7.

வைர்ைல் பணியின் வபாது, எந்ை ஒரு அதமச்சரும் ைன் பைாகுைிக்கு ைனிப்பட்ட சுற்றுப்
பயணத்தை வமற்பகாள்ளும்வபாது, அேதர யாவரனும் ஒரு அரசு அலுேலர் சந்ைித்ைால்,
பணி

ேிைிகளின்படி

அந்ை

அரசு

அலுேலர்

நடத்தை

ைேைிய

குற்ைோளியாகக்

கருைப்படுோர். 1951 ஆம் ஆண்டு மக்கள் பிரைிநிைித்துே சட்டம் பகுைி 129(1)-ன் படி, இந்ை
அரசு அலுேலர் மீது குற்ைேியல் நடேடிக்தக வமற்பகாள்ளப்படும்.

வைர்ைல்

வைைி

அைிேித்ைைில்

இருந்து

வைர்ைல்

நதடமுதை

முடிவுக்கு

ேரும்

ேதரயில்

வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகள் பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாைதே
வபான்ைேற்ைிற்கான பிை ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள்
வைர்ைல் வைைி அைிேித்ைைிலிருந்து வைர்ைல் நதடமுதை முடிவுக்கு ேரும் ேதரயில்
வேட்பாளர்கள்

மற்றும்

அரசியல்

கட்சிகள்

பசய்யக்கூடிய

மற்றும்

பசய்யக்கூடாைதே

வபான்ைேற்ைிற்கான ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள் குைித்ை பட்டியல் வைர்ைல் ஆதணயத்ைால்
ேதரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குைித்ை ைகேல்கள் பரந்ை அளேில் ேிளம்பரம் மூலம் அதனத்து
வேட்பாளர்கள்

மற்றும்

அரசியல்

கட்சிகளுக்கு

அந்ைந்ை

மாநில

ஆட்சி

பமாழியில்

பைாிேிக்கப்பட்டுள்ளது.
பசய்யக் கூடிய மற்றும் பசய்யக் கூடாைதே வபான்ேற்ைிற்கான ேழிகாட்டு பநைிமுதைகள்
குைித்ை பட்டியல் ேிளக்கம் ைருேைற்காக மட்டுவம, இது ேிாிோனைல்ல மற்றும் வைர்ைல் குைித்ை
பிை அைிவுறுத்ைலுக்கான மாற்றும் அல்ல என்றும் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கு
பைாிேிக்கப்படுகிைது. இதே கண்டிப்பாக பின்பற்ை வேண்டியதே எனவும் பைாிேிக்கப்படுகிைது.

பசய்யக் கூடியதே
1.

வைர்ைல் வைைி அைிேிக்கப்படுேைற்கு முன்னவர பைாடங்கப்பட்ட ைிட்டங்கதளத் பைாடர்ந்து
வமற்பகாள்ளலாம்.

2.

பேள்ளம்,

ேைட்சி,

பகாள்தள

வநாய்கள்,

மற்றும்

பிை

இயற்தகச்

சீற்ைங்களால்

பாைிக்கப்படும் பகுைிகளில் மக்களுக்கு நிோரணம் மற்றும் மறுோழ்வு நடேடிக்தககதளத்
பைாடங்கி வமற்பகாள்ளலாம்.

3.

ைீராை மற்றும் மிக வமாசமான வநாயால் பாைிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர்களுக்குத் ைகுந்ை முன்
அனுமைி பபற்று, மருத்துே உைேிகள் மற்றும் நிைி உைேி ேழங்கலாம்.
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4.

ைிடல் வபான்ை பபாது இடங்கள் அதனத்து அரசியல் கட்சிகள் / வேட்பாளர்கள் வைர்ைல்
கூட்டங்கள் நடத்துேைற்கு எவ்ேிை சார்புமின்ைி ேழங்கப்பட வேண்டும். சிறுேிமானங்கள்
இைங்கும் ைளங்களும் (பெலிவபட்) இந்ை ைிடல்களில் அரசியல் கட்சிகள் /
வேட்பாளர்கள்களுக்கு எவ்ேிை சார்புமின்ைி ேழங்கப்பட வேண்டும்.

5.

பிை அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் பகாள்தககள், ைிட்டங்கள், கடந்ை கால
சாைதனகள் மற்றும் பணி பைாடர்பாக மட்டுவம ேிமர்சனங்கள் இருக்க வேண்டும்.

6.

வைர்ைலின்வபாது ைனிமனிை உாிதம மற்றும் அேர்களின் அதமைியான ோழ்வுக்கு குந்ைகம்
ேிதளேிக்காமலும் இருத்ைல் உறுைி பசய்யப்பட வேண்டும்.

7.

