
© 2020 JETIR February 2020, Volume 7, Issue 2                                                     www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIRDK06105 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 321 
 

स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील मनिलांचा राजकीय 

सिभाग 

प्रा. डॉ. कल्याण आशु्र वरळे 

राज्यशास्त्र ववभागप्रमुख 

सरस्वती महाववद्यालय, केज 

 

प्रस्ताविा : 

 भारताला स्वातंत्र्य नमळाल्यािंतर भारतातील स्थानिक शासिाच्या युगाचा प्रारंभ झाला. स्वातंत्र्यापूवी भारतीय 

समाजाचा नवकास घडनवण्याच्या दृष्टीिे प्रयत्न झाले. परंतु ते अतं्यत मयाानित असे िोते. मात्र स्वातंत्र्यािंतर ग्रामीण 

भागाचा नवकास घडवूि आणण्यासाठी जाणीवपूवाक प्रयत्न झालेले निसूि येतात. िारायण आग्रवाल यांिी चगांधीजीचं्या 

कल्पिेतील भारतीय संनवधािछ या गं्रथात सांनगतल्याप्रमाणे, घ्भारतीय खेडी िा एक स्वयंपूणा घटक असल्यामुळे 

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे स्वतंत्र अस्तस्तत्व नटकवणे आवश्यक आिे.ङ मिात्मा गांााधीिी संनवधाि पररषिेचे काम 

चालू असतािा पंनडत जवािरलाल िेिरू यांिा वारंवार पत्र नलहूि स्थानिक स्वराज्य संस्थेची स्वायत्तता व स्वयंपूणाता 

कायम ठेवण्याच्या सुचिा निल्या गेल्या यातूिच भारतीय संनवधािात पंचायत राज व्यवस्थेला मित्व िेण्यात आले. 

 राज्यघटिेत कें द्रसूची, राज्यसूची व समवतीसुची यामधे्य अनधकारांची नवभागणी झाली. यािुसार स्थानिक 

स्वराज्य संस्था िा नवषय राज्य सुचीमधे्य घेण्यात आला. यामुळे नवनवध राज्यांिी आपल्या सोयीप्रमाणे पंचायतराज 

व्यवस्थेबद्दल स्वतंत्र असे कायिे केले. मनिलांची स्तस्थती आनण िजाामधे्य सुधारणा करण्यासाठी राज्यघटिेच्या चौथ्या 

भागामधे्य स्वतंत्र तरतुिी करण्यात आल्या आिेत. 

 स्थानिक स्वराज्य संस्था िा भारतीय  लोकशािीचा पाया आिे. स्थानिक स्वराज्य संस्था िा लोकशािी 

नवकें द्रीकरणाचा पनिला टप्पा आिे. लोकशािीमधील समता, बंधुता आनण स्वातंत्र्य या मुलभूत संकल्पिा प्रत्यक्षात 

साकार िोण्यासाठीची संधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधे्य मनिलांिा 33 टके्क आरक्षणामुळे निमााण झाली आिे. 

लोकशािीवर नवश्वास असणाज्या कोणत्यािी व्यक्तीसाठी िी बाब अतं्यत आिंििायी आिे. 21 व्या शतकात स्तियांिा 

असा िक्क निला जात आिे यासाठी कौटंुनबक व सामानजक भाविा असण्याची गरज आिे. नजल्हा पररषि, पंचायत 

सनमती व ग्रामपंचायतीत पिाचे नकंवा सिस्यत्वासाठी पिाचे आरक्षण िेणे िे लोकशािीमधे्य क्रमप्राप्त घटिा आिे 

पण िे मान्य करायला अजूििी समाजमि तयार िोत िािी िी खरी आपल्या लोकशािी समोरील शोकांनतका आिे. 

