
KCG-Portal of Journals 
 

1 | P a g e  
 

Continuous Issue - 22 | December – February 2018 

વિકાસશી દેશોના રાજકારણની મખુ્ય ાક્ષણણક્તાઓ : ભારતના સદંભભમા ં
પ્રસ્તાિના 

      વલકાવળીર દેળભાાં થમેરા અને થઇ યશરેા યાજકીમ વલકાવને  ળાસ્ત્રીમ ઢફે વભજલ જઇએ.   વલકાવન 
ખ્માર અને પ્રક્રિમા જક્રિર અને વાંકુર છે. વલકાવ જ્માયે કશીએ છીએ ત્માયે વાભાન્મ યીતે આવથિક વલકાવના 
ખ્મારને યામાનભાાં યાખલાભાાં આલે છે યાંત ુ વલકાવના ખ્મારની અંદય ભાત્ર આવથિક વલકાવના ખ્મારને ન ગણી 
ળકામ. વલકાવભાાં વભગ્રતાન ખ્માર યશરે છે. વલકાવળીર દેળના યાજકાયણભાાં અનેક વલભબન્નતાઓ જલા ભે છે. 
જ્માયે વલકવવત દેળભાાં અનેક પ્રકાયે લૈવલયામ જલા ભે છે.વલકાવળીર દેળભાાં કેિરીક વભાનતાઓ ત છે જ જેને 
કાયણે તેઓ વલકવવત દેળની વાભે લૈવલયામ ણાને રઈને વલકાવની કેડી ય ચારે છે. તેથી જ વિભી વલકવવત 
દેળનાાં રક્ષણ અને વલકાવળીર દેળના યાજકાયણભાાં તેન તપાલત જઈ ળકામ છે.પ્રસ્તતુ વાંળધન રેખભાાં 
વલકાવળીર દેળના યાજકાયણની રાક્ષભણક્તાઓની બાયતના વાંદબભભાાં યાજ્મળાસ્ત્રીમ અભબગભથી છણાલિ કયલાભાાં 
આલી છે. 

વિકાસશી દેશોના રાજકારણની ાક્ષણણકતાઓ : 

 (૧) સામાજીક અને રાજકીય જીિન (Social and Political Life) : 

 વિકાસશી સમાજ : 

          વલકવવત દેળના વભાજથી વલકાવળીર દેળન વભાજ થડ જુદ ડે છે. વલકાવળીર દેળન વભાજ 
ભશદાંળે યાંયાગત છે અથલા ત તે વભાજ વાંિાાંવતકા ભાાંથી વાય થઈ યહ્ય છે તેભ કશી ળકામ.અથભતાંત્રની 
દ્રષ્િીએ જઇએ ત આજે ણ વલકાવળીર દેળભાાં રક ભશદાંળે કૃવ વાથે વાંકામેરા છે અને આ ખેતી એ ફહુ જ 
છાત પ્રકાયની જલા ભે છે. તેભજ વલકાવળીર દેળભાાં આકાળી ખેતી જલા ભે છે એિરે કે ખેતી લયવાદ ય 
વનબભય છે. જ્માયે વિભભાાં ખેતી ય આધાય યાખનાયની વાંખ્મા ઓછી છે.તેભજ વિભી દેળભાાં ખેતી આધવુનક 
ઢફે કયલાભાાં આલે છે. વિભી દેળ ઉધગપ્રધાન છે.વલકાવળીર દેળ ભિે બાગે ખેતી પ્રધાન દેળ શમ છે. 

          વલકાવળીર દેળના વભાજનુાં ામાનુાં રક્ષણ એ આણી કુટુાંફ વ્મલસ્થા છે. આવથિક, વાભાજીક લગેયે 
ફાફતભાાં કુટુાંફ પ્રથા કેંદ્ર સ્થાને શમ છે. વ્મક્ક્ત-વ્મક્ક્ત, વ્મક્ક્ત-જૂથ લગેયે વાંફાંધ યાંયાગત યીતે નક્કી થમેરા 
શમ છે. જ્માયે વિભી વભાજભાાં કાનનૂ અથલા કયાય આધાક્રયત વાંફાંધ જલા ભે છે.   



