
ഇലക ്ടോറൽ ് ോണ്ടും രോഷ് ്ടീയ സുംഭോവനകളിലല  അതോരയതയടും   

A. ഇലക്ടറൽ ് ോണ്ിലന കടറിച്ച  അറി്യണ്ലതല്ോും 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട വേണ്ടി സംഭാേന ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപകരണമാണട (Financial  

Instrument ) ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടട്. ഈ ോക്കട ആദ്യമായി ്പസ്താേിച്ചതട 2017 -18 ചല  ജറ്റട 

അേതരണത്തിനട ഇരയിൽ ധനകാരയ മ്രിയായ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണട. ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടട സ്ീ്ം, 2018 ്പകാരം ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സാമ്പത്തിക ഉരമ്പരി (വ്പാമിസറി വനാട്ടട) ആയി 

അേതരിപ്പിക്കുന്ന കരപ്പ്തം ആണട. 

2018 ജനുേരി 2 നു  സ്ീ്ം ആണട ഈ പരസയചപ്പരുത്തിയതട. ഇതട ്പകാരം ഇരയൻ പൗരന്മാരായ 

േയക്തികൾക്കും ആഭയരര കമ്പനികൾക്കും ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര  Rs.1000. Rs.10000, Rs.10000. 

Rs.1000000 നടചറയും  ഗുണിതങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട സംഭാേന ചെയ്യാൻ 

അനുേദ്ിക്കുന്നു. ഇതനുസരിച്ചു അേർക്കു ഇഷ്ടമുള്ള  രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട സംഭാേന 

ചെയ്യാനും 15 ദ്ിേസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചു ോങ്ങാനും സാധിക്കും. ഒരു േയക്തിക്കട സവരമാവയാ 

മറ്റു േയക്തികളുമായി വെർന്നട കൂട്ടമാവയാ വ ാണ്ടട ോങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. േയക്തികൾക്കും 

വകാർപ്പവററ്റട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട  എ്ത എണ്ണം ോങ്ങിക്കാം എന്നതിനട  

പരിധി ചേച്ചിട്ടില്ല. 15 ദ്ിേസത്തിനകം  തുക പണമായി നൽകാത്ത വ ാണ്ടിചന 

്പധാനമ്രിയുചര ദ്ുരിതാശ്വാസ നിധിയിവലക്കട (Prime Minister  Relief Fund)   ഉത്തരോദ്ിത്തചപ്പട്ട 

 ാങ്കുകൾ നിവേപിവക്കണ്ടതാണട. ഇതുേചര 144 വ ാണ്ടുകളിലായി 20.2833 cr   (0.31%) രൂപ 

മൂലയമുമുള്ള തുക  ്പധാനമ്രിയുചര ദ്ുരിതാശ്വാസ നിധിയിവലക്കട നിവേപിച്ചിട്ടുണ്ടട. 

അതുചകാണ്ടട തചന്ന പതിനഞ്ാം ഘട്ടത്തിൽ ോങ്ങിച്ച 99.69% വ ാണ്ടുകളും കാലാേധിക്കട മുമ്പട 

തചന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടട. 

െില മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട മാ്തവമ ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട 

സവീകരിക്കാൻ വയാഗയതചയാള്ളു. 

1. 1951 ചല ജന ്പാതിനിധയ നിയമത്തിചല ചസേൻ 29A ്പകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആയിരിക്കണം. 

2. കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന നിയമ സഭയിവലക്കട നരന്ന ചപാതു തിരചഞ്ഞരുപ്പിൽ 1 % ത്തിൽ 

കുറയാത്ത വോട്ടട വനരിയ പാർട്ടികൾ ആയിരിക്കണം. 

2018 ചല ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം ്പകാരം, 1951 ചല ജന്പധിനിധയ നിയമത്തിചല ചസേൻ  

29സി ്പകാരം  ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിലൂചര  പണം സംഭാേന ചെയ്യുന്ന േയക്തികളുചരയും 

സ്ഥാപനങ്ങളുചരയും േയക്തിഗത േിേരങ്ങൾ സൂേിക്കണം എന്നുള്ള അചല്ലങ്കിൽ അതട 

തിചരചഞ്ഞരുപ്പട കമ്മീഷ്നിൽ (ECI ) േർഷ്ാ േരടഷ്ം റിവപ്പാർട്ടട ചെയ്യണം എന്നുള്ള 

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികൾക്കട വമലുള്ള  ാധയത വഭതഗതി േരുത്തി ഒഴിോക്കിയിട്ടുണ്ടട 



B. ഇലക്ടറൽ ് ോണ്ിലന കടറിച്ചടള്ള ADR ൻലറ വസ്തടത 

വിശകലനങ്ങൾ 

2018 മാർച്ചു മുതൽ 2021 ജനുേരി േചര യുള്ള 15-ആം ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 

ോങ്ങുകയും േീചണ്ടരുക്കുകയും ചെയ്ത ആചക ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടുകളുചര എണ്ണേും  തുകയും 

ശ്ാഖാപരമായും (Branch Wise ) േർഗ്ഗപരമായും(Denomination wise) ADR  േിശ്കലനം ചെയ്തു. 

അതു്പകാരം ലഭിച്ച ്പാഥമിക കചണ്ടത്തലുകൾ താചഴ ചകാരുക്കുന്നു. 

