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ामसभेतील लोकांचा सहभाग हाच खयाह अथाने गावा या वकासाचा माग

सुभाष अमर सावंत, Ph. D.

लो. ने. गो. मुंडे कला, वा ण य व व ान, महा व यालय, मंडणगड. म.ु पो. ता - मंडणगड.

िज हा – र ना गर . 415 203.

आपला देश हा खे यांचा देश हणून ओळखला जातो. ५ लाख ७० हजारहून अिधक
खेड  िमळून आपला हा देश बनला आहे. या खे याचंा जे हा वकास होईल ते हाच ख  या
अथाने संपूण देशाचा वकास होईल असे आपणास हणता येईल. यासाठ च येक खे याला
कंवा गावाला ा ामसभे या काय ा या मा यमातून वातं दले आहे. तु हाला तुम या
गावचा वकास कसा करावयाचा हे तु ह ाम थ िमळून ठरवा. यामुळे सव ाम थांनी
िमळून गावा या कारभाराचा िनणय यावयाचा आहे. ामसभेने हणजेच गावातील सव
ाम थांनी घेतलेला िनणयाची अमंलबजावणी ामपंचायतीने हणजेच सरपंच व ामपंचायत

सद य यांनी करवायची आहे. कारण ामसभा ह  सव च सं था असून ामपंचायत ह  ितची
कायकार  सं था आहे.

देशाचा कारभार पाह यासाठ  लोकसभे या मा यमातून लोकांचे ितिनधी हणून
खासदारांना लोकसभेत पाठ व यात आले. तर रा याचा कारभार पाह यासाठ येक
रा यातून आमदारांना वधानसभेत पाठ व यात आले. याच माणे थािनक वरा य सं थांचा
कारभार पाह यासाठ  लोकांचे ितिनधी हणून गावपातळ वर ामपंचायत सद य,
तालुकापातळ वर पंचायत सिमती सद य व ज हापातळ वर ल कारभार पहा यासाठ
ज हाप रषद सद य या या थािनक वरा य सं थांवर पाठ व यात आले आहेत.

असे असले तर  या सव सं थापे ा ामसभेला सवािधकार दले आहेत. थोर
समाजसेवक अ णा हजारे यां या अथक य ातून ामसभेला सव च थान िमळाले आहे.
देशात लोकसभा, रा यात वधान सभा आ ण गावात ामसभा ह  अ णा हजारे यांनी हाक
दली यातूनच ख  या अथाने ामसभेला सव च थान िमळाले. कारण लोकसभेम ये आपण
आपले ितिनधी हणनू खासदार पाठ वतो. रा यात आपण लोकांचे ितिनधी हणून
आमदारांना पाठ वतो. मा य ात गावा या ामसभेला गावातील येक मतदाराला
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उप थत राह याचा व य  िनणय येत सहभागी होवून िनणय घे याचा अिधकार
दला. देशा या कोण याह यव थेत कंवा िनणय येत य  लोकांचा सहभाग नाह .
मा ामसभेला य  लोकांचा सहभाग काय ाने दला आहे.

देशा या कंवा रा या या कारभाराचा वचार करता आपण पाठ वले या ितिनधीं या
मा यमातून चाल वले या कारभारावर आपणच नाराज असतो. ब  याच वेळा आपण पाठ वलेले
ितिनधी बरेचसे िनणय चकु चे घेतात तसेच ब  याच वेळा ते चकु चेह  वागतात. परंतु अशा

वेळ याम ये आपण ते हा कोणतीह  सुधारणा क  शकत नाह कंबहुना आपण हताश होतो.
आप या हण यानुसार देशाचा कारभार चालत नाह  असे आपण वारंवार बोलतो. या सव
प र थतीचा वचार करता ह  प र थित आपणास गावा या वकासासाठ  तर  बदलता येईल
याचा वचार क नच ामसभेला सव च अिधकार दले गेले आहेत. गावातील येक
वकासकाय सव ाम थां या म जने झाले पा हजे. गावचा सवागीण वकास कर यासाठ
सवानी एक  येवून आप या वकासा या क पना व गावातील उपल धता याचा पया मेळ
घालणे गरजेचे आहे. वकास येम ये तळागाळातील घटक सहभागी झाले पा हजेत.
गावातील वकास येम ये कोण याह य ची कंवा घटकाची म े दार  असता कामा नये.
विश  राजक य प , विश  जाती, धनवान, जमीनदार, सावकार इ याद ं या दबावाने
गावातील वकासाचा कोणताह  िनणय होवू नये यासाठ च ामसभेला सवािधकार दले गेले
आहेत.

