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ಪ್ರ ಸ್ತತ ವ್ನೆ 

   ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಾ ಯ  ನಂತರ ಪಾ ಥಮ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯೆಂದ ಹಿಡಿದು 

17ನೆಯ ಲೋಕಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಯರ್ರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಹೆಂದುತ್್ರ್  

ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ಸ್ತತತವಾಗಿ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ 

ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಪರ್ಾ, ದಿಾ ತ್ರೋಯ ಹಂತ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನು  ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತದ ಆರಂಭದ ರ್ಕಲ, 

ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಮೊಟ್ಟ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಪಕ್ಷದ ಶಕೆ ಆರಂಭ, ನಾಲಕ ನೆಯದಾಗಿ 

ಬದಲಾರ್ಣೆಯ ಹಂತ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ಯುಗದ ಅನ್ನಭರ್, ಐದನೆಯ ಹಂತ ಮತ್್ತಮಿ್ಮ  ಏಕ ಪಕ್ಷ 

ಪ್ರಾ ಬಲಯ ರ್ನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ. ಮತದಾರ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಒೆಂದು ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಸ್ತಪ ಷ್ಟ  ಬಹುಮತ 

ನೋಡುವುದರೆಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾರ್ಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೋಸ್ತ್ರುವುದನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಶಾೆಂತ್ರಯುತವಾಗಿ ಬದಲಾರ್ಣೆಯೆಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತಾ  

ಇನು ಷ್ಟಟ  ಸುಭದಾ ಗೊಳ್ಳು ತ್್ರರುವುದನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್  

ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಧ್ಯ ಯನರ್ನ್ನು  ಈ ಲೇಖ್ನದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ದಗಳು: ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಯಯ ಕ್ಷಣಿಕ, ತ್ರ್ೆಂತ್ರಾ ಕ, ವೈದಯ ಕಿೋಯ, 

ಸಂಶೋಧ್ನಾ, ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್, 

ಪೀಠಿಕೆ: 

    ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ರವಾದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಾ ಯ  ನಂತರ ಮೊದಲ 

ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆರ್ಯಗುರ್ರ್ರೆಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಪೂರ್ಾದಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಚಳ್ಳರ್ಳಿಯಲಿ್ಲ  

ಮಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲದೂ  ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಳಗೊೆಂಡ ಸಂವಿಧ್ಯನ ರಚನಾಸ್ತಭೆಯೇ ಮೊದಲ 

ಸಂಸ್ತತ್್ರ್ಗಿ ಪರಿರ್ತಾನೆಗೊೆಂಡು ಪ್ರಾ ರಂಭದಿೆಂದ ಅೆಂದರೆ ಪಾ ಥಮ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯೆಂದ ಮೂರು 

ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ರಾಷ್ಟ ರರ್ನಾು ಳಿದ ಪಕ್ಷ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಬಲ್ಲಷ್ಠ  ಒಕ್ಕಕ ಟ್ ಸ್ತರ್ಕಾರಕೆಕ  ಒತ್್ತ  ಕೊಟಿಟ ತ್್ತ . ಬಾ ಟಿೋಷ್ರ 

ಆಳಿಾ ಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ದೂ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಸ್ತಯ ಗಳ ಸ್ತರಮಾಲೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುತ್್ರ್  ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಾಕ ಶ್ಯಯ ಕ್ಷಣಿಕ, 

ತ್ರ್ೆಂತ್ರಾ ಕ, ವೈದಯ ಕಿೋಯ, ಸಂಶೋಧ್ನಾ, ರಾಷ್ಟ ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಿೋಗೆ ನಾನಾ ಸ್ತಮಸ್ತಯ ಗಳ ಸುಳಿಯಲಿ್ಲ  ನಲುಗಿದೂ  

ದೇಶದ ಆಡಳಿತರ್ನ್ನು  ನೆಡೆಸ್ತ್ದ ಮೊದಲ ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ  ಜ್ರ್ಹರಲಾಲ್ ನೆಹರುರರ್ರ ಪ್ರತಾ  ಭಾರತದ 
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ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಭವಿಷ್ಯ ರ್ನ್ನು  ನಧ್ಾರಿಸುರ್ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಮುಖ್ ಪ್ರತಾ  ರ್ಹಿಸ್ತ್ರುವುದು 

ಗಮನಾಹಾ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.  

 ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ಸ್ತತತವಾಗಿ ದೇಶರ್ನಾು ಳಿದ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಆಡಳಿತ್ರ್ರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕರ್ಲ ಸ್ತಣೂ  

ಅೆಂತರದಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲದೂ ರೂ ಮತ್್ತ  ಅಧಿರ್ಕರದ ಚುರ್ಕಕ ಣಿಯನ್ನು  ಹಿಡಿಯುರ್ಲಿ್ಲ  

ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಗಿ 46 ರ್ಷ್ಾಗಳ ರ್ಕಲ ಸ್ತತತವಾಗಿ ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ ಆಡಳಿತರ್ನ್ನು  ನಡೆಸುರ್ಲಿ್ಲ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯದರೂ 

1985ರ ನಂತರ 1989ರಿೆಂದ 2019 ರರ್ರೆಗೆ ರ್ಯವುದೇ ಒೆಂದು ಪಕ್ಷ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯದೆ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ್ಳ 

ಅನವಾಯಾವಾಗಿ 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 ಮತ್್ತ  2009, 2014ರ ಚುನಾರ್ಣೆಗಳ್ಳ ಸ್ತತತವಾಗಿ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  

ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಗೆ ದಾರಿರ್ಯಗಿದೆ.  

ಕೆಂದಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  ಸ್ತತತ ಏಕ ಪಕ್ಷದ ಮುೆಂದುರ್ರೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಹನೋಯರ, 

ಕೊಡುಗೆ ಸ್ತಹ ಅಭೂತಪೂರ್ಾವಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂ ರ್ ಶಾಸ್್ತ್ ರ, ಸ್ತದಾಾರ್ ರ್ಲಿಭಾಯ ಪಟೇಲ್, ರಾಜೆಂದಾ  

ಪಾ ಸ್ವದ್, ಡಾ. ಬ.ಆರ್. ಅೆಂಬೇಡಕ ರ್, ಮುೆಂತ್ರ್ದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಚೆಂತನೆಗಳನ್ನು  

ಮೈಗೂಡಿಸ್ತ್ಕೊೆಂಡಿದೂ ೆಂತಹ ದೇಶಪ್ಾ ೋಮ್ಮಗಳ್ಳ, ಉದಾತ್  ಮನ್ನೋಭಾರ್ವುಳು  ಮಹಾನ್ ರ್ಯ ಕ್ಿಗಳ್ಳ ಸಂಸ್ತತ್ನ್ನು  

ಪಾ ವೇಶಿಸ್ತ್ದೂ ರಿೆಂದ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ತತ್್ತ  ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತಾ ದ ದೇಗುಲವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನರ್ಾಹಿಸ್ತಲಾರಂಭಿಸ್ತ್ತ್ತ.  

 ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ ರದ ಸ್ತಮಗಾ ತ್ತಯ ಹೆಸ್ತರಿನಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಸ್ತಮಸ್ತಯ ಗಳನ್ನು  ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಲಾಯತ್ತೆಂಬ ಕ್ಕಗು 

ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಿೆಂದ ರ್ಯ ಕ್ವಾಗುತ್್ರ ್ ದೂ ೆಂತ್ತಯೇ ಅದನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸ್ತಲು ಕೆಂದಾ  ತಂಡ ನೆರವಾಗುತ್್ರದೂ ದು 

ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳ್ಳ ಶಮನಗೊಳು ಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಗುತ್್ರತ್್ತ .  

