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याजकीम ऩष आणि वोळर शभडिमा 
२०१४ च्मा रोकवबा ननलििुकीभध्मे प्रचायाचे भध्मभम्शिून वोळर शभिीमाचा लाऩय भोठ्मा 
प्रभािात शोिाय आशे ,  अवे अनेक लृत्तऩत्रे आणि ननमतकाशरकाॊचे भत आशे. आभ आदभी ऩार्टी 
(आऩ), नयें द्र भोदी माॊच्मा प्रचाय तॊराभध्मे वोळर शभडिमा (पेवफुक ,  ट्वलर्टय ,  मु-ट्मूफ आणि इतय 
भोफाईर अ ॅऩ) चा लाऩय भागच्मा ननलििुकीऩेषा न्कीच लालरेरा आशे. माफाफतचा काशी 
आलाला. 

अणिाांच ेआांदोऱन 

भागच्मा लऴी अणिाॊच्मा भ्रष्र्टाचाय वलयोधी आॊदोरनात केजयीलार आणि गर्टाने मा वोळर शभडिमा 
चा उत्तभ लाऩय केरेरा आऩि कदाचचत ऩहशलमाॊदाच ऩाहशरा. मा भध्मे गाॊधी र्टोऩी ऩयत प्रचशरत 
कयिे, त्मालय भै अणिा शु’ अवॊ घोऴला्म शरहशिे, आणि अणिाॊना एकूिच ‘दवुया गाॊधी...’ म्शिून 
वॊफोधिे शे आऩि मा वगळ्माभध्मे ऩाहशरे. मा वलाातून एक ऩष उबा याहशरा आणि मा ऩषाने 
हदलरीची वत्ताशी शभऱलरी1. केलऱ वोळर शभडिमा मारा कायिीबूत न्कीच नव्शता, ऩि मा 
आॊदोरनात आणि आऩच्मा एकूिच उगभ आणि लालीभध्मे मा वोळर शभडिमा चा भोठा प्रबाल 
न्कीच हदवून मेतो.  

आम आदमी पऺ 

ऩषाॊच्मा ऩेजेवभध्मे आऩ"'ने वलााचधक आठ राख 41 शजाय 659 राई् व शभऱललमा आशेत .
 बाजऩच्मा ऩेजलय19 राख राई् व अवलमा तयी त्मा गेलमा चाय लऴाातीर आशेतमॊदा त्माॊच्मा  .
कय ॊनेवची इथेशी दमनीम  . जभा ा ालमा आशेतखात्मालय चाय ते ऩाच राखाॊच्मा दयम्मान राई् व
ऩूयअस्थती अवून, केलऱ तीन राख 76 शजायाॊलयच वभाधान भानाले रागर ेआशेयाामात  .
 शळलवेनेच्मा ऩेजरा18 शजाय, याष्रलादी कय ॊनेवच्मा ऩेजरा 57 शजाय 955 इत् मा राई् व शभऱालमा 
आशेत.  

                                                           
1
 रोकवत्ता, प्रत्माषाशूनशी प्रनतभा वुॊदय. वॊदीऩ आचामा, २३ पेब्रुलायी २०१४ http://www.loksatta.com/vishesh-

news/social-media-election-campaigning-shows-facts-larger-than-actual-381392/?nopagi=1 
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भारतीय जनता पऺ  

बाजऩने १९९८ भध्मे वलाप्रथभ आऩरे वॊकेतस्थऱ उबे केरे शोते. त्माभुऱे १९९९ च्मा 
ननलििुकाॊच्मा आधी शे वॊकेतस्थऱ शा चचचेा वलऴम ा ारा शोता. मा भाध्मभातून ‘इॊडिमा 
ळामननॊग’चा प्रचाय कयणमात आरा शोता. मा ननलििुकीतशी बाजऩच े ऩॊतप्रधानऩदाच े उभेदलाय 
नयेंद्र भोदी माॊनी फऱ्माच लेगलेगळ्मा ऩद्धतीॊचा लाऩय केरा. त्माभध्मे त्माॊची स्लत:च े अ ॅऩ2

, 
लेफवाईर्ट मा दोनशी गोष्र्टीॊभध्मे त्माॊनी नावलन्म आिरे आशे3. माफयोफयच भोदी माॊनी भहशराॊच्मा 
वुयषेवाठी लेगऱे अ ॅऩ फाजायात आिरे4. मा भोफाईर अ ॅऩ ्लाये जय एखा्मा भहशरेरा अवुय्षत 
लार्टत अवेर तय नतने नतचा भोफाईर वॊच ३ लेऱा शरलामचा आशे. अवे केलमालय आधीच ठयलून 
ठेलरेलमा भोफाईर क्रभाॊकाॊलय पोन ककॊ ला वॊदेळ ऩोचिाय आशे. 

