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“ભારતની લોકસભાની ચ ુંટણી, પ્રચાર, અને ખચચ” 

પ્રજાપતત તિજયક માર ઈશ્વરભાઈ 

પીએચડી સ્કોલર (રાજયશાસ્ત્ર) 

             ભારતએ તિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાિતો દેશ છે. અને તિશ્વના બીજા કોઈ દેશમાું ભારત જટેલા 

મતદારો જોિા મળતા નથી.છતાું પણ ભારત જિેી ચ ુંટણી પધ્ધતત બીજા લોકશાહી ધરાિતા દેશોમાું જોિા મળતી 

નથી. ૨૦૧૯ ની લોકસભાની ચ ુંટણીને ધ્યાન ેરાખીએ તો તેનો પ્રચાર,ખચચ અને પક્ષોનો એકબીજાના તિરોધ કરિાની 

અને ભાષાનો ઉપયોગ પણ ધ્યાન ેલેિામાું આિશે, 

           ભારતની ૨૦૧૯ લોકસભાની િાત કરીયેતો મોદી મેતજક ,નમો , ભ્રષ્ટાચાર, બ્લકેમની ,રોજગાર, યોજના, 

તિકાસ, ખેડૂત દેિા માફી ,િીજળી બીલ માફ ,આતુંકિાદ, િગેર ેને મ ખ્ય બનાિીને દરકે પક્ષો એ તેનો પ્રચાર કાયો છે 

અને પોતાની સરકાર આિ ેતેિા પ્રયત્નો કયાચ હતા. ભારતની પહેલા ચ ુંટણી પ્રચારની િાત કરીએ તો તેનો પ્રચાર મ દ્દા 

આધાતરત થતો હતો, અને એકબીજા વ્યતિનો સમ્માન જાળિી રાખતા હતા. કોઈ ની અુંગત બાબતને રાજકીય 

મ દ્દો બનાિતા ન હતા પરત ું ૨૦૧૯ ની લોકસભામાું જોઈએ તો દરકે પક્ષ ેપોતાના ચ ુંટણી પ્રચારમાું મ દ્દાઓની સાથે 

વ્યતિની અુંગત બાબતોને પણ પ્રચારમાું લાિી છે.અભ્યાસ, સુંપતત,,ક ટ ુંબ ,ઈતતહાસ, િગેર ેનો ખ લેઆમ ઉપયોગ 

કાયો છે. 

          ભારતની ૧૯૫૨ ની લોકસભાના ચ ુંટણી પ્રચાર માટે બળદગાડાનો ઉપયોગ થતો હતો. અન ેચ ુંટણી પ રી 

થયાબાદ મતપેટીઓ પણ તેમાું લઈ જિાતી હતી. અને ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચ ુંટણીની તો િાત જ થાય તમે નથી. 

૨૧મી સદી  ટેકનોલોજીની સદી ગણિામાું આિે છે.તથેી આજ ેતેનો ઉપયોગ ખ બજ પ્રમાણમાું થયો છે. મોબાઈલ, 

ઈમૈલ, સોતસયલમીતડયા ,સમાચારપત્રો, ટીિીના મધ્યમ દ્દારા,vપોસ્ટરો ,સભાઓ, રલેીયો, િગરેનેો ખ બ જ  બહોળા 

પ્રમાણમાું ઉપયોગ કરલેો જોિા મળ્યો છે. ૨૦૧૯ની લોકસભાની ચ ુંટણી પ્રચાર માટે એિ ું કહી શકાય કે જનતાએ આ 

ચ ુંટણી પ્રચાર અન ેઘટનાને એક એક્શન તફલ્મની જમે તનહાળી છે. આકે્ષપો- પ્રતત-આકે્ષપો તથા ચ ુંટણી સભાઓ 

દરમ્યાન તિતિધ પક્ષોના નેતાઓ તરફથી જ ે ભાષાઓ િાપરિામાું આિતી હતી તે આજ સ ધીની તમામ 

ચ ુંટણીઓમાું સહ થી િધ  તનન્મ કક્ષાની રહી છે.  દેશની આમ જનતાના  ગરીબી, બેરોજગારી, આતથચક-મુંદી, 

ખેડૂતોની આત્મહત્યા અન ેઆતુંકિાદ જિેા તમામ મ દ્દાઓ ભ લાઈ ગયા. આખીય ચ ુંટણી રાષ્ટર ીય પ્રશ્નોના બદલે ચોર 

.ભ્રષ્ટાચારી, અન ેતે પ્રકારના બીજા વ્યતિલક્ષી આકે્ષપોથી ભરપ ર રહી છે તેમ કહી શકાય.  