KCG-Portal of Journals 
 

2 | P a g e  
 

                 વલકાવળીર દેળના વભાજભાાં અદ્યતન િૅક્નૉરૉજીની ફહુ અવય જલા ભતી નથી. આલા દેળભાાં 
ભનષુ્મ શ્રભ કે શ ુશ્રભ ય લધાયે બાય મકૂલાભાાં આલે છે. આથી કશી ળકામ કે વભાજ વાંિા ાંવતકા ભાાંથી વાય 
થઈ યહ્ય છે.વલકાવળીર દેળના વભાજ યાંયાગત અલસ્થા ભાાંથી આધવુનક વભાજ તયપ ગવત કયી યહ્યા છે. 

           આણા જેલા દેળભાાં વાભાજીક અને યાજકીમ જીલન લચ્ચે ફહુ જ આછી-ાતી બેદ યેખા છે. 
વલકાવળીર યાષ્રના યાજકાયણભાાં લૈક્ક્તગત પ્રબાલ જલા ભે છે. યાજકાયણભાાં વગાલાદ ફૂલ્મ-પાલ્મ છે. આણુાં 
યાજકાયણ વ્મક્ક્ત કેંદ્રી (Personality Oriented) છે. આણા જેલા દેળના યાજકાયણ વાંિા ાંવતકા ભાાંથી વાય થઈ 
યહ્યા છે.જકે શલે બાયત જેલા દેળભાાં વલકાવ આધાક્રયત યાજનીવત(Development oriented politics) અથલા ત 
કામભદેખાલ આધાક્રયત યાજનીવત (Performance based politics)ના યગુન પ્રાયાંબ થમ છે.એિરે કે જ્ઞાવત 
,ધભભ,પ્રદેળ લગેયે જેલી વાંક્રકણભ ફાફત ત્મજીને યાજકીમ ક્ષ અને ભતદાય વલકાવરક્ષી ફાફત તયપ યામાન 
આતા થમા છે.જકે વલકાવળીર દેળભાાં યાજકાયણના ભફનવાાંપ્રદાવમકયણની પ્રક્રિમાને લેગલાંતી ફનાલાભાાં શજુ 
ઘણ વભમ રાગળે. 

(૨) રાજકીય સસં્કૃવત(Political Culture) :  

યાજકીમ વાંસ્કૃવતની ક્રયબાા વભજાલતાાં પ્ર.પ્રલીણ ળેઠ રખે છે૧-“યાજકીમ વાંસ્કાય એિરે યાજ્મ અથલા 
વતા વાભેની રકની અભબમખુતા અને લરણ”. યાજકીમ વાંસ્કૃવતના ખ્મારને વભજલા કશી ળકામ કે  આણી 
આવાવ ફનતી ઘિનાઓ પ્રત્મેના આણા મલૂ્મ, લરણ, અભબગભ, ગભા-અણગભા અને તેને રીધે ઘડાત ુાં 
આણુાં યાજ્મ તેને આણી યાજકીમ વાંસ્કૃવત કશલેાભાાં આલે છે. યાજકાયણ વાથે જે કાાંઈ વાંફાંવધત છે. દા.ત. વત્તા, 
નેતાઓ, ક્ષ લગેયે પ્રત્મે આણ ગભ-અણગભ, અભબગભ, અભબમખુતા લગેયેન યાજકીમ વાંસ્કૃવતભાાં વભાલેળ 
થામ છે.  

              આણા જેલા યાજ્મભાાં વભશ્ર પ્રકાયની યાજકીમ વાંસ્કૃવત જલા ભે છે. એિરે કે આણી વાંસ્કૃવત 
યેૂયૂી યાંયાગત ણ નથી અને આધવુનક ણ નથી. યાંત ુફને્નનુાં વભશ્રણ જલા ભે છે. આણે ધીયે ધીયે 
યાંયાગત ભાાંથી આધવુનક યાજકીમ વાંસ્કૃવત તયપ જઈ યહ્યા છીએ.નાગક્રયક યાજકીમ વાંસ્કૃવત તયપ આણે આગ 
લધી યહ્યા છીએ. તેભ છતાાં યાંયાગત તત્લ નાળ ાભતા નથી ક્યાયેક ત તે ભજબતૂ થતા શમ તેભ રાગે છે.  

