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१ प्रस्तावना  :- 

 भारताची लोकशाही शासन पध्दती ही सवाात मोठी सांसदीय शासन पध्दती होय. सांववधानाच्या अनुच्छेद-1 मध्य ेभारताचा उल्लेख 

राज्याांचा सांघ असा असला तरी सांघराज्याची सवा वैवशष्ट्ये वनहीत असुन भारतामध्य ेदहुरेी शासन व्यवस्था आह.े आि िगातील अनेक 

देशाांमध्य ेसांसदीय शासन पध्दती ददसत असली तरी देशपरत्वे या व्यवस्थेचे स्वरुप आवण कायापध्दतीत फरक आह.े 

 भारतामध्य ेप्रवतवनधीक लोकशाही असल्या कारणान ेनागरीक आपल ेप्रवतवनधी वनवडुन देत असतात.  दर पाच वर्ाांनी सरकार 

वनवडुन देण्याकरीता वनवडणुका घेतल्या िातात. 

 महाराष्ट्र राज्याच्या ववधानसभेची वनवडणुक ही ऑमटोबर 2019 मध्ये 288 िागेकरीता घेण्यात आली होती.  21 ऑमटोबर 2019 

रोिी मतदान घेण्यात आल ेआवण ववधानसभा वनकाल हा 24 ऑमटोबर 2019 रोिी िाहीर करण्यात आला होता.  कारण या वनवडणुकीत 

भािपा 108 िागा जिांकल्या होत्या म्हणुन सवाात मोठा पक्ष बनला होता.  तरी सुध्दा भािप ला सरकार बनववण्याकरीता अपयश आलले े

आह.े कारण या वनवडणुकीनांतर महाववकास आघाडी स्थापन झाली. भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस, राष्ट्रवादी कााँग्रेस आवण वशवसेना या तीन 

पक्षाांनी वमळुन महाववकास आघाडी तयार केली. आवण सरकार स्थापन करण्यात यश प्राप्त केल.े एकां दरीत पावहले तर अस ेददसून येत ेकी 

वनवडणुकी आधी वशवसेना आवण भािप ची असललेी युती ववधानसभेच्या वनकालानांतर टटकून राहीली नाही.  कारण सते्तसाठी घडलले्या 

घटना आवण मुख्यमांत्री हा भािपाचा असावा अशी भािप ची ववचार सरणी ही वशवसेना पक्षाला मान्य नव्हती.  बरेच ददवसानांतर वशवसेना 

या पक्षाचा मुख्यमांत्री असावा पण ह ेभािपला मान्य नव्हत.े त्या कारणामुळे महाववकास आघाडीने वशवसेनाला मुख्यमांत्री पद दवूेन सरकार 

स्थापन केले. 
 

२ सांशोधनाची उददष्ट े :- 

 महाराष्ट्र राज्याच्या ववधानसभा वनवडणुक 2019 चे अध्ययन करण.े 

 ववधानसभा वनवडणुक वनकालानांतर घडलेल्या रािकीय घडामोडीचे अध्ययन करण.े 

साराांश :-   ऑमटोबर 2019 मध्य ेमहाराष्ट्र ववधानसभेची सावावत्रक वनवडणूक पार पडली आवण      1 मे 1960 रोिी महाराष्ट्र 

राज्याची वनर्माती झाली तेव्हा 1957 मध्य ेअवस्तत्वात असलेली ववधानसभा कायम ठेवण्यात आली होती.  त्यानांतर 1967, 1978, 

1980, 1985, 1990, 1995, 1999, 2004, 2009 आवण 2014 मध्ये ववधानसभेच्या वनवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. इतर 

वनवडणुकाांपेक्षा ही वनवडणूक वेगळी व महत्त्वपूणा वनवडणुक ठरली आह.े महाराष्ट्र ववधानसभेच्या एकूण 288 सदस्याांपैकी 29 सदस्य 

अनुसूवचत िातीचे आवण 25 सदस्य अनुसूवचत िमातीचे सदस्य होते. आवण 234 सदस्य ह ेसवा प्रवगाातून वनवडण्यासाठी अवधसूचना 

वनवडणूक आयोगान ेतयार केली होती. महाराष्ट्र राज्याच्या ववधानसभेत 8.33 टके्क मवहला ववियी झाल्या आहते तर 91.66 पुरुर् 

वनवडून आलेल ेआहते. या वनवडणुकीत पूवीच्या वनवडणुकीपेक्षा मवहलाांचे प्रमाण सवाावधक आहते. 

