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Continuous issue-26 | April – May 2017 

ભારતમાાં સાાંપ્રત સમયમાાં ચુાંટણીલક્ષી સઘુારાઓની આવશ્યકતા 
૧. પ્રસ્તાવના :- 
 શાસનના ઉત્તમ પ્રકાર તરીકે લોકશાહીનો સ્વીકાર વવશ્વના ઘણાબઘા દેશોએ કર્યો છે. ભારત પણ 
લોકશાહીને વરેલો દેશ છે અને લોકશાહીમાાં મકુત અને ન્ર્યાર્યી ચુાંટણીઓ લોકશાહીના શ્વાસ સમાન છે. ચુાંટણી 
લોકોની માટે એક અવસર છે, પોતાના પ્રવતવનવઘની ૫સાંદગી કરવાનો અને સત્તાની ઘરૂ સોં૫વાનો. જેથી આ 
પ્રવતવનવઘઓ પ્રજાના પ્રશ્નોને વાચા આપી લોકોના સવાાંગી વવકાસ અને સખુાકારી માટે કાર્યો કરે. ચ ૂાંટણીના 
માઘ્ર્યમથી લોકો પોતાનો કકિંમતી મત આપે છે. ભારતે એક વ્યર્યકત એક મતનો વસઘ્ઘાાંત સ્વીકાર્યો છે. ચ ૂાંટણી 
પ્રકિર્યાના અનસુાંઘાને ચ ૂાંટણીપાંચ અગત્ર્યની ભવૂમકા ભજવે છે. પરાંત ુ છેલ્લા ઘણા સમર્યથી ચ ૂાંટણીમાાં અનેક 
દુષણો પ્રવેશ્ર્યા છે, એટલુાં જ નહીં જાણે કે ઘર કરી ગર્યા છે. આ દુષણોને વનર્યાંત્રણમાાં લેવા માટે કે દૂર કરવા 
માટે સમર્યાાંતરે વવવવઘ સવમવતઓ, ચુાંટણીપાંચ પ્રર્યત્નો કરતી રહ ેછે. ચુાંટણીલક્ષી સઘુારાઓ એ સાાંપ્રત સમર્યની 
આવશ્ર્યકતા જ નહીં પરાંત ુઅવનવાર્યયતા પણ છે. 
 

ર. ચ  ાંટણીનુાં મહત્વ :- 
 ચ ૂાંટણીના માઘ્ર્યમથી લોકો શાાંવતથી અકહિંસક ૫ઘ્ઘવતથી બાંઘારણીર્ય રીતે સત્તા પકરવતયન કરે છે. 
ચ ૂાંટણીમાાં લોકમતનો પડઘો પડે છે. લોકો પોતાના મનગમતા ઉમેદવારને મત આપીને પ્રવતવનવઘ તરીકે પસાંદ 
કરે છે. માટે જ ચ ૂાંટણીઓને લોકશાહીની પારાશીશી કહવેામાાં આવે છે. તે માત્ર ઉપાર્ય કે એક કાર્યયવાહી નથી 
પરાંત ુ લોકશાહીને જીવાંત અને મવૂતિમ ાંત કરવાની પ્રકિર્યા પણ છે. લોકો વનવિત સમર્યને અંતરે પોતાના 
પ્રવતવનવઘઓની પસાંદગી કરે છે અને આ પ્રવતવનવઘઓ લોકોના વવચારો, આકાાંક્ષાઓ અને અભભપ્રાર્યોનુાં પ્રવતભબિંબ 
પાડી તેને યર્યકત કરવાનુાં કાર્યય કરે છે. લોકશાહી દેશમાાં ચ ૂાંટણીઓ શાસનકતાયઓની પસાંદગી અને પકરવતયનના 
મહત્વના સાઘન તરીકે ગણાવી શકાર્ય. ચ ૂાંટણી બહુજન સમાજ અને રાજકીર્ય ૫ક્ષો તથા નેતાઓ વચ્ચે 
સર્જનાત્મક આંતરકિર્યાઓની એક પ્રકિર્યા છે. તે સામાન્ર્ય લોકોને જાગતૃ કરી આવથિક, સામાજજક અને 
રાષ્ટ્રવનમાયણની ગાંભીર સમસ્ર્યાઓ પ્રત્રે્ય લોકોને સભાન કરવામાાં અગત્ર્યની ભવૂમકા ભજવે છે. લોકશાહી દેશમાાં 
લોકોને પોતે સ્વતાંત્ર હોવાનો અહસેાસ ખરેખર ત્ર્યારે જ થાર્ય છે જર્યારે ચ ૂાંટણીના માઘ્ર્યમથી તે પોતાનો કકિંમતી 
મત યર્યકત કરે છે. 
 

