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ഇന്ത്യ അഞ്ച് നിയമസഭാ തതരതെടുപ്പുകൾക്ക്  സാക്ഷ്യം 
വഹിക്കാൻ പപാവുകയാണ്. തിരതെടുപ്പിന് മുപനാടിയായി 
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പവാട്ടർ പട്ടിക എത്രമാത്രം എല്ലാവതരയം 
ഉൾതക്കാള്ളുനതാണ്,    വർദ്ധിച്ചുവരുന ക്രിമിനലൈപസഷനം 
പണത്തിതെ ആധിപതയവും തിരതെടുപ്പ് പ്രക്രിയതയ എത്രമാത്രം 
സവാധീനിക്കുന്നു,  ഒട്ടും സുതാരയമല്ലാത്ത തിരതെടുപ്പ് 
പബാണ്ടുകളുമായി ബന്ധതപ്പട്ട അഴിമതി,   മാതൃകാ തപരുമാറ്റച്ചട്ടം 
പാൈിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ;  മാധയമങ്ങളുതട പക്ഷ്പാതപരമായ 
നിൈപാടുകൾ;  തിരതെടുപ്പ് കമ്മീഷതെ സവയംഭരണ സവഭാവത്തിന് 
തതന വന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന പ ാഷണം എനിവതയ  സംബന്ധിച്ച് 
സിറ്റിസൺസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇൈക്ഷ്ൻ (സിസിഇ)  സമഗ്രമായ  ഒരു 
റിപപ്പാർട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. 
 

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപതയത്തിതെ നിൈവാരത്തകർച്ചയം 
സവാതന്ത്ര്യനവുംവും പയ ീയവും അന്ത്ർപയ ീയവുമായ ദ്ധദ്ധ 
ആകർഷിക്കുന സമയത്ത്, രാജയത്തിതെ തിരതെടുപ്പ് പ്രക്രിയയതട 
വി വാസയതതയക്കുറിച്ച് തതന പ ായയങ്ങൾ 
ഉയർന്നുവരികയാണ്.  തപാതുജന താത്പരയാർത്ഥം ഇന്ത്യയിതൈ 
ഇൈപ്രാണിക് പവാട്ടിംഗ് സമ്പ്രയായത്തിതൈ അപാകതകതെക്കുറിച്ച് 
സമഗ്രമായ ഒരു റിപപ്പാർട്ട് തകാണ്ടുവന സിറ്റിസൺസ് കമ്മീഷൻ 
ഓഫ് ഇൈക്ഷ്ൻ (സിസിഇ), സവതന്ത്ര്വും നീതിയക്തവുമായ 
തിരതെടുപ്പ് സമ്പ്രയായം പനരിടുന മതറ്റാരുപാട് 
തവല്ലുവിെികതെക്കുറിച്ച് പുതിയ റിപപ്പാർട്ട് 
പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.   
 

മുൻ സുപ്രീം പകാടതി ജസ്റ്റിസ് മയൻ പൈാകൂർ, മുൻ വിവരാവകാ  
കമ്മീഷണർ വജാഹത് ഹബീബുള്ള എനിവർ അധയക്ഷ്ത വഹിക്കുന 
സിസിഇതയ ഏപകാപിപ്പിക്കുനത് പ്രഗത്ഭരായ മുൻ സിവിൽ 



സർവീസ് ഉപയയാഗസ്ഥരായ എം.ജി പയവസഹായം, സുന്ദർ ബുറ 
എനിവരാണ്. ഒരു നിയമഞ്ജൻ, അക്കായമിക് പമഖൈയിതൈ മുതിർന 
അംഗങ്ങൾ, ആരിവിസ്റ്റുകൾ, പ്രഗത്ഭരായ മാധയമ പ്രവർത്തകർ 
എനിവർ കൂടി ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾതക്കാള്ളുന്നുണ്ട്. 
 

നിൈവിതൈ റിപപ്പാർട്ടിൽ എടുത്തുകാണിച്ച പൈ ആ ങ്കകളും 2019 
തൈ പാർൈതമെ് തിരതെടുപ്പിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. 
അപസാസിപയഷൻ പഫാർ തെപമാക്രാറ്റിക് റിപഫാംസ് (എ െിആർ), 
മുൻ സിവിൽ സർവീസുകാരുതട Constitutional Conduct Group 
(സിസിജി), പഫാറം പഫാർ ഇൈരറൽ ഇെഗ്രിറ്റി (എഫ്ഇഐ)  എനീ 
ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ തിരതെടുപ്പിൽ നടന പൈ ക്രമപക്കടുകെിപൈക്കും 
തപാതുജനത്തിതെ ദ്ധദ്ധ തകാണ്ടുവരുനതിൽ പ്രയത്നിച്ചവരാണ്. 
നിർഭാഗയവ ാൽ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങപൊടും നിരീക്ഷ്ണങ്ങപൊടും 
തിരതെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രതികരിച്ചത്  നിപഷധപത്താടും  ത്രുതപയാടും 
കൂടിയാണ്. 
 

