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இந்தினாயில் ததர்தல் யகைைள் 

ததர்தல் (election) என்து, ஒம ாட்டின் நக்கள் பாது யாழ்யில் தயிகள 

ிர்யகிப்தற்காக ஒம தி ளபத் ததர்ந்பதடுக்க முடிபயடுக்கும் பெனல்முள என்னும் 

ஒம ஒழுங்குடுத்தப்ட்ட முளளநனாகும்.ததர்தல்கள் என்ளய 17யது நூற்ாண்டு 

பதாடங்கி யீ ிபதிிதித்துயக் குடினாட்ெினில் யமக்கநா ஒம பெனல்ாடாகத்தான் 

இமந்து யந்துள். 

ததர்தல் யகைைள் 

பமம்ான்ளநனா குடினாட்ெி அபெினல் அளநப்புகில், பாது ிர்யாகம் அல்து 

புயினினல் ரீதினா அதிகாப எல்ள ஆகினயற்ளப் பாறுத்து, ல்தயறு யளகப்ட்ட 

ததர்தல்கள் ளடபறுகின். 

சி பாதுயா ததர்தல் யகைைள்: 

1. பமம்ான்ளந அளநப்புகள் 

2. யிகிதாொப ிபதிிதித்துய முளளநகள் 

அபெினளநப்ின் 324 முதல் 329 யளபனா யாக்பகடுப்பு இந்தினாயில் ததர்தல் 

முளனின் கட்டளநப்ள யமங்குகிது. 

நக்ைகயத் ததர்தலுக்ைா ததர்தல் பசனல்முக (இந்தினா): 

 தாக் ொயின் உறுப்ிர்கள் யனது யந்ததார் உகாயின யாக்குரிளந நற்றும் 

முதல்-ிந்ளதன-ிந்ளதனஅளநப்புமூம்ததர்ந்பதடுக்கப்டுகிார்கள். 

 அபெினளநப்ின் கீழ் அதிகட்ெநாக 552 உறுப்ிர்கள் இமக்கிார்கள். இது 

நாிங்கில் இமந்து 530 உறுப்ிர்கள் யளப அடங்கும், மினன் 

ிபததெங்கிிமந்து 20 உறுப்ிர்கள் யளப. ஆங்கிதா-இந்தின 

ெமூகத்திிமந்து இபண்டு உறுப்ிர்கள ஜாதிதினாக ினநிக்காம். 95 யது 

திமத்தச் ெட்டம் 2009, 2020 யளப தநலும் த்து ஆண்டுகள் ீடித்தது. 
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நக்ைகய ததர்தில் ல்தயறு அம்சங்ைள்: 

 தபடித் ததர்தல் 

 ிபாந்தின பதாகுதி 
 ஒவ்பயாம கணக்பகடுப்புக்குப் ின்மம் பதாகுதிகள் நீளநத்தல் 

 எஸ்.ெி., எஸ்.டி.எஸ் இடங்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 

தபடித் ததர்தல்: 

 நக்களய உறுப்ிர்கள் தபடினாக ததர்தல் மூம் பதரிவு பெய்னப்டுயர். 18 

யனதிற்கு தநற்ட்டயபாக உள் ாட்டின் ஒவ்பயாம குடிநகனும், அயபது ெமூக 

ிள, நதம், ொதி, இம் தான்யற்ளத் தயிர்த்து, ததர்தில் யாக்கிக்காம். 

ிபாந்தின பதாகுதி: 

 ஒவ்பயாம நாிமும் ததர்தல்களுக்கா ிபாந்தின பதாகுதிகாக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து. ஒவ்பயாம பதாகுதினிிமந்தும் நக்களய உறுப்ிர் 

ஒமயர் ததர்ந்பதடுக்கப்ட்டார். அதாயது, ததர்தலுக்கா இடங்கின் 

எண்ணிக்ளக பதாகுதிகின் எண்ணிக்ளகக்கு ெநநாக இமக்கும். 