૩. ભારતમાાં ચ  ાંટણીપાંચની રચના અને કામગીરી :- 
 ભારતના બાંઘારણમાાં ૧૫ માાં ભાગમાાં કલમ ૩ર૪ થી ૩ર૯ સઘુી ચ ૂાંટણીપાંચ વવશે વવસ્તતૃ જોગવાઇ 
કરવામાાં આવી છે. મખુ્ર્ય અને અન્ર્ય બે ચ ૂાંટણી કવમશનરની વનમણ ૂાંક રાષ્ટ્રપવત ઘ્વારા થાર્ય છે. ઘટક રાજર્યો 
માટે ચ ૂાંટણીપાંચ, ચ ૂાંટણી કવમશનરો અને સહાર્યક ચ ૂાંટણી કવમશનરોની વનમણ ૂાંક પ્રત્રે્યક જજલ્લા માટે જજલ્લા સ્તરે 
પણ એક કરટનીંગ અવઘકારી વનમાર્ય છે. જે સામાન્ર્ય રીતે કલેકટર હોર્ય છે. તેના નીચે સહાર્યક કરટનીંગ 



KCG-Portal of Journals 

2 | P a g e  
 

અવઘકારી, મતદાન અવઘકારી જેવા અવઘકારીઓ હોર્ય છે, ચ ૂાંટણીપાંચ પોતાની કામગીરી માટે સ્વતાંત્ર છે. 
 
 ચ ૂાંટણીપાંચ ચ ૂાંટણી પ્રકિર્યાના અનસુાંઘાને ઘણા કાર્યો કરે છે. જેમ કે મતદાર કે્ષત્રોની વહેંચણી, 
રાષ્ટ્રપવતની સચૂના બાદ ચ ૂાંટણીની જાહરેાત, મતપત્રકો તૈર્યાર કરી મતદાન મથકો ઉપર મોકલવા 
ઉમેદવારોની ચકાસણી કરવી, રાજકીર્ય પક્ષોને માન્ર્યતા આપવી તથા તેમને ભચન્હોની ફાળવણી કરી રાષ્ટ્રપવત, 
ઉ૫રાષ્ટ્રપવત, વવઘાનસભા અને લોકસભાની ચ ૂાંટણીઓની દેખરેખ રાખવી અને ચ ૂાંટણીની તારીખો જાહરે કરવી 
મતદારર્યાદી સમર્યાાંતરે સઘુારતા રહવેી વગેરે કાર્યો ચ ૂાંટણીપાંચ કરે છે. 
 

 ખાસ કરીને શાાંવતભર્યાય વાતાવરણમાાં મકુત અને ન્ર્યાર્યી રીતે ચ ૂાંટણીઓ ર્યોજાર્ય તે માટે આચારસાંકહતા 
ઘડે છે. વળી, ચ ૂાંટણીખચયની મર્યાયદા પણ નકકી કરે છે. મતદારોને ચ ૂાંટણી વવષર્યક રાજકીર્ય પ્રવશક્ષણ આપે છે. 
ચ ૂાંટણીપાંચની આ કામગીરીમાાં મખુ્ર્ય ચ ૂાંટણી કવમશ્નરની ભવૂમકા ખબૂ જ અગત્ર્યની છે. ભારતના સૌ પ્રથમ મખુ્ર્ય 
ચ ૂાંટણી કવમશનર સકુુમાર સેન હતા. 
 

