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ચ  ૂંટણી બોન્ડ અને નાણાકીય અસ્પષ્ટતા   

 

A. ચ  ૂંટણી બોન્ડ વિશે:- 

ચ  ૂંટણી બોન્ડ એક નાણાકીય સાધન છે, જેના દ્વારા રાજકીય પક્ષો ભૂંડોળ મેળવી શકે છે. 2017-
18 માૂં કેન્દ્ન્િય બજેટમાૂં નાણામૂંત્રી દ્વારા તેને પ્રથમ વાર જાહરે કરવામાૂં આવ્યૂં. ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
યોજના 2018, ચ  ૂંટણી બોન્ડ એક પ્રોમમસરી નોટ છે, જે બેરર ચેક સમાન છે. એટ્લે  તેમાૂં 
ખરીદનાર કે લેનારનયૂં નામ હોવયૂં જરૂરી નથી, તેમજ તેના માલલકી મવશેની કોઈ માહહતી 
રાખવાની જરૂર નથી, અન ેતે ધારણ કરનાર (રાજકીય પક્ષ) તેનો માલલક છે. તેમ માનવમાૂં 
આવે છે.  

જાન્્યઆરી 2018 માૂં ગેઝેટ દ્વારા સ  લચત કરવામાૂં આવેલ આ યોજના ભારતના કોઈ પણ 
નાગહરકને અથવા ભારતીય કૂંપનીઓને આ “બોન્ડ” દ્વારા દાન આપવાની છૂટ આપે છે. બોન્ડ રૂ. 
1000, રૂ.10,000, રૂ.1 લાખ, રૂ. 10 લાખ, અને રૂ. 1 કરોડ ના ગયણાૂંકમાૂં હશે અને તઓે ત ે
તેમની પસૂંદગીના પક્ષને આપી શકશે, અને જે તે પક્ષ દ્વારા બોન્ડને 15 હદવસમાૂં વટાવવાના 
રહશેે.  

કોઈ પણ વયક્તત વયક્તતગત અથવા બીજા વયક્તતઓ સાથે મળીને ગમ ેતેટલા ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
ખરીદી શકશે, તેમાૂં કોઈ વયાવસામયક કૂંપનીન ેપણ કોઈ મયાાદા નથી.  જે ચ  ૂંટણી બોન્ડ 15 
હદવસમાૂં વટાવયા ન હોય તે પ્રધાનમૂંત્રી રાહત કોષ માટે મનયત બેન્કમાૂં જમા કરાવવાના 
રહશેે. અત્યારસયધીમાૂં 144 આવા બોન્ડ પ્રધાનમૂંત્રી રાહત કોષમાૂં જમાૂં થયા છે, જેની કયલ રકમ 
રૂ.20.2833 કરોડ થાય છે, જે ચ  ૂંટણી બોન્ડદ્વારા મળેલ દાનની 0.31% જેટલી થાય છે. એટ્લે 
અત્યારસયધીના 15 વખતના બોન્ડના તબક્કામાૂં 99.69% ચ  ૂંટણી બોન્ડ ખરીદ્યા તારીખથી 15 
હદવસમાૂં વટાવવામાૂં આવયા છે.  

ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા દાન મેળવવા રાજીકીય પક્ષોને નીચે મયજબના માપદૂંડ લાગય પડે છે.  

i. લોકપ્રમતમનમધત્વ ધારો 1951 ની કલમ 29A  નીચે નોંધાયેલા છે. 
ii. છેલ્લી મવધાનસભા અથવા લોકસભાની ચ  ૂંટણીમાૂં તેન ેકમ સે કમ 1% મત મળેલ હોવા 

જોઈએ.  
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ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજનાને અનયલક્ષીને લોકપ્રમતમનમધત્વ ધારાની 29C માૂં ફેરફાર કરી દાતાનયૂં 
નામ અને મવગતોનયૂં રેકોડડ રાખવા અંગે તેમજ ચ  ૂંટણી પૂંચને વામષિક તેની મવગતો આપવા 
અંગેની જોગવાઈ રદ કરવામાૂં આવી.  

