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1. प्रस्ताविा  :- 

वनिडणूक आवण लोकशाही शासनव्यिस्था मधे्य वनिडणुकीला अवतशय महत्त्व असते वनिडणूक आवण लोकशाही या 

एकाच नाण्याच्या दोन बािू आहेत कोणत्याही देशातील लोकशाहीचे भवितव्य तेथे होणाऱ्या पारदशी ि वनष्पक्ष वनिडणुकाांिर 

अिलांबून असते िर सािवविक वनिडणुका हे योग्यरीत्या पार पडल्या नाहीत तर सांपूणव लोकशाही व्यिस्था ही पूणवपणे सांकटात सापडते 

भारतामधे्य स्वतांि ि वनष्पक्ष वनिडणुकाांसाठी अनुचे्छद 324 मधे्य स्वतांि वनिडणूक आयोगाची तरतूद भारतीय सांविधानामधे्य 

करण्यात आली आहे.  

आतापयंत भारतामधे्य लोकसभेच्या सतरा सािवविक वनिडणुका आवण विविध राज्याांमधे्य विधानसभेच्या वनिडणुका 

यशस्वीररत्या सांपन्न झाल्या आहेत सिावत मोठी लोकशाही शासनव्यिस्था असलेल्या भारतामधे्य वनिडणुका अवधक पारदशी ि 

वनष्पक्षपणे होण्यासाठी िेळोिेळी भारतीय वनिडणूक आयोग भारतीय शासन आवण न्यायालयाने सुधारणा घडिून आणल्याचे 

प्रत्ययास येते मतदाराच्या मनातील गरि ओळखून त्याला योग्य न्याय देण्याचे काम वनिडणूक आयोग आवण न्यायालयाने केलेले 

आहे.  

वनिडणूक सुधारणा करण्यासाठी िेळोिेळी विविध आयोग आवण सवमत्याची नेमणूक करण्यात आलेली आहे 1974 मधे्य 

ियप्रकाश नारायण आवण तारकुां डे याांच्या अध्यक्षतेखाली सवमती वनयुक्त करण्यात आली होती वदनेश गोस्वामी सवमती 1990 

न्यायमूती व्ही.के. कृष्ण अय्यर सवमती 1994 इांद्रवित गुप्ता सवमती 1998 न्यायमूती कुलदीपवसांग सवमती इत्यादी सवमत्याांची नेमणूक 

वनिडणूक सुधारणा करण्या सांबांधी करण्यात आली होती िरील सिव सवमत्याांनी वनिडणुक करण्यासांबांधी महत्त्वाच्या सुधारणा 

सुचविल्या होत्या त्यामधील काही सुधारणा प्रत्यक्षात अांमलात आणलेल्या आहेत.  

अलीकडच्या काळात वनिडणूक आयोगाने मतदान प्रविया सांबांधी महत्वपूणव बदल केल्याचे वदसून येते पूिीच्या काळी 

मतेपविके ऐििी आता इलेक्ट्र ॉवनक मतदान यांिाांचा िापर वनिडणूक घेण्याकररता करण्यात आला आहे कारण पूिीच्या काळी 

मतदानामधे्य होणारी गडबड वकां िा गैरप्रकार या प्रकाराला आळा घालण्याकरीता वनिडणूक आयोगाने इलेक्ट्र ॉवनक मतदान यांि 

वनिडणुका घेण्याकररता उपयोगात आणलेली आहे.  एिढेच नाही तर अशा वकती तरी सुधारणा वनिडणुक आयोगाने केलेल्या आहेत.  

या सिव सुधारणा वनिडणुक प्रवियेशी आवण मतदार ितवनाशी सांबांधीत असुन तसेच लोक प्रवतवनधी करीता पण सुधारणा वनिडणुक 

आयोगाने केलेल्या आहेत. परां तु प्रसु्तत शोध प्रबांधामधे्य ईव्हीएम विषयीची सुधारणा ह्या सांबांधीचे अध्ययन करण्यात येणार आहे. 

साराांश  :  भारतीय वनिडणुक आयोगाने अवलकडच्या काळात म्हणिेच 1992 सालापासुन पुिीच्या काळी होणारे मतदान हे 

मतपविकेिर केले िात होते.  त्यामुळे मतदानामधे्य गैरप्रकार होऊ लागले आवण मतदानाचा वनकाल सुध्दा उवशरा लागु 

लागला.  एक प्रकारे मतदानामुळे वनकाल लागण्याकरीता विलांब होऊ लागला.  

