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ஏப்ரல் 20, 2021 

 

மக்களவவக்கான பபாதுத் ததர்தலுடன் மாநிலச் சட்டமன்றங்களுக்கான 
ததர்தல்கவளயும் ஒதர சமயத்தில் நடத்தும் திட்டத்வத இந்திய அரசு 
முன்வவத்திருக்கிறது. “ஒதர நாடு, ஒதர ததர்தல்” என்னும் இந்தத் 
திட்டத்வத நிதி ஆதயாக், சட்ட ஆவணயம் ஆகிய ஒன்றிய அவமப்புகள் 
ஆதரிக்கின்றன. ஊடகங்களில் இது பபரும் விவாதத்வத 
எழுப்பியிருக்கிறது. ததர்தல்கள் நடத்துவது அரசுக்குப் பபரும் பசலவவ 
ஏற்படுத்துகிறது, ததர்தல் நடக்கும்தபாது அரசு அதிகாரிகள் ததர்தல் 
பணிகளில் மூழ்கிவிடுவதால் பல ததர்தல்கவள நடத்துவது 
நிர்வாகத்வதப் பாதிக்கிறது என்பது இந்தத் திட்டத்தின் வமயமான 
வாதங்கள். மக்களவவத் ததர்தல் மாநிலத் ததர்தல்களின் 
முக்கியத்துவத்வதக் குவறத்துவிடும் என்பதால் இது கூட்டாட்சி 
முவறவய நீர்த்துப்தபாகச் பசய்துவிடக்கூடும் என்று சிலர் 
சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். 
 
தமலும் அடிப்பவடயான தகள்விபயான்வற எழுப்புவதன் மூலம் எமது 
ஆய்வு இந்த விவாதத்திற்குப் பங்களித்துள்ளது: ஒதர தநரத்தில் 
ததர்தல்கவள நடத்துவது வாக்காளர்களின் ததர்வவப் பாதிக்கிறதா? 
அப்படிப் பாதிக்கிறது என்றால் ததர்தல் முடிவுகவள அது குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் மாற்றுகிறதா?  
 
ஒதர சமயத்தில் நடக்கும் மக்களவவ, சட்டமன்றத் ததர்தல்களில் வாக்களிக்கும்தபாது 
ஒவ்பவாரு ததர்தலிலும் யாருக்கு வாக்களிக்க தவண்டும் என்று முடிபவடுக்கும் 
கடினமான சவாவல வாக்காளர்கள் எதிர்பகாள்கிறார்கள். விவளவாக, அவர்கள் 
வாக்களிக்கும் விதத்வத இது பாதிக்கக்கூடும் என நாங்கள் வாதிடுகிதறாம். 
எடுத்துக்காட்டாக, இரண்டு ததர்தல்களும் ஒன்றாக நடக்கும்தபாது வாக்காளர் 
தவட்பாளர்களின் குறிப்பானபதாரு அவடயாளத்தின் மீது (கட்சி, சாதி/மத 
அவடயாளங்கள் தபான்றவவ) கவனம் பசலுத்தும் வவகயில் தன்னுவடய 
முடிபவடுக்கும் விதத்வத எளிவமப்படுத்திக்பகாள்ளக்கூடும். அல்லது தன்னுவடய 
பகாள்வககளின் எல்வலகவளச் சுருக்கிக்பகாள்ளக்கூடும். இரு ததர்தல்களும் ஒன்றாக 
நடக்கும்தபாது வாக்காளர்களின் முடிபவடுக்கும் பசயல்முவறகளின் மீதான இத்தவகய 
விவளவுகள் குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் இருந்தால் அது ததர்தல் முடிவுகவள மாற்றி 
அவமக்கலாம்.  
 

