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बीड 

 

 प्रस्तावना (Introduction) : 

 पारंपाररक पुरूषप्रधान भारतीय समाजात मवहिांना अबिा समजन्यात येई. 

त्ांना कौटंुवबक, सामावजक तसेच राजकीय के्षत्रातीि सते्तपासून वंवचत ठेविे जात 

असे. राजकीय सत्ता ही दुसऱ्या वठकािच्या सते्तचा स्त्रोत असते. िोकसभेतीि 

खासदारांचे आजपयंतचे प्रमाि 8 टके्क पेक्षा जास्त रे्िेिे नाही. राज्यसभेतीि मवहिा 

खासदारीांचे प्रमािही 12 टके्क पेक्षा जास्त नाही. तर महाराष्ट्र ाच्या ववधान पररषदेत 

इ.स. 1952-1958 चा 13.89 टके्क चा अपवाद वर्ळता मवहिा आमदारांचे प्रमाि 10 

टके्क पेक्षा जास्त नाही म्हिून 75 व्या घटनादुरूस्तीने मवहिांना सबि बनववण्याकरीता 

पंचायतराज व्यवस्थेत जािीवपूवगक 33 टके्क आरक्षि देऊन ग्रामीि मवहिांना सते्तत 

सामीि करून घेण्याचा प्रयत्न केिा आहे. पंचायतमधे्य मवहिांना 33 टके्क आरक्षि 

असिे तरी त्ापेक्षाही जास्त मवहिा पंचायतराजमधे्य सरपंच, सदस्य, पंचायत सवमती 

सदस्य, सभापती, वजल्हा पररषद अध्यक्ष, सभापती पदावर मवहिा  कायगरत आहेत. 

म्हिजेच ज्या मवहिांना घराच्या बाहेर जाण्याची संधी नव्हती त्ा आता र्ावचा कारभार 

पाहण्याची संधी पंचायतराजमधीि आरक्षिामुळे वमळािी आहे. प्रसु्तत अभ्यास 

ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचा असून 33 टके्क आरक्षि म्हिजे केवळ इतक्याच मवहिा 

सरपंच पदावर येथीि असे नाहीत तर कमीत कमी 33 टके्क मवहिा असाव्यात असा 

त्ाचा अथग आहे. वर्वाय या व्यवतररक्तही इतर जार्ावर त्ा वनवडून येऊ र्कतात. 

म्हिजे उरिेिे 67 टके्क आरक्षि हे पुरूषांसाठी आहे असे नाही. त्ामुळे यापुढे 
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कदावचत सवग मवहिा सदस्या असिाऱ्या वजल्हा पररषद, पंचायत सवमती आवि 

ग्रामपंचायती असू र्कतात. पि 100 टके्क पुरूष असिारी एकही स्थावनक स्वराज्य 

संस्था अस्तस्तत्वात येऊ र्किार नाही.  

 सध्या 2011 पासून महाराष्ट्र ात मवहिांना 50 टके्क आरक्षि देण्यात आिे आहे. 

त्ामुळे मवहिांना र्ावचे नेतृत्व करण्याची संधी वमळािी आहे. मवहिांना वमळािेिी 

प्रथम 33 टके्क आवि आता 50 टके्क आरक्षिामुळे मवहिांचे सबिीकरि होऊ र्कते 

का? हे अभ्यासिे अर्त्ाचे वाटिे. 73 व्या घटनादुरूस्तीत सत्ता समाववष्ठ नाही तर तो 

सते्तचा एक स्त्रोत आहे. जो की, इतर स्त्रोतांना म्हिजे कुटंुब, जात, धमग, ग्रामीि 

स्तर इत्ादी वठकािच्या सते्तिा जन्म देऊ र्कते. तसा या आरक्षिाने प्रयत्न झािा 

आहे. म्हिजेच ग्रामपंचायतीत सरपंच पदावर कायगरत असिेल्या मवहिा कोित्ा 

पार्श्गभूमीच्या आहेत. त्ा त्ांच्या स्वकतृगत्वामुळे सरपंच पदावर कायगरत आहेत की 

केवळ त्ा आरक्षिामुळे या पदावर वनवडून आल्या आहेत हे पाहिे अर्त्ाचे वाटिे 

म्हिून प्रसु्तत संर्ोधन हाती घेण्यात आिे आहे.  

