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प्रस्ताविा 

 भारतीय संनव ािातील तरतुदीिुसार निवडणकुा निभशय, मुक्त व  ारदर्शक वातावरणात  े यासाठी 
राजकीय   , क   र्ासि व भारत निवडण क आयोर्ािे      म ये राजकीय    व  मेदवारांच्या 

वतशणकुीकनरता मार्शदर्शक त व ेनिन त केली आिेत.  कालांतरािे िी मार्शदर्शक त व े 'आदर्श आचारसंनिता ' 
 िण ि सवश निवडणकुांम ये वा रली जा  लार्ली.  िी आचारसंनिता लोकसभा व नव ािसभेिे  ानरत केलेला 
अन नियम िस ि, राजकीय   ांिी स्वत:ि ि निन त केलेली मार्शदर्शक त व ेआिेत.  मा.  च्च  यायालयािे 
( ंजाब व िनरयाणा) नस  िल न नटर्ि  मांक-   /    , नदिांक-    मे,      च्या आदेर्ा ारे या 
आचारसंनितेस  या यीक आ ार (Judicial recognition) प्रदाि केला आिे.   

2. राज्य निवडण क आयोर्ािे आ ल्या स्था िे ास ि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुीम ये िी 
आचारसंनिता अंमलात आण यास सु वात केली आिे आनण नतच्या प्रभावी अंमलबजावणीकनरता व ेोव ेी अिेक 
आदेर्िी निर्शनमत केलेले आिेत. निवडणकुा निभशय, मुक्त व  ारदर्शक िो याच्या   टीिे सवश स्तरावर सात यािे 
अथक प्रय ि कर याची र्रज आिे.  यासाठी संनव ाि व मा. सव च्च/ च्च  यायालय यांिी निन त केलेल्या 
नस दांताप्रमाणे सवश संबनं तांिी कायशवािी करणे अ ेन त आिे.  निवडणकुीर्ी निर्नडत सवश अन कारी/कमशचारी 
यांिी कोणतािी    व  मेदवार यांची बाज  ि  ेता (प्रामु यािे स ेम ये असलेल्या   ाबाबत) नि    णे  व 
नियमाप्रमाणे काम करणे अ ेन त आिे ;  तसेच मतदारांवर नव रीत प्रभाव टाकणा या  कवा प्रलोभि देणा या सवश 
योजिा अथवा क  यांवर अंकुर् ठेवणे आव यक आिे. 

 . आचारसंनितेच्या   कन त आदेर्ांची   ुस्तका      म ये  निल्यांदा प्रकानर्त कर यात आली िोती.  
 यािंतर निर्शनमत  ालेल्या िवीि आदेर्ांसि सारसंग्रि प्रकानर्त कर याची बाब राज्य निवडण क आयोर्ाच्या 
नवचारा ीि िोती. मला आिंद आिे की, स ट बर-      य त निर्शनमत  ालेल्या सवश अिुदेर्ांचा समावरे् 
असलेला सारसंग्रि राज्य निवडण क आयोर्ात   आ िी आता प्रकानर्त करीत आिोत.   

 . अिुदेर्ांचा सारसंग्रि सवश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणकुीम ये भार्  ेणारे सवश राजकीय   , 
 मेदवार, मतदार, र्ासकीय यं णा, प्रसारमा यमे, अ यासक,   याद साठी ; तसेच प्र य  निवडणकुीच्याव ेी 
  वणा या रं्का आनण प्र ांचे निरसि कर यासाठी   युक्त ठरेल, असा मला नव ास आिे. 

 

ज. स. सिानरया, 
राज्य निवडण क आयुक्त, 

 नदिांक-  /  /    .       मिारा   
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राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र  

              क्रम ांक र निआ/िप-2016/प्र.क्र.31/क -6 
               िवीि प्रश सकीय भवि, मांत्र लय समोर, 

            म द म क म  रोड,म ांबई -400 032,  
                                         नदि ांक :-14 ऑक्टोबर, 2016. 

 
 भारतीय संनव ािातील तरतुदीिुसार निवडणकुा निभशय, मुक्त व  ारदर्शक वातावरणात  िा यात 
यासाठी राजकीय    व  मेदवार याचं्या वतशणुकीकनरता सवशप्रथम      साली केर  नव ािसभा 
निवडणकुीच्याव ेी कािी मार्शदर्शक त व ेनिन त कर यात आली.  याचा प्रभावी  नरणाम ल ात  ेता ह्यात 
आव यकतेप्रमाणे सु ारणा कर यात आली अस ि, आता िी आदर्श आचासंनिता सवश निवडणकुासंाठी 
वा रली जाते.    

 . आचारसंनिता िी लोकसभा व नव ािसभिेे  ानरत केलेला अन नियम िस ि, निवडण क का ात 
राजकीय    व  मेदवार याचंी आदर्श वतशण क कर्ी असावी, याबाबत राजकीय   ािंी स्वत:ि ि निन त 
केलेली मार्शदर्शक त व ेआिे.  (MCC is a set of norms for ideal conduct and behavior during 
elections, set of behavioral guidance for political parties and candidates. It is not a 
statute.) आदर्श आचारसंनिता जरी राजकीय   ािंी स्वत:ि ि निन त केलेला मा दंड असला तरीिी 
 याची प्रभावी अंमलबजावणी निवडण क आयोर्ाकड ि कर यात येते आनण िे करतािंा संनव ािाच्या 
अिुच्छेद  2  म ये   लब्  अन काराचंा वा र कर यात येतो. 

3. भारतीय संनव ािाम ये 1992 साली  ालेल्या दु स्तीिुसार प्र यके राज्यात अिुच्छेद 243 - के व 

243 -  ेड-   िुसार राज्य निवडण क आयोर्ाची स्था िा कर यात आली अस ि. राज्यातील सवश स्थानिक 

स्वराज्य संस्थाचं्या निवडणकुाचंे अन  ण, संचालि व नियं ण याचंी जबाबदारी   याचंेवर ( राज्य निवडण क 

आयोर्ा) सो नव यात आलेली आिे. मा.सव च्च  यायालयािे नस  िल अन ल  .5756/2005, 

(श्री.नकर्ि सर् तोमर नव  द अिमदाबाद मिािर्र ानलका व  तर) या यानचकेम ये नद.19/10/2006 रोजी 

नदलेल्या आदेर्ािुसार राज्य निवडण क  आयोर् याचंे  अन कार, र्क्ती व  दजा भारत  निवडण क  

आयोर्ाच्या  समक   आिेत. 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या  
सावशन क /  ोट निवडणकुा 

 आदर्श आचारसंनिता  
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4. लोकसभा व नव ािसभचे्या निवडणकुापं्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या निवडणकुा निभशय, मुक्त 
व  ारदर्शक िोणे आव यक असल्यािे राज्य निवडण क आयोर्ािे लोकसभा व नव ािसभसेाठी वा र यात 
येणारी आदर्श आचारसंनिता स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या निवडणकुासंाठीसु दा स्वीकारलेली आिे. 
याकनरता राज्य निवडण क आयोर्ािे व ेोव ेी नदलेले सवश आदेर्  कन त करूि आदेर्  माकं स्थास्वसं- 
    /प्र. .25/का-05 नदिाकं 29/12/2011 रोजी काढले िोते. 

५.       ास ि  ालेल्या िवीि  डामोडी, भारत व राज्य निवडण क आयोर्ािे निर्शनमत केलेले िवीि 
आदेर्,   यादी या सवश बाब चा नवचार करूि  वर िम द नदिाकं 29/12/2011 चे आदेर् रद्द क ि आदर्श 
आचारसंनितेबाबत सु ानरत आदेर् खालीलप्रमाणे  ानरत कर यात येत आिेत :-  

 .      आदेर् 

 .1 लोकसभा व नव ािसभा निवडणकुीसाठी तयार कर यात व व ेोव ेी सु ार यात आलेली 
आदर्श आचारसंनिता सवश स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या (सावशन क व  ोट) निवडणकुीकनरता 
लार्  रािील. (मिािर्र ानलका, िर्र  नरषदा/िर्र  ंचायती, नजल्िा  नरषदा/ ंचायत 
सनम या व ग्राम ंचायती) ( नरनर् ट- ) 

 .2 राज्य निवडण क आयोर्ािे निवडण क कायश म जािीर केल्या ास ि निवडणकुीचा निकाल 
जािीर  ाल्या य त िी आदर्श आचारसंनिता लार्  रािील. 

 .3 स्थानिक स्वराज्य संस्थाचं्या ज्या ज्या   ेात निवडणकुा असतील  या  या   ेाम ये  कवा 
राज्य निवडण क आयोर् ठरनवल  या   ेाम ये आचारसंनिता लार्  रािील. 

7.  आदर्श आचारसंनिते ारे नवनियनमत िोणारे मु य नवषय खाली दर्शनवल्याप्रमाणे आिेत. 

(i) र्ातंता  णश आनण नियमब द आचरण (Peaceful and orderly conduct) 

(ii) समाि सं ी ( Equal opportunity ) 

(iii) िार्नरकाचंा र्ातंतेचा अन कार ( Right of citizens to peace ) 

 (iv)   प्रचाराकनरता  ा ावयाची स यता ( Decorum in campaign )  

(v) निवडणकुीम ील भ्र ट आचारण आनण निवडण क नवषयक रु् िे प्रनतबंन त करणे  

          (Preventing corrupt practices and electoral offences) 
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 (vi) शासकिय यंत्रणा आणण पदाचा दरुुपयोग यावर प्रतिबंध ( Preventing misuse of        

government machinery and position of power )  

(vii)  आचारसंहिता आणि शासन ( MCC and Government )  

८.     आदर्श आचारसंनितेस  यायालयाकड ि  यायालयीि आ ार (Judicial Recognitions) प्रा त 
 ालेला आिे.  या संदभात मा. च्च  यायालय  ंचाब आनण िनरयाणा यािंी सी  िल नरट यानचका  माकं -  
270/1997, नदिाकं - 27/05/1997 चे आदेर्  म ये  दा.दाखल नदले आिेत. ( नरनर् ट - 2) 

9.     आदर्श आचारसंनितेच्या अंमलबजावणीसाठी वरे्वरे् या स चिाचंे संकलि सोबत   जोडले आिे.  
( नरनर् ट- 3) 

10.1  आदर्श आचारसंनितेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी िर्र  नरषद/िर्र  ंचायती, नजल्िा 
 नरषद/ ंचायत सनमती व ग्राम ंचायत कनरता संबंन त नजल्िान कारी व मिािर्र ानलकाकंनरता 
मिािर्र ानलका आयुक्त याचंी रािील.  

10.2 सवश निवडणकुा निभशय, मुक्त व  ारदर्शक वातावरणात िोतील याकनरता निवडणकुांर्ी निर्नडत 

सवश अन कारी/कमशचारी यांिी  कोण यािी    व  मेदवार याचंी बाज  ि  ेता (प्रामु यािे स म ये 

असलले्या   ाबाबत) नि    णे व नियमाप्रमाणे कामे करावीत.  तसेच मतदारांवर नव रीत प्रभाव 

टाकणा या  कवा प्रलोभि देणा या सवश योजिा  कवा क  यांवर ल  ठेव ि अकुंर् ठेवावते. 

10.3 नजल्िान कारी व मिािर्र ानलका आयुक्त यािंी  नरनर् ट-  ते 3 येथील िम द केलेले नस दातं 
ल ात  ेता आव यक ती कायशवािी करावी.  ज्या बाब च्या संदभात  स्  टता िसेल अर्ा बाब च्या संदभात 
भारत निवडण क आयोर्ािे नदलेल्या स चिा नवचारात घ्या यात.  तसेच जर भारत निवडण क आयोर्ाच्या 
स चिा   लब्  िसतील तर राज्य निवडण क आयोर्ाचे मार्शदर्शि मार्वाव.े  मा , आदर्श आचारसंनितेची 
प्रभावी अंमलबजावणीची सवशस्वी जबाबदारी नजल्िान कारी व मिािर्र ानलका आयुक्त याचंी रािील. 

11. आदर्श आचारसंनितेचे  ल्लं ि  ाले असेल तर नजल्िान कारी,मिािर्र ानलका आयुक्त व 
निवडणकुीर्ी निर्डीत संबंन त अन का-यािंी राजकीय   / मेदवार/अन कारी-कमशचारी व  तर 
याचं्यानव  द तातडीिे खालील प्रमाणे कायशवािी करावी :- 

 (अ) आदर्श आचारसंनितेअंतर्शत - 

  (i) संबंन तािंा Reprimand, Censure, Condemnation  कराव.े 

  (ii) संबंन तािंा निद र्  कवा मार्शदर्शि द्याव.े 
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(iii) राजकीय    िोंदणी आदेर्,      ( 2016 )  य त  ालेल्या सु ारणासंि  अंतर्शत 
िोंदणी रद्द कर याबाबतचे प्रस्ताव राज्य निवडण क आयोर्ास  ाठवावते. 

 (ब) निवडण क नवषयक कायदा व तरतुदीअंतर्शत - 

  संबंन त अन नियमातील तरतुदीिुसार रु् िे दाखल करावते. 

 (क) अ स्त वात असलेल्या  तर कायद्यातंर्शत -रु् िे दाखल कराव े

  ( दा. भारतीय दंड संनिता,  सावशजनिक मालम ा िुकसाि प्रनतबं  अन नियम,1984  
खाजर्ी वा सरकारी मालम ा नव ु ि अन नियम,1996;  प्रा याचंा छ  प्रनतबं  अन नियम,1960  
  यादी.). 

12. निवडण क िी  क कालब द प्रन या आिे, ज्याम ये अिेक  डामोडी  डत राितात.   यामु े आदर्श 
आचारसंनितेचे  ल्ललं ि  ाल्यावर  याबाबत अ यंत तातडीिे कायशवािी िोणे अ ेन त आिे.   

13. सदर आचारसंनिता नदिाकं 1 ऑक्टोबर, 2016 िंतर िोणा या सवश निवडणकुांसाठी लार्  िोईल. 

  राज्य निवडण क आयुक्त याचंे आदेर्ािुसार 

 

(   स.  म. चन्न े ) 
सनचव, 

राज्य निवडण क आयोर् 
                                    
प्रनत :- 

1. मा.मु य सनचव, मिारा   र्ासि, मं ालय, मंुबई. 
2. अ र मु य सनचव / प्र ाि सनचव / सनचव, सवश मं ालयीि नवभार् 
3. संचालक, िर्र नरषद प्रर्ासि संचालिालय, वर ी, मंुबई. 
4. सवश नवभार्ीय आयुक्त 
5. प्रादेनर्क संचालक, िर्र ानलका प्रर्ासि तथा नवभार्ीय आयुक्त, (सवश) 
6. सवश मिािर्र ानलका आयुक्त, 
7. सवश नजल्िान कारी, 
8. सवश मु य कायशकारी अन कारी,नजल्िा  नरषद 
9. सवश मु य/अन  क अनभयंता,सावशजनिक बा ंकाम नवभार्, 
10. सवश मु यान कारी, िर्र  नरषदा/िर्र  ंचायती, 
11.  राज्य निवडण क आयोर्ातील सवश कायासिे   
12. निवड िस्ती- का-6, राज्य निवडण क आयोर्, मंुबई. 
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पनरनिष्ट्ट -1  
राजकीय पक्ष व उमेदवार याांच्या मागगदिगिासाठी 

अनिकृत आचारसांनहता  

पनरनिष्ट्ट -1 अ (इांग्रजी) 

पनरनिष्ट्ट - 1 ब (हहदी) 
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पनरनिष्ट्ट-2                       
न्यायालयीि निणगय 

मा.पांजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय याांिी नरट 

यानचका क्र.270/1997 मध्ये 

नद.27/05/1997 रोजी नदलेले आदेि 
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पनरनिष्ट्ट-2 
न्यायालयीि निणगय 

HIGH COURT OF PUNJAB & HARYANA AT CHANDIGARH 

Civil Writ Side Civil Writ Petition No. 270 of 1997 

(Decision dated 27.5.1997)  

Harbans Singh Jalal, Ex-MLA                                                          Petitioner  

S/o S. Mehar Singh, R/o Shri Jalal Ashram, 

 Harbans Nagar, Bathinda (Punjab) 

                         Vs. 

1. Union of India, through  Secretary,                                                   ..Respondents 

Ministry of Home Affair, New Delhi                                                                                                       

2. State of Punjab through Secretary (Home) Chandigarh. 

 3. Election Commission of India, New Delhi  

4. Mr. M. S. Gill, Chief Election Commissioner Ashoka Road, New Delhi  

 5. Mr. KVS Ramamurthy, Election Commissioner New Delhi  

 

SUMMARY OF THE CASE The Election Commission announced the programme for the 

general election to the Punjab Legislative Assembly on 30th December, 1996. 

Simultaneously, the Commission informed the State Government and all other authorities 

concerned that the Model Code of Conduct would come into effect from the date of 

announcement of the election schedule by the Commission (i.e. on 30th December, 

1996). Prior to the announcement of the election schedule by the Election Commission, 

the political party in power in the State, namely, Indian National Congress, had 

announced certain welfare measures and schemes at a State level conference on 22nd 

December, 1996. These welfare measures and schemes were to be implemented with 

effect from 1st January, 1997. Enforcement of Model Code of Conduct from 30th 
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December, 1996 affected the implementation by the State Government of the said 

welfare schemes from 1st January, 1997. The present writ petition was filed before 

the Punjab and Haryana High Court contending , inter alia, that the Model Code of 

Conduct could be brought into force only from the date of actual notification of the 

election by the Governor of the State and not from the date of announcement of 

the election schedule by the Election Commission and that the Election Commission 

could not control the activities of the Government during the period between the 

announcement of the election schedule and the notification of the election by the 

Governor. The High Court dismissed the writ petition, holding that the Election 

Commission is entitled to take necessary steps for the conduct of a free and fair 

election, even anterior to the date of issuance of notification of election by the 

Governor, and from the date of announcement of the election by the Commission. 

