
ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం  

సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి  

(MODEL CODE OF CONDUCT) 
 

 

 భార్త రాజ్యంగంలోన్న 243-కె మరియు 243 జెడ్-ఎ ప్రిచ్చేధ్ం క్ర ంద మరియు ఇందుకు వీలుకల్పంచ్చ ఇతర్ అన్ని 

అధికారాలను పుర్సకరించుకొన్న ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టరంలోన్న గ్రర మ ప్ంయతయలకలకు, మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లకు, జిల్లా  ప్ర జ్ 

ప్రిష్టత్తత లకు, నగర్ ప్ంయతయలకలకు, మున్నసిపాల్టీలకు, మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనులకు స్వేచ్ేగ్ర, న్నజ్యిలకగ్ర, ప్ర శంతంగ్ర 

ఎన్నికలు జరిగే విధ్ంగ్ర రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఇందుమూలంగ్ర, ఈ క్ర ంద తెల్పిన ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళిన్న జ్రీ 

చ్చయుచునిది. 
 

వరిత ంపు మరియు అమలు పార ంతం 

1. )ఎ(  దీన్నన్న సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళిగ్ర భావింయతల్; 

)బి(  ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి పోటీ చ్చస్వ అభ్యరా్థలకు, రాజకీయ పార్ీలకు, మంత్తు లకు, రాష్్టర  ప్ర భుతేం, 

సా్థన్నక సంసాల మరియు సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికలతో సంబంధ్ం వుని ఇతర్ ప్ర భుతే  ఉద్యయగులకు వరిత స్త ంది. 

2. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల షెడ్యయలు ప్ర కటంచిన తేదీ నుండి ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి అమలులోన్నక్ వస్త ంది. 

ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి ఎన్నికల ప్ర క్ర య పూరిత  అయ్యంత వర్కు అమలులో ఉంటంది. 

3. ఈ న్నయమావళిలో ఉప్యోగంచిన ప్దజ్లము మరియు భావము 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంయతయలక రాజ్ చ్ట్్ం, 

1965-ఆంధ్ర  మున్నసిపాల్టీల చ్ట్్ం, 1955-మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనా  చ్ట్్ం మరియు వాట ప్ర కార్ము రూపందించిన 

న్నయమాలలో పేర్పకని భావ, ప్దజ్ల్లన్ని పోల్ ఉంటంది. 

    3(ఎ).  రాష్్టరమంతటా గ్రర మీణ సా్థన్నక సంసాలకు స్థధార్ణ ఎన్నికలను న్నర్ేహంచ్చట్ప్పుడు, ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి 

 కేవలం గ్రర మీణ పార ంతాలకు మాతర మే వరిత స్త ంది, రాష్్టరంలో గల ప్ట్్ణ సా్థన్నక సంసాల ప్రిధిలో ఇది అమలులో 

 వుండదు. అదే విధ్ముగ్ర, రాష్్టరమంతటా ప్ట్్ణ సా్థన్నక సంసాలకు స్థధార్ణ ఎన్నికలను న్నర్ేహంచ్చట్ప్పుడు, ఎన్నికల 

 ప్ర వర్త నా న్నయమావళి కేవలం ప్ట్్ణ పార ంతాలకు మాతర మే వరిత స్త ంది, రాష్్టరంలో గల గ్రర మీణ సా్థన్నక సంసాల ప్రిధిలో 

 ఇది అమలులో వుండదు. 

    3(బి). రాష్్టరం అంతటా కాకుండా సా్థన్నక సంసాలకు ప్రిమిత సంఖ్యలో యాదృచిేక లేదా స్థధార్ణ ఖాళీలను పూరించుట్కు 

ఎన్నికల షెడ్యయలు జ్రీ చ్చసినచో ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత ంపు లేదా అమలు విధానం ఈ క్ర ంద విధ్ంగ్ర 

వుంటంది. 

 

 జెడిపటసి సభుయడు: ఒక జెడిపటసి సా్థనాన్నక్ ఎన్నిక షెడ్యయలు ప్ర కటంచ్బడినపుడు, ఆ జెడిపటసి సా్థనం కల్గన  రెవెనుయ 

డివిజన్ మొతాత న్నక్ ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 ఎంపిటసి సభుయడు: ఒక ఎంపిటసి సా్థనాన్నక్ ఎన్నిక ప్ర కట్న వెలువడినపుడు, ఆ ఎంపిటసి సా్థనం కల్గన మండల ప్ర జ్ 

ప్రిష్టత్తత  మొతాత న్నక్ ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 గ్రర మప్ంయతయలకలోన్న సర్పంచ్  లేదా వార్థు  సభుయడు లేదా రెండింటక్ కల్పి: గ్రర మ ప్ంయతయలకలోన్న సర్పంచ్ లేదా 