B. એડીઆર દ્વારા ચ  ૂંટણી બોન્ડના વિગતોન ૂં વિશ્લેષણ  

એડીઆર દ્વારા અત્યારસયધીમાૂં કયલ 15 તબક્કામાૂં ખરીદાયેલાૂં અને વટાવેલાૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડની 
રકમ મવશે મવગતે મવશ્લેષણ કરવામાૂં આવ્યૂં છે. તેમાૂં તે કઈ બ્ાૂંચમાૂં ખરીદયેલા છે, અને કયા 
પક્ષ દ્વારા ક્ાૂં વટાવવામાૂં આવયા તેનય ૂં મવશ્લેષણ પણ છે. પ્રાથમમક તારણો નીચે મયજબ છે.  

1. માચડ 2018 થી જાન્્યઆરી 2021 સયધીના 15 તબક્કામાૂં કયલ 12,924 ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
ખરીદાયાૂં જેની કયલ રકમ 6534.78 કરોડ છે. 6514.50 કરોડની કીમતના 12,780 
ચ  ૂંટણી બોન્ડ વટાવવામાૂં આવયા છે. કયલ બોન્ડમાૂંથી 55.43% બોન્ડ માચડ અને એમપ્રલ 
2019 દરમ્યાન ખરીદવામાૂં આવયા છે, જે લોકસભાન ચ  ૂંટણીનો સમયગાળો હતો.  

2. 92.046% અથવા 6015 કરોડ રૂમપયાના ચ  ૂંટણી બોન્ડ એક કરોડના ગયણાૂંકમાૂં હતા, જે 
દશાડવે છે, ચ  ૂંટણી બોન્ડ કોઈ વયક્તતગત રીતે નહી પણ કૂંપની દ્વારા વધય પ્રમાણમાૂં 
ખરીદવામાૂં આવી રહ્યા છે.  

3. માચડ 2018 થી જાન્્યઆરી 2021 દરમ્યાન 5013.52 કરોડ રૂમપયાના 9108 ચ  ૂંટણી 
બોન્ડ નવી હદલ્લી ખાતેજ વટાવવામાૂં આવયા છે. (જ્યારે સૌથી વધય બોન્ડ મયૂંબઈ ખાત ે
ખરીદવામાૂં આવયા છે) કે જ્યાૂં રાષ્ટ્રીય પક્ષોના મયખ્ય કાયાડલયો આવેલ છે.  

4. નાણાકીય વષડ 2017-18 અને 2018-19 દરમ્યાન રાજકીય પક્ષોન ે રૂ.2760.20 કરોડ 
રૂમપયાનયૂં દાન ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી મળ્યૂં, તેમાૂંનય ૂં 60.17% (રૂ.1,660.89 કરોડ) માત્ર 
શાસક પક્ષને મળ્યૂં.   

5. ચ  ૂંટણી પૂંચન ેસોંપેલ અહવેાલ અનયસાર, વષડ 2017-18માૂં BJP પક્ષન ેચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વાર 
મળેલ દાનના 95% એટ્લ ેરૂ.210 કરોડનયૂં દાન મળ્યૂં. જ્યારે વષડ 2018-19 માૂં BJP ન ે
રૂ.1450 કરોડ નયૂં દાન ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા મળ્યૂં જ્યારે રૂ.383 કરોડનયૂં દાન મળ્યૂં.  

6. કયલ રકમની 60.08% રકમના ચ  ૂંટણી બોન્ડ લોકસભાની 2019ની ચ  ૂંટણીના સમયગાળા 
દરમ્યાન, એટ્લે માચડ 2019 (8 મો તબક્કો), એમપ્રલ 2019 (9મો તબક્કો) અને મ ે
2019 (10 મો તબક્કો) દરમ્યાન વટાવવામાૂં આવયા છે.  
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7. કેમ કે આ યોજનામાૂં દાન આપનાર ના નામની ગયપ્તતાની જોગવાઈ છે, એટ્લ ે
રાજકીય પક્ષોને દાન આપવામાટે નયૂં આ સૌથી લોકમપ્રય સાધન બન્્યૂં છે. એડીઆરના 
મવશ્લેષણ અનયસાર 2018-19 દરમ્યાન પક્ષોએ કરેલ કયલ આવકમાૂંથી 52% થી વધય 
આવક ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા મળેલ દાનમાૂંથી થયેલ છે. 