While doing so, the Model Code of Conduct adopted to be followed by all political parties, 

can be directed by the Commission to be followed from the date of announcement of 

election schedule by it. 

 Writ Petition under Article 226 of the Constitution of India Prayed that this court be 

pleased to call for the record of this case and after perusal may pleased to 

 a) Issued a writ, order or direction quashing the instructions issued by the Election 

Commission by way of fax message whereby State Govt. has been restrained from 

implementing welfare measures for the general public at large;  

b) Issue a writ order or direction communing the State Govt to implement the welfare 

measures announced for welfare of general public at large, ignoring the illegal and 

unconstitutional restrictions imposed by Election Commission; 

 c) Dispense with service of advance notice on respondents; 

 d) exempt filing of certified copies of annexure; 

 e) award cost of the petition in favour of the petitioner.  

It is further prayed that during the pendency of this petition, the operation of the 

instructions issued by the Election Commission (p-4 & 5) may be stayed. 

 Dated the 27th May, 1997                                       JUDGMENT 
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 Present:- The Hon'ble The Chief Justice K. Sreedharan, 

                  The Hon'ble Mr. Justice Swatantar Kumar  

For the Petitioner : Mr. R. S. Randhawa, Advocate with Mr. G. S. Chahal, Advocate For 
the Respondents : Mr. Arun Nehra, Advocate for Respondent No. 1, 

 Mr. G. S. Grewal, Advocate-General, Punjab with Mr. D. S. Dhillon, Deputy Advocate-
General For Respondent No. 2  

Mr. M. L. Sarin, Senior Advocate with Mr. Hemant Sarin, Advocate for Respondents 3 to 
5 K. SREEDHARAN, C. J. 

 An issue of far reaching consequences is raised in this writ petition. It is whether; 

Election Commission can control the activities of Government during the period 

subsequent to the announcement of election to the Parliament or the Legislative 

Assembly of a State before notification in that regard is issued by the President of India or 

the Governor of a State, as the case may be? Short facts, necessary for disposal of this 

case are as follows. Petitioner was a former Convenor of Kisan Dal which is a Wing of 

Shiromani Akali Dal, in short, SAD. He claims to be a public man and states that he is 

aggrieved by the illegal and unconstitutional action of the Election Commission in 

imposing the restrictions on the Government of Punjab on the eve of the general 

elections to the Punjab State Legislature. The term of the then Assembly was to expire on 

March 15, 1997. SAD Party had announced free electricity to agricultural sector; abolition 

of octroi and Inspector Raj and other welfare measures. The Party then in power, namely, 

Congress also announced various welfare measures for the people of the State. Virtually, 

the policies announced by the parties are same, aimed to the welfare of the common 

people, Ruling party announced various ameliorative measures for the benefit of 

agriculturists, trade and industrial sector; for the welfare of women; for the welfare of 

people belonging to economically backward classes; war widows; pensioners; students; 

Food and supplies sector and Transport sector etc. They were so announced in a State 

level conference held on December 22, 1996, at Ludhiana. Majority of the schemes 

announced are unobjectionable, aimed to uplift the common man. The ruling party also 

announced that some of the schemes formulated by them would be implemented with 

effect from January 1, 1997. It is stated by the petitioner that the office bearers of SAD 

approached the Election Commission to prevent the Government from proceeding with 

the implementation of the schemes. Even though Election Commission had no legal or 

constitutional authority to interfere with the working of the Government in power, the Chief 

Election Commissioner announced the poll dates on December 30, 1996. Thereupon, he 
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started exercising control to stall the implementation of policies announced by the State 

Government on Dec. 22, 1996. Immediately on the announcement of the poll dates, the 

Commission caused to send Annexure p-5 fax message to the Chief Secretary and the 

Chief Electoral officer stating that the Model code of conduct and ban on transfer of 

election related officers will be applicable in the State. Any violation of instructions 

regarding non-transfer of officers, payment of grants out of discretionary funds and 

guidelines enumerated in Model code of conduct for political parties and candidates will 

be viewed very seriously and necessary action as deemed appropriate would be taken on 

each case of violation. Annexure p-4 Press Note issued by Election Commission on 

December 30, 1996, stated that Commission has to recommend to the Governor of 

Punjab to issue notification under section 15 of the Representation of the People Act, 

1951 (hereinafter referred to as the Act), for issuing the requisite notification for the 

election to Punjab Legislative Assembly. Governor was to issue the notification on 

January 13, 1997, and the poll to take place on February 6, 1997. When the notification 

was to be issued by the Governor on January 13, 1997, it is the petitioner’s contention, 

that Election Commission had no authority to impose any restriction whatsoever in the 

functioning of the Government in power with effect from the date of announcement of 

election up to the date of issue of notification. The argument of the petitioner is that 

unless a notification is issued by the Governor, as contemplated by section 30 of the Act, 

Election Commission cannot exercise any power, or rule in the conduct of election. 

Pursuant to the notification issued under section 15 of the Act, Election commission shall 

issue notification under section 30 of the Act, fixing dates for making nomination; their 

scrutiny; for their withdrawal by the candidates; date of poll and date before which 

election shall be completed. Prior to issue of such a notification, the Election Commission 

cannot have any superintendence over the activities of the Government. Election 

Commission has the power of superintendence of the conduct and control of elections 

from the date of issue of notification by the Governor and not from any earlier date. 

Viewed in this light, it is contended that the action of the Election Commission by directing 

the State Government, as per Annexure p-5 fax message, to adhere to the Model code of 

conduct, and other directions, is illegal and beyond their jurisdiction. Attempt on the part 

of the Election Commission to restrain the Government from implementing the welfare 

measures announced by Government, is totally beyond jurisdiction; hence 

unconstitutional. The Model code of conduct is not having any statutory backing. It is not 
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mandatory either. Implementation of such a code of conduct, if at all, can be resorted to 

by the Commission only after the issuance of the notification by the Governor. Before the 

issuance of such a notification, Commission cannot assume powers which are available 

to them in regard to the conduct of elections. On these bases, petitioner prayed for the 

issuance of a writ of certiorari quashing the instructions given to Government of Punjab in 

Annuxure p-5 message. He also prayed for the issuance of a writ of mandamus directing 

the State Government to implement the welfare measures announced by them ignoring 

the message Annexure p-5 sent by the Election Commission. First respondent, the Union 

of India, filed written statement supporting the contention that neither Article 324 of the 

constitution of India nor any other provision of the Constitution or any election law 

empowers the Election Commission to legally enforce the Model Code of Conduct or their 

other standing instructions that are impugned in the writ petition. According to 

Government of India, Election Commission has been of the view that under Article 324 of 

the Constitution, it is empowered to enforce the provisions of Model Code of Conduct and 

other instructions like bar on transfer of officials connected with the election work, bar on 

making payments from the discretionary funds etc. from the date it announced election. 

The said view of the Election Commission is not having any statutory backing and as 

such no legal consequences would follow from the breach of those provisions. Though 

the Model Code of Conduct was formulated by the Election Commission in 1968 in 

consultation with political parties for their guidance, the Central Government or the State 

Governments, were not parties in formulation of that code of conduct. The Model Code of 

Conduct was intended to be followed voluntarily by political parties so as to maintain 

election campaign on healthy lines to ensure peace and order during the campaign 

period. Central Government has categorically stated that the jurisdiction of the Election 

Commission under Article 324 of the Constitution in relation to general elections to the 

Assembly of a State begins only with issue of notification under section 15 of the Act. 

Article 324 of the Constitution vests in Election Commission the superintendence, 

direction and control of conduct of elections, as would be necessary for the performance 

of the above functions only. On behalf of State of Punjab, second respondent, Joint 

Secretary to Government, Punjab, Department of Home Affairs and Justice, filed written 

statement dated January 13, 1997. After admitting receipt of Annexure p-5 fax message 

sent by the Election Commission on December 30, 1996, it is contended that though the 

notification for poll was to be issued on January 13, 1997, the Commission enforced 
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restrictions on the administration with effect from December 31, 1996. By the above 

action. Election Commission has interfered with the administration of the State and has 

prohibited the implementation of various social schemes which the State Government 

were under obligation to fulfil, Election Commission should not have interfered with the 

implementation of the schemes announced prior to the commencement of election 

process, which commenced only by the issue of notification by the Governor. According 

to the State Government, Election Commission is competent to exercise its powers and 

to issue guidelines for enforcement of the Model Code of Conduct only from the date of 

issue of the notification till the declaration of the result of the election. It was further 

submitted that the State of Punjab did fully comply with all instructions issued by the 

Election Commission in keeping with the sanctity of the constitutional body. On behalf of 

the Election Commission, a detailed written statement has been filed. According to them, 

the Government of Kerala took steps to evolve a code of conduct for observance 

by organised political parties prior to the general election of 1960. The code was 

discussed and approved by representatives of leading political parties. In 

December, 1966, the same code was adopted at a conference of the 

representatives of political parties in Kerala. In 1966, that model code was accepted 

by the political parties in the States of Madras, Andhra Pradesh and West Bengal. 

In 1968, Election Commission circulated that code to all recognised political parties 

in India and to the State Governments. On acceptance by the political parties, it 

was extended throughout the country. In 1996, a series of meetings were held by 

the Commission with recognised political parties at National and State levels. All 

stressed need for observance of the model code of conduct and appreciated the 

efforts of the Commission to ensure its compliance. Some of the national parties 

even desired that the model code of conduct should be enforced at least three 

months prior to the date of election so that the party in power may not misuse the 

governmental machinery and its power for its partisan ends. The model code of 

conduct was not framed by the Commission unilaterally, but by the consensus of 

all political parties. Its implementation is necessary for the conduct of free and fair 

election and to ensure that no political party gets an unfair advantage by virtue of 

its being in power at the time of election. Announcement of election is made prior 

to the issuance of statutory notification, as contemplated by section 15 of the Act. 

If implementation of the model code of conduct is postponed to the date of 
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notification, it will defeat the very purpose of the said code of conduct. No political 

party has, till date, come forward, to challenge the adherence of the model code of 

conduct by the Commission. Challenge now put forth by the petitioner in his individual 

capacity is only to be dismissed. If the model code of conduct is not followed 

simultaneously with the announcement of election, it would give political parties 

and candidates opportunity to violate the same in between the dates of 

announcement of election and issuance of statutory notification. That will give 

opportunity to parties and candidates to resort to evil practices, if not corrupt 

practices. If the petitioner’s contentions are accepted. Election Commission will 

have to remain a mute spectator to blatant violations of the code of conduct and 

the elections will turn out to be a farce. It is to avoid such a situation that the model 

code of conduct provides that it shall come into force from the date of 

announcement of election. Apex court has, on many occasions, critically commented 

on the laxity of the election laws concerning election expenses as well as misuse of 

official machinery for the purpose of electioneering. Dilute the principle of free and fair 

election which is a corner-stone of our democracy. Use of official machinery for furthering 

election prospectus in some cases will fall outside the net of corrupt practices mentioned 

in section 123 of the Act, but will certainly vitiate the atmosphere of free and fair elections. 

Philosophy underlying the model code of conduct is that unfair advantage should 

not be taken by the ruling party because of its being in power to tilt the views of the 

electorate on the eve of election. The present writ petition has been filed purporting it to 

be in public interest. Actually, this writ petition is aimed at defeating the purpose of 

holding a free and fair election. In this view, it is contended that writ petition has only to 

be dismissed. Chief Election Commissioner, Dr. M. S. Gill, has been impleaded in these 

proceedings by name as fourth respondent. Allegations of mala fides have been made 

against him. So, he has filed a separate written statement denying those allegations. 

According to him, Election Commission is a multimember body, he being only a member. 

All its members took the decision and announced the election. He has no mala fide 

intention to interfere with the functioning of any Government. Election to Punjab 

Legislature took place on February 7, 1997. Notification of that election was issued by the 

Governor of Punjab on January 13, 1997. Election Commission announced the election 

to the Punjab Legislative Assembly on December 30, 1996, by issuing Annexure p-4 

Press Note. Side by side with the Press Note, Annexure p-5, fax message was sent to 
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the Chief Secretary to Government, Punjab requiring them to follow the model code of 

conduct. State Government in their written statement admitted that they have duly 

complied with the instructions issued by the Election Commission in view of the sanctity 

of the Constitutional body. Thus, all the directions given by the Election Commission in 

Annexure p-5 were complied with from the date of announcement of election i.e., from 

Dec. 30, 1996, and the Election has been properly held on February 7, 1997. So, the 

issues raised in this writ petition have become academic. Even so, learned counsel 

appearing on either side wanted to have an authoritative pronouncement regarding the 

powers of the Election Commission between the dates of announcement and notification 

for the conduct of free and fair election. Therefore, we have heard counsel at length and 

we are passing this judgement. One of the contentions raised by the counsel 

representing petitioner is that the Election Commission announced the election to the 

Punjab Legislative Assembly on December 30, 1996. When its term was to expire on 

March 15, 1997. The announcement made virtually two and a half months prior to the 

date of expiry of the term was improper and it will go to substantive the contention that 

Election Commission was bent upon stalling the welfare measures announced by 

Government in power, on December 22, 1996. Annexure p-4 is the Press Note issued by 

the Election Commission announcing the election to the State Legislative Assembly. 

Along with election to the Punjab State Legislative Assembly, bye-elections to the Houses 

of the People/State Legislative Assemblies and State Legislative Councils were 

announced. Reasons for making the announcement early, are stated in the notification. 

As per Section 15 of the Act, Election Commission is bound to hold the election for 

the purpose of constituting a new Legislative Assembly. In Punjab, general election 

was to be held otherwise than on dissolution of the existing Legislative Assembly. 

So, general election could be held at any time within a period of six months 

immediately preceding the date of expiry of the term of the Legislative Assembly. 

The term of the elected Legislative Assembly was to expire on March 15, 1997. So, at 

any time, within six months, preceding March 15, 1997, general election to the Punjab 

Legislative Assembly could be held. The announcement made on December 30, 1996 of 

the election to be notified on January 13, 1997 falls within the period of six months 

mentioned in Section 15 of the Act. Therefore, it cannot be said that notification violated 

any statutory provision. Reasons for making the announcement for an early election are 

also stated in the Press Note. One such reason is presentation of Union budget and the 
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presentation of the budgets of various States during the last week of February. According 

to Commission, holding of elections nearer to the date of presentation of budget will 

cause difficulties to the Government. The said reason is reasonable one and we do not 

find any ground to doubt its bona fides. Further, the Press Note states that bye-election to 

three Parliamentary Constituencies; biennial election to fill 13 vacancies in the Legislative 

Council of Uttar Pradesh; bye-election to fill one seat in the Legislative Council for 

Karnataka, were also announced as per Annexure p-4 Press Note. After considering all 

relevant factors, Commission announced general election to the Punjab Legislative 

Assembly; bye-election to three seats of Lok Sabha; 17 seats to various State Legislative 

Assemblies; one seat to Karnataka Legislative Council and 13 seats to the Legislative 

Council of Uttar Pradesh. The announcement of election to various bodies cannot be 

termed as mala fide on the basis that election to Punjab Legislative Assembly was stated 

to be held a few days prior to the expiry of its term. In these circumstances, we are clear 

in our mind that the allegation of mala fides made by the petitioner against the fourth 

respondent has only to be rejected and we do so. Before proceeding further, learned 

counsel representing Election Commission has fairly and rightly submitted that Election 

Commission’s actions are subject to judicial review by the High Court in exercise of the 

powers under Article 226 of the Constitution; that Election Commission has never tried to 

interfere with day to day administration of any Government and that the election process 

starts only on the issue of a notification contemplated by section 15 of the Act. The short 

question now to be dealt with is: whether the Election Commission has any authority to 

direct the Government to follow model code of conduct, adopted by various political 

parties? The fact that a model code of conduct has been adopted by all recognised 

political parties, is not in dispute. As per the said code of conduct, certain norms are to be 

followed by the political parties and the party in power which faces election. On the eve of 

election, it has been agreed among the political parties that no action is to be taken to 

influence the electorate. The party in power is not to make use of governmental 

machinery for the betterment of its prospects in the ensuing elections. It is also provided 

that Ministers and other authorities shall not sanction grant or payment out of 

discretionary funds from the time the elections are announced by the Commission. 

So, the date of announcement by the Commission has been accepted by all 

political parties as a date to be reckoned for following the model code of conduct. 

The argument advanced by the counsel representing the petitioner and the Central 
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Government is that under Article 324 of the Constitution, Commission has the power of 

superintendence, to issue directions and to control the conduct of all elections. The 

conduct of election, according to the learned counsel starts only by issuance of a 

notification under section 15 of the Act. In support of this argument, reliance has been 

placed on the decisions in N. P. Punnuswami v. Returning Officer, Namkkal, A.I.R. 1952 

Supreme Court 64. Hari Vishnu Kamath v. Ahmad Ishaque, A.I.R. 1995 Supreme Court 

233; Mohinder Singh Gill, v. The Chief Election Commissioner, New Delhi, A.I.R. 1978 

Supreme Court 851 and Lakshmi Charan Sen v. A.K.M. Hassan Uzzaman, A.I.R. 1985 

Supreme Court 1233. In the first case, appellant filed nomination for election to the 

Madras Legislative Assembly. Returning Officer, on scrutiny, rejected the same. He 

moved the High Court under Article 226 of the Constitution for the issuance of a writ of 

certiorari to quash the order of the Returning Officer. High court dismissed that 

application in view of the provisions contained in Article 329 (b) of the Const}tution. While 

upholding decision rendered by the High Court, their lordships took the view that the word 

“election” used in Part XV of the Constitution should take in the entire process to be gone 

through to return a candidate to the legislature and that it should have the same meaning 

wherever that word is used in the said part of the Constitution. In Hari Vishnu Kamath’s 

case arising out of an election petition, their lordships followed the view expressed in N. 