1 ) 2018 മാർച്ചു മുതൽ 2021 ജനുേരി േചര യുള്ള 15-ആം ഘട്ടത്തിൽ Rs 6534.78 വകാരി മൂലയമുള്ള 12,924 

ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടുകളാണട േിറ്റു തീർന്നതട. Rs 6514.50 വകാരി മൂലയമുള്ള  12,780 വ ാണ്ടുകളാണട 

ഇവത കാലഘട്ടത്തിൽ  തിരിചക േിലക്കു ോങ്ങിയതട . ആചക ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിനടചറ 55.43% 

േും വലാകസഭാ തിരചഞ്ഞരുപ്പിനട  മുവന്നാരിയായുള്ള 2019 മാർച്ചട -ഏ്പിൽ എന്നീ രണ്ടു 

മാസങ്ങളിലായാണട ോങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയതട . 

2 ) ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിനടചറ ആചക തുകയുചര 92.046% (അചല്ലങ്കിൽ  Rs 6015 വകാരിയും) 1 

വകാരിയുചര ഇനത്തിൽ ചപട്ടതായാണട ോങ്ങിക്കചപ്പട്ടതട.ഇതട സൂെിപ്പിക്കുന്നതട ഇ്തയും തുക 

സംഭാേന നൽകിയതട േൻ വകാർപവററ്റുകൾ ആണട (േയക്തികൾ അല്ല). 

3. 2018 മാർച്ചു മുതൽ 2021 ജനുേരി േചരയും േിലക്കട ോങ്ങിയ 9108 ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടുകളിലായി   Rs 5013.52 വകാരി രൂപ മൂലയമുള്ള ( ആചക ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിനടചറ 

76.96%േും  )  ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടുകളും പണമായി കകമാറിയതട വദ്ശ്ീയ പാർട്ടികളുചര ആസ്ഥാനം 

സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന  നയൂ ഡൽഹിയിലും, ഏറ്റേും കൂരുതൽ മൂലയമുള്ള ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടുകൾ 

ോങ്ങിച്ചതട മുംക യിൽ നിന്നും ആണട. 

4. 2017-18 & 2018-19 എന്നീ സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ Rs 2,760.20 വകാരി രൂപയാണട രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികൾ ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിലൂദ്ട് കകപ്പറ്റിയതട. ഈ തുകയുചര  60.17% ത്തിനു തുലയമായ 

േലിയ ഭാഗേും   (Rs 1,660.89 വകാരി) കകപ്പറ്റിയതട ഇവപ്പാൾ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണട. 

5. ഇലേൻ കമ്മീഷ്നട  ിചജപി സമർപ്പിച്ച ോർഷ്ിക റിവപ്പാർട്ടട ്പകാരം, 2017 -18 സാമ്പത്തിക 

േർഷ്ത്തിൽ 210 വകാരി രൂപ ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിലൂചര  ിചജപിക്കട സംഭാേനയായി 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടട. ഇതട ആ സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ ആചക ലഭിച്ച ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിനടചറ 95 % 

തുകക്കട തുലയമാണട. 2018 -19 സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ 1450 വകാരി രൂപ  ിചജപിക്കട ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടിലൂചര ലഭിച്ചവപ്പാൾ ഇരയൻ നാഷ്ണൽ വകാൺ്ഗസിനട 383 വകാരി രൂപയാണട ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടിലൂചര ലഭിച്ചതട 

6. ആ ചക ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിനടചറ  68.08% തുകയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണമായി 

കകപ്പറ്റിയതട 2019 ചല വലാകസഭാ ഇലേനട മുവന്നാരിയായിട്ടുള്ള മൂന്നട മാസത്തിനുള്ളിലാണട, 

അതായതട 2019 മാർച്ചട (phase VIII) 2019 ഏ്പിൽ (phase IX) ചമയട 2019 (phase X) എന്നീ മാസങ്ങളിൽ.  



7. സംഭാേന ചകാരുക്കുന്നേർക്കും അതട സവീകരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്കും നൽകുന്ന ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടട സ്ീ്ം ്പകാരം ലഭിക്കുന്ന സവകാരിത മൂലം ഏറ്റേും ജന്പിയമായ സംഭാേന ചകാരുക്കുന്ന 

മാർഗമായി ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട മാറിയിട്ടുണ്ടട. ADR നടചറ േിശ്കലന ്പകാരം 2018 -19 സാമ്പത്തിക 

േർഷ്ത്തിൽ വദ്ശ്ീയ  പാർട്ടികളുചര ആചക േരുമാനത്തിനടചറ 52 % േും  ്പാവദ്ശ്ിക പാർട്ടികളുചര 

േരുമാനത്തിനടചറ  53.83% േും േന്നതട ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചരയുള്ള സംഭേനകളിലൂചരയാണട. 

8.ADR നടചറ േിശ്കലന ്പകാരം  2018-19 സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ നാലു വദ്ശ്ീയ പാർട്ടികളായ 

 ിചജപി, ഇരയൻ നാഷ്ണൽ വകാൺ്ഗസട, എൻ സി പി, & എ ഐ രി സി എന്നിേർക്കായി 1960.68 

വകാരി രൂപയും , ്പാവദ്ശ്ിക പാർട്ടികളായ  ിജു ജനത ദ്ൾ ( ിചജഡി ), ചതലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി 

(രി ആർ എസട ), കേ എസട ആർ വകാൺ്ഗസട, ശ്ിേവസന (എസട എെട എസട ), ചതലുഗു വദ്ശ്ം പാർട്ടി 

(രി ഡി പി ), ജനതാ ദ്ൾ ചസക്കുലർ (ചജ ഡി എസട  ) സിക്കിം ചഡവമാ്കാറ്റികട് ്രണ്ടട് (എസട ഡി എരട  ) 

എന്നിേർക്കായി  578.49 വകാരി രൂപ ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര ലഭിച്ചതായി ചേളിചപ്പരുത്തി. 