               તાયણશાય એ આણી યાજકીમ વાંસ્કૃવતન મખુ્મ આધાય છે.કઇ કક્રયશ્ભાતી નેતા આલીને યષ્ર અને 
વભાજન ઉયાધાય કયે તેલી આકાાંક્ષા રક યાખે છે. આણે ત્માાં ગ્રાભીણ અને ળશયેી યાજકીમ વાંસ્કૃવતભાાં તપાલત 
જલા ભે છે. વલકવવત દેળભાાં આ તપાલતનુાં પ્રભાણ ઓછાં જલા ભે છે. એક વયખી યાજકીમ વાંસ્કૃવત આણે 
ત્માાં વલકવી નથી યાંત ુતે તયપ આગ લધી યહ્યા છીએ.  

               યાજકાયણભાાં જે લગભ પ્રલેળે છે તે તાની વાંસ્કૃવત રઈને પ્રલેળે છે. ભિા પ્રભાણભાાં વજ્જન 
યાજકાયણભાાં પ્રલેળે ત તેઓ તાના ધયણ/મલૂ્મ રઈને પ્રલેળ કયે છે અને  તેનાથી ઉરટુાં અવાભાજજક રક 
યાજકાયણભાાં પ્રલેળે ત તેઓ તાની વાંસ્કૃવત- ચયી, લ ૂાંિપાિ, ભાયાભાયી લગેયે વાથે રઈને જામ છે એિરે કે જે-તે 
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લગભ યાજકાયણભાાં પ્રલેળે છે તે તાની વાંસ્કૃવત વાથે રઈને જ પ્રલેળ કયે છે.બાયતભાાં અત્માયે યાજકાયણનુાં 
અયાધીકયણ ગાંબીય વભસ્મા ફની છે.બાયત જેલા દેળભાાં વળભક્ષત અને વજ્જનનુાં થડા ઘણા અંળે યાજકીમ 
વલમખુીકયણ(Political alienation) ણ જલા ભે છે. આથી  કશી ળકામ કે યાજકીમ વાંસ્કૃવત આણા યાજકાયણને 
વાયી યીતે પ્રબાવલત કયે છે 

(૩) તતં્રાત્મક વિણભવિકરણ (Structural  Differentiation) : 

                          આણા જેલા વલકાવળીર  દેળભાાં તાંત્રાત્ભક વલભબવન્નકયણની ભાત્રા ઓછી શમ છે. જ્માયે 
વલકવવત યાષ્રભાાં તાંત્રાત્ભક વલભબવન્નકયણની ભાત્રા લધાયે જલા ભે છે. જે વભાજભાાં એક તાંત્ર અનેક કામભ કયત ુાં 
શમ ત્માાં વલભબવન્નકયણની ભાત્રા ઓછી શમ છે. દા.ત. બાયતના ગાભડાભાાં યશતે પ્રાથવભક ળાાન વળક્ષક વળક્ષણ 
આલા ઉયાાંત ફીજી ણ ઘણી ભવૂભકા બજલે છે. જ્માયે વલકવવત દેળભાાં જુદા જુદા કામો કયલા ભાિે જુદા જુદા 
તાંત્ર શમ છે. વલકવવત દેળભાાં જેભ જેભ કામોની ભાત્રા લધતી જામ તેભ તેભ વલવલધ વલવળષ્િ તાંત્રની યચના 
કયલાભાાં આલે છે. સ્લામત વલવળષ્િ કૃત ભાખાાં ઉબા કયલાભાાં આલે છે. આણા વભાજભાાં યાજકીમ, આવથિક, 
વાભાજીક બેદ અરગ ડયા નથી. વલકાવળીર વભાજભાાં તાંત્ર સ્લતાંત્ર નથી. વલકવવત દેળભાાં યાજકીમ, આવથિક, 
વાભાજીક બેદ સ્ષ્િ જલા ભે છે. તેભાાં અરગ અરગ તાંત્રની વ્મલસ્થા શમ છે. 

