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पंचायत राज व्यवस्था आणि मणिला सबलीकरि 
प्रा. डॉ. रव िंद्र दगडू  ाघ 

समाजशास्त्र व भाग प्रमुख 

एस.एस.व्ही.पी.एस. आर्टस्   कॉमसट कॉलेज, धुळे 

 

प्रस्तावना : 

 स्वातिंत्र प्राप्तीनिंतरच्या दशकात आपल्या देशाची सामावजक, आवथटक, शौक्षविक, सािंसृ्कवतक   राजवकय 

के्षत्रात बरीच प्रगती झाली असली तरी 19 व्या शतकात समाजसुधारकािंनी प्रथमच स्त्रस्त्रयािंना समाजात वदली जािारी 

 ागिूक   व षम सामावजक दजाटबाबत आ ाज उठव ला.  राजा राममोहन रॉय, महात्मा ज्योवतबा फुले, न्यायमुती 

महादे  रानडे, डॉ. बाबासाहेब आिंबेडकर यािंनी स्थावपलेल्या  ा सुरु केलेल्या सिंस्था   सुधारिा व षयक कामे ह्ािंनी 

स्वातिंत्र्योत्तर काळात पूरोगामी, प्रगवतशील, लोककल्यािकारी योजना, प्रकल्प कायटक्रमािंसाठी मानवसक,  ौचाररक 

पाश्र् भूमी तयार केली.  स्वातिंत्र्यपू ट काळात मवहलािंसाठी जािी -जागृतीचे प्रबोधनाचे प्रयत्न झाले.  समाजात 

समानता प्रस्थावपत करण्यासाठी स ट नागरीकािंना सामावजक, आवथटक, राजवकय न्याय देिारी, अव ष्कार, धमट   

मतािंचे स्वातिंत्र्य देिारी 'राज्यघर्ना' स्त्रस्वकारण्यात आली.   

 राज्यघर्नेचा आधार घेऊन स्त्री-पुरुष समानता आिण्याचा प्रयत्न झाला.  भारतीय समाजात आमुलाग्र बदल 

घड ून आिण्यासाठी, वनयोवजत परर तटनासाठी पिंच ावषटक योजनािंची वनवमटती करण्यात आली.  2 ऑक्टोबर 1952 

रोजी सुरु झालेली 'समाजव कास योजना' आता देशाच्या स ट ग्रामीि भागािंपयंत पोहचली आहे.  साक्षरता, 

प्राथवमक वशक्षि, प्रौढ वशक्षि यािंचे प्रमाि  ाढले.   ौद्यवकय से ािंचा प्रसार झाल्यामुळे अपेवक्षत आयुमटयाटदा ग्रामीि 

  शहरी भागात ज ळपास 65 इतकी झाली.  ह्ा स ट व कास प्रवक्रयेत  षाटनु षे दुलटवक्षत, उपेवक्षत रावहलेल्या 

मवहलािंना प्रगतीची, उत्कषाटची, सुधारिािंची दारे खुली झाली.   

 स्वातिंत्र्य प्राप्तीनिंतर बल िंतराय मेहता सवमतीच्या वशफारशीने महाराष्ट्र ात 1 मे 1962 पासून पिंचायत राज 

व्य स्था वनमाटि करण्यात आली.  वतची अिंमलबजा िी झाली, त्यालाच लोकशाही व कें द्रीकरिाची प्रवक्रया म्हिून 

सिंबोधले जाते.  सत्ता व कें द्रीकरि   राजवकय आरक्षि यामुळे समाजातील मवहलािंना राजकारिात सहभागी होण्याची 

चािंगली सिंधी वनमाटि झाली.   ास्तव क पाहता प्राचीन  ौवदक, मौयट, गुप्त   मध्ययुगात पिंचायत ग्रामीि न्याय-

वन ाडयासाठी प्रवसध्द होती.  पिंचायतीलाच मराठेशाहीच्या राज र्ीत 'स्थावनक स्वराज्य सिंस्था' असे म्हर्ले गेले.  

तसेच अबूल फजलच्या आईन ऐ अकबरी या ग्रिंथात पिंचायत राजचा उले्लख आढळतो.   

अभ्यासाचा उदे्दश : 

1) महाराष्ट्र पिंचायतराज व्य स्थेतील मवहला आरक्षि धोरिाचा अभ्यास करिे. 

2) 73 व्या घर्ना दुरुस्तीनुसार मवहलािंच्या अवधकारािंचे व  ेचन करिे. 

3) मवहला आरक्षि धोरिाचा ग्रामीि भागातील मवहला राजकीय नेतृत्वा र पडलेला प्रभा  अभ्यासिे.  अथ ा 

पिंचायत राज्यातील मवहलािंच्या राजवकय सहभागाचा अभ्यास करिे. 