P. Pannuswami’ case (supra) that the word “election” in Article 329 (b) was used in a 

comprehensive sense as including the entire process of election commencing with the 

issue of a notification and terminating with the declaration of election of a candidate. In 

Mohinder Singh Gill’s case (supra) also, their lordships reiterated the view that election 

has a very wide notation commencing from the issue of the notification calling 

upon the electrorate to elect, and culminating in the final declaration of the 

returned candidate. Goswami, J., in his concurring judgment opined, --- “.....it is well-

settled that election covers the entire process from the issue of the notification under 

section 14, to the declaration of result under section 66 of the Act.....” The above view 

has been followed in the latter decisions as well. On the basis of this statement of law 

made by their lordships, it is contended by counsel representing petitioner that Election 

Commission can give any direction to Government only after the issuance of a notification 

under section 15 of the Act. At no point of time prior to the issuance of the notification can 

the Election Commission issue any direction to any authority, it is argued. In N. P. 

Punnuswami’s case (supra) the Constitution Bench, quoted with approval, the following 



32 | 5 8  

 

passage from Halsbury’s Laws of England Edition 2, volume 12 under the heading 

“Commencement of the Election”,--- “Although the first formal step in every election is the 

issue of a writ the election is considered for some purpose to begin at an early date. It is 

a question of fact in each case when an election begins in such a way as to make the 

parties concerned responsible for breaches of election law, the test being whether the 

contest is ‘reasonably imminent’. Neither the issue of the writ nor the publication of the 

notice of election can be looked to as fixing the date when an election begins from this 

point of view. Nor, again, does the nomination day afford any criterion. The election will 

usually begin at least earlier than the issue of the writ. The question when the election 

begins must be carefully distinguished from that as to when ‘the conduct and 

management of’ an election may be said to begin. Again, the question as to when a 

particular person commences to be a candidate is a question to be considered in each 

case.” The ‘writ’ mentioned therein, according to us, can be the notification, contemplated 

by section 15 of the Act. The conduct and management of the election may start from 

the date of issue of notification, but it is to be considered that the election begins 

earlier to the date of the notification. Parties to the election will begin their 

activities prior to the date of notification. It can safely be held that such activities 

will begin from the date of announcement of the date by the Election Commission. 

Activities of parties during the time log between the date of announcement and the 

date of publication of the notification, should necessarily have effect in the ensuing 

election. Actions resorted to by the parties during this period may tend to influence 

the electorate. Are such actions of the candidates to be curbed by the Election 

Commission? In Halbury’s Laws of England, Fourth Edition, volume, 15 under the 

heading, “684. Meaning of ‘candidate.” it is observed that a candidate may be guilty of 

bribing or treating and election expenses may be incurred on his behalf even though the 

bribery or treating takes place, or expenses are incurred, before he comes within the 

statutory definition of candidate. One becomes a candidate only on filing the 

nomination pursuant to the notification, but law states that his actions prior to his 

becoming a candidate within the statutory definition are also to be taken note of for 

deciding the issue as to whether he is guilty of the offence under the election law. 

In paragraph, 712 of the same book, it is observed that a person can incur election 

expenses before he has been formally adopted by a party as a candidate. An election 

has been held to begin for the purpose of election expenses at periods varying from four 
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months to thirty months before the date of the poll. It states,.---- “The necessity for 

determining when an election begins has been criticised on the ground that the real test 

laid down by the statute is not one of time but of motive; expenditure must be in reference 

to the conduct or management of the election. As the statute expressly recognises that 

election expenses may be incurred before the election, it seems that the real issue in the 

cases considered above was the date when a particular candidate began the conduct or 

management of the election. This date might, at the same election, be different for 

different candidates.” As per this, it is crystal clear that the conduct and management 

of election cannot be decided with reference to the date of notification of the 

election. It can apply to the conduct and management of the election anterior to the 

date of notification. It is the common case that Election Commission is duty bound to 

ensure free and fair election. For the said purpose, Election Commission is clothed with 

the powers emanating from Article 324 of the Constitution. According to their lordships of 

the Supreme Court ‘A.I.R. 1978 Supreme Court 851), Constitution has made 

comprehensive provision in Article 324 to take care of surprise situations. Their lordships 

observed, --- “The Constitution contemplates a free and fair election and vests 

comprehensive responsibilities of superintendence, direction and control of the conduct of 

elections in the Election Commission. This responsibility may cover powers, duties and 

functions of many sorts, administrative or other, depending on the circumstance.” 

Goswami, J. in his concurring judgment in that decision observed,- “The Commission may 

be required to cope with some situation which may not be provide for in the enacted laws 

and the rules. That seems to be the raison d’ etre for the opening clause in Article 327 

and 328 which leaves the exercise of powers under. Article 324 operative and effective 

when “it is reasonably called for in a vacuous area. There is, however, no doubt 

whatsoever that the Election Commission will have to conform to the existing laws and 

rules in exercising its powers and performing its manifold duties for the conduct of free 

and fair elections.” In A. Neelalohithadasan Nadar v. George Mascrene, 1994 Supp (2) 

Supreme Court Cases 619 their lordships stated that the principle of purity of election 

must have its way. The Election Commission is not only to see that free and fair election 

is to be held, but the purity of election should also be observed. What is a meant by 

purity of election? According to us, it means the election should not only be free 

from corrupt practices but also free from evil practices. In Ghasi Ram v. Dal Singh, 

A.I.R. 1968 Supreme Court 1191, Hidayatullah, J., (as his lordship then was), observed, -
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-- “Election is something which must be conducted fairly. To arrange to spend money on 

the eve of elections in different constituencies, although for general public good, is when 

all is said and done an evil practice, even if it may not be corrupt practice. The dividing 

line between an evil practice and a corrupt practice is a very thin one. It should be 

understood that energy to do public good should be used not on the eve of elections but 

much earlier and that even slight evidence might change this evil practice into corrupt 

practice. Payments from discretionary grants on the eve of elections should be avoided.” 

From this statement of law, it is evident that activities on the eve of election should also 

be for the conduct of a free and fair election. “Eve of election” can only be the period prior 

to the date of notification of election. By the date of notification, the process of election 

starts. It is not with reference to the date after process of commencement of election, 

their lordships referred to the period ‘on the eve of election’. So, according to us, during 

the eve of election also, the Election Commission should ensure that nothing which tends 

to interfere with the conduct of free and fair election, takes place. Viewed in this light, 

we are of the considered view that Election Commission should take necessary 

steps for conduct of free and fair election even before the date of the issue of the 

notification. Petitioner has no case that Election Commission acted against any statutory 

provision. Their action in directing the Government to follow model code of conduct did 

not amount to issuing direction to act against any provision of law. When it is seen that 

the Election Commission has been entrusted with the responsibility to have a free and fair 

election which should be pure, and the source of their power is Article 324 of the 

Constitution, we are clear in our mind that the action taken by them in issuing Annexure 

p-5 is not at all illegal or arbitrary. The existence of political parties and their 

participation in election cannot be denied by any one. In the present democratic system 

prevailing in India, political parties play a vital role in the administration of the country. 

Leaders of the political parties, in their wisdom, evolved a model code of conduct, to be 

followed by them in election. That was so framed by them under the auspices of the 

Election Commission. That code does not contain any provision contrary or derogatory to 

any enactment. Such a code of conduct when it is seen that it does not violate any of the 

statutory provisions, can certainly be adopted by the Election Commission for the conduct 

of free and fair election which should be pure as well. On the eve of election, political 

parties or candidates may come forward with tempting offers to the electorate to win their 

favour. If such a course is allowed to be resorted to by the parties or the candidates 
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contesting the elections, it will certainly undermine the purity of elections. In such a 

situation, if Election Commission took steps to implement the code of conduct 

which in no way infringes any of the laws, this Court, in exercise of the powers 

under Article 226 of the Constitution, is not to interfere. Election Commission has not 

taken any step to prevent activities of the party which is in power during the period prior 

to the date of announcement of the election. Knowing the situation, Election Commission 

announced the election more than three weeks prior to the issuance of the notification 

under section 15 of the Act. This period of three weeks is to apprise the political parties of 

the ensuing elections, for enabling them to prepare for the election. The said period 

intervening between the date of announcement and date of notification, is not at all 

unreasonable. During the short period preceding the notification, the Election 

Commission compels the political parties, the party in power and the candidates to 

behave in a manner which will not undermine conduct of free and fair election. On the 

basis of the observations made by the Supreme Court regarding payments from the 

discretionary grants at the disposal of the Ministers on the eve of election, Election 

Commission suggested law to be passed on the issue. Government of India, after 

considering that suggestion, took a decision that instead of making provisions in the rules 

regulating the disbursements from the discretionary grants, a convention should be 

adopted that for a period of three months immediately prior to the polling no expenditure 

should ordinarily be incurred from the Ministers’ discretionary grants. So also, the 

Government of India in their communication dated October 28, 1969, took the view that 

instead of making any specific provision in the rules regulating disbursement from 

discretionary grants, a convention should be evolved that for a period of three months 

immediately prior to the polling, no expenditure should ordinarily be incurred from 

a Minister’s discretionary grant. These decisions taken by the Government show 

that Government was inclined to have conventions on these matters and not to 

have statutory provisions. In such a situation, the action on the part of the Election 

Commission in directing Governments to follow the model code of conduct 

adopted by the various national parties appears to be quite legal and proper. 

Election Commission has categorically stated that they have not interfered with the day to 

day decisions of the State Government. They only wanted officers connected with 

election to be retained as their respective places. They also wanted to ensure the 

conduct of free and fair election without interference by officers as well. If permanent 
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executives of the State took into their heads that some of the actions which the political 

executive wanted to implement, as violative of directions given by the Election 

Commission, the Election Commission cannot be faulted. No direction of the Election 

Commission having the effect of interfering with the day to day decisions of the 

Government, has been brought to our notice either. In such a situation, we are not in a 

position to find any illegality in the action resorted to by the Election Commission. In view 

of what has been stated above, we are clear in our mind that the Election Commission 

are entitled to take necessary steps for the conduct of a free and fair election even 

anterior to the date of issuance of notification, from the date of announcement of 

the election. While doing so, the model code of conduct adopted to be followed by 

all political parties including the political party in Government, can be directed to 

be followed by the Election Commission. Action of the Commission in this regard 

cannot be faulted, for the said model code of conduct adopted by the political 

parties does not go against any of the statutory provisions. It only ensures the 

conduct of a free any fair election which should be pure. Writ petition fails. It is 

accordingly dismissed.  

                                                                                            Sd/- 

                                                                  K. SREEDHARAN, CHIEF JUSTICE.  

                                                                                         Sd/- 

                                                                           SWATANTER KUMAR, JUDGE. 

May 27, 1997 
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आदिग आचारसांनहतेच्या अांमलबजावणीसाठी 
निगगनमत केलले्या अिदेुिाचे सांकलि  
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 पनरनिष्ट्ट -  3 
 भार् -   क 

सवशसा ारण वतशण क 
अ. . नवषय    ठ  मांक 

1.  ार्ममक तणाव 42 
2. प्रनतस्  यावरील टीका 42 
3. प्राथशिा स्थ ांचा वा र 42 
4. मतदारांिा प्रलोभि/ ाक 42 
5 खाजर्ी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्यया जार्ांवर बिॅर 

/ लक लाव याबाबत 
42 - 43 

भार् -  दोि 
स ा ढ    

अ. . नवषय    ठ  मांक 
1. राज्य निवडण क आयोर्ािे निवडणकुा  ोनषत 

केल्या ास ि कोणतेिी मं ी,  अथवा  तर प्रान कारी यांच े
आचारसंनिता कालाव ीत वतशण 

43 

2.  ोषणा व जानिराती 43 
3. जात, मश, जमात  कवा भाषा याच्या आ ारे 

आचारसंनिता कालाव ीत  े यात येणा-या 
अन वरे्िाबाबत  

43 

भार् -  तीि 
राजकीय   / मेदवार यांच्यासबंं ीत 

अ. . नवषय    ठ  मांक 
1.  लेक् ॉनिक नमडीया दारे प्रचार करणेबाबत 44 
2. निवडण क प्राचारासंदभात  मेदवारािे 

नभ ी  के, ोस्टसश, 
बिॅसश लाव याबाबत 

44 - 45 

3. प्रचाराम ये प्रा यांच्या वा रास प्रनतब ं  45 
4. निवडण क प्रचाराम ये लिाि मुलांचा वा र ि 

कर याबाबत 
45 

5. मतदाि क  ातील प्रवरे्ाबाबत 45 
6. मु क व प्रकार्काचे िाव छा णेबाबत 45 
7. प्रचार  ेरीतील वाििांबाबत 45 
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8. प्रचार कायालयांची सं या 45 
9. िामनिद र्ि   भर यासाठी येणा-या  मेदवारांिा 

स चिा 
46 

10.अ सभा 46 
1. सभेच्या  रवािर्ीबाबत 46 
2.  वनि े काच्या वा राबाबत 46 
3. सभेम ये अडथ ा निमाण ि करणेबाबत 46 
 ब नमरवणकुा 46 - 47 
1. नमरवणकुीची व े व जार्ा निन तीबाबत 46 
2. वाित क नियं णाबाबत 46 - 47 
3. दोि नमरवणकुा समोरासमोर ये  ि देणेबाबत 47 
4. नमरवणकुीदर याि बा र्ावयाच्या वस्त ंबाबत 47 
5. प्रनतक त च्या वा राबाबत 47 
6. प्रचार  ेरीवरील खचाबाबत 47 
क मतदािाचा नदवस 47 -50 
1. मतदारांिा दयावयाच्या ओ ख नचठ्ठया 47 
2.  मेदवाराचे ता  रुते कायशस्थाि 

 (  मेदवार/  ामा श त नचठ्ठी वाट ाकनरता लाव यात 
येणारे टेबल ) 

47 

3. मतदािाच्या नदवर्ी वाििांच्या वा राबाबत 47 - 48 
4. मतदाि क  ाम ये प्रचार सानि य िे यावरील निब   48 
6. मतद ि कें द्र त उमेदव र च्य  प्रवेश ब बत 48 
7.  मतद र ांची िे-आण करण्य स व हि ांच्य  व पर स बांदी 

असल्य स 
48 

8. व हि ांच्य  गैरव पर ब बत 48- 49 
9. निवडणकू आच रसांनहतेमध्ये येण ऱ्य  स ववजनिक 

सण ांमधील आचरण ब बत 
49 

10 उमेदव र ांिी खचाच  नहशोब स दर करणेब बत 49 - 50 
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भाग – चार 

िासिसांबांिी 
अ. . नवषय    ठ  मांक 

1. धोरण त्मक निणवय व कर वय ची क मे 50 
2. द ष्क ळ, प णी टांच ई, इतर िैसर्गगक आपत्ती, गांभीरनरत्य  

आज री (मरण सन्ि) असलेल्य ांि  मदत करणे व स रु 
असलेल्य  योजि  प ढे च ल ूठेवत  येतील 

50 

3. पोट निवडणकूीवेळी इतर क मे व योजि  50 
4. अत्य वश्यक ब बींब बत 50 
5. बदल्य  50 
6. आच रसांनहतेच्य  क ल वधीमध्ये िेमण क /भरती 

करण्य च्य  दषृ्टीिे ज नहर ती देणे, म ल खती घेणे व 
प्रत्यक्ष निय क्त्य  करणेब बत 

50 

7. स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ च्य  सववस ध रण सभ  व बैठक  51 
8. आच रसांनहत  क ल वधीत नियोजि सनमतीच्य  व अन्य 

सनमत्य  य ांच्य  बैठक  
51 

9. आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत लोकश ही नदि स जर  
करण्य ब बत 

51 

10. भनूमपजूि व उद्घ टि, सम रांभ 51 
11 श सकीय दौरे व नवश्र मगहृ च्य  (श सकीय, 

निमश सकीय व मह मांडळे, स्व यत्त सांस्थ  य ांच्य  
म लकीचे) व पर ब बत 

51 - 52 

12 श सकीय व हि ांच्य  व पर ब बत 52 - 53 
13 व हिे, कमवच री व म लमत्त  अनधग्रनहत करणेब बत 53 
14 ध्वज रोहण व श सकीय सण 53 
15 मतद ि कें द्र च्य  आतील नचत्रीकरण 53 
16 पेड न्यजू 53 - 54 
17 पक्ष/उमेदव र ांचे सभेच्य  ज ग  निश्श्चत करणे 54 
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भाग – पाच 
पोलीस नवभागािी सांबांनित 

 
अ. . नवषय    ठ  मांक 

1. िस्त्रास्त्र बांदी 54 
2. दारुबांदी--- 54 
3. ध्वनिके्षपकाच्या वापराबाबत 54 
4. प्रचार सांपल्यािांतर प्रचारासाठी आलेल्या व्यक्तींिी 

हद्दीमध्ये वास्त्तव्य ि करणेबाबत 
54 

 भाग – सहा 
 

  “काय करावे व काय करु िये” 
 

55 - 58 

(अ)     “काय करावे”:- 
 

55 -56 

(अ)    “काय करु िये”--- 
 

56 - 58 

 भाग – सात 
 

58 

 अपव द त्मक पनरश्स्थती उद्भवल्य स  पनरनशष्ट –   
मध्ये नदलेल्य  भ रत निवडणकू आयोग च्य  
आच रसांनहतेमधील तत्व ांचे प लि कर वे.  

 

58 
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     पनरनिष्ट्ट-3 
आदिग आचारसांनहतेच्या अांमलबजावणीसाठी नवनवि बाबींच्या अिषुांगािे सचूिाांचे सांकलि  

 

     भाग – एक 
 

सवगसािारण वतगणकू 
 

1.  िार्ममक तणाव--- कोणत ही पक्ष अथव  उमेदव र, वेगवेगळय  ज ती आनण ध र्गमक ककव  स म नजक 

गट य ांच्य मध्ये मतभेद होण री ककव  त्य ांच्य मध्ये ज्य म ळे परस्पर ांमध्ये दे्वष ककव  तण व निमाण होईल अशी 
कोणतीही कृती करण र ि ही. 

