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Static GK- Panchayatraj System in India 

• భారతదేశంలో స్థా నిక ప్రభుత్వాలకు ఒక మౌళిక స్ారూపథనిి అందధంచి వథటనిి అభివృదధి  చసేని ఘనత లార్్డ రపి్పన్ 
కు దకుుత ందధ. 

• అందుకన ేలార్్డ రపి్పను "స్థా నిక ప్రభుత్వాల పతి్వమహుడు” అని అంటారు.  
• ఇతను రూప ందధంచిన 1882 స్థా నిక ప్రభుతా చటటంను స్థా నిక ప్రభుత్వాలకు మాగ్థికథరథట గ్థ అభివరిిస్థా రు. 
• 1882 స్థా నిక ప్రభుతా చటటం ప్రకథరం స్థా నిక ప్రభుత్వాలను క్రందధ స్థా యిలలో ఏరథపటు చశేథరు. 
• గ్థర మ స్థా యిలో - గ్థర మ ప్ంచవయితీలు 
• త్వలూకథ స్థా యిలో - త్వలూకథ బో రు్ లు 
• జిలాా  స్థా యిలో - జిలాా  బో రు్ లు 

1907 రటయల్ కమిషన్: 

భారతదేశంలో స్థా నిక ప్రభుత్వాల ప్నితీరును అవి విజయవంతం కథకపో వడవనిి స్మీక్షంచడవనిక్ 1907 

స్ంవతరంలో స్ర్డ చవరలాస్ హబ్ హౌస్ అధ్యక్షతన రథయల కమీషన్ ను బ్రరటీష్ ప్రభుతాం నియమంచిందధ. ఈ 
కమీషన్ తన నివేదధకను 1909 లో స్మరిపంచిందధ. 

Community Development Experments after Independence"- స్టాతంత్య అనంతరం స్టమాజిక 
వికటస్ పథకటలు - ప్యోగటలు  

• స్థాతంతరయ అనంతరం దేశ స్థమాజిక, ఆరిాక అభివృదధి  కోస్ం ముఖ్యంగ్థ గ్థర మీణ స్మాజ వికథస్ం కోస్ం అభివృదధి  
ప్థకథలను అమలు చేస ందుకు అనకే ప్రయోగ్థలు జరిగ్థయి. 

• అందులో భాగంగ్థ కొనిి ప్థకథలు అమలు చశేథరు. 

స్మాజ అభివ్ృద్ధి  పథకం ( Community Development Programme)  

• ప్రణవళిక స్ంఘం (Planning Commission) మొదటి ప్ంచవరష ప్రణవళిక (First five year plan) 
ముస్థయిదవను రూప్కలపన చేస్తా  బాగ్థ వనెుకబడషన పథర ంత్వల అభివృదధి  కోస్ం తగ్ని చరయలను తీస్ుకోవథలని 
క ందర ప్రభుత్వానిక ్స్తచించిందధ.  

• వి.టి.కృషిమాచవరి కమషన్ స్లహా మేరకు దశే వథయపా్ంగ్థ ఈ ప్థకథనిి ఎంపకి చసేిన 50 జిలాా లోా  55 బాా క్ లో 
1952,అకోట బరు 2న ప్రవేశపటెాట రు.  

• ఈ ప్థకథనిక్ అమెరకిథలోని "ఫో ర్్డ ఫ ండషేన్ స్ంసా్” స్హకథరం అందధంచిందధ.  
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• వయక్ా వికథస్ం దవారథ స్మాజ స్ంక్ మం స్థధధంచడం దీని ప్రధవన ఆశయం.  

