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 આધમુનક રકળાશીનાાં મૂ ગ્રીવભાાં ડેરા છે. ગ્રીવના એથેન્વભાાં પ્રત્મક્ષ 

રકળાશીના તત્લ શતા જ. તેથી જ રકળાશી ભાટે અંગે્રજીભાાં લયાત ળબ્દ ડેભકે્રવી 

(Democracy) ગ્રીકબાાના Demos એટરે કે રક અને KRATOS એટરે ળાવન એટરે કે 

રકળાશી એટરે પ્રજાની વત્તા એભ કશી ળકામ.1 

 એરયસ્ટટર જણાલે છે કે "ઘણારક જે તાંત્રભાાં બાગ રે તે રકળાશી" 

 વીરી જણાલે છે કે "રકળાશી એલી વયકાય છે કે જેભાાં દયેકન પા શમછે. જેભાાં 

દયેક બાગ રે છે." 

 "રકળાશી એટરે રકની વયકાય, રક દ્વાયા ચારતી વયકાય, અન ે રક 

ભાટેની વયકાય" 

- અબ્રાશભ લરિંકન 

 રકળાશીની વાથે જ વાંવદીમ દ્ધમતના મલકાવના વાંદબે જઇ ત આધમુનક 

યાજ્મળાસ્ત્રના મતા તયીકે ગણના ાભેર એરયસ્ટટર તાના વભમભાાં 158 જેટરાાં 

ફાંધાયણન અભ્માવ કયી તાના સુ્તક Politicsભાાં કયેર ફાંધાયણના લગીકયણભાાં 

જણાવ્યુાં કે જ વાલ્બોભત્લન ઉમગ પ્રજાના રશત ભાટે થત શમ ત તે વાયી વયકાય 

અને જ વાલ્બોભ વત્તાધાયી તાના રશત ભાટે ઉમગ કયત શમ ત તે મલકૃત 

વયકાય કશી ળકામ.2   
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રેલિત ફાંધાયણની ળરૂઆત જ કે અભેરયકી ફાંધાયણથી થઇ છે. એભ કશી ળકામ. 

જ્માયે મલશ્વના ભટાબાગના ફાંધાયણ રેલિત છે. ત્માયે લબ્રટન અલરલિત ફાંધાયણ ધયાલે 

છે. 

 પ્રાચીન વભમના ગ્રીવભાાં જ્માયે નગયયાજ્મ અસ્સ્તત્લભાાં શતા ત્માયે નાગરયક 

એકત્ર થઇને કામદા ઘડલાનુાં કાભ કયતા. જેથી ધાયાવબા અસ્સ્તત્લભાાં નશતી. યાંત ુ

ધીભેધીભે પ્રમતમનધીક રકળાશીને રઇ ધાયાવબાઓ અસ્સ્તત્લભાાં આલી જેને જુદા-જુદા 

નાભથી ઓિલાભાાં આલે છે. જેભ કે લબ્રટનભાાં ારા્ભેન્ટ, અભેરયકાભાાં કોંગ્રેવ, બાયતભાાં 

વાંવદ લગેયે. ારા્ભેન્ટ ળબ્દની ઉત્મત્ત વભજાલતાાં પ્રા. ગીરરક્રસ્ટ જણાલે છે કે 
"Parliament comes from the French word parlement, which means originally a 

meeting for discussion" આભ ધાયાવબા એટરે ચચા્ ભાટેની વબા એલ અથ્ થામ.3 

 યયુના યાજ્મભાાં વૈકાઓ શરેાાં સ્લતાંત્ર પ્રજાની વબાઓ બયાતી જેભાાંથી 

પ્રમતમનમધત્લની ળરૂઆત થઇ. લબ્રટનભાાં ણ આ પ્રકાયની વબાઓ બયાતી. આ વબાઓને 

લીટેનેગેભટ તયીકે ઓિલાભાાં આલતી. જેને ડાહ્યા ભાણવની યીદ તેલ અથ્ 

કયાત જેભાાં યાજ્મના અગત્મના રુુ બાગ રેતા. જકે વભમ જતાાં આ રયદ 

'યાજ્મની ભશારયદ'ભાાં પેયલાઇ અને ભશત્લના મનણ્મ રેતી થઇ તેભાાંથી ધાયાવબાનુાં 

સ્લરૂ ધાયણ કયુું. ફીજી તયપ યાજ્મને નાણાાંની જરૂરયમાત ઉબી થઇ ત્માયે ઇ.વ. 