           વલકાવળીર વભાજભાાં અલેજીકયણની પ્રક્રિમા લધાયે જલા ભે છે.અલેજીકયણ એિરે કે  અમકુ કામો 
ફીજા તાંત્ર દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે. ટુાંકભાાં, આણા જેલા યાષ્રભાાં એક તાંત્ર વલવલધ કાભગીયી ફજાલે છે. જ્માયે 
વલકવવત દેળભાાં તાંત્રાત્ભક વલભબવન્નકયણની ભાત્રા લધ ુછે.દેળભાાં લધ ુતાંત્રની સ્થાના થામ તે માભપ્ત નથી યાંત ુ
વાથે વાથે તાંત્ર લચ્ચ ેવાંકરનની ક્ષભતા ણ વલકવલી જઈએ. 

(૪) રાજકીય પક્ષો અને નેતાગીરી (Political Parties and Leadership): 

             વલકવવત દેળના યાજકીમ ક્ષ વભાજના ચક્કવ લગોને અીર કયે છે. જ્માયે અલ્વલકવવત દેળભાાં 
યાજકીમ ક્ષ વભાજના કઈ ચક્કવ લગભ કે વલબાગને અીર કયલાને ફદરે વ્માક અીર કયતા શમ છે. 
તેઓ ફધાને અીર કયલાન પ્રમત્ન કયે છે. આણા જેલા દેળભાાં કઈ યાજકીમ ક્ષ  કઈ ચક્કવ લગભને 
યામાનભાાં રે ત તે ફાફત ફહુ અવય કયતી નથી. ફીજી યીતે કશીએ ત આણા યાજકીમ ક્ષ આણી ક્રપલ્ભની 
જેભ ફધાને અીર કયલાનુાં લરણ ધયાલે છે.  

             આણા યાજકીમ ક્ષ વ્મક્ક્તરક્ષી (Personality Oriented) છે. આણાાં યાજકીમ ક્ષ ક્રશત કે 
વલચાયધાયા આધાક્રયત નક્રશ યાંત ુવ્મક્ક્ત આધાક્રયત/નેતા આધક્રયત છે. જ્માયે વલકવવત યાષ્રભાાં ક્રશત આધાક્રયત 
યાજકીમ ક્ષ શમ છે. વલકવવત યાષ્રભાાં વ્મક્ક્તગત કક્રયશ્ભા શત નથી. આણે ત્માાં વ્મક્ક્ત આધાવતય યાજકાયણ 
ચારે છે. વિભી વભાજભાાં વલચાયધાયા ભશત્લની છે.વલકવવત વભાજના રક વ્મક્ક્ત અભબમખુ ઓછા છે.યાજકીમ 
ચચાભની લાત કયી એ ત આણાાં જેલા દેળભાાં ચક્કવ મદુ્દાવય વલગતલાય ચચાભન અબાલ શમ છે. આણાાં 
વભાજભાાં ભાત્ર વાભાન્મ ચચાભઓ થામ છે. દા.ત. અત્માયે વભાન વવવલર કડની ચચાભ થામ છે. તેભાાં તે શલ 
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જઈએ કે ન શલ જઈએ તેલી જ વાભાન્મ ચચાભ થામ છે. યાંત ુ તે શલ જઈએ ત કેલ શલ જઈએ, તેની 
અંદય કઈ કઈ ફાફતન વભાલેળ કયલ જઈએ, ક્રશિંદુ અવલબક્ત કુટુાંફ ય વલચાયણા કયલી કે નક્રશ તેલી ફહુ 
ઉંડાણલૂભકની ચચાભ જલા ભતી નથી. જ્માયે વિવભ વભાજભાાં ચક્કવ, વલગતલાય યીતે વભાજની વલવલધ 
વભસ્માઓ ય ચચાભ થામ છે. 

