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भारत निवडणूक आयोग 
• राज्यघटनेने भारतीय ननवडणूक आयोगाला संसद, राज्य नवनिमंडळे, भारताचे राष्ट्र पती कायाालय आनण भारताचे 

उपराष्ट्र पती कायाालय यांच्या ननवडणुकांचे नदशाननदेश, अिीक्षक आनण ननयंत्रणाचे अनिकार प्रदान केले आहेत. 

• ननवडणूक आयोग ही एक अखिल भारतीय संस्था आहे जी कें द्र सरकार आनण राज्य सरकार या दोघांनाही समान 

आहे. येथे हे लक्षात घेतले पानहजे की आयोग राज्यांमिील नगरपानलका आनण पंचायतीचं्या ननवडणुकांशी संबंनित 

नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेकडून स्वतंत्र राज्य ननवडणूक आयोग नदला जातो. 

ECI ची घटिात्मक नियुक्ती 

• 1950 मधे्य स्थापन झाल्यापासून आनण 15 ऑक्टोबर 1989 पयंत, ननवडणूक आयोग ही एक सदस्यीय संस्था होती 

ज्यामधे्य फक्त मुख्य ननवडणूक आयुक्त (CEC) हे एकमेव सदस्य होते. 

• 16 ऑक्टोबर 1989 रोजी मतदानाचे वय 21 वरून 18 वरे्ष करण्यात आले. तर, ननवडणूक आयोगाच्या वाढलेल्या 

कामाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्र पतीनंी आणिी दोन ननवडणूक आयुक्तांची ननयुक्ती केली. 

• तेव्हापासून, ननवडणूक आयोग ही एक बहुसदस्यीय संस्था होती ज्यामधे्य 3 ननवडणूक आयुक्त होते. 

• नंतर जानेवारी 1990 मधे्य ननवडणूक आयुक्तांची दोन पदे काढून टाकण्यात आली आनण ननवडणूक आयोग पुन्हा 

पूवीच्या पदावर आला. 

• त्याची पुनरावृत्ती नंतर ऑक्टोबर 1993 मधे्य झाली जेव्हा राष्ट्र पतीनंी आणिी दोन ननवडणूक आयुक्तांची ननयुक्ती 

केली. तेव्हापासून, ननवडणूक आयोग 3 आयुक्तांचा समावेश असलेली बहुसदस्यीय संस्था म्हणून काम करते. 

• प्रमुि आनण इतर दोन ननवडणूक आयुक्तांना वेतनासह समान अनिकार आनण वेतन आहेत, जे सवोच्च न्यायालयाच्या 

न्यायािीशासारिेच आहेत. 

• मुख्य ननवडणूक आयुक्त आनण/नकंवा इतर दोन ननवडणूक आयुक्त यांच्यात मतभेद असल्यास, आयोग बहुमताने या 

प्रकरणाचा ननणाय घेतो. 

• त्यांच्याकडे 6 वर्षांच्या कालाविीसाठी नकंवा 65 वरे्ष पूणा होईपयंत, यापैकी जे प्रथम होईल ते कायाालय त्यांच्याकडे 

असते. त्यांची मुदत संपण्यापूवी ते किीही काढून टाकले जाऊ शकतात नकंवा राजीनामा देऊ शकतात. 

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 मधे्य ननवडणूक आयोगाच्या स्वतंत्र आनण ननिः पक्षपाती कायााचे रक्षण आनण िात्री 

करण्यासाठीच्या तरतुदीचंा उले्लि आहे जो िालीलप्रमाणे आहे: 

• मुख्य ननवडणूक आयुक्तांना कायाकाळाची सुरक्षा पुरनवली जाते. सवोच्च न्यायालयाच्या न्यायािीशाप्रमाणेच आनण 

त्याच कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरून हटवता येत नाही. दुस-या शब्दात, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नवशेर्ष 

बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाच्या आिारे, एकतर नसद्ध झालेल्या गैरवतानाच्या नकंवा अक्षमतेच्या आिारावर, त्याला 

राष्ट्र पती काढून टाकू शकतात. 

