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लोकशाही ही या युगाची हाक आह,े ि  वातं य हा लोकशाही शासन व थेचा ाण बद ु आह.ेलोकशाही हा 

शासनाचा केवळ एक कार नाही तर ती जीवनप ती आह.ेलोकशाही सव समाजाला खराखुरा ाणवायु उपल ध क न दणेारी 
रा य यं णा आह.ेलोकशाहीच ला  “ वयं कािशत हो” असे आवाहन करत.े हणुन संिवधांनक यानी रा यिनित या मागदशक 
त वात ामपंचायतीची तरतूद केली होती.परंतु पंचायत राज कायदा यायला १९९२ साल उजाडले.क  शासनाने १९५२ साली 
पिह या पंचवा षक (१९५२-१९५७)योजनेत समुदाय िवकास काय म सु  केला,तर १९५३ ला रा ीय िव तार सेवा काय म 
National Extension Service programme  सु  केला होता. या दो ही योजनां या मु यांकनासाठी क सरकारने 
बलवंतराय मेहता यां या नेतृ वात  सिमित थापन केली. बलवंतराय सिमतीने िज हापातळी वर ि तरीय पंचायतराजची गरज 

ितपा दत केली. यानुसार लोकशाही अिधक सहभागी पारदश , आिण स म हावी हणून भारताचे पंत धान पी. ही.नर सहराव 
यां या कायकाळात १९९२ साली ७३ वी ,७४ वी घटना दु ती क न पंचायतराज काय ाला घटना मक मा यता दे यात 
आली.भारतात ामीण तरावर  ामपंचायत,पंचायत सिमती,िज हा प रषद करीता  ७३ वी घटना दु ती कायदा  २४ एि ल 
२०१३ पासून लागू झाला. तर महापािलका,नगरपािलका,नगर पंचायत या शहरी भागासाठी  ७४ वी घटना दु ती कायदा  १ 
जून २०१३ पासून लागू झाला होता. पंचायत राज काय ातील  िज हा प रषद,पंचायत सिमती, ामपंचायत यांना थािनक 
वरा य सं था ( ामीण) तर महापािलका,नगरपािलका,नगरपचंायत यांना  थािनक वरा य सं था (शहरी) हणून ओळख या 

जाते. 

 
थािनक वरा य हणजे, समाजातील  सवात खाल या तरावर राजक य स ेचे  ह तांतरण होय.यात  लोकशाहीचे  िवक ीकरण 

क न  राजक य  येत आजपयत सहभागी नसले या  समाजातील शेवट या तरावरील घटकांचा सहभाग घे यात आला आह.े 
यावष  .पंचायत राज सं थाना पंचवीस वष पूण झाली आहते. 

पंचायत राज काय ा या पाव शतका या वासात थािनक पातळीव रल 40 लाख न अिधक   लोकांना लोकशाही 
शासन येत य  सहभागी हो याची संधी िमळाली ह ेया पंचायतराज काय ाचे मोठे यश आह.ेपंचायत राज व थेमुळे 
थािनक नेतृ वाची नवी िपढी िनमाण झाली.पंचायत राज कायदयापुव  क  व् रा यात पाच हजार लोकाना राजकारणात 
ितिनिध वाची संधी होती.संसदते लोकसभा-रा यसभा ७९० जागावर तर २९ घटक रा यातील िवधानसभेत ४१२० जागवेर 