           યાજકીમ ક્ષ આણા જેલા વભાજભાાં રકયાંજનલાદ(Populist politics)ભાાં યચ્મા-ચ્મા યશ ે છે. 
યાજકીમ ક્ષ લચ્ચે  એક પ્રકાયની રકન ેખળુ કયલાની સ્ધાભ જલા ભે છે. યાજકીમ ક્ષ લધનેુ લધ ુપ્રભાણભાાં 
રકની ખળુાભત  કયીને ખળુ કયલા જેલા લરણન આળય રે છે. દા.ત. ભયામાશન બજન મજના, ઈંક્રદયા 
આલાવ મજના, અનાજ-વલતયણની વસ્તી યાધવતઓ લગેયે. તેથી જ વ્મલશાયભાાં ણ તેન વાચી યીતે ઉમગ 
કયી ળકાત નથી. યાજકીમ ક્ષ ચ ૂાંિણી વભમે જાશયેાત કયે કે અભે વત્તા ય આલીશુાં ત ફધા રકને યાંગીન 
િીલી આીશુાં.જે લાસ્તલભાાં ળક્ય જ નથી છતાાં રક યાજકીમ ક્ષની આલી જાશયેાતથી ખળુ થામ છે. તેથી જ 
રકયાંજક યાજકાયણ વલકાવળીર દેળભાાં લધાયે પ્રભાણભાાં જલા ભે છે. 

           વલકાવળીર દેળભાાં યાજકીમ નેતાઓ ક્ષીમ વાંગઠન/અનમુામીઓ લગેયેથી સ્લામત્તતા અનબુલે છે. 
એિરે કે યાજકીમ ક્ષની વલચાયધાયા વાથે કઇ નેતાને લધાયે ભે ન શમ ત ણ  ક્ષભાાં પ્રબાલ અને 
સ્લામતતા ધયાલે છે.તે યીતે જઈએ ત ક્ષનુાં પ્રભતુ્લ યાજકીમ નેતતૃ્લ ઉય લધાયે શત ુાં નથી. તેનુાં મૂ લપાદાયી 
છે અથલા ત યાજકીમ નેતતૃ્લ જ્ઞાવત/કભ ય આધાક્રયત છે. તેથી તે તાની સ્લામત્તતાને લધાયે ઉવાલે 
છે.વલકાવળીર દેળભાાં વ્મક્ક્ત, જ્ઞાવત, ધભભ લગેયે આધાક્રયત યાજકીમ ક્ષ લધાયે છે. તેથી જ યાજકીમ નેતતૃ્લ 
લધાયે સ્લતાંત્રતા બગલી ળકે છે. 

(૫) રાજકીય ભરતી(Political Recruitment) : 

             યાજકીમ બયતીની ઉંચી ભાત્રા એ આણાાં જેલા દેળનુાં રક્ષણ છે. એિરે કે આણે ત્માાં યાજકાયણભાાં 
બાગ રેનાયની વાંખ્મા ખફૂજ ઉંચી ભાત્રાભાાં જલા ભે છે. આણા જેલા દેળભાાં યાજકાયણ એ વભાજની મખુ્મ 
પ્રવવૃત્ત ફની જામ છે. ફધે જ યાજકાયણ જલા ભે છે. કઈ ણ મદુ્દ યાજકીમ મદુ્દ ફની જામ છે. કાયણ કે 
યાજકીમ વત્તા કાંઈણ વવયાધ કયલા ભાિે જરૂયી છે તેવુાં ભાનલાભાાં આલે છે.આણે ત્માાં છાત લગો,ભક્રશરાઓ 
તેભજ અન્મ લગોનુાં યાજકીમકયણ થયુાં છે. યાજકાયણને એક પ્રકાયની અભગ્રભતા પ્રાપ્ત થઈ શલાથી રક તેભાાં 
અવતળમ બાગ રે છે. જ્માયે વિભભાાં તેવુાં જલા ભતુાં નથી.   