8. નાણાકીય વષડ 2018-19 માૂં એડીઆરને જાણવા મળ્યૂં છર રાષ્ટ્રીય પક્ષો BJP, INC, 
NCP, અને AITC એ રૂ.1906.68 કરોડ જ્યારે 7 ક્ષેત્રીય પક્ષ BJD (બીજય જનતા દલ) , 
તેલૂંગાણા રાષ્ટ્રીય સમમમત (TRS), YSR- C, મશવ સેના (SHS), તલેગય દેસમ પાટી 
(TDP), જનતા દલ સેક્યયલર (JDS) અન ેમસક્કક્કમ ડેમોકે્રહટક ફ્રન્ટ (SDF) ન ેરૂ.578.49  
કરોડ ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી દાન મળ્યૂં.  

9. નાણાકીય વષડ 2019- 20 માૂં કયલ 8 પક્ષોના ઓહડટેડ હહસાબો ચયટણી પૂંચની વેબસાઇટ 
પર જાહરે મયકાયેલા મળયા, તેનય ૂં મવશ્લેષણ કરવામાૂં એડીઆર દ્વારા કરવામાૂં આવ્યૂં. છે, 
AITC, BJD, TDP, AIADMK, SAD, DMK, & JDU ને કયલ રૂ. 322.37 કરોડ દાન 
ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા મળ્યૂં છે.   

10. વષડ 2018-19 -20 દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય પક્ષોને સૌથી વધય એટ્લે રૂ.881.26 કરોડ નયૂં દાન 
કોપોરેટ પાસેથી મળ્યૂં છે. નાણાકીય વષડ 2016-17 દરમ્યાન તે રૂ.563 કરોડ હત યૂં, 
જ્યારે 2014-15 માૂં (લોકસભા ચ  ૂંટણીનો સમય) ત ેરૂ.573.18 કરોડ હત યૂં.   વષડ 2012-13 
થી વષડ 2018-19 વચ્ચે કોપોરેટ પાસેથી રાષ્ટ્રીય પક્ષોને મળતાૂં દાનમાૂં 974% ટકાનો 
વધારો થયો છે. 

C. ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજના 2018 મનસ્િી, ગેર બૂંધારણીય અને સમસ્યારૂપ કેમ છે?  

1. નાણાૂં કાયદો 2017 દ્વારા ચ  ૂંટણી બોન્ડને રાજકીય ભૂંડોળ મેળિિા માટેન ૂં એક સાધન 
તરીકે લાિિામાૂં આવ્યા. આ કાયદો “નાણાૂં બબલ” તરીકે પસાર કરિાૂં આવ્યો. તેમાૂં 
કરેલી જોગિાઈ અન સાર રાજીકીય પક્ષોને ચ  ૂંટણી પૂંચ સમક્ષ રજ  કરિાના િાવષિક 
અહિેાલ “ચ  ૂંટણી બોન્ડ” થકી દાન આપનારન ૂં નામ અને સરનામાૂંની વિગતો જાહરે 
કરિાની જરૂર નથી. આ જોગિાઈની રાજકીય પક્ષો અંગેની પારદવશિતાપર મોટી અસર 
થશે અને રાજકીય દાન પ્રત્યેના દૃષ્ષ્ટકોણમાૂં પાયાનો ફેરફાર કરશે.  
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2. નાગરરકનો મ  ળભ  ત અવધકાર “જાણિાના અવધકાર” ને ચ  ૂંટણી બોન્ડ ઉલ્લૂંઘન કરે છે. 
મારહતી પર આ પ્રકારનો ગેરવ્યાજબી અને તકાિગરના પ્રવતબૂંધથી જાહરે હીત 
જોખમાય છે, તેમજ પારદવશિતા અને જિાબદેરહતાને મ  ળભ  ત રીતે ન કસાન પહોંચે છે.  

