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उ+ी,टेः-  
 

पाठ D. ६ मGये आपण खाल3ल बाबी अJयासणार आहोतः- 

1. सुरवातीस आपण थोड,यात भारतीय रा��3य काँ#ेसचा (काँ#ेस) इ�तहास पाहू 

2. Nयानंतर काँ#ेस आ5ण इतर महNNवा>या राजक�य प�ांची महारा��ा>या 

राजकारणातील भू2मकेचा आढावा घेऊ 

3. पुढ>या भागात आपण आघा=यां>या राजकारणाचा अJयास करणार आहोत 

4. आ5ण शवेट3 मतदार वत%ना>या बदलNया 	वाहांचा अJयास करणार आहोत. 

)"तावना 
 

१८८५ साल3 
थापना झाSयापासनू काँ#ेस हा महारा��ातील 	भावी राजक�य प� 

गणला गेला आहे.  महादेव गो8वदं रानड,े गोपाळ कृ�ण गोखले, लोकमाVय Wटळक 

आ5ण इतर अनेक नेNयांनी काँ#ेस प�ा>या 8वकासात आपले बहुमोल योगदान Wदले 

आहे.  प�ामGये अगद3 
वातं'यपूव% काळापासून XाYमणेतर समाजाला सामावनू घेतले 

गेले, 
वातं'यानतंर सहकार3 चळवळ आ5ण पंचायती राज /यव
था यामुळे काँ#ेसची 

पाळेमुळे भ,कम झाल3.  परंत ु नंतर १९८० आ5ण १९९० >या दशकात गटबाजी, 

अतंग%त संघष% या सव% सम
यांनी घेरSयामुळे काँ#ेसची ताकद घटत गेल3.  

महारा��ातील एक प� 	भुNव प�तीला ध,का बसला, इतर प�ांच ेबळ वाढले आ5ण 
आघा=यां>या राजकारणाला सुरवात झाल3.  काह3 काळानंतर काँ#ेसलाह3 आघाडीचा 

8वचार करावा लागला.  आपले अि
तNव Wटकवून ठेव^यासाठ_ आघाडी2शवाय पया%य 

नाह3 हे काँ#ेसने वेळीच ओळखले.  याचकाळात भाजप-2शवसेना आघाडीचा उदय 

झाला.  मतदारांचा कलह3 या काळात बदलता राह3ला.  काह3 संशोधकांनी Yया 

बदलNया मतदार वत%नाचा मागोवा घे^याचा 	यNन Nयां>या सवa�णातनू केला आहे.  

या पाठात आपण या सव% मु�यांचा परामश% घेणार आहोत. 

राजक�य प	 

माणुस हा सामािजक 	ाणी आहे.  तो एकटा राहू शकत नाह3.  वगेवेगbया 	कारचे गट, 

सं
था आ5ण संघटना तो 
थापन करतो आ5ण वैयि,तक आ5ण सामािजक 8वकासासाठ_ 

Nयां>यावर अवलंबून असतो.  राजक�य प� ह3 अशाच 	कारची एक सं
था आहे.  अंमंड 

आ5ण /हबा% यां>या मते त ेसमाजातील 8व8वध ह3तसंबंधी गटांच ेह3तसंबंध एकd कर^याच े

काम करतात.  दबाव गटांचे काय% Nयां>या पे�ा पूण%पणे वेगळे असत.े  दबाव गट 

समाजातील 8व2श�ठ गटांचे ह3तसंबंध समाजापुढे मांड^याचे आ5ण जोपास^याचे काय% 

करतात.    
 



Chapter 6 - paper 4 marathi.doc 

Page 5 of 32 

राजक�य प� दबाव गटांपे�ा वेगbया 
वeपाच े काय% करतात.  कामगार संघटना, 

8वfयाथg संघटना, उfयोगपतीं>या संघटना, 8व8वध /यावसा�यकां>या संघटना – उदा. 

वक�ल, 	ाGयापकां>या संघटना ह3 दबाव गटांची उदाहरणे आहेत.  या दबाव गटांच े

सं
थेमGये eपांतर झालेले असते – hहणजेच Nया ि
थरावलेSया असतात – Nयांचे �निCचत 

सभासद असतात, ते �नय2मत वग%णी भरतात, सभासदांमधुनच सं
थचे े पदाiधकार3 

�नवडले जातात. �नयम आ5ण काय%प�तींचा समावेश असलेल3 घटना असत.े काया%लय, 

�निCचत वेतनावर काम करणारे काया%लयीन कम%चार3, काया%लयासाठ_ 
वतंd इमारत 

इNयाद3 सव% गो�ट3 असतात.  ते संबंधीत गटांचे ह3तसंबंद जोपासतात.  समाजा>या 

ह3तापे�ा Nयां>या गटाचे ह3तसंबंध राख^यामGये Nयांना अiधक रस असतो.  काह3वेळा 

Nयां>या माग^या अ�तरेक� 
वeपा>या वाटतात.  मागेल ते सव% 2मळेलच याची Nयांना 

खाdी नसत.े  Nयामुळेच ते अiधक मागणी करतात.  काह3 	माणात अ�तशयो,ती 

केSयास वाटाघाट3ंनतर थोडतेर3 आपSया पदरात पडले अशी Nयांची धारणा असत.े  अशा 

सं
था वाटाघाट3ंमGये तरबेज असतात.  Nयांचा नोकरशाह3, मंdी अशा सवाjशी चांगला 

संपक%  असतो, त े Nयां>यावर 8व8वध मागाjनी दबाव टाकून आपSयाला पाWहजे ते साGय 

कeन घेतात.  वत%मानपdात लेख 2लह3णे, पdके छापून वाटणे, जाह3रसभा भरवणे, मोचa 

काढणे, बंद घो8षत करणे, मं'यांना घेराव घालणे अशा 8व8वध मागाjचा अवलंब ते करतात.   
 

राजक�य प� समाजातील केवळ एकाच गटाच े ह3तसंबंध जप^याऐवजी पर
पर 8वरोधी 

ह3तसंबंध असणा-या गटांना एकd आणनू Nयां>यातील संघष% कमी कर^याचा व सव% 

समाजाला उपयोगी असे एकसंध धोरण आख^याचा 	यNन करतात. 
 

अमे-रकेतील (अमे-रकेची संयु,त सं
थाने – United States of America) घटनाकार राजक�य 

प�ां>या 8वरोधात होत.े  अमे-रकेच े पWहले अGय� जॉज% वॉ2शnंटन यांना राजक�य 

प�ां>या भू2मकेब�ल नहेमीच शंका वाटत होती.  १७९६ साल3 आपल3 आठ वषाjची अGय� 

पदाची कारक�द% संपवून �नवNृत होताना>या आपSया भाषणात अमे-रके>या जनतेला  

राजक�य प�ां>या संदभा%त सावध करताना ते hहणतात “ राजक�य प� लोकांमGये दफुळी 

माजवतात, Nयां>यामGये पर
पर fवषेाचे वातावरण तयार करतात आ5ण रा��3य 

ह3तसंबंधांना दpुयम 
थान देतात, दोन गटांमGये संघषा%ला उNतेजन देतात, शdुNवाची 

भावना �नमा%ण करतात.  Nयामधुन दंगल3 आ5ण मोqया 	माणावर Wहसंाचार होऊ शकतो.” 

 

मूळ भारतीय घटनेतह3 राजक�य प�ांचा उSलेख न/हता.  १९८५ मGये ५२ /या घटना 

दeु
ती>या आधारान ेप�ांतर बंद3>या तरतुद3ंचा घटने>या दहा/या प-र2श�टामGये समावेश 

कर^यात आला.  आजह3 भारतीय घटनेमGये Nया/य�त-र,त राजक�य प�ांचा फारसा 

उSलेख नाह3. 

 

राजक�य प	ांच े)कार 
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अमे-रकन घटनाकारांचा 8वरोध, भारतीय घटनाकारांनी प�ांना फारसे 
थान न देणे हे जर3 

खरे असले तर3 लोकशाह3 /यव
थांमGये प� अप-रहाय% असतात.  ते लोकशाह3 /यव
थेला 

पूरक असतात.  त े लोकशाह3 मूSये बळकट करतात. प� 8व8वध 	कारचे असतात.  

NयामGये काँ#ेस sकंवा भारतीय जनता प�ा (भाजप) सारखे सव%समावेशक आम प� 

असतात. (Mass Parties) अशा प�ांमGये कोणालाह3 सहज सभासदNव 2मळू शकत.े  	वशे 

देताना सभासदाची वैचा-रक पाCव%भूमी sकंवा राजक�य उ�ी�टे ल�ात घेतल3 जात नाह3त.  

असे प� सव% इ>छुकांसाठ_ खुले असतात.  याउलट साhयवाद3 प�ासारtया प�ांमGये 

मया%द3त लोकांना 	वशे Wदला जातो.  	वेश देताना इ>छुकांची वैचा-रक �न�ठा तपासून 

पाWहल3 जात.े  Nयांना काह3 काळ �न-र�णाखाल3 ठेवले जात.े  	वेश WदSयानतंरह3 अनेक 

मागाjनी Nयांची �न�ठा तपासून पाWहल3 जात.े  पूण% खाdी पटSयानंतरच एखाfयाला 

जबाबदार3ची कामे Wदल3 जातात sकंवा एखाfया पदावर Nयाची नेमणुक कर^यात येत.े  

�न�ठेब�ल थोडाह3 संशय आSयास Nया सभासदाची प�ातनू हाकालपuी ठरलेल3च असत.े 
 

काह3 प� रा��3य पातळीवर काम करतात ते रा��3य प� hहणून ओळखले जातात.  

याउलट काह3 8व2श�ठ 	देशातच काय%रत असतात, Nयांना 	ादे2शक प� hहणतात.  उदा. 