9.ADR നടചറ േിശ്കലന ്പകാരം  2019-20, സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതുേചര 

പരസയചപ്പരുത്തിയ കണക്കനുസരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ AITC, BJD, JDS, TDP, AIADMK, SAD, DMK & 

JDU എന്നിേർ 311.37 വകാരി രൂപ ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചരയുള്ള സംഭാേനകൾ ലഭിച്ചതായി 

ചേളിചപ്പരുത്തി. 

10. വദ്ശ്ീയ പാർട്ടികൾ  വകാരടപവററ്റു കളിൽ നിന്നും 2018- 19 സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ 881.26 വകാരി 

രൂപയും 2016-17 സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ  563.19 വകാരി രൂപയും  2014-15 സാമ്പത്തിക േർഷ്ത്തിൽ 

(16 ആമതട വലാകസഭാ ഇലേൻ നരന്ന കാലയളേിൽ ) 573.18 വകാരി രൂപയും സംഭാേനയായി 

സവീകരിച്ചു. 2012-13 മുതൽ  2018-19 േചരയുള്ള സാമ്പത്തിക േർഷ്ങ്ങൾക്കിരയിൽ വദ്ശ്ീയ 

പാർട്ടികൾക്കട വകാരടപവററ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച സംഭാേന 974% ആയി േർധിച്ചു. 

 

C.  ഇലക ്ടോറൽ ് ോണ്  സ്ീ്ും എന്തടലകോണ്ോണ  വസ്തടനിഷ് ്ടമല്ോത്തതടും 

ഭരണഘടനോ വിരടദ്ധവടും ്രശ്നരരിതവടും ആവടന്നത  

1. 2017 ചല രിനാൻസട നിയമമാണട മണി  ില്ലട ആയി പാസ്സാക്കി രാഷ്ട്രീയ സംഭേനക്കായി 

ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടു എന്ന സംേിധാനം,  അേതരിപ്പിച്ചതട.ഈ നിയമം ചകാണ്ടട േന്ന വഭദ്ഗതി 

്പകാരം  ഇചലേൻ കമ്മീഷ്നട ോർഷ്ികമായി സമർപ്പിക്കുന്ന റിവപ്പാർട്ടുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികൾക്കട ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന ചെയ്യുന്നേരുചര വപരും അ്ഡസ്സും 

സൂെിപ്പിവക്കണ്ട ആേശ്യമില്ല. ഇതിനടചറ ്പധാന ്പശ്നമായി സൂെിപ്പിക്കുന്നതട ്പകാരം രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികൾക്കട ലഭിക്കുന്ന സംഭാേനകൾക്കട സുതാരയത നഷ്ടചപ്പരുകയും രാഷ്ട്രീയ സംഭാേന എന്ന 

തതവചത്ത അരിസ്ഥാനപരമായി തകിരം മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 

2. പൗരനടചറ അരിസ്ഥാന അേകാശ്മായ അറിയാനുള്ള അേകാശ്ചത്ത ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട 

ലംഖിക്കുന്നു.  േിേരങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ചപാതു സമൂഹത്തിനടചറ താല്പരയത്തിനു 



വമലുള്ള  അകാരണമായും യുക്തിരഹിതമായും നിയ്രണങ്ങൾ അരിസ്ഥാനപരമായ 

സുതാരയതചയയും(Transaparancy )  ഉത്തരോദ്ിതവചത്തയും (Accountability) കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതാണട 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികചള  ഉത്തരോദ്ിയാക്കുന്നതും ഉത്തരം പറവയണ്ടതുമായുള്ള സു്പധാനമായ 

ചപാതു േിേരങ്ങൾ തരസ്സചപ്പരുത്തുന്നതിലൂചര അരിസ്ഥാന തതവമായ "ജനാധിപതയത്തിനടചറയും 

നിയമ സംേിധാനത്തിനടചറയും" എതിരട ്പേർത്തിക്കുകയാണട. 

3. കൂരാചത ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട പൗരമാചര കുറിച്ചു ഒരു േിേരേും നൽകുന്നില്ല, പവേ 

ചകാട്ടിവഘാഷ്ിക്കചപ്പട്ട സംഭാേന ദ്ാതാക്കചള കുറിച്ചുള്ള രഹസയാത്മകത സൂേിക്കുചമന്നതട 

(Anonymity ) ഭരിച്ചു ചകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഗേൺചമനടറിനു  ാധകമല്ല. അേർക്കട എവപ്പാൾ 

വേണചമങ്കിലും സംഭാേന നൽകുന്നേരുചര േിേരങ്ങൾ വസ്റ്ററ്റട  ാങ്കട ഓരട ഇരയവയാരട (SBI ) 

ആേശ്യചപ്പരാം. ഇതട സൂെിപ്പിക്കുന്നതട സംഭാേന ചെയ്യുന്നേചര കുറിെട മറച്ചു ചേക്കുന്നതട 

നികുതിദ്ായകരിൽ നിന്നട മാ്തമാണട.  ്ശ്ദ്ധിക്കചപ്പവരണ്ട മചറ്റാരു കാരയം, വ ാണ്ടട ്പിനടറട 

ചെയ്യുന്നതും ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിനടചറ േില്പനക്കും ോങ്ങലിനുമായി സംേിധാനിച്ച SBI 

കമ്മീഷ്നു വേണ്ടിയുള്ള െിലേുകളും േഹിക്കുന്നതട ചപാതു ജനങ്ങൾ അരക്കുന്ന നികുതിയിൽ 

നിന്നും വക്ര ഗേചെനടറട ചകാരുക്കുന്നതാണട എന്നാണട 

4. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട  അതാരയമായി പണം സവീകയടക്കാൻ അധികാരചപ്പരുത്തുകയും 

