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एक राष्ट्र एक निवडणूक

•
•
•
•
•
•

ही कल्पना ककमान १९८३ पासून आहे , जेव्हा कनवडणूक आयोगाने प्रथम ती माांडली होती. मात्र, १९६७ पयंत भारतात
एकाचवेळी कनवडणुका घेणे ही पद्धत रूढ होती.
हाऊस ऑफ पीपल (लोकसभा) आकण सवव राज्ाांच्या कवधानसभाांच्या पकहल्या साववकत्रक कनवडणुका १९५१-५२ मध्ये
एकाच वेळी घेण्यात आल्या.
त्यानांतर १९५७, १९६२ आकण १९६७ साली झालेल्या तीन साववकत्रक कनवडणुकाांमध्ये ही प्रथा कायम राकहली.
मात्र, १९६८ आकण १९६९ मध्ये काही कवधानसभाांचे अकाली कवघटन झाल्यामुळे हे चक्र किघडले.
१९७० मध्ये लोकसभा स्वतः च अकाली कवसकजवत करण्यात आली आकण १९७१ मध्ये नव्याने कनवडणुका घेण्यात आल्या.
अशा प्रकारे , पकहल्या, दु सर् या आकण कतसर् या लोकसभेत सांपूणव पाच वर्ांचा कायवकाळ होता.
लोकसभा आकण कवकवध राज्ाांच्या कवधानसभाांच्या मुदतपूवव कवघटनामुळे आकण मुदत वाढवल्यामुळे लोकसभा आकण
राज्ाांच्या कवधानसभाांच्या स्वतांत्र कनवडणुका झाल्या असून, एकाच वेळी कनवडणुकाांचे चक्र किघडले आहे.

एकाचवे ळी निवडणु कीसाठी यु क्तिवाद
NITI आयोगाच्या एका पेपरमध्ये असे म्हटले आहे की, दे शात दरवर्ी ककमान एक कनवडणूक असते ; खरां तर, प्रत्येक
राज्ात दरवर्ी कनवडणूक असते. त्या पेपरमध्ये , NITI आयोगाने असा युक्तिवाद केला की अनेक कनवडणुकाां चे अनेक
प्रत्यक्ष आकण अप्रत्यक्ष नुकसान होतात.
निवडणुकीचा अगनणत आनथिक खचि
• किहारच्या आकारमानाच्या राज्ासाठी थेट अथवसांकल्पीय खचव सुमारे 300 कोटी रुपये आहे . तथाकप, इतर आकथवक
खचव आकण अगकणत आकथवक खचव आहेत.
• प्रत्येक कनवडणूक म्हणजे सरकारी यांत्रणा कनवडणूक ड्युटी आकण सांिांकधत कामाां मुळे त्याां च्या कनयकमत कतवव्यापासून
चुकते.
• लाखो मनुष्य-तासाां चा हा खचव कनवडणुकीच्या िजेटमध्ये आकारला जात नाही.
पॉनिसी पॅरानिनसस
• आदशव आचारसांकहतेचा (एमसीसी) पररणाम सरकारच्या कायवकारणीवरही होतो, कारण कनवडणुका जाहीर
झाल्यानांतर कोणतेही नवीन महत्त्वपूणव धोरण जाहीर केले जाऊ शकत नाही आकण त्याची अांमलिजावणी केली जाऊ
शकत नाही.
प्रशासकीय खचि
• सुरक्षा दलाां ना तैनात करणे आकण त्याां ची वारां वार वाहतू क करणे यासाठी खूप मोठे आकण दृश्यमान खचव दे खील आहे त.
• या शिीांना सांवेदनशील भागातून वळकवण्याच्या दृष्टीने आकण वारां वार क्रॉस-कांटर ी तैनातीमुळे येणारा थकवा आकण
आजार याांच्या दृष्टीने राष्टराला मोठी अदृश्य ककांमत मोजावी लागते.
•

एकाचवे ळी निवडणु काां नवरुद्ध यु क्तिवाद
फेडरि प्रॉब्लेम
• एकाचवेळी कनवडणुका लागू करणे जवळजवळ अशक्य आहे , कारण याचा अथव कवद्यमान कवधानमांडळाां चा कालावधी
अकनयांकत्रतपणे कमी करणे ककांवा वाढवणे म्हणजे त्याांच्या कनवडणुकीच्या तारखाांना दे शाच्या इतर भागाांच्या दे य
तारखेनुसार आणणे.
• असा उपाय लोकशाहीला आकण सांघराज्ाला क्षीण करे ल.
िोकशाहीच्या आत्म्याच्या नवरोधात
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1. समीक्षकाांचे असेही म्हणणे आहे की एकाच वेळी कनवडणुका घेणे लोकशाहीच्या कवरोधात आहे कारण कनवडणुकीचे
कृकत्रम चक्र जिरदस्तीने करण्याचा प्रयत्न करणे आकण मतदाराांसाठी कनवड प्रकतिांकधत करणे योग्य नाही.
प्रादे नशक पक्ष गैरसोयीच्या क्तथथतीत
• प्रादे कशक पक्षाां चे नुकसान होईल असे मानले जाते कारण एकाच वेळी होणाऱ्या कनवडणुकाां मध्ये , केंद्रातील वचवस्व
असलेल्या पक्षाला फायदा कमळवून दे त मतदार प्रामुख्याने एक मागावने मतदान करतील अशी शक्यता आहे .
कमी झािेिी उत्तरदानयत्व
• दर 5 वर्ां नी एकापेक्षा जास्त वेळा मतदाराां ना सामोरे जावे लागल्याने राजकारण्याां चे उत्तरदाकयत्व वाढते.
निष्कर्ि
•
•

एकाचवेळी कनवडणुका घेण्यासाठी राज्घटनेत आकण इतर कायद्याां मध्ये सुधारणा करावी लागणार हे उघड आहे.
तथाकप, ते अशा प्रकारे केले पाकहजे की ते लोकशाही आकण सांघराज्ाच्या मूलभूत तत्त्वाांना धक्का पोहोचणार नाही.
या सांदभावत, कायदा आयोगाने पयावय सुचवला आहे , म्हणजे पुढील साववकत्रक कनवडणुकीच्या नजीकच्या आधारावर
राज्ाांचे वगीकरण करणे आकण पुढील लोकसभा कनवडणुकीसह राज् कवधानसभा कनवडणुकीची एक फेरी आकण
उववररत राज्ाांसाठी 30 मकहन्ाांनांतर दु सरी फेरी. पण तरीही मध्यावधी कनवडणुकाांची गरज भासणार नाही याची
शाश्वती नाही.