1625ભાાં અભીય, ઉભયાલ , ાદયીઓ લગેયે કે જે લગો યાજાને ભદદ કયી ળકે તેભને 

ફરાવ્મા. ળરૂભાાં ફધા એક જ વબાભાાં ફેવતા યાંત ુાછથી ઉભયાલ ાદયીઓ એક 

વબાભાાં ફેવલા રાગ્મા. જે ગશૃનુાં નાભ House of Lord (ઉભયાલ વબા) યાિલાભાાં આવ્યુાં 

જ્માયે વાભાન્મ નાગરયકની વબાને આભની વબા એટરે કે (House of Common) નાભ 

ભળયુાં. આભ લબ્રટની દ્વીગશૃી ધાયાવબાની યચના જાણીજઇને નશીં યાંત ુઅકસ્ભાતે થઇ 

છે. આભ છતાાં અગત્મની ફાફત એ છે કે આ ધાયાવબાનુાં અનકુયણ ઘણા યાજ્મએ કયુું 

શલાથી તેને 'ધાયાવબાઓની ભાતા' તયીકે ણ ઓિલાભાાં આલે છે.4 આ અનકુયણ 

કયનાયાઓભાાંન ુાં એક યાજ્મ એટરે સ્લતાંત્ર થમા છીનુાં બાયત. 

 બાયતને આઝાદી ભળમા શરેાાંથી જ ફાંધાયણ ઘડલા ભાટેની ચચા્ઓ ચાલ ુજ 

શતી જેભાાં ભરેમભન્ટ સધુાયા, ભન્ટેગ્ય ુચેમ્વપડ્, 1935ન ધાય, કેલફનેટ મભળન લગેયેને 

ધ્માનભાાં રઇ બાયતની ફાંધાયણ વબાની યચના થઇ જ કે આ ફાંધાયણ વબા વભક્ષ 
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વોથી ભટી વભસ્મા આણે કેલા પ્રકાયની રકળાશી સ્લીકાયલી પ્રમિુીમ કે વાંવદીમ તે 

શતી. ત્માયે ભટાબાગના વભ્મનુાં ભાનવ ુશત ુાં કે આણી ાવે વાંવદીમ દ્ધમતન રાાંફ 

અનબુલ છે. ઉયાાંત બાયત જેલા મલમલધ ધભો, બાા, ેટાવાંસ્કૃમતલાા યાજ્મ ભાટે 

વાંવદીમ દ્ધમતની રકળાશીનુાં વ ાંચારન સચુારુ ફને તેથી આણે વાંવદીમ રકળાશી 

સ્લીકાયી છે. બાયતની ફાંધાયણ વબાની પ્રથભ ફેઠક 9 રડવેમ્ફય 1946ના યજ ભી 

જેણે મલશ્વના ફીજા ફાંધાયણન અભ્માવ કયી તેભાાંથી  મલલેકણૂ્ યીતે તેભના ઉમગી 

તત્લ ગ્રશણ કયી બાયતની જરૂરયમાતના વાંદબભ્ાાં નલેમ્ફય 1949ભાાં ફાંધાયણનુાં ઘડતય 

રુૂાં કયુું. અને 26 જાન્યઆુયી 1950ના રદલવે તેને અભરભાાં રલાયુાં.5 

ભારતની ચ  ૂંટાયેી સરકારોોઃ 

 બાયતના ફાંધાયણની 79ભી કરભભાાં વાંવદની જગલાઇ કયેરી છે. જે મજુફ બાયતે 

વાંવદીમ પ્રકાયની રકળાશી સ્લીકાયી. જેભાાં યાજ્મવબા અને રકવબા એભ ફે ગશૃની યચના 

કયાઇ. રકવબાભાાં રકના પ્રમતમનમધઓ અન ેયાજ્મવબાભાાં યાજ્મના પ્રમતમનમધઓને સ્થાન 

અાયુાં છે. બાયતીમ રકળાશીની પ્રથભ ચ ૂાંટામેરી 1952ની વયકાયભાાં કોંગ્રેવ ક્ષને ફહુભતી 

