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பத்திரிகை தைவல் அலுவலைம் 
இந்திய அரசு 
சென்கை 

 
 

செய்திக் குறிப்பு 

 

செம்மையான ச ாழில்நுட்ப ைற்றும் நிர்வாக பாதுகாப்பு 

அம்ெங்களுடன் கூடிய ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் மைாெடி செய்ய முடியாது 

*** 

ைின்னணு வாக்குப்ப ிவு இயந் ிரங்களின் நம்பகத் ன்மை குறித்  

புகார்களுக்கு ம ர் ல் ஆமையம் விளக்கம் 

 

புது  ில்லி ைார்ச் 16, 2017 

 

மகாவா, ைைிப்பூர், பஞ்ொப், உத் ரப்பிரம ெம் ைற்றும் உத் ராகண்ட் 

ைாநிலங்களுக்கான ெட்டப்மபரமவப் சபாதுத் ம ர் ல் முடிவுகள் 

அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டம த் ச ாடர்ந்து, ம ர் லின்மபாது ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் (EVM) மைாெடி நடந் ிருக்கிறது என்று கூறி, 

ம ர் ல் ஆமைய - ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களின் (ECI - EVM-

கள்) ைீ ான நம்பகத் ன்மை குறித்து ெில அரெியல் கட்ெிகள் ெந்ம கம் 

எழுப்பியுள்ளம  ம ர் ல் ஆமையத் ின் கவனத்துக்கு வந்துள்ளது. 

பகுஜன் ெைாஜ் கட்ெியின் (BSP) ம ெிய சபாதுச் செயலாளரிடம் இருந்து 

எந் சவாரு குறிப்பிட்ட புகாரும் இல்லாைல் 11.03.2017 அன்று ஒரு 

முமறயடீு வந்துள்ளது. அந்  முமறயடீ்மட நிராகரித்து ம ர் ல் 
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ஆமையம் 11.03.2017 அன்மற விரிவான ப ில் அளித்துள்ளது. ம ர் ல் 

ஆமையத் ின் ப ில் www.eci.nic.in - இமைய ளத் ில் உள்ளது. 

2. இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையத் ின் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் மைாெடி செய்ய முடியும் என்பது குறித்து, இமவ 

அறிமுகம் செய்யப்பட்ட காலத் ில் இருந்ம  உயர் நீ ிைன்றம் ைற்றும் 

உச்ெ நீ ிைன்றம் உள்ளிட்டமவ முன்பும் ெந்ம கங்கள் எழுப்பப்பட்டன. 

இந் ப் புகார்கள் நிராகரிக்கப் பட்டுள்ளன. உரிய செம்மையான 

ச ாழில்நுட்ப ைற்றும் நிர்வாக பாதுகாப்பு அம்ெங்களுடன் கூடிய ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் மைாெடி செய்ய முடியாது என்றும், 

ம ர் ல் நமடமுமறயின் மநர்மைத் ன்மை பாதுகாப்படுகிறது என்றும் 

இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் ெந்ம கத்துக்கு இடைின்றி உறு ியாகக் கூறி 

வந் ிருக்கிறது. 
 குடிைக்கள் ைற்றும் ச ாடர்புமடய அமனவரின்  கவலுக்காக, 

இதுகுறித்  ெில உண்மைகமள ைீண்டும் ஒருமுமற அளிப்பது 

பயனுள்ள ாக இருக்கும். 
மின்ைணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தின் (EVM) பின்ைணி 

வாக்குச் ெீட்டு பயன்படுத்துவது ச ாடர்பாக இருந்  ெில 

பிரச்ெிமனகமள  ீர்க்கவும், வாக்காளர்கள் எந் வி  ெந்ம கமும் 

இல்லாைல் ெரியாக வாக்களிக்கும் வமகயிலும் செல்லா  

வாக்குகளுக்கான வாய்ப்புகமள நீக்குவ ற்கும், ச ாழில்நுட்ப வளர்ச்ெிமய 

ொ கைாக்கிக் சகாண்டு, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரம் (EVM) என்ற 

ெிந் மனமய ம ர் ல் ஆமையம் டிெம்பர் 1977-ல் முன்மவத் து. டிெம்பர் 

1988-ல் நாடாளுைன்றத் ில் ெட்ட  ிருத் ம் நிமறமவற்றப்பட்டு, ம ர் ல் 

ஆமையம் வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமள பயன்படுத்  அ ிகாரம் 

அளித்து, ைக்கள் பிர ிநித்துவ ெட்டம் 1951-ல் பிரிவு 61 A பு ி ாக 

http://www.eci.nic.in/
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மெர்க்கப்பட்டது.   ிருத் ப்பட்ட வி ி 15 ைார்ச் 1989-ல் இருந்து அைலுக்கு 

வந் து. 
 அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல ம ெிய ைற்றும் ைாநில கட்ெிகளின் 

பிர ிநி ிகமளக் சகாண்ட ம ர் ல் ெீர் ிருத் க் கைிட்டிமய ஜனவரி 1990-ல் 

ைத் ிய அரசு அமைத் து. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமள 

ை ிப்படீு செய்வ ற்கு ச ாழில்நுட்ப நிபுைர் குழு ஒன்மற ம ர் ல் 

ெீர் ிருத் க் கைிட்டி உருவாக்கியது. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரம் 

பாதுகாப்பான நமடமுமற என்று அந் க் கைிட்டி முடிவுக்கு வந் து. 

எனமவ, மைலும் காலத்ம  வைீாக்காைல் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கமளப் பயன்படுத் லாம் என்று ஏப்ரல் 1990-ல் நிபுைர் குழு 

ஒருைன ாகப் பரிந்துமர செய் து. 
2000வது ஆண்டில் இருந்து ைாநில ெட்டப்மபரமவகளுக்கான 107 

சபாதுத் ம ர் ல்களிலும், 2004, 2009 & 2014-ல் ைக்களமவக்கு நமடசபற்ற 3 

சபாதுத் ம ர் ல்களிலும் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் 

பயன்படுத் ப்பட்டு வருகின்றன. 
மின்ைணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்ைகை பயன்படுத்துவது 

சதாடர்பாை நீதிமன்ற உத்தரவுைள் -  
ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் மைாெடி செய்ய வாய்ப்பு 

உள்ளது என்ற பிரச்ெிமன கீமழ குறிப்பிட்டுள்ளவாறு 2001-ம் ஆண்டில் 

இருந்து பல்மவறு உயர் நீ ிைன்றங்களில் எழுப்பப் பட்டுள்ளது :- 

(a) சென்மன உயர் நீ ிைன்றம் - 2001 
(b)  ில்லி உயர் நீ ிைன்றம் - 2004 
(c) கர்நாடகா உயர் நீ ிைன்றம் - 2004 
(d) மகரள உயர் நீ ிைன்றம் - 2002 
(e) மும்மப உயர் நீ ிைன்றம் (நாக்பூர் அைர்வு) - 2004 
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   இந் ிய ம ர் ல்களில் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கள் பயன்படுத்துவ ில் உள்ள ச ாழில்நுட்ப 