मानिती तंत्रज्ञािाच्या युगात आपण सामानजक, राजकीय नवकासाच्या निशेिे वाटचाल करत असतािा या प्रनक्रयेतील 

मुलभूत घटक असणाज्या भारतीय समाजाचा अधाा भाग असणाज्या मनिलांिा 73 व्या घटिािुरूस्तीिे स्थानिक 

स्वराज्य संस्थामधे्य 33 टके्क आरक्षण निल्यामुळे मनिलांच्या िेतृत्वात प्रगती झाली आनण नवकासाच्या प्रनक्रयेत 

मनिलांचे योगिाि नकती आवश्यक आिे िे नसध्ि झाले. 

संशोधि निबंधाचा उदे्दश : 

1) ग्रामीण मनिलांचा राजकारणाकडे पािण्याच्या दृष्टीकोि समजूि घेणे. 

2)  मनिला लोकप्रनतनिधीचं्या राजकीय सिभागाचा अभ्यास करणे. 

3)  स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य िेतृत्व करणाज्या मनिलांसमोरील प्रश्न समजूि घेणे. 

4) मनिलांच्या योगिािाचा अभ्यास करणे. 

5)  नशफारशी /उपाययोजिा सुचनवणे. 

गृनितके : 

1) स्थानिक स्वराज्य संस्थामुळे मनिलांचा राजकीय सिभाग वाढत आिे. 
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2) स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य मनिलांचा राजकीय सिभाग वाढण्यासाठी मनिला सबलीकरणाची आवश्यकता 

आिे. 

3) स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य मनिलांिा निलेल्या आरक्षणामुळे लोकशािी प्रबळ िोण्यास मित िोत आिे. 

संशोधि पध्िती : 

 प्रसु्तत संशोधिासाठी नितीयक संशोधि पध्ितीचा वापर करण्यात आला आिे. तसेच तथ्य संकलिासाठी 

संिभागं्रथ, वतामािपते्र, मानसके, संकेतस्थळे यांचा वापर करूि संशोधिासाठी नवशे्लषण पध्ितीचा वापर करण्यात आला 

आिे.  

आशय : 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुळाशी सते्तचे नवभाजि आनण कें द्रीकरण िी संकल्पिा रूजली आिे. मनिला 

आरक्षणामुळे मनिला वगाापयंत नवकासाची फळे पोिोचवण्यात पंचायत राजला यश प्राप्त झाले आिे. पंचायतराज 

व्यवस्थेतील मनिला आरक्षणातूि अिेक लाभ झाले आिेत. संनवधािाच्या 73 व्या घटिािुरूस्तील 248 डी (3) या 

कलमािुसार पंचायतराज व्यवस्थेतील ग्रामपंचायत, पंचायत सनमती आनण नजल्हा पररषि या तीि स्तरावर मनिलांिा 

1/3 आरक्षण िेण्याची तरतुि करण्यात आली. या तरतुिीमुळे संबंध राजकीय व्यवस्थेत स्थानिक पातळीवर 

मनिलांच्या उियाचा एक मित्वपूणा टप्पा समोर आला. वतामािकाळातील पररस्तस्थतीिुसार असे लक्षात येते की, नवनवध 

राज्यामधे्य मनिला िेतृत्व उियास येत असूि त्यांिा निलेल्या आरक्षणाचे फनलत प्रत्यक्ष व्यवस्थेत निसूि येत आिे. 

भारतीय समाज व्यवस्थेमधे्य मनिलांचे स्थाि आजिी िुय्यम आिे. नशवाय कुटंुबापासूि समाज जीविातील अिेक 

मित्वाच्या स्तस्थतीचा नवचार करता मनिलांिा िुय्यम वागवले जाते. या परंपरावािी सिातिी वृत्तीला पंचायतराज 

व्यवस्थेतील आरक्षणामुळे छेि प्राप्त झाला व मनिलांचे समाजातील स्थाि ग्रामीण जीविापासूि उन्नत िोऊ लागले. 

आधुनिक मिाराष्टर ाचे नशल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांिी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य अनधक लक्ष घातले. 

