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भतं देणायी ग ंतलणूक- भोशल्रा कमभटी  

मोहल्ऱा कममटी कशासाठी?  

नागरयकांचा प्रळावनात वशबाग आणण त्मातून ऩरयलततन मावाठी भोशल्रा कमभटी अवतात. ७४ 
व्मा घटना द रुस्ती न वाय अधधकाधधक अधधकाय शऱूशऱू स्थाननक स्लयाज्म वंस्थांकड ेप्रदान कयणे 
अऩेक्षषत आशे. भनवेच्मा दृष्टीने भोशल्रा कमभटी आणण त्मात नगयवेलकान ेकाभ कयणे शी गोष्ट 
अनतळम भशत्लाची आशे.  

ऩ ण्यातीऱ मोहल्ऱा कममटी  

स्थाननक प्रळावनात नागरयकांचा वशबाग लाढाला, वत्तेच ेवलकें द्रीकयण व्शाले मा उदे्दळाने 
७४ली घटना द रुस्ती1 कयण्मात आरी. स्थाननक ननणतम प्रक्रिमेत नागरयकांना  वशबागी करून 
घेण्माच्मा दृष्टीने आणण ७४ व्मा घटना द रुस्तीच्मा उदे्दळ रषात घेता ऩ ण्मातीर भोशल्रा कमभटी 
शे भोठेच व्मावऩीठ नागरयक आणण रोकप्रनतननधी मांच्मावाठी उऩरब्ध आशे. 

भोशल्रा कमभटी फैठक शी दय भहशन्मातून एकदा षेत्रीम कामातरमात बयते. प्रत्मेक षेत्रीम 
कामातरमाच्मा फैठकीचा हदलव लेगऱा अवतो. काशी षेत्रीम कामातरमात भहशन्माच्मा ळलेटच्मा 
भंगऱलायी शी फैठक घेतरी जाते तय काशी हठकाणी भहशन्मातल्मा नतवऱ्मा फ धलायी घेतरी जाते.  

शी फैठक वलत नागरयकांवाठी ख री अवते. माभध्मे नागरयकांनी मेऊन आऩल्मा प्रबागाफद्दर 
तिायी ल वूचना देणे अऩेक्षषत अवते. मा फैठकीरा षेत्रीम अधधकायी, षेत्रीम कामातरमातीर वलवलध 

                                                           
1
 Since it was observed that the Urban Local Bodies (ULBs) were “not able to perform effectively as vibrant 

democratic units of self-government”, one of the reasons for this being the “inadequate devolution of powers and 

functions”, the Indian legislature passed the 74
th

 Constitutional Amendment Act in 1992 – quoted from Statement 

of Objects and Reasons, Constitution (74
th

 Amendment) Act, 1992. 

1
 Article 243W. Subject to the provisions of this Constitution, the Legislature of a State may, by law, endow— 

(a) the Municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as 

institutions of self-government and such law may contain provisions for the devolution of powers and 

responsibilities upon Municipalities... 
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वलबाग प्रभ ख, अधधकायी शे उऩस्स्थत अवतात. मालेऱी नागरयकांनी केरेल्मा तिायी, वूचना माची 
दखर मा अधधकाऱ्मांना घ्माली रागते. दय भहशन्माच्मा फैठकीत आधीच्मा भहशन्मात केरेल्मा 
वूचना तिायींलय षेत्रीम कामातरमाने काम कामतलाशी केरी माचा अशलार उऩस्स्थत नागरयकांना 
हदरा जातो. अळा ऩद्धतीने नागरयक आणण प्रत्मष काभ कयणाये षेत्रीम कामातरम ऩातऱीलयच े
अधधकायी मांच्मात वंलाद शोतो. 

ननवडण कीत पायदार् पायदा! 
भोशल्रा कमभटीच्मा मभटींग्जना नगयवेलक उऩस्स्थत याहशल्माव नागरयकांच्मा भनात 

ऩषाची आणण नगयवेलकाची लैमस्ततकव द्धा वलश्लावाशतता प्रचडं लाढेर. नागरयकांना वशबागी करून 
घेत खऱ्मा अथातने भशाऩामरका प्रळावनालय लचक ठेलता मेऊ ळकेर! नागरयकांनी भांडरेरे प्रश्न 
नगयवेलकाराशी भाहशत आशेत शे ऩाशून षेत्रीम अधधकाऱ्मांलयशी लचक याशीर. मा फैठकांना एक 
ननममभतता आणण गांबीमत मेईर. नागरयक-नगयवेलक-अधधकायी मा वाखऱीतरे तीनशी घटक 
एकाच लेऱी एकाच हठकाणी उऩस्स्थत अवणे केव्शाशी शे्रमस्कय!  

