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ନିବର୍ାଚନ େବେଳ ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ o ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର
ପାଲର୍ାେମଣ୍ଟ୍ ର ଦୁ iଟି ସଦନ ତଥା ରାଜ୍ୟ o େକndଶାସିତ aଞ୍ଚଳର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼କ
ି ର ନିବର୍ାଚନ େବେଳ pାଥର୍ୀ o
େସମାନଙ୍କର pତିନ ି ମାନଙ୍କ dାରା କରାଯାu ବା ବିଭିn pକାର aସଦାଚରଣକୁ େରାକିବା ସକାେଶ ରାଜ୍ୟର ବିଭିn ନିବର୍ାଚନ
ି dାରା ଭାରତର ନିବର୍ାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ aନୁ େରାଧ
େktେର ସେଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟkିବେି ଶଷ o ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
କରାଯାiଛି । େସପରି ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ o aସଦାଚରଣ ସମ୍ଵnୀୟ aଭିେଯାଗକୁ କମାiବା ସକାେଶ େଯuଁସବୁ
କାଯର୍୍ୟpଣାଳୀ aବଲମ୍ଵନ କରାଯାuଛି େସ ବିଷୟେର ତଥା ଆiନ aନୁ ଯାୟୀ

aବଗତ କରାiବା ଆବଶ୍ୟକ ମେନ େହuଛି ।

ବା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବsା ସmକର୍େର େସମାନଙ୍କୁ

େଲାକ pତିନ ି t a ନିୟମ, 1951 o ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାେର ନିବର୍ାଚନ ସମ୍ଵnୀୟ aେନକ aପରାଧର ତାଲି କା

ରହିଛ।ି ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ ଲାଗି ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବsା ସଂପକର୍େର ଜାଣିବା o େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବୁ ଝବ
ି ାେର ସୁବଧ
ି ା େହବା ସକାେଶ

େସଗୁଡ଼କ
ି eହି ପୁsି କାେର ଦଶର୍ାଯାiଛି । ଆiନେର ବା eହି ବ୍ୟବsାଗୁଡ଼କ
ି େର ମ େସହି aପରାଧଗୁଡ଼କ
ି ଲାଗି ଆନୁ ପାତିକ ଦଣ୍ଡ
ବ୍ୟବsା ରହିଛ।ି
ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ o ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ଵnେର ଆiନେର ବା ବିଭିn ବ୍ୟବsାକୁ ତାଙ୍କର େo୍ଵବ୍ସାiଟ୍େର aପ୍େଲାଡ଼
କରିଛnି o ନିବର୍ାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ଵnୀୟ kୁd ପୁsି କା o ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବୁ କ୍ ମ

pକାଶିତ କରିଛnି । ମାt ସାଧାରଣ ନାଗରିକ o

େଭାଟରମାନଙ୍କ aବଗତି ଲାଗି େକୗଣସି ପୁsକ pକାଶିତ କରିନାହାnି । େତଣୁ eହି ପୁsି କାଟି ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କ ତଥା aନ୍ୟାନ୍ୟ େଷ୍ଟକ୍
େହାଲ୍ଡରଙ୍କ ସୂଚନା ତଥା aବଗତି ନିମେn pକାଶିତ େହବାକୁ ଯାuଛି ଯାହାକି ସମsଙ୍କ ପାiଁ uପାେଦୟ େହବ େବାଲି ଆଶା
କରାଯାuଛି ।

ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ o ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମ୍ଵnୀୟ ଆiନଗତ ବ୍ୟବsା
k.ସଂ.

aପରାଧର ସଂkୀp ବିବରଣୀ

ଧାରା/ନିୟମାବଳୀ

କିpକାର

ଦଣ୍ଡ

aପରାଧ
ସଭା ସମିତ ି ସଂkାnୀୟ ନିବର୍ାଚନ aପରାଧ
1

ଭାରତର ବିଭିn ବଗର୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମ େର ଜାତି, େଲାକ
ଧମର୍, ବଣ୍ଣର୍, ସଂpଦାୟ ବା ଭାଷାକୁ ଭିtକ
ି ରି ଶତ୍ରୁତା ବା a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

ଘୃଣା ଭାବ uେdକ କରିବା ଲାଗି େpାtାହିତ କରିବା ବା ଧାରା 125 o ଭାରତୀୟ
ଦଣ୍ଡ

କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରିବା

(ଆiପିସ)ି ର

3 ବଷର୍ କାରାବାସ
ବା

େଜାରିମାନା

କିମ୍ଵା uଭୟ

ସଂହିତା
ଧାରା

153କ)
2.

େଭାଟ gହଣ େଶଷ େହବା ଲାଗି ଧାଯର୍୍ୟ େହାi ବା େଲାକ
ସମୟର aଠଚାଳିଶି ଘଣ୍ଟା ମ େର ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା a ନିୟମ,
କରିବା ନିେଷଧ ।

ଧାରା 126

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

2 ବଷର୍ କାରାବାସ
ବା

େଜାରିମାନା

କିମ୍ଵା uଭୟ

େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟkି(କ)

େକୗଣସି

ନିବର୍ାଚନ

ସଂkାnୀୟ

େକୗଣସି

ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା ବା େଶାଭାଯାtା ଡାକିେବ ନାହ,
aନୁ ଷ୍ଠିତ କରିେବ ନାହ ବା ତହେର େଯାଗ େଦେବ ନାହ
ବା ଭାଷଣ େଦେବ ନାହ; ବା
(ଖ) ସିେନମାେଟାgାଫ୍, େଟଲିଭିଜନ ବା େସହିଭଳି
aନ୍ୟାନ୍ୟ

uପକରଣ

ମା ମେର

ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ
2
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େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ ବିଷୟ pଦଶର୍ନ କରିେବ
ନାହ ।

(ଗ) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନେର େଭାଟ gହଣ େଶଷ େହବା
ଲାଗି ଧାଯର୍୍ୟ ସମୟର aଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମ େର େଭାଟ
gହଣ aଞ୍ଚଳେର ସବର୍ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ କଲାଭଳି
େକୗଣସି pକାର ବାଦ୍ୟଯnt o ସଙ୍ଗୀତ କାଯର୍୍ୟkମ ବା
େକୗଣସି pକାର ନାଟକ ବା eଟର ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି
ଆେମାଦଦାୟକ କାଯର୍୍ୟkମ ଜରିଆେର ନିବର୍ାଚନ pଚାର
କରିବା uେdଶ୍ୟେର aନୁ ଷ୍ଠିତ କରିେବ ନାହ ବା
aନୁ ଷ୍ଠିତ କରିବା ଲାଗି ଆେୟାଜନ କରିେବ ନାହ ।
3.

