
தேரே்ல் பே்திரங்கள் மற்றும் அரசியல் நிதியில் வெளிப்படையில்லா நிடல:  

 

A. தேரே்ல் பே்திரங்கள் என்றால் என்ன? 

 

தேரே்ல் பே்திரம் என்பது அரசியல் கட்சிகளுக்கு நன்ககாடடகள்  வழங்குவேற்கான 

ஒரு நிதி கருவியாகும். இது மே்திய பட்கெட்டில் 2017-18 ஆம் ஆண்டில் 

நிதியடமசச்ரால் முேலில் அறிவிக்கப்பட்டது. தேரே்ல் பே்திரே் திட்டம், 2018 இன் படி, 

தேரே்ல் பே்திரம் என்பது உறுதிகமாழி அடிப்படடயில் வழங்கப்பட்ட ஒரு 

பே்திரமாகும். இதில் வாங்குபவரின் அல்லது பணம் கசலுே்துபவரின் கபயர ்

இருக்காது. அந்ே பே்திரே்டே  டவே்திருப்பவர ் (அோவது அரசியல் கட்சி) அேன் 

உரிடமயாளராக கருேப்படுகிறார.் 

 

ெனவரி 2, 2018 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட இந்ே திட்டம், ேனிநபரக்ள் (இந்திய குடிமக்கள்) 

மற்றும் உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் இந்ே பே்திரங்கடள  - ரூ .1,000, ரூ 10,000, ரூ 1 லட்சம், 

ரூ. 10 லட்சம் மற்றும் ரூ.1 தகாடி மதிப்பில் வாங்கி, அவரக்ள் விரும்பும் அரசியல் 

கட்சிகளுக்கு, நன்ககாடடயாக வழங்க அனுமதிக்கிறது. அவற்டற 15 நாட்களுக்குள் 

அரசியல் கட்சிகள் பணமாக மாற்றி ககாள்ள தவண்டும்.  ஒரு ேனி  நபர ் மற்ற 

நபரக்ளுடன் ேனிே்ேனியாக அல்லது கூட்டாக பே்திரங்கடள வாங்க முடியும். ஒரு 

நபர ் (காரப்்பதரட் நிறுவனங்கள் உட்பட) வாங்கக்கூடிய தேரே்ல் பே்திரங்களின் 

எண்ணிக்டகயில் வரம்பு இல்டல. பதிடனந்து நாட்களுக்குள் பணமாக  மாற்றாே  

பே்திரங்கள் அந்ே  வங்கியால் பிரேமர ்நிவாரண நிதிக்கு  கடபாசிட் கசய்யப்படும். 

இதுவடர, கமாே்ேம் ரூ.20.2833 தகாடி (0.31%) மதிப்பிலான 144 பே்திரங்கள் பிரேமர ்

நிவாரண நிதிக்கு இவ்வாறு கசன்றுள்ளது. பதிடனந்து கட்டங்களாக வாங்கிய 99.69% 

பே்திரங்கள் கசல்லுபடியாகும் காலே்திற்குள்தளதய அரசியல் கட்சிகளால் பணமாக 

மாற்றிக்ககாள்ளப்பட்டன. 

 

பின்வரும் நிபந்ேடனகடள பூரே்்தி கசய்யும் அரசியல் கட்சிகள் மட்டுதம தேரே்ல் 

பே்திரங்கடளப் கபற ேகுதியுடடயடவ - (i) மக்கள் பிரதிநிதிே்துவச ்சட்டம், 1951 இன் 

பிரிவு 29ஏ இன் கீழ் பதிவு கசய்யப்பட்ட கட்சி மற்றும் (ii) கடடசியாக நடே்ேப்பட்ட 

மக்களடவ அல்லது சட்டமன்றே் தேரே்லில் பதிவான  வாக்குகளில் ஒரு 

சேவீேே்திற்கும் குடறயாமல் வாக்குகடளப் கபற்ற கட்சி. 

