
थािनक वरा य सं थेची ऐितहािसक पा भूमी 

 

तावना :  

 भारताचे रा िपता महा मा गांधी यांनी ामरा य थापनेचा आ ह धरला होता. खेड्यांना 

राजक य वाय ता बहाल करावी आिण खेडी ही वयंपूण राजक य व आिथक घटक बनवली जावीत 

असे यांचे ितपादन होत.े महा मा गांधी या रामरा या या क पनेत वा यत व वयंपूण खेड्यांना 

िवशेष मह व होत.े आप या देशात खेड्यांना ा  झालेले म यवत  थान िवचारात घेऊन ाम 

वरा याच ेरा िपता महा मा गांधी यां या संक पनेला मूत प दे यासाठी घटनेतील कलम ४० नुसार 

ामपंचायत थापन कर याचे अिधकार रा य सरकारला दे यात आल.े रा य घटनेतील भाग ४ म ये 

रा यधोरणा या िनती िनदशक त वांम य े अनु छेद ४० नुसार रा य हे ामपंचायती संघटीत 

कर याकरीता उपायोजना करीत व यांना स म कर यास य न करले . तसेच या पं यात यव थेम ये 

वेळोवेळी बदल कर यासाठी िविवध सिम यांची थापना केली व या सिम यां या िशफारशीनुसार पं या 

राज यव थेचे संघटना मक रचना व इतर सुधारणा कर यात आ या आिण पंचायत यव थेला बळकटी 

ा  क न िदली 

अ.) सामुदाियक िवकास काय म  

 वातं य ा ीनंतर भारताला या अनेक सम यांचा सामना करावा लागला. यातील एक 

सम या आिथक मागासलेपणा ही होती. ती दु र कर यासाठी १९५१ साली पिहली पंचवािषक योजना 

सु  झाली. पाच वषा या कालावधीत रा याची आिथक उ ी  सा य करणे व यासाठी कालावधीत  

य न करणे अशा पंचवािषक योजनेची अ मलबजावणी सरकारने केली. या योजनेत सरकारने शेती 

िवकासावर जा त भर िदला. या योजनेम ये ामीण पुनरचनेलाही मह वाचे थान िदल.े याचा एक भाग 



हणून सरकारने पंचायतराज यव था राबवली. सामु िहक िवकास काय मातून पंचायतरा या या 

थापनेने ख या अथाने चालना िमळाली. 

 वातं यो र काळात ामीण भागाचे मागासलेपण दू र कर यासाठी आिण या समाजापढुील 

िनरिनरा या सम यांचे िनराकरण कर यासाठी आिण उपाययोजना करणे सरकारला भागच होत.ेकारण 

वसाहती या काळातील ि टीश शासन जाऊन आपले सरकार आले होत.े ते हा आप या सरकारकडून 

जनते या अपे ा असण े वाभािवक होत.े याचे भान ठेवून सरकारने आिथक िवकासाला ाधा य िदल.े 

यासाठी िनयोजकाचा अवलंब क न पंचवािषक योजनेची सु वात केली. योजनेचे यश ामीण 

समाजा या िवकासावर अवलंबून आह.े कारण १९५१ या एकूण लोकसं येपैक  ८२.७ % लोक 

ामीण समाजात हणजे खेड्यात राहणारी होत.े जोपयत ामीण समाजाचे मागासलेपण दु र होत नाही 

िकंवा यां या िवकासासाठी चालना िमळत नाही तोपयत या देशा या आिथक िवकासाचे व न साकार 

होणार नाही हे उघड होत.े हणून भारत सरकारने ामीण समाजा या सवागीण िवकासासाठी पंचवािषक 

योजनेला गती ा  क न दे यासाठी समाज िवकास योजना िकंवा सामु िहक िवकास काय म २ 

ऑ ट बर १९५२ सु  केला.  २ ऑ ट बर १९५२ हा िदवसा महा मा गांध या जयंतीपासून देशात 

समाज िवकास काय माला ारंभ झाला. याची उि े खलील माण े

योजनेची उि े - 

१. िवकासा या कायात ामीण जनतेला सहभागी क न घेण.े 

२. ामीण भागातील नैसिगक साधनसंप ी आिण मानवी श ण यांचा जा तीत जा त उपयोग क न 

घेउन ामीण समाजाला आिथक सामािजक व सां कृितक िवकास घडवून आणण.े 

३. िवकास कामा या मा यमातून ामीण जनते या जीवनमानाचा दजा सुधारण े

४. ामीण जनते या भौितक आिण सां कृितक िजवनात तसेच ित या मानिसकतेत प रवतन 

घडवून आणण.े 



५. ामीण जनतेमधून थािनक पातळीवरील िवधायक वृ ी या काय म नेतृ वाचा िवकास साधणे. 

