தேர்ேலில் முேல் ஊோரித்ேனம் பிச்சாம். இதேத் ேவிர்க்க , தபாட்டியிடும் தலட்பாரர் ார்
லர் ன்பதே லாக்காரர்களுக்குத் தேரிச் தசய் தலண்டும். தபாட்டியிடும் கட்சியின்
தகாள்தக, தசல்திட்டம் (அப்படி ோலது இருந்ோல் ) ன்ன ன்று தசால்ய தலண்டும்.
இண்தடயுத அசுச் தசயவிலிருந்தே தசய்யாம். இப்தபாது தபாலிதா ேடுப்புச் தசாட்டு
ருந்துக்கு அசு விரம்பங்கரால் க்கள் கலனத்தே ஈர்ப்பதுதபால் , தேர்ேல் ஆதைம்
இதேயும் தலகு ளிோகச் தசய்துவிட முடியும். தலட்பு னுக்கள் இறுதி தசய்ப்பட்டதும்
தலட்பாரர் தபர், சின்னத்துடன் ாதிரி லாக்குச் சீட்தடத் ோரித்துத் ேபால்கார்கள் மூயம்
ஒவ்தலாரு வீட்டுக்கும் தகாடுத்துவிட முடியும். ஒத லாத்துக்குள் ல்யா வீடுகளுக்கும்
தலட்பாரர் பட்டில் கிதடத்துவிடும். -கட்சிகள் ேங்கள் தகாள்தக ன்ன , தசல் திட்டம் ன்ன ன்பதே விரக்க , ேற்தபாது
தூர்ேர்ளன், ஆல் இந்திா தடிதா இண்டிலும் தேம் ஒதுக்குலது தபாய ல்யாத் ேனிார்
தோதயக்காட்சிகளிலும் லாதனாலிகளிலும்
ஆதைத ஸ்யாட் டுத்து தேத்தேக்
கட்சிகளுக்குப் பங்கிட்டுத் ேயாம். இதேதபாயப் பத்திரிதக விரம்பங்களுக்கும் சான
அரவு இடத்தே ஆதைத லாங்கி விநிதாகித்து விடயாம்.
தலட்பாரர்கள் தோகுதியில் லாக்காரர்கதர தேடிாகச் சந்தித்துப் பிச்சாம் தசய்லேற்கு
ஆளுக்கு ஒரு லாகனத்தேயும் தினசரி இத்ேதன கிதயாமீட்டர் ன்ம அடிப்பதடயில்

தபட்தால் தசயதலயும் ஆதைத அளிக்க தலண்டும். இதல ேவி ல்யா ஊர்களிலும்
ல்யாக் கட்சிகளுக்குாகத் ேயா ஓரிரு தபாதுக் கூட்டங்கதர ஆதைத ததட
அதத்துத் ேந்துவிடயாம். - இேற்காக ஒரு தேர்ேல் தசயவு நிதித ஆதைம் உருலாக்கி ,
ேன்தகாதட ேரும் கம்தபனிகள் , அதப்புகள், ேனிேபர்கள் ஆகிதாருக்கு லரி வியக்கு
ேயாம்.
தேர்ேலின் அடுத்ே கட்டம் லாக்குப்
பதிவு. அன்தம தினம் கட்சிகள் லாக்காரர்கதரக்
'குளிப்பாட்டி' சாலடிக்கு அதறத்து லருலேற்கும் சிய சாலடிகதரக் தகப்பற்ம வுடித்ேனம்
தசய்லேற்கும்ோன் தசயவு தசய்கின்மன.
இேற்குச் சரிான தீர்வு , லாக்காரர்கள் சாலடிக்கு லருலேற்குப் பதில் , சாலடி லாக்காரர்கதர
தோக்கிப் தபாலதுோன்.