ஒவ்பயாரு ைணக்பைடுப்புக்குப் ின்ரும் பதாகுதிைள் நீகநத்தல்: 

 ஒவ்பயாம நக்கள் பதாளக கணக்பகடுப்ின் ின்மம், பதாகுதிகளப் டிக்க 

தயண்டின அயெினம் இமக்க தயண்டும்; ன்முகத்தன்ளந என்து நக்கள்பதாளக 

அடிப்ளடனிாது அல். 

எஸ்.சி., எஸ்.டி.எஸ் இடங்ைளுக்கு இட ஒதுக்ைீடு: 

 அபெினளநப்பு, நக்களயத் பதாகுதினில் உள் தாழ்த்தப்ட்ட, மங்குடினி 

நக்களுக்கா இடங்கள ஒதுக்கீடு பெய்கிது. 95 யது திமத்தம் ெட்டம் 2009, 2020 

யளப இன்னும் த்து ஆண்டுகள் ஒதுக்கீடு காம் ீட்டிக்கப்ட்டது. 
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 87 யது திமத்தச் ெட்டத்தின் டி, 2001 ஆம் ஆண்டு நக்களய நற்றும் பாஜ்ன 

ெளகில் உள் தாழ்த்தப்ட்ட, மங்குடினி நக்களுக்காக ஒதுக்கப்ட்ட 

இடங்கின் எண்ணிக்ளக 2001 ஆம் ஆண்டின் கணக்பகடுப்பு அடிப்ளடனில் 

இமக்கும். 

பாஜ்னசகக்ைா ததர்தல் கடமுக:  

 பாஜ்ன ெள, ாபாளுநன்த்தின் தநல் நாிளகனாகும், இது 250 உறுப்ிர்களக் 

பகாண்டிமக்க முடினாது. பாஜ்ன ெள உறுப்ிர்கள் தபடினாக நக்கால் 

ததர்ந்பதடுக்கப்டயில்ள. ஒற்ள இடநாற் யாக்பகடுப்பு மூம் யிகிதாொப 

ிபதிிதித்துய முளனின் அடிப்ளடனில் நாிங்கின் ெட்டநன் 

உறுப்ிர்கின் உறுப்ிர்கால் அளய ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ட. 

 பாஜ்ன ெள ன்ிபபண்டு உறுப்ிர்கள் இக்கினம், கள, அியினல் நற்றும் 

ெமூக தெளய துளகில் தயறுாட்ளட அளடந்த ஜாதிதி அயர்கால் 

ரிந்துளபக்கப்டுகிது. 

 பாஜ்ன ெள ஒம ிபந்தப அங்கநாகும். இது களப்புக்கு உட்ட்டது அல், ஆால் 

அதன் உறுப்ிர்கில் மூன்ில் ஒம ங்கு ஒவ்பயாம இபண்டு 

யமடங்களுக்கும் ிகு ஓய்வு பறுகிது. தற்தாது, பாஜ்ன ொயில் 245 

உறுப்ிர்கள் உள்ர். 

ாபாளுநன் உறுப்ிர் தகுதி: 

 அயர் இந்தினாயின் குடிநகாக இமக்க தயண்டும். 

 அபெினளநப்ின் மூன்ாம் அட்டயளணனின்டி, ததர்தல் ஆளணனம் 

அங்கீகாபம் பற் மக்கு ெம்நதம் பதரியிக்க தயண்டும். 

 பாஜ்ன ொயில் ஒம அங்கத்திமக்கு ஒம உறுப்ிர் முப்து யனதுக்கு 

குளயாக இமக்கக்கூடாது. 

 தாக் ொயில் ஒம அங்கத்திமக்கு ஒம உறுப்ிர் இமத்ளதந்து யனதிற்கு 

குளயாக இமக்கக்கூடாது. 

