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ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି


ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି କାହାକୁ କୁ ହାଯାe ?



ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ମାଗର୍ଦଶର୍ନ ନିମେn ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି udିଷ୍ଟ। eହି ଆଚରଣ ବି eକ ନମୁନା
ଯାହାକି ସମs ରାଜନୀତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହମତିେର pକାଶିତ େହାiaଛି। uk ଆଚରଣ ବି େର anଭର୍ୁk ନୀତି
ନିୟମକୁ ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼କ
ି େଯପରି aନୁ ପାଳନ କରିେବ ତଥା ତାହାକୁ akେର akେର ମାନିେବ େସ ଲାଗି ତାହା
େସମାନଙ୍କ pତି ଆବdକର େହବ ।



uk ଆଚରଣବି ବିଷୟେର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୂମିକା କ’ଣ ?



ଭାରତ ସଂବିଧାନର aନୁ େcଦ 324 aନୁ ଯାୟୀ ସଂସଦ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼କ
ି ଲାଗି େଯପରି ମୁk, aବାଧ o
ଶାnିପୂଣ୍ଣର୍ ନିବର୍ାଚନ ପରିଚାଳନା କରାଯାiପାରିବ େସ

ସକାେଶ େକnd ତଥା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି େର kମତାେର

ବା

ରାଜନୀତିକ ଦଳ(ଗୁଡ଼କ
ି ) ସେମତ ଶାସକ ଦଳ o pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାେନ ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ ନିୟମାବଳୀ
ପାଳନ କରୁଛnି କି ନାହ ତାହା ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ aନୁ ାନ କରିେବ । ନିବର୍ାଚନ uେdଶ୍ୟେର ନିେୟାଜିତ ସରକାରୀ
କଳର େଯପରି aପବ୍ୟବହାର ନହୁ e େସ pତି ମ

ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା uଚିତ୍ । ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ aପରାଧ, ମିଥ୍ୟା

ପରିଚୟ pଦାନ, ଲାଞ୍ଚ କାରବାର, o େଭାଟରମାନଙ୍କୁ pେଲାଭିତ eବଂ ଭୟଭୀତ କରିବା ଭଳି aସଦାଚରଣ o ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
େରାକିବା ଲାଗି ସମs pକାର ପଦେkପ gହଣ କରାଯିବା ବିେଧୟ । e ସବୁ ର ulଘଂନ ସକାେଶ ଆiନଗତ
ପଦେkପମାନ gହଣ କରାଯିବା uଚିତ୍ ।


ସାଧାରଣ ନିବର୍ାଚନ o uପ-ନିବର୍ାଚନ େବେଳ ଆଚରଣ ବି ର pେୟାଗ କହିେଲ କaଣ ବୁ ଝାe ?



େଲାକସଭା ଲାଗି ସାଧାରଣ ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା େବେଳ ସମg େଦଶେର ଆଚରଣ ବି ଲାଗୁ କରାଯାe ।



ବିଧାନସଭା ଲାଗି aନୁ ଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିବର୍ାଚନ େବେଳ ଆଚରଣବି ସମg ରାଜ୍ୟେର ଲାଗୁ କରାଯାe ।



uପନିବର୍ାଚନ େବେଳ େଯuଁ ଜିଲାର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହuଥାe େସହି ଜିଲାର ସମg aଞ୍ଚଳେର
ଆଚରଣ ବି ଲାଗୁ କରାଯାe ।



ି ୍ୟମାନ କ’ଣ ?
ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି ର ମୁଖ୍ୟ େବୖଶଷ୍ଟ



ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି ର ମୁଖ୍ୟ େବୖଶଷ୍ଟ
ି ୍ୟ େହuଛି ନିବର୍ାଚନ pkିୟା ଚାଲି ବା େବେଳ ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pତିdndିତା
କରୁ ବା pାଥର୍ୀ ତଥା ଶାସନେର ବା ଦଳ(ଗୁଡ଼କ
ି ) ନିବର୍ାଚନ pଚାର େବେଳ, ସଭାସମିତ ି କଲାେବେଳ, େଶାଭା ଯାtାେର
ଗଲାେବେଳ o େଭାଟ ଦାନ ଦିନ ବିଭିn କାଯର୍୍ୟକଳାପେର ସାଧାରଣତଃ କିପରି ଭାବେର େସମାେନ ଆଚରଣବି ପାଳନ
କରିେବ ।



ଆଦଶର୍ ଆଚରଣବି େକେତେବେଳ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁ e ? eହା କାହା pତି o େକuଁଠାେର ଲାଗୁ କରାଯାe ?



ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ dାରା େpସ୍ ବିjpି ମା ମେର ନିବର୍ାଚନ aନୁ ସୂଚୀ େଘାଷଣା େହବା ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଦଶର୍
ଆଚରଣ ବି କାଯର୍୍ୟକାରୀ ହୁ e o ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn ତାହା ବଳବtର େହାi ରେହ। eହା ସମs
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ରାଜନୀତିକ ଦଳ o େକnd ତଥା ରାଜ୍ୟ eବଂ େକndଶାସିତ aଞ୍ଚଳର ସରକାରଙ୍କ pତି ମ

ଲାଗୁ କରାଯାe । ସମs

ରାଜନୀତିକ ଦଳ, pାଥର୍ୀ o େକnd ତଥା ରାଜ୍ୟ eବଂ େକnd ଶାସିତ aଞ୍ଚଳର ସରକାର ଆଦଶର୍ ଆଚରଣବି କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି
ଭାେବ ପାଳନ କରିେବ ଯାହାକି େଦଶର ସମs ରାଜନୀତିକ ଦଳର ସବର୍ସmତିkେମ psୁ ତ eକ aନନ୍ୟ ଦsାବିଜ୍ ।

ପଦା କାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣବି


ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ଲାଗି େଘାଷଣା କରାଯିବା ପେର ମntୀମଣ୍ଡଳ o େକnd ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର eବଂ aନ୍ୟାନ୍ୟ
ରାଜନୀତିକ ଦଳ ମ େର ସରକାରୀ ଭାବେର େକୗଣସି ଭିଡo
ି କନ୍ଫେରନ୍ସିଂ େହବା uଚିତ ନୁ େହଁ। (କେmଡିୟମ ଖଣ୍ଡ3ର aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 29, iସିଆi ପt ସଂ. 437/6/2004-ପିeଲ୍eନ୍ ତା. 30.12.2004)

ମntୀ/େଚୟାରମ୍ୟାନ୍/କମିଶନଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଲାଗି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣବି
ମntୀଙ୍କ dାରା ସରକାରୀ ପରିଦଶର୍ନ :


ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ (iସିଆi)ଙ୍କ dାରା େଯuଁ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ପାiଁ େଯuଁଦନ
ି
େଘାଷଣା କରାଯାiଛି େସହିଦନ
ି ଠାରୁ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn େସପରି େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ
େକnd ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ େକୗଣସି ମntୀ ସରକାରୀଭାେବ ପରିଦଶର୍ନ କରିପାରିେବ ନାହ ।

ମntୀଙ୍କ dାରା ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ a କାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାiବା :


େଯuଁ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ପାiଁ େଘାଷଣା କରାଯାiଛି େସହି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ରାଜ୍ୟର
ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟେର ନିେୟାଜିତ a କାରୀଙ୍କୁ େକୗଣସି ମntୀ uk ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାେର

ବା େକୗଣସି sାନ ବା

କାଯର୍୍ୟାଳୟ ବା େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍କୁ ସରକାରୀ ଆେଲାଚନା ସକାେଶ େସହି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା
ସକାେଶ େଘାଷଣା େହବା ତାରିଖ ଠାରୁ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn ଡାକିେବ ନାହ ।


(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 56 iସି ପt ସଂ. 437/6/96/ପିeଲ୍eନ-III ତା 17.01.1996)



ବ୍ୟତିkମ : ଆiନ ଶୃ ଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ େହେଲ ବା େକୗଣସି pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ ଘଟିେଲ ତାହାକୁ ପଯର୍୍ୟେବkଣ/ ସମୀkା/
ସହାୟତା pଦାନ ଲାଗି େଯେବ ମntୀ ବା ମୁଖ୍ୟମntୀ ବ୍ୟkି ଗତ ଭାେବ uପsିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ପେଡ଼ େତେବ େସପରି
sେଳ ସଂପୃ k ବିଭାଗ ଦାୟିtେର

ବା ମntୀ ବା ମୁଖ୍ୟମntୀ ଭାେବ ସଂପୃ k ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସରକାରୀ ଭାବେର

ପରିଦଶର୍ନ କରି uk ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହାେର ବା େକୗଣସି sାନକୁ ନିବର୍ାଚନ ସmକତ େଯେକୗଣସି a କାରୀଙ୍କୁ
ଡକାiପାରିେବ ।


(aନୁ େଦଶ k.ସଂ 75 sm – 2011, iସି ପt – 437/6/2007 – ପିeଲ୍eନ୍ – III, ତା 23/11/ 2007)

ମntୀମାନଙ୍କ dାରା ନିବର୍ାଚନ ସଭାର ଆେୟାଜନ :
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େକୗଣସି ମntୀଙ୍କ dାରା ଆେୟାଜିତ େଯ େକୗଣସି ସଭାର ଆiନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବsାକୁ ଛାଡି aନ୍ୟ ସମs pକାର ବ୍ୟବsା
େବସରକାରୀ ବ୍ୟkିମାନଙ୍କ dାରା କରାଯିବ, କିnୁ ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ dାରା କରାଯିବନାହ ।



େକୗଣସି ମntୀ ତାଙ୍କର ମେନାନୟନ ପt ଦାଖଲ କରିବା ସକାେଶ ତଥା ତା’ପେର ତାହାଙ୍କ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କରି ବା
ଗsକୁ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା ଲାଗି କରାଯାiଛି େବାଲି ଧରିନଆ
ି ଯିବ ।



(ପରିଶଷ୍ଟ
ି – 1, ସକର୍ୁଲାର ପt ସଂ. 10/17/89 – eମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜି., ତା. 01.11.1989ର ନକଲ)



ସାଧାରଣ ବା uପନିବର୍ାଚନ େବେଳ ଭାରତର aନ୍ୟ େଯେକୗଣସି sାନକୁ ମntୀମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ବା ବ୍ୟkି ଗତ
ପରିଦଶର୍ନ ସହିତ େକୗଣସି pକାରର ପରିsିତେି ର ମ

ସରକାରୀ ପରିଦଶର୍ନ କରାଯାi ପାରିବ ନାହ । େଯuଁଠାେର

ଆଚରଣ ବି ବଳବtର ରହିଛ ି େସପରି େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଜିଲାକୁ େକୗଣସି ମntୀ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟେର ଗs
କେଲ େସଠାେର ରହଣି କରିପାରିେବ ନାହ o େକୗଣସି pକାର ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟକଳାପେର େଯାଗ େଦେବ ନାହ ।


