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भारतातील स्थानिक शासि प्रणाली 

भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था हा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूिच चचेचा नर्वषय रानहला आहे. निथे गांधीसंारख्या मोिक्या लोकांिा 

ग्रामीण प्रिासत्ताक आनण उपसहायतेची तते्त्व हर्वी होती, नतथे िेहरू आनण आंबेडकरांिी मिबूत कें द्राची बािू घेतली. 

मतभेदांमुळे, DPSP अंतगगत स्थापिेच्या रे्वळी केर्वळ पंचायती रािचा घटिेत उले्लख करण्यात आला. तथानप, अिेक 

नर्वचारनर्वमर्ग आनण नर्वधेयकांिंतर, रे्र्वटी 1992 मधे्य 73व्या आनण 74व्या दुरुस्ती कायद्ांद्वारे, पंचायती राि आनण र्हरी 

प्रर्ासिाला घटिात्मक दिाग देण्यात आला. 

पंचायत राज व्यवस्थेची उत्क्ांती 

• भारतातील पनहली पंचायती राि व्यर्वस्था 1959 मधे्य रािस्थाि राज्यािे िागौर निल्ह्यात आनण त्यािंतर आंध्र प्रदेर्ात 

स्थापि केली. त्यािंतर बहुतांर् दिाग देऊि ही व्यर्वस्था स्वीकारण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतची प्रमुख 

नचंता म्हणिे नतची रचिा, हस्तांतररत करार्वयाच्या अनधकाराचे प्रमाण, नर्वत्तपुरर्वठा इत्यादी. त्यासाठी एक पद्धत तयार 

करण्यासाठी संबंनधत कें द्र सरकारांिी अिेक सनमत्या स्थापि केल्या होत्या. 

काही महत्त्वाच्या सनमत्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 

1. बलरं्वत राय मेहता सनमती 

2. अर्ोक मेहता सनमती 

3. िी व्ही के रार्व सनमती 

4. एल एम नसंघर्वी सनमती 

5. थंुगूि सनमती 

6. गाडगीळ सनमती 

अिेक सनमत्यांिंतर, रािीर्व गांधी सरकारिे 64 र्वी घटिादुरुस्ती नर्वधेयक सादर केले परंतु राज्यसभेत ते फेडरल व्यर्वस्थेत 

कें द्रीकरण बळकट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या आधारार्वर पराभूत झाले. मात्र, िरनसंह रार्व सरकारिे सर्वग र्वादग्रस्त 

पैलू काढूि नर्वधेयकात बदल करूि हे नर्वधेयक मांडले. त्यामुळे घटिात्मक दिाग देण्यासाठी 73 र्वी आनण 74 र्वी घटिादुरुस्ती 

कायदा मंिूर करण्यात आला. 

1992 चा 73 वी घटिादुरुस्ती कायदा 

• या कायद्ािे भारताच्या राज्यघटिेत भाग-IX िोडला “पंचायत” असे िार्व नदले. त्यात कलम 243 ते 243 O पयंतच्या 

तरतुदी आहेत. तसेच िर्वीि अिुसूची, अकरारे्व रे्डू्यल िोडण्यात आले आहे िे 243 G र्ी संबंनधत आहे. त्यात 

पंचायतीचं्या 29 कायागत्मक बाबी आहेत. 

• घटिेच्या कलम 40 या कायद्ािे डीपीएसपीला व्यार्वहाररक स्वरूप नदले. 

• या कायद्ात काही अनिर्वायग आनण काही ऐच्छिक तरतुदी आहेत ज्या राज्यांिी स्वीकारल्या पानहिेत. 

• ग्रामसभा पंचायती राि व्यर्वस्थेचा पाया म्हणूि काम करते. या मंडळात संबंनधत गार्वांमधे्य मतदार म्हणूि िोदंणी 

केलेल्या सर्वग व्यक्ीचंा समारे्वर् होतो. संपूणग देर्ात एकसमािता आणणारी अनिर्वायग नत्रस्तरीय रचिा (गार्व, मध्यर्वती 

आनण निल्हा स्तर) देखील प्रदाि करते. परंतु 2 दर्लक्ांपेक्ा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्याला मध्यर्वती स्तरार्वर 

स्थापि करण्यापासूि सूट देण्यात आली आहे. 