େକୗଣସି ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭାେର ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳିତ ଢଙ୍ଗେର େଲାକ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ uସୁକାiବା ।

a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

ଧାରା 127

6 (ଛa) ମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା କିମ୍ଵା
uଭୟ

ଯାନ ବାହାନ ସଂkାnୀୟ aପରାଧ
1.

pାଥର୍ୀ ନିେଜ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର େକୗଣସି ସଦସ୍ୟ ବା େଲାକ
ତାହାଙ୍କ eେଜଣ୍ଟଙ୍କ ଭିn aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକଙ୍କ a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

ଯାନକୁ ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଭାଟ gହଣ େକndେର ଧାରା 133

3 (ତିନ)ି ମାସ
କାରାବାସ

o

େଜାରିମାନା

ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ବିନା ଭଡ଼ାେର େବଆiନ ଭାେବ
ଭଡ଼ାେର ଆଣnି ବା େଯାଗାଡ଼ କରnି େତେବ େସ
aପରାଧ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚିତ େହେବ ।

ନିବର୍ାଚନ କାଯର୍୍ୟେର ନିେୟାଜିତ a କାରୀ / ବ୍ୟkି ଙ୍କ ସଂkାnେର
1.

େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନେର େଭାଟ୍ gହଣ ବା େଭାଟ୍ ଗଣତି େଲାକ
କାଯର୍୍ୟେର ନିେୟାଜିତ

ବା pେତ୍ୟକ a କାରୀ, a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

କିରାଣୀ, eେଜଣ୍ଟ୍ ବା aନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟkି, େଭାଟ ଦାନ ଧାରା 128

ସଂପକତ େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିେବ । eହାର

3 (ତିନ)ି ମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା

uଭୟ

ulଘଂନ କେଲ ତାହା aପରାଧ ରୂେପ ବିେବଚିତ
େହବ।
2.

ନିବର୍ାଚନ ପରିଚାଳନା କାଯର୍୍ୟ ସହିତ ସଂପୃk େକୗଣସି େଲାକ
ପଦା କାରୀ,

ନିବର୍ାଚନେର

pତିdndିତା

କରୁ ବା a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କୁ (େକବଳ େଭାଟ େଦବା ବ୍ୟତୀତ) ଧାରା 129

ସମଥର୍ନ କଲାଭଳି େକୗଣସି କାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହ ।
3.

6 (ଛa) ମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା

uଭୟ

େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ େଯ େକୗଣସି କାଯର୍୍ୟ େଲାକ
ସହିତ ସଂପୃk େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା ଯୁkିଯୁk a ନିୟମ,
କାରଣ ନଥାi ଆଫି ସିକ କtର୍ବ୍ୟେର aବେହଳା ଧାରା 134

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

ଟ.

500/-

ପଯର୍୍ୟn
େଜାରିମାନା

pଦଶର୍ନ।

3
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4.

ସରକାରୀ ଚାକିରେି ର ବା େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkି େକୗଣସି େଲାକ
pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ବା େପାଲିଂ eେଜଣ୍ଟ୍ କିମ୍ଵା a ନିୟମ,
ଗଣନା eେଜଣ୍ଟ୍ ଭାେବ କାଯର୍୍ୟ କରିବା ।

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

ଧାରା 134 A

3 (ତିନ)ି ମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା

uଭୟ

େଭାଟ gହଣ ତାରିଖ / (ତାରିଖଗୁଡ଼କ
ି େର) େଭାଟ gହଣ େକnd ଠାେର ବା ନିକଟେର
1.

େଭାଟ gହଣ ତାରିଖ / (ତାରିଖଗୁଡ଼କ
ି େର) ନିେମ୍ନାk େଲାକ
କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ ନିେଷଧ କରାଯାiଛି :-

a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ

250/-

ପଯର୍୍ୟn

1951ର

େଜାରିମାନା

ଧାରା 130

(କ) େଭାଟ୍ gହଣ େକnd ବା ତାହାର ଆଖପାଖେର

ଟ.

େଭାଟ pଚାର କରିବା ; ବା
(ଖ) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକଙ୍କର େଭାଟ ପାiଁ aନୁ ନୟ
କରିବା; ବା
(ଗ) େକୗଣସି ନିdଷ୍ଟ pାଥର୍ୀଙ୍କୁ େଭାଟ ନ େଦବା
ସକାେଶ େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ pବtର୍ାiବା; ବା
(ଙ) ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ (ସରକାରୀ େନାଟିସ୍ ଭିn
aନ୍ୟ) େକୗଣସି େନାଟିସ୍ ବା ଚିh pଦଶତ କରିବା
2.

େଭାଟ gହଣ କାଯର୍୍ୟkମେର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କଲାଭଳି େଲାକ
େଭାଟ gହଣ େକndେର ବା ତାହାର ଚତୁ ଃପାଶ୍ଵର୍େର a ନିୟମ,

pତିନ ି t pି ଜାiଡିଂ
1951ର aଫି ସରଙ୍କ

3 (ତିନ)ି ମାସ
କାରାବାସ

ବା
ବା

େକୗଣସି ବ୍ୟkି eଣୁ େତଣୁ ଭାବେର ବଡ଼ ପାଟିେର ଧାରା 131

ଆେଦଶ

େଜାରିମାନା

ଚିtାର କରିବା ବା ଲାu sିକର, େମଗା େଫାନ୍

ବଳେର

uଭୟ

iତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କେଲ େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ଗିରଫ

େପାଲିସ୍,

ି ୁ େଯ
କରାଯାiପାରିବ o େସହି uପକରଣଗୁଡ଼କ

ସଂପୃk

େକୗଣସି ପୁଲିସ୍ a କାରୀଙ୍କ dାରା ଜବତ କରାଯିବ

aପରାଧୀକୁ
ଗିରଫ
କରିପାରିେବ

3.