  शे अवरे तयीशी त्माॊच्मा प्रचायात बाजऩऩेषा भोदीॊचा प्रचाय अवे थोिवेे अभेूयकेप्रभािे 
अध्मषीम ननलििुकीवायखे चचर हदवते आशे. 

क ांगे्रस पऺ 

नव्लदच्मा दळकात याजील गाॊधीॊच्मा नेततृ्लात बायतात भाहशती आणि वॊसाऩन क्राॊती घिलून 
आििाऱ्मा कय ॊनेव ऩषाचा भार ऩायॊऩूयक ननलििूक प्रचायऩद्धतीलय अचधक बय आशे. कय ॊनेव 
ऩषाभध्मे वोळर भीडिमाच्मा लाऩयाफाफत 2013 च्मा ऩूलााधााऩमतं नततकावा आनश जािलरा 
नाशी; भार बाजऩच्मा ऑनराइन प्रचायाचा येर्टा फघता त्मारा प्रत्मुत्तय देणमावाठी ऑगस्र्ट 2013 
ऩावून कय ॊनेवच्मा वोळर भीडिमा वेरच े प्रभुख दीऩेंदयशवॊश शुिा माॊच्मा नेततृ्लाखारी अनेक 
कामाक्रभाॊची आखिी कय ॊनेवने केरी. मा अॊतगात ऩषाने वोळर शभडिमाचा लाऩय कवा कयाला 
मावाठी देळबय अनेक कामाळाऱाशी २०१३ वारी आमोअजत केलमा शोत्मा. 

                                                           
2
 नयेंद्र भोदीच ेअ ॅऩ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.narendramodi&hl=en 

3
 नयेंद्र भोदी माॊच ेवॊकेतस्थऱ http://www.narendramodi.in/ 

4
 http://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/brand-modi-namo-mobile-app-to-rescue-women-during-

distress/articleshow/30813515.cms 
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 व्ह ट्सअ ॅप  

नेशभीच्मा वोळर शभडिमाच्मा ऩूयघाफाशेयच ेआणि बायतात नुकतेच प्रशवद्ध शोिाये व्शयट्व अ ॅऩ. 
याशुर गाॊधी लयच ेजो्व 

प्रचारतांत्रामध्ये होिारे बदऱ 

बायतात इॊर्टयनेर्टचा लाऩय शा १२.६ र्ट्के रोक कयतात. 

गेलमा दशा लऴांत वलवलध याष्रीम आणि प्रादेशळक याजकीम ऩषाॊकिून शोिाऱ्मा वोळर भीडिमाच्मा 
लालत्मा लाऩयाची दखर ननलििूक आमोगारा देखीर घ्माली रागरी. रोकवबा ननलििुकाॊच्मा 
इनतशावात प्रथभच ननलििूक आमोगाने ननलििूक रललणमावाठी उभेदलायी अजा बयिाऱ्मा 
उभेदलायाॊना त्माॊच्मा ई-भेर खात्माचा तऩळीर आणि वोळर भीडिमालय लालय अवलमाव लालय 
अवरेलमा खात्माॊची ऩूिा भाहशती देिॊ फॊधनकायक केरॊ आशे5. त्माचप्रभािे प्रचायावाठी केलमा 
जािाऱ्मा जाहशयातीॊभध्मे इॊर्टयनेर्ट तथा वोळर भीडिमालय केरेलमा जाहशयातीॊचा खचा वभावलष्र्ट 
कयणमाचा स्ऩष्र्ट उलरेख आमोगाने केरा आशे6.  

ननलििूक आमोगाप्रभािेच वलवलध भाध्मभ वॊळोधन वॊस्थाॊनीदेखीर आगाभी ननलििुकाॊभध्मे 
वोळर भीडिमाचा ककती प्रबाल अवेर शे जािून घेणमाकूयता अनेक वॊळोधन प्रकलऩ याफवलरे 
आशेत. त्माऩैकी बायतात इॊर्टयनेर्ट आणि भोफाईर वेला षेरारा चारना देणमाकूयता स्थाऩन 
कयणमात आरेलमा आमएएभएआम (इॊर्टयनेर्ट अॉि भोफाईर अवोशवएळन ऑप इॊडिमा) ने प्रकाशळत 
केरेलमा अशलाराची वलळेऴ दखर घेतरी जात आशे7. मा अशलारानुवाय 2014 च्मा रोकवबा 
ननलििुकाॊभध्मे 543 रोकवबा भतदायवॊघाॊऩैकी 160 भतदायवॊघाॊभध्मे वोळर भीडिमा प्रबालळीर 
याशीर. मा अशलाराभध्मे अवॊशी म्शर्टरॊ आशे, की 316 भतदायवॊघाॊत वोळर भीडिमाचा प्रबाल शा 
अॊळतः अवेर ककॊ ला त्माचा काशीच ऩूयिाभ शोिाय नाशी. 543 ऩैकी 160 भतदायवॊघाॊत शे प्रभाि 
र्ट् ् माॊच्मा हशळफेात 30 र्ट्केऩमतं जातॊ आणि कोित्माशी ऩषारा वोळर भीडिमारा गाॊबीमााने 
                                                           
