
 
To,                                                                                                 Date:10

th
 July,2020 

Hon’ble The Election Commission of India 
 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi 110001 
through the  
 
Chief Election Commissioner (CEC) Shri Sunil Arora 
cec@eci.gov.in 
 
With Copies to 
Shri Ravi Shankar Prasad 
Union Minister of Law and Justice 
ravis[a@sansad.nic.in 
 
& 
 
Dr. G Narayana Raju 
Secretary- Legislative Department 
Gn.raju@nic.in 
 

[ভারতীয় আউনিয়নির মস্ত রাজয রকার এআ স্মারকননিটি িুননি করনছ 

নির্বাচিী প্রনিয়ানত ভভাটার ন্তভুব নির জিয এটি গুরুত্বিূর্ব তাৎিযব] 
 
 

বফলয়- বযমায়়ী শ্রবভকদেয লরাকবা এফং যাজয বফধানবায় ডাক ফযারদেয ভাধযদভ লবাে গ্রণ 

 

অমরা ও অমানের ংগঠিগুন িাগনরক নিকার ও িযায়নর্চানরর নেকটি ুনিনিত করার জিয েীঘবনেি িনর 

নর্নভন্ন স্তনর াগাতার অনদাি কনর অনছ। The Citizens for Justice and Peace, ফাংরা ংসৃ্কবি ভঞ্চ, 

লরাকবি অববমান এর্ং অনরা যারা এআ স্মারকননিটি স্বাক্ষর কনরনছি, তারাও covid ১৯ িনরনিনতনত নির 

িনরশ্রম কনরনছি যানত নর্িযবস্ত মািুগুন জীর্ি ংগ্রানমর রে খুুঁনজ িাি। তামাম িনরযায়ী শ্রনমকনের িক্ষ ভেনক 

অমরা র্াআ একনজাট নয় এআ নিটিলি োনখ করনছ যানত নরনপ্রনজনেলি ফ নিি এক্ট (িরর্তী উনেনখ "এক্ট") 

১৯৫১ ভকলি ৬০(ন) এর্ং কিডাক্ট ফ আনকলি রু ১৯৬১ (িরর্তী উনেনখ "রু") িুযায়ী বযমায়়ী 
শ্রবভকদেয "লনাটিপাদয়ড ইদরক্টয" িাবরকাবুি কদয িাদেয লাস্টার ফযারদে লবােোদনয ুদমাগ 

লেওয়া য় I 

 
 

প্রনতনিনিত্বমূক গর্তনের মগ্র কাঠানমাটি োুঁনিনয় অনছ ভয মূ নভনির উির তা না নর্নভন্ন প্রলানিক িীনত ও 

িদ্ধনত নর্নয় প্রনতটি ভারতর্াীর মতপ্রকানলর ুনযাগ ও স্বািীিতা। অিুনিক ভভাটোি প্রনিয়া যা নকিা এমনিনতআ 

িািারকম টাকার ভখা ও কানয়মী স্বানেব জজব নরত, ভখানি একুল লতনকর ভারতর্ব নকভানর্ জিংখযার একটা 
র্নিা ংলনক তার ভভাট ভেয়ার াংনর্িানিক নিকার ভেনক র্নিত রাখনত িানর- তাও অর্ার নিছক তার কমবি 

র্ানি ভেনক েনূর ওয়ার জুানত? এভানর্ ভভাটানিকার ভেনক র্নিত ওয়ার েব এআ র্নিা ংনলর স্বােব, ুরক্ষা, 
নিকার এর্ং মযবাোর প্রশ্নগুন ভারতর্নবর রাজনিনতক মািনচত্র ভেনক প্রানিক এর্ং েলৃয নয় যাওয়া I 
 

ঘটিাচনি ঠিক এআ জিনগাষ্ঠীটির ভলাচিীয় েেুবলা, নেি-অিা-নেি-খাওয়া জীর্নির নিিয়তা, ন্ন-র্স্ত্র-র্ািাি-

স্বািয-নলক্ষা মস্ত নেক ভেনক ভকার্ঠাা নয় যাওয়ার কনঠার র্াস্তর্টি িেব ার অিা ভেনক ভর্নরনয় এন মানজর 
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ামনি জ্বাজযমাি তয নননর্ উনঠ এননছ এআ covid ১৯ এর ভৌজনিয। এআ  প্রেম তামাম ভারতর্াীর মনিানযাগ 

ভকন্দ্রীভূত নয়নছ ভগস্ট ওয়াকব ার, migrant labourer, প্রর্াী কামাগার এআ লব্দগুননত। ভারতীয় গর্তেনত এআ 

প্রানন্তক মািুনের ায় জীর্নির চানচত্র ুনর্িানভাগী ভশ্রর্ীর (যার মনিয রাজিীনতনর্েরাও িনিি) কানছ প্রানিক 

কনর ভতাার অর্নলযক এর্ং প্রােনমক িেটি-আ না তানের ভভাটোনির নিকার ুনিনিত করা, যানত তারা ঠিক 

ভআ ে র্া ভগাষ্ঠীনক ভভাট নেনয় রাজয নর্িািভা র্া ভাকভায় নির্বানচত করনত িানর, ভয রাজনিনতক ে র্া 
ভগাষ্ঠী তানের অেবামানজক িনরনিনতর উন্নয়ি ঘটানত আচ্ছকু। যাজন়ীবিয আবঙনায় প্রাবিক দয় উঠদি না 
াযদর বযমায়়ী ফা প্রফা়ী শ্রবভকদেয ভযাগুবর বচযবেন অপ্রাবিকই লেদক মাদফ।  

 

ভায়,  

অমরা নর্শ্বা কনর ভারতর্নবর গর্তেনক প্রকৃত নেব র্বজিীি ন্তভুব নিমূক কনর ভতাার িনে একটি র্ি 

িেনক্ষি নিনয় েষৃ্টান্ত িািি করনত িানর নির্বাচি কনমলি যনে িনরযায়ী শ্রনমকনের ভিাস্টা র্যানটর মািযনম 

ভভাটোনির নিকার ভেয়া য়, যানত শুিুমাত্র জীনর্কার র্ািযর্ািকতার কারনর্ একজিও প্রাপ্তর্য়স্ক ভারতর্াী 
ভভাটোনির াংনর্িানিক নিকার ভেনক র্নিত িা য়. 