 

2.  प्रनतस्त्पध्यांवरील टीका---  इतर र जकीय पक्ष ांवर टीक  करण्य त येईल तेव्ह  ती पक्ष ांची धोरणे ककव  
क यवक्रम, त्य ांचे पवूीचे क यव य ांच्य प रती मयानदत असेल.  पक्ष च्य  िेत्य ांच्य  ककव  क यवकत्यांच्य  स ववजनिक 

क म ांशी सांबांनधत िसलेल् य , ख जगी आय ष्य च्य  कोणत्य ही पैलवूर टीक  करण्य प सिू, पक्ष आनण उमेदव र दरू 
र हतील.  नबिब ड चे आरोप आनण नवपयवस्त म नहती य ांच्य  आध र वर पक्ष आनण त्य ांचे क यवकते य ांच्य वर टीक  
केली ज ण र ि ही. 
 र जकीय पक्ष आनण उमेदव र ांि  एख द्य  व्यक्तीची र जकीय मते व  क मे नकतीही ि पांसत असली तरी 
आप पल्य  घर त श ांत आनण स्वस्थ जीवि जगण्य च  प्रत्येक म णस च्य  अनधक र ांच  आदर केल  ज ईल.  
लोक ांच्य  मत ांच  ककव  त्य ांच्य  क म ांच  निषेध करण्य स ठी त्य ांच्य  घर समोर निदशवि करणे ककव  धरणे देणे य  
उप य ांच  कोणत्य ही पनरश्स्थतीत अवलांब केल  ज ण र ि ही. 
               3. प्रार्गिा स्त्र्ळाांचा वापर--- मते नमळनवण्य कनरत  धमव, ज त य ांि  आव हि केले ज ण र ि ही.  
कोणत्य ही धमाच्य  प्र थवि स्थळ ांच  निवडणकू प्रच र चे व्य सपीठ म्हणिू व पर केल  ज ण र ि ही. तसेच 

कोणत्य ही निवडणकू क म स ठी व परत  येण र ि हीत. नवनशष्ट ज ती, धमाच्य  सभ  घेण्य त येऊ िये. 
 

               4. मतदाराांिा प्रलोभि /िाक--- मतद र ांि  ल च देणे, वस्त्तूांचे वाटप करणे, मतद र ांि  
ध कदपटश  द खनवणे, मतद र ांची तोतयेनगरी, मतद ि कें द्र जवळच्य  200 मीटसव क्षेत्र मध्ये प्रच र करणे, य  ब बी 
क रव ईस प त्र ठरतील.  मतद ि पवूी ज हीर प्रच र बांद करण्य सांबांधी तरत दींचे प लि करणे आवश्यक र हील.  
तसेच प्रच र च  क ल वधी सांपल्य िांतर स ववजनिक सभ  घेणे आनण मतद र ांची मतद ि कें द्र वर िे-आण 

करण्य स ठी व हत कीची आनण व हि ांची व्यवस्थ  करणे य स रख्य  “भ्रष्ट च र च्य ” आनण निवडणकू 

क यद्य ांतगवत ग न्ह  समजल्य  ज ण ऱ्य  गोष्टी सवव पक्ष आनण उमेदव र कट क्ष िे ट ळतील. सोिल नमडीया, 
इलेक्रॉनिक नमडीया / हप्रट नमडीयाचा वापर करुि प्रलोभिे हकवा लाच देता येणार िाही. कोणताही 
उमेदवार हकवा त्याचा प्रनतनििी याांिी सांपणूग आचारसांनहतेच्या काळात दारुचे वाटप करु िये. 
 

        5.  खाजगी व स्त्र्ानिक स्त्वराज्य सांस्त्रे्च्या जागाांवर बिॅर / फलक लावण्याबाबत --- कोणत ही 
र जकीय पक्ष व  उमेदव र ध्वजदांड उभ रण्य स ठी, फलक ट ांगण्य स ठी, सचूि  नचटकनवण्य स ठी, घोषण  
नलनहण्य स ठी वगैरे कोणत्य ही व्यक्तीच्य  जमीि, इम रत, क ां पण इत्य दीच  त्य च्य  म लक च्य  परव िगीनशव य 
व पर करण र ि ही.  तसेच य सांदभात सांबांनधत मह िगरप नलक  अथव  नजल्ह नधक री क यालय अथव  
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आवश्यकतेि स र सांबांनधत स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ  य ांच्य कडूिही परव िगी आवश्यक असेल.  (मह र ष्र 
म लमत्त  नवरुपि प्रनतबांध अनधनियम, 1995 चे क टेकोर प लि करणे आवश्यक आहे. सदर अनधनियम चे 

उल्लांघि केल्य स सदर अनधनियम तील कलम ांि स र सांबांधीत ांवर क रव ई करणे) 
 स्त्र्ानिक स्त्वराज्य सांस्त्रे्च्या मालकीच्या असलेल्या जागाांवर निवडणकू प्रचाराचे बिॅर / फलक 

लावण्याकनरता परवािगी घ्यावी हकवा कसे याबाबत सांबांनित महािगरपानलका आयकु्त / मखु्यानिकारी / 
नजल्हानिकारी याांिी निणगय घेणे आवश्यक आहे. अिा नठकाणी निवडणकू प्रचाराचे फलक / बिॅर 
लावण्यास परवािगी द्यावयाची असल्यास  सवग उमेदवार अर्वा राजकीय पक्षाांिा समाि व न्याय्य 

पध्दतीिे त्याचे वाटप करता येईल. कोणत्याही उमेदवारास / पक्षास झकुते माप नदले जाणार िाही याची 
खबरदारी घेऊि आवश्यक तर सोडत पध्दतीिे असे वाटप करण्यात यावे.  

 
 

भाग - दोि 
 

सत्तारुढ पक्ष 
 

     1. राज्य निवडणकू आयोगािे निवडणकुा घोनषत केल्यापासिू कोणतेही मांरी, अर्वा इतर 
प्रानिकारी याांिी,--- 

(क) कोणत् य ही प्रक रची नवत्तीय अि द ि देण्य ची ककव  ती देण्य ब बतची अनभवचिे   घोनषत 
करत  क म  ियेत. 

(ख) कोणत्य ही प्रक रचे प्रकल्प ककव  योजि  य ांच्य  कोिनशल  बसवत  क म  ियेत, 
(ग) रस्त्य ांचे ब ांधक म करण्य ची ककव  नपण्य च्य  प ण्य ची स नवध  इत्य दींस ठी तरतदू 

करण्य ब बत कोणतेही अनभवचि देत  क म  िये,  
(घ) श सि, स ववजनिक उपक्रम तथ  स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ  इत्य दीमध्ये कोणत्य ही िवीि 

अनधक री, कमवच री य ांच्य  निय क्त्य  करत  क म  िये.  तसे केल्य स सत्त रुढ पक्ष च्य  ब जिेू 
मतद र ांवर प्रभ व प डल्य स रखे होईल. 

 

   2.  घोषणा व जानहराती---  नवत्तीय अि द ि ककव  इतर कल्य णक री योजि  घोनषत करण्य च्य  
सांबांध त निवडणकू आच रसांनहतेत वर उध्दतृ करण्य त आल्य प्रम णे सवव मि ई आदेश हे निवडण क  घोनषत 
करण्य त आल्य िांतरच ल ग ूहोतील य ची आयोग ल  ज णीव आहे.  तथ नप, कें द्र तील आनण मह र ष्र तील व 
स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांमधील सत्त रुढ पक्ष ांिी निरनिर ळय  प्रक रच्य  कल्य णक री योजि  आनण इतर 
सवलतींची घोषण  करुि, तसेच स ववजनिक पैश ांतिू म नद्रत होण ऱ्य  ककव  इलेक्रॉनिक म ध्यम इत्य दीद्व रे कें द्र त 
आनण र ज्य तील श सि ची क मनगरी ठळकपणे निदशवि स आणिू देऊि श सि प रस्कृतनरतीिे आपल्य  पक्ष च  
प्रच र व ढनवण्य स ठी अनधक र च  व पर करण्य स बांदी र हील. 
 जाहीर प्रचाराचा कालाविी सांपल्यािांतर इलेक्रॉनिक व हप्रट नमडीयाद्वारे कोणत्याही प्रचारनवषयक 

जाहीराती देता येणार िाहीत. मतदािाच्या आदल्या नदविी व मतदािाच्या नदविी वतृ्तपराांमििू तसेच 

प्रसार माध्यमाांद्वारे कोणत्याही प्रचारनवषयक जाहीराती देण्यात येणार िाहीत याची खबरदारी सवग उमेदवार 
व राजकीय पक्षाांिी घ्यावी. 
 

           3. जात, िमग, जमात हकवा भाषा याच्या आिारे आचारसांनहता कालाविीत अनिवेििे घेता 
येणार िाहीत. 
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भाग – तीि 

 
राजकीय पक्ष/उमेदवार याांच्यासांबांिीत 

 
1. इलेक्रॉनिक नमडीयाद्वारे प्रचार करणेबाबत--- र ज्य निवडणकू आयोग च्य  नद.06/01/2009 च्य  

आदेश ि स र इलेक्रॉनिक नमडीय द्व रे कोणतेही स नहत्य प्रस नरत करण्य पवूी य सांदभात मह िगरप नलक  अथव  
नजल्ह नधक री क यालय त गनठत केलेल्य  सनमतीकडूि सदर स नहत्य तप सिू प्रम णपत्र घेणे आवश्यक आहे.  
य सांदभात र ज्य निवडणकू आयोग च्य  नद.22/12/2011 च्य  आदेश ि स र सनमतीचे अध्यक्ष व सदस्य कोण 

र हतील हे निश्श्चत करण्य त आले आहे.  प्रच र च  क ल वधी सांपल्य िांतर इलेक्रॉनिक नमडीय द्व रे  तसेच हप्रट 

नमडीयाद्वारे देखील प्रच र वर बांदी र हील.  य मध्ये एसएमएस, सोिल नमडीया, उदा. व्हॉट्स अप, फेसबकु, 
ट्ट्वटर, इ.चाही समावेि होतो. निवडणकूीच्या कालाविीत इलेक् रॉनिक नमडीयाचा गैरवापर केल्यास, 
इलेक् रॉनिक नमडीयाद्वारे आके्षपाहग सांदेि प्रनसध्द केल्यास सायबर गनु्हयाांचा (बांदी, प्रनतबांि इ.) कायदा 
2015 अांतगगत असलेल्या तरतदुीिसुार तसेच, सांबांिीत इतर लाग ू असलेल्या कायद्याांिसुार कायदेिीर 
कारवाईस पार राहतील.  

र ज्य निवडणकू आयोग चे आदेश क्रम ांक:स्थ स्वसां-1103/प्र.क्र32/क .5, नदि ांक 17/03/2005 च्य  
आदेश ि स र र जकीय स्वरुप च्य  म ल खती ककव  इतर क यवक्रम चे प्रस रण करत ि  केबल िेटवकव  ककव  
स्थ निक व नहिी तसेच सहभ गी होण रे र जकीय पक्ष ककव  उमेदव र य ांिी र ज्य निवडणकू आयोग िे िेमिू 
नदलेल्य  आच रसांनहतेचे कट क्ष िे प लि करणे आवश्यक आहे. तसेच य  प्रस र म ध्यम तिू ज हीर ती प्रनसध्द 
केल्य स त्य च  खचव सांबांनधत उमेदव र च्य  निवडणकू खचात सम नवष्ट करणे आवश्यक आहे. 

 
2.  निवडणकू प्रचारासांदभात उमेदवारािे नभत्तीपरके, पोस्त्टसग, बिॅसग लावण्याबाबत --- निवडणकू 

प्रच र मोनहम ांच्य वेळी र जकीय पक्ष ांचे व उमेदव र ांचे क यवकते ख जगी व स ववजनिक इम रतींच्य  कभतीवर 
निवडणकूनवषयक नभत्तीपत्रके नचकटवूि घोषण  नलहूि, निवडणकू नचन्हे रांगनवण्य स ठी कभतीच  उपयोग करत त.  
तसेच य  गोष्टी इम रतींच्य  म लक ांची परव िगी ि घेत च केल्य  ज त त व त्य ांि  त्य  अनतशय त्र सद यक ठरत त.  
य ब बतीत सध्य  अश्स्तत्व त असलेल्य  स ववजनिक म लमत्त  ि कस ि प्रनतबांध क यद , 1984 व तसेच ख जगी 
व  सरक री म लमत्त   नवद्र पि क यद , 1996 ख ली असलेल्य  तरत दी प रेश  पनरण मक रक आहेत, वरील 

प्रक रची अनिष्ट कृत्ये करण ऱ्य  पक्ष ांनवरुध्द/व्यक्तींनवरुध्द ग न्ह  द खल करण्य त य व . र ज्य निवडणकू 

आयोग िे म लमत्त  नवद्र नपकरण सांदभात पत्र क्र. एसईसी/1095/सी.आर.25/95/आरआर, नदि ांक 21 ज िेव री 
1995 अन्वये नदलेल्य  सचूि  य सांदभात ल ग ूर हतील. 

निवडणकू स रु असलेल्य  क ल वधीत र जकीय पक्ष व  उमेदव र य ांिी त्य ांच्य  अि य य ांि  नचन्हे ल वणे, 
फलक ल वणे, िोटीस  नचकटवणे व घोषण  नलनहणे इत्य दींस ठी खाजगी जमीि, इम रती, कभती इत्य दींच  
म लक ांच्य  लेखी परव िगीनशव य व पर करण्य स अि मती देत  क म  िये.  तसेच र जकीय पक्ष व  उमेदव र ककव  
त्य ांचे क यवकते य ांि  कोणत्य ही स ववजनिक इम रतींवर आपली नभत्तीपत्रके नचकटवणे, घोषण  नलनहणे, आपली 
निवडणकू नचन्हे रांगनवणे अश प्रक रे नवद्र नपत करण्य चे अनधक र ि हीत. 

पोस्टर, बिॅर इत्य दीब बत परव िगी, ज हीर प्रच र च  क ल वधी सांपेपयंतच्य  क ल वधीस ठी देण्य त 
येईल.  जाहीर प्रचाराचा कालाविी सांपल्यािांतर सदर सानहत्य सांबांनित उमेदवार / पक्षाांिी तात्काळ काढूि 

टाकणे आवश्यक राहील. जर त्याांिी असे प्रचार सानहत्य जाहीर प्रचाराचा कालाविी सांपल्यािांतर काढले 
िाही तर त्याबाबत उपरोक्त मालमत्ता नवद्रपुीकरण कायद्यािसुार गनु्हा दाखल करावा व असे प्रचार 
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सानहत्य त्या स्त्र्ानिक स्त्वराज्य सांस्त्रे्िे काढूि टाकावे आनण ते सानहत्य काढण्याकनरता आलेल्या खचाचा 
समावेि सांबांनित उमेदवाराच्या खचामध्ये करावा. निवडण क ांच्य  सांदभात र जकीय पक्ष/उमेदव र ांिी 
सांबांनधत ांची लेखी परव िगी ि घेत  ख जगी म लमते्तवर त्य ांची नभत्तीपत्रके, घोषण ,  निवडणकू नचन्हे इत्य दी 
नचकटवूि ककव  नलहूि ती म लमत्त  नवद्र नपत केली असल्य स त्य ांिी सदर नभत्तीपत्रके, घोषण , निवडणकू नचन्हे, 
पोस्टसव, बिॅसव क ढूि ट कूि ती म लमत्त  पवूववत करण्य ब बत त्य ांि  सचूि  देण्य त य व्य त. तसे ि केल्यास त्या 
पक्ष / उमेदवारानवरुध्द योग्य त्या कलमाांन्वये गनु्हा दाखल करण्यात यावा. परवािगी प्राप्त नभत्तीपरके, 
पोस्त्टसग, बिॅसग याांचे सांरक्षण सांबांिीत उमेदवार/पक्ष याांिी स्त्वत: करावयाचे आहे. 

3. प्रचारामध्ये प्राण्याांच्या वापरास प्रनतबांि --- र ज्य निवडणकू आयोग च्य  क्रम ांक-र निआ/मिप -
2011/प्र.क्र.26/क .5, नदि ांक 23/12/2011 च्य  आदेश ि स र निवडणकू प्रच र मध्ये प्र ण्य ांच  व पर करण्य स 

बांदी घ तलेली आहे. त्य ि स र कोणत्य ही पनरश्स्थतीत निवडणकू प्रच र कनरत  प्र ण्य ांच  व पर करण्य त येऊ िये.  
4. निवडणकू प्रचारामध्ये लहाि मलुाांचा वापर ि करण्याबाबत --- निवडण कीच्य  प्रच र च्य  

नमरवण क  तसेच निवडणकू प्रच र शी सांबांनधत क यवक्रम ांमध्ये 14 वषाख लील म ल ांि  स मील करण्य त येऊ िये. 
 

5.  मतदाि कें द्रातील प्रवेिाबाबत--- मांत्री, र ज्यमांत्री, उपमांत्री इत्य दींिी त्य ांचे ि व ज्य  मतद ि कें द्र त 
आहे, अश  मतद ि कें द्र त फक्त मतद ि करण्य स ठीच प्रवेश कर व .  अन्य कोणत्य ही मतद ि कें द्र त त्य ांि  
प्रवेश देऊ िये अथव  त्य ांिी भेट देऊ िये.   

 
   6. मदु्रक व प्रकािकाचे िाव छापणेबाबत.---  राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेि क्रमाांक-
एसईसी-1095/सीआर77/95/डेस्त्क-3, नदिाांक 28/08/1995 अिसुार प्रच र स ठी छ पण्य त येण ऱ्य  
स नहत्य वर प्रतींची सांख्य , प्रत क्रमाांक, म द्रण लय चे व प्रक शक चे ि व व पत्त  असणे आवश्यक आहे. य  
आदेश ांचे प लि ि झ ल्य चे आढळल्य स पे्रस ॲक्टि स र क यवव ही कर वी. 
 