லாக்குப் பதிவு ோரன்று ஊடங்கு உத்ேவு பிமப்பிக்கப்பட தலண்டும். லாக்குப் பதிவு
தேத்தின் தபாது ாரும் வீட்தட விட்டு தலளியில் லக் கூடாது. தபாலீஸ் பாதுகாப்புடன்
தாதபல் லாக்குச் சாலடி லாகனம் தேருத் தேருலாக லரும். ஒவ்தலாரு தேருவுக்கும்
ேண்ணீர் யாரி லந்ேதும் குடத்துடன் தபாய் லரிதசாக நிற்பது தபாய
, அந்ேத் தேரு
லாக்காரர்கள் ஓட்டுப் தபாட்டுவிட்டு வீட்டுக்குத் திரும்பிவிடயாம். லாக்கு லாகனத்துக்குள்
தேர்ேல் அதிகாரியுடன் கட்சிப் பிதிநிதிகளும் இருக்கயாம். இந்ே ற்பாட்டில் கட்சிகளுக்குச்
தசயவு துவும் கிதடாது. அசுக்கு இப்தபாதே தேர்ேல் முதமயில் பூத் அதக்க ஆகும்
அதே தசயவுோன் இேற்கும் ஆகப்தபாகிமது. இேன் மூயம் 'கள்ர ஓட்டுகதர ஒதடிாக
ஒழித்துவிடயாம். அதிகானலர்கள் லாக்களிக்கச் தசய்யாம். ாரும் லாக்குச் சாலடிகதரக்
தகப்பற்ம முடிாது. மூன்மாலது கட்டம் லாக்கு ண்ணிக்தக. மின்னணு இந்திங்கள் இதே விதலானோகவும்
ளிோனோகவும் ஆக்கிவிட்டன. இம்முதமயில் ஓட்டு ண்ணும் இடத்தில் கட்சிகளின்
வுடித்ேனம் தசல்லுபடிாகவில்தய ன்பது கடந்ே தேர்ேலிதயத நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது.
இந்ே ாற்று முதமகள் ல்யாம் ஓரவுக்குப் பைத்தின் தசல்லாக்தகக் கட்டுப்படுத்திச் ச
லாய்ப்பு நிதயத உருலாக்கக்கூடிதல.
தேர்ேல் முதமதத அடிதாடு ாற்றிதக்கக்கூடி இன்னும் சிய புட்சிகான
ாற்மங்கள் தேதல. அதல ன்ன?
தோகுதி தம்பாட்டு நிதி ன்ம தபரில் லருடத்துக்கு சுார்
1200 தகாடி வீேம்
பத்ோண்டுகளில் பன்னிண்டாயிம் தகாடி ரூபாய்க்கு தல் ம்.பி.களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட
நிதியில் கணிசான பைத்துக்குக் கைக்தக இல்தய ன்று ேற்தபாது த்தி ேணிக்தக
அதிகாரிகளும் விஜியன்ஸ் கமிளனும் தேரிவித்திருக்கிமார்கள்.
ஒரு தோகுதியின் ேயதனக் கலனிக்க தலண்டிது ார் ? ம்.ல்.லா, ம்.பிா, லார்டு
கவுன்சியா? இப்தபாது இருக்கும் ேம்முதட அசில் அதப்பு முதமயில் ாரான
ம்.ல்.க்கள், ம்.பிகள், பஞ்சாத்து, ேகாட்சி, ாேகாட்சி கவுன்சியர்கள் ன்று
'தபாதுேய நிர்லாக’ப் பிதிநிதிகள் இருப்போல் இலர்களுக்தகல்யாம் அசுப் பைத்தேச்
சம்பராக,
அயலன்சாக,
தபாக்குலத்துப் படிாக நிதமச் தசயவு தசய்
தலண்டியிருக்கிமது. இண்டாலோக இத்ேதன தபர் ஒவ்தலாரு தேர்ேலிலும் தெயித்து லந்து
ஆட்சிதப் பிடிப்பேற்கு , ஒவ்தலாரு கட்சியிலும் அத்ேதன தபர் வீேம் குதமந்ேது ோன்கு

டங்கு ேபர்கள் தேர்ேலில் தபாட்டியிடுகிமார்கள். இேற்குப் தபரும்பைம் தேதலப்படும்
சூறல்ோன் ஊறலின் ஊற்றுக்கண்.
