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सारांश :- मानि समु हात स्त्री िातीचा ििळपास वनम्मा वहस्सा आहे . मवहला स्वत:च्या अक्मस्तत्वाची िािीि करुन दे ण्यासाठी
आि प्रत्येक क्षे त्रात पुरुर्ाां च्या खाां द्याला खाां दा लािून काम करताां ना वदसुन येतात. आि िगातील मवहलाां ना विविर् क्षेत्रात
सामाविक, र्ावमव क, विर्ी, शै क्षविक, आवथव क ि साां स्कृवतक क्षे त्रात वनिवय घेण्यास त्याां ना स्थान वदले िाते. मवहला
सक्षमीकरिाची समीक्षा ही मानिावर्काराच्या निरे तुन करण्याचे काम पांचायत राि व्यिस्था करत आहे . मवहलाां ना सक्षम
आवि सबल बनिण्या करीता आि प्रथमत: सांपूिव दे शामध्ये पाऊले उचलली आहे . मवहलाां ना स्थावनक स्वराज्य सांस्थाां मध्ये
33% आरक्षिाच्या माध्यमातून िागा राखीि ठे िण्यासाठी 73 िी घटना दु रुस्ती इ. सन 1990 मध्ये करण्यात आली आहे . तसेच
महाराष्ट्र राज्यामध्ये स्वयांसहाय्यता बचत गटाच्या माध्यमातून मवहलाां च्या विकासाला एक निी वदशा वमळाली आहे . इ.सन 2011
मध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये पांचायतराि व्यिस्थे मध्ये मवहलाां ना 50 टक्के आरक्षि लागू करण्यात आले . त्यामु ळे मवहलाां ची सांख्या
पुरुर्ाां बरोबर झाली. वकांबहुना पुरुर्ाां पेक्षा मवहलाां ची सांख्या िास्त झाली. म्हििे च पूिीच्या काळी मवहलाां ची क्षे त्र मयाव दीत होते.
चुल ि मुल यापुरतीच मयाव वदत न राहता त्याां ना पुरुर्ाां च्या बरोबर रािकीय क्षे त्रात काम करण्याची सांर्ी उपलब्ध झाल्यामु ळे
राष्ट्र उभारिी मध्ये मवहलाां चा िाटा महत्त्वाचा ठरला आहे . पांचायत राि व्यिस्थे ला लोकशाहीचा पाळिा घर म्हटल्या िाते.
आवि यातुनच स्थावनक, राज्य ि राष्ट्रीय स्तरािर सक्षम ने तृत्व करिाऱ्या अने क मवहला आि आढळू न येतात.

1. प्रस्तावना :मवहलाां ना सािविवनक िीिनात स्थान दे ऊन राष्ट्राची वनम्मी व्यथव िािारी शक्ती उपयोगात आिून राष्ट्राचा उत्कर्व केल्या
िाऊ शकतो. अशा प्रकारचा विचार इ.सन पूिव काळात रािकीय विचारिांत प्लेटो याां ने माां डलेला होता. कारि कोित्याही राष्ट्राच्या
प्रगतीच्या टप्प्यात आहे त, तेथील मवहलाां ची आवथव क, सामाविक आवि रािकीय क्मस्थती ि भूवमका महत्त्वाची मानल्या िाते.
पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां चा सहभाग िाढतो आहे . ही कौतुकास्पद बाब आहे . सध्याच्या मवहला सक्षमीकरिाच्या
काळात सुद्धा मवहलाां चे शोर्ि, अपमान, यातना ईत्यादीच्या वशकार मवहला होताना वदसून येतात. मवहलाां चा दिाव िाढविण्याकररता
त्याां ना सक्षम करिे गरिे चे आहे . त्याकररता समता, स्वातांत्र्य ि न्याय मवहलाां ना बहाल करिे क्रमप्राप्त ठरते. रािकीय क्षे त्रात मवहलाां ना
स्थान दे ऊन वनिवय वनर्ाव रि प्रवक्रयेत त्याां चा सहभाग िाढविण्याच्या उद्दे शाने भारतीय सांविर्ानात 1993-94 मध्ये 73 िी ि 74 िी
घटना दु रुस्ती करण्यात आली. या घटनादु रुस्तीनु सार मवहलाां ना पांचायतराि व्यिस्थे मध्ये 33% आरक्षि दे ण्याची तरतूद करण्यात
आली आहे . त्यामु ळे मवहला नेतृत्वाला एक प्रकारे चालना वमळाली.
महाराष्ट्र राज्याने याही पुढे एक पाऊल टाकत पांचायत राि व्यिस्थे त सन 2011 मध्ये मवहलाां साठी 50% राखीि िागेची
तरतूद केली आहे . त्यामु ळे मवहला पुरुर्ाां च्या बरोबरीने वकांिा त्याच्याही पुढे गेल्या. वि.प. अध्यक्ष, पांचायत सवमती सभापती, गािातील
गािच्या सरपांच पदािर मवहला कायवरत आहे त. पांचायतराि म्हििे लोकशाहीचा पाळिाघर आवि यातूनच तयार झालेले मवहला
ने तृत्व करताना वदसतात.
2. संशोधनाची उहिष्टे :1)