വ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സു്പധാനപരമായ ഉപകരണമായ ആേിർഭരിച്ചിരിക്കുന്നു  

അതട, നിഗൂഡമായും അനിയ്രിതമായുമുള്ള സംഭാേന സവീകരിക്കുന്നതിനട േഴി 

തുറക്കുന്നതിചനാപ്പം  ജനഹിത ജനാതിപതയ സംേിധാനത്തിവലക്കട നിയമ േിരുദ്ധമായ 

സാമ്പത്തിക ഒഴുക്കിനട (ഏകവദ്ശ്ം 6500 വകാരിയിൽ കൂരുതലുള്ള തുകക്കട) നിയമ സാധുത 

നൽകുന്നു, 

5. േിേിധ വക്ര ഏജൻസികളായ റിവസർേട  ാങ്കട ഓരട ഇരയ (RBI ), ഇലേൻ കമ്മീഷ്ൻ ഓരട 

ഇരയ(ECI), കൂരാചത നിയമ മ്രാലയയാേും രാജയസഭാ എംപിമാരും    ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിചന 

കുറിച്ച കള്ളപ്പണം േിതരണം േർധിപ്പിക്കാനും , കള്ളപ്പണം ചേളുപ്പിക്കാനും, അതിർത്തി 

കരന്നുള്ള കള്ളപ്പണത്തിനടചറ േയാപനത്തിനും, കള്ള ആധാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനും 

കാരണമാകുചമന്ന കൃതയമായ മുന്നറിയിപ്പട ചകാരുത്തിട്ടും ആശ്ങ്കകൾ വരഖചപ്പരുത്തിയിട്ടും . ഈ 

സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇലകടവരാറൽ വ ാചണ്ടന്ന സംേിധാനചത്ത ശ്ക്തമായി എതിർത്തിട്ടും "െീത്ത 

കീഴടേഴക്കമായി" മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടും ഈ ആവേപങ്ങൾ അേഗണിക്കുന്നവതാചരാപ്പം, ഈ 

സട്കീമിനടചറ തട്ടിപ്പട നരത്താനുള്ള സാദ്ധയതകൾ  കുറക്കാനുള്ള നിർവദ്ശ് ങ്ങചളയും  ഗേൺചമനടറട 

ചെേിചകാണ്ടില്ല 

6. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര ലഭിച്ച ഏചതാരു സംഭാേനയും 

പസിദ്ധചപ്പരുവത്തണ്ട പരിധിയിൽ നിന്നട ഒഴിോക്കിയതു പിരിരിപ്പൻ നരപരിയായതിനാൽ അതട 

പിൻേലിവക്കണ്ടതാണട എന്നും ഇലേൻ കമ്മീഷ്ൻ വരഖാപരമായി അറിയിച്ചു. ്പകാരം, 

അവതാചരാപ്പം ഇത്തരചമാരു സാഹെരയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഗേചെനടറട കമ്പനികളിൽ 

നിന്നും േിവദ്ശ് സടവ്താതസുകളിൽ നിന്നും  സവീകരിച്ച സംഭാേനകചള പരിവശ്ാധിക്കാവനാ 



തങ്ങൾക്കട സാധിക്കിചല്ലന്നട  ECI കൂട്ടിവച്ചർത്തു. ECI യുചര ആശ്ങ്കകചള േകചേക്കുന്നതിനു പകരം, 

അത്തരം ആശ്ങ്കകൾ ECI ഒരിക്കലും ഉന്നയിച്ചിട്ടിചല്ലന്നട വക്ര ഗേചെനടറട രാജയസഭയിൽ 

പച്ചയായ കള്ളം പറഞ്ഞു. കൂരാചത ഗേചെനടറട സുതാരയമായ മാരടഗങ്ങളിലൂചരയുള്ള സംഭാേന 

മൂലം രാഷ്ട്രീയ പകരം േീട്ടലുകചള ഭയചപ്പട്ടട സംഭാേന ദ്ാതാക്കൾ ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട 

ആേശ്യചപ്പട്ടു എന്നും ഗേചെനടറട കള്ളം പറഞ്ഞു. 

7.നിയമ േിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങളിൽ േിറ്റ 20 വകാരി രൂപ േചരയുള്ള, കാലാേധി കഴിഞ്ഞ ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടട സവീകരിക്കാൻ SBI ചയ ഗേചെനടറട അനുേദ്ിച്ചു 

8. ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിനടചറ േലതുേശ്ത്തു മുകളിലായി മറക്കചപ്പട്ട (Hidden ) നഗ്ന വന്തങ്ങൾ ചകാണ്ടട 

കാണാൻ പറ്റാത്തതും അൾ്രാ േയലറ്റട രശ്മികൾ ചകാണ്ടട കാണാൻ ആേുന്നതുമായ േിശ്ിഷ്ടമായ (Unique ) 

അല്ഫനുചമറികട (Alphanumeric)അരയാളം (Charecter ) ഉണ്ടട.  ഗേചെനടറട അതിനടചറ  സതയോങടമൂലത്തിൽ 

ആേർത്തിച്ച അതിനടചറ അേകാശ്ോദ്ം സുരോ കാരണങ്ങൾ ചകാണ്ടാണട അല്ഫനുചമറികട അരയാളങ്ങൾ 

ഉൾചകാള്ളിച്ചതട. ഈ കള്ള അേകാശ്ോദ്ചത്ത പല േിദ്ഗടദ്ധരും ചേക്തമായി ചപാളിചച്ചഴുതി. അത്തരചമാരു 