உண்தயில் ஒரு தோகுதியின் ேயதனக் கலனிக்க இத்ேதன தபர் தேதலத இல்தய. ஒத
தோகுதியில் நிதமப் பஞ்சாத்து அல்யது ேகாட்சி கவுன்சியர்களும் அதே தோகுதியில்
ம்.ல்.வும் ம்.பியும் இருக்கிமார்கள். ஒரு தோகுதியின் அன்மாடப் பிச்சிதனகள் குடிநீர் ,
மின்சாம், சாதய, தபாக்குலத்து, சட்டம் ஒழுங்கு சார்ந்ேதலோன். இலற்தமத ன்
கவுன்சியர், ம்.ல்., ம்.பி மூலரும் கலனிக்க தலண்டும்?
ம்.ல். ன்மால் சட்டங்கதர உருலாக்கும் ன்மத்தின் உறுப்பினர். அலர் தலதய
சட்டங்கதர உருலாக்குலது, நிதமதலற்றுலது, திருத்துலது, ாற்றுலது தபான்மதலோன். இதே
சட்டம் இற்றும் தலதயத ாநிய அரவில் ம்.ல்.வும் தேச அரவில் ம்.பியும் தசய்
தலண்டும். இதுோன் தகாட்பாடு. னதல ேதடமுதமயில் இலர்களுக்தகன்று ந்ேத்
தோகுதியும் தேதலத இல்தய. தோகுதிதக் கலனிப்பதோ தோகுதியின் சார்பாகப்
பணிாற்றுலதோ இலர்கள் தலதயத அல்ய. அது பஞ்சாத்து
, ேகாட்சி, ாேகாட்சி
கவுன்சியர்களின் தலதய.
ம்.ல்.வுக்தக தோகுதி அடிப்பதட தேதலயில்தய ன்கிமதபாது ம்.பிக்கு நிச்சம்
அலசிம் இல்தய. இலர்கதரத் தோகுதி அடிப்பதடயில் தலத்திருப்போல் ந்ேப் பனும்
இல்தய. ஒரு ம்.ல். தோகுதித ஒரு முதம சுற்றி லருலேற்தக குதமந்ேது பத்து
ோள்கள் தேதல. ம்பிக்கு அறுபது ோள்கள். தோகுதி அடிப்பதடத நீக்கிவிட்டால்
,
ம்.ல்., ம்.பி தோகுதிக்தக லருலதில்தய ன்ம லருத்ேங்களும் உருலாகப்தபாலதில்தய ,
தோகுதியில் கண்ணில் பட்டுக்தகாண்தட இருக்க தலண்டிலர் கவுன்சியர் ட்டும்ோன்.
இந்ே முடிவு தசய்துவிட்டால்
, அடுத்ே தபரி யாபம் ம்.ல்.க்கள்
, ம்.பிகள்
ண்ணிக்தகதக்
கணிசாகக் குதமத்துவிடயாம் ன்பதுோன். தோகுதி அடிப்பதட
இருப்போல்ோன் ேமிழ் ோட்டில் 234 ம்.ல்.க்களும் இந்தி அரவில் 543 ம்.பிகளும்
தேதலப்படுகிமார்கள்.
தோகுதி அடிப்பதடத நீக்கிவிட்டால் ஒவ்தலாரு ாநியத்துக்கும் தாத்ோக நூறு
ம்.ல்.க்கள் தபாதும். க்கரதலக்கு தாத்ோக இருநூறு ம்.பிகள் தபாதும். ல்யா
ாநியங்களுக்கும் சான ம்.பி ண்ணிக்தக அளித்ோல் ோன் உண்தான ாநிய
சத்துலம் ல முடியும்.