महारा��ातील 2शवसेना आ5ण महारा�� नव�नमा%ण सेना हे प�, आंv	देशातील तेलुग ु

देशम प�, जhम ू काCमीरमधील नॅशनल कॉVफरVस, पंजाबमधील अकाल3 दल आ5ण 

आसाममधील आसाम गण प-रषद हे प�.   �नवडणुक आयोगाने एखादा प� रा��3य 

आहे क� 	ादे2शक आहे ते ठर8व^यासाठ_ काह3 �नकष �निCचत केले आहेत.  भारतीय 

�नवडणुक आयोग प�ांची तीन 	कारात 8वभागणी करतो – रा��3य प�, 	ादे2शक प� 

आ5ण नxदणीकृत परंत ुअमाVयता	ाyत. कमीतकमी चार रा+यांमGये समाधानकारक मत े

2मळवणा-या प�ाला रा��3य प� मानले जात.े उदा. काँ#ेस, रा��वाद3 काँ#ेस, भाजप, 

बसपा, भाकप आ5ण माकप हे २००४ >या महारा�� 8वधानसभा �नवडणुक�त सहभागी 

झालेले रा��3य प� होत.े Nयाहून कमी रा+यांमGये समाधानकारक मते 2मळवणा-या 

प�ांना 	ादे2शक प�ांचा दजा% Wदला जातो.  उदा. महारा��ात 2शवसेना. अनेक रा+यांमGये 
अि
तNव असले तर3 असमाधानकारक मते 2मळवणा-या प�ांना नxदणी कृत परंत ु

अमाVयता	ाyत मानले जात.े  ‘अमाVयता	ाyत’ यामGये लोकमाVयता असा अथ% अ2भ	ेत 

आहे.  उदा. आ5खल भारत Wहदं ू सभा, आ5खल भारतीय सेना, भा-रप बहुजन महासंघ 

इNयाद3.  दसु-या रा+यामGये 	भावी असलेSया काह3 	ादे2शक प�ांनीह3 महारा�� 

8वधानसभे>या �नवडणुका लढ8वSया आहेत.  उदा.  समाजवाद3 पाट{, रा��3य लोकदल, 

मु
ल3म ल3ग केरळ रा+य स2मती इNयाद3. 
 

8वचार	णाल3>या आधारावर उजव,े डावे आ5ण मGयममागg अशा तीन 	कारात राजक�य 

प�ांचे 8वभाजन कर^यात येत.े  भारतीय कhयु�न
ट प� (भाकप) आ5ण मा,स%वाद3 

कhयु�न
ट प� हे डाव े प� आहेत, काँ#ेसला आपण मGयममागg प� hहण ू शकतो.  

भाजप आ5ण 2शवसेना हे उजवे प� मानता येतील.   
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महारा,/ातील )मखु राजक�य प	 

महारा��ातील 	मुख राजक�य प� खाल3ल 	माणेः- 

रा��3य प� 

1. भारतीय रा��3य काँ#ेस 

2. रा��वाद3 काँ#ेस प� 

3. भारतीय जनता प� 

4. बहुजन समाज प� 

5. भारतीय साhयवाद3 प� (यालाच भाकप – भारतीय कhयु�न
ट प� असेह3 

hहणतात) 

6. मा,स%वाद3 साhयवाद3 प� (माकप – मा,स%वाद3 कhयु�न
ट प�) 
 

	ादे2शक प� 

1. 2शवसेना 
 

	ादे2शक प� (इतर रा+यातील) 

1. ऑल इं}डया फॉरवड% ~लॉक 

2. समाजवाद3 प� 

3. जनता दल (से,युलर) 
 

नxदणीकृत (अमाVयता	ाyत प�) 

1. महारा�� नव�नमा%ण सेना 

2. शतेकर3 कामगार प� 

3. -रप~ल3कन पाट{ ऑफ इं}डया 

4. भा-रप बहुजन महासंघ 

5. जनता दल (जेडी) 

6. बहुजन महासंघ 

7. 
वा2भमानी शतेकर3 संघटना 

8. बहुजन 8वकास आघाडी 

9. 
वतंd भारत प� 

 

अ2लकड>या �नवडणुकांमGये सहभागी झालेSया सव% प�ांची याद3 भारतीय �नवडणुक 

आयोगा>या खाल3ल संकेत
थळांवर उपल~ध आहेः- 
 

 http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2009/statistical_report.asp 

 

http://eci.nic.in/eci_main/StatisticalReports/SE_2004/StatisticalReports_MH_2004.pdf 

 



Chapter 6 - paper 4 marathi.doc 

Page 8 of 32 

२००९ >या �नवडणुकां>या �नकालांचे स8व
तर अहवाल या संकेत 
थळावर हे पु
तक 

छापताना उपल~ध न/हत.े  काह3 काळानंतर ते �निCचत उपल~ध होतील.     

प	 प1ती 

जगभरात तीन प� प�ती अि
तNवात आहेत –  

 

एक प� प�ती – या प�तीत केवळ एकाच प�ाला अiधकृत माVयता Wदलेल3 असत.े  

तोच प� कायम सNतेमGये असतो.  मतदारांना �नवडीचे 
वातं'य नसत.े  साhयवाद3 

/यव
थांमGये या 	कारची प�प�ती असत.े  उदा.  चीन, पूवा%�मीचा सोि/हएट र2शया 

,युबा इNयाद3. 
 

fवीप� प�ती – या प�तीमGये अनेक प� असू शकतात परंत ु केवळ दोनच मोqया 

प�ांमGये बहुसंtय मते 8वभागलेल3 असतात.  तचे दोन प� सNतवेर येऊ शकतात. उदा. 

अमे-रकेत -रप~ल3कन प� आ5ण डमेोDॅट3क प� आलटून पालटून सNतेमGये असतात.  

इतर अनेक प� अि
तNवात आहेत परंत ुNयांना कमी 	माणात मते 2मळतात.  ८० ते ९० 

ट,के मते वर उSलेख केलेSया दोन प�ांमGयेच 8वभागल3 जातात.  f8वप� प�ती सहसा 

ि
थर आ5ण एकसंध समाज/यव
थेत आकाराला येत.े  यु.के. मGये याच 	कारची 

प�प�ती अि
तNवात आहे.  तेथे हूजुर आ5ण मजुर (Conservative and Labour party) असे 

दोन मोठे प� आहेत.  Nयां>यामGये मुtय मत8वभाजन होत.े     
 

बहुप� प�ती – अनेक प� अि
तNवात असतात.  Nयां>यामGये मतांचे 8वभाजन होत.े  

बहुतेक वेळेस �नणा%यक मते कोणNयाह3 एका प�ाला 2मळू शकत नाह3त.  Nयामुळे या 

सव% प�ांमGये 	चंड सNता
पधा% असत.े  8वभ,त समाज/यव
थेत अशा 	कारची /यव
था 

अि
तNवात येत.े  इटल3 मधील प� प�ती sकंवा १९९० नंतरची भारतीय प� प�ती ह3 

या 	कार>या प� प�तीची उNतम उदाहरणे आहेत.   
 

एकप� 	भुNव प�ती – या प�प�तीमGये अनेक प� असतात परंत ुएकाच प�ा>या हाती 

सNता असत.े  बाक�>या प�ांना जनतचेा पाWठंबा नसतो.  Nयांना sकरकोळ मते 2मळतात.  

१९९० पूवg भारतात क� �3य पातळीवर आ5ण ब-याच रा+यांमGये ह3 प�ती अि
तNवात 

होती.  
 

नवडणकुा  

 

लोकशाह3 /यव
थांमGये �नवडणुकांना अनVयसाधाराण महNNव असत.े  भारत हे गणरा+य 

आहे असे भारतीय रा+यघटना घो8षत करत.े याचा अथ% भारतीय शासन लोकांनी �नवडून 

Wदलेले असेल.  खे=यातील #ामपंचायती>या सद
यापासून रा��पतींपयjत सव% पदाiधकार3 

�नवडणुक�>या माGयमातनू आपSया पदावर येतात.  ठरा8वक कालावधीनतंर (साधारण 

पाचवषाjनंतर, असाधारण प-रि
थतीमGये �नवडणुका वेळे>या आधी sकंवा नंतरह3 घेतSया 
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जाऊ शकतात.) #ामीण आ5ण शहर3 
था�नक 
वरा+यसं
था, रा+यांची 8वधीमंडळे, संसद, 

रा��पती आ5ण उपरा��पती पदासाठ_ 	Nय� sकंवा अ	Nय� �नवडणुका होतात.  १८ 

वषाjवर3ल सव% भारतीय नाग-रकांना मतदानाचा अiधकार असतो.  यालाच 	ौढ मतदानाचा 

अiधकार hहणतात.      
 

भारतीय �नवडणुक आयोग आ5ण रा+यांचे �नवडणुक आयोग या �नवडणुकांचे संपूण% 

/यव
थापन करतात.  संसद, रा+यांची 8वधीमंडळे, रा��पती आ5ण उपरा��पती 

पदासाठ_>या �नवडणुका भारतीय �नवडणुक आयोग घेतो.  
था�नक 
वरा+य सं
थां>या 

�नवडणुका Nया Nया रा+यातील �नवडणुक आयोग पार पाडतात.  
 

लोकसंtये>या ��ट3ने भारत ह3 जगातील सवा%त मोठ_ लोकशाह3 /यव
था मानल3 

जात.े  भारतातील मतदारांची संtया इतर सव% लोकशाह3 /यव
थांमधील मतदारांपे�ा 

अiधक आहे.  मतदारां>या 	चडं संtयेमुळे �नवडणुक यंdणेला अनेक सम
यांना तxड 

fयावे लागत.े  भारतीय �नवडणुक आयोग आपSया काय%प�तीमGये सतत सुधारणा 

कर3त आला आहे.  Nयाच े प-रणाम 	Nयेक �नवडणुक�मGये जाणवतात.  मतदारांना 

फोटो असलेल3 ओळखपdे देणे, इले,�ॉ�नक मतदान यंdांचा वापर करणे, अशा अनेक 

सधुारणा आयोगाने केSया. रा��3य माWहतीशा
d क� �ा>या सहाpयाने (National 

Informatics Centre – NIC) मतमोजणी>या 	sDयेतह3 अमूला# बदल कर^यात आले 

आहेत.  मतमोजणीला सुरवात झाSयानंतर एका तासा>या आत रा��3य पातळीवर3ल 

�नवडणुकांच े �नकालह3 जाह3र हो^यास सुरवात होते हे आपण अनभुवलेले आहेच.  

