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प्रादनेिक राजकीय पक्ष – भारताच्या राजकारणातील प्रादनेिक राजकीय पक्षाांचा वाढत चाललेला 

प्रभाव ह े भारतीय पक्षपद्धतीचे एक महत्वाचे वैनिष्ट े साांनितले जाते; म्हणिूच भारतीय राजकारणाचा 

अभ्यास करताांिा त्यामधील प्रादेनिक राजकीय पक्षाांच्या भनूमकेचा नवचार करणे आवश्यक ठरते.  

एखाद्या नवनिष्ट प्रादेनिक नवभािापुरते नकां वा एखाद्या प्राांतापरुते मयाानदत कायाके्षत्र असलेला राजकीय 

पक्ष होय. अनखल भारतीय नकां वा राष्ट्रीय स्वरूपाच्या राजकीय पक्षाांहूि प्रादेनिक राजकीय पक्ष त्याच्या 

कायाके्षत्राच्या बाबतीत वेिळा असतो. अनखल भारतीय नकां वा राष्ट्रीय स्वरूपाच्या राजकीय पक्षाला 

सांपणूा दिेात काया करावयाचे असते. त्याच्या कायाके्षत्राला प्रादनेिक मयाादा िसतात; पण प्रादनेिक 

पक्षाच्या कायाक्षेत्राला अिा मयाादा पडलेल्या असतात.  

राष्ट्रीय पक्ष व प्रादनेिक पक्ष याांच्यातील फरक फक्त कायाके्षत्रापरुताच सीनमत िाही. त्याांच्या दृष्टीकोिात 

आनण उद्धीष्टातही महत्वाचा फरक असतो. राष्ट्रीय पक्षाचा दृष्टीकोि व्यापक स्वरूपाचा असतो. तो 

प्रामखु्यािे राष्ट्रीय नहतसांबधािा प्राध्याि दतेो. तसेच समाजातील वेिवेिळ्या नहतासांबांधाचे प्रनतनिनधत्व 

करतो. प्रादनेिक राजकीय पक्षाचा दृष्टीकोि मात्र सांकुनचत स्वरूपाचा असतो. तो िक्यतो प्रादनेिक 

नहतसांबधािा प्राध्याि दतेो आनण समजातील नवनिष्ट प्रकारच्या नहतसांबधाचेच तो प्रनतनिनधत्व करतो. 

मात्र सवाच प्रादेनिक पक्षाांचा दृष्टीकोि सांकुनचत स्वरूपाचा असे म्हणिे बरोबर होणार िाही. काही 

राजकीय पक्ष प्रादनेिक स्वरूपाचे असले तरी त्याांिी िेहमी राष्ट्रीय नहताला प्राधान्य नदले असल्याचे 

पहावयास नमळते. 

भारतातील प्रादनेिक पक्षाांची उभारणी निरनिराळ्या तत्वाांवर झाली आह.े काही प्रादनेिक पक्ष धमााच्या 

व जातीच्या आधारावर स्थापि झाले आहते. अकाली दल, मसु्लीम लीि, राष्ट्रीय लोकदल इत्यादी 

राजकीय पक्ष त्याांची उदाहरणे होत. काही प्रादनेिक पक्षाची उभारणी भाषेच्या आधारावर झाली आह.े 

तेलि ुदसेम व द्रनवड मनू्िेत्र कळघम ही याची उदाहरणे दतेा येतील. पक्षाच्या सांघटिेत एखाद्या प्राांतापरूती 

फुट पडल्यािेही प्रादेनिक पक्षाांचा उदय झाला आह.े केरळ कॉ ांग्रेस, अरुणाचल कॉ ांग्रेस, तणूमलू कॉ ांग्रेस 

आनण िरद पवार याांिी स्थापि केलेली राष्ट्रवादी कॉ ांग्रेस ही याची उदाहरणे आहते. तथापी, प्रादेनिक 

राजकीय पक्षाच्या उदयाचे सवाात महत्वाचे कारण, जितेच्या प्रादेनिक अनस्मतेला घातलेले खतपाणी 

अबी नवनिष्ट प्रदिेातील लोकाांमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्यासांबधी तयार झालेली भाविा हचे 

आह.े तेलि ु दिेम, निवसेिा, हररयाणा नवकास पाटी, झारखांडमकु्ती मोचाा, मनणपरू पीपल्स पाटी 