ભી. અને લડાપ્રધાન દે શ્રી જલાશયરાર નશરુેાં ફન્મા. તેઓના મતૃ્ય ુમુંત 1964 સધુી 

તેઓ લડાપ્રધાન દે યહ્યા. શ્રી નશરુેન ુઅલવાન થતાાં ળાસ્ત્રીજી લડાપ્રધાન ફન્મા. બાયતની 

વાંવદીમ રકળાશીભાાં આ વભમકા સધુી One Party Dominance System (એક ક્ષ 

પ્રભતુ્લપ્રથા) અસ્સ્તત્લભાાં યશી. ળાસ્ત્રીજીનુાં 1966ભાાં અલવાન થતાાં ઇન્ન્દયાજી લડાપ્રધાન 

ફન્મા. જ કે 1969ના અંત અને 1970ના આયાંબભાાં કોંગે્રવનુાં મલબાજન થયુાં. તે લિતે 

વત્તાનળીન ઇન્ન્દયાજીએ યાષ્ટ્રમતને રકવબા મલિેયી નાિલાની વરાશ આી અને 1971ના 

પેબ્રઆુયીભાાં ભધ્મવત્ર ચ ૂાંટણીઓ થઇ જેભાાં પયીથી કોંગ્રેવ વત્તા ય આલી. 

 1971થી પયીથી ઇન્ન્દયાજીની આગલી કુળતાને રઇ એકક્ષ પ્રબાલપ્રથાન 

તફક્ક ચાલ ુ યહ્ય. જ કે 1975ભાાં ઇન્ન્દયાજીએ રાદેરી કટકટીને રઇ 1977ની 

ચ ૂાંટણીઓભાાં કોંગ્રેવક્ષને િાવ ભાય ડય. અને ભયાયજી દેવાઇના નેતતૃ્લ નીચ ે

બાયતના વાંવદીમ ઇમતશાવની પ્રથભ ભયચા વયકાય અસ્સ્તત્લભાાં આલી. જ કે વાતભી 

રકવબાની ચ ૂાંટણીભાાં પયીથી એકલાય ઇન્ન્દયાજી વત્તા ય આવ્મા. યાંત ુ ઓયેળન 

બ્લ્ય ુસ્ટાયભાાં ળીિ ધભ્ના થમેરા અભાનને ળીિ વશન ન કયી ળક્યા. અને તેભની 

શત્મા કયલાભાાં આલી. જેભના અનગુાભી તયીકે શ્રી યાજીલગાાંધી વત્તા ય આવ્મા અને 
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આઠભી રકવબાની ચ ૂાંટણીઓભાાં ઇન્ન્દયાજીના મતૃ્યનેુ રઇ ઉબી થમેર વશાનભુમૂતના 

ભજાથી પયીથી એકલાય કોંગ્રેવ વયકાય વત્તા ય આલી અને યાજીલજી લડાપ્રધાન 

ફન્મા. તેઓના ળાવનકા દયમ્માન તે મભ. ક્રીનની ઇભેજ ધયાલતા શલા છતાાં 

ફપવ્ કોબાાંડે તેભન ીછ ન છડય. જેને કાયણે 1989ની ચ ૂાંટણીભાાં ભયચા વયકાય 

આલી. આભ યાજીલજીની વયકાય એકક્ષીમ વયકાયની છેલ્રી વયકાય ફની. જકે 

યાજીલજીએ તાના કામક્ા દયમ્માન શ્રીરાંકાભાાં તમભર ચલને દફાલલા ભકરેર 

બાયતીમ ળાાંતી દના ઘેયા પ્રત્માઘાત તમભરભાાં ડતાાં 1991ના ચ ૂાંટણી પ્રચાય 

દયમ્માન તેભની ભાનલફોંફ દ્વાયા શત્મા કયાઇ. 

 1989ની ચ ૂાંટણીઓની ભયચા વયકાયભાાં શ્રી લી.ી.મવિંશ ભાાંડ અલગમાય ભાવ 

લડાપ્રધાનદે યહ્યા. જેઓ ફાદ શ્રી ચાંદ્રળેિયને વત્તાનુાં સકુાન વોંાયુાં તેઓ ણ ભાાંડ 