 

I. বযমায়়ী শ্রবভকযা একটি বফদল লগাষ্ঠ়ী মাদেয এই লাস্টার ফযারদেয ুদমাগ াওয়া জরুবয। 

 

১. ভারতর্নবর ংনর্িাি ক িাগনরকনক ভেনলর ীমািার মনিয ভযনকানিা জায়গায় যাওয়ার এর্ং র্র্া করার 

স্বািীিতা নেনয়নছ । (1)  এর ফন ভারতীয় েবিীনতনত কমবূনত্র িযত্র যাওয়া এর্ং ভখানিআ ভেনক যাওয়া মািুনর 

ংখযা মনয়র ানে ানে একটি নর্লা অকার িারর্ কনরনছ। ২০১১ ানর জিগিিা িুযায়ী ৪৫ ভকাটি  মািু 

িনরযায়ী েবাৎ নিনজর র্ানির র্াআনর ভেনক কাজ করনছি, যা তার অনগর ২০০১ ানর জিগর্িা ভেনক িাওয়া 
িনরযায়ীনের ংখযার তুিায় ৪৫% ভর্নল। এর মনিয ২৬% মাআনগ্রলি (১১.৭ ভকাটি) নয়নছ একটি রানজযর ভভতনর 

নর্নভন্ন ভজার মনিয, অর ১২% (৫.৪ ভকাটি) নয়নছ অন্তঃরাজয মাআনগ্রলি।(2) 

 

২. নর্নভন্ন নর্নলজ্ঞনের নিরীক্ষর্ (যার মনিয রকার িুনমানেত নিরীক্ষাও অনছ) র্নছ ভয এআ উিনরউি ংখযাটি 

প্রকৃত ংখযার নিক কম।(3) কারর্ এআ িরনর্র জিগর্িায় মরশুনম র্া চিাকার মাআনগ্রলি ভযখানি একজি কমী 
ামনয়কভানর্ িযত্র কানজ যাি, নকন্তু িাকািানকভানর্ ভখানি ভেনক যাি িা, কাজ নয় ভগন নফনর অনি নিনজর 

জায়গায়, তানের িনরযায়ী নননর্ গর্য করা য় িা. িনরংখযাি র্নছ, এরকম িনরযায়ীনের ংখযা ৬ ভেনক ানি 

৬ ভকাটি িযবন্ত নত িানর, িনরর্ানরর র্ানক েয ংখযা িরন ভয ংখযাটা োুঁিানর্ প্রায় ১০ ভকাটির কাছাকানছ, যার 

নিবকআ না অন্তঃরাজয িনরযায়ী।(4) ভারতীয় জিংখযার এত র্ৃৎ একটি ংল ওয়া নেও ভলাচিীয়ভানর্ তারা 
ভেনলর রাজনিনতক মািনচনত্র র্ননত। 

     

৩. িনরংখযাি অনরা র্নছ ভয এআ বযমায়়ী শ্রবভকযা অবধকাংই গ্রাদভয েবযদ্রিভ আেথাভাবজক স্তয 

লেদক আদছন, মাদেয ভদধয আদছন িবর়ী জাবি, উজাবি ও অনযানয ববছদয় ড়া লশ্রণ়ী এফং 
অনযানয ংখ্যারঘু লগাষ্ঠ়ী, মাযা লফবযবাগ লেদেই বোয আদরা লেদক ফবঞ্চি, জবভ ফা বফলয় 

ম্পবিয ভাবরকানা িাদেয লনই এফং  কাবযগবয েেিা যপ্ত কযায লকাদনা ুদমাগ ও লকাদনাবেন 

ানবন।(5) ২০১১-র িনরংখযাি িুযায়ী উিরপ্রনেল অর নর্ার ভেনক র্নচনয় ভর্নল মািু িয রানজয ভগনছি 

কাজ খুুঁজনত (যোিনম ৮৩ এর্ং ৬৩ াখ)(6) এর্ং িনরযায়ীরা র্নেনক ভর্নল ভগনছি মারাষ্ট্র অর নেেীনত। 

র্স্ত্রনলল্প, নিমবার্নলল্প এর্ং এআ িরনর্র ভছানটাখানটা নকছু নলল্পািন ািারর্ কাজকমব কনর ভকানিামনত ভর্ুঁনচ োকা এআ 

িনরযায়ীরা কমবনক্ষনত্র র্া নিনজনের োকার জায়গায় প্রনতনিয়ত িািারকম র্িিা ও ভিিার নলকার।(7) 

 

৪. নিম্নমানির িনরনর্নল কম মাআনিনত কাজ করনত র্ািয করার এআ ভলার্মূক র্যর্িার নর্রুনদ্ধ ১৯৭৯ ান িাল 

য় আোরনস্টট মাআগ্রযাে ওয়াকব নমি এক্ট, ১৯৭৯।(8) িযািয নিক নকছুর িালািানল এআ অআনি এটা নিনিতভানর্ 

র্া নয়নছ ভয, রাজয র্া ভকন্দ্রীয় রকানরর কানছ অন্তঃরাজয িনরযায়ী কমীর িনেভুনিকরর্ র্ািযতামূক এর্ং 
অন্তঃরাজয িনরযায়ী কমীর ংজ্ঞা নননর্ র্া নয়নছ "ভকানিা রানজযর এমি ভয ভকানিা র্যনি যানক চুনি র্া চুনি 



ছািাআ ভকানিা কন্ট্রাক্টর িয ভকানিা রানজযর ভকানিা কমবনক্ষনত্র মাননকর জ্ঞাত ের্া জ্ঞাতানর নিনয়াগ 

কনরনছি"। (9) যনেও এআ ংজ্ঞার ীনমত িনরনরর র্াআনরর নিক মািুনকও অমরা অমানের র্িনর্য িনরযায়ী 
র্ন গর্য করনছ। 

 

৫. িনরযায়ী কমীনের অেবামানজক িনরনিনত অনরা ভর্নল কনর তানের রাজনিনতক অনঙিার র্াআনরর নেনক ভেনক 

ভেয়। তানের ২০১২ ান করা একটি মীক্ষা িুযায়ী, িনরযায়ী শ্রনমকনের ৭৮% এর ভভাটার কাডব  করানিা অনছ 

তানের অ র্ানি ভযখানি ভআ নির্বাচিনক্ষনত্র, তানের কমবিানি িয়। (10) ভভাট ভেয়ার নেিটি যনেও ছুটির নেি 

নননর্ ভঘার্া করা য়, নকন্তু ভআ একনেনির ছুটিনত র্ানি নগনয় ভভাট ভেয়া েনরদ্র িনরযায়ী শ্রনমকনের িনক্ষ 

নিকাংল ভক্ষনত্রআ ম্ভর্ য় িা (েফায় েফায় ভভানটর নিঘবে োকা নেও)। (11) এর েব এআ ভয লরাকবা ফা 
বফধানবা লবাদে এই বফার ংখ্যক ভানুদলয লকাদনা বূবভকাই লনই, শুধুভাে এই কাযদণ লম িাযা 
অনয যাদজয কভথযি, লাবলি, িেবযদ্র এফং একবেদনয ছুটিদি ফাবড় এদ লবাে লেয়া িাদেয কাদছ 

