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जगामध्ये अनेक सताांत्तरची बांड े झाली तशी ती भारतात दखेील त्याप्रमाणे ती महाष्ट्रात दखेील झाली. 

महारष्ट्र दखेील त्याला उपवाद नाही. महाष्ट्रात झालले्या सताांत्तर बांडा ववषयी माझे मुलभूत ववचार 

माांडण्याचे प्रयत्न मी या शोध वनबांधतनू करणार आह.े याववषयी ऐतहावसक ,वणाात्मक समीक्षा पद्धतीचा 

वापर करणार आह.े अगदी पाह्यला गेले तर सांयुक्त महारष्ट्र स्थापनेपासूनच कॉंग्रेसचा बालेककल्ला महारष्ट्र 

रावहला आह े . त्यामुळे बऱ्याच काळ कॉंग्रेस सत्ता महाष्ट्रावर रावहली आह.े कॉंग्रेसच ेप्रथम व महाराष्ट्राच े

दखेील प्रथम मुख्यमांत्री यशवांतराव चव्हाण ते २०१४ सालच्या आघाडी सरकार पयंत भाजप सेना युती 

काळ १९९५- १९९९ वगळता. १९६७ साली दशेात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या नांतर कॉंग्रेस 

वखळवखळी झाल्या नांतर १९६९ साली कॉंग्रेस मध्य े पवहली फुट पडली. पण कॉंग्रसे चा प्रभाव कायम 

रावहला आणीबाणीत कॉंग्रेस सरकार वस्थर रावहले. आणीबाणी नांतर दशेातील सत्ता जाऊन दशेात जनता 

सरकार आले . १९७८ साली कॉंग्रेस मध्ये दसुरी फुट पडली व महाष्ट्रात पवहले वबगर कॉंग्रेस सरकार 

स्थापन झाले त्याला पुरोगामी लोकशाही आगदी नाव दणे्यात आले या सरकारचा नतेा होता सवांत तरुण 

चेहरा वय ३८ वषा नाव शरद गोववदराव पवार . शरद पवाराांनी अचानक सत्त ेतून बाहरे पडून वबगर 

कााँग्रेसी सरकार स्थापन करण्याच कारण काय बर असाव....? 

याला कारण होत १९७२ पासून कॉंग्रेसमधील 

अांतगात कलह त्यामुळ महाराष्ट्र कॉंग्रेस मध्य े

पडलेले दोन गट,तस पावहलां तर महाराष्ट्रच्या 

राजकीय चौकटच्या भववतव्याच्या दषृ्टीने एक 

ऐतहावसक टप्पा होता. यशवांतराव चव्हाण याांनी 

१९६० उभारलेल्या राजकीय डोलारयावर 

इांकदरा गाांधींची वक्र दषृ्टी आह े ,याचे भान 

यशवांतराव याांचा वशष्य शरद पवार जाणत होते. 

म्हणून त्याांनी थोड्याच काळात सांयुक्त 

मांत्रीमांडळा सुरुांग लावून 18 आमदारासह 

समाजवादी कॉंग्रेस नावाने आपला स्वतांत्र 

प्रादवेशक गट स्थपन करून वबगर कॉंग्रेस पक्षाांच े

नेतृत्व स्वत: कड ेघतेले. अशा रीतीने महाराष्ट्रात 

पवहले सताांत्तर घडून जुलै १९७८ शरद पवार 

मुख्यमांत्री झाले. पण ते जास्त काळ सत्तेवर राहू 

शकले नाहीत. याच काळात जनता पक्षातील 

फाटाफुटीमुळे प्रथम मोराजी दसेाई नांतर 

चरणवसग सरकार अल्पमतात गेली आवण 

जानेवारी १९८० मध्ये लोकसभा वनवडणूक 

पुन्हा घ्यावी लागली .यामध्ये इांकदराजीनचा 

ववजय झाला त्या पांतप्रधान झाल्या अशावेळी 

वसांतराव व यशवांतराव पुन्हा इांकदरा कॉंग्रेस मध्य े

गेले मात्र पवार स्वतांत्र रावहले . सत्तेवर येताच 

इांकदराजींनी ९ वबगर कॉंग्रेस राज्य बरखास्त केली 

आवण राष्ट्रपती राजवट लावली. आवण 

पवारानच, सरकार कोसळले .पुढे महाराष्ट्रात 

ववधानसभा वनवडणुका घेण्यात आल्या यामध्ये 

कॉंग्रेस आय ला १८६ जागा वमळाल्या तर 

पवाराांच्या कॉंग्रेस एस ने ४७ जागा वमळवल्या . 