பாதுகாப்புகள் ைற்றும் நிர்வாக அம்ெங்கள் என அமனத்து 

அம்ெங்கமளயும்  பரிெீலித்  பிறகு, இந் ியாவில் 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் ை ிப்புைிக்கமவ, 

நம்பத் குந் மவ, முழுமையாக மைாெடி செய்ய 

முடியா மவ என்று, மைற்குறிப்பிட்ட அமனத்து உயர் 

நீ ிைன்றங்களும் கூறியுள்ளன. இவற்றில் ெில 

வழக்குகளில் உயர் நீ ிைன்ற உத் ரவுகளுக்கு எ ிராக ெில 

ைனு ாரர்கள் செய்  அப்பலீ் ைனுக்கமள உச்ெ 

நீ ிைன்றமும்  ள்ளுபடி செய்துள்ளது.  

கர்நாடக உயர் நீ ிைன்றம் ``இந் க் கண்டுபிடிப்பு 

ெந்ம கத்துக்கு இடைில்லாைல் ைின்னணு ைற்றும் கைிைி 

ச ாழில்நுட்பத் ில் ைகத் ான ொ மன ைற்றும் ம ெத் ின் 

சபருமைக்கு உரியது'' என்றும் கூறியுள்ளது. ம ர் லில் 

வாக்குச் ெீட்டு / வாக்குப் சபட்டி பயன்படுத்துவம க் 

காட்டிலும், ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமளப் 

பயன்படுத்துவ ில் பல ொ கைான அம்ெங்கள் உள்ளன 

என்று கர்நாடக உயர் நீ ிைன்றமும், சென்மன உயர் 
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நீ ிைன்றமும் கூறியுள்ளன. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் மைாெடி செய்வது என்ற எந் க் 

மகள்விக்கும் இடைில்மல என்று சென்மன உயர் 

நீ ிைன்றம்  ிட்டவட்டைாகக் கூறிவிட்டது. சென்மன உயர் 

நீ ிைன்றம் ச ரிவித்  கீழ்க்காணும் கருத்துகமள 

கருத் ில் சகாள்ளலாம். 

``ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமள  னிநபர் 

பயன்படுத்தும் கைிைியுடன் ஒப்பிட முடியாது என்ப ால், 

இ ில் ஏ ாவது மவரஸ் அல்லது ெிறு சைன்சபாருமள 

நுமழக்க முடியும் என்ற மகள்விமய கிமடயாது. இங்மக 

கூறப்பட்டவாறு, கைிைி சைன்சபாருள் மெர்ப்பது என்ற 

அம்ெம், ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களுக்குப் 

சபாருந் ாது. கைிைிகளில் இன்டர்சநட் இமைப்பு 

மூலைாக உள்ளார்ந்  வரம்புகள் இருக்கும். அ ன் 

வடிவமைப்மபப் சபாருத்து சைன்சபாருமள ைாற்றி 

அமைக்க முடியும். ஆனால் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கள்   னிப்பட்ட கருவிகள். அ ில் உள்ள 

சைன்சபாருள் முழுமையாக மவறுபட்ட 

முமறமையிலானது.'' 
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ஒரு வழக்கில் இந்  செயல்பாட்டின் செயல் ிறமன 

மகரள உயர் நீ ிைன்றம் 6.2.2002 ம  ியிட்ட உத் ரவில் 

பாராட்டியுள்ளது. அந்  ம ர் ல் ைனு ைீது மகரள உயர் 

நீ ிைன்றம் அளித்   ீர்ப்மப ெிவில் அப்பலீ் (AIR 2003 SC 2271)-ல் 

உச்ெ நீ ிைன்றம் உறு ிப்படுத் ியுள்ளது. 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் உள்ள 

விஷயங்கள் குறித்து யாருக்கும் ச ரியாது என்ப ாலும், 

அ ிகாரம் இல்லாைமலா அல்லது  ாராளைாகமவா 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத்ம  அணுக முடியாது 

என்ப ாலும், இந் ியாவில் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ில் சபறப்படும்  கவல் அல்லது அ ந் 

ச ாழில்நுட்பத் ில் மைாெடி எதுவும் செய்ய முடியாது 

என்று பல்மவறு நீ ிைன்றங்களில் ஒப்புக்சகாள்ளப் 

பட்டுள்ளது. 

அ ன்பிறகு, 2009ல் நாடாளுைன்றத் ம ர் லுக்குப் 

பிறகு அரெியல் கட்ெிகளால் ைீண்டும் இந்  ெர்ச்மெ 

எழுப்பப்பட்டது. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் 

மைாெடி செய்ய முடியா மவ அல்ல என்றும், அ ில் 

மைாெடி செய்வ ற்கு வாய்ப்புகள் உள்ள ாகவும் 

கூறப்பட்டது. இருந் மபா ிலும் எந்  குறிப்பிட்ட புகாரும் 
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ச ரிவிக்கப்படவில்மல. எந் சவாரு நீ ிைன்றத் ிலும் 

அவர்களால் அம  நிரூபிக்கவும் முடியவில்மல. 

 2009ல் ெில அமைப்பினர் உச்ெ நீ ிைன்றத்ம  

நாடினர். ம ர் ல் ஆமையத்ம  நாடுைாறு அவர்களுக்கு 

உச்ெ நீ ிைன்றம் ஆமலாெமன கூறியது. அப்மபாது இந்  

அமைப்பினர் விவா த்ம த் ச ாடங்கினர். இந் ியத் 

ம ர் ல் ஆமையத் ின் பாதுகாப்பில் உள்ள ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் எப்படி மைாெடி செய்ய 

முடியும் என நிரூபிக்குைாறு ஒரு ெவாமல ம ர் ல் 

ஆமையம் அப்மபாது விடுத் து. ம ர் ல் ஆமையத் ின் 

 மலமையகத் ில் மவத்து, வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கமளத்  ிறந்தும், உள்மள உள்ள பாகங்கமளக் 

காட்டியும் கூட, அ ில் எந்  மைாெடியும் செய்ய முடியும் 

என யாராலும் நிரூபிக்க முடியவில்மல. அந்  

செயல்முமறகள் வடீிமயா ப ிவு செய்யப்பட்டன. 