(aନୁ େଦଶ k.ସଂ.57, iସି ପt ସଂ. 437/6/7/2004/ପିeଲ୍eନ୍ – III ତା. 28/12/2004)



aନୁ େଦଶ k. ସଂ-75, କଲ-2011,EC ପt ସଂ-437/6/7/2004/ପି.eଲ.eନ୍-III,ତା. 23/11/2007

ମntୀଙ୍କ dାରା ସାଧାରଣତnt utବେର ସmାନ pଦାନ :


େକୗଣସି େକndମntୀ/ରାଜ୍ୟମntୀ ବା ରାଜ୍ୟେର ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ କମର୍କtର୍ା / ପୂବର୍ତନ ସାଂସଦ ନିବର୍ାଚନ
pକିୟା ଚାଲି ବା େବେଳ େସ େଯuଁ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେର pାଥର୍ୀରୂେପ pତିdndିତା କରୁ େବ ବା pତିdndିତା କରିବାକୁ
icା କରୁ େବ େସମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତnt ଦିବସ ପାଳନ utବେର େସପରି େକୗଣସି sାନେର ସmାନିତ କରାଯିବ ନାହ ।

ମntୀଙ୍କ dାରା utବେର aଂଶgହଣ:


େକndମntୀ/ରାଜ୍ୟମntୀମାେନ “ସଦ୍ଭାବନା ଦିବସ” ପାଳନ aବସରେର uk utବେର aଂଶgହଣ କରିପାରିେବ ମାt
େସମାନଙ୍କର ବkୃ ତା େକବଳ ଐକ୍ୟ sାପନ ପାiଁ ସୀମିତ ରହିବ (aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 7 iସିଆi ପt ସଂ. 437/6/99
- ପିeଲ୍ eନ୍ -111, ତା. 16.08.1999)

ସେଙ୍କତ ଆେଲାକ ସହିତ ପାiଲଟ କାର ବା କାର ବ୍ୟବହାର :


ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ ପରିଦଶର୍ନେବେଳ ମntୀଙ୍କ dାରା ସେଙ୍କତ ଆେଲାକ ଥାi େକୗଣସି ପାiଲଟ୍ କାର୍ ବା କାର
(ଗୁଡକ
ି ) ବା ସାiରନ୍ ବା େକୗଣସି pକାର କାର୍, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କ uପsିତକ
ି ି େଭାଟରଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କରୁ ବ, ବ୍ୟବହୃ ତ
େହବନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 75 sm – 2011 iସିପt ସଂ. 437/6/2007–ପିeଲ୍ eନ୍ – 111, ତା. 23.11.2007)
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ନିବର୍ାଚନ pଚାରେର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର :
ନିବର୍ାଚନ େବେଳ ନିବର୍ାଚନ pଚାର, ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ କାଯର୍୍ୟ ବା ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ ଗsେର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଲାଗି ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ ନିେଷଧ କରାଯାiଛି ।
ନିବର୍ାଚନ pଚାର uେdଶ୍ୟେର ମntୀଙ୍କର େବସରକାରୀ ଭାେବ ଗs:


େକnd ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର େକୗଣସି ମntୀ ନିବର୍ାଚନ pଚାର uେdଶ୍ୟେର ନିଜର ବ୍ୟkିଗତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି
େବସରକାରୀ ଭାେବ ଗs କରିପାରିେବ ।

ମntୀଙ୍କର େବସରକାରୀ ଗs o ତାହାଙ୍କ ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀବୃ n:


ମntୀମାନଙ୍କର େସପରି େବସରକାରୀ ଗs କଲାେବେଳ ତାଙ୍କର ବ୍ୟkିଗତ ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀମାେନ ତାହାଙ୍କ ସହିତ
ଗs କରିପାରିେବ ନାହ ।

ଜରୁରୀ ପରିsିତେି ର ମntୀଙ୍କ dାରା ଗs:


େଯେବ େକୗଣସି େକnd ବା ରାଜ୍ୟ ମntୀ େକେତକ ଜରୁରୀ ପରିsିତେି ର ତାହାଙ୍କ ସଦର ମହକୁ ମା ବାହାେର ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟେର ଗs କରnି ଯାହାକି ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ sାଥର୍ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ପରିହାର କରିେହବ ନାହ େତେବ େସପରି sେଳ
େସ େଯuଁଠାକୁ ଗs କରୁଛnି େସହି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ସଂପୃk ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ େସହି
ମମର୍େର eକ ପt ପଠାiେବ o uk ପtର eକ ନକଲ ମ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାiେବ ।



ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିsିତେି ର ଗs କଲାେବେଳ ସଂପୃk ମntୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗs ଲାଗି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
ତାହାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି o ବାେସାପେଯାଗୀ ସୁବଧ
ି ା ତଥା aନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସୁବଧ
ି ା - ସୁେଯାଗ େଯାଗାiେଦେବ ।



aବଶ୍ୟ େସପରି ସରକାରୀ ଗsର ଠିକ୍ ପୂବର୍ରୁ ବା ଗs କଲାେବେଳ ବା େସହି ଗsର aନୁ ବୃtି kେମ େକୗଣସି ମntୀ
େକୗଣସି pକାର ନିବର୍ାଚନ pଚାର ବା ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟକଳାପେର ଲିp ରହି ପାରିେବ ନାହ ।



େକnd ବା ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ େକୗଣସି ମntୀ ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟସହିତ ସଂପୃk େକୗଣସି a କାରୀଙ୍କୁ ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ
େହବାଲାଗି େଘାଷଣା େହବା ଦିନ ଠାରୁ ନିବର୍ାଚନ aବ

ମ େର େକୗଣସି pକାର ସରକାରୀ ଆେଲାଚନା ପାiଁ ଡାକି

ପାରିେବ ନାହ ।


ମାt e େର େକବଳ େଗାଟିe ମାt ବ୍ୟତିkମ ରହିଛ,ି ତାହାେହଲା େଯେତେବେଳ େକୗଣସି ବିଭାଗର ଦାୟିtେର ବା
େକୗଣସି ମntୀ ବା ସଂପୃk ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମntୀ, େକବଳ ଆiନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିsିତ ି ବ୍ୟାହତ େହେଲ ବା େକୗଣସି pାକୃ ତକ
ି
ବିପଯର୍୍ୟୟ ଘଟିେଲ ବା େସପରି aନ୍ୟ େକୗଣସି ଜରୁରୀ ପରିsତ
ି ି uପୁଜେି ଲ େସେତେବେଳ େସମାେନ େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗs କରିପାରିେବ ।



ମntୀମାେନ େକବଳ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟେର େସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଯାନେର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ପଯର୍୍ୟn
ଗs କରିପାରିେବ ପରnୁ େସପରି ଗs ସହିତ େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ କାଯର୍୍ୟେର ବା aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି
ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟକଳାପେର ଲିp େହେବ ନାହ ।
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େକnd ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମntୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଗs କାଯର୍୍ୟkମ ସହିତ ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ କାଯର୍୍ୟକୁ
eକt କରିପାରିେବ ନାହ ।

ରାଜ୍ୟର aଥର୍ ବ୍ୟୟ କରି ଆେମାଦ pେମାଦ କରିବାକୁ ନିେଷଧ କରାଯiଛି :


ରାଜ୍ୟର aଥର୍ବ୍ୟୟ କରି ମntୀଙ୍କ dାରା iଫତାର ପାଟ ଭଳି େକୗଣସି ଧାମକ utବର ଆେୟାଜନ କରିବା େନi ନିେଷଧ
କରାଯାiଛି । (aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 10 iସି ପt ସଂ. iସିଆi/ଜିi 98–437/6/ବି ଆର୍/98- ପିeଲ୍ eନ୍- III, ତା.
27.01.1998)

କବି ସmିଳନୀ କରିବା ପାiଁ ବାରଣ ନାହ


ସାଧାରଣତnt ଦିବସ ପାଳନ aବସରେର କବି ସmିଳନୀ, ମୁସାରି ବା aନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂsୃତକ
ି utବର ଆେୟାଜନ କରିବା o
uk utବପାଳନ aବସରେର େକndମntୀ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମntୀ, ମntୀ o aନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୀତିକ କାମର୍କtର୍ାମାେନ
େଯାଗେଦବାେର େକୗଣସି pକାର ବାରଣ କରାଯାiନାହ । aବଶ୍ୟ େସହି utବେର େଯାଗ େଦବାେବେଳ uପsିତ
ପଦା କାରୀମାେନ େଯପରି େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ ବkୃ ତା ନ ଦିanି େସ pତି ଯେଥଷ୍ଟ ାନ େଦବା uଚିତ । (aନୁ େଦଶ
k.ସଂ. 5, iସିଆi ପt ସଂ. 437/6/98–ପିeଲ୍ eନ୍ – III, ତା. 10.01.1998) ।

ମntୀଙ୍କର େବସରକାରୀ ଗsେର ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀମାନଙ୍କର େଯାଗଦାନ:


େଯuଁ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେର ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହuଥାe େସଠାେର ମntୀଙ୍କର େବସରକାରୀ ଗs େବେଳ େକୗଣସି
ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀ ଯଦି ତାହାଙ୍କୁ େଭଟnି େତେବ େସବା ନିୟମାବଳୀ aନୁ ସାେର aସଦାଚରଣ େଯାଗଁୁ େସ େଦାଷୀ
ସାବ୍ୟs େହେବ o ଯଦି େସ େଲାକ pତିନ ି t a ନିୟମ, 1951 ଧାରା 129(1) େର ulିଖିତ କମର୍ଚାରୀ େହାi େବ
େତେବ େସହି କମର୍ଚାରୀ uk ଧାରାେର ବା େବୖଧାନିକ ବ୍ୟବsାକୁ ulଘଂନ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ o
ତଦଧୀନ pଣୀତ ବ୍ୟବsା aନୁ ସାେର େସ ଦଣ୍ଡୀତ େହେବ ।

ମntୀମାନଙ୍କର ସୁରkା:


ସରକାରୀ ବା aନ୍ୟାନ୍ୟ େପଶାଦାର eେଜନ୍ସି dାରା ଧମକ େଦବା, aନୁ ଭୂତିକୁ ଭିtି କରି ନିdର୍ାରଣ କରାଯାi ବା ମେତ
uଭୟ େକnd o ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମntୀମାେନ ତଥା ରାଜନୀତିକ ଦଳର aନ୍ୟାନ୍ୟ େନତାମାନଙ୍କୁ ସୁରkା େଯାଗାi
ଦିଆଯିବ । uk ବ୍ୟkିବେି ଶଷମାନଙ୍କ dାରା ବ୍ୟବହୃ ତ େହାi ବା ବୁ େଲଟ୍ େରାଧୀ କାର୍ o aନ୍ୟସମs କାର ବାବଦ
ବ୍ୟୟ ସଂପୃk ବ୍ୟkିବେି ଶଷ ବହନ କରିେବ । aବଶ୍ୟ ସୁରkା କମର୍ଚାରୀ ବାବଦ ବ୍ୟୟ ସଂପୃk ରାଜ୍ୟ ସରକାର/ େକnd
ଶାସିତ aଂଚଳର ସରକାରଙ୍କ dାରା ବହନ କରାଯିବ ।



(aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 63, ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପt ସଂ. 437/6/ଜିୟୁେଜ./98-ପିeଲ୍eନ୍-III ତା. 16.01.98)

ବିେବକାନୁ ସାରୀ ପାଣ୍ଠି (ଡିସ୍kିସ୍ନାରୀ ଫଣ୍ଡ୍) ରୁ aଥର୍ ମଂଜୁ ର:ି


ନିବର୍ାଚନ ପରିେpkୀେର ମntୀ o aନ୍ୟାନ୍ୟ କtର୍ୃପkମାେନ ବିେବକାନୁ ସାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ aନୁ ଦାନ/aଥର୍ ମଂଜୁ ର
କରିପାରିେବନାହ । (aନୁ େଦଶ ସଂ. 52 ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପt ସଂ.576/17/84, ତା.9.11.1984)
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କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ଗs:


ନିବର୍ାଚନେବେଳ ପରିsିତ ି େସଭଳି ଜରୁରୀ ବା aପରିହାଯର୍୍ୟ େହାiନ େଲ aନୁ ସଚ
ି ଜାତି/ aନୁ ସଚ
ି ଜନଜାତି/ ରାଜ୍ୟ
ୂ ତ
ୂ ତ
o େକnd ସରକାରଙ୍କ dାରା sାପିତ ସମs କମିଶନ ସଦସ୍ୟମାେନ େସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଗs ଘୁଞ୍ଚାi େଦେବ ।



େସପରି ଗs ସମୟେର କମିଶନଙ୍କ େଚୟାର୍ମ୍ୟାନ୍/ ସଦସ୍ୟମାେନ, ମntୀ / ରାଜେନତାମାନଙ୍କୁ େଭଟିେବ ନାହ o
ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିବା ବା େଲାକ ମାନଙ୍କୁ ସାkାତ୍ କରିବା uଚିତ୍ ନୁ େହଁ ।

ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣବି (eମ୍ସିସ)ି
ଜାତି, ଧମର୍ o ସଂpଦାୟକୁ ଭିtିକରି ନିବର୍ାଚନ pଚାର କରିବା ନିେଷଧ ।


ବିଭିn ଜାତି, ସଂpଦାୟ o ଧମର୍ ବା ଭାଷାଭାଷି େଲାକମାନଙ୍କ ମ େର ପରsର ଘୃଣା ବା uେtଜନା ସୃଷ୍ଟି େହଲାଭଳି
େକୗଣସି କାଯର୍୍ୟକଳାପ, େକୗଣସି ଦଳ ବା pାଥର୍ୀ କରିେବ ନାହ ।



aନ୍ୟ-ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସମାେଲାଚନା କଲାେବେଳ ସଂପୃk ଦଳର ନୀତି o କାଯର୍୍ୟକଳାପ ତଥା aତୀତ କାଯର୍୍ୟାବଳୀ
ମ େର ସୀମିତ ରହିବ । aନ୍ୟ ଦଳର େନତା ବା କମର୍ୀମାନଙ୍କର ସବର୍ସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ସହ ସଂପୃk େହାiନ ବା
ତଥା େସମାନଙ୍କର ବ୍ୟkିଗତ ଜୀବନେର ଘଟି ବା କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ବିଷୟେର ସମାେଲାଚନା କରିବାରୁ pେତ୍ୟକ ଦଳ o
pାଥର୍ୀ ନିବୃt ରହିେବ । pମାଣିତ େହାiନ ବା aଭିେଯାଗ ବା ମିଥ୍ୟା ବଣ୍ଣର୍ନା କରି aନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ବା େସମାନଙ୍କର
କମର୍ୀମାନଙ୍କୁ ସମାେଲାଚନା କରିବା ପରିହାର କରାଯିବ ।

େଭାଟରମାନଙ୍କୁ ହାେତiବା ଲାଗି ନିେବଦନ


େଭାଟ ପାiବା ଲାଗି େକୗଣସି ଜାତି ବା ସାଂpଦାୟିକ ଭାବନା େନi େଭାଟରମାନଙ୍କୁ ନିେବଦନ କରାଯିବ ନାହ ।

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପରିହାର


ସମs ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀ େଭାଟରମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ pଦାନ, ଭୟ pଦଶର୍ନ o େଭାଟରମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ
pଦାନ, େଭାଟ gହଣ େକndର 100 ମିଟର ମ େର େଭାଟରମାନଙ୍କୁ େଭାଟ ପାiଁ ନିେବଦନ, େଭାଟ ଦାନ ବn ପାiଁ
ଧାଯର୍୍ୟ େହାi ବା ସମୟ େଶଷ େହବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମ େର ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା aନୁ ଷ୍ଠିତ କରିବା eବଂ େଭାଟରମାନଙ୍କୁ
େଭାଟ ଦାନ େକndକୁ େନବା o ଆଣିବା ଭଳି ‘ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର’ ତଥା ନିବର୍ାଚନ ଆiନ aନୁ ଯାୟୀ aପରାଧଜନକ
କାଯର୍୍ୟକଳାପମାନ ସମs ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାେବ ପରିହାର କରିେବ ।

ଚରିt / ବ୍ୟkି ଗତ ଆେkପ ପରିହାର :


pେତ୍ୟକ ବ୍ୟkିବେି ଶଷ େଯପରି ଶାnିପୂଣ୍ଣର୍ o ସୁଖpଦ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିେବ େସ ପାiଁ େସହି a କାର pତି
ମାନ୍ୟତା pଦାନ କରାଯିବ । aବଶ୍ୟ a କାଂଶ ରାଜନୀତିକ ଦଳ / pାଥର୍ୀ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିକ ମତ o କାଯର୍୍ୟକଳାପକୁ
pତିହତ କରିପାରିେବ । େସମାନଙ୍କର ମତ ବା କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବିରୁdେର pତିେରାଧ ମା ମେର େକୗଣସି ବ୍ୟkିବେି ଶଷଙ୍କ
ଘର ଆଗେର ବିେkାଭ pଦଶର୍ନ ବା ପିେକଟିଂ କରିବାକୁ େଯ େକୗଣସି ପରିsିତେି ର ମ ବରଦାs କରାଯିବ ନାହ ।
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ନିବର୍ାଚନ pଚାର ଲାଗି େବସରକାରୀ ସଂପtିର ବ୍ୟବହାର :


େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkିବେି ଶଷଙ୍କ ଜମି, େକାଠା, ପାେଚରୀ କାn iତ୍ୟାଦିେର ତାହାଙ୍କ aନୁ ମତି ନେନi େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ
ଦଳ ବା pାଥର୍ୀ ନିେଜ ବା ତାହାଙ୍କ aନୁ ଗାମୀମାନଙ୍କ dାରା ପତାକା ଲଗାiେବ ନାହ, ବ୍ୟାନର୍ ଝୁ ଲାiେବ ନାହ, େନାଟିସ୍
ମାରିେବ ନାହ o େସ୍ଲାଗାନ୍ iତ୍ୟାଦି େଲଖିେବ ନାହ ।

ବାହାର ଦଳ / pାଥର୍ୀମାନଙ୍କୁ ନିବର୍ାଚନ pଚାରେର ସmାନ pଦଶର୍ନ :


aନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ dାରା ଆେୟାଜିତ ସଭା o େଶାଭାଯାtାେର ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀ ତଥା େସମାନଙ୍କର ସମଥର୍କମାେନ
େଯପରି େକୗଣସି pକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନକରnି େସ pତି ଦୃ ଷ୍ଟି େଦେବ । େକୗଣସି eକ ରାଜନୀତିକ ଦଳର କମର୍ୀ ବା
ସମଥର୍କମାେନ aନ୍ୟ eକ ରାଜନୀତିକ ଦଳ dାରା ଆେୟାଜିତ ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭାେର େମୗଖିକ ବା ଲିଖିତ pଶ୍ନ ପଚାରି
ବା ନିଜ ଦଳର pଚାର ପୁsି କା ବାଣ୍ଟି େକୗଣସି pକାରର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିେବ ନାହ । େଗାଟିe ଦଳର ସଭା ଚାଲି ବା
େବେଳ େସହି ବାଟ େଦi aନ୍ୟ eକ ଦଳର େଶାଭାଯାtା ଯିବ ନାହ । େକୗଣସି eକ ଦଳର ଲଗାଯାi ବା େପାଷ୍ଟରକୁ
aନ୍ୟ ଦଳର କମର୍ୀ କାଢି େନେବ ନାହ ।

ରାଜନୀତିକ ଦଳ / pାଥର୍ୀଙ୍କ dାରା ନିବର୍ାଚନ pଚାର ବାବଦ ବ୍ୟୟ :


େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkି (pଧାନମntୀଙ୍କ ସେମତ) ନିବର୍ାଚନ pଚାର ବା ନିବର୍ାଚନ ଜନିତ କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହୃ ତ / ସଭାମଞ୍ଚ
psୁ ତ ି iତ୍ୟାଦି ଭଳି ସୁରkା ବାବଦ ବ୍ୟୟ ସଂପୃk ରାଜନୀତିକ ଦଳ dାରା ବହନ କରାଯିବ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 55 i.ସି. (ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ)ଙ୍କ ପt ସଂ. 437/6/ieସ୍ 0025/94/eମ୍ ସିeସ୍ ତା.
21.10.1994)

ବିjାପନ / େପଡ଼ ନିuଜ ମା ମେର ନିବର୍ାଚନ pଚାର


ସିioଙ୍କ dାରା ଗଠିତ କମିଟଙ୍କ
ି dାରା ଟିଭି ଚାେନଲ୍ o େକବୁ ଲ୍ େନଟ୍o୍ଵାକ୍ର୍ ମା ମେର େଯେକୗଣସି ରାଜନୀତିକ ଦଳ
dାରା pସାରିତ େହu ବା ସମs pକାର ବିjାପନକୁ ସମୀkା, ତn ତn ପରୀkା ନିରୀkା ତଥା pମାଣିତ କରାଯିବ ।



ବିjାପନର pମାଣନ (ସାଟଫି େକସନ୍) ସଂପକତ aଭିେଯାଗ ଶୁଣିବା ପାiଁ ରାଜ୍ୟ/େକnd ଶାସିତ aଂଚଳଗୁଡ଼କ
ି ର ମୁଖ୍ୟ
ନିବର୍ାଚନ a କାରୀ (ସିio)ମାେନ ମ କମିଟ ି ଗଠନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 77 କଲ୍-2011, iସି ପt ସଂ. 509/75/2004/େଜeସ୍-1 ତା. 15.4.2004)