इांकदरा कॉंगे्रस मध्ये वतकीट वाटपात मोलची 

भूवमका बजावणारे अांतुल े मुख्यमांत्री बनले त े

महाराष्ट्राचे प्रथम मुस्लीम मुख्यमांत्री होते. अश्या 

रीतीन े ह े मोठे सताांत्तर होते. पण पुढे मराठा 
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नेतृत्व सांघषा व वसमेंट वाटप प्रकरण आवण इांकदरा 

प्रवतभा प्रवतष्ठान वनधी याांच ेवनवमत होऊन अांतुल े

गेले .व बाबासाहबे भोसले नवीन मुख्यमांत्री झाले 

. इांकदरावजना सत्ता आपल्या हातात हवी होती 

त्यासाठी त्याांनी कमी आमदार पाठींबा असलेला 

नेता वनवडला होता. वसांतदादा गटची खूप 

मानहानी झाली होती तरी दखेील ते शरद 

पवाराांशी जुळवून घ्याला तयार नव्हत े. त्यामुळ 

महारष्ट्र कॉंग्रेस वखळवखळी झाली ग्रामीण 

भागतील कायाकत्याचंे जाळे ववनून पक्ष उभारून 

सत्ता स्थपन करण्याची कायापद्धती बाजूला पडली 

व कें द्रीय नेत्याकड ववशला लावून आपल्या 

पदरात मांत्री पद आमदारकी महामांडळ खाती 

आपल्या पदरात पाडून घेण्याची लगीनघाई सुरु 

झाली १९८० साला पासून जनवहतभीमुख 

राजकारण बाजूला पडून स्व:वहत राजकारण चा 

पायांडा पडला. पण 

वषाभरात बाबासाहबे भोसले पायउतार 

झाले.(फेबुवारी१९८३) आवण वसांतदादा पुन्हा 

मुख्यमांत्री झाले. पण १९७५ ते १९८२ या 

काळातील पडझडीच्या पार्श्ाभूमीवर महाराष्ट्रात 

मराठा नेतृत्वाकडून या काळात त्याांना पुरेस े

स्वातांत्र्य वमळणे शक्य नव्हते. १९८५ साली 

इांकदरा गाांधी हत्येनांतर त्याचा अनुभव कॉंग्रेसला 

आला राजीव गाांधी नवखे नेतृत्व असून दखेील 

कॉंग्रेसला १९८० पेक्ष्या २४ जागा कमी 

वमळाल्या (१६२ ). वसांतदादाांनी आपल्या 

मनाववरूढ प्रभा राव याांना प्रदशेाध्यक्षपदी 

नेमल्याने राजीनामा कदला . त्यावेळी महारष्ट्रात 

वसांतदादा गटाचे वशवाजी पाटील वनलांगेकर 

मुख्यमांत्री झाले. पण वषाभरात मुलीचा एक गुण 

वाढीचा कलांक लागला व त्याांना दखेील 

राजीनामा द्यावा लागला (माचा १९८६). 

त्याांच्या नांतर पुन्हा शांकरराव चव्हाण मुख्य मांत्री 

झाले ते जनू १९८८ पयतं पदावर रावहले . 

१९७५ ते १९८८ या काळात महाराष्ट्राने ८ 

मुख्यमांत्री पवहले. या काळात 14 वषाात 

वसांतदादा ४३ मवहने तर शांकरराव चव्हाण ५३ 

मवहने पदावर रावहल े.१९८३ ते १९८५ मधील 

सव्वादोन वषााची कारकीदा ववक्रमी ठरली. 

