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 ग्रामप्रशासन
 भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जिक/पितामह म्हणूि 
लॉर्ड ररििला ओळखले जात.े

 लॉर्ड ररिििे भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थचेा कायदा 12 
मे 1882 रोजी केला.

 स्थानिक स्वराज्य संस्था स्स्वकारणारे िहहले राज्य-राजस्थाि 
स्वीकार –2 ऑक्टोंबर 1959

 स्थानिक स्वराज्य संस्था स्स्वकारणारे दसुरे राज्य –
आंध्रप्रदेश स्स्वकार –1 नोव्हेंबर 1959

 िंचायतराज स्स्वकारणारे िववे राज्य – महाराष्ट्र
 स्थानिक स्वराज्य संस्थेला िंडर्त िेहरू यािंी िंचायतराज हे 
िाम हदले.



 बलवंतराय मेहता सममती
 भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे स्वरूि व 
कल्ििा निस्चचत करण्यासाठी सवाडत प्रथम बलवंतराय 
मेहता सममती नियकु्त करण्यात आली.

 या सममतीची नियकु्ती कें द्र शासिािे 16 जानेवारी 
1957 मध्ये केली. तर सममतीिे आिला अहवाल 
शासिास 1958 मध्ये सादर केला.

 या सममतीमधील इतर सदस्य – ठाकुर फुलमसगं, र्ी.िी. 
मसगं, बी.जी. राव.



 यासममतीने केलेल्या मशफारशी
 लोकशाही पवकें द्रीकरण करण्यात यावे.
 िंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी. म्हणजेच गाव िातळीवर 
ग्रामिंचायत, तालुका िातळीवर िंचायत सममती व स्जल्हा िातळीवर 
स्जल्हा िररषद असावी.

 ज्या गावाची लोकसंख्या 500 असेल तेथे ग्रामिंचायत स्थािि करण्यात 
यावी.

 ग्रामिंचायतीच्या सदस्यांची निवर् प्रत्यक्ष प्रौढ मतदाि िद्धतीिे व्हावी.

 ग्रामिंचायतीमध्ये महहलांिा ककमाि दोि जागा राखीव असाव्यात. तसेच 
अिुसूचीत जाती-जमतीच्या लोकांिा प्रत्येकी एक जागा राखीव असावी.

 स्जल्हा िररषदेमध्ये िंचायत सममतीचे अध्यक्ष तसेच स्जल््यातील 
खासदार व आमदार यांिा सदस्यत्व असावे.

 स्जल्हा िररषदेचा अध्यक्ष हा स्जल्हाधधकारी असावा.



 अशोक महेता सममती नियकु्ती – 1977. शासिास 
अहवाल सादर – 1978.

 महत्वाच्या मशफारशी
 िंचायत संस्थांच्या माध्यमातूि लोकशाहीच ेपवकें द्रीकरण 
करण्यासाठी जितेच्या सहभागास महत्व हदले गेले 
िाहहजे.

 िंचायत संस्थाच्या निवर्णकुा वेळेवर घेणे बंधिकारक 
कराव.े

 स्जल्हा िररषदेच्या अध्यक्षाची निवर् प्रत्यक्ष 
मतदारामधिू करण्यात यावी.

 िंचायत िद्धती स्व्दस्तरीय असावी.



 73 वी घटना दरुूस्ती
 भारतातील िंचायतराज संस्थांिा 73 व्या घटिादरुुस्तीमुळे 
घटिात्मक दजाड (संपवधानिक दजाड) प्राप्त झाला.

 ही घटिादरुूस्ती 24 एप्रप्रल 1993 रोजी करण्यात आली.
 73 व्या घटिादरुूस्तीिुसार करण्यात आलेल्या महत्वाच्या 
तरतदुी

 प्रत्येक गावामध्ये सवड प्रौढ स्िी-िुरुषांचा समावेश असणारी 
ग्रामसभा व ग्रामिंचायत असणे बंधिकारक करण्यात आले.

 भारतातील सवड राज्यामध्ये त्रिस्तरीय िंचायतराज व्यवस्था 
स्थािि करण्यात यावी.

 िंचायत व्यवस्थेच्या नतन्ही स्तरामध्ये महहलांसाठी 1/3
जागा राखीव ठेवण्याच ेबंधिकारक करण्यात आले.



 देशातील प्रत्येक राज्यात िंचायतराज संस्थाचंा कायडकाल 
5 वषड करण्यात आला.

 िंचयातराजच्या नतन्ही स्तरामध्ये महहला आणण 
अिसुचूीत जाती-जमातीसाठी िदाधधकार यांची िदे राखीव 
ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

 िंचायतराज संस्थासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वतंि 
निवर्णकू यंिणा स्थाििा करण्याच ेबंधि घालण्यात 
आले.