প্রকৃিই ফযয়ফাহুরয। একটি মীক্ষা িুযায়ী ২০০৯ ভাকভা ভভানট ভযর্ মীক্ষার অওতায় োকা িনরযায়ীনের 

মনিয মাত্র ৪৮% ভভাট নেনত ভিনরনছনি ভযখানি জাতীয় গি নছ ৫৯.৭%।  এর্ার যনে র্ানি ভেনক নিক েনূর োকা 
িনরযায়ীনের অাো কনর িরা য় তান এআ লতাংল কনম নয় যানর্ ৩১%। (12) এআ নচত্র ২০১৯ এর ভাকভা 
নির্বাচনিও ভেখা ভগনছ জাতীয় গনির (৬৭.৪%) তুিায় নর্ার র্া উিরপ্রনেনলর মনতা রাজযগুননত ভভাটোনির 

লতকরা ার নিক কম (যোিনম ৫৭.৩৩% এর্ং ৫৯.২১%) এর্ং এআ রাজযগুনা ভেনকআ র্নচনয় ভর্নল মািু িয 
রানজয কাজ করনত যাি।(13) 

 

৬. মরশুনম র্া চিাকার িনরযায়ীনের ভক্ষনত্র অনরা গুরুতর মযা না এআ ভয তারা ভয লনর কাজ করনত যানচ্ছি, 

ভকউ ভখািকার িাকািানক র্ানদা িি। ফন এনক্টর ভকলি ২০ িুযায়ী তারা "নডব িানর ভরননডে" নননর্ 

িনরগনর্ত নচ্ছি িা। তএর্ নির্বাচিনক্ষত্র িানে িতুি ঠিকািায় ভভাটার কাডব  করাও তানের িনক্ষ ম্ভর্ নচ্ছ িা। 

একটি মীক্ষা ভেনক ভেখা ভগনছ িনরযায়ীনের মনিয কানজর জায়গায় ভভাটার কাডব  অনছ মাত্র ১০% এর এর্ং 
নিকাংল ভক্ষনত্রআ এটা ম্ভর্ নয়নছ িািীয় রাজনিনতক েগুনর উনেলযপ্রনর্ানেত ভচষ্টার ফন।(14) 

 

৭. এয বযণবি? এই ুবফার জনদগাষ্ঠ়ী মাযা আেথাভাবজকবাদফ ববছদয় ড়া, লাবলি একটি লশ্রণ়ী, 
লবাোবধকায প্রদয়াগ কযদি াযদর মাযা ভযাভুবিয একো বো খ্ুুঁদজ লদিন, আভাদেয বনফথাচন 

প্রবিয়া িাদেয লই ভা ভূরযফান ুদমাগ োই বেদি অাযগ। িাুঁদেয দয় কো ফরায ভদিা লকউ লনই, 

িাুঁযা যাজননবিক ভ়ীকযদণয ফাইদয। নিক NGO এর্ং গনর্কনের মনত, ISMW প্রনয়ানগ র্হু নিয়ম 

রনয়নছ, গর্র্েি র্যর্িার এর্ং জীর্িযাত্রার মানিান্নয়ি আতযানে ভমৌনক িনরনর্া ভেনক ংখয িনরযায়ী র্নিত 

েচ রাজনিনতক েগুন তানের এআ মযা ম্পনকব  উোীি।(15) এআ মািুগুন রাজনিনতক ব্রাতযকরনর্র ফন 

নকভানর্ নিরুিায় ভলানর্র নলকার, তা নিনয় র্হু েলক িনর গনর্র্া করনছি নিনকআ।(16) 

 

৮. এআ নর্য়গুন ফিথ ভান lockdown-এয বযদপ্রবেদি কঠিন ফাস্তফ বদদফ উদঠ এদদছ এফং বযমায়়ী 
শ্রবভকদেয লম অফণথন়ীয় বফমথদয়য ভদধয দড় বনদজয কভথস্থর লছদড় বনদজয ফাবড়য উদেদয Mass 

Exodus এ দে নাভদি র, লমবাদফ জ়ীফন ফাবজ লযদখ্ অকল্পন়ীয় কদেয বফবনভদয় িাযা ফাবড় পায়ায 

আদস্ত ফাধয দরন, লমবাদফ লকন্দ্র ফা যাজযস্তদযয বরব লভকাযযা বযবস্থবি অনুধাফন কযদি ও াভার 

বেদি চযভবাদফ ফযেথ দরন িায লেদকই এো বযষ্কায লম এই ভানুলগুবর, িাদেয ফাস্তফ, িাদেয 

ভযা , িাদেয উন্নয়ন, িাদেয বযদলফা াওয়ায লভৌবরক অবধকায এই বফলয়গুবরয লকাদনা বচহ্নভাে 

বাযিফদলথয প্রাবনক ভানবচদেয লকাোও লনই। এমিনক এআ নচঠিটা যখি ভখা নচ্ছ তখনিা প্রনতযকনেি 

খর্র অনছ িনরযায়ীরা প্রািয িানচ্ছি িা, র্ানি অনত নগনয় অটনক অনছি িািা জায়গায়, এমিনক ভখনতও িানচ্ছি 

িা ঠিকমনতা- র্হু িনরযায়ীনের প্রনতনিয়ত মৃতুয নচ্ছ িািাভানর্।(17) 

 



৯. শুিু তাআ িয়, এআ নর্িু ানর গর্-প্রিাি ভেনক এটা িনরষ্কার  ভর্াঝা যায় ভয জন্মভূনমর নি এনের ম্পকব  
কখনিাআ নছন্ন য় িা. গনর্র্ায় এটাও তুন িরা নয়নছ ভয র্ছনরর ির র্ছর ভভাট নেনত িা িারার ফন িনরযায়ীনের 

মনি িািারকম অলংকা কাজ কনর: ভভাটার তানকা ভেনক িাম র্াে যাওয়ার ভয়, ভভাট িা ভেয়ার ফন ভমৌনক 

িনরনর্া গুন ানরনয় ভফার ভয় এরকম অনরা নিক রকম অলংকা।(18) ভযনতু তারা র্ময় ভাস্ট নটিনত 

ভভাটার নননর্ িাম িনেভুি করনত িারনছি িা, ভআ র্িায় র্নেনক মনয়ািনযাগী মািাি র্া িেনক্ষি একটিআ 

নত িানর তা না ভিাস্টা র্যানটর ুনর্িা ভেয়া। 

 

১০. এক কোয় আভযা এই বদ্ধাদে আদি াবয লম, অেথাভাবজকবাদফ ববছদয় ড়া এই বযমায়়ী 
লশ্রণ়ী ফছদযয য ফছয লবাোবধকায প্রদয়াগ কযদি ফযেথ এফং এই ফযেথিায পদর িাযা আদযা লফব কদয 