 

தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் கபறப்படும் எந்ேகவாரு கோடகடயயும், ககாடுக்கும் 

நன்ககாடடயாளரக்ளின் கபயர ்அடடயாளே்தோடு,  ஆண்டுதோறும் இந்திய தேரே்ல் 



ஆடணயே்திற்கு (ECI) அறிக்டக அளிக்க தவண்டும் என்ற மக்கள் பிரதிநிதிே்துவச ்

சட்டம், 1951 இன் பிரிவு 29 சி நீக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

B. ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கத்தின் (ADR) ததர்தல் பத்திரங்களின் மீதான 
பகுப்பாய்வு 

 

அரசியல் கட்சிகளால் வாங்கப்பட்ட மற்றும் மீட்கப்பட்ட தேரே்ல் பே்திரங்களின் 

கமாே்ே எண்ணிக்டக மற்றும் மதிப்டப, கிடள வாரியாக மற்றும் பிரிவு வாரியாக, 

மாரச் ்2018 முேல் ெனவரி 2021 வடர பதிடனந்து கட்டங்களில் ெனநாயக சீரத்ிருே்ே 

சங்கம் (ADR) ஆய்வு கசய்ேது. ஆரம்பக்கட்ட முடிவுகள் - 

 

1. மாரச் ் 2018 முேல் 2021 ெனவரி வடர பதிடனந்து கட்டங்களாக ரூ. 6534.78 தகாடி 

மதிப்புள்ள கமாே்ேம் 12,924 தேரே்ல் பே்திரங்கள் விற்கப்பட்டுள்ளன. இந்ே 

காலகட்டே்தில் ரூ. 6514.50 தகாடி மதிப்புள்ள 12,780 பே்திரங்கள் மீட்கப்பட்டன. தேரே்ல் 

பே்திரங்களின் கமாே்ே மதிப்பில் 55.43% இரண்டு மாேங்களில் மட்டும் வாங்கப்பட்டது 

- மாரச் ்மற்றும் ஏப்ரல் 2019 - கபாதுே் தேரே்ல்களின் காலம். 

 

2. வாங்கிய பே்திரங்களின் கமாே்ே மதிப்பில் 92.046% அல்லது ரூ. 6015 தகாடி ரூ .1 

தகாடி மதிப்பில் இருந்ேது, இந்ே பே்திரங்கள் ேனிநபரக்டளக் காட்டிலும் 

நிறுவனங்களால் வாங்கப்படுகின்றன என்படே இது குறிக்கிறது. 

 

3. மாரச் ்2018 முேல் ெனவரி 2021 வடர மீட்கப்பட்ட கமாே்ே தேரே்ல் பே்திரங்களில் ரூ. 

5013.52 தகாடி அல்லது 76.96% மதிப்புள்ள 9108 தேரே்ல் பே்திரங்கள் தேசிய கட்சிகளின் 

ேடலடமயகம் அடமந்துள்ள புதுடில்லியில் காசாக்கப்பட்டுள்ளன. (அதே தநரே்தில் 

அதிக மதிப்புள்ள பே்திரங்கள் மும்டபயில் வாங்கப்பட்டன என்படேயும் 

குறிப்பிட்டாக தவண்டும்). 

 

4. 2017-18 மற்றும் 2018-19 நிதியாண்டுகளில், அரசியல் கட்சிகள் தேரே்ல் 

பே்திரங்களிலிருந்து கமாே்ேம் ரூ. 2,760.20 தகாடிடயப் கபற்றன. இதில் 60.17% அல்லது 

ரூ .1,660.89 தகாடி ஆளும் கட்சியால் கபறப்பட்டது. 

 

5. தேரே்ல் ஆடணயே்தில் சமரப்்பிக்கப்பட்ட பாெகவின் ஆண்டு ேணிக்டக 

அறிக்டகயின்படி, 2017-18 நிதியாண்டில் தேரே்ல் பே்திரங்கள் வடிவில் கட்சிக்கு ரூ. 

210 தகாடி நன்ககாடட கிடடே்துள்ளது. இது 2017-18 ஆம் ஆண்டில் வாங்கப்பட்ட 

அடனே்து தேரே்ல் பே்திரங்களிலும் 95% ஆகும். 2018-19 நிதியாண்டில், பாெக ரூ. 1,450 



தகாடி மதிப்புள்ள தேரே்ல் பே்திரங்கடளயும், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்  ரூ. 383 தகாடி 

மதிப்புள்ள தேரே்ல் பே்திரங்கடளயும் கபற்றுள்ளது. 

 

6. மக்களடவ தேரே்ல் 2019 இல் ,அரசியல் கட்சிகள் கமாே்ே தேரே்ல் பே்திரங்களில் 

68.08% தேரே்ல் பே்திரங்கடள மூன்று மாேங்களில் மீட்டது. மாரச் ் 2019 (கட்டம் 8), 

ஏப்ரல்2019 (கட்டம் 9), தம 2019 (கட்டம் 10). 