ಆದರೂ ಸ್ತಹ, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಳರ್ಣಿಗೆಯೆಂದಾಗಿ, ನಂತರದ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ 

ಬಳರ್ಣಿಗೆಯೆಂದಾಗಿ ಕೆಂದಾ ದ ಧೋರಣೆ ಬದಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದೂ  ಉಪಯೋಗಿಸುತ್್ರದೂ  

ಅಸ್ತಾ ್ ಗಳ ಪಾ ಯೋಗಕೆಕ  ಕತ್ರಿ ಬದಿೂ ದೆ. ಅದರಿೆಂದಾಗಿ ಸ್ತಹರ್ಕರಯುತ ಸಂಯುಕ್  ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 

ಬರುವಂತ್ರ್ದದುೂ  ಒೆಂದು ಒಳ್ಳು ಯ ಬಳರ್ಣಿಗೆರ್ಯಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ದೆ.  

ಉದ್ದ ೀಶಗಳು: 

 1. ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ರವಾದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ್ಳ ಸಂಭವಿಸ್ತಲು ರ್ಕರಣವೇನ್ನ?  

 2. ಆ ಘಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ರ್ಕರಣರಾದ ರ್ಯ ಕ್ಿಗಳ್ಳ ರ್ಯರು? ಅವುಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗಲು ಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರಗಳ್ಳ, ಸ್ತನು ವೇಶಗಳ್ಳ 

ರ್ಯವುವು? ಎೆಂಬ ಪಾ ಶ್ಯು ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ರರ್ನ್ನು  ಹುಡುಕುರ್ ಪಾ ಯತು  ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದಲಿ್ಲದೆ  

ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣ, ಏಕ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾ ಬಲಯ , ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ, ಸಂಯುಕ್  ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯ 

ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆ. 

ಪೂವ್ಾಕ್ಲ್ಪ ನೆ: 

ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಸಂಯುಕ್  ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯ ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  

ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಿಧ್ಯನದತ್ವಾಗಿ ಅಧಿರ್ಕರ ವಿಭಜ್ನೆ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ ಘಷ್ಾಣೆಗಳ್ಳ 

ಉೆಂಟಾಗುವುದಿಲಿ .  

ಅಧ್ಯ ಯನದ ವಿಧ್ಯನ 
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ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್  ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಐತ್ರಹಾಸ್ತ್ಕ ವಿಧ್ಯನರ್ನ್ನು , ಸಂಯುಕ್  

ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯ ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಲು ವಿಶಿ್ಯೋಷ್ಣಾತಿ ಕ, ಹೋಲ್ಲರ್ಕ, ವಿಧ್ಯನಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಸ್ತರಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್ತಹಿತಯ ದ ವಿಮರ್ಶಾ 

ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಸಂವಿಧ್ಯನದಲಿ್ಲ  ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿರ್ಕರ 

ವಿಭಜ್ನೆ ಕುರಿತಂತ್ತ ಇರುರ್ ಸಂವಿಧ್ಯನ ರಚನಾ ಸ್ತಭೆಯ ಚರ್ಚಾಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ಮಕ ಗಾ ೆಂಥಗಳ್ಳ, ಸಂಯುಕ್  

ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯ ರ್ಕರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಪುಸ್್ತಕಗಳ್ಳ, ನಯತರ್ಕಲ್ಲಕೆಗಳ್ಳ,   ಹಾಗೂ ಇತರ ದಾ ತ್ರೋಯ 

ಆಕರಗಳನ್ನು  ಸಂಶೋಧ್ಕರ ಲೇಖ್ನUಳ್ಳ, ಪತ್ರಾ ಕೆಗಳ್ಳ, ವೆಬ್ ಸ್ತಯ ಟ್ ಗಳಿೆಂದ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸ್ತಲಾಗಿದೆ.   

ವಿವ್ರಣೆ  

1: ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣ: ಮೊದಲ್ನೆಯ ಹಂತ -ಏಕ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಪ್ರರ ಬಲ್ಯ   

 ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಾ ಯ  ನಂತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಹತ್ರವಾದ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳನ್ನು  

ರ್ಕಣುತ್್ರ್  ಬಂದಿದೆ, ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಸಂಸಿ್ತಯ ಪ್ರತಾ  ಬಹಳ ಮಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ, 

ರ್ಕರಣ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಪೂರ್ಾದಲಿ್ಲ   ಭಾರತದ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಚಳ್ಳರ್ಳಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲದೂ ದುೂ  ಮಹಾತಿ  

ಗಾೆಂಧಿಯರ್ರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲದೂ  ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ದೇಶರ್ಕಕ ಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಸಂಸಿ್ತ  ಮುೆಂದೆ 

ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ದೂ ರಿೆಂದ ಜ್ನರ ಮನಸ್ತ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಸಂಗಾಾ ಮರ್ಕಕ ಗಿ ಶಾ ಮ್ಮಸ್ತ್ದ ಪಕ್ಷ ಎೆಂಬ 

ಮನ್ನೋಭಾರ್ನೆ ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಚಳ್ಳರ್ಳಿಯಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿದೂ ರಿೆಂದ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯತ್ರ್ ಭಾರ್ನೆಯ 

ಮುೆಂದುರ್ರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯೆಂದ ಹಿಡಿದು 1989ರರ್ರೆಗೆ ಸ್ತತತವಾಗಿ (1977-

1979 ರ ಸ್ತಣೂ  ಅೆಂತರ ಹರತ್ತಪಡಿಸ್ತ್, ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಪಕ್ಷ ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲದಿೂ ತ್ತ) ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  

ಅಧಿರ್ಕರ ಸೂತಾ ರ್ನ್ನು  ಹಿಡಿಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಗಿ ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ ಆಡಳಿತರ್ನ್ನು  ನಡೆಸುರ್ಲಿ್ಲ  ಗೆಲುರ್ನ್ನು  

ಸ್ವಧಿಸ್ತ್ತ್ತ. 

 1989ರಿೆಂದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಮಹತ್ರ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅದೆಂದು 

ಪರಿರ್ತಾನಾ ಘಟ್ಟ  ಎನಸ್ತ್ದೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಿ್ಮ ಿ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ 

ರಚನೆರ್ಯಗುವುದರೆಂದಿಗೆ ಅದು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ಾ ೆಂತ್ರೋಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ  ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  ದೇಶದಾ ೋಹಿಗಳ 

ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣುತ್್ರದೂ  ಪರಿಪ್ರಠ ಕೊನೆಗೊೆಂಡ ಘಟ್ಟ , ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾ ಾ ೆಂತ್ರೋಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ  ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 

ಸಿ್ವನರ್ನ್ನು  ರಾಷ್ಟ ರಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಪ ಸ್ತ್ಕೊಟ್ಟ  ಘಟ್ಟ , ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಕ್ಕಗಿಗೆ ಬಲೆಯೇ ಇಲಿದ ಸಂಧ್ಭಾಗಳಲಿ್ಲ  

ರಾಜ್ಯ ದ ಮಾತ್ರಗೆ ಅತಯ ೆಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲೆ ಬಂದ ಘಟ್ಟ , ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿೆಂತ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತಯ ೆಂತ 

ಹೆಚಿ ನ ಮಹತಾ  ಬಂದ ಘಟ್ಟ , ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಕೆಂದಾ ದ ನೋತ್ರ ನಧ್ಯಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರತಾ  