େଭାଟgହଣ େକndେର େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା େଲାକ
aସଦାଚରଣ pଦଶର୍ନ, ବା pି ଜାiଡ଼ିଂ aଫି ସରଙ୍କ dାରା a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

3 (ତିନ)ି ମାସ
କାରାବାସ

ବା

ଦିଆଯାi ବା ବି ସmତ ନିେdର୍ଶନାମାର aବମାନନା ଧାରା 132

େଜାରିମାନା

ବା

କେଲ େଭାଟ gହଣ େକndର ଦାୟିtେର

uଭୟ

ବା େଯ

େକୗଣସି େପାଲି ସ a କାରୀଙ୍କ dାରା ସଂପୃk ବ୍ୟkିଙ୍କୁ

uk େକndରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାi ପାରିବ ।
େସପରି ବିତାଡ଼ିତ ବ୍ୟkି, pି ଜାiଡ଼ିଂ aଫି ସରଙ୍କ ବିନା
aନୁ ମତିେର ପୁନବର୍ାର େଭାଟ gହଣ େକndେର pେବଶ

କେଲ ତାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାiପାରିବ ।
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astଶst ବହନ କରିବା ସଂkାnେର :
1.

ରିଟଣ୍ଣଂ aଫି ସର, pି ଜାiଡ଼ିଂ aଫି ସର, େଯ େକୗଣସି େଲାକ
ପୁଲିସ୍ a କାରୀ, େଭାଟ gହଣ େକndେର ଶାnି a ନିୟମ,

1951ର

2 ବଷର୍ କାରାବାସ
ବା

ଧାରା 134ଖ

ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଯୁk aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkି
େଯ କି େଭାଟ gହଣ େକndର ଦାୟୀtେର

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ

େଜାରିମାନା

ବା uଭୟ

େବ

େସମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkି ଯଦି େଭାଟ
gହଣ ଦିନ astଶst (astଶst a ନିୟମ, 1959େର
ସଂjା କରାେହାi ବା ମେତ) ସହିତ ଆଖପାଖ େଭାଟ
gହଣ େକndେର ଯିବା ଆସିବା କରnି େତେବ େସ

aପରାଧ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

iଭିeମ୍ / େଭାଟ୍ କାଗଜ େହର୍େଫର୍ କରିବା ସଂkାnେର :
1.

େଯେବ େକୗଣସି େଭାଟ gହଣ େକndର pି ଜାiଡ଼ିଂ େଲାକ
aଫି ସରଙ୍କର ବିଶ୍ଵାସ କରିବାର କାରଣ ଥାe େଯ a ନିୟମ,

pତିନ ି t pି ଜାiଡିଂ
1951ର aଫି ସରଙ୍କ

କାରାବାସ

ବା

ଆେଦଶkେମ େଜାରିମାନା

କାଗଜ ବା iଭିeମ୍ େନiଛnି େତେବ େସହି a କାରୀ

େପାଲିସ

େସପରି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ନିେଜ ଗିରଫ କରିପାରିେବ ବା

a କାରୀ

େକୗଣସି ପୁଲିସ୍ a କାରୀଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା

aପରାଧୀକୁ

ଲାଗି ନିେdର୍ଶ େଦiପାରିେବ o େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ତଲାସି

ଗିରଫ

କରିପାରିେବ ବା େକୗଣସି a କାରୀଙ୍କ dାରା ତଲାସି

କରିପାରିେବ
େଲାକ

ବୁ ଥ୍ ଜବର ଦଖଲ eକ aପରାଧ,

a ନିୟମ,

ନିେମ୍ନାk ବିଷୟ ମାନ ‘ବୁ ଥ୍ ଜବର ଦଖଲ’ ମ େର

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

ଧାରା 135କ

anଭର୍ୁk :-

ବା

uଭୟ

ଯଦି

ସରକାରୀ

ଚାକିରେି ର ଥାi
େକୗଣସି

ବ୍ୟkି

େସପରି aପରାଧ

1. େଭାଟ gହଣ େକndକୁ ଜବର ଦଖଲ କରିବା ବା

କରnି

େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଭାଟ gହଣ ପାiଁ େକୗଣସି sାନ sିର

3ରୁ

କରି େପାଲିଂ a କାରୀମାନଙ୍କୁ େଭାଟ କାଗଜ ବା
େଭାଟିଂ େମସିନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିବା;

େତେବ
5

ବଷର୍

କାରାବାସ

o

େଜାରିମାନା eବଂ

2. ବା ତାଙ୍କର ବା େସମାନଙ୍କର ସମଥର୍କମାନଙ୍କୁ

aନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାiଁ

େଭାଟ େଦବା ଲାଗି aନୁ ମତି େଦବା o aନ୍ୟମାନଙ୍କୁ

1ରୁ

େସମାନଙ୍କର େଭାଟ ଦାନ କରିବା ଲାଗି ବାରଣ କରିବା/

3

ବଷର୍

କାରାବାସ

o

ପଯର୍୍ୟn

ଧମକ ଚମକ େଦବା;

3. େଭାଟ ଗଣତି sାନକୁ ନିଜ ଦଖଲେର ରଖିବା ।
3.

ବଷର୍

େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଭାଟ gହଣ େକndର ବାହାରକୁ େଭାଟ ଧାରା 135

କରାiପାରିେବ ।

2.

eକ

େଜାରିମାନା

ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଭାଟ କାଗଜ ବା iଭିeମ୍କୁ

େଲାକ

pତାରଣା ପୂବର୍କ ନଷ୍ଟ କରnି ବା େକୗଣସି େଭାଟ୍ a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ
1951ର

ନିବର୍ାଚନ
ଦାୟିtେର

କାଗଜ ବା iଭିeମ୍େର ଲଗାଯାi ବା େକୗଣସି ଧାରା 136

େକୗଣସି

ସରକାରୀ ଚିhକୁ ନଷ୍ଟ କରnି ବା େଭାଟ୍ କାଗଜ ଭିn

a କାରୀ

ବା
ବା
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aନ୍ୟ େକୗଣସି ଜିନଷ
ି େଭାଟ୍ ବାkେର ପକାnି ବା

କିରାଣୀ aପରାଧ

iଭିeମ୍ର ଚିh / ନାମ / ବାଲାଟ୍ ବଟନ uପେର aଠା

କେଲ

2

ବଷର୍

dାରା େକୗଣସି କାଗଜ ଲଗାnି େତେବ େସ aପରାଧ

କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା

କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

ମାt

uଭୟ

aନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାiଁ
6 (ଛa) ମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା
େଭାଟ େଦବା a କାରରୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ସଂkାnେର :
1.

େଭାଟ gହଣ ତାରିଖ ଦିନ ହକ୍ଦାର େକୗଣସି େଲାକ
କମର୍ଚାରୀଙ୍କୁ

ନିେୟାଜକଙ୍କ dାରା ସେବତନ ଛୁ ଟ ି a ନିୟମ,

ନାମଂଜୁ ର କରିବା

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

ଧାରା 135ଖ

ଟ.