આઠ ભાવ વત્તા ય યહ્યા અને ભધ્મવત્ર ચ ૂાંટણીઓ આલી. જેભાાં શ્રી નયમવિંશયાલના 

લડણ શઠે ભયચા વયકાય ફની. જે વભમગાાભાાં બાયતીમ. રકળાશી ભાટે કરાંકરૂ 

ફાફયીધ્લાંવની ઘટના ફની. અને અન્મ કોબાાંડ ણ ફશાય આવ્મા. શ્રી નયમવિંશયાલ ફાદ 

1996ની ચ ૂાંટણીઓભાાં ફાજાઇજી વત્તા ય આવ્મા. યાંત ુતાની ફહુભતી વાલફત ન 

કયી ળકતાાં બાયતીમ રકળાશીના ઇમતશાવભાાં વોથી ઓછા એટરે કે તેય રદલવ વત્તા ય 

યહ્યા. આ વભમે નલા યચામેરા વમભકયણભાાં શ્રી દેલગોડાના નેતતૃ્લ નીચે ભયચા વયકાય 

આલી. જે દવ ભાવ ચારી. તેઓ ફાદ શ્રી આઇ.કે. ગજુયારના લડાપ્રધાનદે આલેર 

વયકાય 11 ભાવ ચારી. યાંત ુ તે ફાદ આલેરી ચ ૂાંટણીભાાં એન.ડી.એ.  ગઠફાંધનની 

ફાજાઇજીની વયકાય રાાંફ વભમ વત્તા ય ટકી ળકી ત તે છી 2004ની ચોદભી 

રકવબાની ચ ૂાંટણીઓભાાં એન.ડી.એ.નુાં 'ળાઇનીંગ ઇન્ન્ડમા'નુાં સતૂ્ર ળાઇનીંગ ન નીલડ્ુાં 

અને રકએ કોંગ્રેવ અને તેના વાથી ક્ષના ગઠફાંધન ય.ુી.એ ય મલશ્વાવ મકૂ્ય. જેણે 

યુા ાાંચ લ્ ભનભશનમવિંશજીના લડણ શઠે યૂા કમા્. ત 2009ની ચ ૂાંટણીઓભાાં 

ણ રકએ પયીથી એજ ગઠફાંધન ય મલશ્વાવ મકૂ્ય. 

 આભ કોંગે્રવની એકક્ષ પ્રબાલપ્રથા તટૂતાાં કેન્દ્રભાાં રગબગ ફે દામકાથી 

લધવુભમથી ફહુક્ષપ્રથાની સ્થાના થઇ છે. આભ છતાાં છેલ્રા ફે દામકાથી ય.ુી.એ. 

અને એન.ડી.એ ફે ભયચાની વયકાય કેન્દ્રભાાં સ્સ્થય ફની છે. 1998 થી 2004 એન.ડી.એ 

અને 2004 થી 2009અને ત્માયફાદ ફીજી મદુત એટરે કે 2009 થી 2014 યુીએની 
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વયકાય વત્તા ય યશી જ્માયે 20014 થી બાજાની સ્ષ્ટ્ટ ફહુભતી છતાાં એનડીએની 

વયકાય વત્તા ય આલી છે. આભ કેન્દ્ર દ્વીક્ષીમને ફદરે દ્વદ્વભયચાભાાં લશેંચામેલુાં જલા 

ભે છે. 

મભશ્ર વયકાય 

 બાયતીમ યાજકાયણ છેલ્રા ફે દામકાથી વાંક્રભણકારીન વભમભાાંથી વાય થઇ 

યહ્ુાં છે. 1989થી બાયતીમ. યાજકાયણભાાં કભન ભીનીભભ પ્રગ્રાભના નાભે ગઠફાંધનની 

યાજનીમત નાભન નલ ળબ્દ પ્રચલરત થમ. આન ઉમગ ણ થલા રાગ્મ છે. 

કેન્દ્રની રકવબાભાાં અને કેટરાક યાજ્મની મલધાનવબાભાાં ણ કઇ એક યાજકીમક્ષને 

સ્ષ્ટ્ટ ફહુભતી ભતી નથી તેથી ચ ૂાંટણી શરેાાં કે ચ ૂાંટણી છી કેટરાક ક્ષ બેગા 

ભીને વાંયકુ્ત વયકાય ફનાલે છે આલી વયકાય એ જડાણના યાજકાયણની પ્રરક્રમાનુાં 

રયણાભ છે. જડાણ ભાટે લયાત અંગ્રેજી ળબ્દ રેરટન ળબ્દ કએરીળન યથી ઉતયી 

આવ્મ છે. જેન અથ્ નજીક આલીને જડાવુાં એલ થામ છે.6 આલી જડાણલાી વાંયકુ્ત 

વયકાયભાાં એકઠા થમેરા ક્ષ તાની નીમતઓભાાં કેટરીક ફાાંધછડ કયી એક વાભાન્મ 

રઘતુ્તભ કામ્ક્રભ દ્વાયા વયકાયની યચના કયે છે. 