தோகுதி அடிப்பதட இல்யாேதபாது இனி ந்ே அடிப்பதடயில் ம்.பிகதரதா
ம்.ல்.க்கதரதா தேர்ந்தேடுப்பது ? கட்சி அடிப்பதட ட்டும்ோன். லாக்குச் சீட்டில்
கட்சிகளின் தபரும் சின்னமும் ட்டுத இருக்கும். உங்களுக்குப் பிடித்ே கட்சிக்கு நீங்கள்
லாக்களிக்கயாம். தாத்ே லாக்குகளில் ந்ேக் கட்சிக்கு வ்லரவு லாக்கு ன்று கைக்கிட்டு
அேற்தகற்ப ம்.ல். சீட் ேப்படும். ஒரு கட்சிக்குப் பத்துச் சேவிகிே லாக்கு
கிதடத்திருந்ேது ன்மால் தாத்ே ம்.ல். சீட்டுகரான
200 இல் 20 சீட் ேப்படும்.
இேன்படி, ல்யாக் கட்சிகளுக்கும் அதல தபற்ம லாக்குகளின் அடிப்பதடயில் சீட்
கிதடக்கும். பிமகு அந்ேக் கட்சி ேனக்குக் கிதடத்ே சீட்டுகளுக்கான ம்.ல்..க்கள் ார்
ார் ன்று தபர்கதர அறிவிக்கயாம். இதேதபால் ம்.பி. தேர்ேலிலும் தசய் தலண்டும்,
இந்ே முதமதப் பின்பற்றினால் ேனித ேலித் தோகுதிகதரா தபண்கள் தோகுதிகதரா
தேதலப்படாது. ஒவ்தலாரு கட்சியும் ேனக்குக் கிதடத்ே ம்.ல்.. , ம்.பி சீட்டில் இத்ேதன

சேவிகிேம் ேலித் , தபண் பிதிநிதிகதர நிமிக்க தலண்டும் ன்ம ற்பாட்தடச்
தசய்துவிடயாம். ேவி ஒரு களிர் கட்சிதா ேலித் கட்சிதா , இந்ேத் தேர்ேல் முதமயில் ,
ல்யாத் தோகுதிகளிலும் உள்ர தபண்கள் , ேலித்துகள் ஓட்தடப் தபற்று ோதன கணிசான
சீட்டுகதர அதட முடியும்.
உயகத்தில் பிரிட்டன் , அேன் முன்னாள் அடித ோடுகள்
, அதரிக்கா ேவி மீதி
தபரும்பாயான ோடுகளில் (தெர்னி, ஸ்வீடன், ஆஸ்திதலிா, ெப்பான், ருஷ்ா, இஸ்தல்..)
விகிோச்சா முதமோன் பின்பற்மப்படுகிமது.
இந்ே முதமயில் உள்ர லசதிகள்:
1. கட்சிக்கு இப்தபாது கிதடக்கும் ஓட்டுக்கும் சீட்டுக்கும் சம்பந்ேம் இல்தய ன்ம தகாராறு
நீக்கப்படும். உோைாக , 1996 தேர்ேலில் அ.தி.மு.கவுக்குக் கிதடத்ே ஓட்டு சேவிகிேம்
21.50. ஆனால் சீட்டு தலறும் ோன்குோன். இதே கட்சிக்கு
2001இல் கிதடத்ே ஓட்டு
சேவிகிேம் 29.92. இந்ே முதம 132 சீட்டுகள்!
1967இல் காங்கிஸ் கட்சி ஆட்சித இறந்ே தேர்ேலில் அேற்குக் கிதடத்ே ஓட்டு சேவிகிேம்
41.38. ம்.ல். சீட் தலறும் 50. ஆனால் காங்கிதச விடக் குதமலான ஓட்டுகள் ( 40.77
சேவிகிேம்) தபற்ம தி.மு.க 138 சீட்டுடன் ஆட்சிதப் பிடித்ேது.
2. இப்தபாதுள்ர தேர்ேல் முதமயில் ஒருலருக்கு
49 ஓட்டு கிதடத்ோலும் திர்த்ேலர் 51
ஓட்டு லாங்கிோல் அலர்ோன் தலல்லார் ன்ம தகாட்பாடு பின்பற்மப்படுகிமது. அந்ே
49
லாக்குகளுக்குப் பிதிநிதித்துலத கிதடாது. அலர்களில் பயர் அதிருப்திதடந்து
திர்காயத்தில் ஓட்டளிக்காதய தபாகயாம். ஒவ்தலாரு தேர்ேலிலும் இந்திாவில் சாசரிாக
55 சேவிகிேம் லாக்குகள் ட்டுத பதிலாகின்மன. விகிோச்சா முதமயில் ஒவ்தலாரு
ஓட்டுக்கும் பன் இருப்போல் இன்னும் அதிகம்
தபருக்கு லாக்களிக்க உற்சாகம் ற்பட்டு
ெனோகம் லலுலதடயும்.