यासारख्या पक्षाांचा उदय याच भाविेतूि झाला आह.े 



प्रादनेिक राजकीय पक्षाांचे अनस्तत्व राष्ट्रीय नहताला बाधकच ठरते, असे म्हणता येणार िाही. प्रादनेिक 

राजकीय पक्ष भारतीय राजकारणाची वास्तनवकता व काही प्रमाणात िरजही बिली आह.े आपल्या 

दिेात अिेक बाबतीत नवनवधता असल्यािे निरनिराळ्या प्रादनेिक नवभािातील जितेच्या इच्छा-

आकाांिाची पतूी करण्यात राष्ट्रीय पक्ष काही वेळा कमी पडतात. त्यातूि निमााण झालेली पोकळी भरूि 

काढण्याचे काया प्रादनेिक पक्ष करतात. काही प्रादनेिक पक्षाांिी स्थानिक प्रश्ाांिा प्राधान्य दतेाांिा स्थानिक 

राजकारणाची राष्ट्रीय राजकारणािी िळ जोडण्याचाही प्रयत्ि केला आह.े थोडक्यात आपल्या दिेातील 

नवनवधतेची जपणकू करताांिा त्या नवनवधतेतिू एकता साधण्याचे काया प्रादनेिक राजकीय पक्षाांिी केले 

आह.े  

राजकीय श्रेष्ठीजि 

समाजव्यवस्थेत सवा के्षत्राांत नवनिष्ट लोकच निणाय प्रनकयेत वचास्व प्रस्थानपत करीत असतात. 

त्याचप्रमाणे राजकीय व्यवस्थेत दखेील काही थोडे लोक अिा पद्धतीचे वचास्व प्रस्थानपत करतात. त्या 

लोकाांच्या िटाला ‘राजकीय श्रेष्ठीजि’ असे म्हणतात. प्रत्येक िासिप्रकारात अिा पद्धतीची व्यवस्था 

नदसिू येते. हे श्रेष्ठीजि राजकारणात महत्वाची भूनमका पार पाडीत असतात. या िटातील व्यक्ती 

महत्वाची पद ेभूषनवतात. प्रत्येक िासि व्यवस्थेत याांचे अनस्तत्व आढळूि येते. समाजव्यवस्थेत दखेील 

विा-जातीच्या आधारे श्रेष्ठीजिाांचा िट आपले वचास्व प्रस्थानपत करतो. या िटाचे राजकीय निणाय 

प्रनियेवर वचास्व असते. श्रेष्ठीजिाांची निनमाती आिवुांनिकतेतिू, अनजात घटकाांतिू, निवडणकुीच्या 

माध्यामतिू तसेच आपल्या कताबिारीिे व नवनिष्ट तत्त्वप्रणालीचा अांिीकार, अिा नवनवध अवस्थाांमधिू 

राजकीय व्यवस्थेत श्रेष्ठीजि पदापयंत व्यक्ती पोहोचतो.  

समाजात एक असा अल्पसांख्य िट असतो. त्याांच्या हाती बदु्धी, सांपत्ती, निक्षण व प्रभाव एकवटलेला 

असतो. अल्पसांख्याक मठुभर लोकाांची सामानजक नमरासदारी प्रस्थानपत होते. लोकिाहीत श्रेष्ठी जिाांच्या 

हातात सत्ता एकवटिे ह ेखरे असले तरी सत्तेच्या सांिोपि व सांरक्षणाची जबाबदारी श्रेष्टीजिाकडे असते. 

पेरीच्या मते, श्रेष्ठीजिवादाचा मखु्य िाभा म्हणजे प्रत्येक समाजात अल्पसांख्य िट समाज नहताचे 

महत्वपणूा निणाय घेता या निणायाची व्याप्ती मोठी असते.त्याचा पररणाम अिेक लोकाांवर होतो. याचा अथा 

राजकीय निणाय कायदमेांडळ व िासकीय अनधकाऱ्याकडूि घेतला जात िाही तर अल्पसांख्य िटाकडूि 

घेतला जातो. त्यास मोस्कािे राजकीय विा असे म्हटले आह.े या विााला निवडणकुामळेु िव्ह े इतर 

मािांिी वचास्व नमळालेले आह.े मतदाराकडे जर कोणती सत्ता असेल तर ती निणाय घेण्याची सत्ता िसूि 

निणाय कोणी घ्यावेत ही ठरनवण्याची सत्ता असते असे श्रेष्टीजिवादी म्हणतात. 

