इ तहास
भारत हा अती ाचीन दे श असन
ू
अि त वात हो या व

था नक

'ाम तरावर 'ामपंचायती
लॉड. /रपनने

था नक

इ.स. १८८२ चा
‘ था नक

ाचीन काळापासन
ू

था नक

वरा य सं था

वरा य सं थां या कारभारातील खेडे हा

मख
घटक होता.
ु

माणे )यायपंचायत अि त वात हो या भारता या आधु नक इ तहासात
वरा य सं थां या

था नक

थापनेबाबत केलेले

य न व

याने संमत केलेला

वरा य सं थांचा कायदा ल4ात घेता लॉड. /रपन यास यथाथ.तेने

वरा य सं थांचा जनक’ असे 8हट9या जाते. :;ट<श राजवट< या कालखंडात :;ट<श

सा=ा याचे उ?@Aट डोळयासमोर ठे वून ?वकसीत झालेल<
काळात तशीच राहल<.

णाल< काह<

माणात

वातंDयो तर

वातंDयो तर काळात या प/रि थतीची गंभीर दखल घेवन
ू ९०

द4कात ७३ वी ७४ वी घटना के9या गेल<

यामुळे शासन व

या

शासन या दो)ह<चया
्

?वकLM<करणातून थेट राANकारणात सामील कOन घेPयाचा यामागे उQेश होता. 'ामसभेला या
माRयमातून ?व तत
ृ अTधकार दे वून 'ाम

वरा य

थापीत होPयात हातभार लावPयाचा मानस

होता.
भारताला
आले.

वातंU Vमळा9यानंतर भारत दे श

वातंDयोतर काळात पंचायतराज Wयव थेचे

जास ताक रा य 8हणून अि त वात

वOप व क9पना निXचत करPयासाठY कLM

शासनाने बलवंतराय मेहता सVमती या अहवाला या आधारे दे शामRये :U तर<य पंचायत राज
Wयव था अि त वात आणPयासाठY पावले टाकल<, महाराANाने मेहता सVमती या अहवालाचा
सखोल अ[यास करPयासाठY महाराAN रा याचे त काल<न महसल
मंUी कै. वसंतराव नाईक
ू
यां या अRय4तेखाल< सVमती

थापन करPयात आल<. या सVमतीने १९६१ मRये आपला अहवाल

सादर केला. या सVमती या Vशफारसीनुसार महाराAN िज9हा प/रषद व पंचायत सVमती
अTध नयम १९६१ संमत करPयात आला व aदनांक १ मे १९६२ पासुन पंचायतराज व या अंतग.त
:U तर<य

था नक

वरा य सं थांची पRदती ि वकारPयात आल<.

था नक

वरा य सं थांचे

'ाम पातळीवर 'ापंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत सVमती, िज9हा पातळीवर िज9हा प/रषद,
अशी :U तर<य
तरावर<ल

णाल< अि त वात आल<. पंचायत राज सं थां या

सं थांना

शासनाने

पाडPयासाठY यांना उ प)नाचे

वेगवेगळया

जबाबदा-या

सोप?व9या.

Uोत निXचत कOन दे Pयात आले आहे त.

नमbती नंतर
तया
्

जबाबदा-या

येक
पार