அொ ாரை நடவடிக்மகயாக, ைின்னணு வாக்குப் 

ப ிவு இயந் ிரம் (EVM) குறித்து புகார் எழுப்பியவர்கள் 2009 

ஆகஸ்ட் 3 மு ல் 8 ஆம் ம  ி வமரயில் ம ர் ல் 

ஆமையத்துக்கு வந்து அம  நிரூபிக்கலாம் என்று 

ம ர் ல் ஆமையம் அமழப்பு விடுத் து. அரெியல் 
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கட்ெிகள், பல்மவறு உயர் நீ ிைன்றங்களில் வழக்கு 

ச ாடர்ந் வர்கள் ைற்றும் இதுச ாடர்பாக ம ர் ல் 

ஆமையத்துக்கு புகார்கள் எழு ிய ெில  னிப்பட்ட நபர்கள் 

உள்ளிட்மடாருக்கு அமழப்பு விடுக்கப்பட்டது. 

ஆந் ிரப்பிரம ெம்,  ில்லி, குஜராத், கர்நாடகா, ைத் ியப் 

பிரம ெம், ைகாராஷ்டிரா, பஞ்ொப், ராஜஸ் ான்,  ைிழ்நாடு 

ைற்றும் உத் ரப்பிரம ெம் என  பத்து ைாநிலங்களில் 

இருந்து நூறு ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் 

சகாண்டு வரப்பட்டு, புகாமர நிரூபிப்ப ற்கான வாய்ப்பு 

அளிப்ப ற்கு, ஆய்வுக்கு  யார் நிமலயில் ம ர் ல் 

ஆமையத் ின் அலுவலகத் ில் மவக்கப்பட்டிருந் ன. 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத்ம   யாரித் வர்கள், 

BEL ைற்றும் ECIL ொர்பிலான சபாறியாளர்கள் ைற்றும் 

ச ாழில்நுட்ப நிபுைர் குழுவின் முன்னிமலயில், இம  

நிரூபிக்க ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் 

அளிக்கப்பட்டன. வாய்ப்பு சபற்றவர்களில் ஒருவராலும் 

ECI-EVM-களில் மைாெடி செய்ய முடியும் என உண்மையில் 

நிரூபிக்க முடியாைல் மபானது என்பது ான் அ ில் 

கிமடத்  முடிவு. அவர்களால் நிரூபிக்க முடியாைல் 



 

9  

 

மபானது அல்லது நிரூபிக்க முன்வராைமல 

இருந்துவிட்டார்கள்.  

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் மைாெடி 

செய்ய முடியும் என ெில அமைப்பினர் ச ாமலக்காட்ெி 

மெனலில் காட்டின. மும்மபயில் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரக் கிடங்கில் இருந்து  ிருடப்பட்டு, அந்  

அமைப்பினரால் ெில ைாறு ல் செய்யப்பட்டது என்றும், 

அந்  இயந் ிரம் இந் ிய ம ர் ல் ஆமையத் ின் 

பயன்பாட்டில் இல்மல என்றும், ம ர் ல் ஆமையம் ப ில் 

அளித் து. 

2010-ல் இந் ிய ம ர் ல் ஆமையம் கூட்டிய 

கூட்டத் ில் அொம் ைற்றும்  ைிழகத் ில் ெிலமரத்  விர 

அமனத்து அரெியல் கட்ெிகளும், ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களின் செயல்பாடு குறித்து  ிருப் ி 

ச ரிவித் னர். அப்மபாது, எந்  ெின்னத்துக்கு 

வாக்களித்ம ாம் என்பம  உறு ி செய்யும் வமகயில் 

அத் ாட்ெி ெீட்டு வழங்கக் கூடிய VVPAT குறித்  கருத்து, 

பரிெீலமனக்காக முன்மவக்கப்பட்டது. 

  ில்லி உயர் நீ ிைன்றத் ில் 2009-ல் ஒரு 

வழக்கில், ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் 
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மைாெடி செய்யலாம் என்ற முந்ம ய அமனத்து 

புகார்களும் கூறப்பட்டன. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் ஏன் மைாெடி செய்ய முடியாது என்பது 

பற்றியும், வாக்காளர் ெரிபார்க்க்க்கூடிய காகி  அச்சு கருவி 

(VVPAT) அைல் செய்வ ற்கு மைற்சகாண்டுள்ள முயற்ெிகள் 

பற்றியும் இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் அளித்  விரிவான 

ப ிலில்  ில்லி உயர் நீ ிைன்றம்   ிருப் ி அமடந்து, 

2012ல் அந்  வழக்மக  ள்ளுபடி செய் து. அரெியல் 

கட்ெிகளுடன் கலந்து ஆமலாெித்து விமரவில் VVPAT 

முமறமய உருவாக்குைாறும் நீ ிைன்றம் கூறியது. 

இந்தியத் ததர்தல் ஆகணயம் பயன்படுத்தும் 

மின்ைணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்ைைின் 

சதாழில்நுட்ப பாதுைாப்புத் தன்கம 

(a) எந் சவாரு வமகயில் குறுக்கிடுவ ற்மகா / மைாெடி 

செய்வ ற்மகா வாய்ப்பு இல்லாைல்  டுப்ப ற்கு ைின்னணு 

முமறயில் இந்  இயந் ிரம் பாதுகாப்பு அம்ெம் உள்ளது.  

இந்  இயந் ிரங்களில் பயன்படுத் ப்படும் சைன்சபாருள், 

ஒருமுமற ப ிவு செய்யும் கடவுச் சொற்கள் (OTP) / 

முத் ிமர செய்  ெிப் -ல் ப ிவு செய்யப்படுகிறது. எனமவ 

அம  ைாற்றமவா அல்லது அ ில் குறுக்கீடு செய்யமவா 
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முடியாது. மைலும் இந்  இயந் ிரங்கள் மவறு எந்  

இயந் ிரம் அல்லது ெிஸ்டத்துடன் வயர் மூலைாகமவா 

அல்லது வயர்சலஸ் முமறயிமலா சநட்சவார்க் 

செய்யப்படவில்மல. எனமவ  கவமல ைாற்றுவ ற்கு 

எந்  வாய்ப்பும் இல்மல. 

(b) ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களுக்கான 

சைன்சபாருள் BEL (பாதுகாப்பு அமைச்ெகத் ின் சபாதுத் 

துமற நிறுவனம்) ைற்றும் ECIL (அணுெக் ி அமைச்ெகத் ின் 

சபாதுத் துமற நிறுவனம்) ஆகியவற்றின் 

ம ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட சபாறியாளர்கள் குழுவால், 

ஒன்றுக்சகான்று  னிப்பட்டமவயாக உள்ளார்ந்  

வமகயில் உருவாக்கப்படுகின்றன. 2 - 3 சபாறியாளர்கள் 

சகாண்ட ம ர்ந்ச டுக்கப்பட்ட சைன்சபாருள் உருவாக்கக் 

குழு இ ற்கான அடிப்பமட சைன்சபாருமள 

வடிவமைக்கின்றன. இந் ப் பைி மவறு யாரிடமும் 

அளிக்கப்படுவ ில்மல. 

