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 ग्राम विकासात पंचायत राजव्यिस्थेची भुवमका 

(जळगाि वजल्ह्याच्या विशेष संदभाात) 

डॉ.ताराचंद माधि सािसाकडे 
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धनाजी नाना महाविद्यालय, 

फैजपूर वज.जळगाि ४२५५०३ 
 

 

सारांशः - 

कोणत्याही देशात ग्रामीण समाज उले्लखनीय कामगिरी बजावीत असतो. अन्नधाने्य व इतर कच्चा माल याांचे उत्पादन 

ग्रामीण भािातच होत असून शहराांची िरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भािगवली जाते. गशवाय शहराांतील औद्योगिक 

व्यवसायाांना श्रगमकाांचा पुरवठा ग्रमीण भाितूनच होत असतो. भारतासारख्या गवकसनशील देशाला ग्रामीण भािाच्या 

गवकासासाठी प्रयत्न करणे िरजेचे बनले आहे. त्यासाठी परांपराप्रीय ग्रामीण जनतेला आधुगनक शास्त्रीय दृगिकोण 

पटवून देऊन गतला आगथिक गवकासाच्या मािािवर शक्य गततक्या लवकर आणण्याचे प्रयत् न शासन करीत आहे. 

त्यानुसार पांचायत राजच्या माध्यमातून गवगवध योजनाच्या सहाय्याने जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण भािात गशक्षण, 

आरोग्य, गपण्याचे स्वच्छ पाणी, रोजिार कुटीरउद्योि,नगवन तत्रज्ञानाच्या गवकासात महत्वाची भुगमका पार पाडत आहे. 

 

मुळ शब्दः - ग्रामीण,गवकास, पांचायत राज, मगहला, योजना. 

प्रस्तािनाः - 

सवि जिभर शहराांचा सतत गवकास होत असूनसुद्धा जािगतक लोकसांखे्यपैकी ग्रामीण भािात राहणाऱयाांचे 

प्रमाण १९५o मधे्य ७९% पेक्षा थोडे अगधकच होते. भारतात १९६१ मधे्य ८२% लोक ग्रामीण भािात राहत होते, तर 

१९७१ मधे्य प्रमाण ८o ·१% होते. आज भारतात  खेड्ाांमधे्य ७०% टके्क जनता खेड्ाांमधे्य राहते. त्यामुळे भारत हा 

खेड्ाांचा देश म्हणून ओळखला जातो. ग्रामीण भािात गशक्षण, आरोग्य, गपण्याचे स्वच्छ पाणी, रोजिार 

कुटीरउद्योि,नगवन तत्रज्ञानाचा गवकास अपेक्षीत आहे. महात्मा िाांधीच्या आदशि राज्याचा ग्राम गकां वा खेडे हा आहे. 

स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर  लोकशाही शासन पध्दती स्वस्वकारून ग्रामीण जनतेला शासन कारभारात सहभािी करून 

घेण्यासाठी गवकें द्रकरणाची सांकल्पना स्वस्वकारण्यात आली. लोकाांचा शासन कारभारात सहभाि वाढगवण्याच्या हेतूने 

पांचायत राज व्यवस्था गनमािण करण्यात आली. या पांचायत राजच्या माध्यमातून ग्रामीण जनतेचे सवाांिीन गवकास 

घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहे. ग्रामीण भारताच्या गवकासासाठी पांचायत राज व्यवस्थेचा पुरस्कार 

याांनी केला. खेड्ातील लोकाांना रोजिारासाठी शहराकडे स्थलाांतर करावे लािू नये. स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर िररबाांचा 

किकऱयाांचा शेतकऱयाांचा हा देश  ज्या खेड्ातून उभा होतो ती खेळी कमी करण्यासाठी त्याांची सत्ता त्याांच्याच हातात 
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देण्याचा आग्रह करण्यात आला. आगण त्या आग्रहाचा अांतभािव भारतीय सांगवधानात असलेल्या माििदशिक तत्त्ाांमधे्य 

करण्यात आला.१ पांचायत राज व्यवस्था हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील सवाित खालचा महत्त्ाचा घटक आहे.  

भारतात प्राचीन काळापासून पांचायत राज व्यवस्था अस्वित्वात आहे पांचायत राज व्यवस्थेचा मूळ उदे्दश 

आपल्या िावचा राज्यकारभार स्वतः  हाती घेणे हा आहे. पांचायत राज मधे्य गवकें द्रीकरण आगण त्या गवकें गद्रकरणातून 

गवकास साध्य करणे होय.महात्मा िाांधी ांच्या गवचाराप्रमाणे त्याांच्या जन्मगदना पासून म्हणजे २ ऑक्ोांबर १९५२ रोजी 

ग्रामीण गवकासासाठी सामुदागयक गवकास कायिक्रम सुरू करण्यात आला. सामुदागयक गवकास कायिक्रमाची उद्दीिे 

ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उांचावणे त्याांच्यात गमत्रत्वाचे वातावरण तयार करणे त्याांना काम गमळवून देणे ग्रामीण 

जनतेच्या आगथिक व सामागजक गवकासासाठी प्रयत्न करणे, ग्रामीण जनतेच्या सहभािाने गवकास घडवून आणणे२ हे 

होते.  सामुदागयक गवकास योजना व रािर ीय गविार सेवा योजना पागहजे त्या प्रमाणात ग्रामीण जनतेचे सहकायि गमळू 

शकले नाही. म्हणून कें द्र सरकारने त्यासांदभाित  िाांभीयािने गवचार करून तसा अभ्यास करण्याकरता बलवांतराय 

मेहता याांच्या अध्यक्षतेखाली पगहली सगमती स्थापन केली.या सगमतीने १९५७ मधे्य गत्रिरीय पचायत राज व्यवस्थेची 

गशफारस केली. त्यानांतर १९५७ पासून २००० पयांत पांचायत राज व्यवस्थेला ितीमान करण्यासाठी गवगवध अभ्यास 

सगमती व मूल्यमापन सगमत्याांची स्थापना कें द्र सरकार व महारािर  राज्य सरकार याांच्याकडून वेळोवेळी करण्यात 

आली.३ महारािर ातील जळिाव गजल्ह्यात महारािर  गजल्हा पररषद आगण पांचायत सगमती अगधगनयम १९६१ नुसार व 

मुांबई ग्रामपांचायत अगधगनयम १९५८ नुसार  पांचायत राज व्यवस्था लािू केल्यापासून आतापयांत ग्रामीण पातळीवर 

ग्रामीण गवकासाच्या सांदभाित सकारात्मक आगण नकारात्मक बदल घडून आलेले गदसते. प्रिुत शोधगनबांधात महारािर  

राज्याच्या जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण भािातील गवकासाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. 