देशाला वातं य िमळेपयत कंबहुना वातं या या नतंर काह  कालखडं येक गावाची
स ा ह  जमीनदार, सावकार, धनदांडगे, गावातील उ च जाती इ याद ं या मूठभर लोकां या
हातात होती. यामुळे गावचा वकास करायचा क  नाह ? करायचा तर तो कसा करायचा.
कोण या घटकाला कोण या सोई सु वधा ाय या याचा सव िनणय ाच मूठभर य  घेत
हो या. यामुळे तळागाळातील पचलेला समाज अिधक गर ब होत होता. तर ीमंत वग
अिधक ीमंत होत होता. लोकशाह यव थेम ये राहूनह बहुतांस गावाचे कारभार हे ा
स ाधार  मूठभर लोकां या स याने चालत असत. याचा प रणाम हणजे जो गर ब पचलेला
वग यांची गती खुटंली तसेच यां या प रसरातह  कोण याह  सोई सु वधा होवू दले या
नाह त. पायवाटा, र ये, व हर , शाळा इ. ाथिमक सु वधा सु ा अनेक वा याव यांवर
पोहचत न ह या. यामुळे ह  खेड खरय्ा अथाने देशाला वातं य िमळूनह  ख  या अथाने
पारतं यात होती, यांचा वकास हणावा तसा झाला नाह .

हणूनच जर येक गावाची सू े ाम थांकडे दली तर आप या गावचा वकास कसा
करावयाचा याचा वचार सव ाम थ िमळून करतील. याम ये गावातील तळागाळातील सवच
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घटक सहभागी असतील यामुळे यां या वकासाचा कंवा यां या वा या-व यां या
वकासाचे  ते ामसभेत सोडवतील. यासाठ ामसभेला ख  या अथाने सवािधकार दले
गेले आहेत. परंत ु हे अिधकार देवून आज काह  काळ लोटला आहे स थतीत या
अिधकारामुळे न क  काय बदल झालेला आहेत का? तसेच मंडणगड तालु यातील
ामसभांबाबत न क  काय प र थती आहे याचा अ यास कर यासाठ  संशोधकाने ा

संशोधनाची मांडणी केलेली आहे.
संशोधनाची उ ये –
१) ामसभा कायदा कंवा ासभेबाबत ाम थांना मा हती आहे का? याचा अ यास करणे.
२) ामसभेतील आपले अिधकार व कत य ाम थांना माह त आहेत काय? याचा अ यास
करणे. ३) ामसभेतील लोकांचा सहभाग कसा असतो? याचा अ यास करणे.
४) ामसभा यश वतेने काम करत आहेत का? जर नसतील तर याची करणे कोणती?
ामसभा यश वी कर यासाठ  काय सूचना करता येतील याचा अ यास करणे.

संशोधनाची गहृ तत वे –
१) ामसभा कायदा कंवा ामसभेबाबत ब  याच ाम थामं ये अजूनह  जागतृता दसून येत
नाह . २) ामसभेतील आपले अिधकार व कत य याबाबत सु ा ाम थामं ये तेव या
माणात जागतृता दसून येत नाह .

३) ामसभेतील लोकांचा िनयिमत सहभाग फारच कमी आहे.
४)गावा या वकासाचा माग ामसभेतून जातो.याचीह  पुरेशी मा हती ाम थांना दसून येते
नाह ५)गावातील म हलाचंा सु ा ामसभेतील सहभाग अितशय कमी दसून येतो.
६) ामसभेतील सद य मो या माणात गावाबाहेर नोकर िनिम ाने थलांतर त झालेले आहेत,
यामुळे ामसभा यश वतेम ये मो या माणात अडथळे दसून येतात.

संशोधनाची या ी व मयादा -
सदर संशोधनाचा वचार करता हा  भारतातील सवच खे यांशी संबिधत आहे. भारतातील
अदंाजे ५ लाख ७० हजार खे यांचा वकास हावयाचा असेल तर या खे यांची स ा
ाम थां या हातात देणे गरजेचे आहे. या साठ च ामसभे या मा यमातून येक ाम थांना

आप या गावा या वकासाची संधी दली गेलेली आहे. परंतु या संधीचा फायदा घेवून ह  खेड
खरोखरच वकिसत होत आहेत का, याचा अ यास कर यासाठ ामसभे या यश वतेचा
अ यास होणे गरजेचे आहे. हणून या संशोधांनाची या ी ह  रा ीय पातळ वर ल दसून येते.

