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इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रे ननदोऴ अवल्माचा ननलडणूक आमोगाचा ननलााऱा
नली ददल्री 16-3-2017
इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रांच्मा कामाषभता आणण वुयषेफद्दर काशी याजकीम ऩषांनी उऩस्थथत केरेरे
प्रश्न ननलडणक
ू आमोगाने पेटाऱून रालरे आशे त. मावंदबाात आमोगाने आज एक ववलथतय प्रसवद्धऩत्रक
जायी केरे. दे ळात ननलडणुकांच्मा काऱात लाऩयण्मात आरेरी मंत्रे ननदोऴ अवल्माचे आमोगाने म्शटरे आशे .
ननलडणक
ू आमोगाने इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रांवाठी तांत्रत्रक आणण प्रळावकीम वुयषा भानके ननस्श्चत केरी
अवून, मा मंत्रांभध्मे त्रफघाड ळक्ट्म नाशी , त्माभुऱे भतदान मंत्रणेची वलश्लावाशाता कामभ आशे , अवेशी मा
प्रसवद्धीऩत्रकात म्शटरे आशे .
बायतातीर इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रे कोणत्माशी नेटलकारा जोडरेरी नाशीत

, तवेच त्मा इतय

कोणत्माशी नोंदींची तयतूद नाशी. भतदान आणण ननलडणक
ु ीचे ननकार मा काऱात शोणाऱ्मा वंऩूणा प्रक्रिमेचे
तऩळीर ननलडणूक आमोगाने ददरे अवून , शी मंत्रे उभेदलाय आणण त्मांच्मा वशकाऱ्मांच्मा उऩस्थथतीत वज्ज
आणण वीरफंद केरी जातात, अवे आमोगाने म्शटरं आशे .
मंत्राच्मा तांत्रत्रक लैसळष्टमांफद्दरशी आमोगाने भादशती ददरी आशे . कोणत्माशी प्रकायचे त्रफघाड क्रकंला
फदर योखण्माच्मा दृष्टीने शी मंत्रे इरेक्ट्रॉननकदृष्टमा वुयक्षषत आशे त. मा मंत्रांवाठी लाऩयण्मात आरेरे
वॉफ्टलेअय ओ.टी.ऩी./भाथकड् चचऩद्लाये फना केरे जाते , त्माभुऱे त्मात त्रफघाड क्रकंला फदर कयणे ळक्ट्म
नवते. कोणत्माशी लामय क्रकंला लामयरेव भाध्मभातून कोणत्माशी मंत्र अथला मंत्रणेरा शी मंत्रे जोडता मेत
नाशीत. त्माभुऱे त्मातीर भादशतीभध्मे पेयपाय शोण्माची ळक्ट्मता नवते. इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रांभध्मे
लाऩयरेरे वॉफ्टलेअय वंयषण भंत्रारमाच्मा वालाजननक उऩिभ फी.ई.एर.च्मा ननलडक असबमंत्मांनी आणण
अणु ऊजाा भंत्रारमाच्मा वालाजननक उऩिभ ई.वी.आम.एर.ने तमाय केरे अवून, शे दोन्शी उऩिभ थलतंत्रऩणे
कामायत आशे त. शे वॉफ्टलेअय ऩूणा झाल्मानंतय वॉफ्टलेअय आलश्मकता लैसळष्टमांनव
ु ाय त्माची यचना
ऩयीषण आणण भूल्मांकन थलतंत्रऩणे केरी जाते.

,

मा वॉफ्टलेअयचा गैयलाऩय क्रकंला त्मात फदर कयण्माची कोणतीशी ळक्ट्मता नवून

, त्मावाठी ते

आलश्मक वुयषा भानके आणण प्रळावकीम मंत्रणांच्मा वुयषेत ठे लण्मात आरे आशे त.
2000 वाराऩावून याज्म वलचधभंडऱांच्मा 107 वालात्रत्रक ननलडणुकांभध्मे तवेच 2004, 2009 आणण
2014 वारी झारेल्मा रोकवबेच्मा वालात्रत्रक ननलडणक
ु ांभध्मे इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रांचा लाऩय कयण्मात
आरा आशे .
1979 वारी वुरु झारेल्मा प्रळावकीम आणण तांत्रत्रक वल्राभवरतींऩावून दीघा याजकीम चचाांनंतय
इरेक्ट्रॉननक भतदान मंत्रे लाऩयात आणरी गेरी. ननलडणूक प्रक्रिमा जरद कयण्माफयोफयच फोगव भतदान
आणण भतदान केंद्रे फऱकालण्मावायख्मा प्रकायांना आऱा घारणे शा वुद्धा त्माभागचा उद्देळ शोता. ननलडणूक
आमोगाचे ववलथतय प्रसवद्धीऩत्रक www.eci.nic.in मेथे ऩाशाता मेईर.
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