3. ந்ேக் கட்சிதயும் பிடிக்காவிட்டால்
49 ‘ஓ' பிரிவின் கீழ் அதேப் பதிவு தசய்
இப்தபாதே தேர்ேல் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிமது. இதே யக்ட்ானிக் ஓட்டு இந்தித்திலும்
தசர்க்கக்தகாரி உச்ச நீதின்மத்தின் முன்பு னு தசய்ப்பட்டுள்ரது. விகிோச்சா முதமயுடன்
இதுவும் இதைந்ோல் க்களின் கருத்துக்கு நிொன பிதிபலிப்பு தேர்ேலில் கிட்டும்.
4. விகிோச்சா முதமயில் ஒவ்தலாரு கட்சியின் உண்தச் தசல்லாக்கும் தேரிந்து
தபாய்விடுலோல், கூட்டணிகள் அதப்பதும் தபங்களும் நிாான முதமயில் ேடக்க
முடியும்.
உள்ளூர் சிவிக் பிச்சிதனகதரக் கலனிக்க தலண்டி பஞ்சாத்து
,
ேகாட்சி,
ாேகாட்சிகளில் ட்டும் கட்சி அடிப்பதடத ஒதடிாக நீக்கிவிட தலண்டும். இங்தக
கட்சிக்கார்கள் உள்பட சுதச்தசகள்லத ாரும் ேனி ேபாகக் கட்சிச் சின்னம் இல்யால்
தபாட்டியிடயாம். இேன் மூயம் உள்ளூரில் உண்தாகதல க்கள் தசதலயில்
ஈடுபட்டிருக்கும், கட்சி சார்பற்ம சமூக ேயத் தோண்டர்கள் கூட க்கரால்
தேர்ந்தேடுக்கப்படும் லாய்ப்புப் தபருகும்.
இந்ேச் சீர்திருத்ேத்தின் அடுத்ே கட்ட ேடலடிக்தகயில் தேடி ம்.பி தேர்ேதயதகூட ஒழித்து
விட முடியும். ஒவ்தலாரு ாநியத்துக்கும் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட ம்.ல்.க்கள் ம்.பிகதரத்

தேர்ந்தேடுத்ோல் தபாதுானது. அோலது க்கரதல
, ாநியங்கரதல ன்ம இண்டு
தேதலயில்தய. இந்ே முதமத தற்தகாண்டால் தேர்ேல் தசயவுகள் தபருரவு குதமயும்.
இதேல்யாம் ேதடமுதமச் சாத்திம்ோனா ன்று பிமிப்பாக இருக்கயாம். தேட் மூயம்
யில்தல ரிசர்தலளன் , தேருவுக்குத் தேரு தொக்ஸ் , ஸ்.டி.டி பூத் , ல்யார் தகயிலும்
தசல்தபான் தபான்மதலகூட ஒரு காயத்தில் பிமிப்பூட்டும் கனவுகராக ட்டுத
தோன்றிதலோன்,
னதல இலற்றுக்காகக் கனவு காண்தபாம். விலாதிப்தபாம். உதறப்தபாம். ஆனால்
இப்தபாதேக்கு இதில் ேம் லசம் இருக்கும் ஒத ஆயுேம் '49 ஓ' ட்டும்ோன். அதேப் பன்
படுத்தினால் அசில் கட்சிகளுக்கு பம் லரும் , அடுத்ே கட்டச் சீர்திருத்ேங்கதர தோக்கி
அலற்தம ேகர்த்ே '49 ஓ'தல இப்தபாது பலயாகப் பன்படுத்ே தலண்டும் ன்பதே ன்
பரிந்துத.
காலச்சுவடு
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