
स्थानिक स्वराज्य संस्थे समोरील आव्हािे 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हापररषद ही ग्रामीण नवकासाची निसिुी 

आह.े गाव पातळीवर ग्रामनवकासात ग्रामपंचायतीची भनूमका ही अत्यंत महत्वपुणण असते. ग्रामसभा ही प्रत्यक्ष 

लोकशाहीचे प्रनतनबंब असिू आि ग्रामपंचायतीच्या व्यवस्थेत ग्रामसभेला अिन्य साधारण महत्व आह.े ग्रामसभा या 

लोकशाही सक्षमीकरणाच्या दृष्टीिे कायण करीत असिू ७६ व्या घटिादरुुस्ती िसुार ग्रामसभेला घटिात्मकदृष्टया 

अनधकार बहाल करण्यात आलेले आहेत. अशा या ग्रामसभा गावातील लोकांच्या प्रनतनबंबाचे प्रनतनिधीत्व करतात. 

असे असले तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थे समोरील आव्हािे पढुील प्रमाणे नदसिू येतात. 

१. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे  आव्हाि  

 स्थानिक स्वराज्य संस्था ही लोकांिा शासि कारभारात सहभागाची संधी दतेे. यामळेु गावाच्या नवकासातील 

निणणय प्रनियेमध्ये गावातील सवण लोकांचा सहभाग होतो. यातिू लोकशाहीच्या नवषयी लोकांच्या मिात आस्था 

निमाणण होते आवश्यक असते. लोकशाहीमध्ये मतदार हा रािा असतो व तो ख-या अथाणिे ग्रामसभेच्या माध्यमातिू 

आपल्या अनधकाराचा वापर करतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ग्रामसभेमुळे राज्यघटिेनवषयी व लोकशाहीच्या 

प्रनियेनवषयी लोकांच्या मिात आस्था निमाणण होते पण प्रत्यक्षात लोकांिा आपल्या मतदािाचा हक्का बाबात िागतृी 

िसणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था नह लोकशाहीची प्राथनमक पायरी आह े याबात लोकांच्यात अभाव असल्यािे 

लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे आव्हाि निमाणण झाले आह.े 

२. गावाच्या नवकासामध्ये प्रत्यक्ष सहभागाबाबत उदासीिता :-  

 नवकें द्रीकरणाची लोकशाही प्रनिया प्रत्यक्षात ग्रामसभेच्या मार्ण त होते. लोकशाही व्यवस्थेतील रािकीय 

प्रनियेतील निणणय क्षमतेमध्ये व नवकासात प्रत्यक्ष मतदारांिा सहभाग घेता येत िाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील 

ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हापररषद एकमेव असे व्यासपीठ आह ेकी िेथे मतदारांिा प्रत्यक्ष सहभाग घेऊि 

गावाच्या नवकासाचा नियोिीत आराखडा तयार करण्याच्या प्रनियेत सहभाग घेता येतो. तसेच आपल्या अनधकाराचा 

वापर करुि नवकासाला बाधक असणा-या गोष्टीबाबत असंमती दाखवता येते. पण या बाबत गावाच्या नवकासामध्ये 

प्रत्यक्ष सहभागाबाबत उदासीिता नदसिू येत यामळेु गावाच्या नवकासात लोकांचा सहभाग नदसिू येत िाही. यामळेु 

अिेक गावाच्या नवकासाच्या योििा अयशस्वी होतािा नदसतात. 

३. लोकानभमुख व्यवस्था निमााण करतािा िोकरशाहीचा प्रभाव  



  स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्य ेग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हापररषद व्यवस्थामध्ये दनलत, 

आनदवासी, मनहला व तरुणांच्या आशा, आकांक्षा, व्यथा, आवािहीि लोक, दबुणल घटक, आनण मनहलावगण यांचा 

प्रामखु्यािे तळागाळातील समुदायामध्ये यात समावेश केला िातो. सामानिक, आनथणक अशी लोकानभमुख व्यवस्था 

यातिू प्रकट होते. पण यात िोकरशाहीचा प्रभाव नदसिू येतो िोकरशाही व्यवस्थावर  लालर्ीतशाही व भ्रष्टाचार याचा 

प्रभाव असल्यािे लोकानभमखु व्यवस्था निमाणण होतािा अिेक अडचणी येतात. 

४.शासकीय योजिांचा लाभ तळागळा पयात पोहचत िाही. 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हापररषद व्यवस्थेत शासिाद्वारे राबनवल्या 

िाणा-या नवनवध योििांच्या लाभाथीची निवड करण्याचा अनधकार नदला आह.े तसेच नवनवध योििांची 

कायणप्रणालीचे निररक्षण करण्याचा अनधकार असल्यामळेु ग्रामसभा ही शासकीय योििांचा लाभ तळागळातील 

वंनचत घटकांिा पोहचनवण्याचे कायण नदले असले तरी िोकरशाहीची उदासीिता व रािकारणा याच्या प्रभावामुळे 

शासकीय योििाचंा लाभ तळागळा पयणत पोहचत िाही. 

५. ग्रामसभा राजकीय आखाडे बिले आहेत . 