 

7. இே்ேடகய கவளிப்படடயற்ற தேரே்ல் பே்திரே் திட்டே்ோல்,  2018-19 

நிதியாண்டிற்கான தேசிய கட்சிகளின் கமாே்ே வருமானே்தில் 52% க்கும் தமலான, 

மற்றும் பிராந்திய கட்சிகளின் கமாே்ே வருமானே்தில் 53.83% தேரே்ல் பே்திரங்கள் 

மூலம் கபறப்பட்ட நன்ககாடடகளிலிருந்து வந்துள்ளது. இதுதவ மிகவும் பிரபலமான 

நன்ககாடட திட்டமாக பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. 

 

8. 2018-19 நிதியாண்டில், பாெக, காங்கிரஸ்,  தேசியவாே காங்கிரஸ் கட்சி  மற்றும் 

திரிணாமுல் காங்கிரஸ்  ஆகிய 4 தேசிய கட்சிகள் கமாே்ேம் ரூ. 190.68 தகாடி 

கபற்றோக அறிவிே்துள்ளன; 7 பிராந்திய கட்சிகள் அோவது பிெு ெனோ ேளம் 

(பிதெடி), கேலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி (டிஆரஎ்ஸ்), ஒய்.எஸ்.ஆர-்சி, சிவதசனா 

(எஸ்.எச.்எஸ்), கேலுங்கு தேசம் கட்சி (டி.டி.பி), மேசச்ாரப்ற்ற ெனோ ேளம் (தெ.டி.எஸ்) 

மற்றும் சிக்கிம் ெனநாயக முன்னணி (எஸ்.டி.எஃப்) ஆகியடவ தேரே்ல் பே்திரங்கள் 

மூலம்  ரூ. 578.49 தகாடிடய நன்ககாடடயாகப் கபற்றன. 

 

9. 2019-20 நிதியாண்டில், ஏஐடிசி, பிதெடி, தெ.டி.எஸ், டி.டி.பி, ஏ.ஐ.ஏ.டி.எம்.தக, எஸ்.ஏ.டி, 

டி.எம்.தக மற்றும் தெடியு ஆகியடவ  தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் கமாே்ேம் 311.37 

தகாடி ரூபாய் நன்ககாடடயாகப் கபற்றுள்ளன.   

 

10. 2018-19 நிதியாண்டில் தேசிய கட்சிகள் அதிகபட்சமாக ரூ. 881.26 தகாடி 

கபருநிறுவன நன்ககாடடகடளப் கபற்றுள்ளன. இந்ே கோடக 2016-17 நிதியாண்டில் 

ரூ. 563.19 தகாடியாகவும், 2014-15 நிதியாண்டில் ரூ. 573.18 தகாடியாகவும் இருந்ேது 

(அப்தபாது 16 வது மக்களடவே் தேரே்ல் நடடகபற்றது). 2012-13 மற்றும் 2018-19 

நிதியாண்டுகளுக்கு இடடயில், நிறுவனங்களிலிருந்து தேசிய கட்சிகளுக்கு 

நன்ககாடடகள் 974% அதிகரிே்துள்ளன. 

 

C. ஏன் தேரே்ல் பே்திர திட்டம், 2018 ேன்னிசட்சயானது, அரசியலடமப்பிற்கு 

முரணானது மற்றும் சிக்கலானது: 

 



 

1. நிதிச ்சட்டம் 2017, தேரே்ல் பே்திரங்களின் முடறடய அறிமுகப்படுே்தியது.  

தேரே்ல் நிதி, பண (Money Bill) மதசாோவாக நிடறதவற்றப்பட்டேன் மூலமாக 

ககாண்டுவரப்பட்ட திருே்ேங்கள், அரசியல் கட்சிகள் நன்ககாடடயாளரக்ளின் 

கபயரக்டளயும் முகவரிகடளயும் குறிப்பிட தேடவயில்டல என்ற நிடல உருவானது. 

தேரே்லில் ோக்கல் கசய்யப்பட்ட வரவு, கசலவு  அறிக்டககளில் தேரே்ல் பே்திரங்கள் 

மூலம் ஆண்டு அறிக்டக ோக்கல் கசய்யப்பட்டது. இது கவளிப்படடே்ேன்டமக்கு ஒரு 

கபரிய சவாலாக அடமகின்றது. அரசியல் கட்சிகள் அடவ வாங்கும் நன்ககாடடகள் 

பற்றிய விவரங்கள் கேளிவாக கவளிவராே சூழல் உண்டானது. 