 ாபாளுநன்ம் ெட்டத்தால் ினநிக்கப்டாம் தான் நற் தகுதிகள அயர் 

பகாண்டிமக்க தயண்டும். 
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உறுப்ிர் தகுதினிமப்பு:  

 அபெினளநப்ின் 102-யது ிரிவு ாபாளுநன் நன்த்தின் உறுப்ிபாக 

ததர்ந்பதடுக்கப்ட்டதற்கு தகுதினற்யபாக கமதப்டுளய ,  

 இந்தின அபொங்கத்தின் கீழ் அல்து எந்த நாித்தின் கீழ் எந்தபயாம 

ாத்ளதமம் அயர் ளயத்திமந்தால் அல்துஅயர் இந்தினாயின் குடிநகாக 

இல்ாயிட்டால் அல்து பயிாட்டு அபெின் குடிமரிளநளன தாாக பற்றுக் 

பகாண்டால் அல்து பயிாட்டு அபெிற்கு யிசுயாெம் அல்து அயபது 

ஒத்துளமப்ள ஏற்றுக்பகாண்டால்ாபாளுநன்த்தால் ெநர்ப்ிக்கப்ட்ட 

 ெட்டத்தின் கீழ் அயர் தகுதினற்யபாக கமதப்டுயார்.  

 1951 ஆம் ஆண்டின் நக்கள் ிபதிிதித்துய ெட்டத்தில், ாபாளுநன்ம்  கூடுதல் 

தகுதினிமப்புகள ரிந்துளபத்துள்து. தநலும், இது தயிப, அபெினளநப்ின் 

த்தாயது அட்டயளண உறுப்ிர்கள் தகுதினிமப்புக்கு இடநிப்தற்காக 

யமங்குகிது. 

நாி சட்ட நன்ங்ைளுக்ைா ததர்தல் பசனல்முக:  

தபடித் ததர்தல்:  

 உகாயின யனது யந்ததார் யாக்குரிளந அடிப்ளடனில் தபடித் ததர்தல் மூம் 

ததர்ந்பதடுக்கப்ட்ட நக்கின் ிபதிிதிகள ெட்டநன்ம் உமயாக்குகிது. 

அதிகட்ெ யிளந 500 இல் குளயாகவும், குளந்தட்ெம் 60 ஆகவும் இமக்கும்.  

 

ரிந்துகபக்ைப்ட்ட உறுப்ிர்:  

 ஆளுமக்கு, ஆங்கிதா-இந்தின ெமூகத்திிமந்து ஒம உறுப்ிளப 

ரிந்துளபக்க முடிமம் என்ால், அயமளடன கமத்துப்டி ெமூகம் தாதுநாதாக 

இல்ள.  

ிபாந்தின பதாகுதிைள்:  
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 ஒவ்பயாம நாிமும் ததர்தல்களுக்கா ிபாந்தின பதாகுதிகாக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து. ஒவ்பயாம பதாகுதினிிமந்தும் ெட்டநன்த் பதாகுதினின் 

ஒம உறுப்ிர் ததர்ந்பதடுக்கப்ட்டார்.  

ஒவ்பயாரு நக்ைள்பதாகை ைணக்ைீட்டிற்கும் இகடனில் நறுசபீகநப்பு:  

 ஒவ்பயாம நாித்தின் ெட்டநன்த்திலும், ஒவ்பயாம நாித்தின் குதினிலும் 

உள் குதிகள் பநாத்த எண்ணிக்ளகனில் இட ஒதுக்கீடு பெய்னப்ட தயண்டும். 

சட்ட நன்த்திற்ைா ததர்தல் பசனல்முக: 

 நாித்தின் ெட்டநன்க் குழுயில் உள் உறுப்ிர்கின் பநாத்த எண்ணிக்ளக 

நாித்தின் ெட்டநன்த்தில் பநாத்த உறுப்ிர்கின் எண்ணிக்ளகனில் 

மூன்ில் ஒம ங்ளக யிடக் கூடாது. எவ்யாபினும், எந்தபயாம 

ெந்தர்ப்த்திலும், ெட்டநன்க் குழுயின் யிளந ாற்துக்கும் குளயாதாக 

இமக்கும். ஒம ெளனின் உண்ளநனா யிளந ாபாளுநன்த்தால் 

ிர்ணனிக்கப்டுகிது. ெட்டநன் கவுன்ெிின் களயனாது நளமுகத் 

ததர்தல் மூம் ஓபயிற்கு ெிப்பு பதாகுதிகிாலும் டத்தப்டுகிது. 

 