ರ್ಹಿಸುರ್ಷ್ಟ ರ ಮಟಿಟ ಗೆ ಬzಲಾರ್ಣೆಗೊೆಂಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಕೆಕ  ಮನು ಣೆ ಕೊಡದೇ ಹೋದರೆ ಅದು ತನು  

ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  ಧ್ಕೆಕ  ಆಗಬಹುದೆೆಂಬ ಭಯ ಕೆಂದಾ ಕೆಕ  ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರ, ಇದು ಕೆಂದಾ ದ ಬದುಕುಳಿಯುರ್ 

ಪಾ ಶ್ಯು , ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ ನ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಗಳ್ಳ ಮೇಲುಗೆಯ  ಸ್ವಧಿಸ್ತ್ದ, ಸಂಯುಕ್  ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯು 

ರಾಜ್ಯ ದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ಲರುರ್ ಘಟ್ಟ , ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಜ್ಕಿೋಯವು ಪ್ರಾ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ದೆಡೆಗೆ ಸ್ವಗಿ 

ರ್ಕಯಾನರ್ಾಹಣೆಯತ್  ವಾಲ್ಲದ ಪರ್ಾ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 ಬಹು ಪಕ್ಷ ಸ್ತಪ ರ್ಧಾಗೆ ಅರ್ರ್ಕಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ  ಘಟ್ಟ  ಅದು ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅರ್ರ್ಕಶ 

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ  ಘಟ್ಟ , ‘ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ್ಳ ಅಲಾಪ ಯು’ ಎೆಂಬ ಸ್ತ್ದಾೂ ೆಂತರ್ನ್ನು  ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಿ 
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ಪೂಣಾಾರ್ಧಿಯನ್ನು  ಮುಗಿಸ್ತ್ದ ಘಟ್ಟ , ಅನೇಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ ಸ್ತರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗರ್ಹಿಸ್ತ್ ಒಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತರ್ನ್ನು  ನಡೆಸ್ತ್ ಪೂಣಾಾರ್ಧಿಯನ್ನು  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಗಿ ತಲುಪಿದ ಘಟ್ಟ , 

ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ನಂತಹ ಏಕೆಯ ಕ ಪಕ್ಷದಿೆಂದ ಮಾತಾ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸಿ್ತ್ ರ ಆಡಳಿತ ಒದಗಿಸ್ತಲು ಸ್ವಧ್ಯ ವೇ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ 

ರ್ಯರ್ ಪಕ್ಷದಿೆಂದಲೂ ಸ್ವಧ್ಯ ವಿಲಿ  ಎೆಂಬ ಭಾರ್ನೆ ದ್ದರಾಗಿ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಸ್ವನ ಪ್ರಾ ರಂಭಗೊೆಂಡಿದುೂ  

ಪರಿರ್ತಾನೆಯಟ  ಘಟ್ಟ ,  

  ಅಲಿದೆ ರ್ಕೆಂಗಾ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್್ತೆಂದು ಬಹು ದಡಡ  ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನು ದೇ ಆದ ಸ್ತಾ -

ಸ್ವಮಥಾ ಯ ದ ಮೇಲೆ ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ಹರಹಮಿ್ಮದುೂ  ಹಂತ 

ಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ನಡೆಸುರ್ ಮೂಲಕ ತನು ದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು  ರಾಜ್ಕಿೋಯದಲಿ್ಲ  

ಮೂಡಿಸ್ತಲು ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ರುವುದು, ಭಾರತದಾದಯ ೆಂತ ಪಾ ಚಂಡ ಜ್ನಪಿಾ ಯತ್ತಯನ್ನು  ಗಳಿಸ್ತ್ದ 

ಪಕ್ಷ, ಬ.ರ್ಜ.ಪಿ.ಯ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬಳರ್ಣಿಗೆಯು ಮತ್್ತೆಂದು ಪಾ ಮುಖ್ ಘಟ್ಟ    

 ಈ ಎಲಿಾ  ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ್ಳ ಸಂಭವಿಸ್ತಲು ರ್ಕರಣವೇನ್ನ?  ಅವುಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗಲು ಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರಗಳ್ಳ, 

ಸ್ತನು ವೇಶಗಳ್ಳ ರ್ಯವುವು? ಆ ಘಟ್ಟ ಗಳಿಗೆ ರ್ಕರಣರಾದ ರ್ಯ ಕ್ಿಗಳ್ಳ ರ್ಯರು? ಎೆಂಬ ಪಾ ಶ್ಯು ಗಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ರರ್ನ್ನು  ಹುಡುಕುರ್ ಪಾ ಯತು  ಈ ಅಧ್ಯಯ ಯದಲಿ್ಲದೆ  

 ಪಾ ಪಂಚದಲಿ್ಲಯೇ ಅತಯ ೆಂತ ದಡಡ  ಹಾಗೂ ಪಾ ಥಮ ನೆಯ ಜ್ ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತಾ  ರಾಷ್ಟ ರ ಎನಸ್ತ್ರುರ್ ಭಾರತವು 

ತನು ದೇ ಆದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಇತ್ರಹಾಸ್ತರ್ನ್ನು  ಹೆಂದಿದೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಇತ್ರಹಾಸ್ತದಲಿ್ಲ  1885ರಲಿ್ಲ  ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  

ಬಂದ  ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಾ ಯ  ನಂತರ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಪಾಟ್ಟಟ  ಮಹಾತಿ  

ಗಾೆಂಧಿಯರ್ರ ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರಿ ಎನಸ್ತ್ದ ಜ್ರ್ಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರುರ್ರು ಭಾರತದ ಪಾ ಥಮ 

ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ ರ್ಯಗಿ ನೇಮಕಗೊೆಂಡು 1951-52ರಲಿ್ಲ  ನೆಡೆದ ಮೊದಲ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ 

ಪಕ್ಷವು ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ಯಭೇರಿಯನ್ನು  ಪಡೆದು 1967 ರರ್ರೆಗೆ ಸ್ತತತವಾಗಿ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  

ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಗಲು ಮಹತ್ರವಾದ ಪ್ರತಾ ರ್ನ್ನು  ರ್ಹಿಸ್ತ್ದೆ. ಏಕ 

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾ ಬಲಯ  ಉಭಯ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುರ್ರೆಯತ್ತ 

 ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ಸ್ತತತವಾಗಿ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹುಮತರ್ನ್ನು  ಪಡೆದು 

ಏಕ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾ ಬಲಯ  ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುರ್ರೆಯತ್ತ   

 ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಸ್ತರಿಸ್ತಮನಾದ ರ್ಯವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆ ಸ್ತಮಯದಲಿ್ಲ  ಇರಲ್ಲಲಿ  ಅನೇಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ 

ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ದಲಿ್ಲದೂ ರೂ ನೆಹರೂರರ್ರ ರ್ಚಾಸ್ತ್ಾ  ನಾಯಕತಾ  ಶಿಾ ೋಮಂತ ಮನೆತನದಿೆಂದ ಬಂದ, ರ್ಕಿೋಲ್ಲ ವೃತ್್ರ  

ಹೆಂದಿದೂ  ಬುದಿೂ ವಂತ ನಾಯಕ ಸ್ವಾ ತಂತಾ ಯ  ಚಳ್ಳರ್ಳಿಯಲಿ್ಲ  ತಮಿನ್ನು  ತ್ತಡಗಿಸ್ತ್ಕೊೆಂಡು ಸಂಪತ್್ತ  ಮತ್್ತ  

ಜಿೋರ್ನರ್ನ್ನು  ತ್ರ್ಯ ಗ ಮಾಡಿ ರ್ಜಯ ಲು ಸೇರಿದ” (Lyoyd. Rudolph & Susane Hoeber Rudolph, p-149)  ಹಾಗೂ 

ಮಹಾತಿ  ಗಾೆಂಧಿೋಜಿಯರ್ರ ಸಂಪೂಣಾ ಬೆಂಬಲ ಅರ್ರ ಮೇಲೆ ಇದುೂ ದರಿೆಂದಲೂ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಾ ಯ  ನಂತರವೂ 

ಜ್ನರಲಿ್ಲ  ಅರ್ರ ಬಗೆೆ  ಆ ಭಾರ್ನೆಯು ಮುೆಂದುರ್ರೆಯತ್ತ.  