   7. प्रचार फेरीतील वाहिाांबाबत--- प्रच र फेरी ककव  नमरवण क  य मध्ये नकती व हिे व पर वीत 
य ब बत र ज्य निवडणकू आयोग िे क्र. र निआ/मिप -2006/प्र.क्र.19/क .5, नदि ांक 19 ऑक्टोंबर 2006 अन्वये 
आदेश नदले आहेत.  त्य ि स र मह िगरप नलक , िगरपनरषद , िगरपांच यती, नजल्ह  पनरषद व पांच यत सनमती 
निवडण क ांकनरत  ज स्तीत ज स्त तीि व हिे व परत  येतील.  तर ग्र मपांच यत निवडण क ांकनरत   ज स्तीत ज स्त 
एक व हि व परत  येईल.  र ज्य निवडणकू आयोग िे नवनहत केलेल्य  मयादेपेक्ष  ज स्त व हिे आढळल्य स प्रच र 
फेरी ककव  नमरवण कीची परव िगी त त्क ळ रद्द करण्य त य वी. 
 
  8.    प्रचार कायालयाांची सांख्या---  र ज्य निवडणकू आयोग िे उमेदव र िे निवडण कीमध्ये 
कर वय च्य  खचाची मयाद  निश्श्चत केलेली आहे. उमेदव र िे उघडलेल्य  सवव प्रच र क यालय ांच  खचव, त्य ांच्य  
निवडणकू खचात सम नवष्ट होतो. त्य म ळे नकती प्रच र क यालये उघड वीत य सांदभातील मयाद  र ज्य निवडणकू 

आयोग च्य  क्र.र निआ/मिप -2007/प्र.क्र.6/क .5, नद.04/02/2012 अन्वये क ढूि ट कण्य त आलेली आहे. 
त्य ि स र प्रच र क यालय ांि  परव िगी देत ि  सवव उमेदव र ांि  सम ि तत्व ि स र परव िगी द्य वी. तसेच 

मह िगरप नलक  आय क्त अथव  नजल्ह नधक री आनण पोनलस यांत्रण  य ांिी स रनक्षतत  आनण ज गोज गी प्रच र 
क यालये उघडल्य स ि गनरक ांची गैरसोय होण र ि ही य ची खबरद री घेऊि प्रच र क यालय ांि  परव िगी देणे 

आवश्यक आहे. प्रच र क यालये ही सक ळी 6.00 व जल्य प सिू ते र त्री 10.00 व जेपयंत उघडे ठेवण्य ची म भ  
र हील. 
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9. िामनिदेििपर भरण्यासाठी येणा-या उमेदवाराांिा सचुिा--- निवडण कीस ठी ि मनिदेशिपत्र 
भरत ि  निवडणकू निणवय अनधक री य ांच्य  क यालय च्य  आव र त फक्त च र व्यक्ती य ांि  परव िगी द्य वी.  
नमरवण कीिे येत असल्य स निवडणकू निणवय अनधक री य ांचे क यालय प सिू 100 मीटर अगोदर नमरवणकू 

थ ांबव वी.  
 
 10.  अ.  सभा--- 
    1.  सभेच्या परवािगीबाबत---  स्थ निक पोलीस प्र नधक ऱ्य ांि  व हत कीचे नियांत्रण करणे आनण 
श ांतत  आनण स व्यवस्थ  र खणे शक्य व्ह वे य स ठी पक्ष ककव  उमेदव र स, कोणत्य ही प्रस्त नवत सभेची ज ग  
आनण वळे त्य ांि  48 त स अगोदर कळनवणे बांधिक रक असेल.  सभेस ठी प्रस्त नवत केलेल्य  ज गेत कोणतेही 
निबंधक ककव  प्रनतबांधक आदेश ज री केलेले आहेत ककव  कसे, य बद्दल पक्ष ककव  उमेदव र अगोदर ख त्री 
करुि घेईल.  अिा आदेिाांमििू काही सटू हवी असल्यास, त्यासाठी अजग करुि अिी सटू अगोदर प्राप्त 
केली जाईल. सभेची परवािगी देतािा सवािा समाि सांिी नमळावी आनण प्रर्म येणा-यास प्रर्म 
प्रािान्य ( FIRST COME FIRST SERVED )या तत्वाचा अवलांब करावा. 
     2.  ध्वनिके्षपकाच्या वापराबाबत---  ध्वनिवधवक च  व पर करण्य स ठी ककव  प्रस्त नवत सभेच्य  
सांदभात इतर कोणत्य ही स नवधेस ठी परव िगी ककव  ल यसन्स नमळव वय चे असल्य स पक्ष ककव  उमेदव र 
सांबांनधत प्र नधक ऱ्य कडे त्य स ठी 48 तास अगोदर अजव करुि अशी परव िगी ककव  ल यसन्स प्र ्त करील. 
तसेच य ब बतचे The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 ची 
अांमलबजावणी बांििकारक राहील. 
      3.  सभेमध्ये अडर्ळा निमाण ि करणेबाबत---  आपले समथवक, इतर पक्ष ांिी आयोनजत 
केलेल्य  सभ  ककव  नमरवण क  य मध्ये अडथळ  निमाण करीत ि हीत ककव  ते उधळूि ल वीत ि हीत य ची 
र जकीय पक्ष ांिी आनण उमेदव र ांिी दक्षत  घ्य वी.  एक र जकीय पक्ष चे क यवकते आनण समथवक, द सऱ्य  पक्ष िे 
आयोनजत केलेल्य  स ववजनिक सभ ांमध्ये तोंडी ककव  लेखी प्रश्ि नवच रुि ककव  स्वत:च्य  पक्ष ची पत्रके व टूि 
अडथळ  निमाण करण र ि हीत.  एक पक्ष सभ  घेत असेल अश  नठक णी द सर  पक्ष नमरवणकू घेऊि ज ण र 
ि ही.  एक  पक्ष िे ल वलेली नभत्तीपत्रके द सऱ्य  पक्ष चे क यवकते क ढण र ि हीत.  सभेमध्ये अडथळ  उत्पन्ि 
करण ऱ्य  ककव  इतर म गािी गोंधळ म जनवण ऱ्य  व्यक्तींच  बांदोबस्त करण्य कनरत  सभेचे आयोजक स्वत: 
अश  व्यक्तींनवरुध्द क रव ई करण र ि हीत तथ नप, कतवव्य थव असलेल्य  पोनलस ांची मदत घ्य वी.   

ब.  नमरवणकुा--- 
    1.  नमरवणकुीची वेळ व जागा निट्श्चतीबाबत---  पक्ष ककव  उमेदव र, नमरवणकू स रु होईल ती 
वेळ ककव  आनण ती जेथूि ज ईल तो म गव आनण नमरवणकू सांपेल ती वेळ आनण ज ग  अगोदर निश्श्चत करील. 
क यवक्रम ांमध्ये सहस  बदल होण र ि ही. क यवक्रम च्य वेळी स्थ निक पोलीस प्र नधक ऱ्य ांिी आवश्यक ती 
व्यवस्थ  कर वी य स ठी आयोजक त्य ांि  क यवक्रम सांबांधी सवव म नहती आग ऊ प रवतील.  नमरवणकू जेथिू 
ज ण र असेल त्य  भ ग त क ही निबंधक आदेश ज री असतील तर आयोजक त्य बद्दल ख तरजम  करुि घेतील 
आनण सक्षम प्र नधक ऱ्य ांिी त्य मधिू म द्द म सटू नदली िसल्य स, त्य  निबंध चे अि प लि करतील.  व हत कीच्य  
नवनियम ांचे आनण निबंध ांचेही क ळजीपवूवक प लि केले ज ईल. 
   2.  वाहतूक नियांरणाबाबत---  व हत कीची कोंडी होऊ िये ककव  नतल  अडथळ  होऊ िये 
अश नरतीिे नमरवणकू िेण्य ची व्यवस्थ  करण्य स ठी आयोजक आग ऊ उप ययोजि  करतील.  नमरवणकू जर 
खपू ल ांब असेल तर नतचे सोयीस्कर आक र च्य  त कडय ांमध्ये नवभ जि केले ज ईल, ज्य योगे क ही ठर नवक 
स्थळ ांवर, नवशेषत: नमरवण कील  चौक ांमधिू ज वय चे असेल तेव्ह  अडकलेल्य  व हत कील  ट््य ट््य िे 
मोकळे करत  येईल आनण व हत कीची कोंडी होणे ट ळत  येईल.  नमरवण कीसांबांधी कतवव्य थव असलेल्य  
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पोनलस ांचे निदेश आनण सल्ल  य ांचे क टेकोरपणे अि प लि केले ज वे. सभा, नमरवणकू, इ.च्यावेळी 
उमेदवाराांिी / पक्षािे त्याांचे कायगकते अर्वा स्त्वयांसेवक िेमिू रहदारीचे नियांरण अिाप्रकारे करावे 
जेणेकरुि सभा अर्वा नमरवणकुीचा रास सवगसामान्य जितेला होणार िाही.  
   3.  दोि नमरवणकुा समोरासमोर येऊ ि देणेबाबत---  दोि ककव  त्य पेक्ष  अनधक र जकीय पक्ष 
एक च म गावरुि ककव  त्य च्य  भ ग ांवरुि स ध रणपणे एक च वेळी नमरवणकू िेण्य चे ठरनवत असतील तर 
आयोजक प रेसे अगोदर सांपकव  प्रस्थ नपत करतील आनण नमरवण की एकमेक ांसमोर येण र ि हीत ककव  त्य  
व हत कील  अडथळ  करण र ि हीत य दषृ्टीिे क य उप ययोजि  कर वय च्य  ते निश्श्चत करतील.  
सम ध िक रक उप ययोजि  निश्श्चत करण्य स ठी स्थ निक पोनलस ांची मदत घेतली ज ईल.  पक्ष य  
प्रयोजि स ठी पोनलस ांशी शक्य तेवढय  लवकर सांपकव  स धतील. 
   4.  नमरवणकुीदरम्याि बाळगावयाच्या वस्त्तूांबाबत---  अस म नजक तत्व ांकडूि, नवशेषत: प्रक्ष ब्ध 
मि:श्स्थतीत ज्य ांच  द रुपयोग केल  ज ऊ शकेल अश , ध रद र वस्त,ू शस्ते्र ककव  नवस्त्फोटक सानहत्य जवळ 
ब ळगत  येण र ि हीत.  ब ळगलेली आढळल्य स ती ज्त करण्य त येतील व क यद्य ि स र क रव ई करण्य त 
येईल. 
   5.  प्रनतकृतींच्या वापराबाबत---  इतर र जकीय पक्ष ांचे, सदस्य ांचे ककव  त्य ांच्य  िेततृ्व चे 
प्रनतनिधीत्व करीत असल्य चे समजल्य  ज ण ऱ्य  त्य ांच्य  प्रनतकृती घेऊि ज णे, त्य ांचे ज हीरपणे दहि करणे हे 
आनण असे निदशवि ांचे प्रक र कोणत्य ही पक्ष कडूि ककव  उमेदव र कडूि च लवूि घेतले ज ण र ि हीत. 
   6.  प्रचार फेरीवरील खचाबाबत--- प्रच र फेरी ककव  प्रच र नमरवण कीत मह िगरप नलक , 
िगरपनरषद , िगरपांच यती, नजल्ह  पनरषद व पांच यत सनमती य ांच्य  क्षेत्र मध्ये ज स्तीत ज स्त 3 व हि ांच  सम वशे 

करण्य त येईल.  ही प्रच र फेरी अथव  नमरवणकू जर एक च उमेदव र ची असेल तर त्य  उमेदव र िे त्य  प्रच र 
फेरीच  येण र  खचव आपल्य  खचात सम नवष्ट केल  प नहजे.  जर प्रच र फेरी पक्ष तफे अथव  आघ डीतफे क ढण्य त 
आली असेल तर ती प्रच र  फेरी अथव  नमरवणकू ज्य  प्रभ ग ांमधिू ज ईल त्य  सवव प्रभ ग ांमधील त्य  पक्ष च्य  
ककव  आघ डीच्य  उमेदव र ांमध्ये तो खचव नवभ गिू द खनवण्य त येईल. 

  
  क.  मतदािाचा नदवस---   

      
      1.  मतदाराांिा द्यावयाच्या ओळखनचठ्ठया--- उमेदव र ांिी मतद र ांि  प रनवलेल्य  ओळखनचठ्ठय  
स्वच् छ प ांढऱ्य  क गद च्य  आहेत आनण त्य ांच्य वर कोणतेही नचन्ह, उमेदव र चे ि व ककव  पक्ष चे ि व ि ही 
य ची ख तरज म  करुि घेतली ज ईल. 
      2.  उमेदवाराच्या तात्परुत्या कायगस्त्र्ाि (उमेदवार/पक्षामाफग त नचठ्ठी वाटपाकनरता लावण्यात 
येणारे टेबल) --- क यवकते आनण पक्ष चे व उमेदव र ांचे समथवक य ांच्य मधील सांघषव आनण तण व ट ळण्य च्य  
दषृ्टीिे पक्ष ांिी आनण उमेदव र ांिी मतद ि कें द्र प सिू 200 मीटर लाांब उभ रलेल्य  त त्प रत्य  क यवस्थ ि जवळ 
नवि क रण गदी होऊ देऊ िये. उमेदव र च्य  त त्प रत्य  क यवस्थळ च्य  भ ग वर कोणतेही नभत्तीपत्रक, ध्वज, नचन्हे 
ककव  इतर प्रच र स नहत्य ल वलेले असण र ि ही.  तेथे कोणत्य ही ख द्यवस्तूांचे व टप केले ज ण र ि ही ककव  
गदी होईल अशी कोणतीही कृती केली ज ण र ि ही. 
      3.  मतदािाच्या नदविी वाहिाांच्या वापराबाबत--- मतद ि च्य  नदवशी व हि ांच्य  व पर ब बत 
र ज्य निवडणकू आयोग चे क्र. एसईसी/जीईएि-1998/प्र.क्र.1/क .3, नदि ांक 6 ज िेव री 1998 च्य  आदेश न्वये 
नदलेल्य  निबंध चे अि प लि करत ि  सवव पक्ष ांचे उमेदव र व क यवकते सांबांनधत प्र नधक ऱ्य शी सहक यव करतील 
आनण व हिे च लनवत ि  त्य स ठी आवश्यक परव िे नमळवूि ते त्य  व हि ांच्य  दशविी भ ग ांवर ठळकपणे ल वले 
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ज तील. मतद ि च्य  नदवशी व पर वय च्य  व हि ांच्य  मयादेमध्ये बदल करण्य त येत असिू त्य ि स र 
मतद ि च्य  नदवशी प्रत्येक उमेदव र स स्वत:च्य  ककव  निवडणकू प्रनतनििीच्या व पर स ठी दोि व हिे 
व परण्य च   अनधक र असेल.  ही वाहिे त्याच्या मतदारसांघातच वापरता येतील. 
  4.  मतदाि कें द्रामध्ये प्रचार सानहत्य िेण्यावरील निबंि --- निवडणकू नचन्ह, 
पाटीचे/उमेदवाराचे िाव असलेले कोणतेही प्रचार सानहत्य उदा. नचन्ह छपाई केलेले टी िटग, टोप्या, 
उपरणे तसेच छापील नचठ्ठया इ. मतदािाच्या नदविी मतदाि कें द्रामध्ये आणता येणार िाही. 

5. मतदाि कें द्रात उमेदवाराच्या प्रवेिाबाबत--- उमेदवार/उमेदवाराचा निवडणकू प्रतीनििी 
याांिा मतदािाचे निनरक्षणासाठी मतद ि कें द्र चे आत तीि मतद र ांचे मतद ि होईपयंतच थ ांबत  येईल.  
त्य िांतर उमेदव र िे मतद ि कें द्र च्य  ब हेर पडणे अपेनक्षत असेल.  य  सचूि ांच  भांग करण ऱ्य  
उमेदव र स/उमेदव र च्य  प्रतीनिधीस पोलीस ांम फव त त्य  क्षेत्र च्य  ब हेर क ढ वे. उमेदव र स/उमेदव र च  
निवडणकू प्रतीनिधीस एक  कें द्र मध्ये सांपणूव मतद ि च्य  क ल वधीत ज स्तीत ज स्त तीि वेळ  ज त  येईल.  

