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रा�यसभेच ेमह��व वाढत आहे! 

 

�काश मा. पवार 

फ�यु�सन कॉलेज पणेु 

(लेखक रा�यशा��ाच े�ा�यापक व भारतीय रा�यघटनेच ेअ!यासक आहेत) 

 

नकु$याच देशात झालेल' रा�यसभेची (नवडणूक ह' खूपच चरुशीची झाल'. गे,या 

पंचवीस वषा/त प0ह,यादंाच अशी चरुस झालेल' 0दसल'. सामा2यतः ह' (नवडणकू ह' 

सव�च राजक4य प5 6बन8वरोध कर;या<या मनःि�थतीत असतात. या (नवडणकु4ला 

खूपच मह$$व आहे, कारण रा?@'य लोकशाह' आघाडी तथा भारतीय जनता प5ाला 

रा�यसभेत बहुमत नाह'. $यामळेु $यांना हवे असलेले कायदे करता येत नाह'त Bकंवा 

कायCयात काह' दDु�ती करता येत नाह' ं Bकंवा $यांना कायदे रE करता येत नाह'त. 

नकुतीच रा?@पती (नयFुत पदांवरह' खासदारांची (नयFुती झाल'. या पाGव�भमूीवर 

रा�यसभेच े�वHप कसे बदलत आहे आIण (तचं मह$$व असे वाढत आहे, याचा आढावा 

घेणारा लेख...  

 

�वातंKयानंतर आपण संसद'य आIण संघरा�य शासन असणार' रा�य�णाल' 

�वीकारल'. (तला आपण रा�य घटना$मक आधार 0दला, तशा तरतुद' के,या. $यामळेु 

�वातंKयो$तर काळात भारत हा संसद'य व संघरा�य शासनLयव�था असणारा मोठा 

देश Nहणून ओळखला गेला. भारतीय रा�यघटनेतील ७९ कलमांनसुार संसदेत 

लोकसभा, रा�यसभा आIण रा?@पती यांचा समावेश केला आहे.  

 

साधारणतः रा�यसभेची एक �वतःची ओळख आहे, हे वSर?ठ सभागहृ आहे. हे 

8वCवत जणांच ेसभागहृ आहे. हे घटक रा�याचं े�(त(नUध$व करत.े हे कधीह' बरखा�त 

होत नाह'. आUथ�क 6बल वगळता बहुतेक सव� लोकसभेच ेअUधकार Vया सभागहृाला 

सारखेच आहेत. सामा2य माणूस रा�यसभे<या (नवडणुक4पासनू तसा दरू अस,याच े

0दसत.े $याच े कारण रा�यसभेच े सद�य थेट जनततेून (नवडून जात नाह', तर 

8वधानसभे<या लोक�(त(नधींमधनू $यांची (नवड अ�$य5 �माणशीर मतदान पWतीने 

होत.े रा�यसभेत गेलेले सद�य काह' अपवाद वगळता लोकनेत ेअसतातच असे नाह'. ते 

बXयाच वेळा 8वCवत Bकंवा बXयाचदा अYभजन वगा�चा Bकंवा धनदांडगा वगा�चा असतो. 
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रा�यसभेत सामािजक आर5ण नाह'. $यामळेु मागासले,या जाती-जमातींना इथे 

�(त(नUध$व नसते तसेच ती (नवड �B[येची  यं�णाच इतक4 गुंतागुंतीची आIण ज0टल 

अस,याने उपे]5त वगा�च े �(त(नधी थेट सभागहृात जाणे शFय नाह'. भारतीय 

राजकारणात (नवडणकु4<या राजकारणाचा ताबा हा �बळ जातीकंडचे वषा�नवुष ̂

अस,यामळेु  Vया सभागहृात अभावाने  मागास जाती-जमातीच े सद�य 0दसतात. 

$यामळेु जर $यांनी तसे राजकारण केले तरच Bकंवा Lयव�थेला $यांची गरज भासल' 

तरच ते होऊ शकतात. याची काह'  उदाहरणेह' आप,या सापडतात. अ2यथा वंUचत 

उपे]5तांना त े शFय नाह', $यामळेु च रा�यसभेत उCयोगपतींची धनदांड�या �बळ 

जाती<या लोकांची सं`या नेहमीच वाढलेल' 0दसते. रा�यसभेतील खासदार ह' एखादा 

अपवाद वगळता जनमानसाम�ये �भावशाल' काय�रत असताना 0दसत नाह', $यामळेु 

या सभागहृाची ओळखच अशी बनल' आहे क4, मठूभर अYभजनाचंं वSर?ठांच.े.. पण 

आता हे �वHप बदलत चाललेले आहे. 0दवसa0दवस $याचं मह$$व वाढताना 0दसत आहे. 