প্রফঞ্চনায বকায। এই েেুচি লবদঙ লপরায একোই উায় আয লো দরা লাস্টার ফযারদেয ভাধযদভ 

এদেযদক লবােোদনয ুদমাগ কদয লেয়া মাদি এুঁযা এফং এদেয ভযাগুবর যাজননবিকবাদফ প্রাবিক 

দয় ওদঠ। 

 

II. াংবফধাবনক বনদেথ  অনুমায়়ী লেদয ভস্ত নাগবযদকয লবােোদনয ুদমাগ ও ুবফধা ুবনবিি কযা 
ইদরকন কবভদনয কিথ ফয: 
 

"এআ যানম্বন প্রাপ্তর্য়স্কনের ভভাটোনির িীনত ানর্বকভানর্ গ্রর্ করনছ এআ নর্শ্বানর উির নভনি কনর ভয, এআ 

ভেনলর ািারর্ মািু গর্তানেক লাির্যর্িানক াফযমনিত কনর তুনর্ এর্ং প্রাপ্তর্য়স্ক িাগনরনকর দ্বারা 
নির্বানচত গর্তানেক রকার নিনিতভানর্ ািারর্ মািুনর জীর্িযাত্রার মাি ও স্বাচ্ছদয নর্িানি মেব নর্." - 

Alladi Krishnaswamy Aiyyar  
 

১. ভারতীয় ংনর্িানির (িরর্তী উনেনখ শুিু 'ংনর্িাি') ৩২৪ িারা (20) িুযায়ী ভারতীয় নির্বাচি কনমলি 

(িরর্তী উনেনখ শুিু 'মািিীয় কনমলি') একটি াংনর্িানিক নিয়ন্তা যার ভারতর্নবর "মস্ত নির্বাচনির তোরনক, 

িনরচািা এর্ং ামনগ্রক নিয়েনর্র" িূর্ব াংনর্িানিক নিকার রনয়নছ।(21)  এনক্টর ৬০ ন ভকলি িুযায়ী ভকানিা 
নিনেবষ্ট ভগাষ্ঠীর মািুনের নিয়মািুযায়ী ভিাস্টা র্যানটর ুনর্িা ভেয়ার ক্ষমতা নির্বাচি কনমলনির অনছ। অমানের 

অনর্েি, মািিীয় কনমলি ভযি তানের াংনর্িানিক নিকার প্রনয়াগ কনর চিাকার িনরযায়ীনের নর্নল ভশ্রর্ীর 

ভভাটার নননর্ মািযতা ভেি এর্ং তানের ভিাস্টা র্যানট ভভাট ভেয়ার নিকার ুনিনিত করা য়। 

 

২. UDHR এর অটিব ক ২১ এর্ং ICCPR এর অটিব ক ২৫ িুযায়ী ভভাট ভেয়ার নিকার একটি ভমৌনক 

মাির্ানিকার। এআ িীনতনক র্ম্বি কনরআ ংনর্িানির মস্ত রচনয়তারা একমত নয় নকছু নর্নিম্মত লতব ানিনক্ষ 

জানত, িমব, র্র্ব এর্ং নি নিনর্বনলন প্রনতটি প্রাপ্তর্য়স্ক ভারতর্াীর ভভাটানিকারনক াংনর্িানিক নিকানরর মযবাো 
নেনয়নছি। অটিব ক ৩২৬ এ এআ নর্য়টির উনেখ অনছ। 

 

৩. ুনপ্রম ভকানটব র নর্িাি িুযায়ী ভভাটানিকার এমি একটি াংনর্িানিক নিকার যা নকছু নিনেবষ্ট নর্নির্দ্ধ অআি 

ছািা ভকানিাভানর্আ খর্ব করা যায় িা (22) , এর্ং এআ 'নর্নির্দ্ধ অআি' এর নর্য়টি একজি র্যনিনর্নলনর ভক্ষনত্রআ 

ভকর্ প্রনযাজয।(23) একজি ভভাটানরর ভভাট ভেওয়ার ুনযাগ র্া ক্ষমতা তার মতপ্রকানলর স্বািীিতার ভমৌনক 

নিকানরর ন্তগবত।(24) 

 

৪. ২০০৩ ান ুনপ্রম ভকানটব র একটি নিনেব নলকায় র্া নয়নছ, "প্রনয়াজিীয় লতব িূরর্ কনর ভভাটানিকার িাওয়া অর 

র্যানটর মািযনম কাউনক নির্বানচত কনর স্বািীি মতপ্রকানলর দ্বারা ভআ ভভাটানিকারনক িূর্বতা ভেয়া েটুি মূ্পর্ব 
অাো নর্য়। প্রেমটি ভমৌনক নিকার িা নও যখি একজি ভভাটার র্ুনে নগনয় ভভাট ভেি, তখি তাুঁর 

মতপ্রকানলর স্বািীিতার প্রশ্নটি উনঠ অন। নর্নভন্ন ভভাটপ্রােীর মনিয ভকানিা একজিনক ভভাট নেনয় নির্বানচত করার 

প্রনিয়াটিনত একজি ভভাটানরর র্যানিগত মত ও িছদ-িছদ প্রনতফনত য়, তাআ ভভাটানিকার প্রনয়ানগর এআ 

চূিান্ত িযবায়টিনত একজি ভভাটানরর মতপ্রকানলর স্বািীিতা প্রনতনষ্ঠত য়। এআখানিআ অটিব ক ১৯(১)(এ) র 



প্রানিকতা। ভভাট ভেওয়ার স্বািীিতা মতপ্রকানলর স্বািীিতার এক চূিান্ত রূি, তাআ ভভাট ভেওয়ার নিকানরর 

ভেনক এটি স্বতে। তাআ এর নিআ অন ভভাটপ্রােী ম্পনকব  তেয জািার নিকানরর প্রশ্ন।" ২০০৬ ান কুেীি 

িায়ার র্িাম ভারতীয় আউনিয়ি মামায় এআ র্ির্য িুিরায় প্রনতনষ্ঠত য় (Kuldip Nayar vs Union of India 

২০০৬ ৭ SCC ১)।  এআ মামায় ভকাটব  মন্তর্য কনর, "ভভাট ভেয়ার নিকানরর প্রশ্নটি স্বািীি ও নিরনিক্ষ নির্বাচি 

প্রনিয়ার নি িািীভানর্ জনিত।"(25) 

 

৫. অটিব ক ১৯(১)(এ) ভত উনেনখত মতপ্রকানলর স্বািীিতার নর্য়টি শুিু রাষ্ট্র ও তার ক্ষমতার উির নর্নিনিনিআ 