पांचायतराि व्यिस्थे चे अध्ययन करिे.

2)

पांचायत राि व्यिस्थे मुळे मवहलाां चा दिाव ि भूवमका उां चािला असल्याचे अध्ययन करिे.

3)

पांचायत राि व्यिस्थे मु ळे वनिवय वनर्ाव रि प्रवक्रयेत मवहलाां च्या स्थानाचे अध्ययन करिे.
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3. संशोधनाची गृ हितके :1)

मवहलाां च्या सक्षमीकरिा मध्ये पांचायत राि व्यिस्थे चे स्थान महत्वपुिव आहे .

2)

पांचायत राि व्यिस्थे मुळे मवहलाां चे दिाव ि स्थान उां चािलेले आढळते.

3)

73 व्या घटनादु रुस्तीमु ळे मवहलाां चा रािकीय सहभाग िाढला.

महिला सक्षमीकरण :मवहला सक्षमीकरि म्हििे मवहलाां च्या अांगी असले ली गुिित्ता, कौशल्ये आवि क्षमताां चा विकास करून त्याां चे आवथव क,
सामाविक, रािकीय तसेच शारररीक, बौक्मद्धक, मानवसक स्थान उां चाििे होय. मवहलाां कडे शारीररक, बौध्दीक, मानवसक क्षमता
आहे त. मवहला स्वत:च्या अक्मस्तत्वाची िािीि करून दे ण्यासाठी प्रत्येक क्षे त्रात पुरुर्ाां च्या खाां द्याला खाां दा लािून काम करीत आहे त.
मवहला सक्षमीकरिात सिाव त महत्त्वाची बाब म्हििे वतला मािूस म्हिून िगण्याची सांर्ी दे ऊन वतला वतचे व्यक्मक्तमत्व विकवसत
करण्यास समािातून प्रोत्साहन वमळिे आिश्यक होय. दे शाच्या लोकसांख्येच्या ििळपास अर्ी लोकसांख्या मवहलाां ची असून राष्ट्र
उत्थानाचे र्ोरि आखताना त्याां चा वनिवय वनर्ाव रि प्रवक्रयेतील सहभाग मवहला सक्षमीकरिाला बळ दे ऊ शकते. भारतीय सांविर्ानाच्या
भाग-3 मर्ील अनुच्छेद कलम 14 ते 18 मध्ये वदलेल्या समतेच्या अवर्कारानु सार कोित्याही भे दभािावशिाय सिवच क्षे त्रात समान
सांर्ी, तसेच अनु च्छेद 35, 41, 45 47 इत्यादी मध्ये मवहलाां चा दिाव उां चािण्या सांदभाव तील तरतुदी केले ल्या आढळतात.
पं चायत राज व्यवस्था :भारतामर्ील पांचायत राि व्यिस्थे चा इवतहास फार िुना आहे . स्वातांत्र्योत्तर काळात बलिांतराय मे हता सवमतीच्या
वशफारशीनु सार भारतात पांचायत राि व्यिस्थे ची सुरुिात झाली. रािस्थान मर्ील नागोर विल्ह्यात 2 ऑक्ोांबर 1959 रोिी
भारतातील पवहले पांचायतराि व्यिस्थे चे उद् घाटन तत्कालीन पांतप्रर्ान पांवडत ििाहरलाल ने हरू याां च्या हस्ते झाले आवि भारतात
पांचायतराि सुरू झाले . तेव्हापासून भारतात पांचायतराि व्यिस्था ही लोकवप्रय ठरली.
महाराष्ट्र मध्ये ही व्यिस्था िशीच्या तशी लागू न करता तत्कालीन महसूल मांत्री िसांतराि नाईक सवमती ने मण्यात आली. श्री
िसांतराि नाईक सवमतीने अनेक सुर्ारिासह केले ल्या वशफारशीनु सार महाराष्ट्र राज्यात 1 मे 1962 रोिी वत्र-स्तरीय पांचायत राि
व्यिस्था लागु करण्यात आली. यातुनच स्थावनक ने तृत्वाला सांर्ी वमळाली.
