పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ - ముని పాలిటీలు
♦ భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ అనే మాట గా
ర్ మీణ పా
ర్ ంతాలలో
థ్ నిక స పరిపాలనకు సంబంధించినది.

♦ ఆధునిక కాలంలో బి
ర్ టీ

రు భారతదే నికి వచిచ్న తరు త

జిలా
ల్ ను ఒక పరిపాలనా యూనిట్గా తీ కుని 1772ల కలెకట్ ర్ అనే

పద ని ప
ట్ రు.
ర్ శపెటా

♦ 1726లో బొంబాయి, కలకతా
త్ నగరాలలో మేయర్ బోరు
డ్ లను

ఏరాప్టు చే రు.

త్ నగరాలలో రే రుగా
♦ 1793లో మదా
ర్ , బొంబాయి, కలకతా
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ము పల్ పరిపాలనను పా
ర్ రంభించారు.
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ప
ట్ డు.
ర్ శపెటా

a.

♦ 1870లో లార్
డ్ మేయో ఆరి
థ్ క కేందీ
ర్ కరణ తీరామ్నం

♦ 1882లో లార్
డ్ రిపప్న్ కాలంలో పనిచే న తీరామ్నాలను థ్ నిక

స పరిపాలన సంస
థ్ లపట
ట్ ’గా అభివరి
డ్
ణ్ త్ రు. లార్
ల్ ‘మాగాన్కారా
రిపప్న్ను ‘థ్ నిక సంస
థ్ ల పితామ

డు’గా పేరొక్ంటుంటారు.

♦ రాజాయ్ంగంలోని 7వ డూయ్ల్లోని రాష
ట్ జాబితాలో ఐదవ అంశం
థ్ నిక స పరిపాలన.

♦ థ్ నిక ప
ర్ భుతా లు అనే అం నిన్ రాజాయ్ంగంలోని 4వ భాగంలో

40వ నిబంధనలో చేరాచ్రు.

♦ 1952లో కేంద
ర్ ప
ర్ భుత ం

1953లో జాతీయ త్ స రణ

మాజికాభివృది
ధ్ కారయ్కర్మం,
పథకం పా
ర్ రంభించింది.

♦ ఈ పథకాల అమలును పరయ్ కిష్ంచి

చనలు చేయడం కోసం

కేంద
ర్ ప
ర్ భుత ం బల ంతరారు మెహతా అధయ్కష్తన ఒక కమిటీని

ఏరాప్టు చే ంది.

♦ బల ంతరారు మెహతా కమిటీని ప
ర్ భుత ం 1957, జనవరిలో

నియమించింది. ఈ కమిటీ తన ని దికను 1957 నవంబర్లో
సమరిప్ంచింది.
♦ బల ంతరారు మెహతా కమిటీ ‘ప
ర్ జా

మయ్ కేందీ
ర్ కరణ’ను

లేదా పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను ఫారు చే ంది.

♦ మూడంచెల ధానంలో ఉనన్త థ్ యిలో జిలా
ల్
ల్ థ్ యిలో జిలా
పరిషత్, మధయ్థ్ యిలో పంచాయతీ సమితి, గా
ర్ మ థ్ యిలో

పంచాయతీరాజ్ ఉంటాయి.
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♦ 1802లో రూపొందించిన రెగుయ్లేషన్ చట
ట్ ం నెం.29 ప
ర్ శంతో

a.

పంచాయతీ ధానం పా
ౖ ంది.
ర్ రంభమె
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♦ 1884లో థ్ నిక బోరు
గ్ ంచేందుకు
ట్ ంలోని అం లను తగి
డ్ ల చట

మొదటి రిగా 1915లో మదా
ర్

♦ 1920లో మదా
ర్

ప
ణ్ యించింది.
ర్ భుత ం నిర

పంచాయతీల చట
ట్ ం రూపొందించింది.

♦ 1930లో అమలులోకి వచిచ్న మదా
ర్

1920లో ఏరప్డ
డ్ మదా
ర్

థ్ నికల బోరు
ట్ ం వల
డ్ చట
ల్

పంచాయతీ చట
ట్ ం రద
ద్ యింది.

♦ 1935లో జిలా
ల్ పంచాయతీ అధికారులు, అ ట్ ంట్ పంచాయతీ
అధికారులు నియమితులయాయ్రు.
♦ 1946 మదా
ర్

పంచాయతీ చట
ట్ ం రూపొందించిన ంటనే

కాంగె
ర్ అధికారంలోకి వచిచ్ంది.

♦ రాజాయ్ంగం అమలులోకి వచాచ్క రాజాయ్ంగంలో నిరే
ద్ క
నియమాలలో నిబంధన 40లో గా
ర్ మ పంచాయతీల గురించి

పేరొక్నాన్రు.
బల ంతరారు మెహతా కమిటీ ఫారు లు
♦ 1952లో ప
ట్ న సమాజ అభివృది
ధ్ పథకం, 1953లో
ర్ శపెటి
ప
ట్ న సమాజ త్ స రణ పథకాల అమలు తీరును
ర్ శపెటి

పరి లించేందుకు బల ంతరారు మెహతా కమిటీని ఏరాప్టు
చే రు.
♦ 1958లో జాతీయ అభివృది
ధ్ మండలి ని దికను ఆమోదించింది.

♦ దేశంలో మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను ఏరాప్టు
చేయాలి.

ne

అనిన్ కారయ్కలాపాలు అపప్గించాలి.

t

♦ పంచాయతీరాజ్ సంస
థ్ లకు, ప
ధ్ కి సంబంధించిన
ర్ ణాళిక, అభివృది

a.