उविषे्ः - 

१) ग्रामगवकासाची व पांचायतराजची सांकल्पना समजून घेणे. 

२) पांचायतराज व्यवस्थेचा ऐगतहागसक पार्श्िभुमी व गवकासाचा आढावा घेणे. 

३) जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण पांचायत राज व्यवस्थेची माहीती जाणून घेणे. 

४) पांचायतराज व्यवस्थेचे जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण गवकासातील योिदान तपासणे. 

गृहीतकेः - 

१) ग्रामीण गवकासाच्या प्रक्रीयेत पांचायत राजच्या माध्यमातून स्थागनक लोकाांचा सहभाि वाढत आहे. 

२) प्रागचन काळापासून भारतात पांचायत राजव्यवस्थेचा गवकास झाला आहे. 

४) जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण गवकासात पांचायतराजची भुगमका महत्वपुणि आहे. 
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संशोधन पध्दतीः - 

प्रिुत शोध गनबांधासाठी प्राथगमक व दुय्यम साधनाांचा उपयोि करण्यात आला असून  ग्रामीण  गवकासासाठी 

शासनाने वेळोवेळी केलेले कायदे, घटनादुरुस्त्या, सदभि पुिके, सांशोधकाांनी केलेले सांशोधन, मागसके, वृत्तपते्र, 

शासनाची सांकेतस्थळे यामधून मागहती िोळा करण्यात आलेली आहे. 

ग्राम विकासाची संकल्पनाः - 

मानवी समाजाचे ग्रामीण समाज व नािरी समाज  असे दोन मुख्य प्रकार पडतात. ग्रामीण समाज म्हणजे 

खेड्ातील लोकाांचा समाज तर नािरी समाज म्हणजे शहरातील गकां वा निरातील लोकाांचा समाज असे स्थुलमानाने 

म्हणता येते. ग्रामीण हा शब्द ग्रामीण समुदायशी गनिगडत आहे.  भौिोगलक दृष्ट्या  गवगशि स्वरुपाची वैगशष्ट्ये 

असणाऱया समुदायाला ग्रामीण भाि असे सांबोधले जाते. काही समाज शास्त्रज्ञाांच्या मते जे शहर नाही ते िाव होय. 

त्यालाच खेडे देस्वखल म्हटले जाते. जो जगमन कसतो त्याला  खेडूत असे म्हटले जाते आगण अशा खेडुताांच्या समुदायाला 

खेडे असे म्हणतात. ज्या प्रादेगशक के्षत्रातील समुदायाचा प्रमुख व्यवसाय आगणअ उदरगनवािहाचे साधन शेती आहे. 

तो ग्रामीण समुदाय होय.४ ज्या भौिोगलक के्षत्रातील पन्नास टक्क्क्याहुन अगधक लोकसांख्या शेती या प्रमुख व्यवसायावर 

अवलांबून आहे त्या के्षत्राला ग्रामीण  समजले जाते. गवकास हा शब्द अथिशास्त्रात जाि पररचीत आहे. ग्रामीण 

गवकासाच्या सांदभाित तीन घटकाांचा समावेश करता येतो. यामधे्य कृषी गवकास, आथीक गवकास व ग्रामीण समुदायाचा 

सवाांिीण गवकास हे घटक महत्वाचे मानले जाते. आथीकदृष्ट्या दुबिल घटकाांच्या आथीक पररस्वस्थतीत सुधारणा करणे 

म्हणजे गवकास होय. 

व्याख्ाः - 

१) ग्रामीण भािातील दुबिल घटक म्हणजे छोटे शेतकरी,भुमीहीन शेतमजूर आगण ग्रामीण कारािीर याांच्या गवकासावर 

भर देऊन ग्रामीण भािाचा सवाांिीण गवकास करणे म्हणजे ग्रामीण गवकास होय. 

२) जािगतक बँकेच्या मते, ग्रामीण गवकास म्हणजे ग्रामीण समूहातील गवशेषता िरीब लोकाांच्या आगथिक आगण 

सामागजक जीवनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी गनगित केलेली रणनीती होय. 

३)  रॉबटि चेंबसिच्या मते, ग्रामीण गवकास म्हणजे समाजातील एका गवगशि िटाला गवकगसत करण्याची युक्ती आहे 

म्हणजेच ग्रामीण भािातील मगहला पुरुष व मुले याांना लािणाऱया िोिी ांची पूतिता होय.५ 

वरील व्याख्याांवरून ग्रामीण गवकासाची काही उगद्दिे लक्षात येतात. ग्रामीण भािात वाढीव उत्पादन आगण 

उत्पादकता साध्य करणे, ग्रामीण भािातील सामागजक आगण आगथिक गवकास वाढवणे, ग्रामीण भािाला गवकासाच्या 

प्रगक्रयेत सामावून घेणे, कुगटर उद्योि हि उद्योि याांच्या माध्यमातून ग्रामीण अथिव्यवस्था सुदृढ करणे,  ग्रामीण 

भािातील वाढते स्थलाांतर थाांबगवणे, ग्रामीण भािातील लोकाांना राजकीय प्रगक्रयेत जोडणे. वरील उगद्दिे लक्षात घेऊन 

भारत सरकारने ग्रामीण गवकास साध्य करण्यासाठी पांचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून १९७९ ते १९८२ 

या  कालखांडामधे्य ग्रामीण गवकास मांत्रालयाची स्थापना केली. यासोबतच राज्यिरावर एक स्वतांत्र ग्रामीण गवकास 
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मांत्रालय स्थापन करण्यात आले. या मांत्रालयाच्या माध्यमातून आज ताक आतपयांत ग्रामीण गवकास कें द्रस्थानी ठेवूनच 

ग्रामीण भािाचा गवकास करण्याच्या दृगिकोनातून इां गदरा आवास योजना, सुवणि जयांती ग्राम स्वरोजिार 

योजना,  प्रधानमांत्री ग्रामसडक योजना, महात्मा िाांधी राजकीय ग्रामीण रोजिार योजना जलस्वराज्य प्रकल्प रािर ीय 

ग्रामीण जीवनोन्ती अगभयानाचाच एक भाि म्हणून दीन दयाळ उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना अनुसूगचत 

जमातीच्या बचतिटाांना कुकु्कटपालन व्यवसाय करण्यासाठी आगथिक मदत या माध्यमातून ग्रामीण भािाचा गवकास 

करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे  

पंचायतराजः - 

पांचायत राज ही दगक्षण आगशयातील मुख्यतः  भारत, पागकिान आगण नेपाळमधील राजकीय व्यवस्था आहे. 