या2शवाय �नवडणुक	चारा दरhयान होणा-या गैर	कारांना आळा घाल^यासाठ_ 	चाराचे 

iचdीकरण करणे, �नवडणुक खचा%वर3ल मया%दा घाल^याचा 	यNन यासारखे अनेक 

उपाय योजले आहेत.  अल3कड>या काळात �नवडणुक आयु,त ट3. एन. शषेन यांनी 

एकुण �नवडणुक /यव
थेमGये मोqया 	माणावर बदल घडवून आण^यास सुरवात 

केल3.  सामाVय जनते>या सहभागानेच या सव% 	यNनांना यश येऊ शकत.े 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९५२ ते २००४ – लोकसभा नवडणुकांमधील मतदानाची ट;केवार<   

सव!साधारण नवडणुका वष! प>ुष "?ीया एकुण 
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पWहSया 1952 - - 61.2 

दसु-या 1957 - - 62.2 

�तस-या 1962 63.31 46.63 55.42 

चौ�या 1967 66.73 55.48 61.33 

पाच/या 1971 60.90 49.11 55.29 

सहा/या 1977 65.63 54.91 60.49 

सात/या 1980 62.16 51.22 56.92 

आठ/या 1984 68.18 58.60 63.56 

नव/या 1989 66.13 57.32 61.95 

दहा/या 1991 61.58 51.35 56.93 

अकरा/या 1996 62.06 53.41 57.94 

बारा/या 1998 65.72 57.88 61.97 

तेरा/या 1999 63.97 55.64 59.99 

चौदा/या 2004 61.66 53.30 57.65 

ह3 आकडवेार3 खाल3ल संकेत 
थळाव�न घे^यात आल3 आहेः- 
 

http://eci.nic.in/eci_main/miscellaneous_statistics/votingprecentage_loksabha.asp 

 

१९५ २ ते २००४  लोकसभा नवडणुका -  आ�खल भारतीय पातळीवर<ल मतदानाची ट;केवार<

50
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58

60

62

64

66

एकुण मतदानाची ट,केवार3 61.2 62.2 55.42 61.33 55.29 60.49 56.92 63.56 61.95 56.93 57.94 61.97 59.99 57.65

1952 1957 1962 1967 1971 1977 1980 1984 1989 1991 1996 1998 1999 2004

 

 

 

महारा,/ातील नवडणुका 
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२००९ सालात १३ /या महारा�� 8वधानसभा �नवडणुका घे^यात आSया.  १९५२ मGये 

पWहSया �नवडणुका घे^यात आSया होNया.  या �नवडणुका ते/हा>या मुंबई रा+या>या 

8वधीमंडळासाठ_ घे^यात आSया होNया.  NयामGये काँ#ेस प� 8वजयी ठरला.  शतेकर3 

कामगार प�ाने काँ#ेसला चांगलेच आ/हान Wदले होते परंत ुतो प� काँ#ेसचा पराभव 

कe शकला नाह3.  १९५६ सालात रा+य पनुर%चना आयोगा>या सSSयानुसार (फाझल 

अल3 आयोग) fवैभा8षक मुंबई रा+याची �नमgती कर^यात आल3.  १९५७ >या दसु-या 

�नवडणुका fवैभा8षक मुंबई रा+यामGये लढ8वSया गेSया.  संयु,त महारा��ाची 

�नमgती आ5ण Nयासाठ_ची संयु,त महारा�� चळवळ हा या �नवडणुक�मधील 

महNNवाचा मु�ा होता.  ११ 8वरोधी प�ांनी एकd येऊन 
थापन केलेSया संयु,त 

महारा�� स2मतीने ब-याच जागा पटका8वSया, पिCचम महारा�� आ5ण कोकणात 

आघाडी 2मळवल3 परंत ुस2मती काँ#ेसचा पराभव कe शकल3 नाह3.  १९६२ ते १९९० 

दरhयान>या सात �नवडणुका काँ#ेस प�ानेच िजंकSया.  
 

१९७८ मGये काँ#ेसने �नवडणुका िजंकSया परंत ु शरद पवार आपSया काह3 

आमदारांबरोबर काँ#ेसमधनु फुटून बाहेर पडSयामुळे सहा मWहVया>या आतच सNता 

गमावल3.  पवारांनी काँ#ेसेतर प�ांना बरोबर घेऊन पुरोगामी लोकशाह3 आघाडी उभी 

केल3.  पवार मुtयमंdी झाले. Nयांची सNता १९८० पयjत Wटकल3.  १९८० मGये 
लोकसभा �नवडणुकांमGये क� �ात इंWदरा गांधी आ5ण Nयांचा काँ#ेस प� �नवडून आला.  

Nयांनी पवारांच े सरकार बरखा
त कeन महारा��ात रा��पती राजवट लाग ू केल3.  

१९८० >या महारा��ातील �नवडणुका काँ#ेस प�ानेच िजंकSया.  १९८५ आ5ण १९९० 

मGयेह3 ह3च ि
थती कायम राह3ल3.  सNता काँ#ेस प�ाकडचे राह3ल3.  १९८५ नंतर 

महारा��ात 2शवसेनेचा 	भावा वाढू लागला.  मुंबईबाहेर ठाणे, ना2शक, औरंगाबाद 

आ5ण नंतर महारा��ा>या सव% भागात 8वशषेतः #ामीण भागात 2शवसेनेच ेअि
तNव 

जाणव ूलागले.  १९९० >या �नवडणुक�पूवg 2शवसेनेने भाजपशी युती कeन सNता 	ाyत 

कर^याच े 
वyन पाWहले.  परंत ु १९९० >या �नवडणुक�तह3 सNता काँ#ेस>याच हाती 

राह3ल3.  १९९५ मGये माd भाजप-सेना युतीला सNता 2मळाल3.  चार वषाjनंतर 

hहणजेच १९९९ मGये झालेSया �नवडणुकांमGये माd भाजप-सेना युतीने सNता 

गमावल3.  पुVहा सNता काँ#ेस आ5ण Nया>या 2मd प�ां>या आघाडीकड ेगेल3.  पुढ>या 

दोन �नवडणुकांमGये (२००४ आ5ण २००९) काँ#ेसने सNता कायम राखल3.  काँ#ेसने या 

काळात रा��वाद3 काँ#ेस आ5ण इतर 2मd प�ांबरोबर आघडी केल3.  एक�याने 

�नवडणुका लढवनू 8वजय 2मळवणे अश,य आहे हे काँ#ेसने ओळखले होत.े   
 

 

 

१९६२ ते २००४ दरCयान%या महारा,/ Dवधानसभा नवडणकु�मधील मतदानाची ट;केवार< 
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वष% मतदारांची संtया 

	Nय� मतदान केलेSया 

मतदारांची संtया 

मतदानाची 

ट,केवार3 
1962 1,93,95,795 1,17,06,674 60.36 

1967 2,21,47,322 1,43,59,577 64.84 

1972 25,869,383 156,86,429 60.64 

1978 31,014,716 2,09,64,045 67.59 

1980 33,673,175 17,946,372 53.3 

1985 37,781,625 22,356,632 59.17 

1990 48,527,908 30,213,238 62.26 

1995 55,093,862 39,498,861 71.69 

1999 56,876,414 34,663,833 60.95 

2004 65,965,792 41,845,710 63.44 

. 

१९६२ ते २००४  महारा,/ Dवधानसभा -मतदानाची ट;केवार<
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मतदानाची ट,केवार3

मतदानाची ट,केवार3 60.36 64.84 60.64 67.59 53.3 59.17 62.26 71.69 60.95 63.44

1962 1967 1972 1978 1980 1985 1990 1995 1999 2004

 

वर3ल आकडेवर3 भारतीय �नवडणुक आयोगा>या संकेत 
थळावeन 	ाyत केलेल3 आहे 

काँ�ेस वच!"वाच ेयगु 

भारतात इतर लोकशाह3 देशांपे�ा वेगळी राजक�य प� प�ती आहे.  याचा उSलेख आपण 

या पाठात आधीच केला आहे.  अनेक प� असSयामुळे वरवर पाहता ह3 बहुप� प�ती 

वाटते परंत ु	Nय�ात ती एक प� 	भुNव प�ती आहे.  १९९६ पयjत काह3 अपवाद वगळता 

क� �ात आ5ण जवळ जवळ सव% रा+यांमGये काँ#ेसप�ाचीच सरकारे होती.  Nयामुळे या 

काळाला काँ#ेस 	भुNवाचा काळ मानला जातो.  आधी>या मंुबई रा+यात, fवैभा8षक मंुबई 

रा+यात तसेच महारा��ात काँ#ेसने आपले 	भावी 
थान कायम ठेवले आहे.  पुढ3ल काह3 

प-र>छेदांमGये आपण काँ#ेस>या वच%
वाची कारणे जाणून घे^याचा 	यNन कe.   
 

"वातंFय चळवळीची परंपरा 
 

भारतीय रा��3य काँ#ेस हा भारतातील 	बळ राजक�य प� आहे.  हा प� भारतीय 

समाजा>या सव% घटकांचे 	�त�नधीNव करतो.  भारता>या सव% 	ांतात Nयाचे अि
तNव आहे.  

आज १२५ वषa पूण% करणा-या या प�ाची 
थापना १८८५ मGये काह3 उदारमतवाद3 �Xट3श 

अiधकार3 आ5ण उदारमतवाद3 भारतीय नेNयां>या पुढाकाराने झाल3.  भारतीय जनतेला 
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�तचे 	Cन आ5ण मत े मांड^यासाठ_च े एक /यासपीठ या 
वeपात सुरवाती>या काळात 

काँ#ेसचा 8वकास झाला.   
 

१८५७ >या रा��3य उठावात काँ#ेस>या उगमाच े धागेदोरे सापडतात.  १८१८ मGये 

पेश/यांचा पराभव केSयानतंर भारता>या सव% भागावर रा+य करणा-या �Xट3श ई
ट इंडीया 

कंपनीला १८५७ >या उठावामGये मोठे नुकसान सहन करावे लागले.  कंपनीला हा उठाव 

आवरता आला नाह3.  कंपनीचे अनेक ल�कर3 आ5ण 	शासक�य अiधकार3 आ5ण सै�नक 

मारले गेले.  कंपनीचे ब-याच भागावरचे �नयंdण न�ट झाले.  १८५७ >या शवेट3 �Xट3श 

सरकारने मGय
थी कeन कंपनीकडून कारभार काढून 
वतःकड े घेतला.  �Xट3श 

ल�करा>या बळावर उठाव दडप^यात आला.  Nयानंतर �Xट3श सरकारने उठावा>या आ5ण 

कंपनी>या पराभवा>या कारणांचा आढावा घेतला.  Nया सव% घटनांच े8वCलेषण केले.  काह3 

महNNवाचे �न�कष% Nयांनी काढले.  भारतीय जनतेला �तची गा-हाणी मांड^यासाठ_ रा��3य 

/यासपीठ नाह3 ह3 महNNवाची बाब Nयां>या ल�ात आल3.  असे /यासपीठ नसSयामुळे 

कंपनी सरकारला भारतीयांचे मानस ओळखता आले नाह3.  येiथल राजक�य घडामोडींचा 

Nयांना अंदाज आला नाह3.  एखादे रा��3य /यासपीठ असते तर जनतेने आपले 	Cन 

मांडले असते आ5ण कंपनी सरकारला प-रि
थतीचा अंदाज घेऊन योnय ते �नण%य घेता 

आले असत.े  Nयामुळे कदाiचत १८५७ चा उठाव आ5ण Nयामुळे झालेल3 कंपनीची 

नामु�क�ह3 टाळता आल3 असती.   
 