వార్థు  సభుయడు లేదా రెండింటక్ కల్పి ఒకేస్థరి ఎన్నిక ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, ఆగ్రర మ ప్ంయతయలక మొతాత న్నక్ ఎన్నికల 

ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 మున్నసిపాల్టీ / నగర్ ప్ంయతయలక సభుయడు:  మున్నసిపాల్టీ/నగర్ ప్ంయతయలకలోన్న సభుయన్న ఎన్నిక 

ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, ఆ మున్నసిపాల్టీ లేదా  నగర్ ప్ంయతయలక మొతాత న్నక్ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టన్ సభుయడు: మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టన్ లోన్న సభుయన్న ఎన్నిక ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, అట్ మున్నసిప్ల్ 

కార్పపరేష్టన్ మొతాత న్నక్ ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 
 

 

 



I. స్థధార్ణ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి: 

1. ఏ పార్ీ లేదా అభ్యరాి గ్రన్న: ప్ర స్త తం నెలకొని విభేదాలను లకవర తర్ం చ్చయడము, ప్ర్సపర్ దేేష్ట భావాన్ని సృష్్ంచ్డము, 

వివిధ్ కుల్లలు, మతాల మధ్య లేదా భాష్టల మధ్య విభేదాలను సృష్్ంచ్చ కార్యకల్లపాలలో పాలొ్గనరాదు. 

2. జ్తి, మతము, కులము, పార ంతము పార తిప్దికగ్ర ఓట వేయమన్న కోర్రాదు. 

3. ఎన్నికల ప్ర యతరాన్నక్ పార రా్న మందిరాలై న దేవాలయము, మసీదు, చ్రిే ల్లంట ప్ర దేశలను వేదికలుగ్ర వాడుకొనరాదు. 

4. ఒక అభ్యరాి యొకక ప్ర జ్ జీవితాన్నక్ సంబంధ్ం లేన్న వయక్త గత విష్టయాలను గ్రన్న, లేదా వాసత వాలను రూడీ 

ప్ర్థచుకోకుండా ఎల్లంట వయక్త గత ఆర్పప్ణలు చ్చయరాదు. 

5. ఒక రాజకీయ పార్ీపై  విమర్శలు చ్చస్వట్ప్పుడు అవి పార్ీ విధానాలకు, కార్యకర మాలకు, గత చ్రితర కు మాతర మే కట్బడి 

వుండాల్. అంతేగ్రన్న, వాసత వాలు తెలుస్కోకుండా ఎల్లంట న్నరాధార్ ఆర్పప్ణలు చ్చయరాదు. 

6. పోటీ చ్చయు అభ్యరా్థల వయక్త గత న్నవాస్థల వదద , వారి అభిపార యాలకు లేదా కార్యకల్లపాలకు వయతిరేకంగ్ర ప్ర దర్శనలు 

లేదా పికెటంగులు ఎట్ ప్రిసాిత్తలలో న్నర్ేహంచ్రాదు. 

7. ఒక పై రవేట / ప్ర భుతే భ్వనాన్ని, ఆ భ్వన యజమాన్న / సంబంధిత అధికారి నుండి వార త మూలకంగ్ర ముందస్త  

అనుమతి పందకుండా, ఆ భ్వనముపై  ఏ పార్ీగ్రన్న, అభ్యరాి గ్రన్న, వారి అనుచ్ర్థలు గ్రన్న పార్ీ / అభ్యరాి జెండాను 

పాత్తట్కు, నోటీస్, పోస్ర్థా  అతిక్ంచుట్, స్లా గనుా  వార యుట్ చ్చయరాదు. ఒకవేళ ఈ విష్టయంలో తగు అనుమతి 

పందినట్ా యితే అట్ వార తపూర్ేకమై న అనుమతి ప్తర ం యొకక కాపీన్న వెంట్నే సంబంధిత ఎన్నికల అధికారిక్ 

ప్ంపాల్. 

8. ఎవరెై నా  ఒక అభ్యరాి లేదా రాజకీయ పార్ీ వారి అనుచ్ర్థలు ఎగుర్వేసిన జెండాను లేదా అంటంచిన పోస్ర్ా ను ఏ 

ఇతర్ అభ్యరాి లేదా అతన్న అనుచ్ర్థలు తొలగంచ్రాదు లేదా పాడు చ్చయరాదు. 

9. ఎన్నికల చ్ట్్ం ప్ర కార్ము అవినీతి ప్దద త్తలు మరియు నేరాలుగ్ర వుని అన్ని కార్యకల్లపాలకు అన్ని రాజకీయ పార్ీలు 

మరియు అభ్యరా్థలు తప్పన్నసరిగ్ర దూర్ంగ్ర వుండాల్. అవేవంటే,- 

(i) మతం, కులం లేదా వరొ్ం పార తిప్దికన ఓట వేయమన్న లేదా ఓట వేయవదద న్న కోర్థట్, మరియు ఓట 

వేయాలన్న కోర్థతూ ఏదై నా మతప్ర్మై న గుర్థత ను ఉప్యోగంచుట్. 

