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बफशाय ननलडणूक-  काशी रषणीम भुद्दे 
बफशायभधीर वलधानवबा ननलडणूका २१ ऑक्टोफय २०१० ते २० नोव्शेंफय २०१० दयम्मान ६ 
पेर माांभे मे झाामाि ननलडणूक ना ननकार २४ नोव्शेंफय योजी रागरा ल ननतीळकुभाय माांच्मा 
वत्ताधायी जनता दर (मूनामटेड) आणण बायतीम जनता ऩष मा आघाडीने वुभाये ८३ि५ टक्के जागा 
शभऱलत, नाय ऩांनभाांळ फशुभत शभऱलरे.  
शी ननलडणूक अनेक अथााने ऐनतशाशवक शोतीि नतन े वलश्रेऴण आम्शी करू, ऩण इकॉनॉशभक 
टाईम्व, शभांट ल टाईम्व ऑप इांडडमा मा लतृ्तऩत्ाांत आरेामा काशी रषणीम भुदे्द आऩामाऩमतत 
रगेन ऩोनलालेवे लाटरेि त्मा भुद्दमाांन ेशे वांकरन खारी भाांडत आशोति  

 

१. जातीननष्ठा, वाांनघक वांघऴष ल आकऴषक व्मक्क्तभत्ल मा बालननक भुद्दमाांऩलरकडे 
याजकायण जाऊ ऩाशात आशे. 

२. वुळावन ल वलकाव शेच खये वलजमाचे ननणाषमक घटक आशेत. 
३. वलषवभालेळक वलकावावाठीचे प्राभाणणक प्रमत्न याजकीम पामदा देतात. 
४. वत्तेत मेण्मावाठी ऩूली ननलडणुकीचे तांत्र अलगत अवणे ऩुयेवे शोते. आता जो 

रोकालबभुख काभचां ननलडणूक क्जांकून देते. 
५. वभाजाच्मा वलाषत खारच्मा स्तयाभध्मे रोकळाशीचे ऩुनरुत्जीलन शा ननतीळ कुभाय 

माांचा याजकीम लायवा ठयेर. 
६. बफशायचा ननकार शी उत्तयेकडच्मा फदरत्मा याजकायणाची नाांदी ठयेर ल त्माचे 

ऩडवाद याष्रीम याजकायणालय ऩडतीर.  

७. दलरत लगाषच्मा कामषषभतेवलऴमी वाळांकता अवल्माने कामभच दरुषष मा ऩायांऩारयक 
भतारा ननतीळ कुभायाांच्मा ळावनाने छेद ददरा. 

 
 
 
 
 

ननतीळ कुभाय माांनी काम केरे? 
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भागावरेरे याज्म म्शणून कुप्रशवे द बफशायरा ननतीळ कुभाय माांच्मा नेततृ्लाने जातीम 
याजकायणाच्मा फाशेय आणून, वलकावातून वफरीकयणान े स्लप्न वाकाय केरे आशेि याजक म 
वलश्रेऴकाांना मा ननकाराभे मे बायतातीर आर्थाक तेजीऩावून लांर्नत अळा बफशायी जनतेच्मा 
आकाांषाांन प्रनतबफांफ ददवति अळाांऩैक न खऩू भोठा लगा भदशरा ल तरूणाांना आशे ज्माांना ननतीळ 
वयकायच्मा ’भुख्मभांत्ी फाशरका वामकर मोजना, कन्मा वुयषा मोजनाांवायख्मा मोजनाांना पामदा 
झाराि शेन ननलडणूक भधे अबूतऩूला वांख्मेने भतदानाव उतयरेि  

मा ननलडणूक भे मे उच्नलणीमाांफयोफयन अत्मांत भागावलगीम, भशादशरत, अर्धकायशीन भुस्स्रभ, 
मादलेतय भागावलगीम इतय भशत्त्लाच्मा वाभस्जक गटाांना ऩादठांफा शभऱवलण्मात मळ शभऱवलरेि 
शवभाांनर वायख्मा आऩत्तीग्रस्त बागातशी ऩरयणाभकायक काभाभुऱे भोठे मळ शभऱारेि 