 73 व्या घटिािुरूस्तीिंतर पुढे कााँगे्रस आनण राष्टर वािी कााँगे्रस आघाडी सरकारिे पंचायतराज मधे्य 50 टके्क 

मनिलांिा  आरक्षण लागू केले याचे अतं्यत चांगले पररणाम निसूि येतात. यामुळे मनिलामधे्य राजकीय, आनथाक व 

सामानजक प्रश्नांबाबत जागृती निमााण झाली. आपल्या िक्कासाठी मनिला संघषा करू लागल्या. नशक्षणामुळे त्या 

अनधक जागरूक झाल्या. मनिलांच्या राजकीय सिभागामुळे भ्रष्टाचार आनण आनथाक नियनमतता या बाबीवर लगाम 

बसत आिे. प्रशासकीय सुधारणा कृतीमधे्य आणूि िप्तर निरंगाई व लाल नफतीचा कारभार यावर नियंत्रण 

ठेवण्यामधे्य मनिला िेतृत्व पुढे येत आिे. मनिला साक्षरतेनशवाय कुठल्यािी िेशाचा नवकास िािी िे सुत्र जर लक्षात 

घेतले तर प्रशासकीय निणायात िोषावर सुनशनक्षत मनिला नियंत्रण ठेवू शकते. 

 स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य िागरी व ग्रामीण असे िोि भाग पडतात. त्यातील ग्रामीण जीवि िे अनतशय 

नबकट व समस्यांिी वेढलेले आिे. त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था व मनिलांचा राजकीय सिभाग 

अभ्यासतािा  िा दृष्टीकोि लक्षात घेतला आिे. ग्रामीण भागातील पारंपाररक मािनसकता चक्रवू्यि साधूि या 

मनिलांिा सुनिनित निशेिे वाटचाल करतािा पावले टाकावी लागतात. त्यासाठी पोषक वातावरण तयार करूि िेणे 

िी काळाची गरज आिे. थोडक्यात पंचायतराज संस्थामधे्य काम करणाज्या मनिलांचे सक्षमीकरण िोण्यामधे्य निसूि 

येतो. 

निष्कषा : 

1) स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य मनिलांचा राजकीय सिभाग संख्यात्मक खूप आिे. पण गुणात्मक कमी आिे. 

2) स्थानिक िेतृत्व असणाज्या मनिलांमधे्य नशक्षणाचे प्रमाण खूप कमी आिे. 

3) स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बौठकामधे्य मनिलांचे उपस्तस्थतीचे प्रमाण व कामनगरी समाधािकारक आिे. 

4) मनिलांिा आपल्या अनधकारांची जाणीव कमी आिे. 

उपाययोजिा : 

1) वषाातूि नकमाि एकिा फक्त मनिला ग्रामसभा बोलवावी. ज्यामधे्य फक्त मनिलांच्या प्रश्नाबाबत चचाा करूि 

निणाय घेण्यात यावेत. त्यामुळे मनिलांचे प्रबोधि िोईल. 
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2) िव्यािे निवडूि आलेल्या मनिलांिा स्वतंत्रपणे काम करण्यासाठी, त्यांच्यामधे्य आत्मनवश्वास निमााण करण्यासाठी 

कतृात्ववाि मनिलांचे मागािशाि ठेवावे. 

3) मानिती तंत्रज्ञाि यांचा वापर मनिलांिा करता यायला िवा यासाठी संगणक, इंटरिेट यांची अद्यावत मानिती 

द्यावी. 

4) राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढनवणे आवश्यक. 

5) स्थानिक स्वराज्य संस्थामधे्य काम करणाज्या मनिलांिा नवनवध बौठकामधे्य करावा लागणारा प्रवास खचा, भते्त 

आकषाक असावेत. 

6) ज्या मनिलांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातूि उतृ्कष्ट काया केले आिे त्यांची मानिती प्रसारमाध्यमािारे 

प्रसाररत करूि इतरांिा प्रोत्सानित करावे. 
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