73 आहण 74 वी घटनादु रुस्ती :पांचायत राि व्यिस्थे ला घटनात्मक दिाव दे ण्याच्या हे तूने भारतीय सांविर्ानातील 243 व्या कलमाां द्वारे 1993 ला व्यापक
दु रुस्ती करण्यात आली. या घटना दु रुस्तीने पांचायत राि ला घटनात्मक दिाव तर वमळालाच तसेच अनु सूवचत िाती ि िमाती,
मागासिगव आवि मवहलाां ना त्यात राखीि िागा वमळाल्या. ही घटना दु रुस्ती 24 एवप्रल 1994 पासून लागू झाल्यामु ळे 24 एवप्रल हा
वदिस राष्ट्रीय पांचायत राि वदन म्हिुन सािरा करण्यात येतो.
ग्रामीि तथा शहरी पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां ना 33% आरक्षि दे ऊन मवहला सरपांच, पांचायत सवमती सभापती, वि.प.
अध्यक्षा, नगराध्यक्ष, महापौर इत्यादी पदाां साठी आरक्षि लागू केले . यामुळे मवहलाां ना रािकीय क्षे त्रात येण्यासाठी सांर्ी उपलब्ध
झाली.
पं चायतराज व्यवस्थेत महिलांची स्स्थती :स्वातांत्र्यानां तर ग्रामीि विकास प्रवक्रयेत िनतेला प्रत्यक्ष सहभागी करून घेण्याच्या हे तूने भारतात पांचायत राि
व्यिस्थे ची स्थापना करण्यात आली. भारतीय सांविर्ानाच्या अनु च्छेद 243(ड) मर्ील दु रुस्ती नु सार अनु च्छेद 243(ग) मवहलाां कररता
50% आरक्षिाची तरतूद करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा 24 एवप्रल 2011 रोिी लागू करण्यात आला. त्यामु ळे पांचायत
राि व्यिस्थे त मवहलाां ना पुरुर्ाां बरोबर वकांिा त्याां च्याही पेक्षा िास्त िागा दे ण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामु ळे मवहलाां ना सक्षम
होण्याकररता महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने उचलले आहे त आवि त्या कारिाने महाराष्ट्रातील ग्रामपांचायत, पांचायत सवमत्या,
विल्हा पररर्द यामध्ये मवहलाां ना रािकीय सांर्ी उपलब्ध करून दे ण्यात आली आवि त्या सांर्ी च्या माध्यमातून आि मवहला गािाचा
विकास करताना वदसून येत आहे त.
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पांचायतराि व्यिस्थे त मवहलाां चा सहभाग पुरुर्ाां बरोबरीचा असुन वनिवय वनर्ाव रि प्रवक्रयेत मवहलाां चा सहभाग वदसून येत
आहे . पांचायत राि ने तयार केले ले ने तृत्व राज्य आवि राष्ट्रीय पातळीिर सक्षम ने तृत्व करीत असल्याचे वदसुन येते. वनवितच हे मवहला
सक्षमीकरिाच्या दृष्ट्ीने महत्त्वाचे पाऊल होय.
प्रस्तु त शोर् प्रबांर्ाां मध्ये प्रश्नािलीच्या माध्यमातून प्राप्त झाले ल्या मावहतीच्या आर्ारािर मवहला सक्षमीकरि आवि
पांचायतराि व्यिस्था एक विश्लेर्िात्मक अध्ययन या शोर्प्रबांर्ामध्ये केले ले आहे .
सारणी क्रमांक 1
महिला सक्षमीकरणांमध्ये पं चायतराज व्यवस्थेचे स्थान मित्त्वपू णण बाबत सारणी.
अ.क्र.

