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प्रस्तावना  :  

द.भै.फ. दयानंद कला व शास्त्र महाववद्यालयाच्या राज्यशास्त्र ववभागाच्यावतीने सन 

२०१८-१९ या शैक्षवणक वषाापासून Rural & Urban Leadership Empowerment 

(RULE) हा सहा मवहनाचा सर्टिफफकेि कोसा सुरु केला आह ेया कोसाच्या माध्यमातून ग्रामीण 

व शहरी भागातील ववद्यार्थयाांमध्ये नेततृ्व गुण ववकवसत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आह.े 

उद्देश : 

१) ग्रामीण व शहरी स्थावनक स्वराज्य ससं्थांचा अभ्यास करणे. 

२) सध्या प्रशासकीय सेवेकड ेववद्यार्थयाांचा ओढा जास्त आह ेतसेच ग्रामीण भागातून नेतृत्व उभ े

राहावे अशी पंचायत राज्याची अपेक्षा आह ेत्यासाठी प्राथवमक तयारी करून घेणे. 

३) स्थावनक स्वराज्य संस्थेशी संबवंधत घिनादरुुस्त्या, नेतृत्व संकल्पना आवण त्यासाठी 

आवश्यक Soft Skill याच्या अभ्यासाची ओळख ववद्यार्थयाांना करून दणे े ज्यातून उद्याच े

जबाबदार नागररक, नेतृत्व (राजकीय व प्रशासकीय) वनमााण होण्यास मदत होईल. 

४) हा कोसा सवा शाखेच्या (इ.१२ वी उत्तीणा) ववद्यार्थयाांसाठी खुला ठेवण्यामागचा उदशे असा 

की, कोणत्याही शाखेचा ववद्याथी असो त्याला प्रशासनात ककवा राजकीय क्षेत्रात जाण्यापूवी 

राज्याची प्राथवमक मावहती असण ेगरजेचे आह े. 

५) पंचायत राज्य हा भारतीय लोकशाहीचा कणा आह े त्यातून वनमााण होणाऱ्या नेतृत्वात 

भारतीय समाजाची खरे प्रवतबबब फदसून येते. 

६) यासाठी केवळ सैद्ांवतक अभ्यास ठेवणे पुरेशे नसते म्हणून या संस्थाना प्रत्यक्ष भेिी दणेे, 

त्यावर अहवाल तयार करणे, राजकीय, प्रशासकीय नेतृत्वाशी, अवधकाऱ्यांशी संवाद साधण े

अशा प्रकारच्या कृतीशील बाबींचा समावशे यात असणार आह.े 



अभ्यासाचे महत्व :  

१) ववद्याथाांमध्ये ग्रामीण व शहरी स्थावनक स्वराज्य संस्थांववषयी जाणीव जागृती वनमााण 

होण्यास मदत होईल. 

२) ववद्यार्थयाामध्ये सामावजक बांवधलकी वनमााण होण्यास मदत होईल. 

३) ववद्यार्थयाांच्या नतेृत्व गुण वाढीस आवण कौशल्य वाढीस प्रोत्साहन वमळेल. 

४) चांगल ेराजकीय नेते व कुशल प्रशासक वनर्ममतीस चालना वमळेल. 

 

“ अभ्यासक्रम ” 

युवनि १) समाज, राज्य, राष्ट्र,ववश्वराज्य  

 १.१) पंचायत राज्य संकल्पना  

 १.२) भारतातील पंचायत राज्याचा उगम  

 १.३) ग्रामीण व शहरी नेतृत्व सबलीकरण  

युवनि २) लोकशाही प्रफक्रया  

 २.१) लोकशाही – अथा, व्याखा आवण प्रकार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) 

 २.२) वनवडणूक प्रफक्रया  

 २.२.१) प्रादवेशक एक सदस्य  

 २.२.२) प्रमाणशीर  



 २.२.३) वनवडणूक प्रचार तंत्रे  

 २.२.४) प्रसार माध्यमांचा वापर  

` २.२.५) आकषाक घोषणा व घोषवाक्य 

 २.३) राजकीय पक्ष  

 २.३.१) अथा  

 २.३.२) रचना  

 २.३.३) प्रकार  

युवनि ३) ग्रामीण स्थावनक स्वराज्य संस्था  

 ३.१) ग्रामपंचायत – रचना, अवधकार, काये व पदावधकारी  

 ३.२) पंचायत सवमती -  रचना, अवधकार, काय ेव पदावधकारी 

 ३.३) वजल्हा पररषद - रचना, अवधकार, काय ेव पदावधकारी 

 ३.४) ७३ वी घिनादरुुस्ती / महत्वपूणा सवमत्या / महत्वपूणा कायद े 

 ३.५) महत्वपूणा योजना  

युवनि ४) शहरी स्थावनक स्वराज्य संस्था  

 ४.१) नगरपररषद  -  रचना, अवधकार, काय ेव पदावधकारी 

 ४.२) महानगरपावलका - रचना, अवधकार, काय ेव पदावधकारी 

 ४.३) ७४ वी घिनादरुुस्ती / महत्वपूणा सवमत्या / महत्वपूणा कायद े 



 ४.४) महत्वपूणा योजना  

 युवनि ५) नेतृत्व – जडण-घडण 

 ५.१) नेतृत्व संकल्पना  

 ५.२) अथा, व्याखा, स्वरूप 

 ५.३) प्रकार – सामावजक, राजकीय व प्रशासकीय  

 ५.४) वैवशष्ट े

 ५.५) गुण 

 ५.६) पररणामकारक नेतृत्व वनर्ममती योजना  

युवनि ६)  Soft skill 
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