జాతీయ విస్తరణ స్లహా కటరయకూమము (National Extension Services Scheme) : 

• స్మాజ అభివృదధి  ప్థకథనిక ్అనుబంధ్ంగ్థ ఈ కథరయకరమానిి 1953, అకోట బరు 2న ప్రవశేపటెాట రు.  
• స్మాజ అభివృదధి  ప్థకథనిి 3 స్ంవతసరథల కథలానిక ్రూప ందధస ా  జాతీయ విసా్రణ స వల కథరయకరమమును మాతరం 

శథశాత పథర తిప్దధకపెై పథర రంభించవరు. 
• దీని ప్రధవన ఉదేేశయం గ్థర మీణ పథర ంత్వల స్థమాజిక, ఆరిాక జీవనవనిి మరెుగు ప్రచడం (Betterment of Social 

and Economical Life of Rural Areas) 
• వయవస్థయం, ప్శుపో షణ, ప్రజారోగయం, స్హకథర మొదలగు రంగ్థలలో అభివృదధి  స్థధధంచటం. 
• ఈ కథరయకరమం అమలు కోస్ం క ందర, రథషట ర, జిలాా , బాా క్, గ్థర మస్థా యి ప్రత్ేయక శథఖ్లు ఉండేవి.  
• గ్థర మ స్థా యిలో ఈ ప్థకం అమలు కోస్ం విలేజ్ లెవల్ వరుర్డస ను నియమంచవరు. 
• ఈ విలేజ్ లెవల్ వరురాను స్మగర గ్థర మీణ అభివృదధిక్ స్ంబంధధంచిన అనిి విషయాలపె ైశిక్షణ ఇవాడం జరగి్ని 

అందుక  వీరిని Multipurpose Workers పిలిచేవథరు. 

బలాంతరటయ్ మెహతా కమిటీ - 1957 

• స్మాజ అభివృదధి  ప్థకం, జాతీయ విసా్రణ స వల కథరయకరమాల దవారథ ఆశించిన లక్యయలను స్థధధస్ుా నవిమా? లేదవ 
లక్షయస్థధ్నకు ఏమెనైవ మారుపలు అవస్రమా అనే అంశథలను ప్రిశీలించుటకు జాతీయ అభివృదధి  మండలి (NDC 
కమటీని జనవరి 16, 1957న నియమంచిందధ. 

• ఈ కమట ీ"ప్రజాస్థామయ విక ందీరకరణ (Democratic Decentralization) - ప్రజల భాగస్థామయం ” (People 
partcipation) అనే అంశథలత్ో మూడంచలె ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను (Three tier Panchayatraj system) 
సిఫథరుస చసే్తా  తన నివదేధకను నవంబర్డ 24, 1957న స్మరిపంచిందధ. 

• 1958 జనవరిలో బలాంతరథయ్ మహెత్వ కమట ీసిఫథరుసలను జాతీయ అభివృదధి  మండలి (NDC) 
ఆమోదధంచిందధ. 

• సిఫటరస్లు (Recommendations):  
• దేశంలో మూడంచలె ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను ఏరథపటు చయేాలి 
• 1. గ్థర మ స్థా యిలో - గ్థర మ ప్ంచవయితీ  
• 2. బాా క్ స్థా యిలో - ప్ంచవయితీ  స్మతి 
• జిలాా  స్థా యిలో - జిలాా  ప్రషిత్  
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• గ్థర మ స్థా యిలో ఎనిికలు ప్రతయక్షంగ్థ, ప్ంచవయితీ స్మతి మరియు జిలాా  ప్రిషత్ లకు ప్రోక్ష ప్దితిలో ఎనిికలు 
జరగ్థలని స్తచించిందధ. 

• ప్ంచవయతీ స్మతి కథరయనిరథాహక విభాగంగ్థ, జిలాా  ప్రషిత్ స్లహా స్మనాయ మరయిు ప్రయవకే్షణ విభాగంగ్థ 
(Advisory, Coordinating and Supervising Agency) ప్నిచేయాలని స్తచించిందధ. 