ରାଜ୍ୟଭବନ / ସଦନ / େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍ / ଆiବି / େରଷ୍ଟ୍ େସଡ୍େର ରାଜନୀତିକ ଦଳଗୁଡ଼କ
ି ର ସଭା :


ଦିlୀେର ବା ରାଜ୍ୟ େଗଷ୍ଟ ହାuସ୍, aତି ଭବନ o ସଦନର େକୗଣସି aଂଶେର ଦଳୀୟ ମିଟଂି , େpସ୍ କନ୍ଫେରନ୍ସ
ତଥା ପରାମଶର୍ େଦବା ଭଳି େକୗଣସି pକାରର କାଯର୍୍ୟକଳାପ ପାiଁ େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ ଦଳ dାରା େସଗୁଡ଼କ
ି ବ୍ୟବହୃ ତ
େହବ ନାହ ।
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(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 4, ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ ପt ସଂ. 437/6/98-ପିeଲ୍eନ୍-III, ତା. 08.01.1998) (ପୁଲିସ୍
a କାରୀମାନଙ୍କ pତି ମ eହା pେଯାଜ୍ୟ େହବ)



eପରିକି ସରକାରୀ େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍ର ପରିସର ମ େର ରାଜନୀତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ dାରା ସାମୟିକ ସଭା କରିବାକୁ
aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ନାହ (େପାଲିସ୍ a କାରୀମାନଙ୍କ pତି ମ eହି ନିୟମ pେଯାଜ୍ୟ େହବ)।



େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍େର ରହିବା ପାiଁ େଯuଁ ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ତାହା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାiଛି େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସହିତ, େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କ
dାରା ବ୍ୟବହୃ ତ େହu ବା ସବର୍ା କ ଆu ଦୁ iଟି ଗାଡ଼ି େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍ ପରିସରେର ରହିବା ପାiଁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ
(ପୁଲିସ୍ a କାରୀଙ୍କ pତି ମ eହା pେଯାଜ୍ୟ େହବ)।



େକୗଣସି ବ୍ୟkି ବିେଶଷଙ୍କୁ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ a କ ସମୟ ରହଣି ପାiଁ େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍ର pେକାଷ୍ଠ େଯାଗାi ଦିଆଯିବ ନାହ ।



aବଶ୍ୟ େକୗଣସି ନିdଷ୍ଟ aଂଚଳେର େଭାଟ୍ gହଣ େଶଷ େହବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂବର୍ରୁ େସପରି େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍ ଆବଣ୍ଟନକୁ
େଭାଟ gହଣ ବା ପୁନଃ-େଭାଟ gହଣ େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn ବn କରିଦଆ
ି ଯିବ। (ସିoeଲ୍-2011ର aନୁ େଦଶ k.ସଂ.
72, ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପt ସଂ. 437/6/38/2004-eପିeଲ୍eନ୍-III; ତା. 06.04.2004)



େଯuଁଠାେର ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ଲାଗି େଘାଷଣା କରାଯାiଛି େସଠାେର ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ େଜ ସିକୁ୍ୟରିଟ ି େଯାଗାi
ଦିଆଯାu ବା ରାଜନୀତିକ କମର୍କtର୍ାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସେର ବାସ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi ଦିଆଯାiପାରିବ ମାt
ନିବର୍ାଚନ ସହିତ ସଂପୃk aନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦା କାରୀ ବା ପଯର୍୍ୟେବkକମାନଙ୍କୁ େସପରି ବାେସାପେଯାଗୀ ସୁବଧ
ି ା ଆବଣ୍ଟନ
କରାଯାi ନାହ/େଯାଗାi ଦିଆଯାi ନାହ ।



ସରକାରୀ େଗଷ୍ଟ୍ ହାuସ୍େର ରହିବା େବେଳ େସଠାେର େକୗଣସି pକାରର ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ aନୁ ମତି
ଦିଆଯିବ ନାହ ।



(ସିoeଲ୍-2011ର aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 73, iସିଙ୍କ ପt ସଂ. 437/6/2006-ପିeଲ୍eନ୍(ଭଲୁ ୍ୟମ୍-II)



kମତାେର ବା ଦଳ ବା ତାହାଙ୍କର pାଥର୍ୀଙ୍କ dାରା ସରକାରୀ ରହଣୀ ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi େଦବା ବ୍ୟବsାକୁ eକଚାଟିଆ
କରାଯିବ ନାହ । ତାହା ନୀତିନୟ
ି ମ aନୁ ସାେର େଯାଗାi ଦିଆଯିବ ।



େକୗଣସି ଦଳ ବା pାଥର୍ୀ, ସରକାରୀ ରହଣୀ ସୁବଧ
ି ାକୁ ତାଙ୍କର pଚାର ପାiଁ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ରୂେପ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହ ବା
ନିବର୍ାଚନ pଚାର uେdଶ୍ୟେର େସଠାେର ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା କରିପାରିେବ ନାହ ।



େକୗଣସି କମର୍କtର୍ା େଯପରି ସକଟ ହାuସ୍, ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ େଭାଟ pଚାର ପାiଁ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଭାବେର ବ୍ୟବହାର ନ
କରିେବ େସ pତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।

କ’ଣ କରିବା uଚିତ୍ o କ’ଣ କରିବା uଚିତ ନୁ େହଁ :


ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ଲାଗି େଘାଷଣା େହବା ଦିନ ଠାରୁ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn pାଥର୍ୀ o ରାଜନୀତିକ
ଦଳମାେନ କ’ଣ କରିବା uଚିତ o କ’ଣ କରିବା uଚିତ ନୁ େହଁ ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ ତାହାର eକ ତାଲିକା psୁ ତ କରିଛnି ।



କ’ଣ କରିବା uଚିତ୍ o କ’ଣ କରିବା uଚିତ ନୁ େହଁ ତାହାର ତାଲିକା େକବଳ sଷ୍ଟ ଭାେବ ବୁ ଝାi ଦିଆଯାiଛି ମାt ତାହା
ସୁବs
ି ୃତ ନୁ େହଁ o ତହେର aନ୍ୟ େକୗଣସି ନିେdର୍ଶ/aନୁ େଦଶ େଯାଗ ବା ପରିବtର୍ନ କରାଯିବ ନାହ ଯାହାକୁ କି କଡ଼ାକଡ଼ି
ଭାେବ ପାଳନ ତଥା aନୁ ସରଣ କରାଯିବ ।
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କ’ଣ କରିବା uଚିତ :


ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ଲାଗି େଘାଷଣା େହବା ପୂବର୍ରୁ େଯuଁ ସବୁ କାଯର୍୍ୟkମ pକୃ ତେର ଆରm କରାଯାi ବ େସହି
ସବୁ କାଯର୍୍ୟkମ ଚାଲୁ ରହିବ ।



ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ତଥା aନ୍ୟାନ୍ୟ pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ dାରା kତିgs aଞ୍ଚଳେର ସହାୟତା o ଥiଥାନ କାଯର୍୍ୟkମମାନ
ଆରm କରାଯାiପାରିବ o େସଗୁଡ଼କ
ି ଚାଲୁ ରହିପାରିବ ।



anିମ ବା ସଙ୍କଟମୟ aବsାେର ଚିକt
ି ତ
ି େହu ବା aସୁs ବ୍ୟkିମାନଙ୍କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବା ଚିକt
ି ା ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାi
େଦବା ଲାଗି aନୁ େମାଦନ େନବା ପେର ତାହା ଚାଲୁ ରହିପାରିବ ।



ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ ସଭା କରିବା ପାiଁ ସମs ଦଳ / pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କୁ େକୗଣସି ପkପାତିତା ନକରି
ମiଦାନ ଭଳି ସବର୍ସାଧାରଣ sାନ େଯାଗାi ଦିଆଯିବ। େସହିଭଳି ସମs ଦଳ pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କୁ ମ
େକୗଣସି ପkପାତିତା ନକରି େହଲିପ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ।



aନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୀତିକ ଦଳ o pାଥର୍ୀମାନଙ୍କୁ େସମାନଙ୍କର ନୀତି, କାଯର୍୍ୟkମ, aତୀତର କାଯର୍୍ୟkମ ତଥା aତୀତର
କାଯର୍୍ୟାବଳୀକୁ େନi ସମାେଲାଚନା କରାଯିବା uଚିତ୍ ।



pେତ୍ୟକ ନାଗରିକ େଯପରି ଶାnିପୂଣ୍ଣର୍ ତଥା ନିରାପଦ ଭାବେର ନିଜ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ aତିବାହିତ କରିପାରିେବ
େସ pତି ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ବିେଧୟ ।



sାନୀୟ ପୁଲିସ୍ କtର୍ୃପkଙ୍କୁ psାବିତ ସଭାର sାନ o ତାରିଖ ସଂବnେର ଜଣାiବା ସହିତ େସ ପାiଁ ଆବଶ୍ୟକ
େହu ବା aନୁ ମତି େନବା uଚିତ୍ ।



ସଭା କରିବା ଲାଗି udିଷ୍ଟ sାନ ପାiଁ ଯଦି େକୗଣସି କଟକଣାtକ ବା ନିେଷଧାtକ ଆେଦଶ ବଳବtର

ବ େତେବ

େସ ରୁ ଛାଡ଼ ପାiବା ପାiଁ ଯେଥଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆେବଦନ କରାଯିବ o େସ ପାiଁ aନୁ ମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।


psାବିତ ସଭାେର ଲାu sିକର o େସହିଭଳି ସୁବଧ
ି ା ଥାi aନ୍ୟ େକୗଣସି ଜିନଷ
ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ପୁଲିସ୍/ସkମ
pାଥର୍ୀକାରୀଙ୍କର aନୁ ମତି ପୂବର୍ରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।



ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି ବିେଶଷ ସଭାେର ଶାnି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରୁଥାnି କିମ୍ଵା aନ୍ୟ କିଛ ି ବାଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଥାnି, େପାଲିସର
ସହାୟତା ନିଆଯିବା uଚିତ୍ ।



େଯuଁବାଟ େଦi େଶାଭାଯାtା ଯିବ େସଠାେର େକୗଣସି କଟକଣାtକ ଆେଦଶ ବଳବtର େଲ ତାହା ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ରୂେପ
ପାଳନ କରାଯିବା ସହିତ ଟ୍ରାଫି କ୍ ନିୟମ ତଥା aନ୍ୟାନ୍ୟ କଟକଣା ମ aନୁ ପାଳନ କରାଯିବ ।



ଯାତାୟତ ପାiଁ େକୗଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନକରି େଶାଭାଯାtାର ମାଗର୍ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ।



େଭାଟ gହଣ େଯପରି ଶାnିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳାର ସହିତ େହାiପାରିବ େସ ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ a କାରୀମାନଙ୍କୁ ସହେଯାଗ କରିବା
uଚିତ୍ ।