অনরাি কনর িা, র্রং তানক এক েেবক োনয়ত্ব ভেয় যানত ভেনলর র্বত্র স্বািীি মতপ্রকানলর িনরমন্ড ৃনষ্ট য়।(26)  
Indibility Creative Ltd. v. Government of West Bengal ( 2019 SCC OnLine SC 564 ) মামায় ুনপ্রম ভকাটব  
র্াকস্বািীিতা খর্ব করার ভয েষু্টচি, তার প্রনতনরাি প্রনি র্ননছ, "র্াকস্বািীিতা ও মতপ্রকানলর স্বািীিতার 

উির ভকানিা াংগঠনিক লনি যনে অঘাত ানি, রাষ্ট্র তানক এনিনয় ভযনত িানর িা। এআ স্বািীিতা রক্ষা করাআ 

রানষ্ট্রর িরম কতব র্য।" তএর্ এ কো র্াআ যায়, একটি নর্নল অেবামানজক ভগাষ্ঠী নননর্ িনরযায়ী কমীনেরও 

তানের িানরিানশ্ববক িনরনিনত নর্নর্চিা কনর ভভাটোনির ুনযাগ তো মতপ্রকানলর স্বািীিতা রক্ষা করা মািিীয় 

কনমলনির াংনর্িানিক োনয়ত্ব। 

 

৬. মািিীয় কনমলনির ভয উনেযাগ র্া নভযাি, তার মূ মেআ না "একটিও ভভাটার ভযি র্াে িা িনি"(27) এআ 

ক্ষযিূরনর্র জিয মািিীয় কনমলি ভিাস্টা র্যানটর মািযনম ভভাটোনির একটি নিরািে ও ুরনক্ষত ননস্টম 

নিকনেি িনর প্রনয়াগ করনছি (28) এর্ং এআ ভিাস্টা র্যাট যানত র্াআ র্যর্ার করনত িানরি, এআ উনেনলয িািা 
নচতিতা নলনর্নরর অনয়াজি ও করা য়।(29) এআ মস্ত উনেযাগ ও কমবকান্ড ভেনক এটা নিঃনদন প্রমানর্ত ভয 

মািিীয় কনমলি ারা ভারত জনুি ভিাস্টা র্যানটর মািযনম ুষু্ঠভানর্ নির্বাচি প্রনিয়া চাানত ক্ষম। ২০১৯ 

লরাকবা বনফথাচদন ২৮ রাদখ্য লফব লবাে লাস্টার ফযারদেয ভাধযদভ জভা দড়দছ।(30) এআ িরনর্র 

একটি ননস্টম িনরযায়ী শ্রনমকনের জিয চা ুকরনআ তানের ভভাট ভেয়ার মযা মািাি ওয়া ম্ভর্। 

 

III. বযমায়়ী কভীদেয ফযাাদয বকছু িেয: 
 

১.র্তব মানি িনরযায়ী কমীনের নিকার রক্ষার জিয ভয অআি র্র্ৎ অনছ তা  Interstate Migrant Workers 

Act ১৯৭৯ । (31) এআ অআনির ক্ষয ও উনেলয িনরযায়ী কমীনের ঠিক কমবংিাি এর্ং কমী নননর্ প্রািয নিকার 

ুনিনিত করা। এমি ভযনকানিা ংিা এর্ং কন্ট্রাক্টর যারা িাুঁচ র্া িাুঁনচর ভর্নল অন্তঃরাজয িনরযায়ী শ্রনমক নিনয়াগ 

করনছি, এআ অআনির অওতায় তানের প্রনতটি িনরযায়ী কমীনক নেনত নর্ নর্স্তানরত তেয িার্ুক, নডনেনমে 

ভাতা নননর্ মা মাআনির নিবক র্া ৭৫ টাকা (ভযটা ভর্নল নর্), যাত্রাকাীি ভাতা এর্ং যাত্রাকানর মতুয 
মাআনি, উিযুি র্ািাি, স্বািয িনরনর্া এর্ং নর্িজ্জিক কানজর ভক্ষনত্র ুরক্ষাোয়ক িনরিাি, উিযুি মাআনি, ম 

কানজ ম মাআনি (নি নিনর্বনলন) আতযানে। এআ অআি র্র্ৎ করার মূ োনয়ত্ব ভকন্দ্র এর্ং রাজযস্তনর যোিনম 

ভকন্দ্রীয় ও রাজয রকানরর উিনরআ র্তব ায়। ISMW এনক্ট (১৯৭৯) র্া অনছ, মস্ত রাজয রকারনক তানের রানজয 
ামনয়ক নভনিনত কাজ করনত অা ক িনরযায়ী কমীনের নর্স্তানরত তেয িনেভুি করনতআ নর্। 

 

২. ISMW এক্ট এর নিয়মগুন ভর্ল নর্স্তানরত ভানর্ ননির্দ্ধ।(32) রু ৪(১) এ র্া অনছ একটি ভরনজনেলি ফনমবর 

কো (াটিব নফনকট ফ ভরনজনেলি), যার েনরটি স্বয়ং ভারত রকার। 

“A certificate of registration containing the following particulars is hereby granted under clause (a) 
of sub-section (2) of section 4 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and 
Conditions of Service) Act, 1979 and the rules made there under to________________” 
 

৩. িনরযায়ী কমীনের তেযার্ী ও িনরংখযাি: ISMW রু ষ্ঠ িনরনচ্ছনে র্া অনছ, ভযনকানিা ংিার মানকনক 

তার িীনি কমবরত ক িনরযায়ী শ্রনমনকর যার্তীয় র্যনিগত তেয িনেভুি করনতআ নর্। ভযনতু ংিার 

মাননকর এটি িনেভুি করার কো, এটা িনরষ্কার ভয ভকন্দ্রীয় রকানরর িীিি নফ ফ ো ভর্ার কনমলিার 



এর োনয়ত্ব এআ িনেভুনিকরনর্র িূর্ব প্রনিয়াটি িনরচািা এর্ং তোরনক করা। রু ৪৯ র্নছ, "প্রনতযক ংিার 

এমেয়ার এর্ং কন্ট্রাক্টরনক ভয মস্ত ভক্টনর িনরযায়ী শ্রনমক নিনয়াগ করা নচ্ছ ভআ মস্ত ভক্টনরর জিয ফমব XIII 

িুযায়ী িনেিত্র রাখনত র্।" 

 

৪. ISMW রুনর ষ্ঠ িনরনচ্ছনে নিনেবল ভেওয়া অনছ, িনরযায়ী কমীনের র্যনিগত তেযার্ী িনের্দ্ধ করা মস্ত 

ংিার কতব র্য। রু ৪৯ র্নছ, "প্রনতযক ংিার এমেয়ার এর্ং কন্ট্রাক্টরনক ভয মস্ত ভক্টনর িনরযায়ী শ্রনমক 

নিনয়াগ করা নচ্ছ ভআ মস্ত ভক্টনরর জিয ফমব XIII িুযায়ী িনেিত্র রাখনত নর্।" 

 