६. ामीण लोकांम ये ागितक ीकोन िवकिसत क न या योगे यांना रा  उभारणी या ि येत 

सहभागी क न घेणे. 

 याचबरोबर शेतीचा िवकास, िश ण सार, दळणवळणा या साधनाचा िवकास, रोजगार 

िनिमती, आरो य सुिवधा, यवसाय िश ण, गृहिनमाण, समाजक याण इ. गो ीचा आंतरभाव कर यात 

आला होता. या योजने या कायवाहीसाठी क  तर, रा य तर, िज हा तर, िवकासगट तर व ाम तर 

अशा एकूण पाच तरावर िवभाजन कर यात आले होत.ेया कारे सामुदाियक िवकासा या मा यमातून 

पंचायत राज यव था या बळकट कर याचा य न झाला. 

ब.बलवंतराय मेहता सिमती या िशफारसी :- 

 सामुदाियक िवकास योजना आिण रा ीय िव तार सेवा यांना आलेले अपयश ल ात घेऊन  

क  सरकारने ी बलवंतराय मेहता यां या अ य तेखाली १६ जानेवारी १९५७ रोजी एका सिमतीची 

िनयु  ती केली. या सिमतीम ये ठाकूर फु लिसंग, डी.पी. िसंग व बी.जी. राव ह ेया सिमतीचे इतर सद य 

होत.े मेहता सिमतीने आपला अहवाल २४ नो हबर १९५७ रोजी सादर केला. मेहता सिमती या                 

िशफरशी या ामु याने दोन घटकांवर आधारले या आहेत. या दो ही बाब चा अिधक िवकास घडवून 

आण या या ीने मेहता सिमतीने आप या िशफारशीत भर िद याच ेिदसून येत.े 

१. राजक य स ेचे फार मोठ्या माणात िवक ीकरण क न सामा यात या सामा य माणसाला 

राजक य स ेत सहभागी क न घेण.े 

२. सामा य माणसा या मदतीने व सहकायाने ामीण भागाचा सवािगण िवकास करण.े 

३.  पंचायतराज यव थेतील सवात खालचा तर हणजे ामपंचायत ही ख या अथाने ाितिनधीक 

व पाची असावी. ितचे सव सद य ौढ मतदारातून मतदाना या प दतीनुसार य  

िनवडणिूक ारे िनवड यात आलेले असावेत.\ 



४. रा य सरकार या खाल या पातळीवरील स ा व जबाबदा याचे संपूण िवक ीकरण कर यात 

याव.े 

५. पंचायतराज यव थापनात यां या भिव यकालीन िवकासात बळकटी यावी यासाठी रा य 

सरकारंनी जा तीत जा त अिधकार ावेत. जबाबदारी सोपबाबी व उ प नाच े अिधकाअिधक 

साधने यां याकडे सोपवावीत यामूळे पंचायतराज यव थेला गतीमानता येईल केवळ 

रा यसरकारने मागदशन, देखरेख व उ च पातळीवरच ेिनयोजन करावे ब आव यक या िठकाणी 

जा त पैसे उपल ध क न दे याच ेअिधकार ठेवावेत. 

६. ामपंचायत ही पूणत: पंचायत सिमती या िनयं णाखाली आपले काय करते. 

७.  पंचायत सिमतीकडे मह वाची काय सोपवली जातील. उ प नाचे साधने पंचायत सिमतीकडे 

राहतील म य थ सं था हणून ामीण िवकासाम ये पंचायत सिमतीची भूिमका मह वपूण 

असेल. 

८. सामािजक आिथक ि थतीची िविवधता ल ात घेता काही रा यात या ा तािवक यव थेत 

(रचनेत) सुधारणा बदल करता येईल ते िज हा पातळीवरील सं थेला अथात िज हा प रषदेला 

अिधक अिधकार देतील. 

