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स्थानिकस्वराज्यसंस्थांतीलिेततृ्वाच्याराजकीयसहभागाचाचचकीत्सकअभ्यास–ववशषे
संदभभउस्मािाबादजजल्हा 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

प्रस्ताविा– 
 भारतािेसंघराज्यशासिपध्दतीचास्वीकारकेलेलाआहे.संघराज्यव्यवस्थेमध्येकें द्र,राज्यआणि
स्थानिकपातळीवरशासिाचेकायभ चालते.आधनुिक राज्यही प्रचडं प्रादेशशक ववस्तारआणिलोकसंख्या
असलेलीआहेत. अशा ववस्ततृ राज्याचे प्रशासि केवळ एका मध्यवती शासिािे करिे केवळअशक्यच
िाही. तर एकप्रकारे शासिाच्याअकायभक्षमतेला निमंत्रि देण्यासारखेआहे. त्यामुळे प्रशासकीयकायाभची
ववभागिी पयाभयािे कें द्र शासि, राज्य शासि आणि स्थानिक शासि यात करिे अपररहायभ ठरत.े
एिसायक्लोवपडीया ऑफ ब्रिटानिका यात ‘ स्थानिक शासि म्हिजे राज्यापेक्षा मयाभदीत असलेल्या
प्रदेशांतगभतनििभयघेण्याचावतोअमंलातआिण्याचाअचधकरहोय.नििभयवअमंलबजाविीस्वातंत्र्यावर
भरअसिेहेस्थानिकशासिाचेमहत्त्वाचेव्यवच्छेदकलक्षिआहे.’अशीव्याख्याकेलीआहे. 

 भारतातप्राचीिकाळापासुिस्थानिकस्वराज्यसंस्थेचाउल्लेखसापडतो.वैदीककाळामध्येखेडे -
ग्राम हा प्रशासिाचा पायाभूत घटकआहे. ब्रिटीशांिी भारतात कें द्रीकृत शासिपद्धती निमािभ करण्याचा
प्रयत्िकेला.त्यामुळेग्रामपंचायतीचा –हासझाला.पुढेकाहीप्रमािातववकें द्रीकरिचेप्रयत्िब्रिटीशामाफभ त
करण्यातआले. त्यामधिूस्थानिकस्वराज्यसंस्थेच्या निमीतीलावाव शमळूलागला.१६८७सालीमद्रास
शहरासाठी िगरनिगमाची स्थापिा केली. पुढे ब्रिटीश सरकारिे मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता येथे
िगरपाशलकांचीस्थापिा केली.१८७०सालीलॉडभमेयोिेस्थानिकस्वराज्यसंस्थेचेप्रारुपमांडले. त्यांिी
िागरीप्रशासिवप्रांतीयप्रशासियामध्ये ववकें द्रीकरिाचेधोरिप्रथमस्वीकारले.सि१८८२मध्येलॉडभ
ररपििेस्थानिकस्वराज्यसंस्थेववषयीठरावमांडलायाठरावाचामुख्यउद्देशभारतीयलोकांिास्थानिक
स्वराज्यसंस्थेतएकप्रकारचेप्रशशक्षिदेिेहोते.वमयाभदीतस्वरुपातस्थानिकस्वराज्यसंस्थािंास्वायत्ता
देिेहाहोता.ररपििेलोकनियुक्तसदस्यांच्याहातीस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचाकारभारजजल्हालोकल
बोडाभससोपववण्याचाकायदापासकेल्यािेलॉडभररपिलास्थानिकस्वराज्यसंस्थांचाजिकम्हितात.इ.स.
१९०७ मध्ये प्रशासिात सुधारिा व ववकें द्रीकरि घडवूि आिण्यासाठी सी.इ.एच. हॉबहाऊस यांच्या
अध्यक्षतेखाली रॉयल कशमशि ऑि डडसेंट्रालायझिे नियुक्त केले या आयोगािे ग्रामपंचायती मजबुत
करण्याचीशशफारसकेली.इ.स.१९१९मध्येस्थानिकस्वराज्यसंस्थांकररताववकें द्रीकरिआयोगिेमण्यात
आलात्यामुळेअिेकप्रांतातपंचायतीकायदेपासझाले.त्यािुसारसवभप्रांतामध्येग्रामपंचायत,जजल्हा
बोडभ,िगरपाशलकायासारख्यास्थानिकसंस्थास्थापिझाल्या.पंचायतराजयाखात्याचासमावेशसोपीव
खातेमध्येहोऊितोभारतीयांकडेसोपववला.इ.स.१९३५च्याकायदयािेद्ववदलशासिपध्दतीसंपुष्टात
येऊिप्रांतांिाअचधकस्वायत्ताददली.याकायदयािेग्रामपंचायतीच्याअचधकारातवाढहोऊिसवभजागा
प्रौढ निवाभचिपध्दतीिेभरण्याचीतरतुदझाली.स्थानिकस्वराज्यसंस्थांिा राष्ट्रीयशासिाचाएकभाग
मािूिसत्तेच्याववकें द्रीकरिालामहत्वप्राप्तझाले. 