ते वाढणार आहे ते समजून घेताना आपल' राजक4य �B[या समजावनू घेणे आवGयक 

ठरणार आहे 

   आप,या देशात �या प5ाला लोकसभेत बहुमत असेल तो स$तेवर दावा करतो. 

$याचा पंत�धान बनतो. मं6�मंडळ तयार होत.े 8वGवासदश�क ठरावानंतर $याला 

ि�थरता येते. $यामळेु आप,याकड े लोकसभेचा (नवडणुकांना �चंड मह$$व �ाbत 

झालेले 0दसनू येते. $यामळेु काह' प5 आIण राजक4य नेते हे नेहमीच (नवडणूक 

मोडम�ये 0दसनू येतात, आIण जर सरकारवरचा 8वcवास उडाला आIण  लोकसभेत 

अ8वGवास ठराव संमत झा,यास कधीह' (नवडणुकांना सामोरे जावे लागेल, Vया 

कारणा�तव  सव�च प5 हे (नवडणकु4<या कa d�थानी माननूच काय�रत अस,याच े

0दसत.े $यामळेु काह' राजक4य प5ांनी तर (नवडणूक एक इLहaट बनवनू टाकला आहे. 

$यामळेु लोकशाह' �B[याच मोडीत (नघत ेक4 काय, अशी भीती (नमा�ण झाल' आहे. 

सरकारला कायदे बनव;यासाठe रा�यसभेवरच अवलंबनू राहावे लागत.े (तथं जर $या 

प5ाला बहुमत नस,यास तो अग(तक बनतो, $या प5ाची अ�व�थता वाढत.े १९८४ 

म�ये राजीव गांधीं<या नेत$ृवाखाल' काँjेस प5ाला लोकसभेत ने�द'पक यश Yमळाले 

होत,े पण $यांना रा�यसभेत बहुमत नLहतं. $यामळेु ते टपाल 8वधेयक पास कH शकले 

नाह'त. २०१४ म�ये नरad मोद'ं<या नेत$ृवाखाल' भारतीय जनता प5ाला तथा $यांचा 

रा?@'य लोकशाह' आघाडीला लोकसभेत बहुमत असले, तर' $यांना रा�यसभेत बहुमत 
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नाह' $यामळेु $यांना हवे ते कायदे बनवता येत नाह'त Bकंवा कायदे दDु�त करता येत 

नाह'त Bकंवा रE करता येत नाह'त, $यामळेु $यांना अUधवेशन काळात mलोअर 

मॅनेजमaटचाच आधार oयावा लागतो. $यामळेु इथे रा�यसभा ह' केवळ 8वCवानांचचे 

Bकंवा घटकरा�यांच े�(त(नUध$व कर;यापरुती मया�0दत न राहता ती स$ता संतुलक 

आIण (नयं�काची भYूमका बजावताना 0दसते. रा�यसभेत बहुमत संपादन करणे ह' 

द'घ�काल'न �B[या आहे. साधारणतः रा�यसभेत एखाCया प5ाला बहुमत 

Yमळव;यासाठe २०/२५ वषह̂' वाट पाहावी लागते. 

रा�यसभा घटकरा�याचं े �(त(नUध$व करत,े $यामळेु लोकसं`ये<या �माणात 

�(त(नधी रा�यसभेत पाठवले जातात. अमेSरकेम�ये सरसकट �$येक घटकरा�यात 

दोन या �माणात काjेँसम�ये या कायदेमंडळा<या सभागहृात १०० Yसनेट सभागहृ 

सभासद 0दसतात. आप,या देशाम�येसWुा �$येक घटक रा�यातनू लोकसं`ये<या 

�माणात दर दोन वषा/नी SरFत झाले,या जागेतून रा�यसभेच े खासदार पाठवले 

जातात.  