ही खरां  तर भारतीय उपखांडातील स्थागनक सरकारची सवाित जुनी व्यवस्था असून ही भारतातील ग्रामीण स्थागनक 

स्वराज्य सांस्थाची एक प्रणाली आहे. पांचायती ांचे वणिन प्राचीन भारतीय ग्रांथ "ऋगे्वद" मधे्य "सभा" आगण "सगमती" या 

स्वरूपात आढळते. पांचायत म्हणजे िावातील समाजाने गनवडलेल्या आगण स्वीकारलेल्या पाच (पांच) ज्ञानी आगण 

आदरणीय वगडलाांची सभा होय. पांचायत राजचे तत्त्ज्ञान ग्रामीण भारताच्या परांपरा आगण सांसृ्कतीत खोलवर रुजलेली 

आहे. ती मुळीच नवीन सांकल्पना नाही.६ ‘राज’ म्हणजे राज्य करणे आगण ‘पांचायत’ म्हणजे पाच जणाांची सभा. पांचायती 

राज ही एक राजकीय व्यवस्था आहे गजथे व्यक्ती आगण िावाांमधील वाद गमटवण्यासाठी स्थागनक समुदायाद्वारे ज्ञानी 

आगण वडीलधारी व्यक्ती ांची गनवड केली जाते. ‘पांचायत राज’ हा शब्द स्वतांत्र भारतात श्री बलवांतराय िोपालजी 

मेहताांचे लोकशाही गवकें द्रीकरणातून उदयाला आला आहे. शास्वब्दक, दृिीने पांचायत राज शब्द गहांदी भाषेचे दोन 

शब्द पांचायत आगण राज यापासून गमळून बनलेला आहे. त्याचा अथि होतो पाच व्यक्ती ांच्या प्रगतगनधी ांचे शासन होय.७ 

  पांचायत राज व्यवस्था हे भारतीय लोकशाहीचे वैगशष्ट्य आहे. स्थागनक स्वराज्य सांस्था लोकाांना गनणिय 

प्रगक्रयेत सहभािी होण्याची सांधी देते. कोणत्याही लोकशाहीत राजकीय गवकें द्रीकरण हे लोकाांच्या कल्याणासाठी 

असते. पांचायत राज व्यवस्थेने देशाांत गवलक्षण बदल घडवून आणले आहे. भारतीय जनतेला लोकशाहीशी जोडण्यात 

पांचायत राज व्यवस्थेने मदत केली. पांचायत राज व्यवस्था ही िावाची  सांस्था आहे. या व्यवस्थेमधे्य िावातील प्रते्यक 

नािररक,  दगलत, आगदवासी,स्त्री-पुरुष, आबालवृद्ध, अपांि सहभािी होऊ गतचे कायि व सवाांच्या गहताच्या 

दृगिकोनातून चालवीत असतात.ग्रामीण भािात सामागजक समता आगथिक गवकास आगण लोकशाहीच प्रगशक्षण याच 

पांचायत राज व्यवस्थे मधून ग्रामीण भािातील लोकाांना गमळते. ग्रामीण भािातील जोड रिे, पाझर तलाव वैद्यकीय 

सेवा, शाळातील विाांची बाांधणी, समाज कल्याणाचे कायिक्रम युवा प्रगशक्षण या कायिक्रमाांमधून ग्रामीण लोक जीवनात 

बदल घडून येत आहेत.८  

पंचायतराज व्यिस्थेचा विकासः - 

प्राचीन काळी िावाचा कारभार हा पांचायत माफि त चालत असे, पांचायतीच्या प्रमुखास िोपा असे सांबोधल्या जात असे. 

वैगदक काळात ग्रामसभा असल्याचे प्राचीन वाांग्मय यावरून आपणास ज्ञात होते ग्रामसभा आगण त्याांचे कामकाज 
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पाहणार या सगमत्या याांचाही उले्लख प्राचीन वािण्यात आढळून येतो िावातील लोकाांनी िावाचा कारभार पाणी तांटे 

आगण सांघषि िावातील ज्ञानवृद्ध आगण अनुभवी अशा जे्यष्ठ लोकाांकडून गमटगवणे अशा प्रकारची कायि करीत असायचे. 

वेदकाळा मधे ग्रामपांचायतीचा  उले्लख सगमती या नावाने सापडतो.  िावाच्या प्रमुखाला ग्रामीण म्हणून सांबोधले जात 

असायचे.मोिल काळात िावातील प्रशासन चालगवण्यासाठी कोतवाल, सरपांच, मुस्वखया ही तीन पदे गनमािण करण्यात 

आली. गिगटश राजवटीत घडून आलेला पांचायतराज व्यवस्थेचा गवकास हा त्या त्या काळामधील पररस्वस्थती, राजकीय 

िरज आगण अगधकार स्वस्थत व्यक्तीची वैयस्वक्तक श्रद्धा गवर्श्ास याांचा एकगत्रत पररणाम आहे. गिगटश शासन काळात 

लॉडि ररपन या िव्हनिरनी लोकाांमधे्य राजकीय जािृती गनमािण व्हावी व त्याांच्यात सकारात्मक बदल व्हावा या 

उदारमतवादी हेतुने स्थागनक स्वराज्य सांस्थेचा कायदा केला.त्यात सवि प्राांतात स्वदददल पध्दतीचा, तालूका िरवर 

लोकल बोडिची, गजल्हा िरावर गजल्हा बोडि, शहरी भािासाठी निरपागलकाांची गनगमितीचा समावेश होता.१९०७ मधे्य 

रॉयल कगमशनने रॉयल गवकें द्रीकरण आयोिाची स्थापना करून प्रते्यक िावासाठी एक ग्रामपांचायत, नािरी 

भािासाठी निरपागलकेची स्थापना, िावपातळीवर  लोकगनयुक्त  सदस्ाांमाफि त  स्थागनक स्वराज्य सांस्थाांचा कारभार 

केला जावा आगण त्यामधे्य गनवािगचत सदस्ाांचे बहुमत असावे अशा गशफारशी केल्या. १५ ऑिस्ट १९४७ मधे्य 

स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर स्थागनक स्वायत्त शासनाचे उत्साहात एका नव्या अध्यायाला प्रारांभ झाला. २६ जानेवारी १९५० ला 

भारतात नवीन गनगमित राज्यघटना प्रवगतित झाली. राज्यघटनेच्या भाि ४ माििदशिक तत्वाांमधे्य कलम ४० नुसार 

ग्राांपचायतीचा उले्लख करण्यात आला.  