 कें द्रीय पवत्त आयोगाच्या धतीवर प्रत्येक राज्यािे राज्य 
पवत्त आयोगाची स्थाििा करणे आवचयक करण्यात 
आले.



 महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस््ांसंबंधी ननयुक्त केलेल्या 
सममत्या वसंतराव नाईक सममती

 नियुक्ती – 1960
 शासिाला अहवाल सादर – 15 माचच 1961
 शासिािे अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रप्रल 1961
 मशफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962
 महाराष्ट्रातील िंचायतराज व्यवस्था िाईक सममतीच्या 
मशफारशीवर आधाररत आहे.

 महाराष्ट्र स्जल्हा िररषद व िंचायत सममती अधधनियम –
1961 हा कायदा िाईक सममतीच्या मशफारशीवरूि करण्यात 
आला.

 महाराष्ट्रातील िंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी 
मशफारस िाईक सममतीिे केली.



 ल.ना. बोगिरवार सममती
 नियुक्ती – एप्रप्रल 1970
 शासिाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971
 प्रत्येक वषी ग्रामसभेच्या ककमाि दोि बैठका व्हाव्यात अशी 
मशफारस या सममतीिे केली.

 बाबूराव काळे सममती
 नियुक्ती – ऑक्टो 1980
 शासिास अहवाल सादर – 1981
 स्जल्हा िररषद व िंचायत सममतीच्या िदाधधकार याचं्या 
मािधिात वाढ करण्यात यावी अशी मशफारस या सममतीिे 
केली.



 पी.बी. पाटील सममती
 नियुक्ती – जून 1984
 शासिास अहवाल सादर – 1986
 मशयफरशी
 ग्रामिंचायतीची लोकसंख्येिुसार िुिरडचिा करण्यात यावी.
 स्जल्हा िररषदांवर खासदार व आमदार यांिा सदस्यत्व असू 
िये.

 आधथडक पवकें द्रीकरण ग्रामिंचायतीकर् ेवगड करण्यात यावा.
 ग्रामिंचायतीच्या वापषडक अिुदािामध्ये वाढ करण्यात यावी.
 सदस्यांची निवर् प्रत्यक्ष मतदारामधिू करण्यात यावी.



 स््ाननक स्वराज्य संस््ा ननवडणकू खचच मयाचदा
 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच ेिाव – खचड रुिये
 महािगरिामलका – 1,00,000 रु.
 स्जल्हा िररषद – 60,000 रु.
 िगरिररषद – 45,000 रु.
 िंचयात सममती – 40,000 रु.
 ग्रामिंचायत -7,500 रु.



 स्वातंत्र्यप्राप्तीिंतरच्या काळात ग्रामीण पवकासाचे 
पवपवध कायडक्रम राबवण्यास शासिािे सुरुवात केली. 
बलवंतराय मेहता सममतीच्या मशफारशीिुसार देशात 
‘त्रिस्तरीय िंचायत राज’ व्यवस्था निमाडण करण्यात 
आली. भारतीय राज्य संघाच्या राज्य मागडदशडक 
तत्त्वाच्या कलम ४०िुसार प्रत्येक राज्यािे स्थानिक 
स्वराज्य संस्था स्थािि कराव्यात, अशी अिेक्षा 
व्यक्त केली होती. बलवंतराय मेहता सममतीच्या 
मशफारशीिुसार १ मे १९५९ला प्रथम राजस्थाि 
राज्यािे िंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली.















 ग्रामसभा
 ग्रामसभेत संबंधधत खेड्यातील सवड प्रौढ (18 वरे्ष वयावरील) स्िी-
िुरुष िागररकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

 ग्रामसभेच्या वषाडतूि ककमाि चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचिा 
कें द्रसरकारिे अमलकर्चे सवड राज्यांिा केली आहे. त्या बैठका 
िुढील वेळी व्हाव्यात.

 –26 जानेवारी (प्रजासत्ताक ददन), 15 ऑिस्ट (स्वातंत्र्यददन), 1 
मे (महाराष्ट्र ददन), 2 ऑक्टोंबर (िांधी जयंती) आणण दोि बैठका 
स्स्ियांच्या व्हाव्यात.

 ग्रामसभा बोलपवण्यासाठी 7 हदवस अगोदर िोहटस द्यावी लागते.
 ग्रामसभा बोलपवण्याचा अधधकार सरिंचला असतो. सरिंच 
गैरहजर असल्यास उिसरिंच बैठक बोलपवलो.

 ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थाि सरिंच भूषपवतो. सरिंचाच्या 
गैरहजेरीत उिसरिंच अध्यक्षस्थाि भूषपवतो.



 ग्रामपंचायत
 भारतीय घटिेच्या कलम 40 मध्ये ग्रामिंचायतीची तरतदू करण्यात 
आली आहे.

 महाराष्ट्रात ‘मुंबई ग्रामपंचयात अगधननयम 1958’ उपकलम 5 िुसार 
ग्रामिंचायतीची निममडती झाली आहे.

 स्वतिं ग्रामिंचायत स्थािि होण्यासाठी संबंधीत गावची लोकसंख्या 
कमीतकमी 600 असली िाहहजे.

 जर एखाद्या गावाची लोकसंख्या 600 िेक्षा कमी असेल तर दोि ककंवा 
तीि गावे ममळूि गट ग्रामिंचायत स्थािि करण्यात येते.

 ग्रामिंचायतीच्या सदस्यांिा िंच म्हणतात.
 ग्रामिंचायतीच्या सदस्यांची निवर् प्रत्यक्ष प्रौढ मतदाि िद्धतीिे होते.
 महाराष्ट्रात ग्रामिंचायत सदस्यसंख्या 7 ते 17 अशी आहे.
 ग्रामिंचायतीच्या सदस्यांची संख्या ठरपवण्याचा अधधकार (सदस्यसंख्या 
निस्चचत करण्याचा अधधकार) स्जल्हाधधकार यास असतो.



 लोकसंख्या – िंचाची संख्या
 600 ते 1500 – 7
 1501 त े3000 – 9
 3001 त े4500 – 11
 4501 त े6000 – 13
 6001 ते 7500 – 15
 7501 त ेिेक्षा जास्त -17

 ग्रामिंचायतीमध्ये महहलासाठी 50% जागा राखीव असतात.
 ग्रामिंचायतीमध्ये इतर मागासवगीयासाठी 27% जागा 
राखीव असतात.



 महाराष्ट्रात 1 जून 1959 पासून ‘मुंबई ग्रामपंचायत 
अगधननयम’ लागू करण्यात आला.

 ग्रामिंचायतीचा अध्यक्ष हा सरिंच असतो.
 सरिंचाची निवर् निवरू्ि आलेल्या सदस्यामधिू केली जाते 
तसेच त्यातिूच एकाची उिसरिंच म्हणूि निवर् केली जात.े

 सरिंच व उिसरिंच निवर्ीची बैठक तहसीलदार बोलपवतो व 
तोच त्या बैठकीच ेअध्यक्षिद भूषपवतो.

 ग्रामिंचायतीची निवर्णूक लढपवण्यासाठी उमेदवाराच ेवय 
21 वर्षे िूणड झालेले असावे लागत.े

 ग्रामिंचायतीची निवर्णूक दर 5 वषाांिी होत ेम्हणजेच 
ग्रामिंचायतीच्या कालावधी 5 वषाडचा असतो.



 ग्रामिंचायतीच्या बैठका महहन्यािासूि एक म्हणजेच वषाडतिू 
12 बोलवाव्या लागतात.

 ग्रामिंचायतीच्या िंचास व उिसरिंचास सरिंचाकर् े
राजीिामा द्यावा लागतो तर सरिंच िंचायत सममतीच्या 
सभाितीकर् ेराजीिामा देतो.

 सरिंचावर अपवचवासाचा ठराव आणण्यासाठी एकूण 
सदस्याच्या 1/3 सदस्यांिी लेखी मागणी करावी लागत ेतर 
तो ठराव िास होण्यासाठी एकूण सदस्यांच्या 2/3 सदस्यांिी 
तो ठराव िास करावा लागतो.

 महहला सरिंचावर अपवचवास ठराव िास होण्यासाठी 3/4
बहुमताची आवचयकता असत.े

 एकदा अपवचवास ठराव फेटाळला गेल्यास दसुरा अपवचवास 
ठराव कमीत कमी 1 वषे आणता येत िाही.



 महाराष्ट्रातील सवाडत मोठी ग्रामिंचायत – अकलजू
 महाराष्ट्रीतील सवाडत जास्त उत्िन्ि देणारी ग्रामिंचायत 
– िवघर

 महाराष्ट्रातील सवाडत जास्त ग्रामिंचायती असणारा 
स्जल्हा – सातारा

 महाराष्ट्रात सवाडत कमी ग्रामिंचायती असणारा स्जल्हा –
मसधंदुगुड

 ग्रामिंचायतीच ेवॉर्ड निस्चचत करण्याचा अधधकार 
स्जल्हाधधकार यास असतो.