 महिला सबलीकरणा सांकल्पना (Concept of Women Empowerment) : 

 सत्ताहीनांना वकंवा वंवचत घटकांना आवथगक, सामावजक आवि राजकीयदृष्ट्या 

सक्षम आवि सत्तासंबंध वाढववण्याची प्रवकया म्हिजे सबिीकरि होय. जया कोठारी 

यांच्यामते मवहिा सबिीकरि म्हिजे जािीवपूवगक जीवनाच्या ववववध वठकािी 

मवहिांची सत्ता स्थापन करिे होय. तर कौवर्क आर्ा म्हितात की, मवहिांचा 

राजकीय सहभार् हा  मवहिांच्या सबिीकरिाकरीता महत्त्वाचा आहे. राजकीय 

सहभार्ातून सत्ता प्राप्त करून मवहिांच्या अन्य के्षत्रातीि सबिीकरिातीि अडथळे 

कमी करता येऊ र्कतात. यासाठी मवहिांचा राजकीय के्षत्रातीि सहभार् वाढवविे 

अर्त्ाचे आहे. त्ामुळेच 73 व्या घटनादुरूस्तीने स्थावनक स्वराज्य संस्थेत मवहिांचा 

सहभार् वाढवून त्ांच्या सबिीकरिास सुरूवात केिी आहे. या संदभागत माईकेि 

फुको म्हितात की, सते्तच्या पुनववगतरिासंबंधीच्या ववचारानुसार 73 वी घटनादुरूस्ती 
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महत्वाची आहे. कारि ती राजकारिाबरोबरच मवहिांच्या इतर वठकािच्या सते्तिा 

वाट मोकळी करून देऊ र्कते. 

 सांशोधन पध्दती : 

 प्रसु्तत अभ्यास हा मराठवाड्यातीि बीड वजल्ह्याचा आहे.  प्रसु्तत अध्ययनात 

संर्ोधकाने वैज्ञावनकदृष्ट्या संर्ोधन कायागची रूपरेषा तयार करून म्हिजेच संर्ोधन 

आराखडा तयार करून त्ाआधारे संर्ोधन समस्या, अध्ययन के्षत्र, अध्ययनाचे धे्यय 

आवि उविष्ट्ये तसेच कािखंड, मावहतीचा स्त्रोत, नमुना वनवड, सावहत् सवेक्षि 

इत्ादी बाबी वनवित करून संर्ोधन केिे आहे. अभ्यासासंबंवधत सावहत्ाचे सवेक्षि 

करताना ववववध संदभगगं्रथ, अहवाि, मावसके, वतगमानपते्र, तसेच संबंधी झािेल्या 

संर्ोधनाच्या प्रकावर्त-अप्रकावर्त सावहत्ाचा आढावा घेतिा आहे. 

 सामावजक सवेक्षि करण्याकररता बीड वजल्ह्यातीि 338 ग्रामपंचायतीचें नेतृत्व 

करिाऱ्या मवहिा सरपंचाची नमुना वनवड पध्दतीच्या प्रकारापैकी संभाव्य नमुना वनवड 

प्रकारातीि स्तररत यादृस्तिक नमुना वनवड पध्दतीच्या आधारे 113 ग्रामपंचायतीचंी 

वनवड केिी. पि यातीि दोन अनुसूवचत जमातीचं्या मवहिा, सरपंच पदावर कायगरत 

नसल्याने आवि एका मवहिेने वदिेिी मावहती खरी न वाटल्याने या अध्ययनात 110 

मवहिा सरपंचाचा समावेर् आहे. प्रवतसादक मवहिा असून प्रसु्तत उविष्ट्ांना 

अनुसरून प्राथवमक मावहती संकवित केिी आहे. संकवित केिेल्या प्राथवमक  

मावहतीचे सादरीकरि आवि ववशे्लषि सारिीच्या आधारे केिे आहे.  सारिीतीि 

सांस्तिकी मावहतीचे ववशे्लषि करण्याकररता रे्कडेवारी या पध्दतीचा वापर केिा 

आहे.  

