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�श�क मतदार संघ कोणाच?े �श�कांच,े सं�थाचालकांच ेक� राजक�य प�ांच.े.. 

 

�काश मा. पवार 

फ�यु�सन कॉलेज पणेु 

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

 

नकुतीच रा�यात पणेु, अमरावती %वभागातील 'श(क %वधान प*रषदे-या 

मतदारसंघा-या /नवडणुका झा2या. या /नवडणुक3त सव�च राजक3य प(ांनी आपापले 

उमेदवार उभे केले होत े /नकालानंतर मलूभतू �7न /नमा�ण झाला आहे हे मतदार संघ 

कोणाच ेआहे कारण दो8ह9' मतदारसंघात राजक3य प(ांनी अ(रशः हैदोस घातला होता. 

याच पा7व�भमूीवर आजवर झाले2या /नवडणुक3चा आढावा घेऊन %व7लेषण कर>याची 

गरज आहे. 

�वातं?यानंतर भारताने संसद9य व संघरा�य शासन @यव�थेचा परु�कार केला 

अBखल भारतीय �तरावर कC D सरकार तथा भारत सरकार काय�रत आहे तर रा�यां-या 

�तरावर Eया Eया घटक रा�यात सरकार असते Eया�माणे देशात ३० घटक रा�यातं 

रा�यांची सरकारे आहेत. रा�य सरकारांम�ये दजा� वाढावा Hहणून रा�यघटनेने घटक 

रा�यांना आपाप2या रा�यात %वधान प*रषद ठेव>याचा अJधकार Kदला आहे, Hहणजे 

%वधानसभा आप2या रा�यासाठL %वधान प*रषद /नमा�ण कर>याची Mकंवा बरखा�त 

कर>याचा अJधकार Kदला आहे. Eया�माणे स�या भारतात महाराOPासह आंQ �देश, 

Rबहार, म�य �देश, कना�टक, त'मळनाडू आBण उEतर �देश या घटक रा�यांत %वधान 

प*रषद आहेत.  

%वधान प*रषदेच े �थान रा�या-या राजकारणात मोठे असत.े त े व*रOठ सभागहृ 

Hहणून मानले जात.े ते %वUव�जनच े सभगहृ Hहणूनह9 आहे. Vया सभागहृातील 

सभासद थेट सामा8य जनतेतून /नवडला जात नाह9. %व'शOट समहूातून �यांना 

राजक3य सामािजक भान आहे, असेच Eयाच े मतदार असतात. %वधान सभेतील 

सभासदांतून, �था/नक �वराज सं�थे-या सभासदांतून, 'श(क, पदवीधरमधनू आBण 

रा�या-या रा�यपालाकंडून /नयXुत केले जातात. Eयामळेु Vया सभागहृालाह9 महEEव 

�ाYत झाले आहे.  

ताEपय� हे क3, या सभागहृात �Eयेक Rबल चचा� ह9 %ववेकपणू� @हावी, भावने-या 
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भरात कोणतेह9 बदल घडू नये, यासाठL हे सभागहृ %वशषे द( राKहल9. या भ'ूमकेतून 