 स्वातंत्र्यसंग्रामकाळातमहात्मागांधींिीलोकशाही ववकें द्रीकरिआणिसवाांगीि ववकासाचेसाधि
म्हिूि  स्थानिक स्वशासिसंस्थेचाआपल्या ‘रामराज्य’अथवा ‘ग्रामस्वराज्य’ या संकल्पिेचा पुरस्कार
केला. गांधींिी ग्रामपंचायत हे ग्राम स्तरावरील भौतीक ववकासाबरोबर मािशसक, िैनतक व अध्याजत्मक
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ववकासाचेकें द्रमािलेहोते.पंडीतिेहरुयांिाहीलोकशाहीयाशस्वीकरण्यासाठीस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचे
महत्त्वमान्यकेलेहोते. 

 भारतातीललोकशाहीप्रिालीसुदृढ,सक्षमवववकशसतकरण्याच्याउद्देशािेसरकारिेकल्यािकारी
शासिव्यवस्थेचास्वीकरकेला.त्यादृष्टीकोिातुिस्थानिेकसंस्थांिास्वायत्तावस्वातंत्र्यदेण्यातआले.
त्यालाअिुसरुि१९४७मध्येग्रामपंचायतीचेपुिरुज्जीविकरण्यातआले.२६जािेवारी१९५०रोजीभारतीय
राज्यघटिेचीअमंलबजाविीसुरुझाली.भारतीयराज्यघटिेच्याचौथ्याभागातमागभदशभकतत्वांचाउल्लेख
आहे. त्यामध्येकलम४०मध्येग्रामपंचायतीचीस्थापिाकरुित्यांिाजरुरतेअचधकार देण्यातयावेत.
असेस्प्ष्टकेले.स्थानिकशासिहा ववषयराज्यसुचचतसामाववष्टकरण्यातआला.अिुच्छेत२४६मध्ये
स्थानिक स्वशासि संदभाभत राज्य ववधीमंडळाला त्या संदभाभतील ववषयावर कायदे करण्याचाही अचधकार
ददलेला आहे. कें द्र शासिािे ग्रामीि भागाच्या सामाजजक व आचथभक पुिरभचिा करण्यासाठी ‘ सामुहीक
ववेकास कायभक्रम’ आणि ‘राष्ट्रीय ववस्तार सेवेचा’ प्रारंभ केला. परंतु हे दोन्ही कायभक्रम अपयशी ठरले.
त्यांच्या अपयशाची  कारिमीमांसा करण्यासाठी कें द्र सरकारिे १९५७ मध्ये बलवंतराय मेहता समीतीची
स्थापिाकेली.मेहतासशमतीिेतीिस्तरांच्यास्थानिकस्वराज्याचीकल्पिामांडली.ग्रामपंचायततालुका,
पंचायतवजजल्हापररषदयांकडेअचधकरववषयकअिेकशशफारशीकेल्या.नतच्याशशफरशीिुसारभारतात
प्रथम पंचायतराजची स्थापिा राज्यस्थाि मध्ये ०२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी करण्यात आली. त्यािंतर
देशातीलअिेकराज्यांिीस्थानिकशासिववषयककायदेकेले. 