வைர்ைல்

கூட்டங்கள்

நதடபபறும்

இடம்

வநரம்

குைித்து

உள்ளூர்

காேல்

துதை

அைிகாாிகளுக்குத் பைாிேிக்கப்பட்டு முன் அனுமைியும் பபைப்பட வேண்டும்.
8.

வைர்ைல் கூட்டங்கள் நதடபபறும் இடத்ைில் கூட்டங்கள் நடத்ை ஏவைனும் கட்டுப்பாடு
அல்லது ைதட ேிைிக்கப்பட்டிருந்ைால் அதனேரும் அைதன மைித்து நடக்க வேண்டும்.
இைிலிருந்து ேிலக்கு வைதேப்படின், குைித்ை வநரத்ைில் ேிண்ணப்பித்து அனுமைி பபைலாம்.

9.

வைர்ைல்

கூட்டங்களில்

ஒலிப்பபருக்கிகள்

மற்றும்

இதுவபான்ை

பிை

ேசைிகதளப்

பயன்படுத்ை அனுமைி பபை வேண்டும்.
10. வைர்ைல் கூட்டங்களில் அதமைிக்கு ஊறு ேிதளேிக்கும் அல்லது இதடயூறு பசய்யும்
நபர்கதளக் கட்டுப்படுத்ை காேல் துதையின் உைேிதய நாடலாம்.
11. ஊர்ேலம் பைாடங்கும், பசல்லும் மற்றும் முடியும் வநரம் மற்றும் இடம் குைித்து காேல்துதை
அைிகாாிகளுக்கு முன்னவர பைாிேிக்கப்பட்டு முன் அனுமைியும் பபை வேண்டும்.
12. ஊர்ேலம் பசல்லும் பாதையில் ஏவைனும் ைதட உத்ைரவு இருப்பின் அந்ை உத்ைரேிற்கு
இணக்கமாக நடந்துபகாள்ேவைாடு, வபாக்குேரத்துக் கட்டுப்பாடுகதளயும் முழுதமயாக
கதடப்பிடிக்க வேண்டும்.
13. ஊர்ேலம் நதடபபறும் பாதையில் வபாக்குேரத்ைிற்கு இதடயூறு ஏற்படுத்ைக்கூடாது.
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14. வைர்ைல் அதமைியாகவும் வநர்தமயாகவும் நதடபபை வைர்ைல் அைிகாாிகள் அதனேருக்கும்
ஒத்துதழப்தப நல்க வேண்டும்.
15. கட்சித் பைாண்டர்கள், பணியாளர்கள் அதனேரும் கட்சியின் சின்னம் அல்லது அதடயாள
அட்தடதய அணிய வேண்டும்.
16. ோக்காளர்களுக்கு ேழங்கப்படும் அலுேல் முதையில் அல்லாை அதடயாளச் சீட்டுக்களில்,
அரசியல் கட்சியின் சின்னவமா அல்லது வேட்பாளாின் பபயவரா இருக்கக் கூடாது.
17. வைர்ைல் பிர சாரம் மற்றும் ோக்குப் பைிவு நதடபபறும் நாளில் பயன்படுத்ைப்படும்
அதனத்து ோடதக ோகனங்கதளயும் வைர்ைல் நடத்தை ேிைிகளுக்கு

கீழ்ப்படிந்து

பயன்படுத்ை வேண்டும்.
18. ோக்காளர்கள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் அேர்களின் முகேர்கதளத் ைேிர்த்து, வைர்ைல்
ஆதணயத்ைிடம்
நுதழயலாம்.

உாிய
எந்ை

அனுமைி

பபற்ை

அரசியல்

நபர்கள்

மட்டுவம

ோக்குச்

சாேடிக்குள்

பிரமுகர்களுக்கும் (முைலதமச்சர், அதமச்சர்,

நாடாளுமன்ை, சட்டமன்ை உறுப்பினர்கள் உள்பட) இந்ை நிபந்ைதனயிலிருந்து ேிலக்கு
கிதடயாது.
19. வைர்ைல் நடத்தை பைாடர்பான

புகார் அல்லது பிரச்சதனதயயும், வைர்ைல்

ஆதணயத்ைால் / வைர்ைல் அலுேலரால்/ மண்டல/ பகுைி குற்ைேியல் நீைிபைியால் அல்லது
இந்ைிய

வைர்ைல்

ஆதணயத்ைால்

நியமிக்கப்பட்ட

வைர்ைல்

பார்தேயாளாிடம்

பைாியப்படுத்ைலாம்.
20. வைர்ைல் ஆதணயம், வைர்ைல் அலுேலர் மற்றும் மாேட்ட வைர்ைல் அலுேலர் ஆகிவயார்
அளிக்கும் ேழிகாட்டுைல்கள்/ ஆதணகள்/ அைிவுறுத்ைல்கள் ஆகியேற்தைக் கதடப்பிடிக்க
வேண்டும்.
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21. குைிப்பிட்ட

பைாகுைிதயச்

வசர்ந்ை

ோக்காளராகவோ,

வேட்பாளராகவோ

அல்லது

வேட்பாளாின் முகேராகவோ இல்லாைேர்கள் வைர்ைல் பிர சாரம் முடிந்ைவுடன் அந்ை
பைாகுைிதய ேிட்டு பேளிவயை வேண்டும்.