घटनाकारांनी %वधान प*रषदेला रा�या-या राजकारणात %वशषे महEEव Kदलं होतं. यात 

घटनाकारांनी पदवीधर आBण 'श(क मतदारानंा मतदार Hहणून काह9 उमेदवार /नवडून 

दे>याची रचना केल9 आहे. Eया�माणे महाराOP रा�यात %वधान प*रषदेत सात 'श(क 

आBण सात पदवीधर उमेदवार /नवडले जात आहेत. घटनाकारांनी या मतदारसंघाची 

रचना का केल9 असेल? याचा शोध घेताना असे Kदसनू येते क3, जे@हा आप2याला 

�वातं?य 'मळालं आBण आपण लोकशाह9चा �वीकार केला, ते@हा आपला समाज �चंड 

अ'शZ(त, मागासलेला होता. अशावेळी त�[, अ!यास ू�/त/नधी सभागहृात पाठवायच े

असतील तर पदवीधरातून आBण 'श(कांमधनू पाठव2यास 'श(क पदवीधर नXक3च 

%वUवतजनाना पाठवनू देतील आBण या सभागहृाचा दजा� उंचावेल अशा भ'ूमकेतून 

घटनाकारांनी या मतदारसंघाची रचना केल9. Vया�माणे पदवीधर मतदारसंघातून ७, 

'श(क मतदारसंघातून ७ आBण रा�यपाल १२ अशा %वUवतजनाना /नयXुत करतील 

असे २६ आमदार हे %वधान प*रषदेची वचैा*रक उंची वाढवतील, अशी अपे(ा 

घटनाकारांनी @यXत केल9 होती. परंत,ु गे2या सEतर वषा`चा आढावा घेतला तर ददुaवाने 

असे Hहणावे लागत ेक3, एखाद-दोन अपवाद सोडला तर या मतदारसंघांतून %वUव�जन 

सोडाच, पण अ/तशय खुजी, कतृ�Eवह9न माणसे सभागहृात गेलेल9 आहेत. Eयामळेु डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकरांना जे अ'भ�ेत होतं, ते 'श(क आBण पदवीधर मतदारसंघातून 

गे2या सEतर वषा`त घडलेले नाह9.  

      'श(क मतदारसंघातील /नवडणुक3चा सवc के2यानंतर एक गोOट ल(ात येत होती 

क3, बहुतेक 'श(कांना आBण भावी 'श(क आमदारांना घटनाकारांनी हे मतदारसंघ का 

/नमा�ण केले, Eयाच े गांभीय� Kदसनू येत न@हते. बरेच 'श(क हे या मतदारसंघातून 

'श(कांच े�7न सोडव>यासाठL हे मतदारसंघ /नमा�ण केले आहेत, असेच सांगत होत.े 

खरं Hहणजे समाजात2या �Eयेक घटकांच े�7न असतात. Eयांना मतदारसंघात Kदले 

नाह9त, असा �/त�7न %वचार2यानंतर मा�, घटनाकारांनी काह9 %व'शOट हेत ू ठेवनूच 

'श(क मतदारसंघ तयार केले आहेत, याची जाणीव होत.े अशी भ'ूमका घेऊन हे 

मतदारसंघ /नमा�ण का झाले, हे गे2या सEतर वषा`-या /नवडणुक3त एखाद-दोन अपवाद 

वगळता फारसं कोणी सांग>याचा �यEन केला नाह9. Eयामळेु 'श(क मतदार Hहणून 

Eयाला Eयाची भ'ूमका ह9 कळाल9 नाह9. Eयामळेु तोह9 या /नवडणकु3कड ेउदासीनतेने 

पाहत होता.  
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या /नवडणकु3त मा�य'मकवरच ेसव�च 'श(क, �यांची तीन वषc पणू� झालेले आहेत 