• స్థా నిక స్ంసా్లకు ప్రతి 5 స్ంవతసరథలకు ఒకస్థర ినియమబదింగ్థ ఎనిికలు నిరాహ ంచవలి. 
• పథరటటల ప్రమేయం లేకుండవ ఎనిికలు నిరాహ ంచలేా స్థా నిక స్ంసా్లకు అవస్రమెైన వనరులను ఖ్చిితంగ్థ 

నిర ేశించి ప్ంపణిీ చేయాలి. 
• నోట్ : బలాంత్ రథయ్ మెహత్వ కమటీని మొటటమొదట “ప్రజాస్థామయ విక ందీరకరణ కమట”ీ (Committe on 

Demo cratic Decentralisation) అని అభివరిిస్థా రు. 
• కమిటీ సిఫటరస్లు అమలు తీరస (Recommendation and their Implementation) :  
• దేశంలో మూడంచలె ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను ప్రవశే పటెిటన మొదట ిరథషట రం - రథజస్థా న్ (నవగరో జిలాా )  
• జవహర్డ లాల్ నెహరూ  1959, అకోట బర్డ 2 గ్థంధీ జయంతి స్ందరభంగ్థ పథర రంభించవరు.  - 
• మూడంచెల ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను ప్రవేశపటెిటన రలండవ రథషట రం  ఆంధ్రప్రదశే్. 
• అప్పట ిఆంధ్రప్రదశే్ ముఖ్యమంతిర నిలం స్ంజీవరలడష్  1959, నవంబర్డ 1న మహబూబ్ నగర్డ జిలాా  షథద్ నగర్డ లో 

పథర రంభించవరు. 

అశోక్ మెహతా కమిటీ - 1977:  

• ప్రజాస్థామయ విక ందీరకరణలో భాగంగ్థ జనత్వ ప్రభుతాం (మొరథరటీ దశేథయ్) ఈకమటీని 1977, డషసెంబర్డ 12న 
ఏరథపటు చేసనిందధ. 

• ఈ కమటీని రలండవ ప్రజాస్థామయ విక ందీరకరణ కమటగీ్థ ప ర్ుంటారు. 
• ' అశోక్ మెహత్వ కమటీ తన నివదేధకను 1978, ఆగష ట  21న స్మరిపచినదధ.  
• ఈ కమట ీసిఫథరుసల స్ంఖ్య 132. 

ముఖ్యమెైన సిఫటరస్లు (Important Recommendations) : 

• మూడంచెల ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను రదుే చసే ిరలండంచలె ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను ప్రవశే పెటాట లి. 
(Introducing tow tier panchayatraj system) 

• ఈ కమట ీప్రకథరం 2 స్థా యిలను ఏరథపటు చేయాలి - 1. జిలాా  స్థా యిలో - జిలాా  ప్రషిత్   2. బాా క్ స్థా యిలో - 
మండల ప్రషిత్ (ప్రధవన అంచ)ె 
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• గ్థర మా చవయితీలను రదుే చసేి వథటి స్థా నంలో “గ్థర మ కమటీ”లు ఏరథపటు చయేాలి. 
• 1500 నుంచి 2000  జనవభా గల గ్థర మాల కమటీని ఒక మండల ప్ంచవయతీగ్థ ఏరథపటు చేయాలని 

స్తచించిందధ. 
• నోట్: 1. మండల ప్రషిత్ ను ప్రవశేపెటిటన త్ొలి రథషట రం- కరథి టక (అప్పటి ముఖ్యమంతిర రథమకృషి హగె్ ే  1985, 

అకోట బరు2న ఈ వయవసా్ను పథర రంభించవరు. 
• 2. మండల ప్రషిత్ ను ప్రవేశపెటిటన రలండవ రథషట రం ఆంధ్రప్రదశే్ (అప్పటి ముఖ్యమంతిర నందమూరి త్వరక 

రథమారథవు 1986, జనవరి 13న స్ంకథర ంతి స్ందరభంగ్థ ప్రవశేపటెాట రు). 
• అశోక్ మహెత్వ తన నివదేధకలో ప్ంచవయితీ స్ంసా్లను “విఫలమెైన దవేుడు - కథదని, వథటకి ్స్రలైన విధ్ులు, 

నిధ్ులు స్మకూరసి ా  విజయవంతంగ్థ ప్ని చేస్థా యి” (It is a god that not failed) అని ప ర్ునవిడు. 

