

નોહટસ બોડા પર લાગવી જોઈએ 

1.5 બેઠકની કાયયસચૂચ/એજન્ડા 
1.5.1 સેટેટરીએ સરપચં સાથે પરામશા કરીને દરેક સર્ાની કાયા ઓૂચ 

અને કાયા ઓૂચ પરની નોંિોને તમતમ રૂપ આપવાનુ ંરિશેે 

1.5.2 સર્ામા ં લવેાયેલા વ્યવસાયની દરેક વસ્  ુ ટમશ ટમાહંકત 
કરવામા ંઆવશે. 

1.5.3 બેઠકમા ંગોઠવવાના વ્યવસાયો અને કાયા ઓૂચ પરની નોંિ દરેક 
સદસ્યોને બેઠકની નોહટસ સાથે આપવામા ંઆવશ,ે જયા ં િુી 
લા  ુપડતા કાયદામા ંજોગવાઈ કરેલ ન િોય તો. 
 

1.5.4 કાયા ઓૂચ પરની નોંિમા ં બેઠકમા ં ગોઠવવાના વ્યવસાયોની 
મવગતો પણ સમાવવી જોઈએ. 

1.5.5 નોહટસ અદા કયાા પછી એજન્ડા પરની નોંિો અલગથી મોકલી 
શકાય છે, પરં  ુમીહટાગના ઓછામા ંઓછા 3 હદવસ પિલેા.ં 

1.5.6 ગ્રામ પચંાયતની બેઠકની કાયા ઓૂચ અને કાયા ઓૂચ પરની નોંિો 
સઓચવ દ્વારા અથવા આ િે સુર સરકાર દ્વારા ઓૂચત જુબ 
અન્ય અમિકારી દ્વારા મોકલવામા ં આવશ ે અન ે તેની 
ગેરિાજરીમા ં સરપચં અથવા અન્ય કોઈ સભ્ય દ્વારા, જે આ 
માટે પચંાયત દ્વારા આ િે સુર અમિ ૃત િોય તેના દ્વારા. 

1.5.7 જયારે બેઠકમા ં રાજય સરકાર અથવા પચંાયતી રાજ સસં્થાના 
પટવારી અથવા અન્ય તાલકુા સ્તરના કાયાકતાાઓની િાજરી 
આવશ્યક િોય અથવા ગ્રામ પચંાયત દ્વારા ઇચ્છછત િોય, આવી 
બેઠકના એજન્ડા અન ે એજન્ડા પરની નોંિો તેમને પણ 
મોકલવામા ંઆવશે. 
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1.5.8 એજન્ડા અને એજન્ડા પરની નોંિો સરકાર દ્વારા મનયત કરેલ 

અમિકારીઓને પણ મોકલવામા ંઆવશે. 

1.5.9 જો બ મુતી સભ્યો ખાસ બઠેક બોલાવવા માટે સમંત થાય, તો 

એજન્ડા અને એજન્ડા પરની નોંિો ઉપર જણાવેલા સમય 

કરતા ટૂંકા ગાળામા ંપહરપમતત કરવામા ંઆવી શકે છે. આવા 

હકસ્સાઓમા,ં એજન્ડા અને એજન્ડા પરની નોંિો બેઠક પિલેા ં

ઓછામા ંઓછા 24 કલાક પિલેા ંઆપવામા ંઆવશે. 

 
(પ્રમાચિત એજન્ડા મવગતોની એક સચૂચ પરિમશષ્ટ - B મા ં  કવામા ંઆવેલ છે.) 

 

1.6 વ્યવસાયની કોઈપણ અન્ય બાબતની મવચારણા 

1.6.1 એજન્ડામા ંસમામવષ્ટ મવગત મસવાય અન્ય કોઈ બાબતને ગ્રામ 

પચંાયતની સર્ામા ંગણવામા ંઆવશ ેનિીં. 