या वनवडणुकीत सवाावधक िागा भारतीय िनता पक्षाला वमळाल्या होत्या 124 िागा वशवसेना पक्षाला देण्यात 

आल्या होत्या आवण 148 िागा भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस आवण 121 िागा राष्ट्रवादी कााँग्रेस या पक्षाला वनवडणुकीकरीता िागा वाटप 

करण्यात आलले्या होत्या.  परांत ुया वनवडणुकीत सवाावधक िागा भािपा-105, वशवसेना-55, राष्ट्रवादी कााँग्रेस-54, भारतीय राष्ट्रीय 

कॉंग्रेस-44, आवण वमत्र पक्ष व इतर पक्षाांनी 29 िागा जिांकल्या होत्या. 24 ऑमटोबर 2019 रोिी वनकाल लागल्यानांतर सते्तसाठी 

रांगलले े सत्ता नाय अभूतपूवा ठरल े होते. कारण सते्तसाठी घडलेल े नाय बवघतल्यानांतर ह े लक्षात येत े की, कोणताही पक्ष सत्ता 

बनवण्यासाठी कोणत्याही पक्षात िाऊन सत्ता स्थापन करु शकतो ह ेया वनकालावरुन लक्षात येत.े म्हणिे सत्ता नाय बवघतल्यानांतर 

रािकीय पक्षाांवर आवण नेत ेमांडळीवर असललेा ववश्वास एक चीड वनमााण करणारा ददसून येत आह.े अशा प्रकारचे सते्तसाठी घडलले्या 

नाय ह ेलोकशाहीला लाविरवाणे वाटते.  कारण यामुळे या वनवडणुकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रासह व इतर देशाच्या रािकारणाला 

एक वेगळी कलाटणी या वनवडणुकीतुन वमळाली आह.े 
 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences          ISSN: 2581-6241        Volume - 3,  Issue - 6, Nov-Dec – 2020 

Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                     Impact Factor:  3.589 

Received on :30/10/2020                                                    Accepted on : 15/11/2020                                                 Publication Date: 30/11/2020 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org  Page 5 

३ सांशोधनाची गवृहतके  :- 

 महाराष्ट्र ववधानसभा वनवडणुक 2019 अनेक कारणामुळे महत्वपुणा ठरली. 

 वनवडणुक वनकालानांतर घडलेल्या घटना आवण घडलेल्या घडामोडी त्यामुळे राज्यासह देशाच्या रािकारणाला वेगळे वळण 

वमळाले. 
 

४ अध्ययन पध्दती  :- 

 प्रस्तुत सांशोधनासाठी सामाविक शास्त्रातील ववश्लेर्णात्मक, तुलनात्मक, वणानात्मक, आवण सवेक्षणात्मक पध्दतीचा वापर 

करण्यात आला आह.े  तथ्य सांकलनाकरीता प्राथवमक आवण वव्दतीय साधन चा वापर करुन प्रस्ततु सांशोधन करण्यात आल ेआह.े 
 

५ महाराष्ट्र ववधानसभा वनवडणकु-2019 :- 

 महाराष्ट्र राज्याच्या ववधानसभेची वनवडणुक एकुण 288 िागकेरीता पार पडली.  27 सप्टेंबर 2019 रोिी वनवडणुक आयोगाने 

अध्यादेश काढुन 4 ऑमटोबर 2019 पयांत नामाांकन दाखल करणे, 5 ऑमटोबर 2019 ला अिााची छाननी करण े7 ऑमटोबर 2019 ला अिा 

परत घेण ेआवण 21 ऑमटोबर 2019 मतदान आवण 24 ऑमटोबर 2019 रोिी मतदान वनकाल िाहीर करणे. 