దంత్ వటలా కమిటీ - 1978: 

బాా క్ స్థా యిలో ప్రణవళికీకరణ పైె ఒక నివేదధకను స్మరిపంచటానిక్ ఈ కమటీని ఏరథపటు చేశథరు. 

సి.హెచ్. హనుమంతరటవ్ు కమిటీ - 1984: 

జిలాా  ప్రణవళికలపెై ఒక నివేదధకను స్మరిపంచడవనిక్ సి. హెచ్.హనుమంతరథవు అధ్యక్షతన ఒక కమటీని ఏరథపటు 
చేశథరు. 

జి.వి.కె.రటవ్ు కమిటీ - 1985:  

ప్రణవళిక స్ంఘం గ్థర మీణవభివృదధి  (Rural Development), ప దరిక నిరూూలన (Poverty Eradication), ప్రిపథలన 
ఏరథపటుా  అనే అంశథనిి ప్రిశీలించటానిక్ 1985లో జి.వి.కల.రథవు అధ్యక్షతన కమటీని ఏరథపటు చేసినదధ. 

ఎల్.ఎం.సింఘ్వా కమిటీ - 1986: 

ప్రజాస్థామయం మరియు అభివృదధిలో ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్ పథతర (Role of panchayatraj system in 

Democracy and Development) అనే అంశంపెై రథజీవ్ గ్థంధీ ప్రభుతాం ఎల్.ఎం.సింఘ్ య అధ్యక్షతన కమటీని 
ఏరథపటు చేసిందధ.  

పంచాయితీరటజ్ వ్యవ్స్థ  - రటజాయంగ్ంలో వటటి స్టథ నం (Panchayatraj System - Its place in the constitution  
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• భారత రథజాయంగంలోని 4వ భాగంలోని ఆదేశిక స్తత్వర లు నిర ేశిక నియమాలలో 40వ ప్రకరణ గ్థర మ 
ప్ంచవయితీలను ఏరథపటు చయేాలని ప ర్ుంటుందధ. 

• భారత రథజాయంగంలోని 7వ షడెతయల్్ నందు గల రథషట ర జాబ్రత్వలో  ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్ అన ేఅంశమును 
ప ర్ునవిరు.  కథబటీట  ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్ కథరయనిరథాహణ బాధ్యత రథషట ర ప్రభుత్వలకు ఉంటుందధ. 

• 73వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం  1992 దవారథ 9వ భాగ్థనిి తిరగి్ి చేరిి  అందులో 243, 243(ఎ) - 243(ఓ) 
వరకు గల 16 ప్రకరణలలో ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్ను ప ర్ునవిరు. 

• 73వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం 1992 దవారథనే 11వ షడెతయలు్  నతతనంగ్థ చరేిి అందులో 29 అంశథలత్ో కూడషన 
ప్ంచవయతీరథజ్ అధధకథర విధ్ులను ప ర్ునవిరు. " 

73వ్ రటజాయంగ్ స్వ్రణ చటాం - 1992 (73rd Constitution Amendment act of 1992) 

• రథజీవ్ గ్థంధీ ప్రభుతాం ఎల్.ఎం.సింఘ్ ా, పి.కల.త ంగన్ కమటీల స్తచనలను అనుస్రించి ప్ంచవయతీరథజ్ 
వయవసా్కు  రథజాయంగ ప్రతిప్తాిని (Constitutional Status) కలిపంచేందుకు లోక్ స్భలో ప్రవేశపటెిటనదధ. 