 જકે વદાફાજી ત ચાલુાં જ યશ ેછે. કઇ એક ક્ષનુાં રશત ન વધાતાાં તે જડાણ 

છડે છે. જ્માયે અન્મ નલ ક્ષ તે જડાણભાાં જડાઇ જામ છે. જેભ કે 2008ભાાં 

વામ્મલાદી કે્ષ યુીએ વયકાયને ટેક ાછ િેંચ્મ ત્માયે તેની વાભે મરુામભમવિંશ 

માદલન વભાજલાદી ક્ષ યુીએ વયકાયભાાં જડાઇને વયકાયને વાંવદભાાં મલશ્વાવન 

ભત ભેલી આીને ફચાલી રેલાભાાં વપ યહ્ય શત. 

 જડાણ વયકાય ફે પ્રકાયની શમ છે. જેભ કે ચ ૂાંટણી શરેાાં જ કેટરાક ક્ષ 

વભજૂતી વાધી અરગ અરગ ફેઠક ય તાના ઉભેદલાય ઉબા યાિે છે. ત ફીજા 

પ્રકાયભાાં યીણાભ આવ્માછી કેલી યીતે કન ટેક રઇ વત્તા ય ફેવી ળકામ તે 

આધાય ય જડાણ કયલાભાાં આલે છે. જ કે ચ ૂાંટણી છી લાળાં જડાણ લધ ુતકલાદી 

શમ છે. તેભાાં ટેક આનાય ક્ષને વાંતલાભાાં ન આલે ત ટેકાછ િેંચલાની ળક્યતા 

લધાયે યશ ેછે. જ્માયે ચ ૂાંટણી શરેાનુાં જડાણ મલચાયવયણી નીમત અને વભાન કામ્ક્રભની 

મલચાયણા છી કયેલુાં શલાથી લધ ુટકાઉ અને આધાયભતૂ ફને છે.  

ભારતની જોડાણ સરકારોનો અભ્યાસ કરતાૂં સ્પષ્ટ થતી કેટીક બાબતોોઃ- 
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1. આ ગઠફાંધનભાાં કઇ એક મલચાયધાયા નશીં યાંત ુ ભાત્ર વત્તા ભેલલી અને 

ટકાલી યાિલી એજ મખુ્મ શતે ુશમ તેવુાં જણાઇ આલે છે.  

2. ફાહ્ય ટેકા આધારયત જડાણ લફનકુળ, બ્રેકભેરીંગન મળકાય અને અસ્સ્થય યશ ે

છે. જેભ કે શ્રી લી.ી. મવિંઘ, દેલગોડાજી, શ્રી આઇ.કે. ગજુયાર લગેયેની વયકાય. 

3. જડાણનુાં યાજકાયણ કોંગે્રવ, બાજ જેલા યાષ્ટ્રીમ ક્ષભાાં લૈચારયક તનાલ અને 

વાંગઠનભાાં અમળસ્ત ેદા કયે છે. તેવુાં જણામ છે. 

4. જડાણના યાજકાયણે વયકાયને ટેક ભેલલા તથા વયકાય ટકાલલા કેટરીક 

લફનતાંદુયસ્ત યવભ મલકવાલી છે. જેભાાં મલયધક્ષના નેતાને શયેાન કયલા, 

તાવ એકભ (વીફીઆઇ)ન િટ ઉમગ કયલ, તેભના ઉય િટા કેવ 

કયલા લગેયે. 

5. પ્રાદેમળક અને નાનાક્ષની નકાયાત્ભક ભમૂભકા મલધેમાત્ભક ફની છે. જે બાયતીમ 

યાજકાયણ અને વભલામતાંત્ર ભાટે ઉકાયક છે. 

6. જડાણના યાજકાયણ ેયાજ્મવબાનુાં ભશત્ત્લ લધાયુું છે. જેભકે ભશત્લના મલધેમક કે 

મનણ્મ વભમે યાજવબા મનણા્મક ભમૂભકા બજલે છે. 