 यापुवी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ववधानसभेच्या वनवडणुका झाल्या होत्या. मात्र ही वनवडणुक अनके अथाान ेवैवशष्ट्यपुणा ठरली आह.े 

या वनवडणुकी अगोदर खुप मोठ्या प्रमाणात पक्षाांतर झालेल ेआह.े ही पक्षाांतरे कााँग्रेस, राष्ट्रवादी कााँग्रेस कडुन भािप व वशवसेनेकडे झालेली 

आह.े म्हणिेच कोण कधी पक्षाांतर करेल याचा काही नेम नव्हता.  एकां दरीत टरत्या भािप मध्य ेमोठी भरती झाली होती. त्यामुळे सवा 

सामान्याांनी रािकीय नेत्याांच्या नैवतकतेवर प्रश्नवचन्ह वनमााण केल ेहोते आवण याची प्रवचती वनवडणुका झाल्यानांतर म्हणिेच वनवडणुक 

वनकालानांतर ददसुन आली. 
 

वनवडणकु प्रचार  :- 

 महाराष्ट्र ववधानसभा वनवडणुक प्रचारात सवाच रािकीय पक्ष आवण अपक्ष पक्षाांनी िोर लावला होता. सवाात् िास्त प्रचार सभा 

ह्या भािपाने घेतल्या होत्या.  यामध्य ेपांतप्रधान, गृहमांत्री अनेक मांत्री व कें द्रीय मांत्री महाराष्ट्राचे मािी मुख्यमांत्री देवेद्र फडणवीस आवण इतर 

मांत्री याांनी प्रचार सभा घेतल्या होत्या. या प्रचारामध्ये 370 वे कलम, राममांदीर, राष्ट्रवाद, तीन तलाख मुद्दा यासह ववकासाचे मुदे्द धरुन 

प्रचार करण्यात आला आह.े  तसेच मुख्यमांत्री देवेंद्र फडणवीस "मी पनु्हा यईेन------------" ही घोर्णा चचाात्मक ठरली. 

 वशवसेना या पक्षाचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे याांनी प्रचार करण्यासाठी प्रयत्न केल.े  त्याांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा वहच ती वेळ आवण 

"मखु्यमांत्री हा केवळ वशवसनेचेाच होईल" ही घोर्णा लक्षवेधी ठरली. राष्ट्रवादी कााँग्रेसचे सवेसवाा अध्यक्ष मा.शरद पवार याांनी प्रचाराची 

सवा सुते्र स्वताकडे घेतली परांत ुिास्तीत िास्त प्रमुख नेते पक्ष सोडुन गेल ेतरी आपण पक्षाला नवी उभारी देवू शकतो असा आत्मववश्वास 

कायाकत्याामध्ये वनमााण केला. 

 प्रचारामध्य ेभारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस खुप वपछाडीवर राहीली. राहूल गाांधीच्या एक दोन िागी प्रचार सभा ददसुन आल्या. त्यानांतर 

कााँग्रेसच्या प्रचारसभा ददसुन आल्या नाहीत आवण भारतीय कााँग्रेसच्या नेत्याांमध्य ेअसलेला आत्मववश्वास या वनवडणुकीमध्य ेददसून आला 

नाही.  तसेच इतर अपक्ष व वमत्रपक्ष याांनी आपापल्या परीन ेप्रचार केला. आि वनवडणुकीची खरी लढत ही भािप व राष्ट्रवादी कााँग्रेस या 

दोनच पक्षामध्य ेददसुन येत.े 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा वनकाल  :- 

  महाराष्ट्र ववधानसभा वनवडणुक वनकाल ददनाांक 24 ऑमटोबर 2019 रोिी मतमोिणी नांतर िाहीर करण्यात आला. 