பசய்யக் கூடாைதே
1.

அரசு

பசலேில்

வமற்பகாள்ளப்படும்

கட்சி

மற்றும்

ஆளுங்கட்சியின்

சாைதனகள்

பைாடர்பான அதனத்து ேிளம்பரங்களுக்கும் ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது.
2.

ோக்காளராகவோ அல்லது வேட்பாளராகவோ இல்லாை பட்சத்ைில்
ோக்குச்

சாேடிக்குள்வளா

அல்லது

ோக்கு

எண்ணிக்தக

அதமச்சரும்
நிதலயத்ைிற்குள்வளா

நுதழயக்கூடாது.
3.

வைர்ைல்

பிர சாரம்

மற்றும்

வைர்ைல்

பணியுடன்

வசர்த்து

அலுேலகப்

பணியிதன

வமற்பகாள்ளக் கூடாது.
4.

பணம் பகாடுத்வைா வேறு ேதகயிவலா ோக்காளர்கதளத் தூண்டிேிடக் கூடாது.

5.

சாைி/ இன ாீைியான உணர்வுகள் வைர்ைலில் எைிபராலிக்க ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது.

6.

பல்வேறு சாைிகள், சமூகங்கள் அல்லது மை அல்லது பமாழி குழுக்கள் இதடவய
வேறுபாடுகதள அைிகாிக்கும்

ேதகயிவலா அல்லது பேவ்வேறு

ைரப்பினாிதடயில்

பேறுப்தப ஏற்படுத்தும் ேிைத்ைிவலா, பைற்ைம் ஏற்படுத்தும் ேதகயிவலா
பசயதலயும் வமற்பகாள்ளக் கூடாது.
7.

ைதலேர்கள் மற்றும் பைாண்டர்களின் ைனிப்பட்ட ோழ்க்தக அல்லது பபாதுோழ்ேில்
பைாடர்பில்லாை

அேர்களின்

பசயல்கதளப்

பற்ைிய

ேிமர்சனங்கள்

வமற்பகாள்ேது

அனுமைிக்கப்பட மாட்டாது.
8.

கட்சியினவரா பைாண்டவரா உறுைிப்படுத்ைப்படாை குற்ைச்சாட்டுகள் குைித்வைா,
அேற்தை ைிாித்வைா யாதரயும் ேிமர்சனம் பசய்யக்கூடாது.
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9.

வகாயில்கள், மசூைிகள், வைோலயங்கள், குருத்துோராக்கள் அல்லது பிை ேழிபாட்டுத்
ைலங்களில் வைர்ைல் பிர சாரம் பசய்ேது, வைர்ைதலப் பற்ைி வபசுேது, சுேபராட்டிகள்
ஒட்டுேது,

பிர சாரப்

பாடல்கதள

இதசப்பது

வபான்ை

எந்ை

பசயல்களிலும்

ஈடுபடக்கூடாது.
10. ஊழல்

பசயல்களில்

ஈடுபடுைல்,

தகயூட்டு அளித்ைல்,

வைதேயற்ை பசல்ோக்தகப்

பயன்படுத்துைல், ோக்காளர்கதள அச்சுறுத்துைல், ஆள்மாைாட்டம் பசய்ைல், ோக்குச்
சாடியிலிருந்து 100 மீட்டர் பைாதலவுக்குள் ோக்கு வசகாித்ைல், வைர்ைல் பிர சாரம் முடிந்து,
ோக்குப் பைிவு நதடபபறுேைற்கு 48 மணி வநரத்ைிற்கு முன்னர் பிரசாரம் வமற்பகாள்ளுைல்,
ோக்குச் சாேடிக்கு ேந்து பசல்ல ோகன ஏற்பாடு பசய்ைல் ஆகிய வைர்ைல்

குற்ைச்

பசயல்களுக்குத் ைதட ேிைிக்கப்பட்டுள்ளது.
11. ைனிநபர்களின் கருத்தை எைிர்க்கும் ேதகயில், அேர்களது வீடுகளின் முன்பு வபாராட்டம்
அல்லது மைியல் பசய்ைல், ஆர்ப்பாட்டம் பசய்ைல் வபான்ைதே ைதட பசய்யப்பட்டுள்ளன.
12. எந்ை ைனிநபாின் நிலம், கட்டடம், சுற்றுச்சுேர், ோகனம் வபான்ை

சுேபராட்டிகள்

ஒட்டவோ, பைாதககதள தேக்கவோ, வைர்ைல் முழக்கங்கதள எழுைவோ அல்லது
பகாடிகதளக் கட்டவோ உள்ளூர் சட்டப்படி, உாிதமயாளர்களின் முன் அனுமைிதயப்
பபை வேண்டும்.