 

मािवी नवकासाचे मदु्द े

प्रादनेिक असांतलुि – राज्याच्या वेिवेिळ्या वेिवेिळ्या नवभािात नवकासाच्या बाबतीत जी तफावत 

निमााण झाली आह े नतला ‘असांतनुलत प्रादेनिक नवकास’ नकां वा ‘नवकासातील प्रादनेिक असमतोल’ 



असे म्हटले जाते. ह े सांतुलि दरू करावे व समतोल प्रादनेिक नवकास साधण्याचा प्रयत्ि करावा,अिी 

मािणी या प्रश्ाच्या सांदभाात केली जाते. समतोल प्रादनेिक नवकास म्हणजे राज्याच्या मािासलेल्या 

नवभािाच्या नवकासामध्ये जो अििेुष रानहला आह,े तो अिुिेष भरूि काढणे आनण अिा प्रकारे त्या 

नवभािाांिा राज्याच्या प्रित नवभािाांच्या बरोबरीला आणण्याचा प्रयत्ि करणे होय. 

कोणत्याही राज्यातील जितेच्या मिात समाितेची आनण एकात्मतेची भाविा निमााण होण्यासाठी 

समतोल प्रादेनिक नवकास घडविू आणणे आवश्यक असते. राज्यातील काही नवभाि कायमचे नकां वा 

दीघा काळ मािासलेल्या अवस्थेत रानहले तर त्या नवभािातील जितेच्या माित आपणावर अन्याय होत 

असल्याची भाविा निमााण होते. काही वेळा ही भाविा चकुीच्या िहृीत तत्वावर आधारलेली अस ू

िकते. तथापी, कोणत्याही कारणािे का असेिा, पण राज्यातील काही भािाांमध्ये अिा प्रकारची भाविा 

वाढीस लािणे ह े त्या राज्याची एकसांघता नटकूि राहण्याच्या दृष्टीिे निनितच धोकादायक असते. 

म्हणिूच, महाराष्ट्र राज्य एकसांघ राहण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सवा प्रादनेिक नवभािाचा समतोल नवकास 

झाला पानहजे, असे मत व्यक्त केले जाते.  

साक्षरता – मािवी नवकासासाठी साक्षरता हा घटक महत्वपणूा ठरतो आह.े सामान्यत: राज्यात निक्षण 

व्यवस्था असावी की, ज्याद्वारे राष्ट्रानभमाि, राष्ट्रसेवा, राष्ट्रप्रेम योग्य प्रकारे जोपासले जाईल. 

राष्ट्रीयत्वाची भाविा, एकात्मता वाढीला लािेल अिा पद्धतीचा अभ्यासिम तयार करणे, तरूण 

नपढीच्या मिात राष्ट्रपे्रम, राष्ट्रानभमाि, राष्ट्रसेवा या भाविा निमााण करणारे निक्षण प्रादनेिक भाषेतूि 

दणेे, िासकीय प्रचारमाध्यमाांद्वारे राष्ट्रीय निक्षण दणेे, भारतीय सांस्कृती, भारतीय घटिा, भारतीय 

इनतहास, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रिीत, राष्ट्रीय अनस्मता जोपासणारे निक्षण दणेे, धमााधता, जातीयता, 

प्रादनेिकता याांिा निक्षणात स्थाि ि दणेे अिा प्रकारे निक्षणनवषयक काळजी घेतली तर राष्ट्रीय 

एकात्मतेला पोषक व अिुकूल असे वातावरण निमााण होईल. महात्मा ज्योनतबा फुले, सानवत्रीबाई फुले, 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर यासारख्या महापरुुषािी निक्षण सवाासाठी खुले व्हावे व सवांिा निक्षण घेता 

यावे यासाठी पराकाष्टा केली आह.े  

दाररद्र निमुालि – एखाद्याजवळ काय आह ेआनण काय असावयास पानहजे यामध्ये तफावत दिावणारी 

नस्थती म्हणजे दाररद्रय होय. दाररद्रय ही सापेक्ष व तलुिात्मक स्वरुपाची कल्पिा आह.े बांिल्याच्या 