 

1.6.2 મીહટાગની કાયા ઓૂચમા ંશામેલ ના થયેલ કોઈપણ બાબત, ગ્રામ 

પચંાયતની આગામી મીહટાગમા ં કૂી શકાય અથવા તા કાઓલક 

બાબતોના હકસ્સામા ંકોઈ મવશેમ બેઠક બોલાવી શકાય. 
 

1.6.3 જો કે, વ્યાપક જાિરે હિત િરાવતી તા કાઓલક પ્ર ૃમતની બાબતો 

સરપચંની મજૂંરી અને ગ્રામ પચંાયતના મોટા ર્ાગના સભ્યોની 

સમંમતથી મવચારણા માટે લવેામા ંઆવશે. 

 
2 મમરટિંગની આવમૃિ 
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2.1  ગ્રામ પચંાયત વ્યવસાયના વિીવટ માટે જેટલી વાર જરૂર િોય તેટલી 

વારમળી શકે છે. 

2.2 જયા ં િુી લા  ુપડતા કાયદા િઠેળ જોગવાઈ ન િોય  યા ં િુી, ગ્રામ 

પચંાયત દરેક મહિનામા ંઓછામા ંઓછી એકવાર મળશે. 

 
 

3 કોિમ 

 

3.1 ગ્રામ પચંાયતની મમહટાગ માટે ક્વોરમ/કોરમ. 

 

3.1.1 ગ્રામ પચંાયતની બેઠક માટેની ક્વોરમમા ં ગ્રામ પચંાયતના 
સભ્યોની ુલ સખં્યાની બ મુતી િશે, તે સમય માટે અથવા 
લા  ુ પડતા કાયદાઓ િઠેળ ચૂવવામા ં આવેલા સભ્યોની 
અથવા ઓછામા ંઓછી સખં્યા િશે. 

3.1.2 કોરમ બેઠક દરમમયાન િાજર રિશેે. 
3.1.3 જો આવશ્યક કોરમ િાજર ન િોય તો કોઈ પણ તબકે્ક 

વ્યવસાયની બાકીની બાબત ધ્યાનમા ંલેવી નિીં અન ેઆગામી 
બેઠક માટે મવલઓંબત રિશેે, સાથે કારણોને લેઓખતમા ં રેકોડા 
કરવાના રિશેે. 

3.2 િસ ના ધિાવતા સભ્યોની કોિમ / ર ચચ ની જાહિેાત 

3.2.1 કોઈ રસ િરાવનાર સભ્ય )સરપચં / ઉપ-સરપચં િોય કે 
નિી(, તે ન તો કોરમ માટે ગણવામા ંઆવશે અને ન તો તે 
ચચાા દરમમયાન ર્ાગ લશેે અને તે સબંમંિત આઇટમ પર 
મતદાન કરશે જેમા ંત ેરસ િરાવે છે. 

3.2.2 જો સરપચં વ્યવસાયની કોઈ પણ વસ્ મુા ંરસ િરાવતો િોય, 

તો તેના દ્વારા આ બાબતની મવચારણા કરતા પિલેા ં સર્ામા ં

તેની જાિરેાત પ્રગટ કરવી જોઈશે અને તેણે આવી કોઈ 

વસ્ નુા સદંર્ામા ંકોઈ ઓબન-રુઓચ િરાવતા સભ્યને માટે રુશી 

છોડી દેવી જોઈશે. 
 



11  

 

3.2.3 જો એજન્ડા પર અને એજન્ડા પરની નોંિોના પરીપતણ પિલેા ં

રુઓચની જાિરેાત સઓચવ સમર કરવામા ંઆવી િોય, તો આવી 

જાિરેાતને એ બાબતમા ંએજન્ડા પર નોંિવામા ંઆવશે. 

3.2.4 મીહટાગમા ંરસ િરાવનાર સભ્ય )સભ્યો( દ્વારા રુઓચની જાિરેાત 

મવમે બેઠકમા ં મવચારણા કરવામા ંઆવે છે અન ેતે િકીકત કે 

તેઓ આ દુ્દા પરની મીહટાગમા ંચચાા / મતદાનથી દૂર રિલેા 

છે, તે મમહટાગની મમમનટ્સમા ંનોંિવામા ંઆવશે. 

