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आपले स्थानिक शथासि
अिुक्रमनिकथा

पथाठथाचे िथाव पृष्ठ क्र.

िथागरिकशथासत्र
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४. शहरी स्ावनक शासन संस्ा ..........................................  ७१
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१. समथाज - समाजातील ववववध घटकांच्ा परसपर सहका्ायातून वशसत व 
   वन्मांचा आदर करण्ाची वृतती ववकवसत करणे.
- व्क्ी, कुटुंब आवण संस्ा ्ांचा वमळून समाज बनतो हे समजून घेणे.
-  भारतात ववववध भाषा बोलणारे, ववववध धमाांचे लाेक असूनही 
    त्ांच्ात एकता आहे हे ओळखणे.
- राष्ट्ी् एकातमतेसाठी सवयाधमयासमभावाची आवश्कता जाणणे.

२. सथामथानजक नियमि
ग्थामीि भथागथातील नियमि

- सावयाजवनक समस्ा सोडवण्ासाठी प्रत्ेकाचा सहभाग महत्वाचा  
    आहे हे जाणून घेणे.
- ग्ामसभेत मवहलांचा सक्री् सहभाग असतो हे समजून घेणे.
- पंचा्त सवमती पदावधकारी व प्रशासनाबाबत मावहती वमळवणे.
- वजलहा पररषद पदावधकारी व प्रशासन ्ांची मावहती वमळवणे.
- स्ावनक शासन संस्ा हा लोकशाहीचा पा्ा आहे हे समजून घेणे.
  

३. सथामथानजक नियमि
शहिी भथागथातील नियमि

- शहरी स्ावनक शासन संस्ांची रचना व का्या समजून घेणे.
- शहरी स्ावनक शासन संस्ेच्ा पदावधकाऱ्ावंवष्ी व      
    प्रशासनाववष्ी मावहती घेणे.
- ग्ामीण आवण शहरी भागांतील समस्ा वभन्न असतात हे समजून घेणे.

४. नजलहथा प्रशथासि - वजलहा प्रशासनात वजलहावधकाऱ्ाची भूवमका समजावून घेणे.
- वजलहा पोलीस प्रशासनाची मावहती वमळवणे.
-  न्ा्ाल्ाचे महत्व समजून घेणे.
- स्ावनक प्रशासन हे लोककल्ाणासाठीच असते हे समजून घेणे.
- आपतती वनवारणाच्ा कामात प्रशासनाबरोबरच लोकसहभाग
   आवश्क असतो हे समजून घेणे.

   घटक क्षमतथाअ. क्र.

िथागरिकशथासत्र नवषयक क्षमतथा : इयततथा सहथावी
इ्तता सहावीच्ा अखेरीस ववद्ार्ाांमध्े पुढील क्षमता ववकवसत वहाव्ा, अशी अपके्षा आहे.
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१.१  मथािसथालथा समथाजथाची गिज कथा वथाटली ?
१.२  मथािसथातील समथाजशीलतथा 
१.३  आपलथा नवकथास 
१.४   समथाज महिजे कथाय ?

इ्तता पाचवीच्ा पाठ्यपुसतकात माणसाची 
उतक्ातंी कशी झाली हे तुमही वशकलात. आजचे आपले 
सामावजक जीवन हजारो वषाांच्ा उतक्ातंीतून आकारास 
आले आहे. माणसाने भटक्ा अवस्ेकडून सस्र 
समाज जीवनाकडे वाटचाल केली आहे. 

१.१ मथािसथालथा समथाजथाची गिज कथा वथाटली ? 

व्क्ीच्ा तसेच समाजाच्ा ववकासासाठी सस्र 
व सुरवक्षत समूहजीवन आवश्क आहे. भटक्ा 
अवस्ेतील माणसाला हे स्थै्या व सुरवक्षतता नवहती. 
समूहात रावहल्ाने सुरवक्षतता वमळते ्ाची जाणीव 
झाल्ाने माणूस संघवटतपणे जगू लागला. समाजाच्ा 
वनवमयातीमागील ही एक मुख् प्रेरणा आहे. समाजातील 
दथैनंवदन व्वहार सुरळीत चालण्ासाठी माणसाला 
वन्मांची गरज वाटली. त्ातून रूढी, परंपरा, नीवतमूूल्े, 

झाल्ा करी माणसाला स्थै्या वमळते, परंतु माणसाला 
तेवढेच पुरेसे नसते. आपल्ा काही भाववनक आवण 
मानवसक गरजाही असतात. उदाहरणा्या, सुरवक्षत वाटणे 
ही आपली भाववनक गरज आहे. आपल्ाला आनंद 
झाला तर तो कोणाला तरी सांगावासा वाटतो. दुःख 
झाले तर आपल्ासोबत कोणीतरी असावे असे वाटते. 
आपल्ा कुटुंबातील लोक, नातेवाईक आवण वमत्र-
मथैथैवत्रणी ्ांचा सहवास आपल्ाला आवडतो. ्ातून 
आपली समाजशीलता वदसते.

वन्म आवण का्दे अससततवात आले. त्ामुळे 
माणसाचे समाजजीवन अवधक संघवटत व सस्र झाले.

१.२ मथािसथातील समथाजशीलतथा 

माणूस सवभावतः समाजशील आहे. आपणा 
सवाांना एकमेकांसह, सवाांच्ा सोबतीने आवण माणसांत 
राहा्ला आवडते. सवाांसमवेत राहणे ही जशी आनंदाची 
बाब आहे, तशीच ती आपली गरजही आहे. 

आपल्ा अनेक गरजा असतात. अन्न, वसत्र, 
वनवारा ्ा आपल्ा शारीररक गरजा आहेत. त्ा पूणया 

आिखी ५० 
वषथाांिंतिचथा 
समथाज कसथा 

असेल
¶m~m~V 

MMm© H$am.

१. आपले समथाजजीवि
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 वचत्रकलेच्ा सपधधेत तुमहांला पवहले बक्षीस 
वमळाले आहे. ते सवतःजवळच ठेवाल करी वमत्र-
मथैथैवत्रणींना दाखवाल? त्ांनी तुमहालंा कसा प्रवतसाद 
द्ावा अशी तुमची अपके्षा आहे? त्ांच्ा प्रवतसादा- 
नंतर तुमहालंा कसे वाटले ? 
 ● कौतुक केल्ाने खूप छान वाटले.
 ● चांगले वचत्र काढण्ास हुरूप आला.
 ● आणखी का् वाटले ्ाववष्ी वलहा.

अन्न, वसत्र, वनवारा, वशक्षण आवण आरोग् ्ा 
आपल्ा मूलभूत गरजा आहेत हे तुमहांला माहीत आहे. 
समाजातील व्क्ींचे श्रम आवण त्ांच्ा कौशल्ांमुळे 
वसतू त्ार होतात. वशक्षण आवण आरोग्ववष्क 
सेवा-सुववधांमुळे आपण सनमानाने जगू शकतो. ्ा सवया 
बाबी आपल्ाला समाजात उपलबध होतात. वेगवेगळे 
उद्ोग व व्वसा्ांतून आपल्ा गरजा पूणया होतात. 
उदाहरणा्या, आपल्ाला अभ्ासासाठी पुसतक लागते. 
पुसतकासाठी कागद लागतो. त्ामुळे कागदवनवमयाती, 
छपाई आवण पुसतक बांधणी इत्ादी व्वसा्, 
उद्ोगांचा ववकास होतो. अनेक व्क्ी त्ांत वाटा 
उचलतात. समाजातील अनेकववध व्वसा्ांमुळे 
आपल्ा गरजा भागतात. ्ांतूनच आपल्ातील 
क्षमता-कौशल्ाचंा ववकास होतो. समाजात मूलभूत 
गरजांची पूतयाता होते. सुरवक्षतता, कौतुक, प्रशंसा, 
आधार इत्ादींसाठी आपण सवया एकमेकांवर अवलंबून 
असतो. महणून आपले समाजजीवन परसपरावलंबी 
असते.

१.३ आपलथा नवकथास 

प्रत्ेक माणसात वनसगयात:च काही गुण आवण 
क्षमता असतात. त्ा सुप्त अवस्ेत असतात. त्ाचंा 
ववकास समाजामुळे होतो. परसपरांशी बोलण्ासाठी 
आपण भाषेचा आधार घेतो, पण ती आपल्ाला जनमतः 
अवगत नसते. आपण ती हळूहळू वशकतो. घरात जी 
भाषा बोलली जाते ती भाषा आपण सुरुवातीला वशकतो. 
आपल्ा शेजारी वेगळी भाषा बोलणारे लोक असतील 
तर त्ाही भाषेचा आपल्ाला पररच् होतो. शाळेत 
वनरवनराळ्ा भाषा वशकण्ाची संधी वमळते.

आपल्ाजवळ सवतंत्र ववचार करण्ाचीही क्षमता 
असते. उदाहरणा्या, वनबंधाचा ववष् वगायातल्ा सवया 
ववद्ार्ाांना सारखाच वदलेला असला तरीही कोणतेही 
दोन वनबंध सारखे का नसतात? कारण त्ांतील 
ववचार वेगळा असतो. आपल्ा भाववनक क्षमता 
आवण ववचारशक्ी समाजामुळे वाढीस लागतात. 
ववचार मांडण्ाची आवण भावना व्क् करण्ाची 
संधी समाजामुळे वमळते.

माणसातील कलागुणांचा ववकासही समाजामुळे 
होतो. गा्क, वचत्रकार, शासत्रज्ञ, साहसवीर, 
समाजका्या करणाऱ्ा अनेक व्क्ी समाजाच्ा 
प्रोतसाहनामुळे व पावठंब्ामुळे आपल्ातील गुणांचा 
ववकास करतात. त्ांना वमळणारे प्रोतसाहनही वततकेच 
महत्वाचे असते.