काही मतदार सांघाचा वनकाल दपुार पयांत लागल ेतर काही मतदार सांघाचा वनकाल रात्री उवशरापयांत िाहीर करण्यात आला होता. 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा वनकाल :- 

रािकीय पक्ष िागा मतदान मतदान टके्कवारी 

सांख्या टके्क +/- सांख्या टके्क +/- 

भािप 105 36.44 -17 14199948 25.75 -2.20 

वशवसेना 56 19.14 -7 9049789 16.41 -9.67 

भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस 44 15.28 +2 8752109 15.87 -2.17 

राष्ट्रवादी कााँग्रेस 54 18.75 +13 9216911 16.71 -0.62 

सीपाआय 00 00 00 35188 00.1 +0.01 

सीपीआय (एम) 1 0.35 - 204933 0.37 -0.03 

एमएनएस 1 0.35 - 1242135 2.25 -0.91 

एमआयएमआय एम  2 0.69 - 737888 1.34 +0.41 
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बसपा 00 00 - 504911 0.92 -1.34 

सपा 2 0.69 +1 123269 0.22 +0.05 

बहुिन वांवचत आघाडी 22 00 - 2523583 4.58 +4.58 

इतर 23 7.99 8 7816887 14.17 +3.86 

नोटा - - - 742134 1.35 +0.35 

सांदभा  -  भारतीय वनवडणकु आयोग सारणी. 
   

 उपरोक्त सारणीचे अध्ययन केले असता अस ेवनदशानास येत ेकी, सवाावधक िागा  भािपा-105 जिांकल्या आहते, वशवसेना या पक्षान े

56 िागा जिांकल्या आहते.  तर भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस पक्षान े44 िागा जिांकल्या आहते आवण राष्ट्रवादी कााँग्रेस या पक्षान े54 िागा जिांकल्या 

आहते इतर व अपक्ष पक्ष वमळुन 29 िागा जिांकल्या आहते. 
 

६ वनष्ट्कर्ा  :- 

 महाराष्ट्र राज्याची 14 वी ववधासनसभा वनवडणूक 2019 या सांशोधनावरुन अस ेअनेक वनष्ट्कर्ा काढता येईल महाराष्ट्रामध्य ेयापुवी 

अनेक वनवडणुका झालेल्या आहते.  परांत ुही 14 वी ववधानसभेची वनवडणुक अनेक अथाान ेवेगळी ठरली आह.े  वनवडणुकी पुवी पक्षाांतराला 

वाव वमळाला होता.  पक्षाांतरामुळे अनेक नेत्याांनी भािपामध्य ेप्रवेश वमळववला आवण वनवडणुका लढल्या होत्या.  म्हणिेच इतके वर्ाापयांत 

वेगवेगळी पद ेव मांत्रीपद वमळणारी व्यक्ती सुध्दा पक्षाांतर करु लागली ही एक अनाकलनीय बाब ठरली होती.  त्यामुळे त्याांच्या वनष्ाांवर आवण 

ववचारसरणीवर प्रशन्वचन्ह वनमााण झाले. 

 मवहलाांचा रािकीय सहभाग वाढववण्यात यावा होता.  परांत ुतस ेझाले नाही. त्यावरुन पक्षाांची मवहलाांच्या आरक्षणा ववर्यीची 

भूवमका लक्षात येत.े  म्हणिेच वनवडणुकीत पुरुर्ाांचीच मके्तदारी ददसुन आली .  वनवडणुकीमध्य े रािकीय पक्षाांच्या मताांची टके्कवारी 

घसरललेी असुन नोटाला मत देणाऱयाांची पसांती ददवसेंददवस वाढत िात आह.े  वनवितच रािकीय पक्ष आवण लोकशाही साठी ही गांभीर 

बाब आह.े  महाराष्ट्राच्या वनवडणुकीत अनेंक प्रकारचे दोर् ददसुन येत असल ेतरी  िोपयांत मतदार िागृत होत नाही तोपयांत ह ेवचत्र बदलणार 

नाही ह ेमात्र वनवितच होय. 
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