(ii) ముదిర ంచ్చ వారి మరియు ప్ర చుర్ణ కర్త  పేర్థ, చిర్థనామా పేర్పకనకుండా ఏదై నా  పోస్ర్థ, కర్ప్తర o, లీఫ్లా ట్, 

సర్థకయలర్ లేదా ప్ర కట్నను ముదిర ంచుట్ లేదా ప్ర చురించుట్. 

(iii) ఒక అభ్యరాి యొకక ఎన్నిక అవకాశలను ప్ర తికూలంగ్ర ప్ర భావితం చ్చయాలనే ఉదేద శంతో ఆ అభ్యరాి వయక్త గత 

ప్ర వర్త న లేదా నడవడికకు సంబంధించి తప్పుడు లేదా అవాసత వమై న ప్ర కట్నను లేదా వారాత ంశమును 

ప్ర చురించుట్. 

(iv) మర్పక రాజకీయ పార్ీ లేదా అభ్యరాిచ్చ ఏరాపట చ్చయబడిన ఎన్నికల సమావేశన్ని అడుు కొనుట్ లేదా 

చెడగొట్ట్. 

(v) ఈ క్ర ంద సమయాలలో ఊరేగంపులు లేదా బహర్ంగ సభ్లను న్నర్ేహంచుట్ న్నష్దద ము: 

(ఎ)   మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనుా , మున్నసిపాల్టీలు మరియు నగర్ ప్ంయతయలక ఎన్నికల విష్టయంలో 

పోల్ంగు ముగయటాన్నక్ న్నర్ణ యించిన సమయాన్నక్ ముందు 48 గంట్ల నుండి. 

 (బి) జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లు మరియు మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల ఎన్నికల పోల్ంగు ముగయటాన్నక్ 

న్నర్ణ యించిన సమయాన్నక్ ముందు 48 గంట్ల నుండి. 

 (సి) గ్రర మ ప్ంయతయలకలకు జరిగే ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ప్రిసమాప్త ం కావడాన్నక్ న్నర్ణ యించిన 

సమయాన్నక్ ముందు 44 గంట్ల నుండి. 

 (vi) ఓట్ర్ా కు ఏ రూప్ంలోనెై నా లంచ్ము లేదా రివార్థు లు ఇవేజూప్డం. 

 (vii) పోల్ంగు స్్వష్టనుకు 100 మీట్ర్ా  ప్రిదిలోప్ల ఓట్ా  కోసం ప్ర యతర్ం చ్చయుట్ లేదా విజఞ పిత   

           చ్చయుట్. 



(viii) పోల్ంగు స్్వష్టనుకు లేదా పోల్ంగు స్్వష్టను నుండి ఓట్ర్ా కు ఏదై నా ప్ర యాణ సౌకర్యం లేదా ప్ర యాణ 

ఏరాపట్ా ను చ్చయడం. 

(ix) పోల్ంగు స్్వష్టను లోప్ల లేదా దాన్న దరిదాపులలో కర మశిక్షణా రాహతయంగ్ర ప్ర వరిత ంచ్డం లేదా పోల్ంగు 

అధికారి తన డ్యయటీన్న న్నర్ేరిత ంచ్డంలో అడు గంచ్డం. 

(x) వేర్పక ఓట్ర్థ పేర్థ మీద ఓట వేయడాన్నక్ ప్ర యతిించ్డం. 
 

10. ఏదై నా  రాజకీయ పార్ీ లేదా అభ్యరాి, ఇతర్ రాజకీయ పార్ీల లేదా వారి నాయకుల దిష్్ బొమమలను ఊరేగంచ్డము, 

తగులబెట్్డం మరియు ఇతర్ రూపాలలో ప్ర దరిశంచ్డం చ్చయరాదు. 
 

II. సమావేశలు: 

1. అధీకృత సా్థన్నక అధికార్థల నుండి తగన అనుమతి పందకుండా ఏ పార్ీ గ్రనీ, అభ్యరాి గ్రనీ బహర్ంగ సమావేశలు 

లేదా ఊరేగంపులు న్నర్ేహంచ్రాదు. 