500/-

ପଯର୍୍ୟn
େଜାରିମାନା

େଭାଟରମାନଙ୍କୁ ଭୟ pଦଶର୍ନ / pେଲାଭନରୁ େରାକିବା ସଂkାnେର :
1.

େଯ େକହି ଯଦି aନୁ ସଚ
ୂ ୀତ
ୂ ୀତ ଜାତି / aନୁ ସୂଚୀତ aନୁ ସଚ

ଜାତି

o ଧtର୍ବ୍ୟ

ଜନଜାତିର େକୗଣସି େଲାକଙ୍କୁ େଭାଟ ନ େଦବାକୁ ବା aନୁ ସଚ
ୂ ୀତ ଜନଜାତି pତି
େକୗଣସି ନିdଷ୍ଟ ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ଆiନେର ବା ବ୍ୟବsା ଭିn (ନିଷ୍ଠୁରତା

ନିବାରଣ)

aନ୍ୟ େକୗଣସି uପାୟେର େଭାଟ େଦବାକୁ ବଳ a ନିୟମ,

1989ର

pେୟାଗ କରnି ବା ଭୟଭୀତ କରnି େତେବ aପରାଧ ଧାରା 3(1)(vii)
କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ।

2.

ଲାଂଚ – (1) େଯ େକହି,(i) େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ pେଲାଭନ uେdଶ୍ୟେର ବା

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ

1 ବଷର୍ କାରାବାସ

ଧାରା 171ଖ/171ଙ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା uଭୟ

aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ େକୗଣସି
a କାର pେୟାଗ କରିବାକୁ େକୗଣସି ପାରିେତାଷିକ
ଦିanି ବା େସପରି େକୗଣସି a କାର pେୟାଗ
କରିବାକୁ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ପୁରsୃତ କରnି ; ବା
(ii) େସପରି େକୗଣସି a କାର pେୟାଗ କରିବା
ସକାେଶ ନିଜ ପାiଁ ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ ପାiଁ
ପୁରsାର sରୂପ େକୗଣସି ପାରିେତାଷିକ gହଣ କରnି
ବା େସପରି େକୗଣସି a କାର pେୟାଗ କରିବା ଲାଗି
େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ pେଲାଭିତ କରnି ବା pେଲାଭିତ
କରିବାକୁ େଚଷ୍ଟା କରnି, େସ ଲାଂଚ େନବା aପରାଧ
କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ :
ପରnୁ ସରକାରୀ ନୀତି ବା ସରକାରୀ କାଯର୍୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ
ପାiଁ େକୗଣସି pତିjା ସଂkାnୀୟ େଘାଷଣା eହି ଧାରା
aନୁ ଯାୟୀ aପରାଧ େହବ ନାହ ।
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(2) େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଯ କି ପାରିେତାଷିକ ଦିanି ବା
େଦବାକୁ ସହମତି pଦାନ କରnି ବା େଦବାକୁ ବା
ପାiବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରnି େସ ପାରିେତାଷିକ େଦiଛnି
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

(3) େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଯ କି ପାରିେତାଷିକ ପାଆnି ବା
gହଣ କରିବାକୁ ସହମତି pଦାନ କରnି ବା ପାiବାକୁ
େଚଷ୍ଟା କରnି େସ ପାରିେତାଷିକ gହଣ କରିଛnି େବାଲି
ବିେବଚନା କରାଯିବ eବଂ େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଯ କି େସ
େଯuଁ କାଯର୍୍ୟ କରିବାକୁ icୁ କ ନୁ ହଁnି o uେdଶ୍ୟମୂଳକ
ଭାେବ େକୗଣସି ପାରିେତାଷିକ gହଣ କରnି ବା େସ
େଯuଁ କାଯର୍୍ୟ କରିନାହାnି େସ ତାହା କରିବା ପାiଁ
ପୁରsାର ରୂେପ ତାହା gହଣ କରିଛnି େତେବ େସ
ପୁରsାର sରୂପ ପାରିେତାଷିକ gହଣ କରିଛnି େବାଲି
ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

3.

ଭାରତୀୟ

ନିବର୍ାଚନେର aନୁ ଚତ
ି pଭାବ ପକାiବା, -

ସଂହିତାେର

(1)େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ a କାରକୁ aବାଧ

171ଗ/171ଚ

pେୟାଗ େନi ଯଦି େକହି େscାକୃ ତ ଭାବେର

ଦଣ୍ଡ ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
ଧାରା

1 ବଷର୍ କାରାବାସ
ବା

େଜାରିମାନା

ବା uଭୟ

ହsେkପ କରnି ବା ହsେkପ କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା
କରnି େତେବ େସ ନିବର୍ାଚନେର aନୁ ଚତ
ି pଭାବ
ପକାiବା dାରା aପରାଧ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା

କରାଯିବ ।

(2)uପଧାରା (1)େର ବା ବ୍ୟବsାର ବ୍ୟାପକତା pତି
େକୗଣସି pତିକୂଳ pଭାବ ନ ପକାi, ଯଦି େକହି(କ) େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା େଭାଟରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରnି
େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା େଭାଟରଙ୍କ pତି େଯuଁ ବ୍ୟkି
ଆgହୀ େସପରି େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ େକୗଣସି
pକାରର ଆଘାତ କରnି, ବା
(ଖ) େଦୖବୀ apସnତା ବା ଆ ାtିକ aପବାଦ
uେdଶ୍ୟେର େସ ନିେଜ ବା େକୗଣସି ବ୍ୟkି େଯେବ
େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା େଭାଟରଙ୍କୁ pେଲାଭିତ କରnି ବା
pେଲାଭିତ କରିବାକୁ

pେଚଷ୍ଟା କରିଛnି େବାଲି

ଜଣାପେଡ଼ େତେବ uପଧାରା (1) aଥର୍ାନୁ ସାେର େସ
pାଥର୍ୀ ବା େଭାଟରଙ୍କ ମୁk o aବାଧ ନିବର୍ାଚନ
ସଂପକତ a କାର ସଂkାnେର ହsେkପ କରିଛnି
େବାଲି ବିେବଚିତ େହବ ।

(3) େକୗଣସି ସରକାରୀ ନୀତି ବା ସରକାରୀ
କାଯର୍୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସଂପକତ pତିଶ୍ରୁତ ି କିମ୍ଵା ନିବର୍ାଚକ
a କାର pତି ହsେkପ ନକରି େକବଳ ଆiନଗତ
7
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a କାର pେୟାଗ କରିବା ସଂkାnୀୟ େଘାଷଣାନାମା
eହିଧାରାର ମମର୍ାନୁ ସାେର ହsେkପ କରାଯାiଛି
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ନାହ ।

4.