१.४ समथाज महिजे कथाय ? 

समाजात सवया सत्री-पुरुष, प्रौढ, वृद्ध, लहान 
मुले-मुुली ्ांचा समावेश असतो. आपली कुटुंबे 
समाजाचा घटक असतात. समाजात ववववध गट, 
संस्ा, संघटना असतात. लोकांमधील परसपरसंबंध, 
परसपर व्वहार, त्ांच्ातील देवाणघेवाण ्ांचाही 
समावेश समाजात होतो. माणसांच्ा झुंडी वकंवा गददी 
महणजे समाज नाही तर काही समान उद् वदष्े 
साधण्ासाठी जेवहा लोक एकत्र ्ेतात तेवहा त्ांचा 
समाज बनतो.

सकाळी उठल्ापासून आपल्ाला 
कोणकोणत्ा वसतूंची आवश्कता असते ्ाची 
एक सूची त्ार करा.त्ांतील वकमान पाच वसतू 
त्ार करण्ात आवण तुमच्ाप्ांत पोहोचवण्ात 
कोणाकोणाचा सहभाग असतो ते शोधा.

करूि पहथा.

बोलते आनि नलनहते वहथा.
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अन्न, वसत्र, वनवारा, सुरवक्षतता ्ांसारख्ा 
गरजा भागवण्ासाठी समाजाला एक का्मसवरूपी 
व्वस्ा वनमायाण करावी लागते. अशा व्वस्ेवशवा्  

१. रिकथामयथा जथागी योगय शब्द नलहथा.
 (१) समाजातील दथैनंवदन व्वहार सुरळीत चालण्ासाठी 

माणसाला ............... गरज वाटली.
 (२) माणसातील कलागुणांचा ववकास ............... 

होतो.
 (३) आपल्ा काही भाववनक आवण...........गरजाही 

असतात.

२.  खथालील प्रशिथांची प्रतयेकी एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.
 (१) आपल्ा मूलभूत गरजा कोणत्ा?
 (२) आपल्ाला कोणाचा सहवास आवडतो?
 (३) समाजामुळे आपल्ाला कोणती संधी वमळते?

३. तुमहथालंथा कथाय वथाटते? ्दोि ते तीि वथाकयथांत उततिे नलहथा.
 (१) समाज कसा त्ार होतो ?
 (२) समाजात का्मसवरूपी व्वस्ा का वनमायाण करावी 

लागते ?

 (३) माणसाचे समाजजीवन अवधक संघवटत व सस्र 
कशामुळे होते?

 (४) समाजव्वस्ा अससततवात नसती तर कोणत्ा 
अडचणी अाल्ा असत्ा?

४. पुढील प्रसंगी कथाय किथाल?
 (१) तुमच्ा वमत्राची / मथैवत्रणीची शाले् वसत ू घरी 

ववसरली आहे.
 (२) रसत्ात एखादी अंध / अपंग व्क्ी भेटली.

उपक्रम 
 (१) शेतीची अवजारे त्ार करणाऱ्ा एखाद्ा कारावगराची 

भेट घ्ा. ्ा कामात त्ाला कोणाकोणाची मदत होते 
्ाची सूची त्ार करा.

 (२) जवळच्ा बँकेला भेट देऊन ती बँक कोणकोणत्ा 
कामासाठी कजया देते ्ाची मावहती घ्ा.

 (३) मानवाच्ा मूलभूत गरजा व नवीन गरजा ्ांची ्ादी 
करा.

* * *

समाजाचे दथैनंवदन व्वहार होऊ शकत नाहीत. 
समाजाचे अससततव वटकून राहण्ासाठी व्वस्ा 
आवश्क आहे. उदाहरणा्या, अन्नाची गरज 
पुरवण्ासाठी शेती करणे आवश्क आहे. शेतीशी 
संबंवधत सवया का्धे पार पाडण्ासाठी ववववध संस्ा 
वनमायाण कराव्ा लागतात. शेतीची अवजारे त्ार 
करण्ासाठी कारखाने, शेतकऱ्ांना कजया देण्ासाठी 
बँका, उतपावदत मालासाठी बाजारपेठ अशी मोठी 
व्वस्ा वनमायाण करावी लागते. अशा अनेक 
व्वस्ांमधून समाज सस्र होतो.

पुढील पाठात आपण भारती् समाजातील 
ववववधतेची ओळख करून घेऊ.

सवथाधयथाय

मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

जनमतः सवया माणसे समान आहेत. माणूस 
महणून सवाांचा दजाया सारखाच आहे. भारताच्ा 
संववधानानुसार सवयाजण का्द्ापुढे समान आहेत. 
संववधानाने आपल्ाला संधीच्ा समानतेची हमी 
वदली आहे. वशक्षण, क्षमता व कौशल्े ्ांचा 
उप्ोग करून आपण आपली प्रगती साधू शकतो.
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२.१ नवनवधतथा हीच आपली तथाक्द

२.२ धम्मनििपेक्षतेचे तत्व

२.३ आपलयथा जडिघडिीत समथाजथाचथा सहभथाग

२.४ समथाजथाचे नियमि

भारती् समाजात अनेकववध भाषा, धमया, 
संसककृती, चालीरीती, परंपरा आहेत. ही ववववधता 
आपले सांसककृवतक वथैभव आहे. मराठी, कन्नड, 
तेलुगु, बंगाली, वहंदी, गुजराती, उद्या अशा अनेक 
भाषा बोलणारे लोक आपल्ा आजूबाजूला असतात. 
ते वेगवेगळ्ा पद्धतींनी सणवार, उतसव साजरे 
करतात. त्ांच्ा पूजा-उपासनेच्ा चालीरीती 
वेगवेगळ्ा आहेत. ववववध ऐवतहावसक वारसा असलेले 
प्रदेश आपल्ा देशात आहेत. त्ांच्ात ववववधतेची 
देवाणघेवाण आहे. आपल्ा देशातील हे ववववध समूह 
वषायानुवषधे एकत्र राहत असल्ामुळे  त्ांच्ात एकतेची 
भावना वनमायाण झाली आहे. भारती् समाजातील एकता 
्ातून वदसून ्ेते.

२.१ नवनवधतथा हीच आपली तथाक्द

ववववध समूहांच्ा बरोबर राहणे महणजे 
सहअससततव अनुभवणे हो्. अशा सहअससततवामुळे 
आपल्ातील सामंजस् वाढते. त्ामुळे परसपरांच्ा 
चालीरीतींशी व जीवनपद्धतींशी आपली ओळख होते. 
आपण एकमेकांच्ा जीवनपद्धतींचा आदर करा्ला 
वशकतो. इतरांच्ा काही प्र्ा-परंपरा आतमसात 
करतो. ्ातून समाजात एकोपा वाढतो. सामावजक 
एकोप्ामुळे आपण अनेक नथैसवगयाक व सामावजक 
आपततींचा सामना करू शकतो.

२.२ धम्मनििपेक्षतेचे तत्व

भारती् समाजात ववववध धमाांचे लोक राहतात. 
त्ांच्ातील परसपर सामंजस् वाढीस लागावे व सवाांना 
आपापल्ा श्रद् धेनुसार उपासना करण्ाचे सवातंत्् 

असावे ्ासाठी आपल्ा संववधानात महत्वाच्ा 
तरतुदी केलेल्ा आहेत.

भारत हे जगातील एक महत्वाचे धमयावनरपेक्ष राष्ट् 
आहे. आपल्ा देशात भावषक आवण धावमयाक ववववधता 
मोठ्या प्रमाणावर आहे. ही ववववधता वनकोपपणे 
जपण्ासाठी आपण धमयावनरपेक्षतेचे तत्व सवीकारले 
आहे. त्ानुसार, 

● आपल्ा देशात राज्संस्ेने कोणत्ाही एका 
धमायाचा पुरसकार केलेला नाही.

● प्रत्ेक व्क्ीला आपापल्ा वकंवा आपल्ा 
पसंतीच्ा धमायाची उपासना करण्ाचे सवातंत्् आहे.

● धमायाच्ा आधारे व्क्ी-व्क्ींमध्े भेदभाव 
करता ् ेत नाही. सवया धमाांच्ा लोकांना राज्संस्ेकडून 
समान वागणूक वदली जाते.

● वशक्षण, रोजगार, सरकारी नोकरीच्ा संधी 
सवाांना उपलबध करून वदल्ा जातात. त्ात धमायाच्ा 
आधारे भेदभाव केला जात नाही.

● धावमयाक व भावषक अलपसंख्ाकांचे संरक्षण 
करण्ासाठी संववधानात ववशेष तरतुदी केल्ा आहेत. 
अलपसंख्ाकांना आपापली भावषक आवण सांसककृवतक 
ओळख जोपासण्ाचे सवातंत्् आहे. वशक्षणाद्ारे 
आपापल्ा समाजाचा ववकास करण्ाचे सवातंत््ही 
त्ांना आहे.

● धमयावनरपेक्षतेच्ा तत्वामुळे भारती् समाजात 
धावमयाक सामंजस् वटकून रावहले आहे.

२.३ आपलयथा जडिघडिीत समथाजथाचथा सहभथाग 

समाजात राहून आपण का् वशकतो? कोणते गुण 
आतमसात करतो ? आपल्ा जडणघडणीत समाज 
कशी मदत करतो ते आपण समजावून घेऊ.

सहकथाय्म : कोणताही समाज व्क्ी आवण 
समूहातील परसपर सहका्ायावर आधारलेला असतो. 