 1992 सालानांतर ईव्हीएम (EVM) चा प्रयोग प्रायोवगक तत्वािर करण्यात आला आवण 1993 ते 1999 च्या सािविीक 

वनिडणुकीमधे्य ईव्हीएम (EVM) यांिाचा मतदान घेण्याकरीता िापर सुरु झाला.  त्यामुळे मतपविके ऐििी EVM मशीन 

मतदान घेण्यासाठी उपलब्ध झाल्यामुळे मतदानाचा टक्का िाढला आवण मतदानाचा वनकाल सुध्दा िेळेिर लागु लागला.  

अवतशय महत्वाची सुधारणा वनिडणुक आयोगाने केली आहे. 

 परां तु कालाांतराने ईव्हीएम मशीन िर होणारे मतदान हे सांशयास्पद होउु लागले असा सांशय मतदानाांच्या मनामधे्य 

वनमावण होऊ लागला.  म्हणिेच मतदाराने मत वदले एका उमेदिाराला परां तु ते मत िात होते दुसऱ्याच उमेदिाराला अशा 

प्रकारचा सांशय ईव्हीएम यांिामुळे मतदाराांमधे्य वनमावण झाला. 

 तसेच विविध रािकीय पक्षाांचे सुध्दा म्हणणे असे होते की, ईव्हीएम मशीन हे हॅक केल्या िाऊ शकते. त्यामुळे 

पुिीचीच मतपविका वनिडणुका घेण्याकरीता िापरण्यात यािी अशी मागणी केली आहे.  भारतीय वनिडणुक आयोगाने िारांिार 

रािकीय पक्षाांना आवण मतदाराांना ईव्हीएम मशीन कशी सुरवक्षत आहे हे वसध्द करुन दाखविले आहे.  यािरुन असे वदसुन 

येते की भारतीय वनिडणुक आयोगाने लोकशाही शासन व्यिस्थेमधे्य होणाऱ्या वनिडणुका कशा पारदशी ि वन:पक्षपणे पार 

पाडता येतील.  याकरीता केलेल्या सुधारणा मुळे लोकशाही शासन व्यिस्था अवधक बळकट होईल. 
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2. सांशोधि नवषयाचे  महत्व :- 

 पुिीच्या काळी मतदान प्रविया अवतशय वकचकट ि कठीण प्रकारची पध्दत होती.  मतदानाच्या िेळी मतदानामधे्य गैरप्रकार 

िास्त प्रमाणामधे्य होत असे.  कारण मतदानामधे्य होणारा घोळ आवण मतदानाच्या िेळी होणाऱ्या गैरप्रकाराला आळा घालण्याकरीता 

वनिडणूक आयोगाने इलेक्ट्र ॉवनक मतदान यांि याचा िापर वनिडणूका घेण्याकरीता केलेला आहे.  कारण मतदानाचा वनकाल हा 

अवतशय िलदररत्या या यांिामुळे होऊ लागला.  तसेच मतदानामधे्य होणारे गैरप्रकार याला आळा बसण्याकरीता इलेक्ट्र ॉवनक मतदान 

यांि उपयुक्त ठरलेले आहे. म्हणुन लोकशाही शासन व्यिस्थेमधे्य वनिडणुका ह्या यशस्वीपणे ि वन:पक्षपणे पार पाडण्याकरीता 

इलेक्ट्र ॉवनक मतदान यांि उपयुक्त ि महत्वपुणव ठरत आहे. 

3.  सांशोधिाची उनिष्ट्ये :-  

1) वनिडणुक सुधारणा सवमत्या वकां िा आयोगाने सुचविलेल्या वशफारशीचा अभ्यास करणेे्. 

2) वनिडणुक प्रवियेशी सांबांधीत केलेल्या सुधारणाांचा अभ्यास करणे. 

3) ईव्हीएम यांिाच्या िापराबाबत मतदाराच्या मनामधे्य वनमावण झालेल्या सांशयाबाबतचे अध्ययन करणे. 

4) मतदाराांना उपलब्धे् करुन वदलेल्या NOTA (None of the Above)  या पयावया बाबत मतदाराांचे मत िाणुन घेणे. 

4. सांशोधिाची गृनहतके :-  

1) ईव्हीएम यांिाविषयी मतदाराांमधे्य सांशयाचे िातािरण वनमावण झाल्याचे आढळते. 

2) न्यायालयीन वनणवयामुळे भारतीय मतदाराांना नोटा चा पयावय उपलब्धे् होऊन मतदानाचे प्रमाण िाढल्याचे आढळून येते. 

3) मतदाराांमधे्य VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail)  विषयी पावहिे तेिढी िागृती वदसुन येत नाही. 

4) वनिडणुक सुधारणा सवमत्याांनी सुचविलेल्या बहुताांश वशफारशी अिुनही अांमलात आणल्या नाहीत. 