૪. ચ  ાંટણીલક્ષી સઘુારાઓની આવશ્યકતા શા માટે? 
 લોકશાહીમાાં ચ ૂાંટણીઓ પારાશીશી સમાન છે. છેલ્લા ઘણા સમર્યથી ભારતની ચ ૂાંટણીપ્રથામાાં દુષણો ઘર 
કરતા જાર્ય છે. ચ ૂાંટણીપ્રથાની અને ચ ૂાંટણી પ્રકિર્યાની ખામીને કારણે સાાંપ્રત સમર્યમાાં ચ ૂાંટણીલક્ષી સઘુારાઓની 
તાતી જરૂરીર્યાત છે. આ ખામીઓ જોઇએ તો 
 

 મની પાવર, મસલ્સ પાવર અને માકફર્યાના રાજકારણનુાં વઘત ુજત ુાં જોર. 
 મતપ્રાપ્તત અને બેઠકોની વવસાંગતતા. 
 ૫ક્ષો અને ઉમેદવારોની સાંખ્ર્યામાાં વવૃ્ઘ્ઘ થઇ પરાંત ુગણુવત્તાનુાં ઘોરણ કથળ્ુાં. 
 રાજકારણનુાં અપરાઘીકરણ. 
 મતદાન મથકો પર બળપ્રર્યોજન. 
 સત્તાઘારી, ભાષાવાદ, પ્રદેશવાદ, સાંપ્રદાર્યવાદ, સગાવાદ વગેરેના માપદાંડોને આઘારે પક્ષો અને 

ઉમેદવારો ઘ્વારા વોટબેન્ક માટે રમવામાાં આવતુાં રાજકારણ. 
 ભ્રષ્ટ્ટાચારનુાં વઘત ુાં જત ુાં જોર. 
 લોકોમાાં રાજકીર્ય જાગવૃતનો અભાવ અથવા લોકોની પોતાની વનષ્ક્ષ્ટ્િર્યતા. 

 

 આમ, ચ ૂાંટણીમાાં ઘણી ખામીઓ જોવા મળે છે. ભારતીર્ય લોકશાહી જ નહીં ૫રાંત ુ દુવનર્યાની બઘી જ 
લોકશાહી યર્યવસ્થાની સફળતાનો આઘાર ચ ૂાંટણીની વનષ્ટ્પક્ષતા પર વનભયર છે. ચ ૂાંટણી સમરે્ય પ્રત્ર્યક્ષ કે પરોક્ષ 
રીતે, વત્તા કે થોડા પ્રમાણમાાં આ તમામ દુષણોનુાં વરવુાં સ્વરૂ૫ એક ર્યા બીજી રીતે આપણી સામે પ્રવતભબિંભબત 
થઇ રહ્ુાં છે. ચ ૂાંટણીની આ ખામીઓને દૂર કરવા ચ ૂાંટણીલક્ષી સઘુારો એક એવા ઇલાજ કે ઉપાર્યના સ્વરૂપમાાં 
જેનાથી રોગને સાંપણૂય જડ મળૂમાાંથી દૂર ન કરી શકાર્ય, પરાંત ુતેને વકરતા ચોકકસ અટકાવી શકાર્ય. 
 

૫. ભારતમાાં થયેલ વવવવઘ ચ  ાંટણીલક્ષી સઘુારાઓ :- 
 ચ ૂાંટણીલક્ષી ખામીઓને દૂર કરવા માટે સમર્યાાંતરે જુદી-જુદી સવમવતઓને પોતાના અહવેાલો ઘ્વારા 
ભલામણો કરીને તેમજ ચ ૂાંટણીપાંચે પણ આ અંગે ભલામણો કરી સઘુારાઓ સચૂયર્યા છે. 
 