 
3.3 કોિમની ઈચ્છા માટે મીટીંગની મોકફૂી 

3.3.1 જો, મીહટાગ માટે મનયત સમય પર, કોરમ િાજર ન િોય, તો 

િાજર સભ્ય )સભ્ય( ઓછામા ંઓછી 30 મમમનટ િુી અથવા તે 

સરકાર દ્વારા ચૂવવામા ંઆવેલ સમય િુી અથવા મીહટાગમા ં

િાજર રિલે સભ્યો દ્વારા સમંત થયા જુબ રાિ જોશે અને જો 

આ સમયગાળાની તદર કોઈ કોરમ ન િોય, તો સર્ાને કોઈ 

પણ ર્ામવ હદવસ િુી મો લૂ રાખવામા ં આવશે, જે અધ્યર 

અથવા તેમની ગેરિાજરીમા ંબેઠકમા ંિાજર સભ્ય)સભ્યો( દ્વારા 

નક્કી કરવામા ંઆવશે. 

3.3.2 જો મો લૂ રાખેલ મમહટાગમા ં પણ કોરમ િાજર ના રિ,ે તો 

મમહટાગ રદ્દ થયલે ગણાશે. 

3.3.3 જો કોરમ િાજર િોય ત ેમમહટાગમા,ં સમયની અવણૂાતાના કારણ ે

ચચાા / મનણાય માટે થોડા એજન્ડાની બાબતો બાકી રિલે િોય, 

તો તે મીહટાગના અવણૂા એજન્ડા તગે ચચાા કરવા માટે 

મીહટાગના પછીના હદવસે અથવા કોઈ અન્ય ર્ામવ હદવસ માટે 

મો લૂ રખાશે. 
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3.4 કોિમની ઈચ્છા માટે અન્યથા મમરટિંગની મોકફૂી 
 

3.4.1 િાજર રિલે બ મુતી સભ્યોની સમંમતથી સરપચં ગ્રામ 

પચંાયતની માન્યતાવવૂાક આયોજજત સર્ાને સ્થઓગત કરી શકે 

છે. 

3.4.2 આવી મો લૂીની િકીકતો અને કારણો મીહટાગની કાયાવાિીમા ં

નોંિવામા ંઆવશે. 

3.4.3 ગ્રામ પચંાયત અથવા સરકાર દ્વારા મજૂંર કરવામા ં આવેલી 

મો લૂીની કાયાવાિી, જો કોઈ િોય, તો તેનુ ં પાલન કરવામા ં

આવશે. 

 
4 બેઠકમા ંઉપસ્સ્થમત 

4.1 ઉપસ્સ્થમત 

 

4.1.1 દરેક ગ્રામ પચંાયત ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગો માટે અલગ 

િાજરી રજજસ્ટર જાળવશે. 

 

4.1.2 િાજરી રજજસ્ટરમા ં નીચેની મવગતો લખવાની રિશેે  :અનટુમ 

નબંર અને મીહટાગની તારીખ; મીટીંગનુ ં સ્થળ; મીટીંગનો 

સમય; સભ્યોના નામ અને િસ્તારર, તેમજ સેટેટરી અને 

આમતંણ દ્વારા મીટીંગમા ં િાજરી આપનાર અન્ય વ્યસ્ક્તઓના 

નામ અને િસ્તારર. 
 

4.1.3 િાજરી રજજસ્ટર ગ્રામ પચંાયતની કચેરી અથવા ગ્રામ પચંાયત 

દ્વારા મજૂંર કરવામા ંઆવેલ અન્ય કોઈ સ્થળે રાખવામા ં

આવશે. 
 