രാജയതത്ത പവാട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന് ദുർബൈരും 
പിനാക്കക്കാരുമായ വിഭാഗങ്ങൾ ഗണയമായി ഒഴിവാക്കതപ്പട്ടുതവന് 
റിപപ്പാർട്ടിൽ പറയന്നു.  മനപ്പൂർവപമാ അല്ലാതതപയാ 
സംഭവിച്ചിരിക്കുന ഒരു കാരയം ഇങ്ങതന മാറ്റി നിർത്തതപ്പട്ടവരിൽ ഒരു 
വൈിയ വിഭാഗം, നൂനപക്ഷ് സമുയായങ്ങളും ഭവനരഹിതരും 
ആതണനതാണ്. ലമഗ്രെ്  വർക്കർമാരും വികൈാംഗരും ആയ 
പവാട്ടർമാരാണ് അവരുതട പവാട്ടവകാ ം വിനിപയാഗിക്കുനതിൽ 
ഇപപ്പാഴം തവല്ലുവിെികൾ പനരിടുന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ. സി.സി.ഇ 
റിപപ്പാർട്ട് പ്രകാരം, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫൈപ്രയമായി പരിഹരിക്കുനതിന് 
പരഖകൾ പൂർണ്ണമായം സുതാരയവും പരസയമായി 
പരിപ ാധിക്കാവുനതുമായ രീതിയിൽ പരിപാൈിപക്കണ്ടതുണ്ട്.  പവാട്ടർ 
ഐെിതയ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുനത് ഒരു 
പരിഹാരതമനതിലുപരി വൻപതാതിൽ ൊറ്റാ പ ാർച്ചയ്ക്കം വഞ്ചനയ്ക്കം 
ഇടയാക്കുതമന്നുംഒരു തരത്തിലും അങ്ങതന ത യ്യരുതതന്നും റിപപ്പാർട്ട് 
കൂട്ടിപച്ചർക്കുന്നു.. 
 

സിസിഇ റിപപ്പാർട്ട് ദ്ധദ്ധ പകന്ദ്രീകരിക്കുന ഒരു പ്രധാന വിഷയം 
രാഷ്ട്രീയത്തിതെ ക്രിമിനൽ വത്കരണവും തിരതെടുപ്പിൽ വൈിയ 
പതാതിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള പണാധിപതയവുമാണ്.  2019 തൈ 
പാർൈതമെ് തിരതെടുപ്പിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ത ൈവഴിച്ച തമാത്തം 



തുക 60,000 പകാടി രൂപയാതണന് കണക്കാക്കതപ്പടുന്നു, ഇത് 
പൈാകത്തിതൈ ഏറ്റവും ഉയർന തുകയാണ്.  സർക്കാരിൻതറ 
പക്കലുള്ള വിവരം അനസരിച്ച്, 2014 നം 2017 നം ഇടയിൽ 1,765 
എ ംപിമാരും എ ംഎൽഎമാരും ഉൾതപ്പട്ട തീർപ്പുകല്പിക്കാത്ത 3,045 
ക്രിമിനൽ പകസുകൾ നിൈനിൽക്കുന്നുണ്ട്.  സവതന്ത്ര്വും നയായവുമായ 
തിരതെടുപ്പിന് ഇത് കടുത്ത പ്രതയാഘാതങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്നു.  തിരതെടുപ്പിതൈ പണ ക്തി ഇന് രാജയതത്ത 
എല്ലാത്തരം അഴിമതിയതടയം ആധാരമാണ്. 
 

ഈ സാഹ രയത്തിൽ, എങ്ങതനയാണ് വിവായപരമായി മണി 
ബില്ലായി തകാണ്ടുവന് നിയമമാക്കിയ ഇൈരറൽ പബാണ്ടുകൾ 
അതാരയത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയം തിരതെടുപ്പുകെിൽ കണക്കാക്കാത്ത 
ഉറവിടങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള പണത്തിതെ സവാധീനം ഏകീകരിക്കുകയം 
ത യ്തത് എന് സിസിഇ റിപപ്പാർട്ട് പറയന്നു.  ഒരു തതരതെടുപ്പിൽ 
എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും തുൈയമായി ൈഭിപക്കണ്ട അവകാ ങ്ങളും 
പ്രവർത്തന മണ്ഡൈവും ന ിപ്പിച്ചതായം ഭരണകക്ഷ്ിക്ക് 
അനയായവുമായ പനട്ടമുണ്ടാക്കുതമന്നും സിസിഇ റിപപ്പാർട്ട് 
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നു. ഇങ്ങതനയിരിതക്ക, വെതര അധികം അസവസ്ഥത 
ഉെവാക്കുന കാരയമാണ്, സുപ്രീംപകാടതിയിൽ 
തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹ രയത്തിലും, അടുത്ത ഘട്ടം ഇൈരറൽ 
പബാണ്ട് 2021 ഏപ്രിൽ 1 ന് തഷെൂൾ ത യ്തിട്ടുണ്ട്. നാൈ് 
സംസ്ഥാനങ്ങെിലും ഒരു പകന്ദ്രഭരണ പ്രപയ ത്തും നിയമസഭാ 
തതരതെടുപ്പ് വരാനിരിതക്ക ഭരണകക്ഷ്ിതയ  
 