 

 अभ्यासाचे मित्त्व : 

 एकीकडे र्तकानुर्तके होिारे मवहिांचे र्ोषि त्ांना वमळत आिेिी दुय्यम 

स्थान आवि दुसरीकडे 73 व्या घटनादुरूस्तीने मवहिांच्या राजकीय सबिीकरिाकरीता 

वमळािेिे आरक्षि महत्वाचे असुन या आरक्षिाअर्ोदर मवहिांना राजकीय नेतृत्वाची 
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क्ववचतच संधी वमळत आिेिी आहे. मात्र 73 व्या घटना दुरूस्तीमुळे मवहिांना 33 

टके्क ते 50 टके्क आरक्षि वमळाल्यामुळे त्ांच्या सबिीकरिास मोठी संधी वमळािेिी 

असल्याने या घटनेचा अभ्यास या पार्श्गभूमीवर महत्त्वाचा आहे. 

 अभ्यासाचे उहिष्ट्ये (Objectives of Study) : 

1) मवहिा सरपंच पदावर त्ांच्या कतृगत्वामुळे आल्या आहेत का? हे अभ्यासिे. 

2) मवहिा या त्ांच्या सामावजक, राजकीय, कौटंुवबक पार्श्गभूमीमुळे सरपंच या 

पदावर आल्या आहेत का? हे अभ्यासिे. 

3) मवहिा या केवळ आरक्षिामुळेच सरपंच पदावर वनवडून आल्या आहेत का? हे 

अभ्यासिे. 

 सांकहलत माहितीचे हवशे्लषण : 

 िातहनिाय महिला सरपांचाचे वर्गीकरण : 

 पारंपाररक भारतीय समाजाची उभारिी ही जातीवर झािी असून शे्रष्ठ, कवनष्ठ 

स्तर हे याच आधारावर वनमागि झािे आहेत. पारंपाररक भारतीय समाजात कवनष्ठ 

जातीनंा र्ावचे नेतृत्व करण्याची संधी वमळत नसे. मवहिांनाना तर वमळत नव्हतीच. 

पारंपाररक भारतीय ग्रामीि समाजात जात आवि नेतृत्व यांचा वनकटचा संबंध आढळून 

येतो. एम.एन. श्रीवनवास यांच्या प्रभावी जाती वसध्दांतानुसार प्रभावी जाती (Dominant 

Caste) याच नेतृत्वात पुढे हात्ा. परंतु पंचायतीराज मधीि आरक्षिामुळे कवनष्ठ 

जातीनंा नेतृत्व करण्याची संधी वमळािी का? हे पुढीि मावहतीवरून िक्षात येते. 

सारणी क्र. 1 

प्रहतसादक महिला सरपांचाचे त्ाांच्या िातीहनिाय प्रवर्गाानुसार हवतरण  

अ.क्र. िातीहनिाय प्रवर्गा  एकूण  प्रमाण (%) 

1. खुल्या र्टातीि जाती 46 41.82 

2. इतर मार्ास जाती 14 12.73 

3. अनुसूचवत जाती 17 15.45 

4. अनुसूवचत जमाती - - 

5. भटक्या ववमुक्त जमाती 33 30.00 

 एकूण 110 100 
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 सारिी क्र. 1 वरून  सवागत जास्त मवहिा या खुल्या र्टातीि असल्या तरी ज्या 

जातीनंा कधीच नेतृत्वाची संधी वमळािी नव्हती. त्ाअधारे 58% जातीनंा र्ावचे नेतृत्व 

करण्याची संधी केवळ आरक्षिामुळे वमळािी असल्याचे वदसून येते. 