देशाचा जलद आगथिक गवकें द्रीत गवकास साध्य करण्यासाठी कें द्र शासनाने गनयोजनबद्ध १९५१मधे्य प्रथम 

पांचवागषिक योजना कायािस्वित केली त्यामधे्य ग्रामीण पुनरिचना व स्थागनक शासनाला महत्त्ाचे स्थान गदले िेले जण 

सहभािातून लोकाांचा सवाांिीण गवकास करण्यासाठी अमेररकेच्या साहाय्याने दोन आक्ोांबर १९५२ रोजी सामुदागयक 

गवकास योजना सुरू करण्यात आली.  या योजनेला अनुसरूनच एका वषािने रािर ीय गविार योजना तयार केल्या 

केली परां तु या दोन्ही योजनेला लोकाांचा अपेगक्षत असा पागठां बा न गमळाल्याने या दोन्ही योजना अपयशी ठरल्या. या 

योजनाांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कें द्र सरकारच्या पुढाकाराने बलवांतराय मेहता याांच्या अध्यक्षतेखाली सगमती 

स्थापन करण्यात आली या सगमतीने गत्रिरीय पांचायत राजची स्थापना करण्याची गशफारस केली. याच गशफारसीच्या 

आधारावर राजस्थान येथील नािौर या गठकाणी देशातील पगहली ग्रामपांचायत पांगडत जवाहरलाल नेहरु याांच्या हिे 

स्थापन करण्यात आली. या सगमतीच्या गशफारशी वरूनच देशातील गवगवध घटक राज्यात पांचायतराज सांस्था स्थापन 

करण्यात आल्या. पांचायती राज हा शब्द ग्रामीण स्थागनक स्वराज्य व्यवस्थेला सूगचत करतो. तळािाळातील 

लोकशाहीची उभारणी करण्यासाठी भारतातील सवि राज्याांतील राज्य गवधानमांडळाांद्वारे त्याची स्थापना केली िेली. 

सते्तच्या गवकें द्रीकरणाच्या गदशेने टाकलेले हे सवाित महत्त्ाचे पाऊल आहे.सगमतीने आगथिक गवकें द्रीकरणाच्या 

िरजेवर भर गदला. 
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‘बलवांतराय मेहता सगमती' च्या गशफारशी ांच्या आधारे स्थापन झालेल्या पांचायत राज व्यवस्थेत अनेक उगणवा 

गनमािण झाल्या होत्या, या उगणवा दूर करून गशफारशी करण्यासाठी अशोक मेहता याांच्या अध्यक्षतेखाली गडसेंबर 

१९७७ मधे्य ‘अशोक मेहता सगमतीची’ स्थापना करण्यात आली. ही सगमती कें द्र सरकारने स्थापन केली होती. १९७७ 

मधे्य कें द्रात सत्ताांतर झाले आगण जनता पक्षाचे सरकार आले. या पाश्र्वभूमीवर पांचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन 

करण्यासाठी नवीन सरकारने १९७७ च्या अखेरीस ही सगमती गनयुक्त केली. या सगमतीने १९७८ मधे्य आपला अहवाल 

सरकारला सादर केला. या सगमतीने  पांचायत राजव्यवस्था गद्विरीय असावी ही महत्त्ाची गशफारस केली. यात 

गजल्हा िरावर गजल्हा पररषद असावी. तसेच गजल्हा िरानांतर पांचायत सगमती व ग्रामपांचायत या दोन सांस्थाऐवजी 

मांडळ पांचायतीची स्थापना करावी. मांडळ पांचायत ही ग्रामपांचायतीपेक्षा मोठी असावी.अशाप्रकारच्या १३२ गशफारसी 

अशोक मेहता सगमतीने केल्या होत्या.९ 

जी. व्ही. के. राव सगमती : ही सगमती १९८५ मधे्य स्थापन करण्यात आली. या सगमतीने गनयोजन आगण 

गवकासासाठी गजल्हा हा योग्य घटक मानून गवकास कायिक्रमाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी गजल्हा पररषदेवर 

सोपवावी, लोक प्रगतगनधी ांच्या सहभािातून आगथिक व सामागजक गवकास साधला जावा.पांचायत राज सांस्थेच्या 

गनवडणुका वेळेवर घेण्यात याव्यात, गजल्हागधकायािपेक्षा वररष्ठ असलेल्या IAS अगधकाऱयाची गजल्हा गवकास आयुक्त 

म्हणून नेमणूक करावी.१० अशा ४० गशफारसी केल्या.सन १९८६ मधे्य श्री. राजीव िाांधी याांच्या सरकारने ग्रामीण 

गवकास व रािर बाांधणीच्या गवधायक कायाित पांचायत राज सांस्थाांना भरीव योिदान कसे करता येईल. याबाबत 

उपाययोजना सुचगवण्यासाठी डॉ.एल.एम.गसांघवी याांच्या अध्यक्षतेखाली गसांघवी सगमती स्थापन केली. या सगमतीने 

पांचायत राज सांस्था ना घटनात्मक दजाि देण्याची त्यासोबतच पांचायत राज्याला प्रगतष्ठा, राज्यघटनेत नवीन प्रकरणाचा 

समावेश, ग्रामिरावर ग्रामपांचायतीची स्थापना, ग्रामपांचायत सदस्ाांची  ग्रामसभेत कडून गनवड, पांचायत राजच्या 

गनयगमत वनी पक्ष गनवडणुका होण्यासाठी घटनात्मक तरतुदी, ग्रामपांचायतीची स्थापना या स्वरूपाच्या बऱयाच या 

गशफारशी यापूवीच्या काही सगमत सगमत्याांनी केलेल्या गशफारशी प्रमाणेच गशांिवी सगमतीने गशफारशी केल्या.११ 

१९८८ मधे्य श्री.पी. के. िुांथन सगमतीनेगजल्हा गनयोजन व गजल्ह्यातील प्रशासकीय सांरचना गनमािण करण्याच्या उदे्दशाने 

देशातील पांचायतराज सांस्थाांची पुनरिचना करण्यात यावी, पांचायत राज सांस्थाांना घटनात्मक दजाि व अगधकार देण्यात 

यावेत, पांचायतराज ची गत्रिरीय व्यवस्था गजल्हा, तालुका व िाव या तीन िरावर करावी,न्याय पांचायत ची स्थापना, 

पांचायत राज सांस्था बरखाि झाल्यास सहा मगहन्याच्या आत पांचायत सांस्थाांच्या गनवडणुका देण्यात याव्यात.या 

गशफारसी केल्या. 