१९७५ नांतर २०१४ पयंत कोणताच मुख्यमांत्री 

पाच वषा पदावर राहू शकला नाही वह 

महाराष्ट्राची खरी शोकाांवतका आह.े पवार 

दसुऱ्याांदा मुख्यमांत्री बनले ते साल होते जनू 

१९८८ कारण १९८६ साली पवाराांनी राजीव 

गाांधी याांच्या उपवस्थत औरांगाबाद येथे कॉंग्रेस 

आय मध्ये प्रवेश केला त्यावेळी शांकर चव्हाण 

मुख्यमांत्री होते , पण ते मराठा नेताांचे पाठबळ 

नसलेले नेते होते याचा फायदा पवाराांनी 

पक्षातील मराठा नेत्यांचा नतेा होण्यासाठी करून 

घेतला व पवार पक्ष बाांधणी साठी लागले 

,त्यामुळ त्याचां स्थान व उांची वाढली म्हणूनच 

त्याना मुख्यमांत्री बनवण्यात आले . 

कॉंग्रेसेतर पक्षमहाराष्ट्र हा कॉंग्रेसचा बालेककल्ला 

असल्याने महाराष्ट्रतील इतर पक्षाांना वाढीस 

येवडा वाव नव्हता . व त्याांच्याकड े तसे सक्षम 

नेतृत्व दखेील उपलब्ध नव्हती असे दखेील 

म्हणता येईल. वबगरकॉंग्रेस पक्षात ऐवढी ताकद 

नव्हती कक त े राज्यातील सत्ता पररवतान करू 

शकतील . त्याांचा पक्ष ववस्तार आवण 

कायाकतनेची सांख्या फारच तोकडी होती 

.कॉंग्रेसला पयााय म्हून शेतकरी कामगार पक्ष 

वनमााण झाला , पण फक्त मयाकदत कालवधी 

पुरताच १९६० ते १९७८ पण शे.का.प स्व:ताचे 

स्थान वनमााण करू शकला नाही. कारण अनेक 

महत्त्वाचे नेत ेकॉंग्रेस मध्य े वनघून गेल ेहोत.े पण 

ववरोधी पक्ष ऐक्य आवण आणीबाणी मूळ पक्ष 

पुन्हा वजवांत झाला पु.लो.द सरकारचा घटक 

म्हणून मांत्रीमांडळत सहभागी त्यावेळी शे.का.प च े

13 आमदार वनवडून आले होते. १९७७ पूवी 

जनसांघ आवण समाजवादी पक्ष याांचही 

महाराष्ट्रात ताकद नगण्य होती . जनसांघाचे ४-५ 

तर समाजवादी पक्षाचे ८-१० आमदार होत े

.शहरी भागात या पक्षाांचे थोडफेार स्थान होते. 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकर चळवळीमुळे 

महाराष्ट्रातील दवलत समाज जागृती झाली. पण 

वतचा राजकीय फायदा उठववणे ररपवब्लकन 

पक्षला जमले नाही .१९७२ नांतर तरुण 

कायाकत्यांनी दवलत पांथासा वह लढाऊ सांघटना 

स्थपना केली ,पण फुटीमुळे ती चाली 

नाही,मराठवाडा ववद्यापीठच्या नामाांतरासाठी 

१९७८ पूवी ररपवब्लकन पक्षाने कोणतेही 

राजकीय स्तरवर प्रयत्न केल ेनव्हत े .१९७८ च्या 
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ववधानसभेत ररपवब्लकन पक्षाचे फक्त २ आमदार 

होते.याच काळात अरुण काांबळे ,रामदास 

आठवले याांची भारतीय दवलत पांथासा वह सांघटना 

ववस्कळीत स्वरुपात अवस्तवात होती. पुढे १९८३ 

साली प्रकाश आांबेडकर राजकीय कायाला आरांभ 

केला .भारतीय ररपवब्लकन पक्षाची स्थपना 

केली. हा त्याांचा पक्ष जास्त काही प्रभाव दाखवू 

शकला नाही. १९७५ सालापासून दशेच्या 

राजकारणचा प्रवाह नव्या कदशने सुरु झाला. 

त्याच साली सरकारने राष्ट्रीय स्वयां सेवक सांघ 

वरती बांदी घातली होती, त्यामुळे सांघाने वबगर 

कॉंग्रेस पक्षाांना एकत्र करून सत्ता स्थापनते 

मोलाची कामवगरी घडवून सत्तते सहभागी 

झाला. महारष्ट्रात नववहदतु्ववाद सांघटनाचे प्रास्त 

वाढले. इतर  सांघटना मागे पडल्या १९८० साली 

स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्ष न े

गाांधीवादी समाजवाद टाकून दऊेन सरळपणे वहद ू

राष्ट्रवादचा पुरस्कार केला.१९८४ साली 

रामजन्म भूमी मुद्यावरून आांदोलनाने वेग 

घेतल्यावर ह े वहदतु्ववादी राजकारण सरुळीत 

पणे सुरु झाले. महाराष्ट्रातील नववहदतु्ववादी 

सांघटना मागे पडण्याचे कारण म्हणजे वशवसेनने े

उचलेले वहदतु्वाचे वशवधनुष्य. 