അല്ഫനുചമറികട അരയാളങ്ങൾ ഉൾചകാള്ളിച്ചതട ഭരിക്കുന്ന ഗേചെനടറിനു സംഭാേന ദ്ാതാക്കചളക്കുറിച്ചു 

പിരുരർന്നട ചെല്ലാനുള്ള (Track ) വഗാപയമായ മാർ ഗമായിട്ടാണട   ദ്ി കവിനടറ (THe Quint ) അരക്കമുള്ള മറ്റു 

റിവപ്പാർട്ടുകളുചരയും നിരേധി വലഖനങ്ങളുചര ഒരു പരമ്പര തചന്ന അേതരിപ്പിച്ചതട. സംഭാേന ദ്ാതാേിചന 

കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാതേസ്ഥ ഉരമ്പരി ഭരിക്കുന്ന ഗേചെനടറിനു  ാധകമാകില്ല എന്നും അത്തരം 

േിേരണങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലും ഗേചെനടറിനു SBI യിൽ നിന്നും ആേശ്യചപ്പരാം എന്നു 

സാഹെരയമാചണന്നും സംഭാേനയുചര ഉറേിരങ്ങൾ മറച്ചുചേക്കുന്നതട ്പതിപേ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ചപാതു 

ജനങ്ങളിൽ നിന്നുമാചണന്നും ആ വലഖനങ്ങൾ കൂട്ടിവച്ചർത്തു. 

9. മുൻ ഇലേനട കമ്മീഷ്ണർ ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ എസട കേ ഖുകറശ്ി ഒരു ഇനടറർേയൂേിൽ പറഞ്ഞു; " ഒരു 

ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടട ോങ്ങിക്കുവമ്പാൾ ഒരു േയക്തിക്കട അയാളുചര KYC േിേരങ്ങൾ കൂരി വെർവക്കണ്ടതുണ്ടട . 

വ ാണ്ടിനടചറ സീരിയൽ നമ്പറും KYC ഡീകറ്റൽസും മാച്ചട ചെയ്താൽ , ആരട എ്ത തുക ഏതു പാർട്ടിക്കാണട 

സംഭാേന ചെയ്തചതന്നട േയക്തമാകും" 

10. വക്ര ധനകാരയ മ്രി തചന്ന കൃതയസമയതട അല്ലാത്ത നിയമേിരുദ്ധമായി സംസ്ഥാന നിയമസഭാ ഇലേനട 

മുവന്നാരിയായി ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട േിൽക്കാൻ അനുമതി ചകാരുത്തുചകാണ്ടട പലതേണ  ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടട  നിയമം ലംഖിച്ചിട്ടുണ്ടട 

11. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട പുറചപ്പരുേിക്കുന്നതട ജനുേരി, ഏ്പിൽ  ജൂലായട, ഒകടവരാ രട എന്നീ മാസങ്ങളിചല 

10 ദ്ിേസങ്ങളിലും ഇലേനട ഉള്ള േർഷ്ങ്ങളിൽ അധികമായി 30 ദ്ിേസേും ആണട. പവേ 2019 

ചര് ുേരിയിൽ, വലാകസഭാ ഇലേനട മുവന്നാരിയായി മാർച്ചട,ഏ്പിൽ ചമയട എന്നീ മാസങ്ങളിൽ  45  ദ്ിേസം 

വ ാണ്ടട പുറചപ്പരുേിക്കാൻ ധനകാരയ മ്രാലയം നിശ്ചയിച്ചു. ഇലക്ടട്റൽ വ ാണ്ടട പുറചപ്പരുേിക്കുന്നതട 

ജനുേരി, ഏ്പിൽ  ജൂലായട, ഒകടവരാ രട എന്നീ മാസങ്ങളിചല 10 ദ്ിേസങ്ങളിലും ഇലേനട ഉള്ള േർഷ്ങ്ങളിൽ 

അധികമായി 30 ദ്ിേസേും ആണട. പവേ 2019 ചര് ുേരിയിൽ, വലാകസഭാ ഇലേനട മുവന്നാരിയായി 

മാർച്ചട,ഏ്പിൽ ചമയട എന്നീ മാസങ്ങളിൽ  45  ദ്ിേസം വ ാണ്ടട  പുറചപ്പരുേിക്കാൻ ധനകാരയ മ്രാലയം 

നിശ്ചയിച്ചു.  എന്നാൽ    മാർച്ചട, ചമയട എന്നീ മാസങ്ങളിചല വ ാണ്ടട പുറത്തിറക്കാനുള്ള തീരുമാനചത്ത വ ാണ്ടട 

പുറത്തിറക്കാനുള്ള അനുേദ്ിച്ചിട്ടുള്ള ഇലേനട േർഷ്ത്തിചല അധിക 30 ദ്ിേസേുമായി 



 ന്ധചപ്പരുത്തിയുള്ളതാണട.  അധികമായി വ ാണ്ടട ോങ്ങാനും േിൽക്കാനും മ്രാലയം നൽകിയ അഞ്ു 

ദ്ിേസം ഒഴിോക്കിചക്കാണ്ടട 2019 ഏ്പിൽ 2 നു സു്പിം വകാരതി ഇറക്കിയ ഉത്തരേട ഇറക്കി . 