• या कायद्ात अर्ी तरतूद आहे की, नतन्ही स्तरांर्वरील सर्वग सदस्य थेट िितेद्वारे निर्वडले िातील. र्वरच्या दोि 

स्तरांर्वरील अध्यक्ांची निर्वड अप्रत्यक्पणे केली िाईल आनण पंचायतीचं्या बाबतीत तरतुदी करणे राज्य नर्वनधमंडळाला 

ऐच्छिक आहे. 

• प्रते्यक पंचायतीमधे्य SC आनण ST साठी त्यांच्या लोकसंखे्यच्या प्रमाणात िागा राखीर्व आहेत. नतन्ही स्तरार्वरील 

अध्यक्ांच्या पदांच्या आरक्णाबाबत ऐच्छिक तरतुदी करणे राज्याच्या हाती आहे. तसेच, अध्यक्पदाच्या 1/3 पेक्ा कमी 

िागा आनण पद मनहलांसाठी राखीर्व असेल. 

• पंचायती 5 र्वषांच्या कालार्वधीच्या असतील आनण नर्वद्माि कायगकाळ संपण्यापूर्वी निर्वडणुका स्थापि केल्या िातील. 
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• हा कायदा राज्य नर्वत्त आयोग आनण राज्य निर्वडणूक आयोगाचे अिुक्रमे आनथगक नर्वतरण आनण निर्वडणुका आयोनित 

करण्यासाठी एक पद निमागण करतो. पंचायतीचं्या खात्यांसाठी लेखापरीक्णाचे मागग आनण यंत्रणा ठरर्वणे हे राज्यार्वर 

आहे. 

• हा कायदा राज्य नर्वधािसभेला पंचायतीच्या नर्वत्तनर्वषयक कायदे तयार करण्याचा अनधकार देतो आनण ते कसे आनण 

कोणत्या अटीरं्वर कर लारू्व र्कतात, गोळा करू र्कतात आनण योग्य कर लारू्व र्कतात. 

• अिेक राजे्य आनण के्त्रांिा कायद्ातूि सूट देण्यात आली आहे. तसेच अिुसूची पाचव्या अंतगगत अिुसूनचत के्त्रांमधे्य, 

1996 चा PESA कायदा लागू केला िाईल. या कायद्ातील तरतुदी कें द्रर्ानसत प्रदेर्ांिा कर्ा प्रकारे लागू व्हाव्यात, 

हे राष्ट्र पती निदेर् देऊ र्कतात. 

अप्रभावी कामनिरीची कारणे 

• घटिात्मक दिाग नदला असला तरी, असे म्हटले िाते की हा कायदा फक् एक सांगाडा प्रदाि करतो ज्याचा निणगय 

राज्यार्वर सोडला िातो. अिेक राज्यांिी तळागाळातील लोकर्ाही मिबूत करण्यासाठी पुरेर्ी यंत्रणा हाती घेतली 

िाही. 

• 3Fs (निधी, काये आनण काये-र्वानहिी) हस्तांतररत करण्याबाबत अनििा नदसूि आली आहे. त्यामुळे ते िबाबदारी 

पार पाडू र्कत िाहीत. त्यांच्याकडे काम करण्यासाठी पुरेसा निधी असणे अत्यार्वश्यक आहे, तथानप, त्यांच्याकडे 

रु्ल्क आकारण्याचा अनधकार िाही नकंर्वा राजे्य नकंर्वा कें द्रांकडूि नर्वत्त हस्तांतररत केले िात िाही. 

• लेखापरीक्ण यंत्रणा अतं्यत कमकुर्वत असूि पंचायतीमंधील िेत्यांमधे्य प्रचंड भ्रष्ट्ाचार झाल्याचे नदसूि येत आहे. 