हववरण

संख्या

1)

मवहला सक्षमीकरिामध्ये पांचायत राि व्यिस्थे चे स्थान महत्वपुिव आहे .

70

शेकडा
प्रमाण
70.00%

2)

मवहला सक्षमीकरिामध्ये पांचायत राि व्यिस्थे चे स्थान महत्वपुिव नाही
एकुण

30
100

30.00%
100.00%

(स्त्रोत - व्यक्मक्तगत सिेक्षिाच्या आर्ारािर)
िरील सारिीिरुन असे स्पष्ट् होते की, मवहलाां च्या सक्षमीकरिामध्ये पांचायत राि व्यिस्थेची महत्वपूिव भू वमका आहे . असे
70% टक्के मत प्रश्नािलीच्या माध्यमातून स्पष्ट् होते. तर मवहलाां च्या सक्षमीकरिामध्ये पांचायत रािची भु वमका महत्वपुिव नाही से मत
30% उत्तरदात्याां नी प्रश्नािलीमध्ये सादर केले ले आहे . तर यािरुन असे वसध्द होते की, 70% उत्तरदात्याां नी असे मत व्यक्त केले आहे
की, मवहलाां च्या सक्षमीकरिाकरीता पांचायत राि व्यिस्थे ची भु वमका महत्वपुिव आहे . त्यामु ळे मवहलाां चे सक्षमीकरि झाले ले आहे .
सारणी क्रमांक 2
पं चायत राज व्यवस्थेमुळे महिलांचा दजाण व स्थानहवषयी सारणी
अ.क्र.
हववरण
1)
पांचायत व्यिस्थेमुळे मवहलाां चा दिाव ि स्थान िाढलेले आहे .
2)

संख्या शेकडा प्रमाण
80
80.00%

पांचायत व्यिस्थेमुळे मवहलाां चा दिाव ि स्थान िाढलेले नाही.
एकुण

20
100

20.00%
100.00%

(स्त्रोत - व्यक्मक्तगत सिेक्षिाच्या आर्ारािर)
िरील सारिीिरुन असे वसध्द होते की, पांचायत राि व्यिस्थे मुळे मवहलाां चा दिाव ि स्थान यामध्ये सुर्ारिा झाले ली आहे
यासांबांर्ी चे मत 80% उत्तरदात्याां नी वदलेले आहे त. तर पांचायत राि व्यिस्थे मुळे मवहलाां चे स्थान ि दिाव सुर्ारलेला नाही असे 20%
उत्तरदात्याां नी आपले मत व्यक्त केले ले आहे . यािरुन असे वसध्द होते की, पांचायत राि व्यिस्थे मुळे मवहलाां चा दिाव ि स्थान उां चािलेला
आहे .
सारणी क्रमांक 3
73 व्या घटना दु रुस्तीमुळे राजकीय सिभाग वाढला याहवषयीची सारणी
अ.क्र.
हववरण
संख्या शेकडा प्रमाण
1)
73 व्या घटना दु रुस्तीमु ळे पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां चा रािकीय सहभाग िाढला आहे.
75
75.00%
73 व्या घटना दु रुस्तीमु ळे पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां चा रािकीय सहभाग िाढला नाही.
2)
25
25.00%
एकुण
100
100.00%
(स्त्रोत - व्यक्मक्तगत सिेक्षिाच्या आर्ारािर)
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िरील सारिीिरुन असे स्पष्ट् होते की, 73 व्या घटना दु रुस्तीमु ळे पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां चा रािकीय सहभाग िाढला
आहे याचे प्रमाि 75% वदसुन येते. तर 73 व्या घटनादु रुस्ती मु ळे मवहलाां चा रािकीय सहभाग िाढला नसल्याचे शे कडा प्रमाि 25%
वदसुन येते यािरुन असे स्पष्ट् होते की, 73 व्या घटनादु रुस्तीमु ळे पांचायत राि व्यिस्थे त मवहलाां चा सहभाग िाढले ला आहे.
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