 सद य हो याची संधी होती. यामुळे पंचायतराज कायदा हणजे थािनक राजकारणात नव-नेतृ व िनमाण करणारी पाठशाला 
बनली आह.े थािनक वरा य सं थेतील अनेक नगरसेवक,िज हाप रषद सद य ह े पुढे आमदार,खासदार झाल.ेरा वादीचे नेते 
अिनल दशेमुख पिह या य ातच  नागपूर िज हा प रषदचे अ य  झाले होते पुढे १९९५ साली  िशवसेना भाजपा युित सरकारात 
 िश ण मं ी झाले.भाजपा नेते दवे  फडणवीस यांना तर महारा ाचे मु यमं ी होता आले. फडणवीस १९९७ ला पिह यांदा 
नगरसेवक झाले होते याच वष  प ाने यांना महापौर केले, यानतंर आमदार आिण २०१४ या िवधानसभा िनवडणुक त नंतर 
थेट महारा ा या मु यमं ीपदी िवराजमान हो याची संधी लाभली.पंचायत राज या नेतृ व िनमाणातील योगशाळेचे ह ेमोठे यश 
मानावे लागेल. मनोहर जोशी ह ेसु ा मुंबईचे महापौर ते लोकसभेचे  अ य  झाले होत.े 
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एवढेच न हे तर वंिचत घटकातील एस.सी १६%,एस.टी ८% समुदायाला लोकसंखे या तुलनेत ितिनिध व िमळाले.७३ 
ा ७४ ा घटना दु तीपूव  मंडल आयोग लागू झा याने ओबीसीना ३३% जागावर पिह यांदा संिध लाभली.(संसद व् रा य 

िवधानसभेत ओिबिसना आर ण नाही)  िवशेष बाब हणजे समाजात सतत दु यम थानावर असले या मिहलाना ३३% आर ण 
िमळाल.ेआता तर  दशेातील महारा ,आं दशे,िबहार,म य दशे, द ली,पि म बंगाल, गुजरात,राज थान, तािमळनाडू, केरल, 
झारखंड, छ ीसगढ़, कनाटक, ओ रसा, आसाम, िहमाचल देश, ि पुरा, उ राखंड रा यात मिहलांसाठी  ५० % आर ण 
आह.ेआर णामुळे  दिलत,आ दवासी,अिशि त,गरीब अ या सव तरातील मिहलांना सरपंच ,िज हा प रषद अ य ,पंचायत 
सिमतीचे सभापती,महापौर, नगरपािलकेचे अ य   व नंतर आमदार,खासदार मं ी होता आले. या मिहलाना  घराचा उंबरठा 
ओलांडताना दहा वेळा  िवचार करावा लागत होता. घरात आले या  पा यांना चहा ायलाही  समोर येता येत न हत.े या 
मिहले या नावाने घरातील बैठक सजू लागली .शाळेसाठी मुलांची तयारी क न दणेे, पाळ याची दोरी हलिवणे िज या निशबी 
होत,ेित या हातात  झडा वंदनाची दोरी आली. ती शाळा ,गाव पातळीवरील  काय माची मुख पा णी,उ ाटक  हणून 
बोलाव या जावू लागली.ही  बाब अधोरेिखत करणारी  आह,े मिहलांसाठी तर  पंचायत राज कायदा ांतीकारी ठरला 
आह.े थािनक पातळीवर नाग रकांना  राजक य धोरण िनधारण येत मो ा संखेने सहभागी हो याची संधी िमळा याने ७३ 

ा व ७४ ा घटना दु ती काय ाने भारतीय लोकशाहीचा चेहरा मोहरा बदलवला आह.े 
पंचायत राज ही मु य वे भारत, पा क तान, बांगलादशे, ीलंका, ि िनदाद आिण टोबॅगो आिण नेपाळम ये आढळणारी 

एक दि ण आिशयाई राजक य व था आह.ेही दि ण आिशयातील थािनक शासनाची सवात जुनी प त आह.े ाझील मधेही 
पंचायत राज आह.ेज मू -का मीरनेही पंचायत राज सं था वीकारली आह.े वात यापुव ही ज मू का मीर म ये पंचायत  व था 
होती. भारतात त कालीन ि टीश हाइसरॉय लाड रपन यानी १८८२ दर यान लोकल बोडाची थापना केिल होती. यानंतर 
१९१९ व ् १९३५ या काय ात ितिनिध व होत.ेभारतीय संिवधानात रा य धोरण िनदशक त वे आह ेयात कलम ४० म ये 