• లోక్ స్భలో ఈ బ్రలుా  2/3 వంత  మజెారటిీ ప ందధనప్పటకిీ రథజయస్భలో వీగ్ిపో యిందధ. 
• ఆ తరువథత అధధకథరంలోక్ వచిిన వి.పి.సింగ్ (నషేనల్ ఫరంట్ ప్రయతిించినవ ఫలితం దకులేదు. 
• పి.వి.నరసింహారథవు ప్రభుతాం ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్కు రథజాయంగ ప్రతిప్తాి కలిపంచటానిక ్73వ రథజాయంగ 

బ్రలుా ను రూప ందధంచి 1991, సెపెటంబర్డ 16న పథరామెంటులో ప్రవశేపెటాట రు. 
• దీనిని పథరామెంట్ 1992, డషసంెబర్డ 22న ఆమోదధంచిందధ. 
• ఈ బ్రలుా  రథషట ర జాబ్రత్వలోని అంశథలకు స్ంబంధధంచినదధ కనుక 50 శథతం కంటే తకుువ కథకుండవ రథషట ర శథస్న 

స్భలు ఆమోదధంచవలి 
• ఈ 73వ రథజాయంగ స్వరణ బ్రలుా కు దశేంలో 17 రథషథట ర లు ఆమోదం త్ెలిపథయి.  
• అప్పట ిరథషట రప్తి శంకర్డ దయాల్ శరూ 1993, ఏపిరల్ 20న ఈ బ్రలుా పెై ఆమోదం త్లెిపథరు.  
• 73వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం 1993, ఏపిరల్ 24 నుండష అమలులోక్ వచిిందధ. 
• అందుచతే ఏపిరల్ 24ను "ప్ంచవయతీ రథజ్ దధనోతసవం”గ్థ (Panchayatraj Day) జరుప్ుత్వరు. 
• 73వ రథజాయంగ స్వరణ చటాట నిక్ అనుగుణంగ్థ, మొదటిస్థరి ప్ంచవయితీ రథజ్ చటటం రూప ందధంచిన రథషట రం - 

కరథిటక (1993, మే 10). 
• నతతన ప్ంచవయితీరథజ్ చటటం ప్రకథరం మొదటగ్థ ప్ంచవయితీలకు ఎనిికలు జరపిిన రథషట రం కూడవ కరథిటకనే. 

నిబంధన 243 : పంచాయతీరటజ్ వ్యవ్స్థ  నిరాచనం (Defination) : 
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" ప్ంచవయితీరథజ్ నిరాచనవలకు స్ంబంధధంచి గవరిర్డ ఒక నోటిఫిక షన్ జారట చేస్థా రు. ఎందుకంటే ప్ంచవయితీరథజ్ 
వయవసా్ రథషట ర జాబ్రత్వలో ఉనిందున వీటిపెై చటాట లు చేసి నిరాచించే అధధకథరం రథషట ర శథస్న స్భకు ఉంటుందధ. 

నిబంధన 243(ఎ) : గటూ మ స్భ ఏరటాటు (Creation of Grama Sabha)  

• ప్ంచవయతీరథజ్ వయవసా్కు మాతృక - గ్థర మ స్భ. 
• " గ్థర మ స్భ నిరథూణం, విధ్ులు మొదలగు అంశథలకు స్ంబంధధంచి చటాట లను రథషట ర శథస్న నిరథూణ శథఖ్ 

రూప ందధస్ుా ందధ. 
• ' గ్థర మ స్భ గ్థర మ ప్ంచవయితీలోని వయోజనులత్ో నిండష ఉంటుందధ.  
• గ్థర మ ప్ంచవయితీ గ్థర మ స్భకు స్మషిట బాధ్యత వహ స్ుా ందధ. 
• గ్థర మ స్భ స్ంవతసరమునకు కనీస్ం రలండు స్థరుా  స్మావశేమవథాలి.  
• స్మావేశథనిక్, మరో స్మావశేథనిక్ మధ్య, కథలం 6 నెలలకు మంచరథదు. 
• ఒక వలే స్ంవతసరథనిక్ 2 స్థరుా  గ్థర మస్భను ఏరథపటు చయేకపో త్ే స్రపంచ్ ప్దవి రదుే  అవుత ందధ. 
• స్రపంచ్ గ్థర మ స్భకు అధ్యక్షత వహ స్థా రు. స్రపంచ్ గ్లరైథా జరు అయిన ప్క్షంలో ఉప్స్రపంచ్ అధ్యక్షత వహ స్థా రు. 