 

 

2. தேரே்ல் பே்திரங்கள் குடிமக்களின் அடிப்படட உரிடமகளில் ஒன்றான ேகவல் 

அறியும்  உரிடமடய (Right to information, RTI) மீறுகின்றன. இே்ேடகய கசயல் 

நியாயமற்றது.  

கபரிய கபாது நலனுக்காக கசலவிடும் ேகவல்கடள, கேரிந்து ககாள்ள முடியாேபடி 

பகுே்ேறிவற்ற கட்டுப்பாடு கடுடமயான அடிடமயாக்கும் முடறயாகும்.  

கவளிப்படடே்ேன்டம மற்றும் கபாறுப்புக்கூறல் இல்லாமல் தபாகும்.  

முக்கியமான கபாதுே் ேகவல்கடளே் ேடுே்து நிறுே்துவேன் மூலம்  பதிலளிே்ேல் 

மற்றும் கணக்கிடுேல் ஆகியவற்டற நீரே்்துப் தபாக கசய்கிறது.  

தேரே்ல் பே்திர சட்டம் ‘ெனநாயகம் மற்றும் சட்டே்தின் ஆட்சி’ என்பேற்கு  எதிராக 

உள்ளது. 

 

 

3. தமலும், தேரே்ல் பே்திரங்கள் குடிமக்களுக்கு எந்ே விவரங்கடளயும் 

அளிக்கவில்டல , ஆனால் அதிகாரே்தில் உள்ள அரசியல் கட்சி இந்ே விவரங்கடள 

கபறலாம். அரசாங்கம் (ஆளும் கட்சி) ஸ்தடட் தபங்க் ஆப் இந்தியா (SBI) விடம் 

ேகவல்கடள தகட்டு கபறமுடியும்.  

 

4. உசச்வரம்பற்ற மற்றும் மரம்மான நன்ககாடடகளின் மூலமாக   தேரே்ல் மற்றும் 

அரசியல் கசயல்பாட்டில் சட்டவிதராே பணே்டே சட்டப்பூரவ்மாக்குவது 

நடடகபறுகிறது. இவ்வாறு ரூ . 6500 தகாடி மாற்றப்பட்டு உள்ளது. 

 

 

5. ரிசரவ்் வங்கி ,தேரே்ல் ஆடணயம், சட்ட அடமசச்கம் தபான்ற பல்தவறு மே்திய 

அடமப்புகள் தமலும் மாநிலங்களடவயின் பல்தவறு பாராளுமன்ற உறுப்பினரக்ள் 



ேங்கள் அசச்ே்டே கவளிப்படுே்தியதோடு மட்டுமல்லாமல்,  தேரே்ல் பே்திர 

திட்டே்திற்கு எதிராக அரசாங்கே்திற்கு பலமுடற எசச்ரிக்டககள் விடுே்ேனர.்  

இது கருப்பு பண புழக்கே்டே அதிகரிக்கும். தேரே்ல் பே்திரங்கள்  "தமாசமான 

முன்மாதிரி" என்று குறிப்பிட்டனர.் ஆனால் இந்ே ஆட்தசபடனகள் 

புறக்கணிக்கப்பட்டன.  

 

6. அரசியல் கட்சிகள் தேரே்ல் பே்திரங்கள் கபறும் நன்ககாடட விவரங்கடள 

அறிக்டகயாக அளிக்கே்தேடவயில்டல என்ற நிடல பிற்தபாக்கான ஒரு கசயல் 

என்று இந்தியா தேரே்ல் ஆடணயதம கேரிவிே்துள்ளது.  இேனால், அரசியல் கட்சிகள், 

அரசாங்கே்திடமிருந்து அல்லது கவளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து நன்ககாடட 

கபற்றுள்ளோ என்படேக் கண்டறிய இயலாே சூழல் ஏற்படுகிறது என்றும் தேரே்ல் 

ஆடணயம் கேரிவிே்ேது. தேரே்ல் ஆடணயம் இப்படி ஒரு எசச்ரிக்டகடய 

கேரிவிக்கதவ இல்டல என  மே்திய அரசு மாநிலங்களடவயில் கபாய் கசான்னது. 