१९६६ पासून अवस्तवात आलेली वशवसेना 

मुांबई-ठाण्या बाहरे नगण्यच होती. बाळ ठाकरे 

याांची भूवमका मुस्लीम ववरोधाची होती,पण 

वशवसेना पुड े आली ती मराठी माणसाांचे 

वहतरक्षण करणारी दवक्षणत्याववरोधी सांघटना 

म्हणून . १९७५ त े १९८३ या काळात सनेेचा 

मागमूसही नव्हता. १९८४ सालच्या वभवांडी 

येथील दांगली नांतर सनेेची लोकवप्रयता वाढली. 

सेना- भाजप ला वहदतु्व ग्रामीण भागात 

पोहचवण्यात यश आले.  महारष्ट्रात कॉंग्रेसची 

पडझड चालू झाली असताना नवीन शक्तींना 

वमळाला, त्यामध्ये आघाडीवर होत्या त्या 

शेतकरी चळवळी. शेतकरी जाती कॉंग्रेच्या कणा 

होत्या , कॉंग्रेसने त्याांच्याकड दलुाक्ष केल त्यामुळ 

त्या सांघटना वेगळ्या झाल्या. १९७८ साली 

शेतकरी शरद जोशी याांच्या नेतृत्वा खाली काांदा 

आांदोलन उभे केले (१९७९-८०) पुणे व नावशक 

वजल्ह्यात ह ेआांदोलन झाल ेपोलीस गोळीबार व 

सरकारने हमी भावाने काांदा खरेदी करण्यच े

मान्य केले त्यामुळ शेतकरी सांघटनाची 

लोकवप्रयता वाढली. १९६० नांतरच्या 

बहुजनसमाजवादी भूवमका यामुळे दीघाकाळ 

महाराष्ट्रात मागसलेल्या जातींच े राजकरण 

अवस्तवात नव्हत.े १९७० नांतर प्रबळ जातीच े

नेते दरू सारण्यचे धोरण म्हणून इांकदरा गाांधीनी 

डावपेचातून 

मराठा वबगरमराठा अशा फुटीचा पाया घातला 

.महारष्ट्रात वशक्षण,सवलती ,वस्तीग्रह या 

प्रश्ाांच्या वनवमताने ‘मागास समाज सांघषा 

सवमती’ स्थपना झाली (१९७८) शरद पवाराांच्या 

पुलोद सरकार बरखस्त झाले यातून काहीच 

वनष्कषा वनघाला नाही. १९८० साली मांडळ 

आयोगचा अहवाल आल्यानांतर पुन्हा एकदा 

मागास वगा सांघटना सक्रीय झाल्या. १९८३ 

पासून ‘मांडल आयोग आयोग कृती सवमती’ आवण 

राष्ट्रीय मागास वगा महासांघ’ याांच्या माफा त ह े

प्रयत्न सुरु झाले. या प्रयत्नाांना जनता 

पक्ष,शे.का.पक्ष,भारतीय जनता पक्ष तसेच कॉंग्रसे 

(एस) याांचा पाठींबा होता. १९८९ साली वतकीट 

वाटप मुद्यावरून महाराष्ट्र कॉंग्रेस मध्ये अनेक गट 

पडले .ववदभाात मोठ्या प्रमणावर बांडखोरी 

झाली. इांकदरावनष्ठ ववदभा कॉंग्रेस, मराठवड्यात 

रायभान जाधवाांनी समाांतर कॉंग्रेस घोषणा केली. 