4.1.4 િાજરી રજજસ્ટરનુ ંકોઈપણ સભ્ય દરેક સમયે મનરીરણ કરી શકશે. 
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4.1.5 િાજરી રજજસ્ટરમા ંકરવામા ંઆવેલ એન્ટ્રી સેટેટરી અથવા તેની 
ગેરિાજરીમા,ં સરકાર દ્વારા અમિ ૃત વ્યસ્ક્ત દ્વારા પ્રમાઓણત 
કરવામા ંઆવશે. 

 

4.1.6 િાજરી રજજસ્ટરને સઓચવ (સેટેટરી )અથવા સરકાર દ્વારા 

અમિ ૃત વ્યસ્ક્તની કસ્ટડીમા ંરાખવામા ંઆવશે. 

 
4.1.7 િાજરી રજજસ્ટરને તેમા ં કરવામા ં આવેલ છેલ્લી એન્ટ્રીની 

તારીખથી ઓછામા ંઓછા પાચં વમા િુી અથવા સરકાર દ્વારા 
મનહદિષ્ટ કરવામા ં આવેલ અન્ય મિિમ સમયગાળા માટે 
રુઓરત રાખવામા ંઆવશે. 

 
4.1.8 િાજરી રજજસ્ટરને અથવા પચંાયતના અન્ય કોઇ રેકોડાનો 

સરકાર દ્વારા મજૂંર કરવામા ંઆવેલ નીમત મસવાય નાશ કરી 
શકાશે નિીં. 

 
)હાજિી િ જસ્ટિન  ંન નૂાન  ંફોમેટ , અન સચૂચ-  મા ંદશાયવવામા ંઆવેલ છે) 

 

 

4.2 અન પસ્સ્થમતની અન મમત 

 

4.2.1 અનપુસ્સ્થમતની અનમુમતની મજુંરી સભ્ય (સભ્યો )ને  યારે જ 
આપવામા ંઆવશે જયારે આ ગેરિાજર રિવેા માટેની મવનતંી 

સેટેટરી અથવા સરપચંને આપવામા ંઆવી િશે. 

 
4.2.2 ગેરિાજરીની રજા માટેની મવનતંી, મીટીંગમા ં િાજર રિવેાની 

અરમતા માટેનુ ંકારણ જણાવવુ ંજરૂરી છે. 

 
5 બેઠકમા ંએજન્ડાન  ંવાચંન 

 

મીટીંગમા ં સરપચં અથવા સેટેટરી દ્વારા એજન્ડાનુ ં વાચંન કરવામા ંઆવશે .
સરપચં અથવા સેટેટરી એજન્ડાને મીટીંગમા ંચચાા અને મતદાન માટે કૂવામા ં

આવે તે પિલેા ં તેઓ બાબતો/ઠરાવોનો ઉદે્દશ , જરૂહરયાત અને અસરોને 
સમજાવશે.
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6 મીરટિંગની  કાયય નોંધ 

 

6.1 કાયયનોંધન  ંિેકોરડિંગ 

 

6.1.1 દરેક મીટીંગની કાયાવાિી સેટેટરી દ્વારા મમમનટ કુમા ંનોંિવામા ં
આવશે. 

6.1.2 મમમનટ્સ ચચાા મવચારણા ચચાા પછી તરત જ મીટીંગમા ં
વાચંવામા ંઆવશે અને તે મમમનટ કૂમા ંરેકોડા કરવામા ંઆવ્યા 
જુબ વાચંવામા ંઆવશે. 

6.1.3 મમમનટ કુમા ં નીચેના સહિતની માહિતી સાથે મીટીંગની 
કાયાવાિીનો ન્યાયી અને યોેય સારાશં લખવામા ંઆવશે: 

 મમમનટ સ્પષ્ટ, સઓંરપ્ત અને સાદી ર્ામામા ં હિન્દીમા ં અથવા 
રાજયની સિાવાર ર્ામામા ંલખવામા ંઆવશે. 
 