      रा�यसभेचा खासदार हा $या घटकरा�याचा �(त(नUध$व करेल, अशी अपे5ा 

घटनाकारांनी अपे]5ल' होती आIण ती रा�तह' आहे. पण अल'कड<या काळात या 

घटना$मक तरतुद'चा सव�च राजक4य प5 सरा�स पायम,ल' करताना 0दसतात. अनेक 

रा�यातंून $या रा�याच े र0हवासी नसलेले लोक रा�यसभेच े �(त(नUध$व करताना 

0दसता. उदा. गुलाब नबी आझाद, पी. Lह'. नरYसहं राव, पी. Uचदंबरम, हे काँjेसच ेनेत े

काह' महारा?@ातले नाह'त Bकंवा अल'कड े इqान �तापगढ' हे महारा?@ातून 

रा�यसभेवर (नवडलेले आहे. अगद' नकु$याच झाले,या (नवडणुक4म�ये हSरयाणाच े

सरुिजत Yसगं आहेत. ते राज�थानमधनू (नवडून आले. महारा?@ाच ेमकुुल वास(नक हे 

राज�थानमधनू (नवडून आले, तर तYमळनाडू<या (नम�ला सीतारामन या कना�टक 

रा�यातून (नवडून आले,या आहेत, $यामळेु $या घटक रा�यात,या LयFतीला 

�(त(नUध$व दे;याचा, इतर रा�यात,या LयFतींना $या रा�यात,या 8वधान पSरषदे<या 

सभासदाकडून रा�यसभेत पाठवनू हे घटना$मक मळू त$$वाला 8वरोधी आहे, हे सव�च 

राजक4य प5 आता सरा�स करत आहेत. याबाबत काह' वSर?ठ प5ा<या ने$यास 

8वचारणा के,यास ते असे Nहणतात क4, जर $याच रा�यात,या LयFतीला (तथनू 

रा�यसभेवर पाठवलं तर $या<या 8वरोधातला असणारा असंतोष Bकंवा $या<यामळेु 

(नमा�ण झालेले स$ता कa d हे $या रा�या<या राजकारणाला अडथळा आणून देणारे 
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असत.े अथा�त या मताला काय अथ� नाह'. आप,या देशाम�ये सरा�सपणे सव�च राजक4य 

प5 आपाप,या पWतीने रा�यघटनेची पायम,ल' करताना 0दसतात. रा�य 

घटनेतीलकलम ८०(३)खंड(१) चा उपखंड(क) नसुार रा?@पती (नयFुत १२ सद�य नेमले 

जातील, असे घटनेने मा2य केले आहे. $याम�ये सा0ह$य, कला, समाजसेवा, 8वsान या 

5े�ातील त�sांचा समावेश असला पा0हजे, क4 �यां<या sानाचा उपयोग कायदे 

(नYम�तीम�ये होईल, अशी अपे5ा घटनाकारांनी LयFत केल', पण अल'कड<या 

काळाम�ये [4डा हा (नकष नसतानाह' काjेँस<या राजवट'म�ये �(तभा पाट'ल यांनी 

सUचन तaडुलकर यांची रा�यसभेवर (नवड केल', तर नकुतीच पी. ट'. उषा यांची (नवड 

झाल'. या दो2ह' खेळाडूचंा देशा<या �(त?ठेत भर टाकणारे योगदान आहे $याबEल काह' 

दमुत नाह', पण $यांना रा�यसभेवर नेताना रा�यघटनेची जी पायम,ल' झाल', $याचं 

काय? हे जसे रा�यसभेबEल घडतं तसं अगद' संसद'य राजकारणाम�येसWुा घडते. 

भारतीय राजकारणाम�ये आघाडी<या राजकारणात उपपंत�धान व मु̀ यमं�ी पद देऊ 

केले जात,े पण उपपंत�धान, उपमु̀ यमं�ी पद हे घटना$मक पद आहे का, तर $याच े

उ$तर ‘नाह'’ असे आहे. पण अल'कड<या काळात बहुतेक सव�च रा�यांत उपमु̀ यमं�ी 

पद 0दले गे,याच े 0दसते. $यामळेु आप,याकडच े राजक4य प5 हे आपाप,या 

सोयी�माणे रा�यघटनेचा वापर करतात. वेळ�संगी $याची असं`य उदाहरणे 0दसनू 

येतात. 