पांचायतराज व लोकशाही गवकें द्रीकरणाच्या दृिीने महत्त्पूणि प्रवासास प्रारांभ करणारी घटना म्हणजे भारतीय 

राज्यघटनेतील ७३ वी घटनादुरुिी गवधेयक होय. ७३ वी घटनादुरुिी गवधेयक तत्कालीन पांतप्रधान श्री. पी. व्ही. 

नरगसांह राव याांच्या कारगकदीत १९९२ मधे्य मान्य झाले. व त्याची अांमलबजावणी २४ एगप्रल १९९३ मधे्य झाली. या 

घटनादुरुिीने पांचायत राज सांस्थाांना घटनात्मक दजाि गमळाला. ग्रामसभा व ग्रामपांचायत याांची गनगमिती रचना 
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अगधकार, अगधकार के्षते्र, कायि, गनधी पांचायत राज यासाठी अथि, मांडळ गहशेब तपासणी, गनवडणूका, गनवडणूक 

यांत्रणा इत्यादी ांची तरतूद केली िेली. या घटनादुरुिी नुसार “पांचायती” या गशषिकाखाली सांगवधानात भाि ९ अ हा 

समागवि केला. त्यामधे्य कलम २४३ (ए) ते २४३ (ओ) मधे्य पांचायत राजसांबांधी आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या.व 

२९ गवषय ११ व्या पररगशिात जोडण्यात आले. यामुळे पांचायत राज ला सांवैधागनक दजाि प्राप्त झाला. कलम २४३ 

(बी)  नुसार िाव पातळीवर ग्रामपांचायत, तालुका पातळीवर पांचायत सगमती गजल्हा पातळीवर गजल्हा पररषद 

याप्रकारे देशात गत्रिरीय पांचायत राज अस्वित्वात  आली. कलम (डी-१)  नुसार पांचायत राजच्या राजस्थानमधे्य 

अनुसूगचत जाती जमातीच्या लोकाांना त्याांच्या लोकसांखे्यच्या प्रमाणात राखीव जािा ठेवण्यात आल्या आहेत गवगवध 

मतदारसांघात ते आळीपाळीने ठेवले  िेले. त्यासोबतच १/३  राखीव जािा याच प्रविाितील मगहलाांसाठी राखीव 

ठेवल्या. (सध्या ५०% जािा मगहलाांसाठी राखीव केल्या.) कलम २४३ (इ)  नुसार पांचायत राजसांस्थाांचा कायिकाळ पाच 

वषि गनगित करून भारतातील सवि घटक राज्याांच्यापांचायत राज सांस्थाांच्या कायिकाळात समानता आणण्यात 

आली.कलम २४३ (एच) सार पांचायत राज सांस्थाांच्या गवत्तीय जबाबदारी राज्य गवगधमांडळावर सोपगवण्यात आली.१२ 

यासोबतच शहरी पांचायत राज सांस्थाांना घटनात्मक दजाि गमळावा म्हणून ७४ वी घटनादुरुिी करण्यात आली. ७४ 

वे घटनादुरूिी गवधेयक १९९२ रोजी मांजूर झाले. त्याची अांमलबजावणी १ जून १९९३ पासून करण्यात आली. या 

घटनादुरुिीने भारतीय राज्यघटनेत निरपागलका गशषिकाखाली ९-अ  या भािाचा समावेश करण्यात आला त्या 

भािात २४३ (पी) ते २४३ (झेड, जी) ही कलमे व १२ वे परीशि जोडले.या पररगशिात निरपागलका सांस्थाांना करावी 

लािणारी १८ कायिगवषयाांची सूची गदलेली आहे. कलम २४३ (कु्य) नुसार प्रते्यक राज्यात तीन नािरी शहरी स्थागनक 

स्वराज्य सांस्था स्थापन करण्यासाठी त्यात निरपांचायत निरपागलका महानिरपागलका याांचा समावेश केला. 

कलम २४३ (आर) नुसार प्रत्यक्ष गनवडणुकीतून जािा  भरण्यासाठी प्रते्यक निरपागलका के्षत्राची प्रभािात 

प्रादेगशक मतदारसांघाांमधे्य गवभािणी केली िेली. त्यासोबतच प्रभाि सगमत्याांची स्थापना करण्यासांदभाितील तरतुदी 

केल्या आहेत. कलम २४३ (टी) नुसारनिरपागलका सांस्था सदस् व पदागधकारी या दोन्ही िरावर आरक्षणाची तरतूद 

करण्यात आली. प्रामुख्याने अनुसूगचत जाती जमातीलालोकसांखे्यच्या प्रमाणात आरक्षण व त्या पैकी १/३  पेक्षा कमी 

नाही, इतके मगहला रक्षणाची तरतूद केली िेली त्यासोबत मािासविीयाांसाठी राखीव जािाांच्या सांदभाित आरक्षणाची 

भूगमका राज्याचे गवगधमांडळ गनगित करेल याबरोबरच मगहलाांना दोन-तृतीयाांश अपेक्षा कमी आरक्षण असणार 

नाही.अशी तरतूद करण्यात आली होती सन २०११ च्या ११० व्या घटना दुरुिीने ही मयािदा १/२ गकां वा ५०%  पेक्षा 

कमी नाही एवढी करण्यात आली आहे. कलम २४३ (यु) नुसार निरपागलका याांचा कायिकाल गनवडणुकीच्या नांतर 

पगहल्या बैठकीपासून पाच वषािचा केला परां तु त्यापेक्षा कमी कालावधीत त्याांना बरखाि केले जाऊ शकेल बरखािी 

नांतर सहा मगहन्याच्या आत गनवडणुका घेणे बांधनकारक राहील अशी तरतूद आहे.१३  
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जळगांि वजल्ह्यातील पंचायत राजसंस्थाः - 

उत्तर महारािर ातील ज्याला खानदेश असे म्हटले जाते, हा जळिाव गजल्हा आहे. सातपुड्ाच्या राांिेतील 

आगदवासी ांचे वािव्य; भारतातील प्रमुख नदी असणा-या ा् तापीचा गजल्ह्यातून जाणारा प्रवाह, मूलभूत सोयीसुगवधा 