९. पंचायतराज यव थेतील ि तरीय प दतीत काय करणा या लोक ितिनधीला उपयु  त िश ण 

दे यात याव.े 

१०. पंचायतराज यव थेत िज हा प रषद ही स ला देणारी सं था असावी. ितला ितनही 

 तरातील सव कामात एकसु ता आण याची जबाबदारी सोपवावी. 

११.  िनवािचत लोक ितिनधकडून सामु िहक िवकास काय म ब इतर काय माच े िनयोजन 

अंमलबजावणी कर यासाठी नोकरशाही कडून यांची य  कायवाही हावी. याचे अिधकारी 

कमचारी यांना पू रेशे ान व सकारा मक ीकोन ठेवता यावा. यासाठी कायशाळा, प रषदा, 



चचास  व  िश णाचे उप म राबवावेत. आिथक िवकासा या बाबीवर िवशेष भर दे यात 

यावा. यात िप याचे पाणी, शेती, सहकारी, चळवळ, ामीण उ ोग, पशुधन सुधारणा, आरो य 

यावर भर ावा. 

१२. सरकारकडून आले या पैशाची िवकास गटात िवभागणी करण,े आप या िवभागातील 

पंचायत सिम यांचे वािषक अंदाजप क मंजू र करणे, िवकासगटातील योजनाम ये एकसु ता 

आणने आिण पंचायत सिम यांना या या कामात मागदशन करणे इ यादी कामे िज हा 

प रषदेवर सोपिव यात यावीत.  

 थोड यात, पंचायतीराज सं था या केवळ लाभाथ  हणून नसा यात तर यांनी िवकासा मक 

मह वाची भू िमका पार पाडावी आशी अपे ा या सिमतीची होती. या सिमतीचे ामीण भागातील 

मिहलां या प रि थतीचा अ यास क न यां या आिथक उ प नात वाढ कर याचे व बालकांचा िवकास 

कर याचे माग सुचवावेत अशी अपे ा कर यात आली होती. बलवंतराय मेहता सिमतीने आप या 

अहवालात काही उपाय देखील सुचिवले होत.े याम ये धु रिवरहीत चुली, व छ प रसर, पाणी पु रवठा, 

गुरांची िनगा, िशवणकाम यासार या उपायांचा समावेश होता. तसेच पंचायती राजसं थातं मिहला 

िव तार अिधकारी व ामसेिवका यां या िनयु या क न यां यावर मिहला िवकासाची जबाबदारी 

सोपवावी असेही या सिमतीने सुचिवले होत,े परंतु  हे सव काय घरगुती व पाचे अस यामुळे मिहलां या 

आिथक उ प नात वाढ होणार नाही अशी या सिमतीची धारणा होती. तरी सु दा पंचायतीराज सं थात 

मिहलांना ितिनधी व दे या या बाबतीत या सिमतीचा आ ह होता हे सु दा िवसरता येणार नाही. 

रा ीय िवकास प रषदे या बैठक त १२ जानेवारी १९५८ रोजी बलवंतराय मेहता सिमती या िशफारशी 

मा य कर यात आ या. परंतु  रा ीय िवकास मंडळाने अगदी काटेकोर व पा या कोण याही िविश  

यव थेचा आ ह धरला नाही. याने रा यांना यां या थािनक प रि थतीला अनु प ठरेल अशी 

वतःची वेगळी यव था तयार कर याचे वातं य िदल.े  



 २ ऑ टोबर १९५९ म ये थम राज थान सरकारने पंचायत रा याची अंमलबजावणी सु  

केली. त कालीन प रि थतीत संयु ्  महारा ाची चळवळ सु  होती. १ मे १९६० ला वतं  महारा  

रा याची थापना झा यानंतर महारा  सरकारने बलवंतराय मेहता सिमती या िशफारशीनुसार रा यात 

पंचायतराज यव था सु  कर यासाठी त कालीन महसुलमं ी वसंतराव नाईक यां या अ य तेखाली 

सिमती नेमली. 

क. १. वसंतराव नाईक सिमती : 

 १ मे १९६० रोजी महारा  रा याची थापना झा यानंतर त कालीन महसूली मं ी वसंतराव 

नाईक या या अ य तेखाली लोकशाही िवक ीकरणाचा अ यास कर यासाठी सिमती गठीत कर यात 

आली. या सिमतीत ामिवकास मं ी भगवंतराव गाढे, िश ण मं ी बाळासाहेब देसाई, रां याच े

अथसिचव एम. आर. याद , सहकार व ामिवकास खा याचे सिचव डी.डी. साठे आिण पुणे िवभागाचे 

किमशनर एस.पी. मोिहते यांची तर सिचव हणनू पी. जी. साळवी यांची िनयु   कर यात आली होती. 