12. 2020 ലല  ീഹോർ ഇലക്ഷന  സമയത്തട ഇലക ്ടോറൽ ് ോണ്  വോങ്ങലടും വിൽരനയടും :  വസ്റ്ററ്റട  ാങ്കട 

ഓരട ഇരയ   ീഹാർ ഇലേനട മുവന്നാരിയായി  2020 ഒകടവരാ ർ 19 -28 തിയ്യതികളിൽ (Phase X I V )ഇലകടവരാറൽ 

വ ാണ്ടട പുറചപ്പരുേിച്ചതും വ്ശ്വദ്ധയമായി ഒരു സരർഭമാണട. 02.01.2018 തിയ്യതിയിലുള്ള സ്ീ്ം േിജടജ്ഞാപന 

്പകാരം വ ാണ്ടട േിൽപനക്കായി ജനുേരി, ഏ്പിൽ, ജൂകല,  ഒകടവരാ ർ എന്നീ മാസങ്ങളിൽ മാ്തമായി 

അനുേദ്ിച്ചു ചകാണ്ടട േയേസ്ഥചേച്ചു. എന്നിരുന്നാലും 2020 ജനുേരിയിചല  13-ആം phase നു വശ്ഷ്ം വ ാണ്ടട 

േില്പനക്കുള്ള േിനടവഡാ ജനുേരിയിലും ഏ്പിലും തുറക്കാചത  ീഹാർ ഇലേനട മുവന്നാരിയായി  

ഒകടവരാ റിൽ തുറന്നു.  ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചരയുള്ള സംഭാേനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചര 

ഇലേനട കയാമ്പയിനട സു്പധാന പങ്കു േഹിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചര സാമ്പത്തിക സടവ്താതസുമായി 

 ന്ധചപ്പട്ട േിേരങ്ങൾ ചപചട്ടന്നട അറിയാനുള്ള  ജനങ്ങളുചര അേകാശ്ം അറിഞ്ഞു വോട്ടട ചെയ്യാനും 

സവത്തേും നീതിയുക്തേുമായ തിരചഞ്ഞരുപ്പട ്പ്കിയക്കട അഭിോജയമായ ഘരകമാണട. 

13. ഈ സ്ീ്മിനു വയാഗയതക്കായി അേസാനം നരന്ന വലാകസഭ / നിയമസഭാ തിരചഞ്ഞരുപ്പുകളിൽ 1 % വോട്ടു 

വേണചമന്ന  ധനകാരയ മ്രാലയത്തിനടചറ മാനദ്ണ്ഡത്തിചനതിചര തുരർച്ചയായി നിയമ മ്രാലയം എതിർപ്പട 

അറിയിച്ചു. 1951 ചല ജന ്പാതിനിധയ നിയമത്തിചല േയേസ്ഥകവളാചര വയാജിച്ചു ചകാണ്ടട മാ്തവമ ഈ സ്ീ്ം 

മുവന്നാട്ടട ചകാണ്ടുവപാോൻ പാരുള്ളൂ എന്നട നിയമം മ്രാലയം തുരർച്ചയായി  െൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. 

14. ഭൂരിപേ വ ാണ്ടുകളും ലഭിച്ചതട ഒചരാറ്റ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാണട എന്നുള്ളതും േലിചയാരു ഭാഗം 

വ ാണ്ടുകൾ ോങ്ങിച്ചതും പണമായി കകപറ്റിയതും ഇലേനട സമയത്തു ആണട എന്നുള്ള േസ്തു ത , 

ജനാധിപതയത്തിചല സു്പധാനമായ ഈ ഘരകമായ തുലയമായ മത്സരം ഉറപ്പുേരുവത്തണ്ട  സാഹെരയചത്ത 

ശ്ക്തമായി  ാധിച്ചിട്ടുണ്ടട.  

15. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന സവീകരിച്ചതിചന ്പസിദ്ധചപ്പരുത്താത്ത സാഹെരയത്തിൽ,  

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഗേചെനടറട കമ്പനികളിൽ നിന്നും േിവദ്ശ് സടവ്താതസ്സുകളിൽ നിന്നും സംഭാേന 

സവീകരിക്കാൻ പാരിചല്ലന്ന 1951 ചല ജന്പാതിനിധയ നിയമത്തിചല,  േയേസ്ഥ  ലംഖിക്കുന്നുവണ്ടാ എന്നും 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സവീകരിച്ച സംഭാേനയുചര ഉറേിരങ്ങൾ പരിവശ്ാധിച്ചു ഉറപ്പുേരുത്തുന്നതിനട 

തരസ്സമാകുന്നുണ്ടട.. 

16.  ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര വയാഗയതയില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട േചര സംഭാേന ലഭിക്കുന്നു : 

ഏ്പിൽ 5 നു  ADR സമർപ്പിച്ച ആപ്ലിവക്കഷ്നു മറുപരിയായി   ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന ലഭിച്ച 

എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികവളാരും സംഭാേനയുചര േയക്തമായ േിേരങ്ങൾ സീൽ ചെയ്ത കേറിൽ ഇലേനട 

കമ്മീഷ്നട 2019 ചമയട 30 നു മുമ്പട സമർപ്പിക്കാൻ ഏ്പിൽ 12 നു സു്പീം വകാരതി ഇരക്കാല ഉത്തരേട 

പുറത്തിറക്കി. അതട ്പകാരം സീൽ ചെയ്ത കേറിൽ സമർപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചര വയാഗയതകൾ ADR 

പരിവശ്ാദ്ിച്ചു. അതു്പകാരമുള്ള േിശ്കലനങ്ങളുചര കചണ്ടത്തലുകൾ  ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം 

നരത്തിപ്പിനട വനചര ഒരുപാരട വൊദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടട. 