आBण जे सेवेत आहेत, असेच 'श(क मतदार असतात. �Eयेक /नवडणुक3ला मतदाराची 

नdदणी करणं आव7यक आहे. Eयामळेु जो जेवढ9 जा�त नdदणी करेल, Eयाची /नवडून 

ये>याची शXयता अJधक असत.े ह9 /नवडणकू �Meया हा महEEवाचा घटक आहे आBण 

इथनूच राजकारण @हायला सgुवात होत.े बhयाच 'श(ण सं�था इतर उमेदवारांना 

आप2या सं�थेत नdदणी कi देत नाह9त. आप2या सोयीच े भावी उमेदवार असतील 

Eयां-यासाठLच नdदणी करतात. पढुचा मjुा तर फारच महEEवाचा आहे, या /नवडणुक3त 

'श(क �वतः पढुाकार घेऊन नdदणी करत नाह9त. �या उमेदवारांना /नवडणूक 

लढवायची आहे, तेच 'श(कांची नdदणी कiन घेतात. या नdदणीत मोkया �माणात 

'श(क उदासीन असताना Kदसतात. Eयामळेु जे आप2याला मत देतील Eयांचीच नdदणी 

होत.े Eयामळेु l3 अँड फेअर /नवडणकु3ला इथनूच बाधा पोहोचायला सgुवात होत.े 

     Eयामळेु �वाभा%वकपणे Eयां-या पाठLमागे यं�णा आहे Mकंवा जे /नवडणकू यं�णा 

उ!या करतील तेच या /नवडणकु3त यश�वी होऊ शकतात. बhयाचदा असे Kदसनू येते 

क3, या सं�थाचालकांचा 'श(काकंड ेपाह>याचा nिOटकोनच द%ूषत आहे. ते 'श(काकड े

'श(क Hहणून न पाहता नोकर पाहतात. Eया-या गणुवEतेचा अनादर करतात. अथा�त 

काह9 स8माननीय सं�था Eयाला अपवादह9 असतील, पण हे सEय कोणीह9 नाकाi 

शकणार नाह9. आप2या रा�यात १९७०-या नंतर 'श(ण सं�थांच े�वiप बदलत गेले. 

Eयापवूp तळागाळात2या गोरगर9ब सामा8यांना 'श(ण 'मळावे यासाठL 'श(णाकड े

एक सेवाभावी काम Hहणून सं�था काम बघत होEया. Eयाचा एक खूप चांगला इ/तहास 

महाराOPा-या श(ैBणक 'श(ण %व7वाम�ये आढळतो. पण १९७०-या नंतर हे �वiप 

बदललं, राजकारणाला साथ दे>यासाठL 'श(ण सं�था हातभर लावतात असा nिOटकोन 

घेऊन राजकार>यांनी 'श(ण सं�थांची /न'म�ती केल9.  

बरेचसे राजकारणी हे सरंजामी मान'सकततेले अस2याने Eयांनी Eयाच नजरेतून 

'श(कांकड े पाKहलं. Eयामळेु Mकतीह9 %वUवान, हुशार, होतकi 'श(क असला, तर9 

Eयाला 8याय 'मळेल याची खा�ी वाटत न@हती. उलट अशा �वतं� %वचारा-या 

'श(काच ेअवमान कसा  होईल याकड े सं�थाचालकांचा पाह>याचा nिOटकोन राKहला. 

Eयामळेुच rामीण भागात2या Mकंवा सरंजामी 'श(ण @यव�थेत2या सं�थांमधनू अनेक 

गुणवान 'श(कांची रया गेल9. Eयांचं पोटे8शन मारले गेले. नोकर9शी संबंध अस2यामळेु 

जर9 काह9 गोOट9 पटत नस2या तर9सsुा Eयांना �वीकारावा लाग2या, Eयां-या 
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राजकारणाला मकूसंमती Uयावी लागल9, Eयामळेु 'श(क मतदारसंघातील एका बाजूला 

'श(कांची उदासीनता आBण दसुhया बाजूला सं�थाचालकांची सरंजामशाह9 या पेचात 

महाराOPाच े'श(क मतदारसंघ अडकलेले Kदसतात.  

१९८५ नंतर मा� 'श(ण हे केवळ सेवाभावी vत राKहला नसनू, तो एक उEतम असा 

@यवसाय आहे आBण Eयाकड े@यावसा/यकच अशी nOट9ने पाह>याची वEृती Kदसनू येऊ 

लागल9. Eयामळेुच रा�यभरात %वनाअनदुा/नत 'श(ण @यव�थेचा पाया घातला गेला. 

या %वनाअनदुा/नत 'श(ण पsतीने 'श(णाचं वाटोळं केलं आBण 'श(कह9 अि�तEव 

आBण अि�मता यावर Eयाचा प*रणाम झाला या /नवडणकु3वर तो Kदसनू येतो. 