5
 ऩान क्र.. २९७ http://eci.nic.in/eci_main/ElectoralLaws/compendium/compendium2014_03022014.pdf  

6
 Commission’s letter no. 491/SM/2013/Communication, dated 25th October, 2013- Instructions of the 

Commission with respect to use of Social Media in Election Campaigning 

7
 Internet in India 2013, 07 Nov 2013 http://www.iamai.in/rsh_pay.aspx?rid=0xVjWOWUhSU= 
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घेणमावाठी शे प्रभाि ऩुयेवॊ आशे8. कदाचचत त्माभुऱेच वलाच ऩष मा नलभाध्मभारा गाॊबीमााने घेत 
आशेत. 

बायतात इॊर्टयनेर्ट भाध्मभाची ऩोच 12.6 र्ट्के अवरी तयी जागनतक क्रभलायीत माफाफतीत 
बायताचॊ स्थान 122 लॊ आशे. नाभीि बागाचा वलचाय कयता इॊर्टयनेर्ट लाऩयाचॊ प्रभाि अजूनशी 
अत्मलऩच आशे. इॊर्टयनरे्ट लाऩयकत्मांचॊ ळशयी - नाभीि अवॊ गिुोत्तय कालरॊ तय त े
वलावाधायिऩिे 8-3 अवॊ वलऴभ हदवतॊ. भोफाईर्लाये इॊर्टयनेर्ट लाऩयिाऱ्माॊचॊ प्रभाि लालरेरॊ 
अवरॊ, लालीचा ऩुलचा र्टप्ऩा घातीम (ए् वऩोनेअन्ळमर) लालीचा अवरा तयी आजघिीरा ते प्रभाि 
नगणमच आशे. त्मातशी वोळर भीडिमाचा लाऩय शा अजूनशी शेतुऩूलाक गाॊबीमााने शोणमाऐलजी तो 
आकअस्भक आणि अननमशभत अवतो, त्माभुऱे वोळर भीडिमा्लाये भतननशभाती ककती प्रभािात 
शोऊ ळकते शे ठयलिे अलघि आशे. 

भशायाष्रात जवे मू-र्टय़ूफ ल एपएभचा प्रबाली लाऩय कयणमाच ेकाभ याज माॊनी वलाप्रथभ केरे, 

त्माचप्रभािे ३-िीचा प्रथभ लाऩय केरा तो बाजऩच ेऩॊतप्रधानऩदाच ेउभेदलाय नयेंद्र भोदी माॊनी. तव े
ऩाहशरे तय भोदी माॊनी वोळर भीडिमाच्मा तॊरात आज वलाानाच भागे र्टाकलमाच ेहदवत आशे. 

वलवलध ऩषाॊच्मा प्रचायाच्मा प्रत्मेक तॊरावाठी फिय़ा कॊ ऩन्मा उभ्मा याहशलमा आशेत. घोऴिा, ऩषाचे 
धोयि, आकऴाक जाशीयनाभा तमाय कयणमाऩावून एवएभएव, भोफाइर, अ ॅप्व, गुगर, पेवफुक, 

इॊर्टयनेर्टच्मा प्रत्मेक अॊगाचा प्रबाली लाऩय नेत्माची प्रनतभा वलकशवत कयणमाऩावून ऩषारा 
रोकाॊऩमतं ऩोशोचवलणमाचे काभ करू रागरे. आमर्टी षेरातीर तासाॊच ेतापेच्मा तापे वलवलध ऩष 
आता फाऱगू रागरे अवून शे ऩेि कामाकते ऩषावाठी अशोयार काभ करून ऩष ल नेत्मारा 
जनतेऩमतं ऩोशोचवलणमाच ेकाभ करू रागरे आशेत9. 
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8
 https://www.watblog.com/2013/10/09/social-media-campaigns-may-swing-2-3-votes-in-upcoming-2014-lok-
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9
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