(c) சைன்சபாருள் வடிவமைப்பு முடிந்  பிறகு, 

சைன்சபாருள் வமரமுமற வி ிகளின்படி (SRS) 

சு ந் ிரைான பரிமொ மனக் குழுவால் இந்  சைன்சபாருள் 

பரிமொ மன செய்து ை ிப்படீு செய்யப்படுகிறது. 
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உத்ம ெிக்கப்பட்ட பயன்பாட்டுக்கு ைட்டும் என்று 

அளிக்கப்பட்ட வமரயமறகளுக்கு உள்பட்டு ான் 

சைன்சபாருள் உண்மையிமலமய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பம  இது உறு ி செய்கிறது.  

(d) அவ்வாறான ை ிப்படீு சவற்றிகரைாக முடிந்  பிறகு, 

மைக்மரா கண்ட்மராலர்களில் எழுதுவ ற்காக மைக்மரா 

கண்ட்மராலர்  யாரிப்பாளரிடம் அடிப்பமட சைன்சபாருள் 

குறியடீ்டின் இயந் ிரக் குறியடீு அளிக்கப்படும். இந்  

இயந் ிரக் குறியடீ்டில் இருந்து, அடிப்பமட குறியடீ்மட 

அறிந் ிட முடியாது. சபாதுத் துமற நிறுவனங்களின் 

சைன்சபாருள் குழுவிற்கு சவளிமய யாருக்கும் 

அடிப்பமடக் குறியடீு ஒருமபாதும் அளிக்கப்படுவது 

இல்மல. 

(e) மைக்மரா கண்ட்மராலர்  யாரிப்பு நிறுவனம் மு லில் 

சபாறியியல் ொம்பிள்கமள ை ிப்படீ்டுக்காக சபாதுத் துமற 

நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கும். இந்  ொம்பிள்கள் ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் சபாருத் ப்பட்டு, ை ிப்படீு 

செய்து, அ ிக மநரத்துக்கான பயன்பாடு பரிமொ மன 

செய்யப்படும். இந் ப் பரிமொ மன சவற்றிகரைாக முடிந்  

பிறகு ான், மைக்மரா கண்ட்மராலர்  யாரிப்பு நிறுவனம் 
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சைாத் ைான உற்பத் ி செய்வ ற்கு, சபாதுத் துமற 

நிறுவனம் ஒப்பு ல் அளிக்கும். 

(f) ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத்துக்கான 

அடிப்பமடக் குறியடீு எல்லா மநரங்களிலும், 

கட்டுப்பாடுள்ள சூழ்நிமலகளில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. 

அ ிகாரம் சபற்றவர்கள் ைட்டுமை அணுக முடியும் 

என்பம  உறு ி செய்வ ற்கு உரிய மொ மன 

நமடமுமறகள் பின்பற்றப் படுகின்றன. 

(g)  ச ாழிற்ொமலயில் உற்பத் ி நமடசபறும்மபாது, 

வமரயறுக்கப்பட்டுள்ள  ரத்துக்கான  ிட்டம் ைற்றும் 

செயல்பாட்டு பரிமொ மன நமடமுமறகளின்படி  யாரிப்பு 

குழு செயல்பாடு பரிமொ மன செய்யும். 

(h) வாக்காளர் ஒரு முமற ைட்டுமை வாக்களிக்க 

அனுை ிக்கும் வமகயில் சைன்சபாருள் வடிவமைக்கப் 

பட்டுள்ளது. வாக்களிக்கும் கருவி இயங்குவ ற்கு 

கட்டுப்பாட்டு இயந் ிரத் ில் இருந்து ம ர் ல் அ ிகாரி 

அனுை ி அளித்  பிறகு, வாக்களிக்கும் கருவியில் 

வாக்காளர் வாக்மக ப ிவு செய்யலாம். எந்  மநரத் ிலும் 

சவளியில் இருந்து இந்  இயந் ிரம் ெிக்னமலப் சபறாது. 

வாக்கு அளிக்க கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் ம ர் ல் 
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அ ிகாரி அனுை ி அளித் ால் ைட்டுமை அடுத்  வாக்மக 

ப ிவு செய்ய முடியும். இமடப்பட்ட மநரத் ில் சவளியில் 

இருந்து வரும் எந் சவாரு ெிக்னமலயும் சபற முடியாைல் 

(கட்டுப்பாட்டுக் கருவிமயத்  விர), வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரம் செயலற்ற நிமலயில் இருக்கும். 

(i)  யாரிக்கப்படும் மபட்ச்களில் இருந்து ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களின் ொம்பிள்கள் அவ்வமபாது 

 ரம் உறு ிப்படுத்தும் குழுவால், அ ன் செயல்பாடு 

குறித்து பரிமொ மன செய்யப்படும். இந் க் குழு சபாதுத் 

துமற நிறுவனங்களுக்குள் உள்ள ஒரு சு ந் ிரைான 

பிரிவாகும். 

(j) ECI-EVM-களில் 2006-ல் ெில கூடு ல் அம்ெங்கள் 

மெர்க்கப்பட்டன. வாக்குப் பதிவு ைருவி (Ballot Unit) (BU) 

மற்றும் ைட்டுப்பாட்டுக் ைருவிக்கு (Control Unit) (CU) 

இமடயில் மடனைிக் குறியடீு, மநரத்ம ப் ப ிவு செய்ய 

கடிகாரம், ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் 

ஒவ்சவாரு சபாத் ான் அழுத்தும்மபாதும் ம  ி மநரம் 

ைற்றும் முழு காட்ெிப்படுத் ல் ெிஸ்டம்  மபான்றமவ 

இ ில் அடங்கும். 
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(k) கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் (CU) அ ிக அமலவரிமெ 

 ிறன் சகாண்ட ரிெீவர் அல்லது  கவல் டிமகாடர் எதுவும் 

இல்மல என்ப ால், வயர்சலஸ் அல்லது சவளியில் 

இருந்து அல்லது புளூடூத் அல்லது மவ-மப மூலம் 

கட்டுப்பாட்டுக் கருவியில் குறியடீ்டு ெிக்னல்களால் 

குறுக்கீடு செய்ய முடியாது என்று 2006ல் ச ாழில்நுட்ப 

ை ிப்படீ்டுக் கைிட்டி முடிவுக்கு வந் து. 