२. समथाजथातील नवनवधतथा
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करूि पहथा.

करूि पहथा.

व्क्ी-व्क्ींमध्े सहका्या असल्ावशवा् समाज 
अससततवात राहू शकत नाही. परसपरांच्ा अडचणी व 
प्रशन सोडवण्ासाठी परसपरांना मदत करणे व 
देवाणघेवाण करणे महणजे सहका्या हो्. आपल्ा 
घरातील व्क्ींमध्े अशी वृतती नसेल तर जसे आपले 
कुटुंब वटकू शकत नाही तसेच समाजाचे आहे. 
सहका्ायाअभावी आपला ववकास रखडेल, दथैनवंदन 
जीवनही सुरळीत चालणार नाही. सहका्ायामुळे 
समाजातील परसपरावलंबन अवधक वनकोप होते, 
समाजातील सवाांना सामावून घेता ्ेते. सवया घटकांना 
बरोबर घेऊन जाण्ाची ती एक प्रवक््ा आहे.

चलथा,चचथा्म करू.

आपल्ा समाजातील दबुयाल व वंवचत 
घटकांना आवण मुलींना वशक्षण घेण्ासाठी आवण 
त्ांच्ा ववकासासाठी आपण सहका्या केले 
पावहजे. त्ासाठी शासनाने आतताप्ांत कोणत्ा 
्ोजना राबवल्ा आहेत ्ाची मावहती वमळवा. 
्ा घटकांच्ा ववकासासाठी तुमही का् कराल 
्ाची वगायात चचाया करा. चचधेतील महत्वाचे मुदे् 
इतर वगाांतील ववद्ार्ाांप्ांत पोहचवा.

तुमहीही अशा अनेक तडजोडी करत असाल. 
खाली तुमचेच काही अनुभव आहेत. त्ातं आणखी 
काही अनुभवांची भर घाला.
(अ) सभागृह तुडुंब भरले आहे. जागा शोधणाऱ्ा  
 एका व्क्ीला तुमही तुमच्ा बाकावरील  
 छोट्ाशा जागेत सामावून घेता.
(ब)  तुमहालंा वगअर असणारी सा्कल हवी आहे.  
 परंतु ताईच्ा फरीचे पथैसेही भरा्चे आहेत.  
 तुमही तुमचा हट्ट बाजूला ठेवता.
(क) शेतीच्ा बांधावरून शेजाऱ्ाशी सुरू असलेला 
 तुमच्ा कुटुंबाचा वाद कोटायात न जाता तुमही 
 संपवला. शेजारचा सोपान आता तुमचा 
 चांगला वमत्र झाला.

सनहषिुतथा आनि सथामंजसय : समाजात जसे 
सहका्या असते तसेच कधी कधी मतभेद, वाद आवण 
संघषयाही वनमायाण होतात. व्क्ी-व्क्ींमधील मते, 
ववचार आवण दृसष्कोन जुळले नाहीत तर वाद, संघषया 
वनमायाण होऊ शकतात. एकमेकांववष्ी असणारे पूवयाग्ह 
वकंवा गथैरसमज हेही संघषायाचे कारण असू शकते. 
दीघयाकाळ संघषया चालू ठेवणे हे कोणाच्ाच वहताचे 
नसते. तडजोड आवण समझोता ्ांच्ाद्ारे व्क्ी 
संघषायाचे वनराकरण करा्ला वशकतात. एकमेकांना 
समजून घेतले आवण सवहषणवुृतती दाखवली तर संघषया 
वमटू शकतात.

सामंजस्ातून नकळतपणे आपण अनेक नव्ा 

गोष्ी वशकतो. नवा ववचार आतमसात करतो. आपले 
सामावजक जीवन अवधकावधक समृद्ध बना्ला त्ाची 
मदत होते. आपल्ातील सवहषणुता वाढते. सामावजक 
सवासर् आवण शांतता वटकवण्ासाठी ही एक सोपी 
पद्धत वशकण्ाची संधी समाजामुळे वमळते.

नवनवध भनूमकथा पथाि पथाडणयथाची संधी : समाजात 
आपल्ा वाट्ाला अनेक भूवमका ् ेतात. एकच व्क्ी 
अनेक भवूमका पार पाडत असते. प्रत्ेक भूवमकेच्ा 
काही जबाबदाऱ्ा आवण कतयाव्े ठरलेली असतात. 
कुटुंबात आवण बाहेर आपण ्ा भूवमकांमुळे अनेकांशी 
जोडले जातो. आपल्ा भवूमकांमध्े अनेकदा बदल 
होत असतात.

नवनवध भनूमकथा पथाि पथाडणयथाची संधी ः 
आजची तुमची भवूमका सपष् करणारे पुढील 
पृष्ावरील वचत्र पहा. वीस वषाांनंतर तुमहांला 
कोणत्ा नव्ा भूवमका पार पाडाव्ा लागतील 
त्ाची चचाया करा.
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सवथाधयथाय

२.४ समथाजथाचे नियमि
समाजाचे व्वहार सुरळीतपणे चालावेत महणून 

काही वन्मांची आवश्कता असते. पूवदी समाजाचे 
वन्मन बहुतांशी रूढी-परंपरा ्ांच्ाद्ारे होत असे. 
परंतु आधुवनक समाजाचे वन्मन रूढी-परंपरेबरोबरच 
का्द्ानेही करावे लागते. रूढी-परंपरा, संकेत 

इत्ादींपेक्षा का्द्ाचे सवरूप वेगळे असते. ्ा सवया 
बाबींच्ा आधारे आपल्ा समाजाचे वन्मन अनेक 
संस्ा व संघटना करतात. स्ावनक पातळीवर 
असणाऱ्ा शासन संस्ाही समाज वन्मनाच्ा का्ायात 
महत्वाची भवूमका पार पाडतात. 

१. रिकथामयथा जथागी योगय शब्द नलहथा.
 (१) ववववध समूहांच्ा बरोबर राहणे महणजे ............  
  अनुभवणे हो्. 
 (२) भारत हे जगातील एक महत्वाचे .............. राष्ट् 
  आहे. 
 (३) सहका्ायामुळे समाजातील .............. अवधक   
  वनकोप होते. 

२. खथालील प्रशिथांची प्रतयेकी एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.
 (१) सहका्या महणजे का्?
 (२) धमयावनरपेक्षतेचे तत्व आपण का सवीकारले आहे ? 

३. खथालील प्रशिथांची ्दोि ते तीि वथाकयथांत उततिे नलहथा.
 (१) भारती् समाजातील एकता कशातून वदसून ्ेते ?

 (२) समाजात संघषया केवहा वनमायाण होऊ शकतात ?
 (३) सहका्ायामुळे कोणते फा्दे होतात ?
 (४) तुमच्ा समोर दोन मुले भांडत आहेत, तर तुमही   
       का् कराल ?
 (५) तुमही शाले्  मंवत्रमंडळात मुख्मतं्री आहात. तुमही   
       कोणकोणती का्धे कराल ? 
 उपक्रम 
 (१) वशक्षकांच्ा मदतीने शाळेत सहकारी तत्वावर कुमार 
  वसत-ूभाडंार चालवा. त्ाववष्ी तुमच ेअनुभव वलहा.
 (२)  शाळेत व वगायात तुमही कोणकोणते वन्म पाळता, 
   त्ांचा तक्ा त्ार करून वगायात लावा.

* * *

शथालेय नमत्रमंडळ स्दसय

नवद्था्थी/नवद्थान््मिी

आजी-आजोबथांची िथात/िथातू

सवच्छतथा्दूत

बथालनमत्र संघथाचे सभथास्द

वग्मप्रनतनिधी

तुमही

आई-बथाबथांंंचथा मुलगथा/मुलगी

खेळथाडू
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

 

३.१ ग्थामपंचथायत
३.२ पंचथायत सनमती
३.३ नजलहथा परिष्द

समाजाचे वन्मन करण्ात स्ावनक शासन 
संस्ा महत्वाची भूवमका पार पाडतात. आपल्ा 
देशात ्ा संस्ांबरोबरच संघशासन व राज्शासनही 
समाज वन्मनाच्ा कामात सहभागी असते. स्ावनक 
शासन संस्ांचे ढोबळमानाने ग्ामीण व शहरी स्ावनक 
शासन संस्ा असे वगदीकरण केले जाते. ्ा पाठात 
आपण ग्ामीण भागातील स्ावनक शासन संस्ांववष्ी 
जाणून घेऊ्ा. ग्ामपंचा्त, पंचा्त सवमती व वजलहा 
पररषद ्ा ग्ामीण स्ावनक शासन संस्ांना एकवत्रतपणे 
‘पंचा्ती राज्व्वस्ा’ महटले जाते.

३.१ ग्थामपंचथायत
 प्रत्ेक गावाचा कारभार ग्ामपंचा्त करते. 

पाचशेपेक्षा कमी लोकसंख्ा आहे अशा दोन वकंवा 
अवधक गावांसाठी एकच ग्ामपंचा्त असते. वतला 
‘गट ग्ामपंचा्त’ महणतात. पाणीपुरवठा, वदवाबतती, 
जनम-मृत्ू, वववाहाच्ा नांेदी इत्ादी कामे ग्ामपंचा्त 
करते.