या सव% पाCव%भूमीवर रा��3य सभेची hहणजेच भारतीय रा��3य सभेची 
थापना कर^यात 

आल3.  8वसा/या शतकात काँ#ेसने 
वातं'य ल�यामGये आघाडीची भू2मका घेतल3.  १९२० 

मGये लोकमाVय Wटळकां>या मNृयुनंतर काँ#ेसचे नेतNृव महाNमा गांधींकड ेगेले.  महाNमा 

गांधी काँ#ेसचे अGय� झाले.  गांधींनी काँ#ेस>या रचनेमGये आ5ण संघटनेमGये 

महNNवाचे सकाराNमक आ5ण दरूगामी प-रणाम साधणारे बदल केले.  Nयामुळे प�ाचा 

वेगाने 8वकास झाला.  भारतभर या प�ाचा 	सार झाला. गांधींनी 
dीयांना राजकारणात 

सहभागी हो^याची 	ेरणा आ5ण संधी Wदल3.  Nयांनी आमजनतेला काँ#ेस>या काय%Dमात 

सामावून घेतले.  गांधींनी Wहदं-ूमु
ल3म एकतेसाठ_ 	यNन केले तसेच Nयांनी द2लत आ5ण 

आWदवासींचे मन िजंक^याचा 	यNन केला, इतर सव% अSपसंtयाक समहूांना आपलेसे 

कर^याचा 	यNन केला.  Nयाचबरोबर भारतात न/याने उदयास येणा-या 

भांडवलदारवगा%बरोबरह3 काँ#ेसने मैdीचे संबंध 	
था8पत केले.     

"वातंFयानंतरचा काळ 

पWहSया साव%�dक �नवडणुकांमGये काँ#ेस प�ान े लोकसभेत आ5ण बहुतके सव% घटक 
रा+यां>या 8वधानसभांमGये बहुमत 2मळवले आ5ण सNता 	ाyत केल3.  जवाहरलाल नेह�, 

वSलभभाई पटेल आ5ण डॉ. राज��	साद यां>यासारtया रा��3य पातळीवर लोक8	य 

असलेSया नेNयांमुळे काँ#ेसला सहज 8वजय 	ाyत कर^यात मोठ_ मदत झाल3.  प�ान े
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द2लत नेते डॉ. आंबेडकरांना घटना स2मती>या कामात सामावून घेतले तसेच पWहSया 

मंdीमंडळात Nयांना कायदामंdीपद Wदले.   
 

१९६४ सालापयjत नेहeंनी काँ#ेसचे नेतNृNव केले.  या काळात काँ#ेस प�ाचा 	भाव सतत 

वाढत होता.  अंतग%त संघष% मया%द3त होत.े  परंतु १९६४ साल3 नेह�ं>या मNृयू नंतर 

प-रि
थती बदलत गेल3.  अंतग%त संघष% वाढत गेले आ5ण काँ#ेसचा 	भाव कमी होत 

गेला.  १९६६ साल3 प�ाचे नेतNृNव इंWदरा गांधींकड े गेले.  Nयांना मोqया प�ांतग%त 

संघषा%ला तxड fयावे लागले परंत ुकाह3 वषाjमGये Nयांनी प� संघटनवेर आ5ण सरकारवर 

आपले वच%
व �नमा%ण केले.  8वरोधकांनी इंWदरा गांधीं>या कारक�द{त चाललेSया 

��टाचारा8वe� आंदोलन पुकारले.  जनमत इंWदरा गांधीं>या 8वरोधात जाऊ लागले. �बहार 

आ5ण गुजरात या दोन रा+यांमGये काँ#ेसची सरकारे जनआंदोलना>या रे�यामुळे 

कोसळल3, खु� इंWदरा गांधीं8वe� ��टाचारासंदभा%त खटले भरले गेले.  प-रि
थती 

आवा,या बाहेर जाते आहे आ5ण सNता गमाव^याची श,यता वाटSयामुळे इंWदरा गांधी 

सरकारने १९७५ साल3 रा��3य आ5णबाणी जाह3र केल3. दोन वषा%नंतर १९७७ मGये 

आ5णबाणी मागे घे^यात आल3.  �नवडणुका जाह3र कर^यात आSया.  या �नवडणुकांमGये 

काँ#ेसचा देशभर पराभव झाला.  बहुतेक सव% काँ#ेसेतर प�ांनी एकd येऊन 
थापन 

केलेला जनता प� सNतेमGये आला.  पण Nयांची सNता अSपकाल3न ठरल3. अंतग%त संघष% 

आ5ण फाटाफुट3मुळे जनात प�ाला सNता गमवावी लागल3.  काँ#ेस>या पाWठं~यान े

सNतेमGये आलेले चरण2सगं यांचे सरकारह3 अSप मुदतीतच सNतेमधून पायउतार झाले.  

१९८० साल3 इंWदरा गांधी पुVहा पंत	धान झाSया.  १९८४ साल3 Nयांची हNया होईतोपयjत 

Nया सNतेमGये होNया.  Nयां>या हNयेनंतर �नमा%ण झालेSया सहानुभतूी>या लाटेचा फायदा 

काँ#ेस प�ाला 2मळाला.  प�ाला अभूतपूव% 8वजय 2मळाला, राजीव गांधी पंत	धान झाले.  

१९८९ मGये राजीव गांधीं>या नतेNृNवाखाल3ल काँ#ेस पराभूत झाल3.  परंत ु राजीव 

गांधीं>या हNयेनतंर १९९१ मGये झालेSया �नवडणुकांमGये काँ#ेसला �नसटता 8वजय 

2मळाला.  झारखंड मु,ती मोचा%सारtया छो�या प�ांबरोबर प�ाला युती करावी लागल3.  
ह3 काँ#ेस>या आघाडी>या राजकारणाची एक	कारे सुरवात मानता येईल.  १९९६, १९९८ 

आ5ण १९९९ साल3 झालेSया लोकसभा �नवडणुकांमGये (१९९८ आ5ण १९९९ – मGयावधी 

�नवडणुका) काँ#ेसचा पराभव झाला.  २००४ >या �नवडणुकांमGये माd काँ#ेस इतर 2मd 

प�ां>या सहाpयाने सNता 2मळव^यामGये यश
वी झाल3.   

मुंबई राHयातील काँ�ेस प	 

रा��3य पातळीवर3ल काँ#ेस प�ाचा इ�तहास आ5ण महारा��ातील काँ#ेस प�ाचा इ�तहास 

आ5ण राजकारण साधारणपणे 2मळते जुळते आहे.  /ह3. एम. 2सर2सकरां>या मत े

महारा��ात काँ#ेसचा 	भाव आ5ण सNता अनेक आघा=यांवर होती. 
वातं'यपूव% काळात 

8वशषेतः गांधीयुगा>या सुरवाती>या आधी काँ#ेसच ेबहुतेक सव% रा��3य पातळीवर3ल नते े
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महारा��ातीलच होत.े  उदा. महादेव गो8वदं रानड,े लोकमाVया Wटळक, गोपाळ कृ�ण 

गोखले इNयाद3.  हे सव% नतेे काँ#ेसचे सं
थापकह3 होत.े   
 


वातं'यपूव% काळात महारा��ातील काँ#ेस>या नेतNृNवामGये काह3 मूलभूत 
वeपाचे बदल 

कर^यात आले.  केशवराव जेGयांना महारा�� 	देश काँ#ेसस2मतीच े (एम. पी. सी. सी.) 

अGय�पद दे^यात आले.  केशवराव जेधे हे १९२० >या दशकात झालेSया XाYमणेतर  

चळवळीचे आDमक नेते hहणनू 	2स� आ5ण लोक8	य होत.े  Nयांना बहुजन समाजातील 

मोqया घटकांचा पाWठंबा होता. १९३० नंतर XाYमणेतर चळवळीचा जोर ओसरला.  जेधे 

काँ#ेसमGये सामील झाले.  Nयां>या कड ेकाँ#ेसच ेनतेNृNव दे^यात आले.  Nयां>यामुळे सव% 

बहुजन समाज काँ#ेस>या अiधक जवळ आला.   

संय;ुत महारा,/ चळवळीचा पIरणाम  

 

१९५० >या दशकात संयु,त महारा�� चळवळीला 8वरोध केSयामुळे मुंबई रा+यातील 

काँ#ेसचा 	भाव घटत गेला. काँ#ेस �े�ठ_ंचा hहणजेत क� �ातील बहुतांश काँ#ेस नेNयांचा 

संयु,त महारा��ाला 8वरोध होता.  काँ#ेस>या 
था�नक नेतNृNवाने (शकंरराव देव) 

�े�ठ_ं>या 8वe� भू2मका घे^याचे टाळले.  संयु,त महारा�� प-रषदेतील आपला सहभाग 

काढून घेतला आ5ण प-रषद बरखा
त केल3.  या सव% घटनांमुळे काँ#ेसने मुबंई रा+यातील 

मराठ_ माणसाचा पाWठंबा गमावला.  १९५७ >या �नवडणुक�मधील खाल3ल आकडवेार3वeन 

हे iचd अiधक 
प�ट होत.े  पिCचम महारा��ात संयु,त महारा�� स2मतीने काँ#ेसपुढे 

मोठे आवाहन उभे केले होत.े  मराठवाडा आ5ण 8वदभा%तील पाWठं~या>या जोरावरच काँ#ेस 

प� Wटकून राहू शकला.   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९५७ Dवधानसभा नवडणकुा 
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  काँ�ेस प	 संयु;त महारा,/ सKमती 

8वभाग एकुण जागा िजंकलेMया जागा % िजंकलेMया जागा % 

मुंबई शहर  24 13 54.5 11 45.5 

मराठवाडा 42 35 83.3 7 16.7 

8वदभ% 66 55 83.3 11 16.7 

पिCचम महारा�� 135 33 24.5 102 75.5 

एकुण 267 136 50.9 131 49.1 

 

 

 

१९५७ लोकसभा नवडणकुा 
  काँ�ेस प	 संयु;त महारा,/ सKमती  

8वभाग एकुण जागा िजंकलेMया जागा % िजंकलेMया जागा % 

मुंबई शहर  4 2 50 2 50 

मराठवाडा 6 6 100 0 0 

8वदभ% 9 9 100 0 0 

पिCचम महारा�� 22 2 9.56 20 90.5 

एकुण 41 19 46 22 54 

 

मुंबई महानगरपाKलका नवडणुक – मे १९५७ 

 

प	 लढDवलेMया जागा Dवजयी जागांची ट;केवार< 

काँ#ेस 110 54 41.2 

संयु,त महारा�� स2मती  97 71 54.2 

अप� 107 5 3.7 

लोह3या समाजवाद3 5 0 0 

	जा समाजवाद3 प� 1 1 0.9 

जन संघ 1 0 0 

एकुण 321 131 100 

 

(संदभ%: - पॉ2लट3,स ऑफ मॉडन% महारा��ा – लेखक /ह3. एम. 2सर2सकर, १९९५) 
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यशवंतराव चPहाणांची भूKमका 
 

१९५७ >या �नवडणुक�त 8पछेहाट झाल3 असल3 तर3 काँ#ेसचा पूण% पराभव झाला न/हता.  