6.  मतदाराांची िे-आण करण्यास वाहिाांच्या वापरास बांदी असल्यास--- कोणत्य ही उमेदव र स 
अथव  पक्ष ल  मतद र ांची िे-आण करण्य स ठी क ठल्य ही व हि च  व पर करत  येण र ि ही.  असे व हि 
आढळल्य स पोनलस ांिी ते त त्क ळ त ब्य त घ्य वे व नियमािसुार योग्य ती कायगवाही करावी. 
 7.  मतदािाच्या नदविी वाहिाांच्या सवगसािारण वापराबाबत--- मतद ि च्य  नदवशी सवव प्रक रच्य  
व हि ांच्य  रहद रीवर बांदी घ लिू जितेल  गैरसोय होईल अस  निवडणकू आयोग च  कोणत ही हेत ू ि ही.  
निवडण कीच्य  क म खेरीज अन्य आवश्यक असलेल्य  खऱ्य ख ऱ्य  प्रयोजि स ठी मतद ि च्य  नदवशी प ढील 
प्रक रची व हिे व परण्य स निवडणकू आयोग ची परव िगी असेल.   
       (अ)  ख जगी व हि ांच्य  म लक ांि  त्य ांच्य  स्वत:च्य  ख जगी व पर स ठी व परण्य त येण री ख जगी 
व हिे परांत , निवडण कीच्य  क म शी त्य ांच  कोणत ही सांबांध िस व . 
                  (ब)  ख जगी व हि ांच्य  म लक ांि  त्य ांच्य  स्वत:स ठी ककव  त्य ांच्य  स्वत:च्य  क ट ांब तील 
व्यक्तीस ठी मतद ि च  हक्क बज वत  येण्य कनरत  मतद ि कें द्र वर ज ण्य स ठी ख जगी व हिे व परत  येतील.  
परांत  मतद ि कें द्र प सिू 200 मीटर नत्रज्येच्य  आत अशी व हिे िेत  येण र ि हीत. 
        (क)  रुग्ण लय तील व हिे, रुग्णव नहक , दधूग डय , वॉटर टकँसव, त तडीच्य  वीज प रवठय ची 
व हिे, क म वर असलेल्य  पोलीस ांची व हिे, निवडण कीच्य  क म व र असलेल्य  अनधक ऱ्य ांची व हिे 
य स रख्य  अत्य वश्यक सेव ांस ठी व परण्य त येण री व हिे. 
                   (ड)  ठर नवक थ ांब्य वरुि व ठर नवक म गांिी च लनवण्य त येण ऱ्य  स ववजनिक पनरवहि सेवेच्य  
बसग डय . 
         (इ)  नवम ितळ, रेल्वे स्टेशि, आांतर-र ज्यीय बस स्थ िक, इश्स्पतळ येथे ज ण्य स ठीच  जो प्रव स 
अनिव यव ठरत असेल त्य स ठी टकॅ्सी, तीि च की स्कूटर, नरक्ष  इत्य दीच  व पर. 
         (फ)  आज री ककव  नवकल ांग व्यक्ती य ांिी स्वत:च्य  उपयोग स ठी केलेल  ख जगी व हि ांच  
व पर. 
       8.  वाहिाांच्या गैरवापराबाबत---   अनिष्ट/अवैध कृत्य ांि  प यबांद घ लण्य स ठी निवडणकू 
लढनवण रे उमेदव र व त्य ांचे इतर पक्ष िेते य ांच्य सोबतच्य  व्यक्तींकडूि व परण्य त येण ऱ्य  व हि ांिी 
बेक यदेशीर द रुगोळ  व शस्त्र स्ते्र व हूि िेणे य स रख्य  ग न्हेग री कृत् य ांसह कोणत्य ही सांभ व्य अपकृत्य ांवर 
नजल्ह  प्रश सि िे ब रीक लक्ष ठेवले प नहजे. जर य  व हि ांपैकी एकतर पक्ष ची ककव  ख जगी म लकीची व हिे, 
अश  कोणत्य ही कृत्य मध्ये ककव  मतद र ांच्य  मि त ध कदपटश  द खनवण्य स ठी ककव  दहशत निमाण 
करण्य च्य  हेतिेू सम जनवघ तक व्यक्तीची िे-आण करण्य स ठी व पर त असल्य चे नदसिू आल्य स अशी व हिे 
अटक वूि ठेवणे आनण निवडणकू प्रनक्रय  पणूव होईपयंत त्य ांि  म क्त ि करणे हे स्थ निक प्रश सि चे कतवव्य 
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असेल.  य नशव य, जे अश  अवैध कृत्य ांमध्ये ग ांतलेले आहेत असे व हि ांचे म लक, वनहव टद र आनण 
उमेदव र/र जकीय पक्ष य ांच्य  नवरुध्ददेखील क यद्य ि स र फौजद री क रव ई करण्य त येईल. 

  9. निवडणकू आचारसांनहतेमध्ये येणाऱ्या सावगजनिक सणाांमिील आचरणाबाबत--- बऱ्य चद  
निवडण कींच्य  आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत काही सण व उत्सव येतात.  या सण / उत्सवाांच्या कालाविीत 

बरेच स ववजनिक क यवक्रम आयोनजत करण्य त येत त.  महाराष्ट्रात काही सण / उत्सव सववच ग व ांमधिू 
आयोनजत करण्य त येत त.  य वेळी भोजिेदेखील आयोनजत करण्य त येत त.  य  सवव क यवक्रम ांम ळे 

आच रसांनहतेस ब ध  येऊ शकते क य अशी नवच रण  वगेवेगळय  स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ कडूि करण्य त येते.  
सवव ब बींच  नवच र करुि व स म नजक सलोख  लक्ष त ठेवूि नवशेष ब ब म्हणिू र ज्य निवडणकू आयोग य  
क यवक्रम बद्दल प ढीलप्रम णे म गवदशवक तत्त्वे ठरवूि देत आहे :-- 

(1)  र जकीय पक्ष चे िेते, उमेदव र, क यवकते या सण / उत्सवाच्या क यवक्रम मध्ये व्यश्क्तगतनरत्य  
सहभ गी होऊ शकत त. 

(2)  सण / उत्सव च्य  एख द्य  मांडळ चे नवश्वस्त ककव  पद नधक री, उमेदव र  म्हणिू एख दी र जकीय 
व्यक्ती असल्य स नतचे ि व क यवक्रम पनत्रकेवर र हू शकते.  परांत , तेथे ते क ठल्य  पक्ष शी सांबांनधत आहे ककव  
क ठल्य  प्रभ ग तील उमेदव र आहे य च  उल्लेख िको.   

(3)   य  सण ांमध्ये कोणत्य ही र जकीय िेत्य च  / उमेदवाराचा सत्क र आयोनजत करण्य त येऊ िये. 
(4)  य  सण / उत्सव च्य  निनमत्त िे कोणत्य ही र जकीय िेत्य िे अथव  उमेदव र िे कोणत्य ही वस्तूांचे 

व टप करु िये अथव  त्य स ठी क ठल्य ही स ववजनिक मांडळ च  आध र घेऊ िये. ज्य  स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांमध्ये 
स ववनत्रक निवडण क  आहेत तेथे सांपणूव स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेच्य  क्षेत्र स ठी य  सचूि  ल ग ूर हतील.   

(5) सण/उत्सव निनमत्त ल वण्य त आलेल्य  पोस्टसव, बिसववर उमेदव र ांच फोटो अस ूशकेल तथ नप, त्य  
बिॅसव पोस्टसव वर प्रच र च  उल्लेख अस ूिये. 

(6) निवडणकू आच रसांनहत  क ल वधीमध्ये भोजि वळ/जेवण च्य  क यवक्रम चेआयोजि करु िये. 
 

10.  उमेदवाराांिी खचाचा नहिोब सादर करणेबाबत--- ि मनिदेशिपत्र भरल्य प सिू ते 
मतमोजणीपयंतच्य  क ल वधीत प्रत्येक उमेदव र िे निवडण कीवर नकती खचव कर व  य स ठी आयोग िे मयाद  
घ लिू नदलेली आहे.  उमेदवाराांिी निवडणकू खचग करण्याकनरता स्त्वतांर बकँ खाते उघडूि निवडणकुीचा 
खचग त्या बकँ खात्यामाफग त करणे आवश्यक आहे. तसेच दररोजच्य   खचाच  नहशोब निवडणकू निणवय 
अनधक री य ांच्य कडे दसु-या नदविी दपुारी दोि वाजेपयगत उमेदव र िे देणे आवश्यक आहे. तसेच 
निवडण क  प र पडल्य िांतर नवनहत क ल वधीत सदर नहशोब व त्य ब बतचे शपथपत्र सांबांनधत अनधक ऱ्य ांकडे 
स दर करणे आवश्यक आहे.  य सांदभात नियम ांचे प लि ि करण ऱ्य  उमेदव र ांवर भ रतीय दांड सांनहतेच्य  
कलम 171 आय ि स र क यवव ही करण्य त य वी.  तसेच जे उमेदव र र ज्य निवडणकू आयोग चे आदेश क्र. 
एसईसी/1095/101/डेस्क-3, नदि ांक 7 फेब्र व री 1995 ि स र नवनहत केलेल्य  नरतीिे खचाच  नहशोब स दर 
करण र ि हीत अथव  राज्य निवडणकू आयोगािे वेळोवेळी नवनहत केलेल्या मयादेत खचग करणार िाहीत 
असे उमेदवार अनिनियमातील तरतदुीिसुार अिहगतेस पार आहेत.  त्य म ळे य सांदभातील सचूि ांचे प लि 
क टेकोरपणे होणे आवश्यक आहे.   

र ज्य निवडणकू आयोग चे आदेश क्र.र निआ/मिप /2006/प्र.क्र.17/क .5,  नदि ांक 28 नडसेंबर 2006 
च्य  आदेश ि स र पक्ष िे निवडण क ांकनरत  केलेल  खचव त्य  पक्ष च्य  उमेदव र ांमध्ये नवभ गिू द खव यच  आहे.  
तसेच य  आदेश न्वये नवनहत करण्य त आल्य प्रम णे पक्ष िे आच रसांनहत  स रु झ ल्य प सिू ठर नवक क ल वधीत 
ह  खचव सांबांनधत निवडणकू निणवय अनधक ऱ्य ांि  स दर कर वय च  आहे. र ज्य निवडणकू आयोग च्य  
नद.08/11/2011 च्य  आदेश ि स र स्ट र प्रच रक ांच्य  प्रव स खचास उमेदव र च्य  खचात सम नवष्ट करण्य प सिू 
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सटू आहे. म त्र त्य ांिी घेतलेल्य  सभेतील इतर खचाच  सम वेश उमेदव र च्य  निवडणकू खचात करणे आवश्यक 
र हील.   

 

भाग – चार 
 

िासिसांबांिी 
 

1. िोरणात्क निणगय व करावयाची कामे :- आचारसांनहतेच्या कालाविीत कोणतेही िोरणात्मक 
निणगय घेता येणार िाहीत. या सांदभातील कोणत्याही स्त्वरुपाचा प्रस्त्ताव राज्य निवडणकू आयोगाकडे 
पाठनवण्यात येऊ िये. निवडणकूा जाहीर करतेवेळी जी कामे प्रत्यक्ष सरुु असतील ती तिीच पढेु चाल ू
ठेवता येतील. 

2.  दषु्ट्काळ, पाणी टांचाई, इतर िैसर्मगक आपत्ती, गांभीरनरत्या आजारी (मरणासन्ि) असलेल्याांिा 
मदत करणे व सरुु असलेल्या योजिा पढेु चालू ठेवता येतील. आच रसांनहत  असल्य िे एख द्य  नठक णी 
द ष्क ळ असेल अथव  प णी टांच ई असेल तर ती दरू करण्य ब बत क यवव ही करु िये अस  आच रसांनहतेच  अथव 
होत ि ही. त्य म ळे द ष्क ळ, प णीटांच ई व िैसर्मगक आपत्ती निव रण स ठी क मे करण्य स बांदी असण र ि ही. 

 
3. पोट निवडणकूीवेळी इतर कामे व योजिा ---स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांमधील पोट-

निवडण क ांच्य वेळी ज्य  क म ांस ठी स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  अथवसांकल्प मध्ये तरतदू असेल व जे क म 
एख द्य  नवनशष्ट भ ग शी सांबांनधत िसेल असे कोणतेही क म ह ती घेण्य स बांदी र हण र ि ही. 

4. अत्यावश्यक बाबींबाबत र ज्य निवडणकू आयोग कडे परव िगीची नविांती करत ांि  
मह िगरप नलकेब बत, मह िगरप नलक  आय क्त ांचे तर इतर सवव स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य ब बत 
नजल्ह नधक ऱ्य ांचे स्पष्ट मत आवश्यक असेल. 

 
5. बदल्या --- आच रसांनहतेच्य  क ळ त निवडण क ांशी सांबांनधत अनधक री/कमवच ऱ्य ांच्य  बदल्य  

करत  येण र ि हीत. जर अश  बदल्य  करणे आवश्यक असल्य स त्य ल  र ज्य निवडणकू आयोग ची 
पवूवपरव िगी आवश्यक असेल.  य सांदभात र ज्य निवडणकू आदेश क्र.एसईसी/1095/सी.आर-5/95/डी-3, 
नदि ांक 15 म चव 1995 ल ग ू र हतील.  निवडण क ांशी सांबांनधत अनधक री/कमवच री य मध्ये सांबांनधत स्थ निक 
स्वर ज्य सांस्थ ांमधील अनधक री/कमवच री, महािगरपानलका आयकु्त, मखु्यानिकारी, 
िगरपनरषद/िगरपांचायत, पोनलस आयकु्त, पोनलस अनिक्षक व इतर पोलीस अनधक री व  निवडण कीशी 
सांबांनधत इतर अनधक री जसे, नजल्ह नधक री, उप नजल्ह नधक री, तहनसलद र इत्य दी य ांच ही सम वेश होतो. 

6. आचारसांनहतेच्या कालाविीमध्ये िेमणकुा/भरती करण्याच्या दषृ्ट्टीिे जानहराती देणे, मलुाखती 
घेणे व प्रत्यक्ष नियकु्त्या करणेबाबत--- आच रसांनहतेच्य  क ल वधीमध्ये श सि सेवेत तसेच निमसरक री 
सांस्थ , श सकीय मांडळे/मह मांडळे स ववजनिक उपक्रम इ. सांस्थ ांमध्ये भरती करण्य च्य  दषृ्टीिे ज नहर त देणे, 
म ल खत घेणे इ. करण्य त येऊ िये.  आच रसांनहत  ल ग ूहोण्य पवूीच पत्र प ठनवले असल्य स लेखी परीक्ष  घेण्य स 

हरकत ि ही.  तथ नप, त्य च  निक ल ज हीर करत  येण र ि ही.  तसेच म ल खती व प्रत्यक्ष िेमण क  य ब बतची 
क यवव ही आच रसांनहत  क ल वधीत करत  येण र ि ही.  मह र ष्र लोकसेव  आयोग म फव त करण्य त येण ऱ्य  
सेव भरतीस ठी जर सांघ लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) ितीवर अगोदरच  वेळापरक जाहीर केलेल े

असल्यास, ही अट ल ग ूअसण र ि ही. 
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7.  स्त्र्ानिक स्त्वराज्य सांस्त्र्ाच्या सवगसािारण सभा व बैठका --- स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेमधील 

सववस ध रण सभ , नवनवध सनमत्य ांच्य  (नवषय सनमत्य  इ.) बैठक  ज्य  क यद्य ि स र घेणे बांधिक रक आहे, त्य  
घेत  येतील.  परांत  िेमण क , अि द ि, कजव अथव  आर्गथक सह य्य मांजरू ककव  अद  करण्य त येऊ िये.  कोणत्य ही 
िवीि क म स मांज री देत  येण र ि ही. तसेच मतद र ांवर कोणत्य ही प्रक रे प्रभ व पडेल असे कोणतेही धोरण त्मक 

निणवय घेत  येण र ि हीत. 
 
8. आचारसांनहता कालाविीत नियोजि सनमतीच्या व अन्य सनमत्या याांच्या बैठका --- 

आच रसांनहत  ल ग ूअसलेल्य  क्षेत्र मध्ये नियोजि सनमतीची व अन्य सनमत्य ांची बैठक घेत  येत ि ही. तसेच त्य  
क्षेत्र कनरत  कोणतीही िवीि योजि  ज हीर करत  येत ि ही. म त्र द ष्क ळ, प णीटांच ई अथव  िैसर्मगक आपत्ती दरू 
करण्य सांदभात आवश्यक क यवव ही करत  येते. य सांदभात र ज्य निवडणकू आयोग िे 
क्र.र निआ/ग्र पनि/2012/प्र.क्र.6/क .8, नद.21/08/2012 अन्वये सनवस्तर आदेश ज री केलेले आहेत. अिा 
नियोजि सनमती व अन्य सनमत्या, ज्याांचे अध्यक्ष / पदानिकारी लाभाचे पद िारण करणारे असतील 

त्याांिादेखील हे आदेि लाग ू राहतील. ज्या सनमत्याांचे अध्यक्षपद नजल्हानिकारी अर्वा अन्य िासकीय 

अनिकाऱ्याकडे असेल त्याांिा हे आदेि लाग ूहोणार िाहीत. मार अिा सनमत्याांच्या बैठकाांकनरता लाभाचे 

पद िारण करणाऱ्या पदानिका-याांिा बोलनवता येणार िाही.  
9. आचारसांनहतेच्या कालाविीत लोकिाही नदि साजरा करण्याबाबत --- स्थ निक स्वर ज्य 

सांस्थेच्य  निवडणकू आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत लोकश ही नदि स जर  कर वय च  झ ल्य स त्य मध्ये 
लोक ांकडूि िेमण क , अि द ि, आर्गथक कजव ककव  आर्गथक सह य्य य ब बत प्रस्त व श्स्वक रत  येत ि हीत. तसेच 

मतद र ांवर प्रभ व पडेल असे कोणतेही निणवय घेत  येत ि हीत. य ब बत र ज्य निवडणकू आयोग िे 
क्र.र निआ/ग्र पनि/2013/प्र.क्र.5/क .8, नद.04/03/2013 अन्वये सनवस्तर आदेश निगवनमत केलेले आहेत. त्य ांचे 

प लि करुि लोकश ही नदि स जर  करत  येईल. लाभाचे पद िारण करणारे पदानिकारी, इ. याांिी निवडणकू 

आचारसांनहतेच्या कालाविीमध्ये लोकिाही नदि साजरा करु िये. 
 
10. भनूमपजूि व उद्घाटि, समारांभ---  निवडण क  ज हीर झ ल्य िांतर स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  

क्षेत्र मध्ये स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ  अथव  र ज्य श सि च्य /कें द्र श सि च्य  खचािे पणूव झ लेल्य  क म ांचे 
भनूमपजूि व उद्घाटि, समारांभ इत्यादी आयोनजत करता येणार िाहीत. स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  ककव  
र ज्य श सि च्य  ककव  कें द्र श सि च्य  ककव  कें द्र श सि अथव  र ज्य श सि य ांच्य  अनधपत्त्य ख लील 
मह मांडळ च्य  अर्वा स्त्वायत्त सांस्त्रे्च्या खचातिू पणूव झ लेल्य  क म ांच  उपयोग जितेस ठी त त्क ळ व्ह व , 
य दषृ्टीिे सम रांभ आयोनजत ि करत देखील पणूव झ लेली क मे, सक्षम प्रानिकाऱ्याचे पणूगता प्रमाणपर घेऊि 
जितेच्य  उपयोग स ठी ख ली/स रु करत  येतील. य मध्ये र जकीय व्यक्ती, उमेदव र य ांि  सहभ गी करुि घेत  
येण र ि ही. आचारसांनहता एका नवनिष्ट्ट के्षरापरुती ( नजल्हयापरुती हकवा िगर पनरषद के्षरापरुती ) 
मयादीत असली तरी आजबुाजूच्या के्षरात अर्वा सांपणूग राज्यामध्ये आचारसांनहतेच्या कालाविीत  
मतदाराांवर प्रभाव पडु िकेल असे कायगक्रम आयोनजत करता येणार िाहीत.  