மட்டுமல்லாமல், தேரே்ல் பே்திரங்கள் முடறடய நன்ககாடடயாளரக்ள் 

விரும்புகிறாரக்ள் என்றும் கேரிவிே்ேது. 

 

7. ரூ. 20 தகாடி மதிப்புள்ள காலாவதியான தேரே்ல் பே்திரங்கடள எஸ்பிஐ 

ஏற்றுக்ககாள்ள அரசாங்கம் வலியுறுே்தியுள்ளது. 

 

8. தேரே்ல் பே்திரங்கள், தமல் வலது மூடலயில் மடறக்கப்பட்டுள்ள ேனிே்ேன்டம 

வாய்ந்ே எண்கணழுே்துகடள ககாண்டுள்ள பே்திரங்கள் ஆகும். இது புற ஊோ 

ஒளியில் மட்டுதம கேரியும். கவறும் கண்களால் பாரக்்க முடியாது.  

அரசு எப்தபாது தவண்டுமானாலும் நன்ககாடட பற்றிய ேகவல்கடள எஸ்பிஐ டம் 

(SBI)  தகட்கலாம். ஆனால் எதிரக்்கட்சி மற்றும் இந்திய மக்களுக்கு நன்ககாடட பற்றி 

அறிந்துககாள்ள இயலாே சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது . 

  

9. இந்திய முன்னாள் தேரே்ல் ஆடணயர ் திரு. எஸ்.ஒய் குடரஷி ஒரு தநரக்ாணலில் 

கசான்னது. 'தேரே்ல் பே்திரே்டே வாங்கும் தபாது, ஒருவர ் ேங்கள் KYC விவரங்கடள 

வழங்க தவண்டும். வரிடச எண் KYC விவரங்களுடன் கபாருந்திய பே்திரம், யார ்எந்ே 

அரசியல் கட்சிக்கு எவ்வளவு பணே்டே நன்ககாடடயாக வழங்கினார ் என்படே 

கேளிவாக கவளிப்படுே்தும்' என்றார.் 

 

10. அங்கீகரிக்க படாே தேரே்ல் பே்திரங்கடள சட்டமன்ற தேரே்ல்களில் விற்படன 

கசய்ய அனுமதி வழங்கியதின் மூலமாக நிதி அடமசச்கம் ேனது விதிகடள 

மீறியுள்ளது . 



 

 

11. கபாதுவாக ெனவரி, ஏப்ரல், ெூடல, அக்தடாபர ் ஆகிய மாேங்களில் 10 

நாட்களுக்கு தேரே்ல் பே்திரங்கள் வழங்கப்படும். 

தேரே்ல் நடடகபறும் ஆண்டில்   கூடுேலாக 30 நாட்கள் 

வழங்கப்படுகின்றன.  எனினும் 2019ல் பிப்ரவரி மாேம் நடடகபற இருந்ே 

மக்களடவ  தேரே்லுக்கு முன்பு,  மாரச்,் ஏப்ரல் மற்றும் தம மாேங்களில் கமாே்ேம் 45 

நாட்கள் தேரே்ல்  பே்திரங்கடள  வழங்கலாம் என நிதி அடமசச்கம் முடிவு கசய்ேது. 

அதேசமயம் ஏற்கனதவ அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அந்ே 30 நாட்களுடன் கோடரப்ுடடய 

மாரச் ் மற்றும் தம மாேங்களில் தேரே்ல் பே்திரங்கடள  வழங்குவேற்கான நாட்கள் 

நிரண்யிக்கப்பட்டன. ஆனால் ஏப்ரல் 12, 2019 ம் தேதி பே்திரங்கடள விற்படன 

கசய்வேற்கும் வாங்குவேற்கும் அடமசச்கே்திற்கு கூடுேலாக வழங்கப்பட்ட   5 

நாட்கடள நீக்கக் கூறி உசச் நீதிமன்றம் உே்ேரவிட்டது.  