8. ECI-EVM-ைைின் தைித்துவம் 

ெில சவளிநாடுகளில் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கள் பயன்படுத்துவம  நிறுத் ிவிட்ட ாக ெில 

அரெியல் கட்ெிகள் கூறியுள்ளன. ECI-EVM ைற்றும் 

சவளிநாடுகளில் பயன்படுத் ப்பட்ட ைின்னணு வாக்குப் 

ப ிவு இயந் ிரங்கமள ம ர் ல் ஆமையம் ஒப்படீு செய்து 

பார்த் து. அதுமபான்ற ஒப்படீுகள்  வறானமவ ைற்றும் 

 வறாக வழிகாட்டப்படுபமவயாகும். ECI EVM-கள்  னித்து 

செயல்படக்கூடிய இயந் ிரம். எனமவ, ைற்ற நாடுகளின் 

இயந் ிரங்களுடன் ECI-EVM-கமள ஒப்பிட்டுப் பார்க்க 

முடியாது. 

(a) ைற்ற நாடுகளில் பயன்படுத் ப்படும் சபரும்பாலான 

நமடமுமறகள் இன்டர்சநட் இமைப்புகள் சகாண்ட 
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கைிைி ொர்ந் மவயாக உள்ளன. எனமவ, அவற்றில் 

குறுக்கீடு செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.  

(b) மைமல ச ரிவிக்கப்பட்டவாறு, ECI-EVM ெிப்பில் உள்ள 

சைன்சபாருள், ஒருமுமற ைட்டுமை ப ிவு செய்யக் 

கூடியது (OTP) ைற்றும்  யாரிக்கப்படும் மநரத் ில் 

ெிப்பில் ப ிவு செய்யப்படுகிறது.  யாரிக்கப்பட்ட பிறகு 

ெிப்பில் எம யும் எழு ிட முடியாது. எனமவ, 

பல்மவறு சவளிநாடுகளில் உள்ள வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கள் ைற்றும் கமடபிடிக்கப்படும் 

நமடமுமறகளில் இருந்து ECI-EVM-கள் அடிப்பமடயில் 

ைாறுபட்டமவ.  

(c) சவளிநாட்டு ஆய்வுகளின் அடிப்பமடயிலான  

அல்லது மவறு எங்கும் பயன்படுத்தும் ஆபமரென் 

ெிஸ்டம் அடிப்பமடயில் செயல்படும் ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் அடிப்பமடயில் எந்  

அனுைானமும் முழுக்க  வறானமவ. ECI-EVM-கமள 

அந்  ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களுடன் 

ஒப்பிட முடியாது. 

9. நகடமுகற மற்றும் நிர்வாை பாதுைாப்புைள் 
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எந்  வமகயிலும்  வறான பயன்பாடு அல்லது 

நமடமுமற குளறுபடிகளும் ஏற்படாைல்  டுப்பம  

மநாக்கைாகக் சகாண்டு, பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் ைற்றும் 

நமடமுமற பரிமொ மனகள் சகாண்ட விரிவான நிர்வாக 

நமடமுமறமய ம ர் ல் ஆமையம் செயல்படுத்துகிறது. 

இந்  பாதுகாப்பு நடவடிக்மககள் அரெியல் கட்ெிகள், 

மவட்பாளர்கள் ைற்றும் அவர்களின் பிர ிநி ிகளின் 

ஆவைப்படுத் ப்பட்ட பங்மகற்புடன் சவளிப்பமடயாக 

இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையத் ால் நமடமுமறப்படுத் ப் 

படுகின்றன. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களின் 

செயல்பாடு ைற்றும் நம்பகத் ன்மை குறித்து 

நம்பிக்மகமய ஏற்படுத்துவ ற்காக, ஒவ்சவாரு 

நிமலயிலும் இது செய்யப்படுகிறது. அந் ப் பாதுகாப்பு 

அம்ெங்களாவன :  

(a) ஒவ்சவாரு ம ர் லுக்கு முன்பும், ம ர் லில் 

பயன்படுத் ப்பட உள்ள ஒவ்சவாரு ைின்னணு வாக்குப் 

ப ிவு இயந் ிரமும், அரெியல் ைட்ெிைைின் பிரதிநிதிைைின் 

முன்ைிகலயில்,  யாரிப்பு நிறுவனத் ின் 

சபாறியாளர்களால் மு லாவது நிமல ெரிபார்த் ல் (FLC) 

செய்யப்படுகிறது. ெரியாக செயல்படா  ைின்னணு வாக்குப் 
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ப ிவு இயந் ிரம்  னியாக மவக்கப்படும். அது ம ர் லில் 

பயன்படுத் ப்படாது. 

(b) FLC நிமலயின் மபாது, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ில் உள்ள அமனத்து பாகங்களும் ஒரிஜினல் 

என்று  யாரிப்பு நிறுவனத் ார் ொன்றளிக்கின்றனர். 

அ ன்பிறகு, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ின் 

கண்ட்மரால் கருவியின் பிளாஸ்டிக் சபட்டி ``இளஞ்ெிவப்பு 

காகி  ெீல்'' (Pink Seal) மூலம் ெீல் மவக்கப்படுகிறது. அ ில் 

அரெியல் ைட்ெிைைின் பிரதிநிதிைள் கைசயழுத்திட்டு, 

பிறகு பாதுகாப்பு அமறகளில் மவக்கப் படுகின்றன. அந்  

நிமலக்குப் பிறகு, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களின் கட்டுப்பாட்டுக் கருவியின் பிளாஸ்டிக் 

சபட்டிமயத்  ிறக்க முடியாது. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ின் எந் சவாரு பாகத்ம யும் அணுக முடியாது. 

(c) கூடு லாக, FLC ெையத் ில், அரெியல் ைட்ெிைைின் 

பிரதிநிதிைைால் அங்சைான்றும் இங்சைான்றுமாை ததர்வு 

செய்யப்பட்ட 5% மின்ைணு வாக்குப் பதிவு 

இயந்திரங்ைைில், அவர்ைைால் குகறந்தபட்ெம் 1000 

வாக்குைள் தபாடப்படும். ைா ிரி வாக்குப் ப ிவின் 

முடிவுகளின் அச்ெிட்ட  ாளும், மு ல்நிமல 



 

19  

 

பரிமொ மனயின்மபாது ைா ிரி வாக்குப் ப ிவின் மபாது 

ப ிவு செய்  ஒவ்சவாரு வாக்கின் வரிமெப்படியான 

அச்ெிட்ட  ாளும் அரெியல் கட்ெிகளின் பிர ிநி ிகளிடம் 

காண்பிக்கப்படும். இ ற்காக ஏ ாவது இயந் ிரங்கமளத் 

ம ர்வு செய்ய அரெியல் கட்ெிகளின் பிர ிநி ிகள் 

அனுை ிக்கப்படுவார்கள். ைற்ற இயந் ிரங்களில், ைா ிரி 

வாக்குப் ப ிவின் மபாது ப ிவு செய்ய வாக்குகளின் 

எண்ைிக்மக, அரெியல் கட்ெிகளின் பிர ிநி ிகளுக்கு 

 ிருப் ி அளிப்ப ாக இருக்க மவண்டும். ைா ிரி வாக்குப் 

ப ிமவ  ாங்கமள செய்வ ற்கு அரெியல் கட்ெிகளின் 

பிர ிநி ிகளுக்கு அனுை ி அளிக்கப்படும். இமவ 

அமனத்தும் ைாவட்ட ம ர் ல் அலுவலர்கள் DEO-க்கள் /  

ம ர் ல் அலுவலர்களால் RO-க்களால் 

ஆவைப்படுத் ப்படும். 