असे असले तर  भारतातील ५ लाख ७० हजार खे यांचा अ यास संशोधकाला करणे
अश य आहे. यासाठ च मया दत व पात अ यास क न या संदभातील येणारे िन कष
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आपण थो याफार माणात का असेनात संपूण देशासाठ  लागू पडू शकतात. यासाठ वेळे या
मयादेचा वचार करता मंडणगड तालुका हे काय े  संशोधकाने िनवडले असून यातील पाच
ामसभांमधील १०० सद यांचा अ यास कर यात आलेला आहे.

मंडणगड तालु यातील ामसभांचा संशोधना मक अ यास
मंडणगड तालु यातील पाच ामसभां या सद यांचा अ यास संशोधकाने केलेला आहे याची
मा हती पुढ ल माणे आहे.
ाम सभेची मा हती –

मंडणगड तालु यातील लोकांना ामसभेब ल हणजेच ामसभा कायदा न क  काय आहे
याची मा हती आहे काय, याची मा हती पुढ ल माणे आहे.
को क मांक १ ामसभा कायदा मा हती बाबत

अ.क
.

घटक सं या ट केवार

१) होय - -
२) नाह १०० १००

१०० १००
वर ल को काचा वचार करता ामसभा काय ाब ल मा हती नसणारे १०० ट के लोक दसून
येतात.
ामसभे या कायाब ल मा हती –
ामसभेचे काय कसे चालते, या या ब ल ा लोकांना कोणी कधी थोड फार तर  मा हती
दली आहे काय या ब लची मा हती पुढ ल माणे आहे.

को क मांक २ ामसभे या कायाब ल मा हती देणारे घटक
अ. . घटक सं या ट केवार
१) ाम पंचायत सद य, -
२) राजक य नेतृ व -
३) गावातील इतर नेतृ व -
४) ामसेवक २५ २५
५) कोणीह  नाह . ७५ ७५

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार वचार करता ाम सभेची मा हती लोकांना देणा  या व वध घटकांचा
वचार करता ामपंचायत सद य, राजक य नेतृ व, गावातील इतर नेतृ व यां यापैक  कोणीह
गावातील लोकांना ामसभेसंदभात मा हती देतांना दसून येत नाह . मा ामसेवक यां या
मा यमातून २५ ट के लोकांना ामसभेची थोड फार मा हती िमळालेली दसून येते. उव रत
७५ ट के लोकांना ामसभेसंदभात कोणीह  मा हती देताना दसून येत नाह .
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ाम सभेतील आप या अिधकाराबाबत माह ती –
ाम थांना आपले ामसभेतील अिधकार काय आहेत याची मा हती कती लोकांना आहे याची

मा हती पुढ ल माणे.
को क मांक ३ ामसभेतील आपले अिधकार याबाबत मा हती

अ. . घटक सं या ट केवार
१) होय - -
२) नाह ८७ ८७
३) सांगता येत नाह त. १३ १३

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार ामसभेचे अिधकार माह त असलेले ाम थ दसून येत नाह त.

ामसभेचे अिधकार आ हाला माह त नाह त असे हणणारे ८७ ाम थ हणजेच ८७ ट के
ाम थ दसून येतात. मा १३ ट के लोकांना आप याला ामसभेचे अिधकार माह त आहेत

क  नाह  हे सांगता येत नाह
गावाचा वकास कोणी व कसा करावयाचा –

गावाचा वकास ख  या अथाने आज ाम थां या हातात आहे याची जाणीव
ाम थांना आहे काय याची मा हती पुढ ल माणे.

को क मांक ४ गावा या वकासा बाबत मा हती
अ. . घटक सं या ट केवार
१) नेते मंडळ ६७ ६७
२) ाम थ १७ १७
३) सरकार १६ १६

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार गावचा वकास नेते मंडळ  करतील असे हणणारे ६७ ट के

ाम थ दसून येतात. ाम थ गावचा वकास क  शकतील असे हणणारे ाम थ १७
ट के इतके दसून येतात. तर गावचा वकास सरकार करेल असे हणणारे १६ ट के ाम थ
दसून येतात.
ाम थांचा ामसभेतील सहभाग –

गावा या वकासाची सू े ाम थां या हातात द यामुळे साह जकच ाम थांचा गावा या
वकासातील सहभाग वाढणे अिभ ेत आहे. अशा ा ामसभेस ाम थ उप थत असतात
का? याची मा हती पुढ ल माणे.