सशक्त करणारे रेले्वचे जाळे आगण आधुगनक शेतीचे -गसांचनाचे यशस्वी प्रयोि या गजल्ह्याची अशी अनेक वैगशष्ट्ये 

साांिाता येतील. जळिाव गजल्ह्याने सातवाहनाांपासून, मराठे व त्याांनतर इांग्रजाांपयांत अनेक राजवटी पागहल्या. १९०६ 

मधे्य जेव्हा खानदेशाची गवभािणी झाली तेव्हा हा पूवि खानदेश सध्याचे जळिाव बनला. तदनांतर १९६० मधे्य महारािर  

राज्याच्या गनगमिती बरोबर जळिाव राज्यात दाखल झाला. जळिाव गजल्हा महारािर ाच्या उत्तरेकडील गजल्हा आहे. या 

गजल्ह्याच्या उत्तरेला मध्य प्रदेश राज्य, पूवेला बुलढाणा, दगक्षणेला औरांिाबाद गजल्हा, नैऋते्यला नागशक, पस्वश्र्चमेला 

धुळे गजल्हा - असे गजले्ह वसलेले आहेत. गजल्हा पररषद जळिावची स्थापना १९६२ मधे्य झाली. बलवांतराय मेहता 

सगमतीने (१९५८) ग्रामीण गवकासात ग्रामीण जनतेला सहभािी करून घेण्यासाठी गत्रिरीय पांचायत राज पध्दतीची 

गशफारस केलेली आहे. त्यास अनुसरून महारािर  शासनाने गद. १ मे १९६२ रोजी महारािर  गजल्हा पररषद व पांचायत 

सगमती अगधगनयम १९६१ चा कायदा सहमत केला व गजल्हा पातळीवर गजल्हा पररषद, िट पातळीवर पांचायत सगमती 

व िाव पातळीवर ग्राम पांचायत अशा रीतीने गत्रिरीय पांचायत राज ची स्थापना केली.. (महारािर  गजल्हा पररषदा आगण 

पांचायत सगमत्या कायदा, १९६१, गनयम ९ (१) अिये गजल्हा पररषद प्रत्यक्ष गनवडणुकीद्वारे गनवडुन आलेले पररषद 

सदस् व्यक्ती ांनी गमळून बनलेली आहे. 

जळिाव गजल्ह्यात शहरी पांचायराज सांस्था- महानिरपागलका- १, निरपागलका- १३, ( भुसावळ, अमळनेर, 

चाळीसिाांव, चोपडा, पाचोरा, फैजपूर, यावल, रावेर, सावदा, पारोळा, धरणिाव, एरांडोल,जामनेर) आगण ग्रामीण 

पांचायत राजव्यवस्था-  गजल्हा पररषद- १,  पांचायत सगमत्या-  १५ , (चाळीसिाांव, भडिाव, पारोळे, अमळनेर, चोपडा, 

एरांडोल, जळिाव, पाचोरा, जामनेर, भुसावळ, यावल, रावेर, एदलाबाद/ मुक्ताईनिर, बोदवड, धरणिाव.) 

ग्रामपांचायत- गजल्ह्यात गजल्हा पररषदेचे ६८ मतदारसांघ असून पांचायत सगमतीचे १३६ मतदारसांघ आहेत. २०११ च्या 

आकडेवारीनुसार, जळिावची लोकसांख्या ४,२२९,९१७ आहे. ज्यामधे्य अनुक्रमे पुरुष आगण मगहलाांची सांख्या अनुक्रमे 

२,१९७,३६५ आगण २,०३२,५५२ आहे. २००१ च्या जनिणनेनुसार, जळिावची लोकसांख्या ३,६८२,६९० इतकी होती, 

त्यापैकी पुरुष १,०९५९३ आगण उविररत १७,७७,१९७ मगहला होत्या. महारािर ाच्या एकूण जनिणनेनुसार जळिाव 

गजल्ह्याची लोकसांख्या ३.७६ टके्क आहे. २००१ च्या जनिणनेनुसार, जळिाव गजल्ह्याची ही आकडेवारी महारािर  

लोकसांखे्यच्या ३.८० टके्क होती.१४ जळिाांव गजल्ह्यात िावाांची सांख्या १५१३ असून शहराांची सांख्या २० आहे. २००१ 

च्या जनिणनेनुसार गजल्ह्यातील एकुण लोकसांखे्यशी अनुसुचीत जाती व अनुसुचीत जमातीचे प्रमाण अनुक्रमे ९.२०% 

व १४.२९% आहे.१५ 
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पंचायत राजव्यिस्थेची भुवमकाः - 

ग्रामगवकासाची सांकल्पना बगघतल्यानांतर असे गदसून येते की, कें द्र आगण राज्य शासन ग्रामीण गवकासाच्या 

दृगिकोनातून ज्या काही वेिवेिळ्या योजना, कायिक्रम आगण धोरण ठरगवतात त्या सिळ्याांची अांमलबजावणी पांचायत 

राज व्यवस्था करीत असते. ग्रामीण भािात अत्यावश्यक सेवा आगण सुगवधा, शेतकऱयाांना बी-गबयाणे , तसेच शेतीसाठी 

उपयुक्त सुधाररत आगण नवीन तांत्रज्ञानाची मागहती, ग्रामीण भािात शाळा व ग्रांथालये स्थापना, ग्रामीण भािात 

प्राथगमक आरोग्य कें दे्र आगण रुग्णालये, तसेच वेळोवेळी साथी ांचे रोि गनवारणासाठी प्रगतबांधक लसी ांचा कायिक्रम 

राबगवणे. ग्रामीण भािात अनुसूगचत जाती-जमातीच्या लोकाांसाठी गवगवध गवकास योजनाांची अांमलबजावणी, 

आगदवासी मुलाांसाठी आश्रमशाळा चालगवणे तसेच आगदवासी गवद्यार्थ्ाांसाठी मोफत वसगतिृह स्थापना, ग्रामीण 

रोजिार राबगवणेसाठी लघुउद्योि सुरु करण्यासाठी उद्योजकाांना प्रोत्साहन, ग्रामीण भािात पूल, रिे बाांधणे व त्याांची 

देखभाल करणे तसेच इतर साविजगनक सुगवधा उपलब्ध करून रोजिारगनगमिती पांचायत राजच्या माध्यमातून केले 

जाते. म्हणून पांचायत राज व्यवस्था ग्रामीण गवकासाच्या योजना आगण कायिक्रम गकती कायिक्षमपणे आगण 

पारदशिकपणे राबगवते व त्याांची अांमलबजावणी करते, यावरच ग्रामीण भािाचा गवकास आहे. 