ନିବର୍ାଚନେର ପରିଚୟ pଦାନ :
େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନେର େଯେବ େକହି aନ୍ୟ େକୗଣସି
ବ୍ୟkି, େସ ଜୀବିତ ବା ମୃତ େହାiଥାnୁ

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ

1 ବଷର୍ କାରାବାସ

ଧାରା 171ଘ/171ଚ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା uଭୟ

ବା

ନେହାiଥାnୁ ବା ତାଙ୍କର apକୃ ତ ନାମ େହାiଥାu ବା
େହାi ନଥାu ବା ନିବର୍ାଚନେର ଥେର େଭାଟ େଦi
ମ

ନିଜ ନାମେର େଭାଟ କାଗଜ େନବା ଲାଗି େସହି

ନିବର୍ାଚନେର େଭାଟ େଦବା ଆେବଦନ କରnି o
େସପରି େକୗଣସି uପାୟେର େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା
େଭାଟ ଦାନ କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରnି ବା pେରାଚନା
ଦିanି େତେବ େସ uk ନିବର୍ାଚନେର ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ
pଦାନ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚିତ େହେବ :
ପରnୁ aନ୍ୟ ପାiଁ େଭାଟ େଦବା ଲାଗି ତତ୍ ସମେୟ
ବଳବtର ବା େକୗଣସି ବି aନୁ ଯାୟୀ େଯେବ େକହି
aନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାiଁ େଭାଟ େଦବା ସକାେଶ ତାଙ୍କୁ
pା କୃ ତ କରାଯାiଥାe େତେବ େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କ ଲାଗି
eହି ଧାରାେର

ନାହ ।
5.

ବା େକୗଣସି ବିଷୟ pେଯାଜ୍ୟ େହବ

ଯଦି େକହି େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ ଫଳାଫଳକୁ

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ

େଜାରିମାନା

pଭାବିତ କଲାଭଳି uେdଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କ ବ୍ୟkିଗତ ଧାରା 171ଛ
ଚରିt ବା ଆଚରଣ ସଂkାnେର ମିଥ୍ୟା ବିବୃତ ି pକାଶିତ
କରnି େତେବ େସ aପରାଧ କରିଛnି େବାଲି

ବିେବଚନା କରାଯିବ ।
6.

େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ଲିଖିତାକାରେର ସାଧାରଣ ବା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ

ପାଞ୍ଚ ଶହ ଟଙ୍କା

ବିେଶଷ pା କାର ବିନା େଯ େକହି େକୗଣସି ଧାରା 171ଜ

ପଯର୍୍ୟn

ସବର୍ସାଧାରଣ ସଭା ବା େକୗଣସି ବିjାପନ, ସକର୍ୁଲାର

େଜାରିମାନା ଦଣ୍ଡ

ବା pକାଶନ ବା aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି ବାବଦେର
େହuନା

କାହକି ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ

େpାtାହିତ କରିବା ଲାଗି େକୗଣସି ବ୍ୟୟ କରnି ବା
କରିବାକୁ pା କୃ ତ କରnି :
ପରnୁ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା ଯଦି କରାଯାi ବା
େସପରି େକୗଣସି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କର
ଲିଖିତାକାରେର aନୁ େମାଦନ ବିନା େଯuଁ ତାରିଖେର

େସପରି ବ୍ୟୟ କରାଗଲା । େସହି ଠାରୁ ଦଶ ଦିନ

ମ େର ଦଶ ଟଙ୍କାରୁ a କ େହu ନଥାe େତେବ େସ,
8
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ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କର pା କାର ବଳେର େସହି ବ୍ୟୟ
କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ।

7.

ବିଭିn ବଗର୍ର େଲାକମାନଙ୍କ ମ େର ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣାଭାବ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ

ପାଞ୍ଚ ବଷର୍ ପଯର୍୍ୟn

ବା ବିେdଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ବା େpାtାହିତ କରୁ ବା ବିବୃତ,ି -

କାରାବାସ

ଧାରା 505(2)

o

େଜାରିମାନା

ଧମର୍, ବଣ୍ଣର୍, ଜନ୍ମsାନ, ବାସsାନ, ଭାଷା, ଜାତି ବା
ସଂpଦାୟ ସଂkାnେର େହu ବା aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି
କାରଣ େଯାଗଁୁ େହu ନା କାହକି ବିଭିn ଆଂଚଳିକ ଦଳ
ବା ଜାତି ବା ସଂpଦାୟ ମ େର ବିଭିn ଧମର୍, ଜାତି o
ଭାଷାଗତ ଭିnତାକୁ େନi ଶତ୍ରୁତା, ଘୃଣାଭାବ ବା
ବିେdଷ ସୃଷ୍ଟି କରnି ବା କରିବାକୁ େpାtାହିତ କରିବା
uେdଶ୍ୟେର ଯଦି େକହି ଗୁଜବ ବା uଦ୍େବଗ ଜନକ
ଖବର ଥାi େକୗଣସି ବିବୃତ ି ବା ରିେପାଟ୍ର୍ psୁ ତ,
pକାଶିତ ବା ବଣ୍ଟନ କରnି େତେବ େସ ତିନ ି ବଷର୍
ପଯର୍୍ୟn କାରାବାସେର ବା େଜାରିମାନାେର ବା uଭୟ
ଦଣ୍ଡେର ଦଣ୍ଡିତ େହେବ।
8.

ମିଥ୍ୟା ଆଫି େଡଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ dାରା େଲାକ
ଦାଖଲ କରାଯାi ବା ଆଫି େଡଭିଟ୍େର େକୗଣସି a ନିୟମ,
ସୂଚନା େଗାପନ ରଖିବା

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

ଧାରା 125କ

ଛaମାସ
କାରାବାସ

ବା

େଜାରିମାନା

ବା

uଭୟ
9.

େଭାଟର

ତାଲି କା

psୁ ତ,ି

ପୁନଃନିରୀkଣ

o େଲାକ

ସଂେଶାଧନେର ବା େଭାଟର ତାଲିକାେର େକୗଣସି a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1950ର

ନୂ ତନ ନାମ anଭର୍ୁk କରିବା ବା uk ତାଲିକାରୁ ଧାରା-31

1 ବଷର୍ କାରାବାସ
ବା

େଜାରିମାନା

ବା uଭୟ

େକୗଣସି ନାମ ବାଦ େଦବା ସଂkାnେର ମିଥ୍ୟା
େଘାଷଣାନାମା ଦାଖଲ କରିବା
କtର୍ବ୍ୟରତ ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀଙ୍କ pତି kତି ଘଟାiବା ସଂkାnେର
1.