ସମs କମର୍ୀ ନିଶ୍ଚିତରୂେପ ବ୍ୟାଜ୍ ବା ପରିଚୟ ପt ଲଗାiେବ ।



େଭାଟରମାନଙ୍କୁ େଯାଗାi ଦିଆଯାu ବା େବସରକାରୀ ପରିଚୟ ଚିର୍କୁ ଟ୍ ସାଦା(ଧଳା) କାଗଜେର ଦିଆଯିବ । େସ େର
pାଥର୍ୀଙ୍କର େକୗଣସି ଚିh, ନାମ ବା ଦଳର ନାମ ରହିବ ନାହ ।
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େଭାଟ pଚାର େବେଳ o େଭାଟ gହଣ ଦିନ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ସଂkାnେର

ବା କଟକଣାକୁ pାଥର୍ୀ/ ରାଜନୀତି

ଦଳଗୁଡ଼କ
ି କଡାକଡି ଭାେବ ମାନିେବ ।


େଭାଟର ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, pାଥର୍ୀ o େସମାନଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ/ େପାଲିଂ eେଜଣ୍ଟ୍ o େକବଳ ନିବର୍ାଚନ କମିଶନରଙ୍କଠାରୁ
ନିdଷ୍ଟ ଭାେବ େବୖଧ ତଥା pା କୃ ତ aନୁ ମତି ପt ପାi ବା ବ୍ୟkିମାେନ େପାଲିଂ ବୁ ଥ୍ ମ କୁ pେବଶ କରିପାରିେବ ।
eପରିକି aତି ucମାନର ରାଜନୀତିକ ପଦା କାରୀ aଥର୍ାତ୍, ମୁଖ୍ୟମntୀ, ସାଂସଦ ବା ବିଧାନସଭା

ସଦସ୍ୟମାେନ

uପେରାk କଟକଣାରୁ aବ୍ୟାହତି ପାi ପାରିେବ ନାହ ।


ନିବର୍ାଚନ ପରିଚାଳନା ସଂkାnୀୟ େଯେକୗଣସି aଭିେଯାଗ ବା ସମସ୍ୟା ଆସିେଲ ତାହା ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ/ରିଟଣ୍ଣଂ
aଫି ସର/ େଜାନାଲ୍ ବା େସକ୍ଟର୍ ମାଜିେଷ୍ଟ୍ରଟ୍/ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ dାରା ନିଯୁk ପଯର୍୍ୟେବkକ ବା
(aବଜରଭର୍)ଙ୍କ ଦୃ ଷ୍ଟିକୁ aଣାଯିବ ।



ନିବର୍ାଚନର ବିଭିn ଦିଗ ସଂପକତ ସମs ବିଷୟେର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନ, ରିଟଣ୍ଣଂ aଫି ସର, o ଜିଲା ନିବର୍ାଚନ
a କାରୀଙ୍କର ନିେdର୍ଶନାମା/ଆେଦଶ/aନୁ େଦଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯିବ ।



ଯଦି ଆପଣ ସଂପୃk ନିବର୍ାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଜେଣ େଭାଟର ବା େକୗଣସି pାଥର୍ୀ କିମ୍ଵା pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍
େହାiନ େବ େତେବ pଚାର aବ େଶଷ େହବା ପେର ଆପଣ େସହି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡି ଚାଲିଯିେବ ।
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କ’ଣ କରିବା uଚିତ୍ ନୁ େହଁ :


kମତାେର

ବା େକୗଣସି ଦଳ, ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ଵnୀୟ େଯେକୗଣସି ବିjାପନ ଲାଗି ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ

aଥର୍ବ୍ୟୟ କରିପାରିେବ ନାହ ।


େକୗଣସି ମntୀ, ଯଦି େସ ଜେଣ pାଥର୍ୀ ବା େଭାଟର େହାi ନ େବ େତେବ େସ େକୗଣସି େଭାଟ gହଣ େକnd ବା େଭାଟ
ଗଣନା େକndେର pେବଶ କରି ପାରିେବ ନାହ ।



େଭାଟ pଚାର/ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା ସହିତ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟ କରିବା uଚିତ୍ େହବ ନାହ ।



େଭାଟର ମାନଙ୍କୁ ଆଥକ ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି pକାରେର pେଲାଭିତ କରାଯିବ ନାହ ।



େଭାଟର ମାନଙ୍କର ଜାତି/ଧମର୍/ବଣ୍ଣର୍/ ସଂpଦାୟ/ ଭାଷାକୁ େନi େଭାଟ୍ େଦବା ଲାଗି ନିେବଦନ କରାଯିବ ନାହ । (େଲାକ
pତିନ ି t a ନିୟମ,1951-ଧାରା-125)



ବିଭିn ଜାତି, ସଂpଦାୟ ବା ଧମର୍ ବା ବିଭିn ଭାଷାଭାଷୀ ବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ମ େର ବିେଭଦ, ଘୃଣାଭାବ ବୃ dି କରିବା
ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଭଳି େକୗଣସି pକାରର କାଯର୍୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରାଯିବ ନାହ ।



aନ୍ୟଦଳର େନତା ବା କମର୍ୀଙ୍କର ବ୍ୟkିଗତ ଜୀବନ ଯାହାକି ସବର୍ସାଧାରଣ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ନୁ େହଁ େସପରି
ବିଷୟେର ସମାେଲାଚନା କରିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ନାହ ।



ଆiନ୍େର ବା ବ୍ୟବsା aନୁ ସାେର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର o ନିବର୍ାଚନ aପରାଧ ଭଳି େକୗଣସି କାଯର୍୍ୟକଳାପ (aଥର୍ାତ୍ ଲାଞ୍ଚ, aନୁ ଚତ
ି
pଭାବ, େବଆiନ ସଭା iତ୍ୟାଦି) କରିବା ନିେଷଧ କରାଯାiଛି ।



େକୗଣସି ବ୍ୟkି ବିେଶଷଙ୍କର ମତ ବା କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବିରୁdେର pତିବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଘର ଆଗେର ବିେkାଭ pଦଶର୍ନ ବା
ପିେକଟିଂ କରାଯିବ ନାହ ।



aନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ବା େସମାନଙ୍କର କମର୍ୀଙ୍କ ବିରୁdେର େହାi ବା aଭିେଯାଗ pମାଣିତ େହାiନ େଲ େସମାନଙ୍କୁ
ସମାେଲାଚନା କରାଯିବ ନାହ ।



ମnିର, ମସ୍ଜିଦ୍, ଚcର୍୍ , ଗୁରୁdାର ବା aନ୍ୟ େଯେକୗଣସି ପୂଜାପୀଠେର ସଭାକରି ବkୃ ତା େଦବା, େପାଷ୍ଟର iତ୍ୟାଦି
ମାରିବା ସେମତ ନିବର୍ାଚନ pଚାର uେdଶ୍ୟେର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହ ।



sାନୀୟ ଚଳଣିର ବଶବtର୍ୀ େହାi େକହି ବି େକୗଣସି ବ୍ୟkିବେି ଶଷଙ୍କର ଜମି, େକାଠା, pାଚୀର, ଯାନ iତ୍ୟାଦିେର ସଂପୃk
ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ନିdଷ୍ଟ aନୁ ମତି ନ େନi େସଠାେର ପତାକା ମାରିେବ ନାହ ବା େସ୍ଲାଗାନ iତ୍ୟାଦି େଲଖିେବ ନାହ ।



aନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ dାରା ଆେୟାଜିତ ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା ବା େଶାଭାଯାtା େବେଳ େକୗଣସି
pକାରର ଗଣ୍ଡେଗାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିେବ ନାହ । ( େଲାକ pତିନ ି t a ନିୟମ, 1951ର ଧାରା 127)



େଗାଟିe ଦଳ ସଭା କରୁ ବାେବେଳ େସହି ବାଟେଦi aନ୍ୟ eକ ଦଳର େଶାଭାଯାtା ଯିବ ନାହ ।



େଶାଭାଯାtାକାରୀମାେନ େଶାଭାଯାtାେର ଦୁ ରୂପେଯାଗ େହଲା ଭଳି େକୗଣସି େkପଣାst ବା astଶst ସାଙ୍ଗେର େନେବ
ନାହ ।



aନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ o pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ dାରା ଲଗାଯାi ବା େପାଷ୍ଟର୍ଗୁଡକ
ି ୁ କାଢି ନିଆଯିବ ନାହ ବା େସଗୁଡକ
ି ୁ ବିକୃତ କରାଯିବ
ନାହ ।
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େଭାଟgହଣ ଦିନ ବ୍ୟବହୃ ତ େହବାଲାଗି ଚିhଟ ଚିର୍କୁ ଟ୍ ବଣ୍ଟନ େହu ବା sାନେର ବା େଭାଟgହଣ େକndର 200ମିଟର
ବ୍ୟାସାdର୍ ମ େର େପାଷ୍ଟର, ପତାକା, ସେଙ୍କତ (ଚିh) ବା aନ୍ୟ େଯେକୗଣସି pକାରର pଚାର ସାମgୀ pଦଶତ େହବ
ନାହ ।



ଚଳମାନ ଯାନେର ଖଞ୍ଜା ଯାi ବା ଡାକବାଜି ଯnt ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପୂବର୍ରୁ ବା ରାତି 10 ଟା ପେର ସଂପୃk କtର୍ୃପkଙ୍କ
ଠାରୁ ଲିଖିତ aନୁ ମତି ବିନା ବ୍ୟବହୃ ତ େହବ ନାହ ।



େକୗଣସି ବ୍ୟkି ଯାହାଙ୍କୁ କି ସୁରkା ଦୃ ଷ୍ଟିେକାଣରୁ ସରକାରୀ ସୁରkା େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି ବା ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟkିଗତ
ସୁରkା ରkୀ aଛnି େସମାନଙ୍କୁ ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ , େପାଲିଂ eେଜଣ୍ଟ୍ ବା ଗଣନା eେଜଣ୍ଟ୍ ଭାବେର ନିଯୁkି ଦିଆଯିବ ନାହ
।



ନିବର୍ାଚନ pkିୟା ଚାଲୁ ରହି ବା େବେଳ ମଦ ବା େଯେକୗଣସି ଆକାରେର େହuନା କାହକି ଲାଞ୍ଚ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା
ଲାଗି ନିେଷଧ କରାଯାiଛି ।



େଯuଁ ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ସୁରkା ଦୃ ଷ୍ଟିେକାଣରୁ ସରକାରୀ ସୁରkା େଯାଗାi ଦିଆଯାiଛି େସ େଭାଟ gହଣ ଦିନ େଭାଟ gହଣ
େକndର (100 ମିଟର ମ େର) ପରିସର ମ କୁ ତାଙ୍କର ସୁରkା ଦାୟିtେର ବ୍ୟkି ମାନଙ୍କୁ େନi pେବଶ କରିେବ ନାହ
।