7. જડાણના યાજકાયણથી વભલામ પ્રથાને લધાયે ભજબતૂી ભી છે જેભ કે 

જડાણવયકાયના અસ્સ્તત્લને ટકાલલા બાજ કે કોંગે્રવ જેલા યાષ્ટ્રીમ ક્ષ 

પ્રાદેમળક વભસ્માઓને વભજલા લધ ુપ્રમત્ન કયે છે. યાજ્મ લધ ુવાધન તથા 

લધ ુવત્તા ભાગતા થમા છે. 

8. 1989 છી બાયતની અથ્વ્મલસ્થા ફદરાઇ અને 1991થી સ્ષ્ટ્ટણે નલી 

અથ્નીમતન સ્લીકાય બાયતે કમો. જેથી બાયતીમ વભાજભાાં ભધ્મભ લગ્ અને 

ઉચ્ચ ભધ્મભલગ્ભાાં પેયપાય આવ્મા. અને ગયીફલગ્ની અેક્ષાઓ લધી. આ 

ફાફતે ણ જડાણ વયકાયને અવય કયી છે. 

9. છેલ્રા કેટરાક લોન અભ્માવ કયીએ ત ભાલભૂ ડે છે કે પ્રાદેમળક ક્ષ 

રકવબાભાાં લધનેુ લધ ુ ફેઠક ભેલી જડાણલાી વયકાયભાાં તાની 

અમનલામ્તાને ભજબતુ ફનાલતા જામ છે. દા.ત. 1971ભાાં ચારીવ ફેઠક, 

1977ભાાં ઓગણચાવફેઠક, 1980ભાાં ચત્રીવફેઠક, 1984ભાાં અઠ્ઠાલન ફેઠક. 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 769 

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

1989ભાાં વત્માલીળ ફેઠક, 1991ભાાં ચાવ ફેઠક 1996ભાાં એકવ વત્માલીવ 

ફેઠક, 1998ભાાં એકવ એક ફેઠક આલી છે. 

10. આ વયકાયભાાં બાયત લ્ના ઇમતશાવભાાં વોથી ભટા કોબાાંડ ણ જલા ભળમા 

છે. જેભ કે નયમવિંશયાલજીના વભમભાાં તેભજ ભનભશનમવિંશજીના વભમભાાં સ્ટેમ્ 

કોબાાંડ, સ્ેક્રભ કોબાાંડ, કભન લેલ્થ કોબાાંડ લગેયે. 

11. કેટરીક લાય ભશત્લના િાતાઓ ભાટે િેંચતાણ યશતેી શમ છે અને જ તે ન ભરે 

ત ટેક િેંચી રેલાની ધભકી સધુ્ધા અાતી જલા ભે છે. અશીં શુાં આ ક્ષ 

રકની વેલા કયલા આલેરા દેિામ છે કે ભેલા િાલા? 

12. નયમવિંશયાલજીની વયકાયભાાં મલશ્વાવન ભત ભેલીને વયકાય ટકાલલા ભાટે 

ઝાયિાંડ મસુ્ક્ત ભયચાના ચાય રકવબાના વભ્મના લટ િયીદલા દયેકને એક 

કયડની ઓપય કયામેરી ભનભશનમવિંશજીની 2009ની વયકાયભાાં ણ કેળ પય 

લૉટ કોબાાંડના નાભે બાયતીમ રકળાશી ભાટે કરાંકરૂ ઘટના ફની શતી. જેના 

યુાલા રૂે વાંવદભાાં નટ ઉછાલાભાાં આલી શતી. 

13. પ્રાદેમળક ક્ષ તાના મલસ્તાયભાાં ભજબતૂ ફનતા ગમા છે. અને ક્યાાંક ત મખુ્મ 

ક્ષ ત્રીજા કે ચથા સ્થાને ધકેરાઇ ચકૂ્યા છે. દા.ત. ઉત્તયપ્રદેવભાાં ફ.વ.ા., 

વ.ા. અને ત્માયફાદ કોંગ્રેવને ભત ભેર છે. કેટરાક યાજ્મભાાં પ્રાદેમળક ક્ષ 

યૂા શામલ થઇ ચકૂ્યા છે. જેભ કે જમ્મ-ુકાશ્ભીયભાાં નેળનર કન્પયન્વ, ઉત્તય 

પ્રદેળભા ફવા- વા, ફાંગાભાાં તણૃમરુ કોંગે્રવ, કણા્ટકભાાં જનતાદ (એવ), 

લફશાયભાાં જનતાદ (ય)ુ, તામભરનાડુભાાં ડીએભકે, એઆઇડીએભકે, ભશાયાષ્ટ્રભાાં 

એનવીી, મળલવેના લગેયે. 