2. అధీకృత సా్థన్నక అధికారి నుండి తగన అనుమతి పందకుండా ఏ పార్ీ గ్రనీ, అభ్యరాి గ్రనీ లౌడుసీపకర్థా  

ఉప్యోగంచ్రాదు. అంతేకాకుండా ఉప్నాయస్థలు నేర్థగ్ర లేదా రికార్థు  చ్చసిన ఉప్నాయస్థలు విన్నపించ్డం కోసం 

కాకుండా ఇతర్ విధ్ంగ్ర లౌడుసీపకర్ా ను ఉప్యోగంచ్రాదు. సంగీతాన్ని లేదా పాట్లను విన్నపించ్డాన్నక్ లౌడు 

సీపకర్ా ను ఉప్యోగంచ్రాదు. అనుమతి పందిన బహర్ంగ సమావేశలు మరియు ర్పడుు  షోల వదద  లౌడ్ సీపకర్థా  

ఉదయం 6.00 గంట్ల నుండి రాతిర  10.00 గంట్ల మధ్య మాతర మే ఉప్యోగంయతల్. ఇతర్ అన్ని సందరాాలలో, లౌడ్ 

సీపకర్ా ను ఉదయం 10.00 గంట్ల నుండి స్థయంతర ం 6.00 గంట్ల మధ్య మాతర మే ఉప్యోగంయతల్. పై న తెల్పిన 

న్నబంధ్నలను ఎవరెై నా ఉలా ంఘంచినట్ా యితే, పోలీస్ అధికార్థలు లౌడుసీపకర్ా ను జపుత  చ్చయడాన్నక్ అధికార్ం కల్గ 

ఉంటార్థ. ఎన్నికల ప్ర యతర్ం మూలంగ్ర ఆస్ప్త్తు లలోన్న ర్పగులకు అసౌకర్యం కలుగకుండా న్నవారించ్డాన్నక్ 

ఆస్ప్త్తు ల ప్రిసరాలలో ఏ విధ్మై న శబద కాలుష్టయం కలుగకుండా ఉండేల్ల అన్ని రాజకీయ పార్ీలు మరియు 

అభ్యరా్థలు తగు జ్గర తత లు లకస్కోవాల్.  

3. బహర్ంగ ప్ర దేశలలో ఎన్నికల సమావేశలను న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ అనుమతి మంజూర్థ చ్చస్వ విష్టయంలో అభ్యరా్థల లేదా 

రాజకీయ పార్ీల మధ్య ఏ విధ్మై న ప్క్షపాతాన్ని చూప్రాదు. ఒకే ప్ర దేశంలో ఒకే తేదీ, ఒకే సమయంలో సమావేశలను 

న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ ఒకరికంటే ఎకుకవ మంది అభ్యర్థద లు లేదా రాజకీయ పార్ీల నుండి అభ్యరా్నలు వచిేన సందర్ాంలో 

మొట్్మొదట్ దర్ఖాస్త  చ్చస్కుని అభ్యరాి లేదా పార్ీక్ అనుమతిన్న మంజూర్థ చ్చయాల్. 
 

III. ఊరేగంపులు: 
 

1. ఊరేగంపు పార ర్ంభ్ం కావటాన్నక్ ముందే దాన్న తేదీన్న, పార ర్ంభ్ సమయాన్ని, మారొాన్ని మరియు ఊరేగంపు ముగంపు 

ప్ర దేశన్ని పార్ీ లేదా ఊరేగంపు న్నర్ేహంచ్చ అభ్యరాి న్నర్ణ యింయతల్. మరియు దాన్నన్న తప్పకుండా పాటంయతల్. 

2. ఊరేగంపుకు అవసర్మై న ఏరాపట్ా ను చ్చయడాన్నక్ వీలుగ్ర ఊరేగంపు వివరాలను న్నరాేహకులు సా్థన్నక పోలీస్ 

అధికార్థలకు ముందుగ్ర సమాయతరాన్ని ఇవాేల్. 

3. ఊరేగంపు వెళ్లా  మారొ్ంలో ఏవెై నా న్నషేధాజఞ లు ఉనిట్ా యితే, న్నరాేహకులు సంబంధిత అధీకృత అధికారి చ్చత 

ప్ర తేయకంగ్ర అట్ ఆజఞ లను మినయియింపునకు తగన అనుమతి పందితే తప్ప, అట్ న్నషేధాజఞ లను వార్థ ఖ్చిేతంగ్ర 

పాటంయతల్. 

4. ఊరేగంపు కొనస్థగే దారిలో న్నరాేహకులు ముందుగ్ర తగన చ్ర్యలు లకస్కోవాల్. దాన్న వలా  టార ఫిక్ కు ఏ విధ్మై న 

ఆట్ంకం లేదా ఇబబందులు కలగకుండా వుంటంది. ఊరేగంపు యతల్ల పడవుగ్ర ఉనిట్ా యితే ఊరేగంపును చిని 

చిని న్నడివి గల భాగ్రలుగ్ర విడదీయాల్. ఇందువలా  ఊరేగంపు కొనస్థగే దారిలో ప్ర తేయక్ంచి ఊరేగంపు ర్పడుు  జంక్షనా  

వదద  టార ఫిక్ ను దశలవారీగ్ర వెళ్లా ందుకు అనుమతించ్డాన్నక్ వీలు అవుత్తంది. అందువలా  విప్రీతమై న టార ఫిక్ ర్దీద న్న 

న్నవారించ్వచుేను. 