 

3. િધ માૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડ વિશેની વિગતો નાગરરકો મેળિી શકતા નથી પણ જે તે સરકાર 
તે SBI પાસેથી ડેટા માૂંગિીને મળેિી શકશે. આનો અથા એિો થાય છે, કે નાણાૂં કોણ 
કોને આપે છે, આ બાબત ેમાત્ર કરદાતાઓને, નાગરરકોને અંધારામાૂં છે. ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
વપ્રન્ટ કરિાના, તેને િટાિિામાૂં માટે SBI દ્વારા લેિામાૂં આિત ૂં કવમશન િગેરેનો ખચા 
કેન્ર સરકાર દ્વારા કરદાતાઓના જાહરે નાણાૂંમાૂંથી કરિામાૂં આિે છે.  

 

4. ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી એક અવનવિત, અમયાાદ અને રહસ્યમય દાનમાટેના દરિાજા ખ  લ્યાૂં 
છે, જે ચ  ૂંટણી અન ે રાજીકીય પ્રરિયામાૂં આિેલ રૂ.6500 કરોડ જેટલ ૂં ગેરકાયદેસરના 
ભૂંડોળને કાયદેસરન ૂં બનાિે છે, અન ેસાથે સાથ ેરાજકીય પક્ષોમાૂં નાણાકીય ભૂંડોળની 
અસ્પષ્ટતાને િધારે છે.  

 

5. ચ  ૂંટણી બોન્ડ મવશે આશૂંકા વયતત કરતાૂં મવમવધ કેન્દ્ન્િય સૂંસ્થાઓ જેવી કે ભરતી રીઝવડ 
બેન્ક, કાયદા મૂંત્રાલય, અને અનેક રાજ્ય સભાના સાૂંસદોએ સરકારને ચેતવયા હતા કે, 
આનાથી કાળા નાણાનયૂં ચલન, અવૈધ નાણાની હરેફેરી, બોડડર પારથી નાણાની હરેફેર 
વધવાની શક્તા છે. આ સૂંસ્થાઓએ ચ  ૂંટણી બોન્ડનો મવરોધ કયો હતો અને તેને 
ખરાબ ગણાવયા હતા. સરકારે તેમના મવરોધને ગણકાયો નહીં પણ આ યોજનાનો 
ગેરવપર રોકવા સૂંદભે તેમને કરેલ સ  ચનોને ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજનાને આખરી રૂપ 
આપતી વખત ેમવચારમાૂં લેવાયાૂં નથી.   
 

6. ચ  ૂંટણી પૂંચે સ્પષ્ટ્ટ કહ્યૂં હત યૂં કે, “ ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા કોઈ પણ રાજકીય પક્ષને મળેલ 
દાન અંગે પૂંચને જરૂરી મવગતો સાથે હરપોહટિંગ કરવયૂં જરૂરી નથી એટ્લે આ ઓજનાન ે
પાછી ખેંચવી જોઈએ. ચ  ૂંટણી પૂંચ ેવધયમાૂં કહ્યૂં હત યૂં, કે કોઈ પક્ષ ેસરકારી કૂંપની દ્વારા કે 
મવદેશી સ્ત્રોત દ્વારા દાન મેળવ્યૂં હોય તે ઓળખવયૂં પણ મયશ્કેલ છે. ચ  ૂંટણી પૂંચના આ 
સ  ચન ઉપર ધ્યાન આપવાને બદલ ે કેન્િ સરકાર દ્વારા રાજ્ય સભામાૂં ખોટય ૂં મનવેદન 
આપવામાૂં આવ્યૂં કે ચ  ૂંટણી પૂંચ દ્વારા કોઈ કોઈ વાૂંધો ઉઠાવવામાૂં આવયો નથી. સરકારે 
વધય એક ખોટય ૂં મવધાન રજ  ક્યું કે દાતાઓ દ્વારા તેમના નામ ગયપ્ત રાખવા અંગ ે
રજ આતો કરવામાૂં આવી છે.  
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7. સરકારે SBI ન ેરૂ. 20 કરોડના સમયમયાાદા પ  રી થયા બાદ બોન્ડની બારી ખ  લી રાખી 
ચ  ૂંટણી બોન્ડ પણ લેિાની ફરજ પાડી.  