 वसंतराव नाईक सिमतीने आपला अहवाल १५ माच १९६१ रोजी सरकारला सादर केला. या 

अहवालात एकूण २२६ िशफारशी कर यात आ या हो या. महारा  शासनाचे बहतांशी ि वकार या व 

महारा  िज हा प रषद आिण पंचायत सिमती अिधिनयम १९६१ संमत क न ि तरीय पंचायत  

रा याची थापना केली. नाईक सिमतीने आप या अहवालात काही मह वा या िशफारसी 

खालील माणे आह.े 

अ) िज हाप रषदेसंबंधी सिमती या िशफारशी - 

१. िज हापातळीवर एक समथ असे िज हा प रषद या नावाचे कायकारी मंडळ थापन कर यात याव.े 

२. िज हा प रषदे या य पणे िनवडून येणा या सभासदांची सं या ४० पे ा कमी आिण ६० पे ा 

जा त असू  नय.े 



३. २५ हजारते ३५ हजार लोकसं या असले या एकसद यीय ादेिशक मतदारसंघातून एक सभासद 

िनवड यात यावा. 

४. वग कृत जाती, वग कृत जमाती व मिहला यामधून य  िनवडणूक तनू एकही सद य िनवडून न 

आ यास येक वगातून एकेक सद य ि वकृत करावा. तसेच एक अ य  असावा, थायी सिमती 

असावी, िवषय सिम या असा यात, खासदार, अमदारांना सद य व असू  नय,े  िज ाअिधका याचा 

ह त ेप असू  नये . 

५. िज हा मंडळाचा एक अ य  उपा य  व  थायी सिमती ब सहा िवषय सिम या असा यात. 

६.िज हा मंडळ हे केवळ शासकोय अनुदानावरच अवलंबून असू  नये, यां या काय मासाठी ब 

िनयोजनातील योजना करीता लागणा या एकूण िनधीपैक  काही भाग यांनी वतः उभा करावा. 

७.िज हा मंडळाला महसुलापैक  ७०% र  कम िमळावी. 

८.िज हा मंडळाने जमीन महसूल व लोकल फंड सेस (गंगाजळी) वाढिव याच ेठरिवले असेल तर या 

ठरावाला आव यक मतािधकाने संमती िद यास सरकारन े यानुसार शेतसा याचे दर ठरव याचे काम 

हाती यावे व सेस वाढवून ावा. 

१०.िज हा मंडळाचे काम हे मूख सात िवभागात िवभाग यात यावे. १) सवसाधारण, २) अथ, ३) 

बांधकाम, ४) सहकार ब उ ोग, ५) शेती, ६) आरो य, ७) िश ण. 

ब) पंचायत सिमती या संदभातील िशफारशी 

 वग कृत जाती, वग कृत जमाती व मिहला यां या येक एक ितिनधी या सिमतीवर िनवडून 

आला नसेत तर पंचायत सिमतीने या वगाचा येक  एक सभासद िनयु करावा याचबरोबर िवकास 

गटातील सभासद व, दान सरपंच, पदिस द सभासद असावेत इ यादी िशफारशी केले या आहेत. 

क) ामपंचायती या संदभातील िशफारशी 



 येक ामपंचायतीसाठी एक ामसेवकाची िनयु , ामसेवकावर ामपंचायतीचे िनयं ण, 

एक हजार िकंवा याहन अिधक लोकसं या असले या येक गावासाठी एक वेगळी ामपंचायत 

थापन कर यात यावी. िजथे लोकसं या कमी असेल ितथे गट ामपंचायत असावी. अशी िशफारशी 

केली. 

 नाईक सिमतीने थािनक वरा य सं थांना पु रेशे व यापक अिधकार दे याच े  सुचिवले आह.े 

िज हा तालुका व ाम पातळी योजनापैक  या योजना थािनक वरा य सं थाकडून अिधक 

प रणामकारक पार पाड या जातात. यां या बदलीत थािनक उप मिशलता व सहकाय यां यामुळे 

िवकासाला चालना िमळणार असेल तर अशा सव योजना थािनक े ाकडे बळती कर यात या यात. 