14. મખુ્મ યાજકીમ ક્ષ ભાટે વત્તા ય ફેઠા છી આ પ્રાદેમળક ક્ષને વત્તા ટકાલી 

યાિલાની ભથાભણભાાં અને તેભને વાંતલાભાાં જ ભટ વભમ અને નાણાાં વ્મમ 

થામ છે નશીં કે મલકાવભાાં 
મમશ્ર સરકારના નબલાૂં પાસાૂં 

1. જડાણ વયકાયભાાં લડાપ્રધાન વોથી લધ ુવભમ વાથી ક્ષ ને વાચલલા અને 

તેભની લચ્ચેના વાંઘોને ઉકેરલાભાાં જ જામછે. અને યાષ્ટ્રન મલકાવ કે ભશત્લના 

મદુ્દા ફાજુ ય યશી જામ છે. 
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2. વયકાય ઓછી કામ્ક્ષભ અને લધ ુ ભ્રષ્ટ્ટાચાયી ફનેરી જલા ભે છે. જેથી 

વયલાે દેળને ભરુ્ નકુળાન થામ છે. 

3. કેટરીકલાય એલી પ્રણાલરકાઓ ઉબી થામ છે કે જે રકળાશીની ગરયભા ભાટે 

રાાંછનરૂ છે. જેભ કે યુીએ વયકાયભાાં લડાપ્રધાન કયતાાં યુીએના ચેયવ્ન 

વમનમાગાાંધી લધ ુ લજન ધયાલતા શતા. તેવુાં સ્ષ્ટ્ટ જણાઇ આલે છે જેથી 

લડાપ્રધાન દની ગરયભા ઘટે છે. 

4. આ પ્રાદેમળક ક્ષની તાકાત એટરી લધી છે કે કેન્દ્ર વયકાયની આંિભાાં આંિ 

યલીને લાત કયે છે. અને તાનુાં ધાયુું િાત ુાં ભેલીને અને ધાયુ ્ કાભ ાય 

ડાલીને યશ ેછે. 

 અશીં પ્રશ્ન એ છે કે લાસ્તલભાાં ગઠફાંધન વયકાય શ્રેષ્ટ્ઠ છે? શ્રેષ્ટ્ઠ ત એ વયકાય છે 

જે ઇભાનદાય, કલ્માણકાયી અને વાથે વાથે સ્સ્થય ણ શમ. લત્ભાન રયસ્સ્થમતભાાં જ કે 

આ લાત કરઠન રાગે છે યાંત ુઅળક્ય નથી. બયુાઇ વાથે વારુણ આ દુમનમાભાાં ચારે 

છે. વાયાની અેક્ષા યાિલી જઇએ. આિયે અેક્ષા ઉયત દુમનમા ટકી યશી છે. 

વાંદબ્સલૂચ 

1. બ્રહ્મબટ્ટ આય.ડી- યાજ્મતાંત્ર ાન નાં.-51 

2. ાંડયા શવમિુ, યાજ્મળાસ્ત્ર રયચમ બાગ-2, ાન નાં.10-11 

3. એજન, ાન નાં. 82 

4. એજન, ાન નાં. 82 

5. દેવાઇ, કે.વી., ળેઠ, ી.એન.- બાયતન ફાંધાયણીમ મલકાવ- ાન નાં.311 

6. Oxford Dictionary Page No. 139 

વાંદબ્ગ્રાંથ 

1. યાજમતાંત્ર આય.ડી. બ્રહ્મબટ્ટ યમુનલમવિટી ગ્રાંથ મનભા્ણ ફડ્, ગજુયાત યાજ્મ, 

અભદાલાદ. 

2. યાજ્મળાસ્ત્ર રયચમ બાગ-2, શવમિુ ાંડયા, અનડા પ્રકાળન, અભદાલાદ 

3. બાયતન ફાંધાયણીમ મલકાવ, કે.વી. દેવાઇ અને ી.એન. ળેઠ, યમુનલમવિટી 

ગ્રાંથમનભા્ણ ફડ્, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ. 

4. Oxford Dictionary Oxford University Press, New Delhi-110001 