को क . ५ ाम थांचा ामसभेतील सहभाग
अ. . घटक सं या एकूण ट केवार
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पु ष ि या
१ िनयिमत ामसभेस उप थत राहणारे २० ०७ २७ २७
२ कधीतर ामसभेस उप थत राहणारे १५ २५ ४० ४०
३ ामसभेस न जाणारे १५ १८ ३३ ३३

एकूण ५० ५० १०० १००
वर ल को कचा वचार करता िनयिमतपणे ामसभेला उप थत राहणा  या ाम थाचंी सं या
२७ इतक हणजेच २७ ट के इतक दसून येते. याम ये २० पु ष हणजेच २० ट के
पु ष दसून येतात. तर या ०७ हणजेच ०७ ट के दसून येतात. कधीतर ामसभेला
उप थत असणारे ४० ट के ाम थ दसून येतात. याम ये १५ ट के पु ष तर १८ ट के

या दसून येतात. तर ामसभेला उप थत नसले या ाम थांची सं या ३३ हणजेच ३३
ट के इतक दसून येते. याम ये १५ ट के पु ष तर १८ ट के या दसून येतात.
ाम थ ाम सभेस न जा याची करणे –

ामसभेस जाने येक नाग रकाचे कत य आहे. असे असले तर य ामसभेस
जाणा  या लोकांची सं या भरपूरच कमी दसून येते. ाम थ ामसभेस न जा याची कारणे
कोणती आहेत याची मा हती पुढ ल माणे आहे.

को क . ६ ामसभेस न जा याची कारणे
अ. . कारणे सं या ट केवार
१ घरातील शेतीवाड ची कामे २३ २३
२ ाम सभेब ल मा हती नाह . थलांतर त त ण वग ३१ ३१
३ ाम सभेचे मह व माह त नाह . १६ १६
४ आ ह  येवून काय करणार ह  भावना १७ १७
५ घरातून एक य  पुरेशी आहे. १३ १३

एकूण १०० १००
वर ल को काचा वचार करता ाम थ ामसभेस न जा याची कारणे अनेक आहेत.

घरातील शेतीवाड या कामामुळे ामसभेला न जाणा  यांची सं या २३ इतक दसून येते.
ामसभेब ल मा हती नस याने तसेच थलांत रतांची सं या अिधक अस याने ामसभेला न

जाणा  यांची सं या ३१ इतक दसून येते. ामसभेचे मह वच मा हत नाह हणून ामसभेस
न जाणा  यांची सं या १६ इतक दसून येते. आ ह ामसभेस जावून काय करणार हणजेच
आमचे ामसभेत काय काम आहे? असे हणून ामसभेस न जणा  यांची सं या १७ इतक
दसून येते. तर काह ंचे असे मत आहे क घरातून एक य ामसभेस गेली हणजे झाले
असे हणणा  यांची सं या १३ इतक दसून येते.
मु य ाम सभेपूव म हला सभा होते काय? –
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िनयिमत ामसभेपूव हणजेच या सभे या आद या दवशी म हलांची ामसभा घे यात
यावी असे हटले आहे. अशा ामसभा सव ठकाणी होतात का? याची मा हती पुढ ल माणे
आहे.

को क . ७ ामसभेतील म हलांचा सहभाग
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय २२ ४४
२ नाह ०५ १०
३ मा हत नाह २३ ४६

एकूण ५० १००
वर ल को काचा वचार करता िनयिमत ामसभेपवू  होणा  या म हला ामसभेला जाणा  या
म हलांची सं या २२ हणजेच ४४ ट के इतक  कमी दसून येते. ०५ म हला या सभेला जात
नाह त असे दसून येते. तर २३ म हलांना हणजेच ४६ ट के म हलांना या ाचे उ र देता
आलेले नाह .
ामसभेस आपणास आपले मत मांडू दले जाते काय? –

गावा या वकासाचे ख  या अथाने ामसभा हे एक साधन हावे यासाठ  गावातील सव
लोकांचा या येम ये य  सहभाग काय ाने होवू घातलेला आहे. याचाच अथ सव
सद यांना ामसभेम ये समान अिधकार दलेले आहेत. परंतु हे अिधकार ाम थ उपयोगात
आणतात क  नाह कंवा यांना यांचे हे अिधकार वापर यास कोणते अडथळे आहेत का
याची मा हती पुढ ल माणे आहे.