           આઝાદીના ૭૦ િષચ બાદ દેશન ું લોકતુંત્ર મજબૂત થય ું છે પરુંત  આ િખતની ચ ુંટણી પ્રચાર ેલોકશાહીની 

છાજ ેનહી તેિી તમામ મયાચદાઓનો ભુંગ કાયો અન ેલોકતુંત્રના ગૌરિન ેપણ શોભે નહી તેિા શબ્દ પ્રયોગો થયા છે 

જ ેખ બજ દ ુઃખદ છે. પ.બુંગાળમાું બનેલી ઘટના અને એક દેશના િડાપ્રધાન માટે િપરાયેલા શબ્દો  એ લોકશાહી 

માટે જરાય શોભાસ્પદ નથી. એમ કહી શકાય કે ૨૦૧૯ ની ચ ુંટણી અુંગત આકે્ષપબાજી કરિાજ યોજાઈ હતી? 
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   ભારતની લોકસભાની પહેલી ચ ુંટણી ૧૯૫૨ માું થઇ ત્યાર ેચ ુંટણીપુંચન ેચ ુંટણીપ્રતિયા પર પડિાન ું ખચચ રૂ.૧૦ 

કરોડ થયો હતો. અન ે૨૦૧૯ ની ચ ુંટણી પ્રકીયન ુંખચચ રૂ.૫૦૦૦ કરોડ જટેલો થિા સભિ છે.જો કે ત ેિખત ેભારત 

દેશની િસ્તી ૩૬ કરોડ હતી.  આજ ે ૨૦૧૧ મ જબ ૧૩૦ કરોડ જટેલી છે.  આમ છતાું દેશના ચ ુંટણીપુંચે અને 

િહીિટીતુંત્રએ તનષ્પક્ષ અને તટસ્થરીતે આખીય ચ ુંટણી પ્રતિયા પારપાડી ત ેખ બજ પ્રશુંસનીય છે. એક જમાનામાું 

સામાન્ય ચ ુંટણીઓ દરમ્યાન બ થ કેપ્ચતરુંગથત ું હત ું અને મત પેટીઓ ઉઠાિી જિાતી હતી તેિી ઘટના ઘટતી.પરત ું 

હિે તેિી તમામ ગેરકાનૂની ઘટનાઓ હિે અદ્રશ્ય થઇ ગઈ છે ત ેખ બ સારી બાબત ગણાિી શકાય. 

             ૧૯૪૯માું પ્રથમ લોકસભા માટે દેશમાું ૪૮૯ મતકે્ષત્રો નક્કી કરિામો આવ્યા. એ િખત ેદેશની િસ્તી ૩૬ 

કરોડ હતી. આજ ે  લગભગ ૧૩૦ કરોડની િસ્તી છે. એ િખતની ૩૬ કરોડ લોકોમાુંથી ૮૫ ટકા લોકો અભણ 

(તનરક્ષણ) હતા.એ િખતની િસ્તીમાુંથી ૧૭ કરોડ ૩૦ લાખ ભારતીય મતદારો મત આપિાનો અતધકાર ધરાિતા 

હતા.પરુંત  લોકોમાું જાગરૂકતા નહોતી.ચ ુંટણી િખતે માત્ર ૪૫.૭ ટકા જ મતદાન કરિા આવ્યા હતા. 

 પહેલી લોકસભાની ચ ુંટણીમાું એટલે કે આજથી ૬૭ િષચ પૂિે ૪૮૯ સ્થાનો માટે ૧૮૪૯ ઉમેદિારો મેદાનમાું હતા. 