ग्रामसभांच्या नियनमत बैठका होत िाहीत आनण अिेकरे्वळा आरनक्त भागातील पंचायतीमंधे्यही उच्चर्वणीयांचे र्वचगस्व 

असते. 

• देर्ात िोकरर्ाहीला प्रचंड र्क्ी प्राप्त झाली आहे आनण पुढे अिेक रे्वळा ग्रामपंचायती त्यांच्या अधीिस्थ म्हणूि 

ठेर्वल्या गेल्या आहेत. अहंकारी स्वभार्व आनण र्वणगभेदामुळेही िोकरर्हांकडूि िेत्यांिा फारसा आदर नदला िात 

िाही. 

• बर् याच रे्वळा, निधी काही योििा नकंर्वा धोरणांर्ी िोडला िातो आनण पंचायत ही केर्वळ कायगकारी संस्था बिली 

आहे. तळागाळातील समस्या माहीत असूिही ते स्वत: निधी खचग करण्याचा निणगय घेऊ र्कत िाहीत. 

• राज्याचे कायदे ग्रामसभेच्या अनधकारांची मांडणी करत िाहीत. त्यांच्या कामकािाची कायगपद्धती देखील सांनगतली 

िाही. सरकारच्या नतन्ही स्तरांर्वर धोरणे आनण योििा आनण त्यांची अंमलबिार्वणी यांचे मूल्यांकि आनण ऑनडट 

करण्यासाठी ते एक र्च्छक्र्ाली संस्था असू र्कतात. 

• पायाभूत सुनर्वधांची अर्वस्था फारच नबकट आहे. त्यांच्याकडे कायागलये, संगणक आनण इंटरिेट किेक्शिची कमतरता 

आहे. नियोिि, देखरेख इत्यादीसाठी डेटाबेस अिेक प्रकरणांमधे्य अिुपच्छस्थत आहे. तसेच, पंचायतीकंडे इष्ट्तम 

मिुष्यबळाची कमतरता आहे. अिेक प्रनतनिधी अधग-साक्र नकंर्वा निरक्र आहेत आनण त्यांच्याकडे नडनिटल ज्ञाि 

िाही. 

• तसेच पती-पंचायतीची अर्ी प्रकरणे समोर आली आहेत की नतथूि स्त्री निर्वडूि आली तरी सत्ता पतीच्या हातात 

असते. 

पुढील मािग  

• राज्यांिी पंचायतीिंा निधी नर्वतररत करण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करार्वी. त्यांिा स्वतः चा महसूल नमळरू्वि देण्याची 

र्क्ी नदली पानहिे. हे GST मधे्य तृतीय शे्रणी समानर्वष्ट् करूि नकंर्वा िनमिीर्वर नकंर्वा स्थानिक नक्रयाकलापांर्वर कर 

लागू करूि केले िाऊ र्कते. राज्य नर्वत्त आयोगाला अनधकार नदले पानहिेत आनण त्यांिी सरकारांिा याबाबत 

िबाबदार बिर्वले पानहिे. 

• पंचायतीसंाठी योग्य एकसमाि संर्वगग तयार केला पानहिे. प्रनतनिधीसंाठी रै्क्नणक कायगक्रम आयोनित केले िारे्वत, 

त्यांिा त्यांचे अनधकार, भूनमका आनण िबाबदार्यांबद्दल नर्कर्वारे्व. 
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• पंचायतीचं्या अनधकारांचे योग्य सीमांकि केले पानहिे. ग्रामसभांिा सर्क् केले पानहिे आनण नियनमत बैठका घेतल्या 

पानहिेत. हे च्छव्हनडओ रेकॉनडंग कॅमेर्याखाली घडले पानहिे. सामानिक लेखापरीक्ण यंत्रणा नर्वकनसत करार्वी. 

• कायागलयाची इमारत आनण पायाभूत सुनर्वधांची निनमगती मिरेगार्ी िोडली िार्वी िेणेकरुि कमगचारीही तयार करता 

येतील. 
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