             આણે અક્રશિં યાજકાયણ દ્વાયા અનેક કે્ષતે્ર વલકાવ કયલાન પ્રમત્ન કયીએ છીએ જેને રીધે લધાયે રક 
યાજકાયણથી આકાભમ છે. અને તેથી આણાાં જેલા દેળભાાં યાજકીમ બયતીની ભાત્રા ઉંચી જલા ભે છે. તેથી 
યાજકાયણ એ બાયત જેલા દેળભાાં એક ભશત્લની પ્રવવૃત્ત ફની છે.યાજકીમ વત્તા એ વલકાવળીર દેળભાાં એક 
ભશત્લનુાં વાધન ફન્યુાં છે. આથી લધ ુ ને લધ ુરક યાજકાયણ અને યાજકીમ ફાફતભાાં સ્લતાંત્ર યીતે બાગ રઈ 
વક્રિમ યીતે કાભ કયે છે. આ આખીમ પ્રક્રિમાને યાજકીમ બયતી કશ ે છે.રકનુાં લધ ુડત ુાં યાજકીમ ઉદ્યકુ્ક્તકયણ 
દેળભાાં ક્યાયેક યાજકીમ અયાજકતા વજ ેછે. 
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           યાજકાયણ અને દેળના નાના-ભિા જૂથ લચ્ચે આંતયક્રિમા થતી શમ છે.ફન્ને યસ્ય એક ફીજાને 
પ્રબાવલત કયે છે. અનેક નાના-ભિા જૂથ યાજકાયણને પ્રબાવલત કયલાનુાં કાભ કયે છે.ત લી યાજકાયણ ણ 
તેભને પ્રબાવલત કયે છે. અનેક નાના-ભિા જૂથ યાજકીમ ક્ષભાાં દાખર થામ છે અને તે યીતે તેઓ યાજકાયણને 
પ્રબાવલત કયલાન પ્રમત્ન કયે છે. 

           આઝાદીની ચલ દયવભમાન અન ે  આઝાદીના ળરુઆતના અયવાભાાં બાયતીમ યાજકાયણભાાં 
અગ્રલગભનુાં લચભસ્લ શત ુાં. ત્માય ફાદ આભ જન વમદુામન યાજકાયણભાાં પ્રલેળ અને પ્રબાલ ળરુ થમ.વભાજના 
ભફનયાજકીમ જૂથ,લગો કે વ્મક્ક્તઓ યાજકાયણ પ્રત્મે વબાન ફનીને તેભાાં વિીમ યવ અને બાગ રેતા થમા છે. 
તેથી યાજકીમ બયતીની ઉંચી ભાત્રા જલા ભે છે. જકે અગ્રલગભ બાયતીમ યાજકાયણને એક મા ફીજી યીતે 
પ્રબાવલત કયત જલા ભે છે.વાભાજજક આગેલાન,ધભભગરુુઓ,આવથિક અગ્રલગભ જેલી ભફન ઔચાક્રયક 
નેતાગીયીન યાજકાયણ ય પ્રબાલ જલા ભે છે. આણાાં જેલા યાષ્રભાાં ળશયેી અગ્ર લગભ લધત જામ છે.  તે 
અગ્ર લગભ લધ ુવભાન અને વળભક્ષત છે. તેથી તે તાના શક્કને વાયી યીતે બગલલા-ભેલલા ભાિે યાજકાયણભાાં 
દાખર થામ છે. 

(૬) રાજકીય ક્રિયા અને ચચાભ િચ્ચે અંતર :                                                                     

              આણાાં જેલા દેળભાાં યાજકાયણની ચચાભ લધ ુચારે છે અને યાજકીમ ક્રિમા અને ચચાભ લચ્ચે ભટુાં 
અંતય જલા ભે છે. ખાવ કયીને યાજકીમ ક્રિમા (Political Action ) પ્રત્મે ઉદાવીનતા જલા ભે છે. આ ણ 
વલકાવળીર દેળના યાજકાયણનુાં એક રક્ષણ ગણાલી ળકામ. વિભભાાં યાજકીમ ક્રિમાનુાં તત્લ લધાયે જલા ભે છે. 
જે આણે ત્માાં નથી એિરે કે આણે ત્માાં વનણભમ રેલાની પ્રક્રિમા ધીભી છે. તેથી તેનુાં ક્રયણાભ કામભભાાં આલતુાં 
નથી અને પ્રશ્ન ઉકેરલાને ફદરે લધતા જામ છે. દા.ત. જેિરા કામદા આણાાં જેલા દેળભાાં ઘડામ છે તેન અભર 
બાગ્મે જ થત જલા ભે છે. 