 મમમનટની શરૂઆતમા,ં અનટુમ નબંર અને મીહટાગનો પ્રકાર, 

તારીખ, હદવસ, સ્થળ અને મીહટાગની શરૂઆતના સમયનો 
ઉલ્લખે કરવાનો રિશેે  .અને તતમા ં મીહટાગની સમાચ્પ્તનો 
સમય પણ મમમનટના તતમા ંલખવામા ંઆવશે. 

 

 મમમનટ્સમા ંસેટેટરી  ,મીહટાગમા ંિાજર સભ્યો અને આમમંતતોના 
નામ પણ રેકોડા કરવામા ંઆવશે.  

 

 મીટીંગ બોલવવા માટે પાઠવવામા ં આવેલ ટૂંકી નોહટસ, જો 
કોઈ િોય તો તે માટેના કારણને મીનીટમા ં રેકોડા કરવામા ં
આવશે . 

 

 સભ્ય (સભ્યો )ના અસિમત દૃહષ્ટકોણ , જો કોઈ િોય, તો તેવી 
કોઈ પણ બાબતમા ંઅસિમત સભ્યના નામ સાથ ેત ેમમમનટમા ં
રેકોડા કરવામા ંઆવશે. 
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6.1.4 ગ્રામ પચંાયતની મીહટાગ સમર રજૂ કરવામા ંઆવેલ અથવા 

કાયાનોંિમા ંલખવામા ંઆવલેા કોઈ પણ દસ્તાવેજ, અિવેાલ 

અથવા નોંિોની શરૂઆત કરતા પિલેા આવા દસ્તાવેજો, 

અિવેાલ અથવા નોંિો સેટેટરી અથવા પે્રમસડેંમસાગ સિામિકારી 

દ્વારા ઓળખવામા ંઆવશે. 

 
6.2 કાયયનોંધની જાળવિી 

 

 
6.2.1 સેટેટરી કાયાનોંિનુ ંસચંાલન કરશે. 

 

6.2.2 મમમનટ કુ સ્પષ્ટ રીતે ગ્રામ પચંાયત અને તેની સ્ટેન્ડીંગ 
સમમમતઓની મીટીંગ માટે જાળવવામા ંઆવશે. 

 

6.2.3 કાયાનોંિ હિન્દીમા ં અથવા રાજયની સિાવાર ર્ામામા ં
જાળવવામા ંઆવશે. 

 

6.2.4 મમમનટ્સ કુના પાના અનટુમ ટમાકંમા ંરાખવામા ંઆવશે. 

6.2.5 કાયાનોંિ મમમનટની કુ સાથે ચોંટાડવામા ં કે જોડવામા ં નિીં 
આવે અથવા કોઈ પણ રીતે તેની સાથે ચેડા ંકરવામા ંઆવવા 
જોઈએ નિી. 

 

 )મમમનુસ   કનો ન નૂો ફોમેટ અન સ ચચ-  મા ંદશાયવવામા ંઆવ્યો છે) 
 

6.3 ઠિાવો /મનિયયોમા ંફેિફાિ અથવા તેને િદ કિવા  

 

6.3.1 ગ્રામ પચંાયતોના કોઈ ઠરાવને િુારી શકાશે નિી અથવા 
રદ કરવામા ંઆવશે નિી, મસવાય કે જે લા  ુપડતા કાયદા 
િઠેળ મનિાાહરત અને મજૂંર થયેલ ગ્રામ પચંાયતોના ુલ 
સભ્યોની બ મુતી સાથે અથવા ઉછચતમ સખં્યામા ં પસાર 
કરવામા ં આવેલા ઠરાવ દ્વારા તે કરવામા ં આવેલ િોય.
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6.3.2 આવા િુારા અથવા ઠરાવને રદ કરવાનો મનણાય સરકાર 
દ્વારા નક્કી કરેલા સમય મયાાદાની તદર કરવામા ંઆવશે. 

 

6.4 કાયયનોંધ પિ સહી કિવી  
 

6.4.1 ગ્રામ પચંાયતની મીહટાગની કાયાનોંિ પર મીટીંગના અધ્યર 
સિામિકારી દ્વારા તે મીટીંગમા ં અથવા આગલી મીટીંગમા ં
િસ્તારર કરવામા ંઆવશે અને તારીખ લખવામા ંઆવશે. 