♦ ఈ ఫారు లకు అనుగుణంగా పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను
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ఏరాప్టు చే న మొదటి రాష
ట్ ం రాజథ్ న్.

♦ రాజథ్ న్లోని నాగౌర్ జిలా
ట్ బర్ 2న ప
ర్ ధాని
ల్ లో 1959 అకో

జవహర్లాల్ నెర్

పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను పా
ర్ రంభించారు.

♦ 1959 నవంబర్ 1న అపప్టి ఉమమ్డి ఆంధ
ర్ ప
ర్ దే

పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను పా
ర్ రంభించింది.

ప
ర్ భుత ం

♦ పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను పునర్ వయ్వథ్ కరించి బలోపేతం

చేయడానికి జనతా ప
ర్ భుత ం 1977లో మరో కమిటీని అ

మెహతా అధయ్కష్తన ఏరాప్టు చే ంది.
అ

॓ మెహతా కమిటీ ఫారు లు

♦ 1977 డి ంబర్లో అ

॓మెహతా అధయ్కష్తన 14 మంది

సభుయ్లతో కమిటీ నియమితమె
ౖ ంది.

॓

త్ ంచి,
♦ థ్ నిక సంస
థ్ ల పనితీరును పరి లించి, లోపాలను గురి
సంసక్రించేందుకు
♦ 1978లో అ
సమరిప్ంచింది.
♦అ

చనలు చేయాలని ప
ర్ భుత ం ఆదే ంచింది.

॓మెహతా కమిటీ తన ని దికను ప
ర్ భుతా నికి

త్ ం 132 ఫారు లు
॓మెహతా కమిటీ తన ని దికలో మొత

చే ంది.
♦ మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ థ్ నంలో రెండంచెల
పంచాయతీరాజ్ వయ్వస
థ్ ను ఫారు చే ంది.

♦ జిలా
ర్ కరణ జరగాలని ఫారు చే ంది.
ల్ థ్ యిలో అధికార కేందీ

ne

అనుమతించాలని ఫారు చే ంది.
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♦ పంచాయతీ ఎనిన్కలల రాజకీయ పారీ
ట్ లను పోటీచేయడానికి

పనున్లను

,వ

♦ ఎ , ఎట్ లకు
♦అ

॓ మెహతా
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a.

♦ పంచాయతీరాజ్ సంస
థ్ లకు తనకు కా లి న నిధుల కోసం
లు చే కునే అధికారం ఉండాలి.

రి జనాభా మేరకు రిజరే షను
ల్ కలిప్ంచాలి.
చనల అనంతరం దేశంలో అనేక రాట్ లు

థ్ లను పటిష
ట్ పరిచేందుకు చరయ్లు చేపటా
ట్ యి.
థ్ నిక సంస
అందువల
జ్ వ దశ లేదా రెండవ
ల్ 1978 తరు త దశను పునరుజీ
తరం పంచాయతీలని పేరొక్ంటారు.

♦ 1959-78ని పా
థ్
ర్ రంభ లేదా మొదటితరం పంచాయతీ వయ్వస

అని పేరొక్ంటారు.
జి. .కె.రా

కమిటీ – ఫారు లు

♦ప
ర్ ణాళికా సంఘం 1985లో జి. .కె.రా

అధయ్కష్తన

పంచాయతీ పరిపాలనాభివృది
ధ్ కి, దారిదయ్ ని రణకు

చనలు

చేయడానికి ఒక కమిటీని నియమించింది. రాష
ట్ థ్ యిలో కొనిన్
ప
డ్ కు అపప్గించాలి.
ర్ ణాళిక బాధయ్తలను జిలా
ర్ ణాళికా బోరు
ల్ ప

♦ కర్మం తపప్క గడు

ఎనిన్కలు నిర

కాలం లోపల పంచాయతీరాజ్ సంస
థ్ లకు

ంచాలి.

♦ ఈ కమిటీ అభివృది
ధ్ కారయ్కలాపాలలో కర్మంగా కలెకట్ ర్ పాత
ర్ ను

తగి
గ్ ంచాలని ఫారు చే ంది.

ఎల్.ఎం. ంఘి కమిటీ ఫారు లు
♦ 1986లో రాజీ గాంధీ ప
థ్ ల
ర్ భుత ం పంచాయతీరాజ్ సంస
సంసక్రణలకు ఎల్.ఎం. ంఘి అధయ్కష్తన ఒక కమిటీని

నియమించింది.
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♦ పంచాయతీరాజ్ సంస
థ్ లకు రాజాయ్ంగబద
ధ్

దా కలిప్ంచాలని
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చించింది.

a.

ఫారు చే ంది. దీనికోసం రాజాయ్ంగానికి సవరణ చేయాలని
ౖ న మొదలె
ౖ న
♦ పంచాయతీరాజ్ సంస
థ్ లు ఎనిన్కలు, రదు
ద్ మొదలె
తీరుప్నిచేచ్ందుకు జుయ్డీ యల్ టి
ర్ బుయ్నల్ ఏరాప్టు చేయాలని
చించింది.

♦ రాజాయ్ంగ బిలు
ట్ ంబర్లో లో॓సభలో
ల్ ను 1991, పె
ప
ట్ ంది.
ర్ శపెటి

ౖ రాజాయ్ంగ సవరణ బిలు
♦ పంచాయతీలపె
ల్ ను లో॓సభ 1992

డి ంబర్ 22న, రాజయ్సభ 1992 డి ంబర్ 23న ఆమోదించాయి.
♦ 17 రాట్ లు ఈ బిలు
ట్ పతి 1993
ల్ ను ఆమోదించడంతో రాష

ఏపి
ర్ ల్ 20న బిలు
ల్ ౖ పె సంతకం చే రు.