            બાયત જેલા દેળભાાં યાજકીમ કામભળીરતાનુાં સ્તય નીચુાં છે. આણાાં જાશયે કે્ષત્રભાાં વળવથરતા જલા ભે 
છે. આની ાછનુાં કાયણ એવુાં ફતાલલાભાાં આલે છે કે જ્ઞાન અને ક્રિમા લચ્ચે એક પ્રકાયની ભબન્નતા છે. એિરે 
જ્ઞાન ભેલલાનુાં કામભ ફીજાનુાં અને કાભ કયલાનુાં કામભ ફીજાનુાં છે. પ્રશ્નના ઉકેરભાાં ાછા ડીએ છીએ કાયણકે 
પ્રશ્ન ઘણાાં ગ ૂાંચલાતા જામ છે તેભજ કઇ વભસ્મા ઉત્ન્ન થામ ત તેની વાભે અવયકાયક ગરાાં દ્વાયા પ્રશ્ન 
ઉકેરલાની પ્રથા વલકવાલી ળક્યા નથી. પ્રશ્ન ઉકેરલાન કઈ પ્રમત્ન કયે ત તેને કેભ વનષ્પ ફનાલલ તેલા 
પ્રમત્ન લધાયે થામ છે.એિરે કે યાજકીમ ક્ષભાાં યસ્ય યાજકીમ વત્તારક્ષી ખેંચતાણ લધ ુથામ છે.કઇ ભશત્લના 
યાષ્રીમ ક્રશતની ફાફતભાાં ણ યાજકીમ ક્ષ વલભવભાંવત વાધતા નથી.  

(૭) દાબ જૂથો/ ક્રિત જૂથો (Pressure Groups/Interest Groups) : 

            પ્ર.પ્રલીણ ળેઠ દાફજૂથન અથભ વભજાલતાાં રખે છે૨-“ વલવધયુ:વય ચ ૂાંિણીભાાં બાગ ભરધા વલના 
વયકાયની નીવત ય અવય ાડલા ભાિે સ્લૈવછક યીતે યચામેર ભાંડને દાફજૂથ કશલેાભાાં આલે છે.” આણાાં જેલા 
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દેળના યાજકાયણભાાં દાફ જૂથ કે ક્રશત જૂથનુાં પ્રભાણ ઓછાં છે. તેથી યાજકીમ ક્ષ આલા જૂથની સ્લતાંત્ર યીતે 
કાભગીયી ફજાલે છે. વિભના દેળના પ્રભાણભાાં આણાાં દેળભાાં ક્રશત જૂથ કે દાફ જૂથ વલકસ્મા નથી. આલા જૂથ 
તાના ક્રશતનુાં યક્ષણ કયલાનુાં કામભ કયે છે ણ તેઓ વયકાયની ચક્કવ નીવત ય દફાણ કયતા નથી. જ્માયે 
વિભના દેળના જૂથ નીવત ફદરલા ભાિે લધાયે દફાણ કયતા જલા ભે છે.     

તારણો/સચૂનો 

વાંળધન ત્રભાાં ઉયક્ત છણાલિના આધાયે આ પ્રભાણે તાયણ તાયલી કેિરાક સચૂન કયી ળકામ. 

(૧) બાયત જેલા વલકાવળીર યાષ્ર વાંિા ાંવતકા ભાાંથી વાય થઇ યહ્યા છે. વલકાવળીર યાષ્રભાાં જ્ઞાવત ,ધભભ,પ્રદેળ 
લગેયે જેલી વાંક્રકણભ ફાફત ત્મજીને યાજકીમ ક્ષ અને ભતદાયએ વલકાવરક્ષી ફાફત તયપ લધ ુયામાન આવ ુ
જઇએ. બાયત જેલા દેળભાાં વલકાવ આધાક્રયત યાજનીવતન સ્લીકાય કયલ જઇએ. વલકાવળીર દેળભાાં યાજકાયણના 
ભફનવાાંપ્રદાવમકયણની પ્રક્રિમાને લેગલાંતી ફનાલલી જઇએ. 