4) पिंचायत राज्यात मवहलािंमुळे झालेल्या ग्रामीि व कासाचा अभ्यास करिे. 

 ग्रामीि व कासासाठी पिंचायतीची भूवमका महत्वपूिट ठरते.  बल िंतराय मेहता सवमतीच्या वशफारशीनुसार 

सुचव लेल्या वत्रस्तरीय रचनेला म्हिजेच गा पातळी र ग्रामपिंचायत, तालुका स्तरा र पिंचायत सवमती आवि वजल्हा 

स्तरा र वजल्हा पररषद अशी पिंचायतराज पध्दती आहे.  या वत्रस्तरीय रचनेला पिंडीत ज ाहरलाल नेहरु यािंनी पिंचायत 

राज्य असे सिंबोवधले.  भारतीय राज्यघर्नेनुसार पिंचायत याचा अथट, ग्रामीि के्षत्रासाठी प्रते्यक राज्यामधे्य 

ग्रामपातळी र ग्रामपिंचायत, मधल्या पातळी र पिंचायत सवमती   वजल्हा पातळी र वजल्हा पररषद ना ाची पिंचायती 

गठीत करण्यात आलेली 'स्वराज्य सिंस्था' असा आहे.  अशा पिंचायती महाराष्ट्र ात 1 मे 1962 रोजी स्थापन झाल्या.  

भारतीय राज्यघर्नेने कलम 14 नुसार स्त्री-पुरुष समानता मानली आहे.  त्यामुळे स्त्रीयािंना  मतदानाचा आवि 

वन डिूका लढव ण्याचा अवधकार प्राप्त झाला.  भारतीय राज्यघर्नेने स्त्रस्त्रयािंना पुरुषािंच्या बरोबरीने समान हक्क   
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अवधकार वदले यात राजवकय हक्क ही आहे.  परिं तू हे हक्क  ापरण्यासाठीची पररस्त्रस्थती मात्र अनुकुल नाही.  

आवथटक व षमता, स्त्री-पुरुष भेद, पुरुषी  चटस्व, कौरु्िंवबक जबाबदारीमुळे स्त्रस्त्रयािंना हे हक्क बजा िे शक्य होत 

नाही.  ही  सु्तस्त्रस्थती स्त्रस्त्रयािंना राजकारिापासून दूर ठे ते.  याचा सारासार व चार करुन 1992 मधे्य भारत 

सरकारने 73  ी घर्ना दुरुस्ती करुन 'स्थावनक स्वराज्य सिंस्थेत' मवहलािंना 33% आरक्षि देऊन मवहलािंच्या जी नात 

क्रािंती घड ून आिली.  20 एवप्रल 1993 रोजी राष्ट्र पती िंच्या स्वाक्षरीने स्थावनक स्वराज्य सिंस्थािंत मवहलािंना 33% 

आरक्षि व धयेक लागु झाले तेव्हापासून सिंपूिट देशात स्थावनक स्वराज्य सिंस्थािंच्या नव्या युगास प्रारिंभ झाला.  1992 

साली झालेली 73  ी घर्ना दुरुस्ती राजवकय वनिटय प्रवक्रयेत स्त्रस्त्रयािंचा सहभाग  ाढा ा या हेतूने स्थावनक स्वराज्य 

सिंस्थािंमधे्य स्त्रस्त्रयािंसाठी आरक्षि जाहीर करण्यात आले.  स्त्री प्रश्ािंना राजकीय चौकर्ीत मान्यता देिारे हे महत्वपूिट 

पाऊल होय.  स्त्रीयािंचे प्रश्   दृष्ट्ीकोन यािंना वनिटय प्रवक्रयेत स्थान वमळा े हा यामागचा हेतू होता.  73  ी घर्ना 

दुरुस्ती करुन देशातील स ट पिंचायत राज सिंस्थािंमधे्य स्त्रस्त्रयािंसाठी 33% आरक्षि/राखी  जागा ठे ण्यात आल्या.  या 

व धेयकामुळे राजकीय सहभागाच्या कधीही न थािंबिाज्या एका प्रवक्रयेला सुरु ात झाली.  या व धेयकाने देशभरातील 

दहा लाखाच्या र स्त्रस्त्रयािंना पिंचायत राज व्य स्थेमधे्य आिले.  त्यािंचा राजकीय सहभाग  ाढला.  स्त्रस्त्रयािंप्रमािेच 

मागास गीय जाती िंना देखील 73 व्या घर्ना दुरुस्तीमुळे आरक्षि वमळाले आहे.  त्यात 33% मागास गीय जातीच्या 

स्त्रीयािंना आरक्षि आहे.  के ळ सामान्य प्रवतवनधीत्वच नाही तर सरपिंच, पिंचायत सवमती सभापती, वजल्हा पररषद 