ामपंचायत ची तरतूद होती.पंरतु रा यनीित या  मागदशक त वाना मुलभूत अिधकारा माणे यायालयीन संर ण नस यान ेया 
त वाची अंमलबजावणी सरकारवर बंधनकारक न हती प रणामत:संिवधान लाग ू झा यानंतर चार दशक 
 राज थान,आं दशे,महारा  ,म य दशे या रा यात पंचायत राजचा पाया दसून येत असला तरी पंचायतचा कारभार 
शासना या लहरी माणे अ- यायोिचत Non-Justicable असा सु  होता . १९५२-१९५७ या पिह या पंचवा षक  ‘‘समुदाय 
िवकास काय म’’ Community Development Programme-CDS आिण ,National Extension Service 
programmeचे मु यांकन कर यासाठी सरकारने बळवंत राय मेहता यां या तृ वत सिमती नमेली. या सिमतीन ेलोकशाही या 
यशासाठी पंचायतराज काय ाची गरज ितपा दत केली व लोकशाही िवक ीकरणासाठी  िज हा तरावर ि - तरीय (Three 
tier) थािनक सरकारची िशफारस केली. यात गाव पातळीवर ाम पंचायत, तालुका तरावर  पंचायत सिमती आिण िज हा 
तरावर िज हा प रषद असेल असे सिमतीने सुचिवले होत.े ह े थािनक सरकार  जबाबदार ,स म आिण , वाय   असेल अशीही 

 िशफारस केिल होती. यानुसार पंत धान पंिडत जवाहरलाल नेह नी   राज थान या नागोर येथे महा मा गाँधी यां या ज म दनी 
२ ओ टोबर १९५९ ला दशेातील पिहली ामपंचायत ची थापना केली होती. यानंतर ७३ ा  ७४ ा घटनादु ती ारे 
 १९९२ ला पंचायतराज काय ाला घटना मक दजा बहाल कर यात आला. 

पंचायत राज काय ाने मोठे बदल करावे  लागले, यानुसार 
(१) येक घटकरा यासाठी रा य िनवडणूक आयोगाची थापना कर यात आली महारा ात रा य िनवडणूक आयोगाची 

थापना द.26 एि ल, 1994 रोजी कर यात आली. संिवधानातील भाग -9 मधील अनु छेद 243-K नुसार ामीण भागातील 
थािनक वरा य सं था (िज हाप रषद, पंचायत सिमती व ामपंचायत) व अनु छेद 243-ZA नुसार नागरी भागातील थािनक 
वरा य सं था (महानगरपािलका, नगरप रषद व नगरपंचायत) यां या िनवडणुका घे याची संिवधािनक जबाबदारी रा य 

िनवडणूक आयोगावर सोपिव यात आलेली आह.े संिवधानातील सदर अनु छेदातील तरतुदीनुसार ‘िनवडणुकांसाठी मतदार या ा 
तयार कर या या कामाचे अिध ण, संचलन आिण िनयं ण आिण अशा िनवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी रा य िनवडणूक 
आयोगावर सोपिवलेली आह.े 

(२) रा य िव  आयोगाची थापना कर याची तरतूद या काय ात होती यानुसार येक रा यात रा य िव  आयोग 
थापना कर यात आली आहते.पंचायत रा य सं थाना रा याने कती व कसा  िनधी ावा याची िशफारस  रा य िव  आयोग 

रा यपालाकडे  करेल अशी  तरतूद कर यात आली. 
(३)Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 ची थापना कर यात  आली 

,िमझोरम,मेघालय,नागालंड या व अ य आ दवासी ब ल  भागासाठी PESA Act 1996 कर यात आला वआ दवासी े ातील 
 ाम िवकासासाठी  ाम सभाना इतर पंचायत पे ा  वाय   दजा दे यात आला. 