• अशा प्रकारे, अध्यक्षांच्या मजीपयंत ते त्यांचे पद िारण करत नाहीत, जरी त्यांची ननयुक्ती त्यांनी केली आहे. 

• मुख्य ननवडणूक आयुक्तांच्या सेवाशतींमधे्य त्यांच्या ननयुक्तीनंतर त्यांच्या गैरसोयीनुसार बदल करता येणार नाहीत. 

• मुख्य ननवडणूक आयुक्तांच्या नशफारशीनशवाय इतर कोणत्याही ननवडणूक आयुक्तांना नकंवा प्रादेनशक आयुक्तांना 

पदावरून हटवता येत नाही. 

जरी घटनेने ननवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आनण ननिः पक्षपातीपणा सुरनक्षत ठेवण्याचा आनण सुनननित करण्याचा प्रयत्न केला 

असला, तरी काही तु्रटी लक्षात घेतल्या जाऊ शकतात, म्हणजे: 

1. राज्यघटनेने ननवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची पात्रता (कायदेशीर, शैक्षनणक, प्रशासकीय नकंवा न्यानयक) नवनहत 

केलेली नाही. 

2. राज्यघटनेने ननवडणूक आयोगाच्या सदस्यांचा कायाकाल नमूद केलेला नाही. 

3. राज्यघटनेने ननवृत्त होणाऱ्या ननवडणूक आयुक्तांना सरकारने पुढील ननयुक्ती करण्यास मनाई केलेली नाही. 
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निवडणूक आयोगाचे अनिकार, काये आनण जबाबदाऱ्या 

• भारतातील प्रमुि घटनात्मक संस्थांपैकी ननवडणूक आयोग ही कायमस्वरूपी घटनात्मक संस्था आहे. त्याची स्थापना 

25 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटनेनुसार झाली. 

• राज्यघटनेने ननवडणुकीच्या संपूणा प्रनियेचे देिरेि, नदशा आनण ननयंत्रण या संस्थेला नदलेले आहे. 

• राष्ट्र पती, उपराष्ट्र पती, राज्याचे आमदार आनण संसद यांच्या कायाालयांच्या ननवडणुकांच्या संदभाात आयोगाची काये 

आनण अनिकार तीन शीर्षाकािाली नवभागले गेले आहेत: 

1. प्रशासकीय 

2. सल्लागार 

3. अिा-न्यानयक 

भारतीय निवडणूक आयोगाचे अनिकार 

तपशीलवार, भारतीय ननवडणूक आयोगाचे हे अनिकार आहेत: 

• संसदेच्या सीमांकन आयोग कायद्याच्या आिारे देशभरातील ननवडणूक मतदारसंघांचे प्रादेनशक के्षत्र नननित करणे. 

• मतदार याद्या तयार करणे आनण वेळोवेळी सुिारणे आनण सवा पात्र मतदारांची नोदंणी करणे. 

• ननवडणुकीचे वेळापत्रक आनण तारिा सूनचत करणे आनण नामननदेशनपत्रांची छाननी करणे. 

• नवनवि राजकीय पक्षांना मान्यता देणे आनण त्यांना ननवडणूक नचन्हांचे वाटप करणे. 

• राजकीय पक्षांना मान्यता प्रदान करणे आनण पक्षांना ननवडणूक नचने्ह वाटप करण्यासंबंिीचे नववाद सोडवण्यासाठी 

न्यायालय म्हणून काम करणे. 

उपननवडणूक आयुक्तांद्वारे आयोगाला त्याच्या कामात मदत केली जाते. डेपु्यटी ईसी नागरी सेवांमिून घेतले जातात आनण 

त्यांची ननयुक्ती आयोगाकडून केली जाते. त्यांचा कायाकाळ नननित आहे. त्यांना आयोगाच्या सनचवालयात ननयुक्त केलेले सनचव, 

उपसनचव, सहसनचव आनण अवर सनचवांची मदत नमळते. 