5. ఊరేగంపులు స్థధ్యమై నంతవర్కు ర్పడుు కు కుడి వెై పున వెళ్లే విధ్ంగ్ర కర మబధీద కరింయతల్. ఊరేగంపు సమయంలో 

డ్యయటీలో వుని పోలీస్ సిబబంది యొకక ఆదేశలను మరియు సలయిలను న్నరాేహకులు ఖ్చిేతంగ్ర పాటంయతల్. 

6. రెండు లేక అంతకంటే ఎకుకవ రాజకీయ పార్ీలు లేదా అభ్యరా్థలు ఒకే రూట్ా లో లేదా ఆ రూటకు సంబంధించిన ఒకే 

మారొ్ంలో, ఒకే సమయంలో ఊరేగంపులు చ్చయవలసి వస్వత , న్నరాేహకులు ఒకరికొకర్థ ముందుగ్రనే ఈ విష్టయంపై  

అవగ్రహనకు వచిే, ఊరేగంపులు  ఒకదాన్నక్ ఒకట ఎదుర్థప్డకుండా లేదా టార ఫిక్ కు అంతరాయం కలుగకుండా 

సరెై న చ్ర్యలు లకస్కోవాల్. సంతృపిత కర్మై న ఏరాపట్ా ను చ్చయడాన్నక్గ్రను సా్థన్నక పోలీస్ల సయియాన్ని లకస్కోవాల్. 

ఇందుకోసం రాజకీయ పార్ీలు ఊరేగంపుకు వీలై నంత ముందుగ్రనే పోలీస్లను  సంప్ర దింయతల్. 

7. ఊరేగంపులో పాలొ్గని వయకుత లు ఏదై నా వస్త వులను లకస్కువెళ్లే విష్టయంలో రాజకీయ పార్ీలు లేదా అభ్యరా్థలు పూరిత  

న్నయంతర ణ కల్గ వుండాల్. ముఖ్యంగ్ర అవాంఛనీయ శకుత లు ఉదేర కాన్నక్ గురి అయిన సందర్ాంలో వార్థ వీటన్న 

దురిేన్నయోగప్ర్చ్చ అవకాశం వుంటంది. 
 

IV. పోల్ంగు ర్పజు: 

1. పోల్ంగు ర్పజున అన్ని రాజకీయ పార్ీలు మరియు అభ్యరా్థలు:- 

(ఎ) వారి అధీకృత ఏజెంట్ా కు తగన బ్యయడీీలు లేదా గురిత ంపు కార్థు లను సర్ఫరా చ్చయాల్. 

 (బి) ఈ క్ర ంది వేళలోా  మదయం సర్ఫరాను న్నల్పివేయాల్:-  

  (1)  జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లు మరియు మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ముగయు 

సమయాన్నక్ (48) నలభై  ఎన్నమిది గంట్ల ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; 

(2)  గ్రర మ ప్ంయతయతి ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ముగయు సమయాన్నక్ (44) నలభై  నాలుగు గంట్ల 

ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; మరియు 

(3)  మున్నిప్ల్ కార్పపరేష్టనుా , మున్నిపాల్టీలు / నగర్ ప్ంయతయలకలకు జరిగే ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు 

ముగయు సమయాన్నక్ (48) నలభై  ఎన్నమిది గంట్ల ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; 

(సి) రాజకీయ పార్ీల, అభ్యరా్థల కార్యకర్త లు, స్థనుభూతిప్ర్థలలో ప్ర తిఘట్నలు, ఉదిర కత తలను 

న్నవారించ్డాన్నక్గ్రను పోల్ంగు కేందార ల వదద  రాజకీయ పార్ీలు, అభ్యరా్థలు ఏరాపట చ్చసిన శిబిరాల వదద   

అనవసర్మై న గుంపులను అనుమతించ్రాదు. 

(డి) పోల్ంగు జరిగే ర్పజున వాహనాల రాకపోకలపై  విధించిన ఆంక్షలను శిర్స్థవహంచ్డంలో అధికార్థలతో 

సహకరింయతల్. వాహనాలకు ప్రిమిట్ా ను పందాల్ మరియు వాహనాలపై  సపష్్టంగ్ర ప్రిమిట్ా ను ప్ర దరిశంయతల్. 

2. ఓట్ర్ా కు అభ్యరా్థలు ప్ంచ్చ గురిత ంపు సిా ప్పులు తెలా కాగతంపై  ఉండాల్. దాన్నపై  ఏ అభ్యరాి గుర్థత  లేదా పేర్థ ఉండరాదు. 