 

5. सांशोधिाची व्याप्ती व मयाादा  :- 

 भारतातील वनिडणुक सुधारणाांचे विशे्लषणात्मक अध्ययन या विषयाचे अध्ययन करताांना भारतातील वनिडणुक सुधारणाांचे 

विशे्लषणात्मक पध्दतीने अध्ययन केले िाणार आहे.  अलीकडील काळात मतदाराांना इलेक्ट्र ॉवनक मतदान यांि मतदान 

करण्याकरीता उपलब्धे् करुन देण्यात आलेले आहे.  त्याच बरोबर मतदाराांना (NOTA)  नोटाचा पयावय सुध्दा उपलब्धे् करुन वदला 

आहे.  वशिाय मतदाराला मतदानाची खािी होण्याकरीता (VVPAT) व्हीव्हीपॅट सांबांधीची सुधारणा करण्यात आली आहे.  म्हणुन 

नोटाविषयी असलेले मत ि व्हीव्हीपॅट विषयी मतदाराांमधे्य असलेली िागृती चा सांबांधीचे अध्ययन प्रसु्तत प्रबांधामधे्य केले िाणार 

आहे. 

 

6. सांशोधि पध्दती  :- 

 प्रसु्तत विषयाचे अध्ययन करण्याकरीता विशे्लषणात्मक सांशोधन पध्दतीचा िापर केला िाईल. प्रसु्तत प्रबांधाच्या 

अध्ययनासाठी प्राथवमक ि क्मददतीय साधनाचा िापर केला िाईल.  तसेच सिेक्षण करुन मुलाखतीच्या माध्यमातुन प्रसु्तत विषयाचे 

तथ्य सांकलन केले िाईल. 

 

ईव्हीएम बिल जाणुि घेऊ  :- 

 ईव्हीएम म्हणिेच इलेक्ट्र ॉवनक िोटी ांग मशीन पुिीच्या  काळी मतदान साठी असणाऱ्या मतपेट्या कालबाह्य होऊन आता 

मतदानासाठी आवण वनकाल मोिण्यासाठी इलेक्ट्र ॉवनक िोटी ांग मशीन (EVM) या आधुवनक उपकरणाचा मतदान घेण्यासाठी िापर 

वनिडणुक आयोगाने सुधारणा करुन उपलब्ध  केला आहे.  

 1977 साली ईव्हीएम विषयीचा प्रस्ताि माांडल्या गेला, 1979 मधे्य पवहल्याांदा ईव्हीएम तयार करण्यात आले.  6 ऑगष्ट् 

1980 ला सिवप्रथम ईव्हीएम (EVM) चे प्रात्यावक्षक सिव पक्षाांना दाखविण्यात आले. आवण देशामधील काही राज्याच्या विधान सभेच्या 

वनिडणुकीकरीता ईव्हीएम चा िापर केरळ, रािस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यामधे्य केला आहे.   

 सांपूणव देशभरात ईव्हीएम (EVM) मशीनचा िापर 2009 च्या सािविीक लोकसभेच्या वनिडणुकीमधे्य केला आहे.  तेव्हापासुन 

ते आिपयंत सािविीक लोकसभेच्या वनिडणूका ि राज्याच्या विधानसभेच्या वनिडणुकीमधे्य ईव्हीएम (EVM) मशीनचा िापर मतदान 

घेण्याकरीता केला िातो. 

 

न्यायालयीि निणाय  :- 

 लोकशाहीला अवधक बळकट करण्याकरीता नोटा (NOTA) या वचन्हाचा पयावय मतदाराांना देण्यात आला आहे.  सिोच्च 

न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2013 च्या आदेशान्वये सिव राजे्य आवण कें द्रशासीत प्रदेशातील सिव नागररकाांना नकारावधकार (नोटा) हा 

पयावय उपलब्ध करुन देण्यात आला.  नोटा च्या पयावयामुळे एखाद्या मतदाराांची मतदान करण्याची ईच्छा नसेल तर कोणत्याही 
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उमेदिाराला आपले मत द्याियाचे नसेल तर तो मतदार आपला गोपवनयररत्या हक्क नोटा ला मतदान करुन बिािु शकतो.  अशा 

प्रकारची सुधारणा वनिडणुक आयोगाने केलेली आहे. 

 

मतदाि पारदशाकतेसाठी वापरण्यात येणारे VVPAT  :- 

 व्हीव्हीपॅट (VVPAT) हे मशीन एक प्रकारे वप्रांटर होय.  यामुळे िेव्हा मतदार आपले मतदान करतो तेव्हा ते कोणत्या 

व्यक्तीला केले आहे. त्याबाबतची एक छोटी पािती येते.  यािरुन मतदार आपण नेमके कोणाला मत वदले आहे मत हे योग्य 

व्यक्तीलाच गेले आहे की नाही याची खािी करुन घेिु शकतो याकरीता वनिडणुक आयोगाने महत्वाची सुधारणा अवलकडच्या काळात 

केलेली आहे. 