जळिाव गजल्ह्यात मुख्य व्यवसाय शेतीचा आहे. त्यामधे्य प्रामुख्याने केळीचे उत्पादन घेतले जात असल्यामुळे 

पांचायत राज माफि त कृषी गवकासाच्या गवगवध योजना व कायिक्रम राबवले जाते. गजल्हयातील सवि शेतक-याांना शेती 

गवषयक औजारे अनुदानावर उपलब्ध करुन शेतीत यागत्रांकीकरण वाढगवण्याच्या दृिीने शेतकऱयाांना शेती सागहत्याचे 

वाटप, खाते व गबयाणे, औषधी, कृषी प्रगशक्षणाचे कायिक्रम ,नगवन रािर ीय बायोिॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन, या 

योजना गदल्या जातात. अनुसुगचत जाती व जमाती ांच्या लोकाांसाठी डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृगष स्वावलांबन योजना 

अांतिित अनुसुगचत जाती/नवबौध्द  शेतक-याांचे  उत्पन्न वाढवुन त्याांचे जीवनमान उांचवण्यासाठी व गबरसा मुांडा कृगष 

क्राांती अांतिित- अनुसुगचत जमातीतील  उत्पन्न वाढवुन त्याांचे जीवनमान उांचवण्यासाठी शेती गवषयकबाबी ांचे १०० 

टके्क  अनुदानावर  नवीन गवहीर,जुनी गवहीर दुरुिी, इनवेल बोररांि,पांपसांच/सोलर पांप सांच,  शेततळयाांचे प्लास्टीक 

अिरीकरण,   सुक्ष्म गसांचन सांच अ. गठबक सांच ब,पीव्हीसी पाईप इत्यादी योजना पुरगवल्या जाते.१६ यासोबतच 

ग्रामीण भािात  शेती व्यवसायाला पुरक पशुसांवधिन व दुग्ध व्यवसाय जळिाव गजल्ह्यात केला जातो. शेतीसाठी सेंगद्रय 

खताांची आवश्यकता असते हे. या खतासाठी व दुधासाठी ग्रामीण भािात  िाय, मै्हस,बैल, शेळ्या,मेंढ्या इत्यादी 

जनावरे पाडली जातात. त्याांचे सांवधिन होण्यासाठी पांचायतराज माफि त अनेक योजना व कायिक्रम राबवले जाते. 

जनावराांच्या सांवधिनासाठी दवाखाने चालगवणे, मोफत औषधोपचार करणे, सुधाररत पैदाांशीच्या जनावराांचे गवतरण 

करून जोपासना करणे, िुराांना लसीकरण, औषधोपचारची व्यवस्था करणे, जनावराांवरल लांपी चमरोि आजाराबाबत 

शेतक-याांना जनावराांची योग्य प्रकारे काळजी घेण्याबाबत प्रगशक्षण देणे ही कायि पांचायत राजच्या माध्यमातून पार 

पाडली जातात. २०२१-२०२२ मधे्य गवशेष घटक योजने अांतिित ७५ टके्क अनुदानावर अनुसूगचत जातीच्या ३८ 

लोकाांना शेळी वाटपासाठी २९२१०४२ रुपये तर जनावराांच्या खाद्य वाटपासाठी ३४९८६० रुपये१७ गवतरीत केले. 
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गवशेष घटक योजने अांतिित अनुसूगचत जाती/ नवबौद्ध लोकाांना दुभत्या जनावराांच्या अनुदानासाठी व शेतकऱयाांच्या 

जगमनीवर वैरण गवकासासाठी वैरण गवकास योजना राबगवली जाते. यातुनच कृषी गवकासात पांचायत राजची भुगमका 

गदसून येते.  

गजल्ह्याच्या ग्रामीण भािात प्राथगमक व माध्यगमक गशक्षणाची व्यवस्था पांचायतराज माफि तच केली जाते. 

जळिाव गजल्ह्याच्या ग्रामीण भािातील प्रते्यक िावात गजल्हा पररषदेच्या शाळा स्थापन केल्या आहेत. या शाळेचे 

व्यवस्थापन, पयिवेक्षण, गनयांत्रण,, शैक्षगणक सागहत्याचा पुरवठा, आगण गशक्षकाांच्या गनवडीपासून त्याांच्या व्यवस्थापनाचे 

सवि कायि गजल्हा पररषदेमाफि त पांचायत राज व्यवस्था करत असते.गजल्ह्यात सवि गशक्षा अगभयानाची अांमलबजावणी 

2002 पासून केली. मोफत पाठ्यपुिक योजनेअांतिित २०२२-२०२३ मधे्य गजल्ह्यातील शांभर टके्क मुले शाळेत 

दाखल होऊ होऊन गनयगमत उपस्वस्थत राहून िुणवत्तापूणि गशकतील यासाठी पगहली ते आठवी च्या शासकीय शाळा 

स्थागनक स्वराज्य सांस्थाांच्या शाळा अनुदागनत शाळा गतल मराठी उदूि  गहांदी व इांग्रजी माध्यमाांच्या ४१६४६२ गवद्यार्थ्ाांना 

मोफत पाठ्यपुिक गदले. यासोबतच सवि मुली, अनुसूगचत जाती- जमाती, दाररद्रा् रेषेखालील मुले याांना दोन िणवेश 

सांच घेण्यासाठी सहाशे रुपये प्रमाणे १५४७४४ गवद्यार्थ्ाांना ९२८४४०० रुपयाांची मदत केली.१८ माध्यगमक विाित 

गशकणाऱया मािासविीय गवद्यार्थ्ाांना एबीसी योजनेअांतिित गह माफीची सवलत, आगदवासी गवद्यार्थ्ाांना गवद्यावेतन, 

माजी सैगनकाांच्या मुलाांना शैक्षगणक सवलती, ग्रामीण भािातील हुशार व होतकरू गवद्यार्थ्ाांना खुली िुणवत्ता 

गशष्यवृत्ती, बारावी पयांत गशकणाऱया मुली ांना मोफत गशक्षण योजना राबगवण्यात आल्या. जळिाव गजल्ह्यातील 

१६४  कें द्राांना से्टशनरी, झेरॉक्स, गवज गबलासाठी अनुदान देण्यात गदले.प्राथगमक व माध्यगमक शाळाांतील 