గుర్థత ంపు సిా ప్పులపై  కేవలం ఓట్ర్థ పేర్థ, అతన్న / ఆమ  తండిర  / భ్ర్త  పేర్థ; వార్థు  నెంబర్థ, పోల్ంగు బూత్త నెంబర్థ 

మరియు ఎన్నికల జ్బితాలో వుని ఓట్ర్థ వర్థస సంఖ్యను మాతర మే వార సి ఉండాల్. 

3. ఎన్నికలు ప్ర శంతంగ్ర, శంతియుతంగ్ర జరిగేట్టా  చూడడాన్నక్ వీలుగ్ర ప్ర తి అభ్యరాి మరియు రాజకీయ పార్ీలు 

ఎన్నికల విధులలో వుని అధికార్థలతో సహకరింయతల్. 
 

V. పోల్ంగు కేందర ం: 

 ఓట వేస్వ వయకుత లు తప్ప, రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం జ్రీ చ్చసిన చెలుా బ్యట అయ్య అనుమతి ప్తర ం లేకుండా పోల్ంగు 

కేందార లలోక్ ఏ వయక్త  కూడా ప్ర వేశించ్రాదు. 
 

VI. ప్రిశీలకులు: 

 రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల  ప్రిశీలకులను న్నయమిస్త ంది. ఎన్నికల న్నర్ేహణ లకర్థకు సంబంధించి న్నరిద ష్్టమై న 

ఏవెై న ఫిరాయదులు లేదా సమసయలు అభ్యరా్థలకు లేదా వారి ఏజెంట్ా కు ఉతపనిమయినచో అట్ సమసయలను వార్థ ఎన్నికల 

ప్రిశీలకుల దృష్్క్ లకస్కురావచుేను. 
 



VII. వయయం:- 

1. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ప్ర కట్న దాేరా న్నర్ణ యించిన వయయాన్నక్ మించి పోటీ చ్చస్వ అభ్యరాి ఎన్నికలలో ఖ్ర్థే చ్చయరాదు. 

2. పోటీ చ్చస్వ అభ్యరిి,  న్నరిద ష్్ట నమూనాలో ర్పజువారీ ఎన్నికల వయయాన్ని తెల్పే రికార్థు ను న్నర్ేహంయతల్. అతన్న అభ్యరాితాేన్ని 

అంగీకరించిన తేదీన, అతన్నక్ అట్ నమూనాలను రిట్రిింగు అధికారి ఉచితంగ్ర సర్ఫరా చ్చస్థత ర్థ.  

3.  ఎన్నికల ఫల్తాలు ప్ర కటంచిన 45 ర్పజుల లోప్ల పోటీ చ్చసిన ప్ర తి అభ్యరాి తన మొతత ం ఎన్నికల ఖ్ర్థే వివరాలను జిల్లా  

ఎన్నికల అధికారిక్ తప్పక సమరిపంయతల్. 
 

VIII. అధికార్ంలో ఉని పార్ీ: 

1. ప్ర భుతే ఉద్యయగులు ఎన్నికల సమయంలో పూరిత గ్ర న్నష్టపక్షపాతంగ్ర వుండాల్. పోటీ చ్చస్త ని అభ్యరాి లేదా రాజకీయ 

పార్ీక్ అనుకూలంగ్ర లేదా వయతిరేకంగ్ర ఎట్ ప్రిసాిత్తలలోనూ ప్ర యతర్ం చ్చయరాదు. 

2. ఎన్నికల ప్ర్యట్నలో భాగంగ్ర ఒక మంతిర , ఏదై నా  వయక్త  ఆయిేనాన్ని అంగీకరించి, ఆ వయక్త  ఇంటలో ఏరాపట చ్చసిన 

ఏదై నా కార్యకర మంలో పాలొ్గంటే, ప్ర భుతే ఉద్యయగ ఎవరూ అట్ కార్యకర మంలో పాలొ్గనరాదు. 

3. ఎన్నికల సమావేశలను న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ మరియు ఎన్నికల విష్టయంలో విమానాల కోసం  హెలీపాయడుా  

విన్నయోగంచ్డాన్నక్ మై దానాలు మొదలగునటవంట బహర్ంగ ప్ర దేశలలో అధికార్ంలో వుని పార్ీ గుతాత ధిప్తయం 

చూప్రాదు. అధికార్ంలో వుని పార్ీ అట్ ప్ర దేశలు, సౌకరాయలను ఏ న్నయమ న్నబంధ్నలపై  ఉప్యోగస్త నిద్య అవే  

న్నయమ న్నబంధ్నలపై  అట్ ప్ర దేశలు, సౌకరాయలను ఉప్యోగంచ్డాన్నక్ ఇతర్ పార్ీలకు  మరియు అభ్యరా్థలకు 

అనుమతింయతల్. 