(d) அ ன் ச ாடர்ச்ெியாக, பாதுகாப்பாக மவக்கப்பட்ட 

மின்ைணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்ைள் ைணிணி 

சமன்சபாருள் மூலம் இரண்டு முகற சதாடர்பின்றி 

ததர்வு செய்யப்படும். ெட்டப்தபரகவத் 

சதாகுதிைளுக்ைாை இயந்திரங்ைகை ததர்வு செய்வதற்கு 

ஒரு முகறயும், வாக்குச் ொவடிைளுக்ைாை 
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இயந்திரங்ைகைத் ததர்வு செய்ய இரண்டாவது 

முகறயும் தவட்பாைர்ைள் அல்லது அவர்ைைின் 

பிரதிநிதிைள் முன்ைிகலயில் செய்யப்படும். தைிப்பட்ட 

வாக்குச் ொவடிைைில் பயன்பாட்டுக்ைாை அனுப்புவதற்கு 

முன்பு இகவ செய்யப்படும். குறிப்பிட்ட வாக்குச் 

ொவடிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ின் வரிமெ எண்மைக் சகாண்ட ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு பட்டியல்கள் அரெியல் கட்ெிகள் / 

மவட்பாளர்களுக்கு அளிக்கப்படும்.  

(e) மவட்பாளர் சபயர் மெர்க்கப்படும் மபாதும், 

உண்மையான வாக்குப் ப ிவுக்கு முன்ன ாகவும் 

மவட்பாளர்களும் அவர்களுமடய பிர ிநி ிகளும் ைா ிரி 

வாக்குப் ப ிவு செய்வ ற்கு அனுை ி அளிக்கப்படும். 

பயன்படுத் ப்படும் ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் 

 ிருப் ிகரைாக செயல்படுகின்றன என்று  ிருப் ி 

சகாள்வ ற்காக இந்  வாய்ப்பு அளிக்கப் படுகிறது. 

(f) மவட்பாளரின் சபயர் மெர்க்கப்பட்ட பிறகு, ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில், வாக்குப் ப ிவுக் கருவியும் 

நூல் / இளஞ்ெிவப்பு காகி  ெீல்களால் ெீலிடப்படும். 

வாக்குப் ப ிவு கருவியின் உள்புறத்ம யும் யாரும் அணுக 
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முடியா  வமகயில் இவ்வாறு ெீல் மவக்கப் படுகிறது. 

இந்  இளஞ்ெிவப்பு ெீல்களிலும் அரெியல் கட்ெிகளின் 

பிர ிநி ிகள் / மவட்பாளரின் மகசயழுத்துகள் இருக்கும். 

(g) ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமளத்  யார் 

செய் மபாதும் மவட்பாளர் சபயர் மெர்த் மபாதும் 

குமறந் பட்ெம் 5% ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் நடத் ிய ைா ிரி வாக்குப் ப ிவு 

முடிவுகளின் அச்ெிட்ட  ாள் ைற்றும் ஒவ்சவாரு வாக்கின் 

வரிமெப்படியான அச்ெிட்ட  ாள்கள் எடுக்கப்பட்டு 

அரெியல் ைட்ெிைைின் பிரதிநிதிைளுக்கு 

ைாண்பிக்ைப்படுைின்றை.  இதற்ைாை சதாடர்பில்லாத 

வகையில் இயந்திரங்ைகைத் ததர்வு செய்ய அரெியல் 

ைட்ெிைைின் பிரதிநிதிைளுக்கு அனுமதி 

அைிக்ைப்படுைிறது. 

(h) வாக்குப் ப ிவு நாளில் ஒவ்சவாரு வாக்குச் 

ொவடியிலும், தவட்பாைர்ைைின் பிரதிநிதிைள் / ததர்தல் 

ஏசென்ட்ைள் முன்ைிகலயில் அவர்ைைின் 

கைசயழுத்துடன் குகறந்தபட்ெம் 50 வாக்குைள் பதிவு 

செய்து மாதிரி வாக்குப் பதிவு நடத்தப்பட்டு, ஒவ்சவாரு 
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ததர்தல் அதிைாரியிடம் இருந்தும், மாதிரி வாக்குப் 

பதிவுக்ைாை ொன்றிதழ் சபறப்படுைிறது. 

(i) ைா ிரி வாக்குப் ப ிவு முடிந்  பிறகு, இன்சனாரு 

நூல் ெீல் ைற்றும் பச்மெக் காகி  ெீல்கள் (Green Paper Seal) 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ின் ைீது 

மவக்கப்படும். வாக்குப் ப ிவு நடத்துவ ற்கான 

சபாத் ான்கமளத்  விர, இயந் ிரத் ில் ைற்ற அமனத்து 

சபாத் ான்கமளயும் அணுகுவம த்  டுக்கும் வமகயில் 

இந்  ெீல்கள் மவக்கப்படுகின்றன. இந்த ைாைித ெலீ்ைள் 

மற்றும் நூல் ெலீ்ைைின் மீது ததர்தல் ஏசென்ட்ைள் 

கைசயழுத்திட அனுமதிக்ைப்படுைிறது. வாக்குப் ப ிவு 

முடிந்  பிறகு, ம ர் ல் அ ிகாரி, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ில் உள்ள ``Close'' சபாத் ாமன, ம ர் ல் 

ஏசஜன்ட்கள் முன்னிமலயில் அழுத்துவார். அ ன்பிறகு 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் ஒரு வாக்கும் 

ப ிவு செய்ய முடியாது.. 

(j) இ ற்குப் பிறகு, ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரம் 

முழுவதுைாக ெீலிடப்படும். அந்த ெலீ்ைள் மீது 

கைசயழுத்திட தவட்பாைர்ைள் மற்றும் அவர்ைைின் 

ஏசென்ட்ைளுக்கு அனுமதி அைிக்ைப்படும். வாக்கு 
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எண்ைிக்மகக்கு முன்பாக இந்  ெீல் அப்படிமய 

இருக்கிற ா என்பம  அப்மபாது அவர்கள் பரிமொ ித்துக் 

சகாள்ளலாம். ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கமள 

வாக்கு எண்ைிக்மக மையத் ில் பாதுகாப்பு அமறகளுக்கு 

சகாண்டு செல்லும் வாகனங்களின் பின்னால் 

மவட்பாளர்கள் / பிர நி ிகள் செல்லலாம். 