ग्थामपंचथायतीचे प्दथानधकथािी व अनधकथािी :

सिपंच : ग्ामपंचा्तीच्ा वनवडणुका दर पाच 
वषाांनी होतात. वनवडून आलेले सदस् आपल्ापथैकरी 
एकाची सरपंच आवण एकाची उपसरपंच महणून वनवड 
करतात. ग्ामपंचा्तीच्ा सभा सरपंचाच्ा 
अध्क्षतेखाली होतात. गावाच्ा ववकास ्ोजना 
प्रत्क्ष राबवण्ाची जबाबदारी सरपंचावर असते.    
्ोग् पद् धतीने कारभार न करणाऱ्ा सरपंचावर 
ग्ामपंचा्तीच्ा सदस्ांना अववशवासाचा ठराव मांडता 
्ेतो. सरपंच उपसस्त नसेल तेवहा ग्ामपंचा्तीचे 
कामकाज उपसरपंच पाहताे.

ग्थामसेवक : ग्ामसेवक ग्ामपंचा्तीचा सवचव 
असतो. त्ाची नेमणूक वजलहा पररषदेचे मुख् का्याकारी 
अवधकारी करतात. ग्ामपंचा्तीचे दथैनवंदन कामकाज 
पाहणे, ग्ामपंचा्तीच्ा ववकास ्ोजना गावातील 
लोकांना समजावून सांगणे इत्ादी कामे ग्ामसेवक 
करताे.

ग्थामसभथा : ग्ामीण भागात वकंवा गावात राहणाऱ्ा 
मतदारांची सभा महणजे ग्ामसभा. ग्ामसभा हे स्ावनक 
पातळीवरील लोकांचे सवाांत महत्वाचे संघटन हो्.

प्रत्ेक आव्याक वषायात ग्ामसभेच्ा वकमान सहा 
सभा होणे बंधनकारक आहे. ग्ामसभा बोलावण्ाची 
जबाबदारी सरपंचावर असतेे. प्रत्ेक आव्याक वषायाच्ा 
पवहल्ा सभेत ग्ामपंचा्तीने सादर केलेला वावषयाक 
अहवाल आवण वहशोबावर  ग्ामसभा चचाया करते. 
ग्ामसभेच्ा सूचना ग्ामपंचा्तीला कळवल्ा जातात. 

आपल्ा देशात तीन पातळ्ांवरून राज्कारभार 
चालतो. संपणूया देशाचा राज्कारभार संघशासन 
चालवते. संरक्षण, परराष्ट् व्वहार व चलन इत्ादी 
ववष् संघशासनाच्ा कक्षते ्ेतात. दुसऱ्ा पातळीवर 
राज्शासन असते. महाराष्ट्ाचे राज्शासन का्दा, 
सुव्वस्ा, आरोग्, वशक्षण ्ांच्ासंबंधी का्दे करते. 
वतसऱ्ा पातळीवर स्ावनक शासन संस्ा असतात. 
ग्ामीण भागातील स्ावनक शासन संस्ांना ‘पंचा्ती 
राज् व्वस्ा’ महणतात.

ग्थामीि शहिी 
ग्ामपंचा्त नगरपंचा्त
पंचा्त सवमती नगरपररषद
वजलहा पररषद महानगरपावलका

स्थानिक शथासि संस्था

संघ
शथासि

िथाजयशथासि

स्थानिक शथासि

 ३. ग्थामीि स्थानिक शथासि संस्था
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ग्ामपंचा्तीच्ा ववकास ्ोजनांना ग्ामसभा मान्ता 
देते. शासनाच्ा ्ोजनांचा लाभ घेण्ास कोणत्ा 
व्क्ी पात्र आहेत ते ठरवण्ाचा अवधकार ग्ामसभेला 
असतो.

ग्थामसभेत मनहलथांचथा सहभथाग : ग्ामसभेच्ा 
बथैठकरीपूवदी गावातील मवहलांची सभा होते. वत्े मवहला 
अवधक मोकळेपणाने वेगवेगळ्ा प्रशनांची चचाया 
करतात. वपण्ाचे पाणी, दारूबंदी, रोजगार, इंधन, 
आरोग् इत्ादी ववष्ांबाबत मवहला ग्ामसभेत अवधक 
आस्ेने बोलतात. आवश्क ते बदल घडवण्ासाठी 
उपा्ही सुचवतात.

ग्थामपंचथायतीचयथा उतपन्थाची सथाधिे : गावाच्ा 
ववकासासाठी  ग्ामपंचा्त अनेक ्ोजना व उपक्म 
राबवते. त्ासाठी ग्ामपंचा्तीजवळ पथैसा असणे 
आवश्क आहे. ववववध करांची आकारणी करून 
ग्ामपंचा्त पथैसा उभा करते.

३.२ पंचथायत सनमती
 एका तालुक्ातील सवया गावांचा एकवत्रत असा 

ववकासगट असतो. ववकासगटाचा कारभार पाहणारी 
संस्ा महणजे पंचा्त सवमती हो्. ग्ामपंचा्त व 
वजलहा पररषद ्ांना जोडणारा दुवा पंचा्त सवमती 
असते. 

 पंचथायत सनमतीचे प्दथानधकथािी : पंचा्त 
सवमतीच्ा वनवडणुका दर पाच वषाांनी होतात. वनवडून 
आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी एकाची सभापती आवण 
एकाची उपसभापती महणून वनवड करतात. पंचा्त 
सवमतीच्ा सभा बोलावणे आवण सभांचे कामकाज 
चालवणे ही जबाबदारी सभापतीची असते. सभापतीच्ा 
अनुपसस्तीत उपसभापती काम पाहतो. 

राज्शासन 
आवण 
वजलहापररषद 
्ांच्ाकडून 
वमळणारे अनुदान

ग्थामपंचथायतीचयथा 
उतपन्थाची सथाधिे

घरपट् टी

पाणीपट् टी

आठवडे 
बाजारावरील कर

्ात्रा कर

J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m {ZdS>UwH$m Va nma 

nS>ë¶m! JmdmV H
o$dT>r Ym‘Yy‘ 

hmoVr. AmVm nmM dfmªV JmdmMm 

{dH$mg H$gm hmoVmo Vo ~Ky !

J«m‘g^m H$emgmR>r Amho ‘J? 

AmnU gdmªZr J«m‘g^og 

CnpñWV amhm¶bm nm{hOo.

VodT>çmZo H$m¶ hmoVo? AmnU à{V{ZYtZm 
àíZ {dMmabo nm{hOoV. {dH$mg 

H$m‘m§~X²Xb Mm¡H$er Ho$br nm{hOo. 
AmnUhr Zì¶m H$ënZm gwMdë¶m 

nm{hOoV.

J«m‘n§Mm¶VrZo Oa 
Mm§Jbm H$ma^ma Ho$bm 

Zmhr Va?
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

पंचथायत सनमतीची कथामे 

 ववकास गटात कोणती कामे केली पावहजेत, 
त्ा ्ोजनांचा आराखडा पंचा्त सवमती त्ार करते. 
प्रत्ेक मवहन्ात पंचा्त सवमतीची वकमान एक तरी 
सभा होणे आवश्क असते. 

 पंचा्त सवमतीला वजलहा वनधीतून काही 
रक्कम वमळते. ववकास गटात करा्च्ा ववकासाच्ा 
्ोजनांसाठी पंचा्त सवमतीला राज्शासनाकडूनही 
अनुदान वमळते.

३.३ नजलहथा परिष्द 
 प्रत्ेक वजलह्ासाठी एक वजलहा पररषद 

असते. महाराष्ट्ात सध्ा ३६ वजलह ेआहेत परंतु वजलहा 
पररषदा मात्र ३४ आहेत. कारण मुंबई (शहर) वजलहा व 
मुंबई उपनगर वजलहा हे ग्ामीण लोकवसतीचे भाग नाहीत 
महणून त्ाचं्ासाठी वजलहा पररषदा नाहीत.

 नजलहथा परिष्देचे प्दथानधकथािी : वजलहा 
पररषदेच्ा वनवडणुका दर पाच वषाांनी होतात. वनवडून 
आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी एकाची अध्क्ष आवण 
एकाची उपाध्क्ष महणून वनवड करतात.

 वजलहा पररषदेच्ा सभांचे अध्क्षपद वजलहा 
पररषद अध्क्षाकडे असते. सभांचे कामकाज त्ाच्ा 
वन्ंत्रणाखाली चालते. वजलहा पररषदेच्ा आव्याक 

व्वहारांवर अध्क्षाचे वन्ंत्रण असते.

 वजलहा पररषदेच्ा वनधीतून ्ोग् तो खचया 
करण्ाचा अवधकार वजलहा पररषदेच्ा अध्क्षाला 
असतो. अध्क्षाच्ा  गथैरहजेरीत ही सवया कामे उपाध्क्ष 
पार पाडतो.

नजलहथा परिष्देचथा कथािभथाि कसथा चथालतो ?

वजलहा पररषदेचा कारभार ववववध 
सवमत्ांमाफ्फत चालवला जातो. ववतत सवमती, 
ककृषी सवमती, वशक्षण सवमती, आरोग् सवमती, 
जलव्वस्ापन व सवचछता सवमती इत्ादी.
मवहला व बालकल्ाण सवमती मवहलांचे आवण 
बालकांचे प्रशन ववचारात घेते.

मुखय कथाय्मकथािी अनधकथािी : वजलहा पररषदेने 
घेतलेल्ा वनणया्ांची प्रत्क्ष अंमलबजावणी वजलहा 
पररषदेचा मुख् का्याकारी अवधकारी करतो. त्ाची 
नेमणूक राज्शासन करते. 

पंचथायत सनमतीची कथामे

्दुब्मल घटकथांिथा आन ््मक 

म्दत कििे
हसत
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नि कुटीि
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सवच्छ नपणयथाचे पथािी
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गथावथाचयथा परिसिथात झथाडे लथाविे

तुमही कथाय किथाल?