େକୗଣସି ସରକାରୀ କମର୍ଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କtର୍ବ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧtର୍ବ୍ୟ

2ରୁ

ସଂପାଦନ କରିବାେର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ଯଦି ଧାରା 332/333/353

ପଯର୍୍ୟn

େକହି େscାକୃ ତ ଭାବେର ସାମାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତର

କାରାବାସ

ଆଘାତ ବା ଆkମଣ କରnି ।

10

ବଷର୍
ବା

େଜାରିମାନା

ପାm୍େଲଟ୍ / େପାଷ୍ଟର୍ / ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବିଲ୍ / ପ୍ଲାକାଡ୍ର୍ iତ୍ୟାଦି ସଂkାnେର
1.

ଯଦି େକହି ମୁdାକାର ବା pକାଶକଙ୍କ ନାମ o ଠିକଣା େଲାକ
ନଥାi େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ ପାm୍େଲଟ୍, େପାଷ୍ଟର, a ନିୟମ,

pତିନ ି t ଧtର୍ବ୍ୟ ନୁ େହଁ
1951ର

ଛa

ମାସ

କାରାବାସ ବା ଟ.

ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍ ବା ପ୍ଲାକାଡର୍ ମୁdଣ କରnି ବା pକାଶିତ ଧାରା 127କ

2000/- ପଯର୍୍ୟn

କରnି େତେବ େସ aପରାଧ କରିଛnି େବାଲି ବିେବଚିତ

େଜାରିମାନା

େହେବ ।

ବା

uଭୟ
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ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର :
1.

ଲାଞ୍ଚ :

େଲାକ

(କ) େକୗଣସି uପହାର, େଭଟି ଆକାରେର େକୗଣସି
pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ dାରା ବା pାଥର୍ୀଙ୍କର

pତିନ ି t

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର

1951ର

ସଂପକତ

a ନିୟମ,

ନିବର୍ାଚନ ପିଟସ
ି ନ

ଧାରା 123(1)

ହାiେକାଟର୍େର

ସହମତି ଥାiଁ aନ୍ୟ େଯେକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା ବା

ଦାଖଲ

ତାହାଙ୍କ ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ dାରା େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ

କରାଯାiପାରିବ।

pତ୍ୟk ଭାବେର ବା ପେରାk ଭାବେର ନିେମ୍ନାk
ବିଷୟେର

pେଲାଭିତ

କରିବା

ଲାଗି

େକୗଣସି

ପାରିେତାଷିକ ଦିଆଯାe,(କ) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନେର pାଥର୍ୀ େହବାକୁ ବା pାଥର୍ୀ ନ
େହବାକୁ ବା (pାଥର୍ୀ ପt pତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବା ନ
କରିବାକୁ ) େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ pେଲାଭିତ କରିବା; ବା
(ଖ) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନେର ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ େଭାଟ୍ େଦବାକୁ
ବା େଭାଟ୍ ନ େଦବାକୁ ; ବା
(i) େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ନିବର୍ାଚନେର pାଥର୍ୀ େହବା ପାiଁ
ବା ନ େହବା ପାiଁ; ବା (ତାହାଙ୍କ pାଥର୍ୀ ପt pତ୍ୟାହାର
କରିବାକୁ ବା ନ କରିବାକୁ )
(ii) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକ େଭାଟ୍ େଦବାକୁ ବା େଭାଟ
େଦବାରୁ ନିବୃt ରହିବାକୁ ପୁରsାର sରୂପ କିଛ ି ଦିanି;
(ଖ) େକୗଣସି aଭିpାୟ ବା ପୁରsାର sରୂପ
େହାiଥାu ବା େହାi ନଥାu ନିେମ୍ନାk ଲାଗି େକୗଣସି
ବ୍ୟkି ପାରିେତାଷିକ gହଣ କରିବା ବା gହଣ କରିବାକୁ
ରାଜିନାମା କରିବା,(କ) ନିବର୍ାଚନେର pାଥର୍ୀ େହବାକୁ ବା pାଥର୍ୀ ନ େହବାକୁ
ବା pାଥର୍ୀt pତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବା ନକରିବାକୁ ବା,
(ଖ) ନିଜ ପାiଁ ବା aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ ପାiଁ
େଭାଟ େଦବା ଲାଗି ବା େଭାଟ ଦାନରୁ ନିବୃt ରହିବା
ଲାଗି ବା େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ େଭାଟ େଦବା ଲାଗି ବା
େଭାଟ ଦାନରୁ ନିବୃt ରହିବା ଲାଗି ବା ତାଙ୍କର pାଥର୍ୀt
pତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବା ନକରିବାକୁ pେଲାଭିତ କରିବା
ବା pେଲାଭିତ କରିବା ପାiଁ pେଚଷ୍ଟା କରିବା ଲାଗି
2.

aନୁ ଚତ
ି

pଭାବ

ପକାiବା,-ନିବର୍ାଚନ

ସମ୍ଵnୀୟ େଲାକ

pତିନ ି t

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର

1951ର

ସଂପକତ

େକୗଣସି a କାରକୁ aବାଧ ତଥା ମୁk ଭାବେର a ନିୟମ,
pେୟାଗ କରିବାେର େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାହାଙ୍କ ଧାରା 123(2)

ନିବର୍ାଚନ ପିଟସ
ି ନ୍

eେଜଣ୍ଟ, ବା (pାଥର୍ୀ ବା ତାହାଙ୍କ ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ

ହାiେକାଟ୍ର୍େର

ସହମତି େନi) aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ pତ୍ୟk

ଦାଖଲ
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କରାଯାiପାରିବ।

ବା ପେରାk ଭାବେର pଭାବିତ କରିବା ବା pଭାବିତ
କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରିବା :
(କ) eହି ଖଣ୍ଡେର