ચ ુંટણી માું ૪૮૯ બેઠકો પૈકી કોુંગેસે ૩૬૮ બેઠકો જીતી લીધી હતી.કોુંગેસ પછી બીજા નુંબર ેભારતીય કમ્ય તનસ્ટ 

પાટી(સીપીઆઈ)આિી હતી. ભારતીય કમ્ય તનસ્ટ પાટીના ૧૬ સભ્યો પહેલી લોકસભામાું ચૂુંટાયા હતા. ત્રીજા નુંબર ે

સમાજિાદી પાટી હતી.તનેે ૧૨ બેઠકો મળી હતી.ચોથા નુંબર ે તકસાન મજદૂર પ્રજા પાટી હતી.તેને ૯ બેઠકો મળી 

હતી.ગણતત્ર પતરષદ પાટી ને ૬, ઝારખુંડ પાટીને-૩,લોકસેિક સુંઘન-ે૨,પીપલ્સડેમોિેતટકપાટીને-૭ અન ેતશરોમણી 

અમલી દળન ે -૪ બેઠકો મળી હતી.જયાર ેભારતીય જનસુંઘને -૩,રામ રાજય પાટીને-૩,અન ે તહન્દ  મહાસભાને -૪ 

બેઠકો મળી હતી. 

           નોધપાત્ર િાત એ છે કે એ જમાનામાું કોુંગસે સરકાર સામે મ ખ્ય તિરોધપક્ષ તરીકે સીપીઆઈઅને 

ભારતીય કમ્ય તનસ્ટ પાટી ઉભરી આિી હતી.તેના નતેા એ.કે.ગોપાલન હતા.અન ેતેઓ લોકસભામાું તિપક્ષના પ્રથમ 

નેતા હતા. પરુંત  તેમને તિપક્ષના નેતા તરીકે માન્યતા આપિામાું આિી નહોતી. 

  પહેલી લોકસભાની ચ ુંટણી માટે ૧૬૫૦૦ જટેલા ક્લાકચને  છ મતહના માટે આ જ  કામગીરી માટે તનય િ કરિામાું 

આવ્યા હતા.જથેી મતદારોની યાદી ટાઇપ કરી શકાય.મતદાન પત્રમાટે ૩ લાખ ૮૦ હાજર તરમ કાગળનો ઉપયોગ 

થયો હતો.મતદાર યાદી પહેલા ટાઈપ કરિામાું આિી હતી અન ેતેના પછી છાપિામાું આિી હતી.જમે જમે સમય 

અને ટેકનોલોજી ઉપયોગ થતો ગયો તેમ તેમ તેમાું સ ધારા,સમય,અન ેખચચમાું ઘટાડો થતો ગયો.આજ ેભારતમાું 

મતદારોની સુંખ્યા ૬૧ કરોડ કરતા પણ િધાર ેછે.અન ે૨૦૦૦ થી પણ િધાર ેનાનામોટા પક્ષ છે. 

          દેશની પ્રથમ લોકસભાની ચ ુંટણી પ્રતકયા તા.૨૫ ઓક્ટોબર,૧૯૫૧ ના રોજ શરુ થઇ હતી,જ ે તા.૨૧ 

ફેબ્ર આરી૧૯૫૨ સ ધી ચાલી હતી.એ િખતે એક જ મતપેટીમાું જ દાજ દા ઉમેદિારોમાુંથી કોઈને પસુંદ કરીને મત 

નાખિાના બદલે દરકે ઉમેદિારની મતપેટીઓ અલગ અલગ હતી.જ ેમતદાર ેજ ેઉમેદિારને મત આપિાનો હોય તેણ ે

તેની પસુંદગીના ઉમેદિારની મતપેટીમાું મત નાખિો પડતો.મતદાન પતત ગયા પછી ત ે મત પેટીઓન ે

રલે્િે,બળદગાડા,બસ,કે ટરકો મારફતે તજલ્લાના કલેકટરની કચેરીએ લઇ જિામાું આિતી હતી.જ્ાું બે બે િખત 
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મતોની ગણતરી કરિામાું આિતી. મત ગણતરીમાું સમય િધાર ેલાગતો હતો. તિજતેાનો તનયચણ લેિામાું સમય જતો 

હતો. ઘણીિાર તદિસો પણ થતા હતા. પહેલી લોકસભા ચ ુંટણી માટેના ક લ મતદાન કેન્દ્રોની સુંખ્યા ૧,૯૬,૦૬૨ 

હતી.તેમાુંથી ૨૭૫૨૭ મતદાન કેન્દ્રો મતહલાઓ માટે આરતક્ષત હતા. આજ ે૨૦૧૯ ની ૧૭મી લોકસભા ચ ુંટણી જોઈએ 

