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     राज्य ननवडणकू आयोग,महाराष्ट्र 
                                          क्रमाांक  : राननआ-२०१६/लोस्वनेन/प्र.क्र.१२/सां.क. 

  नवीन प्रशासकीय भवन, मांत्रालयासमोर, 
  मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 

                                                                                     मुांबई- 400 032. 
  नदनाांक :  ५ ऑक्टोबर, २०१६. 

 

     आ दे श  

 लोकसभा व नवधानसभचे्या ननवडणकुा सांनवधानातील तरतुदीनुसार ननभभय, मुक्त व पारदशभक 

होण्याच्या दृष्ट्टीने ननवडणकुीच्यावळेी पक्षाची व उमेदवाराांची वतभणकू कशी असावी याबाबत सवभ 

राजकीय पक्षाांनी १९६६ मध्ये एक आदशभ आचारसांनहता तयार केली.  ही आचारसांनहता जरी लोकसभा 

व नवधानसभनेे पानरत केलेला अनधननयम नसला तरीही सवभ राजकीय पक्ष, शासन व मा. न्यायालयाने 

त्यास पाठिंबा नदला असनू, प्रत्येक ननवडणकुीमध्ये या आदशभ आचारसांनहते (वळेोवळेी सुधारणाांसह) 

प्रमाणे कायभवाही केली जाते. 

२. देशाच्या, राज्याांच्या व स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या स्तरावर अथभसांकल्पीय तरतुदीमधून खचभ 

केला जातो.  यानशवाय, ननवडून आलेल्या प्रनतननधींना स्थाननक स्तरावर सामानजक कामाांवर खचभ 

करण्यासािंी काही स्वचे्छा ननधी (Discretionary  Grant) उपलब्ध करून नदला जातो. 

३. ननवडणकुाांपूवी काही लोकप्रनतननधी स्वचे्छा ननधी मतदाराांवर प्रभाव टाकण्याच्या उदे्दशाने, खचभ 

करतात ही बाब लक्षात घेता  मा.सवोच्च न्यायालयाने नसव्हहल अनपल क्र.१६३२/१९६७ घासी राम 

नवरुध्द दाल ठसग व इतर या प्रकरणामध्ये खालील प्रमाणे अनभप्राय नोंदनवले : 

स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकुाांपूवी 
लोकप्रनतननधींना स्वचे्छा ननधीतून (Discretionary 

Grant) खचभ करण्यावर ननबंध... 
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“..... १४. we are constrained to say that the attitude of Government is far from 

laudable. 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 practices into corrupt practice. Payments from 

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

 

४. आदशभ आचारसांनहता ननवडणकू आयोगाने ननवडणूक कायभक्रम जानहर केलेल्या नदनाांकापासून 

ठकवा ननवडणकुीची अनधसूचना काढलेल्या नदनाकाांपासून लागू करण्यात यावी, याबाबतचा प्रश्न मा. 

उच्च न्यायालय,  पांजाव व हनरयाणा याांनी श्री. हरबांसठसग जलाल याांच्या प्रकरणी नदनाांक २७/५/१९९७ 

रोजी खालीलप्रमाणे अनभप्राय देऊन ननकाली काढलेला आहे :- 

“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 
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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 not only be free form corrupt practices 

but also free from evil practices. 

 

५. मा. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाप्रमाणे राज्य ननवडणकू आयोग ज्या नदवशी ननवडणकुा 

घोनषत करेल त्या नदवसापासून सांबांनधत क्षेत्रात आदशभ आचारसांनहता लागू करण्यात येते. या 

आचारसांनहतेच्या कालावधीमध्ये मतदाराांवर प्रभाव टाकून ननवडणकुाांवर नवपरीत पनरणाम होणार नाही 

याकनरता राज्य ननवडणकू आयोगाने अनेक ननबंध घातलेले आहेत.  मात्र, ननवडणकू कायभक्रम जानहर 

होण्यापूवीच्या कालावधीसािंी स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकुीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाच्या 

वरील आदेशाप्रमाणे स्वचे्छा ननधी (Discretionary Grant) यावर कोणतेही ननबंध घालण्यात आलेले 

नाहीत. 

६. भारत सरकारच्या नदनाांक २८/८/१९६९ च्या मागभदशभक सचूना व त्यावर मा. उच्च न्यायालयाच े

वरील आदेश (पनरच्छेद-४) लक्षात घेता सवभ स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकुाांमध्य े

लोकप्रनतननधीद्वारे स्वचे्छा ननधीमधील करण्यात येणाऱ्या खचावर ननबंध घालणे आवश्यक आहे.  या 

सवभ बाबींचा नवचार करून स्थाननक स्वराज्य सांस्थाांच्या ननवडणकुा ननभभय, मुक्त व पारदशभक होण्याच्या 

दृष्ट्टीने राज्य ननवडणकू आयोग खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे :- 
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७.      आदेश   

 ७.१ कोणत्याही स्थाननक स्वराज्य सांस्थेच्या सावभनत्रक ठकवा पोटननवडणकुीमध्ये सांबांनधत 

स्थाननक स्वराज्य सांस्थेची मुदत सांपण्याच्या तीन मनहने आधीपासून ठकवा ननवडणकू कायभक्रम जाहीर 

केल्यापासून, यापैकी ज ेअगोदर घडेल त्या नदनाांकापासून कोणत्याही लोकप्रनतननधींना त्या स्थाननक 

स्वराज्य सांस्थेच्या क्षते्रातील कामाांवर स्वचे्छा ननधीतून खचभ करता येणार नाही. 

७.२ वरील ननबंध कोणत्या नदनाांकापासून लागू होतील याबाबतचे आदेश, सांबांनधत 

नजल्हानधकारी (नजल्हा पनरषद/पांचायत सनमती, ग्रामपांचायती, नगर पनरषदा/नगर 

पांचायतीकनरता) व महानगरपानलका आयुक्त (महानगरपानलकाांकनरता) याांनी ननगभनमत 

करावते. 

7.3  वरील नदनाांकानांतर (पनर.७.२) कोणत्याही लोकप्रनतननधीने स्वचे्छा ननधीतून कोणत्याही 

प्रकारचे आश्वासन देऊ नये ठकवा मांजुरीसािंी नहयाने प्रस्ताव सांबांनधत अनधकाऱ्याकडे 

सादर करु नये. 

7.4 स्वचे्छा ननधीतून काम मांजुर करणाऱ्या, कायारांभ आदेश देणाऱ्या ठकवा प्रत्यक्ष काम 

करणाऱ्या अनधकारी याांनी खालील बाबींचे कटाक्षने पालन कराव.े 

i.  वरील नदनाांकानांतर (पनर.७.२)  कोणत्याही नवीन कामाच्या प्रस्तावास मांजुरी 

देऊ नये. 

ii.  वरील नदनाांकापूवी (पनर.७.२)  प्रस्ताव मांजूर असेल, पण प्रत्यक्ष कामास सुरुवात 
झाली नसेल तर कायारांभ आदेश देऊ नये ठकवा कामास सुरुवात करु नये. 

iii.  वरील नदनाांकापुवी (पनर.७.२) जर प्रत्यक्ष कामाची सरुुवात झाली असेल तर ते 
काम सुरु िेंवाव.े 

 