 ग्रामसभा ही ग्रामीण नवकासात र्क्त शासकीय कागदपि पाहणे, मंिरुी दणेे,ठराव करणे याबाबतच िसिू 

गावातील स्थानिक समस्या व त्यांच्यानवषयीचे प्रश्न उपनस्थत करुि त्याच्याबाबत साधक बाधक चचाण करणारे 

व्यासपीठ आह.े पण याचा वापर रािकीय हवेे दवेे , रािकीय सघषण  यासाठी िास्त होतािा नदसिू येतो. तसेच 

ग्रामसभा म्हणिे नवरोधी गटाचे उटे्ट काढण्याची िागा बिली आह.े लोकशाहीत रािकारण असणारच असे गहृीत 

धरले तरी ग्रामसभा रोखिू नवकासात अडथळा निमाणण करण्यासाठी ते वापरले िाऊ लागले आह.े म्हणिे 

लोकशाहीिेच लोकशाहीचा संकोच करण्याचा हा प्रयत्ि आह.े िोकरशाहीतील अनधकारी, प्रनतनिधी डोळयावर पट्टी 

तरी बांधतात नकंवा गावाच्या रािकारणात सामील होतात. पररणामी अिेक सभांची गणसंख्या र्क्त कागदावर 

दाखवली िाते व यामुळे गावांला सक्षम करण्याच्या उद्दशेािे आखलेली योििा अंमलबिावणीच्या पातळीवर निष्प्प्रभ 

नदसते. 

६. जितेपयात मानहती पोहचविण्यास  नवलंब 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती व निल्हापररषद व्यवस्था नवकासाच्या, 

निणणयाच्या दृष्टीि ेर्ार महत्वाची आह.े  पण या व्यवस्थेची कामकािाची मानहती व पध्दती िितेपयंत उदासीिता 

नदसिू येते. 



७. स्थानिक स्वराज्य संस्थे मधील ग्रामसभेबाबत उदासीिता 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्य े ग्रामपंचायत, पचंायत सनमती व निल्हापररषद व्यवस्थेत ग्रामसभा ह े प्रत्यक्ष 

लोकसहभागाचे प्रनतक आह . मतदार ह ेसदस्य ग्रामसभा बैठकीतील नवषय ह े व्यवस्थापकीय भनुमकेला अिसुरुि 

असतात. स्थानिक प्रश्न, सामनुहक समस्या, वैयनक्तक प्रश्न याची चचाण होण्यासाठी वेळही कमी नमळतो. यामुळे मग 

कशाला सभेत िायचे? असेही लोकांिा वाटू लागते व तटस्थता व निशिीयता निमाणण होत असल्याचे नदसिू येते. 

८. स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये ग्रामसभा सक्षमीकरणाचे आव्हाि 

 सते्तचे नवकें द्रीकरण करुि खेडोपाडी नवखरूलेल्या सामान्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ग्रामसभांची योििा 

करण्यात आली. परंत ु त्या नवषयी कमालीची अिास्था आढळत आह.े ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची मानहती 

ग्रामसभेच्या माध्यमातिू िितेपयंत पोहचवली िाते. ग्रामसभाही लोकसहभाग, लोकमताची दखल व ििमताचा 

अंकुश ठेवण्यास उपयकु्त ठरणारे साधि आह.े माि या साधिाचा परेुपरू उपयोग होतािा नदसत िाही. एका 

अनतशय िांतीकारी निणणयाच्या अंमलबिावणीत निमाणण होत असलेले अडथळे आनण कायद्यालाच चकवा 

दणे्याची वाढती वतृ्ती पानहली तर गावांतील एक रािकीय र्ड असेच स्वरुप ग्रामसभेला प्राप्त झाले आह.े 

९. स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये मनहला सहभागाचे आव्हाि  

 स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये मनहलांचा सहभाग अनधक अपेनक्षत आह.े कोणत्याही निणणय गावांिे एकनित 

घ्यावा म्हणिू मनहलांच्या उपनस्थतीला महत्व दणे्यात आले आह.े मनहला गैरहिर राहणे याचाच अथण अधाण गाव 

गैरहिर राहणे असा होतो. परुुषप्रधाि संस्कृतीचे वचणस्व असल्यािे ग्रामपंचायतीवर निवडूि गेलेल्या मनहलांिीही 

सभेस उपनस्थत राहू िये अशी नस्थती आह.े रािकारण आनण परुुषी वचणस्व यातिू मनहलांिा िाणीवपवूणक 

सहभागापासिू दरू ठेवले िाते. त्यामुळे सभेतील मनहलांची उपनस्थती व सहभाग अत्यल्प आह.े ह ेसवेक्षणातिू 

स्पष्ट झालेले आह.े तसेच यांच्याशी निगडीत वररष्ठ शासकीय अनधकाऱ्याच्याकडूि त्याला पषु्टी नमळते 

 एकंदरीत स्थानिक स्वराज्य संस्थे मध्ये गावातील सामदुानयक कतणव्यांचे व आशा- आकांक्षांचे प्रनतक आह.े 

त्यामुळे वरील आव्हािांिा दरू करण्यासाठी प्रयत्ि झाले पानहिेत  
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