काँ#ेसची सNता कायम राह3ल3.  Nयानंतर मुtयमंdी यशवंतराव च/हाण यां>या कुशल 

नेतNृNवामुळे प-रि
थती पूण%तः बदलल3 आ5ण महारा��ात पुVहा काँ#ेसचे वारे वाहू लागले.  

१ मे १९६० रोजी महारा��ाची 
थापना झाल3 Nयावेळी यशवंतराव च/हाणच महारा��ाच े

पWहले मुtयमंdी झाले.   
 

१९६२ >या �नवडणुक�तील खाल3ल आकडवेार3व�न iचd अiधक 
प�ट होत.े  १९५७ >या 

�नवडणुक�>या आक=यांची या आक=यांशी तुलना कeन पहा.  संयु,त महारा�� स2मतीन े

आपला 	भाव गमावलेला Wदसतो आ5ण काँ#ेसने महारा��ा>या सव% भागात आपला पूवgचा 

	भाव पुVहा 	
था8पत केलेला Wदसतो.  याचे बरेचसे �ेय यशवंतराव च/हाणांना जात.े  

Nयांनी तळागाळापासून प�ाची पुनबाjधाणी केल3.  Nयांनी राब8वलेSया दोन अ2भनव 

योजनांचा काँ#ेस प�ाला आजवर फायदा होतो आहे.  यशवंतराव च/हाणांनी सहकार3 

चळवळ आ5ण पंचायती राज /यव
थे>या आधारे महारा��ाचे राजकारण बदलून टाकले.   
 

महारा,/ Dवधानसभा नवडणकु १९६२ 

 

8वभाग एकुण 

जागा 

काँ#ेस िजंकलेSया जागांची 

ट,केवार3 

संयु,त 

महारा�� 

स2मती 

िजंकलेSया 

जागांची ट,केवार3  

मुंबई शहर 24 22 91.8 2 8.2 

मराठवाडा 42 33 78.6 9 21.4 

8वदभ% 66 55 83.3 11 16.7 

पिCचम 

महारा�� 

138 126 91.4 12 8.6 

एकुण 270 236 87.2 34 12.8 

 

सहकार< चळवळ आ�ण पंचायती राज सं"था 
 

वैकंुठभाई मेहता आ5ण धनंजराव गाडगीळ या अथ%त�ां>या मदतीने यशवंतराव च/हाणांनी 

सहकार3 चळवळीचा आराखडा तयार केला.  	चंड राजक�य इ>छाश,ती>या जोरावर Nयांनी 

या आराख=याची अंमलबजावणी केल3.  गावोगावी शतेक-यां>या आ5ण गर3ब खेडूतां>या 

सहकार3 सं
था 
थापन झाSया.  या सं
थां>या माGयमातनू Nयांना 
व
त दरात आ5ण 

अनेक सवलती असलेल3 कजa उपल~ध झाल3.  #ामीण भागातील गुंतवणूक वाढल3.  
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8वशषेतः कोSहापूर, सांगल3, सातारा Yया पिCचम महारा��ातील िजSYयांमGये सहकार3 

चळवळीचा चांगलाच 8वकास झाला.   

दसु-या आघाडीवर च/हाणांनी पंचायती राज /यव
थचेी उNतम अंमलबजावणी केल3.  

वसंतराव नाईकां>या अGय�तेखाल3 पंचायती राज /यव
थेचा अJयास कर^यासाठ_ एक 

स2मती नेम^यात आल3.  क� �ाने सुच8वलेSया योजने मGये आवCयक त ेफरक कeन या 

स2मतीने महारा��ासाठ_ वेगळा �d
तर3य पंचायती राज सं
थेचा आराखडा तयार केला.  

यामGये तालूका पातळीवर3ल पंचायत स2मती ऐवजी िजSहा प-रषदेला �नणा%यक 
थान 

Wदले गेले.   
 

सहकार3 सं
थांमुळे शतेक-या>या हाती आiथ%क सुबNता आ5ण सNता आल3 तर पंचायती 

राज सं
थांमुळे Nयां>या हाती 
था�नक राजक�य सNता आल3.  Nयांचे �नण%य ते घेऊ 

शकत होत.े  हे सव% च/हाणांमुळे hहणजेच पया%याने काँ#ेसमुळे श,य झाले.  Nयामुळे 

काँ#ेसची जनमानसातील 	�तमा उंचावल3 व पाWठंबा वाढला.   

दबु!ल Dवरोधी प	 

दबु%ल 8वरोधी प� हा महारा��ात काँ#ेस>या ��ट3ने फार महNNवाचा मु�ा ठरला आहे.  

समाजवाद3, साhयवाद3 8वचारसरणी मानणारे प�, जनसंघ, आजचा भाजप, 2शवसेना 

आ5ण इतर WहदंNूववाद3 संघटना आ5ण प�, -रप~ल3कन प� आ5ण Nयाच े8व8वध गट, 

शतेकर3 कामगार प� हे महारा��ातील 	मुख काँ#ेसेतर प� आहेत.   
 

सव% डा/या प�ांना काँ#ेसशी सामना करणे कठ_ण गेले कारण Nयांचे सभासद आ5ण 

पाठ_राखे मुtयतः शहर3, उ>च जातीय आ5ण उ>च वगा%तील होत.े  Nयांच े बहुसंtय 

नेते याच वगा%तनू आले होत.े  ते सव% उ>च8वfया8वभू8षत 8वfवान होत,े Nयां>या 

जवळ उNतम व,तNृव कला होती, 8वषयांची जाण होती आ5ण Nयांची 	संगानुeप 

मांडणी कर^याच ेसाम�य% होत.े  परंत ु Nयांचा #ामीण भागाशी फारसा संबंध न/हता 

आ5ण Nयांना #ामीण भागातील जनतेशी संपक%  साध^याची कला अवगत न/हती.  
Nयामुळे डावे प� नेहमीच महारा��ातील बहुसंtय मतदारांपासून दरू राह3ले.  डा/या 

प�ांनी अगद3 अल3कड>या काळापयjत जाती/यव
थेच े महNNव ओळखले न/हत.े  

Nयां>या ��ट3ने वग% हाच समाजाचा 	मुख घटक होता.  या Nयां>या वैचा-रक 

अडथbयामुळे Nयां>या 	गती खुटंल3.   
 

भारतात बहुसंtय Wहदं ूअसले तर3 ते १९८० >या दशकापयjत मोqया 	माणावर WहदंNूववाद3 

8वचारसरणीकड े झुकलेले न/हत.े  बरेचसे काँ#ेसला पाWठंबा देत होत े आ5ण काह3 

समाजवाद3 आ5ण साhयवाद3 होत.े  १९८४ नंतर हे iचd बदलत गेले.  १९९० >या दशकात  
WहदंNूववाद3 प�ांचे बळ वाढले.   
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-रप~ल3कन प� अंतग%त संघषा%ने #
त होता.  काँ#ेसने अनेक द2लत पुढा-यांना आपलेसे 

केले, Nयांना प�ात सामील केले sकंवा Nयां>या गटाशी युती केल3.  Nयामुळे शवेट3 

काँ#ेसचाच फायदा अiधक झाला. 
 

१९५२ आ5ण १९५७ >या �नवडणुकांमGये शतेकार3 कामगार प�ाने काँ#ेस पुढे मोठे 

आ/हान उभे केले होत.े  परंत ुNयानतंर माd Nयांच ेबहुसंtय नतेे काँ#ेस प�ात सामील 

झाले.  आज रायगड िजSYयात या प�ाचे अि
तNव 2शSलक आहे.    
 

अल3कड>या काळात प-रि
थती बदलल3 आहे.  डा/यांचे आकष%ण संपले आहे, -रप~ल3कन 

गटांचे संघष% चालूच आहेत.  Nया सव% गटांना एकd आण^याचे अनेक 	यNन आजवर 

झाले परंत ुNयांना फारसे यश आलेले Wदसत नाह3.  शतेकर3 कामगार प� अNयंत दबु%ल 

आहे.  परंत ु2शवसेना, भाजप आ5ण न/याने 
थापन झालेल3 महारा�� नव�नमा%ण सेना या 

सवाjनी काँ#ेसपुढे मोठे आ/हान उभे केले आहे.  काँ#ेस अंतग%त कलह सु�च आहेत.  

१९९९ मGये शरद पवार काँ#ेसमधून बाहेर पडले.  Nयांनी रा��वाद3 काँ#ेस हा आपला 

वेगळा प� 
थापन केला.   

मराठा कुणबी जाती समहूाची भKूमका 
 

१९३० साल3 इं#जांनी शवेटची जाती�नहाय जनगणना घेतल3 होती.  Nयानंतर जाती�नहाय 

जनगणना थांब8व^यात आल3.  अल3कड े पुVहा जातीं>या आधारावर जनगणना करावी 

अशी मागणी 8व8वध गटांकडून पुढे येत आहे.  क� � सरकारह3 Nया Wदशनेे 8वचार करत े

आहे.  परंत ु सGयातर3 कोणNया जातीची संtया sकती आहे हे अiधकृत र3Nया 

सांग^यासाठ_ कोणतेह3 साधन उपल~ध नाह3.  १९३० >या जनगणन>ेया आधारे काह3 

संशोधकांनी महारा��ात मराठा-कुणबी जाती समूहाची लोकसंtया ३० ट,के त े४० ट,के 

इतक� असSयाचे 	�तपादन केले आहे.  या जातीसमूहा>या लोकांमGये पारंपा-रक संबंध 

आहेत.  काह3 8प�यांपूवgपासून त े एकमेकाला आधार देत पुढे आले आहेत.  

राजकारणातह3 ते संबंध Nयांनी कायम ठेवले.  Nयांनी न/याने पुढे आलेSया सहकार3 सं
था 

आ5ण पंचायतीराजसं
थांवर ताबा 2मळवला. बहुतेकांनी काँ#ेस प�ात 	वेश केला, 

काँ#ेस>या संघटनेवर ताबा 2मळवला. यात जातीसमूहांनी माळी, धनगर, तले3, 2लगंायत 

वंजार3 आ5ण महार जातीतील लोकांना आपलेसे केले, Nयांना सNतेमGये सामावून घेतले.  