ସରକାରୀ ସୁରkା େଯାଗାi ଦିଆଯାi ବା ବ୍ୟkି ଜେଣ େଭାଟର େହାi ବା ସେtt ମ

େସ ତାଙ୍କର ସୁରkା

କମର୍ଚାରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେର େନi ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା େଭାଟଦାନ ପାiଁ ସୀମିତ ରଖିେବ ।
ସରକାରୀ ଯାନ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି :


ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟେର େକୗଣସି ସରକାରୀ ଯାନ ବ୍ୟବହୃ ତ େହାiପାରିବ ନାହ । ‘ସରକାରୀ ଯାନ’ aଥର୍ ସରକାରଙ୍କର ସମs
pକାରର ଯାନ ।



ସୁରkା େଯାଗାi ଦିଆଯାi ବା ବ୍ୟkିମାନଙ୍କ େktେର େକୗଣସି ନିdଷ୍ଟବ୍ୟkିଙ୍କ (ପିପି) ଲାଗି େଯାଗାi ଦିଆଯାi ବା
ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ େଗାଟିe ବୁ େଲଟ େରାଧୀ ଯାନ, େଯେବ ସୁରkା eେଜନି୍ସଗୁଡକ
ି େସପରି ବ୍ୟବହାର ପାiଁ ବିହତ
ି
କରିଥାnି େତେବ ତାହା pେତ୍ୟକ ଘଟଣାେର ବ୍ୟବହୃ ତ ଲାଗି aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ।



ସୁରkା କtର୍ୃପkଙ୍କ dାରା ନିdଷ୍ଟ ଭାେବ sିର କରାଯାiନ େଲ ସହାୟକ ଯାନ ଭାବେର a କ ସଂଖ୍ୟକ କାର ବ୍ୟବହାର
କରିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ନାହ ।



େଯେବ େସପରି ବୁ େଲଟ୍ େରାଧୀ ଯାନ ନିdଷ୍ଟ ଭାେବ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ ପାiଁ udିଷ୍ଟ େହାi ବ େତେବ େସହି ଯାନ
ଚାଲିବା ବାବଦ ବ୍ୟୟକୁ େସହି ବ୍ୟkି ପଦେର ଥାଆnୁ ବା ନଥାଆnୁ o େସ ଜେଣ pାଥର୍ୀ େହାiଥାଆnୁ ବା େହାi
ନଥାଆnୁ େସହି ବ୍ୟkି ବା ତାହାଙ୍କ ଦଳ ବହନ କହିେବ ।



େକnd ସରକାରଙ୍କ sରାଷ୍ଟ୍ର ମntାଳୟର ନିେdର୍ଶନାମା aନୁ ସାେର େଜଡ୍ + ସୁରkା େଯାଗାi ଦିଆଯାi ବା ବ୍ୟkିମାନଙ୍କୁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର eକ ବୁ େଲଟ୍ େରାଧୀ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ।



(aନୁ େଦଶ k. ନଂ. 92 ସିoeଲ – 2011 iସି ପt ସଂ. 437/6/2007/ ପିeଲ୍eନ୍ III, ତା.24 aେକ୍ଟାବର,
2007)
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େଶାଭାଯାtାେର ପାiଲଟ ଗାଡି, େଦହରkୀ (esଟ୍) ଗାଡି ସହିତ େକେତ ସଂଖ୍ୟକ ଯାନ ଯାiପାରିବ ତାହା sିର
କଲାେବେଳ ସୁରkା କtର୍ୃପkଙ୍କ dାରା ଦିଆଯାi ବା aନୁ େଦଶାବଳୀକୁ କଡାକଡି ଭାେବ ପାଳନ କରାଯିବ o େକୗଣସି
ପରିsିତେି ର ମ ସୁରkା ଯାନକୁ ବାଦ୍େଦi ଯାନ ସଂଖ୍ୟା 10 ରୁ a କ େହବନାହ ।



େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ େହuନା କାହକି େଯେବ େକୗଣସି ଦଳ ବା pାଥର୍ୀ eକ େବସରକାରୀ eୟାର kାଫଟ୍/
େହଲିେକପଟର ଭଡାେର ଆଣnି େତେବ େସହି ବାବଦ ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ବ୍ୟୟ ସଂପୃk ଦଳ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ ଜନିତ
ବ୍ୟୟେର େକୗଣସି ବ୍ୟତିkମ ବିନା anଭର୍ୁk େହବ ।



ଯାନେର ଖଂଜା ଯାi ବା ଡାକବାଜି ଯntର ବ୍ୟବହାର ସେମତ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ ସୁରkା ସଂkାnେର େକୗଣସି pକାର
ପରିsିତେି ର ମ େକାହଳ କରାଯିବ ନାହ ।



ି ଣ୍ଡ୍ବିi, ତା. 05.10.2010)
(iସି ପt ସଂ.437/6/ଆieନ୍ eସ୍.ଟି/ 2010 – ସିସଆ



ଆiନ୍ ତଥା ତଦଧୀନ pଣୀତ ନିୟମାବଳୀେର ବା ବ୍ୟବsା aନୁ ସାେର ସଂପୃk କtର୍ୃପkଙ୍କ dାରା ସମs aନନୁ ସଚ
ି
ୂ ତ
(ନନ୍ ସିଡୁ୍ୟଲଡ୍) ଫ୍ଲାiଟ୍ ର ସଂପୂଣ୍ଣର୍ େରକଡ୍ର୍ ରଖାଯିବ ।



(aନୁ େଦଶ k. ନଂ. 62, iସି ପt ସଂ. 437/6/98 – ପିeଲ୍ eନ୍ -III, ତା. 18/08/1999)



ସାଧାରଣ ନିବର୍ାଚନ େବେଳ ନିବର୍ାଚନ pଚାର ବା ନିବର୍ାଚନ ଜନିତ ଗs ଲାଗି ସରକାରୀ ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବା େନi
ଯାହା ଯାହା କଟକଣା ରହିଛ ି େସହି ସବୁ କଟକଣା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବାଚsତି o uପ ବାଚsତିଙ୍କ pତି ମ pେଯାଜ୍ୟ
େହବ ।



(aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 63 iସି ପt ସଂ. 4/2001-1/େଜ.eସ୍. 11, ତା. 30/03/2001)



େବସରକାରୀ ବା ସରକାରୀ ଗs େହu କି ନ େହu ସମs ରାଜନୀତିକ କମର୍କtର୍ାମାେନ ପାiଲଟ୍ କାର, େଯେକୗଣସି
ରଙ୍ଗର ସଂେକତ ଲାiଟ୍ o େଯ େକୗଣସି pକାରର ସାiରନ୍ଯୁk କାର ବ୍ୟବହାର କରିେବନାହ ।



ରାଜ୍ୟ pଶାସନ dାରା ସୁରkା ବ୍ୟବsା େଯାଗାi ଦିଆଯାi େଲ ମ uପେରାk କଟକଣା pେଯାଜ୍ୟ େହବ । eତଦ୍
ବ୍ୟତୀତ ସରକାରୀ ଯାନ େହାiଥାu ବା େବସରକାରୀ ଯାନ େହାiଥାu uk କଟକଣା ମ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ମେନାନୟନ ପt ଦାଖଲ େବେଳ (ଯାନର ବ୍ୟବହାର ) :


ଆର୍o/ eଆର୍oଙ୍କ କାଯର୍୍ୟାଳୟର 100 ମିଟର ପରି ମ କୁ େକବଳ ତିେନାଟି ଯାନ ଯିବା ପାiଁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ।

ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟକଳାପ େବେଳ ( ଯାନର ବ୍ୟବହାର )


pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ସହିତ aେନୖତକ
ି କାଯର୍୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଯାu ବା ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା ବ୍ୟବହୃ ତ ଯାନ
uପେର sାନୀୟ pଶାସନ କଡା ନଜର ରଖିବା uଚିତ୍ ।



ରାଜନୀତିକ ଦଳ dାରା ନିବର୍ାଚନଜନିତ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃ ତ ଭିଡ଼o
ି ଭ୍ୟାନ୍ ସକାେଶ ସିio aନୁ ମତି ପt
(ପରମିଟ୍) େଦେବ ।



ସାiେକଲ, ରିkା ମ

eକ ଯାନ, ଯଦି େସହି ଯାନ ନିବର୍ାଚନ pଚାର କାଯର୍୍ୟେର ବ୍ୟବହୃ ତ େହାiଥାe, େତେବ େସ

ବାବଦ ବ୍ୟୟ ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ ହିସାବକୁ ନିଆଯିବ ।


(aନୁ େଦଶ k. ନଂ. 76, ସିoeଲ୍ – 2011, iସି ପt ସଂ. 437/6/2006-ପିeଲ୍eନ୍-III, ତା 23/11/2007
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ସୁରkା ଯାନକୁ ବାଦ୍ େଦi ସୁରkା ସହଚର ଭାେବ ବ୍ୟବହାର କରାଯାu ବା ଯାନ େକୗଣସି pକାେର 10ଟିରୁ a କ
େହବା uଚିତ୍ ନୁ େହଁ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 110, ସିoeଲ୍-2011, iସି ପt ସଂଖ୍ୟା 437/6/ଆieନ୍eସ୍ଟି/2010-ସିସି eଣ୍ଡ ବିi, ତା
5/10/2010)



େଯ େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀେର a ସୂଚନା ଜାରି େହବା ତାରିଖଠାରୁ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍୍ୟn
ନିବର୍ାଚନେର pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଯାu ବା ବ୍ୟkି o ଦଳର aନ୍ୟାନ୍ୟ େନତାଙ୍କ dାରା ବ୍ୟବହୃ ତ
େହu ବା ଯାନ uପେର ଜିଲା pଶାସନ dାରା ତୀk୍ଣ ଦୃ ଷ୍ଟି ରଖାଯିବ o େସ ସଂପକତ କମିଶନଙ୍କ aନୁ େଦଶାବଳୀ
େଯପରି କଡାକଡି ଭାେବ ପାଳନ କରାଯିବ େସ pତି ମ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।



uପେରାk ମେତ ଧାଯର୍୍ୟେହାi ବା ଯାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି a କ ସଂଖ୍ୟକ ରkା ସହଚର ଯାନ ବ୍ୟବହାର
କରnି େତେବ େସପରି sେଳ ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପଯର୍n େସହି ଯାନ ଗୁଡକ
ି େଯପରି ଆu ବ୍ୟବହୃ ତ ନ ହୁ e
ଜିଲା pଶାସନ େସ pତି ସଜାଗ ରହିେବ ।