कलपना करा, तुमही वजलहा पररषदेचे मुख् का्याकारी अवधकारी आहात. तुमच्ा वजलह्ात तुमही  
कोणत्ा ववकास कामांना प्राधान् द्ाल? 

न्दवथाबततीची सोय

नजलहथा परिष्देची कथामे 

नशक्षिनवषयक सुनवधथा आिोगयनवषयक सुनवधथा

पथािीपुिवठथा बी-नबयथािथांचथा पुिवठथा
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?कथाय किथाल?

वदनेश आवण न्नाला खालील गोष्ी 
वमळवण्ासाठी कोठे जा्ला सांगाल?
● छोट्ा भावंडाच्ा लसीकरणासाठी ......... .
● ववडलांबरोबर ७/१२ (सात बाराचा) उतारा 

आणण्ासाठी ................. .
● नव्ा खताचा वापर करण्ाववष्ी मावहती 

वमळवण्ासाठी ................. .
● अशुद् ध पाणीपुरवठ्याच्ा ववरोधात तक्ार 

करण्ासाठी ................. .
● जनमाचा दाखला वमळवण्ासाठी ........... .
● उतपन्नाचा / जातीचा दाखला वमळवण्ासाठी 

................. .

१९९२ मध्े ७३ व ७४ वी संववधान दुरुसती 
झाली. ्ा दुरुसतीने ग्ामीण व शहरी स्ावनक 
शासन संस्ानंा संववधानात स्ान वदले. पररसराचा 
ववकास का्याक्षमरीतीने करण्ासाठी त्ांच्ा 
अवधकारात वाढ केली. त्ांच्ा अखत्ारीतील 
ववष्ही वाढवले. त्ांना प्रभावीपणे काम करता 
्ावे महणून त्ांच्ा आव्याक उतपन्नाचे स्ोत  
वाढवले. 

पंचथायत िथाजयवयवस्था - एकथा दृष्टिक्षेपथात 

अध्क्ष  वजलहा पररषद मुख् का्याकारी अवधकारी

सभापती पंचा्त सवमती गटववकास अवधकारी

सरपंच ग्ामपंचा्त ग्ामसेवक 

मतदानाद् वारे   राज्शासनाकडून 
वनवडले जातात.  नेमले जातात.

निवडिूक कोि लढवू शकते?
ग्ामपंचा्त, पंचा्त सवमती व वजलहा पररषद ्ा तीनही शासन संस्ांमध्े वनवडून ्ेण्ासाठी काही 

पात्रतेच्ा अटी पणूया कराव्ा लागतात. उदा., वनवडणूक लढवणारी व्क्ी भारताची नागररक असावी. वतचे 
व् २१ वषधे पणूया असावे. स्ावनक मतदार ्ादीत त्ा व्क्ीचे नाव समाववष् असावे. पात्रतेच्ा ्ा अटी 
शहरी स्ावनक शासन संस्ांनाही लागू आहेत.
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स्थानिक शथासि संस्था - ग्थामीि

ग्ामपंचा्त पंचा्त सवमती  वजलहा पररषद

वकमान ७ वकमान १५  वकमान ५०
कमाल १७ कमाल ४५ कमाल ७५

सरपंच सभापती  अध्क्ष
उपसरपंच उपसभापती उपाध्क्ष

ग्ामसेवक गटववकास अवधकारी                       मुख् का्याकारी अवधकारी

सदस् संख्ा

पदावधकारी

अवधकारी

१. योगय पयथा्मयथासमोि (P) अशी खूि किथा. 
(१)  प्रत्ेक गावाचा स्ावनक कारभार ..........करते.
 ग्ामपंचा्त       पंचा्त सवमती      वजलहा पररषद        
(२)  प्रत्ेक आव्याक वषायात ग्ामसभेच्ा वकमान ........... 

सभा होणे बंधनकारक असते.
 चार           पाच           सहा           
(३)  महाराष्ट्ात सध्ा .............वजलह ेआहेत.
 ३४           ३५             ३६         

२. यथा्दी तयथाि किथा.
 पंचा्त सवमतीची कामे.

३. तुमहथालंथा कथाय वथाटते ते सथांगथा.
 (१)  ग्ामपंचा्त ववववध कर आकारते.
 (२) महाराष्ट्ातील एकूण वजलह्ांच्ा संख्ेपेक्षा 

वजलहा पररषदांची संख्ा कमी आहे.

४. तक्था पिू्म किथा.
 माझा तालुका, माझी पंचा्त सवमती
 (१) तालुक्ाचे नाव ............. .

 (२) पंचा्त सवमती सभापतीचे नाव............. .
 (३) पंचा्त सवमती उपसभापतीचे नाव............. .
 (४) गटववकास अवधकाऱ्ाचे नाव ............. .
 (५) गटवशक्षण अवधकाऱ्ाचे नाव............. .

५. ्ोडकयथात मथानहती नलहथा.
 (१) सरपंच
 (२) मुख् का्याकारी अवधकारी

उपक्रम 
(१) अवभरूप ग्ामसभेचे अा्ोजन करून सरपंच,      
       सदस्, नागररक, ग्ामसेवक ्ा भूवमका वठवा.
(२) बालसंसदेची रचना सपष् करणारा तक्ा त्ार करा 

व वगायात दशयानी भागात लावा.
(३) तुमच्ा पररसरातील वकंवा शहरानजीकच्ा वजलहा 

पररषदेच्ा ्ोजनांची मावहती वमळवा.
     
     * * *

सवथाधयथाय
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४.१  िगिपंचथायत

४.२  िगिपरिष्द

४.३  महथािगिपथानलकथा

मागील पाठात आपण ग्ामीण भागातील स्ावनक 
शासन संस्ांचे सवरूप पावहले. ्ा पाठात आपण 
शहरी भागातील स्ावनक शासन संस्ांचे सवरूप 
समजावून घेणार आहोत. शहरी स्ावनक शासन 
संस्ांमध्े नगरपंचा्त, नगरपररषद व महानगरपावलका 
्ांचा समावेश होतो.

आपल्ा देशात शहरांची संख्ा खूप आहे. शहरे 
झपाट्ाने वाढत आहेत. गावांची वनमशहरे, वनमशहरांची 
शहरे आवण शहरांची महानगरे होत आहेत. शहराच्ा 
आजूबाजूला असणाऱ्ा ग्ामीण भागाचेही सवरूप 
बदलत आहे.

शहिथांमधील सोई व समसयथा

१.  उद्ोग, व्वसा्ाच्ा संधी १. अपुरा वनवारा
२.  वाढते सेवाक्षेत्र २. जागेची टंचाई
३.  मोठ्या प्रमाणावर रोजगार ३. वाहतूक कोंडी
४.  मनोरंजन, कला, सावहत् इत्ादी  ४. कचऱ्ाच्ा ववलहवेाटीची समस्ा
 सोई उपलबध ५. वाढती गुनहेगारी
  ६. गवलचछ वसत्ांमध्े मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्ा

Mbm, MMm© H$am.

शहरांना भेडसावणारे प्रमुख प्रशन कोणते 
आहेत?

शहरातील नातेवाइकांकडे वदवाळीची सुट् टी 
मजेत घालवलेली रेशमा ते् ील काही प्रसंगांबाबत 
ववचार करू लागली. रेशमाप्रमाणेच ्ा प्रसंगावर 
तुमही ववचार करा आवण दोन पररचछेदांत ते वलहा.

● रुगणवावहकेचा सा्रन जोरात वाजत होता 
आवण मोकळा रसता वमळत नवहता.

● पाणीकपातीच्ा वनणया्ामुळे पाण्ाच्ा 
टँकरसमोर गददी होती.

● बागांमध्े लहान मुले व ज्ेष् 
नागररकांसाठी सोई केल्ा जात होत्ा.

४.१ िगिपंचथायत
शहर होण्ाच्ा प्रवक््ेत जी गावे असतात ते् े 

नगरपंचा्त असते. पणूयातः खेडेही नाही आवण शहरही 
नाही अशी काही वठकाणे आपण पाहतो. ते्ील 
स्ावनक शासन संस्ा महणजे नगरपंचा्त हो्. अन् 
स्ावनक संस्ांप्रमाणे नगरपंचा्तीची दर पाच वषाांनी 
वनवडणूक होते. वनवडून आलेले प्रवतवनधी आपल्ापथैकरी 

एकाची अध्क्ष आवण एकाची उपाध्क्ष महणून वनवड 
करतात.

* सवयाच स्ावनक शासन संस्ांना काही 
आवश्क कामे पार पाडावी लागतात. त्ानुसार 
नगरपंचा्तीची आवश्क कामे कोणती असे 
तुमहांला वाटते?

४. शहिी स्थानिक शथासि संस्था
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

४.२ नगरपररषद
लहान शहरांसाठी नगरपररषद हे स्ाननक शासन 

ननरामाण केले जाते. नगरपररषदेच्ा ननवडणुका दर पाच 
वषाांनी होतात. ननवडून आलेले प्रनतननधी नगरसेवक 
महणून कार करतात. नगरपररषदेच्ा ननवडणुकांसंबंधी 
असणाऱ्ा का्द्ात अलीकडेच काही बदल झाले 
आहेत. त्ानुसार नगरपररषदेच्ा अध्कांची जनतेकडून 
्ेट ननवड केली जाते. नगरपररषदेच्ा नगरसेवकांची व 
नगरपररषदेच्ा अध्कांची ननवडणूक एकाच वेळी 
घेण्ानवष्ी तरतूद करण्ात आली आहे.