 महिला सरपांचाांचा सामाहिक सांस्था, मांडळे आहण बचत र्गटाशी असलेला 

सांबांध : 

 नेतृत्व हे ववववध सामावजक संस्था, मंडळ, बचतर्ट इत्ादीचं्या सहभार्ातून 

उदयास येते. अर्ा र्टार्ी संबंध असिाऱ्या वकती मवहिांना सरपंच पद वमळािे 

आहे? त्ा सामावजक संस्था, मंडळे, बचतर्टार् संबंवधत असल्यास वकती प्रमािात 

संबंवधत आहेत हे सारिी क्रमांक 2 वरून स्पष्ट् होते. 

सारणी क्र. 2 

प्रहतसादक महिला सरपांचाचे सामाहिक सांस्था, मांडळे आहण बचतर्गटातील 

सिभार्गानुसार हवतरण 

अ.क्र. सांस्था प्रकार एकूण  प्रमाण (%) 

1. सामावजक, रै्क्षविक संस्था 09 08.18 

2. मंडळे 03 02.73 

3. बचतर्ट  28 25.45 

4. संस्था, मंडळार्ी संबंध नाही 70 63.64 

 एकूण 110 100 

 

 ववववध संस्था मंडळार्ी 40 (36.36%) मवहिा सरपंचांचा संबंध असून त्ापैकी 

बचतर्टार्ी 28 मवहिा सरपंच संबंवधत असून त्ांचे प्रमाि 25.45% आहे. अन्य 9 

(8.18%) मवहिा सरपंच या रै्क्षविक संस्थांर्ी संबंवधत आहेत. मवहिा मंडळ, भजनी 

मंडळार्ी 3 (2.73%) मवहिा सरपंच संबंवधत आहेत तर कोित्ाही सामावजक, 

रै्क्षविक संस्थेर्ी संबंवधत नसिाऱ्या 70 मवहिा सरपंच असून त्ांचे प्रमाि 63.64% 

इतके आहे.  
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 महिला सरपांचाांचा ग्रामपांचायत कारभारातील सक्रीय सिभार्ग : 

 कोित्ाही पदावर काम करताना त्ा के्षत्रात वा पदाचा अनुभव असिे फायद्याचे 

ठरते. असा पूवागनुभव असल्यास त्ा व्यक्ती एखाद्या पदावर चांर्ल्या प्रकारे कायग 

करू र्कतात. ज्या मवहिा सध्या सरपंच पदावर कायगरत आहेत. त्ांना सरपंच 

होण्यापूवी सदस्यत्वाचा वा उपसरपंच पदाचा अनुभव होता का? त्ा त्ांच्या या 

स्वकतृगत्वामुळे या पदावर आल्या आहेत का? याबिि उपिब्ध झािेिी मावहती 

पुढीिप्रमािे. 

सारणी क्र. 3 

प्रहतसादक महिला सरपांचाचे त्ाांच्या ग्रामपांचायत कारभारातील सक्रीय 

सिभार्गाच्या स्वरूपानुसार हवतरण 

अ.क्र. सिभार्गाचे स्वरूप एकूण प्रमाण (%) 

1. सदस्य 11 10 

2. उपसरपंच 04 3.64 

3. सरपंच - - 

4. सहभार् नाही 95 86.36 

 एकूण 110 100 

 

 अभ्यासिेल्या 110 मवहिा सरपंचापैकी फक्त 15 (13.64%) मवहिा सरपंचापैकी 

फक्त 15 (13.64%) मवहिा सरपंचांना, सरपंच होण्यापूवी ग्रामपंचायत कारभाराचा 

अनुभव होता असे वदसून आिे. तब्बि 95 म्हिजेच (86.36%) मवहिा सरपंचांना 

ग्रामपंचायत कारभाराचा पूवागनुभव नव्हता. केवळ त्ा आरक्षिामुळे या पदावर 

आढळून आल्या. 