को क . ८ ाम थांना ामसभेत आपले मत मांडू दले जाते का?
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय ७१ ७१
२ नाह - -
३ मत वचारात घेतले जाते असे वाटत नाह . २९ २९

एकूण १०० १००
वर ल को काचा वचार करता ७१ ाम थांना हणजेच ७१ ट के ाम थानंा आपले मत
ामसभेत पूणपणे मांडता येते असे दसून येते. ामसभेत मत मांड यास अडचण जाणवते

असे हणणारे ाम थ मा दसून येत नाह त. मा २९ ट के ाम थांना आपण मांडलेले
मत वचारात घेतले जाते असे वाटत नाह .
व वध योजना व व वध वभागाची प रप के यांची मा हती दली जाते का? –
ामसभेम ये नवीन येणा  या योजना कंवा ाम थांना उपयु  मा हतीचे वाचन कंवा ती बाब

समजावून सांग याची संबंिधत य ची ती जबाबदार  असते. अशा कार या योजना
लोकांपयत ामसभेतून पोहच व या जातात का? याची मा हती पुढ ल माणे आहे.
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को क . ०९ ामसभांमधून व वध योजनांची मा हती िमळणेबाबत
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय २४ २४
२ नाह , (सरकार  व िनमसरकार  नोकरवग गैरहजर

असतो.)
४५ ४५

३ यो य प तीने दली जात नाह ३१ ३१
एकूण १०० १००

वर ल को काचा वचार करता ामसभेतून आपणास व वध योजनांची मा हती दली जाते
असे हणणारे २४ ाम थ हणजेच २४ ट के ाम थ दसून येतात. या व वध योजनांची
मा हती ामसभेम ये दली जात नाह कारण सरकार  व िनमसरकार  नोकरवग गैरहजर
असतो असे हणणारे ४५ ाम थ हणजेच ४५ ट के ाम थ दसून येतात. तर व वध
योजनांची मा हती यो य प तीने दली जात नाह  असे हणणारे ३१ ाम थ हणजेच ३१
ट के ाम थ दसून येतात.
ामसभा वकास आराखडा ाम सभेत तयार होतो काय? -

गावचा वकास आराखडा ामसभेत तयार हावा व याला ामसभेने मंजूर दली पा हजे
असा कायदा जर  असला तर य ात मा येक गावातील ामसभा याला मंजूर  देते
काय याची मा हती पुढ ल माणे आहे.

को क . १० ामसभेतील वकास आराखडा मंजुर बाबत मा हती.
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय १३ १३
२ नाह - -
३ मा हत नाह ८७ ८७

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार गावचा वकास आराखडा ामसभेपुढे मंजूर केला जातो असे हणणारे १३
ाम थ हणजेच १३ ट के ाम थ दसून येतात. गावचा वकास आराखडा ामसभेत मंजूर

केला जात नाह  असे हणणारे ाम थ दसून येत नाह . परंतु ामसभेत वकास आराखडा
मंजूर केला जातो का हे मा हत नसणा  यांची सं या ८७ हणजेच ८७ ट के इतके ाम थ
दसून येतात.
ऑड ट ामसभेम ये मंजुर ला ठेवले जाते का? –
ामपंचायती या कोण याह  योजनेवर ल खचास ामसभेने मा यता द यािशवाय ामपंचायत

कोणताह  खच क  शकत नाह . यामुळे ामपचंायतीचे होणारे ऑड ट ामसभेपुढे ठेवणे
गरजेचे आहे. कंबहुना ऑड ट म ये एकदा चकु चा मु ा पुढे आला असेल तर तो मु ा कसा
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दु त केला गेला याचीह  मा हती ामसभेपुढे ठेवणे गरजेचे आहे. या संदभात मंडणगड
तालु यात काय प र थती आहे याची मा हती पढु ल माणे आहे.

को क मांक ११ ामसभेमधील ऑड ट मंजूर  बाबत
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय ११ ११
२ नाह २२ २२
३ मा हत नाह ६७ ६७

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार ऑड ट ामसभेपुढे मांडले जाते असे हणणारे फ ११ ट के ाम थ
दसून येतात. ऑड ट ामसभेपुढे मंजुर साठ  ठेवले जात नाह  असे हणणारे २२ ट के
ाम थ दसून येतात. तर ६७ ट के ाम थ हे अशा कारची या ामसभेत पार पडली

जाते हेच आ हाला मा हत नाह  असे हणतात.
ामसभेतील वकास कामा या खचा या मंजुर बाबत-
ामसभा ह ामपंचायतीची सव च सं था अस याने ामसभे या मंजुर िशवाय ितला

कोणतेह  काय करता येत नाह . या संदभात मंडणगड तालु यात काय प र थती आहे याची
मा हती पुढ ल माणे आहे.