नगरपररषदेच्ा सवमा सभांचे अध्कस्ान 
नगराध्क भूषवतो. ते्ील कारकाजाचे नन्रन  
करतो. नगरपररषदेच्ा आन्माक प्रशासनावर नगराध्क 
लक ठेवतो. नगराध्कांच्ा गैरहजेरीत उपनगराध्क 
नगरपररषदेचे कारकाज पाहतो.

नगरपररषदेला काही कारे करणे बंधनकारक 
असते, ती आवश्क कारे महणून ओळखली जातात. 
उदाहरणा्मा, सावमाजननक रसत्ावंर नदवाबततीची सो् 
करणे, पाणीपुरवठा, सावमाजननक सवच्छता आनण 
रलननःसारणाची व्वस्ा करणे, जनर-रृत्ू, नववाह 
्ांच्ा नोंदी ठेवणे इत्ादी. 

्ा व्नतररक्त नगरपररषद जनतेला अनधक सेवा-
सुनवधा नरळाव्ात महणून अन्ही काही कारे करते. 
त्ांना ‘नगरपररषदेची ऐचच्छक कारे’ महणतात. 
सावमाजननक रसत्ाचंी आखणी व त्ासाठी जागेचे 
संपादन करणे महणजे ती नरळवणे, गनलच्छ वसत्ांरध्े 
सुधारणा करणे, सावमाजननक बागा व उद्ाने बांधणे, 
गुरांसाठी सुरनकत ननवारा उपलबध करून देणे इत्ादी. 
ही कारे नगरपररषदेची ऐचच्छक कारे आहेत.

प्रत्ेक नगरपररषदेसाठी एक रुख्ानधकारी 
असतो. नगरपररषदेने घेतलेल्ा ननणमा्ांची तो 
अंरलबजावणी करतो. त्ाला रदत करण्ासाठी 
अनेक अनधकारी असतात. 

* तुमहालंा असा अनधकारी वहा्ला 
आवडेल का? तुमही आरोग्ानधकारी झालात तर 
कोणती कारे कराल?

तुमही काय कराल?

१.  कचरावेचकांना तरुच्ा घरातील कचरा 
देताना...

२.  जलवानहनी फुटल्ारुळे रसत्ावर पाणी साठले 
आहे.....

३. पाणीपुरीसाठी असवच्छ पाणी वापरले जात 
असल्ाचे तुरच्ा लकात आले आहे....

४. पुलावरून अनेकजण नदीत ननरामाल्ाच्ा 
प्लॅचसटकच्ा नपशव्ा टाकत आहेत......

५. गनलच्छ वसत्ाचं्ा सुधारणेचा नगरपररषदेचा 
का्माक्रर वृततपत्ात प्रनसद्ध झाला आहे, परंतु 
त्ातील एखादी कृती तुमहालंा अ्ोग् 
वाटते..........

नगरपररषदेचया उतपन्ाचे माग्ग

राज्शासनाकडून 
नरळणारे अनुदान

पाणीपट् टी बाजारावरील कर

नगरपररषदेतर्फे आवाहन पत्र

डेंग्ूचा प्रसार रोखण्ासाठी डासांची उतपतती 
्ांबवा. त्ासाठी एवढे करा.

१. जुने टा्र, नारळाच्ा करवंट्ा, जुने ररकारे डबे 
गच्ीवर नकंवा आसपास साठवून ठेवू नका.

२. ताप उतरत नसल्ास ताबडतोब वदै्की् रदत 
घ्ा.

३. पररसर सवच्छ ठेवा.

* तरुच्ा घरात आनण पररसरात ् ा आवाहनाच्ा 
आधारे तुमही का् कराल?

घरपट् टी

नशकण कर
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

करून पहा.

४.३ महानगरपाललका
रोठ्ा शहरांरध्े नागररकांना नवनवध सेवा 

देणाऱ्ा स्ाननक शासन संस्ेला ‘रहानगरपानलका’ 
महणतात. रहाराष्ट्ात प्र्र रुंबई ्े्े रहानगरपानलका 
स्ापन करण्ात आली. 

सनरती, आरोग् सनरती, पररवहन सनरती ्ा त्ापंैकी 
काही रहत्वाच्ा सनरत्ा आहेत.

महानगरपाललकेचे प्रशासन : रहानगरपानलका 
आ्ुक्त हा रहानगरपानलकेच्ा प्रशासनाचा प्ररुख 
असतो. रहानगरपानलकेने घेतलेल्ा सवमा ननणमा्ांची    
तो अंरलबजावणी  करतो. उदा., एखाद्ा 
रहानगरपानलकेने प्लॅचसटक नपशव्ांच्ा वापरावर    
बंदी आणण्ाचा ननणमा् घेतला असल्ास त्ाची  
प्रत्क अंरलबजावणी रहानगरपानलका आ्ुक्त 
करताे. रहानगरपानलकेचे वानषमाक अंदाजपत्क तो त्ार 
करतो. रहानगरपानलकेच्ा सवमासाधारण बैठकींना तो 
उपचस्त राहतो.

शोधा महणजे आणखी समजेल...
आपल्ा रहाराष्ट्ात नकती शहरांचा कारभार 

रहानगरपानलका पाहते?
तुरच्ा शहराची रहानगरपानलका केवहा 

अचसततवात आली?

शहराच्ा लोकसखं्ेच्ा प्रराणात 
रहानगरपानलकचेी एकूण सदस्संख्ा ननचशचत केली 
जात.े दर पाच वषाांनी रहानगरपानलकचे्ा ननवडणकुा 
होतात. ननवडून आलले ेप्रनतननधी नगरसवेक असतात. ते 
आपल्ापैकी एकाची रहापौर व एकाची उपरहापौर 
महणनू ननवड करतात. रहापौर हा शहराचा प्र्र नागररक 
रानला जातो. रहानगरपानलकचे्ा सभाचंा तो अध्क 
असतो. रहानगरपानलकचे्ा सवमासाधारण सभते शहराच्ा 
अनके प्रशनावंर चचामा होते. शहराच्ा नवकासासबंधंी 
अनके रहत्वाच ेननणम्ा  नत्े घतेल ेजातात. 

रहानगरपानलकेच्ा ननवडणूक पद्धतीतही 
बदल करण्ात आले आहेत. त्ानुसार 
रहानगरपानलका ननवडणुकीत बहुसदस् प्रभाग 
ननरामाण केले जातात. प्रत्ेक प्रभागातून नकरान तीन 
व जासतीत जासत पाच सदस् ननवडून नदले जातात. 
आपल्ा प्रभागातून नजतके सदस् ननवडून द्ा्चे 
आहेत तेवढी रते रतदाराला देता ्ेतात. उदा., 
तुरच्ा प्रभागातून जर चार रहानगरपानलका सदस् 
ननवडून द्ा्चे असतील, तर ते् ील रतदाराला 
चार रते देता ्ेतात.

महानगरपाललकेचया   सलमतया :  रहानगरपानलकेचा 
कारभार सनरत्ांराफ्फत चालवला जातो. नशकण 

तुरच्ा वगामाची एक नशकण सनरती त्ार 
करा. रुले व रुली ्ांचे सरान प्रनतनननधतव 
असलेल्ा ्ा सनरतीने पुढील प्रशनांवर चचामा 
करावी व अहवाल त्ार करावा.

(अ) वगमाखोलीतील सुनवधा 
(ब)   वगामाच्ा ्छोट्ा ग्ं्ाल्ाच्ा नननरमातीचा   
       प्रसताव
(क) क्रीडासपधाांचे आ्ोजन

एकूण लोकसंख्ेत चसत््ांचे प्रराण 
जवळजवळ ननमरे आहे. तरीही राज्कारभारात 
रात् चसत््ा अभावानेच नदसतात. आपल्ा घरगुती 
कारातून चसत््ा अन्न, इंधन, पाणी ्ांसारखे 
अनेक रहत्वाचे नवष् रोज हाताळतात पण 
्ांबाबत ननणमा् घेण्ात रात् त्ांचा वाटा नसतो. 
घरच्ा पाण्ाची काळजी रनहला घेते पण 
पाण्ाच्ा प्रशनात नतचा सहभाग नसतो. स्ाननक 
शासन संस्ांरध्े पन्नास टक्े राखीव जागारंुळे 
असे रहत्वाचे प्रशन तडीस नेण्ाची संधी 
रनहलांना नरळाली आहे.
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खाली वदलेल्ा ्ादीतून महानगरपावलकेची कामे शोधा व त्ांची एक सूची त्ार करा.

महथािगिपथानलकेिे असे कथा केले?

● महानगरपावलकेने टेकडांवर वृक्षतोड करून 
बांधकाम करा्ला परवानगी वदली नाही.

● डेंग्ू, सवाइन फ्ू ्ांसारखे आजार वन्ंत्रणात 
ठेवण्ासाठी अनेक उपा््ोजना केल्ा.

●  अवनिशमन ्ंत्रणा अद््ावत केली.

●  भाजी मंडईतील वजनकाट्ाचंी तपासणी केली.

हे वथाचलयथावि तुमहथांलथा कथाय वथाटले?

● तुमच्ा शहरात मेटट्ो सुरू होणार आहे.

● चोवीस मजली इमारती बांधा्ला परवानगी 
वमळाली आहे. 

● प्रत्ेक प्रभागात उद्ाने व ववरंगुळा केंदांची 
वनवमयाती केली जाणार आहे.

● शुद् ध पाण्ाचा वापर बागा व गाडा धुण्ासाठी 
करणाऱ्ावंर कारवाई होणार आहे.

● आेला कचरा पररसरातच वजरवण्ाचे बंधन 
घातले आहे.