  ಮಹಾತಿ  ಗಾೆಂಧಿಯರ್ರು ತಮಿ  ಉತ್ರಾಧಿರ್ಕರಿ ಎೆಂದು ನೆಹರು ರರ್ರನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸ್ತ್ದೂ ರಿೆಂದ 

ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ತ ಅರ್ರಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರರವಾದ ನಂಬಕೆಯನು ಟಿಟ ದೂ ರು ಹಾಗೂ ನೆಹರುರರ್ರ ರ್ಚಾಸ್ತ್ಾ  

ನಾಯಕತಾ ದ ಗುಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಜ್ನರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಮತ ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಅದನ್ನು  ರ್ಯ ಕ್ಪಡಿಸ್ತ್ರುವುದು ತ್ರಳಿದುಬರುತ್ದೆ,  
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 ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ತತತ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನರಂತರ ಆಡಳಿತದ ಮುೆಂದುರ್ರೆವಿಕೆಗೆ ಅನೇಕ ರ್ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್್ತೆಂದು ಅೆಂಶವೆೆಂದರೆ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲ್ಲನ ಆೆಂತರಿಕ ನಯಂತಾ ಣ ಪಾ ದೇಶ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಸ್ತಮ್ಮತ್ರಯ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ 

ಸ್ತಮ್ಮತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ  (Phul Chand, pp 161-163) ನೆಹರು ರರ್ರು ಹೆಂದಿದೂ  ನಯಂತಾ ಣಾಧಿಕರವು 

ಸಿ್ತ್ ರತ್ತಯನ್ನು  ರ್ಕಪ್ರಡಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ತ್್ತ  

  ಆ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತದ ಸಂಯುಕ್  ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯು ಏರ್ಕತಿ ಕ ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತ ಗೆ ಸ್ತಮನಾದ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲತ್್ತ , 

ಎೆಂಬುದು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್್ತ ರಜ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ (ಸಂದಿೋಪ್ ಶಾಸ್್ತ್ ರರರ್ರ ರಿಪಬಿಕ್ ಆಫ್ 

ಇೆಂಡಿರ್ಯ, ಮ್ಮರನ್ ವಿೋನರ್ ರರ್ರ ಸ್ತಟ ೋಟ್ ಪ್ರಲ್ಲಟಿಕಸ ) ರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಾ ಗಳ ಆಯ್ಕಕ , ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸ್ತರ್ಕೆಂಗದ 

ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ತತ್್ರನ ಚುನಾರ್ಣೆಗೆ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ದ ಮಂತ್ರಾ ಮಂಡಲ ರಚಸುವಿಕೆ, 

ಮಂತ್ರಾ ಮಂಡಲದ ಪುನರ್ ರಚನೆ, ಎಲಿವೂ ಕ್ಕಡ ಪಕ್ಷದ ಹೆಯ ಕಮಾೆಂಡ್ ನೆಂದ ನಡೆಯಲಪ ಡುತ್್ರ ್ ತ್್ತ   ರಾಜ್ಯ ದ 

ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  ಸಂಭಂಧಿಸ್ತ್ದ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರೋಮಾಾನ ಕೆಯ ಗೊಳ್ಳು ರ್ ಅರ್ರ್ಕಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಇತ್್ತ   

 ನೆಹರೂ ರರ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಾರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಯಂತಾ ಣಾಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ 

ನಡೆಸ್ತಲಾಗುತ್್ರತ್್ತ , ರಾಜ್ಯ ದ ನಾಯಕರುಗಳ್ಳ ಅರ್ರ ಹಿಡಿತಕೆಕ  ಒಳಪಟಿಟ ದೂ ರು ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ ನಾಯಕತಾ  ಹಾಗೂ 

ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರ ಎರಡೂ ಅರ್ರ ಕೆಯ ಯಲಿ್ಲತ್್ತ  (Sandeep Shastri Détente, Vol-X, No.1, July – August 1996)  

ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ದ ನಡುವೆ 1947ರಿೆಂದ 1967 ರರ್ರೆಗೆ ಅಷ್ಟ ೆಂದು ಸಂಘಷ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ , ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ  ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇದುೂ ದರಿೆಂದ ಒೆಂದಮಿ್ಮ  ಕೆಂದಾ  

ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ದ ನಡುವೆ (ತನು ದೇ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತರ್ಕಾರ ರಚಸ್ತ್ದೂ ರೆ) ವಿವಾದಗಳ್ಳ ಉದಬ ರ್ವಾದರೆ ರಾಜ್ಯ  

ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕೆಂದಾ ಕೆಕ  ಮನವಿ ಹೋಗುತ್್ರತ್್ತ  ಆಗ ಕೆಂದಾ  ಮಧ್ಯ  ಪಾ ವೇಶಿಸ್ತ್ ಸ್ತಮಸ್ತಯ ಯನ್ನು  

ಇತಯ ಥಾಮಾಡುತ್್ರತ್್ತ , (Sandeep Shastri, Journal of Karnataka University 1989-90) 

2. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ  

1967 ಭಾರತದ ರಾಜ್ಕಿೋಯದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ತ್ರರುವಾಗಿತ್್ತ , ಭಾರತ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ್ಯ ರ ನಂತರ 20 ರ್ಷ್ಾಗಳಾದ 

ಮೇಲೆ ಒೆಂದು ಹಂತದ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಸಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ತ. ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಇದು ಬದಲಾರ್ಣೆಗೆ ದಾರಿರ್ಯಯತ್ತ. 

ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಾ ಬಹುಮತರ್ನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ರ್ಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಯತ್ತ 

ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಕಳ್ಳದುಕೊೆಂಡಿತ್ತ ಬದಲ್ಲಗೆ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅೆಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಸ್ತರ್ಕಾರ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದವು ಆದರೆ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ರ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ತಫಲವಾಯತ್ತ. 

  ಆ ಸಂಧ್ಭಾದಲಿ್ಲ  ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗಿದೂ ವು ಕರಳದಲಿ್ಲ  

ಮತ್್ತ  ಪಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ಕಮುಯ ನಸ್ತಟ  ನೇತೃತಾ ದ ಯುನೆಯ ಟೆಡ್ ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅಧಿರ್ಕರ ನಡೆಸುತ್್ರದಾೂ ಗ 

ಸಂಘಷ್ಾಕೆಕ  ಎಡೆರ್ಯಗಿದೂ ರಿೆಂದ ಕೆಂದಾ  ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಯರಣಾ ಆಯೋಗರ್ನ್ನು  ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯತ್ತ.  