 

8. ચ  ૂંટણી બોન્ડ પર જમણી બાજ ના ખ  ણામાૂં એક ય વનક કોડ હોય છે, જે અલ્રા િાયોલેટ 
રકરણોમાૂં જોઈ શકાય છેમ અન ે નારી આંખે દેખાતો નથી. સરકારે કહ્ ૂં કે આ કોડ 
સ રબક્ષતતાના કારણે મ  કિામાૂં આવ્યો છે. પણ ઘણા વનષ્ણાતોએ આ િાતને ખોટી 
પ રિાર કરી છે. આ બાબતે “ધ ક્િિંટ” તેમજ અન્ય રરપોટા  સ્પષ્ટપણે દશાાિે છે, આ 
ય વનક કોડનો ઉપયોગ ચ  ૂંટણી બોન્ડ ખરીદનાર પાર નજર રાખિાના ઉદે્દશથી જે ત ે
સરકાર કરશે. આજની તારીખમાૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડ ખરીદનારની વિગતો SBI પાસે હોય છે, 
જે સરકાર આસાનીથી મેળિી શકે. એટ્લે માત્ર નાગરરકો અને અન્ય પક્ષો પાસેથીજ 
આ મારહતી છુપાિલેી છે.  
 

9. મનવતૃ ચ  ૂંટણી કમમશ્નરશ્રી એસ. વાય. કયરેશીએ એક ઇન્ટરવ્ય માૂં કહ્યૂં છે, કે, ચ  ૂંટણી 
બોન્ડ ખરીદતી વખતે KYC આપવાનયૂં છે. એટ્લે કોણે બોન્ડ ખરીદ્યા અને કોણે આપ્યા 
તેની મવગતો બેન્ક પાસે છે. 

 

10. ઘણી મવધાનસભાની ચ  ૂંટણી વખતે નાણાૂં મૂંત્રાલય દ્વારણ મનયમોનો ભૂંગ કરી 
એરકાયદેસર રીતે ચ  ૂંટણી બોન્ડ વેંચવાની મૂંજ રી આપવામાૂં આવી.  
 

11. મનયમોઅનયસાર ચ  ૂંટણી બોન્ડ જાન્્યઆરી માહહનામાૂં 10 હદવસો માટે જાન્્યઆરી, 
એમપ્રલ, જયલાઇ, અને ઓતટોબર માહહનામાૂં ખોલવાના હોય છે, અને ચ  ૂંટણીના વષડમાૂં 
વધારાના 30 હદવસ માટે ખોલી શકાશે. પણ ફેબ્રયવારી 2019માૂં (લોકસભાની ચ  ૂંટણી 
પહલેાૂં) નાણાૂં મૂંત્રાલય દ્વારા માચડ, એમપ્રલ અને મે માટે 45 હદવસ આપ્યા. સવોચ્ચ 
ન્યાયાલય ે તેમના 12મી એમપ્રલ ેઆપલે વચગાળાના ચયકાદામાૂં વધારાના 5 હદવસ 
કાઢવા નાણાૂં મૂંત્રાલયને હયકમ કયો હતો.   

 