 
11. िासकीय दौरे व नवश्रामगहृाच्या (िासकीय, निमिासकीय व महामांडळे, स्त्वायत्त सांस्त्र्ा 

याांच्या मालकीचे) वापराबाबत--- कें नद्रय मांत्री, र ज्य चे मांत्री, लाभाचे पद िारण करणारे अन्य 
पदानिकारी, आच रसांनहत  क ल वधीत जर आचरसांनहत  ल ग ूअसलेल्य  स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेच्य  क्षेत्र त 
श सकीय दौऱ्य वर येण र असतील तर त्य ांच्य  ख जगी सनचव िे अस  दौर  क  आवश्यक आहे, य  
स्पष्टीकरण सह मह िगरप नलक  निवडण क ांच्य  ब बतीत मह िगरप नलक  आय क्त ांि  व इतर सवव 
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निवडण क ांच्य  ब बतीत सांबांनधत नजल्ह नधक ऱ्य ांि  नकम ि दोि नदवस आधी कळनवले प नहजे.  अश  दौऱ्य ल  
जोडूि कोणत ही ख जगी ककव  प्रच र च  क यवक्रम ठेवत  येण र ि ही. 

 
आचारसांनहतेच्या कालाविीमध्ये नवश्रामगहृाचे (Circuit House/Rest House इ.) वाटप करण्याचे 

अनिकार सांबांनित नजल्हानिकारी याांच्याकडे राहतील. नवश्र म भवि (Circuit House/Rest House इ.) कसे 
द्य वे य सांदभात प ढीलप्रम णे क यवपध्दती अवलांनबण्य त य वी- 

 
आचारसांनहतेच्या कालाविीमध्ये िासकीय नवश्रामगहृ, निवडणकू कतगव्यार्ग असलेले राज्य 

निवडणकू आयोगातील अनिकारी/कमगचारी तसेच निवडणकुीिी सांबांनित अनिकारी व व कमगचारी 
याांिा सवोच्च प्रािान्यािे उपलब्ि करुि देणे आवश्यक राहील. 

 
कें द्र च्य  तसेच र ज्य श सि च्य  मांत्रय ांि   नवश्र म भवि (Circuit House/Rest House) देण्य स हरकत 

ि ही.  तथ नप, मांत्रय ांि  आपल्य  श सकीय क मक ज स ठी क ढलेल्य  दौऱ्य ची निवडण कीच्य  क मक ज शी 
स ांगड घ ल ूिये आनण निवडण कीच्य  क म च्य वेळी सरक री यांत्रण  व कमवच रीवगव य ांच  व पर करु िये.   

नवश्र म भवि (Circuit House/Rest House) च  व पर फक्त सत्त ध री पक्ष ककव  त्य ांच्य   
उमेदव र ांस ठी अस ूिये आनण अश  निव सी व्यवस्थेच  व पर इतर पक्ष ांि  ककव  उमेदव र ांि ही न्य य्य पध्दतीिे 
उपलब्ध करुि देण्य त य व .  म त्र, कोणत्य ही पक्ष ल  ककव  उमेदव र ल  नवश्र म भवि, नवश्र मगहेृ अथव  अन्य 
कोणत्य ही श सकीय/निमश सकीय सांस्थ ांच्य  इम रतीच  अथव  आव र च  निवडण कीच्य  मोनहमेस ठी, 
उमेदव र ांच्य  म ल खतीस ठी, बैठकीस ठी अथव  प्रच र स ठी ककव  निवडण कीशी सांबांनधत पत्रक र पनरषदेस ठी 
व पर करत  येण र ि ही.  तस  व पर झ ल्य चे निदशवि स आल्य स अथव  कोणी निदशवि स आणिू नदल्य स 

मह िगरप नलक  आय क्त अथव  नजल्ह नधक री य ांिी त त्क ळ क यवव ही कर वी व असे प्रक र त त्क ळ 

थ ांबनवण्य त य वेत. आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत र ज्य निवडणकू आयोग चे अनधक री/कमवच री य ांिी 
निवडण कीच्य  क म स ठी जर नवश्र मगहृ त आरक्षण केले असेल तर ते क ठल्य ही पनरश्स्थतीत रद्द करत  येण र 
ि ही.  अन्य श सकीय अनधक री ककव  कमवच री य ांिी जर आरक्षण केले असेल तर ते र जकीय िेत्य ांच्य  
निवडणकू दौऱ्य कनरत  रद्द करत  येण र ि ही.  निवडण कीच्य  प्रच र च  क ल वधी सांपल्य िांतर ते निक ल 

ल गेपयंत कोणत्य ही र जकीय व्यक्तीस/िेत्य स  नवश्र मगहृ च  व पर करत  येण र ि ही, र जकीय िेत्य ांमध्ये मांत्री, 
र ज्यमांत्री तसेच लाभाचे पद िारण करणारे पदानिकारी य ांच ही सम वेश होतो. 

 
12. िासकीय वाहिाांच्या वापराबाबत--- स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेच्य  आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत 

मह िगरप नलक  आय क्त, नजल्ह नधक री व इतर श सकीय अनधक री अथव  इतर स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेचे 

अनधक री य ांच्य कडूि दौऱ्य वर असलेले मांत्री, ल भ चे पद ध रण करण रे इतर पद नधक री य ांि  डी.व्ही. क र देत  
येण र ि ही. निवडण कीच्य  क ळ त प्रच र मोनहम, निवडणकू क यव ककव  निवडण कीशी सांबांनधत प्रच र 
करण्य स ठी श सकीय व हि ांच  व पर होण र ि ही, य ची दक्षत  घ्य वय ची आहे.  श सकीय व हि ांमध्ये कें द्र 
श सि, र ज्य श सि, कें द्र व र ज्य श सि चे स ववजनिक उपक्रम, कें द्र व र ज्य श सि चे सांय श्क्तक क्षेत्र उपक्रम, 
स्थ निक सांस्थ , मह िगरप नलक , िगरपनरषद , िगरपांच यती, पणि मांडळे, सहक री सांस्थ , नजल्ह  पनरषद  अथव  
पांच यत सनमत्य , महामांडळे, स्त्वायत्त सांस्त्र्ा ज्य मध्ये जितेच्य  पैश ांची ग ांतवणकू आहे, अश  अन्य कोणत्य ही 
सांस्थ  य ांच्य  व हि ांच  व पर करत  येण र ि ही.  ज्य  पद नधक ऱ्य ांि  व हि ांच्य  व पर ची परव िगी असते अश  
पद नधक ऱ्य ांि  आच रसांनहतेच्य  क ळ त फक्त िासकीय कामासाठी निव सस्थ ि ते श सकीय क यालय पयंत 
एवढय च व पर ची परव िगी असेल. पद नधक -य ांकड ि श सकीय व हि इतर कोणत्य ही क म स ठी व पर करण र 
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ि ही य ची लेखी हमी घेण्य त य वी. म त्र य च  अथव अस  ि ही की, सदर पद नधक ऱ्य ांची व हिे निवडण क ांच्य  
क म कनरत  मह िगरप नलक  आय क्त अथव  सांबांनधत नजल्ह नधक री य ांि  अनधग्रनहत करत  येण र ि हीत.  
आचारसांनहतेची सरुुवात झ ल्य प सिू सहक री सांस्थ , पणि मांडळे, शैक्षनणक सांस्थ , महामांडळे, स्त्वायत्त सांस्त्र्ा 
इत्य दींचीही व हिे व परण्य वर बांदी असेल.  अश  बांदीचे उल्लांघि होत ि  आढळल्य स ते व हि त ब्य त 
घेण्य च  अनधक र सांबनधत नजल्ह नधक री/मह िगरप नलक  आय क्त य ांि  असेल. 

श सकीय व हि ांच  निवडणकू प्रच र क मी गैरव पर झ ल्य चे आढळूि आल्य स व हिे ज्य   श सकीय 
नवभ ग प्रम ख ांच्य  अखत्य रीत आहेत ते व्यक्तीश: जब बद र र हतील व त्य ांचेनवरुध्द क यदेशीर क रव ई कर वी.  

आच रसांनहतेच्य  क ल वधीत कें द्र श सि ची, र ज्य श सि ची व  इतर स ववजनिक उपक्रम ांची नवम िे 
ककव  हेनलकॉ्टसव प्रच र दौऱ्य कनरत  र जकीय िेत्य ांिी व परण्य वर पणूवपणे बांदी असेल.  र जकीय िेते य मध्ये 
मांत्रय ांच ही सम वेश होतो.  भ रत चे प्रध िमांत्री म त्र श सकीय नवम ि िे अथव  हेनलकॉ्टरिे प्रव स करु शकतील. 
सरकारी ब्ल्य ुपसु्त्तकामध्ये ज्या सरुक्षा आवश्यकता प्रिािमांत्रयाांसाठी नियांनरत केलेल्या आहेत त्या भारताचे 

प्रिािमांरी याांिा लाग ूराहतील. तसेच, ज्य  व्यक्तींि  झेड ्लस स रक्ष  प रनवण्य त आली आहे अश  व्यक्तींच्य  
ब बत भ रत निवडणकू आयोग च्य  सचूि  ल ग ूर हतील. 

प्रच र कनरत  ख जगी नवम िे अथव  हेनलकॉ्टसव य ांच  व पर करत  येईल.  म त्र त्य च  खचव पक्ष िे 
कर वय च्य  खचामध्ये सम नवष्ट करण्य त य व .  र ज्य निवडणकू आयोग िे आदेश क्र. 
र निआ/मिप /2011/प्र.क्र.17/क .5, नदि ांक 8 िोव्हेंबर 2011 अन्वये महत्व चे र जकीय िेते/प्रच रक  (Star 
Campaigner) य ांची ि ांवे कळनवण्य त तरतदू आहे.  त्य ि स र उमेदव र च्य  खचामध्ये केवळ ज्य ांची ि वे 
महत्व चे र जकीय प्रच र (Star Campaigner) म्हणिू कळनवण्य त आली आहेत त्य ांच्य  प्रव स च  खचव सम नवष्ट 
होण र ि ही. 

 
13. वाहिे, कमगचारी व मालमत्ता अनिग्रनहत करणेबाबत--- र ज्य निवडणकू आयोग चे आदेश क्र. 

एसईसी/1095/306/डेक्स-3, नदि ांक 2 म चव, 1995 अि स र मह िगरप नलक  आय क्त अथव  नजल्ह नधक री हे 
निवडण कीच्य  क म कनरत  व हिे, कमवच री व म लमत्त  अनधग्रनहत करण्य कनरत  सक्षम असिू सदर आदेश ांचे 

उल्लांघि करण री व्यक्ती आदेश त िमदू नशक्षेस प त्र र हील. 
 

14. ध्वजारोहण व िासकीय सण--- मह िगरप नलक ांमध्ये मह पौर ांिी, नजल्ह  पनरषद ांमध्ये नजल्ह  
पनरषद अध्यक्ष, िगरपनरषद/ िगरपांच यतीमध्ये त्य ांच्य  अध्यक्ष िी, पांच यत सनमतीच्य  सभ पतींिी व 
ग्र मपांच यतीमध्ये सरपांच ांिी प्रज सत्त क नदिी अथव  स्व तांत्रयनदिी ध्वज रोहण करण्य स हरकत ि ही.  तथ नप, 
अश  क यवक्रम ांच्य  िेहमीच्य  स्थळ मध्ये बदल करण्य त येऊ िये. तसेच य  सम रांभ त कर वय ची भ षणे स्व तांत्रय 
नमळनवण्य स ठी बनलद ि केलेल्य  ह त त्म्य ांच्य  तसेच देश च  गौरव य प रतीच मयानदत ठेवण्य त य वीत.  
कोणत्य ही पनरश्स्थतीत य  सम रांभ त निवडणकू प्रच र नवषयी भ षणे करत  येण र ि हीत.   

 
15. मतदाि कें द्राच्या आतील नचरीकरण–मतद ि कें द्र तील प्रत्यक्ष मतद ि चे, मतद ि कक्ष चे तसेच 

ज्यामळेु मतदािाची गपु्तता भांग होऊ िकते अिा कुठल्याही ब बींचे व मतद ि कें द्र च्य  आतील भ ग चे 

नचत्रीकरण करत  येण र ि ही.  
 
16. पेड न्यजू --- क ही उमेदव र, र जकीय पक्ष निवडण क ांच्य  दरम्य ि ब तम्य ांच्य  स्वरुप त 

वतवम िपत्र मध्ये, इलेक्रॉनिक नमडीय मध्ये आपल्य  ज नहर ती करत त. य  ज नहर तींचे दषृ्य स्वरुप ब तमीस रखे 

असले तरी प्रत्यक्ष त अश  ब तम्य  ककमत देऊि छ पिू आणल्य /प्रनसध्द केल्य  ज त त. र ज्य निवडणकू 
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आयोग च्य  नदि ांक 16/01/2012 च्य  आदेश ि स र मह िगरप नलक , िगरपनरषद / िगरपांच यत तसेच नजल्ह  
पनरषद व पांच यत सनमती निवडण क ांच्य  वेळी पेड न्यजूब बत आलेल्य  तक्र रींवर चौकशी करण्य स ठी सनमती 
िेमणे आवश्यक आहे. य  सनमतीिे एख दी ब तमी पेड न्यजू असल्य चे मत नदल्य स त्य  न्यजूवर झ लेल  खचव 
सांबांनधत उमेदव र च्य  निवडणकू खचामध्ये सम नवष्ट करणे आवश्यक आहे.  

 
17. पक्ष/उमेदवाराांचे सभेच्या जागा निट्श्चत करणे--- सांबांनधत स्थ निक स्वर ज्य सांस्थेिे सभेची ज ग  

निश्श्चत व व टप करण्य स ठी नियम/धोरण निश्श्चत करुि सववसांबांधीत ांि  अवगत करणे. 
 
 

भाग – पाच 
 

पोलीस नवभागािी सांबांनित 
 

1. िस्त्रास्त्र बांदी--- निवडण क  ज हीर झ ल्य प सिू शस्त्र स्ते्र ब ळगण्य स निबंध घ लणे आवश्यक 

आहे.  ही बांदी निवडणकू प्रनक्रय  पणूव होईपयंत अांमल त र हील. र ज्य निवडणकू आयोग च्य  नद.09/04/2015 

च्य  पत्र न्वये निवडण क ांच्य  क ळ मध्ये शस्त्र जम  करण्य ब बत छ ििी सनमती गनठत करण्य च्य  सचूि  देण्य त 
आल्य चे कळनवले आहे. सदर आदेश नजल्ह नधक री अथव  अन्य सांबांनधत पोलीस अनधक री य ांच्य कडूि वेळीच 

क ढले ज तील, य ची सांबांनधत नजल्ह नधक री व मह िगरप नलक  आय क्त य ांिी दक्षत  घ्य वी. 
 
2. दारुबांदी--- कोणताही उमेदवार हकवा त्याचा प्रनतनििी सांपणूग आचारसांनहतेच्या कालाविीत 

दारुचे वाटप करु िकणार िाही. तसेच मतद ि च्य  आदल्य  नदवशी, मतद ि च्य  नदवशी व मतमोजणीच्या 
नदविी मद्यनवक्रीवर बांदी र हील. य सांदभात र ज्य निवडणकू आयोग चे आदेश क्र. एसईसी/1095/सी.आर.1/95 
/डेक्स 3,  नदि ांक 7 म चव 1995 ल ग ूर हतील.  

 
3. ध्वनिके्षपकाच्या वापराबाबत--- ध्वनिक्षेपक च्य  व पर ब बत पवूवपरव िगी घेणे आवश्यक असेल.  

तसेच र त्री 10.00 ते सक ळी 6.00 व जेपयंत ध्वनिक्षेपक च्य  व पर वर बांदी र हील य सांदभात र ज्य निवडणकू 

आयोग चे पत्र क्र. एसईसी/1095/सी.आर.9/95/डेस्क-3, नदि ांक 18 म चव 1995 अन्वये ध्वनिक्षेपक च्य  
व पर ब बत नदलेल्य  सचूि  ल ग ूर हतील. तसेच, य ब बत असलेले The Noise Pollution (Regulation 

and Control) Rules, 2000 ची काटेकोरपिे अमंलबजाविी करण्यात यावी. 
 
4.  प्रचार सांपल्यािांतर प्रचारासाठी आलेल्या व्यक्तींिी हद्दीमध्ये वास्त्तव्य ि करणेबाबत--- र ज्य 

निवडणकू आयोग चे आदेश क्र. र निआ/मिप -2009/प्र.क्र.4/क .5, नदि ांक 9 एनप्रल 2011 अन्वये प्रच र च  
क ल वधी सांपल्य िांतर प्रचारार्ग आलेल्या व्यक्तींिा हकवा ज्याांच्याबाबत पोनलसाांिा सांिय असेल अिा, त्य  
स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ ांच्य  हद्दीमध्ये व स्तव्य ि करण्य चे आदेश नदले आहेत.  सदर आदेश चे उल् लांघि 
करण ऱ्य ांि  पोलीस हद्दीब हेर हलनवण्य ब बतची क यवव ही करु शकतील. 