नाईक सिमतीने िज हा प रषद िव  िवषया या िशफारसी करताना सुचिवले को, कराची व िबगर कराची 

साधने िज हा प रषदेला िमळवून ावेत. लोकल फंड सेस हा जमीन महसूला या एक पयाला २० पैसे 

या माणे सामान पातळीवर असावा. तसेच समानीकरण प दतीने अनुदान दे याची प दत वापरावी याच 

अटी व  शतीवर  ७५% योजन अनुदान ाव.े याबरोबर वग ९ व वग २ ा अिधका यांना 

वेतनावरील सव खच रा य शासनाने करावा. केवळ वासभ ा व दैिनक भ ा िज हा प रषदेने करावा 

याच माणे ३ ब ४ ेणी कमचा यांबरील होणारा ७५% खच रा य सरकारने करावा या सिमती या 

िशफारशी महारा ात १९६१ अिधिनयमात संमत कर यात आ या आहेत. ' 

२. ब िगरवार सिमती 

 महारा  सरकारने िज हा प रषद व पंचायत सिमती अिधिनयमाची अंमलबजावणी तसेच िज हा 

प रषदेचे काय ब मु यमापन कर यासाठी २६ फे ुवारी १९७० रोजी ी. ल.ना. ब िगरवार यां या 

अ य तेखाली सिमती गठीत केली. या सिमतीने महारा ातील पंचायतराज सं थाचा अ यास क न 

२०२ िशफारसीसह आपला अहवाल १५ स टबर १९७१ रोजी सरकारला सादर केला 



  पंचायतराज सं थेने आपले काय भावीपण े पारपाड यासाठी या सं थांना वायतता देणे 

आव यक आह.े याचबरोबर अशा सं थांनी भावी  काय म काम करावे यासाठी सरकारने वतःचे 

िनयं ण ठेवून सहकाय केले पािहज.े पंचायत राजकडून अपे ा पे ा काही कायात यश िमळाले नाही 

याचे कारण हणजे या सं था या िवि य सं था हे कारण आहे. हणून या कायप दतीत बदल केला 

पाहीज.े यासाठी रा य सरकारने रा य. िज हा प रषद, पंचायत सिम या या ित ही े ातील कामाची 

सु प  यादी क न यादीतील पुरक अशी िव ीय यव था तयार करावी. तसेच गावपातळीवरील 

करावया या कामासाठी लोकवगणी ट केवारीत न ठरवता ती एकर कमी लोकवगणीची तरतूद करावी. 

ल. ना. ब िगरवार सिमतीने केले या िज हा प रषदेिवषयी िशफारसी 

१) थायी ब िवषय सिमती या सद या सं येत बाढ क न या सिमतीत काम करणा या त ाना घेताना 

याची शै िणक पा ता या िनकषानुसार कर यात यावी. 

२) उपकरातील वाढ ही िकमान ५ वष ब कमाल १० वष अंमलात राहील याची काळजी घेवून बाढीब 

उपकर र  कर याचा िज हा प रषदे या कोण याही तावाला रा यशासनाने परवानगी देवू  नय.े 

३) शेतीवरील उ प न कर िज ा या बसूली या माणात िज हा प रषद दे यात यावा. 

४) या ामणात िज हा प रषद आप या काय े ात करात बाढ करते या या माणात ो साहनपर 

अनुदान दे यात याव.े 

५) बांधील योजनांसाठी िज हा प रषद शासनाकडून पूण आिथक सहकाय िमळावे. 

६) अिभकरण त वाबर िदले या योजनां या बाबतीत योजना िनहाय पूण िनधी िज हा 

प रषदेला दे यात यावा. 

७) िज हा प रषदांना िमळणा या महसूली ब समकरण अनुदानातून ५०% र  कम अन.ुजाती/जमाती 

भू िमहीन शेतमजूर िसमांत शेतकरी व दू ् बल घटकांवर ती र  कम खच केली पािहज.े 



८) येक िज ात कृषी उ ोग महामंडळाची थापना क न यात रा यशासन, रा य कृषी उ ोग 

महामंडळ व िज हा प रषद सहभागी क न भागभांडबलदार बनवाव.े 

९) ाम िवकास िवभागाने िवकास सेवा संवग थापन करावा यात िज हा प रषद मधील िनयोजन 

अिधकारी, शासक य अिधकारी उपमु य कायकारी अिधकारी या जागी वग -१ अिधका यांचा 

समावेश करावा. 