महारष्ट्र इांकदरा कॉंग्रेस नावचा पक्ष उदयाला 

आला. कॉंग्रेस पक्षाने नवीन स्थापन झालेल्या 

ररपवब्लकन पक्षा सोबत यतुी करायचे ठरवले, 

13 जागा ररपवब्लकन पक्षाला कदल्या. २७६ 

जागा स्व:त कॉंग्रेसन े लढवल्या. ररप 

12,वशवसेना 183 ,भाजप 104,पुलोआ 213 

जागा लढवत होत.े  

1990 साली ववधानसभा वनवडणूक वनकाल तक्ता 

पक्ष लढवलेल्या जागा वमळवलेल्या जागा मताांची टके्कवारी 

कॉंग्रेस 276 141 39.17 
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वशवसेना 183 52 16.27 

भाजप 104 42 10.80 

जनता दल 213 24 13.11 

शेकाप 40 8 2.35 

भाकप 16 2 0.84 

माकप 12 3 0.77 

कॉंग्रेस एस 73 1 098 

भारीप खो 19 1 0.54 

लोकदल ब 29 - 0.03 

जनता पक्ष 10 - 0.01 

अपक्ष 2789 14 15.13 

कॉंग्रेसला अपेक्षे प्रमाणे यश भेटल नाही पण 217 

जागा दसुर् या क्रमाांकची मते होती. या यशात 

शरद पवाराांचा मोठा वाटा होता . तरी शहरी 

भागात वहदवुादी पक्षला चाांगली मते वमळाली 

होती. भाजप सेना यतुी ने 94 जागा वजकून प्रथम 

प्रबळ ववरोधी पक्ष नेता पद वमळवले होते, या 

नांतर आज 2019 पयंत कोंगे्रस पुरेश्या जागा व 

बहुमत कधीच वमळवू शकली नाही ह े नोंद 

करण्याची बाब आह े. 

खर् या अथााने शुद्ध वबगर कोंगे्रसी सरकार 1995 

साली भाजप सनेा यतुी च्या माध्यमातून सवा 

प्रथम महाराष्ट्राने पवहले. याला तत्कालीन कारण 

करणीभूत होते , ते 1994 मध्ये झालेले गोवारी  

126 मोचेकरी पोवलस लाठीबारत  ठार झाले. 

या लोकाांच्या पाठीशी भाजप ठाम पाने उभा 

रावहला. मुांढे ह ेराज्यस्तरीय नेता म्हणून उदयास 

आले . याच काळात भाजप ने भ्रष्टचार व 

गुन्हगेारी यावर खूप आवाज उठवला.याच 

काळात (1992)वशवसेना चे छगन भूजबळ 18 

आमदार घेऊन बाहरे पडले.त्यातील तीन सेनते 

परत आल,े बाळासाहबे याांनी सेना पक्ष प्रमुख पद 

त्याग करयचा वनणाय घेतला  पुढे 1993 साली 

मागे घेतला.याचा पररणाम कॉंग्रेसला 1995 ला 

सत्ता गवमावी लागली, ह े महाराष्ट्रातील सवाात 

मोठे सताांत्तर होते. मनोहर जोशी मुख्यमांत्री झाले 

ते चार वषा पदावर रावहल े त्याांनांतर  नारायण 

राणे शेवटी एका वषासाठी मुख्यमांत्री झाले 

त्याांच्या सोबत गोपीनाथ मुांढे ह े उपमुख्यमांत्री 

होते . जुन 1999 साली सोवनया गाांधीच्या 

परदशेी मुद्द्द्यवरून पवाराांनी कॉंग्रेस सोडून 

आपला राष्ट्रवादी कोंग्रेस नावचा पक्ष स्थापन 

केला. सप्टेंबर 1999 सालच्या वनवडणुकीत 

कॉंग्रेस ला 75 जागा तर भाजप सेना युतीला 

125 जागा (69+56=125) आवण राष्ट्रवादी 

कॉंग्रेस  ला 58 जागा वमळाल्या. वत्रशांकु अवस्था 

वनमााण झाली होती. सनेा युती मुख्यमांत्री 

पदावरून वाद याच स्ांनधीचा फायदा घेत 

पवाराांनी कोंग्रेस सोबत आघाडी स्थापन करून 

सरकार स्थापन केले यामुळ सत्ता कॉंग्रेस कड पण 

सत्तेत आता भागेदारी होती राष्ट्रवादीची त्यावेळी 

उपमुख्यमांत्री बनले छगन भजुबळ. ववलासरावना 

काही राजकीय हस्तक्षेपा मुळे राजीनामा द्यावा 

लागला 2003 साली त्यानांतर सुशीलकुमार वशद े

मुख्यमांत्री झाले पण त्याांनी 2004 सालापयंत. 