पाणीपुरवठा

जनम-मृत्ू, वववाह नोंद

रसत्ावरील वदवाबतती

प्रा्वमक वशक्षण

अवनिशामक 

सेवा

पोलीस रेलवेचे वेळापत्रक ठरवणे

बांधकामांना परवानगी

धोकादा्क इमारतींबाबत सूचना

शहरातील सावयाजवनक वाहतूक

देशाच्ा सीमारेषांचे संरक्षणअनवधककृत बांधकामावर हातोडा

● ज्ेष् नागररकांसाठी वदृ्धाश्रमांची वनवमयाती 
केली जाणार आहे.

महथािगिपथानलकेचयथा उतपन्थाचे मथाग्म 

	मनोरंजन कर

	कजया उभारणी

	राज्शासनाचे अनुदान

	घरपट् टी

	मालमतता कर

	पाणीपट् टी

	व्वसा् कर

कर संकलन

प्ायावरण 
रक्षण
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माहीत आहे का तुमहाांला ?

काय कराल?

तुरच्ा पररसरातील नगरपररषद नकंवा 
रहानगरपानलकेची रुगणाल्े कोठे आहेत ते शोधा. 

्ा रुगणाल्ात कोणत्ा सनुवधा आहेत? रुगणाल्ात 
उपचार घेण्ासाठी का् करावे लागते?

स्ालनक शासन सांस्ा - शहरी

नगरपंचा्त  नगरपररषद  रहानगरपानलका
 

नकरान ९ नकरान १७  लोकसंख्ेच्ा प्रराणात
कराल १५ कराल ३८ एकूण सदस् संख्ा ठरते. 

अध्क्ष नगराध्क्ष  रहापौर
उपाध्क्ष उपनगराध्क्ष उपरहापौर

का्माकारी अनधकारी  रुख्ानधकारी  आ्ुक्त

आरक्षण महणजे काय? ते का आवशयक आहे?

ग्ारपंचा्त, पंचा्त सनरती व नजलहा पररषद, नगरपंचा्त, नगरपररषद व रहानगरपानलकांरध्े 
नजतक्ा जागा जनतेने ननवडून द्ा्च्ा असतात त्ांपैकी काही जागा अनुसूनचत जाती, अनुसनूचत 
जराती व नागररकांच्ा रागास वगामातील लोकांसाठी राखून ठेवलेल्ा असतात. ्ा जागांवर त्ा त्ा 
वगामातील लोकच ननवडून ्ेतात. ्ालाच जागांचे ‘आरक्षण’ महणतात. तसेच एकूण जागांपैकी ननमम्ा 
जागा रनहलांसाठी राखीव असतात.

सराजातील वंनचत घटकांना व रनहलांना गावाच्ा नकंवा शहराच्ा कारभारात भाग घेता ्ावा, 
ननणमा्ात सहभागी होता ्ावे महणून आरक्षण आवश्क असते. लोकशाहीत सवाांना सहभागाची संधी 
असणे आवश्क असते.

अलधकारी

पदालधकारी

सदसय सांखया
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१. पया्गयाांतून योगय पया्गय ओळखा व ललहा.
 (१)  रहाराष्ट्ात प्र्र रहानगरपानलका स्ापन 

करण्ात आली, त्ा शहराचे नाव ........... .

  (नागपूर, रुंबई, लातूर)

 (२) शहर होण्ाच्ा प्रनक्र्ेत जी गावे असतात ते् े 
कारकाज पाहते.............. .

  (नगरपररषद, रहानगरपानलका, नगरपंचा्त)

 (३) नगरपररषदेच्ा आन्माक प्रशासनावर लक्ष 
ठेवतो.............. .  
(रुख्ानधकारी, का्माकारी अनधकारी, आ्ुक्त)

२. ्ोडकयात उततरे ललहा.
 (१) शहरारध्े कोणकोणत्ा सरस्ा आढळतात?
 (२) रहानगरपानलकेच्ा नवनवध सनरत्ाचंी नावे 

नलहा.
३. पुढील मुद् दाांचया आधारे शहरी स्ालनक शासन 
 सांस्ाांलवषयी मालहती देणारा तक्ा तयार करा. 

४. साांगा पाहू.
 (१) नगरपररषदचे्ा आवश्क कारारंध् ेकोणकोणत्ा 

कारांचा सरावेश होतो?
 (२) नगरपंचा्त कोणत्ा नठकाणी असते?
५. तुमचया लजल्ह्ात कोठे कोठे नगरपररषद, नगरपांचायत 

व महानगरपाललका काम पाहते तयाांचया नावाांची यादी 
करा.

उपक्रम 

 (१) सा्ींच्ा रोगांचा प्रसार होऊ न्े महणून आरोग् 
जागृतीनवष्ी घोषवाक्े त्ार करा व वगामात 
लावा.

 (२) आपल्ा पररसरातील रहानगरपानलकेला भेट 
द्ा. ते् े कोणते नवीन उपक्रर हाती घेतले त्ांची 
रानहती नरळवा. तुमही त्ात का् ्ोगदान देऊ 
शकता ्ावर वगामात चचामा करा.

मुद्े नगरपांचायत  नगरपररषद

पदानधकारी

सदस् संख्ा

अनधकारी

महानगरपाललका

* * *

रुगणालय

सवाधयाय
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असे प्रशन तुमहांलाही पडले असतील ना? वजलहा 
पररषद हा पंचा्ती राज्व्वस्ेचा महणजेच ग्ामीण 
स्ावनक शासन संस्ेचा एक घटक आहे. परंतु आपल्ा 
महाराष्ट्ात वजलह्ाचे प्रशासन वजलहा पररषदेबरोबरच 
वजलहावधकाऱ्ाकडूनही केले जाते. संघशासन व 
राज्शासन ्ा प्रशासनात सहभागी असतात.

५.१ नजलहथानधकथािी

वजलहा प्रशासनाचा प्रमुख वजलहावधकारी असतो. 
त्ाची नेमणूक राज्शासन करते. वजलहावधकाऱ्ाला 
शेतसारा गोळा करण्ापासून ते वजलह्ात का्दा व 
सुव्वस्ा राखण्ाप्ांत अनेक कामे करावी लागतात. 
खालील तकत्ाच्ा आधारे ती आपण समजावून घेऊ.

 सथामथानजक सवथास्थय िथाखिे कथा महत्वथाचे असते?
 समाजात असणारे मतभेद, तंटे आवण संघषायाचे वनराकरण शांततेच्ा मागायाने झाले पावहजे, परंतु काही 

वेळेस असे न होता अशांतता वनमायाण होते. त्ातून वहंसक घटना घडल्ास आपल्ा समाजाचे सवासर् वबघडते. 
आपल्ा प्रगतीला त्ामुळे बाधा वनमायाण होते. सावयाजवनक मालमततेचे नुकसान होते. असे होऊ न्े महणून 
वजलहावधकारी प्र्तन करतो, पण नागररकांनीही सामावजक सवासर् वटकवण्ासाठी प्र्तन केले पावहजेत.

नजलहथानधकथािी

 शेती कथाय्दथा व सुवयवस्था निवडिूक अनधकथािी आपतती वयवस्थापि

l शेतसारा गोळा करणे. l वजलह्ात शांतता l वनवडणूक ्ोग् l आपततीच्ा काळात
   प्रस्ावपत करणे.  प्रकारे पार पाडणे.  तवररत वनणया् घेऊन हानी
       रोखणे.

l शेतीशी संबंवधत l सामावजक सवासर् l वनवडणुकरीच्ा संदभायात l अापतती व्वस्ापनाच्ा
 का्द्ाची   अबावधत ठेवणे.  आवश्क वनणया् घेणे.  ्ंत्रणेला आदेश देणे.
 अंमलबजावणी करणे. 

l दुषकाळ व चाऱ्ाची l सभाबंदी, संचारबंदी l मतदार ्ाद्ा l आपततीग्सतांचे पुनवयासन 
 कमतरता ्ांवर  जारी करणे.  अद््ावत करणे.  करणे.
 उपा््ोजना करणे.

â

५.१ नजलहथानधकथािी
५.२ नजलहथा पोलीस प्रमुख
५.३ नजलहथा नयथायथालय

५. नजलहथा प्रशथासि

आपले वशक्षकच 
आपल्ाला सांगू शकतील. 
माझी मोठी बहीण नेहमी 

महणते, करी वतला 
वजलहावधकारी वहा्चे 

आहे.

वतयामानपत्रात तर 
वजलहावधकाऱ्ांववष्ी 

बातम्ा असतात.

वजलहा पररषद तर 
आपल्ाला समजली. 

पण त्ात वजलहावधकारी 
कोठे असतात?

मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?
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 तहसील्दथाि ः प्रत्ेक तालुक्ासाठी एक 
तहसीलदार असतो. तहसीलदार तालुका दंडावधकारी 
्ा नात्ाने तंट्ामध्े वनवाडाही करतो. तालुक्ात 
शांतता व सुव्वस्ा राखण्ाची जबाबदारी 
तहसीलदारावर असते.

५.२ नजलहथा पोलीस प्रमुख

 महाराष्ट्ात प्रत्ेक वजलह्ाच्ा वठकाणी एक 
पोलीस अधीक्षक असतो. त्ा वजलह्ाचा तो प्रमुख 
पोलीस अवधकारी असतो. वजलह्ात शांतता व 
सुव्वस्ा राखण्ासाठी वजलहा पोलीसप्रमुख 
वजलहावधकाऱ्ानंा मदत करतात. शहरात शांतता व 
सुव्वस्ा राखण्ाची जबाबदारी पोलीस आ्ुक्ांवर 
असते.