अध्यक्ष, सभापती अशी पदे भुषव ण्याची देखील मवहला प्रवतवनधी िंना सिंधी वमळाली.  त्यामुळे गा ाचा व कास, 

पािी,  ीज, स्वच्छता, रसे्त, दारुबिंदीसारखे महत्वाचे प्रश् मवहलािंनी पुढे आिले.  आरक्षिाच्या माध्यमातून पिंचायत 

राजमधे्य मवहलािंना आरक्षि देऊन त्यािंना प्रवतवनधीत्वाची सिंधी वदली जा ू लागली.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याच्या 

पिंचायतराज व्य स्थेत मवहला राजकीय नेतृत्व उदयास येऊ लागले.    मवहला राजकीयदृष्ट्या सशक्त बनल्या. 

 महाराष्ट्र ातील मवहलािंचा पिंचायतराज व्य स्थेतील सहभाग पुढीलप्रमािे तक्त्या रुन लक्षात येईल - 

अ. क्र. स्तर एकूि जागा पुरुष मवहला मवहलािंची र्के्क ारी 

1. ग्रामपिंचायत सदस्य 223857 147907 75950 33.93% 

2. सरपिंच 27983 18596 9297 33.33% 

3. पिंचायत सवमती सदस्य 3922 2250 1372 34.98% 

4. पिंचायत सवमती सभापती 351 202 149 42.45% 

5. वजल्हा पररषद सदस्य 1961 1286 675 34.42% 

6. वजल्हा पररषद अध्यक्ष 33 17 16 48.48% 

 73 घर्ना दुरुस्ती व धेयकामुळे कायद्याने पिंचायत राजव्य स्थेला घर्नात्मक स्थान प्राप्त झाले.  राज्यघर्नेच्या 

कलम 243(अ) ते कलम 243(ओ) यामधे्य पिंचायतराज सिंस्था   मवहला आरक्षिाबाबत तरतुदी केलेल्या आहेत.  

भारतीय राज्यघर्ना कलम 243 (घ) मधे्य जागािंचे आरक्षि स्पष्ट् करण्यात आले आहे.  त्यात अनुसुवचत जाती-

जमातीचे   मवहला आरक्षिाबाबत तरतुदी स्पष्ट् करण्यात आल्या आहेत.  त्यानुसार पिंचायतराजच्या प्रते्यक पातळी र 

एक तृतीयािंशपेक्षा कमी नसतील ए ढी पदे मवहलािंसाठी राखी  ठे ण्यात येतील.  महाराष्ट्र पिंचायतराजमधे्य देखील ही 

तरतुद आहे.  तसेच अनुसूवचत जाती-जमाती िंसाठी लोकसिंखे्यच्या प्रमािात आरक्षि ठे ण्यात आले आहे.  महाराष्ट्र ात 

या अवधवनयमािंची अिंमलबजा िी 24 एवप्रल 1993 रोजी करण्यात आली.  त्यामुळे हा वद स 'पिंचायतराज वदन' 

म्हिून साजरा केला जातो.  एवप्रल 2012 पासून महाराष्ट्र पिंचायतराजमधे्य मवहलािंना एक वितीयािंशपेक्षा कमी नसतील 

ए ढी पदे राखी  ठे ण्याचा प्रभा ी वनिटय झाला.  तसेच घर्नेच्या कलम 243(ब)4 मधे्य बदल करुन मवहलािंना 

स्थावनक स्वराज्य सिंस्थेत 50% आरक्षि वदले आहे.  त्यामुळे स्थावनक स्वराज्य सिंस्थािंमधे्य मवहलािंचे प्रवतवनधीत्व 

 ाढले.  साहवजकच मवहला राजवकय सबलीकरिाची प्रवक्रया जोर धरु लागली.  

 ज्या प्रवक्रयेच्या आधारे राजवकय सहभागाची   कायट करण्याची क्षमता   सामथ्र्य व कसीत करते.  तसेच 

सते्तच्या साधनािं र वनयिंत्रि राहते.  राजकीय सिंस्थेच्या माध्यमातून वनिटय प्रवक्रयेत मवहलािंचा सहभाग  ाढव िे   

राजवकय सामावजक के्षत्रात न्याय तत्वाच्या आधारे अवभव्यक्ती प्रस्थावपत करुन लोकशाही तत्वािंना बळकर्ी आििे 

म्हिजे सबलीकरि होय.  मवहलािंचा सत्ता व भागिीत समान  ार्ा, वनिटय प्रवक्रयेत योग्य स्थान आवि सामावजक, 

राजकीय   आवथटक जी नात त्याबाबतची समानता प्राप्त होिे म्हिजे मवहला सबलीकरि होय.  मवहलािंना समान 