१०) अिथक वष यांचा िवचार न करता िज हा प रषदेला िदलेली अनुदाने ही िज हा प रषदेने सलग १२ 

मिह याचा कालावधी ध न खच करावा. 

११) कलम १५७ म ये दु ती क न कराधान िवषयक अिधकार केवळ रा य शासनाकडे ठेवावेत तसेच 

िज हा प रषदेला आव यक असणा या उ पादक कायासाठी १००% अनुदान ाव.े 

१२) लघु  पाटबंधारे योजनेम ये लोका या लोकवगणीचा य  सहभाग असावा. 

१३) ामीण र ते दु ती ब देखभाल कर यासाठी शासनाने िवशेष सहकाय करावे. 

१४) ामीण भागातील पाणीपू रवठा यासाठी शासनाने भरीव अिधक िनधी यावा. 

१५) जमीन महसूल कराची जा तीत जा त मयादा या िज ात जमीन महसूल दरडोई २ . पे ा कमी 

असेल तेथे १.५० पे ा २.५० िकंवा ३.५० पैसे असा ठेवावा. 

१६) बवनमहसूल अनुदानाम ये २% व न ५% पयत बाढ कराबी. 

१७) एज सी योजनासाठी वरकड खच हणून ३% खच ावा. 

१८) ाथिमक आरो य क ाची सं या वाढवून ाथिमक आरो य क ातील औषध उपचार 

िनधीची तरतूद करावी. 

 अशा कारे या सिमतीने पंचायतरा यांचे मु यमापन क न पंचायतराज यव थेतील मु य दोष 

यव थे या अंमलबजावणीतच अस याचे प  केल.े पंचायत राज यव था ामीण जनते या अपे ांची 



पूतता कर यात कमी पडली आह.े याचे कारण सांगताना यांनी मु यदोष यव थे या 

अंमलबजावणीतीलच आह ेहे प  केले आह.े 

३. ाचाय पी.बी. पाटील सिमती 

 महारा ातील पंचायत रा य यव थेचे मू यमापन कर यासाठी महारा  सरकारने थापन 

केलेली एक मह वांची सिमती हणून ाचाय पी.बी. पाटील यां या अ य तेखाली पंचायतरा य 

मू यमापन सिमतीची थापना केली. या सिमतीपु ढे पंचायत रा य पुनिवलोकन कर याचे आ हान उभे 

होत.े तसेच पंचायतरा य यव थेचे उि े िकतपत सा य झाली आहेत ? पंचायत रा य यव थेचा 

सं था मक, आिथक व शासक य रचनेत फेरबदल करावा काय ? अशा अनेक ां या कायक ा या 

सिमती या पु ढे हो या. ाचाय पी.बी. पाटील सिमतीने वरील सव ांचा अितशय काळजीपूवक व 

सखोल अ यास केला आिण याआधारे जून १९८६ म ये आपला अहवाल सादर केला. यातील मूख 

िशफारसी खालील माणे आहेत. 

१) िज हा प रषदे या िनवडणूका वेळेवर घेत या जा यात. 

२) महारा ातील ामपंचायत अिधिनयम आिण िज हा प रषद ब पंचायत सिमती अिधिनयम यांचे 

एकि करण क न महारा  पंचायतराज अिधिनयम असा एकच अिधिनयम करावा. 

३) िज हा िनयोजन मंडळावर आमदार व  खासदार हे सद य असावेत. 

४) िज हा प रषद िनवािचत जागापैक  २५ % जागा मिहलांसाठी राखीव असा यात. 

५) िज हा प रषद अनुसु िचत जाती-जमाती राखीव जागा लोकसं ये या माणात 

असा यात ब राखोब मतदार संघ िफरते असावेत. 

६) िज हा प रषदेम ये आमदार व खासदार ितिनधी व दे यात येवू  नये. 

७) िज ातील महानगर पािलका वगळता उरले या 'अ', “ब', “क” वग नगर पािलकांचे अ य  हे 

िज हा प रषद पदिस द सहयोगी सभासद असावेत. 



८) स योजन अनुदानात वाढ करावी. 