/नवडणकुा आ2या क3 काह9 'श(क उमेदवारानंा %वनाअनदुा/नत 'श(कांबjल इतका 

कनवाळा येतो आBण /नवडणुका संप2यानंतर ते ढंुकून ह9 पाहत नाह9त. या सगwया 

�Meयेमळेु /नवडणकुावंर 'श(कांपे(ा सं�थाचालकांच ेवच��व अJधक Kदसते. Eयामळेु 

जर9 घटनाकारांनी 'श(कां-या सदसU%ववेक बsुीला साद घालनू जर9 हे मतदारसंघ 

तयार केले असले तर9ह9 या मतदारसंघांवर �Eय(-अ�Eय( �भाव हा सं�थाचालकांचा 

कायम राKहला. पणेु %वभाग मतदारसंघात रयत 'श(ण सं�था, �वामी %ववेकानंद 

'श(ण सं�था, भारतीय %वUयापीठ या मोkया 'श(ण सं�था तशाच िज2Vयातील 

%व%वध िज2हा �सारक मंडळ यां-या �भाव अस2याने या मतदारसंघांवर 

सं�थाचालकांच ेगाgड कायम राKहले. यापवूp कोणताह9 मोठा राजकारणी यात उमेदवार 

Hहणून ल( घालत न@हता. Eयाची दोन कारणं होती, एक Hहणजे मतदारसंघ खूप मोठा 

आहे. साधारणतः Mकमान दहा लोकसभा मतदारसंघ आBण साठ %वधानसभा मतदारसंघ 

Eयात अस2याने आBण %वखरुलेला अस2यामळेु तसेच हा मतदार सतत अि�थर आहे. 

न@याने भरती झालेला Mकंवा सेवा/नवEृत झालेला Mकंवा बदल9ने �थलांत*रत झालेला 

असा मतदारसंघ अस2याने �Eयेक वेळा बांधणी करावी लागत.े Eयाऐवजी जर एखाUया 

%वधानसभा मतदारसंघात पाच वषc बांधणी केल9, तर Eयाच ेफायदे पढुची पंचवीस वषc 

'मळणार अस2याने या मतदारसंघाकड ेकोणEयाह9 मोkया राजकारणी नेEयाने कधीह9 

गांभीया�ने पाKहले नाह9. पण मा� या /नवडणुक3त Mकंग मेकर Hहणून भ'ूमका 

बजावताना मा� कायम Kदसतात. 

'श(्क मतदारसंघांम�ये हाय�कूल, �य/ुनअर कॉलेज, सी/नयर कॉलेज, 

%वUयापीठातील 'श(क, आzम शाळा ताRं�क शाळेतील 'श(क असे वेगवेगwया 

zेणीतील 'श(क मतदार आहेत. Eयाम�ये Eयांच े �7न वेगळे आहेत आBण Eया 
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सोडवणाhया संघटनासsुा वेगवेगwया आहेत. याम�ये मा�य'मक 'श(कांच े �ाब2य 

आहे. पण, Eयांची �भावी अशी संघटना नाह9. संघटना जर9 असल9 तर9ह9 'श(क Eया 

संघटनेत सMeय नाह9त. या संघटनेचे �वiप फXत पदाJधकाhयांना मानस8मान 

दे>यापवूतेच राKहले आहे. या /नवडणकु3म�ये वेगवेगळे िज2हे अस2याने /तथले 

'श(ण अJधकार9, सहसंचालक, %वUयापीठे, वेगवेगwया संघटनेचे बांधील आहेत. या 

सव� संघटना एक� येऊन आपला एक उमेदवार आजपयत̀ देऊ शकले नाह9त. Eयामळेु 

जर9 हे मतदारसंघ 'श(कांची असले तर9ह9 या मतदारसंघावर �ाब2य कळत-नकळत 

'श(कांपे(ा सं�थाचालकांच ेअJधक राKहले. 