गेल्मा काशी लऴातत, नागरयकांना प्रळावकीम ननणतम प्रक्रिमेत वभावलष्ट करून घेण्माची 
भागणी जोय धयत आशे. वलवलध वंस्था वंघटना मावाठी झगडत आशेत. मळलाम गेल्माच लऴी 
झारेल्मा भ्रष्टाचाय वलयोधी आंदोरनांचा अजूनशी रोकांच्मा भनालय ऩरयणाभ आशे. अळा 
ऩरयस्स्थतीत ऩ ण्मातीर फश वंख्मेने अवरेल्मा व मळक्षषत भध्मभलगीम रोकांना ऩषाकड ेआणण 
वलद्मभान नगयवेलकाकड ेखेचण्माचा भोशल्रा कमभटी शा ‘याज’भागत आशे. २०१४ च्मा वलधानवबा 
आणण त्मानंतय मेणाऱ्मा २०१७ च्मा भशाऩामरका ननलडण का डोळ्मावभोय ठेलता ऩष वातत्माने 
नागरयकांवाठी काभ कयतो आशे शे हदवणे आलश्मक आशे. ‘भनवे स्टाईर’ आंदोरनांभ ऱे जो 
भतदाय लगत आऩल्मा ऩषाऩावून दयू अवतो तेशी भोशल्रा कमभटीभध्मे आऩल्मा ऩषाच्मा 
नगयवेलकांच्मा वशबागाभ ऱे भनवेच ेभतदाय शोतीर.  

एक गोष्ट रषात घेतरी ऩाहशजे, भोशल्रा कमभटीभध्मे नगयवेलकांनी जाणे शी ऩ ढच्मा वलत 
ननलडण कीच्मा दृष्टीने “ग तंलणूक” (Investment) आशे.  
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मतदान न करणाऱयानंा मनसेर् ेमतदार फनवता येईऱ 

वध्मा जेभतेभ ५०-५५% भतदान शोते. प्रभ ख ५ ऩष, त्मांच्मातल्मा अतंगतत फंडखोयी आणण 
लाद, मळलाम ऩ णे नागरयक वंघटना, ऩ णे जनहशत आघाडी, भ्रष्टाचायवलयोधी डाली आघाडी मा 
वगळ्मांभध्मे वध्माच ेभतदाय वलबागरे गेरे आशेत. वाशस्जकच स्ऩधात प्रचंड आशे. नागयी 
वशबागावाठी अवरेल्मा ऩ णे नागरयक वंघटना आणण तत्वभ छोटे गट मांचे अस्स्तत्लच गयजेच े
नाशी अवे काभ आऩण करून दाखलू ळकतो. मातून मा भतदान न कयणाऱ्मा ५०% भतदायांना 
आऩण भनवेच ेभतदाय म्शणून फांध ूळकू. 

एका दगडात दोन-तीन ऩऺी! 
याष्रलादी क गें्रव ऩषाने भशाऩामरका ननलडण कीत ननलडून मेणाये नगयवेलक दय वशा 

भहशन्मारा ल डत वबा घेण्माच ेजाशीयनाम्मात आश्लावन हदरे आशे. प्रत्मषात ते क्रकती ल डत वबा 
घेतीर माफद्दर ळंकाच आशे. भोशल्रा कमभटी म्शणजे एक प्रकायची ल डत वबाच अवते. त्माभ ऱे 
भोशल्रा कमभटीभध्मे भनवेच ेनगयवेलक उऩस्स्थत याहशरे तय भनवे दय भहशन्मारा ल डत वबा 
घेते अवा त्माचा अथत शोतो. भोशल्रा कामभटीतल्मा भनवेच्मा वशबागाभ ऱे आऩण याष्रलादी, 
“ऩाटी वलथ डीपयन्व” म्शणलून घेणाऱ्मा बाजऩ, भतं खाऊ ळकणाऱ्मा नागयी वंघटना आणण अऩष 
मा वगळ्मांना काशी प्रभाणात ळश देऊ ळकू. वलळऴेतः व मळक्षषत भतदाय अवरेल्मा प्रबागांभध्मे! 