ବା ବ୍ୟବsାର ବ୍ୟାପକତା pତି

େକୗଣସି pତିକୂଳ pଭାବ ନ ପକାi େସପରି େକୗଣସି
ବ୍ୟkି େଯ କି,(i) େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ ବା pାଥର୍ୀ ବା
ନିବର୍ାଚକ େଯuଁ ବ୍ୟkିଙ୍କ ଲାଗି ଆgହୀ େସପରି
େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ େକୗଣସି ଜାତି ବା ସଂpଦାୟରୁ
ବହିଷ୍କାର କରିବା, aଜାତିଆ କରିବା ବା ସାମାଜିକ
ବାସn କରିବା ସେମତ ତାଙ୍କର େକୗଣସି pକାର kତି
କରnି ବା ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିanି; ବା
(ii) େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ନିବର୍ାଚକ ବା pାଥର୍ୀ ବା ନିବର୍ାଚକ
େଯuଁ ବ୍ୟkିଙ୍କୁ େଦୖବୀ apସnତା ଆ ାtିକ aପବାଦ
uେdଶ୍ୟେର

pେଲାଭିତ

କରnି ବା

pେଲାଭିତ

କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରnି େତେବ eହି ଖଣ୍ଡର aଥର୍
aନୁ ସାେର େସହି pାଥର୍ୀ o ନିବର୍ାଚକଙ୍କର ମୁk o aବାଧ
ନିବର୍ାଚନ ସଂପକତ a କାର ସଂkାnେର ହsେkପ
କରାଯାiଛି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ :
(ଖ) େକୗଣସି ସରକାରୀ ନୀତି ବା ସରକାରୀ
କାଯର୍୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସଂପକତ pତିଶ୍ରୁତ ି ବା ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ
a କାର pତି ହsେkପ ନକରି େକବଳ ଆiନଗତ
a କାର pେୟାଗ କରିବା ସଂkାnୀୟ େଘାଷଣାନାମା
eହି ଖଣ୍ଡର ମମର୍ାନୁ ସାେର ହsେkପ କରାଯାiଛି
େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ନାହ ।
3

େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧମର୍, ବଣ୍ଣର୍,ଜାତି, ସଂpଦାୟ େଲାକ

pତିନ ି t

ବା ଭାଷାଗତ କାରଣରୁ େଭାଟ େଦବାଲାଗି ବା େଭାଟ a ନିୟମ,

1951ର

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନିତ
ନିବର୍ାଚନ

ଦାନରୁ ନିବୃt ରହିବା ଲାଗି େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର ଧାରା 123(3)

ପିଟସ
ି ନ,

eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କର ସହମତି kେମ aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkି dାରା

ହାiେକାଟର୍େର

ନିେବଦନ କରିବା ବା େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ

ଦାଖଲ

େpାtାହିତ କରିବା ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର

କାରାଯାiପାରିବ

ନିବର୍ାଚନକୁ pତିକୂଳାtକ pଭାବ ପକାiବା ଲାଗି
ଧମର୍ଗତ ଚିh ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବା ଜାତୀୟ ସେଙ୍କତ,
aଥର୍ାତ୍, ଜାତୀୟ ପତାକା ବା ଜାତୀୟ ଚିh ବ୍ୟବହାର
କରିବା ଲାଗି ନିେବଦନ କରିବା
4

େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାହାଙ୍କ eେଜଣ୍ଟ୍ pାଥର୍ୀ ବା େଲାକ
ତାହାଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ ସହମତି kେମ aନ୍ୟ a ନିୟମ,
େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ

pତିନ ି t
1951ର

ଧାରା 123(3କ)
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pତିକୂଳାtକ pଭାବ ପକାiବା ଲାଗି ଧମର୍, ବଣ୍ଣର୍, ଜାତି,
ସଂpଦାୟ ବା ଭାଷାଗତ କାରଣରୁ ଭାରତର ନାଗରିକ
ମାନଙ୍କର ବିଭିn ବଗର୍ ମ େର ଶତ୍ରୁତା ବା ଘୃଣାଭାବ
uେdକ କରିବା ବା କରିବାକୁ pେଚଷ୍ଟା କରିବା
5

େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ େpାtାହିତ କରିବା େଲାକ
ଲାଗି ବା aନ୍ୟ େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ

6

pତିନ ି t

a ନିୟମ,

1951ର

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନିତ
ନିବର୍ାଚନ

pତିକୂଳାtକ pଭାବ ପକାiବା ଲାଗି ସଂପୃk pାଥର୍ୀ ବା ଧାରା 123(3ଖ)

ପିଟସ
ି ନ,

ତାଙ୍କର eେଜଣ୍ଟ୍ ବା pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ

ହାiେକାଟ୍ର୍େର

eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ ସହମତି kେମ aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ

ଦାଖଲ

dାରା ସତୀ pଥା o ତହର ଗାରିମା pଚାର କରିବା ।

କରାଯାiପାରିବ

େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କର ବ୍ୟkିଗତ ବା ଆଚରଣ ବା ତାଙ୍କର େଲାକ

pତିନ ି t

pାଥର୍ୀt ସଂkାnେର ବା uk pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ pତି a ନିୟମ,

1951ର

pତିକୂଳାtକ ବିବୃତ ି େଯାଗଁୁ pାଥର୍ୀt pତ୍ୟାହାର ଧାରା 123(4)
ସଂkାnେର େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ
eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କର ସହମତି kେମ aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkି
ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟଗତ ବିବୃତ ି ଦିanି

ଯାହାକି େସ ମିଥ୍ୟା

େବାଲି ବା ସତ୍ୟ ନୁ େହଁ େବାଲି ବିଶ୍ଵାସ କରାଯାe
େସପରି ବିବୃତର
ି pକାଶନ ।
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େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର eେଜଣ୍ଟ୍ ବା pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କ େଲାକ

pତିନ ି t

ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ ସହମତି kେମ aନ୍ୟ େକୗଣସି a ନିୟମ,

1951ର

ବ୍ୟkିଙ୍କ dାରା aଥର୍ pଦାନ କରି େହu ବା aନ୍ୟଥା ଧାରା 123(5)
େକୗଣସି ଯାନ ବା ଜଳଯାନ ଭଡାେର ଆଣିବା ବା
ରଖିବା; ବା େଭାଟ gହଣ ଲାଗି ଧାରା 25େର

ବା

ବ୍ୟବsା aନୁ ଯାୟୀ େକୗଣସି େଭାଟ୍ gହଣ େକndକୁ ବା
େକndଠାରୁ ଧାରା 29 ର uପଧାରା (1) aନୁ ଯାୟୀ
sିରୀକୃ ତ sାନରୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି (ନିେଜ pାଥର୍ୀ,
ତାହାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବା ତାହାଙ୍କ eେଜଣ୍ଟଙ୍କ ଭିn
aନ୍ୟ) େକୗଣସି ନିବର୍ାଚକଙ୍କୁ ବିନା ଭଡାେର େନବା
ଆଣିବା ଲାଗି େସପରି ଯାନ ବା ଜଳଯାନ ବ୍ୟବହାର