सिंधी देऊन सामावजक, आवथटक   राजवकय समता प्रदान करिे, मवहलािंच्या सबलीकरिाच्या प्रवक्रयेचा मोठा घर्क 
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आहे.  मवहलािंची उपेक्षा   सिंधी  िंवचतता ही त्यािंना समान दजाट देण्यास असमथट ठरत आहे म्हिून मवहलािंना 

पुरुषािंच्या तुलनेत समान स्तरा र आििेसाठी सशक्तीकरिाची  ा सबलीकरिाची गरज आहे.  स्त्रस्त्रयािंना समान 

सिंधी, हक्क, सत्ता आवि हक्कािंपासून  िंवचत न ठे ता त्यािंचे सबलीकरि करिे   राजकीय इच्छाशक्ती   त्याला 

प्रत्यक्ष रुप देण्यासाठी ठोस कायदेशीर उपाय   तरतुदी िंना व शेष महत्व आहे.  तसेच वनिटय प्रवक्रयेत मवहलािंना 

समान सिंधी, सहभाग महत्वाचा ठरतो.  सामावजक, आवथटक, राजवकय   शौक्षविक अशा स टच पातळ्ािं र 

स्त्रीयािंना व शेष सिंधी देिे आ श्यक ठरते.  व शेषत: ही सिंधी राजकीय सबलीकरिाच्या  ा आरक्षिाच्या माध्यमातून 

देता येऊ शकते. 

णनष्कर्ष :  

 पिंचायतराज व्य स्थेच्या 73 व्या घर्ना दुरुस्तीमुळे मवहलािंचे राजवकय नेतृत्व  ाढीस लागत आहे.  राजकीय 

नेतृत्वातून मवहला सक्षम बनत आहेत.  वकिं बहुना मवहला आरक्षिामुळे  िंवचत, दुलटवक्षत ग्रामीि मवहला  गाटला 

सामावजक कायट   गा ाचा व कास करण्याची सिंधी वमळते.  त्याचे सकारात्मक पररिाम वदसून येत आहेत.  ग्रामीि 

समाजातील बहुसिंख्य मवहला राजवकय प्र ाहात आल्या असून वनिटयक्षता सिंधी  ाढली.  स्त्रीयािंमधे्य आत्मव श्वास 

वनमाटि होऊन समाजाचा स्त्रीयािंकडे पाहण्याचा दृष्ट्ीकोनही बदलला आहे.  पररिामी ग्रामीि व कासाला देखील 

चालना वमळाली. 

सारांश :  

 समाजात मवहलािंच्या व कासासाठी अनेक उपक्रम राबव ले जातात.  त्यामुळे स टच के्षत्रात मवहला पुरुषािंच्या 

बरोबरीने समानररत्या भाग घेतािंना वदसतात.  मवहलािंना आपला हक्क आवि कतटव्याची जािी  वनमाटि झाली आहे.  

आधुवनक परर तटनाच्या काळात स्त्री आधुवनकतेचे प्रवतवनधीत्व करीत आहे.  स्त्रीयािंना सक्षम करण्यासाठी 73 व्या 

घर्ना दुरुस्तीने स्त्रीयािंचे नेतृत्व पुढे आले.  राजवकय के्षत्रात वतला समान सिंधी प्राप्त झाली असली तरी उच्च वशवक्षत 

तरुि मुली िंमधून मवहला नेतृत्व घडा े यासाठी मवहला नेतृत्व प्रवशक्षि वशवबराचे आयोजन करिे आ श्यक आहे.  

स्थावनक स्वराज्य सिंस्थािंना स्वातिंत्र्य वदले जा े   स ट प्रकारचे सहाय्य   व त्तीय मदत करिे आ श्यक आहे.  

त्यामुळे राजवकय परर तटन घडून येईल. 

 राजकीय स्तरा र वनिटय प्रवक्रयेत मवहलािंचा सहभाग  ाढल्यास   पुरुषािंच्या बरोबरीने झाल्यास राजकारिात 

बदल होईल.  राजकारिाला न ी दृष्ट्ी वमळेल.  तसेच राजकारिात सिंस्थात्मक बदल घडून येतील.  म्हिून 

राजकारिाची   समाजाची वदशा बदलण्यास मवहलाचा राजवकय सहभाग  ाढिे आ श्यक आहे.  नव्या पिंचायतराज 

कायद्यामुळे स्थावनक स्वराज्य सिंस्थािंमधे्य स्त्रस्त्रयािंचा सहभाग  ाढला आहे.  ग्रामीि भागातील दुगटम आवद ासी भागातून 

स्त्रस्त्रयािंचे नेतृत्व पुढे यायला लागले आहे.  आपापल्या पररसरात ग्रामव कासासाठी   जनव कासासाठी मवहलािंनी व शेष 

कामवगरी करुन दाखव ली आहे.   
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