నిభంధన 243 (బి) పంచాయతీరటజ్ వ్యవ్స్టథ పన / స్ారూపం : (Constitution of Panchayatraj System);  

73 వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం దేశ వథయపా్ంగ్థ 3 అంచెల ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్ నెలకొలాపలని ప ర్ుంటుందధ.  

నిభంధన 243(సి) - పంచాయితీరటజ్ వ్యవ్స్థ  నిరటాణం, ఎనిికలు  

ప్ంచవయితీలలో అనిి స్థా యిలోా ని స్భుయలందరూ ప రులచేత ప్రతయక్షంగ్థ ఎనిిక (Direct Election) అవుత్వరు. 

జిలాా  ప్రిషత్ మరియు మండల స్థా యి అధ్యక్షులు ప్రోక్ష ప్దితిపెై (Indirect Election) ఎనుికోబడత్వరు.  

నిభంధన 243(డి) పంచాయితీరటజ్ రిజరవాషనుు  (Reservations) : 

• SC, ST లకు ప్ంచవయితీరథజ్ అనిి స్థా యిలలో జనవభా పథర తిప్దధకన రజిర ాషనుా  క టాయించవలి. వీరిక్ 
క టాయించిన 1/3 వంత  స్థా నవలకు మహ ళలకు క టాయించవలి. 

• ప్రస్ుా తం 10 రథషథట ర లలో ప్ంచవయితీరథజ్ ఎనిికలోా  మహ ళలకు 50% రిజర ాషనుా  వరిాంప్జ స్ుా నవిరు. 
• ప్ంచవయతీరథజ్ ఎనిికలోా  మహ ళలకు 50% రజిర ాషనుా  కలిపంచిన మొదటి రథషట రం - బీహార్డ 

నిబంధన 243(ఇ) - పంచాయితీరటజ్ స్ంస్థల పదవీకటలం (Duration)  
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73వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం అనుస్రించి ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్ అనిి స్థా యిలలో స్భుయల మరియు అధ్యకుల 

ప్దవీ కథలం 5 స్ంవతసరథలు.  

నిబంధన 243 (ఎఫ్) - పంచాయితీ స్భుయల అరహతలు- అనరహతలు (Qualifications and Disqualifications  

ప్ంచవయితీరథజ్ వయవసా్లోని అనిి స్థా యిలలోనత స్భుయలు & అధ్యక్షుల అరాతలు మరియు అనరాతలను 
నిరియించే అధధకథరం రథషట ర శథస్న నిరథూణ శథఖ్కు ఉంటుందధ.  

ప్ంచవయితీరథజ్ ఎనిికలోా  పో టీ చేయాలంటే 21 స్ంవతసరథలు వయస్ుస ఉండవలి.  

నిబంధన 243 (జి) - పంచాయితీరటజ్ వ్యవ్స్థ  అధధకటరటలు - విధులు 

73వ రథజాయంగ స్వరణ చటటం దవారథ భారత రథజాయంగంలో నతతనంగ్థ 11వ షెడతయల్ చరిి అందులో 
ప్ంచవయితీలు నిరారిాంచవలిసన అధధకథర విధ్ులను ప ర్ునవిరు. 

11వ షెడతయల్ నందు మొతాం 29 అధధకథర విధ్ులునవియి.  

నిబంధన 243 (హెచ్) పంచాయితీల ఆద్ాయ వ్నరసలు (Source of Income) : 

రథషట ర శథస్నస్భ ఒక చటటం దవారథ ప్ంచవయితీలకు కొనిి ప్నుిలను విధధంచి వస్తలు చేస్ుకునే అధధకథరథనిి 
కలిపిస్ుా ందధ. 