(૨) વલકાવળીર યાષ્રભાાં વભશ્ર પ્રકાયની યાજકીમ વાંસ્કૃવત જલા ભે છે. વલકાવળીર યાષ્ર યાંયાગત ભાાંથી 
આધવુનક યાજકીમ વાંસ્કૃવત તયપ જઈ યહ્યા છીએ.નાગક્રયક યાજકીમ વાંસ્કૃવત તયપ આણે ઝડથી આગ લધવુાં 
જઇએ.બાયતભાાં યાજકાયણનુાં અયાવધકયણ અિકવુાં જઇએ. 

(૩) વલકાવળીર દેળભાાં તાંત્રાત્ભક વલભબવન્નકયણની ભાત્રા ઓછી જલા ભે છે. વલકાવળીર  દેળભાાં કામોની ભાત્રા 
લધતી જામ તેભ તેભ વલવલધ વલવળષ્િ તાંત્રની યચના કયલી જઇએ. 

(૪)  વલકાવળીર  દેળભાાં યાજકીમ ક્ષ વ્મક્ક્તરક્ષી છે. આણાાં યાજકીમ ક્ષ ક્રશત કે વલચાયધાયા આધાક્રયત 
નક્રશ યાંત ુનેતા આધક્રયત છે. વલકાવળીર  દેળભાાં ક્રશત આધાક્રયત કે વલચાયધાયા યાજકીમ ક્ષ યચાલા જઇએ. 

(૫) વલકાવળીર  દેળભાાં યાજકીમ ક્રિમા અને ચચાભ લચ્ચે ભટુાં અંતય જલા ભે છે. યાજકીમ ક્રિમા અને ચચાભ 
લચ્ચેના અંતયનુાં પ્રભાણ ઘિવુાં જઇએ. બાયત જેલા દેળભાાં યાજકીમ કામભળીરતાનુાં સ્તય ઉંચુાં આલવુાં જઇએ. 

(૬) બાયત જેલા વલકાવળીર દેળભાાં યાજકીમ બયતીની ઉંચી ભાત્રા જલા ભે છે. આણે ત્માાં આભ જન 
વમદુામન યાજકાયણભાાં પ્રલેળ અને પ્રબાલ ળરુ થમ છે. આભ જન વમદુામને યાજકીમ બાગીદાયી આલી 
જઇએ. 

 સદંભભ  

I. ળેઠ પ્રલીણ ન.,આધવુનક યાજ્મળાસ્ત્ર : ક્રયબાા અને વલશ્રેણ,યવુનલવવિિી ગ્રાંથ વનભાભણ ફડભ,ગજુયાત    
યાજ્મ,અભદાલાદ,૧૯૭૪,.ૃ૬૬ 

II. ળેઠ પ્રલીણ ન.,આધવુનક યાજ્મળાસ્ત્ર : ક્રયબાા અને વલશ્રેણ.યવુનલવવિિી ગ્રાંથ વનભાભણ ફડભ,ગજુયાત 
યાજ્મ,અભદાલાદ,૧૯૭૪,.ૃ૮૧ 
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III. ડાશર,યફિભ ળાશ ફી.વી. ાંડયા જે.એન., આધવુનક યાજકીમ વલશ્રેણ, યવુનલવવિિી ગ્રાંથ વનભાભણ 
ફડભ,ગજુયાત યાજ્મ,અભદાલાદ,૧૯૮૦ 

IV. કઠાયી,યજની,બાયતનુાં યાજકાયણ, યવુનલવવિિી ગ્રાંથ વનભાભણ ફડભ,ગજુયાત યાજ્મ,અભદાલાદ,૧૯૭૫ 
V. શકુર,ક્રદનેળ મ.ૂ,બાયતીમ યાજકાયણની રુયેખા, યવુનલવવિિી ગ્રાંથ વનભાભણ ફડભ,ગજુયાત યાજ્મ,અભદાલાદ.   

           

****************************************************************************** 
 

ડો.અશોકકુમાર બી.પરુોક્રિત 

આવવસ્િન્િ પ્રપેવય 

યાજ્મળાસ્ર્ત્ત્ર 

એભ.એ.યીખ પાઈન આટ્વૅ એન્ડ આટ્વ ૅકરેજ 

ારનયુ 
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