ନିବର୍ାଚନ pଚାର ଆରm େହବା ପୂବର୍ରୁ pତିdndିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାେନ pଚାର କଲାେବେଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ସମs
ଯାନର ବିsୃତ ବିବରଣୀ ଜିଲା ନିବର୍ାଚନ a କାରୀ ବା ତଦୁ ପଲେk୍ୟ ଜିଲା ନିବର୍ାଚନ aଧୀକାରୀଙ୍କ dାରା ନିdଷ୍ଟଭାେବ
pା କୃ ତ େହାi ବା େସପରି aନ୍ୟ a କାରୀଙ୍କ ନିକଟେର ଦାଖଲ କରିେବ ।



eତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନିବର୍ାଚନ pଚାରେର େଯେବ ଆu a କ ଯାନ ବ୍ୟବହୃ ତ େହବାର ଥାe େତେବ େସ ବିଷୟେର ସଂପୃk
pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ dାରା େସପରି ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁ ପୂବର୍ରୁ େସ ବିଷୟେର ଜଣାiେବ ।



ନିବର୍ାଚନ pଚାରେର ବ୍ୟବହୃ ତ େହu ବା ଯାନଗୁଡକ
ି ର ବିsୃତ ବିବରଣୀ ଜଣାiବା େବେଳ େସଗୁଡ଼କ
ି େକuଁ aଞ୍ଚଳ o
ତହସିଲ୍େର (ଗୁଡକ
ି େର) ଚଳାଚଳ କରିବ େସ ବିଷୟେର ମ ଜଣାiେବ ।



ମିଳ ି ବା େସପରି ବିsୃତ ବିବରଣୀକୁ ଜିଲା ନିବର୍ାଚନ a କାରୀଙ୍କ dାରା ନିବର୍ାଚନ ବ୍ୟୟ ପଯର୍୍ୟେବkକଙ୍କୁ

ଜଣାi

ଦିଆଯିବା uଚିତ୍ ।


pାଥର୍ୀ ବା ତାହାଙ୍କ ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ dାରା ଜିଲା pଶାସନକୁ ଜଣାi ଦିଆଯାi ବା ମେତ ନିବର୍ାଚନ pଚାରେର େଯuଁ
ସବୁ ଯାନ ବ୍ୟବହୃ ତ େହାiଛି େସଗୁଡକ
ି ଜିଲା pଶାସନ dାରା ବରାଦ କରାଯିବ ନାହ ।



ଜିଲା pଶାସନ dାରା ନିବର୍ାଚନ pଚାର ଲାଗି ପଂଜୀକୃ ତ ନେହାi େକୗଣସି ଯାନ ଯଦି ନିବର୍ାଚନ pଚାର ପାiଁ ବ୍ୟବହୃ ତ
େହuଛି

େବାଲି ଜଣାପେଡ େତେବ େସପରିsେଳ ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କ ପାiଁ apା କୃ ତ ଭାେବ ନିବର୍ାଚନ pଚାର

କରାଯାuଛି େବାଲି ବିେବଚିତ େହବ o େସ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର a ାୟ IX A େର

ବା ବ୍ୟବsା aନୁ ଯାୟୀ

ଦଣ୍ଡନୀୟ େହେବ । ସୁତରାଂ େସହି ଯାନକୁ ତତkଣାତ୍ ନିବର୍ାଚନ pଚାର କାଯର୍୍ୟରୁ କାଢି ଦିଆଯିବ ।


( aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 59 iସି ପt ସଂଖ୍ୟା 437/6/97 – ପିeଲ୍ eନ୍ – III, ତା. 18/03/1997 )



େଭାଟ gହଣ ଦିନ େପାଲିଂ o େଭାଟ ଗଣନା କାଯର୍୍ୟ ତଦାରଖ ତଥା ପଯର୍୍ୟେବkଣ uେdଶ୍ୟେର ରାଜନୀତିକ ଦଳର
େକୗଣସି େନତା େବସରକାରୀ eୟାରkାଫ୍ଟ୍ o େହଲିେକପ୍ଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 64, iସି ପt ସଂ. 4/2001 /େଜ.eସ୍ II, ତା. 08.05.2001)
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ମntୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟ ଲାଗି େସମାନଙ୍କ କାଯର୍୍ୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି
ବ୍ୟବହାର କରିପାରିେବ ମାt େସପରି ଯିବା ଆସିବା ସହିତ ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ବା େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟ
କରିେବ ନାହ ।



େଯେକୗଣସି ପରିsିତେି ର େକnd ବା ରାଜ୍ୟ ମntୀମାେନ େସମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଗs ସହିତ ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ କାଯର୍୍ୟ
କରିେବ ନାହ ।

େଭାଟ gହଣ ଚାଲୁ ବା େବେଳ (ଯାନର ବ୍ୟବହାର) :


େଭାଟରମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାେର େନବା ଆଣିବା ସକାେଶ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାେର ଆଣିବା / େଯାଗାଡ଼ କରିବା / ବ୍ୟବହାର କରିବା
ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର aେଟ ।



pତିdndିତା କରୁ ବା pେତ୍ୟକ pାଥର୍ୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାiଁ େଗାଟିe ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ ପାiଁ େଗାଟିe ଗାଡ଼ି
o ସମg ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାiଁ ତାଙ୍କର ଦଳ ବା କମର୍ୀମାେନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି େଗାଟିe ଗାଡ଼ି ପାiଁ ହକ୍ଦାର
aଟnି ।



ଜିଲା ମାଜିେଷ୍ଟ୍ରଟ୍ (ଡିeମ୍)/ରିଟଣ୍ଣଂ aଫି ସର୍ (ଆର୍o) dାରା ପୂେବର୍ାk ଯାନଗୁଡ଼କ
ି ଲାଗି aନୁ ମତି ପt (ପର୍ମିଟ୍)
ଦିଆଯିବ o ତାହା ସଂପୃk ଯାନେର ନିଶ୍ଚିତରୂେପ ଲଗାଯିବ ।



ବିନା aନୁ ମତି ପt (ପର୍ମିଟ୍)େର େକୗଣସି ଯାନ ବ୍ୟବହୃ ତ େହବ ନାହ ।



pାଥର୍ୀ/କମର୍ୀ/ଦଳ ସକାେଶ ଚାରି ଚକରୁ a କ ଚକ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଯାନ (ଗାଡ଼ି) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ନାହ ।



େକୗଣସି ଯାନ (ଗାଡ଼ି)େର ଚାଳକ (ଡ୍ରାiଭର୍)କୁ ମିଶାi 5 ଜଣରୁ a କ େଲାକ ଯିବାକୁ aନୁ ମତି ଦିଆଯିବ ନାହ।



uପେର ବଣ୍ଣତ aନୁ େଦଶାବଳୀ ଦୁ iଚକିଆ ଯାନ ଲାଗି ମ pେଯାଜ୍ୟ େହବ। ନିବର୍ାଚନ ଭିn aନ୍ୟ େକୗଣସି uେdଶ୍ୟ
ଲାଗି ଯାନର pକୃ ତ ତଥା ଯଥାଥର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି େକୗଣସି କଟକଣା ନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 64, iସି ପt ସଂ. 4/2001 /େଜ.eସ୍ II, ତା. 08.05.2001)



େଯେବ େକୗଣସି େକnd / ରାଜ୍ୟ ମntୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟେର ତାଙ୍କର ସଦର ମହକୁ ମା ବାହାେର ବା େକୗଣସି
sାନକୁ େକେତକ ଜରୁରୀ କାଯର୍୍ୟେର ଗs କରnି ଯାହାକି ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ sାଥର୍ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ eଡ଼ାi ଦିଆଯାi ପାରିବ ନାହ
େତେବ େସପରି sେଳ ସଂପୃk ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଠାରୁ େସହି ମମର୍େର eକ ପt ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ
ନିକଟକୁ ପଠାiେବ o େସହି ପtର eକ ନକଲ କମିଶନ୍ଙ୍କୁ େଦେବ ।



ଜରୁରୀ କାଯର୍୍ୟେର ଗs କଲାେବେଳ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସଂପୃk ମntୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଗs ପାiଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି
o ବାସ ସୁବଧ
ି ା ତଥା aନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ସୁେଯାଗମାନ େଯାଗାi େଦେବ ।



aବଶ୍ୟ େସପରି ସରକାରୀ ଗsର ଠିକ୍ ପୂବର୍ରୁ, ବା ଗs ସମୟ ମ େର େକୗଣସି ମntୀ େକୗଣସି pକାରର ନିବର୍ାଚନ
pଚାର ବା ରାଜନୀତିକ କାଯର୍୍ୟକଳାପ କରିପାରିେବ ନାହ ।

ରାଜ୍ୟ / େକnd ସରକାରଙ୍କ ଲାଗି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି (eମ୍ସିସ)ି :


ନିେମ୍ନାk ସଂkାnେର େକୗଣସି େଘାଷଣା କରିବାକୁ ନିେଷଧାjା ଦିଆଯାiଛି।
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1.

ନୂତନ ପରିେଯାଜନା (େpାେଜକ୍ଟ)

2.

କାଯର୍୍ୟkମ (େpାgାମ)

3.

ରିହାତି (କନେସଶନ୍)

4.

େଯ େକୗଣସି ଆକାରେର ଆଥକ aନୁ ଦାନ

5.

େଭାଟର୍ମାନଙ୍କୁ pଭାବିତ କଲାଭଳି େକୗଣସି pତିଶ୍ରୁତ ି :

େଯ େକୗଣସି ପଲିସ,ି ବିtୀୟ ପଦେkପ, କରଧାଯର୍୍ୟ ସଂପକତ ବିଷୟ iତ୍ୟାଦିେର ସାହାଯ୍ୟ/ଫାiଦା େଘାଷଣା କରିବା
ଲାଗି କମିଶନ୍ଙ୍କ ପୂବର୍ aନୁ େମାଦନ ଆବଶ୍ୟକ ।



ନୂ ତନ ପରିକllନା (sି ମ୍) o ଚାଲୁ ରହି ବା ପରିକllନା (sି ମ୍) ଗୁଡକ
ି ୁ ମ େସହି eକା pକାରର କଟକଣା ରହିଛ।ି



ଆଥକ ନୀତି ବିଷୟେର ନିଷ୍ପtି େନବା ସକାେଶ ଆର୍ ବି ଆi େସମାନଙ୍କର କାଯର୍୍ୟାବଳୀ ଚାଲୁ ରଖିପାରିେବ ।



ସରକାରୀ eେଜନି୍ସ ଗୁଡକ
ି dାରା ନିେମ୍ନାk ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ଚାଲୁ ରହି ପାରିବ ।
1. ଆବଶ୍ୟକ ମଂଜୁ ରୀ ପାiବା ପେର pକୃ ତେର ଆରm େହାi ବା େpାେଜକ୍ଟ୍
2. pଚଳିତ େpାେଜକ୍ଟ୍ aଧୀନେର eନ୍.ଆର୍.i.ଜି.e. େର ପଂଜୀକୃ ତ ହିତା କାରୀ ମାେନ anଭର୍ୁk େହାiପାରିେବ।
3. ସଂପୂଣ୍ଣର୍ େହାi ବା ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ / େକୗଣସି ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟର କିଛ ି aଂଶ ପାiଁ ପାଣ୍ଠି pଦାନ କରିବା େନi
େକୗଣସି ବାରଣ ନାହ ।