2004 ओक्टोंबार ते वडसेंबर  2008. त्यानांतर 

अशोक चव्हाण मुख्यमांत्री झाले ते नोव्हेंबर 

2010 पयंत होते आदशा घोटळा  प्रकरणी 

राजीनामा द्यावा लागला. पुढे कें द्रातील नेतृतव 

करणार महाराष्ट्रचे नेत े पृथ्वीराज चव्हाण 

मुख्यमांत्री झाले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व पृथ्वीराज 

चव्हाण वाद सांपूणा महाराष्ट्राला माहीत आह े

याच वादात 2014   नांतर  रठणगी पडली ती 

कें द्रातील सत्ता बदल झाला मोदीलाटेत सवांचा 

धुरळा उडाला होता राज्यात सांयुक्त आघाडी 

अशी शक्यता नव्हती , आशात 2014 औगस्ट 

मध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पाठींबा काढून घतेला व 

पृथ्वीराज चव्हाण सरकार कोसले. 2014 युतीत 

वबघाडी होऊन भाजप व सेना वेगळे लढले त्याच 

सोबत कॉंग्रसे आवण राष्ट्रवादी कॉंग्रेस दखेील 

वेगळे लढले मनसे दखेील वेगळी होती. यात 

भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला 
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1995 नांतर भाजप सत्तते आला पण येताना येवढ 

सोप नव्हते भाजप फ्कत 122 जागा होत्या सेना 

भाजप आधीच वबनसलां असल्याने यतुी होण 

शक्य नव्हतां अश्या  वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजप 

ला बाहरेून पाठठबा कदला सत्ता स्थापने नांतर 

काही कदवसाांनांतर राष्ट्रीय स्व्यां सेवक सांघान े

मध्यस्थी करून सनेा भाजप युती घडवून आणले 

यात भाजपचा  प्रथम  मुख्यमांत्री दवेेंद्र फडणवीस 

म्हणून लाभले . याच सरकार पाच वषा पूणा करू 

शकले 1978  नांतर पाच वषा पुरे करू शकणारे त े

पवहले मुख्यमांत्री ठरले. 2019 ववधानसभा 

वनवडणुकीत युती झाली व कॉंग्रेस राष्ट्रवादीची 

आघाडी पण स्थापन झाली. 2019 वनकाल 

पुढील प्रमाणे  

पक्ष 
वमळालेयल्या 

जागा 

भाजप 106 

कॉंग्रेस 44 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 54 

वशवसेना 56 

मनसे 

+रासप+इतर+अपक्ष 

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस 

78 

यात युतीला बहुमत वमळाल ेपण वनवडणुकीनांतर 

मुख्यमांत्री पदावरून वाद वनमााण होऊन युती 

तुटली, त्यावेळी अवजत पवार व दवेेंद्र फडणवीस 

याांचे पाहटचे सरकार गमांतीचे ववषय बनून 2 

कदवसाच्या आता कोसळले. त्यानांतर एकत्र वतन्ही 

पक्षाचे सरकार महाववकासाघाडी म्हणून नवीन 

सरकार उदयास आले राज्यात प्रथमच राष्ट्रवादी 

कॉंग्रेस+कॉंग्रसे+वशवसेना एकत्र आले यात उद्धव 

ठाकरे महाराष्ट्रचे मुख्यमांत्री बनले तर अवजत 

पवार उपमुख्यमांत्री बनले. या सरकारवर खूप 

टीका झाली तीन चाकी ररक्षा म्हणून दखेील 

वहणवले गेले.  

                             ; 

