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याजकीम ऩषाांचे अथथकायण  

- याजकीम ऩषाांच ेअथथव्मलशाय कवे व्शालेत, ककां ला त्मात ककती ऩायदळथकता अवाली माफाफत 
बायतात ऩुयेवे कामदे नाशीत. (Representation of People Act, 1951; Income Tax Act,1961; 

Companies Act) 

- २० शजायाऩेषा जास्त देणगी कोणी ऩषारा ददरी तय त्मा व्मक्तीच ेककां ला कां ऩनीच ेनाल 
जाशीय कयाले रागते.  

- लऴाथच्मा ळलेटी ऩषाच्मा अथथव्मलशायाांच ेऑडीट ननलडणूक आमोगाकड ेवादय कयणे 
फांधनकायक आशे. तवेच शी वादय केरेरी कागदऩत्र ेननलडणूक आमोगाने रोकाांवाठी खरुी 
कयणे आलश्मक आशे. भात्र माची अांभरफजालणी ककतऩत काटेकोयऩणे केरी जाते माफाफत 
ळांका आशे.  

- २० शजायाांऩेषा कभी यकभेच्मा देणगमाांची टक्केलायी प्रचांड आशे. भोठ्मा प्रभाणालय काऱा 
ऩैवा मा भागाथने ऩषाकड ेमेत अवण्माची दाट ळक्मता आशे.  

- २० शजायाऩेषा जास्त देणगी देणाऱमाांची २००८-०९ भध्मे अवरेरी टक्केलायी- बाजऩ-१४, 
क ांगे्रव-६, फवऩा-०, भाकऩ- १, बाकऩ-२२, वऩा-१, याष्ट्रलादी-१४, याजद-२५.1 

- भाझ्मा भते, छोट्मा प्रभाणालय देणगी देणाऱमाांची वांख्मा जास्त अवणे अगदी वाशजजक 
आशे. शळलाम त्माांची नाले खरुी कयण्माच ेफांधन न ठेलणे शेशी वभजण्मावायखे आशे. कायण 
गुप्त भतदानाप्रभाणेच माफाफतशी गुप्तता याखणे आलश्मक आशे. 

- एखाद्मा ऩषाच ेआर्थथक व्मलशायाांलय देखयेख ठेलण्मावाठी ननलडणूक आमोगाच्माच 
शाताखारी एखादी स्लतांत्र मांत्रणा ननभाथण कयता मेऊ ळकते. 

- याजकीम ऩषाांच ेकाभकाज कवे चाराले, त्माांच ेननमभ कवे अवालेत, त्माांच ेव्मलशाय 
वाांबाऱणायी मांत्रणा कळी अवाली माफाफत कामद्मात ऩुयेळी स्ऩष्ट्टता नाशी. काशी वांस्थाांनी2 

                                                           
1
 http://adrindia.org/research-and-reports/political-party-watch/2010/income-and-expense-details-income-tax-

filed-political-parties 

http://adrindia.org/research-and-reports/political-party-watch/2010/income-and-expense-details-income-tax-filed-political-parties
http://adrindia.org/research-and-reports/political-party-watch/2010/income-and-expense-details-income-tax-filed-political-parties
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याजकीम ऩषाांच ेवलथ व्मलशाय कवे अवालेत शे ठयलणाया कामदा अवाला अवे वुचलरे 
अवरे तयी ते ककतऩत मोगम ठयेर माफाफत ळांका लाटते. 

- भात्र, याजकीम ऩषाांच्मा आर्थथक व्मलशायाांभध्मे ऩुयेळी ऩायदळथकता आणणे आलश्मक आशे 
माफाफत दभुत अवामच ेकायण नाशी. आणण त्मावाठी कामदा कयणे आलश्मक आशे. 
वलळऴेत् ऩषाने केरेरा खचथ, योख-धनादेळ माद्लाये देणगी स्लीकायणे माफाफत ननमभन 
कयणे आलश्मक आशे.  

- वध्मा अशवत्लात अवरेल्मा कामद्माांची मोगम ऩद्धतीने अांभरफजालणी झारी तयी भोठ्मा 
प्रभाणात पयक ऩडू ळकेर. ननदान ऩषाांच्मा अथथव्मलशायाांची काशी प्रभाणात तयी भादशती 
ऩुढे मेईर.  

एखाद्या पक्ाऱा ऱागणारे वैध खचथ.  

१. कामाथरमे, कामाथरमीन खचथ. 