6.4.2 િસ્તારર કરનાર વ્યસ્ક્તએ કાયાનોંિના દરેક વષૃ્ઠ પર 
આદ્યારર કરશે અને છેલ્લા વષૃ્ઠ પર િસ્તારર કરશે. 

6.4.3 કાયાનોંિમા ં કરવામા ં આવલેા િસ્તારર અને તારીખ અન ે
સ્થળનો પણ કાયાનોંિના છેલ્લા વષૃ્ઠમા ં ઉલ્લેખ કરવામા ં
આવશે. 
 

6.4.4 કાયાનોંિ એકવાર મમમનટ કુમા ંલખવામા ંઆવે, તે પછી ત ે
બદલી શકાશે નિીં  .લખવામા ંઆવલે કાયાનોંિમા ં કોઈપણ 
લેરલાર તેના પછીની મીહટાગમા ંગ્રામ પચંાયતની મેંજુરી દ્વારા 
જ કરવામા ંઆવશે અને તે મીહટાગના કાયાનોંિમા ંતેને રેકોડા 
કરવામા ંઆવશે. 

6.5 કાયયનોંધન  ંમનિીક્ષિ 

 

ગ્રામ પચંાયતની મીહટાગની કાયાનોંિ ગ્રામ પચંાયતની કચેરીમા ંકોઇ પણ વ્યસ્ક્ત દ્વારા 
મનરીરણ માટે લુ્લી રિશેે અને તેની પ્રમાઓણત નકલ કોઈપણ વ્યહકત અરજી કરીને 
લા  ુપડતા કાયદાઓની સુગંતતા સાથે મેળવી શકાશે . 

 
6.6 કાયયનોંધની જાળવિી અને તેન  ંિક્ષિ 

 

6.6.1 મમમનટ્સ કુ સેટેટરીની કસ્ટડીમા ં રાખવામા ં આવશે અથવા 
સરકાર દ્વારા આ િે  ુ માટે અમિ ૃત કરવામા ંઆવેલ વ્યસ્ક્ત 
પાસે રાખવામા ંઆવશ.ે 

 
6.6.2 તમામ મીટીંગોની કાયાનોંિ કાયમી અથવા ઇલેક્ટ્રોમનક સ્વરૂપે 

કાયમી રીતે સાચવી રાખવામા ંઆવશે.
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6.6.3 મમમનટ્સ કુ ગ્રામ પચંાયતની કચેરીમા ંરાખવામા ંઆવશે. 

7 સચચવ )સેટેટિી )ની કામગીિી  

7.1 ગ્રામ પચંાયતના સેટેટરી નીચે જુબની કામગીરી કરશ ેએવી અપેરા 
રાખવામા ંઆવે છે: 

 

• તેની મીટીંગોમા ંપચંાયત દ્વારા પસાર કરવામા ંઆવલેા ઠરાવોને   
   અમલ કરશે અને તેનો અમલ કરવા માટે જરૂરી પગલા ંલશેે. 
• તેને સબંમંિત પચંાયત મવસ્તારના લોકોને મનણાયો મવશે જાણ  
   કરશ ે. 
• ગ્રામ પચંાયત અને તેના સમમમતઓની મીટીંગ બોલાવશે . 
• ગ્રામ સર્ા મીટીંગો સહિત ગ્રામ પચંાયતની દરેક મીટીંગોમા ં 
   િાજર રિશેે. 
• મમમનટ્સ કુમા ંપ્ર યેક મીહટાગની કાયાવાિી ર્ૌમતક અથવા  
   ઇલકે્ટ્રોમનક સ્વરૂપમા ંલખશે. 
 

• તેના દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવેલી તમામ માહિતી જેમ કે , 
   પતવ્યવિાર, ખાસ કરીને સરકારની મવમવિ યોજનાઓ અને  
   સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલી ચૂનાઓ, સરપચં સમર અને  
   મી નીગ દરમમયાન તમામ સભ્યોની માહિતી માટે રજુ કરશે. 
 