को क मांक १२ ामसभेतील वकास कामा या खचा या मंजुर बाबत
अ. . घटक सं या ट केवार
१ होय १३ १३
२ नाह २७ २७
३ मा हत नाह ६० ६०

एकूण १०० १००
वर ल को कानुसार गावातील वकास कामा या खचाला ामसभेम ये मा यता घेतली जाते
असे हणणारे १३ ाम थ हणजेच १३ ट के ाम थ दसून येतात. गावातील वकास
कामा या खचाला ामसभेम ये मा यता घेतली जात नाह  असे हणणारे ाम थ २७
हणजेच २७ ट के इतके दसनू येतात. याबाबत आपणास काह च मा हती नाह  असे
हणणारे ६० ाम थ हणजेच ६० ट के ाम थ दसून येतात.
संशोधनाचे न कष व उपाययोजना
१) ामसभेबाबत लोकांना याचे मह व अजूनह  समजलेले दसून येत नाह . ा कायदयाने
आपणास काय अिधकार दले आहेत याचीह माह ती जनतेला नाह . गावचा वकास हा आता
जनते या हणजेच आप या हाती आहे याची जाणीव अजूनह  जनतेला नाह . यामुळेच ाम
सभेला जाणा  यांची सं या अितशय कमी दसून येते. यातह  त ण वग हा नोकर िनिम ाने
थलांतर त झालेला दसून येतो. यामुळे गावा या वकासाचा िनणय घेणार  श च गावात
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नाह यामुळे ने यांचे व सरकार  यं णेचे फावलेले दसून येते. यां यावर कोणाचा अकुंशच
दसून येत नाह .
यासाठ  गावातील थलांतर त होणार  त ण पढ गावात थांब वली पा हजे यासाठ गावातच
रोजगार िनमाण झाला पा हजे. जनतेला ामसभेचे मह व पटवनू दले पा हजे. हे ख  या
अथाने राजक य प ांनी करणे अपे त आहे. परंतु गावातील समजदार मडंळ ंनी एक  येवून
लोकांना ामसभेची मा हती दली पा हजे. गावचा वकास आप या हाती आहे याची जाणीव
जनतेला क न देणे गरजेचे आहे.
२) ाम सभेतील म हलांचा सहभाग सु ा फारच कमी दसून येतो. या पाठ मागे अनेक कारणे
सांगता येतील पु ष स ाक, लाजाळूपणा, शेती व घराची जबाबदार , व ाम सभेचे मह व
अजूनह यांना पटलेले दसून येत नाह . मा ाम सभेम ये सवाना आपली मते मांडू दली
जातात. परंतु याचा उपयोग हा ते हाच होवू शकतो जे हा ा म हला ाम सभा जाणून
घेतील. ामसभेला सरकार  व िनमसरकार  अिधकार /नोकर हजार नसतात. यामुळे या
या वभागा या योजना कंवा नो टस याची मा हती जनतेला िमळत नाह . तसेच यांचे वर

जनतेचा अकुंश राहत नाह हणूनच ते ाम सभेला उप थत राहत नाह त. यां या कामाचे
मू यमापन सु ा ाम सभेम ये होत नाह .
म हलांम ये ाम सभेचे मह व पटवून देणे गरजेचे आहे. सव कमचा  यानंा ामसभेला
उप थत राह यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. यांनी जनते या हता या योजना, सूचना व
मा हती ाम सभेम ये देणे गरजेचे आहे. यां या कामाचे मू यमापन ामसभेने करणे
गरजेचे आहे.
३) वकास कामांना मंजूर , गावचा वकास आराखडा तयार करणे व मंजूर करणे व ऑड टला
मंजूर  घेणे ह  सव कामे ख  या अथाने सव जनतेला माह त असणे गरजेचे आहे. परंतु ददुवाने
या संदभात बहुतांश जनतेला मा हती नस याने संबिधत हतिचतंक याची जा त चचा न
करता याला मंजूर  घेतात.
यासाठ  जनतेला या संदभात मा हती देणे गरजेचे आहे कंबहुना सव लोकाचंी या संदभात एक
कायशाळा घेणे गरजेचे आहे. आदश गावाला भेट देवून आणणे गरजेचे आहे. अिभ प ाम
सभेचे आयोजन करणे गरजेचे आहे.