৫. রু ৫২. মাস্টার ভরা, মানিা ভরনজস্টার, নডডাকলি ভরনজস্টার ও ওভারটাআম ভরনজস্টার - (১) ভিনমে ফ 

ওনয়নজ এক্ট, ১৯৩৬ দ্বারা িনরচানত ংিাগুনর ভক্ষনত্র, এর্ং এআ এনক্টর িীনি িূিযতম মানিা এক্ট, ১৯৪৮ এর্ং 
চুনির্দ্ধ শ্রনমক (ভরগুনলি ও এর্নলি) এক্ট, ১৯৭০ ও িযািয রু িুযায়ী, কন্ট্রাক্টর এর্ং এমেয়ানরর িনরযায়ী 
কমীনের তেয িনেভুনিকরর্ র্ািযতামূক। 

 

৬. রু ৫৩. িনেিত্র নর্িযা ও ংরক্ষর্: (১) উিনরউি এক্ট ও রু িুযায়ী ভয িনেিত্র ততনর করার কো, তার 

ঠিক রক্ষর্ানর্ক্ষর্ এর্ং মনয়র ানে নিয়নমত অি-টু-ভডট করা, যনে ভকানিা নর্নল ুনর্নি িা োনক তান 

কমবিনর িনরনির ভভতর ভকানিা ুনর্নিজিক কাছাকানছ র্ানিনত ভটি গুনছনয় রাখা, ভক্ষত্রনর্নলন কন্ট্রাক্টনরর 

িুনরানি আন্সনিক্টনরর নিিবানরত ভকানিা জায়গায় এআ িনে রক্ষা করা অআিত কতব র্য। (৪) আন্সনিক্টর, র্া ভডিুটি নচফ 

ভর্ার কনমলিার (ভকন্দ্রীয়), এক্ট িুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভযনকানিা অনিকানরক, র্া ভকন্দ্রীয় রকার িুনমানেত 

ভযনকানিা কতব ার্যনি যখনি এআ িনে ভেখনত চাআনর্ি, মস্ত ভরনজস্টার, ভরকডব  ও ভিাটিল তৎক্ষর্াৎ তানের ামনি 

উিিানিত করনত নর্। 

 

৭. রু ৫৬- নিনরওনডকযা নরটািব: (১) ফমব XXIII (ডুনেনকট কানর) এর দ্বারা প্রনতযক কন্ট্রাক্টরনক ান্মানক 

নরটািব াআননন্সং অনিকানরনকর কানছ িাঠানত নর্ ছয় মা িূর্ব ওয়ার ৩০ নেনির মনিয। 

 

৮. রু ৫৭(১)- আন্সনিক্টর, র্া ভডিুটি নচফ ভর্ার কনমলিার (ভকন্দ্রীয়), এক্ট িুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভযনকানিা 
অনিকানরক, র্া ভকন্দ্রীয় রকার িুনমানেত ভযনকানিা কতব ার্যনি ভযনকানিা ময় ননখত নিনেবল দ্বারা কন্ট্রাক্টনরর 

কানছ যার্তীয় িনেিত্র ভেখনত চাআনত িানরি। 

 

IV. ইদরদক্টাযার লযার আদডে বফলদয় বনফথাচন কবভদনয েভিা: 
 

নরনপ্রনজনেলি ফ নিি এক্ট, ১৯৫০ এর ১৩(নর্) িারা িুানর নির্বাচি কনমলি নির িনরশ্রম কনর 

আননক্টারা ভরা নিয়নমত অিনডট কনর োনকি। ভযনতু নির্বাচি কনমলনির কাজ ক এননজর্ ভভাটানরর িাম 

ভভাটার তানকার ন্তভুব ি করা, তারা িনরযায়ী কমীনের তেযম্বনত ভরনজস্টার নর্নভন্ন ংিার কন্ট্রাক্টনরর কানছ 

ভচনয় িাঠানত িানরি এর্ং নজআ তানের ভভাটার তানকায় িনেভুি করনত িানরি, যানত তারা ভভাট নেনত মেব 
য়। ভযনতু নির্বাচি কনমলনির নর্বাচ্চ ক্ষয নির্বাচি প্রনিয়ায় কনর ন্তভুব নি, এর্ং িনরযায়ীনের তেয 
ংরক্ষনির অআি ও র্র্ৎ অনছ, তাআ নির্বাচি কনমলি এআ অআনির ুনর্নি নিনয় নজআ ভভাটার তানকায় 

িনরযায়ীনের ন্তভুব নিকরনর্র কাজটি ম্পন্ন করনত িানরি। 

 
 
 

১. লযবজদেন অপ ইদরক্টয রুর, ১৯৬০ (৩৩) বনম্নবরবখ্ি েভিাগুবর লেয়: 

 

রুর ৯: নিনেবষ্ট িনে ভেখার ক্ষমতা: ভরা ততনর র্া ংনলািনির প্রনয়াজনি র্া ভকানিা ভরা ংিান্ত নভনযানগর 

মীমাংা করনত ভযনকানিা ভরনজনেলি অনিকানরক র্া তার দ্বারা নিযুি ভযনকানিা র্যনি ভযনকানিা ময় জন্ম মৃতুয 



ভরনজস্টার র্া নলক্ষা প্রনতষ্ঠানির ভনতব  ভরনজস্টার ভেখনত চাআনত িানরি এর্ং ংনিষ্ট র্যনি তানক ভআ ভরনজস্টার 

ভেখানত র্ািয োকনর্। 

 

রুর ২৫: ১ (ভরা িনরমাজব ি) - (১) ভকলি ২১ এর ার্ ভকলি ২ িুযায়ী নির্বাচি কনমলনির নিনেবলািুানর 

প্রনতযক নির্বাচিনক্ষনত্রর ভরা নর্স্তানরত র্া ংনক্ষপ্তভানর্ িনরমাজব ি করা র্ািযতামূক। 

(২) ভকানিা র্ছনর মূ্পর্ব ভরা র্া তার ভকানিা ংল যনে নর্স্তানরতভানর্ ংনলািনির প্রনয়াজি িনি, তান ভটি 

িতুি কনর ততনর করনত নর্ এর্ং প্রেমর্ার ভরা ততনরর মনতাআ রু ৪ ভেনক ২৩ এআ ভক্ষনত্রও প্রনযাজয নর্। 

(৩) ভকানিা র্ছনর মূ্পর্ব ভরা র্া তার ভকানিা ংল যনে ংনক্ষপ্তভানর্ ংনলািনির প্রনয়াজি য়, তান ভরনজনেলি 

অনিকানরকনক তৎক্ষর্াৎ ভয তেয িাওয়া যানচ্ছ তার নভনিনত ংনলািিী তানকা ততনর কনর মূ তানকার ানে 