4. విశర ంతి భ్వనాలు, సరూకయట్ హౌజులు మరియు ఇతర్ ప్ర భుతే వసతిన్న వాడుకోవడాన్నక్ అధికార్ంలో వుని పార్ీక్ ఏ 

న్నయమ న్నబంధ్నలపై  అనుమతిస్థత ర్ప అవే న్నయమ న్నబంధ్నలపై  వాటన్న ఉప్యోగంచుకోవడాన్నక్ పోటీలో వుని 

అందర్థ అభ్యరా్థలకూ మరియు అన్ని రాజకీయ పార్ీలకూ  అనుమతింయతల్. అయితే ఎన్నికల ప్ర యతర్ం న్నమితత ం అట్  

భ్వనాలను లేదా వాట  ప్రిసరాలను విన్నయోగంచ్డాన్నక్ ఏ అభ్యరాిన్న లేదా పార్ీన్న ఎట్ ప్రిసాితిలో అనుమతించ్రాదు. 

5. ఎయిడెడ్ విదాయ సంసా లేదా రాష్్టర ప్ర భుతేం లేదా కేందర  ప్ర భుతేం నుండి ఆరిిక సయియం పందుత్తని ఏదై నా ఇతర్ 

విదాయ సంసా యాజమానాయన్నక్ ఇంయతరీీగ్ర వుని లేదా దాన్నతో ఏ రీతిలోనెై నా సంబంధ్మునిట్ పోట చ్చస్త ని ఎవరెై నా 

అభ్యరిి, తన ఎన్నికల అవకాశలు మర్థగు ప్ర్చుకునేందుకు అట్ సంసాకు చెందిన భ్వనాలు, మౌల్క సదుపాయాలు, 

సిబబంది, న్నధులు లేదా వాహనాలను విన్నయోగంచ్రాదు.  

6. స్థధార్ణంగ్ర ఎన్నికల సమయంలో న్నర్ేహంచ్చ అన్ని సమావేశలను ఎన్నికల సమావేశలుగ్రనే ప్రిగణంయతల్. అట్ 

సమావేశలపై  ప్ర భుతే ధ్నాన్నివిన్నయోగంచ్రాదు. శంతి భ్దర తల విధులకు ఇంయతరీీగ్ర వుని లేదా భ్దర తా విధులను 

న్నర్ేహంచ్చ సిబబంది తప్ప ఇతర్ ప్ర భుతే ఉద్యయగులు పై న తెల్పిన సమావేశలకు యిజర్థకారాదు. 

(i) ఒక మంతిర , ఎన్నికలు జర్థగుత్తని జిల్లా లోా  ఏ ప్ర దేశంలోనెై నా ప్ర్యట్నకు వెళిా నచో, అట్ ప్ర్యట్నను ఎన్నికల 

ప్ర్యట్నగ్ర ప్రిగణంయతల్. భ్దర తా ప్ర యోజనాల న్నమితత ం న్నయమిత్తలై న సిబబంది తప్ప ఇతర్ ప్ర భుతే ఉద్యయగ 

ఎవేరూ మంతిర  వెంట్ ఈ ప్ర్యట్నలకు వెళేరాదు. అట్  ప్ర్యట్నకు ప్ర భుతే వాహనాలనుగ్రనీ లేదా ఏదై నా  

ఇతర్ ప్ర భుతే సౌకరాయలనుగ్రనీ సమకూర్ేరాదు. 

(ii) ప్ర భుతేం, సా్థన్నక సంసాలు, ప్ర భుతేర్ంగ సంసాలు, సహకార్ సంసాలు మరియు ప్ర భుతే గ్రర ంట్ా ను 

పందుత్తని ఏదై నా  ఇతర్ సంసాలకు చెందిన వాహనాలను ఎన్నికల ప్ర కట్న తేది నుండి ఎన్నికల ఫల్తాల 

ప్ర కట్న తేది వర్కు ఏ రీతిలోనూ ఎన్నికల ప్ర యతర్ం కోసం ఎవరెై నా మంతిర క్, పార్ా మంట సభుయన్నక్, లేదా 

శసన సభుయన్నక్ లేదా అభ్యరాిక్ సమకూర్ేరాదు. 

7. ఎవరెై నా అభ్యరాి యొకక ప్ర యోజనాల కోసం మంత్తు లు ఎన్నికల ప్ర యతర్ంతో పాటగ్ర అధికారిక ప్నులను జతచ్చసి 

ప్ర్యటంచ్రాదు. ప్ర భుతే వాహనాలతో పాటగ్ర అధికారిక యంతార ంగ్రన్ని మరియు వయక్త గత లేదా ఇతర్ ప్ర భుతే 

వనర్థలను మంత్తు లు ఈ ప్ర్యట్నలో ఉప్యోగంచ్రాదు. 
 



8. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం, ఎన్నికలను ప్ర కటంచిన తేది నుండి మంత్తు లు మరియు ఇతర్ అధికార్థలు- 

(ఏ) రాష్్టర న్నధుల నుండి లేదా విచ్క్షణ పూర్ేకమై న న్నధుల నుండి ఎల్లంట గ్రర ంట్ా ను / చెల్ా ంపులను చ్చయరాదు. 

(బి) ఏ విధ్మై న ఆరిిక గ్రర ంటా  లేదా కొతత  ప్ధ్కాలు లేదా పార జెక్ులను లేదా అందుకు సంబంధించిన యిమీలను 

ప్ర కటంచ్రాదు. 

(సి) కొతత  ప్ధ్కాలను లేదా పార జెక్ులను లేదా ప్నులను మంజూర్థ చ్చయరాదు. 

(డి) ఏ విధ్మై న పార జెక్ులకు లేదా ప్ధ్కాలకు సంబంధించి శంకుసా్థప్నలు మొదలగు కార్యకర మాలను 

చ్చయరాదు. 
 

9. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలను ప్ర కటంచిన సమయం నుండి మంత్తు లు మరియు ఇతర్ అధికార్థలు:- 

(ఎ) అధికార్ంలో వుని పార్ీక్ అనుకూలంగ్ర ఓట్ర్ా ను ప్ర భావితం చ్చయు విధ్ంగ్ర ప్ర భుతే, ప్ర భుతేర్ంగ 

సంసాలు మొదలగు వాటలో ఏ విధ్మై న తాతాకల్క న్నయామకాలు చ్చయరాదు. 

(బి) ర్పడా  న్నరామణం, తార గునీట సౌకరాయల కలపన వంట  యిమీలు ఇవేరాదు. 
 

10. సమాన సా్థయి ఎన్నికల బరి న్నర్ేహణ న్నరిద ష్్టప్ర్చుకొనుట్కు మరియు ఎన్నికల ప్ర క్ర యలో అనుచిత ప్ర భావమును 

న్నవారించుట్కు క్ర ంద పేర్పకని వయకుత లను ప్ర భుతేం తర్ునన భ్దర తా సిబబందిన్న కల్గ వునాి, లేకునాి, ఎన్నికల 

ఏజెంటగ్ర లేదా పోల్ంగ్ ఏజెంటగ్ర లేదా కంటంగ్ ఏజెంటగ్ర అనుమతించ్రాదు. 

 i. కేందర  మరియు రాష్్టర మంత్తు లు; 

 ii. పార్ా మంట సభుయలు; 

 iii. రాష్్టర శసనసభ్ / శసన మండల్ సభుయలు; 

 iv. మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనా  మేయర్థా , మున్నసిపాల్ట / నగర్ ప్ంయతయలక చెై ర్ ప్ర్ినుా ; 

 v. జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల  చెై ర్ ప్ర్ినుా , మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల అధ్యక్షులు, గ్రర మ ప్ంయతయలకల  సర్పంచులు 

 లేదా మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల లేదా జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల సభుయలు; 

 vi. ఎన్నిక కాబడిన జ్లకయ / రాష్్టర / జిల్లా  సహకార్ సంసాల చెై ర్ ప్ర్ినుా ; 

 vii. కేందర  / రాష్్టర ప్ర భుతేర్ంగ సంసాల  చెై ర్ ప్ర్ినుా , ప్ర భుతే సంసాల చెై ర్ ప్ర్ినుా , ప్ర భుతే  

          నాయయవాదులు / అదనపు ప్ర భుతే నాయయవాదులు; 

 viii. ప్ర భుతే ఉద్యయగులు. 

 

11. అధికార్ంలో వుని పార్ీ భ్విష్టయత్తత ను దృష్్లో వుంచుకొన్న ఆ పార్ీ కోసం ఎన్నికల సమయంలో వారాత  ప్తిర కల యందు 

మరియు ఇతర్ మీడియాలలో ప్ర భుతే ఖ్ర్థేతో ప్ర కట్నలు జ్రీ చ్చయరాదు. 
 

 

IX. శిక్షంచుట్: 

 

1. ఈ న్నబంధ్నలను ఉలా ంఘంచినచో వివిధ్ చ్ట్ాల క్ర ంద శిక్షంచ్బడుదుర్థ. 

2. జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి, డిపూయటీ జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి, అదనపు జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి మరియు పోలీస్ 

అధికార్థలు, ఈ న్నయమావళిన్న ఉలా ంఘంచిన వారిపై  రాష్్టర ఎన్నికల సంఘాన్నక్ తెల్య ప్ర్థస్తత  సంబంధిత క్ర మినలు 

కోర్్థలలో పార సికూయష్టన్ పార ర్ంభించ్డాన్నక్ అధికార్ం కల్గ ఉంటార్థ. 

 

                       డా||  ఎన్. ర్మేష్ కుమార్,  

             ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల కమిష్టనర్థ  