 
उपरोक्त बाबीव्यतीनरक्त आदिग आचारसांनहतेतील इतर मदु्याांमध्ये जेरे् जेरे् पोलीस नवभागािी 

सांबांिीत असेल तेरे् तसेच, कायद्याचे/आचारसांनहतेचे भांग होत असल्याचे आढळल्यास त्यामध्येसधु्दा 
पोलीस नवभागािे कारवाई करावयाची आहे.   
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भाग – सहा 
 

  “काय करावे व काय करु िये” 
(अ)  “काय करावे”:- 
    1.  च ल ूअसलेले क यवक्रम/योजि  प ढे स रु ठेवत  येईल. 
     2. ज्य नवषयी शांक  निमाण होईल अश  ब बींच्य  सांबांध त, र ज् य निवडणकू आयोग/मह िगरप नलक  

आय क्त/नजल्ह नधक री य ांच्य कडूि स्पष्टीकरण/म न्यत  प्र ्त करण्य त य वी. 
                 3.  परू, अवषवण, स थीचे रोग ककव  अन्य िैसर्गगक आपत्ती य म ळे ब नधत झ लेल्य  क्षेत्र तील 
जितेस ठी स ह्यक री व प िववसि च्य  उप ययोजि  च ल ूकरत  येतील व च ल ूअसलेल्य  योजि  प ढे स रु ठेवत  
येतील. 
      4.  मरण सन्ि ककव  गांभीरनरत्य  आज री असलेल्य  व्यक्तींि  रोख रक्कम ककव  वैद्यकीय सवलती 
देण्य चे सम नचत म न्यतेिे प ढे च ल ूठेवत  येईल. 
      5.  मैद ि स रख्य  स ववजनिक ज ग  सवव पक्ष ांि /निवडण कीत उभे असलेल्य  उमेदव र ांि  निवडणकू 
सभ  घेण्य स ठी नि:पक्षप तीपणे उपलब्ध करुि नदल्य  प नहजे.  त्य चप्रम णे सवव पक्ष ांि /निवडण कीस उभे 
असलेल्य  उमेदव र ांि  हेनलपडॅच  व पर नि:पक्षप तीपणे उपलब्ध करुि नदल  प नहजे. 
      6.  नवश्र मगहेृ, ड क बांगले व इतर श सकीय निव सस्थ िे वगैरे ब बतीत निवडणकू आयोग िे व त्य  
अि षांग िे श सि िे क ढलेल्य  आदेश स सांपणूवतय  अधीि र हूि सवव र जकीय पक्ष ांि  व निवडण कीस उभे 
असलेले सवव उमेदव र ांि  सम ितेच्य  तत्व वर उपलब्ध करुि देत  येणे अि जे्ञय असल्य स त्य प्रम णे देण्य त 
य वेत. 
     7.  इतर र जकीय पक्ष ककव  उमेदव र य ांच्य वर करण्य त येण री टीक  ही त्य ांची धोरणे, क यवक्रम, 
पवूीची क मनगरी, प र पडलेली क मे, केवळ य ब बींशी सांबांनधत अस वी. 
     8.  श ांतत मय व उपद्रवरनहत गहृस्थ जीवि जगण्य च्य  प्रत्येक व्यक्तीच्य  अनधक र चे पणूवपणे जति 
करण्य त य वे. 
    9.  प्रस्त नवत सभेची ज ग  व वेळ य नवषयी स्थ निक पोलीस प्र नधक ऱ्य ांि  पणूव म नहती देण्य त य वी 
आनण त्य स ठी आवश्यक त्य  सवव परव िगी नमळनवण्य त य व्य त. 
   10.  प्रस्त नवत सभेच्य  ज गी निबंध त्मक व प्रनतबांधक आदेश ज री केलेले असल्य स त्य ांचे पणूवपणे 
प लि करण्य त य वे. आवश्यक असल्य स त्य ब बत सवलत नमळनवण्य नवषयी अजव केले प नहजेत व वेळीच 
अशी सवलत नमळनवली प नहजे. 
    11.  प्रस्त नवत सभेस ठी ध्वनिवधवक (Loudspeaker) ककव  कोणत्य ही इतर अश  सवलतीच  व पर 
करण्य स ठी योग्य परव िगी नमळनवली प नहजे. 
    12.  सभेमध्ये अडथळे आणण ऱ्य  ककव  अव्यवस्थ  निमाण करण ऱ्य  व्यक्तींि  प्रनतबांध 
करण्य स ठी पोनलस ांचे सह य्य नमळनवण्य त य वे. 
    13.  कोणत्य ही नमरवणकुीची प्र रांभीची वेळ व ज ग , नमरवणकू ज्य  म गािे ज ईल तो म गव व 
नमरवणकुीची अखेर होईल अशी वेळ व स्थ ि ही ब ब आग ऊ स्वरुप त निश्श्चतपणे ठरनवण्य त य वी व पोलीस 
प्र नधक ऱ्य ांकडूि त्य स ठी आग ऊ परव िगी घेण्य त य वी. 
    14.  नमरवणकू ज्य  वस्तीमधिू ज त असेल त्य  वस्त्य ांब बत कोणतेही निबंध त्मक आदेश ज री 
केलेले असल्य स त्य नवषयी ख त्री करुि त्य चे पणूवपणे अि प लि करण्य त य वे.  त्य चप्रम णे सवव व हतकू 
नियम ांचे व अन्य निबंध ांचे अि प लि करण्य त य वे. 
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     15.  नमरवण कीम ळे व हत कीत कोणत ही अडथळ  निमाण होऊ देऊ िये. 
     16.  ज्य ांच  क्षेपके ककव  हत्य रे म्हणिू गैरव पर होऊ शकेल अश  कोणत्य ही वस्त ू प्रच र फेरीत 
सहभ गी असलेल्य  व्यक्तींिी ब ळग ूियेत. 
      17.  मतद ि चे क म श ांतत  व स व्यवस्थेिे प र पड वे य स ठी सववतोपरी सवव निवडणकू 
अनधक ऱ्य ांि  सहक यव देण्य त य वे. उमेदवार व त्याच्या अनिकृत कायगकत्यािी नवनहत परवािगी घेऊि 
योग्य असे नबल्ले आनण ओळखपरे निवडणकू प्रिासिाकडूि नमळवावीत आनण ती दिगिी भागावर 
लावावीत. 
      18.  मतद र ांि  देण्य त येण ऱ्य  ओळखनचठ्ठय  स ध्य  (प ांढऱ्य ) क गद वर देण्य त येतील व त्य वर 
कोणतेही नचन्ह, उमेदव र चे ककव  पक्ष चे ि व य ांच  निदेश असण र ि ही. 
      19.  मतद ि च्य  नदवशी व हि ांच्य  व पर वरील निबंध ांचे पणूवपणे प लि करण्य त य वे. 
      20.  निवडणकू आयोग चे, मह िगरप नलक  आय क्त य ांचे अथव  नजल्ह नधक ऱ्य ांचे ककव  त्य ांिी 
प्र नधकृत केलेल्य  अनधक ऱ्य चे नदलेले वैध प्र नधक रपत्र असल्य खेरीज कोणत्य ही व्यक्तीस कोणत्य हीवेळी 
मतद ि कक्ष त प्रवेश करत  येण र ि ही.  वरच्य  दजाच्य  कोणत्य ही व्यक्तींि  (उद . म ख्यमांत्री, मांत्री, र ज्यमांत्री, 
सांसद सदस्य, नवध िसभ  सदस्य) य तिू सटू देण्य त आलेली ि ही. 
      21.  निवडणकू प र प डण्य च्य  सांबांध तील कोणतीही तक्र र ककव  समस्य , निवडणकू निणवय 
अनधक री / क्षेत्र /प्रभ ग दांड नधक री य ांच्य  ककव  र ज्य निवडणकू आयोग य ांिी निय क्त केलेल्य  निरीक्षक ांच्य  
निदवशि स आणिू देण्य त य वी. 
      22.  र ज्य निवडणकू आयोग/आय क्त, मह िगरप नलक /नजल्ह नधक री/निवडणकू निणवय अनधक री 
य ांचे निवडण कीच्य  नवनवध पैलूांच्य  सांबांध तील सवव ब बींनवषयीचे निदेश/आदेश/अि देश य ांचे प लि करण्य त 
य वे. 
 

(ब)  “काय करु िये”--- 
           1.  श सकीय व हिे ककव  कमवच रीवगव ककव  यांत्रण  य ांच  निवडणकू प्रच रनवषयक क म स ठी व पर 
करण्य त येऊ िये.  श सकीय व हि त प ढील क यालय च्य  व हि ांच  सम वेश असेल :- 
  (1)  कें द्र श सि, (2) र ज्य श सि, (3) कें द्र व र ज्य श सि चे स ववजनिक उपक्रम, मांडळे, 
मह मांडळे, (4) कें द्र व र ज्य श सि च्य  सांय क्त क्षेत्र तील उपक्रम, (5) स्थ निक स्वर ज्य सांस्थ , (6) 
मह िगरप नलक , (7) िगरपनरषद /िगरपांच यती, (8) पणि मांडळ (कोणत्य ही ि व चे), (9) सहक री सांस्थ , 
(10) नजल्ह  पनरषद /पांच यत सनमत्य /ग्र मपांच यती ककव , (11) ज्य मध्ये स ववजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्य  
नहश्श्य तील नकतीही अल् प ांश िे असो ग ांतनवण्य त आल  आहे अशी कोणतीही सांस्थ  आनण तसेच, (12) सांरक्षण 
मांत्र लय च्य  म लकीची आनण गहृ मांत्र लय व र ज्य श सि य ांच्य  कें नद्रय पोलीस सांघटिेच्य  म लकीची असलेली 
प ढील व हिे— 
 म लमोट री, लॉरी, टेंपो, जीपग डय , मोट रग डय ,ऑटोनरक्ष , बसग डय , नवम िे, हेनलकॉ्टर, जह जे, 
बोटी, हॉवर क्रॉफ्ट व इतर सवव व हिे. 
   2.  सते्तमध्ये असलेल  पक्ष/श सि य ांिी स ध्य केलेल्य  उनद्दष्ट ांब बत सरक री कोष ग र च्य  खचािे 
कोणतीही ज नहर त देऊ िये. 
   3.  कोणत्य ही नवत्तीय अि द ि ची घोषण  करणे, कोिनशल  बसनवणे, िवीि रस्ते इ. ब ांधण्य चे वचि 
देणे इत्य दी गोष्टी करु ियेत. 
    4.  श सि / स ववजनिक उपक्रम य ांच्य  सेवेत कोणत्य ही िवीि निय क्त्य  करु ियेत. 
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    5. मांत्री, ते उमेदव र असल्य खेरीज ककव  प्र नधकृत प्रनतनिधी असल्य खेरीज ककव  मतद ि स ठी 
मतद र य  ि त्य िे असेल त्य खेरीज मतद ि कक्ष मध्ये ककव  मतमोजणीच्य  ज गी प्रवेश करण र ि हीत. 
    6.  निवडणकू मोनहम/प्रच र य ांच्य  जोडीिे कोणतेही सरक री क म प र प डण्य त येऊ िये. 
    7.  मतद र स आर्गथक ककव  अन्य प्रक रचे कोणतेही प्रलोभि द खनवण्य त येऊ िये. कोणत्याही 
वस्त्तूांचे वाटप करु िये. यामध्ये ई-कॉमसगमिील ऑिलाईि खरेदीचादेखील समावेि होतो. 
    8.  मतद र च्य  ज तीय व ध र्गमक भ वि ांि  आव हि करण्य त येऊ िये. 
    9.  नवनभन्ि ज ती, जम ती य ांच्य तील ककव  ध र्गमक ककव  भ नषक गट तील मतभेद ज्य म ळे अनधक 
तीव्र होतील ककव  परस्पर तील वैमिस्य व ढेल ककव  त्य ांच्य त तण व निमाण होईल अशी कोणतीही कृती 
करण्य च  प्रयत्ि करण्य त येऊ िये. 
    10.  इतर पक्ष ांचे कोणतेही िेते ककव  क यवकते य ांच्य  स ववजनिक क याशी सांबांनधत िसेल अश  
त्य ांच्य  ख जगी जीवि तील कोणत्य ही पैलवूर टीक  करण्य ची परव िगी देण्य त येऊ िये. 
    11.  ज्य ांच  खरे-खोटेपण  पडत ळूि प नहलेल  ि ही असे आरोप ठेवूि ककव  त्य स नवकृत स्वरुप 
देऊि इतर पक्ष ककव  त्य ांचे क यवकते य ांच्य वर टीक  करण्य त येऊ िये. 
    12.  निवडणकू प्रच र तसेच भ षणे, निवडणकू प्रच र चे फलक, सांगीत इत्य दीस ठी कोणत्य ही 
प्र थवि स्थळ ांच  व पर करण्य त येऊ िये. 
    13.  ल च देणे, अव जवी प्रभ व ट कणे, मतद र ांि  ध कदपटश  द खनवणे, खोटय  ि व िे मतद ि 
करणे, मतद र ांि  मतद ि कक्ष पयवत पोहचनवणे व तेथूि परत िेणे य स रख्य  भ्रष्ट प्रथ  ककव  निवडणकूनवषयक 
अपर ध करण्य स प्रनतबांध आहेत. 
  14.  व्यक्तींची मते ककव  कृत्ये य नवरुध्द निषेध व्यक्त करण्य स ठी त्य ांच्य  घर समोर निदशविे ककव  
धरणे धरण्य त येऊ िये. 
    15.  कोणत्य ही व्यक्तील , कोणत्य ही व्यक्तीची जमीि, इम रत आव रकभत इत्य दींच  व पर त्य ांच्य  
म लक ांच्य  परव िगीखेरीज करणे, ध्वजदांड उभ रणे, क पडी फलक ल वणे, िोटीशी नचकटनवणे ककव  घोषण  
इत्य नद नलनहणे य स ठी करत  येण र ि ही.  य मध्ये ख जगी व स ववजनिक ज ग ांच  सम वेश असेल. 
    16.  इतर र जकीय पक्ष च्य  ककव  उमेदव र ांच्य  स ववजनिक सभ ांमध्ये कोणत्य ही प्रक रच  अडथळ  
निमाण करण्य त येऊ िये. 
    17.  एक  पक्ष ची जेथे सभ  च ल ूअसेल अश  ज गी द सऱ्य  पक्ष द्व रे प्रचार फेरी क ढण्य त येऊ िये. 
    18. इतर पक्ष ांिी आयोनजत केलेल्य  सभ  व नमरवण कीमध्ये कोणतेही अडथळे निमाण करु ियेत. 
    19. द सऱ्य  पक्ष ांिी ककव  उमेदव र ांिी ल वलेली प्रच रपत्रके क ढूि ट कण्य त येऊ ियेत. मार 
याबाबत काही आके्षप असल्यास पोनलसाांच्या हकवा निवडणकू निणगय अनिकारी याांच्या निदिगिास 
आणावे. 
    20. मतद ि च्य  नदवशी ओळखनचठ्ठय  नवतनरत करण्य च्य  ज गी ककव  मतद ि कक्ष निकट 
प्रच रपत्रके, पक्ष ांचे ध्वज, नचन्हे ककव  इतर प्रच र स नहत्य य ांचे प्रदशवि करु िये. 

   21. ध्वनिवधवक ांच  मग ते एक च ज गी ल वलेले असोत ककव  नफरत्य  व हि ांवर बसनवलेले असोत 
सक ळी 6.00 व जण्य पवूी ककव  र त्री 10.00 व जल्य िांतर आनण सांबांनधत प्र नधक ऱ्य ांची लेखी पवूवपरव िगी 
घेतलेली असल्य खेरीज व पर करु िये. तसेच, य ब बत असलेले The Noise Pollution (Regulation and 

Control) Rules, 2000 ची काटेकोरपणे अांमलबजावणी करण्यात यावी. 
    22. तसेच सांबांनधत प्र नधक ऱ्य ांची पवूव लेखी परव िगी असल्य खेरीज स ववजनिक सभेच्य  ज गी 
ककव  प्रचार फेरीत ध्वनिवधवक च  व पर करु िये. अश  सभ  / प्रच र फेरी र त्री 10.00 व जल्य िांतर च ल ू
ठेवण्य ची परव िगी देण्य त येण र ि ही.  य ब बत सवोच्च न्य य लय िे घ लिू नदलेल्य  अटींचे प लि कर वे.  
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य खेरीज, ती स्थ निक क यदे, त्य  क्षेत्र तील स रनक्षततेच्य  आवश्यकतेच  स्थ निक दषृ्टीकोि आनण हव म ि, 
सण स दीच  मोसम, पनरक्षेच  क ळ य ांच्य  अधीितेिे असतील. 
    23. निवडण कीच्य  क ळ त कोणत्य ही प्रक रच्य  मद्य चे व टप करण्य त येऊ िये.  
 आच रसांनहतेची अांमलबज वणी योग्यनरतीिे करण्य त येईल य ब बत सवांिी कसोशीिे प्रयत्ि कर वेत. 
आच रसांनहतेच्य  अांमलबज वणीब बत य  आदेश त िमदू िसलेली क ही अपव द त्मक पनरश्स्थती उदभवल्य सच 
नजल्ह नधक री/ मह िगरप नलक  आय क्त य ांिी स्वयांस्पष्ट अनभप्र य सह प्रस्त व र ज्य निवडणकू आयोग च्य  
म न्यतेस ठी स दर कर व .  
 कोणत्य ही प्रक रे आच रसांनहतेच  भांग झ ल्य स त त्क ळ नियम ि स र क यवव ही करुि त्य च  अहव ल 
नवि नवलांब आयोग स स दर कर व . 
 
 टीप :- "क य कर वे" ककव  "क य करु िये" य ांची वरील सचूी केवळ व िगीद खल असिू ती 
सववसम वेशक ि ही.  वरील नवषय वरील इतर तपशीलव र आदेश, निदेश/सचूि  य ांि  पयायी असण र ि ही.  
त्य ांचे क टेकोर प लि कर वेच ल गेल. 
 

भाग – सात 
आच रसांनहते सांदभात नवनवध नवषय ांवरील निदेश ांचे सांकलि सववसम वेशक ि ही. आच रसांनहतेच्य  
अांमलबज वणी योग्यनरतीिे करण्य त येईल य ब बत सवािी कसोनशिे प्रयत्ि कर वेत. निवडण कीच्य  प्रनक्रयेमध्ये 
य  उद .द खल नदलेल्य  सांकलि मध्ये िमदू िसलेली कोणतीही अपव द त्मक पनरश्स्थती उद्भवल्य स  पनरनशष्ट-1  
मध्ये नदलेल्य  भ रत निवडणकू आयोग च्य  आच रसांनहतेमधील तत्व ांचे प लि कर वे.  
  
 
 
 

---***--- 
 