 

 

12. தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் நன்ககாடடகள் தேரே்லுக்கு முக்கிய 

பங்கு வகிக்கின்றன என்பது கேளிவாகிறது 

அரசியல் கட்சிகளின் பிரசச்ாரங்கள், நிதி கோடரப்ான ேகவல்கடள அணுகுவடே 

மீண்டும் வலியுறுே்துகின்றன 

அரசியல் கட்சிகளின் கவளிப்படடயான மற்றும் ேகவலறிந்ே வாக்களிப்பு மற்றும் 

சுேந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேரே்ல்கள் உறுதி கசய்வதில் 

ஒருங்கிடணந்ேோகும் 

 

13.மக்களடவ அல்லது மாநில சட்டமன்றே் தேரே்ல்களில் 1% வாக்குகடளப் 

கபற்றிருக்கும் கட்சிகள் மட்டுதம இந்ே திட்டே்திற்கு  ேகுதியானது என்ற நிதி 

அடமசச்கே்தின் நிபந்ேடனடய சட்ட அடமசச்கம் பலமுடற எதிரே்்ேது. சட்ட 

அடமசச்கம் கோடரந்்து வலியுறுே்தியோல் மக்கள் பிரதிநிதிே்துவ சட்டம், 1951 உடன் 

இடணக்கப்பட்டது. 

 

14. கபரும்பான்டமயான பே்திரங்கள் ஒரு கட்சியினால் தேரே்லின் தபாது 

கபறப்பட்டன என்ற உண்டம, அரசியல் கட்சிகளிடடதய சம தபாட்டி இல்டல 

என்படேதய உணரே்்துகிறது. இது ெனநாயகே்டே மிகக் கடுடமயாக பாதிக்கும். 

  

15. தேரே்ல் பே்திரங்களின் மூலம் கபறப்படும் நன்ககாடடகள் கவளிப்படடயாக 

இல்லாே ஒரு சூழ்நிடலயில், அரசியல் கட்சிகள், மக்கள் பிரதிநிதிே்துவச ்சட்டம், 1951 



இன் விதிகடள மீறி,   கவளிநாட்டிலிருந்தோ, அரசு நிறுவனங்களிடமிருந்தோ 

நன்ககாடடகள் கபற்றனவா என்படே அறிந்து ககாள்ளதவ இயலாது. 

 

16. ேகுதியற்ற அரசியல் கட்சிகளும் தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் நிதியுேவி 

கபற்றுள்ளன.  ஈ.சி.ஐ.க்கு விவரங்கடள சமரப்்பிே்ே அரசியல் கட்சிகளின் ேகுதி 

குறிே்து ஏ.டி.ஆர ் ஆய்வு கசய்ேது. பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் திட்டே்டே 

நிடறதவற்றுவது குறிே்து பல்தவறு  தகள்விகடள எழுப்பின . 

✓ ECI க்கு விவரங்கடளச ்சமரப்்பிே்ே 69 பதிவு கசய்ே அங்கீகரிக்கப்படாே கட்சிகளில் 

கமாே்ேம் 43 கட்சிகள் மட்டுதம,  ோங்கள் கபற்ற வாக்கு சேவிகிேங்கடள 

கேரிவிே்துள்ளனர.் 

✓  பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட 43 கட்சிகளில்  ஒதரகயாரு  அங்கீகரிக்கபடாே ஆனால் 

பதிவு கசய்ே கட்சி மட்டுதம, 2018 தேரே்ல் பே்திரே்திட்டே்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ேகுதி அளவுதகால்களின்படி, தேரே்ல் பே்திரங்கடளப் கபற ேகுதியுடடயவர ் என 

கண்டறியப்பட்டது.  

✓ தேரே்ல் பே்திர திட்டே்தின் படி, தேரே்ல் பே்திரங்களின் மூலம் நன்ககாடடகடள 

கபற ேகுதியான அரசியல் கட்சிகள் குறிே்ே எந்ே  பட்டியலும்  ECI இன் 

வடலே்ேளே்தில் இல்டல . 2017 அக்தடாபர ் 10, தேதியிட்ட ADR இன் RTI 

விண்ணப்பே்திற்கு  பதில் அளிக்டகயில், அப்படி ஒரு பட்டியடல நாங்கள் 

கோகுக்கவில்டல என ECI கேரிவிே்ேது. 

✓ 2018 தேரே்ல் பே்திர திட்டே்திற்கு கீழ்  எந்ே நிடலயிலும் எந்ேகவாரு 

அதிகாரே்தினாலும் அரசியல் கட்சிகளால் கபறப்பட்ட தேரே்ல் பே்திர 

நன்ககாடடகள் கோடரப்ான ஆய்வுகள் நடே்ேப்படவில்டல என்பது  கேளிவாகிறது. 