େକୗଣସି ବିପଯର୍୍ୟୟ ପେର aନୁ gହ ପୂବର୍କ aଥର୍ pଦାନ aନୁ କmାମୂଳକ ସହାୟତା pଭାବିତ ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ
ଦିଆଯାiପାରିବ ।



ମୁଖ୍ୟମntୀ/pଧାନମntୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ଫଣ୍ଡ୍ରୁ ଚିକt
ି ତ
ି େରାଗୀମାନଙ୍କ ପାiଁ ଡାkରଖାନାକୁ

ସିଧାସଳଖ aନୁ ଦାନ

ଦିଆଯାiପାରିବ ।


କମିଶନଙ୍କୁ ସୂଚନା େଦi ଜରୁରୀକାଳିନ ରିଲିଫ୍ କାଯର୍୍ୟ କରାଯାiପାରିବ ।



pାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ ଜନିତ kୟkତିକୁ ଲାଘବ କରିବା ସକାେଶ pତିକାରାtକ ପଦେkପ sରୂପ ନୂ ତନ ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ
କମିଶନ୍ଙ୍କ ପୂବର୍ aନୁ େମାଦନ kେମ କରାଯାiପାରିବ ।



େକୗଣସି eକ ନିdଷ୍ଟ ବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କୁ pଧାନମntୀ/ ମୁଖ୍ୟମntୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ୍ର ସହାୟତା, କମିଶନ୍ଙ୍କ ପୂବର୍
aନୁ େମାଦନ kେମ pଦାନ କରାଯାiପାରିବ ।





େକuଁ େକuଁ କାଯର୍୍ୟକଳାପ ଲାଗି କମିଶନଙ୍କ ପୂବର୍ aନୁ ମତି ଆବଶ୍ୟକ ।
1.

ବିେବକାନୁ ସାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ ନୂ ତନ ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ

2.

ପବି୍ଲକ୍ େସକ୍ଟର uେଦ୍ୟାଗ ଗୁଡକ
ି ର ( ପିeସ୍ୟୁ eସ୍) ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ଲାଗି psାବ ।

3.

pଚଳିତ େକୗଣସି େpାେଜକ୍ଟ/୍ sି ମ୍/ େpାgାମ୍ aଧୀନେର ସଂପୃk aଞ୍ଚଳେର କାଯର୍୍ୟର ସଂpସାରଣ

4.

େକୗଣସି ବ୍ୟkି ବିେଶଷ ବା ସଂଗଠନକୁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ

5.

ବୁ ଝାମଣା ପt (eମ୍oୟୁ ) sାkର

ୟୁ ପିeସ୍ସି, eସ୍ପିeସ୍ସି ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିେଲkନ୍ ବା aନ୍ୟାନ୍ୟ େବୖଧାନିକ pା କରଣ ଜରିଆେର ନିୟମିତ ରିକ୍ରୁଟ୍େମଣ୍ଟ୍ /
ନିଯୁkି ବା ପେଦାnତି ଚାଲୁ ରହିପାରିବ ।
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ରିଲିଫ୍ କାଯର୍୍ୟ ଆରm କରିବା ପୂବର୍ରୁ ରାଜନୀତିକ କମର୍କtର୍ାମାେନ ସଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଥାi େକୗଣସି ଔପଚାରିକ utବ ପାଳନ
କରାଯିବନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 96, ସିoeଲ – 2011 iସି ପt ସଂ. 437/6/2009/ ସିସି ଆଣ୍ଡ୍ ବିi, ତା. 05/03/2009)



ଜାତୀୟ, ଆଂଚଳିକ o ରାଜ୍ୟର ବିଭିn ପରିେଯାଜନା (sି ମ୍) େktେର ଯାହାକି ସଂପୂଣ୍ଣର୍ େହବା aବsାେର aଛି
େସଗୁଡକ
ି ର uପେଯାଗିତା ବା ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ କାଯର୍୍ୟକାରିତାକୁ ବn କରି ଦିଆଯିବନାହ ବା ବିଳମ୍ଵ
କରାଯିବନାହ ।



େସପରି ପରିେଯାଜନା (sି ମ୍) ଗୁଡକ
ି ର କାଯର୍୍ୟକାରିତାେର େକୗଣସି ରାଜନୀତିକ

କମର୍କtର୍ାଙ୍କୁ ସଂଶି୍ଲଷ୍ଟ ନ କରାi

ସରକାରୀ କtର୍ୃପkଙ୍କ dାରା ସମାପନ କରାଯିବ ।
1. େକୗଣସି ସରକାରୀ sି ମ୍ର ନୂତନ ମଂଜୁ ରି ଦିଆଯିବ ନାହ ।
ି ର ସମୀkା କରାଯିବ ନାହ ।
2. ରାଜନୀତିକ େନତାମାନଙ୍କ (ମntୀ iତ୍ୟାଦି) dାରା sି ମ୍ ଗୁଡକ
3. କଲ୍ୟାଣମଳ
ି ଲାଗି ସାନି ପାଣ୍ଠି ମଂଜୁ ର କରାଯିବନାହ ।
ୂ କ sି ମ୍ ଗୁଡକ
4. େକୗଣସି ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟଲାଗି ଚୁkି କରାଯିବ ନାହ ।


ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବି କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବା ପୂବର୍ରୁ କାଯର୍୍ୟାେଦଶ ଦିଆଯାi େଲ ମ ଯଦି େସହି କାଯର୍୍ୟ ସଂପୃk sାନେର
ଆରm େହାiନ ବ େତେବ େସପରି େକୗଣସି ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ ଆରm କରାଯିବ ନାହ । େସପରି ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ େକବଳ
ନିବର୍ାଚନ pkିୟା େଶଷ େହବା ପେର ହ ଆରm କରାଯିବ । aବଶ୍ୟ ଯଦି େକୗଣସି ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ pକୃ ତେର ଆରm
କରାଯାi ବ େତେବ େସହି କାଯର୍୍ୟ ଚାଲୁ ରହି ପାରିବ ।



ସଂପୃk ସରକାରୀ a କାରୀଙ୍କ ସଂପୂଣ୍ଣର୍ ଭାବେର ହୃ ଦ୍େବାଧ pତି ସାେପk ରହି ସମାp େହାi ବା ନିମର୍ାଣ କାଯର୍୍ୟ
(ଗୁଡକ
ି ) ଲାଗି aଥର୍ pଦାନ କରିବା ସକାେଶ େକୗଣସି pତିବnକ ନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k. ନଂ. 96 ସିoeଲ୍ – 2011, iସି ପt ସଂ. 437/6/2009 – ସିସି ଆଣ୍ଡ୍ ବିi, ତା. 05/03/2009)



ନିେମ୍ନାk ପରିsିତକ
ି ୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି psୁ ତ େହାi ବା sି ମ୍କୁ କମିଶନ ମନା କରିେବନାହ; େସଗୁଡକ
ି େହଲା, 1.

ଜରୁରୀକାଳିନ ପରିsିତ ି

2.

aଦୃ ଷ୍ଟ ଦୁ ବପାକ

3.

ବୟs, aକମର୍ଣ୍ୟ ବ୍ୟkିଙ୍କ ଲାଗି କଲ୍ୟାଣକର ପଦେkପ ।

uପେରାk ବିଷୟଗୁଡକ
ି ଲାଗି aବଶ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ପୂବର୍ aନୁ େମାଦନ ନିଆଯିବା uଚିତ୍ ।


ସମs pକାର ଆଡମ୍ଵରପୂଣ୍ଣର୍ utବ ପାଳନକୁ କଡିକଡିଭାେବ ପରିହାର କରାଯିବ । େସପରି କଲ୍ୟାଣକର ପଦେkପ ବା
ସହାୟତା o ଥiଥାନ କାଯର୍୍ୟkମମାନ eପରି ଭାବେର ହାତକୁ ନିଆଯିବ େଯପରିକି ତdାରା kମତାେର

ବା ଦଳ

ସପkେର େଭାଟରମାନଙ୍କୁ pଭାବିତ କଲାଭଳି o aନ୍ୟ ଦଳଗୁଡକ
ି pତି pତିକୂଳ pଭାବ ପକାiବା ଭଳି େକୗଣସି pକାର
ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହ ।


ନିବର୍ାଚନର ଠିକ୍ ପୂବର୍ରୁ ମntୀ o aନ୍ୟାନ୍ୟ କtର୍ୃପkମାେନ aନୁ ଦାନ/ ବିେବକାନୁ ସାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ aନୁ ଦାନ pଦାନ ମଂଜୁ ର
କରିପାରିେବ ନାହ । ( aନୁ େଦଶ ସଂ. 52, ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପt ସଂ 576/ 17/84/ - ତା. 9/11/1984)
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ନିବର୍ାଚନ aନୁ ଷ୍ଠିତ େହବା ଲାଗି େଘାଷଣା େହବାଠାରୁ ଫଳାଫଳ େଘାଷଣା େହବା ପଯର୍୍ୟn ରାଜ୍ୟ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡକ
ି ୁ
ଗs କରିବାଲାଗି େକୗଣସି pକାର ପାସ୍ ଦିଆଯିବ ନାହ । (aନୁ େଦଶ k. ସଂ. 2 iସି ପt ସଂ. 437/6/93/େଜ eସ,
II, ତା. 31/12/1993)



ସରକାରୀ eେଜନି୍ସ dାରା (େକnୁ ପt ଭଳି) ବଡ଼ ଧରଣର ନିଲାମ, େଟଣ୍ଡର୍ କରିବା ଲାଗି ନିେଷଧ କରାଯାiଛି
(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 3, iସିଆi ପt ସଂ. 434/6/ପିeଲ୍eନ–III, ତା.22/3/1996, ସହିତ iସିଆi ପt ସଂଖ୍ୟା
437/6/2009 ସିସି eଣ୍ଡ୍ ବିi ତା 24/03/2009 ପଠନ େହବ)



ସରକାରୀ େଟ୍ରେଜରୀରୁ ବ୍ୟୟ କରି ଲଗାଯାi ବା ସମs େହାଡ଼ିଂ, ବିjାପନ iତ୍ୟାଦିକୁ aବିଳେମ୍ଵ କtର୍ୃପkଙ୍କ dାରା କାଢି
ଦିଆଯିବ ।



ନିବର୍ାଚନ pkିୟା ମ େର ସରକାରୀ େଟ୍ରେଜରୀରୁ ବ୍ୟୟ କରି ଖବରକାଗଜ o aନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡ଼ଆ
ି େର େକୗଣସି ବିjାପନ
ଦିଆଯିବ ନାହ ।



(aନୁ େଦଶ k.ସଂ. 101, ସିoeଲ୍ – 2011, iସି ପt ସଂ. 437/6/ଆieନ୍eସ୍ଟି/2008 – ସିସି ଆଣ୍ଡ ବିi)
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