निवडणूक आयोगाची काये 

• प्रते्यक राज्याच्या संसद आनण नविानमंडळाच्या आनण भारताच्या राष्ट्र पती आनण उपराष्ट्र पतीचं्या कायाालयांच्या 

ननवडणुका घेण्याच्या संपूणा प्रनियेचे ननदेश आनण ननयंत्रण करणे. 

• सावानत्रक नकंवा पोटननवडणुका, ननयतकानलक आनण वेळेवर ननवडणुका आयोनजत करण्यासाठी ननवडणूक 

वेळापत्रक ठरवणे 

• मतदान कें द्रांची जागा, मतदान कें द्रांवर मतदारांची ननयुक्ती, मतमोजणी कें द्रांचे स्थान, मतदान कें दे्र आनण मतमोजणी 

कें द्रांच्या आसपासची व्यवस्था आनण सवा संबंनित बाबीवंर ननणाय घेणे. 

• मतदार यादी तयार करणे आनण इलेक्टर ॉननक फोटो ओळिपत्र (EPIC) जारी करणे 

• राजकीय पक्षांना मान्यता देणे आनण त्यांना ननवडणूक नचन्हांचे वाटप करणे आनण त्यासंबंिीचे वाद नमटवणे 

• सवा राजकीय पक्षांसाठी प्रनत उमेदवार प्रचार िचााची मयाादा नननित करणे आनण त्यावर देिरेि ठेवणे 

• संसद आनण राज्य नविानमंडळांच्या नवद्यमान सदस्यांच्या ननवडणुकीनंतरच्या अपात्रतेच्या बाबतीत सल्ला देणे. 

• राजकीय पक्ष आनण उमेदवारांसाठी ननवडणुकीत आदशा आचारसंनहता जारी करणे जेणेकरुन कोणीही अनुनचत 

व्यवहार करू नये नकंवा सते्तत असलेल्यांकडून अनिकारांचा मनमानी दुरुपयोग होऊ नये. 
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निवडणूक आयोगाची रचिा 

संनविानाच्या कलम ३२४ मधे्य ननवडणूक आयोगाच्या रचनेबाबत पुढील तरतुदी केल्या आहेत: 

• राष्ट्र पती मुख्य ननवडणूक आयुक्त आनण इतर ननवडणूक आयुक्तांची ननयुक्ती करतात. 

• जेव्हा इतर कोणत्याही EC ची ननयुक्ती केली जाते तेव्हा CEC ननवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून काम करतो. 

• ननवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर आवश्यक वाटल्यास राष्ट्र पती आयोगाला मदत करण्यासाठी 

प्रादेनशक आयुक्तांची ननयुक्ती देिील करू शकतात. 

• सवा आयुक्तांच्या पदाचा कायाकाळ आनण सेवाशती देशाच्या राष्ट्र पतीद्वारे नननित केल्या जातील. 

निवडणूक आयोगासमोरील आव्हािे 

• पैशाच्या प्रभावािाली वाढलेला नहंसाचार आनण ननवडणुकीतील गैरप्रकार यामुळे राजकीय गुने्हगारीकरण झाले आहे, 

ज्याला ईसीआय अटक करण्यास असमथा आहे. 

• राजकीय पक्षांचे ननयमन करण्यासाठी ननवडणूक आयोग पुरेशी सुसज्ज नाही. पक्षांतगात लोकशाही आनण पक्षीय 

नवत्तपुरवठ्याचे ननयमन यांची अंमलबजावणी करण्याचा कोणताही अनिकार नाही. 

• ईसीआय कायाकाररणीपासून कमी स्वतंत्र होत आहे ज्यामुळे त्याच्या प्रनतमेवर पररणाम झाला आहे. 

• ईव्हीएममधे्य नबघाड होणे, हॅक होणे आनण मतांची नोदंणी न करणे या आरोपांमुळे सामान्य जनतेचा ईसीआयवरील 

नवश्वास गढूळ होतो. 
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