 महाराष्ट्रातलोकशाही ववेकें द्रीकरिसंकल्पिाकशी राबववता येईलयासाठी तत्कालीि ,महसूलमंत्री
वसंतराव िाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० मध्ये सशमती नियुक्त करण्यात आली. िाईक सशमतीिे
बलवंतराय मेहता सशमतीच्या शशफारशीिुसार पुिववभचार करुि आपल्या शशफारशी सादर केल्या. या
शशफारशीवरचमहाराष्ट्र जजल्हापररषदवपंचायतसशमतीअचधनियम१९६१मंजुर केला .यांितर१९७०
मध्येल.िा.बोंगीरवारसशमती,१९८०मध्येग्रामववकासमंत्रीबाबुरावकाळेयांचीमंब्रत्रमंडळउपसशमतीव
१९८४मध्ये प्राचायभ पी. बी.पाटीलसशमतीिेमण्यातआली होती.अशापध्दतीिे महाराष्ट्रातील स्थानिक
स्वराज्यसंस्थाचीवाटचालचालुहोती.परंतुभारतीयसंसदेिे१९९२मध्ये७३व्याघटिादरुुस्तीकायदा
समंत केला.या घटिादरुुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांिा घटिात्मक दजाभ शमळाला. त्याची
अमंलबजाविी२४एवप्रल१९९३पासूित्याचीअंमलबजाविीसुरुझाली.या७३व्याघटिादरुुस्तीस२०१७
मध्ये २५ वषभ पुिभ झाली आहेत तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील िेततृ्व व राजकीय सहभागाचा
चचकीत्सकअभ्यासकरण्यातयेिारआहे. 

• संशोधिाचीगरजवमहत्त्व:-  

भारताची ७० टक्केच्या जवळपास लोकसंख्या ही ग्रामीि भागत राहत.े ग्रामीि भागच्या सवाांगीि
ववेकासासाठी पंचायतराजच्या माध्यमातुि शासिाद्वारे प्रयत्ि केला जात आहे. ग्रामीि भागाच्या
ववकासात्मकधोरिनिमीतीमध्येस्थानिकस्वराज्यसंस्थाकशाप्रकारचेयोगदािदेतआहेत? शासिािे
राबववलेल्या ववववध ववेकास योजिा जितेपयांत ककतपत पोहचल्या आहेत ? ७३ व्या घटिादरुुस्तीद्वारे
ग्रामीि िेततृ्वाचा उदय झालेला आहे का ?  अिु.जाती व अिु. जमाती, इतर मागासप्रवगाभचा नििभय
प्रकक्रयेतील योगदाि, मदहलांचा राजकीय सहभाग अशा बाबी ववषयी चचकीत्सक अभ्यास होिेआवश्यक
आहे. यांचा अभ्यास गेल्या २५ वषाभतील कायाभचा संशोधिात्मक अभ्यास झालेला िाही. त्या अिुषंगािे
स्थानिकस्वराज्यसंस्थांतीलिेततृ्ववराजकीयसहभागाचाचचकीत्सकअभ्यासववशषेसंदभभउस्मािाबाद
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जजल्हाहाअभ्यासववषयिेततृ्वाच्याराजकीयसहभागाच्यासंदभाभतअसल्यािेतोइतरस्थानिकस्वराज्य
संस्थांिामागभदशभकठरेल. 