कामदा ल वुव्मलस्थेवाठी ननतीळ वयकायने याजक म शस्तषेऩ थाांफलून ळीघ्र न्मामारमाांनी स्थाऩना 
केरीि त्मानेन गुन्शेगायी आटोक्मात आरीि 

ददारीभधीर वेंटय पॉय ऩॉशरवी स्टडीजन े अे मष प्रताऩ बानू भेशता म्शणतात “शा बायतीम 
रोकळाशीवाठी प्रेयणादामी ननकार आशेि जय ननतीळ कुभाय माांना ऩयाबल ऩत्कयाला रागरा अवता 
तय ’ननलडणूकाांभधे वुळावन ल वलकाव-काभे माांनी पाय पयक ऩडत नाशी’ अवा पाय नकु ना 
वांकेत ददरा अवताि म्शणूनन शा वलजम बायतीम रोकळाशीवाठी ऩुढनी ऩामयी आशेि”  

भॉगान स्टॅनरीच्मा वलश्रेऴणानूवाय बायतीम याजकायणात काशी भोठी स्स्थत्मांतये घडून मेत आशेत 
ल बफशायभधीर ननकार शा मान फदरत्मा ऩरयस्स्थतीन ेउदाशयण आशेि आज बायतात २० ऩैक  १५ 
याज्माांभधे अवे ऩष वत्तेत आशेत ज्माांनी वलकाव काभाांनी अांभरफजालणी केरी आशेि जे 
याज्मकते अथाकायणात काशी वकायात्भक फदर कयण्मानी षभता ठेलतात अळाांच्मान शातात 
आजना भतदाय वत्तेच्मा नाव्मा देतोि 
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मोग्म ळावनप्रणारीभऱेु आर्थषक लदृ्धीरा प्रोत्वाशन लभऱारे.  
 ननतीळ कुभाय म्शणतात “शा वलजम जनतेना ल वलकावाना आशे शे ननस्श्नत केरे आशेि” २००५ 
ऩावून त्माांच्मा कायककददाभधे ननतीळ कुभाय माांनी ऩामाबूत वुवलधाांच्मा ननशभातीकड े ल  त्मान 
फयोफय याशामरा ल काभ कयामरा वुयक्षषत लातालयण ननभााण कयण्माकड ेवलळऴे रष ऩुयवलरे आशेि 
ऩूलीच्मा ३.५% मा दयाच्मा तुरनेत गेामा ५ लऴातत २००५-२०१० बफशायनी अथाव्मलस्था लावऴाक वयावयी  
११.३५% मा दयाने लाढरी आशे.  

याज्मान ेएकूण उत्ऩन्न लाढवलण्मात लाढरेरा कय भशवूर, लाढरेामा योजगायाच्मा वांधी, वयकायना 
ऩामाबूत वोमीांलयना खना, याजक म स्थमैा मा वला फाफीांना लाटा आशेि 

यस्ते फाांधणीलय वयकायी खनाात २००५-०६ ऩावून २००८-०९ ऩमततच्मा काऱात रू. २६३.२२ कोटी ऩावून रू. 

२,४८९.१५ कोटी ऩमतत म्शणज ेतब्फर १० ऩट लाढ झारी आशेि 
रारूप्रवाद मादल - याफयीदेली माांन ेवयकाय अवताना, याज्माच्मा अथावांकाऩालय कधीशी ननाा झारी 
नाशी, याफयीदेलीांच्मा काऱात तय भांत्ीभांडऱाच्मा फैठकाशी दशुभाऱ झाामा शोत्माि ऩण ननतीळ कुभाय 
शे कोणत्मशी भुद्दमाना वखोर ल वलातगीण वलनाय करून ननणाम घेतात अव ेत्माांच्मा अर्धकार माांन े
म्शणणे आशेि  