मोहल्ऱा कममटी ही जफाफदारी मनसे कायचक्याचर्ीही 
नगयवेलकांफयोफयच नं.२ ची भते ऩडरेरे उभेदलाय, कामतकते मा वगळ्मांनी भोशल्रा कमभटीभध्मे 
उऩस्स्थत याशून नागरयकांच ेप्रश्न वोडलणे आलश्मक आशे. कायण स्जथे ऩषाच ेनगयवेलक आशेत 
नतथेच केलऱ काभ करून उऩमोग नाशी. ऩषाची ताकद लाढलण्मावाठी आणण २०१४ च्मा 
ऩ ण्मातल्मा ८ वलधानवबा जागा स्जंकण्मावाठी वगळ्माच प्रबागात काभ कयाले रागेर. 

मनसेसाठी मोहल्ऱा कममटी हा ‘राज’मागच - 
ऩषाच्मा लचकनाम्मातीर, 
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१. आऩल्मा ळशयात कोणत्मा च कीच्मा आणण अनधधकृत गोष्टी चारल्मा आशेत त्मा 
भशानगयऩामरकेऩमतं त म्शी ऩोचलू ळकार अवा व वज्म ल प्रबाली कष उबा करू. 

२.    दय भहशन्मारा कोणत्मा गोष्टी, क ठे, आणण कळावाठी भंजूय झाल्मा माची भाहशती 
त भच्माऩमतं ऩोचलू. 

३. दय वशा भहशन्माचा खचातचा तऩळीर त भच्मा वभोय ठेलू. 
४. वलकावकाभांच्मा ननमोजनात त भचा वशबाग घेऊ. 

मा वलत गोष्टी कयण्मावाठी भोशल्रा कमभटी शे भोठेच व्मावऩीठ नगयवेलकावाठी उऩरब्ध आशे. 
अस्स्तत्लात अवरेरेच शे व्मावऩीठ लाऩयरे तय लेगऱा ऩैवा आणण श्रभ मा दोन्शीची फचत शोईर. 
म्शणूनच भोशल्रा कमभटीचा लाऩय करून लचकऩूती कयणे शाच अधधक वोमीचा आणण प्रबाली 
भागत आशे  

त्मा दृष्टीने ‘दय भहशन्माच्मा अभ क अभ क हदलळी अवणाऱ्मा भोशल्रा कमभटीच्मा 
मभटींग्ज भध्मे भी उऩस्स्थत अवतो/अवत,े नागरयकांनी आऩल्मा तिायी घेऊन नतथे माले’ अवं 
आऩल्मा प्रबागात वांधगतल्माव नगयवेलकालय ऩडणाऱ्मा काभाचा फोजा काशी प्रभाणात कभी 
शोणाय, ऩण द वऱ्मा फाजूरा रोकवप्रमताशी लाढणाय! 

 

-भोशल्रा कमभटीची भाहशती- 

मोहल्ऱा कममटीर्ा इनतहास 

मबलंडी भध्मे झारेल्मा हशदं ूभ स्रीभ दंगरीनंतय तत्कारीन आमऩीएव अधधकायी व येळ 
खोऩडे2 मांनी भोशल्रा कमभटी शी वंकल्ऩना भांडरी, आणण याफलरी देखीर. माची वंकल्ऩना 
वलचायात घेता काशी हठकाणी मा कमभटमांच ेनाल “ळांतता/ दषता कमभटी” अवेशी आशे.  