• पूवभसंशोधिसादहत्याचाआढावा:-  

कोितेहीसंशोधिकरीतअसतािात्यासंशोधिववषयावरपुवीझालेल्यासंशोधिाचावशलखीत
साधिांचा आढावा घेिे क्रमप्राप्त ठरते प्रस्तुत संशोधि ववषयासाठी आवश्यक सादहत्य आढावा
पुढीलप्रमािे 

१) )डॉ.रुबीओझा(एस.एि.डी.टी.ववदयापीठ,मुंबई):-  

‘स्थानिक स्वराज्य संस्थाआणि मदहला सक्षमीकरि स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये मदहलांचा
सहभाग ववशषे संदभभ महाराष्ट्र’ या प्रबंधात स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मदहलांचा सहभागआणि
सक्षमीकरि यामध्ये समस्या कोित्या आहेत व फायदे काय आहेत यांचा चचकीत्सक अभ्यास
केलेलाआहे. 

२) डॉ.सनतशठोंबरे:-  

‘जजल्हाप्रशासिआणिस्थानिकस्वशासि’याग्रथंातऐनतहाशसककाळापासिुस्थानिकस्वराज्यससं्थाचंा
ववकासववववधटप्यातकशापध्दतीिेझालायाचाआढावाघेतलेलाआहे. 

३) ववकासखारगे(यशदा,पिेु):-  

‘पचंायतराज व्यवस्था िवी भशुमका’ पचंायतराज व्यवस्था कशा पध्दतीिे लोकाशभमखु होण्यासाठी
िविवीिववकासयोजिाराबविुिव्याभशूमकेतप्रवेशकरतआहेयासदंभाभतववकासखारगेयांिीवववेचि
केलेलेआहे. 

४) डॉ. भावसारहेमलता –  

पंचायतराज ग्रामीि िेततृ्व ् ववकास ग्रामीि ववकासाचा मागभ पंचायतराज या पुस्तकात
शलदहलेल्या पंचायतराज आणि ग्रामीि िेततृ्व ् ववकास पंचायतराज संस्थांच े भववतव्य हे चांगल्या
िेततृ्वावरअवलंबुिआहेग्रामीि ववभागांचा आचथभक वसामाजजक ववकास हा िेततृ्वाच्याकायभक्षमतवेर
अवलबंिूअसतोिेततृ्वासाठीआवश्यकअसिारेघटकप्रभतु्वासाठीउपयोगीठरतअसतात. 
५) भीमरावझगडे:- 

पंचायतराज वआरक्षक्षतांचे प्रश्ि या ग्रंथात पंचायतराज संस्थेतीलआरक्षक्षत घटकांचे िेततृ्व
सबल व्हावे या प्रामाणिक हेतूिेआरक्षीतांच्या वास्तववक राजकीयसमस्यांपेक्षासामाजजकसमस्यांचे
स्वरूपहेखपूचववदारकअसतेअसेनिष्कषभमांडलेआहेत. 
६) डॉ.प्रकाशपवार:- 

‘भारतीय राजकारि आणि िेततृ्वाची वाटचाल’ या संशोधिपर ग्रंथात िेततृ्वाची
संकल्पिात्मक व सैद्धांनतक मांडिी करूि राजकीय िेततृ्व संकल्पिेतील पेचप्रसंगआणि राजकीय
व्यवहारराजकीयधरुरित्व 
आणिवचभस्ववादी निवडकप्रारूपेिेततृ्वआणिप्रनतनिचधत्वाचे दावे प्रादेशशकिेततृ्वअशीसंकल्पिा
मांडतत्यांच्यावरीलसामाजजकशक्तीचेनियंत्रिवसामाजजकदहतसंबंधयांचीमांडिीकेलेलीआहे. 
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७) संजयकुमारप्रधािआणिचगतांजली:- 
‘मदहलांचेअचधकारसक्षमीकरिआणिभारतीयपंचायतराजपद्धती’याग्रंथात१९९२मधील

७३व्याघटिादरुुस्तीचामदहलांच्यासक्षमीकरिासाठीककतपतउपयोगझालाआहेयाबद्दलसववस्तर
वववेचिकेलेआहे. 
८) अतुलपगार:- 

‘उस्मािाबाद जजल्हा’ या प्रस्तुत पुस्तकातअतुल पगारयांिी उस्मािाबाद जजल्हाभौगोशलक,
ऐनतहाशसकपाश्वभभूमीयाववषयीववचारमांडलेआहेत. 
९) सुहासपळशीकरवनितीिब्रबरमल(संपा):- 