பபைப்பப்டட முன் அனுமைிதய மாேட்ட வைர்ைல் அைிகாாியிடம்

காண்பித்து, அதை அோிடம் பைிவு பசய்து தேக்க வேண்டும்.
13. பிை அரசியல் கட்சிகளின் பபாதுக் கூட்டங்களிவலா அல்லது ஊர்ேலங்களிவலா எந்ை ஒரு
இதடயூறும் ஏற்படுத்ைக்கூடாது.
14. வேறு ஒரு கட்சி, கூட்டம் நடத்தும் இடத்ைில் ஊர்ேலம் நடத்ை அனுமைி கிதடயாது.
15. ஊர்ேலம்

பசல்பேர்கள்

ைங்களுடன்

பகாண்டு

பசல்லும்

பபாருட்கள்

ஆயுைமாக

பயன்படுத்ைப்படும் ேதகயில் இருந்ைால், அேற்தை எடுத்துச் பசல்லக்கூடாது.
16. பிை

அரசியல்

கட்சிகள்

மற்றும்

வேட்பாளர்களின்

வசைப்படுத்துேவைா கூடாது.
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சுேபராட்டிகதள

நீக்குேவைா

17. ோக்குப்பைிவு

நதடபபறும்

ோக்காளர்களுக்கு

நாளில்,

அதடயாளச்

ோக்குச்

சீட்டுகள்

சாடிக்கு

ேழங்கும்

அருகிவலா

இடத்ைிவலா

அல்லது

சுேபராட்டிகள்,

பகாடிகள், சின்னங்கள் அல்லது பிர சாரத்ைிற்குப் பயன்படுத்தும் வேறு எந்ை ஒரு
பபாருதளயும் தேக்கக்கூடாது.
18. ஒலிபபருக்கிதய காதல 6.00 மணிக்கு முன்னரும் இரவு 10.00 மணிக்கு பின்னரும் ஓர்
இடத்ைில்

தேத்து

பயன்படுத்ை வோ

அல்லது

நகரும்

ோகனங்களில்

தேத்து

பயன்படுத்துேவைா ைதட பசய்யப்பட்டுள்ளது. வமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ை
சம்பந்ைப்பட்ட அைிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமைி பபை வேண்டும்.
19. சம்பந்ைப்பட்ட அைிகாாிகளிடம் எழுத்துமூலமாக முன்அனுமைி பபைாமல் பபாதுகூட்டங்கள்
மற்றும் ஊர்ேலங்களில் ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ைக் கூடாது. இரவு 10.00 மணிக்கு
வமல் பபாதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்ேலங்கள் நடத்ை பபாதுோன ைதட உள்ளது.
வமலும், ஒலிபபருக்கிகதளப் பயன்படுத்ை உள்ளூர் சட்டங்கள், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்,
ோனிதல

நிலேரம்,

ைிருேிழா

காலங்கள்,

வைர்வுகள்

வபான்ைதேயும்

கருத்ைில்

பகாள்ளப்படும்.
20. வைர்ைல் வநரத்ைில் மது ேதககதள ேழங்குைல் கூடாது.
21. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ைல் உள்ள நபர், ோக்குப் பைிவு நாளன்று ைன்னுதடய பாதுகாப்பு
காேலருடன் ோக்குச் சா டிக்கு 100 மீட்டருக்குள்ைான் பசல்லக் கூடாது. வமலும், இந்ை
நபர் ைன்னுதடய பாதுகாப்பு காேலருடன் பைாகுைிக்குள் ேலம் ேருைல் கூடாது.
பாதுகாப்பு பபைப்பட்டேர் ோக்கு பசலுத்துேைற்கு மட்டுவம பாதுகாேலருடன் ேரலாம்.
22. பாதுகாப்பு அச்சுறுத்ைல் உள்ள, அரசால் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நபர் அல்லது
ைனியார் பமய்க்காேல

தேத்ைிருப்வபா

வைர்ைல் முகேராகவோ, ோக்குச் சாேடி

முகேராவோ அல்லது ோக்கு எண்ணிக்தக முகேராகவோ நியமிக்கப்படக் கூடாது.
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