କରିବା ।
8

ଧାରା 77 ର ବ୍ୟବsାର ulଘଂନ kେମ ବ୍ୟୟକରିବା େଲାକ
ବା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ pା କୃ ତ କରିବା

pତିନ ି t

a ନିୟମ,

1951ର

ଧାରା 123(6)

9

ସରକାରୀ ଚାକିରେି ର

ବା େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟkି o େଲାକ

ନିେମ୍ନାk ବଗର୍ର କମର୍ଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ େକୗଣସି pାଥର୍ୀଙ୍କ a ନିୟମ,

pତିନ ି t
1951ର

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନିତ
ନିବର୍ାଚନ
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ନିବର୍ାଚନକୁ େpାtାହନ େଦବାଲାଗି (େଭାଟ୍ େଦବା ଭିn ଧାରା 123(7)

ପିଟସ
ି ନ,

aନ୍ୟ) େକୗଣସି ସହାୟତା pଦାନ ସକାେଶ େକୗଣସି

ହାiେକାଟର୍େର

pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କ eେଜଣ୍ଟ ବା pାଥର୍ୀ ବା ତାଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ

ଦାଖଲ

eେଜଣ୍ଟ୍ ଙ୍କ ସହାୟତା kେମ aନ୍ୟ େକୗଣସି ବ୍ୟkିଙ୍କ

କରାଯାiପାରିବ

dାରା ହାସଲ କରିବା ବା ହାସଲ କରିବାକୁ pବtର୍ାiବା
ବା pେଚଷ୍ଟା କରିବା :(କ) େଗେଜଟ୍ଭୁk a କାରୀ;
(ଖ) ବୃ tଧ
ି ାରୀ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ o ମାଜିେଷ୍ଟ୍ରଟ୍;
(ଗ) େକnd ସରକାରଙ୍କ ସଶst ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ;
(ଘ) ପୁଲିସ୍ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ;
(ଙ) aବକାରୀ ବିଭାଗର a କାରୀ;
(ଚ) gାମ ରାଜs a କାରୀ, ଲାମ୍ଵଦାର, ମାଲଗୁଜାର,
ପେଟଲ, େଦଶମୁଖ ବା ରାଜs ଆଦାୟ କରୁ ବା aନ୍ୟ
େଯ େକୗଣସି

ପଦବୀର a କାରୀ, େଯuଁମାେନ କି

େସମାନଙ୍କ dାରା ଆଦାୟ େହu ବା ଭୂ-ରାଜsରୁ
ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆnି କିnୁ େସମାେନ େକୗଣସି ପୁଲିସ୍ର
କାଯର୍୍ୟ ସଂପାଦନ କରnି ନାହ ; o
(ଛ) େଯପରି ବିହତ
ି େହାiପାେର ସରକାରୀ େସବାେର
ବା େସପରି aନ୍ୟାନ୍ୟ ବଗର୍ର କମର୍ଚାରୀ ।
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େକୗଣସି pାଥର୍ୀ ବା ତାହାଙ୍କ eେଜଣ୍ଟ ବା aନ୍ୟ ବ୍ୟkିଙ୍କ େଲାକ
a ନିୟମ,

dାରା ବୁ ଥ ଜବର ଦଖଲ :(1)eହି ଧାରାେର

pତିନ ି t

ବା ‘eେଜଣ୍ଟ’ aଭିବ୍ୟkିେର େଯ

େକୗଣସି ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ, େପାଲିଂ eେଜଣ୍ଟ o
pାଥର୍ୀଙ୍କର ସହମତି kେମ ନିବର୍ାଚନ ସଂkାnୀୟ
କାଯର୍୍ୟେର eେଜଣ୍ଟ ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କରୁ ବା aନ୍ୟ

ଧାରା 123(8)

1951ର

ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଜନିତ
ନିବର୍ାଚନ
ପିଟସ
ି ନ,
ହାiେକାଟର୍େର
ଦାଖଲ
କରାଯାiପାରିବ

େକୗଣସି ବ୍ୟkି anଭର୍ୁk aଟnି ।
(2)ଯଦି େକୗଣସି ବ୍ୟkି pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନ eେଜଣ୍ଟ
ରୂେପ କାଯର୍୍ୟ କରୁ େବ େତେବ ଖଣ୍ଠ (7) uେdଶ୍ୟେର
େସ ସଂପୃk pାଥର୍ୀଙ୍କର ନିବର୍ାଚନକୁ େpାtାହିତ କରିବା
ଲାଗି ସହାୟତ କରୁଛnି େବାଲି ବିେବଚନା କରାଯିବ ।
(3)aନ୍ୟ େଯ େକୗଣସି ବି େର ଯାହା କିଛ ି
ସେtt, େକnd ସରକାରଙ୍କ େସବାେର

ବା

ବା େକୗଣସି

ବ୍ୟkିଙ୍କର (ସେମତ େକndଶାସିତ aଂଚଳ ବା ରାଜ୍ୟ
ସରକାରଙ୍କ aଧୀନେର େସବା କରୁ ବା ବ୍ୟkିଙ୍କର)
ନିଯୁkି, isଫା, େସବା ସମାpି ବା େସବାରୁ ବରଖାs
ବା aପସାରଣ ସଂkାnେର ସରକାରୀ େଗେଜଟ୍େର
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pକାଶନ ନିେମ୍ନାk ବିଷୟଲାଗି ନିଣ୍ଣର୍ାୟକ pମାଣ
େହବ:(i) ଯଥାsିତ ି ; େସପରି ନିଯୁkି , isଫା, େସବା ସମାpି
ବା େସବାରୁ ବରଖାs ବା aପସାରଣ, eବଂ
(ii) େସପରି ନିଯୁkି, ବରଖାs ବା ଯଥାsିତ,ି େସବା
ସମାpି

କାଯର୍୍ୟକାରୀ

େହବା

ତାରିଖ

େସପରି

pକାଶନେର ଦଶର୍ାଯିବ େଯପରିକି େସହି ବ୍ୟkିଙ୍କର
ନିଯୁkି ବା isଫା, େସବା ସମାpି , େସବାରୁ ବହିଷ୍କାର
ବା aପସାରଣ uk ତାରିଖ ଠାରୁ େହାiଛି ।
(4) ଖଣ୍ଡ (8) uେdଶ୍ୟେର ‘ବୁ ଥ୍ ଜବର ଦଖଲ’ ର aଥର୍
ଧାରା 135(କ) େର ଯାହା aଛି େସiଆ େହବ ।
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