 

17.  தேரே்ல் பே்திரே் திட்டம் ஆரம்பிே்ே பின்னர ் இந்தியாவில் அரசியல் கட்சிகளின் 

எண்ணிக்டக பன்மடங்கு அதிகரிே்துள்ளது.  ஏற்கனதவ பணம் மற்றும்  அரசியல் 

கட்சிகளின் அதிகாரே்திற்கும் இடடயில் ஒரு பரவலான கோடரப்ு உள்ளது. தேரே்ல் 

பே்திரங்கள் அரசியல் கட்சிகடள கருப்பு பணே்திற்கான தபராடசக்கு   ஒப்புேல்  

அளிே்து ஊக்குவிே்துள்ளன. எனதவ  பணம் மற்றும் அதிகாரம் உள்ளவரக்ள் மட்டுதம  

தேரே்லில் தபாட்டியிடுவேற்கான வாய்ப்டபப் கபறுவாரக்ள். ெனவரி, 2017 இல்,   

இந்தியாவில் கமாே்ேம் 1500 அரசியல் கட்சிகள் இருந்ேன. ஆனால் கசப்டம்பர ்30, 2020 

நிலவரப்படி, இந்தியாவில் கமாே்ே அரசியல் கட்சிகளின் எண்ணிக்டக 2,628 ஆக 

உயரந்்துள்ளது. அரசாங்கே்தின் சரச்ட்சக்குரிய தேரே்ல் பே்திரங்கள் மீோன 

சந்தேகே்திடனயும் வரம்பற்ற மற்றும் அபரிமிேமான காரப்்பதரட் 

நன்ககாடடகடளயும் புதிய கட்சிகளின் இந்ே படடகயடுப்பு  கேளிவாக 

சுட்டிக்காட்டுகிறது . இந்ே கபரும்பான்டமயான கட்சிகள்  ஒருதபாதும் தேரே்லில் 



தபாட்டியிட மாட்டாரக்ள். ேங்கள் கறுப்புப் பணே்டே கவள்டளயாக மாற்ற மட்டுதம, 

இந்ே பே்திரங்கடள பயன்படுே்துகின்றனர.் 

 

 

18.மக்களடவ 2019 தேரே்ல் ோன் ‘இதுவடர எங்கும் இல்லாே அளவுக்கு விடல உயரந்்ே 

தேரே்ல்,’55,000-60,000 தகாடி ரூபாய் கசலவிடப்பட்டோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

 2019 நாடாளுமன்றே் தேரே்லின் தபாது. ஒட்டுகமாே்ேமாக, 1998 மற்றும் 2019 க்கு 

இடடயிலான கடந்ே ஆறு மக்களடவே் தேரே்ல்களில் கசலவினங்கடள 'ஊடக 

ஆய்வுகள் டமயம் (சிஎம்எஸ்)' அறிக்டக ோக்கல் கசய்ேது. அேன்படி  தலாக் சபா 

தேரே்ல் கசலவினம் 1998 ல் ரூ. 9,000 ஆக இருந்து 2019 ல் ஆறு மடங்காக  ரூ. 55,000 

தகாடி உயரந்்துள்ளது. 

 

 

19. 2019 தலாக் சபா தேரே்லின் தபாது, தேரே்ல் பே்திரங்களின் மூலம் மிக அதிக  

நிதியுேவி கபறப்பட்டேற்கான ஆோரங்கள் உள்ளன. 2017-18 மற்றும் 2018-19 க்கு 

இடடயில், அரசியல் கட்சிகள் தேரே்ல் பே்திரங்களில் இருந்து கமாே்ேம் 2,760.20 

ரூபாய்  கபற்றுள்ளன. 

 

 

 

D.ெனநாயக சீரத்ிருே்ேச ்சங்கே்தின் ( ADR)பரிந்துடரகள்: 

 

1.தேரே்ல் பே்திர திட்டம் 2018 ,முழுவதுமாக ரே்து கசய்யப்பட தவண்டும் என்று ADR 

(ADR) முன்கமாழிகிறது. 