या सव% घडामोडींमुळे काँ#ेसची सNता भ,कम झाल3.     
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आघा$यां%या राजकारणाचा उदय 

१९५७ %या नवडणुका 

महारा��ा>या राजकारणात आघ=यां>या राजकारणाची सुरवात महारा�� 
थापन 

हो^यापूवg hहणजे १९५७ पासनू झाल3 असे hहणता येईल.  काँ#ेसेतर प�ांनी एकd 

येऊन १९५६ साल3 
थापन केलेल3 संयु,त महारा�� स2मती ह3 मोठ_ आघाडी होती. या 

आघाडीला सNता 	ाyत कर^यात यश आले नाह3.  पण काह3 काळापुरता या आघाडीन े

पिCचम महारा��ातील काँ#ेसचा 	भाव कमी केला.  महारा��ा>या �नमgतीनंतर माd ह3 

आघाडी Wटकू शकल3 नाह3.  Nयामधील बरेचसे प� आ5ण नेते काँ#ेसमGये सामील 

झाले काह3 आपSया जुVया प�ात परत गेले. १९६२ >या �नवडणुकांपयjत स2मतीचा 

	भाव नग^य राह3ला होता.  १९६२ >या �नवडणुक�मधील प��नहाय जागांची ि
थती 

पाWहSयास हे iचd 
प�ट होत.े   
  

परुोगामी लोकशाह< आघाडी 

१९६० ते १९७८ दरhयान काह3 अपवाद वगळता मोठ_ आघाडी उभी कर^याचा 	यNन 

कोणNयाच प�ाने केला नाह3.  या काळात काँ#ेस प� सNतेमGये होता.  १९७८ मGये 

शरद पवार काँ#ेसमधून बाहेर पडले आ5ण Nयांनी समाजवाद3 आ5ण साhयवाद3 

8वचारसरणी>या प�ां>या मदतीने पुरोगामी लोकशाह3 आघाडी (पुलोआ sकंवा पुलोद – 
पुरोगामी लोकशाह3 दल) 
थापन केल3.  या घटनाDमामुळे काँ#ेसने बहुमत गमावले.  

पुलोआ कड ेबहुमत असSयामुळे Nयांनी सNतेचा दावा केला.  पवार मुtयमंdी झाले.   
 

पुलोआ चे सरकार १९८० पयjत सNतेमGये राह3ले.  १९८० मGये क� �ाने पवारांचे सरकार 

बरखा
त केले.  १९८० >या �नवडणुकांमGये काँ#ेस प� पुVहा सNतेमGये आला.   

भाजप – Kशवसेना यतुी 

१९८९ मGये भारतीय जनता प�ा>या 	मोद महाजन यां>या पुढाकाराने भाजप 
2शवसेना युती अि
तNवात आल3.  WहदंNूववाद हा दोVह3 प�ांमधील समानतेचा धागा 

होता.  काँ#ेसशी सामना कर^यासाठ_ दोVह3 प�ांना एकd येणे गरजेच ेहोत.े  Nयां>या 

एकd ये^यामुळे WहदंNूववाद3 मतदारां>या मतांच े8वभाजन टाळता येणार होत.े  दोVह3 

प� WहदंNूववाद3 असले तर3 Nयां>या 8वचारांमGये आ5ण काय%प�तीमGये फरक होता.  

2शवसेना महारा��ा>या #ामीण भागातह3 लोक8	य झाल3 होती.  2शवसेनेचा WहदंNूववाद 

आDमक होता. /होरा आ5ण पळशीकर भाजपला WहदंNूववाद3 तर 2शवसेनेला 
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नवWहदंNूववाद3 प� असे hहणतात.  नवWहदंNूववाद आ5ण WहदंNूववाद3 8वचारसरणीमGये 

काह3 फरक आहेत.  यामुळे या युतीमGये कायम तणाव राह3ला आहे. काह3 वेळेस 


था�नक 
वरा+य सं
थां>या पातळीवर दोVह3 प�ांनी एकमेकां>या 8वरोधी भू2मका 

घेऊन एकमेकां8वरोधी उमेदवारह3 उभे केले आहेत.  परंत ु दसुरा कोणताह3 पया%य 

उपल~ध नसSयामुळे ह3 आघाडी रा+या>या पातळीवर Wटकून आहे.  १९८९ पासनू 

आजपयjत या आघाडीने रा+य पातळीवर3ल पाच �नवडणुका लढ8वSया आहेत.  १९९५ 

>या �नवडणुका िजंकून ह3 आघाडी सNतेमGये आल3.  Nयावेळी सवा%iधक hहणजे २८८ 

पैक� १३८ जागा Yया आघाडीला 2मळाSया.  2शवसेना ७३ आ5ण भाजप ६५ असे 

8वभाजन होत.े  खाल3ल आलेखामGये तीन 	वाह दाख8वले आहेत.  पWहला एकुण 

जागांचा, दसुरा 2शवसेने>या जागांचा आ5ण �तसरा भाजप>या जागांचा.  याव�न असे 

Wदसते क� १९९० मGये युतीला ९४ जागा 2मळाSया १९९५ मGये Nया वाढून १३८ 

झाSया Nयानंतर २००९ पयjत झालेSया तीन �नवडणुकांमGये जागा कमी होत पुVहा 

सुरवाती>याच ि
थतीपयjत hहणजे ९६ पयjत आSया आहेत.  दोVह3 प�ांना 2मळालेSया 

जागांचा 
वतंdपणे 8वचार केSयास २००४ पयjत 2शवसेनेला अiधक जागा 2मळत 

आSया आहेत.  परंत ु२००९ मGये भाजपने २ जागा अiधक 2मळवSया आहेत.  
प� / वष% १९९० १९९५ १९९९ २००४ २००९ 

2शवसेना ५२ ७३ ६९ ६२ ४५ 

भाजप ४२ ६५ ५६ ५४ ४६ 

आघाडी>या 

जागा ९४ १३८ १२५ ११६ ९१ 
 

भाजप - सेना युती

५ २
७ ३ ६९ ६२

४५४२

६५
५ ६ ५ ४ ४६

९४

१३८
१२५

११६

९१

०
२०
४०
६०
८०
१००
१२०
१४०
१६०

१९९० १९९५ १९९९ २००४ २००९

नवडणुक वष !

ज
ाग
ा

2शवसेना
भाजप
आघाडी>या जागा
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काँ�ेस – रा,/वाद< काँ�ेस आघाडी 

१९७८ पासनू महारा��ा>या राजकारणात शरद पवारांनी महNNवाची भू2मका बजावल3 

आहे.  १९७८ ते १९८० ते महारा��ाच े मुtयमंdी होत.े  Nयाकाळात Nयांनी 
वतःचा 

समाजवाद3 काँ#ेस हा नवीन प� 
थापन केला.  १९८० मGये Nयांना सNता गमवावी 

लागल3.  १९८८ पयjत 8वरोधी प�ात राहून Nयांनी काँ#ेसशी लढा Wदला.  याचकाळात 

शरद जोशी आ5ण Nयां>या शतेकर3 संघटनेबरोबर पवारांनी महारा��ातील बागायतदार 

�ीमंत शतेक-यांची आंदोलने चालवल3.  १९८६ मGये ते पुVहा काँ#ेसमGये सामील 

झाले.  १९८८ मGये Nयांना मुtयमंdीपद 2मळाले.  असे असले तर3 काँ#ेसमGये Nयांच े

फारसे चांगले 
वागत झाले नाह3.  पवारांना 8वरोध करणारा एक मोठा गट 

काँ#ेसमGये होता आ5ण आजह3 तो आहे.  १९९१ मGये पवार क� �ा>या राजकारणात 

सामील झाले.  त े क� �3य मंdी झाले.  माच% १९९३ मGये मुंबईत झालेSया 	चडं 

बाँब
फोटांनतर काँ#ेस संघटना आ5ण महारा�� रा+याची पुन%बांधणी कर^याच ेकारण 

देत ते पुVहा महारा��ा>या राजकारणात आले आ5ण महारा��ाच े मुtयमंdी झाले. 

१९९५ >या �नवडणुक�मGये Nयां>या नतेNृNवाखाल3ल काँ#ेसप�ाचा पराभव झाला.  

भाजप-सेना युतीच ेसरकार सNतेमGये आले.   
प� / वष% १९९९ २००४ २००९ 

काँ#ेस ७५ ६९ ८२ 

रा��वाद3 काँ#ेस ५८ ७१ ६२ 

आघाडी>या जागा १३३ १४० १४४ 



Chapter 6 - paper 4 marathi.doc 

Page 23 of 32 

काँ�ेस - रा,/वाद< काँ�ेस आघाडी

७५
६९

८२

५८

७१
६२

१३३
१४० १४४

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१९९९ २००४ २००९

नवडणकु वष!

ज
ाग
ा काँ#ेस

रा��वाद3 काँ#ेस
आघाडी>या जागा

 
 

 

१९९६ आ5ण १९९८ >या लोकसभा �नवडणुक�ची आकडवेार3 पाWहSयास आघाडी>या 

राजकारणाच ेप-रणाम 
प�ट Wदसतात.  १९९६ मGये काँ#ेसमGये सNता गमावSयामुळे 

नैराCयाच े वातावरण होत.े  Nयांनी �नवडणुका फारशा उNसाहाने लढ8वSया नाह3त.  

कोणNयाह3 प�ाबरोबर युती sकंवा आघाडी कर^याचा 	यNन केला नाह3.  याउलट 

सNता हाती आSयामुळे भाजप-सेना युतीमGये उNसाहाच ेवातावरण होत.े  आमजनतेचा 

Nयांना पाWठंबा होता.  हया सव% घटकांचा Nयांना 2मळालेSया जागांवर प-रणाम Wदसून 

येतो.  एकुण ४८ जागांपैक� काँ#ेसला केवळ १५ जागांवर समाधान मानावे लागले ३३ 

जागा भाजप सेना युतीला 2मळाSया.   
 