• ગ્રામ પચંાયત વતી તમામ પતવ્યવિાર પ્રાપ્ત કરશે અને તેના  
   પર યોેય પગલા ંલેશ.ે 
 

• દરેક મીટીંગના એજન્ડા માટે અને એજન્ડાની નોંિો માટે સરપચં  

   સાથે પરામમા કરીને તેન ેતમતમ રૂપ આપશે. 
 

• લા  ુપડતા કાયદા િઠેળ ઓૂચત તમામ રજજસ્ટર અને રેકોડા  
   જાળવશ.ે 
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• સરપચં /ઉપ-સરપચં અથવા કોઈપણ સભ્યની ઓહલસમા ંકોઈ  

   પણ ખાલી થતી જેયા માટે બ્લોક ડવેલપમેન્ટ ઓહલસરને  
   હરપોટા કરશે. 
 

• પચંાયતના ર્ડંોળ, અસ્કયામતો અને ગ્રામ પચંાયત દ્વારા  
   જાળવવામા ંઆવેલા રેકોર્ડ ાસનો રુઓરત કબજો  જાળવશે અને  
   તેના માટે જવાબદાર રિશેે. 
 

 •તેમના  ાનમા ંઆવે એવા કોઈપણ ગેરકાયદેસર કાયા અ થવા  
   ગેરરીમત અથવા સિાનો દુરૂપયોગ કરવો અથવા સરપચં  
   અથવા ઉપ -સરપચં અથવા ગ્રામ પચંાયતના સભ્યો દ્વારા  

   કાનનૂી જોગવાઈઓના કોઈ પણ ઉલ્લઘંન, જેવી બાબતોની  
   બ્લોક ડવેલપમેન્ટ ઓહલસરને જલદી જાણ કરશે. 
 

• સરકાર દ્વારા સમયાતંરે જારી કરવામા ંઆવેલી ચૂનાનુ ંપાલન   
   કરશ.ે 
 

•  ગ્રામ પચંાયતના ચ ૂટંાયેલા પ્રમતમનમિઓ સાથે સારા સબંિંો  
    જાળવી રાખશે. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 અનુ ઓુચ-A 
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ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગ માટેની નોરટસ 

      )પચંાયત અને ાલોક/માલાન  ંનામ)  

 

 

Date: 

 

   પ્રમત 

સભ્યનુ ંનામ અને સરના ુ ં
 

શ્રીમતી /શ્રીમાન , 

આ સાથે તમને જાણ કરવામા ંઆવે છે કે _______________________ (ગ્રામ પચંાયતનુ ંનામ )ની 
મીટીંગ_____________  (હદવસ અન ેતારીખ )ના રોજ __________ (સમય )થી નીચેની બાબતોની 
ચચાા અને વ્યવિાર કરવા માટે ____________ (સ્થળ )પર રાખવામા ંઆવેલ છે:  

 

 
(i)   

(ii)   

(iii)  

 (iv)  
 
 

આ મીટીંગનો એજન્ડા અને એજન્ડા પર મવગતવાર કાયા ઓૂચ અને નોંિો આ સાથે બીડવામા ંઆવી છે. 
 

તમને મવનતંી કરવામા ંઆવે છે કે તે મીહટાગમા ંિાજર રિીને આર્ારી કરશો . 
 