ததசிய, மாநிலத் ததர்தல்கவளச் தசர்ந்து நடத்தும்தபாது தகவல்கவள உள்வாங்கும் 
ஆற்றல் தவடப்பட்ட வாக்காளர்களின் இருப்பும் அதன் தாக்கமும் எப்படி இருக்கும் 
என்பவத அனுபவபூர்வமாக நிவலநாட்ட நாங்கள் முயன்றிருக்கிதறாம். 1977 முதல் 
2018வவரயிலும் ததசிய, மாநில அளவிலான ததர்தல்கவள அலசி, இரு ததர்தல்கவளயும் 
ஒன்றாக நடத்துவதால் ஏற்படும் விவளவுகவள மதிப்பிட முயன்றுள்தளாம். ஒவ்பவாரு 
மாநிலத்திலும் இரு ததர்தல்கவளயும் ஒன்றாக நடத்தியதபாதும் தனித்தனியாக, ஆனால் 
180 நாட்கள் இவடபவளிக்குள் இரண்வடயும் நடத்தியதபாதும் நிலவிய வாக்காளர்களின் 
தபாக்குகவள ஒப்பிட்டிருக்கிதறாம். இந்த ஒப்பீட்டில் வாக்களிக்கும் விதத்வதப் 
பாதிக்கக்கூடிய இதர காரணிகளான தவட்பாளர் ததர்வு, அரசியல் கட்சிகளின் பரப்புவர 
வியூகம் ஆகியவற்வற விலக்கிவிட்தடாம். ஏபனன்றால் இவவ ஒதர தநரத்தில் 
ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாதும் தனித்தனிதய நடக்கும்தபாதும் மாறப்தபாவதில்வல.  
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வாக்காளர் நடத்வதவய அலச 1996-2018 காலகட்டத்தில் சி.எஸ்.டி.எஸ்.வைச் தசர்ந்த 
தலாக்நீதி அவமப்பு தமற்பகாண்ட ததசிய, மாநிலத் ததர்தல்களின் ததர்தலுக்குப் பிந்வதய 
ஆய்வுகவளப் பயன்படுத்தியிருக்கிதறாம். ததர்தல் முடிவுகவள அலசத் ததர்தல் 
ஆவணயம் பவளியிட்டுள்ள தகவல்கவளப் பயன்படுத்தியிருக்கிதறாம். அதசாகா 
பல்கவலக்கழகத்தின் திரிதவதி பசன்டர் ஃபார் பபாலிடிகல் தடட்டா (அரசியல் 
புள்ளிவிவரங்களுக்கான திரிதவதி வமயம்) என்னும் பிரிவு இந்தத் தகவல்கவளத் 
பதாகுத்து, சரிபார்த்து, பபாதுமக்கள் பார்வவக்கு வவத்திருக்கிறது. 
  

 

 
(a) கட்சிகளின் முக்கியத்துவமும் 

ததர்தல் முடிவும்  

 

(b) ததர்தல்கள் ஒதர சமயத்தில் -  
தனித்தனியாக  

 
வரரபடம் 1: ஒபர சமயத்தில் நடக்கும் பதர்தல்களும் கட்சிகளின் 
முக்கியத்துவமும் 

 

 

வாக்காளர்கள் சிந்திக்கும் விதம் ததர்தல் முடிவுகளில் பாதிப்வப ஏற்படுத்துகிறது 
என்பவதச் சுட்டும் தடயங்கவள முன்வவப்பதன் மூலம் நாங்கள் இந்த அலசவலத் 
பதாடங்குகிதறாம். வவரபடம் 1: இடது புறம் (Panel (a)) உள்ள பகுதியில் 
வாக்களிக்கும்தபாது கட்சிக்குத்தான் முக்கியத்துவம் அளித்ததாம் என்று 
பசான்னவர்களின் அளவு, மக்களவவத் பதாகுதியிலும் அதனுள் அடங்கும் சட்டமன்றத் 
பதாகுதிகளிலும் ஒதர கட்சி பவல்வதற்கான நிகழ்தகவின் சராசரியில் எவ்வளவு 
என்பவதக் குறிப்பிட்டிருக்கிதறாம். இந்த இரு மாறிகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று வலுவாகத் 
பதாடர்புபகாண்டுள்ளன. மக்களவவ, சட்டமன்றத் ததர்தல்கள் ஒதர சமயத்தில் நடந்தால் 
கட்சியின் முக்கியத்துவதம வாக்களிக்கும் விதத்தில் முதன்வம பபறுகிறது என்பவத 
இது காட்டுகிறது.  

ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கவள நடத்துவது வாக்காளர்கள் மீது சிந்தவன அளவில் 
குறிப்பிடத்தக்க சுவமவய ஏற்படுத்திவிடுகிறது என்பவதத் ததர்தலுக்குப் பிந்வதய 
ஆய்வுகவளப் பயன்படுத்தி நாங்கள் நிரூபித்திருக்கிதறாம். ததர்தலில் முக்கியப் 
பிரச்சிவனயாக எவத நிவனக்கிறரீ்கள் என்னும் தகள்விக்கு, 180 நாட்கள் இவடபவளியில் 
தனித்தனியாகத் ததசிய, மாநிலத் ததர்தல்கள் நடந்ததபாது வாக்களித்தவர்களில் 
“பதரியாது” என்று பதில் பசான்னவர்கவளக் காட்டிலும் ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் 
நடந்ததபாது வாக்களித்தவர்களில் “பதரியாது” என்று பசான்னவர்கள் இரண்டு மடங்காக 
இருந்தனர். இரண்டு விதமான ததர்தல்களுக்கும் ஒதர சமயத்தில் பிரச்சாரம் நடந்ததன் 
விவளவாக இந்தக் குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கலாம். எனினும், ததர்தல்களில் அதிக அனுபவம் 
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அற்ற வாக்காளர்களிவடதய இத்தவகய குழப்பம் அதிகம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நாங்கள் 
கருதுகிதறாம். கல்வி, வயது ஆகிய தவற்றுவமகவளத் தாண்டி இந்தக் குழப்பம் 
வாக்காளர்களிவடதய ஒன்றுதபால இருப்பவதயும் கண்டறிந்துள்தளாம். சிந்தவன 
அளவில் சுவம கூடிவிடும் என்னும் எங்கள் கருதுதகாளுக்கு இது வலு தசர்க்கிறது.  

வாக்களிப்பதில் கட்சிதான் முக்கிக் காரணி என்று பசான்னவர்கள் குறித்த விவரம் 
வவரபடம் 1இன் Panel (b)இல் உள்ளது. “Sync = 1” என்பது ஒதர சமயத்தில் நட்ந்த 
ததர்தல்கவளயும் “Sync = 0” என்பது தனித்தனியாக நடந்த ததர்தல்கவளயும் குறிக்கின்றன. 
ததர்தல்கள் ஒன்றாக நடக்கும்தபாது கட்சிதான் முக்கியம் என்று கருதுபவர்களின் 
எண்ணிக்வக அதிகரிப்பவதக் காணலாம். Panel (a)வில் காணப்படும் தபாக்வக வவத்துப் 
பார்க்கும்தபாது ஒதர சமயத்தில் நடக்கும் ததர்தல்களின்தபாது ததசிய, மாநிலத் ததர்தல் 
முடிவுகள் ஒன்றுதபால இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்று கருதுகிதறாம்.  

இவதச் தசாதிப்பதற்காகத் ததர்தல் முடிவுகளின் பமாத்தமாகத் பதாகுத்து, ஒதர 
சமயத்தில் ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாது மக்களவவத் பதாகுதியில் பவற்றிபபறும் ஒரு 
கட்சி, அதத பதாகுதிக்குள் இருக்கும் சட்டமன்றத் பதாகுதிகளிலும் பவற்றி பபறுகிறதா 
என்னும் தகள்விவய எழுப்பிதனாம். இதற்கான விவடகவள இந்திய வவரபடத்வதப் 
பயன்படுத்தி வவரபடம் 2இல் அளித்திருக்கிதறாம். இடது புறம் (Sync = 0) தனித்தனியாகத் 
ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாது இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள பதாகுதிகளில் கிவடத்த 
முடிவுகவளக் காட்டுகிறது. வலது புறம் (Sync = 1) ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் 
நடக்கும்தபாது கிவடத்த முடிவுகவளக் காட்டுகிறது. சில மாநிலங்களில் 1977-2018 

காலகட்டத்தில் ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் நடக்கவில்வல. எனதவ அவற்வற இந்த 
அலசலில் கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ள முடியாது. இவவ வவரபடம் 2இல் பவள்வள 
நிறத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இரண்டு வவரபடங்கவளயும் ஒப்பிடுவகயில் ஒதர 
நாளில் இரண்டு ததர்தல்களும் நடக்கும்தபாது ஒதர கட்சி அதிகத் பதாகுதிகளில் பவற்றி 
பபறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பது பதளிவாகத் பதரிகிறது. வலது புறம் (ஒதர 
சமயத்தில் நடக்கும் ததர்தல்கள்) கணிசமான பதாகுதிகள் சிவப்பு நிறத்தில் 
குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒதர கட்சி அதிகத் பதாகுதிகளில் பவல்வதற்கான நிகழ்தகவு 
மிக அதிகமாக [0.66,1] இருப்பவத இது காட்டுகிறது. இந்தப் தபாக்கு இந்தியா முழுவதும் 
ஒதர சீராக உள்ளது. அதாவது, ஒதர சமயத்தில் ததர்தல் நடத்துவதன் விவளவு சில 
பகுதிகளுக்கு மட்டுமானதல்ல.  