१९९८ >या �नवडणुक�मGये iचd पूण%तः बदलेले Wदसत.े  या �नवडणुक�पयjत सNताधार3 

भाजप-सेना युती मGये अनेक सम
या �नमा%ण झाSया होNया.  Nयांचा जनाधार कमी 

होत चालला होता.  काँ#ेसने माd शरद पवारां>या नेतNृNवाखाल3 काँ#ेस अतंग%त सव% 

गटांना एकd आणले, -रप~ल3कन प�ा>या सव% गटांना एकd आणले, Nयां>याशी 

जागांबाबत समझौता कeन सामोपचाराने वाद 2मटवले, शतेकर3 कामगार प�ाला 

बरोबर घेतले.  या सवा%चा प-रणाम होऊन काँ#ेस आघाडी>या जागा ३८ वर गेSया 
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आ5ण भाजप-सेना युती ३३ व�न १० वर आल3.  खाल3ल दोन आलेखांमGये हे iचd 


प�ट होत.े   

१९९६ आ�ण १९९८ महारा,/ लोकसभा नवडणुका -  
प	नहाय जागांची ि"थती

१५

३३

१५

६

१८

४
०

४
० १

०

१०

२०

३०

४०

काँ#ेस
2शवसेना
भाजप
-रप~ल3कन प�
शेतकर3 कामगार प�काँ#ेस १५ ३३

2शवसेना १५ ६

भाजप १८ ४

-रप~ल3कन प� ० ४

१९९६ १९९८

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

१९९६ आ�ण १९९८ आघाडी%या राजकारणाचा पIरणाम

१५

३८
३३

१०

०

१०

२०

३०

४०

काँ#ेस आघाडी
भाजप आघाडी

काँ#ेस आघाडी १५ ३८
भाजप आघाडी ३३ १०

१९९६ १९९८
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१९९९ मGये शरद पवार काँ#ेसमधून बाहेर पडले आ5ण Nयांनी रा��वाद3 काँ#ेस या न/या 

प�ाची 
थापना केल3.  १९९९ >या �नवडणुकांपासूनच रा��वाद3 काँ#ेसने काँ#ेस प�ा 

बरोबर आघाडी केल3 आहे.  दोVह3 प�ांनी आजपयjत ह3 युती Wटकवून ठेवल3 आहे.  

खाल3ल आलेखा	माणे या आघाडीची जागांची ि
थती संथ गतीने सुधारते आहे.  

काँ#ेस>या जागा वाढत आहेत तर रा��वाद3>या कमी होताना Wदसत आहेत. 
   

तसर< आघाडी 

२००९ महारा,/ Dवधानसभा नवडणुका -  आघा$या आ�ण 
प	ांची ि"थती (एकुण जागा २८८ )

१४४

९१

१४ १३
२६

०
२०
४०
६०
८०
१००
१२०
१४०
१६०

काँ#ेस-रा��वाद3
आघाडी

भाजप-सेना
आघाडी

�तसर3 आघाडी महारा�� नव
�नमा%ण सेना

इतर

आघा$या आ�ण प	

ज
ाग
ा

 

डावे प�, -रप~ल3कन प�, शतेकर3 कामगार प� या प�ांनी महारा��ात वेगळी 

आघाडी उभी कर^याच े	यNन ब-याच वेळा केले.  काह3 वेळा अतंग%त संघषा%मुळे तर 

काह3 वेळा काह3 बाYय घटकांमुळे ह3 आघाडी मोडल3.  २००९ >या �नवडणुकांमGये १७ 

प�ांनी एकd येऊन -रप~ल3कन डावे लोकशाह3 आघाडी – -रडालोस – 
थापन केल3.  

यामGये -रप~ल3कन पाट{ ऑफ इंडीया (संयु,त), शतेकर3 कामगार प�, समाजवाद3 

पाट{, भारतीय कhयु�न
ट प�, मा,स%वाद3 कhयु�न
ट प�, जनता दल से,युलर, 


वा2भमानी शतेकर3 संघटना, युDांद, लोकभारती, समाजवाद3 जन प-रषद, लोकसंघष% 

मोचा% (	�तभा 2शदें), 	हार (ब>च ुकडू), लोक जन श,ती पाट{, लोक राज�नती मंच, 

रा��3य समाज पाट{ (महादेव जानकर), सNयशोधक कhयु�न
ट, वसई संघष% स2मती 

या सतरा प�ांचा समावेश आहे. या आघाडीला २००९ >या �नवडणुकांमGये १४ जागा 

2मळाSया.   
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काँ�ेस आ�ण दKलत 

काँ#ेस प�ाने नेहमीच द2लत समाजाच े 	�त�नधीNव करणा-या प�ाबरोबर आघाडी 

कर^याचा 	यNन केला आहे.  महाNमा गांधीपासनू काँ#ेसच े हे धोरण राह3ले आहे.  

पंत	धान जवाहरलाल नेह�ंनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना स2मतीमGये तसेच 

Nयां>या पWहSया क� �3य मंdीमंडळात 
थान Wदले.  महारा��ात रा. स.ू गवई, 	काश 

आंबेडकर, इNयाद3 द2लत नेNयांनी वेळोवेळी काँ#ेसला साथ Wदल3 आहे.  शरद पवारांनी 

रामदास आठवले यां>या गटाबरोबर �नवडणुका लढ8वSया आहेत.  या धोरणामुळे 

काँ#ेसला नेहमीच द2लत जनतेचा पाWठंबा 2मळत आला आहे.   

मतदार वत!नाच ेबदलते )वाह  

 

मतदान कर^याचा ह,क हा लोकशाह3 /य
थेमधील नाग-रकांचा अमूSय ह,क मानला 

जातो.  याव�न तेiथल जनतेकड ेसाव%भौमNव आहे हे सूiचत होत.े  भारतीय रा+यघटनेने 

सव% नाग-रकांना 	ौढमताiधकार Wदला आहे.  याचा अथ% वयाची अठरा वषa पूण% झालेSया 

भारतीय नाग-रकाला 2लगं, भाषा, जात, धम%, शै�5णक दजा%, /यवसाय, आiथ%क पत, 

जVम
थान, वैचा-रक 2भVनता यापैक� कोणNयाह3 आधारावर भेदभाव न करता मतदानाचा 

ह,क 	ाyत होतो.  या पाठात इतरd WदलेSया त,Nयांचा अJयास केSयास साधारणपणे ५५ 

ते ६० ट,के नाग-रकांनी १९५२ पासनू आजपयjत झालेSया �नवडणुकांमGये मतदानाचा 

आपला ह,क बजावलेला Wदसून येतो.  मतदारांचा कल बदलता Wदसून येतो. 
 

बदलNया मतदारवत%नाचा अJयास काह3 शै�5णक आ5ण इतर संशोधन सं
थांनी नेहमीच 

केला आहे.  अल3कड े दरूiचdवाणी आ5ण इंटरनटे>या 	भावामुळे या	कारचे अJयास 

अiधक 	काशझोतामGये आले आहेत.  आमजनतेमGयेह3 याची बर3च चचा% होताना Wदसत.े  

या 	काराची लोक8	यता बघून काह3 प�ांनी काह3 सं
थांमाफ% त आपSया सोयीचे �न�कष% 

लोकांपुढे मांड^याचे आ5ण Nयामधून मतदारांवर 	भाव टाक^याचा 	यNन केSयाची 

उदाहरणेह3 आहेत.  
 

सवa�णा>या सहाpयान े मतदार वत%नाचा अJयास कर^यात येतो.  महारा��ाचा अJयास 

करायचा असSयास महारा��ाती काह3 8वधानसभा मतदारसंघातील काह3 मतदार 

क� �ांमधील काह3 मतदारांची �नवड केल3 जात.े  ह3 �नवड करताना कोणताह3 8वशषे �नकष 

न लावता  संtयाशा
dामधील रॅVडम स�पल3ंग प�तीचा साधारणपणे उपयोग केला जातो.  

काह3 वेळा जाणीवपूव%क काह3 �नकष लावून ह3 �नवड केल3 जात.े  या मतदारांकडून 

माWहती 2मळव^यासाठ_ एक 	Cनावल3 तयार केल3 जात.े   
 

सवa�ण साधारणपणे तीन टyyयात घेतले जात.े  पWहला टyपा �नवडणुक�आधी दोन तीन 

आठवड े सुe होतो.  यामGये मतदाराला व
तु�न�ठ 	Cन 8वचा�न माWहती घेतल3 जात.े  

दसुरा टyपा hहणजे ए,झीट पोल – मतदार मतादाना>या Wदवशी मतदान क� �ावर 	Nय� 
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मतदान कeन बाहेर आSयावर Nयाला काह3 	Cन 8वचा�न माWहती घेतल3 जात.े  

या	कार>या सवa�णाचा मुtय उ�ेश �नकालाचा नेमका अंदाज बांधणे हाच असतो.  �तसरा 

टyपा �नवडणुक �नकालानंतर घेतला जातो.  यामGये मतदारांकडून स8व
तर माWहती 

घेतल3 जात.े  8वCलेषणाNमक अJयासासाठ_ याचा उपयोग होतो.  WदSल3ि
थत स�टर फॉर 


टडी ऑफ ड/ेहलपींग सोसायट3ज (8वकसनशील समाज अJयास क� �) या सं
थेने 

भारता>या 	Nयेक रा+यातील नांमांक�त 8वfयापीठांबरोबर �नवडणुक सवa�णे घेतल3 आहेत.  

महारा��ात Nयांनी पुणे 8वfयापीठा>या रा+यशा
d8वभागा बरोबर काम केले.  पुणे 

8वfयापीठा>या रा+यशा
d8वभागाने १९६० आ5ण १८७० >या दशकातह3 या	कारची सवa�णे 

घेतल3 होती.     
 

१.१९ अ~ज एवढ3 भारताची लोकसंtया आहे.  Nयापैक� ७० कोट3>या आसपास मतदार 

आहेत.  पण यापैक� ५५ ते ६० ट,के लोकांनीच आपला मतदानाचा ह,क आजवर 

बजावला आहे.  समाजातील काह3 वग% मतदानाब�ल उदासीन असतात.  या उदासीनतेची 

कारणे अनेक आहेत, 	Nयेक वगा%साठ_ ती वेगळी आहेत.  �ीमंत आ5ण 	
था8पत वग% 

सहसा मतदाना>या भानगडीत पडत नाह3 असा जगभरचा अनुभव आहे.  भारत आ5ण 

8वशषेतः महारा��ह3 या �नयमाला अपवाद नाह3.  �ींमत आ5ण 	
था8पत वग% आपSया 

Wहतर�णासाठ_ एकूणच राजक�य /यव
थेवर फारसा अवलंबून नसतो.   
 

मतदान क� �े बळकावणे, मतदारांना पैसे, कपड,े धाVय, दा� इNयाद3 गो�ट3ंचे अ2मष 

दाखवून आपSयाकड ेवळ8वणे, sकंवा मतदारांना धमकावणे हे सव% 	कार भारतभर सव%d 

चालतात.  या सव% बाबींचाह3 मतदार वत%नावर 	भाव पडतो.   
 

साधारणपणे पुeषांपे�ा 
dीयांचे मतदानाचे 	माण कमी असत.े  पुeष	धान सं
कृतीचा हा 

प-रणाम आहे.  एकूणच सु2श��त आ5ण नोकरदार मWहलांचे 	माण पुeषांपे�ा कमी आहे.  