 कुटुांबाचा पारांपाररक वारसा : 

 भारतातीि राजकारिामधे्य कौटंुवबक वारसाचे महत्त्व प्रकषागने आढळून येते. 

यामधे्य पारंपाररक आवि आधुवनक अर्ा दोन प्रकारच्या वारसांचा समावेर् होतो. 

भारतात ववरे्ष करून पारंपररक ग्रामीि समाजात संस्थावनक, जमीनदार, सावकार, 
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पाटीि, देर्मुख, कुिकिी, पोिीस पाटीि, कोतवाि इत्ादीनंा उच्च सामावजक 

दजाग अवपगत करण्याची परंपरा अस्तस्तत्वात होती. या स्तरावरीि व्यक्तीनंा ग्रामीि 

राजकारिात महत्व असे. पोिीस पाटीि, कोतवाि वर्ळता इतरांना वंर् परंपरेने ही 

पदे प्राप्त होत असत. स्वातंत्र्यानंतर ही पदे नामधारी ठरवविी रे्िी. तरीही काही 

वठकािी त्ांचे वचगस्व अद्याप संपिेिे नाही. मवहिा सरपंचांना असा काही पारंपररक 

वारसा िाभिा आहे वकंवा कसे हे पाहण्याचा प्रयत्न केिा असता प्राप्त झािेिी मावहती 

पुढे वदिी आहे. 

सारणी क्र. 4 

प्रहतसादक महिला सरपांचाांचे त्ाांच्या कुटुांबाांच्या पारांपररक वारसानुसार हवतरण 

अ.क्र. वारसा प्रकार एकूण प्रमाण (%)  

1. पाटीि 15 13.64 

2. देर्मुख 01 0.91 

3. कुिकिी 01 0.91 

4. पोिीस पाटीि 06 5.45 

5. कोतवाि 02 1.82 

6. कोिताही वारसा नाही 85 77.37 

 एकूण 110 100 

सारिी क्र. 4 वरून असे वदसून येते की, 110 पैकी 85 म्हिजेच 77.27% मवहिा 

सरपंचांना ग्रामीि भार्ात आढळिारी पारंपाररक कौटंुवबक वारसाची कोितीही 

पार्श्गभूमी नाही. केवळ आरक्षिामुळे त्ा सरपंच या पदावर वनवडून आल्या आहेत. 

उरिेल्या 25 पैकी सवागवधक म्हिजेच 15 (13.64%) मवहिा सरपंचांना पाटीिकीचा वारसा 

िाभिेिा आहे. या खािोखाि 6 (5.45%) मवहिा सरपंच पोिीस पाटिांच्या कुटंुबातीि 

असून दोघी जिी कोतवािांच्या कुटंुबातीि तर प्रते्की एक देर्मुख आवि कुिकिी 

पररवारातीि आहेत.  

 महिला सरपांचाांचा रािकीय पक्षाशी सांबांध आहण स्वरूप : 

 ग्रामपंचायतीच्या वनवडिुका पक्ष ववरहीत होतात. पि या वनवडिुकांवर पक्षाचा 

प्रभाव असतो. त्ामुळे मवहिांना सरपंचपद देताना राजकीय पक्षार्ी असिाऱ्या 
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संबंधाचा ववचार होतो का? ज्या मवहिा सरपंच पदावर कायगरत आहेत त्ा राजकीय 

पक्षार्ी संबंवधत आहेत का? असल्यास त्ांच्या संबंधाचे स्वरूप काय? साधारित: 

राजकीय पक्षार्ी पदावधकारी, सदस्य, कायगकते, अर्ा स्वरूपात संबंध असतो. 

पदावधकारी वा सदस्य असिाऱ्या व्यक्तीकडे पक्षाची एखादी जबाबदारी वदिी जाते. 