भोशल्रा कमभटीच्मा मभटींगभध्मे ऩोरीव आणण नागरयक मांच्मात थेट वंलाद अऩेक्षषत 
अवतो. आणण ठयावलक कारालधीने मा मभटींग्ज शोणे अऩेक्षषत अवते. माभध्मे नागरयक, 

                                                           
2
 http://sureshkhopade.com/bhiwandipart-07.html 

http://sureshkhopade.com/bhiwandipart-07.html
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नागरयकांच ेप्रनतननधी मांनी ऩोरीव अधधकाऱ्मांवभोय तिायी कयाव्मात, अधधकाऱ्मांनी भागतदळतन 
कयाल,े आलश्मक ती कामतलाशी कयाली आणण ऩ ढच्मा मभटींगभध्मे काम कामतलाशी केरी माफद्दर 
नागरयकांना ववलस्तय भाहशती द्माली. नागरयकांच्मा वशबागाने ऩोमरवांची कामतषभता लाढलणे शा 
भोशल्रा कमभटी भागचा प्रभ ख उदे्दळ शोता. अनेक हठकाणी शे फऱ्माच अळंी वाध्मशी झारे. आता 
बायतातीर इतयशी याज्मात भोशल्रा कमभटी वायखे प्रमोग कयण्मात आरे आशेत.3 ऩंजाफ, 

तामभऱनाडू, ऩस्श्चभ फंगार, आंध्र प्रदेळ, छत्तीवगढ, भध्म प्रदेळ अळा याज्माभंध्मे ऩोमरवांफयोफय 
काभ कयणाऱ्मा भोशल्रा कमभटमा आशेत आणण अनेक हठकाणी त्मा प्रबालीऩणे कामतयत आशेत. 
व येळ खोऩड ेमांनी कमभळनय म्शणून भ ंफई येल्ले ऩोरीव मेथेशी भोशल्रा कमभटीची वंकल्ऩना 
याफलण्माचा प्रमत्न केरा.4 

मोहल्ऱा कममटीफाफत शासकीय ऩररऩत्रके 

कामदा आणण व व्मलस्था याखण्मावाठी भोशल्रा/ळांतता कमभटमा फनलाव्मात अवे याज्म 
वयकायने ठयलरे आणण ऩरयऩत्रके काढरी. एक ऩरयऩत्रक हदन ८ डडवेंफय १९९९5 आणण द वये १ 
भाचत २००४6 योजी काढण्मात आरे. 

इतर नागरी स ववधांफाफत मोहल्ऱा कममट्या 
नागरयकांच्मा वशबागाने प्रळावनाची कामतषभता लाढलणे आणण प्रळावन अधधक व कय 

कयणे शा भोशल्रा कमभटमांचा भूऱ शेतू. नागरयकांनी आऩण शोऊन ऩमातलयण, लाशतूक अळा 
वलऴमांना धरून ळशयी बागात भोशल्रा कमभटमांची व रुलात केरी. ऩ णे भशाऩामरकेच्मा काभात 
नागरयकांचा वशबाग लाढला मावाठी ऩ ण्मात अनेक बागात भोशल्रा कमभटमा फनलण्मात आल्मा. 
ऩ ण्मात व भाये ३५ भोशल्रा कमभटमा7 अस्स्तत्लात अवून त्मातीर फश तांळ कमभटमा ननममभतऩणे 

                                                           
3
 http://www.humanrightsinitiative.org/new/community_policing_experiments_in_india.pdf 

4
 http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2004-11-19/mumbai/27163609_1_railway-stations-mohalla-rpf 

5
 http://www.irrigation.maharashtra.gov.in/english/gr/index.php?page=715 

6
 http://www.pa.maharashtra.gov.in/english/gr/index.php?page=630 

7
 http://www.jagrancityplus.com/city-news/mohalla-committees-recognised_1313218043.html 

http://www.humanrightsinitiative.org/new/community_policing_experiments_in_india.pdf
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2004-11-19/mumbai/27163609_1_railway-stations-mohalla-rpf
http://www.irrigation.maharashtra.gov.in/english/gr/index.php?page=715
http://www.pa.maharashtra.gov.in/english/gr/index.php?page=630
http://www.jagrancityplus.com/city-news/mohalla-committees-recognised_1313218043.html
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कामतयत आशेत. भशानगयऩामरका अधधकाऱ्मांफयोफय ननममभतऩणे फैठका घेऊन नागयी प्रश्न 
वोडलण्माचा प्रमत्न मा कमभटमा कयतात. ऩ णे भशानगयऩामरकेने मातीर ऩाच भोशल्रा 
कमभटमांच्माना त्मांच्मा काभाफद्दर न कतेच वन्भाननतशी केरे.  

 

 

 