बहुतेक मWहला आजह3 गहृ3णीच आहेत.  राजकारणात सहभागी असलेSया मWहलांचे 	माण 

खूपच कमी आहे.  
था�नक 
वरा+य सं
थांमGये 
dीयांसाठ_ ३० %  आर�ण आहे.  Nया 

पदांवर 
dीया �नवडूनह3 आSया आहेत.  परंतु असे Wदसून आले आहे क� या 
dीया 


वतःचे �नण%य 
वतः घेऊ शकत नाह3त.  Nया आपSयाच घरातील पुeष सद
यांवर 

अवलंबून असतात.  काह3 Wठकाणी सव% कारभार पुeषच चालवतात, फ,त 
dी 	�त�नधीची 

कागदपdांवर सह3 घेतल3 जात.े      
 

काह3वेळा सNतेमGये असलेSया प�ासंबंधी समाजात नाराजी असत.े  अशावेळी मतदार 

सNताधार3 प�ा>या 8वरोधात इतर प�ांना मते देतात.  सNताधार3 प�ासंबंधी Nयांचा 

�म�नरास झालेला असतो आ5ण Nयांना इतरांना संधी देऊन पहायची असत.े  Nयांना बदल 

हवा असतो आ5ण बदलामुळे काह3 चांगले घडले अशी Nयांची अपे�ा असत.े   
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काह3 मतदारांकर3ता प�ापे�ा उमेदवार महNNवाचा असतो.  Nयांना एखादा प� आ5ण 

Nयाची Gयेय धोरणे आवडत नसतील परंतु तर3ह3 केवळ उमेदवार पसंत असSयामुळे त े

Nया उमेदवाराला hहणजेच पया%यान ेनावडNया प�ाला आपले मत देतात.  उदा. एखाfया 

प�ाने एखाfया लोक8	य 2सनेअ2भनेNयाला आपSया प�ाचे �तक�ट Wदले तर लोक प�ाचा 

8वचार न करता Nया उमेदवाराला आपले मत देतात.  याउलट काह3वेळा केवळ प�ाकड े

बघून मतदान केले जात.े  
वातं'यानंतर पWहSया काह3 �नवडणुक�ंमGये काँ#ेसप�ाला 

मतदारां>या या भू2मकेचा फायदा झाला.   
 

मतदारांवर जातीचा 	भावह3 पडतो. सव%च प�ांना उमेदवार �नवड^यापूवg मतदारसंघांची 

जाती>या आधारावर चाचपणी �यावी लागत.े  वत%मानपdांमधूनह3 या बाबींची खूल3 चचा% 

होताना Wदसत.े  परंत ुअल3कड े हे iचd काह3से बदलू लागले आहे.  जो 8वकासाची हमी 

देतो Nयाला पाWठंबा fयायला लोक तयार असतात.  उदा. १९९० >या दशकात �बहार मGये 

लोकांनी मोqया 	माणावर जाती>या आधारावर मतदान केले.  अल3कड>या काह3 

�नकालांवeन माd हे 	माण कमी झाSयाचे Wदसून येत.े     
 


वातं'यानंतर पWहSया काह3 �नवडणुकांमGये मतदारांवर 
वातं'य चळवळीचा 	भाव होता.  

Nयाचा फायदा काँ#ेसप�ाला 2मळाला.  सNत>ेया आधारान े काँ#ेस प� अiधक बळकट 

झाला.  महारा��ातह3 साधारणपणे हेच iचd Wदसत.े  १९५७ आ5ण १९७७-७८ चा अपवाद 

वगळता १९९९ पयjत मतदारांनी काँ#ेसप�ालाच मोqया 	माणावर मतदान केले.   
 

१९८५ पासनू महारा��ा>या राजकारणात 2शवसेनेचा 	भाव वाढत गेला.  १९९० साल3 

भाजप-सेना युती>या जागांची संtया वाढल3 आ5ण १९९५ मGये Nयां>या हाती सNता आल3.  

१९९९ मGये काँ#ेस-रा��वाद3 काँ#ेस आघाडी कड ेसNता आल3.  २००४ आ5ण २००९ >या 

�नवडणुकांमGयेह3 ह3च ि
थती कायम राह3ल3.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter 6 - paper 4 marathi.doc 

Page 29 of 32 

 

 

 

 

१९६२ ते २००९ पयUत%या महारा,/ Dवधानसभे%या नवडणकु�तील प	नहाय िजंकलेMया 

जागांचा त;ता.   

 

1. “---” या iचVहाचा अथ% संबंधीत प�ाने ती 8व2श�ठ �नवडणुक लढवल3 नाह3 sकंवा 

तो प� Nयावेळी अि
तNवात न/हता.  उदा. १९८० साल3 भारतीय रा��3य 

काँ#ेस>या   रकाVयात “---” हे iचVह दाखवले आहे कारण Nयावषg महारा��ात 

तो प� अि
तNवात न/हता.  Nया>या जागी भारतीय रा��3य काँ#ेस (आय) हा 

प� होता, Nयाने १८६ जागा 2मळवSया.  १९७८ >या �नवडणुक�त हे दोVह3 प� 

होते आ5ण पुढे १९८५ पासनू>या  �नवडणुकांमGये केवळ भारतीय रा��3य 

काँ#ेस हाच प� राह3ला.  Nयाच	माणे जनसंघ आ5ण भाजपचह3 आकडेवार3 

पाहता येईल.    
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Sr 
No Party 1962 1967 1972 1978 1980 1985 1990 1995 1999 2004 2009 

1 भारतीय Dातंी दल --- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- --- 

2 भारतीय कॉ#ंेस (समाजवाद3) --- --- --- --- --- 54 --- 0 --- --- --- 

3 भारतीय कॉ#ंेस (समाजवाद3 – शरदचं� 2सVहा) --- --- --- --- --- --- 1 --- --- --- --- 

4 भारतीय रा��3य काँ#ेस (आय) --- --- --- 62 186 --- --- --- --- --- --- 

5 भारतीय रा��3य काँ#ेस (यू) --- --- --- --- 47 --- --- --- --- --- --- 

6 जनता प� --- --- --- 99 --- 20 --- 0 --- --- --- 

7 जनता प�  (जेपी) (चरण2सगं आ5ण राजनारायण यां>या गटानंा जागा 2मळाSया नाह3) --- --- --- --- 17 --- --- --- --- --- --- 

8 संयु,त समाजवाद3 प� / समाजवाद3 प� --- --- 3 --- --- --- --- --- --- --- --- 

9 संघटना समाजवाद3 प� (SSP) --- 4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 	जा समाजवाद3 प� 9 8 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

11 समाजवाद3 प�  1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

12 Wहदं ूमहासभा 0 0 0 0 --- --- --- --- --- --- --- 

13 जन संघ 0 4 5 --- --- --- --- --- --- --- --- 

14 राम रा+य प-रषद  0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

15 
वतंd प� 0 0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

16 भारतीय रा��3य काँ#ेस  215 203 222 69 --- 161 141 80 75 69 82 

17 रा��वाद3 काँ#ेस प� --- --- --- --- --- --- --- --- 58 71 62 

18 भारतीय जनता प� --- --- --- --- 14 16 42 65 56 54 46 

19 2शवसेना  (१९९० मGये 	ादे2शक प�ाचा दजा% 2मळाला.) --- --- 1 0 ---   52 73 69 62 44 

20 अप� 15 16 23 28 10 20 13 45 12 19 24 

21 महारा�� नव�नमा%ण सेना --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 13 

22 इतर प� --- --- --- --- --- --- --- 2 3 5 7 

23 समाजवाद3 पाट{ --- --- --- --- --- --- --- 3 2 0 4 

24 शेतकर3 कामगार प� 15 19 7 13 9 13 8 6 5 2 4 

25 भा-रप बहूजन महासंघ --- --- --- --- --- --- --- 0 3 1 1 

26 मा,स%वाद3 कhयु�न
ट प� 0 1 1 9 2 2 3 3 2 3 1 

27 ऑल इं}डया फॉरवड% ~लॉक --- --- 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

28 बहुजन समाज प� --- --- --- --- --- --- 0 0 0 0 0 
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29 भारतीय रा��3य काँ#ेस (संघटना) --- --- 0 --- --- --- --- --- --- --- --- 

30 मु
ल3म ल3ग --- --- 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

31 जनता दल  (जेडी एस ्1999) --- --- --- --- --- --- 24 11 2 0 --- 

32 भारतीय -रप~ल3कन प� (आंबेडकर) --- --- --- --- --- --- 0 0   1 0 

33 -रप~ल3कन प� (आठवले) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 0 

34 -रप~ल3कन प�  (खोXागड)े --- --- --- 2 1 0 1 0   --- 0 

35 भारतीय कhयु�न
ट प� 6 10 2 1 2 2 2 0 0 0 0 

36 -रप~ल3कन प�   3 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 

  Total 264 270 270 288 288 288 288 288 288 288 288 



Chapter 6 - paper 4 marathi.doc 

Page 32 of 32 

सारांशः- 

या पाठाची सुरवात राजक�य प�ांचा चचaने झाल3.  Nयांची कायa, रचना, 	कार, 

8वचार	णाल3 इNयाद3 बाबींची चचा% कeन आपण महारा��ातील 	मुख राजक�य प�ांची 

याद3 पाWहल3.   
 

Nयानंतर महारा��ातील �नवडणुक�ंचा थोड,यात आढावा घेतला.  पुढ>या भागात 

काँ#ेस>या वच%
वाची कारणे पाWहल3.  काँ#ेसचा थोड,यात इ�तहास पाWहला.  संयु,त 

महारा�� चळवळ आ5ण काँ#ेसची भू2मकाह3 अJयासल3.   
 

पुढ>या भागात आपण आघा=यां>या राजकारणा>या उदयाचा आढावा घेतला.  यामGये 

पुलोद आघाडी पासून भाजप-2शवसेना आघाडी आ5ण काँ#ेस-रा��वाद3 काँ#ेस आघाडी 

आ5ण �तसर3 आघाडी या सवाjचा समावेश होतो.  काँ#ेस आ5ण द2लतां>या आघाडीचाह3 

8वचार आपण केला. 
 

आ5ण शवेट>या टyyयात आपण मतदार वत%ना>या बदलNया 	वाहांचा थोड,यात वेध 

घेतला.    
 

)Wनः- 
 

1. महारा��ातील राजक�य प�ां>या 	मुख आघा=यांची चचा% करा. 

2. महारा��ातील काँ#ेस>या 	भूNवा>या कारणांची चचा% करा. 

3. महारा��ातील बदलNया मतदार वत%न 	वाहांची चचा% करा. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