सताांत्तर होण इतकी सोपी गोष्ट नसते, 

ककतेकवेळया हजरो लोकाांना जीवाला तर 

कोणाला रोजी रोटीला मुखावे लागते, सताांत्तर 

होताना आमदार फोडफोडीचे राजकारण मोठ्या 

प्रमाणवर चालते, अवलकड नवीन ट्रेंड आले हॉटेल 

राजकारण यामध्ये एखद्या पक्षाचे आमदार 

फोडून ज्या राज्यात आपले सरकार आह े त्या 

रठकाणी इतर पक्षाचे आमदर फोडून लपव्याच े

नांतर त ेसरकार कोसळले की पुन्हापोटवनवड्णूका 

लावच्या त्या नाही जमल्या टीआर थेट ववधान 

सभा भांग नव्याने वनवडणुका घ्याच्या यामध्ये 

कोट्यवधी रुपये खचा होतात जनतेला ववनाकारण 

वनवडणुकाचा जनतेच्या कररूपी पैशचा चुरडा 

केला जातो. तेवढ्च होऊन भागत नाही या 

वनवडणूक कामात शासनाचे काम ठप्प होत े

आचार सांवहता नावाखाली सवा योजना ववकास 

कामे थाांबवली जातात. वशक्षकाांना वनवडणूक 

कामात जुांपले जाते त्यामळुां मुलाांचां वशकवण 

सोडून त्याांना या प्रककयेत सहभागी व्हावां लागते. 

काही सताांत्तर खूप भयांकर वादळी रूप घेतात 

काही रठकाणी दांगल जाळ पोळ घटना घडतात 

यात ववनाकारण गरीब लोकाांची दकुाने वाहन े

जाळली जातात. तर काही लोकाांना आपल्या 

प्राणला मुखावे लागते. सताांत्तर झाले की चाल ू

योजना बांद पडतात त्या योजना पुन्हा कधी चाल ू

होतील साांगणे कठीण होऊन बसते, कारण 

आपल्या सत्ता बदल झाला की जुन्या सरकारच े

काम बांद करण्याची अघोवषत परांपराच पडली 

आह.ेत्यामुळां चाल ू झालेल े प्रकल्प मधेच अडकून 

धूल खात पडतात मग जनतलेा तो प्रकल्प कधी न 

कधी चालू होइल या आशेवर काही वषे वाट 

बघावी लागते. सताांत्तर होताना अनेक वेळा 

कोट्यवधी रूपयेंचा काळाबाजार व  घोडबेाजार 

घडून येतो. वनवडुकीला आचनक सामोरे जाव े

लागल्याने जनजीवन ववस्कळीत होते, शेअर 

बाजार कोसळतो. 
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          : 

पक्षाांतर बांदी कायदा 1985 52 घटना दरुूस्ती व 

10 सूची मध्य े बदल करण्यात आला यानुसार 

1/3 येवढे सदस्य दसुर् या पक्षात गेले तर याला 

पक्षाांतर म्हणता येणार अशी आट होती. त्यामुळां 

घटना तज्ञना वाटले पक्षाांतर होणार तरर दखेील 

लोक पक्षाांतर करू लागल े यामुळ पुढे अनेक 

सरकार कोसळली म्हणून 91वी घटना दरुूस्ती 

करून पक्षाांतर रोखण्यास सरकारन े प्रयत्न केले 

यानुसार 2/3 सदस्याांनी पक्षाांतर केले तर त े

आपत्र ठरणार नव्हते. पण येवढे करून दखेील 

अनेक पक्षातील लोक राजीनामे दऊेन सरकार 

पडतात व ते पुन्हा वनवडून दखेील येतात अशी 

सताांत्तर रोखण्यसाठी एकदा ववर्श्ास प्रस्ताव 

वजकल्यानांतर दोन वषा अववर्श्ास सताांत्तर न 

प्रस्ताव माांडण्याची तरतूद करण्यात यावी. आवण 

एकदा अववर्श्ास हरल्यानांतर पुन्हा तो दोन 

वषाानी माांडण्यात यावा या तरतुदीमुळ सरकार 

वस्थर राहतील. जे नेते पक्षाांतर करतात त्याांना 

कमीत कमी तीन वषा मांत्री अथवा कोणत्या 

महामांडलवर नेमू नये. यामुळ पक्षाांतर प्रमाण 

कमी होइल तसेच सरकार पडण्याची प्रमाण कमी 

राहील.वारांवार होणर् या मध्यवधी वनवणुका 

टाळ्या जातील. एकदा वनवडून आल्यानांतर त्या 

सदस्याने पाच वषाात राजीनामा दऊे नय े अशी 

तरतूद करावी. तसेच लोकाांनी या दल बदल ू

नेत्यना वनवडणुकीत चाांगला धडा वशकवावा. 

आवण दीघाकाळ रटकणारे ववकसवभमुख शासन 

स्थापन व्हावे हीच एक अपेक्षा... 
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