- भुख्मारम- इतय वलथ कामाथरमाांभध्मे-वलबागाांभध्मे वभन्लम याखणे. 

- ळाखा- प्रबागलाय, भतदायवांघ ननशाम ळाखा कामाथरमे. 

- लेगलेगळ्मा वलबागाांवाठी अवरेरी कामाथरमे- ऩमाथलयण, वाांस्कृनतक, भदशरा, वलद्माथी इ. 

 

२. अभ्माव गट 

- वलऴमानुवाय अभ्माव कयणाये गट 

- अस्थामी/ तात्ऩुयत्मा स्लरूऩाच ेअभ्माव गट- काशी वलऴमाांलय तातडीने ननणथम घेणे बूशभका 
घेणे आलश्मक अवते. मावाठी अस्थामी स्लरूऩाच ेअभ्माव गट.  

 

३. भोचे- आांदोरने- वबा 

                                                                                                                                                                                           
2
 3S Bharat, ADR etc. 
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- वलशळष्ट्ट भुद्द्माफाफत आांदोरन भोचाथ ककां ला वबा आमोजजत कयामची अवल्माव शोणाया 
खचथ. वत्तेत नवताना मालय शोणाया खचथ अऩरयशामथ. 

 

४. प्रवाय भाध्मभे 

- ऩषाकड ेस्लत्ची अळी काशी प्रवाय भाध्मभे शाताळी अवणे नक्कीच पामद्माच.े 

- भाशवक लतथभानऩत्र इ.  

- वध्मा बायतात याजकीम स्लरूऩाच्मा येडडओरा ऩयलानगी नाशी. ऩण बवलष्ट्मात शा 
रोकाांऩमतं ऩोचामचा एक भोठाच भागथ. 

५. वलधी वलबाग 

- ऩषालय, ऩषाच्मा नेत्माांलय दाखर शोणाऱमा केवेव रढलण्मावाठी त्माफाफत वल्रे 
देण्मावाठी. 

- कोणतेशी काभ कयताना (आांदोरन,कामथक्रभ, उऩक्रभ) वलधी वलबागाने कामद्माच्मा 
चौकटीत गोष्ट्टी आशेत ना, नवतीर तय त्मा कोणत्मा, तयीशी त्मा केल्मालय काम ऩरयणाभ 
शोईर, त्मा ऩरयणाभाांना वाभोये जाण्मावाठी काम काम तमायी करून ठेलता मेईर अवा 
अशलार. 

- काशी गोष्ट्टीांची रढाई कोटाथत जाऊन कयाली रागते. जनदशत मार्चका दाखर कयणे लगैये 
गोष्ट्टीांवाठी स्थामी स्लरुऩाचा वलधी वलबाग ऩषाकड ेअवणे गयजेच.े  

 

६. वाांस्कृनतक, क्रीडा तवेच इतय नैशभजत्तक कामथक्रभ आमोजजत कयणे 

- ऩषाने अधनू भधनू वाांस्कृनतक कामथक्रभ आमोजजत केरे ऩादशजेत. करा, क्रीडा शे रोकाांना 
ऩषाच्मा जलऱ आणण्माच ेभागथ.  
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- वध्मा अनेक रोकप्रनतननधी, इच्छुक नेते, ऩषाच ेऩदार्धकायी लेगलेगऱे वाांस्कृनतक-क्रीडा 
कामथक्रभ आमोजजत कयत अवतात. भात्र मात त्माांच ेलैमजक्तक भशत्ल लाढते. म्शणूनच 
ऩषाच ेभशत्ल ठवण्मावाठी ऩषातपे अधनू भधनू अवे कामथक्रभ आमोजजत व्शालेत.  

- १ भे, १५ ऑगस्ट, २६ जानेलायी, १९ पेब्रुलायी, २ ऑक्टोफय, १४ एवप्रर, २३ भाचथ अळा 
ऐनतशाशवक दृष्ट्ट्मा भशत्लाच्मा ददलवाांना वलवलध नैशभजत्तक कामथक्रभ आमोजजत कयालेत. 
मा कामथक्रभाांचा उऩमोग, आऩरा ऩष इतय ऩषाांऩावून कवा लेगऱा आशे शे दाखलण्मावाठी. 
उदा. १४ एवप्रर- आांफेडकय जमांतीरा बायतीम वांवलधान मा वलऴमालय ऩरयवांलादाच े
व्माख्मानाच ेआमोजन इ.  

  

 