12. લબહાર મવધાનસભા ચ  ૂંટણી 2020 વખતે ચ  ૂંટણી બોન્ડ નયૂં વેચાણ: બબહાર ચ  ૂંટણી પહલેા 
ઓ્ટોબર 19 થી 28 સ ધી ચ  ૂંટણી બોન્ડ ખ લ્લા મ  કિાનો વનણાય પણ અગત્યનો બને 
છે. ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજનાના તારીખ 2/1/2018 ના જાહરેનામાૂં અન સાર ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
જાન્ય આરી, એવપ્રલ, જ લાઇ અને ઓ્ટોબરમાૂં ખોલી શકશે. જાન્ય આરી 2020 બાદ 
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એવપ્રલ, અન ે જ લાઇમાૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડને ન ખોલતાૂં સીધા ઓ્ટોબરમાૂં બબહારની 
ચ  ૂંટણીઓ પહલેાૂં ખોલિામાૂં આવ્યા. એ િાત ખ બજ સ્પષ્ટ છે, કે ચ  ૂંટણી િખતે આપેલ 
દાન ચ  ૂંટણી દરમ્યાન પક્ષોના થતાૂં જ ૂંબેશોમાૂં મહત્િની બજિે છે. સ્િચ્છ અને પારદશી 
ચ  ૂંટણીઓ વનવિત કરિામાટે નાગરરકોન ૂં પક્ષોને મળતાૂં દાન વિશે મારહતી મળિી 
અત્યૂંત જરૂરી છે, કારણ તે મતદારના સ માહીતગાર થઈને મત આપિાના અવધકાર 
સાથે જોડાયેલ છે.  

 

13. કાયદા મૂંત્રાલયે વખતો વખત કે ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી દાન મેળવવા માટે જે તે રાજકીય 
પક્ષ ને ચ  ૂંટણીમાૂં 1% મત મળવા જરૂરી છે આ નાણાૂં મૂંત્રાલયના સ  ચન સૂંદભે મવરોધ 
કયો છે. તેમણે કહ્યૂં છે, કે લોકપ્રમતમનમધત્વ ધારો 1951 સાથ ે ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજના 
સયસૂંગત હોવી જોઈએ.  

 

14. મોટા ભાગના ચ  ૂંટણી બોન્ડ એકજ પક્ષન ેમળેલા છે, અને તે ચ  ૂંટણી િખતે ખરીદેલા 
અને િટાિેલા છે, આ હકીકત એ દશાાિે છે કે ચ  ૂંટણી પ્રરિયા એક-સમાન સ્તર પર 
થતી નથી જે લોકશાહીનો કેન્ર બબિંદ  છે.  
 

15. જ્યારે રાજકીય પક્ષોને મળેલ દાન મવશેની મવગતો રજ  કરવાની જ થતી નથી, ત્યારે 
કોઈ રાજકીય પક્ષો એ સરકારી કૂંપનીઓ પાસેથી દાન મેળવ્યૂં કે કેમ અથવા મવદેશહી 
સ્ત્રોત દ્વારા દાન મળેવ્યૂં કે કેમ આ વાતનો ખ્યાલ આવતો જ નથી. લોકપ્રમતમનમધત્વ 
ધારાની જોગવાઈ અનયસાર આ પ્રકારનયૂં દાનપર પ્રમતબૂંધ છે.  

16. જે પક્ષ લાયકાત ધરાિતા નથી તેિા પક્ષોને પણ ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા દાન મળી રહ્ ૂં છે 
: એડીઆર ના 5મી માચા 2019 ના અરજી ના સૂંદભામાૂં સિોચ્ચ ન્યાયાલયે 12 મી 
એવપ્રલ 2019 ના રોજ િચગાળાનો હ કમ આપેલ છે, તેના અન સાર રાજકીય પક્ષો દ્વારા 
બૂંધ કિરમાૂં તેમણે મળેલ દાન અંગેની વિગતો 30 માચા 2019 સ ધીમાૂં આપિાની 
હતી. એડીઆર દ્વારા દાન મળેિેલ રાજકીય પક્ષોની લાયકાત અંગે વિશ્લેષણ કરિામાૂં 
આવ્ય ૂં તેમાૂં નીચ ેમ જબના પ્રશ્નો સામે આવ્યા છે.  

• કયલ 69 રાજકીય પક્ષોએ સીલબૂંધ કવર માૂં સવોચ્ચ ન્યાયાલયને મવગતો આપી પણ 
તેમનામાૂંથી માત્ર 43 પક્ષોની વોટ શેર (મતની ટકાવારી) અંગેની મવગતો હતી.   . 

• આ 43 પૈકી માત્ર એક રજીસ્ટર અન રેકોગનાઇઝડ પક્ષ ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી દાન 
મેળવવા લાયકાત ધરાવે છે.  

• ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી  દાન મેળિિા લાયકાત ધરાિતા પક્ષોની યાદી ચ  ૂંટણી પૂંચની 
િેબસાઇટ પર જાહરે કરાયેલ નથી. એડીઆર દ્વારા કરિામાૂં આિેલ મારહતી અવધકારની 
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10 ઓ્ટોબર 2019 ના રોજની અરજીમાૂં ચ  ૂંટણી પૂંચ દ્વારા જિાબ આપિામાૂં આવ્યો 
છે, કે તેમણે આિી કોઈ યાદી બનાિી નથી.  

• આથી સ્પષ્ટ થાય છે, કે લાયકાત ધરાિતા પક્ષો ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા દાન મેળિે છે 
તેની કોઈ ખરાઈ કોઈ પણ ચ  ૂંટણી બોન્ડ િટિતા પહલેાૂં કોઈ પણ સ્તરે થતી નથી.  

17. ચ  ૂંટણી બોન્ડની યોજના આવ્યા બાદ રાજકીય પક્ષોની સૂંખ્યામાૂં િધારો થયો છે. ચ  ૂંટણી 
બોન્ડ દ્વારા કાળા નાણાૂંને પ્રોત્સાહન મળય ૂં છે, અને રાજકીય પક્ષો તેને પનપિા માટેન ૂં 
જગ્યા બની છે. ચ  ૂંટણીમાૂં પૈસો અને બાહ બળનો પ્રભાિ િધતો જાય છે, એટ્લ ે જે 
આવમર અને શક્તમાન હશે તેને રટરકટ મળે છે. જાન્ય આરી 2017 માૂં ભારત માૂં 1500 
રાજકીય પક્ષો હતા, જ્યારે 30 સપ્ટેમ્બર 2020 સ ધી ભારતમાૂં નોંધાયેલા પક્ષોની 
સૂંખ્યા  2628 સ ધી પહોંચી છે. આ સૂંખ્યા જોતાૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડ જેિી અમયાાદ ગ પ્ત દાન 
મેળિિાની ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજના એક કારણ બની છે, તે પ્રવતત થાય છે. આમાૂંથી 
ઘણા પક્ષો કદાચ ચ  ૂંટણી લડશે નહીં, પણ તેઓ પૈસાની હરેફેર માટે અથિા કાળા 
નાણાૂંને ધોળામાૂં રૂપાૂંતરરત કરિા માટે ઉપયોગમાૂં લિેાશે.  

 

18. 2019ની લોકસભાની ચ  ૂંટણી અત્યારસયધીની સૌથી વધય ખચાડળ ચ  ૂંટણી હતી. તેમાૂં 55 
થી 60 હજાર કરોડ જેટલા પૈસા આ ચ  ૂંટણી દરમ્યાન ખચાડયાૂં છે, તેવો સેંટરલ મીહડયા 
હરપોટડ (CMS) નો અંદાજ છે. 1998 થી 2019 દરમ્યાન યોજાયેલ લોકસભાની 
ચ  ૂંટણીમાૂં થતાૂં ખચડ માૂં 6 ગણો (રૂ.9000 થી રૂ.55000 કરોડ સયધી) વધારો થયો છે.  
 

19. 2019 ની લોકસભા ચ  ૂંટણી દરમ્યાન ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી સૌથી વધય અનામી દાન મળૂં 
છે. નાણાકીય વષડ 2017-18 અને 2018-19 દરમ્યાન રાજકીય પક્ષોને કયલ રૂ.2760 
કરોડનયૂં દાન ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી મળ્યૂં છે.  