(४) पंचायत राज सं थां या दर  पाच वषाने िनवडणुका घे याचे बंधन घाल यात आले. 
(५) िज ा या िवकासासाठी िज हा िनयोजन सिमतीची थापना कर यात आली व डीपीसी सिमतीत ामीण व शहरी 

े ातील िज हाप रषद,महापािलका ,नगरपािलका यांना ⅘ सभासद व हणजे एकूण जागे या 80% ितिनिध व दे यात आले. 
६)मुंबई,पुण,ेनागपूर सार या मो ा शहरांसाठी महानगर िवकास सिमती थापन कर यात आ या.  
पंचायत राज काय ामुळे दशेातील थािनक वरा य सं था ( ामीण) म ये  



[VOLUME 5  I  ISSUE 2  I  APRIL – JUNE 2018]                                                        e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138 
http://ijrar.com/                                                                                                                                          Cosmos Impact Factor 4.236 

Research Paper                                     IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews 179 

247,166 ाम पंचायतीत 29.30 लाख ितिनिध , 
6283 लाक पंचायतीत 1.70 लाख ितिनिध , 
595 िज हा प रषदते 17,000 ितिनधी आहते.  
असे एकूण 31.17लाख ितिनिध ामीण भागात ितिनिध व करतात. 
तर शहरी थािनक सं थेत दशेात 197महानगरपािलका व 3784 नगरपािलका आहते. महारा  27 
महानगरपािलका,उ र दशे16 महापािलका,आ दशे 15 महापािलका म य दशे 14 महापािलका,छ ीसगढ़ 13 महापािलका 
तािमळनाडू 12 महापािलका,पि छम बंगाल 12 महापािलका, कनाटक 11 महापािलका, पंजाब 10 महापािलका, हरयाणा 10 
महापािलका,उ रांखंड 08 महापािलका,गुजरात 08 महापािलका, राज थान 07 महापािलका,तेलंगना 06 महापािलका,केरला 06 
महापािलका,ओ रसा 05 महापािलका,िहमाचल दशे 02 महापािलका,ज मू का मीर  02 महापािलका 
,गोवा,ि पुरा,मिणपुर,िस म ,िमझोरम,आसाम या रा यात येक  एक व् के शािसत दशे असले या द ली येथे 4 (उ र, 
पूव,पि म,नवी द ली) आिण चं दगड म ये 1 महापािलका आह.े अशा रतीने 197 महापािलका  व् 3784 नगरपािलका,नगर 
पंचायत म ये मो ा माणात ितिनिधचा भरणा आह.े 
महारा ाचा िवचार के यास महारा ात नागरीकरणाचा वगे वाढ याने दशेातील एकूण 197 महापािलका पैक  सवात जा त 27 
महापािलका, 235 नगरपािलका,124नगरपचंायत  महारा ात आहते तर थािनक वरा य सं था ामीण म ये 29920 

ामपंचायत,351 पंचायतसिमती,34 िज हाप रषद, असा आकृितबंध आह.े.अ या रतीने पंचायत राज म ये ४० लाखा न अिधक 
ितिनधीना थािनक सरकारात धोरण ठरिव याची व  अंमलबजावणी कर याची संधी िमळाली. 

पंचायतराज काय ाची ही पिहली बाजू आह,े सरकार,पतीराज यांचे े ािध मण व मनमानी , ाचारचे होणारे आरोप-कॅगचा 
रपोट ,व पंचायत राज या  रौ य महो सवी वषा िनिम ाने सहावलोकन होताना # थािनकसं था ा सरकार या हाताखाल या 

कळसू ी बा या आहते का ? तसेच पंचायतराज म ये  आव यक असले या सुधारणा कोण या ?  याबाबतची  मािहती लवकरच) 
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(अमरावती महापािलका,अमरावती(2007-2017)म येनगरसेवक हणून आलेला  अनुभव.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Failure is success if we learn from it.  

  ~ Malcolm Forbes 