 रा�यसभा देशाची 8व8वधतेत एकता साध;याच े �भावी साधन बनत आहे. वर 

उ,लेख के,या�माणे रा�यसभा ह' घटकरा�यांच े �(त(नUध$व कर'त अस,यामळेु 

घटक रा�यातील राजकारणाच े �(त6बबं रा�यसभेत उतर,याYशवाय राहत नाह'त. 

भारत �वतं� झा,यानंतर जे राजक4य प5 (नमा�ण झाले, त े वेगवेगuया चळवळीतून 

उदयाला आले. काjेँस प5 हा �वतं� चळवळीतून आला आहे, कNय(ुन�ट- समाजवाद' 

प5 vYमकां<या चळवळीतून उदयाला आला होता, तर  शwेय,ूड का�ट फेडरेशन तथा 

Sरपिxलकन प5 हा प5 बाबासाहेब आंबेडकरां<या सामािजक पSरवत�ना<या सामािजक 

चळवळीच ेराजक4य फYलत आहे. �वतं� चळवळीत काjेँस सघटना अस,यामळेु १९५२ 

<या (नवडणुक4त अगद' थोडा अपवाद वगळता सव� रा�यातं आIण कa dात काँjेस 

प5ाची स$ता रा0हल'. पढेु ती १९७७ पय/त कa dात रा0हल', परंत ु रा�यात  स$तांतरास 

१९६७ सालापासनू सDुवात झाल' होती. Vयाच दरNयान देशभरात वेगवेगuया रा�यातं 

�ादेYशक अि�मतेचा मzुयावर आंदोलने, चळवळी सHु झा,या हो$या. $या पकै4च 
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महारा?@ातील संयFुत महारा?@ाची चळवळ ह' एक होय. तशीच द]5णेतह' सHु 

झा,या. 8वशषेतः तYमळनाडूम�ये पेSरयार यांची चळवळ होती. $यातूनच द]5णेत 

dमकु, अ;णा dमकु हे �ादेYशक प5 स$तेत आले.  

पढेु  ८०<या दशकात तर देशा<या वेगवेगuया भागांत �ादेYशकांनी 8वरोधी प5ाचा 

अवकाश भHन काढायला सDुवात केल'. काह' प5 तर काँjेसमधनू फुटून �ादेYशक 

अि�मतेचा आधार घेऊन राजकारण कH लागले. Vयाच काळात काjेँस प5ाचा जनाधार 

खचला आIण �ादेYशक प5ाची सरशी होत गेल'. पढेु १९९० नंतर तर रा?@'य प5ांना 

�ादेYशक प5ांना सोबत घेऊन गे,याYशवाय स$ता संपादन करता येणं अशFय बनले. 

�ादेYशक प5ांना रा?@'य राजकारणातील फार रस नLहता. $यांचा भर हा $या<याच 

रा�यावर होता. $यामळेु  (नवडणकु4त जर यतुी झा,यास लोकसभे<या जागा ना रा?@'य 

प5ांना झकुत ेमाप तर �ादेYशक प5ांना. 8वधानसभे<या (नवडणकु4त वाटा अUधक असे 

पाहायला Yमळत.े महारा?@ात सDुवाती<या पंचवीस वषा/त Yशवसेना-भारतीय जनता 

प5 यां<यात हे घड,याच े0दसत.े आजYमतीला भारता<या सव�च घटकरा�यातं �ादेYशक 

प5ांचा �भाव वाढत असताना 0दसतो, तर काह' रा�य �ादेYशक प5ांची सरकारे ह'  

उदयाला आल'. रा�यसभेचे खासदार हे 8वधानसभेतील आमदारातून (नवडले जात 

अस,याने रा�यसभेत �ादेYशक प5ांच े सं`याबळ वाढताना 0दसते. $यामळेु आपल' 

रा�यसभा कलरफुल 0दस ू लागल'. �ादेYशक प5 हे �ादेYशक भाषा, सं�कृती, 

चाल'र'तींवर भर देत अस,याने रा�यसभेत देशाची 8व8वधतेत एकता अगद' 

ठळकपणाने 0दसनू येऊ लागल' आहे, क4 जे रा?@'य प5ाने धसूर बनले होत.े 

लोकसभा आIण रा�यसभा ह' संसदे<या रथाची दोन चाके आहेत. $या<या यश-

अपयशावHनच आपल' लोकशाह'ची 0दशा ठरणार आहे. यामळेु Vया सभागहृाच ेयो�य 

म,ूयमापन वारंवार होणे गरजेच ेआहे. 

 

 