రథషట ర ప్రభుతాం కొనిి ప్నుిలు వస్తలు చేసి ప్ంచవయితీలకు బదలాయిస్ుా ందధ. ఉదవ: రహదవరి ప్నుిలు, 
ఫీజులు  

నిబంధన 243 (ఐ) - రటషార ఆరిథక స్ంఘం (State Finance Commission) : 

73వ రథజాయంగ స్వరణ అమలులోక్ వచిిన ఒక స్ంవతసరం తరథాత గవరిర్డ రథషట ర ఆరిాక స్ంఘంను ఏరథపటు 
చేస్థా రు. . 

ఆరిాక స్ంఘానిి రథషట ర గవరిర్డ ప్రతి 5 స్ంవతసరథలకు ఏరథపటు చేస్థా రు. ' 

నిబంధన 243(J)- పంచాయతీల ఖ్ాతా ఆడిటింగ్ (Audit of Accounts) 
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రథషట ర శథస్న నిరథూణ శథఖ్ నిరియించిన మేరకు ఖ్ాత్వలను నిరాహ ంచడవనిక్ వథటిని ఆడషట్ చేయడవనిక్ ఒక 
ప్రత్ేయక వయవసా్ను ఏరథపటు చేయవచుి.  

నిబంధన 243(K)- రటషార ఎనిికల స్ంఘం (State Election Commission) :  

• రథషట రంలో ప్ంచవయతీ ఎనిికల నిరాహణ, ప్రయవేక్షణ, ఓటరా జాబ్రత్వ మొదలగు అంశథలను స ాచిగ్థ, స్ాతంతరంగ్థ 
నిరాహ ంచడవనిక్ రథజాయంగ ప్రతిప్తాిగల రథషట ర ఎనిికల స్ంఘానిి గవరిర్డ నియమస్థా రు.  

• రథషట ర ఎనిికల స్ంఘానిక్ స్ంబంధధంచి ఏవెైనవ చటాట లను రూప ందధంచే అధధకథరం రథషట ర శథస్న నిరథూణ శథఖ్కు 
ఉంటుందధ. 

• రథషట ర ఎనిికల స్ంఘం కమషనర్డ ను గవరిర్డ నియమస్థా రు. 
• ప్దవీ కథలం : 5 స్ంవతసరథలు లేదవ 65 స్ంవతసరథలు ఏదధ ముందు అయిత్ ేఅదధ వరిాస్ుా ందధ. 

నిబంధన 243(L) - కవంద్ పటలిత పట్ంతాలకు ఈ విభాగ్ం వ్రితంపు (Application to Union Territories)  

73వ రథజాయంగ స్వరణలోని అంశథలను క ందర పథలిత పథర ంత్వలకు కూడవ అనువరిాస్థా రు.  

శథస్న స్భలు కలిగ్ి ఉని క ందర పథలిత పథర ంత్వలు (ఢషలా్ల, పథండషచేిరి) ప్ంచవయత్ రథజ్ స్ంసా్లక్ స్ంబంధధంచి 
చటాట లు చేసినప్పటిక్ క ందర ప్రభుతా మారేదరశక స్తత్వర లకు లోబడే వయవహరించవలి.  

నిబంధన 243(M) మినహాయింపులు (Excemptions) 

73వ రథజాయంగ స్వరణలో ప ర్ుని అంశథల నుండష కొనిి పథర ంత్వలను మనహాయించవరు. నిబంధ్న 243M(1) 

ప్రకథరం ఈ అంశథలు నిబంధ్న 244(1)లో ప ర్ునిబడషన షెడతయల్ పథర ంత్వలు, 244(2) ప ర్ునబడషన షెడతయల్్ 
త్ెగల పథర ంత్వలలో ఈ విభాగం వరిాంచదు. 