९) जमीन महसूल व यावरील उपकर यां यापासून पंचायतराज सं थांना ावयाचे उ प न वसूली 

आधारभूत न घेता “'मागणी' आधारीत असावेत. 

१०) िज हा प रषदांना उ प न वाढव यासाठी भारत सरकार ब रा य सरकार स या जे कर आकारणी 

करतात ते कर बगळता अ य कर आकारणी अिधकार िज हा प रषदेला दे यात यावेत. 

११) वन महसूल अनुदान ५% व न १०% कर यात यावा. 

१२) स े या क ीकरणाची ि या थांबवून पु हा िवक ीकरणा या ि येस सु वात. 

१३) तलाठी, मामलेदार व बी.डी.ओ. आदी महसुल खाते व िज हा प रषद पंचायतसिमतीचे सेवक 

वग जनतेला एकि त व िनि त वळेेवर भेट यासाठी ामिवकास कायालय सु  कर याचा िनणय घे यात 

आला. 

१४) िज हा प रषदेची मुदत पाच वषाची असावी. 

१५)मिहला िवकास व बालिवकास सिम यांची थापना व अ य पद मिहलांसाठी राखीव असाव.े 

१६) अिव ासा ठराव वारंवार आणुन अि थरता येउ नये हणून िकमान १/३ सद यां या सद यांची 

आव यकता असावी असा ठराव वषातून एकदाच कर यात येईल. 

समारोप: 

 पंचायंत रा य हे ामीण पुनरचनेचे आिण ामीण समाजा या सवागीण प रवतनाचे एक मह वाचे 

साधन बनले आह,े ही गो  मा य करावी लागल.े पंचायत रा य यव थेत काही उिणवा ज र आहेत. 

पंचायत रा यामुळे ामीण समाजजीवनात काही सम या न याने िनमाण झा या आहेत हे देखील खरे. 

आह,े पण पंचायत रा या या सग या उिणवा मा य क नही असे हणता येईल क , ामीण 

महारा ा या िनरिनरा या े ांम ये प रवतन घडवून आण या या कामी पंचायत रा यासं थानी 



मह वाचा वाटा उचलला आह.े शेतीसुधारणा, िश ण सार, सहकार, समाजक याण, ामसुधारणा 

इ यादी अनेक े ांम ये या सं थांनी मह वपूण योगदान केले आहे. यापे ाही मह वाची गो  हणज े

पंचायत रा याने ामीण जनते या मानिसकतेत मोठा बदल घडवून आणला आहे. ामीण जनतेला 

िवकास कायातील आपला वाटा उचल यास ितला तयार कर याचे फार मोठे काय पंचायत रा यसं थानी 

केले आह.े हणून ामीण पुनरचने या मुख साधनामं ये ामीण समाजा या सवागीण िवकासाचे एक 

मह वाचे साधन हणून पंचायतराज यव थेकडे पािहले जात.े ामीण जनते या िवकासात या सं थांचा 

मह वाचा वाटा आह.े 

 

वा याय 

 १. अ.एका वा यात उ रे िलहा 

१.रा यघटने या कोण या कलमात पंचायात राज यव थाची तरतूद केली आह े? 

२.सामुदाियक िवकास काय म कधी सु  झाला ? 

३.वसंतराव नाईक सिमती कोण या रा याने थापन केली ? 

४.पं यात राज थापन करणारे पिहले रा य कोणत?े 

५. ा.पी.बी.पाटील सिमती कधी थापन झाली ? 

ब. रका या जागा भरा 

१. बलवत राया मेहता सिमती ................................साली थापन झाली 

२.वसंतराव सिमतीने ............................पंचायत राजा यव थेची िशफारस केली. 

३.महा मा गांधी यांचे ............................... व न होत.े 

४. ाचाय पी.बी. पाटील सिमतीने ........................साली अहवाला महारा  शासनाला िदला. 

५.िज हा प रषदेचा कायकाल ५ वषाचा साव अशी िशफारस..............................सिमतीने केली. 



 २. अ. िटपा िलहा  

१.सामुदाियक िवकास काय म 

२. ब िगरवार सिमती 

३. ाचाय पी.बी. पाटील सिमतीन े

ब. उ रे िलहा 

१. बलवंतराय सिमतीची पंचायत राज यव थेतील भू िमका प  करा ? 

२.महारा ात पंचायत राज यव थम ये वसंत राव नाईक सिमती या िशफारशीवर चचा करा ? 