૫.૧ ચ  ાંટણીપાંચની ચ  ાંટણીલક્ષી સઘુારા માટેની ભલામણો :- 



KCG-Portal of Journals 

3 | P a g e  
 

૧. ઇ.સ.૧૯૮ર માાં ચ ૂાંટણીપાંચે લોકસભા અને વવઘાનસભાની ચ ૂાંટણી એક સાથે કરવાની ભલામણ કરી જેથી 
મોટી માત્રામાાં થતો વહીવટી અને અન્ર્ય ખચય ઓછો કરી શકાર્ય. 

ર. ચ ૂાંટણીપાંચે એ પણ ભલામણ કરી કે રાજકીર્ય પક્ષોની યર્યાખ્ર્યા કરવામાાં આવે. તેમના કહસાબ કકતાબ, 
ચ ૂાંટણી માટે ઘનની પ્રાપ્તત અને ખચયની વનષ્ટ્પક્ષ તપાસ કરવાનો સાંપણૂય અવઘકાર ચ ૂાંટણીપાંચને 
આપવામાાં આવે. 

૩. ર૭ માચય ૧૯૮૩ માાં મખુ્ર્ય ચ ૂાંટણી કવમશનર રામકૃષ્ટ્ણ વત્રવેદી કદલ્હીમાાં એક સેવમનારમાાં રાજકીર્ય 
પક્ષોની ભવૂમકાનુાં વનર્યમન. ચ ૂાંટણીમાાં નાણાશકકતની ભવૂમકા પર અંકુશ, સરકારી સાઘનોનો દુરઉ૫ર્યોગ 
ન કરવો અને ચ ૂાંટણીપાંચની સ્વતાંત્રતા સરુભક્ષત રાખવા ભલામણો કરેલ. 

૪. ૩ કડસેમ્બર ૧૯૮૩ માાં રામકૃષ્ટ્ણ વત્રવેદીની અઘ્ર્યક્ષતામાાં રાજકીર્ય પક્ષોના ૪૯ પ્રવતવનવઘઓની બેઠક 
થઇ, જેમાાં ચ ૂાંટણી આચારસાંકહતા પર સહમતી સઘાઇ. 

૫. બથુ કબ્જો કરનાર ઉમેદવારને છ વષય સઘુી ચ ૂાંટણીથી દૂર રાખવામાાં આવે. 
૬. મતદાન-પત્ર (બલેુટ પેપર) પર સૌથી ઉપર રાજકીર્ય પક્ષોના ઉમેદવારોના નામ હોર્ય, ત્ર્યારબાદ 

પ્રાદેવશક પક્ષોના ઉમેદવારોના નામ અને છેલ્લે પક્ષવવહીન ઉમેદવારોના નામ હોર્ય. 
૭. કોઇપણ ઉમેદવારોને બે કે્ષત્રોથી વઘ ુકે્ષત્રોમાાં ચ ૂાંટણી લડવાનો અવઘકાર ન હોર્ય. 
૮. ઇલેકરોવનક ૫ઘ્ઘવત ઘ્વારા મતદાન કરવામાાં આવે. 
૯. ભ્રષ્ટ્ટ અવઘકારીઓને ચ ૂાંટણીમાાં ભલૂ કરવાને કારણે ચ ૂાંટણીપાંચ સજા આપે તો કોઇ અદાલતમાાં ચ ૂાંટણી 

પાંચના વનણયર્યને ન પડકારવુાં. 
 ટ ાંકમાાં સમયાાંતરે ચ  ાંટણીઓ પોતાના અનભુવને આઘારે જરૂરીયાત મજુબ સઘુારાઓ સચુવતા રહ ેછે. 
 

૫.ર ચ  ાંટણીલક્ષી સઘુારા માટે વવવવઘ સવમવતઓની ભલામણો :- 
ક્રમ સવમવતનુાં નામ સાલ કોના ઘ્વારા મખુ્ય ભલામણ 