 D. એડીઆરની ભલામણો  

1. એડીઆર માૂંગણી કરે છે, કે ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજના 2018 રદ કરી દેવી જોઈએ.  
2. જો ઉપરોતત યોજના ચાલય રાખવાની થાય તો તેમાૂં ચ  ૂંટણી બોન્ડ ખરીદનારના નામની 

ગયપ્તતા અંગેની જોગવાઈ નાબ  દ કરી દેવી જોઈએ. તમામ રાજકીય પક્ષો જે ચ  ૂંટણી 
બોન્ડ દ્વારા દાન મેળવે તેઓએ ચ  ૂંટણી પૂંચ સમક્ષ મવગતસરનો અહવેાલ રજ  કરવો 
જોઈએ કે જેમાૂં જે તે નાણાકીય વષડ દરમ્યાન મળેલ દરેક ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી કોના દ્વારા 
કેટલી રકમ દાનમાૂં મળી તેની તમામ મવગતો હોવી જોઈએ. આવો અહવેાલ રજ  
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કરવામાટે મનયત માળખયૂં નક્કી કરવયૂં જોઈએ, જેથી કરીને રાજકીય પક્ષોને મળતાૂં 
ભૂંડોળ મવશેનય ૂં લચત્ર જનતા સમક્ષ સ્પષ્ટ્ટ થાય.  

3. ચ  ૂંટણી બોન્ડ યોજના 2018 ની જોગવાઈ મયજબ પાત્રતા ધરાવતા, કે જેમને છેલ્લી 
ચ  ૂંટણીમાૂં મળેલ મતની ટકાવારી અનયસાર પક્ષોની યાદી બનવી જોઈએ, અને તેને 
વખતોવખત તાજી (અપડેટ) કરવી જોઈએ. આ યાદી ચ  ૂંટણી પૂંચની વેબસાઇટ પર, 
તેમજ SBIની વબેસાઇટ પર જાહરે જનતામાટે ખ  લી હોવી જોઈએ, તેમજ તેની કોપી 
બોન્ડમાટે નક્કી કરેલા તમામ SBIની બ્ાન્ચ પાસે હોવી જોઈએ.  
 

4. જો જરૂરી મવગતો જાહરે કરવાૂં ચ  ક કરે તો જે તે પક્ષને દૂંડ કરવો જોઈએ તેમજ વધયમાૂં 
તેમને વેરામાૂં મળેલ છૂટછાટ રદ કરવાની કાયડવાહી ત્વહરત કરવી જોઈએ.  

5. જે રાજકીય પક્ષો ઘણા લાૂંબા સમયગાળા સયધી મનન્દ્ષ્ટ્ક્રય રહ્યા છે, ચ  ૂંટણીમાૂં ભાગ લેતા 
નથી પણ ચ  ૂંટણી બોન્ડ થકી દાન મેળવતા રહ ેછે, એવા રાજકીય પક્ષો ને વખતો 
વખત ચ  ૂંટણી પૂંચ દ્વારા “ડી લલસ્ટ” કરી દેવા જોઈએ જેથી કરીને તેઓ ચ  ૂંટણી બોન્ડ 
યોજના 2018 નો લાભ ન લઈ શકે.  

6. ચ  ૂંટણી પૂંચ દ્વારા સયમનમિત કરવયૂં જોઈએ કે જે રાજકીય પક્ષ ચ  ૂંટણી બીએનડી ઓજના 
અનયસાર ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા દાન મેળવવા પાત્ર નથી તેવા પક્ષ બોન્ડ વટાવી ન શકે. 
 

7. તમામ રાજકીય તેમજ ક્ષેમત્રય પક્ષો દ્વારા ચ  ૂંટણી બોન્ડ દ્વારા મળેલ ભૂંડોળની મવગતો 
માહહતી અમધકાર કાયદા અંતગર આપવી જોઈએ. દાન આપનારની મવગતો જનતા માટે 
ખ  લી હોવી જોઈએ.. 
 

8. રાજકીય પક્ષો દ્વારા ચ  ૂંટણી પૂંચ ને સબવમટ કરિાૂંમાૂં આિતા નાણાકીય દસ્તાિેજોન ૂં 
CAG તેમજ ચ  ૂંટણી પૂંચ દ્વારા ચકાસણી થિી જોઈએ.  

9. કેન્દ્ન્િય માહહતી આયોગના 3 જ ન 2013 ના ચયકાદા અનયસાર રાજકીય માહહતી અમધકાર 
કાયદા નીચે લાવવા જોઈએ.  

_______________________________ 

 

 

 

 



 
 

Page 9 of 9 
 

 

 