‘महाराष्ट्राचे राजकारि राजकीय प्रकक्रयेचे स्थानिक संदभभ’ या संपाददत करण्यात आलेल्या
पुस्तकात चपंत बोड्डवेार यांिी उस्मािाबाद जजल््यातील पक्षीय राजकारिाचा आढावा घेिारा
संशोधिपरलेखातउस्मािाबादजजल््यातीलराजकारिाचाआढावाघेतलेलाआहे. 
• संशोधिाचीउद्ददष्टे:- 

१) ७३ व्या घटिादरुुस्ती िंतर उस्मािाबाद जजल्यातील स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचा राजकीय व
अचथभकस्वायते्तचेस्वरूपअभ्यासिे. 

२) सते्तच्या ववकें द्रीकरिामुळे लोकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सहभागाचा संख्यात्मक व
गुिात्मकदृष््याअभ्यासकरिे. 

३) पंचायतराज मधील आरक्षि धोरिामुळे उस्मािाबाद जजल्यातील झालेल्या सामाजजक व
राजकीयबदलाचाअभ्यासकरिे. 

४) मदहलािेततृ्वाच्याववकासातीलववववधअडसरजािूिघेिे. 
५) ग्रामीिववकासातीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थांच्यायोगदािाचाआढावाघेिे. 

• संशोधिाचीगदृहतकृत्ये:- 
१) पंचायतराज संस्थांमधील आरक्षि या धोरिामुळे अिु.जाती, अिु.जमाती, इतर मागास वगभ

आणि मदहलांचा राजकीय नििभय प्रकक्रयेतील संख्यात्मक सहभाग वाढला असूि गुिात्मक
सहभागाचेप्रमािसमाधािकारकिाही. 

२) स्थानिकस्वराज्यसंस्थांमधीलमदहलािेततृ्वाच्याववकासातपुरुषप्रधािव्यवस्थेचीउदासीिता
वमदहलांच्यादठकािीराजकीयमहत्वकांक्षेचाअसलेलाअभावहाप्रमुखअडसरआहे. 

३) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिू ववकशसत झालेल्या मदहला िेततृ्वािे राजकीय सहभागाच्या
चढत्यापायरीवरीलआपलेसातत्यराखलेिाही. 

४) उस्मािाबादजजल््यातील७३व्याघटिादरुुस्तीिंतरस्थानिकस्वराज्यसंस्थांमधिूिावेिेततृ्व
उदयासयेतआहे. 

५) ग्रामपंचायतस्थरावरील राजकीयिेततृ्वालाग्रामपंचायतलाआचथभकदृष््यासक्षमबिववण्यात
अपयशआलेआहे. 
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• संशोधिववषयाचीव्याप्तीवमयाभदा:- 
संशोधिववषयाच्याअिुषंगािेसंशोधिक्षेत्र हेउस्मािाबाद जजल््यापुरतेचमयाभददतआहे.या

ववषय क्षेत्राच्या अतंगभत स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील िेततृ्व व राजकीय सहभागाचा चचककत्सक
अभ्यासकरण्यात येिारआहे. यासंशोधिासाठी केवळउस्मािाबाद जजल््यातील स्थानिकस्वराज्य
संस्थाचंाचववचारकेलाजाईल. 
• िमुिानिवड:- 

प्रस्तुतसंशोधिासाठीश्रम,पैसाआणिकालावधीयासवभगोष्टींचा ववचारकरूििमुिा निवड
करण्यातआलीआहेयासाठीउस्मािाबादजजल््यातीलआठतालुक्यातूिप्रानतनिधीकस्वरुपातसहेतुक
िमुिा निवड पद्धतीद्वारे स्थानिक स्वराज्यसंस्थांची निवडकरण्यात येिारआहे. जजल्हा पररषद,
पंचायतसशमती,आणिग्रामपंचायतीच्यासंदभाभतप्रानतनिचधकस्वरुपातिमुिानिवडकरण्यातयेिार
आहे. 
• संशोधिपद्धती:- 