• ഇലേനട കമ്മീഷ്നട സീൽ  ചെയ്ത കേറിൽ േയക്തമായ േിേരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച  രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 

അറിയചപ്പരാത്ത 69 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും, ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടിനട വേണ്ടിയുള്ള അേരുചര 

വയാഗയത പരിവശ്ാധിക്കാൻ  43 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചര വോട്ടട  ശ്തമാനത്തിനടചറ േിേരങ്ങൾ  മാ്തവമ 

ലഭയമായിരുചന്നാള്ളു 



• േിേരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച 43 പാർട്ടികളിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത  ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാ്തവമ 

ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടിനടചറ വയാഗയത മാനദ്ണ്ഡ ്പകാരം ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടിനട  

വയാഗയതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 

• ഇലേനട കമ്മീഷ്നടചറ ചേ ട്കസറ്റിൽ ലഭയമായ  ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്മിനടചറ മാനദ്ണ്ഡ ്പകാരം 

ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന സവീകരിക്കാൻ വയാഗയരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചര പട്ടിക 

ഇതുേചര നിലേിലില്ല.  ADR സമർപ്പിച്ച േിേരാേകാശ് വരഖയുചര മറുപരിയായി എചലേൻ 

കമ്മീഷ്ൻ തന്ന മറുപരിയിൽ അങ്ങചന വയാഗയരായ പാർട്ടികളുചര വപരുകൾ വ്കാഡീകരിച്ച ഒരു 

ലിസ്റ്റട നിലേിൽ ഇചല്ലന്നാണട അറിയിച്ചതട. 

• രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടട പണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനട മുവന്നാരിയായി ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടട 

സ്ീ്മിനു വയാഗയരല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികചള വേർതിരിചച്ചരുക്കാൻ അധികാരികളിലി നിന്നും ഒരു 

ഘട്ടത്തിലും ഒരു സൂക്ഷ്മ പരിവശ്ാധനയും നരന്നിട്ടിചല്ലന്നാണട േയക്തമാകുന്നതട. 

17. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം തുരങ്ങിയതിനു വശ്ഷ്ം ഒരുപാരട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അേരുചര േരുമാനം 

േൻവതാതിൽ േർധിപ്പിച്ചു, കള്ളപ്പണം വ്പാത്സാഹിപ്പിക്കാനും കൂരുതൽ പണം ഉതടപാദ്ിപ്പിക്കാനുമുള്ള 

അംഗീകൃത കുത്തകാോശ് മാർഗമായി ഇലകടവരാറൽ  വ ാണ്ടിചന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട അഗീകരിച്ചു, 

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരത്തിനടചറയും പണത്തിനടചറയും അേിശ്ുദ്ധ  ന്ധത്തിനടചറ അതി്പസരം  

ആദ്യവമ ഉള്ളതാണട, അതുചകാണ്ടട തചന്ന പണേും അധികാരേും ഉള്ളേർക്കട മാ്തവമ തിരചഞ്ഞരുപ്പിൽ 

മത്സരിക്കാനുള്ള രിക്കറ്റട ലഭിക്കുന്നുള്ളു. 2017 ജനുേരിയിൽ  ഇരയയിൽ ആചക 1500 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ  

ഉണ്ടായിരുന്നവപ്പാൾ 2020 ചസപടറ്റം ർ 20 േചര ഇരയയിചല ആചക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 2628 ആയി േർധിച്ചു. 

പുതിയ പാർട്ടികളുചര ഈ  ാഹുലയത്തിനട കാരണം േിോദ്പരമായ ഗേചെനടറിനടചറ ഇലക്ടറൽ 

വ ാണ്ടിവലക്കും അതിലൂചരയുള്ള അജ്ഞാതമായ  വകാർപ്പവററ്റട സംഭേനകളിവലക്കും േിരൽ െൂണ്ടുന്നു. 

ഇതിൽ ചപട്ട  ഹുഭൂരിപേം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇലേനിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല. അേയിൽ കൂരുതൽ 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അേരുചര സാഹെരയചത്ത കള്ളപ്പണം ചേളുപ്പിക്കാനുള്ള അേസരമായി 

ഉപവയാഗചപ്പരുത്തുകയാണട. 

18.  2019 ചല വലാകസഭാ ചതരചഞ്ഞരുപ്പട െരി്തത്തിചല തചന്ന ഏറ്റേും ചെലേട കൂരിയ 

ചതരചഞ്ഞരുപ്പായിട്ടാണട അറിയചപ്പരുന്നതട Center for Media Studies നടചറ കണക്കുകൾ ്പകാരം 2019 ചല 

വലാകസഭാ ചതരചഞ്ഞരുപ്പിനായി 55000 വകാരി മുതൽ 60000 വകാരിേചര  ചെലോക്കിചയന്ന 

ചെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണട പുറത്തു േന്നതടകൂ, രാചത 1998 മുതൽ 2019 േചര കഴിഞ്ഞ ആറു വലാകസഭാ 

ചതചരചഞ്ഞപ്പുകൾക്കട  െിലേിട്ട തുക  ഏകവദ്ശ്ം ആറു മരങ്ങായി, 9000 (1998) വകാരിയിൽ നിന്നും  55000 

(2019)വകാരിയായി േർധിച്ചു. 

19. െരി്തത്തിൽ തചന്ന ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര ഏറ്റേും കൂരുതൽ കൂരുതൽ അജ്ഞാതമായ രീതിയിൽ 

സംഭാേന ലഭിച്ച സമയമായി 2019 ചല വലാകസഭാ ഇലേനട സാേയം േഹിച്ചവപ്പാൾ,  2017-18 മുതൽ 2018 -

19 േചര 2,760.20 വകാരി രൂപയാണട ഇലക്ടറൽ വ ാണ്ടിലൂചര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കട സംഭാേന ലഭിച്ചതട 

 

 



D. ADRന ലറ നിർ്േശങ്ങൾ  

 1. 2018 ചല ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം പൂർണ്ണമായി ഉവപേിക്കണചമന്നട ADR നിർവദ്ശ്ിച്ചു. 

2. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം തുരർന്നട ചകാണ്ടുവപാേുകയാചണങ്കിൽ, ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട ്പകാരം 

സംഭാേന ചകാരുക്കുന്നേരുചര േിേരങ്ങൾ രഹസയമായി സൂേിക്കുചമന്ന തതവം ഒഴിോക്കണം, ഇലക്ടറൽ 

വ ാണ്ടട സ്ീ്മിലൂചര സംഭാേന ലഭിച്ച എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അേർക്കു ലഭിച്ച സംഭാേനയുചര പങ്കും,  

ഓവരാരുത്തരും   സംഭാേന ചെയ്ത തുകയും അതിനടചറ ദ്ാതാക്കളുചര  േിേരങ്ങൾ   എല്ലാ സാമ്പത്തിക 

േർഷ്േും പരസയചപ്പരുത്തണം. ഓവരാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചരയും യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക നിലയുചര 

യഥാർത്ഥ െി്തം ഉറപ്പുേരുത്തുന്നതിനും അതട ചപാതു ജനങ്ങൾക്കിരയിൽ  ചേളിചപ്പരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതട 

പരസയചപ്പരുത്തുന്ന (Reporting ) സ്മ്പദ്ായത്തിനടചറ െട്ടക്കൂരുകൾ (Framework ) ്കമീകരിക്കണം 

(Standardised). 

3. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം, 2018 ചല മാനദ്ണ്ഡ്പകാരം ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന  

സവീകരിക്കാൻ അർഹരായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുചരയും േിേരങ്ങൾ ഉൾചപ്പരുത്തിയ ഒരു ലിസ്റ്റട 

തയ്യാറാകുകയും അേസാന േർഷ്ചത്ത വലാകസഭയിവലവക്കാ സംസ്ഥാന നിയമസഭയിവലവക്കാ നരന്ന ചപാതു 

ചതരചഞ്ഞരുപ്പുകളിൽ ലഭിച്ച വോട്ടിനടചറയും അനുപാതത്തിൽ ആ ലിസ്റ്റട പുതുക്കുകയും വേണം . ആ ലിസ്റ്റട 

ഇലേൻ കമീഷ്നടചറയും SBI-യുചരയും ചേ ടകസറ്റിലൂചര ചപാതു ജനങ്ങൾക്കട ലഭയമാക്കണം, മാ്തമല്ല  

ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട േിൽക്കാൻ അനുമതിയുള്ള SBI-യുചര 29 ശ്ാഖകളിലും ആ ലിസ്റ്റിനടചറ ്പിനടചറ ചെയ്ത 

വകാപ്പികൾ ലഭയമാക്കണം. 

4. സംഭാേന േിേരങ്ങൾ പരസയചപ്പരുത്തണചമന്ന നിർവദ്ശ്ം അനുസരിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിൾക്കട വമൽ 

നികുതിയിളേട കൂരാചത നിർ ന്ധിത പിഴ െുമത്തണം 

5. ഒവര സമയം ദ്ീർഘ കാലം ചപാതു തിരചഞ്ഞരുപ്പുകളിൽ മത്സരിക്കാചത നിഷ്ട്കിയമായി കിരക്കുകയും 

ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര സംഭാേന സവീകരിച്ചു ചകാണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികചള, 

ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര പണം സവീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ, വമൽപറഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നട 

ഒഴിോക്കുകയും വേണം . 

6. ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടട സ്ീ്ം 2018 മാനദ്ണ്ഡ്പകാരം സംഭാേന സവീകരിക്കാൻ അവയാഗയരായ രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികചള കുറിച്ചുള്ള േിേരം വശ്ഖരിക്കുന്നതിനു വമൽവനാട്ടം േഹിക്കുന്നതിനു   ചതചരചഞ്ഞരുപ്പട 

കമ്മീഷ്ചന ഉത്തരോദ്ിതവചപരുത്തുകയും അത്തരത്തിൽ ലഭിച്ച പണം തിരിച്ചു പിരിക്കാൻ ചതചരചഞ്ഞരുപ്പട 

കമ്മീഷ്ൻ തയ്യാറാേുകയും വേണം. 

7.  ഇലകടവരാറൽ വ ാണ്ടിലൂചര ലഭിച്ച സംഭാേനകചളക്കുറിച്ചും സംഭാേന ദ്ാതാക്കചള കുറിച്ചുള്ള 

േിേരങ്ങളും  ഉൾചകാള്ളുന്ന പൂർണ്ണ േിേരങ്ങൾ എല്ലാ വദ്ശ്ീയ പാർട്ടികളും ്പാവദ്ശ്ിക പാർട്ടികളും  

േിേരാേകാശ് നിയമ ്പകാരം ചപാതു ജനങ്ങൾക്കു ലഭയമാക്കണം. 

8. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വരഖകചള സൂക്ഷ്മമായി എല്ലാ േർഷ്േും 

പരിവശ്ാധനക്കായി കൺവ്രാളർ ആൻഡട ഓഡിറ്ററി ജനറലും(CAG ) ചതരചഞ്ഞരുപ്പട കമ്മീഷ്നും(ECI ) 

അംഗീകരിച്ച  ഒരു സംേിധാനം ഒരുക്കണം  



9. വക്ര േിേരാേകാശ്  കമ്മീഷ്ണറുചര  2013 ജൂൺ 3 തയ്യതിയിചല ഉത്തരേു ്പകാരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികചള 

2005-ചല േിേരാേകാശ് നിയമത്തിനു കീഴിൽ ചകാണ്ടുേരണം 

 