૧ 
જગન્નાથરાવ 
સવમવત 

૧૯૬૯ કેન્ર સરકાર 
ચ ૂાંટણીમાાં થતા ભ્રષ્ટ્ટાચારને રોકવા ઉપર 
ભાર 

ર 
બી.એમ.તારકુાંડે 
સવમવત 

૧૯૭૪ 
જર્યપ્રકાશ 
નારાર્યણ 

નાણાશકકત અને સરકારીતાંત્રના 
દૂરઉ૫ર્યોગ ઉપર વનર્યાંત્રણ 

૩ સ્વણયવસિંહ સવમવત ૧૯૭૬ સ્વણયવસિંહ 
ઘારાસભ્ર્યો તથા સભ્ર્યોની લાર્યકાત માટે 
આચારસાંકહતા ઘડવા ઉપર ભાર 

૪ 
મોહન ઘાકરર્યા 
સવમવત 

૧૯૭૮ જર્યપ્રકાશન 
ચ ૂાંટણીમાાં થતા નાણાના દુરઉપર્યોગને 
રોકવા તથા ચ ૂાંટણી અંગેના વવવાદ 
ઉકેલવા ઉપર ભાર 

૫ 
કદનેશ ગોસ્વામી 
સવમવત 

૧૯૯૦ વી.પી.વસિંઘ 

મતદાન મથકે લઇ જવા લાવવાની 
યર્યવસ્થા કરનાર ઉમેદવાર તથા પક્ષ સામ ે
કેવા પગલા લેવા ત ે બાબત અંગેના 
સચૂનો 

૬ ઈન્રજજત સવમવત ૧૯૯૮ કેન્ર સરકાર ચ ૂાંટણીને ખચાયળ બનતી રોકવા ખાસ 
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સચૂનો કર્યાય 

૭ કાર્યદા પાંચ ૧૯૯૮ કાર્યદાપાંચ 
ઉમેદવારની કડપોઝીટ વઘારવા અન ે
ચ ૂાંટણી ગનુાઓ માટે કરાતી દાંડની રકમ 
વઘારવા ઉપર ભાર 

૮ બોહરા સવમવત - ગહૃખાતા 
મતદારોને ડરાવતા, મતદાનનો કબજો 
કરવા તત્વોને રોકવા ખાસ ભલામણ કરી 

૯ રવવન્ર વમાય સવમવત - ચાંરશેખર 
ચ ૂાંટણીનો સમર્ય ખચય સરકાર ભોગવે તે 
બાબત ઉ૫ર ભાર 

  

   આ ઉપરાાંત ૧૯૯૬ ના લોકપ્રવતવનવઘત્વ ઘારામાાં પણ કેટલાક સચૂનો કરવામાાં આયર્યા છે. ર૦૦૯ માાં 
લોકસભા અને વવઘાનસભાના ઉમેદવારો માટે કડપોઝીટ રકમ િમશ: ર૫૦૦૦/- અને ૧૦૦૦૦/- તથા 
અનસુભુચત જાવત અને જનજાવત માટે િમશ: ૧ર૫૦૦૦/- અને ૫૦૦૦/- કરવામાાં આવી છે. 
 

૫.૩ ચ  ાંટણીઓ સઘુારવા લેવાયેલા ૫ગલાઓ :- 
૧. ૧૯૭૧ ના પ્રવતબાંઘક ઘારાની કલમ-ર પ્રમાણે રાષ્ટ્રઘ્વજ, રાષ્ટ્રગીત અને બાંઘારણનુાં અપમાન કરવા 

માટે ગનેુગાર પરુવાર થનાર યર્યકકત ગનુો સાભબત થર્યાની તારીખથી ૬ વષય સઘુી સાંસદ કે રાજર્ય 
ઘારાસભાની ચુાંટણીઓ લડી શકે નકહ. 

ર. બોગસ મતદાન રોકવા ચ ૂાંટણી કવમશનર શેષાનના સમર્યથી મતદારોને ભારતનુાં ચ ૂાંટણીપાંચ ઓળખકાડય 
આપે છે. આ ઉપરાાંત ચ ૂાંટણી સમરે્ય અન્ર્ય આઘારોને જરૂર પડે તો તે ચ ૂાંટણી પરૂતા માન્ર્ય કરે છે. 