1967ರ ಬದಲಾªಣೆಯು ರಾಜ್ಯ  ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾ ಬಲಯ ದ ಅೆಂತಯ ಕೆಕ  

ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದೂ ರಿೆಂದ ಇದನ್ನು  ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ ಮೊದಲ ಬದಲಾರ್ಣೆ ಎೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅದಕೆಕ  ಮೊದಲು ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದೇ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತರ್ನ್ನು  ನಡೆಸುತ್್ರದುೂ ದರಿೆಂದ ಅವುಗಳ 

ನಡುವೆ ಸೌಹಾದಾ ಸಂಭಂಧ್ಗಳ್ಳ ಏಪಾಟಿಟ ತ್  ನೆಹರೂರರ್ರ ನಧ್ನದ ನಂತರ ಲಾಲ್ ಬಹುದ್ದೂ ರ್ ಶಾಸ್್ತ್ ರ 

ಯರ್ರು ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ಬಂದರೂ ಅರ್ರ ಹಠಾತ್ ಸ್ವವಿನೆಂದ ಇೆಂದಿರಾಗಾೆಂಧಿಯರ್ರು ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ ಯ 

ಹುದೊ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸ್ತ್ದರು, ಆ ಸಂಧ್ಭಾದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವೆಂದು ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳ್ಳೆಂಟಾದವು,  
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 ರಾಷ್ಟ ರಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  1977ರಲಿ್ಲ  ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ಬಂದಿತ್ತ. 

ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  1969ರಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಭಜ್ನೆಗೊೆಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲೋಕಸ್ತಭೆಯಲಿ್ಲ   ಅಲಪ ಮತ 

ಸ್ತರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕದ ಅನವಾಯಾತ್ತ ಬಂದದಗಿತ್ತ ಆಗ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಘಷ್ಾಣೆ 

ಸ್ತಾ ಲಪ  ಮಟಿಟ ಗೆ ತ್ರಳಿರ್ಯ¬ ಆದರೆ, 1971ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ  ಲೋಕಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ   ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ನಚಿ ಳ ಬಹುಮತ 

ಪಡೆಯುವುದರೆಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ 1972ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ವಿಧ್ಯನಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  

ತನು ದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ಬಂದುದರಿೆಂದ ಎಲಿಾ  ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ರ್ ಮೂಲಕ 

ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ ಸಂಯುಕ್ತ್ತ ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  ಬಂದಿತ್ತ 

 ಕೆಂದಾ ವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ನದೇಾಶನ ನೋಡುರ್ ಉಲಿೆಂಘಿಸ್ತ್ದರೆ ಅೆಂತಹ ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾ ಮ 

ಕೆಯ ಗೊಳ್ಳು ರ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಅಧಿರ್ಕರ ಮೊಟ್ಕುಗೊೆಂಡು ಕೆಂದಾ ದ ಅಧಿರ್ಕರ ಹೆಚಿ್ಚಯತ್ತ. 

 ಬಲ್ಲಷ್ಠ  ಕೆಂದಾ  ನಮಾಾಣಗೊೆಂಡು ರಾಷ್ಟ ರದ ಅಧಿರ್ಕರ ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ ಯರ್ರ ಕಛೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣಗೊೆಂಡಿತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾದವು 

ವಿಭಿನು  ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ಬರಲು ಮುೆಂದಾದವು  ಮೊರಾಜಿಾ ದೇಸ್ವಯರರ್ರ ನೇತೃತಾ ದ 

ಜ್ನತ್ರ್ಪಕ್ಷ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರದ ಚುರ್ಕಕ ಣಿಯನ್ನು  ಹಿಡಿಯತ್ತ.  

3. ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣದ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯಲಿ್ಲನ ಮೂರನೆಯ ಘಟ್ಟ  

 1977ರ ಬಳರ್ಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ ವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ನ್ನು  ಅಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ ಹರಹಾಕುರ್ ಸ್ತಲುವಾಗಿ ಎಲಿ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  

ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡಲು ಕರೆ ನೋಡಿದ ಜ್ಯಪಾ ರ್ಕಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ರರ್ರ ಹೋರಾಟ್, ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರಯ 

ಕರಾಳ ಅನ್ನಭರ್ ರಾಷ್ಟ ರದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಹಸ್ತ ಬದಲಾರ್ಣೆಯ ಪರ್ಾರ್ನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ ಸ್ತ್ತ್ತ. 

  1977 ಭಾರತದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಬಳರ್ಣಿಗೆಯಲಿ್ಲನ ಎರಡನೆಯ ಘಟ್ಟ  ಆಗಿದೆ, ಈ ಬದಲಾರ್ಣೆಗೆ ಅನೇಕ 

ರ್ಕರಣಗಳ್ಳೆಂಟ್ಟ ಅದರಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜ್ನೆ, ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರಾ ಯಗಳಿೆಂದ ಪಕ್ಷದ 

ನಷ್ಠಠವಂತರು ಪಕ್ಷ ತ್ತರೆದು ತಮಿದೇ ಆದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಸಿ್ವಪಿಸ್ತ್ದುೂ ದು,  352ನೆಯ ವಿಧಿಯನ್ನಸ್ವರ ಆೆಂತರಿಕ 

ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರಯ ಘೋಷ್ಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿದುೂ , ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧ್ಯನದ 356ನೆಯ ವಿಧಿಯ ದುಬಾಳಕೆ,  

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲನ ಪಾ ಭಾವಿ ರ್ಯ ಕ್ಿಗಳ ಕಡೆಗಣನೆ, ಹಿೋಗೆ ನಾನಾ ರ್ಕರಣಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ತನು  ರ್ಚಾಸ್ತಸ ನ್ನು  

ಕಳ್ಳದು ಕೊಳು ಲು ಆರಂಭಿಸ್ತ್ತ್ತ 

 ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ತಮಿ  ಪಕ್ಷದ ಸ್ತ್ದಾೂ ೆಂತ ಮತ್್ತ  ವೆಯ ರುಧ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಬದಿಗಿಟ್ಟಟ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ನ್ನು  

ಅಧಿರ್ಕರದಿೆಂದ ಹರದ್ದಡಲು ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾಯ ನನಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಚುನಾರ್ಣೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತ್ತ್ತ 

ಮೊರಾಜಿಾ ದೇಸ್ವಯರªರು ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ  ಹುದೊ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸುವುದರೆಂದಿಗೆ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  

ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಯತ್ತ ಏಕಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾ ಬಲಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತ್ತ್ತ. 

 ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್್ರದೂ ೆಂತ್ತಯೇ ತ್ರ್ನ್ನ ನೋಡಿದೂ  ಆಶಾಾ ಸ್ತನೆಯಂತ್ತ ಅಧಿರ್ಕರ 

ಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣಕೆಕ  ವಿರುದೂ ವಾಗಿ ವಿಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣ ತತಾ ಕೆಕ  ಬದೂ ವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಲು ಮುೆಂದಾಯತ್ತ (R.B. 

Jain, 1978) 

ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ಲ ಎರಡೇ ರ್ಷ್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಪತನವಾಯತ್ತ. 

ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಧೃವಿೋಕರಣ ಅಸಿ್ತ್ ರತ್ತಗೆ ದಾರಿರ್ಯಯತ್ತ.   1980ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ (ಮಧ್ಯ ೆಂತರ) ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ 
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ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟ ರಮಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್್ತ  ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಪಾ ಭಾರ್ಶಾಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪಾ ಶಾು ತ್ರೋತವಾಗಿ  

ರೂಪುಗೊೆಂಡಿತ್ತ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ಕಿೋಯದಲಿ್ಲ  ಅರ್ರ ತಂದೆಗಿೆಂತಲೂ ಬಹಳ ಪಾ ಭಾರ್ಶಾಲ್ಲರ್ಯಗಿ 

ಇೆಂದಿರಾಗಾೆಂಧಿಯರ್ರು ಬಳ್ಳದರು. (Myron Weiner, 1989, p-281) 

ಇೆಂದಿರಾಗಾೆಂಧಿಯರ್ರ ನಧ್ನದ ನಂತರ ಅರ್ರ ಮಗ ರಾಜಿೋವ್ ಗಾೆಂಧಿಯರ್ರಿಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ 

ಹಸ್್ವೆಂತರವಾಯತ್ತ ಅರ್ರ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘಷ್ಾಕೆಕ  ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ತ್ತ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಅಧಿರ್ಕರವಿರುರ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ವಿರುದಧ  ಕೆಂದಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧ್ಯನದ 

ಯಂತಾ ಗಳನ್ನು  ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ಕೊಳ್ಳು ರ್ ಮೂಲಕ ದುಬಾಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊೆಂಡಿತ್ತ  

4: ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯಲಿ್ಲನ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಘಟ್ಟ   

 ಮತದಾರರು ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ತಸ ೋತರ ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳನ್ನು  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರಕೆಕ  ತಂದರು ಆಗ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  

ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಂಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಸ್ತ ಆರ್ಯಮ ಶುರುವಾಯತ್ತ, ಕೆಂದಾ ದ ಸ್ತವಾಾಧಿರ್ಕರದ ವಿರುದೂ  

ಹೋರಾಟ್ಕಿಕ ಳಿದವು ಅಲಿದೆ ಕೆಂದಾ ಕಿಕ ೆಂತ ಭಿನು  ಪಕ್ಷ ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲರುರ್ ರಾಜ್ಯ  ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  

ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘಷ್ಾ ರಾಜ್ರ್ಕರಣ ಏಪಾಟಿಟ ತ್ತ. 

  ಬಹು ಪಕ್ಷ ಪದೂ ತ್ರಯ ಸ್ತಪ ರ್ಧಾ ಏಪಾಡಲು ರ್ಕರಣವಾಯತ್ತ. ಯಥೇಚಿವಾಗಿ 356ನೆ ವಿಧಿಯ ದುಬಾಳಕೆ 

ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಂಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು  ಸಂಘಷ್ಾಕೆಕ  ಮಾಗಾವಾಯತ್ತ.   

 ರ್ಯರ್ ರ್ಯರ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನು  ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ದಲಿ್ಲತ್್ತ  ಆ ರಾಜ್ಯ ದ ನಾಯಕರುಗಳ್ಳಲಿ  ಒೆಂದಾಗಿ 

ಕನಾಾಟ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಾ  ರಾಮಕೃಷ್ೂ  ಹೆಗಡೆ, ಪಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಜ್ಯ ೋತ್ರಬಸು, ಆೆಂಧ್ಾ ಪಾ ದೇಶದ ತ್ತಲುಗು 

ದೇಶಂನ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಮೊದಲಾದರ್ರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ   ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ ರಪತ್ರ ಆಳಿಾ ಕೆಯ 

ದುಬಾಳಕೆಯ ತ್ರ್ರತಮಯ  ನೋತ್ರಯನ್ನು   ವಿರೋಧಿಸ್ತ್ ಕೆಂದಾ ದ ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯನ್ನು  ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಲು ಬೇರೆ 

ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ತರ್ಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ತಂತಾ ರ್ನ್ನು  ರೂಪಿಸ್ತಲಾಯತ್ತ.   

ಅದರ ಪಾ ತ್ರಫಲವೇ 1989ರ ಚುನಾರ್ಣೆಯ   ಫಲ್ಲತ್ರ್ೆಂಶ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ   ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಶಕೆಯ 

ಆರಂಭ.  

 1989ರ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  ಬರುವುದರೆಂದಿಗೆ 

ವಿಕೆಂದಿಾ ಕೃತ ಸಂಯುಕ್  ರ್ಕರ್ಯಚರಣೆಗೆ ನಾೆಂದಿರ್ಯಯತ್ತ, ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮೇಲುಗೆಯ  ಸ್ವಧಿಸ್ತ್ದವು ಮುೆಂದೆ 

ಬಂದಂತಹ ಎಲಿಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ್ಳ 2019ರರ್ರೆಗೆ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳಾದವು 1991,1996,1998,1999,2004 ಮತ್್ತ  

2009, 2014ರ (1991ರಲಿ್ಲ  ಅಲಪ ಮತ ಸ್ತರ್ಕಾರ) ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಯವುದೇ ಒೆಂದು ಪಕ್ಷ ಸ್ತಪ ಷ್ಟ  

ಬಹುಮತರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿವೆ, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿವೆ, ಬಹು ಪಕಿಷ ೋಯ 

ಸ್ತಪ ರ್ಧಾ ಏಪಾಟಿಟ ತ್ತ. ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚಿ್ಚಯತ್ತ. ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಕೆಕ  ಮೌಲಯ  ಬಂದಿತ್ತ. 

ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹಿೆಂದೆೆಂದ್ದ ಇರದಷ್ಟಟ  ಗೌರರ್, ಸಿ್ವನಮಾನ ಹೆಚಿ್ಚ ಗಿರುವುದು ಈ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

 1989ರ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರಂಗ ಸ್ತರ್ಕಾರ ರಚನೆರ್ಯಯತ್ತ ಜ್ನತ್ರ್ದಳದ ನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾ ತ್ರ್ಪ್ 

ಸ್ತ್ೆಂಗ್ರರ್ರು ಜ್ನಮೊೋಚ್ಚಾ, ಲೋಕದಳ,  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್(ಎಸ್) ವಿಲ್ಲೋನದೆಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ರಂಗ ಸ್ತರ್ಕಾರರ್ನ್ನು  

ರಚಸ್ತ್ದರು ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ನತ್ರ್ದಳ ಸ್ತರ್ಕಾರರ್ನ್ನು  ರಚಸ್ತ್ತ್ತ.ಇದು ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ 

ಐತ್ರಹಾಸ್ತ್ಕ ಬಳರ್ಣೆಗೆಯಲಿ್ಲ  ಮಹತ್ರವಾದ ಮ್ಮಯ ಲ್ಲಗಲಿು  ಎನಸ್ತ್ದೆ.  1989ರ ನಂತರ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ 

ರಚನೆಯೆಂದಿಗೆ ಸ್ತಹರ್ಕರಯುಕ್  ಸಂಯುಕ್ತ್ತ ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ 
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ರ್ಕರ್ಯಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ , ರ್ಕೆಂಗಾ ಸ್ ಪಕ್ಷ 244 ಸಿ್ವನಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದು ಪಿ. ವಿ. ನರಸ್ತ್ೆಂಹರಾವ್ ರರ್ರು 1991ರಲಿ್ಲ  ಅಲಪ ಮತ ಸ್ತರ್ಕಾರರ್ನ್ನು  ರಚಸ್ತ್ದರು. ನಂತರ ಅದು 

ಬಹುಮತ ಸ್ತರ್ಕಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ತ್ತ ಅದು ತನು  ಐದು ರ್ಷ್ಾಗಳ ಅರ್ಧಿಯನ್ನು  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸ್ತ್ತ್ತ. 