മാതൃകാ തപരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച ഇൈക്ഷ്ൻ കമ്മീഷതെ 
പമൽപനാട്ടം ഭരണകക്ഷ്ിയ്ക്ക് അനകൂൈമായി മാറുനതായി റിപപ്പാർട്ട് 
നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നു.  2019 തൈ പാർൈതമെ് തതരതെടുപ്പ് പവെയിൽ, ഒരു 
കൂട്ടം പദ്ധതികളുതട ഉയ്ഘാടനം പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്ര്ിതയ 
അനവയിക്കുനതിനായി തിരതെടുപ്പ് പ്രഖയാപനം ഇൈക്ഷ്ൻ 
കമ്മീഷൻ മനപൂർവ്വം ലവകിപ്പിച്ചു.  ഇൈക്ഷ്ൻ കമ്മീഷതെ 8-ഘട്ട 
തിരതെടുപ്പ് തഷെൂളും, എണ്ണുനതിന് മുമ്പായി EVM / VVPAT- 
കളുതട യീർഘകാൈ സംഭരണവും സം യത്തിനം കടുത്ത 
വിമർ നത്തിനം കാരണമായി.  മാതൃകാ തപരുമാറ്റ  ട്ടം 
നടപ്പിൈാക്കുനതിലുള്ള സ്ഥിരതയില്ലായ്മയം ഭരണകക്ഷ്ിയതട 
അതിക്രമങ്ങതെ പക്ഷ്പാതപരമായി പരിഗണിക്കുനതും സിസിഇ 
റിപപ്പാർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.  2019 ൽ, അത്തരം ക്രമപക്കടുകപൊട് 



വിപയാജിക്കുകയം അതിതനതിതര നിൈതകാള്ളുകയം ത യ്ത ഒരു 
തിരതെടുപ്പ് കമ്മീഷണതറ തിരതെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന് 
ഒഴിവാക്കുകയം മുഖയ തിരതെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാകാനള്ള അവസരം 
നിപഷധിക്കുകയം ത യ്ത കാരയം ഉയാഹരണമാണ്. 
 

മാധയമങ്ങളുതട കാരയത്തിൈാതണങ്കിൽ, മുഖയധാരാ, 
പത്രമാധയമങ്ങൾ ഭരണകക്ഷ്ിതയ അവരുതട പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ 
അനകൂൈിക്കുനതിതന സിസിഇ റിപപ്പാർട്ട് 
വിമർ ിക്കുന്നു.  പ്രധാനമന്ത്ര്ിതയ പകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ 
തുടർച്ചയായി സംപപ്രഷണം ത യ്യുന പുതിയ  ാനൈായ നപമാ 
ടിവിയതട ആവിർഭാവം ഉൾതപ്പതട 2019 ൽ തിരതെടുപ്പ് പവെയിൽ 
നിരവധി മാധയമ മാർഗ്ഗനിർപേ ങ്ങളുതട ൈംഘനങ്ങപൊട് 
പ്രതികരിക്കുനതിൽ ഇൈക്ഷ്ൻ കമ്മീഷൻ പരാജയതപ്പട്ടു.  2019 തൈ 
തിരതെടുപ്പിന് മുമ്പം പ ഷവും വയാജ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിലും 
ഓഫ് ലൈനിലും തടയനതിലും കമ്മീഷൻ പരാജയതപ്പട്ടു. 
 

സവതന്ത്ര്വും നീതിയക്തവുമായ തിരതെടുപ്പ് നടത്തുനതിനായി 
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയതട ആർട്ടിക്കിൾ 324 പ്രകാരം തിരതെടുപ്പ് 
കമ്മീഷന് ധാരാെം അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. എനാൽ തിരതെടുപ്പ് 
പ്രക്രിയയതട സമഗ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ അധികാരങ്ങൾ 
ഉപപയാഗിക്കുനതിൽ കമ്മീഷൻ പരാജയതപ്പട്ടുതവന് സിസിഇ 
റിപപ്പാർട്ട് വായിക്കുന്നു.  വാസ്തവത്തിൽ, നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങെിലൂതട, 
കമ്മീഷൻ സവന്ത്ം നിഷ്പക്ഷ്തതയ തതന ഇല്ലാതാക്കുകയം 
ഇന്ത്യയിതൈ തിരതെടുപ്പുകളുതട നീതിയക്തമായ നടത്തിപ്പിൽ 
വിട്ടുവീഴ്ച ത യ്യുകയം ത യ്തു. 
 

അതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപതയം പനരിടുന ഈ ഗുരുതരമായ 
തവല്ലുവിെിതയ പറ്റി പൗരന്മാർക്കിടയിൽ അവപബാധം സൃവുംിക്കാൻ 
അവരുമായി ഇടപഴകാനള്ള സമയമായി എന് സിസിഇ 
വി വസിക്കുന്നു.  ഈ ൈക്ഷ്യത്തിപൈക്കുള്ള മുപനാട്ടുപപാക്കിനായള്ള 
ദ്ധമമാണ് ഈ റിപപ്പാർട്ട്. 
 