 

2., திட்டம் கோடருமாயின், பே்திர நன்ககாடடயாளரின்  விவரங்கடள கேரிவிக்க 

தவண்டியதில்டல என்ற ககாள்டகடய தேரே்ல் பே்திரே் திட்டம் 2018   இல் இருந்து 

அகற்ற தவண்டும். அடனே்து அரசியல் கட்சிகளும் தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் 

நன்ககாடடகடள அளிக்கும் அவரக்ளின் நன்ககாடடயாளரின் விவரங்கடள 

அறிவிக்க தவண்டும்.  ககாடுக்கப்பட்ட நிதியாண்டில் கபறப்பட்ட அே்ேடகய 

நன்ககாடடகளின் கமாே்ேே் கோடகடயயும் கேரிவிக்க தவண்டும். தமலும், 

ஒவ்கவாரு பே்திரே்திற்கும் எதிராக நன்ககாடடயாளரக்ளின் விரிவான விவரங்கள், 

ஒவ்கவாரு பே்திரே்தின் அளவு மற்றும் ஒவ்கவாரு பே்திரே்திற்கும் எதிராக கபறப்பட்ட 

கடனின் முழு விவரங்களும் கவளியிட தவண்டும். இவ்வாறு அரசியல் கட்சிகளின் நிதி 

நிடல கபாது மக்களுக்கு கவளிப்படடயாக இருக்க தவண்டும்.. 



 

 

3. தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் நன்ககாடடகடளப் கபற ேகுதியான அடனே்து 

அரசியல் கட்சிகளின் பட்டியல், தேரே்ல் பே்திர திட்டம், 2018 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

ேகுதி அளவுதகால்கள் கோகுக்கப்பட தவண்டும்.  கடடசியாக கட்சிகள் கபற்ற 

வாக்குப் பங்கின் அடிப்படடயில் கோடரந்்து புதுப்பிக்கப்பட்டு பின்பற்ற தவண்டும்.  

மக்களடவ கபாதுே் தேரே்ல் அல்லது மாநில சட்டமன்றே் தேரே்லில் தபாட்டியிட்டது 

தபான்ற ேகவல்கள் வடலே்ேளங்களின் மூலம் கபாது களே்தில் கிடடக்க தவண்டும்.  

 

4. முடறயாக ேகவல்கள் கவளிப்படுே்ோே கட்சிக்கு,  வரி சலுடககடள நீக்குவது 

மட்டுமல்லாமல், கடும்  அபராேமும் விதிக்க தவண்டும். 

 

5. நீண்ட காலமாக கசயலற்ற நிடலயில் இருக்கும் அரசியல் கட்சிகள், இதில் 

பங்தகற்க கூடாது.  தேரே்லில் தபாட்டியிடதவா, தேரே்ல் பே்திரங்கள் மூலம் 

நன்ககாடடகடளப் கபறுவடேதயா இந்திய தேரே்ல் ஆடணயம் (ECI) ேடுக்க 

தவண்டும்.   

 

6. தேரே்ல் பே்திரம் மூலம் நிதி கபற ேகுதியற்ற கட்சிகள் தேரே்ல் பே்திரங்கடள 

காசாக்காமல் பாரே்்துக்ககாள்ளும்  கபாறுப்டப இந்திய  தேரே்ல்  ஆடணயே்திடம் 

(ECI) ஒப்படடக்க தவண்டும்.   

 

7. அடனே்து தேசிய மற்றும் பிராந்திய அரசியல் கட்சிகளும் நிதி குறிே்ே அடனே்து 

ேகவல்கடளயும் வழங்க தவண்டும்.  

தேரே்ல் பே்திரங்கள்  நன்ககாடடயாளரக்ளின் முழு விவரங்கள் ேகவல் அறியும் 

உரிடமயின் கீழ் கபாது ஆய்வுக்கு கிடடக்க தவண்டும். 

 

8. அரசியல் கட்சிகளால் சமரப்்பிக்கப்படும் நிதி ஆவணங்கடள, ேடலடமக் 

கணக்குே் ேணிக்டகயாளர ் (CAG) மற்றும் தேரே்ல் ஆடணயே்ோல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அடமப்டபக்ககாண்டு ஆண்டுதோறும் ஆய்வு கசய்ய  தவண்டும். 

 

9.   ஜீன் 3 ,2013 இல் தேதியிட்ட மே்திய ேகவல்  ஆடணயே்தின் உே்ேரவுக்கு இணங்க 

அரசியல் கட்சிகள் அடனே்தும் ேகவல் அறியும் உரிடமச ் சட்டம் 2005 இன் 

வரம்பிற்குள் ககாண்டுவரப்பட தவண்டும். 

 



* * * * * 