  1996ರಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ತರ್ಕಾರರ್ನ್ನು  

ರಚಸ್ತ್ದರೂ ಕರ್ಲ 13 ದಿನಗಳ ರ್ಕಲ ಮಾತಾ  ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲದಿೂ ತ್ತ ನಂತರ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ನೇತೃತಾ ದ 

ಸಂಯುಕ್ರಂಗ ಸ್ತರ್ಕಾರ ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  ಬಂದರೂ ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ತನು  ಬೆಂಬಲರ್ನ್ನು  ಹಿೆಂತ್ತಗೆದುಕೊೆಂಡು ನಾಯಕತಾ  

ಬದಲಾರ್ಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಬಲ ಮುೆಂದುರ್ರೆಸುವುದಾಗಿ ಭರರ್ಸ್ತ ನೋಡಿ ಮತ್್ತ  ಐ. ಕೆ. ಗುಜಾಾ ಲ್ ರರ್ರಿಗೆ 

ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಸ್ತ್ದರು. ಆದರೆ ತಮಿ  ಬೆಂಬಲರ್ನ್ನು  ಹಿೆಂತ್ತಗೆದುಕೊೆಂಡಿದೂ ರಿೆಂದ ಸ್ತರ್ಕಾರ ಬಹುಮತದ 

ಕೊರತ್ತಯೆಂದಾಗಿ ಪತನ ಹೆಂದಿತ್ತ. 1998ರ 1999ರ ಲೋಕಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬ. ರ್ಜ. ಪಿ. ನೇತೃತಾ ದ 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಪಾ ಜಾಸ್ತತ್್ರ್ತಿ ಕ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ ಅಟ್ಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜ್ಪೇಯರರ್ರ ಪಾ ಧ್ಯನಮಂತ್ರಾ ಯ ನಾಯಕತಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರ ತನು  ಅಧಿರ್ಕರಾರ್ಧಿಯನ್ನು  ಪೂಣಾಗೊಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಯತ್ತ. 

 ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಇದೆಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವಾದ ತ್ರರುವು ಆಗಿದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಪಾ ಬಲ 

ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಪಕ್ಷವೆಂದು ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಸಿ್ತ್ ತಾ ಕೆಕ  ಬಂದು ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  

ಯಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯಯತ್ತ.  

2004 ರ ಹಾಗೂ 2009ರ ಲೋಕಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಮ್ಮಯ ತ್ರಾ ಕ್ಕಟ್ “ಸಂಯುಕ್  ಪಾ ಗತ್ರಪರ ಒಕ್ಕಕ ಟ್

” (ಯುಪಿಎ) ಮನಮೊೋಹನ್ ಸ್ತ್ೆಂಗ್ ರರ್ರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ   ಪೂಣಾಾರ್ಧಿಯನ್ನು  ಮುಗಿಸ್ತ್ತ್ತ.  

2014 ರ ಲೋಕಸ್ತಭಾ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷದ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ ಸ್ತರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ 

ಪಾ ಜಾಸ್ತತ್್ರ್ತಿ ಕ ಮ್ಮಯ ತ್ರಾ ಕ್ಕಟ್ (ಎನ್. ಡಿ. ಎ) 336 ಸಿ್ವನಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದರೆಂದಿಗೆ ನರೆಂದಾ  ಮೊೋದಿ 

ಅಧಿರ್ಕರ ಸೂತಾ ರ್ನ್ನು  ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಹೆಂದಿದರು. 

5: ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಯಲಿ್ಲನ ಐದನೆಯ ಘಟ್ಟ  

 2019ರ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ರಾಷ್ಟಟ ರೋಯ ಪಾ ಜಾಸ್ತತ್್ರ್ತಿ ಕ ಮ್ಮಯ ತ್ರಾ ಕ್ಕಟ್ 

(ಎನ್. ಡಿ. ಎ) 353 ಸಿ್ವನಗಳನ್ನು  ಸ್ತಪ ಷ್ಟ  ಬಹುಮತರ್ನ್ನು  ಪಡೆಯುರ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ತಫಲವಾಗಿ ಮತ್್ತಮಿ್ಮ  ನರೆಂದಾ  

ಮೊೋದಿ ಆಡಳಿತ ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಮುೆಂದುರ್ರೆದಿದೆ. ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ 303 ಸಿ್ವನಗಳನ್ನು  

ಪಡೆಯುವುದರೆಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಒೆಂದು ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಜ್ನರು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದಾೂ ರೆ.  

ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಮತದಾರ ಬದಲಾರ್ಣೆಯನ್ನು  ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  

ಬಯಸ್ತ್ ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ರ್ಗಾಾರ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ದೆ.   

ರ್ಕೆಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲದೂ ೆಂತಹ ಕೆಲವೆಂದು ಸಂಸ್ತಕ øತ್ರ ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲಯೂ 

ಮುೆಂದುರ್ರೆದಿರುವಂತ್ತ ಕಂಡುಬರುತ್್ರದೆ ರ್ಕರಣವೆೆಂದರೆ, ದೆಹಲ್ಲಯ ಆಮ್ ಆದಿಿ  ಪಕ್ಷದ ನೇತ್ರ್ರ ಹಾಗೂ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಾ  ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂದಾ ದ ನಡುವಿನ ಸಂಭಂಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಘಷ್ಾಣೆ ತಲೆದೋರಿ ಸುಪಿಾ ೆಂಕೊೋಟ್ ್  

ತ್ರೋಪುಾ ನೋಡುವಂತ್ರ್ದುದು, ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ  ಕೆಂದಾ  ತ್ರದುೂ ಪಡಿಯೆಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಲರ ಕೈಗೆ 

ಅಧಿರ್ಕರರ್ಗಾಾರ್ಣೆಗೆ ಮುೆಂದಾಗಿ ಯುಶಸ್ತ್ಾ ರ್ಯದುದು ಹಾಗೂ ಆಮಿಜ್ನಕ ವಿತರಣೆಯಲಿ್ಲ  ದೆಹಲ್ಲಗೆ 

ಸುಪಿಾ ೆಂಕೊೋಟಿಾನಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದನಂತರ ದೆಹಲ್ಲಯ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ನೆರವಿಗೆ 
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ಮುೆಂದಾದುದು ನಂತರ ಕೊೋಟಿಾನ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಕೆಂದಾ  ಮಣಿಯದಿದಾೂ ಗ ನಾಯ ರ್ಯಧಿೋಶರುಗಳ್ಳ ನಾಯ ರ್ಯೆಂಗ 

ನೆಂದನೆಯ ಶಿಕೆಷ ಗೆ ಕೆಂದಾ  ಮುೆಂದಾಗಿದೆಯೇ ಎೆಂದು ಪಾ ಶ್ಯು  ಮಾಡುವಂತ್ರ್ದುದು ಇದಕೆಕ  ಸ್ವಕಿಷ ರ್ಯಗಿದೆ. 

ಅಲಿದೆ ಮತ್್ತೆಂದು ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲನ ವಿಭಿನು  ಪಕ್ಷಗಳಾಡಳಿತ ಇರುರ್ ಪಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ರಾಜ್ಯ ದ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಾ ಇದಕೆಕ  ಮತ್್ತೆಂದು ಉದಾಹರಣೆರ್ಯಗಿದೆ.  