प्रस्तुत संशोधिासाठी ऐनतहाशसक, गुिात्मक, विभिात्मक, संख्यात्मक, तुलिात्मक,
ववश्लेषिपद्धतीचाअवलंबकरण्यातयेईल.तथ्यसंकलिाच्याआधारे१९९२–२०१७कालावधीमधील
उस्मािाबाद जजल््यातील जजल्हा पररषद, पंचायत सशमती, ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य
संस्थाचं्या कायाभपध्दतीचे अध्ययि करूि या कालखडंातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील िेततृ्व व
राजकीयसहभागाचाचचककत्सकअभ्यासकरण्यातयेईल. 
• तथ्यसंकलिाचीसाधिे:- 

प्रस्तुतसंशोधिासाठीतथ्यसंकलिाचीप्राथशमकआणिदयु्यमसाधिेवापरण्यातयेिारआहेत. 
अ) प्राथशमकसाधिे:- 

स्थानिकस्वराज्यसंस्थांतीलिेततृ्ववराजकीयसहभागाचाचचककत्सकअभ्यासववशषेसंदभभ
उस्मािाबाद जजल्हा या संशोधि ववषयाला अिुसरूि तथ्य संकलिासाठी जजल्हा पररषद, पंचायत
सशमती व ग्रामपंचायत स्तरावरील निवडक प्रशासकीय अचधकारी, निवाभचचत सदस्यांकडूि प्रश्िावली,
मुलाखतीवऔपचाररकचचचे्याआधारेसंशोधिासाठीआवश्यकतथ्यसकंलिकरण्यातयेईल. 

ब)दयु्यमसाधिे:- 
प्रस्तुतसंशोधिअभ्यासासाठीतथ्यसंकलिकरतािादयु्यमसाधिेम्हिूिउस्मािाबादजजल्हा

पररषदेच्यापंचायतसशमतीबैठकांचेइनतवतृ्त,राज्य निवडिूकआयोगाचेअहवाल,शासिाचेप्रकाशशत
केलेलेप्रमुखदस्तऐवजवअहवाल,संशोधिववषयाचीसंबंचधतप्रकाशशतवअप्रकाशशतग्रंथसादहत्य,
नियतकाशलके,लघुशोध प्रबंध व ववववध स्तरावरील चचाभसत्रातील, कायभशाळेतील शोधनिबंध, ववववध
संकेतस्थळेइत्यादींचावापरमादहतीसंकलिकरतािाकरण्यातयेईल. 
• प्रकरिरूपरेषा:- 
प्रस्तुतसंशोधिववषयासाठीप्रकरियोजिापुढीलप्रमािेनिजश्चतकरण्यातयेईल. 
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१) प्रकरिपदहले:-प्रस्ताविा:- 
प्रस्तुत प्रकरिात पूवभ संशोधि सादहत्याचा आढावा, संशोधिाची आवश्यकता व महत्व

संशोधिाचीउद्ददष्टे,गहृीतके,संशोधिपद्धती,संशोधिववषयाचीनिवड,समस्या,संशोधिाच्यामयाभदा
,संशोधिआराखडायांचाअभ्यासकरण्यातयेईल. 
• प्रकरिदसुरे:-स्थानिकस्वराज्यसंस्थांचाववकासवदृष्टीक्षेप 

अ) स्थानिकस्वराज्यसंस्थेचीपाश्वभभूमी 
१) प्राचीि–स्वातंत्र्यपयांत 
२) स्वातंत्र्योत्तरकाळ–(१९९२पयांत) 

• प्रकरिनतसरे:-उस्मािाबादजजल््यातीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेबदलतेस्वरूप 
१) ७३व्याघटिादरुुस्तीचीपाश्वभभूमी 
२) ७३व्याघटिादरुुस्ती–आचथभकवसामाजजकघटक 
३) राजकीयिेततृ्वाचीसंकल्पिाआणिस्थानिकस्वराज्यसंस्थांतीलिेततृ्वबदल 
४) राजकीयसहभागाचीसंकल्पिाआणिराजकीयसहभागाचेबदलतेस्वरूप 