तर काही व्यक्ती फक्त पक्षाची प्रवेर् फी आवि नोदंिी करून सदस्य झािेल्या 

असतात. काही व्यक्ती पक्षांचे पदावधकारी नसतात आवि सदस्य ही नसतात पि 

कायगकते असतात. कायगकती व्यक्ती म्हिजे वनवडिुकांसारिा प्रसंर्ी पक्षार्ी 

संबंवधत कायग करतात. त्ा पक्षाच्या सदस्य असतातच असे नाही. अभ्यासिेल्या 

प्रवतसादक मवहिा सरपंचांचा आवि कुटंुवबयांचा राजकीय पक्षार्ी कर्ा प्रकारचा संबंध 

आहे, हे पुढीि सारिी वरून स्पष्ट् होते. 

सारणी क्र. 5 

प्रहतसादक महिला सरपांचाांचे रािकीय पक्षाशी असलेल्या सांबांधाच्या  

स्वरूपानुसार हवतरण 

अ.क्र. सांबांधाचे स्वरूप एकूण प्रमाण (%) 

1. पदावधकारी 04 3.64 

2. सदस्य 35 31.82 

3. केवळ कायगकते 19 17.27 

4. राजकीय पक्षार्ी संबंध 

नाही 

52 47.23 

 एकूण 110 100 

 

 राजकीय पक्षार्ी संबंवधत असिाऱ्या 58 मवहिा सरपंचांचे प्रमाि 52.73% असून 

त्ापैकी केवळ 4 (3.64%) या पदावधकारी म्हिून संबंवधत राजकीय पक्षाच्या जबाबदाऱ्या 

पार पाडतात असे आढळून आिे. अन्य 35 (31.82%) प्रवतसादक मवहिा सरपंच या 

ववववध राजकीय पक्षांच्या केवळ सदस्य आहेत. सरपंच या ववववध राजकीय पक्षाच्या 
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केवळ कायगकत्ाग म्हिून कायगरत असल्याचे वदसून आिे. राजकीय पक्षार्ी कोिताही 

संबंध नसिाऱ्या 52 मवहिा सरपंच असून त्ांचे प्रमाि 47.23% आहे. 

 हनष्कषा (Conclusion): 

1)  प्रभावी जातीबरोबर कवनष्ठ जातीतीि मवहिांनाही आरक्षिामुळे सरपंच पदावरून 

र्ावर्ाडा चािवण्याची संधी वमळािी आहे. थोडक्यात मवहिांच्या राजकीय 

सबिीकरिात पारंपररक जोखडातून घराबाहेर पडण्याची संधी वमळािी. 

मवहिांना पंचायतराज मधीि आरक्षिामुळे वमळािी आहे. 

2) प्रवतसादक मवहिा सरपंच या कोित्ाही सामावजक संस्था, मंडळार्ी संबंवधत 

नसतांना त्ांना आरक्षि वमळाल्यामुळे सरपंच पदावर वनवडिून आल्या आहेत. 

3) अभ्यास केिेल्या प्रवतसादक मवहिांपैकी 86% मवहिा या त्ा सरपंच होण्याअर्ोदर 

ग्रामपंचायतीच्या कारभािा सदस्य, सरपंच यापैकी कोित्ाच पदावर नसतांना 

त्ांना सरपंच पद वमळािे आहे. 

4) पारंपाररक कोित्ाही वारसा नसताना केवळ आरक्षिामुळे 77% मवहिा या 

सरपंच या पदावर वनवडून आल्या आहेत. 

5) एवढेच नवे्हतर राजकीय पक्षार्ी संबंध नसतानाही बहुसंि मवहिा सरपंच 

पदावर त्ांची वनयुक्ती झािी आहे. म्हिजेच 73 व्या घटनादुरूस्तीनंतर स्थावनक 

स्वराज्य संस्थेत मवहिांना वमळािेल्या आरक्षिामुळेच सते्तजवळही नसिाऱ्या 

मवहिांना र्ावर्ाडा हाकिण्याची व आपिे राजकीय सबिीकरि करण्याची संधी 

वमळािी. 
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