(k) இத்துடன் மெர்த்து, வாக்கு எண்ைிக்மககாக 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள் பாதுகாப்பாக 

மவக்கப்படும் பாதுகாப்பு அமறகளும் ெீலிட்டு 24 ைைி 

மநரமும் கண்காைிக்கப்படும். மவட்பாளர்களும் 

அவர்களின் பிர ிநி ிகளும் பாதுகாப்பு அமறயில் 

 ங்களுமடய  னிப்பட்ட ெீல் மவக்க அனுை ி 

அளிக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்பு அமறமய 24 ைைி மநரமும் 

கண்காைிக்க அவர்களுக்கும் அனுை ி அளிக்கப்படுகிறது. 

பாதுகாப்பு அமறகமளச் சுற்றிலும் பல அடுக்குகளாக 

பாதுகாப்புப் பமடயினர் நிறுத் ப்பட்டிருப்பார்கள். 

(l) FLC, ம ர் லுக்கு முன்பு ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கமளத்  யார் செய் ல், ைா ிரி வாக்குப் ப ிவு 

ஆகியவற்றில் பங்மகற்க அமனத்து அரெியல் கட்ெிகளின் 
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மவட்பாளர்களின் பிர ிநி ிகளுக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப் 

படுகிறது.  

10. வாக்ைாைர் ெரிபார்க்ைக் கூடிய ைாைித 

ொன்றைிக்கும் தொதகை (VVPAT) 

 2010 ஆம் ஆண்டில் அரெியல் கட்ெிகளுடன் கலந்து 

ஆமலாெமன நடத் ிய ன் அடிப்பமடயில், சவளிப்பமடத் 

 ன்மைமய அ ிகரிக்கும் வமகயில், வாக்காளர் 

ெரிபார்க்கக் கூடிய காகி  ொன்றளிக்கும் மொ மன (VVPAT) 

முமறமய பயன்படுத்துவ ற்கான வாய்ப்மப இந் ியத் 

ம ர் ல் ஆமையம் பரிெீலமன செய் து. VVPAT அறிமுகம் 

செய்வ ால், வாக்காளர் வாக்களித்  மவட்பாளரின் சபயர் 

ைற்றும் ெின்னம் அச்ெிட்ட ஒரு துண்டுக் காகி ம் 

அளிக்கப்படும். கட்டுப்பாட்டு கருவியில் ப ிவானவாறு 

இது இருக்கும். ஏ ாவது ெர்ச்மெ ஏற்படும் ெையத் ில், 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் காட்டப்படும் 

முடிமவ ெரிபார்ப்ப ற்கு, துண்டுக் காகி  அத் ாட்ெியும் 

எண்ைப்படும். VVPAT நமடமுமறயில், வாக்களிக்கும் 

கருவியுடன் ஒரு பிரிண்டர் இமைக்கப்பட்டு, 

வாக்களிக்கும் பகு ியில் மவக்கப்படும். துண்டுக் காகி ம் 

VVPAT-ல் சவளியில் ச ரியும்  ன்மைக் சகாண்ட ொளரம் 
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வழிமய 07 விநாடிகளுக்குத் ச ரியும். BEL / ECIL 

உருவாக்கிய VVPAT-ன் வடிவமைப்மப 2013-ல் இந் ிய 

ம ர் ல் ஆமையம் அங்கீகரித் து. உச்ெ நீ ிைன்றத் ில் 

இந்  விஷயத்ம  கவனித்து வந் வர்களிடமும் 

காட்டப்பட்டது. வி ிகள்  ிருத் ப்பட்டன. 2013-ல் 

நாகாலாந்து இமடத்ம ர் லில் VVPAT பயன்படுத் ப்பட்டது. 

அது நல்ல சவற்றிகரைான ாக அமைந் து. படிப்படியாக 

VVPAT-ஐ அைல் செய்யுைாறு உச்ெ நீ ிைன்றம் உத் ரவிட்டு, 

அ ற்கான கருவிகள் வாங்குவ ற்கு நி ி ஒதுக்குைாறு 

அரமெ மகட்டுக் சகாண்டது. 

 2019-ல் ைக்களமவக்கு அடுத்  சபாதுத் ம ர் ல் 

நமடசபறும்மபாது VVPAT அைல் செய்வது என்று,  2014-ல் 

ம ர் ல் ஆமையம் முன்சைாழிவு செய்து, அ ற்கு ரூ.3174 

மகாடி அளிக்குைாறு அரெிடம் மகட்டது. படிப்படியாக VVPAT 

அைல் செய்வ ற்கு இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையத்துக்கு 

உச்ெ நீ ிைன்றமும் அனுை ி அளித்துள்ளது.  

 உச்ெ நீ ிைன்றத் ில்  ற்மபாது விொரமையில் உள்ள 

ஒரு வழக்கில், அரசு நி ி ஒதுக்கிய ில் இருந்து 30 ைா  

காலத் ிற்குள்ளாக, ம மவயான எண்ைிக்மகயில் VVPAT 
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கருவிகமள சபற முடியும் என்று ைார்ச் 2017-ல் ம ர் ல் 

ஆமையம் ச ரிவித்துள்ளது.  

 இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் 2013-ல் 20,000 VVPAT 

கருவிகமளக் சகாள்மு ல் செய்து, அப்மபா ிருந்து 143 

ெட்டப்மபரமவத் ச ாகு ிகளில் அம ப் 

பயன்படுத் ியுள்ளது. மைலும் VVPAT-களில் 

பயன்படுத்துவ ற்காக 2016-ல் BEL நிறுவனம் 33,500 VVPAT-

கமளத்  யாரித்துள்ளது. இதுவமரயில் VVPAT-கள் 255 

ெட்டப்மபரமவத் ச ாகு ிகளிலும், 9 ைக்களமவத் 

ச ாகு ிகளிலும் பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளன. மகாவாவில் 

2017 ம ர் ல்களில் அமனத்து 40 ெட்டப்மபரமவத் 

ச ாகு ிகளிலும் VVPAT பயன்படுத் ப்பட்டுள்ளது. ெைீபத் ில் 

ம ர் ல்கள் நமடசபற்ற ஐந்து ைாநிலங்களில் சுைார் 52,000 

VVPAT-கமள இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் 

பயன்படுத் ியுள்ளது. 2019ல் ைக்களமவக்கு சபாதுத் 

ம ர் ல் நமடசபறும் மபாது அமனத்துத் ச ாகு ிகளிலும் 

VVPAT பயன்படுத்துவ ற்குத் ம மவயான கருவிகமள 

வாங்குவ ற்கு ரூ.3174 மகாடி விடுவிக்குைாறு ைத் ிய 

அரமெ இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் 2014ல் இருந்து 

ச ாடர்ந்து வலியுறுத் ி வருகிறது.  
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மைமல விவரிக்கப்பட்டவாறு ம ர் ல்களில் 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்கள்  வறு ஏதும் 