• प्रकरिचौथे–उस्मािाबादजजल््यातीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थांतीलिेततृ्वाचाराजकीयसहभाग
सवेक्षिात्मकअध्ययि 

प्रस्तुत प्रकरिात उस्मािाबाद जजल््यातील जजल्हापररषद, पंचायत सशमती व ग्रामपंचायत
पातळीवरील प्रानतनिचधक िमुिा निवड पद्धतीिुसार निवडल्या गेलेल्या प्रतीसादकांकडूि संरक्षक्षत
प्रश्िावलीच्याआधारेसवेक्षिात्मकअध्ययिकरण्यातयेईल. 
• प्रकरिपाचवे–सारांश/निष्कषभ 

संशोधिासाठी निवडलेला अभ्यास ववषयासंबंधी उपरोक्त प्रकरिाअतंगभत संशोधि कायभ
करण्यातयेिारअसुिअभ्यासाअतंीप्राप्तनिष्कषाांचीमांडिीकरण्यातयेईल. 

• संदभभसूची:- 
१) प्रा.कुलकिीअ.िा.,‘भारतातीलस्थानिकस्वशासि’ववदयाप्रकाशि,िागपूर,२००० 
२) खेकाळेिा.रा.,‘राजकीयिेततृ्व’श्रीमंगेशप्रकाशि,िागपूर 
३) प्रा.डॉ.ठोंबरेसतीश,‘जजल्हाप्रशासिआणिस्थानिकस्वशासि’कैलासपजललकेशि,औरंगाबाद 
४) दातेएखेळीकर,‘भारतीयस्थानिकस्वराज्यसंस्थां’शारदाप्रकाशि,िांदेड 
५) पाटीलभारती,‘जस्त्रयांचासते्ततीलसहभागसबलीकरिप्रकक्रयेतीलमहत्वाचाटप्पा’ 
६) भोळेभा.ल.,‘भारताचेशासिआणिराजकारि’पायलप्रकाशि,िागपूर 
७) ववभुतेभालबा,‘पंचायतराजव्यवस्था’मिोववकासप्रकाशि,मुंबई 
८) साठेनिमभला,‘पंचायतराजआणिआपि’आलोचिाप्रकाशि,पुिे 
९) ‘महाराष्ट्रजजल्हापररषदवपंचायतसशमतीअचधनियम१९६१महाराष्ट्रशासि’ 
१०) डॉ.भगिेरवींद्रपांडुरंग,‘भारतातीलस्थानिकस्वराज्यसंस्थां’प्रशांतपजललकेशि,पुिे२०१२ 
११) डॉ.नितीि ब्रबरमल,डॉ.वशैाली पवार, ’महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थां’ डायमंड

पजललकेशि,पुिे 
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१२) डॉ.शाम शशरसाठ,प्रा.भगवािशसगं बैिाडे ‘पंचायतराज आणि िागरी प्रशासि’ ववद्या बुक
पजललशसभ,औरंगाबाद२०१४ 

१३) प्रा. व्ही. बी. पाटील महाराष्ट्रातील पंचायतराजआणििागरी स्थानिक स्वराज्यसंस्थां’ के
सगरपजललकेशि,पुिे२०१७ 

१४) ववकासखगे‘पंचायतव्यवस्थािवीभूशमका’यशदा,पुिे 
१५) भोळेभा.ल.’संशोधिाचीक्षक्षनतजे’,साकेतप्रकाशि,िागपूर 
१६) शळेकेभास्कर,’संशोधिस्वरूपआणिपद्धती’शलदश्रीप्रकाशि,जुन्िर. 
१७) डॉ.अजुभिरावदशभिकार,‘पंचायतराजविागरीप्रशासि,’कैलासपजललकेशिऔरंगाबाद,१९९९ 
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