सन १९९० सालापयत̀ 'श(क मतदार संघाकड े राजक3य प(ांनी फारसे ल( 

Kद2याच ेKदसनू येत नाह9. १९७८ सालापयत̀ रा�यात काrेँस प(ाचा %वधानसभेत �भाव 

होता %वरोधी प( हा नग>य होता. तीच अव�था %वधान प*रषदे Eयामळेु पदवीधर 

'श(क या मतदारसंघात सEताधार9 प(ाने फारसे ल( घात2याच ेKदसनू येत नाह9. या 

मतदारसंघात %वरोधी प(ांनी ल( घालायला सgुवात केल9. महाराOPातील %वरोधी 

प(ाच े नेत े तर पदवीधर मतदार संघातूनच /नवडून आ2याच े Kदसनू येते. २००० 

सालानंतर ह9 प*रि�थती हळूहळू बदलायला लागल9. या मतदारसंघावर सgुवातीला 

मोkया 'श(ण सं�थांचा �भाव होता. पण २००० नंतर हा �भाव कमी झाला आBण 

छो|या छो|या 'श(ण सं�थां-या मा�यमातनू आBण 'श(क संघटना संघटनां-या 

मा�यमातून या /नवडणुका िजंकता येऊ शकतात असा संदेश जाऊ लागला. %वशषेतः 

सं�थाचालक 'श(कांना �ास देतात Eयामळेु सं�थाचालकांच े�/त/नधी नको असा एक 

�वाहसsुा या /नवडणकु3त पढेु येऊ लागला. %वशषेतः शहर9 मतदार हा �वतं�पणे 

थो}या धाडसाने पढेु येताना Kदसत होता, अथा�तच Eयाची सं~या कमी होती. Eयामळेु 

थोडासा 'मz �वiपाचा होता पण गे2या दहा-बारा वषा�त या मतदारसंघांच े �वiप 

पणू�पणे बदलले. �या कारणासाठL घटनाकारानंी 'मळाल9. सं�थाचालक, राजक3य प( 

यांची ग�ी जमल9. Eयांनी 'श(कांना वेठLस धiन /नवडून येऊ शकतात अशी अटकळ 

'श(क काह9 राजक3य प(ांच े लोक या मतदारसंघातून /नवडून आलेले Kदसतात. 

Eयामळेु सgुवातीला 'श(कांचा �/त/नधींचा असलेला हा मतदारसंघ पढु-या काळात 

सं�थाचालक आBण आता राजक3य प(ां-या हातात गे2याचा Kदसतो. 

२०२० -या दो8ह9 'श(क मतदारसंघा-या /नवडणुक3त सव�च राजक3य प(ांनी 

आपले उमेदवार उभे केले होत.े Eया उमेदवारा-ंया पाठLमागे आपल9 यं�णा लावल9 होती. 
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यामळेु 'श(कांचा राजक3य Qवुीकरण होत होते. असे राजक3य Qवुीकरण होणे यो�य क3 

अयो�य, याबाबत वेगळी चचा� होऊ शकत.े पण 'श(कात प(ीय राजकारण येणार ह9 

फारशी चांगल9 बाब नाह9. पवूp ताई, दादा, साहेब यांची नावं सांगून उमेदवार मतांची 

याचना करत होता. आता थेट दादा, ताई, अXका, भाऊ, /नवडणुक3ंना गंभीर असं प(ीय 

�वiप आले. पवूp यशवंतराव च@हाण, वसंतदादा पाट9ल, वसंतराव नाईक या 

महाराOPात राजक3य नेEयांनी कधीह9 'श(क मतदारसंघात ह�त(ेप के2याच े Kदसत 

नाह9. उलट 'श(णात2या चांग2या माणसाला Eयांनी संधी Kद2याच ेKदसते. आज मा� 

Jच� बदललेले आहे. 'श(णाची देणं-घेणं नसलेला केवळ पशैा-या जोरावर प(ात 

संघा-या काय�कEया`चं पनुव�सन Hहणून या मतदारसंघाकड ेराजक3य लोक पाहू लागले 

आहेत, ह9 अ/तशय गंभीर बाब आहे. यापवूp राजक3य प( या /नवडणकु3त अ�Eय(पणे 

ह�त(ेप करतो, पण आता तो थेट ह�त(ेप करत अस2याने �या उKjOटासाठL 

मतदारसंघ तयार कर>यात आले आहेत, Eयालाच धXका पोहोचला आहे, असं Kदसनू 

येते. 
 

 