૩. ચ ૂાંટણી સમરે્ય માગય ઉ૫રની કદવાલો ઉપર ભીંતસતૂ્રો લખવા અને પોસ્ટરો ચોંટાડવા ઉપર પ્રવતબાંઘ. 
૪. લાઉડસ્પીકરનો ઉ૫ર્યોગ સવારે ૮ થી સાાંજે ૭ સઘુી જ કરવો. 
પ. સાંસદ કે ઘારાસભાની ચ ૂાંટણીમાાં વઘમુાાં વઘ ુબે બેઠક ઉપર ઉમેદવાર લડી શકે છે. 
૬. ઉમેદવારનુાં અવસાન થતા જે-તે બેઠકની ચ ૂાંટણી રદ કરવાને બદલે ચ ૂાંટણીપક્ષ તે પક્ષને બીજા 

ઉમેદવાર મકૂવા સચૂન કરે છે. 
૭. મતદાન મથકમાાં ચ ૂાંટણી ફરજ ઉપર ન હોર્ય તવેી યર્યકકતને શસ્ત્ર લઇ જવા મનાઇ છે અને જો લઇ 

જાર્ય તો તેવી યર્યકકતને બે વષયની સજા કે દાંડ અથવા બને્ન થઇ શકે છે. 
૮. મતદાનના કદવસે ખાનગી કાંપની કે સાંસ્થાના કમયચારીને પણ સવેતન રજા આપવી ફરજીર્યાત છે. આ 

કલમનો ભાંગ કરનારને રૂ.પ૦૦ ના દાંડની જોગવાઇ છે. 
૯. મતદાન ચાલ ુહોર્ય ત્ર્યાાં સઘુી મતદાન વવસ્તારની નજીક દારૂબાંઘી અમલી રહ ેછે. 
૧૦. ચ ૂાંટણીઓ સમર્યે ઘાવમિક પ્રવતકો અને સતૂ્રોના ઉપર્યોગ ઉપર પ્રવતબાંઘ. 
૧૧. ઇલેકરોવનક મશીનના ઉપર્યોગ જે હવે થાર્ય છે. 
 
સાાંપ્રત સમયમાાં આવશ્યક ચ  ાંટણીલક્ષી સઘુારાઓ અંગેના સ  ચનો :- 
૧. ચ ૂાંટણીને પ્રમાણસર પ્રવતવનવઘત્વવાળી બનાવવી. 
ર. નાણાશકકતનો પ્રભાવ ઘટાડવો. 
૩. રાજકારણના અપરાઘીકરણને રોકવુાં. 
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૪. ચ ૂાંટણીપ્રથા અને ચ ૂાંટણી પ્રકિર્યા સાંબાંવઘત માળખાગત ફેરફારો કરવા. 
પ. બોગસ મતના ન થાર્ય તે માટે ઇલેકરોવનક મશીનનો ઉપર્યોગ કરવામાાં આવે. 
૬. રાજકીર્ય પક્ષો, ઉમેદવારો પાસે આચારસાંકહતાનુાં ગાંભીરતાપવૂયક પાલન કરાવવુાં. તેનો ભાંગ કરનારે 

કડકમાાં કડક સજા આપવી. 
૭. રાજકીર્ય પક્ષને આવકના સાઘનો, ખચયની વવગતો અને કહસાબો આપવાની ફરજ પાડવામાાં આવે. 

ચ ૂાંટણીપાંચે વન્કુત કરેલા ચાટયડ એકાઉન્ટન્ટ તેનુાં ઓડીટ કરે અને પછી જાહરે જનતા સમક્ષ એ કહસાબ 
જાહરે કરવામાાં આવે. 

૮. બાંઘારણની કલમ ૩ર૪ મજુબ સચુવા્ુાં છે. તેમ મખુ્ર્ય ચ ૂાંટણી કવમશનર સકહત બીજા ચ ૂાંટણી 
કવમશનરોની વન્કુકત કરવામાાં આવે. આ બઘા વચ્ચે સહકાર અને સમન્વર્યની ભાવના વઘ ુ અને 
સાંઘષયની ભાવના નકહવત હોર્ય. 