बायतीम जनता ऩषाचा फदरता यांग  

मा ननलडणूक ने बायतीम जनता ऩषावाठी २ भशत्लान ेधड ेआशेत अवे ददारीभधीर वेंटय पॉय 
ऩॉशरवी स्टडीजन ेअे मष प्रताऩ बानू भेशता म्शणताति 

1. कुठरेशी याजकायण शे स्थाननकन अवतेि याजकायणात स्थाननक प्रश्नाांलय कानाडोऱा करून 
नारत नाशीि ळलेटी तुभनी स्थाननक ऩषफाांधणीन तुम्शारा मळ देतिे बफशायभधे बािजिऩाने 
ननलडणूक न ेअप्रतीभ व्मलस्थाऩन केरे. 

2. प्रनाय धडाकेफाज झारा नाशी तयी नारेर, ऩण तो वभाजघटकाांभे मे दशुी ननभााण कयणाया 
नक्क न नवालाि मा ननणामाभुऱे अवे ददवते क  बािजिऩनी शा एक याष्ट्रीम प्रनतभा नवून 
प्रत्मेक याज्मानुवाय ती फदरतेि माऩुढे ऩषाांना याष्ट्रीम प्रनतभेफयोफयनां स्थाननक प्रनतभेकड े
फायीक रष द्माले रागेरि स्जथे ऩष कामाकत्मातने स्थाननक रोकाांळी नाांगरे वांफांध आशेत 
नतथे बािजिऩि ने भुऱे घट्ट केरी आशेति  
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बायतीम जनता ऩषाने आता “दशांदतु्त्ला”ना भुद्दा फाजूरा ठेऊन “वलावभालेळक वलकावा” नी काव 
धयामन े ठयलरे आशेि ज्मानी ऩरयणती भुस्स्रभ भते शभऱण्मात झारी आशेि बायतीम जनता 
ऩषानी इतय याज्माांत इतय ऩषाांफयोफयनी र्नांताजनक मुती ऩाशता, बफशायभधीर मुतीन े मळ 
प्रेयणादामी आशेि  

उत्तय प्रदेळ ल बफशाय वायख्मा जातीमलादाने ऩछाडरेामा याज्माांतशी वुळावन ल वलकावाना प्रश्नन 
ननलडणूक भे मे भशत्त्लाना ठयतो शेन मा ननलडणुक ने दाखलरे आशेि    

वलकावाफयोफयन उभेदलायाांनी ऩषननष्ट्ठा ल स्लच्छ नारयत्र्म मा गोष्ट्टी ननलडणूक स्जांकण्मावाठी 
अत्मांत भशत्त्लाच्मा ठयतात शे मा ननकाराच्मा ननशभत्ताने ऩुन्शा वभोय आरेि     

 

बफशाय ननलडणकूीांभधीर काशी ठऱक घडाभोडी: 
१. बफशायच्मा इनतशावातीर वलाात भोठा वलजम ल बायतीम याजकायणाच्मा इनतशावात 

एखाद्मा वांमुक्त आघाडीरा शभऱारेरा वलाात भोठा वलजमि 
२. बफशायच्मा याजक म इनतशावातीर वलाात ळाांनतऩूणा ननलडणूकि  
३. बायतीम जनता ऩषाच्मा १०२ उभेदलायाांऩैक  ९२ वलजमीि म्शणजेन गेामा ननलडणूक च्मा 

तुरनेत दपु्ऩटीने वलजमि  
४. कॉ ांगे्रव ऩषाने ननलडणूक जादशयातीांलय बायांबाय खना करून, वोननमा ल याशुर गाांधी माांवायख्मा 

प्रबाली नेत्माांच्मा करयष्ट्म्मारा बुरून न जाता बफशायच्मा जनतेन ेवलकावालय शळक्काभोताफ केरे. 

५. बफशायभधीर ननलडणूक ने जातीम वभीकयणाांना नतराांजरी ददामान ेददवून आरेि 
 

 

 