నిబంధన  243(N)- పూరా శటస్నాల వ్రితంపు (Continuation of Existing Laws)  

రథజాయంగ స్వరణ చటటం అమలుకు వచిిన రోజు నుండష ఒక స్ంవతసరం వరకు (1993 ఏపిరల్ 24 నుండష 1994 

ఏపిరల్ 24) ఆయా రథషథట ర లలో ఉని పథత ప్ంచవయతీ చటాట లే కొనస్థగ్ించవచుి. 

నిభంధన 243(0) - పంచాయత్ రటజ్ ఎనిికల వ్యవ్హారటలలో నాయయస్టథ నాలు జోకయం చేస్ుకోరటదు. (Bar to 

interference by courts in electoral matters)  
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ప్ంచవయతీలకు స్ంబంధధంచిన నియోజకవరథే ల మొదలగు అంశథలను నవయయస్థా నవల జోకయం నుండష 
మనహాయించవరు. 

పటాణ ప్భుతాాలు (74వ్ రటజాయంగ్ స్వ్రణ చటాం - 1992)(Urban Local Bodies) (74 

Constitutional Amendment Act-1992)  

• 1992 డషసెంబర్డ 22న పథరామంెట్ ఆమోదం ప ందధన తరువథత 1993 జూన్ 1 నుంచి అమలుకు వచిిందధ.  
• రథజాయంగంలో 9 (ఎ) భాగంలో 243 (పి) నుంచి 243 (జడ్.జి) వరకు ఉని నిబంధ్నలు మొతాం 18. ఇవి 

ప్టటణ స్థా నిక ప్రభుత్వాల గురించి వివరిస్థా రు. - 

12వ్ షెడ్యయల్ (243 డ్బుు య)  

ప్రస్ుా తముని షెడతయలుకు మరో షెడతయలు అంటే 12వ షెడతయలును చేరిి, అందులో నగరపథలక స్ంసా్లకు 
స్ంబంధధంచిన అధధకథరథలను - విధ్ులను 18 అంశథలుగ్థ ప ర్ునవిరు. 

12వ షెడతయల్ లోని అంశథలు (feature of 12 th Schedule)  

1. ప్టటణ ప్రణవళికత్ో కూడషన నగర ప్రణవళిక 
2. సా్ల వినియోగం, భవనవల నిరథూణ నిబంధ్న 
3. ఆరిాక, స్థంఘ్ క అభివృదధి  నిమతాం ప్రణవళిక రచన  
4.  రోడుా , వంత్నెలు 
5. గృహ, పథరశిథర మక, వథణజియ ఉప్యోగం కోస్ం నీటి స్రఫరథ (Water supply for household, industrial, 

trade purpose) 
6. ప్రజారోగయం, పథరశిుదియ స్ంరక్షణ, విశాస్నీయమెనై బంజరా నిరాహణ 
7. ఫెైర్డ స్రటాస్ులు 
8. నగర అటవీ పెంప్కం, ప్రసి్రథల స్ంరక్షణ, ప్రథయవరణ అంశథల పెంప్ుదల 
9. వికలాంగులు, మానసకి వికలాంగులత్ో స్హా రథజాయంగంలోని బలహీనవరథే ల ప్రయోజనవల ప్రరిక్షణ  
10. మురకి్వథడల అభివృదధి , స్థా యి పెంప్ు 
11. నగరంలోని ప దరకిం తగ్ిేంప్ు 
12.  ఉదవయనవనవలు, ఆట సా్లాలు వంట ినగర స్ కరథయలను కలిపంచడం.  
13. స్థంస్ుృతిక, విదవయ స్ంబంధ్మెనై, కళాతూక అంశథల పెంప్ు 
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14. భవన స్ముదవయాలు, శవ దహనవలు, దహన వథటకిలు, విదుయత్ శూశథన వథటకిలు. 
15. బందలె దొడుా , ప్శువుల ప్టా కూర రతా నివథరణ 
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