पोलीस अधीक्षक पोलीस ्दलथाची पथाहिी कितथािथा

Ý¶m¶mb¶mMo H$m‘H$mO

नजलहथा प्रशथासि

 वजलहावधकारी पोलीस अधीक्षक

 उपवजलहावधकारी पोलीस उपअधीक्षक

 तहसीलदार पोलीस वनरीक्षक

 तलाठी साहाय्क पोलीस
  वनरीक्षक
 पोलीसपाटील  

५.३ नजलहथा नयथायथालय
आपल्ा अवधकार क्षेत्रातील तंटे सोडवणे, 

तंट्ात न्ा्वनवाडा करणे आवण संघषायाचे वेळीच 
वनराकरण करणे ही कामे वजलहा पातळीवरील 
न्ा्ाल्ाला करावी लागतात.

भारताच्ा संववधानाने सवतंत्र न्ा्व्वस्ेची 
वनवमयाती केली आहे. न्ा्व्वस्ेच्ा वशरोभागी 
भारताचे सववोच् न्ा्ाल् असते. त्ाखालोखाल 
उच् न्ा्ाल्े असतात. त्ाखालोखाल कवनष् 
न्ा्ाल्े असतात. त्ात वजलहा न्ा्ाल्, तालुका 
न्ा्ाल् आवण महसूल न्ा्ाल् ्ांचा समावेश 
होतो.
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मथाहीत आहे कथा तुमहथांलथा ?

वजलहा पातळीवर असणाऱ्ा न्ा्ाल्ाला 
‘वजलहा न्ा्ाल्’ असे महणतात. त्ात एक मुख् 
वजलहा न्ा्ाधीश व अन् काही न्ा्ाधीश असतात. 
वजलह्ातील वेगवेगळ्ा खटल्ाचंी सुनावणी व नंतर 
अवंतम वनकाल देण्ाचे काम वजलहा न्ा्ाल्ातील 
न्ा्ाधीश करतात. तालुका न्ा्ाल्ाने वदलेल्ा 
वनणया्ाववरुद्ध वजलहा न्ा्ाल्ात अपील करता ्ेते.

आपतती वयवस्थापि

आपल्ाला वेगवेगळ्ा आपततींचा सामना 
करावा लागतो. पूर, आग, चक्रीवादळ, ढगफुटी, 
गारपीट, भूकंप, भूसखलन ्ांसारख्ा नथैसवगयाक 
आपततींबरोबरच दंगली, धरण फुटणे, बाँबसफोट, 
सा्ीचे आजार ्ांसारख्ा आपततींना सामोरे जावे 
लागते. अशा प्रकारच्ा आपततींमुळे लोकांचे फार 
मोठ्या प्रमाणावर ववस्ापन तसेच जीववत व ववततहानी 
होते. त्ामुळे पुनवयासनाचे प्रशनही महत्वाचे ठरतात. 
आपततींचा सुव्वसस्त व शासत्री् पद् धतीने सामना 
करण्ाच्ा पद् धतीला ‘आपतती व्वस्ापन’ असे 
महणतात. आपतती व्वस्ापनात संपणूया वजलहा प्रशासन 
्ंत्रणा गुंतलेली असते. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अनेक 
आपततींची आता पवूयासूचना वमळू शकते. उदाहरणा्या, 
पुराची, वादळाची पूवयासूचना देणारी प्रणाली ववकवसत 
झाली आहे. ्ा प्रणालीमुळे धोक्ाची सूचना वमळते.

सत्र न्ा्ाधीश

(फौजदारी खटल्ांसाठी)

वदवाणी न्ा्ाधीश 
वदवाणी खटल्ांसाठी

नजलहथा नयथायथालय

मलॅवजसटट्ेट
प्र्म श्रेणी

मलॅवजसटट्ेट
द् ववती् श्रेणी

हे िेहमी लक्षथात ठेवथा.

आपततीच्ा काळात सतक्फ राहणे आवश्क 
असते. आपततीचा सामना करण्ासाठी व्क्ी व 
ववववध ्ंत्रणांच्ा मदतीची गरज असते. त्ांच्ाशी 
तवररत संपक्फ साधता ्ावा महणून आपल्ा घरात 
दशयानी भागात दवाखाने, पोलीस, अवनिशामक दल, 
रक्पेढी इत्ादींचे द्रधवनी क्मांक नोंदवून ठेवावेत. 
आपल्ा वमत्रानंाही तसे करण्ास सांगावे.

महाराष्ट्ात अनेक अवधकाऱ्ांनी प्रशासनात 
सुधारणा घडवून आणण्ासाठी प्र्ोग केले. 
त्ांच्ा ्ा प्र्ोगांमुळे नागररकांना वमळणाऱ्ा 
सेवेत सुधारणा झाल्ा. पररणामी प्रशासनाबाबत 
नागररकांचे मत चांगले होण्ास मदत झाली. 
त्ामुळे नागररकांचा प्रशासनाला वमळणारा 
प्रवतसाद आवण त्ांचा शासनातील सहभाग 
वाढला.

 (अ) लखीिथा पॅटि्म ः प्रशासन का्याक्षम 
वहावे, नागररकांना वमळणाऱ्ा सावयाजवनक         
सेवा वववशष् दजायाच्ा वमळाव्ात महणून 
अहमदनगर वजलह्ाचे ततकालीन वजलहावधकारी 
श्री. अवनलकुमार लखीना ्ांनी प्रशासनात अनेक 
सुधारणा घडवून आणल्ा. त्ा ‘लखीना पलॅटनया’ 
महणून ओळखल्ा जातात. का्यापद् धतीचे 
प्रमाणीकरण, वन्म सोप्ा भाषेत लोकांना 
समजतील अशा पद् धतीने सादर करणे, इत्ादी 
प्रशासकरी् बदल करण्ात आले. लोकांची कामे 
एकाच छताखाली वहावीत महणून त्ांनी एक 
सखडकरी ्ोजना सुरू केली.

 (ब) ्दळवी पॅटि्म ः पुणे वजलह्ाचे 
ततकालीन वजलहावधकारी श्री. चदंकांत दळवी 
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१ एकथा वथाकयथात उततिे नलहथा.

 (१)  वजलहा प्रशासनाचा प्रमुख कोण असतो?
 (२)  तहसीलदारावर कोणती जबाबदारी असते?
 (३)  न्ा्व्वस्ेच्ा    वशरोभागी    कोणते    न्ा्ाल्
   असते?
 (४)  कोणकोणत्ा   आपततींची   पूवयासूचना   आपल्ाला
   वमळू शकते?

२ जोड्था जुळवथा.
   अ गट   ब गट
 (अ) वजलहावधकारी (१) तालुका दंडावधकारी
 (आ) वजलहा न्ा्ाल् (२) का्दा व सुव्वस्ा  
 (इ) तहसीलदार       राखणे
     (३) तंटे सोडवणे

३ खथालील मु्द् द्थांवि चचथा्म किथा.
 (१)  आपतती व्वस्ापन
 (२)  वजलहावधकाऱ्ांची कामे

४ तुमहथांलथा यथांपैकी कोि वहथावेसे वथाटते व कथा ते सथांगथा.
 (१)  वजलहावधकारी
 (२) वजलहा पोलीस प्रमुख
 (३)  न्ा्ाधीश

उपक्रम 
 (१) आपल्ा नजीकच्ा पोलीस ठाण्ास भेट देऊन 

ते् ील कामकाजाववष्ी मावहती वमळवा.
 (२) ववववध आपतती, त्ाववष्ी घ्ा्ची खबरदारी व 

महत्वाचे द्रधवनी ्ांचा तक्ा त्ार करून वगायाच्ा 
दशयानी भागात लावा.

 (३) नववषायावनवमतत वजलहावधकारी, वजलहा पोलीस प्रमुख, 
वजलहा मुख् न्ा्ाधीश ्ांना शुभेचछापत्र पाठवा.

* * *

्ांनी केलेल्ा प्रशासकरी् सुधारणा ‘दळवी पलॅटनया’ 
महणून ओळखल्ा जातात. टेबलावर कागदपत्रांचे 
आवण फा्लींचे ढीग साठवून न ठेवता त्ांचा त्ाच 
वदवशी वनपटारा करणे आवण वनणया् घेण्ात गवतमानता 
आणणे हे ्ा सुधारणांचे उद् वदष् होते. हा पलॅटनया वझरो 
पेनडनसी (शून् ववलंब) महणून ओळखला जातो. 
वनणया्ातील ववलंब ्ामुळे टाळता आला. प्रशासन 
गवतमान बनण्ास त्ाची मदत झाली.

 (क) चहथां्दे पॅटि्म ः नावशकचे ततकालीन 
ववभागी् आ्ुक् डॉ. संज् चहांदे ्ांनी केलेल्ा 

प्रशासकरी् सुधारणांना ‘चहांदे पलॅटनया’ महणून 
ओळखले जाते. प्रशासन व सामान् जनता 
्ांच्ातील दरी कमी वहावी, प्रशासनाचे लोकांप्रवत 
असणारे उततरदाव्तव वाढावे, ववकासाच्ा कामाचे 
प्राधान्क्म जनतेच्ा सहभागाने ठरवता ्ावेत, 
्ासाठी त्ांनी ‘ग्ामस् वदन’ ्ोजना राबवली. 
प्रशासकरी् अवधकारी आवण कमयाचारी ्ांनी एका 
ठरलेल्ा वदवशी गावात जाऊन ते् ील लोकांशी ् ेट 
संवाद साधावा व त्ांच्ा समस्ांची सोडवणूक 
करावी ् ासाठी ग्ामस् वदनाचे आ्ोजन केले जाते.