ংনিষ্ট ংনলািনির অাো তানকা প্রকাল করনত নর্. রু ২(৮এ) ভেনক ২৩ িযবন্ত ভয নিনেবলগুন অনছ তা 
প্রেমর্ার ভরা ততনরর ভক্ষনত্র ভযমি প্রনযাজয ভতমনি এআ ংনলািিীর ভক্ষনত্রও প্রনযাজয নর্। 

 

উংায: 

 

১. মািিীয় কনমলনির েীঘবনেনির নির প্রয়ানর ফন ারা ভেনল জানত িমব র্র্ব েবনিনতক িনরনিনত নিনর্বনলন 

র্ মািুনর ভভাটানিকার প্রনয়ানগর নেকটি নিকটাআ াফযমনিত নয়নছ। ভিাস্টা র্যানটর ফ ও ুষু্ঠ 

প্রনয়ানগর মািযনম ংখয নর্নল ভভাটার, ানভব  ভভাটার, ভেলা নডউটিনত োকা ভভাটার ভযমি ভিার্ানিীনত 

কমবরত মািু এর্ং তার িনরর্ার নির্বাচি প্রনিয়ায় ংলগ্রর্ করনত ভিনরনছি। প্রনতরক্ষা েপ্তনরর স্টযানন্ডং কনমটি 

২০১৬ ান প্রায় ৩০ ক্ষ নডনফন্স িানবানি ও তার িনরর্ানরর জিয ভিাস্টা র্যাট চা ুকরার কো ওয়া 

কনর। এআ িনন চা ুওয়ার িনর প্রায় ১৬ ক্ষ নডনফন্স িানবানি ানভব  ভভাটার নননর্ িাম ভরনজস্টার কনর। 

 

২. ২০১৯ এর নক্টার্নর নির্বাচি কনমলি আউনিয়ি গভিবনমে (অআি ও নর্চার মেক) ভক ুিানরল কনর "িুিনিত 

ভভাটার" র্ন একটি িতুি ভশ্রর্ী ততনর করার জিয, যার মনিয িিনর্ি জরুনর িনরনর্ার কমীরা, অনল ঊদ্ধব  ভভাটার 

রা র্া লারীনরকভানর্ ক্ষম যারা অনছি তারা কন। এআ ভভাটাররা যানত ভিাস্টা র্যানটর ুনর্নি িাি, ভআ মনমব 
ভকন্দ্রীয় রকার রু িনরর্তব ি কনর. ২০২০ ানর ১০ জািুয়ারী মািিীয় কনমলি জরুনর িনরনর্ার কমীনের 

অওতায় ভর, নেেী ভমনরানর কনিবানরলি এর্ং নির্বাচি প্রনিয়ানক কভার করা াংর্ানেকনের িতুি ভভাটার ভশ্রর্ীর 

ন্তগবত কনর তানের ভিাস্টা র্যানটর ুনর্নির অওতায় এনিনছ। ুতরাং : িাটব  III এর্ং IIIA িুানর িতুি ভভাটার 

ভশ্রর্ী ততনর কনর তানের ভিাস্টা র্যানটর ুনর্নির অওতায় নিনয় অার এআ প্রনিয়া নিকনেি িনরআ চা ুঅনছ।  

 

৩. ২০১৫ ান মািিীয় কনমলি প্রর্াী ভারতীয়নের "ভভাটপ্রনিয়ায় ংলগ্রনর্র মািযনম ভেল গঠনির প্রনিয়ায় 

ভূনমকা িানির" েীঘবনেনির োনর্োওয়ার স্বীকৃনত স্বরূি ৩.১ ভকাটি প্রর্াী ভারতীয়নের (িরর্তী উনেনখ NRI) 

আনক্ট্রনিক র্যানটর মািযনম ভভাটোনির র্যর্িা কনরনছ। র্তব মানি প্রর্াী ভারতীয়রা ওভারন ভভাটার নননর্ 

িাম িনেভুি করনত িানরি এর্ং মািিীয় কনমলনির ানে অনাচিা কনর ভাকভা এআ উনেনলয NRI ভের জিয 
প্রনি ভভাট ননস্টনমর প্রর্তব ি কনরনছ। 

 

৪. অমরা অনরা র্নত চাআ ভয িনরযায়ী কমীনের নর্লা ংখযার কো নর্নর্চিা করন ভর্াঝা যায় ভয এটি শুি ু

িনরযায়ীনের রাজনিনতক ব্রাতযকরনর্র প্রশ্নআ িয়, ানে ভারতীয় গর্তনের াফনযর ও প্রশ্ন এনত জনিনয় অনছ। 

মামািয ুনপ্রম ভকানটব র নিনেব নলকা িুযায়ী মুি ও নিরনিক্ষ নির্বাচনির উির নভনি কনর োুঁনিনয় োকা গর্তে 

ভেনলর ংনর্িানির িযতম স্তম্ভ, ভযখানি "নিরনিক্ষ লব্দটির েব প্রনতযক মািুনর মাি ুনযাগ।" প্রনতনিনিত্বমূক 

ংেীয় গর্তে ভয নর্শ্বানর উির োুঁনিনয় অনছ তা না জিািারনর্র প্রনতটি ভগাষ্ঠী: িারী, িুরু র্া রূিান্তনরত, 

নিরক্ষর র্া স্বাক্ষর, ভভাটোনির মািযনম রকার গঠনি ও িীনত প্রর্তব নি নিয়ভানর্ ংলগ্রর্ করনছ। তএর্ 

জিংখযার এনতা র্নিা একটি ংল ভভাট প্রনিয়ার র্াআনর ভেনক যাওয়া এআ মাি অেনলবর র্বনতাভানর্ িনরিন্থী। 

  



উিনরউি র্িনর্যর িনরনপ্রনক্ষনত মািিীয় কনমলনির কানছ অমরা অনর্েি জািাআ, ক িনরযায়ী কমীনের 

নর্নম্ব ভিাস্টা র্যানটর ুনর্িা প্রোি করা ভাক। তেয ংগ্রনর প্রনিয়া ভকন্দ্র ও রাজয স্তনর প্রনতনিয়ত চা ু

রনয়নছ যার ুনর্নি নির্বাচি কনমলি নজআ নিনত িানর। মূ্পর্ব প্রনিয়াটির মনিয যা যা নিয়ম কািুি জনিনয় অনছ, 

তার িনরনপ্রনক্ষনত এআ অনর্েনির কনি অআি ও নর্চার মেক (ভকন্দ্রীয়) এর্ং ভারতর্নবর মস্ত রাজয রকানরর 

কানছ এতদ্বারা ভপ্রনরত নচ্ছ। 

 