૯. કેન્ર સરકારની ભલામણની ચ ૂાંટણી કવમશનરોની વન્કુત કરવાને બદલે રાષ્ટ્રપવત વવરોઘપકે્ષ અને 
સવોચ્ચ અદાલતના વકરષ્ટ્ઠ ન્ર્યાર્યાઘીશોની સલાહને પણ ઘ્ર્યાનમાાં લે. 

૧૦. ચ ૂાંટણી દરવમર્યાન સરકાર તરફથી નવી ર્યોજનાઓ, કમયચારીઓના પગાર કે ભાડા-ભથ્થામાાં વઘારો 
વાર્યદા અને વચનો વગેરે બાબતો ફરજીર્યાત ટાળવામાાં આવે. સરકારી કમયચારીઓની બદલીએ પરૂતી 
સ્થભગત કરવી. 

૧૧. ચ ૂાંટણી દરવમર્યાન પ્રચાર માટે સરકાર રેકડર્યો અને ટીવીનો ભરપરૂ ઉપર્યોગ કરતી હોર્ય છે. તે રોકવા 
માટે તટસ્થ નાગકરકોની સલાહકાર સવમવત સ્થાપવામાાં આવે જે તમામ કાર્યયિમની દેખરેખ રાખે. 

૧ર. ચ ૂાંટણીઓની સ્વતાંત્રતા અને વવશ્વસનીર્યતા સ્થાવપત કરવામાાં આવે. 
૧૩. ઉમેદવારોની કડપોઝીટ રકમમાાં સમર્યાાંતરે ફેરફાર કરવામાાં કરીને તેમાાં વઘારો કરવામાાં આવે. 
૧૪. ઉમેદવારોની શૈક્ષભણક લાર્યકાત સામાજજક કાર્યોમાાં તેના પ્રદાનનો છેલ્લા વષોનો રેકોડય ઘ્ર્યાનમાાં 

લેવામાાં આવે. 
૧પ. રાજકીર્ય પક્ષો ઘ્વારા મતદારોને મતદાન મથકે લઇ જવા મકૂવા માટે કરવામાાં આવતી વાહનની 

યર્યવસ્થા પર પ્રવતબાંઘ મકૂવો જોઇએ. 
૧૬. એવા રાજકીર્ય પક્ષો ઉપર કડક કાર્યયવાહી કરવી જે પોતાની વોટબેન્ક માટે જ્ઞાવતવાદ, ભાષાવાદ, 

સાંપ્રદાર્યવાદ, પ્રદેશવાદ, ભાઇ-ભત્રીજાવાદને ખબૂ પ્રોત્સાહન આપી લોકોની લાગણીને ઉશ્કેરતા હોર્ય 
અથવા તેવા આરોપો વસઘ્ઘ થર્યા હોર્ય. 

૧૭. દરેક મતવવભાગમાાં ઘાકઘમકીનો ઉકેલ લાવવા માટે મેજીસ્રેટની વન્કુકત, મતદાર પકરષદો, ચ ૂાંટણી 
કાઉવ્ન્સલ, ચ ૂાંટણીને પડકારતી અરજીઓનો ઝડપી વનકાલ વગેરે મદુ્દાઓ પણ અમલમાાં આવવા જોઇએ. 

૧૮. છેલ્લે તો મતદાતાની પોતાની સ્વર્યાં રાજકારણ પ્રત્રે્યની સકિર્યતા અને સ્વર્યાંભજૂાગવૃત અગત્ર્યની બાબત 
છે. 