તો તેની સરખામણીમાું ઘણી બધી અલગતા જોિા મળે છે. આજ ે મતદારોન ેમત  આપિા કાગળનો ઉપયોગ 

કરિાના બદલે VVPET,E.V.M મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. અન ેજ દીજ દી પેટીઓના બદલે એકજ મશીનમાું બધાજ 

ઉમેદિારોના નામ અન ેતેમના તચન્હો હોય છે, મતદારને જ ેઉમેદિારને મત આપિાનો હોય તેના સામેના બટન 

દબાિિાથી તે ઉમેદિારને મત મહી જય છે. મતદાન પૂરુું  થયા પછી આજ ેદરકે E.V.M મશીનન ેપોલીસ બુંદોબસ્ત 

સાથે તજલ્લાના નક્કી કરલેા જગ્યાએ મ કિામાું આિે છે. ત્યાું પણ તેની  સ રક્ષા જાળિિામાું આિે છે. ભારત દેશ 

આજ ેતિશ્વનો સૌથી મોટો લોકશાહી દેશ ગણાય છે. અને લોકશાહી દેશમાું લોકોને જ મહત્િના ગણિામાું આિે છે. 

માટે દરકેને મત આપિાનો અતધકાર મળે છે. ૨૦૧૯મી લોકસભાન ે૭ તિભાગોમાું િહેચીને ચ ુંટણી કરિાુંમાુંઆિી 

હતી.જ ેલગભગ ૧ મતહનો ચાલી હતી. મત ગણતરી હિે એકદમ સહેલી બની છે. ટેકનોલોજી, ઇલેક્ટર ોતનકનો ઉપયોગ 

થી તે બહ  જડપી બની છે. આજ ે૬૧ કરોડ કરતા િધાર ેમત ગણતરી કલાકો પરૂી કરી અન ેયોગ્ય તનયચણ ચૂુંટણીપુંચ 

આપી શકે છે.  

                     ભારતની ચ ુંટણી ખચચની િાત કરીયતેો  પહેલા ચ ુંટણી માટે ખચચ નક્કી કરિામાું આિતો અન ેઉમેદિાર ે

એટલો જ ખચચ કરિાનો રહેતો હતો. સરકારને પણ મતદાનો. મતગણત્રી.િગેર ેમાર ેખચચ ઓછો કરિો પડતો હતો. 

મતદારો ઓછા હતા તેની સામે ઉમેદિારોની સુંખ્યા પણ ખ બજ ઓછી હતી. ગણી શકાય એટલા જ પક્ષો અતસ્તત્િ 

ધરાિતા હતા.એિ ું કહી શકાય કે સરકાર ેએક મતદાર પાછળ ૧૦ થી ૨૦ રૂતપયા ખચચ થતો. આજ ેતે ખચચ ૫૫૦ 

રૂતપયા થી પણ િધાર ેથાય છે. ઉમેદિારો પોતાના પ્રચાર માટે નક્કી કરલેા ખચચ કરતા પણ િધાર ેખચાચ કર ેછે. જનેો 

કોઈ અુંદાજ લગાિો મ શ્કેલ છે. 

               ભારતની ચ ુંટણી માટે એિ ું કહી શકાય કે ત ે તિશ્વના લોકશાહી દેશોમાું સૌથી િધ  મતદારો ધરાિતો દેશ છે 

પણ જ ેઉદે્દશો માટે ભારતે લોકશાહી સ્િીકારી છે. ત ેખરખેર ઉદે્દશોને અન સર ેછે?. ઉમેદિારો  મત મેળિિા છેલ્લી 

કક્ષા રાજરમત કરતા જોિા મળે છે.જ ેભાષાઅન ેશબ્દો નો ઉપયોગ ચ ુંટણી પ્રચારમાું થાય છે ત ેખરખેર એક 

લોકશાહી દેશમાું શોભે તેમ છે? ઉમેદિારો તદિસ ેતદિસે પ્રચાર માટે ધૂમ ખચાચઓ કરતા જોિા મળે છે.પક્ષો બદલતા 

જોિા મળે છે.પોતાના પતરિારના જ રાજકીય રોટલા શેકતા જોિા મળે છે. 

             ભારતની ચ ુંટણીપુંચ ખ બજ તટસ્થ ,તનરપક્ષ, અને યોગ્ય રીત ેપોતાની જિાબદારી તનભાિતી જોિા મળે 

છે. 
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