மநராைல் செயல்படுவம  உறு ி செய்வ ற்கு விரிவான 

ச ாழில்நுட்ப ைற்றும் நிர்வாக நமடமுமறகமள ம ர் ல் 

ஆமையம் செயல்படுத் ி வருகிறது. ECI-EVM-கள் மைாெடி 

செய்ய முடியா  வமகயில் செயல்படக் கூடியமவ 

என்ப ில் ம ர் ல் ஆமையம் முழு  ிருப் ி 

சகாண்டுள்ளது. இதுமபான்ற புகார்களும் ெந்ம கங்களும் 

மு ல் முமறயாக எழுப்பப்படவில்மல என்பம  

ச ரிவிக்கலாம். முந்ம ய ெையங்களில்கூட, ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ில் மைாெடி செய்யலாம் என்ற 

புகாமர நிரூபிக்க ம ர் ல் ஆமையம் ஒன்றுக்கு 

மைற்பட்ட முமறகள் வாய்ப்பு சகாடுத்தும், நாட்டில் 

ம ர் ல் நமடமுமறயில் பயன்படுத் ப்படும் ம ர் ல் 

ஆமையத் ிடம் உள்ள ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரத் ில் அம  ம ர் ல் ஆமையத் ிடம் யாராலும் 

நிரூபிக்க முடியாைல் மபானது. இதுமபான்ற புகார்களில் 

எந்  நியாயத்ம யும் ஆமையத் ால் காை 

முடியவில்மல. ெில அரெியல் கட்ெிகள் எழுப்பும் 
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இதுமபான்ற புகார்கள் ைற்றும் ெந்ம கங்கமள ஆமையம் 

நிராகரிக்கிறது.  

இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையத் ின் ைின்னணு வாக்குப் 

ப ிவு இயந் ிரங்கள் மைாெடி செய்ய முடியா மவ என்று 

அமனத்து குடிைக்களுக்கும் இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் 

உறு ி அளிக்கிறது. ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்கமளப் பயன்படுத்தும் ம ர் ல் நமடமுமற 

மநர்மையானது என்ப ில் முழுமையான  ிருப் ி உள்ளது 

என்றும் உறு ி அளிக்கிறது. படிப்படியாக VVPAT முமறமய 

அைல் செய்வ ன் மூலம், இந் ியத் ம ர் ல் 

ஆமையத் ின் ம ர் ல் நமடமுமறகளில் குடிைக்களின் 

நம்பிக்மகமய இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் மைலும் 

அ ிகரிக்கச் செய்யும். 

 மைலும் ெைீபத் ில் நடத் ப்பட்ட ம ர் ல் 

நமடமுமறகளின்மபாது ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு 

இயந் ிரங்களில் மைாெடி நடந்  ாக அரெியல் கட்ெிகள் / 

மவட்பாளர்களிடம் இருந்து, குறிப்பிட்ட புகார்கமளா 

அல்லது உறு ியான ஆ ாரங்கமளா இந் ியத் ம ர் ல் 

ஆமையத் ால் சபறப்படவில்மல. இந்  நிமலயில், 

அடிப்பமடயற்ற, ஊகத் ின் அடிப்பமடயிலான, 
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மைமலாட்டைான புகார்கள் கூறப்படுகின்றன. அமவ 

நிராகரிக்கப்பட மவண்டியமவ.  

இருந் மபா ிலும், உறு ியான ஆ ாரங்களுடன் 

ஏ ாவது குறிப்பிட்டு புகார்கள் இந் ியத் ம ர் ல் 

ஆமையத் ிடம் அளிக்கப்பட்டால், நிர்வாக ரீ ியாக 

அமனத்து முக்கியத்துவத்துடன் அமவ பரிெீலமன 

செய்யப்படும்.  

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் மைாெடி 

செய்ய முடியாது என்ப ில் இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையம் 

உறு ியாக இருக்கிறது, முழுமையான ைனநிமறவு 

சகாண்டிருக்கிறது என்பம  அடிக்மகாடிட்டுக் காட்ட 

ம ர் ல் ஆமையம் விரும்புகிறது. ம ெிய அளவில் 2004, 

2009 ைற்றும் 2014 சபாதுத் ம ர் ல் உள்பட கடந்  பல 

ஆண்டுகளில் ம ர் ல் நடத் ிய ில் இந்  இயந் ிரங்களின் 

செயல்பாடுகள் ைீ ான நம்பிக்மகயில் ஒருமபாதும் 

ஊெலாட்டம் இருந் து கிமடயாது. இன்மறய ம  ி 

வமரயில், ம ர் ல் ஆமையம் பயன்படுத்தும் ைின்னணு 

வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரங்களில் குறுக்கீடு செய்யலாம் 

அல்லது  கவமல ைாற்றலாம் என்பம  யாரும் 

உண்மையில் நிரூபிக்க முடியவில்மல.  னியாக 
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உருவாக்கப்பட்ட ``ECI-EVM-கமளப் மபான்ற'' 

இயந் ிரங்களில்  ான் செய்து காட்டியுள்ளனர் அல்லது 

நிரூபித்  ாகக் கூறிக் கண்டிருக்கிறார்கமள  விர, ECI-EVM-

களில் செய்யவில்மல. இருந் மபா ிலும், இயந் ிரத் ின் 

செயல்பாடு குறித்து ெிறி ளவு ெந்ம கத் ின் நிழலும் 

விழுந்துவிடக் கூடாது என்ப ற்காகவும், எங்கும்  வறான 

 கவல் பரவாைல் முற்றுப்புள்ளி மவக்கவும்,  னது 

சபாறுப்மப நிமறமவற்றும் வமகயில், அொ ாரை 

நடவடிக்மகயாக 2009-ல் இந் ியத் ம ர் ல் ஆமையத் ில், 

புகார்கமள நிரூபிக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.  

இப்மபாது ம ர் ல் ஆமையம் ைீண்டும் ஒரு முமற, 

ைின்னணு வாக்குப் ப ிவு இயந் ிரத் ின்  வறுமநரா  

 ன்மை ைீது ம ர் ல் ஆமையம் முழுமையான 

நம்பிக்மகமய உறு ி செய்கிறது. எப்மபாதும் மபால அமவ 

முழுமையாக மைாெடி செய்ய முடியா மவ.  
 

**** 
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