 

આપનો મવશ્વા  ુ 
 (સિી)  

 (સઓચવ/અમિ ૃત અમિકારીનુ ંનામ)  

 

 
 

 

 

 

 અનુ ઓુચ-B 
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એજન્ડાની બાબતોની પ્રમાિ તૂ સ ચચ 

મીહટાેસની કાયા ઓૂચમા ંનીચનેી બાબતોનો મનમિત પણે સમાવેશ કરવામા ંઆવશે: 
• ગેરિાજરીની રજા મજુંર કરવી  

• અગાઉની મીહટાગની કાયાનોંિની નોંિ લેવી  

• સ્ટેહન્ડિંગ કમમટી (ઓ )ની મમટીંગની કાયાનોંિની નોંિ લેવી  

• ગત મીહટાગના મનણાયો માટે ઍક્શન ટેકન હરપોટા (ATR  )અને તેનુ ંઅનવુતાન ; 

• ગ્રામ પચંાયતના તદાજપત અને વામમિક યોજનાને મજુંરી /અમલીકરણ /ઉપયોગ/સમવતસ  

   સમીરા 

• આવક અને ખચાના મનવદેન આપવા અને નાણાકીય મનવેદનોમા ંવિઘટના કારણો આપવા,  

   જો કોઈ િોય તો; 

• નવા કાયો અને યોજનાઓને મજૂંરી 

• મવમવિ યોજનાઓ િઠેળ ર્ડંોળના ઉપયોગની સમીરા; 

• બાિંકામના કાયાની ર્ૌમતક પ્રગમતની સમીરા, અન્ય યોજનાઓ અને પ્રવમૃિઓની સમીરા; 

• ગ્રા ય સેમનટેશન, સ્ટ્રીટ લાઇહટાગ, ગ્રામીણ રસ્તાઓ, પીવાના પાણી, આંગણવાડી, વ્યાજબી  

   ર્ાવની દુકાનો, સ્ લૂ ઇમારતો  ,આરોેય કેન્આ , વગેરેની જાળવણીની સમીરા;. 

• કોઈપણ અન્ય બાબત; 
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અનુ ઓુચ-C 

 

સભ્યોની હાજિીન  ંિમસ્ટિ 
 

(ગ્રામ પચંાયતનુ ંનામ) (બ્લોક) (જીલ્લો) 

મીટીંગ ન.ં અને તારીખ: 

સ્થળ: 

સમય: 

 

મીટીંગનો પ્રકાર (સામાન્ય/ખાસ/તા કાઓલક) 

 

 
ટમાકં

. 
િાજર 
સભ્યનુ ં
નામ 

 

વોડા ન.ં 

સિી/ત ઠુાની 
છાપ 

આવ્યા
નો  

સમય 

જવા
નો 

સમય 

સેટેટરી / સરપચં દ્વારા 
પ્રમાઓણત )ત ઠૂાની છાપના 

હકસ્સામા(ં 

1)       

2)       

3)       

4)       

5)       

6)       

7)       

8)       

9)       

10)       

11)       

12)       

13)       

14)       

15)       

16)       

17)       

18)       

19)       

20)       
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અનુ ઓુચ-D 

 

ગ્રામ પચંાયતની મીટીંગની મમનીટ   ક 
  

(ગ્રામ પચંાયતનુ ંનામ) (બ્લોક) (જીલ્લો) 

મીટીંગ ન.ં અને તારીખ: 

સ્થળ: 

સમય: 

 

મીટીંગનો પ્રકાર (સામાન્ય/તા કાઓલક/ખાસ બોલાવવામા ંઆવલે) 

 

િાજર રિલેા સભ્યો 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

કાયયનોંધ/કાયયવાહીનો િેકોડય : 
બાબત ન ં.1  

 

 _  
 

 

 

 

 

 

બાબત ન ં.2 
 

 

 

 _  
 

 

 

 

 

 

ટમાકં. નામ  િોદ્દો  કયા વોડાન ુ ં
પ્રમતમનમિ વ કરે છે 

(i)    

(ii)    

(iii)    

(iv)    

(v)    

(vi)    
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બાબત ન.ં3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

બાબત ન.ં4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્ર  ખના આભાિ માટે મતદાન સાથે મીટીંગ 00: 00 વા યે પિૂય થઈ.  

 

 

 

તાિીખ  / / :સ્થાન                                   :    )હસ્તાક્ષિ) 
                                                      )સિપચંન  ંનામ/કાયયપાલક સિામધકાિી )  
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