 

સમાપન :- 
 કોઇપણ લોકશાહી દેશમાાં સ્વતાંત્ર અને મકુત તથા ન્ર્યાર્યી ઘોરણે ર્યોજાતી ચ ૂાંટણીઓ તે દેશની 
સફળતાનો આઘાર છે. ભારતમાાં છેલ્લે ઘણા સમર્યથી ચ ૂાંટણીમાાં દૂષણો પ્રવેશ્ર્યા છે. જેમ કે 
નાણાશકકતનો વઘતો જતો પ્રભાવ, મતપ્રાપ્તત અને બેઠકોની વવસાંગતતા પક્ષો અને ઉમેદવારોની 
સાંખ્ર્યામાાં વવૃ્ઘ્ઘ, કહિંસા અને બાહુબળનો વઘતો યર્યાપક, રાજકારણનુાં અપરાઘીકરણ, જ્ઞાવતવાદ અને 
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કોમવાદી રાજકારણ, મની મસલ્સ અને માકફર્યાના રાજકારણનો પ્રભાવ વગેરે દુષણો કે નબળાઇઓ 
લોકશાહીને યર્યવહારમાાં ચકરતાથય કરતી અટકાવવામાાં અવરોઘક બને છે અને ચ ૂાંટણી પ્રકિર્યાન ે
પ્રભાવવત કરે છે. ચ ૂાંટણી પ્રથાની લોકસ્વીકૃવત ભર્યમાાં ન મકૂાર્ય અને લોકશાહીમાાંથી લોકોની શ્રદ્ઘા અને 
વવશ્વાસ ઉઠી ન જાર્ય તે માટે ચ ૂાંટણીપ્રથામાાં સમર્યાાંતરે ફેરફારો અનેક સવમવતઓ ઘ્વારા અને ચ ૂાંટણીપાંચ 
ઘ્વારા વવવવઘ ચ ૂાંટણીલક્ષી સઘુારાઓ સચૂવાર્યા છે. જેમાાં મખુ્ર્યત્વે બે પ્રકાર પાડી શકાર્ય. એક તો 
માળખાગત સઘુારા પકરવતયન ઇચ્છતા સઘુારાઓ અને બીજા નીવતમતા, પ્રમાભણકતા અને મલૂ્ર્યો પર 
ભાર આપતા સચૂનો. બસ હવે જરૂર છે માત્ર તેના અમલીકરણની... 
 

સાંદભભસ  ચચ :- 
 

I. પ્રા. કદનેશ શકુલ અને અન્ર્ય 'ભારતીર્ય રાજકારણની રૂ૫રેખા' ્વુનવવસિટી ગ્રાંથ વનમાયણ બોડય, ગજુરાત 
રાજર્ય, અમદાવાદ, પ્રથમ આવવૃત્ત ૧૯૭ર, પાના નાં.ર૩૫ 

II. એજન પાના નાં.ર૩૬ 
III. રાજર્યશાસ્ત્ર ઘો.૧૧ ગજુરાત રાજર્ય પાઠર્યપસુ્તક માંડળ, ગાાંઘીનગર 
IV. લેટેસ્ટ ફેઇકટ ઇન જનરલ નોલેજ એવપ્રલ ર૦૦૯, પાના નાં.૪૯ 
V. એજન પાના નાં.૪૬૭ 

VI. પ્રવતર્યોભગતા દપયણ 'રાજનીવત વવજ્ઞાન' પરીક્ષાપર્યોગી સીકરજ પ.ૃર૬ 
VII. ડો.ગજેન્ર શકુલ 'ભારતીર્ય રાજકારણ ન્્ ુપોત્લુર પ્રકાશન, સરૂત, બીજી આવવૃત્ત ર૦૧૧-૧ર, પાના 

નાં.૧૪૭ 
VIII. એજન પાના નાં.૧પ૮ 

IX. વવષ્ટ્ણ ુપાંડર્યા, ગજુરાત ચ ૂાંટણીની શતરાંજ (૧૯પર-૧૯૯૯) નવભારત સાકહત્ર્ય માંકદર, અમદાવાદ, 
પ્રથમ આવવૃત્ત ૧૯૯૯, પાના નાં.૩૮૯ 

X. એજન પાના નાં.૩૯૦ 
 

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

પ્રા. વી. એ. પટેલ 
આવસસ્ટન્ટ  પ્રોફેસર 
રાજર્યશાસ્ત્ર વવભાગ 
શ્રીમતી વી.પી.કાપકડર્યા મકહલા આર્ટયસ કોલેજ 
ભાવનગર  
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