 ಅಲಿದೆರಾಜ್ಯ ದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಾ ಗಳ ಆಯ್ಕಕ , ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸ್ತರ್ಕೆಂಗದ ನಾಯಕತಾ ದ ನಧ್ಯಾರಕೆಕ  

ಸಂಭಂಧ್ಪಟ್ಟ ೆಂತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ತತ್್ರನ ಚುನಾರ್ಣೆಗೆ ಅಭಯ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡುವಿಕೆ, ರಾಜ್ಯ ದ 

ಮಂತ್ರಾ ಮಂಡಲ ರಚಸುವಿಕೆ, ಮಂತ್ರಾ ಮಂಡಲದ ಪುನರ್ ರಚನೆ, ಎಲಿವೂ ಕ್ಕಡ ಪಕ್ಷದ ಹೆಯ ಕಮಾೆಂಡ್ನೆಂದ 

ನಡೆಯಲಪ ಡುತ್್ರ ್ ರುವುದು ಸ್ವಬೋತ್ರ್ಗಿದೆ.  ರಾಜ್ಯ ದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  ಸಂಭಂಧಿಸ್ತ್ದ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ತ್ರೋಮಾಾನ ಕೆಯ ಗೊಳ್ಳು ರ್ ಅರ್ರ್ಕಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಇರುವುದು ಗಮನಾಹಾವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಸವಾಲುಗಳು 

ರಾಷ್ಠ ರದ ಐಕಯ ತ್ತಯ ಹೆಸ್ತರಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಸ್ತಮಸ್ತಯ ಗಳ ಕಡೆಗಣನೆ ಮಾಡಿದುದು, ಆೆಂತರಿಕ 

ತ್ತತ್ತಾಪರಿಸಿ್ತ್ ತ್ರಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಸ್ತದಸ್ತಯ ರು, ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು  ನಡೆಸ್ತ್ಕೊೆಂಡ ರಿೋತ್ರ 

ಇವೆಲಿವೂ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಳರ್ಣಿಗೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾದವು. ಇತ್ರಹಾಸ್ತದಿೆಂದ ಕಲ್ಲತ್ರರುರ್ ಕಹಿ ಪ್ರಠ ಮತ್್ತ  

ಮರುಕಳಿಸ್ತದಂತ್ತ ನ್ನೋಡಿಕೊಳು ಬೇರ್ಕದುದು ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ.   

ಫಲ್ಲತಂಶಗಳು 

ಭಾರತ್ರೋಯ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ ಸಂಸ್ತಕ øತ್ರ ಒೆಂದು ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಬಹುಮತ ಬಂದ ನಂತರಹಿೆಂದಿನಂತ್ತ 

ಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣಕೆಕ  ಒತ್್ತ  ನೋಡುವಂತಹ ಚಕಾ ದಾರ್ಕರದಲಿ್ಲ  ಮತ್್ತ  ಮುೆಂದುರ್ರೆದಂತ್ತ  ಗೊೋಚರವಾಗಿದೆ.  ಕೆಂದಾ ದ 

ಕೆಂದಿಾ ೋಕೃತ ಆಡಳಿತವೇ ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಬದಲಾರ್ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ರ್ಕರಣವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

ವಿಭಿನು  ಪಕ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವಿರುವೆಡೆಗಳಲಿ್ಲಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ಅರ್ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹರತ್ತಪಡಿಸ್ತ್ ಉಳಿದಂತ್ತ  

ಕೆಂದಾ ದ ಮಲತ್ರ್ಯ ಧೋರಣೆ ಮುೆಂದುರ್ರೆದಂತ್ರ್ಗಿದೆ.  

ಸಲ್ಹೆಗಳು  

ಅಧಿರ್ಕರ ವಿಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣವು ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ ಬಲ್ಲಷ್ಟ ಗೊಳು ಲು, ಹಾಗೂ ಭಾರತದ 

ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತಾ  ಯಶಸ್ತ್ಾ ಗೊಳು ಲು ಅಗತ್ರ್ಯ ೆಂಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒೆಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಯ ಜ್ ಅಧಿರ್ಕರ ವಿಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣಕೆಕ  

ಒತ್ನ್ನು  ನೋಡುವುದು ಅರ್ಶಯ ಕವಾಗಿದೆ.  

ಪಾ ತ್ರಯೆಂದು ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲರುರ್ರ್ರು ತಮಿ  ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ದುರುಪಯೋಗರ್ನ್ನು  

ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು ಮುೆಂದಾದಾUಲೆಲಿಾ  ಮತದಾರರು ಮುೆಂದಿನ ಚುನಾರ್ಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅದಕೆಕ  ತಕಕ  ಪ್ರಠರ್ನ್ನು  

ಕಲ್ಲಸ್ತ್ರುವುದು ಸ್ವಬೋತ್ರ್ಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದ ಸಿ್ತ್ ತಯ ೆಂತರಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾೆಂತ್ರಯುತ ಬದಲಾರ್ಣೆಗಳೆಂದಿಗೆ 

ಭಾರತದ ಪಾ ಜಾಪಾ ಭುತಾ  ಇನು ಷ್ಟಟ  ಬಲ್ಲಷ್ಟ ವಾಗುತ್್ರ್  ಬಂದಿದೆ ಎೆಂಬುದು ತ್ರಳಿದುಬರುತ್ದೆ. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ:  

ಬಹುತಾ ರ್ನ್ನು  ಮ್ಮಯ ಗೂಡಿಸ್ತ್ಕೊೆಂಡಿರುರ್ ಭಾರತ ದೇಶವು ತನು ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ  ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ರ್ಯ ರ್ಸಿ್ತಯನ್ನು  ಹೆಂದಿದುೂ , ಮೂರು ದಶಕಗಳ ರ್ಕಲ ಏಕ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾ ಬಲಯ ರ್ನ್ನು , ಮತ್್ತ  ಮೂರು ದಶಕಗಳ 
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ರ್ಕಲ ಸ್ತಮಿ್ಮ ಶಾ  ಸ್ತರ್ಕಾರದ ಅಧಿರ್ಕರರ್ನ್ನು  ನಂತರ ಏಕ ಪಕ್ಷದ ಸ್ತಪ ಷ್ಟ  ಆಡಳಿಡಕೆಕ  ಕೆಂದಾ  ಮರಳಿರುವುದು 

ಐತ್ರಹಾಸ್ತ್ಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಮನಾ ೆಂತರದ ಅನ್ನಭರ್ರ್ನ್ನು  ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ.   

1947ರಿೆಂದ 1989ರರ್ರೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ರ್ಕರಣವು ಅತ್ರರ್ಯದ ಕೆಂದಿಾ ೋಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿರುವುದು 

ಕಂಡುಬರುತ್ದೆ. ಆದರೆ 1989ರಿೆಂದ 2019ರರ್ರೆಗೆ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ದ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಿದುೂ  ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸಂಭಂಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರಸ್ತಪ ರ ಸ್ತಹರ್ಕರಯುತ ಆಡಳಿತ ಮುೆಂದುರ್ರೆಯಲು ಅರ್ರ್ಕಶವಾಗಿದೆ.  

2019 ರ ಸ್ವರ್ಾತ್ರಾ ಕ ಚುನಾರ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ಜ್ನತ್ರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ತಪ ಷ್ಟ  ಬಹುಮತ 

ಪಡೆಯುವುದರೆಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತ್್ತಮಿ್ಮ  ಕೆಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಕೆಕ  

ಅಧಿರ್ಕರವು ರ್ಗಾಾರ್ಣೆಗೊೆಂಡಿದೆ.  

ಕೆಂದಾ  ಮತ್್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಸ್ತರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂವಿಧ್ಯನದತ್ವಾಗಿ ಅಧಿರ್ಕರ ವಿಭಜ್ನೆ ಆಗಿರುವುದರಿೆಂದ 

ಘಷ್ಾಣೆಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗುವುದಿಲಿ  ಎೆಂಬ ಪೂರ್ಾಕಲಪ ನೆಯು ಸ್ತಾ ಲಪ ಮಟಿಟ ಗೆ ಸ್ತವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಮಸ್ತ್ದೆ ಏಕೆೆಂದರೆ 

ಅನೇಕ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಘಷ್ಾಣೆ ಏಪಾಟಿಟ ರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ದೆ.    
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