িাগনরক নিকার রক্ষার িনক্ষ অনদািকারী ংগঠি নননর্ ভারতীয় গর্তনের গনরমা রক্ষায় অমরা 
র্দ্ধিনরকর এর্ং ভআ কারনর্আ অমানের এআ অনর্েনির শুিু েেবক উির আ িয়, মািিীয় কনমলনির কানছ অমরা 
ত্বর িেনক্ষি অলা কনর, যানত ভারতীয় নির্বাচি প্রনিয়াটি র্ব নেবআ কনর ন্তভুনি ও ানর্বক ংলগ্রনর্র এক 

উজ্জ্ব েষৃ্টান্ত িািি করনত িানর। 

 

ধনযফাোদে, 

শ্রী অবনর ধাযকায (বাবি)-বটিদজন পয জাবস্ট অযান্ড ব,  

 

বিস্তা লিারাফাে (ম্পােক) -বটিদজন পয জাবস্ট এন্ড ব,  

 

াবভরুর ইরাভ- ফাংরা ংসৃ্কবি ভঞ্চ (বাবি)  

 

প্রপুল্ল াভে (বাবি)-লরাক বি অববমান উবড়লযা,  
 

লযাভা(ম্পােক)-অর ইবন্ডয়া ইউবনয়ন অপ পদযস্ট ওয়াবকথ ং বর,  

 

জাভদয আর়ী (বাবি)-বাযি়ীয় নাগবযক অবধকায ুযো ভঞ্চ 

 

Reference: 
 
1. Article 19(d) and (e) of the Constitution of India 
  
2.  Available at https://blogs.worldbank.org/peoplemove/internal-migration-india-grows-inter-
state-movements-remain-low 
 
3. Available at https://www.hindustantimes.com/analysis/despite-covid-19-why-did-migrant-
workers-go-back/story-
NPhLzTd4joLSovjMDxCtaM.html; https://www.indiabudget.gov.in/budget2017- 
2018/es2016-17/echap12.pdf 
4. Available at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere- 
people/article31495460.ece 
 
5. Srivastava Ravi and S. K. Sasikumar. 2003. An Overview of Migration in India: Its Impacts and 
Key  
Issues. Paper prepared for the Regional Conference on Migration, Development and Pro-Poor 
Policy  
Choices in Asia, June 22–24, 2003, Dhaka, Bangladesh; “Report on the Conditions of Work and  
Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector”, National Commission for Enterprises in the  
Unorganized Sector (06.08.2007), pg 128. 
 

https://blogs.worldbank.org/peoplemove/internal-migration-india-grows-inter-state-
https://blogs.worldbank.org/peoplemove/internal-migration-india-grows-inter-state-
https://www.hindustantimes.com/analysis/despite-covid-19-why-did-migrant-workers-
https://www.hindustantimes.com/analysis/despite-covid-19-why-did-migrant-workers-
https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-


6.  Available at https://www.prsindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown- 
migrants#_edn1 
 
7.  P. Deshingkar and S. Akter, Migration and Human Development in India (January 2009); 
Available  
at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-
people/article31495460.ece 
 
8.  Statement of Object and Reasons, Inter-State Migrant Workmen Act, 1979. 
 
9.  Section 2(e), Inter-State Migrant Workmen Act, 1979. 
 
10. Available at 
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
%20 India.pdf 
 
11. Section 135B, of the Act.  
 
12. Available at 
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
%20 India.pdf 
 
13. State-Wise Voter Turn-Out, 2019 Elections, Election Commission of India Information. 
 
14. Available at 
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
%20 India.pdf 
 
15. Available at 
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
%20 India.pdf 
 
16. Available at https://www.countercurrents.org/ie-sainath150304.htm; P. Deshingkar and S. 
Akter, Migration and Human Development in India (January 2009).  
 
17. Available at https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere- 
people/article31495460.ece; Available at http://archive.indianstatistics.org/sserwp/sserwp2003- 
rev.pdf; Stranded Workers Action Network(2020), 32 Days and Counting:COVID- 19 Lockdown,  
Migrant Workers, and the Inadequacy of Welfare Measures in India, available at 
https://bit.ly/2XIOT2a. 
 
 
18. Available at 
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
%20 India.pdf 
 
19. Constituent Assembly Debate, XI, page 835. 
 

https://www.prsindia.org/theprsblog/migration-india-and-impact-lockdown-
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-people/article31495460.ece
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-people/article31495460.ece
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
https://www.countercurrents.org/ie-sainath150304.htm
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/no-relief-for-the-nowhere-
http://archive.indianstatistics.org/sserwp/sserwp2003-
https://bit.ly/2XIOT2a
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in
http://www.aajeevika.org/assets/pdfs/Political%20Inclusion%20of%20Migrant%20Workers%20in


20. The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and 
the  
conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the  
offices of President and Vice President held under this Constitution shall be vested in a 
Commission  
(referred to in this Constitution as the Election Commission) 
 
21. Kanhayia Lal Kumar v. R.K. Trivedi, 1986 AIR 111. 
 
22.  N.P. Ponnuswami vs Returning Officer, Nammakal Constituency and Ors., 1952 AIR 64. 
 
23.  People’s Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, WP (civil) No. 490 of 2002. 
 
24.  People’s Union of Civil Liberties v. Union of India, Supreme Court, WP (civil) No. 490 of 2002; 
Kuldip Nayar v. Union of India, 2006 7 SCC 1. 
 
25. Kuldip Nayar v. Union of India, 2006 7 SCC 1, Para 450.  
 
26. Indibilty Creative Ltd. v. Government of West Bengal, Writ Petition (Civil) No. 306 of 2019,  
Supreme Court ; Per Chandrachud J, in K.S. Puttaswamy v. Union of India, (2019) 1 SCC 1 at 
page 792. 
 
27. Available at https://eci.gov.in/files/file/4618-commission-deploys-awareness-observers-to-

ensure-that-no-voter-to-be-left-behind-in-forthcoming-assembly-elections-english-हहहहह/ 

 
28. Available at https://eci.gov.in/files/file/10263-faqs-on-counting-of-postal-ballot-paper-and-
evms/;  
https://eci.gov.in/files/file/11619-procedure-to-be-adopted-for-voting-through-postal-ballot-by- 
absentee-voters-on-essential-service-aves-reg/ 
 
29. Available at http://servicevoter.nic.in; https://eci.gov.in/voter/service-overseas-voter/; 
Available at https://mea.gov.in/Images/pdf/service-voter-brochure.pdf 
 
30. Voter Information, 2019 Elections, Election Commission of India Information. 
 
31. Available at https://clc.gov.in/clc/acts-rules/inter-state-migrant-workmen 
32.  Available below the Act at https://clc.gov.in/clc/acts-rules/inter-state-migrant-workmen 
 
33. Availabale at 
http://legislative.gov.in/sites/default/files/%281%29THE%20REGISTRATION%20OF%20ELECTOR 
S%20RULES%2C%201960.pdf 
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https://mea.gov.in/Images/pdf/service-voter-brochure.pdf
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