  
                        (a) Sync = 0                          (b) Sync = 1 
 

வரரபடம் 2: நிகழ்தகவு (ஒபர கட்சி இரண்டிலும் வவல்வது) 

 



தமலும், மாநில அரசுப் பபாறுப்பில் இருக்கும் கட்சிகள் இதில் அதிகப் பலன் 
பபறுகின்றன. ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாது மாநில அரசியல் 
பிரச்சிவனகள் கூடுதலான முக்கியத்துவம் பகாண்ட பங்வக ஆற்றுகின்றன என்பவதயும் 
இந்த முடிவுகள் காட்டுகின்றன. ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாது வாக்குப் 
பதிவு குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கவும் வாக்களிப்பவர்களின் வவகவம 
மாறுவதற்கும் வய்ப்பு இருக்கிறதா என்பவதத் தவீிரமாக ஆராய்ந்து, இறுதியில் அப்படி 
இல்வல என்னும் முடிவுக்கு வந்ததாம். ஒதர சமயத்தில் ததர்தல்கள் நடக்கும்தபாது 
மாநிலத் ததர்தல்களில் வாக்குப் பதிவு மாறுவதில்வல. ஆனால், ததசியத் ததர்தல்களின் 
வாக்குப் பதிவு கூடுகிறது. வயது, பாலினம், சாதி, கல்வி முதலான வாக்காளர்களின் 
வவகவமயில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் ஒருமித்த தன்வம இருப்பதாகத் பதரியவில்வல. 
ததர்தல்கவளச் தசர்த்து நடத்துவதால் வாக்காளர்களின் வவகவம பபரிதாக 
மாறிவிடுவதில்வல என்பவத இது காட்டுகிறது. தமலும், வாக்குப் பதிவு அதிகரிக்கும் 
பதாகுதிகளில் ததர்தல் முடிவுகள் மாறிவிடவில்வல. வாக்குப் பதிவு எண்ணிக்வகக்கும் 
நம்முவடய முடிவுகளுக்கும் பதாடர்பில்வல என்பவத இது காட்டுகிறது. தமலும் பல 
வழிமுவறகவளயும் கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு இவத ஆராய்ந்து பார்த்ததாம். 
அப்படியும் இத்தவகய பதாடர்பு இருப்பதாகத் பதரியவில்வல. 
 

ததசியக் கட்சிகவளக் காட்டிலும் மாநிலக் கட்சிகதள இந்த முடிவுக்குக் காரணமாக 
இருக்கின்றன என்பதுதான் இதில் ஆர்வமூட்டக்கூடிய பசய்தி. நாங்கள் கண்டறிந்துள்ள 
முடிவுகள் “ஒதர நாடு, ஒதர ததர்தல்” என்னும் திட்டத்வத அரசு வகக்பகாண்டால் 
அதனால் ஏற்படக்கூடிய முக்கிய விவளவுகவளக் காட்டுகின்றன. ததர்தல் நடத்துவதில் 
ஏற்படும் பசலவவக் குவறத்தல் என்பததாடு இந்த மாற்றம் நின்றுவிடாது. குடிமக்கள் 
வாக்களிக்கும் விதத்வதயும் இது மாற்றும். வாக்காளர்கள் தங்கள் மாநில, ததசிய 
அளவிலான பிரதிநிதிகவளத் ததர்ந்பதடுப்பவதத் தனித்தனிதய பிரித்து வவப்பதன் மூலம் 
கூட்டாட்சிக் கட்டவமப்பு நன்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது. ஒதர சமயத்தில் மக்களவவ, 
சட்டமன்றத் ததர்தல்கவள நடத்தும்தபாது வாக்காளர்கள் இரண்டிற்குமான தங்கள் 
முடிவுகவள ஒதர விதமாக ஆக்கிக்பகாள்ளத் தவலப்படுகிறார்கள். இது இந்தியக் 
குடியரசின் கூட்டாட்சித் தத்துவத்வதக் கடுவமயாகப் பாதித்து, அதன் பலன்கவளக் 
குவறத்து, அதிகாரப்பரவவலப் பலவனீமாக்கிவிடக்கூடும்.  

 
 

விமல் பாலசுப்பிரமணியம் இங்கிலாந்தில் உள்ள குயின் தமரி யுனிவர்சிட்டி ஆஃப் 
லண்டனில் பபாருளியல் துவறயின் துவணப் தபராசிரியர். 
 
அபூரவ் யஷ் பாட்டியா இங்கிலாந்தில் உள்ள வார்விக் பல்கவலக்கழகத்தில் 
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