मालकापेक्षा आपण दररद्री आहोत असे झोपडपट्टीवानसयाांिा वाटते. बेघर असल्यामळेु रस्ते व 

फुटपाथवर झोपणाऱ्यािा आपम झोपडपट्टीवाल्यापेक्षाही िरीब आहोत असे वाटते.दाररद्रय हा अथािास्त्र 

तसेच समाजिास्त्राच्या अध्ययिाचा नवषय आह.े नजवांत राहण्यासाठी व्यक्तीला उजेची िरज असते. उजाा 

ही अन्िसेविातूि निमााण होते. िारीररक हालचाली करण्यासाठी २४०० उष्ट्माांकाांची (कॅलरीची ) िरज 

आह.े दररोज २४०० कॅलरी ग्रहण करण्याची व्यक्तीची नस्थती िसेल तर ती व्यक्ती िरीब नकां वा दररद्री 

आह ेअसे म्हणता येते.  



सामानजक अथवा आनथाक समाजिास्त्रीय दृष्टीकोिातूि दाररद््रयाची व्याख्या करताांिा वांनचतता, समािता 

आनण तलुिात्मकता या तीि घटकाांवर भर नदला जातो.  

दाररद्राची कारणे – अज्ञाि, अांधश्रद्धा, निरक्षरता,सरांजामी मिोवतृ्ती, काळापैसा, भ्रष्ट्राचार, उद्योजितेचा 

अभाव, दाररद्रयजन्य सांस्कृती यासारखी नवनवध कारणे दाररद््रयाच्या सांदभाात िमदू केली जातात.  

दाररद्र निमूालिाचा कायािम – दाररद्रय निमुालि कायािम तयार करणे ह ेसत्तारूढ पक्षाच्या सरकारचे काया 

होय. सत्तारूढ पक्षाचे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरीही नवरोधी पक्षाांिा तो कायािम अयोग्य आहे 

असे वाटत असते, कारण आपल्या पक्षाची नवचारप्रणाली, कायािम, ध्येयधोरणे हचे जिकल्याणाच्या 

दृष्टीिे योग्य आह ेअिी प्रत्येक पक्षाची भाविा असते. दाररद्रय निमुालि योजिेला निनित िाव नदले जाते. 

जसे अांत्योदयकायािम. रोजिार हमी योजिा, इांनदरा आवास योजिा, डॉ.आांबेडकर ग्राम योजिा इत्यादी.  

बेरोजिार – जेव्हा एखादी धडधाकड व्यक्ती आपल्या व कुटुांबाांच्या चररताथा निवााध्ये साधि म्हणिू 

अथााजाि करू िकत िाही त्या व्यक्तीस बेरोजिार म्हणतात.  

बेरोजिार निमााण होण्यामािील कारणे – १.लोकसांख्या वदृ्धी २.नवकासाची मांदिती ३.मािासलेला िेती 

व्यवसाय ४.ग्रामीण उद्योिाचा ऱ्हास ५.मजरुाांचा वाढता परुवठा ६.सदोष निक्षण प्रणाली ७. ताांनत्रक व 

व्यवसानयक निक्षण प्रणालीचा अभाव ८.आनथाक मांदी ९.आळस इत्यादी बेरोजिारीची कारणे साांिता 

येतात. 

बेरोजिारीचे दषु्ट्पररणाम – १.प्राथनमक िरजाांवर पररणाम २. मािनसक दडपण ३.सामानजक िैनतक 

मलु्याांचा ऱ्हास  ४.कौटुांबीक नवघटि ५.वेश्याव्यवसाय ६.कायाक्षमतेवर प्रनतकूल पररणाम ७. समाजावर 

दषु्ट्पररणाम  

बेरोजिारीवर उपाय – १.लोकसांख्येला आळा घालणे २.कृषी के्षत्राचा नवकास ३.कुटीर व लघ ुउद्योिाांचा 

नवकास ४. रोजिारनभमखु निक्षण प्रणाली ५. मानहती व व्यवसानयक प्रनिक्षण कें द्र  ६.राष्ट्रीय धोरण 

७.उद्योिधांद्याचे नवकें द्रीकरण ८.हांिामी बेरोजिारी सांबांधी धोरण ९. स्वयांरोजिारासाठी अनधक मदत 

इत्यादी उपाय योजिा द्वारे बेरोजिारी कमी होण्यास मदत होत असते. 
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