भौगतक  िरजा पूणि करण्यासाठी व शाळेत योग्य शैक्षगणक वातावरण तयार करण्यासाठी १८६५   प्राथगमक शाळाांना 

३१३८२५०० तर  माध्यगमक शाळाांना ८०५००० अनुदान गवतरीत केले.१९  

मािासविीयाांचे सामगजक व शैक्षगणक जीवनमान उांचावणे व त्याांच्या उन्नतीसाठी वेिवेिळया योजना व 

उपक्रमाददारे तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार योजना,  अनुसू ा्गचत जाती व नवबौध्द लोकाांसाठी दगलत 

वस्त्यामधे्य मुलभुत सुगवधा जसे- गपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, गसमेंट रिे/नाली बाांधकाम, स्वच्छता गवषयक सोयी, 

मलगनस्सारण, वीज, विीला जोडणारे रिे, समाज मांगदर इत्यादी व्यवस्था करुन दगलत विीची सवाांिीण गवकास 

करण्यासाठी प्रयत्न, गपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, गसमेंट रिे/नाली बाांधकाम, स्वच्छता गवषयक सोयी, मलगनस्सारण, 

वीज, विीला जोडणारे रिे, समाज मांगदर, इयत्ता ५ वी ते ७ वी मधे्य गशकण घेणा-या अनुसूगचत जाती, गवमुक्त 

जाती, भटक्या जमाती व इ. ८ वी ते १० वी मधे्य गशकण घेणा-या अनुसूगचत जातीच्या मुली ांच्या िळतीचे प्रमाण कमी 

व्हावे या उदे्दशाने सागवत्रीबाई फुले गशष्यवृत्ती योजना समाजातील जातीयता नि व्हावी म्हणून आांतरजातीय गववाहास 

प्रोत्साहन व अथिसहाय्य गववाहीत जोडप्ाांना गदले जाते. अपांिाना स्वतः च्या पायावर उभे राहून स्वावलांबी व्हावे व 

त्याांना समाजाचा कृतीशील घटक म्हणून जिता यावे यासाठी अपांि गवद्याथाांना गशष्यवृत्ती, ग्रामीण भािातील 

मािासविीय प्रगशक्षीत मगहलाांना गशलाईयांत्र/गपकोफॉल मशीन,गमरचीकाांडप ,गमनी गपठाची गिरणी, शाळेत जाणा-
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या मुली ांना सायकल पुरवठा, हिणदारी मुक्त िावे,सांत िाडिेबाबा ग्राम स्वच्छता अगभयान, महात्मा िाांधी तांटा मुक्त 

अगभयान,पांचायत राजच्या माध्यमातून केले जाते. 

समारोपः - 

पांचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भािातील सामागजक, आगथिक, शैक्षगणक, राजकीय, कृषी, आरोग्य, 

मगहला सक्षमीकरण, बालकल्याण, स्वच्छता, आधुगनक तांत्रज्ञान सवि कायि आगण ७३ व्या घटना दुरुिीतील ११ 

व्या  पररगशिातील २९ गवषयाांचा अगनवायि कायािमधे्य समावेश केल्यामुळे ग्रामीण गवकासाच्या सवाांिीण गवकासाच्या 

दृिीने पांचायत राज ची भूगमका अत्यांत महत्त्ाची असल्यामुळे पांचायत राज व्यवस्था ग्रामीण गवकासाचे एकमेव साधन 

असल्याचे स्पि होते. या सवि कायाितून ग्रामीण भािाचा  सवाांिीण गवकास होतो. परां तु या सवि कायािची अांमलबजावणी 

पांचायत राज व्यवस्था कायिक्षम व पारदशिक पद्धतीने करते काय? हा एक मोठा प्रश्न पांचायतराज व्यवस्थेवर गनमािण 

होतो. कारण दरवषी कें द्र व राज्य सरकार ग्रामीण गवकासासाठी पांचायत राजला हजारो कोटी रुपये वेिवेिळ्या 

योजना व कायिक्रमाच्या अांमलबजावणीसाठी देते. परां तु त्या प्रमाणात ग्रामीण भािाचा गवकास झालेला गदसून येत 

नाही. ज्या िावाांमधे्य पांचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून पांचायत राज व्यवस्थेच्या घटकाांनी कायिक्षम व पारदशिक 

या ग्रामीण गवकास योजना व कायिक्रमाची अांमलबजावणी केली त्या िावाचा गवकास झाल्याचे गदसून येते. म्हणून 

ग्रामीण भािाचा गवकास करायचा असेल तर पांचायत राजव्यवस्थेचे सक्षमीकरण करून कायिक्षम व पारदशिक 

व्यवहार करणे आवश्यक आहे. 

संदभाः -  

१) https://vishwakosh.marathi.gov.in.  

२) पाटील वा. भा. पांचायत राज, प्रशाांत पस्विकेशन्स जळिाव २०१२ पृ.४५ 

३)िवई,चव्हाण.भारतीय सांगवधानातील तरतूदी आगण स्थागनक स्वराज्य सांस्था,प्रशाांत पस्विकेशन्स जळिाव २०१७ पृ.२२० 

४) पाटील गदलीप श, ग्रामीण गवकास,दुर व मुक्त अध्ययन सांस्था मुांबई गवद्यापीठ,मुांबई,२०२० पृ.३ 

५) देसाई सांभाजी ग्रामीण समाज काल, आज आगण उद्या प्रशाांत पस्विकेशन्स जळिाव २०१५ पृ.२३० 

६) Mrs. Vani H1, Prof. Ravindranath N. Kadam2 research paper published in international Journal of Science 

and Management Volume No.06 Issue No.06 June 2017  

७) पाटील वा. भा. पांचायत राज, प्रशाांत पस्विकेशन्स जळिाव २०१२ पृ. ८ 

८) नाने्दडकर व्ही.जी.पांचायतीराज एक गवशे्लषणात्मक परामशि, के सािर पस्विकेशन्स पुणे २००४ पृ. ६७ 

९) https://en.wikipedia.org/wiki/Ashok_Mehta_Committee   

१०) गशरसाठ शाम ,बैनाडे भिवानगसांि पांचायतराज आगण नािरी प्रशासन, गवद्या बुक्स पस्विशसि औरांिाबाद २०१४ पृ.५२ 

११)पाटील वा. भा. पांचायत राज, प्रशाांत पस्विकेशन्स जळिाव २०१२ पृ. ९४ 

१२) https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/amendments/constitution-india-seventy-

third-amendment-act-1992  
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