 प्रसु्तत शोध प्रबांधामधे्य प्रश्नािलीच्या माध्यमातुन प्राप्त झालेल्या मावहतीच्या आधारािर भारतातील वनिडणुक सुधारणाांचे 

विशे्लषणात्मक अध्ययन शोध प्रबांधात केले आहे. 

 

सारणी क्र. 1 

ईव्हीएम (EVM) च्या सांशया बाबत सारणी 

अ.क्र. नववरण सांख्या शेकडा प्रमाण 

1)    

2)     

3)    

25 पेक्षा कमी 

25 ते 40 

40 ते 80 

04 

06 

10 

28.57% 

35.75% 

65.12% 

 एकुण 20 100% 

(स्त्रोत – व्यक्तीगत सिेक्षणाच्या आधारािर) 
  

िरील सारणी िरुन स्पष्ट् होते की, सिाववधक 65.12% हे 40 ते 80 च्या ियोगटातील मतदार आहेत. तर सिावत कमी 28.57% हे 25 

पेक्षा कमी ियोगटातील मतदार आहेत, यािरुन असे स्पष्ट् होते की, 40 ते 80 ियोगटातील मतदाराांचे ईव्हीएम (EVM) यांिाविषयी  

मतदाराांमधे्य सांशय वदसुन येतो. 

 

सारणी क्र. 2 

िोटा या नचन्हामुळे मतदािाचे प्रमाण वाढलेले आहे सारणी 

अ.   क्र. नववरण सांख्या शेकडा प्रमाण 

1)    

2)     

3)    

नौकरी करणारे मतदार 

मिुरी करणारे मतदार 

इतर 

10 

02 

08 

71.44% 

14.28% 

14.28% 

 एकुण 20 100% 

(स्त्रोत – व्यक्तीगत मावहतीच्या आधारािर) 
  

िरील तावलकेिरुन िरुन असे स्पष्ट् होते की, नौकरी करणारे मतदार हे 71.44% नोटा वचन्हाच्या िापरामुळे मतदानाचे प्रमाण 

िाढल्याचे साांगतात तर इतर मतदार हे 14.28% नोटा या वचन्हाच्या िापरामुळे मतदानाचे प्रमाण िाढत नाही असे साांगतात. 

 

सारणी क्र. 3 

व्हीव्हीपॅट नवषयी मतदाराांमधे्य असलेली जागृती नवषयी सारणी 

अ.   क्र. नववरण सांख्या शेकडा प्रमाण 

1)    

2)     

3)    

20 पेक्षा कमी 

30 पेक्षा िास्त 

60 पेक्षा िास्त  

04 

06 

10 

28.58% 

42.86% 

28.56% 

 एकुण 20 100% 

(स्त्रोत – व्यक्तीगत मावहतीच्या आधारािर) 
  

िरील सारणीिरुन िरुन असे स्पष्ट् होते की, 20 पेक्षा कमी मतदार हे व्हीव्हीपॅट (VVPAT) या यांिाविषयी िागृत नाहीत. तर सिाववधक 

30 पेक्षा िास्त मतदार हे व्हीव्हीपॅट (VVPAT) या यांिाविषयी 42.86% िागृत वदसुन येत नाही.  म्हणुन मतदाराांमधे्य व्हीव्हीपॅट 

(VVPAT) या यांिाविषयी पावहिे तेिढी िागृती असल्याचे वदसुन येत नाही. 
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सारणी क्र. 4 

निवडणुक सुधारणा सनमत्ाांिी सुचनवलेल्या नशफारशी सांबांधी सारणी 

 

अ. क्र. नववरण सांख्या शेकडा प्रमाण 

1)    

 

   

2)     

वनिडणुक सुधारणा सवमत्याांनी वशफारशी सुचविलेल्या 

प्रत्यक्षात अांमलात आणल्याद आहेत.  

 

वनिडणुक सवमत्याांनी सुचविलेल्या वशफारशी प्रत्यक्षात 

अांमलात आणल्या नाहीत. 

12 

 

 

 

08 

60.00% 

 

 

 

40.00% 

 एकुण 20 100% 

 िरील सारणीिरुन िरुन असे स्पष्ट् होते की, भारतीय  वनिडणुक सुधारणा सवमत्याांनी सुचविलेल्या वशफारशी प्रत्यक्षात 

अांमलात आणल्याचे 60% प्रमाण वदसून येते तर भारतीय  वनिडणुक सुधारणा सवमत्याांनी सुचविलेल्या वशफारशी पैकी प्रत्यक्ष अांमलात 

आणल्या नाहीत त्याचे 40% प्रमाण वदसून येते. 
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